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افزایش سود سپرده بانکی و بازگشایی صرافی ها، التهاب بازار را کنترل می کند؟

2 راهکار بانک مرکزی 
برای کنترل بازار

در حالی از س��اعت های پایانی دوشنبه ش��ب و با دس��تور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عمال تحریم های 
یک جانبه این کشور علیه ایران بازگشته است که دولت حسن روحانی در یک برنامه ریزی مالی و بانکی همه جانبه 
به دنبال کنترل التهابات بازار است. در شرایطی که کارشناسان و فعاالن اقتصادی از هفته های گذشته پیش بینی 
می کردند با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم ها، بازارهای مالی کشور دستخوش التهابات شدید شود، دولت با 
ارائه بسته ارزی از روز دوشنبه و بازگشایی دوباره صرافی ها از روز سه شنبه و همچنین ارائه اوراق سپرده بانکی با...

 دالیل اصلی توسعه نیافتگی در ایران
به روایت محسن رنانی

 از فلسفه توسعه
تا توسعه فلسفه
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خریداران نفت ایران در برابر تحریم های آمریکا چه می کنند؟

گزارش بلومبرگ از واقعیت بازار نفت ایران

5 راهکار برای هدایت کارمندان به سمت پیشرفت
چالش رهبری زنانه 

تولید محتوا کافی نیست، بلکه باید آن را ویرایش و ارتقا دهید!
6 عامل شکست سیستم های ایجاد مشتری بالقوه 

زمان مناسب برای ترکیب برند با سیاست
درس هایی از 7کمپین برتر بازاریابی و تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

خرج حفاظت از مدیر فیس بوک 
چند میلیون دالر است؟

3

روز سه شـنبه بـا اجرایی شـدن بسـته جدیـد ارزی دولت 
معامالت در سـامانه نیمـا و بازار ثانویه با نـرخ 895۰تومان 

برای دالر انجام شـد. به گزارش ایسـنا، در بسـته 
جدید ارزی که دولت از دیروز سه شنبه به مرحله...

 دالر در بازار ثانویه
8950 تومان قیمت خورد

یادداشت
 بسته ارزی

معجزه نمی کند

از ن��کات مثب��ت در بس��ته 
ارزی دولت، خ��ارج کردن ارز 
ارزه��ای  دای��ره  از  مس��افرتی 
یارانه ای اس��ت، ام��ا امیدواریم 
در آین��ده نه چن��دان دور بانک 
مرک��زی جزییات بیش��تری از 
این تصمی��م را علن��ی کند از 
جمل��ه اینک��ه ع��دم پرداخت 
ارز یاران��ه ای تمام مس��افرت ها 
را ش��امل می ش��ود و سفرهای 
زیارت��ی و عتب��ات ه��م از این 
دایره خارج اس��ت. ارز ماحصل 
پول نف��ت و صادرات متعلق به 
عموم مردم ایران است بنابراین 
هزینه  نبای��د  نفر  80میلی��ون 
س��فرهای چندب��اره 2میلیون 
نفر ب��ه قصد زی��ارت را بدهند 
و از س��وی دیگر براساس شرع 
اسالم مسلمانی به سفر زیارتی 
م��ی رود که مس��تطیع اس��ت. 
ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط کنونی 
ارزی کش��ور از نظر ش��رعی و 
اجتماعی تخصیص یارانه ارزی 
به سفرهای زیارتی مجاز نیست 
و این امید وجود دارد که بانک 
مرکزی هرچ��ه زودتر جزییات 
بسته ارزی در این باره را اعالم 

می کن��د. دیگ��ر نکته 
4مثبت بسته ارزی...

احمد 
حاتمی یزد
 تحلیلگر بانکی
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محس��ن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه یکی از دالیل 
اصل��ی توس��عه نیافتگی در ایران معاصر را توس��عه نیافتگی 
فلس��فه در ایران در طول تاریخ گذش��ته و ب��ه طور خاص، 
توس��عه نیافتگی فلسفه در دوران پس از مشروطیت می داند 
و معتقد اس��ت حرکت رو به جلوی توسعه مستلزم توسعه 
فلس��فه  غیرحکومتی و برخاس��ته از دل جامعه و متکی بر 

مسئولیت  پذیری شخصی فیلسوفان است.
او روز یکشنبه در پنجمین نشست از سلسله نشست های 
فلسفه و علوم با موضوع »از فلسفه توسعه تا توسعه فلسفه« 
با طرح این پرسش که چه کسانی در حوزه توسعه کم کاری 
کرده اند، گفت: باید روند تغییر مفهوم سعادت را طی قرون 
گذشته تا اکنون که به مفهوم توسعه رسیده ایم، بررسی و در 
ادامه چرایی لزوم توسعه فلسفه برای دستیابی به توسعه ملی 

را مورد بحث قرار دهیم.
رنانی با تاکید بر اینکه تخصصی در فلسفه ندارد، اما روی 
مسئله رابطه میان فلس��فه و توسعه بسیار اندیشیده است، 
ادامه داد: با مطالعه تاریخ فلسفه، می توان توسعه نیافتگی در 

کشورمان را از منظر تحوالت فکری ریشه یابی کرد.
به گزارش ایس��نا، او با این مقدمه، فلسفه و سپس توسعه 
را از منظر فلسفه مورد بحث قرار داد و گفت: فیلسوفان باید 

جریان اندیشیدن را در کشور رونق ببخشند.
این استاد دانشگاه اصفهان، تاریخ شروع اندیشیدن منظم 
و روشمند بش��ر را به عنوان نقطه آغاز فلسفه ورزی در نظر 
گرفته و آن را با ش��روع اندیش��ه در یونان باس��تان مترادف 
می داند. او اضافه کرد همه تالش فکری فیلسوفان از سقراط 

تاکنون، تعریف مسئله »سعادت« و »فضیلت« بوده است.
وی باور دارد حتی جمهوری اس��المی هم با رهبری یک 
فیلس��وف و فقیه تاس��یس ش��ده و هدفش تامین سعادت 
دنی��وی و اخروی ش��هروندانش بود. در واقع س��وال پایه ای 
همه انقالب ها، همه متفکرین، انقالبیون و رهبران سیاس��ی 
پاسخگویی به چگونگی رسیدن به سعادت بوده است و البته 

پاسخ ها طی قرون متمادی متفاوت بوده اند.
رنانی با اش��اره به تاریخ تحول و رش��د فلس��فه ادامه داد: 
سقراط معتقد است سعادت با فضیلت، فضیلت با دستیابی 
به خی��ر و خیر با عمل اخالقی حاصل می ش��ود. همچنین 
افالط��ون خیر را در حاکمیت فیلس��وفان می بیند و معتقد 
اس��ت چون فیلسوفان توانایی الزم برای کشف خیر را دارند 
پس یا پادش��اه باید فیلس��وف شود و یا فیلس��وفان پادشاه، 
تا جامعه به س��مت س��عادت برود و تقریبا این ادعای تمام 
انقالبی��ون در طول تاریخ بوده  اس��ت ک��ه چون خیر همان 
چیزی اس��ت که ما معتقدیم، پس باید قدرت را هم کسب 

کنیم تا جامعه را به خیر برسانیم.
به گفته این اقتصاددان، ارس��طو نیز چند ش��رط اصلی و 
اولیه را برای حرکت جامعه به سمت خیر تعریف می کند که 
عبارت از آزادی، مالکیت خصوصی و اصالت فرد است. ارسطو 
این اصول را برای رس��یدن جامعه به سعادت، الزم می داند. 
بعدها غربی ها بیش��تر دس��تگاه فکری ارس��طو و شرقی ها 

بیش��تر دستگاه تحلیلی افالطون را در حوزه سیاست به کار 
گرفتند. در ادامه این روند تاریخی، در قرون وسطی، فضیلت 
و س��عادت تعریف دیگری یافت و عمل به انگاره های کتاب 
مقدس شرط الزم برای رسیدن به خیر و سعادت تلقی شد.

این استاد دانشگاه گفت: در قرون جدید، به ویژه قرن 15 و 
16 میالدی به بعد، تحولی در نحوه اندیشه به وجود می آید. 
نخست دوئل گالیله و کلیسا را شاهد هستیم. در این قرون 
حرکت اولیه از فیلس��وفان آغاز شد و بعد در بستر جامعه به 
عالمان سرایت کرد؛ آنگاه از عالمان به فناوران و صنعتگران 
رسید و بعد به زندگی عملی مردم وارد شد و این سیر تحول 
از قرن 16 به بعد به گونه ای بود که یک مرتبه فیلسوفانی که 
تا پیش از آن خیر را در مس��ائلی چون اخالق و  فلس��فه و 
آزادی می دیدند، یک باره خیر را بر ثروت بنا می کنند، یعنی 
می گویند کش��وری به خیر و فضیلت و سعادت می رسد که 

ثروت بیشتری داشته باشد.
رنانی با اش��اره به اینکه در قرن 17، خیر به داشتن قدرت 
تولی��د از طبیعت ترجمه می ش��ود، گف��ت: در همین دوره 
فیلسوفان به این باور می رسند که کشوری در دروازه سعادت 
قرار می گیرد که زمین حاصلخیز داشته و کشاورزی نیز در 
آن رونق داش��ته باش��د. در این قرن از یک سو اقتصاددانان 
فیزیوکرات  را داریم که زمین و تولید کشاورزی را منشأ تولید 
ثروت و برکت و س��عادت می دانند و از سوی دیگر اسپینوزا 
را داریم که »قدرت حفظ وجود« را خیر  و منش��أ  س��عادت 
می داند. یعنی داس��تان س��عادت در این قرن کامال زمینی 
می شود و س��عادت به »قدرت حفظ وجود« و قدرت تولید 
منابع حیاتی برای زندگی )تولید کشاورزی( ترجمه می شود.
وی ادام��ه داد: در ق��رن 18 و 19 میالدی دیگر  فلس��فه 
کامال شکل زمینی می گیرد و حول مسائل ملموس اجتماعی 
چرخیده و فلسفه، مسئله محور می شد. در این قرون کم کم 
رد پای »س��عادت« از فلسفه کمرنگ می ش��ود. دکارت در 
مباحث خود هیچ اشاره ای به »سعادت«  نمی کند و فیلسوفی 
مثل آدام اس��میت مسئله اش چگونگی تولید »ثروت ملل« 
می شود. یعنی مسائل فیلسوفان از موضوع سعادت به سوی 
موضوع��ات زمینی و ملموس و مورد نیاز جامعه می چرخد، 
بنابراین در قرون جدید فیلسوفان از آسمان به زمین آمدند 
و مسئله ش��ان به نیازهای زمینی انس��ان و شیوه های تولید 
ثروت معطوف می شود. از این تاریخ مسائل فلسفی همچون 
آزادی، عدال��ت، س��عادت و . . . تعاریف زمینی و ملموس و 
کاربردی پیدا می کنند و مباحث بسیار محدود می شوند. با 
چنین مقدمات فکری اس��ت که م��ا در قرن 20 به آرامی با 
مفهومی به نام توسعه روبه رو می شویم و البته پیش از آن، در 
قرن 19، مفهوم توس��عه نخست با مفهوم تجدد پا به عرصه 

اجتماع گذاشته  بود.
این اس��تاد اقتصاد گف��ت: در طول تاری��خ بارها راجع به 
س��عادت فکر کردیم، گاه فکر کردیم برای تامین س��عادت 
احتیاج به عدالت اس��ت، گاه فکر کردی��م احتیاج به آزادی 
است و برای رسیدن به آزادی و عدالت چقدر خون ریختیم! 

ولی همچنان به سعادت نرسیدیم. به همین دلیل به تدریج 
اجماع نانوشته ای پدید آمد که آن آرزوهایی که در 25 قرن 
گذش��ته دنبالش بودیم، اکنون عمال با تحوالتی که دارد رخ 
می دهد و اسمش را توسعه در حال محقق شدن است. یعنی 
در عمل مفاهیمی چون مطلوبیت، لذت، رضایت، آرامش و 

آسایش را جایگزین فضیلت و خیر کردیم.
وی در ادامه توضیحاتش در مورد توسعه با استناد به کتاب 
»توس��عه به مثابه آزادی« نوش��ته آمارتیا سن )برنده جایزه 
نوب��ل اقتصادی( دو مفهوم قابلی��ت و فرصت را عنوان کرده 
و ادامه داد: توس��عه تحوالتی در جامع��ه ای رخ می دهد که 
همزم��ان قابلیت و فرصت آدم ها را باال ببرد. قابلیت ترجمه 
دیگری از عدالت اس��ت. سیاس��ت هایی مرب��وط به تقویت 
قابلیت ها و توانایی های گروه های آسیب پذیر، در واقع نوعی 
تحقق عملی عدالت است و سیاست هایی که مربوط به تامین 
فرصت های برابرتر برای همه شهروندان به ویژه برای اقلیت ها، 
در واقع همان تحقق عملی آزادی است! امروز هر جامعه ای 
به سمت حذف دو دس��ته محدودیت ها و بخت آزمایی های 
طبیعی )مثل مقاوم سازی جامعه در مقابل حوادث طبیعی( 
و اجتماعی )مثل مقاوم ش��دن در مورد مسائلی مثل تورم یا 

ناامنی( برود، در مسیر توسعه گام برمی دارد.
این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: توسعه یک نقطه 
نیست و در واقع سیری است بی انتها و کشورها باید بر همین 
اساس یعنی براساس روند حرکت و فرآیند تحول شان با هم 
مقایسه شوند، نه براساس جایگاه و نقطه ای که اکنون در آن 
ایستاده اند. توسعه امری جهانی است و همه کشورها در این 
فرآین��د به هم کمک می کند. این نیس��ت که مثال تعدادی 
کشور، توسعه را خلق کرده اند و دیگران تماشا کرده اند. همه 
کشورها اعم از پیشرفته و عقب مانده به توسعه جهانی کمک 

کرده اند.
ای��ن اس��تاد اقتصاد دانش��گاه اصفه��ان ادام��ه داد: مثال 
دانشمندی مانند بوعلی س��ینا یا زکریای رازی بر پیشرفت 
علم پزش��کی و علم شیمی کشورهای اروپایی تاثیر شگرفی 
داش��ته اند. بعد همین علم پزش��کی که در غرب پیش��رفت 
می کند و آثار مثبتش به صورت بهداشت و درمان مدرن به 
کشور ما برمی گردد. پس توسعه یک فرآیند رفت و برگشتی 

و مشارکتی در میان کل کشورهای جهان است.
رنان��ی در پایان گفت: نمی توانیم از چیزی به نام توس��عه 
غربی صحبت کنیم. توسعه یک پدیده بشری و جهانی است 
و همه ما در پیدایش آن مشارکت داشته ایم. مثال در توسعه 
صنعتی یک قرن اخیر، ما چقدر نخبه به غرب فرستادیم و یا 
چقدر نفت ارزان به غرب صادر کردیم؟ بدون نخبه هایی که 
کشورهایی نظیر ما به غرب دادند و بدون منابع اولیه ارزانی 
که دیگر کشورهای جهان برای غرب تامین کردند، توسعه ای 
ک��ه در غ��رب رخ داد، اتفاق نمی افت��اد، بنابراین همه ما در 
پیدایش توسعه مدرن در غرب و در واقع در جهان، مشارکت 
کرده ایم. توس��عه پدیده ای است که کل کاروان بشریت دارد 

به تحقق آن یاری می رساند. 

دالیل اصلی توسعه نیافتگی در ایران به روایت محسن رنانی

از فلسفه توسعه تا توسعه فلسفه
50 ت��ن از اقتصاد دانان کش��ور در بیانیه ای خطاب 
به رئیس جمهور نوش��تند: ادامه وضعیت موجود یعنی 
فروش نفت برای تأمین مخارج کشور منابع خدادادی 

را هدر داده و ما را به بن بست خواهد رساند.
در بیانی��ه ای��ن 50 اقتصاددان که نام های آش��نایی 
همچون وحید شقاقی ش��هری، توحید فیروزان، ایرج 
توتونچی��ان، وه��اب قلیچ و غالمرض��ا مصباحی مقدم 
نی��ز در بی��ن آن��ان به چش��م می خورد، آمده اس��ت: 
اکنون کش��ور در معرض یک جنگ تحمیلی اقتصادی 
تمام عی��ار قرار گرفته اس��ت که اگر آثار و تبعات آن از 
جنگ نظامی به مراتب بیش��تر نباش��د، به طور قطع و 
یقین از آن کمتر نیس��ت و نظام استکباری نقشه های 
ش��ومی برای ترویج ناامی��دی و القای ناکارآمدی نظام 
جمهوری اس��المی ایران و ناتوانی در حل مش��کالت 

اقتصادی در سر دارد.
یک��ی از ترفندهای جنگ روانی دش��من برای ایجاد 
رعب در مردم ش��ریف و تأثیر منفی بر اقتصاد، تحریم 
نفتی کش��ور اس��ت، در حالی که این ام��ر می تواند به 
بهترین فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل ش��ود و واقعاً 
باید از آن اس��تقبال کنیم. اینکه مس��ئولین امر همت 
اصلی خود را به این معطوف کنند که در هر حال نفت 
را صادر خواهیم کرد بازی در زمین دشمن است. ادامه 
وضعی��ت موجود یعنی فروش نفت برای تأمین مخارج 
کش��ور منابع خدادادی را هدر داده و ما را به بن بست 

خواهد رساند.
این وضعیت حس��اس ایجاب می کند تا به س��رعت 
مدیریت جه��ادی و انقالبی در عرصه ه��ای اقتصادی 
کشور ساری و جاری گردد. ملت ایران مطمئن باشند 
که با تمس��ک به لطف و امداد اله��ی همچون مراحل 
پیش��ین از این مرحله نیز با پیروزی و س��رافرازی و به 

سالمت عبور خواهیم کرد.
ب��دون تردی��د یک��ی از مهم ترین علل نوس��انات و 
التهاب��ات کنون��ی ب��ازار س��که و ارز، رش��د نقدینگی 
نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری 

برای هدایت صحیح آن به بخش مولد می باشد.
ق��رار گرفتن اقتص��اد ایران در مع��رض یک جنگ 
اقتص��ادی تمام عی��ار و اثرپذی��ری آن از ش��وک های 
خارجی و س��لب اعتماد مردم به دلیل وجود رانت ها و 
مفاسد اقتصادی به همراه سوء تدبیر اقتصادی بر شدت 

نوسانات افزوده است.

عدم اطمینان به آینده موجب شده تا برخی از افراد 
برای حفظ ارزش پ��ول و افزایش ثروت خود به خرید 
س��که و ارز روی آورده و به دلیل شدت تقاضا، قیمت 
این قبیل دارایی ها، س��اعت به ساعت در حال افزایش 
باش��د که معیش��ت عموم مردم را ب��ه مخاطره جدی 

انداخته است.
نوس��انات و التهابات ارزی در حال��ی اتفاق می افتد 
که کش��ور ما در مقایس��ه با اغلب کشورهای جهان از 
ظرفیت ها و امکانات اقتصادی بسی بیشتر و سرشاری 
برخوردار است. به طور نمونه ما چهارمین تولیدکننده 
نف��ت و دارای اولی��ن ذخای��ر گازی جهان هس��تیم. 
همچنین موازنه در منابع و مصارف ارزی کشور برقرار 
اس��ت. در بیشتر سال ها منابع بر مصارف فزونی داشته 
اس��ت. با وجود این امکانات و ث��روت ملی قابل توجه، 
چرایی وقوع این التهابات ارزی محل تامل جدی است.
ای��ن س��وء مدیریت، گذش��ته از منافع ش��خصی و 
مفاس��دی که به دنبال داش��ته اس��ت، عمدتا ناشی از 
تبعیت دولت از نسخه های اقتصادی بوده که متاسفانه 
توس��ط افرادی تجویز ش��ده اس��ت که نه علم اقتصاد 
متعارف را به خوبی درک کرده و نه ش��ناخت درستی 
از ماهیت نظام اقتصادی ایران داش��ته اند. بدیهی است 
که با توجه به امکانات و ظرفیت های ملی و توانمندی 
نخبگان کشور، قطعا راه حل های کوتاه مدت ) و سریع( 
و بلند مدت برای اعمال اصالحات اساس��ی در کش��ور 

وجود دارد.
ای��ن اصالحات تنها با اس��تفاده از نخب��گان عالم به 
مبان��ی علم اقتصاد و توانمند به اس��تفاده صحیح آن، 
مجرب و مس��لط به ش��ناخت دقی��ق از اقتصاد ایران، 
پاکدس��ت و معتقد ب��ه حفظ و صیان��ت از بیت المال، 
دارای روحی��ه جهادی، مردم��ی و انقالبی و در صورت 
ایج��اد یک مدیری��ت یکپارچ��ه اقتصادی در کش��ور 

امکان پذیر است.
بدون تردید در میان جوانانی که برای دفاع از اسالم 
و انقالب ج��ان، مال و آبروی خودش��ان را در معرض 
خط��ر گذاش��تند، نیروه��ای فراوانی وج��ود دارند که 
دارای ای��ن ویژگی ها بوده و آماده اند باز تمام هس��تی 
خودش��ان را برای عزت و سربلندی نظام هزینه کنند. 
در این صورت اس��ت که می توان مسائل و مشکالت را 
به س��رعت برطرف نموده و امید و اعتماد را به مردم، 

جامعه و بازیگران اقتصادی باز گرداند.« 

بیانیه 5۰ اقتصاددان خطاب به رئیس جمهور

فرصت تحریم برای پایان خام فروشی نفت



دیروز برای مردم ایران بار دیگر روز نخست تحریم ها بود؛ تحریم هایی 
که برخالف قواعد بین المللی، در تقابل با قطعنامه های ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل و تمامی گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی و تنها 
به خواس��ت دولت آمریکا اعمال می ش��وند، اما همزمان ب��ا اعمال دور 
نخس��ت تحریم های آمریکا علیه ایران، اتحادیه اروپا نیز قانون انس��داد 
را با هدف مقابله با اثرگذاری تحریم های فراسرزمینی آمریکا اجرا کرد.

اگرچه این نخس��تین بار اس��ت که ایران در رویاروی��ی با تحریم های 
آمریکا تنها نیس��ت و دیگر کش��ورهای جهان را در س��مت خود دارد، 
اما فش��ارهای دولت آمریکا بار دیگر ش��رایط سختی را بر اقتصاد کشور 
تحمیل کرده است. این فشارها ناشی از سیاست دونالد ترامپ است که 
یک س��ال و نیم حضورش در کاخ س��فید، به یک آشفتگی بی سابقه در 

سیاست خارجه آمریکا منجر شده است.
31 ماه پیش، در نخستین ساعات بامداد 27دی ماه 1394 محمدجواد 
ظری��ف و فدری��کا موگرینی در مقابل خبرنگاران حاضر ش��دند و پایان 
تحریم ها علیه ایران را اعالم کردند. دو طرف ساعت ها مشغول چانه زنی 
بر س��ر جزییات توافق برای لغ��و تحریم ها و آزادش��دن پول های ایران 
بودن��د؛ مذاکرات��ی که با تب��ادل هفت زندان��ی ایرانی و چه��ار زندانی 
آمریکایی نیز همراه بود. با قرائت متن مشترک بیانیه ایران و قدرت های 
بزرگ از س��وی وزیر خارجه ایران و مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، برجام رس��ما وارد س��ومین مرحله خود یعنی روز اجرا ش��د؛ روز 

نخست بدون تحریم.
28ماه بعد در اردیبهش��ت ماه 1397 اما دولت آمریکا خلف وعده کرد 
و بی توجه به خواست دیگر قدرت های حاضر در توافق هسته ای با ایران، 
به طور یکجانبه از این توافق بین المللی خارج شد. لغو تحریم های ایران 
در قالب توافق هس��ته ای، همیش��ه مورد اعتراض دونالد ترامپ بود و او 
دائما رئیس جمهور پیش از خود یعنی باراک اوباما را به خاطر این توافق 
س��رزنش می کرد. او همانطور که وعده داده بود، باالخره از این »توافق 
بد« خارج ش��د و زمینه را برای بازگش��ت تحریم های آمریکا علیه ایران 

فراهم کرد.
دونال��د ترامپ از هم��ان اختیاراتی که به اوباما ای��ن امکان را می داد 
ک��ه تحریم های وضع ش��ده علیه ای��ران را لغو کند، اس��تفاده کرد و با 
صدور فرمانی وزارت خارج��ه و خزانه داری آمریکا را مکلف کرد تمامی 
تحریم های��ی را که در چارچوب برجام لغو ش��ده بودند فورا بازگردانند. 
او یک بازه زمانی 180 روزه را برای بازگش��ت تحریم ها مش��خص کرد. 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا نیز بر این اس��اس، دو س��ازوکار 90 روزه و 
180 روزه را برای بازگرداندن کامل تحریم ها و قطع رابطه ش��رکت های 
بین الملل��ی با ایران تعیین کرد. دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا 
)OFAC( نیز که زیرمجموعه وزارت خزانه داری محس��وب می شود، بر 
اجرای تحریم ها و رفتار ش��رکت های دولتی و خصوصی در کش��ورهای 

مختلف در قبال ایران نظارت خواهد داشت.

تحریم هایی که بازگشته اند
طبق دستورالعملی که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده، 
تحریم های زیر که در چارچوب برجام لغو شده بودند، از دیروز بار دیگر 

اعمال می شوند:
- تحریم  خرید یا نگهداری دالر آمریکا از سوی دولت ایران

- تحریم  تجارت ایران با استفاده از طال و فلزات گرانبها
- تحری��م  ف��روش، تامین و انتقال ف��والد، آلومینیوم، زغال س��نگ و 

نرم افزارهای تولیدات صنعتی به ایران یا از مبدا  ایران
- تحری��م تب��ادالت مال��ی مربوط به خری��د و فروش ری��ال ایران یا 
نگه��داری مبالغ قاب��ل توجه از ریال ای��ران در حس��اب های ریالی در 

بانک های خارج از ایران
- تحریم  خرید یا صدور اوراق قرضه ایران

- تحریم  صنایع خودروسازی ایران.
دولت آمریکا همچنین »صادرات فرش و موادغذایی ایرانی به آمریکا« 
و »صدور مجوز برای صادرات یا صادرات مجدد هواپیماهای مسافربری 
و ب��اری و قطع��ات آن ها« را از امروز لغو خواهد ک��رد. این دو مورد نیز 
در چارچوب برجام و براس��اس توافق صورت گرفته میان ایران و آمریکا 

مجاز شده بودند.
دور دوم تحریم ها؛ 3 ماه دیگر

دس��تورالعمل اعالم شده از س��وی وزارت خزانه داری آمریکا براساس 
فرمان ترامپ، دور دوم تحریم ها را نیز از 90 روز دیگر اجرا خواهد کرد 
و ش��رکت های خارجی فعال در حوزه های مرتب��ط با تحریم های زیر تا 

چهار آبان 1397 فرصت دارند همکاری خود را با ایران متوقف کنند:
- تحریم  بنادر، خطوط کش��تیرانی و کشتی س��ازی ش��امل ش��رکت 
کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران )IRISL(، ش��رکت کش��تیرانی 

جنوب-خط ایران و همچنین شرکت های زیرمجموعه آن ها.
- تحریم های نفتی ش��امل ش��رکت ملی نفت  ایران، شرکت بازرگانی 
نف��ت ایران، ش��رکت مل��ی نفتکش. خری��د نفت، محص��والت نفتی و 

پتروشیمی از ایران نیز شامل این تحریم ها می شود.
- تحریم  تبادالت مالی موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران.

- تحری��م ارائ��ه خدم��ات مربوط به سیس��تم تب��ادل اطالعات مالی 
محرمانه به بانک مرکزی ایران.

- تحریم  خدمات کارگزاری و بیمه.
- تحریم  بخش انرژی ایران.

-قانونی برای انسداد تحریم های آمریکا.
فدری��کا موگرینی،  مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادی��ه اروپا، روز 
دوش��نبه در بیانیه ای مش��ترک ب��ا وزرای خارجه کش��ورهای انگلیس، 
فرانس��ه و آلمان، ضمن انتقاد از اقدام آمریکایی ها برای خروج از برجام 
و بازگردان��دن تحریم ها، اعالم کرد: »رف��ع تحریم ها یکی از بخش های 
ض��روری این توافق بوده و مصمم هس��تیم طبق قوانی��ن اتحادیه اروپا 

و قطعنامه 2231ش��ورای امنی��ت از منافع فعاالن اقتصادی که در حال 
تعام��ل قانونی با ایران هس��تند، محافظ��ت کنیم.« موگرین��ی راهکار 
اتحادی��ه اروپا برای حفاظت از ش��رکت های اروپای��ی را اجرای »قوانین 
انس��داد« اعالم کرد که از صبح سه شنبه، همزمان با اعمال تحریم های 

آمریکا،  به اجرا گذاشته شد.
ف��ارغ از آنچه اروپایی ه��ا بارها در کالم گفته اند، ب��ه جریان انداختن 
دوب��اره روند اجرای قانون انس��داد و به روز ک��ردن آن یکی از مهم ترین 
اقدامات عمل��ی آنها برای مقابله با تحریم های آمری��کا علیه ایران بوده 
اس��ت. تصویب این قانون به س��ال 1996یعنی حدود سه س��ال پس از 
تاس��یس اتحادیه اروپا بازمی گردد. همان زمان هم پای اختالفات میان 
ای��ران و آمریکا در می��ان بود. آن زمان دموکرات ه��ا در قدرت بودند و 
تصمیم گرفتند در کنار کوبا و لیبی،  ایران را هدف یکسری تحریم های 
اقتصادی ق��رار دهند. این تحریم ها که همچ��ون تحریم های کنونی به 
»تحریم های ثانویه« معروف شدند، شرکت هایی را در بر می گرفتند که 
با ایران وارد تعامالت اقتصادی و تجاری می ش��وند. در ش��رایطی کامال 
مشابه شرایط امروز، اتحادیه اروپا با هدف حفاظت از منافع افراد حقیقی 
و حقوق��ی در کش��ورهای عضو،  قانون انس��داد را تصوی��ب کرد که به 
اروپایی ها این امکان را می دهد تا در قبال آس��یب ناش��ی از تحریم های 
آمری��کا غرامت دریافت کنند. در چارچوب قانون انس��داد ش��رکت های 
اروپای��ی از اعم��ال تحریم های آمریکا علیه ایران به کلی منع ش��ده اند. 
همچنین طبق این قانون،  هرگون��ه رأی دادگاه های آمریکایی متاثر از 
تحریم های ایران، در گس��تره س��رزمینی اتحادیه اروپا بالاثر اعالم شده 

است.
براساس س��ازوکار در نظر گرفته شده در قانون انسداد، در صورتی که 
ش��رکت های اروپایی یا مدیران شان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در 
نتیجه تحریم های فراس��رزمینی آمریکا مشمول ضرر و زیان شوند، طی 
مدت 30روز باید مراتب را به کمیسیون اروپا اطالع داده و مدارک خود 
را ارائه کنند. کمیس��یون اروپایی شکایت ش��رکت ها را به دادگاه ارجاع 
خواه��د داد و طبق حک��م دادگاه، ضرر و زیان این ش��رکت ها از محل 
توقیف یا فروش اموال و دارایی های آمریکا یا نمایندگان این کش��ور در 
خاک اروپا جبران خواهد ش��د. اجرای حکم دادگاه براساس این قانون، 

برعهده کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذاشته شده است.
اتحادیه اروپا روز دوش��نبه همزمان با ص��دور بیانیه فدریکا موگرینی 
و وزرای خارجه کش��ورهای اروپایی،  با انتش��ار یک فکت شیت جدید، 
به تش��ریح کلیات اجرای قانون انس��داد پرداخت. براس��اس این س��ند،  
اگرچه شرکت های اروپایی از اعمال تحریم های فراسرزمینی آمریکا منع 
ش��ده اند، اما می توانند در موارد خاص درصورتی که منافع شان به خطر 
بیفتد،  از کمیس��یون اروپا برای همراهی با تحریم ها درخواس��ت مجوز 
کنند. جزییات به روز ش��ده قانون انسداد نیز دیروز همزمان با آغاز روند 

اجرا در کتابچه قوانین اتحادیه اروپا منتشر شده است. 

تحریم های آمریکا بازگشت؛ قانون انسداد اروپا فعال شد

رونمایی از تحریم ها

عضو ناظ��ر مجلس در هیات امنای صندوق توس��عه ملی گفت که با 
تصمیم س��ران س��ه قوه 12درصد از منابع این صندوق ب��رای مقابله با 
تحریم ها از چرخه پرداخت تسهیالت کنار گذاشته می  شود تا در صورت 
بروز مشکل از آن استفاده شود. محمد حسینی که در کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی حضور دارد، تاکید کرد که برداشت از 
منابع صندوق توسعه ملی نیازمند تایید و اذن رهبر معظم انقالب است.

عض��و ناظ��ر مجلس در صندوق توس��عه ملی در گفت و گ��و با ایرنا، 
همچنی��ن از معافیت این صندوق از پرداخ��ت مالیات خبر داد و گفت: 
مشکل از آنجا آغاز ش��د که سازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه 
اقتص��ادی و موسس��ه مالی شناس��ایی و میزان درآمده��ای حاصل در 
بخش های مختلف به خصوص س��ود حاصل از نرخ تس��عیر ارز در پایان 
هر س��ال را به عنوان درآمد تلقی کرد. نماینده مردم تفرش آشتیان در 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: تعیین مالیات به حساب های صندوق 
توس��عه ملی مربوط به س��ال های 90 تا 93 ب��ود در حالی که ماده 34 
قانون رفع موانع تولید مصوب س��ال 1394 سود حاصل از تسعیر ارز را 
از پرداخت مالیات معاف کرده است. حسینی توضیح داد: اقدام سازمان 
مالیاتی که به نوعی صندوق توس��عه ملی را بدهکار کرده بود، با ماهیت 

صندوق که نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است، مغایرت داشت.
عضو ناظر مجلس در صندوق توس��عه ملی گفت: در چند روز گذشته 
ش��ورای عالی مالیاتی براس��اس ماده 251 مک��رر درآمدهای صندوق را 

معاف از مالیات تشخیص داد و آنها را جزو منابع محسوب کرد.
سهم 32درصدی از درآمدهای نفتی

این نماینده مجلس درباره س��هم صندوق توس��عه ملی از درآمدهای 
نفتی کش��ور گفت: براساس برنامه ششم توسعه سهم صندوق از درآمد 
نفتی کش��ور 30درصد است که هر سال 2درصد به آن افزوده می شود؛ 
پارسال این میزان 30درصد بود که امسال به 32درصد از درآمد حاصل 

از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز را شامل می شود.
حس��ینی درخصوص پرداخت س��ود به حس��اب صندوق توسعه ملی 
نزد بانک مرکزی گفت: به اس��تناد اساس��نامه صندوق، س��ود حاصل از 
س��پرده های این منابع در بانک مرکزی باید در پایان هر سال به میزان 

میانگین سود سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت شود.
وی اف��زود: منابع صندوق نزد بانک مرکزی به صورت ارزی اس��ت و 
سود متعارف باید ماهیانه یا هر سه ماه یکبار به صندوق پرداخت شود.
حسینی درخصوص عملکرد بانک مرکزی در اختصاص ارز مناسب به 

صندوق نیز گفت: در برنامه پنجم توسعه مدیریت منابع صندوق توسعه 
مل��ی در اختیار بانک مرکزی بود و میزان س��هم صن��دوق را با ارزهای 

مختلف و در حساب های مختلف نگهداری می کرد .
وی افزود: برای اینکه نرخ ثابتی از واحدهای ارز خارجی داشته باشیم 
تا در زم��ان تهیه صورت های مالی آن را به ری��ال تبدیل کنیم، تبدیل 
هم��ه ارزهای خارجی به دالر س��بب ش��د در صورت های مالی صندوق 

کاهش قابل توجهی در منابع رخ دهد.
عضو ناظر مجلس در صندوق توس��عه ملی بیان کرد: در برنامه ششم 
توسعه، استقالل حساب های صندوق توسعه نزد هیات عامل، به صندوق 
بازگشت و اگر کسی می خواهد ارز اختصاص دهد، باید از ارزهایی باشد 
ک��ه میزان تغییرات آن نس��بت به دالر یا یورو که ب��ه عنوان ارز مرجع 
در صورت های مالی می شناس��یم، کمتر باشد و در واقع اختصاص ارزها 
مدیریت ش��ود. وی افزود: در بررس��ی دالیل کاهش میزان برابری ارزها 
نس��بت به دالر متوجه ش��دیم که بانک مرکزی اهتمام الزم را نس��بت 
به ارزهای صندوق نداش��ت؛ ارزهای روپیه و ی��وآن را مبادله می کرد و 
در مقابل دالر و یورو را در حس��اب خود ذخیره نگه می داش��ت که آثار 

نوسانی بر منابع صندوق داشته است.

صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف شد 

اختصاص 12درصد منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با تحریم

یادداشت

نقدی بر استیضاح و سوال از رئیس  جمهور

همانطور که همه مردم ایران ش��اهد بودند، از اواخر س��ال 
گذش��ته نرخ ارز ش��روع به افزایش کرد و در سال جدید این 
افزایش شدت بی س��ابقه ای یافت. متاسفانه در افکار عمومی 
مردم ایران نرخ ارز به ش��اخصی از حمیت ملی و شاخصی از 
عملکرد دولت تبدیل شده است. وقتی نرخ ارز افزایش می یابد 
عموما تصور می کنند که آس��یب بزرگی به اقتصاد رس��یده و 
دولت در مدیریت اقتصاد ناکارآمد بوده اس��ت. متاسفانه این 
تصور صحیح نیست؛ اتفاقا بنا به دالیلی که توضیح آن مجال 
دیگ��ری می طلب��د افزایش ن��رخ ارز به ط��ور منطقی به نفع 
اقتصاد ایران اس��ت، ام��ا به هر حال چون ای��ن باور غلط به 
ش��دت رواج دارد، وقتی نرخ ارز باال می رود، مخصوصا وقتی 
جهش آن س��ریع و ش��دید اس��ت، اضطراب و نگرانی در کل 
جامعه اقتصادی و افکار عمومی فراگیر می شود. طبیعی است 
که در چنین وضعیتی مجلس که آینه ملت است، این التهاب 
و نارضایتی را می خواهد منعکس کند و تمایل دارد به جامعه 

نشان دهد که نسبت به وضعیت مردم بی تفاوت نیست.
در چن��د هفته اخیر ای��ن واکنش مجلس به ش��کل طرح 
اس��تیضاح چند وزیر و طرح س��وال از رئی��س جمهور ظاهر 
شد. شاید مناسب باش��د که از منظر یک فرد دانشگاهی هم 
واکنش جامعه را م��ورد نقد قرار دهیم و هم واکنش مجلس 
را. فارغ از اینک��ه افزایش منطقی نرخ ارز پدیده مثبتی برای 
اقتص��اد اس��ت، همه می دانی��م که جهش های پ��ی در پی و 
ناگهانی و ش��دید نرخ ارز بی ثباتی و ریسک در اقتصاد ایجاد 
می کن��د که مخ��رب فعالیت بخش واقعی اقتصاد اس��ت، اما 
س��والی که کمتر به آن پرداخته می شود این است که آیا اگر 
در گذشته سیاس��ت افزایش تدریجی نرخ ارز دنبال می شد، 
شوک هایی که امروز به اقتصاد وارد می شود کمتر نمی شد؟ با 
عقل امروز همه تایید می کنیم که اگر در گذشته اقتصاد خود 
را به نرخ ارز ثابت ش��ده معتاد نمی کردیم و برعکس آن را به 
افزایش نرخ ارز عادت می دادیم وضعیت امروز کمتر شکننده 
بود و مقاومت اقتصاد در برابر اخبار بد نظیر تحریم به مراتب 
بهت��ر می بود. حال باید از خود س��وال کرد که آیا کس��ی در 
جامعه، در میان نخبگان، در مجلس و در حاکمیت از تصمیم 
دول��ت برای افزای��ش تدریجی نرخ ارز حمای��ت می کرد؟ به 
خاط��ر دارید که در دی ماه س��ال 1395 همی��ن که نرخ ارز 
کمی افزایش یافت، چقدر فضای مجازی از طعنه و تمس��خر 
دول��ت بابت افزایش نرخ ارز پر ش��د؟ واقعیت امر این اس��ت 
ک��ه تنها دول��ت در تثبیت نرخ ارز مقصر نیس��ت، بلکه همه 
کس��انی که از این سیاست غلط حمایت کردند و دولت را به 
تداوم این سیاس��ت غلط مورد حمایت قرار دادند در وضعیت 
نامطلوب فعلی مقصر هستند، لذا کسی نمی تواند دامن خود 
را از تقصیرات موجود مبرا نشان دهد. همه باید سهم خود را 
در این خطا بپذیریم و به فکر باش��یم تا در آینده این اشتباه 

را تکرار نکنیم.
نکت��ه دوم در م��ورد نح��وه واکنش مجلس به اش��تباهات 
دولت اس��ت. فرض کنیم که مجلس می خواهد دولت را بابت 
سهمش در اشتباهات تصمیم گیری مواخذه کند. روشن است 
که همه عوامل دخیل در سیاس��تگذاری ارزی و پولی و مالی 
کش��ور باید به میز پاسخگویی فراخوانده شوند. بسیار عجیب 
اس��ت که در این گیرودار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
که هیچ مس��ئولیتی در قبال سیاس��ت ارزی، سیاست پولی 
و سیاس��ت مالی نداش��ته است به مسلخ اس��تیضاح کشانده 
می شود و شائبه سیاسی بودن یا غرض ورزی برخی چهره  های 

سیاسی را به ذهن متبادر می کند.
به اعتقاد اینجانب واکنش درس��ت مجلس باید این می بود 
که س��وال می کرد ک��ه حداقل ایده غلط تثبی��ت نرخ ارز در 
4200 تومان و ممنوع کردن مبادالت غیررس��می توسط چه 
کسی در جلسه فروردین ماه مطرح شد؟ هر کس که این ایده 
غلط را در شورای مذکور مطرح کرد و جا انداخت می بایست 
بعد از شکس��ت خوردن این طرح توسط دولت مورد مواخذه 
قرار می گرفت و حتی عزل می ش��د. واکنش درس��ت مجلس 
ای��ن می بود که به دولت می گفت اگر ت��و نمی توانی در عزل 
عام��ل این تصمیم غلط تصمیم بگیری، ما با اس��تیضاح این 
کار را خواهیم کرد. اش��تباه بزرگ دولت این بود که اشخاص 
دیگری ایده غلط اینکه در تامین ارز هیچ مش��کلی نداریم و 
می توانی��م همه نیازه��ای ارزی را به هر مق��دار تامین کنیم 
را مط��رح کردند، اما اعالم آن را به آق��ای جهانگیری واگذار 
کردند. نتیجه آنکه وقتی این ایده شکست خورد، اعتبار آقای 
جهانگی��ری مخدوش ش��د؛ در حالی که درس��ت این بود که 
اعتبار چهره یا چهره های اقتصادی مدافع این ایده می بایست 
مخ��دوش و کارنامه آن ش��خص یا اش��خاص بای��د بابت این 
سیاست غلط لکه دار می ش��د. واکنش صحیح مجلس نسبت 
به دولت باید این باشد که از آقای روحانی و آقای جهانگیری 
و کلیه اعضای غیراقتصادی دولت بخواهند از تحمیل نظرات 
به هر ش��کل خودداری کنند و مس��ئوالن اقتصادی دولت را 
در قبال سیاس��ت های اقتصادی مس��ئول معرفی کنند و آنها 
را به پاسخگویی در قبال تصمیمات و سیاست ها فرا بخوانند. 
متاس��فانه نه تنها چنین مطالبه ای توسط نمایندگان مجلس 
صورت نگرفته است، بلکه آنها با موج افکار عمومی سرگردان 
همراه شده اند و اوال آقای ربیعی که نقشی در این تصمیمات 
غلط نداش��ته را مورد استیضاح قرار داده اند و ثانیا قبح سوال 

از رئیس جمهور را به سادگی شکستند.
قطعا این امر آب به آسیاب ترامپ است که می خواهد نشان 
دهد نه تنها نظام اقتصادی بلکه نظام سیاس��ی ایران در برابر 
فش��ارهای آمریکا شکننده اس��ت. امید است در روزهای آتی 
نمایندگان مجلس واکنشی که شایسته است را نشان دهند و 

با تصمیمات خود موجب شادی دشمنان نشوند.
منبع: ایسنا 
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 در س��ه ماهه گذشته، چین اعالم کرده است که در برابر اقدامات ایاالت 
متحده مقاومت خواهد کرد. در این سه ماه، تحریم های ایاالت متحده علیه 
ایران اجرایی می ش��ود که می تواند صادرات نفت کشور را به صفر برساند و 
بازار جهانی نفت را با رشد همراه کند. در همین زمینه، بلومبرگ گزارشی 
درباره وضعیت خریداران نفت ایران بعد از تحریم های آمریکا منتشر کرده 
اس��ت. طبق این گزارش، در حال حاضر نشانه هایی وجود دارد که صادرات 
نفت ایران با مشکل مواجه شده است. همچنین برخی بیمه گران بین المللی 

پوشش حمل و نقل محصوالت را متوقف کرده اند.
فش��ارهای آمریکا، خریداران نفت را ملزم ب��ه کاهش واردات از ایران 
می کند. در غیر این صورت ش��رکت هایی که با ایران همکاری می کنند 
از سیس��تم مالی و بانک��ی آمریکا حذف خواهند ش��د. در این گزارش، 
خالص��ه ای از واکنش ها و موقعیت ه��ای واردکنندگان نفت ایران آورده 
شده اس��ت. داده های به دست آمده در این گزارش از ردیابی تانکرها و 

توسط گروه بلومبرگ به دست آمده است.
چین

نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 675 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 26درصد

سهم واردات )دسامبر-مه(: 7درصد
دولت چه گفته اس��ت: چین گفته اس��ت که خرید خ��ود را از ایران 
کاهش نمی دهد و تقاضای ایاالت متحده را رد کرده اس��ت. س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارجه چین در ماه ژوئن گفت: چین همچنان به همکاری 
با ایران بدون نقض تعهدات بین المللی ادامه خواهد داد. در ماه جوالی، 

چین پول واردات نفت از ایران را به یوان پرداخت.
شرکت ها چه گفته اند: شرکت های چینی صحبتی نکرده اند.

هند
نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 597 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 23درصد

سهم واردات )نوامبر-آوریل(: 11درصد
دولت چه گفته اس��ت: وزیر امور خارجه هن��د همان ابتدا اظهار کرد 
که این کش��ور تنها از تحریم های س��ازمان ملل پیروی خواهد کرد، اما 
ب��ه گزارش رویترز، بعد از آن در ماه ژوئن، وزیر نفت هند در دیداری با 
فعاالن حوزه نفت این کشور از آنها درخواست کرد تا برای یک سناریوی 
»جدی یا صفر« از واردات نفت ایران از ماه نوامبر آماده ش��وند. در حال 
حاضر این کشور در حال تالش برای یافتن راه های جایگزین پرداخت و 

توانایی ادامه خرید از ایران است.
ش��رکت ها چه گفته اند: رئیس ش��رکت نفت هند در ماه جوالی گفته 
بود: اگر صادرات نفت ایران به صفر برسد، عربستان سعودی می تواند به 
تنهایی بخشی از کمبود عرضه جهان را پوشش دهد. ما پالن های زیادی 

داریم و کامال آماده هستیم.
دو شرکت IOC و Bharat Petroleum Corp میزان خرید نفت 
ایران را در ماه جوالی حفظ کردند و ش��روع به خرید نفت برای تحویل 
Hind - هااه آگوس��ت کرده اند. در عین حال بعید به نظر می رس��د ک
stan Petroleum Corp، س��ومین پاالیش��گاه بزرگ هند، به خرید 

نفت ایران ادامه دهد.
پاالیش��گاه منگال��ور و Petrochemicals در گزارش س��االنه خود 

گفته ان��د که در ح��ال جایگزین کردن منابع از کش��ورهای دیگر مانند 
 Reliance اس��ترالیا هستند. بررسی های بلومبرگ نش��ان می دهد که
Industries Ltd، بزرگ ترین ش��رکت پتروش��یمی نفت هند، میزان 

واردات نفت ایران در ماه ژوئن را کاهش داد.
کره جنوبی

نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 286 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 11درصد

سهم واردات )دسامبر-مه(: 10درصد
دول��ت چه گفته اس��ت: به گفته یکی از مقام��ات وزارت امور خارجه 
کره جنوبی، این کش��ور منتظر پاسخ رس��می از سوی ایاالت متحده در 
مورد اجازه و معافیت تحریم برای خرید از نفت ایران اس��ت. این کشور 

در ماه ژوئن، برخی از واردات را به حالت تعلیق درآورد.
ش��رکت ها چه گفته اند: پاالیشگاه های این کشور میعانات گازی ایران 
را با سوخت هایی مانند نفتا از کشورهای دیگر جایگزین می کنند. حتی 
برخی ش��رکت ها برای تامین مواد مورد نیاز ژوئیه و آگوس��ت به س��ایر 

تامین کنندگان هجوم بردند.
ژاپن

نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 125 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 5درصد

سهم واردات )دسامبر-مه(: 4درصد
دولت چه گفته است: از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، ژاپن به 
دنبال معافیت هایی از س��وی این کشور است. وزیر امور خارجه ژاپن در 

اوایل ماه آگوست گفت که مذاکرات ادامه دارد.
ش��رکت ها چه گفته اند: صنعت پاالیشگاهی ژاپن از دولت می خواهند 
که مذاکرات را با ش��دت ادامه دهد تا تحریم های جدید علیه ایران لغو 

شود.
برخ��ی ش��رکت ها مانن��د MUFG Bank، Mizuho Bank ب��ه 
توزیع کنندگان نفت گفته اند که ممکن است آنها به زودی معامالت شان 

با ایران را متوقف کنند.
پاالیشگاه ها می گویند بانک ها معامالت مربوط به ایران که را 8 مه یا 

بعدتر امضا شده را دیگر انجام نمی دهند.
امارات متحده عربی

نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 127 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 5درصد

دولت چه گفته اس��ت: روابط دیپلماتیک امارات متحده عربی و ایران 
محدود است. سفیر این کشور در سال 2016 ایران را ترک کرد. حاکم 
این کش��ور، متحد آمریکا است و از تالش برای جلوگیری از نفوذ ایران 
در منطق��ه حمایت می کند. دوبی، مرکز تج��اری امارات متحده عربی، 
جایی است که بازرگانان با تجار ایرانی معامالت شان را انجام می دهند.

شرکت ها چه گفته اند: شرکت ملی نفت امارات متحده عربی، در حال 
تالش برای جایگزین کردن محموله های ایران است.

اتحادیه اروپا
نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 516 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 20درصد

سهم واردات )دسامبر-مه(: 5درصد

دول��ت چه گفته اس��ت: به گفت��ه فدریکا موگرینی، رئیس سیاس��ت 
خارجی اتحادیه اروپا، اتحادیه مصمم است تا برجام را حفظ کند، چراکه 

آنها معتقدند پیامدهای رها کردن آن فاجعه بار است.
اما ماه ژوئیه، ایاالت متحده به درخواس��ت فرانسه، انگلیس و آلمان و 

معافیت از تحریم ها برای همکاری با ایران مخالفت کرد.
پروژه ه��ای   ،OMV AGش��رکت گفته ان��د:  چ��ه  ش��رکت ها 
س��رمایه گذاری اش در ای��ران را متوقف ک��رده، اما هنوز ب��رای واردات 
Plac -  صصمیمی نگرفته اس��ت. به گ��زارش رویترز، بانک سوییس��ی
ments SA به مش��تریان خود گفته است که تا 30 ژوئن، تامین مالی 

کاالهای نفتی ایران را متوقف خواهد کرد.
ایتالیا

نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 154 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 6درصد

سهم واردات )دسامبر-مه(: 13درصد
ایران مهم ترین تامین کننده پاالیش��گاه Saras SpA اس��ت، اما این 

پاالیشگاه با انعطاف پذیری که در عملیات خود دارد، نگران نیست.
اسپانیا

نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 119 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 5درصد

سهم واردات )دسامبر-مه(: 9درصد
بعضی از ش��رکت های این کشور، واردات شان را از ماه جوالی متوقف 

کرده اند.
فرانسه

نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 94 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 4درصد

سهم واردات )دسامبر-مه(: 10درصد
توتال س��هم خود در توسعه میدان نفتی پارس جنوبی را تحویل داد. 
پاتریک پوی��ان در ماه ژوئیه گفت: در چارچ��وب قانونی ایاالت متحده 

نمی توانیم در ایران کار کنیم.
یونان

نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 66 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 3درصد

سهم واردات )دسامبر-مه(: 16درصد
این کشور وارداتش از ایران را در ماه ژوئن به صفر رسانید، اما در ماه 

ژوئیه دوباره افزایش داد.
ترکیه

نفت در جریان )ژانویه-ژوئن(: 176 هزار بشکه در روز
سهم صادرات قابل مشاهده )ژانویه-ژوئن(: 7درصد

سهم واردات )دسامبر-مه(: 49درصد
دولت چه گفته است: وزیر امور خارجه ترکیه اواخر ماه ژوئن گفت که 

ترکیه در تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت نخواهد کرد.
وزیر س��ابق اقتصاد ترکیه هم در ماه ژوئن اعالم کرده بود که تصمیم 
ای��االت متح��ده ربطی به ترکیه ندارد و این کش��ور ملزم به اجرای این 
تحریم ها نیست، مگر اینکه تحریم های سازمان ملل متحد وجود داشته 

باشد. 

خریداران نفت ایران در برابر تحریم های آمریکا چه می کنند؟

گزارش بلومبرگ از واقعیت بازار نفت ایران

یک اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه رئیس کل جدی��د بانک مرکزی 
کارش را بلد اس��ت، از بس��ته جدید ارزی ارائه شده توسط او استقبال 
کرد. محمود باغجری - مدرس دانش��گاه ش��هید بهش��تی تهران - در 
گفت وگ��و با ایس��نا، با بی��ان اینکه رئی��س کل بانک مرک��زی باید از 
همان ابتدا یک اقتصاددان و نه یک حس��ابدار می بود، گفت: تنها یک 
اقتصاددان می تواند پیچیدگی های اقتصاد کالن را درک کند. واقعیت 
این است که نگاه آقای سیف به مسائل پولی جزئی بود؛ چراکه ایشان 

حسابداری خوانده بودند.
او ب��ا بیان اینک��ه بیمه مرک��زی و بانک مرکزی هدای��ت و کنترل 
بازاره��ای زیر نظر خود را دارند، به س��ابقه خدم��ت عبدالناصر همتی 
در بیم��ه مرکزی هم اش��اره کرد و گفت: ایش��ان زمان��ی که در بیمه 
مرکزی هم بودند توانستند چارچوب منظم و باثباتی را در آن مجموعه 
طراحی کنند که س��ال های س��ال خوب کار کرده است. حضور او در 

بانک مرکزی هم در واقع نقطه قوتی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
وی با اش��اره به صحبت های همتی هنگام رونمایی از بس��ته جدید 
ارزی با بیان اینکه او با تاکیدش بر مکانیس��م بازار آزاد نش��ان داد که 
قصد ندارد خودش را فریب دهد، اظهار کرد: بازار یک مکانیسم عرضه 
و تقاض��ا دارد که ب��ا این فرض ما باید ارزهای حاصل از پتروش��یمی، 
ف��والد و مع��ادن را در این بازار عرضه کنیم ت��ا بتواند به تقاضای بازار 
و واردات پاس��خ دهد. باغجری با بی��ان اینکه صرف اعالم جرم نکردن 
علیه مبادالت ارزی در بازار ارز باعث شفاف ش��دن مبادالت می ش��ود، 
گفت: همین شفاف شدن مبادالت باعث می شود تا بازار بتواند به حالت 

تعادل برگردد مشروط بر اینکه اتفاق سیاسی خاصی پیش نیاید.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه اگر ارز پتروش��یمی ها، معادن و 
فوالد وارد بازار می شد، دالر تا 12 هزار تومان باال نمی رفت، ادامه داد: 
واقعیت این اس��ت که باید دیگ��ر دالر 4200 تومانی را فراموش کنیم 

و ب��ه لحاظ علمی و اقتصادی هم که بخواهی��م بحث کنیم، دالر باید 
در کانال 8000تومان باش��د؛ ضمن اینکه به کاالهای اساس��ی هم ارز 
یارانه ای تعلق می گیرد. برای حمایت از اقشار ضعیف و حقوق بگیریان 

باید میزان حقوق ها و مستمری ها را افزایش دهیم.
ب��ه گزارش ایس��نا، در سیاس��ت جدی��د ارزی به غی��ر از کاالهای 
اساس��ی و دارو که با نرخ 4200 تومان وارد می ش��ود، تمامی کاالهای 
واردات��ی دیگ��ر که مورد تایی��د وزارت صنعت، مع��دن و تجارت قرار 
می گیرد، براس��اس نرخ تعیین ش��ده در بازار ثانویه وارد خواهند شد. 
بازار ثانویه محلی برای عرضه ارز ناش��ی از صادرات غیرنفتی از جمله 
پتروش��یمی ها، فلزات و 20درصد دیگ��ر از صادرات غیرنفتی بوده و با 
ن��رخ توافقی بی��ن واردکننده و صادرکننده و ب��ا نظارت بانک مرکزی 
انجام می شود. تاکنون نرخ مورد نظر برای قیمت گذاری در بازار ثانویه 

اعالم نشده است. 

بانک مرکزی از همان ابتدا هم به اقتصاددان نیاز داشت، نه حسابدار

استقبال از بسته جدید ارزی

مسکن

آیا قیمت مسکن کاهش خواهد یافت؟
اثر ضربه گیر ارزی در بازار مسکن

کارشناس��ان مسکن معتقدند کاهش نرخ ارز در صورتی که 
بر کاهش قیمت برخی از نهاده های س��اختمانی اثر مستقیم 
داشته باشد، می تواند با متعادل کردن قیمت تمام شده تولید 
مس��کن، منج��ر به افت قیمت مس��کن ش��ود. در واقع، روند 
کاهشی نرخ دالر و سکه در کوتاه مدت منجر به تعدیل قیمت 
مسکن می شود، اما فشارهای خارجی به عنوان عامل رکودزا، 
صنایع و فعالیت های جانبی بخش مس��کن را تهدید می کند 

که می تواند به رکود تورمی این بازار منجر شود.
به گزارش ایس��نا، اصالح سیاست های ارزی به عنوان اولین 
عامل ب��رای جلوگی��ری از ضربات رکودزا در بخش مس��کن 
عمل می کند. تجربه نش��ان داده هرگاه بازار ارز دچار التهاب 
ش��ده بخش مسکن نیز هرچند به ورطه رکود کشیده شده از 
بازارهای موازی تاثیر گرفته اس��ت. امسال اما یک اشتباه در 
س��رکوب ارزی و تالش بی حاصل برای کنترل آن در محدود 
4200تومان به جهش بیشتر قیمت ها از یک سو و ایجاد رانت 
از س��وی دیگر منجر ش��د. در این شرایط فعاالن بازار مسکن 

تالش کردند خود را با انتظارات تورمی تطبیق دهند.
اما مس��ائل خارجی که باعث الته��اب در بازارهای غیرمولد 
ای��ران ش��د کماکان به ق��وت خود باقی اس��ت و می تواند در 
میان مدت بخش مس��کن را به س��مت رکود بکش��اند. رئیس 
جمه��ور آمری��کا از روز گذش��ته اولی��ن دور تحریم ها علیه 
ایران را کلید زد. کارشناس��ان می گویند اگر به تفاهماتی در 
روابط بین الملل دس��ت پیدا نکنیم باید با استفاده از ظرفیت 
کش��ورهای اروپایی، روسیه، چین و هند و نیز توان داخلی به 
دنبال راهکارهایی برای کاهش اثرات تحریم باش��یم؛ هرچند 
به طور کامل نمی توان بازارها را از گزند تحریم ها در امان نگه 
داشت. با این وجود می توان برای سوق دهی اقتصاد به سمت 

مصونیت، گام هایی برداشت.
 بازار مس��کن طی پنج سال اخیر با ثبات قیمت همراه بود. 
حتی س��ال قبل در برخی ماه ها در مناطق شمال شهر تهران 
ش��اهد کاهش قیمت نقطه به نقطه بودیم، اما از اواخر س��ال 
گذش��ته جهش قیمت ارز و سکه تاثیر تورمی در بازار مسکن 
ایجاد کرد و از ابتدای امس��ال قیمت ها روند صعودی به خود 
گرفت تا اینکه در تیرماه به میانگین رش��د 54درصد نس��بت 
به ماه مشابه سال قبل رسید. بررسی واکنش این بازار حاکی 
از آن اس��ت که عمده تقاضا از دو س��مت س��رمایه گذاری و 
س��وداگری صورت گرفته اس��ت. به طور مثال تیرماه س��ال 
گذشته شاهد کاهش 1.6درصدی میانگین قیمت منطقه یک 
بودیم، اما امس��ال به یکباره قیمت ها 55درصد رش��د نش��ان 
داد. ای��ن نمایه حاکی از آن اس��ت که عم��ده خرید و فروش 
در مناط��ق دارای س��رانه های مصرفی باال هم اکنون توس��ط 

نوسان گیران انجام می شود.
س��لمان خادم المله � کارش��ناس اقتصاد مس��کن � درباره 
اثرگذاری بسته ارزی بر بازار مسکن گفت: بسته ارزی به نظر 
می رس��د، حداقل روی کاغذ نس��بت به آنچه که یکی دو ماه 
قبل اجرایی می شد بس��یار عاقالنه تر است. اوال بانک مرکزی 
مقداری حضور جدی ت��ری پیدا می کند و نقش تثبیت کننده 
دارد. تعیی��ن ن��رخ را در اختیار بازار آزاد می گ��ذارد که این 
فض��ای رقابتی می تواند به افزای��ش عرضه و کاهش قیمت ها 

منجر شود.
وی اظه��ار کرد: در عی��ن حال به یک نکته توجه داش��ته 
باش��یم که اتفاقات دی ماه 1396 ب��ه بعد در فضای اقتصادی 
کش��ور و بازارها عامل اصلی تورم اس��ت. به ه��ر حال آمریکا 
در ی��ک فرآیندی تصمیم به افزایش فش��ار اقتصادی بر ایران 
گرف��ت. تصمیم گرفتند بانک های م��ا را محدود کنند، اجازه 
ف��روش نفت و ورود دالر به کش��ور را ندهند. این آیتم ها اگر 
با همین وضعیتی که االن هس��تیم پیش برود ش��رایط آینده 
را س��خت خواهد کرد. بسته ارزی یک اقدام کوتاه  مدت است 
برای اینکه از سیاس��تگذاری های اش��تباه داخلی که خودمان 
ایجاد کردیم فاصله بگیریم. منتها مش��کل این اس��ت که در 
بحث سیاس��ت خارجی، یک دش��من که ق��درت باالیی دارد 
تصمی��م گرفته اقتصاد ما را فلج کند. تجربه هم نش��ان داده 
ک��ه می تواند لطماتی به اقتصاد ما بزن��د، بنابراین اگر تحریم 
آمریکا با همین سرعت و شدت باشد و توافقی صورت نگیرد، 

آیتم هایی شبیه  بسته ارز هم طبیعتا پاسخگو نخواهد بود.
به گفت��ه خادم المله، کارایی بس��ته برای زمانی اس��ت که 
ش��رایط از چی��زی که االن هس��ت بدتر نش��ود. در غیر این 
صورت بس��ته هم برای ایجاد تع��ادل در بازارها کافی نخواهد 
بود. بخش مس��کن با 1200حرفه و صنعت در ارتباط اس��ت 
که طبیعتا فش��ارهای اقتصادی باع��ث رکود در این بخش ها، 
کاهش تولید و باال رفتن قیمت مس��کن خواهد ش��د و توان 
خری��داران مصرفی از بین م��ی رود، بنابراین معامالت کاهش 

پیدا می کند و ما وارد فاز رکود جدی خواهیم شد.
وی تاکید کرد: ش��رایط آینده می توان��د میل به زندگی در 
ش��هرهای بزرگ را از سوی هر دو قشر مرفه و ضعیف کاهش 
دهد. کسانی که توان مالی دارند به مناطق خوش آب و هوای 
اطراف شهرهای بزرگ می روند و اقشار پایین برای کاستن از 
هزینه های مسکن به شهرهای اقماری کوچ می کنند، بنابراین 
اگ��ر دولت می خواه��د کاری بکند باید تمرک��ز خود را  روی 
تامین مس��کن دهک های ضعیف در اطراف کالنش��هرها قرار 

دهد.
گفتنی است طی تیرماه 1397 به دلیل رشد لجام گسیخته  
قیمت ها، معامالت نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتی��ب 9.2 و 7درصد کاهش یافت. طب��ق گزارش بانک 
مرکزی، متوس��ط قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه نسبت 
ب��ه خردادم��اه  460 هزار توم��ان افزایش یافت��ه و به رقم 6 
میلی��ون و 970 هزار تومان در هر متر مربع رس��یده اس��ت. 
در این میان بیش��ترین رشد در منطقه 5 به ثبت رسیده که 
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل 71.8درصد افزایش قیمت را 
نش��ان داد و به متری 8 میلیون و 880 هزار تومان رسید. در 
منطقه 5 تنها از خردادماه تا تیرماه میانگین قیمت 550 هزار 

تومان افزایش یافت.
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بسته ارزی معجزه نمی کند

از نکات مثبت در بس��ته ارزی دولت، خارج کردن ارز مسافرتی از 
دایره ارزهای یارانه ای اس��ت، ام��ا امیدواریم در آینده نه چندان دور 
بانک مرکزی جزییات بیشتری از این تصمیم را علنی کند از جمله 
اینکه عدم پرداخت ارز یارانه ای تمام مسافرت ها را شامل می شود و 
س��فرهای زیارتی و عتبات هم از این دایره خارج است. ارز ماحصل 
پول نفت و ص��ادرات و متعلق به عموم مردم ایران اس��ت بنابراین 
80میلیون نفر نباید هزینه س��فرهای چندباره 2میلیون نفر به قصد 
زیارت را بدهند و از س��وی دیگر براس��اس شرع اسالم مسلمانی به 
س��فر زیارتی می رود که مستطیع اس��ت. با توجه به شرایط کنونی 
ارزی کش��ور از نظ��ر ش��رعی و اجتماعی تخصی��ص یارانه ارزی به 
سفرهای زیارتی مجاز نیست و این امید وجود دارد که بانک مرکزی 

هرچه زودتر جزییات بسته ارزی در این باره را اعالم می کند.
دیگر نکته مثبت بس��ته ارزی مجاز اعالم کردن واردات طال و ارز 
بدون مالیات و تعرفه و محدودیت اس��ت. از آنجایی که آمریکایی ها 
تالش می کنند حس��اب های ایرانیان در خارج از کشور را بگیرند و 
مانع نقل و انتقال وجوه ش��وند، مردم عادی می توانند با استفاده از 
چنین مقرراتی که مش��مول تحریم ها نیست طال و ارز به ایران وارد 
کنند. این تصمیم ضدتحریمی و مردمی است با این حال اثرگذاری 

و میزان حجم آن مشخص نشده است.
در بس��ته ارزی خرید و فروش ارز و فعالیت بازار آزاد مجاز اعالم 
ش��ده اس��ت. این تصمیم به ظاهر مثبت اس��ت اما من آن را خیلی 
راهگش��ا نمی بینم چراکه می��زان معامالتی که در ب��ازار آزاد انجام 
می شود بسیار محدود است. انتقال وجوه در بانک های خارجی آسان 
نیس��ت. فروشنده ارز که به طور معمول صادرکننده است، محصول 
را فروخت��ه و ارز را دریاف��ت کرده و این ارز برای مثال به حس��اب 
بانکی در س��نگاپور واریز شده است. متقاضی این ارز می خواهد ارز 
مورد نیازش را از این صادرکننده خریداری کرده و به آلمان، فرانسه 
ی��ا هر کش��ور دیگری که قصد خری��د از آن را دارد منتقل کند. در 
ش��رایط کنونی که انتقال وجه به دلیل اصرار آمریکایی ها و شرکای 
بانکی ش��ان در تحریم ایران به سختی انجام می شود، رشد معامالت 
ارزی  ب��ازار آزاد محدود باقی خواهند مان��د. درواقع تحریم ها مانع 

اثرگذاری بازار آزاد در تثبیت نرخ ارز خواهد شد.
دیگر نکته بحث برانگیز در بس��ته ارزی دولت مس��ئله گش��ایش 
س��پرده  های ارزی است. هرچند رئیس بانک مرکزی از تضمین این 
سازمان درباره س��پرده های ارزی مردم می گوید، اما بعید است که 
با توجه به تجربه گذش��ته مردم دوباره به نظ��ام بانکی در این باره 
اعتماد کنند. در گذشته بانک های دولتی اقدام به بازگشایی سپرده 
ارزی کردند اما در زمان مطالبه س��پرده گذاران اعالم شد که مردم 
می توانند معادل ریالی ارز سپرده ش��ده را دریافت کنند که البته به 
نرخ دولتی محاس��به می ش��د. با توجه به این تجربه تصور نمی کنم 
کس��ی دوب��اره در این باره به نظام بانکی ای��ران اعتماد کند چراکه 
مدیریت مناسبی در زمینه حفظ و صیانت از سپرده ها وجود ندارد.
سودی که اکنون از سوی بانک ها به سپرده گذاران پرداخت می شود 
مخاطره آمیز اس��ت. حجم نقدینگی با س��رعت در کشور رو به افزایش 
است و یک علت بروز این بیماری در اقتصاد ایران سیستم حسابرسی 
بانک  هاست. بانک ها در ترازنامه های مالی درآمدی را نشان می دهند که 
واقعی نیست و موهوم است. اظهار درآمد موهوم از سوی بانک ناشی از 
تسهیالتی است که آن ها اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده اند و 
براساس تعهد مشتری آن را به مجموعه درآمدهای شان اضافه می کنند. 
بانک مرکزی اگر تصمیم به اصالح نظام بانکی دارد بهتر است در گام 
اول به حسابرسی و گزارشگری مالی بانک ها بپردازد و آن را تغییر دهد 
تا بانک ها براساس نظام نقدی کار کنند، نه تعهدی و درآمدی که وجود 
ندارد را محاسبه نکنند. غول عظیم نقدینگی که ریشه در این مشکل 
دارد، تورم در کشور را به 40 تا 50درصد می رساند. این روند نامطلوب 
تا زمانی که بانک  مرکزی در این باره اقدام نکند ادامه خواهد داش��ت. 
از س��وی دیگر تا زمانی که روابط بانکی ما با دنیا حل نش��ود به رش��د 
اقتصادی نمی رسیم و احتمال حصول رشد منفی در اقتصاد زیاد است.

تغییر مدیران، دردی از اقتصاد درمان 
نمی کند

ب��ه گفته یک اقتص��اددان، در حال��ی که کش��ور نیازمند اصالح 
ش��رایط مدیریتی است، هنوز سیاستمداران ایرانی به تغییر مدیران 

می اندیشند.
بایزید مردوخ��ی در گفت وگو با خبرآنالین گفت: برای برون رفت 
از ش��رایط کنونی الزم است برنامه مدیریت را تغییر دهیم، اما هنوز 
می بینی��م مجلس محترم درگی��ر تغییر مدیران و ن��ه رویکردهای 

مدیریتی کشور است.
او ب��ا تاکید بر اینکه پروژه مدیریت تغییر، مهم ترین اولویت برای 
ایران اس��ت، اف��زود: همین حاال در فاصله ای بس��یار کوتاه، مجلس 
دوباره دست به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زده است 
در حالی که نمایندگان متقاضی استیضاح کاش به این سوال پاسخ 

دهند که ربیعی باید چه می کرد که تاکنون انجام نداده است.
به گفته وی، در س��ایه مشکالت س��اختاری هر تالشی به نتیجه 
نمی رس��د و تا زمانی که ریش��ه ها اصالح نش��ود، چگون��ه می توان 

امیدوار بود با تغییر مدیران کشور، وضعیت بهبود یابد .
این کارش��ناس اقتصادی گفت: ام��روز خیلی ها صحبت از اصالح 
تیم اقتصادی می کنند در حالی که اگر وضعیت اقتصادی ما وابسته 
به این تیم اقتصادی اس��ت، تغییرش می تواند مش��کل را حل کند 
اما در حقیقت مش��کل اصلی این نیس��ت. وی در پاس��خ به اینکه 
آیا چاره اقتصاد در دس��ت سیاس��ت اس��ت؟ گفت: باید واقعیات را 
بپذیریم. تاثیر سیاس��ت بر اقتصاد ملموس اس��ت. هر کسی فعالیت 
اقتصادی می کند، در چارچوب قانون و مقررات، چارچوب سرزمینی 
و چارچوب بین المللی فعالیت خود را س��امان می دهد، اما در ایران 

هیچ کدام از این چارچوب ها در وضعیت مناسب نیست.
 

یادداشت

در حالی از س��اعت های پایانی دوشنبه شب و با دستور دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا عمال تحریم های یک جانبه این کش��ور علیه ایران 
بازگش��ته اس��ت که دولت حس��ن روحان��ی در یک برنامه ری��زی مالی 
و بانک��ی همه جانبه به دنبال کنترل التهابات بازار اس��ت. در ش��رایطی 
ک��ه کارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادی از هفته های گذش��ته پیش بینی 
می کردند با نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم ها، بازارهای مالی کشور 
دستخوش التهابات شدید شود، دولت با ارائه بسته ارزی از روز دوشنبه 
و بازگش��ایی دوباره صرافی ها از روز سه ش��نبه و همچنی��ن ارائه اوراق 
س��پرده بانکی با نرخ س��ود 18درصد، به دنبال آن است که التهاب بازار 
را کنت��رل کند و جلوی تخریب م��وج نقدینگی را که می تواند بازارها را 

دچار بحران کند، بگیرد.
در واق��ع، با رونمایی از بس��ته ارزی بانک مرکزی، موج مثبت کاهش 
قیمت ها در بازار ش��روع شد و دالر تا مرز 10 هزار تومان کاهش قیمت 
پیدا کرد و حاال باید منتظر بود و دید صرافی ها پس از 115 روز، اولین 
روز کاری خ��ود را چگون��ه آغ��از می کنند و نخس��تین قیمتی که روی 

تابلوها نقش می بندد، چقدر است.
بازگشایی دوباره صرافی ها

بسته ارزی جدید دولت که از روز دوشنبه کلید خورده است و از روز 
گذش��ته با بازگشایی صرافی ها و برداش��تن مهر قاچاق از روی خرید و 
فروش ارز وارد فاز جدیدی خواهد ش��د در واقع امکانی را ایجاد می کند 

که م��ردم بتوانند به صورت آزادانه و بدون نیاز به دالالن، ارز مورد نیاز 
خود را برای مصارفی مانند مسافرت و . . . را خریداری کنند. این اتفاق 
می توان��د ت��ا حدود زیادی التهاب بازار را کنت��رل کند و جلوی خرید و 
فروش ه��ای زیرزمینی را بگی��رد. همچنین با این اتف��اق بانک مرکزی 
می تواند در عمل هم بر رفتار و عملکرد صرافی ها نظارت داش��ته باش��د 
و جلوی ش��کل گیری بازارهای کاذب را بگیرد. عالوه بر این قرار است با 
راه اندازی بازار ثانویه ارزی، تمام ارزهای صادرات غیرنفتی وارد این بازار 
ش��وند و تجار و فعاالن اقتصادی ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه 
کند؛ اقدامی که آن هم می تواند به ایجاد تعادل در بازار ارز منجر شود.
با این همه، از روز دوش��نبه و با رونمایی از بس��ته پیش��نهادی بانک 
مرک��زی، موج مثبت کاهش قیمت ها در بازار ارز ش��روع ش��د و دالر تا 
مرز 10هزار تومان کاهش قیمت پیدا کرد و حاال باید منتظر بود و دید 
صرافی ها اولی��ن روز کاری خود را بعد از چند ماه چگونه آغاز می کنند 

و نخستین قیمتی که روی تابلوها نقش می بندد، چقدر خواهد بود.
افزایش سود سپرده برای چند روز

از س��وی دیگر، بان��ک مرکزی در کنار تالش ب��رای ایجاد آرامش در 
ب��ازار ارز و ط��ال، به دنبال آن اس��ت ک��ه همزمان با ش��روع تحریم  ها، 
اثرات منفی ای ک��ه می تواند حرکت موج نقدینگی در بازارهای مختلف 
ایجاد کند را با جمع آوری بخش��ی از ای��ن نقدینگی کنترل کند. طبق 
آمارهای رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان خردادماه امسال 

1582هزار میلیارد تومان اعالم ش��ده است، آن هم در حالی که میزان 
نقدینگی در پایان اس��فندماه سال گذش��ته  1530 هزار میلیارد تومان 
بوده اس��ت و ظرف 3 ماه 82 هزار میلیارد تومان رش��د داش��ته است. 
باتوجه به این رشد سرکش نقدینگی و آثار زیانبار آن حاال بانک مرکزی 
با افزایش اوراق س��پرده بانکی به 18درصد از 15درصد از روز سه شنبه 
و ب��ه مدت ش��ش روز به دنبال جمع آوری بخش��ی از نقدینگی اس��ت. 
بان��ک مرکزی به برخ��ی از بانک ها این اجازه را داده اس��ت تا اقدام به 
عرضه اوراق گواهی س��پرده با نرخ سود 18درصد برای شش روز کاری 
کنند. بنابراین از روز سه شنبه 16 مرداد تا 22 مردادماه شعب بانک های 
منتخب، در سراسر کشور تعداد محدودی اوراق گواهی سپرده مدت  دار 
ویژه س��رمایه گذاری )عام ( را با نرخ سود علی الحساب 18درصد ساالنه 
عرضه می کنند. این اوراق با سررس��ید یک س��اله، با نام و قابل بازخرید 
قبل از سررسید با نرخ 16درصد ساالنه از تاریخ انتشار را دارد. همچنین 
این اوراق معاف از مالیات اس��ت و سود علی الحساب آن ماهانه پرداخت 

می  شود.
در پایان، باید به انتظار نشس��ت و دی��د آیا بانک مرکزی با دو راهکار 
افزایش سود سپرده بانکی و بازگشایی صرافی ها، می تواند التهاب بازار را 
کنترل می کند؟ این در حالی است که فعاالن اقتصادی با خوش بینی به 
بسته ارزی بانک مرکزی نگاه می کنند و سرانجام خوشی را برای کنترل 

التهاب بازار با بسته جدید ارزی در نظر می گیرند.

افزایش سود سپرده بانکی و بازگشایی صرافی ها، التهاب بازار را کنترل می کند؟

2 راهکار بانک مرکزی برای کنترل بازار

آنط��ور که از کانون صرافان خبر رس��یده اس��ت، طی جلس��اتی که 
صرافی ها با بانک مرکزی داشته اند، قرار شده آیین نامه مربوط به اجرای 
ضوابط دستورالعمل فعالیت صرافی ها در قالب بسته جدید ارزی، نهایی 

و به زودی اجرایی شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، قرار بود طبق سیاس��ت های بس��ته جدید ارزی 
صرافی ه��ا بار دیگ��ر فعالیت عادی خ��ود را از آغاز کنن��د و معامالت 
اس��کناس ارز را که از مدت ها پیش برای آن ها ممنوع شده بود، از سر 
بگیرند. با توجه به اینکه روز سه ش��نبه، اولین روز اجرای بس��ته ارزی 
است و انتظار می رفت که صرافی ها طبق دستورالعمل کار خود را آغاز 
کنند، اما مش��اهدات میدانی نش��ان داد که آن ها فعال منتظر رس��یدن 

دستورالعمل و آیین نامه بوده و تا ابالغ آن منتظر خواهند ماند.
اما آخرین خبرهایی که از کانون صرافان اعالم ش��ده از این حکایت 
دارد که آن ها در جلس��اتی که روز سه شنبه با بانک مرکزی داشته اند، 
منتظر صدور آیین نامه مربوطه بوده و احتماال به زودی نهایی می شود و 
صرافان می توانند طبق بس��ته ارزی فعالیت خود را شروع کنند و البته  
بعید نیست تا پنجش��نبه هفته جاری نیز آیین نامه نهایی و برای ابالغ 
اجرایی ش��ود. همچنین عنوان شد که نرخ گذاری صراف ها نیز با توجه 
به بازار ثانویه انجام می شود که هنوز این نرخ مشخص نشده و براساس 

عرضه و تقاضا تعیین خواهد بود.
طب��ق سیاس��ت ارزی دول��ت، از فروردین ماه امس��ال ب��ازار آزاد ارز 
غیررسمی و معامالت آن قاچاق اعالم شد و صرافی ها از هرگونه معامله 
اس��کناس منع شده بودند، اما در بسته جدید ارزی مصوب شد تا کلیه 

صرافی ه��ای مجاز بتوانند در چارچوب انجام معامالت خرد نس��بت به 
خرید ارز به صورت اس��کناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات 
مبارزه با پولش��ویی اقدام کنند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز نیز 
صرف��ا بابت مصارف خدماتی و مس��افرتی مطابق مق��ررات ارزی بانک 

مرکزی با ثبت مدارک و مستندات الزم امکان پذیر خواهد بود.
پیش فروش 6 ماهه سررسید شد

اما با سررس��ید ش��دن س��که های پیش ف��روش ش��ش ماهه از امروز 
چهارش��نبه، تحویل این سکه ها به صاحبان آن ها همزمان با 17 مرداد 

آغاز خواهد شد.
ط��رح پیش فروش س��که از 17 بهمن ماه س��ال گذش��ته تا اواس��ط 
اردیبهش��ت ماه امس��ال در دس��تور کار بان��ک مرکزی ق��رار گرفت تا 
بتواند با جذب نقدینگی تا حدی نوس��ان بازار ارز را کنترل و از س��وی 
دیگ��ر بر تعدیل قیمت ها در بازار س��که اثرگذار باش��د؛ با این همه، در 
محدوده زمانی انجام این طرح حدود 7میلیون و 600 هزار قطعه سکه 

پیش فروش شد.
س��که های پیش فروش در هفت سررس��ید یک ماهه ب��ا قیمت یک 
میلیون و 590 هزار تومان، س��ه ماه��ه یک میلیون و 540 هزار تومان، 
شش ماهه یک میلیون و 475 هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 410 
هزار تومان، یک س��اله یک میلیون و 350ه��زار تومان، 18 ماهه یک 
میلی��ون و 245 هزار تومان و 24 ماهه یک میلیون و 116 هزار تومان 
فروخته ش��ده بود. سکه های پیش  فروش یک ماهه و سه ماهه در مدت 
اخی��ر سررس��ید و در مرحله تحویل قرار گرفت و از امروز چهارش��نبه 

سکه های شش ماهه نیز آماده تحویل در شعب بانک ملی که ثبت نام در 
آن ها انجام شده، خواهد بود.

س��که های پیش فروش شش ماهه حدود 2میلیون و 580 هزار قطعه 
اس��ت که تا اواس��ط آبان ماه کار تحویل آن ها تمام خواهد شد. این در 
حالی اس��ت که تاکنون 790 هزار قطعه سکه در سررسید یک ماهه و 
820 هزار قطعه س��که در سررسید سه ماهه به خریداران تحویل داده 
ش��ده و طب��ق آماری که اخی��را بانک مرکزی اعالم ک��رد، فقط حدود 
5درص��د از خریداران برای دریافت س��که های خود ب��ه بانک مراجعه 

نکرده اند.
در حال حاضر در بازار سکه قیمت بین 3میلیون و 200 تا 3میلیون 
و 500 هزار تومان برای هر قطعه س��که تمام بهار آزادی اس��ت که در 
روزهای گذش��ته در روندی کاهش��ی قرار دارد، این در حالی است که 
طی هفته های اخیر با شدت گرفتن نوسان در بازار و همچنین افزایش 
قیمت دالر س��که تا مرز 4میلیون و 700 هزار تومان هم پیش رفت. با 
این حال در روزهای اخیر و همزمان با اجرایی ش��دن بسته جدید ارزی 
که با خود کاهش قیمت دالر را در بازار تا حدود 9500 تومان به همراه 

داشته، قیمت سکه نیز کاهشی شده است.
ب��ا روال فعلی قیمت ها دارندگان س��که های ش��ش ماهه با نرخ یک 
میلی��ون و 400 ه��زار تومان، حداقل تا دو براب��ر و حدود یک میلیون 
و 500 ه��زار توم��ان س��ود می برند. این در حالی اس��ت ک��ه در طرح 
پیش فروش در مرحله اول قیمت سررس��ید ش��ش ماهه یک میلیون و 

400 هزار تومان بوده است.

2.5 میلیون سکه پیش فروش از فردا تحویل می شود

آخرین خبرها از آغاز معامالت ارزی صرافی ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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دالر در بازار ثانویه 895۰ تومان قیمت خورد
روز سه شنبه با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت معامالت در 

سامانه نیما و بازار ثانویه با نرخ 8950تومان برای دالر انجام شد.
به گزارش ایسنا، در بسته جدید ارزی که دولت از دیروز سه شنبه 
به مرحله اجرا درآورد، قرار بر این شد تا تمامی ارز ناشی از صادرات 
غیرنفتی از جمله پتروش��یمی ها و گروه فل��زات به بازار ثانویه آمده 
و در س��امانه نیما عرضه ش��ود. از این رو واردکنندگان نیز در این 
ب��ازار ارز مورد نیاز خ��ود را تامین می کنند. در حالی نرخ مورد نظر 
ب��رای بازار ثانویه از ابهامات آن به ش��مار می رفت که بانک مرکزی 
اع��الم کرده ب��ود این نرخ به طور توافقی و براس��اس عرضه و تقاضا 

انجام می شود.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی از اولین روز اجرایی ش��دن بسته 
ارزی از این حکایت دارد که در س��امانه نیما 23 مورد عرضه ثبت 
و هش��ت مورد معامله قطعی شده اس��ت. جمع مبالغ عرضه شده 
تاکنون 6.5 میلیون یورو، 37 میلیون درهم امارات و معادل 330 
ه��زار دالر آمریکاس��ت. از این میان مبالغ عرضه ش��ده حدود 30 
میلیون درهم امارات با قیمت 2200 تومان معامله ش��ده اس��ت، 
همچنین یک میلیون یورو با قیمت 9330 تومان و 100 هزار دالر 
آمریکا با نرخ 8950 تومان معامله ش��د. نرخ تعیین ش��ده در بازار 
ثانویه ثابت نیس��ت و به طور شناور تغییر خواهد کرد. هرچند که 
ارز نقدی به طور مس��تقیم به این بازار وارد می شود، اما آنطور که 
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت، هرگاه که نیاز باشد از 
ارز نفت نیز برای کنترل بازار ثانویه تزریق خواهد شد. نرخ ارز در 
بازار ثانویه در حالی مورد اهمیت است که قیمت ارز در صرافی ها 
نیز قرار اس��ت با اختالف ح��دود 5درصدی از آن برای فروش و یا 
خرید تعیین ش��ود. ارز عرضه ش��ده در بازار ثانویه برای تامین ارز 
واردات تمام��ی کاالهای مورد تایی��د وزارت صنعت خواهد بود و 
البت��ه ارز مورد نیاز کاالهای اساس��ی و دارو ب��ا نرخ 4200 تومان 

است.

جزییات دستورالعمل نحوه معامالت صرافی ها 
ابالغ شد

دستورالعمل نحوه معامالت صرافی ها از سوی بانک مرکزی ابالغ 
ش��د که براس��اس آن، صرافی ها مجاز هس��تند حداکثر تا 5درصد 

حواله های ارزی را به اسکناس تبدیل کنند.
ب��ه گ��زارش مهر، بان��ک مرکزی دس��تورالعمل نح��وه معامالت 

صرافی ها را ابالغ کرد. متن کامل این بخشنامه به این شرح است:
در اج��رای تصویب نام��ه ش��ماره 63793 / ت 55633 ه� مورخ 
1397/05/16 هیأت وزیران، »دس��تورالعمل خرید و فروش ارز در 

شبکه صرافی های مجاز« به شرح ذیل ابالغ می شود:
1� خری��د و ف��روش ارز حاصل از صادرات ب��ه صورت حواله های 
ارزی در چارچ��وب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفاً از طریق 

»سامانه نظام یکپارچه  معامالت ارزی )نیما(« مجاز است.
ارزی  حواله ه��ای  موظفن��د  معتب��ر  مج��از  صرافی ه��ای   �2
خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما رأساً و یا به واسطه 
س��ایر صرافی های معتبر و بانک های عامل حداکثر ظرف مدت سه 

روز کاری به فروش رساند.
3� نرخ ف��روش ارز صرافی های مجاز معتب��ر حداکثر یک درصد 

باالی نرخ خرید مندرج در سامانه »نیما« و »سنا« خواهد بود.
4� خری��د و ف��روش ارز به صورت اس��کناس )معامالت جزئی بر 
مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها( توسعه صرافی های 
مجاز معتبر صرفاً با ثبت در »س��امانه نظارت ارز )سنا(« امکان پذیر 

است.
5� کلی��ه صرافی های مجاز معتبر می توانند نس��بت به خرید ارز 
به صورت اس��کناس با رعایت مق��ررات ارزی و مق��ررات مبارزه با 

پولشویی اقدام نمایند.
6� فروش ارز به صورت اس��کناس توسط صرافی های مجاز معتبر 
بابت مصارف ارزی خدماتی به ش��رح فهرس��ت پیوس��ت با رعایت 

مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است.
7� صرافی ه��ای مج��از معتب��ر می توانن��د حداکث��ر 5درصد از 
حواله های ارزی خریداری ش��ده را تبدیل به ارز به صورت اسکناس 

نموده و در چارچوب مصارف بند )6( فوق به فروش رسانند.
8� کلی��ه هزینه های نق��ل و انتقاالت و تبدی��الت ارزی به عهده 

مشتری خواهد بود.

 

دریچه

فرصت امروز: با اینکه ش��اخص بورس ای��ن روزها در باالترین تراز در 
تاریخ بازار س��هام قرار دارد، اما با این وجود، روز سه شنبه روند افزایشی 
قیمت س��هم ها با کاهش مواجه شد و سرعت رشد شاخص های بازار به 
ش��دت افت کرد. در واقع، دیروز در بورس تهران قیمت س��هم ها نسبت 
به روزهای گذش��ته روند متفاوتی را طی کرد و دیگر صف های خریدی 

که با حجم بسیار زیاد تا روز دوشنبه وجود داشت، مشاهده نمی شد.
هرچند که روز گذش��ته نماگر اصلی بورس باز هم به رکورد جدیدی 
دس��ت پیدا کرد و توانس��ت تا بیش از رقم 133 هزار واحدی باال بیاید، 
اما رشد شاخص کل نسبت به روز قبل آن تنها 256 واحد رشد کرد. در 
یک کالم، شاخص بورس روز سه شنبه با رشد 256 پله ای نسبت به روز 

پیش از آن در جایگاه 133 هزار و 584 واحدی ایستاد.
این تقویت 256 واحدی ش��اخص کل بورس در روز سه شنبه را می توان 
واکن��ش محتاطانه بورس به رویدادهای کالن اقتصاد ایران تعبیر کرد، چرا 
که از یک سو، بسته جدید ارزی دولت از روز سه شنبه اجرایی شده است و 
در این بسته ارزی، پتروشیمی ها، فوالدی ها و فلزی ها امکان فروش ارز در 
بازار ثانویه را یافتند که درنهایت، سودآوری این شرکت ها را افزایش می دهد. 
از سوی دیگر نیز استراحت دیروز شاخص بورس تهران را می توان واکنش 

سهامداران به دور نخست تحریم های آمریکا هم نسبت داد.

به گزارش ایرنا، بازار بورس پس از رش��د بی س��ابقه 5هزار واحدی در 
روز دوش��نبه، اما دیروز اندکی اس��تراحت کرد و بر این اساس از شدت 
صعود شاخص کاسته شد. کارشناس��ان تاکید می کنند، همواره پس از 
رش��د سریع ش��اخص بورس، بازار س��رمایه اندکی تعدیل می کند تا با 

بررسی شرایط جدید، مسیر حرکت خود را تعیین کند.
تداوم رشد دسته جمعی شاخص های بورس 

همچنین در معامالت روز گذشته 2 میلیارد و 623میلیون سهم، حق 
تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 9 هزار و 386 میلیارد ریال در 183 هزار 

و 985نوبت داد و ستد شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی- ارزش��ی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری 
بر شاخص می گذارد، 75 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، هفت واحد رشد کرد.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز پنج واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر 

سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
ش��اخص آزاد شناور نیز 533 واحد افزایش یافت؛ 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( 118واحد کاهش و شاخص بازار 

دوم بورس نیز 843 واحد افزایش یافت.
در معام��الت روز سه ش��نبه، نماده��ای فملی )مل��ی صنایع مس(، 
پارس��ان )نفت وگاز پارس��یان(، همراه )ارتباطات س��یار( و شپدیس 
)پتروش��یمی پردیس( بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل، رمپنا )مپنا( 
و وامید )گروه مدیریت س��رمایه گذاری امی��د( باالترین تاثیر منفی را 

بر شاخص داشتند.
تداوم صدرنشینی گروه شیمیایی و پتروشیمی

گروه ش��یمیایی در معامالت روز سه ش��نبه بورس صدرنشین شد؛ در 
این گروه 404 میلیون س��هم به ارزش 2 هزار و 678 میلیارد ریال داد 
و س��تد شد. گروه فلزات اساسی به ارزش 2 هزار و 200 میلیارد ریال و 
فرآورده های نفتی ب��ه ارزش 996 میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به 

خود اختصاص دادند.
همچنی��ن در رده چهارم معامالت سه ش��نبه، گروه کانی های فلزی با 
داد و س��تدی به ارزش 677میلیارد ریال قرار گرفت و گروه تامین آب، 
ب��رق و گاز نیز با معامالتی به ارزش 537 میلیارد ریال، رده پنجم را از 

آن خود کرد.
رشد فرابورس

شاخص فرابورس )آیفکس( نیز در معامالت دیروز چهار پله رشد کرد 
و در جایگاه یک هزار و 532واحدی قرار گرفت.

همچنین در بازار فرابورس، بیش از 824 میلیون سهم و اوراق بهادار 
به ارزش بیش از 4 هزار و 308میلیارد ریال داد و ستد شد.

در معام��الت این روز، نمادهای مارون )پتروش��یمی م��ارون(، هرمز 
)فوالد هرمزگان جنوب( و ذوب )ذوب آهن( بیش��ترین سهم را در رشد 
آیفکس داش��تند و میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه( نیز بیش��ترین 

تاثیر منفی را داشت.

شاخص بورس از ارتفاع 133 هزار واحد عبور کرد

واکنش محتاطانه بورس
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معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد
تغییر قیمت مرغ، دوباره روی میز ستاد 

تنظیم بازار
در حالی که قیمت گوش��ت مرغ در ب��ازار افزایش یافته و به حدود 
11000 تومان رس��یده است، معاون وزیر کشاورزی معتقد است که 
گرچه برخی از فروشندگان، گران فروشی می کنند، اما قیمت گوشت 
مرغ در بازار گران نیست و مرغداران از قیمت مصوب 8200 تومانی 
ناراضی هستند و در حال رایزنی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر نرخ 

مصوب هستند.
به گزارش ایس��نا، طی هفته های گذشته قیمت گوشت مرغ روند 
افزایش��ی در بازار پیدا کرد و طی روزهای گذش��ته به کیلویی بیش 
از 11000 تومان هم رس��ید که البته مرغداران عامل آن را باال بودن 
قیمت نهاده های تولید و خوراک مرغ عنوان می کردند. این در حالی 
است که رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در امور دام معتقد است 
که هیچ مش��کلی در زمینه تامین، قیمت و بازار خوراک مرغ وجود 
ندارد و ماه ها اس��ت که قیمت کنجاله س��ویا و ذرت به ثبات رسیده 
اس��ت. وی همچنین در خصوص وضعیت قیمت مرغ توضیح داد که 
اگرچه طی روزهای گذش��ته با افزایش نسبی قیمت گوشت مرغ در 
بازار مواجه بودیم، اما گوش��ت مرغ گران نیس��ت و با در نظر گرفتن 
هزینه های تولید مرغداران و سود منطقی در سیستم توزیع و بازار به 
این نتیجه می رسیم که قیمت این محصول پروتئینی نسبتا متعادل 
است. رضایی با بیان اینکه طی روزهای گذشته شیب افزایش قیمت 
گوش��ت مرغ قدری تند شده اس��ت، گفت: گوشت مرغ گران نیست 
اما برخی گران فروش��ی می کنند که باید با آنها برخورد شود چرا که 
ب��ه نظر من برخی هیجانات موجود در بازار باعث افزایش قیمت این 

محصول شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه اگر از طرف اتحادیه ای 
قیمت گوش��ت مرغ غیرقانونی افزایش پیدا کند، تخلف است و با آن 
برخورد می ش��ود، گفت: گرچه ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب کیلویی 
8200 تومان را برای مرغ تصویب کرده اس��ت اما مرغداران به شدت 
نس��بت به این قیمت اعت��راض دارند و از آنجا که ب��ازار را نمی توان 
دستوری کنترل کرد، قیمت گوشت مرغ در حال بررسی مجدد است.

وی اظهار کرد: در راستای تعادل بخشی بیشتر به بازار گوشت مرغ، 
شرکت پشتیبانی امور دام مدتی است که به بازار ورود کرده و توزیع 
گوشت مرغ منجمد و گرم را با قیمت مناسب آغاز کرده است تا بازار 
را در دامنه قیمتی مدنظر کنترل و تنظیم کنیم و نوسانات قیمتی به 

زیان تولیدکنندگان و مردم تمام نشود.

مرگ خاموش صنعت تولیدی کشور در نتیجه 
فعالیت غلط مناطق آزاد!

شهریاری گفت: افزایش تعداد مناطق آزاد بدون نظارت بر واردات و 
خروج ارز، مرگ خاموش تولیدات را در بر خواهد داشت.

بهرام ش��هریاری، نای��ب رییس اتحادیه تولید صادرات نس��اجی و 
پوش��اک اظهار کرد: اهداف اصلی تش��کیل مناطق آزاد همواره مورد 
تایید صنف نس��اجی و پوشاک اس��ت، اما چیزی که هم اکنون ما را 
آزار می ده��د، خالء قانونی و عدم اج��رای صحیح قوانین مصوب در 

این مناطق است.
وی ادامه داد: مراکزی که باید نقطه ای برای افزایش تولید و سهولت 
در صادرات کش��ور محسوب ش��ود این روز ها به سبد کاالی وارداتی 

بدون مجوز تبدیل شده است.
 نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ضمن اشاره 
به اثرات مخرب کاالی همراه مسافر به تولیدات کشور، گفت: داستان 
غم انگیز واردات همراه مسافری از مناطق آزاد، اشک تولیدکنندگان 
را در آورده است. ورود مسافران در غالب گردشگر و خرید کاال در این 

مناطق، خبر از عدم نظارت مسووالن می دهد.
وی بیان کرد: قوانین اعالم می کنند افرادی که به صورت مس��افر 
وارد مناطق آزاد می ش��وند تنها یک بار در س��ال حق خرید اجناس 
و حمل آن به  س��رزمین اصل��ی را دارند، اما آیا هم اکنون این قانون 

رعایت می شود!
ش��هریاری گفت: اجناس��ی که  ب��دون پرداخت ح��ق گمرکی و 
عوارض های الزم موجب اختالل در بازار رس��می کشور می شوند را 
قاچاق می نامند، حال س��وال ما از مس��ئوالن این است که آیا اثرات 
کاالی همراه مسافر از این مناطق با قاچاق تفاوتی دارد؟ کاال هایی که 
بدون نظارت چندین و چندبار در س��ال توس��ط یک یا چند نفر وارد 

می شوند در واقع آن روی سکه قاچاق به شمار می روند.
وی ضمن انتقاد از عملکرد مس��ووالن مرب��وط  در اجرای صحیح 
اهداف مناطق آزاد تصریح کرد: عوامل این جریان اصل موضوع را به 
کل از یاد برده اند و دروازه واردات اجناس را به صورت رس��می برای 

سوجویان باز کرده اند.
این عضو اتحادیه تولیدات و صادرات نس��اجی و پوشاک با اشاره به 
وضعی��ت فعلی این مراکز ابراز کرد: تنها نکته جذاب مناطق آزاد هم 
اکنون خرید و فروش اجناس وارد ش��ده بدون گمرک و تزریق آن ها 
به بازار اصلی کشور است، زمانی که برای واردات کاال تمام فیلتر های 
قانونی از بین رفته باش��د به جای رشد و تعالی در این شهرها، شاهد 

ایجاد بازارچه هایی با اجناس وارداتی بی کیفیت خواهیم بود.
وی با اشاره به معافیت های اعمالی بر مناطق آزاد، افزود: در واقع به 
جای اینکه ماهیگیری را یاد ساکنان این مناطق بدهیم، ماهی ضعیف 

و بیماری را به دستشان داده ایم.
ش��هریاری با ابراز تاس��ف از افزایش تعداد این مناطق اضافه کرد:  
مخالف افزایش این مناطق نیستیم، اما زمانی که همین چند منطقه 
به هدف اصلی خود نرسیده اند چطور می خواهیم مناطق جدید را که 

از نظر کارشناسی نیز صحیح نیستند، مدیریت کنیم.
نایب رییس اتحادیه تولید صادرات نساجی و پوشاک گفت: با ورود 
ب��ه این بحث پی می بریم که خروج ارز، کامال بی صدا در حال انجام 
اس��ت بدون آن که نهاد یا س��ازمانی آن را پیگیری کند و در نهایت 
معتقدیم که اگر وزرا برای واردات اقالم مشابه داخلی ممنوعیتی قایل 

می شوند باید در این مناطق هم صورت بگیرد.
وی در پایان تصریح کرد: در صورت عدم واردات رسمی، سودجویان 
از طریق همین مناطق به خری��د کاال های خود می پردازند. بنابراین 
س��ازمان های نظارتی اولین تیش��ه را  به ریش��ه تولیدات کش��ور به 

خصوص پوشاک و کفش خواهند زد.

اخبـــار

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: باتوجه به اینکه 
اولین واکنش مردم در ش��رایط افزایش قیمت ها، افزایش شدید تقاضا و 
خالی کردن بازار اس��ت و این تقاضا مصنوعی است، پیش بینی می شود 

بازار با یک افزایش و کاهش شدید تقاضا روبرو شود.
آرم��ان خالق��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: قیم��ت مواد اولیه 
که اس��اس کار تولید اس��ت افزایش یافته و نباید از تولیدکننده انتظار 
معجزه داش��ت، چراکه نمی تواند با مواد اولیه گران محصول ارزان تولید 
کند. برای مثال با نوس��انات قیمتی که در پتروشیمی، ورق آهن و سایر 
نهاده های اولی��ه تولید در تمام بخش ها اتفاق افتاده، نمی توان محصول 

نهایی را افزایش قیمت نداد.
وی درب��اره نتیجه ای��ن تغییرات بر تقاضا اظهار ک��رد: با وجود اینکه 
تقاضا مش��کل پیدا کرده نگرانی بیش��تر درباره واکنش اقتصادی مردم 

اس��ت؛ چراکه با ش��نیدن گرانی، اولی��ن واکنش مردم افزایش ش��دید 
تقاضاس��ت و خالی کردن بازار. این افزایش تقاضا مصنوعی است و پس 
از گذش��ت حدود دوماه افت می کند، چراکه قدرت خرید مردم در اصل 
پایین اس��ت؛ بنابراین پیش بینی می ش��ود بازار با یک افزایش و کاهش 
ش��دید تقاضا روبرو خواهد شد. چون مردم هرچه اندوخته دارند به کاال 

تبدیل می کنند.
خالقی درباره تاثیر این نوس��انات بازار بر جریان تولید گفت: وضعیت 
بازار تاثیر خ��ود را بر تولید نیز می گذارد، چرا که تولیدکننده نیز ناچار 
خواه��د ش��د تولید خود را کاه��ش دهد و در صورت ت��وان، مواد اولیه 
بیش��تری بگیرد، چرا که اولویت تولیدکننده این اس��ت که تا جایی که 
می توان��د برای خود م��واد اولیه دپو کند و این در حالی اس��ت که  در 
دنی��ا همه مواد اولیه را به فروش نزدیک می کنند اما در کش��ور ما آنها 

که مواد اولیه دارند، نمی فروش��ند. چون نگران جایگزینی آن هس��تند 
و در نتیج��ه ب��ه خصوص با تغیی��رات ارزی اخیر با بازاری س��ردرگم و 
مبهوت روبرو خواهیم بود.  به گزارش ایسنا، نوسانات ارزی اخیر، قیمت 
بسیاری از نهاده های اولیه تولید را علی رغم تخصیص ارز دولتی باال برد 
و تولیدکنندگان نیز مجبور به افزایش قیمت محصوالت ش��دند، چراکه 
تمامی هزینه های تولید باالتر رفته اس��ت. از س��وی دیگر این تغییرات 
بازار باعث ش��ده بسیاری از تولیدکنندگان از تولید و فروش محصوالت 
خود منصرف ش��وند و کس��انی که مواد اولیه می فروش��ند نیز از فروش 
محصوالت خ��ود اجتناب کنند. البته با توجه به سیاس��ت جدید ارزی 
دولت که بر اساس آن بازار ثانویه مرجع نرخ ارز شده است و همه تجار 
در آن حضور دارند، امید می رود بازار ارز به تعادل و ثبات بهتری دست 

یابد. کما اینکه بازار طی روزهای اخیر به این سمت پیش رفته است.

پیش بینی افت شدید تقاضا در بازار

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، از بسته 
تامی��ن نقدینگی واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: این بس��ته از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت به 

دولت ارائه می شود.

به گزارش ایرنا، »صادق نجفی« دیروز در نشس��ت خبری رفع مشکل 
نقدینگ��ی، واحدهای صنعتی را دغدغ��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دانست و گفت: وزیر صنعت برای حل مشکل نقدینگی صنایع کوچک و 
متوسط در شرایط جدید ارزی، دستور تهیه بسته  حمایتی را صادر کرد.

وی گفت: 48 درصد اشتغال مربوط به صنایع کوچک و متوسط بوده و 
بیش از یک میلیون اشتغال در 800 شهرک فعال کشور در جریان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از رایزنی با کره جنوبی خبر داد و 
گفت: دفتر فرش را در شانگهای چین و دفتر خشکبار را در گوانگجو راه 
اندازی کردیم و در نشست با کنسولگری ها نیز مزیت های کشور تشریح 

شده است.
نجفی تاکید کرد: سیاس��ت ما در خارج، ورود صنایع کوچک اس��ت و 
برای حمایت از این صنایع نیز مش��وق های خوب��ی در اختیار واحدهای 

کوچک و متوسط قرار خواهیم داد.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با هماهنگی وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی و بانک مرک��زی 200 میلیارد توم��ان به صنایع 
کوچک و متوسط تزریق می شود و 4 هزار میلیارد تومان نیز تسهیالت با 

درصدهای پایین در اختیار این صنایع قرار داده می شود.

وی تصری��ح کرد: در مذاکره با بانک های کش��ور، مقرر ش��د تا صنایع 
کوچک در اولویت باش��د و بخشی از رشته های صنعتی مانند نساجی در 

اولویت ویژه قرار داده شود.
نجفی با اش��اره به ممنوعی��ت واردات 1339 قلم کاال برای حمایت از 
تولید داخل گفت: در 4 ماهه امسال 340 واحد در داخل شهرک صنعتی 

که تاکنون تعطیل بودند، راه اندازی شدند.
وی با اش��اره به توافق با س��ازمان توس��عه تجارت برای در اختیار قرار 
دادن بخش��ی از مشوق های صادراتی گفت: بخش��ی از این مشوق ها در 
اختیار صنایع کوچک قرار می گیرد و اس��امی120 واحد صنعتی کوچک 
که صادرات داش��ته اند نیز برای اخذ مش��وق صادراتی در اختیار سازمان 

توسعه تجارت قرار خواهد گرفت.

س��امانه هوشمند اطالع رس��انی تجهیزات ارتباطی اعالم کرد: ثبت 
سفارش 600 هزار گوش��ی تلفن همراه از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تایید ش��ده و این گوش��ی ها به زودی از گم��رک روانه بازار 

می شود.
س��امانه هوش��مند اطالع رس��انی تجهیزات ارتباطی اع��الم کرد: با 
پیگیری های انجام ش��ده در چند روز اخیر و انتقال نگرانی های موجود 
درخصوص کاه��ش موجودی بازار تلفن همراه به مس��ئوالن ذی ربط 
در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، ثبت س��فارش بیش از 600 هزار 
دس��تگاه تلفن همراه که پی��ش از این در انتظار تایید ثبت س��فارش 
بودن��د، تایید و این گوش��ی ها تا چند روز آین��ده از گمرک ترخیص و 

روانه بازار می شود.
به گ��زارش ایرنا در هفته های آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت 

و با توجه به اتخاذ رویکرد جدید در بحث واردات تلفن همراه توس��ط 
مراج��ع ذی ربط از جمله تامین ارز از طریق ب��ازار ثانویه و ادامه روند 
تایید ثبت  س��فارش های صورت گرفته، ب��ازار تلفن همراه به زودی به 
حالت عادی خود برگش��ته و ش��اهد تأمین موجودی ب��ازار و متعادل 
ش��دن قیمت ها خواهد بود. سامانه هوش��مند اطالع رسانی تجهیزات 
ارتباط��ی تاکید دارد: همه خری��داران تلفن همراه پیش از خرید تلفن 
هم��راه با ش��ماره گیری ک��د دس��توری # 7777* و از طری��ق گزینه 
»استعالم اصالت« از قانونی بودن تلفن همراه اطمینان حاصل کرده و 
در هنگام خرید از فروش��نده فاکتور رسمی ممهور به مهر فروشگاه را 
دریافت کنند. به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دوازدهم 
مردادم��اه اعالم ک��رد که وارد کنندگان می توانند با ثبت س��فارش و 
تامین ارز مبادله ای از س��امانه مربوطه، واردات گوش��ی تلفن همراه را 

انجام دهند. براس��اس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران، در سه 
ماه نخست امسال یک میلیون و 141 هزار و 666 دستگاه گوشی تلفن 
همراه وارد ش��د که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی 194 

درصد رشد داشته است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ماه پیش با انتشار فهرستی اعالم 
کرد: از آغاز امس��ال تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی 
تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده ش��د که 30 ش��رکت با بخشی 

از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کردند.
رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت 220 میلیون و 643 هزار 
و 206 ی��ورو بود اما ارزش محموله هایی که با عاملیت 30 ش��رکت از 
گمرک ترخیص ش��د، در مجموع به 75 میلی��ون و 283 هزار و 860 

یورو رسید.

بسته حمایتی تامین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط تدوین می شود

سامانه هوشمند اطالع رسانی تجهیزات ارتباطی:

6۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به زودی وارد بازار می شود

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

با انتشار بیانیه ای در رویترز
شرکت خودروسازی»دایملر«، توقف 

برنامه هایش در ایران را اعالم کرد
شرکت خودروس��ازی آلمانی »دایملر« در بیانیه ای که به »رویترز« 
داده گفت که ما هم اکنون هم فعالیت های مان را در ایران در راس��تای 
اجرای تحریم ها متوقف کرده ایم.  به گزارش ایلنا، شرکت خودروسازی 
»دایملر« آلمان روز سه شنبه اعالم کرد که برنامه هایش را برای توسعه 
کسب وکار در ایران در واکنش به تحریم های آمریکا که از دیروز از سر 
گرفته شده است، متوقف می کند. »دایملر« در بیانیه ای که به »رویترز« 
داده گف��ت: م��ا هم اکنون هم فعالیت های مان را در ایران در راس��تای 
اجرای تحریم ها متوقف کرده ایم. براس��اس گزارش »رویترز«، در اوایل 
سال 2016، دایملر پیمان غیرانتفاعی با ایران خودرو امضا کرد. براساس 
این قرارداد بین دو کشور، توافقی برای توزیع کامیون های مرسدس بنز 
انجام گرفته بود. »دایملر« برنامه بازگشایی دفتر نمایندگی در تهران را 
در پیش رو داشت. در این بیانیه گفته شده که نه فعالیت های مرتبط 
ب��ا اتومبیل و نه کامیون در ایران ادامه پیدا نخواهد کرد. این ش��رکت 

خودروسازی گفت که تحوالت سیاسی را با دقت دنبال می کنند.

 بررسی منطقی دالیل کاهش
تولید خودرو در کشور

در حال��ی که تورم و ع��دم ثبات قیمت ها ه��ر روز باعث کاهش ثبات 
در اقتصاد کش��ور می ش��ود، گاهی دیدگاه های نامتع��ارف و غیرمنطقی 
درخصوص صنعت خودرو رنجش خاطر صنعتگران را فراهم می کند. این 
در حالی است که از زاویه نگاه کارشناسان اقتصادی، نمی توان صنعتی مثل 
صنعت خودرو را بدون تعاریف درست از منابع مالی در الیه های زیرین آن 
تحلیل کرد. زیرا نهادهای مختلفی در این صنعت در حوزه های گوناگون 
از جمله تولید خودرو حضور دارند که صنعت خودرو از آنها تاثیر می گیرد.
به گ��زارش جوان خودرو، باید گفت تحلیل ه��ای اقتصادی در صنعت 
خ��ودرو باید مبتنی بر نگاهی گس��ترده به نقاطی چ��ون زنجیره تامین، 
هزینه های خدمات رفاهی پرس��نل، مالیات ها، عوارض های واردات و … 
باشد. به عبارتی دیگر نمی توان انتظار داشت که هزینه های تمام شده تولید 
باال باش��د، اما خودروی ارزان تر از قیمت واقعی به دست مشتریان برسد. 
بدون شک یک خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی- صنعتی با چنین 

فرمولی آینده روشنی نخواهد داشت.
وقتی سخن از قیمت تمام شده یک محصول به میان می آید، در واقع از 
نگاه علم اقتصاد در سیستم محاسبات، اطالعات را از زیر سیستم های انبار، 
حقوق و دس��تمزد، حسابداری، منابع انسانی، مواد اولیه و … جمع آوری 
کرده و با استفاده از این اطالعات قیمت محصول نهایی را مشخص می کند. 
این روش برای قیمت گذاری محصوالت تولید صنایع مختلف مورد استفاده 
قرار می گیرد، اما یک نکت��ه جالب توجه در این تئوری وجود دارد که به 
تیراژ تولید اش��اره می کند. در واقع نکته مهم اینجاست که هر قدر تیراژ 
تولی��د افزایش می یابد، می تواند باعث کاهش هزینه های تولید ش��ود، اما 
اقتصادهای��ی در جهان وجود دارند که ب��ه دلیل وجود تورم نامتعارف در 
آنها، حتی افزایش تیراژ تولید نیز نمی تواند کمک چندانی به کاهش هزینه 
تولید محصول کند. زیرا شاخص های مورد نیاز تولید در این اقتصاد همواره 
با افزایش رو به رو هستند. بهترین مثال برای چنین اقتصادی ایران است! 
بگذارید موضوع را بیش��تر موش��کافی کنیم. به طور مثال قیمت فوالد 
نس��بت به سال گذش��ته و در همین ایام بیش از 60درصد رشد را نشان 
می دهد. ف��والدی که بین 60 تا 70 درصد از وزن خودروهای معمولی را 
تشکیل می دهد. این رشد قیمت حتی در بازار دیگر مواد صنعتی نیز اتفاق 
افتاده است. به شکلی که قیمت چسب های اکریلیک و مواد آب بندی در 
سال جاری نسبت به گذشته حدود 47درصد افزایش قیمت را تجربه کرده 
اس��ت. ضمنا رشد متوسط حقوق و دستمزد منابع انسانی نسبت به سال 
قبل حدود 19.5درصد بوده است. البته این همه ماجرا نیست زیرا بعد از 
همه این بارها که بر دوش تولیدکنندگان کشور قرار دارد، افزایش بی رویه 
نرخ ارز نیز از ماه های قبل این فش��ارها را تشدید می کند. بسیاری تصور 
می کردند تعیین نرخ 4200 تومانی دالر می تواند بازار ارز را به ثبات برساند 
و دس��ت کم ارز با دو نرخ دولتی و آزاد در اختیار متقاضیان قرار گیرد، اما 

متاسفانه این نسخه دستوری نیز نتوانست درد ارز را درمان کند.
هرچند دولت متعهد شد تا ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را با نرخ 4200 
تومان تامین کند، اما اختصاص ارز به صنعتگران با شرایط سختی انجام 
ش��ده است و طبق معمول بوروکراسی اداری فرسوده در ایران باعث شده 
زمان بس��یاری تلف شود. به این ترتیب بسیاری از تولیدکنندگان مجبور 
شدند مواد اولیه مورد نیاز را با ارز آزاد خریداری و به کشور وارد کنند. به 
این ترتیب اگر چند شاخص دیگر را نیز مورد تحلیل قرار بدهیم باید گفت 
قیمت تمام ش��ده محصوالت صنعتی مثل قطعات خودرو نسبت به سال 
گذشته در همین دوران دست کم 40درصد رشد را نشان می دهد. از این 
رو چن��دی پیش آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان کش��ور در این خصوص به ایرنا، گفته بود: اگر می خواهیم 
قطعه  سازان ورشکسته نشوند باید حداقل 35درصد نرخ قطعات تولیدی را 
افزایش بدهیم. وی گفته است اگر افزایش قیمت اعمال نشود قطعه سازان 
نمی توانند دوام بیاورند زیرا از تسهیالت دولتی با نرخ سود پایین استفاده 
نمی کنند.  با توجه به موارد مورد اشاره در باال امروز قطعه سازان کشور با 
کمتر از 60 تا 40درصد ظرفیت در حال تولید هستند. از این رو زنجیره 
تامین صنعت خودرو در ماه های اخیر همواره با مشکل تامین قطعات مورد 
نیاز رو به رو بوده است. در واقع باید گفت مشکالت اقتصادی قطعه سازان 
دامان خودروسازان را گرفته است و به این ترتیب تولید خودرو در کشور 
به میزان قابل توجه ای کاهش یافته اس��ت. زیرا خودروسازان در صورتی 
می توانند با بیشترین ظرفیت تولید خطوط را فعال نگه دارند که خطوط 
با قطعات مورد نیاز تغذیه شود. با این حال بسیاری از خودروهای تولیدی 
در کش��ور امروز با کس��ری قطعات به تولید می رسند تا در صورت تامین 
قطعه کامل شده و راهی بازار شوند. محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن 
قطعه س��ازان کش��ور در این خصوص معتقد است قطعه سازان با توجه به 
مشکالتی که دارند خودروسازان را به طور کامل ساپورت کنند. وی ادامه 
داد: بخشی از مواد اولیه خریداری شده قطعه سازان به دلیل پیچیدگی های 
مراح��ل اداری واردات و ترخی��ص ای��ن م��واد در گمرک باق��ی مانده و 
با س��رعت کمی ترخیص می ش��ود. به همین دلیل قطعه سازان در حال 
حاضر با مشکالتی رو به رو هستند که نمی توانند به اندازه ظرفیت کامل 
خودروسازان آنها را تامین کنند. در نتیجه واقعیت این است که خودروساز 
بدون قطعه باید تیراژ را پایین بیاورد تا کمتر ضرر کند. هرچند ما از دولت 
و مسئولین انتظار داریم مشکالت تولیدکنندگانی مثل قطعه سازان که در 

واقع مولدهای زنجیره اول کار و صنعت هستند را برطرف کنند.

رئی��س هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو از دو پیش��نهاد این 
انجمن با هدف کاهش التهاب و شکس��ت حباب موجود در خودروهای 
واردات��ی خبر داد. کوروش مرشدس��لوک در گفت و گو با پایگاه خبری 
»عصر خودرو«،  درخصوص تش��کیل ب��ازار ثانویه و تاثیر آن بر احتمال 
رف��ع ممنوعیت واردات اظهار ک��رد: بازار ثانویه در حال حاضر ش��کل 
نگرفته و پیش از این نیز شاهد وجود این بازار بوده ایم که در دوره هایی 
از زمان، دچار التهاب و تش��کیل حباب ش��ده و برخی اوقات نیز خالی 
 از هرگونه حب��اب قیمتی بوده و بر روی منطقی خاص حرکت می کند.
وی ادام��ه داد: تبع��ات ممنوعی��ت واردات هم��واره م��ورد تاکید قرار 
گرفت��ه و به دس��تگاه ها اعالم ش��ده ام��ا بازنگ��ری دوب��اره در اختیار 
مس��ئوالن دولت��ی اس��ت ک��ه ب��رای ح��ل التهابات ب��ازار خ��ودرو و 
 همچنی��ن کاهش حباب ایجاد ش��ده، چ��ه تصمیم هایی اتخ��اذ کنند.

مرشدس��لوک ب��ا اش��اره ب��ه دو پیش��نهاد ای��ن انجم��ن ب��رای حل 
مش��کالت فعل��ی اظه��ار ک��رد: پیش��نهاد نخس��ت بازش��دن ام��کان 
ثبت س��فارش اس��ت ت��ا واردکنن��دگان در س��ال 97 براس��اس ثبت 
س��فارش های انجام ش��ده ق��ادر ب��ه تامی��ن خ��ودرو باش��ند و ای��ن 
 حب��اب ت��ا ان��دازه ای کاه��ش یافت��ه و از التهاب بازار کاس��ته ش��ود.

رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد دوم این انجمن 
را آزادسازی واردات خودرو اعالم و تصریح کرد: در هر دو پیشنهاد تاکید 
شده که نیازی به ارز دولتی نیست و این نیاز از سوی واردکنندگان قابل 
تامین است که به نظر می رسد این پیشنهاد در دست بررسی است که در 
 صورت اجرایی ش��دن، التهاب بازار کاسته و حباب کوچک تر خواهد شد.
وی با بیان اینکه از آنجا که اثرات تصمیمات خودرویی بر جامعه بیشتر 
اس��ت، تصمیمات در این زمینه خاص تر خواهد بود، افزود: آنچه مسلم 

است تشکیل بازار ثانویه تاثیری بر رفع ممنوعیت واردات نخواهد داشت 
 مگ��ر آنکه دولت خواس��تار اتخاذ تصمیمی خاص در این زمینه باش��د.
مرشدس��لوک در ادامه درخصوص نتایج جلس��ه مشترک واردکنندگان 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: تاکنون نتیجه ای از جلس��ه 
چهارشنبه هفته گذشته منعکس نشده، اما امیدواریم این اطالعات برای 
 تصمیم گیری درخصوص رفع مشکالت از واردکنندگان گرفته شده باشد.
او با اش��اره به حدود 20 هزار ثبت س��فارش گفت:  برخی از این ثبت 
س��فارش ها به دلیل سررس��ید ابطال و از میزان اعالمی کاس��ته ش��ده 
اس��ت این در حالی است که براس��اس ضوابط و قوانین سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان براب��ر یا کمتر از ای��ن میزان ثبت 
سفارش باید خودرو پیش فروش شده باشد که امیدواریم هرچه سریع تر 

تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود.

2 پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو با هدف کاهش التهاب بازار

چنانچ��ه دالر را به عنوان ارز مرج��ع در نظر بگیریم و قیمت بازار 
آزاد در محدوده 10هزار تومان باش��د، در بهترین حالت این قیمت 
در ب��ازار  ثانویه در محدوده 8 ه��زار تومان خواهد بود. بدان  معناکه 
تولیدکنندگان از این  پس به جای دریافت ارز 4200تومانی باید ارز 

8هزار تومانی را خریداری کنند.
به گ��زارش »اخبار خودرو«، طبق صحبت ه��ای رئیس کل جدید 
بان��ک  مرکزی، ارز دولتی تنها به م��واد اولیه کارخانجات تخصیص 
خواهد یافت و ش��رکت های تولیدکننده خ��ودرو باید برای واردات 
قطع��ات منفصل��ه ارز موردنیازش��ان را از بازار ثانوی��ه تامین کنند. 
به این ترتی��ب که در ب��ازار ثانوی��ه ارز، قیمت ها براس��اس عرضه و 
تقاض��ا خواهد بود و صادرکنن��دگان تمام محصوالت به جز نفت خام 

ارزهای کسب شده خود را در آن عرضه خواهند کرد، درواقع میزان 
عرضه وتقاض��ا در ای��ن ب��ازار،  قیمت ها را مش��خص می کند. حال 
بدین ترتیب  خودروس��ازان ب��رای واردات قطعات منفصله خود باید 
به ب��ازار  ثانویه مراجعه کنند. هرچند به احتمال زیاد قیمت  ارز در 
بازار ثانویه بین هزار تا حداکثر  2هزار تومان پایین تر از قیمت بازار 
آزاد خواهد بود. چنانچه دالر را به عنوان ارز مرجع در نظر بگیریم و 
قیمت بازار  آزاد در محدوده 10هزار تومان باشد، در بهترین حالت 
این قیمت در بازار  ثانویه در محدوده 8 هزار تومان خواهد بود. بدان  
معناکه تولیدکنن��دگان از این پس به جای دریافت ارز 4200تومانی 
بای��د ارز 8هزار تومانی را خریداری کنند. این افزایش 100درصدی 
قیمت ارز ب��رای تولیدکنندگان به معنای افزایش حداقل 50درصد 

قیمت خودروهایی اس��ت ک��ه هنوز بیش از 70 درص��د قطعات آنها 
واردات��ی هس��تند. به همین دلی��ل در آینده نزدیک ش��اهد تغییر 
قیم��ت  خودروهای چین��ی و خودروهایی  مانند مزدا3، س��وزوکی 
ویتارا، س��اندرو و پژو  2008 باش��یم. هرچند قیم��ت خودروهایی 
مانند پژو 206 نیز افزایش خواهد داش��ت. قیمت خودروهای دیگر 
ساخت داخل قدیمی ازجمله پراید، 405، پارس و سمند نیز از این 
تغیی��رات در امان نخواهند ماند،  هرچند رش��د قیمت آنها کمتر از 
گروه نخس��ت است، خودروهایی که درصد بسیار باالی قطعات آنها 
به صورت منفصل��ه از خارج تامین می ش��ود. بدین ترتیب طی چند 
هفته آینده ش��اهد تغییرات قیمتی خودروهای س��اخت داخل  نیز 

خواهیم بود.

براس��اس ارزیابی صورت گرفته بیش��ترین انتق��اد مصرف کنندگان از 
فرآیند فروش خودروهای س��واری در ایران مربوط به »تاخیر در تحویل 

خودرو« بوده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، دیگر »تاخیر در تحویل« به واژه ای آش��نا و البته 
تکراری و پرغص��ه برای مصرف کنندگان خودرو در ایران تبدیل ش��ده 
اس��ت به گونه ای که خریداران خودروهای پرتقاضای داخلی و همچنین 
خریداران خودروهای وارداتی معموال خودروی خریداری شده را با تاخیر 
قابل توجهی نسبت به آنچه که در قرارداد قید شده، دریافت می کنند.

این وضعیت اخیرا در بازار خودروهای وارداتی نمود بیش��تری داشته، 
به گونه ای که با ممنوع ش��دن واردات خودرو و حدود 1400 قلم کاالی 
غیرضروری دیگر از ابتدای تیرماه، تقریبا تمام ش��رکت های واردکننده 

خودرو در تحویل خودروهای پیش فروش شده تاخیر دارند.
خودروس��ازان نی��ز در تحوی��ل برخی خودروه��ای پرتقاض��ا به ویژه 
خودروهای��ی ک��ه با مش��ارکت خودروس��ازان خارجی در ای��ران تولید 
می ش��وند تاخیرهای قابل توجهی داشتند که اخیرا این تاخیرها بیشتر 

نیز شده و نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است.

در این ش��رایط شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران گزارشی از 
وضعیت رضایتمندی مش��تریان از خدمات فروش خودروهای س��واری 
در طول س��ال 1396 منتشر کرده که بررسی آن نشان می دهد در سال 
گذش��ته نیز بیش��ترین انتقاد مش��تریان از خدمات فروش خودروهای 
س��واری در ایران مربوط به »تاخیر در تحویل خودروی فروخته ش��ده« 

بوده است؛ تاخیری که در ماه های اخیر تشدید نیز شده است.
اما بعد از تاخیر در تحویل، بیشترین انتقاد مشتریان از فرآیند فروش 
خودروهای سواری در طول سال گذشته مربوط به »ایراد داشتن خودرو 
در زم��ان تحویل« بوده اس��ت که اگرچه در گزارش ش��رکت بازرس��ی 
کیفیت و استاندارد ایران توضیح بیشتری درباره این موضوع داده نشده، 
اما احتماال این مش��کل مربوط به خودروه��ای تولید داخلی بوده که با 
کیفیت پایینی تولید و عرضه می ش��وند. پس از آن نیز »کم بودن تنوع 
آپش��ن ها« بیشترین میزان نارضایتی و انتقاد مشتریان از فرآیند فروش 

خودروهای سواری در سال گذشته را به خود اختصاص داده است.
دو موضوع »عدم تناسب قیمت با کیفیت خودرو« و همچنین »تاخیر 
در تحوی��ل پ��الک و مدارک خودرو« نی��ز دو انتقاد دیگری اس��ت که 

مش��تریان نس��بت به فرآیند فروش خودروهای س��واری در طول سال 
گذشته، مطرح کرده اند.

البته با افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی از سوی خودروسازان و 
همچنین رشد شدید قیمت این محصوالت در بازار آزاد به نظر می رسد 
ک��ه نارضایت��ی مصرف کنندگان از متناس��ب نبودن قیم��ت و کیفیت 
خودروها در س��ال جاری نس��بت به وضعیت س��ال گذشته، تشدید نیز 
ش��ده باشد. در این ش��رایط باید منتظر تهیه و انتش��ار گزارش ارزیابی 
وضعیت رضایتمندی مش��تریان از فرآیند فروش خودروهای سواری در 
س��ال جاری )1397( ماند تا دید در این م��دت نارضایتی ها و انتقادات 
مش��تریان در این حوزه چه تغییراتی نس��بت به وضعیت س��ال گذشته 

داشته است.
شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران برای تهیه گزارش ارزیابی 
وضعیت رضایتمندی مش��تریان از خدمات فروش خودروهای س��واری 
در طول س��ال گذشته با 323 هزار و 423 نفر از خریداران خودروهای 
داخلی و وارداتی در طول س��ال 1396، مصاحبه و از آنها نظرس��نجی 

کرده است.

ارز موردنیاز قطعات  منفصله خودرو باید از بازار ثانویه تامین شود

سوت تغییر قیمت خودروهای داخلی زده شد

»تاخیر در تحویل« داد مشتریان خودرو را درآورد!
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کسب و کارامـروز8

مدیر امور نخبگان و دانش��جویان استعداد درخش��ان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی با اش��اره به برگزاری دهمی��ن المپیاد علمی 
دانش��جویان پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: 

در المپیاد امس��ال عالوه بر حیطه های قبلی، 
حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره 
سوم به عنوان ششمین حیطه به این المپیاد 

اضافه شده است.
به گزارش ایس��نا، دکتر پروین پاس��االر با 
اش��اره به ش��رکت 540 دانشجوی مستعد و 
نخبه در دهمین المپیاد علمی دانش��جویان 
پزش��کی کش��ور تصریح کرد: این المپیاد در 
حیطه های تفکر علمی در علوم پایه، استدالل 
بالینی، مدیریت نظام سالمت، آموزش پزشکی 
و فلسفه پزشکی برگزار می شود که با توجه به 
اهمیت موضوع بسته های طرح تحول آموزش 
پزشکی، در سال جاری حیطه کارآفرینی در 

بس��تر دانشگاه های هزاره س��وم به عنوان ششمین حیطه به این المپیاد 
اضافه شده است.

دکتر پاس��االر با تاکید ب��ر افزایش توانمندی های علمی و شناس��ایی 

استعدادهای دانشجویان در زمان برگزاری المپیاد اظهار داشت: معتقدیم 
این اس��تعدادهای برتر هستند که آینده علمی ایران را خواهند ساخت و 
موجبات استقالل و خودکفایی کشور را فراهم می کنند، لذا سرمایه گذاری 
برای توسعه علمی از طریق برگزاری المپیاد 
را مفی��د می دانیم و امیدواریم خلق ثروت از 
طریق علم در کشور روز به روز افزایش یابد.

وی افزود: هدف از رقابت در المپیاد علمی 
دانشجویان پزش��کی ارتقای توانمندی های 
علمی دانش��جویان یادگیری و بهره گیری از 
نتایج کسب شده در جهت خدمت به کشور 

است.
به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی 
و  نخب��گان  ام��ور  بهداش��ت، مدیر  وزارت 
استعداد درخش��ان وزارت بهداشت با اشاره 
ب��ه اینکه این المپیاد ت��ا 17 مردادماه ادامه 
خواهد داش��ت، خاطرنش��ان کرد: رتبه های 
اول تا س��وم تمامی رشته ها و گروه های برتر هر یک از حیطه ها به عنوان 
اس��تعداد درخشان شناخته می ش��وند و با اعطای گرنت های پژوهشی و 

اهدای لوح و جوایز نقدی از آنها تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر توانمندسازی 
زنان در ش��رایط کنونی گفت که توان افزایی زنان در زمینه کارآفرینی و 

ایجاد اشتغال از رویکردهای اساسی دولت است.
معصومه ابتکار روز سه شنبه هنگام ورود 
ب��ه فرودگاه تبریز در گفت و گو با خبرنگار 
ایرن��ا، با اش��اره ب��ه نقش زن��ان در اصالح 
الگوی مصرف و تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی خاطرنش��ان کرد: قشر آسیب پذیر 
از جمله زنان سرپرس��ت خانوار در اولویت 
دارد. ق��رار  توانمندس��ازی   برنامه ه��ای 
وی، ه��دف از س��فر خ��ود ب��ه آذربایجان 
ش��رقی را تبیی��ن سیاس��ت های دولت در 
مورد زن��ان و خان��واده از طری��ق دیدار با 
فرهنگی��ان و زن��ان فرهیخته عن��وان کرد 
و اف��زود: ع��الوه بر دی��دار با ام��ام جمعه 
اس��تان، نشس��تی ب��ا اعضای تش��کل های 

داش��ت. خواه��د  اقتص��ادی  و  اجتماع��ی   فرهنگ��ی، 
وی حض��ور در اورژان��س اجتماع��ی 123 را از دیگ��ر برنامه ه��ای 
خ��ود عنوان ک��رد و گفت: دیداری ب��ا زندانیان ه��م در برنامه کاری 

 اس��ت و از نزدی��ک در جریان مش��کالت آن��ان قرار خواه��د گرفت.
مع��اون رئی��س جمه��وری در ام��ور زن��ان و خان��واده همچنین در 
دی��دار با ام��ام جمعه تبری��ز نیز گف��ت: امروز هدف اصلی دش��من 
ای��ران  خانواده ه��ای  ب��ه  ضرب��ه زدن 
اس��ت. مختل��ف  راه ه��ای  از   اس��المی 

معصوم��ه ابتکار هدف اصلی دش��منان را 
تضعی��ف بنیان ه��ای خانواده ها دانس��ت 
و اف��زود: برخ��الف ادعاه��ای دش��منان 
و  س��خت  برخ��ورد  و  تهدی��د  درب��اره 
نظامی با نظام جمهوری اس��المی، امروز 
خانواده های ایران اس��المی مورد هدف و 
 هجمه سنگین دش��من قرار گرفته است.

می خواهن��د  آنه��ا  داش��ت:  اظه��ار  وی 
ب��ه  خانواده ه��ا  طری��ق  از  و  داخ��ل  از 
نظ��ام جمه��وری اس��المی ضرب��ه وارد 
تربی��ت  زمین��ه  ای��ن  در  ک��ه  کنن��د 
 فرزن��دان و نح��وه ارتباط بی��ن اعضای خانواده بس��یار مهم اس��ت.

ابتکار ادامه داد: ماهواره و فضای مجازی امروز بر خانواده ها اثر منفی 
داشته و فرزندان ایران اسالمی را تهدید می کند.

توان افزایی زنان در کارآفرینی از رویکردهای دولت استکارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم

متصدی ارش��د اطالعات بویینگ ب��ه کارآفرینان، نحوه نوآوری 
صحیح را می آموزد.

تد کولبرت )Ted Colbert(، افس��ر ارشد اطالعات و معاون 
ارشد بویینگ، یک روال صبحگاهی دارد که مناسب برای همگان 

نیست.
ابتدا او هر روز ساعت چهار صبح از خواب برمی خیزد.

او هر روز صبح نرمش و مطالعه می کند. اگر شما به من شباهت 
داش��ته باش��ید، انجام حتی یکی از این کارها از خوش اقبالی تان 

است.
روشن است که او مردی با هدف و از بسیاری جهات کارآفرینی 
است که تغییرات موجود در یک سازمان بزرگ را رهبری می کند.
من با کولبرت تماس گرفتم زیرا همیشه نسبت به این موضوع 
کنجکاو بوده ام که رهبران شرکت های بزرگ چگونه رویکردی در 
قبال رهبری دارند. من بارها و بارها مش��اهده کرده ام که بهترین 
رهبران، کارآفرینانی در س��ازمان های خود هستند و ما می توانیم 
چیزه��ای زیادی از آنها بیاموزیم. در اینجا نکاتی آمده اس��ت که 

از او آموختم.
بهترین راه برای تغییر فرهنگ شرکت آن است که اجازه دهید 

خود داده ها عملکرد سازمان را نشان دهند
ش��ما چند بار چشم اندازی را برای شرکت خود ارائه دادید و با 
نگاه های خیره و خالی از احس��اس روبه رو ش��دید؟  شما شب ها 
و آخر هفته ه��ای زیادی را صرف این س��خنرانی زیبا کردید که 

ناموفق ماند.
خوب، س��خنرانی ش��ما احتماال ب��ه این دلی��ل ناموفق بود که 

هیچ کس حرف تان را باور نکرد.
من کنجکاو ش��دم ک��ه چطور می توان صدها ه��زار نفر را قانع 
کرد تا نسبت به چشم انداز عالی  تان اقدام کنند؟ جلسات بیشتر و 

سالن های شهر آنقدرها هم تأثیرگذار نیستند.
کولبرت پاسخی برای این مشکل دارد:

من از روز اول می دانستم که بهترین روش برای ایجاد تغییرات 
مثب��ت در یک س��ازمان، توانمن��د س��اختن گروه های مان برای 
جمع آوری اطالع��ات از طریق پروژه های��ی در واحدهای تجاری 
خاص و اس��تفاده از آن اطالعات برای س��وق دادن مان به س��مت 

تصمیمات بهتر بود.
بهترین روش ب��رای کارآفرینان، عرض��ه زودهنگام محصول و 
گرفتن بازخورد از بازار است. اگر آماده عرضه انبوه هستید و هنوز 
کسی محصول تان را مشاهده نکرده است، اوقات سختی پیش رو 
خواهید داشت. شما و گروه تان باید مطمئن شوید که مردم واقعا 
به آن چیزی نیاز دارند که در حال ایجادش هس��تید. مگر ش��ما 

قبل از فروپاشی کارها قادرید چند تصمیم اجرایی بگیرید؟ 
سعی نکنید یک شبه دنیا را تغییر دهید. چالش های واقعی را 

بیابید و آنها را قدم به قدم اجرا کنید
یک موضوع مشترک طی مصاحبه من با کولبرت این بود که او 
برای میسر کردن نوآوری واقعی در داخل سازمان، بر نشان دادن 

ارزش و توانمندسازی »مبتکران« تمرکز می کرد.
این نکته به نظر بس��یار بدیهی می رس��د، اما براساس تجربه ای 
که از کار با س��ازمان های کوچک و بزرگ فراوان کس��ب کرده ام، 
 big ban( به خاطر تمرکز رهبران بر پروژه های اس��تقرار یکباره
projects( با عرضه های انبوه که گاهی اوقات درس��ت در همان 
روز عرضه شکست می خوردند، هیچ گاه کار به نشان دادن ارزش 

نمی رسید.
تبدیل ش��دن به یک مبتک��ر و قرار گرفت��ن در خطوط مقدم 
محصول��ی که خل��ق می کنید، به ش��ما امکان ایج��اد اعتماد با 
گروه تان را می دهد. اگر گروه ش��ما اعتقادی نداش��ته باش��د که 
محصول تولیدی تان موفقیت آمیز است، آنگاه به سختی می توانید 

رشد سودآور داشته باشید.
بهترین روش برای استخدام استعدادهای درخشان چیست؟ 

کاری درخشان انجام دهید
کولب��رت می گوید: »هیچ ترفند جادویی برای اس��تخدام افراد 
عالی وجود ندارد. افراد عالی دوس��ت دارند برای شرکت هایی کار 
کنن��د که در حال انجام کارهای عالی هس��تند، بنابراین بهترین 
روش برای اس��تخدام افراد عالی، طبیعتا خلق محصوالت عالی و 

تغییردهنده دنیا است.«
اتفاقا در صب��ح روز مصاحبه ام با کولبرت، بویینگ خبر داد که 
در حال کار روی هواپیمای جت مافوق صوت هس��تند که امکان 

پرواز از لس آنجلس به توکیو را ظرف سه ساعت می دهد.
البته بس��یاری از ما قادر ب��ه تولید هواپیمای جت مافوق صوت 
نیس��تیم، اما توانایی خلق محصوالتی را داریم که در جهان تأثیر 
می گذارند. اگر چیزی را خلق کنید که به آن باور دارید، احتماال 
افراد زیاد دیگری در دنیا هس��تند که دوس��ت دارند همان کار را 

انجام دهند.
بنابراین به »ترفند اس��تخدام« یا می��ز پینگ پونگ و اتاق های 
ب��ازی ویدئویی توجهی نکنید. آیا دوس��ت دارید که افراد عالی را 
جذب و استخدام کنید؟ محصولی را خلق کنید که مردم بتوانند 

به آن افتخار کنند.
آرزوی انجام کارهای عالی را داشته باشید، اما همیشه بر 

ارزش های اصلی تمرکز کنید
کارآفرین��ان مجبورن��د با محیط اطراف ش��ان ان��س بگیرند. ما 

مجبوریم فرصت ها را بو بکشیم. 
کولبرت می گوید: »همیش��ه بر ارزش ه��ای اصلی تمرکز کنید 
و اجازه دهید آن ارزش ها ش��ما را از داخ��ل هیاهوی اطراف تان 
هدایت کنند. حواس پرتی آس��ان اس��ت، اما من همیشه افراد را 
به کمک س��تاره قطبی ارزش های واقع��ی ام هدایت می کنم. من 
به این ارزش ها باور دارم و بنابراین از طریق آنها رهبری می کنم. 
اجازه ندهید که آرزوهای تان سد راه ارزش های اصلی تان شوند.«

اشتیاق انجام کارهای عالی داشته باشید. فقط اجازه دهید خود 
داده ها عملکرد س��ازمان را نش��ان دهند، ط��وری رفتار کنید که 
دوست دارید دیگران رفتار کنند و اگر مجبورید که هر روز ساعت 
چهار صبح از خواب برخیزید، آنگاه شاید بهتر باشد همان موقعی 

انجامش دهید که تواناییش را دارید.
inc: منبع

شرکت فیس بوک سال گذشته 7.33 میلیون دالر را صرف محافظت از مدیرعامل خود کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت the star، تازه ترین گزارش های منتشره حاکی است که شرکت 
فیس بوک مبالغ هنگفتی را برای محافظت از مارک زاکربرگ - موسس و مدیرعامل فیس بوک - هزینه 

کرده است و این روند در طول سالیان سال ادامه داشته است.
 این گزارش همچنین حاکی است که بخش اعظمی از درآمدهای شرکت فیس بوک صرف محافظت از 

مدیرعامل آن می شود، این در حالی است که این امر می توانست در امور دیگری همچون افزایش امنیت 
سایبری و حفاظت از اطالعات کاربران شود. چند ماه پیش بود که فیس بوک به خاطر یک رسوایی امنیتی 
و نقض حریم خصوصی کاربران به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. مردم و منتقدان بسیاری فیس بوک را به 

خیانت در امانت و همکاری با نهادهای دولتی یا تحقیقاتی متهم کردند. این شبکه اجتماعی به سرعت آماج 
حمالت کاربران بسیاری در سراسر جهان قرار گرفت، به گونه ای که تعداد کثیری از شرکت ها و افراد معروف 

اقدام به بستن و غیرفعال کردن صفحات مجازی خود در فیس بوک کرده و استفاده از این شبکه اجتماعی 
را ننگی برای دنیای مجازی توصیف کرده اند.

فیس بوک می گوید اطالعات بالغ بر 87 میلیون نفر از کاربرانش به صورت نادرست و ناخودآگاه در اختیار 
موسسه کمبریج آنالیتیکا قرار گرفته و این در حالی است که بسیاری از منتقدان فیس بوک را متهم اصلی 

این پرونده و رسوایی تلقی می کنند.
از آنجا که مدیران شرکت های فعال در حوزه فناوری برای موفقیت آن ها از اهمیت خاص و بسزایی 

برخوردارند، بنابراین می توان گفت که به همین دلیل فیس بوک مبالغ هنگفتی را برای حفاظت از وی صرف 
کرده و در نظر گرفته است.

در صدد تغییر دنیا نباشید

خرج حفاظت از مدیر فیس بوک در نقش یک رهبر بر این 4 کار تمرکز کنید
چند میلیون دالر است؟

دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی بیان ک��رد که در حوزه 
زیس��ت فناوری ایجاد ش��تاب دهنده های جدید باع��ث تس��ریع در تولی��دات 
داروهای زیس��تی می ش��ود. به گ��زارش معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، مصطفی قانعی دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری درخصوص ضرورت تشکیل شتاب دهنده های جدید 
در حوزه زیست فناوری، گفت: ایجاد شتاب دهنده های زیستی در حوزه دارویی 
ضروری اس��ت و تاکنون تولید 20 داروی ثروت آفرین توسط این شتاب دهنده 
با موفقیت به اتمام رس��یده اس��ت. وی افزود: هدف ستاد، تولید و بومی سازی 
50 قلم دارو از 140 داروی مهم و کلیدی، در کش��ور اس��ت که امیدواریم با 

تشکیل شتاب دهنده های جدید به این مهم برسیم.

شتاب دهنده های جدید و تسریع تولید 
داروهای زیستی در کشور

به قلم: رابی عابد
مترجم: مروارید فیض 

دریچــه

چهارشنبه
17 مرداد 1397

شماره 1132
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رئیس بنیاد نخبگان اس��تان سمنان گفت که حمایت از مستعدان 
شرکت  کننده در اس��تارتاپ  ها می تواند نویدبخش ایجاد شرکت های 
دانش بنیان باکیفیت در آینده باش��د.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

بنیاد ملی نخبگان، نشست مشترک رئیس 
بنیاد نخبگان اس��تان س��منان و مدیرکل 
ارتباط��ات  و  فن��اوری  اطالعات اس��تان به 
منظور اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های 
نخبگان و حوزه فاوای اس��تان برگزار شد. 
در این نشس��ت، داود فی��ض، رئیس بنیاد 
نخبگان اس��تان س��منان ضمن اش��اره به 
تاریخچ��ه، رس��الت ها و رویک��رد اصل��ی 
بنی��اد ملی نخب��گان، شناس��ایی، هدایت 
و حمای��ت از صاحب��ان اس��تعدادهای  برتر 
در مس��یر ارتقای تولید عل��م و فناوری را 
یکی از محورهای اصل��ی فعالیت های این 
بنیاد و بنیادهای نخبگان اس��تانی دانست. 

وی با اش��اره به لزوم فراهم کردن بس��تر مناس��ب برای فعالیت های 
نخبگان��ی در عرصه ه��ای کارآفرینی، اش��تغال زایی و تبدیل علم به 
ارزش افزوده، افزود: حمایت از مس��تعدان شرکت کننده در استارتاپ-

ه��ا می تواند نویدبخش ایجاد ش��رکت های دانش بنی��ان باکیفیت در 
آینده باشد. فیض تمرکز و س��رمایه گذاری در مسیر اشتغال زایی در 
بخش ICT در کش��ور را حائز اهمیت دانس��ت و ادامه داد: مجموع 
دس��تگاه ها و نهاده��ای دولتی و عمومی 
باید شرایط و بس��تر الزم را برای ورود و 
فعالیت مؤثر بخش خصوصی و دانش بنیان 

به این حوزه را فراهم کنند.
در ادامه این نشس��ت، س��ید مس��عود 
و  ارتباط��ات  مدی��رکل  میررضای��ی، 
فناوری اطالع��ات اس��تان س��منان نیز با 
اش��اره به نقش بی بدیل اجتماع  نخبگانی 
در اش��تغال زایی پای��دار، اظهار داش��ت: 
نخب��گان و متخصصان ب��ا ارائه طرح های 
فناوران��ه و تولی��د محص��ول دانش بنیان 
می توانند کمک ش��ایانی در مسیر توسعه 

اشتغال استان باشند.
الزم به ذکر است، در پایان این نشست مقرر شد به منظور استفاده 
حداکثری از ظرفیت های نخبگانی و نیز حوزه فاوای استان، تعامالت 

بین دستگاهی افزایش یابد.  

به منظور ایجاد بستری تعاملی برای معرفی عناصر فعال در زیست بوم 
کارآفرینی ایران، امکان تعامل دو س��ویه میان ش��رکت های دانش بنیان 
و نهاده��ای خصوص��ی و دولت��ی فراه��م می ش��ود.به گ��زارش پایگاه 

بنی��اد مل��ی نخبگان، جامعه  اطالع رس��انی 
ش��رکت های دانش بنی��ان که ش��امل طیف 
وس��یعی از ش��رکت های توانمن��د داخل��ی 
اس��ت، ب��ازار ه��دف قاب��ل توجه��ی ب��رای 
ش��رکت های ارائه دهنده خدم��ات تخصصی 
محس��وب می ش��ود. از طرفی ش��رکت های 
دانش بنی��ان نی��ز برای توس��عه کس��ب وکار 
خ��ود، نیاز به دریافت ای��ن خدمات دارند، تا 
بتوانن��د ب��ر فعالیت های اصلی خ��ود تمرکز 
کنن��د. طی هماهنگی ه��ای صورت گرفته، از 
س��وی معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری،  امکان اطالع رس��انی این خدمات 
از طریق س��امانه نقش��اپ فراهم  شده است 

و ش��رکت های متقاض��ی می توانن��د تقاضای خ��ود را به نقش��اپ ارائه 
دهند. در این س��امانه امکان معرفی اس��تارتاپ های ایرانی فراهم  ش��ده 
اس��ت. در ای��ن ابزار، اس��تارتاپ ها ذیل 12دس��ته کلی )فروش��گاه های 

اینترنتی، فین تک، س��بک زندگ��ی، ابزارها و س��رویس ها، فناوری های 
پیش��رفته، رس��انه، بازی و دنیای مجازی، آموزش، اطالعات، شبکه های 
 اجتماعی و ارتباطات، س��فر و جابه جایی و نرم افزار( معرفی  ش��ده است.

همچنی��ن نهاده��ای خصوص��ی و دولتی 
و  اس��تارتاپ ها  ب��ه  می توانن��د  مختلف��ی 
ش��رکت های دانش بنیان برای رشد و توسعه 
کمک کنند. عدم آگاهی از وجود این نهادها، 
می تواند هزینه های زیادی را به این شرکت ها 
تحمیل کند. از طرفی، معموال فعاالن صنعتی 
و بنیان گذاران اس��تارتاپ ها و ش��رکت های 
دانش بنیان، فرص��ت کافی برای رصد عناصر 
فعال در زیس��ت بوم کارآفرینی پیرامون شان 
ندارند. در زیس��ت بوم کارآفرینی، این نهادها 
ذیل هش��ت دسته )سیاس��ت گذاری، تأمین 
مال��ی، پش��تیبانی، نیروی انس��انی، ب��ازار، 
زیرس��اخت، تحقی��ق و توس��عه و فرهنگ( 
معرفی  ش��ده است. گفتنی اس��ت، ش��رکت های دانش بنیان می توانند در 
هنگام ثبت نام در این س��امانه، با وارد ک��ردن کد daneshbonyan در 

قسمت شناسه معرف از بیش از 30درصد تخفیف برخوردار شوند.

امکان ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان به صورت هوشمند فراهم می شوداستارتاپ زیربنای شرکت دانش بنیان است

ش��رکت های محدودی وج��ود دارند که درخواس��ت کار کردن در آنها 
بیش��تر از گوگل است. مدیر منابع انس��انی این شرکت سه دلیل را برای 
این امر متذکر ش��ده اس��ت. گوگل به همان اندازه که به س��بب مزایای 
شغلی اش مشهور است، به سبب تفکر خالقانه، مدیریت جسورانه و دیدگاه 
پیش��رفت گرایانه نسبت به مقوله ناکامی و شکس��ت  شهرت دارد. با این 
وجود، برخالف آنچه اکثر افراد تصور می کنند، این غذای رایگان، ماس��اژ، 
اصالح موی س��ر و یا امکانات بی ش��مار دیگر نیس��ت که سبب می شوند 
کارمندان به کار کردن در گوگل عالقه مند شوند و این شرکت را به یکی از 
 Prasad( بهترین مکان ها برای کار کردن تبدیل کرده است. پراساد ستی
Setty(، نایب رئی��س واحد عملی��ات مردمی )که به بی��ان او »اصطالح 
خیالی گوگل برای منابع انس��انی است«( دیدگاه متمایزی دارد. ستی در 
هنگام س��خنرانی در یک کنفرانس، از اش��اره به مزایا خودداری کرد و در 
عوض، داس��تانی را بازگو کرد که لری پی��ج )Larry Page(، یکی دیگر 
از بنیان گذاران گوگل اغل��ب آن را عنوان می کند. پدربزرگ لری در یک 
کارخانه اتومبیل در میشیگان کار می کرد و همیشه هنگام رفتن به محل 
کار یک چماق فوالدی را با خود حمل می کرد، چراکه نمی دانس��ت کی 
بحث میان کارگران و مدیریت باال می گیرد. پیج همواره این داس��تان را 
به خاطر داشت و تصمیم گرفت شرکت خود را به نقطه مقابل و در واقع، 
به س��ازمانی که هر یک از اعضای آن مانند اعضای یک خانواده هس��تند، 
تبدیل کند. او قصد داشت شرایطی را ایجاد کند که هر یک از کارمندان 
در آن احساس ارزشمند بودن داشته باشد، مفهوم کار خود را درک کند و 
احساس کند عضوی از یک خانواده است. اصول فلسفی نیز بر سه دلیلی 
که ستی معتقد است دالیل تلقی گوگل به محیطی خاص برای کار کردن 
محسوب می شوند، صحه می گذارند. ستی همچنین اشاره می کند که به 
عنوان یک مدیر می توانید این سه مورد را در شرکت خود اجرایی کنید )و 
من هم با این موضوع شدیداً موافق هستم(. حال به این می پردازیم که چه 

چیزی تجربه کار کردن در گوگل را اینچنین منحصربه فرد کرده است؟
1- مأموریتی مقتدر

مأموریت گوگل سازماندهی اطالعات سرتاسر نقاط دنیا و ایجاد قابلیت 
دسترس��ی جهانی به آنها و کاربردی کردن این اطالعات اس��ت. به بیان 
س��تی، این مأموریت ارتباط مستقیمی با هر یک از کارمندان گوکل دارد 
و کارمندان به هیچ وجه تصور نمی کنند که پیش��تر به این هدف دس��ت 
یافته اند. در عوض، دنبال کردن این هدف انگیزه پنهان فراوانی را در آنها 
ایجاد می کند. ش��ما نیز می توانید مأموریت مقتدری را برای کسب و کار 
خ��ود در نظر بگیرید. ارزش های معنادار ش��رکت را مبنای این مأموریت 
ق��رار داده و اغلب آن را تک��رار کنید، به نحوی که کارمندان ارتباط آن با 
ارزش های شخصی خود را درک کنند. در این میان باید توجه داشت که 
نباید این مأموریت را با ارقام و اعداد قابل توجه اش��تباه گرفت. »بیایید تا 
پایان سال نرخ فروش را به 100میلیون دالر برسانیم« هدفی عددی است 
و یک مأموریت الهام بخش نیست. مأموریتی که از آن سخن گفتیم باید از 

نظر شخصی و احساسی با کارمندان مرتبط باشد.
2- شفافیت

آیا چیزی واضح تر از رفتار غیرش��فاف افراد هس��ت؟ ما باهوش تر از آن 
هس��تیم که نسبت به این رفتار افراد واکنش نشان ندهیم. هنگامی که با 

فردی که رفتار ش��فافی ندارد مواجه می شویم، آن را فراموش نمی کنیم 
و در مواردی که اطمینان داریم فردی 100درصد صادق اس��ت، صداقت 
آن فرد به یادماندنی و ش��گفت انگیز اس��ت، ش��اید به آن دلیل که زیاد 
این مس��ئله را مشاهده نکرده ایم، بنابراین اگر چنین شفافیتی راهروهای 
گوگل را احاطه کند، می ت��وان دلیل منحصربه فرد بودن این امر را درک 
کرد. ش��ما نیز به عنوان یک مدیر خود می توانید الگوی چنین شفافیتی 
باشید. بدون شک، راه به نمایش گذاشتن چنین شفافیتی، گفتن حقیقت 
است. شیوه های غیرمستقیم دیگری همچون فعال و صادق بودن در ارائه 
بازخورد، انتقادپذیری و پذیرش آنکه چیزی را نمی دانید و یا به کمک نیاز 
دارید و تب��ادل آزادانه اطالعات )در مقابل صرفاً جمع آوری اطالعات( نیز 
برای نش��ان دادن ش��فافیت و صداقت وجود دارند. مدیران گوگل در این 
زمینه رسمی را دارند مبنی بر اینکه در روزهای جمعه در تاالر شهرداری 
گردهم می آیند و مدیران ارش��د در مورد جدیدترین وقایع اطالع رس��انی 
کرده و س��واالتی را که به کرات توس��ط هر یک از ده ها هزار کارمند آنها 
پرس��یده شده است را پاسخ می دهند. در واقع، این اقدام شیوه دیگری از 
س��رمایه گذاری اس��ت که می توانید آن را به انجام برسانید و در واقع، این 

نوعی سرمایه گذاری است که سود سهام را نیز پرداخت می کند.
3- ابراز عقیده

گوگل مفتخر است که آزادانه هر یک از کارمندان خود را ترغیب می کند 
نقطه نظرات خود را مطرح کنند. درصد قابل توجهی معادل 90درصد از 
تمامی کارمندان گوگل در نظرسنجی ساالنه کارمندان شرکت می کنند. 
در یکی از ش��رکت هایی که قباًل مشغول کار بودم، نرخ پاسخ 40درصدی 
در زمینه نقطه نظرات کارمندان رقم کاماًل رضایت بخشی محسوب می شد. 
به بیان س��تی، »ما تالش می کنیم کارکنان مان احساس مالکیت داشته 
باشند و همچون مالکان شرکت رفتار کنند.« می توان گوگل را جزو معدود 
شرکت هایی به شمار آورد که برای دستیابی به این هدف مالکیت سهام را 
)از طریق سهام( به هر یک از کارمندان خود می بخشد. به عالوه، در گوگل 
از کارمندان خواس��ته می ش��ود خود نیز نظرات خود را درباره محصوالت 
داخلی ش��رکت ارائه دهند، آنچه س��تی »خوردن غذای سگ خود« و یا 
به عبارتی، استفاده از محصوالت داخلی توسط کارمندان می نامد. اگرچه 
ممکن است در شرایطی نباشید که سهام شرکت را در اختیار هر یک از 
کارمندان قرار دهید، بدون ش��ک می توانی��د کارمندان را ترغیب به بیان 
نظرات خود کنید و در این کار خود پیشقدم شوید. شرکت های بسیاری 
ادعا می کنند عالقه مند هستند نقطه نظرات کارمندان خود را جویا شوند، 
ام��ا تعداد کمی از آنها این مس��ئله را به بخش��ی از فرهنگ خود تبدیل 

کرده اند. این اقدام را به اولویت خود و سپس به واقعیت تبدیل کنید.
ستی در پایان اظهار داشت که از اقدامات همکاران خود برای کسب اطمینان 
از کارای��ی هر یک از اقدامات مذکور آگاهی دارد، چراکه آنها ش��یوه تأییدی 
تجزی��ه و تحلیل اطالعات را به کار می گیرند. بخش عم��ده این اقدامات بر 
آزمایش کردن و اعتقاد به اینکه »تحقیق و آزمایش از کارآمدترین ش��یوه ها 
پیشی می گیرند« داللت دارند. به بیان دیگر، گوگل تنها کارآمدترین شیوه ها 
را به منظور به کارگیری مجدد از شرکت های دیگر وام نمی گیرد. در عوض، 
به تحقیق و آزمایش می پردازد تا دریابد کدام ش��یوه برای کارمندان خود و 
در چارچوب فرهنگ منحصربه فرد آن مناسب تر است.  شما هم می توانید به 
تحقیق و آزمایش بپردازید. اگر این کار سبب ایجاد فضای دوستانه تری برای 

کارمندان شود، ارزش وقت گذاشتن در آزمایشگاه را نیز دارد.
inc: منبع

3 دلیل شگفت آور از زبان مدیر بخش عملیات مردمی )People Operations( گوگل

چرا تجربه کار کردن در گوگل تجربه ای منحصربه فرد است؟ 

یادداشـت

ط��رح دوس��ت علمی خالقیت و کارآفرینی به همت بنیاد نخبگان اس��تان 
خراسان ش��مالی برگ��زار ش��د. به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، در راس��تای ایجاد تعامل علمی و فرهنگی بین دانش آموزان مناطق 
مختلف و تشکیل حلقه های دوستان علمی، ایجاد انگیزه و تمرین برای انجام 
کارهای گروهی، تقویت انگیزه دانش آموزان مس��تعد به کس��ب موفقیت های 
علمی، طرح دوست علمی خالقیت و کارآفرینی به همت بنیاد نخبگان استان 
خراسان ش��مالی برگزار شد. در این طرح عالوه بر برگزاری جلسات سخنرانی، 
انج��ام مس��ابقات ج��ذاب در ح��وزه خالقیت و پ��رورش ای��ده در زمان های 
90دقیق��ه ای برای دانش آموزان منتخب پس��ر پایه نهم، تالش ش��د در قالب 

بازی های متنوع قابلیت خالقیت و ایده پردازی افراد ارتقا یابد.

طرح دوست علمی خالقیت و 
کارآفرینی برگزار شد

به قلم اسکات ماتز 
مترجم: رضوان دریس پور



انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا در سال 2016 شاید متضادترین 
گونه تمام دوران ها باشد. شوک نخست در این رقابت ها انتخاب داوطلبی 
با کمترین میزان محبوبیت در ابتدای مناظره ها بود. به این ترتیب شاید 
اکنون بیش از هر زمان دیگری چراغ سیاس��ت رو به خاموشی گذاشته 
است. در برهه های حساس سیاسی معموال برخی از برندها خود را وارد 
بحث و رقابت های جاری می کنند. اگرچه این اقدام به طور سنتی بسیار 
Sprout S -  ررخطر ش��مرده می شود، اما مطالعه ای از سوی موسسه
cial بیانگر عالقه دو  سوم مشتریان به اتخاذ دیدگاهی سیاسی از سوی 
برند مورد عالقه ش��ان اس��ت. حال که مشتریان خواس��تار موضع گیری 
سیاسی از سوی برندها هستند، تکلیف شما در کسب وکارتان چیست؟

ش��اید ورود ب��ه عرصه سیاس��ت با هم��ه پیچیدگی ه��ای آن دقیقا 
اس��تراتژی شما برای پیروزی در یک کس��ب وکار جدید نباشد. در واقع 
این اقدام پتانسیل دو دستگی میان مشتریان شما را افزایش خواهد داد. 
در حقیقت توصیه ما نیز اقدام به تحریک دس��ته ای از مشتریان بر علیه 
دیگران نیس��ت. به عبارت ساده، موضع گیری سیاسی شما باید برندتان 
را بدل به یک قهرمان ملی کند. به این ترتیب موضع رس��می سیاس��ی 

بایستی با دقت و وسواس باالیی انتخاب شود. 
به طور طبیعی، مدیران یک برند باید دقت فراوانی نسبت به چیستی 
پیام سیاس��ی که شرکت شان منتقل می کند، نشان دهند. در این میان 
اگ��ر یک واقعه سیاس��ی پیوند نزدیکی با ش��عار یا تعهده��ای برندمان 
دارد، آن��گاه ورود به بحث مذکور نه تنه��ا اقدامی منطقی، بلکه ضرورت 
کس��ب وکارمان خواهد بود. اگر به طور مداوم با مس��ئله شناخت زمان 
مناسب برای سیاسی ش��دن برندتان دست و پنجه نرم می کنید، توجه 

به نکات زیر شما را در آگاهی از موقعیت تان راهنمایی خواهد کرد.
انطباق مسئله با ارزش های برندتان را مدنظر قرار دهید

 Patagonia در پایان س��ال گذش��ته، همه م��ا پیام جنجالی برن��د
روی س��ایت رسمی اش مش��اهده کردیم: »رئیس جمهور سرزمین شما 
را دزدید.« این پی��ام در واکنش به اقدام ترامپ در جهت کاهش حجم 
دولت در ایالت یوتا اتفاق افتاد. اگرچه Patagonia به سرعت نسبت به 
تصمیم دولتی واکنش نشان داد، اما هرگز موفق به جلوگیری از تصویب 
این قانون نش��د. در حقیقت آنها وارد بحثی ش��دند که ش��اید اصال به 
کسب وکار و عالقه مشتریان شان ربطی نداشت. بر این اساس آنها پس از 

تصویب این قانون با کاهش شدید میزان مراجعه مشتریان مواجه شدند. 
زمانی که قصد ورود به مس��ئله ای سیاس��ی را دارید، به ماهیت اصلی 
برندتان و س��لیقه غالب مش��تریان توجه کنید. در حقیقت ورود شما به 
مسئله ای سیاسی باید همسو با ارزش های برندتان باشد. فقط در چنین 
حالت��ی توانای��ی تاثیرگذاری روی وضعیت ج��اری و ایجاد تغییر مثبت 
 NVE را خواهید داش��ت. در ای��ن زمینه برت هیمان، رئی��س آژانس
که در زمینه بازاریابی با مش��تریان بزرگی همچون برخی س��ازمان های 
دولت��ی همکاری دارد، توصیه های جالبی ارائه می کند: »بازاریاب ها باید 
توانای��ی مقاومت در برابر اظهارنظر س��ریع سیاس��ی را در خود تقویت 
کنن��د. به این ترتیب زم��ان دخالت و ورود به عرصه سیاس��ت فقط به 
هن��گام هماهنگی موضوع موردنظر با ارزش ها و ماهیت برندمان خواهد 
بود. در غیر این صورت مخاطب مان را در ش��ناخت ارزش های برندمان 

سر در گم می کنیم.«
در مورد خلق پیام تان با برنامه عمل کنید

از فون��ت گرفت��ه تا نوع ص��دا، پیام ش��ما باید به ط��رز قابل توجهی 
تاثیرگذار باشد. این بدان معناست که ساختار پیام شما باید با توجه به 
طیف مختلفی از مشتریان و سلیقه آنها پیکربندی شود. اکنون انتخاب 
صدای مناس��ب برای بی��ان پیام برندمان از هر زمانی مهم تر اس��ت. در 
حقیقت صدای پیام به طور کامال مستقیم صدای برند ما قلمداد خواهد 
ش��د. بر این اس��اس به هنگام خلق پیام مان باید هماهنگی آن با تمام 
اجزای برندمان را مدنظر داش��ته باش��یم. برای ش��روع مرور و برخی از 
صفت های بیانگر ویژگی های بنیادی کس��ب وکارمان گزینه مطلوبی به 
نظر می رس��د. سپس تیم بازاریابی و تبلیغات شرکت را جمع کرده و از 
میان تمام صفت ها س��ه مورد برتر را برای اس��تفاده در پیام تان انتخاب 

کنید.
صفت ه��ای انتخاب ش��ده زیربنای برند ش��ما را بنا خواهن��د کرد. بر 
این اس��اس هر مقاله، پست موجود در ش��بکه های اجتماعی و محتوای 
تبلیغاتی باید حاوی آنها باش��د. توجه داشته باشید از آنجایی که امکان 
تغییر لوگوی شرکت به طور مداوم وجود ندارد، پیام سیاسی شما باید با 
المان های اصلی در لوگو و شعار تبلیغاتی برندتان هماهنگ باشد. اکنون 
می توانیم از نتیجه بخش��ی انتشار موضع سیاسی برندمان به طور رسمی 

اطمینان حاصل کنیم.
انگیزه های تان را فراموش نکنید

اینکه برندها براساس سود استراتژی خود را تعیین کنند، امری کامال 
طبیعی است. در هر صورت اگر شما به طور مداوم پول از دست بدهید، 

دیگر هیچ جایگاهی در کس��ب وکارتان نخواهید داشت. همچنین دیگر 
ت��وان تاثیرگ��ذاری و خلق تفاوت را به دس��ت نخواهید آورد. بی ش��ک 
بهترین راهکار برای کس��ب س��ود ترغیب مشتریان به خرید از برندمان 
اس��ت. در این زمینه تبلیغات مهم ترین عنصر ترغیب مش��تری قلمداد 
می ش��ود. با این حال اکنون اغلب مشتریان کارشناسانی ماهر در زمینه 
نادیده انگاری تبلیغات هستند. در حقیقت آنها به سرعت ماهیت واقعی 
یا قالبی تبلیغات را متوجه می ش��وند. بر همین اس��اس ش��اید تبلیغات 
دیگر تاثیرگذاری یک یا دو دهه پیش را نداش��ته باشد، اما اعالم رسمی 
موضع سیاس��ی به دلیل داش��تن عواقب پایدار همیش��ه برای مشتری 
باورپذیر اس��ت. به طور خالصه، اکنون اگر در زمان مناسب وارد مسائل 

سیاسی نشوید، از جریان کسب وکارتان عقب خواهید ماند.
در صورت موضع گیری هماهنگ با ش��عارهای برندمان مش��تریان به 
س��رعت صداقت ما را تش��خیص داده و ب��دان ارج خواهند نهاد. به این 
ترتی��ب افراد موافق با موضع ش��ما بدل به مش��تریان ثابت تان خواهند 
ش��د. این در حالی اس��ت که افراد مخالف دست کم احترام خاصی برای 
ش��جاعت اظهارنظرتان قائل می ش��وند. به عنوان مث��ال برند آقای بیل 
پنزی را در نظر بگیرید. این فرد با س��اخت برندی پیرامون خود شهرت 
قابل توجهی به دس��ت آورده اس��ت. بیل بزرگ ترین فروشنده فلفل در 
س��طح آمریکاس��ت. در زمان انتخابات ریاس��ت جمه��وری وی یکی از 
سرس��خت ترین منتقدان ترامپ محسوب می ش��د. با پیروزی ترامپ در 
انتخاب��ات مخالفت های بیل پایان نیاف��ت. وی در برخی موارد همچنان 
نس��بت به سیاست های ترامپ اظهار ناخرس��ندی می کند. توجه داشته 
باش��ید که اعتراض ها و مخالفت های بیل عاری از دلیل و منطق نیست. 
در حقیق��ت وی ه��ر جا سیاس��ت های اعمالی با ارزش ها و ش��عارهای 

اصلی اش در کسب وکار در تضاد است، اعالم مخالفت رسمی می کند. 
به طور س��نتی، سیاس��ت و کس��ب وکار مانند آب و روغ��ن بوده اند. 
در گذش��ته شرکت ها ترس زیادی از سرنوشت ش��ان در پرتو اظهارنظر 
سیاسی داشتند. با این حال اکنون زمانه تغییر کرده است. بر این اساس 
مش��تریان به طور کامال جدی انتظار موضع گیری سیاس��ی رس��می از 
س��وی برندهای موردعالقه شان را دارند. در واقع آنها انتظار به روز بودن 
برندهای مختلف و آگاهی آنها از حوادث جاری در سطح جهان را دارند. 
در حقیقت به دلیل خرج دالرهای باارزش به طور کامال وسواس گونه از 
س��وی مشتریان برندها بیش از هر زمان دیگری باید نسبت به سلیقه و 

خواست  آنها آگاهی پیدا کنند.
inc :منبع

درس هایی از 7کمپین برتر بازاریابی و 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی- بخش دوم

در بخ��ش اول به دو مورد از ایده های کمپین ش��بکه های اجتماعی از 
برندهای برتر اشاره کردیم، حال به ادامه آنها می پردازیم.    

3-الوز: الوز در شش حرکت درست می شود
الوز یک��ی از برندهای موفق در زمینه بازاریابی و تبلیغات اس��ت. این 
 BBDO فروش��گاه زنجیره ای بزرگ در زمینه تبلیغات همیشه با آژانس
همکاری می کند. کمپین الوز به صورت یک ویدئو شش ثانیه ای طراحی 
شد. بر این اس��اس ایده هشتگ »الوز در شش حرکت درست می شود« 
وارد دنیای ش��بکه های اجتماعی نیز شد. همانطور که از نام این کمپین 
ب��ر می آی��د، همه چیز در مورد تعمیر خانه و ل��وازم آن بود. صرف نظر از 
محتوای کمپین، ویدئوی آنها به دلیل اس��تفاده از ویژگی صحنه آهسته 

بسیار جذاب از آب درآمد.
نکته جالب در مورد کمپین الوز تفاوت پیشنهاد آنها با حوزه تخصصی 
فعالیت ش��ان بود. در حقیقت هیچ کس از یک فروشگاه زنجیره ای انتظار 
دریافت راهکارهای تعمیر و س��اخت چیزه��ای مختلف را ندارد. به عالوه 
شیوه تبلیغاتی آنها نیز بسیار متفاوت بود. در واقع آنها به جای اعالم دالیل 
استفاده از مشتری از پیشنهادشان راهکار خالقانه تری را در پیش گرفتند.
درست به مانند ایده های قبلی این مقاله در اینجا نیز الوز کمپین های 
شبکه های اجتماعی را وارد سطحی باالتر و حرفه ای تر کرد. بر این اساس 
ب��ه جای فروش محص��والت، آنها برای نتیجه دلخواه مش��تری بازاریابی 
کردند. این نتیجه عبارت اس��ت از: خانه شما توسط خودتان تعمیر شد و 
مهم تر اینکه ظاهر زیبای آن با قیمتی بسیار مقرون به صرفه ایجاد شده 

است. بی شک این همان چیزی بود که مشتریان الوز منتظرش بودند.
Vine ،پلتفرم مورد استفاده: اینستاگرام، توییتر، اسنپ چت

الوز و BBDO دقیقا چه کاری کردند؟
در این کمپین الوز مهارت خود در تولید ویدئوهای باکیفیت و جذاب را 
به نمایش گذاشت. نکته بسیار مهم استفاده آژانس تبلیغاتی BBDO از 
بودجه ای بسیار اندک )حدود 5 هزار دالر( برای تبلیغ کمپین الوز است. 
در واقع آنها از دس��تگاهی ساده مانند آیفون برای تولید ویدئوها استفاده 
کردند. به منظور دسترسی راحت تر مخاطب ها به ویدئوهای شرکت آنها 
Hype -  زز هشتگ اختصاصی نیز استفاد کردند. به عنوان مثال هشتگ
made یک��ی از اصلی ترین گزینه های الوز در ای��ن زمینه بود. در زمان 
نگارش این مقاله بیش از 40 هزار ویدئو با هش��تگ فوق در ش��بکه های 

اجتماعی بارگذاری شده است.
 LowesFlipSide خالقیت ش��رکت آنجا به اوج رسید که از هشتگ
استفاده کرد. بر این اساس چنین هشتگی توصیه های کاربردی در زمینه 
تعمی��ر خانه برای کاربران داش��ت. با این حال افراد باید گوشی ش��ان را 

برعکس می کردند تا امکان مشاهده توصیه موردنظر را پیدا کنند.
برند الوز و آژانس BBDO در کمپین شان هرگز به یک شبکه اجتماعی 
اکتفا نکردند. بر این اس��اس در فیس بوک نی��ز ویدئوهای خاص کمپین 
بارگذاری شدند. یکی از مهم ترین استفاده های آنها از فیس بوک بارگذاری 
ویدئوهای 360 درجه ای بود. به این ترتیب آنها فیلم های آموزشی خود را 

به صورت کامال کاربردی و جالب در اختیار کاربران قرار دادند. 
نتایج کمپین

ع��الوه بر جلب هزاران کاربر به برندش��ان، الوز جوایز مهمی را نیز در 
عرص��ه تبلیغات و بازاریابی به دس��ت آورد. برخی از این جوایز به ش��رح 

زیر هستند:
جایزه برنز مراسم Clio در سال 2016 در بخش دیجیتال/موبایل.

جایزه وبی در سال 2017 به خاطر تبلیغات خالق.
جایزه جهانی فیس بوک در سال 2017 به خاطر تبلیغات حیرت انگیز.

Ad Age، A  تتایش های ویژه وب سایت های تحلیل تبلیغات مانند-
.Mashable و week

نکات مهم
همیشه از هشتگ اختصاصی به منظور سهولت کاربران در دسترسی به 

پست های تان استفاده کنید.
خلق محتوای جذاب نیازمند صرف هزینه های باال نیس��ت. فقط کافی 

است هدف خود را به خوبی بشناسید.
نحوه دقیق استفاده از محصول خود را به مخاطب نشان دهید.

همیشه از تکنولوژی های جدید بهترین استفاده را کنید. درست مانند 
کاری که الوز با تکنولوژی 30 درجه فیس بوک کرد.

محتوای کمپین تان را در شبکه های اجتماعی مختلف توسعه دهید. در 
واقع سرمایه گذاری انحصاری روی یک پلتفرم همیشه محکوم به شکست 

خواهد بود.  از آگاهی خبرگزاری ها نسبت به کمپین تان مطمئن شوید.
از شبکه های اجتماعی محبوب استفاده کنید. الوز برای کمپین اش روی 
پلتفرم Vine نیز حساب باز کرد. با این حال اکنون این شبکه اجتماعی 

کامال از عرصه رقابت محو شده است.
اگرچه پیرامون بس��یاری از کمپین های موفق در شبکه های اجتماعی 
اطالعات دقیقی در دس��ترس نیست، اما همیشه امکان استفاده از معدود 

گزینه های موجود مانند الوز وجود دارد.
Bombass-4: تولید ویدئوی ویروسی در فیس بوک

Bombass یک ش��رکت تولید جوراب با اس��تراتژی خاص اس��ت. بر 
این اس��اس آنها در ازای هر فروش یک جفت ج��وراب به عنوان هدیه به 
I -  ییازمندان اهدا می کنند. این طرح نخستین بار در کمپین وب سایت
diegogo )س��ایتی فعال در زمینه جمع آوری کمک های خیریه مردمی 
 Bombass و س��ازمانی( مطرح ش��د. در آن زمان میزان افزایش فروش
Bo 950 برابر بیشتر از میزان پیش بینی  تیم فروش شد. اکنون برند -
bass یکی از مشهورترین تولیدکنندگان در حوزه پوشاک است. بی تردید 
موفقیت کمپین آنها در سایت Indiegogo نقش مهمی در دستیابی به 
جایگاه فعلی شان داشته است. در ویدئوی تولیدی Bombass آنها از ایده 
ش��روع کسب وکارشان صحبت می کنند. بر این اس��اس ایده اصلی عالقه 
کمک به نیازمندان بوده است. در حقیقت براساس آمارهای رسمی جوراب 
پرتقاضاترین پوشاک میان بی خانمان ها به حساب می آید. موسسان شرکت 
در ابتدا پولی برای خرید جوراب و کمک به بی خانمان ها نداشتند. بر همین 
اساس به فکر ایجاد یک شرکت و کسب  درآمد افتادند. کسب وکار آنها دقیقا 
همانی بود که پیرامونش فکر می کردند: تولید جوراب. تعهد شرکت اهدای 
یک جوراب به خیریه در ازای هر فروش بود. بر این اس��اس به زودی آنها 

بدل به پرفروش ترین برند حوزه پوشاک در سال های اخیر شدند.
ادامه دارد ...
hootsuite :منبع
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کسب و کارهایی که به دنبال رشد هستند معموال به طور عجیبی به 
»رژیم گیران زنجیره ای« شباهت دارند.

فرآیند به خصوصی برای دس��تیابی به یک وزن س��الم وجود دارد که 
همیش��ه کارآمد خواهد بود. ب��ه جای تغذیه هایی که ب��ا نگهدارنده ها 
فرآوری ش��ده اند، غذاهای فرآوری نش��ده مصرف کنید. خوب بخوابید، 
مقدار زیادی آب بنوش��ید و حداقل س��ه بار در هفته ورزش کنید، هم 
تمرین های هوازی و هم استقامتی. برای 90درصد از افراد، این مسیری 
اس��ت که به سوی سالمتی می رود، اما با این حال، بسیاری هستند که 

از رژیمی به رژیم دیگر می روند، بدون هیچ نتیجه پایدار.
ایجاد رش��د کس��ب و کار چنین فرآیند ثابت ش��ده مشابهی را دنبال 
می کند. فقط س��ه راه برای ایجاد رش��د وجود دارد: مش��تریان بیشتر، 
تراکنش های بیش��تر یا سود بیشتر در ازای هر تراکنش. در تمامی این 
س��ه مورد، شما باید ارزش خاصی را که به بازار ارائه می دهید مشخص 
کنی��د و آن ارزش را ب��ه ف��ردی که تمایل و امکان خری��د آن را دارد، 
منتق��ل کنید. محصول خود را با مقدار پول��ی معاوضه کنید که کمتر 
از ارزشی باشد که ش��ما ارائه می دهید. همین کار را برای دستیابی به 

رشد حداکثری ادامه دهید.
اکثر کارآفرینانی که به دنبال رش��د هس��تند، حت��ی با دانش به این 
فرمول اثبات ش��ده، باز هم مانند رژیم گی��ران در همان چرخه بی فایده 
گیر می افتند. آن ها از یک راهبرد به راهبرد دیگر می روند، در حالی که 
هنوز هم به گونه  ای امیدوارند که پیش��نهاد درخش��ان بعدی قطعه گم 
ش��ده پازل باش��د. برای هر دو این گروه ها، افراد دانایی وجود دارند که 
انتظار این را می کش��ند که دندان های خود را فرو کرده و »مثاًل« یک 
کش��ف »حل کننده مسائل« را ارائه دهند، با تضمین اینکه دستیابی به 

اهداف آن ها را تبدیل به یک واقعیت خواهد کرد.
چه ش��ما از سندرم اش��یای درخش��ان رنج می برید و یا اینکه فقط 
می خواهید از چاله های ایجاد لید)مش��تریان بالقوه( که دیگر شرکت ها 
را از دس��تیابی به موفقیت عاجز کرده اند اجتناب کنید، جای درس��تی 

آمده اید. به خواندن ادامه دهید.
مشکل از راهبرد رشد شما نیست

زمانی که یک متخصص تغذیه در باش��گاه به من گفت که یک لیوان 
200گرم��ی از آب پرتق��ال به اندازه کل ش��کری که بای��د در یک روز 
مص��رف کنم، ش��کر دارد، اصال باورم نمی ش��د. من فک��ر می کردم که 
جایگزین کردن کیک و بستنی با میوه تغییر جهت فوق العاده ای است. 

ظاهراً اشتباه می کردم. بسیاری از کارآفرینان به همین صورت در مورد 
رشد کسب و کار دچار اشتباه می شوند.

هیج��ان زده ش��دن در مورد قدم ب��زرگ بعدی عادی اس��ت، اما اگر 
راهبردهای رشد دیجیتال متعددی را امتحان کرده اید و نتایج مطلوبی 
دس��تگیرتان نشده اس��ت، یک راهبرد جدید دیگر راه حل شما نخواهد 
بود. به جای این کار، باید مس��ائل مکرری را که راه بازگش��ت سرمایه 
مثبت ش��ما را س��د کرده اند شناس��ایی کرده و از بین ببرید. در طول 
سال ها من متوجه شده ام که مقصر اکثر شکست های سیستم های رشد 

این اشتباهات رایج هستند.
عدم آشنایی با چرخه حیات خریدار

بسیاری از کسب و کارها از طریق تبلیغ به افرادی که بالفاصله آماده 
خرید هس��تند و مش��تریان معرفی ش��ده به بقای خود ادامه می دهند. 
آن ه��ا انتظاراتی که در اوایل فرآیند خرید وجود دارد را به عنوان »لید 
بد« می شناس��ند. نام های تج��اری حرفه ای از لیده��ا از همان مرحله 
نخس��ت که کشف مشکالت شان اس��ت، تا یافتن یک همکار برای حل 
مشکالت شان، به آن ها رسیدگی می کنند. زمانی که قیف بازاریابی شما 
در اوایل فرآیند خرید لیدها را درگیر می کند، ش��ما ارتباطاتی خواهید 

ساخت که از دیوار رقبا عبور کرده و تخفیف ها را خنثی می کنند.
قطع ارتباط ارزشی

این اش��تباه حیات��ی بیش از هر اش��تباه دیگری موج��ب قیف های 
بازاریابی ناکارآمد خواهد ش��د. قطع ارتباط ارزش��ی زمانی رخ می دهد 
که ش��ما با خواس��تن تعهدی بیش از آنچه او آماده پذیرش آن است، 
پیش��نهاد نامناس��بی را به فرد مناس��ب ارائه می دهید. بسته به اینکه 
ف��رد در چه مرحله ای از فرآیند خرید قرار دارد، یک دفترچه راهنمای 
50صفح��ه ای می تواند به راحتی مورد بی اعتنایی قرار گرفته و یا اینکه 

با تمایل فراوان مورد استفاده قرار گیرد.
یک قیف بازاریابی اثبات نشده

کس��ب و کار ها معموالً تبلیغات را برای یک ماه ادامه می دهند و به 
این نتیجه می رس��ند که آن ها کارآمد نیستند. آن ها می خواهند پیش 
از اینکه قیفی قابل اعتماد داش��ته باشند، مسافران را دعوت کنند. شما 
نمی توانید متوجه ش��وید که تبلیغات شما کارآمد هستند یا نه، اگر که 
بازدیده��ا را از یک قیف بازاریابی که ثابت ش��ده اس��ت و کار می کند 
عبور ندهید. برای اجتناب از این پدیده، تاثیرگذاری هر مرحله از قیف 
بازاریابی خود را به طور مس��تقل اندازه گیری کنید تا نگذارید گلوگاه ها 

از موفقیت شما جلوگیری کنند.
سرمایه گذاری کم

لیده��ای تبلیغ��ات دیجیتال ممکن اس��ت در ابت��دا پنج برابر 

بیش��تر از زمانی که قیف بهینه س��ازی ش��ده اس��ت هزینه بردار 
باشند. بسیاری از شرکت ها، که با مشاهده این قیمت های متورم 
اولیه ش��وق خود را از دست می دهند، به اندازه کافی برای اثبات 
قی��ف بازاریابی خود س��رمایه گذاری نمی کنند. ب��رای اجتناب از 
س��رمایه گذاری کم، با توج��ه به میانگین س��االنه یا ارزش طول 
عمر مش��تری بودجه بندی انجام دهید، نه فقط با توجه به س��ود 

دریافتی از فروش های اولیه.
عدم وجود یک گزاره فروش خاص

ی��ک گزاره فروش خاص )USP( دلیل خاصی اس��ت که با توجه به 
آن کارفرمایان باید ش��ما را در مقایس��ه با هر یک از رقبا انتخاب کنند 
یا اینکه هیچ کاری نکنند. ش��اخصه مجزاکننده باید هم خاص و هم از 

نظر چشم انداز شما ارزشمند باشد. 
تفاوت میان یک پیراهن چوگان رالف الرن و پیراهن های مش��ابه که 
نصف قیمت آن را دارند، چیس��ت؟ به اندازه دو ِس��نت س��وزنکاری که 
مارک پیراهن را تشکیل می دهد. اسم، تصویر و شهرت نام تجاری روی 
هم ارزش خاصی را تش��کیل می دهند که مشتریان خریدار آن هستند. 
USP خود را شناس��ایی کنید و آن را با چشم اندازهای خود هماهنگ 

سازید تا از شکست در ایجاد لید اجتناب کنید.
بازار هدف بیش از حد گسترده است

بیشتر کارآفرینان زمانی که می خواهند مشغول تبلیغات شوند، سعی 
می کنند توری گس��ترده پهن کنند. این کار ممکن است منجر به این 
ش��ود که محتوایی که آنها تولید می کنند به حدی عمومی باش��د که 
هیچ کس��ی را جذب نکند. برای اجتناب از این پدیده، بازار خود را به 
قس��مت ویژه و کوچکی اختصاص دهید. اگر ش��ما تنها شرکتی باشید 
که تخصص آن خدمت رس��انی به بانوان 50 تا 60 س��اله است، تمامی 
ارتباطات شما – از جمله تالش های شما در جهت ایجاد لید – باید با 
توجه به آنچه این گروه از افراد را مسحور می کند شکل بگیرند. ارزشی 
که ش��ما به آن مخاطب ارائه می دهید به راحتی رقبای عمومی شما را 

کمرنگ خواهد کرد.
هر سیس��تم ایجاد لید دیجیتال در صورتی که به ش��ما در دسترسی 
و هماهنگ سازی ارزش ش��رکت تان با چشم اندازهای تاییدشده کمک 
کند، می تواند کارآمد باش��د. اگر در حال مش��اهده کسب و کارتان به 
آن صورتی که دلخواه ش��ما اس��ت نیستید، از باور به اینکه یک راهبرد 
پرزرق و برق تازه راه حل شماس��ت، دست بردارید. به احتمال زیاد یک 
یا چند عدد از این ش��ش مس��ئله در حال مسدود کردن قیف بازاریابی 

شما است.
entrepreneur :منبع

تولید محتوا کافی نیست، بلکه باید آن را 
 ویرایش کرده و ارتقا دهید!

هنگامی که کار نگارش یک پس��ت وبالگی را تمام می کنید و آن 
را ب��رای مخاطبان خود منتش��ر می کنید، ش��اید از اینکه هیچ کس 
محتوای تان را نمی خواند احساس ناامیدی کنید. بهترین اتفاق این 
اس��ت که به محض نوشتن متن مورد نظر و قراردادن آن در فضای 
اینترنت، شاهد ترافیک بسیار باالیی باشید، اما این نقطه نظر چندان 
واقع بینانه نیست. در تحقیق چارت ها و جداول بازاریابی، چیزی در 
حدود 63درصد از بازاریابان بیان داش��تند که بزرگ ترین چالش در 
زمینه تولید محتوا، هدایت ترافی��ک و باالبردن آمار خوانش محتوا 
اس��ت. خب، ش��ما چطور وبالگ خود را ارتقا داده و ترافیک آن را 
افزای��ش می دهید؟ نمی توان برای باالبردن ترافیک وب س��ایت تنها 
به س��ئو متکی ب��ود. بلکه خودتان تالش کرده و قادر باش��ید تعداد 
بیش��تری از مخاطبان هدف تان را به سوی محتواهای وب سایت تان 
جلب کنید و تنها راه ممکن برای انجام این کار و رسیدن به نتیجه 
مطلوب، ارتقا دادن محتوا است.  در اینجا نکات ارزنده ای درخصوص 
ارتقای محتوا و عرضه آن به مخاطبان تان اش��اره ش��ده اس��ت. این 
نکات را بررس��ی کرده تا ببینید چگونه می ت��وان همچون یک فرد 

خبره محتوا را ارتقا داد. 
وبالگ تان را در کمپین ایمیل ارتقا دهید

بایس��تی تا اینجا به اهمیت ایجاد فهرست ایمیل پی برده باشید. 
پس اگر هم اکنون فهرس��ت تان را آماده کرده اید، در موقعیت بسیار 
خوبی هس��تید. افرادی که در فهرس��ت ایمیل تان ثبت نام کرده اند 
احتماال کس��انی هس��تند که بی��ش از هر کس دیگر ب��ه محتوای 
تولیدی تان عالقه مند هس��تند. دقیقا به همین خاطر اس��ت که باید 
همیشه اولین و جدیدترین مطالب تان را برای آنان ارتقا دهید.  برای 
مثال، ش��الن جانسون، مربی تناس��ب اندام، در ایمیل هایش لینک 
 مطالب وبالگی را همراه با فراخوان »اینجا کلیک کنید« قرار می دهد. 
عنوان��ی انتخاب کنید که کنج��کاوی مخاطب را برانگیزد و مطمئن 
شوید که حتما ایمیل تان باز می شود. توجه داشته باشید که بایستی 
متن ایمیل کوتاه و جالب باش��د. عالوه بر این می توانید در خبرنامه  
ماهانه، پس��ت ها و مطالب جدید را ارتقا دهی��د. اگر افراد حاضر در 
فهرس��ت ایمیل تان را پیش از دیگران مطلع کنید، احتمال خوانده 

شدن مطالب و به اشتراک گذاری آنها بیشتر خواهد بود. 
در انجمن ها و وب سایت های مرجع مشارکت داشته باشید

شاید تا به حال به انتشار پست ها و مطالب وبالگی تان در انجمن ها 
و وب س��ایت های مرجع فکر نکرده باش��ید، اما گفتنی است که این 
کار راهی موثر و آس��ان برای مطلع کردن مخاطبان است. وب سایت 
مرجع در واقع مکانی اس��ت که می توانید در آن اطالعات گوناگونی 
را پیرامون یک موضوع خاص بیابید.  محتوای تولیدی تان را در این 
محل ها قرار دهید تا  بتوانید به کاربرانی که مس��ئله یا سوالی دارند 
کمک کنید. ای��ن کار راه موثری برای برقراری ارتباط مس��تقیم با 
مخاطبان هدف تان است. قدری از مهارت و تخصص تان را برای شان 
به نمایش گذاشته و در آخر لینک وبالگ  تان را به اشتراگ بگذارید. 
انتخاب محبوب بس��یاری از افراد وب س��ایت Reddit است، در 
این وب س��ایت برای هر موضوعی که فکرش را بکنید انجمنی وجود 
دارد و بس��یاری از این انجمن ها صدها و یا هزاران عضو دارند. تنها 
کاری که باید بکنید این است که در قسمت جست وجوی سایت به 
دنبال موضوعی بگردید که مرتبط با صنعت و کس��ب و کارتان بوده 
و عضو یک انجمن بش��وید. از دیگر وب س��ایت های مرجع می توان 
به Quora و Triberr اش��اره کرد. به خاطر داش��ته باش��ید که 
زیاده روی نکنید و هنگامی محتوای تان را به اشتراک بگذارید که با 

موضوعیت انجمن و سایر مطالب تناسب داشته باشد. 
مطالب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری مطالب در شبکه های اجتماعی مسئله ای بدیهی است، 
اما این کار فوت و فن هایی دارد که شاید به آنها توجه نکرده باشید. اوال، 
مطمئن ش��وید که محتوای تان را در چندین پلتفرم منتشر می کنید. 
عالوه بر این لینک وبالگ تان را در تمامی حساب های کاربری تان قرار 
داده تا مطمئن ش��وید یکی از اولی��ن چیزهایی که بیننده صفحه تان 
ب��ه آن برمی خورد، وبالگ تان اس��ت. ع��الوه بر این بای��د محتواهای 
قدیمی و محبوب خ��ود را ویرایش کرده و ارتقا دهید تا از این طریق، 
دنبال کنندگان جدیدتان شاهد بهترین محتوای ممکن باشند. توییتر و 
فیس بوک این امکان را فراهم می کنند که محبوب ترین پست های تان را 
 در باالی پروفایل خود پین کرده و اولین چیزی باشند که مردم می بینند. 
به محض انتش��ار محتوای جدیدتان آن را در ش��بکه های اجتماعی به 
اشتراک بگذارید و محتوای جدید برندتان را بارها نشر دهید. همچنین 
می توانید از ابزارهایی همچون CoSchedule اس��تفاده کرده تا نحوه 
کارکرد پس��ت های تان را بررسی کنید. فراموش نکنید که از مخاطبان 

خود به خاطر اشتراک گذاری مطالب تان تشکر کنید. 
از تکنیک هدف گیری دوباره استفاده کنید

بن��ا ب��ه گ��زارش CrazyEgg با اس��تفاده از تکنی��ک هدف گیری 
می توانی��د دوب��اره ب��ه 84درص��د از بازدیدکنن��دگان وب س��ایت تان 
دسترس��ی پی��دا کنی��د. هدف گی��ری دوباره اب��زار قدرتمندی اس��ت 
که به ش��ما ام��کان می ده��د بازدیدکنن��دگان وب س��ایت تان را برای 
 بازگش��ت ب��ه آن و بررس��ی س��ایر محتواه��ا تش��ویق و جل��ب کنید. 
هدف گیری دوباره ش��امل نصب یک پیکس��ل روی وب سایت تان است؛ 
این پیکس��ل به ش��ما این امکان را می دهد تا بازدیدکنندگان قبلی تان 
 را دنب��ال ک��رده و آگهی  ه��ای وب س��ایت تان را ب��ه آنها نش��ان دهید. 
دی��دن  خ��ود  پینترس��ت  کاری  صفح��ه  از  اگ��ر  مث��ال،  ب��رای 
می ش��وید. برگردان��ده  فیس ب��وک  ب��ه  آگه��ی  ی��ک  ب��ا   کنی��د، 

ای��ن تاکتیک هزینه پایین��ی دارد و راه موثری ب��رای ارتقای مهم ترین 
محتوای تان اس��ت. حال فرق��ی نمی کند که این محتوا آخرین پس��ت 
وبالگی تان باش��د و یا هر چیز دیگری. هدف گیری دوباره به شما امکان  
را می دهد که حتی بعد از اینکه بازدیدکنندگان وب س��ایت تان را ترک 
می کنند، آنها را دنبال کنید و محتوای خود را به آنها نشان دهید. در حقیقت 
 هدف گیری دوباره، ابزار قدرتمندی برای باال بردن آمار خوانش محتوا است. 
هرچه وقت بیش��تری را صرف ویرایش و ارتقای پست های وبالگی خود 
کنید، نتایج بهتری به دس��ت می آورید. این تاکتیک های ارتقای محتوا، 

مسلما ترافیک وب سایت تان را باال می  برند.    
entrepreneur :منبع
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5 راهکار برای هدایت کارمندان به سمت 
پیشرفت

امروزه ثابت ش��ده است که بهترین راهکار برای سرعت بخشیدن 
به کارها و ایجاد تمایل به افزایش راندمان کاری از سوی کارمندان، 
توانمندس��ازی آن  ها اس��ت. اگرچه سیاست اکثر ش��رکت  ها در این 
رابطه این اس��ت که بهترین  ها را اس��تخدام کنند، با این حال توجه 
داش��ته باشید که این امر کامال پرهزینه بوده و این امر که بهترین ها 
منتظر پیش��نهاد شما بوده باشند و در حال حاضر در جایی مشغول 
فعالیت نباش��ند، تصوری تقریبا اشتباه خواهد بود. نکته دیگر این-
که ممکن اس��ت مهارت  های حال حاضر یک کارمند در چند س��ال 
آینده دیگر پاس��خگو نباشد، به همین خاطر در هر صورت شما نیاز 
به برنامه ریزی برای پیش��رفت آن ها خواهید داش��ت. امروزه بسیار از 
ش��رکت ها اقدام به استخدام افرادی می  کنند که تنها در چند ویژگی 
مطلوب آن ها هستند و باقی موارد را از طریق آموزش درست در آن ها 
تقویت می   نمایند. بدون ش��ک چنین شرکتی تحت هیچ شرایطی با 
مش��کل مواجه نشده و به الگویی برای س��ایرین مبدل خواهد شد. 
جالب اس��ت بدانید که افزایش می��زان مهارت های کارمندان به باال 
رفتن نرخ رضایت ش��غلی نیز خواهد انجامی��د. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که افراد هنگامی که خود را در مس��یر رو به جلو حس 
کنند، بدون شک کار خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهند کرد. 
به همین خاطر در ادامه به بررسی 5 راهکار مفید در راستای سوق 

دادن کارمندان به سمت پیشرفت و ترقی، خواهیم پرداخت.
1-ایده ساز باشید 

این امر یک واقعیت اس��ت که یک ایده ن��اب از دل هزاران تفکر 
خام و نادرس��ت بی��رون خواهد آم��د. به همین خاطر بس��یاری از 
مدی��ران تمایلی به ایده  های دیگران نداش��ته و خ��ود را تنها مرجع 
تصمیم گیرنده می  دانند. با این حال توجه داش��ته باشید که ماهیت 
تیم تنها زمانی شکل خواهد گرفت که از تمامی امکانات و توانایی ها 
به خوبی اس��تفاده ش��ود. به همین خاطر در صورتی که در شرکت 
خود فضا را برای ایده  های دیگران باز نکنید، بدون ش��ک اس��تعداد 
سایرین شکوفا نخواهد شد. با این حال در این رابطه تنها ایجاد فضا 
کافی نبوده و الزم اس��ت تا ب��ه مانند یک مربی به افراد خود کمک 
کنید. بدون شک به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود، میزان 

خطاهای کارمندان را کاهش خواهد داد.
2-افراد را به پیشرفت و ترقی تشویق کنید 

بدون شک پیش��رفت و ترقی امری دشوار خواهد بود و به همین 
خاطر بس��یاری از کارمندان به سطح فعلی خود راضی می شوند. در 
همین راستا با توجه به اهمیت این موضوع توصیه می  شود تا همواره 
مش��وق آن ها باشید. درواقع از جمله مواردی که باعث می  شود  افراد 
تمایلی به انجام کارهای جدید و تجربه اندوزی نداشته باشند، ترس 
از شکس��ت و واکنش بد احتمالی مدیران اس��ت. این امر در حالی 
است که اگر شما این امر را یک امتیاز مهم بدانید، بدون شک افراد 
نیز تمایل بیش��تری از خود نش��ان خواهند داد. در این رابطه توجه 
داشته باشید که تنها تشویق کالمی کافی نبوده و تالش  های خوب 
کارمن��دان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. برای مثال ممکن اس��ت 
این طرح افراد را مجبور کند تا زمان بیش��تری را در شرکت حضور 
داش��ته باشند. بدون شک تحت این ش��رایط اعطای مرخصی خود 

می  تواند انرژی از دست رفته افراد را بازگرداند. 
3-چالش و فرصت ایجاد کنید 

بدون شک یک کارمند امکانات الزم برای ایجاد تنوع در کار خود 
را نخواهد داش��ت. در این رابطه ممکن اس��ت حتی انتخابی صورت 
گیرد که چندان مناس��ب نبوده و پیش��رفتی را برای فرد به همراه 
نداشته باشد. به همین خاطر توصیه می  شود به عنوان مدیر شرکت 
خ��ود در این رابطه اقدامات الزم را صورت دهید. با این اقدام ش��ما 
ق��ادر خواهید ب��ود تا روند کار را مورد ارزیابی ق��رار داده و فرصتی 
بی نظی��ر را برای تیم خود ایجاد کنید.  در این رابطه توجه داش��ته 
باشید که در ایجاد چالش   ها، خصوصیات افراد را نیز در نظر بگیرید. 

4-به کارمندان خود اعتماد داشته باشید 
این امر باعث خواهد ش��د تا افراد بتوانند از خود خالقیت نش��ان 
داده و کارها را به ش��کلی که راحت  تر هس��تند، انجام دهند. بدون 
ش��ک این راحتی باعث خواهد ش��د تا با مش��کل کمتری اقدامات 
خود را صورت داده و کمتر دچار خستگی ناشی از کار شوند. توجه 
داشته باش��ید که اعتماد مقوله  ای کامال دو طرفه بوده و همان گونه 
که خودتان توقع دارید که افراد تیم شرکت به شما اعتماد کافی را 
داشته باشند، شما نیز باید در این رابطه اعتماد خود را نشان دهید. 

5-کارمندان را در تصمیم گیری ها دخالت دهید 
این امر باعث خواهد شد تا کارمندان خود را جزو مهمی از شرکت 
احس��اس کنند که این خود در افزایش روحیه آن ها تاثیر مس��تقیم 
خواهد داش��ت. این امر از جمله اقدامات مهم شرکت  های رو به جلو 
محس��وب می  ش��ود و از این طریق حتی قادر به تعیین جانشین های 
بعدی خواهند بود. بدون شک این امر که آینده شرکت را در اختیار 
فردی از دل خود ش��رکت قرار دهید، ریس��ک ب��ه مراتب کمتری 
را ب��ه همراه خواهد داش��ت. این امر به افراد کم��ک خواهد کرد تا 
 در س��طحی فراتر از مح��دوده اختیارات خود عم��ل کرده و تجربه
بی  نظیری را به دس��ت آورند که بدون ش��ک در راندمان کاری آن ها 

نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
bonnevie :منبع
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پ��س از گذش��ت دهه ها از حض��ور زن��ان در جایگاه ه��ای پایین تر از 
مدیریت، زنان در نهایت در طبقات باالتر زندگی س��ازمانی توانس��ته اند 
پیش��رفت کنند؛ هرچند آنها با موانع زیادی مواجه هستند. به عالوه، در 
هر سطحی که زنان اس��تخدام می شوند، حقوق کمتری از مردان دارند، 
خواه آن کار مش��ابه با کاری باش��د که مردها انجام می دهند یا شبیه به 
آن نباش��د. ش��واهد نش��ان داده اند که کارکنان زن در هر سن یا سطح 
اس��تخدامی نسبت به مذاکره برای طلب دستمزدهای باالتر، بی میل ترند 
و به احتم��ال زیادتری هر مقیاس پرداختی ارائه ش��ده را می پذیرند. در 
نظرس��نجی از 37 دانشجوی کارشناسی ارشد به این نتیجه رسیدند که 
57درصد از مردها درباره دستمزدش��ان برای جای��گاه مدیریتی مذاکره 
کرده اند، در حالی که فقط 7درصد از زنان این کار را کرده بودند. آنهایی 
که در مورد دس��تمزد مذاکره کرده بودند، به طور متوس��ط 4500 دالر 
بیشتر از افرادی که مذاکره نکرده بودند، دریافت می کردند. در مطالعه ای 
از 38 دانش آموخته رش��ته بازرگانی که برای اس��تخدام فراخوان ش��ده 
بودند، تفاوت های متعددی بین متقاضیان مرد و زن مشاهده شد. وقتی 
که از آنها این پرس��یده ش��د که آیا باور دارید نسبت به سایر متقاضیان 
دس��تمزد باالتری بگیرید یا برابر، 70درصد از آقایان بیان داش��ته بودند 
که آنها احس��اس می کنند مستحق دستمزد باالتری هستند و 70درصد 
از زنان گفته بودند که آنها مس��تحق دس��تمزدی برابر با سایر متقاضیان 
هس��تند. در همان نظرسنجی 85درصد از آقایان گزارش کرده بودند که 
این مس��ئولیت آنهاست تا اطمینان حاصل آورند که سازمان به اندازه ای 
که ارزش��ش را دارند به آنها می پردازن��د، ولی 17درصد از زنان این نظر 
را نداش��تند، اکثر زنان باور داش��تند که به اندازه ای ارزش شان دریافتی 
داش��ته اند. وقتی که زنان توس��ط سازمان ها به اس��تخدام درمی آیند، با 
مس��ائل دیگری مواجه می ش��وند. در مقایس��ه ای ک��ه در آن 69 زن یا 
69 مرد در س��طح مدیریت عالی و میانی مش��ابه با هم مقایس��ه ش��ده 
بودن، گزارش ش��ده بود که زنان نسبت به مردان برای پیشرفت با موانع 
بیش��تری مواجهند، زنان فاقد تناسب با فرهنگ شرکت بودند و احساس 
می کردن��د که آنها به طور آگاهانه از ش��بکه های غیررس��می مس��تثنی 
شده اند. آنها بیان می دارند که در به دست آوردن وظایف تخصصی خوب 
با س��ختی هایی مواجهند و آنها در مورد فرصت های شغلی قابل مالحظه 
و خوب باید جابه جایی جغرافیایی داش��ته باش��ند. این مدیران زن باور 
دارند که نس��بت به مدیران مرد مجبور به س��خت تر کار کردن هستند 
و باید اس��تانداردهای س��طح باالتری را رعایت کنند. به عالوه، دریافته 
ش��د که ایج��اد ارتباطات رایزنی با مجریان س��طح باالتر و شناس��اندن 
توفیقات ش��ان به تصمیم گیرندگان عالی س��ازمان برای زنان سخت تر از 
مردان اس��ت. یکی دیگر از برخوردهای کلیش��ه ای رایج در اینجا آورده 

ش��ده است: تبعیض علیه زنان با نگه داشتن آنها در مشاغلی که مستلزم 
صفاتی زنانه همچون عطوفت و حساس��یت اس��ت. صفاتی که به مردان 
نس��بت داده می شود عبارتند از: پرخاشگری، جاه طلبی و خوداتکایی که 
بیشتر متناس��ب با مشاغل صف در تولید و فروش هستند. اینها شعبات 
صفی س��ازمانی هس��تند که وس��یله ای برای رس��یدن به مدیریت عالی 
اس��ت. وقتی در شغل موفق می ش��وند، باال دست ها آنها) که معموال مرد 
هس��تند( به احتمال زیاد آن موفقیت ها را به ش��انس یا س��ایر ش��رایط 
خارجی نس��بت می دهند و نه به توانایی های ش��خصی، وقتی که مردان 
موفق می ش��وند، این موفقیت ها را به توانایی های ش��خصی خود ارتباط 
می دهند. زنانی که مدیر هس��تند، نس��بت به مردانی که مدیر هستند از 
منظر توانایی های رهبری ش��ان به طور متفاوتی ارزیابی می ش��وند. برای 
مثال، وقتی آقایان و خانم ها از نظر قاطعیت باهم مقایسه می شوند، زنان 
اغل��ب به عنوان افرای پرطاقت توصیف ش��ده اند. مدیران مرد از مدیران 
زن انتظار دارند قاطع باش��ند، ولی آنها آن قاطعیت را خیلی کم تحمل 
می کنن��د. آنها انتظار دارند که زنان خطرپذیر باش��ند ولی همیش��ه این 
مس��ئله ای حل نشده بوده، سفت و س��خت و جاه طلبند، ولی مرد صفت 
نیس��تند، مس��ئولیت پذیرند، ولی به توصیه های دیگران گوش می دهند. 
ب��ه عبارت دیگر، از زن��ان انتظار می رود که بهتر از مردها کار کنند، ولی 
از آنها نباید انتظار بهتر یاحتی برابر بودن داش��ته باش��ند. هرچه جایگاه 
مدیریتی فرد در سلس��له مراتب باالت��ر می رود، هر دو جنس خصوصیات 
مردانه س��نتی بیش��تری را ابراز می دارند. در یک بررسی از برخوردهای 
کلیشه ای در فضای کار، از 95 مرد و 56 زن مدیر خواسته شد تا درصد 
مدیران مرد و زنی را که به احتمال زیاد به هر میزان رفتار رهبری را ابراز 
می دارن��د، برآورد کنند. نتایج برای هر دو جنس نش��ان داد که آنها باور 
داشتند مردها بیشترین احتمال را برای بهتر بودن در تفویض مسئولیت، 
ترغی��ب، فرآهم آوردن ترغیب عقالیی به کارکنان و حل مس��ئله دارند. 
زن��ان ه��م در رفتارهایی چون رایزنی، جبران خدم��ات و حمایتی بودن 
نس��بت به کارکنان بهتر بودند. در نظرسنجی از 1231 مجری ارشد در 
ایاالت متحده و چند کش��ور اروپایی که توس��ط کاتالیست، انجام گرفته 
بود، )کاتالیست سازمانی است که زنان را در فضای کار مورد بررسی قرار 
می دهد( مطرح ش��ده بود »اگر کاری کنید که غلط به حساب می آید و 
اگر کار نکنید محکوم می ش��وید.« نتایج نش��ان دادن��د مجریان زنی که 
همواره با برخوردهای کلیش��ه ای جنسیتی فعالیت می کنند، مثل تمرکز 
ب��ر رواب��ط در کار و مورد توجه ق��رار دادن نقطه نظرات س��ایر افراد، به 
عنوان رهبرانی با شایس��تگی کم در نظر گرفته ش��ده بودند، از س��وی 
دیگر، زنانی که به طور کلیش��ه ای رفتارهای مردانه را ابراز می دارند مثل 
اظهار آزادانه پرخاشگری ها، جاه طلبی ها و رفتارهای سخت و غیرزنانه به 
عن��وان افرادی خارج از کنترل، کم توان و دارای شایس��تگی کم توصیف 
ش��دند. بعضی از شواهد به دس��ت آمده بیان داشته اند که این رفتارهای 
کلیشه ای می توانند به تدریج تغییر کنند. برای مثال، در یک نظرسنجی 

از 620 مدیر مرد از س��ازمان های مختلف، محققان یافتند که نسبت به 
گزارش های انجام ش��ده در 15 س��ال پیش، مدیران زن بیشتر به عنوان 
افرادی رهبر مانند ارزیابی ش��ده اند. آقایان همچنین، این نکته را مطرح 
ک��رده بودن��د که آنها مدیران زن��ی را که رفتارهای مردان��ه دارند، بهتر 
می پذیرند و با آنها راحت ترند. با این حال، این نتایج با نظرسنجی که در 
همان زمان از 688 دانش آموخته دانش��گاهی انجام گرفته بود، متناقض 
بود. رهبران نسل آینده، باور دارند که مدیران زنی که دارای برخوردهای 
کلیشه ای جنسیتی سنتی اند، نسبت به مردها کمتر به عنوان رهبرانی با 
ویژگی ای خوب در نظر گرفته می شوند. رضایت شغلی مدیران عالی زن 
نس��بت به مدیران زنی که در سطوح میانی و پایین مدیریت قرار دارند، 
بیشتر اس��ت. به طور کلی، مدیران زن نسبت به زنانی که در پست های 
غیرمدیریت��ی کار می کردند، رضایت ش��غلی باالتری را ابراز داش��ته اند. 
رضایت ش��غلی مدیران زن با وجود اینکه اکث��ر آنها باور دارند علیه آنها 
تبعی��ض وجود دارد و برای رس��یدن به یک س��طح موفقیت نس��بت به 
مدیران مرد باید سخت تر کار کنند، باز هم کاهش نیافته است، ولی آنچه 
که به عنوان رضایت بخش در مش��اغل در نظر گرفته می شود، برای زنان 
و مردان متفاوت اس��ت. در نظرس��نجی از 4درصد مدیر مرد و زن، یافته 
ش��د که مردان خشنودکننده هایی مبتنی بر شأن اجتماعی را که بتواند 
اقت��دار آنها را تایی��د کند، برای زندگی حرفه ای ش��ان ترجیح می دهند. 
خانم ها خش��نودکننده های عاطفی_اجتماع��ی را ترجیح می دادند؛ مثل 
گ��رم بودن در فضای کار برخالف انتظارات، در مطالعه مدیران زن یافته 
شد که زن ها به اندازه آقایان از جانب روسا مورد رایزنی ها قرار می گیرند. 
با این حال، بعضی دیگر از فعالیت های توس��عه ای گاهی اوقات کمتر به 
زنان ارائه می شود. مقایسه آقایان و خانم ها نشان داده است گه طرح های 
آموزشی رس��می و طرح های آموزشی حین کار )مانند وظایف تخصصی 
چالشی و جالب توجه که س��بب دیده شدن فرد از جانب مدیران مافوق 
می ش��ود( کمتر در دسترس خانم ها قرار داشته است. همچنین، مدیران 
زن نسبت به مدیران مرد هم رده خود، به طور قابل توجهی کمتر تشویق 

می شوند.
در آخ��ر: بعض��ی از مدی��ران زن به خاطر فقدان پیش��رفت و س��ایر 
فرصت ها نسبت به مدیران مرد انگیزه شان را از دست می دهند و تصمیم 
می گیرند تا زندگی س��ازمانی را ترک کنند و شرکتی را برای خودشان 
تاسیس کنند. مقایسه دالیل خروج آقایان و خانم ها از شرکت های شان 
نش��ان داده اس��ت، احتمال اینکه علت خروج به خاطر برآورده نش��دن 
انتظارات باش��د برای زنان بیشتر از مردان بوده است. با این حال، حتی 
آنهایی هم که برای خودش��ان کار می کنند، احساس تبعیض می کنند. 
کس��ب و کارهای زنان هم به تعداد خاص��ی از حرفه ها گرایش دارد، به 
ویژه خرده فروشی، آموزش و خدمات شخصی. در عین حال، زنان تمایل 

دارند به اندازه مردهای کارآفرین موفق باشند.
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تج��ارت بین دو اقتصاد ب��زرگ جهان یعنی آمریکا ب��ا تولید ناخالص 
داخل��ی حدود 20 هزار میلی��ارد دالر و چین با تولی��د ناخالص داخلی 
حدود 14 هزار میلیارد دالر در س��ال 2018، نقش مهمی بازی می کند. 
پیش بینی می ش��ود حجم ای��ن تجارت در س��ال 2018 به حدود 650 
میلیارد دالر برسد با حدود 350میلیارد دالر کسری تجاری برای آمریکا. 
همین کس��ری بزرگ تجاری، چالشی بزرگ برای کلیت این متغیر مهم 
اقتصادی ایجاد کرده اس��ت که می تواند مشکالتی برای دو اقتصاد بزرگ 
و کل اقتص��اد جهان در پی داش��ته باش��د. بر پایه نظری��ه و تئوری های 
اقتصاددانان کالس��یک، نظام اقتصاد بازار آزاد رقابتی با مکانیزم قیمت، 
کارآمدترین مکانیزم اقتصادی در تولید کاال و خدمات و انباش��ت ثروت 
اس��ت. در این نظام اقتصادی س��ه مقول��ه »تقس��یم کار« ، »رقابت« و 
»مالکیت خصوصی« ش��روط اولیه الزم جهت کارآمدی اقتصاد هستند 
و بهب��ود مداوم ش��اخص آنها به بهبود مداوم عملکرد اقتصاد در س��طح 
منطق��ه ای، مل��ی و جهانی می انجامد. تئوریس��ین های مکت��ب اقتصاد 
کالس��یک، دولت را از مداخل��ه در مکانیزم بازار بر حذر داش��ته اند، اما 
حفاظت و حراست از فضای مناسب فعالیت اقتصاد بازار آزاد رقابتی را به 
دولت توصیه کرده اند. دولت فدرال آمریکا بیش��ترین قرابت در بین همه 

دولت های مستقر در جهان را با ایده های اقتصاددانان کالسیک دارد.
دول��ت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، حضور همه جانبه در س��طح 
جهانی را در دستور کار خود قرار داد. در پی این حضور روبه گسترش،  
تبلیغ و حمایت از اقتصاد بازار آزاد رقابتی، ایجاد قراردادهای منطقه ای، 
سازمان تعرفه و تجارت جهانی  »گات« و نهایتا سازمان تجارت جهانی 
)WTO( جهت بس��ط و گس��ترش اقتصاد آزاد رقابتی و جهانی کردن 
آن تالش گس��ترده ای را به راه انداخت. دو نه��اد اقتصادی مهم جهان 
یعنی صندوق بین الملل��ی پول و بانک جهانی با نقش آفرینی آمریکا در 
پیدایش و فعالیت آنها، تالش بی وقفه ای را در جهت تش��ویق، ترغیب و 
حمایت همه کش��ورها برای بسط و گس��ترش اقتصاد آزاد رقابتی را در 
دس��تور کار داش��ته اند. نتیجه همه اقدامات ذکر شده و نشده در جهت 
گس��ترش اقتصاد بازار آزاد رقابتی ک��ه آمریکا از بانیان و حامیان جدی 
آن بوده است، هم در گستره جغرافیایی و هم در عملکرد، موفقیت آمیز 
بوده اس��ت. پس از روی آوردن هند با اقتصاد با برنامه متمرکز دولتی و 
چین با اقتصاد سوسیالیس��تی به اقتصاد بازارمحور، موفقیت های بزرگی 
در فرآیند جهانی ش��دن اقتصاد بازار، افزایش نرخ رشد تولید جهانی با 
ش��یب تند و ش��کوفایی تجارت جهانی را به دنبال داشته است. پس از 
س��قوط اتحاد جماهیر ش��وروی ) 1991( تنه��ا آلترناتیو جدی اقتصاد 
بازار در اش��کال مختلف آن بی اعتبار ش��د و سیس��تم اقتصادهای ملی 
تقریب��ا همه کش��ورها، اقتصاد بازارمحور با درج��ات متفاوت از مداخله 

دولت شده است.
اما آمریکا پس از نیم قرن تالش مداوم برای گسترش و جهانی کردن 
اقتصاد بازار آزاد که با اس��تقبال و در تولی��د کاال و خدمات با موفقیت 
جهانی باورنکردنی همراه بوده اس��ت، احس��اس زیان می کند و خود را 
بازنده جهانی شدن اقتصاد بازار می داند. نرخ پایین رشد اقتصادی، نرخ 
باالی بیکاری در اقتصاد بازارمحور آمریکا، تس��خیر بازار آمریکا توس��ط 
کاالهای خارجی و س��کوت مرگباری که بر بس��یاری از شهرهای سابقا 
صنعتی و فعال خالی از س��کنه آمریکا حاکم ش��ده از جمله دالیل این 
ناامیدی دولت و کارگزاران اقتصادی آمریکا از جهانی شدن اقتصاد بازار 
است. بخشی از این زیان نشأت گرفته از ذات و ماهیت بازار در »تقسیم 
کار« بر پایه مزیت نس��بی کش��ورها یعنی کارایی اقتصادی بازار است. 
ب��رای مثال چین، هند، برزی��ل، مکزیک و ... به دلیل پایین بودن تولید 
ناخالص ملی سرانه، در تولید کاالهای کاربر بر آمریکا مزیت نسبی دارند 
که بنگاه های تولید کاالهای کاربر تمایل به اس��تقرار در این کشورها با 
نی��روی کار ارزان دارن��د. درمقابل آمریکا در خدم��ات مالی، تکنولوژی 
و خدم��ات الکترونی��ک، نرم اف��زاری و فناوری های نوی��ن مزیت دارد و 
نیروی کار متخصص در این بخش ها را جذب می کند. در س��ال 2017 
ش��رکت های نوظهور آمریکا از قبیل اپل، گوگل، مایکروسافت، آمازون، 
ای بی ام و صدها ش��رکت تولید ایده، فکر و فناوری ...  با تعداد معدود 
نی��روی کار نخبه، باالتر از ف��ورد، مک دونالد و کوکاکوال ... با میلیون ها 
فرصت ش��غلی در تولی��د ناخالص مل��ی آمریکا ق��رار گرفته اند. خروج 

سرمایه از آمریکا به سایر نقاط جهان و ورود کاالی ساخته شده به جای 
آن تنها مشکل اقتصاد آمریکا نیست بلکه صدور بیکاری از طرف دولت 
س��ایر کشورها به آمریکا اس��ت که دولتمردان آمریکا را نگران و آنها را 
وادار به عکس العمل کرده اس��ت. بیش از یک دهه است که دولتمردان 
آمری��کا از مداخله دولت چین در تعیین دس��توری نرخ برابری یوآن با 
دالر آمری��کا پایین تر از قیمت واقعی آن اعالم نارضایتی می کند. همین 
مداخله در بازار ارز اس��ت که اجازه نمی دهد عدالت بازار برقرار ش��ود و 
کس��ری تجاری ساالنه روبه افزایش آمریکا با چین از کانال 350 میلیار 
دالر )2018( عبور کرده و در نتیجه آن بیکاری گس��ترده ای به آمریکا 
صادر می ش��ود. همچنین دولت چین به حمایت از ش��رکت های خودی 
)دولتی و خصوصی( در قراردادهای آنها با شرکت های آمریکایی مداخله 
می  کنن��د و ش��رایط رقابت در ب��ازار را از بین می برد، ب��ه همین دلیل 
اس��ت که دونال��د ترامپ به زبان مختص خودش گفته اس��ت: چینی  ها 
در مش��ارکت جرزنی می کنند و باید تنبیه ش��وند. اولین قدم این تنبیه 
برقراری تعرفه 25درصدی بر تولیدات فوالد و 10درصدی بر آلومینیوم 
تولید چی��ن بود. واکنش چینی ه��ا به این تعرفه ه��ا اگرچه محدود به 
چند قلم محصوالت کش��اورزی از جمله س��ویا بود، ولی واکنش مجدد 
ترامپ را در پی داشت با وضع تعرفه بر گروه دیگری از کاالهای ساخت 
چین. چینی ها نی��ز اعالم کرده اند که با وضع تعرفه بر بخش دیگری از 
کاالهای آمریکایی تالفی خواهند کرد و این یعنی شروع یک دومینوی 
وضع تعرفه بر تجارت کاال بین دو کشور که به جنگ تعرفه ای )تجاری( 
شهرت یافته است. حال سوال مهم این است که این جنگ تجاری بین 
آمری��کا و چین تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد و نتایج احتمالی، برندگان 

و بازندگان آن چه کسانی خواهند بود.
ب��رای جواب دادن به س��واالت باال دو حالت ح��دی از وضع تعرفه بر 
مبادله کاال بین دو کشور در سال 2018 را در نظر می گیرم که آنچه در 

عالم واقع رخ خواهد داد در محدوده آن قرار خواهد گرفت.
ال��ف- حالت حدی پایین: یعن��ی وضعیت قبل از وضع تعرفه ها که به 
دلیل سیاس��ت پولی دولت چین کسری بزرگ تجاری آمریکا را در پی 
دارد که مطلوب دولت آمریکا نیس��ت. این کس��ری تجاری زمینه بیش 
از 3 میلی��ون فرصت ش��غلی در آمریکا را از بین می ب��رد که بازنده آن 
نیروی کار آمریکا با حدود 160 میلیون ش��اغل و نزدیک به 10 میلیون 
بیکار اس��ت. برنده بزرگ این حالت کارگران چینی هستند با حدود 20 
میلیون فرصت شغلی برای تولید 350 میلیارد دالر کاال برای نزدیک به 
800میلیون نیروی کار شاغل و حدود یک میلیون بیکار. در این حالت 
دولت چین با پایین نگه داشتن دستوری نرخ برابری یوآن در برابر دالر 
بخش��ی از درآمد تولیدکننده چینی را به بودجه خانوار آمریکایی هدیه 
می کند. اگر قیمت دس��توری یوآن تنها 10درصد کمتر از قیمت واقعی 

آن باشد مبلغ این هدیه به بیش از 50 میلیارد دالر می  رسد.   
ب- حالت حدی باال: یعنی دولت آمریکا تصمیم بگیرد نابرابری تجاری 
بی��ن آمریکا و چین را رف��ع کند که الزمه آن وضع تعرفه 100درصدی 
بر کاالهای وارداتی از چین اس��ت و ب��ا احتمال زیاد چین نیز مقابله به 
مثل خواهد کرد. در این حالت اگر فرض کنیم مقدار صادرات دو کشور 
ثاب��ت بماند، آمریکا 150 میلی��ارد دالر کاال به چین ص��ادر می کند و 
500 میلی��ارد دالر عوارض ورود کاالی چینی که مجموعا 650 میلیارد 
دالر نصی��ب اقتص��اد آمریکا خواهد کرد و در ط��رف مقابل چین 500 
میلی��ارد دالر کاال به آمریکا ص��ادر می کند و 150 میلیارد دالر عوارض 
ورود کاالی آمریکای��ی دریافت می کند ک��ه مجموعا 650 میلیارد دالر 
نصیب اقتصاد چین خواهد شد و تجارت بین دو کشور نتایج برابر برای 
اقتصاد دو کش��ور خواهد داش��ت با کس��ری تجاری صفر. پس از وضع 
تعرفه ها کاهش حجم تجارت بین دو کش��ور قطعا رخ خواهد داد که در 
اث��ر نهایی وضع تعرفه 100درصدی فقط اع��داد باال را تغییر می دهد و 
تاثیری در این برابری و صفر ش��دن تراز تجاری نخواهد داشت. در این 
حالت با توجه به نیاز متقابل اقتصاد دو کش��ور و زیرساخت های هر یک 
می ت��وان به این نتیجه رس��ید که وضع تعرفه حت��ی کمتر از 25درصد 
فعلی، مزیت نس��بی اقتصاد چین یعنی داش��تن نی��روی کار ارزان را از 
بین می برد، تولیدکنن��ده آمریکایی امکان ورود به بازار و توان رقابت با 
تولیدکنن��ده چینی را پیدا می کند و در پی آن تقاضای کاالهای چینی 

در ب��ازار آمریکا به مقدار زیاد کاهش پیدا خواهد کرد، ولی وضع تعرفه 
برابر بر صادرات آمریکا از طرف چین مزیت نس��بی اقتصاد آمریکا را به 
خص��وص در بخش تکنول��وژی و نرم افزاری از بی��ن نمی برد و صادرات 
آمریکا به چین کاه��ش چندانی پیدا نمی کند. برای مثال اقتصاد چین 
جایگزین بالقوه ای برای محصوالت »س��یلیکون ولی«  آمریکا ندارد، اما 
در این حالت هزینه تعرفه بر کاالهای چینی بر بودجه خانوار آمریکایی 
تحمیل می شود. فرصت های شغلی در چین کاهش و در آمریکا افزایش 
خواهد یافت و بودجه دولت آمریکا منبع درآمد بزرگی به دس��ت خواهد 
آورد، ول��ی ورودی بودجه دولت چین از محل وضع تعرفه ش��اید نتواند 

کاهش درآمد مالیاتی به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی پس از وضع 
تعرفه های تجاری را جبران کند. همچنین دو ش��اخص »تقسیم کار« و 
»رقابت« جهان��ی در تولید کاالها افت می کند و در نتیجه هزینه تولید 
افزایش و نرخ رش��د اقتصاد جهان کاهش پیدا می کند. نتیجه کلی آنکه 
در کوت��اه و میان مدت، دول��ت و نیروی کار آمریکا برنده جنگ تعرفه ها 
و دولت چین، مصرف کننده آمریکایی، نیروی کار چین و اقتصاد جهان 
بازندگان جنگ تعرفه ها خواهند بود،  ولی در بلندمدت که همه عوامل 
تاثیرگذار، متغیر هستند و پیش بینی نتایج جنگ تعرفه ها بسیار دشوار 

و نیاز به محاسبات گسترده خاص خود را دارد. 

برندگان و بازندگان جنگ تجاری آمریکا با چین
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مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین با مدیر کل صدا و 
سیمای مرکز استان دیدار و گفتگو کرد

قزوین – خبرنگار فرصت امروز- به منظور تعامل بیش��تر شرکت ملی پخش 
با صدا و س��یمای مرکز قزوین و در راس��تای اطالع رس��انی از طریق رس��انه ملی، 
مس��عود ش��رفی با معصومی فر مدیرکل صدا و سیمای استان دیدار و گفتگو کرد.
بنابر گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی منطقه قزوین 
مس��عود ش��رفی مدیر منطقه طی این دیدار از فرصت پیش آمده در جهت تعامل 
بیشتر ابراز خرسندی کرد. وی با اشاره به افزایش مصرف بنزین در کشور، به نقش 
مثبت و سازنده صدا و سیما در فرهنگ سازی مصرف بهینه سوخت و همچنین حفظ سرمایه های  ملی اشاره نمود.مسعود شرفی 
در ادامه افزود: با توجه به افزایش خودرو و مس��افرتها و به طبع آن افزایش مصرف س��وخت در بخش حمل و نقل، استفاده از گاز 
طبیعی)CNG( میتواند ضمن صرفه جویی اقتصادی , در کاهش آالینده های زیس��ت محیطی نیز نقش حیاتی ایفا نماید و گام 
موثری در راستای بهینه سازی مصرف سوخت بردارد.این مقام مسئول تصریح نمود: در حال حاضر کلیه جایگاه های سوخت بدون 
وقفه در حال خدمت رسانی مطلوب به مردم شریف استان میباشند وسامانه 09627 این شرکت آماده دریافت هرگونه انتقادات و 
شکایات و پیشنهادات مردم در خصوص نحوه سوخت رسانی در جایگاههاست.در ادامه، معصومی فر مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
قزوین ضمن ابراز خرسندی از این دیدار تعامل رسانه ملی استان با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را عامل مهمی در جهت 
تنویر افکار عمومی در راستای صیانت از حقوق شهروندی و خدمت رسانی مطلوب به مردم برشمرد.مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
قزوین همچنین افزود: یکی از راههای افزایش رضایتمندی مردم، توجه به خواسته ها و مشکالت آنان در مراجعه به دستگاه های 
اجرایی است که شرکت ملی پخش میتواند با توجه به رسالت خدمت سوخت رسانی به آحاد جامعه در این امر مهم پیشرو باشد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی:
برگزاری بزرگترین نمایشگاه توانمندي هاي صنایع کوچک ایران همزمان با 

روز حمایت از صنایع کوچک 
ارومیه - خبرنگار فرصت امروز :   علی عبدلی سیالبی با بیان اینکه در این نمایشگاه بیش از 
یک هزار واحد صنعتي کوچک و متوس��ط از ایران و جهان آخرین توانمندي هاي خود را در عرصه 
تولی��د براي بازدیدکنندگان ب��ه نمایش درخواهند آورد، اظهار ک��رد: 28  واحد تولیدی و صنعتی 
مس��تقر در ش��هرکها و نواحی صنعتی اس��تان آذربایجان غربی نیز در این نمایشگاه حضور خواهند 
یافت.  وی با اش��اره به اینکه این نمایش��گاه  از 21 تا 23 مردادماه و از ساعت 10 تا  21 در مصلي 
تهران برپا خواهد ش��د ، تصریح کرد: همزمان با برگزاری این نمایش��گاه ، همایش صنایع کوچک 
با هدف نمایش توانمندی ها و ظرفیت های ش��رکت های کوچک و متوس��ط کش��ور در بخش خدمات و محصول ونیز آشناسازی 

دستگاه های دولتی و غیردولتی با مفهوم ، کارکرد و نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور نیز برگزار می گردد .

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از واحد های 
صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان مرکزی بازدید کرد

اراک – خبرنگار فرصت امروز- معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با هیات 
همراه طی سفر یک روزه به استان مرکزی از واحد های مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرکهای صنعتی استان مرکزی دکتر صادق نجفی با حضور در واحد تولیدی بهساز تجهیز آسیا مستقر در شهرک صنعتی زاویه شهرستان زرندیه 
از نزدیک در جریان تنوع تولید، مشکالت صنایع مستقر در این شهرک قرار گرفت.گفتنی است این واحد صنعتی با مساحت 13 هزار هکتار و زیر 
بنای 20 هزار متر مربع و سرمایه گذاری 45 میلیارد تومان تولید کننده اسکلت های فلزی و تجهیزات صنعتی می باشد.دکتر نجفی در حاشیه 
این بازدید گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا 3 سال آینده بر اساس آمایش سرزمین و مزیتهای هر منطقه در هر شهرستان 2 واحد 
صنعتی کوچک و متوسط را مشارکت میکنیم.وی اضافه کرد: طبق برش های استانی 31 هزار و 500 واحد نیز با اعطای تسهیالت بانکی با نرخ 
های متفاوت و کم بهره نوسازی شده و تمامی نیاز های اولیه مواد تولیدی نیز ثبت سفارش شده و وارد کشور می شود.وی تاکید کرد: در بحث های 
حمایتی نیز امسال از محل منابع داخلی سازمان 200 میلیارد تومان یارانه با هماهنگی بانک ها ووزارت کار به واحد های دارای شرایط پرداخت 
می شود.مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و متوسط و شهرک های صنعتی کشور تاکید کرد: همچنین 4 هزار میلیارد تومان تسهیالت 8 و 10 

درصد نیز به واحد های متقاضی و دارای شرایط مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه اعالم کرد :
3۰۰ روستا تا زمستان گازدار می شوند

کرمانشـاه – منیر دشـتی - مدیرعامل شرکت گاز کرمانش��اه اعالم کرد که امسال تا پیش از شروع فصل سرما بیش از 300 
روستا در سطح استان گاز دار خواهند شد. سیروس شهبازی در نشستی خبری که به مناسبت روز خبرنگار در شرکت گاز برگزار 
شد، اظهار داشت: سند راهبردی در شرکت گاز استان کرمانشاه به منظور افزایش کیفیت گاز رسانی تهیه شده و در حال اجراست.
وی با بیان  اینکه 99 درصد جمعیت شهری و 60 درصد جمعیت روستایی استان از گاز طبیعی استفاده می کنند، گفت: در 2 سال 
گذش��ته 548 روس��تای کرمانشاه گازدار شدند و تعداد روستاهای گازدار استان به یک هزار و صد روستا رسید. مدیرعامل شرکت 
گاز کرمانش��اه با بیان اینکه 2 هزار و 533 روس��تا و 33 شهر در اس��تان داریم، گفت: اکنون 28 شهر گازدار هستند، عملیات گاز 
رسانی به شهرهای نوسود، نودشه و ریجاب هم در حال انجام است و گازرسانی به شهرهای ازگله، سومار و نفت شهر نیز عملیات 
مطالعاتی خود را طی می کند. براساس اعالم شهبازی اکنون 546 هزار مشترک در بخش های مختلف در استان وجود دارند که 
به صورت میانگین روزانه بیش از 11 میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند. وی با بیان اینکه 74 جایگاه سی ان جی در استان 
فعالیت و روزانه 700 هزار لیتر گاز مصرف می کنند، گفت: 19 شهرک صنعتی و 2 هزار و 126 واحد صنعتی در استان کرمانشاه 
از نعمت گاز طبیعی برخوردارند. ش��هبازی به میزان گاز رس��انی در س��ال گذشته اش��اره کرد و گفت: سال گذشته 560  کیلومتر 
ش��بکه گاز در اس��تان اجرا و 11 هزار علمک نصب ش��د. وی با بیان اینکه در سال 97 هر روز در 2 روستا خطوط لوله گاز طبیعی 
افتتاح و یا کلنگ زنی می ش��ود، گفت: امس��ال عملیات گاز رسانی به 661 روستا اجرایی و در حال پیمان سپاری می شوند و کار 

گاز رسانی به 156 واحد صنعتی نیز در حال انجام است. 

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مازندران تاکید کرد؛
لزوم آموزش صحیح مهارت های اجتماعی کودکان برای آینده ای سالم

سـاری – دهقان : حس��ین زاده با تاکید بر تش��کیل انجمن اولی��ا ومربیان با 
ش��یوه های جدید که هم نق��ش نظارتی وهم نقش برنامه ریزی واجرایی داش��ته 
باشد، افزود: نظارت بر مهدها توسط تیم تخصصی انجام گیرد وبرنحوه ساعات کار 
وش��هریه مهدها دقت ونظارت الزم صورت گیرد باید واحدکار مادرمهدها بارویکرد 
پرورش��ی واجتماعی انجام گیرد .به گزارش خبرنگار مازندران نشست کارشناسان 
مه��د های کودک و اعضای کانون توس��عه همیاری با حضور وحید حس��ین زاده، 
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مازندران؛ در سالن شیرخوارگاه شکوفه برگزار شد .حسین زاده، با بیان اینکه باتوجه به رشد 
علم وتکنولوژی وصنعت وزندگی ماشینی وعوامل اقتصادی واجتماعی خانواده نقش خودش رادرتربیت فرزندان خوب ایفا نمیکند 
افزود: در همین راستا مهدها بعنوان یک نهاداجتماعی باید نقش مکمل فرایندهای اجتماعی راایفا کنند.وی خاطرنشان کرد:  باید 
امس��ال رویکرد مهد پرورشی وبرمبنای رشد اجتماعی کودک وفراینداجتماعی شدن بانگاه سازگارشدن با محیط وابراز احساسات 
وعواطف کودک باشد .معاون امور اجتماعی بهزیستی استان با اشاره به اینکه 30هزار کودک در مهدهای کودک هستند، تصریح 
کرد: بزرگترین ظرفیت س��رمایه اجتماعی برای ارتقای رش��د ومهارت اجتماعی کودکانی هستند که باید با آموزش صحیح مهارت 
های اجتماعی آنها را برای آینده ای سالم آماده کرد .حسین زاده  با تاکید بر تشکیل انجمن اولیا ومربیان با شیوه های جدید که 
هم نقش نظارتی وهم نقش برنامه ریزی واجرایی داش��ته باش��د، افزود: نظارت بر مهدها توسط تیم تخصصی انجام گیرد وبرنحوه 

ساعات کار وشهریه مهدها دقت ونظارت الزم صورت گیرد باید واحدکار مادرمهدها بارویکرد پرورشی واجتماعی انجام گیرد .

استقرار میز خدمت در اداره کل استاندارد استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- با راه اندازی میز خدمت در دستگاه های اجرایی استان، خدمات به دو صورت حضوری و الکترونیکی به ارباب 
رجوع ارائه می شود.بهمن رحمتی معاون ارزیابی انطباق و نماینده تام االختیار استقرار میز خدمت این اداره کل گفت: به منظور تحقق 
ماده 17 تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه استقرار میز خدمت در اداره کل استاندارد 
استان تشکیل جلسه داد.در این جلسه برای اجرایی شدن هر چه بهتر خدمات رسانی در میز خدمت به ارباب رجوع، خدمات قابل ارائه 
در میز خدمت حضوری و الکترونیکی احصا و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.رحمتی افزود: کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت، تسریع 
در خدمات رسانی و ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمت به مردم از مهمترین مزیت های فعالیت میز خدمت در دستگاههای اجرایی استان 
محسوب می شود.بهمن رحمتی عنوان کرد: در میز خدمت الکترونیکی یکی از اهداف مهم کاهش مراجعه به ادارات و صرفه جویی در 
هزینه است.وی افزود: ادارات می بایست شرایطی را ایجاد کنند که ارباب رجوع به محض ورود به سازمان یا ادارات مورد نظر از جایگاه 
میز خدمت با نصب بنر آگاه شود.رحمتی در پایان اشاره کرد: بر اساس مصوبات جلسه، خدمات رسانی به ارباب رجوع برای خدمات اصلی 
دستگاه،ٍ صرفا" از طریق میز خدمت مستقر در طبقه همکف این اداره کل انجام خواهد شد تا ضمن ارائه خدمات به هنگام و کارآمد به 

مشتریان سازمان، از سرگردان شدن آنها در طبقات  و اتاق ها جلوگیری به عمل آید.

اخبار

 رئی��س خان��ه مطبوعات اس��تان آذربایجان ش��رقی از بررس��ی 
درخواس��ت های جدید عضویت در این تش��کل رسانه ای خبر داد. 
اس��د فالح با اش��اره به برگزاری چهل و دومین جلسه هیات مدیره 
خانه مطبوعات اس��تان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: در این جلسه 
که بصورت فوق العاده و در آستانه 17 مرداد ) روز خبرنگار ( برگزار 
شد، درخواست های 21 نفر از اصحاب رسانه برای عضویت در خانه 
مطبوعات اس��تان با حضور بازرس��ان اصلی بررسی شد.  وی افزود: 
در نتیجه بررس��ی درخواست کنندگان، ش��رایط 13 نفر منطبق با 
مفاد اساس��نامه ج��اری خانه مطبوعات بود ک��ه عضویت اولیه آنان 
از س��وی اعضای هیات مدیره و بازرس��ان م��ورد تایید قرار گرفت و 
مراتب جهت تکمیل فرایند نهایی از طریق س��امانه به ارشاد استان، 
اعالم وضعیت ش��د. فالح ادامه داد: از 13 نفر همکار رس��انه ای که 
عضویت آنان توسط هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات به تایید 
رس��ید، 3 نفر مش��مول درخواس��ت عضویت افتخاری بودند. رئیس 
خانه مطبوعات آذربایجان ش��رقی ب��ا تاکید بر اهتمام اعضای هیات 
مدیره این تش��کل رسانه ای و فعال اس��تان در خصوص تسریع در 

روند بررس��ی درخواس��ت های جدید عضویت، کاهش فاصله زمانی 
این پروسه را از رویکردهای اخیر خانه مطبوعات عنوان کرد و گفت: 
استقبال اصحاب رسانه استان برای عضویت در خانه مطبوعات، علت 
اصلی اتخاذ چنین تصمیمی توس��ط اعضای هیات مدیره است. اسد 
فالح، همچنین با تبریک پیش��اپیش روز خبرنگار به کلیه همکاران 
و فعاالن رس��انه ای اس��تان بویژه اعضای خانه مطبوعات آذربایجان 

ش��رقی، برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص شناسایی، معرفی و 
تجلیل از پدیدآورندگان، مولفان، صاحبان و ناش��ران کتاب از میان 
اعضای عضو و غیرعضو خانه مطبوعات را خاطرنش��ان کرد و افزود: 
فراخوان مربوطه منتش��ر ش��ده و بزودی نتایج آن که با اس��تقبال 
فعاالن رس��انه ای دوس��تدار کتاب همراه بوده اس��ت، اعالم خواهد 
ش��د. وی، انتش��ار فراخوان طراحی پوس��تر دو روی��داد مهم و آتی 
»جش��نواره« و »نمایشگاه« استان را حاصل پیگیری و تحقق برنامه 
»مش��ارکت محور« خانه مطبوعات با اعضای عضو این تشکل رسانه 
ای عنوان کرد و یادآور شد: به صاحبان پنج طرح منتخب و برگزیده، 
از س��وی خانه مطبوعات آذربایجان شرقی جوایز و لوح افتخار اهدا 
خواهد ش��د. رئیس خانه مطبوعات اس��تان، در پایان برگزاری دوره 
های آموزش��ی را حایزاهمیت دانست و یادآور شد: عالوه بر پیگیری 
مقدمات برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و متعدد، عالقمندیم 
کارگاه های آموزشی با سرفصل های اقتصاد رسانه و بازاریابی رسانه 
را نی��ز به همت کمیته آم��وزش خانه مطبوعات اس��تان و بصورت 

رایگان برای اعضای عضو، برگزار کنیم.

تبریز – لیال پاشـائی: جلس��ه کارگروه اج��رای طرح کهاب با 
حضور مدیریت و مس��ئولین منطقه آذربایجان شرقی، کارشناسان 
س��تاد تهران و مناطق واعضای اتحادیه جایگاه های توزیع سوخت 
در س��تاد منطقه برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیر 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با 
ارائه گزارش��ی از عملکرد سوخت رسانی این منطقه گفت: با توجه 
به توزیع روزانه س��ه میلی��ون و 600 هزار لیتر بنزین در اس��تان 
اجرای طرح کهاب ضروری می باش��د. ابوالفضل روح اللهی با اشاره 
ب��ه توزیع بنزین و نتفگاز یورو 4 در کالنش��هر تبریز گفت: اجرای 
طرح کهاب نیز همانند توزیع س��وخت یورو 4 در راس��تای کاهش 
آالیندگی زیست محیطی پیگیری می گردد، البته اجرای این طرح 
عالوه بر مالحظات زیست محیطی، صرفه اقتصادی و جلوگیری از 
هدر رفت س��رمایه را نیز مدنظر دارد. وی در ادامه افزود: این طرح 
در بس��یاری از کش��ورها اجرا می گردد، اج��رای آن در آذربایجان 
ش��رقی نیز شروع ش��ده اس��ت به طوری که در طرح درجه بندی 
جای��گاه ها مورد توجه قرار می گیرد و بع��د از این هم  جزو آیتم 
های درجه بندی خواهد بود. اجرای طرح بازیافت بنزین از بخارات 
ف��رآورده درحی��ن تخلیه و بارگیری با روش��ها و تجهیزات روزآمد 
به ص��ورت جدی در ح��ال پیگیری می باش��د.همکاری  و تعامل 

صاحبان امتیاز مجاری عرضه س��وخت و ارائه راهکارهای مناس��ب 
در موفقی��ت اجرای طرح مذکور موثر می باش��د. در ادامه جلس��ه 
عبداله پور مجری طرح کهاب ش��رکت ملی پخش نیز ضمن بیان 
ضروت اقتصادی و زیست محیطی اجرای طرح کهاب، نمونه هایی 
از اج��رای موفق این ط��رح را همراه با توجی��ه اقتصادی و راهکار 
عملی اجرای آن ارائه کرد. در خاتمه واعضای اتحادیه جایگاههای 
توزی��ع س��وخت و مجتمع ه��ای خدماتی رفاهی اس��تان، مالکان 
جایگاهها و کارشناس��ان مناطق نقطه نظرات و پیش��نهادات خود 
را در خصوص عملیاتی کردن ط��رح کهاب بیان کردند. همچنین 
جلسه هم اندیشی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

آذربایجان ش��رقی ب��ا اعضای اتحادیه جایگاه های توزیع س��وخت 
اس��تان با هدف بررس��ی راهکارهای ارائه خدمات مطلوب سوخت 
رس��انی در ستاد منطقه برگزار ش��د. ابوالفضل روح اللهی با اشاره 
ب��ه نقش کلیدی جایگاههای عرض��ه فرآورده های نفتی در چرخه 
اقتص��اد و حمل و نقل ش��هری و جاده ای گف��ت: جایگاهداران و 
رانن��دگان نفتکش مانن��د دوبال یاور و معین ش��رکت ملی پخش 
ف��راورده های نفت��ی در ارائه خدمات مطلوب و به موقع س��وخت 
رس��انی و جلب رضایت مردم شریف می باشند. مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی درادامه با تشکر 
از خدم��ات ارزن��ده جایگاهداران، کارگ��ران و اپراتورهای فعال در 
جایگاهه��ای عرضه مواد نفتی به ویژه تعام��ل و همکاری اتحادیه 
جایگاههای توزیع س��وخت اس��تان گف��ت: اطمین��ان دارم که با 
هوشیاری، آگاهی و بصیرت توأم با عملکرد مناسب، بحران آفرینی 
دش��منان نظام مقدس جموری اسالمی ایران را با سربلندی پشت 
س��ر خواهیم گذاش��ت. در ادامه حاضرین در جلس��ه در خصوص 
آموزش اپراتورهای جایگاههای CNG، کارمزد جایگاههای عرضه 
س��وخت، تعمیر و نگهداشت دستگاهها و تجهیزات CNG، خرید 
و تأمین به موقع س��وخت، هماهنگی در شرایط اضطراری و درجه 

بندی جایگاهها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

قم – خبرنگار فرصت امروز: فرارسیدن روز مهم خبرنگار را به همه 
تالش گران عرصه اطالع رساني و خبر تبریک عرض مي نمایم. بدون شک 
نقش کلیدي و تأثیرگذار رسانه در دنیاي امروز بر کسي پوشیده نیست 
و بر خورداري از قدرت باالي اثرگذاري در اجتماع و شکل دهي به افکار 
عمومي، امروزه رسانه ها را به یکي از ارکان اصلي توسعه یافتگي جوامع 
تبدیل کرده است. در این بین عنصر حیاتي و مهم رسانه را، خبرنگاران 
تشکیل مي دهند. کساني که با انتخاب حرفه سخت اما داراي جایگاه و 
ش��أنیت ارزشمند خبرنگاري و به عنوان وجدان بیدار، چشم بینا و زبان 
حقیقت جوي جامعه، وارد عرصه مقدس قلم و روشنگري شده و با تولید 
و انعکاس به موقع اخبار، پیام رس��اني صادقانه و نقد منصفانه، موجبات 

تعالي فکري و فرهنگي جامعه را فراهم مي کنند. در شرایط حساس فعلي 
کشور، نقش خبرنگاران و اصحاب رسانه در امیدآفریني، ایجاد فضاي شور و 

نشاط، تقویت انسجام و همگرایي ملي و سوق دادن افکار عمومي به سمت 
مسائل و ارزش های قالب، به ویژه موضوع "حمایت از کاالي ایراني" یک 
نقش تأثیرگذار و تعیین کننده بوده و قلم هاي صادق، دلسوز و مسؤلیت 
 پذیر باید در خدمت پیش��رفت کش��ور و حل مشکالت مردم قرار گیرد.
ضمن گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هداي گرانقدر خبر و رسانه به ویژه 
خبرنگار ش��هید محمود صارمي، مجدداً فرارس��یدن هفدهم مرداد روز 
خبرنگار را ب��ه عموم فعاالن این عرصه در کش��ور، خصوصاً خبرنگاران 
و جامعه خبري پرتالش اس��تان قم، صمیمانه تبریک و تهنیت گفته و 
توفیقات روز افزون آنان را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم. سید مهدي 

صادقي/ استاندار قم

اهـواز – شـبنم قجاوند - در پیامی از س��وی مدیر کل تامین 
اجتماع��ی اس��تان خوزس��تان بمناس��بت روز خبرن��گار از تمامی 
خبرن��گاران ، اصحاب رس��انه و خانواده ب��زرگ مطبوعات و جامعه 

اطالع رسانی استان خوزستان قدردانی شد.
متن پیام: بی تردید این مرز و بوم پرافتخار در موقعیت مستحکم 
و ب��ا ثبات خویش بی��ش از پیش به خود می بال��د چرا که اصحاب 
رسانه اش با قلم و ابزار ارتباطی خود ، توانسته اند عرصه های نوین 
اندیشه ، آزادگی و آگاهی را رقم بزنند ، بی شک رشد و توسعه همه 
جانب��ه و بوی��ژه فرهنگی جامعه امروز ایران اس��المی مرهون عزمی 
جدی و تاثیرگذار در آگاهی رس��انی این بزرگوارن به مردمان خوب 

س��رزمین مان اس��ت. از اینرو با نهایت فروتنی باید اذعان داشت که 
خبرنگاران و اصحاب رس��انه و جراید، نیک اندیشان بلندنظر عرصه 
اطالع رس��انی اند. 17 مرداد ماه پاسداش��ت کوشش های صادقانه 

و بی دریغی اس��ت که مردان و زنان حوزه رس��انه این س��رزمین در 
نهایت اخالص و اخالق تالش نموده اند و بزرگداش��تی اس��ت برای 
مق��ام بزرگ و س��ترگی که عنوان��ش روز خبرنگار اس��ت. اینجانب 
ضم��ن عرض تبریک و تهنی��ت روز خبرنگار ب��ه تمامی خبرنگاران 
، اصحاب رس��انه و خانواده بزرگ مطبوعات و جامعه اطالع رس��انی 
اس��تان خوزس��تان از همراهی و اهتمام ویژه ای که راویان اخبار و 
مهر اندیشان عرصه خبر با مجموعه سازمان تامین اجتماعی استان 
خوزس��تان مبذول داش��ته اند قدردانی نموده و از خداوند تبارک و 
تعالی برای همه مجاهدان و تالش��گران ای��ن عرصه توفیق و تداوم 

سعادت ، سالمت و سربلندی را تمنا دارم.

کـرج – خبرنـگار فرصت امروز : مدیر کل راه وشهرس��ازی و 
دبیرس��تاد بازآفرینی اس��تان البرز اعالم کرد ک��ه تجمیع واحدهای 
مس��کونی و احداث مراکز آموزشی و خدماتی در بافت های فرسوده 
اس��تان اجرا می ش��ودوتقی رضایی روز در حاش��یه نشس��ت ستاد 
بازآفرینی اس��تان الب��رز گفت: ام��روز اعضای این س��تاد به همراه 
اس��تاندار البرز از برخی بافت های فرس��وده ک��رج بازدید کردند و 
مقرر ش��د تا طبق نیازهای مردم نس��بت به بازآفرینی این بافت ها 
اقدام ش��ود.وی افزود: در بازدید استاندار البرز از منطقه حصار کرج 

، م��ردم این منطقه مش��کالت و نیازها را ب��ا نماینده عالی دولت در 
میان گذاش��تند.رضایی گفت: اختصاص زمین برای ساخت مدرسه 
ابتدایی و متوس��طه اول از مواردی بود که استاندار البرز برای تامین 
آنها دس��تور صادر کرد.مدیرکل راه وشهرس��ازی البرز بیان داشت : 
تس��ریع در صدور پروانه س��اخت و عدم دریافت ع��وارض از برخی 
س��اکنان بافت های فرسوده شهری از مواردی بود که استاندار البرز 
بر توجه به آنها تاکید کرد.اس��تان البرز بیش از 2 هزار هکتار بافت 

فرسوده شهری دارد.

رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی خبر داد؛

درخواست های جدید عضویت در خانه مطبوعات استان بررسی شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی:

اجرای طرح کهاب به لحاظ توزیع روزانه سه میلیون و 6۰۰هزار لیتر بنزین در استان ضروری است

پیام استاندار قم به مناسبت روز خبرنگار

بمناسبت 17 مرداد روز خبرنگار 

پیام تبریک مدیر کل تامین اجتماعی استان خوزستان

مدیر کل راه وشهرسازی البرز:

تجمیع واحد های مسکونی در بافت های فرسوده البرز اجرایی می شود

شـهرقدس – خبرنگار فرصت امروز: مس��عود مختاری با تشریح 
پروژه های مختلف عمرانی که در هفته دولت افتتاح خواهد شد، گفت : بر 
اساس سیاست توسعه متوازن امکانات شهری در سراسر شهر و نیاز منطقه 
به مراکز امداد و نجات، احداث ایستگاه آتش نشانی و پایگاه اورژانس در بلوار 
شهدای اصناف )جاده معادن( در دستور کار قرار گرفت. این ایستگاه که در 
زمینی به مساحت 509 مترمربع و با 1650 مترمربع زیربنا احداث می شود، 
از هفته دولت خدمات امداد و نجات و اورژانس را به شهروندان ارائه خواهد 
داد.بهره برداری از سوله بازیافت پسماند دیگر پروژه ای است که شهردار قدس 
به آن اشاره کرد و افزود: سوله بازیافت پسماند با مساحت 2 هزار مترمربع 
و ارتفاع 8 متر در محل سکوی مکانیزه زباله در حال احداث است که آماده 
نصب تجهیزات و دس��تگاههای بازیافت مواد پسماند خواهد بود.مختاری 

تصریح کرد: دیگر پروژه در دس��ت اجرای ش��هرداری، احداث نخس��تین 
گرمخانه شهرقدس اس��ت که اقدامی مهم در ساماندهی افراد بی خانمان 
در فصل سرما محسوب می ش��ود این گرمخانه در مساحتی بالغ بر 196 

مترمربع احداث می شود و شامل رختکن و خوابگاه با ظرفیت 30 الی40 
نفر، س��لف غذاخوری، اتاق تلویزیون و... خواهد بود.شهردار قدس در ادامه 
به احداث سالن ورزشی چندمنظوره جنب سازمان مدیریت پسماند اشاره 
کرد و گفت: این  سالن ورزشی که شامل زمین فوتسال، والیبال و بسکتبال 
است، در مساحتی بالغ بر 1000 مترمربع در دست احداث است که تا هفته 
دولت تکمیل و افتتاح خواهد شد.وی ادامه داد: پروژه عمرانی دیگر احداث 
ساختمان اداری و تجاری سازمان مدیریت پسماند است که با زیربنای 750 
مترمربع در 2 طبقه در دست ساخت بوده و شامل 6 واحد تجاری در طبقه 
همکف و واحد اداری در طبقه اول خواهد بود. احداث موتورخانه و سیستم 
سرمایش و گرمایش مجموعه آمفی تئاتر باغ ملی در آستانه اتمام بوده و در 

هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار قدس خبر داد:

افتتاح پروژه های مهم عمرانی در هفته دولت
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م��ن به تازگی فهمیده ام که ش��اید چرخه ه��ای عادات، 
فاکتور تاثیرگذاری در پیشرفت شغلی افراد حرفه ای باشد. 
چرخه های عادات در واق��ع رفتارهای تکراری و روزمره ای 
هستند که حتی ممکن است از آن ها آگاه نباشید، از جمله 
ای��ن عادات می توان ب��ه رفتن به دفتر کار، نوش��یدن یک 
فنجان قه��وه و یا چای و چک کردن تلفن همراه بالفاصله 
بعد از بیدار ش��دن، اش��اره کرد. این ع��ادات در مغز ما به 
صورت خودکار ثبت ش��ده اند و به ش��کلی ناخ��ودآگاه به 
رفتار تبدیل می ش��وند و ممکن است خودمان از این اتفاق 

بی اطالع باشیم. 
اگ��ر با چنین افقی، به فن مذاکره نگاه کنیم، آیا می توان 
گفت که عدم موفقیت و س��ودآوری در بازار به چرخه های 
ع��ادات مربوط اس��ت؟ برای مث��ال عادتی ب��ا عنوان عدم 
درخواس��ت تحلیل و بررس��ی حرفه ای. خود من در اولین 
گام های راه اندازی و پیش��برد ش��رکتم با این عادت درگیر 
ب��ودم. یک��ی دیگر از عادات من، ف��رار از میز مذاکره بود و 
برای توجیح رفتارم دستاوردهایم را با سایر رقیبان موجود 

در بازار مقایسه می کردم. 
م��ن به تازگی با مل رابینز مالقاتی داش��تم. او در برنامه 
گفت وگوه��ای TED بس��یار محب��وب اس��ت و یک��ی از 
برنامه های��ش تاکن��ون بیش از 12 میلیون بیننده داش��ته 
اس��ت. او افزون ب��ر موفقیتش در TED، گزارش��گر بنیاد 
خب��ری CNN، وکی��ل مدافع اس��بق و نویس��نده کتاب 
قان��ون 5 ثانیه اس��ت. ای��ن کتاب یک��ی از پردانلودترین و 
محبوب ترین کتاب های صوتی در سامانه Audible است. 
من از وقتی که با کتاب قانون 5 ثانیه آشنا شدم، نسبت 
به رویه های��م در انتظارات حرفه ای و رفتارهایی که موجب 
از دس��ت رفتن فرصت ها و موقعیت های سودمند می شوند، 
آگاهی بیشتر و بهتری کس��ب کردم. تاثیرات مخرب عدم 
توانایی در پرس��یدن سوال درست مش��ابه با این است که 

دائما از دیگران انتظار داش��ته باش��یم ک��ه ارزش و قدر ما 
را بدانن��د. رابین��ز در ی��ک ایمیل به من گف��ت: » در یک 
مذاکره، معموال بیش از مواردی که اش��اره می شود، فرصت 

وجود دارد.«
رابینز در وبالگ ش��خصی اش نحوه پیاده سازی قانون 5 
ثانیه را اینطور بی��ان می کند: » در وجود خودتان به عقب 
س��یر کنید.. 5 - 4 - 3 - 2 - 1 سپس ادامه دهید.. وقتی 
که به این روند ادامه می دهید و ش��مارش معکوس را آغاز 
می کنید، با عادت تفکر وسواسی روبه  رو می شوید، سعی بر 
کنت��رل می کنید، تمام تمرکز خ��ود را بر فعالیت جدیدی 
معط��وف می کنید و بخش متفاوتی از مغزتان را به کار می 
اندازید.« عالوه بر این رابینز بیان می دارد که این شمارش 
معک��وس بخش هایی از مغز را که ب��ا اهمال کاری و اتالف 
وقت مرتبط اس��ت، نمایان ک��رده و از نو بر الگوهای تفکر، 

تمرکز می کند.
وقت��ی که صحبت های مان ادامه پیدا کرد، من کنجکاوتر 
شده بودم و می خواستم بدانم که آیا قانون 5 ثانیه می تواند 
به افراد کمک کند تا مذاکراتی موثرتر داشته باشند. رابینز 
گف��ت: » دوری کردن از مذاک��ره نیز همچون عادات دیگر 
اس��ت. خب��ر خوب این اس��ت که عل��م روش از بین بردن 
عادات را به ما نشان داده است. باید ترس را احساس کرده 
و با ش��مارش معکوس، به هر طریقی که شده آن را انجام 

دهید.«
در اینجا توصیه های رابینز در اس��تفاده از قانون 5 ثانیه 

برای داشتن مذاکرات بهتر ارائه شده است.
قانون شماره 1: تکالیف تان را انجام دهید

مطمئن شوید که پیش از حضور در جلسه مذاکره داده ها 
و اطالع��ات الزم را آماده ک��رده و بازخوردهای مربوطه را 
جم��ع آوری کرده اید. قبل از برق��راری هر مذاکره، مطمئن 
شوید که تکالیف تان را انجام داده اید. رابینز می گوید: »یک 
هفت��ه قبل از برگزاری مذاکره، ه��ر روز کارهای کوچک و 
ش��جاعانه ای انجام دهید. خودتان را با عادت ش��جاع بودن 

وفق دهید.«

قانون شماره 2: از نه گفتن هراسی نداشته باشید
مهم ترین و دش��وارترین قسمت هر مذاکره این است که 
بدانید دقیقا چه زمانی باید میز مذاکره را ترک کنید. تفکر 
وسواسی و عجله می تواند منجر به پذیرفتن پیشنهادی شود 
که مادون ارزش های س��ازمانی و فردی تان است و عالوه بر 
آن ارزش های بلندمدت حرفه ای تان را هم خدش��ه دار کند. 
رابینز می گوید: »در یک مذاکره، ممکن است وسوسه شده 
و در واکنش به یک میزان دس��تمزد یا یک معامله بگویید 
»به نظر خوب است«، چرا که نمی خواهید فرصت به وجود 
آمده را خ��راب کنید، اما از آنجایی که تکالیف تان را انجام 
داده اید، بایس��تی شمارش معکوس را انجام داده و دادرس 

خودتان باشید.«
قانون شماره 3: واقع گرا باشید

رابین��ز اعتق��اد دارد که پی��ش از ورود به ات��اق مذاکره 
بایس��تی ارزش ه��ا را مرور و بررس��ی کرد. این س��طح از 
ش��فافیت به شما این امکان را می دهد که اصلی ترین نقاط 

قوت و ضعف خود را در بازار پیدا کنید.
آی��ا جایگزینی برای تان وجود دارد؟ آیا حالل مش��کالت 
هستید و پیشنهاد ویژه ای در چنته دارید؟ اگر پاسخ تان به 
این س��واالت مثبت است پس وقت آن رسیده که برخیزید 
و س��همی از بازار را از آن خود کنید. اگر پاس��خ تان به این 
سوال شاید باشد، وقت آن است که تکنیک 5 ثانیه را پیاده 

کرده و ارزش های جدیدی را به کارتان اضافه کنید.
رابینز می افزاید: »اگر در یک مذاکره شکس��ت خوردید و 

به شما احساس باخت دست داد، نگران نباشید.«
قانون 5 ثانیه به شما این امکان را می دهد که سیستم های 
خودکار مغزتان را از کار انداخته و با تجربیات جدیدی روبه رو 
شوید. باید به خاطر داشته باشید که این محرک ها هیچ جایی 
نخواهند رفت. موقعی که زمان مذاکره فرا رس��د نباید انتظار 
داشته باش��ید که ترس حاصل از آن خودبه خود از بین برود. 
ترس به قوت خود باقی است. باید ترس را با تمام وجود حس 

کرده و با تکنیک 5 ثانیه با آن روبه رو شوید.      
entrepreneur  :منبع

از قانون 5 ثانیه مل رابینز برای مذاکره استفاده کنید

دستگاهی که بدون نیاز به انرژی و با سرعت نور اشیا را شناسایی می کند
این دس��تگاه چاپ س��ه بعدی از ش��بکه عصبی مصنوعی بهره برده و در حوزه های روباتیک، پزشکی و 

امنیت کاربرد دارد.
تیمی از مهندس��ان الکترونیک و کامپیوتر دانش��گاه UCLA یک دستگاه ش��بکه عصبی مصنوعی را 
براس��اس عملکرد مغز انس��ان طراحی کرده اند که شناس��ایی اش��یا و تحلیل داده را با س��رعت نور انجام 

می دهد.
به گزارش دیجیاتو، امروزه ماشین های بسیاری از دوربین ها و دید کامپیوتری برای شناسایی اشیا بهره 
می برند و حتی موتورهای جست وجو هم از قابلیتی نسبتا مشابه برای جست وجو براساس تصویر استفاده 
می کنند. با این حال اغلب این سیس��تم ها برای مش��اهده ش��ی با اس��تفاده از دوربین یا سنسور لیزری، 

تصویرسازی و پردازش داده های مرتبط به آن و نهایتا شناسایی شی به تجهیزات مختلفی وابسته اند.
سیس��تم جدید محققان دانش��گاه UCLA برای غلبه بر این چالش با استفاده از »شبکه عصبی عمیق 
پراکنده« تنها به نور ساطع شده از خود شی برای شناسایی آن متکی است، زمانی که سیستم های دیگر 
تنها صرف مشاهده شی می کنند. این دستگاه برای پردازش تصویر و تصمیم گیری درباره آن به برنامه های 
محاس��باتی پیشرفته نیاز نداشته و از همه مهم تر بدون وابستگی به منبع انرژی خارجی و تنها با دریافت 

نور اشیا کار می کند.
این ابزار با اس��تفاده از برگه های نیمه ش��فاف با 8 سانتی متر مربع مس��احت و هزاران پیکسل برجسته 
س��اخته ش��ده که نور را منحرف می کنند. این الیه ها مات به نظر می رس��ند، اما فرکانس های تراهرتز زیر 

میلی متری طول موج نور از آنها عبور کرده و با ایجاد شبکه ای نوری به شناسایی شی کمک می کند.
»آیدوغ��ان اوزجان«، محقق اصلی این پروژه درباره کاربردهای آن می گوید: دس��تگاه اپتیکال ش��بکه 
عصبی مصنوعی براساس نحوه کار مغز طراحی شده و دروازه های جدیدی را برای تحلیل داده، تصاویر و 

طبقه بندی اشیا در دستگاه های هوش مصنوعی بی نیاز از برق ایجاد می کند.
وی معتقد اس��ت که با استفاده از این ابزار می توان دوربین ها و قطعات نوری را به گونه ای طراحی کرد 

که حوزه های روباتیک، فناوری، امنیت و دیگر زمینه های تصویری را متحول سازند.
این ابزار ش��اید در نگاه اول گرانقیمت به نظر برس��د، اما به لطف چاپ س��ه بعدی تنها 50 دالر صرف 

ساخت آن می شود.
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رقیب جدید برای کسب وکار مفید است
راه اندازی یک کس��ب وکار و رقابت کردن با دیگران همیشه س��خت است، اما وجود رقیب نشان دهنده  
پتانس��یل بازار بوده و برای موفقیت ضروری اس��ت. تصور کنید ایده  جدید خ��ود را بعد از مدت ها تالش 
راه اندازی کرده اید که دوس��ت تان پیغام می دهد و کس��ب وکاری را معرفی می کند که فعالیت مشابه شما 
دارد. احتماال در این لحظه فکر می کنید دنیا به آخر رسیده است و امیدی برای ادامه وجود ندارد. درست 
اس��ت که شرایط تغییر کرده و کس��ب وکارتان با تهدید جدی روبه رو شده است اما این پایان کار نیست. 

هنوز هم فرصت برای موفقیت باقی مانده و می توان نکات جدیدی یاد گرفت.
رقبا نشان می دهند در کار خود به خوبی تمرکز کرده اید

اولین نکته مثبت این است زمانی که شخصی برندی با کار مشابه را به شما معرفی می کند یعنی درک درستی 
از کسب وکار شما داشته است. نکته  مثبت دوم این است که با دیدن رقیب به فکر شما افتاده اند که نشانه  خوبی 
اس��ت. این یعنی به خوبی روی کس��ب وکار خود متمرکز شده اید و پیغام خود را به درستی به دیگران منتقل 
کرده اید. ش��خصی را تصور کنید که یک ش��رکت تبلیغاتی راه اندازی کرده است. مطمئنا هیچ کدام از دوستان 
و اعضای فامیل این ش��خص با دیدن یک شرکت تبلیغاتی دیگر این موضوع را به او یادآور نمی شوند. شرکت 
تبلیغاتی کاری شناخته شده است که حضور رقیب جدید آن چنان به چشم نمی آید. حال تصور کنید شخص 
دیگری محصول یا خدماتی را برای اولین بار به بازار عرضه کرده است. زمانی که دوست یا آشنایی برندی با کار 

مشابه را به او معرفی می کند یعنی توانسته ماهیت کسب وکار و پیغام خود را به درستی منتقل کند.
رقبا منبعی باارزش از ایده های جدید هستند

اگر متوجه شدید تیم دیگری وارد حوزه  کاری شما است بهترین واکنش این است که به وب سایت شان 
وارد ش��وید و ببینید بازار مورد نظر را چگونه هدف قرار داده اند. وجود رقیب در زمینه  کاری مشابه مانند 
داشتن تیم تحقیقاتی است که کامال رایگان و برای شما کار می کند. کار شما مشابه است و اینکه ببینید 
آن ها چگونه با مخاطبان هدف ارتباط برقرار می کنند برای بقای کسب وکار مفید است. در صورت نداشتن 
روش کار برند جدید نمی توانید با آن ها رقابت کنید، بنابراین اگر الزم ش��د به عنوان مش��تری ناشناس با 
آن ها تماس بگیرید و از روند کارشان مطلع شوید. همچنین می توانید در رویدادهای مختلف شرکت کرده 
و در این زمینه اطالعات کس��ب کنید. بعد از شناس��ایی رقبا و آشنایی با روش کارشان تک تک تغییراتی 

که در روند کاری خود اعمال می کنند را به دقت مورد بررسی قرار دهید.
رقبا بازار را ارزیابی می کنند

یکی دیگر از دالیل خوشحالی از وجود رقیب پتانسیل بازار است. شخصی که کسب وکاری را راه اندازی 
می کن��د یعنی قصد دارد با محصول یا خدمات خود مش��کل مردم را از بی��ن ببرد. درنتیجه وجود رقیب 
نشان می دهد بازاری که هدف قرار داده اید پرمشتری بوده و پتانسیل رشد دارد. پیدایش برند مشابه این 
اعتمادبه نفس را به کسب وکار می دهد که مشکل خوبی را هدف قرار داده است و مشتری برای کسب وکار 
وجود دارد. سرمایه گذاران نیز طرز تفکر مشابه دارند تنها کافی است به آن ها بگویید هیچ رقیبی در بازار 

ندارید تا شاهد بی عالقگی آن ها نسبت به سرمایه گذاری باشید.
رقبا راه رسیدن به چشم اندازها را هموار می کنند

هر کسب وکاری یک هدف بلندمدت و چشم اندازی برای آینده  خود دارد که گاهی اوقات غیرواقعی به نظر 
می رسد. به عنوان مثال بیل گیتس در اولین روزهای راه اندازی شرکت مایکروسافت گفت: »روزی می رسد که 
در هر خانه ای و روی هر میز یک کامپیوتر وجود داشته باشد.« می توان گفت این چشم انداز تا حدودی برآورده 
ش��ده اما بیل گیتس در برآورده کردن آن تنها نبوده اس��ت. درنتیجه نمی توان گفت در هر کسب وکاری یک 
برند می تواند به تنهایی چشم اندازهای خود را برآورده کند. اگر کسب وکارهای دیگر نیز در راستای حل مشکل 
مشابه پیشقدم شده اند یعنی مشکالت بیشتری در بازار حل خواهند شد. پس بهتر است دید منفی نسبت به 
رقبا نداش��ته باشید و از فرصت پیش آمده به نفع خودتان استفاده کنید. اینکه بعد از پیدا شدن رقیب جدید 
تالش کنید خودتان و برندتان را از آن ها متمایز کنید کامال طبیعی اس��ت. اگر مش��کل و بازار هدف، به اندازه  
کافی بزرگ است هیچ جای نگرانی نیست. در یک دریای بزرگ فضای کافی برای همه  ماهی ها پیدا می شود. از 

رقبا به عنوان منبعی برای پیشبرد چشم اندازها استفاده کرده و به شنا کردن ادامه دهید.
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