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افزایش قیمت اجاره، مستاجران را مستأصل کرده است

 بازار مسکن
دوباره تن به رکود داد

در حالی که قیمت مس��کن در چهار ماه اول امس��ال، افزایش��ی نزدیک به 50درصد را تجربه کرده و آمارهای 
رس��می نیز موید این مطلب اس��ت، بررسی های میدانی نش��ان می دهد واحدهایی با قیمت کمتر از 250 میلیون 
تومان مشتریان فراوانی دارد. به گزارش خبرآنالین، مشاوران امالک می گویند قیمت مسکن در همه جای تهران 
افزایش داش��ته است، از این رو کس��انی که با انگیزه پس انداز برای خرید مس��کن منتظر بودند تا موجودی شان 

تکمیل شود ناگهان غافلگیر شده اند و با سرمایه هایی در حدود 200 تا 250 میلیون تومان برای خرید ملک...

 محمدجواد ظریف
در گفت وگو با سی ان ان تشریح کرد

 بیماری اعتیاد به تحریم
در آمریکا
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چرا بانک مرکزی یوآن چین را جایگزین دالر آمریکا کرد؟

خداحافظی دالر از نظام تجاری ایران

عصر هوش مصنوعی و اهداف جدید شرکت ها
ترس از شکست در پیش بینی رفتار موفقیت آمیز 

3پرسش برای تقویت استراتژی رهبری شما
CRM در عصر تجربه مشتری به چه معناست؟

قرن 21 و معضالت دیجیتالی
آبی؛ امن ترین رنگ موجود برای کسب و کارها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

روند رضایت بخش همکاری 
 انویدیا با تسال در تولید

تراشه  اختصاصی ادامه دارد

5

دیروز بازار سهام باز هم شـاهد رشد قیمت در گروه فلزات 
اساسـی، نفت و کانه های فلزی بود و کارشناسـان معتقدند 
علـت اصلی این نوسـانات در بورس تهـران، قیمت دالر در 

بازار آزاد اسـت. به گزارش ایسـنا، روز دوشنبه بار 
دیگر از ابتدای باز شدن معامالت بورس اوراق...

تاثیر بسته ارزی بر بازار سرمایه چیست؟

بازیگری دالر در بورس تهران

یادداشت
 بخش خصوصی

 برخالف اقتصاد دولتی
 تحریم پذیر نیست

سال هاست که از تریبون های 
بخش  اهمی��ت  ب��ر  مختل��ف، 
می ش��ود  تأکی��د  خصوص��ی 
پای��دار،  توس��عه  راه  تنه��ا  و 
متوازن و مقاوم کش��ور، اتکا به 
خصوصی  بخ��ش  ظرفیت های 
معرفی می ش��ود، اما از ادبیات 
دولتم��ردان تا اج��را، فاصله ای 
طوالن��ی وج��ود دارد و به رغم 
ف��راز و نش��یب ها و برنامه های 
راس��تای  در  ک��ه  متع��ددی 
گرفته،  صورت  خصوصی سازی 
بخش خصوصی کش��ور عمدتاً 
ام��کان  خدم��ات،  بخ��ش  در 
فعالی��ت یافته اس��ت؛ در حوزه 
بازرگان��ی خارجی، انحصارهای 
بزرگ همچنان در اختیار دولت 
اس��ت و بخش خصوص��ی، در 
مقام مستشار و هماهنگ کننده 
دولت��ی،  بازرگان��ی  ش��رکت 
در  می یاب��د.  عرض ان��دام 
صنایع بزرگ نیز س��هم بخش 
خصوص��ی، ب��ا هم��ه ف��راز و 
نش��یب هایی که داش��ته بسیار 
اندک اس��ت. از یک س��و شاهد 
واگ��ذاری ش��رکت های دولتی 

س��وی  از  و  هس��تیم 
2دیگر، مسئوالن...

محسن ضرابی
رئیس اتاق ایران 

و عمان
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رواب��ط عمومی فوالد مبارکه درخصوص میزان تحویل 
محص��ول ب��ه بازار، می��زان پرداخ��ت مالی��ات، افزایش 
قیم��ت محصوالت فوالدی در بازار آزاد و دس��تورالعمل 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ب��رای کنترل قیمت ها 

شفاف سازی کرد. 
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: ه����دف وزارت صنعت، 
مع����دن و تجارت از ابالغ این دس����تورالعمل، کنترل 
قیمت ه��ا به نفع مصرف کنندگان نهایی بوده اس��ت و ما 
هم موافق این موضوع هس��تیم، اما متأس��فانه این اتفاق 

نیفتاده است.
اجرای این دستورالعمل در حال حاضر بیشترین تاثیر 
را در حق س��هامداران واحدهای ف��والدی عرضه کننده 
در ب��ورس کاال گذاش��ته و محصوالت نهای��ی مثل لوله 
و پروفی��ل همچن��ان ب��ا قیمت ه��ای گ��ران به دس��ت 
مصرف کننده می رس��د؛ به طوری ک��ه قیمت ورق گرم 
فوالد مبارک��ه در بورس کاال با احتس��اب ارزش افزوده 
کمتر از ۳ هزار تومان اس��ت، ام��ا قیمت محصول نهایی 
مانن��د لوله و پروفیل در کف بازار ح��دود ۶ هزار تومان 

است.
در بخش دیگری از این گزارش با اش��اره به تش��کیل 
بازار ثانویه و رس��میت یافتن ن��رخ ارز در این بازار آمده 
اس��ت: متأسفانه فرمول قیمت فوالد در بورس کاال هنوز 
به روز رس��انی نشده و براس��اس ارز ۴200تومانی تعیین 
می ش��ود که اعتراض فوالدس��ازان، نماین��دگان مجلس 
شورای اسالمی و فعاالن اقتصادی را موجب شده است؛ 
چراکه موجب توزیع رانت در بین دالالن و س��ودجویان 
می ش��ود. همچنین شرایط فعلی قیمت در بورس کاال و 
بازار آزاد موجب شده تا برخی از خریداران به جای تولید 
محصوالت پایین دستی، به تجارت که سود بیشتری دارد 

روی آورند.
ای��ن گ��زارش با اش��اره به رون��د قیم��ت محصوالت 
فوالدی از ابتدای س��ال تا تاریخ ابالغ بخش��نامه وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت و مقایس��ه آن ب��ا روند قیمتی 
اخی��ر این محص��والت، دخالت در مکانی��زم بورس کاال 
ب��ا دس��تورالعمل های بعضا متناق��ص را موجب افزایش 
قیمت ها دانسته و آورده است: فاصله قیمت بازار و بورس 

کاال قب��ال در حد چند درصد بوده، اما با دخالت در بازار، 
این فاصله به تدریج زیادتر ش��ده و با ابالغ دستورالعمل 

تنظیم بازار فوالد از ابتدای مرداد اوج گرفته است.
در ادام��ه و در پاس��خ به ادعای مطرح ش��ده در زمینه 
عرضه قطره چکانی و انحصاری در بورس کاال آمده است: 
ش��رکت های عرضه کننده در ب��ورس کاال در طول چهار 
م��اه اول س��ال ۹۷ عرضه خود را افزای��ش داده اند برای 
مثال ف��والد مبارکه در ۴ ماهه اول س��ال ۹۷ با تحویل 
2 میلی��ون و ۳۴ هزار تن محصول به بازار داخل رش��د 

۸درصدی را رقم زده است.
از ای��ن مقدار 2۷درصد به صنف لوله و پروفیل تحویل 
شده اس��ت و لذا تحویل محصول به این گروه مشتریان 
از ۳۸۳ هزار تن در ۴ ماهه اول س��ال ۹۶ به 5۴۴ هزار 
ت��ن در ۴ ماهه اول س��ال ۹۷ افزایش یافته که رش��دی 
۴2درص��دی را نش��ان می دهد. این در حالی اس��ت که 
شواهدی مبنی بر رشد تولید در این صنعت پایین دستی 
وج��ود نداش��ته و مکانیزم های کنترل��ی مبنی بر عرضه 
محصوالت این گروه مش��تریان در حجم مورد اش��اره و 
با قیمت متناس��ب با مواد اولیه دریافتی به مصرف کننده 

واقعی و نهایی مشاهده نمی شود.
افرادی که امروز سعی دارند به بهانه های مختلف بورس 
کاال را زیر س��وال ببرند، معموال به تقاضای ایجادشده از 
سوی دالالن به عنوان س��ند و مدرک متوسل می شوند 

که با تقاضای تولیدکنندگان واقعی فاصله زیادی دارد.
ل��ذا نقش بورس کاال در حذف رانت و فس��اد و ایجاد 
شفافیت بس��یار مؤثر بوده و ساختار قابل دفاعی دارد و 
نقصان و ایرادی که برخی ادعا کرده اند، در س��اختار این 

بازار دیده نمی شود.
این گ��زارش به مطال��ب کذب یک کارش��ناس اقتصاد 
درخص��وص میزان مالیات پرداختی ف��والد مبارکه و نحوه 
بهره مندی این ش��رکت از معافیت های مالیاتی اشاره کرده 
و آورده است: شرکت فوالد مبارکه در سال ۹۶ مبلغ ۹۳۱ 
میلیارد تومان مالیات )۸۸۱میلی��ارد تومان انواع مالیات و 
50 میلیارد مالیات حقوق( پرداخت کرده است که در بین 
ش��رکت های تولیدی رتبه نخس��ت و در بین شرکت های 

بورسی بعد از مخابرات رتبه دوم را داراست.

طبق قانون مالیات های مس��تقیم، سود قبل از مالیات 
اشخاص حقوقی مش��مول نرخ 25درصد مالیات خواهد 
بود؛ بعد از محاس��به س��ود قبل مالیات، دو نوع معافیت 
ش��امل تمام اش��خاص حقوقی در داخل مرزهای ایران 
خواهد ش��د. نوع اول درآمدهای معاف از مالیات ش��امل 
س��ود حاصل از صادرات، سود س��پرده های بانکی، سود 
حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و سود حاصل 
از خریدوفروش س��هام بورسی اس��ت. نوع دوم معافیت 
مرب��وط به خود مالی��ات خواهد بود که ن��رخ مالیات را 
تعدی��ل می کن��د. این در حالی اس��ت که ب��رای حضور 
شرکت ها در بورس اوراق بهادار ۱0درصد از مالیات کسر 
می ش��ود و برای حضور شرکت ها در بورس کاال و عرضه 
محصوالت در بورس کاال نیز ۱0درصد از مالیات کس��ر 
می شود و اگر میزان شناوری سهام هر شرکت در بورس 
اوراق بهادار بیش از 20درصد باش��د، معافیت های فوق 

دو برابر خواهد شد.
همچنی��ن از ابتدای س��ال ۹5 و طبق اصالحیه قانون 
مالیات های جدید اشخاص حقوقی، به ازای هر ۱0درصد 
افزای��ش در درآمد یک درصد از نرخ 25درصد کاس��ته 
خواهد ش��د که س��قف آن 5درصد خواهد ب��ود. این در 
حالی است که به دلیل گستردگی فعالیت های اقتصادی 
ش��رکت فوالد مبارکه و ش��فافیت مالی ای��ن مجموعه، 
ش��رکت از تمام��ی معافیت ه��ای ن��وع اول و همچنین 

معافیت های بورسی بهره مند است.
در پای��ان گ��زارش روابط عمومی ف��والد مبارکه آمده 

است:
در ش��رایطی که بدخواهان نظام و مردم ایران اسالمی 
از بیرون مرزها در صدد ایجاد مشکل، خصوصا در بخش 
اقتصاد هستند، ضروری اس��ت عناصر تاثیرگذار داخلی 
ب��ا ایجاد همدل��ی و بهره مندی از تجربی��ات خبرگان با 
تصمیم گیری مناسب و حمایت از صنایع کشور خصوصا 
صنع��ت فوالد که نق��ش کلیدی و زنجیره��ای بزرگ و 
ارزش آفرین را ایجاد کرده اس��ت، شرایطی فراهم کنند 
تا به همت و تالش و به مدد الهی طی ماه های پیش رو 
با ثبت باالترین رکورد تولید پاس��خ مناسبی به طراحان 

نقشه شوم تحریم داده شود.

در حالی که قیمت مس��کن در چهار ماه اول امس��ال، 
افزایش��ی نزدیک به 50درصد را تجربه کرده و آمارهای 
رس��می نیز موید این مطلب اس��ت، بررسی های میدانی 
نشان می دهد واحدهایی با قیمت کمتر از 250 میلیون 

تومان مشتریان فراوانی دارد.
به گ��زارش خبرآنالین، مش��اوران ام��الک می گویند 
قیمت مس��کن در همه جای تهران افزایش داشته است، 
از این رو کسانی که با انگیزه پس انداز برای خرید مسکن 
منتظر بودند تا موجودی شان تکمیل شود ناگهان غافلگیر 
ش��ده اند و با سرمایه هایی در حدود 200 تا 250 میلیون 

تومان برای خرید ملک وارد بازار شده اند .
 پیمان محبی، یکی از مش��اوران امالک که در منطقه 
ظف��ر فعالیت می کن��د، در این خصوص ب��ه خبرنگار ما 
گفت: این روزها بازار ما بس��یار کساد است، چراکه خانه 
ب��ا قیمت کمتر از ۶00 تا ۷00 میلیون تومان در منطقه 
ظفر و اطراف نمی توانید پیدا کنید و از این رو کمتر کسی 

متقاضی خرید در این موقعیت است .
 وی با اش��اره به اینکه با وجود رشد قیمت ها نقدینگی 
در دس��ت مردم نیس��ت، گفت: امروز در این بازار حرف 
اول را نه خریدار می زند نه فروشنده؛ حرف اول را میزان 
پول نق��د می زند، چراکه با توجه ب��ه تحوالت اقتصادی 
مردم دیگر حاضر نیس��تند ملک خ��ود را با دریافت یک 
سوم ودیعه بفروشند و باقی پول را در دو قسط تا دو ماه 

دریافت کنند .
 وی ادام��ه داد: فروش��ندگان در ای��ن منطق��ه اصرار 
دارند فقط ۱0درص��د پول ملک برای محضر باقی بماند 
چراکه نگرانند قدرت خرید پول شان ناگهان در تحوالت 
اقتصادی از دست برود و نتوانند واحدی جایگزین بخرند .
 در عی��ن حال، س��یف، یکی از فعاالن ب��ازار ملک در 
منطقه معلم درباره حجم معامالت گفت: مشتریان ما در 
اردیبهشت و خرداد افزایش داشتند اما امروز دیگر کسی 

برای خرید اقدام نمی کند.
 وی گفت: واحدهای کوچک ۳0 متری و ۴0 متری  در 
منطقه ما مشتریان زیادی دارند. رشد قیمت این واحدها 
نیز بیش از رشد قیمت متعارف مسکن بوده است، چراکه 

واقعا واحدهای مس��کونی با قیم��ت بیش از 5 میلیون و 
۶ میلیون تومان در هر متر مربع را هر کس��ی نمی تواند 

بخرد .
 از بازار اجاره گزارش کنید

خانمی ۳0س��اله ، معلم حق التدریس��ی در منطقه ۱2 
تهران که برای اجاره ملک به مشاور امالکی در بهارستان 
مراجعه کرده بود، وقتی با سواالت ما درخصوص وضعیت 
خرید و فروش مواجه ش��د، پیشنهاد کرد از قیمت بازار 
اجاره گزارشی تهیه کنیم چراکه دیگر مردم عادی قدرت 

خرید ندارند .
 وی با تاکید بر اینکه واحدی 50 متری را سال گذشته 
به قیم��ت ۳۹ میلیون تومان ودیع��ه و 200هزار تومان 
ماهانه اجاره کرده بود، گفت: صاحب خانه امسال ودیعه 
م��ا را به ۷0 میلیون تومان و اجاره را به ۳00 هزار تومان 
افزایش داده و این شکل افزایش قیمت کمی غیرمنطقی 

است .
 آنچه این ش��هروند درخصوص رش��د قیم��ت اجاره 
می گوید با س��نت بازار ایران همخوانی دارد. بررس��ی ها 
نشان می دهد در دوره های رکود بازار مسکن، قیمت اجاره 
افزایشی نامتعارف را تجربه می کند، چرا که کاهش قدرت 
خرید، بسیاری از مشتریان بالقوه را از خرید و فروش در 
بازار مسکن خارج کرده و به بازار اجاره بها سوق می دهد .
 میزان رش��د قیمت اج��اره در آمارهای ارائه ش��ده از 
س��وی بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی 
مشهود است. مشاوران امالک نیز می گویند با رشد شدید 
قیمت اجاره بس��یاری ترجیح می دهند در خانه هایی که 
س��کونت دارند قراردادهای شان را تمدید کنند، اما اغلب 
صاحب خانه ه��ا به دنب��ال دریافت رهن و اج��اره توامان 

هستند و رهن کامل در بازار نایاب شده است.
 مش��اور امالکی که در منطقه دروازه شمیران فعالیت 
می کند نیز درخصوص وضعیت بازار مسکن گفت: مسکن 
فقط کوچک و ارزان، این روزها برای هر واحد مس��کونی 
ک��ه قیمتی تا حدود ۳00 میلیون یا 250 میلیون تومان 
دارد، سه مش��تری همزمان وجود دارد اما واحد بزرگ تر 

را کسی نمی خرد.  

افزایش قیمت اجاره، مستاجران را مستأصل کرده استسوداگران در کمین بازار فوالد

بازار مسکن دوباره تن به رکود داد



فرصت امروز: تازه ترین گزارش »شاخص بین المللی حقوق مالکیت« 
در سال 20۱۸ نشان می دهد که ایران به لحاظ رعایت حقوق مالکیت، 
در می��ان ۱25 کش��ور، رتبه ۹۱ در جهان و رتب��ه ۱5 در منطقه منا را 
به دس��ت آورده است. این رتبه در حالی اس��ت که امتیاز ایران در این 
شاخص از سال 20۱5 شروع به افزایش و بهبود کرده و به عدد ۴.۷۴۹ 
در سال 20۱۸ رسیده است، حال آنکه ایران در سال 20۱۷ و در میان 
۱2۷ کش��ور جهان، رتبه ۹۹ و در بین ۱۷کش��ور منطقه منا، رتبه ۱2 

را کسب کرده بود.
اما ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت )IPRI( چیست؟ این شاخص 
که حاال به یازدهمین س��ال انتش��ار خود رسیده اس��ت، میزان اهمیت 
حقوق مالکیت در محیط کس��ب وکار کش��ورها را نش��ان می دهد. این 
ش��اخص در س��ال 200۷ توس��ط »اتحادیه حقوق مالکی��ت« در قالب 
بورس تحقیقاتی »هرناندو دس��وتو« اقتصاددان اهل پرو بنیان گذاشته 
شد و پیشینه طراحی آن، به فعالیت های »موسسه آزادی و دموکراسی« 

برمی گردد که در سال ۱۹۷۹ توسط دسوتو در پرو تأسیس شد.
ح��اال در گزارش حاضر، معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران، وضعیت ایران در ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت را بررس��ی 
کرده اس��ت. ایران در میان ۱0معیار حقوق مالکیت، در ثبت دارایی ها، 
باالترین امتیاز یعنی ۹.۶ را نس��بت به س��ایر معیار های این شاخص به 
خ��ود اختصاص داده و کمترین امتیاز را در معیار س��هولت دسترس��ی 
به وام با میزان ۳.۱ ثبت کرده اس��ت. همچنی��ن میزان امتیاز ایران در 
معی��ار حاکمیت قانون و کنترل فس��اد پایین و معادل ۳.۶ بوده اس��ت. 
پیش��رفت نس��بی ایران در این ش��اخص در حالی ثبت شده که مطابق 
قانون برنامه ششم توس��عه، دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت 
اص��الح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کس��ب وکار را به گونه ای امن، 

س��الم، سهل و شفاف سازد تا در پایان س��ال چهارم قانون برنامه، رتبه 
ایران در دو ش��اخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی 
حقوق مالکیت در میان کش��ورهای منطقه، به رتبه سوم ارتقا یابد و هر 

سال 20درصد از این هدف محقق شود. 
معرفی شاخص حقوق مالکیت

ش��اخص بین المللی حقوق مالکیت هر س��ال براساس سه زیرشاخص 
محیط حقوقی و سیاس��ی، حق��وق مالکیت فیزیک��ی و حقوق مالکیت 
فکری محاس��به می شود. این ش��اخص تنها شاخص در جهان است که 
ب��ه اندازه گیری حقوق مالکی��ت فکری و فیزیکی می پردازد. ش��اخص 
بین المللی حقوق مالکیت ابزاری برای سیاس��ت گذاران، جوامع تجاری 
و فعاالن مدنی اس��ت ک��ه نقش مهم��ی را در موفقیت های اقتصادی و 
اجتماع��ی آنها از حیث رعای��ت حقوق مالکیت ایف��ا می کند. عالوه بر 
این، شاخص 20۱۸ رابطه قوی بین حقوق مالکیت و سایر شاخص های 
اقتص��ادی و اجتماع��ی رف��اه را از قبیل برابری جنس��یتی، کارآفرینی، 
تحقیق و توسعه، توسعه انسانی، فعالیت های مدنی و عملکرد اکولوژیکی 

مورد بررسی قرار می دهد.
ارزیابی ها نش��ان می دهد امتیاز کلی ایران در شاخص حقوق مالکیت در 
س��ال 20۱۸ معادل ۴.۷۴۹ و رتبه آن در بین ۱25 کش��ور ۹۱ است که از 
حیث امتیاز 0.22۷ افزایش و از لحاظ رتبه، ۸ پله بهبود داشته است، اما با 
وجود این پیشرفت، امتیاز ایران در مقایسه با میانگین امتیاز جهانی )۶۳/ 
5( و همچنین کسب رتبه ۱2 در بین ۱5 کشور منطقه منا، مناسب نیست. 
بررسی ها حاکی از آن است که ایران در معیار ثبت دارایی ها، باالترین امتیاز 
را نسبت به سایر مولفه های این شاخص به خود اختصاص داده و کمترین 

امتیاز را در معیار سهولت دسترسی به وام داشته است.
در میان س��ه زیرش��اخص اصلی حقوق مالکیت، ایران در زیرشاخص 

حقوق مالکیت فیزیکی از س��ال 20۱۱ تا س��ال 20۱۸ امتیاز بیشتری 
نس��بت به دو زیرش��اخص دیگر کس��ب کرده اس��ت. امتی��از ایران در 
زیرشاخص محیط حقوقی و سیاسی با رشد ۶.۶درصدی نسبت به سال 
20۱۷ ب��ه ۳.۸۴۸ افزایش یافته اس��ت. در می��ان معیارهای مربوط به 
محیط حقوقی و سیاسی، ضعیف ترین عملکرد ایران در گزارش 20۱۸، 
مرب��وط به کنترل فس��اد و بهترین عملکرد مربوط به اس��تقالل قضایی 
اس��ت. در زیرش��اخص محیط حقوقی و سیاس��ی غیر از مولفه کنترل 
فساد امتیاز تمامی مولفه ها در سال 20۱۸ نسبت به سال 20۱۷ بهبود 
یافته اس��ت، اما امتیاز مولفه کنترل فس��اد ایران نسبت به سال 20۱۷ 

تضعیف شده است.
از س��وی دیگر، امتیاز ایران در زیرشاخص حقوق مالکیت فیزیکی در 
س��ال 20۱۸ با 0.2۹درصد رشد نس��بت به سال 20۱۷ به رقم 5.۷۸۷ 
افزایش یافته اس��ت. امتیاز ایران در قس��مت ثبت اموال نسبت به بقیه 
اجزای شاخص مالکیت فیزیکی طی دوره 20۱۸-20۱۱ همواره بیشتر 
بوده است. در زیرشاخص حقوق مالکیت فیزیکی امتیاز تمامی مولفه ها 
نسبت به سال 20۱۷ تغییر جزئی داشته و تقریبا ثابت مانده است. این 
در حالی اس��ت که امتیاز ایران در زیرش��اخص حقوق مالکیت فکری از 
س��ال 20۱5 تاکنون در حال افزایش اس��ت و در گزارش سال 20۱۸، 
امتیاز  5.۱۳۳ برای ایران ثبت شده است. در زیرشاخص حقوق مالکیت 
فکری، امتیاز تمامی مولفه ها نس��بت به س��ال 20۱۷ بهبود یافته است. 
همچنین در این گزارش رتبه ایران و ترکیه در س��طح جهان با یکدیگر 
مقایس��ه ش��ده اس��ت. با توجه به اطالعات منتشرش��ده ترکیه در اکثر 
زیرش��اخص ها و اجزای آن در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار گرفته 
اس��ت؛ غیر از مولفه های ثبات سیاسی، اس��تقالل قضایی و زیرشاخص 

محیط حقوقی و سیاسی که رتبه ایران بهتر از ترکیه است.

گزارش یک موسسه بین المللی در سال 2018 نشان می دهد

بهبود رتبه ایران در شاخص »حقوق مالکیت«

وزی��ر امور خارج��ه گفت که آمریکا به تحریم ه��ای ضدایرانی اعتیاد 
دارد و همچنان نفهمیده است که تحریم ها در تغییر جو سیاسی ایران 
بی تاثیرند. محمدجواد ظریف روز یکش��نبه در مصاحبه ای اختصاصی با 
ش��بکه سی ان ان ادامه داد:  باور دارم بیماری در آمریکا وجود دارد و آن 
اعتیاد به تحریم هاست. حتی در زمان دولت اوباما، دولت آمریکا بیشتر 
بر حفظ تحریم های رفع نکرده تاکید داش��ت تا بر اجرای تعهداتش بر 

تحریم هایی که رفع شده بود.
ب��ه  گزارش ایس��نا، او در عین حال در ای��ن مصاحبه تاکید کرد که 
توافق هس��ته ای حتی با خروج دولت ترامپ نیز می تواند حفظ شود. به 
گفته ظریف، ما احس��اس می کردیم که آمریکا، حداقل در برابر  ایران، 
دریافته است که تحریم ها می توانند دشواری های اقتصادی ایجاد کنند 
اما نمی توانند از طریق آنها به خواس��ته های سیاس��ی که مدنظر دارند، 
دس��ت یابند. من گمان می کردم که آمریکایی ها از این مسئله آگاهند 

اما در اشتباه بودم.
او ب��ا بیان این ک��ه »آمریکا ب��رای اقدامات حال حاض��رش از همان 
تفکرات دهه 50 اس��تفاده می کند«، گفت:  گمان می کنم دولت آمریکا 
همچن��ان بر این باور اس��ت که در حال کار با دولتی اس��ت که بعد از 

کودتای س��ال ۱۹5۳ در ای��ران منصوب کرد. آن ها بای��د از خواب ناز 
بیدار شوند.

در ادام��ه  مصاحبه،  ظری��ف احتمال مذاکره با آمریکا را رد و بر حفظ 
توافق هس��ته ای ابراز امیدواری کرد. او با بیان این که »فش��ار متحدان 
اروپایی می تواند ترامپ را به تغییر عقیده وادارد«، خاطرنش��ان کرد که 

آمریکا برای امضاکنندگان اروپایی توافق زورگویی می کند.
به گفته وی، ما در توافق هسته ای تجدیدنظر نمی کنیم. ما از آمریکا 
می خواهی��م که به توافق هس��ته ای عم��ل کند. ام��روزه نزدیک ترین 
متحدان آمریکا در برابر آن تحریم ها ایستاده اند. آمریکا دیگران را تحت 
فش��ار می گذارد. من به اس��تفاده از واژه »زورگویی« عالقه ای ندارم اما 

آن ها دقیقا همین کار را می کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا رئیس جمهور ایران می تواند از مالقات تک نفره 
با دونالد ترامپ نفعی ببرد؟ با بیان این که »آن ها ابتدا باید به توافق هسته ای 
پیش��ین احترام بگذارند« در پاسخ به این سوال گفت: نه در این زمان که 
پیشرفت عظیم قبلی مان به راحتی دور انداخته شد. ما با توافق قبلی مان 

محک زدیم که آیا می توان به آمریکا اعتماد کرد و یا نه.
ظریف همچنین در پاسخ به اینکه آیا توافق با مردی که کتاب »هنر 

معامله« را نوش��ته است، ممکن اس��ت؟ گفت: به رئیس جمهور ترامپ 
بس��تگی دارد که آیا می خواهد کاری کند که ما باور کنیم او ش��ریکی 
قابل اعتماد است یا نه. حال اگر ما با او وقت بگذرانیم و توافق دیگری 
را امض��ا کنیم، این توافق چه مدت ماندگار خواهد ماند؟ تا زمان پایان 

ریاست جمهوری او؟ تا زمان خروج او از محل عقد قرارداد؟
او ادامه داد: دهه ها فشار با اینکه تاثیراتی )منفی( داشته اند اما مردم ایران 
را نسبت به فشار مقاوم کرده اند. تحریم های آمریکا همیشه آسیب می زنند. 
اگرچه این تحریم ها به مردمی آس��یب می زنند که می خواهند دارو تهیه 
کنند. به مردمی که می خواهند غذا بخرند. آمریکا تکذیب می کند که پولی 
را هدف قرار داده که صرف س��المتی و کش��اورزی می شود و می گوید که 
قیمت مواد غذایی به علت سو ءمدیریت و فساد داخلی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: مش��کالت اقتصادی حال حاضر – که باعث افت ارزش 
پول��ی و گاه��ی دوبرابری قیمت میوه و س��بزی نیز ش��ده – به خاطر 
اقدام��ات پیش��گیرانه رخ داده اند. این تغییرات اقتص��ادی که در ایران 
شاهد هس��تید به این خاطر رخ داده اند که باید اقداماتی برای آمادگی 
برای آن روزها اتخاذ می ش��د. بدین ش��کل ما برای بدترین اتفاق  آماده 

خواهیم بود. 

محمدجواد ظریف در گفت وگو با سی ان ان تشریح کرد

بیماری اعتیاد به تحریم  در آمریکا

یادداشت

بخش خصوصی برخالف اقتصاد دولتی 
تحریم پذیر نیست

سال هاست که از تریبون های مختلف، بر اهمیت بخش خصوصی تأکید 
می شود و تنها راه توسعه پایدار، متوازن و مقاوم کشور، اتکا به ظرفیت های 
بخش خصوصی معرفی می شود، اما از ادبیات دولتمردان تا اجرا، فاصله ای 
طوالنی وجود دارد و به رغم فراز و نش��یب ها و برنامه های متعددی که در 
راستای خصوصی س��ازی صورت گرفته، بخش خصوصی کشور عمدتاً در 
بخ��ش خدمات، امکان فعالیت یافته اس��ت؛ در ح��وزه بازرگانی خارجی، 
انحصارهای بزرگ همچنان در اختیار دولت اس��ت و بخش خصوصی، در 
مقام مستشار و هماهنگ کننده شرکت بازرگانی دولتی، عرض اندام می یابد. 
در صنایع بزرگ نیز س��هم بخش خصوصی، با همه فراز و نشیب هایی که 
داش��ته بسیار اندک اس��ت. از یک سو ش��اهد واگذاری شرکت های دولتی 
هستیم و از سوی دیگر، مسئوالن دولتی با در دست گرفتن کلنگ، به ظاهر 
پروژه ه��ای دولتی جدید را کلنگ زنی می کنند، اما درواقع این کلنگ ها بر 

پیکر نحیف بخش خصوصی کشور است که وارد می شود.
تأکید اخیر مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه جدی تر به ظرفیت های 
بخش خصوصی، نش��ان دهنده شناخت دقیق ایش��ان از شرایط است. اگر 
کلیت روندهای موجود به تقویت بخش خصوصی منجر می ش��د، ش��اید 
ایش��ان ضروری نمی دیدند که مداخله مس��تقیم در موضوع داشته باشند 
و تذک��رات خصوصی خود را در فضای عمومی نیز تکرار کنند. دولتمردان 
آن ق��در بر مداخله و تصدیگری در اقتصاد پافش��اری کردند که اصالح آن، 
نیازمند مداخله و ارشاد رهبری شد. آسیب شناسی سهم و فضای کسب وکار 
بخش خصوصی ایران نشان می دهد که اقتصاد کشور به یک جراحی بزرگ 
احتیاج دارد و همان طور که مقام معظم رهبری پیش  از این تأکید فرمودند، 
۴0 س��ال اس��ت که با دخالت های دولت در اقتصاد، راه را اشتباه می رویم 
و الزم اس��ت قط��ار اقتصاد را به ریل بخش خصوص��ی بازگردانیم تا بتوان 

به سرعت رشد مطلوب دست  یافت.
درآمدهای نفتی و تمرکز آن در دولت، یکی از موانع مهم توجه به بخش 
خصوصی و ظرفیت های آن در نیم قرن اخیر بوده است. حتی پیش از آن نیز 
جوانه های اولیه دولتی شدن اقتصاد، با درآمدهای نفت خام آبیاری می شد.

نخس��تین بار که در س��ال ۱۳۳۱ فرآیند صادرات نفت خام کش��ورمان 
دچار اخالل ش��د، ایده اتکای دولت به بخش خصوصی و همچنین توسعه 
صادرات غیرنفتی، با جدیت مطرح ش��د، اما به رغم گذش��ت ۶۶سال از آن 
زمان، هنوز این ایده در سخنرانی ها و رسانه های عمومی کاربرد جدیدتری 
دارد تا واقعیت اقتصاد ایران. به رغم گام های کوچکی که برداش��ته  ش��ده، 
رشد صنعتی بدون مداخله دولت و اتکا به پول نفت، هنوز به آرزو شبیه تر 
اس��ت تا برنامه. در دهه های اخیر، برنامه ریزی های دولتی به شیوه ای بوده 
که بخش خصوصی از تحوالت بازار نفت تأثیرپذیر بوده اند و نتوانسته اند از 
زیر سایه دولت خارج شوند. به عنوان نمونه، از ۴0 سال پیش که وابستگی 
اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد تا امروز، اقتصاد ایران مجموعاً 
۱۱ س��ال نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان، ۹ سال 
آن دقیقه منطبق بر سال هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی 
شده  است. بخش نفت تأثیر محسوسی بر دیگر بخش ها و به تبع آن، رشد 
ی��ا رکود اقتصادی ای��ران دارد. با کوچک و بزرگ ش��دن درآمدهای نفتی 
دولت، بخش خصوصی هم دچار فراز و فرود می ش��ود و این نشان می دهد 
هنوز میدان برای فعالیت های مستقل بخش خصوصی، به خوبی فراهم نشده 

است.
تحریم های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در س��ال های ۹۱ و ۹2 
به اوج رسید و بار دیگر نیز زمزمه های احیای آن به گوش می رسد، اگرچه 
ظالمانه و مس��تکبرانه بود، اما پرده از برخی کاستی های داخلی اقتصاد ما 
کنار زد و هزینه برخی وابستگی های زیان بار را به ما گوشزد کرد. متأسفانه 
در چند س��ال اخیر که تحریم ها به دلی��ل مذاکرات و توافق برجام کاهش 
پیدا کرده  بود، اقتصاد کش��ور را به ریل اصلی آن  که رونق صنعت، تجارت 
و خدمات، آن هم توس��ط بخش خصوصی واقع��ی بازنگرداندیم و پول های 
بلوکه ش��ده ای را که آزاد می شدند، به عنوان اهرمی برای حمایت از واردات 
دولت��ی و محدود کردن زمین  بازی بخ��ش خصوصی به کار بردیم. اکنون 
که آن دوران به ظاهر شیرین گذشته است، بار دیگر دولت و مجلس به یاد 
فع��االن اقتصادی خصوصی و توانایی آن ها برای مقابله با عوارض تحریم ها 
افتاده ان��د، ام��ا آیا دوربرگ��ردان از اقتصاد دولتی متک��ی به نفت به بخش 
خصوص��ی، پایدار خواهد ماند و اگر بار دیگر خیال مس��ئوالن از تحریم ها 

آسوده شود، فیل شان یاد هندوستان نخواهد افتاد؟ 
بخ��ش خصوصی برخ��الف اقتصاد دولتی، تحریم پذیر نیس��ت و اگر به 
بخش خصوصی میدان بدهیم، می توانیم به راحتی تبعات تحریم را کاهش 
دهیم و نه تنها نگران تأمین نیازهای حداقلی مردم نباشیم، بلکه مسیر رشد 
اقتصادی کش��ور نیز استمرار پیدا کند. بااین حال، نگاه کوتاه مدت و ابزاری 
به بخش خصوصی، توصیه نمی ش��ود چراک��ه ظرفیت های متعدد بخش 
خصوص��ی، در دوره تحریم و عدم تحریم ه��ا، مزیت های متعددی را برای 

اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.
اگ��ر می خواهیم بخ��ش خصوصی جایگاه واقعی و س��هم حداکثری در 
اقتصاد کشور داشته باشد، الزم است پشتیبانی ها و مانع زدایی های الزم برای 
تولیدکنندگان، بازرگانان و دیگر کارآفرینان صورت گیرد. به نظر می رسد 
مهم ترین پشتیبانی می تواند از سوی نظام مالی و بانکی رخ داده و مهم ترین 
مانع نیز در محیط کسب وکار نامساعد، فاسد و بازدارنده قابل  مشاهده است 
ک��ه نیازمند یک انق��الب اقتصادی برای اصالح در این بخش ها هس��تیم. 
متأسفانه اکنون پشتیبانی بانک و بورس از بخش های مختلف اقتصادی، در 
وضعیت قابل دفاعی نیست. تسهیالت تکلیفی راهگشا نیست. بلکه باید با 
متنوع و توانمند کردن ابزارها و بازارهای مالی، امکان  همراهی آن ها با رشد 
بخش خصوصی را فراهم کرد. هزینه های محیط کس��ب وکار، قابل  تحمل 
نیست و به بنگاه های اقتصادی امکان تولد و رشد نمی دهد. ریشه مرگ ومیر 
و نحیف شدن کسب وکارها که از آن با عنوان خزان صنعت و تجارت ایران 

نیز یاد می شود، محصول نامساعد بودن محیط کسب وکار است.
پ��س از نتیج��ه گرفتن گام قبلی که به رش��د تولید و تج��ارت ملی در 
بخش ه��ای غیرنفتی می انجامد، زمینه برای تأمی��ن مالی دولت از طریق 
مالیات ستانی ش��فاف و عادالنه میسر می شود و می توان به راهبرد توسعه 
شفافیت مالی توجه کرد، اما بودجه مالیاتی منهای نفت، باید پس از تقویت 
بخش خصوصی کشور شکل بگیرد تا کمر شرکت های نوپا، زیر بار مالیات 
خم نش��ود. با به کارگیری این تدابیر، هم »رش��د اقتصادی« و هم »بودجه 
دولت« با درجه وابس��تگی بسیار کمتری به درآمدهای نفتی قادر به ادامه 
مسیر خواهند بود و به تبع »توان مقاومت اقتصاد ملی« افزایش خواهد یافت. 

محسن ضرابی
رئیس اتاق ایران و عمان
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فرصت امـروز: دوازدهمین جش��نواره مل��ی کارآفرین��ان برتر روز 
گذش��ته در س��الن ۱۷ ش��هریور وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با 
معرفی کارآفرینان برتر برگزار شد و از ۱2 کارآفرین برتر ملی با اهدای 
سردیس حاج خلیفه رهبر به عنوان نماد کارآفرینی تقدیر به عمل آمد.
در این مراس��م، عیس��ی منصوری معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی، کارآفرین��ان را پهلوان��ان جنگ 
اقتص��ادی نامید و گفت: کس��انی ک��ه در این ش��رایط جنگ اقتصادی 

فعالیت کارآفرینی می کنند شهدا و پهلوانان این جنگ هستند.
به گفته معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، در شرایطی در 
جنگ اقتصادی به س��ر می بریم که از یکس��و از آینده اقتصاد و کس��ب 
و کار اطالع��ی نداریم و از یکس��و در عدم قطعی��ت و اطمینان به وضع 
موج��ود ق��رار داریم و هنر کارآفرین این اس��ت که میان��ه این طیف را 

انتخاب کند و مخاطره را بپذیرد.
او ادامه داد: در این شرایط هرچه اطمینان و اعتماد افزایش پیدا کند، 
امکان کارآفرینی هم بیش��تر می ش��ود و هرچه به سمت عدم اعتماد به 
اقتصاد و فضای کس��ب و کار برویم، نمره و رتبه ما در حوزه کارآفرینی 

کمتر و احتمال خطر بیشتر خواهد شد.
رئیس ش��ورای سیاستگذاری جشنواره ملی کارآفرینان برتر افزود: هر 
زمان که این اعتماد نس��بت به اقتصاد به وجود آمده، در حوزه اشتغال 
و کارآفرین��ی و اتصال به بازارهای جهانی چند رده نمره ما بهتر ش��ده 
اس��ت. به عبارت بهت��ر، هرچه اعتماد به اقتصاد و فضای کس��ب و کار 

بیشتر شود، رتبه ما در حوزه کارآفرینی به همان میزان بهتر می شود.
به گفته منصوری، تجربه چند ماه اخیر نش��ان می دهد که ماندن در 

حوزه کارآفرینی سخت است.
بهبود 13 پله ای رتبه ایران در شاخص  کسب وکار

همچنین انوش��یروان محسنی بندپی، سرپرس��ت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی هم در این جشنواره گفت: نیم درصد از کل فضای کسب 
و کار در اختیار کارآفرینان اس��ت که این میزان ۳۸درصد بازار اشتغال 

را به خود اختصاص داده است.
محس��نی بندپی ادامه داد: رشد اقتصادی و ش��کوفایی و بالندگی آن 
نیازمند توسعه بنگاه های کارآفرینی است و باید شرایطی را فراهم کنیم 

که به سمت ترویج و توسعه و نهادینه کردن کارآفرینی برویم.
به گفته سرپرس��ت وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی، دولت مکلف 
اس��ت تا سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون ش��غل ایجاد کند که یکی از 
راه ها، حمایت همه جانبه، رفع موانع کس��ب و کار، اصالح نظام بانکی و 

بنگاه داری و واگذاری صحیح بنگاه هاست.
محسنی بندپی تصریح کرد: در بحث شاخص های کسب و کار از رتبه 
۸5 به رتبه ۷2 و در رتبه کارآفرینی در منطقه منا و خاورمیانه از ۱۴ به 
۱۱رسیدیم که در مقایسه با سال قبل سه رتبه بهبود را نشان می دهد.

سرپرس��ت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در کش��ور ما سه 
مولفه وجود دارد؛ اول گرایش مردم به کارآفرینی که هست اما دو مولفه 
دیگر توانایی و مهارت کارآفرینی و وضعیت کیفی کسب و کارهای نوپا 
و مش��اغل جدید اس��ت که ما سیاس��ت گذاران باید روی این دو مولفه 

بیشتر کار کنیم.
محس��نی بندپی ادام��ه داد: اگر س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای تا 
دیروز یک نس��خه کلی را برای همه اس��تان ها طراحی کرده، امروز باید 
مزیت های استانی را شناسایی کند. در بوشهر مدیریت دریا و شیالت و 

بنادر، در خراسان زعفران و در استان های دیگر فرش و پوشاک و صنایع 
دستی را شناسایی و براساس آن اقدام کند.

او در عی��ن ح��ال ایجاد مدارس کارآفرینی و اش��تغال برای جوانان و 
کارآفرین��ان و مهدکودک های خالق و نوآور را از اولویت های وزارت کار 
برش��مرد و گفت: حمایت عملی از پارک ها و مراکز رش��د و کانون های 
کارآفرینی باید صورت گیرد و ما در این راستا اعالم آمادگی می کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اقدامات صورت گرفته 
در ح��وزه رف��اه و کار در دولت روحانی اش��اره و تصریح کرد: در دولت 
دوازدهم مس��تمری مددجویان بهزیس��تی و کمیته امداد افزایش یافت 
و پشت نوبتی ها در س��ال ۹۷ به چرخه دریافت مستمری بگیران اضافه 

شدند.
وی گف��ت: صندوق بازنشس��تگی اگ��ر می خواه��د وارد فعالیت های 
اقتصادی شود، ابتدا باید خدمات به بازنشستگان را ارتقا بدهد تا شاهد 

بهبود وضع معیشت و کیفیت خدمات به بازنشستگان باشیم.
محسنی بندپی در پایان ابراز امیدواری کرد: شرایط اشتغال و تولید و 

رشد بنگاه های کارآفرینی در کشور را روز به روز شاهد باشیم.
ویژگی های جشنواره دوازدهم

رحیم س��رهنگی، مدیرکل توس��عه کارآفرینی وزارت تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی نیز در این مراس��م گفت: از س��ال ۱۳۸5 تا به امروز ۱۱ 
جش��نواره کارآفرینان برتر برگزار ش��ده و این دوازدهمین جشنواره ای 

است که به همت وزارت کار برگزار می شود.
او از انتخ��اب و معرفی بیش از ۳000 کارآفرین برتر اس��تانی و ۱20 
کارآفرین برتر ملی خبرداد و گفت: وزارت کار در دو سال اخیر رویکرد 
انتخ��اب کارآفرینان برتر را برمبنای شناس��ایی و معرفی بنگاه هایی که 
طی سه سال گذشته دارای نوآوری منجر به رشد باال بوده اند، پایه ریزی 
و شاخص های شناس��ایی کارآفرینان را براس��اس رویکرد فوق طراحی 

کرد.
س��رهنگی گف��ت: در فرآیند انتخ��اب و معرف��ی کارآفرین��ان برتر، 
ش��اخص های مختلفی از جمله مس��ئولیت اجتماعی، مالحظات محیط 

زیست، نیروی انسانی و روابط کار مورد توجه قرار گرفته است.
جزیی��ات  ب��ه  برت��ر  کارآفرین��ان  جش��نواره  دبیرخان��ه  رئی��س 
ن��ام  ثب��ت  گف��ت:  و  پرداخ��ت  ه��م  جش��نواره  ای��ن  برگ��زاری 
 کارآفرین��ان از نیم��ه دوم س��ال ۱۳۹۶ در س��امانه کارآفرین��ان برت��ر

کل  تع��داد  ش��د.  آغ��از   )WWW.karafarinanebartar.ir(
ثبت نام شدگان در ۳۱ استان  ۶۱5۸ نفر بودند که از این تعداد ۸0درصد 

را مردان و 20درصد را زنان تشکیل دادند.
ب��ه گفته س��رهنگی از این تع��داد ثبت نامی در س��امانه جش��نواره، 
20درصد در بخش کش��اورزی، ۴۱درصد در بخش صنعت و ۳۹درصد 

در بخش خدمات بودند. 

گزارش »فرصت امروز« از دوازدهمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر

کارآفرینان؛ پهلوانان جنگ اقتصادی
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 4 درخواست بانک ها
که باید در اولویت قرار بگیرد

 بان��ک مرکزی پیش از اعالم بس��ته ارزی در جلس��ه ای از بانک ها 
خواس��ت تا گزارشی در مورد ش��رایط بانکی کشور ارائه دهند. بانک ها 
در ای��ن گزارش به چند موض��وع مهم در ارتباط ب��ا اصالحات بانکی 
اش��اره کردند. اولین و ش��اید مهم ترین موضوع در زمینه اصالح نظام 
بانکی مسئله کارمزدهای شبکه بانکی و به طور ویژه کارمزدهای حوزه 

بانکداری الکترونیک و ارزی است.
موضوع دوم، برداش��ت های شبانه ای است که در سال های ۹۱ و ۹2 
از حساب بانک ها به دلیل اختالف ارزی در آن سال ها انجام شده است 
و  باوجود اینکه قوانین دراین باره مش��خص است هنوز تعیین تکلیفی 
انجام  نشده اس��ت. این انتظار از سوی بانک ها وجود دارد که براساس 
م��اده ۴۶ قانون رفع موانع تولید بانک مرکزی دراین باره تصمیم گیری 
کند. به تازگی از اتاق بازرگانی نامه ای به بانک مرکزی ارس��ال  ش��ده و 

تصمیم گیری دراین باره از بانک مرکزی مطالبه شده است.
موضوع س��وم، کمک بانک مرکزی به اصالح ترازنامه بانک هاس��ت. 
بخش��ی از این کمک به هزینه هایی بازمی گردد که به بانک ها تحمیل 
می ش��ود و انتظار مجموع��ه بانک های خصوصی این اس��ت که بانک 
مرکزی برای برداش��تن این هزینه ها تالش کن��د. نکته دیگر در مورد 
اص��الح ترازنامه بانک های حقوقی اس��ت که بانک ها نس��بت به بانک 
مرکزی دارند و امیدواریم این حقوق اعاده و رعایت ش��ود. برای مثال 
در زمینه ذخایر و س��پرده قانونی انتظار تعدیل داریم و اگر نمی ش��ود 
باید متناسب با بازار بین بانکی این حقوق  ثبت و ضبط شود تا بانک ها 
بتوانند بخشی از هزینه های مربوط به  جمع آوری منابع و تخصیص آن 
به کسب وکارها را جبران کنند.   موضوع چهارم، ساماندهی به مقرراتی 
است که جسته وگریخته در ارتباط با شبکه بانکی وضع می شود. اصالح 
قانون در این زمینه باید در دستور کار قرار بگیرد و به عنوان اولویت های 
ج��دی بانک مرکزی تعیین ش��ود. این قوانین نح��وه عمل بانک ها با 
مشتریان، سپرده گذاران و س��هامداران را مشخص می کند و مدیریت 
حاکم ب��ر بانک نیز از این قوانین تبعیت می کند. بخش��ی از مقرراتی 
که اکنون وضع ش��ده شبکه بانکی را دچار بی نظمی کرده است و دود 
این بی نظمی به چش��م مردم، صاحبان کس��ب وکار و همکاران شبکه 
بانکی می رود. انتظار بانک های خصوصی این است که رئیس کل محترم 
بانک مرکزی که خود نیز از مدیران ش��بکه بانکی اس��ت و اطالعات و 
دانسته های خوبی نسبت به مسائل بانکی در بخش دولتی و خصوصی 
دارد، نس��بت به موضوعات و مس��ائل بانک ها توجه نش��ان دهد و این 

مسائل را در یک حرکت قطعی حل وفصل کند.

یادداشت

با تصمیم بانک مرکزی از ش��امگاه یکش��نبه، دالر به طور رس��می از 
س��امانه س��نا حذف ش��د و یوآن چین جایگزین این ارز گردید. بر این 
اساس، حذف دالر از معامالت تجاری در سامانه سنا و جایگزینی یوآن 
چی��ن را می ت��وان به خداحافظی دالر از اقتص��اد و تجارت ایران تعبیر 
کرد. این در حالی بود که دالر در روزهای گذش��ته در س��امانه سنا از 
یورو باالتر رفته بود و س��پس بان��ک مرکزی اقدام به حذف دالر از این 
سامانه کرد. البته مدت هاست که بانک مرکزی، فعالیت های ارزی خود 
را با ارزی غیر از دالر انجام می دهد و در واقع، همزمان با مصوبه دولت 

در فروردین ماه امس��ال برای تغییر ارز گزارشگری از دالر به یورو، این 
اتف��اق دور از انتظار نبود، اما پس از فراز و نش��یب هایی که بازار ارز در 
چند ماه اخیر با آن روبه رو ش��د، این کار س��رعت گرفت و سرانجام از 

سوی بانک مرکزی اجرایی شد.
به گزارش ایرنا، تا عصر یکش��نبه، نرخ دالر در سامانه سنا بین ۸هزار 
و ۸00 تومان تا ۱0 هزار و ۶00تومان در نوسان بود و بررسی تغییرات 
نرخ فروش این ارز در روزهای اخیر در این س��امانه نیز نش��ان می داد 
برخ��الف روی��ه بین المللی که بهای دالر کمتر از یورو اس��ت، در اغلب 

موارد نرخ فروش دالر بیش از یورو بود.
برخ��ی فعاالن ارزی، این اختالف قیمت بین دالر و یورو در س��امانه 
سنا را تقاضای بیشتر برای اسکناس دالر در بازار داخلی ارز می دانستند 
و بر این باور بودند هرچند س��هم یورو در مبادالت تجاری و سبد ارزی 
کش��ور بیشتر اس��ت و در س��امانه نیما که ارز خارجی عرضه می شود، 
ی��ورو دس��ت باالتر را دارد، ام��ا در بازار داخلی خری��داران برای خرید 

دالر راغب ترند.
ش��اید بتوان این اقدام بانک مرکزی را حرکت به سمت حذف دالر از 
نظام تجاری و ارزی کش��ور تعبیر کرد اما پیگیری های ایرنا از س��امانه 
نیما که در حقیقت بازار ارز خارجی است، نشان می دهد همچنان دالر 
آمریکا در این سامانه خرید و فروش می شود و هنوز حذف نشده است. 
گزارش میدانی از صرافی های س��طح ش��هر نشان می دهد که نرخ دالر 
همچنان روی تابلوی صرافی ها قرار دارد و تا ظهر دوش��نبه نرخ خرید 
آن از م��ردم حدود ۱0 ه��زار و ۳00 تومان بوده و به قیمت ۱0 هزار و 

۴۴0 تومان به دست متقاضی می رسد.
در همین رابطه یکی از صرافی ها گفت: گرچه اعالم نرخ دالر آمریکا 
از س��امانه سنا برداشته ش��ده، اما مبادله آن در صرافی ها وجود دارد و 
هنوز حذف نشده است. وی که نخواست نامش ذکر شود، اظهار داشت: 
از آنج��ا که تقاضا برای دالر آمریکا در بازار زیاد اس��ت، متقاضیانی که 
طبق دس��تورالعمل بانک مرکزی برای ارز مس��افرتی، دانش��جویی و یا 
نظای��ر آن ارز خارجی می خواهند، برای خرید دالر در س��اعات آغازین 

فعالیت صرافی ها باید مراجعه کنند.
از س��وی دیگر، جای��گاه چین به عنوان ش��ریک اول تجاری ایران و 
خریدار عمده نفت، فرآورده های نفتی و مواد پتروش��یمی کش��ورمان، 
سهم باالی ارز این کشور را س��بد تجارت خارجی ایران اجتناب ناپذیر 
کرده اس��ت زی��را در حوزه واردات نیز محصوالت چینی رتبه نخس��ت 
را در کااله��ای وارداتی به کش��ورمان دارند. پارس��ال چین ۹ میلیارد 
و ۶5میلی��ون دالر کاال از ای��ران خرید و در مقاب��ل ۱۳میلیارد و 2۱۶ 

میلیون دالر کاال به ایران صادر کرد.

از این رو نهم اس��فندماه پارس��ال به درخواس��ت بانک مرکزی، ثبت 
سفارش کاال با ارز دالر آمریکا ممنوع شد؛ مهدی کسرایی پور، مدیرکل 
سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی همان زمان اعالم کرد که سهم 
دالر در س��بد تجاری کش��ور چندان باال نیس��ت و این امر در مراودات 

تجاری بازرگانان ایرانی مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
سال هاست ش��بکه بانکی ایران به دلیل تحریم های مربوط به تسویه 
دالری )یوترن(، امکان اس��تفاده از ارز دالر آمریکا را ندارد و از این رو 
ام��کان تامین دالر از طری��ق بانک ها ب��رای واردات امکان پذیر نبود و 
واردکنن��دگان ناگزیر بودند از ارزه��ای جایگزین جهانروا از جمله یورو 

استفاده کنند.
مدیرکل سیاس��ت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خردادماه پارسال 
نیز گفته بود: در ۱0 س��ال گذشته سهم دالر در ذخایر ارزی کشور به 
ش��دت کاهش یافته و به طور متوس��ط بی��ش از ۸درصد کل ذخایر را 
هم ش��امل نمی شود، از این رو حذف دالر از ارز گزارشگری، تاثیری بر 

ذخایر ارزی کشور ندارد.
باید گفت در س��ال های اخیر به واسطه وجود تحریم های دالری، ارز 
»دالر« دو کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دس��ت داده است؛ این ارز 
اکنون نه قابلیت انتقال و اس��تفاده در مبادالت بین المللی شبکه بانکی 
کش��ور را دارد و نه جایگاه ویژه ای را در سبد ذخایر ارزی بانک مرکزی 

به خود اختصاص داده است. 
بخش اعظم درآمدهای ارزی کش��ور، ناش��ی از صادرات نفت و گاز و 
فرآورد ه های نفتی و پتروشیمی است که به دالر در بازارهای بین المللی 
قیمت گ��ذاری و معامله می ش��ود، ولی با توجه به نبود امکان تس��ویه 
دالری ب��رای ایران )ب��ه دلیل تحریم ه��ای غیرهس��ته ای آمریکا علیه 
کشورمان(، این درآمدها به سایر ارزها از جمله یورو، روپیه، وون، یوآن 

و لیر ترکیه وارد حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور می شود.
از ط��رف دیگر پرداخت های مربوط به واردات کاالها و خدمات نیز با 
توجه به جریان ورودی درآمدهای ارزی به طور عمده به سایر ارزها غیر 
دالر انجام می ش��ود لذا دالر آمریکا نقش اندکی در مبادالت، دریافت و 

پرداخت های کشور و همچنین بدهی های خارجی دارد.
با این حال کارشناس��ان ارزی بر این باورند که به طور سنتی، تمرکز 
تقاضای جامعه برای تامین ارز مسافرتی، دانشجویی، درمان و نظایر آن 
روی اسکناس دالر است که می تواند به مرور زمان ارز دیگری جایگزین 
آن ش��ود؛ البته این ارز جایگزی��ن باید از قابلیت تبدی��ل در بازارهای 

بین المللی برخوردار باشد.
باید منتظر ماند تا مسئوالن بانک مرکزی رویکردهای خود در اجرای 

این سیاست جدید در نظام ارزی ایران را اعالم کنند. 

تفاوت رفتار ارزی دو کشور همسایه به روایت امان اهلل قرایی مقدم

چرا مردم ترکیه دالرهای خود را به بازار آوردند، اما مردم ایران نه؟!
اخیرا با بحران ارزی و سقوط یکباره ارزش لیر، اتفاقی مشابه ایران در 
ترکیه رقم خورد، به طوری که بسیاری از مردم ترکیه پس از درخواست 
اردوغ��ان، بالفاصل��ه ارزهای خود را به ب��ازار آوردن��د و در مخالفت با 
تحریم های آمریکا، گوش��ی های آیفون خ��ود را به صورت نمادین آتش 
زدند؛ اتفاقی که البته در ایران و به رغم دش��منی آش��کار با آمریکا رخ 

نداد.
در همین ارتباط، امان اهلل قرایی مقدم، جامعه ش��ناس و استاد دانشگاه 
در گفت و گو با »انتخاب«، درباره چرایی این تفاوت میان واکنش مردم 
ای��ران و ترکیه به یک بحران ارزی مش��ابه گفت: در ترکیه، مس��ئوالن، 
بوروکراس��ی و دیوانس��االری اداری، اعتماد مردم را نس��بت به عملکرد 
خود جلب کرده اند. به طوری که توس��عه اردوغانیس��م، همزمان با رشد 

اقتصادی، افزایش رفاه و توسعه تامین اجتماعی بوده است.
او ادامه داد: البته مردم ترکیه را نمی توان با ایران مقایس��ه کرد، چه 
از نظ��ر فرهنگی و به طور مثال دسترس��ی به اروپا، وضعیت دو کش��ور 

متفاوت است.
قرایی مقدم افزود: از نظر جامعه شناس��ان، اعتماد بر دو گونه است که 

یکی از آنها اعتماد عمودی است؛ یعنی اعتماد به مسئوالن که در کشور 
ما به دالیلی مانند حقوق های نامتعارف، خروج ارز و . . . نخ نما و ضعیف 
ش��ده اس��ت. به همین دلیل حتی در زلزله کرمانش��اه دیدید که مردم 
بس��یاری از کمک های خود را به جای هالل احمر و دستگاه های دولتی 

به سلبریتی ها دادند.
این جامعه ش��ناس تاکید کرد: اعتماد یک پروس��ه درازمدت اس��ت. 
جامعه مانند آزمایشگاه شیمی یا فیزیک است که باید ببینید در آن چه 
ریخته اید و سپس منتظر جواب بمانید، دیر جواب می دهد ولی می دهد.
قرایی مقدم با ذکر مثال های��ی از ژاپن، کره جنوبی، آلمان، آرژانتین و 
برزیل گفت: وقتی مردمی می بینند یک رئیس جمهور متخلف به زندان 

می رود، اعتمادشان افزایش می یابد.
این اس��تاد دانشگاه افزود: اردوغان کشوری را که نه گاز دارد نه نفت، 

وارد گروه 20 کرده و از نظر صنایع تحولی در آن ایجاد کرده است.
قرایی مق��دم اف��زود: البته در آنج��ا خودکامگی وج��ود دارد و اخراج 
چندین هزار نفر بعد از کودتا، نش��ان از این موضوع و دیکتاتوری دارد، 

ولی اصل موضوع جلب اعتماد را هم نمی توان منکر شد. 

چرا بانک مرکزی یوآن چین را جایگزین دالر آمریکا کرد؟

خداحافظی دالر از نظام تجاری ایران
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تحریم قیر و آسفالت

ای��ن روزها ش��اهد زمین گیر ش��دن پروژه های عظیم ملی هس��تیم و 
اعتراضات فراوانی از پیمانکاران راهس��ازی و شرکت های قیرساز نسبت به 
بحران سازی پاالیشگاه ها و بورس واصل شده است که طبق بررسی به عمل 
آمده ریشه آن عدم عرضه مناسب وکیوم باتوم توسط پاالیشگاه ها با قصد 
س��ودجویی از تغییر نرخ محاسبات ارز است. طی این سال ها شرکت های 
قیرساز در تحویل قیر استاندارد به منظور پیشرفت و اجرای پروژه های ملی 
راهسازی و عمرانی کشور نقش موثر ایفا کرده اند و در بخش صادرات نیز 
برندهای معتبری ایجاد شده است، اما عملکرد خارج از مقررات پاالیشگاه ها 
و بورس کاال از ابتدای س��ال ۹۷ باعث اخت��الل و تعطیلی این واحدهای 
برتر قیر کش��ور ش��ده که نمونه بارزی از خودتحریمی است که در اثر آن 
پاالیشگاه ها از تکلیف قانونی خود در بودجه و تعهد تامین خوراک صنایع 
پایین دس��تی خودداری می کنند و بورس با عرضه های اختصاصی و ایجاد 
بی نظمی در عرضه های عمومی برای تولید رقابت پذیر مانع تراشی می کند.

ب��ه عبارت دیگر، بورس کاال به محلی ب��رای داللی انواع خوراک های 
واحدهای تولیدی کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت و به عنوان یک شرکت 
خصوصی که اختیارات حاکمیتی به آن داده ش��ده، بی توجه به تذکرات 
اتحادیه ه��ا، متولی بی نظمی و گس��ترش رانت و احتکار مدرن ش��ده و 
اولویت اول آن نیز بدل به افزایش س��ود گش��ته اس��ت. این امر با توجه 
به ترکیب ذی نفعان، بخش خصوصی واقعی را له می کند و در تصمیمی 
عجیب که با نام شورای عالی بورس در روزهای اخیر اعالم شده در نقش 
هی��ات دولت تصمیم به قطع عرضه خ��وراک واحدهای تولیدی گرفته 
شده و در پشت پرده، خوراک های بیرون کشیده شده به دست عامالن 
فروش معامله می ش��ود. در هیچ کجای دنیا خوراک واحدهای تولیدی 
در بورس عرضه نمی ش��ود و ماده حیاتی و ش��ریان صنع��ت را بازیچه 
بورس بازان نمی کنند تا ش��رکت های تولیدی بتوانند نسبت به قیمت و 
حجم ماده اولیه برنامه ریزی نمایند. در خوراک واحدهای قیرسازی نیز 
بورس کاال فقط در جس��ت وجوی گس��ترش منافع خود و پاالیشگاه ها 
اس��ت و تخلفات این شرکت ها می باید توسط سازمان حمایت، کارگروه 
تنظیم بازار، شورای ملی رقابت برطرف و متخلفان به مردم معرفی شوند. 
پاالیشگاه ها طبق قانون بودجه موظف به تحویل وکیوم باتوم جهت تولید 
قیر پروژه های عمرانی کش��ور هستند و جایز نیس��ت که به بهانه عدم 

وصول مطالبات از وزارت نفت به عمران کشور صدمه بزنند.
در پایان با توجه به اینکه تامین نفت خام پاالیشگاه ها به عهده شرکت 
ملی نفت اس��ت و تحویل VB به شرکت های قیرساز نیز طبق قانون 
بودجه تعهد وزارت نفت بوده است و با گذشت ۷0درصد از زمان طالیی 
اجرای پروژه های آسفالت و عدم توان شرکت های قیرساز در تحویل قیر 
داخلی و صادراتی، از وزیر  نفت می خواهم تحویل فوری وکیوم باتوم را 

مستقیماً مدیریت و دستورات مقتضی را صادر نمایند. 

نگاه

دیروز بازار س��هام باز هم شاهد رش��د قیمت در گروه فلزات اساسی، 
نف��ت و کانه های فل��زی بود و کارشناس��ان معتقدند عل��ت اصلی این 

نوسانات در بورس تهران، قیمت دالر در بازار آزاد است.
به گزارش ایس��نا، روز دوش��نبه بار دیگر از ابتدای باز شدن معامالت 
ب��ورس اوراق بهادار تهران ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی با ش��یب 
تندی شروع به رشد کرد و در نهایت با 2۷۱۸ واحد افزایش روبه رو شد 
و به رقم ۱۳۷ هزار و ۷0۳ واحدی رس��ید. در عین حال ش��اخص کل 
هم وزن با 2۱۶ واحد رشد به رقم ۱۹ هزار و ۹0۶ واحدی دست یافت.

ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۳۳۱۸ واحد رش��د به رق��م ۱۴۴ هزار و 
۴0۴ واحدی رس��ید و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب 2۷۱۷ 
و 2002 واحد رش��د کردن��د. فوالد مبارکه اصفه��ان، ملی صنایع مس 
ای��ران، معدنی و صنعتی گل گهر و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس هر 
یک به ترتیب ۴2۷، 2۹2، 2۴۷ و 2۴۷ بیش��ترین تاثیر را روی افزایش 
شاخص های بازار داشتند. در طرف مقابل شرکت ارتباطات سیار ایران، 
فوالد خراس��ان، مخابرات ایران و نفت سپاهان هر یک به ترتیب با ۸۴، 

۴۶، ۴2 و ۳0 واحد تاثیر کاهنده در روند کاهشی بازار نقش داشتند.
روز یکشنبه شاهد افزایش قیمت سهم های فلزات اساسی و محصوالت 
شیمیایی بودیم و روز دوشنبه نیز روند قیمت ها در گروه فلزات اساسی 
فزاین��ده بود و در س��هم فوالد مبارکه اصفهان که ج��زو تاثیرگذارترین 
نماده��ای معامالت دیروز بود، صف خرید را ش��اهد بود. همچنین ملی 

صنایع مس ایران نیز در مقاطعی با صف خرید همراه شد.
از دیگ��ر گروه های��ی که با افزایش قیمت و ص��ف خرید همراه بودند، 
می توان به گروه اس��تخراج کانه های فلزی اش��اره کرد که در نوس��انات 
بازار نیز تاثیر بسزایی داشتند. در این گروه معدنی و صنعتی گل گهر در 

ساعاتی از معامالت با صف خرید همراه شد.
فرآورده های نفتی نیز ش��اهد رش��د قیمت س��هم ها بودند، اما تعداد 
زی��ادی از خودرویی ه��ا با افت قیمت مواجه ش��دند. در عین حال نفت 
سپاهان که در کاهش شاخص تاثیر بسزایی داشت، با صف فروش همراه 

شد و 5درصد در قیمت آخرین معامله افت را تجربه کرد.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم ۷2۷ میلیارد تومان رس��ید که 
این رقم ناش��ی از دست به دست شدن ۱.۹ میلیارد سهم و اوراق مالی 

بود. در فرابورس ایران شاخص کل ۱۸ واحد رشد کرد و به رقم ۱555 
رسید. ارزش کل معامالت این بازار تا رقم ۴۶۴ میلیارد تومان باال رفت 

و حجم معامالت به ۷2۱ میلیون سهم و اوراق مالی دست یافت.
نفس تازه بازار سرمایه

اما پس از رونمایی از بسته جدید ارزی بانک مرکزی، پرسش اساسی 
این اس��ت که تاثیر بس��ته ارزی بر بازار سرمایه چیست؟ در این زمینه، 
یک کارش��ناس بازار ارز، اقدام دولت در ارائه بسته جدید ارزی را نوعی 
تغییر سیاس��ت اصالح��ی خواند و با مطلوب توصی��ف کردن آن گفت: 
برای ما مش��خص بود که افزایش قیمت دالر به ش��کلی که اتفاق افتاد، 
تقاض��ا را تحری��ک و عرضه را با محدودیت مواج��ه و حوزه های رانت را 

گسترده می کند .
میث��م رادپور درخصوص ارزیابی خود از بس��ته جدید ارزی به س��نا، 
گفت: سیاس��ت جدید، حداقل ای��ن خوبی را دارد که در ب��ازار ثانویه، 
خریدار و فروشنده روی یک نرخ که برآمده از عرضه و تقاضاست، توافق 

می کنند و معامله را انجام می دهند.
وی توضی��ح داد: البته کنترل هایی هم در اینجا انجام می ش��ود، ولی 
به هر ترتیب نرخ، برآمده از برهم کنش های عرضه کنندگان و خریداران 

است و به نظر می رسد که مشکالت قبلی را ندارد.
رادپور افزود: در الگوی جدی��د، تقاضا کننده یا واردکننده می داند که 
ب��ا قیمت هایی نزدیک به قیمتی که بازار تمایل به معامله دارد، خرید را 
انجام می دهد. از طرف دیگر فروش��نده هم که عمدتا صادرکننده است، 
متوجه می شود که می تواند ارز خود را به قیمت منصفانه در بازار ثانویه 

به فروش برساند.
این کارش��ناس بازار ارز با تشریح آثار سیاس��ت های جدید دولت در 
بس��ته ارزی اخیر گفت: وج��ود بازار ثانویه باعث می ش��ود اتفاقاتی که 
رس��ما عرضه را خفه و تقاضا را تحریک کرده بود، تا حد زیادی کاهش 

پیدا کند.
رادپور در پاس��خ به این س��وال که ثابت نگه داش��تن قیمت کاالهای 
اساس��ی در بس��ته جدید ارزی - آن هم با دامنه باال- تا چه حد عملی 
خواهد بود و آیا احتمال وجود رانت در این کاالها کامال منتفی است یا 
خیر، گفت: ش��ما وقتی یک عامل سیستماتیک را به شکل فراگیر فعال 

می کنید باید منتظر تبعات آن هم باش��ید؛ یعنی اگر کاالیی قاچاق پذیر 
باش��د و فرصت قاچاق در بازار هم فراهم باش��د، قاچاق رخ خواهد داد. 
مخصوص��ا در مقیاس��ی که این ارز به آن قیمت عرضه می ش��ود، حتما 

نگرانی هایی وجود دارد.
وی افزود: به هر حال برخی بازیگران در هر شرایطی مسیر بهره برداری 
از رانت را پیدا خواهند کرد، لذا تنها چیزی که می توان گفت این است 
که با سیاست های جدید ارزی ، دامنه این قاچاق محدودتر شده است .

این کارش��ناس ب��ازار ارز ادامه داد: اگر دولت تص��ور می کند که باید 
ارز ۴200 تومان��ی را به کاالهای اساس��ی منحصر کند، باید بپذیرد که 
در همین کاالها هم نش��تی هایی وجود خواهد داشت و بخشی از آن به 

صورت قاچاق از کشور خارج می شود.
رادپ��ور در توضیح راهکارهای پیش رو ب��رای توقف یا کنترل قاچاق 
هم گفت: راهکار این است که کاالهای اساسی باید محدود به کاالهایی 

شوند که کمتر قاچاق پذیرند. 

تاثیر بسته ارزی بر بازار سرمایه چیست؟
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 فروش برنج خارجی با نرخ های باالتر از
8 هزار تومان گران فروشی است

ی��ک مقام مس��ئول فروش برنج خارج��ی با نرخ های باالت��ر از ۸هزار 
تومان در مغازه ها را گران فروشی اعالم کرد. مسیح کشاورز، دبیر انجمن 
واردکنندگان برنج در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت واردات برنج، اظهار کرد: با ابالغ دس��تور رئیس جمهور مبنی بر 
واردات برنج تا پایان شهریور، برخی افراد گمان کردند که واردات تمدید 
شده اس��ت درحالی که به دلیل تاخیر در اختصاص ارز به واردکنندگان، 
ای��ن زمان برای ورود برنج های خریداری ش��ده به کش��ور تمدید ش��ده 
اس��ت. به گفته وی، با وجود آنکه این می��زان واردات برای مصرف دوره 
ممنوعیت برنج در نظر گرفته ش��ده است، بنابراین براساس این ابالغیه 
تمام��ی واردکنندگانی که ارز دریافت کردند، موظفند تا پایان ش��هریور 
محموله های خود را وارد کش��ور کنند. کش��اورز از واردات ۸۳0 هزارتن 
برنج از ابتدای سال خبر داد و گفت: با احتساب میزان کاالی ترخیصی از 
گمرک، حدود ۱00 هزارتن در شرایط عادی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل عقب هستیم و این درحالی است که با در نظر گرفتن بحث تحریم ها، 
میزان واردات باید بیش از رقم سال گذشته باشد. این مقام مسئول ادامه 
داد: تمدید واردات برنج در دوره ممنوعیت و ورود برنج های خریداری شده 
توسط واردکنندگان موجب می ش��ود تا در ماه های آتی کسری در روند 
توزیع برنج خارجی در بازار پیش نیاید. وی با اش��اره به اینکه در عرضه 
و قیمت برنج خارجی مشکلی در بازار وجود ندارد، بیان کرد: اظهار نظر 
غیرکارشناسی برخی افراد و مطرح کردن موضوعاتی همچون احتکار برنج 
در برخی رسانه ها  و پلمب انبارها منجر به التهابات بازار، نگرانی بنکداران 
و خانوارها می شود، درحالی که برنج به اندازه کافی وجود دارد و مشکلی 
در توزیع نخواهیم داش��ت. به گفته کشاورز پرداختن به موضوع احتکار 
برنج در رسانه ها موجب شده است تا مصرف کنندگان نیز اقدام به خرید و 
احتکار در خانه های خود کنند که با این وجود آرامش و تعادل بازار از بین 
خواهد رفت. دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان فروش برنج خارجی 

با نرخ های باالتر از ۸ هزار تومان در مغازه ها را گران فروشی اعالم کرد.

 صادرات ایران به پاکستان
66درصد افزایش یافت

رایزن بازرگانی ایران در پاکستان، از رشد ۶۶درصدی صادرات ایران به 
پاکستان، طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.به گزارش تسنیم، 
محمود حاجی یوس��فی پور اظهار کرد: صادرات چهار ماهه نخست سال 
جاری به پاکستان ۳۷۷ میلیون دالر بوده که نسبت به 22۷میلیون دالر 
صادرات سال گذشته، نش��ان دهنده  رشد ۶۶درصدی است. وی افزود: 
طی این مدت ش��اهد رش��د ۶۳۳درصدی خرما و 2۷۶درصدی شکالت 
به پاکس��تان بودیم، که بر این اساس محصول خرما از ۱.۶ میلیون دالر 
صادرات در چهار ماهه نخس��ت سال ۹۶ به بیش از ۱2 میلیون دالر در 
چهار ماهه نخس��ت امسال رسیده و همچنین محصول شکالت نیز از 2 
میلیون دالر صادرات در سال ۹۶ به رقم ۷.۳ میلیون دالر در چهار ماهه 

منتهی به تیر سال ۹۷ رسیده است.

تقاضا برای مصنوعات طال و سکه صفر است
رئی��س اتحادی��ه طال و جواهر گفت که در ح��ال حاضر تقاضا برای 
مصنوعات ساخته ش��ده صفر اس��ت و بیش��تر تقاضا به سمت سکه و 
طال های آب ش��ده رفته است. ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و 
جواهر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بازار طال 
و س��که اظهار کرد: در حال حاضر تقاضا برای مصنوعات ساخته شده 
صفر است و بیشتر تقاضا به سمت سکه و طال های آب شده رفته است. 
وی گفت: بسیاری از این طال های ذوب شده شناسنامه ندارند، بنابراین 
سوءاستفاده گران از این امر استفاده کرده و طالی آب شده تقلبی را به 
تقاضاکننده می فروشند. محمدولی درباره واردات طال گفت: بخشنامه 
واردات و صادرات جدید در حوزه طال هنوز ابالغ نش��ده و مش��کالت 
سابق وجود دارد و این در حالی است که یکی از ایرادات در این حوزه 
تفاوت قیمت با بازار های جهانی اس��ت که بخش��ی از آن به مالیات بر 
ارزش افزوده برمی گردد. به گفته این مقام مسئول، زمانی می توان گفت 
که واردات طال خوب است که هر کس به راحتی بتواند طال بیاورد، اما 
هنوز موانعی برای آن وجود دارد.  اتحادیه طال در فضای مجازی هیچ 
تارنمای اینترنتی یا کانال ندارد و قرار است سایت این اتحادیه تا یک ماه 

آینده به بهره برداری برسد تا نرخ ها به طور شفاف اعالم شود.

قدردانی 220 نماینده مجلس از پیشرفت های 
شگرف صنعت دفاعی کشور

220 نماینده مجلس با امضای بیانیه ای از پیش��رفت های ش��گرف 
صنعت دفاعی کش��ور تش��کر کردند. به گزارش ایسنا، متن این بیانیه 
که در پایان جلس��ه علنی روز گذشته مجلس قرائت شد، به این شرح 
اس��ت: »پیشرفت های شگرف صنعت دفاعی کشور با خالقیت و ابتکار 
فرزندان انقالبی و مومن ایران اسالمی با وجود محدودیت های گوناگون 
ناشی از تحریم های ظالمانه، نماد شکوهمند، خودباوری، خوداتکایی و 
خودکفایی در نیل به اقتصاد مقاومتی، برتری دفاعی و اقتدار ملی است. 
با گرامیداشت یاد ماندگار سه وزیر دفاع شهید، دکتر چمران، سرلشکر 
نامجو و سرلش��کر فکوری و یک هزار ش��هید گرانقدر وزارت دفاع، از 
کارکنان متعهد، س��ختکوش و متخصص صنایع دفاعی و تالشگران و 
مدیران وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح که در ارتقای توان 
و قدرت بازدارندگی نقش تعیین کننده ای داش��ته اند، به نمایندگی از 
ملت رش��ید و رزمنده پرور ایران اس��المی قدردانی می کنیم که از یک 
سو در اردوگاه دشمنان و قدرت های سلطه گر هراس افکنده و از سوی 
دیگر موجب خرسندی دوستان و هم پیمانان در منطقه و جهان شده 
است. بی شک پیشرفت های صنعت دفاعی بیانگر این واقعیت انکارناپذیر 
است که نه تنها تحریم ۴0 ساله صنایع نظامی ایران مانع روند رشد و 
تعالی این صنعت راهبردی نشده است بلکه یکی از عرصه های موفق و 
الگو در تحریم شکنی می باشد. تولید بومی موشک های نقطه زن با برد 
باال، تولید و پرتاب ماهواره برها، ساخت ناوهای سطحی و زیرسطحی، 
پهپادهایی با قابلیت برت��ر و نیل به خودکفایی از تحقیق و طراحی تا 
تولی��د و به کارگیری آن از مولفه های قدرت دفاعی و اقتدار اس��ت که 
باعث عمیق تر شدن غرور ملی در آزمایش موفقیت آمیز موشک نقطه زن 

فاتح مبین به عنوان جدیدترین دستاورد صنعت دفاعی گردید.

اخبـــار

  صادرکنندگانی که ارز خود را در بازار ثانویه عرضه می کنند، نسبت 
به وصول ریال از صراف ها گله داشته و می گویند که گاهی بیش از یک 
هفته طول می کش��د تا ریال حاصل از فروش ارز به آنها برگردد، این در 
حالی است که ضابطه ای برای زمان پرداخت طلب خریدار وجود ندارد.

ب��ه گزارش ایس��نا، با اجرایی ش��دن بس��ته جدی��د ارزی تقریبا تمام 
صادرکنن��دگان به ویژه پتروش��یمی ها که عم��ده ارز صادراتی را عرضه 
می کنن��د به بازار ثانویه آمدند. براس��اس مصوبه هیات دولت، تامین ارز 
برای واردات کاالها به غیر از کاالهای اساسی در بازار ثانویه از محل ارز 
حاصل از صادرات کلیه کاالهای غیرنفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز 
طبیعی، پتروش��یمی، محصوالت فوالدی و فلزات رنگی تامین می شود 
و معام��الت در این ب��ازار بین صادرکنن��دگان و واردکنندگان از طریق 
بانک ها و صرافی های مجاز انجام ش��ده و ن��رخ ارز طبق عرضه و تقاضا 

تعیین خواهد شد.
در حالی صرافی ها اکنون نقش محوری در بازار ثانویه برعهده داش��ته 
و ب��ه عنوان واس��طه بین صادرکننده و واردکننده هس��تند که ارز را از 

صادرکنن��دگان خریداری کرده و ب��ا دریافت کارمزدی به واردکنندگان 
می فروش��ند، ام��ا این روزه��ا در کن��ار ایراداتی ک��ه عرضه کنندگان و 
متقاضی��ان ارز در مورد نحوه معامالت در س��امانه نیما مطرح می کنند، 
موض��وع دریاف��ت ریال حاصل از فروش ارز نیز مطرح اس��ت. آنطور که 
عرضه کنندگان از جمله پتروشیمی ها به ایسنا اعالم کرده اند، زمانی که 
ارز خود را که ارقام باال و تا چندین میلیون دالر و یورو است را در بازار 
ثانویه عرضه و صراف خریداری می کند، برگش��ت ریال با دردس��رهایی 
همراه است؛ چرا که گاهی بیش از ۱0 روز طول می کشد تا صراف ریال 
را به حس��اب عرضه کننده برگرداند. دلیل ای��ن موضوع را هم صراف ها 
این گون��ه اعالم کرده اند که باید ارز خریداری ش��ده را به یک واردکننده 
بفروشند و تا زمانی که این فروش انجام نشود، قدرت بازپرداخت ندارند.
صادرکنن��دگان می گوین��د که نمی دانی��م چرا صراف قب��ل از اینکه 
واردکننده ای برای فروش ارز داشته باشد، نسبت به خرید اقدام می کند 
چون زمان ایجادش��ده برای پیدا کردن واردکننده، باعث بدهکار شدن 
صراف و سرگردانی ش��رکت صادرکننده می شود. صادرکنندگان از این 

گله دارند که در حال حاضر با وجود اینکه آنها موظف هس��تند طی دو 
ماه از صادرات، ارز ناش��ی از آن را در س��امانه نیما عرضه کنند، ضابطه 
و چارچوبی برای صراف یا خریدار تعیین نش��ده که طبق آن موظف به 
پرداخت هزینه خرید خود باشد. این در حالی است که می گویند وقتی 
قبال در ب��ازار آزاد ارز خود را می فروختند طبق قرارداد، صراف حداکثر 
تا ۴۸ س��اعت موظف به برگرداندن ریال بود و اگر این اتفاق نمی افتاد، 

باید صراف جریمه پرداخت می کرد اما در حال حاضر این گونه نیست.
گرچه حدود س��ه هفته از اجرایی ش��دن بس��ته جدید ارزی می گذرد 
و زمان الزم اس��ت ت��ا ایرادات موج��ود در این بازار برطرف ش��ود، اما 
به هر حال برخی مس��ائل می تواند موج��ب نارضایتی صادرکنندگان و 
واردکنندگان باش��د. عدم برگش��ت به موقع ریال و یا برخی موانع دیگر 
ب��رای صادرکننده می تواند به مرور آن ها را از معامالت در نیما دلس��رد 
کرده و بعید نیس��ت برای فروش ارز دنبال راهکار دیگری باشند چراکه 
تاکید دارند عدم دریافت ریال ناش��ی از عرضه ارز موجب بس��ته شدن 

دست آنها در تامین منابع برای هزینه کرد این شرکت ها خواهد شد.

صادرکنندگان سرگردان صراف ها شدند

مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری تعاونی ه��ای فرش دس��تباف گفت که 
تولیدکنندگان فرش مجبورند با ارز ۱0هزار تومان مواد اولیه تهیه کنند و 
با نرخ ارز ۸هزار تومانی کاالی تولیدی خود را صادر نمایند. عبداهلل بهرامی، 
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های تولیدکنندگان فرش دس��تباف 
ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از اینکه 
شرایط اقتصاد باعث تحریم فرش دستباف در کشور شده است، گفت: سوم 
شهریورماه امسال شاهد برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه فرش دستباف 
در محل نمایش��گاه های بین المللی تهران خواهیم بود؛ نمایش��گاهی که از 
لحاظ تنوع، وس��عت و مش��ارکت در نوع خود در دنیا بی نظیر است گرچه  
نواقصی هم دارد اما این واقعه شگفت انگیز و نمایش فاخرترین کاالی هنری 
جهان در این وسعت واقعاً برای ایرانیان موجب  افتخار است.  وی ادامه داد: 
با توجه به بی مهری هایی که همواره به هنر صنعت فرش دستباف روا شده 

در چند سال اخیر با سیر نزولی تولید روبه رو بودیم و با توجه به اینکه هنوز 
قیمت فرش های تولیدشده افزایش نیافته و تولیدکنندگان نجیب و باانصاف 
گرچ��ه می دانند با وجود افزایش بیش از صد درص��دی مواد اولیه بالطبع 
قیمت تمام ش��ده آن خیلی باالتر رفته ام��ا در قیمت عرضه تولیدات خود 

تغییر محسوسی نداده اند.
 بهرامی گفت: پیش بینی می کنم ش��اهد عرضه بهترین فرش ها و در 
نتیجه استقبال تجار و خریداران از این نمایشگاه باشکوه باشیم و توصیه 
می نماییم که مردم هنردوست ایران با حضور خود در این نمایشگاه هم 
از ای��ن مهم ترین کاالی ایرانی حمایت کنن��د و هم اینکه با خرید خود 

بهترین گزینه سرمایه گذاری را انجام دهند.
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی های فرش دستباف ایران افزود: 
متأس��فانه به نظر می رسد با اتفاقاتی که  درخصوص افزایش قیمت مواد 

اولیه و در نتیجه کاهش س��ود و دس��تمزد بافندگان ش��رافتمند افتاده 
اس��ت  در این سال و س��ال های آتی دیگر نتوانیم ش��اهد این حجم از 
تولیدات باشیم و با توجه به تحریم های سنگین داخلی و  عدم مدیریت 
در کنت��رل قیمت مواد اولیه مورد نیاز، تورم مهارگس��یخته، نبود ثبات 
نرخ ارز دیگر نیازی نیست دولت آمریکا فرش ایرانی را تحریم کند چون 
خودبه خ��ود این مهم ترین کاالی اس��تراتژیک ایرانی درگیر تحریم های 
سنگین داخلی شده است و از بس نامهربانانه با این هنر صنعت برخورد 

می شود که انگیزه ای برای تولید آن وجود نخواهد داشت.
وی اظهار داش��ت: فرش دس��تباف تنها کاالی تولید داخلی است که 
تولیدکنندگان آن مجبورند با ارز ۱0هزار تومان مواد اولیه تهیه کنند و 
ب��ا نرخ ارز ۸هزار تومانی کاالی تولیدی خود را صادر کنند یقیناً با این 

روش به زودی شاهد افول این هنر صنعت خواهیم بود.

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت که برخی افراد س��ودجو با احتکار و 
فروش زعفران با نرخ های دلخواه بازار را متشنج کرده اند.

علی حسینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت بازار طالی س��رخ، اظه��ار کرد: با توجه به آنک��ه تا آغاز فصل 
برداش��ت تنها دو ماه زمان باقی اس��ت، زعفران چندانی برای عرضه در 

بازار وجود ندارد.
وی از آغاز برداش��ت زعف��ران از 20 مهرماه خبر داد و گفت: با وجود 
آنکه زعفران کاالیی نیست که مدت زمان آن نا محدود باشد، بنابراین تا 
دو ماه آینده مابقی زعفران های موجود در انبارها باید جذب بازار شود.

به گفته حس��ینی برخی افراد س��ودجو  پس از گذش��ت چند ماه از  
نگهداری زعف��ران در انبارها قصد عرضه کاال در بازار را دارند تا بتوانند 
سودهای هنگفتی را به جیب بزنند و این درحالی است که به رغم تصور 

نادرس��ت این افراد، مدت زمان مصرف زعفران محدود است و نگهداری 
طوالنی مدت آن در انبارها منجر به از دست دادن کیفیت و عطر خاص 
این محصول می ش��ود. این مقام مس��ئول نرخ ف��روش هر کیلو زعفران 
توسط کشاورزان را 5 تا 5 میلیون و ۳00 هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
ب��ا توجه به آنکه میزان قابل توجهی زعفران در اختیار س��ازمان تعاون 
روستایی و افراد فرصت طلب است، بنابراین این دالالن با عرضه محصول 

به قیمت  ۸ تا ۹ میلیون تومان قصد دارند که بازار را متشج کنند.
وی ب��ازار زعفران در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: هم اکنون 
خری��داران خارج��ی در حد مصرف خود خری��داری می کنند، چراکه تا 
عرضه نو به بازار تنها دو ماه زمان باقی است که با این وجود پیش بینی 

می شود صادرات تا فصل برداشت با روند کاهشی روبه رو شود.
حس��ینی ادامه داد: با توجه به آنکه نگهداری زعفران در انبارها منجر 

به کاهش کیفیت محصول می شود، بنابراین به افراد توصیه می شود که 
ب��ه قصد فروش زعفران با نرخ های دلخ��واه از نگهداری زعفران در انبار 

اجتناب کنند.
عضو ش��ورای ملی زعفران  درباره آخرین وضعی��ت صادرات زعفران 
بیان ک��رد: صادرات زعفران از ابتدای س��ال از نظ��ر حجمی افزایش و 
ارزش��ی کاهش داش��ته اس��ت، چراکه خریداران خارجی با رصد کردن 
بازارهای داخلی و برابری نرخ ارز و ریال به طور دائم قیمت ها را در بازار 
کاه��ش می دادند، ضمن آنکه ارزش واقعی پول حاصل از صادرات کمتر 

از میزان نرخ اعالمی آمار مربوط به گمرک  است.
وی در پای��ان تصریح کرد: بنابر آمار صادرات��ی گمرک، نرخ هر کیلو 
زعفران ۱۴00 دالر است در حالی که در برخی مواقع نرخ واقعی فروش 

کمتر از هزار دالر بوده است.

هشدار ورشکستگی صنعت فرش با افزایش نرخ دالر

احتکار به زعفران رسید

 قیمت طالی سرخ توسط دالالن 2 برابر شد!
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اخبار

طرح محدوده ترافیکی در انتظار مصوبات 
شورای ترافیک

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت طرح محدوده 
ترافیکی طی هفته های آینده مصوبات شورای ترافیک را می گیرد.

علیرض��ا صلوات��ی در گفت و گو ب��ا خبرنگار ایمن��ا، اظهار کرد: 
مدیریت شهری اصفهان به منظور آرام سازی ترافیک و اولویت دادن 
به حمل و نقل غیرموتوری اعم از پیاده و دوچرخه در مرکز ش��هر، 
اجرای طرح تردد زوج و فرد خودروها را به عنوان یک طرح سلبی از 
س��ال ۸۹ با نصب دوربین های ثبت تخلف در محدوده مرکزی شهر 
اصفه��ان کلید زد، اما این طرح چن��دان موفق نبود و باعث افزایش 
س��رانه مالکیت خودرو در میان شهروندان شد، به طوری که برخی 
از شهروندان با خرید دو خودرو یکی پالک زوج و یکی پالک فرد به 
گونه ای این طرح را دور می زدند. وی افزود: در این راستا شهرداری 
اصفهان به منظور کنترل سفرهای درون شهری، کاهش آلودگی هوا 
و ترافیک، طرح محدوده ترافیکی ش��هر اصفهان را پیشنهاد داد، بر 
این اساس الیحه مدیریت تقاضا در محدوده تاریخی و مرکزی شهر 

در شورای اسالمی شهر مطرح و به تصویب این شورا رسید.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هردار اصفهان با بیان اینکه طرح 
محدوده ترافیکی طی هفته های آینده مصوبات ش��ورای ترافیک را 
اخ��ذ می کند، گفت: پس از اجرای این طرح، ش��هروندانی که قصد 
س��فر به محدوده مرکزی شهر را داشته باشند با پرداخت مبلغ ۱0 
هزار توم��ان به محدوه وارد می ش��وند. صلواتی ادام��ه داد: در این 
طرح برای سکنه خیابان های مرکزی شهر ۸0درصد تخفیف و برای 
کس��به و بخش خصوصی نیز 20درصد تخفیف در نظر گرفته شده 
اس��ت. وی درخصوص نحوه پرداخت مبلغ محدوده ترافیکی توسط 
رانن��دگان وس��ایل نقلیه اظهار کرد: قبل از اج��رای طرح فراخوانی 
اعالم می ش��ود تا س��اکنان محدوده مس��تندات س��کونت و کسبه 
مس��تندات محل کسب خود را ارائه، ش��ماره پالک آنها در صورت 
احراز مالکیت و س��کونت در س��امانه ثبت و در نهایت مجوز صادر 
می ش��ود، سایر ش��هروندان نیز از طرق اپلیکیش��ن تلفن همراه، به 
صورت پیامک از طریق اینترنت یا عوامل فروش طرح، قبل از ورود 
رق��م مورد نظ��ر را پرداخت می کنند که به مح��ض پرداخت پالک 

خودرو در سامانه ثبت خواهد شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هردار اصفهان خاطرنش��ان کرد: 
پ��الک خودروهایی ک��ه در محدوده تاریخی و مرکزی ش��هر تردد 
می کنند از طریق دوربین ها ثبت می ش��ود، چنان چه مالک خودرو 
مبلغ مورد نظر را پرداخت کرده باش��د، خودرو در لیست پالک های 
مجاز ثبت می شود، در غیر این صورت مبلغ 20 هزار تومان جریمه 
صادر خواهد ش��د. صلوات��ی با بیان اینکه قیمت تعیین ش��ده برای 
محدوده ترافیکی با درآمد سرانه شهر بومی سازی شده است، گفت: 
سعی ش��ده طرح با حداقل قیمت اجرا ش��ود، البت��ه در تعیین نرخ 
محدوده س��ه عامل نظرات مردم و کارشناس��ان و قیمت مجوز در 
شهرهای مشابه که این طرح را اجرا کرده اند، لحاظ شده است. وی 
با اشاره به غیرفعال شدن دوربین ثبت تخلف زوج و فرد در خیابان 
باغ گلدس��ته گفت: با توجه به تعداد پارکینگ های احداث ش��ده در 
خیابان باغ گلدس��ته و آم��ادگاه با همفکری پلی��س راهور تصمیم 
گرفته ش��د دوربی��ن ثبت تخلف زوج و فرد ک��ه ابتدای خیابان باغ 

گلدسته نصب شده بود، غیرفعال و به نقطه دیگری منتقل شود.

خودروسازان 5 ماه فرصت استانداردسازی 
خودروها را دارند

 معاون تدوین و ترویج س��ازمان اس��تاندارد گفت که خودروسازان تا 
آخر دی ماه فرصت دارند تا استانداردهای هشتاد و پنج گانه اعالم شده را 
رعایت و تولیدات خود را براساس این استانداردها انجام دهند.  سودابه 
یحیی زاده در گفت وگو با ایس��نا،   در پاسخ به سوالی در مورد استقبال 
خودروسازان از استانداردهای اعالم شده سازمان استاندارد اظهار کرد: ما 
مرحله به مرحله این استانداردها را ابالغ کردیم تا خودروسازان نسبت 
به اعمال آن اقدام کنند که آخرین مرحله آن دی ماه خواهد بود و تمام 
خودروسازان باید ۸5 استاندارد اعالم شده این سازمان را رعایت کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: اکثر خودروسازان کش��ور از ابالغ استانداردهای 
جدید اس��تقبال کردن��د و امیدواریم با همکاری تمامی ش��رکت های 
خودروسازی زمینه استانداردسازی تمام خودروهای تولیدی در کشور 
فراهم آید. معاون تدوین و ترویج س��ازمان استاندارد بیان کرد: آنهایی 
هم که نمی توانند این استانداردها را اعمال کنند قطعا با کاهش و خروج 
از چرخه تولید روبه رو می ش��وند، چراکه برای ما تامین امنیت مردم و 

سالمت آنها یک اصل اساسی است.
یحیی زاده گفت: ما همکاری های خوبی را از خودروسازان کشور انتظار 
داریم و امیدواریم در زمینه رعایت استانداردهای ابالغ شده یاری گر ما 
باش��ند تا بتوانیم در کش��ور خودروهای با استاندارد مناسب و مطلوب 
را ش��اهد باش��یم. وی بدون اینکه نامی از خودروی خاص ببرد، افزود: 
قطعا خودروهایی که نتوانند اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه ابالغی ما 
را رعایت کنند از چرخه تولید خارج می شوند و ما هیچ مماشاتی را با 
شرکت ها در این زمینه نخواهیم داشت. معاون تدوین و ترویج سازمان 
استاندارد ایران در مورد فعالیت حوزه ترویج استانداردهای تدوین شده 
تصریح کرد: در نظام استانداردس��ازی از نقطه اول که تدوین استاندارد 
اس��ت تا نقطه انتهایی که ترویج و پیاده سازی آن است اقدامات خوبی 
در کشور آغاز شده، به طوری که ما در حوزه های مختلف شاهد تبلیغ، 
ترویج و اطالع رسانی در این حوزه هستیم. یحیی زاده با بیان اینکه در 
خود استان اردبیل به همت مدیرکل پرتالش این استان کارهای خوبی 
در حوزه ترویج استانداردها انجام شده است، ادامه داد: ما بحث ترویج 
اس��تانداردها را از مدارس و محیط های علمی و دانشگاهی آغاز کردیم 
و در بین خانواده ها س��عی می کنیم تا استاندارد را به عنوان یک اصل 
اساس��ی در ارتقای سطح کیفی زندگی فرهنگ س��ازی کرده و زمینه 
رعای��ت آن را فراهم کنی��م. وی بیان کرد: در پایه شش��م ابتدایی و 
در کتاب های تالیف ش��ده صحبت از استانداردس��ازی به میان آمده 
و دو واح��د دانش��گاهی نیز به صورت اختی��اری در این حوزه برای 
دانشجویان در نظر گرفته شده است. معاون تدوین و ترویج سازمان 
اس��تاندارد ایران از برگزاری دوره های آم��وزش ضمن خدمت برای 
مدیران مدارس و تهیه کتب متعدد در این زمینه به همراه آموزش 
بانوان در مناطق روس��تایی خبر داد و خاطرنش��ان کرد:  تمام سعی 
خ��ود را انجام می دهیم تا ب��ا همراهی رس��انه ها در حوزه ترویج و 

تدوین استانداردها موفق عمل کنیم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، حال صنعت خودرو را نگران کننده 
توصیف کرد و س��ه راه حل برای خالصی خودروهای وارداتی از شرایط 
پیش آمده را پیشنهاد کرد: فعال سازی ثبت سفارشات انجام شده توسط 
ش��رکت هایی که پیش از ممنوعیت واردات، س��فارش را ثبت کرده اند، 
اجازه خروج خودروهای موجود در گمرکات بدون محدودیت تاریخی و 

از سرگیری واردات خودرو را بهینه ترین تصمیم دولت دانست.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مه��دی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنن��دگان خودرو با رد تاثیر اقدامات اخی��ر دولت بر روند حرکتی 
برخ��ی از نماین��دگان خودرویی ب��رای تولید در داخ��ل گفت: این یک 
خیال باطل اس��ت که آقایان فکر کنند به دلیل سیاس��ت های ایش��ان 
اعض��ای انجمن واردکنندگان خودرو برای تولید در داخل آس��تین ها را 
ب��اال زده اند. وی ادامه داد: این رخداد، سیاس��ت هماهنگ با بررس��ی و 
تحقی��ق در مدل ه��ای آینده نگرانه انجمن بوده اس��ت و این طور نبوده 
که امروز اع��الم کنند واردات ممنوع و ما نیز از همان لحظه تصمیم به 

تولید خودرو در داخل گرفته باشیم بلکه این مهم از بهمن ماه سال ۹5 
کلید خورده است.

دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو تصریح ک��رد: مصوبه هیات مدیره 
انجمن در تاریخ ذکرش��ده از تمام اعضا خواس��ته ب��ود تا در تعامل فی 
مابین ش��رکت های م��ادر و واردکننده ها، پیگیر این سیاس��ت ش��وند. 
سیاس��ت نخس��ت س��اخت در داخل و دوم حرکت به س��مت واردات 
خودروهای الکتریکی و هیبریدی و این موضوع بس��یار قدیمی تر از آن 
است که دوستان دولتی به نام خود تبلیغ  بزنند. وی افزود: در راستای 
این مصوبه برخی از اعضا، س��ایپای خمی��ن را خریدند تا تولید در آنجا 
استارت بخورد و خطوط تولید را وارد کنند برخی با شریک آلمانی خود 
وارد مذاکره ش��دند و برخی نیز با خرید سایت های معطل خودروسازان 
داخلی با ش��رکای کره ای خ��ود این نهضت را ش��روع کردند، اما طبق 
معمول با کارشکنی ها و سیاس��ت های خارق العاده این مهم نیز متوقف 
ش��د. دادفر تاکید کرد: قرار بود در راس��تای واردات خودروهای برقی و 

هیبریدی، بر روی ایجاد جایگاه های ش��ارژ مش��ترک نیز سرمایه گذاری 
انجام ش��ود و اتفاقا کارهای خوبی در این زمینه انجام شد. وی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: بخش خصوصی همیش��ه در اصالح و ایجاد یک گام 

جلوتر از دولت بوده است.
وی در ادامه گفت، فسخ قراردادهای پیش فروش خودروهای وارداتی، 
قطع��ی و علت این فس��خ قرارداد نی��ز ممنوعی��ت واردات خودروهای 
خارجی اس��ت برخی خودروها قبل از ممنوعیت واردات، به گمرک وارد 
ش��ده اس��ت که باید اجازه ترخیص به آن ها داده شود، چرا که تصمیم 
خلق الس��اعه ممنوعیت واردات و بس��تن ثبت سفارشات باعث به وجود 
آمدن مش��کالت بسیاری هم برای مش��تریان و هم برای واردکنندگان 
خودرو شده  است. مهدی دادفر گفت: با توجه به اینکه بیش از 25 هزار 
تعهد پیش فروش خودرو از س��وی شرکت های نمایندگی واردات خودرو 
وجود دارد و امکان پاس��خگویی به آن وجود ندارد یکی یکی شرکت ها 

به تعطیلی کشیده می شوند و حتی حقوق مردم نیز پایمال می شود.

وزارت صمت مقصر تمام اتفاقات بازار خودرو

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو،  از بیکار شدن ۳ هزار 
نفر در نمایندگی ها با ممنوع ش��دن واردات خ��ودرو خبر داد. او معتقد 
اس��ت که ورود س��رمایه گذاران خارجی به صنعت خودرو انتظاری نابجا 

است.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بازارهای مالی)ایس��تانیوز(، »برنامه 
راهب��ردی صنعت خ��ودرو« به عنوان یک��ی از صنای��ع منتخب وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای هدف گذاری در افق ۱۴0۴ اردیبهشت ماه 
س��ال گذشته منتش��ر ش��د. در این برنامه پیش بینی شده است صنعت 
خ��ودرو به عنوان ی��ک صنعت مادر با فناوری متوس��ط بتواند با جذب 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد پایگاه س��اخت و تولید خودرو 
با نام و نش��ان تجاری داخلی و مش��ترک یا نام و نشان معتبر جهانی در 
منطقه که تأکید بر صادرات محصوالت تولیدی دارد به چشم انداز مورد 

نظر دست یابد.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین پیش بینی کرده که در سال 
۱۴0۴ میزان اشتغال زایی مستقیم صنعت خودرو و قطعه سازی به ۶00 
ه��زار نفر و جایگاه ایران در جهان از رتبه ۱5 در س��ال ۹۶ به رتبه ۱۱ 

در افق ۱۴0۴ برسد.
 برنام��ه ای که به اعتقاد برخی از فع��االن صنعت خودرو، تحقق آن با 
تصمیم های غیرکارشناس��ی که از سوی دولت گرفته می شود، کاماًل در 
تناقض اس��ت. براساس ابالغیه 2 تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
سازمان توسعه تجارت، ثبت س��فارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ای 

کاال که شامل بیش از ۱۴00 قلم کاالست، ممنوع اعالم شد که خودرو 
نیز جزو کاالهای ممنوعه واردات قرار داشت.

 تصمیم��ی که به گفته مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
س��ال »حمایت از کاالی ایرانی« و در راس��تای تحقق شعار سال گرفته 
ش��د، اما فعاالن صنعت خودروس��ازی کش��ور معتقدند که دولت بدون 
توجه به آینده مشاغل مرتبط با واردات خودرو، چندین هزار نفر به آمار 
بیکاران کشور اضافه کرده است. با این حال، سرمایه گذاری شرکت های 
خارج��ی برای راه اندازی خطوط تولیدی در کش��ور، نکته ای اس��ت که 
برخی صاحب نظران و موافقان ممنوع شدن واردات خودرو بر تحقق آن 
در دوران تحریم ها تأکید می کنند.  در همین زمینه، مهدی دادفر، دبیر 
انجمن واردکنن��دگان خودرو در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« 
از چش��م انداز صنعت خودرو در دوران تحریم ها و سرنوشت نامعلوم ۱5 
هزار خودرویی که در حال حاضر در گمرک خاک می خورند، می گوید.

 ب��ه گفته دادفر هیچ یک از ای��ن ۱5 هزار خودرو با ارز ۴200 تومانی 
وارد کشور نشده اند، بلکه همه با ارز آزاد به کشور وارد شده اند. به عبارتی 
ارز تخصیصی برای خودرو وجود نداشته است و کلیه خودروهایی که ارز 

۴200 تومانی دریافت کرده اند در حال حاضر به بازار عرضه  شده اند.
 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است تصمیم های خلق الساعه 
دولت به بازار خودرو و فعاالن این صنعت ضربه وارد کرده است. از نظر 

تصمیم گیری دولت در بالتکلیفی به سر می برد.
 دادفر در پاسخ به این سوال که تکلیف خودروهای بلوکه شده چیست، 

بی��ان می کند: این احتمال به هیچ وج��ه وجود ندارد که این خودروها به 
کشور سازنده برگشت داده شوند، چراکه پول آن ها کاماًل پرداخت  شده 
اس��ت و امروز به دلیل تغییر قوانی��ن و مقررات می بینیم که در گمرک 
خ��اک می خورند. درحالی که اگر روند قبلی طی می ش��د، این خودروها 
می توانستند در زمان مقرر وارد بازار شوند و نه مصرف کننده و نه فعاالن 

اقتصادی هیچ کدام به مشکل برنمی خوردند.
 او تصریح می کند: در حال حاضر با گره سردرگمی مواجه هستیم که 

هیچ کس نمی داند عاقبت آن به چه شکل خواهد بود.
 ۳ هزار نفر به آمار بیکاران کشور اضافه شد

دادف��ر می گوید: تا االن ۳ هزار و ۳0 نف��ر از کارکنان نمایندگی های 
رس��می بی��کار ش��دند و بال��غ ب��ر 200دفت��ر خدمات پ��س از فروش 
ش��رکت های نمایندگی در س��طح استان ها تعطیل ش��دند. درحالی که 
مطابق قانون، این ش��رکت های نمایندگی موظفند تا ۱0 سال از پس از 
فروش به خریداران خدمات ارائه بدهند. افقی که پیش روی این بخش 
از صنعت و کارآفرینان قرار دارد به هیچ وجه روش��ن نیست و اگر فکری 
به ح��ال واردات خودرو نش��ود قطعاً تعداد بیش��تری از نیروهای فعال 
در این حوزه بیکار می ش��وند.  دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید 
می کند: کارآفرینان و تاجران در این حوزه برای توس��عه زیرس��اخت ها 
هزینه کرده اند در حالی که بدون توجه به سرنوش��ت فعاالن این حوزه، 
با استدالل های خاص جلوی واردات خودرو گرفته شده است. معتقدیم 

که باید روند قبلی واردات خودرو را از سر گرفته شود.

در نشس��ت مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و ش��رکت فوالد 
مبارکه که روز یکش��نبه 2۱ مرداد در محل شرکت ایران خودرو برگزار 
ش��د، بر تعامل و حمایت بیش��تر ش��رکت های داخل��ی از تولید ملی و 

حمایت از کاالی ایرانی تأکید شد.
معاون فروش و بازاریابی ش��رکت ف��والد مبارکه ضمن اعالم این خبر 
افزود: راه برون رفت از شرایط فعلی کشور و خنثی کردن اثر تحریم های 
بین الملل��ی در حوزه صنایع خودرو و ف��والد، همفکری و تعامل هرچه 
بیش��تر با مش��تریان و ش��رکت های داخلی ازجمله خودروسازان کشور 

است.
وی مهم تری��ن فعالی��ت تعریف ش��ده در این حوزه را داخلی س��ازی 
ورق های مصرفی این ش��رکت ها دانس��ت و یادآور شد: عالوه بر تشکیل 

مستمر جلس��ات فنی بازرگانی بین دو شرکت، طی چند هفته گذشته 
نیز جلس��ات ویژه کارشناس��ی درخصوص تولید ورق های اسیدشویی، 
س��رد و پوش��ش دار ایران خودرو که قبال از منابعی به جز فوالد مبارکه 

تأمین می شده اند، برگزار و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
اکبری با بیان این مطلب که تا قبل از شروع تحریم های جدید حدود 
۷5درص��د از ورق های موردنیاز ش��رکت ایران خ��ودرو از طریق فوالد 
مبارکه تأمین می ش��ده است، اظهار داشت: با همفکری صورت گرفته در 
دو ش��رکت و با همکاری واحده��ای مختلف فوالد مبارکه این میزان به 

صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
معاون ف��روش و بازاریابی فوالد مبارکه در ادام��ه، افزایش میزان تأمین 
محصول س��رد ورق رویه )MB( را از دیگر خواست های ایران خودرو اعالم 

ک��رد و گفت: از تمامی توان گروه فوالد مبارکه برای تأمین حداکثری نیاز 
گروه ایران خودرو به انواع ورق های گرم، اسیدشویی، سرد و گالوانیزه استفاده 
خواهد ش��د. اکبری با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱00هزار تن از 
نیاز ورق گالوانیزه ایران خودرو از طریق ش��رکت ورق خودروی چهارمحال 
تأمین شده است، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته این میزان در 
س��ال جاری به ۱20 هزار تن خواهد رس��ید. وی میزان تحویل محصوالت 
فوالد مبارکه به گروه خودروسازی ایران خودرو را در سال گذشته به میزان 
۳۶۷ هزار تن ورق اعالم و تصریح کرد: ش��رکت فوالد مبارکه در ش��رایط 
تحریم، قوی تر از همیشه شرکت ایران خودرو را حمایت خواهد کرد و این 
آمادگی را دارد که حداقل ۴00 هزار تن ورق به این ش��رکت خودروسازی 

تحویل دهد. 

15 هزار خودروی وارداتی با ارز آزاد، در گمرک خاک می خورد

فوالد مبارکه قوی تر از همیشه ایران خودرو را حمایت خواهد کرد
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کسب و کارامـروز8

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت که مس��اعد س��اختن 
محیط مساعد کسب و کار مهم ترین الزمه کسب و کارهای دانش بنیان و 
استارتاپی است و با حمایت معاونت علمی و فناوری و نقش آفرینی بخش 

خصوصی، محیط شهر تهران به این کسب و 
کارها اختصاص می یابد.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در مراسم افتتاح فاز نخست از 
احداث اولین کارخانه نوآوری بخش خصوصی 
)نوآوری ش��ریف(، تبدیل تهران به یک شهر 
نوآور را از اولویت های معاونت علمی و فناوری 
عن��وان ک��رد و اف��زود: یک��ی از اولویت های 
اصلی معاونت علمی و فن��اوری در همکاری 
با ش��هرداری تهران تبدی��ل اماکن متروکه و 

بالاستفاده به کارخانه های نوآوری است.
ستاری، ایجاد محیط مساعد کسب و کار را 

مهم ترین الزمه رونق اقتصاد دانش بنیان دانس��ت و گفت: باید محیط در 
اختیار افرادی که در حوزه کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان فعالیت 
می کنند، قرار بگیرد تا نوآوری و دانش و تخصص  افراد جوان و تحصیلکرده 

به خلق اشتغال و ارزش افزوده منجر شود.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان، با بیان این که توسعه 
کسب و کارهای استارتاپی  اطراف دانشگاه های مطرح کشور نشان دهنده 
شکل گرفتن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 
اس��ت، اظهار کرد: در ح��ال حاضر بیش از 
۴50 استارتاپ و شرکت دانش بنیان اطراف 
دانش��گاه صنعتی شریف شکل گرفته است 
که اقدامات آن ها امیدوارکننده بوده و نشان 
می دهد زیست بوم کارآفرینی و نوآوری از دل 

دانشگاه های کشور توسعه می یابد.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
همچنین با اش��اره به ظرفیت پایتخت برای 
تبدیل ش��دن به ش��هر فناور و نوآور افزود: 
 )Gii(نوآوری براساس شاخص های جهانی 
ش��هر تهران با رش��د چند پل��ه ای جزو 50 
ش��هر بزرگ در حوزه فناوری ق��رار گرفته 
است. ظرفیت های ذاتی بسیار تهران از جمله دانشگاه ها و جوانان خالق و 
تحصیلکرده، می تواند این شهر را به بستری برای بروز نوآوری و خالقیت 

بدل کند.

فراخ��وان نوپاهای همگرا فرصتی را برای اس��تارتاپ های این حوزه 
فراهم کرده تا با ش��رکت در دوره های پیش ش��تابدهی آمادگی خود 

برای جذب سرمایه گذار و حضور در بازار را سرعت بخشند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
مرکز راهب��ردی فناوری های همگرا معاونت 
علم��ی فراخوان��ی ب��ا عن��وان »نوپاه��ای 
فناوری ه��ای همگ��را« منتش��ر ک��رد تا به 
واس��طه آن حمایت از کسب و کارهای نوپا 
سرعت بگیرد. البته شناسایی استارتاپ های 
فعال در حوزه فناوری های همگرا و معرفی 
آنه��ا ب��ه ش��تابدهنده ها و مراک��ز حام��ی 
توس��عه محص��ول و به هم رس��انی فناوران، 
س��رمایه گذاران و توس��عه دهندگان کسب 
و کار ب��ه منظور تجاری س��ازی محصوالت 
نوآوران��ه  نیز از جمله اهدافی اس��ت که در 

این فراخوان دنبال می شود.
استارتاپ های حوزه همگرا تا پایان مردادماه سال جاری برای ارسال 
طرح و ایده خود مهلت دارند از سوی استارتاپ هایی که تاکنون طرح 

و ایده خود را ارس��ال کرده اند و داوری طرح آنها انجام ش��ده فرصتی 
برای آنها فراهم است تا در دوره پیش شتابدهی شرکت داده شوند. در 
این دوره ۱2 جلسه ای این استارتاپ های نوپا با حضور اساتید جوان که 
تازه از اروپا بازگش��ته اند و پتانسیل باالیی 
در این حوزه دارند با ش��یوه های توس��عه 
بازار محصول خود آش��نا می شوند، چراکه 
این افراد خود این دوره ها را گذرانده اند و 

دارای استارتاپ هستند.
براس��اس ای��ن گ��زارش، در نخس��تین 
دوره پیش شتابدهی استارتاپ های حوزه 
همگرا ۱۳ تیم حضور دارند تا مدل کسب 
و کار خ��ود را گس��ترش دهن��د. در این 
دوره ها اس��تارتاپ ها برای ارائه مدل خود 
با شیوه ای مناسب به سرمایه گذاران آشنا 
می  ش��وند و اصول تحلیل محصول خود را 
می آموزن��د تا بازار خ��ود را بیابند. تمامی 
اس��تارتاپ های حاضر در ای��ن دوره »های تک« ب��وده که حوزه های 
مرتبط با فناوری های همگرا و تالقی فناوری های شناختی زیستی نانو 

و ارتباطات را شامل می شود.

با نقش آفرینی بخش خصوصی، تهران به شهر نوآوری بدل می شود
 

پیش شتابدهی استارتاپ های نوپای حوزه همگرا آغاز شد

در رابطه با امر کارآفرینی همواره ما با گروه مواجه هس��تیم. نخست 
افرادی ک��ه ظاهرا از این اس��تعداد به صورت ذاتی بهره مند هس��تند 
و س��ایرین که با تالش به جایگاه مطلوب می رس��ند. اگرچه نمی توان 
کتمان کرد که برخی از عالقه و استعداد بیشتری برخوردار هستند، با 
این حال کارآفرینی به مانند تمامی مهارت ها، نیاز به رش��د و پیشرفت 
داشته و همین امر باعث می شود تا ضرورت توجه آن افزایش پیدا کند. 
در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی ۷ مهارت یک کارآفرین خوب، 

خواهیم پرداخت.
1-ایجاد انضباط

در راستای موفقیت در هر کاری شما نیاز به نظمی دقیق در رابطه با 
کار و زندگی شخصی خود دارید. بدون شک این امر در رابطه با مقوله 
کارآفرینی با توجه به حجم کاری که وجود دارد، از اهمیت بیش��تری 
برخوردار خواهد بود. توجه به این نکته ضروری اس��ت که ش��ما رهبر 
تیم کاری خود هس��تید و الگوی سایرین خواهید بود. به همین خاطر 
بسیار مهم اس��ت که نسبت به صفات اخالقی خود توجه کافی داشته 
باشید. در این رابطه توجه داشته باشید که برنامه ریزی شما باید کامال 
مخصوص خودتان باشد تا بهترین نتایج ممکن را برای شما به ارمغان 
آورد، ب��ه همین خاطر از کپی برداری و اس��تفاده از برنامه س��ایر افراد 

خودداری کنید.
2-پذیرفتن اشتباهات

هیچ یک از کارمندان شما توقع مدیری کامل و بدون نقص را ندارند. 
بدون شک بهترین مدیران و کارآفرینان جهان نیز بدون ایراد نیستند. 
با این حال در صورتی که بخواهید خود را کامل نشان داده و از قبول 
اش��تباهات خود سر باز زنید، بدون شک با مش��کالت بسیاری مواجه 
خواهید ش��د. درواقع کتمان کردن این موارد باعث خواهد شد تا شما 
زمان زیادی را از دس��ت داده و مش��کل مورد نظر نیز رفع نش��ود. در 
همین راس��تا توصیه می ش��ود تا نگاه خود را نسبت به مقوله شکست 
تغیی��ر داده و تنها به دنب��ال درس های موجود در آن برای بهبود خود 
باشید. بدون شک مدیری که با فروتنی نسبت به اشتباهات خود سخن 

می گوید، از محبوبیت باالتری برخوردار خواهد بود.
3-استعدادیابی

همواره مدیران به دنبال راهی برای افزایش هوشمندی خود هستند 
و این امر در حالی اس��ت که از اهمیت یک جمع خالق غافل هستند. 
درواق��ع این امر که اط��راف خود را از افراد خوش فک��ر پر کنید، خود 
باعث رشد سطح فردی شما نیز خواهد شد. با این حال در صورتی که 
بخواهید همواره بهترین ها را به اس��تخدام خود در آورید، بدون ش��ک 
امری هزینه بر و بس��یار دش��وار خواهد بود. به همین خاطر بسیار مهم 
اس��ت تا مدیران افرادی را که مستعد پیشرفت و درخشش هستند را 
شناس��ایی کرده و روی آن ها س��رمایه گذاری نماین��د. اگرچه این امر 
ممکن اس��ت زمان بر باش��د، با ای��ن حال آینده ش��رکت را به بهترین 
ش��کل تضمین خواهد کرد. اگرچه برخی از شرکت ها افرادی را موظف 
ب��ه انجام این کار می کنن��د، با این حال بهترین گزین��ه برای این امر 
مدیریت اس��ت. علت این امر هم به این خاطر است که مدیران بهتر از 
هر فرد دیگری در جریان اوضاع و نیاز شرکت بوده و به علت تجربه ای 

که دارند، به س��رعت می توانند بهترین ها را می��ان گزینه های موجود 
شناسایی کنند.

4-ارتباط موثر 
در صورتی که یک تیم کامل را نیز در اختیار داشته باشید، تازمانی 
که نتوانید با آن ها به خوبی ارتباط برقرار کرده و تیم خود را مدیریت 
کنی��د، بدون ش��ک موفقیتی را به دس��ت نخواهی��د آورد. این امر از 
جمله مهارت های مهم مدیران محس��وب ش��ده و باعث خواهد شد تا 
کنترل ش��رکت را بتوانید به خوبی در اختیار خود داش��ته و جو حاکم 
را مدیریت کنید. فراموش نکنید که بس��یاری از کارمندان علت اصلی 
رضایت شغلی خود را در رفتار درست مدیر آن دانسته و این امر باعث 

وفاداری آن ها گشته است.
5-ذهنیت استراتژیک

بدون شک شرکت در طول مسیر خود با مسائل و مشکالت متعددی 
مواجه خواهد شد که توقع می رود که مدیران همواره آن ها را پیش بینی 
کرده باش��ند. بدون شک این سطح از آگاهی تنها زمانی میسر خواهد 
بود که شما از یک ذهنیت استراتژیک برخوردار باشید. این امر به این 
معنا است که شما بتوانید آینده و مسائل آن را پیش بینی کرده و برای 
آن چندین نقشه مختلف را داشته باشید. بدون شک تحت این شرایط 
غافلگیر ش��دن برای شما معنایی نخواهد داشت و روند رو به جلو شما 

در هیچ مقطعی با کندی رو به رو نخواهد شد.
6-قدرت ارزیابی

این امر که مدیران نس��بت به وضعیت ش��رکت خود آگاهی داش��ته 
باشند، نخستین گام در راس��تای قدرت ارزیابی است. اهمیت این امر 
از آن جهت اس��ت که عدم توجه به اوضاع در نهایت ممکن اس��ت به 
شرایطی ناشناخته و بسیار بد منتج شود که بدون شک بیرون آمدن از 
آن امری بس��یار دشوار خواهد بود. به همین خاطر حرکت عقالنی این 
اس��ت که همواره پیشگیری های الزم صورت گیرد. بدون شک در این 
رابطه مدیریت نقش اول را داش��ته و توقع می رود تا آن ها قدرت درک 

نخستین هشدارها را زودتر از سایرین داشته باشند.
7-تغییرپذیری

در گذش��ته توصی��ه رایج در رابطه ب��ا مدیران اف��رادی قانون مند و 
خش��ک بوده اس��ت. درواقع این افراد تنها برای ابالغ دس��تورات خود 
را به کارمندان نش��ان داده و یا در زمان نقد و تنبیه کارمندان پدیدار 
می گش��تند. همی��ن امر هم باعث می ش��ده تا کارمندان امکان رش��د 
خاصی را نداشته باشند. با این حال امروزه به قدری در تمامی حوزه ها 
ش��رکت های متعدد به وجود آمده اس��ت که دیگ��ر نمی توانید بدون 
توجه به کارمندان خود، موفقیت را به ارمغان آورید. در همین راس��تا 
بس��یار مهم است که مدیران از قدرت اعمال تغییرات در خود و شیوه 
کاری شان برخوردار باشند. برای مثال در صورتی که یک سیاست تاثیر 
اولیه خود را از دست  داده، مدیران نباید از تغییر و یا جایگزین کردن 
آن هراس��ی داشته باش��ند. به همین خاطر بس��یار مهم است که این 

مهارت را نیز در خود به وجود آورده و همواره تقویت نمایید.
در آخر توجه داش��ته باش��ید که مدیریت بدون در اختیار داش��تن 
مجموع��ه ای از مهارت ها با پایان خوبی هم��راه نخواهد بود. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا همواره در س��یر کسب مهارت و دانش های جدید 

باشید.
bonnevie: منبع

در صورتی که تسال نتواند در تولید تراشه اختصاصی موفق شود، انویدیا به جای کمک 
و حمایت، از این عدم موفقیت خوشحال می شود.

به گزارش زومیت، مدیران عامل شرکت های تسال و انویدیا، پس از پایان سه ماهه  دوم 
سال 2018، در مورد برنامه های جدید خود با یکدیگر وارد مذاکره شدند. محور مذاکرات 
در مـورد تولید تراشـه های مبتنی بـر هوش مصنوعـی جهت اسـتفاده در خودروهای 

خودران بود.
جنسـن هوانـگ، مدیرعامـل NVIDIA در مـورد برنامه  تسـال جهت تولید تراشـه  
اختصاصی که پیشـتر در مورد آن صحبت کرده بود و در حال حاضر در مرحله  توسـعه 
قـرار دارد؛ سـواالتی را مطرح کـرد. البته، هوانگ پیـش از طرح سـواالت ابتدا درباره 
تراشـه  روی چیپ جدید Xavier که در حال توسـعه  و تولید اسـت و پکیج نرم افزاری 
آن، طراحـی فوق العاده سـخت و پیچیده ای دارد؛ صحبت کرد. هوانگ در مورد تراشـه  

اختصاصی تسال گفت:
اگر به هر دلیلی موفق به تولید تراشـه نشدید، هیچ مشکلی نیست؛ فقط با من تماس 

بگیرید. بیشتر از آنکه بتوانم کمکی کنم، خوشحال می شوم.

ایالن ماسـک، مدیرعامل شـرکت Tesla در ماه جاری میـالدی در جریان تماس های 
 تلفنـی کـه با سـرمایه گذاران داشـت، گفتـه بود کـه تراشـه  اختصاصی تسـال به نام
Hardware 3، قـرار اسـت سـال آینده معرفی شـود که از پیشـرفته ترین سیسـتم 
کامپیوتـری جهان را از نظر عملکرد مسـتقل به نمایش خواهد گذاشـت. در مقایسـه با 
تراشه  اختصاصی انویدیا که در حال حاضر در خودروهای تسال فعلی به کار برده می شود؛ 
Hardware 3 از نظر عملکردی بسیار قوی تر خواهد بود. CNBC، پاسخ کامل هوانگ 
را در مورد همکاری با تسـال منتشـر  کرده اسـت. هوانگ در بخشی از صحبت های خود 
به سـال 2016 اشاره می کند. در آن زمان تسـال تصمیم گرفت برای خودروهای خودران 
نسـل بعد، دیگر از تراشـه های پردازش تصویر EyeQ Mobileye اسـتفاده نکند و به 
راهکارهای جدیدتر مربوط به خودروهای خودران انویدیا روی آورد. پیشـتر گفته شده 

بود که تراشه اختصاصی تسال با همکاری AMD در دست توسعه است. هوانگ گفت:
 با نگاهی به محصوالت نسل آینده در این مقطع زمانی قصد داریم روی نسل جدیدی 
از خودروهـای خودران کار کنیم و برای محقق سـاختن این هـدف، نیاز به کمک داریم. 
نسـل فعلی سیستم های خودران از GPU پاسکال سه سـاله بهره می برد. بسیار روشن 

 7 مهارتی که شما را
به یک کارآفرین فوق العاده تبدیل خواهد ساخت

روند رضایت بخش همکاری انویدیا با تسال در تولید تراشه  اختصاصی ادامه دارد

به موجب تفاهم میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان 
و در راستای پشتیبانی از فعالیت های تخصصی دانش آموختگان برتر دانشگاهی که 
به فعالیت های فناورانه اشتغال دارند، تسهیالت نظام وظیفه تخصصی به افراد فعال 
در شرکت های خالق ارائه می شود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، تسهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی برای 
افراد فعال در شرکت های خالق با هدف ارتباط کاری دانش آموختگان برتر فناوری 
مش��مول خدمت نظام وظیفه ش��اغل در ش��رکت های خالق با این شرکت ها اعطا 
می شود. فرد متقاضی با اعطای این تسهیالت پس از احراز امتیازهای الزم، به ستاد 
کل نیروهای مسلح معرفی می شود و بعد از اجرای پروژه پژوهشی مورد نیاز یکی 
از سازمان های دفاعی یا دولتی کشور، کارت پایان خدمت خود را دریافت می کند.

ارائه تسهیالت نظام وظیفه ویژه 
شرکت های خالق

مترجم: امیر آل علی

دریچــه

سه شنبه
30 مرداد 1397

شماره 1143
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ستاد توس��عه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت 
علمی، به منظور ایجاد و حمایت از ش��رکت های نوپا )استارتاپ( و اشتغال پایدار 
در حوزه آب و خشکس��الی، اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ایده، استارتاپ 

ویکند و هم اندیشی شرکت های دانش بنیان کرده 
اس��ت. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری؛ 
نخس��تین جش��نواره ای��ده، اس��تارتاپ ویکند و 
هم اندیش��ی ش��رکت های دانش بنی��ان به منظور 
بسط و توس��عه فرهنگ ایده پردازی در حوزه آب، 
خشکسالی، فرس��ایش و محیط زیس��ت و رفع و 
تعدیل چالش های موجود در این حوزه، با حمایت 
ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش 
و محیط زیس��ت معاونت علمی برگزار می ش��ود. 
براس��اس این گزارش، ارج نهادن به اندیش��ه های 
فناوران��ه و نوآورانه از طریق شناس��ایی و معرفی 
ایده ه��ای برتر، بسترس��ازی برای اجرایی ش��دن 

ایده ه��ای برت��ر قابل اج��را، فراهم کردن زمینه های مناس��ب توس��عه و تعمیق 
همکاری های شرکت های دانش بنیان با ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرسایش و محیط زیست معاونت علمی، همچنین فراهم کردن محیطی مناسب 

به منظور آشنایی و تفاهم میان عرضه کنندگان فناوری و نهادهای استفاده کننده 
از فناوری، از مهم ترین اهداف این جش��نواره است. از سوی دیگر سرمایه گذاران 
و س��ایر ذی نفعان عرصه تجاری سازی همچنین شناسایی و تعامل هرچه بیشتر 
با نخبگان حوزه آب، خشکس��الی، فرس��ایش و 
محیط زیست از دیگر مهم ترین اهداف برگزاری 
نخس��تین جش��نواره ایده، اس��تارتاپ ویکند و 
هم اندیش��ی ش��رکت های دانش بنیان است که 
می توان به آن اش��اره کرد. براساس این گزارش، 
بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی، شرب 
و صنعت، شناسایی، پایش، حفاظت، استحصال 
و بهره برداری منابع آب، از یک س��و و اس��تفاده 
از آب ه��ای نامتع��ارف، پیش بین��ی و مدیریت 
ریسک خشکس��الی همچنین شبکه های پایش 
و رطوبت س��نجی خاک همچنی��ن پیش بینی، 
مهار و استفاده از رس��وب، تثبیت خاک، پایش 
و مدیریت فرسایش خاک با تأکید بر کانون های 
تولی��د گردوغبار و ریزگردها از س��وی دیگر و همچنین مدیریت زیس��ت بوم ها، 
تاالب ها و دریاچه ها ازجمله محورهای نخستین جشنواره ایده، استارتاپ ویکند و 

هم اندیشی شرکت های دانش بنیان است که می توان به آن اشاره کرد.

مدی��رکل دفتر آموزش های کاردانش وزارت آموزش و پرورش جزییات 
ارائه وام دانش آموزی از سوی صندوق کارآفرینی امید را تشریح کرد.

مصطف��ی آذرکیش، درباره روند ارائ��ه وام کارآفرینی به دانش آموزان و 
فارغ التحصیالن هنرستان ها، اظهار کرد: برای 
اولین ب��ار بخش دانش آموزی به اساس��نامه 
صندوق کارآفرینی امید ک��ه در فروردین ماه 
سال جاری در هیات وزیران به تصویب رسید 

اضافه شد.
وی اف��زود: ای��ن مصوبه یک��ی از اقدامات 
فارغ التحصی��الن  از  حمای��ت  راس��تای  در 
هنرستان هاس��ت. قبال در اساسنامه صندوق، 
بخش تسهیالت دانش آموزی وجود نداشت، 
اما اکنون با اضافه ش��دن این بند به اساسنامه 
و تمهید مقررات الزم، شرایطی به وجود آمده 
اس��ت که منج��ر به حمایت از کس��ب و کار 

دانش آموزی شده است.
مدی��رکل دفتر آموزش های کاردانش آم��وزش و پرورش با بیان اینکه 
اکنون هر کدام از دانش آموزان طرح کارآفرینی داش��ته باش��ند، صندوق 
کارآفرین��ی امید تا بیش از 50 میلیون تومان تس��هیالت در اختیار آنها 

می گذارد، گفت: در مجموع هر کس��ی که طرح و ایده ای داشته باشد که 
منجر به تولید موثر ش��ود تا 50 میلیون و حتی در مواردی گزارش شده 

امکان ارائه وام تا ۱00 میلیون تومان هم برای آنها وجود دارد.
آذرکی��ش ادامه داد: عالوه بر این صندوق 
امید به برگزیدگان مس��ابقات کش��وری و 
جشنواره ها نیز تسهیالتی می دهد که برای 
نفرات اول تا س��وم به ترتیب ۱0، هش��ت و 

شش میلیون تومان است.
وی در ادام��ه از توس��عه مرک��ز رش��د 
کارآفرینی در خراس��ان رض��وی خبر داد و 
گفت: فعالیت دفاتر همکاری های کاردانش 
در  دو اس��تان پایلوت ش��ده بود که با اعالم 
آمادگی وزارت صنعت و شرکت شهرک های 
صنعت��ی در آینده در تمام اس��تان ها، دفتر 

همکاری های کاردانش خواهیم داشت.
مدی��رکل دفت��ر آموزش ه��ای کاردانش 
وزارت آم��وزش و پرورش تاکید کرد: اتفاقات خوبی در جریان اس��ت که 
کمک می کند عرضه و تقاضا در آموزش متعادل ش��ده، کیفیت آموزش  

رشد و ضریب اشتغال افزایش یابد.

جزییات وام 50 میلیونی دانش آموزینخستین جشنواره ایده و هم اندیشی شرکت های دانش بنیان

زمان��ی که صحبت از روباتیک، تکنولوژی هوش��مند، دس��تگاه های 
اینترن��ت اش��یاء )IoT( و به طور کلی اتوماس��یون ب��ه میان می آید، 
حوزه هایی که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، عبارت است از: خدمات 
غذایی، بهداش��ت و س��المت و حمل و نقل. هرچند ش��کی نیست که 
روباتی��ک در نهایت این صنایع را دگرگون خواهد کرد، صنایع دیگری 
نی��ز وجود دارد ک��ه کمتر درباره آنها صحبت می ش��ود، ام��ا مطمئناً 

تکنولوژی هوشمند آنها را متحول ساخته است.
در واق��ع اگر گزارش ه��ای تجاری و تجزیه و تحلیل ه��ا را بپذیریم، 
صنایعی که کمتر به آنها توجه می ش��ود، مدت ها قبل از اختراع روبات 
باریستا یا پزشکی هوش��مند مصنوعی )AI(، تکنولوژی فوق مدرن را 

به کار گرفته اند.
این صنایع نخس��تین پذیرندگان تکنولوژی هوش��مند هس��تند که 
دیگران را برای گام گذاش��تن به دوران وس��ایل خودکار، هواپیماهای 
بدون سرنشین و کسب و کارهای داده محور و عصر جدیدی راهنمایی 
می کنن��د ک��ه در آن انس��ان و روبات دوش��ادوش یکدیگ��ر همکاری 

می کنند.
کشاورزی

زمانی که بحث صنایع روباتیک مطرح می ش��ود، کش��اورزی معموالً 
نخس��تین صنعتی نیست که به ذهن مان می آید، اما واقعیت این است 
که تکنولوژی کشاورزی دقیق سیستم کشت و زراعت قدیمی را کاماًل 
متحول س��اخته است. هرچند کش��اورزی دقیق هنوز به عنوان روش 
استاندارد تعریف نشده است، عامل های مهمی در حال ایجاد تحول در 
این حوزه هیجان انگیز هس��تند و عصر کشاورزی قدیم اندک اندک به 

پایان عمر خود نزدیک می شود.
تکنول��وژی هوش��مند ب��ا بهره گی��ری از ترکیب��ی از سنس��ورهای 
الکترونیک، تکنولوژی های اطالعات فضایی )GPS، GIS، سنسورهای 
ریم��وت(، پهپاد و نرم افزاره��ای اختصاصی می تواند ه��ر چیزی را از 
کیفیت خاک گرفته تا رش��د گیاه و میزان رطوبت اندازه گیری کند، تا 
به این ترتیب کش��اورزان در هر نقطه ای که هس��تند، درک درستی از 

وضعیت محصول داشته باشند.
تکنولوژی کشاورزی دقیق سخت افزارهای کشاورزی را نیز یکدست 
ک��رده و کنت��رل می کند؛ کش��اورزی م��درن امروز از وس��ایلی مانند 
روبات های کشاورز، وسایل کش��اورزی خودران و سیستم های آبیاری 
خودکار به��ره می گیرد تا به این ترتیب کش��اورزان برداش��ت زنده و 
داده محوری از وضعیت محصول خود داشته باشند؛ مزیتی که مطمئناً 

در گذشته وجود نداشته است.
یکی از موانع اصلی در اتخاذ گسترده تکنولوژی کشاورزه داده محور، 
ب��ه جز هزینه ب��اال به نبود اینترنت در بس��یاری از مناطق روس��تایی 
برمی گ��ردد. با این حال طرفداران کش��اورزی داده محور به ش��دت از 
تصویب قانون اتصال کش��اورزی دقیق حمای��ت می کنند که در صدد 
اس��ت اتص��ال اینترن��ت را در مناطق روس��تایی، به وی��ژه ناحیه های 
کش��اورزی افزایش دهد. انتظ��ار می رود که بهبود خدم��ات اینترنت 
در کنار کاهش هزینه دس��تگاه های اینترنت اش��یاء به گسترش اتخاذ 

تکنولوژی کشاورزی دقیق بینجامد.

مدیریت زنجیره تامین و تامین سفارش
اس��تفاده آمازون از تکنولوژی هوشمند در انبارهایش، شامل وسایل 
خودران و روبات ها، احتماالً آش��ناترین نمونه از نس��ل آینده  مدیریت 
زنجیره تامین و تامین س��فارش  اس��ت. زمانی که خرده فروشی بهره 
گیرنده از سیس��تم های فنی سیس��تم کیوا  را خریداری کرد و آن را 
در س��ال 20۱2 به آمازون روباتیک تغییر نام داد، تغییر چش��مگیری 
در این صنعت ایجاد ش��د که ایده  فرض��ی و بالقوه کار کردن روبات ها 
را ب��ه واقعیت بالفعل تبدیل ک��رد. هرچند آمازون را نمی توان نماینده 
تمام ش��رکت ها به ش��مار آورد، اما انتظار می رود که بهره گیری آن از 
تکنولوژی هوش��مند در نهایت به شرکت های کوچکتر نیز تسری یابد. 
دلوئیت  یکی از بزرگ ترین موسس��ات اقتصادی و حسابرس��ی جهان، 
اس��تفاده از هواپیماهای بدون سرنش��ین و روبات ه��ای خودران را در 

مدیریت زنجیره تامین و تامین سفارش اجتناب ناپذیر دانسته است.
در گ��زارش جدید دلوئیت آمده اس��ت: »روبات های خودران قابلیت 
بهب��ود عملکرده��ا را دارند و فرصت ه��ای جدیدی را ب��رای افزایش 
بهره وری، کاهش ریسک، پایین آمدن هزینه و بهبود فرآیند جمع آوری 
داده ها در اختیار قرار می دهند، به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که 
انتظارات مش��تریان و حجم بسته ها، ارسال ها  و سفارش ها به سطحی 

رسیده است که روش سنتی دیگر از عهده تامین آن برنمی آید.«  
گ��زارش یکی از نش��ریات تجاری نی��ز موید این موضوع اس��ت که 
فرآیند تامین س��فارش در انبارها یکی از نخس��تین حوزه های صنعتی 
اس��ت که تکنولوژی اینترنت اش��یاء )IoT( شامل روبات های خودران 
را در گس��تره ای وس��یع اتخاذ خواهد کرد. افزایش س��فارش و ارسال 
آنالین، بهره گیری از مزایای تکنولوژی هوش��مند را ضروری می سازد 
و فروش��گاه های کوچک تر بدون این تکنولوژی محکوم به شکس��ت از 

رقبای بزرگ تر خود خواهند بود.
مشاغل صنعتی و کار میدانی

اس��تفاده از پهپادها و دس��تگاه های مقاوم خودکار در مشاغل صنعتی 
رواج یافته اس��ت و براساس گزارش منتشرشده در یک شرکت پژوهشی 
مستقل »راه حل های روباتیک صنعتی باالترین سهم از هزینه های مربوط 
به روباتیک را در پنج سال آینده به خود اختصاص خواهد داد.« به عالوه 
در این گزارش آمده است که شرکت های خدمات عمومی و ساخت و ساز 
در سال 20۱۸ مبلغ هنگفتی را برای هواپیماهای بدون سرنشین هزینه 
خواهند کرد که طبق تخمین این ش��رکت به ترتیب حدود ۹25 و ۸0۸ 
میلیون دالر خواهد ب��ود. در حال حاضر از پهپادها برای پیمایش زمین، 
بازدید، گزارش دهی پیش��رفت و برنامه ریزی استفاده می شود. شاغالن در 
عرصه کار میدانی از پهپادها در صنایع گوناگونی مانند بازرس��ی خطوط 
نفتی، الواربری، مدیریت آتش سوزی جنگل و حفظ منابع طبیعی استفاده 
می کنند. وسایل خودران و روبات های میدانی انقالبی را در عرصه ساخت 
و س��از و صنای��ع دیگر ایج��اد کرده اند و در این بین ش��رکت هایی مانند 
Built Robotics ماش��ین آالت خودران متصل ساخت و ساز را اختراع 
کرده اند. اگرچه عده ای معتقد هستند که استفاده از تکنولوژی هوشمند و 
دستگاه های خودکار منجر به بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده 
اس��ت، اما شرایط موجود نش��ان می دهد که کمبود نیروی کار در صنایع 
خطرناکی مانند ساخت و ساز رو به افزایش است که بار دیگر لزوم اتخاذ 

راه حل مناسبی همچون تکنولوژی هوشمند را نشان می دهد.
businessnewsdaily: منبع

ایالن ماسـک، مدیرعامل شـرکت Tesla در ماه جاری میـالدی در جریان تماس های 
 تلفنـی کـه با سـرمایه گذاران داشـت، گفتـه بود کـه تراشـه  اختصاصی تسـال به نام
Hardware 3، قـرار اسـت سـال آینده معرفی شـود که از پیشـرفته ترین سیسـتم 
کامپیوتـری جهان را از نظر عملکرد مسـتقل به نمایش خواهد گذاشـت. در مقایسـه با 
تراشه  اختصاصی انویدیا که در حال حاضر در خودروهای تسال فعلی به کار برده می شود؛ 
Hardware 3 از نظر عملکردی بسیار قوی تر خواهد بود. CNBC، پاسخ کامل هوانگ 
را در مورد همکاری با تسـال منتشـر  کرده اسـت. هوانگ در بخشی از صحبت های خود 
به سـال 2016 اشاره می کند. در آن زمان تسـال تصمیم گرفت برای خودروهای خودران 
نسـل بعد، دیگر از تراشـه های پردازش تصویر EyeQ Mobileye اسـتفاده نکند و به 
راهکارهای جدیدتر مربوط به خودروهای خودران انویدیا روی آورد. پیشـتر گفته شده 

بود که تراشه اختصاصی تسال با همکاری AMD در دست توسعه است. هوانگ گفت:
 با نگاهی به محصوالت نسل آینده در این مقطع زمانی قصد داریم روی نسل جدیدی 
از خودروهـای خودران کار کنیم و برای محقق سـاختن این هـدف، نیاز به کمک داریم. 
نسـل فعلی سیستم های خودران از GPU پاسکال سه سـاله بهره می برد. بسیار روشن 

اسـت که برای نسـل جدید خودروهای خودران نیازمند سیسـتمی با پـردازش باالتر و 
قوی تر هسـتیم. به منظور فراهم کردن سیسـتمی بـا قدرت باال و ایمـن، الگوریتم های 
سیسـتم باید قدرتمند باشند. این سیستم باید بتواند راهکارهای متنوعی برای هدایت 
خودرو در سـر پیچ های جاده ارائه دهد. وقتی مسیر حرکت خودرو مارپیچی تر می شود 
یـا نیاز به رانندگی بـا دقت باالتری وجود دارد یا زمانی که بایـد به آرامی رانندگی کرد، 
حتی زمانی که باید سـریع تر از برخی مسیرها عبور کرد؛ همه  این موارد نیاز به سیستم 
محاسـباتی قوی تری دارد. همین مسـائل انگیزه  طراحی و تولید تراشـه  Xavier شـد. 
Xavier در حال حاضر در پروسه  تولید قرار دارد و کار با موفقیت به پیش می رود. قطعا 

عالقه مندان با مشاهده  عملکرد تراشه  روی چیپ Xavier شگفت زده خواهند شد.
در ادامه مذاکرات تلفنی مدیران عامل دو شرکت، ایالن ماسک در پاسخ توییت کمک 

و یاری انویدیا به تسال گفت:
انویدیا، سـخت افزاری عالی تولید می کند. احترام زیادی برای جانسـن و شـرکت وی 
قائل هسـتم. ولی نیازهای سخت افزاری ما، منحصر به فرد است و در تطابق و سازگاری با 

نرم افزار تولید می شود.

3 صنعت در حال تحول توسط تکنولوژی هوشمند

روند رضایت بخش همکاری انویدیا با تسال در تولید تراشه  اختصاصی ادامه دارد

یادداشـت

 ش��یوه نامه اجرایی حمایت از طرح های کارآفرینی و کس��ب و کار فناورانه 
دانش��جویی دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی کش��ور از سوی س��ازمان امور 
دانش��جویان ابالغ ش��د. ب��ه گزارش مهر به نق��ل از دانش��گاه تربیت مدرس، 
ش��یوه نامه اجرای��ی حمایت از طرح ه��ای کارآفرینی و کس��ب و کار فناورانه 
دانش��جویی دانش��گاه ها و مراک��ز آموزش عالی کش��ور به منظ��ور حمایت از 
دانش��جویان کارآفری��ن، ایده و طرح های دانش��جویی، تجاری س��ازی ایده ها، 
توس��عه کارآفرینی و تقویت مراکز رش��د و نوآوری تدوین شده است. در این 
ش��یوه نامه که به تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانش��جویی رسیده، نحوه 
حمای��ت از طرح های فناوری، کارآفرینی و یا دانش��جویان کارآفرین در قالب 

اعطای تسهیالت و امتیازات ویژه مشخص و تعریف شده است.

شیوه نامه حمایت از طرح های 
کارآفرینی دانشجویی ابالغ شد

مترجم: مریم امیری خواه



Interactive Adverti -  رر طول تابستان جاری موسسه تبلیغاتی
ing Bureau (به صورت مخفف )IAB اس��تانداردهای نوین تبلیغات 
آنالین و موبایلی را منتش��ر س��اخت. این اس��تاندارها در وهله نخست 
مستلزم ترک برخی از ایده های تبلیغاتی ناکارآمد است. به عنوان مثال 
نمایش صفحه ای بزرگ از آگهی که کاربر را وادار به تماش��ای ویدئویی 
چند ثانیه ای بدون دسترس��ی به گزینه خروج می کند، مهم ترین نمونه 
محسوب می شود. همچنین استانداردهای IAB شامل استفاده از برخی 
تکنولوژی های جدید نظیر دوربین های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 

به همراه تبلیغات اموجی محور می شود. 
 کارآفرین��ان و ش��رکت های مس��تقلی که قص��د فعالیت ب��ه عنوان

مدیر تبلیغاتی را دارند، در کنار آژانس های تبلیغاتی، بایداز استاداردهای 
مدنظ��ر IAB ب��ه خوبی آگاهی پیدا کنند. اگرچه در نگاه نخس��ت این 
استانداردها بیش از حد محافظه کارانه به نظر می آیند، اما بهترین نقشه 
راهنما به منظور دستیابی مطمئن به اهداف تبلیغاتی مان خواهند بود. 
فهرس��ت IAB در زمینه اس��تفاده بهینه از تکنولوژی های جدید نیز 
حرف های زیادی برای گفتن دارد. براین اساس آنها کارآفرینان و برندها 
را به آش��نایی ب��ا فناوری های نوی��ن ترغیب می نماین��د. در این زمینه 
استفاده از نسل جدید نرم افزارهای طراحی آگهی به منظور هماهنگی با 
سایز مختلف صفحه دستگاه های هوشمند گوناگون در اولویت قرار دارد.

از همه مهم تر، فهرس��ت استانداردهای IAB دارای نقش راه واضحی 
برای برندها و موسسه های تبلیغاتی است. این نقشه راه به طور اختصاصی 
نحوه سرمایه گذاری مطمئن و کسب سود را توضیح می دهد. در حقیقت 
اگر به سراغ هماهنگی با استانداردهای موسسه IAB حرکت نکنیم، به 
عنوان یک برند به زودی تبلیغات مان بی مخاطب خواهد ماند. همچنین 

برندهای تبلیغاتی نیز دیگر مشتری چندانی به خود نخواهند دید. 
در ادامه این مقاله نحوه فعالیت موفقیت آمیز با رعایت استانداردهای 

جدید موسسه IAB مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیشترین استفاده را از بودجه تان کنید

در آین��ده ای نه چندان دور هزین��ه طراحی تبلیغ��ات در اندازه های 
مختلف به نحو سرس��ام آوری افزایش خواهد یافت. براین اساس باید به 
سراغ گونه ای از تبلیغات هماهنگ با اندازه صفحات مختلف گوشی های 
هوش��مند حرکت کرد. همچنین به یاد داش��ته باش��ید که دیگر دوران 
تبلیغات طوالنی به س��ر رس��یده اس��ت. به این ترتی��ب حداکثر زمان 
مطلوب برای ویدئوی تبلیغاتی شما ۱5ثانیه خواهد بود. متاسفانه هنوز 

ه��م برخی برندها ویدئوهای تبلیغاتی ش��ان را ب��االی ۳0ثانیه طراحی 
می کنند این در حالی اس��ت که براس��اس آمارهای رس��می کاربران به 

ویدئوهای کوتاه تر واکنش بهتری نشان می دهند. 
ب��ه منظور اطمینان از بهره برداری حداکث��ری از بودجه تبلیغاتی مان 
باید به اس��تاندارد LEAN اش��اره کرد. این واژه مخفف عناصر تشکیل 
دهنده اس��تاندارد فوق اس��ت. براین اس��اس میزان روشنی، رمزگذاری 
مطمئن آگهی، ش��یوه ارائه پش��تیبانی تبلیغاتی و ساختار غیر تهاجمی 
ویژگی های این اس��تاندارد را تشکیل می دهد. در اینجا منظور از حالت 
غیرتهاجمی ش��یوه طراحی آگهی در راستای کاهش استفاده کاربران از 
نرم افزارهای مسدودس��ازی تبلیغات اس��ت. به عبارت ساده، آگهی شما 
نباید به مخاطب هجوم برد، بلکه مخاطب باید آگهی ما را انتخاب نماید.

نبود بازدیدکننده= بی پولی
اگر خالقیت تبلیغاتی شما از سوی کاربران مشاهده نشود، هیچ پولی 
در انتظار ش��ما نخواهد بود. یکی از دالی��ل اصلی ناکامی تبلیغات عدم 
هماهنگی آنها با اندازه صفحه دس��تگاه های هوش��مند مختلف اس��ت. 
براین اس��اس برخی از کاربران با آگهی نصفه و نیمه مواجه می ش��وند. 
بی تردی��د هیچکس نس��بت به آگهی که در طراحی اولیه مش��کل دارد 
روی خوش نشان نخواهد داد. درست به همین دلیل توجه به یکی دیگر 
از اس��تانداردهای موسسه IAB ضروری اس��ت. این استاندارد بر روی 
طراحی آگهی تبلیغاتی در اندازه مناس��ب تاکید ویژه ای دارد. همچنین 
اس��تفاده از تکنولوژی های جدید مانن��د دوربین های واقعیت مجازی و 
افزوده، ش��بکه های اجتماع��ی و ویدئوهای موبایل��ی در این اصل مورد 

توجه قرار گرفته اند. 
بی تردید در دنیای تبلیغات باید با رس��انه ها و ش��بکه های  اجتماعی 
هماهن��گ بود. در غیر این صورت شکس��ت پروژه های  ما قطعی به نظر 
می رس��د. با این حال حضور فع��ال در کانال ه��ای ارتباطی با مخاطب 
نیازمند رعایت برخی اس��تانداردهای پایه اس��ت. اندازه مناسب آگهی و 
گرایش به س��وی فناوری های نوین از جمله این اس��تانداردهای پایه به 
حساب می آید. به این ترتیب شانس ما برای جلب توجه کاربران افزایش 

چشمگیری خواهد یافت.
استقبال گرم از پدیده های جدید

به لطف پیش��رفت تکنول��وژی اکنون فرصت های وی��ژه ای در اختیار 
دست اندر کاران تبلیغات قرار دارد. دوربین های واقعیت مجازی و افزوده 
از جمل��ه این فرصت های نوین هس��تند. با این ح��ال قیمت باالی این 
محصوالت موجب فرآیند آهسته پذیرش آن از سوی کاربران معمولی و 
حتی ش��رکت های بزرگ شده است. خبر خوش در این میان پیش بینی 
کاه��ش هزینه تهیه این ن��وع دوربین ها در آینده ای نزدیک اس��ت. به 
این ترتیب اکنون س��رمایه گذاری بر روی چنین تکنولوژی هایی توجیه 

منطقی دارد.
نمون��ه ای مطلوب در زمینه اس��تفاده از دوربین ه��ای دید ۳۶0درجه 
مربوط به خطوط هواپیمایی هنگ کنگ اس��ت. این برند از دوربین های 
۳0درج��ه به مظنور ارائه تجربه مش��اهده فض��ای صندلی های ویژه اش 
اس��تفاده می کند. البته شرکت ویدئوی معمولی نیز در کنار نسخه ویژه 
ارائه کرده اس��ت. با این حال کاربران ۳5 بار بیشتر به نمونه ۳۶0درجه 

واکنش مثبت نشان داده اند.
برند ولوو نیز با همکاری گوگل طرح مش��ابهی را پیاده کرده اس��ت. 
براین اس��اس به هنگام معرفی م��دل XC۹0 عالقه مندان با دانلود اپ 
ول��وو ام��کان تجربه واقعیت مج��ازی رانندگی با این ماش��ین جدید را 
پی��دا می کردند. بی تردید ب��رای خریداران و حتی کس��انی که فقط به 
دنب��ال تجربه ای جدید هس��تند، رانندگی با م��دل جدید ولوو از طریق 

دوربین های واقعیت مجازی بسیار لذت بخش خواهد بود.
ضرورت سرمایه گذاری بر روی موبایل

ب��ه عنوان یک برند تبلیغاتی یا کارآفرین مس��تقل باید توجه ویژه ای 
به موبایل های هوش��مند و تبلت نمایید. بی شک شیوه طراحی تبلیغات 
مخصوص کامپیوترهای ش��خصی با گوشی های هوشمند متفاوت است. 
براین اساس باید تا حد ممکن در طراحی آگهی های موبایلی ویژگی های 

این پلتفرم ها را مدنظر قرار دهید.
هم��ه افراد از اهمیت موبایل های هوش��مند آگاهی دارند. با این حال 
اکنون اهمیت آنها دوچندان شده است. در سال 20۱۶ بیش 50 درصد 
جس��ت وجوهای گوگل از طریق گوش��ی های هوش��مند صورت گرفته 
بود. براین اس��اس تا پایان س��ال 20۱۸، ۷۳درصد زمان سپری شده در 
فضای آنالین از طریق گوش��ی های هوش��مند رخ خواهد داد. همچنین 
در پایان سال جاری ۶0درصد تبلیغات آنالین هم به سوی پلتفرم ویژه 
گوشی های هوشمند نقل مکان خواهد کرد. به این ترتیب طبیعی است 
که برندهای بی توجه به گوش��ی های هوشمند در آینده ای بسیار نزدیک 

متحمل ضررهای هنگفتی می شوند. 
ش��اید بهترین توصیه برای ش��رکت ها و کارآفرینان متسقل بازبینی 
مجدد در برنامه تبلیغاتی شان باشد. براین اساس استانداردهای موسسه 
IAB باید به کمپین های تبلیغاتی مان اضافه گردند. در مرحله بعد باید 
نس��بت به فهم پذیری خالقیت مان اطمینان حاصل کنیم. گاهی اوقات 
یک تبلیغ فقط برای س��ازنده آن جذاب به نظر می رس��د. باید مطمئن 
ش��د که عالوه بر تیم سازنده سایر کاربران نیز از آگهی ما لذت خواهند 
ب��رد. در نهایت نیز بازهم بر روی اهمیت اندازه آگهی تاکید دارم. اگر ما 
بهتری��ن آگهی ممکن را نیز طراحی کنیم، در صورت ارائه اش در قالبی 

نامناسب هیچ واکنش مثبتی از سوی کاربران دریافت نخواهیم کرد.
entrepreneur :منبع

خیلی از صنایع را با لوگوهای آبی رنگ می بینیم. فروشنده های زیادی 
ه��م بوده اند که در گذش��ته کیفیت خیره کننده   رن��گ قرمز را ترجیح 

می داده اند و اکنون رنگ های دیگری را امتحان می کنند.
تحقیقات پلتفرم طراحی ۹۹designs  نش��ان می دهد که رنگ آبی، 
رنگ غالب حوزه های حس��ابداری، س��المت، فناوری، مشاوران امالک و 
بازاریابی و ش��رکت های روابط عمومی است. این شرکت ۱۴000لوگو را 

در سراسر جهان بررسی کرد.
لوگوهای بخش سالمت

لوگوهای بخش س��المت، عموما با خانواده  رنگ های آبی ساخته شده 
بودند، با س��ایه ای که تقریبا در ۸5درصد آن ها حضور داش��ت، سفید و 

سبز هم در این حوزه زیاد بود. 
پامال وبر، مدیر عملیات 99designs، می گوید: »با دانس��تن این که 
رن��گ آبی در ذه��ن مخاطبان چه تصوری ایجاد می کن��د، انتخاب این 
رنگ برای حوزه  سالمت گزینه  عاقالنه ای است؛ آگاهی، آرامش، امنیت 
و اطمینان. در محیط پر از اس��ترس مراکز پزش��کی، آبی راهی مطمئن 

برای نشان دادن شایستگی یک برند است.«

او اضاف��ه می کند »قهوه ای، به خاطر ارتباط نزدیکش با کثیفی، رنگی 
نیست که چندان مورد توجه قرار بگیرد؛ ما انتظار داریم مراکز بهداشتی 
و درمانی تمیز و اس��تریل باش��ند. زرد و صورتی، هر دو دوستانه و گرم 

هستند و به نظر می رسد در این صنعت جای داشته باشند.«
ش��رکت های حقوق��ی هم ی��ک رن��گ غالب دارن��د )معم��وال آبی، 
خاکس��تری یا س��یاه( یا این که یک رنگ خنثی دیگ��ر آن را همراهی 
می کند. کس��ب وکارهای مش��اور امالک، تنوع رنگ��ی بیش تری دارند، 
با این حال بیش از دوس��وم آن ها آبی اند.  حس��ابداری ها آبی، س��یاه و 
س��فید را ترجیح می دهند با این حال محققان متوجه شدند که دو تا از 
بهترین شرکت های این حوزه )PWC و Deloitte( به سراغ رنگ های 
متفاوت زرد و نارنجی رفته اند. مراکز کشاورزی از رنگ های زمین یعنی 
س��بز، قهوه ای، زرد و قرمز استقبال می کنند و شرکت های فناوری آبی، 

سیاه، سفید و قرمز را بیش تر به کار برده اند. 
لوگوهای فروشگاه ها

Target، Ma -  ننگ مورد عالقه  فروش��ندگان بزرگ، قرمز اس��ت؛
ey’s و ...

با این حال در این تحقیقات مشخص شد که کسب وکارهای کوچک تر 
و جدیدتر در انتخاب تونالیته  رنگی خیلی بازتر عمل می کنند، در عین 
حال فروشگاه های مدرن هم دل شان می خواهد از رنگ های مورد عالقه  

مردم، قرمز، سفید و آبی، دوری کنند تا متفاوت به نظر برسند. 
لوگوهای شرکت های بازاریابی

ش��رکت های بازاریاب��ی و روابط عمومی هم لوگوه��ای آبی را ترجیح 
می دهند. ۴۳درصد لوگوها از ترکیب این رنگ را استفاده می کنند. سیاه 

هم در این حوزه پر استفاده است.
وبر می گوید: »رفتار ش��رکت های بازاریاب��ی و تبلیغاتی در مورد لوگو 
رفتاری متناقض اس��ت؛ از یک طرف می خواهند مدرن به نظر برس��ند 
و از ط��رف دیگر نمی خواهند از حال و هوای س��نتی و رایج موجود در 
صنعت فاصله بگیرند. شرکت های تبلیغاتی حرفه ای بودن دیروز را کنار 
مدرن بودن امروز می خواهند؛ لوگوها باید به قدری چش��مگیر باش��ند 
که مخاطبان را جذب کنند، اما همان قدر هم رس��می باش��ند تا جدی 

گرفته شوند.«
mbanews:منبع

آبی؛ امن ترین رنگ موجود برای کسب و کارها

9 روش برای داشتن تبلیغ دهان به دهان 
برای کسب و کار خودتان ) بخش اول(

تبلیغ دهان به دهان اگر مالک یک کس��ب  وکار کوچک باشید، 
از هر چیزی برای ش��ما کارساز تر است، خصوصا در دنیای امروزی 
آنالین محور ما. امروزه کامنت و نظرات آنالین برای کس��ب وکاری 
از پزش��کان گرفته ت��ا خدمات نگه��داری از حیوانات در فضای 
آنالی��ن وجود دارد و بر اس��اس تحقیقات مختل��ف تقریبا از هر 
۱0مصرف کننده، ۹نفر پیش از هرگونه خرید آنالین نظرات دیگر 
مصرف کنن��دگان قبلی را مطالعه می کند تا از قابل اعتماد بودن 

آن کسب و کار تا حدودی مطلع شوند.
خوب، حاال ش��ما چه کار می توانید برای دریافت تبلیغ دهان 
به دهان برای توس��عه کس��ب  وکار خود بکنید؟ در این مطلب و 
مطلب بع��دی قصد دارم ۱0روش مختلف ب��رای افزایش تبلیغ 

دهان به دهان مثبت برای کسب وکار شما معرفی کنم:
1_ ارائه خدمات مشتریان خوب و با کیفیت

م��ن یکی از طرفداران پر و پا قرص خدمات خوب و با کیفیت 
به مش��تریان هس��تم، چرا که این کار یکی از معدود روش های 
موجود و به نسبت ارزان قیمت است که کسب  وکار های کوچک 
با استفاده از آن می توانند با کسب  وکار بزرگ به رقابت بپردازند، 
خصوصا آن کس��ب  وکار هایی که بر س��ر قیمت ها پایین و ارزان 
رقابت می کنند. در فضای مجازی با جس��ت وجوی کوتاه و ساده 
مقاالت و مطالب بسیاری در رابطه با اهمیت و چگونگی استفاده 
از این فاکتور پیدا می کنید، اما در واقع هیچ راز و رمز خاصی در 

آن رابطه وجود ندارد.
طبق اطالعات مختلف و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده 
است، بیش از نیمی از مشتریان ناراضی، درباره عدم رضایت خود 
از خدمات مش��تریان با دوستان و اقوام خویش صحبت می کنند 
و حدود ۳2درصد از این افراد هم ارتباط تجاری خود را به جای 

دیگر برده و با کسب  وکار دیگری ادامه می دهند.
به مش��تریان خود نش��ان دهید که برای شما ارزش دارند و با 
احت��رام با آنها برخورد کنید، احترام و عالقه ای که ش��ما انتظار 
داری��د تا در صورت قرارگرفت��ن در جایگاه آنها، از مخاطب خود 

دریافت کنید.
به ش��کایات مشتریان گوش کنید، از آنها بیاموزید و به همین 

ترتیب با کارکنان خود برخورد کنید.
همواره این روش ها و اصول را در کسب  وکار خود مد نظر قرار 
دهید، خواه یک کسب  وکار آنالین داشته باشید یا یک فروشگاه 
خرده فروش��ی را مدیری��ت کنید و اطمینان داش��ته باش��ید که 
تبلیغات دهان به دهان خودش کار خودش را به خوبی بلد است.

2_ آسان کردن راه های برقراری تماس با شما
روش های ضعیف و بدون کیفیت برای برقراری ارتباط با شما، 
نه تنها موجب دل زده کردن و راندن مش��تریان ش��ما می شود، 
بلکه آن دس��ته از مش��تریان بالق��وه دیگر را ک��ه از طریق این 
مش��تریان فعلی از تجربه بد آنها با ش��ما مطلع شده اند را هم از 
ش��ما می راند. مثال خط های تلفن یک کسب  وکار را تصور کنید 
که مدام زنگ می خورد و کس��ی پاس��خگوی آن نیست، نه یک 
منش��ی تلفنی خودکار، نه یک پیغام گیر و … اینها واقعا شخصا 

حال من را بد می کند.
به همین ترتیب است وب سایت هایی که ساعات دقیق مراجعه 
به آنها یا روش ها و اطالعات دسترس��ی س��اده و ممکن را برای 
مخاطبی��ن فراهم نمی کنند یا مثال کس��ب  وکار های خانگی که 
تماس با آنها توس��ط فرزندان آنها پاسخ داده می شود یا در زمان 
تماس با آنها صدای بلند تلویزیون از پشت خط شنیده می شود.
اگ��ر خواهان تبلیغ��ات دهان به دهان مثب��ت درباره خودتان 
هس��تید، کسب  وکار ش��ما باید در دسترس باش��د. ایمیل های 
دریافت��ی خود را به س��رعت ج��واب دهید و راه ه��ای تماس با 

خودتان را گسترده کنید.
3_ داشتن یک تصویر برند خوب و مناسب

برای صاحبان کس��ب  وکاره��ای کوچک این مس��ئله به این 
معناست که شما هرگز خارج از دیدرس مخاطبین خود نیستید 
و هم��واره باید با مردم با احت��رام و خوش رویی برخورد کنید نه 
فقط مش��تریانی که در برابر شما قرار دارند. از آن دسته افرادی 
نباش��ید که مثال در ترافیک با خودرویی که لوگو و نام و شماره 
کس��ب  وکار آنها بر روی آن درج ش��ده، جل��وی دیگر خودروها 
می پیچند و راه آنها را سد می کنند. به یاد داشته باشید که مردم 
اص��وال برای نقل خبرهای بد و تجربه های بد آمادگی بیش��تری 
دارن��د و این خیلی خیلی می تواند بر کس��ب  وکار ش��ما اثرگذار 

باشد.
4_داشتن یک محیط تمیز و مرتب یک باید است، حتی 

در فضای آنالین
در ش��هرهای مختلف شاید تاکنون بارها و بارها شنیده باشید 
که مثال فالن رس��توران برای طبخ غذا به جای گوشت گوسفند، 
گاو یا گوساله مثال گوشت فالن حیوان دیگر استفاده کرده است.
ی��ادم می آید در ش��هر کوچک خودمان وقتی ب��رای اولین بار 
چنی��ن چی��زی را از یکی از دوس��تان خودم در م��ورد یکی از 
رس��توران ها ش��نیدم، دیگر از آن به بعد به آن رستوران مراجعه 
نکردم، فارغ از این که این حرف درس��ت باش��د ی��ا خیر. به هر 
حال این رستوران در ذهن من کثیف و آلوده جای افتاده است. 

می بینید تبلیغ دهان به دهان چقدر موثر است؟
تبلی��غ دهان ب��ه دهان مثبت ه��م به همین ترتیب منتش��ر 
می ش��ود. مردم به یکدیگر می گویند که چق��در لباس کارکنان 
فالن رستوران مناسب و مرتب بود. تاکنون توجه کرده اید که آیا 

فضای انتظار در دفتر شما مرتب هست یا خیر؟
برای دریافت تبلیغ دهان به دهان خوب و مثبت برای کس��ب  
وکار خود توجه کنید که چه فاکتورهایی روی تجربه دلنش��ین 
برای مش��تری شما اثرگذار اس��ت و حتما کنترل کنید که تمام 
فاکتورهای شکل دهنده آن تجربه در بهترین حالت خود باشند.

در فض��ای وب و آنالین، این به معن��ای مرتب و مرتبط بودن 
نتایج جستجو در وب سایت شما، مشخص بودن راه های ارتباطی 
و روش ها و شرایط دریافت محصول و یا مسترد شدن آن توسط 

مشتری و دریافت هزینه آن توسط مشتری می تواند باشد.
ادامه دارد . . .
ibazaryabi :منبع
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تمرک��ز بیش از اندازه بازاریابان بر تجربه مش��تری باعث رانده ش��دن 
CRM . شده است )CRM( و فراموش��ی مدیریت ارتباط با مش��تری
در ابتدایی ترین س��طح، یک مرکز داده اس��ت ولی باید از آن در تمامی 
مراحل و جوانب کار و ارتباط با مش��تری اس��تفاده ش��ود. پس پیش از 
ش��روع کار و ایجاد تغییر و تحول در نحوه ارتباط با مش��تری از طریق 
اس��تفاده از ابزاری مانند چت، بات ها و فروش��ندگان مجازی، بازاریابان 
 CRM باید به اصول توجه کار توجه داشته باشند و از مفاهیمی مانند

نهایت بهره را ببرند.
طبق آمار گارتنر )Gartner(، در سال 20۱۷ حدود ۴0میلیارد دالر 
برای CRM هزینه ش��د و پیش بینی می شود که در سال 20۱۸ نیز با 

یک رشد ۱۶درصدی در صدر بازار نرم افزار قرار گیرد. 
ب��ا این حال طبق آم��ار ویرایا )Wiraya(، تنها یک س��وم تجارت ها 
از CRM ب��ه عن��وان ی��ک محرک کلی��دی ب��رای کس��ب و کار خود 
اس��تفاده می کنند. تحقیقات همچنین نش��ان دادند که تنها ۳5درصد 
از ش��رکت های انگلیس��ی از سیس��تم های کامال یکپارچه CRM بهره 
 )Francois-Xavier Pierrel می برند . به گفته فرانس��وا ژاویر پیرل
مدی��ر داده، CRM  و رواب��ط عمومی رنو، CRM برای این ش��رکت 
بسیار حیاتی اس��ت. با وجود کانال های متعدد، CRM  نه تنها یکی از 
مفیدترین ابزارها، بلکه یکی از »موثرترین« آن ها است و داده ها با کمک 

آن به صورت دقیق بررسی و تحلیل خواهند شد. 
پی��رل چنی��ن ادام��ه می دهد: »م��ا دائم��ا در حال تقس��یم بندی و 
امتیازدهی هس��تیم و در تالش��یم تا با پاکس��ازی این موارد و دوری از 
ش��رایط و روش های سنتی، به س��مت ارتباطی مدرن و اختصاصی گام 
برداریم. درک مشتری، ارتقای کیفیت تعامل و جلب رضایت آن ها برای 
ما بس��یار حیاتی اس��ت و CRM دقیقا در چنین شرایطی به کمک ما 

خواهد آمد.« 
الکس��اندرا س��یمیون )Alexandra Simion(، مدی��ر بازاریاب��ی 
شرکت انگلیسی BrandAlley، نیز معتقد است که CRM »به دلیل 
ثب��ت و ضبط تمام اطالعات مش��تری، از قبیل نحوه آش��نایی آن ها با 
وب سایت، روش جستجو در میان کاالها و الگوی خرید، در مرکز تجربه 
مش��تری قرار دارد.«  بدون اس��تراتژی CRM خبری از درآمد یا سود 
درتجارت های B2C نخواهد بود و بدون CRM اس��تراتژی نیز کارآیی 

خود را از دست خواهد داد.
وب س��ایت این شرکت هر ماه سه میلیون بازدیدکننده جدید و حدود 
5میلیون کاربر فعال دارد. هر ماه حدود ۹0میلیون ایمیل برای کاربران 
ارسال می ش��ود و ۸0درصد درآمد شرکت نیز از همین طریق به دست 

می آید. 
استفاده از CRM برای درک صدای مشتری

واضح اس��ت که تجربه مثبت مش��تری برای موفقی��ت برند ضروری 
خواه��د بود و طبق بارومتر CRM، ح��دود ۸5درصد مصرف کنندگان 
انگلیسی یک برند را پس از تجربه ای ضعیف ترک خواهند کرد. هنگامی 
که در رابطه با تجربه »فوق العاده« از آن ها س��وال شد، پاسخ 52درصد 
رفع سریع و موثر یک مشکل خاص بود. دریافت بهترین قیمت و معادله 
ب��ا ۳۸درصد در رتبه دوم بود در حالی ک��ه ارائه خدمات از طریق چند 
کان��ال متفاوت با ۳۶درصد در رتبه س��وم قرار داش��ت و 22درصد نیز 
دریافت اطالعات مرتبط در زمان مناس��ب و از طریق کانال مناس��ب را 

مهم می دانستند.
اس��تفاده از CRM برای توسعه تجربه مش��تری و ایجاد وفاداری در 
تیم فوتبال آس��تون وی��ال )Aston Villa( در اولویت قرار دارد و این 
باش��گاه در سال گذشته کمپین »بخش��ی از افتخار« خود را راه اندازی 
کرد. هدف این طرح قرار دادن هوادار در قلب باشگاه و یکپارچه سازی 
همه چیز و همه کس بود تا به این ترتیب از شعار در تمامی بخش های 
باشگاه، اعم از وب سایت، فروشگاه ها، استادیوم و همچنین بنیاد خیریه 

آن اس��تفاده شود.  مت س��وییندلز )Matt Swindells(، مدیر داده و 
اطالعات، معتقد اس��ت که یک استراتژی بازاریابی و مدیریت مشتری و 
داده محور، دو ستون CRM می باشند و باشگاه باید »صدای مشتری« 

را شنیده و درک کند.
گرچه طرفداران »به ش��دت« وفادار هستند، ولی باشگاه تا امروز بهره 
برداری الزم را انجام نداده اس��ت و هم اکن��ون و با وجود این اقدامات، 
تجرب��ه مش��تری و هوادار چه در روز مس��ابقه و چه در س��ایر اوقات با 
پیش��رفت چشمگیری مواجه خواهد شد. سوییندلز اضافه می کند: »این 
یکی از موارد کلیدی است و ما به مرور آن را گسترش و توسعه خواهیم 

داد.« 
ح��دود ۳5 تا ۴0هزار نفر در تمامی مس��ابقات در اس��تادیوم حاضر 
می ش��وند و حس��اب های مجازی باش��گاه نی��ز نزدیک ب��ه ۴.5میلیون 
دنبال کنن��ده دارند و هم اکنون راه های جدیدی برای تعامل با باش��گاه 
در اختیار این افراد قرار گرفته اس��ت. آستون ویال اولین باشگاهی است 
که از مفهوم »بلیط فصلی« استفاده کرده و هواداران می توانند با خرید 
این بلیط با تخفیف و قیمتی مناس��ب با کمترین دردس��ر و مشکل در 
استادیوم حاضر شوند و از تمام بازی های تیم محبوب خود لذت ببرند.

س��وییندلز توضی��ح داد: »ما در ح��ال جم��ع آوری مقدار زیادی داده 
در رابط��ه ب��ا هواداران هس��تیم و به ای��ن ترتیب می توانی��م تجربه ای 
منحصربه فرد برای تک تک افراد به وجود آوریم. خوشبختانه هم اکنون 
اطالعات بسیار زیادی در اختیار داریم، برای مثال از الگوی خرید آن ها 
باخبری��م و چنانچ��ه آن را در کن��ار نمودارها و بررس��ی های خود قرار 
دهیم، تصویری بسیار شفاف از نحوه رفتار و انتظارات هواداران به دست 

خواهیم آورد.«
CRM ایجاد وفاداری از طریق

جلب رضایت و وفاداری مش��تری چالشی پیچیده است. طبق گزارش 
DMA در س��ال 20۱۷، حدود ۷2درص��د از مصرف کنندگان به دنبال 
تخفیف ویژه برای مش��تریان وفادار هس��تند، ول��ی ۴۶درصد نمی دانند 
ک��ه به چه برندی اعتماد کنند و ۴۴درصد  نیز نمی دانند که باید کدام 
ی��ک از پیام ه��ای تجاری را به عن��وان حقیقت بپذیرن��د. برندهایی که 
»ارزش های حقیقی« ارائه ک��رده و »به وعده های خود عمل می کنند« 

ارتباط بهتر و موثرتری با مصرف کنندگان خواهند داشت.
پیرل می گوید که ش��رکت رنو از CRM برای درک جایگاه مش��تری 
و نحوه تعامل با وی استفاده می کند: »ما در زمینه استفاده از ابزارهای 
ارتباطی، مثال پیام فوری، پیشرفت چشمگیری داشتیم و هم اکنون در 

حال توسعه ارتباطات خصوصی و انفرادی هستیم.«
ب��ا ای��ن حال، نوس��ان مش��تری یک مش��کل ب��زرگ ب��رای صنعت 
خودروس��ازی است. نس��ل های گذش��ته خودرو را به عنوان یک نشان 
خانوادگی خریده و تا سالیان سال از آن نگهداری می کردند ولی امروز و 
با وجود گزینه های متعدد، مردم خیلی زود خودرو و برند مورد استفاده 

خود را تغییر می دهند.
در نهایت، »دقت« از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است و شرکت باید 

پیام مناسب را در زمان و فرکانس مناسب به گوش فرد مناسب برساند. 
پی��رل ادام��ه داد: »به این ترتی��ب وفاداری ایجاد خواهد ش��د. برای 
مث��ال، چنانچه یک مش��تری اعالم کند که خ��ودروی وی پس از طی 
2۱هزار کیلومتر نیازمند تعویض الس��تیک است، ما تخفیف ویژه ای در 
نمایندگی های رسمی خود خواهیم داشت. ما از رابطه محافظت خواهیم 
کرد. هدف ما دس��تیابی ارتباط مناس��ب در زمان مناسب است و تاثیر 

CRM در این مورد بسیار بیشتر از رسانه ها خواهد بود.«
CRM هوش مصنوعی و نقش یادگیری ماشینی در

س��یمیون معتقد اس��ت که با وجود افزایش روزانه مشتری، مفهومی 
مانن��د وفاداری در تج��ارت الکترونیک معنایی نخواهد داش��ت و حفظ 

مشتری کار بسیار دشواری خواهد بود. 
برای تضمین بازگش��ت مش��تری، برن��د در حال اس��تفاده از پلتفرم 
هوش��مند امارس��یس )Emarsys( اس��ت تا ن��رم افزار با اس��تفاده از 
داده های به دس��ت آمده از مش��تری و با پیش بینی دس��ته بندی مورد 

نظ��ر هنگام خرید، کاالیی مناس��ب به وی پیش��نهاد کند: »ما در حال 
ارائه محتوا بر اساس نیاز شخص هستیم. در سایت نیز از روش مشابهی 
اس��تفاده می کنیم. برای مثال، چنانچه کاربران به برند یا دس��ته بندی 
خاصی، مانند لوازم منزل، تمایل داش��ته باش��ند، ما سعی خواهیم کرد 
که هنگام ورود آن ها به سایت در ابتدا چنین محتوایی را در اختیارشان 

قرار دهیم.« 
اس��تفاده از داده CRM در کن��ار ه��وش مصنوع��ی باع��ث افزایش 
2۶درصدی درآمد و افزایش 2۷درصدی نرخ کلیک شده است. سیمیون 
این را یک »افزایش چش��مگیر درآمد« می داند، ولی مهم تر از آن مردم 
در ح��ال باز کردن ایمیل ها و ورود به س��ایت هس��تند: »به این ترتیب 
وفاداری به وجود خواهد آمد. اگر مشتری احساس کند که کاالی مورد 

نظر خود را پیدا خواهد کرد، قطعا مجددا باز خواهد گشت.«
یادگی��ری ماش��ینی در رن��و در »مراحل طبیعی اولیه« خود به س��ر 
می برد و برند با همکاری سوش��ال بیک��رز )SocialBakers(، در حال 
جمع آوری اطالعات و داده های الزم است. پیرل می گوید که شرکت در 
حال شناسایی اینفلوئنسرهایی است که لزوما دارای بزرگ ترین شبکه ها 
نیس��تند ولی شرکت می تواند با کمک این افراد و جلب توجه طرفداران 
پ��ر و پا قرص آن ها، یک یا چند ع��دد از ویژگی های خودروهای جدید 

خود را به نمایش بگذارد.
پیرل اضافه می کند: »یادگیری ماش��ین به ما کمک خواهد کرد زیرا 
یافتن این نوع اطالعات هزاران سال زمان خواهد برد و باید ساعت ها در 
فیس بوک، توییتر و اینس��تاگرام خود جست وجو کنیم. ولی هم اکنون 
این کار به سرعت انجام خواهد شد. ما اطالعات بسیار خوبی در رابطه با 

نحوه انجام تبلیغات و ارائه آن به مشتری در اختیار داریم.«
CRM ارزیابی موفقیت

واضح است که فروش ماشین به معنای موفقیت شرکتی مانند رنو است، 
ول��ی پیرل CRM را یک »حامی طبیعی« می داند که با کنترل ش��رایط 
فعلی، بازگش��ت مش��تری و خرید مجدد محصوالت رنو را تضمین خواهد 
کرد. او ادامه داد: »امکان کنترل تمامی جوانب و بخش ها، اعم از محصول 
ارائه شده، میزان فروش و مشارکت و تاثیر تبلیغات فراهم شده است. ما باید 
 CRM، به تمامی جزییات دقت داشته باشیم. به این ترتیب با ادغام رسانه
DMP و ردیابی آنالین و آفالین مشتری را درک خواهیم کرد. طبق یکی 
از تحقیقات گوگل برخی از مشتریان پیش از خرید یک محصول در عرض 
۳ماه حدود ۹00بار به وب سایت مراجعه و کاال را بررسی کرده اند و ما باید 
ارزش تک تک این بازدیدها را درک کنیم و س��رمایه گذاری ها و تالش های 

خود را بر اساس آن ها انجام دهیم.«
ولی پیدا کردن کانال مناس��ب و انتش��ار پیامی مناس��ب در بازارهای 
مختلف با س��اختارها و محصوالت متنوع برای یک شرکت جهانی مانند 
رنو کار س��اده ای نیس��ت. پیرل معتقد اس��ت: »پیچیدگی بسیار زیادی 

وجود دارد و CRM در چنین شرایطی پیچیده تر خواهد شد.« 
سوییندلز می گوید که باشگاه آستون ویال پروژه جدید و بزرگی را آغاز 
کرده است که هدف آن درک آمار و ارقام جهت کسب موفقیت خواهد 
بود و این موفقیت تنها به جنبه های تجاری محدود نخواهد شد: »روش 
باش��گاه باید اصالح شود و این کار تنها از طریق شناخت الگوی رفتاری 
هواداران و همچنین شناس��ایی ایرادات و نقص های سیستم امکان پذیر 
خواهد بود.« باشگاه در حال توسعه یک پورتال خدمات جدید است که 

با ارائه اطالعات لحظه ای، میزان موفقیت را ارزیابی خواهد کرد. 
ب��ه اعتقاد وی برندها در اقیانوس داده ها و اطالعات جمع آوری ش��ده 
غرق خواهند ش��د، پس باید از قبل یک استراتژی جامع و مناسب برای 
بخش های موثر و سودآور پیش بینی و طراحی کنند: »همه ما از اهمیت 

اطالعات و تاثیر آن ها بر زندگی خود مطلع هستیم.«
GDPR در طول سال گذشته به یک چالش بزرگ تبدیل شده است 
و احتماال این وضعیت ادامه خواهد داش��ت، ولی در نهایت س��وییندلز 
معتقد اس��ت که این یک حرکت مثبت خواهد ب��ود: »کیفیت به جای 

کمیت! به این ترتیب هیچکس ضرر نخواهد کرد.«
marketingweek :منبع

بازاریابی در گذر زمان
قرن 21 و معضالت دیجیتالی

داستان بازاریابی در یک دهه گذشته بسیار جالب و بحث برانگیز است. 
داستان ما در یک جهان مدرن و دیجیتال آغاز می شود، جایی که می توان 
با ارسال پیام های شخصی و خاص با تک تک مشتریان ارتباط برقرار کرد. 
ولی این تمام ماجرا نیست، جنبه دیگری نیز وجود دارد. این داستان غرق 
شدن مصرف کننده در اقیانوس انتخاب و دریای پیام های تجاری است و 
در عی��ن حال اهمیت و ق��درت داده نیز روز به روز افزایش خواهد یافت. 
ولی بازاریابان عاشق مقابله با چالش ها و حل مشکالت هستند. البته اوضاع 
در سال 20۱۸ برای بازاریابان نه زیاد خوب نه زیاد فاجعه است، ما شاهد 
ترکیبی از چالش و سادگی هستیم و قطعا هر روز کاری برای انجام دادن 
خواهیم داشت. من هم اکنون و با مراجعه به ابتدای قرن 2۱ به برخی از 

بزرگ ترین چالش های ۱۸سال گذشته اشاره خواهم کرد:
فرصت در برابر اجرا

دنیای دیجیتال مملو از چالش ها و فرصت های عالی اس��ت. چند سال 
قبل یکی از دوس��تان تاجر من معتقد بود که رش��د تکنولوژی نمایی و 
تغییر سازمانی لگاریتمی اس��ت. به زبان ساده، این یعنی سرعت توسعه 
تکنولوژی س��ریع تر از اجرای آن می باشد. سرعت تغییر روش و فرهنگ 
س��ازمان ها به اندازه س��رعت تغییر تکنولوژی باال نیست.  هر چه میزان 
استفاده شرکت ها از تکنولوژی گسترش یابد، میزان مشتری نیز به همان 
اندازه افزایش خواهد یافت. بازاریابان گزینه ها، کانال ها و ابزارهای بس��یار 
خوب��ی در اختیار دارند ولی آیا از آن ها اس��تفاده می کنند؟ ش��رکت ها و 
همچنین بازاریابان قدرت و قابلیت استفاده از تمام ظرفیت خود را ندارند. 
۹5درص��د از رهبران بازاریابی دنیا از کمبود دانش و نیروی متخصص در 
زمینه بازاریابی دیجیتال ش��کایت دارند. پس با وج��ود ارائه فرصت ها و 
تکنولوژی های جدید در طول دهه گذشته، به نظر می رسد که همچنان 
شرکت ها و بازاریابان قدرت بهره برداری کامل از آن را به دست نیاورده اند. 

مقیاس در برابر تحکیم قدرت
رشد رس��انه های دیجیتالی باعث ارائه فرصت رشد و پیشرفت خواهد 
ش��د ولی ظهور GAFA )گوگل، اپل، فیس بوک، آم��ازون( قدرت را به 
چند ش��رکت خاص محدود کرده است. این شرکت ها بخش عمده ای از 
تبلیغات و درآمدهای آن را به خود اختصاص می دهند و اطالعات زیادی 
از مش��تریان خود دارند. گوگل و فیس بوک به تنهایی در س��ال 20۱۷، 

۶۳درصد از هزینه تبلیغات در آمریکا را به خود اختصاص دادند. 
بازاریابان به مخاطبانی جهانی دست پیدا کرده اند، کاری که تا یک دهه 
پیش تقریبا غیرممکن بود. ولی GAFA کنترل این رابطه را در دس��ت 
دارد. این یعنی بازاریابان باید با ریس��ک از دس��ت رفتن ارتباط به دلیل 
تغییر الگوریتم این وب سایت ها به کار خود ادامه دهند. در ماه فوریه سال 
گذشته، انتشارات چیزهای کوچک )LittleThings( چند هفته پس از 
تغییر الگوریتم فیس بوک مجبور به توقف کار خود شد.  GAFA بستر و 
فضایی بسیار عالی برای انجام تبلیغات در اختیار بازاریابان قرار داده است 
ولی در عین حال نحوه دسترسی به این مخاطبان و ابزارهای مرتبط تحت 

کنترل چند شرکت بسیار قدرتمند و انگشت شمار قرار دارد. 
دسترسی رسانه ای در برابر دسترسی اجتماعی

با وجود گسترش قدرت فیس بوک، آمازون و گوگل، ارتباط ما با اطالعات 
نیز تغییر کرده اس��ت. مصرف کنندگان استفاده از منابع سنتی را به صورت 
کامل متوق��ف کرده اند و کاربران به جای خرید روزنامه، به وب س��ایت های 
خبری و ش��بکه های اجتماع��ی مراجعه می کنند.  اکثر ما با ش��نیدن واژه 
اینفلوئنسر، مدل های منفور اینستاگرامی را به یاد می آوریم، ولی این تجارتی 
بسیار بزرگ است. اینفلوئنسرها در سال 20۱۷ بخش بزرگی از فعالیت های 
تجاری و تبلیغاتی برندهای برتر دنیا را به خود اختصاص دادند. برندها به ازای 
هر ۱پوند هزینه در کمپین های تبلیغاتی این افراد، حدود ۱۷.2۱پوند سود 
به دست می آورند و این یعنی دوره تبلیغات سنتی به صورت کامل به پایان 
رسیده است. با این حال، گرچه این نوع اطالعات و اینفلوئنسرها روش های 
جدیدی برای جذب مخاطب و فروش محصول را در اختیار س��ازمان ها قرار 
خواهند داد ولی اعتماد مش��تری رو به کاهش اس��ت. خارج از یک محیط 
س��نتی، محتوای جذاب و قابل اشتراک گذاری موثرتر از اطالعات دقیق و به 
دور از تعص��ب خواهد بود.  گرچه برندها به صورت قانون مس��ئول محتوای 
خود هستند ولی فضای مجازی محل گسترش اخبار کاذب است. ۷۹درصد 
از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی اعتراف کردند که پس از خواندن یک 
خبر متوجه کذب بودن آن شده اند.  اخبار کاذب از جهاتی نشان دهنده پیروز 
بازاریابی بر حقیقت اس��ت. این اخبار نشان می دهند که مردم به احساسات 
بیش از هر چیزی اهمیت می دهند و هر آنچه را که دوست دارند باور خواهند 
کرد. ولی هیچ قانون خاصی برای این اخبار وجود ندارد و باعث کاهش اعتماد 

مشتری خواهند شد که به هیچ عنوان خبر خوبی برای بازاریابان نیست. 
مخاطب در برابر زمینه

خرید برنامه ریزی ش��ده و اتوماس��یون را از یاد نبرید. این مجددا یک 
تضاد برای بازاریابان است. قدرت برنامه ریزی در قابلیت تنظیم تبلیغات و 
یافتن مشتری مناسب در هر نقطه از دنیا می باشد. تمرکز آن بر شناسایی 
مشتری مناسب خواهد بود و زمینه اطالعات توجهی ندارد. گرچه بازاریابان 
از اطالعات به نفع خود استفاده خواهند کرد، ولی مسائل مرتبط با امنیت 
برند نشان می دهند که زمینه همچنان مهم است. شرکتی مانند رولکس 
هرگز در یک دامداری تبلیغ نخواهد کرد زیرا باید شان و شخصیت برند 
خود را تحت هر ش��رایطی حفظ کند. شاید تبلیغ در یک دامداری باعث 
افزایش چش��مگیر درآمد شود ولی برند رولکس هرگز ارزش برند خود را 

قربانی سود بیشتر نخواهد کرد. زمینه در هر شرایطی مهم است.
شخصی در برابر شخصی سازی

با پیش��رفت تکنولوژی و افزایش شخصی س��ازی، فرصت برای ارتباط 
خصوص��ی و تک ب��ه تک نی��ز فراهم خواهد ش��د. شخصی س��ازی در 
خالص ترین حالت، به معنای ایجاد گفت  وگوهای مش��تری محور اس��ت. 
نزدیک به نیمی از جوانان انتظار دارند که برندها پیشنهادات اختصاصی 
برای آن ها داشته باشند. با این حال مصرف کنندگان هرگز پایدار نیستند. 
آن ها به دنبال تقویت تجربه خود هستند و چنانچه تمام منفعت متوجه 
شرکت باش��د هرگز هیچ پیش��نهادی را قبول نخواهند کرد. نزدیک به 
۶۳درص��د با تبلیغات س��نتی و هدفمند مخالف کردن��د و تنها ۹درصد 
موافق ادامه یافتن آن ها بودند. آیا تضاد و پیچیدگی سنگ بنای بازاریابی 
دهه های بعدی خواهند بود؟ سیدنی هریس چنین نظری دارد: »معضل 
ما این است که به صورت همزمان عاشق تغییر و از آن متنفر هستیم. ما 
انتظار داریم که شرایط ثابت باقی مانده و بهتر شود!« تنها امید ما در این 

دنیای پویا و فعال، بهبود شرایط در آینده است. 
marketingweek :منبع
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3پرسش برای تقویت استراتژی رهبری شما
برای فعاالن حوزه تبلیغات، تولید محتوا از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار اس��ت. ولی برای اف��رادی که ابزار بازاریابی مناس��بی در 
اختی��ار ندارند و باید هر روز محتوایی جدید و بکر تولید کنند، این 
کار بس��یار دش��وار، طاقت فرسا و حتی ترس��ناک خواهد بود. تعداد 
زیادی از تیم های تولید محتوا تصور می کنند که بهترین کار، شروع 
و تولید بی وقفه محتواست زیرا می دانند که به محتوا نیاز دارند و از 

اهمیت آن مطلع هستند.
من می دانم که به اعتقاد اکثر مردم، لنگه کفش در بیابان غنیمت 
اس��ت. ولی بدون وجود یک اس��تراتژی مناسب، دستیابی به نتیجه 
مطل��وب تقریبا غیرممکن خواهد بود. ش��ما در نهایت به چند طرح 
کام��ال ناهماهنگ دس��ت پیدا خواهید کرد و پی��ش از آنکه متوجه 
شوید، باید اعالم ورشکستگی کنید و از میدان مسابقه کنار بروید. 
 ش��ما باید در ابتدا ب��ا طراحی یک تصویر کل��ی، هدف محتوای 
خود را مش��خص کرده و سپس اقدام به تولید آن کنید. هدف اکثر 
ش��رکت ها از تولید محتوا، جلب توجه مشتری و رهبری افکار است. 
آنه��ا از ارزش اعتبار و قدرت برند اط��الع دارند و قصد دارند که به 
یکی از مراجع صنعت خود تبدیل ش��وند و برای دس��تیابی به این 

هدف به محتوا نیاز خواهند داشت. 
هدف و اس��تراتژی ش��ما باید در یک راس��تا قرار داش��ته باشند. 
چنانچه به دنبال جلب توجه مش��تری هستید، پس پیش از شروع 

کار باید به این سه سوال بسیار ساده پاسخ دهید:
1. کی؟

رهبر فکری ش��ما کیست؟ این سوال شاید در ظاهر بسیار بدیهی 
باش��د، ولی متاس��فانه اکثر تیم ها چنین تص��ور می کنند که تولید 
محتوا به عهده ش��رکت اس��ت و افراد حاضر در شرکت هیچ نقشی 

در آن ندارند. 
ای��ن اعتقاد وجود دارد که چون ش��رکت به محتوا نیاز دارد، پس 
بای��د تولید محتوا را نیز بر عهده گیرد. ول��ی یک نکته: محتوا تنها 
زمانی مفید است که توجه و همچنین اعتماد مخاطب را جلب کند 
و یک قدرت جلب اعتماد یک ش��خص حقیقی بسیار بیشتر از یک 
شرکت است. به همین دلیل انتخاب رهبر فکری مناسب و قدرتمند 

بسیار حیاتی و مهم خواهد بود.
الزم نیس��ت که رهبر فکری مدیرعامل یا رییس ش��رکت باش��د، 
ول��ی یک فرد بی تجربه و تازه کار نیز مناس��ب این جایگاه نیس��ت. 
ش��ما باید با کارمندان خود کامال آشنا باشید. چه کسی در شرکت 
ش��ما کامال از نیاز مشتری و بازار آگاه است؟ و آیا آن شخص زمان 
کافی برای تولید و به اش��تراک گذاری محتوا و رفع نیاز مشتریان را 

در اختیار دارد؟ 
2. چه؟

رهبر فکری شما از چه نوع محتوایی استفاده خواهد کرد؟ پس از 
شناس��ایی شخص مناسب و انتخاب یک رهبر فکری قدرتمند، شما 
باید نوع محتوا را مش��خص کنید. آیا این محتوا س��معی، بصری یا 

نوشتاری است؟ 
در حالت ایده آل، رهبر فکری ش��ما با تکی��ه بر تجربه و تخصص 
خ��ود الگوهای حاکم بر بازار را از قب��ل پیش بینی کرده و محتوای 
مورد نیاز ش��رکت را تولی��د می کند. به توس��عه های صنعت توجه 
داش��ته باش��ید و با تولید محتوا بر اساس آن ها، از جو حاکم به نفع 
خود اس��تفاده کنید. هنگامی که رهبر فکری شما قدرت ایجاد جو 
و الگو را دارد، مخاطب نیز به ش��رکت ش��ما اعتماد کرده و کیفیت 

محتوا را تایید می کند.
البته نباید تمام زمان خود را به شناسایی مباحث اختصاص دهید. 
شما باید فرمت مورد نظر مشتری را نیز شناسایی کنید. آیا ساخت 
یک تبلیغ تلویزیونی باعث افزایش س��ود ش��رکت خواهد ش��د؟ یا 
نوشتن یک مقاله در یک مجله معتبر؟ آیا سرمایه کافی را در اختیار 
دارید؟ شما باید پیش از شروع کار به این موارد توجه داشته باشید.

3. کجا؟
در نهایت، باید بدانید که مش��تری و مخاطب در کجا به محتوای 
شما دسترسی پیدا خواهد کرد. گرچه وبالگ و شبکه های اجتماعی 
فضای مناسبی برای تولید محتوا هستند، ولی به آن ها اکتفا نکنید. 
مجددا مخاطبان خود را در نظر بگیرید. در کجا فعالیت دارند؟ و از 

کدام نشریات و منابع استفاده می کنند؟
ب��رای مثال، ما اخیرا ب��ا یکی از تولیدکنن��دگان محتوای آنالین 
)ویدی��و( مصاحب��ه کردیم. این ش��خص در ه��ر ویدیو ب��ا یکی از 
مدیرعامالن موفق به بحث و تبادل نظر می پردازد. او به ما گفت که 
م��ردم در کنار صدا، به دیدن چهره افراد موفق نیز عالقه بس��یاری 
دارند و به همین دلیل این برنامه از محبوبیت بسیار باالیی برخوردار 
شده اس��ت. همچنین چون این برنامه در یک وب سایت اختصاصی 
تولید و پخش می شود، مخاطبان می توانند در هر زمان و هر مکانی 
ب��ه تماش��ای آن بپردازند و خب��ری از محدودیت های زمانی پخش 
تلویزیونی نیست. در نتیجه نیاز مخاطب برآورده شده و شرکت نیز 
به س��ود قابل توجهی دس��ت پیدا خواهد کرد پس از اهمیت محل 

انتشار محتوا غافل نشوید.  
قدرت و تاثیر محتوای ش��ما پس از یافتن پاس��خ این سه پرسش 
س��اده دو چندان شده و به این ترتیب نه تنها رهبری فکری خود را 
در س��طح بین المللی مطرح خواهید کرد بلکه شرکت و برند نیز به 

عنوان یک منبع و مرجع معتبر و قدرتمند شناخته خواهند شد.
مترجم: نیما جوادی 
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پژوه��ش در مورد ترس از موفقیت، یعنی متغی��ر دیگر ما در رابطه با 
اضطراب منعکس کننده بس��یاری از نگرانی های مش��ابه در مورد اشکال 
متناقض رفتار انسانی اس��ت که مشخص کننده پژوهش مربوط به ترس 
از شکس��ت بود. آن چه که آن را حتی متمایز می گرداند این اس��ت که 
عالق��ه ب��ه آن همزمان با نهض��ت آزادی زنان آغاز ش��د و با این جنبش 
پیون��د یافت. این امر اجتناب ناپذیر بود که ب��رای توضیح وجود یا عدم 
وجود رفتار موفقیت آمیز در زنان باید به گونه ای غیر مس��تقیم مفهومی 
جدید و تازه ابداع می گردد. کار مک کللند در رابطه با نیاز به پیش��رفت 
) اساس��ا افرادی که در این متغیر در س��طح باالیی قرار دارند با آنهایی 
که در متغیر ترس از شکس��ت از موضعی برجسته برخورداند به گونه ای 
متفاوت رفتار می کنند( و کار اتکینسون در مورد ترس از شکست همواره 
در پیش بینی رفتار موفقیت آمیز زنان با اش��کال مواجه بوده اند. بنابراین، 
همه می دانیم که بس��یاری از زنان به پیشرفت نائل می آیند و اگر چنین 
رفتاری با نظریه های مناسب برای مردان قابل پیش بینی نباشد، چه چیز 
ب��ه پیش بینی آن می پردازد؟ مدیران و مجریان س��ازمان ها که روزانه با 
سیلی از درخواست های زنان تازه برانگیخته برای کار مواجهند عالقه ای 
مش��روع به این پرسش دارند، پرسش��ی که پاسخ به آن چند سال پیش 
توس��ط ماتینا هورنر در پژوهش رساله دکترای او آغاز گردید. در این اثر 
ما برای نخس��تین بار با این پیشنهاد مواجه می شویم که زنان هوشمند 
در جامعه ما در امتداد ابعاد ضد و نقیضی تربیت ش��ده و بار آمده اند. از 
یک س��و به آنان آموخته شده است که به موفقیت و پیشرفت ارج نهند، 
همان طور که اغلب افراد در جامعه ما س��نتا چنین آموزش یافته اند و از 
س��وی دیگر به آنان یاد داده شده است که در دانشگاه به عنوان دانشجو 
و در بزرگس��الی در دنیای کار از موفقیت و پیروزی بیم و هراس داش��ته 
باشند، این پیروزی غیر زنانه تلقی می شود. آنها یاد گرفته اند که موفقیت 
در دنیای کار از آن مردان اس��ت در حالی که دنیای خانه و خانواده جو 
مناس��ب برای فعالیت زنان را تشکیل می دهد. تالش برای ترک خانه به 
منظور پیروز شدن در دنیای کار داغ شکست بر پیشانی آنان خواهد زد 
با این که ابتدا در دوران مدرس��ه و در س��طوح پایین تر ترغیب می شدند 
تا به عنوان زن به موفقیت برس��ند. هورنر معتقد اس��ت که مفهوم ترس 
از موفقیت این اس��ت و پیش��نهاد می کند که علت چنین سطح پایینی 
از پیش��رفت حرف��ه ای در میان زنان واجد توانش باال هم همین اس��ت. 
فرضی��ه هورنر )۱۹۶۸( از هنگام نخس��تین صورتبندی آن به طور قابل 
مالحظه ای مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در یک جهت، برای عقاید 
وی تایید بس��یاری توسط بروورمن و دیگران )۱۹۷2( حاصل شده است 
و یافته های جالبی را پیرامون نکات زیر گزارش داده اند. تمام نمونه هایی 
ک��ه موردمطالعه قرار گرفتند چه مرد و چه زن و نیز گرو ه های حرفه ای 

مختلف به این نکات معتقد بودند. این نکات به شرح زیرند:

۱_ نگار ذهنی شخصیت آرمانی با نگار ذهنی مرد موفق مشابه است.
2_ نگار ذهنی زن موفق با نگار ذهنی مرد موفق متناقض است.

۳_ نگار ذهنی ش��خصیت روان نژند با نگار ذهنی ش��خصیت آرمانی 
متناقض است . اگر 2 را با 2 جمع کرده و به این نتیجه گیری رسیده اید 
که زن ناموفق مس��اوی با ش��خصیت آرمانی و مرد موفق است محاسبه 

شما کامال درست است.
ه��ر چند، طب��ق نظر آلپر، به نظ��ر هم می آید که ت��رس از موفقیت 
ب��رای همه زن��ان مصداق ندارد بلک��ه این متغیر روانش��ناختی تنها در 
برخی م��وارد روی می دهد و نه در همه م��وارد. عامل اصلی برای زنان 
ظاهرا عبارت از درجه ای اس��ت که زمینه خانوادگی آنان، ماهیتی سنت 
گرایانه دارد. اگر چنین باشد، ترس از موفقیت در آنان پدید می آید. اگر 
چنین نباش��د، ظاهرا چنین ترسی در آنها پدید نخواهد آمد. هوفمن و 
فذرورافلس��ون معتقدند که این یافته و این واقعیت که ترس از موفقیت 
این که در میان عده بس��یاری از مردان هم وجود دارد حاکی از مشکلی 
در تعریف ترس از موفقیت است چه مردان آشکارا در معرض اجتماعی 
شدن ضدو نقیضی که توسط هورنر مورد بحث قرار گرفت واقع نشده اند. 
یک توضیح ممکن برای وقوع ترس از موفقیت در مردان این اس��ت که 
پیش��رفت که س��نتا برای زنان منبعی از ارزشیابی اجتماعی منفی بوده 
اس��ت اینک توس��ط بس��یاری از مردان هم به گونه ای منفی ارزشیابی 
می ش��ود. شواهد قابل توجهی برای این اس��تدالل وجود دارد. یانکلویچ 
در مطالعه ای از نمونه های سراس��ری از جوانان دانشگاهی معلوم داشت 
ک��ه اعتق��اد به مفه��وم » مزد آن گرفت ج��ان برادر ک��ه کار کرد« در 
اثنای س��ال های ۱۹۷0 تا ۱۹۷۳ از ۷۹درصد به 5۶درصد کاهش یافته 
اس��ت. این دگرگونی با افزایش��ی در نگرش )منی( نس��بت به بازرگانی 
و تاکی��د آن ب��ر پاداش های مالی تا حد حذف دیگ��ر ارزش های ممکن 
ش��غلی توام بوده اس��ت. این نتایج یانکلویچ را بر آن داش��ت تا چندین 
روند فرهنگی تازه متناس��ب ب��ا محیط کار را پیش��نهاد کند، از جمله 
تغییر مفهوم موفقیت و پیروزی و شک و تردید درباره مطلوبیت کارایی 
بدیهی اس��ت که هر دو اینها برای درجه انگیزه پیش��رفت حائز اهمیت 
هس��تند. توضیح دیگر برای بی عالقگی مردان به پیشرفت مربوط است 
به مفهوم ترس از شکس��ت  که در یاددشت اول توضیح داده شد. شاید 
موفقیت به مفهوم چیزی ش��ده اس��ت که منفی و انس��انیت زدا اس��ت 
چ��ه از آن چنین اس��تنباط می ش��ود که به هر قیمت باید از شکس��ت 
پرهی��ز کرد. این امکان وجود دارد که برخی از مردان نس��بت به چنین 
نقش��ی نگرش��ی منفی پیدا کرده باش��ند. گرچه این نکته اخیرا توسط 
نهضت آزادی مردان و توسط نویسندگانی مانند ویالر مطرح شده است، 
روانشناسان بالینی سال هاست که با پدیده نفی مسئولیت توسط مردان 
برای نخس��تین بار در میانسالگی آشنا بوده و اینک چنین مواردی را در 
مقاالت مجالت تحت عنوان یائسگی مردانه )male menopause( و 
مانند آن می خوانیم. تارنویس��کی و بارتولیم پیشنهاد می کنند استدالل 
نفی موفقیت برای مردان مسن تر هم موجودیت قابل مالحظه ای داشته 

و ممک��ن اس��ت این نگرش به فرزندان آنها نی��ز منتقل گردد. روی هم 
رفته، نتیجه گیری عمده ای که می توان به عمل آورد این است که امروزه 
نس��بت به موفقیت در میان عده ای از م��ردان و زنان یک نگرش منفی 
وج��ود دارد. خواه ش��خص آن را ترس از موفقیت بنام��د، یا نفی ترس 
از شکس��ت یا تخل��ف از هنجارهای اجتماعی نو یا کهن��ه درباره ارج و 
معن��ی موفقیت. تمام این مطالب ب��رای مدیریت چه معنایی دارد؟ یک 
پیامد عمده این اس��ت که کاهش دس��ت کم برخی از انواع اضطراب در 
محیط کار مفید اس��ت به ویژه آن هایی که موجد واکنش منفی نسبت 
به موفقیت هس��تند. پاره ای از مشکالت ناش��ی از نهادهای دیگری غیر 
از س��ازمان های کارند و برای س��طح توقع ما از میزان پیشرفتی که هر 
س��ازمان باید به آن نائل آید هم حد و م��رزی وجود دارد. با این وجود 
می توانیم از آن ها انتظار داشته باشیم که کاری انجام دهند، چه دالیلی 
برای این پندار وجود دارد که بیش��تر اضطراب ممکن  اس��ت ناش��ی از 
تاکید ادراک ش��ده بر خواس��ت های نظام کار به قیمت نادیده انگاشتن 
دیگر انواع نیازهای ش��خصی، خانوادگی و جامعه باش��د. آبراهام . ک . 
کورمن بر این باور اس��ت که اضطراب ناش��ی از ترس از شکس��ت باید 
تعدیل گردد ولی نباید کامل زایل ش��ود. هر چند مش��کل در اینجاست 
که بسیاری از هنجارهای سنتی وباورهای ما بر این هستند که ترس از 

شکست باید به عنوان یک وسیله انگیزشی به حداکثر برسد. 
چ��را این مطل��ب در تفکر مدیریت چنین باقی مانده اس��ت؟ کورمن 
دودلیل پیش��نهاد می کند. اوال، بدیهی اس��ت که تایید ربانی و فرهنگی 
وافر برای مطرح س��اختن ترس از شکس��ت به عنوان یک عامل مهم در 
امور انس��انی وجود دارد. در این جا مجال کافی برای بررسی مشروح این 
مطال��ب وجود ندارد در عین حال س��اده لوحی اس��ت اگر اهمیت ترس 
از شکس��ت را حتی در این عصر آزادی آدمی، ناچیز بش��ماریم. حیات 
میلیون ها نفر از مردم هنوز هم از طریق این س��نتهای فرهنگی وربانی 
به گونه ای مثبت یا منفی شکل می گیرند. ثانیا، ترس از شکست ممکن 
اس��ت به عنوان یک انگیزه به کار گرفته ش��ود زیرا نم��ادی از پایگاه و 
قدرت به کار گیرنده آن به دس��ت می دهند. سرانجام، آیا ایجاد رعب و 
وحش��ت در زیردستان یکی از بارزترین طرق نشان دادن پایگاه نیست؟ 
مجموع��ه قابل مالحظه ای از پژوهش در تایید ای��ن نکته وجود دارد و 
ما پیامدهای پایگاه سلس��له مراتبی را برای این رفتار بعدها مورد بحث 
قرار خواهیم  داد. دالیل هر چه میخواهند باش��ند، بس��یاری از مدیران 
علی رغم تاثیر عمدتا منفی ترس از شکس��ت ب��ر رفتار کار و علی رغم 
تعداد فرآیند مردمی که به کار کردن اهمیت نمی دهند، به استعمال آن 
ادامه خواهند داد. پش��توانه فرهنگی آن، ارزش آن برای به کار گیرنده 
و تهدید بس��یا واقعی تصمیمات مدیریت از قبیل اخراج، تنزل مقام و ... 
ب��ه عنوان یک عامل نفوذ در مردم کاربرد مداوم آن را محرز می گرداند، 
گرچه برای اداره کنندگان سازمان ها بسیار مناسب تر است که رشد نیاز 
پیشرفت، یعنی یک عامل نفوذ انگیزشی را که هم برای افراد و هم برای 

سازمان ها بسیار بهتر است ترغیب کنند.

انگیزش برای کار )بخش دوم( 

 ترس از شکست در پیش بینی رفتار موفقیت آمیز 
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در دنیای��ی که ه��ر روز نفوذ و تأثیر ه��وش مصنوعی در همه صنایع 
گسترش می یابد، آیا هنوز به وجود شرکت ها نیاز داریم؟ 

پیش��رفت های اخیر هوش مصنوع��ی و فناوری های کامپیوتری باعث 
می ش��ود ما دوب��اره به برخی س��واالت بنیادی��ن برگردیم: ی��ک بنگاه 
)ش��رکت(، چیس��ت؟ ش��رکت ها چه  کارهایی را بهت��ر از بازارها انجام 
می دهند؟ ویژگی های متمایز ش��رکت ها در عصر قراردادهای هوشمند 

و هوش مصنوعی چیست؟ 
در کنار پیشرفت پرسرعتAI، گفت وگوها و مباحثات زیادی در مورد 
این س��وال که »پس چه چیزی برای انسان ها باقی مانده است؟« صورت 
گرفته اس��ت. اغلب پاسخ ها به این نکته اش��اره دارند که انسان ها، باید 
روی اموری متمرکز ش��وند که مختص و منحصر به آنها است: خالقیت، 
ش��هود و همدلی ش��خصی. اکنون س��وال دیگری مطرح می شود: پس 

شرکت ها چه می شوند؟ 

این س��وال از بس��یاری جهات یک س��وال قدیمی محسوب می شود. 
اقتصاددانان مش��هوری نظی��ر رونالد کوس )برنده جای��زه نوبل اقتصاد 
۱۹۹۱( و الیور ئی. ویلیامسون معتقد بودند که کار اصلی شرکت ها این 
اس��ت که به روش های کارآمد، فرم ه��ای پیچیده فعالیت های اقتصادی 
را هماهن��گ کنند. اگر فناوری کامپیوتر، توانایی س��اده و موثر س��ازی 
تراکنش های هزینه را داشته باشد، با فراگیر شدن قراردادهای هوشمند، 

نقش سنتی مدیریتی نیروهای انسانی کاماًل حذف می شود. 
برای مثال وقتی به الکس��ا می گوییم »مقدار بیش��تری غذای س��گ 
س��فارش بده« زنجیره ای از فعالیت ها شروع می شود و چند ساعت بعد، 
س��فارش را دریافت می کنیم. در این پروسه هیچ نیروی انسانی دخالت 
نداش��ته است. یک شرکت واحد این پروسه را هماهنگ کرده است، اما 
افراد ثالث��ی نیز در آن حضور دارند )مثل تولیدکنندگان غذای س��گ، 
تحویل دهندگان(. گروه ثالث نیز فعالیت های خود را با آمازون هماهنگ 

و یکپارچه کرده اند. 
استدالل هماهنگ سازی، به معنای درون سازی تراکنش ها و تبادالت 
و باه��دف افزایش کارایی آنها اس��ت، اما آیا این اس��تدالل، علت واقعی 
وجود شرکت ها است؟ جولیان بیرکینشاو، استاد استراتژی و کارآفرینی 
دانشکده بازرگانی لندن، در یکی از مقاالت جدید خود توضیح می دهد 
ک��ه با در نظ��ر گرفتن نق��ش کامپیوتره��ا به عنوان تس��هیل کنندگان 
تراکنش ها و تبادالت، حاال بنگاه ها در چهار حوزه نقش منحصربه فردی 

به عهده  دارند. 
شرکت ها تنش بین اولویت های رقابتی را مدیریت می کنند

در حال حاضر شرکت ها باید از منابع سابق خود، حداکثر بهره برداری 
را بکنند تا س��ود به دس��ت آورند. درعین حال آنها باید به دنبال منابع 
جدید »مزیت« باش��ند، ت��ا از حیات و بقای آتی خود مطمئن ش��وند. 
برقراری تعادل بین این دو فعالیت، کمی عجیب به نظر می رسد. درواقع 

شرکت ها باید بین »بهره برداری« و »اکتشاف« تعادل برقرار کنند. 
ه��وش مصنوعی ب��ا راهکارهایی نظیر اتوماس��یون پروس��ه ها، بهبود 
روش های حل مس��ئله و تضمین کیفیت، به شرکت ها کمک می کند از 
منابع س��ودآور فعلی خود بهتر اس��تفاده کنند. به عالوه هوش مصنوعی 
می تواند در جس��ت وجوی منابع جدید سودآور هم باشد. مثال معروف 
این قضیه، AlphaGo است. این برنامه کامپیوتری، استراتژی برنده ای 
را ارائه داد که هیچ بازیکن انسانی تاکنون به آن دست نیافته بود. حاال 
کامپیوترها قطعات موسیقی می نویسند و مناظری شبیه به نقاشی های 

پیکاسو را نقاشی می کنند. 
ام��ا AI، در زمین��ه مدیریت تنش بی��ن این فعالیت ه��ا، مفید واقع 
نمی ش��ود، یعن��ی به عنوان  مثال نمی داند که چ��ه فعالیتی باید بیش از 
سایرین انجام ش��ود. چنین انتخاب هایی مس��تلزم تصمیم گیری دقیق 
اس��ت: وزن بخشیدن به فاکتورهای کمی و کیفی، حساسیت به شرایط 
و دخیل کردن فاکتورهای حس��ی و شهودی به پروسه ها. این قابلیت ها 
به هوش و ساختار سازمانی وابسته اند و در حال حاضر AI هیچ کمکی 
به آنها نمی کند. پروژه Project Debater شرکت IBM، دقیقاً نشان 
داد که AI به لحاظ ساخت و تفسیر یک دیدگاه، بسیار قدرتمند عمل 
می کند، اما به همان اندازه انسان ها نیز در توازن بخشیدن به دیدگاه ها 

و نقطه نظرها، موفق تر هستند. 
شرکت ها با در نظر گرفتن چشم انداز بلندمدت، ارزش ایجاد می کنند

ش��رکت ها نه تنها به طور روزانه اختالفات بهره برداری و اکتشاف منابع 
را برط��رف می کنن��د، بلکه در بلندم��دت نیز این تنش ه��ا را مدیریت 
می کنند. سامانتا گوشال و پیتر موران، همکاران بیرکینشاو در مقاله ای 
به تفصیل توضیح می دهند که ش��رکت ها برخالف ب��ازار، منابع را برای 
بهترین اس��تفاده کوتاه مدت به کار نمی گیرند. شرکت ها عمدتاً منابع را 
به ش��یوه ای به کار می گیرند که در بلندمدت بیش��ترین ارزش را ایجاد 
کنن��د. این منطق »ی��ک گام به عقب، دو گام به جل��و«، خودش را در 
پروژه های ریس��ک پذیر تحقیق و توسعه، دس��تیابی به اهداف پایداری، 
پرداخت دستمزدهای باالتر از نرخ متوسط بازار به منظور بهبود وفاداری 
و نظیر آن نشان می دهد. در این زمینه، هوش مصنوعی تنها در صورتی 
می تواند استراتژی های هوشمندانه ای را طراحی کند که قوانین بازی از 

پیش تعیین شده و پایدار باشد. به این مثال توجه کنید: 
Innovator’s Dilemma یا اختالل نوآوری، توصیف زمانی است 
که یک تکنولوژی جدید و رو به رشد، به حدی فراگیر می شود که مدل 
کس��ب وکار ش��رکت ها را مختل می کند. به همین دلیل ما باید پیش از 
وقوع چنین حادثه ای، روی تکنولوژی های مدرن س��رمایه گذاری کنیم. 
همانطور که جف بزوس می گوید، ش��رکت های موفق همیشه باید برای 
اس��تقبال و س��ازگاری با فناوری های جدید آمادگی داش��ته باشند. آیا 

هوش مصنوعی می تواند این مفهوم را درک کند؟ 
شرکت ها از طریق اهداف خود، ارزش ایجاد می کنند

بعد دوم تفکر بلندمدت، انگیزه بخش��ی فردی و تیمی است. راتان تاتا 
واژه ه��دف را دکمه CTA روحی ی��ا »فراخوان اخالقی و معنوی برای 
عمل« معنا می کند. همان چیزی که باعث می شود مردم به تالش های 
دائم��ی و همیش��گی خ��ود بپردازند، س��اعت ها کار کنند و اش��تیاق و 

خالقیت خود را به محیط کار هدیه کنند. 
این مفهوم که شرکت، دارای نوعی کیفیت اجتماعی )هدف یا هویت( 
اس��ت که فراتر از مفاهیم اقتصادی قرار دارد، موضوع جدیدی نیست و 
از زمانه ای دور متخصصان و دانش��مندان زیادی به آن اش��اره  کرده اند. 
ب��ا این  حال هنوز هم افرادی که ش��رکت ها را در چارچ��وب قرارداد و 

معامالت خالص��ه می کنند، فکر می کنند کارمندان صرفاً از پاداش های 
بیرونی انگیزه می گیرند. 

ای��ن افراد باید نگاهی به س��ازمان های خیریه، جنبش های نرم افزاری 
اوپن س��ورس و بسیاری از مؤسس��ات غیرخصوصی دیگر داشته باشند. 
در ای��ن صورت متوجه می ش��وند زمانی که بحث پول در میان نباش��د، 
مردم واقعاً سخت تر و پرانرژی تر کار می کنند. وظیفه رهبر این است که 
هدف شرکت را به ش��یوه ای با کارمندان و هواداران به اشتراک بگذارد 
ک��ه انگیزه های عاطف��ی آنها را تقویت کند. این اق��دام، عملی منحصراً 

انسانی است. 
به عب��ارت  دیگر، ش��رکت های موفق با نهادینه ک��ردن حس هدف و 
هویت، کارکنان و مش��تریان را جذب می کنن��د. وقتی فناوری خاصی 
مثل بالک چین، سیس��تمی را بنا می گذارد که قابل هک شدن نیست 
و فرصت طلبان نمی توانند از آن اس��تفاده های نادرس��تی کنند؛ باز هم 
مردم ترجیح می دهند اعتقاد و ایمان خود را به سایر مردم حفظ کنند. 

 شرکت ها با ترویج رفتارهای غیرمنطقی، ارزش ایجاد می کنند
م��ا افراد زیادی را می شناس��یم ک��ه با به چالش کش��یدن قوانین، 
به موفقیت دس��ت  یافته اند مثل اس��تیو جابز، ایالن ماس��کو، ریچارد 
برانس��ون. این افراد کام��اًل غیرمنطقی، به جای اینکه خودش��ان را با 
قوانین جهان س��ازگار کنند، به دنبال انطب��اق جهان با دیدگاه خود 
بودند. واقعیت این اس��ت ک��ه اگر می خواهیم پیش��رفت مان را فراتر 
از آنچ��ه قباًل دیده و ش��ناخته  ش��ده، ببینیم، به چنی��ن افرادی در 

شرکت مان نیاز داریم. 
غیرمنطق��ی بودن، ماهیت��ی متضاد با دنیای هوش مصنوعی اس��ت. 
کامپیوترها از طریق الگوریتم های پیچیده یا با استناد به داده های قبلی 

کار می کنند و در هر دو مورد نمی توانند از چارچوب ها خارج شوند. 
برای مثال در حوزه مدیریت س��رمایه گذاری، پلتفرم ها و مش��اورهای 
آنالی��ن )Robo-advisor( با هزینه ای بس��یار کمتر از مش��اوره های 
مالی انس��انی، هم معامله می کنند و هم مش��اوره س��رمایه گذاری ارائه 
می دهند، اما همانطور که فایننشال تایمز سال گذشته نوشت »در بحث 
س��رمایه گذاری، حماقت انس��انی هوش مصنوعی را شکست می دهد.« 
به عبارت  دیگر اگر ش��ما می خواهید بازار را شکست دهید، باید برخالف 
حرک��ت هم��گان اقدام کنید، برخالف دانش درک ش��ده ب��ازار تصمیم 
بگیرید و البته، ریسک این انتخاب را بپذیرید. شما باید بدانید که شاید 
قضاوت و زمان بندی اش��تباهی کرده باش��ید. ای��ن دو ویژگی، مختص 

انسان است. 
بنابراین یکی از ویژگی های متمایز ش��رکت ها این اس��ت که این نوع 
رفت��ار غیرمنطقی را پرورش می دهند. البته، بس��یاری از ش��رکت ها با 
استفاده از سیستم های دقیق کنترل و مجازات کردن شکست ها، سعی 
می کنن��د واریانس موجود را کاهش دهند. اس��تدالل این اس��ت که با 
افزای��ش نفوذ و تأثیر ه��وش مصنوعی، بس��یاری از فعالیت های پایه و 
قراردادهای س��اده خودکار می شوند. در این مرحله حرکت شرکت ها به 
سمت دیگری خواهد بود: پرورش افکار خارج از چارچوب، تشویق تست 

و آزمون وخطا و تحمل شکست. 
ویتالیک بوترین در یکی از مقاالت اخیر Fast Company توضیح 
داد ک��ه چگونه می ت��وان از طری��ق برنامه های اتری��وم، تمامی عناصر 
س��رویس اوب��ر را فراهم کرد، به طوری که به ص��ورت کاماًل یکپارچه کار 
کنند. به گفته او کل فرآیند اساس��اً مثل قبل خواهد بود، با این تفاوت 
که نقش عامل واس��طه )اوبر( حذف می شود. شاید حرف بوترین درست 
باشد، ولی لزوماً به این معنا نیست که یک سرویس کامپیوتری، بهترین 

گزینه است. 
 )DAO( برای مثال، در سال 20۱۶ یک سازمان مستقل توزیع شده
در اتریوم راه اندازی ش��د. ایده این بود که سیس��تم فوق، بدون دخالت 
انسان، با استفاده از قوانین تعیین شده و تکنولوژی بالک چین، به صورت 
یکپارچه کار می کند، اما این سیستم نقص فنی کوچکی داشت و همین 
نق��ص باعث ش��د یکی از کارب��ران، 55 میلیون دالر را از این سیس��تم 
مالی خارج کند. این حادثه باعث شد بنیان گذاران اتریوم برای اولین بار 
Hard Fork را در بالک چین خود ایجاد کنند و پول ازدس��ت رفته را 

بازگردانند. 
مهم نیس��ت که قدرت تکنولوژی تا کجا افزایش می یابد. گاهی اوقات 
مقدار کمی قضاوت انسانی الزم است تا موارد را به مسیر درست هدایت 

کند. 
HBR/zoomit: منبع
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اخبار

 رئیس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی در اولین همایش 
سراس��ری روس��ا و نمایندگان خانه های مطبوعات کش��ور، از ایده 
پیشنهادی برای تشکیل اتحادیه خانه های مطبوعات شمالغرب کشور 
خبر داد. در این همایش که با حضور معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی 
و مدیران کل مطبوعات و رسانه های داخلی و دفتر مطالعات و  برنامه 
ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و همچنین رئیس 
شورای مرکزی خانه های مطبوعات کشور در تهران ترتیب یافته بود، 
اسد فالح با اشاره به تصمیمات مثبت اتخاذ شده برای تقویت نقش 
و اثرگذاری بیش از پیش کمیته های تخصصی، شکل گیری اتحادیه 
خانه های مطبوعات شمالغرب کشور را گامی مهم و ارزنده برای تبادل 

تجربیات و هم افزائی های رسانه ای ارزیابی و عنوان کرد.
ضرورت انتظام بخشی فعالیت های رسانه ای با محوریت 

خانه های مطبوعات
وی بر ضرورت وحدت رویه و انس��جام و انتظام بخشی به فعالیت 
ها و ماموریت های رسانه ای با محوریت خانه های مطبوعات تاکید 
ک��رد و با توجه به نگاه و رویکرد مقب��ول معاونت مطبوعاتی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی مبنی بر محول شدن ۱۶ وظیفه جدید به 
خانه های مطبوعات، پیش بینی کرد فراگیرترین تشکل های فعال و 
فعلی مطبوعات و رسانه ها شرایط، اختیارات و ماموریت های نوینی 

را تجربه خواهند کرد.
الزام به اصالح و رفع نواقص اساسنامه فعلی خانه های 

مطبوعات استانی
فالح با تاکید بر ضرورت اصالح و رفع نواقص اساسنامه فعلی خانه 
های مطبوعات استانی، ورود و ایفای مسوولیت کمیته حقوقی خانه 
مطبوع��ات را به لحاظ حضور نمایندگان ۳۱ اس��تان در این کمیته 
کشوری، حایزاهمیت و تعیین کننده دانست و گفت: با تصویب این 
پیشنهاد که توسط نمایندگان خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در 
نخستین همایش سراس��ری خانه های مطبوعات مطرح شد، امید 

است کاستی و نواقصات اساسنامه فعلی نیز تا زمان برگزاری مجامع 
فوق العاده خانه های مطبوعات استانی در روز چهارم شهریورماه سال 
جاری که مقرر اس��ت بصورت الکترونیکی و سراس��ری برگزار شود، 

برطرف شود.
خانه مطبوعات، حامی و حافظ حقوق صنفی اصحاب رسانه

اسد فالح، برنامه ریزی برای تشکیل شورای حل اختالف رسانه ای 
در استان ها را در راستای مدیریت و ایفای رسالت صنفی خانه های 
مطبوعات در جایگاه حامی و حافظ حقوق صنفی اصحاب رسانه، به 
منظور کاهش پرونده های قضائی مطبوعاتی، از تصمیمات ارزشمند 
در حوزه رس��انه نام برد و از معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد 
خواس��ت تا آذربایجان شرقی به عنوان اولین استان منتخب در این 

طرح پایلوت، مدنظر قرار گیرد.
تشکیل انجمن های تخصصی رسانه ای با مدیریت خانه 

مطبوعات
رئی��س خانه مطبوعات آذربایجان ش��رقی همچنین گفت: خانه 
مطبوعات، جامع ترین تشکل رسانه ای و یک نهاد مستقل، سراسری 
و  صنفی است لذا انتظار می رود با گسترده تر شدن نقش و فعالیت 
های آن، شاهد شکل گیری انجمن های تخصصی و البته ساماندهی 
شده در کلیه شاخه ها و رسته های مطبوعاتی و رسانه ای در آینده 

نزدیک باشیم.
کارگاه "رسانه و آسیب های اجتماعی" برگزار می شود

فالح، با اش��اره به اینکه دوره های آموزش��ی"مدیریت رس��انه"، 
"بازاریابی و تبلیغات" و   "روزنامه نگاری چندرس��انه ای" دوره های 
جدیدی است که از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها اجرا 
می ش��وند، از رویکرد خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی برای 
میزبانی و برگزاری کارگاه ها و دوره های مختلف آموزش��ی مرتبط 
با رس��انه ها خبر داد و گفت: به زودی کارگاه " رسانه و آسیب های 
اجتماعی " توسط کمیته آموزش خانه مطبوعات استان و با مشارکت 

معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد.  
آغاز فعالیت کمیته فضای مجازی و رسانه های دیجیتال 

خانه مطبوعات
رئیس خانه مطبوعات آذربایجان ش��رقی در این همایش از تدبیر 
هیئت مدیره این تشکل رسانه ای برای استفاده بهینه از ظرفیت های 
رس��انه ای موجود در حوزه فضای مجازی خبر داد و افزود: "کمیته 
فضای مجازی و رسانه های دیجیتال" خانه مطبوعات استان فعالیت 
خود را آغاز کرده و فراخوان عضویت اعضای عالقمند برای همکاری 

در قالب این کارگروه نیز منتشر شده است.
بهره برداری از پیام رسان صوتی و تصویری خانه مطبوعات 

آذربایجان شرقی
اسد فالح، همچنین خواس��تار تسهیل در اعطای مجوزهای الزم 
برای بهره مندی از ابزارها و فرصت های رس��انه ای ممکن در بستر 
مبتنی بر وب، به این تش��کل رسانه ای شد و نوید راه اندازی و بهره 
برداری از س��امانه "پیام رس��ان صوتی و تصویری" خانه مطبوعات 
آذربایجان ش��رقی را در آینده نزدی��ک داد و اظهار امیدواری کرد؛ با 
تحقق این برنامه ابتکاری، آذربایجان ش��رقی اولین استان کشور در 
میان خانه های مطبوعات خواهد بود که از این ظرفیت ممتاز و ویژه 

رسانه ای، برخوردار می شود.

تبریز – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
از پایان مدیریت اضطراری بار در حوزه عملیاتی این شرکت خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی با اعالم خبر فوق افزود: 
از مردم تبریز، اسکو و آذرشهر به خاطر بردباری و همکاری صمیمانه 
در زمین��ه مدیریت مصرف برق در این مدت، تش��کر می کنیم. وی 
تصری��ح کرد: از ابن پس چنانچه قطعی های موردی رخ دهد در اثر 
حوادث ش��بکه می باشد که مشترکین می توانند از طریق تماس با 
مرکز اتفاقات شبکه )سامانه ۱2۱ ( نسبت به اعالم قطعی اقدام کنند و 

همکاران ما در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام خواهند کرد. وی 
ادامه داد: خاموشی های مربوط به تعمیرات پیشگیرانه نیز طبق روال 
س��ال های قبل با برنامه و اعالم از طریق سایت اینترنتی شرکت به 
آدرسwww.toztab.ir  می باشد که به صورت محدود و کنترل 
شده اعمال می شود. کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه 
بحران امسال مدیریت شده است اما مصرف بی رویه می تواند بحران 
های دیگری ایجاد کند که از همشهریان می خواهیم برای هدر نرفتن 

منابع ملی، مصرف برق خود را همواره مدیریت کنند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز گلستان 
با بیان اینکه در گلستان ۱00 درصد شهرها و ۹۶ درصد روستاهایی 
که قابلیت گازرسانی داشتند، گازدار هستند، گفت: گازرسانی به ۳۷ 
روستای اس��تان در دس��تور کار قرار دارد که تا پایان امسال و سال 
آینده عملیات گازرسانی آنها به اتمام می رسد.محمدرحیم رحیمی 
در نشس��ت خبری اظهار داشت: در استان ۱00 درصد شهرها و ۹۶ 
درصد روستاهایی که قابلیت گازرسانی داشتند، از این برخوردار شدند. 
عالوه براین 2 هزار و ۴50 واحد صنعتی نیز از گاز طبیعی اس��تفاده 
می کنند.وی درباره اس��تمرار گازرسانی هم افزود: همه فعالیت ها در 
حوزه گازرسانی در بخش بهره برداری و نگهداری وابسته به نقدینگی 
اس��ت. اگر پرداخت گازبها در زمان های مش��خص انجام نشود دچار 
مشکل به ویژه در نگهداری شبکه ها خواهیم شد.مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان با اشاره به وجود ۸ هزار و ۹00 کیلومتر خطوط توزیع و 

فشار متوسط در استان خاطرنشان کرد: تعداد مشترکان گاز در استان 
از 55۱ هزار مشترک فراتر رفته است. در بخش روستایی گازرسانی 
به ۸۴0 روستا انجام شده و در هفته دولت امسال نیز گازرسانی به ۱2 
روستای استان به بهره برداری خواهد رسید.وی بیان داشت: همچنین 
گازرسانی به ۳۷ روستای استان نیز در دستور کار قرار دارد که تا پایان 

امسال و سال آینده عملیات گازرسانی آنها به اتمام خواهد رسید.وی 
ادامه داد: در هفته دولت امس��ال ۳۹۴ میلیارد ریال پروژه در بخش 
گازرسانی به  روستاها و واحدهای صنعتی افتتاح و کلنگ زنی می شود. 
با این پروژه ۱2 هزارمترمکعب گاز در بخش صنعتی جایگزین خواهد 
شد.رحیمی به آیین نامه جدید ش��ورای اقتصاد درباره گازرسانی به 
واحدهای صنعتی افزود: براساس این آیین نامه واحدهای صنعتی که 
از س��ال ۹2 تا ۹5 فعال بودند و س��وخت مایع دریافت می کردند و 
اطالعات آنها در سامانه به ثبت رسیده بود؛ قرار است گازرسانی شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان اظهار داشت: سال گذشته ۱2۶ 
واحد گازرس��انی شد و امسال و س��ال آینده هم ۳2۷ واحد صنعتی 
دیگر گازرسانی می شود.وی با اشاره به مطالبات این شرکت هم گفت: 
۷۷ میلیارد تومان مطالب��ات داریم که 2۴ میلیارد تومان مربوط به 

بخش خانگی است.

رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی پیشنهاد کرد؛

تشکیل اتحادیه خانه های مطبوعات شمالغرب کشور

پایان مدیریت اضطراری بار در محدوده برق تبریز

مدیرعامل شرکت گاز گلستان:

37 روستای استان گلستان امسال گازرسانی می شود

اصفهان - قاسم اسد- مدیر آبفا سمیرم در همایش سازگاری با کم 
آبی که با حضور ۹ هزار نفر برگزار شد گفت:پدیده خشکسالی که منجر 
به خش��ک شدن بسیاری از چشمه های شهرستان سمیرم شد مردم 
را با این واقعیت مواجه کرد که باید در مصرف آب دقت نمود بطوریکه 
سرانه مصرف آب از ۱۸5 لیتردر شبانه روز به ۱۷0 لیتر کاهش یافت. 
فرود نصیری عنوان کرد:سمیرم در حاشیه جنوب شرقی رشته کوه های 
زاگرس قرار دارد  بطوریکه رش��ته کوه های دنا به صورت حصاری در 
غرب و جنوب غربی آن کشیده شده است  و به دلیل منابع زیر زمینی 
غنی  به شهر هزار چشمه معروف است که بیش از هزار چشمه دارد اما 
متاسفانه وقوع خشکسالی دردهه اخیر باعث خشک شدن بیش از نیمی 
از این چشمه ها گردید. وی به تامین آب شهر سمیرم از چشمه عزیز 
خان و حسین آباد پرداخت و اظهارداشت: آب شرب مردم شهرستان 
سمیرم از دو رشته چشمه عزیز خان و حسین آباد همچنین  دو حلقه 
چاه تامین می شود که بدلیل وقوع خشک سالی های اخیر  ۹0درصد 
آبدهی یکی از چاهها کاهش یافت . وی افزود: خشک شدن چشمه های 
سمیرم موجب شد مردم واقعیت تلخ تغییر اقلیم را بپذیرند و با مصرف 
صحیح از همین منابع موجود حفاظت نمایند. که در این راستا تالش 
هایی بمنظور ترویج مصرف بهینه در دستور کار قرار گرفت. مدیر آبفا 

سمیرم به اختالف ارتفاع در این شهرستان پرداخت واعالم کرد: اختالف 
ارتفاع در شهرستان سمیرم به بیش از 250 متر می رسد که بمنظور 
توزیع عادالنه و برخورداری از فشار یکسان آب برای همه شهروندان از 
فشار شکن در نقاط  مختلف خطوط آبرسانی استفاده کردیم. نصیری 
به نصب شیرهای فشار شکن در خطوط انتقال آب سمیرم اشاره کرد 
و بیان داشت:درسال جاری با نصب بیش از ۱0 فقره شیر فشار شکن 
توزیع عادالنه آب را در نقاط مختلف ش��هر داشته باشیم. وی ترغیب 
دانش آموزان را به مصرف صحیح یکی از راههای سازگاری با کم آبی 
برشمرد و عنوان کرد: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان 
برنامه های آموزشی و توجیهی برای مقاطع مختلف تحصیلی برگزار 

نمودیم و مقرر گردید  دانش آموزان بعنوان سفیران آب از مصرف بی 
رویه آب جلوگیری نمایند. نصیری به نقش NGO  ها در ترغیب مردم 
به مصرف صحیح آب اشاره کرد و تصریح کرد: آبفا سمیرم با همکاری و 
تعامل سازنده ایی که با انجمن و گروههای مردمی دارد از این ظرفیت 
نهایت بهره برداری جهت همگام نمودن مردم در راستای سازگاری با 
کم آبی را داشته است. مدیر آبفا سمیرم اعالم کرد: هم اکنون بیش از 
۸5 درصد مردم الگوی مصرف آب را رعایت می کنند این درحالیست 
که در نیمه اول سال جاری مردم سمیرم شاهد هیچ گونه قطعی آب 
نبودند ،نهایتا در پیک مصرف با افت فشار روبرو می شدند. نصیری به 
کاهش هدر رفت آب در س��میرم اشاره کرد و اظهار داشت: هدر رفت 
آب در سنوات اخیر از ۳۱ درصد به 2۴ درصد کاهش یافته است ولی 
روند انجام اصالحات در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب جهت کاهش 
آب بدون درآمد به میزان کمتر از ۱5 درصد ادامه دارد. سلسله برنامه 
های سازگاری با کم آبی در قالب جنگ شادی با جامعه هدف تمامی 
اقشار جامعه و به ویژه کودکان در سالهای اخیر در شهرستانهای استان 
اصفهان به همت روابط عمومی آبفای استان انجام می گیرد و در سال 
جاری نیز با حضور چشمگیر مردم در سطح شهرهای استان تا مرداد 

ماه سال جاری ادامه دارد.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبیل از تقویت خطوط انتقال گاز استان و اجرای خط انتقال جدید 
در اردبی��ل ب��رای تامین پایدار انرژی گاز برای مش��ترکان خانگی و 
صنعتی و جلوگیری از افت فش��ار گاز خبر داد. فیروز خدائی  اظهار 
داشت:  پیمانکاران بازوان اجرایی شرکت هستند و با توجه به شرایط 
اقتص��ادی حاکم بر جامعه تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا 
آسیبی به این قشر زحمتکش نرس��د. وی با اشاره به اقدامات انجام 
یافته این شرکت در راستای کاهش مشکالت پیمانکاران با توجه به 
شرایط اقتصادی به وجود آمده است تصریح گرد: با هم افزایی فکری 
نمایندگان کارفرما و پیمانکاران، اقدامات و پیگیری های الزم برای عبور 
از شرایط در حال انجام است. مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با 

بی��ان اینکه باید در چارچوب قوانین و الزامات موجود فعالیت کنیم، 
افزود: چابک سازی فرآیندهای مربوط به اجرای پروژه های گازرسانی 
یکی از اقدامات ارزنده ش��رکت گاز اس��تان اردبیل به شمار می رود. 

خدائ��ی بیان کرد: عامل پیمانکار و کارفرما در کنار هم می توانند به 
نتیجه برسند و ما همه ید واحد هستیم و تنها فعالیت ها تقسیم بندی 
شده است که اگر هر کدام نقش خود را به درستی ایفا کنند و مطالعه، 
اجرا و پش��تیبانی به طور صحیح انجام شود در طرح ها می توانیم به 
نتیجه مطلوب دست یابیم. وی اجرای صحیح پروژه ها، اتمام به موقع 
پروژه ها، اقتصادی عمل کردن، استفاده از روش های نوین کاری و علم 
روز و تقویت نیروهای پیمانکاری در استان را از جمله عوامل موفقیت 
تیم پیمانکاری در ش��رایط کنونی دانست و گفت: با توجه به شرایط 
کنونی کشور، پیمانکاران باید خود را تجهیز کرده و با شرایط موجود 
خود را تطبیق دهند و به س��مت مباحث سرمایه گذاری و باال بردن 

توان علمی و فنی خود گام بردارند.

پنجمین همایش سازگاری با کم آبی با حضور بیش از 9 هزار نفردر شهرستان سمیرم

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل:

خطوط انتقال گاز استان اردبیل تقویت می شود

فاز اول و دوم پروژه GIS شرکت آب غدیر خوزستان تکمیل شد
اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان از 
تکمیل ش��دن فاز اول و دوم پروژه GIS  به دس��ت کارشناس��ان این ش��رکت خبر داد. "غالمرضا 
صفرنژادی" هدف از انجام این پروژه را تامین آب ش��رب و بخش��ی از صنعت، برای دشت آزادگان و 
ش��هرهای مرکزی و جنوبی استان خوزستان برشمرد و گفت: در راستای یکپارچه سازی داده های 
حاصل از منابع مختلف، به رغم گستردگی خطوط انتقال و عدم یکپارچه سازی اطالعات، این شرکت 
اقدام به ایجاد یک پایگاه داده GIS نمود. وی تصریح کرد: فاز اول این پروژه شامل تهیه پایگاه داده 
مکانی GIS خط انتقال از ایستگاه پمپاژ ام الدبس به اهواز و سوسنگرد به طول تقریبی ۱00 کیلومتر 
در تیر ماه سال گذشته آغاز و پس از چهارماه کاری به اتمام رسید. مدیرعامل شرکت آب غدیر، فاز 
دوم این طرح را شامل خطوط انتقال آب به شهرهای آبادان، خرمشهر و دارخوین به طول حدود 2۳0 کیلومتر معرفی کرد که پس از 
هفت ماه کاری و بدون استفاده از پیمانکار و مشاور، با اتکای کامل بر نیروهای شرکت بهره برداری غدیر تکمیل شد. صفرنژادی تصریح 
کرد: در این پروژه، تمامی الیه های اطالعات مکانی و توصیفی عوارض موجود در خطوط انتقال آب پس از تحلیل های کارشناسی 
و مدیریتی اعم از خط لوله، شیرآالت، اتصاالت، مخازن، ایستگاه های پمپاژ، پست های برق و سایر عوارض مرتبط روی پایگاه داده 
مکانی مذکور در محیط GIS قرارگرفته است. مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان با اشاره به قابلیت 
های این سیستم و امکان استخراج آمار و اطالعات بهنگام، افزود: این پایگاه داده اطالعات مکانی، می تواند ارتقای کیفیت و خدمات 

در واحدهای مختلف شرکت را فراهم کند.

رئیس جهادکشاورزی گلستان:
گندمکاران گلستانی از دولت 329 میلیارد تومان طلب دارند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس جهادکشاورزی گلستان گفت: یکهزار و 2۴0 میلیارد 
تومان مطالبات گندمکاران گلس��تانی ب��ود که تاکنون بیش از ۹۱۱ میلیارد تومان آن به حس��اب 
کشاورزان واریز شده و ۳2۹ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.مختار مهاجر در جمع خبرنگاران با 
اشاره به پایان برداشت گندم در استان گلستان اظهارداشت: ۳۷۳ هزار هکتار گندم در استان کشت 
ش��د که پیش بینی تولید ما یک میلیون و ۳00 هزار تن محصول بود.وی افزود: با بارش های خوب 
و تغذیه مناس��ب گیاه، این برآورد تا یک میلیون و ۴00 هزار تن افزایش پیدا کرد و با ایجاد مراکز 
۱20 گانه خرید، ۹25 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان گلستانی خریداری شد. همچنین در این مدت ۴0 هزارتن 
گندم بذری نیز خریداری ش��ده در حالیکه براس��اس برآوردها، یک میلیون و ۳۳5 هزار تن گندم در استان تولید شده است.رئیس 
جهادکشاورزی استان یادآور شد: در سال ۹2 میزان تولید گندم در استان ۴۸0 هزار تن و میزان خرید تضمینی 2۷0 هزار تن بود که 
در این سال ها افزایش تولید داشتیم و گلستان در تولید گندم در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.وی با بیان اینکه بخشی از کشاورزان 
گندم خود را به دولت نفروختند، گفت: با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی امسال افزایش نداشت و تأخیری هم که سال قبل در 
پرداخت وجه گندم به وجود آمده بود، بخشی از کشاورزان محصول خود را به بخش خصوصی که پول آن نقد بود، فروختند.مهاجر 
درخصوص پرداخت وجه گندم به کشاورزان گلستانی اظهارداشت: یکهزار و 2۴0 میلیارد تومان مطالبات گندمکاران گلستانی بود 
که تاکنون بیش از ۹۱۱ میلیارد تومان آن به حساب کشاورزان واریز شده و ۳2۹ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.وی با اشاره به 
برداشت ۱۱2 هزار تن کلزا در استان گفت: ۶0 هزار هکتار کلزا در استان کشت شده بود که ۱۱2 هزار تن محصول از آن برداشت 
شد که ۱00 درصد وجه به کشاورزان پرداخت شد.رئیس جهادکشاورزی استان ادامه داد: ۷5 هزار هکتار از اراضی استان به کشت جو 
اختصاص یافته بود که 25 هزار تن آن به صورت تضمینی خریداری و وجه آن به حساب کشاورزان واریز شده است.وی درخصوص 
خرید تضمینی سیب زمینی هم بیان داشت: در گلستان نباید بیش از ۴هزار و 500 هکتار سیب زمینی کشت شود اما امسال ۶ هزار و 
۸00 هکتار به کشت این محصول اختصاص پیدا کرد و تولید به ۱۸0 هزار تن افزایش یافت.مهاجر افزود: ۸ هزار و ۷00 تن از سیب 
زمینی استان به صورت تضمینی و با قیمت ۴۱2 تومان از کشاورزان خریداری شده که ۸ هزار و ۴00 تن آن برای صادرات و صنایع 

تبدیلی به فروش رسیده است.

مسئول طرح حفظ قرآن ناحیه یک اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم 
از حمایت از طرح های هنری در زمینه آموزش قرآن خبر داد

قم- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 
حجت االسالم والمسلمین علی نقی نگینی، مسئول طرح تربیت حافظان وقاریان قرآن کریم ناحیه 
یک اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان قم گفت: یکی از کارهای بر زمین مانده در عرصه قرآنی، 
فعالیت های مرتبط با تولیدنرم افزارهای کامپیوتری وموبایلی در زمینه آموزش قرآن، همچنین فعالیت 
های انیمیشنی مرتبط با آموزش حفظ و قرائت قرآن است. وی افزود: عالقه مندان به کارهای قرآنی 
در این عرصه ها در صورتی که طرحی داشته باشند بامشارکت خیرین قرآنی می تواند به مرحله تولید 
برسد.  نگینی با بیان اینکه دراین زمینه ها برای کارهای قرآنی فعالیت ها باید به روز شود تصریح کرد: آموزش به روش قدیم ممکن 
است بازدهی مطلوب برای عالقه مندان به حفظ و قرائت نداشه باشد ولی استفاده از زبان هنر و فناوری های روز می تواند کمک بزرگی 

به این عرصه محسوب شود و میل بیشتر نوجوانان و جوانان به فراگیری و حفظ قرآن را ایجاد کنیم.

مدیر ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه:
نخستین جشنواره عید والیت در دهکده ساحلی چی چست ارومیه برگزار می شود

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- ناصر رکاب  با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره عید والیت 
از عید سعید قربان لغایت عید غدیرخم ، عنوان  کرد: هزینه های جشنواره  در محل دهکده ساحلی 
چی چست به مانند سایر جشنواره ها   از محل  اسپانسر و واگذاری غرفه ها تامین می شود.  وی بیان 
کرد:همچنین زمان بازدید از محل جشنواره از ساعت ۱۶ الی 2۴ شب است . رکاب  عنوان کرد:  در 
طول برگزاری جش��نواره  برای ایجاد ش��ور و نشاط اجتماعی و نشان دادن آداب و رسوم، جشن ها  و 
برنامه فرهنگی مانند جشنواره بازی های بومی و محلی  اجرا می شود. وی  با یادآوری اینکه  خودکفایی 
در جشنواره به مانند سایر جشنواره ها اولویت اصلی شهرداری ارومیه است، گفت:  هزینه های  جشنواره و درآمد آن  از محل  اسپانسر 
و واگذاری غرفه ها تامین می شود. رکاب  بیان کرد: در جشنواره عید والیت ،  غرفه ها در بخش های مختلف چون صنایع دستی،  
سوغات،  تولیدات خانگی،  به متقاضیان واگذار می شود. وی  با اشاره به ثبت نام غرفه های نخستین جشنواره عید والیت ،  ادامه داد: 
ثبت نام غرفه ها در جریان است و عالقمندان می می توانند جهت ثبت نام  به  محل مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری واقع 
در میدان انقالب -ساختمان شهرداری مرکزی بصورت حضوری مراجعه و یا با شماره تماس خانم نصیری به شماره   0۹۱۴۴۳۹۷0۴۶و 
خانم جوانی به شماره 0۹۳۶۴502۸2۴ و آقای غفاری به شماره تماس  0۹۱2۸۹۳0۸۷۱تماسحاصل نمایند . مدیر ارتباطات و اموربین 
الملل شهرداری ارومیه عنوان کرد: بخش های خصوصی و دولتی جهت اسپانسری جشنواره برای تبلغ محصوالت خود در تلویزیون 

بزرگ دهکده و لوگوی پوستر های جشنواره با آقای مرندی به شماره تماس 0۹۱۴۳۴۸۶۸۱0 تماس حاصل نمایند. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز
البرز جایگاه نخست رتبه بندی تسهیالت طرح رونق تولید را دارد

کرج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: استان 
البرز جایگاه نخست کشوری رتبه بندی تسهیالت طرح رونق تولید را دارد. جهانگیر شاهمرادیبا اشاره  
به اهمیت ارائه تس��هیالت بانکی به واحدهای صنعتی البرز در راس��تای حمایت از توسعه اقتصادی 
استان اظهار داشت: در پرداخت تسهیالت بانکی در دوشاخه تسهیالت طرح رونق تولید و همچنین 
تسهیالتی که خود بانک ها به طور مستقیم پرداخت می کنند از سال ۹۶ تاکنون، استان البرز رتبه اول 
کشوری را به خود اختصاص داده است. وی افزود: در رتبه بندی تسهیالت طرح رونق تولید استان البرز 
با قرار گرفتن در جایگاه نخست کشوری حدود ۱۴0 میلیارد تومان با استان دوم در این زمینه اختالف دارد. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه درزمینه واگذاری تسهیالت از سوی بانک های البرز به واحدهای تولیدی - صنعتی 
این استان مشکلی وجود ندارد، گفت: تنها اعتراضی که در این مورد از سوی صنعتگران و تولیدکنندگان استان مطرح می شود به 
کارمزد و سود باالی تسهیالتی بازمی گردد که بانک ها در اختیار آن ها قرار می دهند. شاهمرادی بیان کرد: صنعتگران ما به تسهیالت 
بانکی با نرخ سود ۱0 درصد یا تک رقمی نیاز دارند تا در بازپرداخت آن با مشکل مواجه نشوند به ویژه در شرایط اقتصادی حال حاضر 

کشور که اداره واحدهای صنعتی و کمک به چرخه تولید با مشکالت بیشتری نسبت به گذشته مواجه است. 

رییس کمیته امداد شاهرود خبرداد ؛
قربانی بیش از 130 راس گوسفند در شاهرود به مناسبت عید قربان

 شاهرود - حسین بابامحمدی :رئیس کمیته امداد شاهرود درباره برگزاری مراسم عید قربان 
در سال جاری گفت : طبق هماهنگی با امام جمعه ، فرماندار، نیروی انتظامی، شهردار، آتش نشانی، 
دامپزش��کی و مراکز خیریه و نیکوکاری مراس��م عیدقربان  بعد از نماز عید قربان در محل چهار راه 
مدرسه قلعه  برگزار خواهد شد. محمد بلوچی افزود: 2 راس گاو نیز در محل کشتارگاه شاهرود قربانی 
می شود. رئیس کمیته امداد شاهرود در ادامه اظهار داشت : کلیه نذورات و قربانی ها پس از مراسم 

توسط مراکز نیکوکاری و خیریه هایی که در این امر مشارکت داشتند توزیع خواهد شد.

سه شنبه
30 مرداد 1397

شماره 1143



مهارت های ن��رم مهارت هایی مانند خودآگاهی، مدیریت 
استرس و مدیریت زمان هستند که بر پایه صفات شخصی 

و ارتباط شکل می گیرند و با تمرین تقویت می شوند.
احتم��اال ش��نیده اید که اگ��ر در مهارت ه��ای مرتبط 
با تکنولوژی ق��وی نباش��ید در آینده نمی توانید ش��غل 
مناس��بی پی��دا کنی��د. درس��ت اس��ت ک��ه تکنولوژی 
نق��ش مهم��ی در آین��ده دارد ام��ا س��ایر مهارت ها نیز 
در موفقیت ف��رد نق��ش دارند. به عنوان مث��ال آموختن 
مهارت برنامه نویس��ی مهم اس��ت اما کافی نیست. یک 
مدی��ر یا کارمند که بخواهد آینده  کاری خود را تضمین 
کند باید روی توسعه مجموعه ای از مهارت ها تالش کند. 
ارزش ش��خص زمانی باال می رود ک��ه بتواند مهارت های 
ن��رم را نیز همزمان با مهارت های تکنیکی ترکیب کرده 
و پرورش دهد. نتیجه  نظرس��نجی اخیر کارمندان منابع 
انس��انی نش��ان می دهد ۹۴درص��د این اف��راد معتقدند 
کارمن��دی که مهارت های نرم داش��ته باش��د در آینده 
شانس بیش��تری برای ارتقا به شغل های مدیریتی دارد. 
این در حالی اس��ت که ش��انس افراد باتجربه اما دارای 
مهارت های نرم ضعیف برای ارتقای ش��غلی از این افراد 

کمتر است.
مهارت های س��خت دائما در حال تغییر هستند و شخص 
بای��د اطالع��ات خ��ود را با گذش��ت زمان به ط��ور مرتب 
به روزرسانی کند. از طرف دیگر مهارت های نرم با پیشرفت 
تکنول��وژی تغییر چندانی نمی کنن��د، اما این مهارت ها نیز 
باید به مرور زمان و تغییر موقعیت های ش��غلی بهبود پیدا 
کنند. یکی از استادان دانشگاه هاروارد معتقد است کمبود 
مهارت های نرم دلیل اصلی اخراج شدن کارمندان است، اما 
آیا این مهارت ها واقعا در زندگی شخصی و کاری تأثیرگذار 
هس��تند؟ در ادام��ه  این مقاله  به بررس��ی بیش��تر اهمیت 

مهارت های نرم در زندگی می پردازیم.

1- مهارت های نرم در مدیریت
فعالیت کردن به عنوان مدیر یا رهبر بخشی از شرکت تنها 
عوض کردن عنوان ش��غلی نیست و مسئولیت های جدیدی 
به هم��راه دارد. اکث��ر صفاتی که فرد را به عن��وان یک مدیر 
عال��ی متمایز می کنند با مهارت های نرم در ارتباط هس��تند. 
مهارت های نرمی که کمک می کنند فرد مدیر بهتری باش��د 
با رهبری و هوش هیجانی در ارتباط هس��تند. هر ش��خصی 
به عنوان یک مدیر باید برای فعالیت هایی برنامه ریزی کند که 
از نظر کارمندان معمولی س��خت به نظر می رس��ند. به عنوان 
مث��ال انگی��زه دادن به اعضای تیم، ش��رکت در جلس��ات و 
تصمیم گیری های مهم و ایجاد محیط مناس��بی برای رش��د 

و نوآوری از جمله وظایف یک رهبر هستند.
رهبر یک شرکت یا بخشی از کسب وکار باید به طور دائم 
در جلسات حضور داشته باشد و به سخنرانی عمومی عادت 
کن��د. مدیران موف��ق می دانند چه بگوین��د؛ آنها همچنین 

می دانند این حرف را چگونه باید بیان کنند.
2- مهارت های نرم در سایر سمت های شغلی

مهارت های نرم تنها مخصوص مدیران و رهبران نیستند 
و کارمندان معمولی نی��ز  باید روی حس همدلی و هوش 
هیجان��ی خ��ود کار کنند. هر ق��در این مهارت ها بیش��تر 
افزای��ش پیدا کنند، موفقیت فرد نیز بیش��تر خواهد ش��د. 
همه  ما در زندگی افرادی را می شناس��یم که عملکردشان 
مانند رهبر یا مدیر کس��ب وکار اس��ت در حالی که عنوان 

شغلی شان مدیریت نیست.
واقعیت این اس��ت که تکنولوژی هر روز روی شغل همه  
افراد تأثی��ر می گذارد. همان طور که می دانید اتوماس��یون 
می تواند بخش��ی یا همه  کارها را به بهترین نحو انجام دهد 
و جایگزینی برای نیروهای انس��انی اس��ت. در این شرایط 
کارمندان موفق افرادی هستند که مهارت ها یا وظایف شان 
توس��ط روبات ها و الگوریتم ها جایگزین نمی شود. به عنوان 

مثال فکر کردن، خالقیت و قضاوت نمونه ای از مهارت هایی 
هس��تند که هنوز هیچ کامپیوتری نتوانس��ته است بهتر از 

انسان انجام دهد.
3- بهترین نسخه از خودتان باشید

پایه و اس��اس هر موقعیت شغلی را مهارت های تخصصی 
تش��کیل می دهند و فرد برای موفقیت در آن مسیر شغلی 
باید در این مهارت ها حرفه ای ش��ود؛ نقاط قوتی که فرد را 
از ی��ک کارمند رضایت بخش به ی��ک کارمند عالی تبدیل 
می کند. این مهارت ها معموال در آگهی های استخدام ذکر 
نمی ش��وند اما دلیل تمایز افراد نس��بت به یکدیگر هستند. 
به عنوان مثال مدیریت زمان و تمرکز مهارت هایی هس��تند 
که در بسیاری از عناوین شغلی از آن ها استقبال نمی شوند 
ام��ا هر دوی آن ه��ا میزان بهره وری را افزای��ش می دهند. 
کارمندانی که چنین مهارت هایی داش��ته باشند پروژه ها را 
پیش از مهلت تعیین ش��ده ب��ه طور کامل تمام می کنند و 

افراد قابل اطمینانی هستند.
ارتب��اط برقرار کردن با دیگران چه به صورت ش��فاهی و 
چه به صورت کتبی مهارت دیگری اس��ت که هر ش��خصی 
باید آن را تقویت کند. مدیریت اس��ترس نیز یکی دیگر از 
مهارت های نرمی اس��ت که به��ره وری را افزایش می دهد. 
ش��خصی که از نظر ذهنی آمادگی نداشته یا خسته باشد، 
نمی توان��د در طول روز طب��ق برنامه ریزی پیش رود، اما با 
یاد گرفتن اس��تراتژی که بین کار و زندگی شخصی تعادل 
ایجاد کند، می توان تأثیر استرس را از عملکرد حذف کرد.

مهم ترین راه برای تقویت مهارت های نرم، تمرین کردن 
آن ها در شرایط واقعی است. به عنوان مثال هیچ شخصی با 
رفتن به کالس آموزش��ی نمی تواند به یک رهبر تأثیرگذار 
تبدیل شود. بلکه باید تجربیات خود را بارها و بارها امتحان 

کند.
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اولین برخورد یا فرست ایمپرشن تأثیر فوق العاده زیادی 
روی طرف مقابل می گذارد و به نوعی سرنوشت س��از است. 

چگونه می توان در اولین برخورد عالی ظاهر شد؟
مردم در اولین ثانیه ه��ای برخورد با یکدیگر از هم تأثیر 
می گیرن��د س��پس با توجه ب��ه این موضوع در ذهن ش��ان 
تصمیم می گیرند از هم خوش شان خواهد آمد یا خیر. تأثیر 
اولین برخورد چنان عمیق است که به ندرت می توان آن را 
تغییر داد، بنابراین باید تالش کنید در همان ثانیه های اول 

نظر مثبت طرف مقابل را جلب کنید.
اگر می خواهید در اولین برخورد تأثیر مثبت بگذارید باید 
رفتار مناس��بی داشته باش��ید و از انجام اشتباهات معمول 
خ��ودداری کنی��د. از آنجایی که اولین برخ��ورد روی معنا 
و ماندگاری رابطه تأثیرگذار اس��ت بای��د دائم مهارت های 
ارتباطی خود را تقویت کنید. در ادامه  این مقاله  به بررسی 
۱۹ موردی می پردازیم که کمک می کنند در اولین برخورد 

روی دیگران تأثیر مثبت بگذارید.
۱ - با لبخند به دیگران س��الم کنید و به ش��کل رسمی 

دست دهید.
2 - کنجکاو باش��ید و نسبت به ش��ناخت دیگران عالقه 

نشان دهید.
۳ - در حال��ی ک��ه طرف مقابل مش��غول صحبت اس��ت 
حرف های��ش را قط��ع نکنید. هیچ کس دل��ش نمی خواهد 

حرفش قطع شود.
۴ - از آن ه��ا حمای��ت کنید و پیش��نهاد کم��ک دهید. 
به عنوان مثال بگویید: »آیا راهی هست بتوانم در مورد این 
موضوع به ش��ما کمک کنم؟ اگر هست خوشحال می شوم 

مفید باشم.«
5 - مخص��وص م��ردان: گاه��ی اوقات زبان بدن ش��ما و 
فاصله ای که با طرف مقابل دارید خانم ها را معذب می کند. 
این رفتارها با خودآگاهی رفع می ش��وند و تنها کافی است 

به حالت ایس��تادن یا نشس��تن خود دقت کرده و فاصله را 
رعایت کنید.

۶ - منتظر نباش��ید حرف های طرف مقابل تمام ش��ود تا 
زودت��ر اظه��ار نظر کنید. با دقت ب��ه صحبت های او گوش 
دهید و با پرس��یدن سوال های مناسب نش��ان دهید به او 

توجه می کنید.
۷ - در مورد زبان بدن اطالعات کسب کرده و سعی کنید 

بدن تان موقعیت مناسبی داشته باشد.
۸ - ش��کایت نکنید. ش��اید فکر کنید این کار بیان کردن 
حقایق بوده و اشکالی ندارد اما نام این کار شکایت است و 

هیچ کس افراد شاکی را دوست ندارد.
۹ - اگ��ر خجالتی یا درون گرا هس��تید باید زیاد س��وال 
بپرس��ید. این کار از ش��دت فش��اری که احساس می کنید 
می کاهد و وظیفه  صحبت کردن را به طرف مقابل می دهد. 
ای��ن کار دو مزی��ت دارد: یکی اینکه به ش��ما فضای کافی 
می دهد و دوم اینکه اجازه می دهد شناخت بهتری از طرف 

مقابل داشته باشید.
۱0 - بیش ت��ر از اینکه صحب��ت کنید گوش دهید. اجازه 

دهید طرف مقابل نظرش را بیان کند و شنیده شود.
۱۱ - جک ه��ای نامناس��ب نگویی��د و در م��ورد دیگران 
بدگویی نکنید. به یاد داشته باشید اگر نمی توانید در مورد 

شخصی خوب بگویید بهتر است سکوت کنید.
۱2 - دنبال این نباش��ید که کارت ویزیت طرف مقابل را 
بگیرید و سراغ شخص دیگری بروید. یک کسب وکار موفق 
بر پایه  روابط معنادار تعریف می ش��ود. سعی کنید با چهره  
واقعی افرادی که کارت ویزیت شان را می گیرید آشنا شوید 

و رابطه  خوبی با آن ها برقرار کنید.
۱۳ - ظاهر آراسته و مرتب داشته باشید. امروزه پوشیدن 
لباس های رس��می مانند گذشته همه گیر نیست. پس مهم 
نیس��ت چه لباسی می پوش��ید مهم این اس��ت که تمیز و 

آراسته باشید.
۱۴ - مردم عاش��ق مالقات افراد ش��ادی هس��تند که از 
خودشان و حضورشان لذت می برند پس سعی کنید خوش 

بگذرانید.
۱5 - البت��ه در انجام این کار زی��اده روی نکنید. بیش از 
اندازه خندیدن و ش��وخی کردن در مالقات های رسمی به 
هیچ عنوان خوب نیس��ت و تأثیر ب��دی روی طرف مقابل 

می گذارد.
۱۶ - ارتباط چش��می خود را با طرف مقابل حفظ کنید. 
مرتب به چش��م های او نگاه کنید و هر از گاهی به خودتان 

استراحت دهید تا طرف مقابل فکر نکند به او زل زده اید.
۱۷ - اگر مشغول غذا خوردن هستید با دهان پر صحبت نکنید.
۱۸ - ب��ه ص��ورت آنالین ب��ا یکدیگر در ارتباط باش��ید. 
به عنوان مثال بعد از تب��ادل کارت ویزیت از او بخواهید تا 

شما را در شبکه اجتماعی لینکدین دنبال کند.
۱۹ - اگ��ر از طرف مقابل درخواس��تی دارید این موضوع 
را ب��ا او مط��رح کنید. انجام این کار هی��چ ایرادی ندارد به 
ش��رطی که مودبانه باش��د. به عنوان مثال ب��ه طرف مقابل 
بگویید: »می دانم سرتان شلوغ است اما اگر زحمتی نیست 

خوشحال می شوم برای ناهار با یکدیگر جلسه بگذاریم.«
صحبت های پایانی

پرورش عادات خوب و کنار گذاش��تن ع��ادات بد پایه و 
اس��اس برخورد اولیه  تأثیرگذار در هر ش��رایطی است. اگر 
در مالقات دیگران حرفه ای نیس��تید یا تا به حال به اولین 
برخورد فک��ر نکرده ای��د می توانید با یکی از دوس��تان تان 
تمرین کنید. موارد مطرح شده در این لیست را مرور کنید 
و از او بپرس��ید آی��ا این موارد را رعای��ت می کنید یا خیر. 
ای��ن کار کمک می کند عادت ه��ای بد را کنار بگذارید و به 

بهترین نسخه از خودتان تبدیل شوید.
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مهارت های نرم چگونه باعث پیشرفت در دنیای فناوری می شوند

چگونه در اولین برخورد عالی باشیم

3 توصیه برای جلوگیری از تصمیم گیری احساسی در محل کار

مدیران نیز مانند تمام ما انس��ان هس��تند و مانند هر انسان دیگری عصبانیت، حسادت، هیجان و دیگر 
احساس��ات قوی را تجربه می کنند، اما نکته اینجا اس��ت که رهبران در محیط کار باید احساسات خود را 

کنترل کنند و اجازه ندهند که احساسات بر قدرت قضاوت شان غلبه کند.
برای مثال شکی نیست که هیچ مدیری نمی خواهد کارمندش را به دلیل اخالق کاری نامناسب اخراج 
کند، اما به دلیل مصلحت کس��ب و کار مجبور می ش��ود که این تصمیم س��خت و ناراحت کننده را بگیرد. 
اگر کارفرما تحت تاثیر احس��اس هم��دردی خود قرار بگیرد، در نهایت با کارمندانی احاطه می ش��ود که 
حقوق می گیرند تا فقط پشت میزشان بنشینند و هیچ کاری به جز نگاه کردن به اینستاگرام نمی کنند.   
ش��ین گرین، نویسنده کتاب »هکر فرهنگی« )وایلی، 20۱۷( می گوید: »مدیران باید به این نکته توجه 
کنند که احساس��ات و عواطفی که درون تمام ما وج��ود دارد، همواره راهنمای خوبی برای تصمیم گیری 
نیس��ت. غالباً به ما گفته می ش��ود که از احساسات خود پیروی کنیم و به ندای درون مان گوش کنیم، اما 
چنین رویه ای جانبداری نابجا را به دنبال خواهد داشت و به این ترتیب نقش احساسات در تصمیم گیری 

نهایی بیش از حد پررنگ خواهد بود.«
هدایت احساس��ات در محیط کار بسیار مهم است، اما نباید احساسات به عامل محرکه واکنش های تان 
تبدیل ش��ود. با ما همراه باش��ید تا با راهکارهای جلوگیری از تصمیم گیری احساس��ی در محل کار آشنا 

شوید.
فهرستی از نقاط ضعف و قوت تهیه کنید

اگر عادت به تهیه فهرست داشته باشید، حتماً می دانید که نوشتن افکار و ایده ها بسیار بهتر از آن است 
که س��عی کنید از انبوه افکار انباش��ته شده در ذهن تان به یک نتیجه منطقی برسید. مسلماً در مقام یک 
مدیر به اطالعات زیادی دسترس��ی دارید. وقت بگذارید، افکارتان را بنویس��ید و از این به بعد قبل از آن 
که عمل شتابزده ای انجام دهید یا سخن نسنجیده ای به زبان بیاورید، اول این جزییات را بررسی کنید. 
گرین توصیه می کند که این یادداش��ت ها را به صورت فهرس��تی از نقاط ضعف و قوت تهیه کنید. این 
فهرس��ت در بدترین شرایط کمک می کند تا مهار احساس��ات تان را به دست بگیرید و در بهترین شرایط 

درکی کاماًل منطقی از گزینه های پیش رو را ارائه می دهد.
دیگران را درگیر کنید  

زمانی که در کس��ب و کاری س��رمایه گذاری می کنید، سخت اس��ت که بتوانید بی طرفی خود را درباره 
موضوعات یا دغدغه های خاص حفظ کنید. ش��کی نیس��ت که بهترین ها را برای ش��رکت و کارکنان خود 
می خواهید، اما اگر امکان مش��ارکت را از دیگران سلب کنید، انتخاب های تان همواره بازتابی از این حسن 

نیت نخواهد بود.
گرین معتقد اس��ت: »بس��یار مهم است که در موقعیت های پرتنش و احساس��ی بتوانید به دیدگاه های 
خارجی تکیه کنید، به عبارت دیگر بتوانید از راهنمایی افرادی بهره بگیرید که در این تصمیم گیری خاص 
گرفتار احساسات نیستند و می توانند برداشت صحیحی از شرایط داشته باشند. این مشارکت و هم اندیشی 

منطقی است که در پس تعیین حد و مرزها در شرکت های بزرگ وجود دارد.«
حتی اگر هدایت شرکت را خودتان به عهده داشته باشید، الزم نیست که تمام تصمیم ها را خودتان به 
تنهایی بگیرید. گرین به مدیران توصیه می کند که هیاتی از مش��اوران مجرب داشته باشند که جانبداری 

خاصی از هیچ یک از کارکنان نداشته باشند و ذی نفع نیز نباشند.
همچنین سعی کنید فرهنگی را در محل کارتان پرورش دهید که کارکنان را به بیان نظرات و افکارشان 
تشویق کند. به این ترتیب احتمال این که از تمام کارکنان خود رضایت داشته باشید، بیشتر می شود و در 

عین حال می توانید از کمک آنها نیز بهره بگیرید.
به خودتان زمان بدهید

تصمیم های خوب ش��تابزده نیس��تند. درست است که درباره بعضی موضوعات باید سریع تر عمل کنید، 
اما همواره پیش از تصمیم گیری برای بررس��ی تمامی جوانب وقت بگذارید تا در نهایت تصمیمی بگیرید 

که بعداً پشیمانی به بار نیاورد. 
ی��ک مدیر موفق در زمان تصمیم گیری های دش��وار بدون فکر عم��ل نمی کند. گرین به مدیران توصیه 

می کند که از تصمیم گیری های شتابزده و پیروی کورکورانه از احساسات خودداری کنند.
حتی اگر تحت فشار هستید تا هرچه سریع تر واکنش نشان ندهید، اجازه ندهید که انرژی منفی بر شما 

مسلط شود، مطمئن باشید که دیرتر تصمیم گرفتن بهتر از اشتباه تصمیم گرفتن است.  
به نقل از گرین »همه ما مدیرانی را دیده ایم که س��عی می کنند همه را راضی نگه دارند و احساس��ات 
خود را توجیهی برای تصمیم گیری هایی می دانند که در درازمدت به نفع شرکت و کارکنان آن نیست. این 
قبیل تصمیم گیری های احساس��ی در شرایط سخت اقتصادی بیشتر به چشم می خورد. زمانی که مدیران 
ناراحت یا تحت فش��ار هستند، تصمیم هایی می گیرند که سود کوتاه مدت دارد یا مشکالت را موقتاً حل و 

فصل می کند، اما پیامدهای آن در آینده فاجعه بار است. «
اجازه ندهید که اضطراب بر عقل سلیم تان غلبه کند. هر تصمیم سنجیده  و مدبرانه ای شما را یک قدم 

به خواسته های تان و هدف نهایی تان نزدیک تر می کند.   
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