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چراغ سبز به رئیس کل بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز

 بانک مرکزی
وارد می شود

در ش��رایطی که قیمت دالر در هفته گذش��ته به مرز 20 هزار تومان رسید و از ابتدای همین هفته روی 17 تا 
18 هزار تومان معامله می ش��ود، عصر شنبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه تشکیل 
جلسه داده بود تالش کرد تا راهکارهایی را برای برون رفت از شرایط کنونی مصوب و جلوی تالطم ها و موج بلند 
افزایش قیمت ارز را س��د کند؛ س��ه گانه ای که ش��امل »افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز«، 
»اس��تفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی« و »آزادس��ازی واردات اسکناس ارز به هر میزان به کشور« می شود. 
البته این سه محور برای ساماندهی بازار در شرایطی به عنوان راهکارهایی جدید ارائه شد که پیش از این هم...

 ظریف: تهران در حال دستیابی به
توافقی نفتی با اروپا است

 زنگ ها برای نجات برجام
3به صدا درآمد

4

5

بورس در آستانه ورود به کانال 200 هزار واحدی قرار گرفت

بورس شگفتی ساز شد

10 گام برای برقراری فرهنگ صداقت توسط رهبران
5 نکته مدیریتی فیلم ثور

ایجاد دلهره منجر به فروش نمی شود
5 نکته مهم بازاریابی بصری که باید بدانیم

6 نشانه ای که یک شرکت نیاز به برندسازی مجدد دارد
 Pinterest 4 نکته درخصوص

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک از ریاست هیات 
مدیره تسال برکنار شد

4
شـدت گرفتـن نوسـانات بـازار ارز، موجب گالیـه فعاالن 

اقتصادی شـده و ادامه کسب وکار برای شان دشوار 
شده است، چنانچه به گفته فرهاد احتشام زاد...

دور خوردن معامالت ارزی »نیما«

 بالن ارزی
به جای حباب ارزی

یادداشت
محبوبیت ها و محدودیت های 

ارزهای رمزنگاری شده

ی��ا  دیجیت��ال  ارزه��ای 
بیشتر  ابتدا  از  رمزنگاری ش��ده 
ب��ه عن��وان ذخی��ره ارزش در 
نظر گرفته می شدند. این ارزها 
بیش��تر در سرمایه گذاری مورد 
توج��ه قرار گرف��ت و کمتر در 
در  داش��ت.  کاربرد  معام��الت 
ماه های اخی��ر اما امکانات الزم 
برای اس��تفاده از این ارزها در 
معامالت مختلف در دنیا فراهم 
ش��ده و می ت��وان از ارزه��ای 
پرداخت  برای  رمزنگاری ش��ده 
هتل  رزرو  مث��ل  هزینه های��ی 
یا تهی��ه بلیت اس��تفاده کرد، 
ارزهای  از  اس��تفاده  بنابرای��ن 
رمزنگاری شده برای مبادالت و 
تراکنش مال��ی یک پدیده تازه 
رمزنگاری شده  ارزهای  اس��ت. 
در ای��ران ه��م م��ورد توج��ه 
قرار گرفته اس��ت. ب��ا توجه به 
محدودیت های مالی که اکنون 
در کش��ور وج��ود دارد ارزهای 
رمزنگاری ش��ده این ظرفیت را 
دارد ک��ه در تس��ویه معامالت 
مالی با ش��رکای خارجی مورد 
استفاده قرار بگیرد، اما با وجود 
هم��ه ظرفیت ه��ای پیش بینی 

محدودیت هایی  شده، 
3هم در این باره وجود...

علی سنگینیان
 رئیس کمیسیون
 بازار پول سرمایه
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 )FATF( در شرایطی که موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی
در ماه های اخیر به مس��ائل سیاسی آلوده شده، اما کارشناسان بانکی و 
اقتصادی تعیین تکلیف روابط ایران با این نهاد بین دولتی را نیاز امروز 

نظام بانکی ایران می دانند حتی اگر تحریم های آمریکا برقرار نباشد.
 Financial Action Task( به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی
Force( یا همان FATF در س��ال 1989 میالدی از سوی کشورهای 
گروه هفت ش��کل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی اس��ت که 

توسعه و واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پ��س از واقعه یازدهم س��پتامبر 2001 میالدی، مس��اله تامین مالی 
تروریس��م به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع 
به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد؛ در سال 2008، مساله 
تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و 
اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های 
FATF قرار گرفت. بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع اس��تانداردهایی 
برای مقابله با پولش��ویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که 
س��المت نظام مالی را تهدید می کند. جمهوری اس��المی ایران از سال 
2007 میالدی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از 
س��ال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعالم و مقررات اقدام های 
متقابل علیه تهران وضع ش��د تا کش��ورها در مراودات مالی و بانکی با 
ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه 
»اف.ای.تی.اف« در دس��تور کار دولت وقت ق��رار گرفت که موضوع در 
ش��ورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رس��ید و از سال 1389 با 
تصویب »نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی« برنامه های اصالحی 

در دستور کار دولت است.
نتیج��ه ای��ن اقدام ها، تهیه لوایح مب��ارزه با پولش��ویی و تامین مالی 
تروریس��م بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به 
استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی 
توانست تیرماه 1395 ش��ورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق 

ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.
در برنام��ه اجرایی ایران برای بهب��ود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام 
مالی، حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه های 
چهل گانه FATF اشتباه می گیرند، اما این برنامه اجرایی مختص ایران 
بوده و ش��امل اصالح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای 

مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
نیاز امروز نظام بانکی ایران

دبی��رکل کانون بانک ه��ای خصوصی و موسس��ه های اعتباری درباره 
همکاری ایران با ای��ن گروه گفت: الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( نیاز 100درصدی شبکه بانکی ایران است و بدون آن ارتباط 

بانک های ایران با نظام بین الملل قطع می شود.
»محمدرضا جمش��یدی« افزود: دولت چهار الیحه برای عضویت کامل 
ای��ران در این گروه بین الدولی آماده کرده اس��ت که یکی از آنها تبدیل به 
قانون شده و دو مورد نیز برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ارسال شده است.
جمشیدی تاکید کرد: در دنیای امروز بدون رعایت مقررات و توصیه  های 
گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در آن نمی توان ارتباط بانکی برقرار کرد و 

در عمل رابطه ما با نظام بانکداری بین الملل قطع می شود.
وی افزود: تعیین تکلیف همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی هیچ ربطی 

به تحریم های آمریکا یا برجام ندارد؛ ایران چه تحریم باشد چه نباشد، الزم 
اس��ت وضعیت خود را در این گروه مش��خص کند اما باید بپذیرد که اگر 
ش��رایط را نپذیرد و ارتباطات بانکی قطع شود، هزینه های زیادی به نظام 

بانکی و تجارت کشور تحمیل می شود.
جمشیدی، مسائل مربوط به همکاری با اف ای تی اف را »فنی« توصیف 
کرد که متاسفانه در سال های اخیر به نگاه ها و برداشت های سیاسی آلوده 
شده است و به همین دلیل شاهدیم با وجود آنکه مهلت تعیین شده رو به 
پایان است، که لوایح مورد نظر دولت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع 

تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است.
این کارش��ناس نظام بانکی گفت: بانک های خصوصی ایران امیدوارند با 
تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف، موانع پیش روی آنها برای توس��عه 
روابط با نظام بانکداری جهان برداشته شود و به راحتی بتوانند با بانک های 

دیگر مراودات مالی داشته باشند.
وی یکی از محاس��ن عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را اس��تقرار 
ش��فافیت در نظ��ام بانکی دانس��ت و گفت: اگر ایران عض��و اف ای تی اف 
نش��ود، بازرگانان مجبورند از مجاری غیررسمی و غیربانکی نسبت به نقل 
و انتقال های مال��ی اقدام کنند که هم ایمنی کافی ندارد و هم هزینه های 

زیادی را از نظر کارمزد متوجه بانک ها و بازرگانان می کند.
FATF بازرگانان خواهان الحاق به

اواخر مردادماه امس��ال بود که اعضای هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی ایران با صدور بیانیه ای خواس��تار پیوس��تن 
کش��ورمان به گروه کاری اقدام مالی برای پولش��ویی )FATF( ش��دند و 
نوشتند: »نپیوس��تن به گروه FATF موجب انزوای کشورها می شود و با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور شوک جدیدی را به کشور وارد می کند که 

بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت.«
»پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، 
این تضمین را به سایر کشورها می دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر 
نیس��ت. در صورت عدم پایبندی ایران ب��ه رعایت توصیه های  چهل گانه، 

 انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.« 
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باورند »از آنجا که تحریم علیه 
ایران، تبادالت مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می سازد، 
ایجاد آمادگی برای پذیرفته ش��دن به این گ��روه کاری می تواند تا حدودی 
محدودیت ه��ای پیش رو را تعدیل کن��د. در این رابطه باید از تاثیر عوامل 

سیاسی بر این تصمیم اقتصادی پرهیز شود.« 
مجلس برای مبارزه با فساد، FATF را بپذیرد

»مهدی پازوکی«، اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی نیز به ایرنا، 
گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواهان مبارزه با رانت، فساد، 
قاچاق و ش��فافیت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دوفوریتی به عضویت 
ایران در گروه ویژه اقدام مالی )FATF( رای دهند تا بازار ارز هم س��امان 

یابد.
وی تاکید کرد: با اطمینان می گویم که اگر مجلس چنین گامی را درباره 

اف ای تی اف بردارد، نرخ دالر در بازار به طور حتم کاهش می یابد.
این کارش��ناس اقتصادی اظهار داشت: امروز آینده اقتصاد ایران در گرو 

سیاست خارجی است و باید تعامل با دنیا را در دستور کار قرار دهد.
اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: پیش بینی من این است 
که در نهای��ت ایران مقررات FATF را می پذیرد، اما وقتی که هزینه های 

نپذیرفتن آن را داده است.

FATF بازار ارز در انتظار تعیین تکلیف
کارشناس��ان می گویند، تعیین تکلیف س��طح همکاری ایران با گروه 
ویژه اقدام مالی بر بازار ارز نیز اثرگذار است؛ »عباس آخوندی« وزیر راه 
و شهرس��ازی هفتم مهر در این باره گفت: »تردید در الحاق به اف.ای.
ت��ی.اف)FATF(، ش��ک در باقی ماندن در برج��ام و رفتار حاکمیت« 
س��ه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار اس��ت. وی گفت: بحث الحاق ایران 
به اف.ای.تی.اف از س��ال 1387 مطرح و در س��ال 1390 دبیر شورای 
عال��ی امنیت ملی در نامه ای پیوس��تن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را 
ضروری اعالم کرد؛ این مس��اله در حالی در 10 س��ال گذشته در حوزه 
اقتصاد کالن ایران حل و فصل نشده و باقی مانده که یکی از مهم ترین 
عوامل عدم قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است. وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: با توافق هسته ای و برجام، یک فضای مثبت در اقتصاد ایران 
به وجود آمد اما مبهم ماندن موضوع اف.ای.تی.اف و تسهیل نشدن امور 
بانکی، ما را با مشکالت بزرگی مواجه کرده است. یک مقام آگاه در نظام 
بانکی که خواس��ت نامش ذکر نشود، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام 
مالی را بر بازار ارز اثرگذار دانس��ت و گفت: اگر ایران به فهرس��ت سیاه 
این گروه بین دولتی بازگردد، این پیام به بازار ارز مخابره می ش��ود که 
کانال های رسمی بانکی و مالی برای مراودات تجاری و بانکی بسته شده 

است و منجر به افزایش نرخ ها می شود.
وی اف��زود: تعیین تکلی��ف وضعیت ایران در این گ��روه و قرار گرفتن 
در کنار کش��ورهای همکار نی��ز حامل این پیام به اقتصاد ایران اس��ت 
ک��ه می توانند حتی با وجود تحریم ه��ای آمریکا، به راحتی با بانک های 

خارجی کار کنند.
وی تاکی��د کرد: اگ��ر به اف ای ت��ی اف نپیوندیم، حت��ی بانک های 
کشورهایی چون روسیه، چین و افغانستان نمی توانند با ایران کار کنند 

و حتی ممکن است حساب تجار ایرانی را بلوکه کنند.
آخرین وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی هش��تم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای 
خ��ود را در قبال ایران تا م��اه اکتبر )آبان ماه( تمدید ک��رد و در بیانیه 

عمومی، اجرای 9بند مورد انتظار از جمهوری اس��المی را خواستار شد 
ک��ه موضوع هایی همچون تعریف تروریس��م، شناس��ایی و بلوکه کردن 
دارایی های تروریس��ت هایی که در قطعنامه های ش��ورای امنیت به آنها 
پرداخته می ش��ود و دادن تضمین برای ارائه نظام مناسب و قابل اجرای 

مراقبت را در بر می گیرد.
تضمین استقالل کامل واحد اطالعات مالی برای بررسی فعالیت های 
مش��کوک و تراکنش های آنها، شناس��ایی و تحری��م خدمات دهندگان 
غیرمج��از انتق��ال پ��ول و اوراق بهادار به وس��یله مس��ئوالن، تصویب 
معاهده ه��ای مربوط ب��ه تامین مال��ی تروریس��ت ها )CFT( و پالرمو، 
تضمی��ن انتقال پول با در اختیار داش��تن مش��خصات کامل گیرنده و 
فرستنده، سخت تر کردن مجازات های مربوط به جرایم پولشویی و وضع 
قوانین مناس��ب برای مصادره اموال مجرمان از دیگر خواس��ته های این 

گروه از ایران است.
به همین س��بب دول��ت با هدف بهب��ود جایگاه ای��ران در این گروه 
ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریس��م 
و مبارزه با پولش��ویی به ش��مار می رود، چهار الیح��ه »الحاق ایران به 
کنوانس��یون مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فرامل��ی )پالرمو(«، »الحاق 
دولت جمهوری اس��المی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریس��م)CFT(«، »اصالح قانون مبارزه با پولشویی« و »اصالح 

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم« را به مجلس ارسال کرده است.
از می��ان این لوای��ح، »اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریس��م« 
تبدیل به قانون ش��ده و مجلس دو الیحه »الحاق ایران به کنوانس��یون 
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو(« و »اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی« را به دلیل رد شدن در شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر 

خود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است.
»الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله 
با تامین مالی تروریس��م« نیز برای دو ماه مسکوت مانده بود که اکنون 
در دس��تور کار جلس��ه علنی مجل��س قرار گرفته و این هفته بررس��ی 

می شود. 

پیوستن بهFATF؛ نیاز 100درصدی نظام بانکی ایران



چندی پیش، گزارش »بازی خیزهای 139۶« از سوی مرکز تحقیقات 
بازی های دیجیتال منتشر شد و حاوی اطالعات جالبی درباره بازی های 
رایان��ه ای در ایران بود. در حالی که بازی های ویدئویی در س��ه پلتفرم 
موبای��ل، کنس��ول و رایانه های ش��خصی انجام می ش��ود، گزارش مرکز 
تحقیق��ات بازی ه��ای دیجیتال نش��ان می دهد که موبای��ل بیش ترین 
اس��تفاده از بازی ها در ایران را به خود اختصاص داده و کاربران اس��تان 
تهران، بیش ترین اس��تفاده از بازی ها به شکل آنالین را تجربه می کنند. 
در عی��ن ح��ال، کلش آو کلن��ز نیز محبوب ترین بازی در س��ال 139۶ 

بوده است.
مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال، گزارش »بازی خیزهای 139۶« را 
براساس داده های یک پیمایش ملی با نمونه  آماری 8هزار نفری و روش 
نمونه گیری تلفیقی »طبقه ای خوش��ه ای چندمرحله ای« در 5 اس��تان 
تهران، اصفهان، خراس��ان رضوی، فارس و خوزس��تان انجام داده است 
که بیش ترین تعداد بازیکنان را در کش��ور دارند. این 5استان اصطالحا 
بازی خیزتر و دارای تعداد بیش��تری بازیکن نس��بت به استان های دیگر 
بوده اند و به همین خاطر، س��وژه اصلی این گزارش محس��وب ش��ده و 
مورد مطالع��ه خاص قرار گرفته اند. همچنین منظ��ور از »بازیکن بازی 
دیجیتال« در این گزارش، فردی اس��ت که حداقل یک ساعت در هفته 
با حداقل یکی از س��ه پلتفرم اصلی بازی های دیجیتال ش��امل موبایل، 

رایانه و کنسول بازی می کند.
این گ��زارش، چکیده نتای��ج مهم ترین پیمایش سراس��ری در حوزه 
مصرف بازی های دیجیتال در ایران است که وضعیت مصرف این بازی ها 

در سال 139۶ را بیان می کند.
چه بازی هایی می کنند؟

در یکی از سرفصل های گزارش مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال به 
تفکیک مشخص شده است که کاربران در این پنج استان چه بازی هایی 
را با چه کیفیت و معیارهایی انتخاب می کنند. در هر اس��تان، پنج بازی 
به عنوان پرطرفدارترین بازی ها مشخص شده اند، گرچه پرطرفدارترین 
بازی در بین همه  اس��تان ها مشترک بوده است و بازی موبایلی »کلش 
آو کلنز )Clash Of Clans( مش��ترکا محبوب ترین بازی در این پنج 

استان شناخته شد.
بازی فوتبالی PES در اس��تان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، 
دومین بازی محبوب اس��ت و بازی GTA در اس��تان های خوزستان و 
فارس دومین بازی محبوب به حس��اب می آید و در سه استان دیگر در 
رده های چهارم )اصفهان و خراسان رضوی( و پنجم )تهران( جای دارد. 
جالب آنکه این بازی در کشور ممنوع بوده و به صورت رسمی در کشور 

منتشر نمی شود.
بازی اکش��ن کانتر اس��ترایک در اس��تان های تهران، فارس، خراسان 
رضوی و اصفهان س��ومین بازی محبوب اس��ت و در اس��تان خوزستان 
جزو پنج بازی محبوب هم قرار ندارد. بازی فوتبالی FIFA فقط در سه 
استان تهران، خوزستان و خراسان رضوی جزو پنج بازی برتر قرار دارد 
که در اس��تان خوزستان در رده  سوم، در اس��تان تهران در رده  چهارم 

و در اس��تان خراسان رضوی پنجم اس��ت. تنها بازی ایرانی این لیست 
بازی »باقلوا« اس��ت که در دو اس��تان فارس و خوزستان در رده  چهارم 

محبوب ترین بازی و در استان اصفهان پنجمین بازی محبوب است.
ژانره��ای پرطرفدار در این پنج اس��تان، بازه  وس��یعی دارند. مثال در 
تهران ژانر ورزش��ی محبوب ترین اس��ت و در فارس ژان��ر معمایی و در 
خوزستان ژانر سکوبازی/دونده و در دو استان خراسان رضوی و اصفهان 

بازی های آرکید بیش ترین محبوبیت را دارند.
اما در اس��تان تهران بعد از ژانر ورزش��ی، ژانرهای رانندگی، معمایی، 
استراتژی و سکوبازی/دونده قرار می گیرند. در فارس بعد از ژانر معمایی، 
ژانرهای اس��تراتژی، س��کوبازی/دونده، آرکید و تیراندازی محبوب ترین 
هس��تند. در خوزس��تان بعد از ژانر س��کوبازی/دونده، ژانرهای معمایی، 
اس��تراتژی، ورزشی و رانندگی قرار می گیرند. در استان خراسان رضوی 
بع��د از ژانر آرکی��د، ژانرهای س��کوبازی/دونده، معمایی، اس��تراتژی و 
رانندگی قرار دارند و س��رانجام در اس��تان اصفهان، بع��د از ژانر آرکید، 
ژانرهای س��کوبازی/دونده، معمایی، اس��تراتژی و مدیریت/ شبیه سازی 

محبوب ترین هستند.
در گ��زارش بازی خیزهای 139۶ زمانی که کاربران هر اس��تان برای 
بازی کردن در یک روز صرف می کنند نیز مش��خص شده است. بر این 
اساس، کاربران بازی در خراسان رضوی با صرف 104دقیقه در روز برای 
بازی کردن در مقام نخس��ت هستند، کاربران استان تهران با 97 دقیقه 
در روز، خوزس��تانی ها با 88 دقیقه در روز، کاربران اس��تان فارس با 84 
دقیقه در روز و سرانجام کاربران استان اصفهان با 80 دقیقه در روز در 

رتبه های بعدی قرار می گیرند.
چگونه بازی می کنند؟

برترین برندهای س��خت افزاری برای بازی ک��ردن و خصوصا بازی با 
گوش��ی های هوش��مند و تبلت ها در این پنج اس��تان به این شرح است 
که برند کره ای سامس��ونگ با بیش ترین کاربر در هر پنج استان در رده  
نخست است. سونی در استان های تهران و خراسان رضوی در رده  دوم 
محبوب تری��ن برند قرار دارد و هوآوی در فارس، خوزس��تان و اصفهان 
دومین برند محبوب اس��ت. برن��د لنوو در چهار اس��تان تهران، فارس، 

خراسان رضوی و اصفهان چهارمین برند محبوب است. مایکروسافت در 
سه استان اصفهان، خراس��ان رضوی و فارس پنجمین برند محبوب به 
حس��اب می آید. برندهای اپل و LG نیز به ترتیب در استان های تهران 

و خوزستان، پنجمین برند محبوب کاربران برای بازی کردن هستند.
چه کسانی بازی می کنند؟

توج��ه به نظام رده بن��دی بازی ها یکی از بخش هایی اس��ت که مورد 
تحقیق قرار گرفته و نشان می دهد کاربران بازی در استان اصفهان بیش 
از چهار استان دیگر به نظام رده بندی بازی توجه نشان می دهند. آن ها 
با 35درصد توجه به نظام رده بندی در مقام نخست قرار دارند، تهرانی ها 
با 33درصد در رده  دوم هستند و خراسان رضوی، فارس و خوزستان به 

ترتیب با 25، 20 و 7درصد در رده های بعدی جای می گیرند.
32درصد کاربران اس��تان فارس تا حدودی ب��ه نظام رده بندی توجه 
دارند، خراس��ان رض��وی و اصفهان با 31درصد و ته��ران با 27درصد و 
خوزس��تان 17درصد در رده های بعدی جای دارن��د. بیش ترین میزان 
عدم توجه به رده بندی بازی ها نیز مربوط به اس��تان خوزس��تان است؛ 
7۶درصد خوزس��تانی هایی که بازی می کنن��د، اعتقادی به رعایت نظام 
رده بندی ندارند. فارس با 48درصد، خراسان رضوی با 44درصد، تهران 

با 40 و اصفهان 34درصد در رده های بعدی قرار می گیرند.
موبایل؛ محبوب ترین پلتفرم بازیکنان ایرانی

پلتفرم های��ی ک��ه بازیکنان این پنج اس��تان با آن ها ب��ه بازی کردن 
می پردازند، به حالت کلی به این شرح است که سه پلتفرم اصلی موبایل، 
کنس��ول و رایانه های ش��خصی مورد نظر بوده اند. آمار مش��خص کرده 
ک��ه بیش ترین اس��تفاده از یک پلتفرم مربوط به پلتفرم موبایل اس��ت. 
بیش ترین این اس��تفاده نیز مربوط به استان اصفهان است با 94درصد 
کاربر. تهران با 92، فارس با 91، خراس��ان رضوی با 90 و خوزس��تان با 

82درصد در رده های بعدی جای می گیرند.
کارب��ران کنس��ول های بازی نیز فقط در دو اس��تان درصد باالتری از 
کاربران رایانه های ش��خصی را به خود اختصاص داده اند؛ خوزس��تان با 
12درص��د و تهران 29درصد. در خراس��ان رضوی با 22درصد، اصفهان 
ب��ا 18درص��د و فارس ب��ا 14درصد، کاربران کنس��ولی در مقام س��وم 

ایس��تاده اند. کاربران رایانه های ش��خصی بیش ترین کاربر را در اس��تان 
خراس��ان رضوی دارند، با 35درصد کاربر فعال. فارس با 33، اصفهان با 
31، تهران با 29 و خوزستان با 11درصد در رده های بعدی قرار دارند.

پلتفرم ه��ا به تفکیک از س��ه پلتفرم اصلی باال، ش��امل گوش��ی های 
هوشمند، تبلت، رایانه های شخصی، لپ تاپ و کنسول های بازی هستند. 
در این آمار نیز گوش��ی های هوش��مند در صدر میزان استفاده  این پنج 
اس��تان از یک دیوایس ب��رای بازی کردن قرار دارند. بیش��ترین میزان 
استفاده نیز مربوط به استان اصفهان است با 8۶درصد و کم ترین مربوط 
به خوزس��تان با ۶۶درصد. ولی بیش ترین استفاده از تبلت ها مربوط به 
اس��تان خوزستان است با 38درصد کاربری برای بازی و کم ترین استان 

فارس با 2۶درصد است.
در خراسان رضوی، رایانه های شخصی با 30درصد کاربری برای بازی 
در صدر و در خوزستان با 9درصد در رده  آخر قرار دارند. کاربران استان 
فارس بیش از سایرین از لپ تاپ برای بازی کردن استفاده می کنند که 
رقم 15درصد را نشان می دهد، کم ترین نیز مربوط به استان خوزستان 
اس��ت با تنها 3درص��د کاربری بازی ب��رای لپ ت��اپ. بیش ترین میزان 
کاربری از کنس��ول مربوط به تهران است با 29درصد و کم ترین مربوط 

به خوزستان با 12درصد کاربری.
59درصد بازیکنان تهرانی آنالین بازی می کنند

درصد کاربرانی که در این پنج اس��تان بازی ها را به ش��کل آنالین نیز 
تجربه می کنند به این ترتیب است که کاربران استان تهران با 59درصد 
در رده  اول هس��تند، فارس با 54درصد کاربر آنالین بازی دوم اس��ت، 
خوزس��تان با 49درصد س��وم، خراس��ان رضوی با 44درص��د چهارم و 

اصفهان با 38درصد کاربر آنالین بازی در رده  پنجم قرار دارد.
نرخ اش��اعه  روش های مختلف دس��تیابی به بازی های دیجیتال یا به 
اختصار تهیه و خرید این بازی ها براس��اس تقس��یم بندی به س��ه شکل 
مختلف به دست آمده است؛ سفارش حضوری و دریافت حضوری )مثل 
خرید از یک فروش��گاه( س��فارش آنالین و دریافت آنالین و س��فارش 
آنالین و دریافت حضوری. بیش ترین میزان خرید از روش اول مربوط به 
استان اصفهان است با 90درصد و کم ترین مربوط به استان خوزستان با 

۶1درصد سفارش حضوری و دریافت حضوری.
روش دوم در اس��تان ته��ران طرفدار بیش��تری دارد ب��ا 84درصد و 
کم ترین طرفدار روش سفارش آنالین و دریافت آنالین مربوط به استان 
خوزستان اس��ت با 71درصد. روش سفارش آنالین و دریافت حضوری، 
کم ترین محبوبیت را در بین کاربران این سه استان دارد. ولی بیش ترین 
میزان اس��تفاده از این روش در اس��تان خراس��ان رضوی با 18درصد و 
کم تری��ن نیز در اس��تان اصفهان ب��ا 10درصد بوده اس��ت. آمار و ارقام 
کلی این نظرس��نجی نشان می دهد، بازار بازی در ایران بسیار متکی به 
بازی های موبایلی اس��ت. از طرفی، رشد روزافزون گوشی های هوشمند 
و تبلت ها در ایران توانسته درصد کاربران بازی را به شدت افزایش دهد 
و همین آش��کار می کند که بهترین راه س��رمایه گذاری در صنعت بازی 
در ایران تمرکز برروی س��اخت بازی برای گوش��ی ها و تبلت ها اس��ت. 
وجود یک بازی ایرانی در لیست بازی های محبوب کاربران ایرانی نشان 
می دهد صنعت بازی سازی داخلی با کمی سرمایه گذاری بیش تر قابلیت 

این را دارد که از طریق فروش بازی های بومی نیز درآمدزایی کند. 

نگاهی به گزارش »مرکز تحقیقات بازی های دیجیتال« درباره بازی های رایانه ای در ایران

محبوب ترین بازی رایانه ای ایرانی ها چیست؟

فرصت امروز: صنعت بازی های رایانه ای، صنعتی به نسبت جدید است 
که طی این س��ال ها، در زمینه های مختلفی رشد کرده و امروزه یکی از 
س��ودآورترین صنعت ها محسوب می شود. چنین صنعتی مطمئنا دارای 
جایگاه های ش��غلی متعددی است که هر کدام از جایگاه ها و پست های 
ش��غلی در نوع خود دارای گرایش های متفاوتی هستند. اگر بخواهیم از 
لحاظ نوع و جنس کار، هر جایگاه و هر پست را نیز تقسیم بندی کنیم، 
می توان در کل تمامی ش��غل های صنعت بازی را در دو دسته قرار داد: 
دسته  اول، شغل هایی که ارتباط مستقیم با تولید بازی و محتواهای آن 
دارند. دس��ته دوم، ش��غل هایی که متمرکز بر مدیریت تولید، بازرگانی 
و آزمایش کیفیت بازی هس��تند و به صورت غیرمس��تقیم با تولید بازی 

مرتبط هستند.
صنعت بازی و تولید یک محصول در این عرصه، کار بس��یار پیچیده 
و زمان بری اس��ت که به خودی خود باعث می ش��ود برای پیگیری روند 
تولید، تیم های کوچک و بزرگ تش��کیل ش��وند و جایگاه های ش��غلی 
متفاوتی به وجود بیایند. به طور کلی، جایگاه های شغلی صنعت بازی های 
ویدئویی ش��امل طراح، نویسنده، برنامه نویس، طراح جلوه های دیداری، 
طراح محتوای ش��نیداری، مدیر، آزمایش کننده، بازرگان و روزنامه نگار 
اس��ت. »باشگاه خبرنگاران جوان« در گزارشی نگاهی کرده به مهم ترین 
پس��ت های ش��غلی در صنعت بازی و هر کدام را به  همراه میزان حقوق 

دریافتی معرفی و بررسی کرده است.
 )Animator( انیماتور

 انیماتور در صنعت بازی همیش��ه جایگاه ویژه ای داش��ته است. یک 
انیماتور که گرایشی از تقسیم بندی طراح جلوه های دیداری و در اولین 
دس��ته  تقس��یم بندی کلی نوع ش��غل های صنعت قرار می گیرد، وظیفه  
طراحی انیمیش��ن ها و چگونگی نمایش و پیاده سازی آنها را در بازی ها 
دارد. انیماتور مس��ئول پیاده س��ازی تمامی حرکات شخصیت ها و اشیا 
در بازی هاس��ت و بای��د بتواند آنه��ا را به بهترین ش��کل در بازی مورد 
نظ��ر طراحی و پیاده س��ازی کند و در کنار این م��وارد، محدودیت ها و 

شاخص های موتور گرافیکی بازی را نیز به خوبی بشناسد.
کار بازی س��ازی در کل کاری گروهی است که کامال به صورت تیمی 
انجام می شود و انیماتورها نیز با دیگر طراح ها و برنامه نویسان در تعامل 
هس��تند. یک انیماتور، مس��ئول پیاده س��ازی و طراح��ی تمامی عوامل 
حرکت کننده در فضا و محیط یک بازی اس��ت که گذشته از بحث فنی 
این جایگاه ش��غلی، کس��ی که می خواهد در این جای��گاه فعالیت کند 
می بایست تمامی حرکات و تمامی عوامل حرکت را بشناسد تا به شکلی 

کامال طبیعی آنها را به اجرا در آورد.
تمامی جایگاه های ش��غلی در صنعت بازی دارای س��طح بندی هستند، 
یعن��ی میزان درآمد تازه کاران با کس��انی که تجربه  زی��ادی دارند متفاوت 
است و پست انیماتوری نیز از این قائله مستثنی نیست. هر انیماتور تازه کار 

)یک تا س��ه س��ال تجربه( به عنوان یک طراح جلوه های دیداری، می تواند 
ساعتی نزدیک به 21 دالر )79800 تومان( درآمد داشته باشد که در سال 
ای��ن درآمد به مبلغ تقریبی 45000 دالر می رس��د )171 میلیون تومان( 
گفتنی است این مبلغ ها از منابع آماری در کشورهای فعالی چون آمریکا، 
کشورهای اروپایی، چین و ژاپن گردآوری شده است که هماهنگ با شرایط 
اقتصادی کشورهای شان است. هر یک دالر نیز معادل 3800تومان حساب 
شده که این مبالغ، در پست های مختلف شغلی در کشور معادل های بسیار 
کمتری دارند(. یک انیماتور حرفه ای و باتجربه نیز سه برابر مبالغ ذکرشده 

می تواند درآمد داشته باشد.
)Game Designer( طراح بازی

فرصت های ش��غلی و کس��ب درآم��د در صنعت بازی ه��ای رایانه ای 
چگونه است؟ طراح بازی یکی از مهم ترین جایگاه های شغلی در صنعت 
 )Designing( بازی س��ازی اس��ت که زیرمجموعه  گروه کلی طراحی
اس��ت و در اولین دسته بندی نوع جایگاه ش��غلی در صنعت بازی  قرار 
دارد. بس��یاری،  طراحان بازی را ب��ا طراحان جلوه های دیداری در یک 
گروه قرار می دهند و همگ��ی را طراح )Designer( می نامند، اما یک 
طراح بازی کار اصلی که انجام می دهد صرفا طراحی جلوه های دیداری 
نیس��ت. طراح یک بازی، به معنای واقعی کلمه، بازی را از پایه طراحی 
می کن��د و جز به جز تمامی بخش های بازی منجمله عناصر داس��تان و 
گیم پلی را طراحی می کند و با دیگر اعضای تیم در ارتباط است تا روند 

ساخت مطابق با طراحی وی پیش برود.
ط��راح بازی در واقع می تواند خالق آن نیز نامیده ش��ود و باید فردی 
خ��الق که با تفک��ر و برنامه ریزی قابلیت نوآوری دارد برای این پس��ت 
انتخ��اب ش��ود؛ زیراکه تمام��ی ویژگی های پای��ه ای ب��ازی را  خود او 
طراحی می کند. عالوه بر موارد ذکرش��ده، طراح بازی باید مهارت هایی 
)حداقل پای��ه ای( در زمینه  طراحی جلوه های دیداری، برنامه نویس��ی، 
داستان نویس��ی و مهارت های ارتباط اجتماعی ب��رای بازگویی ایده ها و 

کار تیمی را دارا باشد.
درآمد س��االنه طراحان بازی به ص��ورت میانگین ۶8000 دالر )258 
میلیون و 400 تومان( اس��ت که با توجه به میزان س��ابقه و تجربه فرد 
متغیر اس��ت. طراحی بازی نیز در صورت تقسیم بندی گسترده می تواند 
دارای گرایش های��ی چون طراح منوی بازی، ط��راح جلوه های دیداری 

مفهومی و پایه ای بازی و طراح مراحل و محیط های بازی باشد.
)Production Manager( مدیر تولید

مدیر تولید یک بازی ویدئویی در گروه جایگاه ش��غلی مدیریت و در 
دس��ته بندی دوم نوع ش��غل در  این صنعت قرار می گیرد که رابطه ای 
مس��تقیم با تولی��د محتوای بازی ن��دارد. یک جایگاه ش��غلی می تواند 
عناوین متفاوت دیگری نیز داش��ته باشد، برای مثال، دیگر عناوینی که 
برای این جایگاه شغلی استفاده می شود عبارتند از: دستیار تولید، مدیر 

پروژه، تولیدکننده ارشد و....
مدیر تولید یا دستیار تولید یک پروژه بازی سازی، مسئول نظم دادن 
به کار و نظارت بر پیش روی روند کار با کیفیت مطلوب است. کسی که 
وظیفه  مدیریت ساخت یک بازی را برعهده می گیرد، می بایست حداقل 
آش��نایی را با صنعت بازی های ویدئویی داش��ته باش��د و از مهارت های 
اجتماع��ی خوبی برخوردار باش��د ت��ا بتواند اعضای تی��م را به خوبی با 
یکدیگر هماهنگ کند، با ناش��ران ارتباط برقرار کند، با دیگر سازندگان 
و هم��کاران نیز بتواند در صورت نیاز همکاری کند و در جلب رضایت و 

قانع کردن افراد ماهر باشد.
کسی که در پست تولیدکننده )Producer( در یک تیم بازی سازی 
مش��غول به کار می ش��ود، بس��ته به میزان تجربه می تواند ساالنه 50 تا 
100 هزار دالر )190 میلیون تا 380 میلیون تومان( درآمد داشته باشد 
و بخشی از کار این جایگاه شغلی نیز مدیریت بودجه و مسائل مالی در 

روند ساخت بازی است. 
)Game Programmer( برنامه نویس بازی

یک برنامه نویس بازی نقش اساس��ی در تولید محتوای یک بازی دارد 
و این مهم نشان دهنده ارتباط مستقیم برنامه نویسان در تولید یک بازی 
ویدئویی اس��ت. برنامه نویس��ان چگونگی کنترل بازی توسط مخاطب و 

روند گیم پلی آن را پیاده سازی می کنند.
برنامه نویس��ان باید به زبان های برنامه نویسی چون سی شارپ، جاوا و 
دیگر زبان ها مسلط باشند و درک درست و عمیقی از گیم پلی یک بازی 
ویدئویی داش��ته باش��ند. برنامه نویس های موفق، معموال در کدنویسی 
برای  چند پلتفرم  مختلف غیر از رایانه های ش��خصی مانند کنسول های 
خانگ��ی بازی ماهر هس��تند؛ کدنویس��ی ب��رای پلتفرم ه��ای مختلف، 
متف��اوت اس��ت و هر کدام جزیی��ات خاص خ��ود را دارد؛ عالوه بر این 
مهم، برنامه نویسی بازی نیز دارای چند گرایش مانند برنامه نویسی ابزار 
AI Pr o( برنامه نویسی هوش مصنوعی ،)Tools Programmer(
Middleware Progra o( برنامه نویسی میان افزار ،)grammer
mer( اس��ت. درآمد هر برنامه نویس ماهر به صورت س��االنه و میانگین 

می تواند 110 هزار دالر )418 میلیون تومان( باشد.
)Narrative Designer( طراح روایت

 Narrative( ط��راح روایت با عناوین دیگری چون نویس��نده روایت
Copywriter( و عن��وان س��اده  نویس��نده )Writer( نیز ش��ناخته 
می ش��ود که می توان گفت در ارتباط مس��تقیم با روند ساخت و تولید 
بازی اس��ت. نویسنده یک بازی، فقط نویسنده  داستان و روایت قصه  آن 
نیس��ت، بلکه به معنای واقعی نویسنده بازی اس��ت. نویسنده  یک بازی 
ویدئوی��ی، تمام جزیی��ات و اتفاقات درون و بیرون دنی��ای آن بازی را 
به قلم می آورد؛ از دیالوگ های شخصیت ها گرفته تا موانع روبه روی آنها 
در بازی و کوچک ترین جزییات منوی بازی. یک بازی ویدئویی، قبل از 

اینکه به هر مرحله ای از تولید برس��د، توسط نویسنده  یا نویسنده هایی 
)در تیم های بزرگ تر( روی کاغذ با کامل ترین جزییات نوش��ته می شود. 
این جایگاه شغلی به صورت متوسط نیز بیش از دیگر پست های موجود 
و رای��ج در این صنعت درآمد دارد، البت��ه اگر بازی یک محصول موفق 
بشود. نحوه  دریافت حقوق نویسندگان بازی ها با دیگر پست ها متفاوت 
اس��ت و آنها معم��وال بعد از انتش��ار بازی حق الزحمه خ��ود را دریافت 
می کنن��د که بس��ته به موقعی��ت و موفقیت بازی، مبلغ دریافتی ش��ان 
حساب می ش��ود. نویس��ندگان بازی های موفق تا 200هزار دالر )7۶0 
میلیون دالر( و حتی بیش��تر نیز درآمد داشته اند که این مهم به خودی 

خود نشان دهنده  اهمیت این پست در صنعت بازی سازی است.
)Journalism( روزنامه نگاری بازی های ویدئویی

روزنامه نگاری، خبرنگاری و نویس��ندگی برای هر صنعت و هر رسانه ای 
یک ش��غل مناس��ب محسوب می ش��ود که صنعت بازی ها نیز از این قائله 
مستثنی نیست. واضحا این جایگاه شغلی ارتباطی مستقیم با تولید بازی ها 
ندارد و طبق تحقیقاتی که در تمام کش��ورهای دنیا انجام ش��ده، وضعیت 
ساختاری ش��غلی مطبوعات و رسانه های بازی های ویدئویی تقریبا به یک 
شکل است، ولی وضعیت درآمدها و حیث مادی این جایگاه کمی متفاوت 
اس��ت. در تمامی کشورها و کشور ما، اکثر نویسندگان و فعاالن این حوزه 
به صورت پاره وقت خبرنگاری و نویسندگی می کنند که استخدام رسمی نیز 
نیستند و درآمد آنها نیز براساس مهارت و بیشتر براساس تجربه  آنها حساب 
می شود. درآمد هر نویسنده و خبرنگار پاره وقتی که استخدام رسمی نیست 
)به اصطالح Freelancer( به صورت س��االنه ۶0 هزار دالر )228 میلیون 
تومان( است که به خودی خود با احتساب کسر مالیات از آن و عدم وجود 
بیمه  س��المت و بیمه کار مبلغ کمتری می شود. خبرنگاران و نویسندگان 
تمام وقت و اس��تخدامی رسمی انواع خبرگزاری ها و مطبوعات بازی ها، در 
پایین ترین رده  و سطح شغلی در تیم تحریریه، به صورت ساالنه حدود 30 
هزار دالر )114 میلیون تومان( درآمد دارند که این مبلغ برای نویسندگان و 
ویراستار های باتجربه تری که در مقام های باالتری در تیم های تحریریه خود 

قرار دارند تا 100 هزار دالر )380 میلیون تومان( نیز می رسد.
نتیجه گیری

برای صنعت نوپای بازی های ویدئویی که ارائه دهنده  اصلی س��رگرمی 
تعاملی مدرن اس��ت، این تعداد از فرصت های ش��غلی که روز به روز در 
حال افزایش و تغییر هس��تند و میانگین 90 هزار دالری )342میلیون 
تومان��ی( درآمد هر فرد فعال در جایگاه های مطرح ش��غلی این صنعت، 
نش��ان دهنده  رش��د روزافزون صنعت بازی ه��ای ویدئویی و فرصت های 
س��رمایه گذاری بیش��تر در آن است. نیاز اس��ت تا با تالش بیشتر برای 
س��ازماندهی و بخش��یدن نظ��م به جایگاه های ش��غلی و س��اختارهای 
تیم های بازی سازی کش��ور، هر روز به روند صعودی، چه از حیث رشد 

معنوی و چه رشد مادی، صنعت بازی در دنیا نزدیک تر شویم. 

فرصت های شغلی در صنعت بازی های رایانه ای چگونه است؟

صنعت پرسود بازی های رایانه ای
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چن��د روز بعد از نشس��ت وزیران خارجه ای��ران و 1+4 در نیویورک، 
محمدج��واد ظریف، وزی��ر امور خارجه از رونمایی س��ازوکارهای تبادل 
بانک��ی و تجاری میان ای��ران و اروپا تا قبل از 13 آب��ان خبر داد و روز 
گذش��ته نیز از دس��تیابی به توافق نفتی با اروپا س��خن گفت. به گفته 
ظریف، ایران به بس��تن قرارداد نفتی جدید با کشورهای اروپایی نزدیک 

شده است.
براساس آنچه نیویورک تایمز گزارش داده است، وزیر امور خارجه در 
جم��ع خبرنگاران اعالم کرد که تهران علی رغ��م تحریم های آمریکا، در 
حال دستیابی به توافقی نفتی با کشورهای اروپایی است. او همچنین در 
این گفت وگوی یک س��اعته با خبرنگاران درباره مسائل دیگری از جمله 
»سیس��تم مالی جدید اتحادیه اروپا برای کمک به ایران« سخن گفت. 
به گفته او، این سیس��تم برای ماست تا نفت مان را به فروش برسانیم و 

پیشرفت کنیم.
به گزارش ایس��نا، محمدجواد ظری��ف روز جمعه نیز از توافق 7 بانک 
مرکزی اروپایی برای اجرایی ش��دن »سازوکار ویژه مالی« تا قبل از 13 
آبان خبر داده و گفته بود: حداقل 7 بانک مرکزی اروپایی توافق کرده اند 
که یک راه��کار ویژه مالی را برای ارتباط با ایران ایجاد کنند، راهکاری 
که قرار اس��ت در آینده به موسسه ای تبدیل شود که خود اروپایی ها را 

نجات دهد.
وی گفت: آنچه که به مس��اله ایران مربوط است، در آینده ای نزدیک 
انجام می ش��ود، اما آنچه که آنها می خواهند که فراتر از ایران بتواند کار 

کند، ممکن است زمان بیشتری طول بکشد.
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز روز جمعه 
در نیویورک اعالم کرد که براساس مذاکراتی که با اروپایی ها انجام شده 
اس��ت، س��ازوکارهای تبادل بانکی و تجاری با ایران تا ش��روع دور دوم 

تحریم های آمریکا در 13 آبان اجرایی خواهد شد.
فدری��کا موگرین��ی، رئیس سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپ��ا نیز در 
گفت وگویی بعد از نشس��ت وزیران خارجه ای��ران و 1+4 گفت: راهکار 
ویژه مالی فقط برای اروپا نیست، بلکه به گونه ای است که سایر کشورها 
و شرکت هایی که با ایران تعامل مالی دارند بتوانند پول را به این حساب 

واریز کنند و هزینه های صادرات را نیز از این حساب برداشت کنند.
براس��اس بیانیه مش��ترک نشس��ت وزیران خارجه ایران و 1+4 که با 

حضور نماینده اتحادیه اروپا هفته گذش��ته در نیویورک برگزار ش��د، با 
توج��ه به فوریت و ضرورت حصول به نتای��ج ملموس، وزرای خارجه از 
پیش��نهادات عملی برای حفظ و توس��عه کانال ه��ای پرداخت و به طور 
مشخص ابتکار تاسیس یک »سازوکار ویژه« برای تسهیل پرداخت های 
مربوط به صادرات )ش��امل نفت( و واردات ای��ران، که فعاالن اقتصادی 
را در تعقیب تجارت مش��روع با ایران مساعدت کرده و به آنها اطمینان 

مجدد می دهد، استقبال کردند.
آنه��ا همچنین ب��ر اراده قوی خود ب��رای حمایت از فعالیت بیش��تر 
برای عملیاتی کردن فوری این »س��ازوکار وی��ژه « در کنار تداوم تعامل 
با ش��رکای منطق��ه ای و بین المللی تصریح کردند. بنا ب��ر این گزارش، 
این سازوکار ویژه ش��امل مباحث بانکی، نفت و انرژی، دعوت و تشویق 
شرکت ها و موسسات متوسط اروپایی و دیگر کشورها به تعامل با ایران، 
بانک  س��رمایه گذاری و قانون انس��داد )قانون مقابله ب��ا تحریم های فرا 

سرزمینی ایاالت متحده را از سر بگیرد( و . . . است.
موض��وع س��ازوکار ویژه تس��هیل پرداخت های مربوط ب��ه صادرات و 
واردات ایران، ابتدا از س��وی فرانس��وی ها پیش��نهاد ش��د اما از آنجایی 
که این کش��ورها از واکنش آمریکا و تهدیدهای بعد از آن می ترس��یدند 
نتوانستند به تنهایی جلو بیایند. در عین حال باید گفت چین و روسیه 
نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده و در ارائه و پیشبرد پیشنهادات و ایده ها 

به خوبی عمل کرده اند.
به نظر می رسد اکنون سه کشور اروپایی با همراه کردن تعداد دیگری 
از کش��ورهای اروپایی ریس��ک ایجاد چنین س��ازوکاری ک��ه با انتقاد و 
عصبانی��ت مایک پمپئو وزیر امور خارجه و جان بولتون مش��اور امنیت 

ملی آمریکا همراه شد را در میان خود تقسیم کنند.
عالوه بر این گفته می ش��ود، بدنه بوروکراتی��ک و اقتصادی و تجاری 
و مالی اتحادیه اروپا که برخالف بدنه سیاس��ی آن در پنج ماه گذش��ته، 
خاموش بوده اکنون وارد کار ش��ده اس��ت و موضوع اجرایی ش��دن این 
س��ازوکار به جدیت در راهروهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اتحادیه 

جریان یافته است.
همان طور که گفته ش��ده است،  س��ازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران 
در گام نخس��ت تعامالت تجاری ایران و اروپا را ش��امل می ش��ود اما در 
گام بعد که کمی زمان بر اس��ت، کشورهای دیگر به ویژه خریداران نفت 

و س��ایر محصوالت ایران می توانند از این طریق به واردات و صادرات با 
ای��ران بپردازند بدون این که از تحریم ه��ا و تهدیدهای احتمالی آمریکا 
ترسی داشته باش��ند. اروپایی ها در این زمینه مذاکرات جداگانه ای را با 

کشورهای مهم که خریدار نفت و انرژی ایران هستند شروع کرده اند.
موضوع فروش نفت و س��ایر محصوالت و مش��تقات آن و انتقال پول 
نفت به کشور از مهم ترین محورهای مذاکرات ایران و 1+4 بعد از خروج 
آمری��کا از برجام و تالش برای حفظ این توافق بین المللی اس��ت که از 
جمله مهم ترین دستورات و شروط مقام معظم رهبری برای باقی ماندن 

ایران در برجام است.
بنا به گفته برخی مناب��ع مطلع، چین مهم ترین خریداران نفت ایران 
با وجود تهدیدات آمریکا و فش��ارهای ش��دیدی  که این کش��ور به طور 
سازمانی و حتی فردی به مس��ئوالن و مقامات این کشورها در ماه های 
گذشته برای ممانعت از خرید نفت ایران انجام داده اند، قول داده اند که 
در صورت شروع تحریم ها و وجود سازوکاری که بتوانند پول نفت را به 
یورو پرداخت کنند نه پول رایج کشورشان، این کار را انجام خواهند داد. 
از این رو در حال حاضر موضوع مهم برای ایران وجود یک مس��یر مالی 
و پولی قابل اطمینان اس��ت. با توجه به این که مس��اله مهم اکنون برای 
ایران وجود یک مس��یر مطمئن مالی و پولی ب��رای انتقال پول نفت به 
کشور است، اخبار مربوط به اجرایی شدن سازوکار تسهیل پرداخت های 
بانکی از س��وی اروپایی ها و مقامات کشورمان می تواند در کاهش اثرات 
بازگش��ت تحریم های آمریکا که در مقایس��ه با دوره قبل در س��ال 91 
به مراتب س��خت تر و ش��دیدتر خواهد بود، موثر باشد و بازار ایران را تا 
حدودی از هرج و مرج و التهاب دور کند. س��ازوکار ویژه مالی که اروپا 
س��عی در ایجاد و اجرایی کردن آن دارد، هدف��ی فراتر از موضوع ایران 
را دنب��ال می کند؛ اروپا در اثر برجام متوجه ش��د تا چه اندازه به آمریکا 
وابس��ته است و در رس��انه ها و مواضع مقامات رسمی ش��ان در سطوح 
مختلف این مس��اله به وضوع دیده ش��د. آنها امروز از این که اروپا هیچ 
کارت اعتباری مستقلی ندارد نگران هستند. آنها به خوبی می دانند اگر 
آمری��کا تصمیم بگی��رد اروپا را تحریم کند عمال س��وئیفت حتی با آنها 
کار نمی کن��د و تحریم ه��ا آنها را فلج خواهد کرد. هرچند این مس��ائل 
مش��کالت ایران نیست اما واقعیت این اس��ت که در برابر سیاست های 

یک جانبه گرایانه آمریکا، همه در یک کشتی هستیم.   

ظریف: تهران در حال دستیابی به توافقی نفتی با اروپا است

زنگ ها برای نجات برجام به صدا درآمد

ی��ک فعال بخ��ش خصوصی گفت اجماع جهانی فع��ال علیه ما وجود 
ن��دارد و فقط آمریکا با ما طرف اس��ت و اتحادیه اروپا در حرف و عمل 
ط��رف ما را می گیرد و س��ازمان ملل نیز با کش��ور ما مش��کلی ندارد، 
بنابراین آنچه که قرار است در آبان ماه اتفاق بیفتد یک اقدام یک جانبه 
آمریکایی علیه ما محس��وب می شود. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران  و 
چی��ن در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنالی��ن، درباره تحریم هایی که از 
م��اه آینده از س��وی آمریکا عیله ایران اعمال خواهد ش��د و تبعات این 
مساله در بازار و تاثیر بر بخش خصوصی گفت: در این مورد به اصطالح 
گرگ باران دیده ایم زیرا تحریم را یک بار تجربه کرده ایم و تبعات آن را 
دیده ایم و باید ارزیابی های ما نیز براساس دوره قبلی باشد و این میزان 
وحش��ت که در جامعه ایجاد ش��ده،  درست نیس��ت و من این نگرانی را 
نداشته و این میزان وحشت را نمی بینم و جزو گروه خوش بین ها هستم. 
مجیدرضا حری��ری تصریح کرد:  بنده معتقدم دفع��ه قبل که تحریم 
ش��دیم )در اواخر س��ال 91 و 92(؛ اجماع جهانی علیه ما وجود داشت 
یعنی هم اتحادیه اروپا هم شورای امنیت سازمان ملل و هم آمریکا علیه 
ما دست به تحریم زده بودند؛ آن وضعیت را دیده ایم به طوری که اواخر 
91 و اوایل 92 ش��دت تحریم ها س��بب ش��د تا فروش نفت به زیر یک 
میلیون بشکه برسد، اما االن تمام پیش بینی های بنده نشان می دهد که 

اتفاق آن س��ال ها نمی افتد و اجماع جهان��ی فعال علیه ما وجود ندارد و 
فقط آمریکا با ما طرف است و اتحادیه اروپا در حرف و عمل طرف ما را 
می گیرد و س��ازمان ملل نیز با کشور ما مشکلی ندارد، بنابراین آنچه که 
قرار اس��ت در آبان ماه اتفاق بیفتد یک اقدام یک جانبه آمریکایی علیه 

ما محسوب می شود. 
پیامدهای تحریم های آبان ماه 

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: بنده قصد ندارم این ش��رایط را 
کوچک نشان دهم و حتما این تحریم ها تبعات دارد و به حتم شرکت ها 
و بانک های ب��زرگ با ما کار نمی کنند،  حتم��ا محدودیت هایی برای ما 
ایجاد می ش��ود اما حداکثر مانند دفعه قبل خواهد ش��د بنابراین میزان 
وحش��ت از نوع اتفاقی که قرار است بیفتد به نظرم بیشتر و باالتر است. 
یکی از دالیل آن می تواند این باش��د که دفعه قبل مردم نمی دانس��تند 
قرار اس��ت چه اتفاق��ی بیفتد در نهای��ت خیلی نترس��یدند، اما اکنون 
نش��انه ها را دیده اند و ش��اید دچار ترس بیشتری ش��ده اند و علت دیگر 
این است که دولت ظاهرا در صدد دادن آرامش به بازار و مردم نیست. 

وظایف دولت در مقابل تحریم ها 
وی ادامه داد:  در این ش��رایط دولت باید اطمینان را به صورت عملی 
و ن��ه فقط حرف به م��ردم دهد که قادر به تامی��ن نیازهای اولیه مردم 

اس��ت و در عمل طی 5 یا ۶ماه گذشته دولت عکس این مساله را نشان 
داده و آنچنان سیاس��ت گذاری های متناقض در تجارت فرامرزی و بازار 
ارز داش��ته که باعث سردرگمی ش��ده، به طوری که در 150 روز بیش 
از 50 بخش��نامه و دس��تورالعمل و مصوبه در مورد تجارت خارجی،  ارز،  
واردات و صادرات و... داش��ته ایم که این کار سبب القای بی اعتمادی در 
جامعه ش��ده و نش��ان داده که دولت آمادگی مقابله با تحریم را الاقل از 
نظر ذهنی هم ندارد و نتوانس��ته به این آمادگی دست پیدا کند و آن را 

به جامعه منتقل کند.
وی خاطرنش��ان ک��رد:  ی��ک زمانی از آن س��وی بام افت��اده بودیم و 
می گفتیم تحریم ها هیچ اثری ندارد و اکنون از آن س��و در حال سقوط 
هس��تیم که تحریم را به گونه ای بزرگ کرده ای��م که تحریم به دغدغه 

اصلی مردم عادی جامعه تبدیل شده است. 
حریری گفت:  هیچ کدام از این روش  ها درس��ت نیس��ت و باید به این 
س��مت برگردیم که به جامعه آرامش و اطمینان دهیم که تحریم ها به 
اندازه خود تاثیر دارد و وظیفه مدیریت جامعه این است که سناریوهای 
مختل��ف برای دوران مختلف تحریم را از قبل طراحی کرده باش��د و تا 
بتواند با تبعات تحریم ها به صورت منطقی مواجه شود و اثر منفی روی 

اقتصاد و جامعه را به حداقل برساند. 

وظایف دولت در مقابل تحریم های آمریکا چیست؟

تبعات تحریم های آبان ماه 

یادداشت

محبوبیت ها و محدودیت های ارزهای 
رمزنگاری شده

ارزهای دیجیتال یا رمزنگاری ش��ده از ابتدا بیش��تر به عنوان ذخیره 
ارزش در نظر گرفته می شدند. این ارزها بیشتر در سرمایه گذاری مورد 
توجه قرار گرفت و کمتر در معامالت کاربرد داش��ت. در ماه های اخیر 
ام��ا امکانات الزم برای اس��تفاده از این ارزه��ا در معامالت مختلف در 
دنیا فراهم ش��ده و می ت��وان از ارزهای رمزنگاری ش��ده برای پرداخت 
هزینه هایی مثل رزرو هتل یا تهیه بلیت استفاده کرد، بنابراین استفاده 
از ارزهای رمزنگاری ش��ده برای مب��ادالت و تراکنش مالی یک پدیده 
تازه اس��ت. ارزهای رمزنگاری شده در ایران هم مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. با توجه به محدودیت های مالی که اکنون در کشور وجود دارد 
ارزهای رمزنگاری شده این ظرفیت را دارد که در تسویه معامالت مالی با 
شرکای خارجی مورد استفاده قرار بگیرد، اما با وجود همه ظرفیت های 
پیش بین��ی ش��ده، محدودیت هایی هم در این باره وج��ود دارد. اولین 
محدودیت این که حجم ارزش بازار این ارزها به اندازه ای نیست که در 
معامالت بزرگ کاربرد داش��ته باشد. از سوی دیگر این استفاده از این 
ارزها فراگیر نیست. این محدودیت نه تنها در ایران بلکه در دیگر کشورها 
هم وجود دارد. بسیاری از طرف های تجاری ما با ارزهای رمزنگاری شده 
آشنایی ندارند تا بتوان از این ارزها به طور گسترده استفاده کرد. غیر از 
این در زمینه قانون، مقررات و زیرساخت های الزم که امکان استفاده از 
این ارزها به طور گسترده را ایجاد کند نیز محدودیت هایی وجود دارد.

با وج��ود ای��ن محدودیت ه��ا ام��ا جذابی��ت اس��تفاده از ارزهای 
رمزنگاری ش��ده باالس��ت. امکان اس��تفاده از این ارزها ب��رای فعاالن 
اقتصادی با فراهم کردن زیرساخت های قانونی، اصالح محدودیت های 
بان��ک مرکزی و آموزش تجار ممکن اس��ت. فع��االن اقتصادی باید با 
ماهیت ارزهای رمزنگاری ش��ده و ارتباط آن با کس��ب وکار آشنا شده 
و آن را بفهمن��د. پس از این می توان با ایج��اد نرم افزارهای الزم برای 
اس��تفاده و تبدیل ارزهای رمزنگاری ش��ده از این ارزه��ا در مبادله با 
ش��رکای خارجی اس��تفاده کرد. بر این اساس پیش بینی می شود که  
در س��ال های آینده با تقویت زیرساخت های فنی و مقرراتی استفاده 
مبادالتی از این ارزها به رشد قابل توجهی برسد. کمیسیون بازار پول 
و س��رمایه اتاق تهران با توجه به اهمیت ای��ن موضوع و کارکردهای 
پیش بینی شده برای ارزهای رمزنگاری شده، جلسه های متعددی را به 
بررسی شرایط، ظرفیت ها، مشکالت و ریسک های استفاده از این ارزها 
اختصاص داده است. در این جلسه ها موضوع ارزهای رمزنگاری شده با 
دعوت از کارشناس��ان مختلف بررسی و نظرات دریافت و جمع بندی 
شده اس��ت. براس��اس همین ارزیابی ها، با موافقت رئیس اتاق تهران 
مقرر شد که مرکز ارزهای رمزنگاری شده در این اتاق  راه اندازی شود.  
برای این مرکز دو وظیفه اصلی در نظر گرفته ش��ده است. وظیفه اول 
آش��نایی کاربران با ارزهای رمزنگاری شده و آموزش فعاالن اقتصادی 
درباره ادبیات و کارکردهای آن اس��ت. از سوی دیگر این مرکز وظیفه 
دارد برای ایجاد هم افزایی بین کارشناسان و متخصصانی که در حوزه 
توسعه نرم افزارهای مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده فعالیت می کنند؛ 
یعنی ارزیابان سیس��تم معامالتی و معدن کاوی این ارزها، تالش کند. 
تالش اتاق تهران این اس��ت که کارشناسان این حوزه در یک مرکز با 
یکدیگر در ارتباط بوده و با همکاری یکدیگر به استفاده از ظرفیت های 
ارزهای رمزنگاری شده کمک کنند. بررسی ها نشان می دهد که تالش 
متمرکزی برای ساماندهی ارزهای رمزنگاری شده در کشور وجود ندارد 
و فعاالن اقتصادی و کارشناسان به طور انفرادی در این حوزه فعالیت 
می کنند. در چنین شرایطی مرکز ارزهای رمزنگاری شده در اتاق تهران 
می تواند به تمرکز انرژی کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می کنند 
کمک کند. موضوع دیگری که در مورد آن برنامه ریزی ش��ده تدوین 
مقررات اجرایی درباره ارزهای رمزنگاری شده است. اکنون مقرراتی در 
این باره وجود ندارد اما مرکز می تواند به تدوین آیین نامه هایی که منافع 

بخش خصوصی در آن دیده می شود، کمک کند.

دستگاه ناظر بازار پول ابالغ کرد
بانک ها باید اضافه برداشت از بانک مرکزی را 

تسویه کنند
رئیس کل بانک مرکزی، با ابالغ بخشنامه ای خطاب به بانک ها، آنها را 
ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب  جاری نزد این بانک کرد. 
عبدالناصر همتی، در این بخش��نامه آورده است: در صورت عدم انجام 
اقدامات جدی در راس��تای کاهش و نهایتاً تسویه مانده اضافه برداشت 
از حساب  جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اهداف 
اقتصاد کالن سیاس��ت گذاری پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای 
جلوگی��ری از آن می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک موردنظر 
ش��ود. در ادامه این بخشنامه تصریح شده اس��ت: اعطا/ ایجاد هرگونه 
تسهیالت /تعهدات )به استثنای تسهیالت قرض الحسنه موضوع تکالیف 
و مقررات ابالغی( یا مصرف منابع تجهیزشده در هر شکلی که به منزله 
مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
که دارای اضافه برداش��ت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری 
است بانک ها/مؤسس��ات اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از حساب 
 جاری نزد بانک مرکزی پیش از هرگونه مصرف منابع تجهیزشده، نسبت 
به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب 
یادش��ده نسبت به تخصیص منابع در قالب تس��هیالت و ایجاد تعهد 
اقدام کنند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی 
برای انضباط و تورم آورده اس��ت: عملکرد برخی از بانک ها و مؤسسات 
اعتباری در ماه های اخیر نش��انگر اس��تمرار و بعضاً افزایش ناترازی در 
مدیری��ت منابع و مصارف بوده، به نحوی که مانده حس��اب  جاری آنان 
نزد بانک مرکزی کماکان منفی است، بدون شک این موضوع در تضاد 
آش��کار با اهداف بانک مرکزی و سیاس��ت های کنترل تورم است. وی 
تأکید کرده است: این امر موجب شد تا مسائل و مشکالت ناشی از عدم 
مدیریت صحیح منابع و مصارف بانک ها و مؤسسات اعتباری به ترازنامه 
بانک مرکزی تحمیل شود که عالوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی 
باالیی مواجه کرده است در شرایط  کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی 
ش��دیدی را به همراه داش��ته که این مهم به هیچ وجه با مصالح کشور 

سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست. 
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یادداشت

در ش��رایطی که قیمت دالر در هفته گذش��ته به مرز 20 هزار تومان 
رس��ید و از ابت��دای همین هفت��ه روی 17 تا 18 هزار توم��ان معامله 
می ش��ود، عصر ش��نبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی ک��ه با حضور 
س��ران س��ه قوه تش��کیل جلس��ه داده بود تالش کرد تا راهکارهایی را 
برای برون رفت از ش��رایط کنونی مص��وب و جلوی تالطم ها و موج بلند 
افزایش قیمت ارز را س��د کند؛ سه گانه ای که شامل »افزایش اختیارات 
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز«، »استفاده از ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی« و »آزادس��ازی واردات اس��کناس ارز به هر میزان به کشور« 
می شود. البته این سه محور برای ساماندهی بازار در شرایطی به عنوان 
راهکارهایی جدید ارائه شد که پیش از این هم حداقل تالش هایی برای 
کمک گرفتن از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در س��امانه نیما صورت 

گرفته بود و دولت واردات ارز را آزاد کرده بود.
سه گانه ای برای مدیریت بازار ارز

محمدرض��ا پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس که در 
جلسه عصر روز شنبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور داشت؛ 
می گوی��د یکی از دالیل افزایش نوس��انات ن��رخ ارز در هفته های اخیر 
رویکرد منفعالنه بانک مرکزی بوده اس��ت. به گفته او، »مقرر شد بانک 
مرک��زی با بهره  گیری از عملیات ب��ازار باز ارزی، عنان بازار را در اختیار 
گیرد تا از میزان التهابات کاس��ته ش��ود. این تصمیم باعث خواهد ش��د 

سطح قیمت های غیرواقعی در بازار فروکش کند.« 
 مناب��ع اصل��ی ک��ه بانک مرک��زی ب��رای آنچه ب��ه گفت��ه او گرفتن
»عنان بازار« محسوب می شود در واقع منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی 
حاص��ل از ف��روش نفت و کمک گرفت��ن از ارز ص��ادرات غیرنفتی فعاالن 
اقتصادی اس��ت. در ماه های گذش��ته باوجود اینکه مشکالت ارزی اقتصاد 
ای��ران را با چالش ه��ای جدی رو به رو کرد، دولت همیش��ه تالش کرد تا 

اعالم کند که در بازار مداخله مستقیم نخواهد کرد و برای پایین آوردن 
قیمت ه��ا ارز دولتی به بازار تزری��ق نمی کند و این موضوع را خط قرمز 
خود و حراج منابع ارزی کشور دانست ولی در مقابل این سیاست تالش 
کرد تا با استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و اجبار شرکت ها به 
ارائه ارز خود در س��امانه های راه اندازی شده همچون نیما، ارز مورد نیاز 
بازار را تامین و قیمت را کنترل کند؛ اقدامی که در عمل شکست خورده 
اس��ت و نوس��انات هر روز ارز و عدم تمایل فعاالن اقتصادی به ارائه ارز 

حاصل از صادرات شان در این سامانه؛ نشانه این موضوع است.
ورود بانک مرکزی به تنظیم گری بازار ارز

البت��ه در جلس��ه روز ش��نبه همزم��ان ب��ا اینک��ه مق��رر ش��د کلیه 
صادرکنندگان غیرنفتی موظف هس��تند ظرف سه ماه پس از صادرات، 
منابع حاصل از صادرات را یا در س��امانه نیما عرضه کنند و یا با ترتیبی 
که بانک مرکزی اتخاذ می کند به چرخه اقتصادی کش��ور عرضه کنند؛ 
اعالم ش��د که مرکزی به منظور تس��هیل ورود ارز حاصل از صادرات و 
تقویت جریان ورودی بازار ارز، سیاس��ت های تش��ویقی را ابالغ خواهد 
کرد. سیاست هایی که باید دید نتیجه بخش خواهد بود؟ عالوه بر این ها 
باتوج��ه به این ش��رایط حاال باید دی��د منظور از مصوبه ش��ورای عالی 
هماهنگ��ی اقتص��ادی در ارتباط با »ورود بان��ک مرکزی به تنظیم گری 
بازار ارز« و دادن اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی برای »مدیریت و 

بازارسازی ارزی« چیست و آیا راهگشا خواهد بود؟
همزم��ان با این تحوالت محمود واعظی، رئی��س دفتر رئیس جمهور 
ه��م با حضور در برنام��ه گفت و گوی ویژه خبری اعالم کرد که »دولت 
دنبال پایین آوردن قیمت ارز اس��ت و قیم��ت ارز قطعا پایین می آید.« 
البت��ه پایین آمدن قیمت بازار به همراه ثب��ات و مدیریت آن به اعتقاد 
کارشناس��ان مهم اس��ت و نه اینکه با اقدامات دستوری قیمت ارز برای 

چن��د روز و هفته پایی��ن بیاید و بعد به ص��ورت ناگهانی جهش دوباره 
داشته باشد.

فروش ارز خدماتی با ساز و کار جدید در 11 بانک
در همین حال، بانک مرکزی از فروش ارز خدماتی با ساز و کار جدید 
در 11 بان��ک عامل خبر داد. مهدی کس��رایی پور، مدیرکل سیاس��ت ها 
و مق��ررات ارزی بان��ک مرکزی اعالم کرد که براس��اس بخش��نامه ها و 
بخش س��وم مجموعه مقررات ارزی بان��ک مرکزی مصارف ارز خدماتی 
)غیربازرگان��ی( احص��ا ش��ده که برخ��ی از این مصارف به ص��ورت نقد 

)اسکناس( و برخی به صورت حواله قابل پرداخت هستند.
او درب��اره برنامه جدید بان��ک مرکزی برای تامی��ن ارزهای خدماتی 
توضیح داد: در س��از و کار جدید تع��داد مصارفی که به صورت نقد قابل 
پرداخت هس��تند با توجه به محدودیت بانک ه��ا در روابط کارگزاری و 
ع��دم امکان انجام حواله افزایش یافته و نکته قابل توجه این اس��ت که 
برای س��هولت و سرعت در انجام پرداخت ها منابع ارزی الزم برای انجام 
این موضوع پیشاپیش به صورت تنخواه از طرف بانک مرکزی در اختیار 

بانک های عامل قرار می گیرد.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: سایر مصارف 
ارزی عالوه بر موارد احصا شده که در بخشنامه ها و مقررات ارزی بانک 
مرکزی مورد اش��اره قرار نگرفته در صورت انعکاس موضوع به این بانک 
قابل بررس��ی بوده و در صورت تش��خیص به عنوان یک نیاز واقعی قابل 

افزودن به سایر موارد احصا شده خواهد بود.
ب��ه گفته وی عالوه ب��ر آنچه که از محل منابع بان��ک مرکزی تامین 
می ش��ود بانک های عامل نیز پیش از این اج��ازه یافته اند از محل منابع 
ارزی خود نسبت به فروش ارز خدماتی به مشتریان در چارچوب ضوابط 

و مقررات ابالغی این بانک اقدام کنند.

شدت گرفتن نوس��انات بازار ارز، موجب گالیه فعاالن اقتصادی شده 
و ادامه کس��ب وکار برای شان دش��وار شده است، چنانچه به گفته فرهاد 
احتشام زاد، رئیس فدراس��یون واردات اتاق بازرگانی ایران، افزایش نرخ 
ارز فاقد منطق اقتصادی اس��ت و حباب ارز به بالن ارز تبدیل ش��ده که 
عمده دالیل آن تابع جو روانی است بیش از آنکه تابع مسائل بین المللی 

باشد.
از س��وی دیگر نیز عرضه ارز ناش��ی از صادرات توسط صادرکنندگان 
در س��امانه نیما همچنان پرحاش��یه بوده و هر بار ماجرای تازه ای پیش 
می آی��د. برخ��ی صرافان و خری��داران ارز در این س��امانه می گویند در 
مواردی با صادرکنندگانی مواجه هستند که نرخ فروش آن ها گاها تا دو 
برابر نرخ نیمایی اس��ت و باید مابه التفاوت را خارج از معامله به حس��اب 

آنها واریز کنند.
به گزارش ایسنا، حدود ش��ش ماه از راه اندازی سامانه نظام یکپارچه 
مبادالت ارزی )نیما( و نزدیک به دو ماه از الزام صادرکنندگان غیرنفتی 
برای عرضه ارز ناشی از صادرات در این سامانه گذشته است، اما مسائل 
خاص مبادالت آن پابرجاست. در ابتدای امر عمدتا ارز نفتی وارد سامانه 
ش��ده و با نرخ 4200تومان در اختی��ار واردکنندگان قرار می گرفت، اما 
در ادام��ه قرار بر این ش��د تا با تعمیق بازار ثانویه، تمامی ارز ناش��ی از 
ص��ادرات غیرنفتی وارد نیما ش��ده و با نرخ توافقی بی��ن صادرکننده و 
واردکننده مبادله شود. در این بین البته صرافان نیز حضور داشته و در 
کنار نقش واس��طه بین دو گروه خود اق��دام به خرید کرده و این مجوز 
را دارند که ارز خریداری ش��ده را به صورت اسکناس وارد کشور کرده و 

به فروش برسانند.
ب��ا توجه ب��ه اختالف نرخی که بین بازار ثانویه و ب��ازار آزاد ارز وجود 
دارد، ای��ن موضوع به یکی از دالی��ل نارضایتی صادرکنندگان از جریان 
عرضه ارز در نیما تبدیل شد و عدم استقبال آنها را به همراه داشت. به  

هر حال تا پیش از این صادرکنندگان، ارز خود را در بازار و به نرخ آزاد 
می فروختند و س��ود خوبی هم دریافت می کردن��د، ولی اکنون باید ارز 
را در س��امانه نیما با متوسط نرخ 9500 تومان برای هر یورو بفروشند، 
در حال��ی که این ارز در ب��ازار آزاد تا بیش از 20 هزار تومان هم قیمت 

می خورد.
آمارها نش��ان از آن دارد ک��ه صادرکنندگان غیرنفتی ب��ه میزان ارز 
دریافتی، در س��امانه نیما و برای پاسخگویی به نیاز واردکنندگان ارزی 
عرض��ه  نمی کنن��د. گفت وگو با برخ��ی صرافان فعال در س��امانه نیما با 
گله های��ی در این زمین��ه همراه بوده و عنوان می کنند ش��رایط موجود 
خالی از رانت نیست. آنها می گویند برخی صادرکنندگان اصال راضی به 
فروش ارز خود در بازار ثانویه نیستند و در مواردی هم اقدام به این کار 
می کنن��د. آنها در زمان معامله نرخ هایی تا دو برابر س��امانه اعالم کرده 
ک��ه در صورت پذی��رش باید مابه التفاوت را خارج از معامله به حس��اب 

آنها واریز کنند.
دریاف��ت اختالف نرخ تنها مش��کل نیس��ت، بلکه طرف ه��ای معامله 
صادرکنن��دگان از اینک��ه برخی از آنه��ا ارز خریداری ش��ده را با وجود 
دریاف��ت پول، نزد خ��ود نگه می دارند گله دارن��د و عنوان می کنند که 
پی��ش می آید که صادرکننده تا دو هفته و بیش��تر پ��ول فروش را نزد 
خود دارد، در حالی که تحویل ارز طول می کش��د و در این بین در کنار 
سود فروش ارز از سود خواب پول خریدار هم بهره  می برد. در کنار این 
موضوع واردکنندگان عن��وان می کنند که در برخی روزها پیش می آید 
ک��ه برای تامین ارز مورد نیاز خود در نیما با مش��کل مواجه می ش��وند 
ح��ال یا به دلیل نرخ های ب��اال و غیرمتعارف اعالم��ی صادرکنندگان و 
یا کمب��ود عرضه. کم کاری صادرکنندگان ب��رای عرضه ارز برای تامین 
نیازه��ای وارداتی محدود به گفته های صرافان و واردکنندگان نیس��ت 

و آمارهای اعالمی از سوی بانک مرکزی این موضوع را تایید می کند.

اخی��را همتی oرئیس کل بانک مرکزی – اعالم کرد که در پنج ماهه 
ابتدایی س��ال جاری بیش از 19میلیارد دالر ص��ادرات غیرنفتی وجود 
داش��ته که حدود 2میلیارد یورو وارد س��امانه نیما ش��ده است و از این 
رق��م تا 80درصد مربوط به پتروش��یمی ها و 20درصد مربوط به س��ایر 
صادرکنندگان غیرنفتی بوده اس��ت. همتی خواس��تار آن ش��ده بود که 
صادرکنندگان ارز خود را برای تامین نیازهای وارداتی در س��امانه نیما 
عرضه کنند. این در شرایطی است که بارها موضوع الزام صادرکنندگان 
ب��ه عرضه ارز در س��امانه به ویژه در قالب بخش��نامه های مختلف مورد 
تاکید قرار گرفته اس��ت و اخیرا هم در مصوبات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا این موض��وع مورد توجه بود؛ به گون��ه ای که کلیه 
صادرکنندگان غیرنفتی موظف ش��دند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز 
حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک 
مرک��زی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی 
برگردانند. صادرکنندگانی که در چارچوب دس��تورالعمل مربوطه عمل 
کنند، با تصویب دولت مش��مول تش��ویق و تسهیالت صادراتی خواهند 

شد.
ب��ا وج��ود اینک��ه نرخ ه��ای ب��ازار آزاد خ��ود عاملی مح��رک برای 
صادرکنندگان به ش��مار رفته و ممکن اس��ت ه��ر گروهی را ترغیب به 
ف��روش ارز در این ب��ازار کند، اما به هر ح��ال صادرکنندگان هم تحت 
حمای��ت دولت بوده اند؛ چ��ه از نظر معافیت های مالیاتی، مش��وق های 
صادراتی و س��ایر حمایتی هایی که به نظر می رسد در شرایط نه چندان 
مناسب فعلی اقتصادی الزم باشد تا این گروه بزرگ ارزی کشور در کنار 
دولت و واردکنندگان قرار گرفته و در تامین نیازهای موجود نقش خود 
را ایفا کنند، البته از س��وی دیگر نمی توان مشکالت موجود در بازار ارز 
و برخی سیاس��ت های اشتباه را در رقم خوردن وضعیت موجود بی تاثیر 

دانسته و آن را کتمان کرد. 

دور خوردن معامالت ارزی »نیما«

بالن ارزی به جای حباب ارزی

چراغ سبز به رئیس کل بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز

بانک مرکزی وارد می شود

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

حسین محمودی اصل
کارشناس اقتصادی

2 روی سکه نوسان ارزی

نوس��انات و التهاب غیرقابل تصوری در چند روز اخیر همه را شوکه 
کرد. پیش بینی اقتصاد از چند ماه به چند روز و چند ساعت تغییر یافته 
اس��ت. با این که همه مس��ئوالن به جنگ روانی و مسائل روانی اعتقاد 
دارند، اما نه ستادی و نه کارگروه هماهنگی که عملیاتی باشد در دستور 
کار نیس��ت. انسجام الزم نیس��ت، دولت کامال سردرگم است. خبرها، 
برنامه ها و... هر سازمان، وزارتخانه و نهادی بدون هماهنگی مرکزی در 
حال ایجاد التهاب هستند. مشکل اقتصاد کشور صرفاً اقتصادی نیست 
که اقتصاددان ها توان برطرف کردن آن را داشته باشند. تحریم، مسائل 
روانی، س��وداگران س��ازمان یافته، فرصت طلبی و ... یک مدیریت چند 

وجهی می طلبد.
تصمیم اخیر و اشتباه در ملزم کردن صادرات به عراق و افغانستان به 
پیمان سپاری ارزی و انتقال ارز به بازار ثانویه، تزریق ارز صادرکنندگان 
ب��ه بازار ارز هرات و س��لیمانیه و تهران را کاه��ش داده و خواهد داد. 
بی تردید صادرات کاال به بهای تمام شده با ارز آزاد و فروش آن در بازار 
ثانویه اصال توجیه ندارد و باعث افت شدید صادرات به عراق و افغانستان 
خواهد ش��د. یعنی هم دست بخش خصوصی از ارز کوتاه خواهد شد، 
هم دست دولت. این اقدامات باعث افزایش فاصله قیمت ارز نیما و ارز 
آزاد، ش��ده و صادرکنندگان را به واردکننده و متقاضی ارز رانتی بازار 

ثانویه تبدیل می کند.
در بحث روانی نیز مصوبات مربوط به اف ای تی اف در مجلس و بیانیه 
مش��ترک 4+1 نیز نتوانست از فشار روانی بازار ارز بکاهد و در این بین 
س��وداگران که با مهارت خاص��ی از کدهای قیمتی )پیش بینی قیمت 
دالر( توس��ط روزنامه رس��الت و کیهان و برخی مثال کارشناس��ان در 
رسانه ها استفاده می کنند، توانستند بر التهابات دامن زده و با فروش در 
س��قف قیمتی بر سودهای میلیاردی خود بیفزایند. در این بین برخی 
از مردمان عادی نیز با این قیمت های پرریس��ک به بازار وارد ش��ده و 
ش��ب و روز با استرس سر می کنند. به راس��تی سال 90 و 91 یادمان 
رفته. با وجود قطع نامه های س��ازمان ملل و اجماع کل کشورها قیمت 
ارز 3 برابر شد و اینک 5 برابر، این طبیعی است؟! اگر اتفاقی رخ دهد 
مذاکره ای صورت گیرد یا بس��ته اروپایی مناسبی اجرایی شود و یا به 
ع��ادت بازارها، اصالح صورت گیرد، بی��ش از 20 میلیارد دالر خانگی 
را که غالباً گران خریداری شده است به چه قیمتی خواهند فروخت؟ 
در س��ال 91 دالر سقف قیمتی 3900 را زد و پس از 3 سال نوسان تا 

2۶00، به 3200 رسید.
این��ک پس از آرامش در بازار چه خواهد ش��د؟ آیا دالر بازار آزاد که 
3درصد از مناس��بات ارزی کش��ور را تشکیل می دهد بر کل قیمت ها 
تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا کسی با دالر 18 هزار تومانی مسافرت می رود 
یا کاالیی وارد می کند؟ دالر بازار آزاد،  اغلب مش��تریانش تبدیل ریال 
هس��تند و مصرف کننده ای ندارد. ش��اید آنان که دالر دارند خوشحال 
باش��ند اما همین عزیزان نیز باید بدانند ک��ه همه بازنده ایم و برنده ای 
وجود ندارد. از التهابات خوشحال نباشیم و بر آن دامن نزنیم. کدهای 
قیمتی و مانور بر روی این اعداد کار س��وداگران است و اینان به دنبال 

کاهش ارزش دارایی من و شما هستند. بر دارایی خود آتش نزنیم.

ارائه بسته حمایتی ویژه بانک   پاسارگاد، با 
هدف کمک به شکوفایی اقتصاد کشور

بانک پاسارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفایی صنایع داخلی و 
چرخه اقتصاد کشور بسته حمایتی ویژه خدمات بانکی را ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی، مشاور 
مدیرعام��ل و مدیر روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد با اعالم این خبر 
گفت: بس��ته حمایتی ویژه بانک  پاس��ارگاد شامل اعطای تسهیالت 
ارزان قیم��ت، گش��ایش اعتب��ار اس��نادی داخل��ی و ص��دور انواع 

ضمانت نامه بانکی است.
وی ضمن توضیح درخصوص اعطای تس��هیالت ارزان قیمت ادامه 
داد: بانک  پاسارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفایی چرخه اقتصاد 
کش��ور و افزایش دامنه خدمات بانکی، اقدام به اعطای تس��هیالت 
ارزان قیمت به اشخاص حقوقی، صاحبان  مشاغل، فعاالن اقتصادی و 
پذیرندگان فعال دستگاه های کارتخوان بانک )دارای مجوز فعالیت( 
می کند. وی اضافه کرد: براس��اس این طرح، مش��تریان متناسب با 
ضریب امتیاز خود در بانک و با حداقل مانده در حساب های جاری و 
کوتاه مدت خود مشمول برخورداری از این تسهیالت می شوند. نرخ 
این تس��هیالت 9 الی 18درصد برای حساب های جاری و 18درصد 
برای حس��اب های کوتاه مدت عادی است. تس��هیالت اعطایی برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت های اقتصادی هستند، 

تعلق می گیرد.
رفیعی درخصوص گش��ایش اعتبار اس��نادی داخلی تصریح کرد: 
یک��ی از نیازهای موجود در فعالیت های تج��اری و اقتصادی انجام 
معامله بین خریدار و فروشنده در فضای قابل اعتماد و بدون ریسک 

دوشنبه
9 مهر 1397

شماره 1170



علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران شد
همزمان با رش��د بی سابقه شاخص بورس و در آستانه ورود شاخص 
بورس به کان��ال 200 هزار واحدی، مدیرعامل ش��رکت بورس تهران 
تغییر کرد و علی صحرایی س��کان هدایت ب��ورس را در اختیار گرفت.
با تصمیم هیات مدیره جدید ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار تهران، علی 
صحرای��ی به عنوان مدیرعامل جدید بورس تهران جانش��ین حس��ن 
قالیباف اصل شد. حسن قالیباف اصل پس از یک دهه حضور به عنوان 
مدیرعامل تاالر شیش��ه ای، مسند خود را به علی صحرایی واگذار کرد. 
علی صحرایی مدرک کارشناسی حس��ابداری از دانشگاه صنعت نفت 
و کارشناس��ی ارش��د را از دانش��گاه عالمه طباطبایی اخذ کرده است.  
وی دارای م��درک دکت��رای حرف��ه ای عالی مدیریت کس��ب و کار با 
گرایش حسابداری)DBA( اس��ت. صحرایی در مرداد 77 در سازمان 
کارگزاران بورس در سمت کارشناسی مدیریت بررسی سهام و طرح ها 
و اردیبهش��ت 81 در س��مت کارشناس مسئول بازرس��ی و بازار قرار 
گرفت. پس از آن در مرداد 83 در س��مت کارشناس مسئول عملیات 
و نظارت بر بازار حض��ور یافت. پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق 
بهادار و شکل گیری ساختار جدید بازار سرمایه، در اسفند 85 با سمت 
مدیر بازار به فعالیت خود در بورس تهران ادامه داد. س��پس از آذر90 
تاکنون معاونت بازار را برعهده داشته است. وی همچنین از خرداد 95 
به عضویت هیات مدیره فرابورس در آمده اس��ت. پیش از این، حسن 
قالیباف اصل مسئولیت مدیرعاملی بورس تهران را برعهده داشت که در 

این مدت، بورس توانست رشد قابل توجهی را به ثبت برساند.

از 10 مهر به صورت آزمایشی
سامانه مدیریت ریسک راه اندازی می شود

مدیری��ت نظارت ب��ر کارگزاران س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
درخصوص راه اندازی آزمایش��ی س��امانه مدیریت ریسک ابالغیه ای 
صادر کرد. به گزارش س��نا، براس��اس این ابالغیه که مخاطبین آن 
کلیه شرکت های کارگزاری هستند، سامانه مزبور از 10 مهر 1397 
براس��اس اطالعات واقعی ارس��الی، به صورت آزمایش��ی راه اندازی 
و اج��را خواهد ش��د.  در این مرحله صرفاً صحت اطالعات ارس��الی 
و عملکرد س��امانه مورد آزمایش و کنترل ق��رار گرفته و هیچ گونه 
رد یا تأیید سفارش��ی بر مبنای اطالعات مندرج در س��امانه اعمال 
نخواهد ش��د، لذا اجرای آزمایشی س��امانه مزبور تأثیری در تأیید یا 
رد معامالت نخواهد داش��ت. بر این اساس، قدرت خرید هر مشتری 
براس��اس جمع جبری میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری توسط 
 Back office که فیلد آن از قبل در س��امانهo ش��رکت کارگزاری
شرکت کارگزاری ایجاد شده استo و مانده ریالی مشتری که از تراز 
سیستم حسابداری شرکت های کارگزاری دریافت می شود  محاسبه 
 Back ش��ده و به صورت اتوماتیک توسط شرکت های نرم افزاری از

office شرکت های کارگزاری دریافت و به سامانه ارسال می شود.

نماگربازارسهام

این روزها رشد بی س��ابقه شاخص بورس که در سایه بازیگری دالر و 
ورود نقدینگی ه��ای جدید رخ داده، همچن��ان ادامه دارد، به طوری که 
نماگ��ر بورس دیروز در آس��تانه ورود به کانال 200 ه��زار واحدی قرار 
گرفت و معامله گران بازار س��هام ش��اهد رشد ش��دید قیمت ها بوده اند، 
ش��اخص کل نیز بار دیگر ش��اهد رکوردش��کنی های ت��ازه بود و برخی 
معتقدن��د در این روزها نماگر اصلی ب��ازار تراز 200 هزار واحدی را هم 

رد خواهد کرد.
به گ��زارش ایس��نا، ب��ورس ته��ران مدتی اس��ت با افزایش ش��دید 
قیمت س��هم ها مواجه ش��ده، این افزایش قیمت ها ش��یب تندی دارد و 
معامله گران بازار  و مخصوصا نوسان گیران با تشکیل صف خرید تا پایان 
س��اعات معامالت کفه تقاضا را به شدت س��نگین می کنند، اما افزایش 
تقاضا نس��بت به عرضه تنها یک ریشه دارد و آن افزایش قیمت ارزهای 

خارجی از جمله دالر و یورو است.
طی روزهای گذش��ته در بس��یاری از سهم ها ش��اهد افزایش فزاینده 
قیمت ه��ا بودی��م و به این ترتیب ش��اخص کل ب��ورس لحظه به لحظه 
ش��اهد ورود به تراز جدیدی بود. در پی رش��د قیمت س��هم ها، به طور 
متوسط شاخص کل هر روز بیش از 4000 واحد رشد کرد. روز یکشنبه 
نیز در پی معامالت ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی ش��اهد افزایش 
7۶97واحدی بود و بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخ بورس شاخص 

کل به رقم 195 هزار و 104واحد رسید.
رکوردشکنی های شاخص ها

رش��د قیمت ها و افزایش ش��اخص های بورس به حدی ش��ده که هر 
لحظه ش��اهد رکورد جدیدی در شاخص ها هس��تیم. به طوری که دیگر 
رکوردش��کنی معن��ای خود را از دس��ت داده و برای فع��االن بازار ورود 
ش��اخص بازار س��هام به کانال جدید طبیعی ش��ده، چند ماه پیش بود 
که شاخص کل در آس��تانه 100هزار واحدی قرار داشت، اما این روزها 
این ش��اخص در آس��تانه کانال 200 هزار واحدی قرار گرفته و بسیاری 

را متعجب ساخته است.
رش��د قیمت ها در بورس تهران و در نتیجه آن رشد شاخص ارتباط 

مس��تقیم ب��ا افزایش قیم��ت ارزهای خارج��ی از جمل��ه دالر و یورو 
دارد، چرا که با افزایش قیمت  دالر ش��رکت های صادرات محور س��ود 
بیشتری عایدشان می ش��ود و انتظار سرمایه گذاران این است که این 
ش��رکت ها سود بیشتری را شناس��ایی کنند و در نتیجه طبیعی است 
که قیمت س��هم ها افزایش یابد. از طرفی با رش��د قیمت ها، شرکت ها 
دارایی بیش��تری را شناس��ایی می کنند چرا که ب��ه عنوان مثال طی 
ش��ش ماه گذش��ته تا امروز قیمت زمین و س��اختمان نی��ز افزایش 
پی��دا کرده، همچنین در صورتی که ش��رکتی موجودی کاال داش��ت 
این موجودی کاال نیز با افزایش قیمت روبه رو ش��ده اس��ت. همه این 
موضوعات می تواند به افزایش قیمت س��هام ش��رکت ها دامن بزند. در 
نتیجه افزایش شاخص کل بازار سهام و رونق فعلی به هیچ وجه دالیل 

مدیریتی ندارد.
ش��اخص کل هم وزن نیز دیروز 1248 واحد رش��د کرد و به رقم 33 
هزار 8۶۶ واحدی رس��ید. شاخص آزاد شناور نیز با 8509 واحد رشد تا 
رقم 205 هزار و 159 باال رفت. ش��اخص بازار اول و دوم نیز به ترتیب 

۶231 و 12 هزار و ۶39 واحد رشد کرده است.
صدرنشینی فلزات اساسی

معدن��ی و صنعتی گل گهر، صنایع پتروش��یمی خلی��ج فارس، فوالد 
مبارک��ه اصفهان و معدنی و صنعت��ی چادرمل��و از نمادهایی بودند که 
بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص ها داشتند. هر یک از این نمادها به 
ترتیب ۶5۶، ۶43، 552 و 454 واحد تاثیر روی شاخص کل گذاشتند.
در گ��روه اس��تخراج کانه های فلزی س��هم ها ش��اهد رش��د قیمت تا 
س��قف 5درصد بودند. حتی نمادهایی مثل گل گهر و چادرملو تا حدود 

10درصد رشد کردند و شاهد صف خرید بودند.
در عین حال در گروه محصوالت شیمیایی بسیاری از سهم ها تا سقف 
5درصد رشد کرده اند. در این گروه نیز در تعدادی از سهم ها شاهد صف 
خرید بودیم. ش��رایط مشابهی را در گروه فلزات اساسی شاهد بودیم، به 
طوری که س��هم های گروه فلزات اساس��ی نیز به شدت با افزایش قیمت 
روبه رو شده است. در این گروه ۶13 میلیون سهم به ارزش 331میلیارد 

تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. نفتی ها نیز یکدست رشد کردند و با 
افزایش قیمت مواجه شدند. نفتی ها با معامله 215 میلیون سهم تا رقم 
258 میلیارد تومان ارزش معامله را ثبت کردند. حتی در گروه خودرو و 
ساخت قطعات نیز در بحث قیمت به شدت افزایشی بود و در نمادهای 

شاخص ساز شاهد صف های خرید پایدار بودیم.
رکوردشکنی فرابورس

حجم معامالت بورس تهران رقم 4.8 میلیارد سهم و اوراق مالی است 
و تعداد معامالت رقم 271 هزار نوبت را پشت سر گذاشت. در عین حال 
ش��اخص کل فرابورس 77 واحد رشد کرد و به رقم 2228 واحد رسید. 
حجم معامالت این بازار رقم 1.1 میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد. 

بورس در آستانه ورود به کانال 200 هزار واحدی قرار گرفت

بورس شگفتی ساز شد

با وجود ش��ایعات و قیمت های پرتی که این روزها از بازار آزاد ارز در 
برخی از کانال ها و س��ایت ها برای دالر وجود داش��ته و قیمت را تا 15 
ه��زار تومان هم اعالم کرده ان��د، این ارز در بازار آزاد بین 17 تا 17هزار 

و 500 تومان نوسان دارد.
به گزارش ایس��نا، در جریان معامالت روز یکشنبه، بازار ارز پرنوسان 
بود و در کانال 18 هزار تومان چرخید؛ به طوری که دالر با حدود قیمت 
17 هزار و 400 تومان کار خود را آغاز کرد اما دقایقی طول نکشید که 
ریزش قیمت ش��روع ش��د و تا 17 هزار و 250 تومان هم رسید، بعد از 
این رقم به س��رعت نرخ شکست و در حدود کمتر از 15 دقیقه دالر  با 

سقوط 250 تومانی به 17 هزار تومان کاهش یافت.
ب��ا این ح��ال این ریزش قیمت ارز نیز پایدار نب��ود و بار دیگر دالر تا 
م��رز 17 هزار و 450 تومان به طور پلکانی و دقیقه ای باال آمد. یورو نیز 
در این میان از نوس��ان جای نماند و بین 19 تا 20 هزار تومان نوس��ان 
داش��ته است. تا زمان تنظیم این گزارش، قیمت دالر حدود  17 هزار و 

300 تومان و یورو 20هزار و 100 تومان بوده است.
این نوس��ان ب��ازار البته موضوع عجیبی در مدت گذش��ته به ویژه در 
روزهای اخیر نبوده اس��ت و همین مدل نوس��ان در  روز شنبه و همین 
طور پنجشنبه هفته گذشته یعنی یک روز بعد از روز توفانی بازار ارز که 
دالر به 19 هزار تومان رس��یده بود، تکرار ش��ده است؛ هرچند که برای 
چند روز گذشته بازار شاهد نوسان دالر و یورو در یک کانال است و دالر 
بین 17 هزار تا 17 هزار و 500 تومان نوس��ان دارد، اما خرید و فروش 
در این بازار  برای افراد غیرحرفه ای کار آسانی نیست، چراکه هر لحظه 

ممکن است با خریدی خریدار متضرر شود.
فعاالن بازار ارز می گویند در این بازار پرنوسان ورود افراد غیرحرفه ای 
نمی توان��د کار درس��تی باش��د، چراکه اکن��ون بازار محلی ش��ده برای 
نوس��ان گیران حرفه ای و و دالالنی که به دنبال سودجویی به هر قیمتی 
هس��تند و باید در لحظه برای خری��د و فروش تصمیم گرفت. از این رو 

اگر افراد غیرحرفه ای نتوانند در این وضعیت بازار عملکرد خوبی داشته 
باشند به طور حتم ضرر بزرگی خواهند داشت.

آنچه در بازار ارز به وضوح مش��اهده می ش��ود، این است که این بازار 
دیگر مانند گذش��ته و شاید حدود شش ماه پیش کمتر محل معامالت 
ارزی واقعی بوده و به محلی برای داللی و سودآوری تبدیل شده که رخ 

دادن هر اتفاقی در آن عجیب نیست.
ادامه کاهش قیمت طال و سکه

همچنین قیمت  انواع طال و س��که روز یکش��نبه نس��بت به روز قبل 
کاهش داش��ت و به روند کاهش��ی خود که از ابتدای هفته آغاز ش��ده، 
ادامه داد. در حالی که هفته  گذشته سکه تمام طرح جدید تا 5میلیون و 
500 هزار تومان هم پیش رفته بود، از روز نخست این هفته قیمت ها در 
بازار ارز و طال کاهش��ی شد و روز یکشنبه هم ادامه یافت. بدین ترتیب 
س��که تمام طرح جدید که روز ش��نبه 5میلیون و 142 هزار تومان بود، 
با کاهش 35 هزار تومانی قیمت، در روز یکشنبه 5میلیون و 107 هزار 
تومان فروخته ش��د. سکه تمام طرح قدیم نیز دوباره به کانال 5میلیون 
تومان برگش��ت و 4میلیون و 951 تومان قیمت خورد. نیم س��که و ربع 
س��که نیز هر کدام با اندکی کاهش قیم��ت، به ترتیب 2میلیون و 571 

هزار تومان و یک میلیون و 411 هزار تومان داد و ستد شدند.
همچنی��ن طبق اعالم اتحادیه ط��ال و جواهر، هر اونس طالی جهانی 
با حفظ نس��بی روند خود در مقایس��ه با روز گذشته، 1193 دالر و 20 

سنت قیمت دارد.
ه��ر گرم طالی 18 عیار نی��ز با 2300 تومان کاهش نس��بت به روز 
گذشته 491 هزار و 300 تومان در طالفروشی ها معامله شد و هر مثقال 
طالی 17 عیار نیز 2میلیون و 128 هزار و 500 تومان فروخته می شود 

که نسبت به روز گذشته 10 هزار تومان کاهش یافته است.
براساس این گزارش، هر قطعه سکه  یک گرمی با حفظ قیمت نسبت 

به روز قبل، 701 هزار تومان است.

ادامه کاهش قیمت در بازار طال و سکه

دالر آزاد چند؟
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گندمگاران نگران اعالم نرخ خرید تضمینی 
گندم هستند

ی��ک مقام مس��ئول گف��ت گندم��کاران در  ی به رهب��ر انقالب 
خواس��تار اعالم به موق��ع و منصفانه نرخ خری��د تضمینی گندم از 
س��وی دولت ش��دند. علیقلی ایمان��ی، رئیس بنیاد توانمندس��ازی 
گندمکاران در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، با انتقاد از 
عملکرد شورای اقتصاد در دو سال اخیر نسبت به تعیین نرخ خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی اظهار کرد: با توجه به نگرانی جامعه 
کش��اورزی و عملکرد ش��ورای عالی اقتصاد در دو سال اخیر، بنیاد 
توانمندس��ازی گندمکاران به سبب پل ارتباطی میان دولت و مردم 
بعد از اعالم پیش��نهاد وزارت جهاد کش��اورزی، جلسات متعددی با 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار کرده و خواستار اعالم به موقع 
نرخ خرید تضمینی گندم ش��ده اس��ت. وی از ارسال نامه ای توسط 
گندم��کاران به رهب��ر انقالب خبر داد و گف��ت: گندمکاران در این 
نامه خواس��تار اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از س��وی دولت 
شده اند . به گفته ایمانی تعیین منصفانه و اعالم به موقع نرخ خرید 
تضمینی گندم در س��ال زراعی جدید خواس��ت تمامی گندمکاران 
اس��ت ک��ه در نامه تولیدکنن��دگان به رهبر معظم انق��الب، به این 
موضوع اش��اره شده است چرا که اس��تمرار ضریب امنیت غذایی و 

پایداری تولید به حمایت های متوالی دولت بستگی دارد.
این مقام مس��ئول افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناس��ب با 
ش��رایط اقتصاد و ت��ورم را یکی از حمایت های دول��ت تلقی کرد و 
افزود: با توجه به آنکه در دو س��ال گذش��ته دولت در اجرای قانون 
خری��د تضمینی کوتاهی کرده اس��ت؛ بنابراین اگر امس��ال قیمت 
متناس��ب با هزینه های تولید اعالم نشود، کشاورزان اقدام به کشت 
ای��ن محصول راهب��ردی نخواهند کرد. وی ادامه داد: اگر ش��ورای 
عالی اقتصاد، قانون خرید تضمینی را خطاب قرار دهد، می بایس��ت 
براس��اس هزینه های تولید، ش��رایط اقتصاد و تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ خرید تمامی محصوالت مشمول 
قانون کند و به پیش��نهاد وزارت جهاد کش��اورزی به عنوان متولی 
تولید اهمیت دهد. رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندمکاران با اشاره 
ب��ه اینکه نرخ پیش��نهادی ما برای خرید تضمینی گندم در س��ال 
زراعی جدید 1۶00 تومان بوده اس��ت، بیان کرد: این درحالی است 

که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به این نرخ نزدیک بوده است.
ایمانی با اش��اره ب��ه اینکه گندمکاران مناطق سردس��یری در حال 
آماده س��ازی اراضی خود برای کشت سال زراعی جدید هستند، اظهار 
کرد: با توجه به شرایط فعلی و ثبات نرخ گندم در دو سال اخیر حداقل 
باید 25درصد به نرخ خرید گندم افزوده شود تا عقب افتادگی دو سال 
گذشته جبران شود. وی ادامه داد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم 
را کمتر از 1۶00 تومان برای س��ال زراع��ی 97o98 اعالم کند، تولید 
گندم برای کشاورز س��ودی نخواهد داشت که درنهایت آنها به کشت 
محصوالت دیگر همچون هندوانه، برنج، گوجه فرنگی و... روی خواهند 

آورد تا قیمت های فروش جوابگوی معیشت آنها باشد.

افزایش توزیع پوشک به بازار
 دست سودجویان از بازار قطع می شود

رئیس انجمن صنایع س��لولزی بهداشتی ایران با بیان اینکه برای 
مدیریت تقاضای مردم در س��طح بازار افزایش تولید در دستور کار 
کارخانجات قرار گرفته است، گفت: با این تصمیم دست سودجویان 
از بازار قطع می شود. عباس فصیح خوشگرد در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، با اش��اره به اینکه در طول هفته های 
گذش��ته تأمین و توزیع محصوالت س��لولزی با مشکل روبه رو شده 
بود، اظهار داشت: خوش��بختانه با تعامالت وزیر صنعت و همکاری 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این مش��کالت 
برطرف ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه برای مدیریت تقاضای مردم 
در س��طح بازار افزایش تولید محصوالت س��لولزی در دس��تور کار 
کارخانج��ات قرار گرفته اس��ت، افزود: متأس��فانه هجوم مردم برای 
خرید محصوالت س��لولزی باعث شد تا س��ودجویان از این شرایط 
سوء اس��تفاده کرده و به فروش محصوالت آن هم به قیمت های باال 
اقدام کنند. فصیح خوش��گرد تصریح کرد: س��رانه مصرف س��االنه 
محص��والت س��لولزی ه��ر ایران��ی 2 کیل��و و 500 گرم اس��ت که 
کارخانجات بی��ش از این میزان را تولید خواهن��د کرد. حتی روند 
صادرات محصوالت سلولزی متوقف شده تا نخست نیاز بازار داخلی 

تأمین و سپس صادرات این محصوالت انجام شود.
رئیس انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران اضافه کرد: کارخانجات 
محصوالت سلولزی در صددند با افزایش حجم تولید دست سودجویان 
را از ب��ازار قطع نمایند. البته مردم هم باید به حد نیاز خود محصوالت 

سلولزی خریداری و از هجوم و انبار کاال جلوگیری کنند.

امکان رصد آنالین انبارها از طریق سامانه 
جامع تجارت فراهم شد

مدیرعامل نمایش��گاه های بین المللی با اشاره به فراهم شدن رصد 
آنالین انبارها از طریق س��امانه جامع تجارت گفت از این طریق از 
احت��کار کاال تا حد زیادی جلوگیری می ش��ود و وضعیت صادرات و 

واردات بازرگانان به طور شفاف مورد ارزیابی قرار می گیرد.
به گزارش تسنیم به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
س��هامی نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران، عباس 
قبادی روز  گذش��ته در مراس��م  رونمایی از س��امانه جامع تجارت 
با بیان اینکه س��امانه جامع تجارت به عنوان ابزار و زیرس��اخت در 
رصد آنالین تجارت خارجی کش��ور و انباره��ا عمل می کند، گفت: 
از ای��ن طری��ق از احتکار کاال ت��ا حد زیادی جلوگیری می ش��ود و 
وضعیت صادرات و واردات بازرگانان به طور شفاف مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. او افزود: براساس اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
قرار است که میان سامانه های آماری دستگاه های مختلف ارتباطی 
صورت گیرد و به یکدیگر وصل ش��ود که تاکنون سامانه های جامع 
تجارت، سامانه شناسه کاال، س��امانه یکپارچه سازی انبارها و مراکز 
نگهداری کاال و همچنین س��امانه اعتبارسنجی و رتبه بندی فعالیت 
داش��تند، اما یکپارچه نبودند که این یکپارچه س��ازی صورت گرفت 
و در آینده ادامه خواهد داش��ت. بنابر این گزارش دیروز از س��امانه 

جامعه تجارت با حضور مسئوالن رونمایی شد.

اخبـــار

اس��تاندار خراس��ان رضوی گفت برخی از تبلیغ��ات بیگانه مردم را از 
شرایط آینده می ترساند و آن ها را به خرید و ذخیره سازی وادار می کند 

که این بدترین کاری است که می توان در این شرایط انجام داد.
به گزارش ایس��نا، علیرضا رشیدیان در جلسه شورای اداری استان در 
اس��تانداری خراس��ان رضوی، اظهار کرد: ما درگیر یک جنگ اقتصادی 
تمام عیار هستیم. از سال گذشته که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند 
که اتاق جنگ آمریکا در وزارت خزانه داری آن تشکیل شده، این جنگ 

تمام عیار در حوزه های مختلف شکل گرفته است.
 وی اف��زود: این جنگ اقتصادی تکانه ای را در حوزه اقتصادی جامعه 
ما ایجاد کرده و تدابیر و اقداماتی در این زمینه در حال پیگیری اس��ت 
تا بتوانیم بر این ش��رایط فائق آییم که زمان بر اس��ت. به هر میزان که 
م��ا بتوانیم در این ش��رایط همراهی و همکاری بی��ن گروه های مختلف 
اجتماعی، دس��تگاه های مختلف اجرایی، ق��وای مختلف و فعاالن بخش 
خصوصی و مدنی را در کنار هم داش��ته باش��یم، این ش��رایط فش��ار و 
نابس��امان سریع تر برطرف خواهد ش��د. با همکاری، افزایش بهره وری و 
ارتقای کیفیت و نیز با هم اندیش��ی، می توانیم تصمیماتی را اتخاذ کنیم 

که شرایط بهتری را برای مردم ایجاد کند.
 رش��یدیان گفت: ما هشت سال سابقه جنگ را داریم که با جان خود 
دف��اع کردیم، اکنون نیز ضرورت دارد که از این جنگ اقتصادی با ایثار، 
فداکاری، همکاری و گذش��ت بیرون آییم. شرایط به گونه ای نیست که 
ملت، کش��ور و دولت نتوانند بر آن فائق آیند. ما باید اقداماتی را انجام 
می دادیم که انجام ش��ده همچون تامین مایحتاج عمومی که به صورت 
گس��ترده صورت گرفته اس��ت. ما در ضرورت توزیع عادالنه و مناس��ب 
مایحت��اج و کاالهای عمومی نیز مش��کالتی داریم ک��ه باید با همکاری 

و همراهی برطرف شود. باید از حرص اضافه خریدن جلوگیری شود.
 اس��تاندار خراس��ان رضوی ادامه داد: برخی از تبلیغات بیگانه مردم 
را از ش��رایط آینده می ترس��انند و آن ها را به خرید و ذخیره سازی وادار 

می کنند که این بدترین کاری اس��ت که می توان در این ش��رایط انجام 
داد. ما که مسلمان هستیم باید در جامعه به فکر هم بودن، با هم بودن، 
متحد و منس��جم بودن و همراه��ی کردن را بیاموزیم. باید بیش��ترین 
حمایت را از اقش��ار آسیب پذیر و کم درآمد داشته باشیم. در شرایط بهم 

ریختگی اقتصادی عده ای سودجو به فکر منافع شخصی خود هستند.
 وی با بیان اینکه ضرورت نظارت بس��یار مهم اس��ت، عنوان کرد: در 
ای��ن رابطه همکاری های بین دس��تگاه های دولتی نقش بس��یار خوبی 
دارد. رس��انه ها و دستگاه های فرهنگی باید در این ایام به بحث روحیه، 
همراهی، اتحاد و همدلی بیش��تر بپردازند. اگر مردم ما خسارت تهاجم 
اقتصادی دشمن را متوجه شوند، با خریدهای کالن حرص خرید مقابله 
ج��دی خواهند کرد. بانک مرکزی اعالم ک��رده که بیش از 22 میلیارد 
دالر ارز در دس��ت مردم است. باید این ارزها به بانک ها بازگردانده شده 
و در فعالیت های اقتصادی اس��تفاده ش��ود. به هر می��زان که از این ارز 

استفاده شود، به نفع کشور و صاحبان آن خواهد بود.
 رش��یدیان بی��ان کرد: ما در بح��ث ضرورت تداوم تولید، اش��تغال و 

صادرات در استان در 5 ماهه اول سال موفقیت های خوبی را داشتیم.
 استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: این روزها ما دستخوش مسائل 
و مش��کالتی بودیم. در هفته گذشته بحث مشکالت حمل و نقل مطرح 
بود که رانندگان فهیم خراس��انی با درک ش��رایط و به رغم فعالیت های 
تخریب��ی در فضای مجازی ب��ه فعالیت خود ادامه دادن��د و مردم ما با 
کمبود س��وخت و اقالم مصرفی مواجه نشدند، تامین نیازهای رانندگان 
از جمله الس��تیک با اتخاذ سیاست های وارداتی جدید و تسهیل کننده 
در گمرکات در حال پیگیری و رفع است. باید برای امنیت حمل و نقل 
و رفع مش��کالت این قشر تالش کنیم. مجوزی برای ورود الستیک های 

سنگین داده شد و عوارض آن به 5درصد کاهش پیدا کرد.
 وی خاطرنش��ان کرد: ما نباید با مردم در دوس��وی جبهه بایس��تیم، 
بلک��ه در کنار هم قرار داریم و بناس��ت که بر مش��کالت فائق آییم که 

حتم��ا این اتفاق خواهد افتاد. مس��ئولین بای��د در حوزه های مردمی و 
مخاطبین خود حضور گس��ترده تری داشته باشند تا مسائل و مشکالت 
مردم را بدانند و به آن ها پاس��خ دهند البته این پاسخ نباید تنها کالمی 
باش��د بلکه باید اقدام عملی نیز صورت گی��رد. برخی از انتظارات مردم 

انتظار باالیی نیست.
 رش��یدیان در رابطه با خس��ارات وارده به کشاورزان، گفت: در رابطه 
با خس��اراتی که به کشاورزان در عرض این چند سال وارده شده، دولت 
مصوبه ای را ابالغ کرد که بر اساس آن سود یا کارمزد به مدت سه سال 

بخشیده خواهد شد.
 استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در ش��هریورماه 2215 مورد ش��کایت را دریافت و پیگیری کرد، اصناف 
بیش از  37 هزار بازرسی را انجام داد که 2190 پرونده تشکیل و 112 

مورد با جلب رضایت شاکی مختومه شد.
وی بی��ان کرد: در حوزه تامین نیازمندی هایی چون برنج، گوش��ت و 
روغن اقدامات خوبی انجام ش��ده و در زمینه گوش��ت گرم هم اقدامات 
خوبی صورت گرفته اس��ت. با ارائه س��بوس با قیمت کمت��ر از بازار به 
دام��داران نیز کمک خوبی صورت گرفت. گوش��ت های منجمد در چند 
مرحله تامین و توزیع ش��د. در ایام عزاداری تامین گوش��ت هیئت ها در 

سطح شهرهای مختلف صورت گرفت.
رش��یدیان تصریح کرد: 8 نمایش��گاه ارائه کاال در سطح استان برگزار 

شد که بیشتر مناطق کمتر برخوردار را هدف گرفت.
اس��تاندار خراسان رضوی با اش��اره به قیمت رب گوجه فرنگی، گفت: 
تولیدکنن��دگان این محصول در اس��تان، 80 تن رب را با قیمت 9800 
توم��ان توزیع کردند که امیدواریم با این اقدام، افزایش جهش��ی قیمت 
کنترل ش��ود. با اقدامات��ی که صورت گرفته نیز قیم��ت گوجه فرنگی و 
س��یب زمینی کنترل خواهد ش��د. در رابطه با حمایت از تولیدکنندگان 

گوشت و مرغ نیز اقداماتی صورت گرفته است.

حرص نزنید؛ در ایران قحطی نمی شود

یک مقام مس��ئول گفت روزانه 2500 تن تخم مرغ در کش��ور تولید 
می شود که این میزان با نیاز کشور کامال تطابق دارد.

ف��رزاد طالکش، دبی��رکل کانون پرورش دهندگان م��رغ تخم گذار در 
گف��ت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره آخری��ن وضعیت بازار 
تخم م��رغ اظه��ار کرد: طی 10روز گذش��ته قیمت تخم مرغ به س��بب 
کاهش تقاضا در ایام محرم به ش��دت افت کرد که در چند روز گذشته 
همزمان با بازگش��ایی مدارس و افزایش تقاضا، بخشی از کاهش قیمت 

روزهای اخیر جبران شد.
وی نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۶ هزار و 800 تا 7 هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید و ثبات قیمت 
نهاده ها در س��ه هفته اخیر پیش بینی می شود که اگر با مشکل بیماری 
آنفلوآنزا در مرغداری ها روبه رو نشویم، قیمت تخم مرغ افزایش چندانی 

در بازار نخواهد داشت.
طالک��ش در پاس��خ به این س��وال که عرض��ه هر عدد تخ��م مرغ با 

نر خ های ۶00 تا 800 تومان در خرده فروشی ها منطقی است، بیان کرد: 
با احتس��اب هزینه های حمل و س��ود مغازه دار فروش تخم مرغ تا نرخ 
۶50 تومان به مصرف کننده منطقی اس��ت و باالتر از این رقم ناش��ی از 

سوء استفاده عوامل توزیع و واسطه هاست.
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار درباره آخرین وضعیت 
آنفلوآن��زای ح��اد پرندگان بیان ک��رد: اگرچه بیم��اری آنفلوآنزای حاد 
پرندگان هیچ وقت در کش��ور قطع نشده اس��ت، اما در شش ماهه اول 
سال گزارش اپیدمی بیماری را نداشتیم و تنها مواردی جزئی در برخی 

استان ها گزارش شد.
وی در پاسخ به سوال دیگر که آیا میزان واردات واکسن جوابگوی نیاز 
مرغداران اس��ت، گفت: پیش بینی های س��ازمان دامپزشکی برای توزیع 
واکس��ن میان مرغداران به سبب نوس��ان نرخ ارز و تامین نیاز کشور از 
ذخایر واکس��ن دنیا به درس��تی انجام نشد و همین موضوع موجب شد 

تا واکسن به میزان نیاز مرغداران در استان های مختلف توزیع نشود.

طالکش وضعیت آنفلوآنزای حاد پرندگان در مرغداری های کش��ور را 
پیش بین��ی کرد و افزود: بنده به عنوان کارش��ناس این حوزه پیش بینی 
می کن��م که به س��بب فعال بودن ویروس در کش��ور، گرفت��ار آنفلوآنزا 
خواهیم ش��د اما به س��بب کاهش تراکم مرغداری در استان های اصلی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، تلفات کمتر خواهد بود.
این مقام مسئول میزان روزانه تولید تخم مرغ در کشور را 2500 تن 
ع��الم کرد و گفت: این میزان با نیاز کش��ور کامال تطابق دارد و مازادی 

نداریم که بتوان برای صادرات آن برنامه ریزی کرد.
وی در پایان تصریح کرد: س��ال گذش��ته به سبب ش��یوع آنفلوآنزای 
حاد پرندگان در مرغداری های اس��تان های پرخطر، تعداد قابل توجهی 
طیور معدوم شد که این امر در افزایش قیمت پایه تاثیر بسزایی داشت 
و از آنج��ا که طی  ای اخیر، دولت تدابیری از نظر اختصاص یارانه برای 
صادرات به کار نگرفته اس��ت، بنابرای��ن صنعت تخم مرغ مزیت قیمتی 

برای رقابت با دیگر کشورها ندارد.

افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی دانه روغنی امری ضروری است
یک مقام مس��ئول گفت در س��ال زراعی 97o98 پیش بینی می شود 
که 500 هزارتن کلزا تولید ش��ود که از این میزان حداقل 200 هزارتن 

روغن استحصال خواهد شد.
علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کش��اورزی 
در گف��ت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با انتق��اد از تاخیر در اعالم 
ن��رخ خری��د تضمین��ی دانه ه��ای روغنی اظهار ک��رد: براس��اس قانون 
خرید تضمینی، وزارت جهاد کش��اورزی پیش��نهاد نرخ خرید تضمینی 
محصوالت مختلف کشاورزی را به شورای اقتصاد داده است و هم اکنون 
منتظر اعالم نرخ نهایی هس��تیم چرا ک��ه اعالم به موقع نرخ خرید تاثیر 

زیادی در تصمیم گیری کشاورزان دارد.
وی اف��زود: از دولت انتظ��ار می رود که این بح��ث قانونی را که قبل 
از ش��روع کش��ت باید نرخ محصوالت مختلف را اعالم کند، به اجرا در 

بیاورد تا کشاورزان براس��اس آن بتوانند تصمیم گیری الزم برای کشت 
محصوالت مختلف را داشته باشند. مهاجر در پاسخ به این سوال که به 
نرخ خرید تضمینی دانه های روغنی برای سال زراعی جدید باید حداقل 
چن��د درصد افزایش یابد، بیان کرد: طب��ق قانون خرید تضمینی، همه 
ساله قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی باید بر مبنای تورم اعالم شده 
از س��وی بانک مرکزی افزایش یابد و از آنجا که در سال زراعی گذشته، 
قیمت اکثر دانه های روغن��ی افزایش نیافت از این رو انتظار می رود که 
تورم س��ال گذشته و امس��ال در نرخ خرید محصوالت محاسبه شود تا 

کشاورزان با انگیزه بیشتری به کشت ادامه دهند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: با توجه به آنکه درگیر محاصره اقتصادی 
نابح��ق هس��تیم، از این رو تولی��د محصوالت اساس��ی در داخل امری 
ضروری اس��ت تا فشار ابرقدرت ها نتواند تاثیری بر مردم و دولت داشته 
باش��د که به همین خاطر از دولت انتظار می رود که افزایش منطقی در 

نرخ خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی داش��ته باشد چرا که در غیر 
این صورت پیش بینی تولید محقق نخواهد شد.

وی در پاس��خ به س��وال دیگر مبنی بر آنکه چه میزان بذر برای سال 
زراعی جدید تدارک دیده شده است، افزود: در سال زراعی جدید برای 
350 هزار هکتار بذر  تهیه ش��ده اس��ت که انتظار م��ی رود حداقل در 
280 هزار هکتار کش��ت کلزا صورت گیرد. مهاجر از آغاز کشت کلزا در 
مناطق س��رد شامل اس��تان های مرکزی و غربی کشور خبر داد و گفت: 
هم اکنون کش��ت کلزا در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
مرکزی، قزوین، همدان، شمال ایالم، زنجان، اردبیل، خراسان رضوی و 
خراس��ان شمالی آغاز شده است. مجری طرح دانه های روغنی در پایان 
تصریح کرد: در سال زراعی 97o98 پیش بینی می شود که 500هزارتن 
کلزا تولید ش��ود که از این میزان حداقل 200 هزارتن روغن استحصال 

خواهد شد که جوابگوی 20درصد نیاز کشور است.

کمبودی در تولید تخم مرغ نداریم

 نرخ منطقی هر عدد تخم مرغ 650 تومان

پیش بینی تولید 500 هزارتن کلزا در سال زراعی جدید

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

چرخ گرانی الستیک بی دلیل می چرخد
در ه��ر محفلی که حاضر می ش��وید موضوعی ک��ه مورد بحث و 
بررس��ی قرار می گیرد قیمت اس��ت. یک روز بحث از قیمت س��یب 
زمین��ی، گوجه فرنگی، یک روز گوش��ت، حبوبات و نان اس��ت. هر 
کس��ی تا قیمتی می ش��نود برای آنکه اوضاع را وخیم تر جلوه دهد 
چن��د هزار تومان��ی روی قیمت قبلی می گ��ذارد و می گوید قیمت 
جدی��د خیلی گرا ن تر اس��ت. موقع خرید هم قیم��ت قبل، حال و 
فردا هم تفاوت های زیادی کرده اس��ت و تمام فروش��ندگان مشوق 
مردم در خرید ش��دند و برخی دیگر با منت جنس شان را به فروش 
می رس��انند و می گوین��د خ��دا را ش��کر کنید که ب��ا قیمت جدید 

قیمت گذاری نکردم.
به گزارش پای��گاه خبری»عصر خودرو، همی��ن امر ولع خرید را 
بین مردم افزایش داده اس��ت و همه به فکر این هس��تند که لیست 
خرید خود را پر و پیمان تر کنند تا شاید هفته های آینده در قیاس 
قیمتی خیال شان راحت باشد که به موقع خرید کردند. در این میان 
ش��اخک های افراد سودجو هم فعال تر ش��ده است و از هر حوزه ای 

برای سود و درآمد بیشتر بهره می برند.
اما نکته ای که طی این مدت خأل آن احس��اس می ش��ود، نظارت 
اس��ت. در خیل��ی از حوزه ها دولت هیچ گون��ه نظارتی ندارد و حتی 
فراموش کرده که صنفی وجود دارد. قیمت ها براساس قدرت خرید 
مردم اس��ت و اگر در منطقه ای کش��ش قیمتی نباش��د فروش��نده 
قیمت ه��ای خود را کاهش می دهد، اما در خیلی از مناطق قیمت ها 
از کشش اقتصادی آن منطقه فراتر رفته است و این امر نبود نظارت 

را دو برابر مشهود کرده است.

گرانی تایر خودروهای سواری بی دلیل است
این روزها سطح گالیه ها به حوزه تایر خودروهای سبک و سنگین 
هم رس��یده است. دارندگان خودروهای سنگین از نبود تایر صحبت 
می کنن��د و دارندگان خودروهای س��واری از گرانی که دامنگیر این 
حوزه شده، حرف به میان می آورند. در مورد تایرهای سنگین واردات 
صورت گرفت و از طرفی سازمان اموال تملیکی هم می خواهد انبار 
الستیک خود را )32 هزار حلقه الستیک( برای ورود به بازار خالی 
کند. بر این اساس ۶0 کانتینر انواع الستیک خودروهای سنگین با 
تعرفه 5درصدی از گمرک ش��هید رجایی بندرعباس ترخیص شد و 
عملیات گمرکی ترخیص 150 کانتینر الس��تیک خودروهای سبک 

و سنگین هم صورت می گیرد.
آنگونه ک��ه محمدرضا گنجی، رئیس انجم��ن صنفی صنعت تایر 
می گوی��د: تولیدکنندگان تای��ر ارز دولتی می گیرن��د لذا هیچ کدام 
قیمت های خود را باال نبردند. حتی طی 5 س��ال گذش��ته قیمت ها 
کاًل 9درصد گران شده است. متأسفانه توزیع کنندگان باعث افزایش 

قیمت در این حوزه شدند.

 ضعف خدمات از ناهماهنگی در واردات
نشأت می گیرد

وقت��ی دولت بدون مش��ورت ب��ا انجمن ها و فع��االن یک بخش، 
تصمیم��ات عجیب و غری��ب می گیرد، نتیجه آن می ش��ود کمبود 
قطعه و نارس��ایی در خدمت رس��انی به مش��تریان که این روزها در 

شرکت های واردکننده خودرو نیز دیده می شود.
فرهاد احتش��ام زاد، رئیس س��ابق انجمن واردکنندگان خودرو در 
گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان این مطلب گفت: مشکل 
کمبود قطعه برای بحث خدمات پس از فروش تنها مختص خودرو 
نیست بلکه سایر کاالهایی که نیاز به خدمات و تعویض قطعه دارند 
نیز مش��ابه این مش��کل را داشته و متاس��فانه این مشکل در آینده 

بیشتر به چشم خواهد آمد.
وی ادامه داد: ش��رکت ها، کاالها و قطعات مورد نیاز خود را ثبت 
س��فارش و وارد کرده اند، اما این کاالها به دلیل مش��کل ترخیص و 

قیمت ارز در گمرکات کشور خاک می خورد.
احتش��ام زاد تصریح کرد: نبود هماهنگی الزم میان دس��تگاه های 
درگیر در موضوع واردات مانند گمرک، وزارت صمت، دفتر مقررات 
و بانک مرکزی دلیل این نابسامانی در حوزه واردات قطعات و لوازم 

مورد نیاز است.
وی با اش��اره به این مطلب که یکس��ری از تصمیمات کالن باید 
برای رفع مشکالت اخیر گرفته شود، گفت: برای سیاستگذاری های 
کلی و یکس��ری تصمیمات باید کار کارشناس��ی توسط افراد خبره 
انجام شود اما در بدنه عملیاتی دولت این چنین اتفاقی رخ نمی دهد.
 ای��ن عضو اتاق بازرگان��ی ایران بیان کرد: ش��رکت ها، قطعات را 
وارد کرده ان��د ام��ا نمی  دانند برای ترخیص بای��د ارز 4200 تومانی 
پرداخت کنند یا براس��اس نرخ س��امانه نیما، بازار ثانویه و بازار آزاد 
این محاس��به برای ایشان انجام می ش��ود. همین بالتکلیفی موجب 
بروز مش��کالتی در خدمات رسانی بهینه به مش��تریان شرکت های 

واردکننده شده و ایشان باید پاسخگوی مشتریان خود باشند.
وی اف��زود: بخش عمده هزینه خدمات خ��ودرو مربوط به قطعه 
هست، ش��اید در حدود 90درصد، بنابراین تا زمانی که قطعه برای 
ارائه وجود نداشته باشد، شرکت ها زیان خواهند داد و مشتریان نیز 

ناراضی تر می شوند.
احتش��ام زاد در پایان خاطرنشان کرد: در همان روزی که دوستان 
تصمی��م گرفتند برخ��ی کاالها از جمله قطع��ات را در گروه 2 و 3 
تخصی��ص ارز قرار داده و اهمیت این کااله��ا را درک نکردند، این 
پیش بین��ی را ک��رده بودیم ک��ه در آینده ای نزدیک ب��رای موضوع 

براس��اس آم��ار منتشرش��ده توس��ط گمرک در ش��ش م��اه ابتدایی 
سال جاری، قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری همچنان در 
س��ر لیست واردات به کشور قرار داشته است. طی این مدت در مجموع 
978 میلی��ون دالر انواع قطعات منفصله برای تولید خودروی س��واری 
با حجم موتور 2000 سی س��ی و با س��اخت داخل 14درصد و کمتر از 

30درصد به کشور وارد شده است.
به گزارش پدال نیوز، این میزان در حالی در شش ماه ابتدای سال جاری 
ثبت ش��ده است که در پنج ماه گذش��ته، در مجموع 882 میلیون دالر 
انواع قطعات منفصله به کش��ور وارد ش��د و این نشان دهنده رشد 8/10 
درصدی نس��بت به آمار ارائه ش��ده در پنج ماه ابتدایی سال است. اما در 
شش ماه ابتدای امسال به نسبت پنج ماه ابتدایی سال جاری در مجموع 
9۶میلیون دالر بیش��تر برای واردات قطعات منفصله خودرو هزینه شده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که چنانچه آمار شش ماه ابتدایی سال جاری 
را با مدت مش��ابه سال قبل مقایس��ه کنیم مشاهده می شود که واردات 
قطع��ات منفصله برای تولید خودروی س��واری ب��ا کاهش همراه بوده و 
رش��د منفی 32درصدی را تجربه کرده است. در شش ماه سال گذشته 
در مجم��وع یک میلیارد و 438 میلیون دالر ان��واع قطعات منفصله به 
کش��ور وارد ش��د درحالی که این میزان با کاهش 4۶0 میلیون دالری، 

همان طور که اشاره شد در شش ماه ابتدایی امسال به 978میلیون دالر 
رس��یده اس��ت. دلیل این میزان کاهش به نسبت مدت مشابه سال قبل 
را باید در آغاز تحریم های خودرو از یک طرف و خروج ش��رکای زنجیره 
خودروسازی کشور از طرف دیگر جست وجو کرد. سال گذشته را همراه 
با اجرای برجام و لغو تحریم ها می توان اس��تارتی برای شکوفایی دوباره 
صنعت خودرو در س��ال جاری دانس��ت. تولید خودروهای پسابرجامی و 
همچنین اعالم آمادگی برخی از ش��رکت های معتبر خودروسازی برای 
ورود ب��ه ایران ب��ه نوعی روزهای متفاوتی را ب��رای این صنعت رقم زد، 
حال آنکه بازگش��ت تحریم ها به نوعی بازگشت یأس و ناامیدی در این 

صنعت را کلید زد.
 اما طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و براس��اس فعالیت ش��رکای 
خارج��ی در ای��ران، تولید یک میلیون و 750 هزار دس��تگاه خودرو در 
س��ال جاری هدف گذاری ش��ده بود. خودروس��ازان ت��الش می کردند تا 
در س��ال جاری به ظرفیت اس��می موجود در این صنعت، که 2میلیون 
دستگاه در سال اس��ت، نزدیک شوند و در این میان مونتاژ خودروهای 
پسابرجامی در دو ش��رکت خودروساز بزرگ کشور در کنار خودروهای 
مونت��اژی در خطوط مونتاژ ش��رکت های خصوصی نق��ش مهمی برای 
رسیدن به این هدف را ایفا می کردند. اتفاقی که البته با آغاز تحریم های 

یکجانبه ایاالت متحده آمریکا، محقق نشد و شاهد کاهش تدریجی تیراژ 
تولید خودروس��ازان از خردادماه سال جاری بودیم، اما در شرایطی روند 
نزولی تولید به واس��طه تحریم های همه جانبه ایاالت متحده آمریکا آغاز 
ش��ده که خودروس��ازان بخش خصوصی با تولید محص��والت مونتاژی 
چین��ی روزهای پررونقی را طی می کنند. به این ترتیب رونق این بخش 
ب��ر واردات قطعات منفصله نیز تاثیرگذار بوده؛ به طوری که ورود قطعات 
به کش��ور روند صعودی به خود گرفته اس��ت، این در شرایطی است که 
صنعت خودروی کش��ور از اواس��ط مردادماه بار دیگر دیوار تحریم را در 
مقاب��ل خ��ود می بیند، اما طبق آمار تجارت خارجی که روز گذش��ته از 
سوی گمرک منتشر شد، قطعات منفصله خودرو با ساخت 14درصدی 
و کمت��ر از 30درصد در ش��ش ماه ابتدایی س��ال 97، هم��واره در بین 
س��ه کاالی کثیرالورود به کش��ور قرار دارد و این روند از اردیبهشت ماه 
س��ال جاری ب��ه دنبال اع��الم رس��می ایاالت متحده مبنی ب��ر خروج از 
توافق نامه برجام، کلید خورده است. به طوری که قطعات منفصله برای 
مونتاژ خودرو از خرداد تا شهریور امسال در سر لیست کاالهای وارداتی 
قرار داشته است. حال سوال اینجاست که چطور در شرایطی که صنعت 
خودروی کشور در تحریم قرار دارد، شاهد رشد واردات قطعات منفصله 

برای تولید خودروی سواری به کشور هستیم؟ 

آیا شاهد رشد واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو به کشور هستیم؟

هفته گذش��ته نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با مسکوت نگه 
داش��تن طرح س��اماندهی بازار خودرو مخالفت کردند؛ لذا این طرح بار 
دیگر به کمیس��یون صنایع برگشت تا نمایندگان در ارتباط با آن اظهار 
نظر کنند. از آنجا که قرار است طرح ساماندهی بازار خودرو با اصالحاتی 
به جریان بیفتد، ضروری اس��ت مباحث مغفول از جمله اخذ مالیات از 

سوداگران بازار خودرو به آن اضافه شود.
به گزارش مقاومتی نیوز، نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی س��وم 
اردیبهش��ت ماه یک فوریت طرح س��اماندهی بازار خودرو را به تصویب 
رس��اندند؛ طرحی که ضمن توجه نس��بی به ارتق��ای کیفی خودروهای 

داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید داشت.
ط��رح موردنظر با نام کامل »تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای 
س��واری واردات��ی و س��اماندهی بازار خ��ودرو« به امض��ای 217 نفر از 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی رس��یده بود، اما دو فوریت آن در 

جلسه سوم اردیبهشت ماه رای نیاورد.
توقف طرح ساماندهی بازار خودرو

ام��ا پ��س از آن در تاری��خ 22 خردادماه یکی از اعضای کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در نشس��ت این کمیسیون مجلس 
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت که در خردادماه برگزار شد، طرح 
ساماندهی بازار خودرو در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که تعدادی 

از موافقین و مخالفین این طرح نقطه نظرات خود را بیان کردند.
نجفی گفت: پس از مطرح ش��دن نظ��رات موافقان و مخالفان 12 نفر 
از اعضای کمیس��یون صنایع، تقاضای مسکوت ماندن این طرح به مدت 

شش ماه را ارائه کردند که در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.
در طرح ساماندهی بازار خودرو وظایف مشخصی برای وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و س��ازمان اس��تاندارد در نظر گرفته ش��ده اس��ت که 
عبارتند از:

• فراه��م کردن بس��تر الزم به منظ��ور حقوق فناوری ه��ای جدید و 
مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان 

توسط وزارت صمت
• اجرای استانداردهای حداقلی هشتادوپنج گانه تولید خودرو تا پایان 

سال 97 توسط سازمان ملی استاندارد
به دلیل اینکه هدف اصلی این طرح تس��هیل واردات خودرو و کاهش 
حق��وق ورودی محصوالت خارجی بود و با توج��ه به افزایش نرخ ارز و 
شرایط ویژه ای که برای کشور به وجود آمد، با تصمیم اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی این طرح به مدت ش��ش ماه 

مسکوت ماند.
بازگشت طرح ساماندهی بازار خودرو

اما هفته گذش��ته، مس��کوت ماندن طرح س��اماندهی بازار خودرو در 
مجلس شورای اسالمی به رای گذاشته شد و با کسب 139 رای مخالف، 
بار دیگر به کمیس��یون برگش��ت تا اعضای کمیسیون صنایع در ارتباط 
با آن اظهارنظر کنند. ه��دف اصلی این طرح برطرف کردن چالش های 
فعلی صنعت خودرو اس��ت. در واقع اعضای کمیسیون صنایع مجلس به 

دنبال این هستند تا اصالحاتی بر روی طرح مذکور انجام دهند.
مالیات بر عایدی سرمایه مسئله مغفول در طرح ساماندهی بازار 

خودرو
یکی از چالش های فعلی صنعت خودرو، افزایش قیمت افسارگسیخته 
خودروهای داخلی اس��ت. در حال حاضر یکی از عوامل اختالف فاحش 
قیم��ت خودروه��ای داخلی در ب��ازار ت��ا کارخانه، افزای��ش تقاضاهای 

س��وداگرانه اس��ت؛ به طوری که اختالف قیمت کارخانه ت��ا بازار برخی 
خودروهای داخلی به 20 میلیون تومان نیز می رسد.

بنابرای��ن یکی از مباحث مغفول در طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو، 
اخذ مالیات از س��وداگران بازار خودرو اس��ت. س��وداگری در هر بازاری 
تبعات زیان باری بر جای می گذارد. در بازار خودرو نیز همانند بازارهایی 

همچون مسکن، ارز و طال آثار سوداگری آشکار است.
به منظ��ور حذف و ی��ا کاهش س��وداگری در بازار خ��ودرو، راه های 
متنوعی پیش��نهاد شده است. بررسی ها نشان می دهد راهکارها بیش از 
آن که سلبی باشند، باید زمینه سوداگری را از بین ببرند تا فعالیت های 

سوداگرانه در مقابل فعالیت های مولد صرفه اقتصادی نداشته باشد.
تکمیل طرح ساماندهی بازار خودرو با اخذ مالیات از سوداگران

از جمل��ه اقدام��ات اثرگذار در کاهش س��وداگری در ب��ازار خودرو و 
حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، جلوگیری از امکان فروش محصوالت 
خریداری ش��ده تا یک زمان مش��خص است؛ این پیش��نهاد می تواند با 
اخذ مالیات تکمیل ش��ود. مالیات فقط برای کس��ب درآمد دولت وضع 
نمی ش��ود، بلکه انگیزه وضع مالی��ات می تواند تخصیص و هدایت بهینه 

منابع وکاهش نابرابری ها نیز باشد.
این مالیات که تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود 
از مابه التفاوت قیمت خرید )انتقال دادن یا واگذاری( و قیمت فروش )به 
انتقال گرفتن( دارایی گرفته می شود. بر این اساس هر شخصی در اولین 
معامله خودرو یا به عبارتی خودروی اصلی از پرداخت این مالیات معاف 
می ش��ود، اما در صورتی که دومین معامله فروش خودرو توسط شخص 
صورت گیرد، براس��اس عایده ای که فروشنده به دست می آورد، بایستی 

مالیاتی با نرخ تقریبی 20درصد بپردازد.

بی��ژن نامدار زنگنه، وزیر نفت اخیرا تش��دید روند قاچاق س��وخت از 
ایران به کشورهای دیگر را مرتبط با نوسانات ارزی دانست.

به گ��زارش پایگاه خبری»عصر خ��ودرو«، او هفته پی��ش گفته بود: 
»باتوج��ه به اینک��ه میزان قابل توجه��ی از قاچ��اق از طریق مهاجرت 
کارت های سوخت مناطق مرکزی با استان های مرزی صورت می پذیرد، 
تمهیداتی برای کنترل این موضوع و جلوگیری از ادامه روند سوءاستفاده 

از کارت های سوخت در دستور کار قرار گرفته است.«
زنگنه تنها کسی نبوده که اخیرا به این موضوع اشاره کرده و سازمان 
تعزیرات حکومتی و س��ایر نهادهای انتظامی هم در گزارش های خود به 
افزایش کشفیات سوخت قاچاق در پی تشدید این روند اشاره کرده اند.

فقط در یک مورد؛ هفته گذش��ته 3 ناخدا به اتهام قاچاق سوخت در 
اس��تان هرمزگان 4 میلیارد جریمه شدند؛ که اتهام آنها قاچاق 18 هزار 

و 500 لیتر گازوئیل بود.
قیمت بنزین در حال حاضر در ایران 1000 تومان اس��ت و با افزایش 
نرخ ارز در ماه های اخیر فاصله قیمت س��وخت در ایران با کش��ورهای 

همسایه افزایش یافته است.

همین اختالف قیمت باعث شده قاچاق سوخت از ایران به کشورهایی 
نظیر پاکس��تان باال رود. نرخ دالر در بازار آزاد در اوایل س��ال گذش��ته 
)139۶( حدود 3750 تومان بود که طی ماه های اخیر و به خصوص بعد 
از خروج آمریکا از توافق هس��ته ای با قدرت های بزرگ جهانی، افزایش 

نرخ ارزهای خارجی شدت یافت.
هفته گذش��ته و پس از صحبت ه��ای دونالد ترام��پ، رئیس جمهور 
آمریکا در مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد که بازار ارز ایران به دقت 
آن را رص��د می ک��رد، قیمت دالر تا 19 هزار توم��ان هم پیش رفت که 

البته بعدا این نرخ به کمتر از 17 هزار تومان رسید.
نرخ ارز در ایران به ش��دت در نوس��ان اس��ت ولی با احتس��اب دالر 
17 ه��زار تومانی در بازار غیررس��می، قیمت هر لیت��ر بنزین حدود ۶ 
س��نت آمریکاست؛ بر این اساس قیمت س��وخت در ایران از بسیاری از 

کشورهای دیگر در جهان و حتی همسایگان خود ارزانتر است.
میانگین قیمت هر لیتر بنزین در اواس��ط ماه س��پتامبر در پاکستان 
حدود 75 س��نت و در عراق ۶3 س��نت بود؛ در ترکیه هر لیتر بنزین در 

همین مدت یک دالر و 15 سنت بوده است.

قاچاق س��وخت از ایران به خصوص از مرزهای شرقی مشکل جدیدی 
نیس��ت ول��ی آنچه تازگی دارد این اس��ت که در ماه ه��ای اخیر به طور 

محسوس بر شدت آن افزوده شده است.
آنچه قاچاقچیان به دنبال آن هستند سودی است که به دلیل افزایش 

نرخ ارز با وجود مخاطرات احتمالی رقم خورده است.
در ماه های اخیر خرید و فروش کارت سوخت در مناطق مرزی بسیار 
متداول ش��ده اس��ت؛ به این صورت که کارت س��وخت غیر اس��تانی از 
استان های دیگر وارد مناطق مرزی نظیر سیستان و بلوچستان می شود.

کمیس��یون مبارزه با قاچاق کاال در استان سیستان و بلوچستان البته 
اعالم کرده تا نیمه شهریور بیش از ۶4 هزار »کارت مهاجر متخلف« در 

این استان باطل شده است.
همزم��ان با پدیده قاچ��اق، گزارش هایی هم درب��اره افزایش مصرف 

سوخت در ماه های اخیر منتشر شده است.
ایس��نا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به آخرین آمار 
موجود اش��اره کرده است. بر این اساس مصرف بنزین در تیرماه به مرز 

3میلیارد لیتر رسیده است.

تکمیل طرح ساماندهی بازار خودرو با اخذ مالیات از سوداگران

چرا قاچاق سوخت از ایران افزایش یافته است؟

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
9 مهر 1397
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جهاددانش��گاهی واحد علم و صنعت اقدام به تاسیس »مرکز مطالعات 
ن��وآوری صنایع خالق« کرده اس��ت. به گزارش ایس��نا، در زیس��ت بوم 
کارآفرینی، مراکز نوآوری برای ایجاد، توسعه و رشد کسب وکارهای کوچک 

و دانش بنیان تاسیس می شوند. از آنجایی که 
توس��عه فضای نوآوری و ایجاد درک مناسبی 
از مفاهیمی همچون تولی��د ایده، غربالگری 
ایده، ایده پروری، توس��عه مفهومی و تس��ت 
محصول اولیه، تیم س��ازی، استراتژی توسعه 
و بازاریاب��ی ج��زو گام های اولیه ب��رای تولید 
زیست بوم کارآفرینی محسوب می شود مراکز 
نوآوری به عنوان متولیان شبکه س��ازی و ارائه 
برخی خدمات جانبی برای هسته  های فن  آور 
و کارآفرین��ان ش��رکت  های کوچک معرفی 
می  ش��وند. بر همین اساس معاونت فرهنگی 
جهاد دانش��گاهی واحد عل��م و صنعت ایران 
به عنوان بازوی دانش��جویی واحد، با توجه به 

اهمیت اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و با همکاری معاونت علمی ریاست 
جمهوری و سازمان تجاری  سازی فناوری و اشتغال دانش  آموختگان جهاد 
دانش��گاهی و به منظور ارائه خدمات مشاوره  ای مربوط به توسعه کسب و 

کارهای خالق که شامل؛ خدمات مدیریت مالکیت فکری، خدمات رهبری 
و توس��عه سرمایه انسانی اعم از تیم سازی و ارتقای توانمندی های شغلی، 
تدوین و انتش��ار گزارش های سیاستی در حوزه صنایع خالق، همکاری با 
معاونت علمی و فن��اوری برای اخذ تاییدیه 
همکاری ب��ه عنوان کارگ��زار معاونت، ارائه 
خدمات حقوقی و ارزش  گذاری استارتاپ  ها  
و خدمات منتورینگ و مش��اوره تاسیس و 
توس��عه اس��تارتاپ و معرفی به مرکز رشد، 
می ش��ود، اقدام به تاسیس »مرکز مطالعات 

نوآوری صنایع خالق« کرده است.
در همی��ن راس��تا این مرکز از زمس��تان 
گذشته برنامه  های آموزشی و ترویجی خود 
را در حوزه نوآوری با عنوان »کافه دانشجو« 
آغاز کرد که با اس��تقبال دانشجویان همراه 
ش��د. از همی��ن رو، با هماهنگی بیش��تر با 
مدیری��ت فناوری دانش��گاه عل��م و صنعت 
به گس��ترش فعالیت  های خود در سال تحصیلی جاری پرداخته است تا 
oآموزشی، رویدادهای استارتاپی حوزه فنیoعالوه بر برنامه  های ترویجی

مهندسی را نیز برگزار کند.

اپرا پس از وعده های اولیه برای انتش��ار نسخه  ای جدید از مرورگر خود، 
حال این مرورگر را منتشر کرده که یک کیف الکترونیک مخصوص ارزهای 
رمزنگاری شده به همراه دارد. به گزارش زومیت، اپرا تجربه  بهتر و جدیدتری 

در اختیار عالقه مندان به ارز رمزنگاری ش��ده 
قرار می دهد. در ماه آگوس��ت )مردادماه(، اپرا 
وعده داده بود که به زودی نس��خه  دس��کتاپ 
مرورگر تخصصی خ��ود را به همراه کیف پول 
داخلی برای ارز رمزنگاری شده معرفی خواهد 
کرد. براساس آخرین خبرها، اپرا وعده  خود را 
عملی کرده است و نسخه  دسکتاپ مرورگر اپرا 
را منتش��ر کرده که در اختیار شمار محدودی 
از بتا تسترها قرار داده است. کاربران می توانند 
با استفاده از این مرورگر، منابع مالی خودشان 
را در اتری��وم مدیریت کنن��د و در عین حال، 
از اپلیکیش��ن های غیرمتمرکز )dApps( در 
آن ش��بکه استفاده کنند. اپرا، نام این مرورگر 

مبتنی بر ارز رمزنگاری ش��ده را مرورگ��ر Opera Labs نامگذاری کرده 
اس��ت تا آن را از پرچمدار معرفی ش��ده قبلی متمایز کند. کاربران عادی 
باید منتظر انتش��ار رس��می نسخه  مرورگر دس��کتاپ اپرا باشند. در حال 

حاضر تنها برخی به این نسخه دسترسی دارند؛ این افراد به نسخه  جدید 
دسکتاپ دسترسی دارند و می توانند کیف پول دسکتاپ خود را با مرورگر 
گوشی هوش��مند اندرویدی اپرا همگام سازی کنند. این بدان معنی است 
که هر زمان کاربر در پی انجام یک تراکنش 
یا ارس��ال پیامی در اتریوم باش��د، گوش��ی 
هوشمند این معامله را با دریافت اثر انگشت 
تایید می کند. اپرا معتقد اس��ت که رمزهای 
خصوصی کیف پول در س��خت افزار گوشی 
هوش��مند ذخیره می ش��وند و هرگز انتقال 
نمی یابند. به همین دلیل، این روش��ی نسبتا 
امن برای ذخیره س��ازی ارز رمزنگاری ش��ده 
اس��ت؛ هرچند راه های بهت��ری برای حفظ 
امنی��ت ارزهای رمزنگاری ش��ده نس��بت به 
مدیریت آن ها در گوش��ی هوش��مند وجود 
دارد.  مرورگ��ر Opera Labs، از ارزه��ای 
رمزنگاری ش��ده  و اپلیکیشن های مبتنی بر 
اتریوم پشتیبانی می کند. یکی از سخنگویان اپرا در این باره به هارد فورک 
گفت که اپرا عالقمند به توسعه ی ویژگی های مبتنی بر ارز رمزنگاری شده 

در سایر شبکه های بالک چین است.

مرورگر دسکتاپ اپرا مبتنی بر اتریوم منتشر شد»مرکز مطالعات نوآوری صنایع خالق« تاسیس می شود

چ��ه چی��زی؟ به دس��ت آوردن مش��تریان جدید ب��رای موفقیت هر 
کارگزاری اهمیت بس��یاری دارد، اما ممکن است هزینه زیادی نیز در 

بر داشته باشد.
بنابرای��ن چه؟ ایجاد همکاری و ش��ناخت بهت��ر مخاطبان دو روش 

جهت جذب مشتریان جدید است.
ح��ال چه؟ روش خ��ودکار AYTM راه حلی ب��رای انجام مطالعات 
همه جانبه و س��اده در پلتفرم شماست. برای کسب اطالعات بیشتر به 

سایت AYTM.com مراجعه کنید.
با توج��ه به خیل عظیم مش��تریان جدیدی که از دس��ت می روند، 
ش��رکت ها به پیدا کردن راه هایی برای در امان ماندن از شکس��ت نیاز 
دارند. جذب مشتریان جدید برای موفقیت کارگزاری ها بسیار ضروری 
اس��ت، اما این امر در عین حال می تواند بسیار دشوار و هزینه بر باشد. 
شرکت ها ساعات بسیاری، حتی در تعطیالت و شب ها، صرف تهیه یک 
طرح پیشنهادی می کنند تا شاید بتوانند مشتری جدید جذب کنند.

در یک آمارگیری توس��ط Cubeyou در اواخر سال 2015، نتیجه 
زیر برای یک آگهی بازرگانی توسط یک کارگزاری منتشر شد:

• انتشار این آگهی براساس 150o100 ساعت کاری حدود 15000 
دالر برای کارگزاری ها هزینه داشت.

• در حالی که این هزینه ها بس��یار متفاوت هستند، شرکت هایی که 
این کار را به پایان می رس��انند هزینه ای حدود 45000 دالر به صورت 
مازاد خرج می کنند و به طور متوس��ط نزدیک به دو سوم کل هزینه ها 

را برای تحقیقات و برنامه ریزی های استراتژیک تخصیص می دهند.
• غال��ب کارگزاری ه��ا تنه��ا 43درصد مواقع موفق می ش��وند و این 
در حالی اس��ت که 10درصد کارگزاری های برت��ر 85درصد مواقع به 

پیروزی می رسند.
برخ��ی در صنع��ت تبلیغات در پی پی��دا کردن راه ه��ای کمک به 
کارگزاری هایی هس��تند که هزینه ها را خودش��ان برعه��ده دارند، اما 
یک مس��ئله کاماًل واضح وج��ود دارد؛ توانایی پیروزی در رقابت جذب 
مش��تری یکی از مهم ترین راه های موفقیت یک کارگزاری اس��ت. اما 
چگون��ه می توانید در این ش��رایط بحرانی و در رقابت با ش��رکت های 

متعدد رقیب، پیروز شوید؟
در اینجا سه راه متفاوت برای جذب مشتری بیشتر به شما پیشنهاد می شود.

1- مسـلط باشـید
یکی از معمول ترین ش��کایات در میان مش��تریانی که ش��رکت های 
خارجی را برای ارائه خدم��ات انتخاب می کنند، عدم آگاهی کافی آنها 
در خدمت رس��انی کارا و س��ریع است. این درس��ت است که شما یک 
ش��رکت خارجی هستید و مشتریان بس��یاری از کشورهای مختلف را 
مدیریت می کنید، اما داشتن تسلط، نیازی به دانش تخصصی ندارد. 

برای مس��لط بودن در وهل��ه اول احتیاج دارید کاماًل مطلع باش��ید. 
این آگاهی با تحقیق بر جزییات بازار به س��ادگی حاصل می ش��ود. با 
این حال بس��یاری از کارگزاری ها تنها به کسب اطالعات بسیار جزئی 
و کیفی اکتفا می کنند. مش��ارکت در انجمن ها و مراکز تبلیغاتی و این 
قبیل ام��ور، برای افزایش دانش تئوری بس��یار مفید اس��ت، اما برای 
بارورک��ردن دانش تئ��وری، احتیاج به اطالعات دقی��ق و کّمی از بازار 

دارید. برای نش��ان دادن قدرت خود به مش��تری هایی ک��ه هر روزه با 
محص��والت و صنعت خود س��روکار دارند، الزم اس��ت چیزی فراتر از 

دانسته های قبلی ارائه کنید.
متأسفانه این باور وجود دارد که تحقیقات کّمی در بازار بسیار هزینه بر 
و زمانبر هستند، اما این موضوع دیگر صادق نیست. ابزار بررسی بازار مانند 
AYTM.com، روشی ساده و به صرفه جهت مطالعه کّمی بازار است. شما 
می توانید بدون استخدام یک شرکت تحقیقاتی و با استفاده از آزمون های 
خالقانه، مطالعات بر روی شناسایی برند و تحلیل دسته بندی های مختلف 
بازار را در تنها چند س��اعت انجام دهید. از این طریق داده هایی به  دست 
 می آورید که تسلط ش��ما را افزایش می دهند و منجر به پیروزی شما در 

قراردادهای بیشتری می شوند.
2- زمینه های مشـارکت ایجاد کنید

زمان��ی که یک مش��تری جدید جذب می کنید، فقط کارگزاری  ش��ما 
نیس��ت که سود می برد. بلکه ش��رکت های زیرمجموعه هر کارگزاری که 
در زمینه فروش فعال هس��تند نیز سود خواهند برد. با ارتقای زمینه های 
مشارکت با این فروشندگان، شرایط الزم جهت استفاده از تخصص آنها در 
جذب مش��تری را فراهم کنید. اغلب گروه های تبلیغاتی، ابزار دیجیتال و 
ارائه دهندگان خدمات خالقانه، دارای منابعی از نیروهای انسانی هستند تا 

در افزایش جذب مشتریان به شما کمک کنند.
همراه داش��تن یک ش��رکت حامی در جلس��ات مذاکره برای جذب 
یک مش��تری، شاید غیرقابل باور به نظر بیاید، اما بسیار بیشتر از آنچه 
 ،AYTM.com فکرش را بکنید اتفاق می افتد. فروش��گاه هایی مانند
مجموعه ای از کارگزاری ها را تش��کیل داده اند. کارگزاری های همکار، 
از ه��ر قرارداد جدیدی ک��ه یک کارگزاری می بندد، درصدی کس��ب 
می کنند. این ش��رایط س��بب کاهش هزینه های جذب یک کسب وکار 

جدید و بهبود شرایط تان در مورد شماره یک می شود.
3- مخاطبان خود را بشناسـید و اجازه دهید آنان نیز شـما 

را بشناسـند
خالقیت تنها ابزار جذب مشتری نیست، بلکه توانایی شما برای انتقال 
پیام و ایجاد ارتباط مؤثر با مخاطبان تان نیز بس��یار اهمیت دارد. واقعیت 
این است که مشتریان با کسی کار می کنند که او را دوست  داشته باشند. 
به عنوان یک کارمند ارشد بازاریابی که در طول چندین سال با بزرگترین 
ش��رکت ها کار کرده  ام، بس��یاری اوقات محتوای خالقانه دو کارگزاری را 
در یک س��طح می بینم، اما دوست دارم با کارگزاری که احساس می کنم 

فرهنگی نزدیک به فرهنگ شرکت ما دارد، همکاری کنم.
درک فرهنگ ش��رکت مشتری، یک کلید اساسی است. شما می توانید 
بس��یار خالق و نوآور باش��ید، اما مادامی که نتوانی��د محصول خود را به 
مشتری بفروشید یک کارگزاری شکست خورده خواهید بود. زمانی را برای 
سؤال درباره شیوه ای که دوست دارند کار کنند، چالش هایی که در روابط 
قبلی داش��ته اند و دو یا س��ه هدفی که واقعاً برای ش��ان مهم است، صرف 
کنید. با آنها به زبان خودشان صحبت و ثابت کنید که می توانید خالقیت و 

نوآوری یک کارگزاری را با محیط کسب وکارشان مطابقت دهید.
راه های بسیاری برای موفقیت در جذب مشتری وجود دارد و این متن 
شامل تنها 3 مورد از آنها می شود، اما اگر همین سه مورد را با حضور ذهن، 
خالقیت باال و شرایط مذاکره قوی ترکیب کنید، می توانید کسب وکارهای 

جدیدی را با موفقیت بیشتر و هزینه کمتر به  دست آورید.
ama: منبـع

ایالن ماسـک، بنیانگذار تسـال چندی پیش اعالم کرد که قصد دارد این شـرکت خودروسازی را 
به صورت خصوصی در بیاورد و بخشـی از سـهام آن را به عربسـتان سـعودی می فروشد. در ادامه 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعالم کرد که از ماسک به خاطر این تصمیم شکایت می کند 
و فرآیند خصوصی سـازی تسـال متوقف شـد. حاال ماسـک خبر داده که با این کمیسیون به توافق 

رسیده و پرونده شکایت از او مختومه شده است.
به گزارش ورج، براسـاس این توافق قرار شـده که ماسـک ظرف 45 روز آینده از سـمت ریاست 
هیات مدیره تسال کناره گیری کند و برای مدت سه سال نیز قادر به تصدی این پست نخواهد بود. با 
این حال اما این کارآفرین نابغه همچنان می تواند در پست مدیرعاملی تسال به ایفای نقش بپردازد.
در کنار این توافق کمیسـیون بورس و اوراق بهادار آمریکا تسـال را بـه خاطر »ناتوانی در کنترل 
توییت های ماسـک« متهم شـناخت. بر این اسـاس هم ماسک و هم شـرکت تحت مدیریت وی به 
صـورت جداگانـه جریمه هایی بـه مبلغ 20 میلیـون دالر را پرداخت می کنند و ایـن مبلغ طی یک 

فرآیند دادگاهی میان سرمایه گذاران خسارت دیده تسال تقسیم می شود.
از آن سـو تسال نیز موظف شده که دو مدیر مستقل را برای هیات مدیره این شرکت معرفی نماید. 
ایـن شـرکت همچنین یک وکیل را به اسـتخدام در خواهـد آورد تا بر ارتباطات ماسـک از جمله 

توییت هایش نظارت کند.
گفتنی اسـت سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا بررسی هایش در مورد پرونده ماسک و تسال را 
اوایل ماه اوت )یعنی کمی بعد از آنکه ماسـک طی توییتی از تصمیم خود برای خصوصی سـازی این 
شـرکت خبر داد( آغاز کرد. ماسـک در آن زمان اعالم کرده بود که برای عملیاتی سـازی این طرح 
خـود بودجه الزم را تامین کرده و سـرمایه گذاران شـرکت نیز حمایت خود از این مسـاله را اعالم 

کردند.
در ادامه ماسـک مالقات های متعددی را با صندوق سـرمایه گذاری عربسـتان سعودی انجام داد 
تا از این کشـور برای خصوصی سـازی تسـال کمک بگیرد، اما استدالل سـازمان بورس آمریکا این 
بود که ماسـک در زمـان اعالم خبر قراردادی را با هیچ موجودیت دیگـری انجام نداده و در نتیجه 

توییت هایش برای سرمایه گذاران »نادرست و گمراه کننده« بوده اند.
 

 3روش موفقیت بیشتر کارگزاری ها در جلسات ارائه
با هدف جذب مشتری

ایالن ماسک از ریاست 
هیات مدیره تسال 

برکنار شد

برگزاری نخس��تین جش��نواره ملی رسانه های دیجیتال س��المت به روزهای 25 و 2۶ 
مهرماه موکول ش��د. به گزارش ایس��نا، زمان برگزاری نخستین جشنواره ملی رسانه های 
دیجیتال س��المت که قرار بود در روزهای 15 و 1۶ مهرماه س��ال جاری برگزار ش��ود، به 
روزهای 25 و 2۶ مهرماه موکول شد. این جشنواره در 8 محور »بازی های رایانه ای، تلفن 
همراه، نرم افزارهای رایانه ای، وب س��ایت و وبالگ اطالع رس��انیo آموزش��ی، سرویس ها و 
خدمات الکترونیک سالمت، شبکه های اجتماعی، سامانه های هوشمند سالمت و هنرهای 
دیجیتال« برگزار خواهد شد. معرفی شتاب دهنده های سالمت، دانشگاه ها و دستگاه های 
برتر در حوزه تولید محتوای دیجیتال، شرکت های برتر در حوزه تولید محتوای دیجیتال، 
اس��تارتاپ برتر س��المت، مقاالت و پژوهش های مرتبط با رس��انه های دیجیتال، کتاب و 
بس��ترهای فرهنگ سازی توسعه کاربری رس��انه های دیجیتال، بخش بین الملل و انتخاب 

چهره های شاخص سالمت از برنامه های جانبی این جشنواره به شمار می رود.

برپایی جشنواره ملی رسانه های دیجیتال 
سالمت به تعویق افتاد

دریچــه

مترجم: امید گوهری
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رحی��م س��رهنگی گفت یک��ی از مهم ترین برنامه های م��ا در بخش 
اس��تارتاپ های نمایشگاه، شبکه س��ازی و اتصال بین اجزای اکوسیستم 
استارتاپ های حوزه فرهنگ و هنر با یکدیگر است. به گزارش خبرگزاری 

مهر به نقل از رواب��ط عمومی مرکز فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال، دوازدهمین 
نمایش��گاه بین المللی رس��انه های دیجیتال 
از نه��م تا پانزدهم آبان م��اه در مصلی برگزار 
می ش��ود اما ای��ن نمایش��گاه در بخش ها و 
کمیته های مختلفی تقس��یم شده است که 
هر بخش و کمیت��ه مربوطه تدابیر جدیدی 
را برای نمایشگاه این دوره اتخاذ کرده است. 
از ای��ن رو با مدیران هر بخش گفت و گویی 
در زمین��ه اقدامات جدید این دوره و راه های 
ارتباط موثر با کشورها و جذب سرمایه گذاران 
خواهیم داش��ت. در همین راس��تا با  رحیم 
س��رهنگی مدی��ر کمیت��ه اس��تارتاپ ها در 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال که مدیرکل توسعه 
کارآفرینی و به��ره وری نیروی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را 
نیز برعهده دارد هم کالم ش��دیم. مهم ترین برنامه های ش��ما در کمیته 

استارتاپ ها برای حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های 
دیجیتال چیست؟ یکی از مهم ترین برنامه های ما در بخش استارتاپ های 
نمایشگاه، شبکه س��ازی و اتصال بین اجزای اکوسیستم استارتاپ های 
ح��وزه فرهن��گ و هن��ر با یکدیگر اس��ت 
که در ای��ن بخش انتقال تجرب��ه و اتصال 
بین موسس��ین اس��تارتاپ ها ب��ا یکدیگر 
و ب��ا ش��بکه س��رمایه گذارهای خطرپذیر 
این ح��وزه خواهیم داش��ت. همچنین در 
نشست های غیررسمی تخصصی بین آنها 
و مس��ئولین دس��تگاه های اجرایی دولتی 
برای ح��ل مس��اله های آنه��ا تالش هایی 
خواهیم داش��ت. امسال در کمیته شما چه 
نوآوری و خالقیتی نسبت به سال گذشته 
وجود دارد؟ برای دوره دوازدهم نمایش��گاه 
رسانه های دیجیتال س��عی کردیم فضای 
متفاوتی در بخش استارتاپ ها داشته باشیم 
در واقع یکی از نوآوری های ما در این بخش کافه کارآفرینی اس��ت که 
پاتوق و بستری برای شبکه سازی استارتاپ هاست که فکر می کنم در نوع 

خود از لحاظ چیدمان و کارکرد منحصر به فرد باشد.

با تس��هیالت خرید دی��ن بانک ملی ای��ران، صاحبان کس��ب و کار و 
بنگاه های اقتصادی می توانند نقدینگی اوراق و اسناد تجاری خود را پیش 

از سررسید دریافت کنند.
به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
تس��هیالت خرید دین خدمتی به اش��خاص 
حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی 
هس��تند، اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای 
مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد 
نیازش��ان اس��ت. در ای��ن روش بان��ک، دین 
م��دت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اس��می 
و درج ش��ده در مت��ن اس��ناد و اوراق تجاری 
مانند چک و س��فته به صورت نقدی از داین 
و مش��تری خریداری می کن��د بدین ترتیب 
مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی 

مورد نیاز خود را به دست آورد.
خرید دین به منظور ایجاد تس��هیالت الزم 

برای تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و 
مقررات و با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله 
آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست 

اعتباری ساالنه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه بخش ها 
می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.

پرداخت تس��هیالت خرید دین بابت اس��ناد تج��اری حاصل از فروش 
محصوالت بنگاه های تولیدی پس از بررسی 
صورت های مالی حسابرسی شده و با رعایت 
آیین نامه ه��ا و دس��تورالعمل های مرب��وط 
به تس��هیالت س��رمایه در گردش تا سقف 
70درصد فروش س��ال گذش��ته بنگاه های 

تولیدی قابل پرداخت است.
مالک تعیین س��قف پرداخت تسهیالت 
اقتص��ادی  واحده��ای  در  دی��ن  خری��د 
غیرتولیدی نیز روند عملیات خرید و فروش 
با در نظرگرفتن حجم حس��اب ها و اس��ناد 
دریافتی اعم از تجاری یا غیرتجاری هر بنگاه 
در صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده و یا 

اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود.
خرید دین اسناد تجاری هم بر پایه روش ارزش فعلی اسناد با سررسید 
آتی صورت می گیرد و در محاسبات مربوط به سود، اصل تسهیالت مالک 

عمل خواهد بود.

خرید دین بانک ملی ایران، فرصتی ویژه برای صاحبان کسب و کار و بنگاه هاشبکه سازی استارتاپ های فرهنگ، مهم ترین برنامه بخش استارتاپ نمایشگاه

ایده مدیریت جانبی موضوع جدیدی نیست. برای چندین دهه، مجله های 
تجاری و روانشناس��ان تش��کیالتی از آن به عنوان راه آین��ده یاد کرده اند. 
تحقی��ق اخیر در McKinsey نش��ان می دهد مدیری��ت جانبی می تواند 
»تجارت و زندگی حرفه ای ش��ما را بهبود بخشد.« مدیریت جانبی ایده ای 
برای همگانی کردن یک تئوری اس��ت. هر مدیرعاملی به شما خواهد گفت 
که چارت های هرمی تش��کیالتی در حال منسوخ ش��دن هستند و در عین 
حال، شبکه سازی و ایجاد یکپارچگی مهارت های مهمی به حساب می آیند. 
احتماالً ش��ما خواهید گفت، »همه انسانها یک رهبر هستند.« اما به حرف 
من گوش کنید؛ مدیریت جانبی تنها تکرار مکررات نیس��ت، بلکه تعریفی 
دقیق اس��ت از اینکه چگونه می توان به تأثیرات موفق بازاریابی رسید. اگر 
تیم شما از این روش استفاده نمی کند، به شما اطمینان می دهم تالش های 
شما در زمینه های بازاریابی از جمله بهینه سازی موتور جست وجو، بازاریابی 
محتوا و بازاریابی رش��د، بازده کامل را نخواهد داش��ت. ب��ه عبارتی دیگر، 
بازاریابان عموماً به این دلیل به اهداف خود نمی رس��ند که تیم آنها پویایی 
الزم را ندارد.  من به صورت روزانه ش��اهد از دست رفتن فرصت های بزرگ 
هس��تم و شخصاً بیشتر و بیشتر بر روش های مدیریت و چگونگی موفقیت 
تالش تی��م بازاریابی کار می کنم. در ادامه به چه��ار روش که در بازاریابی 
دیجیتال و به وسیله مدیریت جانبی به موفقیت می رسند، اشاره خواهم کرد. 
امیدوارم این موارد در ایجاد تغییرات در تیم های بازرگانی تأثیرگذار باشند. 

رهبران جانبی به صورت مستقیم ارتباط برقرار می کنند
رهبران سنتی به وسیله مدیران سطح پایین تر اطالعات را منتقل می کنند 
و وظیفه این افراد برقراری ارتباط با رهبران تیم های دیگر و انتقال دستورات 
اس��ت. این روش از برقراری ارتباط باعث خواهد ش��د همکاری های فردی 
کاهش یابند و ایده های خوب نیز از دس��ت بروند. این اتفاق در تش��کیالت 
بزرگ و همچنین اس��تارتاپ ها نیز اتفاق می افتد. در تمامی شرایط ممکن، 
بازاریابان باید برای همکاری مس��تقیم با تیم های دیگر تشویق شوند. این 
روش س��بب خواهد شد ایده های جدید رشد و پیشرفت کنند و مشکالت 
احتمالی نیز به سرعت نمایان شوند. شما از تعداد اشتباهاتی که به وسیله 
همکاری تیم ها از آنها جلوگیری می ش��ود، شگفت زده خواهید شد. به طور 

کلی، ارتباط با پهنای باند بیشتر به دالیلی واضح، پربازده است.
رهبران جانبی ریسک پذیرتر هستند 

همه از ایده »شکس��ت سریع« استقبال می کنند، اما من در تجارت های 
دنیای واقعی شاهد تیم هایی هستم که به صورت ناموفق تاکتیک های جدید 
بازاریابی را پیاده س��ازی می کنند؛ حتی بدتر از آن، از بهترین و مهیج ترین 
ایده های خود اس��تفاده نمی کنند. این سبک از محافظه کاری در مدل های 
رهب��ری عمودی منطقی به نظر می آید. چرا مدیران هنگامی که مس��ئول 
تمامی شکست های آینده تیم شان هستند، باید دست به ریسک های بزرگ 
بزنند؟ هیچ کس نمی خواهد شهرت خود را به خصوص در زمینه شغلی به 
خطر بیندازد. در بیش��تر تشکیالت بوروکراتیک که الیه های زیاد مدیریت 
در تمامی تصمیم گیری ها دخیل هستند، اغلب تأیید از جانب سهامدارانی 
که درک صحیحی از فعالیت های محرک و روبه جلو ندارند، مورد نیاز است.
راه حل بسیار ساده است: بازاریابان دیجیتالی به خودمختاری بیشتری نیاز 
دارند. تیم ها باید سهامداران را شناسایی و با آنها مذاکره کنند و به صورت 
سنتی از پروتکل های باال به پایین استفاده نکنند. این امر در میان ایده هایی 
که به پیشبرد تاریخچه یک برند کمک می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار 

اس��ت. این آزمایش ها دقیقاً سبب خواهند شد استراتژی محتوایی برنده را 
پیدا کنید. به یاد داشته باشید، حذف یک محتوا، مقاله، صفحه ورودی و یا 
عایدی، به س��ادگی منتشرکردن آن است. آیا امکان شکست  وجود خواهد 
داشت؟ البته. هدف اصلی کاهش ریسک پذیری سازمانی است، بنابراین باید 

روش های موفقیت آمیز را فرا بگیرید.
رهبران جانبی باید گزارش هایی ساده ارائه دهند 

در این جهان، دو نوع داش��بورد بازاریابی وجود دارد: یک دس��ته که به 
تیم ه��ای اجرایی برای درک فعالیت ه��ای داخلی بازاریابی کمک می کنند 
و دس��ته دیگر که در واقع فعالیت های بازاریابی را اطالع رس��انی می کنند. 
تیم های بازاریابی از گروه اول متنفرند و همواره طرفدار گروه دوم هس��تند.  
در این صورت چرا کس��ی باید به دنبال س��اخت گروه اول باش��د؟ به این 
دلیل که رهبری سلسله مراتبی عموماً خواهان »وضوح« است. من بسیاری 
از تیم ها را مش��اهده کرده ام که ساعت های بس��یاری را صرف ایده پردازی 
یک داش��بورد می کنند و در نهایت متوجه می ش��وند ک��ه هیچ کس از آن 
برای اطالع رس��انی فعالیت های بازاریابی اس��تفاده نمی کند.  این سبک از 
»متریک های دفاعی« باعث هدر رفتن بس��یار زیاد زمان و منابع می شوند. 
تیم ها باید مسئول نتایج باشند و نه متریک ها و این دقیقاً چیزی است که 
در میان بازاریابانی که مدیریت جانبی دارند، مشاهده می کنید. آنها نگران 
اعدادی هس��تند که تصمیم گیری های روزانه ایش��ان به آنها وابسته است. 
پیشنهاد من این است که تیم های بازاریابی هیچ گاه بیش از چهار شاخص 
عملکرد را گزارش ندهند. این گزارش ش��امل نش��انه هایی مانند حالت ها، 
موقعیت کلیدواژه ها، ترافیک کانال و در نهایت مباحثه می شود. هر مطلبی 

بیشتر از آن یقیناً مازاد خواهد بود. 
رهبران جانبی »برای شتاب بیشتر، ابتدا آهسته حرکت می  کنند«

رهبران عمودی به برنامه ریزی، زمانبندی و واگذاری مسئولیت های دشوار 
به تیم خود عالقه دارند. من کاماًل دلیل این کار را درک می کنم، اما عموماً 
این اتفاق سبب خواهد شد صداهایی که در آینده مهم تلقی خواهند شد، 
نادیده گرفته ش��وند.  به گفته جی کانگر )Jay Conger(، پروفسور رفتار 
تشکیالتی در دانشکده تجاری لندن، بهترین روش »تعهد و حمایت از نتیجه 
دلخواه و دعوت برای مش��ارکت افراد در تعریف فرآیند، به منظور رسیدن 
به آن هدف« است. این روش جانبی به تیم های بازاریابی اجازه خواهد داد 
در ابتدای کار س��خنان تمامی س��هامداران و همکاران را بشنوند. با وجود 
اینکه بیشتر این تالش ها در ابتدا بسیار بی نظم و سطحی به نظر می رسند، 
اما در بلندمدت اکثراً بس��یار س��ریع تر عمل خواهند ک��رد، زیرا اعتراضات 
پیش��تر شنیده شده و توافق های الزم به دس��ت آمده اند. به عبارتی دیگر، 
یکپارچه س��ازی نیروهای محرک در یک ائت��الف قدرتمند و چندمنظوره، 
ش��کل گرفته است. اگر ش��ما از حرکت با سرعت پایین نگران هستید، به 
ش��ما پیشنهاد می کنم یک لیست از کارهایی که حتماً باید صورت پذیرند 
را جمع آوری، از سندیکا شدن آنها اطمینان پیدا کنید و سپس آنها را کنار 
بگذارید. این روش به تیم شما اجازه خواهد داد به جای قرار  گرفتن در یک 

چارچوب فشار و تقاضای سریع، خالقانه تر فکر کنند.
رهبری جانبی: سود نهایی 

مدیریت جانبی یک روش تحلیل شده سلسله مراتبی تشکیالتی است که 
برای هر قسمت از تشکیالت شما سودمند خواهد بود. البته اهمیت آن در 
زمینه رشد بازاریابی، که نیازمند سرعت، بازده، ارتباطات واضح و همکاری 
اس��ت، بیشتر از سایر زمینه هاس��ت. در تجربه من، رهبری جانبی معموالً 

تفاوت میان برنامه های بازاریابی موفق و شکست خورده است.
forbes:  منبع

مدیریت جانبی و تغییر تیم های بازاریابی دیجیتال 

یادداشـت

معاونت کسب وکار اتاق بازرگانی تهران، سومین رویداد نوآفرین خود را با عنوان 
گردش��گری و تح��ول دیجیتال دهم مهرم��اه جاری برگزار می کند. به مناس��بت 
نامگذاری روز جهانی گردش��گری در س��ال 2018 با عنوان »گردشگری و تحول 
دیجیتال«، معاونت کس��ب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
در راستای ماموریت های خود در توانمندسازی نوآورانه و فناورانه جامعه اقتصادی 
کش��ور و با هدف گس��ترش دانش فعاالن اقتصادی در حوزه گردشگری، سومین 
رویداد نوآفرین را با موضوع »گردش��گری و تحول دیجیت��ال« برگزار می کند. در 
این رویداد س��خنرانان مدعو به تش��ریح »پارادایم شیفت و نقش مدیریت نوآوری 
در اقتصاد جدید«، »تحول دیجیتال و چش��م انداز آن در س��فر و گردش��گری«، » 
بهره مندی کسب وکارها از تحول دیجیتال در صنعت گردشگری« و »تاثیرات مثبت 

ابزارهای دیجیتال در سفرهای تجربه محور برای انواع مسافران خواهند چرداخت.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار می کند

 رویداد گردشگری و تحول دیجیتال

مترجم: اشکان کوشش



برنده��ا می توانند و باید به موازات تغییر ب��ازار تکامل پیدا کنند، اما 
مراقب باش��ید که برندس��ازی مجدد را با اتکا به دالیل درس��تی انجام 

دهید.
یکی از سواالتی که استراتژیست های برند آن را غالباً از کارآفرینان و 
رهبران بازاریابی می ش��نوند، این است که آیا به برندسازی مجدد  نیاز 

دارند یا خیر.
موثرترین روش برای دس��ت زدن به حرکاتی هوش��مندانه و هدفمند 
در بازاریاب��ی این اس��ت که ابتدا یک اس��تراتژی برند ق��وی را تعریف 
کنید، س��پس آن را در اطالع رس��انی، هویت بصری و ارائه محصوالت و 
خدمات پیاده کنید. س��ازمان هایی که روند برعکس را انتخاب می کنند، 
یعنی پیش از تعریف اس��تراتژی برند به بازاریابی، اطالع رس��انی و اعالم 
هویت بصری خود می پردازند، غالباً زمان، س��رمایه و انرژی خود را هدر 

می دهند.
کارآفرین��ان عاقل پیش از آن که بازاریابی یا دیگر تاکتیک های جذب 
مش��تری را شروع کنند، یک استراتژی برند قوی را با پشتکار و جدیت 
خل��ق می کنند. ضمناً مدیران بازاریابی باهوش می دانند که برند همگام 
با رش��د ش��رکت نیاز به تغییر و تکامل دارد. سوال اینجا است که زمان 

مناسب برندسازی مجدد را از کجا تشخیص دهیم؟
برای رس��یدن به پاس��خ صحیح الزم است به این نکته دقت کنیم که 
برند موضوعی فراتر از لوگو و رنگ اس��ت. برند هسته و جوهره کسب و 

کار است و به سه روش اصلی زیر فهمیده می شود:
•  بصری: این که کس��ب و کار چگونه به نظر می رس��د. جنبه بصری 
برند در لوگو، رنگ ها، فونت ها، طراحی و تصویرپردازی متبلور می شود.

• کالمی: این که کس��ب و کار چگونه ش��نیده می شود. جنبه کالمی 
برند در نام، پیام رسانی، وب سایت و لحن محتوا نمود می یابد.

• تجربی: این که کسب و کار چگونه عمل می کند. جنبه تجربی برند 
در خط مشی ها، خدمات مشتریان و استخدام نیرو تبلور می یابد.

 برندس��ازی مجدد به معنای این است که باید شکل ظاهری و حسی 
را که ش��رکت برمی انگیزد، مورد بازبینی قرار دهیم یا صرفاً پیام رسانی 
را به روز کنیم تا با رقبای مختلف، بازار جدید یا بازخوردهای مشتریان 
س��ازگار شویم. به عبارت دیگر وعده جدیدی را در برندسازی مجدد به 
مخاطب��ان هدف می دهیم و موقعی��ت جدیدی را برای این قول و تعهد 
در تمام نقاط تماس مشتریان ایجاد می کنیم. طراحی مجدد لوگو غالباً 
تنها نکته ای است که در برندسازی مجدد به آن توجه می شود، چرا که 
لوگ��و بارزترین حضور را در میان مولفه ه��ای برند دارد، اما واقعیت این 
اس��ت که برندسازی مجدد کلیه جنبه های بصری، کالمی و تجربی برند 

را دربرمی گیرد.
برای اتخ��اذ یک تصمیم آگاهانه در زمینه برندس��ازی مجدد باید به 
این نکته توجه کنید که هر کس��ب و کاری می تواند برندس��ازی مجدد 
را در ی��ک حیط��ه انجام دهد، ب��دون آن که مجبور باش��د، دامنه این 
بازبینی وس��یع را به حوزه های دیگر نیز بکشاند. برای مثال یک شرکت 
می توان��د پیام رس��انی و ارزش پیش��نهادی هس��ته ای را، بدون متحول 
س��اختن طراحی تغییر دهد یا این که بدون تغییر دادن لوگو، می توان 
خط مش��ی ها و رویه های فعلی را متناس��ب با اعمال ش��رکت ساخت تا 
گفتار و رفتار با هم همخوانی داشته باشد. پیش از اقدام برای برندسازی 
مج��دد ابتدا باید ضرورت و دلیل این اقدام را تعریف کنید، تا بتوانید با 

برنامه پیش بروید.
در این بخش به توضی��ح ۶ دلیل قابل قبولی می پردازیم که می تواند 

توجیه مناسبی برای برندسازی مجدد باشد.
1ـ تغییر کردن یا گسترش یافتن مخاطبین هدف

طراح��ی، پیام رس��انی و بس��ته بندی فعلی تان ش��اید روزگاری برای 
صاحبان کسب و کارهای کوچک مناسب بوده است، اما در حال حاضر 
تناسبی با ش��رکت های بزرگی ندارد که مشتریان ایده آل تان را تشکیل 
می دهند. همچنین ممکن اس��ت محصوالت یا خدمات تان را گس��ترش 
داده باش��ید تا جنس��یت ها، گروه های س��نی و قومیت ه��ای مختلف را 
پوش��ش دهید. از آنجایی که 4۶درصد مخاطبین NFL  مونث هستند، 
این ش��رکت س��عی کرده تا با برندس��ازی مجدد بانوان بیش��تری را به 
خود جلب کند و توانس��ته اس��ت میزان مخاطبین خود را 18.7درصد 
ظ��رف دهه گذش��ته افزایش دهد. برندس��ازی مج��دد NFL از طریق 
پیام رس��انی هدفمن��د، تبلیغات و بهبود روابط عموم��ی و جبران اثرات 
منفی رس��وایی هایی مانند خش��ونت خانگی انجام شده است تا رضایت 

این مخاطبین جدید و مهم جلب شود.
2ـ تغییر ارزش پیشنهادی یا مزایای اصلی 

ش��اید هدف تان از راه اندازی کس��ب و کار در آغاز این بوده است که 
فرآورده ه��ا یا خدم��ات A، B و C را به مردم ارائه دهید، اما کس��ب و 
کارتان به مرور زمان مزایای بیش��تری را با توجه به نیاز بازار و بازخورد 
مش��تریان ارائه کرده اس��ت. eBay در ابتدا حراج های آنالینی را برای 
کاالهای دست دوم انجام می داد، اما شیوه تبلیغات و پیام رسانی و ظاهر 
برند خود را بعد از مدتی تغییر داد تا مناس��ب فروش کاالهای طراحی 
شده یا اقالم منحصر به فرد باشد. Salesforce.com برندش را صرفاً 
حول مدیریت ارتباط با مش��تری )CRM( س��امان داد، اما این شرکت 
امروزه اکوسیس��تم وس��یعی را برای خدمات و فرآورده های استراتژیک 
ارائه می دهد، بنابراین پیام رس��انی این ش��رکت به گونه ای تغییر کرده 
اس��ت که تعهدات جدید ش��رکت را پوشش دهد. برند آمازون به عنوان 
یک کتابفروش��ی اینترنتی ش��روع به کار کرد، اما امروزه پیام رس��انی و 
تبلیغات آمازون فقط وعده فروش کتاب را نمی دهد و خدمات گسترده 
آمازون موجب ش��ده که برند این ش��رکت با س��رعت و راحتی مترادف 

باشد.
3ـ تغییر خدمات یا سطح قیمت

این دلیل به گس��ترش حوزه خدماتی یا خط تولید محصوالت، تحت 
پوش��ش همان برند قبلی در بازاری یکس��ان با هم��ان مزایا و تعهدات 
مربوط نمی ش��ود، بلکه بیش��تر به فروش��ندگان تجهی��زات کامپیوتری 
مربوط اس��ت که می خواهند خدمات مشاوره تخصصی راهبردی را نیز 
به خدمات ش��ان اضافه کنند یا به خرده فروش هایی ارتباط پیدا می کند 
ک��ه می خواهند فعالیت خ��ود را ارتقا دهند. با تغیی��ر دادن کاالیی که 
می فروش��ید، ارزش پیشنهادی و احتماالً مش��تریان نیز تغییر خواهند 
کرد. در این حالت دو راه پیش رو دارید: برندس��ازی مجدد یا اسپین � 

آف  یک برند کاماًل جدید. 
 Talent Technology س��ال ها قب��ل س��وئیتی را در زمینه ابزار 
فنی اس��تخدام و جذب نیروی پراکنده ارائ��ه کرد که از آن برای یافتن 
و اس��تخدام متقاضیان استفاده می ش��د. تحلیلگران منابع انسانی و آی 
تی این ش��رکت را به خوبی به عنوان ارائه دهنده راه حل های نقطه محور 
می ش��ناختند، اما Talent Technology از دید مدیران ارش��د دور 
مانده بود. این ش��رکت در س��ال 2010 تصمیم گرفت که همه چیز را 
در قالب یک راه حل استراتژیک منسجم تر و جدی تر به هم پیوند دهد، 
برای این کار الزم بود که برند ارتقا پیدا کند تا مدیران سطح C نیز در 
گفت وگوهای راهبردی تر درباره مدیریت استعدادها، بهره وری، کارایی و 
نرخ بازگشت س��رمایه عملکردی مشارکت داشته باشند. با این توصیف 
برندس��ازی مجدد با اصالح پیام رسانی و طراحی انجام شد تا مخاطبین 
جدی��د را ج��ذب کند، حتی نام ش��رکت نیز ب��ه Talemetry  تغییر 
داده ش��د که امروزه به عنوان ارائه دهن��ده راه حل های عالی و کاربردی 
در بازاریاب��ی و اس��تخدام فعالیت می کند. این برندس��ازی مجدد آنقدر 
موفقیت آمیز بود که ش��رکت تحلیلگر مس��تقل #HRWins آن را در 
س��ال 2017 به عنوان یکی از برترین شرکت های فعال در زمینه منابع 

انسانی معرفی کرد.
روش دوم اس��پین � آف یک برند کاماًل جدید اس��ت. آرتور اندرس��ن 
ش��رکتی که قباًل یک شرکت حسابداری معتبر بود، این کار را با واگذار 
کردن خدمات مش��اوره مدیریتی به برن��د جدیدی که خود ایجاد کرده 
 Accenture بود، انجام داد و به این ترتیب مشاوره اندرسن که امروزه
نامیده می ش��ود، به وجود آمد؛ به این ترتیب شرکت اصلی می توانست 
تمرکز اصلی خود را همچنان معطوف به حسابداری کند. GAP  نمونه 
دیگری از اس��پین � آف اس��ت، گپ به جای آن که تالش کند تا تمام 
مخاطبین احتمالی را با یک برند راضی نگه دارد، که احتماالً در نهایت 
به سردرگمی مخاطبین درباره هویت اصلی برند منجر می شد، برندهای 
مختلف��ی را راه ان��دازی کرد تا مش��تریان مختلف ب��ا انگیزه های خرید 
گوناگ��ون را جذب کن��د. برند اصلی لباس های راحت��ی را برای جوانان 
ارائه می داد، برند Banana Republic گروه باالتر را هدف می گرفت 
و مخصوص لباس های رس��می و در س��بک های اندکی قدیمی تر بود و 

در نهایت برند Old Navy لباس های ارزان راحتی را عرضه می کرد.
4ـ تغییر چشم انداز رقابتی

ش��اید زمانی که کس��ب و کارتان را راه اندازی می کردید، هیچ رقیبی 
در این زمینه نداشتید، اما عرصه رقابت امروز متحول شده است و طبعاً 
برند باید با این تغییرات س��ازگار شود. آیا رقبای تان محصول یا خدمتی 
کاماًل متفاوت را ارائه می دهند یا داس��تان متفاوتی را تعریف می کنند؟ 
آیا مزیت رقابتی از بین رفته و ظاهر تمام مردم ش��بیه هم شده و همه 

مانن��د هم عمل می کنند و حرف می زنند؟ ش��اید الزم باش��د که دیگر 
همرنگ جماعت نباش��ید. Southwest Airlines فرصتی را یافت تا 
یکنواخت��ی صنعت خطوط هوایی را درهم بش��کند و تجربه جدیدی از 
پرواز را برای مشتریان رقم بزند. Jet Blue و Virgin America نیز 
به س��رعت از این ش��رکت هواپیمایی پیروی کردند و ارزش پیشنهادی 
 Dunkin’ .و ویژگی ه��ای خاص خود را ب��ه مزایای قبلی اضافه کردند
Donuts برندش را به عنوان یک شیرینی فروشی ساده راه اندازی کرد، 
ام��ا برای آن که بتواند با Starbucks و Panera رقابت کند، منویش 
را بعد از مدتی گسترش داد و پیام رسانی و طراحی برندش را ارتقا داد.

5ـ تغییر رفتارها یا نیازهای مشتریان
نیازهای مشتریان اصلی تان تغییر کرده است؟ آیا مشتریان قدیمی تان 
هم��گام با گذر زم��ان در جس��ت وجوی کاالهایی جدیدت��ر و متفاوت 
هس��تند؟ شاید هنوز هم بخواهید که در همان بازار اولیه به فعالیت تان 
ادام��ه دهید، اما برن��د را باید تغییر بدهید تا بتوان��د همچنان نیازهای 
مش��تریان را تامین کند. J Crew ارزش پیشنهادی و گفت وگوی برند 
را ب��ا اضافه کردن بخش های جدیدی مانند لباس عروس، لباس ش��ب 
و زین��ت آالت در هم��ان بازار اولی��ه خود تغیی��ر داد، J Crew در این 
برندسازی مجدد موفق عمل کرده، چون تمام موارد اضافه شده در واقع 
خواس��ته و نیاز مش��تریان بوده است. از س��وی دیگر برند فروشگاه های 
زنجیره ای تالبوت مدتی راه خود را گم کرد، چون به جای آن که سعی 
کند خود را با نیازهای در حال تغییر مش��تریان اصلی اش سازگار کند و 
همپای مش��تریان پیش برود، بیهوده ت��الش کرد که برای جذب بانوان 
ج��وان خود را به برندی تبدیل کند ک��ه واقعاً نبود. تالش تالبوت برای 
باح��ال و امروزی بودن راه به جایی نبرد، البته تالبوت دوباره به مس��یر 
درس��ت بازگشت و برندس��ازی مجدد را به گونه ای انجام داد که بتواند 
خدم��ات بهتری را متناس��ب با نیازها و ذائقه در حال تغییر مش��تریان 

اصلی خود، یعنی بانوان میانسال ارائه دهد.   
6ـ تغییر زمانه

آیا لوگو و طراحی تان س��بکی کاماًل قدیمی دارد که امروزه منس��وخ 
ش��ده و حتی نمی توان آن را اش��اره ای هوش��مندانه و لطیف به روزگار 
خوش گذش��ته محس��وب کرد؟ آیا در پیام رس��انی یا محتوای بازاریابی 
از لغاتی قدیمی و نامفهوم اس��تفاده می کنید؟ اگر ش��رکت تان هنوز از 
»Web 2.0«  ب��ه عن��وان یک نوآوری هیجان انگیز ی��اد می کند، بهتر 
اس��ت پیام رس��انی برندتان را متحول کنید. حتی اگر شرکت تان لحن و 
ظاهری را انتخاب کرده که همواره می تواند کاربرد داش��ته باش��د، باید 
بدانید که هر چیزی در مرحله ای نیاز به بازبینی و به روزرس��انی خواهد 
داش��ت، این کاری اس��ت که بس��یاری از برندهای برتر در گذر سالیان 
انج��ام داده اند. اگر برندتان را به گونه ای طراحی کرده اید که »پیش��رو، 
مدرن و امروزی« باش��د، مطمئناً به برندس��ازی مجدد نیاز دارید، چون 

مد روز دائماً در حال تغییر است.   
برند می تواند و باید متحول ش��ود. به روزرس��انی پیام رسانی و تجدید 
طراحی، حتی تغییر نام روش��ی مناس��ب برای تزری��ق هیجان و هرچه 
مش��خص تر کردن کس��ب و کارتان اس��ت، اما مراقب باشید. طراحی یا 
ش��یوه اصلی پیام رس��انی را هر ماه تغییر ندهید. اگر زود به زود از برند 
فعلی خود دلزده ش��وید، مشتریان تان هرگز فرصت پیدا نمی کنند که با 
برندتان آشنا شوند و آن را به خاطر بسپارند، چه برسد به این که آن را 
تجربه کنند. به عالوه زیاده روی در برندس��ازی مجدد باعث می شود که 

شرکت تان سردرگم و از هم گسسته به نظر برسد.  
برندسازی مجدد بصری برای شرکت ها هیجان انگیز است، اما می تواند 
ناخواسته وابستگی عاطفی مشتریان به عالمت برند را آشکار کند. شاید 
یادتان باش��د که وقتی گپ لوگوی جدیدش را چند سال پیش رونمایی 
کرد، چقدر مش��تریانش خشمگین شدند و شرکت مجبور شد که لوگو 
را بالفاصل��ه به همان لوگوی اولیه تغییر دهد. از این تجربه برندس��ازی 
مجدد درس عبرت بگیرید. ش��اید ش��رکت سعی داشته که با این تغییر 
لوگو مش��کالت اصلی ت��ری مانند تصمیم گی��ری اش��تباه در بازاریابی، 
راهبردهای قیمت گذاری تصادفی و موقعیت نامش��خص شرکت در برابر 

رقبای تازه کاری مانند H&M  را حل یا امتحان کند.
برندس��ازی مجدد به هر شکلی پیشنهادی پرهزینه است، بنابراین ابتدا 
مطمئن ش��وید که دلیل محکمی برای ای��ن کار وجود دارد. لوگوی جدید 
یا به کارگیری لحنی تحریک آمیز در پیام رس��انی هرگز نمی تواند مشکالت 
بنیادین کس��ب و کار را حل کند، بنابراین س��المت شرکت را قبل از اقدام 
برای برندس��ازی مجدد بررس��ی کنید و اطمینان حاصل کنید که این کار 

واقعاً الزم است. برندسازی کارآمد و موثر باید از درون شرکت شروع شود.
entrepreneur: منبع

4 نکته درخصوص Pinterest که می توانید 
با استفاده از آن ها ترافیک وبالگ خود را 

افزایش دهید

اگر تاکنون نمی دانستید، باید بگویم که پینترست بهترین دوست 
وبالگ نویس��ان است. شاید شنیده باش��ید که این پلتفرم تنها برای 
یافتن دستورهای غذایی، دکور منزل و پروژه های دست ساز مناسب 
اس��ت، اما حقیقت چیز دیگری است. هر روز افراد 2میلیون عکس 
در پینترست به اشتراک می گذارند و بسیاری از این تصاویر از سوی 
وبالگ نویسان، استارتاپ ها و کارآفرینانی است که برای محصوالت 

و مطالب خود به دنبال طرفداران جدیدی هستند.
ب��ه عنوان یک وبالگ نویس می توانید با اس��تفاده از پینترس��ت، 
برای پست های خود ترافیک بسیار زیادی را فراهم کنید. نحوه کار 
اینچنین اس��ت که هر بار کس��ی پین های شما را ببیند، این پین ها 
درگاه مس��تقیمی به وبالگ تان خواهد بود، اما با وجود رقابت بسیار 

باال چگونه می توان از دیگران متمایز بود؟
تاکتیک های س��اده ای برای ایجاد محبوبیت در پینترس��ت وجود 
دارد ک��ه به واس��طه آن ه��ا می توانید خوانن��دگان بیش��تری را به 
وب سایت خود هدایت کنید. در اینجا 4 روش برای افزایش ترافیک 

وبالگ از طریق پینترست ارائه شده است.
1. برای مخاطبان هدف خود بورد بسازید

اگر حرفه ش��ما وبالگ نویسی اس��ت و برروی بازاریابی دیجیتال 
تمرکز دارید، پس داشتِن بورِد دستورهای غذایی چندان به کارتان 
نخواهد آمد. به جای آن بوردهایی ایجاد کنید که مخاطبان هد ف تان 
را مد نظر قرار دهد تا آنان بتوانند به س��ادگی ش��ما را پیدا کنند. 
لورن از وب سایت مالی پرکتیکال پنی، بوردهای بسیاری را مناسب 

با عالئق بازدیدکنندگان صفحات مجازی طراحی کرده است. 
نکته: در نامگذاری بورد مورد نظرتان از کلمات کلیدی اس��تفاده 
ک��رده و ب��ورد خود را توصیف کنی��د تا بتوانید از مزایای س��ئو در 
پینترس��ت بهره مند ش��وید و مخاطبان ش��ما نیز قادر خواهند بود 

محتوای ارزشمندی که به دنبالش هستند را پیدا کنند. 
2. تصاویر برنددار بسازید

تصاوی��ر حائز اهمیت هس��تند: اگر تصویر موجود در پینترس��ت 
بی کیفی��ت و ناجور باش��د، بازدید کننده س��ریعا آن را رد می کند. 
اگرچه س��اخت تصاوی��ر برنددار قدری زمانبر اس��ت، اما ارزش این 

سرمایه گذاری زمانی را دارد. 
تصاویر برنددار نه تنها موجب پیش��رفت تان می شوند، بلکه شما را 
به عنوان فردی حرفه ای معرفی می کنند؛ کاربران می توانند به نقاط 

تفاوت و تمایز میان کار شما و رقبای تان اعتراف کنند. 

برای مثال، جس��یکا نظرعلی، مربی کس��ب و کار، تصاویر برنددار 
جذابی می سازد که سریعا هم قابل تشخیص هستند.

نکته: می توانید با اس��تفاده از ابزارهایی همچون Canva تصاویر 
باکیفیت و جذابی را برای پینترس��ت بسازید. به هنگام طراحی، از 
یک فونت بزرگ و واضح استفاده کنید تا هم عنوان وبالگ مشخص 

باشد و هم آدرس وب سایت برروی تصویر نشان داده شود. 
3.»ریچ پینز« را فعال کنید

اگ��ر می خواهید در خبرنامه مورد توجه قرار بگیرید و در چش��م 
پینترس��ت مهم جلوه کنید، اس��تفاده از ریچ پینز بسیار مهم است. 
هنگامی که حالت ریچ پینز فعال ش��ود می توانید اطالعات پین خود 
را همچون عنوانی درش��ت نویس ببینید، که از جمله این اطالعات 

می توان به آدرس وب سایت و آیکون نویسنده اشاره کرد. 
النا کین وبالگ نویس، برای ایجاد تمایز در پست های خود حالت 

ریچ پینز را فعال کرد.
نکته: کاربران وردپرس می توانند با اس��تفاده از چند گام ساده از 
طریق نص��ب افزونه Yoast SEO حالت ریچ پینز را فعال کنند. با 
این کار بازدیدکنندگان می توانند ببینند که این پین از کجا می آید 

و چگونه می توانند به محتوای اصلی دسترسی پیدا کنند. 
4. به بوردهای گروهی ملحق شوید

ی��ک روش دیگر ب��رای افزای��ش می��زان ترافی��ک وبالگ تان و 
توس��عه دامنه نفوذ در پینترس��ت، پیوس��تن ب��ه بوردهای گروهی 
اس��ت. بوردهای گروهی محلی هس��تند که تع��دادی از پیِنرها بر 
روی یک بورد مش��ترک همکاری می کنند. آنه��ا این کار را با پین 
کردن محتوای خود و س��ایر محتواهایی که با موضوع بورد تناسب 
دارد، انج��ام می دهند. بوردهای گروهی به خاطر داش��تن چندین 
وبالگ نوی��س تاثیرگذار در کنار ه��م، توانایی جذب دنبال کنندگان 
بسیاری را دارد که این افراد به خوانندگان وبالگ بدل خواهند شد. 
برای مثال، بورده��ای گروهی کارآفرینی زن��ان، دنبال کنندگان 

بسیاری داشته و می توان از آن بهره برد.
نکته: شما می توانید با جست وجو در پینترست بوردهای گروهی 
خوب��ی پیدا ک��رده و به آنه��ا ملحق ش��وید. برای مث��ال پروفایل 
وبالگ نویسان محبوب تان را بررسی کنید. اگر شما قسمت بوردهای 
آنان را بررسی کنید، بوردهایی گروهی ای که در آنها همکاری دارند 
را خواهید دید. سپس شما نیز می توانید درخواست همکاری در این 

گروه ها را داشته باشید. 
با گذش��ت زمان می توانید ب��ه فکر ایجاد ب��ورد گروهی خودتان 
باشید. شما می توانید با دعوت کردِن سایر پینرها، یکی از بوردهای 
موجود خود را به ب��ورد گروهی تبدیل کنید. این کار نه تنها میزان 
مخاطبان ت��ان را افزایش می دهد، بلکه امکان ایجاد ارتباط با س��ایر 

وبالگ نویسان صنعت تان را فراهم می کند.
هدایت ترافیک ارگانیک از طریق پینترس��ت قدری زمان بر است، 
ام��ا ارزش اش را دارد. با اس��تفاده از این نکات ش��ما هم می توانید 
از پینترس��ت به عنوان یک ابزار بازاریابی اس��تفاده کرده و ترافیک 

وب سایت خود را به شکلی نجومی باال ببرید. 
entrepreneur: منبع
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هر برندی در تمام مدت فعالیتش در تعامل کامل با تصاویر گوناگون 
اس��ت. برند ش��ما نیز از تصاوی��ر مختلفی برای تقوی��ت جلوه حرفه ای 
خود اس��تفاده می کن��د. از رنگ و فونت گرفته تا لوگ��و و تصویر اصلی 
برندمان، همگی محل تالقی جلوه های بصری و کس��ب وکار اس��ت. در 
حوزه بازاریابی همین المان های بصری نقش مهمی در کمپین های شما 

خواهند داشت، بنابراین باید نگاه دقیق تری به آنها داشته باشیم.
اریک الزار، رئیس شرکت SpeedPro Chicago Loop)فعال در 
زمینه گرافیک و تصویرس��ازی که هم با برنده��ای بزرگ و هم با افراد 
خصوص��ی همکاری دارد(، نظر جالبی در مورد اهمیت جلوه های بصری 
در بازاریابی دارد: »برندسازی مبتنی بر جلوه های بصری تمام جلوه های 
یک برند را به مرحله ای باالتر از س��طح فعلی شان منتقل می کند«. برند 
اریک در زمینه جلب رضایت مش��تریان اس��تراتژی خالقانه ای دارد. به 
ای��ن ترتیب به جای تاکید بر روی س��ابقه موف��ق  در زمینه همکاری با 
برندهای بزرگ، طراحی بنرهای مختلف و اضافه کاری های پر دردس��ر 
آنها به ارائه ضمانت به مش��تریان اکتفا می کنند. ماهیت این ضمانت بر 
روی تاثیرگ��ذاری تمام المان های هر طرح SpeedPro اس��ت. دلیل 
این تضمین نیز اعتماد ش��رکت به کارمندان اش اس��ت. به خاطر سنخ 
فعالیت ه��ای نوآورانه برند اریک الزار ن��ام وی با خالقیت و ایده پردازی 
نوین در زمینه بازاریابی گره خورده اس��ت: »در زمینه برندسازی ما باید 
احس��اس های مختلفی همانند مزه، صدا، بو و حتی احس��اس اس��تفاده 
محصوالت م��ان را به مخاطب عرضه کنی��م. گاهی اوقات یک تصویر به 
گون��ه ای کامال رضایت بخش این کار را ب��رای ما انجام می دهد. در واقع 

یک تصویر توانایی بیان هزاران کلمه را دارد«.
بی ش��ک اس��تفاده از توصیه ه��ای فردی مانن��د الزار برای توس��عه 
کس��ب وکار بسیاری از ما در زمینه برندسازی و بازاریابی حیاتی خواهد 
ب��ود. به همین خاطر در این مقاله من ب��ه گفت وگو و مصاحبه با اریک 
الزار پرداخت��ه ام. نتیجه این گفت وگو در پنج بخش کاربردی در اختیار 

شما قرار می گیرد. اجازه دهید به هر کدام از این بخش ها بپردازیم.
1. طراحی بصری بخشی از برندتان است

نش��انه های بصری شاید یکی از مهم ترین فاکتورها در زمینه بازاریابی 
و تبلیغات باش��د. به گفته الزار محتوای بصری ترکیبی از رنگ، فونت، 
گرافیک، عمق و متن اس��ت، به گونه ای که توان جلب توجه مخاطب و 
اقناع وی را داشته باشد. در حقیقت یک طرح بصری ایده آل باید توانایی 

برانگیختن احساسات مخاطب را دارا باشد.
مزی��ت اصلی طرح های گرافیک��ی موفق تاثیرگذاری س��ریع بر روی 
مخاطب اس��ت. بر این اس��اس ش��اید کاربران ام��روزی عالقه چندانی 
به مطالعه مقاالت یا ش��نیدن پادکس��تی صوتی نداش��ته باشند، با این 
حال همیش��ه زمان کافی برای مش��اهده گذاری یک طرح گرافیکی را 
دارن��د. اجازه دهید به نظر اریک در این زمین��ه توجه کنم: »90درصد 
فرآینده��ای خرید از طریق فوران احساس��ات ص��ورت می گیرد. بر این 
اساس تاثیرگذاری احساسی و عاطفی بر روی مخاطب در درجه نخست 
اهمی��ت قرار دارد. برای بس��یاری از مخاطب ها ب��ا تحصیالت معمولی 
جلوه ه��ای بصری تنها منبع ارتباط ش��ان با برنده��ای بزرگ و کوچک 

است.«

به دلیل توسعه سریع و روز به روز بازاریابی مبتنی بر محتوای بصری 
باید در این زمینه کامال سریع و با دقت عمل کنیم. توجه داشته باشید 
که هر محتوای بصری بیانگر داس��تان ویژه برندتان است. به این ترتیب 
اش��تباه در طراحی حتی یکی از آنها تا مدت نسبتا طوالنی تاثیر منفی 

بر روی مخاطب خواهد داشت.
2. کمپین بازاریابی شما نیاز به راهنمای محتوای بصری دارد

ب��ه منظور خلق یک کمپین بازاریابی تاثیرگذار نقطه ش��روع تان باید 
ایجاد راهنمای تصاویرتان باشد. این راهنما نه تنها شامل چگونگی تولید 
محتوای بصری در ش��رکت تان است، بلکه محل قرارگیری هر محتوای 

ویژه ای را هم مشخص می کند. 
براس��اس عقی��ده الزار راهنمای برن��د تجربه مطل��وب و لذت بخش 
مش��تریان را تضمین خواهد کرد. به این ترتیب شما از بازنمایی تصویر 
دلخواه برندتان در نزد مش��تریان مطمئن خواهید ش��د. در بسیاری از 
مواقع ناآگاهی مخاطب نس��بت به ویژگی های محتوای بصری ما موجب 
بی عالقگ��ی آنها می ش��ود. تجربه مش��ترک همه م��ا در زمینه تکراری 
خواندن بس��یاری از تبلیغات و کمپین ها ب��ه خوبی گویای این حقیقت 
اس��ت. توصیه الزار در اینجا بر روی آگاه س��ازی مش��تریان نس��بت به 
محتوای بصری مان اس��ت. همچنین این اطالعات راهنما باید در اختیار 
اعضای جدید تیم طراح��ی تصاویر و جلوه های گرافیکی نیز قرار گیرد. 
ب��ه طور معمول برای مخاطب افزودن متنی کوتاه در حکم راهنما عمل 

خواهد کرد.
به عقیده الزار س��ه ویژگی اصلی برندسازی مبتنی بر محتوای بصری 
دقت، تداوم و خالقیت اس��ت. هرگاه یکی از این سه اصل دچار مشکل 

شود، چالشی در زمینه بازاریابی و تبلیغات ما به وجود خواهد آمد.
3. کمپین بازاریابی تان را شلوغ نکنید

وقت��ی محص��ول جدید یا داس��تان ت��ازه و جذابی داری��د، تمایل به 
اش��تراک گذاری حداکث��ر اطالعات ممکن طبیعی اس��ت. ب��ا این حال 
حساس��یت بر روی محت��وای کمپین های مان رمز موفقی��ت در زمینه 
بازاریاب��ی و تبلیغات اس��ت. ب��ه این ترتیب باید با دق��ت تمام و پس از 

بررسی های چندباره هر محتوا آن را در کمپین مان قرار دهیم.
الزار در زمینه مشکالت کمپین های شلوغ به نکات جالبی اشاره دارد: 
»مشتریان همیشه به دنبال راهکارهای ساده برای کسب اطالعات مفید 
هس��تند. اش��تباه رایج بس��یاری از برندها نیز در حوزه تبلیغات انتخاب 
طرح های شلوغ برای کمپین ها و مطالب سایت شان است. به این ترتیب 
بخ��ش زیادی از مطالب م��ورد بی توجهی مخاطب ق��رار می گیرد«. در 
اینجا راه حل تمرکز بر روی نیازهای مش��تریان و پرداختن به مهم ترین 

آنهاست. 
مزیت محتوای بصری در اینجا نیز مشهود است. در حقیقت محتوای 
بصری دشواری و پیچیدگی های سایر فرمت ها را ندارد. مخاطب فقط با 
یک نگاه س��اده قادر به فهم نکات اصلی یک بنر تبلیغاتی است. بی شک 

این امر در مورد یک مقاله نسبتا کوتاه صدق نمی کند.
4. تمام فرآیندهای بازاریابی نیاز به اندازه گیری دارند

درس��ت به مانند هر المان دیگ��ری از فرآیند بازاریابی ش��ما، بخش 
بصری کمپین بازاریابی و تبلیغاتی ش��ما نیز باید به دقت مورد ارزیابی 
و اندازه گی��ری ق��رار گی��رد. به طور معم��ول سیس��تم A/B برای فهم 
می��زان موفقیت هر کدام از بخش های کمپین بس��یار موثر اس��ت. در 
مورد کمپین های فیزیکی که دارای المان های چاپی هس��تند، پرس��ش 

از مش��تریان به صورت آنالین بهتری��ن گزینه برای فهم میزان موفقیت 
هر کدام از بخش هاس��ت. البته باید در طراحی پرس��ش ها دقت فراوانی 
به خرج داد. همچنین در س��اعت های اداری نباید از مش��تریان سوالی 
پرس��ید. زمان اس��تراحت بهترین فرصت برای گفت وگویی صمیمانه با 

مشتریان محسوب می شود. 
توجه داشته باشید که کمپین شما فقط شامل محتوای بصری نیست. 
بر این اس��اس ش��یوه ارزیابی هر کدام از آنها بای��د با توجه به نقش اش 
در کمپی��ن اندازه گیری ش��ود. در غیر این صورت نتای��ج ارزیابی اعتبار 

چندانی نخواهد داشت. 
در پای��ان این بخش به اظهارنظری مفید از الزار اش��اره خواهم کرد: 
»هر آنچه به خوبی اندازه گیری ش��ود، موفقیت به همراه خواهد داشت. 
در زمین��ه بازاریاب��ی و تبلیغات محتوای بصری تف��اوت، خوب یا بد، را 

رقم می زند.«
5. گاهی اوقات تغییر ضروری است، اما هوشیار باشید

گاه��ی اوقات باید س��نت های برندمان در زمین��ه طراحی المان های 
بصری را کنار بگذاریم. این کار به طور معمول به دلیل تالش برای بیان 
داس��تان یا ایده ای تازه صورت می پذیرد. به عقیده الزار در بس��یاری از 
مواقع ایجاد تغییر موجب بهبود جایگاه برندمان نزد مخاطب می ش��ود. 
با این حال باید در زمینه ایجاد تغییر هوش��مندانه عمل کنیم. تغییری 
که به کلی با ش��یوه قبلی ما متفاوت باش��د، به طور معمول با شکست 
مواجه می شود. بر این اساس باید همیشه عنصری از راه وکار قدیمی مان 

را نگه داریم.
جلوه بصری بی ش��ک مهم ترین نقطه ارتباط ما با مش��تریان اس��ت. 
درس��ت به همین دلیل در زمینه تغیی��ر آن برندها باید توجه زیادی به 
خرج دهند. در غیر این صورت مانند برند تروپیکانا یا پپسی با شکست 
مواجه خواهند ش��د. مش��کل تغیی��ر محتوای بصری فق��ط مخصوص 
برنده��ای بزرگ نیس��ت. برندهای کوچک با تغیی��ر ناگهانی جلوه های 
بص��ری )مانند تصویر لوگو( در خطر فراموش��ی کامل ق��رار می گیرند. 
نتیجه اینکه باید همیشه نسبت به ثبات جلوه های بصری برندمان توجه 
نش��ان دهیم. از سوی دیگر این کار نباید موجب نوعی محافظه کاری از 
س��وی ما شود. درک زمان مناس��ب برای تغییر یا حفظ طرح فعلی در 

اینجا اهمیت باالیی دارد.
به عقیده الزار: »تمام هدف فرآیند تولید محتوای بصری آسان سازی 
جریان جلب مخاطب و تبدیل آن به مش��تری ثابت است. بر این اساس 
همیش��ه باید سلیقه مخاطب را مدنظر داش��ته باشیم. در این میان اگر 
هماهنگ با سلیقه مشتریان تغییر نکنیم، عالقه آنها به برندمان کاهش 
خواه��د یاف��ت.« صرف نظر از اهمی��ت و تاثیرگذاری ب��االی جلوه های 
بصری، هیچ گاه نباید نس��بت به سایر المان های بازاریابی )مانند متن یا 
صدا( بی توجه ش��ویم. حتی بهترین بنرها نیز بدون محتوای متنی تاثیر 
چندانی بر روی مخاطب نخواهد داش��ت. به عقیده من در اینجا ما باید 

تناسبی میان المان های مختلف بازاریابی ایجاد کنیم.
به عقیده الزار، اگر مخاطب با مش��اهده یکی از بنرهای شما یا تبلیغات 
دیجیتال تان به س��راغ س��ایت رس��می برندتان رفته و مطالب مختلف را 
جست وجو کند، حداکثر میزان موفقیت کمپین شما محقق شده است. به 
طور معمول میزان موفقیت برندها کمتر از این میزان است. با این حال حد 

ایده آل آن را همیشه برای ارزیابی سطح کمپین تان به یاد داشته باشید.
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ایجاد دلهره منجر به فروش نمی شود

۶0درصد از مالکان سوبارو )Subaru( سگ دارند؛ بنابراین زمانی 
که در سال 2008 این شرکت تصمیم گرفت اسپانسر شرکت انیمال 
پلنت )Animal Planet( شود، تبلیغات بسیار متفاوتی ارائه داد. 
به طور مثال یکی از آنها نشان می داد رانندگان با دیگر خودروها در 

برف سنگینی گیر کرده اند.
همراه با تعهد تخصیص 250 دالر به  ازای هر ماشین فروخته شده 
ب��ه خیریه، کمپانی متوجه ش��د چگونه برای مخاطب اصلی خود به 
واس��طه عالیق ش��خصی آنها جذابیت ایجاد و چگون��ه میان آنها و 

سوبارو ارتباط برقرار کند.
از س��ال 2008 کمپان��ی کمپینی به نام »عش��ق« راه اندازی کرد 
که تمام ویژگی هایی که س��وبارو با آنها ش��ناخته می شود از جمله 
امنیت و قابل اعتماد بودن را گردهم آورده  بود. به جای بیان تمامی 
اتفاقات بدی که با نداش��تن س��وبارو برای مش��تریان پیش می آید، 
مانند گیرکردن در برف، کمپانی ش��روع ب��ه صحبت از ویژگی های 

مثبتی چون همراهی حیوانات کرد.
برای بس��یاری افراد رویکرد بازاریابی بر این اس��اس اس��ت که به 
مش��تریان بگوین��د چرا باید محص��ول آنها را خری��داری کنند، اگر 
محص��ول آنها را نخرند اتفاقات بدی می افتد و محصول آنها بهترین 
است. مشکل اینجاست که آنها متوجه تأثیر تصویر برند در بازاریابی 
محصول نمی شوند. قطعاً ش��ما بدون استفاده از سوبارو در برف گیر 
می کنید اما اگر بخواهید محصول یک ش��رکت را برانید، باید راجع  

به آن شرکت حس مثبتی داشته باشید.
به این مسئله این گونه نگاه کنید: وقتی در ژانویه گذشته مشغول 
به گش��ت  و گذار در یوتیوب بودید، احتم��االً آگهی های پراکتل اند 
گمبل )Procter & Gamble( را راجع  به مادرانی که فعالیت های 
ورزشی کودکان خود را در رشته اسکی روی یخ از پیش دبستانی تا 
المپیک پیگیری کرده اند، دیده اید. بعد از این تبلیغ در مورد کمپانی 
چه فکری می کنید؟ این تبلیغ هیچ یک از محصوالت اصلی شرکت 
مانند مایع دستشویی یا تنقالت بعد از مدرسه را مطرح نمی کند، اما 
احتماالً بعد از مشاهده آن نظر بهتری نسبت به این مجموعه دارید. 
این تبلیغ از مادران حمایت و حس خوبی القا می کند. شما احساس 
بهتری نس��بت به کمپانی پیدا می کنید و اکنون تمایل بیشتری به 

خرید از آن دارید.
یکی از مثال های س��اده برند داو )Dove( است. کمپین »زیبایی 
واقعی« این شرکت نشان دهنده زنان با خصوصیات مختلف از جمله 
ظاهر، س��ایز، رنگ پوست و هنرمندی  اس��ت که آنان را آنطور که 
خ��ود می گویند، تصویر می کند. هیچ کدام از آن تبلیغات به صابون 
مرتبط نیست و صرفاً بر روی برند تمرکز دارد. داو بیشتر تمایل دارد 
مخاطبانش پیام عش��ق و پذیرش را دریافت کنند؛ البته با این باور 

که فروش به دنبال آن خواهد آمد.
در بخ��ش فن��اوری، پیام اس��لک )Slack( باب��ت فضای مثبتش 
شناخته شده و به  طور غیرمنتظره ای در رتبه اول شرکت های حوزه 

نرم افزار کشور آمریکا قرار گرفته است.
 )Lifelock( عکس این مثال ها چیس��ت؟ نگاهی به الی��ف الک
بیندازیم. تمامی مدل حفاظتی ش��رکت بر پایه  ترس اس��ت؛ ترس 
اینکه هویت مصرف کنن��دگان در صورت عدم پرداخت حق عضویت 
40 دالری در م��اه دزدی��ده می ش��ود. ای��ن تص��ور پ��س از تخلف 
اکوییفکس )Equifax( در س��ال 2017 و فضای دلهره آور موجود 
در تبلیغ��ات ب��ه  وج��ود  آمد. این نگ��رش در اواخر س��ال 2015 و 
جریم��ه 100میلیون دالری ش��رکت از جانب کمیته تجارت فدرال 
)FTC( به دلیل محتوای مجرمانه تبلیغات شرکت، نمود پیدا کرد؛ 
جریمه ای که ۶8 میلیون دالر آن از طرف مش��تریان و عکس العمل 

مقتضی آنها در برابر محتوای تبلیغات صورت گرفت.
ش��رکت های فعال در حوزه امنیت خانه بهترین مثال برای فروش 
براس��اس ایجاد عالقه و یا فروش براس��اس ایجاد دلهره در کاربران 
 )Brinks( و برینکس )Nest( هس��تند. به این دو تبلیغ از نس��ت
توجه کنید. هر دو ش��رکت  محصولی مشابه را به فروش می رسانند، 
اما تفاوت موجود میان تبلیغات ش��ان به شیوه ای آزاردهنده مشهود 
است. حال که این دو تبلیغ را مشاهده کردید، تمایل دارید از کدام 

یک خرید کنید؟
درس��ت اس��ت که فروش براس��اس ایجاد عالقه در اغلب شرایط  
ثمربخ��ش اس��ت، اما وضعی��ت متفاوتی نیز وج��ود دارد. در برخی 
تبلیغ��ات، هدف اصلی دورکردن کاربران از یک مورد خاص اس��ت 
ک��ه ایجاد دلهره به این امر کمک می کند. به ش��رکت های فعال در 
ح��وزه دوری از اعتیاد دقت کنید. تصاویر موجود بر روی پاکت های 
س��یگار محلی از بحث های طوالنی است، اما مطالعات مربوطه نشان 
می دهن��د تصاویر موجود، ب��ه دوری مردم از خرید س��یگار کمک 

می کنند.
اگ��ر می خواهید کاربران اقدام به کاری کنند، از ایجاد عالقه و اگر 
می خواهی��د از چیزی دوری کنند، از ایجاد ترس و دلهره اس��تفاده 

کنید.
در نهای��ت تمام این مباحث به چه چیزی ختم می ش��وند؟ هدف 
تبلیغات همان قدر که به تحکیم جایگاه یک برند مربوط می ش��ود، 
فروش محصول و خدمات نیز است. جان، مدیر تبلیغات برند جدید 
اوبر )Uber( در Hubspot’s INBOUND 2017 گفت، هدف 
از ایجاد حس مثبت در کاربران، تبدیل آنان به مشتریان است. برای 
بسیاری کسب  و کارها حفظ یک مشتری از به دست آوردن مشتری 
جدید س��اده تر اس��ت. در نتیجه باید در میان مش��تریان حسی بر 

مبنای عالقه و نه ترس، ایجاد کرد.
ب��ه بیان س��اده تر بازاریابی برن��د یک کلید اس��ت. خصیصه های 
مختلف مهم هس��تند اما نگاه داشتن مش��تریان به شدت به تصویر 
آنها از برند ش��ما بس��تگی دارد. باید مطمئن باش��ید مشتریان برند 
ش��ما را در یک نقطه امن قرار داده ان��د و در هنگام نیاز و در آینده 
ب��ه آن مراجع��ه می کنند. ای��ن اتفاق در ش��رایطی می افتد که آنها 
ذهنیت دقیقی از خصیصه های گنجانده شده در تبلیغات شما به یاد 
نمی آورند. تصویرسازی این مسئله که خرید خودرو از شرکت رقیب 
ش��ما منجر به حادثه رانندگی ناشی از لیزخوردن در برف می شود، 
احتماالً دستاورد چندانی برای شما نخواهد داشت، اما اگر تصویری 
بس��ازید مبنی بر اینکه می توانید یک توله س��گ را در آخر هفته به 

آفرود ببرید، ثمربخش خواهد بود.
entrepreneur: منبع
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5 نکته مدیریتی فیلم ثور

این فیلم درواقع س��ومین قسمت از مجموعه فیلم های ثور محسوب 
می شود که داستان یک ابرقهرمان دنیای مارول و محصول سال 2017 
است. اگرچه این فیلم موفق شد تا در گیشه موفقیت چشمگیری را به 
دس��ت آورده و نظر بس��یاری از منتقدان را به خود جلب نماید، با این 
حال علت پرداختن ما در این مقاله به آن به خاطر مفاهیم عمیق و مهم 
مدیریتی آن است. درواقع شما در این فیلم در مقایسه با سایر قسمت ها، 
با فیلمنامه به مراتب قوی تری مواجه هس��تید. حضور بازیگرانی نظیر 
کریس همسورث، مارک روفالو، آنتونی هاپکینز، کیت بالنشت و ادریس 
آلبا از دیگر جذابیت های این فیلم محسوب می شود. در همین راستا و 

در ادامه به بررسی 5 نکته مهم موجود در آن خواهیم پرداخت.
1-زیاده خواهی نابودگر است 

در این فیلم ش��اهد این اتفاق هس��تیم که خواهر ثور و لوکی، به علت 
زیاده خواهی و طمع برای فتح تمامی سیارات، به دستور پدرشان به مکانی 
نامعلوم تبعید می ش��وند. این امر در حالی است که وی پس از مرگ شاه 
اودین، به سرزمین خود بازگشته و به دنبال عملی کردن نقشه خود است. در 
این بین وی حتی برادران خود را نیز در معرض تهدید و نابودی قرار می دهد. 

با این حال وی در نهایت خود شکست خورده و نابود می شود.
نکته مدیریتی موج��ود: همه ما نیاز داریم تا در قالب یک تیم رفتار 
کنیم. بدون شک در زمانی که بخواهید تمامی قواعد را کنار گذاشته و 
برعلیه شرکت خود فعالیت کنید، بازنده اصلی خود شما خواهید بود. به 
همین خاطر الزم است تا خود را به فردی نصیحت پذیر تبدیل کرده و 
به دنبال انجام درست وظایف خود و نه طمع برای چیزی که به صالح 
ما نیست، باشیم. در این رابطه توجه داشته باشید که این امر به معنای 
عدم پیش��رفت نبوده، با این حال الزم است تا مراحل پیشرفت شما به 

صورت منطقی و با اثبات قابلیت های شما همراه باشد.
2-به یک منبع قدرت وابسته نباشید 

ثور تمام قدرت ویژه خود را ناش��ی از چکش��ی می داند که پدر او در 
اختیارش قرار داده است. به همین خاطر خواهر او در نخستین گام اقدام 
به نابودی آن می نماید. همین امر هم باعث می ش��ود تا وی دیگر برای 
خود شانسی را متصور نشود. با این حال با جلو رفتن داستان و الهاماتی 
که از سوی پدر وی صورت می گیرد، وی متوجه می شود که وی فردی 
تک بعدی نبوده و تنها مزیت و منبع قدرت وی در یک چکش خالصه 
نمی شود. در نهایت با تقویت توانایی های خود موفق می شود تا به فردی 
به مراتب قدرتمندتر از گذش��ته تبدیل شده و موفق شود تا خطر را از 
مردم س��رزمین خود، دور نگه دارد. این امر در حالی اس��ت که اگر وی 
زودتر به دنبال افزایش مهارت ها و کاهش وابستگی به یک چکس بود، 
بدون ش��ک پایان داستان به ش��کلی بهتر رقم می خورد و دوست وی، 

هایمدال نیز شانس زنده ماندن را داشت.
نکته مدیریتی موجود: همه ما ممکن اس��ت از این ضعف برخوردار 
باش��یم. درواقع بسیاری از ما مهارت های خود را در یک بخش خالصه 
کرده و به دنبال متنوع س��اختن آن نیستیم. همین امر باعث می شود 
تا با بروز یک مش��کل، عمال دچار بحران شویم. این امر در حالی است 
که مدیران و افراد موفق، همواره به دنبال افزایش مهارت ها و محدوده 
توانایی های خود بوده و همین امر باعث می ش��ود تا با مشکالت بسیار 
کمتری در کار خود درگیر باش��ند. در آخر توجه داشته باشید که تک 
بعدی بودن مهارت ها و توانایی های ش��ما، یک ریس��ک بس��یار بزرگ 
خواه��د بود که باید از همین امروز ب��رای رفع این معضل برنامه ریزی 

کنید. 
 3-از دشمنان خود غافل نشوید 

در صحنه های ابتدایی فیلم، پادش��اه سرزمین ازگارد)پدر ثور( مرگ 
خود را به اطالع فرزند خود می رساند. با این حال این امر در حالی است 
که وی ظاهرا از خطر دختر خود غافل شده و وی را به دست فراموشی 
س��پرده است. همین امر هم باعث می شود تا مردمان وی دچار تهدید 
جدی شده و در آخر اگرچه ثور موفق می شود تا مردم را نجات دهد، با 

این حال سرزمین ازگارد نابود می  شود.
نکته مدیریتی موجود: قبل از کنار رفتن از پس��ت خود، الزم اس��ت 
تا مش��کالت موجود را به خوبی برطرف کرده و مس��ائل و تهدیدهای 
احتمال��ی را مدنظر ق��رار دهید. فراموش نکنید که ف��رد جدیدی که 
جایگزین ش��ما می ش��ود، به علت عدم آگاهی از مسائل و تجربه کمی 
که در اختیار دارد، بدون شک مشکالت بسیاری را تجربه خواهد کرد. 
به همین خاطر نباید به علت س��ود مدیریت خود، افراد جدید را دچار 
مشکل ساخت. بدون شک عدم انجام این کار نه تنها صالحیت و اعتبار 
ش��ما را خدشه دار خواهد کرد، بلکه شرکتی که برای شکل گرفتن آن 
تالش بسیاری نیز کرده اید، در معرض تهدیدی  جدی قرار خواهد داد. 
نکته آخر در این بخش این اس��ت که همواره باید از تحرکات و اوضاع 
دش��منان خود آگاهی داشته و با این اقدام، تصمیمات خرابکارانه آن ها 

را مدیریت و دفع کنید. 
4-قدرت سازگاری با شرایط جدید را در خود تقویت کنید 

در این فیلم سرزمین ازگارد که قدمتی چند صد ساله را داشته نابود می شود، 
ثور چکش فوق العاده و دوست صمیمی خود را از دست می دهد، با این حال 
وی به علت در اختیار داش��تن قدرت سازگاری، در نهایت موفق می شود تا 

اوضاع را به خوبی مدیریت کرده و از وقوع یک فاجعه جلوگیری کند.
نکت��ه مدیریتی موجود: تغیی��رات همواره رخ می ده��د با این حال 
در صورتی که نتوانید خود را به خوبی با این جریانات س��ازگار کنید، 
شکس��ت شما حتمی خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا همواره 
واکنش خوبی نسبت به حتی بدترین اتفاقات داشته و روحیه و وظیفه 

خود را فراموش نکنید.
5-نیروی انسانی مهم ترین دارایی شما است

در جمله ای طالیی که بارها در فیلم تکرار می شود، پادشاه سرزمین 
خود را یک مکان مشخص ندانسته و آن را به مردم موجود در آن نسبت 
می دهد. همین امر هم باعث می شود تا ثور در پایان داستان میان حفظ 
سرزمین و مردم مورد دوم را انتخاب کند. درواقع وی با دست کشیدن 
از دفاع از س��رزمین، موفق می ش��ود تا مردم را نجات دهد. در صحنه 
پایانی نیز آن ها مکانی جدید را برای ایجاد قلمرو خود انتخاب می کنند.

نکته مدیریتی موجود: تیم ش��رکت مهم ترین دارایی شما محسوب 
شده و الزم است تا اولویت خود را بر حفظ آن ها قرار دهید. در نهایت 
فراموش نکنید که شما با در اختیار داشتن تیم خود، قادر خواهید بود 
تا قلمرویی جدید را شکل دهید، با این حال بدون آن ها، شما تنها یک 

مکان جدید در اختیار خواهید داشت.
monster: منبع
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هنگامی که در کالج درس می خواندم، یک هم اتاقی داشتم که هدفش 
خ��وردن یک دوچرخه بود. وی هرروز غروب یک فایل را بیرون می آورد 
و خ��ود فایل هم یک حاوی یک قاش��ق چایخ��وری از دوچرخه بود. او 
اول ه��ر صبح براده های دوچرخه را داخ��ل صبحانه خود می ریخت. در 
طول سالی که من با او زندگی می کردم، نیمی از دوچرخه اش را خورد. 
تقس��یم ک��ردن چالش های بزرگ ب��ه قطعات کوچک ت��ر کلیدی برای 

رسیدن به اهداف بزرگ است.
برای ارتقای فرهنگ س��ازمانی نیز باید گام های کوچکی برداش��ت تا 
چالش های بزرگ تر قابل حل شوند. رهبران سازمانی به خوبی می دانند 
که راس��تی، درس��تی و گش��اده رویی س��هم عمده ای در ایج��اد ارتقا، 
خدمت رسانی به مش��تریان، ارائه راه حل های نوآورانه و بهبود رویه های 
اجرایی دارد. چالش این اس��ت که به کارکنان خود بیاموزید تا در مورد 
ایده ها و بازخورد ایده  های ش��ان دید بازی داشته باشند. تالش های شما 
در این زمینه ممکن اس��ت در ابتدای کار چندان منجر به نتیجه نشود، 
اما با گذشت زمان و ایجاد اصالحات الزم نتایج بهتر و بهتر می شوند. 

در اینجا 10نکته ارائه ش��ده اس��ت ک��ه با اس��تفاده از آنها می توانید 
فضایی بازتر و مشارکتی داشته باشید.

1. از نقطه نظرات دیگران حمایت کنید
ب��ا صرف زمان و درخواس��ت از دیگران برای ارائه نقطه نظرات ش��ان، 
به آنها نش��ان می دهید که ایده های ش��ان به واقع اهمی��ت دارد. اغلب 
اوقات برای به نتیجه رس��یدن بیشتر برروی تکمیل کارها تمرکز داریم 
و مش��ارکت و همکاری را فراموش می کنی��م. گاهی اوقات که در مورد 
ایده های دیگران از آنها س��وال می کنید، می بینید که سرش��ان را پایین 
انداخته و میلی به بیان ایده های خود ندارند. این نشان می دهد که افراد 
از ارائه اید  ه های خود تجربه خوبی ندارند. ممکن اس��ت با گذشت زمان 
افراد تیم تان به واقع متوجه ش��وند که ش��ما به حرف ها و ایده های آنان 

اهمیت می دهید. 
2. صبور باشید

اگر افراد نمی خواهند با ش��ما مشارکت داشته باش��ند، صبور باشید. 
تغییر نیاز به زمان دارد. بگذارید افراد خودش��ان ببینند که ش��ما واقعا 
ب��ه ایده ها و تجربیات آنان عالقه داری��د. برخی از افراد به خاطر ترس از 
احم��ق جلوه داده ش��دن، عقاید خود را در حضور دیگران به اش��تراک 
نمی گذارند. برخی دیگر تا وقتی از ایش��ان خواس��ته نش��ود، ش��روع به 
صحبت نخواهند کرد. به س��وال کردن و دع��وت کردن آنان ادامه داده 
و در نهایت خواهید دید که افراد پیغام ش��ما را دریافت خواهند کرد و 

ایده های شان را بیان می کنند. 
3. به نکات مهم گوش بسپارید

ب��ه محض اینکه افراد را وارد صحبت کردید، به حرف های آنان گوش 

دهی��د. گاهی اوقات مردم حرف های منفی می زنند و در مورد چیزهایی 
که دوس��ت ندارند، ش��کایت می کنند. به جای تمرکز برروی منفی بافی 

مردم از خودتان بپرسید چه چیزی برای آنان اهمیت دارد؟
اگر زم��ان بگذارید و واقعا به حرف های آن��ان گوش دهید تا بفهمید 
دقیق��ا چه چیزهای��ی برای ش��ان ارزش دارد، چی��زی را در پیغام آنان 
می ش��نوید که هرگز پیش از این نشنیده بودید. اگر پس از گوش دادن 
به حرف های آنان همچنان در مورد چیزهایی که برای شان اهمیت دارد 
مردد بودید، از آنان س��واالتی بپرس��ید که دقیقا برای تان مشخص کند 

چه چیزهایی برای آنان مهم است. 
4. نقطه نظر خود را تحمیل نکنید

اگر یک ایده را به اشتراک گذاشته و با مقاومت دیگران مواجه شدید، از 
تحمیل نقطه نظر خود خودداری کرده و س��وال بپرسید. هنگامی که افراد 
نسبت به ایده های شما گارد می گیرند، اغلب نقطه نظراتی دارند که حس 
می کنند که این نقطه نظرات موجب محرومیت آنان می شود. شاید آنها ایده 

شما را بررسی نموده و آن را وارد قالب فکری خود می کنند.
متاسفانه، اکثر مردم نمی دانند که چگونه به شکلی محترمانه مخالفت 
خود را اعالم کنند و یک نقطه نظر متناوب را ارائه کنند. ممکن اس��ت 
آنه��ا با گفتن »بله، ام��ا...« مقاومت خود را اعالم کنند، هنگامی که این 
اتفاق می افتد از انتشار نظرات خود دست کشیده و تفکر آنها را بررسی 
کنید. این کار همچون خالی کردن یک لیوان آب با هدف اضافه کردن 
دوباره آب اس��ت. هنگامی که به خودتان زمان می دهید تا نقطه نظرات 
دیگ��ران را درک کنید، آنها نیز زم��ان و توجه خود را برای درک نقطه 

نظر شما مبذول می دارند.
5. زمان تان را کنترل کنید

هنگام��ی که برروی مس��ائل حاد مباحثه می کنی��د، زمان را کنترل 
ک��رده، نقطه نظرات مختلف را به اش��تراک گذاش��ته و درک متقابل 
ایجاد کنید. این نوع مباحثات ش��اید بیش از چیزی که فکر می کنید 
زمان بر باش��ند. اگر در حال حاضر به خاطر سایر اولویت ها زمان کافی 
نداری��د، برای جلوگیری از مداخل��ه، مباحثات را هنگامی برگزار کنید 
که زمان کافی دارید. س��پس تمام توجه خود را متوجه مخاطب خود 
کنید. عجله نداش��ته باش��ید. مشغول بودن با س��ایر مقوله های ذهنی 
این پیغام را به طرف مقابل می رس��اند که خودش و ایده هایش چندان 

اهمیت ندارند.
6. فرض ها و ایده های منفی را با آرامش به چالش بکشید

هنگام��ی که مباحث داغ  ش��کل می گیرد، گوش ب��ه زنگ فرض ها و 
نظرات منفی در مورد آینده باشید. این تاکتیک فاجعه بار زمانی استفاده 
می ش��ود که قصد جلوگیری از صحبت عمیق پیرامون یک مساله وجود 
دارد. هنگام��ی که این اتفاق می افتد به حقایق و داده هایی گوش دهید 
که حامی نقطه نظرات افراد باشند. اگر شما در مورد نقطه نظرات افراد 
هیچ گونه مدرکی را مش��اهده نمی کنید، درخواس��ت کنید. افکار مردم 
غالبا بر مبنای تجربه و مس��ائل پیش رو اس��ت. به دنبال کشف و درک 

منطقی که در ورای تفکر آنان اس��ت باش��ید تا نقطه نظرات ایش��ان را 
بهتر درک کنید.

7. چیزی را فرض نکنید
حتی اگر می پندارید که نقطه نظرات خود را به وضوح ش��رح داده اید، 
فکر نکنید که افراد به طور کامل ش��ما را درک خواهند کرد. چیزهایی 
ک��ه فکر می کنی��د از کالم ش��ما دریافته اند را خالصه ک��رده و از آنها 
بخواهید نقطه نظر ش��ما را تایید یا رد کنند. از درخواس��ت برای نمونه 
و توضیحات بیش��تر نترسید. اگر فهمیدید که درمورد چیزی که شفاف 
می پنداش��تید، افراد دچار س��وءتفاهم شده اند، ش��گفت زده نشوید. اگر 
فرض کنید دیگران را درک کرده اید و یا دیگران شما را درک می کنند، 

یاد بگیرید که فرض های شما بر درک تان تاثیرگذار هستند. 
8. مسائل را شخصی نکنید

هنگام��ی که افراد حالت دفاعی به خ��ود می گیرند، رفتار آنان گویای 
این مساله است که نقطه نظر متفاوتی دارند. اگر شما حالت دفاعی آنان 
را با رویکرد منفی گرایانه و احساس��ی پاسخ دهید، مکالمه تان از کنترل 
خارج خواهد ش��د. به خاطر داشته باشید که احساسات دیگران حاصل 
طرز فکر آنان است. هنگامی که احساسات منفی خود را نشان می دهند، 
آرام مانده و س��وال بپرسید تا نقطه نظرات دیگران را بفهمید. پرسیدن 
س��وال به ش��ما کمک می کند تا برهم کنش های خود ب��ا دیگران را به 
شکلی منطقی سوق دهید و برای دیگران اهمیت و احترام قائل باشید. 

9. حمایت خود را اعالم کنید
اگر در یک مباحثه متوجه ش��دید که یک ش��خص با موضوع خاصی 
درگیر اس��ت، برای ارائه حمایت و پش��تیبانی خود مردد نباش��ید. شما 
ممکن است از طرف مقابل بپرسید که آیا می توانید کاری برایش انجام 
دهی��د یا نه. اغلب اوقات ما انرژی خود را با کارمان از دس��ت می دهیم 
و خودم��ان را ایزول��ه می کنیم. ب��رای کمک کردن به دیگ��ران و ارائه 

پشتیبانی به آنها، به دنبال فرصت باشید. 
10. از دیگران به خاطر اشتراک گذاری افکار و عقایدشان تشکر کنید

اگر از دیگران درخواس��ت کردید که اف��کار و عقاید خود را بروز داده 
و یا نقطه نظرات ش��ما را تایید یا رد کنند، از آنهایی که ش��جاعت این 
کار را دارند، تشکر کنید. هنگامی که دیگران با نقطه نظرات ما مخالف 
هستند، باید این مقوله را به چشم فرصت دیده و سعی کنیم که چیزی 
در ورای نقط��ه نظ��ر خود فرابگیریم. متاس��فانه اغلب م��ا مقاومت را با 

مقاومت پاسخ می دهیم، اما می توانیم ایجاد درک متقابل کنیم.
ایج��اد فرهنگ صداقت و درس��تی پروس��ه  زمان بری اس��ت. چرا که 
ممکن اس��ت افراد به این فرهنگ عادت نداشته باشند و واقعا نخواهند 
افکار خود را به اش��تراک بگذارند. شاید از صحبت کردن و شنیدن عدم 
تصدیق ترس داش��ته باش��ند. ایجاد فرهنگ مش��ارکتی نیازمند صبر و 
تالش موثر است. پیاده سازی نکاتی که در باال اشاره شد، موجب ارتقای 

عملکردتان شده و فرهنگی همگرا را ایجاد خواهد کرد.   
entrepreneur :منبع

10 گام که رهبران به واسطه آن می توانند فرهنگ صداقت را برقرار کنند
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دنیایی را تصور کنید که تمام افراد آن هر روز با انگیزه از خواب بیدار شده 
و سر کارشان می روند. متاسفانه بسیاری از کسب و کارها ترکیب مهلکی از 

بی عالقگی، پارانویای سیاسی و خودشیفتگی هستند.
هشت مدیرعامل و عضو بنیاد Oracle تک استراتژی خود را برای ایجاد 

یک تیم قدرتمند و نخبه به اشتراک گذاشته اند. 
1. افراد عادی را تحت تاثیر قرار داده و از آنان افرادی خارق العاده 

بسازید
تعداد کمی از ماها صاحب مشاغلی رویایی همچون ستاره راک یا ورزش 
حرفه ای هس��تیم. بسیاری از مشاغل به واقع معمولی هستند. پس چگونه 
می توان میزان مشارکت هر کارمند را به حداکثر رساند؟ خصوصا هنگامی 
که احساس بی عالقگی، بی انرژی بودن و بی اهمیتی دارند. روش های رهبری 
سنتی حول محور کنترل می گردند. مدیران انتظارات خود را تعریف کرده 
و س��پس میزان برآورده شدن این انتظارات را بررسی می کنند. به هرحال 
این روش رهبری باال به پایین چندان تاثیرگذار نیس��ت. در ش��رکت های 
موف��ق امروزی، عمده تصمیمات از پایین به باال گرفته می ش��وند و میزان 
پاسخگویی در سطح پایین تری قرار دارد. در این روش، به جای تالش برای 
کنترل، باید میل به آموختن داشته باشیم. بهترین رهبران فارغ از جایگاهی 
که در شرکت شان دارند، همواره تالش می کنند تا از افراد عادی، نیروهایی 
خارق العاده بسازند و این کار را با فعالیت های شان انجام می دهند. o به نقل 
از دوتی هرمان، مدیرعامل ش��رکت داگالس الیمان، یک ش��رکت فعال در 
حوزه امالک و مستغالت که فروش سالیانه اش برابر با 27میلیارد دالر است.  

2. اهداف بزرگی تعیین کنید
رهبران تاثیرگذار اعضای تیم خود را با افق دیدشان تحت تاثیر قرار داده 
و به تیم شان کمک می کنند تا برروی مهم ترین وظایف تمرکز داشته باشند 
و ه��ر چیز اضافه دیگری را حذف می کنند.  اه��داف بزرگی که تیم تان را 
تحت تاثیر قرار داده و به آنها انگیزه می دهد، تعیین کنید. سپس برنامه ای 
بریزید تا بدین اهداف دست پیدا کنید. افراد قدرتمند با چالش های بزرگ 
هیجان زده می شوند. هنگامی که سعی در دستیابی به هدف بزرگی داشته 
باش��ید این افراد برای کمک کردن به شما رغبت بیشتری خواهند داشت.  
عالوه بر این، از امتیاز مربی بهره مند ش��وید. تمام تیم های ورزش��ی خوب 
جهان مربیانی دارند که عامل دس��تیابی به نهایت عملکرد هس��تند، پس 
برای تیم های مان از مربی گری داخلی استفاده می کنیم. افراد نقطه اتکای 
موفقیت تان هستند، پس حمایت کردن از آنها باالترین اولویت ممکن است. 
o مالنی پرکینز، کمک موسس و مدیرعامل کانوا، که بیش از یک میلیارد 

دالر ارزش دارد.
3. بازخوردهای بدون قضاوت را تشویق کنید 

کارل سیگن، فضانورد یک بار گفت: »چیزی با عنوان سوال احمقانه وجود 
ندارد«. البته که این مس��اله کامال بدیهی است، اما اکثر مردم در قبول آن 
مش��کل دارند. اگر افرادتان از سوال پرسیدن وحشت دارند، پس مسلما از 

ارائه پیشنهادات خود وحشت بیشتری خواهند داشت.
تمامی کسب وکارها برای رشد خود نیازمند به پیشنهادات کمک کننده 
هس��تند. از کارمندان ورودی گرفته ت��ا مدیران، تمامی افرادی که در خط 
مقدم کسب و کارتان هستند، اغلب بهترین ایده ها را دارند. از طرف دیگر، 
عامل محدودکننده مدیران عامل افق دید اعضای هیات مدیره اس��ت. یک 
روش برای تش��ویق کارمندان به ابراز آزادانه عقایدشان، برگزاری جلسات 
توفان فکری است. ما در شرکت خود به صورت هفتگی جلساتی را برگزار 
کرده و عقاید خود را بدون قضاوت بیان می کنیم. ش��عار ما این اس��ت که 
چیزی به عنوان ایده بد وجود ندارد، به جز آنهایی که بیان نمی شوند. o لیز 

.I build your brand هررا، موسس و مدیرعامل شرکت
4. افرادی را استخدام کنید که با فرهنگ سازمانی تان همخوانی 

دارند 
به هنگام استخدام باید همواره افرادی را جذب کنید که بیشترین تناسب 
و هماهنگی را با فرهنگ س��ازمانی تان داش��ته باشند. ما در هر دو شرکت 
ClickMeeting و GetResponse هدف مشترکی داریم: فراهم کردن 
بهترین راه حل ممکن برای مش��تریان و لذت بردن از این کار. ما یک تیم 

هستیم و خودتان می توانید ببینید. 
هنگامی که ما به دنبال افراد جدید هستیم، همیشه افرادی را ترجیح می دهیم 
که جاه طلب بوده و نگرش تیمی داشته باشند. اگر با تیم خود متصل و مرتبط 
باش��ید، هرگز یک مدیر باقی نخواهید ماند. بلکه رهب��ری در کالس جهانی 
می شوید که موفقیت را برای خود و کل شرکت به ارمغان می آورد. o سایمون 

.ClickMeeting گرابوسکی، موسس و مدیرعامل شرکت
5. هر فرد را در جایگاهی مناسب قرار دهید 

تعری��ف وظایف هر فرد چیزی در ورای توصیف یک ش��غل اس��ت؛ این 

تعریف بایستی نقاط قوت افراد را با کارهایی که به واقع از انجام آنها لذت 
می برند، مرتبط سازد. هماهنگ کردن مسئولیت ها با نقاط قوت به معنای 
بهره وری هرچه بیشتر اس��ت، که به واسطه آن احساس رضایت کرده و به 
نهایت پتانس��یل خود دست پیدا می کنند. این مساله در مورد رهبری نیز 
ص��دق می کند. هر چیزی را که در دایره تمرکزی تان قرار نمی گیرد و یا از 

انجام آن لذت نمی برید، به دیگران محول کنید.
مهم ترین بخ��ش ماموریت تان باید ارزش های مح��وری، افق و فرهنگ 
سازمانی باشند تا بتواند بهترین افراد را به شرکت تان جذب کند. این افراد 
انتظارات ش��ما را درک کرده و از تصمیم گیری برای پیش��برد شرکت تان 
احساس انرژی مضاعف می کنند. o جس لنوول، مدیر شرکت فهرست نگاری 
برای بنگاه داران، که بیش از 10 سال سابقه فعالیت داشته و کسب و کارش 

در مدت پنج سال بیش از 300 میلیون دالر فروش داشته است.
6. با تیم خود آشنا شوید

برای تبدیل ش��دن به یک رهبر قدرتمند بایستی با اعضای تیم تان وقت 
صرف کنید. کارمندان تان باید بدانند که به ایشان اهمیت می دهید و برای 
کمک کردن به آنها متعهد هستید. پیروزی های آنان را جشن گرفته و آنان 
را به کسب پیروزی های بعدی تشویق کنید. عوامل انگیزش آنان را کشف 
کنید. از اعضای تیم تان در مورد خانواده شان، اشتیاق، امیدها و رویاهای شان 
بپرسید. با این آگاهی بهتر می توانید به آنها انرژی بدهید تا اهداف بزرگ تری 

را انتخاب کرده و به طور پیوسته عملکرد خویش را ارتقا ببخشند.
بخشی از شناخت تیم این است که به آنان اجازه دهید شما را بشناسند. 
نشان دهید که شما هم دقیقا مثل آنها هستید. هالووین گذشته من تمامی 
افراد را تشویق کردم تا لباس مخصوص بپوشند. با ارائه مثال رهبری کنید، 
دستیابی به اهداف شخصی تان عامل انگیزش خوبی است و به افراد نشان 

می ده��د که هر چیزی در زندگی ممکن اس��ت. o ِک��ِرگ هندلی، کمک 
.ListenTrust موسس و مدیرعامل

7. کارکنان خود را تشویق کرده تا حوزه نبوغ خود را آشکار کنند
در جه��ان امروز تمرکز بیش از هوش اهمیت دارد. هنگامی که یک فرد 
موفق تمرکز می کند و در حوزه نبوغ خود کار می کند، نتایج محیرالعقولی 
را به ارمغان خواهد آورد. چگونه می توانید به افراد مستعد خود کمک کنید 

تا در حوزه نبوغ شخصی شان فعالیت کنند؟
پاس��خ ساده است: توانمندی های آنان را با ظرفیت شان هماهنگ کنید. 
همه ما توانایی های متعددی از قبیل فروش، حل مس��اله و یا مهندس��ی 
داریم، اما زمان مان محدود است و از همین رو ظرفیت محدودی داریم. در 
جایگاه رهبر، وظیفه اصلی تان این است که مطمئن شوید اعضای تیم عمده 
وقت خود )ظرفیت( را صرف حوزه نبوغ )توانمندی( خویش می کنند. برای 
یافتن حوزه نبوغ تان این سوال را از خود بپرسید: »اگر قرار بود این ماه فقط 
دو ساعت کار کنم، زمان خود را صرف چه کاری می کردم؟« این سوال به 
شما کمک می کند تا س��ریعا یک یا دو نمونه از مهارت هایی که دستیابی 
به پتانسیل حقیقی تان را ممکن می سازد، کشف کنید. o شاران سریواتسا، 
س��رمایه گذار فرشته و مدیرعامل شرکت Kingston Lane، یک پلتفرم 

اجرایی در حوزه فناوری امالک و مستغالت.
8. به خاطر داشته باشید که رهبری یک شغل درونی است 

اگر می خواهید رهبر قدرتمندی باشید باید روی خودتان کار کنید، هوش 
عاطفی و هوش هیجانی خویش را بس��ازید و قدرت ریسک پذیری خود را 
باال ببرید. این یک فعالیت درونی است. هنگامی که به سازمان های مختلف 
مش��اوره می دهم، با برخی اشتباهات سطح C برخورد می کنم. یک نمونه 
از این اتفاق زمانی رخ می دهد که رهبران به واس��طه نفس، ترس، مقاومت 
نسبت به تغییر و بی رغبتی شان در مقابل ریسک پذیری متوقف می شوند؛ 
یک اش��تباه دیگر مربوط به زمانی اس��ت که رهبران از ایجاد انگیزش در 
اعضای تیم شان خودداری می کنند.  هوش عاطفی یک مهارت فراگرفتنی 
اس��ت ک��ه آگاهی عاطفی، مهربان��ی و تفکر را کنترل می کن��د. با تنظیم 
احساس��ات خود و خواندن احساسات دیگران، تفکراتی جالب و قدرت حل 
مس��اله به ذهن خواهند رسید. هوش هیجانی یک مرحله از هوش تکاملی 
بش��ر با کارکردی دقیق اس��ت که درک آنی بسیار خوبی دارد و برای فهم 

مسائل به داشتن تمامی اطالعات و جنبه های موضوع نیازی ندارد. 
هوش هیجانی و عاطفی خود را ایجاد کنید تا به طرز فکر خارق العاده ای 
دست پیدا کرده و عملکرد خود را به بهترین شکل ممکن ارتقا بخشیده و 

سطح مالیoاقتصادی خویش را بهبود ببخشید 
چگونه باید این کار را انجام دهید؟ محیطی آکنده از کنجکاوی، خالقیت، 
مثبت نگری و نوآوری ایجاد کنید. به اعضای تیم خود گوش داده و ببینید 
چه چیزی موجب انگیزش آنها می ش��ود. حوزه نبوغ و کارایی بهینه آنها را 
کشف کرده و آن را به کار ببندید. به یاد داشته باشید که نوآوری و هوش 
اعضای تیم خود را بدون پاداش نگذارید. o مارینا رز، موسس و ارتقادهنده 
Quantum DNA Acceleration، یک تکنیک انقالبی برای رش��د 
entrepreneur: کوانتومی در زندگی، سالمتی و کسب و کار.       منبع
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اخبار

تبریز – ماهان فالح: مراس��م گرامیداشت هفته دفاع مقدس با 
حضور مدیریت، مسئولین، خانواده معزز شهدای واالمقام، جانبازان، 
ایثارگ��ران و رزمندگان توس��ط روابط عمومی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، ابوالفضل روح اللهی مدیر ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی در مراسم گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس که در س��تاد این منطقه برگزار ش��د با اشاره به 
ضرورت حفظ ارزش های ش��هدای واالمق��ام و دفاع مقدس گفت: 
پاسداری از خون مطهر شهدای گرانقدر وظیفه دینی و انقالبی ماست. 
ابوالفض��ل روح اللهی ضمن تأکید بر پیروی و حمایت از خط والیت 
و خط انقالب و نقش بی بدیل بسیج در 8 سال دفاع مقدس، افزود: 
بسیجی تنها برای جنگ نیست، بسیجی باید برای همیشه بسیجی 
باشد. ما در درجه اول افتخار می کنیم که بسیجی هستیم و بعد خادم 
ملت ش��ریف.  وی درخاتمه اظهار داش��ت: ما باید بتوانیم به تکلیف 
خود در حفظ تمامیت انقالب اس��المی ایران عمل نماییم. در ادامه 
مراسم مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 

آذربایجان ش��رقی، با اشاره به واقعه عاشورا و قیام حضرت ابا عبداهلل 
الحسین)ع( و عبرت های دفاع مقدس گفت: جبهه مقاومت با تأکید بر 
ایمان و انگیزه پیروز خواهد بود.  سردار جعفری، در بخشی از سخنان 
خود با نفی اش��رافی گری افزود: اش��رافی گری در کنار والیت نمی 
ایستد و مدیریت جهادی راهکار حل مشکالت امروز جامعه ماست.  
سردار جعفری در ادامه با بیان اهمیت بصیرت و آگاهی در انتخاب راه 
حس��ینی)ع( گفت: در اثر بی بصیرتی، امام حسین)ع( را رها کردند، 

اما آفرین بر ملت بزرگ ایران که امام خود را تنها نگذاشتند. در پایان 
مراسم، با قرائت بیانیه ای، مدیریت و کارکنان منطقه آذربایجان شرقی 
ضمن تجدید میثاق با آرمان های واالی رهبر کبیر انقالب اس��المی 
ایران حضرت امام خمینی)ره( و شهدای گرانقدر بر حفظ و پاسداری 
از ارزش های دفاع مقدس و حمایت از مقام عظمای والیت تأکید و 
توطئه های دشمنان قسم خورده نظام مقدس جهموری اسالمی ایران 

را در ابعاد اقتصادی و تروریستی محکوم کردند.

اصفهان - قاسم اسد- مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور در بازدید از اجرای  پروژ ه ها ی شبکه جمع آوری شبکه فاضالب 
شهرهای کلیشاد،سودرجان ،قهدریجان ،ایمانشهر و اشتر جان گفت: 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در اجرا و توس��عه تاسیسات 
فاضالب با تامین منابع مالی به روشهای مختلف در کشور موفق عمل 
کرده و در این زمینه پیش��رو بوده اس��ت. مهندس حمیدرضا جانباز 
افزود: ش��بکه فاضالب در شهرستان فالورجان در سال جاری توانست 
ردیف بودجه دریافت کند . این در حالیست که تخصیص صدرصدی  
اعتبارات عمرانی ش��رایط ویژه ایی را می طلبد. وی با اش��اره به دیگر 
روشهای تامین منابع مالی اجرای پروژهها شبکه فاضالب در شهرستان 
فالورج��ان گفت: در حال حاض��ر بودجه های عمرانی به پروژههای با 
الی 80 درصد پیشرفت فیزیکی تخصیص می یابد بنابراین برای اینکه 
اجرای پروژههای بخش فاضالب در فالورجان متوقف نشود باید به دیگر 
روشهای تامین منابع مالی هم پرداخت. مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور به استفاده ازتبصره 3 در اجرای طرحهای فاضالب 
اشاره کرد و اعالم نمود: درست است هم اکنون شرایط اقتصادی مردم 
مطلوب نیس��ت اما باید با مش��ارکت از طریق ماده واحده تبصره 3  از 
توقف اجرای پروژهها  جلوگیری کرد چرا که با توقف اجرای پروژهها 
در شرایط کنونی جبران آن سخت بنظر می رسد. مهندس جانباز به 

س��رمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژهها پرداخت و عنوان 
کرد: در چند سال اخیر  شرکت آبفا استان اصفهان در جذب سرمایه 
گ��ذاری بخش خصوصی بمنظور اجرای پروژهها بس��یار موفق عمل 
کرده بطوریکه می توان گفت  در این زمینه در کشورپیشرو می باشد 
پس بنظر می رس��د باید توان خود را در جذب سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی در اجرای پروژها بخرج دهند. وی با بیان اینکه تامین آب 
شرب مردم در استان اصفهان  در فصل تابستان با توجه به منابع آبی 
محدود بس��یار دشوار بوده اس��ت اعالم کرد:کاهش ذخیره سد زاینده 
رود در 50 سال گذشته بی سابقه بوده است بنابراین تامین آب شرب 
مردم در چنین شرایطی در نیمه اول سال جاری بسیار مشکل بود که 

خوش��بختانه همکاران در صنعت آبفا استان اصفهان در این خصوص 
موفق عمل کردند که جای تقدیر دارد. وی در پاسخ به استفاده از پساپ 
حاصله در شهرستان فالورجان در این منطقه گفت: مسئواالن امر در 
نظر گرفتند که بخش��ی از پساپ تولیدی در هر منطقه ایی در همان 
محل مورد استفاده قرارگیرد مسلم است که مسئوالن در فالورجان هم 
می توانند بخشی از پساپ تولیدی را ذخیره و سپس مورد استفاده قرار 
دهند. در ادامه مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: 
با توجه به فراز ونشیبهایی که وجود داشت ما توانستیم بخش اعظمی 
از مطالبات مردم را پیرامون توس��عه طرحه��ای آب و فاضالب در این 
شهرستان اجرا کنیم.که هم اکنون نمونه بارز آن اجرای شبکه فاضالب 
در شهرهای کلیشاد ،سودرجان،قهدریجان ایمانشهر می باشدمهندس 
هاشم امینی افزود: با پی گیریهای مسئولین امر در استان و کشور بعد 
از 10 س��ال اجرای پروژهها فاضالب در فالورجان ردیف بودجه به آن 
تعلق گرفت و 7.5 میلیارد تومان در سال جاری به آن تخصیص یافت 
که تا کنون یک میلیاردتومان  آن جذب شده است. وی گفت: با اینکه 
فقط توانستیم یک میلیارد تومان از بودجه 7.5 میلیاردتومانی را جذب 
کنیم اما با همین محدودیت منابع مالی اجرای تاسیسات فاضالب در 
فالورجان ادامه دارد.بطوریکه هم اکنون اجرای پروژه فاضالب شهرهای 

بهاران،پیربکران و ایمانشهر ادامه دارد. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- شهردار قم گفت: دفاع مقدس برای 
ما یک الگو است و اگر کشور اکنون استوار بوده و دارای عزت است به 
برکت همان دوران است.  دکتر سقائیان نژاد در همایش گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس که در س��الن همایش های بین المللی شهرداری 
قم برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گفت: تفکر بسیجی 
برای همه ما روشن است، در قرآن سه مرتبه امتیاز برای انسان قائل 
شده است، که باید ش��اخص های یک بسیجی باشد، از جمله آن ها 
تقوا، علم، بصیرت و جهاد در همه زمینه ها است که به غیر از این سه 
شاخص امتیاز دیگری ذکر نشده است. شهردار قم با اشاره به اینکه 
موضوع مدیریت جهادی و اقتصادمقاومتی از همین دس��ته بندی ها 
است، گفت: بسیج از زمان پیامبر)ص( تشکیل شده است، درآن زمان 
عده ای آماده دفاع از اسالم و انقالب بوده اند، همانطور که در دوران 8 
س��ال دفاع مقدس و اکنون نیز این افراد وجود دارند. سقائیان نژاد با 

بیان اینکه سیره امام حسین)ع( سیره رشد است، ادامه داد: اکنون در 
ایام محرم قرار داریم و سیره بسیج همان سیره امام حسین)ع( است 
و س��یره امام حسین)ع( ادامه سیره پیامبر)ص( است که باعث رشد 
و تعالی انسان می شود. وی با اشاره به سخنان شهیدمطهری، گفت: 
رشد به معنای این است که از سرمایه های در اختیار بتوان حفاظت و 

حراست کرد. شهردار قم با بیان اینکه امام حسین)ع( به خاطر اینکه از 
اسالم به عنوان یک سرمایه محافظت کند قیام کرد، ادامه داد: انقالب 
اسالمی امروز برای ما یک سرمایه است، و حفظ و حراست از آن رشد 
ما را به دنبال دارد و اگر نتوانیم از آن حراست کنیم ملت بدون رشدی 
هستیم. سقائیان نژاد با اشاره به موضوع جنگ اقتصادی، گفت: دفاع 
مقدس برای ما یک الگو است و اگر کشور اکنون استوار بوده و دارای 
عزت است به برکت همان دوران است و در دوران دفاع مقدس تهاجم 
فرهنگی به حداقل رسید و در سال های بعد به اوج رسید که مقابل آن 
ایستادیم و اکنون هم دشمن جنگ اقتصادی را به راه انداخته است 
که باید مقابل آن بایستیم. شهردار قم خاطرنشان کرد: بسیجی که 
در ادارات از آن صحبت می کنیم دچار بی بهره وری نیس��ت، آنکه از 
جان خود مایه می گذارد نباید از این مشکالت بترسد و باید قیام امام 

حسین)ع( و جنگ تحمیلی را الگو قرار دهیم. 

اهواز- شـبنم قجاوند- جلس��ه تودیع و معارفه روسای سابق و 
جدید بهداش��ت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان با حضور خانم 
دکتر جعفری عضو هیأت مدیره  رییس س��ازمان بهداش��ت و درمان 
صنعت نفت ، دکتر فرهاد کالنتر رییس بهداشت و درمان صنعت نفت 
اهواز و مهندس قباد ناصری مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان برگزار شد . رییس بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز 
طی سخنانی در این جلسه گفت : بزرگی شهر مسجدسلیمان را نباید 
وابسته به نفت دانست بلکه آنچه که باعث بزرگی مسجدسلیمان است 
ریش��ه های تاریخی و اصالت تاریخی بختیاری ها است . دکتر فرهاد 
کالنتر با اشاره به حمایت ها و پشتیبانی های شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان از بهداشت و درمان صنعت نفت گفت : اگر چه 
کیفیت خدمات بهداشتی به هیچ وجه زیبنده کارکنان زحمت کش 
این صنعت نیس��ت ولی آنچه که همین فعالیت های اندک را موجب 
س��اخته حمایت ها و پش��تیبانی های بی دریغ مدیریت شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در رفع مسایل و مشکالت بیمارستان 
و کلینیک های صنعت نفت اس��ت . مدیرعامل ش��رکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان نیز طی سخنانی با اشاره به حادثه ی اخیر 

تروریستی در اهواز ضمن عرض تسلیت به مردم شهید پرور خوزستان 
و محکومیت این جنایت ضد بش��ری اظهار داشت : این حادثه ، اتفاق 
جدیدی در کشور ما نیس��ت و از بدو پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
منافقین با ترور مسئولین و مردم سعی در ارعاب و وحشت در جامعه 
داشته اند که خیال باطلی است . مهندس قباد ناصری با اشاره به فعالیت 
های تولیدی نفت و گاز در این ش��هر و بروز مشکالت فراوان جسمی 
برای کارکنان این صنعت گفت : کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در 
بخش بهداشت و درمان به هیچ وجه مورد رضایت پرسنل این شرکت 
نیس��ت و یکی از دالیل کاهش انگیزش ش��غلی و افزایش درخواست 

های انتقال از منطقه نبود خدمات با کیفیت بهداشتی و درمانی است 
. وی افزود : بس��یار تأس��ف بار است که با گذش��ت 110 سال از عمر 
صنعت نفت در این منطقه هنوز شاهد خدمات درمانی بی کیفیت و 
نبود تجهیزات مناسب پزشکی و کادر پزشکی و درمانی باشیم . وی با 
عنوان اینکه شاخص های اعالم شده از جمله ضریب اشغال تخت برای 
ارتقای وضعیت بیمارستان صنعت نفت بسیار ناعادالنه و غیرمنصفانه 
است اظهار داشت : وقتی پزشکان جراح و متخصص در این بیمارستان 
وجود ندارد و وقتی تجهیزات پزشکی فرسوده و قدیمی مورد استفاده 
ق��رار می گیرد چطور انتظار داریم که کارکنان صنعت نفت و خانواده 
های آنها  از این سیستم درمانی استفاده کنند ؟ وی افزود : بدیهی است 
در چنین شرایطی همکاران ما و حتی خود بنده ترجیح می دهیم برای 
درمان به مراکز درمانی غیر نفتی و حتی شهرستان های دیگر مراجعه 
نماییم .  مهندس ناصری با اشاره به احداث مراکز بهداشتی و درمانی 
مجهز صنعت نفت در شهرهای غیر محروم و کالنشهر افزود : در چنین 
شرایطی شاهد پس رفت وضعیت بهداشت و درمان صنعت نفت در این 
شهر قدیمی که مهد صنعت نفت است می باشیم و این تنزل سزاوار 

پرسنل صنعت نفت و خانواده های ایثارگر آنها نیست . 

 برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
توسط شرکت فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در بازدید از اجرای  پروژ ه ها ی شبکه جمع آوری شبکه فاضالب شهرستان فالورجان اعالم کرد:

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در اجرا و توسعه تاسیسات فاضالب با تامین منابع 
مالی به روشهای مختلف در کشور موفق عمل کرده و در این زمینه پیشرو بوده است

شهردار قم:

استواری امروز کشور ثمره ایستادگی در دوران دفاع مقدس است

انتصاب رییس بهداشت و درمان صنعت نفت مسجدسلیمان

رشت- مهناز نوبری- رئیس پلیس راهور استان به همراه معاونین 
آن حوزه از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بازدید و از نزدیک شاهد روند 
تصفیه آب و سختی های این مجموعه بودند.در حاشیه این بازدید سید 
محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با ارائه 
گزارش��ی از عملکرد شرکت آبفای گیالن در حوزه آبرسانی به تشریح 
خدمات این شرکت پرداخت و افزود: به منظور ارتقاء خدمات آبرسانی، 
جمعیت برخوردار از آب شرب بهداشتی از 99/9٪ به 99/98٪ افزایش 
خواهد یافت.وی با اش��اره به اینکه تصفیه خانه بزرگ آب گیالن آب 
شرب ۶5٪ جمعیت شهری و 10 شهر استان را تأمین می نماید افزود: 
آب شرب از این تصفیه خانه به مخازن سراوان برای آبرسانی به شهرهای 

رشت ، انزلی و خمام و مخزن جانکاه برای آبرسانی به شهرهای شرقی 
استان پمپاژ می شود .مدیرعامل آبفای گیالن با تأکید بر اهمیت نظارت 
در س��المت و بهداشت آب ش��رب تصریح کرد: کل شبکه توزیع آب 
بطور مداوم پایش می گردد و کلرسنجی، شستشوی شبکه توزیع آب و 
نمونه برداری های میکروبی و شیمیایی برای ارتقاء سالمت و بهداشت 
آب انجام می شود.مهندس حسینی همچنین خاطرنشان کرد: آب از 
کیفیت مناسب برخوردار است و تیم جوان و کارآزموده این شرکت با 
نگهداری شبکه توزیع آب به روش علمی، سالمت و بهداشت و کنترل 
کیفیت آب را تأمین می نمایند.وی در ادامه افزود: س��امانه ارتباطات 
مردمی 122 آبفای گیالن در راستای دولت الکترونیک با حضور مقام 

عالی وزارت نیرو افتتاح و به بهره برداری رسید و هدف از راه اندازی این 
سامانه ارائه خدمات مطلوب در کوتاهترین زمان ممکن ، کاهش تردد 
و صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان می باشد.مدیرعامل آبفای 
گیالن با تشکر از پلیس راهور استان در مشارکت و همکاری با مجموعه 
شرکت در فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف در هفته صرفه جویی 
در مصرف آب اظهار داشت: امیدواریم با مشارکت و همکاری دستگاهها 
جامعه ای خوب و آباد داشته باشیم.در ادامه سرهنگ محمدی رئیس 
پلیس راهور اس��تان با اشاره به اهمیت آب در آیات قرآن تصریح کرد: 
باتوج��ه به آیات مرتبط با موض��وع آب در قرآن، اهمیت آن برهمگان 

آشکار است و موجودات بدون آب حیاتی نخواهند داشت.

بازدید پلیس راهور استان از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن 

عضو چهارمحالی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:
سوابق اجرایی و تجربه باالی دکتر سلطانی فر، گره گشای مشکالت ورزش کشوراست

شـهرکرد- خبرنـگار فرصت امـروز- محمد خالدی سردش��تی از نمایندگان 
چهارمحال و بختیاری در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: وزیر ورزش و جوانان دارای 
س��وابق مدیریتی، اجرایی و تجربه باالیی اس��ت و همین مس��ئله بخصوص در جذب 
اعتبارات موجب حل مش��کالت ورزش کشور خواهد ش��د.  به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، محمد خالدی سردشتی، نماینده مردم 
شهرستان لردگان افزود: دکتر سلطانی فر دارای ارتباط مناسب با نمایندگان در زمینه 
های مختلف بخصوص پاسخگویی به سواالت و مسائل ورزش و جوانان است و شناخت بسیار خوبی از سیستم مدیریتی کشور دارد 
که همین مسئله موجب رضایتمندی عمومی نمایندگان از عملکرد وزارت ورزش و جوانان شده است.  به گفته نماینده مردم لردگان 
در مجلس شورای اسالمی، رویکرد وزیر ورزش و جوانان به توسعه ورزش در مناطق محروم بخصوص راه اندازی خانه های ورزش 
روستایی، زمین های چمن مصنوعی، برنامه های استعدادیابی و ورزش همگانی دارای آثار ماندگاری در توسعه ورزش است.وی در 
خصوص وضعیت س��رانه ورزش��ی در استان و شهرستان لردگان افزود: متاسفانه در بحث زیر ساخت های ورزشی دارای یک عقب 
ماندگی تاریخی هستیم و این موضوع بخصوص در ورزش شهرستان لردگان کامال مشهود است. به گفته وی، سرانه فضای ورزشی 
شهرستان لردگان 13 سانتی متر برای هر نفر است و  3۶0 روستا در این شهرستان نیازمند اهتمام جدی برای توسعه ورزش است 
زیرا متأسفانه عملیات توزیع امکانات ورزشی در برخی از این روستاها عالوه بر کمبود اماکن ورزشی با مشکل مواجه است. خالدی 
سردشتی، با اشاره به همدلی باالی نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: ظرفیت نمایندگان و تعامل مناسب با 
مجموعه وزارت ورزش و جوانان استان فرصت بسیار خوبی را برای حل مشکالت ورزش استان فراهم کرده و امیدواریم با تفکربرنامه 

محوری که بر اداره کل ورزش و جوانان استان حاکم است، شاهد رشد کمی و کیفی ورزش در سراسر استان باشیم.

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی در بازدید از پروژه های گازرسانی شمال استان :
 63 درصد خانوار روستایی و 99 درصد خانوار شهری آذربایجان غربی 

بهره مند از گاز طبیعی هستند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- علیرضا شیخی مدیر عامل به همراه جمعی از مسئولین شرکت 
گاز استان ضمن سفر به شهرستانهای خوی ، پلدشت و قره ضیاءالدین در نشست هایی جداگانه روند 
اجرای گازرسانی به روستاها، صنایع و دیگر بخشها را مورد بررسی قرار داده و بر تسریع روند اجرایی 
پروژه ها تاکید کرد. مهندش ش��یخی با فرمانداران شهرستانهای پلدشت و قره ضیاءالدین نشست 
تخصصی برای هماهنگی بهتر و بیشتر برگزار کرد. وی همچنین به همراه فرماندار پلدشت از محل 
عملیات گازرسانی به 8 روستای محور مرادلوی پلدشت نیز بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان 
موانع و مشکالت پروژه قرار گرفت.  شیخی در حاشیه این دیدار درگفتگو با روابط عمومی گفت : به رغم مشکالت و موانعی که امروز 
در راستای حل آنان به این سفر مبادرت نموده ایم این پروژه ها به لطف خداوند با سرعت ادامه می یابد تا مردم شایسته منطقه از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند گردند.  مدیر عامل شرکت گاز استان در جلسه با فرماندار قره ضیاءالدین نیز وضعیت گازرسانی در این 
شهرستان را مطلوب ارزیابی نمود و گفت: این شهر با بهره مندی خانوار بیش از 99 درصد از نعمت گازطبیعی، شهر سبز استان است.
وی ادامه داد: ضریب نفوذ گاز طبیعی در بین خانوار روستایی قره ضیاءالدین 74 درصد است که این آمار نشان از تالش گسترده 

کارکنان شرکت در امر خدمت رسانی به مردم این منطقه است.

مصرف آب آشامیدنی در استان بوشهر 2 درصد افزایش یافت
بوشهر - خبر نگار فرصت امروز - سرپرست  معاونت خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهربااشاره  به اینکه 92 درصد مشترکان آب شهرهای استان بوشهر در بخش خانگی 
هس��تند اظهار داشت: بیش از 280 هزار فقره انشعاب آب در شهرهای استان بوشهر تحت پوشش 
خدمات شرکت آبفای استان بوشهر هستند که 92 درصد آن در بخش خانگی و مابقی در عرصه های 
تجاری ، صنعتی ، اداری و سایر کاربری های دیگر هستند. وی با اشاره به مصرف 29 میلیون و 803 
هزار متر مکعب آب در شهرهای استان بوشهر خاطر نشان کرد: این میزان آب آشامیدنی در شهرهای 
استان بوشهر مصرف شده که 1۶ میلیون و 902 هزار متر مکعب در بخش خانگی و 12 میلیون و 901 هزار متر مکعب در بخش 
غیر خانگی است. سرپرست  معاونت خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب استان بوشهربااشاره به مصرف آب در شهرهای 
استان بوشهر گفت: مصرف آب در بخش خانگی در شهرهای استان بوشهر در 5 ماه نخست امسال نسبت به سال ماقبل آن 2 درصد 
افزایش یافته و این در حالی است که مصرف آب در بخش مشترکان غیرخانگی کاهش یافته است. کریمی با اشاره به واگذاری 3 
هزارفقره انشعاب آب در 5 ماه نخست امسال خاطر شان کرد: واگذاری این میزان انشعاب آب که 2 هزار و 387 فقره آن در بخش 

خانگی است نسبت به سال قبل افزایش دارد. 
 

جانمایی قطعه خانواده معظم شهداء و ایثارگران در آرامستان بندرعباس
بندرعباس- خبر نگار فرصت امروز - س��ازمان مدیریت آرامس��تان شهرداری بندرعباس از 
اختصاص قطعه جدید در آرامس��تان بهش��ت زهرا)س( به اولیای ش��هداء و ایثارگران خبر داد. علی 
بهمن نژاد بندری در این ارتباط اظهار کرد: با توجه به اتمام ظرفیت قطعه قبلی و درخواس��ت بنیاد 
شهید به منظور ارج نهادن به مقام خانواده معظم شهداء، جانمایی قطعه جدید انجام شده است. وی 
افزود: امروزه اگر ایران اسالمی در امنیت و آرامشی مثال زدنی در جهان دارد، همه مرهون فعالیت های 
تاریخی امام راحل و جانفش��انی های شهدای انقالب، دفاع مقدس و همچنین مدافعان حرم است و 
دلجویی، تکریم و خدمت رسانی مطلوب برای از دست رفتگان این قشر را گامی موثر در ترویج فرهگ شهادت می دانیم. رییس سازمان 
آرامستان شهرداری بندرعباس ادامه داد: با اقدامات الزم و جانمایی یک قطعه دیگر به اولیای شهداء و ایثارگران استان هرمزگان در 
بهشت زهرا)س( بندرعباس  با افزایش ظرفیت این قطعه، نیاز به محل دفن برای بیش از 15 سال آینده مرتفع شده است. بهمن نژاد 
خاطرنشان کرد: این قطعه به مساحت 5000 متر مربع در ورودی ضلع جنوبی آرامستان بهشت زهرا)س( در جوار قطعه 422 یا 

زهرا)س( جانمایی شده و پیگیر اقدامات بعدی جهت احداث آن هستیم.

 کسب رتبه برتر شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان 
در جشنواره شهید رجایی

گرگان- خبر نگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از کسب رتبه برتر این شرکت در 
نوزدهیمن جشنواره شهید رجایی این استان خبر داد. حجت اله خلیل زاده اظهار داشت: این شرکت به عنوان دستگاه برتر در باالترین 
میزان رشد امتیاز در بعد شاخص های عمومی و اختصاصی معرفی شد.وی افزود: برنامه ریزی و برگزاری جلسات منظم و  تالش 
مجموعه همکاران این شرکت برای ارایه خدمات مطلوب به ذی نفعان  از عوامل موفقیت شرکت در جشنواره شهید رجایی بوده 
است.در پایان نوزدهمین جشنواره شهید رجایی لوح تقدیر از سوی دکتر سید مناف هاشمی استاندار گلستان به حجت اله خلیل زاده 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان اهدا شد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان:
مسابقات جهانی والیبال ساحلی بندرترکمن با حضور 15 تیم برگزار می شود

گرگان- خبر نگار فرصت امروز - مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به انصراف 3 تیم از شرکت در مسابقات جهانی تور تک 
ستاره والیبال ساحلی گفت: این مسابقات با حضور 15 تیم از ۶ کشور از 11 تا 13 مهرماه در بندرترکمن برگزار می شود. بهمن طیبی 
اظهار داشت: به دلیل انصراف حضور 3 تیم از کشور قزاقستان برای شرکت در مسابقات جهانی تور تک ستاره والیبال ساحلی بندرترکمن، 
این مسابقات با یک روز تاخیر در تاریخ 11 تا 13 مهرماه برگزار می شود.وی افزود: بر اساس این تغییر، جدول مقدماتی مسابقات به جدول 
اصلی تبدیل شد و در مجموع 15 تیم از کشورهای جمهوری چک، ساحل عاج، قزاقستان، تایلند، عمان و ایران در این بازی ها به مصاف هم 
خواهند رفت.طیبی بیان داشت: چک با یک تیم، ساحل عاج با یک تیم، قزاقستان با یک تیم، تایلند با 2 تیم، عمان با 2 تیم و ایران با 8 تیم 
در این مسابقات شرکت خواهند کرد.وی گفت: جدول مسابقات و زمان برگزاری بازی ها پس از انجام قرعه کشی اطالع رسانی خواهد شد.

بازدید اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراکز 
آموزشی و بهداشتی بهشهر

ساری - دهقان - دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از اعضای هیئت رئیسه این دانشگاه با 
حضور در شهرستان بهشهر از دانشکده پرستاری و مرکز بهداشتی درمانی در حال احداث منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد بازدید کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این بازدید که معاونین آموزشی ، بهداشتی ، درمان و توسعه مدیریت و منابع و مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل این دانشگاه وی را همراهی می کردند، ابتدا با حضور در دانشکده پرستاری شهرستان بهشهر طی نشست با 
مسووالن و دست اندرکاران این دانشکده در جریان وضعیت امکانات آموزشي و روند ثبت نام دانشجویان قرار گرفت . رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران و تیم همراه همچنین در ادامه حضورخود در شهرستان بهشهر از مرکز بهداشتی درمانی در حال احداث زاغمرز 
بازدید کردند و با حضور در محل ساختمان مدیریت منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد با مهندس سیاوش رضوانی مدیر بنادر و دریانوردی 

و منطقه ویژه اقتصادي امیر آباد بحث و تبادل نظر کردند.

دوشنبه
9 مهر 1397
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مترجم: علی اکبری

بخ��ش مهم��ی از موفقیت در مدیریت زم��ان در ارتباط با 
نظم اس��ت، اما اگر فردی بی نظم باش��ید چطور؟ این مساله 
خجالت آور نیس��ت. ش��اید تا به حال مهارت های سازمانی را 
نیاموخته باشید یا با چیزی )همچون اختالل عدم تمرکز( در 

ورای حوزه کنترلی تان درگیر باشید.
ش��اید از آن دسته افرادی باشید که در بی نظمی پیشرفت 
می کنن��د، اما به  هرحال بایس��تی روش مدیریت زمان را بلد 
باش��ید. حال فرقی نمی کند که ذاتا منظم باشید یا نه. وقتی 
مدیری��ت زمان نداری��د، پروژه های تان نیمه کاره رها ش��ده و 
کارهای مهم فراموش می ش��وند. این مساله موجب استرس 

شده و شرکت تان را به خطر می اندازد. 
خب��ر خوب این اس��ت که با فراگیری این ش��ش نکته، در 
خصوص مدیریت زمان پیش��رفت می کنی��د و این به میزان 

بی نظمی تان ربطی ندارد.
1. نحوه گذران وقت خود را ارزیابی کنید

آیا همیش��ه فکر می کنید زمان کافی ب��رای انجام کارهای 
روزمره ت��ان نداری��د؟ آیا اغل��ب اوق��ات از ضرب االجل ها جا 
می مانی��د؟ آی��ا برای انج��ام کارهایی که از انجام ش��ان لذت 

می برید، زمان کافی دارید؟
البت��ه که گاه��ی اوقات به ش��دت درگیر کارتان هس��تید 
و نمی توانید با دوس��ت تان برای ناهار بی��رون بروید، اما همه 
ما در طول روز 24 س��اعت زمان داریم. چرا ش��ما نمی توانید 
پیش از سررس��ید ضرب االجل ها کارتان را تمام کنید و بقیه 
می توانند؟ ش��اید نحوه زندگ��ی کردن تان از مدیریت صحیح 

زمان جلوگیری می کند.
برای مثال، اگر روزانه 12 ساعت کار می کنید، باید چرایش 
را بدانید. آیا مس��ئولیت های بس��یاری را قبول کرده اید؟ اگر 
اینطور اس��ت، نه گفتن را تمرین کرده و برخی از این وظایف 
را به دیگران محول کنید. ش��اید به خاطر اینکه هر 5 دقیقه 
به تلفن همراه تان نگاه می کنید، مجبورید روزانه 12 س��اعت 
کار کنی��د. به هنگام کار تلفن همراه خود را خاموش کنید و 
خواهید دید که در زمان کمتر کار بیشتری انجام خواهید داد. 
اولین گام برای مدیریت زم��ان، ارزیابی نحوه گذران زمان 
درخصوص فعالیت های روزمره است. شما می توانید برای ثبت 
کارهای تان و میزان زمان مصرفی، از یک نرم افزار برنامه ریزی 

و یا روش قدیمی خودکار و کاغذ استفاده کنید.
2. زمان خود را هوشمندانه ساماندهی کنید

مدیریت زمان س��خت اس��ت. اگر می خواهید در مدیریت 
زمان موفق باش��ید باید از یک برنامه ریز اس��تفاده کنید. این 
برنامه ریز می تواند به شکل کاغذی و یا نرم افزاری کامپیوتری 
باشد. بهترین حالت این است که از یک تقویم استفاده کرده 
ت��ا بتوانید زمان تان را به ش��کل موثرتری برنامه ریزی کنید و 

رخدادها و کارهای تان را به موقع به یاد بیاورید.
م��اری فورلیو می گوید: »اگر چی��زی را برنامه ریزی نکنید، 
واقعی نیس��ت«. در برنامه ریز خود هر چیزی را که در برنامه  
فعالیت های تان جای می گیرد، لحاظ کنید. فعالیت های مربوط 
به هر س��اعت از ش��بانه روز را ثبت نکنید. این مساله موجب 
اتالف انرژی می شود. شما برای وقایع پیش بینی نشده نیاز به 

بازه های زمانی خواهید داشت. 
3. برنامه ریزی کنید، اولویت بندی داشته باشید و 

فعالیت های تان را دنبال کنید
بس��یاری از م��ردم به خاطر عدم موفقی��ت در برنامه ریزی، 
اولویت بن��دی و پیگیری فعالیت ه��ا، نمی توانند زمان خود را 
مدیریت کنند. بهترین راه برای اصالح این مساله، ایجاد برنامه 

مستمر است.
برای شروع، یک برنامه هفتگی متشکل از کارهای ضروری 
ایجاد کنید. س��پس، در مرحله بعد برای این کارهای ضروری 
بازه های زمانی در نظر بگیری��د. از آنجایی که از نحوه گذران 
زم��ان خود اطالع دارید، پس باید بدانی��د که برای انجام هر 
کار چقدر زمان نیاز اس��ت. اس��تمرار داشته باشید و در طول 
هفته زمان ثابتی را برای هر کار در نظر بگیرید. برای مثال اگر 
ایمیل های خود را ساعت 8 صبح چک می کنید، این کار را هر 

روز همین موقع انجام دهید. 
کارهای بزرگ تر را به قس��مت های کوچک تر تقسیم کنید. 
این عمل موجب می ش��ود تا مدیریت امور ساده تر شود. شما 
می توانید برای کار بر روی هر قسمت، زمانی واقعی را در نظر 

داشته باشید. 
برای جلوگیری از فش��ار مضاعف از قانون شماره 3 کریس 
بیلی، نویس��نده کتاب »پروژه  بهره وری اس��تفاده کنید. وی 
می نویس��د: »تحت تمرکز داشتن سه موضوع در روز و هفته 
موجب افزایش بهره وری ش��ده و دس��تیابی به این اهداف را 

تسهیل می کند.«
4. برای هر چیزی یک جایگاه تعیین کنید

هر فرد آمریکایی به طور متوس��ط دو و نیم س��ال را صرف 
پیدا کردن اشیای گمشده می  کند. افزون بر این، یک چهارم 
از آمریکایی ها هفته ای دوبار کلید منزل و سوییچ خودرو شان 
را گم می کنند. این زمان می تواند استفاده بهتری داشته باشد. 
با یک حقه می توان از این اتفاق جلوگیری کرد: برای هر چیز 

یک جای مشخص تعیین کنید.
برای مثال، س��وییچ خودروی تان را بای��د جایی نزدیک به 
درب خروجی از دیوار آویزان کنید. گزارش��ات مالی بایستی 
به صورت پرونده ای در یک کشوی خاص نگهداری شوند. شما 
باید گذرواژه های خ��ود را مدیریت کرده تا تمام اطالعات تان 

قابل دستیابی باشد. 
عالوه بر این، چیزهایی که کاربرد ندارند را باید دور انداخته 
و ی��ا در جای دیگری نگهداری کنید. با این روش، حواس تان 
پ��رت نمی ش��ود و فضای ارزش��مندتان هدر نمی رود. ش��ما 

همچنین می توانید برای دس��تیابی راحت تر به اشیای مورد 
نیازتان از کمد کتابخانه و یا محفظه های شفاف استفاده کنید. 

5. عادات بد را ترک کنید
شاید یکی از دالیل بی نظم بودن تان این است که عادات بد 
شما مانع از ایجاد نظم در زندگی تان می شوند. اگر می خواهید 
در خصوص مدیریت زمان عملکرد بهتری داشته باشید باید 
این عادات غلط را کنار بگذارید. این قضیه بیشتر زمانی اتفاق 
می افتد که تازه کس��ب و کارتان را شروع کرده و همه  کارها 
را خودتان انجام می دهید. نتیجه  این چندکارِگی این اس��ت 
که هیچ چیزی به سرانجام نمی رسد. نه گفتن را یاد گرفته و 
محدودیت های خود را شناسایی کنید. به خاطر داشته باشید 

که بهتر است کمتر قول بدهید و بیشتر ارائه کنید.
یکی دیگر از عادت های غلط، اتکا کردن به حافظه اس��ت. 
فرقی نمی کند که حافظه تان تا چه حد قدرتمند باشد، احتمال 
شکست در آن وجود دارد. همه ما گاهی اوقات نیاز به چیزی 
داریم که حواس مان را پرت کند. همیشه یک دفترچه با خود 

همراه داشته باشید و همه چیزهایی مهم را یادداشت کنید.
قبول همزمان چند مسئولیت نیز عادت غلطی است. انجام 
دادن همزمان چندکار س��ودمند نیس��ت. این عادت به جای 
افزایش کارکرد، زم��ان انجام کارها را افزایش می دهد. در هر 

زمان برروی یک کار تمرکز کنید. 
6. نحوه مدیریت هدردهنده خارجی زمان را یاد 

بگیرید
زمان هایی وجود دارد که تحت تاثیر فاکتورهای خارجی قرار 
می گیریم که از جمله اینها می توان به بازدیدکنندگان ناخوانده 
و مالقات ه��ای خارج از برنامه اش��اره کرد. برای مدیریت این 
نیروه��ای خارجی روش های مختلفی وجود دارد. یکی از این 
روش ها تنظیم زمان مناس��ب برای پاسخگویی به تماس های 
تلفنی و ایمیل ها اس��ت. هنگامی که مشغول به کار هستید، 

اعالن ها را خاموش کرده و از پیام های صوتی استفاده کنید.
یک روش دیگر تنظیم بازه های زمانی برای برقراری جلسات 
در اوقات آزاد است. هنگامی که در دسترس نیستید می توانید 
درب را ببندید و از نش��ان »مزاحم نش��وید« استفاده کنید و 
محترمانه از مردم بخواهید که در زمان مناسبی مراجعه کنند. 
تنها جلسات ضروری را در نظر داشته باشید؛ مطمئن شوید 
که برنامه ریزی درس��تی دارید و می توانید جلسات را در زمان 

مناسب برقرار کنید.
بی نظم بودن لزوما بد نیس��ت. س��عی در یافتن روش های 
تکنیک های مدیریت زمانی داشته باشید که برای تان کاربردی 
باش��ند. اگر یک نفر دیگر در استفاده از این تکنیک ها موفق 
بوده اس��ت، این بدان معنا نیس��ت که شما هم می توانید آنها 
را اِعمال کنید. از امتحان روش های مختلف هراس��ی نداشته 
باشید تا بتوانید روشی را پیدا کنید که به بهترین شکل زمان 

را مدیریت کنید.  
entrepreneur: منبع

6 نکته مدیریت زمان برای افرادی که ذاتا نامنظم هستند

5 نشانه که بیان می دارند شما قابلیت میلیاردر شدن را دارید

مش��خصا همه دوست دارند میلیاردر باشند، اما در عمل افراد کمی حاضرند هر آنچه که برای میلیاردر شدن 
الزم است را انجام دهند. در حقیقت، به ندرت می توان میلیاردر شدن را نتیجه  شانس و اتفاق دانست. خصیصه ها 
و مشخصات خاصی وجود دارند که تمام افراد موفق در آنها مشترکند. آیا شما تمام چیزهایی که برای میلیاردر 

شدن الزم است را در اختیار دارید؟ در اینجا 5 نشانه آورده شده است که صحت این قضیه را نشان می دهد:
1. شما نسبت به تحصیالت متعهد هستید

همان طور که دکتر سیوس می گوید: »هرچه بیشتر بخوانید، بیشتر می دانید. هرچه بیشتر یاد بگیرید، جاهای 
بیشتری خواهید رفت«. افراد موفق با اتمام دوره رسمی تحصیالت خود، آموختن را متوقف نمی کنند. آنها به 
درازی عمر خویش در پی یادگیری هستند. آنها به کسب دانش متعهد هستند، چرا که می دانند این کار شانس 
موفقیت ش��ان را ارتقا می بخشد.  افراد موفق می دانند که چه وقت در مورد یک قضیه خاص اطالع ندارند و از 
انگیزه کافی برای کسب دانش و آگاهی برخوردارند. این کار به آنان کمک می کند تا به طور پیوسته نقاط ضعف 
خویش را برطرف کرده و نقاط قوت خود را ارتقا ببخشند. با گذشت زمان، این مساله آنها را سازگارتر و باهوش تر 

می سازد. که این خود ترکیبی رویایی برای پیش افتادن است.
2. با کله  خودتان فکر می کنید

چرا مادامی که برای متمایز بودن خلق ش��ده ایم خودمان را همرنگ محیط کنیم؟ میلیاردرها به ندرت 
خود را با دیگران همرنگ می کنند. آنها عمدا برای متفاوت بودن تالش نمی کنند، اما به قدری مش��غول 
پیگیری اهداف و برنامه های خود هس��تند که در مورد طرز فکر دیگران اهمیتی نمی دهند.  بیل گیتس، 
استیو جابز و مارک زاکربرگ همگی مثال هایی از این دست هستند. اگر آنها نمی توانستند تفکری مستقل 
داش��ته باش��ند و خیلی راحت خود را همگن می کردند، هرگز نمی توانستند به چیزهایی که اکنون دست 
یافته اند، برس��ند. آنها با تفکری متفاوت و تمرکز برروی اهداف خود توانس��تند مس��یر موفقیت را هموار 

کنند. توانایی داشتن تفکر مستقل و انتقادی کلیدی طالیی برای تبدیل شدن به یک میلیاردر است.
3. شما می توانید تفریح کردن را به تعویق بیندازید

گاهی اوقات میلیاردرها هیچ گونه سرگرمی ای ندارند. صرفه جویی و پس انداز می کنند. میلیاردرها رویا دارند، و 
تفکرات و اهداف بلندمدتی دارند. آنها با به تعویق انداختن لذت های کوتاه مدت به دنبال ایجاد تغییراتی اساسی 
در درازمدت هستند.  برای مثال فردی که کسب و کار پرسودی داشته باشد، احتماال می تواند از پس خرید 
یک قایق تفریحی برآید. اما بجای این کار ترجیح می دهد که این پول را دوباره درکارش سرمایه گذاری کند. 
ایده این است که اگر االن سخت گیری کنید در آینده می توانید موقعیت مالی خود را ارتقا بدهید. اگر بخواهیم 
به مثال مان بازگردیم، اگر شما صرفه جویی و سرمایه گذاری داشته باشید و همه چیز خوب پیش برود، احتماال 

می توانید قایق بزرگتری بخرید و هیچ گونه فشار مالی را بر خود وارد نکنید.
4. شما اشتیاق دارید

ممکن است برعکس به  نظر برسد اما میلیاردرها به ندرت از پول انگیزه می گیرند. همانطور که وارن بافت گفت: 
»پول محصول جانبی انجام کاری است که به واقع از انجام آن نهایت لذت را می برم.« لحظه ای درنگ کرده تا جان 
مطلب را دریابید. شاید این حرف به نظرتان کلیشه ای باشد، اما واقعا پول همه چیز نیست. اگر هدف نهایی تان پول 
باشد، خب حقیقتا زندگی پوچی در انتظارتان خواهد بود. اما کسانی که برای انجام کار خود اشتیاقی عمیق و قوی 

دارند، به سختی کار می کنند و دقیقا از همینجاست که می توانند پول خوبی به دست بیاورند.
5. شما به دیگران کمک می کنید

یک سوءتفاهم عمومی وجود دارد که می گوید برای موفق شدن باید بی رحم باشید و جای پای خود را روی شانه های دیگران 
محکم کنید. این مساله حقیقت ندارد. همه افراد موفق می دانند که هرچه بیش تر به دیگران کمک کنند، دیگران نیز در بازگشت 
کمک حال آنان خواهند بود.  بیایید اینطور فکر کنیم. اگر شما دیگران را در انجام پروژه های شان یاری کنید، چه به شکل مستقیم، 
تشویق و یا آموزش، ممکن است آنها نیز در آینده فرصت هایی را برای شما رقم بزنند، اما اگر شما به بقیه پشت بکنید، متعاقبا 
entrepreneur: فرصت های آینده را می سوزانید. آیا واقعا مایل نیستند کار خیرتان به سمت خودتان بازگردد؟       منبع

اگر می خواهید متفکر بهتری باشید؛ فیزیک بدن تان را تقویت کنید

شکل دادن عادات جدید و پایبند بودن به آنها می تواند توانایی فکری شما را افزایش دهد. اگر می خواهید دارای 
قدرت فکری سریع و از نظر ذهنی قوی و مستقل باشید، یکی از نکات این است که از نظر فیزیکی بدن تان را 
تقویت کنید.  تحقیقی جدید بر روی وجود ارتباط میان ورزش منظم با تفکر و قدرت حافظه، نشان داده است که 
Neuro o  ننبال کردن یکسری فعالیت های ورزشی، قدرت مغز و بدن را افزایش می دهد. این تحقیق، در مجله

ogy Clinical Practice به طور اینترنتی منتشر شده و نشان داده است حداقل 52 ساعت فعالیت ورزشی در 
 )Joyce GomesoOsman( عثمانoیک بازه شش ماهه، برابر با بهبود مهارت های فکری است.  جویس گومز
از دانشکده پزشکی دانشگاه Miami Miller و نویسنده این مقاله می گوید، »مشاهده تأثیر فعالیت ورزشِی حتی 
اندک بر روی بهبود مهارت های فکری افراد برای ما جالب بود. تمامی افراد استقامت و انگیزه شروع یک برنامه 
سخت ورزشی را ندارند، اما با فعالیت کم نیز می توان از مزایای آن بهره مند شد.« شاید برای تان جای سوال باشد 
که چرا میزان ساعت بیان شده برای ورزش، به صورت میزان ساعت در هفته مشخص نشده، اما نکته اینجاست که 
محققان ارتباطی میان میزان ساعت مشخصی از ورزش در هفته و بهبود تفکر پیدا نکرده اند. گومز عثمان توضیح 
داد، »براساس نتایج ممکن است فعالیت ورزشی بلندمدت تری برابر با بهبود مهارت های فکری نیاز باشد.« نشان 
داده شده است که انواع مختلفی از ورزش ها مانند تمرینات هوازی، تمرینات قدرتی، تمرینات ذهنی )مانند یوگا 
و تای چی( و ترکیب این موارد، می توانند سرعت پردازش و اجرا در مغز را افزایش دهند که این خود مرتبط با 
توانمندی افراد در مدیریت زمان، توجه و دستیابی به اهداف است. البته میان مهارت های حافظه و میزان ساعت 
فعالیت ورزشی ارتباطی به دست نیامده است. گومز عثمان می گوید، »تنها میزان کل فعالیت ورزشی را می توان 
به بهبود مهارت های فکری مرتبط دانست، اما نتایج ممکن است دید بیشتری از موضوع ارائه کنند. اغلب افرادی 
که در این مطالعه شرکت داشتند، در زمان شروع تحقیق تحرک بدنی نداشتند، به همین علت مطالعه ما نتیجه 
می گیرد فعالیت ورزشی و مقابله آن با عادت عدم تحرک ممکن است دلیلی برای ارتقا و بهبود مهارت های فکری 
باشد.« سن میانگیِن 110۶1 نفر از شرکت کنندگان در 98 آزمایش، 73 سال بوده است که 59درصد از آنان در 
گروه افراد بالغ و سالمت قرار می گرفتند، 2۶درصد دارای اختالالت ضعیف شناختی و 15درصد دچار زوال عقلی 
بودند.  مطالعات آتی می تواند ارتباط میان ورزش و قدرت تفکر را بیشتر نشان دهد، اما تاکنون به  نظر می آید 
افزودن حتی میزان اندکی تالش به برنامه روزانه، می تواند تا زمانی که آن را به طور بلندمدت در پی می گیرید، 
inc: قدرت تفکرتان را تقویت کند.                                                                                       منبع
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