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سرنوشت جهان منهای برجام به روایت بلومبرگ

برندگان و بازندگان 
فروپاشی برجام

فرصت امروز: تنها چند روز تا 22 اردیبهشت یا 12مه  و زمان تصمیم گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
درباره برجام باقی مانده است و همین موضوع کافی است تا رسانه های مختلف به گمانه زنی درباره تصمیم ترامپ 
و سرنوش��ت برجام بپردازند. در همین زمینه، بلومبرگ در گزارش��ی به تبعات و پیامدهای خروج آمریکا از توافق 
برجام پرداخت و معتقد اس��ت که لغو توافق از سوی آمریکا می تواند پیامدهای گسترده ای بر منازعات منطقه ای 

و بازار نفت داشته باشد؛ از افزایش 11درصدی قیمت نفت و شعله ور شدن جنگ در سوریه گرفته تا احتمال...
 ایران معتقد است:
تغییر مسیر کشتی چینی، علت حادثه بود

گزارش نهایی حادثه سانچی
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چرا کاالی چینی بی کیفیت وارد ایران می شود؟ 

مطالبات بخش خصوصی از اقتصاد ایران

چگونه مرتکب اشتباه  های مدیران تازه کار نشویم؟ 
انتشار محتوای یکسان در شبکه های اجتماعی ممنوع
تقویت وفاداری با پاداش به مشتریان همیشگی
آیا پادکست سازی قلمرو بعدی بازاریابی است؟ 

راهکارهای مدرن برندها برای جذب مخاطب در اینستاگرام
تختخواب پروکراسیوس

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیرعامل برابوس
در گذشت

4

وعده بانک مرکزی برای آغاز ادغام بانک ها و مؤسسـه های 
مالی وابسـته بـه نهادهـای نظامـی و انتظامی با پیوسـتن 

مؤسسـه اعتباری ثامن به بانـک انصار کلید خورد 
و انتظار می رود در ماه های آینده شاهد به هم...

چرخ ادغام بانک های نظامی 
به راه افتاد

یادداشت
زیر و بم مقررات زدایی در 

ایران

زیر و بم مقررات زدایی در ایران

تجربه کش��ورهای  مطالع��ه 
موفق در توسعه محیط کسب 
و  کره جنوب��ی  نظی��ر  کار  و 
مالزی نش��ان می دهد که تورم 
مق��ررات، مانعی برای توس��عه 
رش��د و کارآفرینی بوده است، 
لذا در گام ها                                                            ی نخست توسعه 
اقتصادی، به حذف قوانین زائد 
و تجمیع مجوزهای کس��ب و 

کار پرداخته اند. 
در ایران نی��ز وزارت اقتصاد 
ب��ه عن��وان دبیرخان��ه هیأت 
موضوع  نخست  مقررات زدایی، 
ثب��ت مجوزهای کس��ب و کار 
اجرایی  دس��تگاه ها                                                            ی  توس��ط 
دولت را در پایگاه اطالع رسانی 
پیگیری  کسب وکار  مجوزهای 
را  ایش��ان  س��پس  می کن��د. 
تش��ویق می کند ت��ا به صورت 
داوطلبان��ه، مجوزه��ای زائ��د 
و تک��راری را ح��ذف کنن��د. 
در غی��ر ای��ن  ص��ورت حذف 
مجوزه��ای زائ��د و ی��ا اصالح 
فرآیندهای ص��دور مجوزها به 
صورت اجباری توس��ط هیأت 
خواهد  ص��ورت  مقررات زدایی 

پذیرفت. 
ادامه در همین صفحه

حسین 
سالح ورزی 
نایب رئیس اتاق 

بازرگانی ایران

ادامه از همین صفحه
درخصوص انجام اصالحات مقرراتی و مقررات زدایی، 
قبال مطالعاتی توس��ط اتاق ایران انجام شده و گزارش 
آن نیز منتش��ر شده اس��ت. طبق این گزارش، برای 
انجام اصالح��ات مقرراتی، حضور س��ه مولفه در هر 
کشور ضروری است که در کشور ما در این سه مولفه 
ضعف وجود دارد. نخست، استراتژی های اقتصادی که 
اصالحات مقرراتی در راس��تای تحقق آنها پیگیری و 
اجرا ش��وند، دوم، مجموع��ه ای از نهادها تحت عنوان 
نهاده��ای نظارت ب��ر اصالحات که وظیف��ه نظارت، 
هماهنگی، به چالش کش��یدن مقررات و ارائه مشاوره 
ب��ه واحدهای مقررات گ��ذار را برعهده گیرند و بهبود 
کیفیت مق��ررات را تضمین کنند و س��وم، ابزارهای 
مقرراتی که به واسطه استفاده از آنها، کیفیت مقررات 
کش��ورها بهبود یاب��د.  گزارش ه��ا                                                            ی عملکرد هیأت 
مقررات زدایی بیانگر این اس��ت که در ابتدای فعالیت 
این نهاد، بیش از 2000 مجوز توس��ط دس��تگاه ها                                                            ی 
اجرایی کش��ور در پایگاه مجوزها به ثبت رسیدند که 
نتایج ارزشمندی نظیر شفافیت و مشخص شدن حجم 
گس��ترده مجوزها در حوزه کس��ب و کار کشور را در 
پی داش��ته است. همچنین طبق آخرین گزارش ها                                                            ی 
واصله از عملکرد این نهاد قانونی، تاکنون 700 مجوز 
کسب و کار از دستگاه ها                                                            ی اجرایی کشور توسط هیأت 
مذکور حذف شده و در عین حال 1800 مجوز دیگر 

باقی مانده است. 
بررس��ی آماری ف��وق، نش��ان از عملک��رد موثر و 
قابل توجه این نهاد دارد، اما س��وال اینجاس��ت که آیا 
حذف 700 مجوز طبق گزارش عملکرد هیأت، تأثیر 
ملموسی در تسهیل فضای کسب و کار کشور داشته 
اس��ت؟ آیا بررسی ش��اخص حذف تعداد مجوزها به 
تنهایی نشانگر تسهیلگری در اقتصاد است؟ یا باید در 
کنار عوامل دیگری نظیر کاهش زمان صدور مجوزها، 
کاهش هزینه متقاضیان و گردش کار اداری ایش��ان 
بررسی شود؟ آیا فساد اداری ناشی از صدور مجوزهای 
مختلف کاهش یافته است؟ و در نهایت اینکه آیا فعاالن 
اقتصادی نیز نتیجه اقدامات هیأت مقررات زدایی را در 
عمل مشاهده کرده اند و روند تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار را تصدیق می کنند یا خیر؟ 
متأسفانه پاسخ این سوال ها                                                             منفی است. بدین ترتیب 
ک��ه از یک طرف، س��رعت تولید قوانی��ن و مقررات 
جدید که ارتباط مس��تقیم و غیرمس��تقیم با فعالیت 
تولیدکنندگان و تجار کش��ور دارد، بیشتر از سرعت 
حذف و یا تجمیع آنهاس��ت. هر روز شاهد صدور بخ
ش��نامه ها                                                             و آیین نامه ها                                                            ی مختلفی از سوی وزارتخانه 

ها                                                             هس��تیم که فعاالن اقتصادی را با ابعاد جدیدی از 
پیچیدگی ها                                                            ی اداری زمانبر و هزینه بر مواجه می کند. 
از طرف دیگر نیز دستگاه ها                                                            ی اجرایی کشور، در اجرای 
این تکلیف قانونی درست و صادقانه عمل نمی کنند، به 

نحوی که بعضا از اعالم مجوزهای مهم تر خود به هیأت 
مقررات زدایی امتناع می ورزند یا مجوزهای بدون اثر را 
جهت حذف به هیأت مقررات زدایی ارائه دهند و یا به 
شکل غیرمنصفانه ای، چند مجوز را در یک مجوز ادغام 
می کنند. بدین ترتیب مجوزهایی که بیشترین زمان و 
انرژی را از فعاالن اقتصادی می گیرند و ماه ها                                                             و شاید 
س��ال ها                                                             آنها را درگیر می کنند، بر سر جای خود باقی 
می مانند و باعث می شوند تا در مسیر اخذ آنها، بعضا 
توجیه اقتصادی انجام یک فعالیت یا پروژه از س��وی 
متقاضی صدور مجوز از بین برود که متأس��فانه نتایج 
و آم��ار آن نیز جایی ثبت و ضبط نمی ش��ود. در عین 
حال دس��تگاه اجرایی نیز ضمن ارائه آمار مناس��ب از 
عملکرد خود در حذف مجوزهای غیرضرور، همچنان 
اعتبار خود ناشی از برخورداری از ابزار اعمال قدرت و 
امضا ها                                                            ی طالیی را از طریق ادغام چند مجوز در یک 

مجوز حفظ می کند. 
بنابرای��ن می توان نتیجه گرفت ک��ه کاهش تعداد 
مجوزهای کس��ب و کار به تنهایی و آن هم به شکلی 
که توضیح داده شد، نمی تواند عامل موثری در بهبود 
محیط کس��ب و کار کش��ور باش��د. افت چهار پله ای 
شاخص سهولت کسب و کار در ایران در سال 2018 
و کس��ب رتبه 124 در بین 190 کش��ور نس��بت به 
رتبه 120 س��ال 2017 نیز موید این موضوع اس��ت، 
لذا مشخص است منظور قانونگذار نیز از تصویب مواد 
قانونی مرتبط به مقررات زدایی به ویژه ماده 57 قانون 
رفع موانع تولید تأمین نشده است. این در حالی است 
که یکی از مهم ترین وعده های اقتصادی دولت تدبیر 
و امی��د، بهب��ود فضای کس��ب و کار و کاهش هزینه 
بنگاه های اقتصادی به ویژه در اخذ مجوزهای کسب و 
کار و جلوگیری از رانت در فضای اقتصادی بوده است. 
به نظر می رس��د عوامل متع��ددی در عدم وصول 
نتایج موثر و ملموس در فرآیند مقررات زدایی در کشور 
دخیل باشند که از این دست می توان به مواردی نظیر 
مقاومت دستگاه ها در مقابل حذف یا اصالح مجوزها، 
ع��دم وجود ضمان��ت اجرایی ق��وی در قانون فعلی و 
همچنین عدم  برخورد جدی با دس��تگاه ها و متولیان 
متخلف بر پای��ه ظرفیت های قانون��ی فعلی، ترکیب 
اعضای هی��أت مقررات زدایی، عدم مش��ارکت جدی 
ذی نفعان در فرآیند بررس��ی مجوزها در بس��یاری از 
موارد، عدم حضور نمایندگان تصمیم گیر دستگاه های 
متولی صدور مجوزها در جلسات کمیته ها                                                            ی تخصصی 
هیأت و در نهایت عدم برگزاری مرتب جلسات هیأت 
اشاره کرد. درخصوص مورد آخر نیز می توان گفت که 
جلسات اصلی و کمیته تخصصی هیأت مقررات زدایی 
در اواخر دولت یازدهم، به تدریج در مس��یر مناسبی 
ق��رار گرفته بود و بعضا نتایج موثری نیز از آن حاصل 
می ش��د، لیکن با ش��روع دولت دوازده��م، این روند 
متوقف شده و شاهد پسرفت در روند برگزاری و نتایج 

این جلسات بوده ایم. 
چنانچه بخواهیم پیشنهادها و یا انتظاراتی را نیز از 
منظر فعاالن اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی 
و تعاون��ی از فرآین��د مقررات زدایی و هیأت مورد نظر 
مطرح کنیم، می توان آن را به دو سطح کالن و اجرایی 

تقسیم کرد. 
نخس��تین گام ضروری در س��طح کالن، عزم ملی 
و ج��دی برای بهبود محیط کس��ب و کار کش��ور از 
س��وی حاکمیت و اتفاق نظر تمامی ارکان کشور در 
این خصوص با مش��ارکت مردم و فع��االن اقتصادی 
اس��ت. چنانچه این گفت وگو و رابطه دوس��ویه منجر 
به ایجاد تفاهم بین فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 
و نهادهای حاکمیتی شود، اهمیت مقررات زدایی نیز 
توسط دستگاه ها                                                            ی اجرایی کشور بیشتر درک خواهد 
شد و کمتر شاهد مقاومت ایشان در روند اجرای قانون 

خواهیم بود. 
س��پس به عنوان دومین گام در سطح کالن، باید 
به س��راغ اصالح مواد قانونی ناظر ب��ر اجرای فرآیند 
مقررات زدایی در کش��ور رف��ت، به نحوی که ضمانت 
اجرای��ی الزم برای اج��رای قانون پیش بینی ش��ود. 
ترکیب و س��طح هیأت ارتقا یابد و اختیارات و اقتدار 
آن جهت حذف مجوزها و اصالح فرآیندها به صراحت 
افزایش داده ش��ود و در نهایت مجازات های شدید از 
قبی��ل زندان، انفص��ال از خدمت، جرای��م مالی و . . . 
برای دستگاه ها و مسئوالنی که به وظیفه خود در قبال 
قانون عمل نمی کنند پیش بینی شود. در این خصوص 
می توان از تجربه کشورهای موفق نظیر کره جنوبی نیز 

به نحو مطلوبی بهره برد. 
پ��س از اقدامات فوق، می ت��وان اقداماتی را نیز در 
سطوح اجرایی عملیاتی به هیأت توصیه کرد. به عنوان 
مثال با توجه به تأثیر و اهمیت مجوزهای کسب و کار 
ب��ر عملکرد فعاالن اقتصادی، آنها را با نظر س��نجی از 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی و اس��تفاده از قاعده 
پارتو اولویت بندی کرد و با یک برنامه زمانی مشخص 
و مح��دود، اقدام ب��ه اصالح و یا ح��ذف 20درصد از 
مجوزهایی کرد که تا 80درصد کاهش زمان و هزینه 
اخ��ذ مجوز را برای متقاضیان ب��ه همراه دارد. بدیهی 
است این سرعت در انجام کار، ممکن است باعث بروز 
خطاها و بعضا نتایج معدود نامطلوبی هم باشد، لیکن 
دستاورد حاصله آنقدر ارزشمند و موثر خواهد بود که 
ب��روز خطاهای جزئی را در محدوده آس��تانه پذیرش 

قرار دهد. 
همچنین ورود س��ریع تر و بدون تع��ارف هیأت به 
حذف اجب��اری مجوزه��ای غیرضرور با اس��تفاده از 
ظرفیت قانونی موج��ود، می تواند یک راهکار اجرایی 
موثر باشد. در کنار پیشنهادهای فوق در حیطه بهبود 
فرآیند مقررات زدایی در کشور، باید فکری هم به حال 
تولید مقررات جدید در نقطه مقابل این فرآیند کرد. 



کااله��ای  عم��ده  »تقریب��اً 
مصرف��ی که از مبادی رس��می 
وارد کش��ور می ش��ود، مشمول 
استانداردهای اجباری هستند و 
گواهی استاندارد دارند. پس اگر 
در بازار با کاالیی مواجه هستید 
که حداقل کیفیت و اس��تاندارد 
الزم را ندارد، به این معناس��ت 
ک��ه آن کاال از مبادی رس��می 

وارد نشده است.«
مجیدرض��ا  را  مطل��ب  ای��ن 
ات��اق  نایب رئی��س  حری��ری، 
بازرگانی ایران و چین می گوید. 
او در گفت وگو با خبرآنالین در 
پاسخ به این پرسش که در حال 
حاض��ر روی تولید کاالی ایرانی 
بس��یار تأکید می شود و این در 
حالی اس��ت که بازار کش��ور پر 
از کااله��ای چینی بی کیفیت و 
دس��ته چندم اس��ت و آیا با این 
تفکر می  ت��وان انتظار حمایت از 
کاالی ایرانی داش��ت؟ گفت: در 
رابطه با گزاره اول شما که بازار 
ما پر از کاالی چینی است، فکر 
نمی کنم این تصور درست باشد. 
در اقتص��ادی ب��ه بزرگ��ی و به 
اندازه اقتص��اد ایران، حدود 22 
میلیارد دالر کاالی خارجی وارد 
می ش��ود که حدود 10میلیارد 
از  ش��ده  س��اخته  کاالی  دالر 
گمرک بی��رون می آید و حدود 
12میلیارد دالر نیز قاچاق است. 
نایب رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
ای��ران و چی��ن ادام��ه داد: من 
معتق��دم ای��ن 22 میلیارد دالر 
ب��رای  ش��ده  س��اخته  کاالی 
بازاری مثل ایران زیاد نیس��ت، 
زی��را اگر ان��دازه ب��ازار ایران و 
مقدار معامالت��ی را که در بازار 
می گیرد  صورت  خرده فروش��ی 
با این حج��م از کاالی وارداتی 
مقایس��ه کنید، می توانم بگویم 
گ��زاره ش��ما درس��ت و صحیح 

نیست. 
حری��ری عن��وان ک��رد: نکته 
دوم این اس��ت ک��ه زمانی که از 
کاال صحبت می ش��ود،  کیفیت 
منظور حداقل کیفیت ها اس��ت، 
چون کیفیت یک موضوع نسبی 
اس��ت؛ قیمت کاال و خواس��ت 
است  مس��ئله ای  مصرف کننده، 
ک��ه در نهایت ب��ه کیفیت کاال 

منتهی می شود. 
وی ب��ا بی��ان این ک��ه ی��ک 
حداقل هایی وج��ود دارد که به 
آن استاندارد می گوییم، متذکر 
ش��د: بر این اس��اس، رقابت در 
استانداردهای باال دیده می شود 
و هر کس��ی با کیفیت بیشتری 
کاال تولید کند، بازار را تصاحب 

می کند. 
کاالهای بی کیفیت با قاچاق 

وارد می شود
نایب رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
ای��ران در ادام��ه گف��ت: تقریباً 
عمده کااله��ای مصرفی ما که 
از مبادی رس��می وارد کش��ور 
می شود، مشمول استانداردهای 
همه  یعن��ی  هس��تند؛  اجباری 
گواهی استاندارد دارد. پس اگر 
در بازار با کاالیی مواجه هستید 
که حداقل کیفیت و اس��تاندارد 
الزم را ندارد، به این معناس��ت 
ک��ه آن کاال از مبادی رس��می 
اس��ت. در ح��وزه  وارد نش��ده 
کاالی قاچاق ضعف های زیادی 
داریم و یک��ی از آنها نیز همین 

موضوع است. 
حری��ری در پاس��خ ب��ه این 
پرسش که ش��ما معتقدید همه 
کااله��ای بی کیفیتی ک��ه وارد 
کش��ور می ش��ود، قاچاق است؟ 
اف��زود: الاق��ل می توان��م بگویم 
بخش عم��ده ای از ای��ن کاالها 
قاچ��اق اس��ت و اگ��ر بخ��ش 
نیس��ت،  قاچاق  نیز  دیگری اش 

س��ازمان ها  درون  فس��اد  ب��ه 
برمی گردد که اج��ازه می دهند 
ای��ن کااله��ا وارد ش��وند، ام��ا 
قوانی��ن  چنی��ن  و  مق��ررات 
اج��ازه ای را نمی دهد که کاالی 
فاقد استاندارد وارد کشور شود. 
یعن��ی از گم��رک ه��ر کاالیی 
بخواهد وارد ش��ود، باید گواهی 

استاندارد دریافت کند. 
تفاهم نامه ای که مرحوم شد

نایب رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
ای��ران و چین در پاس��خ به این 
پرس��ش که یک تفاهم نامه ای با 
چی��ن در س��ال 90 و در زمان 
بس��ته  احمدی نژاد  آقای  دولت 
ش��د ک��ه در واردات کااله��ای 
اس��تانداردهای  ایران  به  چینی 
اجباری توسط کشور مبدا اجرا 
ش��ود تا کاالهای غیرکیفی وارد 
ای��ران نش��ود، عنوان ک��رد: آن 
تفاهم نام��ه مرح��وم ش��د، زیرا 
چارچوب آن بر مبنای مس��ائل 

پایه نبود. 
حری��ری تصری��ح ک��رد: م��ا 
برای مثال هی��چ گاه نمی توانیم 
بگویی��م ک��ه کاالی خ��ود را با 
تطبیق  ای��ران  اس��تانداردهای 
دهید و بعد در عراق بفروش��ید. 
منفع��ت در ای��ن اس��ت که هر 
کاالی��ی را در دنی��ا بفروش��ید. 
مقص��د  ک��ه  کش��ورهایی 
صادراتی ما هس��تند، از حقوق 
مصرف کنن��ده خ��ود حمای��ت 
می کنند و برای آن استاندارد و 
مقررات می نویسند. مبدا قاعدتاً 
اس��تانداردهای خ��ود را دارد و 
مقصد نیز استانداردهای خود را 
دارد. در واقع براس��اس قواعدی 
که وجود دارد، اینها کار راحتی 

نیست. 
وی متذکر شد: این به معنای 
رف��ع فس��اد نیس��ت، یعنی در 
اینجا نیز می توان گواهی جعلی 

گرف��ت. راه حل نهای��ی، رعایت 
اس��ت  مصرف کنن��ده  حق��وق 
مصرف کننده  حق��وق  ب��رای  و 
مردم��ی  نهاده��ای  بای��د 
شود  تش��کیل  مصرف کنندگان 
که ما این نهادها و تش��کل ها را 
نداریم. دولت ها یک سیس��تمی 
را تش��کیل می دهند که به طور 
معمول موج��ود ناقص الخلقه ای 

است. 
قاچاق یا خالف در سیستم 

واردات؟ 
نایب رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
ای��ران با بیان این ک��ه در حوزه 
مصرف کننده و خرده فروشی در 
کشور ما اشکاالت زیادی وجود 
دارد و یک��ی از آنه��ا نیز همین 
اس��ت که می شود کاالی قاچاق 
را در مغازه ها فروخت، گفت: در 
مقاب��ل 10میلی��ارد دالر کاالی 
ساخته ش��ده ای که ب��ه صورت 
رس��می وارد کش��ور می شود و 
بخشی نیز اصاًل قاچاق پذیر مثل 
خودرو نیست، 12 میلیارد دالر 

قاچاق وارد می شود. 
حریری افزود: اگر ما می گوییم 
کاالی چینی بی کیفیت می آید، 
باید بدانیم که یا قاچاق آمده یا 
یک خالف در سیس��تم واردات 

صورت گرفته است. 
وی تصریح کرد: اما در رابطه 
با ای��ن موضوع که چرا کاالهای 
چین��ی ای ک��ه وارد کش��ور ما 
می ش��ود، مثل کاالهایی نیست 
که به اروپ��ا می رود، باید بگویم 
آی��ا کش��وری را ک��ه درآم��د 
اروپا  متوس��ط س��رانه اش مثل 
نیس��ت، می توانیم با کشورهای 
بازاری  کنی��م؟  مقایس��ه  دیگر 
مث��ل اتحادی��ه اروپا ب��ا درآمد 
س��رانه چندی��ن براب��ری ایران 
نش��ان می دهد که بازار مصرف 
لوکس تری اس��ت، به این معنا 

که م��ردم این کش��ورها قدرت 
خرید بیشتری دارند. 

نایب رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
ای��ران و چین متذکر ش��د: در 
کشور ما که قدرت خرید پایین 
اس��ت، قاعدتاً کاالهایی که وارد 
می ش��ود، از کیفی��ت کمت��ری 
نسبت به آن کشورها برخوردار 

است. 
مالک قیمت در تولید

حری��ری در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش که با توج��ه به قدرت 
از  بس��یاری  م��ردم،  پایی��ن 
تولیدکنن��دگان ب��ه دنبال این 
هستند که شاخص قیمت را به 
عنوان یک مالک در تولید خود 
قرار دهند. آیا ب��ا قیمت پایین 
می توانیم شعار حمایت از کاالی 
داخلی داش��ته باش��یم؟ متذکر 
ش��د: بحث تولید، اشتغال، ارز، 
بانک، بورس، خدمات و... معلول 
یک عل��ت بزرگ تری در اقتصاد 
کالن ما هس��تند ک��ه به دلیل 
این ک��ه بیمار اس��ت، بیماری را 
در بخش های مختلف می بینیم. 
اصل��ی  مش��کل  اف��زود:  وی 
اقتصاد ما این اس��ت که شفاف 
و رقابتی و آزاد نیست. این سه، 
مش��خصه اصلی ه��ر اقتصادی 
اس��ت که سالم رش��د می کند. 
هر چق��در میزان خل��وص این 
باالتر م��ی رود، آن  ش��اخص ها 
اقتصاد توس��عه یافته تر است. ما 
در ای��ن س��ه ضریب به ش��دت 

ضعیف هستیم. 
نایب رئی��س ات��اق بازرگان��ی 
ای��ران و چین عن��وان کرد: در 
یک اقتصاد رانتیر، غیرش��فاف و 
غیرآزاد ه��زار و یک عیب دیده 
می شود. در حوزه اقتصاد کالن 
مطالبه همه ما از سیاست گذار، 
و  رقابت پذی��ری  ش��فافیت، 

آزادسازی است. 

چرا کاالی چینی بی کیفیت وارد ایران می شود؟ 

مطالبات بخش خصوصی از اقتصاد ایران

مدتی اس��ت که دولت وعده 
داده طب��ق مصوب��ه مجل��س، 
س��امانه انتش��ار حقوق مدیران 
را راه بین��دازد، ام��ا با این حال 
راه اندازی این س��امانه به تعویق 
افتاده اس��ت. در همین زمینه، 
ی��ک اقتص��اددان می گوی��د در 
سیس��تم دولتی مس��ئله حقوق 
باید  مدیران موضوعی است که 
به آن رس��یدگی ش��ود. به این 
ترتیب که ضمن اینکه دستمزد 
آنه��ا به قدری تعیین ش��ود که 
آنها از سیس��تم دولت��ی خارج 
نشوند، توضیح هم داده شود که 
دستمزد مدیران بر چه مبنایی 
تعیین ش��ده و فرق مدیری که 
حقوق باالیی می گیرد با مدیری 
که حق��وق کمتری می گیرد در 

چیست؟ 
س��عید لی��الز در گفت وگ��و 
با ایس��نا، درباره ایجاد س��امانه 
انتش��ار جزییات حقوق مدیران 

گفت: در ایران باید شفافیت های 
اس��تانداردهای  ح��د  در  الزم 
بین الملل��ی ایج��اد ش��ود. من 
معتق��د ب��ه جزییات نیس��تم و 
برایم چن��دان اهمیت ندارد که 
این س��امانه در جزییات چطور 
عم��ل خواهد کرد. ب��ا این حال 
الزم است به این موضوع اشاره 
کن��م که در مس��ئله دس��تمزد 
مدیران، عالوه بر انتشار و ایجاد 
شفافیت، باید کاهش هزینه های 
جاری هم مورد توجه قرار گیرد. 
میزان مشخصی  نمی شود  البته 
برای همه مدی��ران تعیین کرد 
در  برنامه ای  چنین  همچنان که 
هیچ کجای دنیا رس��م نیست و 
می دانی��م که کوهی از مس��ائل 
ش��خصی وجود دارد که باید بر 
مبن��ای آن تعیین ش��ود. با این 
حال تأکی��د می کنم که ما باید 
بتوانی��م هزینه ه��ای دول��ت را 
کنت��رل کنی��م و در این جهت 

دس��تمزدهای  بررس��ی  بای��د 
مدیران صورت گیرد. 

وی ادامه داد: البته مش��کلی 
وجود دارد و آن این اس��ت که 
پوپولیس��م حاکم بر مناس��بات 
سیاسی کشور منجر به آن شده 
که در طول 40 س��ال گذش��ته 
ظاهر دس��تمزدها تغییر کرده و 
زیرزمینی ش��ده که این خود با 
شفافیت ناس��ازگار است. با این 
حال باید به مدیران میزانی هم 
پرداخت ش��ود که بس��یاری از 
مدیران خبره از سیستم دولتی 
بی��رون نروند یا اخت��الس زیاد 
اینها چالش های جدی  نش��ود. 
است که باید در سیستم دولتی 

به آن رسیدگی شود. 
او درباره ماج��رای فیش های 
حقوق��ی اظهار ک��رد: هر چند 
دس��تمزد مدی��ران م��ا به ویژه 
برخی مدیران بانکی در موضوع 
فیش های حقوقی خیلی باال بود. 

اینجاس��ت که ما رابطه  مسئله 
دس��تمزد و عملک��رد مدی��ران 
باید  نمی س��نجیم.  هیچ وقت  را 
چه  دولت��ی  مدی��ران  ببینی��م 
خروجی دارن��د؟ وقتی وضعیت 
می کنی��م  بررس��ی  را  غ��رب 
می بینیم که یک مدیر بازرگانی 
ممکن اس��ت س��االنه دو یا سه 
میلیون دالر حق��وق بگیرد که 
20 براب��ر یک مهندس با همان 
سابقه کار است، چرا؟ چون آن 
مدیر ب��ه همان می��زان کارایی 

دارد. 
وی ادامه داد: پیشنهاد من این 
اس��ت که دولت حق��وق مدیران 
بخ��ش  خصوصی را ره��ا کند و 
بگذارد که س��هامداران برای آن 
تصمیم بگیرند ولی نمی شود که 
در یک بخش که به صورت دولتی 
کار می کند، مدیری از باال تعیین 
ش��ود و حقوق آن ب��ا مبالغی که 
باید در سیستم بخش  خصوصی 

پرداخ��ت ش��ود، از خزانه هزینه 
شود. 

این اقتص��اددان ادامه داد: در 
عین حال در صورت لزوم برای 
پرداخت دس��تمزد باال هم، باید 
توضیح داده ش��ود فرق مدیری 
ک��ه 20 میلیون توم��ان گرفته 
ب��ا مدی��ری ک��ه 100 میلیون 
گرفته چه بوده؟ چرا درباره آن 
توضیحی داده نمی شود؟ ببینید 
در مواردی اصل ماجرا فراموش 
می شود و ما فقط به سرشاخه ها 
توجه می کنی��م. این موضوع به 
خاطر روحیه پوپولیستی حاکم 
بر کش��ور به وجود آمده اس��ت. 
گویی بعضی از مردم دل ش��ان 
خن��ک می ش��ود ک��ه باالیی ها 
افش��ا و برکنار ش��وند. حاال هم 
برای  مسابقه ای درگرفته  ظاهراً 
اینک��ه توضی��ح برخی مس��ائل 
داده نشود، ولی رضایت عمومی 

افزایش پیدا کند. 

راه اندازی سامانه انتشار حقوق مدیران از نگاه یک اقتصاددان

گزارش2

دریچه

خاورمیانه و روسیه آمادگی آینده بدون کربن 
را ندارند

وقتی خورشید نفت غروب می کند
این روزها همه کش��ورها تالش می کنند برای 
آین��ده ای بدون کربن یا دس��ت کم ب��ا کمترین 
می��زان کربن قدم بردارند. در این بین انگش��ت 
اته��ام به س��وی نفت دراز اس��ت و خاورمیانه و 
روس��یه ج��زو مهم تری��ن تولیدکنن��دگان آن 
هستند؛ آیا آنها آماده آینده بدون نفت هستند. 
به گزارش اکونومیس��ت، صحرای وس��یعی از 
شن اس��ت؛ س��عودی ها اگر می توانس��تند این 
صحرا را به دره ای از پنل های خورشیدی تبدیل 
کنن��د قطعاً به ثروتمندترین مردم جهان تبدیل 
می شدند اما حاال فقط نفت دارند که از دل این 
شن ها بیرون بکشند. عربستان سعودی به عنوان 
بزرگ ترین صادرکننده نفت در جهان مانند هر 
دولت نفتی دیگ��ری می داند که یک روز تقاضا 
برای نفت کاهش پیدا خواهد کرد و به طعمه ای 
برای پنل های خورش��یدی تبدیل خواهد ش��د. 
ماش��ین های برقی جای ماش��ین های با سوخت 
فس��یلی و بنزین��ی را خواهد گرف��ت و مصرف 
نس��بت به حاال کاماًل تغییر خواهد کرد. اما این 
دولت ها و تولیدکنندگان نفتی چقدر این تهدید 
را جدی گرفته اند؟ پاس��خ در دو بخش اس��ت؛ 
بخش اول مربوط به تولید نفت شیل در آمریکا 
می ش��ود. بخش دوم نیز واکنش آنها نس��بت به 
دوران اوج نفت است. اکنون به نظر می رسد آنها 
تم��ام تمرکز خ��ود را روی دوران اوج نفت قرار 
داده اند، اما ش��اید نمی دانند ک��ه نفت روزی به 

مادر تمامی بحران ها تبدیل خواهد شد. 
بیایید با اثرگذاری نفت ش��یل ش��روع کنیم. 
س��ال 2014 بود که ناگهان آفت��اب تولید نفت 
در آمریکا طلوع کرد. بسیاری از تولیدکنندگان 
س��نتی نفت غافلگیر شدند. از همان زمان تولید 
نفت ب��ه باالترین می��زان خ��ود در تاریخ نفت 
جهان رسید. عواقب اصلِی این پدیده نیز کاهش 
ناگهانی و ش��دید قیمت نف��ت بود. قیمت ها که 
سر به فلک گذاشته  بود ناگهان سقوط کرد. این 
ام��ر بس��یاری از کش��ورها را وارد چالش کرد و 
برنامه ه��ای آنه��ا را به هم ریخت. ام��ا آنها آرام 

ننشستند. 
برنام��ه ای  از  س��عودی  عربس��تان  اکن��ون 
جدید پرده برداش��ته؛ فروش 5درصد از س��هام 
بزرگ تری��ن و مهم تری��ن ش��رکت نفتی جهان: 
»شرکت نفت آرامکوی سعودی«. سرمایه گذاری 
2تریلیون دالری پش��ت این جریان است. یکی 
از برنامه ه��ای اصلی پادش��اهی س��عودی برای 
چش��م انداز 2030 اس��ت که محمد بن سلمان 
آن را طراح��ی ک��رده  اس��ت. آنها س��عی دارند 
تنوع بخش��ی را به اقتصاد خ��ود هدیه بدهند و 
آن را از اعتی��اد به نفت نج��ات بدهند. این امر 
می تواند مشاغلی را نیز برای جوانان ایجاد کند. 

مذاکرات بی نتیجه
اواخر س��ال 2016 ب��ود ک��ه تولیدکنندگان 
اوپکی و غیراوپکی به رهبری عربستان سعودی 
و روس��یه تصمی��م گرفتند تولید نف��ت خود را 
کاهش بدهند. میزان کاهش روی هم رفته روزی 
یک میلیون و 800هزار بش��که نفت بود. در واقع 
2درص��د از تولید کم می ش��د. ای��ن کار را تنها 
برای افزایش قیمت انجام دادند، اما تاکنون این 
برنامه آن قدر هم جواب نداده  اس��ت. به هر حال 
این برنامه باعث ش��د روس ها و سعودی ها با هم 
پای میز مذاکره بنش��ینند که اتفاقی نسبتاً نادر 

بود. 
هنوز نمی توان به درس��تی پاس��خ داد که آیا 
این تولیدکنندگان بزرگ نفت خودشان را برای 
کاهش تقاضا برای نف��ت آماده کرده اند یا خیر. 
ماش��ین های برقی ه��ر روز به تعداد بیش��تری 
تولید می شوند اما آنها هنوز به امید تقاضا برای 
فرآورده ه��ای نفتی نظیر بنزین هس��تند. البته 
سران کش��ورهای عربستان س��عودی و روسیه 
در م��أ عام حرفی از خطر کاه��ش تقاضا برای 
نفت نمی زنند. آنها همچنان پیش بینی می کنند 
که کش��ورهای با اقتصاد متوس��ط هنوز به نفت 
و بنزی��ن به عنوان اصلی ترین ف��رآورده آن نیاز 
خواهن��د داش��ت و در نتیج��ه تقاض��ا افزایش 
پی��دا خواهد کرد. ب��ه هر حال هن��وز خیلی از 
کارشناس��ان روی کاهش تقاضا برای نفت شرط 

می بندند. 
اما واقعاً دولت های وابس��ته ب��ه نفت در مورد 
تقاضا برای نفت باید چه کاری انجام بدهند؟ در 
تئوری آنها باید تا جایی که می توانند نفت تولید 
کنند و پول بیش��تری را روانه بانک ها کنند. اما 
ای��ن امر می تواند جنگی ب��زرگ را در بازارهای 
جهان��ی در میان تولیدکنندگان به راه بیندازد و 
در نهایت نیز قیمت نفت را به پایین تر از چیزی 
که االن اس��ت، برساند. کشورهای کمی هستند 
که مانند عربس��تان س��عودی می توانند تنها با 
هزینه 6دالر یک بش��که نفت تولی��د کنند و با 
نازل تری��ن قیمت باز هم در بازار پیروز باش��ند 
و س��ود ببرند. پای��ان دوران نف��ت چندان دور 
نخواه��د بود. پس نگرانی ها نی��ز درباره آن باید 
جدی باشد. هر کشوری که بیشتر به نفت تکیه 
داشته باشد قطعاً بازنده این میدان خواهد بود. 

اقتصادجهان

5 موضوعی که باید درباره منطقه منا بدانید
چشم انداز اقتصاد منا به روایت 

صندوق بین المللی پول
طب��ق آخری��ن چش��م انداز اقتص��ادی منطقه ای 
صندوق بین المللی پول، رشد غیرنفتی در کشورهای 
صادرکنن��ده نف��ت رو به افزایش اس��ت، درحالی که 
بهب��ودی ضعی��ف در کش��ورهای واردکنن��ده نفت 
خاورمیانه، ش��مال آفریقا، افغانستان، پاکستان )منا( 
دیده می ش��ود، چنانچ��ه جه��اد آزور، رئیس بخش 
خاورمیانه و آس��یای میانه صن��دوق بین المللی پول 
می گوید: برای اس��تفاده کام��ل از اقتصاد جهانی رو 
به رشد، این منطقه باید اصالحات اقتصادی کلیدی 
را هرچه س��ریع تر آغاز کن��د. تمرکز باید روی بهبود 
ش��رایط س��رمایه گذاری، افزایش بهره وری و تقویت 

حکومت ها باشد. 
صن��دوق بین المللی پول پنج م��ورد کلیدی را که 
درباره چش��م انداز اقتصادی منطقه منا است منتشر 

کرده است: 
رشد اقتصادی رو به بهبود است، اما کافی نیست

 1.7 درصد، رش��د اقتصادی واقعی سال 2017 در 
میان کشورهای صادرکننده نفت بوده که البته رقمی 
خیلی ضعیف تر از س��ال 2016 را نشان می دهد. این 
رش��د نتیجه تأثیر کاهش تولید نفت در توافق اوپک 

بوده است. 
با این حال، صادرکنندگان نفت همچنان به دنبال 
بازسازی مداوم و گس��ترده در فعالیت های غیرنفتی 
هس��تند. زمانی که توافق اوپک ب��رای کاهش تولید 
نفت به پایان برس��د، تولید نفت افزایش پیدا می کند 
و پیش بینی می ش��ود که رشد در سال جاری شتاب 
بگی��رد. با این اوصاف، رش��د 3.6 درصد س��االنه در 
فاصله س��ال 23-2019، در کش��ورهای صادرکننده 

نفت ایجاد شود. 
در همین حال رش��د اقتصادی واردکنندگان نفت 
در س��ال 2017، 4.2 درصد خواهد رس��ید و انتظار 
می رود در س��ال 2018 به 4.7 درص��د افزایش یابد 
و بین س��ال های 2019 تا2023 رشد 5 درصدی را 

تجربه کند. 
اما با این وجود، این میزان رش��د دردی از کاهش 
بیکاری کش��ورهای منطق��ه دوا نخواهد کرد، به ویژه 
اینک��ه نزدیک به 23درصد از جوان��ان منطقه بیکار 

هستند. 
چرا منطقه از بهبود رشد جهانی بهره مند نیست

سطوح باالی بدهی و رش��د سریع آن، کشورها را 
مجبور کرده اس��ت که اقدامات قاب��ل توجهی برای 
کاهش کس��ری بودجه انجام دهند. این اقدام هم با 
محدود کردن هزینه های دولت رخ داده اس��ت. این 
اقدامات به دولت ها کمک می کند تا کنترل بدهی و 
تورم و ایجاد محیطی برای رش��د پایدار و همه جانبه 
را داش��ته باش��د، اما همین اقدام��ات در عین حال 

می تواند رشد اقتصادی را عقب بیندازد. 
کش��ورهای منطقه، نیاز به ادغام بیش��تر با اقتصاد 
جهانی، تن��وع محصوالت و خدم��ات دارند. این امر 
دسترس��ی بیش��تر به تأمین مال��ی بخش  خصوصی 
)به خصوص شرکت های کوچک و متوسط( و ارتقای 

مهارت های نیروی کار را می طلبد. 
ع��دم اطمینان از قیمت نف��ت، افزایش تنش های 
تجاری، درگیری های مداوم در منطقه رشد اقتصادی 

را محدود می کند و ریسک ها را باقی می گذارد. 
سیاست های پولی و مالی مهم است، اما برای 

رشد کافی نیست
افزایش س��طوح بدهی، سیاس��ت های مالی را که 
می تواند تقاض��ای کوتاه مدت را افزایش دهد محدود 
 کند. همانطور ک��ه دولت ها برای کاهش بدهی خود 
روی سطوح قابل کنترل کار می کنند، باید به دنبال 
گس��ترش مبانی مالیاتی، بهبود کارای��ی هزینه ها از 
جمل��ه تکمیل اصالح��ات یارانه انرژی باش��ند. این 
اقدام��ات به چالش های جاری کمک می کند و باعث 
صرفه جوی��ی در هزینه ها می ش��ود. به ای��ن ترتیب 
هزینه ه��ا می تواند ب��ه موضوعات اولوی��ت دار مانند 
سالمت، آموزش، سرمایه گذاری عمومی هدایت شود. 

سرعت بخشیدن به اصالحات ساختاری مهم است
کش��ورهای منطقه باید از رش��د بهبود یافته جهانی 
ب��رای تس��ریع اصالحات س��اختاری اس��تفاده کنند 
تا وابس��تگی آنه��ا به کاال را کاهش ده��د و به ایجاد و 
پویایی بخش  خصوصی کمک کند.  اصالحات باید روی 
اقداماتی که محیط کسب وکار را بهبود می دهد، متمرکز 
باش��د. مانند اقدامات اخیری که پاکستان برای تقویت 
چارچوب ورشکس��تگی انجام داد. بازار کار و اصالحات 

آموزشی هم برای افزایش بهره وری مورد نیاز است. 
رشد اقتصادی باید فرصت هایی را برای همه 

ایجاد کند
کش��ورها باید مطمئن ش��وند که رف��اه برای همه 
ایجاد شده است. برخی کشورها در زمینه هایی خوب 
عمل کرده اند. امارات متحده عربی، سرمایه گذاری های 
مهم��ی در آم��وزش و پرورش و ن��وآوری انجام داده 
اس��ت. ایران برنامه هایی برای ایجاد ش��غل جوانان و 

زنان تدارک دیده است. 
مراکش به تازگ��ی برنامه ای ب��رای بهبود کیفیت 
آم��وزش و پ��رورش و آم��وزش حرف��ه ای و افزایش 
مش��ارکت نیروی کار زن راه اندازی کرده است. مصر 
مبل��غ تخصیص یافته ب��رای مهدکودک ها را دوبرابر 
کرده اس��ت که زنان بیش��تری در نیروی کار ادغام 
شوند. اقدامات این کش��ورها قابل ستایش است، اما 

باید تالش ها بیشتر و سریع تر رخ دهد. 
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فرصـت امروز: تنها چن��د روز تا 22 
اردیبهشت یا 12مه  و زمان تصمیم گیری 
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور آمری��کا 
درب��اره برجام باقی مانده اس��ت و همین 
موضوع کافی است تا رسانه های مختلف 
ب��ه گمانه زن��ی درباره تصمی��م ترامپ و 
سرنوش��ت برج��ام بپردازن��د. در همین 
زمین��ه، بلومبرگ در گزارش��ی به تبعات 
و پیامده��ای خ��روج آمری��کا از تواف��ق 
برج��ام پرداخت و معتقد اس��ت که لغو 
توافق از سوی آمریکا می تواند پیامدهای 
گس��ترده ای بر منازعات منطقه ای و بازار 
نفت داشته باشد؛ از افزایش 11درصدی 
قیمت نفت و ش��عله ور ش��دن جنگ در 
س��وریه گرفته تا احتم��ال پیروزی یک 
اصولگ��را در انتخابات ریاس��ت جمهوری 

1400 ایران. 
بلومبرگ در این گزارش به قلم دیوید 
وینر نوشته اس��ت که اگر ایاالت متحده 
آمری��کا از ت��داوم تمدید لغ��و تحریم ها 
خودداری کند، ای��ن تهدید واقعی وجود 
دارد ک��ه ای��ران از برج��ام خارج ش��ود. 
قدرت ه��ای اروپایی در صدد هس��تند تا 
ترامپ را در ماندن در برجام راضی کنند. 
پ��س از امانوئ��ل مک��رون رئیس جمهور 
فرانسه؛ کاخ سفید در روز جمعه میزبان 
آنجال مرکل، صدراعظم آلمان بوده است، 
اما پرسش اصلی این است که اگر آمریکا 
از توافق هسته ای خارج شود چه اتفاقاتی 

رخ خواهد داد؟ 
بازارهای نفت

به گ��زارش انتخاب، بازگش��ت مجدد 
تحریم ه��ای آمریکا علیه ای��ران در کنار 
کاه��ش ص��ادرات نفت ای��ران، منجر به 
افزایش 11درص��دی قیمت نفت جهانی 
در سال جاری می ش��ود. تحقیقات اخیر 
بلومب��رگ پیش بین��ی ک��رده اس��ت که 
صادرات ایران تا 500 هزار بشکه در روز 
کاهش خواهد یافت. ایران در حال حاضر 
در روز بی��ش از 2 میلی��ون بش��که نفت 

صادر می کند که عمده آن به دو کش��ور 
چی��ن و هند صادر می ش��ود. درحالی که 
کش��ورهای اتحادی��ه اروپ��ا خریدار یک 
چهارم نفت ایران هستند. اگر چه ایاالت 
متحده آمریکا خریدار نفت ایران نیست، 
ولی با بازگش��ت تحریم به طور خاص بر 
نظام بانکی، ش��رکت های حم��ل و نقل، 
پاالیش��گران و بیمه گران، آنه��ا چاره ای 
جز پایان دادن به مش��ارکت ب��ا ایرانی ها 

نخواهند داشت. 
انجام تجارت

تحریم ه��ای  مج��دد  بازگش��ت  ب��ا 
هس��ته ای ایاالت متحده، میلیاردها دالر 
از قرارداده��ای تج��اری با ای��ران از این 
کشور خارج می ش��ود. درحالی که ممکن 
اس��ت ایاالت متحده آمریکا قراردادهای 
امضا ش��ده ش��رکت های اروپایی با ایران 
را غیرقانونی اع��الم نکند، اما تحریم های 
جدی��د منجر می ش��ود تا ش��رکت های 
بین الملل��ی به دلی��ل پیامده��ای بالقوه 
تعامالت تجاری و بانکی با آمریکا از ادامه 
همکاری تجاری با ایران خودداری کنند. 
این صرفا شامل شرکت های کنونی که با 
ایران قرارداد بس��تند نیست بلکه رهبران 
تجاری هم به صورت فزاینده نس��بت به 

خطرات تشدید مناقشات منطقه ای پس 
از خروج از توافق هسته ای نگران هستند، 
بنابرای��ن در این میان قراردادهای بزرگ 

زیر در معرض خطر هستند: 
- ق��رارداد ایرباس با ایران برای فروش 
100هواپیمای مس��افربری به ارزش 19 

میلیارد دالر
- قرارداد شرکت هواپیمایی بویینگ و 
آسمان به ارزش 16.6 میلیارد دالر برای 

خرید 80 هواپیمای مسافربری
- ق��رارداد توتال با ش��رکت نفت ملی 
چین به ارزش 5میلیارد دالر برای توسعه 
فاز 11 پ��ارس جنوبی )توافق 20س��اله 

است(.
موازنه قدرت جهانی

از منظر بین المللی، بزرگ ترین برندگان 
بازگش��ت تحریم های آمریکا، روس��یه و 
چین هس��تند که نف��وذ آن به تدریج در 
منطقه خاورمیانه در حال گسترش است 
درحالی که آمریکا متعهد به عقب نشینی 
از ای��ن منطقه اس��ت. روس��یه در حال 
حاضر نق��ش تعیین کننده ای در حمایت 
از ایران در مناقش��ات س��وریه ایفا کرده 
اس��ت. کاهش س��رمایه گذاری اروپایی و 
آمریکا می تواند نش��انه ش��کوفایی جدید 

برای برخی از ش��رکت های چینی باش��د 
که قبال در ایران سرمایه گذاری کرده اند. 
به طور خاص شرکت هایی که قراردادهای 
چند میلی��ارد دالری در بخش های نفت، 

صنعت و ترابری به امضا رسانده اند. 
خطرات فرامتنی

لغ��و توافق هس��ته ای از س��وی ایاالت 
تالش ه��ای  مان��ع  می توان��د  متح��ده 
بین المللی در زمینه خلع سالح در جهان 
و به ط��ور خ��اص در منطق��ه خاورمیانه 
گ��ردد. محمدج��واد ظریف، وزی��ر امور 
خارجه ایران در واکنش به خروج آمریکا 
از برجام بر از س��رگیری برنامه هسته ای 
تأکید کرده اس��ت. همچنی��ن لغو توافق 
هسته ای از س��وی ایاالت متحده آمریکا 
می توان��د اعتب��ار آمری��کا را در مذاکره 
ب��ا کره ش��مالی تضعیف کن��د. برخی از 
تحلیلگ��ران ب��ر این عقیده هس��تند که 
گفت وگوه��ای آتی با کی��م جونگ اون، 
رهبر کره ش��مالی ممکن است بر ترامپ 
فش��ار آورد که او بیش��تر مایل به حفظ 

توافق ایران باشد. 
دینامیک های سیاسی ایران

فروپاش��ی تواف��ق هس��ته ای می تواند 
ضرب��ه بزرگی به رئیس جمه��وری ایران، 
حسن روحانی باشد که از راه حل سیاسی 
دیپلماتی��ک ب��رای بن بس��ت هس��ته ای 
حمای��ت می ک��رد. برجام یک دس��تاورد 
آش��کار کمیاب برای روحانی بود؛ کسی 
که در س��ال گذش��ته به کم��ک آن در 
انتخابات پیروز ش��د، اما فروپاشی برجام، 
حرف کسانی که بارها بر غیرقابل اعتماد 
ب��ودن آمریکا در مذاکره تأکید می کردند 

را به کرسی می نشاند. 
خطر مناقشه منطقه ای

در صورت لغو توافق برجام، خطر تقابل 
و درگیری در منطقه افزایش پیدا خواهد 
کرد. ب��ه عبارت دیگر، فروپاش��ی برجام 
زمینه یک مناقش��ه گسترده در سوریه را 

فراهم می کند. 

فرصت امروز: س��رانجام پس از ماه ها 
انتظ��ار، گزارش نهایی حادثه س��انچی از 
س��وی س��ازمان بنادر اعالم ش��د، اما این 
گ��زارش نش��ان دهنده ش��کاف و اختالف 
عقیده میان کش��ورها درب��اره علت اصلی 
حادثه بوده اس��ت. به گفته نادر پس��نده، 
مدی��رکل ام��ور دریای��ی س��ازمان بنادر 
و دریان��وردی، ای��ران به هم��راه پاناما و 
بن��گالدش معتقد اس��ت که عل��ت اصلی 
حادث��ه، تغیی��ر مس��یر کش��تی چین��ی 
کریس��تال 15 دقیق��ه قب��ل از حادث��ه 
ب��وده اس��ت، ام��ا در نقطه مقاب��ل، چین 
و هنگ کن��گ اعتق��اد دارند که کش��تی 
کریس��تال در این حادثه مقص��ر نبوده و 
این کش��تی سانچی بوده که در این اتفاق 
به عنوان کش��تی راه دهنده حضور داشته 
و بای��د پیش از برخورد با کش��تی چینی، 

تغییر مسیر می داده است. 
اما نکته مش��ترکی که هر دو گروه بدان 
اذعان دارند، آن اس��ت که هر دو کش��تی 
س��انچی و کریستال نتوانس��ته اند به چند 
بن��د از قان��ون کنوانس��یون جلوگیری از 
تص��ادف دریای��ی پایبن��د باش��ند و الزام 
دیده بانی کامل از سوی دو طرف و ارزیابی 
دقیق از ش��رایط حادثه، ازجمله مواردی 
بوده که نه کش��تی س��انچی و نه کشتی 

کریستال آن را رعایت نکرده اند. 
براساس اطالعاتی که سازمان بنادر ارائه 
کرده، گ��زارش نهایی از حادثه زمس��تان 
سال گذشته با استفاده از اطالعات جعبه 
سیاه نقش��ه ها و گراف های هر دو کشتی 
ارائه ش��ده و گزارش نهایی نشان می دهد 
که هر دو کش��تی در به وقوع رسیدن این 
حادثه نقش داشته اند هرچند از نظر ایران 
علت اصلی تغییر جهت کشتی چینی بوده 

است. 
در همی��ن زمینه، مدیرکل امور دریایی 
س��ازمان بنادر و دریانوردی در نشس��ت 
خب��ری اع��الم دالی��ل س��انحه نفتکش 
سانچی گفت: اش��تباه محاسباتی افسران 
فله بر کریستال و تغییر مسیر کشتی باعث 
سانحه برخورد بین نفتکش ایرانی سانچی 

و فله بر چینی شد. 

به گفته نادر پس��نده، فله بر کریس��تال 
عامل وقوع س��انحه برخورد بین دوکشتی 
شناخته ش��د. تغییر مس��یر کریستال به 
سمت راست که 15 دقیقه قبل از سانحه 
اتف��اق افت��اد باعث ایج��اد موقعیت خطر 
تصادف شد و اگر این تغییر مسیر صورت 
نمی گرفت تصادف رخ نمی داد. این مطلب 
مورد تأیید ایران، پاناما و بنگالدش است. 
وی تصری��ح کرد: اش��تباه محاس��باتی 
افس��ران فله بر کریس��تال و ناآگاهی آنها 
باعث س��انحه برخورد بین نفتکش ایرانی 

سانچی و فله بر چینی شد. 
پس��نده گفت: افس��ران و دیده بان های 
کش��تی فله بر کریس��تال تا زم��ان وقوع 
تصادف متوجه نفتکش س��انچی در مسیر 
خ��ود نش��ده اند.  وی اضافه ک��رد: هر دو 
کش��تی متوجه تغییرات ش��رایط ناوبری 

یکدیگر نشده بودند. 
از  وی ادام��ه داد: کش��تی کریس��تال 
سیس��تم موقعیت یاب خ��ودکار به عنوان 
یک ابزار کمک ناوب��ری که مهم ترین ابزار 
جلوگیری از وقوع چنین س��وانحی است 

استفاده می کرده است. 
حادثه چطور اتفاق افتاد

وی توضی��ح داد: ای��ن س��انحه در 15 
دی م��اه 96 رخ  داد و ط��ی آن 32 خدمه 

نفتکش سانچی جان باختند. 
پس��نده اظهار داش��ت: روند رسیدگی 
طبق معاهده نامه س��والس انجام شد همه 
کشورهای در حال درگیر حق داشتند در 

کمیته بررسی سانحه حضور یابند. 
ای��ران،  کش��ورهای  گف��ت:  پس��نده 
بن��گالدش، پاناما، هنگ کن��گ و چین در 

این حادثه درگیر بودند. 
مدی��رکل دریای��ی س��ازمان بن��ادر و 
دریانوردی گفت: هفته گذش��ته س��ومین 
نشست کمیته رسیدگی به سانحه برگزار 
شد،  جمعا سه دوره نشست در چین انجام 
ش��د که 10 روز به طول انجامید و هفته 
گذش��ته گزارش نهایی م��ورد تأیید همه 

کشورها ارائه شد. 
وی توضیح داد: فله بر سی اف کریستال 
از آمریکا روز 15 دس��امبر 2017 حرکت 

می کند تا به بندر دونگاوان چین برس��د، 
این کش��تی 64 هزار تن دانه سویا دارد و 
همه بازرسی های فنی آن انجام شده است 
و هم��ه دریان��وردان آن دارای گواهینامه 

دریانوردی هستند. 
پس��نده اف��زود: کش��تی س��انچی 16 
دس��امبر از بندر عس��لویه ب��ا 111 هزار 
تن میعان��ات گازی حرکت می کند، همه 

بازرس��ی های کش��تی به موقع انجام شده 
اس��ت و دریانوردان همه دارای گواهینامه 

دریانوردی هستند. 
اینک��ه دری��ای چی��ن  بی��ان  ب��ا  وی 
پرترافیک تری��ن و پرس��انحه ترین دریا در 
مناطق دنیا است، افزود: سانحه در دریای 
چین روب��ه روی بندر ش��انگهای در 160 

مایلی این بندر رخ داد. 

ایران معتقد است: تغییر مسیر کشتی چینی، علت حادثه بود

گزارش نهایی حادثه سانچی

سرنوشت جهان منهای برجام به روایت بلومبرگ

برندگان و بازندگان فروپاشی برجام
دریچه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد
ماجرای خرید بیت کوین از سوی 

ایرانی ها
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس از خروج بیش 
از 2.5 میلیارد دالر از کش��ور تا ب��ه امروز به منظور 

خرید ارزهای مجازی خبر داد. 
به گزارش پژوهش��کده پول��ی و بانکی، محمدرضا 
پورابراهیمی درب��اره ارزهای رمزینه و ایجاد ارز ملی 
مج��ازی گفت: یکی از پدیده های نوین که در تمامی 
دنیا مطرح شده به بحث ارزهای مجازی و البته ایجاد 
ارز ملی مجازی به دلیل تسهیل مراودات اقتصادی و 
دورزدن تحریم ه��ا اختصاص دارد. اعتقاد دارم آینده 

اقتصاد جهان روی ارزهای دیجیتال رقم می خورد. 
لزوم توسعه ارز ملی مجازی

ارزه��ای  از  اس��تفاده  داد:  ادام��ه  پورابراهیم��ی 
دیجیتالی خارجی به دلیل عدم ش��فافیت و نداشتن 
پشتوانه معتبر می تواند برای کشور مخاطراتی جدی 
در سیس��تم بانکی ایجاد کند؛ درواقع برای رفع این 
مش��کل باید در مسیر توس��عه ارز دیجیتال ملی گام 

برداشت. 
نماین��ده مردم کرم��ان و راور با اش��اره به مزایای 
ارز ملی مجازی ایران گفت: ارز ملی مجازی توس��ط 
کارشناسان کشور ساخته می شود و تنظیمات ارز نیز 
بالطبع در اختیار رگوالتور است که باعث می شود ارز 
با چارچوب فعالیتی و پشتوانه مشخص در حوزه های 
مقررش��ده قابل استفاده باشد؛ این در حالی است که 
ارزه��ای خارجی از جمل��ه بیت کوین صرفا در داخل 
کشور معامله می شوند اما فعالیت اصلی آن در خارج 

از کشور است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ارز دیجیتال ای��ران می تواند 
مراودات اقتصادی کش��ور را گس��ترش دهد، گفت: 
ارز رمزنگاری ش��ده مل��ی می تواند یک بس��تر برای 
پیمان های پولی چندجانبه میان ایران و کشورهایی 
باش��د که عالقه همکاری اقتصادی با ایران دارند، اما 
به س��بب تحریم ها تا به امروز نمی توانستند با ایران 
مراودات اقتصادی داشته باشند، لذا باید ساختار این 
رمزینه پول برای فعالیت اقتصادی مناسب باشد و در 

عین حال به صورت بین المللی پذیرش شود. 
پورابراهیمی درخصوص ض��د تحریم بودن ارزهای 
دیجیتال��ی خاطرنش��ان کرد: یک��ی از مزای��ای ارز 
دیجیتال عدم ارتباط با رگوالتور مالی ایاالت متحده 
آمریکا است و همین مسئله باعث شده تحریم ها دور 

زده شود. 
خروج 2.5 میلیارد دالر برای خرید ارز دیجیتالی

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س تأکید کرد: 
با توج��ه به اینک��ه هیچ گونه ارز مل��ی مجازی فعال 
در کش��ور طراحی نش��ده و موجود نیست، براساس 
آماره��ای دریافت ش��ده با وجود اینکه بخش بس��یار 
محدودی از مردم کشورمان مشتری ارزهای مجازی 
و این بازار نوین هس��تند تا به ام��روز رقمی بیش از 
2.5میلی��ارد دالر ب��ه منظ��ور خری��د ارز دیجیتالی 
از کش��ور خارج ش��ده و بیش��تر فعاالن ح��وزه پول 
دیجیتالی به منظور سفته بازی و سودهای کالن وارد 

این عرصه می شوند. 
پورابراهیم��ی درب��اره نقش بانک مرک��زی اظهار 
داش��ت: بانک مرکزی به عنوان قانونگذار حوزه ارزی 
کشور باید نسبت به صدور مجوزهای الزم برای ایجاد 

ارز دیجیتالی ملی و بهره گیری از آن اقدام کند. 

ارتباطات

ایران، هدف بیشترین تجسس اینترنتی
مهم ترین جرائم سایبری در ایران

در روز بیش از 6 تا 7 میلیون حمله سایبری به کشور 
اتفاق می افتد که درصدی از آن تأثیری در زیرساخت ها، 
سامانه ها و . . . ندارند، اما بنا بر اعالم مسئوالن در سال 
گذش��ته، 296 حمله جدی به سامانه و زیرساخت های 
کش��ور صورت گرفت که مبدأ و منشا 50درصد از این 
حمالت از س��وی آمریکا و چین و 30درصد از س��وی 
برخی کشورهای اروپایی مثل هلند، آلمان بوده است. 

به گزارش ایس��نا، براس��اس آماره��ا از 7.3 میلیارد 
جمعی��ت دنی��ا، 4.2 میلیارد نف��ر امروز ب��ه اینترنت 
دسترس��ی دارند که در کش��ور ما طبق اع��الم وزارت 
ارتباطات 56 میلیون نفر به اینترنت دسترس��ی دارند. 
 ).ir( همچنی��ن بیش از 937 هزار وب س��ایت با دامنه
در کش��ور فعالیت می کنند. همچنین آمار 40میلیونی 
کاربران در تلگرام و 20 میلیونی در اینستاگرام هم اخیرا 
در حالی اعالم ش��د که این دو پیام رسان هیچ سروری 

در کشور ندارند. 
مس��ئوالن از رشد 10 برابری اینترنت در کشور خبر 
داده و اع��الم می کنند که 56 میلیون س��یم کارت در 
اختیار مردم است که از این میزان نزدیک به 80درصد 
از »اینترنت همراه« اس��تفاده می کنند و بیش از 412 
میلی��ون کارت بانکی در کش��ور در اختیار مردم وجود 
دارد؛ یعنی به طور متوسط هر ایرانی پنج تا شش کارت 
بانکی دارد. آمار دیگر به وجود اینترنت نس��ل س��وم و 

چهارم در 1038 شهر و 28 هزار روستا مربوط است. 
همچنین در کسب و کارهای اینترنتی، 51 هزار نفر 
متقاضی فعال سازی فروش��گاه اینترنتی و کسب نماد 
»اعتماد« هستند که از میان این متقاضیان 31 هزار نفر 
موفق به دریافت نماد اعتماد شده اند و به مردم توصیه 
شده که برای خریدهای اینترنتی صرفا از فروشگاه های 

دارای نماد اعتماد خریداری کنند. 
آن س��وی این رش��د اینترنت اما به جرائم سایبری 
مربوط است که متأسفانه طبق اعالم رئیس پلیس فتا، 
از سال 1390 تاکنون میزان جرائم سایبری 900درصد 
افزایش و به فراخور رش��د س��ایبری جرم نیز افزایش 

داشته است. 
 نکته قابل توجه اینکه در حمالت سایبری، بانک ها و 
موسسات پولی و مالی در اولویت و هدف اصلی هستند، 
همچنین زیرس��اخت های مخابراتی، حوزه های انرژی 
مث��ل برق  و گاز، صنایع پخ��ش فرآورده های نفتی نیز 
جزو اهداف حمالت سایبری بوده اند و به گفته مسئوالن 
اساس��ا این حمالت به دنبال اخت��الل در نظام پولی و 
بانکی و زیرساخت های کشور صورت می گیرد و در بین 
11بانک مورد حمله از سوی 32 بانک، بیشتر بانک هایی 
مورد هدف واقع ش��دند که دارای بیشترین مشتری و 
گردش مالی بودند و بیشترین حمالت از نوع »دیداس«؛  
)یعنی ایجاد اختالل( بوده اس��ت. خوشبختانه تاکنون 
هیچ آس��یب جدی به زیرساخت های کشور نداشتیم و 
با هم افزایی دستگاه های مس��ئول اقدامات مقابله ای و 

پیشگیرانه مطلوبی صورت گرفته است. 
در هر حال برداش��ت های غیرمجاز از حس��اب های 
بانک��ی، مزاحمت ه��ای اینترنت��ی، کالهبرداری ه��ای 
رایانه ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و انتشار فیلم های 
خصوصی افراد در شبکه های اجتماعی در صدر جرائم 

سایبری هستند. 
بیش��ترین جرائم س��ایبری مربوط به تهران بزرگ، 
خراس��ان رضوی، فارس، اصفهان بوده است و کمترین 
جرائم در اس��تان های یزد، لرستان، ایالم، کهگیلویه و 

بویراحمد و جزیره کیش اتفاق افتاده است. 
هدف بیشترین تجسس اینترنتی دنیا

همچنین بیشترین حجم تجسس اینترنتی در دنیا 
از ش��بکه های تلفن همراه و رایانه کاربران ایرانی انجام 
گرفته اس��ت.  افش��اگری های ادوارد اس��نودن نشان 
می ده��د، آمریکا تنه��ا در یک م��اه 14 میلیارد قطعه 
داده از ش��بکه های تلفن همراه و رایانه کاربران ایرانی 
جم��ع آوری کرده که این حجم پوش��ش اطالعاتی در 

میان کشورهای دنیا بی سابقه است. 
نکت��ه ای ک��ه در کنار اقب��ال روزافزون ش��بکه های 
اجتماعی مبتنی بر موبایل، قابل تأمل و تعمق اس��ت، 
 عدم توجه به سطح دسترس��ی هایی است که کاربران 
هنگام نصب این قبیل از نرم افزارها با دس��تان خود در 
اختیار سرویس دهندگان خارجی این قبیل از نرم افزارها 
می گذارند و بدین ترتیب زمینه نفوذ به حریم خصوصی 
را برای س��رویس دهندگان نرم افزارهای نسخه خارجی 

به راحتی فراهم می کنند. 
در این باره سرهنگ محمدخانی، رئیس پلیس فتای 
اس��تان گیالن با اش��اره به خواندن لیست مخاطبان، 
اطالع��ات تماس ذخیره ش��ده در گوش��ی، فعال کردن 
میکروفن، اس��تفاده از دوربین دس��تگاه ب��دون اطالع 
کاربر را نمونه ای از س��طح دسترس��ی ها برش��مرد که 
س��رویس دهندگان خارجی جهت فعال سازی نرم افزار 

به آن نیاز دارند. 
کارشناسان پلیس فتا به کاربران توصیه می کنند که 
از پیام رس��ان های داخلی و مزایا و امکانات آنها استفاده 
کنن��د تا خیال ش��ان از امنیت و س��المت اخالقی این 

شبکه ها راحت تر باشد. 
هر روز ب��ر تعداد کارب��ران نرم افزارهای پیام رس��ان 
موبایلی افزوده می ش��ود، اما نکته ای ک��ه در کنار این 
اقب��ال روزافزون قابل تأمل و تعمق اس��ت، عدم توجه 
به سطح دسترسی هایی است که کاربران هنگام نصب 
نرم افزار با دستان خود در اختیار سرویس دهندگان این 
قبیل از نرم افزارها می گذارند و بدین ترتیب زمینه نقض 
حریم خصوصی برای سرویس دهندگان پیام رسان های 

موبایلی نسخه خارجی به راحتی فراهم می شود. 

یکشنبه
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وعده بان��ک مرکزی برای آغ��از ادغام 
بانک ها و مؤسس��ه های مالی وابس��ته به 
نهاده��ای نظامی و انتظامی با پیوس��تن 
مؤسس��ه اعتب��اری ثامن به بان��ک انصار 
کلید خورد و انتظ��ار می رود در ماه های 
آینده ش��اهد به هم پیوستگی بیشتر آنها 

باشیم. 
به گ��زارش ایرن��ا، خردادماه پارس��ال 
خبرهای غیررس��می از ادغام دو مؤسسه 
ثام��ن و مه��ر اقتصاد با مؤسس��ه مالی و 
اعتباری کوثر در فضای رس��انه ای پیچید 
که با تکذیب دست اندرکاران مهراقتصاد 

روبه رو شد. 
تا پیش از آن، مؤسسه های ثامن و مهر 
اقتصاد زی��ر نظر بانک مرکزی مش��غول 
برای  آماده س��ازی زیرس��اخت های الزم 
اخذ مجوز از ش��ورای پول و اعتبار بودند 
و از ای��ن رو همزمانی انتش��ار این خبر با 
مؤسسه های  س��پرده گذاران  سرنوش��ت 
فاقد مجوزی چون فرشتگان سبب شد تا 
مشتریان ثامن از ترس آینده دارایی های 
خود به شعب این مؤسسه هجوم بیاورند. 
مش��کل تأمین س��ریع نقدینگی مورد 
نی��از در ش��عب ثام��ن در آن زمان برای 
نظام پولی کشور حاشیه ساز شد، اما بانک 
مرکزی با ورود به موضوع س��عی کرد از 

التهابات بکاهد. 
فرش��اد حیدری مع��اون نظارتی بانک 
مرکزی در آن روزه��ا اعالم کرد که این 
نه��اد نظارت کام��ل ب��ر دارایی های این 
مؤسس��ه دارد و جای هی��چ نگرانی بابت 

سپرده های مردم نیست. 
با این وجود، س��ال گذش��ته مؤسس��ه 
ثامن با محدود کردن برداشت مشتریان 
از دس��تگاه های خودپ��رداز و طراح��ی 
طرح ه��ای ویژه س��پرده گذاری، س��عی 
ک��رد از منابع و نقدینگی خ��ود صیانت 
کن��د؛ هرچند نمی ت��وان از حمایت های 
مال��ی بانک مرک��زی نیز در ای��ن زمینه 

چشم پوشی کرد. 
با اینکه رقم دقیق میزان خط اعتباری 
که بان��ک مرک��زی در اختیار مؤسس��ه 
ثامن قرار داد ت��ا تقاضای نقدینگی خود 
را مدیری��ت کند، مش��خص نیس��ت، اما 
حیدری اس��فندماه پارس��ال با تأیید این 
کمک ها گفت که بانک مرکزی از سه راه 
اقدام به کمک کرد که نیازی به رسانه ای 
شدن آن نیس��ت؛ اگر این کمک ها نبود، 

مشکالت بزرگ تر می شد. 
بهم��ن م��اه پارس��ال حس��ن روحانی 
گفت وگ��وی  ی��ک  در  رئیس جمه��وری 
تلویزیون��ی گف��ت که به بان��ک مرکزی 
دس��تور داده اس��ت مجوز تأسیس هیچ 
بانک یا مؤسس��ه مال��ی جدیدی را صادر 
نکند. ای��ن اظهارات با توج��ه به جایگاه 
رئیس جمهوری در ساختار بانک مرکزی 
ک��ه ریاس��ت مجم��ع عموم��ی بانک را 
برعهده دارد و رئیس کل بانک مرکزی را 
نیز انتخاب می کند، این اندیش��ه را قوت 
بخشید که قرار نیست ثامن یا مهراقتصاد 
به ص��ورت مجزا مج��وز فعالیت دریافت 
کنند و سرنوش��ت محتوم آنه��ا ادغام با 

بانک ها و مؤسسه های کنونی است. 
در همین راس��تا اس��فندماه پارس��ال 
مع��اون نظارت��ی بان��ک مرک��زی درباره 
برنامه این نهاد برای مؤسس��ه های ثامن 
و مهر اقتص��اد که هنوز مج��وز دریافت 
نکرده ان��د، اع��الم کرد: مؤسس��ه ثامن و 
بان��ک مهراقتصاد با تصمیم بانک مرکزی 
در بهار 97 در بانک انصار ادغام می شوند 
تا بانکی بزرگ تر برای خدمت رس��انی به 
مردم، مشتریان و سهامداران شکل گیرد. 
حی��دری، خبر از توافق با کل نیروهای 
مس��لح و وزارت اقتص��اد در ای��ن زمینه 
داد و درب��اره اینک��ه آیا در آینده س��ایر 
بانک های وابس��ته به نهادهای نظامی نیز 
به این ادغام می پیوندند، گفت: سیاس��ت 
کلی درب��اره بانک های نظامی و انتظامی 
اتخاذ ش��ده، اما نیازی ب��ه اعالم عمومی 
نیست. براس��اس تصمیم اتخاذ شده، در 
این مرحله مؤسس��ه های مه��ر اقتصاد و 
ثامن در بانک انصار ادغام می ش��وند. در 
مرحله بعد س��ه واحد دیگر س��اماندهی 
خواهد ش��د و این کار گام ب��ه گام اجرا 

می شود. 
هفت��ه دوم اردیبهش��ت م��اه امس��ال 
وع��ده بانک مرکزی جامه عمل پوش��ید 
و س��پرده گذاران مؤسس��ه ثامن پیامکی 
دریافت کردند که در آن اعالم ش��ده بود 
حس��اب های آنها به بان��ک انصار منتقل 
شده است؛ دستگاه های خودپرداز مستقر 

در شعب مؤسسه ثامن نیز به نشان بانک 
انصار تغییر کرد. 

ب��ا آغاز فرآین��د ادغام مؤسس��ه ثامن 
در بانک انصار، بان��ک صادرات ایران که 
تا پی��ش از ای��ن در خودپردازهایش به 
کارت های ثامن خدمات ارائه می کرد، از 
12 اردیبهش��ت این اتصال را قطع کرد. 
ای��ن اقدام به درخواس��ت محمود رهنما 

مدیرعامل مؤسسه ثامن انجام شد. 
آنگون��ه که بانک ص��ادرات ایران اعالم 
ک��رد، از ابتدای س��ال 96 و با هماهنگی 
بانک مرکزی، این بانک امکان برداش��ت 
از طری��ق خودپردازه��ای خ��ود را برای 

دارندگان کارت ثامن فراهم کرده بود. 
بانک انصار نیز در اطالعیه ای روش این 
ادغام را تش��ریح و اعالم کرد: در مرحله 
نخس��ت تجمیع، با حمایت و هماهنگی 
بانک مرکزی، ش��عب تعاونی اعتبار ثامن 
به شعب بانک انصار تبدیل و سپرده های 
آن به بانک منتقل می شود و در روزهای 
آتی همانند س��ایر مش��تریان بانک انصار 
از خدمات کامل بانکی، از جمله ش��بکه 

شتاب بهره مند می شوند. 
تکلیف مهر اقتصاد چه شد؟ 

بانک مه��ر اقتصاد، دیگر مؤسس��ه ای 
اس��ت که وعده ادغام آن داده ش��ده، اما 
هنوز اجرایی نشده است. اسفندماه سال 
گذشته هنگامی که معاون بانک مرکزی 
خبر ادغام آنها را به رس��انه ها اعالم کرد، 
مهر اقتصاد در اطالعیه ای نس��بت به آن 

واکنش نشان داد. 
هفته گذش��ته نیز پس از انتشار اخبار 
غیررس��می از آغاز این ادغام، سیدضیاء 
ایمانی مدیرعامل مهر اقتصاد اعالم کرد: 
یک��ی از اولویت ه��ای بانک مه��ر اقتصاد 
فعالیت مس��تقل در ش��بکه بانکی کشور 
ب��ا حفظ هم��ه منافع ذی نفع��ان اعم از 
سهامداران، سپرده گذاران و همکاران در 

راستای اقتصاد مقاومتی است. 
با این اوص��اف بانک مهر اقتصاد تالش 
می کند به عنوان یک بانک مستقل مجوز 
خود را برای فعالیت در نظام پولی کشور 
از بانک مرکزی دریافت کند، درحالی که 
مسئوالن بانک مرکزی در رایزنی با ستاد 
کل نیروهای مس��لح، برنام��ه جامع تری 
مبنی بر ادغام همه بانک های وابس��ته به 

نهادهای نظامی را دنبال می کنند. 
شمار بانک های نظامی

بحث ادغ��ام بانک های نظامی، موضوع 
تازه ای نیس��ت. در س��ال های گذش��ته 
نی��ز کارشناس��ان اقتص��ادی و پول��ی از 
تع��دد بانک های نهاده��ای نظامی گالیه 
داش��تند. مهدی پازوک��ی اقتصاددان در 
ای��ن باره گف��ت: یکی از م��واردی که به 
دول��ت روحان��ی به ارث رس��یده، همین 
تع��دد بانک هاس��ت و دولت در ش��رایط 
کنونی نباید به هیچ وجه اجازه تأس��یس 
هیچ مؤسس��ه پولی و اعتب��اری را بدهد. 
در می��ان نهاده��ای نظام��ی و انتظامی 
انتظامی، بازنشس��تگان  می بینیم نیروی 
ارتش، سپاه، وزارت دفاع و بسیج همگی 

یک بانک یا مؤسس��ه اعتباری تأس��یس 
کرده اند که بش��دت با این کار مخالفم و 

دولت باید آنها را ادغام کند. 
پازوکی ب��ا یادآوری اینک��ه در اوایل 
انق��الب تجربه موفق��ی در زمینه ادغام 
بانک ها و مؤسس��ه های مالی داش��تیم، 
خاطرنشان ساخت: بسیاری از نهادهای 
عموم��ی همچ��ون نی��روی انتظام��ی، 
نهاده��ای نظام��ی یا حتی ش��هرداری 
و صن��دوق ذخی��ره فرهنگی��ان اقدام 

به تأس��یس بانک یا مؤسس��ه اعتباری 
کرده اند که مدیری��ت منابع خود را در 
اختیار داشته باش��ند در حالی که این 

رویه فسادزاست. 
در نظ��ام پولی کش��ور اکن��ون نیروی 
انتظام��ی، س��پاه و ارت��ش ب��ه ترتی��ب 
بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک های 
قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هس��تند 
و مؤسس��ه اعتباری کوثر به وزارت دفاع 
و نیروه��ای مس��لح تعل��ق دارد؛ اغل��ب 
ای��ن بانک ها تا پی��ش از اخ��ذ مجوز از 
بان��ک مرک��زی در قال��ب صندوق ه��ای 
قرض الحس��نه فعال بودن��د و در فرآیند 
س��اماندهی نظام پولی کش��ور در اواخر 
دهه 80، مجوز تأس��یس بانک یا مؤسسه 

اعتباری را دریافت کردند. 
اگر ب��ه این فهرس��ت مؤسس��ه ثامن 
متعلق به بنیاد تعاون س��پاه و مهراقتصاد 
وابس��ته به بس��یج را بیفزاییم، فهرست 
مؤسس��ه های مالی وابس��ته به نهادهای 
نظام��ی و انتظام��ی بلندتر می ش��ود؛ به 
همی��ن س��بب تصمی��م نظ��ام، ادغام و 

تجمیع این مؤسسه هاست. 
ف��ارغ از اینکه برخ��ی از این بانک ها و 
مؤسس��ه ها س��وددهی مناس��بی ندارند، 
بانک ه��ای قوامی��ن، انص��ار، حکم��ت و 
مؤسس��ه کوثر در مجم��وع بیش از یک 
هزار و 940 ش��عبه دارن��د که اگر به آن، 
800 ش��عبه مهر اقتصاد و 600 ش��عبه 
ثامن را بیفزاییم ش��مار آنه��ا از 3هزار و 
340 شعبه در سراسر کشور فراتر می رود 
ک��ه با ش��عب بانک مل��ی ای��ران برابری 

خواهد کرد. 
آنگونه که معاون نظارتی بانک مرکزی 
گفته است، پس از ادغام، بانک های جدید 
باید تعداد ش��عبه را کم کنند که در این 
صورت گام دیگری برای آزادسازی منابع 
بانکی و هدایت آن به س��مت تسهیالت 
دهی ب��ه بخش های اقتصادی برداش��ته 

خواهد شد. 

چرخ ادغام بانک های نظامی به راه افتاد بعد از بسته شدن سررسیدیک و سه ماهه
پیش فروش شش ماهه سکه تمام 

شد
از روز شنبه و با دستور بانک مرکزی پیش فروش 

سکه در سررسیدشش ماهه نیز بسته شد. 
به گزارش ایسنا، از اواخر فروردین ماه سال جاری 
و همزمان با تحوالتی که در بازار ارز ایجاد و سیاست 
جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد، نحوه پیش فروش 
س��که نیز تغییر ک��رد و از دو سررسیدش��ش ماهه 
و یک س��اله به هفت مرحله افزای��ش یافت. بر این 
اس��اس نرخ ها در سر رس��یدهای جدید از این قرار 
شد که س��که تحویل یک ماهه یک میلیون و 590 
هزار تومان، س��ه ماه��ه یک میلی��ون و 540 هزار 
تومان، ش��ش ماهه یک میلیون و 475 هزار تومان، 
نه ماهه یک میلیون و 410 هزار تومان، یک س��اله 
یک میلیون و350 هزار تومان، 18 ماهه یک میلیون 
و 245 هزار توم��ان و 24 ماهه یک میلیون و 116 

هزار تومان. 
با این ح��ال در فاصله کمتر از دو هفته از اجرایی 
ش��دن روند جدید پیش فروش س��که، بانک ملی از 
ثبت نام سررس��یدیک ماهه خ��ودداری کرد و دلیل 
این موضوع نیز پر ش��دن ظرفیت اعالم ش��د. طولی 
نکشید که سررس��ید سه ماهه نیز متوقف و در پنج 
سررسید دیگر ادامه پیدا کرد. تا اینکه روز شنبه در 
ش��عب بانک ملی ثبت نام برای پیش فروش ش��ش 

ماهه نیز متوقف شد. 
پیش از این مدیران بانک مرکزی دلیل توقف را پر 
شدن ظرفیت تعیین ش��ده برای پیش فروش اعالم 
کرده و گفته بودن��د که با توجه به اهمیت تعهداتی 
که برای تولید س��که های پیش ف��روش وجود دارد 
باید در تولید و توزیع آن کیفیت س��که های تولیدی 
و اعتماد مردم به سکه بانک مرکزی مورد توجه قرار 
گرفت��ه از این رو با توجه ب��ه محدودیت هایی که در 
خط تولید س��که های طال در ضرابخانه وجود دارد، 
سررس��یدهایی که ظرفیت آنها پر می شود، متوقف 

خواهد شد. 

بانک مرکزی اعالم کرد
نرخ تورم تولید در فروردین ماه به 

10.8 درصد رسید
بانک مرکزی اعالم کرد، شاخص بهای تولیدکننده 
در ایران در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امس��ال 
نس��بت به 12 ماه منتهی به فروردین ماه پارس��ال 

10.8 درصد افزایش یافته است. 
به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده 
در ایران براس��اس س��ال پایه 1390 در فرودین ماه 
97 به عدد 266.3 رسیدکه نسبت به اسفندماه 96، 

سه دهم درصد افزایش داشته است. 
این ش��اخص در فروردین ماه امسال نسبت به ماه 
مشابه سال پیش معادل 12.7 درصد افزایش نشان 

می  دهد. 
ش��اخص بهای تولیدکننده و تأثیر آن بر اقتصاد، 
تفس��یر متفاوت��ی از »ت��ورم مصرف کنن��ده« دارد؛ 
درحالی ک��ه ت��ورم مصرف کننده به معن��ی افزایش 
س��طح عمومی قیمت ها تعبیر می ش��ود، رشد تورم 
تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از ش��رایط 
رکودی اس��ت. به طور کلی در علم اقتصاد ش��اخص 
Producer Price Index-( بهای تولیدکنن��ده

PPI( یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که 
رون��د تغییرات قیمت ها را از دی��دگاه تولیدکننده و 
خریدار در بخش های مختلف اقتصادی )کشاورزی، 
صنع��ت و خدم��ات( نش��ان می دهد؛ این ش��اخص 
می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای اطالع 

زودهنگام از روند تورم به کار برده شود. 
از آنج��ا ک��ه به زب��ان عام، ت��ورم تولی��د قیمت 
محصول صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول 
کش��اورزی از مزرعه تعبیر می ش��ود، اینکه شاخص 
بهای تولیدکننده منفی نشود، به این معنی است که 
بازار برای کاالی تولی��دی وجود دارد و تولیدکننده 

مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد. 
تغییرات ماهانه تورم تولید 

ت��ورم تولی��د در فروردی��ن ماه گذش��ته در گروه 
»کش��اورزی، جنگلداری و ماهیگیری« نیم درصد، 
»ساخت )صنعت(« سه دهم درصد، »حمل و نقل و 
انبارداری« 2دهم درصد، »اطالعات و ارتباطات« 6 
دهم درصد، »آموزش« یک دهم درصد، »بهداش��ت 
و مددکاری اجتماعی« یک دهم درصد، »خدمات« 
2 دهم درصد و »سایر فعالیت های خدمات عمومی، 
اجتماعی و ش��خصی« 1.8 درصد رش��د کرد، اما در 
گ��روه »هتل و رس��توران« 4دهم درصد نس��بت به 

اسفندماه 96 کاهش داشت. 
تغییرات ساالنه تورم تولید

نگاهی به نرخ تورم تولید در مقایس��ه به فروردین 
م��اه س��ال 96 نش��ان می دهد که این ش��اخص در 
گروه »کش��اورزی، جنگلداری و ماهیگیری« 13.2 
درصد، »س��اخت )صنع��ت(« 15.4 درصد، »حمل 
و نق��ل و انبارداری« 7 درصد، »هتل و رس��توران« 
10.5 درص��د، »اطالعات و ارتباط��ات« 2.1 درصد، 
»آم��وزش« 13.9 درص��د، »بهداش��ت و مددکاری 
اجتماعی« 8.7 درصد، »س��ایر فعالیت های خدمات 
عمومی، اجتماعی و ش��خصی« 14.9 درصد و گروه 

»خدمات« 8.3 درصد افزایش یافته است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک 4

دریچه

اطالعیه بانک انصار درباره تعاونی 
اعتبار ثامن

بانک انصار اعالم کرد: بر اس��اس سیاست های اتخاذ 
شده از سوی ارکان نظام، این بانک که وجه همت خود 
را اعتالی نظام جمهوری اس��المی ایران قرارداده و در 
این مس��یر مقدس گام های بلند و موفقی را برداش��ته 
است، س��اماندهی برخی از مؤسسات را نیز با استفاده 
از امکانات و قابلیت های خود در برنامه قرار داد تا مردم 
عزیز کش��ورمان با خاطری آسوده از اندوخته های خود 
بهره مند و از خدمات بانکی متنوع، شایسته و مطمئن 
برخوردار ش��وند.  در این راستا، با توجه به اولویت های 
موج��ود، در مرحله اول تجمیع، با حمایت و هماهنگی 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران شعب »تعاونی 
اعتبار ثامن« به شعب »بانک انصار« تبدیل و سپرده های 
مشتریان عزیز آن تعاونی به بانک منتقل و در روزهای 
آتی همانند سایر مشتریان بانک انصار از خدمات کامل 

بانکی، از جمله »شبکه شتاب«، بهره مند خواهند شد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.314یورو اروپا

8.563پوند انگلیس

1.723درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

822.000مثقال طال

189.300هر گرم طالی 18 عیار

1.878.000سکه بهار آزادی

2.035.000سکه طرح جدید

1.002.000نیم سکه

604.000ربع سکه

373.500سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

یکشنبه
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معاون دفتر تنظیم ب��ازار وزارت جهاد 
کشاورزی گفت قراردادهای آتی زعفران 
در بورس کاالی ایران به زودی راه اندازی 
می ش��ود ک��ه اتفاق��ی مثب��ت در بخش 
کش��اورزی اس��ت و مزایای زیادی برای 
زعفران��کاران و ارزآوری کش��ور به همراه 

دارد. 
مجی��د حس��نی مقدم در گفت وگ��و با 
ایس��نا، به راه اندازی قرارداد آتی زعفران 
در بورس کاالی ایران اشاره و اظهار کرد: 
قرارداد آتی زعفران، ابزار بسیار مناسبی 
از لحاظ ش��فافیت، کشف قیمت و تأمین 
منابع مالی بخش کشاورزی است. ضمن 
اینک��ه باعث حرک��ت کردن به س��مت 
استاندارد س��ازی محصول، تنظیم بازار و 

پیش بینی پذیر کردن آن می شود. 
حس��نی مقدم گف��ت: یک��ی از مزایای 
زعف��ران،  آت��ی  ق��رارداد  راه ان��دازی 
اس��ت؛  ب��ازار  ک��ردن  پیش بینی پذی��ر 
به طوری که فعاالن این عرصه وارد بازار آتی 
ش��ده و با تجزیه و تحلیل، زعفران را برای 
ماه های آینده معامله می کنند که این امر 
عالوه بر پوشش نوسانات قیمتی در آینده، 
چش��م انداز مناس��بی از آینده ب��ازار برای 

زعفرانکاران و فعاالن بازار ارائه می دهد. 

معاون دفتر تنظیم ب��ازار وزارت جهاد 
کش��اورزی با بیان اینک��ه نظرات بخش 
کش��اورزی برای راه اندازی ق��رارداد آتی 
زعفران مثبت اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
راه ان��دازی ق��رارداد آت��ی زعف��ران هم 
ب��رای مصرف کننده که بدان��د قیمت از 
مرج��ع رس��می تعیی��ن می ش��ود و هم 
برای تولیدکننده ک��ه از مرجع معتبری 
قیم��ت را می گی��رد مثبت اس��ت؛ یعنی 
این قرارداد فاصله بی��ن مصرف کننده یا 
توزی��ع کنندگان خرد را ب��ا تولید کننده 
نزدی��ک می کند و حد مبادله و حاش��یه 
ب��ازار را کاهش می ده��د و به نفع هر دو 
طرف است؛ بنابراین این اقدام بورس کاال 
بسیار مثبت است و امیدواریم با تالش و 
برنامه ریزی، تجربه اول ما در اس��تفاده از 
یک ابزار مالی در بخش کشاورزی موفق 

باشد. 
وی در ادام��ه به بح��ث بیمه محصول 
کش��اورزی در زمان تحویل قرارداد آتی 
اشاره کرد و افزود: البته قراردادهای آتی 
محصوالت کشاورزی با قراردادهایی نظیر 
س��که طال تفاوت های��ی دارد؛ به عبارتی 
محصولی که در انبار نگهداری می ش��ود 
ممکن اس��ت ت��ا زمان تحوی��ل و صدور 

گواهی انبار با مشکالتی نظیر آفت زدگی 
و س��ایر تهدی��دات مواجه ش��ود لذا باید 
محصول بیمه ش��ده و عوامل مکمل آن 
هم دیده ش��ود تا کس��ی که قراردادهای 
آت��ی را خریداری می کند، محصول را در 
آینده با کیفیتی مناس��ب تحویل بگیرد؛ 
بنابرای��ن صنعت بیمه باید در اینجا ورود 

کرده و محصول را بیمه کند. 
حس��نی مقدم تصریح کرد: لذا با توجه 
به مزایای متع��ددی که قراردادهای آتی 
زعفران دارد امیدواری��م این محصول به 
عن��وان اولین محصول کش��اورزی که به 
صورت آتی معامله می شود، بازخوردهای 
مثبت��ی ب��ه بخ��ش کش��اورزی بدهد تا 
فعاالن این حوزه به حضور در بورس کاال 

تشویق شوند. 
به گفته وی، در این راستا بورس کاالی 
ایران همواره با برگزاری جلس��ات متعدد 
درصدد اس��ت تا نظرات بخش کشاورزی 
را مورد توجه قرار داده و نظر فعاالن این 
بخش را برای هر چه بهتر شدن معامالت 
لح��اظ کن��د، بنابراین ما از ای��ن قرارداد 
اس��تقبال می کنی��م و امیدواریم بتوانیم 
با بهره گی��ری از معامالت فیزیکی و آتی 
ب��ورس کاال، درص��د حضور خ��ود را در 

بازارهای جهانی افزایش دهیم. 
معاون دفتر تنظیم ب��ازار وزارت جهاد 
کش��اورزی با تأکید بر اینک��ه ابزارهایی 
همچون قراردادهای آتی، فوروارد، آپشن 
و صندوق های کاالیی، رقیب خوبی برای 
ح��ذف دالالن از ب��ازار نق��دی و مرجع 
مناس��بی برای تش��خیص قیمت واقعی 
و آگاه ک��ردن از اتفاق��ات آینده اس��ت، 
تصریح کرد: بورس کاالی ایران می تواند 
مرجع قیمتی محصول زعفران باشد، زیرا 
قیمت های��ی که خارج از ب��ورس تعیین 
می ش��ود برخی حدس��ی و موردی است 
ول��ی قیمت های��ی که در ب��ورس تعیین 
می ش��ود قیمت واقعی اس��ت و بورس به 
عنوان ابزار نوین در تنظیم بازار که تمام 
دنی��ا به آن اعتقاد دارن��د، ارتباط ما را با 

دنیا تسهیل می کند. 
وی در پایان یادآور ش��د: قراردادهای 
آتی ابزاری اس��ت ک��ه در تمام دنیا رواج 
داش��ته و مورد توجه بخش های مختلف 
ق��رار دارد، به ط��وری ک��ه ب��رای مثال 
کش��مش سال هاس��ت ک��ه در قالب این 
ق��رارداد در ازمیر ترکیه معامله ش��ده و 
مزایای فراوانی را برای بخش کش��اورزی 

ترکیه به همراه داشته است. 

معاون تنظیم بازار وزارت کشاورزی خبر داد

زعفران وارد قراردادهای آتی بورس می شود
شاخصبورس

بورس در آستانه سقوط به کانال 92 هزار واحدی
کاهش قیمت سهام در بورس تهران

بورس تهران روز گذش��ته بار دیگر شاهد استمرار 
کاه��ش قیمت س��هم ها ب��ود و بس��یاری از گروه ها 
کاه��ش قیمت را تجربه کردند. ش��رایط اقتصادی و 
آینده برجام می تواند از عوامل ش��رایط موجود بازار 

سهام باشد. 
به گزارش ایسنا، چند روز پیش محمدباقر نوبخت 
معاون رئیس جمه��وری گفت که به احتمال قوی تا 
22 اردیبهشت ماه، آمریکا از برجام خارج می شود و 
ما باید منتظر متفاوت ش��دن اوضاع کشور باشیم. او 
همچنین تأکید کرد که »آماده متفاوت ش��دن فضا 
هس��تیم و تدابیر و بودجه های الزم را برای روزهای 

متفاوت با امروز، آماده کرده ایم«.
در عین ح��ال به تازگی مارک می��دوز، قانونگذار 
جمهوریخواه که روابط نزدیکی با دونالد ترامپ دارد 
گفت که انتظار دارد ترامپ حداقل برای کوتاه مدت 
در برج��ام بماند و تأکید کرد که فکر نمی کند هفته 
آینده در زمان ضرب االجل برجام ترامپ به طور کلی 

از توافق هسته ای با ایران خارج شود. 
در چنی��ن ش��رایطی فعاالن بورس ته��ران نگران 
ابهامات موجود هس��تند و با احتیاط بیشتری اقدام 
ب��ه معامله می کنند. این ش��رایط س��بب ش��ده که 
دماس��نج بازار س��رمایه بار دیگر تا ابتدای کانال 93 

هزار واحدی پایین رود. 
در نخس��تین روز هفته ش��اخص کل بازده نقدی 
و قیمتی ب��ورس اوراق بهادار تهران 511 واحد افت 
کرد و تا رقم 93 هزار و 100 پایین آمد. شاخص کل 
هم وزن نیز با افت 83 واحدی رقم 16 هزار و 526 
را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با افت 524 
واح��د تا رق��م 98 هزار 930 پایین آمد و ش��اخص 
ب��ازار اول و دوم ه��ر یک به ترتی��ب 329 و 1269 

واحد افت کرد. 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، ملی صنایع مس 
ای��ران و پاالیش نفت اصفهان س��ه نمادی بودند که 
به ترتی��ب 155، 38 و 37 واحد تأثی��ر کاهنده در 
ش��اخص های بازار س��رمایه داش��تند، اما در طرف 
مقابل پتروش��یمی مبین، معدنی و صنعتی چادرملو 
و پتروش��یمی جم به ترتی��ب با 22، 18 و 10 واحد 
تأثیر مثبت سعی کردند تا نگذارند شاخص های بازار 

سرمایه بیش از این کاهش یابد. 
در گ��روه فلزات اساس��ی ش��اهد کاه��ش قیمت 
بس��یاری از س��هم ها بوده ایم و همچنی��ن در گروه 
فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هسته ای قیمت 
س��هام بسیاری از شرکت ها با کاهش مواجه شد. هر 
چند که در گروه اخیر مقدار کاهش قیمت ها عمدتا 
کمت��ر از 1.5 درصد بود و س��ه نماد نی��ز با افزایش 

قیمت روبه رو شدند. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی و گروه اس��تخراج 
کانه های فلزی نیز بیش��تر س��هم ها ب��ا روند کاهش 

قیمت مواجه شده اند. 

فیاس اعالم کرد
بورس تهران نخستین بورس 

فدراسیون از نظر عملکرد معامالتی
دبیرخانه فدراسیون بورس های اروپا-آسیایی )فیاس( 
نخستین گزارش کارآمدی کسب وکار بورس های عضو را 

بر اساس عملکرد مالی سال 2016 منتشر کرد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران 
و بر اس��اس اعالم دبیرخانه فدراسیون بورس های اروپا-
آسیایی، این فدراس��یون در ماه فوریه 2018 گزارشی را 
بر اساس عملکرد مالی سال 2016 بورس های عضو برای 
نخستین بار تهیه و متش��ر کرد که به بررسی کارآمدی 
کسب وکار های بورسی می پردازد. این مطالعه بخ����شی 
از تالش ف����یاس ب����رای ارزیاب����ی زیرس��اخت ها، 
توان���مندی ه��ا و عناصر عملکرد مال��ی اعضای فیاس 

معرفی شده است. 
ب��ازار ای��ران در منطقه فیاس با ح��دود 400 میلیارد 
دالر تولی��د ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد و از حیث 
جمعیتی پس از مصر دارای دومین جایگاه است. در زمان 
بررسی، بورس تهران با 325 شرکت پذیرش شده دارای 
بیشترین ناش��ران بورسی در میان اعضای فیاس معرفی 

شده است. 
همچنین بورس تهران با حدود 100 میلیارد دالر ارزش 
بازار پس از بورس ابوظبی )ارزش بازار: 120 میلیارد دالر( 
دومین جایگاه را به خود اختصاص می دهد، نس��بت این 
ش��اخص به تولید ناخالص داخلی حدود 25درصد و در 
رده های میانی اعضای فیاس قرار می گیرد که نش��ان از 

ظرفیت بالقوه رشد ارزش بازار سرمایه ایران می دهد. 
بورس تهران از حی��ث عملکرد معامالتی نیز در رأس 
فهرس��ت اعضای فی��اس قرار گرفته اس��ت و با مجموع 
نزدیک به 20 میلیارد یورو ارزش معامالت در سال 2016 
نخستین بورس فدراسیون است. نسبت ارزش معامالت 
 ب��ه تولید ناخال��ص داخلی ب��رای بورس ته��ران حدود
5 درصد اعالم ش��ده اس��ت و تنها سه عضو دیگر در این 
شاخص باالتر از بورس تهران قرار گرفته اند که عبارتند از: 
بورس امان )هشت و نیم درصد( بورس آتن )تقریباً هشت 

درصد( و بورس فلسطین )5/5 درصد(
ح��دودا 70 درصد از بورس ه��ای عضو فیاس انتفاعی 
هستند و مجموعا حدود 25 میلیون یورو در سال 2016 
سود خالص ایجاد کرده اند. میزان سود حاصل از عملکرد 
بورس تهران در حالی بیش از 10میلیون یورو اعالم شده 
است که متوسط سود حاصل از بورس های انتفاعی طبقه 

متوسط کمتر از 3 میلیون یورو است. 
در بخش پایانی گزارش اعالم ش��ده که تمامی اعضای 
فدراسیون به استثنای شش بورس در سال 2016 سودده 
بوده اند و حاش��یه س��ود آنها برای بورس ه��ای انتفاعی 
30درصد و برای کل بورس ها 25درصد است. همچنین 
40درصد از مجموع درآمد اعضای شرکت کننده در این 
مطالعه از معامالت بورس ها حاصل ش��ده اس��ت، از این 
رو توصیه ش��ده است اعضا تالش کنند ساختار درآمدی 

متنوع تری را برای خود ایجاد کنند. 

دریچه
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رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق 
بازرگان��ی اراک با بی��ان اینکه 95درصد 
کاالی مصرف��ی مع��ادن و کارخانج��ات 
س��نگ کش��ور واردات��ی اس��ت، افزود: 
5درصد امکانات مورد نیاز صنعت سنگ 

از بازار داخلی تأمین می شود. 
بهن��ام نیک ف��ر در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار کرد: رفع اختالفات بین دستگاهی 
و سازمانی در سال 97 یکی از اولویت های 
اتاق بازرگانی اراک و استان مرکزی است 
که براس��اس آن می توان تعامل بیشتری 

ایجاد کرد. 
وی با بی��ان اینکه اتاق بازرگانی تالش 
دارد ک��ه ب��ه عن��وان بدنه کارشناس��ی 
دول��ت وارد عرصه ش��ود، گفت: توس��عه 
نیازمن��د هماهنگی  ات��اق  فعالیت ه��ای 
بیش��تر اس��ت و قطع��ا در س��ال جاری 
نزدیک  ش��دن و تعامل با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان، محیط زیس��ت، 

منابع طبیعی و میراث  فرهنگی با جدیت 
دنبال می شود. 

نیک ف��ر تصریح کرد: در س��ال جاری 
برگزاری نمایش��گاه سنگ نیم ور محالت 
در  بین الملل��ی  نمایش��گاه  قال��ب  در 
دس��تور کار اس��ت چراکه باید ب��ا دنیا و 
نمایش��گاه های ب��زرگ جه��ان در عرصه 
سنگ تعامل داشت و تفاهم نامه همکاری 
امضا ک��رد، همچنی��ن در ت��الش برای 
دع��وت از 500 تاج��ر در حوزه س��نگ 
از نق��اط مختلف جهان هس��تیم و ایجاد 
امکانات این امر از طریق سازمان توسعه 
تجارت و شرکت شهرک ها دنبال خواهد 

شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ای��ن تعامالت 
بین المللی قطعا در معرفی ظرفیت سنگ 
ای��ران و بازخوردهای جهانی موثر اس��ت، 
افزود: متأس��فانه با وجود تالش های بسیار 
و افزایش صدور پروانه برداش��ت در حوزه 

سنگ های تزئینی، اما معادن فعال در این 
ح��وزه از 130 معدن ب��ه حدود 80 معدن 
رسیده اس��ت و باقی معادن به دلیل فشار 
ناش��ی از مالیات بر ارزش افزوده و سودده 
نب��ودن تعطی��ل ش��ده اند و کارخانج��ات 
س��نگ بری نیز نیمه تعطیل هس��تند یا با 

نیمی از ظرفیت خود فعالیت دارند. 
رئی��س کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
ات��اق بازرگانی اراک عنوان ک��رد: در حال 
حاض��ر 60 تا 70درصد مع��ادن تعطیل یا 
نیمه تعطیل هستند و تنها راه نجات صنعت 
سنگ کشور توسعه صادرات است. از طرفی 
با توجه ب��ه محدودیت های ایجادش��ده از 
مح��ل تحریم ها و مش��کالت بانکی باید با 
تعامل بی��ن ادارات و وزارتخانه های مرتبط 
و به دور از بوروکراس��ی اداری موجود روند 

صادرات را تسهیل و تسریع کرد. 
وی با اش��اره به ش��عار سال و تأکید بر 
حمای��ت از کاالی ایرانی گفت: 95درصد 

کاالی مصرف��ی مع��ادن و کارخانج��ات 
سنگ کشور وارداتی است و تنها 5درصد 
ام��کان اس��تفاده از کاالی داخلی وجود 
دارد که با همین 5درصد می توان ش��عار 
سال را محقق کرد و حمایت های الزم را 

در پیش گرفت. 
نیک ف��ر ب��ا تأکی��د ب��ر کیفی س��ازی 
تولیدات داخلی گفت: سنگ صنعت باید 
از امکان��ات و تجهیزات کیفی اس��تفاده 
کند، ام��ا متأس��فانه کاالی تولید داخل 
در حد کیفیت مورد نیاز صنعت س��نگ 
کش��ور نیس��ت و از آنجا که بای��د برای 
حض��ور در عرصه بین الملل��ی و صادرات 
تجهیزاتی مناس��ب و همراه با کیفیت در 
اختیار داش��ت به ناچار به سمت امکانات 
و تجهیزات خارجی کش��یده می ش��ویم، 
اما اگر کیفیت تولید در کش��ور ارتقا یابد 
می توان بخش عمده ای از نیاز این صنعت 

را از طریق بازار داخل تأمین کرد. 

در پی تک نرخی ش��دن دالر، ب��ازار تولید و واردات 
ش��اهد تحوالتی ش��ده اند که با توجه ب��ه اعالم دالر 
4200 تومان��ی ب��ه عن��وان تک ن��رخ ب��ازار، هر یک 
از بخش ه��ا از جمله م��واد غذایی، پوش��اک، کفش، 
محص��والت IT و. . . می گوین��د هنوز دالر تک نرخی 
دریاف��ت نکرده اند که باتوجه به نبود تقاضا و کش��ش 
بازار ب��رای افزایش قیمت، درخواس��ت تخصیص ارز 

دولتی را دارند. 
به گزارش ایس��نا، در این باره فعاالن فناوران رایانه 
می گوین��د درحالی که بازار رایانه و تبلت به واس��طه 
نوسانات اخیر ارزی در رکود به سر می برد و مشتریان 
منتظر کاهش قیمت هستند، قیمت گذاری محصوالت 
در این بازار ب��ا دالر 6000 تومانی انجام و پیش بینی 
می ش��ود با توجه ب��ه توقف محص��والت در گمرکات 
کش��ور در پی عطف به ماسبق شدن قانون تک نرخی 

ارز ب��رای کاالهای��ی که در گذش��ته از طریق صرافی 
هزینه آنها پرداخت شده، قیمت ها افزایش یابد. 

همچنین مسئوالن اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوش��اک ایران اعالم کرده که با توجه به تک نرخی 
ش��دن ارز، باید قیمت پوش��اک وارداتی کاهش یابد. 
همچنی��ن باتوجه به اینکه بازار پوش��اک جایی برای 
گرانی ندارد، نیاز ارزی تولیدکنندگان باید تأمین شود

در این میان رئیس اتحادی��ه بنکداران مواد غذایی 
اع��الم کرده که تا به امروز ب��رای واردات مواد غذایی 
دالر با نرخ 4200 توم��ان به واردکنندگان اختصاص 
داده نشده و اگر ارزی ارائه شده باشد، محصوالتی که 

با این نرخ خریداری شده به بازار وارد نشده است. 
در این ب��اره معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
ب��ا بیان اینکه طب��ق اعالم رئی��س کل بانک مرکزی 
تغییرات نرخ ارز در حد 5درصد خواهد بود، گفته که 

تغییرات صورت گرفته در ن��رخ ارز می تواند بر قیمت 
کاالها تأثیرگذار باش��د و با توجه ب��ه این تغییر، باید 
قیمت برخی کاالها کاهش یابد که معموال این اتفاق 

نمی افتد. 
و ام��ا در همین راس��تا باید گفت ک��ه در پی افزایش 
قیمت گوشت قرمز در بازار مصرف، اتحادیه های فروش 
در بخش گوش��ت گاوی و گوس��فندی یکی از عوامل را 
کاهش عرضه گوس��فند در پی قاچاق آن به کشورهای 

همسایه به دلیل شکاف ارزی موجود عنوان کرده اند. 
عالوه ب��ر دغدغه ارزی تولیدکنن��دگان می توان به 
بدقول��ی بانک مرکزی و نگرانی های ایجادش��ده برای 
بانک ها اش��اره کرد، چراکه با وجود گذشت حدود دو 
ماه از وعده بانک مرکزی برای جبران زیان بانک ها در 
انتش��ار اوراق گواهی سپرده 20درصد، مدیران بانکی 

می گویند تاکنون در این باره اقدامی نشده است. 

»ارز« نقل محافل تولید

 95درصد کاالی مصرفی
معادن و کارخانجات سنگ کشور وارداتی است

اخبار

اختصاص ارز 3800 تومانی برای 
ترخیص 1.2میلیون تن کاالی اساسی

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد 
کش��اورزی از اختصاص ارز 3800 تومانی برای ترخیص 
1.2 میلیون تن کاالی اساسی طی دیروز و امروز خبر داد.  
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد 
کشاورزی، علی اکبر مهرفرد با اشاره به اجرای سیاست ارزی 
جدید دولت در یکسان سازی و تعیین نرخ 4200 تومانی 
ارز، اظهار داش��ت: دولت برای تأمین کاالهای اساس��ی و 
دارو که پیش از این از ارز مبادله ای استفاده می کردند، به 
ازای ه��ر دالر 400 تومان یارانه پرداخت می کند.  وی با 
بیان اینکه عملیاتی شدن اختصاص یارانه ارزی به کاالهای 
اساس��ی نیازمند تطبیق مقررات و مصوب��ات جدید بوده 
است، خاطرنشان کرد که در حال حاضر این مراحل طی 
ش��ده و با ابالغ آن از س��وی معاون اول رئیس جمهور به 
بانک مرکزی، اختصاص یارانه ارزی از دیروز عملیاتی شده 
اس��ت.  معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه عدم 
ترخیص 20 روزه )از تاریخ 21 فروردین تا 10اردیبهشت( 
کاالهای اساسی مشکالتی را در بازار نهاده های دامی ایجاد 
 کرده بود، تصریح ک��رد: طی دیروز و امروز برای ترخیص
1.2 میلی��ون تن کااله��ای اساس��ی دالر 3800 تومانی 
اختص��اص یافت��ه و کمب��ود موج��ودی ب��ازار در ح��ال 
برطرف شدن است.  وی درباره اقالم عمده کاالهای اساسی 
ترخیص ش��ده، گفت: در مدت یادشده 700هزارتن ذرت، 
400هزارتن دانه سویا، 30هزارتن کنجاله سویا و همچنین 
مقادیری دانه کلزا و گوشت گوسفندی تاکنون از مبادی 

ورودی ترخیص شده است. 

افزایش قیمت پایه زعفران، دستاورد 
عرضه محصول به بورس کاال

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت پایه زعفران 
در داخ��ل را از دس��تاوردهای ورود ای��ن محصول به بازار 
بورس کاال اع��الم کرد.  علی اوسط هاش��می، مدیرعامل 
س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی در گفت وگوبا باشگاه 
خبرنگاران جوان، درب��اره آخرین وضعیت عرضه زعفران 
در ب��ورس کاال اظهار کرد: عرضه زعفران ایرانی در بورس 
کاال نگاه��ی نو به بازار ای��ن محصول در جهت حمایت از 
تولیدکنندگان اس��ت.  وی افزایش قیمت پایه زعفران در 
داخل، تثبیت و جلوگیری از کاهش نرخ محصول در بازار 
را از جمله دستاوردهای ورود به بازار بورس کاال اعالم کرد. 
هاشمی ادامه داد: امروز تمامی تولیدکنندگان می دانند 
ک��ه قیمت پایه زعفران که دولت برای بازار داخل در نظر 
گرفته، در آینده می تواند زمینه ساز قیمت جهانی زعفران 
باشد.  معاون وزیر جهاد کشاورزی از آغاز معامالت بزرگ 
در ب��ورس کاال خبر داد و افزود: محقق ش��دن قیمت پایه 
اولیه و ورود به بورس، اشتیاق افراد صادرکننده برای معامله 
با تعاون روس��تایی را به همراه داشت که براساس شرایط 
اعالم شده صادرات زعفران در بورس، معامالت بزرگ برای 
قرار گرفتن در رینگ صادراتی آغاز ش��ده است.  به گفته 
وی، سازمان تعاون روستایی زعفران تولیدی کشاورزان را 
به منظور صادرات خریداری کرده است، چراکه به میزان 

کافی زعفران برای عرضه در بازار های داخل وجود دارد. 
مدیرعامل س��ازمان تعاون روس��تایی در بخش پایانی 
س��خنان خود با تأکید بر حمای��ت از کاالی تولید داخل 
تصری��ح کرد: با توج��ه به تأکید مقام معظ��م رهبری بر 
حمای��ت از کااله��ای داخل ب��ه نظر می رس��د کاالهایی 
همچ��ون زعفران که ب��رد صادراتی دارند، بیش��تر مورد 
توجه مس��ئوالن اقتصادی قرار گیرد تا برخی قوانینی که 
نیاز است بازنگری شود تا به جایگاه واقعی محصوالت در 

بازارهای هدف دست یابیم. 

اصناف و تولیدکنندگان برای 
افزایش قیمت ها نمی توانند منتظر 

سازمان حمایت بمانند
رئی��س ات��اق اصناف ایران ب��ا بیان اینک��ه اصناف و 
تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ها نمی توانند منتظر 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
بمانند، گف��ت: در یک دوره زمانی کوت��اه 500 تومان 
بر نرخ ارز در کش��ور اضافه  ش��ده اس��ت.  علی فاضلی، 
رئی��س اتاق اصناف ای��ران در گفت وگو ب��ا خبرگزاری 
تسنیم، در ارتباط با مشکالت عرضه کاال در بازار بزرگ 
تهران اظهار ک��رد: ارز 4200 تومان برای واردات همه 
کاالها اختصاص نمی یابد و مشخص نیست که باالخره 
ارز م��ورد نیاز ای��ن کاالها با چه قیم��ت و حتی از چه 
محل��ی باید تأمین ش��ود، رئیس کل بان��ک مرکزی در 
این  ارتباط باید پاس��خگو باشد.  وی واکنش به افزایش 
قیمت ف��روش کاال در میان صنف های مختلف ازجمله 
لوازم خانگ��ی گفت: اصناف باید در این ش��رایط چه کار 
کنند؟ در یک دوره زمانی کوتاه 500 تومان بر نرخ ارز 
در کش��ور اضافه  شده اس��ت و در این شرایط نمی توان 
انتظار نداش��ت که این امر به افزایش نرخ دس��تمزد و 
خدم��ات و کاالهای وارداتی تس��ری نیابد.  رئیس اتاق 
اصن��اف ای��ران در واکنش ب��ه اینکه س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هنوز با افزایش قیمت 
کاالها و خدمات در س��ال جاری موافقت نکرده اس��ت، 
چگون��ه اصناف اقدام به افزای��ش قیمت نرخ خدمات و 
کاالهای خود کرده اند؟ اظهار داش��ت: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موافقت نکند! ش��اید 
این س��ازمان نخواهد تا پایان س��ال با افزایش قیمت ها 
موافق��ت کن��د؛ این ش��رایط ک��ه قابل قبول نیس��ت، 

تولیدکننده ما در این شرایط باید چه کار کند؟ 

واردات

توقف واردات تیالپیا در حمایت از 
تولید داخل

مدیرعام��ل اتحادیه ماهیان س��ردآبی گفت س��ال 
گذشته دستور توقف واردات تیالپیا به مدت سه سال، 

در جهت حمایت از تولید داخل صادر شد. 
آرش نبی زاده، مدیرعامل اتحادیه ماهیان س��ردآبی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، شعار امسال را 
افتخاری برای تولید داخل دانس��ت و افزود: با توجه به 
آنکه روابط بین الملل طی سال های اخیر آسیب جدی 
به بخش تولید داخل وارد کرد، در سال حمایت از تولید 
و کاالی ایرانی از مسئوالن امر انتظار می رود که از ورود 

کاالهای مشابه داخل جلوگیری کنند. 
وی افزود: سال گذشته با پیگیری های مکرر اتحادیه 
و تولیدکنندگان از مجلس، دستور توقف واردات آن به 
مدت س��ه سال در جهت حمایت از تولید داخل صادر 
ش��د.  به گفته نبی زاده، اتحادی��ه در ایام توقف واردات 
تیالپیا متعهد ش��ده است که در صورت نوسان قیمت 
ماه��ی، اقدام به تنظیم ب��ازار کند.  مدیرعامل اتحادیه 
ماهیان س��ردآبی ادام��ه داد: باتوجه به س��رانه کنونی 
مص��رف آب��زی در کش��ور، واردات تیالپیا غیرمنطقی 
است، چراکه تولیدکنندگان ماهیان سردآبی و گرم آبی 
در فروش محصول خود با چالش های متعددی روبه رو 
هستند.  به گفته وی، از مسئوالن دولتی انتظار می رود 
که با برندس��ازی، تبلیغات و فرهنگ سازی مناسب در 

زمینه مصرف آبزی از تولید داخل حمایت کنند. 
نب��ی زاده ب��ا انتق��اد از نوس��ان ن��رخ دالر می��ان 
تولیدکنندگان ماهی بیان ک��رد: با توجه به آنکه اکثر 
نهاده ها همچون تخم چش��م زده، س��ویا، ذرت و سایر 
مکمل ها وارداتی هس��تند، بنابراین ثبات قیمت ماهی 
و تأثیر نوس��ان نرخ دالر بر قیمت نهاده ها نگرانی هایی 

برای تولیدکنندگان در برداشته است. 
مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: با وجود 
آنکه موتور پمپ و اکسیژن س��ازها وارداتی هستند، از 
مسئوالن دولتی انتظار می رود که در بخش آبزی پروری 
تمهیداتی بیندیشند تا نوسان نرخ دالر و افزایش قیمت 

نهاده ها منجر به زیان انباشت تولیدکنندگان نشود. 
به گفته وی با وجود افزایش تولید ماهی در سال های 
اخیر و سرانه کنونی مصرف آبزی، انتظار می رود که از 
واردات تیالپیا جلوگیری شود و در بازارهای بین الملل 
روابط معتدل و منطقی تعریف شود. حال جای سوال 
اس��ت که با وجود ممنوعیت صادرات قزل آال به چین، 
ب��ه چه دلیل اجازه واردات ای��ن حجم تیالپیا از چین 

داده می شود؟ 

قانون کار باید اصالح شود تا تولید 
در اولویت سرمایه گذاران قرار گیرد

یک عضو کمیس��یون انرژی مجل��س گفت امروز 
س��ود تجارت به مرات��ب از تولید باالتر اس��ت و اگر 
بخواهیم به س��مت اقتصاد پویا و دانش بنیان حرکت 
کنی��م باید قانون کار را تغییر دهیم.  علی بختیار در 
گفت وگ��و با ایس��نا، در رابطه با بازدی��د مقام معظم 
رهبری از نمایش��گاه کاالی ایرانی و طرح مشکالت 
موجود بر س��ر راه تولیدکنن��دگان و کارگران، بیان 
کرد: یکی از موانع موجود بر س��ر راه تولیدکنندگان 
مربوط به نظام مالیات��ی و خصوصا مالیات بر ارزش 
افزوده اس��ت که در این زمینه با تعاملی که با دولت 
انجام ش��د، اصالح ای��ن قانون در دس��تور کار قرار 
گرف��ت و کمیس��یون اقتصادی در ح��ال کار کردن 
روی آن اس��ت و باید در صح��ن علنی مجلس مورد 
بررس��ی قرار گی��رد.  وی در ادامه گف��ت: بیمه نیز 
از دیگر مش��کالت تولیدکنندگان اس��ت که سازمان 
تأمین  اجتماعی موضوع حسابرس��ی های واحدهای 
تولی��دی و بنگاه ه��ای اقتص��ادی را در دس��تور کار 
قرار داده بود و هر 10س��ال این حسابرسی ها انجام 
می شد و گرفتاری هایی را برای تولیدکنندگان ایجاد 
کرده اس��ت، اما بعد از مدتی این زمان کوتاه تر ش��د 
و حسابرس��ی ها ساالنه انجام می شود که کار تسهیل 
شده است.  نماینده مردم گلپایگان در مجلس ادامه 
داد: در رابطه با برخی از مش��کالت بین کارفرمایان 
و کارگ��ران، قانون کار نیاز به اصالح دارد. قانون کار 
باید به گونه ای باش��د که انگیزه س��رمایه گذاری چه 
در مناط��ق صنعتی و یا خارج از این مناطق را ایجاد 
کن��د. اکنون نیز در قانون کار اش��کاالتی وجود دارد 
ک��ه در فراکس��یون تولید و اش��تغال نیز مورد بحث 
قرار گرفته و قرار اس��ت دول��ت الیحه ای را بیاورد و 

مشکالت تولیدکنندگان را برطرف کند. 
وی تصری��ح کرد: امروز س��ود تجارت ب��ه مراتب از 
تولید باالتر اس��ت. اگر بخواهیم به سمت اقتصاد پویا 
و دانش بنی��ان حرک��ت کنی��م باید تولی��د در اولویت 
سرمایه گذاری قرار گیرد. متأسفانه فضای کسب و کار 
در کشورمان فضای خوبی نیست و رتبه بندی جهانی نیز 
نش��ان می دهد فضای کسب و کار ما وضعیت مناسبی 
ندارد.  بختیار ادامه داد: برای ایجاد بنگاه های اقتصادی 
طبق شاخص هایی که در بانک جهانی وجود دارد، باید 
حرکت کرد. البته این نوید را به سرمایه گذاران می دهیم 
که رتبه ما از 140 به 120 ارتقا پیدا کرده است و این 
نش��ان می دهد وضعیت در حال بهبود است اما فاصله 

زیادی تا فضای مناسب داریم. 
وی در پای��ان گفت:  الزمه اص��الح فضای تولید و 
کسب و کار این اس��ت که همه ادارات و بخش های 
مختلف در دس��تورالعمل های خود به تس��هیل کار 
توجه داشته باش��ند نه اینکه به دنبال مسدودکردن 

کار باشند. 

وزی��ر صنعت ای��ران از بغ��داد و اربیل 
خواس��ت ت��ا ایج��اد بازاره��ای آزاد بین 

یکدیگر را پیگیری کنند. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، در جریان یک 
کنفرانس تج��اری در اربیل که با حضور 
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت ایران برگزار شد، علی سیندی، 
وزیر برنامه ریزی دولتی اقلیم خودمختار 
کردستان عراق یک طرح متمرکز را برای 
تس��هیل فعالیت های تجاری و اقتصادی 

بین تهران، اربیل و بغداد ارائه کرد. 
س��یندی گفت: »اوال، باید تس��هیالتی 
برای واردات و صادرات کاالها و خدمات 
و به ویژه کاالهای باکیفیت ایجاد ش��ود، 
ثانیا گذرگاه های مرزی غیررس��می که از 
طریق آنها امور تج��اری انجام می گیرد، 
باید به رس��میت شناخته ش��وند تا این 
گذرگاه ها رس��میت پی��دا کنند و تحت 

کنترل و نظارت دو طرف قرار گیرند.«

سیندی که سرپرس��تی وزارت تجارت 
و صنعت اقلیم را نیز برعهده دارد، تأکید 
ک��رد: »این امکان وج��ود دارد که اقلیم 
کردستان به عنوان یک بازار استراتژیک 
بلندم��دت و ن��ه ب��ه عن��وان ی��ک بازار 

کوتاه مدت مدنظر قرار گیرد.«
وی در این کنفرانس همچنین از دولت 
عراق خواس��ت تا گذرگاه صفرا را تعطیل 

کند. 
سیندی افزود: »من می خواهم از دولت 
عراق بخواهم که مشکل گذرگاه صفرا را 
حل کنند، زی��را این موضوع به نفع هیچ 
طرفی نیس��ت. نه طرف ای��ران، نه طرف 

اقلیم و نه سرمایه گذاران ایرانی.«
صنعت،  وزی��ر  ش��ریعتمداری،  محمد 
مع��دن و تج��ارت ای��ران ه��م در ای��ن 
کنفرانس اقلیم کردس��تان را »یک مرکز 
توصیف  قابل اس��تفاده«  س��رمایه گذاری 
کرد و خواس��تار تشکیل کمیته مشترک 

اقتص��اد بین ای��ران و فع��االن تجاری و 
مقامات اقلیم کردس��تان برای کار  روی 

مسائل مربوطه شد. 
یک��ی از مس��ائل کنونی موج��ود بین 
دو کش��ور 5گذرگاه مرزی غیررس��می و 
تعرفه های باالست که موجب ترویج بازار 

سیاه می شود. 
ایران می خواهد  افزود،  ش��ریعتمداری 
رواب��ط اقتصادی و تجاری ب��ا عراق و به 

ویژه اقلیم کردستان را تقویت کند. 
وزی��ر صنعت ای��ران از بغ��داد و اربیل 
خواس��ت ت��ا ایج��اد بازاره��ای آزاد بین 

یکدیگر را پیگیری کنند. 
در ای��ن کنفرانس، نچی��روان بارزانی، 
نخس��ت وزیر اقلیم کردستان عراق ضمن 
تشویق روابط اقتصادی قوی تر بین اقلیم 
کردس��تان و صنایع ایران، ایده »مناطق 

آزاد تجاری« را مطرح ساخت. 
وی افزود: »ما امیدواریم این کنفرانس 

به عاملی برای تقویت روابط تجاری بین 
اقلیم، بغ��داد و تهران تبدیل ش��ود و به 
یافتن راه حل هایی برای مشکالت موجود 

کمک کند.«
بارزانی همچنین این کنفرانس را برای 
ایران، اقلیم کردس��تان و عراق »بس��یار 

مهم« توصیف کرد. 
وی حجم مبادالت تج��اری بین ایران 
و ع��راق را 6.5میلی��ارد دالر اعالم کرد و 
گف��ت: »اقلیم کردس��تان هم��واره برای 
توس��عه و تنوع بخشی به روابط اقتصادی 

خود با ایران تالش کرده است.«
نخس��ت وزیر اقلی��م گف��ت، 67درصد 
از خودروه��ا از طری��ق ای��ران ب��ه اقلیم 
کردستان وارد می ش��وند. وی همچنین 
 135 و  ایران��ی  ش��رکت   359 گف��ت، 
کارخان��ه در اقلی��م کردس��تان فعالیت 
می کنند. »آنها صدها فرصت ش��غلی در 

اقلیم کردستان ایجاد کرده اند.«

ایران خواستار ایجاد بازار آزاد با اقلیم کردستان عراق شد
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پ��س از پای��ان تحریم ه��ای 
خودرویی ورود س��رمایه گذاران 
خارج��ی ب��ه کش��ور در ح��ال 
تسهیل شدن بود، اما تصمیمات 
وزارت صنعت در س��ال 96 این 

سرمایه گذاران را فراری داد. 
کارش��ناس  مرتضایی،  محمد 
ب��ازار خ��ودرو، در گفت وگ��و با 
با اع��الم این  پرش��ین خودرو، 
مطل��ب گفت: تصمیمات س��ال 
گذش��ته دول��ت موجب ش��ده 
است بس��یاری از ش��رکت ها و 
س��رمایه گذاران خارجی از ورود 
ب��ه بازار و صنع��ت ایران دوری 

کنند. 
وی اف��زود: پ��س از برج��ام 
بس��یاری از ش��رکت ها انگی��زه 
کافی ب��رای حضور در صنعت و 
ب��ازار ایران را به دس��ت آورده و 
حتی برای این مهم برنامه ریزی 
نیز کرده بودند، اما با تصمیمات 
س��ال گذش��ته دول، این سؤال 
برایش��ان پیش آم��د که چگونه 
می توان در کشوری که یک شبه 
می کن��د  تغیی��ر  قوانی��ن  آن 

به راحتی سرمایه گذاری کرد. 
مرتضایی با اش��اره ب��ه اینکه 
تبع��ات منفی تغیی��ر لحظه ای 
قوانین بیش��تر از تأثیرات مثبت 
آن اس��ت، تصریح کرد: در سال 
96 آماره��ا نش��ان می دهد 67 
هزار دستگاه خودرو وارد کشور 

شده که تفاوتش با سال قبل از 
آن تنه��ا 3 هزار دس��تگاه بوده، 
پس قوانین گذاشته شده کاماًل 

بی تأثیر بوده است. 
این کارش��ناس ب��ازار خودرو 
ادامه داد: برخ��ی بر این عقیده 
هس��تند ک��ه تصمیمات س��ال 
گذشته دولت برای کنترل بازار 
ارز ب��ود، اما آمار واردات نش��ان 
داد که عماًل ای��ن تصمیم هیچ 
تأثی��ری در کاهش خروج ارز از 

کشور نداشته است. 
مرتضایی در خصوص صنعت 
و ب��ازار خودرو در س��ال جاری 
بدون ش��ک شرکت های  گفت: 
تولید کنن��ده خ��ودرو در داخل 
بس��یار امیدوار هستند که تیراژ 
تولیدشان افزایش یابد. البته به 
ش��خصه امیدوارم ای��ن افزایش 
تیراژ با افزایش داخلی سازی نیز 
همراه باشد تا قیمت خودروهای 

داخلی افزایش نیابد. 

وض��ع  خص��وص  در  وی 
خودرو  واردکننده  شرکت های 
ش��د:  متذک��ر   97 س��ال  در 
امس��ال س��الی پ��ر از رقاب��ت 
برای واردکنندگان اس��ت، زیرا 
بس��یاری از آنها در زمان بسته 
بودن س��امانه ثبت س��فارش، 
وارد  را  خ��ود  خودروه��ای 
کرده اند، اما در ش��رایط فعلی 
برای فروش، بازاریابی و جذب 
مش��تری بای��د فک��ر جدیدی 

کنند. 
پیش بینی  مورد  در  مرتضایی 
خ��ود از تولی��د خودروس��ازان 
داخلی در س��ال 97 نیز تأکید 
ک��رد: تولی��د ی��ک میلی��ون و 
خ��ودرو  دس��تگاه  ه��زار   500
داخل��ی  خودروس��ازان  ب��رای 
دس��ت یافتنی اس��ت اما امسال 
س��ال خودروهای چینی خواهد 

بود. 
وی تصری��ح ک��رد: ب��ا تغییر 
تعرفه واردات خودرو، س��گمنت 
خودروه��ای واردات��ی ک��ه ت��ا 
قب��ل از این بی��ن 150 تا 250 
ناگه��ان  ب��ود  میلیون توم��ان 
کرد  پیدا  چش��مگیری  افزایش 
و عماًل س��گمنت فوق از دست 
اما در  واردکنندگان خارج شد، 
در  عوض خودروس��ازان چینی 
مح��دوده قیمت��ی 70 تا 160 
میلیون تومان بازار بسیار بزرگی 

در ایران به دست آورده اند. 
این کارش��ناس صنعت و بازار 
خاطرنش��ان  پایان  در  خ��ودرو 
کرد: خودروسازان چینی داخل 
کشور در سال 96 بیش از 200 
ه��زار دس��تگاه خ��ودرو تولید 
کرده اند که پیش بینی می ش��ود 
ای��ن رقم در س��ال 97 به 300 
هزار دستگاه ارتقاء یافته و سهم 
بیشتری از بازار داخلی را جذب 

کنند. 

اس��تاد دانش��گاه علم و صنع��ت ایران 
گف��ت زمان حمایت تعرف��ه ای از صنعت 
خودروسازی داخلی به سر آمده و اکنون 
نی��از اس��ت با بهب��ود کیفی��ت و ارتقای 
فن��اوری و ایمنی آنها م��ردم را به خرید 

این محصول داخلی ترغیب کرد. 
 »امیرحس��ن کاکایی« روز ش��نبه در 
گفت وگو با ایرنا درب��اره چگونگی تحقق 
»حمای��ت از کاالی ایران��ی« در صنعت 
خ��ودرو اظه��ار داش��ت: موض��وع اصلی 
صنعت خودرو، بهب��ود کیفیت و ارتقای 
فن��اوری و ایمنی آنهاس��ت و نباید مردم 
را ب��ا بحث هایی چون تعرفه و انحصار در 
بازار که تنش زا نیز هستند، سرگرم کرد. 
عض��و هی��أت علم��ی گروه مهندس��ی 
خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: 
در خصوص خودروه��ای تولیدی داخلی، 
حمایت از ای��ن خودروها با حمایت از بازار 
آن در سال های گذشته محقق شده است و 

دیگر جای کار بیشتر ندارد. 
وی اظهار داش��ت: امروز فرصتی است 
ت��ا نگاه��ی کالن تر به صنع��ت خودرو و 
حمل و نقل در کشور داشته باشیم، زیرا 
موضوع مهم، صنعت و اش��تغالی اس��ت 
ک��ه از طریق خرید کاالی ایرانی حمایت 

می شوند. 
این پژوهشگر صنعت خودرو با تأکید بر 
ل��زوم پرداختن به نیازهای واقعی صنعت 

خ��ودرو، به اج��رای مگاپروژه نوس��ازی 
ناوگان س��نگین تجاری کش��ور اشاره و 
آن را حرکت بزرگی برای اش��تغال زایی و 
کاهش آالیندگی ها به ویژه در کالنشهرها 

توصیف کرد. 
کاکایی یادآور شد: صنعت خودروهای 
تجاری و س��نگین کش��ور در س��ال های 
گذش��ته ضعیف و حتی به ورطه نابودی 
کش��یده ش��ده اس��ت؛ امروز این نگرانی 
وج��ود دارد که مبادا ای��ن پروژه به طرح 
خری��د خودروهای خارجی تغییر مس��یر 

دهد. 
صنع��ت  زمان��ی  داش��ت:  بی��ان  وی 
خودروس��ازی تجاری کش��ور با آلمان ها 
مش��ارکت می ک��رد و حت��ی موتورهای 
تولیدی در ایران به اروپا صادر می ش��د، 
ام��ا در ادامه س��رمایه گذاری الزم اتفاق 
نیفتاد و این صنعت با وجود حمایت های 

ظاهری به بیراهه رفت. 
عضو هی��أت علم��ی گروه مهندس��ی 
خودروی دانش��گاه عل��م و صنعت ایران 
تأکید کرد: ام��روز قادریم در این صنعت 
و  بازگردی��م  پیش��ین  راه صحی��ح  ب��ه 
به روز رس��انی واردات بپردازی��م، بنابراین 
نیاز داریم فناوری های الزم را حتماً وارد 
کنیم، زیرا فناوری ناوگان سنگین بسیار 

پیچیده و باالست. 
وی تصریح کرد: واردات در این عرصه 

باید به گونه ای باش��د که بیشترین ارزش 
افزوده بخش تولید در ایران رخ دهد. 

به گ��زارش ایرنا، اس��فندماه پارس��ال 
مگاپروژه نوسازی ناوگان فرسوده سنگین 
کشور با حضور محمد شریعتمداری، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در محل شرکت 
س��ایپادیزل ب��ا واگذاری 200 دس��تگاه 
خودرو تجاری به متقاضیان کلید خورد. 
برنامه دولت برای نوسازی این ناوگان، 
پرداخت تس��هیالت بانکی ب��ه دارندگان 
تع��داد  اس��ت.  فرس��وده  خودروه��ای 
خودروهای جایگزین ش��ده در سه سال 
اجرای طرح 202 هزار و 500 دس��تگاه 
بوده که منابع اختصاص یافته از س��وی 
دولت، مع��ادل قطع��ات منفصله خودرو 
)بی��ش از 7 میلیارد دالر( برآورد ش��ده 

است. 
در این طرح، س��هم تس��هیالت بانکی 
212 ه��زار و 600 میلیارد ریال و آورده 
متقاض��ی 183 هزار میلیارد ریال خواهد 

بود. 
کاکای��ی ادام��ه داد: در بخش طراحی 
و فن��اوری، ج��ای مان��ور چندانی وجود 
ن��دارد، زیرا نیازمند دس��تکم 10 س��ال 

سرمایه گذاری است. 
وی تأکی��د ک��رد: باید به بهانه ش��عار 
امس��ال و »حمای��ت از کاالی ایران��ی« 
نگاه مان به صنعت خودرو را عوض کنیم. 

این استاد دانشگاه با اشاره به بحث های 
مطرح ش��ده در خصوص نرخ تعرفه های 
گمرک��ی خودروه��ای واردات��ی در این 
روزه��ا، اظهار داش��ت: نرخ های تعرفه ای 
که سال گذشته وجود داشت، »منطقی« 

بود و نیازی به تغییر آنها نبود. 
وی تصریح کرد: نباید این نرخ ها را هر 
از چند گاهی به بهانه های مختلف تغییر 
داد، زیرا حمایت واقعی از صنعت خودرو 
و سایر صنایع در وهله نخست در ثبات و 

آرامش آن بازارهاست. 
کاکایی خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم 
موضوع کیفیت در عمل به آخرین مسئله 
مورد توجه خودروس��ازان تبدیل ش��ده 
اس��ت، درحالی که خودروس��ازان بزرگ 
جهان تس��ت های اس��تاندارد را سفت و 
س��خت گرفت��ه و حتی آنه��ا را به داخل 
خطوط خودروس��ازی منتقل کرده اند تا 
کیفی��ت ارتق��اء یابد؛ موضوع��ی که باید 
در خودروس��ازان داخلی نی��ز عملیاتی و 

اجرایی شود. 
وی همچنی��ن به لزوم وجود طرح های 
جدید خودرو در بازار اشاره کرد و گفت: 
هرچن��د در ای��ن زمین��ه حرکت هایی از 
سوی خودروسازان انجام شده، اما باید به 
یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا شاهد 
ت��ردد خودروه��ای جدید با فن��اوری و 
کیفیت باال در جاده ها و خیابان ها باشیم. 

اگ��ر روی��ای چینی ه��ا برای داش��تن 
توس��ط  خ��ودرو  جهان��ی  برنده��ای 
ش��رکت های داخلی این کش��ور محقق 
نش��ود، ش��اید باید نگاه خود را به سمت 

دیگری متمایل کنند.
به گ��زارش خبرآنالین، اگرچه چین به 
عنوان بزرگ تری��ن بازار خودروی جهان، 
گ��وی س��بقت را از آمریکا رب��وده و بین 
یک س��وم تا نصف س��ود جهانی بسیاری 
از خودروس��ازان جهان را در س��ال های 
اخی��ر به خ��ود اختص��اص داده اس��ت، 
ام��ا کارشناس��ان هش��دار می دهند که 

خودروسازی چین هنوز جهانی نیست. 
شرکت های دیگر نیز مانند بی ام دبلیو 
امیدوارن��د این ش��رایط همچن��ان ادامه 
یاب��د و به همین دلی��ل ظرفیت تولید را 
در قالب س��رمایه گذاری های مشترک با 
شرکت های چینی، طبق الزام دولت این 

کشور، گسترش می دهند. 
 یک کارش��ناس بازار خ��ودرو برآورد 
می کند که س��رمایه گذاری های مشترک 
ب��ه زودی، کارخانه های خودروس��ازی با 
ارزش 123 میلی��ارد دالر در این کش��ور 

ایجاد خواهن��د کرد، اما حقیقت تلخ این 
است که این ش��رکت ها روزهای سختی 
پی��ش رو خواهن��د داش��ت ک��ه رؤیای 

سودهای بی پایان را خاتمه می دهد. 
دلیل اول این است که نرخ رشد فروش 
در حال کند شدن است. دوران رشدهای 
س��االنه دورقمی دیگر به پایان رس��یده 
اس��ت. کارشناس��ان غرب��ی پیش بین��ی 
می کنند نرخ رش��د در 10 س��ال آینده 
بین 6 تا 9درص��د باقی خواهد ماند. این 
ارقام نس��بت به بس��یاری از کش��ورهای 
دیگر باالتر هستند، اما با توجه به افتتاح 
کارخانه ه��ای جدید، مازاد ظرفیت تولید 

نگران کننده و غیرقابل اصالح است. 
طی س��ال های گذش��ته کارخانه های 
جدی��د 3/5 میلیون خودروی س��بک در 
س��ال تولی��د می کنند. طبق ی��ک معیار 
قدیمی مرس��وم در صنعت خودروسازی، 
با فرض بر این که یک روز کاری عادی از 
دو نوبت هشت س�اعته تشکیل می شود، 
کارخانجات مونتاژ قطع��ات باید با بیش 
از 75درص��د ظرفی��ت کار کنن��د ت��ا به 

سودآوری برسند. 

 بسته شدن کارخانه های خودروسازی 
آمریکا و پس از آن افزایش مجدد فروش 
ب��ه ای��ن معنی اس��ت ک��ه کارخانه های 
این کش��ور در ح��ال حاضر ب��ا بیش از 
100درصد این ظرفیت کار می کنند. در 
مقابل، عدد میانگی��ن برای کارخانه های 
مونتاژ چینی به زیر 70درصد افت کرده 
است. به این ترتیب، کاهش سوددهی در 

راه است. 
یک��ی از نش��انه های بروز ای��ن بحران 
واکن��ش فروش��ندگان خودرو اس��ت که 
نمی خواهند س��ود فروش شان وابسته به 
اه��داف غیرواقع گرایانه ای باش��د که در 
زمان رونق توس��ط شرکت ها تعیین شده 

است. 
ب��ا کاه�ش خری��د خودروه��ای نو در 
چی��ن، برخ��ی ش��رکت های پرف��روش 
خارج��ی در این کش��ور، مانن��د فورد و 
فولکس واگ��ن، تخفیف ها و تس��هیالتی 
ارائ��ه می کنند تا اوض��اع را تغییر دهند. 
برنده��ای رده دوم هم همین مس��یر را 

دنبال شرکت های محلی طی می کنند. 
مک��س واربرت��ن، تحلیلگ��ر صنعت��ی 

ش��رکت تحقیقاتی اس��تنفورد، هش��دار 
می دهد ک��ه کاهش همیش��ه یک طرفه 
ب��وده اس��ت، بنابراین کاه��ش قیمت ها 
تقریباً بر ش��رکت هایی اث��ر می گذارد که 

حاشیه سود پایین تری دارند.
گس��ترش  طرح ه��ای  وج��ود  ب��ا   
اخی��راً  دنی��ا،  مط��رح  خودروس��ازهای 
رئیس ش��رکت بی ام دبلیو در گزارش��ی 
برای تحلیلگران این ش��رکت نس��بت به 
وخام��ت اوض��اع در چین هش��دار داده 
اس��ت. فش��ارهای قیمت گ��ذاری به ویژه 
لوکس ترین مدل های خودروسازان  برای 
دیگر مانند رولز رویس انگلیس�ی، بسیار 

شدید است. 
او می گوید »اوضاع چین عوض ش��ده 
است«. خودروهای س��اخت شرکت های 
چین��ی که س��رمایه گذاری مش��ترکی با 
ش��رکت های خارجی ندارند، سال هاست 
توسط مش��تریان نادیده گرفته می شوند. 
تعدادی از تولیدکنندگان مستقل محلی 
در سال های اخیر از محبوبیت روزافزون 
خودروه��ای دو دیفرانس��یل کوچ��ک و 

ارزان منتفع شده اند. 

زمان حمایت تعرفه ای از صنعت خودرو به سر آمده است

پایان روزهای رویایی خودروسازان چینی

تصمیمات عجیب دولتی، مانع ورود سرمایه گذاران اروپایی شد
اخبار

آینده مبهم موتورسیکلت های 
برقی در ایران

سیس��تم حمل ونقل در سراس��ر جهان به منظور 
جلوگیری از آلودگی هوا به س��مت و سوی استفاده 
از خودرو و موتورس��یکلت های برقی و پاک در حال 
حرک��ت اس��ت اما به نظر می رس��د در ای��ران هنوز 

برنامه ای برای آن وجود ندارد. 
به گزارش پدال نیوز، در سال های اخیر که صنعت 
نوپای خودروهای برقی و الکتریکی در جهان رش��د 
چش��مگیری داشته اس��ت، بس��یاری از کشورهای 
جهان همچون انگلس��تان، فرانس��ه، نروژ، اس��پانیا، 
یون��ان، مکزیک، چین و هند اع��الم کردند که قصد 
دارن��د به منظ��ور جلوگیری از آلودگ��ی هوا و حفظ 
محیط زیس��ت، تولید و فروش خودروه��ای بنزینی 
و دیزل��ی را تا ده��ه 2030 و نهایتاً ت��ا دهه 2040 

میالدی ممنوع و متوقف اعالم کنند. 
 همچنی��ن تحلیلگ��ران جهان��ی فع��ال در حوزه 
حمل ونق��ل جدیدا پیش بینی کرده اند که بازار خرید 
و فروش موتورس��یکلت های برقی و الکتریکی نیز در 
همین راس��تا تا س��ال 2023 میالدی رونق بس��یار 

خواهد یافت. 
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در ایران توق��ف تولید 
جایگزین��ی  و  کاربرات��وری  موتورس��یکلت های 
همچنی��ن  و  انژکت��وری  موتورس��یکلت های 
استاندارد س��ازی این موتور ها به اس��تاندارد یورو 4 
س��بب توقف و کاهش تولید این صنعت شده است و 
حتی موتورسیکلت های انژکتوری نیز خریدار چندانی 
نسبت به نمونه کاربراتوری و ارزان قیمت خود ندارند 
و ب��ه عقیده کارشناس��ان خرید موتورس��یکلت های 
برقی نیز هزینه بسیاری را برای قشر متوسطی که از 
طریق موتورس��یکلت کسب درآمد می کنند تحمیل 
می کند و به نظر نمی رسد بتوان در ایران برای آینده 

موتورسیکلت های برقی چندان امیدوار بود. 
 در همی��ن رابطه پارس��ا حکمت پور، کارش��ناس 
صنعت خودرو و موتورسیکلت می گوید: امکان رشد 
قبل توجه موتورس��یکلت های برق��ی در ایران وجود 
دارد و در یک دهه گذشته، پنج یا شش مورد از انواع 
موتورس��یکلت های برقی در ایران به تولید رسیدند، 

اما به تجاری شدن نرسیدند. 

 او ادام��ه داد: س��ال گذش��ته در هفت��ه دول��ت 
موتورس��یکلت برقی مجدد همانند س��ال های پیش 
در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت به نمایش درآمد و 
حتی بعضی وزرا با آن موتورس��یکلت موتورس��واری 

هم کردند اما این طرح به نتیجه نرسید. 
 ای��ن کارش��ناس در م��ورد عل��ت بی توجه��ی به 
موتورس��یکلت های برق��ی عن��وان می کن��د: آنقدر 
مش��کالت بزرگت��ری وج��ود دارد ک��ه دول��ت در 
اولویت بندی هایش س��راغ موضوع موتورسیکلت های 
برق��ی نمی رود، ضمن آن که تولید کردن موتور های 
نس��ل قبل و موتور هایی ک��ه اکنون وج��ود دارد با 
یک تکنول��وژی و با یک مدل کارب��ری در برند های 
مختلف با هزینه بس��یار پایین در حال تولید هستند 
و فروخته می ش��وند و اگر ش��ما بخواهید خودروی 
برق��ی را جایگزی��ن این موتورس��یکلت ها کنید باید 
تکنول��وژی جدی��دی را نیز وارد کنی��د، و دولت به 
عن��وان متولی بحث امنیت ش��هروندی وظیفه دارد 
زیرساخت های شارژ موتورس��یکلت های برقی را در 
کل شهر فراهم کند و در حال حاضر به قدری تولید 
موتورس��یکلت های برق��ی در سیس��تم دولتی ما با 
سازوکار پیچیده ای همراه است که به نظر نمی رسد 
تا سه یا چهار سال آینده اثری از آن دیده شود و اگر 
هم دیده ش��ود و در حد بسیار کوچک 4 یا 5درصد 

از سهم بازار را می تواند به دست بیاورد. 
 او با اش��اره به این موضوع که این فرآیند تولید و 
تجاری سازی موتورس��یکلت های برقی فرآیند بسیار 
زمانب��ر و هزینه بری اس��ت، بیان ک��رد: این موضوع 
نیازمند آن است که تیم کامل و متخصصی روی این 
قضیه کار کند و به نظر نمی رس��د دولت بخواهد به 

این سمت حرکت کند. 
 پارس��ا حکمت پور تصریح کرد: اگر ش��رکت هایی 
در زمین��ه خودروه��ای برق��ی ی��ا هیبری��د و حتی 
موتورسیکلت کار می کنند با هزینه شخصی خود در 
این زمینه مش��غول به فعالیت هستند و دولت ها در 
ایران وس��ط نمی آیند و کاماًل ش��خص به شخص و 
مشتری به مش��تری هزینه می شود و در نگان کالن 

به آن نگاه نمی شود. 
 درحالی ک��ه کش��ور های مختلف جه��ان در حال 
توس��عه صنعت خودرو ه��ای الکتریکی و تالش برای 
تولید موتورسیکلت های الکتریکی هستند، در ایران 
نه تنه��ا هن��وز زیرس��اخت های ورود تکنولوژی های 
تولید این وسایل نقلیه پاک فراهم نشده است، بلکه 
به نظر می رسد هیچ برنامه خاصی هم در دولت برای 

آن وجود ندارد. 

اخبار

شرایط اقتصادی کشور توان شوک 
قیمتی خودرو را ندارد

عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس گفت 
اق��دام خودروس��ازان در افزای��ش قیم��ت خ��ودرو 

خودسرانه است. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، محمد رضا منص��وری از 
بررس��ی علت افزایش بی رویه قیمت انواع خودرو در 
کمیس��یون متبوعش خبر داد و گف��ت: قیمت انواع 
خودرو ح��دود 6 تا 8 میلیون توم��ان افزایش یافته 
که معتقدم خودروس��ازان خودس��رانه نسبت به این 

تصمیم اقدام کرده اند. 
 عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی افزای��ش قیم��ت ان��واع خودرو از س��وی 
خودروسازان را اقدامی غیرمنطقی و موجب افزایش 
بیش��تر نرخ تورم در جامعه دانس��ت و اظهار داشت: 
شرایط اقتصادی کشور به گونه ای نیست که اقتصاد، 
ت��وان ش��وک و ایجاد الته��اب جدی��دی در کاالها، 
به خصوص خودرو را داش��ته باشد، خودروسازان باید 

به این مسئله توجه جدی داشته باشند. 
 نماین��ده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس تصریح 
کرد: بررس��ی افزایش قیمت بی رویه انواع خودرو که 
ط��ی روزه��ا و هفته های اخیر ش��اهد آن بودیم، در 
دستور کار جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ق��رار گرفته و با حض��ور مس��ئوالن مربوطه، علل و 

عوامل آن مورد بررسی قرار می گیرد. 
 منص��وری با تأکید بر اینک��ه وزیر، صنعت، معدن 
و تج��ارت باید نس��بت به افزایش قیم��ت خودروها 
پاسخگو باشد، گفت:  ای کاش خودروسازان در کنار 
افزای��ش قیمت های محصوالت ش��ان، کیفیت را نیز 
ارتقا می دادند، در این صورت توجیهی برای افزایش 

قیمت پیدا می شد. 
 وی اضاف��ه کرد: به طور قط��ع نمایندگان مجلس 
ب��ا هرگون��ه افزایش قیم��ت خودرو، ب��دون در نظر 
گرفت��ن ارتقای س��طح کیفی محص��والت مخالفند؛ 
خودروس��ازان بای��د درب��اره علل یا عوام��ل افزایش 
یک باره قیمت محصوالت ش��ان به نمایندگان مردم 

در خانه ملت توضیح دهند. 
 نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس در پایان 
خاطرنشان کرد: مردم از کیفیت پایین و قیمت باالی 
محصوالت کارخانه های خودروس��ازی داخلی گالیه 
دارند، معتقدم حق��وق مصرف کننده در هیچ کدام از 

ارکان روند خودروسازی  مدنظر قرار نگرفته است.

قیمت گذاری خودرو وظیفه شورای 
رقابت نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این 
که قیمت گذاری خودرو وظیفه شورای رقابت نیست 
گفت این ش��ورا موظف به تأیید شاخص های قیمت 
است و از طرفی تنظیم بازار بر عهده سازمان حمایت 

از مصرف کنندگان است. 
به گزارش آنا، رمضانعلی سبحانی فر در مصاحبه ای 
ب��ا اش��اره به اینک��ه ش��ورای رقابت محمل��ی برای 
قیمت گذاری خودرو نیست، افزود: »این شورا موظف 
به تأیید ش��اخص های قیمت است و از طرفی تنظیم 
بازار بر عهده س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان 

است.«
از  حمای��ت  »س��ازمان  داد:   ادام��ه  وی 
مصرف کننده باید بر قیمت نظارت داشته باشد. 
چندین س��ال درباره این موضوع بحث می شود 
و نظر همکار ما در مجلس نیز ش��اید بر مبنای 
تأیید ش��اخص های قیمت گذاری توسط شورای 

رقابت بوده است.«
س��بحانی فر گف��ت: »تعیین ش��اخص ها با تعیین 
قیمت دو موضوع متفاوت است؛ بنده افزایش قیمت 
را تأیید نمی کنم و س��ازمان حمایت از مصرف کننده 
که بر قیم��ت نظارت دارد و باید نس��بت به معقول 
یا منطق��ی بودن قیمت ها، کنترل و نظارت داش��ته 

باشد.«
این نماین��ده مجلس افزود: »امروز تنوع خودرو را 
ش��اهد هس��تیم و لذا بازار و قیمت گذاری خودرو از 
انحصار خارج ش��ده است. با چش��م بسته نمی توان 
از تولی��د داخل��ی حمایت ک��رد؛ بنابراین س��ازمان 
حمایت از مصرف کننده ]باید جلوی تولید خودروی 
بی کیفی��ت بایس��تد[ و از طرف��ی اجازه داده ش��ود 

واردات معقول صورت گیرد.«
همچنی��ن محمدرضا نجفی من��ش، رئیس انجمن 
همگ��ن قطعه س��ازان خ��ودرو ب��ا بی��ان اینکه هیچ 
کش��وری وارد حوزه قیمت گذاری خودرو نمی شود، 
اظهار کرد:  »صنعت خودرو همواره به عنوان یک گاو 
شیرده در نظر گرفته شده است و هر آنچه در اختیار 

داشته به کشور اعطا کرده است.«
وی تصری��ح ک��رد: »اص��وال دخالت دول��ت و هر 
یک از س��ازمان ها در قیمت گذاری اش��تباه اس��ت. 
قیمت گذاری باید در حاش��یه بازار صورت گیرد و با 
نظارت صحیح، از اجحاف جلوگیری ش��ود. اما وقتی 
خودرو با ضرر تولید می ش��ود، هیچ نظارتی روی آن 

صورت نمی گیرد.«
نجفی منش افزود: »تا زمانی که صنعت خودرو مورد 
تأیید اس��تانداردهای سازمان استاندارد نباشد، حتی 
یک خودرو از کارخانه خارج نخواهد ش��د. استاندارد 
نیز جزو حداقل هاس��ت و بر اس��اس سیاست جدید 
تصمیم گرفته شده است که از حد استانداردها فراتر 

حرکت کنیم.«

یکشنبه
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کسب و کارامـروز8

رئی��س اداره فنی و حرفه ای رودس��ر از راهیابی دو دانش آموز هفت 
ساله رودسری به مسابقات لکوکاپ جهانی در کشور امارات خبر داد. 

هادی یوس��فی در گفت وگو با مهر، 
اظهار کرد: دو دانش آموز هفت س��اله 
رودس��ری با کس��ب مق��ام قهرمانی و 
مس��ابقات  در  کش��ور  نایب قهرمان��ی 
لکوکاپ ش��ریف در رش��ته محاسبات 
ذهن��ی ب��ا چرتک��ه مجوز حض��ور در 
مس��ابقات جهانی این رشته در کشور 

امارات را کسب کردند. 
وی ب��ه برگزاری س��یزدهمین دوره 
جش��نواره لکوکاپ ش��ریف ب��ا حضور 
3ه��زار دانش آموز اش��اره کرد و گفت: 
ای��ن مس��ابقات در دانش��گاه صنعتی 

شریف برگزار شد. 
رئیس اداره فنی و حرفه ای رودس��ر 
هدف از برگزاری مسابقات را شناسایی 

خالقیت و اس��تعداد دانش آم��وزان در جهت کارآفرینی در کش��ور و 
حرکت به س��مت تحق��ق اقتصاد مقاومتی عن��وان و تصریح کرد: این 

دوره از مسابقات در دو محور مسابقاتی و کارگاه های علمی و پژوهشی 
در دانشگاه شریف برگزار شد. 

وی با بیان اینکه 3هزار دانش آموز 
از 120 شهر در این رقابت ها شرکت 
کردند، خاطرنشان کرد: از این تعداد 
تنها 100 دانش آموز موفق به دریافت 
مجوز برای حضور در لکوکاپ جهانی 

27 مهرماه در امارات شدند. 
یوس��فی خاطرنش��ان کرد: در این 
مس��ابقات 13 دانش آم��وز از ش��رق 
گیالن در رش��ته های مختلف شرکت 
ک��رده بودند که موفق به دریافت 11 
دیپل��م افتخار، ی��ک قهرمانی و یک 

نایب قهرمانی شدند. 
وی اف��زود: دو دانش آم��وز هف��ت 
س��اله رودس��ری به نام های س��یده 
موژان پانزوان و کارن موس��ی زاده در 
رشته محاس��بات ذهنی با چرتکه با کسب قهرمانی و نایب قهرمانی به 

مسابقات جهانی دوبی راه یافتند. 

رئیس س��ازمان جوان��ان جمعیت هالل احمر با بی��ان اینکه باید از 
ظرفیت اس��تارتاپ های اجتماعی در جه��ت تحقق اهداف هالل احمر 
استفاده شود، گفت: 2هزار استارتاپ در این سازمان پرورش می یابد. 

به گزارش مهر، مسعود حبیبی در جلسه 
تجلیل از فعاالن داوطلب و پیشکس��وتان و 
همچنین مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی، اظهار 
کرد: جمعیت هالل احمر یکی از بزرگ ترین 

نهادهای مردمی است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ام��روز می بینی��م 
انس��ان های بس��یاری عالقه مند به خدمت 
در جمعی��ت ه��الل احمر هس��تند، افزود: 
اصل انس��انیت و بشردوستی و بی طرفی از 
محوری ترین اصول در جمعیت هالل احمر 

است. 
رئی��س س��ازمان جوان��ان جمعیت هالل 

احمر کش��ور با اش��اره به اینک��ه اصل خدمات داوطلبان��ه و یگانگی و 
اس��تقالل از دیگر اص��ول جمعیت هالل احمر اس��ت، گفت: کمک به 
حفظ جان و گسترش صلح و دوستی از اهداف متعالی جمعیت هالل 

احمر است. 
وی با بیان اینکه اهداف هفت گانه جمعیت هالل احمر باعث ش��ده 
ب��ه مردم خدمت و بر این خدمت افتخ��ار کنیم، عنوان کرد: چرخش 
فعالیت برای هر دستگاهی می تواند مفید 
باش��د، لذا بای��د از ظرفیت های پیش آمده 

استفاده کنیم. 
حبیبی با اش��اره به اینکه جوانان هالل 
احم��ر رضای��ت خداون��د را مد نظ��ر قرار 
می دهند و به خلق خدا خدمت می کنند، 
بیان کرد: هر ملتی که ایثارگران را تکریم 

کند قطعا ملت ماندگاری خواهد شد. 
وی ب��ا بیان اینکه باید ب��ه توانمندی ها 
رج��وع  اس��تان  درون  فرهیخت��گان  و 
کنیم، اظهار داش��ت: باید از درون استان 
فرصت سازی کنیم چراکه استان خراسان 

جنوبی غنی از فرهیختگان بزرگ است. 
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور ادامه داد: متأسفانه 
کش��ور و به تبع آن استان خراسان جنوبی دچار تغییرات اقلیمی شده 

لذا باید شرایط جدیدی را فراهم کنیم. 

رئیس اداره فنی و حرفه ای رودسر خبرداد 

راهیابی 2 دانش آموز رودسری به رقابت های لکوکاپ جهانی در امارات
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر کشور خبر داد 

پرورش 2هزار استارتاپ اجتماعی در جمعیت هالل احمر

امروزه نقش های مدیریتی اندکی هستند که مرزهای جهانی را رد نکرده باشند. 
حتی مؤسسات کوچک نیز به طور روزافزون درگیر تأمین منابع و مواد یا تولید و 
توزیع اجناس خود به بیرون از مرزهای کشورشان هستند. در عصر حاضر توانایی 
کار در هر نوع فرهنگ و جغرافیا و توس��عه روابط مؤثر و س��ودمند با همکاران یا 
مش��تریانی از سراس��ر جهان، بخش مهمی از توصیف شغلی یک مدیر محسوب 
می شود. مقاله پیش رو ایده ها و نکاتی را برای کمک به تقویت درک شما از مدیریت 

جهانی و هوش فرهنگی ارائه می دهد. 
حس کنجکاوی فرهنگی؛ ضرورتی برای موفقیت

یکی از جنبه های جذاب و آموزنده کار با همکاران و مش��تریان خارجی توانایی 
آشنایی با فرهنگ هایی متفاوت با فرهنگ خودتان است. همه ما براساس فرهنگی 
که در آن بزرگ می ش��ویم، جهان بینی و مجموعه ای از باورهای ذاتی را در خود 
می پرورانیم. ما به جهان و به مس��ائل از دید خود و از دید باورها و آداب و رس��وم 
غالبی می نگریم که از خانواده، معلمان و رهبران مذهبی و سیاسی خود آموخته ایم. 
کار با آدم هایی از کشورها و فرهنگ های متفاوت فرصتی فوق العاده در اختیارمان 
می گذارد تا با تالش برای درک باورها و آداب آنها، جهان بینی خود را گس��ترش 
دهیم و آن را اصالح کنیم. پژوهشگران و دانشگاهیان این کار را پرورش شایستگی 
اجتماعی جهانی )Global Social competency(  توصیف می کنند. تقویت 
این شایستگی برای هر مدیر یا متخصصی که برای رشد و بدل شدن به یک تاجر 

جهانی تالش می کند ضروری ا ست. 
4 ایده برای تقویت شایستگی جهانی

1 - ماجراجو باش��ید. فرصت کار با متخصصانی از س��ایر کش��ورها را به چشم 
فرصتی برای کشف و یادگیری بنگرید. سؤال بپرسید، مطالعه وسیع داشته باشید 
و منابع اطالعاتی ای را بیابید که در درک باورها، آداب و رس��وم و عادات برقراری 

روابط کاری با افرادی از دیگر فرهنگ ها به شما کمک کنند. 
2 - بر درک تفاوت ها تمرکز کنید نه فقط ش��باهت ها. سعی کنید رویکردهای 
مختلف��ی را که مردم در فرهنگ ه��ای گوناگون برای برق��راری ارتباط، رهبری، 
مذاکره، حل مسئله و کار با یکدیگر دارند بشناسید. هرچه بیشتر مطالعه کنید و 

یافته هایتان را به کار بگیرید، مسیر روابط خود را هموارتر می سازید. 
3 - با آغوش باز پذیرای رویکردهای جدید باشید. قبول کنید که شیوه شما یا 
فرهنگ تان برای انجام یک کار، لزوماً شیوه درست یا تنها شیوه ممکن نیست. اغلب 
از دیگران انتظار داریم رویکردهای ما را فوراً درک کنند و به کار گیرند. همکاران و 
شرکای جدیدتان، توجه شما به رویکردهای دیگران و اشتیاقتان برای سازگاری با 

آنها را مثبت تلقی خواهند کرد. 
4 - روابط محکم برقرار کنید. سعی کنید با دیدارهای رودررو، فرصتی را برای 
کم کردن فاصله ها شناس��ایی یا خلق کنید. درس��ت است که از طریق رایانه ها و 
فناوری ه��ای ارتباطی خود در دنیای مجازی زندگی می کنی��م، اما قدرت روابط 
فردی را نیز نباید دست کم بگیریم. اگر فرصتی برای سفر به خارج از کشور و دیدن 
مش��تریان و مکان های مختلف به شما داده ش��د، آن  را از دست ندهید. غوطه ور 
ش��دن در یک فرهنگ جدید به یادگیری شما سرعت می بخشد و کنجکاوی تان 

را افزایش می دهد. 
6 پیشنهاد »راج« برای موفقیت در یک تیم جهانی مجازی 

یکی از نقاط قوت دنیای درهم تنیده امروز، امکان شرکت در تیم هایی از سراسر 
جهان و رهبری آنهاست. 

البت��ه، ای��ن قابلیت کمابی��ش جدید ک��ه ارمغان پیش��رفت  فناوری  اس��ت، 

پیچیدگی هایی نیز در پی دارد. رهبری تیم های بینافرهنگی و گس��ترده به دالیل 
متعددی چالش آفرین است. برای مثال وضعیت »راج« را درنظر بگیرید: 

راج با ویزای کاری آمریکا در یک شرکت نرم افزاری آلمانی در یک محل کوچک 
روستایی در غرب آمریکا کار می کند. راج اداره یک تیم از مهندسان را به عهده دارد 
که هر کدام از یک نقطه جهان می آیند؛ از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا و نقاط 
متعددی از آسیا. تنها 3 نفر از 10 مهندس تیم مستقیماً از راج دستور می گیرند و 
بقیه از سایر مدیران و تیم ها و تنها در مهلت پروژه امانت گرفته شده اند. چندنفر از 

آنها به طور هم زمان روی چند پروژه کار می کنند. 
راج با توجه به موقعیت پیچیده ای که در مدیریت دارد، در چند سال اخیر سخت 
تالش کرده است تمهیداتی بیندیشد که به او و همکارانش در غلبه بر پیچیدگی 

تیم چندقاره ای و چندفرهنگی شان کمک کند. 
راج تجربیاتش را در قالب چند توصیه ارائه می دهد: 

1 - درب��اره کش��ور و فرهنگ اعض��ای تیم تان مطالعه کنی��د. تاریخ منطقه و 
کشورش��ان را عمیقاً بشناسید و س��عی کنید ارزش ها و باورهای عمده فرهنگی  

آنها را درک کنید. 
2 - ب��ه تفاوت ه��ا اهمیت دهید. در مورد تفاوت ه��ای فرهنگی پیرامون تعامل 
انس��انی، کار، تفکر و تصمیم گیری عمیق تر کند وکاو کنید. ابعاد فرهنگی کلیدی 
پیرامون رهبری، قدرت، ارتباط، جهت گیری گروهی و دیگر موارد را در کشورهای 
هم تیمی های خود شناسایی کنید. ابزاری به نام »ابعاد فرهنگی هافستد« در این 

کار بی اندازه ارزشمند است. 
3 - بیاموزید چگونه س��بک ارتباطی خود را تطبیق دهید. نس��بت به استفاده  
از زبان و احساس��ات در مکالمات و جلس��ات تیم حساسیت به خرج دهید. لحن 
مستقیم و تهاجمی که ممکن است در یک فرهنگ پذیرفته شده باشد، ممکن است 
در فرهنگی دیگر آزارنده به شمار رود. این امر خصوصاً زمانی که می خواهید درمورد 

عملکرد کسی بازخورد بدهید حائز اهمیت است. 
4 - در جریان اخبار کشورهای همکاران تان باشید. به رویدادها و مسائل مهم روز 
در کشورهای اعضای تیم تان در اخبار توجه کنید. از روی کنجکاوی در موردشان 
بپرس��ید و از قضاوت بپرهیزید. اعضای تیم تحت تأثیر عالقه و اش��تیاق شما قرار 

خواهند گرفت. 
5 - برای ارتباط با افراد وقت بگذارید. س��عی کنید تا جایی که ممکن اس��ت از 
طریق ارتباط تک به تک با اعضای تیم با آنها روابط انفرادی برقرار کنید. اگر برایتان 

جایز بود، درمورد زندگی، اهداف، آرزوها و خانواده آنها اطالعات کسب کنید. 
6 - فواصل بین جلسات حضوری را در سال کم کنید. تماس مستقیم به شما 
اجازه می دهد روابط شخصی حقیقی برقرار کنید و موجب همکاری های از راه دور 

موفقی در آینده نیز می شود. 
راج در حوزه رهبری فاصله و بینافرهنگی، خود را صرفاً یک دانشجو می داند: »از 
هر تیم و از هر فرهنگی که با آن برخورد می کنم، چیزی یاد می گیرم و هربار بیشتر 
به قدرت تیمی که اعضایش طرز تفکرهای گوناگونی دارند پی می برم. با این حال، 

این کار سخت و قدم اول برای رسیدن به آن، اعتمادسازی ا ست«. 
حرف آخر

فناوری ما را قادر س��اخته اس��ت فاصله ها را کم کنیم و از مرز میان کش��ورها 
بکاهیم. فرصت کار با همکاران و شرکایی از سراسر جهان سرشار از موقعیت هایی 
ب��رای یادگیری، رش��د و ایجاد ارزش اقتصادی اس��ت. یک مدی��ر جهانی موفق 
دانش��جوی جهان و مناطقی ا س��ت که به آنها عالقه دارد. شوق و کنجکاوی خود 
برای رش��د و یادگیری را به ارزش آفرینی برای مؤسس��ه و رشد خود در حرفه تان 

معطوف کنید. 
thebalance :منبع

چند توصیه جهت تبدیل شدن به مدیری جهانی

یادداشت

مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانش��گاه صنعتی امیرکبیر گفت این 
دانشگاه رتبه نخست را در زمینه ثبت اختراعات خارجی در کشور کسب کرده 
است.  به گزارش مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مالک نادری 
گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی دو سال گذشته در حوزه ثبت اختراعات 
خارجی در میان دانش��گاه های کشور رتبه نخس��ت را کسب کرده است. این 
رتبه بن��دی از س��وی کانون پتنت ایران وابس��ته به معاون��ت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری اعالم شده است. 
مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان 
کرد: بیش از 31.5درصد اختراعات خارجی ثبت ش��ده در کانون پتنت ایران 

مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است. 

مدیرکل ارتباط با صنعت دانشگاه خبرداد 

کسب رتبه اول توسط دانشگاه امیرکبیر 
در ثبت اختراعات بین المللی

آرت پتی
مترجم: نسیم حسینی

یکشنبه
16 اردیبهشت 1397

شماره 1057
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هفتمین نمایش��گاه بین الملل��ی نوآوری و فناوری ب��ه همت پارک 
فناوری پردیس معاونت علمی با موضوع »شهر هوشمند« طی سه روز 
از 14 تا 16 تیرماه 1397 در محل نمایش��گاه های تخصصی شهرداری 

تهران دایر خواهد شد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
مرک��ز فن بازار ملی ای��ران با همکاری مرکز 
ش��تابدهی ن��وآوری که در پ��ارک فناوری 
پردی��س معاونت علمی مس��تقر هس��تند، 
هفتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری 
و فن��اوری را با پش��تیبانی پ��ارک فناوری 
پردی��س معاونت علم��ی و معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند. 
مختل��ف  اج��زای  نمایش��گاه،  ای��ن  در 
اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور از جمله 
شرکت های فناور و دانش بنیان، استارتاپ ها 

و شرکت های نوپا، شتابدهنده ها و مراکز رشد، سرمایه گذاران جسورانه 
و صندوق ه��ای س��رمایه گذاری، فرش��تگان کس��ب وکار، مخترعین، 
منتورها، برگزارکنندگان رویدادهای استارتاپی، رسانه های استارتاپی، 

ارائه کنن��دگان زیرس��اخت ها در بخش ه��ای حاکمیت��ی و . . . حضور 
خواهند داشت. 

این نمایش��گاه در مس��احتی بالغ بر 9000 مترمربع و بیش از 350 
غرفه برپا خواهد شد و پیش بینی می شود 
1000 نفر غرف��ه دار و بیش از 4000 نفر 
بازدیدکنن��ده در ای��ن نمایش��گاه گردهم 
آین��د. همچنین چندین روی��داد مختلف 
تجاری و ترویجی در این نمایشگاه برگزار 
خواهد ش��د و بخش ه��ای متنوعی برای 
عرضه فناوری ها و کس��ب وکارهای نوپای 

کشور دایر می شود. 
ب��ر طب��ق اع��الم دبیرخانه نمایش��گاه، 
 18 تاری��خ  از  غرف��ه داران،  ثبت ن��ام 
اردیبهشت آغاز و تا 5خرداد ادامه خواهد 
بازدیدکنندگان  ثبت ن��ام  یافت. همچنین 

نیز از ابتدای خردادماه آغاز خواهد شد. 
هفتمین نمایش��گاه بین المللی نوآوری و فناوری با موضوع »ش��هر 
هوشمند« به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 14 تا 

16 تیرماه 1397 برگزار می شود. 

  مع��اون پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اس��المی واحد شوش��تر از 
راه اندازی مرکز تعاون و کارآفرینی در این واحد دانش��گاهی خبر داد.  به 
گ��زارش تعاون آنالین، احمدرضا عمانی اظهار کرد:  »دانش��جویان حین 

و بع��د از تحصی��ل نباید رها ش��وند و باید با 
مفاهیم کارآفرین��ی و نحوه حضور در جامعه 

آشنا شوند.«
وی از راه اندازی مرک��ز تعاون و کارآفرینی 
در این واحد دانش��گاهی با مأموریت توس��عه 
اشتغال پایدار دانش��جویان، ارائه مشاوره های 
تخصصی برای ایج��اد تعاونی های تخصصی 
و تولیدی ویژه دانش��جویان و استادان و ارائه 
تسهیالت حمایتی در راستای تفاهم نامه این 
دانشگاه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خوزستان خبر داد. 
عمانی خاطرنش��ان کرد: »به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم مرکز تعاون و کارآفرینی را در 

این دانش��گاه راه اندازی کنیم تا دانشجویان بتوانند از خدمات آن استفاده 
کنند و با فراگیری دروس تخصصی با ش��رایط اش��تغال و کارآفرینی هم 

آشنا شوند.«

این مقام مس��ئول با بیان اینکه ایجاد این مراکز برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی، ایجاد اش��تغال پایدار و دانش بنیان ضروری اس��ت، تصریح 
کرد: »متأسفانه بسیاری از دانش آموختگان ما در رشته های تخصصی 
خودش��ان مش��غول به کار نیس��تند چون 
آموزش ه��ای الزم را در زمینه کارآفرینی 
و انتخاب شغل ندیده اند و شرایط اشتغال 

پایدار برای آنها فراهم نبوده است.«
معاون پژوهشی دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد شوش��تر ادام��ه داد: »وظیفه واحد 
اس��ت ک��ه  ای��ن  تع��اون و کارآفرین��ی 
کارآفرینان و عالقه مندانی که تمایل ورود 
به فضای کسب و کار را دارند قبل از ورود 
آنها مهارت ه��ای الزم را فرابگیرند، حتی 
حین کار نیز آموزش های الزم به آنها داده 

می شود تا مشکالت آنها کاهش یابد.«
وی تأکی��د ک��رد: »هم��ه عالقه من��دان، 
دانش��جویان و پژوهشگران می توانند از مشاوره ها و تسهیالت فراهم شده 
به عنوان یک فرصت مناسب برای کارآفرینی و کاهش آسیب های بعدی 

ناشی از عدم آگاهی شغلی استفاده کنند.«

به همت پارک فناوری پردیس معاونت علمی 

راه اندازی مرکز تعاون و کارآفرینی در واحدهای دانشگاهیهفتمین دوره نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری برگزار می شود

کارآفرینان��ی که از خودآگاهی باالیی برخوردارند، می توانند به خوبی 
از افتادن در دادم موفقیت های خودشان دوری بجویند و ذهن خود را 

به نحو کارآمدی سازماندهی کنند. 
خودآگاهی در دنیای امروزی بس��یار سخت است، مخصوصا اگر پای 
کسب وکار در میان باش��د. جهان مادیات برای انسان های سطحی نگر 
بهترین گزینه است. درحقیقت فرهنگ عامه برای به خواب غفلت فرو 
بردن این نوع افراد ساخته شده است. آنها از منشا رنج های خود آگاهی 
ندارن��د. حتما تا به حال تلویزیون تماش��ا کرده اید. اکثر برنامه های آنها 
تنها برای شست وش��وی مغزی هس��تند. البته بخش کمی از محتوای 

تلویزیونی نیز قابل قبول است. 
در حقیق��ت اکثر افراد از داش��تن یک زندگی ع��ادی رضایت دارند. 
آنها با شغل های عادی و گذراندن تعطیالت آخر هفته با تفریح و سایر 

لذت های موقتی راحت هستند. 
اما اس��تثناهایی ه��م وجود دارد؛ افرادی که انگیزه کس��ب موفقیت 
دارند و همچنین محدودیت های آن را می شناس��ند. برای تعداد کمی 
از آنها حتی پول در آوردن در س��طح میلیونی هم نمی تواند روح ش��ان 
را س��یراب کند. آنها از همان اول راه از این مس��ئله و بار س��نگین آن 
آگاهی دارند. چنین افرادی جزو مراجعه کنندگان متمایز و محبوب نزد 

مشاوران کسب وکار هستند. 
من ]متیو جونز؛ نویس��نده متن اصلی از پایگاهInc[ به عنوان مربی  
و مش��اوری که در کار با مدیران اجرایی ارش��د و کارآفرینان آینده دار 
تخصص دارم، افتخار آگاهی از اس��رار پش��ت پرده زندگی این افراد را 
نیز دارم و فقط نمایش اینس��تاگرامی زندگی این افراد مدنظر نیست، 

مخصوصا وقتی افراد دارای هوش هیجانی فوق العاده ای هم باشند. 
داس��تان زندگی چنین افرادی جالب و درعین حال بدون آس��ایش 
اس��ت. چون آنها ب��ازی را در همان زمان انجام آن، بررس��ی و نظارت 
هم می کنند. بنابراین آنها چالش��ی اضافه بر س��ازمان برای اطمینان از 

به بازی گرفته نشدن، دارند. گاهی موفقیت می تواند یک تله باشد. 
فرض کنید ش��ما طبق اعتقادتان به مقدار خاصی پول برای ش��ادی 
نیاز داش��ته باش��ید یا طبق فکرتان به یک ش��غل خاص برای ساخت 
زندگی شغلی مورد رضایت تان احتیاج داشته باشید. زمانی که به آرزوی 
خودتان برس��ید، اهداف تان را رد می کنید و از آنها پیش��ی می گیرید. 
چنین اتفاقی بارها تکرار می ش��ود. شما هدف گذاری می کنید و سپس 
به اهداف تان می رسید. حین مسیر متوجه می شوید که این هدف تمام 
آرزو و تصورات شما نبود، چون همیشه بر تعداد اهداف افزوده می شود. 
روزی متوج��ه می ش��وید ک��ه می توانید ت��ا جایی ک��ه می خواهید 
پول س��ازی کنید، ماشین تان را از BMW به پورشه تغییر دهید، یا از 
پورش��ه به یک مورد هیجان انگیزتر. تنها باید چند س��اعت وقت صرف 

کنید. 
ش��ما می توانید ش��رکت دیگ��ری را راه ان��دازی کنید یا بفروش��ید؛ 
می توانید چندین س��اعت اضافه برای بیش��تر پول درآوردن مش��اوره 
بگیرید. می توانید به یک میلیون فرصت شبکه س��ازی بیش��تر پاس��خ 
مثبت دهید. اما س��رانجام، می دانید که دنبال ک��ردن چنین اهدافی، 
تکامل فردی )حس عمیق رضایت قلبی( را در بر ندارد. اینجاس��ت که 

معمای عجیبی به وجود می آید. 
زمانی که شما به بینش��ی درخصوص این الگو، دستاورد، موفقیت یا 

احساس تهی شدن رسیدید، باید کاری کنید. 

اینجا همان جایی اس��ت که افرادی به عنوان مربی و مشاور وارد کار 
می ش��وند. البته بعضی افراد خودشان باید مشکل شان را حل کنند که 

فرآیند سختی هم است. 
اخی��راً مراجعه  کننده ای داش��تیم ک��ه س��خت ترین تجربه خودش 
به عن��وان ی��ک کارآفرین کمک کننده به دیگ��ران را، نه گفتن به  بقیه 
می دانس��ت. او هوش��مندانه تصمیم می گرفت که آخر هفته به س��فر 
خیرخواهان��ه برود و قید 20هزار دالر برای چند س��اعت کار اضافه را 
بزند. ش��اید نگاه کردن از دور به این ماجرا بسیار آسان باشد، ولی اگر 
شما جای او بودید چه  کاری می کردید؟ پول را ترجیح می دادید یا کار 

غیر سودآور را برای تقویت روحیه و ذهنیت خودتان؟ 
تصمیم گرفتن بسیار سخت است، مخصوصا در دنیایی که همه پول 
را بر کار خیرخواهانه ترجیح می دهند. اگر مراقب نباشید می توانید به 
قربانی موفقیت خود تبدیل ش��وید و در دس��تگاهی که خودتان آن را 

ساخته اید گرفتار شوید. 
ش��رکتی که زمانی آن را مانند کودک یا خانواده تان دوست داشتید، 
اکنون به یک روستای کوچک و بی نظم برای کنترل تبدیل شده است. 
پول ه��ای جانبی را که برای س��رگرمی خرج می کردی��د، باید به اجبار 
ب��رای خریدن خانه جدید خرج کنید. قبل از اینکه متوجه ش��وید در 

دام می افتید. 
ش��ما زندگی دلخواه یک نفر دیگر را زندگی می کنید، از ارزش های 
خود دور ش��ده اید، همیش��ه اس��ترس دارید و ناراحت هستید. دلیل 
تمامی این مس��ائل، پیروی بی چون وچرا از قوانینی اس��ت که به شما 
گوش��زد شده اس��ت. به اندازه ای به  همه موارد پاسخ مثبت داده اید که 
اصطالح��ا خودتان را گم کرده اید. درواقع فرد ارزش های حقیقی خود 

را در فرآیند رسیدن  به موفقیت فراموش کرده است. 
یکی از مهم ترین راه ها برای جلوگیری از افتادن در این دام، اهمیت 
دادن ب��ه خود اس��ت. کارهایی انج��ام دهید که باعث خوش��حالی تان 
می ش��ود، نه کارهایی که تنها برای موفقیت هس��تند. به زندگی خود 
معنا ببخشید. سعی کنید مرز بین هدف و خوشحالی را مشخص کنید. 
مراقب اختالف بین این دو باش��ید و همیش��ه از اینکه کدامیک توجه 

بیشتری دریافت می کنند آگاه باشید. 
یک افسانه قدیمی چروکی در مورد دو گرگ وجود دارد؛ پسر جوانی 
از پدربزرگش درمورد زندگی سؤاالتی می پرسد. پدربزرگش در جواب 
او، به مناقش��ه درونی اشاره می کند، مناقشه ای که مانند جنگ و نبرد 
میان دو گرگ است. یکی از گرگ ها سرشار از طمع، حسادت، تکبر و 
خودخواهی اس��ت و دیگری پر از حس یکدلی، مهربانی، صلح، آرامش 
و فروتنی. ن��وه از پدربزرگش درمورد گرگ پیروز میدان می پرس��د و 

پدربزرگ در پاسخ او می گوید: گرگی که تو به او غذا می دهی. 
از این داستان برای زندگی براساس ارزش هایتان الگو بگیرید، حتی 
اگر مجبور به گرفتن تصمیمات س��خت ش��وید یا به فرصت هایی که 
بقیه به ش��دت منتظرش هس��تند، نه بگویی��د. اینگونه زندگی کردن 

بامعناست. 
خودشناس��ی و کار کردن در سیس��تمی که به قیمت از دست رفتن 
رفاه فرد طراحی ش��ده اس��ت، ناراحت کننده اس��ت. اما اگر فردی به  
چنین بینش��ی رس��یده  اس��ت، باید اقدامی بامعنا انجام دهد و به آن 

گرگی غذا بدهد که می خواهد پیروز میدان نبرد باشد. 
inc/zoomit :منبع

برابوس یا با تلفظ اشتباه و متداول در ایران »باراباس« یکی از مشهورترین شرکت های تیونر 
مرسدس بنز است که سال هاست محصوالتی فراتر از انتظار را بر مبنای خودروهای ستاره 

نشان مرسدس بنز روانه بازار می کند.
به گزارش دیجیاتو، حاال این شرکت مشهور و مطرح، مدیرعامل و بنیان گذار خود را از 

دست داده است، آلبریت بوشمن، مردی که حتی»بهترین«های مرسدس بنز را هم کافی نمی 
دانست. ذوق و عالقه بوشمن به خودرو از زمان نوجوانی او آغاز شد و در نهایت این عشق و 

عالقه به تاسیس شرکت برابوس در سال 1977 ختم شد. 
زمانی که او فقط 22 سال سن داشت موفقیت و رشد شرکت به قدری سریع بود و مراحل 

ترقی را پشت سر می  گذاشت که نخستین کارگاه و نمایندگی او خیلی زود از حجم تقاضای 
مشتریان عقب افتاد.

بوشمن هم کسب و کار و تجارت شرکت را رشد داد و هم اصول اخالقی کار را ارتقا بخشید. 
بوشمن با تمرکز ویژه بر تیونینگ پیشرانه و حداکثر خروجی قدرت و گشتاور، کیت های بدنه 

تهاجمی و عضالنی و کابین کاماًل سفارشی برابوس را خیلی زود به شهرت جهانی رساند.
بوشمن در سن 62 سالگی هنوز با بازنشستگی فاصله ای قابل توجه داشت و از این رو مرگ 

او بیش از حد ناگهانی و شوک آور به نظر می رسد.
او به  عنوان بنیان  گذار و مدیر عامل برابوس همیشه با شعار »برای پول کار نکنید، برای 

شوق و اشتیاق خود کار کنید« شناخته می  شد. 
کارمندان و همکاران او در بیانیه  ای یادآور شدند که بوشمن اغلب تا چهارشنبه 40 ساعت 
کار می  کرد و به  ندرت تعطیالت آخر هفته را به استراحت می  پرداخت. او همواره عنوان می  
کرد که هرگز برای پول کار نمی  کند و صرفا عشق در این صنعت است که او را به کار وا می  

 دارد.
گفتنی است که خانواده بوشمن برای ادامه اداره شرکت وارد عمل شده  اند و کنستانتین 

بوشمن، پسر او فورا مدیرعامل برابوس خواهد شد.

 کارآفرینان آگاه چگونه از تله های ذهنی
ناشی از موفقیت می گریزند؟ 

خداحافظی کهکشان مرسدس بنز با یک ستاره جاویدان 

مدیرعامل برابوس 
درگذشت

نگـــاه

هنگامی که نام کارآفرینی می آید ناخودآگاه نام »سیلیکون ولی« که زادگاه 
ش��رکت هایی چون اپل و فیس بوک است، به ذهن انس��ان خطور می کند اما 

اوضاع در حال تغییر است و شرق آسیا مهد جدید کارآفرینی خواهد بود. 
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی  سی، یکی از پیشروترین مناطق جهان 
در کس��ب و کارهای جدید، شرق آسیاست. این مناطق به دلیل دسترسی به 
بازارهای در حال رش��د، نیروی کار ماهر و رقابت پذیری در هزینه ها به نسبت 
سیلیکون ولی و سایر همتایان غربی آنها، در حال ربودن گوی سبقت از سایر 

نقاط هستند. 
از هش��ت شهر برتر شناسایی شده برای کارآفرینی، چهار شهر در چین قرار 

دارند. 
این هشت شهر عبارتند از: 1 -پکن، 2 -شانگهای، 3 -شنزن، 4 - هنگ کنگ، 

5 -فوکو اوکا، 6 -توکیو، 7 -سئول و 8 -تایپه.

بهترین شهرهای آسیایی برای کارآفرینی



تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irتبلیغات و برندینگ 10

به عنوان یک بازاریاب به احتمال زیاد 
از مدت ه��ا قب��ل ناکارآمدی ش��یوه های 
سنتی تبلیغات را متوجه شده اید. سندی 
پویا در مورد اف��ول تأثیرگذاری تبلیغات 
کالس��یک آمارهای مربوط به اس��تفاده 
 Ad( از اپ های مس��دودکننده آگهی ها
Blocker(  در میان کاربران گوشی های 
هوشمند اس��ت. براین اساس نزدیک به 
70درصد کاربران دس��تگاه های هوشمند 
از چنین اپ های��ی برای عبور از تبلیغات 
سایت ها استفاده می کنند. پرسش اصلی 
در ای��ن مقاله روش��ن اس��ت: چگونه با 
مخاط��ب ارتباطی مؤثر به منظور معرفی 

محصوالت مان برقرار کنیم؟ 
در پاس��خ به پرس��ش فوق اینستاگرام 
گزین��ه مناس��بی ب��ه حس��اب می آی��د. 
مخاطب های این ش��بکه اجتماعی رش��د 
بس��یار س��ریعی داش��ته اند و اکنون مرز 
800 میلی��ون را رد کرده اند )این پلتفرم 
فق��ط در میان م��اه جوالی و س��پتامبر 
2017 در ح��دود 200میلی��ون کارب��ر 
جدی��د به دس��ت آورده اس��ت(. در کنار 
 Social چنین آماری براس��اس گزارش
اینس��تاگرام  کاربران   Media Today
در زمین��ه وقت گذران��ی در س��ایت های 
تبلیغات��ی و کس��ب وکار نیز رک��ورددار 
هستند. در اینجا ش��یوه محاسبه میزان 
مراجعه از داخل یک ش��بکه  اجتماعی به 
س��ایت های مدنظر است. برهمین اساس 
کارب��ران اینس��تاگرام ب��ا گذراندن 192 
ثانیه، معادل دو برابر کاربران فیس بوک و 

پینترست، رکورددار هستند. 
از وج��ود  آگاه��ی  بی تردی��د ص��رف 
محیط��ی مطل��وب به ن��ام اینس��تاگرام 
ضام��ن موفقیت در این محیط نیس��ت. 
پرسش هایی نظیر »کدام نوع محتوا برای 
به اشتراک گذاری در اینستاگرام مناسب 
اس��ت« دغدغه فکری خی��ل عظیمی از 
بازاریاب ها و برندها را تش��کیل می دهد. 
برهمین اس��اس در ادام��ه نکاتی مهم به 
همراه مثال های عینی در خصوص شیوه 
تهی��ه و ارائه محتوا در ای��ن پلتفرم را با 

یکدیگر مرور خواهیم کرد. 
قدرت نفوذ محتوای تولید کاربران را 

دست کم نگیرید
یکی از بهترین راه های جذب حداکثری 
مخاطب ها در اینستاگرام تشویق کاربران 
به ایجاد محتوای شخصی شان با چاشنی 
محصوالت برندمان اس��ت. بررس��ی های 
گوناگون بیانگر قدرت نفوذ و تأثیرگذاری 
بس��یار باالی محتوای تولی��دی کاربران 
در مقایس��ه با محتوای ارائه شده از سوی 
اجتماع��ی  ش��بکه های  در  بازاریاب ه��ا 
اس��ت. برهمین اس��اس یک مثال موفق 

از کارب��رد چنین ش��یوه ای کمپین برند 
 Frank آرایش��ی اس��ترالیایی ب��ه ن��ام
Body اس��ت. ای��ن کمپی��ن مربوط به 
جدیدتری��ن محص��ول ش��رکت یعن��ی 
کرم های ماس��اژ قه��وه بود. اس��تراتژی 
بازاریاب��ی  زمین��ه  در   Frank Body
این محص��ول اس��تفاده از بازاریاب های 
مج��رب به منظور تش��ویق مش��تریانش 
ب��ه تولید محت��وا ب��ود. به ای��ن ترتیب 
  Let’sBeFrank# نظیر  هش��تگ هایی 
و #TheFrankEffect  ب��ه زودی در 
اینس��تاگرام همه گی��ر ش��دند. ارائه این 
هشتگ ها از س��وی تیم بازاریابی شرکت 
در راس��تای تقویت انگیزه مشتریان برای 
اظهارنظر پیرامون تجربه شان در استفاده 
از محصول جدید Frank Body  بود. 

شاید برای شما این پرسش مطرح شود 
که نتیجه این اس��تراتژی چه بود. پاسخ 
س��اده و روش��ن اس��ت: بیش از 25هزار 
عکس بارگذاری ش��ده در اینستاگرام از 
س��وی کاربران و 350ه��زار فالوور برای 
اکانت رس��می ش��رکت در کمتر از یک 

سال. 
تأثیر ایجاد مسابقه

تجرب��ه نش��ان داده برگزاری مس��ابقه 
ب��ه منظ��ور معرف��ی محص��والت جدید 
ش��رکت ها همیش��ه توجه کاربران را به 
خ��ود جل��ب می کن��د. چنین ش��یوه ای 
هنگامی که با توصیه قبلی همراه ش��ود، 
قدرتی دوچندان خواهد یافت. منظور من 
ترکیب مسابقه با محتوای تولید کاربران 
اس��ت. تنه��ا کاری ک��ه ب��رای برگزاری 
مس��ابقه به صورت آنالین باید انجام داد، 
طراحی یک هش��تگ مناسب است. این 
هش��تگ باید به خوبی بیانگر پیام ش��ما 
ب��ه هم��راه عنصر جذابیت باش��د. در هر 
صورت مخاطب با مش��اهده هشتگ مان 
باید انگیزه کافی برای شرکت در مسابقه 

را پیدا کند. 
یک مثال فوق العاده در زمینه استفاده 
 The برن��د  اس��تراتژی  روش  ای��ن  از 
Body Shop  اس��ت. ای��ن غول حوزه 
ل��وازم بهداش��تی و آرایش��ی ب��ه هنگام 
رونمای��ی از س��ری جدی��د چای س��بز 
فوجی مس��ابقه ای با اس��تفاده از هشتگ 
برگزار کرد. در   HealthyMoment#
این مس��ابقه از کاربران درخواست تهیه 
تصاویری از لحظات س��الم زندگی ش��ان 
مطرح ش��ده بود. محدودی��ت یک روزه 
مسابقه حجم وسیعی از تکاپو را در میان 
مشتریان شرکت به راه انداخت. به عنوان 
  The Body Shop جایزه مس��ابقه نیز
بسته های رایگان چای جدیدش را میان 

کاربران برگزیده توزیع می کرد. 
 The Body Shop نتیج��ه مس��ابقه
افزای��ش  الی��ک،  50ه��زار  دریاف��ت 

200درصدی جذب مخاط��ب و افزایش 
225هزار نفری فالوورهای صفحه رسمی 

شرکت در عرض یک روز بود. 
نمایش کاربرد محصول

یک��ی از بهتری��ن راهکاره��ای جذب 
اینس��تاگرام نمایش ش��یوه  مخاطب در 
اس��تفاده و کارکرد محصوالت مان است. 
کل��ی  به ط��ور  و  اینس��تاگرام  کارب��ران 
ش��بکه های مجازی عالقه بس��یار زیادی 
به آگاهی از ش��یوه استفاده از محصوالت 
مختل��ف ب��دون نی��از ب��ه مراجع��ه ب��ه 
فروش��گاه یا صحبت با مسئول پشتیبانی 
شرکت ها دارند. برهمین اساس محتوای 
آموزش��ی مان باید کامال کاربردی و قابل 

فهم برای همگان باشد. 
در دنیای مد و پوشاک خرده فروشی ها و 
شرکت های طراحی لباس عالقه زیادی به 
نمایش محصوالت جدید در کنار یک دست 
کامل از لباس های دیگر دارند. بدین ترتیب 
عالوه بر معرفی محصول جدید ترکیب های 
خالقانه ای نی��ز به عنوان ای��ده در اختیار 
کاربران ق��رار می گیرد. یک نمونه موفق از 
کاربرد این شیوه ترکیبی مربوط به فروشگاه 
آنالین ASOS است. این فروشگاه به طور 
اختصاصی در زمینه عرضه پوشاک فعالیت 
دارد. برهمین اساس در اینستاگرام تمرکز 
خ��ود را روی معرفی محص��والت جدید از 
برندهای مختلف قرار داده اس��ت. ترکیب 
محصوالت مختل��ف از برندهای گوناگون 
 ASOS یکی از عادت های مدیران صفحه
است. نکته جالب عالقه وافر کاربران به این 

شیوه خالقانه است. 
نتیج��ه فعالیت خالقان��ه ASOS در 
اینس��تاگرام دریاف��ت 32ه��زار الیک و 
248 کامنت فقط در یکی از پس��ت های 
اخیرش اس��ت. بی تردید ای��ن آمار برای 
یک فروش��گاه بین المللی ک��ه در رقابت 
با غول های بس��یار بزرگی به سر می برد، 

موفقیت عظیمی محسوب می شود. 
شیوه دیگر برای نمایش محصوالت به 
کاربران اس��تفاده از افراد تأثیرگذار است. 
در این زمین��ه نیازی به خرج هزینه های 
کالن و همکاری با ستاره های دنیای هنر 
و ورزش نیس��ت. در حقیقت تأثیرگذاری 
اف��رادی که در س��طح محل��ی و محدود 
به فعالی��ت می پردازند، بس��یار بیش��تر 
از س��تاره های بین المللی اس��ت. یکی از 
تأثیرگذارهای محلی موفق »گری آکونا« 
نام دارد. وی به عن��وان فردی تأثیرگذار 
در اینستاگرام پست های خود را بر محور 
معرف��ی پوش��اک برندها مختل��ف اداره 
می کند. به منظور جذب مخاطب بیشتر، 
گری به عنوان مدل در صفحه اش فعالیت 
دارد. بدی��ن ترتیب کارب��ران محصوالت 
برنده��ای مختلف را در به صورت آنالین 
و در ت��ن یکی از ش��خصیت های نس��بتا 

مشهور مشاهده خواهند کرد. 
ع��الوه ب��ر پوش��اک، م��واد غذای��ی و 
رس��توران ها نیز در اینستاگرام حکمرانی 
وس��یعی دارن��د. برهمی��ن اس��اس اگر 
کس��ب وکارتان در حوزه تهیه غذاس��ت، 
بارگ��ذاری تصاوی��ری از پش��ت  صحن��ه 
رس��توران و غذاهای تان در اینس��تاگرام 

اقدامی منطقی خواهد بود. 
داستان تان را روایت کنید

خلق یک داس��تان جذاب با چاش��نی 
محصوالت ت��ان تأثی��ر فزاین��ده ای روی 
فرآین��د ج��ذب مخاط��ب دارد. به عالوه 
مطالعه یک متن ج��ذاب انگیزه کاربران 
ب��رای خرید از ش��ما را افزایش می دهد. 
خوش��بختانه این اس��تراتژی روی اغلب 
کس��ب وکارها قابل اجراس��ت. به عنوان 
 Charity: خیری��ه  مؤسس��ه  مث��ال 
آب  ارائ��ه  زمین��ه  در  فع��ال   ،Water
آش��امیدنی س��الم برای مناط��ق محروم 
و فقی��ر، ب��ه منظور دریاف��ت کمک های 
مردمی تصاویری جذاب به همراه داستان 
مرتبط با آن تصاویر را روی اکانتش قرار 

می دهد. 
مدیری��ت  نح��وه  در  تغیی��ر  ایج��اد 
اکانت های مان و داستان س��رایی پیرامون 
برند ش��رکت یکی از بهتری��ن راهکارها 
برای خل��ق جامعه کوچک مش��تریان و 
طرفداران اس��ت. یکی از اه��داف جالب 
در داستان س��رایی نمایش پش��ت صحنه 
کس��ب وکار اس��ت. این کار عالوه بر ارائه 
ارزش های ش��رکت، به طور واضح به فهم 
ماهیت برندتان از س��وی مش��تریان نیز 

کمک شایانی خواهد کرد. 
Apolis  یکی از موفق ترین برندها در 
حوزه داستان س��رایی اس��ت. این شرکت 
ک��ه در زمین��ه س��بک زندگی فعالی��ت 
دارد، محصوالت��ش را با اس��تفاده از مواد 
اولی��ه طبیعی تهیه می کن��د و در اختیار 
گروه ه��ای محلی در سراس��ر جهان قرار 
می دهد. اکانت رس��می این ش��رکت در 
اینس��تاگرام عالوه بر معرفی محصوالت 
آخری��ن  پیرام��ون  اخب��اری،  ش��رکت 
جلسات مدیران ارش��د به همراه تصاویر 
و ویدئوهای این نشس��ت ها نیز منتش��ر 
می کند. کاربران با مش��اهده این تصاویر 
به خوبی از عزم راس��خ برند در راس��تای 
ایج��اد تحول در س��بک زندگ��ی مردم 

سراسر جهان مطلع می شوند. 
از  دیگ��ر  یک��ی    Grace&Lace
برندهای موفق در زمینه داستان س��رایی 
اس��ت. این فروشگاه پوشاک با استفاده از 
افراد مشهور و حتی مردم عادی به عنوان 
مدل )ب��ه جای مانک��ن( موفق به جذب 
61هزار فالوور در زمانی اندک شده است. 
منبع: 
contentmarketinginstitute

راهکارهای مدرن برندها برای جذب مخاطب در اینستاگرام
6مورد از ملزومات حیاتی برای 
تهیه یک بروشور تبلیغاتی )1(

حت��ی در این دنیای دیجیتالی ک��ه ما امروزه در 
آن زندگی می کنیم، بروشور می تواند یکی از بهترین 
دوستان شرکت و کس��ب و کار شما باشد. بروشور 
می توان��د در هماهنگی و ارتباط ب��ا دیگر محتوای 
فروش ش��ما اثربخش واقع شود یا حتی به تنهایی 
عمل کند. عالوه بر آن، با وجود و توسعه فناوری های 
مختل��ف از قبیل فایل های پی دی اف، دیگر نیازی 
به چاپ کردن بروش��ور هم نیس��ت و یک نمونه از 
آن به راحتی قابل مطالعه روی یک تبلت، دس��تگاه 
رومیزی یا حتی گوش��ی تلفن همراه اس��ت. با این 
وجود، بدون برنامه ریزی دقیق، آماده س��ازی و اجرا، 
کل فرآیند مورد نظر می تواند عاملی برای هدر رفتن 

زمان و پول شما شود. 
بنابراین، ش��ش مرحله شرح داده شده در ادامه 
ای��ن مطل��ب را برای تهیه یک بروش��ور اثربخش 
دنب��ال کنید تا ب��ا آن به افزایش درخواس��ت ها، 
خریدها و حتی تکرار خرید مشتریان خود کمک 

کرده باشید. 
1- جایگاه بروشور خود را در فرآیند خرید 

بشناسید
محصول ش��ما، بازار و حتی رویکرد شما نسبت 
ب��ه چگون��ه فروختن، هم��ه و هم��ه فاکتورهای 
اصلی در چگونگی نگارش و تدوین بروش��ور شما 
محس��وب می ش��ود. ابت��دا تعیین کنی��د که این 
بروشور در کجای فرآیند خرید شما نقش آفرینی 

می کند: 
- بروش��وری که بعد از جلس��ه برای مش��تری 
بالقوه از خود به جای می گذارید: این بروشور باید 

تأکیدی باشد بر گفته های شما در این جلسه. 
- بروش��وری برای عرضه در نقطه فروش: مثال 
نوعی از بروش��ور که ممکن است در حین انتظار 
در صف بانک آن را بر می دارید. این نوع بروش��ور 
می توان��د برای افزای��ش عالقه و توج��ه و ایجاد 

پرسش در ذهن مشتری بالقوه استفاده شود. 
- بروشور برای پاسخگویی به سؤاالت مشتریان: 
مثال فرض کنید ش��خصی سؤالی را در مورد یک 
محص��ول مطرح می کند و ش��ما در پاس��خ یک 
بروش��ور را به ایمیل وی ارسال می کنید یا آن را 
در پیگیری ایمیلی یک مش��تری برای وی ارسال 
می کنی��د. این نوع بروش��ور باید بس��یار کامل و 
بسیط باش��د و هر نوع اطالعات ممکن را پوشش 

دهد. 
- ارس��ال مس��تقیم بروش��ور با پس��ت: در این 
مورد محتوای ش��ما برای بازاریابی ایمیلی کافی 
و مناس��ب است، اما به منظور تأکید و به اصطالح 
محکم کاری بیش��تر اقدام به ضمیمه کردن یک 
بروش��ور هم می کنی��د. اما در این م��ورد باید به 
دنبال راهکاری برای جذاب کردن آن هم باشید. 
- اب��زار حمایتی برای فروش: این نوع بروش��ور 
ش��بیه موردی اس��ت که بعد از جلسه با مشتری 
ب��رای وی باقی می گذارید، اما اغلب از این نوع به 
عنوان یک ابزار کمکی در حین جلسات معرفی و 

فروش استفاده می شود. 
2- بررسی کنید که آیا بروشور شما به تنهایی 

وارد میدان می شود یا خیر
برخی از شرکت ها دارای یک بروشور برای یک 
محصول هستند و دیگر چیزی در اختیار ندارند. 
برخ��ی دیگ��ر از بروش��ور خود در کن��ار دیگر 

محتوای تبلیغاتی استفاده می کنند. 
اگر در پی تهیه بروش��وری هستید که در کنار 
دیگر محتوای تبلیغاتی مورد استفاده قرار بگیرد، 
بای��د توج��ه کنید ک��ه محتوای آن باید توس��ط 

مسئوالن کمپین تبلیغاتی شما تهیه شود. 
به عنوان مثال، شما یک بسته تبلیغاتی پستی 
بدون عی��ب و نقص تهیه کرده ای��د. نامه معرفی 
شما دالیل کافی برای خریده شدن محصول شما 

توسط مشتری بالقوه را عنوان می کند. 
در ای��ن مورد نبای��د در فرآیند پیگیری خود از 
یک بروش��ور تک��راری که پیش از این در بس��ته 
پستی خود اس��تفاده کردید، استفاده کنید. چرا 
که پیش از مشتری را بالقوه را در رابطه با ارزنده 
بودن محصول خود قانع کرده اید. بروش��ور مورد 
نظر برای استفاده در این مرحله باید کامل کننده 
پیگیری شما باشد، نه اینکه تکرار کننده محتوای 

شما در گذشته باشد. 
3- مخاطب خود را بشناسید

پیش از این و در گام های قبل مش��خص کرده 
بودی��د که جایگاه بروش��ور مورد نظ��ر در کجای 
فرآیند خرید از ش��ما ق��رار دارد. پس نباید هدف 
گرفتن آن دس��ته از مش��تریان هدف را فراموش 
کنید. تصمیم بگیرید که این بخش از مش��تریان 
شما چه نیازهای اطالعاتی دارند و بروشور خود را 
بر اس��اس آن تنظیم کنید. شیوه نوشتن محتوای 
یک بروش��ور برای پاسخگویی به مشتری نباید با 
محتوای یک بروشور برای حمایت و پشتیبانی از 
فروش یکسان باشد. به یاد داشته باشید، محتوای 
مورد اس��تفاده مخت��ص آن دس��ته از مخاطبان 
تهی��ه کنید. اگر خیلی توضی��ح دهید، هیچ کس 
به خواندن آن ترغیب نمی ش��ود؛ اگر سعی کنید 
رضایت همه را کس��ب کنی��د، مطمئنا در نهایت 

رضایت هیچ کسی را جلب نخواهید کرد. 
ibazaryabi :منبع
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واقعیت تبلیغات )17(
تختخواب پروکراسیوس

پادشاه افسانه ای، پروکراسیوس، تختخوابی عجیب 
داش��ت. تمام مهمانان باید ب��ر روی این تخت جای 
می گرفتن��د. چنانچه مهمانی ق��دش کوتاه بود، او را 
به تخت می بس��تند و می کش��یدند، ک��ه البته نوعی 
ش��کنجه بس��یار دردناک است. سرنوش��ت مهمانان 
قد بلند بس��یار فجیع تر بود، پادشاه پای آنها را قطع 

می کرد. 
تئوری پرداز آلمانی که پیشتر معرفی شد و سلیقه 
ش��خصی اش به س��مت مکتب اروپای��ی آوانگارد نام 
تجاری احاطه شده توس��ط طراحی انتزاعی متمایل 
بود، چنین اتهامی را مطرح س��اخته اس��ت: شما در 
حال س��اخت تخت پروکراسیوس هستید.  او چنین 
ادام��ه می دهد: همه چیز باید در س��اختاری بس��یار 
تن��گ و باری��ک قرار گی��رد. افراد خ��الق در چنین 
فضایی دوام نخواهند آورد. به طرز استفاده از یو اس 
پ��ی در تبلیغات نگاه کنید. آنها چیزی جز جمالت و 

کلمات کوتاه و مختصر نیستند.  
این دوباره درکی اشتباه از واقعیت تبلیغات است. 
اوال، افراد در نقطه اوج کارنامه کاری خود موفق به 
طراحی یک یو اس پی عالی می شوند و برای این کار 
به خالقیت باالیی نیاز خواهند داش��ت. ثانیا، یو اس 
پی مثل یک کرم ابریش��م، در پیله ای تنگ و کوچک 

از کلمات قرار نمی گیرد. 
به یو اس پی، به چشم چیزی که در تبلیغات قرار 

می گیرد نگاه نکنید. 
یو اس پی مفهومی است که مصرف کننده از تبلیغ 

استخراج خواهد کرد. 

یو اس پی یک س��اختار تنگ و بسته نیست. هیچ 
تختخوابی وجود ندارد. یو اس پی نتیجه نهایی است. 
تمامیتی اس��ت که توس��ط تبلیغ منتش��ر می شود. 
روندی سیال و پویا است و به هیچ عنوان نباید آن را 
ترکیبی از عناصر س��اکن فرض کنیم. مفهومی است 
که اس��تخراج و دائما در ذهن مشتری تکرار خواهد 
ش��د. می توان یو اس پی را از طریق تصاویر پیچیده 
و عناصر کالمی نمای��ش داد و به همین دلیل، افراد 

خالق در این زمینه بسیار موفق تر خواهند بود. 
به این مثال ساده، شفاف و قدرتمند توجه کنید: 

ن��ان جادویی بدن ش��ما را از 12 جه��ت نیرومند 
خواهد ساخت! 

یا شاید یو اس پی به صورت پنهان در کلمات قرار 
گیرد. مثال، تبلیغ عالی کالیرول به این شکل بود: 

کرده یا نکرده؟ 
در مفه��وم کلی��ت این تبلیغ، توضیح��ی که برای 
خواننده ارائه می ش��ود، بسیار واضح تر است: چنانچه 
از کالیرول اس��تفاده کنید، دوس��تان ش��ما متوجه 
نخواهند ش��د که آیا شما موی خود را رنگ کرده اید 

یا خیر. 
کمپین��ی مش��ابه با اس��تفاده از یک ی��و اس پی 
کالس��یک ساخته شد و ش��رکت تونی هوم پرمننت 
موفق ش��د که در عرض چند س��ال تجارتی عظیم و 

قدرتمند ایجاد کند: 
کدام یک از این دوقلوها از تونی استفاده می کنند؟ 
یا ش��اید یو اس پ��ی، ترکیبی س��یال از کلمات و 
تصاویر باش��د، مثل تبلیغ داروی بزرگ آناسین، که 
در آن س��ه جریان حبابی به سمت سه جعبه در سر 
حرکت می کردند. در واقع تاکنون هیچکس موفق به 
ق��رار دادن این یو اس پی در قالب کلمات و جمالت 

نشده است. 
تنها سه شاخص وجود دارد: 

آیا تبلیغ پیش��نهادی ارائه می کند؟ آیا اس��تثنایی 
است؟ آیا قدرت فروش دارد؟ 

چنانچه تبلیغی دارای این س��ه ش��اخص باش��د، 
در تئ��وری، می تواند حتی بدون اس��تفاده از کلمات 
اق��دام به انتش��ار یک ی��و اس پی کند. جانس��ون و 
جانس��ون تبلیغی فوق العاده ساخته بود که در آن به 
تخم مرغی چسب زخم چس��بانده می شود و سپس 
در ظرف شیش��ه ای ش��فافی ح��اوی آب جوش قرار 
می گیرد. چنانچ��ه مصرف کننده از تبلیغ این مفهوم 
را برداش��ت کند که حتی آب ج��وش نیز باعث جدا 
شدن چس��ب نمی شود، یک یو اس پی بی کالم ارائه 

شده است. 
در واق��ع، چنانچه کلم��ات را در پیل��ه ای تنگ و 
کوچک قرار دهیم، تبلیغ حالتی مکانیکی پیدا کرده 
و درک آن بسیار دش��وار خواهد بود و قدرت ارائه و 

فروش نیز کاهش خواهد یافت. 
reality in advertising منبع: کتاب
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تقویت وفاداری با پاداش به 
مشتریان همیشگی

در سال 1983 شرکت پان آمریکن ایرالینز اولین 
برنامه مس��افران همیش��گی هوایی را اب��داع کرد و 
به اجرا گذاش��ت. این تبلیغات پیش��بردی بازرگانان 
را نش��انه رفت��ه ب��ود و آن��ان را قادر می س��اخت بر 
اس��اس مجموع مس��افت هایی که پرواز کرده بودند 
از ش��رکت هواپیمای��ی مربوط ادع��ای جایزه کنند. 
سامانه امتیازدهی این برنامه بر مبنای مسافت پرواز 
برحس��ب مایل و جایزه مش��تریان نیز بلیت رایگان 
هواپیما بود که با درجات خدماتی مختلف در اختیار 

آنان قرار می گرفت. 
پس از آغاز این برنامه پیش��بردی، شرکت امریکن 
ایرالینز از مقبولیت بس��یار زیاد آن در شگفت ماند. 
چیزی نگذش��ت که سایر ش��رکت های هواپیمایی، 
ناگزی��ر از تقلید ای��ن برنامه، برنامه مش��ابه خود را 
به اجرا گذاش��تند. هرکدام از این شرکت ها امیدوار 
بودند با برنامه مسافران همیشگی شان که با نام های 
تج��اری برجس��ته ای همچ��ون A advantage یا 
mileage plud عرضه می شد، بتوانند مسافران را 
تش��ویق به وفاداری کنند. البته بسیاری از مسافران 
تجاری در بسیاری از این برنامه ها شرکت می کردند. 
این موضوع عمال باعث می شد به مرور اثربخشی این 
فعالیت تبلیغاتی - پیش��بردی، ب��رای هریک از این 

شرکت ها، کاهش فراوانی داشته باشد. 
شرکت های هواپیمایی برای افزایش جاذبه برنامه 
خود با ش��رکت های مس��افربری محلی، بین المللی، 
بعض��ی از هتل ه��ا و مؤسس��ات کرای��ه اتومبی��ل 
توافق نامه ه��ای هم��کاری متقابل امض��ا کردند. در 
چارچوب این توافق نامه ها، مشتریان با توجه به طول 
سفر خود، تسهیالت مختلفی دریافت می کردند که 
همگ��ی به نح��وی با س��فر در ارتباط ب��ود. پس از 
گذشت اندک زمانی آنچه ش��رکت امریکن ایرالینز 
به عنوان پیش��بردی یک س��اله معرفی ک��رده بود به 
قسمت دائمی ساختار بازاریابی حرفه ای هواپیمایی 

تبدیل شد. 

به عن��وان  آمریکای��ی،  هواپیمای��ی  ش��رکت های 
ابزار مدیریت تقاضا و برای تش��ویق گردش��گری در 
مس��یرهای کم تردد به مرور، پاداش طول سفر را به 
دو تا س��ه برابر افزایش دادن��د. ازجمله راهبردهای 
معمول��ی یک��ی آن بود ک��ه پاداش ها به جای س��فر 
یکسره، به س��فر با توقف یا سفر در فصل کم تقاضا 
که صندلی های هواپیما خال��ی بود تعلق می گرفت. 
بعضی از ش��رکت های هواپیمایی، ب��رای اختصاص 
ندادن صندلی رایگان در فصل پر تقاضا، در ایام کم 
تقاضا شرایط بازخرید سخاوتمندانه ای را به مورداجرا 
می گذاش��تند و حتی بعضی از این ش��رکت ها، برای 
عدم اس��تفاده دارندگان بلیت های رایگان از صندلی 
هواپیما در ایام کریسمس یا سال نو سعی می کردند 

حضور خود را در این ایام کم رنگ تر کنند. 
راهبرده��ای رقابتی اغلب پاداش طول س��فر را به 
همراه داش��ت. ناگهان در مس��یرهای خاصی جنگ 
پاداش س��فر درمی گرفت. شرکت پان امریکن شاتل 
در اواس��ط ده��ه 1980 و در اوج جن��گ رقابتی با 
نیویورک ایر بر س��ر مسیر پرس��ود 230 مایلی خط 
هوای��ی نیویورک - بوس��تون، برای مس��افران خود 
پاداش ویژه ای در نظر گرفت. ازجمله بلیت یکس��ره 
در مقابل 2000 مایل س��فر و دوسره رفت وبرگشت 
ی��ک روزه در مقابل 5000 مایل س��فر. پاداش طول 
س��فر ش��امل هر دو نوع بلیت درجه 1 و 2 ش��د. از 
همین جوایز نیز برای تشویق مسافران به اظهارنظر 
درباره خدمات جدید هوایی یا مشارکت در تحقیقات 
بازار نیز استفاده می ش��د. در این زمینه، بسیاری از 
ش��رکت های هواپیمایی بین المللی مجبور شدند از 
برنامه پاداش به مس��افران همیشگی استفاده کنند. 
این شرکت ها از برنامه های طول سفر برحسب مایل، 
ابتدا برای رقابت با خطوط هوایی آمریکا و بعد برای 

رقابت با همدیگر استفاده کرده اند. 
hormond :منبع
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انتش��ار چندباره محتوا در ش��بکه های 
اجتماع��ی ب��ه وضعیتی اش��اره دارد که 
در آن ی��ک نوع پس��ت در ی��ک یا چند 
پلتف��رم مختل��ف ب��ه ص��ورت  تکراری 
بارگ��ذاری می ش��ود. درس��ت مانند هر 
ع��ادت بد دیگ��ری چنی��ن فعالیتی نیز 
وسوسه انگیز است. در هر صورت شما در 
زمین��ه تهیه محتوا، صرفه جویی در زمان 
و س��هولت بارگذاری مطالب گام بلندی 
را بر خواهید داش��ت. ب��ا این حال منافع 
ظاهری این شیوه در کوتاه مدت به هنگام 
مقایس��ه با ضررهای بلندمدتش به هیچ 

وجه توجیه پذیر نیست. 
در این مقاله میش��ل س��یکا به بررسی 
ضرورت های توقف انتش��ار همزمان یک 
محت��وا در ش��بکه های اجتماعی متعدد 
پرداخته اس��ت. اگر برای هویت و شهرت 
برندتان ارزش قایل هستید، مطالعه ادامه 
مقاله به شما کمک ش��ایانی در راستای 
پرهیز از این شیوه بازاریابی خواهد کرد. 

چرا نباید یک محتوا را در 
شبکه های اجتماعی مختلف منتشر 

کنیم؟ 
در  پس��ت  ی��ک  گس��ترده  انتش��ار 
مانن��د  درس��ت  مخل��ف  پلتفرم ه��ای 
اس��تفاده از سرویس ترجمه گوگل است. 
ریس��ک اصلی در اینج��ا دریافت نتیجه 
عجیب وغری��ب خواهد ب��ود. در حقیقت 
با توسعه شبکه های اجتماعی پست های 
ش��ما در هرکدام از پلتفرم ها باید با زبان 
مرسوم آن هماهنگی داشته باشد، در غیر 
این صورت هرگز ش��انس جذب مخاطب 
و برق��راری مکالمه با کاربران را نخواهید 

داشت. 
المان هایی نظیر طول کپش��ن، فرمت 
عکس و کارب��رد واژگان برای هر پلتفرم 
متفاوت اس��ت. برهمین اس��اس انتش��ار 
پست های یکسان تنها با چاشنی شانس 
و اقب��ال بس��یار بلند ش��ما را به س��وی 
اهداف تان خواهد برد. به عالوه بس��یاری 
از ش��بکه های اجتماعی نیازمند ویرایش 

ویژه پس��ت ها هس��تند. به این ترتیب از 
نظر نرم افزاری نیز انتش��ار پس��تی واحد 
به قیم��ت کاهش ش��دید کیفی��ت کار 
تمام می شود. به عنوان مثال اینستاگرام 
اکانت های مختلف  امکان همگام س��ازی 
کاربران در شبکه های اجتماعی گوناگون 
را می ده��د. به این ترتی��ب می توانیم به 
صورت خودکار پست اینستاگرامی  مان را 
در پلتفرم های دیگر نیز بارگذاری کنیم. 
با این حال هیچگاه جلوه پس��ت های مان 
در س��ایر پلتفرم ها ش��بیه ب��ه محتوای 
اصل��ی در اینس��تاگرام نخواه��د بود. در 
این زمین��ه بارگ��ذاری لین��ک به جای 
عکس در پلتفرم های دیگر تنها بخش��ی 
از مش��کالت سیستم خودکار اینستاگرام 
به حس��اب می آید. به این ترتیب فرصت 
جذب مخاطب از طریق جلوه های بصری 
برای برند ما از بین می رود. همانطور که 
مشاهده می شود، استفاده از الگوی »یک 
پس��ت برای همه پلتفرم ها« قمار بزرگی 

است. 
اگ��ر خود را جای کارب��ران قرار دهیم، 
آنه��ا در همه ش��بکه های اجتماعی یک 
نوع س��لیقه و عادت یکس��ان ندارند. در 
حقیق��ت کارب��ران ی��ک پلتف��رم نیز در 
بس��یاری از موارد دارای تف��اوت دیدگاه 
هس��تند. به عن��وان نمون��ه لینکدین به 
طرز چش��مگیری کاربران مرد بیش��تری 
دارد. همچنی��ن میانگین س��نی کاربران 
این ش��بکه نیز باالی 30س��ال است. در 
نتیجه به احتمال زیاد فالوورهای شما در 
فیس بوک تفاوت آش��کاری با فالوورهای 
توییتر یا اینستاگرام تان خواهند داشت. 

تفاوت کاربران در شبکه های اجتماعی 
مختلف نقایص کار برندها را به س��رعت 
آشکار خواهد کرد. به این ترتیب کاربران 
توییتر در صورت مش��اهده کپش��ن های 
ناقص و لینک تصاویر به خوبی از بازنشر 
پس��ت های شرکت از اینس��تاگرام مطلع 
خواهن��د ش��د. نتیجه این ام��ر بی تردید 
دلس��ردی مخاطب ها و کاهش شمارشان 

است. 
تردی��دی نیس��ت که ذخی��ره زمان با 
انتشار چندباره پست ها ارزش بی اعتمادی 

را  مخاطب های م��ان  توج��ه  کاه��ش  و 
ندارد. در هر صورت، مخاطب احس��اس 
بی توجهی ما به فرآیند بازاریابی و ارتباط 
با مش��تری را خواهد ک��رد. در بازاریابی 
چنین وضعیتی به شکس��ت کامل وجهه 

عمومی برند تعبیر می شود. 
چرا نباید یک پیام را پلتفرمی واحد 

بازنشر کرد؟ 
درس��ت همانطور که نباید یک پس��ت 
را در چند ش��بکه اجتماعی منتشر کنیم، 
پرهیز از بازنش��ر چندباره یک محتوا در 
پلتفرمی واحد نیز دارای اهمیت اس��ت. 
هم��ه ما اف��رادی را می شناس��یم که در 
مهمانی های مختلف داس��تانی تکراری را 
دوب��اره و دوباره نقل می کنند. نتیجه کار 
برخاستن و بی توجهی حاضران به محض 
ش��روع داس��تان فرد موردنظر است. اگر 
یک نوع محت��وا را چندین بار در توییتر 
یا لینکدین منتشر کنید، سرنوشتی بهتر 
از فرد مذک��ور در مهمانی ها انتظارتان را 

نخواهد کشید. 
عالوه بر اطالع کاربران از بازنشر محتوا، 
پلتفرم های مختلف نیز سیس��تم هایی در 
راس��تای جلوگیری از انتش��ار پیام های 
تک��راری راه ان��دازی کرده ان��د. بی تردید 
موفق ترین شبکه  اجتماعی در این زمینه 
توییتر است. این غول اینترنتی به منظور 
جلوگیری از رواج تولید پیام های اس��پم 
اجازه بازنشر بیش از دوبار یک توییت را 
به برندها و صفحات پرمخاطب نمی دهد. 
هدف از این اقدام نیز کامال واضح اس��ت: 
در  کارب��ران  نارضایت��ی  از  جلوگی��ری 

طوالنی مدت. 
در مقام نتیجه گیری بارنش��ر محتوای 
یکس��ان در ش��بکه ای واح��د ع��الوه بر 
خط��ر کاهش مخاطب ه��ا م��ا را با تیم 
فنی آن پلتفرم نی��ز روبه رو خواهد کرد. 
به منظور پیش��گیری از چنین رس��وایی 
رعایت قوانین ضد اس��پم ضروری به نظر 
می رس��د. بازیابی اقدامی پس��ندیده در 
خصوص زباله ها، جیب سرپرس��ت خانوار 
و حتی کره زمین اس��ت. با این حال در 
بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی 
چنین عادتی بسیار خطرناک خواهد بود. 

به جای بازنشر محتوا چه باید کرد؟ 
راه��کار جایگزین س��اده اس��ت: ایجاد 
محتوای ویژه برای هر پلتفرم و بارگذاری 

آنها. 
تهی��ه محتوای ویژه ب��رای هر پلتفرم 
نبای��د باع��ث کاهش روند ع��ادی ما در 
ش��بکه های اجتماعی ش��ود. در واقع در 
کن��ار خلق محت��وای اختصاص��ی باید 
س��رعت بارگ��ذاری پس��ت ها را نیز به 
شیوه س��ابق حفظ کرد. بی تردید ایجاد 
پست های جدید برای هر پلتفرم دشوار 
به نظر می رس��د. با این ح��ال نیازی به 
ایج��اد تغیی��رات بنیادی��ن ب��رای خلق 
محتوای جدید در ش��بکه های اجتماعی 
مختلف نیس��ت. ایجاد تغییرات ظاهری 
محدود به همراه تغییر متناسب ماهیت 
پیام ب��ه اندازه کاف��ی تأثیرگذار خواهد 

بود. 
برن��د Warby Parker ب��ه عن��وان 
یک��ی از بزرگ ترین خرده فروش��ی ها در 
زمین��ه عینک ب��ه خوبی محت��وای خود 
در ش��بکه های اجتماع��ی را با ش��رایط 
پلتفرم ه��ا گوناگون س��ازگار می کند. به 
عن��وان مثال خب��ر تغییر دکوراس��یون 
ش��عبه تگزاس ای��ن برن��د در توییتر در 
قالب یک عکس منتش��ر شد. با این حال 
اکانت اینس��تاگرام Warby Parker با 
اس��تفاده هوشمندانه از قابلیت بارگذاری 
چندعک��س و فیل��م در یک پس��ت 10 
تصوی��ر زیب��ا را در اختیار کارب��ران قرار 
داد. براین اساس تیم بازاریابی شرکت به 
جای بارگذاری تصویر دکوراسیون جدید 
تمام مراحل فرآیند تغییر و تحول را برای 

کاربران به نمایش درآورد. 
گاه��ی اوقات حت��ی نیازی ب��ه تغییر 
در  بارگ��ذری  ب��رای  محت��وا  ش��گرف 
پلتفرم های مختلف نیس��ت. در حقیقت 
برخ��ی ویرایش های جزئی، یک پس��ت 
کام��ال فاجعه ب��ار را تبدیل ب��ه موفقیتی 
ب��زرگ برای صاحب اکان��ت خواهد کرد. 
نکته مهم آش��نایی با فض��ای خاص هر 

شبکه  اجتماعی است. 
ادامه دارد. . . 
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چرا نباید یک پست  را در چند پلتفرم اجتماعی مختلف بارگذاری کرد؟ 

انتشار محتوای یکسان در شبکه های اجتماعی ممنوع )1( آیا پادکست سازی قلمرو بعدی 
بازاریابی است؟ 

اگر محتوای بصری بازاریابی شما کارایی سابق خود را از 
دست  داده است، شاید وقت آن رسیده که محتوای صوتی 

را هم در برنامه های خود بگنجانید. 
این روزها افرادی که ترددهای طوالنی بخشی از زندگی 
آنها است، فهرست پادکست های موردعالقه خود را تنظیم 
می کنند و بیش��تر مصرف کنندگان نیز به تاک ش��وهای 
آنالین روی آورده اند. طبق آمار مؤسسه Statista، تا سال 
2021 تعداد مشترکین پادکست، رشد بسیار چشمگیری 
خواهد داش��ت )بیش از 100 میلیون نفر تنها در کش��ور 

آمریکا(.
درحالی که نرخ عالقه مندان به پادکست ها، در طول یک 
س��ال گذشته چندین برابر ش��ده و با توجه به پیش بینی 
پیشرفت آتی این حوزه، پادکست ها به سرعت به یک کانال 

بازاریابی ماندگار تبدیل می شوند. 
چرا پادکست ها هر روز محبوب تر می شوند؟ 

در چند سال اخیر، پادکست ها به شدت محبوب شده اند 
و علت آن هم توس��عه فناوری های موبایل است. مردم هر 
روز بیش��تر از دسکتاپ فاصله می گیرند و کارهای خود را 
با تلفن همراه شان انجام می دهند. چنان که شاهدیم حتی 
موتورهای جس��ت وجو نیز الگوریتم های خود را با اولویت 
تلفن همراه تغییر می دهند تا کس��ب وکارها بتوانند روی 
بهینه سازی پلتفرم های خود متمرکز شوند. همچنان که 
مردم بیشتر و بیشتر به دستگاه موبایل خود تکیه می کنند، 
دسترسی، دانلود و شنیدن پادکست ها نیز آسان تر می شود. 

آن هم در هر زمان و شرایطی که باشید. 
یکی دیگ��ر از علل محبوبیت پادکس��ت ها، محدودیت 
وقت مردم اس��ت. درحالی که برنامه های ما هرروز شلوغ تر 
می شود، وقت کمتری برای کتاب خواندن یا حتی تماشای 
یک سریال تلویزیونی پیدا می کنیم. ما می خواهیم هم زمان 
کارهای متعددی انجام دهیم و وظایف بیشتری را به پایان 
برسانیم. مزیت پادکست این است که در زمان رفت و آمد، 
انجام کار، کارهای خانه و بسیاری از مواقع دیگر، می توان 

به آن گوش داد. 
حاال نه تنها پیدا کردن و دسترس��ی به پادکس��ت های 
مختلف س��اده تر ش��ده، بلکه تولید پادکس��ت نیز بسیار 
راحت ت��ر از قبل اس��ت. تجهیزات موردنیاز برای انتش��ار 
باکیفی��ت، در دس��ترس و مقرون به صرفه اس��ت. به عالوه 
به راحتی می توانید یک وب سایت مناسب و محبوب برای 

میزبانی پادکست خود بیابید. 
پادکست ها چگونه بازاریابی را متحول می کنند؟ 

همه ما ش��عار اصل��ی بازاریاب��ی محتوا را ش��نیده ایم: 
»Content is king«. ای��ن عبارت مت��داول حتی اگر 
کلیش��ه ای هم به نظر برسد، هنوز حقیقت دارد. بسیاری 
از کس��ب وکارها محتوای ارزش��مند خود را به طور منظم 
در وبالگ ه��ای تخصصی ش��رکت منتش��ر می کنند، اما 

پادکست ها این جریان را تغییر می دهند. 
با پادکس��ت ها، ما دیگر نیازی به پس��ت های نوشتاری 
وبالگ نداریم )هرچند برخی از وبالگ ها متن پادکست ها 
را منتش��ر می کنند(. درواقع پادکست ها به کسب وکارها 
اجازه می دهند فارغ از الزامات نگارشی، محتوایی باکیفیت 
و مرتبط را به مخاطبان عرضه کنند. پادکست ها الهام بخش 

مکالمات هستند، درحالی که وبالگ ها محرک تفکرند. 
پادکس��ت ها به فرآیند آگاهی از برند و اعتباربخش��ی و 
اعتمادسازی میان مردم کمک می کنند. افرادی که به یک 
پادکست گوش می دهند، فرصت خوبی پیدا می کنند که 
در مورد آن موضوع با دیگران به بحث و گفت وگو بنشینند. 
این ویژگی، مزیت انحصاری پادکس��ت س��ازها محسوب 
می شود. آنها می توانند با همین روال نام برندهایی را میان 
م��ردم معروف کنند که پیش  از این، کس��ی از وجود آنها 
باخبر نبود. به گفته متخصصین، س��ه تا پنج سال آینده 
دوران طالیی پادکس��ت فرامی رسد و حداقل یک میلیارد 

نفر در سراسر دنیا، شنونده پادکست خواهند بود. 
به طور خالصه، ب��رای س��رمایه گذاری و بهره برداری از 
مزایای آتی پادکست، هیچ زمانی مناسب تر از امروز نیست. 
چگونه پادکست سازی را در استراتژی بازاریابی 

خود به کار بگیرید
گرچه ش��اید پادکست استراتژی مناس��بی برای همه 
صنایع نباش��د، اما اغلب کس��ب وکارهایی که مارکت ناب 
خود را پیداکرده اند می توانند از مزایای آن استفاده کنند. 
اگر کسب وکار ش��ما در یک زمینه خاص و انحصاری کار 
می کن��د، می توانید با توجه به نکات زیر، پادکس��ت را در 

استراتژی بازاریابی خود لحاظ کنید: 
س��رمایه گذاری روی تجهی��زات باکیفیت: پیش��رفت 
تکنولوژی و تسهیل دسترسی باعث شده ابزار و تجهیزات 
موردنیاز پادکست سازی، به راحتی و با قیمتی مناسب در 
دسترس عالقه مندان قرار بگیرد. پس هیچ توجیهی برای 

ارائه بی کیفیت محتوا وجود ندارد. 
ارائه مداوم محتوای مرتبط و آگاهی بخش: به احتمال زیاد 
مصرف کنن��دگان از محتوای آموزش��ی و س��رگرم کننده 
استقبال می کنند، اما این محتوا باید فعالیت برند شما را 
نیز پوش��ش دهد. تولید محتوای باکیفیت مستلزم زمان، 
برنامه ریزی و تحقیق و توس��عه اس��ت. شما باید خودتان 
را متعه��د بدانید ک��ه مطالب ب��اارزش و پرمفهومی را به 

شنوندگان ارائه دهید. 
از یک پلتفرم مناس��ب اس��تفاده کنید: در حال حاضر 
پلتفرم های متنوعی برای انتش��ار پادکس��ت وجود دارد، 
ام��ا ش��ما باید پلتفرم��ی را پی��دا کنید ک��ه از صنعت و 
کس��ب وکارهای مرتبط با ش��ما میزبانی می کند و اغلب 
مش��تریان و مخاطبان ش��ما به آن مراجعه می کنند. اگر 
مخاطبان به پلتفرم دیگری رجوع کنند، همه تالش های 

شما در این زمینه بی فایده خواهد بود. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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چرا مدیران موفق هرگز نمی گویند 
من متاسفم، نمی دانستم

ی��ک درس مهم در ش��یوه توضی��ح دادن چگونگی 
سوءاستفاده هاروی وینشتاین توسط مدیران برجسته 
صنایع سرگرمی زیر نظر آنها، وجود دارد. برای آشنایی 
با درس��ی که از این رسوایی می توان گرفت با ما همراه 

باشید. 
توضیحات مدیران ارش��د عموما به دو دسته تقسیم 

می شوند: 
من متاسفم، نمی دانستم. 

من متاسفم که نمی دانستم. 
یک تغییر ساختاری در جمله تفاوت بسیار زیادی در 

معنا ایجاد می کند. 
اولین بیانیه که یکی از مهم ترین آنها در بین همکاران 
وینشتاین اس��ت، نوعی عذرخواهی است، که در اصل 
عذرخواهی نیس��ت. ای��ن بیانیه به طور عمده نش��ان 
می ده��د که من بی گناه هس��تم، بنابراین با من کاری 

نداشته باشید. 
بیانی��ه دوم می گوید ک��ه به نظر می رس��د که من 
اولویت هایی را باید بررس��ی کنم و بعضی مشکالت را 

باید حل کنم، لطفا صبر داشته باشید. 
در مورد اول، مدیر از این ساختار به عنوان یک سپر 
و یا پوشش استفاده می کند. شاید آنها مشکوک بودند 
که وینشتاین مشکل ساز است، اما نمی دانستند که در 
این حد مشکل س��از است. شاید آنها چیزهایی شنیده 
بودند، اما باید بر اس��اس ش��نیده ها و شایعات کسی را 

تحت فشار قرار داد؟ 
در بیانیه اول، مدیر مس��ئولیت پذیری قانونی را انکار 

می کند. 
در بیانیه دوم، مدیر مس��ئولیت اخالقی را می پذیرد. 
هرچه مدیران، بیشتر پاسخگویی قانونی را انکار کنند، 
تمای��ل آنها به نادیده گرفتن پاس��خگویی اخالقی نیز 

بیشتر می شود. 
در اکث��ر صنایع و اغلب س��ازمان ها، مدیران ارش��د 
نمی توانند همه چیز را بدانند. حتی برای تالش کردن 
برای دانستن همه چیز، باید از تاکتیک هایی مخصوص 
ک.گ. ب )دس��تگاه جاسوسی و پلیس مخفی شوروی 

سابق( استفاده کرد. 
مدیران اغلب نمی خواهن��د همه چیز را بدانند، زیرا 
این اطالعات تعهدی را ایجاد می کند تا آش��فتگی های 
متعددی را در زمان بسیار کم مورد خطاب قرار دهند. 

آنها باید ارجحیت رده بندی شده ایجاد کنند. 
بر این اس��اس، هر سازمان سیستم ها و فرهنگ های 
خ��ود را ایجاد می کن��د تا اطالعاتی را ک��ه به مدیران 
ارشدش��ان می رسد کنترل کنند و در اغلب سازمان ها، 
حت��ی معابد مقدس، سیس��تم اطالعات��ی را به مدیر 
می رس��اند که مانع سودآوری می شوند و آن اطالعات، 

رشد عددی و مالی هستند. 
عالوه بر این، شناسایی افرادی که بد هستند و ممکن 
اس��ت فرهنگ و یا اخالق شرکت را خراب کنند، بسیار 
دش��وار است. این به این دلیل است که این بازیگران بد 
اغل��ب در عم��ل در مقابل افراد مهم ب��ه خوبی همانند 
یک فرش��ته ایفای نقش می کنن��د. آنها معموال به طرز 
ماهران��ه ای افراد هم س��طح و باالتر از خ��ود را مدیریت 
می کنند و دور از چش��مان رؤس��ا، همکاران یا اعضای 
هیأت مدیره که می توانند آنها را اداره کنند، از زیردستان 

خود سوءاستفاده کرده و با آنها بد رفتاری می کنند. 
به عبارتی دیگر، مدیران باید به طور عمد این افراد دو 

رو و ریاکار را پیدا و آنها را مجازات کنند. 
شکست در انجام این کار در هر بخش و حرفه فراگیر 
اس��ت، اما این اتفاقات ب��ه ندرت به دلیل کینه توزی یا 
بدخواهی رخ می دهد، اغلب این اتفاقات بیشتر به دلیل 
حس فشار بیش  از حدی که بر روی آنها است و انتخاب 
تمرکز بر روی چیزی که بیشتر باعث خوشحالی و کمتر 

باعث ناراحتی شان می شود، اتفاق می افتد. 
مدی��ران قدرتمن��د چگونه از چنین شکس��ت هایی 
اجتن��اب می کنند یا چگونه هنگام��ی که متوجه آنها 
شدند بر آنها غلبه می کنند؟ باز هم مهم است به خاطر 
داش��ته باشید که شما نمی توانید همه چیز را بدانید و 
احتماال هم نباید همه چیز را بدانید. ش��ما باید به طور 
مداوم اعتراف به ندانستن موضوعات مختلف کنید. اما 
کاری که ش��ما با آن اعتراف انجام می دهید و شیوه ای 
که آن را بیان می کنید تأثیرات اساس��ی خواهد داشت 
زیرا این اعتراف نش��ان می دهد که آیا ش��ما می توانید 
پس از اختالفات اعتماد درون سازمان خود را به دست 

آورید یا خیر. 
مهم ت��ر از همه، مدیران باید هدف بازنگری و تنظیم 
روش  های ارجحیت رده بندی، کنترل و ارزش اطالعاتی 

را که به آنها می رسند بیان کند. 
این کار نیز به راحتی انجام پذیر نیست. انگیزه طبیعی 
باب وینشتاین از بررسی و به چالش کشیدن دقیق رفتار 
برادر خود چیس��ت؟ انگیزه طبیعی عوامل و همکاران 
دیگر از اخطار دادن به دیگران برای جلوگیری از آسیب 

دیدن آنها توسط افرادی مانند وینشتاین چیست؟ 
انگیزه بسیار بیشتری برای نادیده گرفتن این اعمال 
وجود دارد، زیرا اولویت پیش فرض برای اکثر سازمان ها 
محافظت از افراد پول ساز، تولیدکنندگان و افراد داخلی 

است.  
درنهای��ت م��ا بای��د س��اختار جمله من متاس��فم، 
نمی دانس��تم را به من متاس��فم که نمی دانستم تغییر 
دهی��م و به طور ملموس مس��ئولیت پذیر باش��یم. این 
احتماال درس��ی است که می توان از رسوایی وینشتاین 

گرفت. 
Forbes/ucan :منبع 

نقش مدیریت برای بس��یاری 
از اف��رادی که ب��رای اولین  بار 
به این نقش دش��وار فراخوانده 
ش��ده یا ارتق��ا یافته ان��د و تنها 
قال��ب  در  کم��ی  حمای��ت  از 
آم��وزش و مربیگ��ری برخوردار 
بوده اند، حوزه خطرناکی  اس��ت. 
هن��گام مواجهه ب��ا چالش های 
گرفت��ن  به عه��ده  در  جدی��د 
مس��ئولیت کار دیگ��ران، برای 
مدی��ران ت��ازه کار فرصت ه��ای 
فراوانی برای اش��تباه و شکست  
به وجود می آید. درس��ت اس��ت 
ک��ه تجربه قبل��ی در نقش های 
مانن��د  رهب��ری  غیررس��می 
مدیری��ت محصول ی��ا مدیریت 
اما  پ��روژه کمک کننده اس��ت، 
همچن��ان کارهای زیادی وجود 
دارد ک��ه مدیر جدی��د باید یاد 
بگی��رد و در مراحل اولیه نقش 
خود اجرای ش��ان کند. با اعتقاد 
به اینکه داش��تن پیش  آگاهی از 
خطرات در ه��ر زمینه ای، ما را 
قادر می س��ازد خ��ود را در برابر 
آنه��ا تجهیز کنی��م، در اینجا با 
10 اشتباه ش��ایعی که مدیران 
جدی��د در آغ��از دوران تصدی 
خود مرتکب می ش��وند و نکاتی 
ب��رای اجتن��اب از آنه��ا آش��نا 

می شویم. 
1- احساس می کنند باید 

»همه چیز دان« بودن خود را 
اثبات کنند 

ممکن است با تخصص فنی و 
کارکردی خود توجه مدیر ارشد 
را جلب کرده باش��ید، اما اکنون 
رس��یده اید،  مدیری��ت  ب��ه  که 
وق��ت آن رس��یده ک��ه تمرکز 
خود را روی کم��ک به پرورش 
دیگری  کارک��ردی  متخصصان 
بگذاری��د. بل��ه، مهارت هایی که 
ش��ما را به این نقش رسانده اند، 
کمک��ی در رس��یدن ش��ما به 
موفقی��ت نخواهن��د ک��رد. کار 
ش��ما این است که از تالش های  
دیگران و از رشد و پرورش آنها 
پش��تیبانی کنید و هدایت همه 
فعالیت ه��ای کاری را ب��ه عهده 
بگیری��د، نه اینکه عم��ال مانند 

یک متخصص کار کنید. 
تمرکزت��ان بر خلق متخصص 

باشد، نه اثبات تخصص خود. 
2- سعی در نشان دادن 

مدیریت خود دارند 
افرادی ک��ه به تازگی به مقام  
قدرت می رسند، اغلب احساس 
می کنن��د هم��ه بای��د از قدرت 
آنها خب��ردار ش��وند. غریزه تان 
می گوی��د همه ج��ا ج��ار بزنید 
»م��ن رئیس ش��ده ام«، اما این 
کار اشتباه اس��ت. مردم متوجه 
می ش��وند ش��ما به تازگی مدیر 
شده اید. آنها به دنبال راهنمایی، 
هدایت و کمک هستند نه اظهار 
قدرت ش��ما. در واقعیت، اجبار 
کردن افراد به اینکه بدانند شما 
رئیس هس��تید، قدرت و اعتبار 
ش��ما را در نظ��ر اعض��ای تیم 

تضعیف می کند. 

در برابر وسوس��ه اعالم »من 
و  مقاوم��ت  ش��ده ام«  رئی��س 
به ج��ای آن، ب��ر جل��ب اعتماد 
اعض��ای تیم جدیدت��ان تمرکز 

کنید. 
3- یک شبه همه قوانین را 

تغییر می دهند 
این تصور که هرکاری که قبل 
از ش��ما انجام شده اشتباه بوده 
اس��ت، اعتبارتان را زیر س��ؤال 
می برد. یادتان باشد اعضای تیم 
شما بخش��ی از ایجاد فرآیندها 
بوده اند  رویکردهای گذش��ته  و 
و محکوم ک��ردن آن رویکردها، 
بی احترامی ی��ا حتی توهین به 

آنها محسوب می شود. 
به جای اینک��ه بر پیدا کردن 
از  کنی��د،  تمرک��ز  اش��تباهات 
اعضای تی��م جدیدتان بخواهید 
تغییرات��ی را ک��ه ب��ه کارآمدتر 
و مؤثرت��ر ش��دن ام��ور کمک 

می کنند شناسایی کنند. 
4- از اعمال هرگونه تغییر 

می ترسند 
در نقطه مقابل مدیر جدیدی 
که انگیزه نادرس��تی برای تغییر 
می پروراند،  س��ر  در  همه چی��ز 
مدیر ت��ازه کاری قرار دارد که از 
تغییر می هراسد. چنین مدیری 
در برخ��ورد ب��ا اعض��ای تیم و 
فرآینده��ا بس��یار محتاط عمل 
می کند و به ش��دت نگران است 
مبادا با پیشنهاد تغییرات کسی 

را عصبانی کند. 
اتخ��اذ  مس��ئول  را  خ��ود 
از  بدانید.  به موق��ع  تصمیم های 
بخواهید حوزه های  تیم  اعضای 
نیازمند بهبود را شناس��ایی و از 

ایده های خود دفاع کنند. 
5- برای آشنایی با اعضای 

تیم جدید خود وقت 
نمی گذارند 

اگ��ر ش��ما عضو جدی��د تیم 
هس��تید، ض��روری ا س��ت ک��ه 
به س��رعت اعتماد دیگر اعضا را 
جل��ب کنید. بهتری��ن راه برای 
انج��ام ای��ن کار ب��ذل توجه به 
تک ت��ک آنهاس��ت. ب��ا هر یک 
از اعض��ای تیم معاش��رت کنید 
و درب��اره ایده ه��ا و تغیی��رات 
بپرس��ید. هرجا  موردنظرش��ان 
یا  حمای��ت  ب��ود،  امکان پذی��ر 
اختیار الزم را ب��رای اعمال آن 
تغییرات در اختیارشان بگذارید. 
درب��اره  مناس��ب،  زم��ان  در 
انگیزه ه��ای حرفه ای و گام های 
مطلوب بع��دی آنها بحث کنید 
و در هم��کاری با یکدیگر برنامه 
توس��عه ای را تعری��ف کنید که 
آنها را به سوی اهداف بلندمدت 

خود هدایت کند. 
اگر قب��ال خودت��ان نیز عضو 
مدی��ر  اکن��ون  و  ب��وده   تی��م 
ش��ده اید، باز هم برق��راری آن 
ب��ه   اکتش��افی  گفت وگوه��ای 
اندازه قبل حائز  اهمیت اس��ت. 
این طور تص��ور نکنید که چون 
اف��راد را به عن��وان اعضای تیم 
و همتای��ان خود می شناس��ید، 
انگیزه ه��ای حرفه ای و ایده های 
کوتاه مدت آنها برای بهبودی را 
درک می کنید. در اینجا نیز باید 
همان مقدار زم��ان را برای این 
گفت وگوه��ای ابتدایی صرف و 
س��عی کنید اعضای تیم خود را 

از منظر جدیدی بشناسید. 
اگر به افراد خود توجه کنید، 
آنها نیز در مقابل به ش��ما توجه 

خواهند کرد. 
6- فراموش می کنند 

مدیرشان را در جریان کار 
خود بگذارند 

ممک��ن اس��ت تص��ور کنید 
مدیرتان به ش��ما ترفیع داده تا 
مراقب کار باشید و بنابراین نباید 
در امور روزانه مزاحم او ش��وید. 
اما در واقعیت، رئیس مس��تقیم 
ش��ما به ط��رزی باورنکردنی در 
موفقیت ش��ما ذی نفع اس��ت و 
فرصت��ی می خواهد تا حمایت و 
راهنمای��ی خود را در اختیارتان 

بگذارد. 
به ج��ای اینک��ه نش��ان دهید 
می توانی��د مس��تقل کار کنی��د، 
اطمین��ان یابید ک��ه مدیرتان را 
ب��ه میزان کاف��ی در جریان امور 
می گذارید. البته ارزیابی اینکه آن 
میزان کافی باید چقدر باش��د، به 
خودتان بستگی دارد. بعضی رؤسا 
خواس��تار ارتباط روزانه هستند. 
برخی دیگر ترجیح می دهند تنها 
در صورتی دخال��ت کنند که در 
یک مشکل خاص به کمک شان 
نیاز باشد. برخی دیگر هم دنبال 
فرصت��ی هس��تند تا ش��ما را در 
عمل ارزیابی کنند.  حتما تمایل 
مدیر خود به مش��ارکت در کار 
خودتان را بس��نجید و بر همان 

اساس عمل کنید. 
7- از برخورد با کارمندان 

مشکل ساز اجتناب می کنند 
تقریب��ا همه مدی��ران جدید 
از مس��ائل مرب��وط ب��ه اف��راد 
دردس��ر آفرین تی��م خ��ود فرار 
می کنن��د. در بس��یاری موارد، 
آنها درمورد نحوه ارائه بازخورد 
مثبت هیچ آموزشی ندیده اند و 
به شدت نگرانند هر نوع مکالمه 
انتقادی، باعث دش��منی افراد با 

آنها شود. 

در واقعیت، تمام افراد چش��م 
ب��ه مدی��ر جدی��د دوخته اند تا 
ببینن��د آی��ا او ب��ا چالش های 
مقابله  تیم  مشکل  س��از  اعضای 
ی��ا خیر. چشم پوش��ی  می کند 
از ای��ن مس��ائل، اعتب��ار مدیر 
را تقلی��ل می ده��د. درمقاب��ل، 
برخ��ورد به موق��ع و حرفه ای با 
آنها به تقویت اعتبار مدیر جدید 

کمک می کند. 
افراد  مش��کل  ندهید  اج��ازه 
بکش��د.  درازا  ب��ه  پردردس��ر 
هن��ر و فرآیند ارائ��ه بازخورد و 
پیش خ��ورد س��ازنده و مؤثر را 
بیاموزید و تمرین کنید؛ یادتان 

باشد همه نگاه ها به شماست. 
8- از نشان دادن 

ضعف های شان به دیگران 
هراس دارند

در میان مدی��ران جدید باور 
مبنی  اس��ت  رای��ج  نادرس��تی 
ب��ر اینک��ه ب��روز هرگونه ضعف 
به اقت��دار آنها صدم��ه می زند. 
در واق��ع اعضای تی��م به دنبال 
عالئمی هس��تند که نشان دهد 
قابل اعتماد  رهبری  برای  ش��ما 
هس��تید. به جای پنه��ان کردن 
یا دوری از اش��تباهات خود، به 
آنه��ا اعتراف کنید و به چش��م 
لحظاتی آموزنده به آنها بنگرید. 
نمایش فروتنی ش��ما، موجب 
جل��ب حمایت دیگران از ش��ما 

به عنوان مدیر می شود. 
9- حمایت از افراد خود را 

فراموش می کنند 
اعتم��ادی  مانن��د  هیچ چی��ز 
ک��ه از تضمین امنی��ت اعضای 
تیم به دس��ت می آورید، س��بب 
جل��ب حمای��ت و اعتب��ار آنها 
نمی ش��ود. ه��ر روز فرصت های 
بس��یاری پی��ش می آی��د ک��ه 
بای��د از اعض��ای تی��م در برابر 
و  ناخواس��ته  مزاحمت ه��ای 
برخی توطئه چینی های سیاسی 
گروه های دیگر محافظت کنید. 
زمانی ک��ه اعضای تیم متوجه 
ش��وند شما پش��ت آنها هستید 
و هوای ش��ان را داری��د، همگی 
ب��ا ش��ما به عن��وان مدیرش��ان 
هم داستان و متحد خواهند شد. 
10- در وفاداری به مرام نامه 

مربیگری ناکام می مانند 
پیش  عالی  زمانی که همه چیز 
می رود، به خاطر کار تیمی  است، 
اما وقتی اوضاع نامساعد می شود، 
به خاطر شکس��ت ش��ما در کار 
اس��ت. وفاداری به ای��ن مرام نامه 
اعتبار شما را همراه با اعضای تیم 

به اوج خواهد رساند. 
حرف آخر

اکث��ر مدی��ران دچ��ار یک یا 
چن��د م��ورد از اش��تباهات باال 
می ش��وند. با اینک��ه نمی توانید 
مدیری��ت یا رهب��ری را از روی 
کتاب یا وبالگی یاد بگیرید، اما 
می توانید در م��ورد آنچه باید و 
آنچه نباید انجام دهید، مفاهیم 
مهم��ی بیاموزی��د. پیش آگاهی 
ش��ما را از هر خطری در آینده 

مصون می دارد. 
thebalance :منبع

چگونه مرتکب اشتباه  های مدیران تازه کار نشویم؟ 
دیدگاه

حل نکردن به موقع چالش ها، منجر 
به از بین رفتن ارتباطات می شود

بحث و درگیری در هر ارتباطی از جمله کسب وکار 
به  وجود می آید. شیوه های برخورد با مشاجره بسیار 
حائز اهمیت هس��تند؛ چرا که در صورت حل نشدن 

مسئله، ادامه ارتباطات دچار مشکل می شود. 
ان��درو گریفی��ت، کارآفرین س��ریالی و نویس��نده 
12 کت��اب در زمین��ه راه ان��دازی، مدیریت و رش��د 
ش��رکت های کوچک است. این دسته از کارآفرینان، 
به ط��ور مداوم ایده ه��ای جدیدی ارائ��ه می دهند و 
کس��ب وکارهای جدی��دی آغاز می کنن��د. گریفیت 
از مس��یر خود برای حل مس��ائل در زمانی صحبت 
می کند که رش��ته کار از دس��ت فرد خارج می شود. 
در ادامه، تجربه ش��خصی گریفیت را از زبان خودش 

می خوانیم. 
م��ن و همس��رم ط��ی دوران��ی از ازدواجم��ان، 
درگیری های��ی با هم پیدا کردی��م که روزها به طول 
می انجامی��د. ما برخوردی س��رد در قبال یکدیگر به  
کار گرفتی��م و مدتی بعد از گذش��ت ای��ن جریان، 
به کلی فراموش کردیم که دعوا از کجا ش��روع شده 
بود. من در تمام م��دت تصور می کردم کامال حق با 
خودم اس��ت و کارولین نی��ز همین تصور را در مورد 
عقیده خودش داش��ت. این شیوه برای حل مشاجره 
کارآم��د نبود، بنابراین نظر یک روانپزش��ک را برای 

کمک به حل موضوع جویا شدیم. 
او کل مش��اجره را با ما مرور کرد و توضیح داد که 
چ��را در این مبارزه ق��درت، هیچ کدام از ما حاضر به 
عقب نش��ینی یا تس��لیم در برابر دیگری نشدیم؛ این 
در حال��ی بود که هر چه درگیری بیش��تر می ش��د، 
بیش از قبل احس��اس ناراحتی می کردیم. سپس به 
م��ا روش هایی برای جلوگیری از تش��دید تعارض را 
آموزش داد. این روش ها بسیار ساده بودند، اما نتایج 
معجزه آس��ایی رقم زدن��د. از آن زمان تا به حال، من 
ای��ن روش ها را در تمام زمینه ه��ای زندگی ام به کار 

گرفته ام و آنها را تنها به خانه محدود نکردم. 
نکته کلیدی در این اس��ت که یک��ی از طرفین، 
به س��رعت و پیش از دیگری عذرخواهی کند؛ این 
ش��خص باید بی درنگ این کار را انجام دهد؛ حتی 
اگر خود مس��بب به  وجود آمدن مش��کل نباش��د. 
انجام این کار بدون ش��ک دش��وار است، اما با چند 
مرتبه تمرین کردن بس��یار ساده می شود. بنابراین 
هر زمانی بحثی میان من و کارولین پیش می آمد، 
هر کدام به نوبت عذرخواهی را برعهده می گرفتیم. 
مهم تر از هم��ه این بود که این عذرخواهی معموال 
در دقای��ق ابتدای��ی بحث ص��ورت می گرفت. پس 
از آن فرصتی ایجاد می ش��د تا مس��ئله را به آرامی 
و عاش��قانه ب��ه گفت وگو بنش��ینیم؛ پی��ش از این 
اج��ازه می دادیم که خش��م در ارتباط مان راه پیدا 
کند و کلمات ناراحت کننده ای به یکدیگر نس��بت 

می دادیم. 
ای��ن اص��ول به طور کام��ل، قابل انتق��ال به دیگر 
ارتباطات نیز هس��تند و منحصر ب��ه روابط صمیمی 
نمی شوند. اگر صبور نباشیم و اجازه بدهیم خشم به 
ما غلبه کند، به جای توضیح دادن منفجر می ش��ویم. 
روش بهتر این اس��ت که به محض مطرح شدن یک 
مسئله، در مورد آن صحبت کنیم. از سرزنش کردن 
دس��ت برداری��د؛ اول از همه، مس��ئله را در معرض 
بحث بگذارید و س��پس به  دنبال راه هایی برای حل 

آن باشید. با این شیوه حتما موفق خواهید شد. 
اکثر نگرانی ها و خش��مگین شدن ها از آنجا نشأت 
می گیرن��د که فرد تصور می کن��د فرصتی برای بیان 
احساس��ات و تفکراتش نیس��ت؛ او تصور می کند در 
صورت درگرفت��ن یک بحث، بدون ش��ک همه چیز 
از کنترل خارج خواهد ش��د. برق��راری یک مکالمه 
صادقانه و آزادانه، امری ضروری در ارتباطات اس��ت؛ 
این مکالمه زمانی شکل می گیرد که سریع و به  دور 

از غلبه احساسات باشید. 
در کسب وکار همیشه مش��اجره و درگیری وجود 
دارد. همیش��ه موقعیت هایی ب��ه  وجود می آید که به 
مش��اجرات سخت منجر می شوند. شاید شما در کار، 
ب��ه تکنیک ما نیاز پیدا نکنی��د؛ به هر صورت نیاز به 
تکنیکی مشخص یا دست  کم اصولی کلی دارید که 
در زم��ان مواجهه با درگی��ری و بحث از بر هم زدن 

ارتباطات خوب کاری جلوگیری کند. 
ازدواج من شکست خورد؛ بااین حال من و کارولین 
دوستان نزدیکی هستیم و برخی اوقات در مورد این 
فرآیند کارآمد و شیوه ای که باعث بهتر شدن زندگی 

و ارتباطات ما می شد، صحبت می کنیم. 
آیا بین ش��ما و ش��خصی که به او نزدیک هستید، 
مس��ئله ای پیش آمده است؟ آیا این موضوع به شما 
اس��ترس وارد می کند و ب��ه احس��اس نارضایتی از 
زندگ��ی دامن می زند؟ این موض��وع را همین امروز، 
ت��ا پیش از اینه بدتر ش��ود حل کنید. زمانی را برای 
گفت وگو با ش��خص م��ورد نظر اختص��اص دهید و 
مش��کالت را از منظر خود بیان کنید؛ س��عی کنید 
راهی برای حل مش��کالت بیابید و آنها را پش��ت سر 

بگذارید. 
این روش، بسیار س��اده به  نظر می رسد. آیا تصور 
می کنید عده بسیاری با این روش آشنایی دارند؟ بنا 
به تجربه من، این گونه نیس��ت. بس��یاری از اشخاص 
منتظ��ر می مانن��د و صحب��ت نمی کنند ت��ا این که 
طاقت شان تمام شود؛ سپس از خشم منفجر شوند و 
حرف هایی به زبان بیاورند که قابل جبران نیستند و 

روابط خود را از بین می برند. 
inc/zoomit :منبع
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لینکدین یک ابزار موثر شبکه سازی حرفه ای است که 
مواردی مانند پیداکردن شغل، پیداکردن فرصت ها برای 
رشد در حوزه کاری، استخدام کارمندان، جانمایی لیدها 
و ش��رکای کس��ب وکار و بحث کردن در مورد موضوعات 
تخصصی با س��ایر افراد حرفه ای از جمله کاربردهای این 

شبکه اجتماعی است. 
از دیدگاه کس��ب وکار، لینکدین یک روش عالی برای 
جلب توج��ه به محتواها و روانه کردن ترافیک بیش��تر به 
س��ایت اس��ت. تأثیرگذاری لینکدین برای کسب وکار تا 
حد زیادی به صنعت شما بستگی دارد و چون لینکدین 
یک شبکه اجتماعی فنی است، استراتژی هایی که برای 
این ش��بکه اجتماعی اس��تفاده می کنید ممکن است از 
سایر انواع استراتژی های ش��بکه های اجتماعی متفاوت 
باش��د. مخاطبان لینکدین هر کدام ب��ه دالیل مختلفی 
در این ش��بکه اجتماعی حضور پیدا کرده اند.  اما چگونه 
باید دانس��ت که ما در حال بهره برداری درست و مثبت 
از پتانس��یل های این ش��بکه اجتماعی هستیم؟ در این 
مقاله 16 روش برای استفاده موثر از لینکدین ذکر شده 
اس��ت که به کمک آنها می توانید پروفایل شخصی خود 
را بس��ازید، با ش��بکه ای از افراد حرفه ای مرتبط شوید و 

کسب وکار خود را نیز ترویج دهید. 
ترفندهای پروفایل لینکدین

اساس��ی ترین عنص��ر در لینکدی��ن بخ��ش پروفای��ل 
آن اس��ت. اگر ش��ما یک ش��خص حرفه ای هستید و یا 
می خواهی��د که حرف��ه ای به نظر برس��ید، باید مطمئن 

شوید که پروفایل لینکدین تان کامل شده است. 
1- نشان پروفایل لینکدین را به وب سایت یا 

وبالگ شخصی اضافه کنید
آیا می دانستید که می توانید پروفایل تکمیل شده خود 
را در س��ایر مکان ها، مانند وب سایت یا وبالگ شخصی، 

به اشتراک بگذارید؟ 
اگر وب س��ایت یا وبالگ ش��خصی دارید، می توانید با 
اضافه ک��ردن پروفای��ل لینکدین خود در ای��ن مکان ها، 
ش��بکه خود را گس��ترش دهید و خبر حض��ور خود در 
فضای لینکدین را به گوش تمام مخاطبان تان برس��انید. 
لینکدین نش��ان های مختلفی را در اختیار قرار می دهد 
و ش��ما می توانید آن نش��انی را که با اس��تایل سایت یا 

وبالگ تان هماهنگ است انتخاب کنید. 
2- آنکر تکست  لینک های وبالگ/وب سایت را در 

پروفایل لینکدین بهینه سازی کنید
به جای استفاده از آنکر تکست  پیش فرض لینک ها در 

لیست وب سایت، می توانید این آنکر تکست را به دلخواه 
تغییر دهید تا مطمئن ش��وید ک��ه برای بازدیدکنندگان 
پروفایل ت��ان جذابی��ت بیش��تری دارد، بنابرای��ن اگ��ر 
می خواهی��د تعداد کلیک ها روی لینک وب س��ایت قرار 
گرفت��ه در آن  محل را افزایش دهید، آنکر تکس��ت این 
لینک ها را به متنی تغییر دهید که جالب توجه باش��د و 
بتواند کارب��ران را برای کلیک کردن روی لینک ترغیب 

کند. 
3- پروفایل خود را برای موتورهای جست وجو 

بهینه سازی کنید
ی��ک پروفای��ل تکمیل ش��ده ممک��ن اس��ت ب��رای 
متمایزکردن ش��ما از دیگران کفای��ت نکند. اینجا دقیقا 
همان جایی که باید پروفایل خود را با استفاده از کلماتی 
کلیدی مرتبط با پروفایل بهینه سازی کنید. این کلمات 
کلیدی را می توان به هدالین پروفایل اضافه کرد و یا در 

بخش خالصه )summary(  به کار برد. 
4- از جست وجوهای ذخیره شده استفاده کنید

در ش��بکه اجتماع��ی لینکدی��ن، اف��راد می توانن��د 
10جست وجوی ش��غلی و سه جست وجو متعلق به سایر 
افراد را ذخیره کنند. بعد از انجام جس��ت وجو، می توانید 
با کلیک روی دکمه Save Search در گوشه باال سمت 
راس��ت آن را ذخیره کنی��د. این گزینه به ش��ما کمک 
می کند ت��ا بعد از دریافت اطالعیه ه��ای روزانه، هفتگی 

و یا ماهانه مجددا به انجام جست وجو مبادرت ورزید. 
5- تأییدیه افراد را برای مهارت های خود بگیرید

چه چیزی بیش��تر از یک پروفایل خوب و مهارت هایی 
که توسط دیگران تأیید شده اند، می تواند برای شما مفید 
باشد؟ انسان همیشه می خواهد به دیگران اثبات کند که 
او در انج��ام وظایفی خاص از دیگران برتر اس��ت. وقتی 
که افراد با صدای بلند در مورد مهارت های شما صحبت 
می کنن��د، این برای ش��ما ی��ک وزنه مثبت به حس��اب 
می آید. کانکشن های ش��ما می توانند مهارت هایی را که 
 )Endorse( ش��ما در پروفایل خود ذکر کرده اید تأیید
کنن��د. آنها حتی می توانن��د مهارت هایی را که فراموش 
کرده اید در لیست قرار دهید نیز به شما پیشنهاد دهند. 
در لینکدی��ن ش��ما حتی می توانی��د Endorse  های 
انجام شده توسط کانکشن ها که به خوبی نقاط قوت شما 
را منعک��س نمی کند و یا حرفه ای نیس��تند را نیز حذف 

کنید. 
استفاده از لینکدین برای شبکه سازی کسب وکار
6- پروفایل خود را OPEN PROFILE کنید

اگر حس��اب کاربری لینکدین ش��ما پریمیوم باش��د، 
قابلیت Open Profile به ش��ما اج��ازه می دهد تا به 
هر کدام از اعضای لینکدین، صرف نظر از سطح عضویت 
یا وضعی��ت ارتباط، پیام ارس��ال کنید. البت��ه آنها باید 
 Open را بپذیرند. پیام های Open Profile پیام های
Profile به صورت یک پیام InMail  ارسال می شوند. 

7- از لیست کانکشن های خود خروجی بگیرید
در لینکدین می توانید از لیس��ت کانکشن های خود در 
قال��ب فایل های. CSV یا. VCF خروجی بگیرید و آنها 
را در یک سیس��تم مدیریت مخاطبان وارد کنید. با این 

کار می توانید مخاطبان خود را رهگیری کنید. 

استفاده از لینکدین برای شبکه سازی
8- از گروه های لینکدین استفاده کنید

در گروه های لینکدین، ش��ما می توانید ماهانه بیش از 
15 پیام را به س��ایر اعضای گروه ارسال کنید. برای این 
کار، بای��د 30 روز از عضویت ش��ما در لینکدین و چهار 
روز از عضویت تان در گروه گذشته باشد. عالوه بر ارسال 
پیام، ش��ما می توانید پروفایل های س��ایر اعضای گروه را 

نیز مشاهده کنید. 
اگ��ر در گروهی متناس��ب با ح��وزه کاری و تخصص 
خود عضو نیستید، می توانید خودتان یک گروه بسازید. 
ادمی��ن گروه بودن ش��ما را به عنوان ی��ک رهبر صنعت 
معرفی می کند، جامعه مدافعان شما را افزایش می دهد، 
ایده های محتوایی بیش��تری ایجاد می کند و باعث تولید 

لید نیز می شود. 
9-به اعضای گروه ایمیل بدهید

به عن��وان ادمین گ��روه لینکدین، می توانی��د بیش از 

یک ب��ار در هفت��ه به اعضای گ��روه ایمی��ل بدهید. این 
ایمیل ها به صورت اطالعیه هایی هستند که مستقیما در 

اینباکس مخاطب ظاهر می شوند. 
10- آپدیت استاتوس های لینکدین را در توییتر به 

اشتراک بگذارید
یک��ی دیگر از روش های خوب ب��رای نمایش تخصص 
ش��رکت، به اشتراک گذاری اس��تاتوس های لینکدین آن 
در توییتر اس��ت. وقتی چنی��ن کاری را انجام می دهید، 
مخاطبان توییتر نیز می توانند آپدیت های شما را ببینند. 
وقت��ی آپدیت های لینکدین را در توییتر به اش��تراک 
می گذارید، می توانید با استفاده از قابلیت منشن توییتر، 
به مخاطبان بیشتری دسترسی پیدا کنید. قابلیت منشن 
@ مانند تگ در فیس بوک اس��ت. شرکت یا شخصی که 
ش��ما در توییتر منش��ن کرده اید می تواند از این منشن 
ش��ما باخبر ش��ود و مخاطبان توییتر آنها نیز می توانند 

محتوای شما را مشاهده کنند. 
استفاده از لینکدین برای کسب وکار و بازاریابی

لینکدی��ن فق��ط ب��رای اش��خاص نیس��ت و می تواند 
پلتفرمی باش��د که شرکت شما در آن بدرخشد. شرکای 
احتمالی کس��ب وکار و کارمندان بالقوه از لینکدین برای 

چک کردن پروفایل شرکت شما استفاده می کنند. 
11- صفحه لینکدین شرکت خود را بهینه سازی کنید

مطمئن ش��وید که پروفایل ش��رکت تان با استفاده از 
تصاوی��ر بنری باکیفیت و آخرین اطالعات بهینه س��ازی 
 Products ش��ده است. در س��ال 2014 لینکدین تب
Services &  را حذف کرد و شما اکنون باید یک پیج 

ویترینی برای شرکت خود بسازید. 
12- پیج های ویترینی هدف گذاری شده بسازید

از ای��ن پیج ه��ا می ت��وان ب��رای تروی��ج محصوالت و 
س��رویس ها و تهی��ه محت��وا ب��رای پرس��ناهای خاص 
اس��تفاده کرد. پیج های ویترینی و نمایش��ی یک تجربه 
شخصی سازی ش��ده را به بازدیدکنندگان صفحه شرکت 

ارائه می دهند. 
13- به صورت منظم مطالبی را در لینکدین پست 

کنید
پست کردن منظم محتوا، ش��رکت شما را اهل تعامل 
و ارتب��اط نش��ان می دهد و باعث می ش��ود ک��ه بتوانید 
مخاطبان بیشتری را جذب کنید. همچنین می توانید از 
قابلیت هدف گذاری استاتوس ها در لینکدین نیز استفاده 
کنی��د. با اس��تفاده از ای��ن قابلیت، ادمین ه��ا می توانند 
مخاطب��ان خ��اص را براس��اس صنعت، اندازه ش��رکت، 

موقعیت مکانی، زبان، ش��غل، سطح و کارمندان شرکت 
هدف قرار دهند. البته برای بهره گیری از این قابلیت باید 
حداقل 100 نفر از اعضای لینکدین در لیست مخاطبان 

هدف قرار داشته باشند. 
14-از LINKEDIN PULSE استفاده کنید

LinkedIn Pulse  درواقع ناش��ر لینکدین و پلتفرم 
تولی��د محت��وای خب��ری این ش��بکه اجتماعی اس��ت. 
ش��رکت ها می توانند از این بخش به آخرین اخبار جالب 
و محبوب دسترس��ی داشته باش��ند. در این بخش حتی 

می توان ناشران اینفلوئنسر را نیز شناسایی کرد. 
یک ش��رکت ب��ا مش��ارکت در پالس ه��ای لینکدین 
می توان��د ب��رای خود نام و اعتباری تهیه کنند. از س��ال 
 LinkedIn 2014، تمام کاربران لینکدین می توانند در

Pulse  محتواهای خود را بنویسند و نشر دهند. 
 CONTENT MARKETING 15- از

SCORE استفاده کنید
اگر عضو جامع��ه راه حل های کس��ب وکاری لینکدین 
Content Marke -  سس��تید، می توانید از قابلی��ت
ing Score  ب��رای اندازه گیری میزان تعامل کاربران با 
محتواها، پست های اینفلوئنسر، صفحات گروه لینکدین، 
صفحات ش��رکت و آپدیت های کارمندان استفاده کنید. 
نمره نهایی توصیه هایی برای بهبود محتواهای صفحه را 

به شما ارائه می دهد. 
16- تبلیغات و محتواهای اسپانسرینگ

مانند س��ایر ش��بکه های اجتماع��ی، در لینکدین نیز 
می توانید تبلیغات کنی��د. لینکدین امکانات خوبی برای 
هدف گذاری تبلیغات را فراهم آورده اس��ت که از جمله 
آنها می توان ب��ه امکان هدف گذاری تبلیغات براس��اس 
نقش ش��غلی، عنوان شغلی، اندازه شرکت و حوزه کاری 
اش��اره ک��رد. با اس��تفاده از این س��طح از هدف گذاری، 
می  توانید تبلیغات خود را برای مخاطبانی نمایش دهید 

که تمایل بیشتری به ارتباط با شرکت شما دارند. 
لینکدی��ن یک ابزار قدرتمند بازاریابی و شبکه س��ازی 
حرفه ای اس��ت و اگر به درس��تی از آن اس��تفاده کنید 
می توان��د مزیت ه��ای زی��ادی برای ش��خص ش��ما و یا 
ش��رکت تان داش��ته باش��د. پیداکردن یک تع��ادل بین 
بهینه س��ازی پروفایل لینکدین شخصی و مدیریت کردن 
یک کس��ب وکار می تواند زمان زی��ادی را طلب کند، اما 
اگر این کار به درستی صورت گیرد، مزیت های زیادی در 

پس پرده آن نهفته است. 
daartagency :منبع
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اخبار

تبریز - فالح: شهردار تبریز به همراه  شهردار منطقه هفت 
این کالنش��هر ضمن بازدید میدانی از نزدیک در جریان اجرای 
پروژه ه��ای عمرانی و خدماتی منطقه ق��رار گرفت. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، در جریان این بازدید ش��هردار تبریز اظهار 
داشت: همجواری حوزه شهرداری منطقه 7  با ورودی جنوب غرب 
تبریز و واحدهای مهم صنعتی، انتظارات و مطالبات متفاوتی از 
این منطقه را ترسیم می کند. ایرج شهین باهر با اشاره به این که 
ذات ماموریت های شهرداری، خدمت بی وقفه به آحاد شهروندان 
به خصوص در مناطق کم برخوردار است، متذکر شد: مدیریت و 
کارکنان پرتالش ش��هرداری منطقه 7، این ماموریت ویژه را در 
یک��ی از حوزه های کم برخوردار ش��هر پیگیری می کنند که این 
امر، ارزشی مضاعف و ویژه در بحث خدمتگزاری ایجاد می کند. 
ش��هردار منطقه هف��ت تبریز در این بازدید  با اش��اره به اهداف 
احداث این پروژه گفت: در راس��تای اس��تفاده از پتانسیل های 
منطقه عملیات عمرانی پروژه بزرگ پارک کوهستان در شهرک 
اندیشه آغاز شده و در حال حاضر با سرعت تمام اجرا می شود. 
علی فرخی افزود: این پروژه دارای 24000 مترمربع مساحت می 

باشد که در این پارک امکانات الزم برای ورزش های صبحگاهی، 
مسیر پیاده روی، فضاهای الزم برای نصب وسایل بازی کودکان  
و ... در نظر گرفته شده است که به دلیل قرار گرفتن در محیطی 
خاص دارای چش��م انداز زیبایی خواهد بود. وی افزود: بی شک 
احداث این پارک جزو یکی از پروژه های مهم شهری در جهت پر 
کردن اوقات فراغت شهروندان می باشد. فرخی همچنین با اشاره 
به احداث پارک هیج��ان در این منطقه تصریح کرد: این پروژه 

دارای 15000 مترمربع مس��احت می باشد که در این مجموعه  
پیست دوچرخه سواری، صخره نوردی، سالتو ترامپولین، پاتیناژ، 
طناب ماجرا جویی، استخر تفریحی و ... در نظر گرفته شده است. 
شهردار منطقه هفت تبریز با اشاره به گسترش نیازهای مردم در 
زمینه استفاده از بوستان های منطقه افزود: احداث بوستان های 
بزرگ که پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد از نیازهای ضروری 

این منطقه است.

اهواز- شـبنم قجاوند- در دومین همایش و جش��نواره روابط 
عمومی صنعت برق حرارتی کش��ور ، رواب��ط عمومی نیروگاه رامین 
اهواز برای دومین سال متوالی موفق به کسب مقام اول این جشنواره 
تخصصی شد و مورد تجلیل قرار گرفت . در دومین همایش و جشنواره 
روابط عمومی صنعت برق حرارتی کشور ، روابط عمومی نیروگاه رامین 
اهواز برای دومین سال متوالی موفق به کسب مقام اول این جشنواره 
تخصصی شد و مورد تجلیل قرار گرفت . در این همایش که با حضور 
مدیران روابط عمومی وزارت نیرو، شرکت توانیر ، شرکت مادر تخصصی 
تولید برق حرارتی ، مدیران روابط عمومی های نیروگاههای برق حراتی 
کشور و مدیران ارشد صنعت برق خوزستان برگزار گردید ،نقش روابط 
عمومی ها در معرفی خدمات و تالش مستمر کارکنان این صنعت و 
همچنین راهکارهای تقویت سطح آگاهی و مشارکت مردم در مصرف 

بهینه این انرژی حیاتی مورد بررس��ی و تحلیل قرار گرفت. در ادامه 
این همایش برترین های دومین جشنواره شرکتهای زیرمجموعه تولید 
برق حرارتی کشور معرفی شدند و در این بین روابط عمومی نیروگاه 

رامین اهواز با کسب بیشترین امتیاز از سوی کمیته ارزیابی برای دومین 
سال متوالی موفق به کسب رتبه اول این جشنواره تخصصی شد و با 
اه��داء لوح و تندیس یاب��ودی مورد تجلیل قرار گرفت . همچنین در 
این همایش از سلطانعلی صحنعلی زاده مدیر روابط عمومی نیروگاه 
رامین بعنوان "مدیر برتر" و داوود سلیمانی بعنوان "کارشناس برتر" 
ش��رکتهای زیرمجموعه تولیدبرق حرارتی ایران در سال 96 تقدیر و 
تجلیل بعمل آمد.  انعکاس تالش��ها و توانمن��دی های کارکنان این 
نیروگاه با اس��تفاده از شیوه های نوین اطالع رسانی، تقویت فرهنگ 
مصرف بهینه انرژی، اقدامات رس��انه ای ، انتشار نشریه نخل و کارون 
واقدامات فرهنگی و اجتماعی درون سازمانی و منطقه ای دفتر روابط 
عمومی نیروگاه رامین مهمترین شاخص های تخصصی در کسب این 

عناوین بوده است.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- جلسه هم اندیشي ساماندهي 
صنوف مزاحم با حضور مدیر عامل س��ازمان ساماندهي مشاغل 
ش��هری شهرداري همدان در سازمان ساماندهي مشاغل شهري 
و فرآورده هاي کش��اورزي شهرداري کرج برگزار شد. به گزارش 
- بهروز ورمهمدي در این نشس��ت، گفت: زیر س��اخت هاي الزم 
براي ساماندهي صنوف مزاحم و آالینده وجود ندارد و این صنوف 
در حال حاضر گلوی ش��هرها را می فشارند.  سرپرست سازمان 
ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري کرج 
با اش��اره به اینکه در تمام کالن شهرها فضایی برای ساماندهی و 

انتقال صنوف مزاحم و آالینده ایجاد شده است، افزود: با هماهنگی  
شهرداری کرج، شورای شهر و اتحادیه اصناف این امکان در شیخ 

آباد کرج نیز مهیا شده است.  وي با اشاره به مشکالِت بر سر راه 
ایجاد شهرک ها، بیان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی، کارگاهی، 
صنایع کوچک و صنایع تبدیلی به جهت توسعه شهری و گسترش 
مناطق در داخل بافت های مسکونی قرار گرفته اند که زمینه ساز 
بروز برخی مشکالت برای شهروندان شده است. ورمهمدي تصریح 
کرد: خسارات ناشی از انتشار آالینده ها سالمت انسان ها را تهدید 
می کند و باید اذع��ان کرد در حال حاضر انتقال اصناف آالینده 
به خارج از محدوده شهرها به مهمترین استراتژی دولت ها بدل 

شده است. 

ارومیـه- خبرنگار فرصت امروز- وی بابیان اینکه در 9ماهه 
اول س��ال 96 بالغ بر60 کیلومتر ازش��بکه آب استان توسعه یافته 
است گفت: همچنین 59 کیلومتر ازشبکه توزیع آب استان از سوی 
شرکت آب وفاضالب شهری آذربایجان غربی نیزاصالح شده است. 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ش��رکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی به میزان اتفاقات ش��بکه توزیع وانشعابات آب در 9ماهه اول 
سال 96 اش��اره کرد وگفت: میزان اتفاقات شبکه توزیع آب دراین 
مدت برابر با3 هزار و321 مورد ومیزان اتفاقات انش��عاب آب نیز در 
ای��ن زمان برابر 15 هزارو269 مورد اس��ت. مهندس اکبری  خاطر 
نش��ان کرد : تعداد کنتورهای خراب تعویض ش��ده از سال جاری 
تاکنون بالغ بر18 هزارمورد بوده اس��ت ودراین مدت 15 هزارفقره 
تعداد ش��یر قطع وصل مرئی ش��ده است. مدیرعامل آبفای شهری 

آذربایجان غربی  اضافه کرد: در س��ال جاری بالغ بر153 هزار متر 
مکعب آب اس��تحصال شده و میزان آب شرب توزیع شده درمیان 

مشترکین استان حدود 120 هزارمترمکعب بوده است وهمچنین 
تعداد 8 هزار و934 انش��عاب دراستان استاندارد سازی شده است. 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ش��رکت آب وفاضالب آذربایجان 
غربی بابیان اینکه س��اکنان کلیه 38 اس��تان تحت پوسش شبکه 
توزی��ع آب قرار دارند گفت: این جمعیت دارای 600هزار انش��عاب 
در سراس��ر استان هستند.  مهندس رسول اکبری  به میزان حجم 
مخازن ومخازن درمدار اش��اره کردوگفت: حجم کل مخازن استان 
بالغ بر 413هزار مترمعکب آب است که حدود 391 هزار مترمعکب 
از آن حجم آب مخازن درمدار است. مدیرعامل آبفای استان  بابیان 
اینکه تعداد کل چاه های اس��تان 247 م��ورد بوده که ازاین میزان 
207 مورد ازآن ها فعال است گفت: شبکه توزیع آب استان حدود 
4هزار کیلومتر و716 کیلومتر طول خطوط انتقال آب استان است. 

اصفهان- قاسم اسـد- هجدهمین  دوره باشگاه مدیران و 
مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان همراه با جلسه تخصصی انتقال 
تجربه ورشکس��تگی و رفع بحران آن در  اتاق بازرگانی اصفهان  
برگزار ش��د . در این دوره باشگاه ،30 مش��اوره  مجرب در قالب 
20 میز تخصصی به ارایه مشاوره به مراجعین و شرکت کنندگان 
در زمین��ه های فروش،صادرات،به��ره وری،تامین مالی،مدیریت 
مالی،برندینگ و ثبت اختراع،س��رمایه گ��ذاری خارجی ،فناوری 
اطالعات)کلیه ش��اخه ها(،روابط عمومی و رس��انه ،امور حقوقی 
و تنظیم قراردادها و تجارت الکترونیکپرداختند.  س��ه پیشخوان 
بازرگانی ،مدیریت و فناوری اطالعات )ICT(هر یک شامل چهار 
مشاوره از ابعاد مختلف در این دوره باشگاه به مراجعین خدمات 

مشاوره ی رایگان  ارایه کردند. مسعود رجایی عضو باشگاه مدیران 
و مش��اوران اس��تان اصفهان در جلس��ه تخصصی انتقال تجربه 

ورشکستگی و رفع بحران آن در بنگاه های اقتصادی گفت:بدون 
برنامه ریزی برای حل بحران نمی توان به نتیجه رسید به همنی 
دلیل اولویت بنگاه اقتص��ادی را به حل بحران پیش رو متمرکز 
کنید. وی افزود:به جریان انداختن تولیدکاال یا خدمات مهمترین 
اولویت است تا طلبکاران از شرکت اطمینان خاطر از بازپرداخت 
بدهی شرکت پیدا کنند. باشگاه مدیران و مشاوران به همت کمیته 
شبکه سازی متخصین کمیسیون آموزش،پژوهش و توانمندسازی 
اتاق بازرگانی  اصفهانو با همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان 
اصفهان با هدف ارایه خدمات مش��اوره ب��ه اعضای اتاق بازرگانی 
،فع��االن اقتصادی و جوانان عالقه مند به فعالیت های اقتصادی 

راه اندازی شده است.

شهردار منطقه 7 تبریز: عملیات عمرانی پروژه بزرگ پارک کوهستان در شهرک اندیشه با سرعت در حال اجراست

شهردار تبریز: ذات ماموریت های شهرداری خدمت بی وقفه به 
آحاد شهروندان به خصوص در مناطق کم برخوردار است

پیشتازی روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز در صنعت برق کشور

صنوف مزاحم و آالینده کرج ساماندهی می شود 

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب وفاضالب آذربایجان غربی:

واگذاری 13 هزار انشعاب آب در سال 96 از سوی شرکت آب وفاضالب شهری آذربایجان غربی 

هجدهمین دوره باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد 

تبریـز - فالح- عضو فراکس��یون معلوالن مجلس از تدوین 
طرحی در فراکسیون متبوعش برای تجهیز 5 درصد اتوبوس های 
جدی��د به درب مخصوص ت��ردد معلوالن خب��ر داد. به گزارش 
خبرن��گار م��ا در تبریز، معصومه آقاپور علیش��اهی با بیان اینکه 
فراکس��یون معلوالن مجل��س تالش بس��یاری در جهت تامین 
زمینه هایی برای بهبود وضعیت معلوالن کشور انجام داده است، 
گفت: یکی از مواردی که به عنوان اولویت اجرای برنامه های تامین 
رفاه معلوالن لحاظ شده است، ایجاد فضای مناسب برای رفت و 
آمد معلوالن در مراکز اداری و درمانی بوده که تردد بیش��تری به 
آنها دارند. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: هم اکنون این موضوع با تعدادی از بانک ها مطرح شده است 
و بان��ک صادرات از جمله بانک هایی بوده که در س��ال 96 برای 

اختصاص 25 شعبه در جهت ایجاد این فضا اعالم آمادگی کرده 
است. وی یادآور شد: یکی دیگر از مشکالت معلوالن، تردد از طرف 
درب های ورودی مراکز اداری است که قرار بر این شده با همکاری 

سازمان بهزیستی در برخی شهرها این درب ها مجهز به سیستم 
کنترل از راه دور شوند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با اعالم 
این خبر که برای تس��هیل رفت و آمد معلوالن در حوزه حمل و 
نقل شهری نیز تدابیری اندیشیده شده است، تصریح کرد: در پی 
مذاکراتی که با خودروسازان صورت گرفته، قرار بر این شد که در 
سال جدید در 5 درصد از اتوبوس های تولید شده در سراسر کشور 
جایگاه ویژه ای را برای حرکت ویلچرها به منظور تهسیل رفت و 
آمد معلوالن تعبیه کنند. عضو فراکسیون معلوالن مجلس شورای 
اسالمی، تاکید کرد: تاکنون طی 5 جلسه این موضوع مورد بررسی 
قرار گرفته و در شرایط کنونی در مرحله تامین اعتبارات قرار دارد 
که در این مورد شرکت های خودروسازی را ملزم خواهیم کرد تا 

در این زمینه همکاری کنند.

آقاپور علیشاهی خبر داد؛ تجهیز 5 درصد اتوبوس های جدید به درب مخصوص تردد معلوالن

عضو فراکسیون معلوالن مجلس: در برخی شهرها درب  ورودی مراکز اداری مجهز به سیستم کنترل از راه دور می شود

 افتتاح طرح های گازرسانی به 334 روستا 
در سفر ریاست محترم جمهور به خراسان رضوی

مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز استان از بهره برداری رسمی و آغاز عملیات 
اجرایی گازرسانی به 334 روستای این استان در سفر ریاست محترم جمهور و کاروان تدبیر و امید به 
خراسان رضوی خبر داد.  سید حمید فانی با اعالم این مطلب گفت: براساس برنامه ریزی انجام شد، 
بهره برداری رسمی و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 324 روستای استان با اعتبار 268 میلیارد 
تومان با دستور مستقیم ریاست محترم جمهور و حضور مقام عالی وزارت نفت در روز دوشنبه 17 
اردیبهشت ماه بصورت ویدیو کنفرانس در شهرستان گناباد آغاز خواهد شد. وی با اشاره به دستورات 
مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر توزیع متوازن خدمات زیربنایی در اقصی نقاط استان افزود: طرح ها و پروژه 
های مورد نظر در این سفر با گستردگی در 16 شهرستان استان انجام می شود. فانی ادامه داد: پس از اجرای این برنامه، مقام عالی 
وزارت نفت با حضور در یکی از روستاهای شهرستان گناباد ضمن دیدار با مردم، به تشریح وضعیت گازرسانی استان و شهرستان 

گناباد خواهد پرداخت. 

نشست صمیمی مهندس غراوی باتفاق مهندس حمیدی فرماندار محترم 
کالله با مهندس شهمرادی مدیر محترم مخابرات منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نشست صمیمی مهندس غراوی  نماینده محترم  مردم شهرستانهای مینودشت ،گالیکش 
،کالله،مراوه تپه  در مجلس شورای اسالمی باتفاق مهندس حمیدی فرماندار محترم کالله با مهندس شهمرادی مدیر محترم مخابرات 
منطقه گلستان برگزارشد.این نشست که  در محل دفتر مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه انجام شد ، مسائل مرتبط با مخابرات 
شهرستان کالله با حضور مهندس حمیدی فرماندار کالله مورد بررسی قرار گرفت  .در ابتدای این نشست نماینده مردم شهرستانهای 
کالله ،مینودشت،گالیکش و مراوه تپه در مجلس شورای اسالمی  ضمن تقدیر و تشکر ویژه از مهندس شهمرادی مدیرمخابرات منطقه 
گلستان به جهت توسعه خدمات مخابراتی  در استان به ویژه   در خصوص وضعیت مخابرات شهرها و  روستاهای حوزه انتخابیه خود 
مواردی را مطرح نمود.مهندس غراوی در ادامه از تالشهای همکاران و کارکنان  مجموعه مخابرات منطقه گلستان هم تقدیر کرد و و 
برای کمک به مجموعه مخابرات منطقه گلستان در خصوص مسائل مرتبط با مجلس شورای اسالمی ،شرکت مخابرات ایران و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم آمادگی نمود.مهندس غراوی گفت با تمام توان درخدمت مدیریت مخابرات استان هستم وبرای 
توسعه ارتباطات هر نیازی داشته باشند با وزیر ارتباطات و فناوری واطالعات   و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران رایزنی می کنم 
و مجدا از تالشهای وافر مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان صمیمانه تقدیر وتشکر می نمایم.مدیر مخابرات منطقه 
گلستان در ادامه این نشست طی گزارش کوتاه و مختصری از روند اقدامات و فعالیتهای شهرستان های کالله ،مینودشت ،گالیکش 
و مراوه تپه و استان گلستان از زحمات و پیگیرهای مهندس غراوی نماینده مردم  شهرستانهای کالله ،مینودشت،کالله و مراوه تپه  
در مجلس تقدیر  کرد.مهندس شهمرادی اولویت کاری مخابرات را رضایتمندی مشترکان دانست و گفت: در سالهای اخیر تالشهای 

خوبی برای افزایش ضریب نفوذ مخابراتی در استان صورت گرفته است.

برگزاری همایش آموزشی  ارزیابی کیفی مناقصه گران  و دستورالعمل 
ارزیابی HSE  درگازگلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- همایش آموزشی ارزیابی کیفی مناقصه گران  و دستورالعمل ارزیابی HSE  با حضور 170 
نفر از مدیران عامل شرکتهای پیمانکاری و نمایندگان HSE پیمانکاران ، روئسای کارگاهها و همچنین مسئولین و اعضای کمیسیون 
مناقصه و کمیته فنی و بازرگانی درگازگلستان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی،دراین همایش که  بمدت یک روز انجام شد  
مباحث مهمی در  4 بخش مناقصات ،روند ارزیابی کیفی پیمانکاران ،دستورالعمل  HSE مناقصه گران  و پرسش و پاسخ مطرح 
شد که با استقبال بسیار خوب شرکتهای پیمانکاری همراه شد.شایان ذکر است این همایش آموزشی نمونه ای از همکاریهای بسیار 
مطلوب و سازنده بین مسئولین و کارشناسان واحدهای مختلف شرکت ، در زمینه اجرای مسئولیتهای اجتماعی ،تکریم ارباب رجوع  

،شرکاء و ذینفعان می باشد .

با حضور دکتر آهنگر، معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد : 
برگزاری همایش سفیران سالمت دانش آموزی در مرکز بهداشت مازندران 
ساری - دهقان - دکتر آهنگر، معاون فنی مرکز بهداشت استان مازندران در همایش 
س��فیران سالمت دانش آموزی که به مناسبت هفته سالمت در سالن اجتماعات معاونت 
بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی مازندران برگزار ش��د، با بیان اینکه سالمت دارای ابعاد 
جس��مي، رواني، اجتماعي و معنوي است، اظهارکرد: براي داشتن جامعه اي سالم باید به 
همه ابعاد س��المت توجه ویژه اي شود. وی س��المتی و امنیت را جزو نعمت های بزرگ 
خداوند برش��مرد و افزود: بس��یاری از افرادی به دلیل بی توجهي به س��المتي خود امروز 
دچار بیماري هاي مختلف شده اند که عالوه بر نداشتن جسمي سالم از نظر اقتصادي نیز 
با مشکل مواجه شدند. معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه برای فرهنگسازی باید از کودکی برنامه ریزي کرد، 
گفت: اگر آموزش هاي الزم در ابعاد مختلف در مدارس انجام شود در آینده شاهد افراد توانمند، مبتکر و خالق و در نتیجه داشتن 
جامعه اي پویا و توانمند خواهیم بود. وی با بیان اینکه حدود 15 درصد دانش آموزان عضو سفیران سالمت دانش آموزی هستند، بیان 
کرد: سفیران سالمت دانش آموزی باید به همه ابعاد سالمت توجه کنند و با برنامه ریزی مناسب مشارکت را در بین دانش آموزان 
افزایش دهند. معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر خود مراقبتی، گفت: در بررسی های انجام شده در سال 2013 
خودمراقبتی 7 درصد از هزینه های مالی خانوار را کاهش می دهد. دکتر اهنگر بر فعالیت های ورزشی تاکید کرد و افزود: در مدارس 
باید زمانی برای ورزش تعیین شود و به دالیل مختلف این ساعت حذف نشود. وی به افزایش تعداد سفیران سالمت دانش آموزی 
اشاره کرد و ادامه داد: در سال 95 بیش از 13000 سفیر سالمت دانش آموزی در مدارس جذب شدند که این رقم در سال گذشته 

به بیش از 59 هزار نفر رسیده است

به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و دانشگاه 
علمی کاربردی گیالن؛دومین جشنواره "گیله خوراک" در رشت برگزار شد

رشت- مهناز نوبری - ومین جشنواره "گیله خوراک" به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و دانشگاه 
جامع علمی کاربردی بین اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی گیالن در تاالر پاسارگاد برگزار شد. د حسن عاقل 
منش: برند ش��هر خالق خوراک نگاه بس��یاری از کشورهای دنیا را به رشت جلب کرد.محمد حسن عاقل منش،رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر رشت در این جشنواره ضمن تبریک اعیاد شعبانیه،روز کارگر و روز معلم اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم زمینه 
الزم برای ظهور امام زمان)عج( را فراهم کنیم.وی سطح کمی و کیفی دومین جشنواره گیله خوراک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: 
امیدواریم این جشنواره سال آینده به صورت منطقه ای و بعد از آن در سطح ملی برگزار شد.عاقل منش با اشاره به ثبت رشت به 
عنوان شهر خالق خوراک در یونسکو اظهار کرد: بعد از کسب این برند جهانی نگاه بسیاری از کشورهای دنیا به رشت جلب شده 
است و روزانه مهمانان خارجی بسیاری به رشت سفر می کنندرئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت با اشاره به وجود بیش از 
170 نوع غذای محلی در رشت عنوان کرد: آشپزهای گیالنی بهترین غذاها را طبخ می کنند و این موضوع بزرگ نمایی نیست.عاقل 
منش با اشاره به اینکه هنرستان ویژه هتل داری و هنر آشپزی در رشت وجود دارد مطرح کرد: متاسفانه در مرکز علمی کاربردی به 
صورت مستقیم مجموعه ای مرتبط با آشپزی و خوراک وجود ندارد و امیدواریم بتوانیم با مشارکت دانشگاه علمی کاربردی آکادمی 
خوراک را در رشت راه اندازی کنیم.وی با تاکید بر اینکه جوانان هنرمند گیالنی نباید بیکار باشند اذعان داشت: باید زمینه الزم برای 
توانمندسازی هنرمندان گیالنی در عرصه های مختلف آشپزی،صنایع دستی و ...را فراهم کنیم و منجر به اشتغال آنان شویم .فاطمه 
قدیمی: با توجه به وجود هنرستان هتلداری و آشپزی در شهر رشت، گام بعدی تاسیس آکادمی خوراک است / رشت منحصر به 
فردترین شهر دنیا در بحث تنوع خوراک است فاطمه قدیمی،مدیر برنامه های شهر خالق رشت در یونسکو در این جشنواره با اشاره 
به اینکه 180 شهر در دنیا در هفت حوزه خالقیت با یکدیگر رقابت می کنند گفت: شبکه شهرهای خالق یونسکو در هفت حوزه 
رسانه،ادبیات،موسیقی،خوراک شناسی،صنایع دستی،طراحی،هنرهای آیینی فعالیت می کند.وی افزود: از جمهوری اسالمی ایران شهر 
اصفهان در حوزه صنایع دستی و رشت به عنوان نماینده منطقه ای در حوزه خوراک شناسی به عنوان شهر خالق از سال 2015 در 
یونسکو ثبت شده اند.قدیمی رشت را یکی از 26 شهر خالق خوراک دنیا در یونسکو عنوان کرد و افزود: این موضوع رقابت و مسئولیت 
ما را سنگین تر می کند.مدیر برنامه های شهر خالق رشت در یونسکو تاکید کرد: رشت اولین شهر خالق خوراک شناسی حالل دنیا 
است و این موضوع مسئولیت ما را در چهارچوب قوانین نظام جمهوری اسالمی ایران بیشتر می کند.قدیمی رشت را پایگاهی برای 
توسعه پایدار منطقه ای برای کشور دانست و یادآور شد: برند خوراک کشور به صورت انحصاری در اختیار شهر رشت است و لوگو 
شهر خالق خوراک رشت یک لوگو انحصاری است.وی با اشاره به اینکه امروزه بسیاری از میراث گذشته نظیر لباس و غذای محلی 
فراموش شده است گفت: لوگو شهر خالق خوراک رشت به شکل گمج طراحی شده و در راستای پخت ارگانیک غذا است.مدیر برنامه 
های شهر خالق رشت در یونسکو با اشاره به وجود بیش از 170 نوع غذای محلی رشت در یونسکو گفت: رشت منحصر به فرد ترین 
شهر دنیا در بحث تنوع خوراک است.قدیمی با اشاره به اینکه باید اسناد علمی برای تنوع غذایی رشت تهیه شود گفت: شهرهای 
خالق یونسکو در چهار سال نخست ارزیابی شده و این مقایسه و ارزیابی در ارتباط با خود شهرها انجام شده و رشت نیز اکنون از 
وضعیت مناسبی برخوردار است.وی تصریح کرد: ثبت شدن رشت به عنوان شهر خالق خوراک در یونسکو منجر به شناسایی بیشتر 
نام رشت،گیالن و ایران در شبکه های اجتماعی شده است.قدیمی در پایان از ایده پردازان خالق و نوآور خواست با ارائه ایده های 

متنوع به شهر خالق رشت در حوزه های مختلف خوراک،صنایع دستی و ..کمک کنند.
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مترجم: نسیم حسینی

ش��روع ی��ک کس��ب وکار در دوران دانش��جویی با 
چالش ه��ای بیش��تری همراه اس��ت؛ اما با ش��ناخت 
و بهره گی��ری از فرصت ه��ای خ��اص، می ت��وان این 

مشکالت را کاهش داد. 
کارآفرینان فوق س��تاره ای نظیر م��ارک زاکربرگ، 
 مای��کل دل، لری پیج و س��رگی برین، عالوه بر ثروت 
میلی��ارد دالری، وجه مش��ترک دیگری نی��ز دارند: 
همه آنها کس��ب وکار خود را از دوران دانشگاه شروع 
کرده اند. زندگی یک دانش��جوی کارآفرین اصال ساده 
نیس��ت. آیا می توانی��م تحصیالت مان را ب��ا موفقیت 
ادامه دهیم و کس��ب وکار خودمان را ه��م راه اندازی 
کنیم؟ درس��ت است که برخی از این کارآفرینانی که 
نام بردیم، دانش��گاه خود را رها کرده اند، ولی توصیه 
نمی کنیم ش��ما ه��م چنین کاری انج��ام دهید! مهم 
این اس��ت که بتوانید با نگاهی هوش��مندانه، از همه 

فرصت هایی که در اختیار دارید استفاده کنید. 
به دنبال گزینه های متفاوت جذب سرمایه باشید

شاید نتوانید با سرمایه گذاران خطرپذیر )وی سی ها( 
ارتباط برقرار و بودجه الزم برای راه اندازی کسب وکار 
را تأمی��ن کنید، اما خوش��بختانه راه ه��ای جایگزین 
دیگری در اختیار دارید. در مرحله اول بررس��ی کنید 
که آیا مؤسسه یا دانشگاه شما، برنامه حمایتی خاصی 
برای ایده های کارآفرینی در نظر گرفته است یا خیر. 

منظور وام های دانشجویی نیست؛ زیرا آخرین چیزی 
که در این شرایط نیاز دارید، مقروض شدن در دوران 
تحصی��ل و تغیی��ر پیش بینی های مخ��ارج تحصیل 
شماست. به گزینه های غیر سنتی مثل وب سایت های 

کراودفاندینگ فکر کنید. 
از فرصت های شبکه سازی بهره ببرید

دانشگاه مکان مناسبی برای مالقات با افرادی است 
که ایده های نوآورانه ش��ما را درک می کنند، بنابراین 
فرصت خوبی در اختیار دارید تا ارتباطات کسب وکار 
خود را پایه گ��ذاری کنید. با ش��رکت در رویدادهای 
دانشگاهی نیز می توانید ش��بکه روابط حرفه ای خود 
را گس��ترش دهید و با هم تیمی های احتمالی، آش��نا 

شوید. 
به عالوه حتما با ش��بکه فارغ التحصیالن دانشگاه در 
تماس باش��ید. بس��یاری از این افراد، شرایط کنونی 
ش��ما را پشت س��ر گذاش��ته اند و می توانید در میان 
آنها افرادی را بیابید که کس��ب وکار خود را در دوران 
تحصیل ش��روع کرده اند. همانطور که در طول زمان 
کسب وکار خود را ش��کل می دهید، این افراد مربیان 

بسیار خوبی برای شما خواهند بود. 
از حمایت استادان دانشگاه استفاده کنید

برخی از اس��اتید دانش��گاه می توانند به موفقیت و 
پیش��رفت ش��ما کمک کنند. در دنی��ای واقعی، پیدا 

کردن افراد متخصص و حامی، کار آسانی نیست. پس 
تا زمانی که در دانشگاه هستید، از مهارت و تخصص و 

حمایت اساتید استفاده کنید. 
به عن��وان  مثال اگر ب��رای راه اندازی ی��ک کمپین 
بازاریاب��ی آماده می ش��وید، از اس��تاد بازاریابی خود 
دعوت کنید کنار شما حضور داشته باشد. همین رویه 
را برای طرح کس��ب وکار، قراردادها و هر مرحله ای از 
کارت��ان که از آن مطمئن نیس��تید، در پیش بگیرید. 
استادتان را با بلندپروازی و انگیزه و اشتیاق تان تحت 

تأثیر قرار دهید و حمایت او را جلب کنید. 
نکته پایانی اینکه، بسیاری از دانشجویان رشته های 
کسب وکار، در دوران تحصیل خود با شرکت های تازه 
 تأس��یس یا در حال مقیاس پذیری همکاری می کنند 
و وظای��ف پایه آنها را انج��ام می دهند. این گزینه هم 
به شما فرصت می دهد اصولی نظیر ساخت مدل های 
مالی ی��ا تجزیه وتحلیل س��ود را در عمل یاد بگیرید. 
به عالوه اس��اتید می توانند روی کارتان نظارت داشته 

باشند و ایرادهای کار را به شما گوشزد کنند. 
راه ان��دازی ی��ک کس��ب وکار، مخصوص��ا هم زمان با 
تحصیالت دانشگاهی کار دشواری است. اگر می خواهید 
شانس بهتری در این راه داشته باشید، نکات سه گانه ای 

که مطرح کردیم، در برنامه های خود لحاظ کنید. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

نکاتی در مورد راه اندازی کسب وکار توسط کارآفرینان دانشجو

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 959 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: بحث تبلیغات محیطی مبحثی 
کالن است و این سبک از تبلیغات، رسانه های زیادی را 
شامل می شود؛ رسانه هایی که برخی از آنها هزینه های 
زی��ادی را دربرمی گیرند و برخی دیگ��ر با هزینه های 
پایین نیز در اختیار اهالی تبلیغات قرار می گیرند. مانند 
بیلبورد یا یک پوستر دیواری ساده که هر دو در گروه 
تبلیغات محیطی جای می گیرند. به هرحال استفاده از 
بیلبورد یا عرش��ه پل در تبلیغات محیطی برای برخی 
شرکت ها مانند شرکت های صنعتی کارایی ندارد، چون 
چنین شرکت هایی گروه مخاطبان وسیعی ندارند. برای 

مثال ش��رکت صنعتی که در ح��وزه تولید موتورهای 
یخچال کار می کند، ش��اید کل مشتریانش��ان 50 نفر 
باش��د. به همین دلیل استفاده از بیلبورد برای چنین 
شرکت هایی مقرون به صرفه نخواهد بود. حال نسبت 
به شرکت های صنعتی برای شرکت های خدماتی نیز 
اس��تفاده از برخی رسانه های محیطی مانند بیلبورد و 
عرش��ه پل مناسب نیست ولی لمپست بنر و پوستر را 
به دلیل تکرارپذیری می توان به چنین ش��رکت هایی 

پیشنهاد داد. 
 ب��ه نظرم ای��ن آژانس  اگر به س��راغ لمپس��ت بنر 
ی��ا بالن های تبلیغاتی یا ش��رکت  در نمایش��گاه های 
تخصصی گردشگری برود، بهتر نتیجه خواهد گرفت. 
برگزاری س��مینار های تخصصی نیز برای این آژانس  
در زمین��ه تبلیغاتش می تواند مفید باش��د. حال این 

آژانس  در طراحی لمپست های خود باید فاکتورهای 
مش��خصی را رعایت کند. در طراحی لمپس��ت نباید 
بیشتر از سه یا چهار المان خبری استفاده شود. المان 
خبری ش��امل لوگو، نام برند، شماره تماس و آدرس 
و... اس��ت. اگر المان خبری در رس��انه های محیطی 
بیشتر از این تعداد باشد، تاثیری بر مشتریان نخواهد 
داش��ت و حتی میزان اثربخشی تبلیغ را هم کاهش 
می دهد. هر چقدر فضای خالی در رسانه های محیطی 
بیشتر باش��د، تاثیرگذاری باالتر می رود. همچنین در 
طراحی لمپس��ت بنر باید تصویر در سمت چپ قرار 
بگیرد. این موضوع نیز به خاطر تفکر جانبی مشتریان 
ایرانی اس��ت. به همین دلیل اگر لوگو یا تصویر اصلی 
محصول در سمت چپ قرار بگیرد، تاثیر بیشتری بر 

مصرف کنندگان می گذارد. 

تبلیغ محیطی برای 
آژانس گردشگری

پرسش: یک آژانس گردشگری را مدیریت می کنم، تصمیم دارم از تبلیغات محیطی برای معرفی خدماتم استفاده 
کنم، آیا با توجه به هزینه باالی این روش، انتخاب مناسـبی در این زمینه داشـته ام؟ توصیه شما در این باره به من 

چیست؟ 
کلینیک کسب و کار

مجاب کردن مدیر خود به حمایت از 
ایده های تان

زمانی که از مدیر درخواست پول و منابع می کنید، در ذهن 
او چه می گذرد: 

یک مدیر میانی یا مستقیم، منابع و زمان کمی دارد و هر بار 
که به او نوآوری تازه ای پیشنهاد می دهید، برای جلب عالقه و 
توجه او نبرد سختی را در پیش رو دارید. از آن جایی که سال ها 
با این ش��غل زندگی کرده ام، می توانم به شما اطمینان دهم 
وقتی با تازه ترین ایده خود نزد مدیرتان می روید، فکرهای زیر 

بیش از هر چیز دیگری در ذهنش می گذرند: 
- همین حاال هم پروژه های زیادی داریم که به دنبال منابع 
مالی کمی هستند. نمی توانیم کار دیگری به آنها اضافه کنیم، 

وگرنه اعضای تیم اعتراض خواهند کرد. 
- اولویت من کاستن از هزینه هاست، اما ایده شما هزینه بر 
است و تضمینی وجود ندارد که در درازمدت بتوانیم از طریق 

آن سرمایه را برگردانیم. 
- برو توی صف. این هفته س��ومین نفری هستی که یک 

نوآوری جدید پیشنهاد می دهی. 
- ای��ده ات عال��ی به نظر می رس��د، اما با راهبرد س��ازمان 
هماهنگ نیست. اگر نتوانم آن را جوری به خودمان ربط دهم 
که مطابق با اهداف راهبردی امسال مان باشد، قادر به فروش 

آن نخواهم بود. 
- من س��ه مورد اضطراری در لیس��ت خود دارم و مدیرم 
به خاطر مشکالتی که حتی از وجودشان خبر ندارم به دنبال 

من است. مزاحمم نشو. 
درس��ت اس��ت که چنی��ن فکرهای��ی ممکن اس��ت تنها 
ناگفته های ذهنی مدیرتان باش��ند، اما به خوبی نشان دهنده 
چالش ها و دردس��رهای واقعی بیش��تر مدیران نیز هستند. 
مدیریت اغلب ش��غل بی اجر و مزدی ا ست. حال که دست کم 
با تعدادی از مس��ائلی که مدیرتان را شب تا صبح بیدار نگاه 
می دارد آش��نا شدید، چند واقعیت س��ازمانی دیگر را نیز به 

آنها بیفزایید. 
- بس��یاری از س��ازمان ها فرآیند مفصلی برای تأیید پروژه 
دارند که شما را ملزم می کند به عنوان بخشی از فرآیند توجیه 

نوآوری خود، یک پرونده تجاری آماده کنید. 
- ب��ا اینکه هر ایده نوآورانه ای ارزش پرونده تجاری ش��دن 
را ندارد، اگر درخواست تان شامل منابع یا پول می شود، شما 
درحال مبارزه برای بودجه ای هستید که از قبل به کار دیگری 
اختصاص داده ش��ده است. مدیران ارشد تاحدی برای انتقال 
بودجه از یک دس��ته به دسته دیگر آزادی عمل دارند، با این 
حال، در برخی س��ازمان ها ای��ن کار فعالیتی زمان بر و به نحو 

آزاردهنده ای دشوار است. 
- بس��یاری از سازمان ها، درخواس��ت ها را برحسب راهبرد 
حاک��م و اهداف کلیدی خود پاالی��ش می کنند. اگر نوآوری 
موردنظر از آن اهداف پشتیبانی نکند یا با آنها سازگار نباشد، 

توجیه کردن شان دشوار خواهد شد. 
هفت گام برای »بله« گرفتن از مدیر: 

- هم��واره درباره کارتان اطالعات جم��ع کنید. در تالش 
باشید ش��رکت و اهداف کارکردی آن را درک و کاری کنید 
ایده ها و درخواست های تان از لحاظ منطقی و به سادگی با این 
اهداف هم سو باشند. درصورت لزوم، قبل از این که ایده خود 
را مطرح کنید، از مدیرتان بخواهید اهداف اداره در بازه زمانی 
پیش رو را بررسی کند. یک قدم جلوتر بروید و از او بخواهید 
اهدافش را شرح دهد. هرچه راجع  به نحوه ارزیابی شدن مدیر 
و تیم خود بینش بیش��تری داشته باشید، ساده تر می توانید 

درخواست خود را با آن پارامترها تطبیق دهید. 
- تأکیدتان بر کاس��تن از فشارها باشد، نه بر دستاوردهای 
مبه��م و غیرمحتمل آینده. آن چه را گفته ش��د مرور کنید 
و به یاد داش��ته باشید مدیرتان بیش��تر بر بقا تأکید دارد تا 
ش��کوفایی خود. طرح های توجیهی تان را طوری تهیه کنید 
که نشان دهنده کاس��تن از فشار کار، ساده سازی فرآیندها و 

برداشتن فشار از روی منابع فرسوده باشد. 
- پرونده تجاری خود را مانند یک حقوقدان طراحی کنید. 
مدیر و ش��اید سایر مدیران ارشد، داور هستند و شما معموال 
یک ش��انس برای دفاع از پرون��ده خود داری��د. پرونده باید 
برمبنای کمک به حل یک مش��کل باشد؛ نشان دهد چگونه 
می تواند مش��کلی را برطرف کند و تأثیر خ��ود را بر کاهش 
هزینه ها، باال رفتن بازدهی یا بهبود کارایی نشان دهد. از یک 
ش��خص ثالث بی طرف بخواهید فرضیات و داده های شما را 

بررسی کند. 
- برای اینکه بر مطلوبیت پرونده خود بیفزایید، با احتیاط 
مزایای غیرمستقیمی نیز برای آن ذکر کنید. پس از شناساندن 
عوامل یاری گر و اثبات فرضیات و آمار و ارقام خود، می توانید 
دیگ��ر مزایای بالقوه ایده خود را که بیش��تر جنبه غیرمادی 
دارند، اما جذاب تر هستند نیز پیشنهاد دهید؛ مواردی مانند 
بهبود روحیه یا رضایت شغلی، کاهش تمایل کارکنان به ترک 

شغل، فرصت برای یادگیری بیشتر یا گردش کار. 
- پاس��خ های خود در واکنش به مخالفت ها را از قبل آماده 
کنید. پرسش ها و مخالفت های احتمالی را پیش بینی و به آنها 
فکر کنید و پاسخ های خود را پیش از آنکه واقعا درخواستی 
ارائه دهید، یادداشت کنید. کار از محکم کاری عیب نمی کند. 
- زمان، مکان و فرصت بس��یار مهم هستند. در شناسایی 
بهترین فرصت برای دفاع از پرونده خود حساب ش��ده عمل 
کنید. برای مثال یک��ی از مدیر ان من ترجیح می داد در یک 
صبحانه کاری اول وقت درباره ایده های جدید صحبت کند. 
به این ترتیب، برای 45 دقیقه کامال توجهش به من بود. تنها 
کاری که بای��د می کردم این بود که رأس س��اعت 5:15 در 
شرکت حاضر باشم. شما هم این »بهترین زمان« مدیرتان را 

پیدا و برایش برنامه ریزی کنید. 
 Consultative( درست مانند یک فروشنده مشاوره ای -
Salesperson( برای ایده خود تبلیغ کنید. یادتان باش��د، 
مدیر ش��ما نیاز به کمک دارد، نه کار و هزینه های بیشتر. با 
چالش ه��ای پیش روی او همدلی کنید. ب��رای هر مخالفتی 
مؤدبان��ه راه حل ارائه دهید ی��ا درصورت ل��زوم، رویکردتان 
را ب��ا او تطبیق دهید. اش��تیاق و تعهد خ��ود را برای اجرای 
موفقیت آمیز آن ایده به نمایش بگذارید. این گام آخر، یعنی 

تعهد، مهم ترین قدم است. 
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

مرورها و نظرات در سایت 
خرده فروشی آنالین

جدا از اینکه مارکترها و تبلیغ کنندگان معموال ارزش و 
تأثیر مرور را نادیده می گیرند، دلیل اصلی که بسیاری از 
شرکت ها امکان ثبت نظرات و مرورهای کاربران را روی 
س��ایت خود نمی دهند، ترس از ثب��ت مرورها و نظرات 
منفی توسط مشتریان ناراضی و تخریب برند است؛ مانند 
هم��ان نکته قدیمی که می گوید تأثیر تخریبی ارتباطات 
شفاهی منفی، از تأثیر س��ازنده ارتباطات شفاهی مثبت 

شدیدتر است. 
برخی خرده فروشان نسبت به ایجاد امکان ثبت مرورها 
و نظرات کاربران، گارد می گیرند. البته نس��بت مرورهای 
منفی به مرورهای مثبت در یک سایت نشان می دهد که 
این ترس، منطقی نیس��ت. شرکت بازارُویس که خدمات 
مرور و رتبه دهی مش��تریان را برای خرده فروشان فراهم 
می کن��د، گزارش داده ک��ه 80درصد از ای��ن مرورهای 

تولیدشده توسط کاربر، مثبت هستند. 
اما در عمل، خرده فروشان باید از مرورها و نظرات منفی 
اس��تقبال کرده و از آنها استفاده کنند. مصرف کنندگان 
تمای��ل دارند مرورهای منف��ی را هم ببینن��د تا بدانند 
ریس��ک خرید محصول یا خدمات برای آنها چقدر است. 
آنها به دنبال این هس��تند که هنگام خرید، ریسک مالی 
و عملک��ردی حداقلی را تجربه کنن��د. مرورها و نظرات 
منفی اطالعات الزم برای ارزیابی میزان ریسک را به آنها 
می دهد. مرورهای منف��ی همچنین باعث افزایش اعتبار 
می ش��وند. مصرف کنن��دگان معموال به صح��ت و اعتبار 
مرورها و نظراتی که خوب و مثبت باشند، شک می کنند. 
مرورها و نظرات منفی همچنین اطالعات ارزش��مندی 
درباره محصول و خدمات، به خرده فروش می دهد. اینکه 
خرده ف��روش بای��د محصول خ��ود را ارتقا ده��د، از دور 
خ��ارج کند، بهبود دهد یا ب��ا محصول دیگری جایگزین 
کند. دلیل بازدارنده دیگر برای خرده فروش��ان، طبیعت 
عملیاتی این فرآیند اس��ت. بررس��ی و مدیریت مرورها و 
رتبه دهی ها، چالش��ی همچون مدیریت و نگهداری یک 
وب س��ایت را ایج��اد می کند، اما ش��رکت هایی همچون 
بازارویس و پاورریویوز راه حل هایی ارائه داده اند، خدمات 
آنها به خرده فروش��ان ش��امل نوعی تکنولوژی است که 

نظرات مشتریان را اخذ کرده و نمایش می دهند. 
hormond :منبع
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