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گزارش  فایننشال تایمز از مشکالت نظام بانکی تا رشد 
تاریخی شاخص بورس و التهاب بازار ارز

 نیم رخ اقتصاد ایران
در آستانه تحریم ها

فرصت امروز: تنها دو روز به اجرای دور اول تحریم های آمریکا باقی مانده و این در حالی است که تورم در اقتصاد 
ایران بار دیگر دورقمی ش��ده و بازار ارز نیز روزهای ملتهب و پرنوس��انی را پشت سر می گذارد؛ این سطرهای ابتدایی 

گزارشی است که فایننشال تایمز از وضعیت اقتصادی ایران در آستانه دور نخست تحریم های آمریکا منتشر کرده و...

دستور روحانی به شریعتمداری

متخلفان ارزی در لیست سیاه قرار گیرند

5

2
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تشدید نوسانات ارزی نتیجه انفعال بانک مرکزی در 5 سال اخیر بوده است

2 پیشنهاد به بانک مرکزی برای بی اثر کردن تحریم ها

5 فیلمی که شما را به مدیری بهتر تبدیل خواهد کرد 
کسب و کار شما در حال بهبود زندگی است یا فروش محصول؟

اثربخشی قدرت رهبری
پیش از تغییر قیمت محصوالت این سوال ها را بپرسید

10 تکنیک بازاریابی که باید از برندهای بزرگ یاد گرفت
رنو در مسیر نو

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

برنامه تسال برای بهبود کیفیت 
خدمات پس از فروش

تیمور رحمانی 
اقتصاددان

3
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، 12 شرط مجلس برای تایید 

و حمایت از بسـته سیاسـت های جدیـد ارزی بانک 
مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد که...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد

12 شرط مجلس برای تایید 
سیاست جدید ارزی بانک مرکزی

یادداشت

چرا اقتصاد به اینجا رسید؟

ش��رایطی  در  ای��ران  اقتص��اد 
قرار گرفته اس��ت که هیچ ایرانی 
نگرانی  نمی توان��د  وطن دوس��تی 
خود را پنهان کند، چه برس��د به 
اینکه از دشواری اقتصادی کشور 
به دلیل نوع بینش سیاس��ی خود 
احساس خش��نودی کند؛ چراکه 
بیش��ترین درد و رنج مش��کالت 
اقتصادی را همواره اقشار متوسط 
به پایین متحمل می شوند. در این 
به طور  اقتصادی،  دش��وار  شرایط 
مشخص بس��یاری می پرسند چرا 
وضعیت اقتصادی به اینجا رسیده 
اس��ت؟ در اینجا صرفا به مواردی 
اشاره می ش��ود که بی ثباتی اخیر 
در بازارها را ش��کل داده اس��ت و 
قابل نس��بت دادن ب��ه نقص علم 
اقتصاد و ناس��ودمندی آن نیست 
و از م��وارد متعدد ف��راوان دیگر 
که بیانگر عدم انطباق تصمیمات 
عل��م  تحلی��ل  ب��ا  اتخاذش��ده 
اقتص��اد حکای��ت دارد، صرف نظر 
می کنیم.ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در جلس��ه ای به ریاست 
رئیس جمه��ور و با حضور س��ران 
و مس��ئوالن س��ه ق��وه، کلی��ات 
سیاس��ت های جدی��د ارزی بانک 
مرکزی و راهکارهای تس��ریع در 
برخورد ب��ا مفاس��د و اخاللگران 
اقتص��ادی را بررس��ی و تصوی��ب 

کرد. 
ادامه در همین صفحه
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به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، در هفتمین جلس��ه این ش��ورا 
که صبح ش��نبه برگزار شد، ابتدا سیاس��ت هایی که بانک مرکزی برای 
بخش ارزی کش��ور پیش بینی کرده اس��ت، مورد بررس��ی قرار گرفت. 
همچنی��ن با توجه به نوس��انات اخی��ری که در بخش ارزی کش��ور به 
وجود آمده و اعضای جلس��ه تأکید کردند که ش��رایط اقتصادی کشور 
نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاس��ت های قبلی اس��ت و لذا 
سیاس��ت های جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلس��ه مورد 

بررسی و تأیید سران و اعضای جلسه قرار گرفت. 
بر این اس��اس، جهت گیری عمده سیاس��ت های جدی��د بر این اصل 
اس��توار است که کاالهای اساس��ی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی 
ارز که بانک مرکزی اعالم خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تأمین ش��ده 
و دستگاه های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کاالها به طور 

دقیق نظارت خواهند داشت. 
در این جلس��ه همچنین مقرر شد برای فعاالن در بخش های صادرات 
و واردات و کس��انی که برای انجام فعالیت های ضروری ش��ان به ارز نیاز 
دارند، تسهیالتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی 
در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت های شان را با سرعت و اطمینان 

بیشتری ادامه دهند. 

جزییات سیاس��ت های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، 
در جلس��ه روز یکش��نبه هیأت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و 
به تصویب می رس��د و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و 
در آس��تانه عملیاتی شدن این سیاست ها،  جزییات آن را به اطالع مردم 

خواهد رساند. 
اعض��ای ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتص��ادی در ادامه این جلس��ه،  
پیشنهاد رئیس قوه قضاییه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و 

اخاللگران اقتصادی بررسی کردند. 
در چارچوب این پیش��نهاد،  مس��یر برخورد با کس��انی ک��ه در این 
مقطع با فعالیت های ش��ان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده 
و با اس��تفاده از رانت های بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و 
فعالیت های ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت هایی 
که در قانون پیش بینی ش��ده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر 

رسیدگی شود. 
کلیات این موضوع نیز در این جلس��ه بررس��ی و مقرر ش��د در جلسه 
آینده ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی قوا این پیش��نهاد به تصویب 
نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضاییه برای برخورد قاطع و سریع تر 

با مفسدان و اخاللگران اقتصادی قرار گیرد.  

۱-هنگام��ی که نش��انه های بی ثباتی بانکی ب��روز می نماید و ناترازی 
در ترازنامه بانک ها و موسس��ات اعتباری بروز می نماید، رقابت و جنگ 
قیمتی آنها روی نرخ س��ود دارای پیامدهای خارجی منفی برای اقتصاد 
است و براساس تحلیل علم اقتصاد الزم است با سیاست گذاری و تشدید 
نظارت، مانع ایجاد آن پیامدهای خارجی منفی ش��د. کدام قسمت علم 
اقتص��اد گفته اس��ت که در چنین ش��رایطی صرفا چون ت��ورم در حال 
کاهش اس��ت نگرانی نباید داش��ت و اقدام بس��یار ج��دی انجام نداد تا 
مش��کالت کنونی را که به طور چشمگیری ناش��ی از این بی ثباتی مالی 

است، به علم اقتصاد نسبت دهیم.
۲- هنگامی که تنگنای مالی و اعتباری و رکود در اقتصاد وجود دارد 
و نرخ سود بسیار باال است، ضروری است که اقداماتی برای کاهش نرخ 
س��ود انجام داد و اگر همزمان که نرخ تورم در حال کاهش اس��ت، نرخ 
سود در حال افزایش است، حتما عالمت آشکاری از یک دشواری بزرگ 
است که باید اقدامی برای آن انجام داد. کدام قسمت علم اقتصاد گفته 
است که در چنین شرایطی باید اوراق بدهی کوتاه مدت با نرخ سود باال 
منتش��ر کرد و تازه ادعا شود که این به کاهش نرخ سود کمک می کند 

تا براساس آن به نکوهش علم اقتصاد پرداخت.
۳-هنگامی که کش��وری یک برنامه کاهش و کنت��رل تورم را به طور 
ج��دی در دس��تور کار ق��رار می دهد، الزم اس��ت که عالوه ب��ر کنترل 
کمیت های پولی سیاس��ت مالی نیز انقباضی ش��ود. کدام قس��مت علم 
اقتصاد گفته اس��ت در شرایطی که دولتی س��عی دارد با سیاست پولی 
انقباض��ی و به طور مش��خص کنت��رل پایه پولی، نرخ تورم را به ش��دت 
کاهش دهد، هزینه های اس��می دولت رشدی بیشتر از سایر متغیرهای 
اس��می اقتصاد داشته باشد و در این زمینه نه تنها به توصیه علم اقتصاد 
توجه نش��ود؛ بلکه به توصیه حضرت سعدی، نیز که فرمود »چو دخلت 

نیست خرج آهس��ته تر کن، که می گویند مالحان سرودی، اگر باران به 
کوهس��تان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی« هم توجه نشود تا 

براساس آن به نکوهش علم اقتصاد پرداخت.
۴- هنگامی که از ابزار نرخ س��ود به عنوان ابزار سیاست پولی استفاده 
نمی ش��ود و به جای آن س��عی می ش��ود پایه پولی کنترل شود، شرط 
توفیق در کنترل تورم آن اس��ت که رشد تمامی کمیت های پولی شامل 
پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی کاس��ته ش��ود. اگر سیاست گذار 
نتواند با اقدامات سیاس��تی خود حجم نقدینگ��ی را کنترل کند، نهایتا 
نخواهد توانس��ت پایه پولی را هم کنترل کند و بنابراین همان بهتر که 
به کنترل ش��دید پایه پولی هم نپردازد. در واقع، نمی توان بدون کنترل 
نقدینگی به تداوم کنترل پایه پولی نیز پرداخت در حالی که عکس آن 
امکان پذیر است. کدام قسمت علم اقتصاد گفته است که اگر رشد باالی 
نقدینگی تداوم یافت، اگر ما صرفا رش��د پای��ه پولی را کاهش دهیم به 
کنترل پایدار تورم دس��ت خواهیم یافت، تا براساس آن به سرزنش علم 

اقتصاد بپردازیم.
۵- هنگامی که عوامل بنیانی، افزایش قیمت ها را اجتناب ناپذیر نماید، 
آن افزایش رخ خواهد داد. با توجه به اینکه قیمت طال جهانی اس��ت و 
قیمت آن به ریال براس��اس نرخ ارز تعیین می ش��ود، اگر انتظار افزایش 
نرخ ارز وجود داشته باشد پس انتظار افزایش قیمت طال هم وجود دارد 
و چون ما قادر به تغییر قیمت جهانی طال نیستیم با فروش تمام طالی 
موجود در کشور )ش��امل طالی بانک مرکزی و بانک ها و خانوارها( نیز 
قادر به کنترل قیمت طال نخواهیم بود. کدام قس��مت علم اقتصاد گفته 
اس��ت که در چنین ش��رایطی دولت باید طال بفروشد و دارایی باارزش 

خود را از دست بدهد تا براساس آن به انتقاد از علم اقتصاد بپردازیم.
منبع: ایلنا

تصویب سیاست های جدید ارزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

بسته ارزی بانک مرکزی فردا رونمایی می شود

چرا اقتصاد به اینجا رسید؟



فرصـت امروز: تنه��ا دو روز به اج��رای دور اول تحریم های آمریکا 
باق��ی مانده و این در حالی اس��ت ک��ه تورم در اقتصاد ای��ران بار دیگر 
دورقمی ش��ده و بازار ارز نیز روزهای ملتهب و پرنوس��انی را پش��ت سر 
می گذارد؛ این س��طرهای ابتدایی گزارشی اس��ت که فایننشال تایمز از 
وضعیت اقتصادی ایران در آستانه دور نخست تحریم های آمریکا منتشر 
کرده و از مشکالت نظام بانکی تا رشد خیره کننده این روزهای شاخص 
بورس و بازار ملتهب ارز را ش��امل می ش��ود. در گزارش فایننشال تایمز 
می خوانیم: با گذش��ت حدود سه ماه از روزی که ترامپ خروج آمریکا از 
برج��ام را اعالم ک��رد، وزارت خزانه داری آمریکا خود را برای اجرای دور 
نخست تحریم های جدید تجاری و مالی علیه ایران آماده می کند. ایران 
در واکنش به تحرکات کاخ س��فید و با هدف حفظ منابع ارزی خود در 
این شرایط دشوار که به افزایش بیش از دوبرابری ارزش دالر آمریکا در 
برابر ریال منجر شده است، محدودیت های زیادی را بر واردات کاالها و 

نیز خرید و فروش ارز اعمال کرده است.
از س��وی دیگر، کشورهای آسیایی و اروپایی توسط آمریکا تحت فشار 
ق��رار گرفته اند تا واردات نفت از ایران را متوقف و روابط تجاری و پولی 
خود را با این کش��ور قطع کنند. واش��نگتن این کشورها را تهدید کرده 
است که در صورت همراه نشدن با تحریم ها علیه ایران، دسترسی آنها را 
به سیستم بانکی آمریکا قطع خواهد کرد. تاکنون ۵0 شرکت چندملیتی 
از ت��رس تحریم های ثانویه آمریکا تصمیم به توقف فعالیت های خود در 
ایران گرفته و یا از برنامه های ش��ان برای حضور در بازار ایران صرف نظر 

کرده اند.
از طرفی س��وئیفت که یک ش��بکه جامع ارتباط بین بانکی در س��طح 
جهانی اس��ت و مرکز آن در نزدیکی بروکس��ل بلژیک، پایتخت اتحادیه 
اروپ��ا واقع ش��ده نیز مترصد این اس��ت که در مورد ادام��ه همکاری با 
بانک های دولتی و خصوصی ایران تصمیم گیری کند. این در حالی است 
ک��ه ایران اخیراً گام های مثبتی در راه نزدیک ش��دن به اس��تانداردهای 

جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی برداشته است.
کاخ س��فید، بانک مرک��زی و چندین بانک دولتی ای��ران را متهم به 

حمایت از تروریس��م کرده اس��ت و در چنین ش��رایطی سوئیفت تقریباً 
چاره ای ندارد جز اینکه دسترسی ایران به خدماتش را به کلی قطع کند 
و ی��ا نقل و انتقاالت پولی ایران را حتی ب��رای صادرات و واردات عادی 

به شدت تحت نظارت و کنترل قرار دهد.
نظام بانکی ایران که به شدت با معضل دیون معوق )مشخصاً بدهی های 
دولت و ش��رکت های س��اختمانی( دس��ت وپنجه نرم می کند، در دوران 
پسابرجام نتوانسته است آنطور که باید و شاید در تأمین مالی پروژه های 
س��رمایه گذاری نقش ایفا کند. حس��ن روحانی قصد داشت در دور دوم 
ریاس��ت جمهوری خود اصالحاتی ش��امل محدود ک��ردن فعالیت های 
غیرعملیاتی بانک ها، فروش دارایی های مازاد و نظارت بیش��تر بر ادغام 
بانک ها و موسسات مالی در نظام بانکی ایران صورت دهد اما تاکنون در 

این زمینه موفق نبوده است.
متنوع سازی بازار سرمایه نیز در این سال ها همواره جزو اهداف دولت 
ایران ب��وده که البته آن هم راه به جایی نبرده اس��ت. س��رمایه گذاران 
خارجی همچنان حضور بس��یار کمرنگی در بازار ب��ورس ایران دارند و 
از طرفی نس��بت س��هام ش��ناور آزاد در این بازار تنها حدود ۲0درصد 
است. سرمایه گذاران حقوقی که اغلب دولتی، شبه دولتی و یا وابسته به 
سایر نهادهای حاکمیتی در ایران هستند، کنترل بسیاری از شرکت های 
حاض��ر در ب��ورس ایران را در دس��ت دارند. در دو س��ال اخیر تعدادی 
س��رمایه گذار خ��رد و کالن ازجمله برخی صندوق های س��رمایه گذاری 
خارج��ی وارد ب��ازار بورس ای��ران ش��ده اند و تالش کرده اند تا س��طح 
نقدینگ��ی و نحوه مدیریت آن را بهبود بخش��ند. به  رغم عملکرد ضعیف 
نظ��ام بانک��ی و باالبودن نرخ به��ره در ایران، بازار س��هام و اوراق خزانه 
اسالمی هفته های پررونقی را تجربه می کنند و شاخص بورس به سقف 
تاریخی خود رس��یده و پی در پی رکوردش��کنی می کن��د. این دو بازار 
)بورس و اوراق خزانه اس��المی( آخرین پناهگاه برای س��رمایه گذاری و 

حفظ امید به مدرن سازی اقتصاد ایران به شمار می روند.
آخری��ن باری که ایران تحریم های ش��دید را تجربه کرد، اقتصاد این 
کش��ور درگیر رکود و تورم هم زمان ش��د. در س��ال جاری میالدی اما 

براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران رشد ۴درصدی 
را به ثبت خواهد رس��اند؛ هرچند تورم در ایران بار دیگر دورقمی ش��ده 
و بازار ارز این کش��ور نیز روزهای بس��یار ملتهب و پرنوس��انی را پشت 
س��ر می گذارد. در این میان تکنوکرات های دول��ت ایران همچنان قول 
می دهن��د که انضباط پولی و مالی را حفظ خواهند کرد و بانک مرکزی 
نیز اخیراً به نیازهای بازار گردن نهاده و یک بازار ارز )به صورت پایلوت( 

برای شرکت های کوچک و متوسط راه اندازی کرده است.
در بخش نفت وضعیت ایران به گونه ای اس��ت که در کوتاه مدت و قبل 
از اثرگذاری تحریم های نفتی، افزایش قیمت ها می تواند کاهش صادرات 
را جبران کن��د. از طرفی چین و هند که بزرگ ترین واردکنندگان نفت 
ایران هس��تند و مجموعاً روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت از ایران 
وارد می کنند، اعالم کرده ان��د که به واردات نفت از ایران ادامه خواهند 
داد و هزین��ه آن را ب��ا پول ه��ای داخلی خود )ی��وان و روپیه( پرداخت 
خواهن��د ک��رد. ترکیه نیز طبق اع��الم مقاماتش، به کل��ی از همراهی با 
تحریم های آمریکا علیه ایران س��ر باز خواهد زد. بانک ها و ش��رکت های 
س��رمایه گذاری ترکی��ه آماده همکاری با ای��ران در دور جدید تحریم ها 

هستند.
بنا بر اعالم صندوق بین المللی پول، ایران در حال حاضر حدود ۱۲۵ 
میلی��ارد دالر ذخایر ارزی دارد، اما ممکن اس��ت بخش��ی از این ذخایر 
ص��رف تس��ویه مطالبات پیمان��کاران خارجی که قب��اًل در ایران حضور 
داش��ته اند، شود. ایران برای اس��تقراض از کشورهای خارجی در صورت 
لزوم با مش��کل مواجه است زیرا آژانس ها و ش��رکت های اعتبارسنجی 
غرب��ی به دلیل تحریم های آمریکا تمایل چندانی به همکاری با ایران از 

خود نشان نمی دهند.
جدا از مش��کالت مالی، بانکی، تج��اری و . . . یکی از معضالت اصلی 
اقتصاد ایران )حداقل از نگاه غربی ها( فساد است، به طوری که این کشور 
همواره در رتبه بندی س��ازمان شفافیت بین الملل، جایگاهی بسیار نازل 
را به خود اختصاص می دهد؛ مسئله ای که حتی در شرایط غیرتحریمی 
نیز از انگیزه های سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران می کاهد. 

گزارش  فایننشال تایمز از مشکالت نظام بانکی تا رشد تاریخی شاخص بورس و التهاب بازار ارز

نیم رخ اقتصاد ایران در آستانه تحریم ها

یک اقتصاددان با اش��اره به فسادهای اتفاق  افتاده به دنبال تک نرخی 
ش��دن ارز و اختصاص دالر ۴۲00تومانی به همه کاالها گفت: به عنوان 
مثال برخی سوداگران با ارز دولتی عدس وارد می کردند و از طرف دیگر 

آن را برای دریافت ارز صادر می کردند!
لطفعلی بخش��ی، اقتص��اددان و عضو هی��ات علمی دانش��گاه عالمه 
طباطبائی با بیان اینکه دولت وعده تغییر تیم اقتصادی خود را مسکوت 
گذاش��ته است، به ایس��نا گفت: این موضوع نشان می دهد که متاسفانه 
دول��ت به اف��کار عمومی و توصیه ه��ای متخصصان امر به��ای چندانی 
نمی دهد. با اینکه معتقد هستم که تغییرات در تیم اقتصادی دولت هم 
نمی تواند در این ش��رایط کاری از پیش ببرد، اما به هرحال می توانست 
مرهمی بر افکار عمومی باش��د و مردم تصور کنند که حرف شان شنیده 
شده است. با این حال می بینیم که در شرایط حاضر کسانی که در راس 
سیس��تم های اقتصادی دولت فعالیت داشتند، حاال طلبکار هم شده و از 

اقدامات خود دفاع نیز می کنند.
او با بیان اینکه ش��رایط به گونه ای اس��ت ک��ه در تصمیم گیری های 

اقتصادی بی تفاوتی کامال احس��اس می شود، ادامه داد: اگر یک پنجاهم 
همین فسادهای ارزی در جریان تک نرخی کردن ارز در هر کجای دنیا 

رخ می داد، دولت با اتفاقات بدی روبه رو می شد.
این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به صحبت های مس��عود کرباس��یان، 
وزی��ر اقتصاد و امور دارای��ی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران س��که و 
واردکنندگان خودرو، اظهار کرد: ایشان اگر قرار باشد از این افراد مالیات 
نگیرند، جای سوال است. کسی که با ارز ۴۲00تومانی خودرو وارد کرده 
و آن را با احتساب ارز ۸000 تومانی فروخته یا اصال دپو کرده است، اگر 
یک چهارم مالیات هم بدهد، باز حدود س��ه چهارم س��ود خالص داشته  
اس��ت. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی در فضای جنگ اقتصادی قرار 
داریم، گفت: این خیلی ناراحت کننده اس��ت که با پول ناش��ی از فروش 

نفت، یک سری افراد سودجو و دالل خودرو وارد می کنند.
بخش��ی با اشاره به سخت شدن شرایط در وضعیت تحریم ، اظهار کرد: 
دولت باید ارزها را برای نیازهای بسیار ضروری خود در آینده نگه دارد، 
نه اینکه عده ای واردکننده با آن موبایل و خودروهای آخرین مدل وارد 

کنند که تازه همین ها ه��م بعضی ها پولش را گرفته اند، اما چیزی وارد 
نکرده اند. وی با اشاره به جریانات پیش آمده درباره صادرات برخی اقالم 
مانند عدس نیز اظهار کرد: در این ش��رایط برخی س��وداگران می آمدند 
و ب��ا ارز دولتی عدس وارد و از طرف دیگر آن را برای دریافت ارز صادر 
می کردند که حاال خوش��بختانه در اینجا وزارت کش��اورزی وارد شد و 

لیستی از اقالم ممنوع الصادرات را اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا، اردیبهش��ت ماه س��ال جاری دولت ب��رای کنترل 
وضعیت ش��تابنده نرخ ارزه��ای خارجی اقدام ب��ه تک نرخی کردن ارز 
ب��ا قیمت ۴۲00 تومان کرد و با راه اندازی س��امانه نیم��ا این نرخ را به 
واردکنندگان اختصاص داد؛ اتفاقی که باعث ش��د تا بس��یاری از دالالن 
و مفس��دان اقتصادی از این اوضاع سوءاس��تفاده کرده و بعضا یک شبه 
ش��رکت هایی را ثبت کردند و در قالب واردکنن��ده اقدام به دریافت ارز 
یاران��ه ای و خرید اجناس خارج��ی کردند، اما یا اجناس را دپو کردند یا 
اساس��ا جنسی وارد نش��د و بعضی با ارجاع کاال به فروشنده اصلی، ارز 

حاصل از آن را گرفته و در بازار آزاد ارز به فروش رساندند. 

گوشه ای از فسادهای رخ داده پس از تک نرخی شدن دالر

تبعات خطای ارزی دولت

دریچه

نگاه اکونومیست به رفتار اقتصادی مردم ونزوئال
تالش برای بقا در شرایط ابرتورمی

ش��رایط امروز ونزوئال اگرچه بس��یار تلخ و مصیبت بار است، اما 
رفت��ار اقتصادی مردم ونزوئ��ال در این موقعیت دش��وار می تواند 
درس��ی برای س��ایرین باش��د. اگر از یک مشاور س��رمایه گذاری 
بپرس��ید که چگونه باید یک سبد س��رمایه گذاری تشکیل دهید، 
احتماال او به ش��ما خواهد گفت که باید بخش��ی از سرمایه خود 
را صرف خرید س��هام کنید، بخشی از آن را اوراق خزانه بخرید و 
بخشی را در صندوق های پوشش ریسک، سرمایه گذاری کنید، اما 
او هرگز به شما توصیه نخواهد کرد که تخم مرغ یا شیر با قابلیت 

ماندگاری طوالنی بخرید.
ش��اید کمی عجیب به نظر برس��د اما در ونزوئال س��رعت رشد 
قیمت ها به حدی زیاد شده است که مردم به نگهداری هر کاالیی 
که بتواند حتی برای مدت چند روز پس انداز آنها را از تورم حفظ 
کند، روی آورده اند؛ کاالهایی که برخی از آنها فاسدشدنی هستند 
و هیچ کس در کش��ورهای دیگر چنی��ن کاالهایی را بیش از نیاز 

خریداری نمی کند.
البته این گونه نیست که پس انداز مردم و شرکت های ونزوئالیی 
تنها به اقالم س��اده محدود باشد. اگر به کاراکاس پایتخت کشور 
بحران زده ونزوئال س��فر کنی��د، احتماال اولین چی��زی که توجه 
ش��ما را جلب خواهد کرد، داربس��ت های فلزی پرش��ماری است 
که در گوش��ه و کنار ش��هر برای ساختمان س��ازی برپا ش��ده اند. 
بنگاه های اقتصادی و اقش��ار توانمندتر در ونزوئال تالش می کنند 
تا درآمدهای خود را در بخش مس��کن سرمایه گذاری کنند تا از 
تورم نجومی کشورش��ان در امان بمانن��د. آنها که ضعیف ترند اما 
نگهداری کاالهای س��اده را به نگهداری پول نقد ترجیح می دهند 
زی��را حداق��ل می دانند که حمل ونقل یک بس��ته ش��ش عددی 
تخم مرغ بسیار راحت تر از جابه جایی یک چمدان پول نقد است.

در کش��ورهای باثبات اگر کسی در زمینه پس انداز دچار اشتباه 
ش��ود یا اساس��ا به پس انداز اعتقاد نداشته باشد، درنهایت ممکن 
اس��ت آینده خود را تباه کرده و دوران بازنشس��تگی س��ختی را 
تجربه کند. در ونزوئال اما اگر کسی مرتکب چنین اشتباهی شود، 
خیلی زود نتیجه اش را خواهد دید و حتی ممکن است جان خود 

را بر اثر فقر و گرسنگی از دست بدهد.
به ندرت اتفاق می افتد که کش��وری ب��دون اینکه دچار جنگ، 
انقالب و یا درگیری های مس��لحانه داخلی باش��د، تورمی در حد 
ونزوئال را تجربه کند. عامل اصلی چنین تورم های شدیدی، ضعف 
مزمن در نحوه هزینه کردن بودجه عمومی است؛ ضعفی که ممکن 
است خود از خوی غارتگری مقامات دولت، سیاست های توزیعی 
بی حس��اب وکتاب جهت فریب افکار عمومی و یا وابستگی دولت 
به تنها یک منبع درآمدی نشأت بگیرد. وقتی دولت برای پوشش 
هزینه ه��ای بی رویه خود به چاپ پول خ��ارج از قواعد اقتصادی 

روی می آورد، نتیجه چیزی جز گرداب تورم نخواهد بود.
اوض��اع کنونی ونزوئال کم وبیش با وضعیتی که تش��ریح ش��د، 
همخوان��ی دارد، اما باید به این نکته اش��اره کرد که مردم ونزوئال 
چندان هم با چنین مش��کالتی بیگانه نیس��تند. در دهه های ۸0 
و 90 میالدی نیز ونزوئال تورم باالیی داش��ت و مردم این کش��ور 
یاد گرفته بودند که بخش��ی از پول خ��ود را به دالر تبدیل کنند 
تا بر اثر تورم، پس انداز خود را از دس��ت ندهند. اما اکنون دولت 
ونزوئ��ال اقداماتی را در راس��تای کنترل س��رمایه ص��ورت داده و 
به همی��ن دلیل تبدیل بولی��وار )واحد پول ونزوئ��ال( به دالر در 
مقیاس های بزرگ کار بس��یار دش��واری اس��ت. در این ش��رایط، 
خانواره��ا و بنگاه های اقتصادی برای ایمن ماندن در برابر ابرتورم 

باید چاره ای دیگر بیندیشند.
در س��ال گذش��ته میالدی وقت��ی درگیری بی��ن معترضان و 
ه��واداران رئیس جمه��ور نیکالس م��ادورو به اوج رس��ید، برخی 
افراد فرصت طلب خارجی فکر می کردند که زمان مناس��ب برای 
خرید مسکن در ونزوئال به قیمت بسیار ارزان فرارسیده است، اما 
آنها در اش��تباه بودند زیرا ونزوئالیی ه��ا حاضر نبودند دارایی های 
فیزیک��ی خود مانند مس��کن و خودرو را در این ش��رایط تورمی 
به راحتی بفروش��ند. البته در این میان ب��رای ونزوئالیی هایی که 
در فکر فرار از کشورش��ان و پناهنده شدن به کشورهای همسایه 
بودند، ارزش دالری مس��کن و خودرو مالک بود و به همین دلیل 
آنها راحت تر حاضر به فروش دارایی های شان می شدند زیرا هرچه 
از عمر خودرو بگذرد، ارزش دالری آن کاهش می یابد و در مورد 
مس��کن نیز ارزش دالری آن در ونزوئال طی سال های اخیر تقریباً 

ثابت مانده است.
در ای��ن میان اقلیتی از مردم ونزوئال که آش��نایی بیش��تری با 
مس��ائل مالی دارند، گزینه خرید و فروش س��هام را برای در امان 
ماندن از تورم انتخاب کرده اند. یکی از سهم های محبوب در بازار 
بورس ونزوئال، س��هام بانک مرکانتیل است که دارایی های زیادی 

در خارج از ونزوئال دارد.
مقاومت در برابر تورم –در مقیاس��ی که در ونزوئال وجود دارد- 
امری بسیار دش��وار و حتی برای برخی از مردم غیرممکن است. 
اقش��ار فقیرتر مجبورند دشواری های بیش��تری را در این شرایط 
تحم��ل کنند و گزینه های زی��ادی نیز برای ف��رار ندارند. از این 
جنبه خاص، تفاوتی بین ونزوئال و دیگر کش��ورهایی که تورم های 
نجوم��ی را تجربه کرده اند، دیده نمی ش��ود. براس��اس تحقیقات 
کریستین بادارنیزا از دانش��گاه ملی سنگاپور و همکارانش، اقشار 
ثروتمند و تحصیلکرده معموال اش��تباهات کمت��ری را در زمینه 
پس انداز مرتکب می شوند. آنها در طیف گسترده تری از دارایی ها 
س��رمایه گذاری می کنند، هزینه های کمتری برای معامالت خود 
می پردازند و در هنگام تغییر نرخ بهره، به سرعت واکنش مناسبی 
از خود نش��ان می دهند. جریمه ای که اقش��ار فرودست جامعه به 
دلیل فقدان شم مالی و اطالعات کافی می پردازند، شاید همیشه 

ملموس نباشد اما مسئله ای کامال جدی و واقعی است.
درس��ی که مردم عادی بای��د از اوضاع کنون��ی ونزوئال بگیرند 
این اس��ت که مدیریت س��رمایه تنها مختص کارشناسان نیست، 
بلک��ه آنها نیز باید در ش��رایط بحرانی اقدام به مدیریت س��رمایه 
و پس انداز خود کنند. حتی یک اش��تباه کوچک نیز می تواند در 
بلندمدت آثار منفی سنگینی داش��ته باشد. در کشورهایی مانند 
ونزوئال، مدیریت س��رمایه از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا 
وقتی کش��وری دچار ابرتورم باش��د، بلندمدت همین هفته آینده 

است! 
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فرصت امـروز: یک کانون تفکر و نهاد سیاس��تگذاری در نامه ای به 
رئیس جدید بانک مرکزی، دو اقدام فوری و عملیاتی جهت بی اثر کردن 
تحریم ها پیش��نهاد کرد؛ انعقاد و عملیاتی نم��ودن پیمان پولی دوجانبه 
ب��ا کش��ورهای طرف تجاری مانند روس��یه، چین، هند، ع��راق، ترکیه، 
پاکس��تان و سایر کشورهای مستعد و شرکای اصلی تجاری و راه اندازی 
و اس��تفاده از پیام رسان مالی جایگزین س��وئیفت در مبادالت مالی، دو 
پیشنهادی اس��ت که در این نامه مطرح شده است. به عقیده این نهاد، 
بانک مرکزی طی پنج سال اخیر، اقدام قابل توجهی در این راستا انجام 
نداده و همین مسئله باعث تشدید نوسانات ارزی، تاثیرپذیری اقتصاد از 

خروج آمریکا از برجام و اثرگذاری تحریم های جدید شده است.
در بخش��ی از نامه ش��بکه تحلیلگران اقتصاد مقاومت��ی به عبدالناصر 
همتی آمده اس��ت که درخصوص اهمیت دو پیش��نهاد ارائه شده، اخیرا 
جیمز ریکاردز مشاور سازمان CIA آمریکا و از طراحان اصلی تحریم ها 
علی��ه ایران، بیان کرده اس��ت که آمریکا از طریق دالر و سیس��تم های 
پرداختی آن به تمامی مبادالت کشورها اشراف کامل دارد و تحریم های 

آمریکا بدون دالر و نظاماتی مانند سوئیفت مؤثر نخواهد بود.
در مت��ن این نامه آمده اس��ت: »در ش��رایطی که یک��ی از الزمه های 
مهم مقاوم س��ازی اقتص��اد ایران افزایش مب��ادالت و تجارت خارجی با 
کش��ورهای هدف اس��ت، اعمال تحریم های گوناگون و ظالمانه با هدف 
ضربه زدن به جمهوری اس��المی ایران و خارج کردن این نظام از مسیر 
پیش��رفت، موجب ایجاد محدودیت ه��ای ج��دی در بازرگانی خارجی 
کشور شده است. رفع این محدودیت ها و موانع، اقدام عملیاتی و سریع 
دس��تگاه های اثرگذار کشور به ویژه بانک مرکزی را می طلبد؛ آن هم در 

شرایطی که فرصت واکنش بسیار اندک است.
همزم��ان با خروج آمریکا از برجام مقرر ش��ده اس��ت که تحریم های 
دالری و پیام رس��انی مبادالت مالی در عرصه بین المللی علیه ایران طی 
دو دوره 90 و ۱۸0روزه مج��ددا بازگردانده ش��ود؛ زمان دوره اول طی 
روزهای آتی فرا می رس��د، بنابراین بانک مرک��زی به عنوان خط مقدم 
مقابله با تحریم ها، نقش��ی حیاتی در این زمینه برعهده دارد و اقدامات 
کلی��دی از آن انتظار می رود. با ای��ن وجود این نهاد حاکمیتی طی پنج 
س��ال اخیر، اقدام قابل توجهی در این راستا انجام نداده و همین مسئله 
باعث تش��دید نوس��انات ارزی، تاثیرپذیری اقتصاد از خ��روج آمریکا از 
برجام و اثرگذاری تحریم های جدید ش��ده اس��ت. این درحالی است که 
طی این مدت، کارشناس��ان و نهادهای سیاس��تگذاری از جمله ش��بکه 

تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، بارها اقداماتی که ضروری اس��ت در دستور 
کار بانک مرکزی قرار گیرد را گوشزد نمودند.

بی اثر ک��ردن تحریم ها راهبردی عملیاتی و امکانپذیر اس��ت که باید 
در مقابله با تحریم های جدید در دس��تور کار قرار گیرد و دس��تگاه های 
مختلف کش��ور از جمله بانک مرکزی، در این راس��تا اق��دام نمایند. بر 
این اس��اس با توجه به حضور جنابعالی در مسند ریاست بانک مرکزی، 

ضروری است هرچه سریع تر ۲اقدام زیر در دستور کار قرار گیرد:
ی��ک- انعقاد و عملیاتی نم��ودن پیمان پولی دوجانبه با کش��ورهای 
طرف تج��اری از قبیل روس��یه، چین، هند، عراق، ترکیه، پاکس��تان و 
سایر کشورهای مستعد و شرکای اصلی تجاری: بررسی ها نشان می دهد 
در صورت��ی که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه تنها با س��ه کش��ور 
چی��ن، هند و ترکیه را منعقد و عملیاتی نماید، بیش از ۴0درصد حجم 
تجارت کش��ور بدون نیاز به دالر انجام خواهد ش��د. در این زمینه سایر 
کش��ورها نیز اقدامات متعددی انجام داده اند و جهت کاهش وابس��تگی 
به دالر، بیش از ۵0 پیمان پولی بین کش��ورهای مختلف تاکنون منعقد 

شده است.
دو- راه ان��دازی و اس��تفاده از پیام رس��ان مال��ی جایگزین س��وئیفت 
در مب��ادالت مال��ی: از آنج��ا که آمری��کا از اطالعات مب��ادالت مالی و 
تراکنش ه��ای تمامی کش��ورها در س��وئیفت، در راس��تای اهداف خود 
اس��تفاده نم��وده و در مواقع لزوم نی��ز با رصد و پیگی��ری تراکنش ها، 
این پیام رس��ان مالی را به عنوان یک ابزار تحریمی مورد اس��تفاده قرار 
می دهد، ضروری اس��ت مس��یر پیام رسانی مالی کش��ور تغییر نماید تا 
امکان رصد مبادالت مالی کش��ور برای دیگر کش��ورها فراهم نشود. به 
عنوان نمونه در پیمان پولی دوجانبه که میان ایران و ترکیه منعقد شده 
است، ضروری است از یک پیام رسان مالی غیر از سوئیفت استفاده شود 
تا مبادالت مالی از این مس��یر به صورت امن انجام شده و توسعه یابد و 
امکان رصد آن برای کش��وری چون آمریکا وجود نداشته باشد. چین و 
روس��یه از جمله کشورهایی هستند که جهت انجام مبادالت میان خود 
با اس��تفاده از یوآن و روبل، اقدام به راه اندازی یک سیس��تم پیام رسان 
مالی دوجانبه جایگزین س��وئیفت با اس��تفاده از تکنولوژی بالک چین 
نموده اند. دیگر بانک های مطرح جهانی در کش��ورهای مختلف نیز برای 
کاه��ش هزینه های مبادالت و کاهش آس��یب پذیری، این مس��یر را در 

دستور کار خود دارند.
درخصوص اهمیت دو پیش��نهاد ارائه شده، الزم به ذکر است که اخیرا 

جیمز ریکاردز مشاور سازمان CIA آمریکا و از طراحان اصلی تحریم ها 
علی��ه ایران، بیان کرده اس��ت که آمریکا از طریق دالر و سیس��تم های 
پرداختی آن به تمامی مبادالت کشورها اشراف کامل دارد و تحریم های 

آمریکا بدون دالر و نظاماتی مانند سوئیفت مؤثر نخواهد بود.
لذا با توجه به مسیرهایی که پیش روی کشور در شرایط فعلی وجود 
دارد، امید اس��ت ک��ه بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران از فرصت 
موجود بهترین استفاده را نموده و در جهت مقاوم سازی اقتصاد و بی اثر 
کردن تحریم ها گام بردارد؛ در غیر این صورت، این نهاد باید نس��بت به 
آث��ار عدم اقدام به موقع و آس��یب هایی که ممکن اس��ت در این صورت 

گریبانگیر اقتصاد ایران شود، پاسخگو باشد.« 

تشدید نوسانات ارزی نتیجه انفعال بانک مرکزی در 5 سال اخیر بوده است

2 پیشنهاد به بانک مرکزی برای بی اثر کردن تحریم ها

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، ۱۲ ش��رط مجلس برای تایید و 
حمایت از بسته سیاس��ت های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد 
و به دولت هشدار داد که تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی 

را نمی پذیریم.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی در گفت وگو با مهر، درباره ش��روط مجلس 
شورای اسالمی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت 
بازار ارز در کش��ور باید براس��اس چارچوبی باش��د که دولت بتواند هم 
تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کاالهای اساسی در کشور پاسخگو 
باش��د و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقالم مورد نیاز کشور در بخش های 
مختل��ف اعم از مصارف ع��ام، اقالم و یا مواد اولیه واحدهای تولیدی که 

فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می دهد تامین کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین 
ن��رخ واح��د و ثابت ب��رای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابت��دا مورد انتقاد 
ج��دی ما بوده و هس��ت و خروجی آن، افزای��ش بی رویه واردات، توقف 
ص��ادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کش��ور، افزایش نرخ ارز و. 
. . ب��ود. در ط��ول یکی دو هفته اخیر به ویژه پ��س از تغییر رئیس کل 
بان��ک مرکزی، محورهای جدیدی توس��ط دولت برای مدیریت بازار ارز  
پیشنهاد شده و اعالم شده است که دولت عالقه مند است سیاست ارزی 

خود را تغییر دهد.
به گفته پورابراهیمی، شروط دوازده گانه مجلس به این شرح است:

شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به 
تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است.

ش��رط دوم؛ تعیی��ن ن��رخ ارز و خ��وراک پتروش��یمی ها و ف��والد و 
پاالیشگاه ها براساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه.

ش��رط س��وم؛ صرافی ها در سیاس��ت جدید ارزی بای��د محور اصلی 
فعالیت های مبادالت ارزی کشور باشند.

ش��رط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساسی 
را در بازار ثانویه عرضه کند.

ش��رط پنجم؛ مدیریت ب��ازار ثانویه توس��ط بانک مرک��زی از طریق 
عملیات بازار باز.

شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی.
شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی.

شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی نه 
به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی.

شرط نهم؛ تدوین مقررات الزم برای امکان تولید رمز ارزها.
شرط دهم؛ ارائه بس��ته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصالح ساختار 

ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی.
شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری.

ش��رط دوازده��م؛ تس��ریع در تعیین تکلی��ف دارایی های موسس��ات 
غیرمجاز. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد

12 شرط مجلس برای تایید سیاست جدید ارزی بانک مرکزی

نگاه

انتقاد از راه اندازی سامانه جامع کار
بوروکراسی های جدید

چندی پیش، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد که از 
ابتدای این هفته ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع روابط 
کار آغاز می ش��ود. به گفته احمد مشیریان، ثبت نام در این سامانه برای 
کارگ��ران و کارفرمایان اجباری اس��ت و کارگران و کارفرمایان با یکبار 
مراجعه به دفاتر پیشخوان و تشکیل پرونده، می توانند وارد این سامانه 
ش��وند. پس از اس��تان تهران، ثبت نام از کارگران در استان های البرز، 
سمنان، قزوین و اردبیل و پس از آن، در سراسر کشور انجام خواهد شد.
اما راه اندازی س��امانه جامع کار در حالی اس��ت که برخی از فعاالن 
اقتصادی از جمله نایب رئیس اتاق ایران موافق آن نیستند و راه اندازی 
س��امانه جامع کار و ال��زام کارفرمایان و کارگران ب��ه ثبت نام در آن را 
وضع بوروکراسی جدید می دانند که عمال به مانعی بر سر راه اشتغال و 
فضای کس��ب وکار تبدیل خواهد شد. از همین رو، او از دولت و معاون 
اول رئیس جمهور خواسته تا هرچه سریع تر جلوی این اقدام را بگیرند.

براساس این گزارش، حسین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران به 
راه اندازی س��امانه جامع روابط کار از س��وی دولت واکنش نشان داد و 
از آن به عنوان مانعی جدید س��د راه کس��ب و کار یاد کرد. حس��ین 
سالح ورزی گفت: درحالی که فضا و محیط کسب وکار در ایران نامناسب 
است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با راه اندازی سامانه جامع روابط 
کار، هزینه و مقررات جدیدی بر س��ر راه فعالیت تولیدکنندگان وضع 

کرده است.
رئیس س��ازمان ملی کارآفرینی ایران ادامه داد: راه اندازی این سامانه 
یک اتفاق جدید اس��ت ک��ه وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با آن 
مقررات دست و پاگیر جدیدی را در حوزه روابط کار وضع کرده است. 
در شرایط فعلی نه تنها ایجاد مشاغل جدید سخت و دشوار است بلکه 
حفظ، اس��تمرار و پایداری مشاغل موجود هم با ابهام و سختی زیادی 
مواجه است، اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه 
به این ش��رایط، اقدام به ایجاد سامانه عریض و طویل روابط کار کرده 
است. وزارتخانه همه کارفرمایان و مدیران مجموعه تولیدی و بنگاه های 
اقتصادی را مجبور کرده تا با مراجعه به دفاتر پیش��خوان و با پرداخت 

مبلغی، جزییات قرارداد کارکنان خود را ثبت کنند.
قائم مقام شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در مخالفت با 
این سامانه تاکید کرد: کارفرمایان به دلیل شرایطی که خارج از اختیار 
واحدهای تولیدی ایجاد ش��ده و همچنین به دلیل افزایش هزینه های 
تولید، در پرداخت حقوق و دستمزد نیز با مشکل مواجه اند. راه اندازی 
س��امانه جامع روابط کار در چنین ش��رایطی به غیر از افزایش بدبینی 

و نارضایتی تولیدکنندگان از دولت ثمره ای به همراه نخواهد داشت.
س��الح ورزی در پایان از دولت خواست تا این رویه را متوقف سازد و 
گفت: بایستی دولت و معاون اول رئیس جمهوری به این موضوع ورود 
کنن��د، جلوی این کار را بگیرند و اجازه وضع چنین مقررات و اقدامی 
را ندهند. دولت باید وضع بوروکراس��ی و ایجاد موانع جدید بر س��ر راه 

اشتغال زایی و تولید را متوقف کند. 
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سرانجام متهم ردیف سوم در دادگاه حاضر شد
آخرین خبرها از »ثامن الحجج«

دوازدهمین جلس��ه دادگاه رس��یدگی به پرونده متهمان شرکت 
تعاون��ی مالی - اعتباری ثامن الحجج دی��روز در دادگاه کیفری یک 

تهران برگزار شد.
ب��ه گزارش »انتخاب«، دوازدهمین جلس��ه رس��یدگی به پرونده 
تعاونی مالی - اعتباری ثامن الحجج در دادگاه کیفری یک تهران به 
ریاست قاضی باقری برگزار شد. طبق روال جلسات گذشته متهمان 
)ال��ف - م( و )ر-الف( در جلس��ه حاضر بودند و متهم ردیف س��وم 
)م- ر( نیز پس از ۱۱ جلس��ه غیبت، به همراه وکیل خود در جلسه 

حاضر شد.
قاضی باقری در ادامه جلس��ه گفت: متهم ردیف س��وم )م. ر( طی 
روزه��ای اخیر خود را به دادگاه معرفی ک��رد، برای وی قرار وثیقه 

صادر شده و با تودیع وثیقه حاضر هستند.
بنابر این گزارش، براس��اس اعالم محس��ن افتخاری سرپرس��ت 
دادگاه های کیفری تهران، در این پرونده حدود ۳۷0 ش��اکی وجود 
دارد و ح��دود ۱۲ ه��زار میلیارد تومان تخل��ف مالی صورت گرفته 

است.
جعفری دولت آبادی دادس��تان تهران - دوم آبان ماه سال 9۶ - با 
اعالم اینکه پرونده موسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحجج در دادگاه 
کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده گذاران این صندوق 
را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعالم کرد و گفته بود که براس��اس 
آمار ارائه ش��ده از س��وی هیات تصفیه موسس��ه مذکور که براساس 
قانون  بخش تعاون اقتصاد جمهوری اس��المی ایران تش��کیل شده، 
میزان وجوه پرداخت ش��ده به سپرده گذاران ۳۵۵0 میلیارد تومان و 

میزان وجوه تعهدشده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.
رئیس دادگاه رس��یدگی کننده به پرون��ده ثامن الحجج در نهمین 
جلس��ه دادگاه )۲۵ تیرماه( گفت: قرار تامی��ن کیفری متهم ردیف 
اول پرونده این موسس��ه تش��دید ش��ده و به ۴هزار میلیارد تومان 

افزایش یافته است.

بانک آفیسر؛ مسیر ارتقای رضایتمندی 
مشتریان در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران به منظور ارائه خدمات مطلوب تر طی یک س��ال 
اخیر، محصول منحصر به فرد بانک آفیس��ر را در حوزه بازارداری و 
ارتباط با مش��تریان عملیاتی کرد تا مش��تریان خود را در باالترین 
سطح رضایت نگه دارد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در 
حال حاضر نظام بانکی دنیا به سمت ارائه خدمات بانکی بدون نیاز 
به حضور در ش��عب پیش می رود و اکنون این شیوه خدمت رسانی 
در بانک ملی ایران نیز عملیاتی ش��ده اس��ت. بانک آفیسر خدمتی 
است که براساس آن در هر مکان و هر زمان، بانک در کنار مشتری 
قرار می گیرد و درواقع رابطه مش��تری و بانک را تس��هیل می کند. 
ای��ن محصول که حاصل مطالعه کارشناس��ی و مش��اهده حضوری 
بانک های بزرگ و معتبر جهان اس��ت، یکی از موفق ترین طرح های 
شروع شده توسط بانک ملی ایران در سال گذشته محسوب می شود 
که در ش��عب مراکز استان ها و شعب ممتاز عملیاتی شده و امسال 

نیز با وسعت و توان بیشتری ادامه خواهد یافت.
این خدمت نقش بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان ویژه بانک 
دارد و می تواند موجب افزایش رضایت و سطح وفاداری مشتریان و 

ارتقای سطح کیفی خدمات شود.
بانک ملی ایران به همین منظور با ارائه خدمت بانک آفیس��ر در 
ش��عب خود، به هر مشتری »اکانت آفیسر« ویژه ای را نیز اختصاص 
می ده��د که عالوه بر روش های معمول، از طریق پیام رس��ان »بله« 
با مش��تریان در ارتباطند. اکانت آفیسرها درواقع رابط میان شعبه و 
مشتری هس��تند که از میان نیروهای نخبه و توانمند انتخاب شده 
و دوره های آموزشی فنی را گذرانده اند. در این طرح، تمام نیازهای 
بانکی مش��تری از مشاوره گرفته تا رس��یدگی به امور بانکی، بدون 
مراجعه حضوری به شعبه و از طریق پیام رسان »بله« انجام می شود 
و در پایان هر بار ارتباط نیز مشتری می تواند به نحوه خدمت رسانی 

اکانت آفیسر امتیاز بدهد.

موسسه کاپیتال اینتلیجنس اعالم کرد
روند رو به رشد بانک توسعه صادرات ایران با 

لغو تحریم ها
»روند رو به رش��د، بهبود نس��بت کفایت س��رمایه، نس��بت های 
نقدینگی مطلوب و. . .« اینها تعابیری اس��ت که موسسه بین المللی 
آخری��ن  در   )Capital Intelligence( اینتلیجن��س  کاپیت��ال 

گزارش خود درباره بانک توسعه صادرات ایران به کار برده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه ص��ادرات ایران، کاپیتال 
اینتلیجن��س در این گ��زارش، رتبه حمایتی ۲ برای بانک توس��عه 
ص��ادرات در نظر گرفت که به گفته این موسس��ه نش��انگر احتمال 

باالی حمایت دولت ایران در حوزه نقدینگی و سرمایه است.
این موسس��ه نسبت کفایت س��رمایه بانک با افزایش سرمایه ۱0 
تریلیون ریالی را در ش��ش ماهه اول ۱۳9۶ بهبودیافته اعالم کرده 

و افزوده است: این نسبت به سطح قابل اطمینانی رسیده است.
براس��اس این گزارش، دسترسی مس��تقیم بانک توسعه صادرات 
ایران به تس��هیالت منظ��م میان مدت و بلندم��دت دولتی یکی از 
عوامل بهبود رتبه بانک ش��ده است. این موسسه عالوه بر اینکه در 
گزارش خود نس��بت های نقدینگی بانک توسعه صادرات را مطلوب 
ارزیابی کرده، یادآور ش��ده است که از زمان لغو تحریم ها در ژانویه 
۲0۱۶ روند رو به رشدی در فعالیت های بانک توسعه صادرات ایران 
مش��اهده می ش��ود. کاپیتال اینتلیجنس همچنین در گزارش خود 
آورده اس��ت: مدل مطلوب کسب و کار بانک توسعه صادرات نشان 
می دهد این بانک از بهبود اقتصادی و کاهش تورم منتفع می ش��ود. 
همچنی��ن رتبه ارزی بلندمدت و کوتاه مدت بانک توس��عه صادرات 
ایران نس��بت به س��ال قبل از آن تغییری نداش��ته و در سطح رتبه 
ارزی کش��ور قرار دارد. در عین حال، چشم انداز بانک تا قبل از ماه 
مه ۲0۱۸ میالدی پایدار بوده اس��ت. کل دارایی های بانک توس��عه 
ص��ادرات ایران تا پایان س��پتامبر ۲0۱۷ معادل ۷.۶ میلیارد دالر و 

کل سرمایه بانک ۲ میلیارد دالر اعالم شده است. 

بانکنامه

آخرین آمارها نش��ان می دهد که از ح��دود ۲۶ هزار نفری که در 
جری��ان تعیین  تکلیف س��پرده گذاران کالن پنج موسس��ه غیرمجاز 
منحل ش��ده باید در زمانی مش��خص مراجعه و مستندات و مدارک 
خ��ود را تحوی��ل می دادند، ۱۵ هزار نفر مراجع��ه نکردند و این عدم 
مراجعه، وجود حساب های ساختگی را تا اندازه زیادی تایید می کند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تعیین تکلی��ف س��پرده گذاران پن��ج تعاونی 
منحل ش��ده فرش��تگان، ثامن الحجج، افضل توس و الب��رز ایرانیان و 
آرمان از ۲۱ خردادماه امسال وارد فاز تازه ای شد و سپرده های کالن 
در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفت. از این رو با تصمیم کمیته متشکل 
از نمایندگان س��ران س��ه قوا برای رس��یدگی به وضعیت موسسات 
غیرمج��از پرداخت وجوه تا یک میلیارد تومان و باالتر به مرحله اجرا 
درآمد و قرار ش��د طی فرآیندی س��ه مرحله ای این س��پرده گذاران 

بتوانند سپرده های خود را بعد از مدت ها تعیین تکلیف کنند.
طبق ج��دول زمانبن��دی که بانک مرک��زی در خردادم��اه اعالم 
ک��رد قرار ب��ود از ۲۱ خردادماه تا ۱۱ مردادم��اه زمان برای مراجعه 
س��پرده گذاران و ارائه مدارک باش��د، همچنین به ط��ور همزمان از 
۲۷ خردادماه تا ۳0 مردادماه بررس��ی مدارک توس��ط بانک مرکزی 
انجام ش��ده و از دوم تیرماه تا سوم ش��هریورماه نیز به طور همزمان 
پرداختی ها به سپرده گذاران انجام می شود، اما با پایان مهلت مراجعه 
س��پرده گذاران برای ارائه  مدارک بار دیگ��ر بانک مرکزی اعالم کرد 
که این زمان تمدید ش��ده و تا پایان مردادماه می تواند با مراجعه به 
بانک های عامل و تحویل مستندات سپرده های خود را دریافت کند.
این در حالی اس��ت که براس��اس اعالم بانک مرک��زی از مجموع 
س��پرده گذاران این پنج تعاونی تا قبل از این مرحله حدود 9۸درصد 
تعیین تکلیف شده و تا ۲درصد دیگر که سپرده های کالن و میلیاردی 
را شامل می شد، باقی مانده بودند، اما در این بین آمار تامل برانگیزی 
از عملک��رد تعیین تکلیف این س��پرده گذاران از خرداد تاکنون وجود 
دارد؛ به طوری که از مجموع ۲۵ هزار و 9۸0 نفر س��پرده گذاری که 
در این پنج موسسه باقی مانده و باید تعیین تکلیف می شدند، تاکنون 

حدود ۱0 هزار و ۳۱۶ نفر مراجعه کرده و مستندات را تحویل دادند. 
از این تعداد مس��تندات ۸۷۱۴ نفر توسط بانک مرکزی تایید شده و 
مبلغی نزدیک به ۶0۲ میلیارد تومان بابت آنها پرداخت شده است.

همچنی��ن از مجم��وع افرادی که می توانس��تند ب��ه بانک ها برای 
تعیی��ن وضعی��ت خود  مراجعه کنند، اینکه ح��دود ۱۵ هزار نفر در 
ای��ن فاصله ح��دود دو ماهه مراجعه نکرده اند، جای س��وال دارد. به 
هر حال با توجه به اعتراضات و تجمعاتی که از س��وی سپرده گذاران 
این تعاونی ها و موسس��ات وجود داشت تا وضعیت سپرده های کالن 
به زودی مشخص شود، به نظر می رسید که در زمان سریع تری برای 
تعیین تکلی��ف خود مراجعه کنند که این اتفاق نیفتاده اس��ت.  این 
آمار تا حدی موضوعات دیگری را تقویت می کند؛ پیش از این بانک 
مرکزی از سپرده گذاران خواسته بود برای رسیدگی به وضعیت خود 
حتما اس��ناد و مدارک مربوط به منشأ حس��اب های خود را تحویل 

دهند تا بتوان به درخواست های آنها رسیدگی کرد.
هرچند دلیل نیز به طور مس��تقیم از س��وی بان��ک مرکزی اعالم 
نش��د اما ظاهرا به این برمی گش��ت که در بین حس��اب های موجود 
بسیاری مربوط به حساب های ساختگی بود که منشأ واقعی نداشتند 
و از س��وی کارکنان و افراد فعال در ای��ن تعاونی ها در زمان فعالیت 
ش��کل گرفته بود. از این رو برای اینکه مش��خص ش��ود کدام یک از 
حس��اب ها واقعی بوده و بای��د بابت آن پرداختی انجام ش��ود، بانک 

مرکزی درخواست تحویل اسناد و مدارک حساب را مطرح کرد.
در این حالت به نظر می رس��د بخشی از عدم این مراجعه می تواند 
ناش��ی از آن باش��د که اس��ناد و مدارک برای اثب��ات وجود چنین 
حس��اب هایی وجود ندارد و حساب های س��اختگی را تایید می کند. 
البته س��وی دیگر ماجرا نیز مورد توجه است و آن اینکه بعید نیست 
برخی حتی با داش��تن حساب های واقعی به دلیل اینکه مدارک و یا 
فیش های واریزی خود طی این سال ها را نگه نداشته اند و در اختیار 
ندارند، نتوانس��تند برای دریافت سپرده های خود اقدام کنند. به هر 
حال انتظار گزارش��ی از س��وی بانک مرک��زی می تواند معمای عدم 

مراجعه این ۱۵ هزار نفر را تا حدی مشخص کند.
باید یادآور ش��د که در جریان س��اماندهی موسسات غیرمجاز که 
به طور جدی از حدود س��ه سال قبل در دس��تور کار بانک مرکزی 
قرار گرفت، تعاونی های بزرگی همچون ثامن الحجج، فرشتگان، البرز 
ایرانیان، آرمان و افضل توس منحل ش��ده و فعالیت آنها متوقف شد. 
در این مس��یر تعهدات این موسسات به بانک های عامل واگذار شد؛ 
به گونه ای که تعهدات ثامن الحجج به بانک پارس��یان، فرش��تگان به 
کاس��پین، البرز ایرانی��ان به بانک تجارت، آرمان به موسس��ه ملل و 

افضل توس به بانک آینده واگذار شد.
بانک مرکزی نیز در ازای شناس��ایی دارایی و اموال این موسسات 
ب��ا اختصاص خط اعتب��اری که در آخرین آمار ت��ا بیش از ۲0 هزار 
میلیارد تومان می رسد، تعیین تکلیف سپرده گذاران را در دستور کار 
قرار داد. تا قبل از تعیین تکلیف سپرده گذاران یک میلیاردی و باالتر 
جریان به این ترتیب پیش رفت که برای س��پرده گذاران فرش��تگان 
تا س��قف ۲00میلیون تومان تعیین تکلیف شده و باالتر از این مبلغ 
نیز ت��ا ۲00 میلیون تومان دریافت ک��رده بودند و در مرحله جدید 
می توانستند با هر مبلغ سپرده ای مراجعه کرده و افراد تا سقف یک 
میلی��ارد تومان که پیش از این تا  ۲00 میلیون تومان دریافت کرده 

بودند مابقی آن را تا حداکثر ۸00 میلیون تومان بگیرند.
ام��ا در  رابط��ه با ثامن الحج��ج نیز که پرداختی ها تا س��قف ۳00 
میلی��ون توم��ان نیز پیش رفت��ه بود، روال به همی��ن ترتیب بوده و 
تا س��قف یک میلیارد تومان می توانس��تند مانده را تا حداکثر ۷00 
میلیون تومان دریافت کرده و باالتر از این س��قف نیز تا یک میلیارد 
توم��ان دریافت کنن��د. س��پرده گذاران افضل توس، آرم��ان و البرز 
ایرانیان که پیش از این تا س��قف ۱00میلیون تومان دریافت کرده و 
س��پرده گذاران با ارقام باالتر نیز هر کدام ۱00 میلیون تومان گرفته 
بودند نیز می توانستند با مراجعه به شعب بانک های مربوطه تا سقف 
یک میلیارد تومان مانده را دریافت کرده و باالتر از این رقم نیز یک 

میلیارد تومان بگیرند. 

برای تعیین تکلیف سپرده های کالن غیرمجازها

1۵ هزار میلیاردر نیامدند

نایب رئی��س اتاق ایران معتقد اس��ت پایه بحران ب��ازار ارز و تحوالت 
اقتصادی،  سیاس��ت گذاری های نادرست اقتصادی و بی انضباطی پولی و 

مالی کشور بوده و تحریم  نیز به این بحران دامن زده است.
پدرام س��لطانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه سیاست های غلط 
اقتصادی زمینه مس��تعدی را برای بحران در اقتص��اد ما به وجود آورد 
ک��ه فش��ارهای بین الملل��ی روی آن نتیجه داد و فضا را ش��عله ور کرد، 
اظهار کرد: در سال های گذشته چند مسئله جدی داشتیم که به تدریج 
انباش��ته شدند و شرایط را برای جهش نرخ ارز و تورم به وجود آوردند. 
در درجه اول حجم نقدینگی در کش��ور از س��ال ۱۳9۲ تا پایان س��ال 
گذش��ته عمال بیش از چهار برابر ش��د و از ۴۵0ه��زار میلیارد تومان به 
بیش از یک میلیون و ۶00 هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی یک میلیون 

و ۱۵0 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وی ادام��ه داد: در همین مدت عدم برخورد جدی با موسس��ات پولی 
غیرمجاز و آش��فتگی در نظام بانکی و بی انضباطی موسسات و بانک های 
مجاز باعث افزایش نقدینگی و مطالبات معوق در اقتصاد کش��ور ش��د. 
موضوع دیگر ع��دم توجه به ضرورت رعایت اس��تانداردهای بین المللی 
بانکی توسط نظام بانکی است که امکان و اجازه تعامل نظام بانکی ایران 
را عم��ال از بین برد. در کنار این موارد کنترل قیمت ارز و فراهم نکردن 
زمینه افزایش قیمت ارز در تناس��ب با تورم ساالنه و افزایش نقدینگی، 

فنر ارز را فشرده کرد.
نایب رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران با بیان اینکه ای��ن موارد به صورت 
همگ��را امکان کنت��رل را از ظرفیت اقتصاد دس��توری گرفت، افزود: از 

س��ال گذشته نرخ ارز افزایش یافت که مشکالت داخلی به آن دامن زد 
و تحریم های آمریکا هم آن را ش��عله ور کرد. در درجه اول، شرایط واقعا 
بس��یار خطیر و وخیم اس��ت. بانک مرکزی هم، دیگ��ر ابزارهایش برای 

کنترل متعدد و موثر نیست.
به گفت��ه وی، در حال حاضر اولین و مهم تری��ن کاری که باید انجام 

شود، اصالح سیاست های ارزی است.
اولین قدم برای کاهش نرخ دالر

س��لطانی قیمت گذاری نرخ ارز به ۴۲00 تومان و این ادعا که این ارز را 
می توان به همه نیازهای کشور تخصیص داد، یک ادعای نادرست دانست و 
بیان کرد: نتایج این سیاست را دیدیم که منابع ارزی کشور را تا حد زیادی 
ضایع و زمینه رانت و فس��اد را فراهم کرد. برای مقابله، در درجه اول بانک 
مرکزی باید اوال ارز دولتی را در این قیمت پایین نگه ندارد و ثانیا این ارز به 

حداقل و ضروری ترین نیازهای کشور تخصیص پیدا کند.
وی با بیان اینکه در ش��رایط موجود، این ارز حتی به کاالهای اساسی 
هم قابلیت تخصیص ندارد، گفت: شاید الزم باشد به تعدادی از داروهای 
بیماری های خاص که در کشور تولید نمی شود و قیمت باالیی دارد ارز 
دولتی تخصیص داده ش��ود و س��ایر نیازهای ارزی کش��ور به ساز و کار 
بازار س��پرده ش��ود. این موضوع می تواند کمک کند که با ورود ارز نفت 
دولتی به جریان تبادالت ارزی، شرایطی که به وجود آمده و جهش های 

بسیار ارز که بعضا به روزانه ۱0درصد می رسد، تا حدی کنترل شود.
نایب رئی��س اتاق بازرگانی در ادامه ش��مردن راهکاره��ای الزم برای 
بهبود شرایط ارزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید بانک های تجاری را به 

س��مت انضباط پولی ببرد. اینکه آنها اجازه اضافه  برداشت از حساب های 
بانک مرکزی را نداشته باشند و موسسات مالی و پولی غیرمجاز همه در 
کوتاه ترین زمان ممکن جمع و از دس��ت اندازهای آنها به بازار جلوگیری 
ش��ود و بخش��ی از نقدینگی کشور که عمال توسط آنها از بین رفته و به 
عن��وان دارایی و ثروت ملی به تاراج برده ش��ده، حت��ی بتواند از آنها باز 

ستانده شود.
س��لطانی ادام��ه داد: بانک ه��ای مجاز ه��م باید کام��ال در چارچوب 
منضبط��ی فعالیت ش��ان را انجام دهن��د، صورت های مالی ش��ان را باید 
اصالح کنند و بر مبنای اس��تاندارد IFRS یا اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی نوسان های خود را آش��کار و از تولید دارایی موهومی 
اجتن��اب کنن��د. این موضوعات کم��ک می کند از یک ط��رف تا حدی 
حجم نقدینگی کنترل ش��ود و از طرف دیگر فش��ار از بازار ارز برداشته 
ش��ود. البته این کارها در ش��رایطی که تحریم های بین المللی به سمت 
شدید و وخیم تر ش��دن می رود و اینکه مجاری ارتباطی ما با بانک های 
بین المللی بسته ش��ود، دامنه  اثر محدودی دارد. سلطانی درباره رئیس 
جدید بانک مرکزی نیز گفت: بانکداری مرکزی خصوصا در این ش��رایط 
نیاز به جسارت، قاطعیت و عدم تاثیرپذیری از سیاست های دولت و عدم 
دستورپذیری از دولت دارد. اگر او این روحیه را داشته باشد می تواند تا 
ح��دی موفق عمل کند. از طرفی بازار ارز قابل پیش بینی نیس��ت و اگر 
سیاس��ت های ارزی جدیدی که در راه است، معقول باشد، می تواند یک 
آرامش نسبی به بازار برگرداند در غیر این صورت کمکی نمی کند و ارز 

البته با افت و خیز به راه خود ادامه می دهد. 

راهکارهای نایب رئیس اتاق بازرگانی برای رام کردن دالر سرکش

راه های مهار دالر
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دستور روحانی به شریعتمداری
متخلفان ارزی در لیست سیاه قرار گیرند

رئیس جمهور در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، 
دس��تور داده تا نام افرادی که از ارز دولتی اس��تفاده کرده و کاالی خود را 
در مهلت مقرر به کشور نیاورده اند، در لیست سیاه قرار گیرند. به گزارش 
مهر، بعد از انتش��ار فهرست  دریافت کنندگان ارز دولتی و تخلفاتی که در 
این راس��تا صورت گرفته است، اکنون حس��ن روحانی، رئیس جمهور در 
جدیدترین تصمیم خود برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام 
این افراد در لیس��ت سیاه قرار گیرد. در نامه ای که محمود واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارس��ال کرده، با اشاره 
به تبانی برخی از شرکت های ایرانی واردکننده کاال از برخی کشورها برای 
برخورداری از ارز دولتی، از پی نوش��ت رئیس جمهور برای برخورد با افراد 
متخلف خبر داده است. وی در این نامه اشاره کرده که رئیس جمهور دستور 
داده: »این افراد را در لیس��ت س��یاه قرار دهید.« در راستای دستور رئیس 
جمهور، محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور 
برخورد با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده اما کاالی خود 
را در موعد مقرر، وارد کشور نکرده اند، به خسروتاج، معاون صادراتی وزارت 
صنعت دس��تور داده تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق ش��ده، نام آنها در 

لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند.

وزیر اقتصاد خبر داد
اعالم فهرست نهایی دریافت کنندگان ارز 

دولتی به زودی
وزیر اقتصاد از اعالم فهرست نهایی دریافت کنندگان ارز ۴۲00 تومانی به 
زودی خبر داد. مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در یادداشتی اینستاگرامی با 
اش��اره به اینکه وظیفه دولت حفظ منابع ارزی کشور و تامین منافع عموم 
مردم اس��ت، نوشت: متاس��فم که ذهن جامعه طی چند هفته گذشته به 
دلیل س��ودجویی و رانت خواهی عده ای خاص بهم ریخته و نظم بازارها نیز 
تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت. همین گروه بدون توجه به منافع ملی، آینده 
توس��عه کش��ور را به مخاطره انداخته اند. در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
تم��ام ابزارهای نظارتی و اجرایی خود مانند س��ازمان امور مالیاتی، گمرک 
و س��ازمان حسابرس��ی را به کار گرفته ایم که حق مردم به آنها بازگردد و 
اخالل گران نظام اقتصادی و ارزی هم هزینه رفتارهای ش��ان را بدهند. وی 
ادامه داد: لیست تمامی افرادی که در دوره اخیر ارز ۴۲00 تومانی دریافت 
کرده اند از طریق بانک مرکزی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. این 
لیست را به سرعت در اختیار گمرک قرار دادیم تا به صورت دقیق مشخص 
کنند که چه افراد و ش��رکت هایی ارز دریافت کرده و کاال وارد نکرده اند. با 
این گروه براس��اس قانون و برمبن��ای اخالل گران نظام ارزی برخورد جدی 
صورت خواهد گرفت. وزیر اقتصاد گفت: همچنین سازمان امور مالیاتی هم 
موضوع را دنبال می کند. به گزارش نهایی با نهایت شفافیت در اختیار مردم 
و نهادهای ذی ربط قرار می گیرد. نباید در مبارزه با فساد عقب نشست و ما 

هم در وزارت اقتصاد در هر سطحی با فساد برخورد خواهیم کرد.

بانک جهانی اعالم کرد
32 پله صعود لجستیک ایران

در جدیدترین گزارش بانک جهانی درخصوص ش��اخص عملکرد 
لجس��تیک، ایران توانست با کسب نمره ۲.۸۵ در میان ۱۶۳ کشور 
در رده ۶۴ ق��رار گیرد. به گزارش گمرک، جدیدترین گزارش بانک 
جهانی درخصوص ش��اخص عملکرد لجس��تیک منتش��ر شد. این 
گ��زارش هر دو س��ال یک بار و تحت عنوان »ارتب��اط برای رقابت« 
منتشر می شود.  در گزارش امسال )۲0۱۸( که عملکرد لجستیکی 
بیش از ۱۶0 کش��ور در مقیاس یک )بدترین( تا ۵ )بهترین( مورد 
بررس��ی قرار گرفته، آلمان با کسب نمره ۴.۲ در »شاخص عملکرد 
لجس��تیک« توانس��ت به عنوان بهترین کش��ور در رده نخست این 

رتبه بندی قرار گیرد.

دریچه

بورس تهران هفته جاری را برخالف هفته گذش��ته با هیجان کمتری 
آغاز کرد و ش��اخص بورس در نخستین روز هفته سوم مردادماه با ۴0۱ 
واحد رش��د به جایگاه ۱۲۴ هزار و ۳۵۲ واحدی صعود کرد. البته نماگر 
بازار س��رمایه در ساعات آغازین کار بورس با معامالتی منفی روبه رو بود 
و روندی کاهش��ی داشت، اما با بازگش��ایی نمادهایی مانند پتروشیمی 
پارس به یکباره روندی صعودی یافت و به کانال ۱۲۴ هزار واحدی وارد 
ش��د. در واقع، فضای حاکم بر بازار ب��ورس، محافظه کارانه بود و برخی 
کارشناس��ان معتقدند ک��ه برای روزهای آتی نیز بای��د منتظر تعدیل و 

اصالح شاخص بود.
به گزارش ایرنا، احتمال آزادی ش��رکت های پتروش��یمی و فلزی در 
فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه س��امانه نیما، چشم انداز مثبت ترمیم 
تی��م اقتصادی دولت، اخبار مثبت سیاس��ی و ادامه نوس��ان نرخ ارز از 

عوامل تاثیرگذار در رشد شاخص هستند.
تداوم رشد دسته جمعی شاخص های بورس

همچنین در معامالت دیروز، یک میلیارد و 9۵۸میلیون س��هم، حق 
تق��دم و اوراق بهادار به ارزش ۷هزار و ۸0 میلیارد ریال در ۱۲۸ هزار و 

۷۶۸ نوبت داد و ستد شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی- ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
ش��اخص می گذارد، ۱۱۷ واحد رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در 
آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص 

کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۱۵۳ واحد کاهش یافت.
شاخص قیمت )هم وزن( نیز ۱0۸ واحد افت کرد، این شاخص بیانگر 

سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز ۸۴ واحد پایین آمد؛ این شاخص بخشی از 

سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
ش��اخص ب��ازار اول )مربوط ب��ه ش��رکت های بهتر از نظر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد سهام آزاد شناور( ۱۱۲واحد کاهش و شاخص بازار 

دوم بورس نیز ۲هزار و ۷۴۸ واحد افزایش یافت.
بر این اس��اس، نمادهای پارس )پتروش��یمی پارس(، پارسان )نفت و 
گاز پارس��یان(، جم )پتروشیمی جم(، ش��تران )پاالیش نفت تهران( و 
فارس )هلدینگ خلیج فارس( بیشترین سهم را در رشد شاخص داشتند.

صدرنشینی گروه شیمیایی و پتروشیمی
گروه شیمیایی در معامالت دیروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 
۴0۶ میلیون سهم به ارزش ۲هزار و ۳۷9 میلیارد ریال داد و ستد شد.
گ��روه فل��زات اساس��ی به ارزش ی��ک ه��زار و ۱۷9میلی��ارد ریال و 
فرآورده های نفتی ب��ه ارزش ۶9۵ میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به 

خود اختصاص دادند.

همچنین در رده چهارم معامالت، گروه کانی های فلزی با دادوستدی 
به ارزش ۳۴۲ میلیارد ریال قرار گرفت و گروه چند رشته ای صنعتی نیز 

با معامالتی به ارزش ۲۸۵ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.
افت فرابورس

شاخص فرابورس )آیفکس( در معامالت روز شنبه 9پله افت کرد و در 
جایگاه یک هزار و ۴۱9 واحدی قرار گرفت. همچنین در بازار فرابورس، 
بیش از ۷۳۵ میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از ۵هزار و ۱۱۴ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
براساس این معامالت، نمادهای زاگرس )پتروشیمی زاگرس(، مارون 
)پتروش��یمی مارون( و میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه( بیش��ترین 

سهم را در رشد شاخص آیفکس بازی کردند.
آمادگی بورس برای رشد بیشتر 

احس��ان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با ایرنا، درباره 
چش��م انداز کوتاه و میان مدت بازار س��رمایه گفت: روند حرکت بورس، 
تحت تاثیر عوامل اقتصادی سیاسی و اجتماعی و همچنین نوسان بهای 
کامودیتی ه��ا )مواد پایه و معدنی( در بازاره��ای جهانی و تعیین تکلیف 

نرخ ارز قرار دارد.
رضاپور با بیان اینکه هرگونه رخداد مهم در این بخش ها روند حرکت 
ب��ورس را تحت تاثیر ق��رار می دهد، اضافه کرد: در صورتی که ش��اهد 
ریسک های جدید سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج نباشیم و قیمت 
دالر با افت زیادی مواجه نباش��د، می توان انتظار داش��ت که روند رشد 

بازار سرمایه تشدید شده و شاهد رونق بیشتری در این بازار باشیم.
وی افزود: همچنین، هرگونه اخبار نامطلوب که نش��ان دهنده افزایش 
ریسک های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی ها و نامالیمت های اجتماعی 
باشد نیز باعث گرایش به بازار ارز و طال شده و به تبع آن سرمایه گذاران 

از بازار بورس فاصله بیشتری خواهند گرفت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه یادآور ش��د: با توجه به نزدیک شدن به 
زمان اعم��ال تحریم های آمری��کا در نیمه مردادماه ب��ه پیچیدگی ها و 

ابهامات موجود در بازار سرمایه افزوده شده است.
وی به وضعیت بازار ارز اشاره کرد و ادامه داد: ارز از مهم ترین عناصر 
در تعیین وضعیت فروش محصوالت و ش��رکت های بورس��ی و ارزیابی 
درآمد آنها محس��وب می ش��ود که هم اکنون وجود بالتکلیفی در نحوه 
تخصی��ص ارز به وی��ژه ارز صادراتی و نوع محاس��به آن در نرخ گذاری 
ف��روش داخلی آنها باعث ش��ده که نوعی ابهام در میان این ش��رکت ها 

شکل بگیرد.
نقدینگی سرگردان به دنبال سودهای جذاب

این کارش��ناس بازار سرمایه به نقدینگی س��رگردان در جامعه اشاره 
ک��رد و گفت: این نقدینگی س��رگردان به بهانه ه��ای مختلف به دنبال 

فرصت های جدید سرمایه گذاری می گردد؛ در واقع دارندگان پول تالش 
می کنن��د با س��رمایه گذاری در بخش های مختل��ف از جمله ارز و طال 

قدرت خرید خود را حفظ کنند.
رضاپور اضافه کرد: این پول سرگردان در ماه های اخیر به طور پیوسته 
در ح��ال گردش در بازاره��ای مختلف بوده که در اغل��ب موارد، باعث 

افزایش و بعضا حبابی شدن قیمت ها شده است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ه تاثیر نرخ ارز بر بورس اش��اره کرد 
و گف��ت: بازار س��رمایه به دلیل ابهامات فراوان در خصوص چش��م انداز 
سیاس��ی و اجتماع��ی در ماه های پیش نتوانس��ته بود خ��ود را با دالر 

۴۲00تومانی وفق دهد.
وی اف��زود: در روزهای اخیر با آغاز ترمیم کابینه و مواضع مس��ئوالن 
بحث امکان فروش ارز صادراتی شرکت های بورسی مانند پتروشیمی ها 
و فلزی ها در بازار ثانویه سامانه نیما جدی تر شد که باعث افزایش قیمت 

سهام شرکت ها و رشد اخیر شاخص بورس شده است.
احتمال ورود بورس به مرحله استراحت و اصالح کوتاه مدت

این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: البته باید توجه داشت با توجه به 
سرعت رشد بازار س��رمایه منطقی تر است که به زودی شاهد استراحت 
کوتاه مدت و مقطعی ش��اخص باشیم، تا بازار براساس اطالعات جدید و 
پیامدهای تصمیمات تیم اقتصادی جدید دولت، خود را برای تداوم روند 

و یا اصالح قیمت ها آماده سازد.
رضاپ��ور اضافه ک��رد: البته این اصالح در صورت انتش��ار اخبار مثبت 
اقتصادی و سیاس��ی به صورت موقت خواهد بود و فرصتی را برای رونق 

دوباره بازار فراهم می کند. 

رشد 401 واحدی شاخص بورس

بورس وارد کانال 124 هزار واحدی شد

صنعت فوالد کش��ور، س��ال 9۶ را با اقبال نس��بتا بهتری نس��بت به 
س��ال های گذشته پش��ت س��ر گذاش��ت. تحوالت بین المللی در حوزه 
کامودیتی ه��ا و همچنین سیاس��ت کارخانه ها در جهت تولید بیش��تر 
محصول و افزایش صادرات از مواردی بود که توانس��ت در روند فعالیت 

این گروه ها اثرگذار باشد.
رس��ول خلیفه س��لطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران، در 
گفت وگویی با س��نا، با اش��اره به م��وارد فوق عنوان کرد: ش��رکت های 
فوالدی در سال گذش��ته 9 میلیون تن انواع محصوالت صادر کرده اند، 
که با محاس��به صادرات در چه��ار ماهه ابتدایی س��ال این خوش  بینی 
وجود دارد که شرکت ها بتوانند با افزایش تولید محصوالت همراه باشند.

وی ادام��ه داد: از س��وی دیگر این افزایش تولیدات فضا را به س��مت 
رقابتی ش��دن قیمت ها سوق داد. بر همین اس��اس بسیاری از شرکت ها 

توانستند در سال گذشته به رقابت با قیمت های جهانی بپردازند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اش��اره به توانمندی های این 
صنعت در مقایس��ه با دیگر صنایع گفت: با وجود آنکه رکود نس��بی در 
بخش های مختلف نظیر مسکن وجود دارد، فوالدی ها توانستند با تکیه 

بر بازارهای هدف بین المللی روند تعادلی را طی کنند. گواه این موضوع 
نیز رکوردزنی این ش��رکت ها در صادرات کنس��انتره، آهن اس��فنجی و 
ش��مش فوالد بود. وی افزود: در ش��رایط موج��ود، باید از کاهش تعرفه 
واردات برای محصوالتی که توان صادراتی خوبی دارند جلوگیری کنیم. 
ب��ه عنوان مثال، در تولید ورق توان باالیی داریم اما ش��اهد افت تعرفه 
واردات آن ش��دیم. با توجه به اینکه ممکن است صادرات با محدودیت 

مواجه شود، نباید تولیدکننده داخلی با مشکل مواجه شود.
خلیفه س��لطان همچنین از بورس کاال ب��ه عنوان مرجع قیمت گذاری 
محص��والت فوالدی یاد کرد و گفت: روند قیمت ها طی س��ال های اخیر 
نشان داده است که بورس کاال به عنوان ارجح ترین مرجع قیمت گذاری 

برای محصوالت فوالدی مطرح است.
وی در پایان گفت: بورس کاال یک بس��تر شفاف برای انجام معامالت 
است. اگر بورس کاال امروز در حوزه بازار فوالد فعال نبود، عدم شفافیت 
عامل اصلی فساد و سوء استفاده در این بازار می شد. از این رو مکانیسم 
بورس کاال که به شفاف سازی معامالت و چگونگی کشف قیمت ها منجر 

می شود به سود اقتصاد و مردم است. 

گریز فوالدی ها از تحریم های احتمالی
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بازار پر از تخم مرغ است ولی قیمت در 
آستانه شانه ای 20 هزار تومان

قیمت هر ش��انه تخم مرغ در خرده فروشی های شهر تهران دوباره 
به ۱۸ هزار تومان تا ۲0 هزار تومان رسید، اما کمبودی برای عرضه 
این محصول وجود ندارد. به گزارش تس��نیم، قیمت هر ش��انه تخم 
مرغ ۳0عددی )کف قیمت( دوباره به ۲0 هزار تومان نزدیک ش��ده 
است و در تهران به قیمت ۱۸ هزار تومان تا ۲0 هزار تومان به فروش 
می رس��د. در اوخر سال گذش��ته نیز قیمت تخم مرغ با قیمت های 
فعلی مطابقت می کرد، اما دولت با واردات تخم مرغ ) ترکیه( قیمت 
ای��ن محصول را در بازار متعادل کرد و به محدود ۱۳ هزار تومان تا 
۱۴هزار تومان رس��اند. بنابر این گزارش، در س��ال گذشته به دلیل 
بروز آنفلوآنزای مرغ��ی میزان تولید تخم مرغ کاهش یافته بود، اما 
اقدامات الزم برای تامین و تولید این محصول در دس��تور کار قرار 
گرفت. قیمت مصوب هر ش��انه تخم مرغ در سامانه سازمان میادن 
می��وه و تره بار نیز ۱۲ هزار و ۶00 تومان اس��ت، اما به دلیل فاصله 
زی��اد قیمت این محص��ول با بازار تقاضا برای خری��د افزایش یافته 
اس��ت و براساس مش��اهدات مردمی در اکثر اوقات در مواقع عرضه 
صفوف طوالنی برای خرید این محصول مش��اهده می شود در عین 

حال کمبودی برای خرید این محصول در بازار آزاد وجود ندارد.

دالر 4400 تومانی به موبایل تعلق نمی گیرد
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه واردات موبایل با ارز ۴۴00 
تومانی ممکن نیست، اعالم کرد که واردکنندگان موبایل می توانند ارز 
خود را از طریق سامانه نیما و از محل ارز صادراتی تامین کنند. مجتبی 
خس��روتاج در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در گروه بندی کاالیی که 
اواخر تیرماه س��ال جاری صورت گرفت موبای��ل از گروه ۲ به گروه ۳ 
کاالیی رفت و قرار بر این ش��د تا کس��انی که قصد دارند موبایل وارد 
کنند ارز مورد نیاز خود را از طریق  سامانه نیما تامین کنند. وی ادامه 
داد: در سامانه نیما صادرکنندگان کاالهای غیرپتروشیمی و فوالدی به 
نرخ رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می کنند و واردکنندگان 
فرصت دارند تا ارز خود را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات 

اقدام کنند.
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با تأکی��د بر اینکه در حال 
حاضر به دلیل اینکه موبایل به گروه ۳ کاالیی منتقل ش��ده اس��ت، 
واردات آن ب��ا ارز ۴۴00تومانی امکان پذیر نیس��ت، اظهار کرد: در 
جلسه س��تاد بررسی مس��ائل اقتصادی با حضور معاون اول رئیس 
جمهوری صحبت هایی مطرح ش��د تا بتوان موبایل های ارزان قیمت 
که زی��ر ۳00 دالر قیمت دارند در گ��روه ۲ کاالیی قرار گیرند، اما 
در نهای��ت این مس��ئله از نظر فنی رد ش��د چراک��ه نمی توان برای 
ی��ک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر گرفت و این امکان وجود دارد که 
کم اظهاری صورت گیرد. به گزارش ایس��نا، اخیرا اخبار نادرستی در 
ارتباط با توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه منتشر شده است، 
اما واردکنندگان می توانند با ثبت س��فارش و تامین ارز مبادله ای از 

طریق سامانه نیما واردات خود را انجام دهند.

طالی سرخ گران شد
 قاچاق زعفران عاملی برای کاهش صادرات

یک مقام مس��ئول گفت که هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی 
سرخ ۴ میلیون و ۱00 و حداکثر ۷میلیون و ۷00 هزار تومان است.
غالمرضا میری، نایب رئیس ش��ورای مل��ی زعفران در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش قیمت طالی سرخ در بازار خبر 
داد و گف��ت: هم اکن��ون حداقل نرخ هر کیلو زعف��ران ۴ میلیون  و 

۱00 هزار و حداکثر ۷ میلیون و ۷00 هزار تومان است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات زعفران، اظهار کرد: میزان 
صادرات زعفران در خرداد نسبت به اردیبهشت سال جاری ناشی از 
اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
به سیس��تم بانکی ۴0درصد کاهش یافت، چراکه امکان برگرداندن 
ارز حاصل از صادرات به سیس��تم بانکی برای صادرکنندگان وجود 
ندارد. میری، گفت: با توجه به نوس��ان نرخ ارز، دس��تورالعمل های 
خلق الساعه دولت و نوسان قیمت زعفران در بازار امکان پیش بینی 
ص��ادرات وجود ن��دارد. نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران با اش��اره 
به تأثیر سیاس��ت جدی��د ارزی دولت بر میزان قاچ��اق، بیان کرد: 
مش��کالت ارزی صادرکنندگان ناش��ی از بازگردان��دن ارز حاصل از 
صادرات به سیستم نیما موجب شد که زعفران به صورت قاچاق از 
کشور خارج شود، با این وجود بخشی از کاهش صادرات در ماه های 
اخی��ر به موضوع قاچاق زعفران باز می گ��ردد. وی در پایان تصریح 
کرد: در اردیبهش��ت بیش از ۲۷تن زعفران به بازارهای هدف صادر 

شد که این میزان در خرداد با کاهش ۱۲ تنی به ۱۳ تن رسید.

درخواست ارز واردکنندگان باسابقه در 
اولویت قرار می گیرد

معاون وزیر صمت گفت که درخواس��ت ارز متقاضیان با س��ابقه 
فعالی��ت واردات��ی، در اولویت ق��رار می گیرد تا به ثبت س��فارش ها 
س��رعت دهد. به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از شاتا، 
مع��اون طرح و برنام��ه وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: این 
وزارتخانه درخواست ارز متقاضیانی را که سال های گذشته فعالیت 
واردات��ی داش��ته اند، در اولویت قرار می دهد تا به ثبت س��فارش ها 

سرعت دهد.
رحمانی افزود: دولت به این نتیجه رسیده است که متقاضیان ارز 
رس��می باید دوباره ارزیابی شوند و برای دریافت آن به معاونت های 
مختلف وزارتخانه مراجعه کنند؛ این موضوع هرچند زمانبر است اما 

در نهایت به تنظیم بازار ارز می انجامد.
وی ب��ا بیان اینک��ه تاکنون نزدی��ک به ۸0 هزار رک��ورد از ثبت 
س��فارش ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت رس��یده که بررس��ی 
آنها کاری زمانبر اس��ت، گفت: در این زمینه مقرر ش��د درخواست 
افرادی که پارس��ال نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان ۲0درصدی 
پذیرفته ش��ود، به این ترتیب نزدیک به ۸0درصد درخواس��ت ها در 
مدت کوتاهی به طریق سیستمی پاسخ داده و مدارک سایر افرادی 

که به جمع متقاضیان اضافه شده اند، در سیستم ثبت می شود.

اخبـــار

با توجه به اخباری که از سیاس��ت های ارزی جدید دولت به گوش 
می رس��د، دولت قصد دارد کاالهای واس��طه ای خوراکی و همچنین 

ماشین آالت صنایع غذایی را از شمول ارز گروه اول خارج کند.
ب��ه گزارش تس��نیم به نق��ل از روابط عمومی کان��ون انجمن های 
صنای��ع غذایی ایران، کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع 
غذایی ایران در این رابطه گفت: بارها گفتیم تصمیمات اشتباه دولت 
در تعیی��ن نرخ ارز قابل اجرا نخواهد بود ح��اال دولت کم کم به این 
نتیجه رس��یده که باید نرخ ارز ۴۲00تومان را تنها به کاالی اساسی 

اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگ تر از قبلی است.
وی گف��ت: قطعا پرداخ��ت ارز دولتی به چند قلم کاال مانند ذرت، 
جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد ش��د و 
به محض خروج کاالهای واس��طه ای خوراکی و ماش��ین آالت صنایع 
غذایی از لیس��ت گ��روه اول، اثر افزایش��ی آن را بر ب��ازار با حداقل 

 ۱00درصد تورم محصوالت غذایی شاهد خواهیم بود.

زرگران گفت: این رفتارها عالوه بر اثرات اقتصادی زیانبار و فش��ار 
بر اقش��ار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را نسبت به درایت و عملکرد 
دولت تحت الشعاع قرار می دهد. با چه درایتی این سیاست گذاری ها 

انجام گرفته که حتی برای سه ماه قابل انجام نیست.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه قیمت 
مصرف کننده محصوالت غذایی از س��ه بخش قیمت درب کارخانه، 
هزینه پخش وحمل و نقل و مارجین خرده فروش��ی ها تشکیل شده، 
اف��زود: پرداخ��ت ارز دولتی تنها به کاالهای اساس��ی فقط می تواند 
قیمت بخش��ی از مولف��ه اول را کنترل کند و قطع��ا پس از افزایش 
نرخ دالر برای دیگر بخش ها، مولفه های دوم و س��وم مستقیما تحت 
تاثیر افزایش قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به ش��رایط 
نامناس��ب فعلی ی��ا باید قیمت ه��ا را تعدیل کند و ی��ا امکان تولید 

نخواهد داشت.
 وی در ادامه تاکید کرد: دولت می بایست برای جلوگیری از تخلفات 

در اختصاص ارز دولتی روی افزایش نظارت های خود متمرکز شود، 
سیس��تمی که اخیرا برای نظارت بیشتر بر تخصیص ارز به کاالهای 
اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت جهاد و صنعت 
بر تخصیص ارز این کاالها نظارت دارند، سیس��تم بسیار کارآمدتری 
اس��ت و با توجه به عملکرد مناس��ب این س��ه وزارتخانه می تواند از 

سوء استفاده های احتمالی در این بخش جلوگیری کند. 
 زرگ��ران بره��ه حال حاضر را ب��رای خروج کاالهای واس��طه ای و 
نهاده های تولید از ش��مول ارز دولتی مناس��ب ندانس��ت و گفت: با 
توجه به اینکه هنوز تحریم ها بر علیه اقتصاد کش��ورمان آغاز نش��ده 
است و احتمال آن وجود دارد که این تحریم ها به نحوی با تعامالت 
احتمالی حل و فصل ش��ود، اتخاذ چنین تصمیماتی قبل از ش��روع 
تحریم ها تورم بسیار باالیی را به محصوالت غذایی ما تحمیل خواهد 
ک��رد ک��ه در صورت اجرایی نش��دن تحریم ها نیز ب��ه حالت قبل باز 

نخواهد گشت.

هشدار کانون صنایع غذایی

حذف دالر دولتی کاالهای واسطه ای خوراکی تورم 1۰۰درصد به همراه دارد

صادرات س��نگ آهن که بزرگ تری��ن صادرات غیرنفتی ایران اس��ت، 
از اقدام��ات خصمانه واش��نگتن تاثی��ری نخواهد پذیرف��ت، زیرا عمده 
س��نگ آهن صادراتی به مقصد چین اس��ت ک��ه از تحریم های یکجانبه 

آمریکا حمایت نمی کند.
به گزارش ایس��نا، با این حال صادرات س��نگ آهن ایران در سال های 
اخی��ر که نیاز برای تامین خوراک فوالدس��ازان داخل��ی افزایش یافته، 

کاهش داشته است.
ایران حدود ۲0 میلیون تن س��نگ آهن در سال ۱۳9۶ صادر کرد که 
در مقایس��ه با صادرات س��االنه ۲۵ میلیون تن در سال های پیش از آن 

کاهش داشت.
با این حال تجارت فوالد، فلزات و س��ایر م��واد معدنی ایران با جهان 

ممکن اس��ت از تحریم های جدید آمریکا متاثر شود زیرا آمریکا پس از 
خروج از برجام و اعالم بازگشت تحریم ها علیه تهران، تهدید کرده است 
اش��خاص و شرکت هایی که با ایران معامله می کنند را هدف تحریم های 

ثانویه قرار خواهد داد.
ش��رکت های اروپای��ی ش��امل دانیل��ی، اس ام اس، س��ارال، اتوتک 
و وس��تال پین پس از اینکه تحریم های هس��ته ای علیه ایران در س��ال 
۲0۱۶ برچیده ش��دند، حضور و سرمایه گذاری خود در ایران را افزایش 
داده بودند. تجارت محصوالت فوالدی و آلومینیوم، طال و س��ایر فلزات 

ارزشمند، گرافیت و زغال سنگ مشمول تحریم های ثانویه خواهد بود.
ایران در س��ال های اخیر به یک صادرکننده بزرگ فوالد تبدیل شده 
اس��ت. طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان ف��والد ایران، مجموع صادرات 

فوالد و آهن اس��فنجی ایران در س��ال ۱۳9۶ از مرز 9 میلیون تن فراتر 
رفت.

ص��ادرات محصوالت فوالدی نیمه نهای��ی ۶.۸۷میلیون تن از مجموع 
صادرات بود که ۸۴درصد افزایش ساالنه نشان داد.

همچنین واردات فوالد کربنی از اتحادیه اروپا به ایران در سال ۲0۱۶ 
ب��ه ۱.۱ میلیون تن رس��ید، اما به دنبال وض��ع تعرفه های ضد دامپینگ 
اتحادیه اروپا علیه کویل گرم نورد ایرانی در اکتبر س��ال ۲0۱۷، میزان 
واردات در پنج ماه نخس��ت سال جاری به ۱0۳ هزار و ۴00 تن کاهش 
یافت. ی��ک معامله گر مقیم لندن به پالتس گفت: بازرگانان فوالد ایران 
در گذش��ته نیز با تحریم ها کنار آمده اند و معموال از ال س��ی اس��تفاده 

نمی کنند.

ی��ک مقام مس��ئول گفت که با وج��ود افزایش دوبراب��ری نهاده های 
کش��اورزی، تفاوت چندبرابری قیمت لیموترش نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل طبیعی است.
مجتبی ش��ادلو، نایب رئی��س اتحادیه باغداران ته��ران در گفت وگو با 
باشگاه خبرنگاران جوان، درباره دالیل افزایش قیمت لیموترش در بازار، 
اظهار کرد: اگرچه برداش��ت لیموترش از دوماه قبل آغاز شده است، اما 
همزمان با اوج برداش��ت محصول از ماه آینده ش��اهد فراوانی و ارزان تر 

شدن لیموترش در بازار خواهیم بود.
وی افزود: سال گذشته قیمت محصوالت باغی به دلیل فراوانی همانند 
۱0 سال گذش��ته بود به طوری که در برخی موارد جوابگوی هزینه های 

تولید  و جمع آوری باغداران نبود که این نرخ نباید مالک بازار باشد.
ش��ادلو از تف��اوت چندبراب��ری قیم��ت لیموت��رش نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل در بازار خب��ر داد و گفت: واقعیت امر آن اس��ت که 
با وجود افزایش حداقل دوبرابری نهاده های کش��اورزی، نیروی انسانی، 
مکانیزاس��یون، حمل و نقل و کاهش تولید ناشی از سرمازدگی بهاره در 
بخش باغبانی، قیمت محصوالت باغی از جمله لیموترش در بازار چندان 
گران نش��ده اس��ت. نایب رئیس اتحادیه باغداران درباره آخرین وضعیت 
توزی��ع لیموترش های قاچاق در بازار بیان کرد: ورود و توزیع محصوالت 
قاچ��اق در بازار تهدید جدی برای تولید داخل به ش��مار می رود که به 
س��بب ورود آف��ات و بیماری های مختلف دغدغه باغ��داران را به همراه 

داشته اس��ت و این درحالی اس��ت که تنها جریمه یک کیلو لیموترش 
۱0 هزار تومان است.

به گفته وی، اگر در زمینه قاچاق برخورد جدی صورت گیرد، مشکل 
قاچ��اق تا حد زیادی مرتفع خواهد ش��د، چرا که اگر خرده فروش��ی ها 
ج��رات توزیع محص��والت قاچ��اق را نداش��ته باش��ند، عمده فروش ها 

نمی توانند محصول قاچاق بیاورند.
وی در پایان تصریح کرد: برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط کنونی 
اقتصاد در کنار بحث س��رمازدگی بهاره قصد دارند بر نوس��ان قیمت ها 
دامن بزنند که انتظار می رود با مدیریت بازار داخل، آرامش بیشتری بر 

تنظیم بازار و نیاز سبد مصرفی خانوار حاکم شود.

بزرگ ترین صادرات غیرنفتی ایران از تحریم ها گزندی نمی بیند

نوسان نهاده های کشاورزی عامل اصلی افزایش قیمت لیموترش

 جریمه قاچاق یک کیلو لیموترش فقط 10 هزار تومان

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

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل:
مردم خودرو نخرند 

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل گف��ت که باید خودروی 
پالک ش��ده تحویل مش��تری دهیم و خودروهایی که متقاضی زیاد 

دارد، محدودیت واگذاری برای چند سال برای آن لحاظ کنیم.
س��عید موتمنی، رئی��س اتحادیه صنف دارندگان نمایش��گاه  ها و 
فروش��ندگان خودرو تهران، در گفتگو با »برنا« در خصوص التهابات 
بازار خودرو با تاکید بر اینکه اگر  کاالیی که در بازار کمیاب ش��ود 
با افزایش قیمت روبه رو می ش��ود، تصریح کرد: این آش��فته بازار را 
خودروس��ازان داخلی ایجاد می کنند. وی با اشاره به قیمت خودرو 
۲0۶ تی��پ ۲ که حدود ۳۷ میلیون تومان فروخته می ش��د، اما این 
روزها به ۵0 میلیون تومان رس��یده، افزود: این قیمت یعنی حباب 
که توس��ط ش��رکت های داخلی به وجود آمده و دلیل آن هم، عدم 
عرضه به بازار اس��ت. وی گفت: برخی از مردم نگران این هس��تند 
که خودرویی که امروز ۴0 میلیون تومان اس��ت فردا افزایش قیمت 
داش��ته باش��د و می خواهند که س��ریع خودرو خریداری کنند، اما 
اغل��ب مصرف کنندگان آگاه هس��تند و در این موقعیت خرید انجام 
نمی دهن��د. موتمنی بیان کرد: هر خودروی��ی قیمت جهانی دارد و 
قیم��ت ۲0۶، ۵0-۴0 میلیون تومان نیس��ت. همانطور که در اوایل 
سال این خودرو را به قیمت حدود ۳۴ میلیون تومان می فروختیم.

وی به محدودیت عرضه در بازار اش��اره کرد و گفت: خریداران از روی 
ناچاری خرید می کنند زیرا بودجه ای که دارند پایین است. موتمنی تاکید 
ک��رد: در زمان هایی که قیمت خ��ودرو باال می رود باید مدیریت کنیم و 
جلوی واس��طه گری را بگیریم. رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل 
پیشنهاد کرد و گفت: باید خودروی پالک شده تحویل مشتری دهیم و 
خودروهایی که متقاضی زیاد دارد، محدودیت واگذاری برای چند سال 
برای آن لحاظ کنیم به این معنی که در سند آن غیرقابل انتقال بزنیم 
تا دالل ها با خرید و فروش و دس��ت عوض کردن، از این آش��فته بازاری 
سوء اس��تفاده نکنند. موتمنی عنوان کرد: خودروهای خارجی نسبت به 
یک ماه پیش کاهش قیمت داشته، اما قیمت خودرو در داخل به قدری 
باال رفته که با کاهش چند درصدی به قیمت واقعی خود نرسیده است. 
وی اظهار کرد: س��ال گذش��ته خودروی »النترا« را می توانس��تیم ۱۲0 
میلیون تومان بخریم، اما امسال با وجود اینکه نسبت به ماه قبل کاهش 
قیمت داشتیم همین خودرو ۳00 میلیون تومان فروخته می شود. رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل ادامه داد: در این شرایط اقتصادی، قدرت 
خری��د مردم کاهش یافته و درصد کمی از مردم قدرت خرید خودروی 
باالی ۴00 میلیون تومان را دارند و اکثریت خودروی زیر ۲00 میلیون 
می خرند. وی با بیان اینکه اتحادیه در قیمت گذاری نقشی ندارد، افزود: 
مردم از شیطان بازار )جمعه بازار( خرید نکنند و حتما از مراکز مجاز و 
معتبر که دارای پروانه کسب هستند، خریداری کنند تا در صورت بروز 

مشکل اتحادیه بتواند احقاق حق کند.

واردات غیرقانونی خودرو ناشی از 
سیاست گذاری غلط است

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: ریشه 
تخلفات��ی همچ��ون ثبت س��فارش و واردات غیرقانون��ی خودرو به 
سیاست گذاری های غلط در این حوزه باز می گردد. شهرام آزادی در 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: شرکت های واردکننده خودرویی که 
مرتکب تخلف در ثبت سفارش و واردات خودرو شده اند باید نسبت 
به کار خود پاس��خگو باش��ند. وی با بیان اینکه با این حال باید به 
ریشه های این موضوع نیز پرداخت، خاطرنشان کرد: وقتی به یکباره 
واردات خ��ودرو را متوقف می کنیم زمینه ب��رای تخلفاتی همچون 
ثب��ت س��فارش و واردات غیرقانونی خ��ودرو فراهم می ش��ود. این 
کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر سال گذشته وزارت صنعت 
به ه��ر دلیلی می خواس��ت واردات خودرو را مح��دود کند، راهش 
توقف یکباره و چند ماهه واردات نبود بلکه باید به جای ممنوعیت، 
محدودیت هایی در این حوزه وضع می ش��د. وی افزود: اما وقتی به 
یکب��اره و بدون هیچ هش��داری واردات را متوقف می کنیم راه برای 
تخلفات��ی همچون اعمال نفوذ و ثبت س��فارش و واردات غیرقانونی 
خودرو باز می شود. آزادی با بیان اینکه البته این سخنان به معنای 
نادیده گرفتن نقش شرکتهای متخلف در این حوزه نیست، تصریح 
کرد: ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو موضوع قابل اغماض 

و چشم پوشی نیست و باید با عامالن آن به شدت برخورد شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، اخیرا وزی��ر صنعت، معدن و تجارت لیس��ت 
ش��رکتهای دخی��ل در پرونده ثب��ت س��فارش و واردات غیرقانونی 
خودرو را منتش��ر کرد. در این لیس��ت نام چند ش��رکت نمایندگی 
رس��می واردکننده خودرو ش��امل پرش��یا خودرو، آس��ان موتور و 
ایرتویا به چش��م می خورد. باقی شرکتهای حاضر در این لیست نیز 

واردکنندگان غیررسمی و غیرنمایندگی خودرو هستند.

مخالفت شدید انجمن قطعه سازان با 
تخصیص ارز به واردات لوازم یدکی

ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو، دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه ه��ای خودرو در خصوص قرار گرفت��ن واردات لوازم یدکی 
در اولویت اول تخصیص ارز اظهار داش��ت: انجمن قطعه سازان صد 
در ص��د مخالف این اولویت بندی اس��ت تا زمانیک��ه ارز مورد نیاز 
تولید خ��ودرو اعم از تامین مواد اولیه، ارز مصرفی قطعه س��ازان و 
خودروس��ازان کامال تامین شود. به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن 
س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص قرار گرفتن 
واردات ل��وازم یدک��ی در اولوی��ت اول تخصیص ارز اظهار داش��ت: 
انجمن قطعه س��ازان صد   در صد مخالف این اولویت بندی اس��ت تا 
زمانی ک��ه ارز م��ورد نیاز تولید خودرو اعم از تامی��ن مواد اولیه، ارز 
مصرفی قطعه سازان  و  خودروسازان کامال تامین شود.تخصیص ارز 
به واردکنندگان و فروش��ندگان لوازم یدک��ی به معنی توقف تولید 
خودرو اس��ت و اصال معلوم نیس��ت چه منطقی پش��ت این تصمیم 
اس��ت. مازیار بیگل��و در گفتگو با خبرنگار خبرخ��ودرو افزود: کامال 
غیر منطقی اس��ت که در حالیکه تعداد زیادی از قطعه س��ازان در 
حال تولید لوازم یدکی هس��تند ارز ب��ه واردات لوازم یدکی و تولید 
کنندگان خارجی مانند چینی ها تعلق بگیرد و با ورود لوازم یدکی 

بی کیفیت چینی به کشور تولید خودرو متوقف شود.

ش��وک ارزی ک��ه این روزه��ا اقتصاد ای��ران را متاثر از خ��ود کرده، 
برخ��ی صنای��ع از جمله خ��ودرو را در وضعی��ت دوگانه ای ق��رار داده 
اس��ت؛ به طوری که در بخش تولید به دلیل وابس��تگی ارزی بس��یاری از 
محصوالت، کاهش تیراژ در ماه های آتی اجتناب ناپذیر خواهد بود، حال 
آنکه افزایش نرخ ارز می تواند رونق بخش صادرات را در پی داشته باشد.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، آنچه بیش��تر کارشناس��ان اقتص��ادی بر آن 
متفق القول هس��تند این است که به طور کلی قیمت تمامی صنایع فعال 
در کش��ور با ش��وک ارزی به یک میزان افزایش پی��دا نمی کند، این در 
شرایطی است که برخی صنایع همچون خودرو به دلیل وابستگی از این 
مساله تاثیر بیشتری خواهند پذیرفت. آنچه مرکز پژوهش های بازرگانی 
چندی پیش در گزارش��ی با عنوان »ارزیابی تاثی��ر تغییرات نرخ ارز بر 
تولید، س��رمایه گذاری و تجارت صنعتی« تاکید بر آن کرده این اس��ت 
که به طور مش��خص در صنعت خ��ودرو قیمت ها به صورت یک به یک با 
افزایش ن��رخ ارز روند صعودی پیدا خواهند کرد. در این گزارش عنوان 
ش��ده که عوامل مختلفی در این موضوع دخیل هس��تند که مهم ترین 
آن این اس��ت که صنعت خودرو نس��بت به رقابت خارجی بسته    تر عمل 
می کن��د. در مورد دیگ��ر دالیل این تاثیرپذیری همچنین تاکید ش��ده 
که وابس��تگی به تجهیزات مصرف��ی و س��رمایه    ای وارداتی و همچنین 
سیاس��ت قیمت گذاری دولتی که در قیمت ها چسبندگی ایجاد می    کند 
باعث ش��ده که تغییرات نرخ ارز نقش مهم��ی در این صنعت ایفا کند. 
اگرچ��ه صنعت خودرو ایران س��ابقه نیم قرن فعالی��ت در پرونده خود 
را دارد و حت��ی مدع��ی تولید چند خودرو ملی اس��ت، اما همچنان در 
بس��یاری از محصوالت خود وابستگی ارزی دارد که همین مساله منجر 

به تاثیرپذیری خودرو از شوک ارزی می شود. 
آنچه مش��خص است سیاس��ت حمایت گرانه دولت در صنعت خودرو 
که بخش��ی از آن به ایجاد موانع ب��رای واردات برمی گردد، منجر به آن 
ش��ده که خودرو در محیطی گلخانه ای رش��د کند و با وقوع هر اتفاقی 

همچون ش��وک ارزی تغییراتی در عرضه و تقاضای آن ایجاد ش��ود. در 
یافته های مرکز پژوهش های بازرگانی نیز بر این مس��اله تاکید شده که 
تصورات معمول مبنی بر اینکه با حمایت    گرایی می    توان رش��د و صادرات 
صنعتی را افزایش داد چندان درس��ت نیست. برعکس، صادرات و تولید 
در صنایع��ی باالتر بوده اس��ت که به میزان بیش��تری در معرض رقابت 
خارج��ی بوده    اند. البته این سیاس��ت باید در کنار سیاس��ت تثبیت نرخ 
ارز حقیقی دنبال ش��ود، در غیر این صورت اگر سیاس��ت تثبیت نرخ ارز 
اسمی دنبال شود، بازبودن صنایع در مقابل رقابت خارجی در نهایت به 

اضمحالل صنعت می    انجامد. 
در هر حال آنچه در گزارش مذکور نیز بر آن تاکید ش��ده این اس��ت که 
ش��وک ارزی می تواند صنعتی همچون خودرو را که سال هاست با سیاست 
حمایت گرایان��ه دولت همراه ب��وده متاثر از خود کند و عرضه این محصول 
را با تنزل روبه رو کند. آنچه مش��خص اس��ت در ش��وک ارزی تحریم های 
هسته ای طی سال های 9۱ و 9۲ نیز خودرو با تغییراتی در تولید، صادرات 
و س��رمایه گذاری همراه بود؛ به طوری که تولی��دات این صنعت با افت ۵0 
درصدی روبه رو ش��د. در شوک ارزی ناش��ی از آن تحریم ها دولت با وجود 
سیاست های حمایت گرانه خود نتوانست مانع افت تولید و صادرات شود، این 
در شرایطی است که به نظر می رسد برای شوک ارزی حاصل از تحریم هایی 
که از چند روز آینده بر این صنعت اعمال می شود، نیز برنامه ریزی چندان 
مناس��بی صورت نگرفته اس��ت. اما در دوگانه های تاثیر نرخ ارز بر صنعت 
خودرو، بخش��ی هم به صادرات اختصاص دارد. در این بین، مشخص است 
ک��ه با افزای��ش نرخ ارز در هر دوره، صادرات رون��ق پیدا کرده؛ به طوری که 
در س��ه ماه س��ال جاری نیز با توجه به نوس��ان ارزی، صادرات نس��بت به 
سه ماه سال گذش��ته افزایش البته نه چندان چشمگیری پیدا کرده است. 
ام��ا برخی کارشناس��ان معتقدند که این افزای��ش به دلیل نوع محصوالت 
تولیدی و همچنین کیفیت ارائه شده در این محصوالت، نمی تواند حتی در 
شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته منجر به رونق صادرات خودرو شود. این 

کارشناسان حتی تاکید می کنند که در تحریم های اولیه هسته ای نیز به رغم 
ش��وک ارزی، صادرات خودرو چندان افزایشی نداشت که این اتفاق نیز به 
کیفیت، کشورهای صادرکننده و همچنین نگاه تولیدکنندگان به بازار داخل 
بازمی گ��ردد. در نهایت اینکه نرخ ارز اگرچه تاثیر منفی بر تولید و صادرات 
خواهد داشت اما بخشی را منتفع خواهد کرد و آن دالل گری در بازار خودرو 
است. عدم  واقعی شدن نرخ ارز از یکسو و قیمت گذاری دستوری خودرو از 
سوی دیگر فاصله زیادی در قیمت بازار و کارخانه ایجاد خواهد کرد که در 

این بین سوداگران و دالالن نفع اصلی را خواهند برد. 
دالالن، تنها برندگان افزایش نرخ ارز 

اما در ارتب��اط با تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو و اینکه کدام 
بخش ها منتفع می ش��وند و ک��دام زیان می بینند، امیرحس��ن کاکایی، 
کارش��ناس خودرو به »دنیای اقتصاد« می گوید که در شرایط فعلی این 
دالالن هستند که از افزایش نرخ ارز منتفع می شوند و بخش تولید، چه 

خودروساز و چه قطعه ساز از افزایش نرخ ارز متضرر می شود. 
اشاره این کارشناس در ارتباط با زیان تولید از ناحیه افزایش نرخ ارز 
را می توان به وضوح در کاهش آمار تولید خرداد نس��بت به اردیبهشت 
ماه سال جاری مشاهده کرد. بر این اساس بخشی از کاهش توان تولید 
خودروس��ازان را می ت��وان در نح��وه قیمت گذاری خودرو که از س��وی 
ش��ورای رقابت انجام می گیرد، جس��ت وجو کرد. نکته ای که موردتوجه 

کاکایی هم قرارگرفته است.
 این کارش��ناس معتقد است بر اس��اس توافقات صورت گرفته قرار 
ب��ود ارز با ن��رخ دولتی به میزان نیاز در اختی��ار بخش های گوناگون 
تولید کش��ور، از جمله صنعت خودرو قرار بگی��رد، چنانچه این مهم 
ص��ورت می گرفت بازهم خودروس��ازان ادع��ای افزایش ۲0 درصدی 
قیمت محصوالتش��ان را داشتند؛ درحالی که نهایتا شورای رقابت تنها 
ب��ا افزایش ۲/۷ درصدی محصوالت خودروس��ازان موافقت کرد. این 
مساله سبب شد تا توان تولید خودروسازان بیش از پیش کاهش یابد. 

سود و زیان خودرو از شوک ارزی

عضو هیات مدیره انجمن خودروس��ازان گفت: در حال حاضر بسیاری 
از قطعه س��ازان به دلیل ش��رایط موجود، توان تولیدی خود را از دست 
داده ان��د. این م��وج کاهش تولید در حقیقت از س��وی خودروس��از به 
قطعه ساز رسیده است و نمی توان انگشت اتهام را تنها به سوی قطعه ساز 

نگه داشت.
چن��دی اس��ت که خودروس��ازان با کاه��ش تولید مواجه ش��ده اند و 
از س��وی برخ��ی از مدیران خودروی��ی کمبود قطع��ه و تامین قطعه از 
س��وی قطعه س��ازان دلیل اصلی این کاهش تولید عنوان می شود که در 
نهایت موجب کاهش تولید و انباش��ت خودرو های تولیدی در انبار های 

خودروسازان شده که با نقص قطعه تولید شده اند.
بخشی از صحبت های عضو هیات مدیره انجمن خودروسازان: ماجرای 
خودروس��ازان و قطعه سازان بحث جدیدی نیست و سال هاست که بین 
قطعه س��ازان و خودروس��ازان مطرح اس��ت و هر کدام به نوعی به این 
موضوع پاس��خ می دهند. واقعیت این اس��ت که در قرارداد خودروسازان 
با قطعه س��ازان دو وظیفه برعهده آنهاس��ت، نخس��ت پرداخت به موقع 
مطالبات قطعه س��ازان و دوم تغییر قیمت قرارداد ها متناس��ب با قیمت 

بازار.
خودروس��ازان با اس��تناد به اینکه ش��ورای رقابت مجوز مجدد برای 
افزایش قیمت را به خودروس��از نمی دهد حاضر نیستند که قرارداد هایی 

ک��ه طب��ق اصول و قاع��ده خاصی منعقد ش��ده ب��ود را تغیی��ر دهند. 
خودروس��ازان با استناد به اینکه شورای رقابت تنها اجازه افزایش حدود 
۸ درصدی را داده اس��ت و تغییر قرارداد ها منجر به افزایش هزینه تمام 
شده خودرو می ش��ود که با مجوز شورای رقابت همخوانی ندارد جلوی 

تغییر قرارداد های قطعه سازی را گرفته است.
در حال��ی که این موضوع ارتباطی با قطعه س��از ندارد. در حال حاضر 
اخت��الف قیمت بازار و کارخانه در برخ��ی خودرو ها حتی به ۵0 درصد 
رس��یده است و مثال خودرویی که در کارخانه ۲۵ میلیون تومان قیمت 
دارد، در بازار با قیمت حدود ۵0 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
در ش��رایط فعلی خودروس��از باید مدیریت الزم را ب��رای بازار انجام 
دهد و ب��ا مذاکراتی با وزارتخانه، ش��ورای رقاب��ت و حتی هیات دولت 
راهکاری برای جلوگیری از زیان مجموعه خودروس��ازی و قطعه س��ازی 
اتخاذ کند. قطعه س��ازان هم اکنون با توجه به بدقولی های خودروسازان 
مبال��غ هنگفتی نی��ز طلب معوق از خودروس��ازان دارند که روال جدید 
موجب ش��ده تا توان تامین مالی قطعه سازان برای تولید کاهش یافته و 

نتوانند به روال سابق تولید خود را ادامه دهند.
در حال حاضر بس��یاری از قطعه س��ازان به دلیل شرایط موجود، توان 
تولیدی خود را از دس��ت داده ان��د. این موج کاهش تولید در حقیقت از 
س��وی خودروساز به قطعه ساز رس��یده است و نمی توان انگشت اتهام را 

تنها به س��وی قطعه ساز نگه داش��ت. در حال حاضر قطعه ساز نمی تواند 
متناس��ب ب��ا ظرفیتی که دارد تولید کند و خروج��ی این زنجیره تولید 
منجر به کاهش تیراژ تولید می ش��ود. بخش��ی از مطالبات قطعه سازان 
به عنوان تولید کننده اس��ت و س��ایر بخش ها نیز در ایجاد این ش��رایط 
بی تاثیر نیس��تند. ب��رای مثال در کنار خودروس��ازان عدم تخصیص ارز 
۵00 میلیون دالری درخواس��ت ش��ده برای تامین مواد اولیه که منشأ 
خارجی دارد نیز موجب شده تا روال کاهشی تیراژ تولید شدت بیشتری 
پیدا کند. در حقیقت منشأ اصلی کاهش کیفیت قطعه ساز و خودروساز 
عدم همراهی زنجیره های دولتی تصمیم س��از اس��ت که اجازه نمی دهد 

فعالیت های تولیدی بر روال درست حرکت کنند.
در حال حاضر و با توجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، قطعه سازان 
حداق��ل باید ۴۵ درص��د افزایش قیمت بدهند، ول��ی معتقدیم که این 

افزایش قیمت روی قیمت تمام شده کارخانه نباید اضافه شود.
قطعا قطعه س��ازان به دنبال دالل بازی در بازار خودرو نیستند و برای 
اینکه س��ریع تر بتوانن��د مطالبات مع��وق خود را نقد کنن��د هر میزان 
خودرویی که به جای طلب خود دریافت کنند را به بازار عرضه می کنند 
و باعث شکس��ت قیمت ها خواهند ش��د. البته طبق قرارداد های موجود 
قطعه سازان از تولید خودرو سهم دارند و از نظر قانونی هم این پیشنهاد 

با مشکل خاصی مواجه نیست.

تنها چند روز به آغاز دور جدید تحریم های جدید آمریکا علیه ایران 
باق��ی نمانده اس��ت و صنعت و تولید خودرو ک��ه هنوز تحریم ها اعمال 
نش��ده به ریپ زدن افتاده است مشخص نیست چه سرنوشتی در آینده 

پیدا خواهد کرد.
به گزارش پدال نیوز، در حالی که روز به روز به موج جدید تحریم ها 
نزدیک می ش��ویم، نگرانی صنعتگران حوزه صنعت خودرو رو به فزونی 
می برد. تولید خودرو های ناقص در خودروسازی ها  به سبب مشکالتی 
که قطعه سازان در آن دست و پا می زنند و توان تولید و تامین قطعات 
خودرو ه��ای س��اخت داخل را ندارند و از س��ویی مطالبات آن ها هم از 
خودروس��ازان وصول نمی ش��ود موجی از نگران��ی را در بازار خودرو به 
وجود آورده اس��ت. کمبود عرض��ه خودرو های داخلی و وارداتی در بازار 
ه��ر روز به التهاب بازار پر تقاضای خودرو می افزاید و هنوز راه چاره ای 

برای آن اندیشیده نشده است. 
در ش��رایطی که از از ابتدای ش��هریورماه واردات قطعات منفصله نیز 
ممنوع خواهد شد، حل  مشکالت ارزی قطعه  سازان و کمک به ترخیص 
قطعاتی که  نزدیک یک ماه اس��ت در گمرک مانده، پیش از اعمال این 
تحریم های جدید قطعا به بهبود اوضاع تولید کمک شایانی خواهد کرد 

و اوضاع را بهتر خواهد کرد.
 اما آنچه ش��اید بیش��تر از قب��ل در این اوضاع وانفس��ا ذهن مردم و 
مش��تریان خ��ودرو ها را درگی��ر کرده اس��ت بحث رفتن و ی��ا ماندن 
خودروس��ازان فرانسوی است. اگر چه پژو و رنو باید به تعهدات خود در 
ایران عمل کنند اما تامین قطعات مورد نیاز  خودرو های این ش��رکت 

ها  تا چه زمانی با مشکل مواجه نخواهد شد؟ 
در همی��ن رابطه محمدرض��ا نجفی منش می گوید: »خودروس��ازان 
خارج��ی به میل خ��ود قصد خروج از ایران را ندارن��د بلکه زور و ضرب 
آمریکا و تحریم های وحش��یانه ای که وضع ک��رده آن ها را وادار کرده 

است تا فعالیت های خود را معلق کنند.« 
 وی ادام��ه می ده��د:» رنو تا زمانی که جنس در ای��ران دارد به کار 
خ��ود ادامه می دهد، اما در چنین ش��رایطی نق��ل و انتقال پول و جابه 
جایی کاال س��خت و ممکن است فعالیت آن هم روز به روز کاهش پیدا 
کند اما هیچ کدام از این خودروس��ازها نمی خواهند فعالیت خود را در 

ایران تعطیل کنند.« 
 رییس انجمن قطعه سازان همگن با بیان این که ایران باید برنامه ریزی 
دقیق تری داش��ته باش��د بیان می کند: »تا جایی ک��ه امکان دارد باید 

نیازمندی های خودمان را با داخلی سازی محصوالت کمتر کنیم.«
وی می افزاید: »بیش��ترین حجم ارزی که قطعه سازان به آن احتیاج 
دارن��د برای قطعات منفصله اس��ت و باید آن را ب��ه اندازه ای معقول کم 

کنیم تا توان بیشتری داشته باشیم.« 
 نجف��ی منش تصریح می کند: »باید از منایع مختلفی که وجود دارد 
ب��ه غیر از اروپا و آن کش��ور هایی که به دور از تحریم هس��تند بتوانیم 
کاالیم��ان را وارد کنی��م و نهایتا باید به صنعت داخ��ل خودمان توجه 
ویژه ای داش��ته باش��یم. پیش از آنکه تحریم های خارجی ما را فرابگیرد 
بای��د تحریم های داخل��ی را از پیش  روی برداری��م. تحریم های داخلی 
همانن��د قیمت گذاری  خودرو را باید از ش��ورای رقابت بگیریم و آن را 
همانند گذش��ته به حاش��یه بازار واگذار کنیم.« این فعال حوزه خودرو 
خاطر نش��ان می کند: » قبل از آنکه بحث تحریم باشد شرکتی همانند 
سایپا با زیانی نزدیک به ۲ هزار میلیاردی دست و پنجه نرم کرده است 
و این موضوع به دلیل قیمت گذاری دس��توری خودرو  اس��ت. باید این 
موضوع را حل کرد تا صدمات کمتر ش��ود تا هم بتوانند قیمت قطعه ی  
قطعه سازان را تعدیل کنند و  هم  پول آن ها را به موقع بپردازند و هم 

قطعه سازان دوباره بتوانند سرپا شوند.«

انجمن خودروسازان: کمبود خودرو جدی است

تولید خودروهای ناقص تداوم می یابد؟
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کسب و کارامـروز8

شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی گلدمن ساکس می گوید 
ستاره  بخت بیت کوین افول کرده است و این ارز دیجیتال دیگر هرگز 

دوران طالیی خود را تکرار نخواهد کرد.
گلدمن س��اکس که پیشتر در اوایل سال 
میالدی جاری از تدوی��ن برنامه های جدی 
ب��رای بازگش��ایی یک می��ز معامالتی برای 
بیت کوین خبر داده بود، هنوز برای ورود به 

حوزه  ارزهای مجازی تردید دارد.
گروه راهبرد س��رمایه گذاری این بانک در 
گزارش نیم ساالنه  چشم انداز اقتصادی خود 
آورده اس��ت که قیم��ت بیت کوین کماکان 
س��یر نزولی خواهد داشت و حتی بیشتر از 
آنچه در هفت ماه ابتدایی سال ۲0۱۸ افت 

کرد، با کاهش روبه رو خواهد شد.
این گروه که تحت سرپرس��تی ش��رمین 
مصور رحمانی، مدیر ارش��د سرمایه گذاری 

گلدمن ساکس قرار دارد، در گزارش خود آورده است:
دیدگاه ما این اس��ت که ارزهای رمزپایه ق��ادر به حفظ ارزش خود 
نخواهند بود و این امر زودتر از آنچه فکر می کردیم به اثبات رس��یده 

اس��ت. ما انتظار داریم که قیمت این ارزها در آینده با کاهش بیش��تر 
مواجه ش��ود؛ چراکه به نظر ما، آنها نمی توانند از پس ایفای س��ه نقش 
و کارک��رد اصلی یک پول یا ارز س��نتی بربیایند. در واقع، رمزارزها نه 
می توانند وسیله ای برای مبادله باشند، نه 
قابلیت شمارندگی دارند )پول یا ارز سنتی 
می تواند کمیتی گسس��ته را به هر کاال یا 
خدمت نس��بت دهد( و نه ابزار مناس��بی 

برای ذخیره سازی ارزش هستند.
ارزهای رمزپای��ه و فناوری زیربنایی آن 
یعن��ی بالک چی��ن )Blockchain( که 
س��نگ بنای ماهیت توزیع ش��ده  آن است، 
در ق��د و قواره  یک فناوری دگرگون س��از 
و  برهم زننده قواعد سیس��تم مالی جهانی 
ظاه��ر ش��ده اند و به لحاظ نظ��ری امکان 
برپای��ی پایگاه ه��ای داده کارآمدتر، انجام 
تراکنش های س��ریع تر و اج��رای عملیات 
ش��فاف تر را فراه��م می کنند. با این حال، دس��ت کم گلدمن س��اکس 
مدعی اس��ت که ای��ن پدیده ه��ای نوظه��ور تأثیر چندان��ی بر دیگر 

کالس های دارایی نخواهد داشت.

سرپرس��ت اس��تانداری کرمان گفت که انتظار کارآفرینان بیشتر در 
زمینه حمایت و فراهم کردن فضا برای س��رمایه گذاری است، از سوی 
دیگ��ر، دولت از کارآفرین��ان انتظار دارد تا ایجاد ش��غل را در اولویت 

برنامه های خود قرار دهند.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، مراس��م تجلیل از کارآفرینان 
 برتر اس��تان کرمان با حضور معاون توسعه 
مدیری��ت  و  مناب��ع وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی، سرپرس��ت اس��تانداری کرمان، 
رئیس بنیاد نخبگان اس��تان کرمان، رئیس 
ات��اق بازرگانی صنایع، معادن و کش��اورزی 
اس��تان و جمعی از مدیران شرکت ها برگزار 

شد.
سرپرس��ت  فدائ��ی،  نشس��ت،  ای��ن  در 
استانداری کرمان با اشاره به دو هدف عمده 
تجلیل از کارآفرینان برتر، گفت: قدردانی و 

تجلیل از کارآفرینانی که با ایده های نو و خالق خود شرایط اقتصادی 
را متحول کرده اند، اولین هدف مدنظر اس��ت که بایستی به آن توجه 

شود.

وی اف��زود: هدف دوم از برگزاری جش��نواره تجلی��ل از کارآفرینان، 
ایجاد زمینه مناسب برای انتقال تجارب، ایده ها، راه و روش کارآفرینی 
به دیگران اس��ت که به  رغم ذاتی بودن بخشی از کارآفرینی، با آموزش 
تجربه ه��ا می ت��وان اف��راد کارآفرین دیگر 

تربیت کرد.
فدائی ب��ا تأکید بر لزوم برآورده ش��دن 
انتظ��ارات متقاب��ل دول��ت و کارآفرینان، 
اظهار داشت: انتظار کارآفرینان بیشتر در 
زمین��ه حمایت و فراهم ک��ردن فضا برای 
سرمایه گذاری است که ایجاد پنجره واحد 
اقتصادی در اس��تانداری کرمان به بخشی 
از این مطالبات پاس��خ داده است. از سوی 
دیگر، دول��ت از کارآفرینان انتظار دارد تا 
ایجاد ش��غل را در اولویت برنامه های خود 

قرار دهند.
سرپرست اس��تانداری کرمان ادامه داد: 
استانداری کرمان نیز آمادگی الزم را دارد تا در صورتی که کارفرمایان 
و سرمایه گذاران، درخواست هایی مبنی بر حمایت به لحاظ امکانات و 

تسهیالت داشته باشند، اقدامات الزم را انجام دهد.

لزوم برآورده شدن انتظارات متقابل دولت و کارآفرینانبیت کوین دیگر هرگز به مدار رشد برنمی گردد

در کنار ریس��ک س��رمایه گذاری اتفاق مهم دیگ��ری که می تواند به 
اس��تارتاپ ها به خصوص اس��تارتاپ های کوچک و متوسط آسیب وارد 
کند، بی ثباتی اقتصادی در کش��ور است که باعث می شود فضا کسب و 

کار برای استارتاپ ها هم گل آلود شود.
تنها سه روز به اجرای دور اول تحریم های آمریکا باقی مانده است و 
در این بین به نظر می رسد بسیاری از کسب و کارهای نوین و استارتاپی 

هم در کش��ور تحت تاثیر 
ق��رار  تحریم ه��ا  ش��روع 
خواهن��د گرف��ت و عالوه 
بر کاهش س��رمایه گذاری 
ب��ا کاهش و حت��ی توقف 
شد.  خواهند  مواجه  رشد 
ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان 
اگرچه کس��ب و کارهای 
به  اس��تارتاپ ها  نوی��ن و 
ارتباط  مس��تقیم  صورت 
از  خ��ارج  ب��ا  چندان��ی 
کش��ور ندارند و یا بیشتر 
اس��تارتاپی  ش��رکت های 
)به جز ش��رکت هایی که 
داروی��ی  حوزه ه��ای  در 
نوی��ن  دانش ه��ای  ی��ا 
بیوتکنول��وژی و. . . فعال 
هس��تند( از م��واد اولی��ه 
اما  نمی برند،  بهره  خاصی 
به ص��ورت غیرمس��تقیم 
ای��ن ش��رکت ها ه��م ب��ا 
می توانند  تحریم ها  شروع 
ب��ا چالش ه��ای جدی رو 
به رو ش��وند. واقعیت این 
اس��ت ک��ه در دنیایی که 
ارتباط��ات و اینترن��ت در 
آن ح��رف اول را می زند، 
ای��ن  آث��ار  از  نمی ت��وان 
تحریم ها ب��ر حوزه نوینی 
اس��تارتاپ ها  همچ��ون 
چشم پوشید، به خصوص 
اینکه با ش��روع تحریم ها 
عمال اکوسیستم اقتصادی 
کشور آسیب پذیر می شود.

از همکاری های مشترک تا سرمایه گذاری ها
بسیاری از شرکت های فعال و بزرگ استارتا پی ایران در یکی دو سال 
گذش��ته به خصوص بعد از اجرایی شدن برجام تالش های گسترده ای را 
برای همکاری های مش��ترک با استارتاپ های خارجی، شروع کردند و 
در کن��ار این تعدادی از آنها همچون دیجی کاال، اس��نپ، ش��یپور و . . 
. توانس��تند با جذب سرمایه گذاری خارجی اس��تارتاپ های خود را به 
ش��دت توس��عه دهند، اما اتفاقی که حاال ممکن است رخ دهد، خروج 

این سرمایه گذاری  ها و افزایش ریسک سرمایه گذاری در استارتاپ های 
ایرانی اس��ت که عمال باعث می شود تا توس��عه استارتاپ های ایرانی با 

مشکل رو به رو شود و حتی آنها گام هایی به عقب بردارند.
فرش��اد وکیل زاده، دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با 
اش��اره به وضعیت نامطلوب اقتصادی و تاثیرات آن بر کسب و کارهای 
نوین گفته اس��ت: »سال های پیش رو، س��ال های سختی برای فعاالن 
ای��ن حوزه خواه��د بود و 
پیش بین��ی می ش��ود که 
شاهد  آتی  س��ال های  در 
ری��زش، ادغ��ام و کاهش 
کارهای  و  رش��د کس��ب 
اس��تارتاپ ها  و  مج��ازی 
س��رمایه گذاران  باش��یم. 
خارج��ی به دلیل ش��روع 
مج��دد تحریم ه��ا تمایل 
سرمایه گذاری  به  کمتری 
در کش��ور ب��ه خص��وص 
و  کس��ب  ح��وزه  در 
آنالی��ن که جزو  کارهای 
ی  ی ها ر ا یه گذ ما س��ر
خواهند  اس��ت،  پرخط��ر 

داشت.«
تحریم های داخلی 
موثرتر از خارجی

معاون  س��تاری،  سورنا 
علمی و فناوری ریاس��ت 
گفت��ه  ه��م  جمه��وری 
مشکالت  بیش��تر  است:» 
اس��تارتاپ ها  ح��وزه  در 
غلطی  و  تفکرات س��نتی 
اس��ت که در حال حاضر 
جوان��ان ما ب��ا آن مقابله 
می کنند و ب��ر این قضیه 
اذع��ان داریم مش��کالتی 
س��ر راه ای��ن جوانان قرار 
دارد که می تواند س��رعت 
ای��ن تح��والت را کاهش 
دهد. این جوانان با وجود 
مش��کالتی که در محیط 
کسب و کار دارند باز هم 
به ت��الش خود ادامه می دهند و با مش��کالتی نظیر حض��ور بازیگران 
سنتی که مزاحم کسب و کار جوانان هستند نیز روبه رو می شوند. یکی 
از مش��کالت ما تحریم های داخلی است که بدتر از تحریم های خارجی 
به کسب و کار جوانان ضربه می زند و ما باید این مشکالت را حل کنیم 
و در بح��ث اقتصاد دانش بنیان کاری کنیم که بازیگران س��نتی کمتر 

وارد کسب و کار شوند و از ایده های جدید حمایت کنیم.«
منبع: اتاق تهران

تسال در حال حاضر با تاخیر زیادی در ارائه خدمات پس از فروش و سرویس خودروهای برقی 
روبه رو است که می تواند منجر به نارضایتی از این برند شود.

به گزارش زومیت، هنگامی که شرکت خودروسازی تسال در ابتدای راه قرار داشت، تحویل 
خودروی برقی با سرعت بسیار کمی در جریان بود. در آن دوران، زمانی که مشتری به مرکز 

خدمات محلی تسال وارد می شد تا خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کند، باید یک تا دو ساعت 
منتظر می ماند، اما چند ماه پیش این رویه تغییر کرد و وارد مرحله تحویل گروهی خودروی 
الکتریکی شد. این دستاورد بسیار مهمی برای تسال بود که با برنامه ریزی های ایالن ماسک، 

مدیر کارآفرین این شرکت محقق شد. ایالن ماسک طی سال های گذشته تالش های زیادی برای 
افزایش سرعت تحویل محصوالت تسال انجام داد؛ این مسئله باعث شد تا بازه زمانی تحویل 

خودرو به 15 تا 20 دقیقه کاهش یابد.
ماه گذشته،  افزایش سه برابری تحویل خودروی الکتریکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

برای تسال اتفاق افتاد و این شرکت با هجوم خریداران برای ثبت سفارش تسال مدل 3 مواجه 
شد، اما سرعت بخشیدن به فرآیند تولید و تحویل خودرو در سازوکار شرکت های خودروساز، 

بسیار ضروری است. تسال امیدوار است که روند چشمگیر پیشرفت به همین شکل ادامه یابد و 
رضایت مشتریان به خدمات این شرکت جلب شود.

اما پس از تحویل خودروی برقی و هنگامی که نیاز به تعمیر و سرویس داشته باشد، تسال هنوز 
کند عمل می کند. با نگاهی به شبکه های اجتماعی و باشگاه مشتریان تسال، مشخص می شود 

که این شرکت در زمینه خدمات پس از فروش، تعمیر و سرویس محصوالت برقی خود با تاخیر 
زیادی روبه رو است. برخی مالکان خودروهای تسال از مدت زمان دو تا سه هفته ای برای تحویل 

گرفتن خودروی تعمیری شکایت کرده اند. دلیل اصلی این تاخیر، کمبود قطعات جایگزین در انبار 
نمایندگی های تسال عنوان شده است.

یکی از مشتریان تسال به نشریه لس آنجلس تایمر در مورد خدمات این شرکت گفت:
درب خودروی الکتریکی تسال مدل X من ایرادی داشت که گاهی اوقات باز نمی شد و برخی 

اوقات نیز خودبه خود باز می شد؛ از جمله یک بار هنگام رانندگی در بزرگراه باز شد. هنگامی 
که به نمایندگی سرویس تسال مراجعه کردم به من گفتند که این فرآیند ممکن است چند هفته 

طول بکشد. من نمی خواهم دیگر با این خودرو رانندگی کنم؛ ایمنی خودرو برای من یکی از 
دغدغه های اصلی است.

البته تسال در زمینه ارائه خدمات پس از فروش برنامه های زیادی دارد و سعی می کند تا نواقص 
را جبران کند. تسال قصد دارد 80 درصد تعمیرات جزئی را توسط سرویس های سیار انجام دهد. 

گسترش تعداد مراکز خدمات پس از فروش و افزایش کارمندان در مناطقی که تسال فروش 
بیشتری دارد، از دیگر برنامه های تسال به شمار می رود. افزایش تعداد قطعات نگهداری شده در 

انبارهای منطقه ای تسال، می تواند باعث کاهش تاخیر و افزایش سرعت خدمات دهی به مشتریان 
شود. استفاده از مکان های بزرگ تر و منطقه ای برای ارائه خدمات تعمیر و سرویس خودروی برقی 

تسال، می تواند فشار اضافی را در مراکز خدمات کاهش دهد.
مشتریان خودروی برقی انتظار دارند که با پیشرفت تسال و افزایش دامنه فروش، خدمات 
بیشتری نیز دریافت کنند. این مسئله از دغدغه های اصلی مدیران این شرکت است و ایالن 

ماسک نیز برنامه های درازمدتی برای کاهش زمان سرویس دهی به مشتریان دارد. تسال امیدوار 
است که طی چند سال آینده به شرکتی موفق در زمینه کسب رضایت مشتریان و ارائه خدمات 

پس از فروش تبدیل شود.
 

شروع تحریم های آمریکا روی استارتاپ ها چه تاثیری خواهد داشت؟

استارتاپ ها زیر فشار تحریم ها

برنامه تسال برای بهبود کیفیت 
خدمات پس از فروش

در ص��ورت تصویب طرح اصالح قانون چک در صحن علنی مجلس، هم تعداد 
چک های برگش��تی به عنوان پنجمین مانع جدی کسب و کار به شدت کاهش 
می یابد و هم امکان احقاق حقوق دریافت کنندگان این چک ها فراهم می شود. به 
گزارش فارس، در سال های اخیر، »چک برگشتی« یکی از مهم ترین موانع بهبود 
فضای کسب وکار از نظر فعاالن و بنگاه های اقتصادی بوده است. ماجرا از این قرار 
اس��ت که در ش��رایط رکود اقتصادی و تنگنای مالی در سال های اخیر، فعاالن و 
بنگاه های اقتصادی به سمت معامالت مدت دار از طریق چک حرکت کرده اند. با 
این وجود، عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به عنوان مهم ترین 
اب��زار خرید مدت دار منجر به ایجاد مش��کالت روزافزون برای فعاالن و بنگاه های 

اقتصادی  و وخیم تر شدن اوضاع کسب وکار شده است.

حذف پنجمین مانع جدی کسب و کار با 
تصویب طرح اصالح قانون چک

دریچــه

یکشنبه
14 مرداد 1397

شماره 1129
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 مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعالم کرد که برای توس��عه اشتغال آفرینی، بیکاران کشور به 
سمت مهارت آموزی هدایت می شوند. به گزارش ایرنا، کریم یاوری روز 

شنبه در کارگاه آموزشی کاریابی های استان 
البرز افزود: توانمندس��ازی از طریق معرفی 
به مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای کسب 
مهارت و خوداش��تغالی از برنامه های وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی برای بیکاران 
است. وی درخصوص وضعیت بیمه بیکاری 
در کش��ور گفت: بیمه بیکاری در واقع یک 
بس��ته حمایت اجتماعی اس��ت ک��ه در آن 
تامی��ن اجتماعی با دریافت حق بیمه مقرر، 
به بیمه شدگان مشمول قانون کار که بدون 
میل و اراده از کار بیکار می شوند، مستمری 
پرداخت می کند. یاوری درخصوص اهمیت 
ارائ��ه آموزش های مهارتی از س��وی مراکز 

آموزش فنی وحرفه ای برای اشتغال دوباره مقرری بگیران اظهار داشت: 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است آموزش های مهارتی مورد 

نیاز بازار کار را ارائه دهد.

وی افزود: در بحث بیمه بیکاری موضوعاتی از قبیل اش��تغال دوباره 
مقرری بگیران، کش��ف اش��تغال پنه��ان و ارائه آموزش ه��ای مهارتی 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت. وی بیان داش��ت: کارفرمایان، کارآفرینان 
و س��رمایه گذارانی که بخواهن��د هرگونه 
تغییر یا بازس��ازی خط تولید و جابه جایی 
کارگاه و ماش��ین آالت را به منظور کاهش 
وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای 
سیاس��ت های اقتصادی و اجتماعی دولت 
انج��ام دهن��د و اص��الح س��اختار کنند، 
کارگران آنان در طول مدت زمان تغییرات 
اقتصادی با مصوبه شورای عالی کار تحت 

پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.
وی تصری��ح ک��رد: چال��ش بنگاه ه��ای 
اقتص��ادی فق��ط نقدینگ��ی نیس��ت بلکه 
پاره ای از مش��کالت آنه��ا مانند باال بودن 
هزینه ه��ای تولی��د، انباش��ت محصوالت 
تولیدی و . . . درون کارگاهی است که البته رکود، تحریم ها، قاچاق کاال 
و مطالبات س��ازمان ها به عنوان مش��کالت برون کارگاهی برای بخش 

تولید مانع ایجاد کرده است.

فعالیت س��امانه پیش��خوان مجوزهای کشور به نش��انی الکترونیکی 
WWW.G4B.IR ب��ا بارگ��ذاری اولی��ن مجوز عملیاتی ش��د. این 
حرکت به معنای حذف سرگردانی مردم در مسیر دریافت مجوزهاست 

و بدین ترتیب، اس��تعالم ها و بوروکراس��ی 
پیچی��ده گرفتن تاییدیه ه��ا و امضاها بدون 
نیاز به حض��ور و پیگیری متقاضی مجوز به 
صورت الکترونیک��ی انجام گرفته و در واقع 

پروژه پنجره واحد اجرایی شده است.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر اعتبار« 
به نقل از مرکز ملی پایش محیط کس��ب و 
کار کشور، براساس اولویت بندی انجام شده 
درخص��وص انتخاب مراج��ع صدور مجوز و 
اس��تعالمات براساس ش��اخص، پیاده سازی 
مجوزهای کش��ور روی س��امانه پیشخوان 

مجوزهای کشور عملیاتی شد.
مج��وز  اس��ت،  حاک��ی  گ��زارش  ای��ن 

»پروانه های کس��ب و کارهای ایثارگری« به عنوان اولین مجوز کشور 
پس از برگزاری نشست های مشترک مدیریتی، فنی و فرآیندی از اول 
مردادماه س��ال جاری روی سامانه پیشخوان مجوزهای کشور عملیاتی 

ش��د. جهت ص��دور مجوز ف��وق، اس��تعالمات احراز هویت اش��خاص 
)س��ازمان ثبت احوال کش��ور(، تطبیق کد ملی و ش��ماره تلفن همراه 
)س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیوی��ی(، وضعیت ایثارگری 
)بنیاد ش��هید و امور ایثارگران( و وضعیت 
نظ��ام وظیفه )نی��روی انتظامی جمهوری 
اس��المی ایران( به صورت متمرکز در این 

سامانه انجام می پذیرد.
این گزارش می افزاید: الزام ارائه مدارک 
فوق از س��وی متقاضی حذف و بسته های 
اطالع��ات ب��رای بررس��ی های قانونی به 
صورت سیستمی و برخط به مرجع صدور 
مجوز )مرک��ز اصناف و بازرگان��ان ایران( 

ارسال می گردد.
براس��اس این گزارش، پ��س از مراجعه 
متقاضی به س��امانه پیش��خوان مجوزهای 
کش��ور و ثب��ت ن��ام اولیه، ن��ام کاربری و 
کلمه عبور به تلفن همراه ارس��ال می گ��ردد. در فرآیند صدور مجوز، 
هرگون��ه اعالنی که مدنظر باش��د به ص��ورت الکترونیکی به متقاضی 

ارسال می شود.

هوشمندسازی چرخه اعطای مجوز در کشور کلید خوردهدایت بیکاران کشور به سمت مهارت آموزی

رئیس موسس��ه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانش��گاهی مشهد 
گفت که در دنیا حدود ۱۵ هزار شغل وجود دارد، درحالی که در ایران تنها 
۳000شغل ایجاد شده است، برهمین اساس یکی از اهداف دانشگاه جامع 

علمی کاربردی شناسایی ۲000 شغل جدید در کشور است.
احمد افروغی در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: امروز اقبال عمومی به 
سمت رش��ته های مهارتی افزایش یافته است و این مسئله باعث شده که 
رویکرد ما در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نیز تغییر کند که قطعا 

این رویکرد آینده خوبی خواهد داشت.
وی با اش��اره به اینکه امروز رویکرد آموزش عالی تغییر کرده و به دنبال 
دانش��گاه نسل سوم و کارآفرین اس��ت، تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی 
کاربردی نیز از این قائده مستثنی نیست و تالش می کند متولی کارآفرینی 

در کشور باشد.
افروغی بیان کرد: یک تفاوت ش��اخص دانشگاه علمی کاربردی با سایر 
دانش��گاه ها این است که تعریف رش��ته جدید در آن کار دشواری نبوده و 
رشته های تحصیلی در آن ثابت نیستند و این دانشگاه تالش دارد مطابق 
با نیاز روز رشته های خود را تعریف کند، به ویژه در سال های اخیر که این 

نیاز بیشتر احساس می شود.
 تعطیلی مراکز دانشگاهی بی کیفیت

رئیس موسس��ه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانش��گاهی مشهد 
همچنین عنوان کرد: استقبال از دانشگاه علمی کاربردی در سایر کشورها 
بیش از دانش��گاه های دیگر است، درحالی که متاسفانه این نوع دانشگاه در 
ایران به درستی جا نیفتاده است و شاید علت آن را باید عملکرد نامطلوب 

برخی از مراکز آن دانست.
وی با اشاره به اینکه امروز دانشگاه علمی کاربردی این مشکل را لمس 
کرده و مراکز بی کیفیت خود را تعطیل کرده است، ادامه داد: مراکز علمی 
کاربردی باید خود را به خوبی معرفی کنند. ما به دنبال این هس��تیم که 
بتوانیم ضریب نفوذ خود را در آموزش و پرورش باال ببریم تا دانش��جویان 
باکیفیت تری را جذب کنیم، چراکه اغلب دانش آموزان با ذهن غیرکاربردی 

در آموزش و پرورش تربیت می شوند و هیچ تمایلی به کار فنی ندارند.
افروغی با اش��اره به اینکه مهم ترین  موانع سر راه اهداف دانشگاه علمی 
کاربردی نگاه نادرس��ت جامعه و آموزش و پرورش به این دانش��گاه است، 
خاطرنش��ان کرد: یکی از اهداف س��ند توس��عه آموزش و پرورش هدایت 
۵0درص��د از دانش آم��وزان به رش��ته های مهارتی اس��ت و از طرفی تنها 
دانشگاه متولی آموزش های مهارتی، دانشگاه علمی کاربردی است درحالی 

که مشاورین آموزش و پرورش حتی این دانشگاه را نمی شناسند.
وی عنوان کرد: برخالف بسیاری که فکر می کنند مراکز علمی کاربردی 
رو به افول هس��تند، من چنین  اعتقادی ن��دارم و برعکس به نظرم آینده 
روشن در انتظار آنها است زیرا جامعه کم کم از مسیر مدرک  گرایی به سمت 
مهارت گرایی در حال حرکت است و پیش بینی می کنم که دانشگاه علمی 
کاربردی ب��ا رویکردی که اکنون دنبال می کن��د، می تواند در این زمینه، 

پیشرفت کند.
رئیس موسس��ه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانش��گاهی مشهد 
درخص��وص مصوبه واگ��ذاری مراکز علمی کاربردی وابس��ته به نهادهای 
دولتی، یادآور شد: به نظر من هدف از این مصوبه توقف اختصاص بودجه 
دولت به این مراکز و تصدیگری است. این مراکز دیگر جذب دانشجو ندارند 
و تغییر کاربری خواهند داد، اما باید دید آیا واگذاری مراکز علمی کاربردی 

عملیاتی است یا خیر؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۶ مرکز علمی کاربردی وابسته به جهاد 
دانشگاهی در کشور فعال هستند، اظهار کرد: موسسه علمی کاربردی جهاد 
دانشگاهی مشهد همواره جزو مراکز نمونه کشوری بوده و سال ۸۸ براساس 
ارزیابی دانش��گاه جامع علمی کاربردی کشور در میان حدود ۱000 مرکز 
علمی کاربردی از سراسر کشور موفق به کسب رتبه اول شد و پس از آن 
ما براساس ارزیابی جهاد دانشگاهی، از سال 9۲ تا 9۵ در میان این مراکز 

جزو مراکز نمونه کشوری بودیم.
افروغی افزود: مرکز ما س��ال گذشته در نمایشگاه پژوهش و فناوری در 
بین دانشگاه های غیرانتفاعی به عنوان مرکز برتر در حوزه پژوهش و فناوری 

استان خراسان رضوی انتخاب شد.
خداحافظی با رشته هایی که بازار کار ندارند

وی گفت: برخی رشته ها در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد 
دانشگاهی  مشهد نظیر حقوق و حسابداری دارای تقاضای اجتماعی باالیی 
هستند و ما سال هاست که تجربه آموزش در این رشته ها را داریم. می توان 
گفت که تقریبا متولی در مراکز علمی کاربردی مش��هد برای این رشته ها 

وجود ندارد و ما تنها متولی آنها در شهر هستیم.
افروغی با اشاره به اینکه بازار کار انتظار دارد ما به روزتر باشیم، ادامه داد: 
دانشگاه جامع علمی کاربردی تالش می کند که سرفصل های خود را مطابق 

نیازهای روز بازنگری کند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه براس��اس سیاس��ت ما رش��ته هایی که ش��انس 
اش��تغال پذیری پایینی دارند، حذف می شوند، خاطرنشان کرد: ما در نظر 
داریم که از طریق طرح های آمایش��ی بتوانیم نیازه��ای واقعی بازار کار را 
شناسایی و سپس براساس آن سرفصل های دروس و مهارت های مرتبط با 

آن مشاغل را در دانشگاه ایجاد کنیم.
رئیس موسس��ه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد با 
بیان اینکه دانش��جویان ما با بازار کار فاصله دارند، اظهار کرد: ما به دنبال 
این هستیم که دانش��جویان مان را به بازار کار نزدیک تر کنیم و برای رفع 
این مشکل می توانیم از شش انجمن  علمی دانشجویی و دوره های آموزشی 

کوتاه مدت کمک بگیریم.
افروغی تاکید کرد: ما در کنار س��رفصل های دروس ارائه ش��ده، یکسری 
دوره های کوتاه مدت تخصصی برگزار می کنیم که معموال سایر دانشگاه ها 
ای��ن کار را نمی کنند که این اقدام ما را به  یک دانش��گاه نظیر دانش��گاه 
فردوسی تبدیل کرده است؛ برای مثال دانشجویان رشته گرافیک می توانند 

در دوره تخصصی فرهنگی و هنری نیز شرکت کنند.
وی، ماموریت محوری را سیاست دانشگاه جامع علمی کاربردی دانست و 
بیان کرد: هر یک از مراکز علمی کاربردی دارای یک  ماموریت اصلی و یک 
ماموریت فرعی اس��ت که با توجه به آن می توان رشته هایی را ایجاد کند. 
اکنون ماموریت اصلی مرکز ما ایجاد رشته در حوزه فرهنگ، هنر و صنعت 
است. رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد 
در پاس��خ به این س��وال که برای پرهیز از جزوه گرایی و پشت میزنشینی 
اس��اتید چه راهکاری در پیش گرفته اید؟، گفت: ما برای جلوگیری از این 
معضل، انگیزه دادن و جذب مدرس��انی  که ع��الوه بر دانش تئوری، تجربه 

عملی، تخصصی و کارآفرینی در بازار کار دارند، را در در پیش گرفته ایم.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه اکثر مدرسان ما تدریس در دانشگاه علمی 
کاربردی را یک  کار فوق برنامه می دانند، تصریح کرد: ما شاید جزو معدود 
مراکزی هستیم که کادر هیات علمی ثابتی نداریم و اساتیدمان را هرچند 

وقت یکبار تعویض می کنیم.

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد توضیح داد

دنیا چند شغل دارد و ایران چند شغل

برنامه تسال برای بهبود کیفیت 
نگــــاهخدمات پس از فروش

به تازگی گزارش پایش محیط کس��ب و کار ایران در بهار 9۷ از س��وی مرکز 
آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران منتشر شده است. این گزارش از طریق نتایج 
پرسشنامه های پر شده توسط فعاالن اقتصادی تهیه می شود. عدد به دست آمده 
برای محیط کسب و کار ایران بین صفر به عنوان بهترین ارزیابی و ۱0 به عنوان 
بدترین ارزیابی است. هرچه عدد به صفر نزدیک تر، محیط کسب و کار دارای موانع 
کمتر و سهل تر است و هرچه عدد به ۱0 نزدیک تر باشد، محیط کسب و کار دارای 
موانع بیشتر و سخت تر است. نتایج این گزارش نشان می دهد، در بهار 9۷ و در بین 
۳۱ استان کشور، محیط کسب و کار استان  گیالن با کسب نمره ۵.۶۵ در جایگاه 
اول، فارس و زنجان با کسب ۵.۷۱ و ۵.۷۵ سهل ترین محیط و محیط کسب و کار 
استان  های خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و خوزستان به ترتیب با کسب 

نمره ۶.۶۸، ۶.۶ و ۶.۵۶ دارای سخت ترین محیط کسب و کار بوده اند.

گیالن رتبه اول »فضای کسب و کار« 
کشور را در بهار امسال کسب کرد



ایکیا، دکتر آگوس��ت اوتکر، ش��رکت فورد موت��ور و والمارت چه چیز 
مشترکی دارند؟ آنها به وضوح نام های تجاری عظیمی در سرتاسر جهان 
هستند، اما نکته ای که کمتر واضح است این است که، همه آنها کسب و 
کارهای خانوادگی هستند. )بله، فورد یک کسب و کار خانوادگی است.( 
هرچن��د تقریباً هی��چ فردی در کره زمین وجود ن��دارد که این نام ها را 
نشناسد، اصل و نسب چند نسلی این شرکت ها عاملی مهم در موفقیت 
آنها بوده اس��ت. در دید عموم، ش��رکت های خانوادگی دارای پایداری، 
ط��ول عمر بلند و حداقل قابلیت پیش��روی هس��تند. هرچند ایجاد نام 
تجاری یک کس��ب و کار خانوادگی معموالً با تاریخ آنها آغاز می ش��ود، 
اما در عین حال، کسب و کارهای خانوادگی باید منعطف و انطباق پذیر 
باش��ند تا بتوانند دوام بیاورند، بنابراین »سرس��خت« را هم به لیس��ت 

شاخصه ها اضافه کنید.
شاخصه گرم و لطیف بودن

ایج��اد یک نام تجاری برای هر کس��ب و کاری بی��ش از یک لوگوی 
چشمگیر، یک بودجه بازاریابی، محصولی فوق العاده یا خدمات مشتریان 
عالی می باش��د، پیش��ینه، چه خوب و چه بد، همیش��ه وجود دارد. آیا 
بچه های فوق العاده ای که زیر دس��ت ناظم��ی پرورش یافته اند در آینده 
ب��ه کجروی روی خواهند آورد یا اینکه تبدی��ل به افراد بالغ و متعادلی 
می شوند که سخت کار کرده اند تا چیزی واقعی را برای نسل های آینده 
ایجاد کنند؟ هرچند تمامی کسب و کارهای خانوادگی در واقع اخالقی 
و قابل اعتماد نیس��تند، اما به هر حال یک کسب و کار خانوادگی حس 
اعتم��اد قدرتمن��دی را در مصرف کنندگان ایجاد می کن��د، که ما را به 
ش��اخصه  گرم و لطیف بودن می رس��اند. کس��ب و کاره��ای خانوادگی 
پایدارتر، منطبق تر با مش��تریان، قابل دسترس تر و قابل اعتمادتر به نظر 
می آیند. اتفاقاً جالب اس��ت که حتی ظاهر یک ارتباط خانوادگی، باعث 
افزایش دیده شدن در بازار و اعتماد مشتری می شود: برای مثال شاهد 
»نام خانوادگی« کاماًل اش��تباه برند بس��تنی هاگن داس باشید. اعتماد 
برابر اس��ت با فروش، فروش برابر است با سودآوری. داستان خانوادگی 

بگویید، پول را به بانک ببرید.
شناسایی و استفاده از پیشینه خانوادگی

هرچند بس��یاری از کس��ب و کاره��ای خانوادگی ک��ه حقیقتاً موفق 
بوده اند، ایجاد نام تجاری بر مبنای خانواده را بسیار مهم قلمداد کرده اند، 
اما همه آنها از این ابزار بازاریابی با پتانس��یل بهره نمی برند. یک تجزیه 
و تحلیل نشان داد که فقط یک سوم از ۱00کسب و کارهای خانوادگی 
جهان به صورت فعال نام های تجاری خود را با عنوان خانوادگی نمایان 
می سازند. تبلیغ یک داستان چند نسلی به صورت فعال، نام تجاری شما 

را در اذهان عموم به گونه ای مثبت جای گذاری می کند.
ب��ه عن��وان مث��ال خان��واده مول��ر، صاحب��ان آرس )Aars(، یک از 
واردکنن��دگان و فروش��ندگان اصلی وس��ایل نقلیه در ن��روژ، را در نظر 
بگیرید. مولرها در قالب یک خانواده به ش��دت در فعالیت های کس��ب و 
کاری خود برای بیش از ۸0 سال کار کرده اند، اما فقط همین اواخر آغاز 
به نمایان س��اختن جنبه خانوادگی ش��رکت به عنوان بخشی از راهبرد 
ایجاد نام تجاری خود کردند. مدیرعامل شرکت، سیگورد هاویک، دالیل 
متعددی برای تغییر جهت به سمت »خانوادگی« در رابطه با نام تجاری 

خود دارد.
»ب��ه طور کلی، جنب��ه خانوادگی بودن، به اکثر اف��راد حس ارتباطی 
مثبت می دهد. در داخل شرکت، این جنبه باعث اتحاد مالکان می شود، 
خصوصاً نس��ل بعدی که با رش��د دارایی های ش��ان بیش از آنچه که به 
طور تاریخی کس��ب و کار اصلی بوده است را خواهند داشت. همچنین 
کارکنان و مدیران را در س��طوح مختلف کسب و کار با ایجاد یک حس 

طبیعی از متعلق بودن به خانواده، متحد می سازد.«

مسئله هابیل و قابیل
تمامی کس��ب و کارها، از جمله کس��ب و کارهای خانوادگی، احتیاج 
به جذب ش��رکای س��رمایه گذار دارند، اما اگر یک شرکت خانوادگی در 
حال حاضر شناخته ش��ده نباش��د، الزم اس��ت تالش بیشتری کند تا به 
بهترین فرصت های سرمایه گذاری دست پیدا کند. دلیلش هم این است 
که س��رمایه گذاران ابتدا به ش��رکت هایی روی می آورند که اول از همه 
به ذهن می رس��ند – و شرکت های خانوادگی معموالً این جایگاه بهینه 

را از دس��ت می دهن��د. دلیل دیگر این اس��ت که، به درس��تی یا خیر، 
سرمایه گذاران ممکن اس��ت نگران مخالفت های احتمالی میان اعضای 
خانواده باشند. با این حال، دلیلی وجود ندارد که نگران احتمال اختالف 
بیش��تری میان اعضای خانواده نس��بت به کس��انی باشیم که عضو یک 
خانواده نیس��تند و یک پیش��ینه قدرتمند و انگیزش��ی می تواند تاثیری 
مثبت روی تصورات س��رمایه گذاران و همچنین مصرف کنندگان داشته 

باشد.
برای س��یگورد هاویک از آرس، ایجاد نام تجاری کسب و کار خود در 
قال��ب »خانوادگی«، تاثیری مثبت بر کس��ب و کار و دید کلی ش��رکت 
داش��ته اس��ت. به گفته هاویک، »چهار س��ال پس از ارائ��ه یک راهبرد 
ایجاد نام تجاری برای آرس، ما کاندیداهای بهتر و موارد سرمایه گذاری 

مناسب تری را جذب کرده ایم.«
یک نام در خود چه دارد؟

اینکه بس��یاری از کس��ب و کارهای خانوادگی به نام موسس��ان آنها 
هستند اتفاقی نیست – والمارت، برگرفته از سم والتون، بنگ و اوالفسن 
از دانمارک، برگرفته از پیتر بنگ و س��وند اوالفسن، و فوربس، برگرفته 
از بی. س��ی. فوربس، همه و همه تعدادی مثال برای این پدیده هستند. 
انتخاب نام به طور شفاف نشان دهنده شاخصه خانوادگی بودن کسب و 
کار می باش��د. یک پژوهش اخیر نشان داده است که این گونه نام گذاری 
– با اس��تفاده از ن��ام خانوادگی مالک/مالکان در نام تجاری ش��رکت – 
نه تنه��ا تاثیری مثبت روی فروش دارد بلکه همین تاثیر را روی کارکرد 
ش��رکت هم می گذارد. کارکنان اکثر نام ه��ای تجاری خانوادگی به طور 
کلی ش��ادتر و پربازده تر هس��تند. آنها حس بهتری نس��بت به کار خود 

دارند و این موضوع ملموس هم هست.
در نقطه مقابل، رسوایی یا عدم اعتماد عمومی نسبت به یک کسب و 
کار خانوادگی به جای اینکه بر ذی نفعان ناش��ناس بازتاب کند، به طور 
مستقیم به فرد یا اعضای خانواده بازتاب می کند. خوشبختانه، این خود 
انگیزه هرچه بیش��تری برای کسب و کارهای خانوادگی ایجاد می کند تا 
ب��ا یکدیگر کار کنند و از توجه منفی اجتن��اب کرده، اعتبار نام تجاری 

را افزایش دهند.
خب نهایتاً، چه چیزی در یک نام وجود دارد؟ نمایه ای س��طح باالتر، 
اعتماد بیش��تر از جانب مش��تری و سودآوری بیش��تر و همه اینها فقط 

بخشی از چیزهایی است که در یک نام وجود دارد.
خوشحال تا ابد

اکثر کسب و کارها به دنبال خاص بودن هستند، اما در بازاری مزدحم 
و ش��لوغ، رساندن این پیام که کسب و کار ش��ما به چه صورتی نه تنها 

خاص، بلکه از دیگران بهتر است، کاری چالش برانگیز است.
و نوه های شما از شما تشکر خواهند کرد.

forbes: منبع

رنو در مسیر نو
 چندی است که شاهد فعالیت های تبلیغاتی شرکت رنو پارس با 
هشتک #مس��یر نو در فضای دیجیتال هستیم که مضمون جذابی 
را دنب��ال می کند؛ بر این اس��اس که چگونه می ت��وان از رانندگی و 
ترافیک لذت برد. این کمپانی کمپین دیجیتالی تعریف کرده که از 
اواخر س��ال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد، ام بی ای نیوز 
در ای��ن خصوص با تیم رن��و و آژانس تبلیغاتی که ب��ا این کمپانی 
همکاری داشته اند گفت وگویی داشته است که در ادامه می خوانیم.
تیم رنو درخصوص کمپین #مس��یر نو اعالم کرد: کمپین مس��یر 
ن��و توس��ط رنو پ��ارس در ایران به اج��را درآمده ک��ه تمرکز آن بر 
معرف��ی و فروش محصوالت نبوده با توجه ب��ه این که این کمپین 
 کامال بومی اس��ت و هس��ته مرکزی ش��کل گیری این کمپین شعار

)passion for life( رنو اس��ت، تالش بر ای��ن بود که در کمپین 
این ش��عار در زندگی به تصویر کشیده شود. با تمرکز بر ارزش های 
برند و حضور این برند در کش��ور که نکات مهم در شکل گیری ایده 
این کمپین بودند، تیم مارکتینگ رنو در تالش اس��ت که با کیفیت 
محص��والت، رانندگی را برای مخاطب خود لذت بخش کند و تمایل 
دارد که با همین رویکرد ش��ناخته شود. نکته ای دیگر آن است که 
قصد داش��تیم روند تازه ش��دن برند رنو به مخاطب شناسانده شود 
و تنها محصوالت قدیمی یادآور این برند در ذهن مخاطب نباش��د. 
تصمی��م تیم رنو بر این بود که به جای آن که از موضوعات گوناگون 
برای معرفی رنو وام بگیریم کمپین را از خود خودرو ش��روع کنیم. 
این کمپین در بس��تر دیجیتال شکل گرفت ولی در حال گسترش 

در بسترهای دیگر نیز هست.
قص��د از ابتدا ایجاد یک جنبش در میان م��ردم بود ما برای این 
کمپین پایانی در نظ��ر نگرفته ایم تا جایی کمپین پیش می رود که 
به دست مخاطبین سپرده شود و در میان آنان به زندگی خود ادامه 
دهد. ما قصد نداریم که فقط مخاطبین رنو داش��ته باشیم بلکه این 
کمپین مردمی است و به وسیله مخاطبین شکل گرفته است. برای 
هر لحظه  از این کمپین برنامه ریزی صورت گرفته اس��ت و متناسب 
با نیاز کمپین ممکن اس��ت به مدیاهای دیگر گس��ترش پیدا کند، 

به ط��ور مثال برنامه بع��دی مالقات با مخاطبی��ن در گالری عکس 
رنو اس��ت و یا برچسب هایی با هش��تک مسیر نو که برای خودروها 
طراحی شده است که تعاملی خارج از فضای دیجیتال خواهد بود.

ن��ت بینا، آژان��س تبلیغاتی همکار رنو در ای��ن پروژه درخصوص 
ش��کل گیری کمپین بی��ان کرد: رابطه تیم دیجیت��ال رنو به عنوان 
س��فارش دهنده و آژانس بسیار نزدیک اس��ت که این تمامل باعث 
شد که ما به صورت یک تیم واحد در شکل گیری این کمپین عمل 
کنیم. با توجه به ش��عار رنو و تمرکز بر لذت در رانندگی مهم ترین 
چالش��ی که با آن روبه رو بودیم ترافیک ب��ود و رویکرد ما حل این 
معض��ل نبود چون ام��کان آن نیز در حال حاضر وج��ود ندارد، اما 
چطور می توان با نگاهی متفاوت تحمل آن را آسان نمود و از اوقاتی 
که در ترافیک هس��تیم لذت ببریم، در واقع #مسیر نو قرار بود نگاه 
ت��ازه ای در مورد ترافیکی که هر روز همه با آن روبه رو هس��تند در 

ذهن مخاطبین خود ایجاد کند.
نکته ای که برای ما از ابتدای کار بسیار اهمیت داشت این بود که 
در جایگاه برند مخاطب را وادار به انجام کاری نکنیم تنها س��عی بر 
این باشد که یک فرهنگ را گسترش دهیم و همکاری بخواهیم، ما 
پیش از ش��روع کمپین محتواهایی را تولید کرده و به صورت بی نام 
منتش��ر کردیم به ط��ور مثال می توان به خش��ونتی که در ترافیک 
ایج��اد می ش��ود و یا زمانی که از دس��ت می رود اش��اره کرد که به 
صورت خودجوش در فضای دیجیتال وایرال شد و حتی سلبریتی ها 
و افراد تاثیرگذار به صورت داوطلبانه این محتواها را منتش��ر کردند 

که بسیار کمک کرد و باعث دیده شدن کمپین شد.
 تیم رنو درخصوص انتخاب اشکان خطیبی برای این کمپین بیان 
کرد: ما هم زمان با پیش��برد مراحل ابتدای کمپین به دنبال افرادی 
ک��ه در حوزه ترافیک فعالیت می کنند فض��ا را رصد می کردیم، که 
متوجه شدیم اش��کان خطیبی یکی از افرادی است که دغدغه های 
اجتماعی بس��یاری را پیگیری کرده و ت��ا جایی که می تواند کمک 
می رساند، با توجه به ش��خصیت این سلبریتی و موضوع کمپین ما 
از اس��فند این همکاری را آغاز کردیم در واقع ما اشکان خطیبی را 

انتخاب نکردیم او را پیدا کردیم.
درخص��وص بازخ��ورد مخاطبین ه��م می توان گفت ک��ه نتیجه 
خیل��ی فرات��ر از آنچه بود که ما در نظر داش��تیم و عل��ت را ما در 
س��خت گیری برای تولی��د محتوا و اس��تراتژی کمپین می دانیم که 
سبب شد مخاطبین زیادی بدون صرف هزینه و یا سفارش از سوی 
آژانس، در کمپین ش��رکت کردند. ما از ابتدا نگاهی بلندمدت برای 
فرهنگ  س��ازی داشتیم که باعث شد بر کیفیت محتوا بسیار دقت و 
سختگیری کنیم که در ادامه حیات این کمپین بسیار موثر خواهد 

بود. 
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هنگامی که بحث از کانال های بازاریابی می شود، به طور معمول ذهن 
افراد به سراغ بازاریابی ایمیل محور، بازاریابی محتوایی یا بازاریابی پولی 
می رود. در این میان شاید حتی به فکر استفاده از دونات برای بازاریابی 
هم نیفتیم. با این حال برند گوگل با اس��تفاده از همین ش��یرینی های 
خوش��مزه برخی از بزرگ ترین محصوالتش را به مخاطب معرفی کرده 
اس��ت. در حقیقت گوگل برای دس��تیابی به اهداف خود از یک رویداد 

خاص به بهترین شیوه استفاده کرد.
در ای��ن مقال��ه ما نگاه��ی به عملکرد برخ��ی از برنده��ای بزرگ در 
زمین��ه بازاریابی مناس��بتی خواهی��م انداخت. در ای��ن زمینه عالوه بر 
بررس��ی عمومی استراتژی آنها روی تکنیک های خاص شان نیز متمرکز 
می ش��ویم. تکنیک هایی که باعث ماندگاری کمپین های این برندها در 

ذهن مخاطب شده اند.
1-گوگل: مغازه های دونات فروشی

 Google در اکتب��ر ۲0۱۷ برن��د گوگل از محصول جدیدش ب��ا نام
Home Mini رونمای��ی کرد. این غول دنیای دیجیتال برای بازاریابی 
محص��ول جدید خود راهکار کامال غیرمترقب��ه ای را در پیش گرفت. بر 
این اساس آنها فروشگاه های متعددی در سطح آمریکا به فروش دونات 
مخص��وص گوگل اختصاص دادند. در این بین اگر مش��تری از ش��انس 
 Google Home کافی برخوردار بود، به جای دونات به وی دس��تگاه

Mini تعلق می گرفت.
هدف از اجرای این طرح ایجاد تجربه ای به یاد ماندنی برای مشتریان 
در عین خلق س��وژه ای مناس��ب برای ش��بکه های اجتماعی بود. طرح 
گوگل به خوبی نش��ان داد که بازاریابی مناس��بتی نیازی به انتظار برای 
فرا رسیدن زمانی خاص را ندارد. همچنین این کمپین به طور مستقیم 

محصول گوگل را منعکس نمی کرد.
توصیه کاربردی: همیش��ه راهکاری برای پیوند کسب وکارمان با مردم 
وج��ود دارد. در ای��ن میان گوگل ب��ه عنوان یک برند فع��ال در زمینه 
تکنولوژی دیجیتال )نه یک ش��یرینی پزی( راه حل خوشمزه ای را برای 

دستیابی به هدفش انتخاب کرد.
Inbound :2-هاب اسپات

ب��ا بیش از ۲0 هزار عضو س��رویس Inbound هاب اس��پات از یک 
نرم افزار برقراری ویدئوکنفرانس بدل به سرویس��ی جهانی ش��ده است. 
بی تردید در همه جلس��ات ش��رکت پیرامون تعیین استراتژی بازاریابی 
حرف های مهمی رد و بدل می ش��ود. مش��کل اصلی در اینجا فراموشی 
برخی از ایده های مورد بحث پس از پایان جلس��ه است. برهمین اساس 
برن��د هاب اس��پات نرم افزار خود را با قابلیت ثب��ت ایده های افراد حاضر 
در جلس��ه روانه بازار کرده است. مدیران ش��رکت به قدری از موفقیت 
محصول تازه شان مطمئن بودند که از همان ابتدا تدارک مراسم جالبی 
ب��رای رونمای��ی از آن را گرفتن��د. در این همایش ع��الوه بر توضیحات 
ف��راوان پیرامون محص��ول Inbound بازاریابی موث��ری نیز در زمینه 
فروش صورت گرفت. بر این اساس بسیاری از حاضرین متقاعد به خرید 

نرم افزار شرکت شدند.
توصیه کاربردی: نرم افزار کنفرانس ویدئویی فرصت مطلوبی در اختیار 
ش��رکت ها در راستای برقراری تماس تصویری با اعضای شرکت و حتی 
مشتریان قرار می دهد. به عالوه ثبت هوشمند ایده ها کار ما در زمینه به 

یادسپاری آنها را به شدت راحت خواهد کرد.
3-یوتیوب: فستیوال طرفداران

یک مراس��م نیازی به عمل انفرادی یک ش��رکت ن��دارد. در حقیقت 
ش��ما می توانید به راحتی با دیگر برندها جمع شده و دست به برگزاری 

مراس��می مش��ترک بزنید. این دقیقا همان کاری اس��ت که یوتیوب در 
فس��تیوال طرف��داران )FanFest( انجام داد. به ای��ن ترتیب این غول 
دیجیتال��ی از برندهای فعال در پلتفرمش دعوت به عمل آورد. س��پس 

در کنار این برندها مراسمی به یاد ماندنی برای کاربرانش  ترتیب داد.
توصیه کاربردی: گاهی اوقات بهترین راه برای برجسته سازی برندمان 
اس��تفاده از یک فرد یا شرکت دیگر اس��ت. درست به مانند یوتیوب که 
برخی از بزرگ ترین اس��تعدادهای دنیای آنالین را دعوت کرد تا برندش 
بهتر دیده شود. بر این اساس توصیه من جست وجوی راهکارهای جذب 

مخاطب از طریق همکاری با سایر شرکت هاست.
Salesforce-4  و Sales Hackers: بازاریابی شریکی

موسسه Sales Hacker برای برگزاری مراسم سالگرد تاسیس خود 
دس��ت به اق��دام جالبی زد. در حقیقت آنه��ا از Salesforce به عنوان 
یکی از ش��رکت های همکار درخواس��ت مدیریت و حضور در مراسم را 
کرد. بی ش��ک برگزاری یک مراسم به صورت مشترک با سایر شرکت ها 
فرصتی مناس��ب برای بهره گیری از توان آنها در کنار جذب مخاطب به 
همایش��ی بس��یار باشکوه اس��ت. به عالوه در صورت برگزاری مراسم به 
صورت ش��ریکی هزینه های هر برند نی��ز به صورت قابل توجهی کاهش 

خواهد یافت.
توصیه کاربردی: ش��ما برای برگزاری ش��ریکی یک همایش نیازی به 
 Sales Hackers داشتن برند بزرگ ندارید. در حقیقت در مورد مثال
برند Salesforce قدرت مالی و ش��هرت بسیار بیشتری داشت. با این 
ح��ال چنین نکته ای مانع همکاری آنها نش��د، بنابراین نگرانی در مورد 
کوچکی کسب وکارتان برای برگزاری چنین مراسم هایی نداشته باشید.

5-فیس بوک: سر و صدا کردن در تولد دومین دهه تاسیس
درس��ت به مانند همه مراسم ها تم اصلی تاثیر مهمی روی جو کلی و 
تجربه افراد حاضر دارد. در حقیقت خلق یک تم خاص و زیبا یاد مراسم 
ش��ما را تا مدت ها در ذهن مخاطب زنده نگه خواهد داشت. فیس بوک 
به عنوان غول دنیای ش��بکه های اجتماعی به خوبی از این نکته آگاهی 
داش��ت. برهمین اس��اس آنها تم اصلی مراسم س��الگرد تاسیس شان را 
مانند جش��ن تولدهای ۲0سالگی شلوغ و پر سر و صدا قرار دادند. نکته 
جالب در مورد این مراس��م تهیه خوراک خبری برای به اشتراک گذاری 
در شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب فیس بوک با پوشش دقیق و 

مناسب مراسمش توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد.
توصیه کاربردی: داشتن یک تم خاص توانایی تغییر سرنوشت مراسم 
را دارد. فرقی ندارد که در حال تدارک جش��ن تولد برای کارمندان تان 
هستید یا مراسم تاسیس شعبه جدید شرکت، در هر صورت به یک تم 

اصلی نیاز خواهید داشت.
Adobe MAX-6: استفاده خالقانه از پروژکتور

یک مراس��م برای مان��دگاری در ذهن مخاطب ها باید بس��یار خاص 
باش��د. خوشبختانه این نکته به خوبی از س��وی برند Adobe فهمیده 
 Adobe MAX ش��ده است. بر این اس��اس آنها برای معرفی سرویس
از پروژکتورهای قوی برای نمایش تصاویر دلخواه ش��ان روی دیوارهای 
موردنظر در سطح شهر استفاده کردند. به این ترتیب حتی در طول روز 

نیز پروژکتورهای شرکت مشغول به فعالیت بودند.
توصیه کاربردی: حتی اگر ش��ما در حال تدارک مراس��می کوچک تر 
برای برندتان هس��تید، استفاده از شیوه Adobe گزینه منطقی به نظر 
می رسد. در حقیقت چنین اقدامی هنوز هم تازگی خود را برای مخاطب 
حفظ کرده اس��ت. پس پیش از همه گیر ش��دن نس��بت به اخذ آن در 

برنامه تان اقدام کنید.
  PeyongChang2018# :7-المپیک

اگرچه این مورد شاید مراسم مناسبتی مورد عالقه شما نباشد، با این 
حال نکات مثبت بس��یار زیادی در مورد المپیک ۲0۱۸ وجود دارد که 

به درد کسب وکار ش��ما خواهد خورد. به ویژه استفاده سازمان المپیک 
از هشتگ مخصوص برای رقابت ها بسیار جالب توجه است. در حقیقت 
ب��ا اس��تفاده از این هش��تگ کار دریافت و به اش��تراک گذاری محتوای 
کاربران در صفحه رس��می المپیک بسیار راحت تر شد. به نظر در دنیای 
مدرن اس��تفاده از هشتگ مناسب برای برگزاری هرچه بهتر یک مراسم 

ضروری به نظر می رسد.
توصی��ه کاربردی: نیازی نیس��ت ک��ه حتما یک س��ازمان بین المللی 
باش��ید تا برای مراس��م تان از هشتگ ویژه اس��تفاده کنید. در حقیقت 
کس��ب وکارهای کوچک نیز می توانند از این ویژگی به خوبی اس��تفاده 

کنند.
ThoughMudder-8: توسعه مراسم ویدئویی آنالین

آخرین باری که در یک مراسم از طریق سرویس های ویدئو کنفرانس 
حضور یافتید، کی بود؟ بی ش��ک بس��یاری از ما هنوز تجربه استفاده از 
مطالب یک مراسم از طریق ابزارهای ویدئو کنفرانس را نداریم. بر همین 
اس��اس برند ThoughMudder دست به خالقیتی جالب برای جلب 
توجه هرچه بیش��تر مخاطب ها به مراس��مش زده اس��ت. برگزاری یک 
مراس��م به صورت کامال آنالین ریس��ک بسیار بزرگی به حساب می آید. 
در هر صورت ش��اید مخاطب حوصله مش��اهده مراسم از دریچه گوشی 
ThiughMu -  ووش��مندش را نداش��ته باش��د. البته در مورد برند

der تمام مراس��م به صورت آنالین برگزار نش��د. ب��ا این حال تیم فنی 
بخش های فراوانی را به صورت اختصاصی از طریق شبکه های اجتماعی 

پخش کردند.
توصیه کاربردی: ویدئوی زنده یک راهکار مناس��ب در راستای توسعه 
بازاریابی مناسب و هدایت آن به مرحله ای تازه است. بر این اساس زمان 

استفاده از آن برای تمام کسب وکارها فرا رسیده است.
Brightcove-9: بازاریابی با استفاده از محتوای سریالی

به عنوان یک ش��رکت فعال در زمینه تولید نرم افزار، ساخت محتوای 
Brigh -  ننباله دار چندان برای شما دشوار نخواهد بود. در حقیقت برند
cove تمام ابزارهای موردنیاز برای تولید محتوای سریالی را در اختیار 
داش��ت. بر همین اس��اس آنها به جای برگزاری یک مراسم واحد اقدام 
ب��ه مصاحبه با مش��تریان و پخش آن به صورت پادکس��ت های مختلف 
کردند. نتیجه کار برای آنها بسیار جالب بود. در حقیقت استقبال باالی 
مش��تریان از این پادکس��ت ها آنها را به فکر تولید سری های بعدی نیز 

انداخت.
توصیه کاربردی: تولید محتوای س��ریالی ب��رای بازاریابی هرچه بهتر 
ضروری اس��ت. در حقیقت این اقدام برند شما را در ذهن مخاطب برای 

مدت های طوالنی حک خواهد کرد.
10-  دنیای بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی: مراسم با 

چاشنی ویدئو
پایان یک مراس��م به معنای فراموش��ی آن از سوی شرکت نیست. در 
حقیقت ش��ما با تولید یک یا چند ویدئو در م��ورد کنفرانس می توانید 
کارهای زیادی انجام دهید. از ارس��ال پیام تشکر برای حاضرین گرفته 
ت��ا یادآوری نکات مهم مراس��م، همگی فقط بس��تگی به تصمیم ش��ما 
برای ساخت ویدئو دارد. مراس��م »دنیای بازاریابی مبتنی بر شبکه های 
اجتماعی« یکی از بهترین نمونه های بازاریابی از طریق خلق ویدئوهای 

متعدد پس از پایان مراسم اصلی را به نمایش گذاشته است.
توصیه کاربردی: بی ش��ک اتفاق های فراوانی در مراس��م شما خواهد 
افتاد. ش��اید مخاطب ها در زمان برگزاری بسیاری از اتفاق ها را از دست 
بدهن��د. با این حال تولید ویدئوهایی پیرامون رویدادهای مختلف عالوه 
بر تهیه خوراک خبری مراس��م شما را تا مدت ها در ذهن مخاطب قرار 

خواهد داد.
allbusiness: منبع

پیش از تغییر قیمت محصوالت این سوال ها 
را بپرسید

شناخت و هدف گیری مخاطبان مناسب در استراتژی قیمت گذاری 
محصوالت یا خدمات برند بسیار مهم است و می تواند منجر به موفقیت 
یا شکس��ت یک کسب وکار شود. هر کارآفرین یا صاحب کسب وکار در 
طول فعالیت حرفه ای خود طعم شکست را در فروش محصوالت تجربه 
می کند. گاهی اوقات این سقوط در دوره ای کوتاه مدت اتفاق می افتد و 
گاهی اوقات این روند در یک فصل سال ادامه دارد و نگرانی های جدی 
ایج��اد می کند. معموال راه های متفاوتی برای رهایی از این ش��رایط در 
نظر گرفته می شود که یکی از آنها حراج است. یعنی یک برند تصمیم 
می گیرد برای افزایش فروش، محص��والت خود را با قیمت پایین تری 
عرض��ه کند. این راه حل در کوتاه م��دت و هنگام انبارگردانی یا افزایش 
نقدینگی ش��رکت ج��واب می دهد، اما تکیه کردن ب��ه این روش برای 
طوالنی مدت راه حل مناسبی نیست. قیمت گذاری محصوالت نیازمند 
روان شناس��ی است. هیچ چیز به جز احساس خریدار و فروشنده ارزش 
یکس��انی ن��دارد، بنابراین پی��ش از پایین آوردن قیمت ها اس��تراتژی 
قیمت گذاری خ��ود را دوباره مرور کنید. س��وال هایی که در ادامه  این 

مقاله  بررسی می کنیم به انجام این کار کمک می کنند.
1- مشتری ایده آل من چه کسی است؟

بسیاری از کسب وکارها قیمت محصوالت خود را با توجه به بازخوردی 
که از خریدار می گیرند تنظیم می کنند. اگر شکایات زیادی مبنی بر باال 
بودن قیمت ها بش��نوند، قیمت را پایین می آورن��د تا برای اغلب مردم 
منطقی به نظر برسد. آنها تمام مردم را به یک چشم می بینند و مشتری 
ایده آل و غیرایده آل برای ش��ان معنایی ندارد. درصورتی که این موضوع 
باید روی اس��تراتژی قیمت گذاری تأثیرگذار باشد، بنابراین پیش از هر 
کاری ببینید مشتری ایده آل چه کسی است و از محصوالت یا خدمات 
شما چه انتظاری دارد. به عنوان مثال اگر تولیدکننده  عمده هستید باید 
قیمت محصوالت را برای خریداران حجم زیاد کاهش دهید. اگر قصد 
دارید قش��ر پردرآمد جامعه را هدف قرار دهی��د در این صورت نیازی 
به پیش��نهاد قیمت پایه ندارید زیرا احس��اس و انتظار مشتری نسبت 
به برند پایین خواهد آمد و این موضوع برای مش��تری های س��طح باال 
خوشایند نیست. در عوض به جای تغییر دادن قیمت ها روی بازاریابی 
مخاطبان هدف تمرکز کنید و قیمتی تعیین کنید که به خرید از شما 

تشویق شوند.
2- آیا قیمت خدمات خود را براساس رقابت با سایر برندها 

تعیین کرده ام؟
یکی دیگر از بزرگ ترین اشتباه هایی که حین قیمت گذاری محصول 
یا خدمات پیش می آید، مقایس��ه  برند با رقبا اس��ت. افرادی که از این 
روش استفاده می کنند رقبای بازار را به دقت مورد بررسی قرار می دهند 
و قیمتی که به نظرش��ان منطقی می رسد را برای محصول یا خدمات 
انتخاب می کنند. اش��تباه این روش به مورد اول برمی گردد یعنی این 
افراد مشتری های ایده آل متفاوتی را هدف قرار می دهند. محصوالت یا 
خدمات دو یا چند برند ممکن اس��ت مشابه باشد و صنعت مشابهی را 
هدف قرار دهد اما به یاد داش��ته باشید هر صنعت بازار متفاوتی دارد. 
به عنوان مثال ممکن است یک مشتری بعد از مراجعه به فروشگاه دنبال 
ش��امپویی ارزان باش��د، اما مش��تری دیگر محصول گران تر را انتخاب 
کند. فراموش نکنید مش��تری های متفاوت، انتظ��ارات متفاوتی دارند. 
برخی مش��تری ها قصد دارند در هزینه ه��ای خود صرفه جویی کرده و 
برخی دیگر به قیمت اهمیتی نمی دهند درواقع روی کیفیت محصول 

سرمایه گذاری می کنند.
3- به جای پایین آوردن قیمت چگونه می توان ارزش محصول 

را باال برد؟
دو سالن که خدمات زیبایی ناخن انجام می دهند را در نظر بگیرید. 
سالن اول خدمات متوسطی برای زیبایی ناخن ارائه داده و قیمتی پایین 
دریافت می کند. در عین حال فضای س��الن بسیار شلوغ و پررفت وآمد 
اس��ت. در حالی که یک س��الن دیگر از هر مش��تری در اتاق جداگانه 
پذیرایی می کند و با پخش موس��یقی مالی��م و خدمات درجه یک به 
مشتری احساس شاهزاده بودن می دهد. هزینه  خدمات این سالن تقریبا 
دو برابر سالن اول است، اما بسیاری از مشتری ها ترجیح می دهند برای 

داشتن یک تجربه  بی نظیر به این سالن مراجعه کنند.
راه ه��ای زیادی برای حفظ یا افزایش قیم��ت از طریق اضافه کردن 
ارزش ه��ا وجود دارد. به خدماتی فکر کنید ک��ه هزینه  چندان زیادی 
برای برند ندارند، اما ارزش و کیفیت محصول را نزد مش��تری افزایش 
می دهند. به عنوان مثال بعد از فروش محصول به مشتری ایمیل بزنید 
یا با او تماس بگیرید و ببینید آیا از خرید خود راضی اس��ت یا خیر. به 
محصوالت یا خدمات اضافه ای فکر کنید که می توانند در بس��ته بندی 
محصول اصلی قرار بگیرند. روش های تحویل محصول و بسته بندی نیز 

سایر عواملی هستند که روی استراتژی قیمت تأثیر می گذارند.
4- با افزایش قیمت محصول، میزان سود چگونه رشد می کند؟

پاسخ این پرسش به اندازه ای مهم و باارزش است که می تواند مسیر 
کس��ب وکار را تغیی��ر  دهد. به عنوان مثال اگر خدمات��ی را به ازای یک 
میلیون تومان ارائه می دهید باید ۱0 مشتری داشته باشید تا ۱0میلیون 
تومان درآمد کسب کنید، اما اگر همان خدمات را با قیمت ۱0 میلیون 
تومان اضافه تر عرضه کنید تنها به یک مشتری احتیاج خواهید داشت. 
درنهایت حجم خدمات ارائه شده کمتر می شود، درآمد بیشتر می شود و 

مشتری ها نیز از کیفیت کار راضی هستند.
افراد باتجربه در دنیای کس��ب وکار معتقدند فروختن یک محصول 
ی��ا خدمات باکیفی��ت راحت تر از فروش محصوالت بی کیفیت اس��ت. 
ش��کارچیان اجناس مقرون به صرفه همیشه دنبال معامله هستند و به 
ارزش کار اهمیتی نمی دهند. آنها خدمات ارزان را زیر سوال می برند و 

احتماال در نهایت نیز شاکی خواهند بود.
اگ��ر مش��تری که دنب��ال کیفیت کار باش��د احس��اس خوبی بابت 
س��رمایه گذاری روی محصول یا خدمات باکیفی��ت دارد. آنها بهترین 
خدم��ات را می خواهند و دنبال خدمات ارزان نمی روند. ش��اید تعجب 
کنید اما کار کردن با این مش��تری ها راحت تر است. این افراد قدردان 
خدماتی که می گیرند بوده و نسبت به شکارچیان اجناس مقرون به صرفه 

وفادارتر هستند.
پایین آوردن قیمت ها راحت تر از هر کار دیگری به نظر می رس��د اما 
معموال باال بردن قیمت ها برای رشد کسب وکار توصیه می شود. افزایش 
قیمت از نظر روان شناس��ی روی اعتمادبه نفس برند و ارزشی که برای 
مشتری فراهم می کند بسیار تأثیرگذار است. فقط کافی است با شناخت 

مشتری های مناسب برند، درآمد خود را با تالش کمتر افزایش دهید.
INC/zoomit:منبع
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5 فیلمی که شما را به مدیری بهتر تبدیل 
خواهد کرد 

ام��روزه فیلم ها به عن��وان پربیننده ترین منابع اطالعاتی محس��وب 
می ش��وند. درواقع اگر در گذشته این کتاب ها بودند که افراد را به خود 
جذب می کردند، امروزه با رشد تکنولوژی این جایگاه مختص به فیلم ها 
می باشد. در این بین با توجه به این امر که هر ساله فیلم های بی شماری 
در سراس��ر جهان تولید می ش��ود، ضروری است تا تمرکز خود را روی 
مواردی که بیش ترین ارتباط را با حوزه کاری تان دارند، قرار دهید. بدون 
شک مدیریت از جمله مشاغل سخت و مهم محسوب می شود و آینده 
و بقای ش��رکت در ارتباط مستقیمی با نحوه عملکرد آن قرار دارد. در 
همین راستا و در ادامه به بررسی پنج فیلمی که حاوی نکات ارزشمند 

مدیریتی است، خواهیم پرداخت.
1-پل رودخانه کوای )1957(

کارگردان: دیوید لین
این فیلم برنده چندین جایزه اس��کار، گلدن کل��وپ و بفتا بوده و از 
جمله فیلم های تحسین ش��ده تاریخ سینما محسوب می شود. داستان 
این فیلم براس��اس رمانی به همین نام در ارتباط با جنگ جهانی دوم 
اس��ت. در این فیلم فرماندهی ژاپنی اسرای انگلیسی خود را مجبور به 
ساخت پلی حیاتی برای نیروهای خود می کند. اگرچه فرمانده نیروهای 
انگلیسی در ابتدا با این امر مخالف است، با این حال در نهایت وی کار 
خود را به بهترین ش��کل به پایان رس��انده و در بهترین موقعیت آن را 
منفجر می سازد. نکته مهم این فیلم در نحوه عملکرد فرمانده انگلیسی 
می باش��د. وی دارای شخصیتی متین و در عین حال سرسخت است. 
همین امر هم باعث می شود تا وی در کمال خونسردی و با برنامه جلو 
برود. درواقع این فیلم همواره مخاطب را در ش��رایطی قرار می دهد که 
انتظار رفتاری هیجانی را دارند، با این حال با غافلگیری مخاطب خود، 
اهمی��ت رفتار مدیرانه وی را به اثبات می رس��اند. به همین خاطر این 
فیلم به مدیران یادآور می  ش��ود که حتی در بدترین ش��رایط نباید از 
الگوهای رفتاری درس��ت خود دست کشید و همواره باید آماده نبرد با 
س��ختی ها برای ایجاد شرایط بهتر باشید. توجه داشته باشید که پایان 
خوب این داستان تنها زمانی رخ داد که شخصیت اصلی فیلم )فرمانده 
واردن( توانست تا رهبری مناسبی را داشته باشد که بدون شک می تواند 

الهام بخش هر مدیری باشد.
2-لینکلن )2012(

کارگردان: استیون اسپیلبرگ
این فیلم درواقع نمایشگر بخشی از زندگی شانزدهمین رئیس جمهور 
آمریکا، آبراهام لینکلن اس��ت. تمرکز اصلی این فیلم بر روی چهار ماه 
پایان��ی زندگ��ی وی و تالش های او در راس��تای به تصویب رس��اندن 
سیزدهمین اصالحیه قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا، است. اهمیت 
این موضوع از آن جهت اس��ت که به موج��ب آن برده داری در آمریکا 
ممنوع اعالم ش��د. این فیلم به خوبی نشان می دهد که در مسیر انجام 
کاری بزرگ حتی دوس��تان آدم نیز ممکن اس��ت به سدی برای هدف 
شما تبدل شوند. به همین خاطر الزم است همواره با هوشمندی رفتار 
کرده و برای بدترین حالت ممکن نیز برنامه ریزی داش��ته باشید. بدون 
شک موفقیت نه تنها به عملکرد شایسته بلکه به میزان سرسختی شنا 
نیز بستگی خواهد داشت. نکته دیگری که الزم است در این فیلم مورد 
توج��ه قرار گیرد این اس��ت که در آن مدیر موف��ق را فردی قدرتمند 
توصیف نمی کند بلکه رمز موفقیت را در نحوه رفتار عاقالنه افراد می داند.

3-سخنرانی پادشاه )2010(
کارگردان: تام هوپر

این فیلم درباره بخش��ی از زندگی جرج ششم، پادشاه بریتانیا و پدر 
الیزابت دوم)پادشاه حال حاضر این کشور( است. وی در ابتدا با مشکل 
لکنت زبان مواجه بوده و همین امر اعتماد به نفس او برای پادش��اهی 
آین��ده را به طور کامل از بین برده اس��ت. با این حال یک درمان گر با 
تالش��ی فوق العاده و روش هایی متنوع در نهایت می تواند وی را که در 
ابتدا هیچ گونه تمایلی به روش های وی از خود نش��ان نمی داد، درمان 
کرده و به دوست صمیمی وی تبدیل شود. در نهایت در سکانس پایانی 
جرج شش��م در بین حضار س��خنرانی ای بی نقص را انجام می دهد که 
مورد تش��ویق همگان قرار می گی��رد. درواقع این فیلم حاوی این نکته 
مدیریتی ارزش��مند است که نباید اجازه داد که محدودیت ها شما را از 
مسئولیت  های تان عقب بیندازد. بدون شک همه ما با مشکالتی مواجه 
هس��تیم و باید روش های هرچند ناخوش��ایند را برای اعمال تغییری 

ضروری صورت دهیم.
4-مانیبال )2011(

کارگردان: بنت میلر
این فیلم روایتگر داستانی واقعی از یک مربی ناموفق بیسبال است که 
نتایج بس��یار ضعیفی را به دست آورده و در آستانه فروپاشی قرار دارد. 
با این حال وی که پیروز ش��دن را تنها چاره خود می بیند به همراهی 
کمک مربی جدید خود و با پیروی از یکسری الگوهای ریاضی، شروه به 
استخدام بازیکنان و ساختن دوباره تیم خود می کند. در نهایت وی در 
کمال ناباوری موفق می ش��ود تا عنوان قهرمانی را به دست آورد. بدون 
ش��ک مربیان نیز نقشی تقریبا مشابه مدیران داشته و به همین خاطر 
مدیران به راحتی می توانند با ش��خصیت اصلی داس��تان ارتباط برقرار 
سازند. نکته مهم این فیلم در تسلیم نشدن و تالش برای بهبود اوضاع 
ب��ا تکیه بر روش های جدید و پرخطر اس��ت. درواقع در این فیلم یک 
مدیر خوب را فردی معرفی می کند که از قدرت ریسک و تعامل باالیی 

برخوردار باشد.
5-همشهری کین )1941(

کارگردان: اورسن ولز
این فیلم ب��ه انتخاب بنیاد فیلم آمریکا به عن��وان برترین فیلم تاریخ 
ش��ناخته شده است و داستان س��رمایه دار پرنفوذی را روایت می کند که 
اخالق تند وی باعث می شود تمامی اطرافیان خود را از دست بدهد. وی 
در آخرین لحظه های زندگی خود با حس��رت نامی را به زبان می آورد که 
بعد ها پس از تحقیقات گروهی خبرنگار مش��خص می شود که متعلق به 
اسباب بازی دوره کودکی وی بوده است. درواقع این فیلم نگاهی انتقادی 
به روند کسب ثروت در افراد داشته و اشاره دارد که خوشبختی و موفقیت 
تنها زمانی میسر خواهد شد که فرد در دو جنبه مهم زندگی خود )کار و 
زندگی شخصی( بتواند موفق ظاهر شود. به همین خاطر در این فیلم مدیر 
موفق فردی تلقی می شود که در زندگی شخصی خود نیز توانسته باشد 

به موفقیت دست پیدا کرده و از حد مطلوبی از اخالقیات بهرمند سود.
bonnevie: منبع
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انتظارات رهبر از عملکرد ش��غلی کارمند می تواند عملکرد او را تحت 
تاثی��ر قرار دهد. برای مثال، مدیران یکه انتظارات عملکرد باالیی دارند، 
عملکرد باالیی به دس��ت می آورند و آنهایی که عملکرد ضعیفی را انتظار 
دارند عملکرد ضعیفی به دس��ت می آورند. این ن��وع از کامیابی فراخود 
برای نخس��تین بار طی پژوهش��ی در یک کالس درس مشاهده شد. در 
یک نمایش کالس��ی، استادان به بعضی از دانش��جویان گفته بودند که 
بعضی از دانشجوهای ش��ان پتانس��یل سطح باالتری نس��بت به دیگران 
دارن��د. در حقیقت، این چنین تفاوتی میان دو گروه نبود؛ دانش��جویان 
دارای توانایی ه��ای براب��ر بودند. تفاوت صرفاً در انتظارات اس��تادان بود 
که در وضعیت آزمایش��ی ایجاد ش��ده بود. با این حال، گروهی که ادعا 
ش��ده بود پتانسیل باالیی دارند نسبت به دانشجویانی که چنین ادعایی 
در موردش��ان بیان نش��ده بود، به طور معناداری در آزمون بهره هوشی، 
نمره باالتری گرفته بودند. اس��تادان با ظرافت خاصی انتظارات ش��ان را 
به دانش��جویان منتقل کرده بودند، بدین وسیله توانسته بودند عملکرد 
علمی آنها را تح��ت تأثیر قرار دهند. این اثر انتظارات به اثر پیگمالیون 
معروف شد. این نام به این دلیل است که یکی از پادشاهان قبرس عاشق 
یک تمث��ال مرمرین یک زن زیبا به نام گاالتی ش��د. به خاطر دعاهای 
ف��راوان پیگمالیون، آن تمثال مرمرین جان گرفت و زنده ش��د و خیال 
او به واقعیت پیوس��ت. کامیابی فراخود به طور گسترده ا ی در فضای کار 
اثبات شده است. در فرا تحلیلی از ۱۷ مطالعه که بیش از ۳هزار کارمند 
در مش��اغل مختلف را پوش��ش می داد، نشان داده ش��د که این پدیده 
به ط��ور خاص در ارتش وجود دارد. کامیابی فراخود میان مردان رایج تر 
از زنان اس��ت. این نیز یافته ش��د که عملکرد شغلی معموالً با انتظارات 
از آنها س��ازگار اس��ت، به ویژه می��ان کارکنانی که مدیران و خودش��ان 
انتظارات کمی داش��تند. انتظارات از هم��کاران هم می تواند کارکنان را 
تحت تأثیر قرار دهد. در مطالعه ای از ۱۶۶مهندس، متخصصان نرم افزار، 
پژوهشگران، پزشک و داروس��از در تایوان نشان داده شد که وقتی آنها 
باور دارند همکاران ش��ان انتظار دارند که خالق باشند، گزارش هایی که 
خود آنها از خودش��ان ارائه کرده بودند، خود را افرادی خالق می دیدند 
تا آنهایی که توس��ط همکاران انتظار نمی رفت خالق باش��ند. محققان 
یک نظر س��نجی از ۵۸۴ کارگر یقه آبی و ۱۵۸ کارمند یقه س��فید انجام 
دادن و در آن یافته ش��د که وقتی سرپرس��تان از کارکنان به عنوان یک 
الگو اس��تفاده می کنند و از ترغیب های کالم��ی برای افزایش اعتماد به 
نف��س و انتظارات آنها اس��تفاده می کنند، باور می کنن��د که آنها دارای 
توانایی های خالقانه هس��تند. به عبارت دیگر، سرپرست می تواند میان 
کارکنان کامیابی فراخود ایجاد کند که آنها می توانند خالق تر باش��ند و 

این منجر به افزایش واقعی خالقیت در کار می شود.
در عی��ن حال می توان چنین ش��رح داد که ق��درت در رفتار رهبری 

می تواند به دو طریق ابراز شود.
۱ - قدرتی که رهبر نسبت به زیردستش دارد، و -۲قدرتی که رهبران 
را ترغی��ب می کند. رهبران می توانند ان��واع مختلفی از قدرت را اعمال 
کنند، که این وابس��ته به وضعیت، ماهیت پیروان و خصوصیات شخصی 

آنها است. 

طی پژوهش��ی روانشناسان پنج نوع از قدرت را مطرح کرده اند که در 
ادامه ذکر شده است:

۱ -قدرت پاداش: رهبران سازمانی این قدرت را دارند تا به زیردستان 
از طری��ق افزایش حقوق و ارتقا پاداش دهند. این قدرت به رهبران این 
امکان را می دهند تا کارکنان را کنترل کنند و بتوانند رفتار کارکنان را 

تحت تأثیر قرار دهند.
۲ -قدرت تنبیه: رهبران س��ازمان یک منبع قدرت دیگر هم در اختیار 
دارند که می توانند زیردستان را از طریق اخراج، مضایقه کردن ارتقائات 
و کاهش حقوق و قرار دادن در ش��غل هایی که نامطلوب هستند، تنبیه 

کنند.
۳ -قدرت قانونی: قدرت مش��روع از س��اختار قدرت رس��می سازمان 
مش��تق ش��ده اس��ت. سلس��له مراتب قدرت، حق رهبر برای هدایت و 
سرپرستی فعالیت های پیروان و وظیفه پیروان در پذیرش آن سرپرست 
را مش��روعیت می بخشد. این س��ه منبع قدرت از سازمانی رسمی منشأ 
می ش��ود و برای آن رهبران و زیردستان مربوطه تعریف می شوند. اینها 

انواعی از قدرتند که توس��ط س��ازمان دیکته یا تجویز می ش��ود. دو نوع 
دیگر قدرت از خود رهبران ناشی می شود و از جانب ادراکات پیروان از 
خصوصیات شخصی رهبر به دست می آید و رهبر لیاقت کسب می کند. 

ما می توانیم این صفات را احترام یا قدرت بنامیم.
۴ -قدرت مرجعیت: قدرت مرجعیت به میزانی اشاره دارد که کارکنان 
خودشان را با رهبران و اهداف رهبران یکی می بینند، اهداف رهبران را 
اهداف خود در نظر می گیرند و با رهبران شان کار می کنند تا به اهداف 

دست یابند.
۵ -ق��درت تخص��ص: قدرت تخصص ب��ه میزانی اش��اره دارد که باور 
می ش��ود رهب��ران مهارت های الزم برای دس��تیابی به اه��داف گروه را 
دارند. اگ��ر کارکنان تصدیق کنند که رهبرش��ان متخصصند، پس آنها 
ب��ه احتمال زیاد زیردس��تانی متمایل و حمایت کننده خواهند داش��ت. 
ب��ه تجربه می توان به این نتیجه رس��ید که قدرت تنبیه می تواند دارای 

اثری منفی باشد. رهبرانی که در رسیدگی به زیردستان صرفاً بر قدرت 
تنبیه تکیه دارند نس��بت به رهبرانی که انواع دیگری از قدرت را اعمال 
می کنند، اثربخش��ی کمتری دارند. افرادی که برای رهبران تنبیه کننده 
کار می کنند؛ در س��طوح پایین رضایت شغلی، بهره وری، تعهد سازمانی 
رتبه بندی می ش��وند. به ع��الوه، تحقیق ها نش��ان داده اند اثربخش ترین 
قدرت ه��ا به ترتیب عبارتند از: قدرت تخص��ص، قدرت قانونی و قدرت 
مرجعی��ت. در عین حال س��وال مهمی که پیش می آید این اس��ت که 
چگونه قدرت رهبران سازمانی را ترغیب می کند؟ مدیران اجرایی ارشد 
و مدی��ران میانی اغلب نیاز زیادی را به قدرت نش��ان می دهند. مدیران 
اثربخش نس��بت به مدیرانی با اثربخشی پایین تر نیاز بیشتری به قدرت 
را نش��ان می دهند. با این حال، اثربخش ترین مدی��ران به دنبال قدرت 
برای منافع ش��خصی نیس��تند. نیاز به قدرت آنها در راس��تای سازمان 
و معموالً در جهت اهداف س��ازمانی اس��ت. در نتیج��ه، آنها معموالً در 
برق��راری و حفظ جو کاری خوب، روحی��ه باال و روحیه کار گروهی باال 
میان زیردستان شان موفق هستند. مدیران توسط نیاز به قدرت شخصی 
ترغیب می ش��وند تا به خودشان خدمت کنند و نه به سازمان شان. آنها 
قادر به ایجاد وفاداری میان زیردستان هستند، ولی این وفاداری نسبت 
به آنهاس��ت و نه نس��بت به سازمان. این مدیران نس��بت به آنهایی که 
نی��از به قدرت را ابراز نمی کنند، اثربخش ترن��د و آنها به اندازه مدیرانی 
که قدرت ش��ان سمت و سوی س��ازمانی دارد، اثربخش نیستند. در یک 
طرح تحقیقاتی جامع برای شناسایی کارکردهای رهبران در فضای کار، 
مجموعه متنوعی از وظایف و رفتارهای رهبری شناس��ایی شدند و آنها 
را ب��ه دو گروه دس��ته بندی کردند: مالحظه و س��اختار آغازین. وظایف 
بعد مالحظه ش��امل آگاه س��ازی زیردستان و حساس��یت به احساسات 
زیردس��تان اس��ت. این وظای��ف با رویکرد روابط انس��انی ب��ه مدیریت 
همخوانی دارد. رهبران با بعد مالحظه باال، زیردستان را درک می کنند 
و آنها را به عنوان افرادی با انگیزه ها و نیازهای خاص می پذیرند. رهبران 
موفق باید با در نظر گرفتن احساسات هر فرد با آنها رابطه برقرار کنند. 
ای��ن ضرورتا بار مس��ئولیت اضافی بر مدیران تحم��ل می کند. آنها باید 
همدردی کنند، گرم باش��ند و کارکنان را درک کنند درحالی که سطوح 
تولید را باید حفظ کنند و به س��ایر اهداف س��ازمان هم برس��ند. اثرات 
این رفتارهای مالحظه ای بر کارکنان می تواند نتایج س��ودمندی را برای 
رهبران و سازمان های ش��ان داشته باش��د. در مطالعه ای از ۱۱۵ کارمند 
ی��ک اتحادیه اعتباری، محققان یافتند که وقتی بین مدیران و کارکنان 
اختالف بروز می کند، مدیرانی که نس��بت به کارکنان ش��ان گش��وده تر 
بوده ان��د و نگران آنها بوده اند، بیش��تر قابل اعتماد به نظر می آمدند و به 
احتمال کمتری در آن اختالف مقصر ش��ناخته می شدند. کارکنانی که 
برای مدیران قابل اعتماد کار می کنند، با احتمال خیلی بیشتری فراتر از 
ملزومات شغلی شان به سازمان شان کمک می کردند و خالف این افراد، 

کارکنانی بودند که مدیران شان قابل اعتماد نبودند.
در آخ��ر: ب��ا توجه به ش��باهت بین کارک��رد رهب��ری مالحظه ای و 
س��بک های رهبری که توس��ط بعضی از نظریه ها شرح داده شده است، 
ب��ه این درک می رس��یم که مالحظه باال به کارکن��ان با رهبری فردگرا 
در نظریه اقتضایی، رهبری مش��ارکتی در نظریه مسیر، هدف و شرایط 

رهبری در مدل مراوده رهبر، پیرو مرتبط است.
ادامه دارد. . . 
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هم��ه ما داس��تان ج��ک و س��اقه لوبی��ا را می دانیم. در این افس��انه 
کالس��یک، مادر جک کوچولوی بیچاره که پس��رش پس از فروش تنها 
گاوش��ان، به جای پولی که انتظار دریافت آن را داشت با مشتی »لوبیای 

سحرانگیز« به خانه برگشت، بسیار آزرده خاطر شد.
از نظر او، جک مورد سوء اس��تفاده قرار گرفت��ه و فریب خورده بود تا 
ی��ک مبادله ناعادالن��ه را انجام دهد و به احتمال زی��اد مادر جک تنها 
ش��خص دارای این احساس��ات نخواهد بود. )منظورم این است که واقعا 

چه فروشنده قابلی بوده که توانسته آن لوبیاها را بفروشد.(
درس��ت مانند این داستان، فروش��ندگان و بازاریابان اغلب به اشتباه 
متهم می ش��وند که قصد فریب��کاری یا فریفتن مردم ب��رای خریداری 

اقالمی را دارند که معموال نمی خرند )یا نباید بخرند.(
در دنیایی که فراگیر ش��دن هدف است و مردم با ابزارهای دیجیتالی 
خود به خواب می روند، کس��ب و کارهایی مانند شما سعی در انجام هر 
کاری دارند تا از این عادات س��رمایه ای به جیب بزنند، اما حاصل تالش 

شما در نهایت چیست؟
آیا محصول یا خدمت شما عمال با ارائه اقالم مورد نیاز مصرف کنندگان 
به بهبود زندگی آنها کمک می  کند یا اینکه ش��ما در حال فریفتن مردم 

برای خرید »لوبیاهای سحرآمیز« هستید؟ 
نیر ای��ال )Nir Eyal( این ایده و آن چیزی را که »ماتریس ترفند« 
می نامد، در کتاب خود با عنوان معتاد: روش ایجاد محصوالت عادت ساز 

بررسی می کند.
)Manipulation Matrix( ماتریس ترفند

طب��ق توصیف ایال، ماتریس ترفند ابزار س��اده ای ب��رای کارآفرینان، 
کارمن��دان و س��رمایه گذاران اس��ت ت��ا ارزش محصول خ��ود را برای 
مصرف کنن��ده ارزیابی کنند. این ماتریس به س��ازمان ها کمک می کند 
ت��ا بهتری��ن )و صادقانه تری��ن( روش موقعیت ده��ی محص��ول را برای 
product/se - )رریداران شان مش��خص کنند، تطبیق محصول/بازار 

vice fit( را تجزی��ه و تحلیل کنند و پیامدهای عرضه آن محصول در 
بازار را مدنظر قرار دهند.

برای اس��تفاده از این ماتریس، صرفا از خود این دو س��ؤال را بپرسید 
و پاسخ دهید:

آیا خودم از این محصول/خدمت استفاده خواهم کرد؟
آیا این محصول/خدمت واقعا به بهبود زندگی مصرف کنندگان کمک 

می کند؟
بس��ته به پاس��خی که می دهی��د، در یک��ی از این چهار گ��روه قرار 

می گیرید: تسهیل گر، دستفروش، بازیگر یا دالل.
تسهیل گر

آیا خودم از این محصول/خدمت استفاده خواهم کرد؟ بله
آیا این محصول/خدمت واقعا به بهبود زندگی مصرف کنندگان کمک 

می کند؟ بله.

در یک دنیای بی عیب و نقص، همه تسهیل گر خواهند بود، کسی که 
محصول یا خدمتی را عرضه می کند که خود از آن استفاده خواهد کرد 
و باور دارد که زندگی افراد را بهبود می بخشد، اما در واقعیت همه تنها 

می توانند ادعایش را داشته باشند.
طب��ق نظر ای��ال، برای اینک��ه یک تس��هیل گر قابل اعتماد باش��ید، 
می بایست در وهله اول آن مشکلی که قصد حلش را دارید، در برهه ای 
از زندگی تان تجربه کرده باش��ید. مثال یک آموزگار سابق، نرم افزاری را 
خل��ق می کند که به بهبود آم��وزش در کالس درس کمک می کند و یا 

آرایشگری که نوع جدیدی از قیچی اصالح مو را ابداع می کند.
ای��ن موضوع برای کس��ب و کار چه معنایی دارد؟ تجربه دس��ت اول 

)همانط��ور که هر اس��تعدادیابی به ش��ما خواهد گف��ت(، همانند پول 
نقد اس��ت که به شما در جایگاه متخصص رش��ته خود اعتبار بیشتری 
می بخش��د و کمک می کند تا با مخاطبان خود احساس نزدیکی کنید، 
اعتماد آنها را جلب کنید و درک عمیقی از مشکالت شان نشان دهید.

این فهم و درک، منجر به تبدیل و رضایت مش��تری می شود و هرچه 
مشتریان ش��ما راضی تر باشند، بیش��تر احتمال دارد که بازگردند و در 

مورد محصول تان حرف های خوبی بزنند.
دستفروش

آیا خودم از این محصول/خدمت استفاده خواهم کرد؟ نه.
آیا این محصول/خدمت واقعا به بهبود زندگی مصرف کنندگان کمک 

می کند؟ بله.
یک دس��تفروش برخالف یک تس��هیل گر، از محصول یا خدمت خود 

استفاده نخواهد کرد.
ش��اید آنها واقعا خیال دارند با محصول خود زندگی دیگران را بهبود 

بخشند، اما خودشان عالقه یا نیازی به استفاده از آن ندارند.

این موضوع برای کس��ب و کار چ��ه معنایی دارد؟ تالش جهت ایجاد 
راه حل برای مشکل یا رنجی که تجربه نکرده اید، فوق العاده دشوار است. 
از دیدگاه بیرونی، بعید اس��ت که ش��ما تمامی پیچیدگی های مشکل را 
به طور کامل درک کنید یا تش��خیص دهید که محصول شما واقعا قادر 

به ایجاد تغییر هست یا نه.
در این موقعیت بیشتر احتمال دارد که بین گروه تان و مصرف کنندگان 
واقعی، جدایی روانی وجود داش��ته باش��د و به خاطر این جدایی، بیشتر 
امکان دارد که در پیشنهادات یا اسباب بازاریابی شما کاستی هایی باشد.
برای غلبه بر این مس��ئله، الزم است کسب و کار شما سرمایه گذاری 
زیادی در زمینه تحقیقات، توس��عه و آزمایش��ات کامل داش��ته باشد تا 

مقتضی و موثر بودن محصول تضمین شود.
بازیگر

آیا خودم از این محصول/خدمت استفاده خواهم کرد؟ بله.
آیا این محصول/خدمت واقعا به بهبود زندگی مصرف کنندگان کمک 

می کند؟ نه.
بازیگر ایال به همین  بامزگی است. این بازاریاب یا بازرگان از محصول 
خود اس��تفاده خواهد کرد، اما خبر دارد که این محصول ارزش یا بهبود 

مادی ناچیزی را به زندگی مصرف کنندگان می افزاید.
محصوالت آنها مشکل یک مصرف کننده واقعی را )شاید به جز ماللت 
او( ح��ل نمی کنند. این محصوالت منحص��را برای لذت و رضایت روانی 

وجود دارند که البته ایرادی به این کار وارد نیست! 
این موضوع برای کسب و کار چه معنایی دارد؟ محصوالت و اپ هایی 
که برای هنر و سرگرمی ساخته شده اند، خواه اینستاگرام، ایکس باکس 
یا کندی کراش باش��د، می توانند موفقیت زیادی به دست آورند، اما ایال 

هشدار می دهد که »هنر اغلب زودگذر است.«

با گذشت زمان، حتی یک سرگرمی محبوب هم می تواند کسل کننده 
و بی رونق ش��ود. )به هم��ه آن آهنگ های پرطرفدار ک��ه بیش از اندازه 
Triv -  خخش ش��دند و یا ظهور و سقوط بازی هایی مانند تریویا کرک
aCrack فکر کنید(. دس��ت یافتن به رشد یا موفقیت درازمدت دشوار 

است.
اگر ش��ما یک  بازیگر هس��تید، می بایس��ت تا زمانی که محصول تان 
هنوز باب روز اس��ت، تا حد امکان از آن سودآوری کنید یا راهی بیابید 
تا با افزودن تنوع ی��ا تغییر جدیدی در آن، مخاطبان خود را عالقه مند 

نگه دارید.
دالل

آیا خودم از این محصول استفاده خواهم کرد؟ نه.
آیا این محصول/خدمت واقعا به بهبود زندگی مصرف کنندگان کمک 

می کند؟ نه.
بنابراین اجازه دهید واقع بین باشیم. زمانی که اولین بار کلمه »دالل« 
را می شنوید، فکر کردن در مورد شخصی به جز یک میزبان بازی پوکر 

و سارق پول ممکن است دشوار باشد.
طب��ق نظر ایال، زمانی که ش��ما یک دالل هس��تید، از محصول خود 
اس��تفاده نخواهید کرد و خبر دارید که این محصول هیچ نفع یا ارزشی 

را به مخاطبان شما ارائه نمی دهد.
ش��ما محصول خود را صرفا به منظور پول درآوردن از مخاطبان خود 

عرضه می کنید )حتی اگر در نهایت به ضررشان باشد.(
ای��ن موضوع برای کس��ب و کار چه معنایی دارد؟ اگر محصول ش��ما 
عادت س��از یا اعتیادآور باش��د )همانطور که محص��والت مورد بحث در 
کتاب معتاد هستند( و همینطور هیچ ارزش مشخصی به مصرف کننده 

ارائه ندهد، احتمال دارد که شهرت بدی به دست آورید.
بله، ممکن است محصول تان به فروش برسد، اما به چه هزینه ای؟ داللی 

عموما یک رویکرد بسیار بی ثبات برای بازاریابی و کسب و کارتان است.
اگر به دنبال موفقیت درازمدت هس��تید و به هر دو پرسش مقدماتی 
پاس��خ »نه« دادید، کس��ب و کار ش��ما احتماال برای رش��د یا رضایت 

مشتری ایجاد نشده است.
بنابراین جای شما کجاست؟ 

ب��ا ن��گاه کردن به ای��ن تفکیک، محص��ول یا خدمت ش��ما در کدام 
قس��مت ماتریس ترفند قرار می گیرد؟ امیدوارم ش��ما پی برده باش��ید 
ک��ه پاهای تان قرص و محکم در محدوده تس��هیل گر قرار گرفته اند، اما 
اگر اینطور نیس��ت از خود و گروه تان بپرس��ید که »ما چه کار اشتباهی 

انجام می دهیم؟«
در نهایت بیش��تر این احتمال وجود دارد که ش��ما فاقد یک تطبیق 
محصول/خدمت باشید یا اینکه درک درستی از شخصیت های خریداران 

خود نداشته باشید.
از ای��ن ماتریس برای ارزیابی محصول خود اس��تفاده کنید و آنگاه از 
دانش به دس��ت آمده جهت ساخت یک استراتژی بازاریابی مدرن دقیق 

استفاده نمایید.
impactbnd:منبع
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اخبار

اراک- مینو رسـتمی - مدیر کل رواب��ط عمومی و ارتباطات 
مردمی شرکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور به عنوان سخنران 
در اولین روز از چهاردهمین گردهمایی مس��ئوالن شورای فرهنگی 
و دینی ش��رکت های آب و فاضالب سراس��ر کشور  که به میزبانی 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مرکزی در شهر محالت برگزار شد 
همکاری روابط عمومی ها و شوراهای فرهنگی و دینی شرکت های 
آبفا را در گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب موثر دانست . به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مرکزی در اولین روز 
از چهاردهمین گردهمایی مس��ئوالن ام��ور فرهنگی و دینی که به 
میزبانی شرکت آب و فاضالب استان مرکز ی در شهر محالت برگزار 
ش��د محمد خلیلی پیر مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به نقش روابط عمومی 
ها و ش��وراهای فرهنگی و دینی شرکت های آب و فاضالب سراسر 
کشور در گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب گفت : فضاهای دینی 
و مذهبی فضاهای مناسبی برای تغییر الگوی رفتاری مردم به ویژه 
در زمینه مصرف هس��تند. وی از تالش های روابط عمومی شرکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور در استفاده از فضاهای دینی برای 

گس��ترش فرهنگ مصرف بهینه آب یاد نمود و افزود:در این زمینه 
نشست هایی با کانون فرهنگی مساجد داشته ایم که ما حصل آن در 
استان های مرکزی ، یزد و البرز تبدیل به اقدامات عملیاتی مناسبی 
ش��ده است که بی شک در راستای گسترش فرهنگ مصرف بهینه 
آب موث��ر خواهد بود. مدیر کل رواب��ط عمومی و ارتباطات مردمی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از امضاءتفاهم فی ما بین روابط 
عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و سپاه پاسداران برای 
انجام فعالیت های گسترده در راستای فرهنگسازی مصرف بهینه آب 

در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: با توجه به اینکه یکی از مراکز 
پر مصرف ما واحدهای نظامی هس��تند در نظر داریم جشنواره ملی 
و اس��تانی انتخاب برترین های واحدهای سپاه را در زمینه مدیریت 
مصرف آب را برگزار نماییم . خلیلی پیر با اشاره به امضاء تفاهم نامه 
توسط روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو با بسیج مستضعفین 
برای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب و برق با استفاده از ظرفیت 
های این ارگان گفت : با استفاده از این ظرفیت مناسب در آموزش 
چهره به چهره مخاطبان به اهداف خود در کاهش مصرف بی رویه 
آب دست خواهیم یافت.  وی با اشاره به اینکه  اقلیم برخی از کشور ها  
همانند اقلیم کشور ما است گفت : این کشور ها زودتر متوجه شرایط 
خود ش��ده و آب را مدیریت نمودند . توهم داشتن آب ، استفاده بی 
حد و حصر از آن را به دنبال داشته است . در کشوری مانند کشور 
ما بایس��تی کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی صورت پذیرد و در 
مصارف خانگی نیز رعایت الگوی مصرف تعیین ش��ده برای کشور 
که ۱۶۵ لیتر در ش��بانه روز برای هر نفر اس��ت  ضروریست  این در 
حالیس��ت که در کشورهای اروپایی به دنبال این هستند که سرانه 

مصرف را به ۱۱0 لیتر در شبانه روز برای هر نفر برسانند.

اصفهان - قاسـم اسـد- در همایش اس��تراتژی فروش برای 
ص��ادرات و بازاریابی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار ش��د، امیر 
کشانی، رییس کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی از آغاز 
به کار رسمی مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان خبر 
داد.  ب��ه گزارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی اصفهان وی با اعالم 
این مطلب افزود: علیرغم وجود دانش��کده های فنی و حرفه ای و 
دانشگاه های علمی کاربردی در ایران، فارغ التحصیالن دانشگاهی 
ارتب��اط کمی با محیط های صنعتی دارند. عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان  دلیل این امر را خأل بین دانش��گاه و صنعت 
دانست و تصریح کرد: اتاق اصفهان به منظور پر نمودن خأل موجود 
و ارایه خدمات آموزشی هدفمند و کاربردی به منظور تربیت نیروی 
انس��انی متخصص آماده به کار در محیط های صنعتی، تصمیم بر 
ایجاد مرکز توسعه سرمایه انسانی )متسا( گرفت. کشانی استعدادیابی 
در زمینه توس��عه سرمایه انسانی را از جمله اهداف ایجاد این مرکز 
دانس��ت. وی در ادامه با تاکید بر اینکه ش��رایط سخت و التهابات 
موجود در کش��ور گذرا بوده و رفع خواهد ش��د، ابراز امیدواری کرد 
تالش برای یادگیری شیوه های نوین مدیریتی بتواند آینده روشنی 

 Dr CLAUS PETER را برای اقتصاد کشور رقم بزند. در ادامه
WEGENFUHR  متخصص در حوزه های خدمات بازاریابی، 
فروش، پروس��ه های تغییر، مدیریت و خالقی��ت و نوآوری ضمن 
تاکید بر اینکه آشنایی به قوانین و مقررات آلمان برای داد و ستد با 
این کش��ور از اهمیت زیادی برخوردار است، مردم آلمان را مردمی 
قانونمند و بس��یار وقت ش��ناس معرفی کرد و گف��ت: باید در قرار 
مالقات ها با مردم آلمان به مدیریت زمان توجه داشته و به موقع در 
جلس��ات حاضر شویم. وی در ادامه بی ام دبلیو)BMW(، فولکس 

واگن)VOLKSWAGEN( و دایملر )DAIMLER( را س��ه 
شرکت اول و قدرتمند آلمان معرفی کرد و گفت: بسیاری از شرکت 
های این کش��ور هنوز به صورت خانوادگی اداره می شوند . مدرس 
این همایش گفت: در سال ۲0۱۶ بیشترین صادرات آلمان با حجم 
۱0۷ میلیارد یورو به کشور آمریکا بوده و ایران با حجم ۲.۵۶ میلیارد 
یور در رتبه ۵۱ لیست صادرات آلمان قرار گرفته که بیشتر صادرات 
شامل ماشین آالت  و تکنلوژی تولید می باشد. پیتر ویگنفور یکی 
از دالی��ل موفق نبودن در فروش محص��والت را عدم آگاهی از نیاز 
مشتریان دانسته و افزود: تمرکز بر مشتری و توجه به خواسته آنها در 
فروش محصوالت از اهمیت زیادی برخوردار است. وی تصریح کرد: 
برخی از مشتریان کیفیت محور، گروهی قیمت محور و دسته ای 
نیز به دنبال خدمات می باشند و ما از طریق آنالیز نوع خواسته آنها 
و البته پایداری در کیفیت می توانیم آنها را به مشتری وفادار تبدیل 
کنیم. این متخصص خدمات بازاریابی و فروش همچنین تشخیص 
مشتریان کلیدی و اقناع آنها برای خرید را در موفقیت یک کسب و 
کار مهم دانست و افزود: توجه به بعد احساسی، جنسیت، عالیق و 
سن مشتری نیز در تشخیص نیاز و انگیزه وی حایز اهمیت است.  

قم- خبرنگار فرصـت امروز- مدیرعامل س��ازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری قم گفت: با توجه به انتخاب گروه مشاور برای 
مطالعه و طراحی باغ گیاهشناسی شهر قم از چند ماه قبل، بازدید از 
عرصه ه��ای مختلف انجام و در نهایت درکنار تقاطع بزرگراه آیت اهلل 
بروجردی با بلوار حضرت ولی عصر)عج( در کنار کوه دوبردارن قسمتی 
از اراضی واگذار شده به شهرداری برای احداث فضای سبز برای این 
موضوع اختصاص پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی ش��هرداری قم، 
پیام جوادیان با اش��اره به برگزاری کمیته علمی س��ازمان پارک ها و 
فضای س��بز برای بررسی گزارش دوم گروه مشاور مطالعه و طراحی 
باغ گیاهشناس��ی، اظهار کرد: با توجه به انتخاب گروه مش��اور برای 
مطالعه و طراحی باغ گیاهشناس��ی شهر قم از چند ماه قبل، بازدید 
از عرصه های مختلف انج��ام و در نهایت درکنار تقاطع بزرگراه آیت 
اهلل بروجردی با بلوار حض��رت ولی عصر)عج( در کنار کوه دوبردارن 

قس��متی از اراضی واگذار شده به شهرداری برای احداث فضای سبز 
برای این موضوع اختصاص پیدا کرد.   مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری قم با تاکید بر اینکه پس از بازدیدهای اولیه از 
عرصه به همراه تیم ش��رکت مش��اور، مطالعات گروه مشاور شروع و 
نقشه ها و آزمایشات خاک انجام شده نیز در اختیار گروه مشاور قرار 

گرف��ت، تصریح کرد: در نهایت پس از ارائه گزارش��ات اولیه در چند 
روز گذش��ته طرح فاز یک پیشنهادی گروه مش��اور ارائه شده است.
جوادیان با بیان اینکه به منظور بررسی طرح ارائه شده، گزارش مذکور 
در اختیار کارشناسان سازمان و اعضاء کمیته علمی سازمان پارک ها 
و فضای س��بز قرار گرفت، گفت: با دعوت از کارشناس��ان و اعضای 
کمیته علمی س��ازمان پارک ها و فضای س��بز گزارش ارائه شده در 
کمیته علمی سازمان مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت و در نهایت 
موارد پیشنهادی و اصالحی اعضای کمیته مذکور جمع بندی و برای 
اطالع گروه مشاور ارسال شد. وی با تاکید بر اینکه در سال های اخیر 
مدیریت شهری عزمی ویژه در توسعه سرانه های فضای سبز در شهر 
قم داش��ته اس��ت، اظهار کرد: تمام تالش ما بر این است تا با توسعه 
عرصه های س��بز شهری بتوانیم سرانه فضای س��بز را به سرانه های 

استاندارد نزدیک کنیم.

اهواز - شـبنم قجاوند- مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: ۱۳ پروژه توسعه ای شبکه برق با هزینه ای بالغ بر 
چهار هزار و ۷00 میلیارد ریال ظرف چهار سال آینده در شهرستان 
دزفول راه اندازی و به بهره برداری می رس��د. محمود دشت بزرگ 
در آیین بهره برداری از پست موبیل ۳۳/۱۳۲ کیلو ولت وفا منطقه 
چغامیش دزفول با حضور نماینده این شهرستان در مجلس شورای 
اس��المی و مقامات محلی، اظهار کرد: این پست ۳0 مگا ولت آمپر 
ظرفیت دارد و برای تامین بار قابل توجهی از منطقه و پایداری شبکه 
طراحی و راه اندازی ش��ده است. وی مدت زمان برقدار شدن پست 
وفا را هش��ت ماه اعالم کرد و افزود: هزینه سرمایه گذاری شده در 
این پروژه ۳۵ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ش��رکت برق 
منطقه ای خوزستان پرداخت شده و کلیه مراحل طراحی و نصب 
نیز توسط شرکت های داخلی انجام گرفته است. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان به برنامه های در دست اقدام شرکت برای 
تقویت زیرس��اخت های شبکه برق دزفول نیز اشاره کرد و تصریح 
کرد: به شرط تامین منابع مالی در چهار سال آینده شبکه انتقال و 

فوق توزیع شهرستان دزفول ۱00 و شبکه خطوط این شهرستان 
۵0 درصد رشد خواهد داشت. دشت بزرگ هزینه اجرایی این پروژه 
ها را چهار هزار و ۷00 میلیارد ریال اعالم کرد و بیان داش��ت: ۱۳ 
پروژه توسعه ای برق شامل ۸ پروژه پست ) اجرای ۳ پست به صورت 
GIS( و پنج پروژه خط برای شهرس��تان دزفول تعریف شده تا در 
سال های آینده یک هزار و ۲90 مگاوات به ظرفیت یک هزار ۵۶۸ 
مگاوات فعلی پست ها و ۱۴0 کیلومتر مدار به ظرفیت ۳۳0 کیلومتر 
فعلی اضافه شود. وی ادامه داد: کار ارزشمند و جدید دیگری که در 

منطقه صورت خواهد گرفت و نیازمند هماهنگی هایی در منطقه 
برای شروع پروژه هاست احداث دو واحد نیروگاهی ۲۵ مگاواتی در 

منطقه میانرود دزفول است.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی نیز در آیین بهره 
برداری پست موبیل وفا منطقه چغامیش گفت: از مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزس��تان تش��کر می کنم که در دو سال گذشته 
بیشترین تالش خود را کرده اند تا مشکالت برق دزفول به حداقل 
برس��د. عباس پاپی زاده با بی��ان آنکه حجم کارهای صورت گرفته 
و برنامه ریزی ش��ده با گذش��ته قابل قیاس نیست، اشاره کرد: این 
پست موبیل راه اندازی شده تا افت ولتاژ منطقه چغامیش برطرف 
شود و به زودی کارهای ایجاد پست دائم منطقه توسط شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان انجام می شود. وی وضعیت زیرساخت های 
شبکه برق دزفول را ضعیف دانست و اضافه کرد: با شرایط اقتصادی 
موجود، شرکت برق منطقه ای خوزستان می خواهد ظرفیت فعلی 
شبکه برق شهرستان را ۱00 درصد افزایش دهد که کاری ارزشمند 

و بزرگ است.

سـاری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : در پنج روز گذشته حدود ۲۴ میلیون لیتر بنزین 
در سطح پمپ بنزینهای منطقه ساری توزیع شد . به گزارش خبرنگار 
نشریه تیرنگ و به نقل روابط عمومی ، حسینعلی طالبی مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به میزان مصرف فرآورده 
های نفتی در منطقه س��اری اشاره نمود و بیان کرد : میزان مصرف 
بنزین  در پنج روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۷ درصد 
افزایش داشته است . وی افزود : از مورخه ۷ الی ۱۱ مرداد 9۷ ، حدود 
۲۴ میلیون لیتر بنزین در سطح شهرستانهای این شرکت توزیع شد 
، این در حالی است که در پنج روز مدت مشابه سال قبل حدود ۲0 
میلیون لیتر بنزین مصرف شد . حسینعلی طالبی تاکید کرد : در حال 
حاضر به اندازه کافی در انبارهای منطقه ساری فرآورده های بنزین و 

نفتگاز ذخیره شده است ومردم هیچ نگرانی نسبت به تامین و توزیع 
آن نداشته باشند  . طالبی ادامه داد : در حال حاضر با توجه به ذخیره 
سازی مطلوب هیچ مشکلی در تامین  و توزیع بنزین  وجود ندارد و به 
طور متوسط روزانه حدود ۵/۵ میلیون لیتر بنزین از انبار نفت ساری 

به مقصد جایگاههای سوخت ارسال و توزیع می شود  . مدیر منطقه 
ساری علت ش��لوغی و ترافیک جایگاههای عرضه سوخت را شایعه 
سازی دونرخی شدن سوخت ، کمبود بنزین و اعتصاب صنف کامیون 
داران دانس��ت و افزود : دامن زدن به شایعات این چنینی ، صدمات 
جبران ناپذیری را به دنبال دارد که  ذخیره سازی های نا ایمن بنزین 
در بین مردم و فرصت طلبی سود جویان نسبت به احتکار و اختالل 
توزیع صحیح را به دنبال خواهد داش��ت . طالبی ش��ماره تماسهای 
09۶۲۷  س��امانه پاسخگویی به شکایات مردمی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران و شماره 0۱۱۳۳۲۷0۱۴0 این شرکت را که 
به طور شبانه روزی آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان می 
باشد اعالم کرده و افزود : این شرکت تمام تالش خود را برای رفاه و 

آسایش هم استانی های خود به کار گرفته است .

مدیر کل روابط عمومی شرکت مهندسی آبفا کشور در اراک عنوان کرد:

فضاهای دینی و مذهبی، فضاهایی مناسب برای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب

رییس کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد: 

آغاز به کار رسمی مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم:

باغ گیاه شناسی قم در کنار کوه دو برادران احداث می شود

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :

سرمایه گذاری 4 هزار و 700 میلیارد ریالی در شبکه برق انتقال و فوق توزیع دزفول

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

شایعات ، مصرف بنزین را در استان 17 درصد افزایش داد

مدیرکل آبفای روستایی استان البرز:
ساالنه 2 میلیون متر مکعب »آب ِ دزدی« در روستاهای البرز برداشت می شود

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل آبفای روستایی استان البرز با بیان اینکه ۵ هزار انشعاب 
غیرمجاز در روستاهای تحت نظر آبفای روستایی آب غیر مجاز برداشت می کنند، گفت: ساالنه دو 
میلیون متر مکعب آب دزدی در روستاهای البرز برداشت می شود. عبدالحسین حسن زاده اظهار داشت: 
استان البرز ۳۵۸ روستا دارد که حدود  ۱۶0 روستا تحویل آبفای روستایی استان البرز است و مابقی 
تحویل آب  و فاضالب های محلی ش��ورایی است که از گذشته وجود داشته و بسیاری از آنها از نظر 
کیفی و کمی در وضعیت اقلیمی موجود به مشکل برخورد کرده اند. وی افزود: در یک سال گذشته 
حدود 900 انشعاب غیر مجاز آب در روستاهای تحت نظر آبفای روستایی قطع شده است. مدیرعامل آبفای روستایی استان البرز با 
بیان اینکه نزدیک به ۵ هزار انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای زیر نظر آبفای روستایی در داخل و خارج از بافت در سطح  استان البرز 
وجود دارد، بیان کرد: انشعابات غیرمجاز در ۲۴ ساعت حدود ۳00 لیتر آب مصرف می کنند و  این مصرف از حد استاندارد هم خیلی 
باالتر است. حسن زاده با بیان اینکه سالی دو میلیون متر مکعب آب دزدی توسط انشعابات غیرمجاز روستایی برداشت می شود،گفت: 
این مقدار فقط در روستاهایی است که زیر مجموعه آبفای روستایی هستند و در روستاهایی که به صورت محلی شورایی اداره می شود 

وضعیت به مراتب بیشتر از روستاهای تحت نظر آبفای روستایی است.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس خبر داد:
واگذاری کنترل و نظارت بر ساخت و سازها به نواحی شهرداری

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس از نظارت 
بیشتر شهرداری در انجام پروژه های ساختمانی خبر داد و گفت: جهت باال رفتن نظارت بر ساخت و 
سازهای شهری از این پس به عهده نواحی شهرداری قرار گرفته است. به گزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، اصغر حسینی پور با اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه به اجرای 
مرحله به مرحله سیستم مدیریتی»ناحیه محوری« در شهرداری بندرعباس، این مهم تا رسیدن به 
هدف اصلی مد نظر قرار دارد. وی با اشاره به برگزاری جلسه هماهنگی با شهرداران نواحی ۱0 گانه 
شهرداری بندرعباس در اجرای مرحله جدید طرح ناحیه محوری، افزود: در این جلسه عملکرد نواحی مختلف و همچنین برخی از 
وظایف جدید آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس ادامه داد: بر اساس تصمیم جدید، 
شهردار ناحیه و ناظر پروژه های ساختمانی باید از شروع تا پایان احداث بنا بر نحوه اجرای پروژه نظارت داشته باشند. حسینی پور اضافه 
کرد: بر همین اساس، در هر ناحیه کارشناسان فنی، معماری و شهرسازی مستقر شده اند که از زمان صدور پروانه ساختمانی نسبت به 
توجیه مالک در خصوص رعایت موارد ایمنی و مقررات ملی ساختمان و نیز مفاد تعرفه بهاء شهرداری از نظر زمان بندی تمدید و اخذ 

پایانکار اقدام کرده و همچنین در هر مرحله از پیشرفت عملیات ساختمانی نیز بر نحوه احداث بنا نظارت می کنند. 
 

سفر وزیر نیرو به استان  گلستان 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: وزیر نیرو ، پنج شنبه )۱۱ مرداد ماه( به منظور 
بهره برداری از چند طرح در حوزه  صنعت آب و برق به گلستان سفر کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، 
مهندس علی نظری با اعالم این خبر افزود: شروع فاز دوم عملیات اجرایی طرح زهکشی اراضی اولویت دار استان و همزمان اعالم 
شروع عملیات اجرایی آبرسانی به نوار مرز برای ۴ شهر و ۱۳0 روستا، بهره برداری از آب شیرین کن بندرترکمن، بازدید از سد نرماب 
و بهره برداری از پروژه جابجایی روستای جنگلده پایین به محل سایت جدید و همزمان افتتاح جاده جایگزین چایلی، از جمله برنامه 
های س��فر یک روزه وزیر نیرو به اس��تان است.مهندس نظری افزود: حضور در جلسه شورای اداری استان و دیدار با حضرت آیت ا.. 

نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان از دیگر برنامه های سفر یک روزه وزیر نیرو به استان است.

معاون جدید حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان معرفی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- طی مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان و اعضای هیئت مدیره، معاون 
جدید حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان معرفی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان در 
این مراسم مهندس حسین دهقان به عنوان معاون جدید حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان معرفی و از زحمات 
مهندس سید محسن حسینی معاون پیشین این بخش تقدیر وتشکر به عمل آمد.در حکم ابالغ مهندس علی نظری مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای گلستان خطاب به مهندس حسین دهقان آمده است: »نظر به سوابق، تعهد و تجربه مفید جنابعالی بموجب 
این ابالغ از تاریخ صدور به عنوان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت تعیین می شوید. انتظار می رود ضمن توجه به اولویت های 
عنوان شده نسبت به انجام وظایف محوله در چهارچوب سیاست های دولت محترم، وزارت نیرو، مدیریت منابع آب ایران و با رعایت 
قوانین، مقررات آیین نامه ها و بخشنامه ها اهتمام جدی بعمل آورید.مهندس علی نظری در این حکم، تدوین برنامه های مناسب 
کاری و اجرای هدفمند آنها با استفاده از اختیارات، امکانات، منابع و نیروی انسانی، تدوین و اجرای نظام مناسب تخصیص منابع آب 
و توجه به حقوق ذینفعان، سالم سازی، اطالع رسانی، سرعت بخشی، ساده سازی روش ها و پاسخگویی به تقاضاها در کلیه زمینه 
های فعالیت، ایجاد تعامل مناسب با واحدهای شرکت و واحدهای زیرمجموعه، تالش برای کسب وصول حقوق دولت و استفاده از 
شیوه های مناسب مدیریتی در نگهداری اطالعات و سوابق با استقرار نظام های مکانیزه، مستند سازی و استاندارد سازی روش ها 

را از این معاونت خواستار شد.

  از محل مصرف CNG محقق شد:  
در مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی بالغ بر 76 میلیون لیتر 

بنزین صرفه جویی شد 
ارومیـه- خبرنگار فرصت امـروز- احمد مجرد مدیر منطقه ارومی��ه از صرفه جویی بالغ بر 
۷۶ میلیون لیتر بنزین در فصل بهار س��الجاری خبر داد و گفت: در مرکز و ش��هرهای شمال استان 
آذربایجان غربی در سه ماه اول سالجاری بالغ بر ۷۶ میلیون مترمکعب CNG مصرف شد و از محل 
مصرف سوخت پاک به همان مقدار مصرف بنزین صرفه جویی شده است. وی گفت: توسعه و تجهیز 
جایگاههای CNG در منطقه مطلوب بوده و استان آذربایجان غربی به لحاظ مصرف CNG رتبه 
ششم را پس از استانهای تهران خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان و فارس به خود اختصاص 
داده است. مجرد در ادامه افزود: سهم CNG در سبد سوخت حمل و نقل کشور ۲۵ درصد تعیین شده که در منطقه ارومیه سبد 
سهم CNG به ۳۶ درصد رسیده که این اقدامات مهم در راستای صیانت از حقوق مشتریان، صف انتظار در جایگاههای CNG را 
به کمتر از ۵ دقیقه رسانده است. این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: تعداد یک باب جایگاه CNG در شهرستان ارومیه، یکباب 
دراشنویه، یک باب در خوی و یکباب در شهرستان ماکو در حال ساخت هستند که انشاا.. بعد از بهره برداری از این جایگاهها ۷000 

مترمکعب در ساعت به ظرفیت تجهیزات CNG منطقه افزوده خواهد شد.

مدیرکل بنیاد خراسان رضوی بر بهسازی 66گلزار شهدای تربت جام تاکید کرد
مشهد - صابر ابراهیم بای - حجت االسالم حسین معصومی در جلسه شورای هماهنگی تربت 
جام که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: استاندار 
خراس��ان رضوی تاکید ویژه ای بر بهس��ازی گلزار شهدا در سطح استان دارد، زیرا گلزار شهدا قطب 
فرهنگی ایثار و شهادت در جامعه است.  وی ادامه داد: از انقالب ۴0سال می گذرد و جانفشانی شهدا 
باعث شده است که امروز در آرامش و استقالل زندگی کنیم، اگر نتوانیم یاد شهیدان را در جامعه زنده 
نگه داریم حقیقتا در حق شهدا کوتاهی کرده ایم.  مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی 
با بیان اینکه تربت جام 9۶گلزار  در 9۱ شهر و روستا دارد، ادامه داد از بین 9۶گلزار، ۲۸گلزار شهدا بهسازی شده و دو گلزار در دست 
اقدام و ۶۶گلزار نیز نیازمند مرمت است.  وی با اشاره به اینکه مزار ۴۵۷ شهید در تربت جام است، خاطر نشان ساخت: ۴۶ روستای 

شهرستان تربت جام تک مزاری است، و گلزار های تک مزاری باید در اولویت بهسازی قرار بگیرند.  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اجالس روسا و معاونین اجتماعی کالن منطقه یک کشور:
سالمت اجتماعی شاخصی موثر در عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی 

شاخصی برای امنیت اجتماعی است
ساری - دهقان - دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و رئیس کالن 
منطقه یک سالمت کشور  در اجالس روسا،معاونین اجتماعی و مدیران شبکه های بهداشت و درمان 
دانش��گاه های علوم پزشکی کالن منطقه یک کشور که صبح امروز در ساری برگزار شد به اهمیت 
سالمت و امنیت غذایي در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: سالمت اجتماعي شاخصي موثر در عدالت 
اجتماعي و عدالت اجتماعي شاخصي براي امنیت اجتماعي است. دکتر سید عباس موسوی، نیز با 
تاکید بر اجتماعی ش��دن س��المت، گفت: وزارت بهداشت فقط ۲۵ درصد در حوزه سالمت نقش دارد و ۷۵ درصد بر عهده مردم و 
سایر دستگاه ها است که باید از این ظرفیت ها استفاده کرد. وی بیماری های غیر واگیر، حوادث و سرطان ها را از جمله مهمترین 
چالش های سالمت در دانشگاه های کالن منطقه بیان کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۱۱۷ بیمارستان با 

۷0 درصد ضریب اشغال تخت در این منطقه وجود دارد، افزود: ۳۶۱ رشته تقاطع تحصیلی در دانشگاه های این قطب وجود دارد .

یکشنبه
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در مواقعی، گرایش��اتی که »در مس��یر خود« احس��اس 
می کنید، ممکن اس��ت به »راهی« ب��رای موفقیت تبدیل 

شوند.
نقطه نظرات مطرح شده توسط کارآفرینان مشارکت کننده 

متعلق به خود آنهاست.
هنگام تحصیل در دوره دبستان اغلب نظر معلمان نسبت 
ب��ه من مثبت بود. با این وج��ود، گاه و بیگاه تقریباً تمامی 
معلمان من نکته ای را گوشزد می کردند: »آیوان در کالس 

زیاد صحبت می کند.« 
م��ادرم بارها در این باره با من صحبت کرد، اما نتیجه ای 
نداشت. فکر می کنم او به این نتیجه رسیده بود که نمرات 
من واقعاً خوب هس��تند و از طرفی، او عموماً عالقه داشت 
در م��ورد موضوعات مهم تر بحث کن��د. در نتیجه، او بحث 
در ای��ن زمینه را ادامه نداد و این مس��ئله باعث ش��د من 
به صحب��ت کردن��م در کالس ادامه دهم. در بس��یاری از 
کارت های گ��زارش عملکرد من نیز به این موضوع اش��اره 
می ش��د. معلمان من تصور می کردند این مسئله برای من 
در مدرس��ه مشکل ساز است. از س��وی دیگر، مادرم مرا در 

مورد این موضوع آنچنان مواخذه نکرد.
در حالی ک��ه معلم��ان من قطعاً این مس��ئله را مانعی بر 
س��ر راه یادگیری من تلقی می کردند، من فکر می کنم که 
نظر آنها اش��تباه بوده اس��ت. آنچه ک��ه از نظر معلمان من 
مانع بود، به یک دارایی ارزشمند تبدیل شد. من گفت وگو 
می کن��م و در واقع، ای��ن کار را هم زیاد انجام می دهم. من 
با اف��راد، گروه های کوچک، گروه های متوس��ط، گروه های 
ب��زرگ و گروه های کالن گفت وگو می کنم. هر طور که آن 
را تلقی کنید، من یک  س��خنگو هس��تم. شغل کنونی من 
صحب��ت کردن با افراد اس��ت. در واقع، م��ن برای صحبت 
کردن حق الزحمه دریافت می کنم. برای س��خنرانی کردن 
برای ش��رکت ها، موسسات و سازمان ها پول خوبی دریافت 

می کنم. عاش��ق تبادل نقطه نظرات با دیگران و راهنمایی 
کردن آنها و مهم تر از همه، عاشق انگیزه بخشیدن به افراد 
هس��تم و ش��یوه من برای دس��تیابی به این اهداف سخن 

گفتن است.
چه چیزی سبب می شود کارآفرینان بزرگ متفاوت 

بیندیشند؟ 
طی س��ال ها آموخته ام که اغلب »آنچه بر س��ر راه شما 
قرار می گیرد، به خود مس��یر تبدیل می شود.« معلمان من 
زیاد صحبت ک��ردن من در کالس را مانع تلقی می کردند. 
حقیقتاً در دوره ای خود من نیز مجاب شده بودم که دارای 
مش��کل هستم، اما مادرم چندان موافق نبود. او معتقد بود 
ک��ه زیاد صحبت کردن من مش��کل چن��دان بزرگی نبود 
و همین مس��ئله موجب ش��د من برای اینکه خودم باش��م 
آزادی عمل کافی داش��ته باش��م. درست است که الزم بود 
ای��ن ویژگی را در خود کنترل کنم، ام��ا این ویژگی هرگز 
در وجود من از بین نرفت. من قدردان این موضوع هستم، 
چراکه اگرچه بعضی افراد معتقد بودند صحبت کردن بیش 
از حد مانعی بر س��ر راه من بود، حقیقت آن اس��ت که این 

موضوع نهایتاً به »مسیر« زندگی من تبدیل شد.
به نظر من راز موفقیت آن است که آنچه بر »سر راه« شما 
قرار گرفته را در نظر بگیرید و تالش های خود را به ش��یوه ای 
جهت بدهید که آن مشکل را به بخشی از راه حل تبدیل کنید. 
الیزابت همس��ر من نیز قابلیت آن را داش��ت ک��ه آنچه را در 
دوران کودکی مانعی برای او محس��وب می شد جهت دهد و 
این اقدام برای او مزایایی نیز داشته است. در واقع، دائماً به او 
گفته می شد که »خیلی یاغی و سرکش« است. او برای آنکه 
ناچار شده بود به مواردی که به او گفته شده بود عمل کند در 
شرایط سختی قرار گرفته بود، چراکه فردی صاحب اختیار در 
زندگی او را موظف به انجام آنها کرده بود. حاال که دکتر او در 
نتیجه تشخیص پزشکی به او گفته بود که تنها یک راه دارد، 
ذات شدیدا »سرکش« او راه کابردی تر و بی درد سرتر دیگری 
را برای درمان آموخته بود. آنچه بر سر راه او قرار گرفته بود به 

خود مسیر او تبدیل شده بود.

از نگرانی درباره آنچه نمی دانید دست بکشید و تنها 
بر فرصت ها متمرکز شوید

در س��ال ۱9۸۵، چالش بزرگی بر سر راه من قرار گرفت. 
یک��ی از مش��تریان خ��ود را از دس��ت دادم و پرداخت وام 
مس��کن برای خانه جدیدم برای من بسیار سخت شد. این 
مش��کل برای من بس��یار جدی بود. در آن ش��رایط نیاز به 
توسعه کسب و کار داشتم، بنابراین یک گروه ارجاع دهنده 
)referral group( کوچک را تشکیل دادم تا به دوستانم 
و ب��ه خودم کمک کن��م ارجاعات را به ش��یوه ای نظام مند 
تهیه کنی��م. نتیجه به کارگیری این راهکار برای مش��کلی 
که پیش��تر بر سر راه من قرار گرفته بود، راه اندازی موسسه 
BNI و در واقع یک س��رمایه گذاری جهانی و مش��غول به 
کار ش��دن هزارها گروه در بسیاری از کشورها در سرتاسر 

دنیا بود.
کارآفرینان مفهوم این جمله را که »آنچه بر سر راه شما 
قرار می گیرد، به خود مس��یر تبدیل می شود.« بارها درک 
کرده اند. کلید کسب موفقیت، هدایت کردن تالش ها برای 
تمرک��ز بر مانع به وج��ود آمده و تبدیل آن ب��ه پلی برای 

گذر است.
چگونه در مواقع سختی همچنان قدرشناس باشیم 

بعضی از ما به شکل ناخودآگاه این کار را انجام می دهیم. 
با ای��ن حال، تصور کنی��د اگر از وجود چنی��ن الگویی در 
زندگی خود آگاهی بیشتری داش��تیم، میزان تأثیرگذاری 
آن ت��ا چه میزان افزایش می یافت. توصیه من به ش��ما آن 
اس��ت که دقایقی را به اندیشیدن به آنچه که به شما گفته 
ش��ده به عنوان بخشی از زندگی شما »بر سر راه تان« قرار 
گرفته اختصاص دهید. آیا آن مورد »به مس��یر شما تبدیل 
ش��ده« و اگر جواب ش��ما مثبت اس��ت، چگونه؟ برای من 
شخصا، یکی از نخستین مواردی که بر سر راهم قرار گرفته 
بود، زیاد صحبت کردنم در کالس بود. حاال که به گذش��ته 
نگاه می کنم، باید بگویم که این مس��ئله واقعاً به من کمک 

کرد.
entrepreneur: منبع

چگونه زیاد صحبت کردن در کالس به بزرگ ترین دارایی من تبدیل شد

زمان مناسب برای نوشتن طرح کسب و کار برای یک کارآفرین

 Harvard Business برنامه ری��زی هزینه هایی در پی دارد. تحقیقات ما که در ش��ماره اخی��ر مجله
Review به چاپ رسیده است نشان می دهد کارآفرینانی که برای کسب و کار خود برنامه مکتوبی تهیه 
می کنند احتمال موفقیت بیشتری دارند، اما در عین حال که این حقیقت می تواند کارآفرینان را به سمت 
اولویت قائل ش��دن برای نگارش این برنامه ترغیب کند، تحقیقات بعدی ما هم نش��ان می دهد که نوشتن 
چنین برنامه ای در بدو امر به هیچ عنوان ایده مناس��بی نخواهد بود. بهتر اس��ت کمی صبر داشته باشید و 
زمان زیادی را صرف نگارش چنین برنامه ای نکنید و به ویژه، این برنامه را با دیگر فعالیت های کلیدی در 

راه اندازی کسب و کار خود همگون و هماهنگ سازید.
برنامه کسب و کار یک شرکت نوپا در ابتدا ایده ای مناسب به نظر می رسد چرا که به سواالتی بنیادین 
همانن��د »ما در چه نقطه ای ق��رار داریم؟«، »به کجا می خواهیم برویم؟« و »چطور قرار اس��ت به مقصد 
برس��یم؟« پاس��خ می دهد. با دقیق شدن در جزییات مربوط به نحوه هماهنگی میان عناصر وابسته به هم 
مانند مش��تریان، رقبا، عملیات های اجرایی، تدارکات، بازاریابی و فروش، به نظر می آید نوشتن طرح کلی 
در ابت��دای ام��ر چیزی به جز زمان بندی کنش ها و تقویت رابطه می��ان کنش ها و عملکردهای مربوط به 
کسب و کار تازه نباشد. همچنین، همان طور که پیش از این اشاره شد، برنامه ریزی بی شک امری ارزشمند 
است. در تحقیق پیشین، نگاهی داشتیم به بیش از ۱000 کسب و کار نوپا و این کسب و کارها را به دو 
دس��ته  برنامه ریزان و غیربرنامه ریزان طبقه بندی نمودیم و دریافتیم که کارآفرینانی که برای کسب و کار 

خود برنامه ریزی می کنند شانس بیشتری برای خلق یک کسب و کار پایدار دارند.
اما نکته کلیدی در موفقیت یک کسب و کار، انعطاف پذیری و واکنش مناسب در قبال فرصت ها است. 
کارآفرینان اغلب زمانی که در می یابند مش��تری اولیه  آنها به درس��تی هدف یابی نش��ده است، و یا زمانی 
ک��ه معلوم می ش��ود محصول یا خدمات آنها با بازارهای دیگر تطابق بیش��تری دارن��د، ناگزیر از تغییر در 
روند کسب و کار خود می شوند. به دلیل همین واقعیت ها، برنامه ای که در ابتدای کسب و کار طرح ریزی 
می ش��ود چیزی به جز وهم و خیال نخواهد بود. نوش��تن برنامه هم امری زمان بر است. زمانی که می تواند 
ص��رف ارزیابی فرصت ها ش��ود. نوش��تن برنامه خطر دیگ��ری نیز به همراه دارد. ممکن اس��ت این برنامه 
کارآفرین را دچار نوعی حس نادرس��ت امنیت نماید و مانع از آن ش��ود که او فرصت های حقیقی را – به 

جای فرصت های ذهنی خود – تشخیص داده و درک نماید.
ما برای آنکه راهبردی منسجم و عملی در اختیار کسب و کارهای نوپا قرار دهیم، به داده های چارچوب 
مطالعات��ی دینامیک کارآفرین��ی۲ درخصوص ۱000 کارآفرین بالقوه در ای��االت متحده رجوع کردیم. با 
اس��تفاده از این داده ها توانستیم تالش کارآفرینان برای ایجاد یک کسب و کار پایدار را در یک بازه شش 
ساله )بین سال های ۲00۵ تا ۲0۱۱( طبقه بندی کنیم. در بررسی مسیر فعالیت این کارآفرینان در طول 
زمان، تحلیل های ما معطوف به کنترل پیش��ینه کارآفرین و ش��رایط کس��ب و کار نوپا، و شاخص هایی از 
جمله تحصیالت بنیانگذار و تجربه قبلی او ش��د، که براس��اس تحقیقات پیش��ین ما در شانس موفقیت او 

سهیم و تاثیرگذارند.
ب��رای کنترل این تاثیرات، م��ا از یک تکنیک آماری برای تفکیک کارآفرینان آینده به دو دس��ته بهره 
بردیم: گروه برنامه ریز و گروه غیر برنامه ریز. این تقسیم بندی به ما این امکان را داد تا »زوج های آماری« 
م��د نظ��ر خود را – به صورت زوج هایی از ش��رکت های نوپای دارای مش��ابهت از ابعاد مختلف – انتخاب 
کنیم، البته با این اس��تثنا که یکی از این دو برنامه ریز و دیگری غیر برنامه ریز باش��د. در نتیجه این امکان 
برای ما به وجود خواهد آمد تا به ش��کلی منس��جم به شناسایی تاثیر زمان بندی برنامه ریزی بر رسیدن به 

ثبات و ماندگاری در کسب و کار بپردازیم.
ما دریافتیم که به طور میانگین، موفق ترین کارآفرینان آن گروهی هس��تند که برنامه کسب و کار خود 
را در حدود ۶ تا ۱۲ ماه پس از تصمیم گیری برای شروع کسب و کار به نگارش در آورده اند. نوشتن برنامه 
در این بازه زمانی موجب می شود تا احتمال ماندگار کسب و کار و موفقیت در این امر به میزان ۸درصد 
افزایش یابد. با این همه بررس��ی ها این نکته را به اثبات رس��اند که نوش��تن برنامه در بازه زمانی زودتر یا 

دیرتر از این محدوده تاثیر چشمگیری بر موفقیت در آینده نداشته است.
در ادامه ما به بررس��ی مدت زمانی که بنیانگذاران کس��ب و کار به نوش��تن برنامه اختصاص می دهند، 
پرداختیم. بررسی ما نشان داد که زمان بهینه برای برنامه ریزی در حدود سه ماه است. این میزان موجب 
افزایش ۱۲درصدی ش��انس ایجاد یک کسب و کار پایدار می گردد. صرف زمان بیش از این میزان بیهوده 
است و دلیل عمده آن هم این نکته است که اطالعات مورد استفاده برای اطالع رسانی درخصوص برنامه 
موجب از دست رفتن فرصت به جریان انداختن آن خواهد شد. صرف زمان کمتر، مثال یک یا دو ماه نیز 
به همین اندازه نامناس��ب اس��ت. اگر بخواهیم بین نگارش سریع یک برنامه یا ننوشتن آن یکی را انتخاب 

کنیم، بهتر است کارآفرین به طور کلی نوشتن برنامه را فراموش کند.
دیگر یافته  ما در این زمینه نشان می دهد که تقسیم بندی و فازبندی برنامه اهمیتی بسزا دارد. نوشتن 
برنام��ه در کنار فعالیت های اولیه مانند تعریف بازار ه��دف یا جمع آوری اطالعات درخصوص رقبا موجب 
افزایش شانس موفقیت در ایجاد یک کسب و کار پایدار نخواهد شد. نوشتن برنامه در زمانی که کارآفرین 
به تازگی نیروی کار مدنظر خود را اس��تخدام کرده و یا س��رمایه  دیگران را به کار خود جلب نموده نیز به 
همین اندازه بی فایده خواهد بود. در واقع اگر برنامه در حین انجام این فعالیت ها نگاشته شود، کارآفرینان، 
نسبت به آن دسته که برنامه ای برای خود ننوشته اند، بخت کمتری برای رسیدن به ثبات و ماندگاری در 
کس��ب و کار خود پیدا خواهند کرد. دیگر نکته ای که در تحقیقات ما خودنمایی می کند این مطلب است 
که بهترین زمان برای نوشتن برنامه موقعی است که کارآفرین در حال گفت و گو با مشتریان، آماده سازی 
محصول برای بازار و تفکر در باب فعالیت های ترویجی و بازاریابی است. آوردن برنامه روی کاغذ به موازات 

این فعالیت ها موجب افزایش ۲۷درصدی امکان ثبات و ماندگاری کسب و کار نو می شود.
اما این از اهمیت حیاتی صرف زمان برای نوش��تن یک برنامه خوب خواهد کاس��ت. برای تاثیرگذاری 
هرچه بیشتر یک برنامه، می بایست در آن به ذکر جزییات درخصوص ماهیت فرصت ها، ماهیت مشتریان، 

این که چرا رقبا باید از حضور شما بترسند و نحوه عملکرد و درآمدزایی شرکت بپردازیم.
نکته بدیع در تحقیق ما این مطلب است که ما در این بررسی نشان می دهیم که زمان بندی به راستی حائز 
اهمیت اس��ت. توصیه ما به کارآفرینان آن اس��ت که خیلی زود شروع به نوشتن برنامه نکنند، زمان زیادی را 
صرف آن ننمایند و اطمینان حاصل کنند که این فرآیند به موازات دیگر فعالیت ها برای رشد و توسعه کسب و 
کار به سمت جلو به انجام می رسد. آنچه در این مجال ذکر شد توصیه ای مناسب، نه فقط برای کارآفرینان، که 
برای مدیران فعال در سازمان های بزرگ تر و در حال توسعه است که نیازمند برنامه ریزی در بسترهایی هستند 
که –همچون استارتاپ ها – در آن اطالعات به سرعت از دست می رود و یا محیط، ماهیتی کامال ناپایدار دارد.
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