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موانع پیش روی شرکت های اروپایی برای همکاری با ایران

سپر دفاعی اروپا 
کارآمد است؟

در روزهای اخیر مقامات عالی رتبه اروپایی و دیپلمات های این کشور در جلسات متعددی که در گوشه و کنار 
این قاره س��بز از بروکس��ل تا بلغارس��تان برگزار کرده اند بر یک نکته مهم تأکید دارند و آن پایبندی به برجام و 
ادامه مسیری است که از بیش از دو سال پیش آغاز کرده اند. بعد از خروج آمریکا از برجام و دستور دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور آمریکا، اکثر مقامات اروپایی به گونه ای به حمایت از برجام و اقدامات ایران طبق این معاهده...

 تمام واردات به کشور
نیازمند ثبت سفارش است
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افزایش 5 تا 6درصدی نرخ دالر تا پایان امسال

پیش بینی سیف از آینده دالر 4200 تومانی

در جلسه استخدام داوطلب را غافلگیر کنید
بهبود استانداردهای شرکت، وظیفه ای دائمی برای مدیران
بالک چین در حوزه بازاریابی چه کاربردهایی خواهد داشت

افزایش فروش از طریق قدردانی از مشتریان
خطرناک ترین کلمه

21 نوع مختلف برند را بهتر بشناسیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس: دونالد ترامپ تفاوت 
HIV و HPV را نمی داند
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در پـی انتشـار اخباری مبنـی بر حذف خودرو از فهرسـت 
کاالهـای دارای اولویـت بـرای تخصیـص ارز 4200 تومانی، 
وزارت صنعت و بانک مرکزی هیچ گونه شفاف سازی نکردند 

و پـس از چالش های سـال گذشـته بـرای واردات 
خودرو، اکنون بازار خودروهای وارداتی با ابهامات...

ابهام در تخصیص ارز 4200تومانی به خودرو

 بازار خودروهای وارداتی در کما

یادداشت

یادداشت

 فرار سرمایه کشور را
فقیر می کند

روزگار کنون��ی اقتصاد ایران 
ع��ادی نیس��ت در نتیج��ه هر 
خواس��ته ای ولو بحق در چنین 
نیست.  تأمین ش��دنی  شرایطی 
در دوره هایی از تاریخ این کشور 
کنترل و تخصیص ارزی صورت 
گرفته است و البته همواره این 
نظارت ه��ا و تخصیص ه��ا ب��ه 
ش��کل گیری بازاره��ای ثانویه، 
مخفیانه و قاچاق انجامیده، اما 
منطقی نیست که دولت ها این 
بازارها را به رسمیت بشناسند. 

وضعی��ت  ض��رورت 
کنونی اقتصاد...

در  مثبت��ی  نق��ش  ایتالی��ا 
اقتصاد ایران در سال های پس 

انق��اب  پی��روزی  از 
2اسامی داشته است...

ایتالیایی ها در ایران می مانند؟ 
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احمد 
حاتمی یزد

 تحلیلگر اقتصادی

احمد پورفالح
 رئیس اتاق مشترک 

ایران و ایتالیا

نشس��ت غیرعلن��ی مجلس روز یکش��نبه ب��ا حضور 
محمدج��واد ظری��ف، وزی��ر ام��ور خارجه ب��ا محوریت 
مذاکرات با پنج کش��ور در زمینه ادامه برجام تش��کیل 
شد. در این جلسه، ظریف و عراقچی درباره چند و چون 
مذاکره ب��ا اروپایی ها و تضامینی ک��ه باید بعد از خروج 
آمریکا از برجام گرفته شود، سخن گفتند. در واقع، بیش 
از نیمی از س��اعات نشس��ت دیروز بهارستان نشینان به 
جلسه غیرعلنی گذشت؛ جلسه ای که در آن نمایندگان، 
میزب��ان ظریف، عراقچی و ش��مخانی بودند. حضور این 
سه نفر نشان می داد جلسه از اهمیتی مضاعف برخوردار 
است؛ در این میان گاهی صدای فریادها از درهای بسته 
عبور می کرد و همین کافی بود تا بپرس��یم پش��ت این 

درها چه گذشت؟ 
به گزارش خبرآناین، در دقایق نخست جلسه دیروز، 
خبرنگاران، عکاس ها و فیلمبرداران از جایگاه همیشگی 
خود در پارلمان بیرون آمدند؛ در پش��ت س��ر آنها بسته 
ش��د و از همان س��اعت 9 صبح که نماین��دگان خود را 
به صحن رس��اندند جلس��ه غیرعلنی ش��د. حضور علی 
ش��مخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی، محمدجواد 
ظری��ف وزیر امور خارجه و عب��اس عراقچی معاون امور 
حقوقی و بین الملل��ی وزارت امور خارجه حکایت از این 
داش��ت که موضوع جلس��ه نمی تواند بی ارتباط با مسئله 
برجام باش��د. آنچه عجیب بود، صدای داد و فریادی بود 

که گاهی از پشت درهای بسته بلند می شد. 
در جلسه غیر علنی چه گذشت؟ 

نماین��دگان ی��ک به ی��ک از صحن بی��رون آمدند، از 
هر کسی پرسیدیم در جلسه چه می گذشت یا با محافظه 
کاری تمام جواب می داد یا س��عی می کرد از زیر پاس��خ 
فرار کند. اما آنچه فرج اهلل رجبی، نماینده مردم شیراز و 
جال میرزایی، نماینده مردم ایام می گفتند، نشان داد 
ک��ه موضوع بحث برجام بود و بای��د و نبایدهایی که در 
ای��ن رابطه وجود دارد. رجبی تنه��ا به گفتن یک جمله 
که »این تنها جلس��ه غیرعلنی به درد بخور و مفید بود« 

اکتفا کرد. 
اما میرزایی گفت: در این جلسه ظریف گزارشی درباره 
مذاکرات ایران و اروپا ارائه کرد و گفت اروپا حاضر است 
منافع ما را تأمین کند و از این منظر می توان برجام را با 

اروپا ادامه داد.  او گفت: ش��مخانی هم گزارشاتی درباره 
 FATF لوای��ح مجلس در رابطه با موضوع پولش��ویی و
ارائه کرد که توانس��ت نظر مساعد مجلسی ها را تا حدود 
زیادی جلب کند.  صحبت های جسته و گریخته دیگری 
درباره این جلس��ه مطرح ش��د تا اینکه به��روز نعمتی، 
سخنگوی هیأت رئیس��ه مجلس نیز به میان خبرنگاران 
آمد و از جزییات این جلس��ه س��خن گفت. او بیان کرد: 
در این جلس��ه ظریف و عراقچی از چند و چون مذاکره 
ب��ا اروپایی ها صحبت کردن��د و تضامینی که باید بعد از 
خروج آمریکا از برجام گرفته ش��ود را بیان کردند. البته 
ای��ن موارد هم اکنون در حال مذاکره اس��ت و هیچ چیز 
قطعی و نهایی نش��ده اس��ت.  س��خنگوی هیأت رئیسه 
مجلس ش��ورای اس��امی گفت: آن چیزی که خواست 
نمایندگان مجلس اس��ت حفظ منافع ملی و ایستادگی 
برای مواضع مردم و توصیه های مقام معظم رهبری است 
که در این زمینه 11 نفر از نمایندگان اظهارنظر کرده اند. 
نماین��ده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای اس��امی 
 FATF با اش��اره به بررس��ی لوایح چهارگانه مرتبط با
توضیح داد: بحث بعدی که در نشس��ت غیرعلنی مطرح 
ش��د، الیحه مبارزه با پولش��ویی و مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم بود. موضوعی که در این زمینه مطرح شد این 
بود که آیا این لوایح ما را به FATF می رس��اند یا خیر، 
که آقای ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید 
داشت این لوایح ارتباطی با FATF ندارد و بیان داشت 

که این لوایح چهارگانه جدا از FATF است. 
وی ادام��ه داد: مجل��س مح��ل تضارب افکار اس��ت؛ 
نمایندگان موافق و مخالف در این زمینه صحبت کردند، 
هم��ه از روی دلس��وزی اظهارنظرهایی داش��تند اما آن 
چیزی که مسلم اس��ت این بود که نمایندگان بر تأمین 
مناف��ع ملی تأکید داش��تند تا خ��ارج از مأموریت مقام 

معظم رهبری گامی برداشته نشود. 
نعمت��ی تأکید کرد: این لوایح در دس��تور کار مجلس 
اس��ت، اما با توجه به اینکه یکس��ری نگرانی هایی وجود 
داش��ت امیدواریم با ارائه توضیحات مس��ئوالن، نگرانی 

نمایندگان برطرف شده باشد. 
ایجاد پول منطقه ای

کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی 

کمیس��یون اقتصادی نیز بعد دیگری از جلسه غیرعلنی 
روز یکش��نبه را در میان گذاشت و گفت: درباره صحبت 
مقام معظم رهبری مطرح ش��د که یک پیمان مشترک 

پولی در منطقه ایجاد شود. 
او توضیح داد: همانطور که مقام معظم رهبری توصیه 
کردند که »به دنبال دالر نباشید بلکه یک واحد پولی در 
منطقه با کش��ورهایی مانند چین، روسیه، هند و... ایجاد 
کنید«؛ قصد داریم این واحد را جایگزین کنیم تا بتوانیم 

بین خود ارتباطات اقتصادی داشته باشیم. 
ماجرای داد و بیدادها چه بود؟ 

دلخوش درباره دادو بی دادهای اعتراضی که از جلس��ه 
غیرعلنی مجلس ش��نیده می شد، گفت: مباحث مختلف 
و پراکنده ای در این جلس��ه مطرح ش��د و طبیعی است 
موضوعات هم موافقان��ی دارد و هم مخالفانی که گاهی 
در این میان صدای اعتراضات بلند ش��د. برخی اعتراض 
داش��تند که در ماجرای برجام دولت و وزارت خارجه بد 
عمل کرده اند و طبیعتا برخی هم به این صحبت اعتراض 
داش��تند و مط��رح می کردند که وزارت ام��ور خارجه به 

خوبی در این حوزه ظاهر شده است. 
عل��ی مطه��ری نیز ک��ه به می��ان خبرن��گاران آمد تا 
پاس��خگوی س��ؤاالت آنها باش��د درباره داد و بیدادهای 
جلس��ه غیرعلنی مجلس گفت: تقابل شدیدی بود، حتی 
در ابتدای جلسه داد و بیداد زیادی کردند، نهایت منطق 
یک طرف قوی تر بود و تا حدی مخالفان قانع شدند ولی 

به هر حال برخی از آنها هیچگاه قانع نمی شوند. 
وی این جلسه را تعدیل کننده تقابل ها با لوایح سه  قلو 
دانس��ت و گفت: برخی مخالفان دلیل اصاح این قانون 
را می پرس��ند و می گوین��د که ما می خواهیم بر اس��اس 
نظر کش��ورهای غربی رفتار کنیم، حال اینکه این قانون 
به دنبال تعریف مصادیق تروریس��م اس��ت، نه اینکه چه 
گروه هایی تروریس��م هس��تند. آنها یک ایراد ش��کلی به 
قان��ون مصوب مجلس گرفتند که باید اصاح کنیم، این 
اصاح ضرری به گروه های مقاومت وارد نمی کند.  در این 
لوایح آمده که مصادیق تروریس��م را شورای عالی امنیت 
ملی تعریف می کند، پیوس��ت تفصیلی هم به آن اضافه 
شده تا همه درهای تخریب این لوایح را ببندند چون این 

لوایح مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. 

برجام؛ موضوع نشست غیرعلنی مجلس شورای اسالمی

کاهش تعرف��ه خودروهای هیبری��دی در حالی هنوز گزارش محرمانه ظریف به مجلس
محل اختاف نظر دولت، مجلس و واردکنندگان است که 
مدافعان، استفاده از این وسیله نقلیه را در کاهش آلودگی 
هوا مؤثر می دانند و مخالفان از سهم کمتر از 10 درصدی 
آن از سبد خودروهای وارداتی سخن می رانند.  به گزارش 
ایرنا، پس از اینکه دولت دوازدهم در دی ماه پارسال تعرفه 
واردات خودروهای هیبری��دی را از 5 به 45 درصد برای 
خودروهایی با حجم موتور بین 1500 تا 2000 سی سی 
و 65 درصد برای خودروهای با حجم موتور بین 2000 تا 
2500 سی سی افزایش داد، واردکنندگان و کارشناسان 

صنعت خودرو و محیط زیست به آن اعتراض کردند. 
ای��ن موضوع ت��ا آنجا پیش رفت ک��ه رئیس جمهوری 
بهمن ماه در گفت وگوی تلویزیونی خود وعده داد در تعرفه 

واردات این نوع خودروها بازنگری شود. 
24 فروردین ماه امس��ال »محمد شریعتمداری« وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به مصوبه جدید دولت 
برای تعرفه خودروهای هیبریدی، اظهار داش��ت: مصوبه 
قبلی دولت که فاصله تعرفه خودروهای هیبریدی مختلف 
را ب��ا خودروهای بنزینی کم و ش��رایطی را فراهم کرده 
بود که شاید اشتیاق برای ورود خودروهای هیبریدی کم 

شود، تغییر یافت. 
وی با بیان اینکه با مصوبه جدید دولت فاصله بین تعرفه 
واردات انواع مختلف خودرو بیشتر شد، افزود: با تصمیم 
جدید دولت، خودروهای هیبریدی تولید شده به صورت 
س��ه نوع »موازی«،  »سری« و »س��ری - موازی« مورد 

حمایت قرار می گیرند. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تصری��ح کرد: بهترین 
نوع این حمایت همچون خودروهای برقی اس��ت و بقیه 
خودروهای هیبریدی به نس��بتی که س��وخت فس��یلی 
مصرف می کنند، مش��مول تعرفه ترجیحی می شوند که 

این مصوبه به دستگاه های اجرایی اباغ شده است. 
دولت خودروهای برقی - بنزینی بر اساس حجم موتور 
را به سه گروه تقس��یم کرده است؛ تعرفه خودروهایی با 
حجم موتور 1000 تا 1500 سی سی 25 درصد، 1501 
تا 2000 سی س��ی 45 درصد و 2001 تا 2500 سی سی 
65 درصد محاسبه می شود، درحالی که این تعرفه ها برای 
خودروهای بنزینی و دیزلی با حجم موتورهای یاد ش��ده 

به ترتیب 55، 75 و 95 درصد خواهد بود. 
نظر دولت بر این استوار است که خودروهای هیبریدی 
به نسبتی که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند باید 

مشمول تعرفه های باالتر شوند. 
با این حال، مجلس شورای اسامی نیز طرحی را برای 
ساماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار داده که محور 
اصل��ی آن کاهش تعرفه واردات خودرو اس��ت؛ این طرح 
ابت��دا در قالب یک طرح دوفوریتی اوایل اردیبهش��ت ماه 
به صحن مجلس ارس��ال ش��د اما نمایندگان با بررس��ی 
ف��وری آن موافقت نکردن��د و در قالب طرح یک فوریتی 
به کمیس��یون صنایع و معادن رف��ت.  این طرح با هدف 

س��اماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی مؤثر 
با هدف دس��تیابی ب��ه افزایش رقابت پذی��ری و کیفیت 
خودروهای تولید داخل، افزایش اس��تانداردهای ایمنی و 
زیست محیطی، کاهش آالیندگی، کاهش مصرف سوخت 
و مدیریت بر واردات و بازار خودرو تدوین ش��ده است تا 
حقوق ورودی خودروهای سواری بر اساس حجم موتور، 
میزان مصرف سوخت و میزان آالیندگی به صورت پلکانی 

و هدفمند تعیین شود. 
در یکی از مواد این طرح پیش بینی شده که خودروهای 
تمام برقی و برقی - بنزینی )هیبریدی( تنها مشمول سود 
بازرگانی باشد و از وضع هرگونه تعرفه واردات معاف شود. 
امضاکنندگان این طرح بر این باورند که با وجود حمایت 
از تولی��د داخلی، این حق مردم اس��ت ک��ه خودروهای 
باکیفیت، به روز، ایمن و س��ازگار با محیط زیس��ت سوار 
شوند.  به اعتقاد آنان در قانون هوای پاک نیز دولت ملزم 
ش��ده است، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری 
با خودروهای الکتریکی یا هیبریدی را با ارائه مشوق هایی 
چون کمک باعوض، یارانه و صفر کردن س��ود بازرگانی 
واردات پیگی��ری کند و اگر ای��ن خودروها تولید داخل 
باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند. 
پیگیری ایرنا از بازار خودرو نش��ان می دهد خودروهای 
هیبریدی بس��ته به شرکت خودروساز و حجم موتور آن 
بین 200 میلیون تا 640 میلی��ون تومان قیمت گذاری 
می شوند که اقشاری با درآمد باال توان خرید آن را دارند. 
با توجه به اینکه رانندگان تاکس��ی ها در قشر متوسط 
جامع��ه جای می گیرند، انتظار نمی رود که کاهش تعرفه 
واردات خودروهای هیبری��دی، توان خرید عامه مردم را 
برای خرید این خودروها افزایش چشمگیری دهد، زیرا در 
زمانی که تعرفه این خودروها 5 درصد بود، نتوانسته بودند 
س��هم باالیی از خودروهای وارداتی را به خود اختصاص 
دهند.  این داس��تان ب��رای رانندگان ناوگان حمل و نقل 
عمومی اهمی��ت دو چندان دارد، زیرا ای��ن گروه که در 
قشر متوسط جامعه تعریف می شوند، با کاهش تعرفه ها 
و حت��ی صفر کردن آن نیز این توان را نخواهند داش��ت 
که خودروی بنزینی خود را به راحتی جایگزین خودروی 
هیبریدی و حتی برقی کنن��د و از این رو انتظار می رود 
دولت برنامه ای مشابه آنچه برای نوسازی ناوگان فرسوده 
ش��هری و بین شهری پیاده س��ازی کرده، در این بخش 
اجرا کند.  بر اس��اس یک بررسی که مرکز پژوهش های 
مجلس درباره بازار خودروهای وارداتی منتشر کرده، سهم 
هیبریدی ها از خودروهای وارداتی در س��ال 1393 برابر 
0.1 درص��د بوده که به تدریج و با اعمال سیاس��ت های 
تشویقی نظیر تعرفه پایین، طرح ترافیک رایگان به 8.6 

درصد در سال 1395 افزایش یافته است. 
هرچن��د تعرفه هیبریدی ها در سیاس��ت جدید دولت 
از دی ماه پارس��ال جهش یافت اما به تناس��ب آن تعرفه 
خودروهای بنزینی و دیزلی نیز رشد قابل توجهی داشته 

است. 

آینده خودروهای هیبریدی، منتظر تصمیم مجلس

88936651



در روزه��ای اخی��ر مقام��ات 
و  اروپای��ی  عالی رتب��ه 
دیپلمات ه��ای ای��ن کش��ور در 
جلس��ات متعددی که در گوشه 
و کنار این قاره سبز از بروکسل 
تا بلغارس��تان برگزار کرده اند بر 
ی��ک نکته مهم تأکی��د دارند و 
آن پایبن��دی به برج��ام و ادامه 
مس��یری است که از بیش از دو 
س��ال پیش آغاز کرده اند. بعد از 
خروج آمریکا از برجام و دستور 
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور 
آمری��کا، اکثر مقام��ات اروپایی 
به گونه ای ب��ه حمایت از برجام 
و اقدام��ات ای��ران طب��ق ای��ن 
معاه��ده بین المللی پرداخته اند 
که بس��یاری از تحلیلگران این 
برخ��ورد اروپایی ه��ا درمقاب��ل 
آمری��کا را بی س��ابقه می دانند. 
از  اروپای��ی  ارش��د  مقام��ات 
گرفته  فرانس��ه  رئیس جمه��ور 
ت��ا صدراعظ��م آلم��ان و حتی 
نخس��ت وزی��ر انگلس��تان حاال 
روی یک نکته پافشاری دارند و 
آن هم برجام بدون آمریکاست 
و در ای��ن بین مهم ترین س��پر 
اروپا ب��رای مقابله با بازگش��ت 
تحریم ه��ای آمری��کا و اس��تثنا 
اروپای��ی  ش��رکت های  ک��ردن 
اس��تفاده از قوانی��ن 20 س��ال 
پیش خود در مقابل تحریم های 
آمریکایی اس��ت؛ قانونی که در 
س��ال 1996 در زمینه تقاضاها 
حول تحریم ثانویه آمریکا علیه 

کوب��ا، ای��ران و لیبی از س��وی 
اتحادیه اروپا تصویب ش��د اما از 
آن استفاده نشد و حاال می تواند 
مستثنا شدن شرکت های  برای 
اروپایی در ارتب��اط با همکاری 
ب��ا ایران کاربرد داش��ته باش��د 
و به نوعی چت��ر حمایتی برای 
شرکت های اروپایی که در ایران 
س��رمایه گذاری کرده ان��د یا به 
هستند،  س��رمایه گذاری  دنبال 
باش��د. س��ه روز پیش کمیسار 
اتحادی��ه اروپا در ام��ور داخلی 
اع��ام ک��رد: اگر الزم باش��د از 
ای��ن قوانین اس��تفاده کنیم، ما 

آماده ایم.
همچنین »جین کلود جانکر« 
رئیس کمیس��یون اروپا دو روز 
پیش در نشس��ت خبری گفت: 
»اتحادیه اروپ��ا قانونی را وضع 
خواه��د ک��رد ک��ه ب��ه موجب 
آن ش��رکت های اروپای��ی را از 
ایران  علیه  آمری��کا  تحریم های 
منع خواهد کرد. این قانون هیچ 
دادگاه��ی را در جه��ت اعمال 
جریمه که ممکن است از سوی 
کاخ س��فید علیه ش��رکت های 
اروپایی به منظ��ور انجام تجارت 
در جمه��وری اس��امی ای��ران 
وض��ع می کن��د، ب��ه رس��میت 
نمی شناس��د.« او گف��ت: »ب��ه 
اروپا وظیفه  عنوان کمیس��یون 
داری��م از ش��رکت های اروپایی 
حفاظ��ت کنیم. اکن��ون نیاز به 
اق��دام در ای��ن راس��تا داریم و 

این دلیلی اس��ت ک��ه در حال 
راه ان��دازی فرآین��د فعال کردن 
»بخشنامه مسدودن کردن« که 
مربوط به س��ال 1996 میادی 
اس��ت، هس��تیم و ای��ن کار را 
انج��ام خواهی��م داد. همچنین 
تصمی��م گرفتی��م که ب��ه بانک 
سرمایه گذاری اروپا اجازه دهیم 
تا به سرمایه گذاری شرکت های 
تس��هیل  ای��ران  در  اروپای��ی 
اروپا خودش  بخشد. کمیسیون 
همکاری با ایران را حفظ خواهد 

کرد.«
چرا شرکت های اروپایی از 

ایران می روند؟ 
اما با وج��ود این حمایت های 
بسیار قوی اتحادیه اروپا از ادامه 
برج��ام و فعالیت ش��رکت های 
اروپای��ی در ایران، طی روزهای 
از  متع��ددی  اخب��ار  گذش��ته 
احتم��ال قط��ع همکاری ه��ای 
ایران  ب��ا  اروپایی  ش��رکت های 
منتش��ر می ش��ود، ب��رای مثال 
نفت��ی  غ��ول  توت��ال  ش��رکت 
فرانس��وی اع��ام کرده اس��ت 
که با ایران قط��ع رابطه خواهد 
ک��رد و دیگ��ری عاق��ه ای ب��ه 
 11 ف��از  در  س��رمایه گذاری 
پارس جنوبی ندارد یا مسئوالن 
شرکت نفتی انی ایتالیا گفته اند 
که س��رمایه گذاری جدیدی در 
کش��ورمان انجام نخواهند داد و 
حتی ش��رکت فوالدساز دانیلی 
هم از خ��روج از ایران خبر داده 

است. اما سؤال اصلی این است 
که چ��را با وج��ود حمایت های 
کش��ورهای  و  اروپ��ا  اتحادی��ه 
اروپای��ی، ش��رکت های اروپایی 
از بازگش��ت تحریم های آمریکا 
باید  که  پاس��خی  می ترس��ند؟ 
جواب آن را در دو نکته دانست؛ 
اول حجم روابط این شرکت ها با 
آمریکا و سرمایه گذاری و حضور 
در این شرکت ها در آمریکاست 
و دوم اث��رات روان��ی ت��رس از 
ک��ه  آمریکاس��ت  تحریم ه��ای 
باعث می شود ادامه فعالیت های 
ایران  ب��ا  اروپایی  ش��رکت های 

سخت شود. 
این ی��ک واقعیت اس��ت که 
ادام��ه همکاری  ای��ران در راه 
و  مقام��ات  ب��ا  اقتص��ادی 
دولت ه��ای اروپای��ی ک��ه ب��ا 
اروپایی  بین المللی  شرکت های 
و اتحادیه های صنعتی، تجاری، 
کش��اورزی و... ای��ن کش��ورها 
ط��رف ق��رارداد اس��ت و ای��ن 
ش��رکت ها ه��م در نهای��ت به 
دنب��ال حفظ مناف��ع اقتصادی 
رئیس جمهور  هس��تند.  خ��ود 
فرانس��ه در پایان نشست سران 
اروپا در بلغارس��تان در واکنش 
به س��ؤال خبرنگاران در ارتباط 
با خروج توت��ال از ایران گفت: 
ش��رکت های  نمی خواهیم  »ما 
فرانس��وی را به ماندن در ایران 
رئیس جمهور  کنی��م؛  مجب��ور 
توت��ال  مدیرعام��ل  فرانس��ه، 

نیس��ت. من خواهان آن هستم 
فرانس��وی  ش��رکت های  ک��ه 
بتوانند با توجه به پتانسیل بازار 
ایران، در این کشور بمانند ولی 
مدی��ر اجرایی توت��ال از منافع 
خودش��ان دفاع می کن��د. این 
وظیفه آنهاست که خطر ماندن 
در ای��ران را با خطرهایی که در 
عربس��تان و آمریکا متوجه آنها 

می شود، مقایسه کنند.«
آژانس  مدیرعامل  همچنی��ن 
پاس��کال  بلژی��ک،  ص��ادرات 
 دلکومینت، ب��ه یورونیوز گفت:
»تنه��ا تحریم ه��ا نیس��تند که 
سرمایه گذاری در ایران را سخت 
می کنند. انعکاس ترس و واهمه 
از اجرای تحریم ها پای برخی از 
سرمایه گذاران بزرگ برای ورود 
به ایران را سست می کند. ترس 
از تحریم ه��ا اثرات روانی زیادی 

هم دارد.«
کارشناس��ان  اعتق��اد  ب��ه 
اقتص��ادی، با توجه به ش��رایط 
اقتص��ادی  مس��ئوالن  کنون��ی 
انج��ام  ب��ا  بای��د  کش��ورمان 
اقداماتی عاوه بر اینکه ریسک 
کش��ورمان  در  س��رمایه گذاری 
را کاه��ش می دهند ب��ه دنبال 
همکاری با ش��رکت هایی باشند 
که مناف��ع چندان��ی در آمریکا 
ندارن��د و ب��ا آمری��کا مبادالت 
ندارند  گس��ترده ای  اقتص��ادی 
و نگ��ران تحریم ه��ای آمری��کا 

نیستند. 

موانع پیش روی شرکت های اروپایی برای همکاری با ایران

سپر دفاعی اروپا کارآمد است؟ 

ب��ا تصمیم ترامپ برای خروج 
آمری��کا از برجام و اعمال دوباره 
در  ایران��ی  ض��د  تحریم ه��ای 
روزه،   180 و   90 دوره ه��ای 
بیانیه ای  اروپ��ا در  کمیس��یون 
اع��ام کرد ک��ه رون��د تجدید 
 Blocking( انس��داد  قان��ون 
Status(  را آغ��از کرده اس��ت 
تا ش��رکت های اروپایی فعال در 
ای��ران را از تحریم ه��ای آمریکا 
محافظ��ت کند. بر اس��اس این 
بیانیه، قرار است این تمهیدها تا 
پانزدهم مردادماه امسال و پیش 
از آغاز دور نخست اعمال دوباره 
تحریم ه��ای آمریکا اجرا ش��ود. 
در همی��ن رابطه، میگل آریاس 
کانته، کمیسیونر انرژی اتحادیه 
اروپا ابتدای هفته به تهران آمد 
تا به مقام ه��ای بلندپایه ایرانی 
اطمین��ان دهد که اتحادیه اروپا 
با وجود خ��روج آمریکا از توافق 
هسته ای، خواستار تداوم روابط 

تجاری خود با تهران است. 
نوسان سیاسی بازار نفت

آخری��ن آمار نش��ان می دهد 
ک��ه در م��اه آوری��ل و پیش از 
اعام مواضع ترامپ درخصوص 
برج��ام، صادرات نف��ت ایران به 
مجموع 2.87 میلیون بشکه در 

روز رسید. 
برخی تحلیلگ��ران پیش بینی 
کرده اند ک��ه در صورت محدود 
ش��دن ص��ادرات نفت ای��ران و 

تثبی��ت قیمت هر بش��که نفت 
ب��االی 80 دالر،  در مح��دوده 
احتمال رش��د قیمت ها تا 100 
دالر برای هر بش��که نیز وجود 
دارد. در مقاب��ل ام��ا همراه��ی 
اروپا با تجارت نفتی ایران باعث 
ش��د عکس العمل ب��ازار نفت به 
تصمیمات ترامپ تعدیل ش��ود 
و قیمت ه��ا در این ب��ازار روند 

آرام تری به خود بگیرد. 
ش��دن  مح��دود  احتم��ال 
ص��ادرات نف��ت ای��ران تاکنون 
میانگی��ن  15درص��دی  رش��د 
قیم��ت نفت را در پی داش��ته، 
ام��ا خبره��ای مخابره ش��ده از 
مذاک��رات ایران و اروپا فعًا این 
روند افزایش��ی را متوقف کرد و 
ابت��دای هفته قیمت هر بش��که 
نفت برن��ت با 2س��نت کاهش 
نسبت به روز قبل روی 78دالر 

و 67 سنت باقی ماند. 
قانونی که نفت را 90 دالر 

می کند
درباره  بین المللی  مقررات  اما 
در  استفاده  مورد  س��وخت های 
کش��تیرانی ممکن است عرضه 
بازار نف��ت را محدودتر کرده و 
قیمت ها را در دو سال آینده به 

90 دالر در هر بشکه برساند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��ازمان 
 )IMO( دریانوردی  بین المللی 
از  مق��ررات جدی��دی دارد که 
ابت��دای س��ال 2020 ب��ه اجرا 

درخواه��د آمد و کش��تی داران 
را مل��زم خواه��د ک��رد میزان 
م��ورد  س��وخت های  س��ولفور 
می��زان  ب��ه  را  استفاده ش��ان 
دهن��د.   کاه��ش  چش��مگیری 
کش��تی هایی ک��ه اقیانوس های 
جه��ان را می پیماین��د از نفت 
می کنند  استفاده  کوره سنگین 
که بس��یار آلوده است. مقررات 
س��ازمان بین المللی دریانوردی 
این س��وخت را به دلیل سولفور 
ب��االی آن هدف گرفته اس��ت. 
مقررات فعلی غلظت سولفور به 
میزان 3.5 درصد را مجاز کرده 
اما تا سال 2020 کشتی ها باید 
ای��ن غلظ��ت را ب��ه 0.5 درصد 
کاهش دهند.  آژانس بین المللی 
انرژی در گزارش »نفت 2018« 
اعام کرد سوخت بانکر آخرین 
مامن س��ولفور است که در اکثر 
محص��والت نفتی حذف ش��ده 

است. 
گزینه ه��ای  کش��تی داران 
متع��ددی ب��رای نی��ل ب��ه این 
ه��دف دارن��د و احتم��اال یک 
رویکرد منفرد نخواهد بود. آنها 
ممکن اس��ت اس��کرابرهایی را 
برای حذف س��ولفور از سوخت 
نص��ب کنند یا از س��وخت های 
 LNG دارای س��ولفور کم یا از
اس��تفاده کنند. اس��کرابرها نیز 
پرهزین��ه هس��تند ام��ا ب��ا این 
حال از نظر برخی کش��تی داران 

ارزش استفاده دارند، درحالی که 
LNG گزینه گرانی محس��وب 
از  بس��یاری  ول��ی  می ش��ود.  
حاوی  کشتی داران سوخت های 
س��ولفور ان��دک مانن��د بنزین 
آژان��س  می کنن��د.  اس��تفاده 
بین الملل��ی انرژی اع��ام کرده 
که تا س��ال 2020 تقاضا برای 
بنزین به 1.74 میلیون بشکه در 
روز صعود خواهد کرد که بیش 
از ی��ک میلیون بش��که در روز 
نسبت به س��ال 2018 افزایش 
خواه��د داش��ت. ای��ن مس��ئله 
موقعی��ت نفت ک��وره را که در 
حال حاضر متداول است، تغییر 
بین الملل��ی  آژان��س  می ده��د. 
انرژی اعام ک��رده تقاضا برای 
 نفت کوره دارای س��ولفور باال از
3.2 میلی��ون بش��که در روز در 
س��ال 2019 ب��ه 1.3 میلی��ون 
بش��که در روز در س��ال 2020 
کاهش خواهد یافت.  این تغییر 
روند استفاده، پیامدهای بزرگی 
برای بازار نفت خواهد داش��ت. 
صنع��ت کش��تیرانی ح��دود 5 
درص��د از بازار نف��ت جهانی را 
تش��کیل داده و روزان��ه حدود 
5 میلی��ون بش��که در روز نفت 
مص��رف می کند. تغیی��ر الگوی 
مص��رف از یک محص��ول نفتی 
ب��ه محصول نفتی دیگ��ر، تأثیر 
سراسر صنعت  در  گس��ترده ای 
پاالیش خواهد داش��ت و برخی 

را  برخ��ی دیگ��ر  و  را منتف��ع 
متضرر می سازد.  پاالیشگاه های 
فرآوری کننده محصوالتی مانند 
دی��زل و بنزین س��ود خواهند 
کرد. در این بین پاالیشگاه هایی 
که نف��ت کوره س��نگین تولید 
می کنند، با محص��ول مازاد که 
روی دست ش��ان باد کرده است 

مواجه می شوند.
پاالیش��گاهی  مجتمع ه��ای 
می توانن��د از انواع مختلف نفت 
اس��تفاده  بنزین  تولی��د  ب��رای 
کنند، اغلب نفت کوره به عنوان 
ندارند.  جانب��ی  محص��ول  یک 
از س��وی دیگر پاالیش��گاه های 
کوچک تر و ساده تر قادر نیستند 
همی��ن کار را ک��رده و برخی از 
آنها ناچار خواهند ش��د تعطیل 
کرده یا ارتقا دهند.  تحلیلگران 
مورگان اس��تنلی در یادداشتی 
نوشتند: نفت برنت ممکن است 
س��ازمان  مقررات  تأثی��ر  تحت 
س��ال  تا  دریانوردی  بین المللی 
2020 به 90 دالر در هر بشکه 

صعود کند. 
تأثیر  نف��ت تحت  درحالی که 
و  اوپ��ک  عرض��ه  محدودی��ت 
رویداده��ای ژئوپلیتیک��ی نظیر 
تصمی��م آمری��کا ب��رای اعمال 
مجدد تحریم ه��ا علیه ایران، به 
م��رز 80 دالر صعود ک��رده اما 
تغییرات مقررات تأثیر مذکور را 

تشدید خواهد کرد. 

اروپا صادرات 2.5 میلیون بشکه ای نفت ایران را تضمین می کند؟ 

قانونی که نفت را 90 دالر می کند

گزارش2

اقتصادجهان

آمریکا و چین برای تعادل تراز 
تجاری به تفاهم رسیدند

آمریکا و چین با انتش��ار بیانیه ای مش��ترک اعام 
کردند ک��ه به »تفاهمی« بر س��ر متعادل س��اختن 
تراز تجاری و رفع اختاف ها رس��یده اند.  به گزارش 
ایرنا به نق��ل از خبرگزاری فرانس��ه، دو طرف بدون 
ارائه جزییات مذاکرات انجام ش��ده، بر لزوم »کاهش 
اساس��ی« کس��ری تجاری آمری��کا با چی��ن تأکید 
کرده اند.  در بخش��ی از این بیانی��ه آمده که چین با 
هدف »پاس��خگویی به نیازه��ای روزافزون مردم این 
کشور« و نیز »توسعه اقتصادی« خرید کاال و خدمات 
از آمری��کا را »به طرز چش��مگیری« افزایش خواهد 
داد.  واش��نگتن و پک��ن همچنین تواف��ق کردند که 
همکاری خود در زمینه حفاظت از مالکیت معنوی را 
که همواره مورد اعتراض طرف آمریکایی بوده است، 
تقویت کنند. قرار اس��ت جزییات همکاری ها در دور 

بعدی گفت وگوها در پکن بررسی و تعیین شود. 
ترامپ از زمان آغاز به کار دولتش تاکنون بارها چین 
را »دزد مش��اغل آمریکایی« نامی��ده و آن را تهدید به 

وضع تعرفه های سنگین وارداتی کرده است. 

ناکاسونه چگونه ژاپن را به سمت 
خصوصی سازی هدایت کرد

کیفیت خصوصی سازی در ژاپن
رقابت پذیری صنعت ژاپ��ن و مهارت های تجاری این 
کشور در مقیاس با آمریکا یا مابقی کشورها جلوتر است، 
اما در حدود چهار دهه گذش��ته اقتصاد این کش��ور به 
شدت با بحران مواجه بوده، به طوری که دولت بدهی های 
زیادی داش��ته اس��ت. مجموع بدهی های دولت به 52 
درصد تولید ناخالص ملی در سال 1984 رسید. این در 
حالی اس��ت که در همان زمان بدهی کشورهایی مانند 
بریتانیا 47 درصد، آمری��کا 45درصد و آلمان غربی 21 
درصد بوده است. در سال های 1988الی 1995 بیشترین 
سهم خصوصی س��ازی را کش��ورهای آمریکای التین و 
حوزه کارائیب )با 46 درصد س��هم( و پس از آن آسیای 
ش��رقی )با 25 درصد سهم( و اروپا و آسیای مرکزی )با 
17درصد سهم( داشته اند.  به گزارش آینده نگر، با توجه 
به این ش��رایط دولت آن زمان به دنبال یک راه حل بود. 
دولت برنامه داشت با افزایش میزان مالیاتی که پرداخت 
می ش��ود بدهی های خود را کاهش ده��د. این اتفاق بر 
اس��اس خصوصی سازی ش��رکت های دولتی رقم خورد 
و راهی ب��رای کاهش هزینه های دولت��ی بدون کاهش 
خدم��ات ایجاد کرد. برخی ش��رکت های ژاپن��ی که از 
زمان جنگ جهانی دوم در این کشور فعالیت می کردند 
زیرمجموعه مدیریت بودند. ش��رکت های نظیر راه آهن 
ملی ژاپن، تلگراف نیپون )ژاپن( و ش��رکت تلفن، تاباکو 
ژاپن و خط��وط هواپیمایی ژاپن دولت��ی بودند. در این 
شرکت ها تنها خطوط هواپیمایی ژاپن نیمه دولتی بوده و 
35 درصد از سهام این شرکت در دست دولت بوده است. 
بار مالیات دهندگان ژاپنی -حتی ش��رکت هایی که در 
مالکیت دولت بودند- افزای��ش پیدا کرده بود، به طوری 
که در سال 1983 راه آهن این کشور روزانه 25 میلیون 
دالر ضرر داشت و بدهی این شرکت به 120 میلیارد دالر 
رسیده بود. با 420 هزار کارمند، راه آهن ملی ژاپن یکی 
از ناکارآمدترین ش��رکت های راه آهن در جهان شده بود.  
خصوصی سازی شرکت های دولتی سیاستی است که با 
آشکار شدن مش��کات ناشی از فعالیت های غیرکارآمد 
ش��رکت های دولتی در طول ده��ه 80 و اوایل دهه 90 
میادی در سطح وسیعی در بسیاری از کشورهای جهان 
به ویژه کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمد. بخش های 
مربوط به انرژی و مخابرات بیشترین بخش هایی بوده اند 
که در مورد آنها خصوصی س��ازی اعمال شده است.  در 
س��ال 1982 یاس��وهیرو ناکاس��ونه پس از نخست وزیر 
ش��دن، سریعا الیحه های خصوصی س��ازی را به مجلس 
ارسال کرد. اولین الیحه او خصوصی سازی تلگراف نیپون 
)ژاپن( و شرکت تلفن و تاباکو ژاپن بوده است. بعد از یک 
سال این ش��رکت ها به طور کامل خصوصی شده بودند. 
بعد از آن ناکاسونه الیحه ای را برای شرکت راه آهن ملی 
ژاپن به مجلس ارائه داد. ژاپن از این خصوصی س��ازی ها 
سودهای زیادی برد، به طوری که افت ساالنه 20 درصد 
شرکت راه آهن این کشور و بدهی 50 میلیارد دالری از 
بین رفت و جبران ش��د. این خصوصی سازی ها موجب 
افزایش رش��د اقتصادی در این کش��ور، افزایش درآمد 
مالیاتی و آزادس��ازی بازار ژاپن برای س��رمایه گذارهای 
خارج��ی ش��د.  آن زمان اس��تراتژی خصوصی س��ازی 
ناکاس��ونه با مخالفت های زیادی روبه رو ش��د؛ ازجمله 
اتحادیه کارگری-ش��رکت های دولتی که بزرگ ترین و 
قوی ترین اتحادیه کارگری در ژاپن هس��تند و معتقدند 
خصوصی س��ازی تع��داد کارگران را کاه��ش می دهد و 
وفاداری کارگران را از اتحادیه به شرکت انتقال می دهد. 
همچنین چپ گراها همانند حزب سوسیالیست و حزب 
کمونیس��ت ژاپن به ش��دت با خصوصی سازی مخالفت 
کردند زیرا حمایت اصلی آنها از اتحادیه ها اس��ت. حزب 
لیبرال دموکرات و حتی اعضای حزب خود ناکاسونه نیز 
که در دولتی بودن ش��رکت ها منفعت داشتند به شدت 

مخالفت کردند. 
سقوط کمونس��یم در اقتصادهای برنامه ریزی شده و 
تفکر مجدد در مورد نقش مالکیت دولت در اقتصادهای 
بازار آزاد منجر به خصوصی سازی شرکت های دولتی در 
دو دهه گذشته شده است. از آنجایی که خصوصی سازی 
در س��ال های اخیر افزایش یافته، برای سیاست گذاران 
مناس��ب اس��ت که از برخ��ی تغییرات مه��م در روند 

خصوصی سازی در جهان اطاع پیدا کنند. 

یادداشت

فرار سرمایه کشور را فقیر می کند

روزگار کنونی اقتصاد ایران عادی نیس��ت در نتیجه 
هر خواسته ای ولو بحق در چنین شرایطی تأمین شدنی 
نیس��ت. در دوره های��ی از تاریخ این کش��ور کنترل و 
تخصیص ارزی صورت گرفته است و البته همواره این 
نظارت ها و تخصیص ها به شکل گیری بازارهای ثانویه، 
مخفیانه و قاچاق انجامیده اما منطقی نیست که دولت ها 
این بازارها را به رس��میت بشناسند. ضرورت وضعیت 
کنونی اقتصاد نظارت بر مقدار ذخایر ارزی و حساسیت 
بر این مس��ئله را می طلبد و اما فک��ر می کنید چرا در 

چنین شرایطی قرار گرفتیم؟ 
دلیل اول بروز چنین ش��رایطی فرار سرمایه است و 
تمایل شدید عده ای که می خواهند دارایی شان را به ارز 
تبدیل کرده و از کشور خارج کنند. تشدید فرار سرمایه 
در طوالنی مدت به بحرانی ش��دن وضعیت می انجامد 
و کش��ور را روز به روز فقیر تر می کند. در ش��رایط عادی 
دخل و خرج ارزی ای��ران همخوانی دارد و منابع ارزی 
کافی برای تأمی��ن کاال و خدمات مورد نیاز از خارج از 
جمله خدمات حمل ونقل، بانکی و پزشکی وجود دارد 
اما فرار س��رمایه و ش��دت یافتن آن معادالت را بر هم 
می زند. در ش��رایط فرار س��رمایه درحالی ارز از کشور 
خارج می ش��ود که هیچ ماب��ه ازای کاالیی یا خدماتی 
به اقتصاد نمی رس��اند.  سامانه نیما گام بلندی از سوی 
دولت برای مدیریت ارز است، اما در شرایطی این سامانه 
عملکرد موفقیت آمیز خواهد داشت که دولت و ملت با 
یکدیگر همکاری کنند. در شرایط فعلی ضروری است 
که صادرکنندگان ارزشان را به این سامانه عرضه کنند 
وگرنه با توجه به فرار سرمایه از ایران کشورمان روز به روز 
فقیر تر می ش��ود و البته دولت هم باید متقابا ارز مورد 
نیاز صادرکنندگان را تأمین کند.  اکنون که فرار سرمایه 
تشدید شده موظف به حفظ ذخایر ارزی کشور هستیم. 
به طور حتم فع��االن بخش  خصوصی، رئیس کل بانک 
مرک��زی و وزیر اقتصاد و دارایی نمی توانند نس��بت به 
میزان ذخایر ارزی کش��ور بی تفاوت باشند. درخواست 
من این است که هر یک از افراد مؤثر در اقتصاد از جمله 
فعاالن بخش خصوصی تأثیر پیش��نهادات، انتظارات و 

اقدامات را بر میزان ذخایر ارزی کشور بسنجند. 

ایتالیایی ها در ایران می مانند؟ 

ایتالیا نقش مثبتی در اقتصاد ایران در سال های پس از 
پیروزی انقاب اسامی داشته است. پیش از این هم در 
سال های قبل از انقاب ارتباطات خوب تجاری بین دو 
کشور برقرار شده و دست کم این کشور دچار هیجان یا 
نگاه های به اصطاح جهت دار نسبت به ایران نبوده است. 
ایتالیا روابط دیپلماتیک با ایران را همیش��ه در س��طح 
س��فیر حفظ کرده است و نگاه مثبتی نسبت به تجارت 
با ایران دارد. براساس همین نگاه دولت ایتالیا نسبت به 
حفظ برجام اظهارنظر کرده اس��ت. البته عاوه بر ایتالیا 
دیگر کش��ورهای اروپایی هم به طور هماهنگ از حفظ 
برجام دفاع کرده اند. جو کلی نس��بت به برجام در اروپا 
مثبت است و ایتالیایی هم بر تداوم آن صحه گذاشته اند.
اما باید توجه کرد که که اینها دولت ها هس��تند که 
از حفظ برج��ام می گویند. ش��رکت های خصوصی در 
کش��ورهای اروپایی تابع دولت ها نیستند و با توجه به 
منافع ش��ان تصمیم می گیرند. اغلب این ش��رکت ها با 
آمریکا دادوستد می کنند و بزرگی اقتصاد آمریکا آنها را 
در همکاری با اقتصادهای کوچک تر از جمله ایران دچار 
تردید کرده اس��ت. شرکت اِنی ایتالیا با عاقه و اشتیاق 
فراوان وارد بازار نفت ایران شد اما از اولین شرکت هایی 
بود که ناگزیر به ترک ایران ش��د. حساب و کتاب آنها 
می گوید در یک اقتصاد یک هزار و 500 میلیارد دالری 
بیش��تر می توان ماه��ی گرفت تا اقتص��اد 50 میلیارد 
دالری. ب��ا این وجود امیدواریم ب��ه دلیل حمایت های 
روس��یه و چین از برجام شرکت های بخش  خصوصی 
ایتالیا هم در ایران حضور بیشتری پیدا کنند و با وجود 
دیدگاه های مثبت مدیران دولتی شان راهی کامًا جدا 
را در پیش نگیرند. در بین این ش��رکت ها شاید 20 تا 
30 درصد به منافع کنونی شان اندیشیده و راهی دیگر 
را در پیش بگیرند اما امیدوارم شرکت هایی که به دنبال 
منافع بلند مدت هستند، در مواضع شان بازنگری کنند. 
به هرحال دیدگاه ایتالیا نسبت به اقتصاد و همکاری 
با ایران همیشه مثبت بوده است. ایتالیا حتی در زمان 
تحریم ها از جهاتی به اقتصاد ایران کمک کرده اس��ت 
و روابط اقتصادی کش��ورمان با ایتالیا قطع نشده است. 
برای س��ال های طوالنی ایتالیا اولین ش��ریک تجاری 
اروپایی ایران بوده و تراز تجاری مان با این کشور مثبت 
بوده اس��ت. اکنون ایتالیا کمی از آلم��ان در تجارت با 
ایران عقب تر اس��ت اما همیش��ه جنس بیشتری از ما 
خریده تا بیش��تر به م��ا فروخته باش��د. انتظار فعاالن 
بخش خصوصی که در تجارت با ایتالیا فعالیت می کنند 
از دولت کش��ورمان این اس��ت که کارشناسی شده تر، 
خردمندانه ت��ر، با دید بازتر و دور از تعصب و هیجان به 
مسائل اقتصاد نگاه کنند تا با دندان سراغ گرهی نرویم 

که می توان آن را با دست باز کرد. 
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فرصت امروز: س��عید لی��از از جمله 
اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد است که 
از همان ابتدا از سیاست های ارزی دولت 
و تعیی��ن نرخ 4200 تومان��ی دالر دفاع 
کرده ب��ود. او در تازه تری��ن اظهارنظرش 
به مکانیس��م بازار تکیه می کند و معتقد 
اس��ت که ما نباید بازار آزاد ارز را س��یاه 
ی��ا غیرقانونی اع��ام می کردی��م و حاال 
که چنی��ن اتفاقی افت��اده باید به صورت 
غیررسمی و تلویحی آن را جدی نگیریم 
تا ب��ازار بتوان��د خودش را ب��ا واقعیت ها 
تنظی��م کند. لیاز در عی��ن حال اعتقاد 
دارد که دولت باید 22اردیبهشت ماه را از 
قبل پیش بینی می کرد و یک پیام روشن 
به طرف های خارجی می داد تا آنها بدانند 
اگر می توانن��د عرضه ارز را کنترل کنند، 
دولت هم می تواند تقاضا را کنترل کند. 

به زع��م لی��از، دالر 4200 تومانی از 
محاس��بات صن��دوق بین الملل��ی پول و 
بانک مرکزی اس��تخراج شده است. او در 
گفت وگو با ایس��نا درباره تک  نرخی شدن 
ارز و دلی��ل تعیی��ن ع��دد 4200 تومان 
برای نرخ دالر به جلس��ه مشترک خود با 
معاون اول رئیس جمهور و مقامات بانک 
مرکزی اشاره کرد و گفت: مقامات بانک 
مرک��زی در آن جلس��ه توضیح دادند که 
4200 تومان، رقمی اس��ت که »صندوق 
بین المللی پول« اس��تخراج کرده و بانک 
مرک��زی ه��م همزم��ان به همی��ن عدد 

رسیده است. 
وی در م��ورد احتم��ال افزای��ش نرخ 
تورم در پی نوس��انات نرخ دالر طی چند 
ماه اخی��ر گفت: برخی اس��تدالالتی که 
در م��ورد ارتب��اط نرخ ت��ورم و نقدینگی 
می ش��ود، بعض��ا اش��تباه اس��ت؛ چراکه 
اساسا با شرایط اقتصادی ایران هماهنگ 
نیس��تند. در کش��ور ما دالر یک مسئله 
سیاس��ی است؛ ضمن اینکه وقتی عده ای 
می گوین��د قیمت دالر باید با نرخ تورم و 
رشد نقدینگی هماهنگ شود، آنان طرف 
عرضه را ثابت فرض می کنند؛ درحالی که 
این اشتباه است؛ چراکه مثا درآمد نفتی 
ایران در س��ال 1396 حدود 20میلیارد 
دالر بیش��تر از س��ال 1394 بود که این 
افزایش قیمت حتما روی قیمت دالر اثر 

می گذارد. 
لیاز ب��ا بی��ان اینکه در عل��م اقتصاد 

هیچ رابطه مس��تقیمی بین افزایش نرخ 
ارز و ت��ورم وجود ن��دارد، اظهار کرد: در 
س��ال 1391 ن��رخ دالر در ای��ران حدود 
300درص��د افزایش پیدا ک��رد، اما نرخ 
ت��ورم ح��دود 34درصد بود؛ این نش��ان 
می ده��د که ای��ن دو مقوله اساس��ا هیچ 
ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا 
هم اثبات ش��ده اس��ت که این دو مقوله 
هیچ رابطه مش��خصی با یکدیگر ندارند. 
از س��وی دیگر 8درصد از تولید ناخالص 
داخلی از طریق واردات تأمین می شود و 
در این حالت اگر قیمت تمام شده واردات 
100درصد افزایش پیدا کند تنها 8درصد 
تورم ایجاد می کند. البته این به ش��رطی 
است که سایر عوامل را ثابت فرض کنیم! 

مبلغ 4200 تومان برای دالر اندکی 
گران هم هست

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان 
اینک��ه اگر ش��رایط را در اقتص��اد ایران 
عادی بپنداری��م و فرض کنیم که خروج 
س��رمایه نداریم، مبلغ 4200 تومان برای 
دالر اندک��ی گران هم هس��ت، ادامه داد: 
4200تومان را اگ��ر در 40 میلیارد دالر 
درآم��د ارزی دولت ض��رب کنیم، حدود 
170 هزار میلیارد تومان می ش��ود که از 
س��همی که دولت برای درآمدهای نفتی 
در بودجه پیش بینی کرده، بیش��تر است. 
این در حالی است که کل بودجه عمومی 
دولت 440 ه��زار میلیارد تومان اس��ت 
ک��ه 120 ه��زار میلیارد توم��ان از محل 
مالیات ه��ا و 80 ه��زار میلیارد تومان آن 
هم از محل درآمدهای اختصاصی تأمین 
می شود، بنابراین رقم 4200 تومان کاما 

رقمی عادی است. 
باید 22 اردیبهشت را از قبل 

پیش بینی می کردیم
او می گوید که به خاطر شرایط سیاسی 
که در کشور وجود داشته باید رقم رسمی 
دالر را کمی بیش��تر از 3500 تومان در 
نظر می گرفتیم. ما باید 22اردیبهشت را 
از قبل پیش بین��ی می کردیم و یک پیام 
روش��ن به طرف های خارج��ی می دادیم 
تا آنها بدانند اگ��ر می توانند عرضه ارز را 
کنترل کنند، ما ه��م می توانیم تقاضا را 

کنترل کنیم. 
وی با اش��اره به وضعی��ت ارزی ترکیه 
گف��ت: حدود 40س��ال اس��ت ک��ه تراز 

تجاری ترکیه منفی ش��ده است. ترک ها 
در خ��ارج از ترکی��ه ه��م کار می کنند و 
م��دام به داخل کشورش��ان پول ارس��ال 
می کنن��د و حدود یک تریلی��ون دالر از 
ای��ن طریق عائ��د کشورش��ان کرده اند؛ 
این در حالی اس��ت که در ایران به دلیل 
برخ��ی بی ثباتی ه��ا ای��ن ن��رخ معکوس 
اس��ت. ترکیه، مصر، فیلیپین و بنگادش 
هم ب��ه همین نح��و اداره می ش��وند؛ به 
این ص��ورت ک��ه خانواده های��ی از آنان 
در خ��ارج از کشورش��ان کار می کنن��د 
و ب��ه تدریج محل س��کونت خ��ود را در 
وطن ش��ان آب��اد می کنند. در ای��ران نیز 
به ط��ور مثال الری ها ب��ه دلیل ارتباطات 
گس��ترده اقتص��ادی با کش��ور کویت از 
اوض��اع خوبی برخوردارن��د؛ به طوری که 
حتی ف��رودگاه اختصاص��ی بین المللی و 
بهترین بیمارس��تان ها را خود شهروندان 

شهرستان الر راه اندازی کرده اند. 
ای��ن اقتص��اددان معتقد اس��ت که ما 
باید روی آینده س��رمایه هایی که از ایران 
خارج ش��ده اند، امیدوار باش��یم. به گفته 
وی در یک دوره محدود 50 تا 60س��اله 
می توانیم س��الی 20 تا 30 میلیارد دالر 

جذب سرمایه داشته باشیم. 
او با بیان اینکه ما باید یک نظام ارزی آزاد 
و باثبات داشته باشیم، سیاست تثبیت نرخ 
ارز در دولت دوازدهم را وابسته به عملکرد 
دولت توصیف کرد و گفت: در آمریکا هم در 
حال حاضر ارزش دالر نسبت به ارزش یورو 
بسیار پایین آمده است، اما در آنجا موجی 
ایجاد نمی شود؛ چراکه در آنجا یک سیاست 
عمدی در این رابطه وجود دارد اما در ایران 
وضع کمی متفاوت اس��ت. به همین دلیل 
هم به دولت پیش��نهاد کردیم که مصارف 
ارزی کش��ور را کنترل کند. من به ش��دت 
طرفدار محدودیت مس��افرت های خارجی 
هس��تم و معتقدم در سر یک دوراهی قرار 
داری��م. دوراهی با ای��ن مضمون که آیا اگر 
دالر 4000 تومان باش��د و ما خارج نرویم 
بهتر اس��ت یا اینکه 8000 تومان باش��د و 

نتوانیم مسافرت کنیم؟ 
اگر دولت جلوی مسافرت های 

خارجی را نگیرد بازار این کار را 
می کند

لیاز ب��ا بیان اینکه اگ��ر دولت جلوی 
مس��افرت های خارجی را نگیرد بازار این 

کار را خواه��د ک��رد، توضی��ح داد: وقتی 
دالر 8000 توم��ان ش��د، آن��گاه کس��ی 
نمی تواند مس��افرت خارجی برود. اگر ما 
به دالیل سیاسی نمی توانیم طرف عرضه 
را در مورد دالر کنت��رل کنیم، پس باید 
بیاییم طرف تقاض��ا را مدیریت کنیم. ما 
اکن��ون در وس��ط یک جنگ س��رد قرار 
گرفته ای��م که به ای��ن زودی ها هم تمام 
نمی ش��ود. اگر فرض بگیری��م این بحران 
س��ه س��ال طول می کش��د، در سه سال 
آینده دولت آق��ای روحانی با این مصوبه 
س��االنه 5 تا 6 میلی��ارد دالر پول نقد به 
مس��افران در فرودگاه خواهد داد که این 
یک بی احتیاطی است؛ آن هم درحالی که 
از 11 میلیون س��فر خارجی که س��االنه 
صورت می گیرد، تنها ممکن اس��ت 110 
هزار مورد آن ضروری باش��د. باید هزینه 
س��فر را واقعی کرد تا هر کس��ی با پول 
خ��ودش و نه ب��ا ارز دریافتی از دولت به 

مسافرت برود. 
لیاز از جمله کسانی است که پیش از 
این با دفاع از افزایش سه برابری عوارض 
خروج از کشور گفته بود که حتی معتقد 
اس��ت این ع��وارض باید ب��ه یک میلیون 
تومان در س��ال هم افزای��ش پیدا کند و 

نباید با نظم جهانی مقابله کرد. 
وی با اشاره به راه حل سوم مطرح شده از 
سوی رئیس جمهوری در قبال نرخ ارز بیان 
کرد: نمی دانم چه راهی قرار است انتخاب 
ش��ود، اما مسئله این اس��ت که ما بتوانیم 
آرامش و ثبات را به بازار برگردانیم و تا حد 
ممکن دالر را از حالت کاالیی خارج کنیم 
و جلوی ف��رار س��رمایه را بگیریم. خالص 
س��رمایه ایران در سال 1396 جمعا منفی 
30میلیارد دالر بوده اس��ت که این یعنی 
فرار س��رمایه؛ درحالی که ما باید بتوانیم به 

بازار ثبات و آرامش بدهیم. 
او در م��ورد افزای��ش قیمت های��ی که 
در بازار بعد از افزایش نرخ ارز مش��اهده 
می ش��ود هم گفت: این افزایش قیمت ها 
به ش��رطی که دولت انضباط پولی خود 
را حف��ظ کند، در نهای��ت تعدیل خواهد 
شد؛ همانطور که تا حاال و در طول چهار 
سال گذشته هم آن را حفظ کرده است. 
اگر دول��ت بتواند بودجه ج��اری خود را 
کنت��رل کند نرخ ت��ورم از این هم کمتر 

خواهد شد. 

گفته می ش��ود دول��ت در حال تنظیم 
فهرس��تی از کاالهای صادراتی است که 
ف��روش دالر حاص��ل از آن به نرخی جز 
4200 توم��ان ممنوع خواه��د بود و در 
مقاب��ل صادرات برخی کاالها از ش��مول 
ای��ن قاعده خارج خواهد ش��د. به عبارت 
دیگر، دولت قرار اس��ت به زودی فهرستی 
از کااله��ای صادراتی را اعام کند که بر 
مبنای آن، فروش دالر حاصل از صادرات 
آنها به نرخی غیر از 4200 تومان ممنوع 
است و در این فهرست نام کاالهای سنتی 
پررنگ است.  به گزارش مهر، در راستای 
اجرای سیاس��ت یکسان س��ازی نرخ ارز، 
صادرکنندگان کش��ور مکلف ش��ده اند تا 

صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل 
از آن را به نرخ 4200 تومانی در س��امانه 
نیم��ا ارائه کنند. اکنون خبرها حکایت از 
آن دارد ک��ه برخی از کاالها، از ش��مول 
این طرح خارج ش��ده و کاالهایی در این 
فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات 
آنها از س��وی ش��رکت ها و مجموعه های 

دولتی صورت می گیرد. 
ی��ک مق��ام مس��ئول در گفت وگ��و با 
خبرن��گار ما گفت: دولت قرار اس��ت که 
طی روزهای آینده، فهرستی از کاالهایی 
که بای��د ارز حاصل از ص��ادرات خود را 
ب��ا نرخ 4200 تومانی در س��امانه نیما یا 
ش��بکه بانکی به فروش برس��انند، اعام 

خواهد کرد که بر این اساس، نام بسیاری 
از کاالهای س��نتی صادراتی ایران در آن 
به چش��م می خورد و برخ��ی از صادرات 
ش��رکت های دولتی و ش��به دولتی از این 
موضوع معاف شده اند.  وی می افزاید: این 
امر باع��ث کم اظه��اری صادرکنندگان و 
رواج برخی رانت ها خواهد شد؛ چراکه آن 
دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش 
ارز حاصل از صادرات خود با نرخ باالتری 
را دارن��د، از این ش��رایط منتفع خواهند 
شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام 

برداشته خواهد شد. 
به گفته این مقام مس��ئول، در مقابل، 
ای��ن  در  ک��ه  کاالهای��ی  از  آن دس��ته 

فهرس��ت ق��رار می گیرند، به ط��ور قطع 
با کم اظه��اری در گم��رکات و یا کاهش 
انگی��زه صادرکنن��دگان مواجه ش��ده و 
حتما، شرایط برای صادرات آنها سخت تر 
خواهد ش��د؛ چراکه عما باید مواد اولیه 
مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دالر 
بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کاالهای 
صادرات��ی خ��ود را ب��ا ن��رخ دالر 4200 

تومانی تحویل دولت بدهند. 
براساس این گزارش، اخبار ضدونقیضی 
در رابط��ه با این فهرس��ت کاالیی مطرح 
می ش��ود و برخی می گویند که کاالهای 
س��نتی از جمله پس��ته، زعفران، فرش و 

روده در این فهرست قرار دارند. 

سیاست های ارزی دولت تغییر می کند؟ 

تصمیم جدید ارزی دولت در راه است

سیاست های ارزی دولت دوازدهم در بوته نقد سعید لیالز

دفاع از دالر ۴۲۰۰ تومانی
ارتباطات

با ذکر مکان جغرافیایی
از اپراتورهای موبایل شکایت کنید

با س��امانه ثبت ش��کایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی، 
مشترکان می توانند در صورت بروز اختال از طرف اپراتورها، با 
مشخص کردن مکان جغرافیایی، ضمن اعام مشکل به سازمان 
تنظی��م مقررات و ارتباطات رادیویی، به حل اش��کال توس��ط 
اپراتور کمک کنند.  به گزارش ایس��نا، اختاالت صوت و دیتا 
در برهه ای از زمان برای مشترکان و کاربران اپراتورهای مختلف 
زیاد پیش می آمد. از طرفی اش��اره به جزییات این اختاالت از 
جمله مکان جغرافیایی برای حل مش��کل از طرف اپراتورها و 
مراجع پاسخگو از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل 
»سامانه ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی« با هدف 
تقویت نظ��ارت بر ارائه خدمات در ح��وزه ارتباطات و فناوری 
اطاعات اط��اع از کمیت و کیفیت فعالیت خدمات دهندگان 
و ارتقای این سیس��تم با رویکرد توسعه نظارت مردم راه اندازی 
ش��ده اس��ت.  در این راس��تا محمدجواد آذری جهرمی - وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات - با تأکید بر لزوم نظارت و بهبود 
کیفیت اظهار کرده اس��ت: سرعت توس��عه فناوری اطاعات و 
زیرساخت ها در کشور بسیار خوب بوده، اما مردم همزمان از ما 
مطالبه کیفیت دارند. مکمل اپراتورها، سیستم نظارت مردمی 
است و با رونمایی از سیستم مبتنی بر نقطه جغرافیایی، از این 
پس اپراتورها مطابق وعده ای که داده بودیم، در معرض نظارت 
عمومی مردم هستند.  ویژگی متمایز این سامانه، رصد میزان 
شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکت های خدمات دهنده 
به صورت بر خط روی نقش��ه های جغرافیایی است. این امکان 
تأثیر مثبتی بر پاس��خگوتر شدن ش��رکت ها و ایجاد شفافیت 
بیشتر درباره عملکرد آنها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها 
یا سایر شرکت های خدمات دهنده تأثیرگذار خواهد بود.  کمک 
ب��ه مکان یابی موقعیتی که مش��ترک ب��ه گزارش دهی درباره 
وضعیت آن پرداخته، یکی دیگر از ویژگی های این سامانه است 
ک��ه براس��اس آن اگر در نقطه ای از یک جاده بین ش��هری نیز 
اتصال به شبکه تلفن همراه، دچار نقصان یا قطعی شود کاربر 
به س��ادگی می تواند با جانمایی آن در این سیس��تم، به ناظر 
یا اپرات��ور برای حل آن کمک کند. ویژگی دیگر این س��امانه 
چندرس��انه ای بودن آن و قابلیت انتق��ال متن، صوت، تصویر و 
ویدئو برای شفافیت  بخش��یدن بیش��تر به اطاعات و آسوده تر 

شدن تعامل مخاطبان برای انتقال پیام مورد نظرشان است. 
نظارت رگوالتوری بر اپراتورها از نگاه مردم

در این زمینه مجید حقی- معاون نظارت و اعمال مقررات 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی - در گفت وگو 
با ایس��نا، با ذکر ویژگی های س��امانه ثبت شکایات مبتنی بر 
م��کان  جغرافیایی، گف��ت: اخت��ال در اپراتورها جنس های 
 ،Packet loss ،مختلف دارد، ممکن اس��ت از جنس قطعی
اختال در کیفیت یا کمیت باشد. رویکرد این سامانه با ذکر 
مکان جغرافیایی از طرف کاربر این است که به ما کمک  کند، 
دقیق تر به مشکل رس��یدگی کنیم. ویژگی دیگر این سامانه 
این اس��ت که مردم می توانند ش��کایات خود و سایرین را در 
س��امانه ببینند. به عبارتی ما تاش کردیم از نگاه مردم برای 
ارزیابی اپراتورها استفاده کنیم.  حقی ادامه داد: ویژگی دیگر 
این س��امانه، رویکردی برای اپراتورهاست که سریع تر به حل 
اشکال بپردازند، زیرا اشکال شان در معرض دید است. هرچه 
تعداد این اشکاالت بیشتر باش��د، ممکن است در نگاه مردم 
تأثی��ر بگذارد و از آنجایی که این موض��وع با منافع اپراتورها 
در تضاد است، سریع تر موضوع را پیگیری می کنند. اپراتورها 

جزییات شکایات را می بینند و رسیدگی می کنند. 
وی با بیان اینکه طبیعی اس��ت در ص��ورت بروز اختال، 
اپراتورها از کاربران جزییات مش��کل را بخواهند، گفت: طرح 
کلی یک س��وال منجر به پاسخ کلی سوال می شود و ممکن 
اس��ت مش��کل همچنان الینحل بماند، زی��را در آن صورت 
پیرام��ون یک موضوع صحبت می ش��ود و ن��ه جزییات آن، 
بنابراین در صورت بروز مش��کل بهتر است مصداق مشخص 
شود و ما نیز بتوانیم مطالبات رگوالتوری را به صورت مشخص 
از اپراتورها داشته باشیم تا قابل قبول بودن پاسخ احراز  شود. 
سامانه جامع رسیدگی و پاسخگویی به شکایات شبکه های 
ارتباط��ی و فناوری اطاع��ات روی پورتال س��ازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی قابل دس��ترس اس��ت و کاربران 
با مراجعه به این س��امانه می توانند اعتراضات خود نسبت به 
خدمات اپراتوره��ا را با ذکر مکان جغرافیای��ی اعام کرده و 

منتظر پیگیری موضوع از طرف رگوالتوری باشند. 

معاون دادستان کل کشور خبر داد
سقوط فاحش رتبه تلگرام در ایران 

و جهان 
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی می گوید 
ک��ه جمهوری اس��امی هر زمان اراده کند فیلترش��کن ها را 
به طور کامل مسدود خواهد کرد.  به گزارش ایسنا، عبدالصمد 
خرم آبادی در مطلبی در پیام رس��ان س��روش، نوشته است: 
»مسدود سازی تلگرام به طور موفقیت آمیز طبق برنامه پیش 
می رود.  فیلتر و مسدود سازی قسمتی از تلگرام در ایران باعث 

سقوط فاحش رتبه تلگرام در ایران و جهان شده است. 
ظرف چند روز رتبه telegram. me یکصد پله در ایران و 
ده ها پله در جهان سقوط کرد.  با وجودی که به منظور انتقال 
آرام مردم به پیام رس��ان های داخلی هنوز برخی از نسخه های 
فارسی تلگرام مسدود نشده اند و به رغم اینکه هنوز مبارزه جدی 
با فیلترشکن ها انجام نشده، در مرحله اول مسدودسازی، عدم 
بازدید بس��یاری از کاربران از تلگرام موجبات س��قوط فاحش 
رتبه ای��ن پایگاه اینترنتی را در ایران و جهان رقم زده اس��ت.  
مسدود س��ازی تدریجی فیلترش��کن ها طبق برنام��ه از پیش 
تعیین ش��ده است. نظام جمهوری اسامی هر زمان اراده کند 

فیلترشکن ها را به طور کامل مسدود خواهد کرد. 
توانایی فنی نخبگان س��ایبری نیروهای امنیتی و انتظامی 
جمهوری اسامی فوق تصور است. هنوز از توانایی این نیروها 

برای مبارزه با فیلترشکن ها استفاده نشده است.«

دریچه

پیشنهاد تشکیل کمیته فراقوه ای برای مدیریت ارز
ترکیه چگونه از بحران ارزی عبور 

کرد؟ 
کشوری که روزگار توسعه نیافتگی اش را مردمان ایران 
به یاد دارند، امروز یکی از موفق ترین کشورهای منطقه 
است و به گواه آمار، ش��اخص های اقتصادی اش، آن را 
در کنار کش��ورهایی با موقعیت مناس��ب قرار می دهد. 
ترکیه به سادگی به این موقعیت دست نیافته، روزهای 
سختی را پشت سر گذاشته؛ روزگاری که یک میلیارد 
لیر براب��ری می کرد با هزینه یک پرس غذا و تورم های 
چند 10درصدی، اقتصاد این کشور را بهم ریخته بود. 

بنابرای��ن هرگاه صدای پای بح��ران ارزی در اقتصاد 
ایران به گوش می رسد، بسیاری به تجربه ترکیه استناد 
می کنند و معتقدند تجربه ترکیه می تواند در این عرصه 
راهگشای اقتصاد ایران باش��د. داستان اما ویژگی های 
ترکیه نیست، بحث بر سر چگونگی عبور این کشور از 

بحران ارزی است. 
محمدرض��ا جهان بیگل��ری، کارش��ناس اقتصادی در 
گفت وگ��و با خبرآنای��ن، روایتی ش��نیدنی از وضعیت 
اقتص��اد ترکیه و تدابیرش برای عب��ور از بحران ارزی به 
دست داده و در پایان، پیشنهاد تشکیل کمیته فراقوه ای 
برای مدیریت ارز را ارائه داده است. به اعتقاد وی، اقتصاد 
ترکیه شباهت های فراوانی به اقتصاد ایران دارد. از منظر 
عرضه ارز شباهت هایی میان ترکیه آن روز و ایران وجود 
داشت. انحصار عرضه ارز در اختیار دولت بود. در حقیقت 
دولت مهم ترین وارد کننده ارز محسوب می شد به همین 
دلیل در بس��یاری موارد برای تأمین هزینه هایش ارزش 

پول ملی را در برابر دالر کاهش می داد. 
جهان بیگلری ادامه داد: در آن دوران پول ملی ترکیه 
ارزش خود را در برابر دالر از دست می داد و نرخ بهره های 
بانکی به 30درصد رسیده بود. باید ببینیم کجا این قطار 
متوقف شد و چگونه ترکیه خود را از بند این دام نجات 
داد؟ آنجا که ترکیه با اجرای یک سری برنامه های اصاح 
س��اختاری توانست ارزش پول ملی خود را تثبیت کند. 
وقتی از تثبیت ارزش پول ملی حرف می زنیم در حقیقت 
از تثبیت اقتصاد این کشور سخن می گوییم. امروز همگام 
با کاهش ارزش ریال، ترکیه نیز ارزش پول خود را کاهش 
می دهد ت��ا بتواند بازارهای خود را حفظ کند، البته این 
کاهش ارزش در ترکیه خودخواسته و برای در اختیار نگه 

داشتن بازارهاست. 
او در پاس��خ به این سوال که مهم ترین دلیل توفیق 
کشور ترکیه در مهار بحران ارزی چه بوده است، گفت: 
ترکیه دوره ای با تورم ش��دید دست به گریبان بود، اما 
عملکرد صنایع این کشور نشان می دهد که این بخش از 
اقتصاد در دوران بحران ارزی بسیار متفاوت عمل کردند. 
وقتی با بحران ارزی روبه رو شدند به جای آنکه بافاصله 
ب��رای مقابله با بحران قیمت های ش��ان را باال ببرند، به 
گونه ای دیگر عمل می کردند، س��ود خود را به حداقل 
ممکن می رساندند و تاش می کردند با افزایش تولید، 
خود را اداره کنند. در حقیقت برخی از صنایع این کشور 
حتی س��ر به سر یعنی بدون در نظر گرفتن سود خود 
را اداره می کردند درحالی که می بینیم اگر فان صنعت 
تا دیروز 20درصد سود می برد، امروز هم می خواهد در 
دوره بحران ارزی حاش��یه سود خود را همان 20درصد 
نگه دارد. این بزرگ ترین مشکل است. باید پذیرفت در 

دوره های بحران، عملکرد متفاوت می شود. 
به گفته جهان بیگلری، این در حالی است که ترکیه از 
منظر سیاسی ثبات چندانی ندارد. همین سال گذشته 
کودتای��ی در ترکیه رخ داد و هنوز که هنوز اس��ت این 
کشور در »حالت فوق العاده« قرار دارد. در همین شرایط 
ترکیه توانست 17 میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 
کند، اما س��هم ما از س��رمایه های خارجی چقدر بود؟ 

تقریبا هیچ. 
او ب��ا بیان اینکه ترکیه بازنگری دقیقی در سیس��تم 
قوانی��ن و مدیری��ت خ��ود انج��ام داد و بس��ترهای 
س��رمایه گذاری را آم��اده ک��رد، اف��زود: ترکیه بخش 
عم��ده درآم��د خ��ود را در صنع��ت توریس��م تعریف 
کرد و س��رمایه گذاری کانی در ای��ن بخش انجام داد. 
پذیرفت که باید از صنعت توریسم پول دربیاورد. برای 
جذب س��رمایه، در منطقه به منطقه، برنامه ریزی کرد. 
مش��وق هایی ارائه داد که حاال نتایج خود را نشان داده 
اس��ت. امروز این کشور ساالنه حتی 220 میلیون دالر 
درآمد از صادرات فیلم و سریال دارد، درحالی که درآمد 
صادراتی اش از این بخش تا چند سال پیش 20 میلیون 
دالر ب��ود. در همان دوره بح��ران ارزی مردم باید برای 
خرید یک ماده خوراکی یک میلیارد لیره پول می دادند. 
یادم هس��ت نخست وزیر ترکیه در آن دوره برنامه هایی 
برای بیرون آمدن ارزهای خانگی تعریف کرد. همان طور 
که گفتم تورم به شدت در بخش مواد غذایی باال بود. 

برخی رس��توران های ترکیه آگهی زده بودند و اعام 
کرده بودند که اگر کس��ی فیش تبدی��ل ارز به لیره را 
داش��ته باش��د، می تواند از تخفی��ف 30درصدی برای 
خرید غذا اس��تفاده کند. این تنها یک بخش مشوق ها 
بود. همین اقدامات سبب شد که ارزهای خانگی بیرون 
آمدند اما ما در ایران هنوز نتوانسته ایم این اطمینان را 

به مردم بدهیم که ارزهای شان را خرج کنند. 
این کارش��ناس اقتصادی، برای برون رفت از وضعیت 
موجود، تش��کیل کمیته فراقوه ای برای مدیریت ارز را 
پیشنهاد داد و گفت: در ترکیه وزارت اقتصاد این کشور 
س��ردمدار اصاحات بود، اما در ای��ران آنقدر گروه های 
رانت جو در ساختار نفوذ کرده اند که الزم است کمیته ای 
فراقوه ای تشکیل شود و با اختیارات خاص اصاحات در 
قوانین و سیس��تم مدیریتی را کلید بزند چون در این 
شرایط دولت به تنهایی قادر به حل این بحران نیست. 
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فرصـت امـروز: ن��رخ دالر 
4200 تومانی تا پایان امس��ال 
ثابت نخواهد ماند. این تازه ترین 
برآوردی اس��ت ک��ه رئیس کل 
بان��ک مرک��زی از نرخ رس��می 
دالر تا پایان سال 97 ارائه داده 
و پیش بینی ک��رده که تا پایان 
امس��ال، 5 تا 6درصد نرخ دالر 
تغییر می کند. س��یف همچنین 
از حضور تیم فنی بانک مرکزی 
در مذاکرات با اروپایی ها درباره 
برجام خب��ر داده و از همکاری 
شبکه بانک های مرکزی اروپا با 

ایران سخن گفته است. 
او با اش��اره به انتقاداتی که از 
س��امانه »نیما« ص��ورت گرفته 
اس��ت، گف��ت: منتق��دان حتی 
یک م��اه نی��ز ب��ه این س��امانه 
اج��ازه اجرا نمی دهن��د و انتقاد 
می کنند. با ای��ن حال، در حال 
حاض��ر ای��رادات برطرف ش��ده 
و س��امانه به وضعی��ت باثباتی 

رسیده است. 
رئیس کل بانک مرکزی درباره 
برج��ام و مذاکره ب��ا اروپایی ها 
نیز گفت: اروپا در حال بررس��ی 
این موضوع اس��ت ک��ه چگونه 
می تواند خس��ارت های ناشی از 
خروج آمریکا از برجام را جبران 
کند. مذاک��رات در حال حاضر 
ح��ول این مح��ور می گردد و از 
بان��ک مرکزی نی��ز تیم فنی در 

گفت وگوها حضور دارد. 
ب��ه گفت��ه س��یف، یک��ی از 
بحث ه��ای جدی��د در مذاکرات 

که پیش از این س��ابقه نداشت، 
بانک ه��ای  ش��بکه  هم��کاری 

مرکزی اروپا با ایران است. 
سیف درباره تحوالت بازار ارز 
ادامه داد: بر مبنای سیر تاریخی 
قیمت ارز در کش��ور همواره در 
سه ماه سوم س��ال با یک دوره 
پرفش��ار برای تقاضا مواجه بود 
ک��ه نرخ آن را تح��ت تأثیر قرار 
می داد درحالی که در س��ه ماهه 
چهارم قیمت آزاد و می توانست 
باش��د.  روند کاهش��ی داش��ته 
چنانچ��ه در س��ال 95 قیم��ت 
دالر در دی م��اه ب��ه 4 ه��زار و 
150 تومان و در آخر اسفندماه 
ب��ا روند کاهش��ی ب��ه 3 هزار و 
820 توم��ان رس��ید. همچنین 
در اردیبهش��ت ماه سال 96 نرخ 
دالر 3 ه��زار و 730 تومان بود 
و با یک رون��د طبیعی درنهایت 
در سه ماه سوم سال 96 شروع 
به افزایش ک��رد البته این روند 
صعودی به دلی��ل التهاباتی که 
ترام��پ در بح��ث تمدید برجام 
ایجاد کرد، اس��تمرار یافت و به 
آمریکایی ها  فضاس��ازی  دلی��ل 
درخص��وص برج��ام ای��ن روند 

افزایشی دامنه دار شد. 
به گزارش پژوهش��کده پولی و 
بانک��ی، وی یادآور ش��د: تصمیم 
دول��ت مبنی بر ارائ��ه ارز دولتی 
به مردم در اواخر س��ال گذش��ته 
به منظور آرامش بازار ارز در ابتدا 
فضا را آرام کرد درحالی که در بین 
تعطیلی نیمه اول فروردین ماه با 

افزایش ن��رخ ارز مواجه ش��ده و 
این اتف��اق در ش��رایطی رخ داد 
که در س��ال گذش��ته در همین 
مقطع زمانی ب��ازار ارز با تحرک 
قابل ماحظه ای روب��ه رو نبوده و 
حت��ی اکثر صرافی ها نیز بس��ته 

بودند. 
بانک  رئی��س کل  ب��ه گفت��ه 
مرک��زی، ب��ا توجه به ش��رایط 
خ��اص اقتصادی ای��ران، فضای 
بین المللی و همچنین شرایطی 
ک��ه آمریکا ب��رای ای��ران ایجاد 
ک��رده ب��ود، روش کنترلی تنها 
روشی بود که باید در این بخش 

اتخاذ می شد. 
 انتقاد از بی مهری به بانک 

مرکزی
از بی مهری  س��یف همچنین 
به بانک مرک��زی در برخورد با 
موسسات غیرمجاز انتقاد کرد و 
گفت: موسس��ات غیرمجاز بای 
جدی برای اقتصاد کشور بود که 
روز به روز این مش��کل بزرگ تر 
می ش��د. از آنجای��ی ک��ه بانک 
با این  ام��کان مب��ارزه  مرکزی 
موسسات غیرمجاز را به تنهایی 
نداش��ت، در سال 92 در جلسه 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 
تصمی��م گرفته ش��د ک��ه برای 
مبارزه با این بلیه و چالش دیگر 
نهادهای ذی ربط وارد ش��وند و 

بانک مرکزی را حمایت کنند. 
رئیس کل بان��ک مرکزی ادامه 
داد: نماین��دگان س��ه قوه حاضر 
در این جلس��ه حمای��ت خود از 

بانک مرک��زی را اع��ام کردند، 
اما حمایت ها طب��ق انتظار نبود 
و از س��وی دیگر اصحاب رس��انه 
نیز آنطور ک��ه انتظار می رفت به 
حمایت از بانک مرکزی برنیامدند. 
او ب��ا اش��اره به اینک��ه بانک 
مرک��زی در بحث رس��یدگی به 
موسس��ات غیرمج��از تنها بود، 
گف��ت: در خال مب��ارزه با این 
موسس��ات، حت��ی در مواقع��ی 
برخی از نهاده��ا نیز علیه بانک 

مرکزی بودند. 
ب��ه چگونگی  س��یف گریزی 
ساماندهی موسس��ات غیرمجاز 
نیز زد و گفت: منابعی با مصوبه 
سه قوه به موسس��ات غیرمجاز 
تخصیص داده ش��د و همه این 
ب��ا پش��توانه دارایی های  منابع 
شناسایی ش��ده پرداخت ش��ده 
است. این موسس��ات در آینده 
تس��ویه های  هی��أت  توس��ط 
مس��تقلی که در رأس هر کدام 
قرار گرفته و ه��ر کدام ترکیب 
از نماینده ق��وه قضاییه،  خاص 
بانک مرک��زی، وزارت اطاعات 
و صاحبان س��پرده گذاران است 

ساماندهی می شوند. 
س��یف ادام��ه داد: هم اکنون 
این س��وال مط��رح اس��ت که 
رس��یدگی و برخ��ورد ب��ا افراد 
چ��ه  در  کاهب��ردار  و  ش��یاد 
مرحله ای اس��ت و اف��رادی که 
ب��ا زندگ��ی مردم ب��ازی کردند 
چه سرنوش��تی دارند. موسسات 
غیرمج��از 25درصد از نقدینگی 

کش��ور را مدیریت می کردند و 
هیچ نظارتی بر آنه��ا نبود، این 
موسسات س��ود 80درصدی به 
و س��اختار  آش��نایان می دادند 
پرس��نلی آنها به این شکل بود 
که س��عی می کردند مسئوالن و 

نزدیکان آنها را آلوده کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در این 
ش��رایط بانک مرکزی با جدیت 
وارد قضیه ش��د و تا انتهای راه 
رفت و اکنون موسسه غیرمجاز 
فعال��ی نداریم، گف��ت: اگر این 
اقدامات سه س��ال زودتر انجام 
می شد هزینه بس��یار کمتر بود 
و اگر دیرتر ص��ورت می گرفت، 
این 25درص��د نقدینگی تبدیل 
ب��ه 50درصد می ش��د و اوضاع 

بسیار بدتر بود. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی در 
پایان گف��ت: اصاح نظام بانکی 
یک��ی از بزرگ تری��ن پروژه های 
کش��ور اس��ت ک��ه حاکمیت و 
س��ه ق��وه باید نس��بت ب��ه آن 
انسجام فکری  متعهد ش��وند و 
و وحدت به وج��ود آید که کار 
عملیاتی صورت گیرد و بانک ها 
را ب��ر اس��تانداردهای روز دنیا 
منطبق کنیم. مش��کل ما فقط 
تحریم نیست و استانداردنبودن 
صورت های مال��ی بانک ها، نرخ 
پایی��ن کفای��ت س��رمایه، عدم 
وجود استانداردهای عملیاتی و 
بانکی از قبیل ارزیابی ریس��ک، 
از جمله مشکاتی است که باید 

حل شود. 

افزایش 5 تا 6درصدی نرخ دالر تا پایان امسال

پیش بینی سیف از آینده دالر ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی اعالم کرد
ایران چک  بدون مهر شعبه هم 

معتبر است
فرصت امروز: با مصوبه کمیس��یون پولی و بانکی 
بان��ک مرکزی، از این پ��س ایران چک های تحویلی به 
بانک ها بدون درج مهر شعبه نیز معتبر است و می تواند 
در اختیار مش��تریان قرار گیرد.  این در حالی است که 
در حال حاضر کارکرد ایران چک  این بانک و همچنین 
فرآیند انتش��ار و توزیع آن مش��ابه اسکناس بوده و به 
همی��ن علت، ممهور کردن ایران چک به مهر ش��عبه، 
فاقد ضرورت اولیه آن اس��ت. همچنین درج مهر روی 
ایران چک مشکاتی را درخصوص شمارش و پاکسازی 
آن ایجاد و این امر عاوه بر ایجاد هزینه، مانع استفاده 
بهینه از تجهیزات نوین تفکیک اس��کناس می ش��ود.  
بنابر اعام بانک مرکزی با تصمیم کمیس��یون پولی و 
بانکی بانک مرکزی مقرر ش��د ایران چک های تحویلی 
به بانک ها، بدون درج مهر ش��عبه در اختیار مشتریان 
قرار گیرند. پیش از این ممهوربودن ایران چک ها به مهر 
شعبه الزامی بود.  گفتنی است ایران  چک، یک ابزار از 
ابزار های پولی است که بانک مرکزی طبق قانون پولی و 
بانکی می تواند برای پوشش امور پولی و حفظ دارایی و 
منافع مردم از آنها استفاده کند. تا سال 1386 بانک ها 
مجوز چاپ ایران  چک تا سقف مبلغ 50 هزار تومان را 
داشتند اما از سال 1387 این امتیاز از آنها سلب شد و 

تنها بانک مرکزی آن را چاپ و عرضه می کند. 

کارمزدهای جدید به بانک ها آمد
در جریان اعمال کارمزدهای جدید در برخی خدمات 
بانک��ی، ب��ه تازگی دریاف��ت کارم��زد از تراکنش های 
اینترنت��ی نیز در برخی بانک ها اجرایی ش��ده اس��ت.  
به گزارش ایس��نا، از مدتی پیش مش��تریان بانک ها با 
تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه 
ش��دند و در حال حاضر برای برخی اموری که تا پیش 
از این هزینه ای پرداخت نمی کردند، کارمزد می پردازند. 
از جمل��ه آن می توان به تراکنش های مبتنی بر کارت 
به کارت خود بانک، کارت به حس��اب، پرداخت قبض، 
خرید ش��ارژ و یا اعام مانده اش��اره کرد، در ادامه نیز 
در روزه��ای اخی��ر خدمات دریافت��ی از تراکنش های 
اینترنتی شامل کارمزد شده است، درحالی که تا پیش 
از ای��ن هزینه ای بابت آن دریافت نمی ش��د.  تغییرات 
جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک ها در حالی 
اعمال می شود که ظاهرا بانک مرکزی هیچ بخشنامه 
جدیدی در ای��ن رابطه صادر نکرده و مربوط به همان 
دس��تورالعمل اواخر دهه 80شمسی است که براساس 
آن بانک ه��ا این اختی��ار را دارند ک��ه از خدمات خود 
تا حد تعیین ش��ده کارمزد دریافت کنن��د.   با وجود 
اینکه طی سال های گذشته خدمات الکترونیک بانک ها 
توس��عه پی��دا کرده و هزینه ه��ای آنه��ا در این رابطه 
افزایش یافته اس��ت، تغییری در ن��رخ کارمزدها ایجاد 
نش��د و این موضوعی اس��ت که بانک ها بارها از بانک 
مرکزی خواسته اند تا به آن توجه داشته و نظام کارمزد 
را بازنگری کند. بر این اس��اس در سال 1394 بانک ها 
پیشنهادات خود در رابطه با کارمزد خدمات الکترونیک 
را در قال��ب جدولی بررس��ی و به بان��ک مرکزی ارائه 
کردن��د، اما آنطور که مدیران بانکی می گویند با وجود 
اینکه به دفعات درخواست بررسی و بازنگری در نظام 
کارمزدها را داش��ته اند تاکنون از س��وی بانک مرکزی 
تغییری ایجاد نشده است. این درحالی است که رئیس 
کل بانک مرکزی و مدیران مربوطه در اظهارات ش��ان، 
معتقد به تغیی��ر در نظام کارمزد و افزایش درآمدزایی 

بانک ها از این محل هستند. 

کدام کشورها در حال کنار گذاشتن 
دالر از مبادالت خود هستند؟ 

اتحادی��ه اروپا در واکنش به خ��روج آمریکا از توافق 
هسته ای با ایران تصمیم گرفته است مبادالت خود را 
به جای دالر با یورو انجام دهد، اما ایده کنار گذاش��تن 
دالر از توافقنامه های بین المللی موضوع جدیدی نیست.  
ب��ه گزارش آر تی، این تصمیم ب��ه اتحادیه اروپا اجازه 
می دهد دسترسی خود به یکی از بزرگ ترین بازارهای 
جهان )ایران( را حفظ کند که به دنبال توافق هسته ای 
س��ال 2015 درهای خود را به جهان گشوده است. با 
این حال به جز اتحادیه اروپا، کش��ورهای زیاد دیگری 
نیز به ایده کنار گذاشتن دالر یا کاهش وابستگی خود 

به آن فکر کرده اند. 
ای��ران یک��ی از کش��ورهایی ب��وده اس��ت که به 
دلی��ل فش��ارهای آمریکا، تجارت خود را به س��مت 
مب��ادالت غیر دالری پیش برده اس��ت. الکس��اندر 
کاتب، رئیس موسس��ه »کامپتنس فاینانس« گفت: 
زمانی که ایران در س��ال های 2012 تا 2015 تحت 
تحری��م ب��ود، مکانیزم های جدیدی ب��رای دور زدن 
موسس��ات مالی مرتبط با آمریکا ایج��اد کرد که از 
جمله آنه��ا جایگزین کردن دالر با ی��ورو و یوآن در 
تجارت با چین و کش��ورهای اروپایی بود.  در همین 
حال، چین نی��ز اعام کرده اس��ت در حال حرکت 
به س��مت مبادالت نفتی با اس��تفاده از یوآن اس��ت 
که تاش��ی برای پایان دادن به سلطه دالر محسوب 
می ش��ود. استفان اینس- مدیر بازار فارکس موسسه 
»اودانا« گفت: چین با استفاده از پروژه »ابتکار جاده 
و کمربند« و تسهیات سوآپ به کشورهای دیگر در 
حال ارتقای جایگاه یوآن در معادالت جهانی است. 
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بانکنامه

بانک مرکزی بیانیه داد
تحریم رئیس کل بانک مرکزی 

 بی احترامی به هنجارهای
بین المللی است 

بانک مرکزی اع��ام کرد اقدام اخی��ر خزانه داری 
ایاالت متحده آمریکا در تحریم رئیس کل این بانک 
عملی غیرمتعارف و کاما غیرحرفه ای و نشان دهنده 
بی احترام��ی مقام��ات آمریکای��ی ب��ه هنجاره��ای 

بین المللی است. 
به گزارش »فرصت امروز«، بانک مرکزی جمهوری 
اس��امی ایران در واکنش به تحریم ولی اهلل س��یف، 
رئیس کل این بانک توس��ط آمری��کا اعام کرد این 
اق��دام ایاالت متح��ده را منبع��ث از رفتار ناش��یانه 
مقامات آمریکایی تلقی می کند و همچون گذشته به 
انجام وظایف قانونی خود در عرصه داخلی و خارجی 

مطابق با موازین بین المللی ادامه خواهد داد. 

متن کام��ل بیانیه این بان��ک در محکومیت اقدام 
خزانه داری آمریکا به این ش��رح است: »پس از نقض 
برجام توسط ایاالت متحده آمریکا علی رغم پایبندی 
جمهوری اس��امی ایران به این معاهده بین المللی، 
خزانه داری آن کش��ور نام رئی��س کل بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران و یکی از مدیران سابق این 
نهاد سیاس��تگذار پول��ی را در فهرس��ت تحریم های 
یکجانبه خود ق��رار داد. این اقدام خزانه داری آمریکا 
ک��ه کاما غیرحرف��ه ای و نامتعارف بوده و نش��انگر 
بی احترام��ی مقامات دولت آمریکا به اس��تانداردها و 
هنجارهای بین المللی اس��ت، با توج��ه به رفتارهای 
یکجانبه اخیر دولت آمریکا و بی احترامی به تعهدات 
و توافقنامه ه��ای بین المللی گوناگ��ون جای تعجب 

ندارد. 
این نکته برای ملت ایران کاما روش��ن اس��ت که 
ای��االت متحده آمریکا در پوش��ش عناوینی همچون 
مب��ارزه با تروریس��م و تأمین مال��ی آن، قصد اعمال 
فش��ار بر ملت ایران را داش��ته و ب��دون هیچ مبنا و 
مس��تند قانون��ی، با اعم��ال تحریم علی��ه مدیران و 
مقامات بان��ک مرکزی در صدد آن برآمده اس��ت تا 
فضای روانی منفی را علیه نظام بانکی ایران در عرصه 
بین المللی ایجاد کند. این در حالی  است که اقدامات 
یکجانبه و خصمانه آمریکا علیه مردم ایران س��ودی 

برای آن کشور نخواهد داشت. 
خزانه داری ایاالت متحده با انجام این عمل نش��ان 
داد ک��ه نه تنه��ا به موازی��ن اولیه و اساس��ی حقوق 
بین الملل بی توجه و بی اعتناست بلکه به کارکردهای 
بانک مرکزی و نقش اساس��ی آنها در برقراری ثبات 
پول��ی داخل��ی و بین المللی و همچنی��ن به تعهدات 
بین المللی ناش��ی از عضویت در نهادهای بین المللی 

نظیر صندوق بین المللی پول نیز اعتنایی ندارد. 
بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران ضمن ابراز 
تأسف از این رفتار ناش��یانه خزانه داری آمریکا اعام 
می کند که همچون گذش��ته به انجام وظایف قانونی 
خ��ود در عرصه داخلی و خارج��ی مطابق با موازین 
بین المللی ادامه خواهد داد و اینگونه اعمال نابخردانه 
خللی در اراده مقامات و کارکنان بانک مرکزی برای 

ایفای وظایف قانونی خود وارد نخواهد کرد.«

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.185یورو اروپا

8.224پوند انگلیس

1.652درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

781.750مثقال طا

180.770هر گرم طای 18 عیار

1.882.500سکه بهار آزادی

1.921.000سکه طرح جدید

966.000نیم سکه

558.000ربع سکه

355.000سکه گرمی

نرخنــامه

اطالعیه

در جریان ادغام موسس��ه ثامن با بانک 
انصار تغییر نرخ س��ود سپرده های بانکی 
س��پرده گذاران نی��ز در دس��تور کار قرار 
گرفته و به تناسب سپرده از نرخ های باال 

کاهش یافته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، حدود ی��ک ماهی 
اس��ت که ادغام موسسه غیرمجاز ثامن با 
بانک انصار کلی��د خورده و تابلوهای این 
موسس��ه نیز در حال تغیی��ر به تابلوهای 
بانک انصار اس��ت. س��پرده گذاران ثامن 
که حدود یک س��ال گذش��ته با توجه به 
مس��ائل و حواش��ی که پیش آم��ده بود، 
ت��ا حدی در امور مربوط به س��پرده های 
خود با مشکاتی مواجه بودند، در نتیجه 
این ادغام حساب های آنها به بانک انصار 
منتقل ش��ده و می توانند با مراجعه به هر 
یک از ش��عب نس��بت به تعیین وضعیت 

حساب ها اقدام کنند. 

یک��ی از مس��ائل م��ورد توج��ه درباره 
حس��اب های س��پرده ثامن به سودهایی 
که به س��پرده گذاران پرداخت می ش��د، 
برمی گ��ردد. به هر حال با توجه به اینکه 
این موسسه جزو موسساتی بود که کاما 
تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشته و 
در چارچ��وب قوانین و مقررات این بانک 
فعالیت نداش��ت، س��ودهای پرداختی به 
سپرده ها نیز متعارف نبوده و اغلب باالی 

22درصد اعمال می شد. 
مراجعه به شعب مربوطه از این حکایت 
دارد ک��ه در جریان ادغام صورت گرفته با 
تغییرات جدید و انتقال حساب های ثامن 
به انصار باید س��ودهای سپرده نیز تغییر 
کرده و به صورت متعارف پرداخت شود. 
با ای��ن حال فعا تغییر س��ود بدین گونه 
ب��وده ک��ه از نرخ ه��ای ب��اال و بی��ش از 
22درصدی ک��ه قبا پرداخت می ش��د، 

به تناس��ب حجم س��پرده های صاحبان 
حس��اب کاهش یافته و اکن��ون بین 15 
ت��ا 20درص��د پرداخت می ش��ود، ولی با 
پایان سررسید حساب های سپرده گذاران 
ثامن و قرارداد جدید به طور حتم س��ود 
سپرده براساس س��ود رایج شبکه بانکی 
اعمال می ش��ود. در حال حاضر نرخ سود 
متع��ارف 15درصد اس��ت و اگر در زمان 
سررسید حس��اب ها نرخ س��ود براساس 
دستور بانک مرکزی تغییری کرده باشد، 
به طور یکدست سودها تغییر خواهد کرد. 
ادغام موسسه ثامن در جریان ساماندهی 
بازار غیرمتشکل پولی و همچنین کاهش 
تع��داد بانک ه��ای نظامی انجام ش��د. بنا 
ب��ر تصمیم بانک مرکزی قرار بر این ش��د 
ت��ا بانک ه��ای نظامی ک��ه تع��داد آنها به 
ش��ش مورد می رس��ید، با ادغام به مرور از 
تعدادشان کمتر شده و در قالب بانک های 

بزرگ و قدرتمندی فعالیت کنند.   ثامن، 
مهراقتص��اد، انص��ار، حکم��ت، قوامین و 
کوثر بانک ها و موسس��ات نظامی هستند 
که با سیاس��ت بانک مرک��زی و توافقات 
انجام ش��ده در مرحله اول ادغام موسسه 
ثامن، مهراقتصاد و بانک انصار در دستور 
کار قرار گرفته و فعا ثامن به بانک انصار 
ادغام ش��ده و در مرحل��ه بعد قرار بر این 
اس��ت که مهراقتص��اد نیز ب��ه این بانک 
اضافه ش��ود. بنابر تصمی��م بانک مرکزی 
در آین��ده بانک ه��ای حکم��ت، قوامین 
و کوثر نی��ز با یکدیگر ادغام ش��ده و در 
مجموع دو بانک نظامی فعالیت می کنند. 
آنطور که فرشاد حیدری -معاون نظارت 
بانک مرکزی- اع��ام کرده پیش بینی ها 
بر این اس��ت که دو بانک ادغام ش��ده نیز 
در یکدیگر تجمیع و در نهایت یک بانک 

نظامی قوی فعالیت کند. 

آخرین پرده از ادغام موسسه غیرمجاز »ثامن« با بانک انصار

سود سپرده های »ثامن« کم شد
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چند روزی اس��ت که قیمت س��هم ها 
در بورس تهران روند افزایش��ی را تجربه 
می کن��د، به ط��وری که بع��د از دو هفته 
ش��اخص کل توانس��ته کان��ال 95 هزار 
واح��دی را بازپس گیرد ول��ی این روند 
ت��ا یک س��قف خاص��ی می توان��د ادامه 
داشته باش��د، چراکه بس��یاری معتقدند 
این افزای��ش قیمت ها دالی��ل اقتصادی 
ندارد؛ همچنان که ریزش قیمت سهم ها 
در ماه ه��ای گذش��ته بیش��تر دالیل غیر 

اقتصادی داشته است. 
در روزهای گذشته تعدادی از گروه ها از 
جمله پاالیشی ها توانستند از رشد نسبتا 
پایداری بهره مند ش��ود. عده ای معتقدند 
افزایش قیم��ت ارز های خارجی می تواند 
دلیل بنیادی برای افزایش ش��اخص های 
بازار س��رمایه باش��د، چراکه قیمت دالر 
هنوز در قیمت س��هم ها و روند افزایشی 
شاخص تأثیر نداشته است و شرکت های 
صادرات محور ب��ا فروش محصوالت خود 
می توانند با رش��د بیشتری در سود خود 
مواجه ش��وند. ام��ا در هر ح��ال در کنار 
افزایش نرخ ارزهای خارجی که می تواند 
برای اغلب ش��رکت های بورسی سودآور 
باشد، ریس��ک های موجود در بازار سهام 
برای س��رمایه گذاران نمی تواند خوشایند 
باشد، چراکه این سرمایه گذاران می توانند 
در دیگر بازارها با بازدهی بیشتر، ریسک 

کمتری را تحمل کنند. 
به گزارش ایس��نا، ب��ازار س��رمایه در 
م��رز کانال 95 هزار واح��دی آرام گرفته 
و از نوس��ان های ش��دید روزهای گذشته 
خبری نیس��ت. به نظر می رس��د فعاالن 
بازار س��رمایه در انتظار اخبار و تحوالت 
جدید هستند تا مس��یر حرکت شاخص 
مشخص شود. بر این اساس، قیمت  سهام 

در بورس تهران روز یکش��نبه با رشد 33 
پل��ه ای در ردیف 95 ه��زار و 136 واحد 
قرار گرفت، هر چند که این رش��د، بسیار 
آرام و با احتیاط بود و نمی توانست برای 
س��رمایه گذاران موقعیت س��رمایه گذاری 

ویژه ای را فراهم کند. 
در دومین روز هفته، شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
33 واحد رش��د کرد و به رقم 95 هزار و 
136 رس��ید. ش��اخص کل هم وزن نیز با 
61 واحد رش��د تا رق��م 17 هزار و 298 
باال رفت. ش��اخص آزاد شناور با رشد 92 
واح��د تا رقم 101 ه��زار و 695 افزایش 
یافت و ش��اخص بازار اول و بازار دوم نیز 
ه��ر یک به ترتیب 20 و 87 واحد رش��د 

کردند. 
ف��والد مبارکه اصفه��ان، پاالیش نفت 
بندرعباس و پتروشیمی مبین هر یک به 
ترتی��ب 63، 32 و 27 واح��د در افزایش 
دماس��نج بازار سرمایه تأثیر داشتند و در 
طرف مقابل پاالیش نفت اصفهان، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و ایران خودرو هر 
یک به ترتیب با 42، 29 و 20 واحد تأثیر 
کاهنده سعی کردند شاخص های بازار را 

به سمت پایین هدایت کنند. 
خودرو در صدر معامالت قرار گرفت

گروه خودرو در معامات روز یکش��نبه 
صدرنشین بورس شد؛ در این گروه 198 
میلیون سهم به ارزش 216 میلیارد ریال 
داد وستد شد. گروه فرآورده های نفتی به 
ارزش 165 میلیارد ریال و فلزات اساسی 
ب��ه ارزش 131 میلیارد ریال جایگاه های 
بع��دی را به خ��ود اختص��اص دادند. در 
رده چه��ارم معام��ات، گ��روه بانک ه��ا 
ب��ا دادوس��تدی ب��ه ارزش 104 میلیارد 
ری��ال قرار گرفت. گروه ش��یمیایی نیز با 

معاماتی به ارزش 88 میلیارد ریال، رده 
پنجم را از آن خود کرد. 

به عبارت دیگر، در گروه فلزات اساسی 
نوس��ان قیمت س��هم ها به جز در تعداد 
مع��دودی عمدت��ا کمت��ر از 1.5 درصد 
بود. البته تعدادی از س��هم ها مانند لوله 
و ماشین سازی ایران، سرمایه گذاری توکا 
ف��والد با رش��د بی��ش از 4 درصد قیمت 

همراه بودند. 
در گ��روه خ��ودرو و س��اخت قطعات 
 نی��ز بس��یاری از نمادها نوس��ان کمتر از

1.5 درصد داشتند. در گروه فرآورده های 
نفتی نیز تعدادی از نمادها با رشد اندک 
قیمت س��هام مواجه شدند و تعدادی نیز 
ح��دود یک درصد افت قیم��ت را تجربه 

کردند. 
ارزش معام��ات بورس ته��ران به رقم 
909 میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دس��ت به دس��ت ش��دن یک 

میلیارد و 750 میلیون سهم در 58 هزار 
و 485 نوبت داد و ستد بود. 

مبادله 287 میلیون اوراق بهادار در 
فرابورس

شاخص فرابورس نیز با بیش از 2 واحد 
افزای��ش در ارتفاع باالت��ر از یک هزار و 
109 واحدی قرار گرفت. حجم معامات 
در بازار ه��ای 9 گانه فراب��ورس نزدیک به 
287 میلیون اوراق ب��ود و ارزش آن نیز 
ب��ه بیش از 2 ه��زار و 669 میلیارد ریال 

رسید. 
نماده��ای هرم��ز )ف��والد هرم��زگان 
جنوب(، ش��اوان )پاالیش نف��ت الوان(، 
)بان��ک  وگ��ردش  و  )ذوب آه��ن(  ذوب 
گردش��گری( در معامات روز یکش��نبه 
بیش��رین س��هم را در رش��د فراب��ورس 
داشتند، اما مارون )پتروشیمی مارون( و 
شراز )پتروشیمی شیراز( بیشترین تأثیر 

منفی را گذاشتند. 

رشد همراه با احتیاط قیمت ها در بورس تهران

آرامش در بورس
خبر

برای اولین بار رقم خورد
تامین مالی 800 میلیارد تومانی 
بخش خصوصی در بازار سرمایه

بورس تهران شاهد انتش��ار 8 هزار میلیارد ریال 
اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت مخابرات بود که 
به عنوان بزرگ تری��ن تأمین مالی بخش  خصوصی 

در بازار سرمایه ثبت شد. 
به گزارش س��نا، روح اهلل حس��ینی مقدم، معاون 
ناش��ران و اعض��ای ش��رکت ب��ورس، در نشس��ت 
خبری انتش��ار 8 ه��زار میلیارد ری��ال اوراق اجاره 
مبتنی بر س��هام ش��رکت مخابرات گفت: عاوه بر 
اینکه با انتش��ار ای��ن اوراق بزرگ ترین تأمین مالی 
بخش خصوصی بازار س��رمایه انجام می ش��ود، این 
اوراق ابزار جدیدی اس��ت که ب��رای اولین بار وارد 

بازار سرمایه شده است. 
وی مهم تری��ن ویژگی ای��ن اوراق را عدم نیاز به 
ضمانت بانکی اعام کرد و افزود: در انتش��ار اوراق 
اجاره مبتنی بر سهام، ناشر از توانایی خودش برای 
تضمین استفاده می کند و سهام را به عنوان وثیقه 
ق��رار می دهد. به این ترتیب به سیس��تم بانکی نیز 

وابسته نیست. 
حس��ینی مقدم با اش��اره به اینک��ه بانک ها برای 
پذیرش ریس��ک این اوراق معم��والً رقمی دریافت 
می کنند، گفت: به این ترتیب تأمین مالی از طریق 

انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام ارزان تر است. 
وی این اوراق را چهارساله اعام کرد و ادامه داد: 
ن��رخ اوراق 16 درصد اس��ت و با نرخ بازار، کش��ف 
قیمت می ش��ود. پس از ورود به بازار در مقاطع سه 

ماهه مشخص، سود این اوراق پرداخت می شود. 
حسینی مقدم با اش��اره به اینکه این اوراق با نرخ 
پایین تر از نرخ های بازار است، گفت: این روند نوید 
بخش مسیر کاهشی نرخ بهره است که تأمین مالی 

ارزان تر را به دنبال خواهد داشت. 
معاون ناش��ران و اعضای شرکت بورس این اوراق 
را سی وشش��مین نم��اد اوراق رهنی اع��ام کرد و 
افزود: به این ترتیب ارزش بازار بدهی بورس تهران 

به 12 هزار و 500 میلیارد تومان رسید. 
وی تأکید کرد: با توجه ب��ه برنامه ریزی ها در دو 
سال گذشته و اتکای بخش خصوصی به تأمین مالی 
از بازار سرمایه پیش بینی می شود ارزش بازار بدهی 

در دو سال آینده رشد قابل توجهی داشته باشد. 
حس��ینی مقدم خط��اب به مس��ئوالن ش��رکت 
مخاب��رات تصریح کرد: این ناش��ر بورس��ی مس��یر 
سختی را باید طی کند، چراکه از طریق استقراض 
عموم��ی از مردم تأمین مالی انج��ام داده و باید به 

این اعتماد پاسخ درستی بدهد. 
در ادامه این مراس��م کمال بیگدلی، معاون مالی 
شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه اوراق اجاره 
مبتن��ی بر س��هام برای اولین بار از طریق ش��رکت 
مخابرات منتشر شده است، گفت: شرکت مخابرات 
با حجم گسترده فعالیت هایش نیازمند تأمین مالی 
اس��ت و در اس��تفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای 

تأمین مالی همیشه پیشقدم بوده است. 
وی با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه فرصت های 
خوب��ی ب��رای تأمی��ن مال��ی در اختی��ار ناش��ران 
بخش خصوص��ی قرار داده اس��ت، افزود: ش��رکت 
مخابرات در گذش��ته نیز 450میلیارد تومان اوراق 
صکوک بر پایه دارایی از طریق بازار سرمایه منتشر 

کرده بود. 
علی تیموری، مدیرعامل تأمین س��رمایه لوتوس 
پارس��یان هم که شرکت او مسئولیت بازارگردانی و 
تعهد پذیره نویسی اوراق را بر عهده دارد با اشاره به 
محدودیت های انتشار صکوک اجاره در بازار گفت: 
رکن ضامن برای انتشار این اوراق گلوگاهی بود که 
با تسهیاتی که س��ازمان بورس در اختیار ناشران 
بورس��ی قرار داد، این ش��رکت ها می توانند س��هام 
پذیرش ش��ده در بازار س��رمایه را به عنوان وثیقه 

برای انتشار اوراق و تأمین مالی قرار دهند. 

مدیرعامل بورس کاال اعالم کرد
اعمال محدودیت برای تعاونی های 

متخلف در خرید و توزیع 
محصوالت

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران می گوید طی 
ماه های اخیر در بررس��ی فعالیت تعاونی ها مشاهده 
ش��ده ک��ه برخ��ی از آنه��ا در دو ح��وزه »قیمت« 
و »نح��وه توزی��ع« محص��والت به اعض��ای خود، 
تخلفاتی داشتند که برای این تعاونی های متخلف، 
محدودیت های��ی در روند خری��د محصول از بورس 

کاال اعمال شده است. 
حامد س��لطانی نژاد در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینکه برخی تعاونی ها در دو حوزه »قیمت« و »نحوه 
توزیع« محصوالت به اعضای خود، تخلفاتی داشتند، 
اظهار ک��رد: مش��اهده تخلف هایی از س��وی برخی 
تعاونی ها در روند خرید و توزیع محصوالت به اعضای 
خود باعث شد تا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
میزان س��همیه دو برابری که برای تعاونی ها در نظر 
گرفته ش��ده بود، برای متخلفان به س��طحی معادل 
خریداران عادی تقلیل یابد که در صورت مش��اهده 
ادامه تخلف از س��وی این تعاونی ها، در میزان و ارائه 

سهمیه برای آنها تجدید نظر خواهد شد. 
وی به اهداف حضور تعاونی ها در معامات بورس 
کاالی ایران اش��اره کرد و افزود: تعاونی ها برای این 
ایج��اد ش��ده اند که ب��ا خرید محص��والت از بورس 
کاال، فعالی��ت توزیع محصول بین اعضای خود را به 
شیوه ای مطلوب انجام دهند که این رویداد در حال 

انجام است. 
س��لطانی نژاد ادامه داد: موضع بورس کاالی ایران، 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی و همچنین وزارت 
تع��اون و وزارت صمت، توس��عه فعالیت تعاونی ها و 
توزیع هر چه بهتر محصوالت میان اعضای آنهاست، 
چراکه گس��ترش تعاونی ها به عن��وان مظهر اقتصاد 
مردمی، اثر مستقیمی در توسعه کسب وکار و اقتصاد 

کشور دارد. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران اظه��ار ک��رد: 
هم اکن��ون تعاونی های زیادی در بورس کاالی ایران 
حض��ور دارند که به ص��ورت کارا، اقدام به تخصیص 
و توزیع مناسب محصوالت بر اساس سهمیه اعضای 
خود می کنند و هیچ مش��کلی نیز در روند و توسعه 

فعالیت این تعاونی ها در بورس کاال وجود ندارد. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه این محدودیت ها تنها برای 
متخلفان بوده و سایر تعاونی های قانونمند به فعالیت 
خ��ود در بورس ادامه می دهند، افزود: تعاونی ها باید 
مانن��د یک انجمن صنفی، حافظ منافع اعضای خود 
باش��ند نه آنکه با اس��تفاده از امتیازهای تعاونی در 
جه��ت منفعت ش��خصی اق��دام کنند؛ ب��ا همه این 
تفاس��یر تأکید می کنم که بورس کاالی ایران مدافع 

فعالیت تعاونی ها در روند معامات است. 

بورسکاال
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بانک مرکزی اعام ک��رد کلیه واردات 
به کشور چه واردات به مناطق آزاد باشد 
چه ب��ه س��رزمین اصل��ی، نیازمند ثبت 

سفارش است. 
به گزارش تس��نیم، بان��ک مرکزی در 
توضیح به خبر تس��نیم با عنوان »چالش 
جدید برای فعاالن اقتصادی مناطق آزاد/ 
بخش��نامه بانک مرکزی ب��ا مصوبه ارزی 
دولت تناق��ض دارد؟ +س��ند« برای این 
خبرگزاری نوش��ت که ای��ن خبر بازتاب 
نظر یک کارش��ناس مجهول الهویه است، 
خوان��ش جدی��دی از تصویب نامه دولت 
درخصوص نحوه واردات به کش��ور پیرو 
سیاست جدید ارزی، ارائه کرده و مدعی 
شده است که این تصویب نامه با بخشنامه 

بانک مرکزی تناقض دارد. 

در ای��ن مطل��ب آم��ده اس��ت: »ی��ک 
کارش��ناس اقتصادی معتقد است، بررسی 
مصوبه ارزی دولت و بخشنامه بانک مرکزی 
نشان می دهد، ثبت سفارش واردات کاال در 
مناط��ق آزاد بار دیگر ب��ا چالش دوگانگی 
در تعیین روند انجام ثبت س��فارش مواجه 
شده اس��ت«. در ادامه نیز تفسیر خبرنگار 
درخصوص ای��ن دوگانگ��ی بدین صورت 
مطرح شده اس��ت: در واقع مصوبه دولت، 
واردات از مناط��ق آزاد به س��رزمین اصلی 
را منوط به ثبت س��فارش ک��رده بوده، اما 
بخش��نامه ارزی بانک مرک��زی واردات به 
مناطق آزاد را نیز من��وط به دریافت ثبت 

سفارش کرده است. 
ب��ه همین منظ��ور و برای آگاه س��ازی 
مخاطبان آن خبرگزاری تأکید می ش��ود: 

تصویب نامه ش��ماره 4353 /ت55300ه� 
م��ورخ 22 /1 /1397 هی��أت وزی��ران به 
صراحت درخص��وص واردات کلیه کاالها 
به کشور صحبت کرده و هرگونه واردات 
کاالها به کشور را که شامل مناطق آزاد، 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و س��ایر 
مب��ادی اس��ت، منوط به ثبت س��فارش 
کرده و در متن آن آمده اس��ت: »واردات 
کلیه کاالها به صورت تجاری به کش��ور 
اع��م از مناط��ق آزاد، تجاری-صنعتی و 
وی��ژه اقتصادی و س��ایر مب��ادی ورودی 

بدون ثبت سفارش ممنوع است.«
الزم ب��ه توضیح اس��ت پی��ش از زمان 
مصوب ش��دن این تصویب نام��ه واردات 
به مناطق آزاد، تج��اری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی بدون ثبت س��فارش قابل انجام 

بود و تأکید این تصویب نامه که در اولین 
بند آن آورده شده و به دبیرخانه شورای 
عالی ای��ن مناطق نیز به عن��وان یکی از 
مخاطبان ارس��ال ش��ده اس��ت، بر تغییر 
رویه قبل اس��ت؛ بدین مفه��وم که کلیه 
واردات به کش��ور چ��ه واردات به مناطق 
آزاد باشد چه به سرزمین اصلی، نیازمند 
ثبت س��فارش است. هدف از این موضوع 
نی��ز اش��راف اطاعات��ی، س��اماندهی و 
شفاف سازی تجارت خارجی کشور است. 
تصویب نام��ه در  اس��ت   گفتن��ی 
22 فروردین هی��أت وزیران، هیچ  بندی 
درخص��وص واردات از مناط��ق آزاد ب��ه 
س��رزمین اصل��ی وجود ن��دارد و مطلب 
منتش��ره صرفا برداشتی ناصحیح از متن 

تصویب نامه هیأت وزیران است. 

توافقنامه ترجیحات تجاری ایران با کشور های عضو 
اتحادیه اقتصادی اوراس��یا با حض��ور وزیر صنعت به 

امضا رسید. 
به گزارش تسنیم، رئیس هیأت کمیسیون اقتصادی 
اوراسیا در این باره گفت: فعا توافقنامه موقت به امضا 
رس��یده اس��ت، اما در طول سه س��ال آینده کشورها 
باید به یک توافق جامع برس��ند. در توافق نهایی برای 
طیف گسترده ای از کاالهای وارداتی، کاهش یا حذف 

عوارض گمرکی در نظر گرفته شده است. 
تیگران سرکیس��یان اف��زود: بافاصله پ��س از این 
موافقتنامه، طرفین می توانند در پرداخت های گمرکی 

وارداتی صرفه جویی کنند. 
ای��ن فهرس��ت ب��رای اتحادی��ه اقتصادی اوراس��یا 
ش��امل گوش��ت و محص��والت چربی، ان��واع خاصی 
از ش��یرینی و ش��کات، محص��والت آرایش��ی، انواع 
تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است و ایران مزایای 
تعرف��ه ای را برای لیس��ت گس��ترده ای از محصوالت 
غذایی - س��بزیجات، میوه ها، میوه های خشک و مواد 

ساختمانی دریافت خواهد کرد. 

وی تصری��ح ک��رد: می��زان نرخ ع��وارض واردات 
ای��ران ب��رای کااله��ای صنعت��ی به طور متوس��ط 
7درصد کاهش می یابد و برای کش��ورهای اتحادیه 
3.5درصد، برای کاالهای کشاورزی ایران به میزان 
19درصد و برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 5درصد 

کاهش می یابد. 
تیمور سلیمانوف، وزیر اقتصاد قزاقستان نیز در این 
خص��وص گفت: ظرفیت بازار ای��ران برای محصوالت 
مورد عاقه صادراتی قزاقستان 8 میلیارد دالر است و 
در حال حاضر حجم مبادالت تجاری اتحاد اقتصادی 

اورآسیا با ایران 2.7 میلیارد دالر برآورد می شود. 
همچنین معاون اول نخست وزیر باروس در جریان 
مراس��م امضای س��ند توافقنامه موق��ت منطقه آزاد 
تج��اری تصریح کرد: این توافقنامه موقت منطقه آزاد 
تجاری که امروز در آس��تانه می��ان اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا و ایران امضا شد، به تحقق استراتژی صادراتی 

باروس کمک خواهد کرد. 
واس��یلی ماتیوشفس��کی افزود: اولین تجربه ایجاد 
رواب��ط چندجانبه با ایران دارای چش��م انداز بس��یار 

خوبی اس��ت. ما به نتایج متقابل خیلی خوبی دس��ت 
یافتی��م.  به گفته وی، تجارت بین باروس و ایران از 
س��ال 1993 به صورت فعال در حال توس��عه و رشد 
اس��ت. حجم معامات دوجانبه بی��ن باروس و ایران 
در س��ال 2017 سه برابر شده است. در سه ماهه اول 
سال 2018 نیز پویایی بس��یار مثبتی دیده می شود. 
عاوه بر همکاری تج��اری و اقتصادی، همکاری های 
سرمایه گذاری میان دو کش��ور در حال توسعه است. 
باروس در صنعت ماشین سازی ایران سرمایه گذاری 
می کن��د و ایران تعدادی از پروژه های بزرگ در حوزه 

لجستیک را در باروس اجرا می کند. 
ای��ن توافقنام��ه توس��ط محم��د ش��ریعتمداری، 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت کش��ورمان، تیگران 
سرکیس��یان رئی��س کمیس��یون اقتصادی اوراس��یا، 
واسیلی ماتیوشفسکی معاون اول نخست وزیر باروس، 
تیگران آوینیان معاون نخس��ت وزیر ارمنستان، عسکر 
مامین معاون اول نخس��ت وزیر قزاقس��تان، زمیربیک 
عس��کروف معاون نخس��ت وزیر قزاقستان و دیمیتری 

کوزاک معاون نخست وزیر روسیه به امضا رسید. 

توافقنامه موقت تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا امضا شد

تمام واردات به کشور نیازمند ثبت سفارش است
اخبار

گرانی ارز صادرات را رونق نمی دهد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با تأکید بر 
اینکه افزایش نرخ ارز در بلندمدت قطعا به نفع صادرات 
کشور نخواهد بود، اظهار کرد: اکنون با توجه به شرایط 
موجود در بسیاری از بخش های بازار اعتماد الزم برای 
فعالی��ت وجود ن��دارد.  بابک عابدی��ن در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: متأس��فانه در ماه های گذشته نوعی 
رکود ش��دید در بازار صنعت چاپ ش��کل گرفته است 
که در این موضوع تنها نوسانات نرخ ارز دخیل نیست، 
بلک��ه نگرانی از تبع��ات این تغییرات ش��رایطی ایجاد 
می کند که فعاالن اقتصادی توان تصمیم گیری ندارند.  
وی ب��ا بیان اینکه صنعت چاپ هم تحت تأثیر س��ایر 
صنای��ع فعالیت می کند، گفت: فعالیت های اصلی ما با 
صادرات کاالهای مختلفی مانند مواد غذایی، بهداشتی، 
دارویی، ش��وینده ها، مواد صنعتی و. . . مرتبط است تا 
با بس��ته بندی های مناسب، این نوع کاالها در بازارهای 
بین المللی عرضه می شوند، اما اکنون به نظر می رسد در 
این بخش ها هم نوعی رکود وجود دارد، بر این اس��اس 
امیدواری��م تمهیداتی در این زمینه اندیش��یده ش��ود.  
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ افزود: یک 
تصور نادرس��ت آن است که با افزایش نرخ ارز صادرات 
نیز رونق پیدا می کند، اما باید توجه داشت که این اتفاق 
ممکن است در مقطع اولیه فروش یک کاال رخ دهد اما 
پس از آن افراد ملزم می شوند برای واردات کاالی اولیه 
هزینه های بیشتر و به روز را پرداخت کنند و در نهایت 

تغییر چندانی در شرایط آنها حاصل نمی شود. 
اعتماد خریدار داخلی را هم جلب نکرده ایم

عابدین تأکید کرد: طبق تحقیقات صورت گرفته در 
اتحادیه ما ثبات ارز در میان مدت به مراتب بیش��تر از 
افزایش نرخ ارز به صادرات کمک می کند چرا که در این 
شرایط امکان برنامه ریزی وجود دارد، بنابراین افزایش 
نرخ ارز در بلندم��دت هیچ کمکی به صادرات نخواهد 
کرد.  این فع��ال اقتصادی اظهار کرد: حمایت از تولید 
تعاری��ف خاص خود را دارد اما متأس��فانه در دهه های 
گذشته شیوه هایی که در این زمینه به کار گرفته شده، 
به گونه ای بوده است که حتی در بسیاری موارد منجر 
به جلب اعتماد خریداران داخلی هم نشده است. حال 
در چنین ش��رایطی نمی توان با ایجاد محدودیت های 
تعرفه ای برای واردات کاالهای مختلف مشکات را رفع 
کرد. بلکه نیاز به آن اس��ت که الگوهای مناسب تری به 
کار گرفته شود و از سوی دولت راهکارهای موثری در 
این زمینه اعمال ش��ود.  رئیس اتحادیه صادرکنندگان 
صنع��ت چاپ افزود: س��ال گذش��ته در 9 ماهه اول به 
نس��بت شرایط خوبی در بخش صادرات داشتیم اما در 
س��ه ماه پایانی 10تا 15درصد افت صادراتی را تجربه 
کردیم. امس��ال نیز اصا نمی توان برای صادرات رقمی 
ذکر کرد چرا که فعالیت در این بخش به شدت محدود 
ش��ده و در نهایت بخش قابل توجهی از صادرات ما به 
مواد پلیمری که به صورت خام صادر می شوند، مربوط 
بوده اس��ت.  وی گفت: حتی اکن��ون برخی خریداران 
مانند عراق درخواست دارند که پرداخت های خود را به 
ری��ال انجام دهند درحالی که ما مواد اولیه خود را با ارز 
6200 تومانی وارد می کنیم و آنها به دنبال آن هستند 

که بهای ارز را به قیمت 4200 تومان محاسبه کنند. 
عابدین در پاسخ به این سوال که آیا ارز تک نرخی به 
این اتحادیه تعلق نمی گیرد، توضیح داد: برای دریافت 
ارز تک نرخی اولویت هایی وجود داشته و ممکن است 
دریافت ای��ن رقم به طور مثال ح��دود دو  ماه به طول 
بینجامد، اما در این مدت افراد برای استمرار فعالیت های 
خود مجبور به تهیه ارز آزاد می شوند.  به گزارش ایسنا، 
ب��ا توجه به تغییرات صورت گرفته در نرخ ارز ش��رایط 
تجاری کشور به س��متی رفته که با وجود منفی بودن 
7میلیارد دالری تراز تجاری در سال گذشته، در اولین 
ماه سال جاری میزان صادرات غیرنفتی کشور در قیاس 
با واردات 604میلیون دالر بیشتر بوده است؛ موضوعی 
که به گفته کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی بی شک با 

شرایط ارزی بی ارتباط نبوده است. 

حمایت از شرکت های مولد در 
شهرک های صنعتی

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت از حمایت از 
شرکت های مولد در شهرک های صنعتی خبر داد. 

به گزارش ایسنا، صادق نجفی در حاشیه همایش 
در  بخش خصوص��ی  س��هم  افزای��ش  راهکاره��ای 
بازارهای بین الملل��ی انرژی گفت: برای تأمین زمین 
ش��رکت های تولی��دی در ش��هرک ها، 5درصد بهای 
اولیه در ابتدا دریافت می ش��ود و 50درصد می توانند 
از مشوق ها استفاده کنند و همچنین از وام با اقساط 
60 ماهه بهره مند می شوند.   وی با تأکید بر حمایت 
از صنای��ع کوچ��ک در بخ��ش صنعت نف��ت، گاز و 
پتروشیمی، ادامه داد: با شناسایی حلقه های مفقوده 
این پیمانکاران به شرکت های بزرگ متصل خواهند 

شد تا از ظرفیت آنها به طور کامل استفاده شود. 
 مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت با بیان 
اینک��ه 92درصد صنعت کش��ور را صنایع کوچک و 
متوسط تشکیل می دهد، یادآور شد: در بخش انرژی 
و پایین دس��ت بیش از 97درصد فعالیت ها در دست 
بخش خصوصی است.   وی درباره تأمین مالی صنایع 
کوچک و متوس��ط گفت: در بودجه سال 97 حدود 
1300 میلیارد تومان برای گسترش صادرات در نظر 
گرفته ش��ده که بخش��ی از این بودجه برای تقویت 
خوش��ه های صنعتی، برگزاری نمایشگاه ها و آموزش 

واحدهای تولیدی استفاده خواهد شد. 

صادرات

 شروط الزم برای صادرات
نرم افزار ایرانی

ب��ه گفته کارشناس��ان حوزه نرم اف��زار، این بخش 
یکی از حوزه هایی اس��ت که تحریم ها نتوانس��ته در 
جلوگیری از توس��عه آن تأثیر ج��دی بگذارد، چون 
دانش الزم آن در اینترنت موجود اس��ت و از آن پس 
نیازمند پش��تکار و اس��تعداد نیروی انسانی بوده که 
هم��واره فراهم ب��وده و تحریم هیچ وق��ت نمی تواند 

جلویش را بگیرد. 
به گزارش ایسنا، بیشتر کارشناسان و تحلیلگران، 
توانایی برنامه نویس��ان ایرانی در حوزه تولید نرم افزار 
را در ص��ورت چابک بودن در حد نمونه های جهانی و 
رقابت با شرکت های خارجی در این حوزه می دانند و 
معتقدند کشور ایران در حوزه نرم افزار و از نظر تولید 
به ش��دت توانمند است و بس��یاری از برنامه نویسان 
اینجا در حد بهترین برنامه نویسان جهانی هستند و 
به دلیل اینکه این ح��وزه، حوزه تولید و دانش بوده 
اس��ت موضوعاتی مانند تحریم هیچ وقت نتوانس��ته 

جلوی پیشرفت این افراد را بگیرد. 
اما به نظر می رس��د موضوعی که در حوزه نرم افزار 
از آن غاف��ل مانده ایم، ص��ادرات دانش و محصوالت 
است. به دلیل تحریم ها امکان صادرات را نداشتیم و 
همین قضیه باعث شده همیشه تمرکزمان در تولید 
محص��والت نرم اف��زاری خود در ای��ران بر محصولی 
ب��ا فرهن��گ، قوانین و ضوابط ایرانی و زبان فارس��ی 
باشد؛ در نتیجه برای شروع توزیع و صادرات جهانی 

محصوالت حوزه نرم افزار مقداری عقب هستیم. 
بر این اساس زبان غالب تمام نرم افزارهایی که در 
ایران نوش��ته و تولید می شود فارس��ی است، زیرا تا 
زمانی  که امکان صادرات این محصوالت را نداشتیم 
نیازی به زبان غیرفارس��ی وجود نداش��ت، بنابراین 
برای صادرات الزم اس��ت که اینها به زبان انگلیسی 

برگردانده شوند. 
برخ��ی کارشناس��ان، مش��کل فارس��ی بودن زبان 
نرم افزارها را بخش��ی از داس��تان ع��دم توانایی برای 
صادرات دانس��ته و می گویند اصل داستان این است 
که بسیاری از این محصوالت از حسابداری ها گرفته 
تا محصوالتی که در غالب اتوماس��یون ها هستند، با 
توجه به ضوابط، قوانین و نیازهای ایرانی ها س��اخته 
ش��ده اند نه قوانین بین المللی. امکان دارد نرم افزارها 

براساس نیازهای بومی تهیه شده باشد. 
از سوی دیگر ممکن است بسیاری از استانداردهای 
جهانی در این برنامه ها رعایت نش��ده باش��د و حتی 
اگر در مواردی هم رعایت ش��ده باشد، کامل نیست، 
به طوری که باید استانداردهای جهانی را الزاما درباره 
همه موارد رعایت کن��د، بنابراین دو موضوع زبان و 
ضواب��ط جای کار دارد و آن��گاه ما آماده ایم در حوزه 

نرم افزار وارد بازار صادرات شویم. 
از آنج��ا که غول های نرم افزاری هیچ وقت در ایران 
حضور نداش��تند، به دلیل اینکه در ایران کپی رایت 
وجود ندارد و همین امروز ش��ما به راحتی می توانید 
ویندوز کرک بخرید و کس��ی هم با شما کاری ندارد 
و بس��یاری از ش��رکت های نرم افزاری ما بارها به این 

دلیل ورشکسته شده اند. 
در نتیجه تا وقتی کسی که برنامه ای را می نویسد، 
نتواند از نظر مادی و معنوی صاحب محصول باشد و 
از توزیع غیرقانونی آن شکایت کند، باعث ضربه زدن 
می شود و بسیاری از شرکت های نرم افزاری خارجی 
مخصوص��ا محصوالت کارب��ردی هم ب��ه این دلیل 

تمایلی به ورود به ایران ندارند. 
البته ش��رکت های خارجی شاید در دنیای کاربران 
عادی وارد نش��وند، اما در دنیای کاربران س��ازمانی 
وارد می شوند، زیرا دنیای امروز دنیای خدمات است، 
نه محصول؛ مثا مش��تری یک نسخه اوراکل را تنها 
برای داش��تن نرم افزارش خری��داری نمی کند، بلکه 
خدمات آن را نیز می خواه��د و بابتش پول می دهد 
ولی این فقط ش��امل محصوالت س��ازمانی اس��ت و 
محصوالت خانگی مثل ویندوز و آفیس هنوز خیلی 

راه دارند که به اینجا برسند. 
ام��روز افراد با پرداخت 10 ه��زار تومان می توانند 
به روزترین نس��خه ویندوز را تهی��ه کنند -البته اگر 
ارزان ت��ر از 10 هزار تومان نباش��د- و در ش��رایطی 
ک��ه این نس��خه اگر بخواه��د در حالت ع��ادی و به 
صورت اورجینال خریداری ش��ود باید چند صد هزار 
براب��ر بابتش پول داده ش��ود، این موض��وع نیازمند 
فرهنگ سازی است.  در هر حال به عقیده تحلیلگران 
و فع��االن بازار، محصوالت ایرانی می توانند وارد بازار 
جهانی ش��وند و به دلی��ل اینکه نیروی انس��انی در 
ایران ارزان تر اس��ت و محصوالت قیمت تمام ش��ده 
پایین تری دارند، می  توانند با کیفیت برابر به راحتی با 
محصوالت جهانی رقابت کنند. خارجی ها به این نگاه 
می کنن��د که بازار ایران باز ش��ده و می توانند در هر 
حوزه جایگاهی داشته باشند، بنابراین اگر ما چابکی 
الزم را نداش��ته باشیم، کسی که در بازار جهانی کار 
کرده، روش ورود و نفوذ به بازار را در چندین کشور 
تجربه کرده، خیلی راحت می تواند قس��متی از بازار 
ایران را به خودش اختصاص دهد و س��ریعا نس��خه 

فارسی بیرون می دهد و تیم سازی می کند. 
در نتیجه در دس��ت گرفتن بازار کاما برمی گردد 
ب��ه اینکه برنامه نویس��ان ما چق��در فرهنگ چابکی 
و زرنگ بودن داش��ته باش��ند و در صورت��ی که این 
فرهنگ را داش��ته باش��یم، تهدیدی ب��رای ما وجود 
ندارد، بلکه تهدید برای زمانی اس��ت که دست روی 

دست بگذاریم. 

 »حمای��ت از کاالی ایران��ی« و ب��ه تبع 
آن ارتق��ای کیفی��ت تولی��دات و فرهنگ 
ملی اس��تفاده از کاالهای داخلی از ارکان 
و ش��اخصه مهم اقتصاد مقاومتی اس��ت، 
بنابراین می طلبد در گام نخست با حمایت 
از تولید اعتماد عموم��ی را جلب کرد.  به  
گزارش ایس��نا، از دی��دگاه تولیدکنندگان 
بوروکراسی اداری، قانون پیچیده مالیاتی، 
بهره های باالی بانکی و واردات بی رویه کاال 
از جمله مشکات و موانع پیش روی تولید 
کشور به ش��مار می رود البته عدم کیفیت 
کاف��ی و الزم محص��والت، مطابق نبودن 
تولیدات با ذائقه و س��ایق مشتری و عدم 
رضایتمندی آنها از کاالهای داخلی از رونق 
استفاده از تولید داخل جلوگیری می کند و 
می ت��وان این امر را هم از دیگر موانع تولید 

داخلی کشور دانست. 
در سال جاری نیز شاهد نوسانات زیادی 
در ن��رخ ارز بوده ایم که این موضوع نیز در 
تولید داخلی بی تأثیر نبوده است و بسیاری 
از تولیدکنندگان کشور به علت شدت این 
نوس��انات تولید خ��ود را متوقف کرده و به 
ب��ازار عرضه نمی کنند تا بلکه ب��ازار ارز به 

ثبات برسد. 

در بازدی��د میدان��ی خبرنگار ایس��نا از 
ب��ازار ل��وازم خانگی هم��دان متوجه عدم 
رضایتمندی فروش��ندگان و م��ردم از این 
وضعیت شده و بر آن شدیم تا این موضوع 
بسیار مهم یعنی »حمایت از کاالی ایرانی« 
را با حضور مسئوالن و متولیان تولید استان 
مورد بحث و بررس��ی قرار دهیم که البته 
نخستین نشس��ت مورد بی مهری مدیرکل 
دفت��ر امور اقتصادی اس��تانداری همدان و 

تعدادی از تولیدکنندگان قرار گرفت. 
شرایط کار برای کارآفرینان تسهیل 

شود
ی��ک تولیدکننده در اس��تان همدان در 
ابتدای نشس��ت »حمایت از کاالی ایرانی« 
در دفتر ایس��نا، ب��ا تأکید ب��ر اینکه مقام 
معظم رهبری در نامگذاری امس��ال صرفا 
مس��ئوالن را مخاطب قرار نداده اند، گفت: 
برای حمایت از کاالی ایرانی باید ش��رایط 
کار برای کارآفرینان تسهیل و بوروکراسی 

اداری تعطیل شود. 
افزود: تسهیل ش��دن  رهب��ر  حمیدرضا 
ش��رایط کار و تعطیلی بوروکراس��ی اداری 
به این معنا نیس��ت که منکر وجود نظم و 
انضب��اط در فعالیت های اقتصادی خواهیم 

بود بلکه معتقدیم باید مقررات وجود داشته 
باشد. 

باید بوروکراسی اداری به حداقل 
برسد

وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ش��رایطی که 
هم اکن��ون در جامع��ه وج��ود دارد، بای��د 
بوروکراسی اداری به حداقل برسد، تصریح 
کرد: کارآفرینان و س��رمایه گذاران همانند 
آهویی هس��تند ک��ه اگر احس��اس خطر 
کنند فرار خواهند کرد، بنابراین باید ایجاد 
امنیت برای سرمایه گذاران در شرایط خاص 
صدچندان ش��ود و کارهای ویژه ای صورت 
بگیرد.  رهبر با اش��اره به اینکه در اس��تان 
همدان مس��ئوالن خدوم و زحمت کش��ی 
وجود دارد، خاطرنش��ان ک��رد: بیان کم و 
کاس��تی ها تضادی با زحمات مس��ئوالن 
ن��دارد.  رئی��س کانون کارفرمایی اس��تان 
همدان تأکید کرد: 95درصد از مس��ائل و 
مشکات اساس��ی در ارتباط با حمایت از 
کاالی ایران��ی مباحث ملی اس��ت که باید 
برای آن در سطوح عالی نظام فکری شود.  
وی با اش��اره به طراحی س��امانه برای اخذ 
مجوز، یادآور ش��د: متأس��فانه این سامانه 
عموم��ا با مش��کل مواجه اس��ت و فردی 

به راحتی نمی تواند ورود کند و مجبور است 
روش های غیرمتعارفی را پیگیری کند که 

ممکن است منجر به مفاسد اداری شود. 
ریسک پذیری؛ یکی از شرایط مدیران 

برای حمایت از کاالی ایرانی
رهب��ر با تأکید بر اینکه یکی از ش��رایط 
ایران��ی  کاالی  از  حمای��ت  در  مدی��ران 
ریس��ک پذیری اس��ت، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه بخشنامه ها و مقررات کاما بسته 
اس��ت بنابراین مدیران باید ریسک پذیری 

داشته باشند. 
وی با اشاره به اینکه بانک ها در مواردی 
ب��رای طرح های ش��هری وثیقه مس��کن 
روستایی را پذیرفتند، ادامه داد: در شرایطی 
که دس��ت مدی��ران بانک ها می توانس��ته 
مقررات را خم کند و زیر سوال هم رفته اند 
اما ش��رایط را برای تولیدکنندگان تسهیل 
ک��رده و دس��تورات خاص��ی دادن��د.  این 
تولیدکننده استان همدان با بیان اینکه نرخ 
بهره های باالی بانکی مورد انتقاد ماس��ت، 
تصری��ح کرد: یک��ی دیگ��ر از راهکارهای 
حمای��ت از تولیدکنن��دگان ایج��اد جذبه 
برای س��رمایه گذاری و بستن مالیات برای 

سپرده گذاران بانکی است. 

چوبی که تولیدکنندگان می خورند

دوشنبه
31 اردیبهشت 1397

شماره 1070



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

پ��س از افزای��ش قیمت دالر 
و نوس��ان بازار ارز، خودروهای 
تولی��د داخل نیز گران ش��دند، 
ک��ه  اس��ت  حال��ی  در  ای��ن 
معتقدند  کارشناس��ان  برخ��ی 
مشکلی  داخلی  خودروسازهای 
برای تأمین دالر 4200 تومانی 

نداشته اند. 
 نوس��ان ب��ازار ارز و خ��روج 
آمری��کا از برجام س��بب ش��د 
بازار خ��ودرو نیز متاث��ر از آن 
دچ��ار تاطم ش��ود، ای��ن در 
حالی اس��ت ک��ه بنا ب��ر اعام 
مدیران خودروس��از داخلی این 
شرکت ها مشکلی بابت دریافت 
ارز 4200 تومانی نداش��تند و 
افزای��ش قیمت نیز بابت تفاوت 
ارز 3800 ت��ا 4200 تومان��ی 

است ضمن آنکه هزینه افزایش 
دس��تمزد و باال رفتن هزینه ها 
نیز به آن اضافه ش��ده است اما 
بنا به گفته کارشناسان افزایش 
قیمت��ی ک��ه امروز ش��اهد آن 
هستیم بیش از این اعداد است. 
رئی��س  موتمن��ی،  س��عید 
اتحادی��ه فروش��ندگان خودرو 
در گفت وگو با رویداد24 گفت: 
بع��د از آنک��ه ش��اهد افزایش 
قیم��ت 10 ت��ا 20 درص��دی 
محصوالت س��ایپا بودیم اکنون 
قیمت های  ایران خ��ودرو  نی��ز 
خ��ود را افزای��ش داده اس��ت 
این درحالی  اس��ت که خودرو 
یک کاالی اساس��ی محس��وب 
می ش��ود و نقش مس��تقیم در 
سطح کیفی مردم دارد و اینکه 

امیدوار باش��یم دیگ��ر افزایش 
قیمت نداشته باشیم. 

بازار  وضعیت  درباره  موتمنی 
گف��ت:  واردات��ی  خودروه��ای 
اکنون خ��ودرو تبدیل به کاالی 
نایاب ش��ده و دیگ��ر نمی توان 
ب��رای آنها قیم��ت تعیین کرد. 
امروز این خودرو در بازار عرضه 
نمی شود و اگر هم کسی داشته 
باش��د آن را نمی فروشد. این در 
حالی اس��ت که واردکنندگانی 
مث��ل س��ایپا س��ایت خ��ود را 
از  دیگ��ر  برخ��ی  و  بس��ته اند 
واردکنن��دگان فق��ط از دی ماه 
تا امروز پ��ول گرفته اند و هنوز 
 تعهدات خود را انجام نداده اند. 
وی ادام��ه داد: خ��ودرو ی��ک 
کاالی اساس��ی اس��ت و وقتی 

در بازار نباش��د مشکاتی برای 
خانواده ه��ا ایج��اد می کند، در 
خص��وص آین��ده خودروه��ای 
واردات��ی وضعیت مبهم اس��ت 
چون هن��وز معلوم نیس��ت که 
آیا به آنه��ا دالر 4200 تومانی 
تعل��ق گرفته باش��د یا ن��ه، اگر 
این اتفاق ص��ورت بگیرد حتی 
ب��ا تعرفه 75 درص��دی باز هم 
قیمت ه��ای امروز می ش��کند و 
شاهد ارزان ش��دن خودروهای 

وارداتی خواهیم بود. 
نیم درصد  گف��ت:  موتمن��ی 
در  مصرف��ی  خودروه��ای 
جامع��ه وارداتی اس��ت و بقیه 
و  داخل��ی  خودروس��ازهای  از 
مونتاژکارها اس��تفاده می کنند، 
البته این ش��رکت ها نیز اشتباه 

ک��رده  و افزایش قیمت داده اند 
و اال می توانستند این بازار را به 

دست بگیرند. 
وی ادام��ه داد: ماش��ین های 
قیمت  افزایش  آنق��در  وارداتی 
داش��ته که مش��تریان آن کم 
شده اس��ت، وقتی که سانتافه 
س��ال قب��ل 250 میلیون االن 
380 میلیون تومان شده است 
پس دای��ره خری��داران آن کم 
ش��ده اما ش��رکت های داخلی 
ب��ا ای��ن اس��تدالل ک��ه چون 
خودروه��ای واردات��ی اینق��در 
افزای��ش قیم��ت داش��ته پس 
ما ه��م افزای��ش بدهیم، کاری 
کردند که دایره مش��تریان آنها 
کمتر شود. متأسفانه این تفکر 

غلطی است. 

فش��ار پای ترامپ ای��ن روزها بر گردن 
صنع��ت ای��ران بی��ش از پیش ش��ده و 
کب��ودی آن حاال ب��ر رگه ه��ای صنعت 
خودرو نمود یافته اس��ت. حال این روزها 
مواضع آمریکایی بر صنعت خودروسازی 
ای��ران آن گونه س��ایه افکن��ده که حتی 
ش��رکت های اروپای��ی نی��ز ب��رای ادامه 
فعالیت ش��ان در ایران باتکلیف مانده و 
حتی خبر خروج زود هنگام آنها به گوش 

می رسد. 
ب��ه گ��زارش پ��دال نی��وز، ب��ا افزایش 
فش��ارهای رئیس جمهوری آمریکا بر س��ر 
خ��روج این کش��ور از برجام، کش��ورهای 
اروپای��ی نی��ز س��از خ��روج از ای��ران را 
می زنن��د و برخ��ی از ادام��ه هم��کاری با 
ایران دس��ت کش��یده اند و برخ��ی دیگر 
 نیز هنوز مواضع خ��ود را اعام نکرده اند. 
 در همی��ن بین، ش��رکت خودروس��ازی 
فولک��س واگن که پ��س از برج��ام برای 
حض��ورش در ای��ران با ماموت ب��ه توافق 
رس��ید، اکن��ون زمزمه ه��ای خروجش به 
گ��وش می رس��د و گویی در حال بس��تن 
چمدان��ش اس��ت. حاال اگر مام��وت توان 
سربلند بیرون آمدن از فشارهای آمریکایی 
را داشته باشد، باید به دنبال شرکتی دیگر 
برای مذاکره و حضور در ایران باشد. گرچه 
روز گذشته حضور پژو و سیتروئن در ایران 

قطعی شد، اما این پرسش مطرح است که 
اگر آمری��کا موفق به خروج ش��رکت های 
اروپایی از ایران ش��ود، چه بایی بر س��ر 
 صنع��ت خودروس��ازی ای��ران می آی��د؟ 
 امیرحس��ن کاکایی، کارش��ناس صنعت 
می گوی��د:  زمین��ه  همی��ن  در  خ��ودرو 
ممک��ن اس��ت پ��س از اج��رای تحریم ها 
چن��د حال��ت ب��رای صنایع ای��ران ایجاد 
ش��ود که یک��ی از این ح��االت، وضعیت 
فعل��ی اروپایی ه��ا در حال حاضر باش��د، 
ب��ه گونه ای که اکنون مقرر ش��ده که پژو 
 و س��یتروئن در ای��ران مان��دگار باش��ند. 
اس��ت  ممک��ن  البت��ه  می افزای��د:    او 
دیگ��ر ق��رارداد جدی��دی با اروپ��ا منعقد 
قرارداده��ای  ب��ه  حداق��ل  ام��ا  نش��ود، 
ش��د.  نخواه��د  وارد  لطم��ه ای   قبل��ی 
 ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو تأکید 
می کن��د: یکی دیگ��ر از ح��االت ممکن، 
پافش��اری آمریکا بر س��ر خودروس��ازان 
بین المللی خواهد بود تا این شرکت ها نیز 
ملزم به خروج از ایران شوند، چرا که آمریکا 
 تا حدی توان پافشاری بر این امر را دارد.
 کاکای��ی ب��ا بی��ان اینکه ممکن اس��ت 
پافشاری های آمریکا بر کشورهای اروپایی 
و چینی قراردادهای قبلی را شامل نشود، 
تأکید می کند: البته ممکن اس��ت آمریکا 
به لجبازی ه��ای مغرضانه خود ادامه دهد 

و حتی شروطی برای قراردادهای گذشته 
تعیین کند و به عبارتی بر سر قراردادهای 
گذشته نیز عقب نشینی هایی صورت گیرد. 

 توسعه به سبک داخلی 
ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو 
تأکید می کن��د: ادام��ه همکاری های 
ایران با اروپایی ها بس��تگی به س��بک 
تحریم ه��ا دارد، چرا ک��ه ما می توانیم 
حتی پ��س از اعم��ال تحریم ه��ا نیز 
به تولی��دات خود در ایران و توس��عه 
صنای��ع ادام��ه دهی��م. الزم ب��ه ذکر 
اس��ت که آمریکا نیز به دنبال نابودی 
کامل ایران نیس��ت، چ��را که به دلیل 
ترامپ،  برای  اقتص��ادی  جذابیت های 
برت��ری اقتص��ادی آمریکا نس��بت به 
 ایران بیش از پیش مورد توجه اس��ت. 
 کاکایی اظه��ار می کند: در این مدت 
قطعاً توس��عه داخلی کشور رو به رشد 
خواه��د بود که البته این توس��عه نیز 
به سرمایه گذاری کان نیازمند است.

رئی��س  نجفی من��ش-  محمدرض��ا 
انجم��ن همگ��ن قطعه س��ازان خ��ودرو 
در رابط��ه با چش��م انداز خ��روج آمریکا 
از برج��ام و تأثیر آن ب��ر خروج فولکس 
واگن و سایر ش��رکت های خودروسازی 
می گوی��د: این بار آمریکا بر س��ر مواضع 
خ��ود آنگونه جدی اس��ت ت��ا صدمه ای 

کن��د. وارد  ای��ران  اقتص��اد  ب��ه   کارا 
 او می افزای��د: از ط��رف دیگ��ر گرچ��ه 
اروپایی ه��ا در این مدت س��از حمایت از 
صنایع کوچک و متوس��ط را می زنند، اما 
در مقاب��ل اقدامی عملی که باید اجرایی 
شود و از همه مهم تر آن گشایش راه های 
 بانکی اس��ت، هنوز صورت نگرفته است. 
 نجفی منش اظه��ار می کند: از س��ویی 
آمریکایی  ب��زرگ  ش��رکت های  دیگ��ر، 
هن��وز صحبت��ی مبن��ی بر خروج ش��ان 
از ای��ران به می��ان نیاورده ان��د و تا این 
زم��ان عزم ش��ان ب��ر مان��دن در ایران و 
ادام��ه فعالی��ت جزم اس��ت مگ��ر اینکه 
در س��اعات ی��ا روزه��ای آین��ده باز هم 
 اتفاقی نیفتد و تصمیم ش��ان تغییر نکند.
 رئیس کمیس��یون تس��هیل کسب وکار 
اتاق بازرگان��ی تهران در ادامه می افزاید: 
در ای��ن می��ان، کش��ورهایی همچ��ون 
چین که حضورش��ان در ایران با سخت 
گیری های��ی از س��وی آمری��کا هم��راه 
می ش��ود، ام��کان ماندن یا رفتن ش��ان 
هنوز مش��خص نیس��ت، چرا که آمریکا 
مکانیزمی ضد ایرانی ترتیب داده است و 
کلیه حرکت های ش��رکت های در ارتباط 
با ایران را رص��د می کند، که البته هنوز 
ادامه فعالیت های این ش��رکت ها با ایران 

نیز مشخص نیست.

رئی��س ش��ورای ش��هر ته��ران گفت 
فرمان��داری تهران هفته گذش��ته مصوبه 
افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس را عودت 

داد. 
 به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« 
به نق��ل از تس��نیم، در پایان ش��صت و 
پنجمی��ن جلس��ه ش��ورای ش��هر تهران 
محس��ن هاش��می رفس��نجانی در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدای جلس��ه 

دیروز محمدعلی افش��انی شهردار جدید 
تهران س��وگندنامه خ��ود را قرائت و وی 
 رس��ماً در دفتر کار خود مس��تقر ش��د. 
وی تصریح کرد: در ادامه جلسه اصاحیه 
مصوبه مج��وز تقس��یط و چگونگی اخذ 
مطالبات شهرداری تهران در دستور کار 
ش��ورا قرار گرفت و در این زمینه اعضای 
شورای شهر تهران نظرات و پیشنهادات 

خود را مطرح کردند. 

هاشمی رفس��نجانی در پاس��خ به این 
پرس��ش ک��ه چ��ه تع��داد از معاونین و 
مدیران ش��هرداری در ای��ن دوره تغییر 
خواهند ک��رد و آیا ش��ورا در این زمینه 
ورود خواهد کرد یا خیر گفت: ش��ورا در 
این زمینه طبق قوانین و مقررات دخالت 
مستقیمی را نخواهد داشت و لذا در این 

زمینه توصیه ای نیز نداریم. 
ادام��ه در خص��وص آخری��ن  وی در 

تاکس��ی،  افزای��ش کرایه های  وضعی��ت 
اتوب��وس و مینی بوس در س��ال 97 بیان 
ک��رد: هفته گذش��ته فرمان��داری تهران 
مصوبه شورا را برگرداند و بنده نیز همان 
روز مصوب��ه را برای بررس��ی بیش��تر به 
کمیس��یون عمران و حمل و نقل ارجاع 
دادم و پیش بینی می شود که مجددا این 
الیحه در صحن ش��ورا مورد بررسی قرار 

گیرد. 

فولکس واگن نیامده از ایران می رود

فرمانداری تهران مصوبه افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس را عودت داد

نوسان قیمت ارز چه تأثیری بر بازار خودرو گذاشته است؟
اخبار

ابهام در تخصیص ارز 4200تومانی به خودرو
 بازار خودروهای وارداتی در کما

در پی انتش��ار اخباری مبنی بر ح��ذف خودرو از 
فهرس��ت کاالهای دارای اولوی��ت برای تخصیص ارز 
4200 تومانی، وزارت صنع��ت و بانک مرکزی هیچ 
گونه شفاف س��ازی نکردند و پس از چالش های سال 
گذشته برای واردات خودرو، اکنون بازار خودروهای 
وارداتی با ابهامات موج��ود وارد فاز جدیدی خواهد 
ش��د.  فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو  با بیان 
این که حذف خودرو از لیس��ت سامانه نیما به معنای 
ممنوعیت واردات و افزایش قیمت آن اس��ت، اظهار 
ک��رد: به خبره��ای فعلی خیلی نمی ت��وان اطمینان 
داشت و شاید تنها یک مشکل سیستمی باعث بروز 
اختال شده است. آنچه تاکنون اعام شده این است 
که خودرو همچنان در لیست سامانه نیما قرار دارد. 
زاوه با تأکید ب��ر این که در صورت صحت این موضوع 
قیمت خودروهای وارداتی ت��ا حدودی افزایش و عرضه 
کاه��ش می یاب��د، تصریح ک��رد: ج��دا از قیمت دالر و 
ممنوعیت واردات، افزایش تعرفه در س��ال گذش��ته به 
اندازه کافی فضا را برای گران ش��دن قیمت خودروهای 
وارداتی و مونتاژی باز کرد، کما این که همچنان ش��اهد 
این افزایش قیمت هس��تیم.  به گزارش اقتصاد آناین، 
او ادامه داد: بنا به اخبار تنها دو شرکت موفق به دریافت 
دالر 4200 تومان��ی ش��ده اند که این چی��زی جز رانت 
شفاف نیست.  این کارش��ناس خودرو افزود: افرادی که 
از خودروهای گ��ران قیمت وارداتی اس��تفاده می کنند 
در صورت ممنوعیت واردات، س��راغ خودروهای داخلی 
نمی روند، بلکه تمایل شان به خرید خودروهای دست دوم 
بیشتر می شود.  در شرایط فعلی که توپ تخصیص ارز به 
مرکزی پاس��کاری  وزارت صنعت و بانک  بی��ن  خودرو 
می ش��ود، پس از باتکلیفی طوالنی مدت سال گذشته 
برای واردکنندگان خودرو، به نظر می رسد که سال جاری 

سال سختی برای واردکنندگان خودرو باشد. 

موتورسازان خواستار فرصت برای 
تولید »موتورهای یورو 4« شدند

رئی��س مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت 
محیط زیست با اعام اینکه هیچ موتورسیکلت کاربراتوری 
در کشور تولید نمی ش��ود، گفت تولید موتورهای یورو 4 
در دس��تور کار قرار دارد؛ موتورس��ازان خواستار فرصتی 
برای تولی��د موتورهای یورو 4 ش��دند.  به گزارش پایگاه 
خبری »عصرخودرو«، مسعود زندی درباره اجرای مصوبه 
جایگزینی موتورهای کاربراتوری با انژکتوری اظهار کرد: در 
شرایط فعلی تولید موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف 
شده و به هیچ وجه شماره گذاری نمی شود.  رئیس مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: 
بر اساس مصوبات دولت، موتورسیکلت سازان از ابتدای سال 
96 اقدام به تولید موتورسیکلت های انژکتوری کردند و به 
دنبال آن قرار شد از فروردین 97 تولید موتورسیکلت های 
یورو 4 را در دس��تور کار قرار دهند اما چون فاصله زمانی 
اج��رای این دو مصوبه کوتاه بود، موتورس��ازان خواس��تار 
فرصتی ب��رای تولید موتوره��ای یورو 4 ش��دند و دولت 
ای��ن فرص��ت را در اختیار آنها ق��رار داد.  وی اضافه کرد: 
طب��ق آمار، س��االنه 400 هزار دس��تگاه موتورس��یکلت 
کاربرات��وری ب��ه چرخه حم��ل و نقل اضافه می ش��د که 
اکن��ون این موتورس��یکلت ها ش��ماره گذاری نمی ش��ود؛ 
هم اکنون هر موتورس��یکلتی که تس��ت های اس��تاندارد 
 را با موفقی��ت پاس کند، مجوز ش��ماره گذاری می گیرد. 
رئی��س مرکز ملی ه��وا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت درب��اره تأثی��ر اجرای مصوب��ه جایگزینی 
موتوره��ای کاربراتوری با انژکتوری بر کاهش آلودگی هوا 
توضی��ح داد: اثرات اجرای این مصوبه در آینده مش��خص 
می شود، چرا که اکنون حجم تولیدی موتورسیکلت های 
انژکت��وری با اس��تاندارد باال، آنقدر زیاد نیس��ت که تأثیر 
آن در کاه��ش آلودگ��ی ه��وا محس��وس باش��د ام��ا در 
بلند مدت که موتورهای کاربراتوری حذف ش��وند س��هم 
 موتورس��یکلت ها در کاهش آلودگی هوا چشمگیر است. 
زندی یادآور شد: زمانی بود که آالینده مونوکسیدکربن در 
هوا وجود داشت اما وقتی استانداردسازی سوخت و وسایل 
نقلیه انجام شد، میزان مونوکسیدکربن کاهش چشمگیری 

پیدا کرد و این موضوع در درازمدت انجام شد. 

مشکلی برای همکاری با 
خودروسازان اروپایی نداریم

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت تأکید کرد 
با توجه به تدابیر اندیش��یده ش��ده، خروج آمریکا از 
برج��ام تأثی��ری ب��ر همکاری های خارج��ی صنعت 
خ��ودرو از جمله با خودروس��ازان اروپای��ی نخواهد 
گذاش��ت.  محس��ن صالحی نیا اظهار ک��رد: صنعت 
خ��ودروی ما ارتباطی ب��ا صنعت خ��ودروی آمریکا 
نداش��ت که بخواهد از اقدام این کش��ور متاثر شود.  
وی با بیان اینکه در روابط ما با کش��ورهای اروپایی 
نیز مش��کلی وجود ندارد، خاطرنش��ان کرد: در این 
زمین��ه کش��ورهای اروپای��ی تأکید کرده ان��د که به 
رواب��ط اقتصادی با ایران ادام��ه خواهند داد.  معاون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت ادام��ه داد: بنابراین 
هیچ مش��کلی در قراردادهای خارجی صنعت خودرو 
وجود ن��دارد و این همکاری ها ادام��ه خواهد یافت.  
وی افزود: در ح��ال حاضر تمام قراردادهای خارجی 
منعقد شده با خودروس��ازان خارجی طبق برنامه از 

پیش تعیین شده در حال انجام است. 

اخبار

وعده خودروسازها برای آغاز مجدد 
نوسازی تاکسی ها از خرداد

ش��هری  تاکس��یرانی های  اتحادی��ه  مدیرعام��ل 
 کش��ور با بیان این که س��ازمان برنامه و بودجه مبلغ

180 میلیارد تومان اعتبار به منظور نوس��ازی ناوگان 
تاکس��یرانی تخصیص داده اس��ت، گف��ت با وصول 
بدهی های معوق ش��رکت های خودروس��از، آنها نیز 
قول داده اند طرح نوس��ازی تاکسی های فرسوده را از 

ابتدای ماه آینده به جریان بیندازند. 
به گزارش ایس��نا، مرتضی ضامنی ب��ا بیان اینکه 
طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی از بهمن ماه سال 94 
آغاز شد، اظهار کرد: تاکنون71 هزار تاکسی فرسوده 
از رده خ��ارج و61 هزار دس��تگاه تاکس��ی جدید به 
متقاضیان واگذار شده است. همچنین برای 10 هزار 
دستگاه تاکسی فرس��وده نیز اسقاط بدون جایگزین 

را انجام شده است. 
وی ادام��ه داد: عل��ت توق��ف دو مرحل��ه ای ای��ن 
طرح عدم تناس��ب اعتبارات و انباش��ت فرس��ودگی 
اس��ت. به عبارت دیگر اعتباری ک��ه گمرک موظف 
به »کارس��ازی به حس��اب ش��رکت خودروساز« بود 
متناسب با حجم انباش��ت خودروهای فرسوده نبود 

و همین امر منجر به توقف طرح شد. 
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور 
اف��زود: با پیگیری ه��ای اتحادیه تاکس��یرانی، اعام 
شد که س��ازمان برنامه و بودجه مبلغ 180 میلیارد 
توم��ان در این حوزه اعتبارتخصیص داده اس��ت و با 
این تخصی��ص اعتبار ایران خودرو نیز تأیید کرد که 
100 میلیارد تومان بدهی  معوق آنها در حال وصول 
است. بنابراین ش��رکت خودروساز قول داد که طرح 
نوس��ازی را در ابتدای ماه آینده به جریان بیندازد و 
این حدود 4هزار و 500 نفری که پش��ت نوبت طرح 
معطل ماندند، می توانند فرآیند نوسازی تاکسی خود 

را تکمیل کنند. 
وی در ادامه صحبت هایش به مش��خصات تاکسی 
برلیانس اش��اره کرد و گفت: برلیانسی که برای این 
موضوع در نظر گرفته ش��ده اس��ت مدل 320 دنده 
دستی با قیمت کارخانه ای حدود 43 میلیون تومان 
اس��ت اما به افرادی که متقاض��ی دریافت خودرو به 
صورت نقدی باش��ند مبلغ 20 میلیون ریال تخفیف 
داده خواهد ش��د، در غیر این ص��ورت افرادی که از 
تس��هیات تاکسیرانی استفاده کنند نرخ خودرو این 

قیمت است. 
ضامنی با اش��اره به اینکه از آغاز ثبت نام تاکس��ی 
برلیانس، این طرح متقاضیان زیادی داش��ته اس��ت، 
گفت: یکی از دالیل اس��تقبال خوب از این طرح این 
است که تس��هیات این خودرو نیاز به ضامن ندارد 
و اف��راد می توانند ب��ا ارائه چک نیز خ��ودروی خود 
را دریاف��ت کنند. همچنین در ثب��ت نام ها نیز تابع 
زمان بندی و تفاهمی که با شرکت خودروساز منعقد 
کرده ایم، هس��تیم و انتظارمان این است که تا پایان 
ماه جاری ثبت نام 100 دستگاه تاکسی انجام شود. 

 تولیدکنندگان محصوالت 
خریداری شده با دالر 3200 تومانی 

را عرضه کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت باید 
ایران خودرو و س��ایپا محصوالت احتکاری خود را که 
ب��ا دالر 3 ه��زار و 200 تومانی خری��داری کرده اند، 

سریعا به بازار عرضه کنند. 
ن��ادر قاضی پ��ور در گفت وگو با خبرگ��زاری خانه 
مل��ت، در خصوص وضعیت قرارداده��ای خودرویی 
بین ایران و شرکت های اروپایی بعد از خروج آمریکا 
از برج��ام، اظه��ار داش��ت: در زمان انعق��اد قرارداد 
جدید بین خودروسازان داخلی با پژو سیتروئن طی 
مصاحبه ای اعام کردم که ابتدا ش��رکت پژو باید از 
ملت ایران عذرخواهی و زیان قرارداد گذش��ته خود 
را پرداخ��ت کند.  عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه متأسفانه عجله 
مسئوالن باعث شد تا دوراندیشی از بین برود، گفت: 
آن زم��ان اعام کردم که ش��رکت پژو باید در داخل 
کشور محصوالتی را تولید کند سپس این محصوالت 
تولیدی را صادر کند، تولیدکنندگان فرانس��وی بازار 
خود را از دس��ت داده و خودروسازان دیگر این بازار 
را تصاحب کرده اند.  نماینده مردم ارومیه در مجلس 
ش��ورای اسامی با اش��اره به اینکه شرکت پژو برای 
تصاح��ب ب��ازار ناب ای��ران با ظرفیت ی��ک میلیون 
خودرو مج��ددا ب��ا تولیدکنندگان داخل��ی قرارداد 
همکاری امضاء کرده است، ادامه داد: مقرر شده بود 
30درصد تولید محصوالتی مانند پژو 2008 را صادر 
کنند، آیا تاکنون از محص��والت تولیدی پژو 2008 

صادر شده است؟ 
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��امی با 
بی��ان اینکه این انتظار وج��ود دارد تا ایران خودرو و 
س��ایپا با درایت و هوشیاری بیش��تر قرارداد منعقد 
ش��ده را پیگی��ری کنند ت��ا به نتیجه نهایی دس��ت 
پیدا کنن��د، تصریح کرد: باید ایران خودرو و س��ایپا 
محص��والت احت��کاری خود را که ب��ا دالر 3 هزار و 

200خریداری کرده اند سریعا به بازار عرضه کنند. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسامی در پایان، خاطرنشان کرد: صادرات 30درصد 
محصوالت تولیدی ب��ا توجه به نرخ دالر و ارز آوری 

آن به نفع تولیدکنندگان داخلی است. 

دوشنبه
31 اردیبهشت 1397
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فرمان��دار نهاون��د می گوی��د: کارآفرین��ی در دولت تدبی��ر و امید با 
برنامه ری��زی مناس��ب و دقیق، حمای��ت از س��رمایه گذاران و اعطای 

تسهیات 6درصد در مناطق محروم قوت گرفت. 
به گزارش ایرنا، مراد ناصری عصر ش��نبه 
در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با بیان 
اینک��ه دولت با کارشناس��ی دقیق ش��رایط 
خوبی برای کارآفرینی فراهم کرد، افزود: با 
وجود همه تنگناهای مالی و اعتباری، دولت 
با اختصاص تسهیات الزم به بخش اشتغال 
پایدار روس��تایی و عشایری گام های موثری 

را در این حوزه برداشته است. 
وی بر تاش همه مدی��ران اجرایی برای 
پیگیری طرح های اش��تغال زایی در س��طح 
شهرس��تان تأکید ک��رد و ادام��ه داد: همه 
دستگاه های عضو کارگروه اشتغال به عنوان 
نماینده دولت باید طرح های اشتغال زایی را 

پیگیری کرده و به صورت مستمر رصد کنند. 
ناصری گفت: با وجود حرکت های صورت گرفته در سطح شهرستان 
گ��زارش حوزه اش��تغال هنوز امیدوار کننده نیس��ت و م��ن به عنوان 

نماینده دولت وظیفه دارم مطالبات مردم را پیگیری کنم. 
وی اظهار داش��ت: نظام بانکی یک��ی از مهم ترین حلقه های زنجیره 
اقتصادی برای رونق اش��تغال اس��ت که در تعامل مس��تقیم با س��ایر 
بخش ه��ا س��هم بزرگی از تأمی��ن مالی را 

برعهده دارد. 
رئی��س کارگروه اش��تغال نهاوند با بیان 
اینکه هن��وز روند پرداخت تس��هیات به 
طرح های اش��تغال زا توسط برخی بانک ها 
رضایت بخش نیس��ت، گفت: برای پیشبرد 
اه��داف اش��تغال زایی باید مدی��ران نگاه 
مثبت به طرح ها داش��ته باش��ند و با کار 

کارشناسی فعالیت کنند. 
به گزارش ایرنا، س��ال گذش��ته از محل 
اعتبارات بخش اشتغال، یک هزار میلیارد 
ری��ال اعتب��ار در بخش های روس��تایی و 
عش��ایری، فراگی��ر و مش��اغل خانگی به 

نهاوند اختصاص داده شد. 
شهرس��تان نهاون��د دارای 50 ه��زار جمعیت فع��ال در بخش های 

مختلف اقتصادی است. 

بهنام رضایی، دبیر چهارمین »جشنواره ملی دریا؛ مسیر پیشرفت« از برگزاری 
این جشنواره در س��ه حوزه اصلی دانش آموزی، دانشجویی و صنعتی )طرح ها 
و دس��تاوردهای فناورانه دریایی کش��ور( خبر داد و گفت: مسابقات روبات های 

دانش آم��وزی،  ROV، جش��نواره  زیردریای��ی 
ش��ناورهای هوش��مند، طرح ها و دس��تاوردهای 
فناوران��ه دریای��ی کش��ور، همچنین مس��ابقات 
جش��نواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویی و ایده 
بازار از بخش های این جش��نواره ملی به ش��مار 
می رون��د.  رضای��ی اف��زود: شناس��ایی و معرفی 
اختراعات فناورانه، طرح ها و ایده های دانش بنیان، 
جذب سرمایه گذاری برای طرح های دانش بنیان 
و تجاری سازی، بسترسازی برای کاربردی کردن 
پژوه��ش و فناوری ه��ا و همچنی��ن شناس��ایی 
توانمندی های پژوهش��ی ها و فناوری دریایی در 
استان های کشور از اهداف این جشنواره در حوزه 
طرح و دس��تاوردهای فناورانه دریایی هس��تند.  

دبیر چهارمین »جشنواره ملی دریا؛ مسیر پیشرفت« گفت: حوزه دانشجویی نیز 
با اهداف تشویق دانشجویان برای کار با موضوعات مرتبط با دریا، ترویج مسائل 
علمی و فناوری در ساخت شناورهای هوشمند و روبات های زیردریایی، توسعه 

خاقیت و نوآوری در دانشجویان، آشنایی با امور مهندسی و ساخت و همچنین 
تربیت نیروهای متخصص و مس��اعدت و هدایت اش��تغال دانشجویان برگزار 
می ش��ود. رضایی با بیان اینکه حوزه دانش آم��وزی از اهمیت باالیی برخوردار 
است، گفت: آشنایی دانش آموزان و خانواده ها با 
دریا و اهمیت آن برای کشور، هدایت تحصیلی 
دانش آم��وزان نخب��ه و عاقه من��د به س��مت 
رش��ته های تحصیلی مرتبط با دریا، حمایت از 
طرح های خاقان��ه )ابداع��ات و اختراعات( در 
بخش های مختلف مرتبط با دریا و تبدیل شدن 
امور دریا به یک موضوع مطرح در فعالیت های 
دانش آموزان از اهداف جشنواره است که در این 
بخش دنبال می کند.  وی محورهای نهایی شده 
این جش��نواره را دریا و حفاظت محیط زیست، 
جای��گاه و اهمیت خلیج فارس، کشتی س��ازی، 
نقش استراتژیک دریا برای کشورها، جایگاه دریا 
در کش��ور ایران، مشاغل دریایی، دریا و صنعت 
توریسم و گردشگری، نقش دریا در تأمین انرژی، دریانوردی، سکوهای دریایی، 
دریا و شهرهای ساحلی، دریا و تأمین امنیت غذایی کشور، دریا و حماسه های 

دفاع مقدس و بنادر و حمل ونقل دریایی اعام کرد. 

معرفی ایده های دانش بنیان در جشنواره ملی »دریا؛ مسیر پیشرفت«کارآفرینی در دولت تدبیر و امید قوت گرفت

عادات مخرب آزادکاری مانع از رش��د و پیشرفت ش��خص می شود. این عادات باید با 
ارزیابی صحیح شناخته شده و با عادات خوب جایگزین شوند.  موفقیت در آزادکاری به 
معنای پذیرش مشتری های جدید، کسب امتیاز بیشتر از سوی آنها و پیدا کردن جایگاه 
مناسب در زمینه کاری است. این یعنی نام تان در صنعتی که کار می کنید شناخته شود و 
کارتان از کیفیت خوبی برخوردار باشد. زمانی که به چنین جایگاهی برسید مشتری های 
جدید خودشان برای انجام دادن پروژه به شما مراجعه می کنند و این شما هستید که نوع 
پروژه و قیمت آن را تعیین می کنید. اگر مدت زمان زیادی گذشته و هنوز به این جایگاه 
دس��ت پیدا نکرده اید یا دوس��ت دارید زودتر به این مرحله برسید، بهتر است خودتان را 
صادقانه ارزیابی کنید تا دید بهتری نسبت به جایگاه فعلی پیدا کنید. هشت موردی که 
در ادامه این مقاله بررسی می کنیم اشتباهاتی هستند که به حرفه یک آزادکار لطمه وارد 

می کنند و باید با عادات خوب جایگزین شوند. 
1- پذیرفتن پیشنهادهای سطح پایین

تصور کنید تعداد پروژه های تان کم ش��ده اس��ت و می خواهید درآمد بیشتری داشته 
باش��ید. در همین حال ایمیلی از طرف یک مشتری شناخته شده برای انجام یک پروژه 
خوب دریافت می کنید. همه شرایط مطابق میل است، اما از شما خواسته شده این کار 
را با مبلغ پایین تری برایشان انجام دهید. چند مشتری دیگر نیز با همین شرایط با شما 
تماس می گیرند و می خواهند قیمت نهایی را کاهش دهید. از طرف دیگر مشکات مالی 
کمی فش��ار می آورند و ترجیح می دهید به هر قیمتی شده کمی درآمد کسب کنید. در 
چنین شرایطی چه کاری باید انجام داد؟ بهترین کار این است که هرگز پیشنهاد مشتری 
را قبول نکنید.   بسیار به ندرت پیش می آید که مشتری قیمت منصفانه ای ارائه دهد و این 
مشکل در تمام کسب وکارها وجود دارد. شخصی که دستمزد خود را پایین می آورد یعنی 
ارزش چندانی برای کار خود قائل نیست. همچنین این موضوع به سرعت پخش شده و 
همه انتظار دارند با کمی مذاکره کار را با دستمزد پایین تری انجام  دهید. این موضوع روی 
شهرت و سابقه کاری تان تاثیر می گذارد و به عنوان یک فرد غیرحرفه ای شناخته می شوید. 
شخصی که ارزش و کیفیت کار خود را بداند قیمت مشخصی برای پروژه ها ارائه می دهد. 
او می داند هیچ شخصی حاضر نیست این کیفیت کار را با مبلغ پایین تر انجام دهد و در 
نهایت مشتری را راضی می کند. سعی کنید تا جای ممکن قیمت ثابتی برای پروژه ها ارائه 

دهید و هرگز ارزش کار خود را دست کم نگیرید. 
2- عدم توانایی در مذاکره

یک فرد آزادکار یا فریلنسر نه تنها نباید دستمزد خود را پایین آورد، بلکه باید بداند چه 
موقع مبلغ باالتری درخواست دهد. آیا برای انجام پروژه الزم است بیشتر کار کنید؟ آیا 
مهلتی برای انجام پروژه در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ این سوال ها مثبت است باید 
در تعیین مبلغ تجدید نظر شود. البته همه چیز پول نیست و باید فراتر از آن فکر کرد. 
اگر کار بدون نقصی به مشتری ارائه داده اید از آنها بخواهید در مقابل، کاری برایتان انجام 

دهند. به عنوان مثال از آنها بخواهید: 
- نقد مثبتی بنویسند و آن را در سایت شخصی خود منتشر کنند. 

- شما را به سایر مشتری های خوب بازار معرفی کنند. 
- در آینده پروژه های بیشتری به شما بدهند. 
- در رویدادهای شرکت از شما دعوت کنند. 

3- عدم توجه به مشتری
گاهی اوقات استعداد و قیمت نقشی در معامله ندارند. ارتباطات حرف اول را در دنیای 
آزادکاری و دورکاری می زنند و پاس��خ مش��تری باید هر چه سریع تر داده شود. این طرز 
تفک��ر در میان همه جا افتاده اس��ت که هر قدر فرد دیرتر ج��واب دهد یعنی در کارش 
حرفه ای تر است. به یاد داشته باشید یک مشتری درخواست خود را برای چند نفر ارسال 
می کند و ش��خصی که زودتر جواب دهد برنده است. پاس��خ دادن به ایمیل ها را به فردا 
موکول نکنید و همیش��ه در دسترس مشتری باشید. همچنین فراموش نکنید به پایان 
رس��اندن پروژه به معنای پایان دادن به ارتباطات نیس��ت. اغل��ب آزادکارها اهمیت این 
موضوع را دس��ت کم می گیرند و ارتباط خود را با کارفرما قطع می کنند. اما افرادی که 

ارتباط خود را حفظ می کنند از مزایای زیر بهره مند می شوند: 
- تشویق مشتری به نوشتن نقد مثبت و پیشنهاد دادن شما به سایرین

- گرفتن بازخورد مثبت برای پیشرفت های آینده
- رفع نواقصی که شاید از آنها خبر نداشته باشید

- حفظ مشتری برای پروژه های آینده.
4- وابسته شدن به شبکه های اجتماعی

با توسعه موبایل های هوشمند استفاده از شبکه های اجتماعی بسیار آسان و همه گیر 
ش��ده است. به طوری که فرد اهمیت بیشتری به آپدیت کردن فیس بوک و توییتر خود 
می دهد و به روزرس��انی س��ایت را فرام��وش می کند، درصورتی که همه در ش��بکه های 
اجتماعی عضو نیس��تند یا بعد از گذشت مدتی حس��اب کاربری خود را پاک می کنند. 
بس��یاری از مشتری ها ترجیح می دهند وب س��ایت فرد آزادکار را زیر نظر داشته باشند. 
همچنین عده زیادی برای پیدا کردن فریلنسر مورد نظر در گوگل به جست وجوی آنها 
می پردازند. به روزرس��انی دیر به دیر س��ایت نش��ان دهنده عدم فعالیت یا عدم تمایل به 

دریافت پروژه های جدید است. 
5- عدم تالش برای بهبود مهارت ها و شبکه سازی

این روزها رقابت در هر صنعتی زیاد ش��ده اس��ت و ش��خصی که مهارت های باالتری 
داشته باشد، برنده است. یک شخص آزادکار باید دائما مهارت های خود را تقویت کند و 
کارهای جدید یاد بگیرد. شرکت در سمینارها، گوش دادن به پادکست ها، خواندن پست 
وباگ های مرتب، ش��رکت در دوره های آناین یا حض��وری و خواندن کتاب به تقویت 
مهارت ها کمک می کند. آزادکاری که گواهی دوره خود را در لینکدین یا سایت شخصی 

درج کند پروژه های بیشتری دریافت می کند. 
شبکه س��ازی نیز یکی دیگر از مسائلی اس��ت که افراد آزادکار توجهی به آن ندارند و 
دلیلش این اس��ت که نتیجه خود را در درازمدت نش��ان می دهد. هیچ کدام از بیزینس 
کارت هایی که در رویدادها پخش می ش��وند، فردای همان روز استفاده نمی شوند. انجام 
این کار معموال زمان می برد و با این حال شبکه س��ازی بخش ضروری ساختن و توسعه 

کسب وکار از طریق آزادکاری است. 
6- بیش از اندازه کار کردن

بیش از اندازه کار کردن یکی دیگر از تهدیدهای جدی برای آزادکارها اس��ت. افرادی 
که در دنیای آزادکاری غرق می ش��وند چند پروژه به ص��ورت همزمان دریافت می کنند 
و بدون وقفه برای به پایان رس��اندن آنها تاش می کنند. این افراد در معرض خس��تگی 
مفرط قرار می گیرند و حتی از کار زده می شوند. درنتیجه نمی توانند برای مدتی خدمات 
باکیفیت ارائه دهند و به اس��تراحت احتیاج خواهند داشت. آزادکاری به معنای زیاد کار 
کردن نیست. هرازگاهی به خودتان استراحت دهید و چند روز از همه چیز فاصله بگیرید. 
کاری که با استراحت همراه بوده و تداوم داشته باشد بهتر از کار بی وقفه نتیجه می دهد. 

7-عدم مدیریت زمان
آزادکارهای تازه کار معموال در مدیریت زمان دچار اش��تباه می شوند. مخصوصا افرادی 
که به تازگی از محیط کار خارج شده  و عادت دارند توسط رئیس بخش مدیریت شوند. 

ابزارهای مدیریت زمان بهترین راه حل برای این افراد هستند. 
8- ناراحت شدن از بازخوردها و انتقادها

همه از یک فرد آزادکار انتظار دارند بدون نقص کار کند و پروژه را کامل تحویل دهد 
در غیر ای��ن صورت این موضوع را به طور ش��خصی یا در نظ��رات خود عنوان می کنند. 
انتظار نداشته باشید این افراد انتقاد خود را مهربانانه یا با بیان جمله های مناسب اظهار 
کنند. وظیفه شما این است که بازخورد مشتری را بشنوید و به نکات مثبت آن اهمیت 
دهید. اگر نظر دیگران روی شما تاثیر می گذارد و احساساتی می شوید یعنی راه سختی 
پیش رو دارید و بهتر است دید مثبت تری نسبت به این موضوع پیدا کنید. نقدهایی که 
درست عنوان شده باشند به بهتر شدن کمک می کنند و نقدهای اشتباه نیز نباید جدی 

گرفته شوند. 
درنهای��ت فراموش نکنید که حرفه ای ش��دن در آزادکاری نی��ز مانند هر کار دیگری 
به زمان احتیاج دارد. س��عی کنید مهارت های خود را تقویت ک��رده و ارتباطات خود را 
گسترش دهید. سایت شخصی خود را به روز رسانی کنید و با مشتری  ها در ارتباط باشید. 

هرگز ارزش کار خود را پایین نیاورید و استراحت را فراموش نکنید. 
forbes/zoomit :منبع

بیل گیتس بعد از جلسه  اخیر خود با دونالد ترامپ، می گوید:  »ترامپ تفاوت HIV و HPV را 
نمی داند.« به گزارش زومیت بیل گیتس، مدیرعامل مایکروسافت، از سال گذشته تاکنون دو جلسه 
محرمانه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا داشته است. هر دو جلسه پشت درهای بسته برگزار 
شدند. بعد از آخرین نشست، بیل گیتس در ویدئویی مطرح کرده است که در هر دو جلسه، دونالد 
ترامپ دو بار از او خواس��ته تفاوت HIV و HPV را برایش توضیح دهد. بیل گیتس معتقد اس��ت 

به ندرت پیش می آید کسی تفاوت این دو را نداند. 
همانط��ور که گفته ش��د، بیل گیتس و دونالد ترامپ یک  بار در م��اه مارس 2017 و بار دیگر در 
م��اه مارس 2018 یکدیگر را ماقات کردند. ظاهرا دونالد ترامپ در بین صحبت ها دو بار از گیتس 

در مورد تفاوت HIV و HPV س��وال کرده اس��ت. HPV یک نوع بیماری مقاربتی حاد اس��ت؛ 
درحالی ک��ه HIV یک نوع ویروس اس��ت که می تواند منجر به ابتا به بیماری ایدز ش��ود. دونالد 

ترامپ از بیل گیتس خواسته است تفاوت بین این دو را برایش توضیح دهد. 
HPV یا ویروس پاپیلومای انس��انی، منجر به یک نوع بیماری ش��ایع مقاربتی در زنان می شود. 
افرادی که به این بیماری مبتا ش��وند، ممکن اس��ت تا س��ال ها ندانند آلوده به ویروس HPV در 
دهانه رحم خود هس��تند. این ویروس منجر به افزایش خطر ابتا به س��رطان دهانه رحم می ش��ود 
و هنوز مش��خص نیس��ت که این ویروس مقاربت��ی چگونه از فردی به فرد دیگر منتقل می ش��ود. 
درحالی که HIV عامل بیماری ایدز و ویروس نقص ایمنی بدن اس��ت. وقتی ویروس س��لولی زنده 

چگونه یک آزادکار حرفه ای شویم

بیل گیتس: دونالد ترامپ تفاوت HIV و HPV را نمی داند

نگـــاه

کارگاه تخصصی کارآفرینی با رویکرد صادرات و واردات با همکاری بنیاد نخبگان 
استان گلستان و اتاق بازرگانی استان برپا شد.  به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد 
مل��ی نخبگان، در ادامه برگزاری کارگاه های توان افزایی و مهارت آموزی و با هدف 
اش��اعه زیست بوم کس��ب وکار نخبگانی،  »کارگاه تخصصی کارآفرینی با رویکرد 
ص��ادرات و واردات« با همکاری بنیاد نخبگان اس��تان گلس��تان و اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن استان با حضور جمعی از سرآمدان، دانشگاهیان و مستعدان برتر 
برگزار شد.  در ابتدای این کارگاه، کارآفرینی به عنوان نوعی نگاه ویژه به نیازهای 
پیرامونی، شناخت و درک نیازهای واقعی جامعه تعریف و تأکید شد، شناخت و 
جذب مخاطب، مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل در موفقیت یک کارآفرین است. 

به همت بنیاد نخبگان استان گلستان صورت گرفت

برپایی کارگاه تخصصی کارآفرینی با 
رویکرد صادرات و واردات

دوشنبه
31 اردیبهشت 1397

شماره 1070
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نشس��ت ش��ورای اداری اس��تان فارس با محوریت بررس��ی راه های 
توسعه استان تشکیل شد. 

حبی��ب ش��ریف، رئیس بنی��اد نخبگان اس��تان فارس با اش��اره به 
لزوم توس��عه اکوسیس��تم کارآفرینی، این 
مه��م را یک��ی از ش��روط اصلی پیش��رفت 
دانس��ت و گفت: خوش��بختانه در سال های 
اخیر اس��تانداری به بنیاد نخبگان اس��تان، 
دانش��گاه های ش��یراز و علوم پزشکی شیراز 
و پارک علم  و  فناوری نگاه ویژه ای داش��ته 
اس��ت ک��ه نش��ان دهنده عزم ج��دی برای 
توس��عه اس��تان از طریق عل��م و فناوری با 

تکیه بر نیروی نخبگانی است. 
وی اف��زود: ای��ن مراک��ز با شناس��ایی و 
هدایت اس��تعدادهای  برتر که شاکله اصلی 
در تشکیل اکوسیس��تم کارآفرینی هستند، 
زمینه ایجاد سایر ارکان در ساختار و اجزای 
این اکوسیستم کارآفرینی را فراهم می کند. 

ش��ریف ادامه داد: تهیه زیرس��اخت های الزم از جمل��ه ایجاد مراکز 
ش��تابدهی، مراکز ن��وآوری و کارآفرین��ی و تجهیز پژوهش س��راهای 

دانش آموزی، از ارکان بعدی تش��کیل اکوسیستم کارآفرینی است که 
خوش��بختانه به اهتمام دس��تگاه های درون استانی، گام های مهمی در 

این حوزه برداشته شده است. 
رئیس بنیاد نخبگان استان فارس یادآور 
ش��د: تش��کیل اتاق های فک��ر از نخبگان، 
زمینه س��از به کارگیری پتانسیل آنان برای 
حل مشکات شهرستان های استان است. 
شریف در ادامه با بیان اینکه کشورهای 
غرب��ی ب��ا گ��ذر از اقتصاده��ای س��نتی 
و صنعت��ی، اقتصادش��ان را ب��ر مبن��ای 
فعالیت ه��ای دانش بنیان ش��کل داده اند، 
تأکید کرد: در ش��رایط کنون��ی و با توجه 
به مش��کات ح��وزه تأمین آب، س��اخت 
پتروشیمی  فوالد،  کارخانه های ذوب آهن، 
و . . . که به منابع آب وابسته اند، نمی تواند 

توسعه پایدار در پی داشته باشد. 
وی در پایان با اش��اره به ضرورت معرفی مفاخر بومی و الگوسازی از 
آنان برای نسل جوان خاصه مستعدان برتر، بر لزوم تعامل بین دستگاهی 

در مسیر شناسایی و معرفی سرآمدان تأکید کرد. 

سورنا ستاری طی سفر روز گذشته خود به استان البرز با حضور در مراسم 
امضای قراردادهای انتق��ال دانش و فناوری تولید بذر به بخش خصوصی 
گفت: رونق بخش کشاورزی با ایجاد سازوکار انتقال تحقیقات مرز دانش 

به بخش خصوصی محقق می شود. 
ب��ه گزارش پایگاه اطاع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور با بیان اینکه مس��یر آغازش��ده 
توسط موسسه تحقیقات جهاد کشاورزی در 
توس��عه دانش و فناوری بخش خصوصی، راه 
صحی��ح و توس��عه دهنده فناوری های بخش 
کش��اورزی است، گفت: موسس��ه تحقیقات 
جهاد کش��اورزی جزو قدیمی ترین موسسات 
تحقیقاتی کشور است و اقدامات فوق العاده ای 
در حوزه تحقیقات انجام داده است، اما انتقال 
فناوری به بخش خصوصی و تجاری سازی این 
توانمندی ها یکی از چالش های اساسی حوزه 

کشاورزی است. 
 وی افزود: باید از طریق انتقال و واگذاری دانش و فناوری شکل گرفته 
در موسس��ه تحقیقاتی و انتقال آن به بخش خصوصی درآمد حاصل شده 

صرف گسترش تحقیقات و پژوهش های پایه آینده شود. 
ب��ا حضور مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، اس��تاندار البرز و 
رئیس موسس��ه تحقیقات اصاح و تهیه نهال و بذر چهار قرارداد انتقال 
دانش فنی با حضور نمایندگان شرکت های 

بخش خصوصی منعقد شد. 
همچنی��ن در ادامه این مراس��م یادبود 
مزرع��ه امی��د و ت��اش با حض��ور رئیس 
س��ازمان تحقیق��ات جه��اد کش��اورزی و 
اس��تاندار ب��ه مع��اون علم��ی و فن��اوری 

رئیس جمهوری اهدا شد. 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در ادامه س��فر به اس��تان البرز، از شرکت 
دانش بنیان پسوک دیدن کرد. این شرکت 
فن��اور پس از موفقی��ت در تولید و عرضه 
واکسن های نیوپاس��ول 101، فلوپاسول و 
نیوپاس��ول 102 برای پیشگیری و کنترل 
دو بیم��اری مهم صنعت طیور یعنی نیوکاس��ل و آنفلوآنزا و واکس��ن 
جدید س��ه گانه ای به نام نیوپاس��ول 103 را برای اولین بار در کش��ور 

تولید کرده است. 

قراردادهای انتقال دانش و فناوری تولید بذر به بخش خصوصی امضا شدتوسعه اکوسیستم کارآفرینی شرط اصلی توسعه پایدار

این امر یک واقعیت اس��ت ک��ه مدیران باتجربه تفاوت فاحش��ی با 
تازه کارها دارند. علت اصلی این امر در کس��ب تجربه از اتفاقات متنوع 
اس��ت. به همین دلیل برای بهترین بودن، الزم اس��ت واکنش خود را 
نسبت به شکست  ها تغییر دهید و چیزهایی را یاد بگیرید. در ادامه به 
بررس��ی 6  اشتباه رایج مدیران تازه کار که نباید تکرار کنند، خواهیم 

پرداخت. 
1- توجه بیش از حد به نظر دیگران 

بدون ش��ک هنگامی که در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گیرید، همه 
افراد دوس��ت ش��ما نخواهند بود. بس��یاری از دالیل در این امر نظیر 
حس��ادت می تواند زمینه دشمن تراش��ی ها را فراه��م آورد. با این حال 
در صورت��ی که بخواهید ب��ه این امر توجه بیش از حد نش��ان دهید، 
بدون ش��ک بازنده میدان خواهید بود. با این ح��ال این امر به معنای 
ع��دم توج��ه به اعمال خود نب��وده و به این امر اش��اره دارد که اصول 

درست ش��ما نباید به خاطر نظر سایرین 
کنار گذاش��ته ش��ود. توجه داشته باشید 
که ش��ما مس��ئول مسیری هس��تید که 
پی��ش روی خود ایجاد کرده اید و در این 
راه نباید دیگران نق��ش محوری را برای 
ش��ما ایفا کنند. همچنین ضروری است 
تا فهرس��تی از اف��راد تاثیر گ��ذار زندگی 
خ��ود را تهیه ک��رده و تنها نظ��رات آنها 
را به خوبی م��ورد توجه خود قرار دهید. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید که این امر 
بسیار طبیعی اس��ت که از نظر برخی از 
افراد حتی نفرت انگیز تصور شوید، با این 
حال این امر در صورتی که به درستی راه 
خود اطمینان داشته باشید و نظر موافق 
افراد مهم زندگ��ی و محل کار را با خود 

در اختیار داشته باشید، از هیچ گونه اهمیتی برخوردار نخواهد بود. 
2- تصمیمات احساسی 

اگرچ��ه احساس��ات در هر ف��ردی وج��ود دارد و الزم اس��ت تا در 
تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد، با این حال این امر در صورتی 
که تنها منبع تصمیم گیری ش��ما باشید، مشکات بسیاری را به همراه 
خواهد داش��ت. در همین راستا توصیه می ش��ود تا همواره در مواجهه 
با مس��ائل مختلف، زمان کافی را به تصمیم گیری های خود اختصاص 
دهید. تحت این ش��رایط ق��ادر خواهید بود تا با مش��کات به مراتب 
کمت��ری به کار خود ادامه دهی��د. این امر خصوصا در رابطه با مدیران 

جوان بسیار متداول است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
3- عدم صداقت کافی 

تا هنگامی که با خودتان صادق نباشید، قادر به تغییر اوضاع نخواهید 
ب��ود. با این حال بس��یاری از افراد در این رابط��ه ضعیف عمل کرده و 
همین امر باعث می شود تا نتوانند به آن صورتی که باید قدرتمند ظاهر 
شوند. توجه داشته باش��ید که تصور شما باید به نزدیک ترین حالت با 
واقعیت پیش رو ش��بیه باش��د تا امکان بررسی درست اوضاع را داشته 

باش��ید. با این حال این امر به معنای عدم ایجاد اهداف بزرگ نبوده و 
تنها به این امر اش��اره دارد که نباید به خود دروغ بگویید. با نگاهی به 
زندگی افراد موفق به این نکته پی خواهید برد که آنها همواره صداقت 
کامل را با خود داش��ته و به همین خاطر از انجام کارهایی که خارج از 

محدوده توانایی های آنها است، خودداری می کنند. 
4- عادت به دروغ گفتن 

افراد معموال در شرایطی که حقیقت را به ضرر خود می دانند، اقدام 
ب��ه کتمان آن می نمایند. این امر در برخی موارد باعث خاص ش��دن 
ش��ما از مش��کات پیش رو خواهد ش��د با این حال نباید اجازه دهید 
ک��ه این امر به عادت رفتاری ش��ما تبدیل ش��ود. درواقع ش��ما تحت 
این ش��رایط نیازمند صرف وقت و انرژی زیادی برای مش��خص نشدن 
دروغ خود هس��تید که این امر اس��ترس زیادی را منتقل خواهد کرد. 
همچنین زمان در اختیار ش��ما نیز ب��رای کاری بیهوده و غیرضروری 
هدر خواهد رفت. به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت تا از ابتدای کار 
خود طبق یکس��ری اصول اخاقی عمل ک��رده و از آن محدوده خارج 
نش��وید. اگرچه افراد موفق نیز دروغ های��ی را می گویند با این حال در 
این رابطه به میزان آن نیز توجه دارند و 
مانع از خدشه دار شدن شخصیت خود 

می شوند. 
5- عدم تغییر دیدگاه ها 

بدون ش��ک هر فردی با جوانی خود 
تفاوت ه��ای بس��یاری خواهد داش��ت. 
درواق��ع این تغییرات تنه��ا در رابطه با 
ویژگی های فیزیکی نب��وده و ذهن نیز 
رش��د بس��یاری را تجرب��ه خواهد کرد. 
ب��ا این حال این ام��ر در برخی از افراد 
به ش��کلی کاما س��ودمند و برای باقی 
افراد به ش��کلی ناقص صورت می گیرد. 
ریشه بروز این مش��کل را باید در عدم 
تمایل افراد ب��ه تغییر دیدگاه های خود 
دانس��ت. درواقع افرادی که عقاید خود 
را در باالتری��ن جایگاه بدانند، هرگز تغییراتی را در جهت بهتر ش��دن 
تجربه نخواهند کرد. به همین خاطر الزم است تا همواره با آغوشی باز 
از اعمال تغییرات در خود استقبال کنید. با این حال این امر باید تنها 
در مواردی باش��د که برای شما سودمند خواهد بود، در غیر این صورت 

ممکن است حتی نتیجه عکس به همراه داشته باشد. 
6- عدم درخواست کمک 

هیچ انس��انی را نمی توانید بیای��د که نیازی به کمک و یاری دیگران 
نداش��ته باش��د. این امر هیچ گونه ارتباطی به جایگاه افراد در شرکت 
نخواهد داشت. با این حال برخی از افراد خصوصا مدیران تازه کار این 
اقدام را نوعی ضعف تلقی کرده و همین امر باعث می شود تا خودشان 
و در نهایت ش��رکت با رش��د کندی مواجه ش��وند. در این رابطه توجه 
داش��ته باشید که شما با س��ایر افراد شرکت به عنوان یک تیم در حال 
فعالیت هس��تید که ال��زام آن وجود ارتباط دو طرفه اس��ت. به همین 
خاط��ر تنها روی اقداماتی که به پیش��رفت ش��ما کمک می کند توجه 

داشته باشید. 
entrepreneur :منبع

در مورد تفاوت HIV و HPV س��وال کرده اس��ت. HPV یک نوع بیماری مقاربتی حاد اس��ت؛ 
درحالی ک��ه HIV یک نوع ویروس اس��ت که می تواند منجر به ابتا به بیماری ایدز ش��ود. دونالد 

ترامپ از بیل گیتس خواسته است تفاوت بین این دو را برایش توضیح دهد. 
HPV یا ویروس پاپیلومای انس��انی، منجر به یک نوع بیماری ش��ایع مقاربتی در زنان می شود. 
افرادی که به این بیماری مبتا ش��وند، ممکن اس��ت تا س��ال ها ندانند آلوده به ویروس HPV در 
دهانه رحم خود هس��تند. این ویروس منجر به افزایش خطر ابتا به س��رطان دهانه رحم می ش��ود 
و هنوز مش��خص نیس��ت که این ویروس مقاربت��ی چگونه از فردی به فرد دیگر منتقل می ش��ود. 
درحالی که HIV عامل بیماری ایدز و ویروس نقص ایمنی بدن اس��ت. وقتی ویروس س��لولی زنده 

را بیمار کند، به س��رعت می تواند تکثیر ش��ود و بقیه سلول ها را هم آلوده کند. بیماری ایدز در سال 
2016 منجر به مرگ یک میلیون نفر ش��د.  جالب اس��ت بدانید که طبق گفته بیل گیتس، دونالد 
ترامپ در هر دو جلسه ای که با وی داشته این سوال را از گیتس پرسیده است. عاوه بر این، ظاهرا 
در نشس��ت اخیر، ترامپ به گیتس پیش��نهاد داده به عنوان مشاور علمی کاخ سفید مشغول فعالیت 
ش��ود. بیل گیتس این درخواس��ت را رد کرده و معتقد است که انجام این کار باعث می شود نتواند 
از زمانش به درس��تی اس��تفاده کند. ظاهرا بنیاد بیل و ملیندا گیتس، جایی که گیتس بیشتر وقت 
خود را در آنجا صرف می کند، روی عوامل موثر بر گس��ترش ویروس HIV و بیماری ایدز فعالیت 

می کنند تا شاید بتوانند عوامل گسترش این بیماری را مهار کنند. 

6 اشتباهی که افراد موفق دوباره تکرار نمی کنند

بیل گیتس: دونالد ترامپ تفاوت HIV و HPV را نمی داند

یادداشـت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرس��تان گفت: خانواده ها کودکان شان 
را کارآفرین تربیت کنند. 

علی آشتاب در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: خانواده های کم درآمد 
نیاز به دسترس��ی درآمد سریع دارند پس باید مشاغلی برای آنها تعریف شود 
ک��ه دارای این خصوصیت باش��ند.  وی ادامه داد: ب��رای همین باید در قالب 
مش��اغل خرد و خوداش��تغالی برای آنها ش��غل ایجاد کرد.  آش��تاب یکی از 
گرفتاری های اصلی جامعه را نداشتن مهارت عنوان کرد و گفت: ممکن است 
بازار پذیرای رش��ته فرد فارغ التحصیل نبوده و فرصتی برای آن وجود نداشته 
باش��د برای همین الزم است در کنار تحصیات دانشگاهی و آکادمیک دنبال 

کسب مهارت نیز باشند. 

خانواده ها کودکان شان را کارآفرین 
تربیت کنند

مترجم: امیر آل علی



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

در بخش اول ای��ن مطلب با پنج مورد 
از برندهای��ی که در ح��وزه روابط عمومی 
موفق ظاهر ش��ده اند آشنا شدیم. در این 
شماره با چند نمونه دیگر آشنا می شویم.
6- جنگ ستارگان: کسب احترام به 

هنگام از دست دادن رکورد فروش
 Avengers: فیل��م  درحالی ک��ه 
Infinity War موف��ق ب��ه شکس��تن 
رک��ورد ف��روش یکی از س��ری فیلم های 
 The Force جن��گ س��تارگان به ن��ام
Awakens  ب��ا فروش��ی مع��ادل 250 
میلیون دالر در تعطیات آخر هفته شد، 
اس��تودیو لوکاس فیلم به هیچ وجه قافیه 
را به رقیب جدیدش نباخت. به جای آن 
دست اندرکاران جنگ ستارگان از دوست 
جدیدش��ان در گیشه اس��تقبال کردند. 
راهکار لوکاس فیلم ارسال پیام تبریک و 
هدیه ای به رسم یادبود برای استودیوهای 
مارول بود. به این ترتیب جنگ ستارگان 
بدون حتی کلم��ه ای صحبت پیرامون از 
دست رفتن رکوردش��ان موفق به کسب 
احترامی رش��ک برانگیز در می��ان اهالی 
س��ینما ش��د. نیازی به توضیح نیس��ت 
که اقدام شایس��ته لوکاس فیلم از سوی 
بس��یاری از رس��انه های مش��هور م��ورد 
پوشش قرار گرفت. به راستی اگر هرکدام 
از ما به جای س��ازندگان جنگ ستارگان 
بودیم، چ��ه اقدام��ی انج��ام می دادیم؟ 
بی تردید بسیاری از ما حتی به فکر کسب 
احترام و ش��هرت از ی��ک حادثه به ظاهر 

همراه با شکست را هم نبودیم. 
7- کوکاکوال: به فکر خانم ها باشید

امروزه بحث بر سر برابری جنسیتی یکی 
از مهم تری��ن ایده های سیاس��ت گذاری در 
میان مدیران دولتی و شرکت های خصوصی 
به حساب می آید. برهمین اساس کوکاکوال 
به عنوان یک��ی از باس��ابقه ترین برندهای 

تولید نوشیدنی به فکر استفاده از این ایده 
به منظور جلب نظر بانوان برآمد. طراح های 
این برند نسخه محدودی از نوشیدنی های 
خ��ود را با لوگ��وی خاطره انگیز یک زن به 
عنوان س��وژه اصلی روانه بازار کردند. علت 
این جهت گیری از س��وی ک��وکا انتقادها 
از ش��رکت های حوزه نوش��یدنی نسبت به 
نادیده انگاری خانم ها در طراحی محصول و 
تبلیغات شان بود. این حرکت تحولی عمده 
در سیاست های این برند باسابقه محسوب 
می ش��ود. در همین راستا در مارس 2018 
کوکاکوال 250 هزار بطری از نوشیدنی های 
طرح ویژه اش را روانه بازار کرد. اما این پایان 
کار نبود. در حقیقت مبلغ یک دالر حاصل 
از ف��روش هر بطری ط��رح ویژه به منظور 
کمک به مؤسس��ه های حمای��ت از حقوق 
بانوان در صندوقی ویژه ذخیره شد. به این 
ترتیب کوکا توانس��ت حمایت و تحسینی 
درخور توجه فراوان کس��ب کن��د. میزان 
اس��تقبال مردم از این کمپین به اندازه ای 
ب��ود که دیگر برندها را نی��ز به فکر اجرای 

طرحی مشابه انداخت. 
AirBnB-8  و بی بی سی: شبی در 

سیاره آبی 2
مجموعه سرزمین آبی 2 اخیرا به عنوان 
برترین سری تخصصی در حوزه طبیعت 
شناخته شده است. با جذب 14 میلیون 
مخاطب در قس��مت نخست، این سریال 
عن��وان برترین مجموعه س��ال 2017 را 
از آن خود س��اخت. بی تردید پخش این 
مجموع��ه از کان��ال بی بی س��ی موفقیت 
عمده ای را ب��رای این رس��انه به ارمغان 
م��ی آورد. با ای��ن حال دس��ت اندرکاران 
بخ��ش BBC Earth  ب��ه ای��ن حد از 
موفقیت اکتفا نکردند. طرح این ش��رکت 
ارائه تجربه فعالیت به عنوان پژوهشگر و 
س��ازنده فیلم در پروژه س��یاره آبی 2 به 
هواداران این مجموعه بود. براین اس��اس 
هرکدام از هواداران این مجموعه ش��انس 
حضور در فرآیند واقعی ساخت این سری 

جذاب را پیدا می کردند. 
ب��ه منظور اج��رای این ط��رح مدیران 
بی بی س��ی ب��ا برن��د AirBnB ب��رای 
طراحی مسابقه ای هیجان انگیز همکاری 
کردند. دو برنده خوش��بخت این مسابقه 
فرصت حض��وری س��ه روزه در باهاما به 
منظور مش��اهده روند پژوهش و ساخت 
س��یاره آبی را پیدا می کردن��د. در طول 
این اقامت برندگان خوش ش��انس امکان 
گفت وگو با پروفسورهای مطرح در زمینه 
گشت وگذار  همچینن  و  اقیانوس شناسی 
در اقیانوس اطلس را داش��تند. بی تردید 
تجرب��ه حض��ور در ی��ک زیردریای��ی و 
مشاهده گونه های مختلف آبزیان فرصتی 
بی نظیر برای عاقه من��دان به دنیای زیر 
آب ب��ه حس��اب می آید.  مزی��ت اصلی 
کمپی��ن بی بی س��ی و AirBnB ارائ��ه 
این مس��ابقه فقط و فقط ب��رای یک بار 
بود. بدین معنا که هیچ مس��ابقه دیگری 
به منظور حض��ور عاقه مندان در فرآیند 
س��اخت مجموعه سیاره آبی در کار نبود. 
همین موضوع موجب اس��تقبال ش��دید 
عاقه مندان از کمپین سیاره آبی 2 شد. 
 Space و تسال: وقتی  Space X -9

X تسال را به فضا می فرستد
همه می دانند که ایان ماس��ک رویای 
فرس��تادن انس��ان ب��ه مریخ را در س��ر 
 Space دارد، ب��ه همی��ن دلیل وقت��ی
 Falcon ،جدیدترین موش��ک خ��ود X
Heavy را ب��ه فضا فرس��تاد، رس��انه ها 
ش��روع ب��ه داستان س��رایی کردند. بمب 
خبری اما زمانی بود که تسا با همکاری 
Space X ی��ک م��دل از ماش��ین های 
تولی��دی خود را به فضا فرس��تاد. در این 
زمینه همه رس��انه ها تیتر یک خود را به 
یک مفهوم مشخص اختصاص دادند: آیا 

حیات در مریخ نزدیک است؟ 
ماش��ین ارس��الی اکنون ب��رای مدتی 
طوالنی می��ان مدارهای زمی��ن و مریخ 
در گ��ردش خواه��د بود. ای��ن همکاری 

ع��اوه بر موفقی��ت بی نظیر برای تس��ا 
در زمین��ه رواب��ط عمومی جای��گاه برند 
Space X را نی��ز به ط��ور قابل توجهی 
در ذه��ن مخاطب باال برد. براین اس��اس 
اکنون براس��اس آمارهای رسمی موشک 
Falcon Heavy پرقدرت ترین موشک 
دنیا محسوب می شود. به این ترتیب دور 
از ذهن نیس��ت که رویای حضور انس��ان 
در مری��خ را بی��ش از پی��ش نزدیک به 
واقعی��ت تصور کنیم. تقوی��ت این ایده و 
حدس وگمان های پی��رو آن دقیقا همان 
چیزی اس��ت که ایان ماس��ک از صرف 
هزینه ه��ای گزاف در طرح خ��ود انتظار 
داشت. اکنون هم تسا به هدفش رسیده 
و ه��م Space X ش��هرت قابل توجهی 

کسب کرده است. 
10- بی بی سی اسکاتلند: نمای 

اسکاتلند از آسمان
در س��ال Rough Guide، 2017  ب��ه 
عن��وان یکی از معتبرترین کتاب های راهنما 
در زمینه گردشگری اس��کاتلند را به عنوان 
زیباترین کش��ور دنیا معرفی ک��رد. یکی از 
دالیل اصل��ی این انتخاب نم��ای فوق العاده 
زیبای دره تاریخی Glen Coe اس��ت. این 
دره با س��ابقه ای تاریخی و نمایی بسیار زیبا 
سوژه اصلی گردشگران و عکاس های حرفه ای 
به هنگام بازدید از جزیره بریتانیا به حس��اب 
می آید.  بی بی س��ی اس��کاتلند ب��ه منظور 
ارائ��ه تجربه ای زیبا ب��ه مخاطبان خود در 
زمینه مش��اهده این دره سیستم جدیدی 
را طراحی کرد. براین اساس کاربران امکان 
مش��اهده تصاویر 360 درجه از تمام نقاط 
ای��ن دره تاریخی را پی��دا کردند. کمپین 
بی بی سی اسکاتلند عاوه بر شرکت متبوع 
ب��رای آژانس های گردش��گری نیز فرصت 
مناس��بی مهیا کرد. در واقع پ��س از ارائه 
این س��رویس حجم تقاضاها ب��رای بازدید 
از اس��کاتلند و دره Glen Coe به ط��ور 

بی سابقه ای افزایش یافت. 
hubspot :منبع

از نتفلیکس گرفته تا جنگ ستارگان و بی بی سی 

برندهای بزرگ چگونه در حوزه روابط عمومی 
موفق ظاهر می شوند؟)۲( 

معرفی انواع برند: 21 نوع مختلف 
برند را بهتر بشناسیم )5(

در ش��ماره قبل تعدادی از ان��واع برندها را توضیح 
دادیم و در این شماره به چند نوع برند دیگر خواهیم 

پرداخت. 
)Activist Brand( برند عملگرا

همچنین به عنوان برند هدف گرا شناخته می شود. 
برن��د عملگرا از آن جهت هم معن��ی با هدف و علت 
است که تمایزات خود را در ذهن مشتریان تعریف و 
مشخص می کند. این برندها به منظور انجام و تحقق 
هدف خاصی ایجاد می ش��وند و ممکن اس��ت بعد از 
تحقق آن هدف نیز موجودیتی نداشته باشند. شاید 
این نوع برند بیش��تر در فعالیت ه��ای پروژه ای مورد 

استفاده قرار گیرد. 
)Cult( برند دینی یا آیینی

نامی تجاری اس��ت که ح��ول جامعه ای از حامیان 
متعصب تش��کیل می ش��ود. مانند برند چالشگر، این 
نام های تجاری هم اغلب با دشمنان خود می جنگند 
تا رتبه بهتری به دس��ت آورند، ام��ا برندهای آیینی 
صادقانه و درس��ت بازی می کنند و نش��انه های خود 
را بیش��تر از عایق و وس��واس فکری خود می گیرند 
تا از بازار و رقبای ش��ان. آنها بیشتر ترجیح می دهند 
دنبال کننده داش��ته باش��ند تا مش��تری، قوانینی را 
تعیی��ن می کنند و از مردم می خواهند آن را بپذیرند 
و اجابت کنند، به این صورت مردم بیش��تر به سمت 

آنها خواهند آمد تا رقبای شان. 
)Employer( برند کارفرما

برند کارفرما اغلب به ارزش پیش��نهادی کارکنان 
گره خورده اس��ت و توانایی شرکت ها را برای جذب 
کارکنانی با قابلیت و کیفیت باال در بازارهای رقابتی 
نش��ان می دهد. تمرکز آن بر فرآیند استخدام است، 
با این حال گاهی اوقات گسترش می یابد تا پیشرفت 
و توس��عه فرهنگ س��الم و تولیدی را در برگیرد. از 
آنجایی که کارکنان منابع انس��انی وس��واس فکری 
بیش��تری ب��ه خرج می دهن��د و کارکن��ان بازاریابی 

توج��ه کمتری به مش��کات افراد دارن��د، به همین 
دلیل ترجیح بر آن اس��ت که برند بر پایه نام باش��د 
تا طبیعت و کارکردهایی که ممکن اس��ت در محیط 
کاری وج��ود داش��ته باش��د. ای��ن نوع ن��ام تجاری 
پتانسیلی عالی دارد، اما کس��ب درجه رضایتمندی 
پایی��ن در فرهنگ جهانی ش��رکت ها به صورت کلی 
نشان دهنده آن است که کارهای بسیاری باید انجام 
ش��ود تا پتانسیل این نوع نام تجاری به خوبی ادراک 

شود. 
 )Challenger( برند چالشگر

برندهایی که تغییر ایجاد می کنند، نام های تجاری که 
تصمیم دارند فعاالن سلطه گر بازار را به چالش بکشند. 
این نام های تجاری هنگامی که قصد دارند با متصدیان 
وارد بازی شوند، فعالیت خود را در بازارهای مشخص و 
به خصوصی آغاز می کنند. آدام مورگان در ماهی بزرگ 
را بخ��ور )Eat Big Fish(  اینگونه عن��وان می دارد: 
»چالش��گر بودن در مورد وضعیت بازار نیس��ت، اینکه 
جزو ش��رکت های اول یا دوم یا پنج تای اول باشید به 
خودی خود شما را برند چالشگر نمی کند.« همچنین 
ادامه می دهد: »... این برند و گروهی از افراد پش��ت آن 
هستند که باعث می شوند آرزوها و بلندپروازی کسب و 
کارشان از منابع متداول بازاریابی فراتر می رود و نیاز به 
تغییر معیارهای تصمیم گیری در بخش های مختلف به 
وج��ود می آید، تا از این طریق بتوانند آنچه را منجر به 
ایجاد شکاف شده اند بهبود بخشیده و آن را بپوشانند.«
تعجب��ی ندارد که افراد خارج از بطن بازاریابی، در 
ت��اش و کش��مکش اند تا بفهمند برند چیس��ت. در 
این مقاله انواع برن��د و گونه های مختلف آن معرفی 
ش��دند. ناگفته نماند که ممکن است یک نام تجاری 
ویژگی ه��ای چند نوع مختل��ف برند را در خود جای 
دهد، مث��ا عاوه بر آنک��ه برند جهانی اس��ت برند 
چالشگر هم باش��د. آنچه بازاریابان باید به آن توجه 
کنند آن است که برندی ارزشمند، مرتبط و متمایز 

ایجاد کنند. 
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )28(
خطرناک ترین کلمه- بخش اول

اکن��ون خطرناک تری��ن و حس��اس ترین کلمه در 
صنع��ت تبلیغات را بررس��ی خواهیم ک��رد: اصالت. 
بدون ش��ک این همان پش��م زرینی اس��ت که تمام 
س��اکنین خیابان مدیسون به دنبال آن هستند. این 
جام مقدس بی نهایت جذاب، اس��رارآمیز و ناشناخته 

طراحان است. 
متأس��فانه، به دلیل نبود توضیح مناسب برای این 
لغت، فعاالن حوزه تبلیغات دچار س��ردرگمی شده و 
محققان نی��ز مدارک و اطاعات کافی برای ش��روع 

تحقیقات را در اختیار ندارند. 
اکن��ون ب��ه بررس��ی تبلیغ��ات چند س��ال اخیر 
خواهی��م پرداخ��ت و با تفاس��یر آنها آش��نا خواهیم 
ش��د:  »تازگی!«،  »تبلیغ اصیل سبک خاصی دارد، 
پرانرژی است و خاقیت در آن موج می زند!«،  »یک 
تبلیغ متفاوت اس��ت!« ولی تفاوت تعریف نمی شود. 
فیلس��وفی چنی��ن می گوی��د:  »تبلیغ اصی��ل، قابل 
توصیف نیس��ت. مثل درختی کهنسال و عظیم است 
ک��ه همه از وجود آن اطاع دارند.« این جمات زیبا 

و جذاب، کاما بی پایه و اساس هستند. 
با این حال، این جمات بی پایه و اس��اس بس��یار 
خطرناک خواهند بود، زیرا طراحان بسیاری با پیروی 
از آن به دنبال پدیده ای هستند که کاد هاپکینز آن 
را با اصطاحاتی نظیر »نگارش زیبا«، »س��بک ادبی 
خاص«، »استعاره های خاقانه« و »عجیب و غریب و 

غیرمعمولی« توصیف می کند. 
چنانچ��ه هنوز تردید دارید، به این داس��تان توجه 

کنید: 
اخی��را یکی از مجات تبلیغاتی از کارمندان خاق 
25 آژانس برتر کش��ور درخواس��ت کرد تا سه تبلیغ 
افتضاح تلویزیون در چند س��ال گذش��ته را انتخاب 
کنند. این افراد دو تبلیغ بس��یار موفق 20 سال اخیر 
را ب��ه عن��وان بدترین تبلیغ انتخ��اب کردند! یکی از 
ای��ن تبلیغ ها با معرفی محصول��ی، در عرض 18 ماه 
تمام رقبا را شکس��ت داده ب��ود و نه تنها 60درصد از 
کل فروش را به خود اختص��اص داد، بلکه همزمان، 
بازار تحت سلطه خود را نیز گسترش داد. تبلیغ دوم 
که در حوزه ای متفاوت انجام ش��ده بود نیز عملکرد 

مشابهی داشت. 
دالیل ارائه ش��ده به ان��دازه انتخاب ها عجیب بود: 
»نبود خاقیت و ابتکار«، »تقلید از س��ایر تبلیغات«، 
»خس��ته کننده«، »خوش��حالم که در س��اخت آنها 

نقشی نداشتم!«
و اینه��ا همه نظرات کارشناس��ان ح��وزه تبلیغات 

است! 
کارشناسانی که باید فروشنده باشند! 

چنی��ن افرادی در هن��گام مواجهه ب��ا لغتی نظیر 
»اصال��ت« به دنب��ال پدیده ای هس��تند که احتمال 
وج��ود آن به ان��دازه آتش مرداب، یا ب��ه زبان التین 

ایگنیس فاتوس، بعید است. 
این تفسیر از »اصالت« گاهی طراحان را به سمت 
افراط هایی غیرضروری هدایت می کند. ناگهان تبلیغ 
اصی��ل نادری ظاهر خواهد ش��د و موفقیت عظیمی 
به دس��ت می آورد. طراحان بافاصل��ه و بدون توجه 
ب��ه مکانیس��م ها و جزییاتی که به ش��کلی ماهرانه و 
به دس��ت طراح اصلی و حرفه ای کار پنهان شده اند، 

صرفا به تقلید از قالب اصلی می پردازند. 
ژان هنری فابر، طبیعت گرای مش��هور فرانس��وی، 
تحقیق��ی در م��ورد کرم ه��ا انج��ام داده ب��ود. این 
موجودات نابینا، در میان علف ها می خزند و هر حلقه 
از ب��دن به دنبال حلقه بعدی حرکت خواهد کرد. در 
نهایت فابر موفق ش��د. او کرم ها را مجبور به حرکت 
ب��ه صورت دایره وار کرد. کرم های نگون بخت روزها 
به این ش��کل به دنبال یکدیگ��ر حرکت کردند تا در 

نهایت گرسنگی آنها را از پای درآورد. 
در تبلیغات نیز مدهای زودگذر چنین چرخه ای را 
طی خواهند کرد. یک چش��م بند )به تقلید از چشم 
بند دیوید اگیلوی( باعث ظهور چش��م بندهای دیگر 
خواهد شد. یک ریش، به تقلید از فرمانده وایت هد، 
به هزاران ریش بی فایده منتهی می ش��ود. مردان به 
ص��ورت برعکس روی اس��ب می نش��ینند؛ در مقابل 
چادرهای صحرایی نوش��یدنی می نوشند؛ در ساحل 
کت و شلوار می پوشند؛ در کوهستان پیانو می نوازند. 
دو انیمیش��ن جالب و جذاب، باعث س��اخت صدها 
انیمیشن بی کیفیت می ش��وند. یک سرود زیبا باعث 

سروده شدن چندین ترانه بی محتوا می شود. 
چنی��ن م��واردی، در ص��ورت اس��تفاده از محتوا، 
بی فای��ده نخواهند بود. آنها زمانی بی فایده هس��تند 
که از محتوا اس��تفاده نش��ده و طرح ب��ه عنوان یک 
اص��ل از احتمال تبلیغات در نظر گرفته ش��ود. کاد 
هاپکینز چنین نظری دارد: »نویس��ندگان نقش خود 
را فراموش می کنند. آنها فروش��ندگی را کاما از یاد 
می برند و س��عی می کنند که بازیگر باشند و به جای 

فروش، به دنبال تشویق و تمجید مردم هستند.«
عجیب اس��ت که چنین نویسندگانی شبه منطقی 
ب��رای پیگیری این »تفاوت« بی اهمیت دارند و آن را 
با ج��ان و دل دنبال خواهند ک��رد. این افراد منطق 
ضعیف س��خنان خود را درک نمی کنند و متأسفانه 
حتی جامعه و تاجران نیز متوجه آن نخواهند ش��د. 

در واقع، سخنان آنها به شدت متقاعدکننده است. 
ادامه دارد. . . 
reality in advertisng منبع: کتاب
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افزایش فروش از طریق قدردانی از 
مشتریان

مش��تریان در صورت ارتباط با ش��ما و اطمینان از 
خوب ب��ودن نیت قلبی تان در م��ورد آنها، می توانند 
به ش��ما اعتماد کنند و وقتی به دنبال راه حلی برای 
مشکات ش��ان هس��تند ش��ما را انتخ��اب می کنند. 
اعتماد به مرورزمان و باتجربه ایجاد می ش��ود. اعتماد 
مفهومی عمیق و خیلی ش��خصی اس��ت و درستی و 
امانتداری فرد را نشان می دهد. اگر آنچه را که وعده 
داده بودی��د ارائه دهید و ب��ه آن عمل کنید آن وقت 

می توانید در مشتریان اعتماد ایجاد کنید. 
در دنیای��ی با انتخاب های زیاد، یک رابطه مطمئن 
منجر به اس��تحکام کسب وکار می شود. اگر مشتریان 
به ش��ما اعتماد کنند پیشنهاد های شما را می پذیرند 
و بر اساس این پیشنهاد های تصمیم می گیرند بدون 
اینکه قیمت برای ش��ان مهم باشد یا حداکثر کمتر از 
زمانی که به ش��ما بی اعتماد هستند به قیمت اهمیت 
می دهند. با ایجاد اعتماد در مش��تریان تان می توانید 
مش��تریان موجود را حفظ، مشتریان جدیدی جذب 

کنید و به کسب وکار خود رونق ببخشید. 
اعتماد به سختی به دست می آید، ولی به راحتی از 
بین می رود. مثا اینکه اگر فراموش کنید س��فارش 
مشتری را ارسال یا تلفنی پیگیری کنید یا به خاطر 
فش��ار یا خستگی جمله بدی به مش��تری بگویید یا 
نام مش��تری همیش��گی خود را فراموش کنید؛ اینها 
می توانند اش��تباهات س��اده ای باش��ند که به شدت 
روی باور مش��تری نس��بت ب��ه ش��ما و خدمات تان 
تأثیر بگذارند. همه مش��تریان می توانند فرصت های 
یادگیری را برای م��ا فراهم کنند. آنها با پرداخت به 
ما فرصت رشد و یادگیری را در حین کار می دهند. 
- تا چ��ه اندازه در ارتباط با مش��تریان تان اعتماد 

ایجاد کرده اید؟ 
- از کجا می دانید که به شما اعتماد دارند؟ 

روش ه��ای پیش��نهادی ب��رای افزای��ش اعتم��اد 
مشتریان: 

- قدر مشتریان تان را بدانید. 
- بهترین ویژگی های مش��تریان و کسب وکارشان 

را شناسایی کنید. 
- برای اینکه ش��ما را انتخاب کرده اند از آنها تشکر 

کنید. 
- اگر فرص��ت کس��ب وکاری برای مش��تریان تان 

یافتید با آنها تماس بگیرید. 

- از آنه��ا بپرس��ید ک��ه چ��ه می خواهن��د و ب��ه 
حرف های شان گوش کنید. 

- جزیی��ات مهم زندگی ش��ان را به خاطر داش��ته 
باشید. 

- نش��ان دهید که می فهمید چه چیزی برایش��ان 
مهم است. 

- ص��ادق باش��ید، حتی اگر به این معنا باش��د که 
خدمت تان را به آنها نفروشید. 

- چی��زی مثل ایده یا یک پیش��نهاد یا آموزش��ی 
کوتاه را به صورت رایگان به مشتریان تان بدهید. 

- چیزی را که ق��ول داده اید به بهترین نحو انجام 
دهید. 

- به کاری که انجام می دهید افتخار کنید. 
- اگ��ر به هر دلیلی کاری را نمی توانید انجام دهید 

به راحتی به مشتریان تان بگویید. 
- همیشه به بهترین نحو کارتان را انجام دهید. 

- اگر مش��کلی وجود دارد ش��خصا با مشتری تان 
تماس بگیرید. 

- روی نتایجی متمرکز شوید که برای مشتریان تان 
مهم است. 

- قدر چیزهایی را که از مشتریان تان یاد می گیرید 
بدانید. 

- هرچن��د وق��ت یک ب��ار خدم��ات اضاف��ی ب��ه 
مش��تریان تان ارائه دهی��د. مثا مقال��ه ای مرتبط با 
کارش��ان برای ش��ان بفرس��تید، یا کتابی که به درد 
کارش��ان می خورد و یا اطاعات��ی درباره بعضی ابزار 

و وسایل برایشان ارسال کنید. 
- مراق��ب اعتم��ادی که در رابطه ایج��اد کرده اید 
باشید. به عائم توجه کنید و برای ایجاد و حفظ آن 

تاش کنید، ارزشش را دارد. 
جلسات آموزش��ی با مشتریان لذت بخش، جالب و 
گاهی چالش برانگیز اس��ت. می توان گفت که بهترین 
و موفق ترین روابط را با تیم مدیرانی که بیش از س��ه 
س��ال با آنها اجرا داش��ته اید، می توانید تجربه کنید 
چراکه آنها برای این جلسات ارزش قائل هستند. این 
افراد بس��یار مفید هس��تند و در پست های سازمانی 

خوبی مشغول به کار می شوند. 
- ب��ه هم��ه مش��تریان خ��ود و آنچ��ه از آنها یاد 

گرفته اید فکر کنید. 
- فهرس��تی از هم��ه جزییات کارتان که بیش��تر 

قدردان آن هستید تهیه کنید. 
hormond :منبع
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فناوری باک چین با شفافیت بخشیدن 
به پروس��ه های تب��ادل اطاعات، فرصت 
اعتمادس��ازی فوق الع��اده ای در اختی��ار 
کسب وکارها قرار می دهد و هدف گذاری 

تبلیغات را دقیق تر می کند. 
ام��روز ش��رکت ها بی��ش از ه��ر زمان 
دیگ��ری در ح��ال جم��ع آوری داده ه��ا 
هس��تند، چراکه اغلب تصمیم گیری های 
مهم کسب وکار بر پایه آنالیز داده صورت 
می گی��رد. چه��ار فاکتور اصل��ی کیفیت 
کان داده  پ��ردازش  و  تجزیه وتحلی��ل 
را مش��خص می کنن��د: حجم، س��رعت، 
تن��وع، صح��ت. تاکنون ش��واهد و قرائن 
زیادی اهمیت س��ه فاکت��ور اول را به ما 
ثاب��ت کرده اند. به عن��وان  مثال »حجم« 
بیش��تر داده، کارای��ی تصمیم گیری های 
همچنی��ن  و  سیس��تماتیک  بازاریاب��ی 
مال��ی و بانک��داری را بهب��ود می دهد. یا 
همانط��ور که تحقیقات نش��ان می دهد، 
ش��رکت ها با ارزیابی داده های »س��ریع« 
)مانند اطاع��ات تلفن همراه(، می توانند 
مش��تریان خود را بهت��ر درک کنند. در 
حوزه مطالع��ات آکادمیک، داده هایی که 
از »تن��وع« بیش��تری برخوردارند، نظیر 
داده های��ی ک��ه در قالب مت��ن، تصویر و 
ویدئو ظاهر می ش��وند، به پیش بینی های 
دقیق ت��ر محقق��ان کمک می کنن��د، اما 
وقتی صحبت از صحت، دقت و شفافیت 
باک چی��ن  تکنول��وژی  داده هاس��ت، 
می تواند به رف��ع محدودیت های موجود 
کمک کن��د و بازاریابی مبتن��ی بر داده، 
یکی از صنایعی اس��ت که از مزایای این 

فناوری جدید بهره مند می شود. 
در س��ال های اخیر، یکی از بزرگ ترین 
چالش های برندها و تبلیغ کنندگان، این 
ب��ود که نمی توانس��تند مطمئن باش��ند 
بودج��ه بازاریاب��ی آنه��ا، چگون��ه خرج 
ش��ده اس��ت. تبلیغات دیجیتال پروس��ه 
پیچیده ای اس��ت، زی��را اطمینان حاصل 
ک��ردن از اینکه رس��انه خریداری ش��ده، 
دقیقا خروجی دلخواه را ارائه می دهد کار 
آسانی نیست. نرخ کاهبرداری تبلیغاتی 
روزبه روز بیشتر می شود و هزینه سنگینی 

به بازاریابان و ناشران تحمیل می کند. به 
گزارش فورستر، در س��ال 2016 حدود 
56درص��د از پول��ی ک��ه روی تبلیغ��ات 
تصویری س��رمایه گذاری ش��ده، به علت 
کاهبرداری ه��ا و خروجی ه��ای جعلی، 
از دس��ت  رفته اس��ت. انتظار می رود که 
هزینه کاهبرداری های تبلیغاتی در یک 
دهه آین��ده به 50میلی��ارد دالر افزایش 
پی��دا کند. آخری��ن مطالع��ات در مورد 
می دهد  نشان  برنامه ریزی شده،  تبلیغات 
که 79درصد از شرکت ها از عدم شفافیت 
پروسه ها نگرانند و یک سوم آنها از حضور 
واسطه هایی که عملکرد آنها قابل پیگیری 
نیس��ت، ناراضی اند. به همین دلیل است 
که برندهای معتبری نظیر P&G بودجه 
تبلیغ��ات خود را کاه��ش می دهند، زیرا 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی، ش��فافیت مورد 

انتظار آنها را برآورده نکرده اند. 
آگهی ه��ای  طری��ق  از  باک چی��ن 
تأییدشده توسط تک تک مصرف کنندگان 
و اعتبارس��نجی آنها، ش��فافیت بیشتری 
به پروس��ه های بازاریاب��ی مبتنی بر داده 
می بخش��د و تضمی��ن می کن��د که یک 
فرد واقعی پش��ت هر یک از قراردادهای 
رس��انه ای اس��ت. بازاریاب��ان ب��ه کمک 
باک چین کنترل دقیق محصوالت خود 
را در دست خواهند داشت و به طور واضح 
می بینن��د که تبلیغات آنها، کجا و به چه 
اف��رادی عرض��ه می ش��ود. به این ترتیب 
اطمینان حاص��ل می کنند که طرفداران 
واقعی و مصرف کنندگان محتوای آنان را 

دیده اند نه روبات های خودکار. 
یک��ی دیگر از نقاط ضعف اقتصاد تلفن 
همراه، تجربه کاربری اس��ت. ش��رکت ها 
دائم��ا مش��تریان خ��ود را ب��ا تبلیغات، 
ایمیل ه��ا، کوپن ها و پیام های بی ش��مار، 
غرق می کنند. البته آنها به این دلیل انواع 
مختلف پیام ها را برای مخاطبان ارس��ال 
می کنند که ترجیحات مصرف کنندگان را 
به خوبی نمی شناسند. تجربه فعلی، مثل 
این است که تعداد بسیار زیادی دارت را 
به هوا پرتاب کنیم و امیدوار باشیم یکی 
از آنها به هدف اصابت کند. نظرسنجی ها 

نشان می دهند که 94درصد از بازاریابان، 
ایده مش��خصی در مورد مصرف کنندگان 
خود ندارند و نمی دانند چگونه می توانند 
تعام��ل بلندمدت آنه��ا را تضمین کنند. 
بنابراین بس��یاری از اوقات در تش��خیص 
اینک��ه مردم چ��ه زمان��ی و چگونه، چه 
نیازی دارن��د، موفق عمل نمی کنند. این 
مش��کل زمانی خودش را نشان می دهد 
که ش��ما تبلیغ مش��ابهی از یک هتل را 
در چندین وب س��ایت مشاهده می کنید، 
حال آنکه خودتان دو روز پیش اتاق رزرو 
کرده ای��د. فن��اوری باک چین بس��ته به 
تأثی��ر فرکانس نمایش آگهی روی تمایل 
مصرف کنندگان، از اعمال تبلیغات مکرر 
جلوگیری می کند. گرچه به نظر می رسد 
ک��ه کیفیت داده ها )یعنی آخرین فاکتور 
اصلی باک  چین( مانع از دستیابی به این 
هدف بهینه خواهد ش��د، ول��ی برندها با 
استفاده از قرارداد هوشمند و دستیابی به 
پروسه های شفاف و دقیق، از این مسئله 

عبور می کنند. 
اگر مصرف کنندگان اطاعات بیشتری 
از ترجیحات خود را به اشتراک بگذارند، 
برنده��ا درک بهت��ری از مخاطبان خود 
خواهن��د داش��ت و می توانند با ارس��ال 
پیام ه��ای مرتب��ط و به موق��ع، فرکانس 
تبلیغات را کاهش دهند. اما بس��یاری از 
مصرف کنن��دگان تمایلی ندارند اطاعات 
شخصی خود را به اشتراک بگذارند، زیرا 
نمی دانند که ش��رکت ها چگون��ه از این 
داده ها اس��تفاده خواهند کرد )مش��کل 
بی اعتمادی(. اما باک چین به عنوان یک 
دفتر کل کاما شفاف، به شرکت ها کمک 
می کند اعتم��اد مصرف کنندگان را جلب 
کنند. در حال حاضر نیز مصرف کنندگان 
حاضرند اطاعات خود را به ازای دریافت 
پیشنهادها و خدمات بهتر، با شرکت های 
محبوب و مورد اعتماد خود به اش��تراک 
بگذارند. درواقع، مش��تریان باید مطمئن 
ش��وند که ب��ه اش��تراک گذاش��تن این 
ارزش آفرین��ی  آنه��ا  ب��رای  اطاع��ات، 
ملموس��ی دارد. این بدان معنی است که 
ش��رکت هایی که اعتماد کاربران خود را 

جلب کرده ان��د و معامات ارزش��مندی 
را به آنها پیش��نهاد می کنند، دسترس��ی 
بیش��تری به اطاع��ات ش��خصی مردم 
دارند. ظهور فن��اوری باک چین، خاتمه 
این نگرانی ه��ا را نوید می ده��د، چراکه 
حاال مصرف کنندگان نه تنها به طور شفاف 
ش��اهدند که بازاریابان و تبلیغ کنندگان 
چگونه از اطاعات آنها استفاده می کنند، 
بلکه می توانند نحوه به کارگیری داده های 
خ��ود را کنت��رل کنند. از ط��رف دیگر، 
باک چین فرص��ت فوق الع��اده ای را در 
اختی��ار فروش��ندگان جدی��د فن��اوری 
تبلیغات��ی مانند ارائه دهن��دگان خدمات 
مخابراتی )مانند ورایزن و AT&T( قرار 
می دهد ت��ا با فیس بوک و آم��ازون وارد 

رقابت شوند. 
در کن��ار همه ای��ن توضیح��ات، باید 
تصدیق کنیم که اکوسیستم تکنولوژی- 
تبلیغ��ات هنوز تا اج��رای واقعی فناوری 
باک چین فاصله دارد. یکی از مهم ترین 
موانع��ی ک��ه باید از ای��ن راه برداش��ته 
ماهیت  تراکنش هاس��ت.  س��رعت  شود، 
توزیع شده باک چین ایجاب می کند که 
تراکنش ه��ای آن توس��ط ماینرها تأیید 
ش��ود )20 تا 30 ثانی��ه(. درحالی که در 
دنیای ام��روزی تراکنش ه��ای تجاری با 
سرعت بس��یار باالتری صورت می گیرند 
می توانن��د  ش��رکت ها  )میلی ثانی��ه(. 
تراکنش ه��ای تبلیغاتی خ��ود را به یک 
بل��وک متصل و یک تراکنش واحد ایجاد 
کنند، که البته این امر شفافیت عملکرد 
آنه��ا را کاهش می ده��د. احتماال برندها 
در کوتاه م��دت از باک چی��ن به عن��وان 
یک الیه اعتباربخش��ی پ��س از معامات 
اس��تفاده می کنند. اما همین فرآیند هم 
پیش��رفت بزرگی نس��بت به ش��یوه های 

فعلی محسوب می شود. 
باوجود محدودیت های��ی که در زمینه 
س��رعت عملکرد باک چین وجود دارد، 
این فناوری چش��م انداز کس��ب وکارهای 
بازاریابی مبتن��ی بر داده را تغییر خواهد 

داد. 
HBR/zoomit :منبع

7 ترفند بازاریابی ایمیلی که بالک چین در حوزه بازاریابی چه کاربردهایی خواهد داشت
حرفه ای ها باید بدانند

این روزها مش��تری ها می خواهند از روش های 
مختل��ف با کس��ب وکارها ارتباط برق��رار کنند و 
بازاریاب��ی ایمیلی نیز یک��ی از روش های ارتباط 
کس��ب وکار با مش��تری است. اما مش��تری قطعا 
دلش نمی خواهد ایمیل های غیرمرتبط و اس��پم 
دریافت کند. ایمیل هایی که هیچ کدام از نیازهای 

مشتری در آن در نظر گرفته نشده است. 
برای خلق یک کمپی��ن بازاریابی ایمیلی مؤثر، 
ابت��دا بای��د نیازه��ا و تمایات مخاط��ب خود را 
بشناس��ید و سپس از تمامی ترفندهای این حوزه 
آگاهی داش��ته باشید. در این مطلب، هفت ترفند 
بازاریاب��ی ایمیلی که افرد حرفه ای معموال از آنها 
اس��تفاده می کنند ذکر شده اس��ت. اگر شما نیز 
می خواهید یک کمپین بازاریابی ایمیلی حرفه ای 

داشته باشید، این مطلب را از دست ندهید:
 OPT-IN 1- گرفتن ایمیل  کاربران با فرم های

دوتایی
Opt-In دوتای��ی در  فرم ه��ای  از  اس��تفاده 
سایت ها، وباگ ها، صفحات شبکه های اجتماعی 
و هر جایی که احتمال برخورد ش��ما و مش��تری 
Opt- وج��ود دارد یک ضرورت اس��ت. فرم های
In دوتایی به سیستم هایی گفته می شود که یک 
درخواس��ت تأیید را به ایمیل آدرس ثبت ش��ده 
ارس��ال می کند و از ش��خص می خواهد که کاری 
را انج��ام دهد که این کار معم��وال کلیک کردن 
روی یک لینک است تا مالکیت شخص بر ایمیل 

احراز شود. 
2- هر جایی که مشتریان هستند، شما هم 

باشید
در جهان متصل کنونی، مش��تریان می خواهند 
ک��ه از روش ه��ای مختلف��ی همچ��ون ایمی��ل، 
ش��بکه های اجتماعی، موبایل و… با کسب وکار 
مورد عاقه خ��ود ارتباط برقرار کنن��د. بنابراین 
کس��ب وکارها نیز باید محل های تجمع مشتریان 
خود را شناس��ایی کنند و در آنجا حاضر ش��وند. 
عاوه بر روش های سنتی برای دریافت ایمیل های 
کاربران، روش های جدی��د و منحصربه فردی نیز 
ب��رای این کار وج��ود دارد. از جمله ق��رار دادن 
ی��ک فرم ثبت ن��ام یا کتاب میهمان در س��ایت و 
اضافه کردن دکمه ثبت نام در خبرنامه به س��ایت 

و صفحه فیس بوک. 
3- فقط روی ارائه اطالعات مفید تمرکز کنید

به این فکر کنید که کدام اطاعات برای لیست 
ایمیلی ش��ما مهم تر اس��ت و چگون��ه می توانید 
این اطاعات را در خاصه ترین ش��یوه ممکن به 
مخاطبان ارائه دهی��د. آدرس ایمیل تنها چیزی 
اس��ت که ش��ما نیاز داری��د، اما اگر درخواس��ت 
اطاعات بیش��تری کردید، این درخواس��ت باید 
به صورت انتخابی باش��د و نباید کاربر را به دادن 
اطاعاتی فراتر از ایمیل اجبار کرد. بعد از ثبت نام 
کاربر، می توانی��د از روش های مختلف، اطاعاتی 
مانن��د محل زندگی، ش��غل و ش��ماره تلفن او را 

بگیرید. 
4- موضوع ایمیل را کوتاه و مختصر بنویسید

موضوع ایمیل باید کمتر از 50 کاراکتر باشد و 
این مقدار ش��امل اسپیس ها نیز می شود. بهترین 
س��ابجکت ها آنهایی هستند که دقیقا به مخاطب 
می گویند چه چیزی در این ایمیل نهفته اس��ت. 
موض��وع باید تا حد امکان مختصر باش��د و کاربر 
را به باز کردن ایمیل تش��ویق کن��د. از خودتان 
بپرسیدآیا این موضوعی که نوشته ام می تواند این 

کار را انجام دهد یا خیر. 
5- مثل انسان بنویسید

به یاد داش��ته باش��ید ک��ه مش��ترکان ایمیلی 
ش��ما نیز انسان هس��تند، بنابراین از نشان دادن 
ش��خصیت واقعی خود هراس��ی نداش��ته باشید. 
نوشتن خوب در بازاریابی بسیار مهم است و یکی 
از ترفندهای بازاریابی که می تواند در ایجاد ارتباط 
ب��ا مخاطبان تفاوت ایجاد می کند، این اس��ت که 
مانند یک انس��ان بنویسید. لحن نوشته های خود 
را به گونه ای تنظیم کنید که حس روبات بودن را 
در مخاطب القا نکند. شخصی س��ازی در بازاریابی 

ایمیلی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
6- با یک CTA شفاف، برندسازی کنید

مطمئن ش��دن از برندسازی خوب بدنه ایمیل، 
مرتب��ط ب��ودن محت��وا و اس��تفاده از لینک های 
CTA ش��فاف از جمله م��واردی که در بازاریابی 
ایمیلی باید همیش��ه مدنظر داش��ته باشید. این 
لینک ه��ای مهم را همیش��ه بای��د رهگیری کرد 
تا کس��انی که روی این لین��ک کلیک می کنند و 
کس��انی که این کار را انج��ام نمی دهند در آینده 

بتوان هدف قرار داد. 
7- روی دستگاه های موبایل تمرکز کنید

ایمی��ل ام��روزه دیگر فق��ط به دس��تگاه های 
کامپیوتر محدود نمی ش��ود و محت��وای موبایلی 
در گوش��ی های هوش��مند و تبلت ه��ا نی��ز ب��ه 
س��رعت هرچه تمام تر در حال فراگیر شدن است. 
بنابراین باید مطمئن شوید که ایمیل های تان در 
دستگاه های مختلف مانند گوشی های هوشمند، 
تبلت ه��ا و حتی س��اعت های هوش��مند چگونه 

نمایش داده می شود. 
daartagency :منبع
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 بهبود استانداردهای شرکت
وظیفه ای دائمی برای مدیران

ش��رکت ها عاوه بر دارا بودن اس��تاندارد، باید با به چالش 
کش��یدن روش و فرآین��د کاری به بهبود کس��ب و کار خود 
کمک کنند.  ش��رکت های موفق مثل ماش��ین هایی هستند 
که به خوبی روغن کاری شده اند و برای انجام وظایف پیچیده 
در یک مقیاس مش��خص س��اخته شده اند. ش��رکت ها برای 
انجام وظیفه به فرآیندهای قابل تکرار و استانداردهای عملیاتی 
نیاز دارند. این فرآیندها دس��تیابی آنها به سطح مشخصی از 
کیفیت را تضمین می کند.  بااین حال، صرفا داشتن استاندارد 
کافی نیس��ت. شرکت های برجس��ته نه تنها دارای استاندارد 
هستند، بلکه همیشه در تاش اند این استانداردها را به چالش 
گرفت��ه و بهبود دهند.  اگر کارکنان یک ش��رکت از جمات 
مشابه جمله فوق استفاده کنند، خیلی زود به دردسر خواهند 
افتاد. البته کارمندان مقصر اصلی نیس��تند. ذهنیت سوال و 
اصاح به واسطه فرهنگ شرکت شکل می گیرد و این ذهنیت 
محصول رهبری خوب است. بنابراین چگونه می توان ذهنیت 
س��وال و اصاحات را به گونه ای توس��عه داد ک��ه هم بتواند 
استانداردهای باال را تضمین کند و درعین حال به بهبود آنها 

کمک کند؟ 
قدم اول: ارزش قائل شدن و در نظر گرفتن پاداش 

برای نوآوری
دلیل وجود اس��تاندارد را خیلی واضح به کارکنان نش��ان 
دهید. برای مثال، نش��ان دهید استانداردها به آسان تر شدن 
کارها کمک کرده و خطاهای سهوی را کاهش می دهند. در 
این مرحله باید زمینه یک فرهنگ امن را برای به چالش گرفتن 
اس��تانداردها فراهم کنی��د.  ری دالیو در کتاب خود با عنوان 
»اصول«، موفقیت شرکت Bridgewater Associates را 
مدیون ایده شایسته ساالری آنها می داند، شایسته ساالری یک 
نوع ش��یوه اداره داخلی است که به ایده های برجسته پاداش 
می دهد، کنجکاوی را تشویق می کند و بله قربان گویی را نفی 
می کند.  دالیو به دلیل ارزشی که برای نوآوری قائل است بر 
این نوع نظارت پافش��اری می کند. به عقیده او شرکت هایی 
که از بیرون نوآوری جذب می کنند، به نوآوری های بیشتری 
دس��ترس دارند؛ در مقابل در ش��رکت هایی که این سیاست 
را الگ��و قرار نمی دهند، مدیران اجرایی تنها افرادی هس��تند 
ک��ه ایده های جدی��د را مطرح می کنند. برای مث��ال امروزه 
BridgeWater Associates بزرگ ترین صندوق پوشش 
ریس��ک در س��طح جهان اس��ت و مدل نوآوری آن توس��ط 

رهبرهای جدید اپل والفابت تکرار شده است. 
استخدام افرادی با ذهن کنجکاو

نوآوری به س��ادگی به دست نمی آید و به ندرت می توان آن 
را صرفا محصول نبوغ دانس��ت، بلکه اغل��ب اوقات محصول 
گفت وگ��و و تعامل مش��ترک اس��ت. درنتیجه بای��د افرادی 
اس��تخدام شوند که تمایل به مشارکت در گفت وگوها داشته 
باش��ند و به دنبال طرح سوال و اصاح استانداردهای موجود 
باشند. استخدام افراد کنجکاو تضمین می کند که تعهد نسبت 
به نوآوری پایدار در DNA شرکت تعبیه شود. همین مسئله 
برای مناظره و بحث س��الم هم صدق می کن��د.  برای مثال 
ش��رکت Acceleration Partners همیش��ه کنجکاوی 
افراد در طول فرآیند اس��تخدام را به عنوان یک نکته کلیدی 
در نظر می گیرد. همیشه بیان نظر مخالف به شکلی محترمانه 
خوش��ایند اس��ت. پس تا زمانی که تمام افراد تیم همسو با 
هدف نهایی رفتار کنند، نتیجه خوبی به دست خواهد آمد و 
بحث و مناظره افراد با یکدیگر می تواند زمینه و جرقه ای برای 

ایده های جدید و بهتر باشد. 
از خود راضی نشوید

ارائ��ه نتایج قابل پیش بینی برای ش��رکت ها بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. همین قابلیت پیش بینی مبنایی برای تعریف 
برند و اعتماد مش��تریان و مصرف کنندگان فراهم می کنند. 
ام��ا نباید اجازه داد که این س��ازوکار به از خودراضی بودن و 
خودمحوری تبدیل شود. خودمحوری نوآوری را از بین برده و 
منجر به رکود می شود.  در واقع می توان زیرساخت ذهن را به 
یک نرم افزار تشبیه کرد، زیرا مثل یک نرم افزار رفتار سازگاری 
دارد و مرتب نیاز به ارتقا دارد، اما نکته کلیدی ارتقا این است 
که همه باید در یک سطح ارتقا داده شوند نه اینکه به اجرای 
نسخه های مختلف نرم افزار در بخش های مختلف بپردازند. در 
نتیجه براس��اس این مثال همه با هم می توانید از نسخه 1.0 
به نسخه 1.1 ارتقا پیدا کنید. برای مثال در یک شرکت افراد 
متعهد هستند هنگام تکمیل گزارش ها دقیق عمل کنند، اما 
این فرآیند نیاز به زمان دارد. براس��اس نتایج به دست آمده، 
تمام مشتری ها گزارش نمی خواهند. پس بهتر است به جای 
سفارشی ساختن گزارش ها، به یک تغییر سراسری و کلی فکر 
کنید.  برای مثال می توان چند مرحله را برای ارزیابی نیازهای 
مش��خص هر مشتری در نظر گرفته و س��ه نوع مشخص از 
گزارش ها را ارائه داد. به این صورت مدیران حساب، به سطوح 
متفاوتی از گزارش دست پیدا می کنند که می توانند بسته به 
نوع مشتری به انتخاب آن بپردازند. با این حال، این گزارش ها 
یکپارچه هس��تند و می توان آنها را به ص��ورت همزمان ارتقا 
داد، به این صورت می توان تاثیر آنها را هم بررس��ی کرد و در 
نتیجه همه می توانند از نوآوری سود ببرند.  پس اگر به دنبال 
موفقیت شرکت هستید، باید انواع تطبیق ها را انجام دهید و 
تضمین کنید همه )نه صرفا تعدادی محدود( از نوآوری سود 
می برند. الزم است هر شخصی این سوال ها را خود بپرسد: چرا 
این کار را انجام می دهیم؟ این کار چه س��ودی برای مشتری 
یا مصرف کننده خواهد داشت؟ چطور می توانیم این کار را به 

روشی بهتر انجام دهیم؟ 
اگر ش��رکت خود را به گونه ای سازماندهی کرده اید که این 
نوع تفکر و ذهنیت در آن تشویق، تقویت و حتی ساماندهی 
ش��ود می توانید تضمین کنید که فرآیندهای اصلی شرکت 
هرگز منس��وخ نخواهند شد، چرا که تاریخ پر از شرکت هایی 
است که به خاطر نداشتن خروجی قابل پیش بینی یا نتیجه ای 

که همه به دنبال آن نبودند، شکست خوردند. 
forbes/zoomit :منبع

تینا راف اِیس��نبرگ به عنوان 
ی��ک کارآفرین و طراح گرافیک 
اس��تارتاپ هایی  )خال��ق  موفق 
 Swiss Miss Design نظیر 
و صبح ه��ای خاقان��ه( به عدم 
جدایی شخصیت افراد در محل 
کار و اخراج از آن اعتقاد عمیق 
دارد. تجربه عملی وی در دنیای 
کس��ب وکار به خوبی بیانگر این 
نکت��ه اس��ت. در حقیق��ت، به 
بیان تینا، هنگام��ی که زندگی 
ش��خصی و حرف��ه ای را ترکیب 
م��وارد  برخ��ی  در  می کنی��م، 
ایده های بزرگی متولد می شوند. 
زمان��ی که تینا برای کس��ب 
تجربه ه��ای جدید کس��ب وکار 
از س��وئیس به نیوی��ورک آمد، 
نی��از مبرمی به اف��رادی خاق 
و از نظ��ر ذهنی همس��و با خود 
شروع  اساس  برهمین  داش��ت. 
ب��ه ایج��اد س��ازوکارهایی ب��ه 
افرادی  گردآوری چنین  منظور 
کنار خود ک��رد. ایده صبح های 
خاقانه که ی��ک جمعه در ماه 
س��خن های  صبحان��ه  هن��گام 
خاقان��ه و روحیه بخش��ی را در 
ق��رار می دهد  اختی��ار کاربران 
درس��ت در همی��ن هن��گام به 
فکر تینا رس��ید. شاید این ایده 
در ابت��دا بیش از ان��دازه خام و 
رویایی به نظر برسد. با این حال 
اکنون بیش از 20 هزار کاربر هر 
ماه در 284 کش��ور دنیا مشتاق 
دسترسی به این متن ها هستند. 
بی تردید یک��ی از ویژگی های 
برای  تاش  موف��ق  کارآفرینان 
هماهنگ��ی ب��ا تکنولوژی ه��ای 
جدید اس��ت. برهمین اس��اس 
تینا نیز در سال 2010، درست 
زمانی که اوج شکوفایی اپ های 
کس��ب وکار بود، به فکر استفاده 
از آنها افتاد. تنها مش��کل پیش 
روی این کارآفری��ن ناآگاهی از 
ش��یوه کارکرد ای��ن اپ ها بود. 
برهمی��ن اس��اس او فهرس��تی 
تحت عنوان »زیباترین لیس��ت 
کارهای تحت وب« را گردآوری 
ک��رد. ه��دف اصلی تهی��ه این 
لیست پاس��خگویی به نیازهای 
ش��خصی تینا بود، ام��ا پس از 
گذش��ت مدت��ی وی تصمیم به 
فهرس��ت اش  انتظ��ار عموم��ی 
گرفت. به ظاهر پ��ر و بال دادن 
ب��ه ایده های کوچ��ک تخصص 
تینا راف ایسنبرگ است. براین 

اساس وی چندی پیش فروشگاه 
آناین برچسب های موقت برای 
انواع کی��ف را راه ان��دازی کرد. 
ایده اصلی این فروشگاه آناین 
زمان��ی به ذهن تینا رس��ید که 
قص��د طراح��ی برچس��ب هایی 
زیبا برای کیف های فرزندش را 
داش��ت. به همین سادگی یکی 
از خاقانه و البته پرس��ودترین 
اس��تارتاپ های چند سال اخیر 

شروع به کار کرد. 
 99U کنفران��س  در  اخی��را 
تین��ا صحبت های  نیویورک  در 
جالب��ی را بر زبان آورده اس��ت: 
»من به جدایی یا تفاوت بنیادی 
میان زندگی شخصی و حرفه ای 
باور ن��دارم. به ج��ای آن توجه 
اصلی بای��د روی ایده های نابی 
باش��د که شرکت ها می توانند از 
جامعه و جمع های دوستانه اخذ 
کنند«. ب��ه این ترتی��ب امکان 
استفاده بهینه از ترکیب عرصه 
شخصی و حرفه ای مهیا خواهد 
شد: »تنها شرط آن هم عاقه و 

عشق به کسب وکار است.«
در س��طرهای قبل��ی اش��اره 
ش��د که تینا اهمی��ت باالیی به 
همکاری با افراد خاق و از نظر 
فک��ری موافق و همس��و با خود 
دارد. برهمی��ن اس��اس فرآیند 

همیش��ه  کارمندان  اس��تخدام 
نقطه عطفی در فعالیت برندهای 
تحت نظر وی محسوب می شود. 
در این میان بای��د به یک نکته 
مهم توجه داش��ت. در حقیقت 
همه اف��راد عاوه بر مهارت های 
و  احساس��ات  دارای  حرف��ه ای 
رفتاره��ای غیرحرفه ای در مقام 
یک انس��ان عادی نیز هس��تند. 
رفتاره��ای  اس��اس  برهمی��ن 
احساس��ی در محل کار، اگرچه 
خواسته هر مدیری نیستند، اما 
اجتناب ناپذیر می نمایند. چالش 
اصلی در این میان یافتن فردی 
معتبر و قابل اطمینان به منظور 
استفاده  استخدام است. ش��اید 
از عب��ارت چالش برای بیش��تر 
خوانن��دگان ای��ن مقاله عجیب 
باش��د. با این حال در فرآیندی 
ک��ه اغلب داوطلب ه��ا به دنبال 
ارائ��ه پاس��خ هایی همس��و ب��ه 
خواسته شما هستند، پی بردن 
به ش��خصیت واقعی شان دشوار 
خواه��د بود. راهکار ایس��نبرگ 
به عن��وان کارآفرینی کارکش��ته 
ارائه پرسش هایی غافلگیر کننده 
ب��ه داوطلب هاس��ت. در ادام��ه 
این پرس��ش ها  از  چهار م��ورد 
را با یکدیگر مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 

1- چرا اینجا هستید؟ 
براس��اس  آنک��ه  ج��ای  ب��ه 
داوطل��ب  از  رای��ج  کلیش��ه ای 
با  بپرس��ید»چرا قصد همکاری 
ما را دارید؟« تینا پرس��ش های 
پیش��نهاد  را  خاقانه ت��ری 
می کن��د: »م��ن عاقه من��د به 
بیان احساسات انسانی داوطلب 
هس��تم. در واقع نبای��د تفاوتی 
میان طرز رفتار افراد در خانه و 
محیط کار باشد«. براین اساس 
پرس��ش جایگزی��ن باید فضای 
بیان احساسات  مناس��بی برای 

طرف مقابل فراهم آورد. 
به منظور روشن سازی مطلب 
تین��ا مثال��ی از ی��ک داوطلب 
اس��تخدام در ش��رکت طراحی 
بازی ه��ای ویدئوی��ی ب��ه ن��ام 
می زن��د.   Naughty Dogs
در جلسه اس��تخدامی ابتدا فرد 
موردنظر از مهارتش در طراحی 
بازی و هماهنگی این مهارت با 
ش��هرت و جایگاه شرکت حرف 
زد. نقطه عط��ف ماجرا اما بیان 
احس��اس واقعی ای��ن داوطلب 
بود. در واق��ع وی عاقه خاصی 
ب��ه جدیدتری��ن محص��ول این 
 The Last Of ش��رکت با نام
Us  داش��ت. بیان ن��کات قوت 
این اثر و پیشنهادهای کاربردی 

ش��رکت را به این نتیجه رساند 
ک��ه بهتری��ن گزین��ه را ب��رای 

استخدام پیدا کرده است. 
2- در زمان های غیرکاری 

چه می کنید؟ 
این پرس��ش به ما در راستای 
داوطلب  واقعی  کشف شخصیت 
کمک می کند. در حقیقت چنین 
پرسش��ی دیگر جایی برای ارائه 
پاسخی مطابق میل مصاحبه گر 
باق��ی نمی گ��ذارد. تین��ا در این 
زمین��ه می گوید عاقه خاصی به 
شنیدن عادت ها و حتی رفتارهای 
عجیب افراد در زمان فراغت شان 
دارد. تجرب��ه به تین��ا ثابت کرده 
ب��ا ش��نیدن برخ��ی از کارهای 
داوطلب ه��ا بعدها می توان از آنها 
در جایگاه های��ی هماهنگ ت��ر با 

عایق شان استفاده کرد. 
3- آیا می توانید یک جوک 

برای من بگویید؟ 
درخواس��ت ب��رای ط��رح یک 
جوک از جمل��ه بخش های ثابت 
مصاحبه های اس��تخدامی تینا به 
حساب می آید. به اعتقاد وی، در 
صورت ناتوانی فرد در ارائه جوک 
ی��ا گزینش مطلبی نامناس��ب با 
فضای جاری می ت��وان اطاعات 
زیادی از وی به دست آورد. هدف 
از طرح چنین پرسش��ی آگاهی 
از س��طح توانایی طرف مقابل در 
پاس��خگویی مناس��ب به شرایط 
ناگهانی و غیرمترقبه است. بدین 
ترتیب تا ح��دودی به آنچه تینا 
»احس��اس منحصر ب��ه فرد« هر 
داوطلب می نامد، نزدیک خواهیم 

شد. 
4- شادی بهتر است یا پول؟ 
تمام هدف این پرسش ایجاد 
داوطلب  ب��رای  ناگوار  وضعیتی 
است. براین اس��اس وی مجبور 
به گزین��ش می��ان مقوله هایی 
اس��ت که ش��اید تا پیش از آن 
حت��ی درس��ت و حس��ابی هم 
بدان ه��ا فک��ر نکرده باش��د. به 
اعتق��اد تین��ا، پاس��خ موردنظر 
بسیاری از ما انتخاب پول است. 
با ای��ن حال گزینه صحیح برای 
برنده��ای نوآور همواره ش��ادی 
خواهد ب��ود. در واق��ع این نوع 
جدیدی از دس��تیابی به اهداف 
کس��ب وکار محس��وب می شود: 
»بدون فعالیت در محیطی شاد 
و احس��اس درونی خرس��ندی 
ام��کان فعالیت موث��ر به منظور 
دس��تیابی به اهداف حرفه ای و 

حتی شخصی وجود ندارد.«
inc :منبع

رمز و رازهای انتخاب کارمند مناسب از زبان تینا راف اِیسنبرگ

در جلسه استخدام داوطلب را غافلگیر کنید  3 استراتژی جالب جف بزوس
در راستای کسب موفقیت بیشتر 

برای آمازون

ج��ف ب��زوس، مدیرعام��ل و موس��س ش��رکت 
آمازون، بزرگ ترین ش��رکت خرده  فروشی آناین و 
ثروتمندتری��ن فرد جهان اس��ت. در حال حاضر این 
ش��رکت بیش از 500هزار نفر کارمند و 100میلیون 
کاربر فعال دارد که موفقیتی چش��مگیر محس��وب 
می ش��ود. در ادامه به س��ه دلیل موفقیت عظیم این 

شرکت از زبان موسس آن خواهیم پرداخت. 
1- توجه داشته باشید که استانداردها ذاتی 

هستند
اگرچه بس��یاری از مدیران بر این باور هستند که 
تنه��ا برخی از کارمندان کاما با ش��رایط کاری آنها 
منطبق هس��تند و به همین خاطر در استخدام های 
خود به دنبال فردی با استانداردهای خاص هستند، 
با این حال به عقیده بزوس این امر کاما اکتس��ابی 
بوده و ه��ر فرد در مواجهه با ش��رایط کاری جدید، 
در ت��اش برای انطباق خ��ود با آن خواه��د بود. با 
ای��ن حال ف��رد مذکور بای��د از اش��تیاق کافی برای 
این امر برخوردار باش��د. درواقع این شما هستید که 
تیم خود را می سازید و اس��تخدام فردی کامل تنها 
باعث خواهد شد تا امکان اعمال تغییرات الزم بسیار 
س��خت و حتی غیرممکن باشد. بدون شک هنگامی 
که ش��ما کارمند خود را به آن نحوی که می خواهید 
ش��کل دهید، نتایج بهتری را می توانید انتظار داشته 
باش��ید. همچنین توصیه می شود تا نحوه رفتار شما 
با هر کارمند متفاوت باش��د. بدون شک هیچ انسانی 
ش��بیه فرد دیگری نیست، به همین خاطر نوع رفتار 
ش��ما نیز بای��د تفاوت هایی داش��ته باش��د. در واقع 
مدیریت تنها پش��ت میز نشس��تن نیست و اقدامات 
بسیاری را می طلبد که باید مورد توجه قرار گیرند. 

2- انتظاراتی واضح و منطقی داشته باشید
ریش��ه بس��یاری از مش��کات و عدم رضایت های 
شغلی در این اس��ت که افراد نسبت به وظایف خود 
آگاهی کافی ندارند. در واقع اینکه تنها به کارمندان 
خ��ود بگویید چ��ه کاری را انجام دهن��د، نمی تواند 
بیش��ترین راندم��ان را برای ش��ما به ارمغ��ان آورد. 
در این راس��تا بهتر اس��ت تا علت انج��ام هر اقدام و 
ه��دف آن را به خوب��ی بیان کنید. با این کار ش��ما 
ای��ن امکان را در اختیار تیم خود قرار خواهید داد تا 
از خاقیت های فردی برای انجام بهتر آن اس��تفاده 
کنند. بدون ش��ک این امر تنها زمانی میسر خواهد 
بود که افراد نس��بت به وظایف خود آگاهی کافی را 
داش��ته باشند. همچنین شرکت نیاز به برنامه روزانه 
تا س��االنه دارد که الزم اس��ت تنظی��م و اباغ آن از 
سوی مدیریت صورت گیرد. درواقع شما نباید اجازه 
دهید که تیم ش��ما دچار روزمرگی ش��ود. به همین 
دلی��ل همواره چیز جدیدی داش��ته باش��ید. توصیه 
دیگر در این بخش این اس��ت ک��ه انتظارات خود را 
در س��طحی نگه دارید که نسبت به عملی بودن آن 
اطمینان کافی دارید. درواقع ش��ما حق باال بردن آن 
را ت��ا زمانی که برای بهبود وضعیت تیم خود اقدامی 

را صورت نداده اید، نخواهید داشت. 
3- ارتباط خود را با مشتریان حفظ کنید 

همواره مشاهده شده است که شرکت ها مشتریان 
خود را پس از خریدشان رها کرده و در اندیشه جذب 
مشتری دیگری هستند. این امر سیاستی کاما غلط 
محسوب می ش��ود، به این علت که شما برای جذب 
مشتریان خود تبلیغاتی را صورت داده اید، به همین 
خاطر از دست دادن آنها اقدامی هوشمندانه نخواهد 
بود. درواقع شما باید زمینه را برای خرید مجدد آنها 
فراهم آوری��د. در غیر  این صورت فضا را برای جذب 
آنها توس��ط برندهای دیگر مهیا س��اخته اید. در این 
رابطه تنها خود را ب��ه ارتباط کاری محدود نکنید و 
سعی در ایجاد رابطه ای دوستانه داشته باشید. جالب 
اس��ت بدانید که ج��ف بزوس هنوز ه��م ایمیل های 
ارسال ش��ده از طرف مش��تریان خود را می خواند و 
ب��ا این کار درک درس��تی از تاثی��ر اقدامات خود و 
ش��رایط بازار و جامعه هدف به دس��ت می آورد. این 
امر در عین حالی اس��ت که مشتری نیز از این اقدام 
اس��تقبال کرده و آن را نوعی احترام و توجه به خود 

تلقی می کند. 
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ب��رای موفق ش��دن، باید قب��ل از هر چی��ز خودتان را 
ب��رای آن آماده کنید. زمانی  که افراد برای س��ال جدید 
هدف گ��ذاری می کنن��د، به گون��ه ای ای��ن کار را انجام 
می دهند ک��ه گویی خودش��ان را برای شکس��ت آماده 
می کنن��د. برخی افراد از عضویت باش��گاه خود به اندازه 
کافی بهره نمی برند، به س��رعت به عادت های قبلی خود 
برمی گردن��د و یا هرگز عادت هایی که می خواس��تند در 

خودشان پرورش دهند را به کار نمی گیرند. 
شکس��تن این تصمیم ه��ای جدید ب��رای کارآفرینان، 
احتماال به معنای غفلت کردن در شبکه های انسانی، پول 
خرج کردن به جای پس انداز یا از دس��ت دادن فرصت ها 

برای یادگیری مهارت های جدید است. 
اما امس��ال، مصمم ش��ده اید که تغیی��رات بزرگ تری 
را در زندگ��ی خود ایجاد کنید. ب��رای حصول اطمینان 
از اینک��ه به س��مت اه��داف حرکت می کنی��د و به آنها 
دس��ت پیدا می کنید، باید بدانید که به چیزی بیشتر از 
»خواستن« نیاز دارید. در بیشتر مواقع، تحقق بخشیدن 
ب��ه جاه طلبی ها و بلندپروازی ها، به اعمال مجموعه ای از 

تغییرات در زندگی نیاز دارد. 
ما آرشیوهای کارآفرینان را وارسی کرده ایم تا در روند 
دس��تیابی به اهدافی که برای سال نو تعیین کرده اید، به 
شما کمک کنیم. برای مطلع شدن از بهترین توصیه های 
جمع آوری شده، ادامه   مطلب را بخوانید و به خاطر داشته 

باشید که موفقیت، یک عادت است نه یک فعالیت. 
1- یک لیست تهیه کنید 

برای اینکه بتوانید به اهداف تان دست پیدا کنید، قبل 
از ه��ر چیز باید به صورت کاما دقیق و ش��فاف، آنها را 
مشخص و تعیین کنید. اجازه ندهید که حجم این روند، 
شما را تحت تأثیر قرار دهد، تنها کافی است که به غریزه 
خود اعتماد کنید. تایمر را روی س��ه دقیقه تنظیم کنید 
و تمام��ی اهداف خ��ود را روی کاغذ بنویس��ید؛ در این 
مرحله نباید نگران دشواری روند دستیابی به اهداف تان 
باشید. در مرحله بعد، به لیست خود نگاه کنید و با دقت 
تم��ام به این فکر کنید که ب��رای تحقق این اهداف و به 
واقعیت تبدیل کردن رویاهای ت��ان، باید چه تغییراتی را 
اعمال کرده و یا چه تنظیماتی را در س��بک زندگی خود 
ایجاد کنید. هرگز این لیست را در کشو یا گوشه دیگری 
که به آن س��ر نمی زنید، نگهداری نکنید؛ بلکه همیش��ه 

باید به آن رجوع کنید. 
2- یک محیط کاری تمیز و مرتب داشته باشید 

آشفتگی و شلوغی نه تنها دست و پای شما را از لحاظ 
فیزیکی می بندد، بلکه از لحاظ علمی ثابت شده که افراد 
را دچ��ار حواس پرتی می کند، بنابرای��ن نامرتبی محیط 
را باید عاوه بر آش��فتگی فیزیکی، آش��فتگی ذهنی نیز 

بدانید. لوازم اضافی که روی میز شما قرار دارند، به دنبال 
جلب توجه شما هستند؛ مغز نیز دائما تاش می کند که 
حضور این اجس��ام را نادیده گرفته و تمرکز خود را روی 
لوازم��ی قرار دهد ک��ه حین کار به آن نی��از دارد. حال 

ک��ه موضوع حضور داش��تن به میان 
آمد، باید بدانید که برخی اجس��امی 
که مدت هاس��ت در این محیط قرار 
دارند، احتماال ش��ما را از زمان حال 
دور می کنند، بنابراین زمانی که یکی 
از این اشیا که به صورت سمبلیک به 
آن وابسته هس��تید را نگاه می کنید، 
از خودتان بپرس��ید »آیا این وسیله 
در دس��تیابی به اهدافم به من الهام 
می بخش��د؟ یا اینکه هدف آن به طور 

کل، چیز دیگری است؟ 
 3- انواع دیگر حواس پرتی ها را 

به حداقل برسانید 
ش��اید میز یا محیط کار خود را به 
خوبی مرتب کرده اید که شاید هرگز 
به ذهن تان خطور نمی کرده اس��ت، 
ام��ا اگر نتوانید س��ایر حواس پرتی ها 
را ح��ذف کنید، میز کار مرتب ش��ده 
نمی تواند آن طور که انتظار دارید به 
ش��ما کمک کند. راهی پیدا کنید تا 
در طول س��اعت های کار، از اعضای 
خان��واده فاصل��ه بگیری��د )البته به 
جز موارد اضطراری(، نوتیفیکیش��ن 
ش��بکه های اجتماع��ی را قطع کنید 
و تماس ه��ای تلفنی ی��ا ماقات های 
حض��وری را ت��ا حد ام��کان کاهش 
دهی��د. برنامه ای را برای خود تنظیم 
کنی��د و به آن پایبند باش��ید. حتی 
اگر هیچ کس��ی برای نظ��ارت روی 
کار ش��ما وجود ن��دارد. اگر یک کار 
حرفه ای را انجام می دهید، مناس��ب 
با آن رفتار کرده و لباس بپوش��ید و 
یا حداق��ل پیژامه های خود را عوض 

کنید. 
4- صبح خیلی زود از خواب بیدار شوید 

گاه��ی اوقات، هر چقدر که تاش کنید تا طول روز را 
از حواس پرتی هایی مثل فرزن��دان، ماموریت ها یا اخبار 
جدید جدا کنید، باز هم نمی توانید تمرکز خود را حفظ 
کنید. یک راه حلی که برای بسیاری از کارآفرینان مفید 
بوده و توانسته در روند دستیابی به اهداف به آنها کمک 

کند، بیدارش��دن در صبح خیلی زود بوده اس��ت. به طور 
قط��ع، آماده کردن بدن برای اینک��ه هر روز صبح، رأس 
یک س��اعت مش��خص بیدار شود، کار بس��یار دشواری 
خواهد بود، اما این دش��واری تنها در مراحل اولیه است. 

این کار به آمادگی، صبوری و آرامش ذهنی نیاز دارد. 
5- از روزهای آخر هفته، بیشترین بهره را ببرید 
استراحت و شارژ دوباره در روزهای آخر هفته از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت، اما آمادگی برای هفته پیش رو 
و برنامه ریزی برای اهداف، یک حرکت هوشمندانه است. 
زمانی که در روز ش��نبه از خواب بیدار می ش��وید، اجازه 
ندهید که صدای آالرم س��اعت، با فکر حجم زیاد کارها، 

شما را مضطرب کند. برای مثال می توانید در شب قبل، 
زمان��ی را برای انتخاب لباس هایی که می خواهید در روز 
ی��ا روزهای آین��ده به تن کنید، اختص��اص دهید، برای 
وعده های غذایی و لیس��ت کارهایی که باید انجام دهید، 
برنامه ری��زی کنید. ش��ما با این کار، 
بهتر اس��تراحت کرده اید، استرس را 
به حداقل رس��انده اید و برای کاری 
که به آن عش��ق می ورزید، بیش��تر 

وقت دارید. 
6- کارها را به تعویق نیندازید 

احتماال برای ش��ما نیز پیش آمده 
که کاری را به عه��ده گرفته اید، اما 
قب��ل از متمرک��ز ش��دن روی آن، 
به یخچال س��ر می زنی��د، ایمیل ها 
را چ��ک می کنی��د و ی��ا در گوگل 
ب��ه دنبال نش��انه های ی��ک بیماری 
خاص می گردید. می دانیم که گاهی 
اوقات، به تعویق انداختن کارها امری 
اما پیش��نهاد  اس��ت،  اجتناب ناپذیر 
می کنیم که قانون 15 دقیقه را اجرا 
کنید: در ای��ن قانون بای��د تایمر را 
روی پن��ج دقیقه تنظی��م کنید و به 
کاری که مدت هاست آن را به تعویق 
انداخته اید، متعهد شوید. چه کسی 
نیرومحرکه  بتوانید  ش��اید  می داند؟ 
الزم را پیدا کنید و هرگز دس��ت از 

کار نکشید. 
7- افرادی را پیدا کنید تا به 

شما کمک کنند 
فرقی نمی کند که تا چه اندازه سخت 
تاش می کنید، در هر صورت اگر فکر 
می کنید که به تنهای��ی می توانید به 
موفقیت برسید، اشتباه می کنید. حتی 
اگر دیگران به طور مس��تقیم به ش��ما 
کمک نکنند، توانسته اید افرادی را پیدا 
کنید که می توانید از آنها تقلید کنید؛ 
کس��انی که الهام بخش شما هستند و 

استقامت شما را افزایش می دهند. 
ب��رای مث��ال، منتور ی��ا راهنمای��ی ک��ه توصیه های 
ارزش��مندی را در اختی��ار ش��ما قرار می ده��د و باعث 
می ش��ود که به یادگیری آموزه های پایه ای نیاز نداشته 
باش��ید، کار ش��ما را آسان تر می کند. ش��ما می توانید از 
مزایای افرادی که به شما نشاط می بخشند نیز بهره مند 
ش��وید؛ کس��انی که به ش��ما انگیزه می دهند. کسانی را 

پی��دا کنید که می توانند در پل زدن میان ش��کاف جایی 
که هس��تید و جایی که می خواهید به آن برسید به شما 

کمک کنند. 
8- نقش را بازی کنید 

ب��ه این فکر کنی��د که می خواهید چه فردی باش��ید. 
نس��خه بهبودیافته و جدید ش��ما، به چه ش��کلی رفتار 
می کند؟ چط��ور فکر می کند؟ ح��رف می زند یا زندگی 
می کن��د؟ ای��ن احتمال وج��ود دارد که خودت��ان را به 
عن��وان فردی متواضع و در عین ح��ال، بااعتمادبه نفس 
تصور می کنید. به چش��مان افراد نگاه کرده و با دقت به 
حرف ه��ای آنها گوش کنید؛ اج��ازه ندهید که ذهن تان 
س��رگردان شود. بادقت به کلماتی که استفاده می کنید، 
فکر کنید. اگ��ر می توانید از دیگران یاد بگیرید، س��عی 
کنید که تأثیر خوبی را به جا بگذارید و به خودتان نظم 
ببخشید تا جهان آرمان های واقعی خود را نشان دهید. 

9- پیشرفت های دوره ای خود را ثبت کنید 
تنه��ا به کارگی��ری عادت های جدید و کنار گذاش��تن 
قدیمی ها کافی نیس��ت. ش��ما باید هرچن��د وقت یکبار 
خودتان را ارزیابی کنید تا مطمئن ش��وید که همچنان 
در مس��یر درس��تی قرار گرفته اید. این ارزیابی را زمانی 
انجام دهید ک��ه به یک هدف کوچک دس��ت یافته اید؛ 
هدفی که یکی از پیش نیازهای هدف بزرگ تر است. اگر 
برای خود ضرب االجل )مثا یک س��اله( تعیین کرده اید، 
در پایان هر فصل، جلسه های بررسی آن را برقرار کنید. 
در طول روند ثبت و بررسی این پیشرفت ها، به کارهایی 
که تا به ح��ال انجام داده اید، فکر کنی��د، روش هایی را 
که کارس��از اس��ت مش��خص کنید و یا درباره چگونگی 
تجدیدنظر روی برنامه های تان فکر کنید. اجازه دهید که 

دستاوردهای تان، الهام  بخش شما باشند. 
10- به خودتان با پاداش های مختلف، انگیزه دهید 

اگ��ر برنامه ری��زی کنی��د ک��ه پاداش های��ی را برای 
دس��تاوردها یا نقاط عطف کوچک خود در نظر بگیرید، 
برای رس��یدن ب��ه هدف بزرگ ت��ر، یک انگی��زه اضافی 
خواهید داش��ت. ی��ک نقطه عطف می تواند رس��یدن به 
شمار مشخصی از فالوئر در یک شبکه  اجتماعی باشد یا 
بیدارش��دن در ساعت چهار صبح برای یک هفته متوالی 
و یا پس انداز بیش��تر در هر ماه را شامل شود. می توانید 
خودتان را به دس��ر مورد عاقه تان دعوت کنید یا سری 
به س��ونا بزنید. فرقی نمی کند که چه چیزی باشد، تنها 
باید انگیزه کافی برای سختکوش��ی را در شما ایجاد کند 
و در عی��ن ح��ال، حد و اندازه آن را نیز در نظر داش��ته 
باش��ید که بتوانید در درازمدت نیز این برنامه را به اجرا 

بگذارید. 
entrepreneur/ucan :منبع 

1۰ کاری که برای دستیابی به موفقیت باید انجام دهید
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اخبار

تبریز - اسد فالح- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امــام جمعه تبریز گفت: برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و 
جلوگیری از منکرات باید برنامه های فرهنگی مبتنی بر آموزه های 
دینی گسترش یابد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، حجت االسالم 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در جلسه ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر استان با بیان اینکه باید فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر را از تذکر لسانی تفکیک کرد، گفت: آمران به معروف و ناهیان 
از منکر باید از معروف و منکر شناخت الزم را داشته باشند و در کنار 
آن احتمال دهند کالمشــان در طرف مقابل تاثیر خواهد گذاشت. 
امام جمعه تبریز افزود: همانطوریکه رهبر معظم انقالب اسالمی بیان 
فرموده اند تذکر لســانی وظیفه ای همگانی است و اقشار مختلف 
مردم باید در زمان مشــاهده منکر تذکر دهند اما به دنبال نتیجه 
نباشــند. وی با تاکید بر اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر را 
از درون خانواده های خود شــروع کرد، گفت: در انجام این فریضه 
بســیار مهم الهی و اجتماعی نباید در مقابل مردم قرار گرفت بلکه 
باید با آنها همراه شد و با گسترش برنامه های فرهنگی، منکرات را 

کاهش داد. حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با بیان اینکه قبل از 
انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید به تاثیر آن فکر کرد، 
تصریح کرد: مبلغان دینی در ایام مختلف سال از جمله ماه مبارک 

رمضان در فضاهای عمومی و پارک ها به انجام این فریضه اهتمام 
داشته باشند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
ایجابی بودن برنامه های پیش بینی شده اثرگذاری بیشتری دارد، 
گفت: برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی برگزاری کالس های 
درس اخالق نمونه ای از کاری های ایجابی اثرگذار می تواند باشد. 
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تاکید بر توسعه برنامه 
های ایجابی در راستای اثرگذاری فریضه امر به معروف و نهی از منکر 
گفت: اگر در مباحث اجتماعی به موضوعات ایجابی توجه داشــته 
باشیم روند اجرای معروف در جامعه تسهیل خواهد شد. خدابخش با 
اشاره به آمار کشفیات مشروبات الکلی، که درعرض ۵۰ روز ۱۸ هزار 
لیتر کشــف و ضبط شده است، گفت: در جلوگیری از آسیب های 
اجتماعی هرچند دستگاه های مختلف وظایفی عهده دار هستند اما 
برای اثرگذاری بهتر و بیشتر باید برنامه های ایجابی در اولویت باشد. 
در این نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان به 
بیان نکته نظرات خود پرداخته و از عملکرد خود گزارشی ارائه دادند. 
شایان ذکر اســت در پایان این نشست احکام جدید معاونین این 

ستاد نیز اعطاء شد.

اصفهان- قاسم اسد- روابط عمومی  شرکت آبفا در سیزدهمین 
جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان  موفق شد در بخش روابط 
عمومی الکترونیک و ارتباطات رسانه ای ، در بخش برنامه ریزی ،پژوهش 
وافکار سنجی، در بخش انتشارات،تبلیغات و مراسم در بخش نو آوری و 
فعالیت های خالقانه عناوین سرآمد و برتر را به خود اختصاص دهد. مدیر 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در چند سال اخیر رویکرد فعالیت در روابط عمومی مطابق با علم 
روز در تمام بخش ها می باشــد بطوریکه در این زمینه کارکنان تحت  
آموزشهای الزم قرار می گیرند سید اکبر بنی طبا با توجه به نقش روابط 
عمومی ها در سازمانها و نهادها اشاره کرد و عنوان نمود :  هم اکنون با 
توجه به دسترسی آسان و پایدار مردم به اطالعات ،باید فعاالن در عرصه 
روابط عمومی با اطالع رسانی به موقع ومتنوع  اطالعات الزم را در اختیار 
گروههای هدف قرار دهند. وی به فعالیت روابط عمومی شــرکت آب 
و فاضــالب پرداخت و تصریح کرد:این روزها همه می دانند که یکی از 
دغدغه های اصلی مسئواالن در کشور واستان مسئله آب است که در این 
میان دسترسی پایدار به  آب شرب از اولویت بسزایی برخوردار است. بنی 
طبا به نقش روابط عمومی در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه 

اشاره کرد و خاطرنشان ساخت:روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان 
بمنظــور ترغیب همه مردم به مصرف صحیــح آب ازهمه ظرفیتهای 
موجود در جامعه اســتفاده کرد که در ایــن میان می توان به ظرفیت 
رسانه ،هنرمندان در قالب تولید انواع فیلم ها در قالب مستند،انیمیشن 
،داستانی،برگزاری همایش سازکاری با کم آبی برای ۱۰۰ اکیپ مروجین 
مصرف،چاپ و توزیع بروشور مدیریت مصرف در بین دستگاههای اجرایی 
و مشتر کین پر مصرف بوده است وی ادامه داد:برگزاری جلسه هماهنگی 
با شهرداری ااصفهان و اداره کل آموزش و پرورش استان به منظور بهره 

گیری از ظرفیت های فرهنگی و فنی آنها در راستای مدیریت مصرف 
بهینه آب ،برگزاری جلسات توجهی مشترکین با موضوع مدیریت مصرف 
در سطح اســتان ،برگزاری نشست مدیر عامل با مدیران صنایع بزرگ 
اصفهان در راستای کاهش مصرف آب،استمرارطرح آموزشضمن خدمت 
معلمان مقطع اول ابتدایی در تصفیه خانه آب باباشــیخعلی بوده است  
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب وفاضالب اســتان 
اصفهــان به تبلیغات محیطی با موضوع مصرف بهینه آب در میادین و 
معابر شــهری اشاره کرد وگفت: در ســال جاری با توجه به بحران آب 
تبلیغات محیطی گسترده ایی در زمینه مصرف بهینه در سطح استان 
صورت گرفت همچنین تولیدوپخش انیشمن و موشن گرافی ازشبکه 
های مجازی و ســیمای اصفهان ، برنامه رادیویــی جاری حیات برای 
پنجمین ســال مستمر و نیز برگزاری کالســهای آموزشی ویژه دانش 
آموزان در خانه فرهنگ آب از جمله دیگر برنامه ها بوده است. بنی طبا 
گفت: مانور بسیار گسترده سازگار با کم آبی دو هفته پی در پی در سطح 
شهر اصفهان با توزیع بروشور مدیریت مصرف بمنظور تبیین شهروندان 
برای ســازگاری با کم آبی در میادین ،معابرشهری ،ایستگاههای حمل 

ونقل عمومی ،مساجد و نماز های جمعه بوده است.

خرم آبــاد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه لرســتان از اســتاندارد سازی 
۹۰ درصد از جایگاههای CNG اســتان خبــر داد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت ملی پخش فــرآورده های نفتی منطقه 
لرســتان، پیمان بهرامی مدیر این شرکت در خصوص وضعیت 
استانداردسازی جایگاه های CNG منطقه، اظهار کرد: تاکنون 
از مجموع ۵۰ باب جایگاه  CNG سطح استان، ۴۵ باب موفق 
به اخذ گواهینامه استاندارســازی از شرکتهای بازرسی کیفیت 
و اســتاندارد ایران شــده اند و مابقی در حال استانداردســازی 

تجهیزات جایگاه می باشــند. وی با اشــاره به پرداخت کارمزد 
جایگاههای CNG بر اســاس اخذ مجوز و گواهینامه استاندارد 
ســازی تجهیزات به لزوم واگذاری مناقصــات تعمیرات و بهره 
برداری جایگاهها از ســوی شــهرداری ها به شرکت های دارای 
مجــوز قانونی و معتبــر تأکید کرد. مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه لرستان افزود : روند استاندارد سازی 
جایگاههای CNG در اســتان لرستان مطلوب است و در حال 
حاضر دســتورالعمل استانداردسازی و ایمنی بالغ بر ۹۰ درصد 

جایگاههای CNG شهرهای استان اجرایی شده است.

فردیس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار فردیس از موفقیت 
شــهرداری این شهر در مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز خبر داد. 
به گزارش فرصت امروز منوچهر غفاری در دیدار مردمی نماینده های 
مجلس شورای اسالمی با شهروندان فردیسی که در سالن اجتماعات 
شهرداری این شهر برگزار شــد، بابیان اینکه انتزاع فردیس از کرج 
موضوع مهمی اســت که باید در دســتور کار قرار گیرد، اظهار کرد: 
موضوعــات پیچیده ای وجــود دارد که باید با همکاری مســئوالن 
اســتانی رفع شــود. وی در ادامه بابیان اینکه پس از استقالل شورا 
و شــهرداری فردیس، کار عمده ای انجام نشده است، عنوان کرد: با 
توجه به اینکه بودجه ســال گذشته شهرداری فردیس اواخر دی ماه 
ابالغ شد، شــهرداری فقط توانست تا پایان سال، نسبت به انتخاب 
پیمانکاران اقدام کند. شهردار فردیس بابیان اینکه اجرای پروژه های 

مهمی در دستور کار شهرداری قرارگرفته است، تأکید کرد: مقابله با 
ساخت وسازهای غیرمجاز یکی از مهم ترین اقدامات موفق انجام شده 
توسط این شهرداری است. وی با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر 
دو بازوی مهم برای توسعه شهر هستند، افزود: طبق بازدید و بررسی 

از خط راه آهن سرحد آباد، پیگیری های الزم را در خصوص حریم این 
راه آهن انجام و پروژه ای مشترک توسط شهرداری های فردیس و کرج 
و راه آهن تهران در دستور کار است. غفاری به کمبود سرانه فضای سبز 
در شهر فردیس اشاره کرد و گفت: شهرداری فردیس سعی در انجام 
هرچه بیشتر اقدامات عمرانی و شهری دارد. وی همچنین در پاسخ به 
مطالبه شهروندان خیابان اسکویی فردیس، مبنی بر لزوم آسفالت ریزی 
این خیابان، گفت: بخش بزرگی از این خیابان آسفالت شده است و 
بخش های باقی مانده آن نیز به زودی آسفالت ریزی می شود. شهردار 
فردیس با اشــاره به ترافیک سرســام آور جاده مالرد و بلوار شهدای 
فردیس، تأکید کرد: بــرای کاهش ترافیک جاده مالرد، می خواهیم 
از یک سرویس حمل ونقل عمومی استفاده کنیم تا شهروندان وقت 

شهروندان ساعت ها پشت ترافیک این خیابان تلف نشود.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: در سومین جشنواره و نمایشگاه 
توانمندي هاي بهره برداري و نگهداري در صنعت آب و فاضالب ۳ اثر 
شرکت آبفاي استان بوشهر از سوي هیئت داوران به عنوان طرح هاي 
برگزیده سال ۱۳۹۷ انتخاب شد. به گزارش روابط عمومي و آموزش 
همگاني شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر ، سومین جشنواره و 
نمایشــگاه توانمندي هاي بهره برداري و نگــه داري در صنعت آب و 
فاضالب کشــور با هدف معرفي توانمندي هــا و تولیدات داخلي در 
تهران برگزار شــد. در این جشنواره و نمایشگاه که به منظور تبادل 
دســتاوردهاي علمي و فني با رویکرد ارتقاء تاب آوري برگزار شــد، 

شــرکت آبفاي استان بوشهر ۴۵ عنوان فعالیت و دستاورد ارائه کرد. 
شرکت آبفاي استان بوشهر که حضوري موثر در نمایشگاه و جشنواره 
یاد شده داشت سه اثر آن با عناوین تعمیر خطوط بزرگ انتقال آب، 
حذف بو در ایستگاه هاي پمپاژ فاضالب با استفاده از پالسماي سرد 
و مدیریت مصرف و اجراي تفاهم نامه نظام مهندسي از سوي هیئت 
داوران به عنوان طرح هاي برگزیده سال ۱۳۹۷ انتخاب و لوح تقدیر 
و تندیس جشنواره به شرکت آبفاي استان بوشهر اهداء شد. در این 
جشنواره مدیران و کارشناسان حوزه معاونت بهره برداري شرکت آبفا 

در کارگاه هاي آموزشي شرکت کردند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

گسترش برنامه های فرهنگی منکرات را کاهش می دهد

کسب عناوین سرآمد و برتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب در سیزدهمین 
جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان در تمامی بخش ها 

استانداردسازی جایگاههای CNG در منطقه لرستان

شهردار فردیس اعالم کرد:

موفقیت شهرداری فردیس در مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز

طرح شرکت آبفاي استان بوشهر برتر شد

تبریز - لیال پاشائی- همزمان با فرارسیدن روز جهانی ارتباطات 
و روابط عمومی، مدیرعامل شرکت گاز در دیدار صمیمی با همکاران 
این واحد و تبریک این روز، روابط عمومی را ویترین شرکت در ارتباط 
موثر با مخاطبان سازمانی عنوان کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی در این دیدار صمیمی ضمن 
تقدیر از همکاران شاغل در واحد روابط عمومی که بدلیل ماهیت امور 
محوله هر لحظــه الزام آماده بکار بودن را دارند، گفت: اهمیت واحد 
روابط عمومی شرکت گاز استان بدلیل ماهیت مشتری محوری این 
شــرکت که بیش از ۱/۵ میلیون مشترک گاز را تحت پوشش قرار 
داده در مقایسه با سایر شرکت های اجرایی، بارزتر می باشد. سیدرضا 

رهنمای توحیدی اجــرای دقیق و منظم و با کیفیت امور محوله را 
مهمترین رکن در ارتقای شــاخص های روابط عمومی اعالم کرد و 

افزود: خوشبختانه توجه علمی به فرآیندهای اجرایی و برنامه ریزی 
های استراتژیک عملکرد روابط عمومی شرکت گاز را در نقطه قابل 
قبولی قرار داده اســت. وی ضمن تاکید بر توجه ویژه به تعدادی از 
شاخص های اجرایی در واحد روابط عمومی تصریح کرد: رسیدگی به 
درخواست ها و شکایات مردمی در کمترین زمان ممکن و همچنین 
ارتقای کیفی اطالع رسانی و شفاف سازی عملکرد از مهمترین  ارکان 
حقوق شهروندی و عوامل موثر در ارتقای رضایتمندی مخاطبین می 
باشد. الزم به ذکر است در این دیدار رئیس روابط عمومی شرکت گاز 
ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرایی در ســال ۹6 به تشریح و تبیین 

اهداف اجرایی روابط عمومی در سال جدید نیز اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

برنامه ریزی های استراتژیک عملکرد روابط عمومی شرکت گاز را در نقطه قابل قبولی قرار داده است

پیام استاندار قم به مناسبت درگذشت فقید وارسته حجت االسالم 
والمسلمین سید مهدی طباطبائی 

اناهلل و انا الیه راجعون
قم - خبرنگار فرصت امروز- ارتحال عالم فرزانه حجت االســالم و المســلمین سید مهدی 
طباطبائی موجب تاثر و تالم گردید. ان فقیه وارسته عمری را با اخالص در راه نشر معارف اسالمی و 
ترویج اخالق سپری کرد و در این راه منشاء خدمات ارزنده ای شدند. اینجانب ضمن ابراز تاسف فقدان 
این استاد اخالق را به حوزه های معزز علمیه، بیت مکرم ایشان و همه شاگردان و عالقمندان ایشان 
تسلیت عرض نموده از درگاه ایزدمنان علو درجات و غفران واسعه برای آن عالم عامل و صبر جمیل و 

اجر جزیل برای بازماندگان محترم مسالت دارم.
سیدمهدی صادقی

مدیرعامل شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی :
اولین جلسه شورای اداری مخابرات منطقه آذربایجان غربی در سال جاری برگزار شد

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- اولین جلسه شورای اداری با حضور مدیرمنطقه 
مخابرات اســتان ، معاونین ومدیران و رؤسای ستادی و ادارات تابعه روز چهارشنبه ۲6 
اردیبهشت ماه پیرامون اهداف و برنامه ها وسیاست های جاری شرکت برگزار شد که  
در این جلسه مدیرمنطقه مخابرات استان ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 
وهمچنین تبریک روز جهانی مخابرات و ارتباطات با تشریح واولویت بندی اهداف اساسی 
مخابرات گفت: در ســال جاری با برنامه ها وتعهداتی که شرکت مخابرات ایران برای 
مخابرات منطقه آذربایجان غربی تنظیم نموده ، رسیدن به اهداف این برنامه ها ومنجر شدن به نتیجه ، تالش وهمت تمامی همکاران 
در سراسر مجموعه مخابرات آذربایجان غربی را می طلبد که باید همکاران با تالشهای شبانه روزی در ارائه سرویس های خوب وبا 
کیفیت بتوانند رضایت مشتریان را جلب نمایند. دکتر اسمعیل زاده موضوعات مهم واساسی مخابرات منطقه را بحث مهم الوصولی 
، بحث توسعه وارایه سرویس با کیفیت ، صرفه جویی در انرژی ، پشتیبانی وتحویل سرویس ، اجرای پروژه های فیبررسانی درحوزه 
همراه اول را از اولویت های مهم مخابرات منطقه آذربایجان غربی عنوان نمود و افزودند باید روی تک تک موضوعات متمرکز شده وتا 
رسیدن به نتیجه کامل به تالش خود ادامه دهیم . مدیر منطقه مخابرات استان در ادامه تصریح کرد بحث ارتقاء و پشتیبانی سرویس 
یکی دیگر از موضوعات مهم شرکت است که باید در این حوزه همکاران جذب مشتری ، رضایت مشتری وتوسعه مشتری را در دستور 
کار خود قرار دهند وبتوانیم در این زمینه هم موفق عمل کنیم . در ادامه این جلسه سایر معاونت ها و روسای شهرستانها و روسای 

ستادی پیشنهادات خود را درزمینه حوزه کاری خود مطرح نمودند

برگزاری اختتامیه طرح بشارت
اهواز- شبنم قجاوند- مراسم اختتامیه طرح بشارت )تفسیر قران کریم( همزمان با جشن میالد با سعادت منجی عالم بشریت 
حضرت مهدی )عج( در نمازخانه شــرکت برق منطقه ای خوزســتان برگزار شد. این کالس های قران از سال ۹۱ آغاز و تا امروز با 
مدرسی خانم صوفی زاده استاد و مفسر قران کریم و استقبال همکاران خانم ادامه داشته است. در این برنامه پس از اجرای برنامه 
مولودی خوانی به مناسبت جشن نیمه شعبان، از خانم صوفی زاده استاد و مفسر قران کریم و همکارانی که در برگزاری این کالس 

ها فعال بوده اند با تقدیم هدایایی تقدیر و تشکر شد.

کیفیت آب  شرب مجتمع چهارده شهرستان کردکوی ارتقاء یافت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آبفار شهرستان کردکوی از ارتقاء کیفیت آب شرب مجتمع چهارده این شهرستان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان ابوذر پاسندی با اعالم این خبر 
افزود : شستشویی مخزن ۵۰۰ مترمکعبی مجتمع چهارده که روستاهای چهارده ، ایلوار یک دانگ ، ایلوار پنج دانگ ، زراع محله ، 
مفید آباد و گرجی محله را تحت پوشش  دارد در راستای بهبود و حفظ شاخص های کیفی آب شرب و ارتقاء سطح خدمات رسانی 
به مشترکین انجام شد.  وی شستشوی مخازن آب را یکی از برنامه های مدّون  این مدیریت  دانست و گفت: این عمل هر ساله در 
سطح مخازن آب روستاهای این شهرستان انجام می شود.  وی در ادامه با اشاره به سازگاری با کم آبی بر رعایت مصرف و صرفه جویی 
تاکید کرد و از مشترکین روستایی خواست مدیریت مصرف و بهینه مصرف نمودن را سرلوحه کارخود قرار دهند.  ایشان در پایان 
افزود: با این اقدام مجتمع چهارده با ۲۰۳۵ مشترک و جمعیتی بالغ بر ۸۱۰۰ نفراز نعمت آب شرب سالم و پایداربهره مند گردیدند.

برگزاری مانور وعملیات اجرایی بازسازی وتعمیر ایستگاه های TBS  گاز 
روستاهای آق آباد و کسگن قوجق شهرستان گنبد استان گلستان

 گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شرکت گاز استان گلستان درمصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت از اجرای موفق  مانور و 
عملیات اجرایی بازسازی و تعمیر ایستگاه TBS  تقلیل فشار گاز روستاهای آق آباد و کسگن قوجق  از توابع بخش مرکزی شهرستان 
گنبد خبر داد. وی گفت:به منظور افزایش ظرفیت و تقویت فشار گاز و تأمین گاز پایدار برای مردم شریف ۱6 روستای شهرستان 
گنبد و جایگاه cng  وهمچنین  واحدهای صنعتی مسیر با  هماهنگی مدیریت بحران استانداری و فرمانداری شهرستان گنبد انجام 
این مانور  هدف گذاری  شده و بر اساس برنامه نسبت به بازسازی ، تعمیر وتعویض ایستگاه های  مذکور اقدام شد.مهندس  محمد 
رحیم رحیمی تصریح کرد: نظربه اینکه تعداد مشترکین  منطقه مذکور  اعم از واحد های خانگی ، تجاری و صنعتی   افزایش یافته  
و حجم مصرفی گاز نیز باال رفته  است بنابراین متناسب با نیاز مشترکین ،ظرفیت ایستگاه موجود  را نیز افزایش  دادیم.وی ادامه داد: 
ظرفیت ایستگاه موجود۵۰۰۰ بوده و توانستیم آنرا به ۲ برابر یعنی ۱۰۰۰۰ ارتقاء دهیم  تا نگراني مردم شریف منطقه و صنایع  مسیر 

در تامین گاز پایدار در آینده مرتفع شده و انشاء ا... مشکلی درتامین سوخت مورد نیاز وجود نخواهد داشت . 

معاون عمراني استاندار مازندران تاکید کرد:
همکاري و تعامل ادارات ذیربط براي تسریع در اجراي پروژه فاز دوم بوستان ملل

ساری – دهقان - در جلسه شــهردار ساري با معاون عمراني استاندار مازندران و 
برخي مسئوالن اســتاني و شهرستاني بر روند تسریع در اجراي پروژه فاز دوم بوستان 
ملل تاکید گردید همکاري و تعامل ادارات ذیربط براي تسریع در اجراي پروژه فاز دوم 
بوستان ملل به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري ساري، در جلسه اي 
که با حضور مهدی عبوری، شــهردار ساري ، علی نبیان معاون هماهنگی امور عمراني 
استانداری، محمدي تاکامي مدیرکل دفتر امور شهري استانداري مازندران ، سید مسعود 
مدینه رئیس شــورای اسالمی شهر ساری، یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مازندران، طاهری و رشیدی معاونین 
شهرداری مرکز استان، هاشمی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری و مشاوران پروژه در محل اجراي فاز دوم بوستان ملل برگزار شد، 
روند عملیات این پروژه تشریح گردید. در این جلسه مهندس نبیان معاون عمراني استاندار مازندران بر تسریع روند اجرایي پروژه 
عمراني گردشگري فاز دوم بوستان ملل و نیز همکاري و تعامل ادارات و نهادهاي ذیربط با شهرداري ساري در راستاي تسهیل تملک 

بستر حاشیه رودخانه تجن از پل کابلي شهید رنجبر تا منطقه تنگه لته تاکید کرد.

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسالمی ایالم با پاالیشگاه گاز
ایالم- هدی منصوری- تفاهم نامه همکاری به منظور گسترش همکاری های بین صنعت و دانشگاه و آمایش سطح همکاری های 
علمی و پژوهشی بین دانشگاه آزاد اسالمی ایالم و پاالیشگاه گاز با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان ایالم و مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم امضا شد. در این آیین که در محل پاالیش گاز ایالم برگزار شد طرفین بر استفاده از توان و ظرفیت علمی و 
پژوهشی و امکانات دانشگاه آزاد اسالمی و پایشگاه گاز تاکید کردند. توسعه پژوهش های کاربردی، استفاده بهینه از امکانات، استعدادها 
و ظرفیت های طرفین، رفع نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی، مشارکت موثر اساتید و پژوهشگران دانشگاهی در طرح  های تحقیقاتی 
و پژوهشی پاالیشگاه و... از مهم ترین محورهای این تفاهم نامه است. سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی استان ایالم گفت: دانشگاه آزاد 
اسالمی با داشتن ۱۵۰ عضو هیات علمی تمام وقت، آزمایشگاه ها و کارگاه های پیشرفته پتانسیل خوبی برای کمک به توسعه استان 
و انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و آموزش کوتاه مدت دارد. دکتر محمد میرزایی حیدری اضافه کرد: پتانسیل علمی و پژهشی 

دانشگاه در خدمت پاالیش گاز ایالم است.
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با وجود اذعان کارشناسان و نتایج مطالعات به عدم 
تفاوت خ��اص بین مدیریت زنان و م��ردان همچنان 
بسیاری از سرمایه گذاران به پشتیبانی از مدیران مرد 

متمایل تر هستند. علت چیست؟ 
علت تصور برتری مردان وقتی که اطاعاتی درباره 
آن ندارید چیس��ت؟ ش��اید مس��ائلی جزئی در طول 
زمان بر ذهنیت ش��ما چنین تاثیری گذاش��ته است. 
آداب و رس��وم، س��نت ها و کلیش��ه های زندگی روی 
همه تاثیرگذار هس��تند و گاهی اوقات باعث می شوند 

رفتار های ناخودآگاهی نشان دهیم. 
تعصب یا مصلحت تجاری

گروهی از محققان سوئدی مطالعاتی درباره تعصب 
جنس��یتی در این کشور که از باالترین میزان عدالت 
جنس��یتی برخوردار اس��ت انجام داند. در این کشور 
معموال از هر س��ه ش��رکت یکی تح��ت مالکیت زنان 
اداره می شود. با وجود اینکه دولت برنامه های متنوعی 
برای حمایت از کس��ب و کار های تازه تاسیس و تامین 
صندوق های سرمایه گذاری تدارک دیده بود ولی فقط 
7درصد کارآفرینان زن موفق به جذب س��رمایه شده 

بودند. علت چیست؟ 
آیا مردان و زنان نگرش متفاوتی در تجارت دارند؟ 
رفتار و منش سرمایه گذاران به چهار کلیشه متداول 

در این ارتباط اشاره می کند که عبارت هستند از

- مردان ریسک پذیر تر از زنان هستند
- تمایل مردان به رشد و توسعه بیشتر از زنان است

- مردان سرمایه بیشتر به کسب و کارشان اختصاص 
می دهند

- اغلب مردان در اداره کسب و کار بهتر از زنان عمل 
می کنند.

ش��اید بس��یاری از ش��ما نیز به واس��طه تعصب یا 
تجربی��ات ش��خصی چنین ذهنیتی داش��ته باش��ید. 
محققان برای صحت س��نجی این عقاید با معیار  هایی 
چون میزان بدهی، نرخ رش��د، میزان برگشت سرمایه 
و حاشیه سود به بررسی شرکت ها پرداختند تا تفاوت 
قدرت اقتص��ادی، عملکرد و ریس��ک پذیری مدیران 
زن و م��رد را مورد مقایس��ه قرار دهند. نتایج بس��یار 

متفاوت تر از تصورات کلیشه ای بود. 
تفاوت مستند کارآفرینان زن و مرد

درخواس��ت   126 اطاع��ات  تحقی��ق  ای��ن  در 
سرمایه گذاری از شرکت های مختلف جمع آوری شد. 
از بین این متقاضیان 43 درصد زن و بقیه مرد بودند. 
این درخواست ها توسط کمیته ای 11 نفره ای متشکل 

از چهار زن و هفت مرد بررسی شده بودند. 
نتایج این تحقیقات بر مبنای معیار های اشاره شده 
تفاوت قابل ماحظه ای بی��ن عملکرد کارآفرینان زن 
و مرد نش��ان نداده بود. به ط��ور خاصه هیچ کدام از 

باور های کلیش��ه ای در مورد برتری مردان در تجارت 
و مدیری��ت صحت نداش��تند. متاس��فانه تصمیمات 
سرمایه گذاری بیش��تر متمایل به تعصبات شخصی و 

به دور از واقعیت بوده است. 
به دور از تعصب

با وجود مشاهده عملکرد یکسان بین مدیران مرد و 
زن باز سرمایه گذاران با تعصبی ناخودآگاه به مدیران 
مرد متمایل تر هستند. سرمایه گذاران، کارآفرین مرد 
نیازمند به س��رمایه را یک فرصت اقتصادی می بینند 
و مش��کل او را کمبود س��رمایه عن��وان می کنند در 
مقابل زنان نیازمند س��رمایه گذاری را دردسر تجاری 
می بینند و ترجیح می دهند سرمایه ش��ان را به جای 
کسب و کار هایی که عاجز و ناتوان می دانند به کار هایی 

با اولویت و شانس موفقیت باالتر واگذار کنند. 
نتای��ج تحقیقات هیچ ک��دام از تفک��رات متعصبانه 
س��رمایه گذاران را تایید نکرده اس��ت. در گزارشی که 
در مجله کس��ب و کار هاروارد منتشر ش��ده بود بیان 
ش��ده بود که این تصورات مبتنی بر واقعیت نیستند. 
با طراحی برنامه های هوش��مندانه ای می توان تعصب 
سرمایه گذاران را زدود و آنها را وادار به قبول واقعیت 
ک��رد. ما همواره آنها را به بازنگری در معیار های خود 

تشویق می کنیم. 
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آیا مهارت تجارت مردان بیشتر از زنان است

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 972 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس:پوشاک از آن دسته  محصوالتی 
اس��ت که مشتریان همیش��ه به آن نیاز دارند. همین 
موض��وع مزیت��ی ب��رای کس��ب وکارهای ای��ن حوزه 
محسوب می شود اما فروش��گاه های این حوزه زیادند 
و در نتیج��ه رقابت نیز فش��رده تر از بخش های دیگر 
بازار اس��ت. کسب  وکارها در این باره باید بتوانند خود 
را از رقبای ب��ازار متمایز جلوه دهند. به نظرم در این 
مورد طی کردن چهار گام به چنین کس��ب وکارهایی 
کمک خواهد کرد. گام اول: فروش��گاه باید به گونه ای 
طراحی ش��ود که مش��تریان برای یافتن کاالی مورد 
نظرش��ان دچار مش��کل نش��وند. در این راس��تا باید 
بخش  بندی فروش��گاه هماهنگی داش��ته باشد برای 

مثال قس��مت پوش��اک آقایان نباید در کنار قسمت 
ن��وزادان قرار بگی��رد. نکته مهم دیگر این اس��ت که 
باید میان طراحی داخلی و منطقه ای که فروشگاه در 
آن قرار دارد نیز هماهنگی خوبی وجود داش��ته باشد 
برای مث��ال طراحی لوکس برای پایین ش��هر جواب 
نخواه��د داد. چون مش��تریان این منطق��ه به خیال 
گران ب��ودن محصوالت تمایلی به ورود به فروش��گاه 
نخواهند داش��ت. گام دوم: مانکن هایی که لباس را به 
تن می کنند، س��فیران فروشگاه  هستند. در واقع آنها 
هستند که مشتریان را برای ورود به فروشگاه تشویق 
می کنند. پس باید در انتخاب لباسی که این مانکن ها 
به تن می کنند، دقت ش��ود. لباس ها نباید تاخورده و 
چروک باش��ند و باید با عرف جامعه هماهنگی داشته 
باش��ند. اگر لباس فروشندگان با لباس مانکن ها یکی 

باش��د، جلوه بصری بهتری به فروش��گاه خواهد داد. 
گام سوم:کس��ب وکارهای ای��ن ح��وزه بهتر اس��ت از 
انواع تخفیف و حراج اس��تفاده کنند. تخفیف زدن به 
محص��والت تاثیر روانی مثبتی ب��رای خرید کردن در 
مشتریان ایجاد خواهد کرد. گام چهارم: کسب وکارها 
باید بدانند مش��تری مداری در حد شعار نیست و باید 
برای مش��تری وقت و انرژی گذاشت. دراین باره نباید 
به مش��تریان بی حوصله  جواب داد. زمانی که مشتری 
لباس��ی را پرو می کند، فروش��ندگان باید از تعریف و 
تمجید های غیرواقعی خودداری کنند، چون مشتریان 
به راحتی می فهمند که آنها دروغ می گویند و این کار 
روی فروش تاثیر خواهد گذاشت. کسب وکارهای این 
حوزه با اجرای این چهار  گام مطمئنا به اهداف فروش 

خود نزدیک تر خواهند شد.

افزایش فروش فروشگاه پوشاک

پرسش: صاحب کسب وکاری هستم که به تازگی فروشگاهی را در حوزه پوشاک راه اندازی کرده ام. چگونه می توانم 
فروش محصوالت را در فروشگاهم باال ببرم؟  کلینیک کسب و کار

چطور مانع خستگی شغلی شویم و در 
محل کار شادتر باشیم؟ 

خستگی، اس��ترس، اختافات و ناامیدی از کار، باعث 
می ش��ود بهره وری ت��ان در طوالنی م��دت کاهش یابد و 

سامت جسمی و روحی تان نیز تحت تاثیر قرار گیرد. 
براساس گزارش س��ازمان گالوپ از وضعیت محل کار 
جهانی که صنایع 155 کش��ور مختلف را مورد بررس��ی 
قرار داده اس��ت، فقط 15 درص��د از کارمندان، تعهد به 
کار دارند. آیا این آمار به خستگی شغلی مربوط است؟ 

فرس��ودگی از منظر روان شناس��ان این چنین تعریف 
می شود: »خستگی، ناامیدی و بی میلی ناشی از استرس 
طوالن��ی مدت ی��ا کار بی��ش از حد، براس��اس گزارش 
کتابخانه پزش��کی ملی آمریکا، فرس��ودگی و افسردگی 
بالینی عائم یکس��انی دارند. کارشناس��ان با تاکید روی 
اختال فرسودگی شغلی، به کارمندان پیشنهاد می دهد 

از استراتژی های زیر استفاده کنند: 
برنامه استراحت منظمی برای خود تدوین کنید

چارلز دیکنز، نویسنده کتاب سرود کریسمس، عادات 
سخت گیرانه ای در هنگام نوشتن برای خود اتخاذ کرده 
بود. او کار خود را هر روز صبح ساعت 9 آغاز می کرد و تا 
دو بعدازظهر به اتمام می رس��اند؛ همان ساعتی که اقدام 
به پیاده روی س��ه س��اعته در حومه شهر لندن می کرد. 
ای��ن طور گفته می ش��ود ک��ه پی��اده روی او الهام بخش 
تصاویر بی نظیری بود که در داس��تان های خود به تصویر 
می کش��ید.  ش��ما هم لیس��تی از دو تا چهار کار مهم تر 
برای خود تهیه کنید و روی آنها متمرکز ش��وید. بعد از 
هر 90 دقیقه کار کمی به خود اس��تراحت دهید. برنامه 
منظم کار و اس��تراحت، کارایی ش��ما را نسبت به زمانی 
که روی چند پروژه مختلف کار می کنید و تنها زمانی به 
س��راغ استراحت می روید که دیگر هیچ انرژی ای نداشته 
باش��ید، باالتر می برد.  نباید به خاطر استراحت منظم و 
پی در پی احس��اس ناراحتی کنید. نیاز نیست شما هم به 
دنبال پیاده روی سه س��اعته باشید، اما کمی استراحت 
به ش��ما کم��ک می کند تا تعادل می��ان کار و زندگی را 

بهتر حفظ کنید. 
به صدای درونی خود گوش کنید

ش��ما واکنش بدن تان را نس��بت به کاری که در حال 
انجام آن هستید، احساس می کنید. هرچقدر سعی کنید 
این احس��اس را نادیده بگیرید یا آن را بخشی از استرس 
روزمره خود تلقی کنی��د، چیزی تغییر نمی کند؛ اما اگر 
به ص��دای درونی خود گوش دهید و روی آنچه در حال 
رخ دادن اس��ت تمرکز کنید، ب��ه احتمال زیاد می توانید 
در مس��یر درست قرار گیرید.  داش��تن یادداشت صوتی 
روزانه روی گوشی موبایل، کمک زیادی به شما می کند. 
هر روز صبح به طور خصوصی، هر آنچه را در اطراف تان 
می گ��ذرد با صدای خود ضبط کنی��د. در نتیجه متوجه 
می ش��وید چه وقتی از عبارت های منفی اس��تفاده کنید 
و در نهای��ت خ��ود را بهتر درک می کنی��د و تصمیمات 

هوشمندانه تری اتخاذ می کنید. 
با زبان دیگری حرف بزنید

آی��ا تمام کلمات��ی که به زبان می آوری��د و افکاری که 
از ذهن تان گذر می کند، مثبت و انگیزه بخش هس��تند؟ 
جدیدترین مطالعات حاکی از آن اس��ت، جمات منفی 
چون »نه«، »نمی توانم انجام دهم«، »موفق نمی ش��وم« 
سبب می شود مغز هورمون استرس بیشتری ترشح کند. 
حت��ی واژه های منفی نیز می توان��د روی زندگی ما تاثیر 
منفی بگذارد.  زمانی که متوجه می شوید تمرکزتان روی 
افکار و جمات منفی اس��ت، از طریق یک راه حل کاما 
معکوس، نگرش خ��ود را تغییر دهید. برای مثال، جمله 
»من به قدر کافی قوی/باهوش/خوب نیس��تم که بتوانم 
ای��ن کار را انجام دهم«، این جمله را بگویید: »من تمام 
تاش��م را می کنم و کنترل کارها را به دست می گیرم.« 
حتی بهتر اس��ت از راه حل دیگری در کنار جمله مثبت 

تاکیدی، استفاده کنید. 
ارتباط و تعامل بهتری برقرار کنید

دکتر اما س��پاال وقتی به دنبال تحقیقاتی برای تالیف 
کت��اب »چطور به کم��ک علم ش��ادمانی، س��ریع تر به 
موفقیت دس��ت یابیم« بود، دریافت تقریبا بیشتر نیروی 
کار، دچار فرس��ودگی شغلی هس��تند. براساس گزارش 
س��ازمان گالوپ، مدیریت بهتر منجر ب��ه تعهد و تعامل 
بیش��تر کارمندان می ش��ود. دکتر ماس��لچ نیز می گوید 
بیش��تر پیش نیازه��ای الزم ب��رای دوری از فرس��ودگی 

شغلی، به سازمان و شرکت وابسته است. 
اگ��ر مدیر یک ش��رکت هس��تید، به تی��م کاری برای 
دس��تیابی به اه��داف پ��اداش بدهید. برای اس��تراحت 
کارمن��دان برنامه ریزی کنید و به ه��ر کارمند وظیفه ای 
محول کنید که هم راستا با تخصص اوست؛ بدین ترتیب 
اعتماد به نفس بیش��تری برای انجام آن وظیفه خواهید 
داش��ت. باید بتوانید اعضای تی��م را به ارتباط با یکدیگر 

تشویق کنید. 
اگ��ر در تی��م مدیریت��ی نیس��تید، باز ه��م می توانید 
راهی برای بهبود ارتباطات خود پیدا کنید. یک ش��بکه 
ارتباطات حرفه ای در اطراف خود تشکیل دهید. هر روز 
گامی برای نزدیک ش��دن به اهداف تان بردارید و بدانید 
کنت��رل اقدامات خود را در دس��ت دارید. بدون توجه به 
اینکه چ��ه اتفاقی می افتد، می توانی��د انتخاب کنید چه 

واکنشی از خود نشان دهید. 
فرس��ودگی شغلی در بیش��تر مواقع، به دلیل احساس 
ناامیدی اس��ت. همیشه باید تعادل کار و زندگی را حفظ 
کنید. فرسودگی شغلی به شما می گوید کمی دست نگه 
دارید و هر آنچه را در اطراف تان می گذرد، مورد بازبینی 
قرار دهی��د. اگر در معرض این اختال باش��ید، احتماال 
هنوز می توانید وظایف تان را به انجام برس��انید، اما اگر با 
وجود تاش برای تغییر و اجتناب از فرس��ودگی شغلی، 
باز هم همان احساس همیش��گی را دارید، شاید نیاز به 
کمک های بیش��تری داشته باشید؛ یا شاید هم اصا این 
شغل برایتان مناسب نیست. پس به دنبال راه حل باشید 

و به سامتی خود توجه بیشتری نشان دهید. 
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ایالن ماسک از سفرهای یک دالری و 
500 کیلومتر بر ساعتی در تونل های 

بورینگ کمپانی می گوید
 The Boring Company Information رویداد
Session برگزار ش��د و در جریان آن، ایان ماس��ک و 
استیو دیویس، مدیر پروژه های بورینگ کمپانی جزییات 
مرب��وط به چش��م انداز خود برای ش��بکه ای از تونل های 
زیرزمینی که مش��کل ترافیک را در شهرهای بزرگ حل 

می کنند شرح دادند. 
به گزارش دیجیاتو، ماسک در بخشی از این کنفرانس 
گفت: »م��ا نمی گوییم که این روش، تنها راهکار موجود 
]برای حل مش��کل ترافیک در ش��هرهای بزرگ[ است« 
ام��ا وی به صورت خ��اص ایده تاکس��ی های پرنده را که 
ش��رکت هایی مثل بوئینگ و اوبر درب��اره آن رویاپردازی 
می کنند ب��ه خاطر ایجاد نوی��ز و خطرآفرینی، ناکارآمد 

دانست. 
مت��رو  توییت ه��ای  از  یک��ی  ماس��ک  گذش��ته  روز 
لس آنجلس را ری توییت کرد که در آن گفته ش��ده بود 
هماهنگی های��ی برای آزمایش های پی��ش روی بورینگ 
کمپان��ی انجام ش��ده و ای��ن دو س��ازمان، از این پس با 

یکدیگر »شریک« خواهند بود. 
بس��یاری از سواالت مربوط به طرح لوپ داخل شهری 
ماس��ک تا به ام��روز در ویدیوهای مفهومی پاس��خ داده 
ش��ده اند، اما وی می گوید که ب��رای دریافت هزینه یک 
دالری به ازای هر س��فر برنامه ریزی کرده و تا سقف 16 
نفر به صورت همزمان قادر به سفر داخل شهری از طریق 

تیوب های داخل این تونل ها خواهند بود. 

یک��ی از چالش ه��ای فعل��ی بورینگ کمپان��ی، حفر 
تونل های��ی اس��ت که بای��د به ای��ن طرح جام��ه عمل 
بپوش��انند. اگرچ��ه حفاری تونل زیر مقر اصلی ش��رکت 
اسپیس اکس با سرعت نس��بتا خوبی انجام شد، ماسک 
می خواهد سرعت کار را باالتر ببرد. تیم بورینگ کمپانی 
در ح��ال حاضر قادر به حفر 4.8 متر بر س��اعت اس��ت، 
اما ماس��ک می گوید باید سرعت حفاری به 480 متر بر 

ساعت برسد. 
یکی از مسائلی که باعث کاهش سرعت حفر می شود، 
توق��ف دریل ها برای تقویت تون��ل، به جای دریل مداوم 
اس��ت. تخلیه خاک هم مس��ئله دیگری است که سرعت 
کار را کاه��ش می دهد. بورین��گ کمپانی از همین حاال 
روی راهکارهای��ی برای حل این دو چالش کار می کند و 
ماسک مجددا گفت که احتمال فروش لگوهایی در اندازه 

آجرهای واقعی وجود دارد. 
بورین��گ کمپانی تا این لحظ��ه در آزمایش های خود 
به س��رعت چند صد کیلومتر بر س��اعت دست یافته، اما 
ماسک به دنبال تیوب های هایپرلوپی است که با سرعتی 
نزدیک به 500 کیلومتر بر ساعت حرکت می کنند؛ برای 
مقایس��ه، بیشینه سرعت در آزمایش ها، 241 کیلومتر بر 
س��اعت بوده است. با این حال نگرانی اصلی، دستیابی به 
سرعتی است که برای اشخاص داخل تیوب ها آزاردهنده 

نباشد. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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