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پیامک های بانکی با وعده نرخ سود باال

 افزایش غیررسمی
سود سپرده های بانکی؟

این روزها با نزدیک ش��دن به سررس��ید س��پرده های یکساله، مش��تریان برخی بانک ها پیامکی را با این مضمون 
دریافت کرده اند که س��پرده های آنها با همان نرخ پیش��ین برای یکس��ال دیگر تمدید می شود. بانک مرکزی اوایل 
شهریورماه پارسال طرح الزام بانک ها برای رعایت نرخ سود مصوب 15درصدی شورای پول و اعتبار را اجرایی کرد...

دولت آماده اصالح 
سیاست های اقتصادی است

 جهانگیری: اروپایی ها
متعهد به جبران شده اند
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3 راهکار ادامه حیات قطعه سازان

تزریق دالر 7900 تومانی به بازار ثانویه

15 سایت آموزشی که باید سری به آنها بزنید
هیچ چیز عملی تر از یک نظریه خوب نیست

چگونگی تبدیل کسب وکار به یک شرکت رسانه ای
4راهکار برای افزایش تاثیرگذاری تصاویر در کسب وکار

اعتماد به برند بیشتر از محبوبیت اهمیت دارد
عوامل کلیدی برای ساخت داستان گویی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آمازون با خرید سینماهای لندمارک
گروه سینمایی راه اندازی می  کند

5
بـاز هم یک رکوردشـکنی دیگـر در بورس تهـران به ثبت 

رسـید، تا مرداد طالیی بازار سهام بیش از گذشته 
درخشان باشد. بر همین اساس، در حالی که هنوز...

بازدهی شاخص کل از ابتدای سال به 40درصد رسید

 ناتمامی رکوردشکنی ها
در بورس تهران

نگــاه

 بیانیه اتاق ایران
 درباره پیوستن

FATF به گروه کاری
نمایندگان  هی��ات  اعض��ای 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران در نشست روز 
گذشته خود با صدور بیانیه ای 
بر ضرورت مبارزه با پولش��ویی 
تاکید کردن��د. به گزارش مهر، 
اعضای هی��ات نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن و 
کشاورزی ایران در نشست روز 
گذشته خود با صدور بیانیه ای 
ب��ر ضرورت پیوس��تن ایران به 
گ��روه کاری اق��دام مالی برای 
تاکی��د   )FATF( پولش��ویی 
کردند. فعاالن بخش خصوصی 
در بیانی��ه خ��ود پایبن��دی به 
اصول FATF و پذیرفته شدن 
در آن را نش��انه ای برای دیگر 
کشورها دانس��ته اند تا بپذیرند 
مراودات مالی با ایران، پرخطر 

نیست.
مت��ن کامل بیانیه به ش��رح 

زیر است:
تسهیل،  علت  به  پولش��ویی 
کم��ک  و  تقوی��ت  تش��ویق، 
فعالیت ه��ای  اس��تمرار  ب��ه 
غیرقانون��ی، پدی��ده ای مذموم 
اس��ت. پولشویی س��بب آلوده 
شدن و بی  ثباتی بازارهای مالی 
و بی اعتباری کشورها در عرصه 
بین المللی می ش��ود. همچنین 

تاثیر منفی  به دلی��ل 
3که بر رقابت آزاد...
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بازار ارز دیروز را هم با روندی کاهش��ی شروع کرد و قیمت دالر به 1۰ 
هزار و ۳۷۰ تومان در آخرین معامالت رسید.

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه قیمت دالر در روز سه شنبه هفته گذشته 
به یکباره از حدود 1۰ هزار و 5۰۰ تا 1۰ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته 
بود، در ادامه در روندی نزولی قرار گرفت و از ابتدای هفته نیز کاهشی بود. 
دالر دیروز )یکشنبه( در بازار آزاد با نوسانی رو به پایین تا 1۰ هزار و ۳۷۰ 
تومان کاهش قیمت داش��ت و یورو که در هفت��ه اخیر تا 1۲هزار و ۴۰۰ 
تومان رسیده بود تا 1۲هزار و 1۰۰تومان معامله شد. البته این نرخی است 
که صرافی ها در معامالت آزاد و آنچه که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی 

تعیین نشده، مورد معامله قرار داده اند.
این در حالی است که از 1۷ مردادماه و با اجرایی شدن بسته جدید ارزی 
صرافی ها موظف ش��دند تا فقط برای ۲۳ مورد خدماتی ارز بفروشند که 
قیمت آن نیز قرار بود با یک درصد باالتر از نرخ بازار ثانویه تعیین شود، اما 

آنچه که در بازار مشاهده می شود، نرخ هایی است که با معامالت آزاد تنها 
حدود 1۰۰ تومان و حتی کمتر تفاوت داشته و نرخ معامالت در چارچوب 
قوانینی که باید برای آنها مدارک الزم ارائه ش��ود، با نرخ آزاد بازار برابری 
می کند. به طوری که متقاضیان دریافت ارز مس��افرتی و یا دانش��جویی، 
درمانی و . . . می توانند با ارائه مدرک خود ارز را از صرافی هایی که اکنون 

نسبت به فروش اقدام کرده اند، دریافت کنند.
در معامالت دیروز قیمت دالر در صرافی ها برای ارزهای خدماتی حدود 
1۰ هزار و ۲5۰ خرید و 1۰هزار و ۳5۰ تومان فروش بود. همچنین یورو 
تا 11 هزار و ۹۰۰ تومان خرید و 1۲ هزار تومان فروش رفت. بازار دیروز 
جریان نس��بتا آرامی را پشت سر گذاشت و به گفته فعاالن بازار معامالت 
زیادی در آن انجام نش��ده اس��ت. در روزهای گذشته نیز صرافان عنوان 
کردند که فعال کاهش تقاضا به ویژه برای سفر عاملی برای کاهش تقاضای 

خرید بوده است.

معاون اول رئیس جمهوری گفت که آمادگی الزم برای اصالح مس��تمر 
سیاست های اقتصادی دولت وجود دارد تا با تقویت نقاط قوت سیاست ها و 
برطرف کردن نقاط ضعف بر کارآمدی برنامه های اقتصادی دولت بیفزاییم.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، »اسحاق 
جهانگیری« در نشست با گروهی از اقتصاددانان جوان افزود: اداره مطلوب 
کش��ور و جلوگیری از آس��یب رس��یدن به زندگی مردم در شرایط تحریم 
مهم ترین اولویت دولت است و باید با ایجاد ساز و کارهای کارآمد برای اداره 
کشور به نحوی عمل کنیم که زندگی مردم و فعالیت بنگاه های اقتصادی 
دچار آسیب نشود. وی با یادآوری این که آمریکایی ها با ایجاد اتاق فکر برای 
اعم��ال تحریم علیه ایران اقدام کردند، بر لزوم برنامه ریزی دقیق و واکنش 
به موق��ع برای مهار تحریم ها تاکید ک��رد. وی افزود: باید در مقابل اقدامات 
آمریکا برنامه هایی را به اجرا بگذاریم که کمترین فش��ار و آس��یب بر اقشار 

مختلف جامعه به ویژه طبقات ضعیف وارد شود.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیان این که دولت از نقد عالمانه 
و کارشناسی سیاست های اقتصادی خود استقبال می کند، تاکید کرد: من به 
عنوان معاون اول رئیس جمهوری باید از سیاست های دولت حمایت کنم، 
در عین حال آمادگی الزم برای اصالح مستمر سیاست های اقتصادی دولت 
وجود دارد تا با تقویت نقاط قوت سیاست ها و برطرف کردن نقاط ضعف بر 

کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت بیفزاییم.
جهانگیری از کارشناسان اقتصادی حاضر در جلسه خواست با به کارگیری 
همه توان و ظرفیت علمی خود راهکارهای عملی و قابل اجرا و عملیاتی در 
جهت مهار تحریم ها و اداره هرچه بهتر کشور را تدوین کنند و راهکارهای 

پیشنهادی برای مدیریت کشور در شرایط تحریم را به دولت ارائه دهند.
در این جلسه که دبیر هیات دولت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
نیز حضور داشتند، برخی از راهکارها برای مهار تحریم و کاهش آثار منفی 

آن بر اقتصاد کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

از بازار ارز چه خبر؟

دولت آماده اصالح سیاست های اقتصادی است



نایب رئیس ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس از تزریق دالر 
۷۹۰۰ تومانی، به بازار ثانویه ارز خبر داد.

جعفر ربیع��ی، نایب رئیس ش��رکت صنایع پتروش��یمی و مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
عرضه ارز پتروش��یمی ها در بازار ثانویه و س��امانه نیم��ا، اظهار کرد: از 
زمان راه اندازی س��امانه نیما و بازار ثانویه طبق تصمیم دولت به منظور 
ورود ارز پتروش��یمی ها، ش��رکت های پتروش��یمی به عنوان بزرگ ترین 
عرضه کننده غیرنفتی در بازار ارز حضور داش��تند به طور مش��خص در 
حدود ۴ ماهه اول س��ال بیش از ۲میلیارد دالر ارز توسط پتروشیمی ها 
در بازار تزریق ش��د، بیش��تر این مبلغ مختص زمانی بود که ارز مبلغی 
ح��دود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان داش��ت و هنوز بحث ب��ازار ثانویه به میان 

نیامده بود.
وی ادامه داد: به علت تصمیم دولت، ش��رکت های پتروش��یمی تمام 

ارزی که داشتند را در بازار عرضه کردند.
مدیرعام��ل هلدین��گ خلیج فارس با بی��ان اینکه همه ش��رکت های 
پتروشیمی هم اکنون در بازار ثانویه فعالند، افزود: در مدت زمان فعالیت 
چهار ماهه خود در س��امانه نیما براس��اس دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، 
هلدینگ خلیج ف��ارس یک و نیم میلیارد دالر ارز ب��ه بازار عرضه کرده 

است.
وی گفت: در یک هفته گذشته و با آغاز به کار فعالیت در بازار ثانویه 
هلدینگ خلیج فارس در مجموع 5۰۰ میلیون درهم به بازار عرضه کرده 

است.
 نایب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد: افرادی 
که بخش پتروش��یمی را به صورت عموم��ی متهم به عدم عرضه ارز در 
ب��ازار می کنند و یا بر ای��ن باورند که مجموعه م��ا ارز حاصل از فروش 
محصوالت خود را با قیمت های باالتر و خارج از سیس��تم به بازار تزریق 

کرده  است  مدارک خود را به مراجع نظارتی ارائه دهند.
ربیعی ادامه داد: اگر یک ش��رکت پتروش��یمی مرتکب این کار ش��ده 
باشد خود آن شرکت باید مورد مواخذه قرار گیرد. هلدینگ خلیج فارس 
به عنوان بزرگ ترین پتروشیمی کشور ارز خود را در سامانه نیما و بازار 

ثانویه عرضه کرده است.
وزارت نفت تعیین کننده نرخ خوراک است

مدیرعامل هلدین��گ خلیج فارس درباره احتم��ال تغییر نرخ خوراک 
گف��ت: این موضوع را بای��د از مجموعه وزارت نفت جویا ش��د، چرا که 
ش��رکت های پتروش��یمی خریدار خوراک ب��وده و مجموعه وزارت نفت 

فروشنده آن است.
وی ادامه داد: هر قیمتی که برای ما در نظر گرفته شود از آن تبعیت 
خواهیم کرد، براس��اس آخری��ن مصوبه هیات دول��ت در زمانی که ارز 
۴۲۰۰ تومان بود قیمت ارز خوراک پتروش��یمی ها ۳ هزار و 8۰۰تومان 

تعیین شد، این مصوبه همچنان معتبر است و تاکنون مصوبه دیگری به 
جای آن به ما ابالغ نشده است.

ربیع��ی درباره چگونگ��ی تعیین نرخ خوراک به مبل��غ ۳هزار و 8۰۰ 
تومان گفت: وقتی نرخ خوراک و نرخ فروش محصول یکی باشند حاشیه 
سود بعضی از ش��رکت های پتروشیمی بسیار بسیار پایین می آید و آنها 
به ش��دت ضرر می کنند از این رو ش��رکت های پتروش��یمی گزارشی با 
محاس��بات و اعداد و ارقام مورد نظر در این زمینه به وزارت نفت ارسال 
کردن��د، پس از آن دولت به این جمع بندی رس��ید ک��ه برای کمک به 
ش��رکت های پتروشیمی که حاشیه سود کمی داشته و در بورس حضور 
دارند و به علت جلوگیری از اثرگذاری منفی آنها در بورس، نرخ خوراک 

۳ هزار و 8۰۰ تومان در نظر گرفته شد.
عرضه ارز پتروشیمی ها با قیمت 7 هزار و 900تومان در بازار ثانویه

 نائب رئیس ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس درباره آخرین 
قیمت عرضه ارز پتروش��یمی ها در بازار ثانوی��ه گفت: آخرین عرضه در 
بازار ثانویه براساس دالر ۷هزار و ۹۰۰ تومانی بود، به عبارتی یورو، دالر 
و درهم را براساس دالر ۷ هزار و ۹۰۰ تومانی در بازار عرضه کردیم، هم 
در زمانی که شرکت های پتروشیمی ارز خود را در سامانه نیما براساس 
دالر ۴ ه��زار تومانی عرض��ه می کردند و هم اکنون که قیمت براس��اس 
عرضه و تقاضاس��ت به محض این که معامله انجام می ش��ود ریال آن به 
طور دقیق به حساب پتروشیمی ها واریز می شود و بعد از آن جابه جایی 

ارز صورت می گیرد.
وی گفت: خارج از س��امانه نیم��ا هیچ معامله ای انجام نمی ش��ود، از 
آنجایی که اکنون در س��امانه نیما عرضه و تقاضا حاکم است این امکان 
وجود دارد که براس��اس نوس��انات ارز اگر خریداری وجود نداشته باشد 
مجبور به پایین  آوردن قیمت ها ش��ویم تا ارزمان را بفروش��یم؛ این فضا 

هم مانند فضای بورس است.
سه تقاضای پتروشیمی ها برای ساماندهی تقاضا در بورس

ربیعی گفت: تقاضایی که اکنون برای محصوالت پتروشیمی در بورس 
کاال وجود دارد در حقیقت تقاضای واقعی نیست چرا که نسبت به سال 
گذش��ته میزان تقاضاها در حالی سه برابر شده است که میزان تولیدات 

پایین دستی هم تراز با آن نیست.
وی ادامه داد:  این فاصله و این ناهمخوانی ناشی از آن است که عده ای 
از فاصله قیمت بازار آزاد و بازار رسمی در آن زمان که نرخ دالر ۴ هزار 
و ۲۰۰توم��ان بود سوءاس��تفاده کردند و به عناوی��ن مختلف به عنوان 
متقاض��ی در بازار بورس اقدام به خرید کاال با نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومانی 
می کردند و پس از آن همان محصول را با قیمت باالتر به مصرف کننده 

واقعی می فروختند.
 نایب رئیس ش��رکت  صنایع پتروش��یمی خلیج فارس اضافه کرد: به 
طور مثال در مورد مواد اولیه بطری آب و روغن، متوسط فروش کاالی 

م��ا در بورس در چهار ماهه اول امس��ال کیلویی 6 ه��زار تومان بود، اما 
ای��ن محصول ب��ه قیمت ۲۰ هزار تومان به دس��ت مصرف کننده واقعی 
می رسید، این فاصله   نه به جیب مصرف کننده واقعی رفته و نه به جیب 

عرضه کننده مواد اولیه یعنی شرکت های پتروشیمی!
ربیع��ی بیان ک��رد: این چالش را ب��ه دولت منتقل کردی��م و از آنها 
خواستیم که تدابیری بیندیشد تا متقاضیان واقعی در بورس کاال امکان 
خرید داشته باشند، همچنین از قوه مجریه درخواست کردیم که اجازه 
ندهد کس��انی که از بورس خری��د می کنند به صادرات آن بپردازند چرا 

که معتقدیم صادرکننده فقط باید خود تولیدکننده باشد.
وی اضافه کرد: بس��یاری از خریداران حاضر در بورس کاال که واقعی 
هم نبودند با اعمال تغییرات جزئی بر روی محصول از مبادی رسمی و با 
دالر آزاد اقدام به صادرات رسمی آن محصول می کردند که این موضوع 

چالش هایی را برای خریدار واقعی و حتی خود ما ایجاد کرده است.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس درباره سومین درخواست شرکت های 
پتروش��یمی برای س��اماندهی وضعیت عرضه محصوالت در بورس کاال 
گفت: از دولت خواس��ته ایم تا به ما اجازه دهد با متقاضیان واقعی مواد 
اولیه در بازار به طور مس��تقیم و براس��اس نرخ واقعی موجود در بورس 

قرارداد ببندیم.
ربیعی ادامه داد: اگر دولت با س��ه درخواست ما موافقت کند خریدار 
واقعی مش��خص ش��ده و متضرر نخواهد ش��د همچنین پ��ای دالالن و 

واسطه ها در بازار آزاد قطع خواهد شد.
وی گف��ت: وزرای نفت و صنعت ، معدن و تجارت در حال بررس��ی و 

پیگیری سه درخواست ما هستند.
واگذاری پروژه های باالدستی و NGL به شرکت های پتروشیمی

وی از موافق��ت وزارت نف��ت برای ورود ش��رکت های پتروش��یمی به 
پروژه ه��ای باالدس��تی تأمین کننده خ��وراک پتروش��یمی ها خبر داد و 
گفت: اخیرا براس��اس ابالغ بخش��نامه وزارت نفت به شرکت ملی نفت، 
تمام پروژه های باالدس��تی و NGL که می توانند خوراک پتروش��یمی 
را تامی��ن کنند به ش��رکت های پتروش��یمی واگذار خواهد ش��د. پروژه 
پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس و طرح یادآوران خلیج فارس که به طرح 

NGL۳۲۰۰ معروف است از جمله آنهاست.
فروش و صادرات پتروشیمی با بازگشت تحریم ها به قوت خود 

باقی است
ربیع��ی گفت: تولی��د، فروش و صادرات ش��رکت های پتروش��یمی با 
بازگش��ت تحریم ها به هر طریقی ادامه خواه��د یافت، همانطور که بعد 
از برج��ام ارتب��اط بانکی برقرار نش��د و ما در همان زمان نیز براس��اس 
پروتکل خود به فروش و صادرات محصوالت مان ادامه دادیم با بازگشت 
تحریم ها نیز نه تنها توقفی در فرآیند کاری خود نخواهیم داشت بلکه با 

قوت بیشتری به کار خود ادامه می دهیم.

ش��رکت اسپانیایی »اسپرونکو اینترنشنال« که در بخش خدمات نفت 
و گاز تخص��ص دارد، اعالم کرد ب��ا وجود اقدامات خصمان��ه آمریکا به 

فعالیت در ایران ادامه می دهد.
ب��ه گزارش ایس��نا، کارلوس تول��دو، یکی از مقامات این ش��رکت در 
مصاحب��ه ب��ا خبرگزاری اس��پوتنیک گفت: ما فعالیت خود را در س��ال 
۲۰1۳ ک��ه تحریم ه��ای همه جانبه به خصوص از جان��ب اتحادیه اروپا 
و آمری��کا علیه ایران وضع ش��ده بود، آغاز کردی��م. وی در ادامه افزود: 

ای��ن ش��رکت در بازار ایران رقیبی نداش��ت که باعث ش��د در این بازار 
بماند. با این حال این شرکت در سال ۲۰15 با رقابت فزاینده ای مواجه 
ش��د و زمانی که تحریم های ضدایرانی برداشته شد، فعالیت های خود را 
در ایران به حداقل رس��اند. کارلوس تولدو گف��ت: اکنون ما قصد داریم 
فعالیت های مان را در سطح باالتری از سر بگیریم. تاکنون اتحادیه اروپا 
ایران را هدف تحریم قرار نداده اس��ت و آنچه آمریکا می گوید مش��کل 
این کشور است نه ما. این مدیر اسپانیایی اظهار کرد: شرکت »اسپرونکو 

اینترنش��نال« تاکنون تهدیدی دریافت نکرده و اگر هم چنین بود، آنها 
را نادی��ده می گرفت. اتحادیه اروپا وعده داده اس��ت در برابر تحریم های 
آمریکا ایس��تادگی کرده و با اجرای قانون بازدارنده که به ش��رکت های 
اروپای��ی اجازه می دهد تحریم های آمریکا علی��ه ایران را رعایت نکنند، 
از تهران حمایت کند. مرحله اول اقدامات ضدایرانی واش��نگتن اخیرا به 
اجرا گذاشته شد و مرحله دوم که شامل تحریم های نفتی است در اوایل 

نوامبر اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت که در حال حاضر برنامه ای 
برای افزایش قیمت برق در دس��تور کار دولت قرار ندارد، اما براس��اس 
تمهیدات در نظر گرفته ش��ده، برای مشترکان پرمصرف جریمه در نظر 
گرفته ای��م. همایون حائری در گفت و گو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه یکی 
از راهکارهای مدیریت مصرف کنترل مش��ترکان پرمصرف است، اظهار 
کرد: برای این مهم برنامه جریمه مش��ترکان پرمصرف در دس��تور کار 

ق��رار گرفته ک��ه نهایتا تا یکی دو ماه آینده این طرح آغاز خواهد ش��د. 
وی درخص��وص تاثیر تحریم های جدید بر صنعت برق عنوان کرد: تمام 
ت��الش دس��ت اندرکاران حوزه این صنعت این اس��ت ک��ه کوچک ترین 
مشکلی برای صنعت برق کش��ور به وجود نیاید. البته این مهم نیازمند 
همکاری مشترکان اس��ت که امیدواریم این همکاری نسبت به گذشته 
افزایش بیش��تری پیدا کند. در همین رابطه، رضا اردکانیان - وزیر نیرو، 

نیز  چندی پیش اعالم کرد که تعرفه مناس��بی برای پرمصرف های آب 
و برق ب��ه دولت ارائه می کنیم؛ چراکه حدود 8۰درصد مصرف کنندگان 
ب��رق در ح��د الگوی تعریف ش��ده یا زی��ر آن مص��رف می کنند و هیچ 
مش��کلی ندارند ولی در همین شرایط ، پرمصرف هایی داریم که نباید از 
تعرفه های پایین برخوردار باش��ند،  بنابراین اصالح قیمت به عنوان یک 

ابزار برای اصالح روند پرمصرف ها کمک کننده خواهد بود.

نایب رئیس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

تزریق دالر 7900 تومانی به بازار ثانویه

شرکت نفتی اسپانیایی به فعالیت در ایران ادامه می دهد

آغاز جریمه مشترکان پرمصرف برق از یکی دو ماه دیگر

یادداشت

غالمحسین شافعی در سی ونهمین نشست هیات نمایندگان 
اتاق ایران

تصمیم های عجوالنه بدون توجه به نظرات 
بخش خصوصی، کمک به تحریم هاست

غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق ایران طی س��خنرانی در سی و نهمین 
نشس��ت هیات نمایندگان ات��اق ایران بر ضرورت بهره گی��ری از ظرفیت های 
بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و اجرای آن ها تاکید کرد. به اعتقاد رئیس 
پارلمان بخش خصوصی دولت نباید از بخش خصوصی انتظار سرمایه گذاری و 
اشتغال داشته باشد در حالی که به نظرات این بخش در روند تصمیم سازی ها 
توجه ندارد. مشروح سخنرانی غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران را در ادامه 

می خوانید:
بیش از س��ه دهه اس��ت که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کش��ور گرفته 
نش��ده است. سال هاس��ت که در کشور ش��اهد این واقعیت هستیم که روند 
اتخاذ تصمیمات صحیح برای توس��عه و پیش��رفت اقتصادی کشور به تعویق 
افتاد یا بس��یار کند صورت می گیرد. به گونه ای که با تعلل فراگیر در این نوع 
تصمیم گیری ها، روبه رو هستیم. حتی در برخی مقاطع شاهدیم که تصمیماتی 
وارونه در جهت عملکرد توس��عه کشور گرفته می شود. بعد از جنگ، دولت ها 
همواره از طریق سیاست های س��طحی و کوته نگرانه خواهان نشان دادن این 
موضوع بودند که کش��ور در حال پیشرفت اقتصادی است. به عبارتی بیش از 
س��ه دهه است که دولت ها به جای اقداماتی واقعی برای دستیابی به توسعه و 
پیشرفت در کشور صرفا ژست های توسعه خواهی و حمایت از بخش خصوصی 
و تولید را می گیرند، اما به  غیر از این گونه ژست ها، آنچه سال ها جای تصمیمات 
صحیح را به جای توسعه کشور گرفته است، سوءاستفاده گسترده از مفاهیم و 

واژه هایی است که می تواند توسعه اقتصادی را در کشور محقق کند.
از واژه های خصوصی سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور که با 
به اصطالح اجرا کردن این موارد، نه تنها به س��وی توسعه حرکت نکردیم، بلکه 
موجبات عقبگرد در توس��عه اقتصادی کش��ور را فراه��م کرده ایم. برای نمونه 
سال هاست که اصالح سیاست های مالیاتی با تعلل دولت های مختلف روبه رو 
اس��ت. بدون ایجاد سازوکار اخذ مالیات از فعالیت های نامولد و ضد توسعه ای 
کشور، سال هاس��ت که تمرکز دولت برای اخذ مالیات از فعالیت های تولیدی 
معطوف شده است. عدم  اصالح سیاست های مالیاتی در کشور در طول بیش از 
سه دهه گذشته و وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی در کنار عدم التزام 
واقعی دولت  ها به بخش های تولیدی، موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون 
هدایت صحیح این منابع به سوی تولید شده است. به طوری که امروز نتایج این 

رشد نقدینگی بر تالطمات بازار به خوبی مشاهده می شود.
تا زمانی که چاره اساس��ی برای اصالح سیاس��ت های مالیاتی، سالم سازی 
درآمدهای دولت و تراز پرداخت ها از طریق تقویت بخش های تولیدی، صادرات 
محصوالت، کنترل سیاست های پولی و نقدینگی در کشور اندیشیده نشود، باید 
منتظر شوک های ارزی، سقوط پیوسته ارزش پول ملی، سیاست های تک نرخی 
کردن نرخ ارز و پس  از آن شکست این سیاست ها در کشور باشیم. درآمدهای 
عظیم نفتی و فس��اد گس��ترده موجود در آن منجر به پیدایش مافیای نامولد 
قدرتمندی در کش��ور شده است که همه چیز را به تسخیر خود درآورده است 
و شاهدیم که تصمیم گیران با تعلل فراگیر در انجام اصطالحات ساختاری به 
کارگزار و متحد اصلی این بخش تبدیل  ش��ده اند و ما ش��اهد اقدامات سازنده 
درخصوص مبارزه با این گروه نیس��تیم. مقام معظم رهبری در طول سه دهه 
گذشته دائماً در بیانات خود بر مبارزه با فساد تأکید داشته اند. به گونه ای که در 
سخنرانی های متعدد خود همواره آن را به اژدهای هفت سر تشبیه کرده اند و 

فساد مالی را مانند سرطان و خوره می دانند که باید با آن مبارزه کرد.
با توجه به فرمایشات رهبری اعتقاد این است کسانی که از اجرای شفافیت 
و اصالح��ات در اقتصاد ممانعت به عمل می آورند موجب گس��تردگی فس��اد 
می شوند و با عدم اجرای تصمیمات به موقع جلوی پیشرفت و توسعه اقتصادی 
کش��ور را می گیرند کسانی هستند که آب بر آسیاب دشمن می ریزند و عماًل 
در زمین آن ها بازی می کنند. رانت و فس��اد خطر از دست رفتن سرمایه های 
اجتماعی را به دنبال دارد. فساد سازمانی باعث می شود تا تجمل گرایی تبدیل 
به قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترده شود. این 
احساس فقر خطرناک تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع فقرا منابع کشور 
به سمت تولید کاالهای ضروری نخواهد رفت و قیمت ها افزایش خواهد یافت 
و فقر نس��بی شدید و شدیدتر خواهد ش��د. ما در زمان جنگ تحمیلی منابع 
کافی و الزم را در اختیار نداشتیم و تحریم بودیم، اما شاهد نابرابری این چنینی 
در جامعه نبودیم و از احساس امنیت نیز برخوردار بودیم. مهم تر اینکه بخش 
بزرگ تری از جامعه در سیاس��ت گذاری ها و حرکت های اجتماعی مش��ارکت 
داش��تند. جس��ت وجوی راهکارهایی ب��رای دور زدن تحریم ه��ا با هدف های 
غیرخیرخواهانه درواقع به فرصتی بی نظیر برای رانت خواری، قاچاق رس��می، 
اختالس و رشوه خواری تبدیل  شده است و بیم آن می رود که در شرایط پیش 
رو فرصت برای کاسبان تحریم فراهم شود. این هشداری است که باید بسیار 
جدی گرفته ش��ود. تاکنون فرصت های بسیاری برای اصالح و بهبود از دست 
 داده ای��م، به گونه ای که نفس های اقتصاد به ش��ماره افتاده اس��ت، اما در حال 
حاضر همچنان باوجود پتانسیل های بالقوه ای که وجود دارد هم از لحاظ نیروی 
انس��انی و هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، معتقدیم که تصمیمات صحیح و 

به موقع امکان حل بحران های فعلی در کشور را دارد.
باید روش های ناکارآمد کنار گذاش��ته شود و با تغییر و اصالح ساختارهای 
جدید و صحیح، بازیگران اصلی برای تصمیم گیری افرادی باش��ند که از نظر 
حرفه ای مورد تایید هس��تند چراکه هم مشکالت شناخته شده هستند و هم 
راه حل ه��ا. توجه به بخش خصوصی و مش��ارکت این بخش به عنوان بازیگران 

اصلی در عرصه اقتصاد و تصمیم سازی ها حائز اهمیت است.
براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار نظرخواهی کتبی از اعضای 

اتاق ها و تشکل های مربوطه یک الزام قانونی است.
در تصمیم گیری های اخیر مرتبط با سیاس��ت های ارزی ش��اهد بودیم که 
اتخاذ سیاس��ت هایی بدون توج��ه به نظرات بخش خصوص��ی، این بخش را 
دچار خس��ارت فراوانی کرده اس��ت. هرچند طی نامه  سرگشاده اتاق ایران در 
تصمیم گیری های بعدی تا حدی به نظرات توجه ش��د، اما انتظار می رفت که 
از ابتدای تصمیم گیری ها به نظرات توجه می شد. در این زمینه انتظار می رود 

رویه های گذشته اصالح شود.
متأس��فانه هنگامی که دولت از بخش خصوصی در اقتصاد کش��ور س��خن 
می گوید منظور س��رمایه گذاری این بخش و اش��تغال اس��ت، اما حضور فعال 
بخش خصوصی تنها با سرمایه گذاری و اشتغال به دست نمی آید. بلکه بخش 
خصوصی باید هم در سیاست گذاری ها و هم در تصمیم سازی و نحوه اجرای آن 
مشارکت داشته باشد. نمی شود در روند اجرای سیاست ها و سیاست گذاری ها 
ب��ه بخش خصوصی توجه نکرد و نظرات نمایندگان این بخش را جویا نش��د، 
اما خواهان س��رمایه گذاری یا ایجاد اش��تغال گس��ترده از سوی این بخش در 
اقتصاد کش��ور بود. بالطبع سیاست هایی که برآمده از نظر کارشناسان بخش 
خصوصی به عنوان مجری سیاست ها همراه با نظرات نمایندگان بخش دولتی 

باشد، می تواند سیاست های بهتر و مؤثرتری باشد.
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اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسالمی ایران اظهار 
داش��ت که اروپایی ه��ا متعهد ش��ده و اطمینان داده ان��د خروج برخی 
شرکت های خصوصی خود را از ایران با شرکت های کوچک و متوسط و 

راهکارهای پیش بینی شده، جبران کنند.
جهانگیری در حاش��یه بازدید از ایرنا، در گف��ت و گو با خبرنگار ایرنا 
و در پاس��خ به پرسش��ی درباره آخرین وضعیت بس��ته پیشنهادی اروپا 
برای حفظ برجام و تحقق خواسته های ایران تصریح کرد: برجام فرصت 
خوبی ایجاد کرده بود که هم کش��ور بتواند مس��ائلش را از نظر توس��عه 
پی��ش ببرد و هم جای��گاه بین المللی خوبی پیدا کن��د که آمریکایی ها، 

ضربه ای را با خروج خود به برجام زدند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه » تالش ما این اس��ت که از 
منافع برجام همچنان استفاده کنیم«، خاطرنشان کرد: از جهت سیاسی 
اتف��اق خوبی افتاده و آمریکایی ها تنها ش��ده و در انزوا قرار گرفته اند و 
جمهوری اس��المی ایران در موقعیتی قرار گرفته اس��ت که جز دو س��ه 

کشور، همه کشورها از مواضع ایران حمایت کرده اند.
وی ب��ا تاکی��د به اینکه »تالش ما بر این اس��ت که اقتصاد کش��ور و 
مس��ائل مردم را ب��ا تکیه بر ظرفیت ه��ای داخلی حل کنی��م«، گفت: 
کش��ور ظرفیت ه��ای زیادی دارد. هم ظرفیت  ه��ای منابع طبیعی و هم 
ظرفیت های نیروی انس��انی زیاد اس��ت و موقعیت جغرافیایی کشور نیز 
فرصت های بسیاری را به وجود آورده است، اما مهم این است که بتوانیم 

همه این ظرفیت ها را به کار بگیریم.

جهانگیری افزود: البته تالش ما بر این است که با کشورهای باقیمانده 
در برجام که پنج کشور اصلی هستند، مذاکرات را ادامه دهیم.

مع��اون اول رئیس جمهوری اظهار داش��ت: از نظر سیاس��ی تاکنون، 
آنها )کش��ورهای باقیمانده در برجام( در ای��ن فضا خوب عمل کرده اند 
و دوس��تان ما در وزارت امور خارجه و دستگاه های مختلف، از عملکرد 
سیاسی اروپا، چین و روس��یه رضایت دارند، در زمینه مسائل اقتصادی 

نیز به آنچه تاکنون عمل می شد، عمل کرده اند.
وی تصریح کرد: در بخش اقتصادی فعال در اروپا، هم در زمینه خرید 
نفت و هم در زمینه برخی مبادالت تجاری، محدودیتی به وجود نیامده 
اس��ت. البته برخی از شرکت های خصوصی مخصوصا اروپایی ها از ایران 
رفته اند که اثرش��ان تا این لحظه خیلی تعیین کننده نبوده به جز برخی 

پروژه ها و طرح هایی که قرارداد داشتیم و محدود شده است.
جهانگیری خاطرنش��ان کرد: اروپایی ها در جلس��ات ب��ه وزارت امور 
خارج��ه گفت��ه و اطمینان داده اند، همه اینها را با ش��رکت های کوچک 
و متوس��ط و راهکارهایی که پیش بینی شده اس��ت، سعی می کنند در 
مقطع��ی زمانی قبل از اینکه آمریکا بخواه��د تحریم های اصلی خودش 
را عملیاتی کند که در آبان ماه، نفت و نظام بانکی ما با تحریم از س��وی 
آمریکایی ها مواجه می ش��ود، جبران کنند و وزارت امور خارجه در حال 

پیگیری است. 
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه امیدوارم اروپایی ها بتوانند به 
تعه��دی که داده اند، عمل کنند، تاکید کرد که ما برای هر دو حال، چه 

اروپایی ها و بقیه کشورها در صحنه باقی بمانند و چه اروپایی ها نتوانند 
مشکل را حل کنند، در پی راهکارهایی هستیم که هم بتوانیم نفت خود 

را بفروشیم و هم منابع ناشی از آن را جابه جا کنیم.
با ف��رض اینکه مذاک��ره و جنگی نمی ش��ود، باید برای اداره کش��ور 

برنامه ریزی کنیم 
جهانگیری در پاس��خ به پرس��ش دیگر خبرنگار ایرن��ا مبنی بر اینکه 
تدابی��ر دولت برای اجرای سیاس��ت »نه جنگ و نه مذاکره« براس��اس 
بیانات رهبر معظم انقالب چیست؟، گفت: آمریکایی ها سعی کرده بودند 
با فضاسازی در داخل کشور، در مردم نگرانی به وجود بیاورند که جنگ 
احتم��اال اتفاق خواهد افتاد. وقت��ی مردم از زبان رهبر معظم انقالب که 
فرمانده کل نیروهای مسلح هستند، تحلیل دقیقی می شنوند که جنگ 
نیست، از این نظر خیال ش��ان راحت می شود که حداقل هیچ برنامه ای 

برای جنگ نظامی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: واقعیت این است که آمریکایی ها مسیر غلطی رفتند 
و از توافقی که بعد از سال ها مذاکره انجام گرفته، یکطرفه و بدون اینکه 
اقدامی انجام گرفته باش��د و ط��رف مقابل یعنی ایران همه تعهداتش را 
انجام داده، خارج ش��ده  اند و طبیعی اس��ت این آمریکایی ها هستند که 

باید برگردند.
مع��اون اول رئی��س جمه��وری تاکید کرد: م��ا باید با ف��رض اینکه 
مذاکره ای نمی ش��ود و جنگی نمی ش��ود، برای اداره کشور برنامه ریزی 

کنیم و در همین مسیر هم حرکت می کنیم.

جهانگیری: اروپایی ها متعهد به جبران شده اند

اگرچ��ه بخش عمده ای از ص��ادرات غیرنفتی ایران را پتروش��یمی و 
میعانات تشکیل می دهد، اما پتروشیمی ها هنوز حاضر نیستند ارز خود 

را در بازار ثانویه تمام و کمال عرضه کنند و ارائه قطره چکانی دارند.
به گزارش مهر، بیشتر از دو هفته است که دولت تصمیمات جدید ارزی 
خود را اجرا کرده اس��ت. بسته جدیدی طراحی ش��ده که در قالب آن، به 
غیر از کاالهای اساس��ی و دارو، دیگر قرار نیست که دالر ۴۲۰۰ تومانی را 
به کاالهای دیگری بدهد و در مقابل، موافقت هم کرده است که گروه های 
ارائه دهنده ارز در بازار ثانویه متنوع تر شوند و دیگر الزامی هم برای ارائه به 
نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته باشند. همین تصمیمات، بسیاری را امیدوار کرده 
عرضه کنندگان بازار ارز به حدی متنوع ش��وند که رقابت میان آنها، قیمت 
را متعادل تر کرده و قیمت دالالن را بشکند، اما تا این لحظه حداقل اگرچه 
بسته در بس��یاری از ابعاد موثر و موفق بوده است، اما هنوز نتوانسته تنوع 

عرضه کنندگان را به اندازه ای که انتظار می رفت به دنبال داشته باشد.
پتروش��یمی ها به عنوان یکی از عرضه کنندگان عمده ارز در س��امانه 
نیم��ا و نقش آفرینان در ب��ازار ثانویه، هنوز هم در جای��گاه واقعی خود 
ق��رار نگرفته اند و آنگونه ک��ه فعاالن بازار ارز می گویند، پتروش��یمی ها 
هن��وز هم قطره چکانی ارز حاص��ل از صادرات خود را در س��امانه نیما 
عرض��ه می کنند؛ البته این فقط یک ادعا اس��ت که صح��ت آن را باید 
بانک مرکزی با آمار و ارقامی که از عرضه کنندگان ارز در س��امانه نیما 

ارائ��ه می ده��د، تایید یا رد کند، اما داس��تان هرچه که باش��د، فعاالن 
بازار ارز و صرافی ها می گویند که هنوز هم آن اتفاقی که باید از س��وی 

پتروشیمی ها در بازار ارز رقم زده شود، دیده نمی شود.
آنگونه که فعاالن بازار ارز در گفت وگو با خبرنگار مهر می گویند، هنوز 
ه��م به دلی��ل فاصله جذابی که میان ارز ب��ازار ثانویه و صرافی ها وجود 
دارد، پتروش��یمی ها ترجیح می دهند همچون گذشته از طریق عواملی 
ک��ه در ب��ازار آزاد دارند، ارز حاص��ل از صادرات خ��ود را عرضه کنند، 
بنابراین همین امر مانع از حضور جدی شان در بازار ثانویه و فروش ارز با 
نرخ در محدود ۹ هزار تومانی می شود، در حالی که بازار آزاد و صرافی ها، 

هم اکنون نرخی حدود 11 هزار تومان دارد.
آنها بر این باورند که دولت باید با ابزارهای قوی تنبیهی، پتروشیمی ها 
را ب��ه خط ک��رده و ش��رایط را برای عرض��ه گس��ترده تر ارز حاصل از 
صادرات ش��ان فراه��م کند، در غیر این صورت پتروش��یمی ها به همین 
روال ادام��ه می دهن��د و به طور طبیعی، مقاومت��ی را در بازار آزاد برای 
منطقی ش��دن نرخ ارز رقم خواهن��د زد. در این میان برخی از صرافی ها 
نیز پیش��نهاد دارند که دولت، خود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها 
را تحویل بگیرد و اجازه ندهد که در سامانه نیما عرضه ای صورت گیرد؛ 
بلکه به طور مس��تقیم، کار واری��ز ارز به بانک مرکزی صورت گیرد. این 
ایده ای اس��ت که بسیاری از صرافی ها خوش��بین هستند که عبدالناصر 

همت��ی، بتوان��د آن را عملیات��ی کند. یک��ی از صراف��ان در گفت وگو با 
خبرنگار مهر می گوید: باید انتش��ار فهرست ارائه دهندگان ارز در سامانه 
نیما با میزان ارزی که عرضه کرده اند به صورت ش��فاف منتشر شود، به 
خصوص اینکه از نظر فنی، امکان این کار برای بانک مرکزی وجود دارد، 
بنابراین بهتر اس��ت که فهرست منتش��ر شود تا مشخص شود که کدام 
یک از پتروش��یمی ها، ارز حاصل از صادرات خود را در س��امانه نیما به 
ص��ورت کامل و بنا بر تعهد خود عرضه کرده اند، آنگاه به خوبی می توان 

متخلفان از تصمیمات دولت را رصد کرد.
وی می افزاید: بعید به نظر می رس��د که پتروشیمی ها مطابق با قرار و 
تعهد خود، ارز حاصل از صادرات را در بازار ثانویه عرضه کرده باش��ند، 
ضمن اینکه هنوز هم دولت قصد دارد که به آنها خوراک با ارز یارانه ای 
بدهد که به هیچ عنوان این کار جایز نیست؛ هرچند که در ظاهر ممکن 
اس��ت متن بخشنامه ها به صراحت، ارائه خوراک با نرخ ارز آزاد را تاکید 

کرده باشد.
به هر حال اکنون همه منتظر اقدامات رئیس کل جدید بانک مرکزی 
در رابطه با رصد فعالیت پتروش��یمی ها در بازار ثانویه و انتش��ار میزان 
عملکرد واریز ارز آنها هس��تند. این یک اقدام ش��جاعانه اس��ت که باید 
بیش از هر اقدام دیگری از سوی رئیس کل بانک مرکزی دنبال شده و 

با متخلفان برخوردهای الزم  صورت گیرد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروش��یمی گفت که در هفته گذشته 
و پس از ارائه بس��ته جدید ارزی دول��ت، ۲۷۰ میلیون یورو و از ابتدای 

سال ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر، در سامانه نیما عرضه شده است.
احم��د مهدوی ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروش��یمی در 
گفت وگ��و با خبرنگار مهر، درباره میزان ارز عرضه ش��ده واحدهای عضو 
این انجمن در س��امانه نیما گفت: در هفته گذش��ته )پس از ارائه بسته 
جدید ارزی دولت( ۲۷۰ میلیون یورو در سامانه نیما عرضه شده است. 
به این میزان رقم ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالری که از ابتدای سال به 

این سامانه عرضه کرده ایم را نیز اضافه کنید.
ب��ه گ��زارش مهر، با ارائه بس��ته جدید ارزی دولت و ال��زام عرضه ارز 
پتروشیمی ها به عنوان موثرترین بازیگر این بازار، پیش بینی می شد که 
نوسانات این حوزه کاهش یافته و تاثیر محسوسی در بازار احساس شود. 
این در حالی اس��ت که به گفته فع��االن بازار ارز، این تزریق ارز محدود 

و منقطع بوده و تاکنون نتوانسته است بازار را تحت تاثیر قرار دهد.

در ای��ن میان به نظر می رس��د تاکی��دات و بخش��نامه های دولتی به 
منظور دریافت ارز صادرات پتروش��یمی ها آنطور که پیش بینی می ش��د 
افاقه نکرده اس��ت، چراکه همچنان اختالف قیم��ت ارز در بازار جذاب 
بوده و به گفته کارشناس��ان با توجه به اینک��ه هزینه های این واحد در 
بخش ج��اری و همچنین هزینه ریالی خوراک آنها افزایش��ی را تجربه 
نکرده اس��ت، فروش ارز در بازار به جای عرضه در س��امانه نیما، توجیه 
اقتصادی بیش��تری دارد. به این ترتیب کارشناسان بازار ارز و همچنین 
صنعت پتروش��یمی بر این عقیده اند که دولت باید از اهرم های دیگری 
برای تضمین س��رعت و حجم ارز عرضه ش��ده این واحد در سامانه نیما 

استفاده کند.
یکی از این اهرم ها را می توان محاس��به و تس��ویه ارزی نرخ خوراک 
واحدهای پتروش��یمی عنوان کرد؛ مصوبه ای ک��ه در دولت قبلی وجود 
داش��ت و به نظر می رس��د به دست فراموشی س��پرده شده است. اهرم 
دیگ��ری که می تواند برای دریافت به موقع و کامل ارز پتروش��یمی ها به 

دولت کمک کند، تعیین بازه زمانی برای عرضه ارز  است. به این ترتیب 
نبض بازار ارز در دس��ت دولت و براس��اس سیاست های این حوزه انجام 

می شود نه خواست پتروشیمی ها.
البته صاحبان این صنای��ع می گویند که نرخ خوراک همین حاال هم 

نسبت به قیمت خوراک در منطقه باالست.
اما کارشناس��ان می گویند ای��ن صنایع از امتیازات زی��ادی برخوردار 
هس��تند؛ نخس��ت اینکه تس��ویه نرخ خوراک این واحدها ریالی است ) 
واح��د پولی که به دالیل مخالف ارزش آن نس��بت به س��ایر واحدهای 
پولی منطقه کاهش یافته اس��ت(، از سویی دیگر اغلب پتروشیمی های 
صادرات محور در مناطق ویژه اقتصادی واقع ش��ده اند و از معافیت های 
مالیاتی برخوردار هس��تند. این در حالی اس��ت که ای��ن واحدها عموما 
جوان هس��تند، بنابرای��ن مدت زمان معافیت آن ه��ا از پرداخت مالیات 
ک��م نیس��ت. از طرفی صورت های مالی ارائه ش��ده توس��ط این واحدها 

نشان دهنده سودده بودن آنها در سال گذشته بوده است.

صرافی ها: عرضه ارز پتروشیمی ها قطره چکانی است

عرضه 270 میلیون یورو ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما

بهجاییادداشت

 بیانیه اتاق ایران درباره پیوستن
FATF به گروه کاری

اعض��ای هیات نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی ایران در نشست روز گذش��ته خود با صدور بیانیه ای بر 

ضرورت مبارزه با پولشویی تاکید کردند.
به گزارش مهر، اعضای هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران در نشس��ت روز گذش��ته خ��ود با صدور 
بیانیه ای بر ضرورت پیوس��تن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای 
پولشویی )FATF( تاکید کردند. فعاالن بخش خصوصی در بیانیه 
خود پایبندی به اصول FATF و پذیرفته ش��دن در آن را نشانه ای 
برای دیگر کش��ورها دانس��ته اند تا بپذیرند م��راودات مالی با ایران، 

پرخطر نیست.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

پولش��ویی به علت تسهیل، تش��ویق، تقویت و کمک به استمرار 
فعالیت های غیرقانونی، پدیده ای مذموم است. پولشویی سبب آلوده 
ش��دن و بی  ثباتی بازاره��ای مالی و بی اعتباری کش��ورها در عرصه 
بین المللی می ش��ود. همچنی��ن به دلیل تاثیر منف��ی که بر رقابت 
آزاد، ثبات و س��المت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی 
کش��ورها آس��یب می رس��اند. از آنجایی که اثرات منفی پولش��ویی 
می تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین المللی 
ش��ود، احس��اس نیاز به قوانی��ن بین المللی مبارزه با پولش��ویی، به 

سرعت در عرصه جهان فراگیر شد.
در حال حاضر ۴۰توصیه از طرف FATF صادر ش��ده اس��ت که 
عملک��رد کش��ورهای مختلف را براس��اس میزان ب��ه کارگیری این 
توصیه ها م��ورد ارزیابی قرار می دهد. گرچ��ه توصیه های چهل گانه 
FATF از منظر حق��وق بین المللی نمی تواند برای کش��ورها الزام 
قانونی ایجاد کند، اما این توصیه ها جزء حقوق نرم دسته بندی شده 
و بنابراین ضمانت اجرای قوی دارند. عدم پیروی از توصیه های این 
گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کش��وری 
ک��ه همکاری نمی کند، می تواند آن کش��ور را در ان��زوای مالی قرار 

دهد .
ایران نخستین بار در سال ۲۰۰۹ میالدی در فهرست کشورهایی 
ق��رار گرفت که FATF نس��بت به آن ها اب��راز نگرانی کرد. پس  از 
آن ط��ی س��ال های ۲۰1۳-16 ایران به عنوان کش��ور دارای خطر 
راهبردی معرفی ش��د و از آن زم��ان تاکنون وضعیت ایران از منظر 

FATF در حالت تعلیق است .
با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد 
قبول FATF یک مش��کل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه 
مراودات مالی با ایران منجر می شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، اهم نظرات بخش خصوصی را در ارتباط با پیوستن 
به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی به شرح زیر اعالم  می دارد: 

1- ضرورت الحاق
پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن 
در آن، این تضمین را به س��ایر کش��ورها می دهد که مراودات مالی 
با ایران، پرخطر نیس��ت. در صورت عدم پایبن��دی ایران به رعایت 
توصیه های  چهل گانه،  انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از آنجا 
ک��ه تحریم علیه ایران، تبادالت مالی بین المللی را برای کش��ورمان 
به ش��دت متاثر می س��ازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این 
گروه کاری می تواند تا ح��دودی محدودیت های پیش رو را تعدیل 
کند. در این رابطه باید اکیداً از تأثیر عوامل سیاس��ی بر این تصمیم 

اقتصادی پرهیز شود.

2- عواقب عدم الحاق
 برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می برند، 
ع��دم همکاری ب��اFATF، نتیجه ای ج��ز انزوای کش��ور موردنظر 
نخواهد داش��ت. در ارتباط ب��ا ایران این تبع��ات دوچندان خواهد 
بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در ش��رایط عادی قرار ندارد؛ بی ثباتی های 
کم سابقه اقتصادی و بازگش��ت تحریم ها علیه ایران در کنار انزوای 
مال��ی ناش��ی از عدم هم��کاری با گ��روه کاری اقدام مالی، ش��وک 
جدیدی را به کش��ور وارد می س��ازد که بنی��ه اقتصادی تاب تحمل 

آن را نخواهد داشت.
3- نیاز بررسی کارشناسی

 به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت های پیش آمده در 
اذهان عمومی در ارتباط با پیوس��تن به FATF ، بس��یار ضروری 
می نمای��د که تمامی جزییات آن توس��ط متخصصان و نخبگان این 
حوزه مورد بررس��ی قرار گرفته و به اطالع عموم برس��د. از آنجایی 
که فرآیند کارشناس��ی، نیازمند دسترس��ی به مستندات مربوط به  
برنامه اجرایی مختص ایران )که توس��طFATF تدوین شده است( 
می باشد، الزم است این مس��تندات منتشر گردند. شفافیت در این 
ارتب��اط می توان��د مانع از برداش��ت های ضد و نقیض ش��ود. ضمن 
آنک��ه آگاهی عموم از واقعیتFATF، می تواند منجر به همراهی و 
همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به س��رانجام رسیدن 

آن گردد.
در خاتم��ه ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، به 
عنوان پارلمان بخش خصوصی کش��ور، ضمن خش��نودی از مصوبه 
اخیر مجلس محترم ش��ورای اسالمی در پذیرش بخشی از مقررات 
مبارزه با پولش��ویی، امیدوار اس��ت هرچه زودتر نس��بت به بررسی 
و تصویب س��ایر بندهای باقیمانده FATF اق��دام مقتضی معمول 

دارند.
ات��اق ایران اعالم می دارد که در این ام��ر آماده هرگونه همکاری 

خواهد بود.
 مرداد 1۳۹۷ - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
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راه اندازی سامانه  اعالم قیمت ارز
مدیرعام��ل ب��ورس ان��رژی می گوید ب��رای داد و س��تد ارز باید 
س��امانه ای واحد وجود داشته باش��د که در آن نرخ ارز و حجم داد 
و س��تد به صورت شفاف مش��خص باشد و عامه مردم بتوانند به آن 

دسترسی داشته باشند و در آن معامله کنند.
سیدعلی حس��ینی در گفت وگو با ایس��نا، درباره تاثیر بازار ارز و 
بسته جدید ارزی بر روی معامالت بورس و کلیت اقتصاد گفت: در 
حال حاضر به رغم تالش های مثبت بانک مرکزی و ارائه بسته جدید 

ارزی مهم ترین مشکل ما عدم شفافیت نرخ ارز است.
وی ادام��ه داد:  در ح��ال حاضر دو س��امانه ب��رای نرخ گذاری ارز 
وجود دارد؛ یکی س��امانه نیماس��ت که مربوط به صادرکنندگان و 
واردکنندگان است و در دسترس عامه مردم نیست و دیگری سامانه 
س��نا است و برای مبادالت ارز در صرافی ها است که نرخ آن نسبت 

به بازار عمده )سامانه نیما( 5 تا 1۰درصد بیشتر است.
به گفته مدیرعامل بورس انرژی برای ایجاد ش��فافیت باید این دو 
ب��ازار را با یکدیگر تفکیک کنند و یک مرجع رس��می برای نرخ ارز 
آزاد به وجود آورند و این موضوع را ش��فاف به مردم اطالع رس��انی 
کنند. حس��ینی با بیان اینکه در حال حاضر مشخص نیست در هر 
لحظ��ه چه مقدار ارز مورد معامله قرار می گیرد، تاکید کرد: باید در 
آن سامانه ترکیبی عالوه بر قیمت حجم معامالت نیز به طور شفاف 
مش��خص باشد و عموم مردم بتوانند به آن سامانه دسترسی داشته 
باش��ند. وی ادامه داد: اگر ارز تک نرخی شود، شفافیت ایجاد شده و 
ضمنا یک مرجع برای قیمت گذاری به وجود می آید. به عنوان نمونه 
ما نمی دانیم که چه حجم از ارز در سامانه نیما مورد داد و ستد قرار 

می گیرد و این اطالعات در دسترس عموم نیست.
مدیرعام��ل بورس انرژی تاکید کرد: هرچه ابهام بیش��تر باش��د، 
شرایط نامطلوب تر است. این ابهام در بازارهای کاالیی و اوراق بهادار 
نیز تاثیر گذاش��ته است. در نتیجه بانک مرکزی باید هرچه سریع تر 

یک فضای شفاف و تک نرخی را برای ارز به وجود آورد.

پلمب صرافی ها جواب داد 
نرخ دالر کاهش یافت

بع��د از برخورد قهری نیروی انتظام��ی با صرافی های متخلف که 
منجر به پلمب برخی ش��عب صرافی های بانکی ش��ده اس��ت، نرخ 
اندکی متعادل ش��د. به گزارش مهر، بازار فردوسی روز گذشته حال 
و هوای دیگری داشت. نیروی انتظامی برخورد قهری با صرافی های 
متخل��ف را آغاز کرده و چندین صرافی تاکنون پلمب ش��ده اند که 
در این راس��تا نام برخی ش��عب صرافی های بانک��ی نیز که عامالن 
بان��ک مرکزی در توزی��ع ارز مداخله ای به ش��مار می رفتند نیز به 
چش��م می خورد. در این میان هم اکنون صرافی ها از عرضه بیش��تر 
ارز طب��ق قوانین و مقررات بانک مرکزی خبر می دهند و می گویند 
مردم مراجعات بیش��تری برای فروش ارز خ��ود دارند؛ اگرچه هنوز 
هم تردیدهایی نسبت به فروش ارز از سوی فروشندگان خرد وجود 
دارد. فع��االن ب��ازار پیش بینی می کنند طی هفته ه��ای آینده نرخ 
کاهش بیش��تری را تجربه کرده و عرضه ارز در بازار بیش��تر ش��ود، 
همان طور که مقامات مسئول در کانون صرافان نیز خبر از افزایش 
عرضه ط��ی روزهای آینده داده اند که همی��ن امر منجر به کاهش 
نرخ خواهد ش��د. گزارش میدانی خبرنگار مه��ر حکایت از آن دارد 
ک��ه ن��رخ خرید هر دالر آمریکا 1۰ ه��زار و ۳5۰ تا 1۰هزار و ۴۴۰ 
تومان، نرخ خرید هر یورو 1۲ هزار و ۳۰تومان و فروش 1۲ هزار و 
5۰ تومان اس��ت. همچنین هر پوند برای خرید از مردم 1۳ هزار و 
۲۲۰ توم��ان و برای فروش 1۳ هزار و ۳۲۰ تومان، لیر ترکیه برای 
خرید یک هزار و 865 تومان و برای فروش یک هزار و 88۰ تومان 
و ی��وآن برای خرید یک هزار و 51۲ تومان و برای فروش یک هزار 

و 5۲۲ تومان است.

رئیس کل بیمه مرکزی:
پرداخت هزینه در حوزه کاهش سوانح یک 

نوع سرمایه گذاری است
پیشگیری از س��وانح و کاهش آالم ملت ایران یک موضوع جدی 
است که باید با هم اندیشی تمامی دستگاه های مرتبط کنترل شود.
ب��ه گزارش اداره کل روابط عموم��ی و امور بین الملل بیمه مرکزی، 
دکتر س��لیمانی در دومین جش��نواره کشوری پیش��گیری از سوانح و 
ح��وادث با اعالم این مطلب افزود: صنعت بیمه و بخش درمان پس از 
وقوع حوادث به ایفای تعهدات خود می پردازد و ما اعتقاد داریم می توان 
با فرهنگ سازی و آموزش صحیح، سوانح را تا حدود زیادی کنترل کرد.
دکتر غالمرضا س��لیمانی اظهار داشت: خوشبختانه بیمه مرکزی با 
گنجاندن مفاهیم بیمه ای در کتب درسی و فعالیت های فرهنگ سازانه 
دیگر در این حوزه ها موفق عمل کرده است. وی خاطرنشان کرد: هدف 
صنعت بیمه تامین امنیت روحی و روانی برای تمامی آحاد جامعه است 
تا در صورت وقوع حوادث ناخوشایند به جبران خسارات وارده بپردازد. 
رئیس ش��ورای عالی بیمه با اشاره به آمار سوانح و حوادث جاده ای در 
کشور بر اهمیت فعالیت های پیشگیرانه در این حوزه تاکید کرد و گفت: 
صنعت بیمه زمانی می تواند خدمات کامل ارائه کند و به ایفای تعهدات 

خود بپردازد که ضریب خسارت منطقی باشد.
وی گف��ت: در حال حاضر فاصله معناداری بین حق بیمه دریافتی و 
خسارات پرداختی ناشی از سوانح وجود دارد که باید طوری عمل کنیم 

که توازن در این خصوص برقرار شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز خرس��ندی از عملکرد سازمان صدا و 
س��یما در حوزه اطالع   رسانی و فرهنگ سازی، کاهش بخشی از سوانح 
جاده ای را در گرو ضرورت تبادل اطالعات بین صنعت بیمه و راهنمایی 
رانندگی دانس��ت و گفت: از سال 1۳۹۰ تاکنون ۲هزار و ۲۰۰میلیارد 
تومان به راهنمایی و رانندگی و بالغ بر 5هزار میلیارد تومان در اختیار 
وزارت بهداشت قرار داده ایم که این هزینه ها را نیز نوعی سرمایه گذاری 

ارزیابی می کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان گفت: اعتقاد داریم مبالغ پرداختی 
ما به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت باید به گونه ای هزینه و مدیریت 

شود که ضریب خسارت کاهش یابد.
گفتنی است دومین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث 

در محل ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

خبرنــامه

این روزها با نزدیک ش��دن به سررسید سپرده های یکساله، مشتریان 
برخی بانک ها پیامکی را با این مضمون دریافت کرده اند که سپرده های 

آنها با همان نرخ پیشین برای یکسال دیگر تمدید می شود.
ب��ه گزارش ایرنا، بانک مرکزی اوایل ش��هریورماه پارس��ال طرح الزام 
بانک ها برای رعایت نرخ س��ود مصوب 15درصدی شورای پول و اعتبار 
را اجرای��ی ک��رد و یک هفت��ه نیز به بانک ه��ا مهلت داد تا نس��بت به 

تعیین تکلیف حساب سپرده گذاران خود اقدام کند.
در همی��ن مهل��ت اغلب بانک های��ی که از نظر صورت ه��ای مالی در 
ش��رایط نامناسبی قرار داشتند، سپرده های کوتاه مدت مشتریان خود را 
با نرخ های باال و حتی حدود ۲۳درصد به س��پرده های بلندمدت تبدیل 

کردند تا از خروج سرمایه های آنها از بانک خود جلوگیری کنند.
پس از پایان ماراتن بانک ها و با همه نقدهایی که در آن زمان به نرخ 
15درصدی س��ود سپرده های یکساله وارد ش��ده بود، این طرح اجرایی 
ش��د؛ ماه ها بعد که بازار ارز متالطم و بخش��ی از نقدینگی به سوی آن 
هدایت و حتی بازار مس��کن نیز از شرایط تعادل خارج شد، کارشناسان 
اقتصادی بار دیگر انگش��ت اتهام را به س��مت سیاست کاهش نرخ سود 
بانکی در بانک مرکزی بردند و اعالم کردند که وضعیت عمومی جامعه، 

ظرفیت پذیرش و اجرای این سیاست را نداشت.
اکنون که ش��بکه بانکی در آستانه یک س��الگی اجرای این طرح قرار 
گرفته و س��پرده های پارس��ال بانک ها سررسید ش��ده است، بانک هایی 
که از نظر نقدینگی در ش��رایط مناسبی قرار ندارند، بار دیگر به تکاپوی 
حفظ سپرده ها افتاده اند که یکی از راهکارهای ساده آنها اطمینان دادن 

به مشتریان برای تداوم پرداخت سودهای ۲۰درصد و باالتر است.

نگاهی به عملکرد بانک ها در یکسال گذشته نشان می دهد تعدادی از 
بانک ها به نرخ 15درصدی که در دو س��ال گذشته مبنای پرداخت سود 
به سپرده های مشتریان بوده، پایبند بوده اند و بقیه به شکل های مختلف 

سعی کرده اند با نرخ های جذاب تر سپرده گذاران خود را حفظ کنند.
به گفته مدیران بانکی، علت این مش��کل، »رقابت سنگین بانک ها در 
جذب سپرده ها و ناترازی صورت های مالی آنهاست؛ انباشت دارایی های 
منجمد و س��می و مدیریت نادرس��ت مالی در این بنگاه ها س��بب شده 
تا بس��یاری از بانک ها براس��اس صورت های مالی خود زیانده باشند که 
همین امر در دو سال اخیر سبب شد بسیاری از بانک ها پس از برگزاری 
مجامع عمومی س��الیانه، به جای پرداخت س��ود به س��هامداران، زیان 

تقسیم کنند.«
گواه این موضوع، انباشت بدهی های بانک ها به بانک مرکزی است که 
براساس آمار در پایان خردادماه امسال به رقم 1۳۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت؛ این حجم از بدهی از نسبت به خردادماه پارسال 
۳۷.8درصد و از ابتدای امسال 5.8درصد رشد داشته که البته بخشی از 
آن مرب��وط به اعطای خط اعتباری بانک مرکزی به برخی بانک ها برای 

تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز است.
در ش��رایطی که بی��ش از نیمی از نقدینگی کش��ور یعنی 85۰ هزار 
میلیارد تومان به صورت س��پرده بلندمدت در نظام بانکی حبس ش��ده 
اس��ت، به نظر نمی رس��د در این ش��رایط بانک مرک��زی برنامه ای برای 

کاهش مجدد نرخ سود داشته باشد.
»محمدرض��ا جمش��یدی«، دبیرکل کان��ون بانک ه��ای خصوصی و 
موسس��ه های اعتباری نی��ز در گفت و گو با ایرنا، ب��ا تایید اینکه برخی 

بانک ها به مش��تریان خود پیامکی برای تمدید حساب های سپرده آنها 
ارس��ال کرده اند، اظهار داشت: رعایت نش��دن نرخ سودهای مصوب در 

برخی بانک ها، گله مندی بانک های قانونمند را به دنبال داشته است.
وی خواس��تار نظ��ارت دقیق تر بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ش��د 
و گف��ت: اکنون که سررس��ید حس��اب های یکس��اله که دهه نخس��ت 
ش��هریورماه پارسال با نرخ های باال افتتاح ش��ده اند، نزدیک شده است، 
س��پرده گذاران منتظر اعالم سیاس��ت های بانک مرکزی هستند تا اگر 
نرخ های سود افزایش نیافت، سپرده خود را به بانک هایی ببرند که باالی 

۲۰درصد سود سالیانه می دهد.
این صاحب نظر پولی و بانکی تاکید کرد: برخی بانک ها برای پوش��ش 
زی��ان خود به صورت غیرقانونی نرخ های س��ود مصوب ش��ورای پول و 
اعتب��ار را دور می زنند؛ یعنی یا نرخ س��پرده ها را افزایش می دهند و یا 
نرخ سود تسهیالت را به اشکال مختلف به بیش از 18درصد می رسانند.

جمش��یدی درب��اره افزایش ن��رخ ت��ورم در ماه های آین��ده به دلیل 
نوس��ان های ارزی و لزوم مرمت نرخ س��ود براس��اس آن، اظهار داشت: 
برای جذب نقدینگی، متعادل س��ازی نرخ س��ود متناس��ب با نرخ تورم 
اجتناب ناپذیر اس��ت، اما این کار آثار منفی بر تسهیالت گیرندگان نظام 
بانک��ی می گذارد که اغلب تولیدکنن��دگان و بنگاه های بزرگ اقتصادی 

هستند و همین امر جلوی افزایش نرخ سود را گرفته است.
وی اع��الم ک��رد: حداق��ل یک چه��ارم از خل��ق نقدینگی ناش��ی از 
س��پرده های بانکی اس��ت و هدایت بانک ها به س��مت اخ��ذ کارمزد از 
خدمات بانکی همچ��ون بانکداری الکترونیک یکی از اصولی ترین کارها 

برای پایان دادن به بازی نرخ سود به شمار می رود.

پیامک های بانکی با وعده نرخ سود باال

افزایش غیررسمی سود سپرده های بانکی؟

ویرایش س��وم »الزام��ات، ضوابط و فرآیند اجرای��ی، فعالیت پرداخت 
ی��اران و پذیرندگان پش��تیبانی ش��ده در نظام پرداخت کش��ور« بانک 

مرکزی منتشر شد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نقل از بان��ک مرکزی، ای��ن بانک 
در س��ال های اخی��ر با  تاکید بر ل��زوم توجه به تح��والت روی داده در 
حوزه کس��ب و کار و فناوری های مالی و با بررس��ی فضای بین المللی و 
نظرس��نجی از فعاالن داخلی، تنظیم سیاست کلی در خصوص فناوری 
و فن��اوران مالی را در دس��تور کار قرار داد که نتیج��ه آن تحت عنوان 
ویرایش اول »سیاست بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درخصوص 

فناوری مالی« در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفت. ویرایش اول »الزامات، 
ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پش��تیبانی 
ش��ده در نظام پرداخت کشور« به عنوان گام دوم تدوین چارچوب های 
فعالی��ت فناوران مالی تدوین و در نیمه اول مهرماه س��ال 1۳۹5 برای 

استفاده عموم بر روی وب سایت بانک مرکزی منتشر شد.
همچنی��ن ویرای��ش دوم »الزامات، ضوابط و فرآین��د اجرایی فعالیت 
پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور« در 
راستای اجرای مفاد مس��تند »سیاست بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران درخصوص فناوری مالی« پس از اخ��ذ نظرات متخصصان حوزه 

پرداخت الکترونیک کشور در 18 بهمن 1۳۹6 منتشر شد.
اکنون در ادامه انتشار ضوابط و فرآیند اجرایی پرداخت یاران، ویرایش 
سوم این مجموعه در اختیار صاحب نظران و عموم  مردم قرار می گیرد. 
پرداخت یار به معنای »ش��خص حقوقی اس��ت که در چارچوب س��ند 
تدوینی و براس��اس قرارداد منعقده با ش��رکت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت 
یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای 
مبتنی بر زیرس��اخت های همراه را دریافت کرده و به ش��بکه ش��اپرک 

ارسال می کند.«

بیش از ۲ میلیون قطعه س��که پیش فروش با سررس��ید شش ماهه از 
دیروز به مدت سه ماه در شعب بانک ملی عرضه خواهد شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ۲میلیون و 6۰۰هزار قطعه سکه 
با سررسید شش ماهه پیش فروش شده که از این میزان ۲5 هزار قطعه 

سکه ودیعه ای و مابقی پیش فروش قطعی سکه بوده است.
براساس برنامه ریزی ها از دیروز عرضه سکه های قطعی در شعب بانک 
ملی آغاز ش��د. واگذاری س��که های قطعی طی س��ه ماه شهریور، مهر و 
آبان انجام خواهد ش��د. بر همین اساس بانک مرکزی سکه های مذکور 
را تحویل بانک ملی داده تا عملیات عرضه از دیروز در ش��عب این بانک 

آغاز شود. سکه ها در همان شعبه ای که عملیات پیش خرید در آن انجام 
ش��ده، تحویل خواهد شد. مراجعه کنندگان باید هنگام حضور در شعبه، 

کارت ملی به همراه اسناد پیش خرید سکه را به همراه داشته باشند.
در طرح پیش فروش س��که که از 1۳۹6.11.1۷ آغاز و تا 1۳۹۷.۲.16 
ادام��ه داش��ت در مجموع تع��داد ۷میلی��ون و 6۰۰ هزار قطعه س��که 
پیش فروش شد که از این تعداد، یک میلیون و 61۰ هزار قطعه سکه در 
سررسیدهای یک و سه ماهه )معادل بیش از ۹5درصد تعهدات این دو 
سررس��ید( به متقاضیان تحویل شده است. بر این اساس بانک مرکزی 
تاکنون ۷۹۰ هزار قطعه س��که در سررسید یک ماهه و 8۲۰ هزار قطعه 

سکه در سررسید سه ماهه به خریداران تحویل داده که تعداد اندکی از 
آن تاکنون باقی مانده است.

همچنین تحویل س��که های پیش فروش شده در سررسید شش ماهه 
از تاریخ 1۳۹۷.5.1۷ آغاز شده است. در مجموع ۲ میلیون و 58۰ هزار 
قطعه سکه با سررسید شش ماهه تا تاریخ 1۳۹۷.8.16 تحویل خریداران 
خواهد ش��د. سکه های پیش خرید شده کسانی که تاکنون برای دریافت 
آنه��ا به بان��ک مراجعه نکرده اند ن��زد بانک ملی ایران محفوظ اس��ت و 
خریداران می توانند تا سه  ماه پس از زمان سررسید به شعب آن بانک و 

ارائه رسید پیش خرید، سکه های خود را دریافت کنند.

در ابالغیه ای رسمی

ویرایش سوم »فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران« بانک مرکزی منتشر شد

آغاز واگذاری 2.6 میلیون قطعه سکه پیش فروش

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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 سامانه  اعالم حجم معامالت ارزی
راه اندازی شود

مدیرعام��ل ب��ورس ان��رژی می گوید ب��رای داد و س��تد ارز باید 
س��امانه ای واحد وجود داشته باش��د که در آن نرخ ارز و حجم داد 
و س��تد به صورت شفاف مش��خص باشد و عامه مردم بتوانند به آن 

دسترسی داشته باشند و در آن معامله کنند.
سیدعلی حس��ینی در گفت وگو با ایس��نا، درباره تاثیر بازار ارز و 
بسته جدید ارزی بر روی معامالت بورس و کلیت اقتصاد گفت: در 
حال حاضر  به رغم تالش های مثبت بانک مرکزی و ارائه بسته جدید 

ارزی مهم ترین مشکل ما عدم شفافیت نرخ ارز است.
وی ادام��ه داد:  در ح��ال حاضر دو س��امانه ب��رای نرخ گذاری ارز 
وجود دارد؛ یکی س��امانه نیماس��ت که مربوط به صادرکنندگان و 
واردکنندگان است و در دسترس عامه مردم نیست و دیگری سامانه 
س��نا اس��ت و برای مبادالت ارز در صرافی ها می باش��د که نرخ آن 

نسبت به بازار عمده )سامانه نیما( 5 تا 1۰درصد بیشتر است.
به گفته مدیرعامل بورس انرژی برای ایجاد ش��فافیت باید این دو 
ب��ازار را با یکدیگر تفکیک کنند و یک مرجع رس��می برای نرخ ارز 
آزاد به وجود آورند و این موضوع را ش��فاف به مردم اطالع رس��انی 
کنند. حس��ینی با بیان اینکه در حال حاضر مشخص نیست در هر 
لحظ��ه چه مقدار ارز مورد معامله قرار می گیرد، تاکید کرد: باید در 
آن سامانه ترکیبی عالوه بر قیمت حجم معامالت نیز به طور شفاف 
مش��خص باشد و عموم مردم بتوانند به آن سامانه دسترسی داشته 
باش��ند. وی ادامه داد: اگر ارز تک نرخی شود، شفافیت ایجاد شده و 
ضمنا یک مرجع برای قیمت گذاری به وجود می آید. به عنوان نمونه 
ما نمی دانیم که چه حجم از ارز در سامانه نیما مورد داد و ستد قرار 

می گیرد و این اطالعات در دسترس عموم نیست.
مدیرعام��ل بورس انرژی تاکید کرد: هرچه ابهام بیش��تر باش��د، 
شرایط نامطلوب تر است. این ابهام در بازارهای کاالیی و اوراق بهادار 
نیز تاثیر گذاش��ته است. در نتیجه بانک مرکزی باید هرچه سریع تر 

یک فضای شفاف و تک نرخی را برای ارز به وجود آورد.

معاون وزیر صنعت:
تولیدکنندگان فوالد با عرضه در بورس به 

صادرات بپردازند
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ب��ا رد توقف ص��ادرات معدنی، گفت: تولیدکنندگان فوالد و س��ایر 

فلزات در صورت عرضه در بورس می توانند صادرات داشته باشد.
به گ��زارش ایرنا، با دس��تورالعمل اخیر تنظیم ب��ازار محصوالت 
فوالدی و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، همه خریداران 
محصول شمش و تختال فوالدی ملزم به عرضه ۷5درصدی از کاالی 
دریافتی به صورت محص��ول بعدی )مقاطع طولی یا ورق( حداکثر 
ظرف س��ه هفته در بورس کاال هس��تند. براساس این دستورالعمل 
خری��داران باید تعهدنام��ه ای در این زمینه به ش��رکت بورس ارائه 
کنند. در این رابطه رواب��ط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
روز ش��نبه به نقل از »جعفر سرقینی« اعالم کرد که تصمیم وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت فقط برای فلزات و آن هم مش��روط بوده 
اس��ت. وی تاکید کرد: ای��ن تصمیم باهدف س��اماندهی صادرات و 
تنظیم بازار داخلی بوده است و ارتباطی با سایر مواد معدنی ندارد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنش��ان کرد: هر تولیدکننده فوالد و س��ایر فل��زات در صورت 
عرضه س��همیه داخلی در ب��ورس می تواند بدون هیچ مش��کلی به 

صادرات بپردازد.

در دفاتر پیشخوان دولت صورت گرفت
راه اندازی 4 باجه جدید ارائه خدمات امور 

سهامداری
یکی از اولویت های مهم ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی افزایش 
ارائ��ه خدمات الکترونیکی به ذی نفعان بازار س��رمایه اس��ت که در 
یک ماه اخیر ۴باجه جدید در اس��تان تهران راه اندازی شد تا تعداد 
دفاتر پیش��خوان دولت ارائه دهنده خدمات امور س��هامداری به رقم 
6۹ دفتر برس��د. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه، از راه اندازی ۴ باجه جدید ارائه خدمات امور س��هامداری در 

دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا( به نقل از س��مات، 
یکی از اولویت های مهم ش��رکت سپرده گذاری مرکزی افزایش ارائه 
خدمات الکترونیکی به ذی نفعان بازار س��رمایه است که در یک ماه 
اخیر ۴ باجه جدید در اس��تان تهران راه اندازی ش��د تا تعداد دفاتر 
پیش��خوان دول��ت ارائه دهنده خدمات امور س��هامداری به رقم 6۹ 
دفتر برس��د. براس��اس این گزارش، شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
برای ارائه خدمات مطلوب به س��هامداران، آذرماه سال ۹1 با انعقاد 
تفاهم نام��ه ای با کانون دفاتر پیش��خوان خدم��ات دولت، مقدمات 

اجرای این طرح را فراهم کرد.
در فاز نخست این طرح، سه دفتر پیشخوان شهر تهران در اواخر 
س��ال ۹1 به ارائه خدمات س��هامداری ش��امل اصالح مش��خصات، 
مفقودی، چاپ مجدد گواهینامه، امور قهری )انتقال س��هام متوفی 
به وارث(، صدور شناس��ه کاربری اینترنتی برای سیس��تم وضعیت 
دارایی و... پرداختند. همچنین در فاز دوم این طرح که در سال ۹۲ 
به اجرا درآمد، دفاتر پیش��خوان ارائه خدمات امور س��هامداری وارد 

شهرهای بزرگ کشور )مشهد، تبریز و اصفهان( شد.
مهم تری��ن بخش این پروژه در فاز س��وم اجرا ش��د، به طوری که 
هم اکنون 6۹ باجه پیش��خوان در مراکز اس��تان ها راه اندازی ش��ده 
اس��ت و این موضوع نقش بس��زایی در تس��هیل ارائ��ه خدمات به 

سرمایه گذاران و کاهش هزینه آنان دارد.
در ف��از چهارم این طرح بزرگ نیز باجه های پیش��خوان خدمات 
س��هامداری در شهرهای مهم راه اندازی می شود تا این گونه خدمات 

در اقصی نقاط کشور گسترش یابد.
در حال حاضر، اس��تان تهران با ۲۳ دفتر، مشهد، اصفهان و تبریز 
هر کدام با س��ه دفتر و قم، رش��ت، یزد، سنندج و کرمانشاه نیز هر 
کدام با دو دفتر، بیش��ترین ارائه خدمات به س��هامداران را از طریق 

دفاتر پیشخوان دولت برعهده دارند.

نماگربازارسهام

باز هم یک رکوردشکنی دیگر در بورس تهران به ثبت رسید، تا مرداد 
طالیی بازار س��هام بیش از گذشته درخشان باشد. بر همین اساس، در 
حالی که هنوز یک س��اعت از ش��روع معامالت نگذش��ته بود، شاخص 
بازار س��هام با رش��د بیش از ۳هزار واحد، برای اولین بار به کانال 1۳۴ 
هزار واحد رس��ید. در این میان صنایع پتروشیمی و فلزی پیشتاز رشد 
ش��اخص بودند و نمادهای این گروه ها بیش��ترین اثر را بر رشد شاخص 

داشته اند.
روزه��ای پایانی مرداد، روزهای خوش یمنی برای بازار س��رمایه ایران 
اس��ت. روزهایی که به نظر می رسد نگاه اکثر سرمایه گذاران معطوف به 
بورس تهران شده است. برهمین اساس، دیروز مانند بسیاری از روزهای 
تابستان، شاخص کل با رشدی چشمگیر، رکوردی جدید به ثبت رساند 

و از مرز کانال 1۳۴هزار واحد عبور کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، بورس تهران دیروز از 
دقایقی قبل از ش��روع معامالت شاهد صف نش��ینی و افزایش تقاضا در 
بس��یاری از صنایع بود. بر همین اساس بازگشایی بازار با رشد چشمگیر 
شاخص کل آغاز شد و بازدهی این مولفه را به حدود ۴۰درصد از ابتدای 
س��ال رس��اند. ش��اخص کل تنها در ۳۰ دقیقه آغازین معامالت با رشد 
بی��ش از ۳هزار واحدی از نیمه های کانال 1۳۴هزار واحد گذش��ت و به 
رقم 1۳۴ هزار و ۷۰۰واحد رسید. ارزش معامالت بازار سهام نیز تاکنون 
به حدود 16۰ میلیارد تومان رس��یده و حجم معامالت به بیش از 5۲۲ 

میلیون سهم ارتقا یافته است.
برخالف چند روز اخیر، دیروز از دقایق ابتدایی تغییر مالکیت بازار به 
نف��ع بازیگران حقیقی بود. حقوقی ها که روزهای گذش��ته حمایت قابل 
توجهی از ش��اخص کل داشتند نیز حضور پررنگی داشتند، اما این توان 

نقدینگی بازیگران خرد است که بازار را یکدست سبزپوش کرده است.
براس��اس این گزارش، تاکنون بیش��ترین اثر را بر رشد شاخص نماد 
»فارس« داش��ته است. صنایع پتروشیمی خلیج فارس که طی روزهای 
اخیر شاهد اصالح قیمتی بود، با حضور 68درصدی حقیقی ها در سمت 

تقاضا رشد حدود ۴درصدی داشته اند.
دیگر نماد موثر بر رش��د شاخص »فوالد« است. فوالد مبارکه اصفهان 
که روز قبل تر در کدال از س��رمایه گذاری در یک پروژه جدید خبر داده 

بود، دیروز با تقاضای بسیاری از سوی سهامداران همراه شد.
همچنی��ن نماد »وغدیر« با صف خرید 8۹ میلیون س��همی در صدر 
تقاض��ای س��هامداران قرار داش��ت و بع��د از آن نماده��ای »فاراک« و 
»ش��وینده« با حدود تقاضای ۴۰ میلیون سهمی در رده های بعدی قرار 

گرفتند.

بازدهی شاخص کل از ابتدای سال به 40درصد رسید

ناتمامی رکوردشکنی ها، در بورس تهران

مصوبه ش��ورای عالی ب��ورس در توقف عرضه محص��والت به نرخ ارز 
۴۲۰۰ تومان��ی در ب��ورس کاال می توان��د زمین��ه ح��ذف قیمت گذاری 
دس��توری محصوالتی شود که سبب دو نرخی شدن کاالها و ایجاد رانت 

شده است.
به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر به علت نوس��ان نرخ ارز، مش��کالتی 
در چگونگی تخصیص کاال به متقاضیان رخ داد؛ زیرا دالالن در پوشش 
تولیدکننده پایین دس��تی، اقدام ب��ه خرید این محصوالت و صادرات آن 

می کنند که کمبود برخی کاالها را در بازار به دنبال داشته است.
در واقع، احتس��اب قیمت پایه مواد اولیه در بورس کاال براساس دالر 
۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین دستی و همچنین 
جلوگیری از رش��د کاذب قیمت ها به اجرا درآم��د، اما به تدریج بازار با 

رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.
بدی��ن ترتیب موادی که پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل 
در بورس کاال خرید و فروش می ش��د، به یکب��اره به دلیل ایجاد فاصله 
قیمتی ش��دید میان قیمت عرضه کاال در بورس و بازار آزاد با تش��کیل 

صف های طوالنی متقاضیان روبه رو شد.
در ای��ن میان با توجه به اینکه مج��وز خریداران حاضر در بورس کاال 
از طریق »سامانه بهین یاب« و همچنین بررسی پروانه های بهره برداری، 
صادر می ش��ود، متاسفانه ش��اهد خرید برخی از صنایع پایین دستی از 

بورس و فروش همان مواد در بازار آزاد بودیم.
به این ترتیب مواد اولیه به جای واردشدن به چرخه تولید، راهی بازار 

آزاد و داللی شد و سود اصلی از این روند نیز به جیب دالالن رفت.
در این میان مردم نیز براس��اس ن��رخ دالر در بازار آزاد، محصوالت را 
خریداری می کنند و به نظر می رس��د اعتماد به مکانیس��م بازار و کشف 
قیمت ها براس��اس عرض��ه و تقاضا یعنی همان توصیه های همیش��گی 

اقتصاددان می تواند در شرایط فعلی راهگشا باشد.
س��امانه بهین یاب ب��ا هدف شناس��ایی تولیدکنن��دگان واقعی بخش 
پایین دستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. 
از طری��ق این س��امانه، مواد اولیه به تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان 

واقعی توسط بورس کاال عرضه می شود.
اقدام شورای عالی بورس

در این شرایط روز گذشته شورای عالی بورس تصمیم به توقف عرضه 
محصوالت پتروشیمی و فوالدی بر مبنای دالر ۴۲۰۰ تومانی در بورس 
کاال گرفت تا با مش��ورت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، تصمیمی در 
راس��تای حمایت از تولید، مردم و پایان دو نرخی ش��دن محصوالت در 

بورس و بازار گرفته شود.
قیمت گذاری دستوری رانت ایجاد می کند

در این رابطه »بابک ابراهیمی« مدیر گروه مهندس��ی مالی دانش��گاه 
خواجه نصیرالدین طوسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار 
داش��ت: در زمانی که بازار با ش��وک ارزی مواجه می شود، دستگاه های 
کشور به زمان نیاز دارند تا بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند، 
اما در همین زمان، تفاوت قیمت های رسمی و غیررسمی باعث می شود 

که افراد از آن به نفع خود استفاده  کنند.
ابراهیم��ی ادام��ه داد: یک��ی از این فرصت ها، تعیین نرخ ارز رس��می 
۴۲۰۰ تومان��ی برای کاالها بود ک��ه تاثیر خود را با وجود اختالف با ارز 

آزاد در بازارها گذاشت.
وی اظهار داش��ت: به عبارتی، مشکل در سطح سیستمی وجود دارد؛ 
زیرا همه س��طوح سیس��تم نمی تواند خود را با شرایط بازار تنظیم کند، 
در نتیجه رانت ایجاد می ش��ود و کس��انی که امکان دارند، از این رانت 

استفاده می کنند.
این عضو هیات علمی دانش��گاه یادآور شد: نباید فضایی برای استفاده 
از این نوع رانت ها ایجاد شود که برای از بین بردن آن لزوم چاره اندیشی 
احس��اس ش��ود؛ زیرا در حالی که عده ای از این فرصت  ها سود می برند، 

عده ای دیگر از جو روانی حاصل از آن ضرر می کنند.
»ما باید سیس��تم های کش��ور را با هم هماهنگ کنیم تا یک سیستم 
همگون و یکپارچه ایجاد ش��ود؛ البته نباید ش��ک ک��رد که دخالت در 
مکانی��زم بازار به هر طریقی منجر به فس��اد می ش��ود؛ بر این اس��اس، 
قیمت گذاری دستوری در حالی که بازار آزاد وجود دارد، مسیر اشتباهی 

را به فعاالن اقتصادی نشان می  دهد و قطعا رانت ایجاد می کند.«
این کارش��ناس اقتصادی تاکید کرد: واقعی ش��دن قیمت ها در بورس 
کاال ب��ا نرخ تعادلی بازار ثانویه، برای ش��رکت ها و فعاالن بازار، بس��یار 

منطقی تر و کاراتر از قیمت های اجباری است.
ابراهیم��ی گف��ت: موضوعی که پس از برجام، اهمیت بس��یاری برای 

کشور یافت، رونق فضای کسب وکار و اصالح ساختارها بود.
وی اضاف��ه کرد: در حال حاضر، بس��یاری از صنای��ع غیر بهره ورند و 
بنابراین، زمانی که قیمت ها نیز دس��توری و غیررقابتی باش��د، ش��اهد 
س��کون فعالیت ها و کاهش انگیزه ها خواهیم ب��ود؛ از این رو تصمیم به 

واقعی کردن قیمت ها بهترین اقدام بود.
»همیشه مقاومت در برابر تغییرات وجود دارد؛ بخشی از این مقاومت 
س��ابقه تاریخی دارد زیرا برخی به طور ذاتی به بازرگانی و داللی بسیار 
عالق��ه دارند و تا زمانی که س��فته بازی در کااله��ای بازرگانی جذابیت 

فراوانی دارد، کشور به سمت صنعتی شدن پیش نمی رود.«
»اکنون بخش واس��طه گری رشد بیش��تری یافته است؛ از سوی دیگر 
خ��أ قانون گذاری وج��ود دارد؛ قوانین در ایران فق��ط برای یک بخش 

طراحی شده  و در سطح کل اقتصاد چاره اندیشی انجام نشده است.«
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بر این اساس، وزارتخانه ها هیچ گاه 
نتوانسته اند هماهنگ عمل کنند؛ در ایران، مشکل سیستمی وجود دارد 
زیرا همه افراد و سیس��تم ها به صورت جزیره ای فکر می کنند و هیچ گاه 

به سیاست کلی که در همه سطوح اجرا شود، فکری نکرده اند.
به گزارش ایرنا، محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس ها و بازار های 
س��ازمان بورس دیروز درباره چرایی توق��ف عرضه محصوالت در بورس 
کاال گفت��ه بود، این تصمیم به دلیل مغایرت دس��تورالعمل اخیر وزارت 
صنعت با عرضه کاال برمبنای نرخ ارز آزاد گرفته ش��ده و تا اطالع ثانوی 

ادامه خواهد داشت.
وی ب��ا بیان اینکه نمی توان زمان مش��خصی ب��رای پایان این تصمیم 
تعیی��ن کرد، ادامه داد: تا زمانی که وزارت صنعت این مغایرت را اصالح 

نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود.

گام مثبت شورای عالی بورس

مصوبه ای که بساط رانت خواران در بورس کاال را جمع می کند
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سرنوشت نامعلوم هزاران موبایل احتکاری توقیف شده
 وعده توزیع در بازار عملی نشد

در حالی که بیش از یک ماه از توقیف گوش��ی های احتکارش��ده 
می گذرد هنوز از سرنوش��ت توزیع این گوش��ی ها در بازار اطالعاتی 

منتشر نشده است.
ب��ه گزارش تس��نیم، حدود دو م��اه قبل وزیر ارتباطات لیس��ت 
دریافت کنن��دگان ارز دولتی ب��رای واردات گوش��ی تلفن همراه را 
منتش��ر کرد. در این لیس��ت حدود۴۰ ش��رکت وجود داشت که به 
آنها مبلغی نزدیک به ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص پیدا کرده بود.
ای��ن در حالی اس��ت که حدود ی��ک ماه قبل وزی��ر ارتباطات از 
توقیف 5۰درصد از گوش��ی های واردش��ده احتکاری خبر داده بود. 
این در حالی بود که عالوه بر احتکار گوشی نزد واردکننده قسمتی 
از گوش��ی های واردش��ده در شبکه توزیع به دس��ت مشتری واقعی 

نرسیده بود.
گفتنی اس��ت، براس��اس آمارهای گمرک طی چهار ماهه نخست 
س��ال جاری بیش از یک میلیون و ۳5۷هزار دس��تگاه گوشی تلفن 
همراه به کش��ورمان وارد ش��د. ارزش گوش��ی های واردشده حدود 
۲۲8میلیون  دالر بوده است، به طوری که این کاال یک و 5۰ صدم 

درصد از سهم ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است.
ای��ن گزارش حاکی اس��ت میزان واردات گوش��ی تلفن همراه به 
کشورمان طی چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته از نظر ارزش 1۴6 و 58 صدم درصد افزایش یافته 
است. گفتنی است طی چهار ماهه نخست سال گذشته 6۹۰ هزار و 
۷6۴ دس��تگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۹۲ میلیون و 5۲۰ هزار 
دالر وارد کش��ور ش��ده بود که 58 صدم درصد از سهم ارزشی کل 

واردات به کشورمان را شامل می شد.
ب��ه این ترتیب اگر ف��رض بگیریم کل مبلغ تخصیص داده ش��ده 
برای واردات گوشی با دالر ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز شده باشد آمار 
گمرک نش��ان می دهد کل این مبلغ یعنی حدود ۲۲۰ میلیون دالر 

وارد کشور شده است.
به گزارش تس��نیم، اطالعات اولیه نشان می دهد همچنان مراحل 
رسیدگی به تخلفات شرکت های سودجو ادامه داشته اما نکته مهم 
این اس��ت که چه زمانی و با کدام س��ازوکار قرار اس��ت گوشی های 

احتکار شده به دست مشتری نهایی برسد.
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات روز ۲۷ تیرماه با اش��اره به 
وضعیت بازار موبایل گفته بود: تا 1۰ روز آینده بازار موبایل متعادل 
خواهد ش��د و در همین راستا نیز 1۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی به 
ب��ازار بازمی گردد. هنوز از وضعیت عرضه این گوش��ی ها خبری در 
دس��ت نیس��ت، اما نکته مهم این است که بازار تلفن همراه به هیچ 

عنوان به تعادل نرسیده است.

محدودسازی فعالیت صرافی های بانکی به 
صالح نیست

»رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس، با تاکید ب��ر اینکه باید از 
ظرفیت صرافی ها در ش��رایط تحریم ها استفاده کنیم، گفت: ایجاد 
محدودی��ت برای صرافی ه��ای بانکی در حالی که خ��ود بانک ها با 

مشکالت عدیده مواجه هستند به صالح نیست.
محمدرض��ا پورابراهیمی، با تاکید بر ضرورت فعالیت صرافی ها در 
ش��رایط فعلی، گفت: با بخشنامه جدید ارزی مقرر شد که صرافی ها 
کار خ��ود را انجام دهند از این رو ایج��اد محدودیت برای آن ها به 

صالح نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 
اینک��ه ایجاد محدودیت برای فعالیت  صرافی ها یکی از اش��تباهاتی 
بود که در سیاس��ت ارزی قبلی رخ داد، افزود: صرافی ها س��ال ها در 
شرایط تحریم، نقل و انتقال پولی و ارزی کشور را انجام دادند از این 

رو نباید مورد محدودیت در فعالیت های خود قرار بگیرند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در بخش��نامه ارزی قبل��ی بانک مرکزی 
محدودیت های��ی برای صرافی ها قائل ش��ده و قرار ب��ر این بود که 
برخی از آن ها به تعطیلی کشانده شود، تصریح کرد: ما از اول با این 

کار مخالف بودیم زیرا این کار منطقی و کارشناسی نیست.
ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم با  بیان اینک��ه به طور حتم 
محدودسازی فعالیت صرافی ها به نفع مملکت نیست، گفت: اکنون 
تمام تالش ها بر این اس��ت که بتوانیم با ایجاد ش��رایط مناس��ب از 

ظرفیت ها برای حوزه ماموریت مربوط به صرافی ها استفاده کنیم.
وی ادام��ه داد: بنابراین تالش ما این ب��ود که این اتفاق رخ دهد 
خوش��بختانه در ابالغیه و بخشنامه جدید ارزی این مهم مطرح شد 
و اکنون قرار ش��ده که بانک مرکزی نسبت به صرافی های بانکی به 
نحوی عمل کند که این نوع صرافی ها فعالیت خود را از س��ر گرفته 

و تقویت شوند تا بتوانند نقل و انتقال انجام دهند.
پورابراهیم��ی اف��زود: البته اکنون نیز در حال رایزنی هس��تیم تا 
بح��ث معامالت خ��رد در نقل و انتقال به خارج از کش��ور از طریق 
صرافی ها به وسیله کارت های اعتباری و بدون در نظر گرفتن مبالغ 

نقدی ارز انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت صرافی ها در شرایط تحریم ها 
اس��تفاده کنیم، گفت: ایجاد محدودیت برای صرافی های بانکی  در 
حال��ی که خود بانک ها با مش��کالت عدیده مواجه هس��تند به نظر 

می رسد به صالح نباشد.
 

اخبـــار

رئیس اتحادیه ماهیان س��ردآبی گفت که ممنوعیت صادرات خوراک 
آبزی��ان منجر به جلوگیری 18 تا ۲۰ میلیون دالر ارز به کش��ور خواهد 

شد.
آرش نبی زاده، رئیس اتحادیه ماهیان س��ردآبی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با انتق��اد از ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان، اظهار 
کرد: ممنوعیت صادرات خوراک، دید مش��تریان خارجی را نس��بت به 
بخش آبزیان خراب کرده است چرا که آنها نگرانند که آیا تولیدکنندگان 
داخلی می توانند تهعدات خود را درخصوص ماهی انجام دهند یا خیر؟

وی گف��ت: با وجود آنک��ه ممنوعیت صادرات تنه��ا در بخش آبزیان 
اعمال شده است، تنش ها و رانت های خاصی در بازار ایجاد شده است.

ب��ه گفته نب��ی زاده با توجه ب��ه پیگیری های صورت گرفته، س��ازمان 
شیالت  و تشکل های بخش آبزی در جریان ممنوعیت صادرات خوراک 

آبزیان نبودند.
این مقام مس��ئول ب��ا انتقاد از ای��ن موضوع ک��ه ممنوعیت صادرات 
خوراک آبزیان بدون هیچ گونه نظرخواهی و ابالغیه صورت گرفته است، 

بیان کرد: با توجه به آنکه بارها از وزارت جهاد کش��اورزی تقاضا کردیم 
ک��ه از واردات تیالپی��ا جلوگیری کند، اما این موض��وع تاکنون صورت 
نگرفته اس��ت در حالی که وزیر جهاد بدون هیچ نظرخواهی از بخش، به 
یکب��اره صادرات خوراک آبزیان را ممنوع اعالم کرد و این امر با واکنش 

شدید کارخانه های خوراک دام روبه رو شد.
مدیرعامل اتحادیه ماهیان س��ردآبی درباره عواقب ممنوعیت صادرات 
خ��وراک آبزیان گفت: عدم تعه��دات کارخانه های خوراک به طرف های 
خارجی، بلوکه ش��دن مناب��ع مال��ی و دریافت جریمه های س��نگین از 
تولیدکنن��دگان را ب��ه همراه دارد که در نهایت این امر موجب ش��ده تا 

کارخانه های خوراک  از لحاظ نقدینگی دچار مشکل شوند.
به گفته وی، حذف سرمایه نقدینگی و درگیری با کشورهای خارجی 

از بین رفتن تعادل در بازار خوراک آبزیان را به همراه دارد.
این مقام مس��ئول ادام��ه داد: تا قبل از ممنوعیت ص��ادرات خوراک 
آبزیان انتظار می رفت که وزیر جهاد کش��اورزی به کارخانه های خوراک 
مهلت می داد تا آنها می توانس��تند به تعهدات خود در بازارهای خارجی 

عمل کنند.
نبی زاده با اشاره به اینکه 15 هزارتن خوراک آبزیان به بازارهای هدف 
صادر می ش��د، بیان کرد: براس��اس آمار ارزش هر کیلو صادرات خوراک 
آبزیان 1 تا 1.۲دالر اس��ت که ای��ن ممنوعیت از ورود 18 تا ۲۰میلیون 
دالر ارز به کش��ور جلوگی��ری می کند و این درحالی اس��ت که با ابالغ 
قانون انتزاع در سال های گذش��ته تمامی تولیدکنندگان از این موضوع 
اظهار خرس��ندی داشتند که دیگر شاهد تصمیمات عجوالنه در واردات 
و صادرات نخواهند بود که تصمیم یکباره وزیر جهاد مبنی بر ممنوعیت 

صادرات خوراک آبزیان با این قانون تناقض دارد.
مدیرعام��ل اتحادیه ماهیان س��ردآبی در پای��ان تصریح کرد: با وجود 
آنکه بسیاری از مس��ئوالن وزارت  جهاد کشاورزی از اشتباه ممنوعیت 
صادرات خ��وراک آبزیان خبر می دهند و می گویند که این موضوع باید 
اصالح ش��ود، اما تاکنون وزیر جهاد کشاورزی پاسخی در این باره نداده 
اس��ت و این در حالی اس��ت که طرف های خارجی ب��ه دنبال این بهانه 

هستند تا منابع مالی تجار را بلوکه کنند.

جلوگیری از ورود ارز به کشور با تکیه بر ممنوعیت واردات خوراک آبزیان

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه مش��کلی برای واردات و 
تامین برنج مصرفی مردم وجود ندارد، گفت: در پنج ماهه س��ال جاری 
ی��ک میلیارد دالر ب��رای واردات برنج اختصاص یافته و ۹۰۰ هزار تن از 

این محصول به کشورمان وارد شده است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت  وگو با خبرنگار 
اقتصادی تس��نیم، اظهار کرد: این روزها هر شب خبر برخورد با احتکار 
برنج از رس��انه ها پخش می شود و این امر خود این نگرانی را بین مردم 
ایجاد می کند که قرار است در بازار برنج کمبود یا گرانی ایجاد شود در 
حالی است که قیمت این محصول در بازار تنها براساس افزایش نرخ ارز 

تغییر یافته و مشکلی برای تامین نیاز مردم وجود ندارد.
وی با ذکر مثالی افزود: در صورتی که این خبر مطرح شود که بانک ها 
در حال ورشکستگی هستند ممکن است همه مردم پول های خود را به 
یکباره از بانک ها بیرون بکش��ند و این خبر واقعا منجر به ورشکس��تگی 

بانک ها شود و بانک ها قادر نخواهند بود این نیاز مردم را پاسخ دهند.
وی افزود: این ش��رایط در بازار برنج نیز متصور است و در صورتی که 
در مردم این نگرانی ایجاد ش��ود که تامین برنج با مشکل برخورده است 
و ه��ر یک به جای مصرف مش��خص خود اقدام به ذخیره س��ازی چند 
برابری کنند بازار برنج نیز بهم می ریزد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
ادامه داد: یک میلیارد دالر در پنج ماهه س��ال جاری برای واردات برنج 

اختصاص یافته و ۹۰۰ هزار تن برنج به کش��ورمان وارد شده است؛ این 
اعداد نشان می دهد مشکلی برای تامین مصارف کشور وجود ندارد.

ذخیره احتیاطی برنج توسط دولت و بخش خصوصی
کش��اورز تصریح کرد: ع��الوه بر عرضه معمول برن��ج در بازار مصرف 
بخ��ش خصوصی و دولتی نیز ذخایر احتیاطی را در نظر گرفته اند تا در 

روزهای تحریم نیز مشکلی برای نیاز مردم وجود نداشته باشد.
وی اظه��ار کرد: زمانی که افرادی غیرتخصصی برای مبارزه با احتکار 
وارد عم��ل می ش��وند و موجودی انب��ار را به ح��راج می گذارند این امر 
عملکرد معکوس��ی در بازار  خواهد داش��ت و این نگرانی را میان مردم 
ایج��اد می کند که در تامین برنج با مش��کل مواجهی��م در حالی که در 
هفته های اخیر مشکلی بابت افزایش قیمت برنج نداشته ایم و قیمت این 

محصول تنها براساس تغییر نرخ ارز باال رفته است.
احتمال قاچاق برنج های وارداتی به خارج از کشور

وی با بیان اینکه محصول برنج کاالیی احتکارپذیر نیس��ت، گفت: باال 
رفتن نرخ دالر در بازار آزاد باعث ش��ده اس��ت که عمال قاچاق برنج به 
کش��ور صرفه نداشته باش��د، اما باید در این ش��رایط مواظب باشیم که 
کاالیی که با ارز دولتی به کش��ور وارد ش��ده اس��ت به صورت قاچاق از 

کشورمان خارج نشود.
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان برن��ج ادامه داد:  در بازرس��ی هایی که از 

انبارهای برنج انجام می ش��ود باید موارد بهداشتی، خروج تدریجی برنج 
برای عرضه به بازار، بررس��ی ش��ود تا اینکه افراد محصول خود را برای 
عرض��ه در ماه های آینده با قیمت��ی باالتر نگه ندارند، اما اینکه بخواهیم 
به یکباره محصول انباری را که به تدریج در حال عرضه به بازار اس��ت را 

یکجا در بازار عرضه کنیم مشکالتی ایجاد می کند.
وی افزود: این عملیات نش��ان می دهد که ممکن اس��ت در بازار برنج 
الته��اب ایجاد کند و مردم را تش��ویق به احتکاره��ای خانگی می کند و 

منجر به ایجاد بحرانی در عرضه این محصول استراتژیک می شود.
کش��اورز اظه��ار کرد: در ش��رایط فعلی واردکنن��دگان برنج محصول 
خ��ود را  با س��ود حداقل��ی و در مواقعی حتی با یک ت��ا دو درصد ضرر  
می فروش��ند زیرا باید نقدینگی الزم برای تامی��ن ارز، کاالهای وارداتی 

تامین کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه نباید به گرانی و کمبود در 
بازار برنج دامن بزنیم، گفت: مردم نگرانی بابت تامین برنج نداشته باشند زیرا 
میزان تامین برنج در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است. وی یادآور 
ش��د: سال قبل یک میلیون و ۴۰ هزار تن برنج در مدت پنج ماهه ابتدایی 
سال به کشور وارد شده بود که این رقم در سال جاری ۹۰۰ هزار تن است، 
دلیل فاصله 1۴۰ هزار تنی آن نیز به خاطر اختصاص دیرهنگام ارز است اما 
اکنون این محصوالت در گمرک قرار داشته و به زودی وارد کشور می شود.

در پی پیش��نهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دریافت قس��طی 
مابه التفاوت کاالهای واردش��ده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا قیمت ارز در بازار 
ثانوی��ه، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: گویا 
در گمرک کمیته کارشناسی تشکیل شده که تجار بتوانند کاالهای خود 

را با همان شرایط قبلی ترخیص کنند.
به گزارش ایس��نا، پس از ابالغ بس��ته جدی��د ارزی در 16 مردادماه، 
برخی از کاالهایی که تا پیش از این مش��مول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی 
ب��رای واردات بودند، باید از ب��ازار ثانویه تامین ارز کنند. همچنین برای 
جلوگیری از س��ودجویی ها از فاصله قیمتی ارز دولتی تا ثانویه، مصوب 
ش��د که همه کاالهای واردش��ده ای که در گم��رک مانده اند و ترخیص 
نش��ده اند، مش��مول پرداخت مابه التف��اوت ارزی ش��وند و در این میان 
واردکنندگان��ی ک��ه می خواهند کاالی خود را ترخی��ص کنند باید این 
مابه التف��اوت را به س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 

پرداخت کنند.
در این راس��تا احمد پورفالح – عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران- در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: به گفته عضو هیات نمایندگان 
ات��اق بازرگانی، گویا صحبت ها بر این اس��ت که کمیته کارشناس��ی در 

گمرک تش��کیل ش��ده و تجاری که قبل از این مصوبه با همان شرایط 
قبل��ی کاال وارد کرده اند اجازه ترخیص ب��دون پرداخت مابه التفاوت به 

آنها داده می شود.
وی در ای��ن ب��اره تا همین حد بس��نده کرد و در ادامه درباره س��ایر 
مس��ائل بازار ثانویه و نرخ ارز اظهار کرد: با اجماع کلی ش��رایط و آغاز 
فعالیت صرافی ها، شرایط بهتر شده وگرنه مشخص نبود امروز نرخ دالر 
و یورو به کجا می رسید. ولی واقعیت این است که به دلیل اینکه اعتماد 
عمومی خدش��ه دار ش��ده و هیچ کس نمی تواند پیش بینی از بازار داشته 

باشد.
وی با اش��اره ب��ه معافیت ص��ادرات از مالی��ات اظهار ک��رد: حتی با 
ای��ن معافیت، صادرکننده که به س��بب تعهد برای عرض��ه ارز خود به 
س��امانه نیما، اعتماد ندارد، بنابراین در عرصه فعالیت حضور نداش��ته یا 
حضورش��ان کمرنگ اس��ت. همچنین برخی هم تمایل دارند کاالی در 
اختیار را به قیمت باال بفروشند  بنابراین کاالی شان را عرضه نمی کنند 

تا ببینند فردا چه اتفاقی می افتد.
پورفالح اف��زود: گرفتاری ها و عوارض منفی به وجود آمده بدین معنا 
نیس��ت ک��ه آزاد کردن تبادالت ارزی در س��امانه نیما و ب��ازار ثانویه با 

موفقی��ت موردنظر فاصله زیاد دارد، اما این ش��یوه کافی نیس��ت و باید 
فکرهای کارشناسی شده تری صورت گیرد.

عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر شفاف س��ازی 
در بخش مولد کشور گفت: نباید وعده هایی داده شود  که پایه درستی 
ندارد. باید با مردم به ویژه بخش مولد کشور صحبت کرد تا  خودشان را 

برای حرکت در مسیر سخت  آماده کنند.
وی افزود: نباید بی دلیل امید دهیم و شرایط را مطلوب جلوه دهیم و 
مدعی شویم هیچ مشکلی نیست، چراکه مردم به درجه ای از هوشمندی 
و خردمن��دی رس��یده اند که متوجه ش��وند اتفاقی برای تغییر ش��رایط 
نیفتاده و در روی همان پاش��نه ثابت می چرخد، بنابراین به نارضایتی ها 
دامن زده ش��ده که باید با اطالعات ش��فاف حداقل ب��رای  بخش مولد 

صحبت کرد.
 پورف��الح اظه��ار کرد: بنده ب��ه عنوان  یک مدی��ر صنعتی نمی توانم  
پیش بینی کنم که نرخ ارز چقدر باید باش��د اما به هر حال چش��م انداز 
کاهش��ی را اصال نمی بینم و همین طور نمی ت��وان منتظر بود دالر روی 
8۰۰۰ - ۷۰۰۰ توم��ان باش��د. مگر اینکه اتفاق خاص��ی بیفتد و بتوان 

براساس سیستم برد برد مسائل مان را با سایر کشورها حل کنیم.

900 هزار تن برنج با ارز دولتی وارد کشور شد

احتماالتی درباره مابه التفاوت ارزی واردات

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

رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران اتومبیل مطرح کرد
فروش کارتکسی

عامل اصلی افزایش قیمت خودرو
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان و نمایش��گاه داران اتومبیل گفت که 
ش��رکت های ما عادت کردند که فقط خودرو را مونت��اژ و به بازار ارائه 
دهند و بعدا به دنبال قطعات یدکی بروند که همین باعث ش��ده امروز 
قطعات خودروهای چینی نایاب ش��ود و ماش��ین های زیادی در صف 

نمایندگی ها حتی برای سرویس های ماهیانه بمانند.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایلنا، درخصوص اظهارات یکی از اعضای 
ش��ورای رقابت مبنی بر احتمال خروج این شورا از مبحث قیمت گذاری 
خودروهای کمتر از 5۰ میلیون تومان گفت: از آن روز که اعالم شد قرار 
اس��ت شورای رقابت دیگر به بحث قیمت گذاری خودرو ورود نکند تا به 
امروز یک خودرو از س��وی نمایندگان یا فروش��ندگان اتومبیل فروخته 
نش��ده است و همین باعث شده که در س��ه روز اخیر 1۰درصد قیمت 
خودروها افزایش پیدا کند به طوری که یکی از شرکت های خودروسازی 
یک هفته است که هیچ خودرویی فاکتور نمی کند و حتی اگر به صورت 
کارتکسی خرید کرده باشید دو هفته زمان می برد تا مدارک برسد. رئیس 
اتحادیه فروشندگان و نمایش��گاه داران اتومبیل افزود: تامین کننده های 
اصلی بازار خودرو، ایران خودرو و سایپا است در صورتی که این شرکت ها 
عرضه را قطع کنند نمایندگی و نمایش��گاه دار نیز خودرو نمی فروشد تا 
تکلیف بازار مشخص شود. وی گفت: در حالی قیمت پراید در عرض 1۰ 
روز از ۲6 میلیون به ۳1 میلیون تومان  رس��یده که تقاضا زیاد نشده اما 
محدودیت در عرضه و جو روانی اثر خود را گذاشته است. موتمنی تصریح 
کرد: ما بارها اعالم کردیم که اگر بخواهید بازار آرام ش��ود و این افزایش 
قیمت های نجومی متوقف ش��ود جلوی فروش کارتکسی را بگیرید. وی 
گف��ت: تا همین چند وق��ت پیش یک س��رمایه گذار مراجعه می کرد و 
در ی��ک مرحله 5۰۰ خودرو خریداری می ک��رد اما زمانی که خودرو به 
نمایندگی می رسید در همان جا با حداقل 5 میلیون سود خودروها را به 
فروش می رس��اند و هیچ رد پایی از خود باقی نمی گذاش��ت و یک ریال 
هم مالیات پرداخت نمی ک��رد. وی ادامه داد:  اگر فروش قطعی صورت 
می گرفت و پالک به نام فرد خریدار از  همان ابتدا صادر می گردید این 
اتفاقات رخ نمی داد.موتمنی گفت: برخی افراد علت افزایش قیمت ها را 
پول های س��رگردان می دانند در صورتی که این حرف غلط است. وقتی 
عرضه کم شود و دالل های وابسته به شرکت ها، بازار را در دست بگیرند 
این اتفاقات رخ می ده��د. وی درخصوص کمبود قطعات یدکی در بازار 
گفت: ش��رکت های ما عادت کردند که فقط خ��ودرو را مونتاژ و به بازار 
ارائ��ه دهند و بعدا به دنبال قطعات یدکی بروند که همین باعث ش��ده 
امروز قطعات خودروهای چینی نایاب شود و ماشین های زیادی در صف 

نمایندگی ها حتی برای سرویس های ماهیانه بمانند.

آخرین وضعیت پرونده واردات غیر قانونی 
خودرو

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: ۳۴ هزار 
خودرو به صورت غیرقانونی توس��ط شش شبکه مافیایی ثبت سفارش 
شده است. به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت، رئیس فراکسیون 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی مجلس گف��ت: ۳۴ هزار خودرو به صورت 
غیرقانونی توسط شش شبکه مافیایی ثبت سفارش شده است. امیر 
خجسته درخصوص آخرین وضعیت پرونده واردات غیر قانونی خودرو 
به کشور، اظهار کرد: آمار خودروهای وارداتی غیرقانونی را به  دست 
آورده ایم و منتظر آن هستیم تا گمرک، خودروسازان و پنج خانواده 
اصلی را ک��ه موضوع خودروهای وارداتی را پیگیری می کنند تعیین 
تکلیف کنیم.   رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه عمده خودروهای وارداتی غیر قانونی 
توس��ط ش��بکه مافیایی وارد کشور شده اس��ت، گفت: توسط شش 
 شبکه مافیایی ۳۴هزار خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده، 
هنگامی ک��ه این موضوع را اعالم می کردیم آن را تکذیب می کردند 
بعد از اثبات موضوع رئیس جمهور سه تن از وزرا را مسئول پیگیری 
پرون��ده کرد که هنوز گزارش خوبی از آن ارائه نش��ده اس��ت. عضو 
هیات رئیس��ه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به جد موضوع خودروهای 
واردات��ی غیرقانونی را پیگیری می کند، ادامه داد: تمامی خودروهای 
وارداتی که از طریق غیرقانونی و قاچاق به کش��ور وارد شده اند، باید 
تعیین تکلیف شوند، اینکه اعالم می کنند برای این خودروها عوارض 
گمرکی در نظر می گیرند اقدام مناس��بی نیس��ت. نماینده همدان و 
فامنین در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اعمال عوارض گمرکی 
س��نگین برای خودروه��ای وارداتی غیرقانونی معنای��ی ندارد و باید 

براساس قوانین وضع شده با آنها برخورد کنیم.

تنها یک درصد از سازندگان خودروهای برقی 
موفق می شوند

به عقیده یکی از ش��رکت های تولیدکنن��ده خودروهای برقی در 
چی��ن، فقط یک درصد از اس��تارتاپ های فعال در صنعت س��اخت 
خودروهای برقی و الکتریکی در جهان موفق خواهند شد. به گزارش 
ایسنا، یان ژو – یکی از مدیران شرکت NIO عنوان کرده است که 
بس��یاری از استارتاپ هایی که در زمینه طراحی و تولید خودروهای 
الکتریکی و برقی در چین فعالیت می کنند، عملکرد موفقیت آمیزی 
نخواهند داش��ت و تنها یک درصد از آنها قادر خواهند بود از موانع 
و س��ختی های پیش روی یک ش��رکت س��ازنده خودروهای پاک و 
دوس��تدار محیط زیست برقی عبور کند و به سودآوری برسند. وی 
در ادامه س��خنانش افزود صنعت خودروس��ازی، مردم و مسئوالن 
باید با نگاهی واقع گرایانه به خودروهای برقی و الکتریکی به عاقبت 
اس��تارتاپ های فعال در این حوزه نگاه کنند. او می گوید: تجارت و 
کس��ب و کار خودروهای الکتریکی نیازمند گسترش زیرساخت های 
الزم بوده و س��از و کار پیچی��ده ای دارد که همه این موارد نیازمند 
س��رمایه گذاری های کالنی است تا بتوانند در بازار راکد و کم فروش 
آن دوام بیاورن��د. البته بالغ بر نیمی از خودروهای الکتریکی جهان 
در بازار چین به فروش می رس��د، بنابراین جای تعجب هم نیس��ت 
که اس��تارتاپ های متعددی بخواهن��د در این بازار به صورت محلی 
خ��ودرو تولید کرده و به فروش برس��انند و کارآفرینان نیز به دنبال 

جذب سرمایه های بزرگی هستند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان با تش��ریح سه 
راهکار ادامه حیات قطعه سازان، از بالتکلیفی قطعه سازان در اجرای بند 

5 مصوبه هیات وزیران خبر داد.
آرش محبی نژاد در گفت و گو با پایگاه خبری »عصر خودرو«، با اشاره 
به درج نام قطعه سازان در فهرست معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز اظهار کرد: از آنجا که محصول نهایی قطعه س��ازان ) خودرو( توسط 
شورای رقابت قیمت گذاری می ش��ود و مالک قیمت گذاری ارز ۴۲۰۰ 
تومانی است، قطعات نیز باید با این رقم ترخیص شوند و به قطعه سازان 
اعالم شده که نام آن ها در فهرست معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز قرار دارد، اما با این وجود، گمرکات به دلیل ابالغ نشدن این مصوبه 

از اجرای آن سر باز می زنند.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه این رون��د منجر ب��ه س��رگردانی و بالتکلیفی 
قطعه س��ازان ش��ده اس��ت، تصریح کرد: هرچند که اجرای این مصوبه 
نیز تغیی��ری در روند تولید قطعه س��ازان ندارد چرا ک��ه مبلغ قطعات 
خریداری ش��ده از پیش پرداخت و قطعات نیز وارد گمرکات ش��ده و یا 
در حال ورود به گمرکات اس��ت بر این اساس تغییری در تامین و روند 

مواد اولیه ایجاد نمی کند.

محبی ن��ژاد ادامه داد: بند 5 مصوبه هی��ات وزیران ارتباطی به آینده 
ندارد و مربوط به کاالهایی است که پیش از این و در دو سه ماه پیش 
خریداری و ارز آن صد درصد با دولت و بانک مرکزی تس��ویه به طرف 
خارجی نیز پرداخت شده اس��ت. در این شرایط هیات وزیران تصویب 
کرد ترخیص همه این کاالها تا زمان پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز آزاد 
به تعویق بیفتد و مابه التفاوت خرید با نرخ بازار ثانویه از واردکننده اخذ 
ش��ود این در حالی  اس��ت که ابالغ این مصوبه غش در معامله به شمار 
می رود، زیرا واردکننده براساس قیمتی مشخص اقدام به واردات کرده 
و بس��یاری از تولیدات را پیش فروش ک��رده در حالی که اگر به دوبرابر 

شدن قیمت ها آگاه بود، شاید اقدام به خرید نمی کرد.
دبی��ر انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان ب��ا تاکید 
ب��ر این که حتی ای��ن تصمیم و اب��الغ این مصوبه نی��ز هیچ کمک در 
آین��ده ای به قطعه س��ازان نمی کند، گفت: تنها کمک��ی که این مصوبه 
ب��ه تولیدکنندگان خواهد ک��رد، جلوگیری از زدن تیر خالص به تولید 
اس��ت چرا که بس��یاری از این خودروها با قیم��ت قطعی پیش فروش 
ش��ده و تولیدات قطعه ساز نیز براساس ارز ۳۲۰۰ تومانی قیمت گذاری 

شده است.

وی با بیان این که در ش��رایط فعلی قطعه س��از ام��کان ادامه تولید با 
قیم��ت دو براب��ری را ندارد، اف��زود: این مصوبه تنها ب��ار جدیدتری را 
به قطعه س��از اضاف��ه نمی کند چراکه قیمت های او هنوز اصالح نش��ده 
و قطعات با ارز ۳۲۰۰ تومانی قیمت گذاری می ش��ود و قطعه س��ازان به 

تازگی نیز نیاز خود را از بازار ثانویه خریداری می کنند.
محبی نژاد ب��ا تاکید بر این که فاجعه و بحران در صنعت قطعه تاکید 
می شود، اگر دولت تمهیداتی بیندیش��د و خودروسازان بتوانند نسبت 
ب��ه پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان اق��دام کنند، با اختص��اص ارز به 
قطعه س��ازان و اصالح قیمت  های آن ها می توان به ادامه حیات صنعت 
قطع��ه امیدوار بود. این در حالی اس��ت که کل مطالبات این صنعت به 
بیش از 15هزار میلیارد تومان رس��یده و قطعه سازان با بازپرداخت های 
۴ یا 5 ماهه توان تولی��د ندارند و باید مدت بازپرداخت مطالبات آن ها 

به یک ماه کاهش یابد.
وی در پایان درخصوص پیش��نهادهای مطرح ش��ده مبنی بر تسویه 
مطالبات قطعه س��ازان با سهام خودروسازان و همچنین خودروی کامل 
نیز اظهار کرد: آزموده را آزمودن خطاست و اجرای این پیشنهادها تنها 

باعث برهم زدن بازار خواهد شد.

۳ راهکار ادامه حیات قطعه سازان

   عضو هیات مدیره اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اعالم خلف وعده 
خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده می گوید این وضع 
موج��ب ایج��اد فضای کاذب در بازار خودرو و رش��د قیمت در برخی از 

خودروهای تولید داخلی شده است.
نعمت اهلل کاشانی نس��ب در گفت و گو با پان��ا، افزود: به طور میانگین 
و بس��ته به نوع خودرو از 5 تا 5۰میلیون قیمت خودروها افزایش یافته 
اس��ت، به طور مثال قیمت پژوی ۲۰۰8 به 1۹5 میلیون تومان افزایش 

یافته است درحالی که قیمت کارخانه آن 1۰6 میلیون تومان است.
ترخیص نش��دن مواد اولی��ه تولید قطعه س��ازان مهم ترین دلیل خلف 

وعده خودروسازان
کاشانی نس��ب اظهار کرد:  البته خودروس��ازان نی��ز در تحویل  ندادن 
خودروه��ای پیش فروش ش��ده دالیل��ی دارن��د. تامین نش��دن قطعات 
خودروه��ای تولیدی از مهم ترین دالیلی اس��ت که خودروس��ازان برای 
تحوی��ل ندادن خودروه��ا ارائه می دهند و همه این مس��ائل به نرخ ارز 
و ترخیص نش��دن مواد اولیه تولید قطعات خودرو از گمرک های کش��ور 

مربوط است.
وی اضاف��ه کرد:  تعداد خودروهای قابل معامله در بازار نیز به ش��دت 
کاه��ش یافته و تردید حاکم در بازار می��زان معامالت خودرو را کاهش 

داده اس��ت. قدرت خرید مردم و مصرف کنن��دگان واقعی خودرو نیز به 
شدت کاهش یافته است.

بیشترین تقاضای خودرو مربوط به خودروهای داخلی است
عضو هیات مدیره اتحادیه نمایش��گاه داران خ��ودرو عنوان کرد:  قیمت 
برخ��ی از خودروهای خارجی در بازار تا ح��دود 1۰درصد کاهش یافته 
است اما رکود معامالت با وجود کاهش قیمت وجود دارد و تقاضا بیشتر 

در سمت خودروهای داخلی است.
وی ادام��ه داد:  قیم��ت خودروی مزدا نیو ح��دود ۲۴۰میلیون تومان 
اس��ت درصورتی که قیمت کارخانه آن حدود 1۴8 میلیون تومان است 
و متاس��فانه تقاضا به گونه ای اس��ت که فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را 

افزایش داده است.
کاشانی نس��ب عنوان ک��رد: دولت باید تدابیری برای خودروس��ازان و 
قطعه سازان پیش بینی کند تا تامین و ترخیص مواد اولیه منجر به ارائه 
قطعات از س��وی قطعه س��ازان به کارخانجات خودروس��ازی شود و این 
شرکت ها بتوانند به وعده های خود برای پیش فروش خودرو عمل کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو خاطرنشان کرد:  در 
این میان متضرر اصلی مصرف کنندگان واقعی خودرو هس��تند که باید 
هم خودرو را گران تر بخرند و هم برخالف وعده خودروس��ازان در موعد 

مقرر خودروی پیش فروش شده را تحویل نگیرند.
ترخیص خودروهای داخلی به زودی سرعت می گیرد

وی اضافه کرد:  قطعه س��ازان برای تولید نیاز به مواد اولیه دارند و در 
چندماه گذش��ته تالش بیش��تری برای واردات آنها انجام شده است که 
به نظر می رس��د با تصویب هیات وزیران کار ترخیص این مواد به زودی 

آغاز شود.
عض��و هیات مدی��ره اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو درب��اره مباحثی 
ک��ه در خص��وص توزیع قطعات یدکی دس��ت دوم ب��رای تعمیر خودرو 
مطرح ش��ده اس��ت نیز عنوان کرد:  در تعمیرات خودرو ممکن است از 
قطعات دس��ت دوم استفاده ش��ود که این وضع نظارت مستمر اتحادیه 

تعمیرکنندگان خودرو را می طلبد.
وی درب��اره پیش بینی خود از وضع بازار خ��ودرو اظهار کرد:  بعید به 
نظر می رسد با روال کنونی شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم مگر آنکه 
دولت طرحی ضربتی برای حل مش��کل  ترخیص مواد اولیه و نظارت بر 
عمل خودروسازان به پیش فروش ها را اجرایی کند. طبیعی است اگر این 
اقدام ها منجر به آرامش بازار نشود متضرر اصلی مصرف کنندگان واقعی 
خودرو هس��تند که حاال باید با نرخ هایی بی��ش از نرخ واقعی خودروی 

مورد نیاز خود را خریداری کنند.

کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند در ش��رایطی که س��از و کارهای 
دولت��ی برای کنت��رل قیمت یک کاال در بازار کارآمد نیس��ت باید نظام 
دس��توری را با نظام آزادس��ازی قیمت ها تعویض کرد، اما آیا این مدل 

اقتصادی بر تن صنعت خودرو می نشیند؟
به گ��زارش ایس��کانیوز، خودروس��ازان همیش��ه و همه وقت پش��ت 
درب های وزارت صمت ایس��تاده اند تا مج��وز افزایش قیمت اخذ کنند. 
افزایش پلکانی در مقابل عرضه قطره چکانی، راه حل منس��وخی که این 

روزها می توان تبعاتش را به خوبی دید.
در اینکه وزارت صنعتی ها موافق آزادس��ازی هس��تند، شکی نیست. 
در واق��ع این وزارتخانه بیش از آنکه مایل به بهبود بازار باش��د، در نظر 
دارد تا خود را از شر هر روزه قیمت گذاری رها کند. البته در این راستا 
پرداخت یارانه به قطعه سازان و هرگونه کاری که منجر به فساد می شود؛ 
نباید انجام شود و علی القاعده نباید هیچ رانتی در این زمینه داده شود. 
این درس��ت همان چیزی اس��ت که مخالفان آزادسازی به شدت نسبت 
ب��ه آن هش��دار می دهند. با فرض آزادس��ازی قیمت ه��ا در بازار، همان 
اندک نظارتی هم که انتظار می رفت دیگر نقش بر آب می ش��ود. پروژه 
بحث برانگیز تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به متقاضیان را شاهد بودیم که 
چگونه باعث بروز فس��ادهای کالن شد. ترکیب آزادسازی قیمت خودرو 

و دست های قدرتمند پشت پرده، ترکیبی مرگ آور است.

از سوی دیگر، آزادسازی قیمت ها زمانی معنا پیدا می کند که ظرفیت برای 
خرید نیز افزایش پیدا کرده باش��د. به تعبیری دیگر برای کاهش فشارهای 
اقتصادی بر طبقه حقوق بگیر، حقوق و دستمزدها نیز طبق استانداردهای 
اقتص��اد آزاد و به ص��ورت دوره ای باید افزایش داده ش��ود ت��ا تعادل بین 
آزادس��ازی قیمت ها و رش��د حقوق ها از یک قاعده منطقی و واحد تبعیت 
کرده باش��د. بس��ته ارزی دولت، پیدا و پنهان به طراحی بس��ترهایی برای 
آزادس��ازی قیمت خودرو دامن زد. حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی 
کش��ور، می تواند مقدمه آزادس��ازی قیمت خودرو باشد یا اینکه همچنان 
شورای رقابت مرجع قیمت گذاری باقی خواهد ماند؟ با توجه به ممنوعیت 
واردات خودرو و همچنین انحصار نسبی در بازار خودروی کشور، هنوز هم 
تردیدهایی در مورد آزادسازی قیمت خودرو وجود دارد، با این حال به نظر 
می رس��د قیمت گذاری دولتی در شرایطی که نرخ ارز برای خودروسازان و 
قطعه س��ازان آزاد ش��ده، به ادامه داللی و واس��طه گری )در بازار خودرو( و 
فش��ار مضاعف بر تولیدکنندگان خواهد انجامید. در کنار این موضوع البته 
افزایش فش��ار قیمتی بر مصرف کنندگان نیز چالش بزرگی است که در اثر 
آزادس��ازی قیمت خودرو رخ خواهد داد. حقیقت آن اس��ت که آزادسازی 
کام��ل قیمت خودرو و اینک��ه در فرآیند قیمت گ��ذاری خودرو هیچ گونه 
نظارتی بر خودروساز نباش��د، انحصار را بیشتر می کند و مصرف کنندگان 

ضربه اصلی را در این شرایط خواهند خورد.

طبیعی اس��ت که نزدیک ش��دن قیمت کارخانه به حاش��یه بازار، باعث 
کوتاه شدن دست خیل عظیم دالالن می شود، اما پس از به تعادل رسیدن 
بازار، آن وقت اس��ت که در فضای انحصاری، قیمت گذاری انحصاری شکل 
می گیرد و نوع دیگر از بحران پیش می آید. اما بحث اصلی و درواقع نگرانی 
مردم و مشتریان، افزایش و کاهش قیمت ها نیست. درد دل مردم این است 
که خودروس��ازان که با یک دندگی تمام مدام س��نگ افزایش قیمت را به 
سینه می زنند، اصال و ابدا حرفی از افزایش کیفیت به میان نمی آورند. حتی 
تصورش نیز ترسناک است افزایش چندین و چند درصدی قیمت خودرویی 

که از سال ها پیش بحث ایمنی  آن مطرح بوده است.
آزادس��ازی و به بیانی دیگر دخیل ک��ردن نقش بازار در چند و چون 
قیمت گ��ذاری در زمی��ن ب��ازی که فقط خودروس��ازان ب��زرگ در آن 
حض��ور دارند، نمی تواند منطقی باش��د. زمینی که هن��وز در آن حرف 
و حدیث های��ی مبنی بر احت��کار و روابط پنهانی با نمایش��گاه داران به 
گوش می رسد. خودرو که این روزها دیگر در حال خارج شدن از دنیای 
کاالهای س��رمایه ای اس��ت، همیش��ه محلی برای تبدیل کردن ریال به 
کاالیی بادوام از س��وی س��رمایه گذاران خرد و کالن بوده است. واقعیت 
قضیه این است که همین االن نیز قیمت ها آزاد شده اند. مردم این روزها 
با بررس��ی دقیقه ای قیمت س��که و دالر، نرخ خودروهای تولید داخل را 

نیز رصد می کنند.

 کاشانی نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه نمایشگاه داران: 

خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده خلف وعده کردند

آزادسازی قیمت خودرو؛ چاه یا راه؟
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از س��وی مرکز راهبردی فناوری های همگرا معاون��ت علمی فراخوان 
نوپاهای فناوری های همگرا برگزار می شود و صاحبان ایده های نوآورانه تا 

آخر مردادماه می توانند ایده های خود را در ۲۳ محور ارسال کنند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، فراخ��وان »نوپاهای 
ب��رای  فرصت��ی  همگ��را«  فناوری ه��ای 
استارتاپ های حوزه فناوری های همگرا است. 
در ای��ن فراخوان، اس��تارتاپ ها امکان معرفی 
ای��ده اس��تارتاپی خود را پ��س از طی کردن 
مراح��ل داوری دارن��د. این روی��داد با حضور 
شتاب دهنده ها و مراکز سرمایه گذاری برگزار 
می شود و روند انتقال فناوری به بازار را تسهیل 
می کند و فراخوان آن از سوی مرکز راهبردی 
فناوری های همگرای معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برگزار می شود که آخرین 
مهلت ثبت نام در آن ت��ا ۳1 مردادماه جاری 
تعیین شده است و این تاریخ تمدید نمی شود. 

محورهای علمی مورد پذیرش اس��تارتاپ ها ش��امل حوزه های »سالمت 
)تش��خیص، غربالگری، بهبود و درمان(«، »دارو و دارورسانی )مواد اولیه 
داروها(«، »انرژی«، »انرژی های پاک، نیرو و ذخیره سازی«، »سامانه های 

هوشمند مدیریت انرژی در ساختمان«، »سامانه های هوشمند روشنایی 
معاب��ر«، »کاربردهای اینترنت اش��یاء در ش��بکه های هوش��مند برق«، 
»س��امانه های ارتباطات خودرویی جهت هوشمندس��ازی تردد شهری، 
کاهش ترافیک و مصرف ان��رژی«، »بهبود 
کارایی ادوات انرژی خورش��یدی با استفاده 
از فناوری نانو نظیر کوتینگ های ضد بازتاب 
و ضد آلودگی در س��لول های خورشیدی« 
و »کارب��رد محصوالت فناوری نانو در ادوات 
یا نسل های جدید س��لول های خورشیدی، 
س��لول های فتوالکتروش��یمیایی و کوانتوم 
دات ها« می ش��ود. »محیط زیس��ت و آب«، 
»فناوری اطالع��ات و ارتباطات«، »فناوری 
»نانوجاذب ها«،  »مکاترونیک«،  زیس��تی«، 
لی��زر«،  و  »اپتی��ک  »میکروفلئودی��ک«، 
»تجهیزات پزش��کی و توانبخش��ی«، »نانو 
زیست حسگر«، »تحلیل داده های بزرگ )به 
 ،»)NGS( نس��ل نوین توالی یاب های ژنتیکی« ،»)ویژه داده های ژنتیکی
»علوم شناختی« و »نرم افزارهای مورد استفاده در دستگاه های چاپ سه 

بعدی« از دیگر محورهای این رویداد است.

استاندار خراسان جنوبی بر شناسایی کارآفرینان موفق در استان تاکید 
کرد و گفت که مسئله اشتغال و موضوعات مرتبط با کارآفرینی باید به 
صورت جدی مورد توجه مدیران باش��د. ب��ه گزارش مهر، محمدمهدی 

مروج الش��ریعه روز یکشنبه در شورای اداری 
اس��تان، اظه��ار ک��رد: مدیران باید مس��ائل 
مربوط به مرکز مدیری��ت راهبردی افتا را با 
جدیت تمام دنبال کنن��د. وی با بیان اینکه 
اگر می خواهیم نقد کنیم باید منطقی باشد و 
از لجن پراکنی پرهیز کنیم، افزود: مرکز افتا 
برای نظم دهی مناس��ب ضمن رعایت حقوق 
همه اش��خاص، سالم س��ازی فضای مناسب 
و تب��ادل اطالعات در همه مراکز اس��تان ها 
تشکیل خواهد شد. استاندار خراسان جنوبی 
با اش��اره به اینکه بردهای عمل��ی در حوزه 
پزشکی استان باید مورد توجه بیشتری قرار 
گیرد، گفت: تالش می کنیم سی تی اس��کن 

مرکز آتش دس��ت نهبندان هرچ��ه زودتر راه اندازی ش��ود. وی با بیان 
اینکه باید به مس��ائل فرهنگی و اجتماعی بیش��تر بپردازیم و تصورمان 
فقط توسعه زیرساختی و مسائل اقتصادی نباشد، عنوان کرد: مسئولیت 

رسیدگی به گسترش فرهنگ انسانی و پرهیز دادن نسل آینده و جوانان 
از آس��یب های سنگین اجتماعی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
مروج الش��ریعه با اشاره به اینکه امروز هر مسئله ای در درون ما می تواند 
مستمس��کی ب��رای دش��من باش��د، بیان 
کرد: کارگروه هایی برای مس��ائل فرهنگی 
و اجتماع��ی در اس��تان پیش بینی ش��ده 
اس��ت. وی با بیان اینکه اگر جامعه از نظر 
بنیان های فرهنگی و اجتماعی درست باشد 
همه مس��ائل از جمله سیاسی و اقتصادی 
و زیرس��اختی قطعا قابل ح��ل خواهد بود، 
اظهار داشت: مسئوالن باید در شرایط امروز 

کشور کمر همت را محکم ببندند.
اس��تاندار خراس��ان جنوبی با اش��اره به 
اینکه در ش��رایط فعلی همه دستگاه های 
ذی مدخ��ل در ام��ر حاکمی��ت ع��الوه بر 
وظیفه س��ازمانی خود باید حواس شان به 
مختص��ات موجود جامعه امروز نیز باش��د، افزود: اگر مس��یر امروز را 
هوش��مندانه پیش برویم، خواهیم توانس��ت از پیچ نابهنگام دشمن به 

سالمتی و موفقیت عبور کنیم.

حمایت از اشتغال و کارآفرینی مورد توجه جدی مدیران قرار گیردپذیرش طرح های نوپای فناوری های همگرا تا آخر مرداد

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسالمی با اشاره به عدم 
اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت، از سیر نزولی رتبه ایران در 
ش��اخص بین المللی فضای کسب و کار انتقاد کرد. به گزارش صداوسیما؛ قوامی،  
نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید در  برنامه تیتر امشب درباره اجرای ناقص 
قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از کارهای خوبی که در مجلس هشتم 
ب��ا همکاری اتاق ایران انجام دادیم تصویب این قانون مهم بود چون یکی از موانع 
تولید در کشور کسب و کار بود. قوامی افزود: ما برای اینکه رشد اقتصادی داشته 
باشیم حتما نیاز به سرمایه گذاری داخلی و خارجی داریم. سرمایه گذاری خارجی 
فقط سرمایه گذاری مستقیم نیست بلکه در سهام شرکت های داخلی بسیار مهم 
اس��ت. این ها نیاز به مجموعه قوانینی داشت که با کمک دولت و اتاق انجام شود 
البته دولت در س��ال های قبل زی��اد رغبتی به این قانون نش��ان نمی داد ولی در 
دولت روحانی حمایت از قانون کس��ب و کار و فضای کس��ب و کار اعالم شد که 
س��رمایه گذاران را امیدوارتر کرد. او اف��زود: در ابتدای دولت یازدهم اصالحاتی در 
شاخص های فضای کسب و کار انجام شد که مربوط به بهبود فضای کسب و کار 
نبود و فقط رتبه ما از 15۳ به 1۷ رساند، اما عملکرد چند ساله نشان از سیر نزولی 
دارد و از 1۲۰ به رتبه 1۲۴ تنزل پیدا کردیم که رتبه خوبی نیست. زیرمجموعه 
ش��اخص های کسب و کار نشان می دهد که شاخص سهولت کسب و کار از 1۲۰ 
به 1۲۴ نش��ان خوبی از بهبود فضای کس��ب و کار نیست. نایب رئیس کمیسیون 
حمایت از تولید در ادامه گفت: این ها خراب کردن فضای کس��ب و کار اس��ت در 
حالی که ما انتظار داریم کسب و کار سریع راه اندازی شود لذا سرمایه گذاری و ثبت 
مالکیت مهم است. قوامی در ادامه درباره بی ثباتی قانون در اجرا نشدن قانون فضای 
کسب و کار گفت: قانونی که تولید می شود دو منشأ دارد یکی دولت است که وقتی 
لوای��ح در دولت تنظیم و در مجلس نیز تغییراتی انجام می ش��ود بنابراین قوانین 
جامعیت الزم را ندارد. مجلس که گفته می ش��ود مخل��وق اراده هیات اجتماعی 
اس��ت قوانینی که تصویب می کند باید به ویژگی قوانین طبیعی نزدیک باش��د و 
زیاد تبصره نداشته باشد. اگر از کسانی که در اجرا هستند کمک بگیریم می توانیم 

قوانین باثبات تری تولید کنیم.
مناطق آزاد سکوی واردات شده اند

وی در ادامه گفت: مثال تصمیم درباره ارز پختگی الزم را نداش��ت چون وقتی 
قیمت پایین کشیده شد نشان دهنده ایجاد محدودیت های بیشتر در بازار ارز بودیم 
در این بین قاچاق نیز ایجاد ش��د. باید اراده هیات اجتماعی از مجلس تجلی پیدا 
کند در تصویب طرح ها و لوایح، بنابراین باید مجلس از نظرات در طرح ها و لوایح 
استفاده کند تا به نتیجه الزم برسیم. همچنین در مناطق آزاد که با قانون گذشته 
ایجاد کردیم به جای اینکه س��کوی صادرات باشد تبدیل به سکوی واردات شده 
و یکی از عواملی که کس��ب و کار را با مش��کل مواجه کرده ورود کاالهای قاچاق، 
اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد غیرشفاف از طریق مناطق آزاد و مناطق اقتصادی است، 
چون کاالیی که از این مسیر می آید و حقوق گمرکی را پرداخت نکرده و ارزان تر 

تمام می شود تولید را با مشکل مواجه می کند و به تولید صدمه می زند.
نایب رئیس کمیس��یون حمایت از تولید افزود: در ارتباط با صنعت دولت س��ه 
وظیفه دارد: -1 خط مشی تعیین کند و به سرمایه گذاران داخلی و خارجی نشان 
دهد که در چه زمینه هایی باید س��رمایه گذاری انجام و اس��تراتژی  ها مشخص و 
این اس��تراتژی باید براساس آمایش های س��رزمینی انجام شود. وقتی خط مشی 
مشخصی نداشته باشیم هزینه ها نیز افزایش می یابد. بنگاه یا باید در محل منبع 
باشد یا در محل بازار که نبود این موجب شده است تولید زیان زیادی ببیند. -۲ 
وظیفه دولت است که دسترسی به امکانات و آب و برق را ایجاد کند. -۳ تسهیالت 
یارانه ای و معافیت های مالیاتی باید در اختیار فرصت های سرمایه گذاری قرار گیرد.
قوامی تاکید کرد: ما وقتی خط مشی درست نداریم و رابطه های علل و معلولی 

به درس��تی تعریف نشده مشکالت زیادی در فضای کسب و کار داریم. وی گفت: 
زنجیره ارزش باید در ارتباط با صنایع پایین دستی تعریف شود. مشکل اصلی ما در 
صنعتی شدن این است که صنعتی شدن در کشور ما جنبه اقتصادی ندارد بلکه 
جنبه سیاسی دارد. میل مفرط در صنعتی شدن نباید بدون بررسی اقتصادی ایجاد 
شود تا به واحدهای زیانده تبدیل نشود. واحدهای زیانده نمی توانند صادرات کنند، 
بنابراین مجبوریم واردات را زیاد کنیم. اگر اس��تراتژی ها به س��مت صنعتی شدن 
پیش برود و الزام به مسئولیت در کشور وجود داشته باشد تولید پیشرفت خواهد 
کرد. نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید درباره اقدامات انجام شده در تسهیل 
فضای کسب و کار گفت: دولت یک سری اقدامات در تسهیل فضای کسب و کار 
انجام داد اما زیاد درست اجرا نشد مثال؛ دولت به جای اینکه مالیات بر ارزش افزوده 
را از مصرف کننده بگیرد مالیات ها را از تولیدکننده گرفته که موجب مشکالت در 
فضای کسب و کار شده اس��ت، بنابراین پرداخت دو مالیات از طرف تولیدکننده 

قطعا فضای کسب و کار را خراب می کند.
دولت در سیاست های بازار ارز از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد

بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفت وگوی تیتر امشب با اشاره 
به اینکه بهبود فضای کس��ب و کار در کش��ور از اهداف دراز مدت و چندین ساله 
است، گفت: مجلس قانون بهبود مستمری کسب و کار را در شرایطی تدوین کرد 
که فضای کس��ب و کار مناسب نبود و به درستی اجرا نشد. بهرام شکوری افزود: 
در سیاست های ارزی اتخاذشده از سوی دولت هیچ نظرخواهی از اتاق بازرگانی و 
بخش خصوصی نشد و حتی نظراتی که بعدها اتاق بازرگانی ارائه کرد، استفاده نشد 
بنابراین سیاس��ت های ارزی در بین بخش خصوصی کارایی نداشت و اوضاع سکه 
و ارز به شکل حاضر پیش رفت. او با انتقاد از راه اندازی »پنجره واحد« گفت: این 
پنجره برای راه اندازی کسب و کار برخالف دیگر کشورها مانند گرجستان بهبودی 
ایجاد نکرده است. شکوری افزود: اتاق بازرگانی فضای بهبود شرایط کسب و کار را 
پایش می کند و تحقیقات ما حاکی از آن است که نسبت به سال گذشته شرایط 
بهتری ایجاد نش��ده است. عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: ۷6 طرح ملی نیمه تمام 
مانده است. قرار بر این شد طرح های جدید ایجاد نشود و طرح های باالی 5۰درصد 
به اتمام برسد. او گفت: با این فضای کسب و کار بخش خصوصی حتی توان اداره 
خود را ندارد. ش��کوری اضافه کرد: برخی از تولیدات کش��ورهای مختلف مصرف 
داخلی ندارد و برای صادرات اس��ت مانند تولید مهر برای کشورهای مسلمان در 
چین و تولید چادر مش��کی در کشور ژاپن که برای کشورهایی مانند ایران تولید 
می ش��ود. وی به سیاست یکپارچه و مداوم ساخت دیوار چین اشاره کرد و افزود: 
امروزه 5۰ میلیارد دالر برای تکمیل پروژه های نیمه تمام الزم اس��ت که براساس 

یک استراتژی ثابت نبوده است.
وی در مورد شرکت نکردن بخش خصوصی در تصمیمات دولتی گفت: اقتصاد 

ما به نفت متکی است، بنابراین به بخش خصوصی اهمیت زیادی داده نمی شود.
وی با بیان اینکه هر روز دولت بزرگ تر می شود و بخش خصوصی در حاشیه قرار 
می گیرد، گفت: بی ثباتی اقتصادی، کسر تامین مالی و برخی مشکالت دیگر باعث 

شده کسب و کار به طور جدیدی ایجاد نشود یا از ثبات نسبی برخوردار نباشد.
نماینده ات��اق بازرگانی و بخش خصوصی گفت: ارزش افزوده در سراس��ر دنیا 
از مصرف کننده نهایی گرفته می ش��ود و همه بخش های تولید را درگیر پرداخت 

ارزش افزوده نمی کنند.
شکوری گفت: نقشه راه باید در دولت های مختلف ادامه دار باشد. توسعه صنعتی 
باید بر مبنای یک منطق اقتصادی تعریف شود. ایجاد یک کارخانه فوالد به عنوان 
صنعت مادر باید براساس دسترسی به منابع اولیه و دسترسی به صادرات و تامین 
بازار داخلی و صادرات باشد. شکست در استراتژی های درازمدت در سطح ملی بر 

ادامه کار در کارخانه های کوچک تر و صنایع پایین دستی تاثیر منفی می گذارد.

براسـاس آخرین گزارش ها، آمازون قصد دارد سـینماهای لندمـارک را خریداری کرده و 
گروه سینمایی آمازون را به صورت مستقل راه اندازی کند.

به گزارش زومیـت، آمازون در نظر دارد مجموعه  سـینماهای لندمارک را خریداری کند.
Landmark Theatres، یـک گروه سـینمایی در ایاالت متحده اسـت که از سـال 1974 

تأسیس شده و دارای 53مجموعه  سینمایی و 255 سالن است.
براسـاس اطالعات ارائه شـده  توسط یک منبع ناشـناس به بلومبرگ، غول بزرگ تجارت، 
در صدد خرید مجموعه  سـینمایی لندمارک است تا گروه سینمایی آمازون را تاسیس کند. 
سینماهای لندمارک به عنوان زیرمجموعه  شرکت های Wagner/Cuban فعالیت می کنند، 
ولی آمازون قصد دارد گروه سـینمایی مسـتقلی را ایجاد کند که زیرمجموعه  شـرکت های 

Wagner/Cuban نباشد.
البته تا این لحظه آمازون خبر منتشر  شده را تایید یا رد نکرده است. اگر این خبر صحت 
داشـته باشد، واقعا عجیب و جالب است که شـرکتی همچون آمازون قصد حضور در حوزه  
سـینما را داشته باشـد. شـاید آمازون در نظر دارد به نوعی وارد بازار سرگرمی شود. مدیر 
جدید اسـتودیوی آمازون اخیرا تغییرات خوبی در روندهای کاری این استودیو ایجاد کرده 
اسـت تا برای رقابت با نتفلیکس حرف های تازه ای برای گفتن داشته باشد. گزارش ها حاکی 
از تمرکز بیشـتر این اسـتودیو بر تولید فیلم های طوالنی تر برای جذب عالقه مندان بیشتر 

است.
اگر خبر صحت داشـته باشـد و آمازون در صدد راه اندازی گروه سینمایی جدیدی باشد، 
قطعا باید افراد بیشـتری را برای همکاری جذب کند و به شـرکت بزرگ تری تبدیل خواهد 
شـد. البته وضعیت افرادی که در این لحظه در سینماهای لندمارک مشغول فعالیت هستند 
نیز باید مشـخص شـود. پیش از این نیز آمازون در طرح های تجاری دیگری نیز وارد شـده 
اسـت. پیشتر گفته شد آمازون با خرید یک میلیارد دالری PillPack، وارد حوزه داروخانه 
آنالین شـد. شاید برای شـما هم این سوال پیش بیاید که چرا آمازون وارد حوزه های جدید 

کسب و کار می شود؟
اگـر آمازون سـینماهای لندمارک را خریداری کنـد، این اولین باری اسـت که در چنین 
حوزه ای وارد شده و در کنار فروشگاه های خود، اقدام به حرکتی انقالبی و ورود به حوزه ای 
جدید کرده اسـت. آمازون در حال حاضر دارای کتاب فروشـی هایی در سیاتل و سایر نقاط 
آمریکا اسـت و قصد دارد فروشـگاه های Amazon Go را در نقاط مختلف ایاالت متحده 
راه اندازی کند. این شـرکت همچنین در سـال 2017 مجموعه  Whole Foods را با قیمتی 
در حـدود 137 میلیارد دالر خریداری کرد. اگر خبر خرید گروه سـینمایی لندمارک صحت 
داشـته باشـد؛ باید دید آیا آمازون موفق به خرید مجموعه سینماهای لندمارک نیز خواهد 

شد یا خیر.
 

چرا قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نشد؟

آمازون با خرید سینماهای لندمارک
گروه سینمایی راه اندازی می  کند

یک مقام مسئول در وزارت کار با تشریح جزییات برگزاری دوازدهمین جشنواره 
کارآفرینان برتر تاکید کرد: مبنای شناس��ایی و معرفی کارآفرینان برتر، بنگاه  هایی 
بوده که طی س��ه سال گذش��ته دارای نوآوری منجر به رش��د باال بوده اند.  رحیم 
س��رهنگی، مدیرکل دفتر توس��عه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با فارس، به تشریح جزییات دوازدهمین جشنواره 
کارآفرین��ان برتر اظهار داش��ت: با توجه به ش��رایط اقتصادی و اجتماعی کش��ور، 
»کارآفرین��ی« می تواند به عنوان راه حلی مناس��ب  برای  ایجاد  اش��تغال  و  توس��عه 
 اقتصادی ب��ه کار رود. چراکه کارآفرینان بازیگران اصلی تبدیل اقتصاد منبع گرای 

فعلی کشور به اقتصاد دانشی هستند، 

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی:

انتخاب بنگاه ها بر مبنای نوآوری 
منجر به رشد می شود

دریچــه

دوشنبه
29 مرداد 1397

شماره 1142
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مدیرکل امور بانوان و خانواده اس��تانداری اس��تان گلستان گفت که 
تضامین بانکی برای دریافت تس��هیالت کارآفرینی، مسیر ایجاد کسب 
و کار را برای زنان س��خت کرده اس��ت. به گزارش مهر، کلثوم غفاری 

روز یکشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه های 
آموزش��ی ایجاد کسب و کار برای جوانان و 
زن��ان اظهار کرد: زنان دارای توانمندی های 
زیادی برای ایجاد مشاغل  مختلف هستند، 
اما تضامین بانکی برای دریافت تس��هیالت 
مسیر ایجاد کسب و کار را برای آنان سخت 

کرده است.
وی افزود: گلس��تان ظرفیت های بس��یار 
خوبی ب��رای توس��عه کارآفرین��ی زنان در 
بخش های مختلف اقتصادی دارد، اما ایجاد 
کس��ب و کار ب��دون حمایت مس��ئوالن و 
دوره های آموزشی برای توانمندسازی زنان 
ممکن نیس��ت. غفاری ادام��ه داد: ایجاد و 

برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی این امکان را به شرکت کنندگان 
می دهد که ایده های کسب و کار خود را با رویکردی علمی و شناخت 
بازار به اجرا درآورند چراکه بس��یاری مواقع دیده شده که ایجاد کسب 

و کار بدون گذراندن دوره های آموزش��ی رهاوردی برای زنان نداش��ته 
است. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان گفت: با توجه 
به اینکه ثبت نام در س��امانه کارا برای دریافت تسهیالت اشتغال زایی 
فقط برای روس��تاییان تعریف ش��ده، این 
اداره کل با همکاری اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی این امکان را دارد که بانوان 
ش��هرهای استان را برای دریات تسهیالت 
اش��تغال زایی ب��ه دس��تگاه های مختل��ف 

معرفی و پیگیر اجرای طرح  آنان باشد.
وی اف��زود: س��قف تس��هیالت در نظر 
گرفته ش��ده برای اش��تغال زنان با توجه 
به طرح ارائه ش��ده از سوی متقاضیان 1۰ 
تا 5۰ میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده 

است.
غفاری در ادامه با اش��اره به اجرای طرح 
روس��تاهای بدون بیکار در اس��تان گفت: 
مقرر ش��ده که این طرح در س��ه روستای هر شهرستان به اجرا درآید 
که اداره کل امور بانوان اس��تانداری برای نخس��تین  بار روستای اسبو 

محله گرگان را برای اجرای این طرح انتخاب کرده است.

رئیس موسس��ه کسب و کار دانشگاه شریف از افتتاح 5۰۰ شرکت 
و استارتاپ در ایستگاه نوآوری شریف خبر داد.

به گزارش ایس��نا، علی یقطین در مراس��م افتتاح ایستگاه نوآوری 
ش��ریف با بی��ان اینکه  کس��ب و کارها در 
قرن ۲1 تحوالت زیادی یافته است، افزود: 
کس��ب و کارها در قرن بیستم ویژگی های 
جدیدی را ایجاد کرده که این ویژگی ها در 
کسب و کارهای سنتی مشاهده نمی شود.

وی توس��عه ش��تابان فن��اوری و تن��وع 
انتخ��اب مش��تریان، توس��عه ش��بکه های 
اطالع رسانی، رش��د فناوری های مبتنی بر 
تلفن همراه و حذف واس��طه ها را از جمله 
ویژگی های کسب و کار در قرن ۲1 عنوان 
ک��رد و اف��زود: ب��ا این ویژگی ها کس��ب و 
کارهای س��نتی جوابگ��وی تامین نیازهای 

فعلی جوامع نیست.
یقطی��ن با تاکید بر این که امروزه کش��ور براس��اس فرصت ها و نه 
قوت ها اقدام به توسعه فناوری کرده است، یادآور شد: از این رو شکار 

فرصت ها محصول فعالیت استارتاپ ها بوده است.

وی با اش��اره به راه اندازی ایستگاه نوآوری شریف خاطرنشان کرد: 
در آینده بزرگ ترین مجتمع اس��تارتاپی تهران راه اندازی می شود، به 
گونه ای که ظرف یک و نیم س��ال آینده 5۰۰ استارتاپ و شرکت در 
این ایس��تگاه که در فضای ۴۰ هزار متر 

مربع احداث شده مستقر می شود.
یقطی��ن راه اندازی ای��ن مجموعه را با 
همکاری ش��هرداری دانس��ت و گفت: با 
قرارداد اجاره ۲۰ س��اله اقدام به توس��عه  

فعالیت های استارتاپی کردیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه امروز ف��از اول این 
ایس��تگاه راه اندازی می ش��ود، یادآور شد: 
فاز دوم ای��ن مجتمع در ص��ورت تامین 
مالی ت��ا دو ماه آینده فعال می ش��ود. به 
گفته  وی در فاز دوم که در حوزه  توس��عه 
اس��تارتاپ های حوزه س��المت اس��ت با 
ق��راردادی با وزارت بهداش��ت راه اندازی 

می شود.
وی از اجرای فاز سوم این مجتمع با همکاری صدا و سیما خبرداد 

که در آن استارتاپ های حوزه رسانه فعال می شوند.

راه اندازی بزرگ ترین مجتمع استارتاپ ها در اطراف دانشگاه شریفتضامین بانکی مسیر ایجاد کسب و کار را برای زنان سخت کرده است

اخبار مهم و تغییرات بزرگ کسب وکار، زندگی کارمندان را تحت تأثیر 
ق��رار می دهد. به همین دلیل اطالع رس��انی در این زمین��ه باید با برنامه  
حساب ش��ده ای صورت بگیرد. گاهی اوقات،  رهب��ر تیم باید اخباری را به 
کارمندان خود اطالع دهد که برای هیچ کس خوشایند نیست. حتی زمانی 
که کس��ب وکار در وضعیت خوبی به سر می برد، بازهم تغییرات سازمانی 
و س��اختاری دور از انتظار نیس��ت. اگر تغییر سیاست ها و ساختارها روی 
شغل کارمندان تأثیر بگذارد، آن ها را به خشم، ترس یا اندوه دچار می کند. 
هر کارمند از خودش می پرس��د: »این تغییر چه تأثیری بر کار و موقعیت 
من خواهد داشت؟« یا »این اصاًل خوب نیست! حاال چگونه باید کارهایم 
را انج��ام دهم؟« خبرهایی ازاین دس��ت، مرعوب کننده اند و اگر ش��رکت 
برای آن ها برنامه ریزی نکرده باش��د یا در اطالع رسانی ضعیف عمل کند، 
به احتمال  زیاد از مس��یر بهینه منحرف می شوند، اما رهبران می توانند با 
متمرکز شدن روی اجزای مهم زیر، اخبار را به شیوه ای اطالع رسانی کنند 

که کارمندان خیلی زود خودشان را با تغییرات سازگار کنند.
زمان بیشتری را به آماده کردن محتوا، اعالم آن و قدم های 

بعدی اختصاص دهید
به طور معمول رهبران طی یک جلسه یا ویدئوکنفرانس عمومی، اخبار 
را به صورت یکسان به همه  اعضای شرکت اطالع می دهند، اما بهتر است 
با تیم های کوچک، جلس��ات جداگانه ای داش��ته باشید و پس ازآن هم در 
صورت نیاز به ص��ورت فردی با کارمندان صحبت کنی��د تا روند اتفاقات 
بع��دی را درک کنی��د. همچنین برای تطبیق اعالمیه ه��ا وقت بگذارید. 
درست نیس��ت که کارمندان، اخبار مهم را با توضیحات غیرسازگار و در 
فرمت های متفاوت؛ از کانال های مختلفی مانند مدیران و سرپرس��تان و 
رسانه های سازمانی دریافت کنند. شاید حس کنید که بیش  از حد روی 
این برنامه ریزی ها سرمایه گذاری می کنید، ولی در بلندمدت نتیجه  مثبت 
این تالش ها را خواهید دید. به عبارت  دیگر، شما باید به کارمندان فرصت 
کافی بدهید تا اخبار را بپذیرند و درک کنند، اما پیش از آن ضروری است 

که آن ها اطالعات خود را از منابع درست و موثق به دست آورند.
تمام سطوح مدیریت را برای ارائه یک محتوای مشخص آماده کنید

تمام افرادی که در اطالع رسانی شرکت دارند، باید به خوبی آموزش ببینند. 
اص��اًل فرض را بر این نگذارید که آن ها طب��ق غریزه، خوب عمل می کنند. 
چراکه در این صورت ممکن اس��ت آن ها برای رف��ع ناراحتی خود از اخبار 
مربوطه، بعضی از بخش های آن را طبق س��لیقه  خود تغییر دهند یا حذف 
کنند. به این مثال توجه کنید: یک تیم از مدیران اجرایی، با مشکل بزرگی 
مواجه شده بود: رهبران تیم های کوچک به کارمندان گفته بودند که پاداش 
آن ها قطع می ش��ود، زیرا آن ها »به حد کافی خوب کار نکرده اند«. اش��تباه 
رهبران این بود که دالیل امر را توضیح نداده بودند و برنامه ای را برای بهبود 
نتایج آتی، به اش��تراک نگذاش��ته بودند. از طرف دیگر کارمندان به سختی 
کار کرده بودند و حاال به ش��دت احس��اس ناامیدی و دلس��ردی می کردند، 
به طوری که تا مدت ها بعد به هیچ یک از مدیران ارشد شرکت اعتماد نداشتند.
مشکل سازمان را توضیح دهید و نشان دهید که راه حل جدید 

چگونه این مشکل را حل می کند
به جای اینکه صرفاً تغییرات ناراحت کننده را اعالم کنید، توضیح دهید 
ک��ه چه چیزی خوب کار نمی کند و به همین دلیل طرح جدید، بهترین 
راه حل برای رسیدن به نتایج مطلوب است. روی این مسائل تأکید کنید: 
اینکه مش��تریان از روند فعلی ناراضی هستند، هزینه های باالیی که این 
مشکل به کسب وکار تحمیل می کند، تأثیرات منفی برند و همچنین این 

موضوع که چگونه تغییرات جدید به کاهش این مشکالت کمک می کند.
مشکالت و راه حل ها را شخصی کنید

اگر این کار را انجام ندهید، ممکن اس��ت کارمندان متوجه نش��وند این 
تغییرات چه اثری روی وظایف آن ها دارد یا حتی س��ازمان چه تمهیداتی 
برای حمایت از آن ها اندیشیده است. به عنوان  مثال به جای اینکه با پاسخ های 
مبهم و س��ردرگم کننده، اضطراب کارمندان را افزایش دهید؛ در جلس��ات 
تیم های کوچک یا مالقات های مس��تقیم دونفره، تمام جزییات برنامه های 
جدید را بیان کنید و آماده  باشید که فوراً به همه  سؤاالت شخصی کارمندان 
پاسخ دهید. به عنوان  مثال اگر شرکتی مجبور است برای کاهش هزینه های 
خود، برنامه های حمایتی بهداش��ت و درمان کارمندان را تغییر دهد، بهتر 
است تدابیر مناسب در نظر بگیرد و به کارمندان توضیح دهد که با شرایط 
جدید کدام یک از پزشکان قدیم یا جدید، هنوز خدمات خود را به آن ها ارائه 
می دهند. در این صورت حتی اگر کارمندان مجبور باش��ند هزینه  بیشتری 

بپردازند، اما از حمایت و توجه شرکت راضی هستند.
گزینه های مختلفی را پیش روی افرادی که تحت تأثیر تغییرات 

قرار می گیرند، بگذارید
زمان��ی که کارمندان حق انتخاب دارن��د و درعین حال اطالعات و حمایت 
الزم را نیز دریافت می کنند؛ احساس می کنند مورد احترام قرار گرفته اند و از 
اس��تقالل و آزادی عمل نسبی خود خوشحال می شوند. هرچه کارمندان کار 
خ��ود را بهتر درک کنند، ایده های کاربردی و مفید بیش��تری ارائه می کنند. 
به عنوان  مثال یکی از سازمان هایی که با مشکالت شدید مالی مواجه شده بود، 
تصمیم گرفت با برگزاری چندین جلسه، از همه پرسنل بخواهد هر راهی را که 
برای کاهش هزینه ها به ذهن شان می رسد پیشنهاد دهند. کارمندان ایده های 
بسیار خوبی را مطرح کردند. گرچه برخی از این ایده ها موقعیت شغلی خود 
آن ها را ه��م تحت تأثیر قرار می داد، ولی هیچ کس احس��اس نمی کرد مورد 
ظلم واقع  ش��ده اس��ت. هرگز فرض را بر این نگذارید که شما اولویت افراد را 
بهتر تشخیص می دهید و می توانید بهترین گزینه را برای آن ها انتخاب کنید.
به جای قدرت، فروتنی و مسئولیت پذیری خود را نشان دهید

بس��یاری از رهبران به اش��تباه فک��ر می کنند که اج��ازه دارند زندگی 
کارمندان را دوباره س��ازماندهی کنند. حتی اگر مشکالت را به عنوان یک 
مسئولیت مش��ترک معرفی کنید، بازهم به نوعی به جای آن ها اظهارنظر 
کرده ای��د. در عوض می توانید بگویید: »متأس��فم. پیش بینی نکرده بودم 
که...« یا »من خیلی مش��تاق بودم که...« در این صورت نش��ان می دهید 
ک��ه به تأثیر تغییرات ب��ر زندگی کارمندان اهمیت می دهید. اگر پاس��خ 
سؤالی را نمی دانید بگویید: » سؤال خوبی است، هرچند در مورد آن فکر 
نکرده بودم. در جلسه هفته  آینده، پاسخ این سؤال را به تمامی اعضای تیم 
می دهیم.« سعی نکنید قدرت خودتان را به رخ دیگران بکشید یا وانمود 
کنید که تمام پاسخ ها را می دانید. شما می توانید با استفاده از این رویکرد 
برنامه ریزی شده، بهره  بیشتری از اخبار خوب سازمان ببرید. در این صورت 
وقت��ی برخی از کارمندان می گویند که اخبار خوب، تأثیر نامطلوبی روی 

زندگی شخصی آن ها دارد، باید نظر آن ها را به رسمیت بشناسید.
ش��اید برنامه ریزی کردن برای همه  این جزیی��ات، به زمان زیادی نیاز 
داشته باشد و فکر کنید که واقعاً این مراحل ضروری نیستند، ولی اگر همه  
اقدام��ات الزم را برای حمایت از کارمن��دان انجام دهید و به آن ها کمک 
کنید برای رویارویی با چالش ها آماده ش��وند، در زمان رس��یدن به نتایج 

مطلوب، احساس بسیار بهتری خواهید داشت.
HBR/zoomit منبع

چگونه تغییرات سازمانی آینده را به اعضای تیم اطالع دهید

آمازون با خرید سینماهای لندمارک
نگــــاهگروه سینمایی راه اندازی می  کند

رئیس توسعه کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل 
گفت: با هدف حمایت از ایده های نوپا ش��ش مرکز مش��اوره، اطالع رس��انی و 
خدمات کارآفرینی در اردبیل فعال ش��د. به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا 
کاتب پیش از ظهر یکش��نبه در بازدید از مراک��ز کارآفرینی اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اردبیل افزود: این مراکز در راس��تای حرکت به س��وی توسعه 

پایدار استان و حمایت از ایده های نوپا فعال شده  اند.
وی با بیان اینکه پیش از این نیز چهار مرکز مشاوره، اطالع  رسانی و خدمات 
کارآفرینی در اس��تان ایجاد شده بود، تصریح کرد: با ایجاد شش مرکز جدید 

تعداد این گونه مراکز در استان به 1۰ مورد افزایش یافت.

با هدف حمایت از ایده های نوپا

6 مرکز خدمات کارآفرینی در اردبیل 
فعال شد



مشتری ها ترجیح می دهند از برندهای قابل اطمینانی خرید کنند که 
ش��اید چندان محبوب نباشند اما سراغ برندهای محبوبی که اعتمادی 

به آن ها ندارند، نمی روند.
محبوبیت برند یکی از عوامل تأثیرگذار در جذب مش��تری و افزایش 
میزان فروش اس��ت. به عنوان مثال شرکت اپل خود را به عنوان برندی 
دوس��تانه و قابل دس��ترس تعریف کرده است و امروزه به عنوان یکی از 
محبوب ترین برندهای صنعت خود شناخته می شود. بنابراین هر برندی 
بای��د برای افزایش محبوبیت خ��ود تالش کند. اما محبوبیت به تنهایی 
کافی نیس��ت و باید با جلب اعتماد همراه باشد. مردم ترجیح می دهند 

از فروشگاه های قابل اطمینان خرید کنند.
اعتماد تعریف دیگری از صداقت بوده و به همان اندازه ضروری است. هر 
برند با نحوه  معرفی و داستان خود اعتماد مشتری را جلب می کند. درنتیجه 
برندی که عملکردی نامنظم داش��ته و نتواند خودش را جای مشتری قرار 
دهد اعتماد مخاطب را نیز نخواهد داشت. در ادامه ی این مقاله به بررسی 

بیشتر سهل انگاری های برند در جلب اعتماد مشتری می پردازیم.
1- داشتن وب سایت نامناسب برای معرفی کسب وکار

وب س��ایت اولین منبع هر مش��تری برای کس��ب اطالعات بیشتر در 
مورد برند است. برندی که وب سایت نامرتب با طراحی نامناسب داشته 
باشد هرگز نمی تواند اعتماد مشتری را جلب کند. داشتن وب سایتی با 
طراحی مناس��ب حتی برای کسب وکارهای ساده و کوچک نیز ضروری 
است. وب سایت به اندازه ی اولین برخورد در مالقات های حضوری مهم 
اس��ت و هرقدر طراحی بهتری داشته باشد تأثیر بهتری روی مخاطب 

خواهد گذاشت.
یک وب س��ایت مناسب باید به مخاطب نش��ان دهد در چه زمینه ای 
فعالیت می کند، چگونه به مش��تری سود می رساند و چه وجه تمایزی 
نس��بت به سایر رقبا دارد. صفحه  اول وب س��ایت نباید شلوغ و نامرتب 
باش��د، تصاویر و محتوای زیادی داش��ته باشد و از فونت نامناسب برای 
متون استفاده کرده باش��د. وب سایت، صدای برند است و باید با توجه 
به ویژگی های اساس��ی برند طراحی شود. همچنین باید راهنمای ساده 
داش��ته باش��د تا مخاطب به راحتی به صفحه ی مورد نظر هدایت شود. 
توجه کنید متنی که داخل وب س��ایت می نویس��ید نباید غلط امالیی 
داشته باشد. برخی مخاطبان به این موضوع اهمیت نمی دهند اما اغلب 

مردم نسبت به غلط نگارشی و گرامر سخت گیر هستند.
سرعت بارگذاری سایت باید باال باشد. به طور متوسط کاربران انتظار 
دارند وب س��ایت بع��د از ۴ثانیه بارگذاری ش��ود و در غیر این صورت، 

صفحه را می بندند. هرقدر س��رعت بارگذاری کم تر باشد احتمال اینکه 
در جس��تجوی گوگل رتبه  کمتری کسب کند بیش��تر می شود. به یاد 
داشته باشید یک وب سایت نامناسب، یعنی برند به تأثیر اولین برخورد 
اهمیتی نمی دهد یا بودجه ی کافی برای طراحی وب س��ایت در اختیار 

ندارد.
2- عدم دریافت نقدهای مثبت از طرف مشتری های راضی

طبق آمار اعالم ش��ده ۹۹درصد مشتری ها نقدهای آنالین را بررسی 
می کنن��د و 88درصد آن ها به آن چه ک��ه می خوانند اعتماد می کنند و 
۷۲درص��د بعد از خوان��دن نقد برای خریدن محص��ول اقدام می کنند. 
درنتیجه هیچ تبلیغی برای یک برند بهتر از پیش��نهاد ش��دن توس��ط 

مشتری های راضی نیست.
مش��تری های خود را به ش��رکت در نظرسنجی تش��ویق کنید. طبق 
نظرس��نجی های انجام شده ۷۰درصد مشتری ها، در صورت درخواست 
مایلن��د تجرب��ه  خود را با دیگران به اش��تراک بگذارند. در ش��بکه های 
اجتماعی و پس��ت های وبالگ به طور مس��تقیم با مشتری ها در ارتباط 
باشید و نظر آن ها را در کانال های شبکه های اجتماعی و وب سایت خود 
منتشر کنید. از نقدهای منفی نترسید و مشکالت را حل کنید. برندی 
که حتی یک نقد منفی نداش��ته باشد مشتری را نسبت به مخفی کاری 
مش��کوک می کن��د. نقدهای منفی اعتبار و ش��فافیت برن��د را افزایش 

می دهند.
3- عدم فعالیت در شبکه های  اجتماعی

برن��دی ک��ه در ش��بکه های  اجتماعی فعالیت نداش��ته باش��د یعنی 
کس��ب وکار خود را متوقف کرده اس��ت یا بودجه  کافی برای استخدام 
متخصص و رس��یدگی به این موضوع را نداشته یا عالقه ای به برقراری 
ارتباط با مردم و یادگرفتن از آن ها ندارد. مردم فکر می کنند برندی که 
هیچ تعاملی با مشتری ها و طرفداران خود نداشته باشد یعنی نظر مردم 
هیچ اهمیتی برایش ندارد، در دسترس نیست یا حقیقتی را از دیگران 
پنه��ان می کند. ناگفت��ه نماند فعالی��ت نیمه کاره برند در ش��بکه های 
 اجتماعی نیز به هیچ عنوان مناس��ب نیس��ت و مزای��ای بهره مندی از 
اینفلوئنس��ر مارکتین��گ را نیز از دس��ت می دهد. اینفلوئنس��رها افراد 
معروف در ش��بکه های  اجتماعی هس��تند که با طرفداری از یک برند و 
تبلیغ محصوالتش��ان تأثیر زیادی در افزایش میزان فروش محصوالت 

دارند.
4- اطالعات درستی به مخاطب نمی دهید

هیچ چیز بیش��تر از اطالعات اش��تباه در مورد محص��ول یا خدمات 

نمی تواند اعتماد مش��تری را نس��بت ب��ه برند از بین بب��رد. صداقت و 
ش��فافیت اولی��ن اصول جذب اعتماد هس��تند و بای��د در تمام مراحل 
ارتباط با مش��تری مانند خدمات پس از فروش رعایت ش��وند. به عنوان 
مثال برندی به مش��تری، تاریخ مشخصی را برای تحویل نتایج قرارداد، 
قول داده اس��ت، اما به دالیلی نمی تواند ای��ن کار را انجام دهد و برای 

همیشه اعتماد خود را نزد مشتری از دست می دهد.
همچنی��ن تمام��ی اطالعات��ی که در م��ورد محص��والت، خدمات و 
رویدادها از طریق راه های ارتباطی منتش��ر می شوند باید صحت داشته 
باشند. مهم نیست واسطه   ارتباطی شرکت وب سایت است یا فردی که 
به نمایندگی از برند در رویدادها س��خنرانی می کند، مهم این است که 
ح��رف برند باید در تمامی کانال های ارتباطی یکس��ان باش��د تا بتواند 

اعتماد مشتری را جلب کند.
5- به ارتباطات اهمیت نمی دهید

این روزها روش های تبلیغاتی متفاوت از گذش��ته هستند و برندهایی 
که مش��تری را به طور مس��تقیم برای خرید محصول ترغیب می کنند 
ش��انس زیادی ندارند. از این رو بازاریابانی موفق هس��تند که اطالعات 
مفی��دی در م��ورد محصوالت برند بدهند و مش��تری را به ش��کل غیر 
مس��تقیم نس��بت به خرید ترغی��ب کنند. به عنوان مثال یک ش��رکت 
خدم��ات بیمه عمر بای��د در وبالگ خود پس��ت هایی در مورد اهمیت 
س��المت، س��بک زندگی و اهمیت خانواده منتش��ر کند تا اطمینان و 

اعتماد مشتری را جلب کند.
یک��ی دیگر از روش های حفظ ارتباط بعد از فروش محصول ارس��ال 
نحوه ی اس��تفاده محصوالت و خدمات به مش��تری است. بعد از فروش 
محصول و خدمات خود فکر نکنید همه چیز تمام ش��ده است. به طور 

دائم با مشتری در ارتباط باشید و او را راهنمایی کنید.
جمع بندی

درنهای��ت می توان گفت یک��ی از بهترین راه ها برای جلب مش��تری 
این اس��ت که خودتان را جای آن ها بگذارید. آن ها می دانند هدف همه  
کس��ب وکارها پول درآوردن اس��ت اما ترجیح می دهند از برندی خرید 
کنند که برای رفع مش��کلی خاص ب��ه آن ها کمک می کند. برای جلب 
اعتماد مشتری، خودتان و کاری که انجام می دهید را صادقانه به آن ها 
معرفی کنید. اطالعات خود را دوس��تانه با آن ها به اش��تراک بگذارید و 
تم��ام اعضای تیم را ب��ا هم هماهنگ کنید. با ای��ن کار نه تنها اعتماد 
مشتری را جلب می کنید بلکه شاید به برند محبوب آن ها تبدیل شوید.
INC/ZOOMIT: منبع

در س��ال ۲۰1۷ تعدادی از فعاالن عرصه دیجیتال مارکتینگ معتقد 
Influencer Ma - )وودن��د ک��ه صنع��ت اینفلوئنس��ر مارکتین��گ 
"keting( ب��ه عن��وان یکی از روش ه��ای موثر در تبلیغات اینس��تاگرام

Instagram Advertising ، به زودی به پایان خود نزدیک می شود. 
اما ب��ا گذر زم��ان همچنان مش��اهده می کنیم که این م��دل تبلیغات 
دیجیت��ال Digital Advertising نه تنه��ا افول نکرده، بلکه هر روز 
بهت��ر و قوی تر از پی��ش به فعالیت خود ادامه می دهد. حتما ش��ما هم 
مطالب زیادی در مورد نحوه اس��تفاده از اینفلوئنس��رها توس��ط شرکت 
تبلیغاتی و چگونگی بهینه سازی این مدل تبلیغات مطالعه کرده اید. پس 
حاال نوبت این اس��ت که بدانیم کدام اینفلوئنسر )Influencer( واقعی 

و کدام یک تقلبی است!
اینفلوئنس��رهای زی��ادی وج��ود دارند ک��ه دائما محت��وای جذاب و 
درجه یک تولید می کنند و از این راه به جذب مخاطب می پردازند. اما در 
این بین اینفلوئنس��رهایی نیز وجود دارند که به الیک )Like(، کامنت 
)Comment( و مش��ارکت )Engagement( ارگانی��ک اعتق��ادی 

نداشته و با پرداخت پول به اعداد غیر واقعی می رسند.
با این چهار روش، این متقلبان را شناسایی کنید:

)Followings( تعداد باالی فالویینگ ها
اینفلوئنس��رها دقیقا مثل ما و شما افراد واقعی هستند! آن ها دوستان 
خودشان را دارند و افرادی که می شناسند و برندهایی که دوست دارند 

را دنبال )Follow( می کنند.
یک��ی از تاکتیک های��ی ک��ه برخی از اینفلوئنس��رها ب��ه کار می برند 
اس��تفاده از بات فالو/آنفالو )Follow/Unfollow Bot( است. هرچند 
اینس��تاگرام بارها اعالم کرده اس��ت که با این بات ها برخورد می کند، اما 
تع��داد و انواع آن ها به قدری زیاد اس��ت که این کار عمال غیرممکن به 

نظر می رسد. نحوه استفاده از این بات ها به این شکل است:
•به صورت هفتگی یا ماهانه باید اکانت تان را شارژ کنید.

•بات ش��روع به فالو ک��ردن اکانت های مختلف می کند و ش��ما حتی 
می توانید تارگت خود در اینس��تاگرام را مشخص کنید تا این بات، تنها 

اکانت های مرتبط با پیج شما را فالو کند.

•این بات هربار 1۰۰۰ اکانت را فالو می کند و در طی سه تا چهار روز 
آینده به مرور شروع به آنفالو کردن می کند.

وقتی اکانتی شما را فالو می کند، شما کنجکاو شده و وارد آن صفحه 
می شوید. درنتیجه احتمال زیادی دارد که آن اکانت را فالو کنید. نحوه 

کارکرد این بات ها هم دقیقا به همین شکل است.
پس این بار به صفحه اینفلوئنس��ر مورد نظرتان خوب نگاه کنید. اگر 
در عرض یک روز ناگهان در حدود 1۰۰۰ نفر به فالویینگ هایش اضافه 
ش��د، می توانید مطمئن باش��ید که او از این بات ب��رای افزایش فالوور 

استفاده می کند. پس همین حاال او را از لیست تان خارج کنید.
زیرا شما به عنوان ش��رکت تبلیغاتی برای تبلیغات در اینستاگرام نیاز 
به اینفلوئنس��ری دارید که مخاطبانش به صورت ارگانیک افزایش پیدا 

کرده  باشند.
الیک ها و کامنت های شبانه

س��اعت ۴صبح اس��ت و ش��ما خواب تان نمی برد. اینس��تاگرام را باز 
می کنی��د و درآن اس��کرول )Scroll( می کنی��د. ناگه��ان می بینید در 
همین لحظه اینفلوئنس��ر محبوب ش��ما تقریبا ه��ر 1۰ثانیه یک عکس 
الیک می کند. داس��تان به همین جا ختم نمی ش��ود و در چندین پیج 
مختل��ف کامنتی از این اینفلوئنس��ر می بینید که نوش��ته »عالی بود!«. 

نظرتان در این باره چیست؟
متاس��فانه باید بگوی��م که به دنی��ای کثیف بات ه��ای الیک/کامنت 

)Like/Comments Bot( خوش آمدید!
مش��ابه بات فالو/آنفالو این بات در زمان های مش��خصی از ش��بانه روز 
فعال می شود و روی عکس هایی با هشتگ مشخص، یک کامنت مشابه 
 babyphotography# می گذارد. برای مثال ممکن اس��ت هش��تگ
انتخاب شود و کامنت »خیلی خوشگله!« بارها و بارها پایین عکس های 
مختلفی با همین هش��تگ نوشته شود. استفاده از هشتگ به این دلیل 
اس��ت که ناگهان زیر عکس یک خانه س��وخته و ویران، کس��ی کامنت 

»خیلی خوشگله!« نگذارد!
الیک زیاد و کامنت کم

در حالت کلی، تعداد کامنت های یک پست باید در حدود 1 تا ۳درصد 

تعداد الیک های همان پس��ت باش��د. اینفلوئنس��رهای واقعی مخاطبان 
واقعی دارند، پس اگر در عکس��ی 5۰۰ الیک بگیرند باید انتظار داش��ته 
باش��ید که حداقل 5 کامنت نیز دریافت کنند. هرچند ما حداقل را در 

نظر گرفتیم و به طور طبیعی تعداد کامنت بیشتری خواهند داشت.
اما اگر اینفلوئنسری بیش از 5۰۰ الیک گرفته باشد، اما هیچ کامنتی 
دریاف��ت نکند بیانگر چیس��ت؟ به احتمال زیاد این اینفلوئنس��ر از بات 

الیک )Like Bot( استفاده کرده است که به دو شکل عمل می کند:
•به صورت دس��تی می توانید تعداد X الیک برای هر پس��ت دلخواه 

خریداری کنید.
•و ی��ا اش��تراک ماهانه را خریداری کرده و برای همه پس��ت هایی که 
در ای��ن ماه به اش��تراک می گذارید تعداد X الی��ک از طرف بات اضافه 

می شود.
این مس��اله به شما نش��ان می دهد که برای اینفلوئنسر مارکتینگ و 

تبلیغات اینستاگرام به سراغ این اینفلوئنسر نروید.
)Story( مشارکت باال در پست ها/تعداد کم بازدید از استوری

قب��ل از اینکه با هر اینفلوئنس��ری همکاری کنید، بای��د آمار بازدید 
استوری های او را بررسی کنید. اگر شخصی 5۰هزار فالوور داشته باشد 
و در پست هایش به طور حدودی 15۰۰الیک و ۳۰کامنت دریافت کند، 
اما استوری هایش در حدود 8۰۰بازدید )View( داشته باشد، قطعا باید 

به او شک کنید!
قابلیت Partnership در اینستاگرام به صورتی است که خود برندها 
نیز به صورت مس��تقیم به آمار و ارقام مربوط به آن پس��ت دسترس��ی 
دارن��د. این قابلیت ارزش بس��یار باالیی برای برنده��ای دارد که صدها 
و ه��زاران دالر برای اینفلوئنس��ر مارکتینگ هزین��ه می کنند. البته این 

قابلیت در ایران قابل استفاده نیست.
Lavan Marke  پپارتمان دیجیتال مارکتینگ شرکت تبلیغاتی الوان-
Influencer Marke ing Agency در حوزه اینفلوئنسر مارکتینگ -

ing تا کنون بیش از ۲۰ کمپین را با مجموع نزدیک به 8۰ اینفلوئنسر فعال 
در حوزه های مختلف طراحی، تدوین و اجرایی کرده است.

imarketor :منبع

چهار روش برای تشخیص اینفلوئنسر واقعی و تقلبی در کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ

عوامل کلیدی برای ساخت داستان گویی

داستان تصویر کاملی اس��ت از حقایق ، احساسات وتفاسیر ساخته 
ش��ده ، به این معنی که قسمتی از داستان تان حتی توسط شما گفته 
نشده است . برای ساخت این تصویر ما ملزم به رعایت عواملی هستیم 

که داستان را قدرتمند و اثر گذار مي کند. این عوامل عبارتند از :  
1. قابل درک و ساده باشد  

 هر آن چیزی که قرار اس��ت برای دیگران تعریف و بیان کنیم باید 
برای بسیاری از آنها قابل درک باشد نه صرفا محدود به گروهی خاص 
و اندک . چیزی را برای گروه مشتریان و مخاطبان مان تعریف کنیم که 

قابل لمس بوده و قابلیت درک و باور پذیری داشته باشد . 
2. داستان را احساسی کنید 

 این ش��امل ش��خصیت ها ، ویژگی های فردی ، طنز، درد و ش��ادی 
اس��ت . بعض��ی از راه های��ی ک��ه این مس��اله را تحقق می بخش��د از 
طریق وبالگ نویس��ی، نوش��تن مقال��ه ، ویدئو ، پادکس��ت ، ویبنار و 
کارگاه های آموزشی است. مخاطب ما باید به لحاظ عاطفی درگیر شود 
. یکپارچگی درکلیه بخش های داس��تان کم��ک می کند تا موضوعی 

متناسب با دغدغه های او و سازمان داشته باشیم .   
3. حقیقت را بگویید 

 داستان باید یک باور باشد . اگر داستان مان را باور داشته باشیم به 
درک دیگ��ران از آن کم��ک می کنیم . با ارائه مثال های خاصی از برند  
در عمل ، که در برگیرنده محصول ، فرآیند ها و افراد اس��ت اتفاقات و 
رویداد ها را ساخته و به اشتراک بگذارید . داستانی که مي سازید و قرار 
است ارائه کنید محدود به زمان خاصي نیست. آن باید در ذات  رفتار، 
س��اختار، مناسبات و فعالیت های سازمان باشد. داستانی که مبتنی بر 
حقیقت است، کمک مي کند احساسات و عواطف درگیر شوند، حتا اگر 
مخاطبان شما آن را انجام ندهند . داستان شما قسمتی از پازل گم شده 

دیگران شده و با تقدیر و غرور آن را تعریف مي کنند.  
4. استفاده دست اول و به موقع از مثا ل ها و تجربیات 

 نش��ان دادن و بیان اتفاقات و رویدادهایی که به صورت روزانه انجام 
می شود ، همچنین  بیان داستان هایی از دیگران که از طریق رویارویی، 
مواجهه و تجربیات ش��ان با محصول و سازمان قابل انتقال است زمینه 
دسترس��ی به مواد اولیه و بیان موضوعات دست  اول را فراهم می کند.

بس��یاری اوقات در داخل سازمان اتفاقات و تجربیاتی شکل مي گیرند 
که مبین ارزش های س��ازمان اس��ت. تجربیاتی از نحوه حل مشکالت 
و مس��ئولیت پذیری، ت��الش ب��رای کار گروهی، خالقی��ت ، نوآوری ، 
پایبندی و انعطاف پذیری و بس��یاری موارد دیگر قابل اش��اعه و برمال 
شدن مي باشند. مخاطبان به طور مستقیم و غیر مستقیم سیگنال ها ، 
تجربیات و مواردی را از سازمان شما دریافت مي کنند که بازگو کننده 
حقایقی ارزش��مند و قابل اعتناست. دس��تیابی و گردآوری خاطرات و 

تجربیات یکی از نقاط قوت سازمان در چرخه داستانگویی است. 
5. آن را بازگو کنید 

بنابراین یک داستان می بایست قابل لمس ، معتبر ، سرگرم کننده، 
ادامه دار و اله��ام بخش برای افرادی که می خواهند آن را با دیگران به 

اشتراگ گذاشته  و انتقال دهند ، باشد . 
 داس��تان ها باید از طریق نقاط تماس کلی��دی به مخاطبان مخابره 
شوند. عدم درک کانال های ارتباطی با دینفعان ، انتقال مطلوب پیام را 
خدشه دار کرده و جریان و فرآیند استراتژی های برندسازی را پر هزینه 

مي کند. 
داستان سازی مي تواند از طریق بهره گیری از ابزار و امکانات کم هزینه 
، اثر بخشي شگفت انگیزی را برای سازمان فراهم کرده و ما را در اجرای  
برنامه های  استراتژیک ارتباطات برند همراهی نماید. برند شما ، مثل 
خود شماست . برندسازی ،  هر آن چیزی است که شما برای بازار و ارائه 
انجام می دهید .  استفاده به خصوص و ایده های معنی دار ، از موضوعات 

مهم و کلیدی در خلق داستان ها هستند. 

ب��ه عن��وان مثال ، ه��ر روزه  در ح��وزه س��المتی و تغذیه مطالب 
متعددی در مورد عدم اس��تفاده و زیان بار بودن نوشیدنی های گاز دار 
مثل کوکاکوال و ... مطرح مي ش��ود. متخصص��ان تغذیه در اولین گام 
برای حرکت به س��وی سالمت ، به آنها توصیه مي کنند که از مصرف 
نوشیدنی های گاز دار پرهیز کنند. ولی چگونه مي شود که با این هجمه 
عظیم ، تسلط برندهای بزرگ مثل کوکا، پپسي و ... کاهش پیدا نکرده 

و مصرف کنندگان پای آنها می ایستند. 
برندهای بزرگ ، خالق داستان های بزرگ هستند. شرکت کوکاکوال 
در صفحه اول وب س��ایت خود بر س��المتی تاکید مي کند. در واقع او 
خود را مدافع س��المتی معرفی مي کند ولی در ادامه با طراحی و خلق 
داستان هایی از سازمان و تجربیات  مشتری، احساس سرگرمی ، شادی، 

انگیزه و تالش را برای مخاطبانش تدارک مي بیند.   
 مثال دیگر دوربین هاي Go Pro نمونه ای شگفت انگیز از محصوالت 
و ش��رکت هایی است که بخش��ی جدایی ناپذیر و مهم در زندگی امروز 
وکسب وکار ماست. آنها دوربین و لوازم جانبی و متعلقاتی را که مناسب 
و منطبق با چیزهایی اس��ت که ما در زندگی مان هر روزه ضبط کرده 
و به اش��تراک می گذاریم را عرضه مي کنند و شعارش ش��ان هم » این 
زندگی شماست، قهرمانش باش��ید. « است. داستانی بر اساس لذت و 

توجه به خود و فردیت. 
داس��تانی که Go Pro برای مشتریانش خلق مي کند کلیه آنها را 
تبدیل به قهرمان هایی در زندگی شان مي کند و این در تمام سازمان ، 

محصول ، فرآیندها و مشتریان قابل ردیابی است.
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حتما ش��نیده اید که مردم از افرادی که دوست دارند، خرید می کنند 
و در کس��ب و کار هم مردم افرادی را که دوس��ت دارند، رش��د و ارتقا 

می دهند. 
ش��اید ندانید که برای دوس��ت داشته شدن هرچه بیش��تر دقیقا چه 
کارهایی الزم اس��ت؛ اما به هرحال بایس��تی برای حرفه تان اس��تراتژی 
بخصوصی داش��ته باش��ید، حال فرق��ی نمی کند که روی��ا مدیر فروش 
ش��دن را در سر داشته باش��ید یا اینکه بخواهید شغل فعلی تان را حفظ 
کنید. استراتژی شما برای محبوب شدن و رشد و ارتقای حرفه فروشتان 

چیست؟
در جلسات و قرارهای مالقات، مراقب رفتارتان باشید

یکی از وقایع رایج در حیطه فروش، برگزاری جلس��ه و قرارهای مالقات 
اس��ت. بنابراین شاید تا به حال به جلسات هفتگی، ماهانه و ساالنه تان فکر 
نکرده باشید، اما بهتر است که این کار را بکنید. مردم فعالیت های شما را 
نظاره کرده و با توجه به این مالحظات در موردتان قضاوت می کنند. مراقب 

نحوه اعالم مخالفت خود با نظرات و آرای دیگران باشید. 
م��ن افرادی را دیده ام که به هن��گام مخالفت با یک نظر یا ایده، خود 
شخصی گوینده را مورد حمله قرار می دهند. هیچ گاه خطاب کردن افراد 
با نام کوچک ش��ان استراتژی مناسبی برای کسب و کار نیست. عالوه بر 
این من افرادی را دیده ام که روز بدی را سپری کرده اند و این تجربه بر 
نحوه برگزاری جلسات ش��ان تاثیر می گذارد، داشتن روز بد، هرگز بهانه 
خوبی به حس��اب نمی آید. س��پس با افرادی مواجه می شوید که بخاطر 
اوضاع مالی ش��ان دیگران را به شکلی بی رحمانه به باد انتقاد می گیرند. 
آنها اش��تباه می کنند. من برخی از اشخاص تاثیرگذار در حیطه فروش 
را دیده ام که حتی به قیمت فروش بس��یار باال هم حاضر به رنج دیدن 

تیم شان نیستند. 
در اینجا بهترین روش برای مخالفت با نظرات دیگران ارائه شده است. 

در وهل��ه اول یک جنبه مثب��ت در مورد حرف طرف مقابل خود بیابید. 
اگر به هر دلیلی نتوانس��تید هیچ چیز قاب��ل توجهی را در صحبت های 
مخاطب خود بیابید، به خاطر اشتراک گذاری افکارش از وی تشکر کرده 
و به ش��کلی مودبانه نقطه نظر متفاوت خود را بیان کنید. هرگز نگویید 
این دلیلی بر اش��تباه بودن حرف تان است، یا این نظر بدی است، نکته 
مهم این اس��ت که تا جای ممکن ط��رف مقابل را قضاوت نکنید؛ هدف 
این اس��ت که بحث معناداری پیرامون ایده های مطرح شده، در جریان 

باشد.
از بیان کردن نظرات احساس��ی خودداری کرده و بر روی مش��اهدات 
واقعی متمرکز بمانید. با رعایت این اصول آبروی کس��ی که برای اولین 
بار نظری را اعالم می کند حفظ ش��ده و ش��ما نیز آب��رو و اعتبار خوبی 

کسب می کنید. 
با همه رفتاری یکسان داشته باشید

مسلما افرادی را دیده اید که در برخورد با اشخاص مختلف رفتارشان 
را تغییر می دهند و عمدتا این تغییر رفتار وابس��ته به جایگاه اقتصادی 
فرد مورد نظر اس��ت. در برخورد با این دس��ت انسان ها، تمامی افرادی 
که در س��طوح پایین تر باشند رفتار مشابهی را تجربه می کنند، اما افراد 
س��طح باالتر احت��رام و تملق بیش��تری را دریافت می کنن��د. این افراد 
متمل��ق در واقع قصد فری��ب دادن مردم را ندارند. اص��وال عمده مردم 
جهان پیرامون خود را با همین دید طبقاتی می نگرند و مسلما با چنین 

رفتاری دیگران شما را دغل باز دانسته و دوست تان نخواهند داشت. 
استراتژی بهتر این است که به همه احترام بگذارید. برای سالم کردن 
به افراد حاضر در محل کارتان، گزینش��ی عمل نکنید. اگر تنها افرادی 
را که توانایی کمک و تس��هیل پیش��رفت تان را دارند مورد احترام قرار 
دهید، به دردسر دچار می شوید. پدر یکی از دوستان من قدرت سیاسی 
بس��یار زیادی داشت اما با روی کار آمدن رژیم جدید، از منصب قدرت 
کنار رفت. پدر دوس��تم به او گفت: »زندگی همچون چرخ و فلک است، 
بعض��ی اوقات باالی باال هس��تی و زمانی دیگر چ��رخ می گردد و پایین 
پایی��ن خواهی بود.« حق با او اس��ت. او زمانی این حرف را زد که دیگر 

پایین آمده بود. 
ش��اید یک روز مجبور شوید برای فردی کار کنید که او را پایین تر از 
خودتان می دانید. شاید نظرات یک نفر با موقعیت پایین تر، دقیقا همان 
چیزی باش��د که بدان نیاز دارید. با هم��ه افراد با ادب و احترام برخورد 
کنی��د، نه برای اینکه در کارتان پیش��رفت کنی��د بلکه به این خاطر که 
این کار درس��ت و پسندیده است. فایده جانبی مهربانی و رفتار مناسب، 

پیشرفت در کار و مسائل شغلی است.
وقتی قوانین را زیر پا می گذارید، خطر تهدیدتان می کند

برخی اوقات باید قوانین کسب و کار را زیر پا بگذارید. یکی از قوانین 
احترام به سلس��له مراتب است. من هنگامی ارتقای شغلی ام را در خطر 
دیدم، این قانون را زیر پا گذاش��تم. مدیر من قول داده بود که موجبات 
ارتقای شغلی مرا فراهم کند، اما ماه ها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. در 
نهایت متوجه شدم که او فکر می کند اگر هیچ کاری نکند، من در همان 
جایگاه به کار خودم ادامه خواهم داد. مش��خصا او نمی خواست که یکی 

از بهترین نیروهای تیم فروش اش را از دست بدهد.
من متوجه ش��دم که گزینه ها محدود هس��تند. می توانستم همچنان 
صبر کنم و هیچ چیزی بدست نیاورم یا اینکه به سراغش بروم. از طرف 
دیگر می دانس��تم که اگر این ارتقای شغلی اتفاق نیفتد، امکان همکاری 
م��ن ب��ا او از بین خواهد رفت، چرا که نظر منفی او، برای من بد خواهد 
ش��د. من تصمیم گرفتم که عواقب کار را بپذی��رم و با مدیر او صحبت 
کنم. همه چیز باب میل من پیش رفت و خوش��بختانه به شغل دیگری 
منتقل ش��دم. ش��ما هم می توانید قوانین را زیر پ��ا بگذارید، اما مراقب 
باش��ید که چه وق��ت این کار را انجام می دهی��د. پیامدهای احتمالی را 

ارزیابی کنید و خودتان را برای نتایج مثبت و منفی آماده کنید. 
اگر یک فروش��نده قهار باش��ید، مردم میفهمند. اگ��ر فردی حقه باز 
باش��ید، مردم این را هم می فهمند. انتخاب با خودتان اس��ت، در میان 
کاندیداهایی که کیفیات برابر داش��ته باش��ند، بخت با کسانی است که 
اخالق و رفتار بهتری داشته باشند. خودتان را برای تبدیل شدن به این 

کاندیدای محبوب آماده کنید.

اغل��ب افراد حرفه ای در بازاریابی به ش��ما خواهند گفت که محتوای 
ویدئویی به سرعت در حال افزایش است و سیسکو )Cisco( پیش بینی 
کرده اس��ت که ویدئو تا سال ۲۰۲۰ بیش از 8۰درصد ترافیک اینترنتی 

در جهان را تشکیل خواهد داد.
در صورتی که کمپین بازاریابی ویدئویی به نحوی اس��تراتژیک صرف 
نظر از فیلمبرداری در خانه یا اس��تفاده از یک شرکت ویدئویی سهامی 
اجرا شود، می تواند اذهان میلیون ها نفر را در زمانی کوتاه درگیر نماید. 
تأثیر برند خود را در س��ال ۲۰18 با بهترین روش های ذیل بیش��ینه 

سازید
1. مخاطبان خود را به سرعت مجذوب کنید

پارس��ال اغلب متخصص��ان بازاریابی ویدئویی به ش��ما می گفتند که 
قبل از دس��ت دادن عالقه مخاطبان خود، حدود 1۰ثانیه فرصت دارید. 
واقعیت در سال ۲۰18 این است که شما زمانی بسیار کمتر از آن، یعنی 

عمال حدود سه ثانیه فرصت دارید. 
مردم محتوای زیادی برای انتخاب در اختیار دارند. اگر نگاره س��ازی 
و عنوان تان فورا جلب شان نکند، آنها را از دست خواهید داد. چند ثانیه 
اول آغازی��ن یک ویدئو دقیقا همانند تیتر یک یادداش��ت وبالگ متنی 

یا ایمیل است. 
ش��ما ازاین چندثانیه استفاده می کنید تا فورا توجه بینندگان را جلب 

و وادارشان کنید بخواهند بیشتر بدانند. 

2. داستانی را برای مخاطبان خود نقل کنید 
داستان س��رایی یکی از مؤثرترین روش ها برای انتقال پیام هاست. از 
ویدئوه��ای خود برای این منظور اس��تفاده کنید. پیامی را خلق کنید 
که مانند داس��تانی با چرخه ش��روع، میانی و پایان عمل کند. س��عی 
کنید احساس��ات بینندگان خود را برانگیزانی��د. الزمه این کار آگاهی 
از مخاطبان ت��ان و درک این واقعیت اس��ت که آنه��ا به چه چیزهایی 
اهمیت می دهند و می خواهند. ش��ما باید قادر باش��ید ب��ا آنها ارتباط 
برق��رار و نحوه ج��ای گرفتن محصول یا خدمت خود در زندگی ش��ان 

را درک کنید.
3. از خلق ویدئویی اجتناب کنید که علنا بر فروش تمرکز 

می کند
بیشتر مردم برای مشکالت خود راه حل می خواهند، اما دوست ندارند 
به س��خنرانی فروش گوش دهند. در صورتی که مخاطبان تان این تصور 
را پیدا کنند که شما تنها به پولشان عالقمندید، توجه شان به پیام خود 
را به س��ادگی از دس��ت خواهید داد. از طرف دیگر فروش راه حل بدین 
معناس��ت که شما درصدد آسان تر کردن زندگی شان هستید. این کاری 
جالب تر است و بیش��تر احتمال دارد که مردم آن را به چشم محصولی 

الیق صرف زمان شان ببینند.  
4. مطمئن شوید که ویدئوی تان بدون صدا هم مؤثر است

اگر برنامه دارید که ویدئوهای خود را در بس��تر شبکه های اجتماعی 
به اش��تراک گذارید، اطمینان از این ک��ه در حالت بیصدا هم پیام تان را 
منتقل می کنند، ضروری اس��ت. بیشتر مردم تنظیمات دستگاه خود را 

روی پخش خودکار ویدئوهای بیصدا می گذارند. 

5. از داده های مشتریان استفاده کنید
از آنچه درباره مشتریان خود می دانید، جهت خلق محتوایی برای شان 
اس��تفاده کنید. ایده در اینجا خلق نسخه های شخصی و مرتبط با پیام 
برندت��ان برای کمپی��ن ویدئویی تان اس��ت. درصورتی که ای��ن کار به 
خوبی انجام ش��ود، اطالعات راجع به م��کان و تاریخچه خرید می تواند 

مشتریان تان را درگیر کند. 
6. ویدئوی ساده ای ایجاد کنید

چنانچه بخواهید پیام روشنی را انتقال دهید، کاری که بهتر است انجام 
ندهید دادن اطالعات بسیار زیاد به بینندگان است. در صورتی که پیام های 
نامرتبط زیادی وجود داشته باشد، مخاطبان شما می توانند درگیر جزئیات 
غیرضروری شوند. هدف شما باید شفافیت باشد. بهتر است چند ایده ساده 
را ب��ا روش هایی انتقال دهید که در خاطر بینندگان می ماند. این ایده ها را 
طی مرحله برنامه ریزی کمپین ویدئویی خود با دقت اصالح و تعدیل کنید. 
از اب��زاری که بازاریابی ویدئویی برای انتقال پیامی هماهنگ با احساس��ات 

مشتریان ارائه می دهد، نهایت استفاده را ببرید.
داس��تان های س��اده و روشن که بوس��یله دانش ش��ما از مخاطبان و 
خواس��ته های آنان تقویت می ش��وند، برای دریافت بیشترین بازدهی از 
بازاریابی ویدئویی ضروری هس��تند. طریقه استفاده از رسانه ها در حال 

تغییر است.
دیگ��ر نمی ت��وان ویدئوه��ا را نادیده گرف��ت. ویدئو آین��ده بازاریابی 
محتواس��ت. نگاهی به آمار ش��گفت انگیزتر بازاریابی ویدئو بیندازید که 

شما را وادار خواهد کرد تا همین امروز ویدئویی خلق کنید.  
marketinginsidergroup :منبع
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 4راهکار برای افزایش تاثیرگذاری تصاویر
در کسب وکار

به احتمال زیاد همه ما بارها عبارت مش��هور »تصویر بیشتر از هزاران 
جمله ارزش دارد« را شنیده ایم. اگرچه فهم دلیل اهمیت این توصیه بسیار 
راحت به نظر می رس��د، به کارگیری آن از س��وی بسیاری از کارآفرینان 
با مش��کالت عمده ای همراه است. اگر کس��ب وکار شما در زمینه هنر و 
طراحی های بصری نیس��ت یا اینکه هنوز از عکاس��ی ماهر برای توسعه 
کسب وکارتان استفاده نکرده اید، با ورود به این عرصه نباید انتظار تغییری 
ناگهانی را داشته باشید.  اغلب ما عکاسی را به عنوان تفریح و کاری ویژه 
در زمان شخصی قلمداد می کنیم. درست به همین دلیل نیز تلقی آن به 
عنوان بخشی ضروری از فرآیند برندسازی و تبلیغات بسیار دشوار و نیازمند 
گذر زمان است. در حقیقت فهم تاثیر بسیار زیاد جلوه های بصری بر روی 
ذهنیت مخاطب نکته ای واضح و روشن برای اغلب صاحبان کسب وکارها 
نیست. در این مقاله من به بررسی و توصیه برترین پیشنهادها در زمینه 
استفاده از هنر عکاسی برای بهبود وضعیت کسب وکار پرداخته ام. به دلیل 
محدودیت بودجه اغلب کسب وکارهای کوچک شروع به یادگیری فنون 
عکاس��ی برای شما گزینه بس��یار کم خرجی خواهد بود. با این حال اگر 
بودجه کافی در اختی��ار دارید، توصیه من همکاری با فردی حرفه ای در 

این زمینه است. اجازه دهید به سراغ توصیه ها برویم.
1.توجه به شبکه های اجتماعی

بی تردید هیچ چیز مانع بارگذاری تصاویر زیبا از س��وی برند ش��ما در 
شبکه های اجتماعی نیست. با این حال باید توجه داشته باشید که هدف 
شما از بارگذاری تصاویر مانند کاربران عادی نیست. برند شما باید اهداف 
مش��خصی را در دنیای ش��بکه های اجتماعی دنبال کند. براین اس��اس 

نخستین عامل مهم انتشار مطالب در زمان بندی مناسب است.
نکته مهم در مورد شبکه های اجتماعی عالقه بیشتر کاربران به تصاویر 
در مقایسه با متن است. در واقع با اندکی فعالیت در شبکه های اجتماعی 
و مقایس��ه میزان الیک و کامنت دریافتی پست های مختلف به سادگی 
این نکته را می فهمید. مسئله دشوار هنگامی خواهد بود که شما قصدبه 
اش��تراک گذاری لینک خبر ی��ا مصاحبه ای را داری��د. در حقیقت امکان 
نگارش کل مطلب موردنظر در یک عکس فراهم نیس��ت. براین اس��اس 
چه باید کرد؟ پاس��خ روشن است: بخشی از متن مصاحبه تان را در قالب 
عکس همراه با لینک خبر بارگذاری کنید. به این ترتیب مخاطب عالوه 
بر مطالعه بخش��ی از خبر مدنظ��ر در قالب تصویر، لینک کامل را نیز در 

اختیار خواهد داشت.
2.وب سایت شما، پایگاه اختصاصی برندتان

وب سایت شما پایگاه رسمی و اختصاصی برندتان در دنیای شلوغ و پر از 
ترافیک اینترنت به حساب می آید. این نکته که اغلب افراد بالغ در آمریکا 
و سایر مناطق دنیا به طور روزمره ساعاتی را در اینترنت سپری می کنند 
باید به اندازه کافی ش��ما را به فکر برنامه ای دقیق انداخته باش��د. براین 
اس��اس شما به منظور جلب مخاطب طیف وسیعی از افراد را پیش روی 
دارید. این یک مزیت است، اما حضور سایت های دیگر به مثابه رقیب کار 
شما را سخت خواهد کرد. توجه داشته باشید که وب سایت شما معموال 
نخس��تین مکان برخورد میان مشتریان و کسب وکارتان است. به منظور 
جذب مخاطب به وب سایت و برندمان استفاد از مطالب دقیق و ساده به 
همراه تصاویر با کیفیت اهمیت فراوانی دارد. به این ترتیب ش��انس شما 
برای ترغیب کاربران به مطالعه بیش��تر پیرامون برندتان افزایش خواهد 
یافت. عالوه بر این کارها شما می توانید پا را فراتر گذاشته و مخاطب های 
هدف ت��ان را در مقیاس جهانی جس��تجو نمایید. این کار با اس��تفاده از 
کلیدواژه های مناس��ب در متن تان به راحت��ی امکان پذیر خواهد بود. در 
حقیقت موتورهای جس��تجوگر مانند گوگل نس��بت به کاربرد واژه های 
پرتکرار کاربران حساس��یت باالیی دارند. با شناسایی این واژگان شما به 

راحتی شانس تان برای جذب کاربران را افزایش خواهید داد.
3.اهمیت مفهوم فوتوگرامتری

فوتوگرامتری علمی اس��ت که در عکاس��ی کاربرد زی��ادی دارد. براین 
اس��اس چنین دانش��ی به اندازه گیری معیارهای قابل اعتماد و اطالعات 
جانبی در مورد محیط تصاویر و فضای مناس��ب اش��یای س��ه بعدی در 
عکس ها معطوف است. شیوه انجام این کار نیز بازبینی تصاویر، محیط و 
اندازه گیری و تفسیر عکس ها خواهد بود. با استفاده از قواعد فوتوگرامتری 
شما به راحتی تناسب های مطلوب در مدل های عکاسی مختلف را متوجه 
خواهید ش��د. اگر همیش��ه نس��بت به کیفیت و چیدمان دقیق اشیا در 
تصاویر حرفه ای حالتی از ش��گفت زدگی و تعجب داش��تید، اکنون زمان 
انتقال این احس��اس جالب به مخاطب های تان فرا رسیده است.  استفاده 
از تکنیک های فوتوگرامتری برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از راه دور 
بس��یار موثر است. در حقیقت این دس��ته از مشتریان کاالهای شما را با 
تصاویرش می شناسند. به این ترتیب ارائه بهترین اثرتان ضروری به نظر 
می رسد. مشکل اصلی در اینحا ناآگاهی بسیاری از افراد عادی نسبت به 
تکنیک های نسبتا پیچیده عکاسی و فوتوگرامتری است. راه حل شما در 
اینحا استفاد از نرم افزارهای مختلف فوتوگرامتری است. به این ترتیب این 

نرم افزارها به صورت خودکار نیازهای شما را رفع خواهند کرد.
4.آگهی های کاغذی و بروشورها

اکنون ما در عصر موس��وم به دیجیتال زندگی می کنیم. براین اس��اس 
بسیاری از افراد و حتی کارشناس های خبره به طور قاطع حکم به مرگ 
شیوه های سنتی تبلیغات و بازاریابی مانند بروشورهای فیزیکی می کنند. 

با این حال چنین قضاوتی کامال عجوالنه است. 
اگر ش��ما قصد مشارکت در همایش س��االنه مربوط به کسب وکارتان 
را داری��د، بهتری��ن گزینه برای تبلیغ آن و گس��ترش ش��هرت برندتان 
استفاده از بروشورهای باکیفیت است. به این ترتیب بدون نیاز به اقدامی 
عجیب وغریب ش��رکت کنندگان با کسب وکار شما و محصوالت تان آشنا 
خواهند ش��د. همچینن در مواردی که مرکز فروش ش��ما بس��یار دور از 
مشتریان بالقوه تان است، ارسال بروشور و سرمایه گذاری بر روی آگهی های 
کاغذی گزینه ای منطقی محس��وب می ش��ود. به این ترتیب شما فاصله 
میان برند و مش��تری تان را تا ح��د زیادی کاهش خواهید داد. همچنین 

هزینه های ناشی از جابه جایی را نیز برای مشتریان به صفر می رسانید.
چهار نکته ای که در این مقاله مورد بررس��ی قرار گرفت فقط آغاز کار 
است. بی تردید در دنیای کس��ب وکار راه های بسیار زیادی برای استفاده 
بهینه از تصاوی��ر باکیفیت وجود دارد. امیدوارم کاربس��ت این توصیه ها 
شما را به سوی کش��ف راه های متنوع دیگر استفاده از تصاویر در عرصه 

کسب وکار سوق دهد.
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چگونه کسب وکار خود را به یک شرکت 
رسانه ای بدل کنید 

ش��اید فکر کنید که تنها شرکت های بزرگی که بودجه های کالن 
دارند می توانند ویدیوگرافر، تولیدکننده محتوا و ویراس��تار داش��ته 
باش��ند تا روزانه برایش��ان محتواهای بس��یاری را تهی��ه کنند. اما 
موضوع این نیس��ت. حتی اس��تارت آپ های کوچک هم می توانند با 
صرف روزانه چند س��اعت از وقت ش��ان و تولید محتوای باکیفیت، 

مثال وبالگ، به شرکت های  رسانه ای بدل شوند. 
در دنی��ای پرهیاه��وی اینترنت بای��د بتوانید توجه ه��ا را به خود 
جل��ب کرده و مورد توج��ه باقی بمانید، ت��ا در نهایت این توجهات 
را ب��ه فرآیند ف��روش منتهی کنید. تولید محت��وا صرفا یک فرآیند 
اطالع رس��انی نیس��ت، بلک��ه موجب می ش��ود ت��ا مصرف کنندگان 
کس��ب وکارتان را دنبال کرده و در طول زمان دوباره به شما رجوع 
کنند. هرچه به تعداد دفعات بیش��تری به شما رجوع کنند، احتمال 

اینکه از شما خرید کنند بیشتر خواهد بود.
اینجاس��ت که اهمیت تبدیل ش��دن به یک ش��رکت رس��انه ای 
آش��کار می شود. بیایید نگاهی به استراتژی های موجود برای تبدیل 
کس��ب وکارتان به ش��رکت رس��انه ای انداخته و اهمیت و الزام این 

موضوع را بررسی کنیم.
محتوای آموزشی و یا سرگرم کننده تولید کنید

البته که اولین قدم برای تبدیل کس��ب وکارتان به یک ش��رکت 
رس��انه ای، تولید محتوا است. بایستی محتوایی تولید کنید که برای 
مخاطبان ت��ان ارزش فراه��م کند. فرقی نمی کند ک��ه محتوای تان 
آموزش��ی باشد و یا سرگرم کننده، یا ترکیبی از هردو، بهرحال باید 

برای مردم دلیلی مبنی بر ارزشمند بودن محتوای تان ارائه کنید.
یکی از آس��ان ترین راه ها برای کس��ب وکارهای کوچکی که قصد 
تولید محتوا دارند، راه اندازی وبالگ اس��ت. اگر برای مخاطبان خود 
اطالعات س��ودمندی را فراهم کنید، مرتبا به وب سایت تان مراجعه 

می کنند تا جدیدترین مطالب تان را بخوانند.
یک��ی دیگر از راه های موثر برای روایت داس��تان کس��ب وکارتان، 
اس��تفاده از ویدیو اس��ت. مردم موجودات بصری ای هستند و ویدیو 
یک��ی از بهترین اش��کال محتوا در پهنه وب اس��ت. دیگر نیازی به 
تجهیزات عریض و طویل نیس��ت. امروزه هرکس��ی ب��ا تلفن همراه 
هوش��مند و یک اکانت در یوتی��وب می تواند ویدیوهای باکیفیتی را 
تولید کند. از ش��رکت خود و نحوه کارکرد آن یک ویدیوی پش��ت 
صحنه بس��ازید یا اینکه می توانید مس��تقیما جلوی دوربین رفته و 
نکاتی را در خصوص کسب و کار ارائه کنید. فرقی نمی کند که از چه 
ابزاری استفاده کنید، تولید محتوا موجبات برقراری ارتباط مردم با 
برندتان را فراهم می کند، که با این کار احتمال مشتری شدن ش��ان 

افزایش خواهد یافت. 
محتوای خود را از طریق کانال های متعددی به اشتراک بگذارید

یکی از بزرگترین اش��کاالت این اس��ت که محتوای مدنظرتان را 
روی وب س��ایت تان منتش��ر کرده و آن را به حال خود رها کنید. با 
این کار تعداد بازدید به حدی که مطلوب شماست، نزدیک نخواهد 
ب��ود. محتوای تولیدی خود را ارتقا داده و آن را از طریق کانال های 
متع��ددی به اش��تراک بگذارید ت��ا تعداد مخاطبان بیش��تری بدان 

دسترسی پیدا کنند. 
ای��ن روزها گل سرس��بد ابزاره��ای بازاریابی محتوا، ش��بکه های 
اجتماعی هس��تند. هرب��ار که محتوایی را تولی��د می کنید، آن را از 
طری��ق پلتفرم ه��ای مختل��ف چندین بار ب��ه اش��تراک بگذارید. از 
فهرست ایمیل خود برای ارتقای محتواهای جدید استفاده کنید. در 
حقیقت، مشترکان ش��ما باید اولین نفراتی باشند که به محتواهای 
جدید دسترسی پیدا می کنند، چرا که احتمال اینکه این مطالب را 

منتشر کنند بسیار زیاد است. 

اش��تراک  گذاری محتوای تان را متوقف نکنید. همچنین می توانید 
محتوای دیگر منابع را به اش��تراک گذاشته تا هم به خوانندگان تان 

منفعت برسانید و هم حوزه دسترسی خود را وسعت ببخشید. 
استمرار داشته باشید

اگ��ر به صورت نامرتب و غیرمس��تمر مطالب خود را به اش��تراک 
بگذارید، به نتیجه خاصی نخواهید رسید. اگر خوانندگان شما عادت 
داش��ته باش��ند که هر هفته مطالب جدیدتان را دنبال کنند و شما 

چیزی برای ارائه نداشته باشید، قید وب سایت تان را خواهند زد.
طبق یک برنامه مشخص تولید محتوا کنید تا مخاطبان تان بدانند 
چه موقع به دنبال مطالب جدید بوده و ناامید نشوند. اگر نمی توانید 
بص��ورت روزانه تولید محتوا داش��ته باش��ید، فقط کافی اس��ت که 
برنامه ریزی مش��خص و منسجمی داشته باشید و به آن عمل کنید، 
برای مثال می توانید هر س��ه شنبه و یا دوشنبه  هرماه مطالب خود 
را منتشر کنید. موفق ترین شرکت ها نسبت به استمرار و پیوستگی 
مطالب ش��ان س��خت گیر هس��تند و برای مخاطبان خود به صورت 
مرتب محتوایی تولید می کنند که آنها می توانند به آن متکی باشند.

گ��ری وینرچوک اعتقاد دارد که اگر داس��تان کس��ب وکارتان را 
روای��ت نکنید، درواق��ع وجود ندارید. در پهن��ه  اینترنت محتواهای 
مصرفی به وفور یافت می ش��وند. برای اینکه بتوانید با ش��رکت های 
دیگ��ر رقابت کرده و از آنها پیش��ی بگیرید، باید کس��ب و کار خود 
را به یک شرکت رس��انه ای تبدیل کنید. تولید محتوا نباید به قصد 
پرکردن خبرنامه رس��انه های اجتماعی باشد، بلکه راهی است برای 
رشد و توسعه کس��ب و کار، دستیابی به مخاطبان بیشتر، ارتباط و 

مشارکت با کاربران و ارتقای گفتگوها.
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روانش��ناس بزرگ کورت لوین، زمانی اظهار داشت هیچ چیز عملی تر 
از یک نظریه خوب نیس��ت، و در هیچ جا این موضوع به اندازه مطالعه 
رفتار در سازمان ها مصداق ندارد. اغلب اوقات، مدیران اجرائی سازمان ها 
مانند بس��یاری از دیگر علمای رفت��اری، می خواهند دریابند که چگونه 
انگیزش کار را به س��طوحی که می پندارند خودش��ان کار می کنند باال 
بب��رد. گوئی فنون مورد اس��تفاده آنان موثر نیس��ت و می خواهند فنون 
دیگ��ری فرا بگیرند. اغلب، آنها اعتقاد ندارند که به فنون روانش��ناختی 
جدی��د برای برانگیختن کارکنان نیازی باش��د و اگ��ر به آنها اجازه داده 
شود تا وسائل کهنه و سنتی پاداش دادن به رفتار خوب و تنبیه کردن 
رفت��ار بد را به کار ببرند، این به اصطالح مس��اله انگیزش کارکنان حل 

و فصل خواهد شد.
در ای��ن مورد چه می توان گفت؟ آیا مس��اله انگی��زش کارکنان تنها 
همین اس��ت، یعنی، آیا م��ا میدانیم که چه عواملی ب��ر رفتار موثرند و 
تنه��ا چیزی که نیاز داریم مج��ال و فرصتی برای به کار بردن پاداش ها 
و تنبیهات مقتضی و مناس��ب اس��ت؟ یا اینکه اگر مدیریت واقعا مایل 
باش��د و بر رفتار کارکنان تاثیر بگذارد چیز پیچیده تری مطرح اس��ت؟ 
آیا عوامل انگیزش��ی موثر بر رفتار پیچیده تر از آنند که س��نتاً پنداشته 
می ش��د. در واقع، دالیل نیکوئی وجود دارد حاکی از این که موضوع از 
این قرار اس��ت و در این سلس��له یادداشت کوشش خواهم کرد تا نشان 
دهم چرا چنین اس��ت. اصطالح س��نتی معنای بس��یاری دارد لیکن در 
زمینه ای که در اینجا مورد نظر اس��ت معانی روش��نند. وس��یله و ابزار 
س��نتی برانگیختن کارگران، به نظر برخی از مدی��ران عبارت از کاربرد 
بخردان��ه یا ش��اید، نابخردانه اضطراب اس��ت و به نظر دیگ��ران کاربرد 
الگوی انس��ان منطقی اقتصادی اس��ت، و در نظر عده ای اس��تعمال هر 
دو اینهاس��ت. به باور این افراد، این روشها تنها چیزی هستند که مورد 
نیازن��د و آن چه که آنها می خواهند آزادی در به کار گرفتن آنهاس��ت. 
عالقه ما در اینجا این اس��ت که نخس��ت دقیقا بررسی کنیم که مفهوم 
این نظریه انگیزشی چیست. آن گاه تعیین خواهیم کرد که تا چه اندازه 
به عنوان نظریه ها و رهنمودهایی برای اقدامات مدیریت بسنده و مکفی  
 )anxiety(  هس��تند. نکته جالب توجه این اس��ت که اثرات اضطراب
به عنوان یک عامل موثر بر عملکرد ش��غلی برزگس��االن در محیط های 
روزم��ره به تازگی مورد بررس��ی قرار گرفته اند. ب��ا توجه به آن چه هم 
اینک گفته ش��د، این امر ش��گفت انگیز است. با این وجود، تا این اواخر 
اضطراب اصوال چندان مورد عالقه دانش پژوهان رفتار سازمانی نبود. هر 
چند، این تصور اینک در حال دگرگونی است و ما هم از آزمایشگاه های 
روانشناس��ان و هم از مطالعات میدانی  مربوط ب��ه رویدادهای پیچیده 
انس��انی، آغاز به کسب بینش��هائی ارزنده کرده ایم. اضطراب مدت های 
مدید موضوع مورد توجه روانشناس��ان س��ختگیر تجربه گرا بوده است، 
چه آنان می توانند ش��رایط الزم ایجاد اضطراب را با س��هولت بسیار در 
یک محیط مهار شده آزمایشگاهی فراهم آورند و نیز از آن جهت که این 
عالقه آنان را با دنیای امور پیچیده انس��انی مرتبط می سازد. در نتیجه، 
مجموعه ای از پژوهش های مربوط به اضطراب به وجود آمده که اگر آن 
را بیش از اندازه تعمیم ندهیم برای دنیای کار حائز اهمیت است. ) چه 
اضطرابی که در یک مطالعه مربوط به یادگیری هجاهای بی معنی ایجاد 
ش��ود دقیقا ب��ا اضطرابی که در زندگی واقعی به وجود می آید یکس��ان 
نیس��ت. ای��ن دو از نظر اهمی��ت و معنی داری با ه��م متفاوتند.( نتایج 
عمده مطالعات مربوط به اضطراب را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

-1اضطراب عملکرد را در وظایف آسان تسهیل می سازد.

-۲اضطراب عملکرد را در وظایف دشوار تضعیف می کند.
-۳برای هر وظیفه ویژه یک منحنی مش��خص وجود دارد که نش��ان 
می ده��د افزایش اضطراب تا حد معینی عملکرد را تس��هیل می س��ازد. 
در فراس��وی این حد، اضطراب عملکرد را تضعیف می گرداند. ارتفاع این 
نقطه بر حس��ب دش��واری وظیفه تفاوت می کند. در مورد وظایف آسان 
حد نساب اضطراب را می توان تا سطح نسبتا باالیی افزایش داد پیش از 
این که تضعیف کننده گردد، اگر اصوال بتوان چنین کاری کرد، و تقریبا 

هر گونه اضطراب بازدارنده و تضعیف کننده است.
 چگونه ش��خص باید این یافته ها را تفسیر کند؟ این موضوع، آشکارا 
بس��تگی به دی��دگاه او و موقعیت ویژه دارد. ب��رای مدیری که عهده دار 
سرپرس��تی گروهی از کارکنان است که مشاغل نسبتا ساده ای را انجام 
می دهند اس��تفاده از اضطراب به عنوان یک عامل انگیزنده موجه است، 
در صورتی که برای آنانی که فرودستان ش��ان به انجام مش��اغل دش��وار 
اشتغال دارند، عکس این موضوع مصداق دارد. در این مفهوم برای عقاید 
سنت گرایان در مورد ارزش اضطراب به عنوان یک عامل انگیزنده قدری 
تایید و پش��توانه وجود دارد. بنابر این، در ادعا این تائید  نباید ش��تاب 
کرد چه آش��کارا محدودیت هایی هم به چش��م می خورد. اوال، هنگامی 
که وظیفه دشوار باش��د، نتایج بر کاربرد اضطراب صحه نمی گذارند. در 
واقع درست عکس این موضوع صحت دارد. محدودیت دیگری که حائز 
اهمیتی به همان اندازه اس��ت و تفاوت میان آزمایشگاه و زندگی واقعی 
را روش��ن می گرداند، تمایز بین وظایف آس��ان و دش��وار در دنیای کار 
است، چه مداوت در انجام مشاغل سهل و آسان ممکن است به خودی 
خود، انواع گوناگون پیامدهای زیان آور را به دنبال داش��ته باشد. همان 
طور که مالحظه خواهیم کرد. هم اینک جنبش��ی علیه مشاغل ساده و 
تکراری و به نفع مش��اغل تالش انگیزتر در جریان است و مشاغل ساده 
ممکن اس��ت نهایتا اهمیت چندانی نداش��ته باشند. اگر این اتفاق روی 
ده��د، منطق��ا از اهمیت اضطراب به عنوان یک عامل انگیزنده کاس��ته 
خواهد ش��د. شاید عمده ترین محدودیت، مربوط به میزان تعمیم پذیری 
از اضطراب آزمایش��گاه روانشناس��ی به اضطراب زندگی واقعی باشد. به 
دیگر س��خن ، چون داده هایی در تایی��د یک عامل اضطراب کلی وجود 
دارد و از آنجا که ش��واهدی حاکی از وجود انواع ویژه اضطراب، به ویژه 
در رفتار انسانی، نیز در اختیار است، شاید بهترین کار این باشد که این 
یافته های آزمایش��ی را در نظر بگیریم، آنها را واجد قدری تعمیم پذیری 
به امور انس��انی بدانیم و آن گاه به متغیرهای اضطراب ویژه تری از قبیل 
ترس از شکست و ترس از موفقیت یعنی عواملی که برای رفتار کار حائز 

اهمیت بسزا هستند، بذل توجه کنیم.
در روند چنین پژوهش هایی، ترس از شکست نخستین مفهوم از این 
دو بود که مورد مطالعه قرار گرفت. این مفهوم در س��الهای دهه 1۹5۰ 
توس��ط جان اتکینسون از دانشگاه میشیگان شناسائی شد. اساساً ترس 
از شکس��ت اضطرابی را توصیف میکند که در رابطه با احساس شکست 
احساس می ش��ود نه در رابطه با شکس��ت واقعی، و فرضیه اتکینسون  
ای��ن اس��ت که در این ویژگ��ی تفاوت های فردی وج��ود دارد و عده ای 
از افراد بیش��تر از دیگران واجد چنین اضطرابی هس��تند. وی پیشنهاد 
می کند که ترس از شکست با دیگر ویژگی های فرد و با موقعیت خاص 
و ظیفه ترکیب می ش��ود و به شرح زیر رفتار موفقیت آمیز را تحت تاثیر 

قرار می دهد:
1 -افرادی که در متغیر ترس از شکس��ت در س��طح باالیی قرار دارند 

عموماً مایلند که از موقعیت های موفقیت آمیز پرهیز کنند.
۲ -اگ��ر این افراد به علت نیروهای انگیزش��ی دیگر از قبیل تمایل به 
همراهی با گروهی که به پیش��رفت عالقه مند اس��ت مجبور ش��وند در 
چنین موقعیت هایی باقی بمانند، آنانی که ترس زیادی از شکست دارند 
در موقعیت هایی به بهترین وجه کار خواهند کرد که یا احتمال شکست 
آنها خیلی زیاد باش��د و یا احتمال موفقیت آنها، برخالف موقعیت هایی 
که واجد مخاطره متوس��ط برای موفقیت اند. برای این موضوع دو دلیل 

وجود دارد:
الف: اگر به انجام کاری بس��یار دشوار بپردازند، هیچ کس آنها را برای 
شکست سرزنش و نکوهش نمی کند، )چه آنان از شکست عینی و واقعی 

رویگردان نیستند، بلکه از احساس شکست گریزانند.(
ب: اگر به انجام وظیفه ای بس��یار سهل و آسان بپردازند، احتمال این 

که دچار شکست گردند وجود ندارند.
یک��ی از جنبه های جالب چارچوب اتکینس��ون این اس��ت که وی به 
پیش بین��ی برخی از رفتارهای متناق��ض می پردازد که همواره هم برای 
روانشناس��ان و هم ب��رای مردم ع��ادی خیال انگیز بوده ان��د. مثال، وی 
پیش بینی می کند که ش��خصی ک��ه ترس زیادی از شکس��ت دارد، به 
احتم��ال زیاد موقعیتی را بر می گزیند که احتماال منجر به شکس��ت او 

گردد تا موقعیتی را که احتمال موفقیت او در حد متوس��ط است، البته 
به شرطی که تنها با آن دو موقعیت مواجه باشد. دالیل اتکینسون برای 
ای��ن پیش بین��ی عبارتند از فرض نظری او در م��ورد تمایل به پرهیز از 
احس��اس شکست تا خود شکس��ت واقعی و این واقعیت که اگر وظیفه 
بسیار دش��وار باشد به احتمال کمتر ش��خص مورد نکوهش و سرزنش 
قرار می گیرد، تا اگر وظیفه دش��واری متوسطی داشته باشد. بدین سان، 
اتکینس��ون  رفتار خودش��کن را از این فرض بیرون می کش��د که آدمی 
اساس��اً تالش در حصول بهترین چیز برای خود دارد. آش��کارا، این یک 
ساز و کار نظری ظریف است. نظریه اتکینسون و اجد پشتوانه پژوهشی 
قابل مالحظه ای در پیش بینی های رفتاری خویش اس��ت و ما امروز در 
م��ورد این که اف��راد واجد ترس زیاد از شکس��ت چگونه رفتار می کنند 
مجموعه قابل توجهی از اطالع��ات و فرضیه ها داریم. بیرنی، بوردیک و 
تی وان)1۹6۹( توصیفی مختصر از آن چه را که چنین شخصی احتماال 

انجام می دهد به طور خالصه به دست داده اند:
1 -از موقعیت هایی که درآن دقیقا ارزشیابی خواهد شد پرهیز می کند.
۲ -ترجی��ح می دهد خود را با گروه هایی مقایس��ه کند که با او تفاوت 

فاحش دارند.
۳ -حریم خصوصی خود را ترجیح می دهد.

۴ -سنجش های مبهم و غیر دقیق از عملکرد را ترجیح می دهد.
5 -از مسئولیت گریزان است.

6 -هنگام��ی که از عه��ده یک س��طح از عملکرد برنیای��د دیگران را 
نکوهش می کند.

هنگامی که عالوه بر کار اتکینسون این یافته ها را نیز مورد توجه قرار 
دهیم ش��ک و تردید زیادی باقی نمی ماند که ترس از شکس��ت، چه به 
طور واقعی و چه به صورت بالقوه ، طریقی بس��یار مفید برای بررس��ی 
فرآیندهای انگیزش��ی برخی از افراد اس��ت. مثاًل، توجه کنید که چگونه 
افراد واجد ترس از شکس��ت تالش می کنند تا مانع برنامه های ارزشیابی 
عملکرد گردند. بنابراین، این ش��یوه مسائل روانشاختی چندی دارد که 
به ما خاطر نش��ان می س��ازند باید آهسته و با احتیاط پیش برویم. یکی 
از این مس��ائل تمایلی است در جهت به کاربردن سنجش های گوناگون 
ترس از شکس��ت در مطالعات مختلف، با این که ش��واهد قابل مالحظه 
حاکی از آنند که این مطالعات همواره چیز یکس��انی را اندازه نمی گیرد. 
مش��کل دیگر مربوط به گروه هایی اس��ت که اغلب م��ورد مطالعه قرار 
می گیرند. در بس��یاری موارد، روش این بوده اس��ت ک��ه به آزمودنی ها 
دو آزمون داده ش��ود، یک آزمون ترس از شکس��ت و یک آزمون نیاز به 
پیشرفت و سپس آنان را جداگانه و بر اساس نمره های آنها در هر یک از 
این دو متغیر رتبه بندی کنند. پژوهش��گران آگاه افرادی را برمی گزینند 
که در یکی از این دو متغیر نمره باال داش��ته باش��ند و در دیگری نمره 
پایی��ن و گروه های انتهای��ی را مورد مطالعه قرار می دهند. بدین س��ان، 
متاس��فانه وی کس��انی را که در هر دومتغیر در س��طحی باال هستند و 
نی��ز آنهایی را ک��ه در هر دو متغیر نمره پایین دارن��د نادیده می انگارد. 
این بدان معناس��ت که یافته ها تنها مبتن��ی بر بر رفتار 5۰درصد نمونه 
اولیه اند که به طور تصادفی انتخاب نگردیده بلکه پیش گزین ش��ده اند. 
در ای��ن ص��ورت یافته ها تا چه اندازه ای تعمی��م پذیرند؟ همچنین، اگر 
در رابطه با ترس از شکس��ت به پیش گزینی بپردازیم، چه چیز دیگر را 
نی��ز پیش گزین کرده ایم؟ اهمیت این نکت��ه هنگامی بهتر مالحضه می 
ش��ود که تش��خیص دهیم مطالعه ای که یک نمونه را بر مبنای س��طح 
اجتماع��ی اقتص��ادی آن پیش گزین می کند، بر مبن��ای مجموعه ای از 
متغیر های دیگر نیز که باسطح اجتماعی اقتصادی رابطه دارند از قبیل، 
نژاد، دین، محل س��کونت و غی��ره پیش گزین می کند. نتایج یک چنین 
مطالع��ه ای را به چه جمعیتی باید تعمیم داد؟ همین پرس��ش می تواند 
در مورد کار اتکینس��ون در این زمینه نیز مطرح ش��ود. من به پژوهش 
ترس از شکست بدان جهت عالقه دارم که رفتارهایی گوناگون از قبیل 
انتخاب های خودشکن، مخاطره پذیری افراطی یا عدم مخاطره پذیری به 
طور کلی، خصومت نس��بت به ارزش��یابی دقیق عملکرد، و این که چرا 
مردانگی مردان گاهی زیانبخش اس��ت را ممکن است توضیح دهد. هر 
چند مشکالت روش شناختی چندی وجود دارند که باید روشن گردند.
ادامه دارد...

موضوع یادداشت: انگیزش برای کار )بخش اول( 

 هیچ چیز عملی تر از یک نظریه خوب نیست

نویسنده: حامد هدایی
روانکاو فروش ایران
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ب��رای آنک��ه کارآفرین موفق��ی ش��وید مجبورید نقش ه��ا و وظایف 
گوناگونی را برعهده بگیرید، به ویژه زمانی که شرکت شما تازه شروع به 
کار کرده اس��ت و به تعداد کافی کارمند ندارید تا تمام حوزه های مورد 

نیازتان را پوشش دهد. 
یادگیری مهارت های ضروری جدید برای ش��روع کسب و کاری تازه 
ممکن اس��ت گران تمام ش��ود، اما خوش��بختانه در چند سال گذشته 
گس��ترش مراجع آموزش��ی آنالین ب��ا کیفیتی باال و به ص��ورت رایگان 
رش��د روزافزونی داشته است. در ادامه برخی از منابع در دسترس برای 
یادگیری بیشتر در حوزه های بازاریابی، کارآفرینی، مدیریت کسب و کار 

و دیگر موضوعات معرفی می شوند. 
)CodeAcademy( 1- کد آکادمی

ای��ن مرجع ارزش��مند ارائه کنن��ده کالس های برنامه نویس��ی تعاملی 
به صورت رایگان اس��ت و به ش��ما کمک می کند زبان های برنامه نویسی 
از جمله اچ تی ام ال )HTML(، س��ی اس اس )CSS(، جاوا اسکریپت 
)JavaScript( و پی اچ پی )PHP( را بیاموزید. شما می توانید با یک 
حساب کاربری رایگان، پیشرفت و جریان آموزش خود را ذخیره کنید. 
یادگیری برنامه نویسی به کارآفرینان کمک می کند تا اگر توسعه دهنده 
وب ندارند، بتوانند خطاهای )باگ های( سیس��تم خود را برطرف کنند، 
یا حتی دس��ت به ساخت وب سایت خود یا محصوالتی نظیر برنامه های 

کاربردی )اپلیکیشن( بزنند. 
)HubSpot Academy( 2- هاب اسپات آکادمی

برنام��ه گواهینامه رای��گان، دوره هایی را در ح��وزه بازاریابی درونگرا/
ربایش��ی ارائه می کند، از جمله موضوعاتی چون بهینه سازی وب سایت، 
صفحات فرود و جذب عالقه مند. این مهارت ها برای صاحبان کس��ب و 
کارهایی ضروری اس��ت که تالش می کنند کسب و کار و حضور آنالین 

خود را گسترش دهند. 
)Moz( 3- ماز

اگر می خواهید بهینه سازی موتور جست وجو را یاد بگیرید تا اطمینان 
حاصل کنید که وب س��ایت ش��ما تا حد امکان دیده می ش��ود، به این 
گنجینه بزرگی از منابع که متعلق به پیشوای سئو، ماز است حتماً سری 
بزنید. در کنار آکادمی رایگان ماز در این وب سایت تعدادی سمینارهای 
تح��ت وب )ه��م پخش زنده و هم ضب��ط ش��ده( و رهنمود هایی برای 

مبتدیان سئو، رسانه های اجتماعی و ایجاد لینک وجود دارد. 
)LearnVest ( 4- لرن وست

موفق ترین کارآفرینان خوب می دانند چطور پول شان را مدیریت کنند، 
چه در زندگی شخصی و چه در کسب و کارشان. در کنار برخورداری از 
کالس هایی با هزینه های بسیار ارزان قیمت و قابل پرداخت، سایت لرن 
وس��ت برخی از کالس هایش را به ص��ورت رایگان ارائه می کند، از جمله 

»ایجاد عادت های پولی بهتر« و »چطور بودجه بندی کنیم.« 
)Niche( 5- دوره های مشاوره جاویژه

اینترنت برای رونق بخش��یدن به تعلیم و آموزش ایجاد ش��ده است و 
می توان��د برای کارآفرینانی که می خواهند بیاموزند چطور در جاویژه ای 
خ��اص کس��ب و کار تازه ای راه بیندازند یا کس��ب و کارش��ان را رونق 
ببخش��ند بسیار سودمند باش��د. از میان مربیان و سازمان های معتبری 
که معموالً کتاب های الکترونیکی و دوره های آموزش��ی رایگان در مورد 
راه ان��دازی کس��ب و کار برگزار می کنند، می ت��وان »ناتالی مک نیل« و 
»مای اون بیزینس« را نام برد. برای پیدا کردن مناسب ترین دوره برای 
خودتان این عبارات را جست وجو کنید »کلمه کلیدی جاویژه« + »دوره 

آموزش کسب و کار.« 
)edX( 6- اِِدْکس

این سایت رایگان در حال حاضر ارائه دهنده بیش از ۳۰۰ دوره آموزشی 
در حوزه های گوناگون اس��ت، از جمله »ارزیابی مالی و تصمیم گیری« و 
»کارآفرینی 1۰1: مشتری شما کیست؟« این دوره های آموزشی نه تنها 
به صورت کلی به کس��ب و کار می پردازند بلکه می توانند به شما کمک 
کنند تا مهارت های بیشتری فرابگیرید که متناسب با صنعت شما باشد، 

از جمله داده های کالن و حفاظت از محیط زیست. 
)Khan Academy( 7- خان آکادمی

این مرجع آموزشی رایگان با این هدف ایجاد شده تا امکان دسترسی 
همگان��ی به آموزش های ریاضی، علوم، هن��ر، تکنولوژی و . . . را فراهم 
کند. بیش از 1۰۰۰۰۰ تمرین تعاملی در این س��ایت وجود دارد که به 
ش��ما کمک می کند تا آموزه های تان را به صورت عمل��ی به کار ببندید. 
اگرچه بیش��تر دوره ها متناس��ب برای دانش آموزان دبیرس��تانی است، 
ام��ا تعدادی از دوره ها برای هر کس��ی که می خواه��د آموخته هایش را 

یادآوری کند مناسب است، مانند دوره »مالیات ها و حسابداری.« 
 MIT Open( 8- دوره های آموزش باز  ام  آی تی

)Courseware
این دوره ها در واقع دوره های آموزش��ی هستند که در دانشگاه  ام آی 
تی تدریس شده اند و حال به صورت رایگان بر روی سایت قرار گرفته اند 
تا شما به انتخاب خود و آزادانه این دوره ها را ببینید و بخوانید. در این 

س��ایت یک صفحه کارآفرینی ایجاد ش��ده که دوره های مناس��ب برای 
صاحبان کس��ب و کارهای نوپا در آن فهرس��ت ش��ده است. دوره هایی 

مانند »مرحله ابتدایی سرمایه« و »کسب و کار نرم افزاری.« 
 Kutztown University( 9- دانشگاه کوتزتاون در پنسیلوانیا

)of Pennsylvania
این دانش��گاه حدود 1۰۰ دوره دانش��گاهی رایگان را بر حسب تقاضا 
ارائه می کند که برای کارآفرینان بسیار مناسب است، از جمله دوره هایی 
ک��ه به طرح تج��اری، عملکرد ها و مدیریت و مالیات کس��ب و کارهای 

کوچک می پردازند. 
)Coursera( 10- کورِسرا

مش��ابه دوره های آم��وزش باز  ام آی تی، این س��ایت 11۴ ش��ریک 
آموزش��ی دارد که دوره های آموزش��ی رایگان را به ح��دود 1۰ میلیون 
کاربر ارائه می کنند. یکی از مزیت های کورسرا این است که دربرگیرنده 
دوره های بس��یار خاصی اس��ت و با جاویژه های مشخصی کاماًل تناسب 
دارد، از جمله »مدیریت داده برای پژوهش بالینی« از دانشگاه وندربیلت 
و »نوآوری برای کارآفرینان: از ایده تا بازار« از دانش��گاه مریلند. شبکه 
گس��ترده ای از ش��رکا در این س��ایت امکان انتخاب از میان گزینه های 

فراوانی را فراهم کرده است. 
)OpenCulture( 11- اپن کالچر

این س��ایت به خودی خود یک پلتفرم آموزش��ی نیس��ت بلکه بیشتر 
منابع رایگان را از سراسر وب گردآوری کرده و به اشتراک می گذارد. در 

این س��ایت فهرستی به چشم می خورد که 15۰ دوره آنالین رایگان در 
حوزه کسب و کار را شامل می شود و مرجع خوبی به شمار می آید زیرا 
ارائه کنن��ده کالس هایی از آیتیونز یو )iTunes U( و نیز دیگر مباحث 
ب��ه صورت صوتی و تصویری اس��ت. همچنین این س��ایت دربرگیرنده 
فهرستی از کتاب های الکترونیک رایگان و از دوره هایی با ارائه مدرک و 

دیگر دوره های آنالین برخوردار است. 
)YouTube( 12- یوتیوب

به احتمال زیاد برای بسیاری از کاربران جای تعجب نداشته باشد که 
یوتیوب را به عنوان یکی از بزرگ ترین موتورهای جس��ت وجوی جهان 
معرفی کنیم، چرا که حقیقتاً در هر موضوعی که تصور کنید در یوتیوب 
فیلم موجود است. از س��خنرانی های تِد )TED( گرفته تا سمینارهای 
ضبط ش��ده در مورد راه اندازی کسب و کار های جدید، این سایت منبع 

رایگان بسیار ارزشمندی برای هر موضوعی است. 
)Alison( 13- الیسون

ای��ن پلتفرم ارائه کننده دوره های آنالین رایگانی اس��ت که از س��وی 
شناخته ش��ده ترین نام ه��ا در دنی��ای اینترن��ت ام��روز از جمله گوگل، 
مایکروس��افت و مک میالن عرضه شده است. این سایت در حال حاضر 
بیش از ۴ میلیون کاربر و بیش  از 6۰۰ دوره آموزشی دارد و حوزه هایی 
چون س��واد اقتصادی، رشد و توس��عه فردی و مهارت های کسب و کار/

سرمایه گذاری را پوشش می دهد. 
 )Saylor( 14- سیلور

بنی��اد س��یلور دوره های��ی را با هزینه رای��گان ارائه می کن��د و نیز با 
کالج ها و دانشگاه های معتبر همکاری می کند تا بتواند اعتبارنامه های با 
هزینه های قابل پرداخت عرضه کند. دوره های ارائه ش��ده در این سایت 
مشابه با دوره هایی است که هنگام تحصیل برای مدرک لیسانس با آنها 

مواجه می شوید. 
)Podcasts( 15-  پادکست ها

اگرچه پادکس��ت دوره ای رس��می محس��وب نمی ش��ود، اما شیوه ای 
شگفت انگیز )و قابل درک( برای پیشرفت در کارآفرینی است. می توانید 
با کامپیوترتان به صورت آنالین به پادکست ها گوش دهید )اگر پادکست 
موردنظر این امکان را داشته باشد( یا از طریق آیتیونز روی گوشی های 
Podcast Repu iOS و اپلیکیشن هایی مانند پادکست ریپابلیک )-
 Entrepreneur: ب��رای گوی های اندروید. پادکس��ت هایی نظیر )lic
of Fire« )کارآفرینی از جنس آتش( توانس��ته برای هر قسمت هزاران 
شنونده را جذب کند و شیوه ای عالی برای یادگیری به روزترین اطالعات 
و استراتژی های ممکن محسوب می شود. برای نمونه دیگری از فهرست 
پادکس��ت های مناس��ب برای کارآفرین��ی می توان به فک��ر کارآفرینی 

»Think Entrepreneurship« اشاره کرد. 
خ��واه با ش��نیدن بهتر می آموزید، خواه با تماش��ای فیل��م و خواه با 
خوان��دن متن، در ه��ر صورت این فهرس��ت 15 منبع آموزش��ی برای 
کارآفرینان می تواند به ش��ما کمک کند تا در مورد راه اندازی کس��ب و 

کار، حسابداری و کسب مشتری مطالب مفیدی بیاموزید. 

13کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

سوجان پاتل کارآفرین و بازاریاب، هم بنیانگذار وب پروفیتز 
مترجم: سعیده کریمی

15 سایت آموزشی رایگان که هر کارآفرینی باید سری به آنها بزند
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اخبار

تبریز – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
از برنامه این مجموعه جهت توسعه استفاده از انرژی خورشیدی برای 
تامین نیروی برق خبر داد و گفت: در این راس��تا نصب ۲5 س��امانه 
خورشیدی سه کیلوواتی درمدارس و مراکز آموزشی شهرهای تبریز، 
اس��کو، آذرشهر و خسروشاه نصب شده است. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، عادل کاظمی با بیان اینکه برنامه فوق در راس��تای اجرای 
تفاهم نامه س��ازمان انرژی های نو ایران )س��انا( با توانیر از سال ۹۳ 
آغاز شده است، اظهار داشت: هم اکنون کل ظرفیت سامانه های یاد 
شده مجموعا ۷5 کیلووات بوده و برق تولیدی آن ها به شبکه تزریق 
می شود. وی با اشاره به پیامدهای استفاده از منابع فسیلی مثل گاز، 
گازوئیل، نفت تصریح کرد: آلودگی محیط زیس��ت ناشی از سوخت 
نیروگاه های حرارتی به ویژه در زمس��تان م��ا را بیش از پیش برای 
جایگزین کردن انرژی های پاک و ارزان ترغیب می کند. مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز در ادامه گف��ت:  برنامه ریزی های 
الزم جهت احداث ۳۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی در محل امورهای 
بهره برداری ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز در سال۹۷ انجام شده 
و در این راس��تا در سال ۹6، یک نیروگاه خورشیدی ۹ کیلوواتی در 

محل امور برق باغمیشه احداث شده است. به گفته وی، تاکنون یک 
فقره تائیدیه اتصال نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 51 کیلووات ودو 
فقره تائیدیه اتصال به ش��بکه نیروگاه بادی به ظرفیت تجمعی یک 
هزار۹8۰ کیلووات برای شرکت های برق منطقه ای و شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان شرقی صادر گردیده است.  مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه دولت قرار داد جدید تضمینی 
برق به مدت ۲۰ س��ال با نیروگاه های تجدید پذیر و با نرخ مصوب 
منعقد نموده اس��ت گفت: تبریز یکی از مناطق مناسب برای احداث 

سامانه ی خورشیدی است چراکه علی رغم باور عمومی در خصوص 
کارکرد نامناسب نیروگاه خورشیدی در دمای پایین تبریز، پنل های 
خورشیدی در مناطق با دمای کمتر راندمان باالتری دارند.  وی با بیان 
اینکه نظارت کامل بر عملیات س��ایت یابی، نصب، راه اندازي و بهره 
برداري نیروگاههاي تجدیدپذیر از وظایف این ش��رکت است تصریح 
ک��رد: ابالغ و اجرای  ظرفیت برآوردی ادارات و ارگان های مش��مول 
طرح تامین ۲۰ درصد برق مصرفی از انرژی های تجدید پذیر و پاک، 
مصوبه هیئت وزیران، با تعامل و پیگیری استانداری در دستور کار قرار 
دارد. وی، با اشاره به حمایت های این شرکت سرمایه گذاری در زمینه 
تولید برق خورش��یدی یادآور ش��د: تهیه راهنماي متقاضیان خرید 
تضمیني نیروگاه هاي انرژي هاي تجدیدپذیر )شامل مشترکین برق 
تا سقف 1۰۰ کیلووات خورشیدي و 1 مگاوات بادی( در سایت برق 
تبریز به آدرس www.toztab.irدرج شده است. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق تبریزتصریح کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به 
همان سایت از لیست پیمانکاران تایید شده که قبال از طریق همین 
شرکت تهیه شده است برای بهره مندی در زمینه طراحي، نصب، راه 

اندازي سیستم هاي تجدیدپذیر استفاده نمایند.

تبریز - اسد فالح- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
ش��رقی از قرار گیری گس��ترش فعالیت های انجمن های هنرهای 
تجسمی، در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
ش��رقی، خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد محمدپور 
در نشس��ت و دیدار مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی کش��ور با اعضای انجمن های هنرهای تجسمی 
آذربایجان ش��رقی، اظهار کرد: اهالی فکر و  اندیش��ه،  نقطه ی اتکای 
ما برای رش��د، تعالی و بالندگی فرهنگ هس��تند و جمع شدن این 
فرهیختگان در کنار هم راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت عرصه  
فرهنگ است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی با 
اشاره به اینکه شالوده توسعه در تمام بخش ها،  توسعه  فرهنگ است،  
یادآوری کرد: توسعه در هر زمینه ای مرهون توسعه فرهنگی بوده و 
نمی شود به فرهنگ توجه نکرد ولی انتظار داشت رشد و توسعه اتفاق 
بیافتد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاظر توجه عمومی در جامعه به 
سمت مسائل اقتصادی و صنعتی معطوف شده و حوزه  فرهنگ و هنر 
در مهجوریت مانده اس��ت  اما باید اصل پایه و بنیان بودن فرهنگ و 

هنر برای همه  فعالیت ها و پیوست فرهنگی در بخش های مختلف، 
مدنظر قرار گیرد. محمدپور با تاکید به اینکه در سال های اخیر شاهد 
تحول های اساسی در حوزه هنرهای تجسمی استان بوده ایم، ادامه 
داد: با اهتمام به تالش های هنرمندان در انجمن های فعال رشته های 
مختلف، در س��ال های اخیر شاهد رشد قابل توجهی در زیرساخت 
های هنر استان بودیم. وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی 
دارای هفت انجمن حرفه ای در رشته های هنرهای تجسمی است و 

انجمن خوشنویسی قدیمی ترین انجمن فعال در استان است، تصریح 
کرد: اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی آذربایجان شرقی در تالش 
است تا با تخصیص مکان های مستقل و فراهم سازی امکانات الزم، 
ش��رایط مناسب را برای فعالیت و همچنین ایجاد سایر انجمن های 
هنری در اس��تان ایجاد کند. این مقام مس��ئول، در ادامه با اشاره به 
لزوم تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر، تاکید کرد: هنرمندان عرصه های 
مختلف باید به این باور برس��ند که اثری که تولید می کنند می تواند 
برای آنها آورده ی اقتصادی داش��ته باش��د  و در این صورت است که 
اقتص��اد فرهنگ و هنر نیز ارتقا خواهد یافت. وی تاکید کرد: نگاه ما 
به تولید آثار فاخر و ارزشمند، در اختیار گذاشتن این آثار در اختیار 
عالقه مندان و صدور آن ها به سراسر جهان به نمایندگی هنر کشور با 
مضامین با ارزش است، لیکن در این راستا با همکاری اعضای انجمن 
درص��دد تحقق این امر اقدام خواهیم کرد. محمدپور در پایان گفت: 
امیدواریم با همدلی این عزیزان چش��م انداز خوبی را برای هنرهای 
تجسمی استان متصور شده و با برنامه ریزی مناسب اقدامات ارزنده 

ای را رقم بزنیم.

َ َعلَْیِه َفِمْنُهم مَّن َقَضی  ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِج��اٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللَّ
لُوا تَْبِدیاًل. نَْحَبُه َو ِمْنُهم مَّن یَنَتِظُر َو َما بَدَّ

از مومنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته بودند وفا 
کردندبعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم به راهند 

و هیچ پیمان خود را دگرگون نکرده  اند )سوره احزاب ؛ آیه ۲۳(
قم- خبرنگار فرصت امروز- س��الم بر آزاد مردانی که صبورانه 
رنج اسارت را تحمل نموده و با سر افرازی همچون کبوترانی رسته از 
بند، به آغوش میهن بازگشتند. بیست و ششم مرداد سالروز بازگشت 
غرور آفرین آزادگان س��رافراز به میهن اس��المی اس��ت، روز سراسر 
افتخاری که بر صفحات زرین انقالب حک شد و یاد آور ایامی است 
پر از شور و شادی و معطر به حضور دوباره عزیزانی که عطر شهیدان 
را با خود داش��تند. عزیزانی که صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین 
کسان به قضای الهی بودند. »آزاده« نامیده شدند چون از قید نفس 
و نفسیات رهایی یافته بودند و صبوری خانواده این عزیزان در دوران 

اسارت مایه افتخار و مباهات بود. فرزندان روح اهلل، صبورتر از سنگ 
صبور و راضی ترین کس��ان به قضای الهی بودند. اینان س��ینه  هایی 
فراخ تر از اقیانوس داشتند که از همه  جا و همه  کس بریده و به خدا 
پیوسته بودند. راد مردانی که تمام هستی خویش را برای حفظ کیان 
انقالب اس��المی و دفاع از اسالم در طبق اخالص نهادند و با تحمل 
سخت ترین شرایط و شدیدترین تنگناها و مضایق از باورهای دینی و 

انقالبی خویش در وفاداری به انقالب و آرمان های امام راحل دست بر 
نداشته اند. اینجانب ، بر روح ملکوتی شهدای مظلوم آزاده شهرستان 
قم و سید فقید آزادگان مرحوم حجت االسالم ابوترابی که در لحظه 
لحظه روزهای اسارت چون مرشد و مرادی راه شناس عمل می نمود و 
چراغ راه آزادگان بود درود می فرستم و فرا رسیدن این روز غرورآفرین 
و گرانقدر را به تمامی سرافرازان نظام تبریک و تهنیت عرض نموده با 
گرامی داشت یاد و خاطره جانفشانی، رشادت ها و دالورمردی های 
آنان که هرگز از لوح خاطره ها پاک نمی شود و تا ابد بر صحیفه اذهان 
ماندگار می ماند موفقیت همگان را در پیمودن راه شهدای واالمقام، 
در ظ��ل توجهات حضرت ولی عصر )عج(، با بهره گیری از اندیش��ه 
بلند حضرت امام خمینی )ره( و در پرتو منویات رهبر معظم انقالب 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( از درگاه خداوند 

متعال مسئلت می نمایم.
رضا سیار -فرماندار قم

اصفهان - قاسم اسد- درهمایش سازگاری باکم آبی که در 
شهر نائین با  حضور بیش از ۴ هزارنفربرگزارشد مدیر آبفا نائین 
گفت : شهرستان نائین با داشتن ۴6 آب انبار به شهرآب انبارها در 
کشور معروف شده برخورداری از بیشترین تعداد آب انبار در کشور 
در این شهرستان موجب شد گذر ازبحران کم آبی در تابستان در 
سال جاری بدون کمترین چالش��ی فراهم شود. حسن میری با 
توجه به ظرفیت آب انبارها عنوان کرد:در حال حاضر ظرفیت آب 
انبارهای نائین ۲۴ هزار متر مکعب است که رفع نیاز مردم به آب 
شرب بسیار موثر بوده است. وی مصرف آب شرب را در شهرستان 
نائین مطابق با استاندارد تعریف شده خواند و عنوان کرد: در سال 
گذشته مصرف سرانه آب در نائین 1۴۰ لیتر در شبانه روز بود اما 
با اقدامات فرهنگی و فنی که در دس��تور کار قرار گرفت این رقم 
به 115 لیتر در ش��بانه روز کاه��ش یافت. میری با تاکید بر این 
مسئله که مردم کویری نائین قدر آب را خوب می دانند و  رفتار 
مصرفی خود را با شرایط اقلیم  منطقه سازگار نمودند خاطر نشان 
ساخت:در تابستان س��ال جاری مردم نائین با درک این موضوع 

اس��تان با بحران کم آبی  مواجه اس��ت مصرف خود را 15درصد 
کاهش دادند. این مهم باعث شد که درفصل تابستان هیچ گونه 
قطعی آب در نائین نداش��ته باشیم. مدیر آبفا نائین به نقش آب 
انبارها در تامین آب ش��رب پرداخت و تصریح کرد:مردم نائین با 
توج��ه به اقلیم آب و هوایی خود برای تامین آب ش��رب خود از 
آب انبار اس��تفاده می کردند،معتقدند آب موجود در آب انبارها 
گواراتر است بر این اساس با توجه به استقبال مردم از آب انبارها 
،با اس��تفاده از این ظرفیت توانستیم بخشی آب شرب مورد نیاز 

مردم در فصل تابستان تامین کنیم. میری با اشاره به اینکه اجرای 
اقدامات فنی ومهندس��ی کاهش هدررفت را رقم زده است بیان 
داشت:با اصالح شبکه و تعدیل فشار با نصب 6 فقره فشار شکن  ،و 
نیز انشعابات هدر رفت آب از 15 درصد به 1۲ درصد کاهش یافت. 
وی گفت:شهرستان نائین به دلیل اینکه بیشترین تعداد آب انبارها 
در کشور دارد مقرر گردید بعنوان پایلوت کشوری در بهره گیری 
از آب انبارها در تامین بخش��ی از آب شرب انتخاب شد. در ادامه  
این همایش مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی استان اصفهان 
گفت:جا دارد در همایش س��ازگاری ب��ا کم آبی از مردم نائین به 
لحاظ مصرف بهینه آب تشکر کرد. سید اکبر بنی طبا افزود:مردم 
نائین مصرف س��رانه را به 115 لیتر در ش��بانه روز کاهش دادند 
این درحالیست که  هدف گذاری آبفا استان کاهش مصرف مردم 
کالن شهر اصفهان چنین رقمی بوده است که خوشبختانه مردم 
ش��هر نائین این مهم دس��ت یافتند. وی افزود:هم اکنون مصرف 
سرانه آب در شهر اصفهان 15۴ لیتر در شبانه روز است که باید به 

115 لیتر در شبانه روز کاهش یابد.

سـاری - دهقان - مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران گفت: 
میزان مطالبات ما از مش��ترکین گاز اس��تان مازندران به 1۷۴ 
میلیارد تومان می رسد که یک پنجم کل بودجه استانی ما است. 
جعفر احمدپور در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه مازندران 
مدیر عامل ش��رکت گاز مازندران بااش��اره به طلبکاری یکهزار 
و۷۴۰میلیارد ریالی این ش��رکت از م��ردم و صاحبان صنایع و 
تولیدی استان خواست تا با پرداخت معوقات مانع متوقف شدن 
طرح های گاز رسانی شوند. وی این مقدار بدهکاری مشترکین 
به شرکت گاز را برابر با حدود یک پنجم بودجه 1۰هزار میلیارد 
ریالی استان دانست و افزود: ۷۴۰میلیارد ریال از بدهی ها مربوط 
به مش��ترکان خانگی ، ۳۳۰میلیارد ریال نیروگاه های کوچک، 
۳۹۰میلیارد ریال واحدهای تولیدی و صنعتی ، 6۰میلیارد ریال 
واحد های تجاری و ۲۰میلیارد ریال ایستگاه های سی ان جی و 

مابقی مشترکان اداری هستند. مدیر عامل شرکت گاز مازندران 
با بیان اینکه بیشتر پیمانکاران گاز بومی استان هستند، گفت: در 
حال حاضر یک هزار و 11۰میلیارد ریال به این پیمانکاران بدهی 
داریم ولی پیمانکاران بومی همکاری خوبی در ادامه طرح های گاز 
رسانی دارند. احمدپور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید با کمترین 

درآمد بر لزوم گاز رسانی به مردم مازندران تاکید دارد، ادامه داد: 
با توجه به اهمیت استفاده از انرژی پاک گاز در شرائط حساسیت 
زیست محیطی استان ، در حال حاضر ۹۹.5درصد مردم در 5۴ 
شهر مازندران از نعمت گاز طبیعی بهره مندند. وی ادامه داد: در 
حال حاضر گازرسانی به مناطق صعب العبور مناطق پلور، رینه، 
کجور و الریجان نیز در دست انجام است. احمدپور با بیان اینکه 
همسو با این رویکرد در ۴۰ سال پس از پیروزی انقالب اسالمی 
۲۰هزار کیلومتر لوله گذاری و ۷5۰هزار علمک نصب شده است، 
ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و ۳۳۴هزار نفر مشترک گاز 
در اس��تان مازندران هستند. مدیر عامل شرکت گاز مازندران با 
بیان اینکه طرح گاز رسانی در سه شهر کوهستانی و ۴5۰روستای 
اس��تان در حال اجرا است، اظهار داش��ت: در حال حاضر ۲هزار 

روستای استان از نعمت گاز برخوردارند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد؛ استفاده از انرژی های نو برای تامین برق تبریز

 25 سامانه خورشیدی در تبریز، اسکو و آذرشهر نصب شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اعالم کرد؛
گسترش فعالیت انجمن های هنرهای تجسمی در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

پیام فرماندار قم به مناسبت سالروز ورود آزادگان

در همایش سازگاری با کم آبی در شهرستان نائین عنوان شد:

مصرف سرانه در نائین به 115 لیتر کاهش یافت

مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد؛

مطالبات 174 میلیارد تومانی گاز مازندران از مشترکین

بخشنامه استاندار قم در خصوص الزام دستگاه هاي اجرایي براي همکاري با رسانه ها
قم- خبرنگار فرصت امروز- استاندار قم طي بخشنامه اي، دستگاه 
هاي اجرایي اس��تان را موظف به همکاري هر چه بیشتر با رسانه ها و 
تسهیل حضور خبرنگاران در جلسات و نشست هاي کاري ادارات کرده 
است. به گزارش روابط عمومي استانداري قم، در بخشنامه سید مهدي 
صادقي اس��تاندار قم خطاب به مدیران ادارات، س��ازمان ها و نهادهاي 
دولتي و عمومي اس��تان قم آمده اس��ت:با توجه به ضرورت و اهمیت 
فراهم شدن فضا و بستر مناسب براي بهره مندي هر چه بیشتر از توان و 
ظرفیت رسانه هاي ارتباط جمعي در جهت تبیین عملکرد و دستاوردها 
و جلب مشارکت عمومي به منظور پیشبرد بهتر برنامه ها و سیاست هاي اجرایي دولت و ارتقاي شفافیت نظام اداري، ضروري است 
مدیران محترم دستگاه هاي دولتي استان ضمن اهتمام جدي به این موضوع، تمهیدات الزم در زمینه تسهیل حضور خبرنگاران 
به ویژه عوامل خبري صدا و س��یما در جلس��ات و نشست هاي کاري سازمان و نیز همکاري شایسته توأم با تکریم با گزارشگران و 
تصویربرداران در حین تهیه گزارش هاي خبري و تصویري از موضوعات و سوژه هاي کاري مرتبط با دستگاه را اتخاذ فرمایند.  در 
بخش پایاني این بخش��نامه تأکید ش��ده است: بر اساس این دستورالعمل و به موجب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات، در 

خصوص هر نوع سخت گیري و مقاومت غیر منطقي در ارائه خدمات مورد مطالبه اصحاب رسانه، پیگیري جدي بعمل خواهد آمد.

برگزاری مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
اهواز - شـبنم قجاوند- مس��ابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و اذان ویژه 
پرسنل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد . این مسابقات 
متعاقب برگزاری کالس های مقدماتی قرائت قرآن و اذان در تابستان امسال در 
۳ رشته حفظ – قرائت و ترتیل قران کریم و اقامه ی اذان در بخش های پرسنل 
آقا و خانم و فرزندان برگزار ش��د . در این رویداد معنوی و مذهبی که با حضور 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
در س��الن جلسات مجموعه فرهنگی ورزشی باشگاه مرکزی برگزار شد شرکت 

کنندگان با صوت های دلنشین کالم نورانی حضرت حق را قرائت کردند .

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبر داد:
بهره مندی صددرصدی خانوارهای ایالم از نعمت گاز طبیعی

ایالم-هدی منصوری- مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :در پایان سال۹8 صدرصد خانوارهای شهری و روستایی استان ایالم 
از نعمت خدادادی گاز طبیعی بهره مند خواهند شد. مهندس عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز در نشست ستاد اقتصاد 
مقاومتی در استانداری ایالم با حضور استاندار و مدیران کل دستگاه های اجرایی با عنوان این مطلب گفت: تا کنون گازرسانی به 
۲۳ شهر و ۳55 روستای استان انجام گرفته و ۹8 درصد خانوارهای شهری و 8۰ درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار 
گردیده اند. وی به برنامه های این شرکت در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: این شرکت در سال ۹۷ در تالش است با گاز 
رسانی به ۳شهر باقیمانده پهله،میمه و توحید با اجرای 55 کیلومتر خط تغذیه و شبکه و نیز گازرسانی به ۷۰ روستا با اجرای ۲۳5 
کیلومتر خط تغذیه و شبکه نقش اساسی را در توسعه استان داشته باشد. مدیرعامل در ادامه خاطر نشان کرد و گفت: از کلیه دستگاه 
های اجرایی تقاضا می شود در جهت کاهش هدر رفت گاز طبیعی ایجاد فرهنگ سازی مناسب و همکاری الزم در بازدید اکیپ های 
بازرسی و اندازه گیری، وصول مطالبات وپرداخت بدهی معوقه توسط ادارات و مشترکین مختلف صنعتی و تولیدی به عدم توقف 
پروژه های گازرسانی به دالیل مختلف از قبیل پرداخت های خسارات به اراضی و تأسیسات از سوی اشخاص حقیق و حقوقی با این 

شرکت همکاری الزم را بعمل آورند.

باحضور مدیر شرکت نفت گلستان:
معارفه رییس ناحیه کردکوی انجام شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- باحضور مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، معارفه رییس جدید 
شرکت نفت ناحیه کردکوی به فرمانداران شهرستانهای حوزه عملیاتی این ناحیه انجام شد.به گزارش روابط عمومی منطقه گلستان 
عیسی افتخاری، مدیر منطقه با حضور در فرمانداریهای شهرستانهای کردکوی، بندرگز، بندر ترکمن و گمیشان ضمن ارایه گزارشی از 
عملکرد و فعالیت شرکت نفت ناحیه کردکوی، معصومه پاکدل را بعنوان رییس جدید این ناحیه معرفی و از زحمات محمد توکل زاده 
سرپرست این ناحیه قدردانی نمود.گفتنی است شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ناحیه کردکوی در غرب استان گلستان با دارا 
بودن 1۷ باب جایگاهای عرضه فراورده)مایع و CNG( و ۲۰ باب فروشندگی شهری و روستایی مسوولیت سوخترسانی به مصرف 

کنندگان فراورده های نفتی در شهرستانهای کردکوی،بندرگز، بندرترکمن و گمیشان را برعهده دارد.

بیش از 3 میلیون دالر محصوالت صنایع دستی از استان گلستان صادر شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: در ۲ سال گذشته 
بیش از ۳ میلیون دالر محصوالت صنایع دستی از استان صادر شده است.به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان گلستان، ابراهیم کریمی با تاکید بر اهمیت فروش و بازاریابی صنایع دستی اظهار داشت: پیدا کردن بازار 
فروش می تواند سبب سودآوری و رفع دغدغه هنرمندان صنایع دستی شود.وی افزود: برای حل این مشکالت باید به دنبال راهکارهایی 
مانند ایجاد بازارچه ها و نمایشگاه های صنایع دستی در شهرهای مختلف باشیم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان گلستان تصریح کرد: در ۲ سال گذشته رشته های صنایع دستی که بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده اند شامل 
چاپ باتیک، گلیم، منبت و احجام چوبی است که بیش از ۳ میلیون دالر از این محصوالت از استان گلستان به کشورهای مختلف 
صادر شد.وی یکی از مشکالت مهم در حوزه صنایع دستی را نداشتن پایانه تخصصی صادرات دانست و خاطرنشان کرد: به علت 
نداشتن این پایانه، بسیاری از صنایع دستی استان از گمرک استان های دیگر صادر می شود که آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد 

و صادراتی که از استان انجام می شود به صورت سفری و چمدانی است.

رئیس سازمان بهزیستی شهرستان قدس:
باالبردن عزت نفس نوجوانان و جوانان راه موثر در کاهش اعتیاد است 

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- ناصر نیک افشار از اعتیاد به عنوان بزرگترین معضل 
خانواده ها یاد کرد وگفت: روانشناسان بر این باورند که باال بردن عزت نفس و قدرت نه گفتن 
در نوجوانان و جوانان راه بسیار موثری در کاهش درگیر شدن این طیف از جامعه به اعتیاد است 
. رئیس سازمان بهزیستی شهرستان قدس افزود : رضایتمندی و خوشحالی در افراد از عوامل 
مهم کاهش آمار اعتیاد است که بهزیستی قصد دارد طی برنامه ای مدون . دانش آموزانی که در 
حاشیه شهرها زندگی می کنند و تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شناسایی شده و پس از آن. 

اقدامات پیشگیرانه برای این افراد شروع خواهد شد . 

اتصال شهرهای شرق گیالن به سامانه یکپارچه مرکز پیام و اتفاقات شرکت گاز 
 رشت- مهناز نوبری- شرکت گاز استان گیالن در راستای تحقق سیاست شرکت ملی گاز »رسیدن از کمیت به 
کیفیت با تغییر در رفتار و فرایندها« اقدام به بهبود کیفیت خدمات رسانی به مشترکین عزیز و یکپارچه سازی سامانه 
مرکز پیام و اتفاقات شرکت نموده استحسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اتصال کلیه شهرهای شرق 
استان به سامانه یکپارچه مرکز پیام و اتفاقات شرکت گاز استان گیالن خبر داد. وی با اعالم این خبر افزود: هم اکنون 
عالوه بر شهرستان های رشت، انزلی و الهیجان، مشترکین محترم شهرستان های آستانه اشرفیه، لنگرود، سیاهکل، 
رودسر و املش در شرق استان در صورت بروز هر گونه مشکل و تماس با شماره تلفن 1۹۴، به سامانه یکپارچه مرکز پیام 
شرکت گاز در مرکز استان متصل می شوند و کارشناسان مرکز پیام با بررسی وضعیت، به امدادگران شهرهای مربوطه 
جهت برطرف نمودن مش��کل اطالع رسانی خواهند نمود. مهندس اکبر اظهار داشت: این پروژه هم اکنون 6۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است و بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان شهریور امسال تمامی شهرهای استان به 
این سامانه متصل خواهند شد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان گفت: اجرای این پروژه سبب بهبود وضعیت 

و سرعت در خدمت رسانی به مشترکین محترم و تسهیل روند نظارت بر امدادرسانی خواهد شد

رئیس اداره مخابرات ساوه خبرداد:  
کیفیت بخشی خدمات مخابرات در استان مرکزی

اراک - مینو رسـتمی - رئیس اداره مخابرات س��اوه با اشاره به اقدامات مخابرات اظهار داشت: در اجرای طرح های 
جدید مخابرات کیفیت بخشی با هزینه کمتر در دستور کارمخابرات قرار گرفته است و در این خصوص راهکارهایی برای 
کاهش هزینه های اینترنتی برای مش��ترکانی که هزینه اینترنت باال دارند در نظر گرفته ش��ده است. مجیدی عنوان کرد: 
امیدواری��م با تالش هم��کاران ما در مجموعه مخابرات و همراهی مردم بتوانیم خدم��ات مطلوب و قابل قبولی در حوزه 

اطالع��ات فن��اوری و ارتباط��ات ب��ه م��ردم ارائ��ه کنی��م.
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داش��تن یک زندگی باکیفیت نیازمند یک ذهنیت روشن 
و سالم اس��ت. در این مطلب درباره روش های بهبود ذهنیت 

درباره زندگی سخن می گوییم. 
کیفی��ت زندگی هر فرد و احس��اس رضایتمندی و تحقق 
خواس��ته ها بازتابی از ذهنیت و استانداردهای ذهنی او است. 
یک ذهن ضعیف انسان را به زیر می کشد و دستیابی به رویاها 
را غیرممکن جلوه می دهد. این یک مانع برای ایجاد احساس 

خوشبختی است. 
داشتن حس مثبت و متصل بودن به زندگی برای سالمتی 
کلی ذه��ن و روان اهمیت زیادی دارد. اگ��ر به طور مداوم در 
یک فضای ذهنی مسموم قرار بگیرید، افسردگی و اضطراب را 
برای تان به ارمغان می آورد. وقت آن رس��یده که انرژی مثبت 
زیادی به سمت خود بفرستید و شروع به بازبینی کلی ذهنیت 

خود کنید. 
در ادامه این مقاله ۹ روش اصالح ذهنیت ش��رح داده شده 
ک��ه با انجام آنها تأثیرات س��ریعی را در بهب��ود کیفیت ابعاد 

مختلف زندگی خود شاهد خواهید بود. 
1- داشتن نظم شخصی را تمرین کنید

ب��رای اصالح ذهنیت خود در جهت مثب��ت، نیاز به میزان 
مناسبی نظم شخصی در زندگی دارید. یادگیری کنترل خود 
یک اصل مهم در جهت ایجاد عادت های خوب و بهبود شیوه 

زندگی است. 
داش��تن اراده یعنی می توانید کار مه��م و ضروری را انجام 
بدهید، حتی اگر تمایلی به انجامش نداشته  باشید. این کلید 
مدیریت زمان و اطمینان از انجام شدن لیست کارها به جای 
پرداختن به آخرین بازی مد روز در گوشی هوشمندتان است. 
انضباط فردی مانند ماهیچه های بدن برای قوی شدن نیاز 
به زمان و تمرین مداوم دارد. این یک قدرت درونی برای حفظ 
انگیزه در رسیدن به اهداف و آرزوها است. برای تمرین کردن 
نظم ف��ردی از تعیین اهداف واضح برای خود ش��روع کنید. 
جنبه های��ی از زندگی خود را در نظر بگیرید که نیاز به بهبود 
دارند و خود کنترلی را در این راس��تا آغ��از کنید، به گونه ای 
که به تدریج قدم های کوچکی بردارید. در نهایت این پیشرفت 

باعث رسیدن به اهداف و خواسته های تان می شود. 
مقاله های مرتبط: 

2- هر روز حداقل یک نکته تازه بیاموزید
یادگیری در انس��ان به عن��وان یک کودک، ام��ری ذاتی و 
طبیعی اس��ت، اما به عنوان یک بزرگسال باید خود را ملزم به 

آموختن دانش و بینش کنیم. 
تمرکز بر یادگیری از بهترین عادت های بهبود برای رسیدن 
به بهترین شیوه زندگی خود است. یک راه برای قرارگیری در 
این چالش، یادگیری یک مطلب تازه به صورت روزانه اس��ت. 
انج��ام این کار به طور مداوم منجر به افزایش ظرفیت ذهنی و 

انعطاف پذیری بیشتر ذهن می شود. 
خوان��دن کتاب ها کم��ک می کند توانایی های خ��ود را در 
موضوعات مختلف گس��ترش دهید. همچنین گذراندن یک 
دوره آنالین درباره موضوعی که همیشه عالقه مند به یادگیری 
آن بوده اید، جالب خواهد بود. اطراف خود را با آدم های باهوش 
پر کنی��د و با آنها گپ و گفت وگوی دوس��تانه ترتیب دهید. 
این امر موجب می شود همیشه یک ذهنیت باز داشته  باشید. 
به خاطر داشته  باشید که دنیایی از اطالعات تنها با یک کلیک 

ماوس در خدمت شما خواهد بود. 
3- در طبیعت وقت بگذرانید

به طور متوس��ط مردم ۹۰درصد از وقت خود را در فضاهای 
بس��ته می گذرانند. به دلیل س��پری کردن زم��ان طوالنی در 
داخل ساختمان ها از زیبایی های فضای بیرونی غافل مانده ایم. 

وقت گذرانی در طبیعت می تواند یک راه سریع و مناسب برای 
اصالح و باز شدن ذهنیت باشد. 

ق��رار گرفتن در معرض فضای بیرونی، اس��ترس را کاهش 
می دهد، چش��م انداز دید را می افزاید و به تمرکز افراد و حتی 
بهبود سیستم ایمنی بدن کمک فراوانی می کند. سعی کنید 
در روز زمانی را به وقت گذرانی با کیفیت در طبیعت اختصاص 
دهید. ای��ن  کار می تواند انجام یک ورزش، س��فری کوتاه به 

ساحل دریا یا کمپ زدن در طبیعت باشد. 
اگ��ر وقت کافی برای کارهای ف��وق را ندارید، این  کارها را 

امتحان کنید: 
ب��رای دقایقی کفش های خود را دربیاورید و چمن ها را زیر 

پای خود احساس کنید. 
برای لحظاتی بایستید و واقعاً بوی یک گل را حس کنید. 

ناهار خود را در فضای سبز صرف کنید. 
در یک مکان سرس��بز یا پارک پیاده روی کوتاهی داش��ته 

 باشید. 
حتی اگر فرصت انج��ام این  کارها را ندارید، هر از گاهی از 

پنجره اتاق خود بیرون را تماشا کنید. 
4- چالش ها را در معرض دید خود قرار دهید

در هنگام روبه رو ش��دن با اس��ترس و تحت اوج فشار قرار 
گرفت��ن در حین کار، به خ��ود یادآوری کنی��د که این یک 
چالش برای رویارویی است و نه موقعیت مرگ و زندگی. این 
فرصتی اس��ت برای تمرین مهارت های زندگی و شاید کشف 
فرصت های پنهان. به خود اجازه غرق ش��دن در وحش��ت و 
اضطراب را ندهید. اگر حس می کنید کنترل احساسات خود 
را از دست می دهید، گذرا بودن لحظه را به خود یادآوری کنید. 
ب��ر کار فعلی خود تمرکز کنید و روی هر مرحله برای بهتر 
عمل کردن دقیق شوید. در جزییات نمانید، تصویر بزرگ تری 
از کار را تجسم کنید. موفقیت هایی را که پیش از این داشته اید 
به یاد بیاورید. هر چالشی می تواند فرصتی برای قوی تر شدن 
ذهن و در عین حال رشد و یادگیری از اشتباهات باشد. مهم 
نیست چه اتفاقی بیفتد، فردا دوباره آغاز خواهد شد و فرصت 

دیگری را برای بهترین خود بودن رقم خواهد زد. 
5- روی نگرش خود کار کنید

نگ��رش هر ف��رد انعکاس مس��تقیم درون اوس��ت. نگرش 
توانایی های فرد را شکل می دهد تا به اعتماد به نفس، موفقیت 

و احساس خوشبختی دست پیدا کند. 
م��ا اغلب خ��ود را در میان ذهنیت های منف��ی می یابیم و 
احس��اس بی پناهی و نارضایتی از جای خود در زندگی داریم، 
اما چیزی که هست این  است که توانایی در غلبه بر چالش های 
پیش رو بستگی به نگرش ذهنی دارد و این ذهنیت را هر کس 
برای خود می سازد. در خالل زمان، تجربیات و چشم اندازهای 
فرد از زندگی ش��کل می گیرد و این خود ش��خص اس��ت که 
ناخ��ودآگاه یا آگاهانه تصمیم می گیرد چه رویکردی نس��بت 
به زندگی داش��ته  باش��د. در طول زمان تجربیات و دورنماها 

شخصیت فرد را شکل داده  است. 
توانایی تغییر نگرش و کس��ب مهارت خوش بینی در تمام 
انس��ان ها وجود دارد. هر روز این ق��درت انتخاب را داریم که 
ب��ا کلماتی که به کار می بریم و نگ��رش خود در موقعیت های 
چالش برانگیز چطور در تعامل با دیگران قرار بگیریم. به بررسی 
افکار خود و نحوه تعامل خود با دیگران بپردازید. نگرش مثبت، 

حمایتی و خودکفا را برگزینید. 
6- به روابط خود بها بدهید

ارتباط��ات ما ب��ا اطرافیان خود برای س��اختن یک زندگی 
معنادار و موفق بس��یار اساسی هس��تند. ارتباط ما با دیگران 

انعکاس مستقیمی از ارتباط ما با خودمان است. 

آن های��ی که عش��ق می ورزند، مراقبت می کنن��د و ارتباط 
حمایتگرانه ای دارند، کسانی هستند که درونی ترین الیه های 
وجودی خود را پذیرفته  و به خود عشق ورزیده اند. هنگامی که 
به رواب��ط خود ارزش��ی می افزاییم، کیفی��ت و رضایت را به 
زندگی خود اضافه می کنیم. این  کار را می توانیم با توجه ویژه 
به اطرافیان خود آغاز کنیم.  وقتی به دیگران احس��اس مهم 
بودن و حمایت شدن می دهید، احترام آنها را جلب می کنید. 
می بینید که درها به روی تان باز می شود و توانایی اثرگذاری و 

رهبری در شما افزایش می یابد. 
7- یک ماجراجویی چاشنی زندگی روزمره خود کنید

روال روزمره زندگی احساس امنیت و قابل پیش بینی بودن 
را به انسان می دهد. در نقطه مقابل در یک زندگی پراسترس 
ه��ر لحظه باید نگ��ران یک اتفاق غیرمنتظره ی��ا بحران بود، 
اما یک روتین مالل آور، حس��ی از حض��ور در این دنیا بدون 
رویارویی با چالش یا تجربه یک هیجان را به ارمغان می آورد. 

انگار که تنها در حباب زره پوش امنیت خود قرار داریم. 
راه های��ی را بیابید که از طریق آنها ق��دری ماجراجویی به 
زندگی خود اضافه کنید. در نتیجه حال و هوای تان به سرعت 
تغیی��ر خواه��د کرد. حتماً الزم نیس��ت برای داش��تن حس 
ماجراجوی��ی به صخره ن��وردی یا پرواز در آس��مان بپردازید. 
کافی اس��ت ش��جاعت به خرج دهید و کمی از دایره آسایش 
خود پا را بیرون بگذارید. به دنبال هیجان های کوچکی باشید 
که زندگی را جذاب می کند و حس کنجکاوی را برمی انگیزد. 
هیجان های��ی که کمک می کند حس واقع��ی تجربه زندگی 

کردن و نه صرفاً گذر زمان را داشته باشید. 
ورزش کرده یا ح��رکات موزون انجام دهید )حتی تنها در 
اتاق نش��یمن(، با یک خوراکی جدید خود را سورپرایز کنید 
یا تمرینی خارج از ناحیه راحتی همیشگی خود انجام دهید. 

8- بر مواردی که خوشحال تان می کند تمرکز کنید
زندگی ما اغلب پر از موارد کوچکی اس��ت که ش��ادمانی را 
به ما هدیه می دهد، اما فراموش می کنیم به آنها توجه کنیم، 
چون معموالً روی مواردی که ما را عصبانی یا آزرده می کند، 
تمرکز داری��م. به قدری درگیر نالیدن یا انکار کردن مس��ائل 
تنفرانگیز زندگی خود هس��تیم که به راحتی موضوعات قابل 

ستایش و تحسین برانگیز زندگی خود را نادیده می گیریم. 
چ��ه م��واردی خوش��حال تان می کند؟ گذران��دن وقت در 
کنار دوس��تان و خانواده؟ ورزش ک��ردن؟ خواندن یک کتاب 
ی��ا کار روی یک پروژه هیجان انگیز؟ م��وارد رضایت بخش یا 
خوش��حال کننده را برای خودتان تعریف کنید. سپس بیشتر 
به آنها بپردازید. آن فعالیت ها را به صورت بخشی از عادت های 
روزان��ه خود درآورید. زمانی را ب��رای قدردانی و لذت بردن از 

خوشی های زندگی خود صرف کنید. 
9- هدف هایی که شما را باال می برد تعیین کنید

اگر از جایگاه فعلی خود در زندگی رضایت ندارید، وقت آن 
اس��ت که با در دس��ت گرفتن کنترل زندگی و تعیین اهداف 
جدید برای خود به جل��و حرکت کنید. با یک آرزوی جدید، 
خود را به چالش بکشید. برای خود هدف های شخصی تعیین 
کنید که دوست دارید به آنها برسید. دیدگاه خود را براساس 

مسیری جدید از کارهای مهم و معنادار تنظیم کنید. 
تعیی��ن ه��دف انگیزه را ب��اال می برد و به ش��خص تمرکز 
می بخشد. هدف گذاری کلید بهبود سالمت ذهنی است، زیرا 
در فرد احساس کمال می آفریند. چه هدف های شخصی برای 
رش��د فردی باش��ند و چه هدف های تخصصی برای پیشبرد 
اهداف ش��غلی. تعیین یک ه��دف و پیش رفتن در جهت آن 

کلید بهبود زندگی و اصالح ذهنیت فرد است. 
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9 تکنیک اصالح ذهنیت برای بهبود زندگی
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حمایت را فراموش نکنید
آشنایی با نشانه های افسردگی در کارآفرینان

من سال های متمادی است که به دلیل ابتال به اختالل دوقطبی با افسردگی دست و پنجه نرم می کنم، 
اما ش��ریک تجاری ام در تمام این س��ال ها در سخت ترین شرایط کنارم بوده و همواره از من حمایت کرده 
است. با توجه به تجربیات شخصی ام تصمیم گرفتم، راه هایی را برای کمک به شریک تجاری تان یا هر فرد 

دیگری ارائه کنم که از افسردگی رنج می برد. 
به این نشانه ها توجه کنید

آیا رفتار ش��ریک تجاری تان عوض شده است؟ افس��ردگی گاهی به حدی می رسد که پنهان کردن آن 
دشوار می شود. اگر شریک تان دیر سر کار می آید، در خانه می ماند یا به تماس های فروش جواب نمی دهد، 
ش��اید در افسردگی غرق شده است. پایین آمدن سطح بهره وری، بی حال بودن، انرژی نداشتن و از دست 
دادن دید مثبت همیش��گی نیز از نش��انه های افسردگی است. هرچند افس��ردگی در شکل ها و شیوه های 
گوناگون نمود می یابد، با توجه به چند نشانه می توانید افسردگی را تشخیص دهید؛ افراد افسرده زودرنج 
می ش��وند، همواره خسته هستند، از درد یا عارضه های دیگر رنج می برند، بی نظم تر و شلخته تر از معمول 
می شوند، فراموشکار می شوند، نمی توانند به خوبی تمرکز کنند، هیچ چیز برای شان جالب نیست و مهم تر 

از همه گوشه گیر و منزوی می شوند. 
گوش شنوا داشته باشید

عالوه بر این که مراقب بروز نش��انه های افسردگی هستید، یکی از مهم ترین کارهایی که می توانید برای 
شریک تان انجام دهید، این است که گوش شنوایی داشته باشید. منظورم این است که واقعاً گوش بدهید 
و فقط نشنوید. به یک احوال پرسی ساده بسنده نکنید، از شریک تان بخواهید که برای تان درد و دل کند و 
دردهایش را با شما تقسیم کند. اگر می دانید که همکارتان شرایط سختی دارد، از او بپرسید که فشارها و 
استرس های ناشی از تحمل این مشکالت را چطور مدیریت می کند. سؤاالت باز بپرسید، برای جواب دادن 
و ف��اش ک��ردن آنچه در ذهن و قلبش می گذرد، به او زمان بدهید. ذهن افس��رده عادت دارد که حتی به 
خودش هم دروغ بگوید، بنابراین اگر او سفره دلش را در همان دفعه اول یا دوم پیش شما باز نکرد، تعجب 
نکنید. صبور باشید و به او بفهمانید که هر وقت خواست، می تواند مشکالتش را با شما در میان بگذارد. 

همدردی نشان بدهید
افراد افس��رده جهان را از ورای عینک بدبینی می بینند، دنیا به نظرش��ان تیره و تار است و هیچ امیدی 
به آینده ندارند. وقتی افس��رده هستید، به خودتان دروغ می گویید، برای مثال به خودتان تلقین می کنید 
که به اندازه کافی خوب نیس��تید. انس��ان افسرده از افسردگی خود شرمسار است. زمانی که می خواهید به 
ش��ریک افس��رده تان کمک کنید، صحبت های کاری را کنار بگذارید. اگر صحبت های دلسوزانه تان رنگ و 
بوی کار داش��ته باش��د، ممکن است شریک تان تصور کند که دارید او را به اهمال و کوتاهی در کار متهم 
می کنید. یکی از ش��رکای س��ابقم کمترین احساس همدردی نسبت به افس��ردگی من نداشت و به جای 
همدلی کردن با من درمانده و تالش برای یافتن علت واقعی مشکل باعث می شد از این که افسردگی ام بر 

کارم اثر گذاشته است، احساس گناه کنم. 
راستگو باشید

خصلت دیگری که به اندازه همدردی نشان دادن مهم است، این است که گاهی باید حقیقت را هر چقدر 
هم که تلخ باش��د، بیان کنید. فراموش نکنید که به رغم تمام این اتفاقات با هم ش��ریک کاری هس��تید و 
س��المت روان ش��ریک تان تأثیر مستقیمی بر رابطه و صد البته کسب و کارتان دارد. از این که مشکالت را 
رودررو و البته با مالطفت بیان کنید، نترس��ید و در عین حال همکارتان را ترغیب کنید که برای بیرون 
کش��یدن خود از باتالق افس��ردگی و غلبه بر مش��کالت تالش کند و در صورت لزوم از متخصص کمک 
بگیرد. شریک من سنگ صبورم است و با من همدردی می کند، اما اجازه نمی دهد که عذر و بهانه بتراشم. 
ش��ریکم نگرانی ه��ا و توصیه های خود را صادقانه بیان می کند، ای��ن نصایح چه به آنها عمل کنم، چه آنها 
را نادیده بگیرم، دقیقاً همان چیزی اس��ت که الزم اس��ت. به قول سعدی »من آنچه شرط بالغ است با تو 

می گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل« 
بهره گیری از کمک متخصصین

بازیابی س��المت روان ش��ریک تجاری تان احتماالً بهترین س��رمایه گذاری ای اس��ت که می توانید برای 
پیشرفت در کسب و کارتان انجام دهید. همکارتان مجبور نیست به تنهایی با افسردگی خود مبارزه کند. 
رفتاردرمانی ش��ناختی، درمان دارویی و روش های تخصصی دیگر در غلبه بر این دش��من نامرئی به شما 
و همکارتان کمک می کند. ش��ریک تان را تش��ویق کنید که به پزشک مراجعه کند تا متخصص تشخیص 
دهد که آیا عدم تعادل ش��یمیایی و عامل های خارج از کنترل دلیل افس��ردگی اس��ت یا خیر. به عالوه 
گروه های مذهبی و غیرمذهبی گوناگونی به صورت برخط و معمولی برای کمک به افراد دچار افسردگی، 
اختالل دوقطبی و دیگر ناراحتی های روانی وجود دارد. برای شروع کافی است از پزشک عمومی معالج تان 

بخواهید که مشاور یا گروه های مفید را به شما معرفی کنند یا از اطرافیان پرس وجو کنید. 
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