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آزادسازی قیمت خودرو 
در انتظار یک امضا

در گذش��ته هم تحریم بودیم اما در وضعیت فعلی گرفتار نبودیم. اکنون تحریم داخلی آزاردهنده ش��ده است. 
امیدواریم حداقل گمرک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رویه خود را تغییردهند. به گزارش جهان نیوز، تس��لیت 
به صنعت قطعه س��ازی اولین نکته ای بود که قطعه س��ازان در نشس��ت گروهی ش��ان مطرح کردند و بعد از آن از 
دولت به خاطر تغییر متناوب قوانین، نپرداختن به مش��کالت صنعت خودرو و تأمین نکردن ارز گالیه کردند. آنها 
اظهارداشتند با قیمت ارز 9 هزار تومانی که در بازار ثانویه ارز هم به دستشان نمی رسد تولید خودرو با قیمت های 
فعلی به هیچ عنوان واقعی نیست و به عنوان مثال پژو 405 که باید از رده خارج می شد با قیمت 70 میلیون تومان 
به فروش برسد و خودروی پراید 30 میلیون تومانی در بازار به قیمت 43 میلیون تومان برسد. مشاور خودرویی...

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور
 سیاست های کالن اطالع رسانی برای مبارزه با جنگ روانی

و مسائل اقتصادی تصویب شد
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دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت مالیات 9۰۰۰میلیاردی

بانک ها دست به دامن جهانگیری شدند

27کتابی که خواندن آنها در تابستان امسال مفید است
6 راهکار افزایش حس ارزشمندی در کارمندان

چطور یک برند بزرگ ایجاد کنیم
ارتقای نتایج تبلیغات با استفاده از کاریکاتور و کمیک

محتوای طوالنی در برابر محتوای کوتاه
راه های مقابله با  اشتباهات استراتژی بازاریابی

8 تا 16
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فرصت امروز: سـرانجام اسامی 1۰ نفر از خریداران عمده سکه 
کـه حدود 17۰ هزار قطعه سـکه پیش خرید کرده اند، منتشـر 
شد؛ با گذشت بیش از شش ماه از آغاز طرح پیش فروش سکه 

دولتی با سررسیدهای چندماهه از سوی بانک مرکزی، 
روز گذشته اسامی 1۰نفر از خریداران عمده سکه...

آخرین خبرها از بازار سکه

10 خریدار بزرگ سکه را بشناسید

یادداشت
 سایه هیجان
 بازار ارز را

تیره و تار کرد

ایران در ش��رایط کنونی 45 
میلی��ارد دالر از محل صادرات 
در  دارد.  درآم��د  غیرنفت��ی 
بدترین شرایط در اقتصاد ایران 
به همین میزان درآمد ارزی از 
صادرات نفت عاید دولت ش��ده 
اس��ت. مجموع��ه درآمده��ای 
ارزی غیرنفتی و نفتی با تفریق 
منابع ارزی که در اختیار دولت 
اس��ت و البته منابعی که دولت 
در کشورهای خارجی دارد، به 
مراتب بیشتر از نیاز ارزی کشور 
اس��ت. واردات رسمی در ایران 
رقم��ی نزدیک ب��ه 45 میلیارد 
دالر اس��ت و اگ��ر بخواهیم در 
ش��رایط متعادلی در ارتباط با 
تجارت کش��ور، مص��ارف ارزی 
و واردات برنامه ری��زی کنی��م، 
طبیعی اس��ت که ای��ن مقدار 
درآم��د ارزی دول��ت جوابگوی 
نیازهای ارزی کش��ور باش��د و 
حتی می توان گفت درآمدهای 
ارزی مازاد بر نیاز ارزی کش��ور 
اس��ت. در این بین دلیل اصلی 
بروز نوس��ان در بازار ارز، روند 

هیجانی اس��ت که به 
4خروج سرمایه از...

محسن بهرامی 
ارض اقدس
رئیس کمیسیون 

تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران
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وزی��ر نی��رو گفت که در حال حاض��ر در وزارت نیرو پنج ه��دف اصلی را دنبال 
می کنیم که ش��امل پایدارس��ازی آب و انرژی به نحوی که نیازهای نس��ل امروز 
و نس��ل آتی برطرف ش��ود، پاس��خ به تقاضاهای فزاینده ناش��ی از توسعه، جبران 
تخریب های گذش��ته به واس��طه اندیش��ه ها، گفته ها و کردارهای نامناسب که به 
احیای زیس��ت پذیری جامعه منجر ش��ود، بهره برداری از منابع زیست محیطی با 

پیوند زدن به ارزش های انسانی است.
ب��ه گزارش ایس��نا، رضا اردکانیان دیروز در نشس��ت تخصص��ی پیرامون کارگروه 
س��ازگاری با کم آبی با تاکید بر اینکه اس��تفاده از منابع آب و انرژی معطوف به این 
پنج محور است، اظهار کرد: دو مولفه آب و انرژی کامال به هم وابسته هستند، لذا در 
حوزه انرژی و آب نیازمند رویکرد میان بخشی هستیم. بدین معنا که باید مسئله آب 

را واحد بدانیم و از مقابله دستگاه ها در ماموریت آنها جلوگیری کنیم.
وی افزود: این مس��ئله به معنای ادغام دس��تگاه های اجرایی نیست، اما هدف این 
اس��ت که کار به صورت واحد و با واحد مش��ترک پیش رود، چرا که در این شرایط 

قطعا می توانیم به اهداف خودمان دست یابیم.
وزیر نیرو با اش��اره ب��ه اهمیت مدیریت توامان مصرف و تولی��د تاکید کرد:  برای 
پیشبرد اهداف می بایست محورهای پنج گانه را مدنظر قرار دهیم، چرا که هر اندیشه 
و گفتمانی دارای مفاهیم محوری اس��ت و مفهوم سازگاری با کم آبی یکی از مفاهیم 

جدید مدیریت منابع آب و انرژی تعریف شده است.
اردکانیان افزود: س��ازگاری با کم آبی گرچه در غال��ب یک کارگروه ملی در هیات 
وزیران تش��کیل شده است، اما ما اندیشه های متفاوتی نسبت به گذشته نداریم. ولی 
الزم است که موضوع سازگاری با کم آبی سرلوحه تمام کارهای مدیریتی قرار گیرد، 
چراکه دیگر زمان آن رس��یده که بپذیریم ایران در یک منطقه کم آب قرار گرفته و 

باید توهم پرآبی را کنار بگذاریم.
وی تصریح کرد: تامین منابع آب و انرژی جدید موضوعی است که باید در دستور 
کار وزارت نی��رو قرار گیرد، اما آنچه اولوی��ت دارد، مدیریت مصرف و تقاضای منابع 
جدید اس��ت چراکه زمانی موفق می شویم که مدیریت منابع زیست محیطی را بین 

سازمان ها تقسیم نکنیم و به مدیریت آب با رویکرد میان بخشی نگاه کنیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه کارگروه س��ازگاری با کم آبی اس��فندماه سال گذشته آغاز 
به کار کرد، گفت: باید این مس��ئله را بدانیم که فرآیند عملکرد این کارگروه کند و 
درازمدت اس��ت و برای پیشبرد اهداف کارگروه سازگاری با کم آبی نیازمند تحوالت 
در بخش ه��ای فن��اوری، الگوهای رفتاری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاس��ی 

هستیم.
اردکانیان موضوع س��ازگاری با کم آبی را از جهات مختلف یک مس��ئله اجتماعی 

دانس��ت و افزود: این موض��وع به لحاظ تغییر رفتار و به لحاظ لزوم مش��ارکت تمام 
اعضای جامعه یک مسئله اجتماعی به حساب می آید که باید از این حیث نیز مورد 

توجه واقع شود.
وی با اش��اره به چهار اقدام کالن، مربوط به س��ازگاری ب��ا کم آبی گفت: ضرورت 
آمای��ش آب مح��ور در این بخش بس��یار قابل توجه اس��ت و با توجه ب��ه اینکه آب 
محدودکننده عنصر توسعه است، ضروری است که به این مسئله توجه ویژه ای شود.
وزیر نیرو اظهار کرد: بخش وس��یعی از کش��ور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک 
ق��رار گرفت��ه و نکته مهم این اس��ت که نباید تصور کنی��م محدودیت آب موجب 
محدودیت توس��عه می شود، چرا که این مس��ئله می تواند مشوق نگاه  متفاوت در 
موضوع توسعه باشد. بنابراین الزم است محدودیت آب را به عنصری برای توسعه 

تبدیل کنیم که این مسئله همان موضوع سازگاری با کم آبی است.
اردکانیان موضوع دیگر در مس��ئله س��ازگاری و کم آبی را اصالحات اقتصادی در 
تعرفه گ��ذاری آب عنوان و اظهار کرد: نظام تعرفه گذاری آب باید به گونه ای باش��د 
که ارزش ذاتی آب را مش��خص کند و تعرفه ابزاری برای برقراری عدالت اجتماعی 
باشد. این در شرایطی است که در حال حاضر نظام تعرفه گذاری آب به هیچ عنوان 
با ارزش ذاتی آب یکسان نیست. وی با تاکید بر این مسئله که نظام فعلی در بخش 
آب کشاورزی باید تغییر کند، افزود: این مسئله به این معنا نیست که نباید حمایت 
از بخش کش��اورزی صورت گیرد. در بخش شرب و بهداشت نیز باید به این مسئله 
توجه ش��ود و نباید این گونه نگاه ش��ود که با توجه به اینکه بخش شرب و بهداشت 

حجم کمی از آب کشور را تشکیل می دهد، از این حیث مورد توجه قرار نگیرد.
ب��ه گفته وزیر نی��رو اصالح تعرفه اگرچه یک ابزار اقتصادی به حس��اب می آید، 
ام��ا کارکرده��ای اجتماعی نی��ز در تعرفه گ��ذاری صحیح دیده می ش��ود، چراکه 
تعرفه  گ��ذاری صحیح با ایجاد مدل اقتصادی درس��ت می تواند عدالت اجتماعی را 

نیز برقرار کند.
اردکانی��ان نظ��ام اصالح داده ه��ای پای��داری منابع و مص��ارف آب و همچنین 
س��ازگاری ب��ا کم آبی در قیاس و به مبنای حوزه ه��ای آبریز را از دیگر نکات مورد 
توجه دانست. به گفته وزیر نیرو اصالح تعرفه اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب 
می آی��د، اما کارکردهای اجتماعی نیز در تعرفه گذاری صحیح دیده می ش��ود چرا 
که تعرفه گذاری صحیح با ایجاد مدل اقتصادی درس��ت می تواند عدالت اجتماعی 

را نیز برقرار کند.
اردکانی��ان نظ��ام اصالح داده ه��ای پای��داری منابع و مص��ارف آب و همچنین 
س��ازگاری ب��ا کم آبی در قیاس و به مبنای حوزه ه��ای آبریز را از دیگر نکات مورد 

توجه دانست. 

سازگاری با کم آبی به روایت رضا اردکانیان

5 فرمان وزارت نیرو
انجمن صنفی خودروس��ازان ایران و انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نامه ای سرگشاده به 
وزیر صنعت اعالم کرد که در صورت عدم تامین فوری ارز، مواد اولیه داخلی مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان 
و س��ایر احتیاجات آنها، صنعت خودروس��ازی و قطعه سازی کشور از شهریورماه 1397 متوقف و تولید خودرو در 

کشور به میزان حداقل 80درصد کاهش خواهد یافت.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، احمد نعمت بخش و مازیار بیگلو در ش��رایطی از لزوم تامی��ن 3 میلیارد دالر ارز صحبت 
می کنند که در ش��رایط فعلی ظرفیت بازار ثانویه ارز برای پاس��خ دهی به کلیه نیازهای ارزی صنعتگران مشخص 
نیس��ت. از طرف دیگر قطعه س��ازان از عدم تامین ارز مورد نیاز خود طی هفته گذش��ته خبر داده اند و پرداخت 
ما به التف��اوت بین نرخ ارز 4200تومانی و ارز 8800 تومانی بازار ثانویه نیز برای ایش��ان به معضلی فراگیر تبدیل 

شده است.
وزیر صنعت در راستای رفع مشکل در نامه به گمرکات کشور درخواست همکاری بیشتر برای ترخیص قطعات 
را کرده اس��ت، اما در نهایت مش��خص نیس��ت که مجموع این عوامل می تواند دردی را از کش��تی به گل نشسته 
صنعت خودروس��ازی کش��ور درمان کند یا خیر. چراکه خودروسازان و قطعه سازان عالوه بر تامین 3 میلیارد دالر 
ارز درخواس��ت آزادس��ازی قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز بازار ثانویه را نیز مطرح کرده اند که از این درخواست 

به معنای صدور مجوز برای فروش پراید با قیمت بیش از 40 میلیون تومان یاد می شود.
بنابراین س��ه سناریو پیش روی صنعت خودروسازی کشور قرار دارد. تامین ارز مورد نیاز و صدور مجوز فروش 
به نرخ آزاد که موجب رش��د ش��دید قیمت ها و کاهش تیراژ خواهد ش��د، اما احتماال می تواند نجاتبخش صنعت 
خودروسازی از شرایط فعلی باشد. حالت دوم به تامین ارز قطعه سازان و عدم صدور مجوز افزایش قیمت مربوط 
می ش��ود که ضمن تشدید ش��رایط فعلی باعث ادامه حیات خودروسازان برای چند ماه می شود و در نهایت پاسخ 
منف��ی ب��ه هر دو درخواس��ت که به بی��کاری 550 هزار نفر در صنعت قطعه س��ازی و 150 ه��زار نفر در صنعت 

خودروسازی منجر می شود.
در این صورت سرنوش��ت ایران خودرو و س��ایپا نیز مبهم خواهد بود و می توان آینده ای همانند برند  هایی نظیر 
ارج یا آزمایش را برای این دو ش��رکت متصور ش��د. از س��وی دیگر با توقف تولید خودرو در کش��ور )یا کاهش 
80درص��دی تیراژ( میزان عرضه و تقاضا در بازار خ��ودرو برهم خواهد خورد که نتایج کوتاه مدت این امر افزایش 

شدید قیمت هاست و در بلندمدت نیز ممکن است برخی از نیازهای حمل و نقل کشور بی پاسخ بماند.
 

در صورت عدم تامین 3 میلیارد دالر ارز

احتمال کاهش 8۰درصدی تولیدات صنعت خودروی کشور

ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی، سیاس��ت های کالن اطالع رس��انی برای مقابله با 
جنگ روانی و مسائل اقتصادی را تصویب کرد.

به گزارش ایس��نا، در این جلس��ه که روز سه شنبه، با حضور س��ران قوا و به ریاست 
حجت االس��الم والمسلمین دکتر حس��ن روحانی برگزار شد؛ اعضای جلسه راهکارهای 
الزم برای تنویر افکار عمومی و جلب مشارکت مردم از طریق اطالع رسانی برای مبارزه 
با هر نوع اختالل در تنظیم بازار و همچنین برخورد قاطع و عادالنه با هرگونه فساد در 

چرخه فعالیت های اقتصادی را بررسی کردند.
در همین راس��تا سیاس��ت های کالن اطالع رس��انی با هدف مبارزه با جنگ روانی و 

التهاب آفرینی در جامعه نس��بت به مس��ایل اقتصادی با رویکرد آرامش بخشی و ثبات 
به بازار تصویب شد.

همچنی��ن بعد از گزارش مس��ئوالن مرب��وط به تنظیم بازار، پیش��نهادات الزم برای 
جلوگی��ری از هرگونه کاهش عرضه کاالهای مورد نیاز مردم و در نتیجه افزایش قیمت 

کاالها و خدمات بررسی شد.
بر این اساس مقرر گردید دستورالعمل ایجاد توازن صادراتی با اولویت تامین نیازهای 
اساس��ی مردم و اقتصاد کش��ور تهیه و از س��وی رئیس جمهور به دستگاه های ذی ربط 

ابالغ گردد.

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور

سیاست های کالن اطالع رسانی برای مبارزه با جنگ روانی و مسائل اقتصادی تصویب شد



فرصـت امـروز: روبات ه��ا و تاثیر آنه��ا در آینده اقتص��اد، موضوع 
مورد بحث بس��یاری از محافل اقتصادی اس��ت، زیرا ه��ر روز مطالعات 
بیش��تری در زمینه صنع��ت روباتیک در دنیا انجام می ش��ود و در عین 
حال، پیش��رفت تازه ای در این ح��وزه پدید می آید. امروزه بخش زیادی 
از فعالیت ه��ای اقتصادی در جامعه از س��وی روبات ها انجام می ش��ود و 
همی��ن امر، گمانه زنی ه��ا و نگرانی های زیادی را درب��اره تهدید زندگی 
انسان از سوی روبات ها و جایگزینی انسان با روبات در صنعت به وجود 

آورده است.
 MIT»  )MITتکنول��وژی «م��رور  مجل��ه  ش��ماره  تازه تری��ن 
Technology Review( ب��ه موضوع آین��ده اقتصاد و تبعات انقالبی 
اس��تفاده از روبات                                                ها و ه��وش مصنوعی در صنعت اختص��اص دارد. به 
نوشته این مجله  که متعلق به دانشگاه «ام آی تی« است، در حال حاضر 
ش��اید هیچ تکنولوژی ای پررونق تر و آینده دارت��ر از تکنولوژی ترکیبی 
هوش مصنوعی و ربوتیک نداش��ته باش��یم. اندرو ان جی، استاد دانشگاه 
اس��تنفورد هوش مصنوعی را «الکتریسیته نو« خوانده و ساندر پیچای، 
مدیرعام��ل گ��وگل هم گفته که بعدها معلوم می ش��ود هوش مصنوعی 
حتی از کنترل آتش توس��ط بش��ر پراهمیت تر بوده اس��ت. گزیده ای از 
این ویژه نامه را بخوانید تا ببینید بعد از دهه ها تاخیر باالخره روبات                                                ها و 
هوش مصنوعی وارد حوزه تولید صنعتی ش��دند و این امر چطور جوامع 

را از بنیان دگرگون می کند.
 »MITبه گ��زارش آینده نگ��ر، در ویژه نامه مجله «م��رور تکنولوژی
می خوانیم: به نظر می رس��د بازوی روباتی در حال انجام کاری بیهوده و 
پایان ناپذیر اس��ت. باالی سر توده ای از تکه های براق مرغ پخته  حرکت 
می کند، به پایین می رود و ی��ک تکه را برمی دارد. ثانیه ای بعد، چرخی 
می زند و مرغ را به آرامی توی ظرف بنتو )خوراک قابل حمل در آشپزی 

ژاپنی( که روی نقاله تولید در حرکت است می گذارد.
این روبات                                               ، که توسط نرم افزار شرکت Osaro واقع  در سان فرانسیسکو، 
هدایت می شود، از باقی روبات                                                هایی که تا حاال دیده اید هوشمندتر است. 
نرم افزار به او یاد داده که طی حدودا پنج ثانیه تکه مرغ را بردارد و توی 
ظرف بگذارد. اوس��ارو انتظار دارد که روبات                                                هایش در کمتر از یک سال 

آینده بتوانند در یک شرکت غذایی ژاپنی کار پیدا کنند.
اگر از حاال نگران ش��ورش روبات                                                ها ش��ده اید فقط کافی است قدم در 
کارخان��ه ای مدرن بگذارید تا به چش��م ببینید که چق��در از این اتفاق 
دور هس��تیم. اکث��ر روبات                                                ها قدرتمند و دقیق هس��تند اما جز آنچه که 
به طور دقیق و وس��واس گونه ای برایش برنامه ریزی شده اند، نمی توانند 
کاری انجام دهند. یک بازوی روباتی معمولی ش��عور آن را ندارد که در 
صورت تغییر مکان حتی 3 الی4 س��انتی متری یک ش��یء بتواند دوباره 
آن را بردارد. اکثر روبات                                                ها به طور کامل از برداش��تن چیزی ناش��ناس 
ناتوان هس��تند. روبات                                                فرق میان مارشملو و مکعب سربی را نمی فهمد. 
برداشتن تکه های نامنظم مرغ از یک سینی شلوغ برای روبات                                                عملی در 

حد نبوغ به حساب می آید.
نکته اینجاس��ت که روبات                                                های صنعتی عموما از تازه ترین پیشرفت ها 
در ح��وزه هوش مصنوعی بی نصیب هس��تند. در طول پنج س��ال اخیر، 
نرم افزاره��ای هوش مصنوعی آن چنان پیش��رفت کرده اند که می توانند 
افراد و وس��ایل در عکس ها را شناس��ایی کنند، در بازی های تخته ای بر 
انس��ان پیروز شوند و بدون دخالت انس��ان به صدای افراد پاسخ دهند. 
هوش مصنوعی حتی می تواند به خودش توانایی های تازه یاد بدهد )اگر 
به آن زمان کافی برای تمرین بدهیم( اما پس��رعموهای س��خت افزاری 
هوش مصنوعی، یعنی روبات                                                ها، هنوز در باز کردن در یا برداشتن سیب 
از روی میز مش��کل دارند. این البته قرار اس��ت که تغییر کند. نرم افزار 
هوش مصنوعی که روبات                                                اوسارو را کنترل می کند به آن اجازه می دهد 
که شیء روبه رویش را شناسایی کند، رفتار این شیء را در برابر انگشت 
زدن، ه��ل دادن و چنگ گرفتن مطالعه کن��د و باالخره تصمیم بگیرد 
که چط��ور آن را بردارد. مثل بقیه الگوریتم ه��ای هوش مصنوعی، این 
نرم اف��زار از تجرب��ه درس می گی��رد. به کمک یک دوربی��ن قوی که با 
نرم افزار یادگیری ماشینی ترکیب شده و توسط یک کامپیوتر قدرتمند 
در هم��ان نزدیکی کنترل می ش��ود، این روبات                                                خ��ودش به این نتیجه 
می رسد که چطور به طور موثری چیزها را بلند کند. با آزمون و خطای 
کاف��ی، این ب��ازو می تواند یاد بگیرد که هر وس��یله ای را که روبه رویش 

می آید به دست بگیرد و بلند کند.
روبات                                                های کارخانه ای مجهز به هوش مصنوعی باعث می ش��وند روند 
ماشینی ش��دن آرام آرام ب��ه حوزه های بیش��تری نفوذ کن��د. آنها کم کم 
می توانند جایگزین انس��ان هایی ش��وند که در امر طبقه بندی، بازکردن 
جعبه ه��ا و بس��ته بندی نقش دارن��د. آنها کم کم می توانن��د در طبقات 

ش��لوغ کارخانه ها راه خود را بروند و این یعنی ممکن اس��ت شغل های 
بیش��تری را در بخش تولید به عهده بگیرند. ممکن اس��ت شورشی در 
کار نباش��د، اما می توان اس��مش را انقالب روبات                                                ها گذاشت. ویلی شیه، 
که در دانشکده تجارت هاروارد در مورد روندهای تولید تحقیق می کند 
می گوی��د: «در حال حاضر گروه های دخی��ل در حوزه ربوتیک و هوش 
مصنوعی در حال تجربه و آزمایش های بسیار متنوعی هستند. می شود 
پیش بینی کرد در امر ماشینی شدن فعالیت های تکراری به زودی شاهد 

پیشرفت هایی گسترده خواهیم بود.«
این انقالب مختص روبات                                                ها نیس��ت و به هوش مصنوعی هم سرایت 
خواهد ک��رد. اینکه به نرم افزار هوش مصنوعی ب��دن فیزیکی بدهیم او 
خواهد توانس��ت از تکنولوژی های شناس��ایی تصویر، گفت��ار و رهیابی 
در جهان واقعی اس��تفاده کن��د. هرچه هوش مصنوع��ی را با اطالعات 
بیش��تری تغذیه کنیم باهوش تر می ش��ود. هرچه بازوی روباتی تکه های 
مرغ س��وخاری بیشتری را بردارد و توی س��ینی بگذارد، نرم افزار هوش 
مصنوعی اوس��ارو در فهم س��ازوکارهای دنیای اطرافش چیره دس��ت تر 

می شود.
Covariant. پیتر ابیل، استاد دانشگاه برکلی و بنیان گذار استارتاپ

ai که یادگیری ماش��ینی و واقعیت مجازی را به روبات                                                های کارخانه ای 
اضافه می کن��د، می گوید: «مث��ل هر موجود هوش��مندی، ورود هوش 
مصنوعی به دنیای فیزیکی، روند یادگیری و پیش��رفت آن را س��ریع تر 
خواهد کرد. این باعث پیش��رفت هایی خواهد شد که پیش  از این امکان 

نداشت.«
هوش  مصنوعی چطور باهوش شد؟

جهان تکنولوژی مدت هاس��ت که منتظر ورود به چنین عصری بوده 
اس��ت. در 1954، جورج سی. دوال، مخترع، نقشه یک بازوی مکانیکی 
قابل برنامه ری��زی را اختراع و ثبت کرد. در 19۶1 جوزف انگلبرگر یک 
کارآفرین آمریکا                                                       یی این نقش��ه را تبدیل به یک ماشین بدقلق و بدقواره 
با نام Unimate کرد که اولین بار در خط تولید شرکت جنرال موتورز 

در نیوجرسی به کار گرفته شد.
از هم��ان موقع این تمایل وجود داش��ت که در مورد هوش پش��ت 
این ماش��ین های ساده اغراق شود. انگلبرگر به احترام آدم ماشینی های 
داس��تان های ایزاک آسیموف نام «روبات                                               « را برای دستگاهش انتخاب 
ک��رد، اما این ماش��ین ها ابزارهای مکانیکی خ��ام و زمختی بودند که 
توس��ط نرم افزاری نسبتا ساده وظیفه ای مش��خص را انجام می دادند. 
حتی روبات                                                های بس��یار پیش��رفته تر امروز هم همچنان چیزی خیلی 
بیش��تر از ماش��ین هایی کندذه��ن نیس��تند که باید ب��رای هر عملی 

برنامه ریزی شوند.
هوش مصنوعی اما مسیری متفاوت را دنبال کرد. در دهه  50میالدی، 
ایده هوش مصنوعی با هدف استفاده از ابزارهای کامپیوتری برای تقلید 
منطق و خرد انس��انی ش��کل گرفت. عده ای از تحلیلگران به دنبال این 
بودند که به این سیس��تم ها وجود فیزیکی هم بدهند. حتی در 1948 و 
1949 ویلیام گری والتر، یک عصب شناس بریستول انگلیس دو ماشین 
کوچک خودکار با نام های الس��ی و المر طراحی کرد. این دس��تگاه های 
ش��بیه الک پشت مجهز به دو مدار س��اده الهام گرفته از سیستم عصبی 
بودن��د که به آنها اجازه می داد بدون کمک انس��ان منب��ع نور را دنبال 
کنند. والتر آنها را س��اخت تا نش��ان دهد که چطور فقط چند عصب در 

مغز می توانند رفتاری نسبتا پیچیده را به وجود آورند.
اما به زودی مش��خص ش��د فهم و بازس��ازی هوش انس��انی چالشی 
بس��یار دش��وار بوده و حوزه هوش مصنوعی طی مدتی بس��یار طوالنی 
ش��اهد تحوالت و پیش��رفت های اندک بوده اس��ت. به عالوه معلوم شد 
که برنامه ریزی ماش��ین های فیزیکی برای انجام کارهای مفید در دنیای 
نامنظم انس��انی بس��یار پیچیده تر از چیزی بود که پیش بینی شده بود. 
هوش مصنوع��ی و روبات                                                ها دهه ه��ا در آزمایش��گاه های تحقیقی باقی 
ماندند و با آنکه محققان تالش کردند یادگیری ماشینی را به روبات                                                های 

صنعتی اضافه کنند با استقبال بخش صنعت روبه رو نشدند.
کشفی که دنیا را تکان می دهد

اما حدود شش س��ال پیش، محققان باالخره دریافتند که چطور یک 
ترفند قدیمی هوش مصنوع��ی را به ابزاری فوق قدرتمند تبدیل کنند. 
این ترفند «ش��بکه های عصبی« نام دارد و دانش��مندان مدت ها بود که 
روی آن تحقیق می کردند. این ش��بکه ها در اصل الگوریتم هایی هستند 
که تقریبا به ش��یوه یاخته های عصبی و س��یناپس های مغز از ورودی ها 
چیز یاد می گیرند. شبکه های عصبی را می توان نوادگان همان سیستمی 
دانست که باعث حرکت السی و المر شده بود. پژوهشگران کشف کردند 
که شبکه های عصبی بسیار بزرگ - یا «عمیق« - وقتی که با اطالعات 

برچس��ب دار تغذیه ش��وند می توانند کارهایی خارق العاده بکنند و مثال 
اش��یای درون عکس ها را با بی نقصی در حد انس��ان تش��خیص بدهند. 
حوزه هوش مصنوعی با این کش��ف یک ش��به از این رو به آن رو شد. به 
کمک همین تکنیک «یادگیری عمیق« از هوش مصنوعی برای وظایفی 
که نیازمند اس��تنباط بودند استفاده شد و هوش مصنوعی از آزمایش ها 
س��ربلند بیرون آمد: تش��خیص چهره، تبدیل صوت به متن، یا آموزش 
دادن ب��ه خودروهای بدون راننده برای تش��خیص عاب��ران و چراغ های 
راهنمای��ی کارهایی بود که از هوش مصنوعی برمی آمد. این پیش��رفت 
باعث ش��ده حاال بتوانیم روبات                                                هایی را تص��ور کنیم که می توانند چهره 
شما را شناسایی کنند، به طور هوشمندانه ای با شما حرف بزنند، به طور 
بی خطری خود را تا آشپزخانه برسانند و برای تان از فریزر سودا بیاورند.

یک��ی از اولین مهارت هایی که هوش مصنوعی به ماش��ین ها می دهد 
چاالکی بسیار باالتر از قبل است. در طول چند سال گذشته در شرکت 
آمازون چالش��ی با نام «روبات                                                دس��تچین« در جری��ان بوده که طی آن 
پژوهش��گران و روبات                                                های ش��ان با هم در رقابتی بوده اند که از دید افراد 
غیرمتخصص کم ارزش به نظر می رس��د: اینکه روبات                                                کدام تیم می تواند 
در س��ریع ترین زمان ممک��ن محصوالت مختلف را از قفس��ه ها بردارد. 
تمام این تیم ها از یادگیری ماش��ینی اس��تفاده می کنن��د و روبات                                                های 
آنه��ا به طور تدریجی متبحرتر می ش��وند. آمازون به روش��نی به دنبال 
ماش��ینی کردن روند انتخاب و بسته بندی میلیاردها آیتمی است که در 

انبارهایش هستند.
کن گلدبرگ، یکی از همکاران آبل در دانشگاه یوسی برکلی می گوید: 
«من 35 س��ال اس��ت که در حوزه روبوتیک کار می کنم و ما در طول 
این س��ال ها واقعا پیشرفت اندکی داشتیم، اما به خاطر این کشف اخیر 
در هوش مصنوعی ماجرا تغییر کرده اس��ت. ما حاال در آستانه برداشتن 

قدمی بزرگ رو به جلوییم.«
هوش مصنوعی صاحب بدن  می شود

در منطق��ه NoHo در منهت��ن نیوی��ورک، یکی از سرش��ناس ترین 
متخصص��ان هوش مصنوع��ی جهان در حال کار روی پیش��رفت بزرگ 
بع��دی در این حوزه اس��ت. او فکر می کند ک��ه روبات                                                ها احتماال بخش 

مهمی از این معما هستند.
یان لکون در انقالب یادگیری عمیق نقش��ی حیاتی ایفا کرده اس��ت. 
در جریان دهه 80میالدی، وقتی دیگر محققان اس��تفاده از شبکه های 
عصبی را غیرکاربردی می دانس��تند لکون ثبات قدم بود و تحقیق روی 
این تکنولوژی را ادامه داد. او به عنوان رئیس سابق بخش پژوهش هوش 
مصنوعی فیس بوک )تا ماه ژانویه( و حاال دانشمند ارشد هوش مصنوعی 
این ش��رکت، توس��عه الگوریتم های یادگیری عمی��ق را رهبری می کند 
که می تواند کاربران را در تقریبا هر عکس��ی که کس��ی پس��ت می کند 
شناسایی کند، اما لکون می خواهد هوش مصنوعی بیشتر از فقط دیدن 
و شنیدن انجام دهد. او می خواهد هوش مصنوعی دلیل بیاورد و دست 
ب��ه عمل بزند. لک��ون می گوید که هوش مصنوعی ب��رای چنین تحولی 

نیازمند بدن فیزیکی است.
هوش انسانی شامل عمل متقابل با جهان واقعی است. بچه های انسان 
ب��ا بازی با چیزها ش��روع به یادگیری می کنند. ه��وش مصنوعی که در 
ماشین هایی مثل روبات                                                چنگکی جا گرفته، می تواند همین کار را بکند. 
لکون می گوید: «تع��داد زیادی از جذاب ترین پژوهش های بخش هوش 

مصنوعی مربوط به حوزه روبات                                                هاست.«
گروهی از دانش��مندان می گویند تکامل ماش��ینی می تواند راه انسان 
را برود و هوش مصنوعی روندی را تجربه کند که مش��ابه روندی اس��ت 
که باعث ظهور هوش بیولوژیکی در انس��ان شد! نکته اینجاست که سه 
قابلیت بینایی، هوش و مهارت استفاده از دست ها در نیاکان ما همراه با 
هم شروع به تکامل کردند، زمانی که انسان گونه ها شروع به ایستاده راه 
رفتن کردند و از دو دس��ت آزادشان برای بررسی و دستکاری اشیا بهره 
بردند. در این زمان مغز آنها بزرگ تر ش��د، اجازه داد که از ابزارها، زبان 

و نهادهای اجتماعی پیچیده تری استفاده کنند.
آی��ا هوش مصنوعی هم می تواند تجربه مش��ابهی داش��ته باش��د؟ تا 
حاال، ه��وش مصنوعی اصوال درون کامپیوتره��ا زندگی کرده و فقط با 
شبیه سازی های ابتدایی جهان واقعی تعامل داشته  است، مثل بازی های 
کامپیوتری و عکس های ثابت. ممکن است یک هوش مصنوعی که قادر 
ب��ه درک جهان واقعی و تعامل با آن باش��د بهت��ر از هوش مصنوعی ای 
که دنبال ارتباط با انس��ان ها یا دلیل آوری اس��ت س��ودمند باشد. آبیل 
می گوید: «اگر ش��ما بتوانید معمای کار با دست را برای روبات                                                ها کامال 
حل کنید، احتماال چیزی ساخته اید که خیلی نزدیک به هوش کامل و 

در حد هوش انسانی است.« 

روبات                                                ها و هوش مصنوعی، اقتصاد کنونی را نابود می کنند

نقش روبات ها در آینده اقتصاد
نگاه

یادداشت برنده نوبل اقتصاد سال 2۰۰8 در نیویورک تایمز
بس کنید؛ ترامپ اصال »پوپولیست« نیست!

پ��ل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی و برن��ده نوبل اقتصاد معتقد 
است که رسانه های گروهی نباید ترامپ را پوپولیست خطاب کنند. 
او به کسانی که همچنان در رسانه های گروهی، ترامپ را پوپولیست 
می خوانند، می گوید پوپولیس��م با آنچه در رسانه ها مطرح می شود، 

تفاوت دارد.
«م��ن فکر می کنم معنای این واژه با آنچه ش��ما فکر می کنید، 
متفاوت اس��ت.« این جمله را پل کروگمن، استاد اقتصاد دانشگاه 
پرینس��تون آمریکا و برن��ده جایزه نوبل اقتصاد در س��ال 2008، 
در ش��روع یادداش��ت اخیر خود در روزنامه نیویورک تایمز نوشته 
و تأکید کرده اس��ت که ترامپ دیگر یک پوپولیست نیست؛ حتی 
اگر در گذش��ته و در مقام حرف چنین بوده باشد. این اقتصاددان 
سرشناس که عالوه بر دانش��گاه پرینستون، در دانشگاه نیویورک 
و مدرس��ه اقتصادی لندن نیز تدریس می کند و خود حضور فعالی 
در رس��انه ها، به ویژه نیویورک تایمز دارد، در ادامه یادداش��ت خود 

می نویسد:
البته ترامپ هنوز هم گاهی س��عی می کند خود را قهرمان طبقه 
کارگر و مدافع حقوق آنها در برابر قشر مرفه جلوه دهد و من گمان 
می کنم او تریبون خوبی را برای آمریکایی هایی که مانند او گرایش 
به ناسیونالیسم سفید و نوعی نژادپرستی دارند، فراهم ساخته است. 
اما اکنون که بیش از 1.5 سال از حضور او در کاخ سفید می گذرد، 
دیگر زمان آن رس��یده که در مورد کارهای او قضاوت کنیم، نه در 
مورد حرف هایش. حال می توان گفت ترامپ از همه لحاظ و به طرز 
بی رحمانه ای، ضد کارگر بوده اس��ت. ش��دت پوپولیسم در عملکرد 

واقعی ترامپ، به اندازه خداشناسی اوست، یعنی هیچ!
بگذارید از سیاس��ت مالیاتی او شروع کنیم که در واقع مهم ترین 
دس��تاورد دولت او در حوزه قانون گذاری محسوب می شود و تا حد 
بس��یار زیادی به نفع شرکت ها است؛ ش��رکت هایی که مالیات شان 
به ش��دت کاه��ش یافته، ام��ا هیچ کاری ب��رای افزایش دس��تمزد 
کارکن��ان خود ص��ورت نداده اند. این طرح مالیات��ی به حدی برای 
ش��هروندان عادی و متوس��ط جامعه آمریکا کم فایده بوده است که 
حت��ی جمهوری خواه��ان نیز هیاهو و تبلیغ ب��ر روی آن را متوقف 
س��اخته اند. بااین ح��ال دولت ترام��پ قصد دارد با سوءاس��تفاده از 
اختیارات اجرایی خود، مالیات ثروتمندان را به میزان 100 میلیارد 

دالر دیگر کاهش دهد.
اینک سیاس��ت های ترامپ در حوزه سالمت را نگاه کنید. اگرچه 
او نتوانس��ت طرح بیمه همگانی دولت اوباما موس��وم به اوباماکر را 
لغو کن��د، اما از کمپین های مخربی طرفداری کرد که می توان آنها 
را در افزایش 20درصدی هزینه بیمه موثر دانس��ت؛ مس��ئله ای که 
ضربه محکمی به خانوارهای کارگری وارد آورده است. بار عمده این 
افزای��ش هزینه بیمه بر دوش کارگرانی خواهد بود که درآمدش��ان 
تنها کمی بیش��تر از خط فقر اس��ت و به همین دلیل واجد شرایط 

دریافت یارانه های دولتی نیستند.
حال به سیاس��ت های او در زمینه قوانین و مقررات کار بپردازیم. 
دولت ترامپ حداقل در ظاهر س��عی کرده است که با وضع مقررات 
الزم، از کارگران در برابر سوءاستفاده، جراحات، آسیب دیدگی ها و . 
. . محافظت کند، اما این سیاس��ت ها به تنهایی گویای همه واقعیات 
موجود نیستند. بهتر است انتصاب های ترامپ را نیز در نظر بگیریم. 
ترامپ، تیمی از دوس��تان هم فکر خود )از لحاظ نگرش آنها نسبت 
به حقوق کارگران( را در سمت هایی که مستقیماً با منافع کارگران 
س��ر و کار دارند، گماشته است. تقریباً همه مناصب مهم به کسانی 
رسیده اس��ت که یا البی مناسبی دارند و یا از ارتباطات مالی قوی 
با صاحبان صنایع بهره می برند. در این میان هیچ توجهی به منافع 

نیروی کار )و استفاده از نمایندگان آنها( نشده است.
یک��ی از مواردی که باید به صورت ویژه ب��ه آن توجه کرد، نامزد 
شدن برت کاوانا از سوی ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا 
اس��ت. ما خیلی از مسائل را در مورد برت کاوانا نمی دانیم که شاید 
بخش��ی از این بی اطالعی، به دلیل مقاومت جمهوری خواهان س��نا 
در برابر خواس��ته دموکرات ها برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
او باش��د. اما همه ما به خوبی می دانیم که او فردی خش��ن و شدیداً 

ضد کارگر است.
ب��رت کاوانا در جریان کشته ش��دن یکی از کارکنان زن ش��رکت 
پارک ه��ای آب��ی زنجی��ره ای SeaWorld توس��ط ی��ک نهن��گ 
دست آموز گفته بود شرکت مذکور هیچ تعهدی به خانواده این زن 
ندارد، زیرا قربانی باید در هنگام پذیرفتن این شغل باید با خطرات 
آن نیز آش��نا می شده است. این تنها یکی از اظهارات و قضاوت های 
ضد کارگری برت کاوانا اس��ت و از این قبیل موارد در پرونده او به 

وفور یافت می شود.
اما چرا دونال��د ترامپ، قهرمان خودخوان��ده کارگران آمریکایی، 
چنی��ن فردی را ب��رای عضویت در دیوان عالی کش��ور نامزد کرده 
است؟ چرا او دارد برخالف خواسته افراد و گروه هایی که کلید کاخ 

سفید را به او دادند، رفتار می کند؟
پاس��خ این سواالت را دقیقاً نمی دانم اما اینکه برخی افراد ترامپ 
را فردی س��هل انگار و تنبل در زمینه آداب سیاس��ی می خوانند، از 
یک س��و شأن مقام ریاس��ت جمهوری را پایین می آورد و از سوی 
دیگر ترامپ را فردی بهتر و نجیب تر از آنچه هست، جلوه می دهد. 
اگر رفتارهای ترامپ را با دقت بنگریم، نمی توانیم کتمان کنیم که 
او به خوبی می داند که در حال س��رکوب پایگاه اصلی خود اس��ت. 
ترام��پ می داند ک��ه چه می کند و البته او فردی اس��ت که تحقیر 
ک��ردن دیگران را دوس��ت دارد. وی از اینک��ه می بیند هوادارانش 
ب��ا وجود خیانتش به آنها هنوز پیرو او هس��تند، لذت می برد. این 
صحبت های او را به یاد بیاورید: «من افرادی که از سطح تحصیلی 
پایینی برخوردارند را دوس��ت دارم« یا «من می توانم یک نفر را در 
خیابان پنجم به قتل برس��انم، اما حتی یک رأی را هم از دس��ت 

ندهم.«
در هر صورت انگیزه ترامپ هرچه باش��د، وی در عمل نشان داده 
اس��ت که به هیچ وجه پوپولیست نیس��ت. حتی کوبیدن او بر طبل 
جنگ تجاری نیز نمی تواند ش��اهدی بر پوپولیس��ت بودنش باشد؛ 
زیرا ویلیام مک کینلی )بیس��ت و پنجمین رئیس جمهور آمریکا( که 
با پیروزی بر یک فرد پوپولیس��ت وارد کاخ ریاس��ت جمهوری شده 
بود نیز به حمایت گرایی اعتقاد داش��ت. از طرفی این جنگ تجاری 
به گونه ای پیش می رود که بیش��ترین زیان را به کارگران آمریکایی 

وارد می کند. 
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پرونده ه��ای مالی و اقتصادی این روزها ذه��ن جامعه را درگیر خود 
کرده اس��ت؛ فس��اد اقتصادی که برخی از ناظ��ران می گویند به صورت 
سیس��تماتیک باعث تضعیف س��رمایه اجتماعی ش��ده و افشاگری های 
راست و دروغ در منابع غیررس��می مانند شبکه های اجتماعی، گزارش 
رسانه ای و حتی تریبون های رس��می مانند جلسه استیضاح وزیر سابق 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز به روز اعتماد مردم به سالمت اقتصادی 
را ک��م می کن��د. در این بین، به نظر می رس��د قوه قضایی��ه قصد دارد 
با تش��دید مجازات مفس��دان اقتص��ادی، اعتماد عموم��ی را به جامعه 
برگردان��د. نامه اخیر ریاس��ت ق��وه قضاییه به رهبر انقالب و اس��تجازه 
ایشان برای تشدید ضوابط شکلی مبارزه با فساد، بخشی از این اقدامات 
اس��ت. خبرآنالین در گزارش��ی نگاهی کرده است به برخی از مهم ترین 

پرونده های اقتصادی که در 40 سال گذشته اتفاق افتاده است.
پرونده های مالی و محکومان سیاسی-اقتصادی

به طور قطع نمی توان مرز مش��خصی بی��ن پرونده های معروف مالی 
ک��ه اکثرا محکومان آن به مجازات های ش��دید محکوم و جرائم بزرگی 
مانند افس��اد فی االرض درباره آنها اثبات ش��ده است، با دنیای معادالت 
پیچیده و پنهان سیاس��ی کش��ید. مرز بین سیاست و اقتصاد در جلوی 
میز آن قاضی که به پرونده فس��اد مالی رسیدگی می کند، بسیار باریک 
و مبهم اس��ت. زیرا معادالت سیاسی در مفاسد اقتصادی که بعضا روی 

داشته های اقتصادی یک ملت اثر می گذارد، سایه انداخته است.
شاید اولین محکوم به اعدام که پرونده سیاسی-اقتصادی او با اتهامات 
زیادی در دادگاه انقالب 40سال پیش مطرح شد، امیرعباس هویداست؛ 
نخس��ت وزیر دوره پهلوی دوم که با دو حکم 13س��اله رئیس الوزرایی، 
یکی از رکوردداران ریاس��ت بر کابینه در ایران مدرن است. در اتهامات 
متعدد هویدا، مس��ائل اقتصادی هم به چشم می خورد؛ از جمله «واگذار 
کردن بی قید و ش��رط منابع زیرزمینی از نف��ت و مس و اورانیوم و . . . 
به بیگانگان«، «گس��ترش نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا و 
همدس��تان اروپایی اش بر ایران، منجمله از طریق نابودی صنایع داخلی 
و تضعی��ف آن ها در برابر رقبای خارج��ی و تبدیل ایران به بازار مصرف 
کااله��ای خارج��ی«، «پرداخت درآمدهای ملی حاصل از نفت به ش��اه 
و فرح و نیز تس��لیم این درآمدها به ممالک وابس��ته به غرب و س��پس 
اخذ وام به نرخ های باال و گزاف و ش��رایط اس��ارت بار از آمریکا و س��ایر 
دولت ها غرب«، «نابود س��اختن کش��اورزی و دامپروری و از بین بردن 

جنگل ها« و...
حکم اعدام برای اولین محکومان اقتصادی

ش��اید پس از دوره پرافت و خیر انق��الب و جنگ که پرونده های ریز 
و درش��ت اقتصادی کمی در اف��کار عمومی مطرح ش��د، اولین پرونده 
اقتصادی که م��ردم را در جزییات خود درگیر کرد، پرونده سرپرس��ت 
وق��ت بنیاد نب��وت بود که در مهرماه ۶8 و پ��س از پایان جنگ به رای 
رس��ید. در آن پرونده، متهمی به نام علی موسوی، معروف به قمی، که 
سرپرست بنیاد نبوت بود در دادگاه شعبه 14۶ کیفری یک تهران برای 
بار دوم به اعدام محکوم ش��د. بخش��ی از فعالیت اقتصادی بنیاد نبوت، 
مرب��وط به اخذ وجوه کالن از مردم و پرداخت س��ود مضاربه ای به آنها 
بود که در نهایت، به گل نشس��ت. هرچند حکم این پرونده اجرا نش��د 
ولی این پرونده را می توان آغازی به محاکمات اقتصادی مطرح دانست.
پ��س از آن هم ش��رکت های مضاربه ای مانند قارچ س��ر درآوردند که 
معروف تری��ن پرونده مش��هور اعدام��ی در این مورد مربوط به ش��رکت 
مضارب��ه ای معروف به س��حر و الیکا بود که با واردات پارچه س��ر مردم 
را گرم کرد و پول های آنها را به بهانه پرداخت س��ود کالن گرفت و در 
نهایت، ورشکس��ت و مدیران آن به اتهام افساد فی االرض، اعدام شدند. 
گفته می شود سحر و الیکا با جذب سپرده های مردمی آنچنان قدرتمند 
ش��ده بود که کش��تی های بزرگ با ب��ار پارچه آن مدام از بنادر کش��ور 

ترخیص می شدند.
اته��ام اصل��ی این ش��رکت، تقلب و فس��اد مالی در زمین��ه پرداخت 
س��ودهای کالن به پس اندازه��ای مردم بود و پ��س از مجازات مدیران 
سحر و الیکا، سپرده گذاران سرمایه های خود را بر باد رفته دیدند و پس 
از گذش��ت 10 سال و بی ارزش ش��دن کامل اندوخته ها به طور قسطی 

سپرده های خود را از محل فروش دارایی های شرکت دریافت کردند. 
پرونده فس��اد اقتصادی بعدی که در سال های ابتدایی ریاست آیت اهلل 
یزدی بر قوه قضاییه مطرح ش��د، هنوز هم دارای ابهامات زیادی است؛ 
پرونده ای که به یک باره به جراید راه یافت و عنوان ش��د دادستان وقت 

تهران هم یکی از متهمان آن اس��ت، ولی از سرنوش��ت نهایی متهمان 
چیزی به مطبوعات درز پیدا نکرد.

فاضل خداداد و رفیق دوست
یک��ی از به یادماندنی ترین پرونده های مفاس��د اقتصادی که به اعدام 
متهم ردیف اول منجر ش��د، پرونده اختالس 123 میلیاردی مربوط به 
فاضل خداداد بود. او با تبانی با کارمندان بانک صادرات، گردش حساب 
خود را باال برد و س��ود زیادی از این عمل به جیب زد. خداداد در س��ال 
1374 محکوم به افساد فی االرض شد و پرونده اختالس 123 میلیاردی 
هم تا ش��هریور 1390 رکورددار اختالس در ایران قلمداد می ش��د. در 
این پرونده حساب بانکی فاضل خداداد ظرف چندین ماه دارای گردش 
مال��ی فوق العاده زیادی بود، به این معنا که مبالغی از بانک برداش��ت و 
برگردانده می ش��د که حجم مجموع مبلغ این تراکنش ها 123 میلیارد 
تومان محاسبه شد. رئیس دادگاه در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده 
اع��الم کرد میانگین پول��ی که در 10 ماه از بانک خارج ش��ده بود یک 

میلیارد تومان بود.
فاضل خداداد در روز 9 بهمن 1373 بازداشت و پس از قطعیت یافتن 
حکم در آذرماه س��ال 1374 اعدام شد. ریاست دادگاه پرونده اختالس 
بانک صادرات برعهده غالمحس��ین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول 
فعلی قوه قضاییه بود. محسنی اژه ای، فاضل خداداد را مفسد فی االرض 
ش��ناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق دوس��ت برادر محس��ن 
رفیق دوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. رفیق دوست 
پس از مدتی مشمول عفو شد و از زندان رهایی یافت. در این پرونده نام 
برخی افراد از جمله برادران افراشته پور هم دیده می شود که ردپای آنها 

در برخی پرونده های دیگر اقتصادی در سال های بعدی هم دیده شد.
کرباسچی و سریال دادگاهی

پرونده غالمحس��ین کرباس��چی، ش��هردار اس��بق تهران هم یکی از 
متهمان سیاس��ی-اقتصادی بزرگ است که نمی توان در این گزارش نام 
او را از ی��اد ب��رد. هرچند هرگز اتهامات عری��ض و طویلی که به او وارد 
ش��ده بود، به اثبات نرس��ید و در نهایت، حکم دادگاه تنها درباره اهدای 
چند س��که طال به مدیران ش��هرداری به اجرا درآمد، ول��ی در نهایت، 
حضور کرباس��چی در سریال دادگاه های او و تکیه کالم معروفش خطاب 
به غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس دادگاه «بگذارید کالم منعقد شود« 

در خاطر مردم ماند.
شهرام جزایری، مردی برای تمام فصول

ش��هرام جزایری  عرب یکی از معروف ترین چهره های متهم به فس��اد 
اقتصادی اس��ت که در زمان رس��یدگی به پرونده اش، مردم با دهان باز، 
اخبار موفقیت های اقتصادی او را می ش��نیدند و با خود این ضرب المثل 
نه چندان جوانمردانه را می گفتند: «از آسمون که زر نباریده به سرش، 

یا خودش دزد بوده یا پدرش!«
او در 22 آبان س��ال 1380 به اتهام فس��اد مالی و رشوه دستگیر شد 
ول��ی در دادگاه به اتهام خروج غیرقانونی از کش��ور و جعل کارت پایان 
خدمت به 13 س��ال حبس محکوم ش��د و در 11 مهر 1393 آزاد شد. 
او در نهایت از س��وی ش��عبه ویژه دیوان عالی کش��ور از اتهامات فساد 
اقتصادی برائت گرفت. در حکم نهایی وی مش��خص شد که هیچ یک از 
اموال عمومی را تضییع نکرده  اس��ت و اموال اصلی و سود تسهیالت به 

سیستم بانکی برگشت شده  است.
وی پ��س از آزادی دوباره فعالیت های اقتصادی خود را ش��روع کرد با 
ای��ن حال گاه گاه، اخباری از تالش او برای خروج غیرقانونی از کش��ور 
به گوش می رس��د. از جمله اخیرا او قصد داش��ت با مخفی شدن در بار 
کامیون به عنوان کارگر اهل افغانستان از کشور خارج شود که بازداشت 

شد.
فساد مالی در شرکت دخانیات

در ابت��دای ده��ه 90، اولین پرون��ده مالی قابل توجه ب��ا محکومیت 
عبدالحمی��د رحمانی خلیلی فرزن��د عبدالرحمن رئی��س هیات مدیره و 
مدیرعامل س��ابق ش��رکت دخانیات از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در 
اموال و وجوه دولتی آغاز شد. او و دیگر محکوم متهم بودند با تبانی در 
معامالت دولتی، ساختمانی را گران تر از ارزش واقعی خریده و از طریق 

تبانی تحصیل مال نامشروع کرده بودند.
در نهایت عبدالحمید رحمانی خلیلی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 
300میلی��ون ریال در حق صن��دوق دولت و همچنی��ن از حیث اتهام 
اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به 

میزان 41 میلیارد و 75۶ میلیون و 2۶3 هزار و 523 ریال و تعداد 10 
میلیون و ۶20هزار قطعه هولوگرام به تحمل 74 ضربه ش��الق تعزیری 

محکوم شد.
همچنی��ن مته��م ردی��ف دو، کری��م ملک آس��ا فرزند ص��ادق عضو 
هیات مدیره و معاون س��ابق صنعتی و تولیدی ش��رکت دخانیات ایران 
از حی��ث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیف��ه منجر به تضییع اموال 
و وجوه دولتی به می��زان 11میلیارد و 780 میلیون ریال به تحمل 74 

ضربه شالق تعزیری محکوم شد.
معروف ترین اختالس با پرونده باز

شاید معروف ترین فساد مالی در دوره 40 سال اخیر را بتوان به فساد 
مالی گس��ترده در بانک ها معروف ب��ه پرونده اختالس 3 هزار میلیاردی 
اطالق کرد. در ش��هریور 1390 خبرگزاری خبرآنالین خبری از کش��ف 
اختالس��ی بزرگ در بانک های ایران منتشر کرد. در این پرونده مه آفرید 
امیرخس��روی توانس��ت مبلغ 3 هزار میلیارد تومان ی��ا 2800 میلیارد 
تومان را از ش��بکه های بانکی ایران خارج کند. رازهای اختالس 3 هزار 
میلیاردی  هنوز هم س��ر به مهرند زیرا اش��خاص زیادی در این پرونده 
دخی��ل بوده اند. از جمله هفت بانک در این پرونده دخیل بوده اند و رقم 
اختالس در س��ال 88 کمتر از 80 میلیارد تومان، در س��ال 89 حدود 
800 میلیارد تومان و در س��ال 90 نیز 2800 میلیارد تومان بوده  است. 
این اختالس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کش��ف شده  است 
منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیرمنصور آریا و در 
نهایت اعدام او شد. به جز او، براساس حکم بدوی صادرشده چهار تن از 
متهمان به اعدام، دو تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس های 
طوالنی مدت محکوم شده اند. البته هنوز این پرونده باز است چون یکی 

از اصلی ترین متهمان پرونده به نام محمود خاوری از کشور گریخت.
پدیده شاندیز و پرونده ناتمام فساد مالی

پرونده تخلفات پدیده ش��اندیز هم یکی از پرونده های اقتصادی کشور 
اس��ت که فضای سیاسی و رسانه ای جامعه را در خود درگیر کرد. هنوز 
ابعاد مختلف این پرونده مش��خص نشده است، چون تخلفات ساخت و 
س��از، عدم اخذ مجوزات الزم از س��وی مدیران پدیده، مشخص نبودن 
س��ود سهام یا قیمت سهام یا طلب واقعی سپرده گذاران در این شرکت، 

باعث شده تا  پرونده پدیده شاندیز همچنان باز باشد. 
بابک زنجانی، گماشته اقتصادی

بابک زنجانی یکی از محکومان پرس��ر و صدای مفاسد مالی است که 
هنوز مش��خص نشده گماشته اقتصادی چه کس��ی است. به هر جهت، 
بابک زنجانی پس از کش و قوس بسیار و خط و نشان کشیدن برای این 
و آن، بازداش��ت شد. او پس از 2۶ جلس��ه دادگاه و در پی پرونده 200 
جلدی اش به اعدام محکوم شد و برخی از متهمان دیگر پرونده از جمله 
یکی از همدس��تانش در آمریکا دس��تگیر و به کش��ور برگردانده شدند. 
باب��ک زنجانی محکوم به افس��اد فی االرض از طریق تحصیل نامش��روع 
ام��وال دولتی ب��ه مبلغ حدود 12 میلیارد یورو اس��ت که به نرخ امروز، 

ثروتی بی حساب محسوب می شود.
سریال بی سرانجام موسسات مالی و اعتباری

پس از پرداختن به متهمان معروف به مفاس��د اقتصادی، بجاس��ت از 
پرونده های متعدد موسس��ات قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری 
هم یادی ش��ود که از گس��تره ش��هرهای کوچک تا کالنشهرها را در بر 
گرفته ب��ود. پرونده های متعدد موسس��ات مالی و قرض الحس��نه ها در 
ش��هرهای مختلف کش��ور از جمله تهران، رشت، کرمانش��اه، اصفهان، 
مشهد، اهواز، قزوین و نظایر آن، نشان می دهد استعداد جرایم اقتصادی 

در حوزه نظام پولی کشور بسیار باالست.
در رابطه با موسسات مالی و اعتباری از جمله باید به پرونده متهمان 
موسس��ه ثامن الحجج اش��اره کرد که دارای ابهامات زیادی از فرار متهم 
گرفت��ه تا نقش بانک مرکزی در اتهامات اس��ت. حت��ی با وجود حضور 
متهم ردیف سوم پرونده موسسه ثامن الحجج در دادگاه باز هم نمی توان 
اطمینان داش��ت آیا خبر  فرار متهم این موسس��ه به درس��تی منتش��ر 
شده یا بازداشت مدیرعامل موسسه ثامن الحجج در زمان مناسبی انجام 
شده که بتوان بخش��ی از پول های مردم و سپرده گذاران را زنده کرد یا 
ن��ه. پیچیدگی پرونده هایی از این دس��ت، قوه قضایی��ه را با چالش های 
متع��ددی روب��ه رو می کن��د که امید م��ی رود با صدور اح��کام مجازات 
متناس��ب و عادالنه و اج��رای این احکام، راه بر ارتکاب جرایم مش��ابه، 

گرفته شود. 

داغ ترین پرونده های فساد اقتصادی در 4 دهه گذشته

امیرعباس، شهرام، بابک و دیگران
دریچه

نگاهی کوتاه به پرونده فساد نفتی
 گماشته ای که بزرگ ترین زیان

صنعت نفت شد
پرونده فس��اد نفتی از س��ال 1392 تاکنون باز اس��ت و با اینکه 
فصل آخر آن نوش��ته ش��ده و حکم اعدام برای متهم اصلی صادر 
شده اس��ت، نزدیکان متهم اصلی سعی کرده اند در طول این پنج 
س��ال از ط��رق مختلف ب��رای وی زمان بخرند و به نظر می رس��د 
سناریوی جدید این بازیگران، انداختن توپ به زمین شرکت نفت 
و بانک مرکزی و طرح این ادعاست که همکاری نکردن آنها در باز 
کردن حساب و اخیراً حساب مشترک، دلیل اصلی پرداخت نشدن 

پول بیت المال بوده است.
به گ��زارش ایس��نا، اتهام��ات متهم اصل��ی این پرون��ده، بابک 
زنجانی، افساد فی االرض از طریق اخالل در نظام اقتصادی کشور، 
کالهبرداری از ش��رکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، 
پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب های بانکی، 
جع��ل حواله های ارزی و جعل دس��تور انتقال بین بانک هاس��ت. 
اتهامات متهم ردیف دوم پرونده، افس��اد فی االرض از طریق اخالل 
در نظام اقتصادی، مش��ارکت در کالهبرداری از شرکت ملی نفت 
ایران، مشارکت در پولشویی و کالهبرداری و اتهامات متهم ردیف 
س��وم این پرونده نیز افس��اد فی االرض از طری��ق اخالل در نظام 
اقتصادی، مش��ارکت در کالهبرداری از یک ش��رکت، مشارکت در 

کالهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.
طبق رای صادره از س��وی دادگاه بدوی این س��ه متهم مفس��د 
فی االرض ش��ناخته و به اعدام، رد مال ش��اکی و شرکت ملی نفت 
ایران و جزای نقدی محکوم ش��دند که حکم اعدام بابک زنجانی از 
س��وی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض 
و به ش��عبه هم عرض ارجاع ش��د. پس از رس��یدگی به پرونده دو 
متهم دیگ��ر در دادگاه تجدیدنظر، متهم ردیف دوم پرونده به 20 
س��ال حبس و رد مال تضامنی ب��ا بابک زنجانی و متهم دیگر  نیز 
به مبل��غ ۶5 میلیون یورو که باید به بانک مس��کن بدهد محکوم 
ش��د. متهم ردیف سوم نیز به 20 سال حبس و رد مال شامل یک 
دس��تگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی 
در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده 
شده بود و 2میلیون دالر سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.

ادعای بی نتیجه بازگش��ت پول: از 17 اسفند 94 که حکم اعدام 
باب��ک زنجانی صادر ش��د، وکی��ل او به نیابت از ش��رکای خارجی 
زنجان��ی بارها اعالم کرد که متهم می خواهد پول ش��رکت نفت را 
بازگردان��د؛ ادعایی که هنوز تحقق نیافته اس��ت و هر بار بهانه ای 
برای آن تراش��یده می ش��ود. تاکنون اموال باب��ک زنجانی هنوز به 
طور کامل به بیت المال بازنگش��ته است و آنچه که  شناسایی شده 

تکافوی طلب وزارت نفت را نمی دهد.
س��رانجام گش��ایش حس��اب مش��ترک: چن��دی بعد، رس��ول 
کوهپای��ه زاده، وکیل  مدافع بابک زنجانی اعالم کرد ش��رکت نفت 
و شرکای خارجی بابک زنجانی قراردادی منعقد کرده اند که برای 
اجرایی ش��دن آن باید حساب مش��ترکی به اسم شرکت ملی نفت 

ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود.
طرح درخواست جدید توسط وکیل مدافع: کوهپایه زاده با اشاره 
به تغییر رئیس بانک مرکزی گفت: درس��ت است که شرکت ملی 
نفت ایران شاکی پرونده است، اما ذی نفع اصلی پول بانک مرکزی 
اس��ت و پولی بوده که بانک مرکزی به ش��رکت نف��ت داده بود و 
با توجه ب��ه تغییری که در مدیریت بان��ک مرکزی به وجود آمده، 
بهتر اس��ت برای رقم عمده ای که در این پرونده مطرح است یعنی 
2میلیارد یورو، تی��م تخصصی از طرف رئیس جدید بانک مرکزی 
تشکیل شده و  موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی 
شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به تحریم های بین المللی 
پیگی��ری کند و نهایتا اگر س��ازمان بازرس��ی و دیوان محاس��بات 
یا کمیس��یون حقوقی مجلس ورود کند بس��یار مناسب است، به 
خصوص اینکه دادس��تانی به عنوان مدعی العموم و مسئول اجرای 
اح��کام حتی باید ش��رکت نفت را ملزم کند به اینکه حس��اب باز 
کند ولو اینکه اگر احتمال کمی باش��د زیرا کوچک ترین کوتاهی و 
س��هل انگاری در این قضیه از هیچ کس پذیرفته نیست و این پول، 

پول مردم است.
پاس��خ وزارت نفت به ادعای عدم گشایش حساب: درحالی که 
وکیل مدافع متهم ادعا کرد ش��رکت مل��ی نفت و بانک مرکزی 
هیچ حس��اب مش��ترکی باز نکرده اند، ش��رکت ملی نفت ایران 
20تیرماه امسال شماره حساب های متعددی را که رونوشت آن 
در اختی��ار وکیل بابک زنجانی قرار گرفت��ه برای واریز بدهی به 
شرکای خارجی این مجرم نفتی اعالم کرد، اما هنوز هیچ اقدامی 
صورت نگرفت��ه و از 2میلیارد یورو بدهی هی��چ پرداختی انجام 

نشده است. 
شرکت ملی نفت همچنین عالوه بر اینکه در 20 تیر 97 شماره 
حساب های متعددی را برای دریافت مطالباتش به شرکای خارجی 
این مجرم نفت��ی اعالم کرد، به همراه هیاتی به بانک های خارجی 
که ش��رکای خارجی زنجانی برای افتتاح حس��اب مشترک عنوان 
کرده بودند مراجعه، اما به محض هماهنگی ، آنها بالفاصله اقدام به 
تغییر بانک کردند. ضمن اینکه ش��رایطی که شرکای خارجی این 

مجرم نفتی اعالم کردند مورد قبول بانک ها واقع نشد.
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاس��خ به گفته های ش��رکت نفت 
و وکیل این ش��رکت گفت: ش��رکت محترم مل��ی نفت ایران خود 
ب��ه خوبی می دان��د؛ حس��اب های اعالمی مورد ادعا ب��ه هیچ وجه 
حس��اب مشترک نبوده، کامال خارج از چارچوب توافقات و قرارداد 
اس��ت و هیچ کمکی هم به وصول مطالبات نخواهد کرد. برخالف 
ادع��ای وکیل محترم ش��رکت مل��ی نفت ایران مبن��ی بر تکذیب 
انعقاد قرارداد با ش��رکای خارجی م��وکل؛ قرارداد مذکور در تاریخ 
2۶دی ماه س��ال139۶، 10 ژانویه 2018، بین طرفین در کش��ور 
ثال��ث و با حض��ور نماینده محترم مرجع ذی ص��الح قضایی امضا، 
منعقد و تبادل ش��ده است. البته شاید این تکذیب از طرف وکیل 
محترم ش��رکت نفت به دلیل عدم اطالع ایش��ان باشد چراکه در 
هیچ یک از جلس��ات مذاکره در س��فرهای خارجی که بیش از یک 

سال به طول انجامید حضور نداشتند.
از وزارت نفت اصرار، از وکیل مدافع انکار: مش��خص نیست بازی 
جدیدی که در این پرونده آغاز ش��ده چه زمانی به پایان برس��د، 
فعال هرچه شرکت ملی نفت اصرار می کند وکیل مدافع متهم انکار 
کرده تا شاید بتواند باز هم زمان بیشتری برای موکل خود بخرد. 

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
24 مرداد 1397

شماره 1138



سایه هیجان بازار ارز را تیره و تار کرد

ایران در شرایط کنونی 45 میلیارد دالر از محل صادرات غیرنفتی درآمد 
دارد. در بدترین ش��رایط در اقتصاد ایران به همین میزان درآمد ارزی از 
صادرات نفت عاید دولت ش��ده است. مجموعه درآمدهای ارزی غیرنفتی 
و نفتی با تفریق منابع ارزی که در اختیار دولت اس��ت و البته منابعی که 
دولت در کش��ورهای خارجی دارد، به مراتب بیش��تر از نیاز ارزی کش��ور 
اس��ت. واردات رس��می در ایران رقمی نزدیک به 45 میلیارد دالر است و 
اگر بخواهیم در شرایط متعادلی در ارتباط با تجارت کشور، مصارف ارزی 
و واردات برنامه ریزی کنیم، طبیعی است که این مقدار درآمد ارزی دولت 
جوابگوی نیازهای ارزی کشور باشد و حتی می توان گفت درآمدهای ارزی 
مازاد بر نیاز ارزی کشور است. در این بین دلیل اصلی بروز نوسان در بازار 
ارز، روند هیجانی اس��ت که به خروج س��رمایه از کش��ور دامن زده است. 
متاسفانه مصارف غیرواقعی و غیرتجاری به بازار ارز وارد شد و عواملی که 
می توان آن ها را  خانگی دانست، برای تبدیل سرمایه و جلوگیری از کاهش 
پول ملی به این میدان آمده اس��ت. این پدیده باعث ش��ده نظام عرضه و 
تقاضا در بازار ارز هیجانی و غیرمنطقی شود. اگر دولت به مردم اطمینان 
را بدهد و بتواند ثابت کند که ارزش پول ملی در نرخ واقعی و پایه واقعی 
حمایت می شود، نگرانی مردم برای کاهش ارزش دارایی های شان متوقف 
می شود و طبیعی است که با حذف این تقاضای غیرمنطقی و البته ُخرد 
از بازار ارز می توان ثبات در بازار را انتظار کشید. ایجاد ثبات در بازار بیش 
از هر چیز منوط به توانایی دولت در اطمینان بخشی به مردم است. دولت 
نش��ان داده که در سال های گذشته این توانایی را داشته و امروز هم این 
انتظار وجود دارد. دولت باید سایه هیجان از بازار را کم کند. تنها در چنین 

شرایطی است که بازار آرام می گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد
چرا همه متقاضی ایستادن در صف دالر 

دولتی هستند؟
رئی��س اتاق بازرگانی تهران گفت که دولت باید تمرکز خود را روی 
تامین صحی��ح و اصولی کاالهای عمومی مانند امنیت بگذارد و صرفا 
در جای��ی به عرصه تصدی ورود کند که شکس��ت ب��ازار وجود دارد. 
مسعود خوانساری در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین، اظهار داشت: 
بخش خصوصی همواره خواس��تار خروج دول��ت از عرصه تصدیگری 
اقتص��ادی یا همان مداخله در اقتصاد اس��ت.او ادام��ه داد: دولت باید 
تمرک��ز خ��ود را روی تامین صحیح و اصول��ی کاالهای عمومی مانند 
امنیت بگذارد و صرفا در جایی به عرصه تصدی ورود کند که شکست 
ب��ازار وجود دارد، غیر از این حضور دول��ت باعث تخصیص غیربهینه 
منابع و سیگنال دهی اشتباه می ش��ود که تبعات زیان باری به صورت 
دومینو در س��ایر بخش ها ایجاد می کند. رئی��س اتاق بازرگانی تهران 
تصری��ح ک��رد: قاعدتا از همین منظ��ر حضور دولت در ب��ازار ارز هم 
قابل نقد اس��ت؛ ضمن این که سیاس��ت های ارزی دولت خود متاثر از 
سیاس��ت های تجاری و سیاست های اقتصاد کالن است که در آن فضا 
نیز مش��کالت متعددی وجود دارد. خوانساری عنوان کرد: در اقتصاد 
نفت��ی ایران، تزریق ارزهای حاصل از ف��روش نفت و تبعات آن مانند 
بیماری هلندی، تورم مزمن، اتکای بودجه به درآمد نفت، یارانه دادن 
به واردات و از صرفه انداختن تولید داخلی، باعث شده است صادرات 
غیرنفتی همواره محدود بماند. در نتیجه دولت به عنوان عرضه کننده 
اصلی ارز در بازار باقی مانده اس��ت. وی متذکر ش��د: در این ش��رایط 
دولت هم سیاس��ت گذار اس��ت و هم فروش��نده؛ پس سیاست گذاران 
و مدی��ران دولتی خواه ناخواه درگیر تعارض منافع و البته پوپولیس��م 
مزم��ن و رایج در ایران می ش��وند. رئیس ات��اق بازرگانی تهران گفت: 
نتیجه این که سیاس��ت گذار ارزی همواره تحت س��یطره دس��تورات، 
خواس��ته های نامعقول و انتظارات ناصحیح است. سیاست گذاری های 
اخی��ر دولت در حوزه ارز نیز از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و نتیجه 
این که پس از مدت ها اصرار بر سیاس��ت اشتباه تثبیت قیمت، افزایش 
تقاضا و جهش قیمت رخ می دهد. خوانس��اری افزود: در این ش��رایط 
بحران��ی اش��تباه های بعدی پیش می آید که نش��انه اش تعیین قیمت 
غیرواقع��ی و به دور از منطق اقتصاد و بیان س��خنانی مانند «تعیین 
تمام نیازهای ارزی توس��ط دولت« است که نه تنها به کاهش التهاب 

کمک نمی کند که باعث شعله ورتر شدن تقاضا هم می شود.
وی خاطرنشان کرد: تعیین قیمت اشتباه و بند کردن آن به سیاست 
اصولی ارز تک نرخی، بس��تن ب��ازار آزاد و قاچاق اعالم کردن معامالت 
خارج از س��امانه دولت، س��یگنال کمبود و افزایش قیمت را به مردم 
می دهد و طبیعی اس��ت که همه متقاضی می ش��وند تا در صف دالر 
دولتی بایس��تند. اینجاس��ت که تازه دولت متوجه می شود نمی تواند 
پاسخگوی تمام نیازها باشد؛ خالف آنچه بر آن تاکید موکد داشته است.

خودرودارها الحاقیه بیمه بدنه تهیه کنند
س��ندیکای بیمه گ��ران ایران از بیمه گزاران خواس��ت ک��ه برای تهیه 
الحاقیه بیمه بدنه خودروهای خود به ش��رکت های بیمه مراجعه کنند. 
سندیکای بیمه گران ایران با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که در ماه های 
اخیر قیمت انواع وسایل نقلیه موتوری و لوازم مربوط به آنها با تغییرات 
و افزایش مواجه ش��ده و بیمه گ��زاران بیمه های بدنه اتومبیل در صورت 
اص��الح نکردن س��رمایه مورد بیمه خود براس��اس قیم��ت روز، هنگام 
دریافت خسارت با مشکل مواجه خواهند شد.این تصمیم براساس ماده 
10 قانون بیمه اس��ت که بیمه گر فقط به میزان قیمت واقعی بیمه شده 
مندرج در بیمه نامه  مس��ئول خس��ارت خواهد بود، به همین دلیل الزم 
است که بیمه گزاران با مراجعه به شرکت بیمه و اصالح مبلغ بیمه شده 
براس��اس قیم��ت روز، الحاقیه الزم را دریافت کنند. براس��اس ماده 10 
قانون بیمه در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، 
بیمه گر به تناس��ب مبلغی که بیمه کرده است )و نه قیمت روز مال( در 
برابر خس��ارات وارد ش��ده به اموال بیمه شده مس��ئول است. از آنجایی 
ک��ه بیمه بدنه ارتباط مس��تقیمی با قیمت خودرو دارد، اگر مش��تریان 
سازمان های بیمه ای در زمان ثبت قیمت سرمایه خودروی خود مبلغ آن 
را برای مثال 30 میلیون تومان ثبت کرده باش��ند، در زمان بروز حادثه 
اگر قیمت خودروی آنها 50 میلیون تومان ش��ده باشد، بیمه موظف به 

پرداخت خسارت بر اساس قیمت ثبت شده خودرو خواهد بود.

یادداشت

فرصت امروز: س��رانجام اس��امی 10 نفر از خریداران عمده سکه که 
حدود 170 هزار قطعه سکه پیش خرید کرده اند، منتشر شد؛ با گذشت 
بیش از ش��ش ماه از آغاز طرح پیش فروش سکه دولتی با سررسیدهای 
چندماهه از س��وی بانک مرکزی، روز گذشته خبرگزاری فارس اسامی 
10نف��ر از خری��داران عمده س��که را منتش��ر کرد؛ طرح��ی که بدون 
هیچ گونه س��قف و محدودیتی، شهروندان می  توانس��تند میزان انبوهی 
سکه خریداری کنند و به گفته بسیاری از حقوقدانان و مقامات قضایی، 
به واس��طه تغییراتی که در میزان ذخایر ارزی و پش��توانه مالی کش��ور 
ایج��اد می کند، می تواند مصداقی از تخل��ف و اخالل در نظام اقتصادی 

کشور باشد.
ح��اال فارس اس��امی 10نفر از خریداران عمده س��که که حدود 170 
هزار قطعه س��که پیش خرید کرده اند را منتشر کرده است. براساس این 
گزارش، در صدر این لیس��ت جوانی متولد سال ۶5 به نام «سهیل.ش« 
ق��رار دارد که بیش از 38 هزار عدد س��که خریداری کرده اس��ت یعنی 

رقمی حدود 55 میلیارد تومان.
رتب��ه دوم متعل��ق به آق��ای «جبار.س« متولد س��ال 55 اس��ت که 
توانس��ته بیش از 27 هزار قطعه سکه با رقمی معادل 40 میلیارد تومان 
خری��داری کند. اما در رتبه س��وم آقایی متولد س��ال 44 قرار دارد که 
نامش «مصطفی.و« اس��ت و حدود 24 هزار قطعه سکه خریداری کرده 

است که می شود حدود 35میلیارد تومان.
«رئوف.ع« متولد س��ال 41 نفر چهارم لیس��ت پولداران خریدار سکه 
اس��ت که چیزی حدود 15هزار قطعه س��که با رقمی حدود 22 میلیارد 

تومان به نامش خریداری شده است.
اما جایگاه پنجم متعلق به خانم «نجوا.ل« اس��ت که متولد س��ال 55 
بوده و بیش از 12 هزار قطعه س��که پیش خرید کرده است که می شود 

حدود 17 میلیارد تومان.
در این فهرس��ت 10 نفره «غالمرضا.ع« متولد س��ال 50 کمی کمتر 
از 12 هزار س��که خریداری کرده اس��ت و در مقام بعدی و پس از خانم 

نجوا قرار دارد.

در این میان آقای «امیرمنصور.ب« متولد دهه 40 هم توانس��ته است 
11 هزار و 500 قطعه سکه پیش خرید کند.

«علیرضا.س« و «کیوان.ی« دو نفری هس��تند که مشترکا در جایگاه 
هشتم قرار داشته و هر کدام شان بیش از 11 هزار قطعه سکه خریداری 

کرده اند.
نفر آخر این لیست 10 نفره هم «محمد سعید.خ« جوانی متولد دهه 

50 است که کمی بیشتر از 10هزار قطعه سکه خریداری کرده است.
ای��ن در حالی اس��ت که مقام معظم رهب��ری دو روز قبل در دیدار با 
اقش��ار مختلف مردم تأکی��د کردند: من نمی گوی��م تحریم ها اثر ندارد، 
ام��ا عمده مش��کالت اقتصادی اخی��ر مربوط به عملکردها اس��ت و اگر 
عملکرده��ا بهتر و باتدبیرتر و بهنگام تر و قوی تر باش��د، تحریم ها تأثیر 

زیادی نخواهد داشت و می توان مقابل آن ایستاد.
ایش��ان به نوسانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی نیز 
اش��اره کردند و افزودند: در همین قضایای ارز و س��که گفته ش��د مبلغ 
18 میلیارد دالر از ارز موجود کش��ور آن هم در حالی که برای تهیه ارز 
مش��کل داریم، بر اث��ر بی تدبیری، به افرادی واگذار ش��د و برخی از آن 
سوء اس��تفاده کردند. این موارد مش��کالت مدیریتی اس��ت و ارتباطی با 

تحریم ها ندارد.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت 
غلط عرضه و تقسیم می شود، مش��کالت فعلی به وجود می آید زیرا این 
قضی��ه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی اس��ت که دریافت می کند و 
طرف دیگر آن کس��ی اس��ت که عرضه می کند. همه بیشتر به دنبال آن 
فردی هس��تند که ارز یا س��که را گرفته است در حالی که تقصیر عمده 
متوجه آن فردی اس��ت که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است 
که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کس��انی است که با 
یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه س��از این مس��ائل و کاهش ارزش پول 

ملی شده اند.
احضار 85۰ نفر در ارتباط با پرونده  سکه و ارز

در همی��ن حال، رئیس پلیس پایتخت از احض��ار 850نفر در ارتباط 

با پرونده های س��که و ارز تشکیل شده در پلیس آگاهی تهران خبر داد. 
س��ردار حسین رحیمی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 
پرونده های مهمی توس��ط پلیس آگاهی پایتخت در فضای اقتصادی در 
حال رسیدگی است که نتایج آن توسط مسئولین قضایی اعالم می شود. 
در این مدت بالغ بر 850 نفر درخصوص این پرونده های بزرگ اقتصادی 
احضار ش��دند و تعدادی از آنها به زن��دان رفته و پرونده تعدادی نیز در 

مرحله صدور رأی در دادسرا هستند.
رئیس پلیس پایتخت با اش��اره به تشکیل پرونده ای بزرگ درخصوص 
قاچ��اق و احت��کار کاغذ در ته��ران گفت: در دو روز گذش��ته پرونده ای 
بزرگ مرتبط با کاغذ در پلیس آگاهی تش��کیل ش��ده و همکاران ما در 
حال رس��یدگی به آن هس��تند و پس از تکمیل رس��یدگی ها نتایج آن 

اعالم خواهد شد.
اما آخرین خبرها از بازار س��که در روز سه ش��نبه نش��ان می دهد که 
قیمت طال و س��که نس��بت به آخری��ن قیمت های معامله ش��ده در روز 
دوش��نبه، با مقدار اندکی افزایش همراه ش��د، اما ثبات تقریبی در بازار 
وجود دارد. به گزارش ایس��نا، قیمت س��که تمام ط��رح جدید در بازار 
دیروز، 3میلیون و 920 هزار تومان بود که نسبت به روز قبل آن، حدود 
10 ه��زار تومان افزایش یافته اس��ت. همچنین س��که تمام طرح قدیم 
3میلیون و 551 هزار تومان قیمت گذاری ش��د که حدود 5000 تومان 

افزایش قیمت را نشان می دهد.
طب��ق اعالم اتحادیه طال و جواه��ر و تا حوالی ظهر دیروز، قیمت نیم 
س��که یک میلیون و 87۶ هزار تومان و ربع سکه 94۶ هزار تومان بوده 
اس��ت. هر گرم طالی 18 عیار نیز در طالفروش��ی ها 29۶ هزار و 900 
تومان معامله ش��ده که نس��بت به روز قبل حدود 3000 تومان افزایش 

یافته است.
براس��اس این گزارش، هر مثقال طالی 17 عی��ار یک میلیون و 28۶ 
ه��زار و 500 تومان قیمت دارد و هر قطعه س��که گرمی نیز 50۶ هزار 
تومان فروخته می ش��ود. همچنین در بازار جهانی هر اونس طال 1195 

دالر و 50 سنت معامله شده است.

آخرین خبرها از بازار سکه

10 خریدار بزرگ سکه را بشناسید

به دنبال دس��تور وزیر اقتص��اد برای پرداخ��ت 9000میلیارد تومان 
مالیات از س��وی بانک ها،  ش��بکه بانکی با عدم پذی��رش این موضوع در 

حال مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور برای حل و فصل آن است.
به گزارش ایس��نا، اخیرا مسعود کرباس��یان وزیر اقتصاد، سازمان امور 
مالیات��ی را موظف به دریاف��ت 9000 میلیارد تومان مالیات از ش��بکه 
بانکی کرده است، این در حالی است که این رقم البته از سوی مدیران 
بانک��ی چن��دان پذیرفته ش��ده نیس��ت و معتقدند با توجه به ش��رایط 
درآم��دی و ترازنامه ای آن ها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد. آنطور 
که محمدرضا جمش��یدی، دبیر کان��ون بانک های خصوصی در این باره 
توضیح داده اس��ت، اکنون سال هاس��ت که بانک ها ب��ا توجه به انجماد 
بخ��ش زیادی از منابع خود که به حدود 50درصد می رس��د و در قالب 
معوقات بانکی و یا طلب از دولت قفل ش��ده است،  درآمد چندان باالیی 
نداشته و روال به گونه ای بوده است که ساالنه حتی به سمت زیان دهی 
پیش رفته اند، بنابراین در ش��رایطی که بانک ها از نظر درآمدی و س��ود 
اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می توان انتظار این رقم باالی مالیات را از 
آن ها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین 
زده شده قرار است 9000 میلیارد تومان مالیات از بانک ها اخذ شود؟!

دبی��ر کانون بانک های خصوصی در ادام��ه توضیحاتش به بخش های 
اصلی درآمد بانک ها اشاره کرد و گفت: درآمد شبکه بانکی از سه بخش 
کارمزد، مابه التفاوت سود س��پرده و تسهیالت و همچنین شرکت داری 

تامین می شود، اما تمامی این بخش ها اکنون خود با مشکل مواجه اند و 
درآمدی را نصیب بانک ها نمی کنند.

همتی به خواسته خود پاسخ مثبت دهد
جمشیدی با اش��اره به اینکه سال هاس��ت در بخش کارمزد تغییری در 
بانک ها ایجاد نش��ده اس��ت، ادامه داد: با اینکه ش��بکه بانکی در چند سال 
گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت 
خوبی داشته است، اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال 1389 برمی گردد، 
بنابراین چرا انتظار داریم که بانک ها در این بخش باید درآمد داشته باشند، 
در حالی که حتی هزینه های آن ها نیز جبران نمی شود. این در حالی است 
که اکن��ون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک ها داش��ته، ولی در 
ایران توجهی به آن نمی ش��ود. دبیر کانون بانک های خصوصی یادآور شد: 
ما س��ال های گذشته از بانک مرکزی خواس��ته بودیم تا در نرخ کارمزدها 
بازنگ��ری کند، حتی طی نامه ای که به تایید ش��ورای هماهنگی بانک ها و 
ش��خص آقای همتی که در آن زمان رئیس شورای هماهنگی بانک ها بود، 
رس��ید، درخواس��ت خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده 
است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی است 

به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.
سود هم پاسخگو نیست

جمشیدی در ادامه به درآمد بانک ها از محل مابه التفاوت سود سپرده 
و تسهیالت نیز اش��اره داشت و افزود: متاسفانه اکنون با وجود اختالف 

3درصدی که بین س��ود سپرده و تسهیالت وجود دارد، این درآمد سود 
پاسخگوی هزینه بانک ها نیست و در بسیاری موارد منفی است، بنابراین 
وقتی سود تسهیالت نمی تواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدی 

هم از این محل برای بانک ها باقی نمی ماند.
از شرکت داری درآمد خاصی نصیب بانک ها نمی شود

دبی��ر کانون بانک ه��ای خصوصی همچنین در ادام��ه توضیحاتش به 
درآمد ناش��ی از شرکت داری بانک ها اشاره کرد و گفت: سود بنگاه داری 
بانک ها با این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است،  اما واقعا وجود 
خارجی خاصی ندارد، چرا که شرکت های بانک ها توسط سهامداران آنها 
اداره نمی ش��ود که درآمد چندانی برای آنها باقی بگذارد. از سوی دیگر 
دس��تور ف��روش بنگاه ها به بانک ه��ا وجود دارد، در  حال��ی که در بازار 
س��اختمان و مسکن روال به گونه ای است که امکان واگذاری کامل آنها 
وج��ود ندارد چراکه در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این امالک 
نیست آنهم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری امالک مازاد 

خود آگهی منتشر کرده است.
جمش��یدی در پایان عنوان ک��رد که با توجه به اینکه ش��بکه بانکی 
درآم��دی در این حد ن��دارد که بخواهد 9000 میلی��ارد تومان مالیات 
پرداخت کند، بانک ها در مذاکرات و جلس��اتی که با یکدیگر داشته اند، 
قرار شد تا طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری مکاتباتی داشته و 

از ایشان بخواهند تا موضوع را بررسی و حل و فصل کنند. 

دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت مالیات 9۰۰۰میلیاردی

بانک ها دست به دامن جهانگیری شدند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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بانکی ها با افت قیمت مواجه شدند
 بازگشت دوباره شاخص بورس

به ارتفاع 13۰ هزار واحد
بورس تهران بار دیگر با بیش از 2000 واحد رش��د مواجه ش��د و 
ش��اهد رشد گروه های فلزی و محصوالت شیمیایی بود، اما در گروه 

بانک شاهد افت قیمت ها بودیم.
به گزارش ایسنا، در این روزها نه تنها بازار ارز بلکه بازار سهام نیز 
هر لحظه س��رمایه گذاران و فعاالن را ش��گفت زده می کند، نوسانات 
بس��یار زیاد قیمت ها بدون عوامل بنیادی که مربوط به صورت های 
مالی شرکت ها باشد یک روز باعث می شود سهم های گروهی خاص 
همه با 5درصد رش��د قیمت مواجه شوند و در روز دیگر سهامداران 
ش��اهد افت 5درصدی همان س��هم ها هستند البته در این مدت در 

مجموع رشدها بیش از افت ها بوده است.
دالر و نوس��انات آن در بازاری که تنها چند روز است به رسمیت 
اعالم ش��ده یکی از عوامل اصلی فراز و فرود قیمت ها در بازار سهام 
اس��ت، بیش از 50درصد ش��رکت ها در بورس تهران صادرات محور 
هس��تند و قیمت ارز تاثیر مس��تقیم بر سوددهی یا زیان دهی آن ها 
دارد و س��بب می شود قیمت س��هم ها دچار نوسانات بیش از پیش 

شود.
روز سه شنبه قیمت ها به حدی رشد کرد که بار دیگر شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی بازار س��هام با رشد 2404 واحدی مواجه شد 
و به رقم 130هزار و 927 واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 
رش��د 77 واحدی مواجه شد و به رقم 19 هزار و 91واحدی رسید. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز 2522واحد رشد کرد و به رقم 139 هزار 
و ۶21 واحدی رس��ید و ش��اخص بازار اول و دوم هر یک 1909 و 

4131واحد رشد کردند.
ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان و گس��ترش نفت و 
گاز پارس��یان هر یک به ترتیب 257، 213 و 181 واحد در رش��د 
دماس��نج بازار س��هام تاثیرگ��ذار بودند از طرفی بان��ک ملت، بانک 
تجارت و کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران هر یک به ترتیب با 
31، 22 و 10 واح��د تاثیر منفی بیش��ترین تاثی��ر کاهنده را روی 

شاخص ها داشتند.
محصوالت ش��یمیایی از جمله گروه های بورسی بود که یکدست 
با رش��د مواجه ش��د و تعدادی از س��هم ها افزای��ش قیمت بیش از 
3درصد را تجربه کردند. فلزات اساس��ی نیز با افزایش قیمت رو به 
رو ش��د و نمادهای تاثیرگذاری همچون صنای��ع ملی خلیج فارس، 
فوالد خوزس��تان و مس شهید باهنر با رشد قیمت بیش از 4درصد 

مواجه شدند.
در بازار سبز سه ش��نبه گروه بانک ها و موسسات اعتباری مخالف 

جریان بازار با افت فزاینده قیمت رو به رو شدند.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 479 میلیارد تومان رس��ید 
که این رقم ناشی از دست به دست شدن 1.4 میلیارد سهم و اوراق 

مالی طی 110 هزار و 105 نوبت داد و ستد بود.
بیشترین افزایش قیمت ها به پاالیشگاه نفت الوان، نفت ایرانول و 
نفت پاسارگاد بود، در عین حال بیشترین کاهش قیمت ها مربوط به 
اوراق مرابحه گندم، اوراق مشارکت دولتی و افرانت بود. آیفکس نیز 
18 واحد رشد کرد و به رقم 1501 رسید، ارزش معامالت فرابورس 
ایران به رقم 134 میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت رقم ۶22 

میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

نماگربازارسهام

مع��اون نظارت ب��ر نهادهای مالی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از 
ش��روع به کار اولین موسس��ه رتبه بن��دی اعتباری در کش��ور خبر داد 
و گف��ت: کاهش هزین��ه معامالتی و کاهش عدم تق��ارن اطالعاتی بین 
تأمین کنن��دگان و دریافت کنندگان وجوه در بازارهای مالی از مهم ترین 

کارکردهای اصلی موسسات رتبه بندی اعتباری است.
س��عید فالح پور با اش��اره به اینکه این موسس��ات، نق��ش مهمی در 
تخصیص س��رمایه دارند، افزود: موسس��ات رتبه بن��دی اعتباری وظیفه 
جم��ع آوری اطالعات پراکنده، بررس��ی موقعیت مالی و ریس��ک نکول 
ناش��ران و ابزارهای مالی را به عهده دارند و با انتشار رتبه های اعتباری، 
هزینه ه��ای گردآوری و بررس��ی اطالع��ات س��رمایه گذاران را کاهش 

می دهند.
او به کارکرد دیگر موسسات اعتباری اشاره کرد و گفت: این موسسات، 
با حذف عدم تقارن اطالعاتی، دسترس��ی وام گیرندگان را به بازار بدهی 

افزایش می دهند.
فالح پ��ور با اعالم خبر ص��دور مجوز برای آغاز به کار اولین ش��رکت 
رتبه بن��دی اعتباری، گفت: اکنون ش��رکت رتبه بن��دی اعتباری برهان 
)س��هامی خاص( پ��س از انجام اقدامات الزم در مرجع ثبت ش��رکت ها 
و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، در تاری��خ 20 مردادماه 1397 مجوز 
فعالی��ت خود را اخذ کرده ک��ه مجوز مذکور در واقع نخس��تین پروانه 

فعالیت شرکت های رتبه بندی اعتباری محسوب می شود.
به بهانه ش��روع به کار اولین موسس��ه رتبه بندی اعتباری در کش��ور، 
پای��گاه خب��ری بازار س��رمایه در پرون��ده ای به صفر تا صد موسس��ات 

رتبه بندی نگاهی انداخته است.
کارنامه موسسات رتبه بندی

بیش از 100 س��ال از عمر موسس��ات رتبه بن��دی در دنیا می گذرد و 
بسیاری از سرمایه گذاران براس��اس نظر موسسات رتبه بندی، نسبت به 
احتمال بازگش��ت یا عدم بازگشت سرمایه خود پیش بینی هایی را انجام 
می دهند. نقش موسس��ات رتبه بندی در اقتصاده��ای موفق انکار ناپذیر 
است، این موسسات عالوه بر رتبه بندی اعتبار سرمایه گذاری، مطلوبیت 

اقتصادی را نیز رتبه بندی می کنند.
براس��اس آخرین تعریف کمیس��یون اوراق بهادار آمری��کا رتبه بندی 
اعتباری یا اصطالحا Credit Rating عبارت اس��ت از نظر موسس��ه 
رتبه بندی در مورد کیفیت اعتباری ناشر یا یک تعهد مالی مشخص که 
می تواند در قالب یک عدد یا حرف بیان ش��ود. به بیان دیگر، موسس��ه 
رتبه بندی، موسس��ه  ای است که پشتوانه اعتباری انتشاردهندگان اوراق 
قرضه و س��ایر روش های عمومی استقراض را مد نظر قرار می دهد تا با 
توجه به اس��تراتژی های گذش��ته و آینده شرکت، مشخص شود ناشر تا 

چه اندازه توانایی عمل به تعهدات خود را دارد.

 نحوه فعالیت
نکته مهم اینجاس��ت که موسس��ه رتبه بندی هیچ گاه به این مس��ئله 
اش��اره نمی کند که س��رمایه گذاری در زمینه خاصی از مزیت برخوردار 
است. رتبه بندی براساس اطالعات عام و خاص انجام می  شود. اطالعات 
عام در فرآیند رتبه بندی، به دس��ته ای از اطالعات اطالق می شود که از 
طریق بورس و اوراق بهادار، گزارش خبری، گزارش صنعت، روند قیمت 

سهام و اطالعات منتشرشده بانک مرکزی گردآوری شده باشد.
اطالعات خاص نیز شامل موافقت نامه های اعتباری، اکتساب شرکت ها 
و پیش بینی های تجاری می   ش��ود. البت��ه اطالعات ویژه و خاص به طور 
معمول براس��اس توافقی محرمانه میان موسسه رتبه بندی و ناشر تهیه 
ش��ده و در نهایت نیز موسس��ه رتبه بندی برخی اطالعات را نزد خود به 

صورت محرمانه نگهداری می کند.
مزایای رتبه بندی برای بنگاه ها

رتبه بندی اعتباری می تواند عاملی برای تبلیغات ش��رکت محس��وب 
ش��ود. برای مثال ش��رکتی با رتب��ه درجه یک که عموم��ا در بازارهای 
پیشرفته با نماد AAA، نمایش داده می شود می تواند خود را به عنوان 
یک��ی از برترین ه��ا در حوزه ای که فعال اس��ت، معرفی کن��د. به عالوه 
دسترس��ی این ش��رکت ها به منابع مالی تسهیل شده و سهام آنها نیز با 

استقبال بیشتری در بازار همراه خواهد شد.
جلب اعتماد س��رمایه  گذاران، وجهه قابل قبول در بازار سرمایه، جذب 
س��رمایه های جدید، کاهش وابس��تگی به بانک ها، تالش برای حفظ یا 
ارتق��ای رتبه ب��ا بهبود عملکرد، ش��فافیت اطالعات��ی، افزایش کارایی، 
کاهش هزینه وام دهندگان و گیرندگان و . . . از دیگر مزایای رتبه بندی 

اعتباری برای شرکت ها است.
بر این اس��اس، موسس��ات رتبه بندی از کلیدی تری��ن نهادهای مالی 
در کش��ورهای توسعه یافته به ش��مار می رود، تا حدی که امروزه کمتر 
سرمایه گذاری را می توان یافت که قبل از انتخاب گزینه سرمایه گذاری، 
به گزارش های موسسات رتبه بندی در این رابطه توجهی نداشته باشد.

موسسه های رتبه بندی برتر در دنیا
از میان موسساتی که وظیفه رتبه بندی اعتباری شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی را برعهده دارند می توان به موسس��ه رتبه بندی مودیز، اس اند 

پی و فیچ اشاره داشت.
موسس��ه مودیز در سال 1909 در واقع 102 سال پیش توسط «جان 
مودی« بنا ش��د. جان مودی نویسنده کتاب «روش تحلیل صورت های 
مالی شرکت های راه آهن ایاالت متحده با تمرکز بر ارزش سهام و اوراق 
منتش��ره« آنها بود. حال پس از گذشت س��ال ها و افزایش اطمینان به 
این موسس��ه، درآم��د مودی بالغ بر ۶88 میلیون دالر در س��ال 2010 

اعالم شده است.

دو موسس��ه م��ودی و اس اند پ��ی، در واقع 40درصد از کش��ورها و 
شرکت های تجاری دنیا را زیر نظر دارند.

موسس��ات رتبه بندی از اساس��ی ترین نهادهای مالی در کش��ورهای 
توسعه یافته به شمار می روند تا جایی که در عصر جدید، سرمایه  گذاران 
قب��ل از هرگون��ه تصمیم ب��رای س��رمایه گذاری، ب��ه گزارش های این 
موسس��ات توجه می کنند. رواج استفاده از خدمات موسسات رتبه بندی 
تا حدی اس��ت که حتی ش��رکت هایی ک��ه قصد تامین مال��ی دارند، با 
پرداخت هزینه های گزاف، از این گونه موسسات درخواست می کنند تا 
وضعیت شرکت را بررسی کرده و نتایج بررسی های خود را به رایگان در 

اختیار عموم سرمایه گذاران قرار دهند.
ب��ه طور کل��ی، یک��ی از متغیرهای اصلی در ش��کلگیری موسس��ات 
رتبه بندی استقالل و شهرت آن است به این معنا که شرکت های مزبور 
باید از هرگونه اعمال نظر طرفدارانه به دور باش��ند. همچنین متدولوژی 
انجام رتبه بندی یکی از مباحث پیچیده ای اس��ت که مستلزم گردآوری 

اطالعات خاص در سطح کالن و خرد است.
براس��اس قانون ساربنز - آکس��لی 2002 که در 30جوالی به امضای 
جرج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا رسید، موسسات رتبه بندی 
متولد شدند. طبق قانون اصالح حسابداری شرکت های عام و محافظت 
از سرمایه گذاران که به نام قانون گزارش دهی و مسئولیت پذیری شرکتی 

و حسابرسی معروف شد این موسسات فعالیت خود را آغاز کردند.
ای��ن قانون، اس��تانداردهای جدید ی��ا بهبود یافت��ه ای را برای هیأت 
مدیره ها و مدیران ش��رکت  های س��هامی عام و موسس��ات حس��ابداری 

عمومی آمریکا مقرر کرده است.
طبق این قانون، مدیران ارش��د شرکت های عام آمریکا مکلفند شخصاً 
درس��تی اطالعات مالی ش��رکت را گواهی کنند. همچنین، جریمه  های 
سنگین و جدی  تری نیز برای فعالیت های مالی متقلبانه مقرر شده است. 
این قانون، اس��تقالل حسابرسان مس��تقل که درستی صورت  های مالی 
ش��رکت  ها را بررس��ی می  کنند و نقش نظارتی هیات مدیره  ها را افزایش 

داده است.
بر طبق این قانون که در کنگره به تصویب رسید، کنگره به کمیسیون 
اوراق بهادار آمریکا دستور داد که گزارشی را تهیه کند به عنوان نقش و 
عملکرد موسس��ات رتبه بندی در بازارهای اوراق بهادار و در این گزارش 
در خصوص نحوه عملکرد موسس��ات رتبه بندی در قوانین آمریکا اشاره 

کند.
به همین ترتیب کمیس��یون اوراق بهادار در سال 2003 میالدی یک 
اطالعیه با موضوع موسس��ات رتبه بندی و کاربرد این موسسات براساس 
قانون فدرال اوراق بهادار منتشر کرد که نظر عموم مردم را در خصوص 

این موسسات به دست بیاورد. 

اولین موسسه رتبه بندی اعتباری در کشور شروع به کار کرد

الزام بازارهای مدرن برای بقا
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از گمرکات خواسته ام اجازه ندهند به دالیل 
مختلف خط تولید کارخانه ها معطل مواد اولیه بماند

وزیر اقتصاد در یادداش��ت اینستاگرامی خود ضمن تشریح نتایج 
جلس��ه با قطعه س��ازان، بر حمایت همدالنه از تولید اشتغال آفرین 
تاکید کرد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مسعود کرباسیان 
وزیر امور اقتصاد و  دارایی در یادداش��ت اینستاگرامی خود با اشاره 
به نشس��تی که با قطعه سازان خودرویی داشت، مطرح کرد: شرایط 
اقتصادی کش��ور ایجاب می کند که همدالنه از تولید اشتغال آفرین 

حمایت کنیم.
طبق جلس��ه کاری که با صنایع قطعه و خودروس��ازی داش��تم، 
قطعه س��ازان 550 هزار نفر و خودروس��ازان 150 هزار نفر اشتغال 
خل��ق کرده ان��د. موضوع��ات ارزی پی��ش آمده به ای��ن صنایع هم 
آسیب هایی وارد کرده که هم از نظر حمایت از تولید و هم از حیث 

توجه به وضعیت مصرف کننده باید به آن رسیدگی شود.
 ادام��ه جلس��ه به فردا )ام��روز( و با حض��ور وزرای دیگر موکول 
ش��د. واقعیت این است که در حال حاضر توجه به تولید و وضعیت 
بنگاه ها یک رس��الت ملی است. از گمرکات خواسته ام که بیشترین 
همکاری را با صنایع داش��ته باشند و اجازه ندهند به دالیل مختلف 

خط تولید کارخانه ها معطل مواد اولیه بماند.
س��ازمان مالیاتی هم رویکردش حمای��ت از تولید و تامین منابع 
از مح��ل فرار مالیاتی و شناس��ایی مودیان جدید اس��ت. در وزارت 
اقتصاد هیچ س��ازمانی نباید خود را جدا از تولید بداند. پیش از این 
هم ادارات اس��تانی را مکلف کرده بودم که بدون مش��ورت با بخش 

خصوصی هیچ تصمیمی را اجرایی نکند.
هر قدم اش��تباه می تواند یک سنگ در برابر تسهیل فضای کسب 

و کار باشد. همه کمک کنیم که چرخ صنعت به حرکت درآید.

بررسی عوامل موثر در گرانی میوه
درآمد افزایش قیمت میوه به جیب کشاورز 

نرفته است
کارشناس��ان معتقدند س��رمازدگی، س��ودجویی دالالن، افزایش 
هزینه های تولید و تنظیم بازار نامناسب از جمله دالیل گرانی میوه 
به ش��مار می رود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شاعری عضو 
کمیس��یون کش��اورزی مجلس در خصوص عوام��ل افزایش قیمت 
می��وه، تصریح کرد: یکی از علل افزای��ش قیمت میوه و تورم اخیر، 
جو روانی در جامعه ناشی از اتفاقات اقتصادی و سیاسی اخیر است.
ش��اعری افزود: هزینه حمل و نقل، هزینه نهاده های کش��اورزی 
همچ��ون کود و س��م افزایش پیدا کرده و تالط��م قیمت ارز را هم 
طی چند ماه گذشته داشته ایم. وی ادامه داد: همچنین سرمازدگی 
امس��ال خس��ارت 8 هزار میلیارد تومان به باغداران تحمیل کرده و 

هم افزایی این عوامل سبب افزایش قیمت میوه شده است.
وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار، خوب عمل نکرده است

این عضو کمیس��یون کشاورزی اظهار داش��ت: بازار تابع عرضه و 
تقاضاست. امسال جهاد کشاورزی در تنظیم بازار خوب عمل نکرده 
است و کمبود عرضه سبب بروز نابسامانی در بخش میوه شده است.
وی تصریح کرد: امس��ال ش��رایط اقتصادی خاص��ی پیش آمد و 
تولید به دلیل س��رمازدگی کمتر ش��د که س��بب افزایش قیمت ها 
شد، س��ال های گذشته هم دالل ها بودند اما امسال عوامل دیگر در 

گرانی موثر بود.
ضرورت اصالح سیستم توزیع میوه

براس��اس این گ��زارش در ادام��ه  یداللهی، رئی��س هیات  مدیره 
اتحادیه سراس��ری باغداران کش��ور با اش��اره به نقش واسطه ها در 
نابس��امانی بازار میوه گف��ت: درآمد افزایش قیم��ت میوه به جیب 
کش��اورز نرفته اس��ت. وی از ارائه نشدن برچس��ب بر روی میوه در 
مراکز خرید و فروش انتقاد کرد و افزود: سیستم توزیع میوه باید از 
تولید به مصرف اصالح و حق العمل حذف شود و محصول متناسب 

با کیفیت آن قیمت گذاری و از باغدار خریداری شود.
میزان محصوالت تولیدی بیش از نیاز داخل است

براساس این گزارش رادفر، مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
امور باغبانی گفت: دولت از طریق پرداخت یارانه به حلقه های تولید 
از جمله کود، بذر و سم مانع از افزایش قیمت محصوالت باغی شده 
اس��ت. وی  افزود: گرانی قیمت می��وه ارتباطی به تولید ندارد و در 
س��ال آینده تالش این است که داللی های کاذب حذف شود. رادفر 
تصریح کرد: ایران در تولید محصوالت باغی جزو 10کشور اول است 
و 3درصد تولید دنیا را دارد و میزان محصوالت تولیدی کشور بیش 

از نیاز کشور است.

 به زودی قطار تهران - آنکارا
راه اندازی می شود

معاون مس��افری راه آهن از راه اندازی قطار گردشگری تبریز- وان 
ترکیه خبر داد و گف��ت: به زودی قطار تهران- آنکارا نیز راه اندازی 
می شود. میرحسن موسوی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به راه اندازی قطار گردشگری سوادکوه، گفت: خوشبختانه 
این قطار مورد اس��تقبال بس��یاری از مردم و مس��افران قرار گرفته 
و هر پنجش��نبه و جمعه مس��افران را یک روزه در مس��یر تهران- 
س��وادکوه جابه جا می کند. وی با اش��اره به اینکه برای شهرهایی از 
جمله همدان و زنجان قطار گردش��گری راه اندازی کرده ایم، گفت: 
اوایل امس��ال قطار گردش��گری اهواز تنگه پنج را راه اندازی کردیم 
که این قطار هر هفته مس��افران را جابه جا می کند و مورد استقبال 

بسیاری از گردشگران قرار گرفته است.
موسوی از راه اندازی مجدد قطار جدید تبریز- وان ترکیه خبر داد 
و گفت: در گذش��ته این قطار گردشگری به وان ترکیه وجود داشت 
که متأس��فانه به دلیل مش��کالت امنیتی حرکت این قطار متوقف 
ش��ده بود، اما با مذاکرات صورت گرفته با راه آهن ترکیه حرکت این 
قطار از سر گرفته شد. معاون مسافری راه آهن افزود: با مذاکراتی که 
با راه آهن ترکیه داشتیم کارهای عمرانی قطار تهران- آنکارا در حال 

انجام است و به زودی این قطار راه اندازی می شود.
وی از راه اندازی قطار گردش��گری جلفا خبر داد و گفت: تور یک 
روزه با همکاری س��ازمان منطقه آزاد انجام ش��ده و مس��یر جلفا از 

طریق این قطار گردشگری میزبان مسافران خواهد بود.

اخبـــار

پنجش��نبه گذشته بود که خبر کش��ف انبار احتکار 2هزار و 200 تن 
شمش آلومینیوم در اراک منتشر شد، هرچند مسئوالن مربوطه در حال 
بررسی احراز احتکار درخصوص این انبار 40 میلیارد تومانی هستند، اما 
امی��د به ورود این حجم آلومینیوم ب��ه بازار و تاثیر آن بر کاهش قیمت 
ای��ن ماده اولیه ارزش��مند، ای��ن  روزها به گفتمان آن دس��ته از فعاالن 
صنعتی اراک تبدیل ش��ده که به دلیل قیمت باال و پرنوسان آلومینیوم 
قدرت خرید آن را نداشته و سرعت خط تولید را متوقف کرده یا کاهش 
داده اند. به گزارش ایس��نا، نوسانات ارزی و تالطم های اقتصادی کشور، 
ب��ازار آلومینیوم را ب��ه مانند دیگر بازارها تحت  تاثیر قرار داده اس��ت و 
صنای��ع کوچک همچنان گرفتار مش��کالت تامی��ن آلومینیوم و قیمت 

باالی این ماده اولیه هستند.
محموله کشف ش��ده توسط نیروهای بس��یجی شناسایی و کشف شد 
و متهمان و دستگیرش��دگان پس از تش��کیل پرون��ده و پلمب انبار به 
مراجع قضایی ارجاع داده شدند، اما در این شرایط که صنعتگران کشور 
ب��ه دنبال خرید آلومینیوم و تامین نیاز خود ب��رای ادامه حیات و زنده  
ماندن در فضای صنعت کش��ور هس��تند چه اتفاق��ی می افتد که برخی 
فقط و فقط برای کسب سود بیشتر دست به احتکار و اختفا و یکه تازی 

در بازار می زنند.

20 تیرماه بود که گزارشی با عنوان «روزگار صنایع خریدار آلومینیوم؛ 
حکای��ت آب در ک��وزه« مبنی ب��ر نارضایتی صنعتگ��ران جهت تامین 
آلومینی��وم و قیمت باالی این فلز در ب��ازار بر روی خروجی خبرگزاری 
ایس��نا قرار گرفت و در حالی که هنوز دس��ت فعاالن این حوزه آنچنان 
که باید به آلومینیوم مورد نیازش��ان نرسیده، خبر می رسد که محتکران 

سهم خود را از این بازار برداشته اند.
فع��االن عرصه صنعت آلومینیوم ب��ه اتفاق، با ابراز تاس��ف از احتکار 
صورت گرفته، این اقدام را برهم زننده وضعیت بازار دانستند و امیدوارند 
با ورود این حجم آلومینیوم احتکارشده به بازار، قیمت ها کاهش یابد و 
آنها بتوانند مواد اولیه تولیدات خود را خریداری کرده و قراردادهای در 
آس��تانه فس��خ را نجات دهند، در واقع این  روزها به نوعی چشم فعاالن 
صنعت آلومینیوم و دیگر صنایع به انبارهای احتکاری اس��ت که کشف 

می شود تا کمر گرانی مواد اولیه شکسته شود.
قیمت آلومینیوم سه برابر شده

مهدی علی جانی، مدیرعامل شرکت آنیت که در زمینه تولید رادیاتور 
فعالیت دارد به ایسنا، گفت: در حال حاضر به نسبت ماه گذشته امکان 
تامین آلومینیوم در بازار بیش��تر شده، اما قیمت ها همچنان باالست به 

طوری که شاهد قیمت های سه برابری هستیم.

وی با تاکید بر اینکه احتکار، ثبات بازار در حوزه عرضه و قیمت را به 
ش��دت برهم می زند، افزود: مسلما ورود این حجم آلومینیوم کشف شده 
به بازار، تاثیر مثبتی بر عرضه و قیمت خواهد داش��ت و روند بازار را به 

سمت بهبود سوق می دهد.
علی جان��ی تصریح کرد: در حال حاضر آلومینیوم در بازار وجود دارد، 
اما به دلیل قیمت باال خرید انجام نمی دهیم و این امر تولید ش��رکت را 
کاهش داده اس��ت، تنها اگر مش��تری اصرار بر تولید داشته باشد خرید 
انجام می ش��ود چراکه امکان قیمت گذاری وج��ود ندارد. در حال حاضر 
ب��رای تولید ی��ک رادیاتور با پره ای ۶0 هزار تومان، س��رمایه الزم را در 
اختی��ار ندارم و تنها در صورتی که قیمت گذاری درس��تی برای این فلز 

صورت گیرد می توان تولید مناسبی داشت.
وی ب��ا تاکید بر اینکه قیمت ها به صورت غیر قابل پیش بینی افزایش 
پیدا کرده اس��ت، گفت: س��ال گذش��ته در این زمان آلومینیوم 9 هزار 
تومان قیمت داش��ت، اما امروز قیمت به 27 هزار تومان رسیده است و 

این رشد 300درصدی در هیچ جای دنیا معنایی ندارد.
ای��ن تولیدکننده بیان کرد: متاس��فانه همه چیز را به قیمت دالر گره 
زده اند در صورتی که دالر مربوط به بازار جهانی است، اما آلومینیوم در 

داخل کشور تامین می شود.

چشم صنعت به آلومینیوم احتکارشده!

وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیای سازمان نظارت و بازرسی خبر 
داد و گفت که تقاضای ثبت سفارش طی چهار ماه اخیر نسبت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل 3.5 برابر افزایش پیدا کرده اس��ت و اگر فرض کنید 
که همه این ثبت سفارش های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به 250 

میلیارد دالر می رسد که قابل تصور نیست.
محمد ش��ریعتمداری که در خبرگزاری دانش��جویان ایران )ایس��نا( 
حض��ور یافته بود، در پاس��خ به اینکه با توجه ب��ه وضعیت کنونی بازار، 
مش��کل نوسانات در بازار را ناش��ی از چه عواملی می دانید و این دغدغه 
مردم چگونه حل می شود؟ اظهار کرد: یکی از خواسته های مردم که در 
انتخابات س��ال 139۶ هم ابراز می ش��د، عالوه بر این که انتظار داشتند 
دولت کارآمدی بر س��ر کار بیاید، ش��فافیت و صداقت با مردم است که 

دولت دوازدهم در نظر این خواسته مردم را پاسخ دهد.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر بازار با یک عام��ل برون زایی به نام پمپاژ 
ع��دم قطعیت به اذهان ایرانیان مواجه اس��ت، به ای��ن معنا که با ایجاد 
فضای تردی��د در اذهان اعم از تولیدکنن��ده، واردکننده، صادرکننده و 

مصرف کننده مواجه  هس��تیم.  این مش��کل سبب می ش��ود رفتار همه 
تغییرکن��د. این ک��ه در آینده ممکن اس��ت با چه تصمی��م و تغییراتی 
مواجه باش��یم، روند حرکت اقتصاد در کش��ور را کند می کند که سبب 
برهم خوردن عرضه و تقاضا نیز می ش��ود. در چنین ش��رایطی است که 
تولیدکننده کمتر تولید می کند، عرضه کننده محصولش را کمتر عرضه 
می کند و نهایتا منجر به افزایش قیمت یک کاال می شود که ما با ایجاد 
بس��ته ها و ب��ه کارگیری روش های حمایتی، ت��الش در افزایش تولید و 

تنظیم بازار داریم.
 خروج ترامپ از برجام، گلوله برفی است؛ نه بهمن ویرانگر

ش��ریعتمداری گفت: در این زمینه نباید تصور نادرست و بزرگ نمایی 
ش��ده ای در اذهان مردم شکل بگیرد و از اتفاقی به نام خروج «ترامپ« 
از برجام که تنها یکی از کش��ورهای 5+1 که با ما درباره برجام مذاکره 
داش��ته، تصویر بزرگ تر و غیرواقعی بس��ازیم و نباید از یک گلوله برف، 

بهمن بسازیم.
 وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از مش��کالت و عوامل برون زا 

قدری که خارج می شویم به حوزه سودجویی وارد می شویم که برخی از 
این آب گل آلود تالش می کنند برای خودش��ان ماهی بگیرند؛ به عنوان 
مثال تقاضای ثبت س��فارش طی چهار ماه اخیر نس��بت به دوره مشابه 
س��ال قبل 3.5 برابر افزایش پیدا کرده اس��ت و اگر فرض کنید که همه 
این ثبت س��فارش های انجام شده را بخواهیم وارد کنیم به 250 میلیارد 
دالر می رس��د که قابل تصور نیس��ت. به گفته وی، این امر به دلیل این 
است که احساس دسترسی به یک رانت و سود قابل مالحظه در برخی 

باعث ایجاد این تقاضای غیرمتعارف شده بود.
شریعتمداری اظهار کرد: دولت باید با کارآمدی، این مسئله را مدیریت 
کند و با اتخاذ تصمیمات به موقع نگذارد اهداف این سودجویان محقق 
ش��ود. به عنوان مثال برای ثبت سفارش به گونه ای برنامه ریزی کردیم 
که برای درخواس��ت ثبت س��فارش، اهلیت متقاضی باید بررسی شود.  
میزان واردات انجام ش��ده و سابقه او در گذشته در این بررسی نیز رصد 
می شود و باید آنهایی واردات انجام دهند که حداقل سابقه آن را داشته 

باشند تا بخشی از سودجویی ها را از بازار واردات حذف کنیم.

یک کارش��ناس اقتصادی هش��دار داد فاصله می��ان ارز دولتی و آزاد 
سبب جذاب شدن صادرات کاالهایی شده که با ارز 4200 تومانی وارد 

کشور می شوند.
محمدحسین برخوردار در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص 
امکان سوء  اس��تفاده از بازار ثانویه ارزی اظهار داشت: در رابطه با واردات 
کاالهای اساس��ی یک رقم حدودا 5ه��زار میلیارد تومانی وجود دارد که 
ممکن اس��ت به صورت چ��راغ خاموش مورد سوء اس��تفاده برخی افراد 

قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به جذابیت صادرات کاالهای اساسی 
ادامه داد: اگر کاالیی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شود، به هر 
طریقی از کشور صادر شود، ارز ناشی از آن با قیمت حدود 9هزار تومان 
یا بیشتر، در بازار ثانویه عرضه خواهد شد که می تواند سود سرشاری را 

نصیب بنگاه های مربوطه کند.

برخوردار اضافه کرد: دولت هرچند که در این خصوص س��ازوکارهایی 
را پیش بین��ی کرده ولی واقعیت این اس��ت که درآمد ب��ادآورده ای که 
ب��ه دنب��ال این واردات و ص��ادرات اتفاق می افتد، آنقدر زیاد اس��ت که 
محدودیت ه��ا و راه های بس��ته، در مقاب��ل این سوء اس��تفاده گران، باز 

می شود.
به گفته برخوردار، صادرات اقالمی که با دالر 4200تومانی وارد کشور 
ش��ده، خیانت بزرگی به مردم اس��ت و می تواند به وخیم شدن وضعیت 
بازار منجر شود. کشورهای همسایه و خصوصا عراق و افغانستان، هدف 

اصلی چنین صادراتی هستند.
وی افزود: نگرانی بابت جذابیت صادرات کاالهای اساس��ی آنقدر زیاد 
است که باید در این رابطه تامل بیشتری کرد و با بهره گیری از تجربیات 

و پتانسیل تشکل های مرتبط، این مسیر را سد کرد.
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: متاس��فانه وقتی آمار صادرات 

افزای��ش پی��دا می کن��د، برخی مس��ئولین تص��ور می کنند ک��ه اتفاق 
افتخارآمی��زی روی داده ولی در ش��رایط امروز ترکی��ب صادرات باید با 

دقت بیشتری دنبال شود.
وی درخص��وص قاچ��اق کاال از طری��ق کوله بری به خارج از کش��ور 
اظهار داش��ت: حتی ممکن است برخی مسئوالن در رابطه با بحث های 
گردشگری، تردد افراد در شهرهای مرزی را جزو آمار گردشگر خارجی 
لحاظ کنند، که این کامال نادرس��ت اس��ت و رفت و آمد این افراد برای 
خرید اقالمی که ذکر ش��د، جز آسیب به اقتصاد کشور چیز دیگری در 

پی ندارد.
برخوردار تاکید کرد: البته نکته بس��یار مهم این است که این موضوع 
نباید بهانه ای ش��ود برای اقدامات پلیس��ی و انتظامی علی��ه بازار، بلکه 
دولت باید از هرگونه اقدامی که به ملتهب شدن بازار منجر شود، پرهیز 

کند و صرفا از ابزارهای اقتصادی برای حل این مشکل بهره بگیرد.

25۰ میلیارد دالر ثبت سفارش واردات در 4 ماه

مراقب صادرات مجدد کاالهای واردشده با ارز 42۰۰ تومانی باشیم

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

پولی که دفترخانه ها بابت سند خودرو به 
جیب می زنند

پلیس راهور ناجا به  عنوان مجری و متولی شماره گذاری و نظارت 
بر مالکیت خودروها به صراحت اعالم کرده اس��ت که تنظیم س��ند 
خ��ودرو در دفاتر ش��ماره گذاری این نهاد، برای نق��ل و انتقال این 
وس��ایل نقلیه کفایت می کند؛ اما گویا دفترخانه ها نمی خواهند قید 

این پول بادآورده را بزنند.
به گزارش ایس��کانیوز، در روزهایی که مباحث مربوط به معیشت 
و درآمد خانواد بیش از هر زمان دیگر اهمیت پیدا کرده اس��ت، بار 
دیگ��ر بحث هزین��ه گزافی که دفترخانه ها ب��ه زور و اجبار از مردم 
بابت تنظیم س��ند مالکیت دریافت می کنند، وس��ط کش��یده شده 
است. شماره گذاری و احراز هویت مالکان وسایل نقلیه در ید نیروی 
انتظامی اس��ت. اهرمی که به نظر می رسد دست های پشت پرده در 
دفترخانه ه��ا خیلی روی خوش به آن نش��ان نمی دهند. تا اینجای 
کار نی��ز پلیس برای جلوگیری از هرگونه تنش و بالتکلیفی مردم با 
اهالی ثبت و س��ند مدارا کرده اس��ت؛ اما حاال مردم در این میان به 
 مثابه گوشت قربانی باالجبار هزینه های سرسام آوری را بابت سندی 
پرداخ��ت می کنن��د که در غی��ر از خود دفترخانه ه��ا جای دیگری 

برایشان به کار نمی آید.
م��اده 29 قان��ون رس��یدگی ب��ه تخلفات رانندگی که در جلس��ه 
ش��ماره 294 تاریخ 1389/12/8 به تصویب نهایی مجلس ش��ورای 
اسالمی رس��یده و در آن مش��روح مذاکرات نمایندگان محترم مردم و 
نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره 19233 درج شده، به روشنی 
می گوید که دارندگان وس��ایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و 
انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی 
و رانندگی یا مراکز تعیین ش��ده از سوی راهنمایی و رانندگی برای 
بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون 
معوق و تعویض پالک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. بنا بر این، 
الزام دفترخانه ها برای تنظیم س��ند خ��ودرو نه تنها وجاهت قانونی 
ندارد بلکه خارج از عرف و اخالق اس��ت. عرف و اخالقی که البته با 
یک جمع و ضرب ساده می توان مثل آب خوردن از کنارش گذشت. 
در واقع مجلس ش��ورای اسالمی و خود پلیس اذعان دارند که ثبت 
سند خودرو در دفترخانه ها اختیاری و بر حسب سلیقه مالک است.
ح��اال در بطن جامعه، مردم س��ردرگم ایس��تاده اند و به ناچار باید 
دس��ت در جی��ب کنند تا در ازای یک برگه ک��ه پیش تر پول آن را 
ب��ه پلیس و کارخانه س��ازنده پرداخت کرده  اند، ب��ار دیگر متحمل 
هزینه ش��وند. منه��ای هزینه،  زمانی و اعصابی ک��ه از مردم در این 
مراکز گرفته می ش��ود، خود به تنهایی موجبات بروز نابسامانی های 

فراوانی شده است.
ماده 29 موصوف، محل اختالف دو گروه ش��ده است. پلیس معتقد 
اس��ت برگ س��بزی که با اتکا به اطالعات و اس��تعالمات انجام شده در 
مراکز فک و تعویض پالک و ش��ماره گذاری خودرو صادر می شود حکم 
سند رس��می دارد و شهروندان نیازی نیست با صرف وقت و هزینه های 
مضاعف، این روند را در جای دیگر و در سند دیگری به ثبت برسانند. 
اما سازمان ثبت اسناد با اتکا به همین قانون معتقد است، وظیفه نیروی 
انتظامی شماره گذاری و تعویض پالک است و این دفترخانه های ثبت 
هستند که صالحیت ثبت رس��می معامالت و نقل و انتقاالت خودرو 
را ب��ر عهده دارند. بین هزینه هایی که به پلیس و یا دفترخانه پرداخت 
می شود، فرق اساسی وجود دارد. سخنگوی ناجا با تأکید بر اینکه همه 
وجوهات دریافتی در این حوزه نیز مس��تقیماً به حس��اب خزانه دولت 
واریز می ش��ود، افزود: در این اقدام هیچ منفعت ش��خصی برای کسی 
وجود ندارد و به تبع ماده 1287 قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط 
پلیس، س��ند رسمی محسوب می ش��ود. اینکه مقاصد مالی باعث این 
دست از اقدامات دفترخانه ها می شود یا خیر، داستانی است که سر دراز 
دارد. ول��ی اینکه ثبتی ها به قان��ون تمکین نمی کنند، حکایت دیگری 
است. افرادی که استناد به غیر قانونی بودن عملکرد ناجا دارند به رأی 
س��ال 89 اس��تناد می کنند اما دیوان در س��ال 92 نیز رأی داد و این 
آخرین رأی نافذ اس��ت. براساس رأی س��ال 92 هیأت عمومی دیوان 

عدالت اداری اقدام های پلیس غیرقانونی تلقی نشده است.

 محدودیت عرضه بنزین  سوپر
تا پایان مرداد رفع می شود

رئی��س اتحادیه جایگاهداران س��وخت کش��ور گفت: بر اس��اس 
جلسات مستمری که با مس��ئوالن امر داشته ایم، محدودیت عرضه 

بنزین سوپر نیز تا پایان مردادماه رفع می شود.
بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاهداران س��وخت کشور 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در 
توزیع بنزین س��وپر محدودیت هایی داریم اما این محدودیت، مطلق 
نیس��ت و این گونه نبوده که به هیچ وجه بنزین س��وپر عرضه نشود، 

بلکه عرضه این نوع بنزین کمتر از میزان تقاضای آن بوده است.
وی اف��زود: جایگاهداران هیچ تقصیری در ب��روز این محدودیت 
نداشته اند اما با این حال از مردم عرذرخواهی می کنیم که در بخش 

توزیع بنزین سوپر آن طور که انتظار می رفت، عرضه مطلوب نبود.
حاج محمدرض��ا با بیان اینکه «با وج��ود بروز محدودیت در توزیع 
بنزین سوپر، توزیع بنزین معمولی بدون هیچ محدودیتی و به صورت 
24ساعته صورت گرفت«، گفت: ذخیره سازی خوبی در زمینه بنزین 
یورو4 صورت گرفته و بر اساس جلسات مستمری که با مسئوالن امر 
داش��ته ایم، محدودیت عرضه بنزین سوپر نیز تا پایان مردادماه رفع 
می ش��ود. رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور تصریح کرد: از 
خردادماه تا امروز با رش��د 8 تا 10 درصدی مصرف بنزین نسبت به 
سال گذشته مواجه شده ایم که پیش بینی می کنیم این میزان افزایش 
تقاضا برای مصرف بنزین تا پایان ش��هریورماه که سفرهای تابستانی 
ادامه دارد، ادامه پیدا کند. وی خاطرنش��ان کرد: هم اکنون در زمینه 
تأمین و توزیع بنزین در هیچ نقطه کش��ور با محدودیت و یا وقفه ای 
مواجه نیس��تیم و به هر میزان مردم نیاز به بنزین داش��ته باشند در 
جایگاه های عرضه س��وخت در سراسر کشور می توانند سوخت گیری 
کنند. به گزارش تس��نیم، در چند هفته اخیر افزایش افسارگسیخته 
مصرف بنزین، به توزیع بنزین معمولی با حداکثر ظرفیت منجر ش��د 
ک��ه یکی از دالیل بروز محدودیت در توزیع بنزین س��وپر، اختصاص 
تمامی ظرفیت های توزیع س��وخت به بنزین معمولی بود تا مردم در 

سوخت گیری دچار وقفه یا محدودیتی نشوند.

جدیدترین آمار تولید خودروهای داخلی در ش��رایطی از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتش��ر ش��د که طبق آن، بیش��تر محصوالت 
س��واری داخلی با کاهش تیراژ مواجه ش��ده اند، اما مدل های چینی در 

مجموع روندی افزایشی داشته اند.
به گزارش پدال نیوز، بنابر آمار اعالمی، ایران خودرو، س��ایپا و پارس 
خودرو به عنوان س��ه خودروس��از اصلی کش��ور، در مجموع 3۶1 هزار و 
537 دس��تگاه انواع محصوالت س��واری طی چهار ماه ابتدایی امس��ال 
تولید کرده اند که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته، کاهش 
حدودا 3درصدی را نش��ان می دهد. در بازه زمانی موردنظر، ایران خودرو 
به عن��وان بزرگ ترین خودروس��از داخل��ی، با تولید 182 ه��زار و 309 
دستگاه خودروی سواری، کاهش تیراژ 4/11درصدی را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته داشته است. سایپا نیز که 113 هزار و 472 دستگاه 
انواع محصوالت س��واری را در چهار ماه نخست امسال به تولید رسانده، 
افزایش��ی 2/ 13درصدی را به خود می بین��د. همچنین از پارس خودرو 
نیز خبر می رس��د این ش��رکت با تولید ۶5 هزار و 75۶ دس��تگاه انواع 
خودروهای س��واری تا پایان تیر ماه، س��ه دهم درص��د کاهش تولید را 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.
طبق آمار اعالمی، تیراژ ماهانه خودروسازان نیز روندی کاهشی داشته 
اس��ت. بر این اس��اس، در مجموع 78 هزار و 780 دستگاه انواع خودرو 
سواری از سوی س��ه خودروساز بزرگ داخلی در تیر امسال تولید شده 
که در مقایس��ه با ماه قبل از آن، 11درص��د کاهش را به خود می بیند. 
همچنین هر س��ه خودروساز بزرگ داخلی در تیرماه و نسبت به خرداد، 
کاه��ش تیراژ را تجربه کرده اند. طبق آمار اعالمی، ایران خودرو تنها 38 
هزار و 49۶ دس��تگاه انواع محصول س��واری را در اولین ماه تابس��تان 
امسال به تولید رسانده بنابراین در مقایسه با خرداد، 1/1۶درصد کاهش 

تولید داشته است. 

 از س��ایپا نیز خبر می رس��د این ش��رکت ب��ا تیراژ 24 ه��زار و 2۶2 
دس��تگاهی در تیر، کاهش تولی��د 5/5درصدی را نس��بت به خرداد به 
ثبت رس��انده است. در نهایت، پارس خودرویی ها نیز که 1۶ هزار و 22 
دس��تگاه انواع سواری را در تیر تولید کرده اند، نسبت به  ماه قبل از آن، 

با کاهش 5/ 5درصدی روبه رو شده اند.
نزولی ش��دن تولید ماهانه خودروس��ازان اما از خرداد ش��روع ش��د، 
چه آنکه در این ماه و نس��بت به اردیبهش��ت، تیراژ محصوالت س��واری 
ح��دود 30درصد پایین آمد. حاال نیز روند نزولی ادامه یافته و ازآنجاکه 
تحریم ه��ای دولت ایاالت متحده آمریکا نیز علیه خودروس��ازهای ایران 
آغاز ش��ده، پیش بینی می ش��ود این روند نزولی همچن��ان ادامه یابد. با 
توجه به تحریم های موردنظر، روند تامین قطعات خارجی مختل ش��ده 
و این اختالل، در آینده بیش��تر و بیشتر نیز خواهد شد. در حال حاضر 
و آن طور که مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می کنند، 
مقادی��ر زیادی قطعات منفصله در انباره��ا ذخیره و بنابراین فعال تولید 
خودروها پیش می رود. این در حالی است که به نظر می رسد در ماه های 
آتی، تحریم ها بیش از پیش اثر خود را نشان خواهند داد و این موضوع 

تیراژ خودروهای داخلی را نزولی تر از مقطع فعلی خواهد کرد.
ام��ا ب��ا وجود کاهش تولیدی ک��ه طی تیر م��اه و همچنین چهار ماه 
ابتدایی امس��ال گریبان خودروسازی کشور را گرفته، محصوالت چینی 
با افزایش تیراژ روبه رو ش��ده اند. بنابر آمار اعالمی، در مجموع 41 هزار 
و 157 دس��تگاه انواع خودروهای س��واری چینی از سوی خودروسازان 
بزرگ کشور در چهار ماه ابتدایی امسال به تولید رسیده که در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته، حدود 40 درصد افزایش را نشان می دهد.
هرچند چینی ها نی��ز متاثر از تحریم های آمریکا علیه خودروس��ازی 
ایران هستند، با این حال چون حضور خاصی در بازار خودرو این کشور 
ندارن��د، در دوران تحریم نیز به احتمال فراوان ایران را ترک نمی کنند. 

تجرب��ه تحریم ه��ای قبلی نیز نش��ان داد خودروس��ازان چینی مایل به 
ماندن در بازار خودرو ایران هستند و حتی فعالیت هایشان گسترش نیز 
یافته اس��ت. تحریم های جدید البته سختگیرانه تر از قبل هستند، با این 
حال به نظر می رس��د بیشتر خودروس��ازان چینی در ایران باقی خواهند 
مان��د و تحریم ها حتی فرصتی مناس��ب برای آنها در جهت گس��ترش 

بازارشان مهیا می کند. 
کاهش تیراژ پژویی ها 

س��راغ جزئیات آمار تولید چهار ماه نخست امسال خودروسازان برویم و 
ببینیم غول های جاده مخصوص چه کارنامه ای از خود به جای گذاشته اند. 
طب��ق آمار اعالم��ی، ایران خودرویی ها در تولید بیش��تر محصوالت خود با 
کاهش تیراژ مواجه ش��ده اند. آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشان می دهد در بین محصوالت ایران خودرو، پژو 20۶ تیراژی 48 
هزار و ۶9۶ دس��تگاهی از خود به جا گذاش��ته و در نتیجه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، 7/ 8درصد کاهش را تجربه کرده است.  در بین دیگر 
محص��والت پژویی ایران خودرو نیز پ��ژو 405 با کاهش تولید در چهار ماه 
نخس��ت امسال مواجه شده است. بر این اساس، 405 با تیراژی 33 هزار و 
۶08 دس��تگاهی، 4/ 20درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
تولید داش��ته اس��ت. دیگر محصول پژویی ایران خودرو به نام پارس نیز در 
چهار ماه نخس��ت امسال با کاهش تولید مواجه شده است. طبق آمار، این 
محصول تیراژی 32 هزار و 377 دستگاهی را تا پایان تیر به خود اختصاص 
داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/14درصد کاهش تیراژ را تجربه 
کرده اس��ت. از پارس که بگذریم، آبی های جاده مخصوص در تولید سمند 
هم با کاهش تولید مواجه شده اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی چهار 
ماه نخس��ت امسال، 24 هزار و 285 دستگاه س��مند را به تولید رسانده و 
بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25درصد کاهش تیراژ را تجربه 

کرده است.

با وجود کاهش تولید خودروهای داخلی، تیراژ مدل های چینی باال رفت

در گذش��ته هم تحریم بودی��م اما در وضعیت فعل��ی گرفتار نبودیم. 
اکنون تحریم داخلی آزاردهنده ش��ده است. امیدواریم حداقل گمرک، 

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رویه خود را تغییردهند.
به گزارش جهان نیوز، تس��لیت به صنعت قطعه س��ازی اولین نکته ای 
بود که قطعه س��ازان در نشست گروهی ش��ان مطرح کردند و بعد از آن 
از دولت به خاطر تغییر متناوب قوانین، نپرداختن به مش��کالت صنعت 

خودرو و تأمین نکردن ارز گالیه کردند.
آنها اظهارداش��تند با قیمت ارز 9 هزار تومان��ی که در بازار ثانویه ارز 
هم به دستش��ان نمی رسد تولید خودرو با قیمت های فعلی به هیچ عنوان 
واقعی نیس��ت و به عنوان مثال پژو 405 که باید از رده خارج می ش��د با 
قیمت 70 میلیون تومان به فروش برس��د و خودروی پراید 30 میلیون 

تومانی در بازار به قیمت 43 میلیون تومان برسد.
مشاور خودرویی وزیر صنعت هم افزایش های صورت گرفته را منطقی 
 می دان��د و می گوید: قیمت 101 میلیون تومان برای اس��تپ وی با ارز

9 هزار تومانی درست است.
به گ��زارش خبرن��گار «ای��ران«، از طرف��ی از روز چهارش��نبه )هفته 
گذش��ته( موضوع آزادس��ازی قیمت خودرو به صورت جدی مطرح شده 
اس��ت. انجمن قطعه سازان هم به موافقان این اتفاق پیوستند و معتقدند 
اگر آزادس��ازی قیمت ها اتفاق نیفتد ش��هریورماه صنعت خودروسازی و 

قطعه سازی تعطیل می شود.
در مقاب��ل، رضا ش��یوا رئیس ش��ورای رقابت خلع ی��د این بخش در 
قیمت گ��ذاری خودرو را مح��ال می داند و عنوان می کن��د عدم حضور 

ش��ورای رقابت در مقول��ه قیمت گذاری خودرو، با مصوب��ه دولت نبوده 
اس��ت و این امر مستلزم تصویب مجلس اس��ت. اگر مجلس قبول کرد، 
خ��ودرو را از انحصار خارج می کنیم. هر چند که باید تأکید کرد انحصار 

در صنعت خودرو وجود دارد.
اصغر خسروش��اهی، مشاور خودرویی وزیر صنعت مهر تاییدی بر خبر 
آزادس��ازی قیمت ه��ا زد و گفت: حدود 10 روز پیش خودروس��ازان به 
دفت��ر وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتند و درخواس��ت افزایش قیمت 
را ط��ی نامه ای مطرح کردند. وی درباره اینکه درصد افزایش قیمتی که 
خودروسازان خواستند، چقدر بوده است و چرا این درخواست به شورای 
رقابت نرفته است، تصریح کرد: تقاضای خودروسازان خارج از عرف بوده 
اس��ت. از آنجا که این مقوله بسیار مهم و حس��اس است، وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت درخواس��ت افزایش قیمت خ��ودرو را به هیأت دولت 
و رئی��س جمهوری ارائه کرده اس��ت. رئیس جمه��وری در مورد قیمت 

خودرو تصمیم گیری خواهد کرد.
مشاور خودرویی وزیر صنعت خاطرنشان کرد: درخواست خودروسازان 
آزادس��ازی قیمت خودرو و قیمت گذاری 5 درصد کمتر از حاشیه بازار 
اس��ت. بدین جهت هم دس��ت دالالن از بازار کوتاه می شود و هم اینکه 
قیمت ها واقعی خواهد شد و خودروسازان و قطعه سازان می توانند ادامه 

حیات دهند.
از روزی که قیمت ها س��ر به فلک کش��ید، زمزمه آزادس��ازی قیمت 
خ��ودرو ب��ا جدیت دنبال ش��د. قبل از آن هم فع��االن صنعت خودرو و 
قطعه سازی مخالف قیمت گذاری ش��ورای رقابت بودند و می گفتند این 

اتفاق باید پایان یابد.به نظر می رسد بازار به عمد با جهش قیمت روبه رو 
شده است.

وقتی خودروس��از عرضه را متوقف می کند و تنه��ا به نمایندگی های 
خود خودرو می دهد به طور قطع حاشیه بازار روز به روز تقویت می شود. 
حال فعاالن این صنعت خواهان برگش��ت به س��ال 7۶ و مصوبه شورای 
اقتصاد ش��دند؛ مصوبه ای که اجازه آزادس��ازی قیمت ها)با عدد کمتر از 
3 الی 5درصد قیمت بازار( را می دهد. با این تفاس��یر به نظر می رس��د 
قیمت خودروها 70درصد گران ش��ود. حال باید دید رئیس جمهوری با 

درخواست خودروسازان موافقت خواهد کرد؟
مازی��ار بیگلو، دبیر انجمن قطعه س��ازان هم نس��بت ب��ه تعدیل نیرو 
هش��دار داد و گفت: به خاطر سیاس��ت های غلط وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی مانند بس��تن صرافی ها، 14 هزار نفر تعدیل ش��دند و تا شهریور 
ماه این تعداد به 450 هزار نفر می رسند.به خاطر نداشتن دالر و کمبود 

نقدینگی از شهریور ماه قادر به تأمین قطعه و مواد اولیه نیستیم.
تمام خریدهای خارجی ما متوقف ش��ده است. در گذشته هم تحریم 
بودی��م ام��ا در وضعیت فعل��ی گرفتار نبودی��م. اکن��ون تحریم داخلی 
آزاردهنده ش��ده اس��ت.امیدواریم حداقل گمرک، بانک مرکزی و وزارت 

اقتصاد رویه خود را تغییردهند.
نقد دیگر قطعه سازان، صادرات مواد اولیه خودروسازی با هدف کسب 
درآمد ارزی اس��ت؛ اتفاقی که موجب ش��ده تولیدکنندگان مواد اولیه را 
ب��ا قیمت های باالتری خریداری کنند. اکنون مواد اولیه تولید بین ۶7 تا 

صددرصد افزایش یافته است.

قیمت خودرو در این روزها رس��ما افزایش محسوس��ی نداش��ته، اما در 
بازار ش��اهد موجی از گرانی خودروها هستیم. سود اختالف قیمت فاحش 
خودروهای تولی��دی با بازار آزاد، به جی��ب دالالن رفته و تولیدکنندگان و 
مصرف کنن��دگان نهایی، زیان دیدگان واقعی این ماجرا هس��تند. به گفته 
مش��اور خودرویی وزیر صنعت، دو خودروس��از داخلی در نامه ای به وزارت 
صنعت، درخواست آزادسازی قیمت ها و فروش محصوالت 5درصد پایین تر 

از قیمت بازار را مطرح کرده اند.
عضو انجمن قطعه س��ازان ایران در گفت و گو با بورس نیوز درباره رش��د 
س��هام خودروس��ازان گفت: به دلیل دو برابر شدن قیمت ارز خودروسازان 
و تصویب سیاس��ت های جدید ارزی دولت ارزش س��هام خودروسازان نیز 

افزایش یافت.
محمد رضا نجفی منش با اشاره به سیاست های جدید ارزی دولت در این 
خصوص اظهار کرد: ازآنجاکه عمده ماشین آالتی که در صنعت خودرو به کار 
می رود وارداتی محس��وب می شود با باال رفتن قیمت ارز، ارزش ذاتی آن ها 

نیز باال رفته و درنتیجه قیمت این صنایع نیز تغییر پیدا می کند. وی درباره 
وضعیت کنونی صنعت قطعه سازی افزود: وضعیت این صنعت در حال حاضر 
با توجه به فشار نقدینگی سنگینی که به قطعه سازان وارد می شود در شرایط 
خوبی نیست و در صورت ادامه این روند صنعت قطعه سازی با خطر تعطیلی 
مواجه خواهد شد. نجفی منش درباره مواد اولیه مورداستفاده قطعه سازان در 
دوران تحریم نیز افزود: دولت برای شرکت هایی نظیر فوالد، مس، آلومینیوم 
و مواد پتروش��یمی برنامه عرضه ارز در بازار ثانویه را اتخاذ کرده است که بر 
اساس آن صادرات این صنایع برای این شرکت ها بسیار مقرون به صرفه تر از 
تولید داخلی خواهد بود و لذا پیشنهاد می شود که حتی در صورت انجام این 

کار مبلغ فروش این شرکت ها با دالر بازار ثانویه حساب شود.
عضو هیئت مدیره قطعه س��ازان درباره تأثیر قانون FATF نیز گفت: اگر 
ایرانFATF را نپذیرفته بود ممکن بود سیس��تم بانک��ی ایران به صورت 
تدریجی از سیستم بانکی بین المللی طرد می شد ولی با توجه به تحریم های 

آمریکا همچنان دشواری هایی در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان اینکه تصویب این قانون شرط الزم است و شرط کافی نیست 
افزود: مش��کل اصلی م��راودات پولی ایران درفروش محص��والت به دلیل 
تحریم های آمریکا است و تا زمانی که مشکل تنش بین ایران و آمریکا وجود 
 FATF داشته باشد و این مشکل حل وفصل نگردد باوجود تصویب قانون
همچنان دشواری هایی در مبادالت تجاری ایران با کشورهای جهان وجود 

خواهد داشت.
نجفی منش در پایان تصریح کرد: تصویب FATF مانند پادزهری باعث 
ش��د که جلوی ضرر بعدی ما گرفته شود و  اوضاع از این بدتر نگردد. رضا 
رضایی فعال صنعت خودرو و قطعه سازی در گفت وگو با بورس نیوز در این 
خص��وص بیان کرد: در چند ماه اخیر اتفاقاتی در عرصه اقتصاد رخ داد که 
اوضاع را از کنترل خارج کرد. تمامی بنگاه های اقتصادی برای فعالیت نیاز 
به ثبات و آرامش دارند و مادامی که هرروز تصمیمی تازه اتخاذ می ش��ود و 
مدام نرخ ارز و مواد اولیه تغییر می کند، تولیدکننده امنیت الزم جهت تداوم 

فعالیت نخواهد داشت.

آزادسازی قیمت خودرو در انتظار یک امضا

 ثبات، پیش شرط افزایش قیمت خودرو
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کسب و کارامـروز8

رویداد شناس��ایی و توانمندسازی کسب وکارهای فضاپایه با عنوان 
«ن��وآوردگاه فضای��ی ایران«، همزم��ان با هفته جهان��ی فضا، برگزار 

می شود.
به گزارش مهر به نقل از سازمان فضایی 
ای��ران، نوآوردگاه فضایی ای��ران 15 تا 18 
مهرماه همزمان با هفته جهانی فضا برگزار 
می ش��ود و تاریخ پیش رویداد )سرنخ( آن 

نیز 21 شهریورماه است.
«نوآوردگاه « رویدادی آموزشی - عملی 
اس��ت که ب��ه کارآفرینان ج��وان آموزش 
می ده��د ک��ه چگون��ه می توانند ب��ر پایه 
ایده های نوآورانه خود، کس��ب  و کاری راه  
بیندازن��د و آن را توس��عه دهن��د. در این 
رویداد به صورت خیلی س��اده و قابل فهم، 
چالش ها و مراحل راه اندازی یک کس��ب و 
کار جدید در حوزه فناوری و روند توس��عه 

و تجاری س��ازی یک محص��ول کارب��ردی مبتنی بر ای��ده فناورانه، 
شبیه سازی شده است.

بر این اس��اس نوآوردگاه فضایی رویدادی اس��ت که حلقه ارتباطی 

بی��ن صاحبان صنایع، س��رمایه گذاران و صاحبان ایده فراهم می کند 
تا صاحبان ایده، ایده های ش��ان را به چالش بکشند و از آنها کسب و 
کار بس��ازند. در این رویداد سازمان فضایی کمک می کند تا ایده های 
خالقان��ه در ای��ن بخش تحق��ق یافته و 

کسب وکارهای موفق راه  اندازی شود.
همچنی��ن در ای��ن روی��داد تیم ها یاد 
می گیرند چگون��ه وارد دنیای کارآفرینی 
ش��وند، ایده های ش��ان را امکان س��نجی 
کنند، مدل کس��ب  و کارشان را طراحی 
کنند، طرح تجاری کس��ب  و کارش��ان را 
تدوین کنند و هم��ه این موارد را چگونه 

در مقابل سرمایه گذار ارائه دهند.
متقاضی��ان ابتدا بای��د در پیش رویداد 
)سرنخ( که 21 ش��هریور برگزار می شود، 
به ص��ورت تیمی یا انفرادی ثبت نام کنند. 
پ��س از برگ��زاری پیش روی��داد، فرصت 
تیم سازی )و یا تکمیل تیم( و ایده   پردازی تا قبل از رویداد نوآوردگاه 
وج��ود دارد تا با آمادگی کامل به صورت تی��م/ ایده در رویداد اصلی 

حضور پیدا کنند.

ط��ی هفته آینده کلینیک اش��تغال و کارآفرینی در دانش��گاه جامع 
علمی و کاربردی استان آذربایجان شرقی راه اندازی می شود.

ب��ه گزارش خبرنگار مهر، ف��رزان قالیچی ظهر سه ش��نبه در جمع 
خبرنگاران ضمن عرض تبریک روز خبرنگار 
و گرامیداش��ت یاد و خاطره شهید محمود 
صارم��ی به تش��ریح فعالیت های دانش��گاه 
علمی و کاربردی آذربایجان شرقی پرداخت.

وی با اش��اره ب��ه نحوه رویکرد دانش��گاه 
جامع علمی و کاربردی گفت: توسعه کمی 
دانشگاه به هیچ وجه در دستور کار  دانشگاه 
جام��ع علمی و کاربردی نیس��ت و ما هیچ 
وقت کیفیت را فدای کمیت نخواهیم کرد.

قالیچی افزود: در صدد هس��تیم با تعداد 
واحده��ای کمت��ر فعالیت ه��ای گس��ترده 

مهارت محور انجام دهیم.
رئیس دانش��گاه جام��ع علمی و کاربردی 

آذربایجان شرقی مهم ترین هدف و رویکرد این دانشگاه را ایجاد مرکز 
دانش��گاهی در محیط کار ذکر کرد و افزود: مراکزی که در محیط کار 
فعالیت می کنند و دانش��جویانی که در این محیط آموزش می بینند از 

خیلی از فارغ التحصیالن دانش��گاه ها سطح علمی و مهارتی باالی تری 
دارند. وی با اش��اره به کاهش پذیرش دانش��جو در سطح کشور گفت: 
این دانش��گاه در س��ال 97 در 33 مرکز فعال خود حدود 4 هزار نفر 
دانش��جو می پذیرد و به رغم اینکه س��طح 
پذیرش دانشجو در س��طح کشور کاهش 
یافت��ه ول��ی در دانش��گاه جام��ع علمی و 

کاربردی روبه افزایش است.
قالیچ��ی از اج��رای طرح کیفی س��ازی 
مدرس��ان در دانش��گاه خب��ر داد و افزود: 
دانش��جو و مدرس ارکان اصلی دانش��گاه 
هستند و در این راس��تا از سال 95 طرح 
کیفی س��ازی مدرس��ان آغاز ش��ده و کد 

مدرسی افراد متفرقه قطع شده است.
رئیس دانش��گاه جامع علمی و کاربردی 
آذربایج��ان ش��رقی تکی��ه ب��ر کاره��ای 
خالقانه و مهارت آفرین��ی را از عمده ترین 
دستاوردهای این دانشگاه ذکر کرد و افزود: یکی از برنامه های محوری 
و اساس��ی ما در دانشگاه مهارت آموزی اس��ت و تمرکز ما سوق دادن 

پایان نامه های کارشناسی به صورت کارهای عملی است.

راه اندازی کلینیک اشتغال و کارآفرینی در دانشگاه علمی و کاربردی شناسایی کسب و کارهای فضاپایه

فناوری های هوش مصنوعی و کالن داده تا زمانی که در انحصار مدیران 
و مقامات باالی س��ازمانی هس��تند، به پیشرفت و سودآوری واقعی منجر 

نمی شوند.
م��ا در دورانی زندگی می کنیم که تقریباً هر روز، یک تکنولوژی جدید 
مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی می شود. در تمامی زمینه ها، از فین تک 
گرفت��ه تا فناوری های آموزش��ی، م��واردی که زمان��ی غیرممکن به نظر 
می رس��یدند، حاال به واقعیت های تجاری تبدیل  ش��ده اند. به عالوه شکی 
نیس��ت که کالن داده و هوش مصنوعی، پیشرفت های قابل توجهی را در 
ح��وزه  مدیریت به وجود آورده اند، مخصوصاً ک��ه این فناوری ها به بهبود 
تصمیم گیری های آگاهانه کمک می کنند، ام��ا برخی از انواع تصمیمات 
- به وی��ژه تصمیماتی که در رابطه با اس��تراتژی، نوآوری و بازاریابی اتخاذ 
می شوند، همچنان به انسان هایی نیاز دارند که نگاه کل  گرا و همه جانبه ای 
به مس��ائل داشته باشند و براساس شواهد و حقایق، قضاوت کیفی کنند. 
الاقل تا ب��ه امروز، هیچ فناوری هوش مصنوعی قادر نیس��ت زمینه های 

احساسی، انسانی و سیاسی را در تصمیمات خودکار لحاظ کند.
به عنوان  مثال صنعت بهداشت و درمان را در نظر بگیرید که AI در 
آن نقش تأثیرگ��ذاری ایفا می کند. حتی اگر هوش مصنوعی بتواند به 
یک پزشک در تشخیص و پیشنهاد درمان یک بیمار مبتال به سرطان 
کم��ک کن��د، بازهم درنهایت تنها خود پزش��ک قادر اس��ت با در نظر 
گرفتن ش��رایط بیمار و احساس��ات او ) و همچنین خانواده  او( تصمیم 
بگی��رد که درم��ان را با جراحی پیش ببرد یا ش��یمی درمانی. آنچه در 
دنیای پزشکی مهم تر از تشخیص بیماری است، همکاری با بیمار برای 
پیدا کردن درمان مناسبی است که با نگاهی جامع و همدالنه، شرایط 

خاص او را در نظر بگیرد.
فناوری ه��ای ه��وش مصنوع��ی می توانند ب��ا فراهم ک��ردن داده ها و 
پیش بینی ه��ای صحیح، به مدیران و کارمن��دان کمک کنند که بهترین 
تصمیم را در مناسب ترین زمان اتخاذ کنند. حاال فرض کنیم که سیستم 
AI بتواند دانش فوق العاده ای را در اختیار یک کارمند قرار دهد. تا زمانی 
که او در بیمارستانی کار می کند که در آن بوروکراسی شدید حاکم است 
و هر اقدام، به دس��تور و مجوز کتبی مدیر ارش��د ص��ورت می گیرد، این 
دانش فوق العاده به تصمیم گیری بهینه  کارمند فوق منجر نخواهد ش��د. 
اگر می خواهیم ارزش واقعی را از هوش مصنوعی استخراج  کنیم، باید به 
تمام کارمندان در تمام س��طوح سازمانی اجازه دهیم تصمیمات نهایی را 
با مس��اعدت هوش مصنوعی اتخاذ کنند و مطابق با این تصمیمات عمل 
کنن��د. به طور خالصه، باید قدرت تصمیم گیری مبتنی بر قضاوت افراد را 

دموکراتیزه کنیم.
اغلب مقاالتی که در مورد تأثیرات هوش مصنوعی و کالن داده بر پروسه  
تصمیم گیری نوشته  شده، اهمیت تشکیل تیم های متمرکز و دانشمندان 
داده را پررن��گ می کنند. این بدان معنی اس��ت که ش��رکت هایی که از 
همکاری دانشمندان داده  بیشتری بهره می برند، شانس موفقیت بیشتری 
دارند. اما الس��اندرو دی فیوره، مدیرعامل مرکز نوآوری های اس��تراتژیک 
اروپ��ا )ECSI( در تحقیقات اخیر خود این ایده را رد می کند. به گفته او، 
شرکت هایی که تعداد زیادی متخصص علوم داده استخدام می کنند، لزوماً 
به سودآوری بیشتری دست پیدا نمی کنند. تحقیقات او نشان می دهد که 
این دموکراتیزه کردن ابزارهای هوش مصنوعی و قدرت تصمیم گیری بین 

کارمندان و مدیران است که ارزش ملموس بیشتری به وجود می آورد.
به عنوان مثال، حتماً می دانید که در ش��رکت های پلتفرم های اینترنتی 

نظی��ر Airbnb، داده ه��ا مهم تری��ن عنصر مدل کس��ب وکار هس��تند. 
Airbnb معتقد اس��ت که هر کارمند باید به س��طوح ب��االی داده های 
خود دسترس��ی داشته باش��د تا تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کند. این امر 
در مورد تمام دپارتمان های س��ازمان مانند بازاریابی، توسعه  کسب وکار و 
منابع انس��انی صادق است. مثاًل کارمندان می توانند در هر لحظه، بررسی 
کنند که چه تعداد از میزبانان، در چه مکان هایی از سرویس های عکاسی 
حرفه ای این شرکت استفاده می کنند و این اطالعات را با روندها، الگوها و 

پیش بینی های جدید تطبیق دهند.
دسترسی به داده، امری ضروری و الزم بوده اما کافی نیست. کارمندان 
عالوه بر داده، به ابزارها و مهارت های اس��تفاده و تفسیر آن نیز نیاز دارند. 
شرکت Airbnb نمی تواند در هر یک از اتاق ها، یک دانشمند داده داشته 
باشد و از طرفی، رش��د بین المللی این شرکت، وضعیت را پیچیده تر هم 
می کن��د. به همین دلیل Airbnb  یک دانش��گاه داده راه اندازی کرد که 
برنامه های آموزشی را در سه سطح و بیش از 30 واحد ارائه می داد. هدف 
این اس��ت که دانش و مهارت ه��ای الزم را در اختیار تمام کارمندان قرار 
دهیم تا بتوانند به درس��تی از داده ها استفاده و آن ها را تفسیر کنند. این 
امر باعث می شود کارمندان به س��رعت از فرصت های نوآوری بهره ببرند. 
به عنوان  مثال، مدیران محصول یاد می گیرند کد SQLخود را بنویس��ند 
و تجربیات ش��ان را در مورد اینکه آیا باید محصولی را در یک شهر جدید 
عرضه کنند یا خیر، تفس��یر کنند. نتیجه: از زم��ان راه اندازی این برنامه 
در اواخر س��ال 201۶، بیش از 2000 کارمند آم��وزش دیدند و کاربران 
فعال هفتگی )WAU( پلتفرم داخلی ش��رکت، از 30درصد به 45درصد 

افزایش یافتند.
مثال دیگر، ش��رکت چندملیتی یونیلیور است. این شرکت در راستای 
برنام��ه ای که Insights Engine نام دارد، مجموعه ای از سیس��تم ها و 
ابزارهای مبتنی بر AI را معرفی کرده اس��ت که تمامی بازاریابان جهان 
می توانند به آن ها دسترس��ی داش��ته باشند. در دس��ترس بودن دیدگاه 
مشتریان )که از داده ها مشتق می شوند(، نرخ تصمیم گیری های غیرمتمرکز 
بازاریابان در تمام سطوح سازمان را افزایش می دهد. یکی از ابزارهای فوق، 
پلتفرم هوش مصنوعیPeople World است که می تواند هزاران اسناد 
تحقیقاتی مشتریان و داده های رسانه های اجتماعی را استخراج کند. این 
پلتفرم می تواند به تمام پرسش های معمول بازاریابان در حوزه های خاص، 
پاسخ دهد. درواقع این راهکار با حذف خأل اطالعاتی، اعتماد بازاریابان به 
«یک منبع منسجم حقیقت« را افزایش می دهد و به آن ها کمک می کند 

در مدت زمان بسیار کوتاه تر، تصمیمات آگاهانه و مؤثری اتخاذ کنند.
در طول یک دهه  گذش��ته، هزینه و زمان موردنیاز برای سازمان دهی و 
آنالیز داده ها، تا حد زیادی کاهش  یافته است، اما هنوز بسیاری از شرکت ها 
به صورت بسیار متمرکزی از هوش مصنوعی استفاده می کنند. واحدهای 
س��ازمانی هوش مصنوعی، معموالً داش��بوردهایی را برای مدیران ارش��د 
توس��عه می دهند تا این فناوری ها را به ط��ور انحصاری در اختیار مقامات 
باال قرار دهند. واقعیت این اس��ت که اگر می خواهیم کارمندان به کمک 
هوش مصنوعی تصمیمات بهینه تری اتخاذ کنند، باید کنترل و متمرکز 
کردن تصمیم��ات را کنار بگذاریم. دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی، به 
تصمیم گیری های بهتر و س��ریع تر منجر می ش��ود و به شرکت ها کمک 
می کند نسبت به تغییرات فرصت های بازار، واکنش های چابک و سریعی 

نشان دهند.
HBR/zoomit: منبع

تأثیر هوش مصنوعی بر سطوح تصمیم گیری سازمانی

سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به منظور بازدید از 
رون��د انجام پ��روژه و طرح های نوآورانه و فناورانه مراکز علمی و ش��رکت های 
 دان��ش بنیان و اس��تارتاپی صبح روز گذش��ته وارد اس��تان کرمانش��اه ش��د.

در این س��فر ستاری از ش��رکت دانش بنیان «پارت خودرو بیستون« فعال در 
حوزه فناوری فاین بلنکینگ )سوراخ کاری دقیق( متالورژی پودر و محصوالت 
فلزی فابریکی بازدید می کند. بازدید و گفت وگو با ش��رکت های مستقر در فاز 
یک مرکز نوآوری کرمانش��اه دیگر برنامه این س��فر است. این مرکز با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شده است و معاون علمی و 
 فناوری رئیس جمهوری از شرکت های فناور مستقر در این مرکز بازدید می کند.

بازدید از مراکز علمی و شرکت های 
دانش بنیان

دریچــه

چهارشنبه
24 مرداد 1397

شماره 1138
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مرکز حمایت از اس��تارتاپ ها و کس��ب و کارهای نوآورانه منطقه 2 
روز گذش��ته ب��ا حضور بی��ش از 20 تن از صاحبان اپ ه��ا و ایده های 

هوشمندانه شهری در منطقه 2 افتتاح شد.
به گ��زارش ایس��نا، رس��ول کش��ت پور، 
ش��هردار منطقه 2 در نشس��ت هم اندیشی 
مدیران ش��هری و صاحبان اس��تارتاپ ها و 
ایده ه��ای خالقانه هوشمندس��ازی خدمات 
ش��هری اظهار ک��رد: این مرکز ب��ا ثبت نام 
اپلیکیش��ن ها  طراح��ان   ، اس��تارتاپ ها  از 
خالقیت ه��ای  و  طرح ه��ا  هرگون��ه  و 
نوآوران��ه در حوزه ش��هری ب��ا ایجاد فضای 
مناس��ب موجب��ات تس��هیل ارتب��اط بین 
س��رمایه گذاران ریسک پذیر را با کارآفرینان 
 و صاحب��ان اپلیکیش��ن ها فراه��م می کند.

ش��هردار منطق��ه 2 همچنین خاطرنش��ان 
و  نوی��ن  فناوری ه��ای  پیش��رفت  ک��رد: 

ضرورت اس��تفاده از آنها در زندگی ش��هری به منظور حذف سفرهای 
غیرضروری و تس��هیل امور ش��هروندان در راس��تای پیروی از پلتفرم 
 ش��هرهای هوش��مند، حمای��ت از اس��تارتاپ ها را ض��روری می کند.

کش��ت پور در این خصوص بیان کرد: ش��هروندان نیازمند به مدیریت 
ش��تاب دهنده هس��تند و این مهم با یاری جوانان نخبه و صاحب ایده 
در عرص��ه خدم��ات هفت گانه امور ش��هری از طریق ظرفیت س��ازی 
 مدیریت شهری برای آنها محقق می شود.

وی در ادام��ه اف��زود: ش��هرداری منطقه 
اینگون��ه  از  حمای��ت  ب��ا  دارد  قص��د   2
اف��راد ضمن تش��ویق جوان��ان و صاحبان 
کس��ب وکارهای هوش��مند در راس��تای 
مس��یر  در  را   2 منطق��ه  کارآفرین��ی، 
نماید. پیش��رو  ش��هری   هوشمندس��ازی 
براس��اس گزارش روابط عمومی شهرداری 
منطقه 2، گفتنی اس��ت در این نشس��ت 
ش��رکت کنندگان ه��ر ک��دام ب��ا معرفی 
اپلیکیشن طراحی ش��ده و خدمات مبتنی 
ب��ر آن در خص��وص چگونگی مش��ارکت 
و ارائ��ه خدم��ات ب��ه ش��هروندان منطقه 
 2 و نح��وه تعامل با مدیریت ش��هری به طرح موضوع��ات  پرداختند.

عالقه من��دان و صاحب��ان کس��ب و کاره��ای نوآورانه و اس��تارتاپ ها 
می توانند جهت اطالعات بیشتر به شهرداری منطقه 2 مراجعه کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ورود جوانان به اقتصاد کش��ور را 
بسیار موثر دانست و گفت که بسیاری از جوانانی که به حوزه دانش بنیان 
وارد می ش��وند، زجرکش��یده هس��تند و از کمترین امکانات و حمایت ها 

برخ��وردار بوده ان��د. ب��ه گ��زارش خبرن��گار 
ایسنا، سورنا ستاری در جریان سفر یک روزه 
خود به کرمانش��اه در دیدار ب��ا آیت اهلل علما، 
نماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان و امام جمعه 
کرمانش��اه از ظرفیت عظیم نیروی انسانی در 
ایران یاد کرد که ق��درت زیادی دارد و دولت 

نیز به دنبال نشان دادن این قدرت است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ران در بس��یاری از 
ش��اخص های نیروی انسانی رتبه دوم یا سوم 
جهان را دارد و بسیاری از کشورهای دیگر از 
داشتن چنین ظرفیتی محروم هستند، گفت: 
ما چهارمی��ن تولیدکننده مهن��دس در دنیا 
هس��تیم و به اندازه آمریکا از دانشگاه های ما 

مهندس بیرون می آید.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور از جمعیت ج��وان بیش از 33 
میلیون نفری ایران و جمعیت 5میلیون نفری دانشجویان یاد کرد و ادامه 

داد: باید زمینه ورود جوانان به اقتصاد کش��ور را فراهم کنیم که بس��یار 
تاثیرگذار خواهد بود. س��تاری تاکید کرد: اکنون نسل جوان کارآفرین در 
حال تزریق ش��دن به اقتصاد کشور اس��ت که می تواند برای ایجاد تحول 
در جامعه موثر باش��د. وی با بیان اینکه این 
نس��ل جوان در بسیاری از زمینه ها از جمله 
IT موفق هس��تند و جای کار زیادی دارند، 
یادآوری کرد: اکنون 47 میلیون نفر در ایران 
از اینترنت استفاده می کنند که معادل نیمی 
از جمعیت اس��تفاده کنندگان از اینترنت در 
خاورمیانه اس��ت. معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهور حوزه «بیوتک« از جمله دارو 
و تجهیزات پزش��کی را از دیگر بخش هایی 
دانس��ت که جوانان ایران��ی در آن توانمند 
هس��تند و حتی در این زمین��ه صادرات به 

کشور روسیه هم داریم.
ستاری با بیان اینکه یک شرکت فعال در 
حوزه بیوتک س��ال گذش��ته 100 میلیون دالر صادرات به کشور روسیه 
داش��ته که وزن آن فقط ۶0کیلوگرم بوده است، افزود: ارزش افزوده این 

محصول بسیار بیشتر از مواد سنگینی مانند سیمان، فوالد و ... است.

ستاری: بسیاری از جوانان حوزه دانش بنیان، زجرکشیده هستندافتتاح مرکز حمایت از استارتاپ ها و کسب و کارهای نوآورانه

ب��رای گذر از س��د موانع��ی که بر س��ر کارهای تان پی��ش می آیند، 
می توانی��د تکنیک های agile آن گونه ک��ه در این مطلب آمده، به کار 

ببرید.
آیا تابه حال این عبارت را شنیده اید: «اگر کار ساده ای بود، هر کسی 
می توانس��ت انجام��ش بدهد« این جمله می تواند ش��امل هر کاری در 
زندگی باش��د. از آغاز کسب وکار و نوش��تن یک کتاب گرفته تا تبدیل 
شدن به یک ورزش��کار یا هنرپیشه  معروف یا حتی رسیدن به اهداف 

شخصی خود.
اگر از زندگی تان چیزی بیشتر از مطالبات عادی می خواهید، تکنیک 

Agile را یاد بگیرید.
تکنی��ک Agile به معنی چاب��ک، یک متدولوژی اس��ت که اغلب 

در مدیری��ت پروژه و توس��عه 
نرم اف��زار ب��ه کار م��ی رود، اما 
می توان از ای��ن تکنیک تقریبا 
برای ه��ر پروژه یا موقعیتی در 

زندگی استفاده کرد.
Agile ش��امل  متدول��وژی 
یک رویکرد تکراری و افزایشی 
برای تکمیل پروژه ها است: در 
ابت��دا به دنبال ارائه نس��خه ای 
قابل اعتم��اد از محصول خود 
برای ارائه به بازار هستید و در 
مراحل بع��دی تالش می کنید 
عرضه  بهتری  نسخه های  مدام 
کنید تا در نهایت به یک نسخه  
عال��ی و کامل از محصول خود 

برسید.
پیگیری با جدیت برای رفع 

موانع
متدولوژی چابک همچنین 
ب��ر هم��کاری تمرک��ز دارد. 
با شفاف س��ازی  تکنیک  این 
کمک می کند پیشرفت خود 
را به وض��وح ش��اهد باش��ید. 
به ع��الوه ب��ا اس��تفاده از آن 
می توان موانع بر سر راه برای 
رس��یدن به اه��داف خود را 

تصور ک��رد. پیگیری مجدانه برای رفع موان��ع، یکی از مزیت های 
کس��ب وکار اس��ت که انجام پروژه ها را تا 80درصد سریع تر از رقبا 

ممکن می کند.
به عن��وان مثال وقتی از پروژه عقب می افتید، به جای ارس��ال ایمیل 
و صبر کردن برای قرار مالقات بعدی، فورا از طریق تلفن با کس��ی که 
می تواد کمک کند، تماس بگیرید. به او اعالم کنید که تا حل نش��دن 
مش��کل کار دیگری نمی توان انجام داد. تا زمانی که مشکل حل نشده 
اس��ت، به پیگیری ادامه دهید. در نهایت همین پیگیری مجدانه باعث 
رفع س��ریع مش��کل می شود. این روش س��اده کمک می کند تا هرچه 

سریع تر از چالش روبه رو شده خارج شوید.

شفاف سازی موانع
وقت��ی فکر می کنید چیزی اهمیت دارد، اما انجام نمی ش��ود، به چه 
دلیل اس��ت؟ چرا مس��ائل دیگر اهمیت بیشتری پیدا می کنند؟ گاهی 
اوقات موانع ریزی وجود دارد که ما را به عقب می راند، درحالی که خود 
ما متوجه آنها نیس��تیم. اگر می خواهید به اهداف تان نزدیک تر شوید، 
س��عی کنی��د موانع را شناس��ایی کنید و آنها را ببینی��د. زمانی که پی 
می برید چه چیزی ش��ما را از حرکت رو به جلو باز می دارد، می توانید 
از می��ان کارهای مختلف ب��رای رفع آن مانع یکی را برگزینید. ش��ما 
می توانید زمانی را برنامه ریزی کنید که بر انجام کار خود از میان موانع 
موجود تمرکز کنید. هرچند اگر می توانستید کار خود را با وجود موانع 

پیش ببرید، چرا قبال انجامش نداده اید؟
گزینه  دیگر این است که از 
کسی کمک بخواهید و به او 
مس��ئولیتی واگذار کنید. این 
ب��رای مواقعی ک��ه کار بیش 
از اندازه طول کش��یده  مفید 
اس��ت. زمانی ک��ه ب��ه مانعی 
برمی خورید، ش��اید شما فرد 
مناس��ب برای انج��ام آن کار 
به ط��ور طبیعی نباش��ید. در 
ای��ن مرحل��ه باید از کس��ی 
ک��ه در آن خبره ت��ر اس��ت، 
کمک بگیرید. ی��ا اینکه این 
بخ��ش از کار را به طور کامل 
کمک  کنی��د.  برون س��پاری 
گرفت��ن از دیگران و پرداخت 
پول به آنها به ازای کار، ش��ما 
نزدیک تر  اهداف ت��ان  ب��ه  را 

خواهد کرد.
در اطراف آنچه می خواهید 

باشید
توصیه ها  بهتری��ن  از  یکی 
برای رس��یدن به اهداف دور 
افرادی  یافت��ن  از دس��ترس 
اس��ت که قبال به هدف مورد 
نظر شما دست پیدا کرده اند. 
آنها را ببینید، مطالعه کنید، 
پیگیری کنید و از آنها یاد بگیرید. در فضایی باشید که با رویاهای شما 
همخوانی دارد و ارزشی را به کار آنها بیفزایید. زمان خود را به آنها اهدا 
کنی��د یا کار داوطلبانه ای برای کمک انجام دهید. با این کار می توانید 

سطح تجربه و موقعیت فعلی خود را باالتر ببرید.
برای ش��روع کسب وکاری که قبال آن  را انجام نداده اید، عجله نکنید. 
با مطالعه درباره  آن آغاز کنید. س��پس  با آن درگیر ش��وید و به نکاتی 

که می توانید از دیگران بیاموزید، توجه کنید.
الزم نیس��ت راه رفع تمام موانع را خودتان کشف کنید. راهی بیابید 

که چگونگی انجام کار را از دیگران بیاموزید.
inc/zoomit: منبع

رونـی ابُویتز، مدیرعامل مجیک لیـپ در مصاحبه ای که اخیراً انجام 
داده، از رویکرد باز شرکت تحت مدیریتش در قبال جذب  سرمایه گذار 

سخن گفته است.
به گزارش زومیت، مجیک لیپ یکی از شـرکت های تازه واردی است 
که در سـال های اخیر، فعالیت های جذابـی را در حوزه واقعیت افزوده 
انجام می دهـد. باوجود اینکه این شـرکت تاکنـون 2.3 میلیارد دالر 
برای تولید هدسـت های واقعیت افزوده، سرمایه جذب کرده است، اما 
مدیرعامل این شرکت از رویکرد باِز خود در قبال جذب سرمایه   بیشتر 

صحبت می کند.
در گفت وگویـی که رونـی ابویتز با نشریهی فایننشـال تایمز انجام 

داده، وی گفته است:
شـرکت هایی ماننـد ما تـالش می کنند تـا کاری را در ایـن مقیاس 
انجـام دهند و ما با برخی از بزرگ ترین شـرکت های فنـاوری دنیا در 
حال رقابت هستیم؛ از این  رو، احتماالً همیشه به صورت فرصت طلبانه 

به دنبال سرمایه خواهیم بود.
مدیرعامل مجیک لیپ در گفته های خود به شـرکت خاصی اشـاره 
نکرد، اما ذکر »بزرگ ترین شـرکت ها« احتماالً شامل اپل نیز می شود؛ 
اپلی که طبق گمانه زنی ها در حال توسـعه هدست واقعیت افزوده خود 
و معرفـی آن در آینده ای نزدیک اسـت. با این حـال، مجیک لیپ در 
قیاس با اپل به مراتب از منابع مالی محدودتری برخوردار است و همین 

امر موجب می شود تا دسِت آن ها برای انجاِم هر کاری باز نباشد.
ابویتز در این گزارش از سـرمایه  بسـیاری که ذخیره دارند، صحبت 
کرده اسـت، اما او به این موضوع اشـاره کرده که سـرمایه گذاری های 
بیشـتر به آن ها اجازه خواهد داد تا دامنه  فعالیت های شان را در سطح 
بین المللی گسـترش دهند و به سـاخت محصـوالت جدید و آموزش 

نحوه  کار مشتریان با هدست های واقعیت افزوده بپردازند.
هیجـان زیادی که مجیک  لیـپ در بازار ایجاد کرده، باعث شـده تا 
بسـیاری از سـرمایه گذاران موضع مثبتی نسبت به این شرکت داشته 
باشـند. سیستم خالقانه  مجیک لیپ برای هدست های واقعیت افزوده 
نگاه هـای زیـادی را به خود جلب کرده اسـت؛ این هدست ها شـامل 

عینک و رایانه  مدوری می شوند که روی کمربند قرار می گیرد.
در یک نمایش آزمایشی از منظومه  شمسی، مجیک لیپ پروژه ای را 
به نمایش درآورد که کاربر در آن می توانست در محیط واقعی با اشیای 

سه بعدی به صورت یکپارچه تعامل داشته باشد.
حـال هدسـت های این شـرکت پـس از تالش 8 سـاله قرار اسـت 
به زودی به بازار عرضه شـوند. اولین موج از هدسـت های مجیک لیپ 
از روز چهارشـنبه بـا قیمت 2295 دالر برای پیش خرید در دسـترس 
قرار خواهند گرفت. در نقدهای اولیه ای که از هدسـت منتشـر شده، 
بازخوردهـا ترکیبی بوده و در حالی که برخی هدسـت این شـرکت را 
عالی عنوان کرده اند، عده ای دیگر سـاخته  Magic Leap را تنها یک 

محصول عادی و نه قدمی اساسی روبه جلو معرفی کرده اند.
ابویتـز به فایننشـال تایمز گفته اسـت که موج اول این هدسـت ها 
به جای مشتریان عادی، توسعه دهندگان و خالقین محتوا را هدف قرار 

می دهد:
آیا ما به دنبال سـودآوری فوری یا رشد درآمد و نوآوری هستیم؟ ما 
آنچه که شرکت های بزرگ در گذشته انجام داده اند، مطالعه می کنیم و 

فعاًل این موضوعی است که در مورد آن در حال تفکر هستیم.

پذیرش موانع و چگونگی تاثیر آن بر پیشرفت کسب وکار

مدیرعامل مجیک لیپ 
 در قبال جذب سرمایه 

 رویکردی باز دارد

نگــــاه

تس��هیالت پرداخت ش��ده توس��ط ش��بکه بانکی کش��ور ب��رای حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان از خردادماه سال 139۶ تا خردادماه سال جاری، به 

50084.4 میلیارد ریال رسید.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، تسهیالت پرداخت شده 
توسط شبکه بانکی کشور برای حمایت از شرکت های دانش بنیان از خردادماه 

سال 139۶ تا خردادماه سال جاری، به 50084.4 میلیارد ریال رسید.
تسهیالت پرداختی بانک های خصوصی23۶05.5 بوده است.

مؤسسات اعتباری نیز 14825.7 به این شرکت ها پرداخت کردند.
همچنین میزان تسهیالت پرداختی توسط موسسات اعتباری در بازه زمانی 

یادشده 11۶53.2 میلیارد ریال بوده است.

 بیش از 5۰هزار میلیارد ریال تسهیالت
به شرکت های دانش بنیان پرداخت شد



 امروزه حدود 300 میلیون ش��رکت در جهان وجود دارد، یعنی 300 
میلیون برند. برخی از برندها به بزرگی اپل و کوکاکوال هس��تند و برخی 
کسب و کاری کوچک تک نفره هستند. با این تعداد زیاد برند در جهان، 
پیداک��ردن و خلق کردن یک نام تجاری منحصر به فرد کاری دش��وارتر 
می ش��ود. پس چطور می توان یک نام تجاری شایسته خلق کرد؟ چطور 

می توان در بازی نام ها شرکت کرد و برنده شد؟ 
ش��ما با برداشتن س��ه قدم آغاز می کنید: قدم اول، باید انتخاب کنید 
چه نوع نامی می خواهید. هفت دس��ته متفاوت از نام های تجاری وجود 
دارد و تقریبا تمامی برندها در جهان در یکی از این دسته بندی ها قرار 

می گیرند.
نام های تجاری هم نام با ش��خص عنوان گذار مانن��د بِربِری و دیزنی، 
که تصورات و باورهای بنیان گذارش��ان را مجسم می کنند. اگر احساس 
تنبل��ی می کنید ی��ا اعتماد به نف��س باالیی دارید، این نام ها مناس��ب 
شماس��ت. آدیداس کمی منحصر به فرد  تر اس��ت، این نام از اس��م ادولف 
دس��لر بنیانگذار ش��رکت آدیداس گرفته شده اس��ت. و اما شرکت تزال 
توس��ط نیکوال تزال بنا نشده، نیکوال در سال 1943 فوت کرده بود. بلکه 

این نام ادای احترامی است به دستاوردهای الکترونیکی نیکوال تزال.
نام ه��ای توصیفی مانند خط��وط هوایی آمریکا یا ش��رکت هوم دیپو 
«فروشگاه لوازم خانگی« دقیقا به شما می گویند شرکت چه کاری انجام 
می دهد، اما این نام ها ممکن است تلفظی دشوار و طوالنی داشته باشند 

و حفظ و مالکیت آنان دشوار باشد. 
نام های س��رواژه مانند ج��ی ای «GE« و بی پ��ی «BP« مدل کوتاه 
ش��ده نام های توصیفی هس��تند. برخی از س��رواژه ها با تدبیر بیشتری 
انتخاب می شوند، برای مثال مرغ سوخاری کنتاکی به «KFC«خالصه 
ش��ده است زیرا مرغ س��وخاری چندان س��الم به نظر نمی رسد و بانک 
هنگ کنگ و ش��انگ های به «HSBC« تبدیل می ش��ود تا به گسترش 

جهانی بانک کمک کند.
نام های حقیقی مانند اوبر و اسلک کلماتی هستند که دقیقا از فرهنگ 
لغت بیرون کش��یده شده اند و بیانگر ویژگی ها یا منافع شرکت هستند. 
اوبر از لحاظ لغوی به معنای نمونه برجس��ته اس��ت و برای شرکتی که 
آرزوهای بزرگ گس��ترده جاه طلبانه فراتر از خدمات حمل و نقل دارد. 
ممکن اس��ت کلمات حقیقی ایده خوبی به نظر برسند اما در دنیایی که 

300 میلیون شرکت حضور دارند، پیدا کردن یک نام کار سختی است. 
سخت است در میان کلمات فرهنگ لغات نام حقیقی تازه ای پیدا کنید.
نام ه��ای ترکیبی مانند فیس بوک و ری بن که از چس��باندن دو کلمه 
ساخته شده اس��ت. این نام ها شبیه ضربه ای دوگانه هستند و در خاطر 
باق��ی می مانند. از آنج��ا که پیدا ک��ردن نام های حقیقی دشوارس��ت، 
شرکت هایی مانند کلیِنکس و پینترست برای تاثیر گذاری با تغییر دادن 
حروف، اضافه یا حذف کردن حروف کلمات جدید ابداع کرده اند. از آنجا 
که ابداع کردن نام می تواند بسیار منحصربه فرد باشد اما اگر دقت نکنید 
ممکن است نام های ابداعی شما شبیه مواد  دارویی به نظر برسد یا بدتر 

از آن شبیه نام نیمکتی ساخت ایکیا. 
نام ه��ای تداعی کنن��ده بازتاب��ی هس��تند از معن��ای تصوی��ری برن��د. 
رودخان��ه آمازون در آمری��کای جنوبی بزرگ ترین رودخانه جهان اس��ت، 
 بنابرای��ن می تواند نام مناس��بی برای بزرگ ترین منتخ��ب کتاب ها، لباس
محتوا و . . . باش��د. ش��باهنگ «Sirius« نام درخشان ترین ستاره است و 
بنابراین در ش��بکه های رادیویی می توانید از طریق آنها به برجس��ته ترین 
س��تاره های موس��یقی و س��رگرمی گوش بس��پارید.  رد بول تداعی کننده 
نوشیدنی با ویژگی های مشابه گاو نر از جمله قدرت و اعتماد به نفس است. 
نام برخی از برندها از زبان های غیرانگلیس��ی گرفته  شده است. مانند 
سامس��ونگ که در زبان کره ای به معنای سه س��تاره است، لگو در زبان 
دانمارک��ی به معنای خ��وب بازی ک��ردن، زاپوس از کلمه اس��پانیایی 
ساپاتوس، به معنای کفش گرفته شده و شرط می بندم که نمی دانستید 
هلو از یک ضرب المثل چینی گرفته ش��ده است، هلو نام توپی است که 

برای نگهداری اشیای قیمتی و گرانبها استفاده می شود.
در نهایت، گونه هفتم نام های انتزاعی هستند، نام هایی مانند رولکس 
و کداک. این نام ها هیچ گونه معنای ذاتی و درونی ندارند بلکه با تکیه بر 

قدرت آوایی نام های تجاری قدرتمندی خلق می کنند. 
خ��وب، وقتی تصمیم گرفتید چه نوعی از ن��ام تجاری را می خواهید، 
باید تصمیم بگیرید که نام تجاری ش��ما چه می خواهد بگوید و بی شک 
بس��یار وسوسه انگیز است که نامی خلق کنید تا گویای آن باشد که چه 
کسی آن را خلق کرده یا شما چه می کنید یا کجا فعالیت می کنید. اما 
بهتری��ن نام های تجاری توصیف نمی کنند، آنه��ا بیانگر ایده های بزرگ 
هستند، ایده هایی که به خواسته ای احساسی ترجمه می شوند؛ نایکه به 
پیروزی مرتبط می شود «گرفته شده از نام الهه پیروزی یونانی«، گوپرو 
در مورد دالوری و قهرمانی اس��ت، اپل به س��ادگی و سودمندی مربوط 
می ش��ود، و گوگل از اصطالحی در ریاضی گرفته ش��ده است که بیانگر 

ع��دد یک با صد صفر در جلوی آن اس��ت، خ��وب چنین عدد بزرگی از 
نگرش وسیع شرکت پش��تیبانی می کند که قصد دارد اطالعات جهانی 

را سازماندهی کند.
بدین ترتیب اگر شما به فکر برند تازه خود هستید، با دقت فکر کنید 

و از خودتان بپرسید ایده بزرگ شما چیست؟ 
در گام س��وم می بایست بررسی کنید که نام تجاری شما قبال انتخاب 
نشده باشد. شاید مجبور شوید صدها نام بسازید و شایدها هزاران نام تا 
اینکه نامی از پیش انتخاب نش��ده و قایل دسترس پیدا کنید و نکته ای 
که نباید فراموش نکنید این اس��ت که معنای نام تجاری خود را بررسی 
کنید تا در دیگر زبان ها یا کش��ورها بار معنایی منفی نداشته باشد. شما 
نمی خواهید که با نام تجاری ش��رم آوری شکست بخورید، مانند نام این 
برند دس��تمال توالت در س��وئد «کرپ در انگلیس��ی به معنای بنجل و 

بی ارزش است.« 
و در آخر چند کلمه در مورد الفبا. شرکت مادر گوگل در حال حاضر 
یکی از باارزش ترین شرکت های دنیاست. در مورد استراتژی کسب و کار  
بسیار گفته شده و نوشته شده است اما من می خواهم درباره نام تجاری 
چند کلمه ای حرف بزنم. آیا الفبا «آلفابت« نام تجاری مناس��بی است؟ 
اول از هم��ه این نام یک ایده اس��ت. همانطور که هم��ه می دانیم الفبا 
مجموعه ای از حروف اس��ت که پایه و اساس تمامی زبان ها و ارتباطات 
را ش��کل می دهد. دوم، این نام با ش��رکت های زیرمجموعه پیوند برقرار 
می کند، جی به نش��انه گوگل، سی به نشانه کالیکو، ان به نشانه نکست 
و الی آخر و سوم، این نام سرمایه گذاران وال استریت را تشویق می کند 
س��هام این ش��رکت را خریداری کنند و به س��ود فراوان دس��ت  یابند، 
سهامی که عملکرد بهتری از دیگر شرکت ها خواهد داشت. و در نهایت 
این نام تجاری خود یک واژه حقیقی از فرهنگ لغت است که این روزها 

کمتر پیدا می شود. 
حال، تنها یک مساله در مورد الفبا باقی می ماند. شرکت خودروسازی 
بی ام  دبلیو مالک سایت «alphabet.com« است، اما مساله اینجاست 
ام��روزه دات کام به تنهای��ی چندان اهمیتی ن��دارد، در زمانه ای که ما 
از طریق جس��تجو در گوگل به خواس��ته های مان می رس��یم و از طریق 
رس��انه های اجتماعی و برنامه های تلفن های همراه هوش��مند با برندها 
ارتباط برقرار می کنیم، بنابراین شرکت  آلفابت سایت آلفابت دات کام را 
به فراموشی می سپارد و در عوض سایتی با آدرسی کوتاه تر و منحصربه 

.»ABC.XYZ» فردتر تاسیس می کند
 youtube: منبع

ارتقای نتایج تبلیغات با استفاده از کاریکاتور 
و کمیک

آخرین باری که یک پی��ام بازرگانی را به خاطر آوردید، چه 
زمانی بود؟ آیا این آگهی محصول را به ش��کلی جدی معرفی 
ک��رده بود یا اینکه قدری طنز در آن دیده می ش��د یا ش��اید 

حتی لبخند را بر لبان تان آورده باشد.
اکثر تحقیقات در حوزه بازاریابی استفاده از طنز در تبلیغات 
را تایی��د می کنند. ولی با این حال برخی از اس��اتید اهل فن 
اعتقاد دارند که طنز موجب حواس پرتی می شود. دلیل بسیار 
س��اده اس��ت، تقریبا غیرممکن اس��ت که چیز خنده داری را 

فراموش کنیم، خصوصا اگر یک کاریکاتور باشد. 
پس چرا صاحبان مش��اغل و کس��ب وکاره��ای کوچک از 
کارت��ون و کاریکاتورهای بیش��تری در تبلیغات و آگهی های 
خود استفاده  نمی کنند؟ ش��اید نمی خواهند خود را با گفتن 
یک لطیفه بد یا بی مزه به خطر بیندازند، که این مس��اله قابل 
درک است. با این همه می توان کارتون و کاریکاتورهایی خلق 
کرد که به کس��ی توهین نکند یا شاید کارتون های موجود، با 
پیام بازاریابی و یا برند اکثر بازاریابان همخوانی نداشته باشد. 
این مساله را می توان با ساختن کارتون های سلیقه ای اصالح 
ک��رد. اما این کار هم هزینه بر اس��ت و البته از کجا می توانید 
یک نقاش یا کاریکاتوریس��ت خوب پیدا کنید؟ ما به شما یاد 
خواهیم داد که چگونه این کار را انجام دهید، اما پیش از آن 

باید متوجه شوید که چرا این کار ارزشش را دارد. 
بنا بر نظر کاریکاتوریس��ت و بازاریاب مشهور، استو هاینکه، 
اس��تفاده از کارتون ه��ا در تبلیغ��ات دیجیت��ال تاثی��ر قابل 
مالحظه ای بر نرخ پاسخگویی دارد. او به زمانی اشاره می کند 
ک��ه ش��رکت Sandler Training ب��ه اس��تفاده کردن از 
کارت��ون و کاریکات��ور رو آورد. ارتقای پاس��خگویی به میزان 
100درصد و بازگش��ت س��رمایه برابر با 8000درصد بود، که 
این آمار بس��یار تاثیرگذار بود. تمام کسب و کارهای کوچک 
نتایجی مش��ابه نخواهن��د گرفت، اما چه کس��ی افزایش نرخ 

پاسخگویی را حتی به مقدار 20درصد دوست ندارد؟
چه چیزی واقعا خنده دار است؟

تنها ی��ک عنوان و نمایه س��اده برای تعری��ف کارکرد یک 
کارت��ون وج��ود دارد. هنگامی که به یک کارتون دسترس��ی 
می یابید، چگونگی تطابق آن با سه دسته بندی زیر را بررسی 

کنید.
1. آیا ممکن اس��ت توهین آمیز به نظر برس��د؟ احساسات 
مخاطب را تحریک نکنید و از ش��وخی هایی که امکان جدی 
ش��دن و ورود به مس��ائل تراژدیک را دارند، دوری کنید. این 
مس��اله می تواند منجر به نتایج برعکس ش��ود. عالوه بر این، 
از ش��وخی های سیاس��ی، مذهبی، نژادی، قومیتی، جنسی و 
جنس��یتی خودداری کنید. توهین به اف��راد با لطیفه هایی از 
این دس��ت هم می تواند بی مزه باشد و هم برندتان را متوجه 

آسیب کند. 
2.آیا از برندتان پش��تیبانی می کند؟ ش��وخی های کارتونی 
هرگز نباید به برندتان آس��یب برس��اند. کارت��ون و کاریکاتور 
را به عن��وان راهی برای افزایش مزایای محصوالت و خدمات 
خود ببینید. بگذاری��د که این کارتون ها مزایا و منافع مذکور 
را هم��راه با طنز بیان کنند. و درواقع طنز متوجه مس��ائل و 

مشکالت موجود باشد و نه متوجه مشتریان و محصوالت.
3. آیا س��رگرم کننده است؟ اگر به اندازه کافی خوش شانس 
باشید، طنزی را خلق می کنید که واقعا خنده دار باشد، اما در 
اکثر مواقع توانایی ایجاد چیزی را خواهید داش��ت که حداقل 
س��رگرم کننده و بامزه باش��د. مادامی ک��ه کار خود را به این 

شکل انجام می دهید، راه را اشتباه نرفته اید.
از کجا می توان یک کارتون خوب پیدا کرد

ش��ما می توانی��د کاریکاتوریس��ت های باتجرب��ه ای را برای 
 س��اختن کارتون ه��ای تج��اری در وب س��ایت هایی مانن��د

upwork.com و guru.com پی��دا کنید. هنگامی که از 
این وب س��ایت ها اس��تفاده می کنید، نیازهای خود را همراه 
با پارامتره��ای بودجه ای تان تعریف نمایید. کارتونیس��ت ها، 
نمونه هایی را به ش��ما نش��ان می دهن��د و توصیه های الزم را 
اع��الم می کنند؛ با ای��ن اوصاف فرصت خواهید داش��ت تا با 

هنرمندان بالفعل مصاحبه کنید.
هنگامی که یک کارتونیس��ت را انتخاب می کنید، معموال با 
آنه��ا به صورت دورکار فعالی��ت می کنید و این روند تا زمانی 
ادامه می یابد که پروژه با رضایت  ش��ما تمام شود. قیمت یک 
کارتون می تواند بین 25تا 50 دالر باشد و می توان از آن برای 

مقاصد برندینگ مختلف استفاده کرد.
هنگامی که با یک کارتونیست تجاری کار می کنید، توصیف 
روش��نی از برند و بازارتان ارائه کنید؛ بگذارید کارتونیست تان 
نقطه تمایز کس��ب و کار شما از رقبای تان را به خوبی متوجه 
ش��ود. عالوه بر ای��ن، فهرس��تی از نکات مهمی ک��ه مزایای 
محصوالت و خدمات تان را نش��ان می دهد، برای کارتونیست 

مدنظرتان تعریف کنید.
هنگامی که دو یا س��ه کارتون داشته باش��ید، می توانید با 
توجه به مقاصدتان، نحوه کارکرد آنها را مش��خص کنید. باید 
آنها را به چند نفر نش��ان دهید و واکنش شان را ببینید. اگر 
این افراد لبخند زدند و خندیدند، و توام با آن محصول تان را 
شناس��ایی کردند، می توان نتیجه گرفت که برای انتشارشان 

آماده هستید. 
بخندید تا دنیا به روی تان بخندد

هنگام��ی که از یک کارت��ون در تبلیغات و آگهی های خود 
اس��تفاده می کنید، توجهات و عالیق مخاطب را به خود جلب 
می کنی��د. من مزایای محص��ول و خدمات را ب��ه گونه ای به 
اشتراک می گذارم که به خاطر بماند و بامزه باشد، و در نهایت 
مخاطب و یا خواننده را درگیر کند. اضافه کردن شوخی و طنز 

لبخند را به لبتان می آورد و موجب سودآوری تان می شود.
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بازاریابان داخلی بخاطر داش��تن قابلیت عملکردی چندگانه و ظرفیت 
توج��ه کوتاه، محتوای کوتاه را به عن��وان بهترین راه برای فراهم کردن 
اطالع��ات ب��رای م��ردم و جلوگیری از ص��رف بیش از حد زم��ان آنها، 

پذیرفته اند.
مردم مش��غله های بسیاری دارند و برای جلب توجه آن ها موجز بودن 
ضروری اس��ت، اما هنگامی که نوبت به رده بندی جست وجو و ترافیک 

ارگانیک می رسد، این فرض چندان دور از واقعیت نیست.
اگرچه همچنان پست ها و محتواهای کوتاه مورد نیاز هستند، اما نیاز 
بازاریابان به محتواهای بلند رو به افزایش اس��ت، چرا که استفاده از این 
نوع محتوا موجب می ش��ود پست ها در موتورهای جست وجو رتبه بندی 

باالتری داشته باشند. «که این مساله در گوگل مشهودتر است.«
از آنجایی که وبالگ ه��ا منبع اطالعاتی قابل قبول و قابل اعتمادتری 
هس��تند، رقابت بر س��ر جلب توجه مخاطبان نیز رو به افزایش است. با 
در نظر داش��تن این مس��اله می توان به این نتیجه رسید که رتبه بندی 
جس��ت وجوی باال یکی از س��اده ترین راه ها برای جلب توجه مخاطبان 

است. که این به نوبه خود به معنای بازگشت به محتواهای بلند است.
البته که محتوای بلند نیازمند کار بیش��تری است، اما با خواندن این 

مقاله متوجه خواهید شد که چرا ارزش بیشتری دارد.
چرا باید محتوای بلند منتشر کنید

پس��ت هایی که تعداد کلمات ش��ان بین 1200 تا 2000 کلمه باشد، 
غالبا با عنوان محتوای بلند ش��ناخته می ش��وند. هرچند که این قاعده 
در حال تغییر اس��ت و استاندارد جدید چیزی مابین 3000 تا 10000 

کلمه خواهد بود.
س��ه س��ال قبل که بازاریابی داخلی هنوز جوان بود و به اندازه امروز 
پذیرفتنی نبود، این تکنیک به کار می  آمد. در حقیقت، این راهنمای ما 

برای تولید محتوا در IMPACT بوده است.
م��ا ب��ا اس��تفاده از منابعی که در اختی��ار داریم، هر هفته دو تا س��ه 
پست کوتاه منتشر می کنیم. تولید این مقاالت آسان بود، در موتورهای 
جست وجو رتبه بندی خوبی داش��تند و بازگشت سرمایه شان نیز عالی 

بود، اما اوضاع به همین منوال ادامه پیدا نکرد. 
شرایط تغییر کرد، تا اینکه مرا بر آن داشت تا...

مهمترین بخش این مقاله:
با افزایش تعداد شرکت هایی که از استراتژی بازاریابی داخلی استفاده 
می نمودند، میزان رقابت و اشباع محتوا نیز افزایش چشم گیری یافت. از 
س��ال 2013 موتورهای جست وجو پر از مقاالت کوتاهی شدند که البته 

عمده آنها بی کیفیت بودند.
پس گوگل با مش��کلی مواجه ش��ده بود؛ کاربران برای یافتن پاسخی 
برای پرس��ش های خود از این موتور جس��ت وجو استفاده می کردند، اما 
تنها چیزی که نصیب ش��ان می ش��د، همین متن های کوتاه، س��خیف و 

بی کیفیت بود. 
گوگل که همیش��ه اولین اولویت اش کاربران اش اس��ت، الگوریتم های 
ت��ازه ای طراحی کرد تا محتواها از لحاظ کیفیت دس��ته بندی ش��وند و 

باکیفیت ترین آنها در صدر فهرست واقع شود. 
امروزه، هنگامی که چیزی را در گوگل جس��ت وجو می کنید، مطالبی 
که برایتان نش��ان داده می ش��وند، در واقع مواردی هستند که از منظر 
گوگل باالترین درجه کیفی را دارا هستند و در اکثر مواقع این محتواها 

از نوع بلند هستند.
این مساله چالش بزرگی را برای بازاریابان پدید آورد. 

اگر قصد برد در این رقابت را داش��ته باشید، باید محتوایی با باالترین 
کیفیت ممکن تولید کنید. اغلب اوقات طول مقاله به عنوان یک فاکتور 
کیف��ی در نظر گرفته می ش��ود، پس اگر به دنب��ال مقاله ای با کیفیت 
هس��تید، مقاله 3000 کلمه ای را فدای ی��ک مقاله کوتاه 500 کلمه ای 

نکنید. 
با در نظر داشتن این مس��اله، نحوه بودجه بندی بسیاری از مشتریان 
IMPACT تغییر کرد. اکنون به جای اینکه هر هفته دو یا س��ه مقاله 

کوتاه منتشر کنیم، ماهانه دو تا چهار پست ارائه می کنیم.
این مقاالت بلندتر هس��تند «به طور متوسط 2000 کلمه«، به خوبی 
در مورد موضوعات ش��ان تحقیق ش��ده اس��ت، با دقت نگاشته شده اند، 
به غایت ارزش��مند هس��تند و از لحاظ کلمات کلیدی نیز بهینه س��ازی 

شده اند. بازگشت سرمایه حاصل از این کار بسیار چشمگیر بود. 
اما واقعا کسی پست های بلند را می خواند؟

احتماال االن این مس��اله ذهن تان را به خود مش��غول کرده است، در 
جواب باید بگویم که این موضوع برای خود من هم سوال بود. 

بگذارید صادقانه بگویم، احتماال اکثر مردم این کار را نخواهند کرد، اما 
علی رغم طول مقاالت، احتمال اینکه آنها را به اش��تراک بگذارند بیشتر 
اس��ت، که این به نوبه خود باعث می ش��ود بعدا دوباره به وب سایت تان 

برگردند و اطالعات خاصی را جست وجو کنند. 
در ای��ن مقاله من ب��ه صورت گام به گام به ش��ما توضیح خواهم داد 

که چرا باید ش��کل پس��ت های خود را از محتوای فرم کوتاه به محتوای 
بلند تغییر دهید.

1. محتوای بلند به میزان بیشتری به اشتراک گذاشته می شود
درک این مساله ساده است، محتوای بلند به شما مجال آن را می دهد 
که اطالعات بیشتری را بازتاب نمایید. هدف از نگارش مقاالت بلند این 
نیس��ت که به تعداد کلمات مشخصی برسید، بلکه بایستی تا جایی که 
می توانید اطالعاتی ارزشمند را ارائه کنید. که با این کار ممکن است از 

حد کلمات تعریف شده، تجاوز نمایید. 
نوش��تن مقاالت بلند به ش��ما این امکان را می ده��د تا در غالب یک 

پست، اطالعات را از سطح پایه تا پیشرفته منعکس نمایید.
فراه��م کردن چنی��ن اطالعات��ی موجب ج��ذب افراد بیش��تری به 
محتوای تان می ش��ود، آنان را به اش��تراک گذاری محتوا ترغیب نموده و 
BuzzS -  ررندتان را صاحب اعتبار می کند. در حقیقت، بنا به گزارش
mo هرچه محتوا بلندتر باش��د، به دفعات بیشتری به اشتراک گذاشته 

می شود.
2.محتوای بلند تاثیر فوق العاده ای در سئو دارد

تم��ام کلمات افزون��ه ای که در محت��وای بلند وج��ود دارند، فرصت 
بیش��تری را ب��رای رتبه بن��دی کلمات کلی��دی فراهم نموده و ش��انس 
دیده شدن محتوای مذکور را در موتورهای جست وجو افزایش می دهد.

بنی��اد serpIQ تحقیق��ی را در خصوص میانگین تع��داد کلمات در 
مق��االت و محتواه��ای موف��ق انج��ام داد و نتایج حاک��ی از آن بود که 
ای��ن مع��دل چیزی در حدود 2000 کلمه اس��ت. ی��ک دلیل دیگر که 
محت��وای بلند کارکرد موثری در گوگل دارد این اس��ت که مردم وقت 
بیش��تری را در وب س��ایت تان صرف می کنند. گوگل این فاکتور را نیز 
در الگوریتم ه��ای رتبه بندی خود لحاظ نموده و برای محتواهایی که به 

میزان بیشتری جلب توجه کنند، ارجحیت بیشتری قائل است. 
3. محتوای بلند به برندتان اعتبار می بخشد

به معتبرترین برندهای موجود در صنعت تان فکر کنید. وقتی که مردم 
به راهنمایی حرفه ای نیاز داشته باشند، به سراغ چه کسی می روند؟

در دنی��ای بازاریابی داخل��ی، HubSpot صاحب اعتبار اس��ت، اما 
برنده��ای دیگ��ری همچ��ون Kissmetrics و Moz نی��ز در فضای 
بازاریابی مجازی، برای خود اعتباری دست و پا کرده اند. نکته مشترکی 
که بین تمامی این شرکت ها وجود دارد این است که همه شان محتوای 

بلند تولید می کنند.
محتوای بلندی که این ش��رکت های معتبر تولید می کنند، معموال از 
نوع محتوای جامع اس��ت؛ و این بدان معناست که تمامی چیزهایی که 
نیاز دارید را پوشش داده و هیچ سوالی بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. 

هنگام��ی که بتوانید چنین پوش��ش قدرتمن��دی را در خصوص یک 
موض��وع ارائه کنید، خودت��ان را به عنوان یک بنی��ان حرفه ای معرفی 
می کنی��د، بنیانی که در م��ورد تمامی مس��ائل و مقوله های موجود در 

صنعت قابل اعتماد است. 
4. محتوای بلند رتبه بندی گفت وگوها را افزایش می دهد

اگ��ر فکر کردید که محت��وای بلند نمی تواند هیچ گون��ه تاثیر مثبتی 
داش��ته باشد، به خاطر داشته باش��ید که این نوع محتوا تاثیر زیادی در 

افزایش میزان گفتگوها دارد.
برای مثال شرکت Crazy Egg مشاهده کرد که با تغییر نوع محتوا 
ب��ه فرم بلن��د، میزان گفتگوها به مقدار 30 درصد افزایش یافته اس��ت. 
در ای��ن مورد، طول محتوای بلند بیس��ت برابر بیش ت��ر از محتواهای 

کوتاه بود. 
ب��ر طبق گزارش وبالگ��ی «Crazy Egg بار رس��انه ای به ما اینطور 
تلقین کرده است که مردم دیگر تاب تمرکز کردن را ندارند. در واقعیت 
نمی توانید صفحه ای بلند داش��ته باش��ید چرا که بس��یار خسته کننده 
خواه��د بود. در م��ورد وب س��ایت خانگی Crazy Egg قضی��ه از این 
قرار بود که مخاطبان س��واالتی بسیاری داش��تند و حداقل انتظارشان 

پاسخگویی به این سواالت بود«.
نکات دوس��ت داش��تنی بس��یاری در مورد محتوای بلند وجود دارد. 
اما هنگامی که افزایش طول محتوا مناس��ب و ضروری نباش��د این کار 

عاقالنه نیست. 
هنوز هم کیفیت بهتر از کمیت است

همان طور که قبال اش��اره کردم، هنوز ه��م کیفیت در صدر اولویت ها 
اس��ت. پس��تی کوتاه و س��ودمند بس��یار باارزش ت��ر از ی��ک محتوای 

خسته کننده و بی ارزش است. 
در حقیق��ت، بس��یاری از مواقع به نفع کس��ب و کارتان اس��ت که از 
محتواهای کوتاه اس��تفاده کند. به بیان دیگر باید این قابلیت را داش��ته 
باش��ید که بس��ته به موقعیت و هدفتان، نوع محتوای مطلوب را تعیین 

نمایید. 
هدف غایی این اس��ت که به موضوع وفادار باش��ید، اطالعات الزم را 
ارائه کنید و هیچ س��والی را بدون پاس��خ نگذارید. حال فرقی نمی کند 
ک��ه این کار را ب��ا ۶00 کلمه انجام دهید یا ب��ا ۶000 کلمه. وقتی که 
می دانید محتوای باارزشی را تولید می کنید، زیاد خود را با تعداد کلمات 

درگیر نکنید.

چگونه محتوای بلند و در عین باکیفیت تولید کنیم
تولی��د محتوای بلند در مقایس��ه با محتوای کوتاه ب��ه زمان و تالش 
بیش��تری نیاز دارد، اما این کار آنقدر هم که ممکن اس��ت در آغاز فکر 

کنید، دشوار نیست. 
اولین قدم برای انجام این کار، ویرایش پست های وبالگ است. 

ب��رای مثال، ممکن اس��ت در وب س��ایت یا وبالگ ش��ما، محتواهای 
قدیمی ای وجود داشته باش��ند که علی رغم داشتن اطالعاتی ارزشمند، 
چن��دان جلب توجه نکنند. این محتواها را با هم ترکیب نموده و آنها را 

به یک محتوای کامل و جامع تبدیل کنید.
ای��ن کار نه تنها به صرفه جویی در زم��ان کمک می کند بلکه موجب 

احیای پست های قدیمی تان می شود. 
یک گزینه دیگر این اس��ت که فردی را برای نگارش محتواهای بلند 
اس��تخدام کنید، اما فارغ از روند مدنظرت��ان، همواره به این چهار نکته 

توجه داشته باشید:
1. هدف داشته باشید

اولی��ن چیزی که باید به هن��گام نگارش یک محت��وای بلند در نظر 
داش��ته باشید، هدف تولید آن اس��ت. آیا می خواهید میزان ترافیک تان 
افزای��ش دهید؟ آیا قصد فروش کاال یا خدمات مش��خصی را دارید؟ آیا 
می خواهی��د مخاطب��ان را از برندتان آگاه کنید؟ آی��ا این هدف به یک 
محتوای بلند نیازمند اس��ت؟ پیش از اینکه نوشتن محتوا را آغاز کنید 

تمامی این مسائل را برای خودتان حل کنید.
2. یک موضوع انتخاب کنید

قدم بعدی انتخاب موضوعی اس��ت که مشتریان و مخاطبان تان به آن 
عالقه مند باش��ند و به اندازه  نگارش یک متن 1200 تا 4000 کلمه ای 

ظرفیت داشته باشد. 
از طری��ق روش های زیر می توانید ب��رای انتخاب موضوع ایده دریافت 

کنید:
جست وجوی واژگان کلیدی

داده های تحلیلی تان
وب سایت رقیبان تان

3. محتوای تان را چارچوب بندی کنید
وقتی که برای نگارش محتوای بلند خود طرح و نقش��ه داشته باشید، 
روند بس��یار س��اده خواهد بود. همچون نوش��تن یک مقاله دانشگاهی، 
موض��وع خاص��ی را پیش گرفته و اطالعاتی را در خصوص آن پوش��ش 
م��ی دهید، این عم��ل نظم کارتان را افزایش داده و باعث می ش��ود از 

هدفتان دور نشوید. 
محتوای خود را به بخش های مختلفی تقسیم کنید و به هر بخش به 

عنوان یک محتوای کوتاه نگاه کنید. 
4. به جلوه های بصری توجه داشته باشید

اگ��ر واقعا می خواهید مردم محتوایی را که برای آن زحمت بس��یاری 
کشیده اید بخوانند، باید این کار را برایشان آسان کنید. بهترین راه برای 

انجام این کار استفاده از جلوه های بصری است. 
متن واره ها زش��ت و زننده هستند. «حتما دلیلی وجود دارد که حتی 
کتاب ه��ای لغت هم دارای عکس و جدول هس��تند« پس از جلوه های 

بصری استفاده کرده و تاثیرگذاری محتوای تان را چندبرابر کنید. 
•سعی کنید جمالت تان کوتاه و مختصر باشند

•سعی کنید هر پاراگراف دو یا سه جمله ای باشد
•از عناوین و س��رتیترها استفاده کنید تا همه چیز سازمان یافته باشد 

و بررسی متن آسان شود
•از ابزارهای درشت نویسی، کج نویسی و .. استفاده کنید

•برای نمایش ایده های خود از تصاویر و جلوه های گرافیکی اس��تفاده 
کنید

•از ویدیوهای متناسب و مرتبط استفاده کنید
•برای تس��هیل بررسی متن، از فهرس��ت هایی همچون چیزی که در 

حال خواندن آن هستید استفاده کنید
جلوه های بصری عالوه بر این که درک موضوع و پیکره متن را تسهیل 
می کنند، رتبه جس��ت وجوی محتوای ت��ان را نیز افزایش می دهد. بنا بر 
تحقیقات صورت گرفته، صفحات و محتواهای محبوب به طور میانگین 

9 تصویر دارند. 
نتیجه گیری

منظور من را اش��تباه برداشت نکنید، محتوای کوتاه اساسا بد نیست، 
اما اگر در اس��تراتژی بازاریابی تان خالئی ب��ا عنوان محتوای بلند حس 
می ش��ود، باید بگویم که کسب و کارتان را دستخوش قضاوت اشتباهی 

نموده اید.
با در نظر داش��تن اینکه محتوای بلند از منظر موتورهای جس��ت وجو 
کارکرد بهتری دارد، میزان اشتراک گذاری اجتماعی را افزایش می دهد 
و میزان صرف زمان در سایت را افزایش می دهد، می توان به این نتیجه 
رس��ید که این ن��وع محتوا، بخش بااهمیتی از ترکیبات محتوایی ش��ما 
است. حال وقت آن رسیده است که بر روی محتوای بلند سرمایه گذاری 

نمایید، چرا که مزیت رقابتی قابل توجهی را برای تان فراهم می کند.
impactbnd: منبع

چگونه با 3 اشتباهی که موجب نابودی 
استراتژی بازاریابی تان می شود مقابله کنید

با وجود صدها پلتفرم، کانال، مخاطبان مختلف و انواع و اقسام پیام ها، ایجاد 
یک اس��تراتژی بازاریابی موفق ممکن اس��ت بسیار دش��وار باشد. در حقیقت، 
چالش هایی که درخصوص ارتقای استراتژی های بازاریابی وجود دارند، می تواند 
تا اندازه ای وحشت آور باشند که شرکت ها اشتباهات خویش را تکرار کنند. در 
اوایل امس��ال، ش��رکت MarTech بیان داشت که هم اکنون بیش از 5000 
پلتفرم وجود دارند که به کس��ب و کارها در دس��تیابی به اهداف بازاریابی شان 
کمک می کنند. تعجبی نیس��ت که تنها 9درص��د از بازاریابان می توانند فقط 
برروی یکی از این ابزارها تمرکز کنند. نتیجه این که برندها همچنان به توسعه 
دادن خود ادامه می دهند و سعی می کنند که استراتژی بازاریابی شان آنها را در 
مقابل مخاطبان هدف قرار دهد. اما این تنها مسیر ممکن برای منحرف کردن 
مسیر استراتژی بازاریابی نیست. هنگامی که کسب و کارها قصد افزایش سهم 
خود در بازار را دارند و می خواهند بازگشت سرمایه خوبی را تجربه کنند، این 

سه اشتباه معمول را مرتکب می شوند:
1. ارائه داده های مختصر

بس��یاری از کس��ب وکارها با وجود تالش های ش��تاب زده برای راه اندازی و 
پیاده س��ازی یک اس��تراتژی بازاریابی، نمی توانند زمان کافی را صرف تحقیق 
و جم��ع آوری داده نماین��د، اما داده ها هرچیز دیگ��ری را تحت تاثیر خود قرار 
می دهند. هانا پارک در وبالگ ش��خصی خود نوش��ت: «هرچ��ه میزان داده ها 
بیش تر و گس��ترده تر باش��د، در را به روی فرصت ها و چالش ه��ای تازه ای باز 
می کند و بازاریابان می توانند اطالعات بیش��تری را در مورد مصرف کنندگان و 
مشتریان خود کسب کنند.«  دقیقا به همین خاطر است که شرکت ها نباید در 
مسائل مربوط به حوزه جمع آوری داده خود را محدود کنند. برای مثال گاس 
و نیومان که یک ش��رکت مشاوره SEM اس��ت، هر کلمه کلیدی را به عنوان 
فرصت��ی برای جمع آوری داده های افزونه اس��تفاده کرده تا مخاطبان جدیدی 
را برای برندهای مختلف بیابد. نیروهای پیش��رفته و حرفه ای ش��رکت فناوری 
MASK را پیاده سازی کردند، که این کلمه مخفف «فهرست بزرگی از کلمات 
کلیدی سازمان یافته« است که به هر مشتری امکان می دهد توانایی بازاریابی در 
موتورهای جست وجو را به واسطه دستیابی به کلمات کلیدی جدید گسترش 
دهد. جمع آوری داده می تواند باعث ش��ود شرکت ها دیدگاه های ارزشمندی را 
از دس��ت داده و یا اینکه نتایجی اشتباه به دست آورند، خصوصا در مواقعی که 
قصد بررسی و تعیین نیازهای مشتریان خویش را دارند. برندها برای مبارزه با 
کمبود داده و اطالعات، باید تحقیقات اولیه و ثانویه داش��ته باش��ند. تحقیقات 
اولیه شامل ارائه پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مشتریان می شود و تحقیقات 
ثانویه مشتمل بر گزارشات مطالعه بازار و مقاالت است. یکی دیگر از راهبردهای 
کلی��دی، به کار بس��تن روش های تحلیلی اس��ت. ابزاره��ای تحلیلی می تواند 
 McKinsey فعالیت های شخصی س��ازی یک برند را ارتقا دهد، بنا به گزارش
Company & اس��تفاده از این ابزار می تواند س��ودآوری شرکت را به مقدار 

15درصد افزایش داده و هزینه های بازاریابی را به نصف کاهش می دهد. 
2. شکست در ارائه پیشنهادات فروش منحصربه فرد

متمرکز کردن ش��اخه های مختلف اس��تراتژی بازاریاب��ی یک برند باید یک 
نمای��ه ای واح��د را پدی��د آورد که از تف��اوت و تمایز ش��رکت از رقبای اش را 
تعریف کند. این پیش��نهاد فروش منحصربه فرد «USP« به مصرف کنندگان 
کمک می کند تا میان برندهای مختلف تمایز قائل ش��ده و بفهمند کدام برند 
توانایی برطرف کردن نیازهای ش��ان را دارد. وقتی که این USP در جای جای 
استراتژی بازاریابی و سیستم پیام رسانی شرکت نهادینه شود، حکم اصلی ترین 
رش��ته را در ریسمان ش��رکت ایفا می کند. بنیاد رشد کسب و کار بیان داشت 
که یک USP می تواند ماموریت برند را شناس��ایی و عنوان کند، اهمیت این 
مس��اله زمانی دوچندان می شود که موتورهای جست وجو مقایسه محصوالت 
براس��اس مش��خصه ها و قیمت را از هر زمان دیگری آسان تر می کند. هنگامی 
یک برند USP خود را راه اندازی می کند، باید از خود بپرس��د: چرا مردم ما را 
انتخاب می کنند؟ یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید کفش می تواند بر 
روی طول عمر محصوالت خود مانور دهد؛ یک ش��رکت دیگر می تواند بر روی 
گزینه های قابل تغییر و سلیقه ای محصول سرمایه گذاری کند. دانستن این که 
گروه اول، مصرف کنندگان بودجه محوری هستند و دنبال دوام محصول هستند 
و گ��روه دوم خریدارانی را مورد هدف ق��رار می دهد که بیش تر به ظواهر برند 
عالقه مند هس��تند، به ش��رکت ها کمک می کند تا جایگاه خود را در بازار پیدا 
کنند. پیاده سازی این صحیح این تکنیک بسیار اهمیت دارد، بر طبق گزارش 
ClickZ هنگامی که یک ش��رکت از تکنیک پیش��نهاد ارزش منحصربه فرد 

استفاده می کند، نرخ گفت وگوهای آن تا حدود 34درصد افزایش می یابد.
3.جست وجوی مشتریان جدید و نادیده گرفتن مشتریان فعلی

بن��ا به گزارش مرکز مطالعات کس��ب و کار هاروارد، بس��یاری از تحقیقات 
دریافته ان��د ک��ه حفظ مش��تری 5 تا 25 ب��ار ارزان تر و مقرون ب��ه صرفه تر از 
 Bain & Company به دست آوردن یک مشتری جدید است. نتیجه گیری
این اس��ت که نگهداری مش��تریان فعلی موجب ارتقای س��ودآوری شرکت ها 
می ش��ود. به رغ��م این یافته ها، اکث��ر طرح ریزی های بازاریاب��ی با هدف جذب 
مشتریان جدید پیاده س��ازی و اجرا می شوند. در حقیقت، اکثر کسب و کارها 
مشتریان فعلی خود را دست به سر می کنند تا به مشتریان جدیدی که جلوی 
در ایستاده اند سرویس بدهند. طبق تحقیقی که در موسسه Invesp انجام شد، 
احتمال اینکه شرکت ها بتوانند مشتریان فعلی خود را به مشتریان دائمی تبدیل 
کنند بیش از 70درصد اس��ت، این در حالی است که احتمال تبدیل مشتریان 
احتمالی چیزی در حدود 20درصد اس��ت. کسب و کارها برای استفاده بهینه 
از فرصت های موجود باید توجه خود را به مشتریانی متوجه کنند که در حال 
حاضر نقدینه شان را تامین می کنند. مشارکت مشتری در امر هدایت وفاداری 
مساله ای حیاتی است، بنابراین برندها باید هرچه در توان دارند را انجام دهند تا 
مشتریان فعلی خود را حفظ کنند. ارائه پیشنهادات ویژه، تخفیفات و یا فراهم 
کردن امکان دسترسی به کاالها و خدمات جدید به مشتریان، می تواند موجب 
بیدار ش��دن حس ارزش��مندی در آنها شود که این مهم نه تنها موجب تصفیه 
و بهینه س��ازی پیشنهادات برای سایر مش��تریان می شود، بلکه میزان وفاداری 
مصرف کنندگان را نسبت به برند افزایش می دهد. اما با این حال شرکت ها نباید 
تاکتیک های مشارکتی پایه را فراموش کنند: کمپین های ایمیلی، بازهدف گیری 
مخاطبان محصول و پرسش��نامه ها راه های سریعی برای تاثیرگذاری ذهنی بر 
افرادی است که میل و رغبت خویش را نسبت به محصول نشان داده اند. نیل 
پاتل، مش��اور و مدرس بازاریابی بیان می دارد که حتی واحد خدمات مشتریان 
نیز می تواند به عنوان یک واحد ابقای مش��تری عمل کند. اصالح اش��تباهات 
بازاریابی غیرممکن نیس��ت، اغلب اوقات تنها چیزی که نیاز است، آرام کردن 
رویه های اس��تراتژی بازاریابی است. بسیاری از برندها با جمع آوری داده، ایجاد 
تمایز بین خودش��ان و رقبا و حفظ تمرکز بر افرادی که موفقیت ش��ان را رقم 
زده اند، می توانند خود را به نقطه ای برس��انند که فعالیت های بازاریابی شان به 
entrepreneur: جای ایجاد آسیب، به کمک شان بیاید.                 منبع
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مارک آندریسن سرمایه گذار و کمک  موسس Netscape که دو سال 
گذشته را بجای توییت کردن به خواندن کتاب اختصاص داده است، در 
نهایت هفته گذش��ته رسانه های اجتماعی را شگفت زده کرده و فهرست 
کتاب هایی را که تاکنون خوانده است که خواندن آنها را به دیگران هم 

توصیه می کند، به اشتراک گذاشت.
آنگونه آندریس��ن می گوید این 27 کت��اب که حتی خاطرات هیالری 
کلینت��ون در تمرین��ات نیروی دریایی را هم ش��امل می ش��ود، باید در 

کتابخانه تان موجود باشند:
اس��طوره  رای دهندگان منطقی: چرا دموکراسی ها سیاست های غلطی 

را انتخاب می کنند، اثر برایان کاپالن - سال 2007
«طبقه متوس��ط آمریکا ناسیونال سوسیالیست هایی میانه رو هستند، 
که این نماینده دیدگاه اقتصادی و سیاسی آنان است. با در نظر گرفتن 
نظر عامه مردم، سیاس��ت های کشورهای دموکراسی جهان اول به شکل 

خارق العاده ای آزادی خواهانه هستند.« 
سودای ش��یطان: اس��تیو بانون، دونالد ترامپ و ظهور ملی گرایی، اثر 

جاشوا گرین - سال 2017
« بهترین کتاب منتشر ش��ده از سوی حزب جمهوری خواه، و بررسی 

عمیق ریشه های روشنفکری بانونیسم و ترامپیسم
مخ��روب: در مرکز کمپین شکس��ت خ��ورده هی��الری کلینتون، اثر 

جاناتان الن و امی پارنس - سال 2017
« بهترین کتاب منتشر ش��ده از سوی حزب دموکرات، که بیش تر در 
خصوص تاثیر پوشش رس��انه ای بر روی هک شدن ایمیل ها در مراحل 

پایانی مبارزه انتخاباتی است«.
هک: روایت داس��تان ک��ش و قوس هایی که موج��ب روی کار آمدن 

دونالد ترامپ شد، اثر دونا برزیل - سال 2017
«ش��ما س��ر جایتان نشس��ته اید و تعداد بازمان��دگان حمالت هک را 
بازش��ماری می کنی��د و موجب اضمحالل DNC در س��ال 201۶ می 

شوید«.
به دنبال هیالری: ده س��ال، دو کمپین ریاست جمهوری، و یک سقف 

شیشه ای بی نقص، اثر امی چوژیک - سال 2018
«در اتوب��وس و هواپیما با هیالری کلینتون. برمال کننده بس��یاری از 
حقایق و بس��یار جذاب و سرگرم کننده. می توان گفت تا اینجا، بهترین 

کتاب کمپین سال 201۶ بوده است«.
مرگ اس��رارآمیز اروپا: مهاجرت، هویت، اس��الم؛ اثر داگالس موِری، 

سال 2017
نقط��ه نظری بر سیاس��ت های حاکم بر امر مهاج��رت در اروپا، که بر 
دنیای واقعی اعمال می ش��وند. برای مثال همین چند روز پیش چیزی 
نمانده بود که مرکل از منصب قدرت عزل شود. ترکیب سطوح مختلفی 

از نقطه نظرات آمریکایی«.
وفاداری بیش��تر: حقیق��ت، دروغ و رهبری، اثر جیمز کومی - س��ال 

2018
«مس��لما همه داس��تان را می دانند، اما با نظر داش��تن تمایل طبیعی 

نویس��نده به پوشیدن کفش کتونی و منتشر نمودن تصاویر خودش، آیا 
به نظر شما، سال بعد هم چنین کارهایی را می کند؟

جنگ تمام عیار: روایت چگونگی غرق ش��دن طبقه سیاس��ی بریتانیا 
توسط برگزیت، اثر تیم شیپمن - سال 201۶

« انتحار اقتصادی یا آزادی ملی؟ پژواکی که به مدت چند دهه طنین 
انداز است«.

قضاوت سیاسی حرفه ای: فایده اش چیست؟ چطور بفهمیم؟ اثر فیلیپ 
ای تتالک - سال 2005

«تمام خبرگان و مفسران باید پیش بینی های خود را منتشر کنند، اما 
این کار را نمی کنند. به چه چیز باید توجه کرد و نس��بت به چه چیزی 

باید بی اهمیت بود.
چگونه زندگی کنیم: یا زندگی میش��ل مانتین در یک سوال و بیست 

بار تالش برای یافتن یک جواب، اثر سارا بِیکِول - سال 2010
«چگونه با مردم ارتباط برقرار کنیم، چگونه با خش��ونت کنار بیاییم، 
چگونه خود را با غم از دست دادن عزیزان وفق دهیم، تمامی صورت های 

یک سوال بزرگ تر: چگونه زندگی کنیم؟«
اما اگر خطاکار باشیم چه؟ : اندیشیدن پیرامون حال با فرض بر اینکه 

در گذشته هستیم، اثر چاک کالسترمان - سال 201۶
«مراقبه ای بس��یط پیرامون چگونگی تفکر در م��ورد این واقعیت که 
ش��اید به چیزهای غلطی باور داشته باش��یم. خواندن این کتاب دشوار 

است و چندان متواضعانه به نظر نمی رسد.«
اندیشیدن، سریع و آرام، اثر دنیل کانِمان - سال 2011

  «بررس��ی عمی��ق و دقیق فرآین��د تصمیم گیری در گونه بش��ر، که 
بواس��طه عدم توانایی تحقیقات روان شناختی متعدد به درستی تعریف 

نشده است.«
اندیش��یدن در خطر: تصمیم گیری هوشمندانه تر در شرایطی که تمام 

حقیقت را نمی دانید، اثر انی دوک - سال 2018
«راهنمای کامل حیطه های احتمالی ای همچون سرمایه گذاری مالی. 
بهترین نمایه بصری از نتایج بدی که حاصل رویه های س��ردرگم کننده 
و خروجی آن است. خواندن این کتاب به افرادی که در دنیای واقع کار 

و زندگی می کنند، توصیه می شود«.
پوس��ته بازی: تناقضات پنهان در زندگی روزمره، اثر نس��یم نیکوالس 

طالب - سال 2018
«بهترین کتابی که در نقطه مقابل کتاب قضاوت سیاس��ی حرفه ای از 

تتالک قرار می گیردم«.
راهنمای زندگی خوب: هنر باستانی لذت های رواقی، اثر ویلیام ایروین 

- سال 2009
« بهترین مرور و بررس��ی پیرامون فلسفه رواقی باستان و مدرن. شما 
نمی توانید مردم را کنت��رل کنید اما می توانید خودتان را کنترل کنید، 

پس این کار را انجام دهید«.
ش��جاعت دوست داشته نش��دن: پدیده ای ژاپنی که نحوه ایجاد تغییر 
در زندگی و دس��تیابی به ش��ادی واقعی را به شما می آموزد، اثر ایکیرو 

کیشیمی و فومیتاکه کوگا - سال 2013
«واقع��ا اث��ری بی نظیر اس��ت و قویا خوان��دن آن را ب��ه همه توصیه 

می کنم«.

12 قانون زندگ��ی: پادزهری برای بحران، اثر جردن بی پیترس��ون - 
سال 2018

« بازس��ازی نظریه ای برای پیشبرد شخصی در دنیای مدرن. از لحاظ 
کیفیت با کتاب شجاعت دوست داشته نشدن قابل مقایسه است.«

یک س��م بسیار گران قیمت: قتل الکساندر لیتویننکو و نبرد پوتین با 
غرب، اثر لوک هاردینگ - سال 201۶

«خوان��دن این کت��اب همچون داس��تان های ماجراجویان��ه کودکان 
لذت بخش است و بسیار با احوال امروزه موضوعیت دارد«.

تنها بازمانده: شاهد عینی عملیات بال سرخ و قهرمانان از دست رفته 
تیم دهم تفنگداران نی��روی دریایی ایاالت متحده آمریکا، اثر مارکوس 

الترل همراه با پاتریک رابینسون - سال 2007
«فیلم این کتاب خوب بود، اما خوِد کتاب غیرواقعی اس��ت؛ داس��تان 

زنده قهرمانان عالی رتبه آمریکا«
رزمندگان غیرنظامی: درونمایه ی داس��تان بلک واتر و روایت قهرمانان 

گمنام جنگ، اثر اریک پرینس - سال 2013 
«مبتنی بر بررسی های میولر کتابی به غایت متناسب است«.

روزهای خشونت: زیرزمین رادیکال آمریکا، اف بی آی، و عصر فراموش 
شده خشونت انقالبی، اثر برایان باروو - سال 2015

«چگونگی تبدیل سیاس��ت های ن��ژادی 19۶0 ب��ه بمب گذاری های 
تروریستی سال های 1970، به لطف دانشجویان مستعدی که اصول شان 

به کل فرو ریخت.
مسابقات سنگین: باطن اسطوره، نبرد 50 ساله بین مارول و دی سی، 

اثر رید تاکر - سال 2017
«تاریخچه کاری و خالقانه صنع��ت کتاب های مصور که در دهه های 

اخیر هالیوود را تسخیر کرد«.
توطئه: پیتر ثِییل، هالک هوگان، گاوکر و آناتومی دسیس��ه، اثر رایان 

هالیدی - سال 2018   
« تاریخچه فرهنگی و تکان دهنده  دسیسه ها، که با لنز بی رحم گاوکر 

به تصویر کشیده می شوند«.
زمانی که گرگ ها گاز می گیرند: دو میلیاردر، یک ش��رکت و یک نبرد 

وال استریتی اساطیری، اثر اسکات واپنر
«به هنگام خواندن این کتاب یک شیک آلوئه ورا بخورید«. 

تار عنکبوت: داس��تان وحشیانه یک نابغه ریاضی، گروهی از بانکداران 
نام��رد و یکی از بزرگتری��ن کاله برداری ها در تاریخ اقتص��اد، اثر دیوید 

انریک - سال 2017
«حماسه حساب سازی میلیارددالری در بازار مالی جهانی«

ظهور اَبَر انس��ان: رمزگش��ایی از دانش عملکردی انس��ان، اثر استیون 
کاتلر - سال 2014

«بررس��ی تکان دهنده حیطه هایی که نهایت عملکرد بش��ر به خاطر 
موقعیت روند به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.«

زندگی ک��ردن با تیم تفنگداران نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا: 31 
روز تمرین با سرسخت ترین مردان زمین اثر جسی ایتزر - سال 2015

«تمرین با تیم تفنگداران دریایی در زمس��تان نیویورک به مدت یک 
ماه چگونه است؟«   

entrepreneur: منبع

6 راهکار افزایش حس ارزشمندی در کارمندان

به عنوان رهبر تیم شرکت، یکی از مسئولیت های مهم شما افزایش 
روحیه تیم می باشد. یکی از راهکارهای موثر در این رابطه، ایجاد حس 
ارزشمندی می باشد. بدون شک افراد تحت این شرایط تمایل بیش تری 
به تالش داشته و این امر در راندمان آن ها تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
در همین راستا و در ادامه به بررسی ۶ راهکاری که می تواند ارزشمندی 

را برای کارمندان القا نماید، خواهیم پرداخت.
وظایف چالش برانگیز وضع نمایید 

این امر که افراد هر روزه یک کار تکراری را انجام دهد، بدون ش��ک 
در دراز مدت آن ها را خس��ته کرده و از انگیزه و خالقیت آن ها خواهد 
کاس��ت. تحت این شرایط هیچ پیشرفت و ش��کوفایی ای برای کارمند 
اتفاق نیفتاده و روند و عملکرد وی روندی یکس��ان را خواهد داشت. به 
هیمن خاطر بسیار مهم است که مدیریت همواره چالش های جدیدی 
را برای کارمندان خود مدنظر داشته باشد تا آن ها را از روزمرگی درآورد. 
در این رابطه توجه داشته باشید که ایجاد فضایی بهتر برای کارمندان 
با توجه به این امر که آن ها بازوی اجرایی ش��رکت محسوب می شوند، 
در نهایت به افزایش قدرت و جایگاه ش��رکت منجر خواهد شد. در این 
رابطه توجه داشته باشید که انجام کارهای جدید به میزان توانایی افراد 
خواهد افزود که این امر در میزان اعتماد به نفس آن ها نیز تاثیر بسزایی 
خواهد داشت که این خود رضایت شغلی آن ها را افزایش داده و شرایط 

کاری بهتری شکل خواهد گرفت. 
برای خود مشاورانی داشته باشید 

اگرچه در نگاه اول مدیران افرادی کامل و بی نقص به نظر می رسند، 
ب��ا این حال واقعیت این اس��ت که هر ف��ردی از ضعف هایی برخوردار 
بوده و همین امر باعث می ش��ود تا هیچ کسی نتواند به تنهایی تمامی 
کارها را انجام دهد. از جمله ضعف های مدیران عدم تمایل به استفاده 
از مش��اوران می باشد. درواقع آن ها این اقدام را نوعی ضعف تلقی کرده 
و به همین خاطر امکان رش��د بیش تر را از دست می دهند. با این حال 
واقعیت این اس��ت که این امر تنها به این دلیل خواهد بود که شما به 
علت مشغله کاری که دارید، قادر به توجه به بسیاری از نکات نخواهید 
بود که اهمیت استفاده از مشاور را به خوبی نمایان می سازد. به همین 
خاطر بهتر اس��ت تا در این رابطه واهمه ای نداش��ته و بررسی برخی از 
اقدامات را به آن ها واگذار نمایید. تحت این شرایط شما شاهد رسیدگی 
بهتر به تمامی امور خواهید بود. برای مثال ارتباط با تیم کاری از جمله 
مواردی اس��ت که مدیران ممکن اس��ت نتوانند به خوبی آن را دنبال 
نمایند. بدون شک عدم توجه کافی به این بخش نتایج منفی بسیاری را 
به همراه خواهد داشت. این امر در حالی است که مشاور شما می تواند 
آن را به خوبی پیگیری کرده و این باور را در ذهن افراد ش��رکت شکل 
دهد که برای ش��ما مهم می باشند. با این حال توجه داشته باشید که 
این اقدام تنها زمانی همراه با بهترین نتایج خواهد بود که به توصیه های 

مشاوران خود نیز گوش داده و اعتماد کافی به آن ها داشته باشید. 
  از اهمیت تشویق غافل نشوید

اگرچه در گذش��ته اغلب مدیران افرادی خش��ک، کامال مقرراتی و 
خش��ن تلقی می شدند. با این حال این سیاس��ت مانند بسیاری موارد 
دیگر در کس��ب وکار امروزی منقرض شده و الزم است تا مدیران رفتار 
خوبی با کارمندان خود داشته باشند. از جمله اقدامات ضروری که باعث 
می شوند تا کارمندان خود را برای شرکت مهم بدانند، تشویق عملکرد 
آن ها است. درواقع این امر تنها در رابطه با اقدامات مثبت و نتیجه بخش 
آن ها نبوده و حتی افراد شکست خورده نیز به بازیابی روحیه خود نیاز 
دارند. توجه داشته باشید که تیم شما همانند خانواده شما می باشند که 
باید به عنوان بزرگتر آن، همواره حمایت خود را به خوبی نشان دهید. 
نکته دیگری که در این رابطه الزم اس��ت تا مورد توجه قرار دهید این 
است که در این رابطه خود را با سیار شرکت ها مقایسه نگرده و با توجه 
به بودجه و امکانات خود در تالش برای بهترین تشویق ممکن باشید. 

  فرصت رشد و ترقی ایجاد نمایید 
امروزه ش��رکت های پیش��رو برنامه ریزی دقیق برای رشد و افزایش 
سطح مهارت های کارمندان خود دارند. علت این امر هم به این خاطر 
اس��ت که یک تیم قدرتمند تر، شرایط بهتری را برای شرکت به وجود 
خواهد آورد.توجه داشته باشید که امروزه شما در حوزه کاری خود تنها 
نیس��تید و این امر باعث می شود تا تقویت برندها در راستای رقابت با 
یکدیگر، ضامن بقای آن ها باش��د. به همین خاطر نباید تصور کرد که 
این اقدام، نوعی امتیاز صرفا برای کارمندات محس��وب می شود. نکته 
دیگری که باید نسبت به آن توجه داشته باشید این است که دانش در 
هر حوزه ای پایان نداشته و همواره مواردی جدید به آن اضافه می شود 
ک��ه این امر ضرورت به روز رس��انی را افزایش خواهد داد. بدون ش��ک 
کارمندانی که خود را در مسیر پیشرفت و ترقی حس نمایند، رضایت به 

مراتب بیش تری از کار خود خواهند داشت.
  تیم شرکت را در تصمیم گیری مشارکت دهید

تصمیم گیری ها هنگامی که با نظر و مشارک حداکثری همراه باشد، 
بدون ش��ک جامعیت و کاربرد بیش تری خواهد داشت. این امر نه تنها 
ریس��ک را کاهش خواهد داد بلکه در کارمندان نیز حس ارزشمندی را 
ایجاد خواهد نمود. درواقع این امر که نظرات افراد برای شما اهمیت اشته 
باشد، خود حسی فوق العاده را برای تیم شرکت به همراه خواهد داشت. 
با این حال توجه داشته باشید که این امر را به نحوه ای مدیریت نمایید 
که خود شما و کارمندان را از انجام وظایف اصلی دور نسازد. تحت این 
شرایط کارمندان به خوبی نسبت به اوضاع شرکت آگاه خواهد شد و در 

صورت وقوع یک شکست به مراتب بهتر با آن کنار خواهند آمد. 
  زمانی را برای مالقات با تک تک کارمندان اختصاص دهید 

اگرچ��ه برگذاری جلس��ات متعدد می تواند مفید باش��د. با این حال 
واقعهیت این اس��ت که در این گونه مواق��ع به علت حضور حدکثری 
کارمندان و زمان محدودی که وجود دارد، این احتمال هست که تمامی 
افراد موفق به بیان گفته های خود نش��وند. بدون ش��ک این امر با یک 
جس ناامیدی همراه خواهد بود. به همین خاطر و در راستای جلوگیری 
از وقوع چنین اتفاقی، توصیه می  ش��ود تا زمان های مش��خصی را برای 
مالقات با تمامی افراد شرکت مشخص کرده و با این کار زمان کافی را 

برای گفته های آن ها ایجاد نمایید. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید که به هر میزانی که ارتباط بهتری با 
کارمندان خود داش��ته باش��ید، به همان میزان نیز وفاداری و س��خت 

کوشی آن ها را تقویت خواهید نمود. 
bonnevie :منبع
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خ��ب، بیایید فرض کنیم که یک کس��ب و کار دورکاری را راه اندازی 
کرده اید و کارکرد خوبی دارید، اما اگر ش��ما هم مثل س��ایر کارآفرینان 
باش��ید، دست روی دس��ت نخواهید گذاش��ت، بلکه طالب رشد هرچه 
بیش��تر ش��رکت تان هس��تید، و یکی از تاکتیک های رش��د، استفاده از 

پرسنل دورکار است.
ح��ال نوبت به پیمایش می رس��د و پیمایش پرس��نل دورکار ش��امل 
عنوان کردن نیازهای بخصوصی می ش��ود که متفاوت از نیازهایی است 
ش��رکت های رو به رشد مرس��وم با آن مواجهه می شوند. این بدان معنا 
نیس��ت که ش��ما وظیفه پیمایش تیم را ندارید، بلکه بدان معناست که 
باید نسبت به کارمندان دورکار خود حساس باشید. چگونگی انجام آن 

در ذیل اشاره شده است:
عجله نکنید

لحظه ای که می فهمید کس��ب و کارتان عالوه بر رش��د برای توس��عه 
آماده ش��ده است، لحظه ای وحشت آور اس��ت. مشخصا رویکرد شما هم 
در جهت رش��د است. هرچند که توسعه، یک تصمیم منطقی و عقالنی 
اس��ت، اما مادامی که مرتبا مش��تریان مطلوب ت��ان را ناامید می کنید و 
توانایی جذب س��ود را آن طور که باید و ش��اید، ندارید، توسعه سریع به 

موفقیت خودکار برگردان نخواهد شد. 
لحظه ای به مثال ش��رکت میان وعده های س��المKIND فکر کنید. 
دنیل لوپتس��کی، مدیر این شرکت، در مصاحبه با آمریکای امروز گفت 
ک��ه در س��ال های اول فعالیتش به عنوان کارآفرین اش��تباهات فراوانی 
داشته است، که از جمله آنها می توان به تاکید و اصرار بر رشد و توسعه 
و همچنین قبول سفارش های بزرگی که آن زمان انجام شان غیرممکن 

بود، اشاره کرد. 
این شرکت هنگامی به موفقیت رسید که قدری از سرعت خود کاست 
و ب��رروی ارتق��ای کیفیت محصوالت خود تمرکز کرد، چرا که توس��عه 
نیازمند اس��تخدام نیروهای جدید، نوس��ازی س��اختاری ش��رکت برای 
اداره نی��روی کار جدید، ایجاد مرکز ارتباط و خدمات مش��تریان بوده و 
چالش های جدیدی نظیر نیاز به زیرس��اخت های تکنولوژیک سنگین را 
ایجاد می نماید. در مسیر توسعه، مواجهه با برخی از موانع و ناهمواری ها 
امری اجتناب ناپذیر اس��ت، ولی درگیر ش��دن با چند مانع در آِن واحد، 

کاری غیرعقالنی است.
هنگامی که با مسائل و چالش های جدید روبه رو می شوید، حتی زمان 

در دسترس تان از قبل هم کمتر می شود.
فضاهای فیزیکی را نادیده نگیرید

هنگام��ی که ی��ک ش��رکت دورکاری را هدایت می کنی��د، باید افراد 
جدیدی را اس��تخدام کنید، احتمال آن می رود که آنها در ش��هری که 
ش��ما هستید، نباشند. آنها ش��اید اهل یک قاره دیگر باشند. این مساله 
بدان معناست که محل های کاری فیزیکی همچون دفاتر کار، نامتناسب 

هستند، اینطور نیست؟

تجرب��ه من ثابت می کند که اینطور نیس��ت. واقعیت پیچیده تر از این 
حرفا است. برای مثال شرکت در زمینه محصوالت جدیدی آغاز به کار 
کرده است که این محصوالت تولید مشترک چندین شرکت هستند. که 
البته این ش��رکت ها معموال عالیق، ارزش ها و حیطه تخصصی مشابهی 
دارند. خب در چنین ش��رایطی اجاره کردن یک واحد بسیار ارزان تر از 
اجاره یک دفتر کار اس��ت. با داش��تن چنین مرکزی، می توانید جلسات 
س��االنه خود را با ش��رکت های ش��ریک برقرار کرده، کارمندان خود را 
فراخوانده و کارایی آنها را باال ببرید و همچنین با مشتریان تان به صورت 

حضوری دیدار داشته باشید. 
بنابراین داش��تن یک فضای کاری مش��ترک راه موثری است که هم 
مزایای دورکاری را فراهم می کند و هم اینکه هزینه های دفاتر کاری را 
بر دوش شرکت ها نمی  اندازد، اما با این امکان، شرکت  ها می توانند بدون 
پرداخت هزینه های گزاف، از مزایای دفاتر کاری هم بهره مند شوند. اگر 
این فضای مش��ترک رشد داشته باش��د، ما تصمیم به توسعه دادن آن 

گرفته و مرکز جدیدی را در یک نقطه دیگر از جهان برای ارتباط موثر 
با مردم و کارمندان تاسیس می کنیم. 

افراد مستعد و ماهر را استخدام کنید
هنگامی که یک کس��ب و کار را راه اندازی می کنید، هر یک پنی هم 
ارزش دارد. بس��یار مهم اس��ت که هم در آغاز فعالی��ت و هم به هنگام 
توس��عه ش��رکت، این چارچوب فکری را به خاطر داش��ته باشید. اغلب 
اوق��ات، کارآفرین��ان ترجیح می دهن��د نیروهای حرفه ای و مس��تعد را 
استخدام نکنند، چرا که دستمزدهای باال و مزایای شغلی، پرهزینه ترین 

قسم هر کسب و کار است. 
به  هر حال، تنها جایی که باید این طرز فکر را کنار بگذارید، به هنگام 
توسعه پرس��نل دورکارتان است. اس��تخدام نیروهای ضعیف در نهایت 
منجر به متضرر شدن تان می شود، چراکه اگر نیروهای ضعیف استخدام 
کنید، باید آن ها را آموزش داده و پیوس��ته فعالیت های شان را دیده بانی 
کنید و هزینه های ناش��ی از خطاهای کارمندان ضعیف واقعا سرسام آور 
است. این مسائل حتی می توانند نام و آبروی شرکت تان را لکه دار کنند. 
س��پس، با رشد کسب و کارتان، امکان اینکه خودتان شخصا کار تک 
ت��ک نیروها را دیده بانی کنید یا هنگام تعوی��ض نیروها، کارمند خوبی 

را جایگزین کنید، کم و کمتر می ش��ود.  این بدان معناست که باید در 
مورد استخدام نیروها، از همان ابتدا تصمیم درستی اتخاذ کنید. با این 
اوصاف بعد از هر استخدام نیروهای بهتری را جذب خواهید کرد و دیگر 

نیازی به فشار آوردن به کارمندان نیست. 
نکته دیگر این که یافتن پرس��نل خوب نیازمند پیش��نهاد منصفانه و 

حقوقی جذاب است. 
در زمینه فناوری های کیفی سرمایه گذاری کنید

به پاس خدمات پلتفرم هایی همچون گوگل داکس و اس��لک، کنترل 
و هدایت از راه دور کس��ب و کارها از هر زمان دیگری آس��ان تر ش��ده 
اس��ت. عمده این ابزارها رایگان بوده و یا اینکه به شدت مقرون به صرفه 
هس��تند. برای مثال نرم اف��زار Dropbox در ازای پرداخت ماهانه 20 
دالر، فض��ای ذخیره ابری نامحدودی را در اختیار تیم های حرفه ای قرار 
می دهد و Slack به کاربرانی که عضویت خود را از نس��خه رایگان ارتقا 
دهند، امکان می دهد تا صفحه نمایش چندنفره اشتراکی را تجربه کنند. 

هنگامی که ش��رکت تان رش��د می کند، به خودتان ترس راه ندهید و 
برروی فناوری ها و خدمات دیجیتال سرمایه گذاری کنید. در مقایسه با 
محیط های شغلی دفتری، امکان برقراری ارتباط و اشتراک گذاری نتایج 
کاری به صورت آنالین، در محیط های ش��غلی دورکار اهمیت بیشتری 

دارد. پس ابزارهای تان هم باید برای این کار متناسب باشند. 
یک فرهنگ سازمانی مثبت ایجاد کنید

در محیط ه��ای ش��غلی غیردورکار، حتی خارج از مس��ائل کاری هم، 
برهم کنش ه��ای اجتماع��ی به ص��ورت طبیع��ی اتف��اق می افتند. این 
برهم کنش ه��ای اجتماعی در نهایت فرهنگ س��ازمانی مختص فضای 
ش��غلی را رقم می زنن��د و این فرهنگ نقش بس��یار مهمی در موفقیت 

هر کسب و کار دارد. 
فرهنگ های سازمانی مثبت می تواند منجر به همکاری موثر و سودآور 
بین کارمندان شود. در حقیقت، بنا بر گزارش سازمان Gallup که در 
مجله Huffington Post منتش��ر ش��د، «نرخ غیبت در کارمندانی 
که با هم در ارتباط نیس��تند 37درصد بیش��تر اس��ت، میزان تصادفات 
49درصد بیش��تر و میزان خطاها ۶0درصد بیشتر است. در شرکت هایی 
که می��زان ارتباط کارمندان اندک اس��ت، میزان به��ره وری 18درصد، 

میزان سودآوری 1۶درصد و میزان رشد شغلی 37درصد کمتر است.«
البت��ه که ایجاد فرهنگ س��ازمانی مثبت حتی در کس��ب و کارهای 
غیردورکار هم به نوبه خود یک چالش اس��ت، اما در مورد ش��رکت های 
دورکاری ک��ه کارمندان آن حتی امکان س��الم کردن رودررو را ندارند، 
مس��ئله ای پیچیده تر است. ابزارهای مش��ارکتی همچون Slack به رغم 
فراهم کردن امکانات ش��غلی-مدیریتی، ابزار خوبی برای ایجاد فرهنگ 

سازمانی هستند. 
ایج��اد یک کان��ال غیرکاری در Slack ایده بس��یار خوبی اس��ت. با 
اس��تفاده از این پلتفرم می توانید مکالمات دوستانه ای را بین کارمندان 
خود ایجاد کرده و با آنها جلسات ویدئویی دوره ای داشته باشید، با این 

کار ارتباط اجتماعی بین کارمندان تقویت می شود. 
این جلسات آنالین موجب افزایش احترام و همکاری شده و به ایجاد 

فرهنگ سازمانی سودآور کمک می کند.
 به ضرورت های الزم برای آمادگی شغلی نیروهای جدید اهمیت 

دهید
ایجاد آمادگی ش��غلی در کارمندان جدید، برای تمام ش��رکت ها قدم 
بس��یار مهمی اس��ت، اما خطری که متوجه ش��رکت های دورکار است، 
بسیار بیشتر است. بسیاری از ش��رکت های غیردورکار به رغم رویه های 
آماده س��ازی مرس��وم، نیروهای تازه اس��تخدامی خود را ب��ه کارمندان 
ارشدش��ان می س��پارند تا آنها المان های غیررسمی فرهنگ سازمانی را 

به این نیروهای جدید انتقال دهند. 
ش��ما در جایگاه یک مدیر دورکار، به این المان آماده  سازی دسترسی 
بسیار کمتری دارید. به خاطر همین است که باید آماده سازی رسمی تان 
تا حد ممکن قوی باشد. توضیح کامل رویه ها و انتظارات شغلی ضرورت 
اس��ت. عالوه بر این، در نظر گرفتن کارمندان باتجربه به عنوان مسئول 

غیررسمی آموزش نیروهای تازه وارد، کمک بزرگی است. 
تفویض قدرت

در مراح��ل آغازین راه اندازی یک کس��ب و کار دورکار، س��ختگیری 
در کنترل امور می تواند نتایج خوبی داش��ته باش��د. با این کار مطمئن 
می ش��وید که حاصل کار کارمندان تان مطابق با استانداردها و رویه های 
اجرایی و برهم کنش های مش��تریان بوده و تمامی پروتکل ها به درستی 
اجرا می شوند، اما هرچه شرکت تان بیشتر رشد می  کند، داشتن کنترل 
مطلق برروی تمامی امور س��خت تر می شود و در چنین مرحله ای تالش 

منتهی به تخلیه انرژی و خستگی می گردد. 
ب��ه هنگام تفویض اختیار باید خوب فکر کنید که نمایه ذهنی ش��ما از 
ش��رکت تان در آینده به چه شکلی است. آیا دپارتمان های مختلفی خواهد 
داش��ت؟ رئیس هر دپارتمان چگونه نیروهای خود را مدیریت می کند، آیا 
با همدیگر هماهنگ می ش��وند یا همچنان باید به شما جواب پس دهند؟ 
گفت وگ��و در مورد فرآیندهای تفویض قدرت کارکردی بس��یار راحت تر از 
عمل کردن به آن اس��ت. اما این مس��ئله برای داش��تن رشد موفقیت آمیز 
ضروری است.  ایجاد یک کسب و کار دورکار قدم ساده ای نیست، اما باید 

مطمئن باشید که این کار رشد شرکت را تقویت می کند.        
entrepreneur :منبع
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اخبار

اراک- مینو رستمی- جناب آقای دکتر نوروز زاده معاون محترم 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اتفاق هیئت 
همراه با حضور در شرکت پتروشیمی شازند ضمن بازدید مجتمع، با 
جن��اب آقای مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل دیدار و گفت 
و گو کردند. جناب آقای مهندس ولدخانی در نشس��تی که پیرامون 
این بازدید انجام گرفت، مجموعه پتروش��یمی شازند را یک مجتمع 
استراتژیک و زیربنایی کشور عنوان کرد و گفت: این مجموعه با توجه 
به سبد محصوالت تولیدی و ارائه خدمات در سطح کشور یک شرکت 
کم نظیر اس��ت و نزدیک به پنج هزار واحد پایین دستی از تولیدات 
مجتمع استفاده می نمایند؛ همچنین برای حدود 4 هزار نفر به صورت 
مستقیم و صد هزار به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده 
اس��ت. مدیریت محترم عامل اظهار داشت: همچنین این شرکت در 
س��ال 139۶ نزدیک به یک میلیون و 800 هزار تن محصول نهایی 
و میانی تولید کرده که ضمن تامین بازار داخل، حدود 300 میلیون 

دالر صادرات به خارج از کشور داشته است. وی افزود: یکی از رسالت 
های شرکت پتروشیمی ش��ازند، تربیت نیروهای انسانی متخصص 
است که کمتر مجتمع پتروشیمی در کشور وجود دارد که نیروهای 
متخصص این ش��رکت در آن مشغول به فعالیت نباشند؛ همچنین 
بس��یاری از مدیران عامل شرکت های پتروشیمی کشور از نیروها و 

روسای سابق این شرکت بوده اند. وی خاطرنشان ساخت: بخش عمده 
ای از تعمیرات اساس��ی مجتمع طی سالیان گذشته با تکیه بر توان 
داخلی و توسط کارکنان متخصص این شرکت صورت پذیرفته است 
که س��عی بر آن اس��ت تا از صنایع داخلی جهت انجام این تعمیرات 
استفاده نماییم.  مهندس ولدخانی در ادامه از انعقاد قرارداد همکاری 
در جهت تامین و ساخت تجهیزات مورد نیاز مجتمع با شرکت ماشین 
س��ازی اراک خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از صنایع 
داخلی و عبور از شرایط سخت تحریم صورت گرفته است. مدیرعامل 
پتروشیمی شازند با اشاره به تامین خوراک مجتمع بیان داشت: یکی 
از معضالت اخیر پتروش��یمی های خوراک مایع، بحث تامین نفتای 
مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی است؛ به طوری که روزانه نزدیک به 
3 هزار تن نفتا مورد نیاز مجتمع است و طی دو ماه گذشته متاسفانه 
این میزان قابل توجهی کاهش یافته است که این موضوع از مراجع 

مختلفی پیگیری شد.

تبریز - اسـد فالح- جلس��ه هماهنگی دس��تگاهها جهت 
برگزاری جش��نواره جابربن حی��ان برای دانش آم��وزان مقطع 
ابتدائی، به ریاس��ت برزگر معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری 
تبریز تشکیل شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، معاون سیاسی 
و اجتماعی فرمانداری تبریز با تمجی��د از عملکرد اداره ورزش و 
جوانان و آموزش و پرورش در تحقق برنامه های فرهنگی و ورزشی 
رویداد تبریز 2018 اظهار کرد: با همکاری تمامی دستگاهها باید 
برای غنی سازی و محتوابخشی به این برنامه ها تالش کنیم. برزگر 
هدف از برگزاری جشنواره جابربن حیان را آموزش کار گروهی و 

پرورش خالقیت و نوآوری دانشمندان کوچک عنوان کرد و افزود: 
حض��ور این دانش آموزان به همراه خانواده ها، فرصتی مناس��ب 
برای شناس��اندن تبریز به عنوان نگین شمالغرب کشور از لحاظ 
تاریخی، فرهنگی و گردشگری برشمرد. وی برنامه تبریزگردی را 
از برنامه های جنبی جشنواره مطرح کرد. در ادامه جلسه معاون 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان نسبت به معرفی جشنواره و 
نحوه همکاری دستگاهها مطالبی را بیان داشت. جشنواره جابربن 
حیان با حضور 400 دانش آموز مقطع ابتدائی در قالب 200 طرح 

برگزار خواهد شد.

تبریز - ماهان فالح: با حضور فتح زاده معاون توس��عه مدیریت 
و سرمایه انساني س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي استان، اسمعیلي 
بازرس میز خدمت استانداري، ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان، الفقیه معاون برنامه ریزي و منابع انساني و جمعي از مدیران 
ستادي و اجرایي شرکت میز خدمت حضوري و الکترونیکي مناطق 
تبریز و س��ردرود راه اندازي شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این 
میز در راستای تکریم ارباب رجوع و با هدف تجمیع خدمات و تسهیل 
ارائه خدمات به مردم در واحدهاي مختلف شرکت در طبقات همکف 
ساختمانهاي اداري مناطق استقرار یافته است آماده ارائه 22 خدمت 

در قالب خدمات حضوري و الکترونیکي بوده و از این پس شهروندان 
محترم تبریز و سردرود مي توانند خدمت مورد نیاز خود را بدون نیاز 
به مراجعات بصورت غیرضروري در حداقل زمان ممکن از طریق میز 
خدمت دریافت کنند. الزم به ذکر اس��ت میز خدمت ش��رکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی همزمان در محل ستاد شرکت  و 2۶ 
منطقه همچنین از طریق میز الکترونیکی مستقر در سایت انترنتی 
شرکت به نشانی www.abfa-Azarbaijan.com آماده ارائه 
خدمات بوده و ضمنا یکنفر از همکاران بعنوان مسئولین میز خدمت 

تعیین و در این راستا انجام وظیفه می کند.

سـاری - دهقان - مدیر ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های 
نفتی منطقه ساری گفت : انبار نفت منطقه ساری از مدرنترین و 
ایمن ترین تاسیسات نفتی در منطقه شمال کشور است و توانست 
رکورد بی سابقه 3/9 میلیون لیتر بارگیری در روز را در مرداد 97 
برجا بگذارد . به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی 
، حسینعلی طالبی مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری س��ال بهره برداری کامل انبار نفت ساری را  13۶7 
بیان کرد و افزود : تاسیسات انبار نفت ساری در زمینی به مساحت 
حدود 30 هکتار متصل به مرکز اس��تان با هدف تامین ،  ذخیره 
سازی و توزیع انواع فرآورده های نفتی مورد نیازاستان ، دیگرمناطق 
و نیروگاههای شمال کشور تاسیس شد و در شرایط عادی از این 

انبار روزانه حدود 5/3 الی 4 میلیون لیتر بارگیری می ش��ود . وی 
ادامه داد : در پی ش��ایعات کمبود و گرانی بنزین درمرداد ماه 97 
روزانه حدود 3/9 میلیون لیتر بنزین از انبار شهید اسماعیلی ساری 

در بین پمپ بنزین های منطقه ساری توزیع شد . وی خاطرنشان 
کرد : با تالش شبانه روزی پرسنل شریف منطقه ساری موج شایعه 
کمبود وگرانی بنزین در مازندران نتوانس��ت باعث تعطیلی پمپ 
بنزینهای منطقه ساری شود . طالبی اذعان کرد :  تانکرهای حمل 
بنزین با بارگیری ش��بانه روزی از انبار س��اری ، سوخت مورد نیاز 
جایگاههای عرضه س��وخت را تامین می کردند . طالبی از ایمنی 
باالی تاسیس��ات انبار نفت س��اری گفت و تاکید کرد: با توجه به 
حساسیتهای باالی عملیاتی در انبار نفت ساری ، شناخت محیط 
های پر خطر ، ش��رح وظایف و تقسیم کار هر یک از اعضا و انجام 
مانورهایی برای انجام کار بدون حادثه و ایمن ، از وظایفی است که 

به درستی انجام می شود .

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیر عملیات ش��رکت بهره برداري 
نف��ت و گاز آغاج��اري از دس��تیابي ب��ه دانش تعمیر و بازس��ازي 
 رگالتورهاي فش��ار باالی پنل های الکترو هیدرولیک س��رچاهي 
 )GHP15MK7/HYD و   GLD15MK7/HYDم��دل(
ایستگاه تزریق گاز آغاجاري براي نخستین بار در سطح مناطق نفت 
خیز جنوب خبر داد. مهندس گودرزي گفت: ایس��تگاه تزریق گاز 
آغاجاري بعنوان بزرگترین طرح تزری��ق گاز خاورمیانه، داراي 22 
حلقه چاه تزریق گاز اس��ت که جهت کنترل این چاهها از پنلهاي 
الکترو هیدرولیک با تجهیزات ساخت کشورهاي خارجي استفاده 
شده و هر پنل داراي 8 رگالتور است لذا با توجه به شرایط موجود 
و عدم اس��تفاده از تجهیزات و قطعات فرآیندي و بروز مش��کالت 
فراوان عملیاتي، کارشناس��ان این شرکت در راستاي جلوگیري از 
توقف تزریق گاز به میدان آغاجاري با مطالعه و تالش مجدانه موفق 

شدند براي نخستین بار با استفاده از امکانات داخلي به دانش بومي 
تعمیر و بازس��ازي این نوع رگالتورها دس��ت پیدا کنند. وي افزود: 
انجام تعمیرات توسط کارشناس��ان داخلي عالوه بر خودکفایي در 
بازسازي این رگالتورها، سود و صرفه اقتصادي قابل توجهي را براي 
شرکت در بر داشته و از خروج ارز از کشور جهت تهیه این دستگاهها 

نیز جلوگیري مي شود . مدیر عملیات شرکت بهره برداري نفت و 
گاز آغاجاري بیان کرد: این شرکت در راستاي شکوفایي و بالندگي 
میهن عزیزمان و قطع وابستگي به منابع خارجي و رفع مشکالت و 
موانع موجود در راس��تاي توسعه اقتصادي و افزایش دانش بومي و 
حمایت از کاالي ایراني اقدامات قابل قبولي را در یکسال گذشته به 
انجام رس��انده که از آن جمله میتوان به طراحي ، ساخت و تعمیر 
قریب4000 قطعه از انواع ادوات و ماش��ین آالت فرآیندي بدست 
متخصصان داخلي و مجموعه عملیات بخصوص نگهداري و تعمیرات 
با مشارکت سازندگان داخلي اشاره نمود . گفتني است این رگالتورها 
از اهمی��ت باالیي در صنعت و تولید برخوردار بوده و بعنوان قطعه 
اي مهم از سیستم کنترل چاه تزریق گاز، با شرایط ایمن را بعهده 
دارند که این شرکت با تالش کارشناسان متعهد خود به دانش بومي 

ساخت و بازسازي آنها دست یافت .

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی : 

هنر و توانمندی متخصصان پتروشیمی با وجود مشکالت عدیده تولید، شایسته تقدیر است

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تبریز اعالم کرد؛

جشنواره جابربن حیان در تبریز برگزار می شود

راه اندازی میز خدمت در امور آب و فاضالب مناطق کالنشهر تبریز 

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

رکورد بی سابقه بارگیری از انبار نفت ساری

در شرکت نفت و گاز آغاجاري انجام شد؛

دستیابي به دانش تعمیر و بازسازي رگالتورهاي پنل هاي الکتروهیدرولیک سرچاهي

اصفهان - قاسم اسد- نشست تخصصی GIS به میزبانی 
ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان و با حضور مدیرعامل ش��رکت ، 
مع��اون مدیر کل دفتر فنی و مهندس��ی توزیع و رییس گروه 
GIS توانیر و  و ۶ ش��رکت توزیع برق در س��الن جلسات میر 
برگزار ش��د . مهندس حمید رضا پیرپیران مدیرعامل شرکت 
پ��س از معرفی ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان ب��ه اهمیت زیر 
س��اخت GIS اش��اره کرد و گفت :کاربردی و عملیاتی شدن 
این نرم افزار بس��تر مناس��بی را برای دیگر پیشرفت ها و ارتقا 
درح��وزه صنع��ت برق ایجاد م��ي کن��د .  وی در ادامه گفت 
:کاربردی س��ازی این نرم افزار در اطالع رس��انی خاموشی ها 
مهمترین نقش را ایفا کرد که البته بس��تر آن از س��الهاي قبل 
ایجاد ش��ده و داده ها جمع آوري شده بود ،البته خطاهایي را 
نیز در نقشه شهري شاهد بودیم که این روند نیز توسط اطالع 
رس��اني خود مشترک بر روي نقشه قابل بررسي و تصحیح بود 
. وی تاکید کرد : 3ماه به امورهای اجرایی زمان داده ش��ده تا 
صحت س��نجی را به طورکام��ل انجام داده و در به روز نمودن 
اطالع��ات و داده ها  تمام تالش خوی��ش را به کار گیرند چرا 

که تمام این فرایندها نمی تواند در س��تاد تعریف شود و ما را 
به نتیجه برساند و تنها با همراهی مجریان سیستم در سطوح 
مختلف س��تادي و عملیاتي  اس��ت که نتیجه حاصل می شود 
. پیرپیران تاکید کرد : با ایجاد این زیرس��اخت که در سالهای 
گذشته  پیاده سازی شده بود توانستیم پتانسیل الزم را جهت 
ورود به ح��وزه تصمیم س��ازی و تصمیم گیری های مهم ایجاد 
کنیم و در حوزه اطالعات مکاني وضعیت مناسب تري را براي 
زندگي روزمره مردم رقم بزنیم س��الهاي  گذش��ته شبکه فیبر 
نوری برای تمام امورهای اجرایی ما در دس��تور کار قرار گرفت 

و ایجاد این فرایندها بستر اطالع رساني مدیریت اضطراري بار 
را فراهم نمود و آسیب هاي خاموشي را نیز به شدت کم نمود  
این مقام مسئول خاطر نشان کرد : خاموشی ها تمام همکاران 
را در ح��وزه صنعت برق غافلگیر کرد، اما با ایجاد بس��تر های 
موجود توانس��تیم مدیریت مناس��بي انجام دهیم و در همان 
روزه��اي اول راهکارهاي اطالع رس��اني بر روي زیر س��اخت 
GIS ش��کل گرفت و با اس��تفاده از این تکنولوژی توانستیم 
آگاه��ی های الزم را در اختیار مردم ق��رار دهیم .  مدیرعامل 
ش��رکت توزیع برق اصفهان گف��ت :باید تحت عنوان یک اتاق 
فکر تالش کنیم تا کاربردی نمودن GISرا گس��ترش دهیم و 
جایگاه بهتری برای این نرم افزار ایجاد کنیم.  مهندس مهرداد 
صمدی معاون مدیر کل دفتر فنی و مهندسی توزیع نیز گفت 
: در کش��ور چند نرم افزار و سیستم به صورت موازی بر روي 
این سیس��تم کار مي کنند و ش��رکت هاي توزیع به تناس��ب 
کاربرده��اي خود یکي از این ن��رم افزارها را انتخاب و در حال 
عملیاتي نمودن آن مي باشند و در یک فضاي رقابتي در حال 

شکل گیري است .

درنشست تخصصی GIS به میزبانی شرکت توزیع برق اصفهان عنوان شد:

سیستم اطالعات مکانی مهمترین زیرساخت شرکت های توزیع 

تشریح برنامه های هفته فرهنگی قم در مشهد مقدس
قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل س��ازمان فرهنگی ورزش��ی شهرداری قم گفت: هفته 
فرهنگی قم در مش��هد الرضا با عنوان اخت الرضا از یکم شهریور لغایت 10 شهریورماه در مجموعه 
کوه س��نگی به منظور معرفی استان قم اجرامی شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، مجید 
رفیعی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده شهرداری به مناسبت هفته فرهنگی قم در مشهد مقدس 
پرداخت و اظهار داشت: دهه فرهنگی قم در مشهد الرضا با عنوان "اخت الرضا" از یکم شهریور لغایت 
10 ش��هریورماه در مجموعه کوه سنگی با حضور ادارات و دستگاه های فعال در حوزه هنر، فرهنگ 
و گردشگری و تولیدکنندگان استان به منظور معرفی استان قم اجرامی شود. مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم از 
فعالیت گسترده مجموعه های فرهنگی استان درمجموع 50 غرفه خبر داد و افزود: مسجد مقدس جمکران به عنوان یکی از مهم ترین 
قطب های فرهنگی مذهبی استان فعالیت گسترده ای داشته و برنامه هایی ازجمله دعای توسل، برنامه های ویژه شب های جمکران را 
به صورت زنده پخش کرده و کارشناسان مذهبی مسجد جمکران نیز در محل نمایشگاه حضور خواهند داشت. رفیعی یکی دیگر از 
مجموعه های حاضر در نمایشگاه را اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی کرد و گفت: این اداره کل به معرفی 
ظرفیت های گردشگری استان و صنایع دستی پرداخته و با حضور هنرمندان استان و تولید صنایع دستی در حوزه معرق و زینت آالت 
به صورت زنده هنرمندان به نام استان را نیز معرفی می کند. وی ادامه داد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان نیز در کنار اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به معرفی ظرفیت گردشگری مذهبی استان و امامزادگان پرداخته و تیمی از کارشناسان و 
مشاوران در امور آسیب های اجتماعی نیز همراه این اداره کل به ارائه خدمات می پردازد. مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
قم، اداره کل بهزیستی را از دیگر فعاالن هفته فرهنگی قم در ارائه محصوالت و توانمندی های خود در مشهد دانست و تصریح کرد: 
هالل احمر استان نیز با تجهیزات و نیروی انسانی کامل به محل نمایشگاه آمده و ضمن ارائه خدمات درمانی به آموزش کمک های 
اولیه به زائران و شهروندان مشهدی می پردازد. رفیعی، حضور مرکز قم پژوهی را در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای آشنایی زائران 
و شهروندان مشهدی با قم قدیم خواند و افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز با برنامه هایی فرهنگی و هنری ازجمله 
برگزاری مسابقات کتاب خوانی جهت ترویج فرهنگ کتاب خوانی حضور خواهند داشت. وی از ارائه سوهان و خرما قم در این نمایشگاه 
نیز خبر داد و تصریح کرد: اداره کل عشایر و امور روستاها نیز به منظور معرفی ظرفیت روستاهای استان قم در 5 بخش شرکت کرده 
و با ارائه محصوالت و اجرای مراسم و آیین روستایی در قالب برپایی چادر عشایر و ساخت خانه روستایی برنامه هایی ویژه ای را در 

این هفته خواهند داشت. 

مدیرعامل گازگلستان بر تالش و همت بیشتر در توسعه گازرسانی و 
خدمات رساني بویژه در مناطق محروم و دورافتاده تاکید کرد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس  محمد رحیم رحیمی  مدیرعامل  شرکت گازاستان گلستان با حضور در شهرستانهای  
مراوه تپه  و گنبد روند اجراي عملیات گازرساني پروژه هاي شهرستانهای مذکور  را مورد بررسي و ارزیابی قرار داد.به گزارش روابط 
عمومي این بازدید با هدف سرکشي ازمراحل اجرایي  پروژه های فعال شهرستان بویژه پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت ،روند 
پیشرفت کار ، بررسی مسائل و مشکالت موجود و همچنین تشکر از زحمات مجریان پروژه انجام پذیرفت. در حاشیه این بازدیدها ، 
مدیرعامل گازگلستان با تقدیر از مجریان پروژه هاي درحال اجرا که زحمات زیادي را     متحمل مي شوند بر تالش و همت بیشتر 
در توسعه گازرسانی و خدمات رساني بویژه در مناطق محروم و دورافتاده تاکید کرد.وی گفت:روند پیشرفت پروژه های گازرسانی در 
شهرستان های مذکور بویژه در بخش روستایی با سرعت بسیار خوبی در حال  اجرا می باشد و پیش بینی می کنیم با این روند و 
تامین شرایط الزم ومساعدت مسئولین منطقه همه پروژه ها در موعد مقرر به اتمام برسند .   مهندس رحیمی  اظهار داشت : در حال 
حاضر از تعداد 103 روستای مراوه تپه تعداد 55  روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و 13  پروژه نیز در مرحله اجرا می باشد.  
ضمن اینکه در همین رابطه در شهرستان گنبد نیز از 1۶3 روستا تعداد  13۶ مورد گاز رسانی شده و  ۶ مورد نیز در دست اجرا ست.

تحقق وعده ای دیگر از شهردار ساری همزمان با روز خبرنگار:
خانه خبرنگاران ساری افتتاح شد

سـاری - دهقان - با دستور مهدی عبوری شهردار مرکز استان و به همت روابط 
عمومی شهرداری ساری ،به مناسبت روز خبرنگار ، خانه خبرنگاران ساری در بوستان 
روشن و در راستای ایجاد محیطی برای گردهمایی صمیمانه و کاربردی اصحاب رسانه 
در سطح شهر ، تجهیز و مورد بهره برداری قرار گرفت به گزارش خبرنگار مازندران و به 
نقل  روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، باتوجه  اهمیت جایگاه رسانه و 
صاحبان قلم و اندیشه و نیز ارج نهادن به مقام خبرنگار و در راستای اعتالی رسالت اطالع 
رسانی و ایجاد محیطی برای گردهمایی صمیمانه و استفاده های کاربردی خبرنگاران و اصحاب رسانه، طی مراسمی که با حضور معاون 
فرهنگی اجتماعی شهرداری ساری ، مدیر روابط عمومی شهرداری مرکز استان ، رییس شورای اسالمی کار شهرداری ساری، رییس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر ساری، اعضا شورای اسالمی شهر و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه، خانه خبرنگاران ساری 
در بوستان روشن خیابان قارن افتتاح گردید . در این مراسم، یاسر رضازاده مدیر روابط عمومی شهرداری ساری، ضمن تبریک روز 
خبرنگار به اصحاب رسانه گفت: فعالیت های خبرنگاران و اصحاب رسانه  در سال های اخیر ، زمینه ساز توجه ویژه شهرداری ساری 
به این قشر پرتالش و ساعی شده  و امروز  تحقق وعده  شهردار محترم مبنی بر تاسیس خانه ای برای خبرنگاران ساری عملیاتی 
گردید تا این مکان، فضایی برای  برنامه ریزی ، تبادل افکار و اطالعات و نیز  ارتقاء سطح دانش تخصصی با استفاده از برگزاری دوره 
های آموزشی تخصص محور، برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی و حرفه ای در راستای فعالیت های خبرنگاران باشد. وی ادامه 
داد: خبرنگاران همواره همراه و هم پای شهرداری بوده اند و ارتباط و تعامل دوسویه آنان با مدیریت شهری گام موثری در توسعه شهر 
ساری بوده است. در ادامه محمد محبوب، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری نیز با قدردانی از حضور خبرنگاران و اصحاب 
رسانه در آیین افتتاحیه، از آنان خواست تا با حضور پرشور و مسئوالنه در این مکان، کمک های خود به پیشبرد امور و برنامه ریزی و 

اجرای برنامه های مختلف در راستای توسعه عرصه اطالع رسانی و آگاهی بخشی به شهروندان را دریغ ننمایند. 
 

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم:              
تا پایان سال قسمت عمده ای از خدمات شرکت الکترونیکی می شود

ایالم - خبرنگار فرصت امروز - هادی شیرخانی  از الکترونیکی شدن خدمات فروش و پس از فروش به منظور سهولت در 
دسترس��ی و ارتقای ش��اخص های رضایتمندی مشتریان تا پایان سال جاری خبر داد. وی با اشاره به اهمیت پیوستن به کهکشان 
های ارتباطی نوین در عصر حاضر و تاثیر شگرف آن در رضایتمندی مشتریان افزود: از ابتدای سال یک کارگروه متشکل از نیروهای 
متخصص این شرکت تشکیل شده است و در همین راستا متعهد شده ایم که تا پایان سال جاری قسمت عمده ای از خدمات فروش 
و پس از فروش شرکت را به صورت الکترونیک عرضه نماییم. رییس هیات مدیره شرکت توزیع برق ایالم تاکید کرد در حال حاضر نیز 
در حوزه خدمات مشترکین با تقسیم کارکرد جغرافیایی به دو امور و از سویی برون سپاری این خدمات و ایجاد دفاتر دیگر از طریق 
پیمانکار تا حدودی مشتریان این شرکت برای دسترسی به خدمات سهولت بیشتری دارند. شیرخانی ادامه داد هر سیستمی یک 
رویای بزرگ برای پیشرفت دارد، رویای بزرگ شرکت ما -که بی شک قابل دسترس می باشد- ایجاد یک اتاق سرور به جای قسمت 
عمده ای از شرکت توزیع برق ایالم است که برای رسیدن به این هدف گام بزرگ اول را با طراحی یک اپلیکیشن که بخش عمده ای 
از خدمات در این سامانه قابل دسترسی می باشد برداشته ایم. وی در پایان ابراز امیدواری کرد به زودی مشتریان بتوانند از طریق این 

اپلیکیشن بدون نیاز به حضور فیزیکی از این شرکت خدمات دریافت نمایند.

آبگیری از سد پلرود بعنوان آب خام تصفیه خانه طول الت از اهداف آبفای گیالن است 
 رشت- مهناز نوبری- به دعوت فرماندار رودسر با حضور نماینده مردم شهرستان رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی جلسه 
مشترک شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی، بنیاد مسکن ، آب منطقه ای و برق با شورای اسالمی شهرستان برگزار شد.در این 
جلسه شورای اسالمی شهرستان با طرح مسائلی در حوزه آب و فاضالب نحوه اجرای طرح های آبرسانی را پیگیری نمودند.سپس سید 
محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل توضیحات مبسوطی در خصوص بحران کم آبی در کشور و استان را ارائه نمود و با اشاره 
به طرحهای در دست اجرا شرکت افزود: پروژه بازسازی تصفیه خانه طول الت و امکان آبگیری سد پلرود پس از آبگیری آزمایشی بعنوان 
آب خام این تصفیه خانه در دستور کار می باشد.وی همچنین از نماینده مردم شهرستان رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی به 
جهت پیگیری اعتبارات ملی تقدیر و تشکر نمود و خواستار افزایش اعتبارات پروژه فاضالب شهر رودسر باتوجه به پروژه های فعال این 
طرح ملی شد.در پایان این جلسه مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آبفای رودسر با معرفی حسن امیدوار بعنوان مدیر امور آبفای رودسر 
و مازیار غالمپور بعنوان معاون بهره برداری آبفای گیالن برگزار شد.گفتنی است پیش از این حسن امیدوار مدیر امور آبفای سیاهکل بود.

جشن ازدواج 14 زوج جوان در آستان مقدس امامزاده محمدبن باقر)ع( بوشهر برگزار شد
بوشهر- خبرنگارفرصت امروز  : به میمنت فرار رسیدن ماه ذالحجه سالروز ازدواج امام علی )ع( وحضرت فاطمه )س( جشن 
ازداواج 14 زوج جوان شب گذشته در جوارآستان مقدس امامزاده محمدبن باقر)ع( کوی خواجه های بوشهر برگزار گردید . جشن 
ازدواج 14 زوج جوان در جوار آس��تان مقدس امامزاده محمدبن باقر)ع( بوش��هر برگزار گردید . به میمنت فرار رسیدن ماه ذالحجه 
سالروز ازدواج امام علی )ع( وحضرت فاطمه )س( جشن ازداواج 14 زوج جوان شب گذشته در جوارآستان مقدس امامزاده محمدبن 
باقر)ع( کوی خواجه های بوشهر برگزار گردید . در ابتدای این مراسم حجت االسالم حسینی معاون فرهنگی واجتماعی اوقاف استان 
سخنانی در خصوص تاریخ زندگی پربرکت امام علی )ع( وحضرت فاطمه زهرا)س( ایراد نمودند سپس مداح اهل بیت سید مهدی 
فاطمی به ذکرشادی وسرور در    رثای اهل بیت عصمت وطهارت پرداختند و همچنین گروه سرود نسیم انتظار از شهر برازجان 

درمدح اهل بیت اجراء نمودند . .
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قبل از اینکه کار )و زندگی( بر ش��ما چیره ش��ود، خودتان 
کنترلش را در دس��ت بگیرید. اوایل سال 2017 بود که فکر 
می کردم باالخره «راهش را پیدا کرده ام«... اما تابستان همان 

سال اتفاقاتی افتاد که کارم به افسردگی کشید.
عجیب اس��ت، چ��ون من کس��ب وکاری باثب��ات، پایدار و 
قابل ارتقا با درآمدی 3000000 دالر در ماه ایجاد کرده بودم، 
اما از آن متنفر بودم. تمام هراسم این بود که هر روز صبح از 
خواب بیدار شوم و به دست خودم بیشتر ساعات روزم را صرف 
نابودی کار، سالمتی و روابطم کنم. این کار راضی ام نمی کرد و 
خوشحال نبودم، همین هم باعث شد برای فرار از این جهنم 

دو کسب وکار موفق فعلی ام را راه اندازی کنم. 
ش��روع کردم ب��ه س��رمایه گذاری روی خ��ودم و به دنبال 

چیزهایی رفتم که حقیقتاً از زندگی می خواستم. 
از آن ب��ه بعد چیزهای زیادی ی��اد گرفته ام و امروز بیش از 
هر زمان دیگری درآم��د دارم و کمتر از هر زمان دیگری کار 
می کنم )از 80 ساعت به 20ساعت در هفته رسیده( و می توانم 

صادقانه بگویم که از همیشه راضی تر و خوشحال تر هستم.
دوس��ت دارم 10 نکته ای را که در این راه کشف کرده ام با 
ش��ما در میان بگذارم، نکاتی ک��ه نه تنها به من کمک کردند 
س��ه کسب وکار با درآمد هفت رقمی را )در کمتر از یک سال( 
از صفر ش��روع کنم، بلکه زندگی سالم تر، شادتر و موفق تری 

هم داشته باشم.
با افراد کم تجربه تر از خود مشورت نکنید

بهترین حالت این اس��ت که با بیش��تر از سه نفر مشورت 
نکنید. حقیقت این اس��ت که بیشتر افراد وقت زیادی را برای 
مشورت و مصرف محتوا تلف می کنند. شما به مشورت زیادی 
نیاز ندارید، به قدر نیازتان از دیگران کمک بگیرید. دو تا سه 
نفر را پیدا کنید که چند قدم از شما جلوتر بوده و الهام بخش 

شما در پیشرفت هر روزه تان باشند. 
هر کمکی بیش��تر از این فقط موجب سردرگمی و انحراف 

شما از مسیر می شود.
مربی ای پیدا کنید که دو قدم جلوتر از خودتان باشد

هم��ه ب��ه مربی احتی��اج دارن��د. فرقی نمی کن��د چقدر 
پیش��رفت کرده اید و موفق هستید، در هر حال همیشه به 
یک مربی نیاز دارید تا ش��ما را در مسیر درست نگه دارد، 
اما درس��ت مانند نکته باال، تع��داد مربیان هم هرچه کمتر 

باشد، بهتر است.
ش��ما فقط به یک مربی نیاز دارید، به ش��رطی که آن فرد 
دست کم دو قدم جلوتر از شما باشد. این یعنی، اگر درآمد شما 
ش��ش رقمی است، مربی تان باید به طور مستمر دارای درآمد 

هفت رقمی باشد )و مدتی این کار را انجام داده باشد(. 

راهکارهای متعارف را فراموش کنید
کارهای��ی را که دیگران برای موفق ش��دن انج��ام داده اند، 
فراموش کنید چون احتماالً اقدامات آن ها در مورد شما موثر 
نخواهد بود. ش��ما با بقیه فرق دارید، پس موقعیت ها، موانع و 
فرصت هایی که با آن ها روبه رو می شوید نیز منحصر به خودتان 

است.
مزیت انحصاری خود را کش��ف کنید و از آن برای ساختن 

«راهکارهای متعارف« منحصربه فرد خودتان بهره ببرید.
کاری کنید نسبت بین تولید و مصرف تان 80 به 20 باشد

تولید شما باید خیلی بیشتر از مصرف تان باشد. به ازای هر 
یک ساعتی که برای مصرف )خواندن، دیدن و شنیدن( صرف 
می کنید، باید حداقل چهار ساعت را برای تولید کنار بگذارید. 
این یعنی: دوره های آموزش��ی کمت��ر، گروه های مغز متفکر 
کمتر، کتاب ه��ای کمتر، کارآموزی های کمت��ر و وبینارهای 

کمتر.
دس��ت از تالش برای مصرف همه چیز بردارید. ش��ما باید 

دست به کنش بزنید نه مصرف.
در اسرع وقت برای »خودتان« کمک بیاورید

وقت و انرژی شما باارزش هستند و شما فقط کمی از آن ها 
دارید. این یعنی اینکه باید در اس��رع وقت یکی از این دو نفر 

را به خدمت بگیرید: 
کسی که در عملیات/امور مالی/ ارائه خدمات کمک تان کند

کسی که در امور بازاریابی/فروش کمک تان کند
اکث��ر کارآفرینان فقط در یکی از این کارها مهارت دارند. از 
مزیت انحصاری خود کمک بگیرید و کسی را استخدام کنید 

تا باقی کارها را به عهده بگیرد.
برای تک تک دقیقه های روزتان برنامه ریزی کنید 

)حتی زمان استراحت(
مس��ئله بهره وری باید برای شما مهم باش��د، اما نه فقط از 

حیث میزان کاری که تولید می کنید.
بهره وری همان قدر که به چگونگی استفاده از وقت در حین 
کار مربوط است، درباره نحوه وقت گذاری هنگام فراغت از کار 
نیز هس��ت. باید تالش کنید تا در تم��ام اوقات، زمان خود را 
عاقالنه س��پری کنید، چرا که هر یک دقیقه ای که به بطالت 
بگذرد، برای همیش��ه از دست رفته است. برای زمانی که در 
اختیارتان قرار گرفته ارزش قائل شوید و به بهترین نحو از آن 
بهره ببرید. کسانی که چنین راهی در پیش می گیرد، عمری 

دراز و شاد خواهند داشت. 
هدف تان را فراموش کنید

نه اینکه داش��تن هدف یا چش��م انداز چیز بدی باش��د، اما 
چش��م انداز ش��ما جایی در آینده است و هنوز خیلی مانده تا 
به آن برس��ید. این می تواند باعث وحش��ت تان شده و شما را 
مستأصل و درمانده در همان نقطه ای که هستید متوقف کند.

بنابرای��ن، هدف را فراموش کنید و در عوض روی کارهایی 

تمرکز کنید که در 30 تا 90 روز آینده باید انجام شان بدهید. 
برای خود روندی رو به رش��د بس��ازید و مراقب اس��تمرارش 
باشید. یادتان باش��د، این خوِد سفر است که اهمیت دارد نه 

مقصد سفر. 
هر روز یک درصد رشد و پیشرفت داشته باشید 

س��المتی، بدن، روابط، دانش و در کل همه چیز با بازه های 
یک درصدی رشد می کنند، یعنی شما همه آن ها را کم کم به 
دست می آورید. مس��لماً زمان موردنیاز برای این رشد متغیر 

است، اما میزان این رشد هر بار فقط یک درصد است.
پ��س در آغاز هر روز، 10 ثانیه درباره کاری که می خواهید 
که در آن روز به سرانجام برسانید فکر کنید: امروز چه چیزی 

را یک درصد جلو می برید؟
به روش های موثر وفادار بمانید و از شکست نترسید

نباید هراس��ی از شکست داشته باشید و نباید اجازه دهید 
این هراس شما را از تجربه و آزمایش چیزهای جدید بازدارد. 
هر چیزی را حداقل دو تا سه بار امتحان کنید. دلیل نمی شود 
که چون بار اول به نتیجه نرس��یده اید، بع��د از این هم هرگز به 
نتیجه ای نرسید. شما نیاز به تکرار و ابتکار دارید، عالوه  بر این باید 
بپذیرید که همه ایده های تان آن طور که دلخواه تان است از آب در 
نخواهند آمد، اما پشتکار جبران همه چیز را می کند، به شرطی که 

خودتان شوق تجربه کردن موفقیت خود را داشته باشید.
هر روز چهار ساعت برای این چهار سرمایه وقت 

بگذارید
این ها چهار سرمایه ارزش��مندی هستند که طی تابستان 

2017 زندگی مرا متحول کردند:
دانش: یادگیری
سالمتی: ورزش

مخاطب: تعامل و ارتباط با دیگران و تشکیل گروه
شخصیت: تفکر، تعمق و شناخت خود

موفقی��ت )در کار و زندگی( به ندرت در بازاریابی، فروش و 
عملیات خالصه می شود. این موارد قطعاً بی تأثیر نیستند، اما 
آنچه پایه و شالوده واقعی موفقیت های شما را می سازد تمرکز 

بر سالمت، دانش، مخاطب و شخصیت خودتان است. 
همین چند وقت پیش به خ��ودم آمدم و دیدم حدود یک 
میلیون دالر بدهی دارم. س��ال پیش، س��خت افسرده شدم و 
اصاًل نمی دانستم چطور باید از آن فرار کنم، اما با تمرکز بر این 
چهار س��رمایه خودم را از بند افسردگی رها کردم و طی این 

مسیر این 9 نکته حیاتی دیگر را هم فرا گرفتم. 
مهم نیس��ت اکنون در کجای مسیر ایس��تاده اید، شما این 
فرص��ت را دارید تا آنچ��ه از این پس اتفاق می افتد را انتخاب 
کنید. برای این کار هیچ وقت خیلی دیر یا خیلی زود نیست، 
پس همین امروز قبل از اینکه کار )و زندگی( بر ش��ما چیره 

شود، خودتان کنترلش را به دست بگیرید. 
entrepreneur :منبع
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نوشته اسکات اولدفورد
مترجم: نسیم حسینی

صحبت از جزییات در مصاحبه کاری تا چه میزان مناسب است
پاسخ های مصاحبه  کاری نباید به میزانی باشند که مصاحبه گر را خسته کنند. نظر استخدام کنندگان در مورد 
میزان مناس��ب پاسخ دهی به سواالت چگونه است؟ از کجا بدانم در جواب به سؤاالت مصاحبه، به اندازه  کافی 
صحبت کرده ام یا نیاز به توضیحات بیشتری است؟ یک مصاحبه کننده به نام لیدیا دی. باورز به این سوال پاسخ 
می دهد. پاسخ ایده آل به سؤاالت باید به قدری اطالعات به دست دهد که دستاوردهای فرد را بیان کند، با این 
حال مصاحبه کننده را با اطالعات اضافه خسته نکند. اما چطور باید این تعادل را حفظ کرد؟ چهار مورد زیر، 

الگویی مشخص را برای بیان دستاوردهای فردی نشان می دهند:
موقعیت: چالش یا وضعیتی که با آن روبرو شدید، چه بوده است؟

تکلیف: در پی دست یافتن به چه هدفی بودید؟
عمل: چه مراحلی را برای دستیابی به این هدف طی کردید؟

نتیجه: نتیجه  کار چه بود؟
برای مثال، مصاحبه شونده می تواند بگوید: «تیم جدیدی که مدیریتش را برعهده گرفتم، از هدف خود در فروش 
بسیار عقب مانده بود )موقعیت(. هدف من این بود که تیم در مدت شش ماه جزو 10 درصد برتر شرکت در فروش 
شود )تکلیف(. پس از صحبت با اعضای تیم درباره  علل عقب  بودن، ما به کمک یکدیگر برنامه ای انگیزشی را طراحی 
کردی��م )عم��ل(. تیم من چهار ماه پس از اجرای برنامه، نه تنها به هدفش رس��ید بلکه از آن نیز فراتر رفت. فروش 
بیشتر ما باعث شد 100هزار دالر به سود سالیانه  شرکت افزوده شود )نتیجه(.« می توانید چند نمونه از پروژه های 
موفق تان را در نظر گرفته و طبق الگوی باال، آن ها را خالصه کنید تا برای مصاحبه ها ی آینده آماده باشید. بسیاری 
از افراد، قسمت نتیجه را حذف یا بسیار خالصه می کنند؛ این کار را نکنید! کارفرمای آینده  شما نمی خواهد تنها 
درباره  کارهایی که کرده اید بداند؛ بلکه می خواهد از پیامدهای آن کارها نیز مطلع شود. اگر نتایج قابل سنجشی از 
پروژه های تان گرفته اید، از آن ها سخن بگویید. حتی اگر این نتایج به صورت اعداد مشخص و شسته رفته ای نباشند؛ 
یکی دو جمله را به توضیح درباره  تأثیر اعمال تان بر کسب وکار کلی شرکت اختصاص دهید.             ادامه دارد...

!درنــگ


