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بيش از 200 مدیر ارشد دولتی طبق قانون منع به كارگيري بازنشستگان تغيير مي كنند

هفتهخانهتكاني
دردولت

فرص��ت امروز: كمتر از تنها يك هفته تا اجراي قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان باقي مانده اس��ت و هفته 
پيش رو را بايد روزهاي خانه تكاني در دولت دوازدهم ناميد. چندی پيش بود كه در واپس��ين روزهای شهريورماه 
امس��ال قانون منع به كارگيری بازنشس��تگان در دس��تگاه های اجرايی نهايی ش��د و مهلت دو ماهه ای نيز برای 
بازنشستگان در نظر گرفته شد تا طبق زمان بندی انجام شده، هفته پيش رو آخرين روزهای حضور بازنشستگان...

رحمانی در بازدید از انبار كاال های 
استراتژیک اعالم كرد
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فناوری بالک چين چگونه دموكراسی اقتصادی را پدید می آورد؟

تحول دموكراسی با كمک بالک چين

رازها و ترفندهای مدیریت كارمندان غيرحضوری
100 توصيه مهم كارآفرینان برتر در راستای موفقيت

6 راهکار جهت ایجاد بهترین برنامه بازاریابی
عوامل تعيين كننده موفقيت شركت های پيشگام پيرو
ایده هایی برای افزایش سطح آگاهی  افراد به برند شما

می دانستيد جعبه های آمازون آواز می خوانند؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

یک خانم جانشين ایالن ماسک 
در هيات مدیره تسال شد

7
شش سال پيش زمانی كه دور اول تحریم ها شروع شد گروه 

خودروسازی »پژو-سيتروئن« یا همان »PSA« كه 
در آن زمان با جنرال موتورز آمریکا شراكت...

عواقب تحریم ها بر بازار خودروی كشور

پایانسلطهفرانسویها
برجادهمخصوص

یادداشت
حال بورس كاالی كشاورزی 

ایران چطور است؟

بورس های  كاركرد  مهم ترين 
                              كااليی و فلس��فه وجودی اين 
بازاره��ا در جه��ان را می توان 
حذف واس��طه ها و وصل كردن 
خريداران و فروشندگان واقعی 
به هم برش��مرد ت��ا بتوانند در 
ب��ازاری رقابت��ی ب��ه خري��د و 
عرضه محصوالت بپردازند. اين 
مكانيزم در كشورهای پيشرفته 
س��ابقه ای  جه��ان  مترق��ی  و 
طوالنی دارد و كاالهای مهم و 
گندم،  اساسی كشاورزی چون 
جو، ذرت، سويا، كنجاله و شكر 
س��ال های                               زيادی اس��ت كه در  
بورس های                               ب��زرگ دنيا معامله 
می ش��وند، به طوری كه قيمت 
جهانی اين كاالها در اين بازارها 
تعيين می ش��ود. كشورهای در 
حال توسعه بسياری در جهان 
نيز به اين مكانيزم پيوس��ته اند 
و ب��ا پيروی از م��دل اين بازار 
ب��ه عرضه محص��والت مختلف 
در س��طح جهان��ی می پردازند. 
در كش��ور ما اما بورس كاالی 
كش��اورزی از س��ابقه چن��دان 
زيادی برخوردار نيس��ت و تنها 
14 س��ال از آغاز به كار آن در 

س��ال 1383 شمسی 
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ج��ك م��ا، بنيانگ��ذار يك��ی از بزرگ تري��ن غول های 
تج��ارت الكتروني��ك دنيا از جنگ تج��اری ميان اياالت 
متحده آمريكا و چين، حس��ابی عصبانی و متنفر اس��ت. 
به گزارش»س��ی ان ان« ج��ك ما، جنگ تجاری چين و 
آمريكا را احمقانه می داند. او روز دوش��نبه در كنفرانسی 
كه توس��ط دول��ت چين در ش��انگهای برگزار ش��د، در 
اي��ن باره گف��ت: »جنگ تج��اری، احمقانه ترين چيز در 
دنياس��ت.« اين ش��ايد تازه ترين و رک تري��ن اظهارنظر 
درباره مناقشه های تجاری از زبان بنيانگذار و مديرعامل 
علی بابا، بزرگ ترين شركت فروش اينترنتی چينی باشد. 
اين در حالی است كه در ماه سپتامبر از او به خاطر وعده 
بلندپروازانه و ايجاد يك ميليون ش��غل جديد در اياالت 

متحده انتقاد شده بود.
آمري��كا و چي��ن تعرفه های س��نگين جدي��دی برای 
ص��ادرات محصوالت عليه يكديگر وض��ع كردند. اياالت 
متحده چين را به س��رقت مالكيت معنوی ش��ركت های 
آمريكاي��ی مته��م كرده اس��ت. آمري��كا می گويد چين 
ش��ركت های آمريكايی را مجبور می كند ت��ا تكنولوژی 
خودش��ان را در اختيار آنها قرار ده��د. همچنين دونالد 
ترامپ، رئي��س جمهوری آمري��كا بارها و باره��ا درباره 
كس��ری تج��اری 375ميليارد دالری كش��ورش با چين 

شكايت كرده است.
جك ما در اين باره معتقد اس��ت: »هدف تجارت بايد 
به جای جنگ، ارتقای صلح و ارتباطات باش��د. همچنين 
افزاي��ش حمايت از توليدات داخلی اش��تباه اس��ت.« به 
گفته م��ا، »هيچ كس نمی تواند تج��ارت آزاد را متوقف 

كند.«
اين كنفرانس كه در واقع نمايشگاه بين المللی واردات 
چي��ن بود، توس��ط دولت چي��ن برای ترويج كش��ورش 
ب��ه عنوان ي��ك بازار ب��رای واردات از كش��ورهای ديگر 
س��ازماندهی شده بود. از س��وی ديگر، سرمايه گذاران به 
نشس��ت برنامه ريزی شده ميان ترامپ و شی در نشست 
G20  ك��ه اواخر اي��ن ماه در آرژانتين برگزار می ش��ود، 
اميدوارند. آنه��ا گمان می كنند اين نشس��ت به كاهش 

تنش های تجاری كمك می كند.
اما جك ما در ماه س��پتامبر هشدار داده بود كه تنش 
مي��ان اين دو اقتصاد ب��زرگ طی دهه ه��ا ادامه خواهد 
داش��ت. او اذعان كرده است كه اين اقدامات به كسب و 
كار علی بابا كه از جريان كاال ميان مرزها س��ود می برد، 

آس��يب می رس��اند. بالفاصله بعد از پي��روزی ترامپ در 
انتخابات رياس��ت جمهوری، جك ما ب��ا او در نيويورک 
مالقات كرد و تعهد بزرگی برای ايجاد ش��غل در آمريكا 
با كمك شركت های كوچك آمريكايی داد. به اين شكل 
ك��ه علی بابا محص��والت آنها را ب��ه مصرف كنندگان در 
چي��ن و ديگر نقاط آس��يا به فروش برس��اند. اما در ماه 
س��پتامبر جك ما عنوان كرد: »ديگ��ر اجرای اين طرح 

امكانپذير نيست.«
او به خبرگزاری رس��می چينی، ش��ينهوا گفت: »اين 
وعده براس��اس همكاری دوستانه چين و آمريكا و روابط 
تجاری دو جانبه معقول بود، اما وضعيت فعلی اين موارد 
را نابود كرده است. بنابراين اين وعده را نمی توان عملی 

كرد.«
چين آماده مقابله با آمریکاست

همچني��ن رهبران چين با اع��الم آمادگی برای مقابله 
با سياس��ت های يكجانبه آمريكا در نبرد تجاری، از يك 
طرف خود را برای بدترين س��ناريوها آماده می كنند و از 
طرف ديگر می گويند به هر ش��كل از اين دوره بحرانی و 

جنگ تجاری، عبور می كنند.
ب��ه گزارش ايرن��ا، ش��اخصه های تجاری ب��رای چين 
خرس��ندكننده نيس��ت، اوضاع بورس متغير شده است 
و س��رمايه گذاران چين��ی آينده خوبی متصور نيس��تند 
همزم��ان وضعيت تولي��د در كارخانه ه��ای چين نيز بد 
توصيف ش��ده اس��ت اما اين كش��ور خود را برای مقابله 
جدی با سياس��ت های خصمانه اقتص��ادی ترامپ آماده 

كرده است.
دفتر سياس��ی كميته مركزی حزب كمونيس��ت اعالم 
كرد رهبری كش��ور تصميم گرفته اس��ت برای توس��عه 
»اقتص��اد خصوصی« و »حمايت گس��ترده تر از بورس« 

اقدام كند.
در همين حال 25 نفر از اعضای دفتر سياس��ی كميته 
مركزی كه اصلی ترين نهاد سياس��تگذار كشور محسوب 
می ش��ود، به رياست »شی جين پينگ« دبيركل حزب و 
رئيس جمهوری تش��كيل جلسه داده و با ابراز نگرانی از 
ش��رايط موجود تاكيد كرده اند با راهبردها و راهكارهای 

اقتصادی جديد، اوضاع را تحت كنترل خواهند گرفت.
اين اولين بار است كه دفتر سياسی نسبت به وضعيت 
نامطل��وب اقتصادی، علنا و در معرض افكار عمومی ابراز 
نگرانی می كند و پيش��تر نيز اين دفتر در س��ه ماه قبل 

گفته بود كه تحوالتی در جريان است.
دولت چين نس��بت ب��ه محيط خارجی ك��ه می تواند 
اوض��اع را تح��ت تاثير قرار دهد و همچني��ن آثار منفی 
جنگ تج��اری بر تجارت و اقتصاد چين به طور تلويحی 

هشدار داده است.
دفتر مركزی اعالم كرده اس��ت مشكالت بسيار زيادی 
پيش روی موسسات چينی وجود دارد و افزوده است ما 
نياز داريم ش��رايط را تغيي��ر دهيم و در يك دوره زمانی 
اي��ن كار بايد صورت گيرد و بايد ه��ر راه حلی كه الزم 

است پيدا شود.
حزب حاكم خواس��تار آن شده اس��ت كه اصالحات و 
درهای باز به پيش س��وق داده شود همزمان آمريكا نيز 
تهديد كرده اس��ت اگر توافق بزرگ ميان طرفين حاصل 
نشود 2۶7 ميليارد دالر ديگر از كاالهای وارداتی از چين 

را مشمول تعرفه خواهد كرد.
بنا به گزارش های موج��ود، دفتر مركزی حزب حاكم 
يك گروه هوش مصنوعی ايجاد كرده اس��ت كه توس��ط 
كادر رهب��ری هدايت می ش��ود اين گروه ب��ه نوآوری و 
اصالحات و همچنين تقويت كش��ور از لحاظ فنی توجه 
می كند. »ش��ين جيانگوا« اقتصاددان ارشد مركز »جی 
دی« در چي��ن می گويد دول��ت و حزب حاكم عزم خود 
را جزم كرده اند به هر شكل از اين دوره بحرانی و جنگ 

تجاری عبور كنند.
سياس��ت های فع��ال مال��ی و پولی دوباره در دس��تور 
كار كش��ور چي��ن ق��رار گرفته اس��ت و ت��الش بر اين 
اس��ت كه اشتغال تثبيت ش��ود و عملكردها در تجارت، 

سرمايه گذاری و امور مالی و بانكی بهبود يابد.
اين اقتصاددان ارشد چين می گويد اين بار ديگر دفتر 
سياسی حزب حاكم از پيشرفت پايدار و با ثبات سخنی 
نگفته و تصريح كرده اس��ت مشكالت اساسی نيز وجود 

دارد و متغيرهای زيادی در مسير رشد ديده می شود.
هزينه ك��ردن برای زيرس��اخت های اقتصادی، تمركز 
بيشتر بر اقتصاد خصوصی و همچنين افزايش حمايت ها 
از ب��ازار اوراق بهادار از جمله طرح هايی اس��ت كه برای 

عبور از اين دوره بحرانی در نظر گرفته شده است.
دول��ت و حزب چي��ن اعالم كرده اند دره��ا را به روی 
سرمايه گذاران خارجی بازتر خواهند كرد همزمان تاكيد 
ش��ده اس��ت بايد به دنبال راهكارهايی برای پويا كردن 

بورس بود. 

بزرگ ترین غول تجارت الکترونيک چين درباره ادامه دار بودن جنگ تجاری هشدار داد

جنگ تجاری چين و آمریکا به روایت »جک ما«
محمدجواد ظریف در پيام ویدئویی اعالم كرد

عصبانيت آمریکا از اجماع جهانی درخصوص برجام
فرصـت امـروز: محمدجواد ظري��ف، وزير امور 
خارجه ايران، روز سه ش��نبه 15 آبان ماه يعنی يك 
روز پ��س از آغاز تحريم ه��ای غيرقانونی و يكجانبه 
آمريكا، پيامی ويدئويی خطاب به مردم ايران و افكار 
عمومی جهان منتش��ر كرد. ظريف همچنين ديروز 
در توييت��ی به اظهارات مقام��ات آمريكايی واكنش 
نش��ان داد و گفت: »آمريكا بايد برای جنايات عليه 
مردم اي��ران و يم��ن مؤاخذه ش��ود.« او در توييتر 
خ��ود در واكنش به اظه��ارات مقام��ات آمريكايی 
نوش��ت: »درس��ت مثل يمن، آقای پمپئو، ايران را 
مس��ئول عواقب تحريم های غيرقانون��ی آمريكا كه 
مانع  دسترس��ی مردم ايران به سرويس های بانكی 
برای غذا و دارو شده است، قلمداد می كند. طبيعتا 
ما اينه��ا را برای م��ردم خود علی رغ��م تالش های 
آمري��كا فراهم خواهيم كرد. ول��ی آمريكا بايد برای 
انجام جنايات عليه بشريت عليه مردم ايران و يمن 

مؤاخذه شود.«
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��انی دول��ت، در پيام 
ويدئويی ظريف آمده اس��ت: »دي��روز دولت اياالت 
متحده وع��ده ای كه ۶ ماه بود درب��اره آن صحبت 
می كرد و در صحنه تبليغاتی مانور می داد س��رانجام 
عملی كرد؛  تحريم هايی كه هدفش مرم ايران است. 
كامال واضح اس��ت كه آنقدر دنبال همه ش��ركت ها 
گش��ته بودند و حتی ش��ركت هايی كه قبال منحل 
ش��ده بودند آنها را هم به اي��ن تحريم اضافه كنند؛  
اين نش��ان دهنده اس��تيصال دولت آمريكاس��ت از 
اينكه جهان در برابر دولت آمريكا ايس��تاده اس��ت. 
هيچ كس و هي��چ دولتی در جهان ب��ه غير از چند 
كش��ور كوچك و رژيم صهيونيس��تی در منطقه ما 
آمادگی اين را نداشته كه از اقدامات اياالت متحده 
پيروی كن��د و ما ديروز در لح��ن و صحبت وزرای 
ام��ور خارج��ه  و خزانه داری آمريكا اي��ن تنهايی و 
عصبانيت از اجماع جهانی عليه يكجانبه گری آمريكا 
را مش��اهده كرديم. اقدامات آمريكا اقداماتی اس��ت 
كه با خش��م  فراوان ص��ورت می گيرد و اين وظيفه 
دولت جمهوری اسالمی ايران است كه اجازه ندهد 
اين اقدامات خصمانه كه عليه مردم طراحی ش��ده 
و ب��رای جدا ك��ردن مردم از يكديگ��ر  و حاكميت 
طراحی شده به مردم ضربه وارد كند. دولت اين كار 

را ب��ا تمام توان دنبال می كند و امروز هم در صحنه 
ديپلماسی بسيار خوشحال هستيم كه همه دنيا در 
برابر اقدام آمريكا ايس��تاده و ب��ا آن همراهی نكرده 
اس��ت و اميدواريم آثار مقابله جهانی با اقدام آمريكا 

را در آينده مشاهده كنيم.
 دول��ت اين وظيفه را دارد چه با همراهی ديگران 
و چه ب��دون همراهی ديگران زمينه را برای زندگی 
راحت مردم و كمترين اثر از تحريم ها فراهم كند و 
من در جلس��ات هيات دولت و ساير جلسات هيات 
دولت ش��اهد اقدامات و تالش های رياس��ت محترم 
جمه��وری و اعضای هيات دولت و س��اير نهادهای 
كش��ور هم هس��تم اين تضمين را می دهم كه تمام 

تالش را انجام داده ايم و خواهيم داد. 
م��ردم ما مردم��ی بوده اند ك��ه هم��واره در برابر 
طرح ها و برنامه ريزی كسانی كه دل شان برای كشور 
نسوخته و با مردم سر ستيز دارند نقشه های شان را 
نق��ش بر آب می كنند و اين بار نيز اين كار را انجام 
می دهند. اطمينان داريم كه روزهای بدی در انتظار 

دولت آمريكاست. 
دولتی كه نتوانسته برای مردم خودش ثابت كند 
كه سياس��ت هايش به نفع آنهاست. دولتی كه بيش 
از آنكه بخواهد به فكر منافع ملی خودش باشد فكر 
منافع گروه كوچكی اس��ت كه حاميانش را تشكيل 
می دهد و بيشتر تالش می كند كه جنايت های رژيم 
س��عودی و رژيم صهيونيس��تی را بپوشاند. البته در 
گذش��ته هم دولت های قبلی آمريكا با همين س��ر 
و صداه��ا و با همين بی احترامی ها نس��بت به مردم 
بزرگ ايران كارش��ان را ش��روع كردن��د ولی هرچه 
باتجربه  تر ش��دند در كار خودشان سياست  و لحن 

خودشان را در برابر ايران عوض كردند. 
من يقين دارم دولت آقای ترامپ هم بعد از مدتی 
به اين نتيجه خواهد رس��يد كه اين سياس��ت ها بر 
عزم مرم بزرگ ايران تاثيری نخواهد داش��ت. مردم 
تاريخ ساز ما بارها نشان داده اند كه توانسته اند مسير 
تحوالت تاريخی را با تالش، خودباوری و اس��تقامت 

خودشان عوض كنند. 
اي��ن ب��ار هم همين تجرب��ه تكرار خواهد ش��د و 
اي��ن بار نيز آمريكايی ها از اقدام��ات نابخردانه خود 

پشيمان خواهند شد.« 



بيشتر از يك دهه از ش��روع فعاليت بالک چين در جهان می گذرد و 
اي��ن روزها تعريف و تمجيد از اين تكنولوژی انقالبی در همه رس��انه ها 
به چش��م می خورد؛ جمالتی ش��بيه به اينكه اين تكنولوژی در آينده، 
زندگی بش��ری را دگرگون می كند يا بيت كوين با تمام ش��گفتی هايش 
تنها يكی از كاربردهای بالک چين اس��ت، زياد به گوش می رسد. اخيرا 
ني��ز مجمع جهانی اقتصاد پيش بينی كرده اس��ت ك��ه  10درصد توليد 
ناخالص جهان تا چند سال آينده از طريق بالک چين مديريت می شود. 
همه اين موارد باعث می ش��ود تا اين پرس��ش در ذهن مطرح شود كه 
اساس��ا تكنولوژی بالک چين چيس��ت و قصد حل چه مس��اله ای را در 

هزاره سوم ميالدی دارد؟
براس��اس تعاريفی كه از اين فناوری ارائه شده، بالک چين يك پايگاه 
داده توزيع شده است كه به عنوان يك دفتر اطالعاتی شناخته  می شود. 
ويژگی اين پايگاه داده آن اس��ت كه نيازی به واس��طه نداشته و كاربر 
مجبور نيست به هيچ موسسه ای اعتماد كند. در واقع، اين پايگاه داده، 
متعلق به هيچ فرد يا س��ازمانی نيست و شبيه يك دفتر حسابداری در 
دنيای واقعی اس��ت كه حسابدار ش��ركت  می تواند مانده حساب ها و هر 
تراكنش��ی كه انجام شده را در آن ببيند و مشاهده كند. با اين حال، از 
آنجا كه بالک چين هايی مانند بيت كوين و اتريوم عمومی هس��تند، هر 

كاربری  می تواند داده های تراكنشی را مشاهده كند.
در حقيق��ت، بالک چي��ن )Blockchain( هم��ان پلتفرمی اس��ت 
ك��ه بيت كوي��ن )Bitcoin( را پديد آورده و بيت كوي��ن روی فناوری 
بالک چين س��وار ش��ده اس��ت. بالک چين يك بس��تر توزيع تراكنش 
اس��ت ك��ه در آن هر تراكن��ش به ديگ��ر تراكنش های اط��راف آن از 
طريق رمزگذاری متصل اس��ت. برای هك كردن آن نيز شما بايد تمام 
تراكنش های وابس��ته به آن و تمام تراكنش های رونوشت شده را هك 

كنيد كه در واقع، امری غيرممكن است.
به عبارت بهتر، هرجا برای ايجاد اعتماد بين افراد به ش��خص سومی 
نياز باش��د كه بتواند با تجمي��ع انحصاری اختيار، ق��درت و اطالعات، 
مش��كل اعتماد افراد به يكديگر را حل كند، بالک چين، راه حلی برای 
آن است. مثال متداول اين موضوع، سيستم مالی و نقل و انتقاالت مالی 
اس��ت. در سيستم سنتی، بانك ها به عنوان ش��خص سوم مورد اعتماد، 
نقش واس��طه تبادالت مالی را بازی می كنند؛ نقشی كه می توان آن را 
به بالک چين واگذار كرد. مثال ديگر، سيستم رای گيری است؛ مكانيزم 
سنتی يك انتخابات براساس اعتماد به يك سيستم رای گيری متمركز 
اس��ت. در اينجا هم می توان اين سيس��تم را بر پايه بالک چين طراحی 

و ب��دون نياز به يك سيس��تم متمركز، اطمينانی حت��ی فراتر را برای 
رای دهندگان تضمين كرد، اما اس��اس اين تكنولوژی چيست و چگونه 

كار می كند؟
پاي��ه تكنولوژی بالک چين بر »توزيع« پايه گذاری ش��ده اس��ت. در 
واقع، بالک چين چيزی نيس��ت جز توزيع دموكراتيك اطالعات، اختيار 
و قدرت بين ذی نفعان يك ش��بكه. از جه��ت عملياتی، يعنی پردازش 
اطالعات به منظور صحت س��نجی و س��پس ذخيره اطالعات در شبكه، 
به صورت غيرمتمركز انجام می ش��ود. برای نمونه، تصور كنيد به جای 
اينك��ه تراكنش های افراد به صورت متمركز در مركز ش��تاب ارزيابی و 
ذخيره ش��ود، اين كار در ش��بكه گسترده ای از س��رورها انجام پذيرد، 
يعنی به جای يك مركز ش��تاب، صدها و هزاران مركز ش��تاب براساس 
يك پروتكل مش��خص، نس��بت به بررس��ی، صحت س��نجی، ذخيره و 

به روزرسانی پايگاه داده های خود اقدام  كنند.
می توان گف��ت انحصارزدايی و جلوگيری از سوءاس��تفاده انحصارگر 
از تجمي��ع اختيار )يعن��ی اختيار تغيير در قواني��ن و قواعد پروتكل يا 
محت��وای ش��بكه(، تجميع قدرت )ب��ه معنای اعم��ال محدوديت ارائه 
خدمات، تمركز قدرت پردازش، ذخيره س��ازی و...( و تجميع اطالعات 
)به مفهوم دسترس��ی به اطالعات، امكان نقض حريم خصوصی، فروش 
آن به اش��خاص ديگ��ر و...( مهم ترين و اساس��ی ترين مزيت تكنولوژی 
بالک چين اس��ت. در واقع، در مثال بانكی كه اش��اره شد، اوال، هرگونه 
تغيي��ری در قواعد و قوانين حاكم بر ش��بكه بايد ب��ا اجماع يا حداقل 
موافقت اكثريت ذی نفعان ش��بكه صورت گيرد )توزي��ع اختيار(، ثانيا، 
به دلي��ل اينكه تم��ام تراكنش ها و حس��اب ها در تعداد زيادی س��رور 
مرتب��ط ب��ا يكديگر پ��ردازش و طی مكاني��زم اجماع��ی اعتباردهی و 
ذخيره می ش��وند، هيچ س��روری امكان اعمال محدوديت، دستكاری و 
سوءاس��تفاده نخواهد داش��ت و عمال هر س��رور در هر لحظه در حال 
كنترل تمام س��رورهای ديگر است )توزيع قدرت(. ثالثا، با رمزنگاری و 
توزيع اطالعات در تمام ش��بكه عالوه بر اينكه هيچ سروری به اطالعات 
محرمانه كاربران دسترس��ی ندارد، هيچ ق��درت انحصاری ای نيز تمام 
اطالع��ات را در اختيار ن��دارد )توزيع اطالعات(. در اين ش��رايط عمال 
امكان تبعيض، سوء اس��تفاده، تقلب و دستكاری اطالعات وجود ندارد. 
از دي��د اقتصادی، نفس اين انحصارزداي��ی و ايجاد اين مكانيزم اعتماد 
و اطمين��ان غيرمتمركز، اثرات قاب��ل مالحظه ای در كاهش هزينه های 

تراكنش )Transaction cost( دارد.
بالک چين و دموكراسی اقتصادی

در همين زمينه، هفته گذش��ته نشس��تی در اتاق بازرگانی تهران با 
موضوع آش��نايی با فناوری بالک چين و ارزرمزها برگزار ش��د و فعاالن 
اقتصادی، صاحبان اس��تارتاپ ها و ش��ركت های دانش بنيان به بررسی 

اين تكنولوژی انقالبی و ش��كل گيری، توسعه، اثرگذاری و رويكردهای 
اقتص��ادی آن پرداختند. در ابتدای اين نشس��ت، اميد هاش��می مدير 
كسب و كارهای نوين اتاق تهران با اشاره به روند تحوالت حوزه فناوری 
در كش��ور گفت كه پس از س��ال های 1389 و 1390 كه شكل گيری 
مفاهيم اس��تارتاپی در اي��ران رقم خورد، جنبش ن��وآوری به راه افتاد. 
هاش��می معتقد اس��ت كه اگر ايران در حوزه صنايع س��نگين قادر به 
رقابت با كشور های صاحب صنعت نيست، اما در عرصه فناوری چندان 
عقب نمانده و می تواند با توجه به ظرفيت و استعدادهای موجود در اين 

عرصه، حرفی برای گفتن داشته باشد و به رقابت بپردازد.
همچنين محمدرضا قدوسی به عنوان بنيانگذار نخستين شتاب دهنده 
بالک چي��ن در ايران به معرف��ی اين فناوری پرداخت و در بخش��ی از 
صحبت هايش به اين نكته اشاره كرد كه برای هر تراكنش اقتصادی در 
قالب بالک چين يك كليد ساخته  می شود و محتوای تراكنش ها گويی 
در دندانه ه��ای اين كليد ها قرار  می گيرد، ضمن آنكه اين تراكنش ها به 

طور دائم به يكديگر زنجير  می شود.
ب��ه گفته او، ش��بكه های تحت فناوری بالک چي��ن مانند بيت كوين، 
عمومی بوده و زير و بم اطالعات مالی افراد قابل مش��اهده اس��ت. اين 
نوع ش��بكه ها فاقد مالك و كنترل كننده هستند و همه افراد  می توانند 

در آن قاعده گذار باشند.
قدوسی، هدف غايی فناوری بالک چين را ايجاد دموكراسی اقتصادی 
عنوان كرد و گفت: پس از دس��تيابی به دموكراسی دانشی، دموكراسی 
در توزي��ع مناب��ع، دموكراس��ی در توزي��ع اطالعات، اكن��ون فناوری 

بالک چين به دنبال آن است كه دموكراسی اقتصادی را پياده كند.
در ادامه نشس��ت نيز محمد تهرانی بنيانگذار آزمايش��گاه بالک چين 
دانش��گاه خاتم با اش��اره به كاركرد رمزارز ها و با بيان اينكه بيت كوين، 
بحران اعتماد به بانك ها و موسس��ات مال��ی را برطرف  می كند، گفت: 
از ديگ��ر ويژگی ه��ای بيت كوين اين اس��ت كه ميزان تولي��د آن قابل 
پيش بينی اس��ت. در عين ح��ال نياز به هويت افشاش��ده ندارد. افزون 
بر اين، با وجود عدم ثبت معامالت در جايی ثابت، در اين سيس��تم از 
فروش بيش از يك بار بيت كوين جلوگيری  می ش��ود. بيت كوين فاسد 
نمی شود؛ قابل حمل بوده و به مقادير كوچك تر قابل خرد كردن است. 
همچنين، رگوالتور در آن حذف ش��ده و انتقال پول در اين ش��بكه به 

نسبت سوئيفت پايين تر است.
او اين نكته را هم گفت كه بيت كوين به عنوان يكی از انواع ارزرمزها 
از جنبه  س��رمايه گذاری نيز برخوردار اس��ت و به دليل شفافيت باال در 
آن، ام��كان تقلب وجود ندارد. تهرانی درب��اره معايب اين ارزرمزها هم 
گفت كه اين نظام پرداخت، بس��تر مناس��بی نيز برای ف��رار مالياتی و 

فعاليت های مجرمانه فراهم  می كند. 

فناوری بالک چين چگونه دموكراسی اقتصادی را پدید می آورد؟

تحولدموکراسیباکمکبالکچین

ب��ا توجه به آن ك��ه از عمر معرفی نخس��تين ارز ديجيتالی رمزنگاری 
ش��ده در جهان حدود 10 سال می گذرد و هر روز بر تعداد عالقه مندان 
و كاربران اين فناوری جديد درآمدزا و پول س��از اضافه می شود، بسياری 
از كارشناس��ان فع��ال در اين حوزه خاطرنش��ان كرده اند كه نوس��انات 
بيت كوين در طول مدت عمر 10 ساله خود هم اكنون به كمترين ميزان 
خود رسيده است و اين امر می تواند خبر خوشايند و خوشحال كننده ای 
برای آن دسته از كاربرانی كه قصد سرمايه گذاری و مبادالت مالی با اين 

ارز مجازی را دارند، به شمار بيايد.
به گزارش ايس��نا و به گفته تحليلگران، نوسانات قيمت ارز ديجيتالی 
بيت كوين به پايين ترين ميزان خود رسيده است. براساس گزارشی كه در 
وب سايت كوين تلگراف آمده، در طول مدت دو هفته گذشته، كمترين 
نرخ نوس��انات در بازار س��هام اياالت متحده آمريكا به نام بيت كوين به 
ثبت رس��يده اس��ت و تحليلگران با ارزيابی های هفتگی دريافته و اعالم 
كرده ان��د كه از اواخر س��ال 201۶ ميالدی تاكنون اين نخس��تين باری 
اس��ت كه كمترين نرخ نوس��ان برای بيت كوين گزارش شده و به ثبت 
رس��يده اس��ت. آنها در ادامه افزوده اند كه اين ارز ديجيتالی در صورت 
ادامه مس��يری كه پيش رو دارد، بدون ش��ك به مراحل شكوفايی خود 

نزديك خواهد ش��د و وضعيت بس��يار پايدارتری را نس��بت به قبل پيدا 
خواهد كرد.

طی چند سال اخير ارزهای ديجيتالی رمزنگاری شده بسياری همچون 
بيت كوي��ن، مونرو، ريپل و اتري��وم از محبوبيت و اس��تقبال بی نظيری 
برخوردار ش��ده و كاربران بسياری در جهان به دنبال استخراج و تبديل 
پول های خود به ارزهای ديجيتالی هس��تند چرا كه اين روزها بسياری 
از افراد با خريد و اس��تخراج اين ارز توانس��ته اند به پول زيادی دس��ت 
پي��دا كنند. بيت كوين در س��ال 2009 ميالدی معرفی ش��د و به تدريج 
به مش��هورترين ارز ديجيتالی در سراس��ر جهان كه ارزش بسيار بااليی 
پيدا كرد، تبديل ش��د. گفته می شود ارزهای ديجيتالی رمزپايه غيرقابل 
هك هس��تند و بايد به صورت ناش��ناس و با اس��تفاده از سخت افزارهای 
قدرتمندی از پلتفرم های مخصوص اس��تخراج اين نوع ارزهای مجازی، 

استخراج يا به اصطالح ماينينگ شوند.
در ابت��دای معرف��ی و عرضه ارزه��ای ديجيتالی رمزپايه بس��ياری از 
كش��ورهای جهان در تالش بودند تا اين پول بی افس��ار را كنترل كرده 
و معام��الت ب��ا آن  را تا حد ام��كان محدود كنند چرا ك��ه آن ها بر اين 
باورند بيت كوين به تجارت های غيرقانونی و غيرمجازی همچون تجارت 

اس��لحه، تجهيزات تروريس��تی، قاچ��اق دارو و مواد مخ��در دامن زده و 
به عل��ت آن كه مقامات قضاي��ی و پليس نمی توانند طرفي��ن معامله را 
شناسايی و ردگيری كنند، باعث سهولت استفاده از آن می شود، اما حاال 
با گس��ترش محبوبيت و اس��تقبال بی نظير از آن، هم اكنون بسياری از 
كشورها با وضع قوانين دقيق و درست، استفاده از اين ارزهای ديجيتالی 
رمزن��گاری ش��ده را مجاز اعالم كرده اند و برخی ني��ز با معرفی و عرضه 
ي��ك ارز ديجيتالی اختصاصی اعالم كرده اند ك��ه با بهره مندی از آن به 

مبادالت تجاری و مالی خود خواهند پرداخت.
براس��اس گفته  تحليلگران، زمانی كه بيت كوين در سال 2009 برای 
نخستين بار در بازارهای جهانی ظهور پيدا كرد، ارزش آن حتی از يك 
دالر هم كمتر بود، اما در ماه های گذشته حتی تا مرز 20 هزار دالر هم 
رسيد. در واقع، فناوری بيت كوين  كه يك پول رمزنگاری شده است، اين 
ام��كان را به كاربران می دهد كه بدون نياز به هيچ بانكی مبادالت مالی 
خود را انجام دهند و همچنين هويت طرفين معامله نيز ناش��ناس باقی 
می ماند. ارزهای ديجيتالی رمزنگاری ش��ده بايد توس��ط سخت افزارهای 
قدرتمن��دی ك��ه معم��وال كارت گرافيك موج��ود در ابررايانه هاس��ت، 

استخراج يا به اصطالح ماينينگ شوند. 

آرامش قيمت بيت كوین پس از سال ها تالطم

مبارزه برای ماندگاری بيت كوین

نگــــاه

چه سرنوشتی در انتظار نفت ایران است؟
ایران، اقتصاد، نفت و دیگران

سرنوش��ت نف��ت ايران پس از خ��روج آمريكا از برج��ام و اعمال 
تحري��م، اين بار با ارائه معافيت از س��وی آمريكا به چند مش��تری، 
دس��تخوش تغيير شده اس��ت؛ تغييری كه البته به باور كارشناسان 
هيچ گاه موجب به صفر رس��اندن ميزان صادرات نفت ايران نشده و 

نخواهد شد.
در اين راستا، سيدمهدی حسينی با تشريح وضعيت بازار جهانی 
نفت، احتمال تمديد شدن معافيت های آمريكا را پيش بينی كرد. او 
در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اين كه آمريكا به اين نتيجه رسيده 
اس��ت كه حذف نفت ايران از بازار امكان پذير نيست، گفت: آمريكا 
س��عی كرد در اين مدت ميزان توليد خود را به حداكثر برساند اما 
اين توليد نمی تواند پايدار باشد. زيرا محور اصلی توليد آمريكا نفت 
ش��يل اس��ت و عمر چاه های نفت شيل س��ه يا چهار ماهه است و 

به طور مداوم به سرمايه گذاری نياز دارد.
او با اش��اره به رش��د تقاضا در بازارهای جهانی نفت، اظهار كرد: 
تقاضا ممكن است كم يا زياد شود اما به طور متوسط می توان گفت 
رشد اقتصادی رو به افزايش است و تقاضا هم افزايش خواهد يافت. 
موازات با رش��د تقاضا بايد رش��د عرضه هم ص��ورت بگيرد. يكی از 
بزرگ ترين عرضه كنندگان آمريكاست كه متكی به نفت شيل است. 
اين كه نفت ش��يل توانايی پاس��خگويی به نياز بازار را در بلندمدت 
داش��ته باش��د يا خير، نيازمند بحث و بررسی است اما به طور كلی 
درح��ال حاضر درحال توليد هس��تند و آمريكا ح��دود 11 ميليون 

بشكه توليد می كند كه عدد بزرگی است.
اين كارشناس ارشد انرژی، با بيان اين كه در آستانه فصل زمستان 
قرار داريم، توضيح داد: زمس��تان فصل ذخيره سازی نيست. آمريكا 
هم متكی به ذخاير خود است. بنابراين بايد بتواند ذخيره سازی هم 
انجام دهد و اما اين اتفاق در بهار رخ می دهد كه تقاضا كاهش پيدا 
می كند. بررسی اين شرايط حاكی است كه توان توليد آمريكا بيش 

از ميزان كنونی نيست.
وضعيت توليدكنندگان بزرگ و كوچک نفت

حس��ينی در ادامه درباره عرضه ديگر توليدكنندگان هم توضيح 
داد: هم��ه توليدكنندگان در بيش ترين ميزان خود توليد می كنند. 
توليد عربستان 10.5ميليون بشكه است و درنهايت توانايی افزايش 
توليد 200 هزار بش��كه ای را دارد. توليد روس��يه در حداكثر ميزان 
خود قرار دارد. اين كش��ور شيرهای نفت خود را برای اين كه سهم 
بيش تری در بازار داشته باشد، باز كرده است. توليد روسيه در حال 
حاضر نزديك به 11 ميليون بش��كه است. ازسوی ديگر كشورهای 
كوچك تر نيز تالش خود را می كنند. برای مثال امارات اعالم كرده 
اس��ت كه می خواهد برداشت از دو ميدان ديگر خود را آغاز كند اما 

ظرفيت اين ميادين در حد 100 هزار بشكه  است.
وی ادامه داد: عراق يكی از رقيبان جدی ايران است و من بيش تر 
از اين كه نگران آمريكا و عربس��تان باش��م، نگران عراق و روس��يه 
هس��تم. اما به طور كلی نفت به سرعت جهش پيدا نمی كند. درحال 
حاضر توليد عراق بيش از 4ميليون و ميزان صادرات 3.8اس��ت كه 
رقم بااليی برای اين كش��ور محسوب می شود. توليد عراق هميشه 
نص��ف ايران بوده اما در حال حاضر براب��ر با همه توليد ايران صادر 
می كند. اما اين كه توليد اين كش��ور جايگزين نفت ايران ش��ود، به 

زمان طوالنی نياز دارد و طی شش ماه اين اتفاق رخ نمی دهد.
احتمال تمدید معافيت ها

اين كارشناس ارش��د انرژی در ادامه با اشاره به اين كه آمريكا به 
هشت مش��تری نفت ايران معافيت داده اس��ت، اظهار كرد: آمريكا 
برای اين كش��ورها شرط گذاشته است كه برداشت خود از ايران را 
كاهش دهند و كش��ورها ناچارند اين ش��رايط را بپذيرند. اين اتفاق 
خواه��د افتاد كه چين ميزان واردات نف��ت از ايران را از ۶00 هزار 
بش��كه به 450هزار بش��كه كاهش دهد. اما تركيه، يونان، اس��پانيا 
و... ك��ه خري��دار نفت ايران بودند هم در س��ال جاری كم تر از قبل 
برداشت نكرده اند و طبيعتا هنوز به نفت ايران نياز دارند و معافيت 
هم اخذ كرده اند. البته ممكن است ميزان واردات را از ايران كاهش 

دهند.
حس��ينی با بيان اين كه درمجموع ص��ادرات ايران كاهش خواهد 
يافت، افزود: با اين حال به صفر رس��اندن ميزان صادرات نفت ايران 
عملی نيست. آمريكا به مشتريان فرصت داده است كه واردات خود 
از ايران را تا فروردين ماه به صفر برس��انند اما به نظر من اين اتفاق 
رخ نمی دهد و معافيت ها دوباره بازبينی و تمديد می ش��ود. بسياری 
از پااليش��گاه ها با مش��خصات نفت ايران فعاليت می كنند و حذف 

نفت ايران از نظر فنی هم امكان پذير نيست.
ایران باید از آمریکا شکایت كند

وی در م��ورد تعامالت مالی بين ايران و مش��تريان نفتی توضيح 
داد: تعامالت مالی يكی از گرفتاری هايی است كه ايران با آن مواجه 
خواه��د بود. ما باي��د در اين فرصت كه می خواهن��د پول ما را نگه 
دارن��د و نفت ما را نخرند، بايد اقدامات خود را انجام دهيم. به نظر 
من اين كه ايران از آمريكا به شورای امنيت شكايت نمی كند، اشتباه 
تاريخی است. ايران بايد همان روزی كه حكم الهه اعالم شد، برای 
اج��را به ش��ورای امنيت می رفت. بايد همين ح��اال اقدام و درمورد 
تحريم ها ش��كايت كنيم. اين كه چرا ايران اين كار را نمی كند، شايد 

به دليل اتفاقاتی است كه من از آن بی خبرم.
اين كارش��ناس ارشد انرژی ادامه داد: بايد به اين نكته توجه كرد 
كه طرف مقابل هم تجربه كسب كرده  كه ايران در زمان تحريم چه 
اقدامات��ی انجام می دهد و جلوی اي��ن اقدامات را می گيرند. ما بايد 
جايی كه ابزار داريم از ابزار خود استفاده كنيم و ابزار ما حكم ديوان 

دادگستری است كه بسيار صريح و محكم است. 
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فرصت امروز: كمتر از تنها يك هفته تا اجراي قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان باقي مانده است و هفته پيش رو را بايد روزهاي خانه تكاني 
در دول��ت دوازده��م ناميد. چن��دی پيش بود كه در واپس��ين روزهای 
شهريورماه امس��ال قانون منع به كارگيری بازنشستگان در دستگاه های 
اجراي��ی نهايی ش��د و مهلت دو ماهه ای نيز برای بازنشس��تگان در نظر 
گرفته شد تا طبق زمان بندی انجام شده، هفته پيش رو آخرين روزهای 
حضور بازنشستگان شاغل در پست های دولتی باشد. چنانچه در همين 
زمينه، جمشيد انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري 
و استخدامي كشور گفته است: »با اصالح قانون و اجرای اين اصالحيه از 
2۶ آبان ماه، 210 نفر از مديران ارش��د در زيرمجموعه دولت بازنشسته 
خواهند ش��د؛ در اصالحيه اي كه روي قانون صورت گرفته؛ استانداران، 
سفرا و معاونين وزرا شامل قانون شدند و نمی توان از نيروهاي بازنشسته 
در اين مس��ئوليت ها اس��تفاده كرد. برای همين دولت برنامه ريزی الزم 
برای جايگزينی نيروهای مشمول را انجام داده و حتما در مهلت قانونی 

مقرر اين كار را انجام خواهد داد.«
قانون ممنوعيت به كارگيری بازنشس��تگان ابتدا سال 1395 تصويب 
ش��د و مطابق آن، به كارگيری بازنشستگان و كسانی كه بازخريد شده 
بودند در دولت و س��اير دس��تگاه ها جز در موارد استثنايی كه در قانون 
مش��خص ش��ده بود؛ ممنوع ش��د. همچنين در اصالحيه قانون منع به 
كارگيری بازنشس��تگان كه در تاريخ ۶ ش��هريورماه امس��ال در مجلس 
ش��ورای اسالمی تصويب و سپس در تاريخ 27 شهريورماه توسط رئيس 
جمهور به همه دس��تگاه ها ابالغ ش��د، تبصره يك اي��ن قانون اصالح و 
ش��رايط به كارگيری بازنشستگان سخت تر ش��د و مديران ارشد دولتي 

همچون معاونان وزرا، استانداران، سفرا و... را هم شامل شد.
كدام وزارتخانه هاي اقتصادي تغيير مي كنند؟

طبق اين قانون كه از هفته پيش رو اجرايي مي شود بسياري از معاونان 
وزرا و 13 نفر از اس��تانداران بايد پست سازمانی خود را ترک كرده و به 
مديران جديد تحويل دهند. در اين بين معاونان و روس��اي شركت هاي 
مهم اقتصادي دولتي هم شامل اين تحوالت مديريتي مي شوند، آن هم 
در روزهاي س��خت اقتصادي كش��ور و اجرايي شدن تحريم هاي آمريكا. 
بسياري از كارشناسان معتقدند وزرا و مسئوالن عالي دولتي در انتخاب 
مديران ارشد اقتصادي و معاونان وزراتخانه هاي اقتصادي بايد تخصص، 
كارآزمودگي، انگيزه، س��المت مالي، دانش مديريتي و بسياري ديگر از 
وي ژگي ها را در نظر بگيرند زيرا مي خواهند مديراني را انتخاب كنند كه 
در شرايط جنگ اقتصادي قرار است كشور و نهادهاي زيرمجموعه خود 

را پيش ببرند.
وزارت نفت

اج��رای قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان در برخ��ی وزارتخانه ها 

منجر به خانه تكانی گس��ترده ای خواهد شد، از جمله در وزارت نفت كه 
از 10 معاونت وزير نفت، هش��ت معاونت مشمول اين قانون می شوند و 

بايد محل كار خود براساس مهلت قانونی تعيين شده ترک كنند. 
طبق قانون منع به كارگيري بازنشستگان و اطالعات رسمي كه منتشر 
ش��ده است در وزارت نفت كه استرات ژيك ترين وزارتخانه كشور است؛ 8 
معاون و مس��ئول عالي رتبه بايد تغيير كند كه شامل ركن الدين جوادی 
معاون وزي��ر نفت در امور نظارت بر منابع هيدروكربوری، اميرحس��ين 
زمانی ني��ا معاون ام��ور بين المل��ل و بازرگانی وزير نفت، ش��جاع الدين 
بازرگان��ی معاون ام��ور حقوقی و مجلس وزير نف��ت، حبيب اهلل بيطرف 
معاون امور مهندسی پژوهش و فناوری وزير نفت، علی كاردر مديرعامل 
ش��ركت ملی نفت ايران، حميدرضا عراقی مديرعامل ش��ركت ملی گاز 
ايران، رضا نوروززاده مديرعامل شركت ملی صنايع پتروشيمی و محمد 

مهدی رحمتی معاون وزير در امور برنامه ريزی می شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت

همچني��ن در وزارت صنعت، معدن و تج��ارت هم كه دو هفته پيش 
با تغيير اساس��ي و انتخاب وزير جديد رو به رو بود؛ 7 معاون وزير بايد 
ج��اي خود را ب��ه نيروهاي جوان تر بدهند. مع��اون وزير و رئيس هيات 
عامل س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنايع ايران، معاون امور اقتصادی 
و بازرگان��ی، مع��اون صادراتی وزير و رئيس س��ازمان توس��عه تجارت 
ايران، مع��اون هماهنگی، حقوقی و امور مجل��س، معاون وزير و رئيس 
هيات عامل س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنايع معدنی ايران، 
معاون وزي��ر، رئيس هيات مديره و مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك 
و ش��هرک های صنعت��ی ايران و مع��اون وزير و رئيس هي��ات مديره و 
مديرعامل س��ازمان حمايت مصرف  كنن��دگان و توليدكنندگان افرادي 
هس��تند كه بايد وزارت صنعت، معدن و تج��ارت را ترک كنند؛ افرادي 
كه تعدادي از آنها همچون مهدي كرباسيان معاون وزير و رئيس هيات 
عامل س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران استعفاي 

خود را اعالم و منتظر انتخاب معاون بعدي هستند.
وزارت جهاد كشاورزي

عالوه بر اين، در وزارت جهاد كش��اورزي هم معاون توس��عه بازرگاني 
و صنايع كش��اورزي، معاون برنامه ريزي و ام��ور اقتصادي، معاون آب و 
خ��اک، معاون امور باغبان��ي، معاون امور زراعت، مع��اون امور توليدات 
دامي، معاون توسعه مديرت و منابع از مديران ارشدي هستند كه طبق 
قانون جديد آخرين هفته كاري خود را در اين وزارتخانه پيش رو دارند. 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
در وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي ه��م ك��ه يك��ي ديگ��ر از 
وزارتخانه هاي اقتصادي و همزمان اجتماعي محسوب مي شود؛ معاونان 
كنوني امور مجلس؛ حقوقی و اس��تان ها، مع��اون رفاه اجتماعی، معاون 

امور تع��اون، معاون روابط كار، رئيس س��ازمان بهزيس��تي، مديرعامل 
صندوق بيمه اجتماعی كش��اورزان، روس��تاييان و عش��اير، مديرعامل 
صندوق بازنشس��تگی كش��وری از جمله افرادي هس��تند كه بايد تغيير 

كنند. 

بيش از 200 مدیر ارشد دولتی طبق قانون منع به كارگيري بازنشستگان تغيير مي كنند

هفتهخانهتكانيدردولت
ارتباطات

وزارت ارتباطات تکذیب كرد
پاالیش هوشمند اینستاگرام رد شد

فرصت امروز: درحال��ی كه پيش تر كمال هاديان فر، رئيس پليس 
فتای ناجا از ط��رح جديد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای 
فيلترينگ هوش��مند محتوای مجرمانه در اينستاگرام خبر داده بود، 
روز جمع��ه س��يدجمال هادي��ان طبائی زواره، رئي��س مركز روابط 
عمومی وزارت ارتباطات گفته اس��ت ك��ه وزارت ارتباطات طرحی 
برای پااليش هوش��مند اينس��تاگرام به مراجع ذی ربط ارائه نكرده 
اس��ت. او در عين حال گفته البته برخی نهادها پيشنهادهايی برای 
فيلترين��گ هوش��مند به اين وزارتخان��ه ارائه داده ان��د كه به دليل 

غيرفنی بودن قابليت اجرا نداشته است.
پيرو انتش��ار اظهارنظری منسوب به رئيس پليس فتا درباره طرح 
وزارت ارتباطات برای فيلترينگ هوش��مند اينستاگرام، رئيس مركز 
رواب��ط عمومی وزارت ارتباطات توضيحاتی در اي��ن باره ارائه كرد. 
به گزارش ايس��نا، سيدجمال هاديان طبايی گفت: وزارت ارتباطات 
طرحی برای پااليش هوش��مند اينس��تاگرام به مراجع ذی ربط ارائه 
نك��رده اس��ت. البته برخی نهادها پيش��نهادهايی ب��رای فيلترينگ 
هوشمند به وزارت ارتباطات ارائه داده اند كه به دليل غيرفنی بودن 

قابليت اجرا نداشته است.
هاديان طباي��ی گفت: وزارت ارتباطات هيچ نكته پوش��يده ای از 
مردم ندارد و اجرای هر طرح جديدی را از مسير رسمی و رسانه ای 

با مردم در ميان می گذارد.
رئي��س مركز رواب��ط عمومی وزارت ارتباطات اف��زود: البته صبح 
امروز در تماس تلفنی كه با س��ردار هاديان فر داشتيم، ايشان چنين 
مصاحبه ای را تكذيب كردند. از اصحاب محترم رسانه انتظار می رود 

در انتشار اخبار به منبع و صحت آن توجه ويژه ای داشته باشند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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معامله برد-برد ایران و اروپا در اقتصاد
اقتصاد جهانی با دالر خداحافظی می كند؟

دالر از زم��ان پيروزی آمريكا در جنگ جهانی دوم قدرت گرفت؛ 
چراكه در آن زمان اين كشور به دليل دوری از صحنه جنگ آسيب 
زي��ادی نديد، اما در مقابل اروپا به مخروبه ای تبديل ش��د كه برای 
بازسازی آن سال ها زمان نياز بود. از سوی ديگر، در دهه 70 ميالدی، 
آمريكا دست به مانور ديگری هم زد و نيكسون - رئيس جمهور وقت 
آمري��كا، با عربس��تان توافق كرد كه تمام معام��الت نفتی خود را با 
همه كش��ورها به دالر آمري��كا انجام دهد. پ��س از آن توافق، ابتدا 
ديگر كشورهای اوپك و سپس توليدكنندگان فرآورده های اصلی و 
مواد خام در سراسر جهان از اين حركت پيروی كردند و اين تحول 
باعث ش��د كه بانك های مركزی كشورهای جهان كه نياز به خريد 
اين اقالم داش��تند، ذخاير ارزی خود را به دالر نگه دارند و اين آغاز 

حكومت دالر بر تجارت و بازارهای مالی جهان بود.
قدرت دالر در اقتصاد جهانی

به گزارش ايسنا، طبق آمار سال 2017، نزديك به دو سوم مجموع 
ذخيره ارزی كشورهای جهان )به طور دقيق ۶3.8درصد( را دالر آمريكا 
تشكيل می دهد و از مجموع معامالت روی ارزهای خارجی )فاركس( 
در سطح دنيا، رقم خيره كننده 88درصد را دالر به خود اختصاص داده 
است. همچنين براساس آمار سال 2014 بيش از نيمی از كل تجارت 
در جهان به دالر و بنا بر آمار س��ال 201۶، حدود 85درصد معامالت 
نفتی و مشتقات آن به دالر انجام می شود. مهم ترين نكته اما اين است 
كه قدرت دالر به آمريكا اين امكان را داده تا با بروز مشكالت اقتصادی 
بدون ترس و واهمه دست به انتشار دالر و اوراق قرضه بزند، بدون اينكه 
از ارزش آن كاسته شود. نمونه اين اقدام را در بحران مالی سال 2008 
آمريكا ديديم؛ به طوری كه آمريكا با انتشار حجم زيادی از پول از آن 
سال تا اكتبر 2014 نزديك به 3900 ميليارد دالر پول خلق كرد و با 
آن كه انتظار می رفت ارزش دالر سقوط كند، اما چنين امری رخ نداد. 
حال اروپا به دنبال اين اس��ت كه با اس��تفاده از موضوع ايران به ايجاد 
يك صندوق بين المللی اروپاي��ی روی بياورد تا بتواند از زورگويی های 
آمريكا براس��اس سياست های اين كشور و در نظر گرفتن جرايم مالی 
سنگين برای بانك ها و شركت های اروپايی كه با كشورهای تحريم شده 
كار می كنند بكاهد و از سوی ديگر ايران را نيز مجاب كند كه در توافق 
هسته ای بماند. در واقع، اروپا با هدف مقابله با تحريم های آمريكا عليه 
ايران به دنبال ايجاد س��ازوكاری اس��ت كه در وهله اول بتواند تجارت 
با ايران را تس��هيل كند و در نهايت با جايگزينی اين سيستم به جای 

سوئيفت و استفاده از يورو به سلطه دالر بر اقتصاد جهانی پايان دهد.
سازوكار مالی اروپایی، جایگزینی برای سوئيفت

در همين راستا، گفته می ش��ود كه اين سيستم مالی در ابتدا برای 
دورزدن تحريم های آمريكا عليه ايران راه اندازی می ش��ود و در مرحله 
دوم در صورتی كه آمريكا اقدام به تحريم اين سيستم كند، يك شبكه 
بانكی قابل دفاع اروپايی برای جايگزينی سوئيفت طراحی خواهد شد 
كه به احتمال بسيار قوی پايه معامالت آن براساس يورو، يوآن و روبل 
خواه��د ب��ود. در حال حاضر، تمامی معامالت دالری بايد از سيس��تم 
سوئيفت عبور كند و آمريكا نيز در جريان تمام معامالت دالری در كل 
دنيا است و به همين دليل به راحتی می تواند رد افراد يا شركت هايی 
را كه با كشورهای تحريم شده كار می كنند، بزند و جريمه های سنگين 
برای آن ها در نظر بگيرد. در مقابل، طراحان »SPV«، يعنی »اكس��ل 
هلمن« و »اس��فنديار باتمانقليج«، در ط��رح خود ابراز كرده اند كه اگر 
آمريكا در ص��دد اعمال مجازات برآيد، اين امر تالش های اروپا را برای 
ايجاد يك سيستم بانكی قابل دفاع، شتاب خواهد بخشيد؛ به نحوی كه 
از موضوع ايران فراتر رود. بنابراين اين امكان وجود دارد، در صورتی كه 
آمريكا به تحريم اين سيستم دست بزند، اروپا به استفاده گسترده تر از 
سيس��تم مستقل خود روی بياورد و با افزايش حجم معامالت به يورو 
بانك های مركزی كش��ورهای مختلف جهان را نيز قانع كند تا ذخاير 
ارزی خ��ود را ب��ه اين ارز تغيير دهند كه در اي��ن صورت می توان اين 
پروژه را آغازی برای پايان دادن به س��لطه دالر و زورگويی های آمريكا 

در اقتصاد جهانی دانست. 

دریچــه

هفته گذشته بود كه حسن روحانی در ديدار با مديران وزارت اقتصاد، 
انتقادات تندی نس��بت به بانكداری ايرانی مط��رح كرد و از وزير جديد 
اقتصاد خواس��ت تا اصالح نظام بانكی را اولويت نخست وزارتخانه خود 
ق��رار دهد. حاال تاكي��د چندباره رئيس جمهور بر اص��الح نظام بانكی و 
تعيي��ن آن به عنوان اولويت اصلی ب��رای وزارت امور اقتصادی و دارايی، 
افكار عمومی را نس��بت به مقوله نظام بانكی حساس تر از گذشته كرده 
است. اما سوال اين است كه نظام بانكی ايران دچار چه ايراد و مساله ای 
شده كه حاال وزارت اقتصاد از جانب رئيس جمهور ماموريت يافته تا آن 
را ح��ل و فصل كند؟ به گزارش ايس��نا، رئيس جمهور چهاردهم آبان ماه 
در ديدار با معاونان و مديران وزارت اقتصاد، با اش��اره به موضوع بانك ها 
در نظام اقتصادی كش��ور، اصلی ترين وظيفه فعلی وزير اقتصاد را اصالح 
امور بانك ها دانس��ته و بقيه مسئوليت ها را با همه اهميتی كه دارند، در 

درجه دوم قرار داده بود.
رمزگشایی روحانی از مقصر رشد نقدینگی

انتق��ادات روحانی ب��ه بانك های ايرانی از چند جهت آتش��ين بود. او 
در س��خنانش از علت رش��د نقدينگی در اقتصاد ايران، رمزگشايی كرد 
و بانك ه��ا را در اين اتفاق موثر و مقصر دانس��ت. او گفت: »وقتی دولت 
اقدام به استقراض از بانك مركزی نكرده و پايه پولی را باال نبرده است، 
اين حجم از نقدينگی كه همه از آن ش��كايت دارند، مشخص نيست كه 
برای چه آمده و به كجا رفته اس��ت؟ اگر ه��م اين افزايش به پايه پولی 
مربوط می ش��ود، دولت نيس��ت كه اين پايه پولی را ب��اال می برد، بلكه 
عمدتاً بانك ها هس��تند. بانك ها پايه پولی را ب��اال می برند؛ يعنی از يك 
طرف با يك دس��ت به مردم خدمت می كنند و با دست ديگر به جامعه 

فشار می آورند.«
رئيس جمهور با تاكيد بر اين كه بانك ها بايد سالم س��ازی شوند، گفته 
كه »متأس��فانه يا خوشبختانه امروز اقتصاد به بانك ها وصل است كه به 
تدريج بايد اين وابس��تگی و تكيه اقتصاد به بانك ها را به بازار س��رمايه 

وصل كنيم. بانك مس��ئوليت بس��يار س��نگينی دارد. وقتی آمار اضافه 
برداشت را ماهانه يك بار نگاه می كنم، بعضی از آن ها تكان دهنده است، 
چراكه وضعيت بانك های خصوصی خيلی بد اس��ت؛ بعضی از بانك های 
دولتی هم وضع شان خوب نيست و اين وسط خصولتی هم كه هستند.«
روحانی از وزير اقتصاد خواست تا به عنوان اولين اقدام، نظام بانكداری 
را اصالح و كاری كند كه در مرحله نخست، بانك ها از بنگاه داری خارج 
ش��وند؛ چراكه در حال حاضر تس��هيالتی كه بانك ه��ا می دهند، اول به 
بنگاه های خودش��ان می دهند، بنابراين بانك باي��د از بنگاه داری خارج 

شود تا بتواند عادالنه رفتار كند.
برخی بانک ها باید اعالم ورشکستگی كنند

در همي��ن زمينه، عبداهلل مش��كانی اقتصاددان در گفت وگو با ايس��نا 
جزيي��ات اين اختالل اقتصادی را تش��ريح كرد. مش��كانی با اش��اره به 
اظه��ارات وزير جديد اقتصاد مبنی بر ض��رورت اصالح نظام بانكی، اين 
مس��اله را ضروری توصيف كرد و گفت: »قبل از اصالح نظام بانكی بايد 
ريش��ه اصلی مس��اله را پيدا كنيم. يكی از اين مس��ائل حجم نقدينگی 
فزاينده ای اس��ت  كه مدام موج های تورمی ايجاد می كند. مس��اله ديگر 
اين است كه يكسری از منابع بانك ها اصطالحا فريز شده است و منابع 
نقدی در اختيار بانك ها نيس��ت. همچنين بانك ها يكسری تسهيالت را 
اعطا كرده اند كه بازنگش��ته اند و اصطالحا سوخت شده اند.« مشكانی با 
اش��اره به قانون 141 قانون تجارت گفت كه »برخی از بانك ها براساس 
اي��ن قانون بايد اعالم ورشكس��تگی كنند كه البته فع��ال مقتضيات آن 

فراهم نيست.«
مشکل از سيستم بودجه ریزی است

او با تاكيد بر مش��كالت پايه پول��ی و نقدينگی در بانك ها ايراد اصلی 
را متوجه سياس��ت های مالی و نظام بودجه ريزی دولت كرد و ادامه داد: 
»س��رريز مشكالت بودجه ريزی و سياست های مالی به نظام بانكی و در 
نهايت رش��د نقدينگی می انجامد. مش��كل در سيستم های بودجه ريزی 
ن��ه فق��ط در دولت حاضر بلك��ه در دولت های قبل هم وجود داش��ته و 
ادامه پيدا كرده اس��ت.« اين كارشناس با اعالم اين كه خروجی ناترازی 
بودجه بر خلق نقدينگی در بانك ها اثر می گذارد، بيان كرد: »راهكار اين 
ش��رايط در وهله اول در اصالح بودجه است. هرچند رفتارهای دولتی و 
جهت گيری های مالی  در بودجه موثر اس��ت اما مجلس شورای اسالمی 
ه��م در اضافه ك��ردن رديف های هزين��ه ای بودجه نق��ش دارد كه اين 
رفتارها بايد مورد بازنگری قرار گيرد. اصالح نظام بانكی را موخر از نظام 
مالی اس��ت و به يك اجماع فراقوه ای برای اصالح نظام بودجه ريزی نياز 
اس��ت.« او همچنين وصل بودن پول نفت به بودجه و فرارهای مالياتی 

را از ديگر مشكالت در نظام مالی كشور ارزيابی كرد و گفت كه »بعد از 
اصالح همه اينها آنگاه بايد به س��راغ نظام بانكی برويم چرا كه اينگونه 
فش��ارهای مالی باعث ايجاد كسری بودجه و در نهايت فشار به بانك ها 

می شود كه در اين شرايط بانك ها ناچار به سمت خلق پول می روند.«
بدون واقعی كردن ترازنامه ها نمی شود سالم سازی كرد

پيش از اين نيز وحيد شقاقی شهری در مورد فوران جريان نقدينگی 
با بيان اين كه بخش��ی از اين نقدينگی ها توس��ط بانك ها خلق می شود، 
گفته بود »در بانك ها با پديده ترازنامه های موهومی يا غيرواقعی مواجه 
هس��تيم. اين مس��ئله باعث خلق نقدينگی از سوی بانك ها خواهد شد. 
ترازنامه غيرواقعی يعنی اينكه مثال بانك ها تسهيالتی را واگذار كرده اند 
اما با اين كه هنوز معوق اس��ت، آن سپرده و حتی سودش را در ترازنامه 
خود حس��اب می كنند. اين مس��ئله باعث می ش��ود تا آنها تس��هيالت 

بيشتری را هم واگذار كنند.«
ش��قاقی با بيان اين ك��ه ترازنامه ه��ای موهومی باعث جذب بيش��تر 
س��پرده ها توس��ط بانك ها می شود، گفت: »اين جذب س��پرده ها باعث 
می شود از طرفی بانك ها سود بيشتری هم بابت سپرده ها پرداخت كنند 
كه همين مس��ئله باعث افزايش حجم نقدينگی هم خواهد شد. مجموع 
اينها باعث خلق حجم عظيمی از نقدينگی توسط بانك ها شده است.«

دولت به سمت استقراض از بانک ها رفته است
اين استاد دانشگاه با بيان اين كه دولت به جای بانك مركزی به سمت 
استقراض از بانك ها رفته است، گفت: »اين در حالی است كه تا پيش از 
اين استقراض دولت از بانك مركزی اتفاق می افتاد، اما در شرايط فعلی 

دولت بدهكار ساير بانك ها شده است.«
او با بيان اين كه اگر نتوانيم ترازنامه بانك ها را واقعی كنيم، نمی توانيم 
سالم س��ازی بانك ه��ا را آغاز كنيم، گفت: »بخش زي��ادی از درآمدهای 
بانك ها موهومی اس��ت كه ش��امل مطالبات معوق و مش��كوک الوصول 
هس��تند ك��ه آنها را به عن��وان دارايی  خود به حس��اب آورده اند. اگر ما 
ترازنامه ها را واقعی كنيم، ممكن اس��ت حتی مش��خص ش��ود برخی از 

بانك ها ورشكسته هستند.«
گفتنی اس��ت زمانی كه پولی در اقتصاد بدون پش��توانه ايجاد يا خلق 
ش��ود، به دليل تناسب نداش��تن با ثروت واقعی معادل خودش می تواند 
پيامده��ای تخريب كنن��ده ای را در اقتصاد داش��ته باش��د؛ يكی از اين 
پيامده��ا كاهش ارزش پول، افزايش نقدينگ��ی و در نهايت ايجاد تورم 
فراينده اس��ت. ش��ايد از همين رو هم هس��ت كه دين مبين اس��الم با 
ربا مش��كلی اساس��ی دارد و در طول تاريخ هم هيچ گاه آن را به عنوان 

معادله ای اقتصادی يا تجاری نپذيرفته است. 

بانک ها باید سالم سازی شوند؛ اما چگونه؟!

چندروایتمعتبردربارهبانكداریایرانی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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حال بورس كاالی كشاورزی ایران چطور است؟

مهم ترين كاركرد بورس های                               كااليی و فلسفه وجودی اين بازارها در 
جهان را می توان حذف واسطه ها و وصل كردن خريداران و فروشندگان 
واقع��ی به هم برش��مرد تا بتوانند در ب��ازاری رقابتی به خريد و عرضه 
محصوالت بپردازند. اين مكانيزم در كشورهای پيشرفته و مترقی جهان 
سابقه ای طوالنی دارد و كاالهای مهم و اساسی كشاورزی چون گندم، 
جو، ذرت، سويا، كنجاله و شكر سال های                               زيادی است كه در  بورس های 
                              بزرگ دنيا معامله می شوند، به طوری كه قيمت جهانی اين كاالها در 
اين بازارها تعيين می شود. كشورهای در حال توسعه بسياری در جهان 
نيز به اين مكانيزم پيوس��ته اند و با پيروی از م��دل اين بازار به عرضه 
محصوالت مختلف در سطح جهانی می پردازند. در كشور ما اما بورس 
كاالی كش��اورزی از س��ابقه چندان زيادی برخوردار نيست و تنها 14 
سال از آغاز به كار آن در سال 1383 شمسی می گذرد. با گذشت اين 
مدت زمان بورس كاالی كش��اورزی ايران همچنان با مفهوم بورس به 
معنای واقعی آن فاصله دارد و نتوانسته است انتظارات از ايجاد اين بازار 
را برای محصوالت كشاورزی به عنوان بازاری رقابتی فراهم كند. سوال 
اينجاس��ت كه علت اين ضعف چيس��ت و چرا فعاالن بازار محصوالت 

اساسی كشاورزی از ايجاد اين بازار رضايت چندانی ندارند؟
اص��والً يك��ی از علل اصل��ی ايج��اد بورس های                               كاالي��ی ضعف ها و 
ناكارآمدی های                               موجود در بازارهای سنتی است كه كشورهای در حال 
توسعه يا حتی توس��عه نيافته را در مسير ايجاد اين بازار قرار می دهد. 
اما نگاهی به مكانيزم بورس كاالی كش��اورزی در ايران نشان می دهد 
كه اين بازار عماًل به واحد فروش ش��ركت های                               دولتی چون س��ازمان 
تعاون روستايی، شركت بازرگانی دولتی ايران و ديگر شركت های                               وابس
ته به نهادهای دولتی مبدل شده است. بورس كااليی گندم از جنبه ای 
ديگر نيز نتوانس��ته است ساز و كار واقعی بورس كاال در سمت عرضه 
را اجراي��ی كند. اصوال در بورس های                               كااليی محصوالت كش��اورزی با 
كيفيت های                               مختلف با قيمت های                               متفاوتی از سوی فروشندگان عرضه 
می ش��وند در حالی كه گندم با س��طوح مختلف گلوتن و پروتئين در 
ب��ورس كاالی اي��ران به يك قيمت عرضه می ش��ود و به علت انحصار 
شركت بازرگانی دولتی ايران در اين بازار، خريداران ناگزير از خريداری 
گندم هاي��ی با كالس ه��ای                               متفاوت به يك قيمت هس��تند. نگاهی به 
بورس كاالهای كش��اورزی در كش��ورمان به روش��نی نشان دهنده آن 
اس��ت كه دولت اب��داً قصد واگ��ذاری اين بازار ب��ه بخش خصوصی و 
معامله محصوالت در بازار بورس براس��اس مكانيزم بازار را نداش��ته و 
عزم خود را برای ادامه تصديگری در اين بازار جزم كرده اس��ت. بورس 
كاالی كشاورزی زمانی می تواند مكانيزم اصلی خود را داشته باشد كه 
عرضه كنندگان با دريافت آموزش های                               الزم معامالت بورس��ی به طور 
مس��تقل كاالهای خود را در اين بازار عرضه كنند، تنها در اين صورت 
است كه دو طرف معامله و در نهايت اقتصاد كشور می تواند از مزايای 
معامالت بورس كاال بهره مند شود. نكته ديگر كه در مورد بورس كاالی 
كشاورزی بايد به آن توجه داشت جای خالی معامالت آتی در اين بازار 
است، شيوه ای از معامالت در بازار بورس كه براساس شيوه خريد سلف 
محصوالت كش��اورزی شكل گرفته است و در خريد های                               بين المللی به 
عنوان روشی برای پوشش ريسك معامالت مورد استفاده قرار می گيرد. 
مورد ديگر لزوم فرهنگ س��ازی و آموزش برای حضور توليدكنندگان 
كوچك و متوس��ط در بورس های                               كااليی اس��ت، اين شركت ها عموماً 
ام��كان اس��تفاده از بورس های                               كاالي��ی را ندارند؛ چرا ك��ه برای انجام 
معامالت نيازمند مشاوره با كارگزاران بورسی هستند. در حالی كه اين 
بخش از توليدكنندگان كارگزاران بورس را به عنوان دالل يا واسطه در 
نظر می گيرند و تمايلی برای مراجعه به مراكز كارگزاری ندارند. از اين 
رو به نظر می رسد عرضه كنندگان واقعی محصوالت كشاورزی در حال 
گذراندن مرحله گذار از بازارهای سنتی به سمت بازارهای پيشرفته تر 
هستند و اين مهم در درجه اول نيازمند درک لزوم كوچك شدن دولت 

در اقتصاد از سوی كليه فعاالن اقتصادی است.
منبع: آینده نگر 

یادداشت

ش��اخص بورس تهران در هفته ای كه گذش��ت، با 1733 واحد افزايش، 
مع��ادل يك درصد رش��د كرد. همچني��ن در چه��ار روز كاری بورس در 
هفته گذش��ته، شاخص 50 ش��ركت فعال تر در بورس 8۶ واحد رشد كرد 
و خودرويی ها و بانكی ها از جمله سهم هايی بودند كه با رشد قيمت مواجه 
شدند. به گزارش ايسنا، چهارشنبه نهم آبان امسال شاخص كل بازده نقدی 
و قيمت��ی بورس اوراق بهادار تهران در ت��راز 183 هزار و 3۶7 واحدی قرار 
داشت اما با گذشت چهار روز كاری اين شاخص توانست 1733واحد رشد 
كن��د و به رقم 185 هزار و 100واحد برس��د. همچني��ن در تاريخ مذكور 
شاخص آزاد شناور به رقم 193 هزار و 517 واحدی رسيده بود و تا آخرين 
روز كاری هفته توانس��ت 1573 واحد رش��د كند و رق��م 195 هزار و 90 
واحدی را شاهد باشد. عالوه بر اين شاخص بازار اول و بازار دوم هر يك به 
ترتيب 1244 و 3۶11 واحد رش��د كردند و شاخص 50 شركت فعال تر در 

بورس با 8۶ واحد رشد به رقم 8190 واحدی رسيد.
در روزهايی از معامالت اين هفته سهام های بانكی و خودرويی توانستند 
با رشد قيمت مواجه شوند. اين سهم ها در روزهای گذشته با نوسان قيمت 
مواجه بودند به طوری كه در روزهايی با افت نسبتا شديد قيمت مواجه شدند 

و در مقابل در روزهای ديگر قيمت شان روند صعودی داشت.
ارزش كل معامالت بورس تهران در اين هفته به 30هزار و 88۶ ميليارد 
ريال رس��يد. اين عدد نس��بت با هفته گذشته با 17درصد رشد همراه بود. 
همچني��ن در اين 4 روز كاری 582 هزار و 241 بار معامله انجام ش��د كه 

نسبت به هفته قبل با 4 نوبت كاهش رو به رو بود.
حج��م كل معامالت بورس اوراق بهادار ته��ران در اين مدت به 9 هزار و 
54 س��هم و اوراق مالی رسيد در حالی كه در هفته قبل تر، حجم معامالت 
تا عدد 8۶45 پيش رفت. عالوه بر اين ها ارزش صندوق های سرمايه گذاری 
قابل معامله در بورس به رقم 543ميليارد ريال رسيد در حالی كه اين آمار 

در مدت مشابه هفته گذشته 5۶4 ميليارد ريال بود.
با انحصارها نقدینگی به بورس می رود؟

همچنين به گفته يك كارش��ناس، 70درصد نقدينگی كشور دست يك 

درص��د از افراد اس��ت و اين اف��راد بيش تر به منافع ش��خصی توجه دارند، 
درنتيج��ه به راحت��ی نمی توان اين مقدار از پول و ش��به پول را به س��مت 

بازارهای مولدی هم چون بورس هدايت كرد.
علی اكب��ر نيكواقبال در گفت وگو با ايس��نا، درباره تحوالت اقتصاد و بازار 
سرمايه در ماه های اخير گفت: بورس آينه تمام نمای اقتصاد يك كشور است 
درنتيجه اين بازار نوع و ساختار  تصميم های اقتصادی و سياسی  كشور را 
نشان می دهد. بايد بدانيم سياست های كلی كشور بر روی بازار سرمايه ما 
تاثيرگذار است. از اين بابت عالمت هايی كه بورس تهران به سرمايه گذاران 

می دهد نشان از نوع سياست های اقتصاد دارد.
 وی تاكيد كرد: عالئمی كه بورس به مردم و س��رمايه گذاران می دهد را 
نبايد كوچك ش��مرد. بورس به ما كمك می كند تا وضعيت كلی اقتصاد را 

بهتر بشناسيم.
نيكواقب��ال گفت: وقتی يك درصد جمعيت اي��ران حدود 70درصد پول 
و ش��به پول را در اختيار دارند، اين يعن��ی ثروت هنگفتی در اختيار گروه 
كوچكی از جمعيت ايران اس��ت و اين ثروت قدرتی انحصاری به اين گروه 
يا افراد داده است. آن ها می توانند با جابه جايی اين حجم عظيم پول و شبه 
پول در بازارهای مختلف از جمله بازار طال و ارز  دگرگونی های عظيمی در 

اقتصاد ايجاد كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به افزايش قيمت ارز و طال و وضعيت 
خاص بازار س��رمايه در شش ماه گذشته، گفت: شرايطی كه امروز در بازار 
ارز، طال و بورس می بينيم ناشی از فعاليت آن انحصارگرانی است كه بيش 

از 70درصد از پول و شبه پول را در اختيار دارند.
وی تاكيد كرد: اين كه 70درصد از نقدينگی يك كش��ور در دس��ت يك 
درصد از كل جمعيت باش��د، می تواند نش��ان خوبی نباشد چراكه آن يك 

درصد می توانند سرنوشت كل جمعيت را در دست بگيرند.
نيكواقبال يادآور ش��د: ش��ايد كسی با ش��نيدن اين حرف بگويد كه در 
اقتصادهای سرمايه داری همچون آمريكا نيز چنين توزيع ثروتی وجود دارد 
اما در پاس��خ به آن ها بايد گفت كه صاحبان ثروت در آمريكا و كش��ورهای 

پيشرفته حجم عظيمی ثروت را در خدمت صنعت و بازار سرمايه می گيرند 
و درنتيجه ورود اين حجم عظيم ثروت به صنعت، اقتصاد رشد می كند اما 
در ايران وضع به كلی متفاوت است. اين يك درصد می توانند با وارد كردن 
نقدينگی به هر بازاری كه بخواهند آن بازار را با تالطم شديد مواجه كنند 
كما اين كه در ماه های گذش��ته بازار طال، سكه و بازار سرمايه توسط آن ها 

متالطم شد و قيمت  ارز و طال به بيش از چهار برابر رسيد.
وی تاكي��د كرد: اگر اين افراد حج��م نقدينگی خود را از يك بازار خاص 
بيرون بكش��ند آن بازار با ورشكستگی مواجه می شود و اگر آن نقدينگی را 
به س��مت بازاری خاص ببرند می توانند نوسانات عجيب و غريبی در آن به 
وجود آورند. وی اظهار كرد: طبيعی اس��ت وقتی بانك ها و موسسات پولی 
و بانكی بهره های 20درصد به باال به سپرده گذاری ها با نقدشوندگی بسيار 
ب��اال می دهند و درآمد و ثروت جامعه در دس��ت يك درصد مردم متمركز 
شده اس��ت لذا با جا به جايی ثروت های هنگفت امكان سودهای بادآورده 
س��وداگرانه و عجيب و غريب در اقتصاد رانتی فراهم می شود. پس طبيعی 
است كه افراد و سرمايه گذاران به بورس نگاهی سوداگرانه داشته باشند كه 
حاصل آن، اين نوس��انات بسيار تند در بورس ايران به علت جابه جايی های 

ثروت های هنگفت و متمركز است.
نيكواقبال با اشاره به افزايش قيمت ارز و تاثير آن بر بازار سرمايه و كليت 
اقتصاد گفت: وقتی قيمت ارز باال می رود هزينه يك كشور وابسته به واردات،  
به مراتب افزايش می يابد و اين افزايش هزينه باعث ايجاد تورم س��همگين 
می شود. اين تورم برای دولتی كه طی ماه ها و سال های گذشته مدعی بودند 

تورم كشور يك رقمی است فاجعه آفرين تلقی می شود.
وی با اش��اره به اين كه متوسط تورم در دنيا دو الی 3درصد است، گفت: 
ت��ورم در اقتصادهايی همچ��ون ژاپن منفی اس��ت. در چنين اقتصادهايی 
نقدينگی به سمت بازارهای مولد می رود و آن بازارها به توسعه و شكوفايی 
اقتصاد كمك می كند. در اين اقتصادها اگر قرار باشد بين تورم و ركود يكی 
را انتخاب كنند، سعی می كنند تورم را كنترل كنند و به جايش چهار يا پنج 

درصد يا حتی مقداری بيشتر بيكاری داشته باشند.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: گروهی كه 70درصد نقدينگی را 
دارند، می توانند اقتصاد كشور را با مشكالت به شدت جدی مواجه كنند. در 
عين حال همين افراد می توانند نقدينگی را وارد صنعت كرده و سازندگی 
عظيمی را بنيان گذاری كنند اما موضوعاتی همچون منافع شخصی لحظه ای 
و فوری در اين بين وجود دارد كه نمی گذارد نقدينگی وارد صنعت ش��ود 
زيرا ايجاد صنعت فقط چندين سال وقت می گيرد تا به مرحله بهره برداری 
برسد. اينجا نقش بسيار عظيم دولت آشكار می شود كه از يك طرف، انواع و 
اقسام تسهيالت، كمك های فنی، وام بدون بهره و حتی تضمين سود حداقل 

ساالنه برای سرمايه گذاران در نظر بگيرد. 

رشد یک درصدی شاخص بورس تهران در هفته ای كه گذشت
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جزیيات آمار واردات در 7 ماهه امسال
كاهش 12درصدی واردات

براس��اس آمار اعالمی گمرک، در هفت ماهه سپری شده امسال، 
واردات كش��ور حدود 12درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 

كاهش داشته است.
به گزارش مهر، براس��اس تازه ترين گ��زارش گمرک ايران در اين 
مدت 18 ميليون و 929 هزار تن كاال به ارزش 2۶ ميليارد و 303 
ميليون دالر وارد كشور ش��د كه اين ميزان واردات نسبت به مدت 
مشابه پارسال 8.۶8درصد از نظر وزنی و 11.7درصد از حيث ارزش 

دالری كاهش داشته است.
براس��اس اين آمار، واردات ذرت دامی به ميزان 4ميليون و 750 
هزار تن و ارزش يك ميليارد و 10۶ ميليون دالر بيشترين سهم از 

واردات كشور در اين مدت را به خود اختصاص داده است.
بررس��ی آمارها بيانگر اين اس��ت كه پ��س از ذرت دامی قطعات 
منفصله در رتبه دوم كاالهای وارداتی به كش��ور قرار دارد. در هفت 
ماه نخس��ت امس��ال يك ميليارد و 9۶ ميليون دالر قطعه منفصله 
خودرو وارد كش��ور شد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال از نظر 

ارزشی 4۶.5۶درصد و از نظر وزنی 5۶.74درصد رشد داشت.
همچنين بررسی آمارهای گمرک در پايان مهرماه نشان می دهد 
موز، برنج س��فيد و مكمل های دارويی در شمار عمده ترين كاالهای 

وارداتی در هفت ماهه گذشته امسال هستند.
براس��اس اين گزارش گمرک كش��ور پيش از اين نيز در گزارشی 
درب��اره وضعيت تج��ارت تلف��ن همراه اع��الم كرده ب��ود: واردات 
گوش��ی های تلفن همراه نيز در هفت ماهه گذش��ته امسال نسبت 
به مدت مش��ابه پارس��ال از نظر ارزشی 43.42درصد و از نظر وزنی 
19.5درصد افزايش داشته و در اين مدت 2۶۶ميليون دالر ارز برای 

واردات موبايل از كشور خارج شده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
 عيار واقعی طالی سرخ در بورس كاال 

مشخص می شود
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت عرضه 
زعف��ران در بورس كاال ه��م باعث كمرنگ ش��دن حضور دالالن و 
واسطه ها می شود و هم انگيزه زعفران كاران برای كشت در سال های 

آينده را باال می برد.
محمد حسينی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره عرضه زعفران 
در ب��ورس كاال گفت: فرهنگ عرضه محص��والت در بورس كاال در 
چند سال اخير نهادينه شده است و شاهد اين هستيم كه خريدار و 
فروشنده هر دو به عرضه كاالهای خود در اين بازار پرسود و شفاف 

راغب تر هستند. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
در ادامه افزود: با بس��ترهايی كه در بورس كاال وجود دارد محيطی 
باز را برای همه اقش��ار جامعه به وجود آورده اس��ت تا محصوالت و 
كاالهای باكيفيت را به طور مس��تقيم عرضه و خريداری كنند و در 
اي��ن بين عرضه زعفران نيز به عنوان محصولی اس��تراتژيك در اين 
بازار آغاز شده كه از سوی زعفران كاران و حتی تجار مورد استقبال 
ق��رار گرفته اس��ت. وی با بي��ان اينكه با عرضه زعف��ران در بورس 
ش��اهد افزايش حجم معامالت اين محصول بوده ايم، اظهار داشت: 
ش��فافيت قيمتی بورس كاال در خريد و فروش زعفران باعث ش��ده 
تا زعفران كاران از قيمت واقعی اين محصول مطلع ش��ده و محصول 
خود را  ارزان به تجار و صادركننده مانند سنوات گذاشته به فروش 
نرس��انند و اين خ��ود باعث خواهد ش��د انگيزه زعف��ران كاران در 
سال های آينده برای كشت اين محصول باال رود و شاهد رشد توليد 
باشيم. حس��ينی تصريح كرد: متاسفانه از سال های گذشته زعفران 
به صورت فله ای به خارج از كشور صادر می شود و با بسته بندی های 
شكيل و استاندارد در دنيا با نام و برند ساير كشورها عرضه می شود. 
به طور يقين با حمايت مسئوالن و عرضه گسترده زعفران در بورس 
كاال ديگر ش��اهد فروش فل��ه ای زعفران نخواهيم ب��ود و می توانيم 
اي��ن محص��ول را با ارزش افزوده باالتر به نام ايران در سراس��ر دنيا 
صادر كنيم. نماينده مردم در مجلس دهم به كمرنگ ش��دن حضور 
دالالن در بازار زعفران اش��اره كرد و گفت: با سياس��ت های كلی و 
ابزاره��ای مال��ی كه در بورس كاال وج��ود دارد و با مديريتی كه در 
اين مجموعه صورت می گيرد ديگر دالالن نخواهند توانست بيش از 

توليدكنندگان و كشاورزان سود دريافت كنند.

مشکل ارزی گریبان گير صنعت چرم!
افزایش تا 2.5 برابری قيمت محصوالت چرمی 

در بازار
عضو هي��ات مديره انجم��ن صنايع چرم ايران با بي��ان اين كه از 
ابتدای س��ال جاری تاكنون قيمت محصوالت چرمی در بازار تا 2.5 
برابر افزايش يافته است، گفت متاسفانه صنايع چرم برای تامين ارز 

خود از سامانه نيما با مشكل مواجه هستند.
علی اصغر رس��تم پور در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به جديدترين 
وضعيت صنايع چ��رم، اظهار كرد: پس از اتفاقات به وجود آمده در 
بازار ارز به يك باره سرمايه توليدكنندگان تا يك سوم كاهش يافته 
و بنگاه های توليدی برای ادامه  فعاليت خود با مشكل مواجه هستند 
و اگ��ر مس��ائل آنها مدنظر ق��رار نگيرد و حل نش��ود، به طور حتم 
چالش های جدی خواهند داش��ت، هرچند كه اگر بتوان مش��كالت 
ارزی آنها را حل كرد بخش��ی از مس��ائل حياتی ش��ان برطرف شده 
اس��ت. وی ادامه داد: در حال حاض��ر توليدكنندگان نمی توانند ارز 
مورد نياز خود را از سامانه نيما تهيه كنند و با توجه به اين كه 70 تا 
75 درصد مواد اوليه صنايع چرم به غير از پوست كه در داخل تهيه 
می شود، وارداتی است، مشكالت عديده ای برای آن ها به وجود آمده 

است و هنوز موفق به دريافت ارز از طريق سامانه نيما نشده اند.
عضو هيات مديره انجمن صنايع چرم ايران افزود: بايد بدانيم كه 
اگر اين روند ادامه پيدا كند مشكالت آنها دوچندان خواهد شد چرا 
كه مجبور هستند ارز مورد نياز خود را با قيمت بازار آزاد خريداری 
كنند و اين مساله بر روی قيمت تمام شده محصوالت اثرگذار است.

 

اخبـــار

وزي��ر صنعت، معدن و تجارت در بازديد از انبار كاال های اس��تراتژيك 
گفت كاال های اساس��ی احتكار شده كه در چند ماه اخير كشف و ضبط 

شده اند در شبكه توزيع و با قيمت رسمی عرضه می شوند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، ب��ه نقل از صداوس��يما، رضا 
رحمان��ی وزير صنعت، معدن و تج��ارت در بازديد از انبار های نگهداری 
كاال های استراتژيك در مجتمع شهيد مدرس درباره سرنوشت كاال های 
احتكارش��ده كه در چند ماه اخير كشف شده اند، گفت: توزيع اين اقالم 
ط��ی فرآين��دی صورت می گي��رد و در جا هايی كه كاال ه��ای احتكاری 
شناسايی شده باش��د، ضمن برخورد قضايی با محتكران و صدور حكم، 

كاال ها در اختيار شبكه توزيع قرار می گيرد.
وی افزود: با توجه به حساس��يت ويژه مس��ئوالن كشور از جمله مقام 
معظ��م رهبری، رئيس جمه��ور و دولت در حص��ول اطمينان از تامين 
مايحتاج عمومی و كاال های اساس��ی، امكانات خوبی برای ذخيره سازی 

و تامين اين نياز ها در كشور و استان های مختلف كشور فراهم است.
وزي��ر صنع��ت افزود: اي��ن كاال های ذخيره ش��ده، عالوه ب��ر كاال ها و 
فعاليت هايی اس��ت كه مردم در ب��ازار دارند و انبار های بخش خصوصی 
و توليدات داخلی در كش��ور، طبق روال سابق همچنان به فعاليت خود 
ادامه می دهند و اين ذخيره س��ازی، صرفا برای اطمينان بخشی و تامين 

اقالم مورد نياز مردم در ماه های پيش روست.
رحمانی با اش��اره به اينكه هم اكنون ذخيره س��ازی خوبی از كاال های 
مهم و راهبردی در تمام استان های كشور انجام شده است و از اين بابت 
هي��چ نگرانی وجود ندارد در خص��وص بازديد های خود از انبار كاال های 
راهبردی گفت: از حداكثر ظرفيت انبار ها اس��تفاده و كاال هايی دپو شده 
كه در صورت ضرورت اس��تفاده خواهد شد، اما اين، به معنای ضرورت 

توزيع اين كاال ها در بازار نيس��ت و صرفا برای اطمينان بخش��ی است و 
البته، بس��ته به شرايط تنظيم بازار در هر منطقه، اين امكانات و انبار ها 

وجود دارد.
وزير صنعت با اش��اره به اينكه امكانات ريل��ی و حمل و نقل جاده ای 
در استان تهران به نحو مناسبی فراهم شده و می تواند ساير استان ها را 
تحت پوش��ش قرار دهد، گفت: به مردم اطمينان می دهيم هيچ مشكلی 

از بابت تامين كاال های اساسی در كشور وجود ندارد.
رحمان��ی درباره تاثير تحريم های آمريكا علي��ه ايران و تاثير احتمالی 
آن بر روی مناسبات با ساير كشور ها نيز گفت: قطعا مشكل حل نشدنی 
از اي��ن حيث وجود ن��دارد و پيش بينی و تمهيداتی ك��ه وزارتخانه های 

مختلف داشتند، بيش از آن چيزی است كه اعالم شده است.
وی اف��زود: ظرفيت و امكان��ات ما بيش از اين اس��ت و ايران يكی از 
كش��ور هايی است كه تعداد زيادی همس��ايه دارد و روابط خوبی با اكثر 

همسايگان خود داريم.
وزير صنع��ت از افزايش 13درصدی صادرات ايران در نيمه نخس��ت 
امس��ال خبر داد و گفت: با رفع موانع و استفاده از ظرفيت همه مناطق 
كش��ور، اين رقم قابل افزايش است و در نيمه دوم امسال نيز پيش بينی 
كارشناس��ان ما اين اس��ت كه دس��ت كم 13درصد افزايش در صادرات 

قابل تحقق است.
وی درباره تامين ارز وارد كنندگان و صادركنندگان گفت: يك مساله، 
تامين ارز كاال های اساس��ی وارداتی اس��ت كه در اين زمينه با تامين از 
مناب��ع مختلف اعم از درآمد های نفتی، دولت هيچ مش��كلی ندارد و ارز 
مورد نياز كاال های وارداتی برای امسال و سال آينده تامين شده است.

رحمان��ی افزود: در مورد تامين ارز مواد اولي��ه واحد های توليدی نيز 

مش��كلی وجود ندارد و جای نگرانی نيس��ت و اين ارز نيز تامين شده و 
از طريق وزارت كشور به استانداری ها و فرمانداری ها ابالغ شده است.

وزي��ر صنعت تصريح كرد: تامين مايحتاج م��ردم و مواد اوليه زنجيره 
توليد، جزو اولويت های ماس��ت و در اين زمين��ه آنچه به دولت مربوط 

می شود تامين شده است.
وی در م��ورد حمايت از توليد داخل گف��ت: در حمايت از واحد های 
توليدی داخلی، حفظ توليد و اش��تغال موج��ود هيچ محدوديتی وجود 
ن��دارد و ميان همه همكاران در كل كش��ور، اس��تانداران، فرمانداران و 
ديگر دس��تگاه ها عزم و همتی ايجاد ش��ده كه باي��د حداكثر حمايت را 

داشته باشند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ظرفيت توليد بس��ياری از 
كاال ها بيش از مصرف داخلی اس��ت گفت: در سال های گذشته، ظرفيت 
ايجاد ش��ده بيش از ني��از داخل بوده و به همين خاطر در بس��ياری از 
كاال ها بايد صادرات انجام ش��ود ضمن اينكه حفظ و تامين بازار داخلی 
اولويت ماست و حفظ زنجيره های توليد و تامين مواد اوليه مورد مهمی 

است كه بايد اجرا شود.
رحمانی با اش��اره ب��ه تعامل خوب دس��تگاه ها برای گذر از ش��رايط 
تحريم��ی در مورد تامين مواد غذايی مورد ني��از مردم افزود: وزارتخانه 
جهاد كش��اورزی در اين زمينه اقدامات خوبی داشته و وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كی نيز در توليد و ذخيره س��ازی دارو ها براساس 

گزارش موجود اطمينان كاملی داده است.
وی افزود: دولت نيز ارز و امكانات الزم را تامين و ساير دستگاه ها اعم 
از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، استانداری ها، وزارت كشور و بانك 

مركزی حمايت های الزم را انجام داده اند.

رحمانی در بازدید از انبار كاال های استراتژیک اعالم كرد

رشد١٣درصدیصادرات

پس از گذش��ت حدود 40 روز از فصل كشت، هنوز نرخ های تضمينی 
خريد محصوالت كش��اورزی تصويب و ابالغ نش��ده اس��ت كه البته به 
گفته مس��ئوالن وزارت جهادكش��اورزی افزايش قيمت در س��ال جاری 
قطع��ی بوده و ب��ه زودی اين نرخ ها ابالغ می ش��ود. به گزارش ايس��نا، 
براس��اس تبصره ۶ قانون تضمين خريد محصوالت اساس��ی كشاورزی، 
دولت موظف اس��ت نرخ خريد تضمينی محصوالت اساس��ی كشاورزی 
موضوع اين قانون در هر س��ال زراعی را پيش از ش��روع فصل كش��ت 
)ت��ا پايان ش��هريورماه( و به گونه ای تعيين كند ك��ه ميزان افزايش آن 
هيچ گاه از نرخ تورم اعالم ش��ده از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی 
ايران در همان س��ال كمتر نباش��د. اين در حالی اس��ت كه امسال هم 
مانند سال های گذشته نرخ های خريد تضمينی محصوالت كشاورزی با 

گذشت حدود 40 روز هنوز تصويب و ابالغ نشده است.
البته پيش از اين نيز محمود حجتی - وزير جهاد كش��اورزی- درباره 

چگونگی فرآيند پيش��نهاد و بررسی نرخ های خريد تضمينی محصوالت 
كشاورزی به ايس��نا اينگونه توضيح داده بود كه وزارت جهاد كشاورزی 
براساس قانون نرخ های پيشنهادی خريد تضمينی محصوالت كشاورزی 
را مردادماه امسال به دبيرخانه شورای اقتصاد كه سازمان برنامه و بودجه 
اس��ت ارسال كرده و براس��اس قانون بايد اين نرخ ها پيش از آغاز فصل 
كش��ت تصويب و اجرا می ش��د. وی با بيان اين كه روش خريد تضمينی 
در برخی محصوالت كش��اورزی با توجه به قانون جديد مورد بررس��ی 
ق��رار می گيرد كه می ت��وان به اعمال قيمت تضمينی و عرضه بورس��ی 
جو و ذرت اش��اره كرد، افزود: بررس��ی و تصويب ن��رخ خريد تضمينی 
محصوالت كشاورزی در شورای اقتصاد به دليل برخی مشغله های كاری 
و مش��كالت موجود هنوز تصويب و ابالغ نش��ده اس��ت، اما امسال قطعا 

افزايش قيمت نسبت به سال گذشته خواهيم داشت.
پس از گذش��ته ح��دود يك هفت��ه از اين اظه��ارات آق��ای وزير، از 

عبدالمه��دی بخش��نده - معاون برنامه ري��زی اقتص��ادی وزارت جهاد 
كش��اورزی - ه��م در اين باره س��وال كردي��م كه چ��را نرخ های خريد 
تضمينی زودتر تصويب و ابالغ نمی شود و آيا برنامه و با توجه به اين كه 
در س��ال گذش��ته زراعی نرخ های خريد تضمينی محصوالت كشاورزی 
افزايش نيافت، در س��ال جاری عزم��ی در دولت برای افزايش آن وجود 
دارد؟ كه به ايسنا پاسخ داد: اگرچه وزارت جهاد كشاورزی نيز با اندكی 
تاخي��ر و در مردادم��اه نرخ های پيش��نهادی خود را به ش��ورای اقتصاد 
پيش��نهاد داد اما انتظار می رود اين نرخ ها با توجه به آغاز فصل زراعی، 

هرچه سريع تر تصويب و ابالغ شود.
ام��ا از اي��ن اظهارات هم بي��ش از دو هفته می گذرد و هنوز ش��ورای 
اقتص��اد نرخ ه��ای خريد تضمين��ی محصوالت كش��اورزی را تصويب و 
ابالغ نكرده اس��ت و انتظار می رود مس��ئوالن هرچه سريع تر اين وظيفه 

قانونی شان را انجام دهند.

در حال��ی ك��ه قيمت گوش��ت م��رغ رو ب��ه افزايش اس��ت و برخی 
اتحاديه های بخش خصوصی قيمت آن را تا كيلويی 11 هزار تومان هم 
اعالم كرده اند، معاون وزير جهاد كشاورزی ضمن تكذيب اين نرخ اعالم 
كرد كه قيمت گوش��ت مرغ هم اكنون باال نيست و به زودی نرخ مصوب 

آن از سوی ستاد تنظيم بازار ابالغ می شود.
به گزارش ايس��نا، قيمت گوشت مرغ در هفته های اخير روند صعودی 
به خود گرفته و براس��اس آخرين آمارهای رس��می بان��ك مركزی نيز 
افزاي��ش قيمت اين محص��ول پروتئين��ی همچنان ادام��ه دارد چراكه 
متوسط قيمت خرده فروش��ی هر كيلوگرم گوشت مرغ در هفته منتهی 

به 11 آبان ماه امس��ال، 9۶75 تومان بوده است كه نسبت به هفته قبل 
از اين بررس��ی 3.3درصد، نسبت به هفته مش��ابه ماه قبل 1.9درصد و 
نسبت به هفته مشابه سال قبل 37.1درصد افزايش قيمت داشته است.
البته روز گذشته مهدی يوسف خانی - رئيس اتحاديه پرنده و ماهی - 
در اين باره اعالم كرد كه قيمت گوشت مرغ به بيش از كيلويی 11 هزار 
تومان هم رسيده است اما مرتضی رضايی - معاون وزير جهاد كشاورزی 
در امور دام - ضمن رد وجود چنين قيمت هايی در بازار، به ايسنا گفت: 
قيمت هر كيلوگرم گوش��ت مرغ به طور متوسط در كشور حدود 9700 
تومان و كمتر از كيلويی 10 هزار تومان اس��ت و چنين قيمت هايی كه 

اعالم می شود، صحت ندارد.
وی ب��ا بيان اين كه قيمت های كنونی با توج��ه به افزايش هزينه های 
توليد مرغداران غيرمنطقی و گران نيس��ت، افزود: به زودی نرخ مصوب 
هر كيلوگرم گوشت مرغ از سوی ستاد تنظيم بازار نهايی و ابالغ می شود 
كه بيش تر از قيمت های رس��می و محاسبه شده كنونی در بازار نخواهد 

بود.
رضايی تاكيد كرد كه هم اكنون بيش از 105ميليون قطعه جوجه ريزی 
در كشور انجام شده كه بيشتر از ماه های گذشته است و هيچ كمبودی 

در توليد و عرضه گوشت مرغ وجود ندارد.

تاخير 40 روزه در ابالغ نرخ های تضمينی تصویب نشده

معاون وزیر جهاد كشاورزی اعالم كرد:

تصویب قيمت گوشت مرغ در آینده نزدیک

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

رتبه دوم قطعات خودرو در آمار واردات 
گمرک

براس��اس آمار اعالمی گمرک، در هفت ماهه سپری شده امسال، 
واردات كش��ور حدود 12درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
كاهش داش��ته اس��ت.  به گزارش مهر، براس��اس تازه ترين گزارش 
گم��رک اي��ران در اين م��دت 18 ميليون و 929 ه��زار تن كاال به 
ارزش 2۶ ميليارد و 303 ميليون دالر وارد كشور شد كه اين ميزان 
واردات نس��بت به مدت مشابه پارس��ال 8.۶8درصد از نظر وزنی و 
11.7درصد از حيث ارزش دالری كاهش داشته است. براساس اين 
آمار، واردات ذرت دامی به ميزان 4ميليون و 750 هزار تن و ارزش 
يك ميليارد و 10۶ميليون دالر بيش��ترين سهم از واردات كشور در 

اين مدت را به خود اختصاص داده است.
بررس��ی آمارها بيانگر اين اس��ت كه پ��س از ذرت دامی قطعات 
منفصله در رتبه دوم كاالهای وارداتی به كش��ور قرار دارد. در هفت 
ماه نخس��ت امس��ال يك ميليارد و 9۶ ميليون دالر قطعه منفصله 
خودرو وارد كش��ور شد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال از نظر 

ارزشی 4۶.5۶درصد و از نظر وزنی 5۶.74درصد رشد داشت.
همچنين بررسی آمارهای گمرک در پايان مهرماه نشان می دهد 
موز، برنج س��فيد و مكمل های دارويی در شمار عمده ترين كاالهای 
وارداتی در هفت ماهه نخس��ت امسال هستند. براساس اين گزارش 
گمرک كش��ور پيش از اين نيز در گزارش��ی درباره وضعيت تجارت 
تلفن همراه اعالم كرده بود: واردات گوش��ی های تلفن همراه نيز در 
هفت ماهه نخس��ت امس��ال نسبت به مدت مش��ابه پارسال از نظر 
ارزش��ی 43.42درصد و از نظر وزنی 19.5درصد افزايش داش��ته و 
در اي��ن مدت 2۶۶ميلي��ون دالر ارز برای واردات موبايل از كش��ور 

خارج شده است.
شركت های نمایندگی واردات خودرو مجددا تایيد صالحيت 

می شوند
در مدت زمانی كه وزارت صنعت و معدن مش��غول تغيير و تحول 
ب��ود مصوبه ای به تصويب رس��يد كه می تواند تاثي��ر زيادی بر بازار 
خودروهای وارداتی بگذارد. براساس اين مصوبه تاييد صالحيت اخذ 
نمايندگی خودروهای وارداتی برعهده وزارت صنعت و معدن خواهد 
بود. همچنين تاييد صالحيت يك شركت كه قصد گرفتن نمايندگی 
شركت خارجی را دارد برعهده وزارت صنعت و معدن است و نيازی 
به تاييد طرف خارجی نيست. اين مصوبه در واقع برگشت به مصوبه 
7 سال پيش است. زمانی كه دولت وقت با تصويب اين مصوبه اعالم 
ك��رد كه برای اخ��ذ نمايندگی برند خارجی ني��ازی به تاييد طرف 
خارجی نيست و تاييد وزارت صنعت و معدن به تنهايی كافی است. 
به گزارش عصرخودرو، براس��اس اين مصوبه در سال های 90 و 91 
تعداد زيادی از ش��ركت ها موفق به اخذ نمايندگی برندهای خارجی 
ش��دند و در زم��ان اوج تحريم ه��ا در س��ال های 91 و 92 بر تعداد 
برندهای خارجی در كش��ور افزوده ش��د. دولت وقت با اين سياست 
باعث تس��هيل در واردات ش��د و تعداد برنده��ای خارجی در مدت 
زم��ان كوتاهی از هفت برند به دوبرابر افزايش پيدا كرد. حال دولت 
به همان سياس��ت گذشته روی آورده و كس��انی كه از اين موضوع 

مطلع هستند در حال اخذ نمايندگی خودروهای وارداتی هستند.
در اين ش��رايط و با تصويب اين مصوبه اين سوال مطرح می شود كه 
در شرايطی كه واردات خودرو ممنوع است پس اين مجوزها چه كارايی 
دارد؟ پاسخ سوال اين است كه اين شركت ها با استناد به قانون در حال 
دريافت مجوز هس��تند تا در آينده نزدي��ك و با لغو ممنوعيت واردات 
خ��ودرو بتوانند از طريق نمايندگی خ��ودرو وارد كنند، وارداتی كه به 

احتمال زياد در قبال تهاتر نفت انجام خواهد شد.

احتمال بنزین 5000 تومانی؛ یارانه 250 هزار 
تومانی به جای سهميه بندی بنزین

يكی از طرح هايی كه گفته می ش��ود می تواند به عنوان جايگزينی 
سهميه بندی كردن بنزين در نظر گرفته شود پرداخت كردن يارانه 
250 ه��زار تومانی ب��ه خانواده های 3 نف��ره و نزديك كردن قيمت 

بنزين به قيمت واقعی آن يعنی حدودا 5 هزار تومان است.
مس��عود خوانس��اری، رئي��س اتاق بازرگان��ی، صناي��ع، معادن و 
كش��اورزی تهران توضيح داد: براساس تحقيق اتاق بازرگانی، دهك 
دهم جامعه حدودا 25برابر دهك اول بنزين مصرف كرده و بنابراين 
اگ��ر بنزين ب��ه جای خودرو به ف��رد تعلق گي��رد منطقی تر به نظر 
می رس��د. به عبارت ديگر توصيه می ش��ود قيمت بنزين حدودا آزاد 

شود و يارانه نقدی به افراد تعلق گيرد.
در همين راس��تا به هر فرد حدودا 20 ليتر بنزين تعلق می گيرد. 
از ن��كات مثبت طرح مذكور می توان به كاهش چش��مگير قاچاق و 
مصرف بنزي��ن و همچنين صادرات 20 ميليون ليتر بنزين اش��اره 
كرد. ياران��ه ريالی كه بابت تفاوت اين 20 ميليون ليتر صرفه جويی 
می شود می تواند برای دولت در پرداخت بدهی ها و راه اندازی حمل 

و نقل عمومی كمك كننده باشد.
به گفته رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كش��اورزی تهران 
در طرح مذكور پيش بينی شده كه قيمت حمل و نقل عمومی مانند 
مترو، اتوبوس و تاكس��ی افزايش نيابد و همان قيمت قبلی باشد. به 
اين ترتيب كاهش حضور خودروهای تك نفره و افزايش استفاده از 
وسايل حمل و نقل عمومی نيز به راحتی صورت می گيرد. البته بايد 
دقت ش��ود كه كيفيت و ميزان حضور وس��ايل حمل و نقل عمومی 
ني��ز بايد افزايش ياب��د. به طور نمونه در بس��ياری از خطوط مترو، 
قطارها هر 5 دقيقه يك بار به ايس��تگاه می رس��ند كه اين عدد بايد 

به 2 دقيقه كاهش يابد.
خوانساری با بيان اينكه خطوط اتوبوسرانی نيز نيازمند به خدمت 
گرفتن اتوبوس های بيشتر است، افزود: اگر اين صرفه جويی ناشی از 
بنزين در حمل و نقل عمومی مصرف شود هم مردم راضی ترند، هم 
مش��كل ترافيك تا حدودی حل می شود، هم مصرف بنزين كاهش 
می يابد. همانطور كه بارها ذكر شده ايران دومين كشور در راستای 
قاچاق بنزين است كه ناشی از قيمت پايين آن دارد. اگر قيمت دالر 
را 12 ه��زار تومان در نظر بگيريم قيمت بنزين مصرفی در ايران 7 
س��نت به ازای يك دالر است، در حالی كه در عراق بنزين هر ليتر 
۶3 سنت، افغانستان 73 سنت و تركيه 2 يورو است به همين دليل 
انگيزه قاچاق باالست به طوری كه در اين شرايط اگر فردی دو گالن 
20 ليتری بنزين را از ايران به تركيه قاچاق كند روزانه يك ميليون 

تومان سود خواهد كرد. 

ش��ش س��ال پيش زمانی ك��ه دور اول تحريم ها ش��روع ش��د گروه 
خودروس��ازی »پژو-س��يتروئن« يا همان »PSA« ك��ه در آن زمان با 
جنرال موتورز آمريكا ش��راكت داشت بر اثر فشار شريك آمريكايی خود 
مجبور به ترک بازار خودروی كشور شد. اين خروج باعث افزايش قيمت 
تمام ش��ده محصوالت دو خودروس��از بزرگ كشور شد اما در عمل فقط 

پژو 20۶ و 207 در توليد با مشكل مواجه شدند.
ب��ه گزارش ديجياتو، در آن زمان ش��ركت رنو اعالم ك��رد كه از بازار 
كشور خارج نخواهد شد و توليد تندر 90 را با وجود تحريم ها و كاهش 
توليد ادامه خواهد داد، هرچند توليد بقيه مدل ها مانند س��اندرو تا رفع 
تحريم ه��ا به تعويق افتاد. حال بعد از ش��ش س��ال ب��ازار خودرو كامال 
متحول شده و شاهد خروج هر دو خودروساز فرانسوی از بازار خودروی 

كشور هستيم.
يكی از تبعات ناگوار بازگش��ت تحريم  ها، قط��ع ارتباطات خارجی در 
صنعت خودروی كش��ور اس��ت. بر اين اس��اس، آمريكا به ش��ركت  های 
خارج��ی به  ويژه برندهای خودروس��از هش��دار داده كه در صورت عدم  

ترک ايران، آنها را با جريمه های سختی مواجه خواهد كرد.
در اين شرايط خروج رنو با تبعات منفی بيشتری نسبت به پژو همراه 

خواهد بود. خروج ش��ركت رنو از ايران هم در حالی اتفاق افتاد كه اين 
شركت فرانس��وی پيش از اين تضمين كرده بود كه علی رغم تهديدات 
و تحريم های آمري��كا در ايران باقی خواهد ماند و به فعاليت خود ادامه 
می دهد. خروج گروه PSA از كش��ور باعث توقف خودروهايی مانند پژو 
2008 و 301 تا چند ماه ش��د و بقيه مدل ها نيز از دس��تور كار خارج 
شد، ولی توليد خودروهايی مانند پژو 405، 20۶ و پارس همچنان ادامه 
خواه��د يافت. همچنين توقف توليد خودروی س��يتروئن C3 متوقف و 
ش��ركت سيتروئن و س��ايپا متحمل ضرر زيادی خواهند شد، اما خروج 
رنو اثرات منفی بيش��تری خواهد داشت و توليد خودروهايی مانند تندر 
90 و رنو س��اندرو متوقف خواهد شد. همچنين توليد خودروهايی مانند 
س��يمبل و داستر نيز به سرانجام نمی  رس��د. بايد به اين نكته هم اشاره 
كرد كه تبعات منفی توق��ف توليد خودروهای پرفروش و مردمی مانند 
تندر 90 و س��اندرو بسيار بيشتر از اثرات منفی توقف توليد پژو 2008 
و 301 خواهد بود. اتفاقی كه ش��ش سال پيش با خروج پژو اتفاق افتاد 
حال با خروج ش��ركت رنو و توقف توليد تندر 90 و ساندرو باعث عرضه 
مجدد س��دان و هاچ  بك های چينی در بازه قيمتی 50 تا 100 ميليون 

تومان خواهد شد.

البته بايد گفت كه متاس��فانه چينی ها نيز برخالف گذش��ته، شركای 
چندان قابل اعتمادی نيستند و در برخی موارد عدم تمايل خود را برای 
گس��ترش همكاری با طرف ايرانی اعالم كرده اند. هرچند هنوز هيچ يك 
از اين ش��ركت ها خروج رس��می از بازار ايران را اعالم نكرده است اما در 
برخی م��وارد می توان گفت كه چينی ها نيز اه��داف بلندمدت خود در 
كشورهای اروپايی و آمريكايی را نسبت به حضور نه چندان قدرتمند در 
اي��ران ارجح می دانند و تمايلی به پذيرفتن ريس��ك مواجهه با تحريم ها 

نشان نمی دهند.
از اي��ن رو به نظر می رس��د كه طی چند هفته آتی سرنوش��ت نهايی 
صنعت خودروی كش��ور مش��خص خواهد ش��د و چينی ها نيز سرانجام 
موض��ع خود را در قبال ادامه حضور در ج��اده مخصوص اعالم خواهند 
كرد، اما آنچه كه در ش��رايط فعلی قطعی به نظر می رس��د اين است كه 
حاال حيات كارخانجات خودروس��ازی داخلی بيش از هر زمان ديگر به 
ادام��ه تولي��د پلتفرم های قديمی خانواده پ��ژو 20۶ و پرايد و پژو 405 
گره خورده اس��ت و در صورت سخت گيری س��ازمان استاندارد )توقف 
توليد خودروهای قديمی از دی ماه امسال( عمال احتمال توقف فعاليت 

كارخانجات توليدی خودروی كشور وجود خواهد داشت.

عواقب تحریم ها بر بازار خودروی كشور

پایانسلطهفرانسویهابرجادهمخصوص

نايب رئيس كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در 
گفت و گو با خبرنگار پرش��ين خودرو، بي��ان كرد اصالح قيمت خودرو 
در ش��رايط كنونی اجتناب ناپذير اس��ت و در اوض��اع كنونی هيچ راهی 
ج��ز تعدي��ل و اصالح قيم��ت نداريم ام��ا نبايد اين اص��الح به صورت 

افسارگسيخته باشد.
فريدون احمدی با اش��اره به اينكه اصالح قيمت ها به معنای افزايش 
دوبراب��ری قيمت خودرو نيس��ت، افزود: بايد بپذيري��م كه با افزايش دو 
برابری نرخ ارز اختصاصی به ش��ركت ها ، اصالح قيمت خودرو ضروری 
اس��ت هرچن��د تمامی اقالم مورد نياز خودروس��ازان ارزب��ری ندارد اما 
بسياری از مواد و قطعات داخلی نيز در اين مدت افزايش قيمت زيادی 
را تجربه كردند كه طبعا متاثر از نابسامانی نرخ ارز بوده و مسلما همگی 

در قيمت تمام شده خودرو تاثير می گذارد.
وی ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه اص��الح قيمت خ��ودرو در ش��رايط كنونی 
اجتناب ناپذير اس��ت، تاكيد كرد: تمامی عوامل موثر بر قيمت تمام شده 
خودرو تغيير كرده است از جمله تغييرات رخ داده در اين بخش ، تغيير 
نرخ ارز برای اقالم و مواد اوليه ای اس��ت كه ارزبری دارد و خودروساز و 
قطعه س��از ديگر قادر به تامين ارز آنها با قيمت های دولتی نيست و بايد 

ارز نيمايی استفاده كند.
بنگاه ضررده محکوم به شکست و فناست

وی تصريح كرد: طبيعی اس��ت در اين ش��رايط، خودروسازان چه در 
بخ��ش دولتی و خصوصی برای ادامه حي��ات و جلوگيری از زيان، بايد 

امكان افزايش قيمت توليدات را داشته باشند.

نايب رئيس كميس��يون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
امروز بنگاه ضررده محكوم به شكست و فناست زيرا هر بنگاه اقتصادی 
باي��د عالوه بر تامين هزينه ها، س��ود الزم را به دليل س��رمايه گذاری و 
وجود س��هامداران كسب كند. احمدی با اشاره به اينكه اصالح قيمت ها 
نيازمند كار كارشناسی توسط دولت و سازمان حمايت است، خاطرنشان 
ك��رد: در اوضاع كنون��ی هيچ راهی جز تعديل و اص��الح قيمت خودرو 
نداريم البته نبايد اين اصالح به صورت افسارگس��يخته باش��د البته اين 
اقدام تنها وظيفه س��ازمان حمايت اس��ت و صرفا بايد برای خودروهای 

پرتيراژ و اقتصادی صورت گيرد.
آنچه كه كار قيمت گذاری و اصالح قيمت خودرو را پيچيده كرد

وی اف��زود: هرچن��د دولت نباي��د وارد اص��الح قيم��ت خودروهای 
گران قيمت ش��ود و بايد حاش��يه ب��ازار و عرضه و تقاض��ا قيمت آنها را 
تعيين كند اگرچه ما با ممنوعيت واردات شوكی را هم به مجموعه بازار 

خودروهای وارداتی وارد كرديم.
نماينده زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی همچنين با اشاره به 
تاخير س��ازمان در اعالم قيمت جديد خودروها، گفت: تاخير در اصالح 
قيمت ها ناشی از عدم اطالع دستگاه های مسئول از قيمت ارز اختصاصی 
شركت هاس��ت و نبود مبنای ارز مش��خص در قيمت خودروهاس��ت كه 

متاسفانه كار قيمت گذاری و اصالح قيمت ها را پيچيده كرده است.
نگرانی مردم آشفتگی قيمت خودرو را در بازار دامن زد 

احمدی تاكيد كرد: در صورتی كه همين امروز هم دولت قيمت جديد 
خودروها را اعالم كنند معلوم نيست كه بتوان همين قيمت ها را تا پايان 

س��ال حفظ كرد. وی گفت: بخشی از ش��رايط كنونی قيمت خودرو در 
بازار ناش��ی از ممنوعيت واردات اس��ت كه مزيد بر علت شده است و از 
س��ويی نگرانی مردم از كاهش ارزش پول و سرمايه شان موجب تصميم 
آنه��ا جهت خري��د زودتر از موعد خودرو در بازار ش��ده و اين مس��ائل 

آشفتگی قيمت خودرو در بازار را موجب شده است.
ب��ه گفت��ه وی روش كنونی دولت برای تثبي��ت قيمت خودرو جواب 
نمی دهد چرا كه صورت مساله غلط، راه حل درستی ندارد اما متاسفانه 

همه حول يك صورت مساله غلط دارند راه حل می تراشند.
شورای رقابت به اشتباه وارد موضوع قيمت گذاری شد

اين عضو كميس��يون صنايع و معادن، ميزان اصالح قيمت خودرو كار 
كارشناس��ی س��ازمان حمايت را می طلبد، افزود: اگر با اصالح قيمت ها 
مجددا بخواهند قيمت خودرو را تغيير دهند به طور قطع بازار نس��بت 
به اين تصميمات لوث می ش��ود و با اين ش��يوه س��نگ روی سنگ بند 
نخواهد ش��د ضمن اينكه شأن كسی كه بر قيمت ها نظارت می كند نيز 

از دست خواهد رفت.
احم��دی در پايان با اش��اره به اعتراض ش��ورای رقاب��ت در خصوص 
واگذاری قيمت گذاری خودرو به س��ازمان حمايت گفت: شورای رقابت 
مرجع قيمت گذاری نيس��ت و شأن ش��ورای رقابت تشخيص انحصار و 
به كار بردن تدابير ضد انحصار است و كما اينكه مصوبه ای در اين زمينه 
وجود دارد و دولت اين اختيار را به سازمان حمايت داده است و از ابتدا 
نيز وظيفه س��ازمان حمايت بود و شورای رقابت به اشتباه وارد موضوع 

قيمت گذاری شده است.

تمايل صنايع خودروس��ازی كش��ورهای مختلف به توليد خودروهای 
هيبريدی، تحريم های مجدد آمريكا، تصميمات ش��تاب زده دولت پيش 
از اجرای تحريم ها و صد البته تاثير خودروهای برقی در كاهش آلودگی 
هوا از جمله داليلی اس��ت كه می تواند عامل اس��تثنا شدن خودروهای 

هيبريدی از ممنوعيت واردات شود.
ب��ه گ��زارش دني��ای خ��ودرو، ممنوعي��ت واردات خ��ودرو راه ورود 
تكنولوژی های پاک را به كش��ور بس��ت و اين امر با توجه به نبود توان 
تولي��د خودروه��ای هيبريد، دور از ذهن كارشناس��ان ح��وزه خودرو و 

فعاالن محيط زيست در كشور بود.
خودروه��ای برق��ی می تواند به راحتی معضل آلودگی كالنش��هرهای 
كش��ور را برطرف كنند و مصرف س��وخت های فسيلی را به ميزان قابل 

مالحظه ای كاهش دهند.
با مطرح شدن طرح س��اماندهی بازار خودروی كشور مجددا احتمال 

مستثنی ش��دن خودروهای هيبريد از ممنوعي��ت واردات قوت گرفته و 
فعاالن محيط زيست را اميدوار كرده است.

در اين طرح نقاط ضعف صنعت خودروس��ازی كشور مورد هدف قرار 
گرفته و براس��اس آن انتظار می رود كه خودروس��ازان داخلی  در رقابت 
با خودروهای وارداتی، كيفيت محصوالت ارائه ش��ده به مش��تريان را به 
حداكثر ممكن برس��انند. يكی از موارد مهم موجود در طرح مذكور كه 
يك خواس��ته عمومی از جانب مردم نيز است ورود خودروهای هيبريد 
به بازار است تا مشكل آاليندگی خودروهای بنزين سوز و ديزلی كاهش 
يابد و س��طح بهداش��ت و رفاه عمومی در كش��ور باال برود. همچنين با 
كاهش مصرف س��وخت، س��رمايه هايی كه درحال  حاض��ر برای تامين 

سوخت هزينه می شود، كاهش يابد.
اج��ازه ورود خودروه��ای هيبري��دی به كش��ور به راحت��ی می تواند 
هزينه های دولت را كاهش دهد. هزينه تامين س��وخت های فسيلی كه 

دولت متقبل می ش��ود گاها از درآمد برخی كشورهای منطقه نيز بيشتر 
اس��ت كه همي��ن هزينه ها می تواند در بخش بهداش��ت و درمان صرف 

شود.
طرح ساماندهی بازار خودرو بين نمايندگان خانه ملت موافقان زيادی 
دارد. در اي��ن طرح تعرفه واردات خودروها تغيير خواهد كرد. همچنين 
دانش فنی، قيمت تمام ش��ده و كيفيت خودروهای توليدی شركت های 
خودروس��از دستخوش تغييرات می شود. حمايت از واردات خودروهايی 

با سوخت پاک نيز در اين طرح مطرح شده است.
در بس��ياری از كش��ورهای آس��يايی و اروپايی تاري��خ پايان مصرف 
خودروهای فسيلی سوز پايان سال 2040 اعالم شده است. پس  از برخی 
كش��ورهای اروپای غربی، مقامات چينی هم اعالم كرده اند كه اين كشور 
به دنبال ممنوع كردن تردد خودروهايی اس��ت كه از سوخت های فسيلی 

استفاده می كنند. 

ورود اشتباه شورای رقابت به موضوع قيمت گذاری

اصالح قيمت خودرو به معنای افزایش 2 برابری قيمت ها نيست

احتمال واردات خودروهای هيبریدی به رغم ممنوعيت های گمركی اخير
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نشست مش��ترک كارگروه امنيت فضای تبادل اطالعات ستاد فناوري 
اطالع��ات،  ارتباط��ات و فضاي مجازي معاونت علمي و فناوري رياس��ت 
جمهوري و منطقه ويژه اقتصادی ش��ركت خدمات هوايی و منطقه ويژه 

اقتصادی پيام، در محل فرودگاه و منطقه ويژه 
پيام برگزار شد.

ب��ه گ��زارش مرك��ز رواب��ط عموم��ی و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری؛ در نشس��ت س��تاد توسعه فناوري 
اطالعات، ارتباطات و  فضاي مجازي و منطقه 
ويژه اقتص��ادي پي��ام با حض��ور محمدرضا 
واعظی پور معاون و فريدون رستمی مديركل 
دفتر توس��عه اقتصاد ديجيتالی منطقه ويژه 
اقتصادی شركت خدمات هوايی و منطقه ويژه 
اقتصادی پيام، اعضاي س��تاد توسعه فناوری 
اطالع��ات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری؛ در كارگروه 

امنيت فضای تب��ادل اطالعات و همچنين نمايندگان دانش��گاه مجازی 
علوم پزش��كی دانشگاه تهران و كارگروه سالمت الكترونيك اين دانشگاه، 
نمايندگان اتحاديه مخابرات و انجمن آشنا، جامعه مهندسين مشاور ايران 

و اتحاديه تجهيزات پزشكی حضور داشتند،  فرصت هاي همكاري و تعامل 
دو و چندجانبه در حوزه فضاي تبادل اطالعات موردبحث و بررس��ي قرار 

گرفت.
همچني��ن در اين نشس��ت؛  فرصت ها و 
ظرفيت ه��اي موجود در زمينه هاي مختلف 
فن��اوري اطالعات و ارتباطات ارزيابي ش��د، 
تا از اين طريق در راس��تاي ايجاد اش��تغال 
در حوزه فن��اوري اطالعات گام هاي مثبتي 
برداشته شود. در ادامه اين جلسه بر حمايت 
منطقه ويژه اقتصادی پيام از ايجاد، استقرار 
و س��اماندهی اقتصاد ديجيتال در منطقه با 
حمايت از توليدات داخلی به طور اختصاصی 
در ح��وزه ict و ايجاد گم��رک اختصاصی 
در  ict در كش��ور،  حمايت از ش��ركت های 
دانش بنيان و خالق اي��ن حوزه با معرفی از 
ستاد توس��عه فناوري اطالعات،  ارتباطات و 
فضاي مجازي،  استقرار آزمايشگاه تخصصی حوزه ict و همچنين حضور 
نماينده دائم س��ازمان مقررات و تنظيم بازار، حمايت و استقرار توليد ارز 

ديجيتال و ايجاد قطب ديتا سنتر در كشور تاكيد شد.

يك ش��ركت دانش بنيان داخلی با سابقه ای بالغ بر 20 سال فعاليت در زمينه 
تأمي��ن تجهيزات برق ب��دون وقفه UPS از ان��واع AC و DC در ايران و اجرای 
پروژه های متعدد صنعتی در صنايع كش��ور و حضور در ليس��ت سازندگان مورد 

تأييد صنايع نفت، شركت گاز و پتروشيمی آمادگی 
دارد نيازهای صنعتی كشور به تجهيزات برق بدون 
وقف��ه را تامين كند. به گ��زارش مركز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری رياس��ت 
جمهوری، اين ش��ركت دانش بنيان داخلی در اين 
سال ها توانسته به توليد UPS های DC )شارژر/
ركتيفاير( در ولتاژهاي 12/24/48/110/220/500 
Single/ ول��ت از 10 الي 1000 آمپر به ص��ورت

 AC ه��ای UPS و Double/Duty Standby
)ش��ارژر/ركتيفاير/اينورتر( در ظرفيت ه��اي 5 الي 
 Coldو Single 120 كيلو ولت آمپر به ص��ورت
Standby مخص��وص مص��ارف پااليش��گاهي و 
نيروگاهي مطابق با استانداردهاي IPS وIEC مورد 

تاييد وزارت نيرو و وزارت نفت بپردازد.به گفته بيژن فرخی، مديرعامل شركت پويه 
الكترونيك، يكی از محصوالت توليدی اين شركت، توليد اينورترهاي صنعتي تكفاز 
تا ظرفيت 40 كيلو ولت آمپر و سه فاز تا ظرفيت 120 كيلو ولت آمپر به صورت 

SingleوCold Standby مخصوص مصارف پااليش��گاهي، نيروگاهي و اداري 
مطابق با استانداردهاي IPS وIEC مورد تاييد وزارت نيرو و وزارت نفت است. وی 
افزود: توليد ولتاژ استباليزرهاي صنعتي و اداري از نوع الكترونيكي سه فاز و تكفاز، 
توليد مبدل ه��اي DC/DC تا ت��وان 10 كيلو 
وات، تولي��د ترانس هاي پرقدرت صنعتي تا توان 
10 م��گا وات آمپر و طراحي و توليد منابع تغذيه 
الكترونيك صنعت��ي از ديگر محصوالت توليدی 
شركت ما است. اين فعال دانش بنيانی در كشور، 
می گوي��د: بخش بازرگانی ش��ركت ما همچنين 
قادر به تامين اقالم مختلفی از شركت های معتبر 
خارجی اس��ت كه اين اقالم ش��امل UPS هاي 
اداری و صنعتی س��اخت ش��ركت هاي CEC و 
MTI كانادا ، CEG و Powertronix ايتاليا، 
باتري هاي نيكل كادميوم س��اخت ش��ركت هاي 
 HBL س��وئد و كمپان��ی ALCAD/SAFT
انگلستان، باتري هاي VRLAمخصوص مصارف 
 SONNENSCHEIN/EXIDE/CEC مخابراتي / اضطراري از شركت هاي
 EXIDE/SONNENSCHEIN/CEC ساخت شركت OPZS و باتري هاي

از نوع PLANTE مخصوص مصارف نيروگاهي مورد تاييد وزارت نيرو می شود.

تامين نيازهای صنعتی كشور به برق و تجهيزات وابستههمکاري در حمایت از كسب وكارهاي حوزه فناوري ارتباطات و دانش بنيان

اين فيلم با بازی درخش��ان دانيل دی-لوئيس، محصول س��ال 2007 
سينمای هاليود است كه اقتباسی از رمان نفت محسوب می شود. داستان 
آن نيز در رابطه با فردی است كه در زمينه توليد حفاری نفت مهارت داشته 
و به دنبال ايجاد برندی جهانی برای خود اس��ت. با اين حال خصوصيت 
اخالقی خاص وی كه عمال از تمامی افراد متنفر بوده و نمی تواند كس��ی 
را باالتر از خود ببيند، درنهايت باعث می ش��ود تا وی زندگی ای مرفه ولی 
بدون عشقی را سپری كند كه بی شباهت به داستان فيلم همشهری كين 
نيست. در اين رابطه داستان موفقيت وی كامال جذاب بوده و حاوی نكات 
ارزشمند بس��ياری است. همين امر نيز باعث شده است تا بسياری آن را 
يكی از برترين فيلم های تاريخ تلقی نمايند. در همين راستا و در ادامه به 

بررسی 4نكته ارزشمند مديريتی اين فيلم، خواهيم پرداخت.
1-هيچ چيز نباید شما را در رسيدن به اهداف تان متوقف سازد

در اين فيلم ش��خصيت اصلی داس��تان، دنيل پلن ويو از همان ابتدا 
دقيقا می دانس��ت كه در كار خود چه چي��زی را می خواهد. همين امر 
باعث ش��د تا وی به خوبی بتواند موانع كار خود را شناس��ايی كرده و 
آنها را كنار بگذارد. اگرچه اين موارد مانند انتقال فرزندخوانده خود به 
مكانی ديگر برای پيگيری بهتر كارها، كامال بی رحمانه به نظر می رسد. 
با اين حال در جريان داس��تان شما به خوبی از اهميت اين اقدام برای 
رسيدن به اهداف آگاه خواهيد شد. درواقع برای وی هيچ چيز در دنيا 
به اندازه موفقيت در عرصه كاری اهميت نداش��ته و اين را می توان در 
بسياری صحنه ها نظير زمانی كه فرزندخوانده وی بر اثر سقوط انفجار 
س��كو نفت شنوايی خود را از دست می دهد با اين حال دنيل به سراغ 
كنترل اوضاع رفته و او را رها می كند، به خوبی مش��اهده كرد. اگرچه 
هيچ ك��س نمی تواند اقدامات وی را انس��انی تلقی كن��د، با اين حال 
نكته مهم موجود در رفتار وی اين اس��ت كه بايد همواره برای رسيدن 
ب��ه هدف خود، هزينه هايی را پرداخت كرد. در اين رابطه بدون ش��ك 
زندگی ش��ما با سختی هايی مواجه خواهد شد و اين امر درست همان 
هزينه و اقداماتی اس��ت كه بايد ب��رای هدف خود انجام داد. در نهايت 
اين امر كه هدف شما اولويت اول زندگی باشد، باعث می شود كه هيچ 
چيز نتواند به متوقف ش��دن شما منتج شود. در نهايت فراموش نكنيد 
كه برای رسيدن به اهداف خود الزم است تا شخصيتی محكم را داشته 
باشيد تا بتوانيد در برابر سختی ها، مقاومت الزم را از خود نشان دهيد.
2-در اقدامات خود همواره نگاهی به آینده نيز داشته باشيد 

تمامی اقدامات ش��خصيت داستان بر پايه موفقيت درآينده است. از 
همان سكانس های ابتدايی وی همواره در برابر حوادث ناگوار، واكنشی 
معمولی را داش��ته و اجازه نداده اس��ت تا اين امر به عاملی برای توقف 
اقدامات تبديل شود. برای مثال وی فرزند كارگر فوت شده در ابتدای 
فيلم را نزد خود نگه می دارد تا سايرين بتوانند به خوبی اقدامات الزم 
را صورت دهند. با اين حال اين تصميم وی تنها برای يك هدف نبوده 
و او به كمك اين بچه موفق شده است تا در زمينه مذاكرات خود برای 
عقد قرارداد، با موفقيت بيش تری مواجه شود. علت اين امر نيز به اين 
خاطر است كه حضور يك بچه در كنار وی به نوعی احساسات سايرين 
را تحت تاثير قرار داده اس��ت. همچني��ن وی همواره از انجام اقدامات 
ض��روری برای موفقيت كار خود ش��انه خالی نكرده و از اعمال فش��ار 

واهمه ای نداش��ته اس��ت. اين امر كه او همواره بر روی زمين می خوابد 
نيز از جمله نكاتی اس��ت كه به خوبی نش��ان می دهد كه او هيچ گاه به 
دنبال راحتی نبوده و خود را برای ش��رايط س��خت آماده نگه می دارد. 
اين فيلم به خوبی نشان می دهد كه افرادی كه موفق می شوند تا كاری 
بزرگ را انجام دهند، همواره قهرمانانی با صفات اخالقی عالی نبوده و 
افرادی  كامال خاكستری ولی با پشتكار را نيز شامل می شود. به همين 
خاط��ر نبايد خ��ود را در بهترين حالت ممكن تصور كنيد تا شايس��ته 

انجام كاری بزرگ باشيد.
3-كمک به سایرین در نهایت به افزایش قدرت شما منجر 

خواهد شد 
در طول فيلم دنيل همواره به دنبال افزايش رفاه جامعه خود اس��ت. 
اي��ن امر را می توان ب��ه خوبی در تاثير وی در روس��تايی كه در آن پا 
می گذارد، مش��اهده كرد. درواقع وی به خوبی می داند كه افزايش رفاه 
افراد روس��تا در نهايت باعث خواهد شد تا آن ها بتوانند بهتر كار كرده 
و از دس��تورات وی پيروی كنند. به همين خاطر الزم اس��ت تا همواره 
نگاهی به كارمندان و حتی جامعه هدف خود داش��ته و اين باور را در 
خود ش��كل دهيد كه بهتر ش��دن اوضاع در اطراف ش��ما در نهايت به 
افزايش قدرت و رس��يدن س��ريع تر به اهداف، كم��ك خواهد كرد. در 
نهايت فراموش نكنيد كه شما برای رسيدن به موفقيت نيازمند كمك 
س��ايرين هس��تيد. به همين خاطر الزم است تا با افرادی كه مستقيما 
در پيشرفت اهداف ش��ما نقش دارند، رفتاری مناسب را از خود نشان 

دهيد.
4-هرگز عقاید نادرست را محترم نشمارید 

در اين فيلم ش��ما با فردی جوان و روحانی مواجه می شويد كه افراد 
روس��تا برای وی قدرت های خارق العاده شفابخشی قائل می شوند. اين 
امر در حالی اس��ت كه دنيل از همان ابتدا پی به ش��يادی وی برده و 
حتی در سخت ترين شرايط نيز حاضر نمی شود تا عقايد وی را محترم 
ش��مارد. اين امر به خوبی در صحنه شروع كار سكوی نفت كش و عدم 
اجازه وی برای سخنرانی جوان روحانی، به خوبی نشان داده شده است. 
در آخر نيز شخصيت اصلی داس��تان موفق می شود تا دروغ گويی های 
فرد روحانی را به اثبات برس��اند. درواق��ع اين امر از جمله خصوصيات 
مديران محسوب می ش��ود كه نبايد اجازه دهند تا فشار باعث تحميل 
عقايد نادرس��ت در آن ها شود. درواقع شخصيت ايالی)جوان مذهبی( 
نمونه بارز مس��يحيت تحريف شده ای اس��ت كه مملو از عقايد خرافی 
است كه تنها يك مدير مستحكم قادر به جلوگيری از آن ها خواهد بود. 
در اين رابطه فراموش نكنيد كه مديريت به معنای محبوبيت همگانی 
نبوده و الزم است تا تمركز خود را تنها بر روی مديريت كارها و هموار 

ساختن مسير موفقيت، نگه داريد.
به عنوان نكته پايانی ذكر اين نكته ضروری اس��ت كه مديران نبايد 
تصور كنند كه تنها كارهايی را بايد انجام دهند كه مورد پس��ند آن ها 
اس��ت. در اين فيلم به خوبی صحنه هايی نظير رها كردن فرزندخوانده، 
حضور در كليسا و اقرار به گناه كاری و مواردی از اين قبيل نشان داده 
می شود كه عمال مورد رضايت شخصيت اصلی فيلم نيست. با اين حال 
وی مجبور است تا برای انجام بهتر كارهای خود، آن ها را تحمل كند. 
به همين خاطر نباي��د ابدا در رابطه با مديريت تصورات فانتزی و يك 

شغل بسيار راحت را داشت.      
altushost: منبع

همانطور كه در جریان هسـتيد چندی پيش ایالن ماسـک از ریاسـت هيات مدیره تسـال بركنار شـد و حاال خبر رسيده كه فرد 
دیگری به نام Robyn Denholm تصدی این پست را برعهده گرفته است. چندماه پيش ماسک با ارسال 420 تویيت اعالم كرد 
كه بودجه الزم برای خصوصی سـازی تسـال را تامين كرده اسـت. در ادامه سـازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا ضمن »نادرست و 
گمراه كننده« خواندن ادعاهای ماسـک او را مورد پيگرد قانونی قرار داد. به گزارش ورج، در ادامه نيز ماسـک پذیرفت كه مبلغ 20 
ميليون دالر را به عنوان جریمه پرداخت كند و از این سمت نيز استعفا كند. حال این كارآفرین با اطالع از نام جانشين بعدی خود 
در تمجيد وی چنين گفته: خانم رابين تجربه ای طوالنی در زمينه تکنولوژی و خودرو دارد و در چهار سال گذشته با ایفای نقش به 
عنوان یکی از اعضای هيات مدیره سهم بسزایی را در درآمدزایی و سودآفرینی تسال داشته است. من اميدوارم كه حتی در آینده 

همکاری نزدیک تری با خانم رابين داشته باشم و هر دو گام های محکمی را برای استفاده از انرژی های پایدار برداریم.
 Telstra از سـال 2014 ميالدی یکی از اعضای هيات مدیره تسال بوده و در سمت مدیریت مالی Denholm گفتنی اسـت خانم
)یک شـركت شـناخته شده اسـتراليایی در زمينه مخابرات( هم ایفای نقش كرده است؛ سمتی كه او از آن استعفا كرد تا به عنوان 
نيروی تمام وقت در تسـال مشـغول به كار شـود. او همچنين تجربه ای قابل توجه در همکاری اش با سيليکون ولی و صنعت خودرو 

دارد و در شركت های سان ميکروسيستم و تویوتا هم نقش های برجسته ای را برعهده داشت.

 

4 نکته مدیریتی فيلم خون به پا خواهد شد

یکخانمجانشینایالنماسک
درهیاتمدیرهتسالشد

دریچــه

س��امانه مراكز رش��د واحدهای فناور در پنجمين نشست سراسری مديران 
مراكز رشد اين دانشگاه رونمايی شد.

به گزارش مهر به نقل از دانش��گاه آزاد اس��المی، حامد افش��اری مديركل 
كارآفرينی و تجاری س��ازی دانشگاه آزاد اسالمی در حاشيه برگزاری پنجمين 
نشس��ت مديران مراكز رشد دانش��گاه آزاد اسالمی گفت: قابليت دسترسی به 
سامانه مراكز رش��د واحدهای فناور اين دانشگاه در 4 سطح سازمان مركزی، 

استانی، واحد دانشگاهی و واحدهای فن آور تعريف شده است.
وی افزود: يكی از قابليت های اين س��امانه گزارش گيری س��هل و آس��ان از 

هسته ها، واحدهای فناور و مراكز رشد است.

سامانه مراكز رشد واحدهای فناور 
دانشگاه آزاد رونمایی شد

مترجم: امير آل علی
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با آنكه 10 س��ال از عمر ارز رمزنگاری ش��ده  می گذرد؛ از دو سال گذشته 
تاكنون، نوسانات بيت كوين به پايين ترين سطح خود رسيده است. به گزارش 
زوميت، در 10 سالی كه از عمر بيت كوين می گذرد، شاهد نوسانات شديدی 

در ارزش اصلی ترين ارز رمزنگاری شده  بوده ايم. 
به نظر می رس��د نوس��انات بيت كوين وضعيت 
 پايدارت��ری پي��دا ك��رده است.نوس��ان ارزش 
بيت كوي��ن به عنوان اصلی تري��ن و بزرگ ترين 
ارز رمزنگاری ش��ده طی دو س��ال گذش��ته، به 
پايين تري��ن حد خود رس��يده اس��ت. طی دو 
هفته  گذش��ته، كمترين نوسانات در بازار سهام 
اياالت متحده به ثبت رس��يده است. با توجه به 
ارزيابی های هفتگی، از اواخر سال 201۶ ميالدی 
تاكنون، اين اولين باری  است كه شاهد كمترين 
نوسانات بيت كوين در بازار هستيم و اين موضوع 
در حالی مطرح می شود كه اين سكه  ديجيتال 
در مسيری قرار دارد كه مورد توجه جهان است 

و به جايگاه و موقعيت اصلی خود نزديك تر می شود. بيت كوين هفته  گذشته 
10 س��اله شد. يكی از موانع اصلی كه طبقه بندی قرارگيری ارز ديجيتال را 
تحت الشعاع قرار می دهد و می تواند تاثير منفی بر آن بگذارد، نوسانات ارزهای 

ديجيتال است. بيش��تر سازمان های س��رمايه گذاری كه اصلی ترين دغدغه  
خ��ود را ذخيره كردن ارزش به روش��ی قابل  پيش بين��ی می دانند، در مورد 
ارزهای ديجيتال به ديده  شك و ترديد نگاه می كنند. در عين حال، نهادهای 
قانون گذار در سراسر جهان، در مورد بی ثباتی 
ارزهای ديجيتال نيز به سرمايه گذاران هشدار 
می دهند. نوسانات بيت كوين حتی باعث شده 
كه اين ارز رمزنگاری شده به عنوان روشی برای 
پرداخت درنظر گرفته نشود. در حالی كه يكی 
از كاربرده��ای ارزهای ديجيتال، سيس��تمی 
برای پرداخت است. افراد درگير در معامالت و 
سرمايه گذاران، منتظر هستند ببينند نهادهای 
قانون گ��ذار چه رفتاری با بيت كوين و س��اير 
ارزهای ديجيتال دارند و همين امر باعث شده 
تا اين افراد خريد و فروش آنچنانی را نداشته 
باشند. سال گذشته، ارزش بيت كوين بيش از 
1300درصد افزايش يافت و در ماه دس��امبر 
به باالترين حد خود و ارزش 20000 دالر رس��يد. در س��ال جاری ميالدی، 
قبل از بازه  زمانی ماه س��پتامبر و نزديك شدن به زمانی كه ارزش بيت كوين 
به پايداری بيشتری برسد، ارزش بيت كوين تا حدود 70درصد كاهش يافت. 

پس از انتشار شواهد موجود به نظر می رسد كه طی 10 سال اخير، اين 
اولين باری است كه درآمد ساليانه  شركت HTC كم تر از يك ميليارد 
دالر گزارش ش��ده اس��ت. به گزارش زوميت، همان طور كه در جريان 

هس��تيد، ماه اكتبر را پشت س��ر گذاشته ايم 
و به همين بهانه، اكثر ش��ركت های مطرح، 
گ��زارش و عملك��رد مال��ی خ��ود را در ماه 
گذش��ته به صورت عمومی منتشر كرده اند. 
HTC هم جزو شركت هايی به شمار می رود 
كه آمار و ارقام فروش خود را منتش��ر كرده 
اس��ت. طبق گزارشات منتشرشده، وضعيت 
اين ش��ركت تايوانی چندان مطلوب به نظر 
نمی رس��د و افت فروش نسبتا چشم گيری 

را نشان می دهد.
HTC در م��اه گذش��ته درآمدی معادل 
42.۶3 ميليون دالر كس��ب كرد كه نسبت 
به 197.315 ميليون دالر كسب شده توسط 

اين شركت در مدت مشابه سال گذشته، افت شديد 78.44درصدی را 
 HTC ،نش��ان می دهد. البته اگر بخواهيم به نيمه  پر ليوان نگاه كنيم
موفق شد در ماه گذشته نسبت به سپتامبر )دو ماه قبل( حدود 4.08 

درصد )تقريبا 1.99 ميليون دالر( درآمد بيشتری به دست آورد.
ش��ايان ذكر است كه مجموع درآمد سال 2018 اين شركت تايوانی 
تاكن��ون ۶7۶.81 ميليون دالر برآورد ش��ده و همان ط��ور كه در ابتدا 
اشاره كرديم، در دهه  گذشته اين اولين بار 
به شمار می رود كه درآمد ساليانه  اچ تی سی 
كم تر از ي��ك ميليارد دالر گزارش ش��ده 
است. جالب اس��ت بدانيد كه اين شركت 
در س��ال 2017 موفق ش��د ميزان درآمد 
1.7 ميلي��ارد دالری را به ن��ام خود ثبت 
كند و تحليلگران پيش بينی می كردند كه 
ش��ركت مذكور قادر خواهد بود بيش از 2 

ميليارد دالر فروش داشته باشد.
HTC اخي��را س��عی ك��رده اس��ت تا 
هزينه ه��ای اضافه  خ��ود را تا جای ممكن 
كاهش دهد تا بتواند به س��وددهی برسد؛ 
اما در حال حاضر گزارش مالی س��ه ماهه  
آخر س��ال 2018 توس��ط اين شركت منتشر نش��ده؛ به همين دليل 
مطمئن نيس��تيم كه فعاليت های اخير HTC تا چه ميزان تاثيرگذار 

بوده اند.

درآمد ساليانه HTC به پایين ترین حد خود رسيدنوسانات بيت  كوین به پایين ترین حد خود طی دو سال گذشته رسيد

ميان يك رهبر و يك مدير و ش��يوه ای كه از طريق آن، احساس��اتی 
را به افراد زيردس��ت خود القا می كنند، تفاوت آشكاری وجود دارد. آيا 
آنها از قدرت خود برای ارعاب كارمندان سوء اس��تفاده می كنند و يا در 
نقش يك رهبر ظاهر می ش��وند؟ مورد دوم، كليد مديريت تيمی سالم 
 Culture« نويسنده ،)Shane Green(و شاد اس��ت. ش��ين گرين
Hacker« )Wiley,2017( می گويد، »در دنيای مدرِن رس��انه های 
اجتماعی ش��فاف امروزی، مديران ارشد، به خصوص آنهايی كه دارای 
آگاهی بااليی هستند، در زمينه وظيفه شناسی و اخالق، مورد آزمايش 
قرار می گيرند. اين روش بيش��تر حول محور ش��يوه های كس��ب و كار 
می چرخد، ام��ا در حال حاضر تمركز بر روش ه��ای رهبری نيز تغيير 
كرده اس��ت؛ كس��ب و كارها و رهبران آنها اكنون زير ذره بين هس��تند. 
چگونگی عملك��رد و تعامل رهبران با افراد پيرامون، تأثير قابل توجهی 
در توانايی آنها برای جذب استعدادهای جديد و در نهايت كسب سود 
خالص دارد.« رهبری اخالقی بايد توس��ط هر شخصی كه در موقعيت 
مديريتی اس��ت اجرا ش��ود. اين س��بك رهبری باعث ايجاد موجی از 
اعتم��اد و احترام مي��ان كارمندان و مديران می ش��ود. اگر می خواهيد 
شركت شما از مزايای مشابهی بهره ببرد، اين نكات را برای مبدل شدن 

به رهبری وظيفه شناس دنبال كنيد.
اصول اخالقی خود را تعریف و تنظيم كنيد

ارزش هاي��ی را كه پرورش داده ايد در نظر بگيريد -با ديگران طوری 
رفتار كنيد كه دوست داريد با شما رفتار شود، همواره بگوييد »از شما 
سپاس��گزارم«، از كس��انی كه در حال تالش و مبارزه هستند حمايت 
كني��د و غيره. اما اين را نيز بدانيد كه با رش��د ش��ما و مجموعه تان و 
همين طور با پيش��رفت جامعه، عرف ها تغيي��ر می كنند و اغلب باعث 

تغيير ارزش ها نيز می شوند.
متئو كل��ی)Matthew Kelly( ، مديرعامل ش��ركت مش��اوره ای 
 The Culture Solution« )Blue« و نويسنده كتاب  FLOYD
Sparrow Books, 2019( می گوي��د، »اي��ن بزرگ تري��ن چال��ش 
اخالقی در فرهنگ و كار ما و بزرگترين چالش رهبری اخالقی اس��ت. 
آنچ��ه برای همه جهان به عنوان خوب و درس��ت و مناس��ب و دقيق 
پذيرفته ش��ده ب��ود، در حال حاضر مورد بحث ه��ای قابل توجهی قرار 
گرفته است. اين محيط نس��بيت گرايی، كار را برای رهبران مبتنی بر 

ارزش ها بسيار دشوار می سازد.«
كلی اضافه كرد برای رس��يدن به موفقي��ت در رهبری اخالقی، بايد 
نش��ان دهيد تا چه ميزان به ارزش های مفيد برای مأموريت س��ازمان 

وفادار مانده ايد.
او می گويد، »فرهنگ، مجموعه ای از ترجيحات ش��خصی نيس��ت و 
مأموري��ت در اين مي��ان اهميت دارد. هنگامی ك��ه اين موضوع درک 

نشود، سازمان از مسير توسعه دور شده است.«
از خود بپرس��يد به عنوان يك فرد، چه مسئله ای برای شما اهميت 
دارد و س��پس آن را با اولويت ه��ای خود به عنوان يك رهبر هماهنگ 
كنيد. تعريف اخالقيات نه تنها اعتبار ش��ما را بيان می كند، بلكه باعث 
می شود تيم شما نيز همين كار را انجام دهد و در نهايت چشم اندازی 

مشترک برای تمامی كارمندان ايجاد شود.

افرادی را با اخالقيات مشابه استخدام كنيد
نيازی نيس��ت اخالقيات شما مشابه با اخالقيات كارمندان تان باشد، 
اما بايد بتوانيد زمينه ای مش��ترک با آنها ايجاد كنيد. اين كار اغلب با 

فرآيند استخدام آغاز و از طريق بيانيه چشم انداز حفظ می شود.
گرين می گويد، »باور ندارم هر فردی مناس��ب هر ش��ركتی باش��د. 
ش��ركت ها بايد كار بهتری انجام دهند تا اطمينان حاصل شود افرادی 
را كه با ارزش های ش��ان هماهنگ هس��تند می يابند و نبايد صرفاً برای 
تجرب��ه آنها را اس��تخدام كنند. اف��راد مربوط به هر نژاد و گرايش��ی، 
دارای ارزش های مختلف هس��تند، بنابراين اعتقاد دارم شما هنوز هم 
می تواني��د يك فرهنگ كاری و تيمی بس��يار متنوع و محترمانه ايجاد 

كنيد كه بر مبنای آرمان های خاصی باشد.«
در واق��ع كل��ی معتقد اس��ت اس��تخدام كاركنانی ك��ه تجربيات و 
ديدگاه های متفاوت دارند امری ارزش��مند اس��ت، زيرا هر يك از آنها 

راهكار خاص خود را برای چالش ها ارائه می دهند.
كلی اش��اره می كند، »اما تصور می كن��م زمانی كه نوبت به ارزش ها 
می رسد، داشتن و اس��تخدام افرادی كه ارزش های شما را به اشتراک 
می گذارند بسيار مهم اس��ت. بدون احترام متقابل، تشكيل تيمی پويا 
بس��يار دشوار اس��ت و اكثر افراد، احترام  به شخصی را كه ارزش های 

آنها را به اشتراک نمی گذارد، دشوار می بينند.«
ارتباط آزادانه را ارتقا بخشيد

حتی با وجود ش��باهت ها، ه��ر كارمندی متفاوت از ديگری اس��ت. 
همراه با هر تصميمی كه اتخاذ می كنيد، ش��فاف باش��يد و تيم خود را 
به ارائه بازخورد تش��ويق كنيد. اين امر به ش��ما كمك می كند رهبری 
بهتر باش��يد و سبب می ش��ود كارمندان تان با اعتماد بيشتر، ايده ها و 

نگرانی های خود را به اشتراک بگذارند.
»من معتقدم يكی از مهم ترين مس��ئوليت های يك ش��ركت مدرن، 
ايجاد محيطی اس��ت كه در آن ارتباط باز تش��ويق ش��ود و مهم تر از 
همه، افراد به آن توجه كنند. ما شاهد تعداد زيادی از كاركنان هستيم 
كه خواستار تغيير سياست ها هس��تند. شركت ها نمی توانند به تمامی 
تقاضاهای كارمندان عمل كنند، اما آنچه الزم است انجام دهند، ايجاد 
انجمن هايی اس��ت كه كاركنان بتوانند ديدگاه خود را بيان و احساس 
كنند به نظر آنها توجه می شود. بايد برای كارمندان توضيح داده شود 

كه چرا برخی مسائل می توانند يا نمی توانند انجام شوند.«
مراقب تعصب باشيد

ممكن اس��ت در جايگاه يك انس��ان، اعتقادات ناخودآگاه بس��ياری 
كه امروزه ش��ايد قديمی يا آزاردهنده به نظر برس��ند، به ما القا ش��ده 
باش��د. هيچ رهبری نمی خواهد ب��ه نقص های خود اعت��راف كند، اما 

تمرين نكردن خودآگاهی می تواند منجر به پيامدهای زيانباری شود.
گرين می گويد، »هر انس��انی دارای تعصباتی اس��ت، اما از آنجايی كه 
برای مدت های مديد چالش��ی ب��رای فرد ايجاد نكرده ان��د، توجهی نيز 
ب��ه آنها مبذول نمی ش��ود، اما اكن��ون كه نيروی كار -ب��ا توجه به نژاد 
ي��ا گرايش ها/ ترجيحات جنس��يتی- متنوع تر اس��ت، برخی از تعصبات 
غيرقابل تشخيص فراخوانده می شوند. مديران بايد در خود دقيق شوند و 
بدانند كه در حقيقت تعصباتی دارند كه ممكن است احساسات ديگران 
را در محيط كار تحت تأثير قرار دهند.« اگر شما يك رهبر با ذهنی باز 
باشيد، روابط بهتری با كارمندان خود ايجاد و آن را حفظ خواهيد كرد.
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چگونه رهبری وظيفه شناس باشيم

یادداشـت

اس��تقرار دفاتر ش��ركت های دانش بنيان و خالق در اماكن مس��كونی سطح 
ش��هر تهران تس��هيالتی اس��ت كه با حمايت معاونت علمی به اين شركت ها 

ارائه می شود.
به گزارش مركز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری رياس��ت 
جمه��وری، به موج��ب تفاهم نام��ه همكاری مي��ان معاونت علم��ی و فناوری 
رياست جمهوری و شهرداری تهران كه در راستای اجرايی شدن سياست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی به امضا رسيده است، شركت های دانش بنيان و خالق 
فعال در شهر تهران، می توانند در صورت كسب شرايط الزم، دفاتر خود را در 

اماكن مسكونی مجاز در سطح شهر تهران مستقر كنند.

امکان استقرار شركت های خالق در 
اماكن مسکونی

مترجم: امين فرح بخش



ب��ا نگاهی واقع بينانه به اين نكته پ��ی خواهيد برد كه در عصر حاضر 
ش��ما با روش های متعددی برای شناساندن برند خود و افزايش فروش، 
 مواجه هس��تيد.  با اين حال پرداختن به تمامی آن ها برای ش��ما امری 
غيرممكن بوده و به همين خاطر بس��يار مهم اس��ت تا بهترين روش ها 
را ب��رای خود انتخاب كني��د.  در اين رابطه فراموش نكنيد كه با افزايش 
ميزان آگاهی ها نسبت به برند شما،  مقدار فروش نيز بيش تر خواهد شد. 
 به همين خاطر نبايد اين دو موارد را جدا از يكديگر و نيازمند روش  های 
متفاوت،  تلقی كرد.  در همين راستا و در ادامه به بررسی 11ايده برتر در 

اين زمينه،  خواهيم پراخت. 
1-تبليغات از طریق گوگل ادوردز

ب��ا بي��ش از 3.5 ميليارد جس��ت وجو در روز،  گوگل يك��ی از بهترين 
مكان های موجود برای انجام امور تبليغاتی محس��وب می  ش��ود.  در اين 
رابطه مدلppc از اهميت بسيار بااليی برخوردار است.  درواقع اين مدل 
از جمله روش های تبليغات اينترنتی محس��وب می شود كه در آن برند 
تبليغ كننده به ازای هر كليك بر روی تبليغ خود،  درصدی را به س��ايت 
مربوط��ه اختصاص می دهد كه امروزه گوگل از آن در ابعاد گس��ترده ای 
اس��تفاده می كند.  جالب اس��ت بدانيد كه اين امر به قدری موفقيت آميز 
بوده است كه امروزه گوگل 9۶درصد از درآمد خود را از طريق تبليغات 
به دس��ت می آورد.  بدون ش��ك ش��ما نيز در جس��ت وجوهای خود در 
مرورگ��ر گوگل،  ب��ا انواع تبليغات كوچك حاش��يه و كنار صفحه مواجه 
ش��ده ايد.  اين سيس��تم ك��ه Google AdWords ناميده می ش��ود، 
 در واق��ع روش��ی تبليغاتی اس��ت كه گوگل با توجه ب��ه كلمات كليدی 
جست وجوی شما،  تبليغات مرتبط با آن را به نمايش درمی آورد.  در اين 
رابطه توجه داشته باشيد با توجه به اين امر كه فرد جست وجوگر زمينه 
ذهنی بيش��تری را با محصوالت ش��ما خواهد داشت،  بدون شك شانس 
فروش افزايش پيدا كرده و تبليغ شما تأثير عميق تری را خواهد داشت. 
 برای مثال در يك تبليغ ساده ممكن است كه برند شما در معرض ديد 
ه��زاران نفر قرار گيرد ك��ه از ميان آن ها تنها چند نف��ر اقدام به خريد 
كنند.  با اين حال از اين روش ش��ما اطمين��ان بيش تری خواهيد يافت 
كه حداقل نصف بيننده ها به مشتری شما تبديل خواهند شد.  به خاطر 
داشته باشيد كه اين امر تنها مزيت روش ذكرشده نبوده و هزينه ها نيز 
در آن بسيار پايين تر از ساير روش ها است.  در نهايت اين امر در صورت 

پيوست مناسب،  به افزايش ترافيك سايت شما نيز منجر خواهد شد.  
2-تبليغات از طریق سئو سایت 

در اين روش شما سايت خود را به صورت طبيعی در جست وجوهای 
گ��وگل ب��اال آورده و آن را در مكان��ی بهتر برای نمايش ب��ه افراد،  قرار 
می دهيد.  علت اهميت اين امر به اين خاطر است كه آمارها در اين رابطه 
حاكی از آن اس��ت كه افراد معموالً بيش از 90درصد جس��ت وجوهای 
خود را محدود به همان صفحه نخست می كنند.  به همين خاطر جايگاه 
ش��ما در س��رچ افراد،  تأثير بس��زايی در ميزان موفقيت خواهد داشت. 
 جالب اس��ت بدانيد كه اين روش در مقايس��ه با م��ورد اول از هزينه به 
مراتب كم تری برخوردار بوده و ش��ما تنها كافی اس��ت تا قواعد سئو را 
به خوبی رعايت كنيد.  در نهايت اين امر كه س��ايت رسمی شما بهتر به 
نمايش دربيايد،  بدون ش��ك خود اقدامی تبليغاتی برای ش��ما محسوب 

خواهد شد.  
3-طراحی وب سایت 

همواره نبايد منتظر باش��يد تا مكانی برای انجام تبليغات ش��ما شكل 
گيرد و س��ايرين اين اقدام را برای ش��ما انجام دهند.  درواقع خود شما 
نيز می توانيد به عنوان تبليغ دهنده و تبليغ كننده فعاليت كرده و ميزان 
فروش خود را با افزايشی چشمگير مواجه سازيد.  در اين رابطه از جمله 
اقدامات جذاب اين اس��ت كه برای خود وب سايتی را طراحی كرده و با 
ق��رار دادن مطالب مفيد در آن،  اقدام ب��ه جذب مخاطب كنيد.  اين امر 
خود می تواند به مكانی مناسب برای انجام اقدامات تبليغاتی شما تبديل 
ش��ود.  فراموش نكنيد كه برای موفقيت در اين امر،  الزم است تا مسائل 

سئو سايت را نيز مدنظر خود قرار دهيد.  
4-استفاده از تلفن همراه 

آماره��ا حاكی از آن اس��ت ك��ه بي��ش از 70درص��د آمريكايی ها از 
گوش��ی های هوشمند استفاده می كنند.  به همين خاطر الزم است تا در 
اقدامات تبليغاتی خود به اين امر نيز توجه كافی داش��ته باش��يد.  برای 
مثال ارسال پيامك،  توجه به شبكه های اجتماعی و وجود انواع اپ ها از 
جمله مواردی است كه به كمك آن ها شما می توانيد نياز تبليغاتی خود 
را به خوبی پاس��خ دهيد.  با اين حال رم��ز اصلی موفقيت در اين رابطه 
اين است كه بتوانيد با مخاطبان خود ارتباط دوستانه ای را برقرار كنيد. 
 در رابطه با فعاليت در تلفن های همراه ذكر دو نكته بس��يار مهم ماست 

كه بايد رعايت شود.  
امکان بارگيری راحت اطالعات 

از جمله ضعف های بس��ياری از سايت ها اين است كه حجم فايل های 
بارگذاری ش��ده بسيار باال بوده و اين امر تمايل افراد را برای دريافت آن 
به ش��دت كاهش می دهد.  ب��ا اين حال در اين رابط��ه تنها حجم فايل 
مورد توجه نيس��ت و همواره امكان دريافت مستقيم نيز از جمله موارد 
تعيين كننده محسوب می شود.  به همين خاطر الزم است تا با روش های 
به روز كاهش حجم فايل آشنا شده و امكان دانلود مستقيم را نيز فراهم 
آوريد.  تحت اين ش��رايط بدون شك ميزان استقبال ها از مطالب شما با 
افزايش��ی چشمگير مواجه خواهد ش��د.  تحت اين شرايط به هر ميزانی 
كه كاربر و مش��اهده كننده بيش تری را بتوانيد به دست آوريد،  به همان 
ميزان برند و تبليغات ش��ما ديده خواهد ش��د.  به همين خاطر نبايد آن 
را اقدامی غيرضروری تلقی كرد.  درواقع افراد در هنگام استفاده از تلفن 
همراه خود چندان تمايلی به ذخيره س��ازی فايل های حجيم نداش��ته و 

اين امر بايد به خوبی برطرف شود.  
ساخت محتوا 

اين امر كه قادر باش��يد تا محتوايی را توليد كنيد،  بدون ش��ك تأثير 
به مراتب بيش تری را بر روی مخاطب در مقايس��ه با كپی كردن مطلب 
س��ايرين،  خواهد داش��ت.  به همين خاطر امروزه بس��ياری از برندها در 
تالش برای انجام اين كار هس��تند.  با اين حال توجه داش��ته باشيد كه 
توليد محتوای ش��ما بايد از تنوع كافی برخوردار باش��د تا تأثير الزم را 
ب��ر روی مخاط��ب ايجاد كند.  درواقع عدم وجود تن��وع در درازمدت به 
اقدامی تكراری تبديل خواهد ش��د كه الزم اس��ت تا آن را مورد توجه 

خود قرار دهيد.  
4-استفاده از ایميل 

برطبق آمار منتشر شده،  در حال حاضر ايميل صاحب 9 ميليون كاربر 
اس��ت كه 91درصد از استفاده كنندگان آن به صورت روزانه ايميل های 
خود را مورد بررس��ی قرار می دهند.  به همين خاطر اين امكان از جمله 
فضاهای مناس��ب فعاليت ش��ما محسوب می ش��ود.  با اين حال در اين 
رابطه توصيه می ش��ود تا همواره از تبليغات مس��تقيم خودداری كرده و 
در تالش برای اطالع رس��انی های جالب باشيد.  همچنين اين اقدام شما 
بايد تابع نظمی در ارس��ال مطالب باشد تا زمينه نارضايتی مخاطبان را 

ايجاد نكند. 
5-تبليغ در فيس بوک 

قديمی ترين و در عين حال پركاربرترين شبكه اجتماعی جهان،  بدون 
ش��ك جذابيت بااليی را برای ه��ر برندی به همراه خواهد داش��ت.  در 
اين رابطه ش��ما تنها محكوم به س��اخت يك اكانت ب��رای خود نبوده و 

می توانيد از اكانت سايرين نيز نيازهای خود را تأمين كنيد. 
6-فعاليت در اینستاگرام 

بدون شك هيچ ش��بكه اجتماعی ای به مانند اينستاگرام موفق نشده 
اس��ت تا روند پيش��رفت روز افزون خود را حفظ كند.  به همين خاطر و 
با توجه به نرخ رش��د فوق العاده آن،  الزم اس��ت تا درک درستی نسبت 
به قابليت های اينس��تاگرام پيدا ك��رده و فعاليتی حرفه ای را آغاز كنيد. 
 در اين رابطه توجه داش��ته باش��يد كه محوريت اصلی كار در اين شبكه 
بر پايه ارس��ال عكس بوده و به همين خاطر الزم است تا به دنبال تهيه 
تصاوي��ری باكيفيت و خارق  العاده باش��يد.  در نهايت فراموش نكنيد كه 
امروزه تأثير زياد ش��بكه های اجتماعی در سئو و افزايش ترافيك سايت 

امری اثبات ش��ده اس��ت.  به همين خاطر نبايد مزيت ه��ای آن را تنها 
محدود به امر تبليغات دانس��ت. همچنين برای موفقيت در اينستاگرام 
الزم اس��ت تا نس��بت به امكانات آن نظير قابليت استوری و هشتگ نيز 

توجه كافی داشته باشيد.  
7-ایجاد یک تقویم برای فعاليت ها 

مخاطب بايد نس��بت به اقدامات ش��ما به يك نظم دوس��ت داشتنی 
برس��د.  در غير اين ص��ورت فعاليت های بی موق��ع و غيرقابل پيش بينی 
ش��ما بدون شك نارضايتی هايی را به همراه خواهد داشت.  در اين رابطه 
فرام��وش نكنيد كه هدف اصلی ش��ما تحت تأثير ق��رار دادن مخاطبان 
اس��ت.  به همين خاطر الزم است تا به خواس��ت آن ها احترام بگذاريد. 
 خوش��بختانه امروزه نرم افزارها و اپليكيش��ن های متنوع و جذابی برای 
رفع اين معضل به وجود آمده اس��ت كه استفاده از آن بدون شك تأثير 
اقدام��ات ش��ما را افزايش خواهد داد.  در نهايت به ه��ر ميزانی كه افراد 
با شما احس��اس راحتی بيش تری داشته باشند،  به همان ميزان شانس 

موفقيت شما افزايش پيدا خواهد كرد. 
8-تبليغات در پينترست 

روند كار در ش��بكه اجتماعی پينترس��ت به اين شكل است كه افراد 
می توانند تصاوير را براس��اس عاليق خود پيدا كرده و دسته بندی كنند. 
 همچنين امكان اش��تراک اين تصاوير در ساير شبكه های اجتماعی نيز 
به ش��كلی بس��يار راحت وجود دارد.  همه اين داليل باعث شده است تا 
امروزه اين ش��بكه موفق به جذب مخاطبان ميليونی شود.  در اين رابطه 
جمله ای معروف وجود دارد كه عنوان می كند كه يك تصوير مناس��ب، 
 به اندازه هزاران جمله،  حرف برای گفتن خواهد داش��ت.  همچنين اين 
ش��بكه ابزاره��ای متنوعی را ب��رای برندها تعيين كرده اس��ت كه خود 
فعاليت آن ها را بس��يار س��اده كرده اس��ت.  به همين خاطر نياز است تا 
نس��بت به امكانات تجاری اين ش��بكه خالق به س��طح اطالعات كافی 

دست پيدا كنيد.  
9-تبليغات در لينکدین

لينكدي��ن را باي��د تجاری ترين ش��بكه اجتماعی ح��ال حاضر جهان 
دانس��ت.  درواقع اين ش��بكه به ش��ما كمك می كند تا ارتباط خوبی را 
ب��ا افراد فع��ال در حوزه كاری خود ايجاد كنيد.  جالب اس��ت بدانيد كه 
امروزه بسياری از ش��ركت ها تيم كاری خود را از اين طريق جمع آوری 
می كنن��د.  در اين رابطه فراموش نكنيد كه پروفايل ش��ما بايد ش��امل 
اطالعات جامعی باش��د تا افراد بهتری بتوانند ش��ما را بيابند.  در نهايت 
ايجاد گروه نيز از ديگر قابليت هايی است كه می تواند به بهتر ديده شدن 
ش��ما و يا برندتان كمك كند.  به خاطر داش��ته باشيد كه افراد فعال در 
لينكدين معموالً ش��امل حرفه ای ها هستند كه اين خود شانس موفقيت 

شما را افزايش خواهد داد.  
10-استفاده تجاری از اسنپ چت 

بدون ش��ك س��رگرم كننده ترين ش��بكه اجتماعی حال حاضر جهان، 
 اس��نپ چت اس��ت.  با اين حال اين امر به معنای عدم توانايی اين شبكه 
برای امور تجاری نبوده و ش��ما به راحتی و ب��ا آگاهی يافتن از امكانات 
متعدد آن می توانيد فعاليت های تبليغاتی جذابی را ش��كل دهيد.  برای 
مثال اين امر كه اس��تيكر و فيلترهای برند خود را ايجاد كنيد،  از جمله 
س��اده ترين روش های موجود محس��وب می ش��ود كه در صورت اجرای 
مناس��ب و كمی خالقيت،  بدون ش��ك مورد توجه ج��دی قرار خواهد 

گرفت.  
11-فعاليت در یوتيوب

يوتي��وب را بايد بزرگ ترين مكان بارگذاری و تماش��ای آنالين ويدئو 
دانست كه پس از گوگل،  پرطرفدارترين سايت جهان محسوب می شود. 
 برای فعاليت تجاری در اين س��ايت ش��ما سه گزينه را پيش رو خواهيد 
داش��ت.  -1 خود يك ش��بكه را ايجاد كرده و به تولي��د محتوا بپردازيد 
-2به عنوان اسپانس��ر كليپ های س��ايرين فعاليت كنيد -3 در تبليغات 
رسمی يوتيوب كه پيش از نمايش هر كليپ نشان داده می شود،  حضور 
داشته باشيد.  در اين رابطه فراموش نكنيد كه بهترين حالت ممكن اين 

است كه در هر سه جنبه،  حضوری قدرتمند را تجربه كنيد.  
lyfemarketing  :منبع

می دانستيد جعبه های آمازون آواز 
می خوانند؟

 آگهی تبليغاتی كريسمس جذاب آمازون در انگلستان جعبه های 
مقواي��ی آوازه خوان را لبخندزنان در حال س��فر به همه جای دنيا 

نشان می دهد.

 ،»Lucky Generals« آگه��ی تبليغات��ی، محص��ول آژان��س
جعبه ه��ای مقوايی متمايز با لوگوی آم��ازون را در حالی به تصوير 
می كش��د كه با دهان های انيميشنی ش��اد و جذاب همراه با نسخه 
خاص ترانه »Give a Little Bit« ترانه نويس و آهنگس��از، راجر 
هاجس��ون، از طريق كاميون ها، قايق ها و هواپيماهای مختلف سفر 
لذت بخش خود را از نوار نقاله انبار به سراس��ر جهان طی می كنند. 
يك داس��تان س��اده اما زيبای خريد هديه ای توسط يك مسافر زن 
از فروش��گاه كريسمس آمازون برای يك دختربچه، چارچوب آگهی 

تبليغاتی را تشكيل می دهد.
مادامی كه خرده فروش��ان آنالين در عرصه تبليغات كريسمس به 
رقابت با تالش های جالب فروش��گاه های فيزيك��ی می پردازند، اين 
راهی عالی برای شخصيت دادن به جعبه های مقوايی كسل كننده و 

بی روح به شمار خواهد رفت. 

برگركينگ: شما نيایيد، ما می آیيم
 Lola« تازه ترين كمپي��ن برگركينگ، محصول آژانس تبليغاتی 
MullenLowe«، ب��ا اس��تفاده از عكس های واقع��ی از تصادفات 
رانندگی در رستوران های خود به تبليغ خدمات تحويل غذای خود 

به درب منزل می پردازد.

اين عكس ها از طرفدارانی گرفته شده اند كه هنگام ثبت سفارش 
و درياف��ت غذا در خ��ودرو )drive-thru( چندان خوش ش��انس 
نبوده ان��د. عكس های اين خودروها كه ظاهرا در مس��ير حركت به 
س��وی س��اختمان ها تصادف كرده اند، با ش��عار »آن را به ما واگذار 
كني��د« همراه هس��تند. اگرچه هيچ كس در اي��ن تصادف ها صدمه 
نديده اس��ت، اما پيام برگركينگ به وضوح دريافت می شود: »تمام 
اي��ن اف��راد به خاطر اس��تفاده از خدم��ات drive-thru آس��يب 
نديده اند اما بهتر اس��ت كه به جای ثبت سفارش و دريافت غذا در 
خ��ودرو، خدمات دريافت غذا جلوی درب منزل )DoorDash( را 

انتخاب كرد.
در حال��ی ك��ه دليل بس��ياری از تصادفات خودرو را اس��تفاده از 
گوش��ی های هوش��مند و انحراف راننده ها از مس��ير خود تش��كيل 
می ده��د، برگركين��گ دوس��ت دارد فكر كن��د كه بعض��ی از اين 
تصادف ه��ا نيز ش��ايد ب��ه خاطر عالقه ب��ه برگرهای بس��يار بزرگ 

)Whopper( آن باشد.
از اول ت��ا چهارم نوامبر، مش��تريان می توانند غذاهای برگركينگ 
را از طريق نرم افزار نDoorDash« يا يك وب س��ايت به نش��انی 
DoorDash.com س��فارش دهند كه البته در صورتی كه مبلغ 
س��فارش ها كمتر از 15 دالر باش��د، نيازی نيس��ت ك��ه هيچ گونه 

هزينه ای بابت تحويل و دريافت غذا بپردازند. 

دوچرخه های كهنه پناه جویاِن لندنی را به 
مقصد می رسانند

ب��ه پناه جوي��ان در انگليس مبل��غ كمی داده می ش��ود تا بتوانند 
زندگی ش��ان را بگذرانن��د. آنها مجاز نيس��تند كار كنند و اين مبلغ 
دريافت��ی، ب��ه زحمت كفاف حمل و نقل و خورد و خوراک ش��ان را 
می دهد. برای دسترس��ی به غذا و پوشاک مخصوص پناه جويان كه 
در سراس��ر لندن پخش اس��ت، آنها بايد به اين ور و آن ور بروند و 

هميشه يك جای كار می لنگد.
ِجم استين، دانش��جوی علوم سياسی در مدرس��ه  اقتصاد لندن، 
متوجه مش��كالتی ش��د كه پناه جوي��ان با آن روب��ه رو بودند. او كه 
ب��ه جوانی اهل دارفور مش��اوره می داد، به س��ختی های س��فرهای 
درون شهری پناه جويان پی برد و سعی كرد اين مشكل را به شكلی 

خالقانه حل كند.
ب��رادر اس��تين دوچرخه ای قديمی ب��ه او داد و جم پس از تعمير 
دوچرخ��ه و دادن آن به يك پناهج��و، دريافت كه همين دوچرخه 

تغيير زيادی در زندگی او به وجود آورده است.
از هم��ان لحظ��ه به بعد، اس��تين ش��روع ك��رد به جم��ع آوری 
دوچرخه ه��ای كهنه و زنگ زده و در حي��اط خانه اش به تعمير آنها 
پرداخت. اس��تقبال مردم از كار او بس��يار زياد بود و او توانست بعد 
از مدت كوتاهی ب��ه كارگاه كوچكی نقل مكان كند و به اين ترتيب 

»پروژه  دوچرخه« را استارت بزند.
mbanews: منبع
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شركت های پيشگام در دو صورت از بيشترين  شانس كسب موفقيتی 
بلندمدت در رهبری سهم بازار و سودآوری برخوردار خواهند بود:  )1( 
اگ��ر بازار محصول جديد )الف( با حمايت حق ثبت اختراع قوی،  )ب( 
با بهره گيری از تكنولوژی پيش��رفته )نظير يك فرآيند توليد بی نظير(،  
)ب( با تأمين و تزريق منابع مالی قابل توجه، يا )ت( با بهره گيری از آثار 
شبكه ای مثبت از گزند محصوالت مشابه رقبا در امان و مصون بماند يا 
)2( اگر شركت از اندازه، منابع و شايستگی های كافی برای بهره برداری 
كامل از جايگاه پيش��تاز خود در بازار و حفظ آن در مقابل شركت های 
پيرو برخوردار باشد. مدارک و شواهد نشان می دهد كه شايستگی های 
س��ازمانی، همان مهارت های بازاريابی و تحقيق و شواهد نشان می دهد 
كه شايستگی های س��ازمانی، همچون مهارت های بازاريابی و تحقيق و 
توسعه، نه تنها بر موفقيت شركت به عنوان يك پيشگام تأثير می گذارد 
بلكه بر تصميم آن شركت در خصوص اينكه يك پيشگام باشد يا نه نيز 
مؤثر اس��ت. ش��ركت هايی كه فكر می كنند از شايستگی های الزم برای 
حفظ يك مزي��ت حاصل از اولين بودن برخوردار نيس��تند به احتمال 
زياد منتظر ش��ركت ديگری می مانند تا در اين زمينه پيش��گام شود تا 
بعداً وارد بازار ش��وند. مك دونالد نمونه ای است از شركتی پيشگام كه 
ب��ه اتكای مزيت هايی كه در ش��روع فعاليت هايش به آنها دس��ت يافته 
است، موفق شده اس��ت. اگرچه مك دونالد در قالب رستورانی كوچك 
و واح��د كار خود را آغاز كرد، اما به تدريج و با بهره گيری از سيس��تم 
اعط��ای مجوز به س��رعت فعاليت هاي��ش را گس��ترش داد و با حداقل 
س��رمايه گذاری تع��داد رس��توران های خود را افزايش داد. آن توس��عه 
گس��ترده به همراه كيفيت برتر محص��والت مك دونالد و كنترل دقيق 
هزينه ها، قيمت های نس��بتا پايين محصوالت مك دونالد را كه احتماال 
نتيجه آثار منحنی تجربه بود، مخارج سنگينی كه صرف تبليغات شد و 
توسعه خانواده محصوالت مك دونالد با هدف تأمين رضايت بخش های 
خ��اص بازار )مث��ل محصول اگ مك مافين، يك ن��وع تخم مرغ آب پز 
ويژه مش��تريانی كه برای صرف صبحانه به مك دونالد می آمدند(، همه 
و همه مك دونالد را قادر ساخته است تا سهم برتر بازار همبرگر آماده 
را از آن خود سازد. از طرف ديگر، يك شركت پيرو در صورتی می تواند 

ش��انس موفقيت خود را افزايش دهد كه موانع حقوقی، تكنولوژيكی يا 
مالی موجود بر س��ر راه تازه واردان معدود و اندک باشد و همچنين از 
منابع يا شايس��تگی های كافی برای غلبه بر مزيت در ابتدا عايد شركت 
پيشگام شده برخوردار باشد. مثاًل نام تجاری خوب جا افتاده پروكتر اند 
گمبل، به همراه تبليعات گس��ترده اين ش��ركت و منابع فراوان شركت 
برای اجرای عمليات پيشبردی، اين شركت را قادر ساخت تا به سرعت 
س��هم بازار برتر ش��ركت مينه تونكا را در بازار خميردندان ضد جرم، با 
عرضه نوع جديد خمير دندان كرس��ت، از آن خ��ود كند. تحقيقی كه 
روی طيف گس��ترده ای از صنايع انجام و نتاي��ج آن در بانك اطالعاتی 
پيمز وارد ش��ده اس��ت اين مشاهدات را پش��تيبانی و حمايت می كند. 
پژوهشگران متوجه شدند كه فارغ از صنعت مورد بررسی، شركت های 
پيش��گام می توانند به خوبی جايگاه برتر خود را در بازار در مرحله رشد 
حفظ كنند به ش��رط آن كه با بهره گيری از عناصر استراتژی بازاريابی 

زير از محصول جديد خود پشتيبانی كنند: 
1 - فراوانی محصول: شركت های پيشگام موفق، ظرفيت كافی داشتند 
يا می توانستند به اندازه كافی و به سرعت گسترش يابند، تا از استراتژی 
هدف گيری بازار بزرگ پيروی كنند و بازار هدف آنها يك كش��ور باشد 
ن��ه يك محله ي��ا يك منطقه. لذا، آنها می توانس��تند حج��م خود را به 
س��رعت افزاي��ش دهند و قب��ل از رقبا به منافع حاص��ل از آثار منحنی 

تجربه دست يابند. 
2 - گس��تردگی خانواده محصول: شركت های پيشگام موفق همچنين 
به سرعت خانواده محصوالت موجود را گسترش می دادند يا محصوالت 
موجود را طبق خواس��ته های بخش های خاص بازار تغيير می دادند. اين 
كار آس��يب پذيری آنها را در برابر ش��ركت های پيروي��ی كه قصد دارند 
ب��ا هدف گيری يك يا چند ب��ازار جانبی خود را متماي��ز كنند، كاهش 

می دهد. 
3 - كيفيت باالی محصول: ش��ركت های پيش��گام موفق از همان اول 
يك محصول با كيفيت و خوب طراحی شده را معرفی و عرضه می كنند، 
ل��ذا رقب��ای بعدی ديگ��ر نمی توانند از اين دو حيث خود را از ش��ركت 
پيش��گام متمايز كنند. مهندس��ی برتر محصول، از طريق آزمون بازار و 
محصول و قبل از عرصه آن به بازار و كنترل كيفيت خوب حين فرآيند 

توليد همه در تداوم موفقيت شركت های پيشگام مؤثرند. 
4 - مخ��ارج تبليغ��ی ب��اال: ش��ركت های پيش��گام موف��ق طرح های 

بازاريابی ای داش��تند كه مش��خصه اصلی و بارز آنه��ا زياد بودن مخارج 
عمليات تبليغی و پيش��بردی به نس��بت فروش ب��ود. تبليغات در آغاز 
ب��ه آگاه كردن مردم و ايجاد تقاض��ای اوليه برای محصول جديد كمك 
می كند، فروش آن را تس��هيل می س��ازد و هزينه ه��ای واحد را كاهش 
می دهد. س��پس اين تبليغات روی ايجاد تقاضای آگاهانه مشتری برای 
خريد محصول با نام تجاری پيشگام و افزايش وفاداری او تمركز می كند. 
همين تحقيق نشان داد كه بيشتر شركت های پيرو سريع موفق برای 
ورود به بازار جديد برای توليدی بيش از توليد شركت پيشگام منابع در 
اختيار داش��تند. در نتيجه آنها می توانستند به سرعت هزينه های واحد 
خ��ود را كاهش بدهن��د، قيمت های پايين تری را در مقايس��ه با رقبای 
س��مج پيشنهاد كنند و از آثار شبكه ای مثبت بهره مند بشوند. اما برخی 
ش��ركت های پيرو با جهش و جلوزدن از ديگر رقبا موفق می شدند. اين 
ش��ركت های پيش��گام با عرضه محصولی برخ��وردار از تكنولوژی برتر، 
كيفيت بهتر يا خدمات برتر مش��تريان شركت پيشگام را قاپ می زدند. 
س��رانجام اين كه محققين متوجه ش��دند كه برخی از شركت های پيرو 
كن��د نيز با پرهيز از رويارويی مس��تقيم با رقب��ای قدرتمند تر و تمركز 
روی بازارهای هدف جانبی س��ودهای هنگفتی به دس��ت می آورد. اين 
ش��ركت ها اغلب محصوالتی سفارش��ی ساخته ش��ده را برای بازارهای 
بس��يار خاص كوچك تر توليد می كنند و با ارائه سطح بااليی از خدمات 
از محصوالت خود پش��تيبانی می كنند. معموالً ش��ركت های پيرو پس 
از اي��ن ك��ه محصول جديدی وارد مرحله رش��د خ��ود از چرخه حيات 
محصول ش��د وارد آن بازار می شوند و به س��هم بازارهای نسبتا كم در 
مقايس��ه با سهم بازار شركت پيش��گام موفق قناعت می كنند. در نتيجه 
در سری يادداش��ت های آينده، اس��تراتژی های بازاريابی مورد استفاده 
رقبای دارای س��هم بازار كوچك را در بازارهای در مرحله رش��د بررسی 
خواهيم كرد، محتوای اين بحث و بررس��ی، مشابه آنچه كه در خصوص 
ش��ركت های پيرو س��ريع و كند آمده است می باش��د. اما قبل از تمركز 
روی اس��تراتژی های مورد اس��تفاده ش��ركت های پيرو، ما در ابتدا بايد 
اس��تراتژی هايی را بررس��ی كني��م كه به ش��كلی موفقيت آميز توس��ط 
اولي��ن واردش��ونده به يك بازار محصول جديد اس��تفاده می ش��ود. در 
يادداشت های بعد به بررسی طرح های بازاريابی استراتژيك شركت های 
پيشگام و چگونگی نفوذ اين شركت ها در بازارهای بسيار خالص و دست 

نخورده خواهيم پرداخت. 

6 راهکار جهت ایجاد بهترین برنامه بازاریابی

آي��ا برای فروش فصلی آماده ش��ده ايد؟ نه؟! بدانيد كه زودتر از آنچه 
فك��رش را می كني��د، اين زمان ف��را خواهد رس��يد. در حقيقت طبق 
مطالعات CPC، 35.5درصد از خريداران پيش از روز عيد شكرگزاری 
خريدهای شان را انجام داده اند. به همين خاطر بايد برنامه بازاريابی خود 
را از همين حاال آغاز كنيد. به محض رسيدن پاييز، مخاطبان بسياری با 
بمباران تبليغاتی شركت های مختلف مواجه می شوند. اين شركت ها در 
تالش��ند به هر روش ممكن، نظر مشتريان را به خود جلب كنند. حال 
شما بايد چه روشی را در پيش بگيرد تا در اين هياهوی تبليغاتی، نظر 
كاربران را به خود معطوف سازيد؟ برويم سراغ اصل مطلب و راهكارهای 

مناسب بازاريابی نزديك به تعطيالت را مرور كنيم.
استراتژی بازاریابی مبتنی بر ایميل را بنا كنيد

هيچ روشی برای بازاريابی، بهتر از ارسال تبليغات به صندوق دريافت 
ايميل مخاطبان نيس��ت. ارس��ال ايميل در بازاريابی فروش نزديك به 
تعطي��الت بهترين نتيجه را به ارمغ��ان می آورد. با توج��ه به گزارش 
شاپيفای )Shopify(، 8.8 ميليارد داده مبتنی بر ايميل در روز جمعه 
سياه  2017 انتقال پيدا كرد. از آنجايی كه خريد مربوط به تعطيالت از 
ماه نوامبر آغاز می شود، بايد استراتژی خود را تا پيش از اين زمان نهايی 
سازيد تا پيام های تان به صورت خودكار ارسال شوند. تمامی مشتريان 
شما در يك رده قرار نمی گيرند. توجه كنيد كه حتماً آنها را دسته بندی 
كنيد. برای مثال اگر درصد بااليی از مش��تريان تان را مادران تش��كيل 
می دهند، برای ش��ان ايميل های متنوع نفرس��تيد و تنها به ايميل های 
شخصی سازی شده بسنده كنيد؛ مانند ايميل هايی با محتوای محصوالت 
مرتبط كه فشار روانی آنها را در تعطيالت كاهش می دهند. ايميل های 

شخصی سازی شده، شما را از رقيبان تان متمايز می سازند.
برای فروش تان شمارش معکوس داشته باشيد

آيا تا به  حال در موقعيت های اورژانس��ی مانند »ترس از دس��ت دادن« 
قرار گرفته ايد؟ ش��رايط اورژانسی مشتری را در وضعيتی قرار می دهد كه 
گويا محصولی ارزش��مند در حال عرضه اس��ت. يك روش مناسب برای 
نشان  دادن شرايط اورژانسی، استفاده از شمارش معكوس است. برای مثال 
امريكن اكس��پرس )American Express( از يك شمارنده معكوس 
برای تبليغ فروش آمازون به مش��تريانش اس��تفاده كرده  است.  شما به 
راحتی می توانيد با اس��تفاده از افزونه ش��مارش معكوس اين امكان را در 
س��ايت مبتنی بر وردپرس ايجاد كنيد. استفاده از يك شمارنده معكوس 

مشتريان را تحت فشار می گذارد تا سريع تر خريد خود را انجام دهند.
به سياست ارسال رایگان فکر كنيد

ب��ا توج��ه به روش ه��ای آمازون پرايم در ارس��ال كاال، ش��ما نيز 
بايد روش��ی ايده آل در پيش بگيريد تا مزي��ت رقابتی پيدا كنيد. با 
كاهش هزينه ارس��ال كاال برای مشتری، در فروش شانس بيشتری 
در مقايس��ه با يك فروش��گاه بزرگ خواهيد داشت. آيا می ترسيد از 
اين طري��ق زيان كنيد؟ حد نصابی برای ارس��ال رايگان –مثاًل 50 
دالر- تعيين و يا ارس��ال رايگان را به يكس��ری از محصوالت با وزن 
كم محدود كنيد. با اين روش هزينه ارس��ال را برای مش��تريان تان 
می كاهيد و از زيان خود نيز جلوگيری می كنيد. توجه داشته باشيد 
كه حتماً زمان ارس��ال را با ش��ركت های پستی هماهنگ و از تأخير 
در ارسال ها جلوگيری كنيد. از اين طريق می توانيد محصوالت را به 

موقع و پيش از تعطيالت به دست مشتريان تان برسانيد.
محتوایی با مضمون تعطيالت منتشر كنيد

بازاريابی مبتنی بر محت��وا يكی از بهترين روش ها در جذب كاربر به 
سايت است. از موضوعاتی چون تعطيالت برای شاد كردن فضای بالگ تان 
اس��تفاده كنيد. از اين طريق سايت خود را با استفاده از كلمات كليدی 
خريد و تعطيالت، در ديدرس بس��ياری از كاربران و جس��ت وجوگران 
گوگل قرار می دهيد. از ارزشمند بودن محتوای ارائه شده برای مخاطبان 
اطمينان حاصل كنيد تا ش��انس اش��تراک گذاری آنها را افزايش دهيد. 
Lululemon اي��ن روش را ب��ه بهتري��ن حال��ت و از طريق ارس��ال 
پس��ت هايی با مضمون تعطيالت و ايده های مناس��ب برای خريد هديه 
برای عزيزان تان، عملی كرده اس��ت.  زودتر به روش های ارائه محتوايی 
با مناس��بت فكر كنيد تا در لحظات پايانی به روش های نامناس��ب رو 
نياوريد. به محتوای خالقانه و خنده دار و ايجاد تقويمی برای ارائه هر يك 
از آنها بينديشيد. CoSchedule امكان ايجاد چنين تقويمی را مهيا و 

به مشتريان در نظم بخشی به برنامه ها كمك كرده  است.
طرحی برای رسانه های مجازی داشته باشيد

فعاليت در فضای مجازی برای تان در جذب مخاطب شانس زيادی به 
همراه می آورد و منجر می شود رابطه ای شاد ميان شما و مشتريان تان 
برقرار ش��ود. برای جلوگيری از فرسودگی ناش��ی از كار زياد، ايده های 
گرافيكی فضای مج��ازی را زودتر آماده كنيد. اگ��ر طراح گرافيك در 
اختي��ار نداريد، نگران نباش��يد. Canva ابزاری راي��گان جهت ايجاد 
طرح ه��ای گرافيكی جذاب اس��ت. مضاف بر آن می تواني��د از تصاوير 
خنده دار برای تبريك به مشتريان استفاده كنيد.تمام پست های خود را 
از طريق ابزارهايی چون Buffer برنامه ريزی و شرايط را بر خود آسان تر 
كنيد. در نظر داشته باشيد كه امكان  retargeting pixel فيس بوک 
را نيز فعال و كاربرانی كه پس از مراجعه به سايت شما خريد نكرده اند را 
شناسايی كنيد. زمانی كه مشتريان سايت شما را به مقصد ديگری برای 
خريد ترک می كنند، اين روش تبليغاتی مرتبط از سايت شما برای شان 

می فرستد تا آنها را متقاعد به خريد كند.
راهنمای خرید هدیه داشته باشيد

يافتن كادوی مناسب امری پراسترس است، در نتيجه تالش كنيد 
راهنمايی جهت خريد هديه برای كاربران ايجاد كنيد. از اين طريق 
می تواني��د بهترين محصوالت تان را ارائه و خريدارانی كه »راهنمای 

خريد« را گوگل می كنند، به سايت خود جذب كنيد.
Etsy يكی از س��ايت هايی اس��ت كه به خوب��ی از راهنمای خريد 

استفاده می كند.
 نيازی به تخصص زياد برای ايجاد اين راهنما نيست. شما می توانيد 
از امكان وردپرس، منويی مشابه منوی رستوران ايجاد كنيد و به جای 
عك��س غذا، عكس هايی از محصوالت خود و توضيحات مربوطه در آن 
قرار دهيد. به اين روش مشتريان به راحتی آنچه شما عرضه می كنيد 
را خواهند يافت. می توانيد از سايت های ديگر بخواهيد محصوالت شما 
را در راهنم��ای خريدش��ان قرار دهند تا مخاطبان بيش��تری را جذب 
كاالهای ت��ان كنند. انتظار بيش از اين جايز نيس��ت. تعطيالت نزديك 
است و با اين استراتژی های ساده می توانيد مشتريان بيشتری را جذب 
س��ايت خود و باالترين س��ود ممكن را به عنوان بهترين هديه ای كه 
entrepreneur:تاكنون گرفته ايد، كسب كنيد.                  منبع

ایستگاهبازاریابی استراتژی های بازاریابی برای مرحله ورود به بازار )5(
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100 توصيه مهم كارآفرینان برتر در راستای 
موفقيت در كسب وكار)9(

در ش��ماره های پيشين به ۶0 مورد از توصيه های كارآفرينان برتر 
اشاره كرديم و حال به ادامه آنها می پردازيم.

61-ایجاد تغييرات ساختاری برای افزایش فروش 
افزاي��ش كاراي��ی در هر بخش��ی ب��دون اعمال تغيي��رات ممكن 
نخواهد بود. در اين رابطه بدون ش��ك بقای ش��ركت شما به ميزان 
س��ود دريافتی بستگی خواهد داش��ت. به همين خاطر الزم است تا 
همواره به دنبال روش هايی باش��يد كه به افزايش ميزان فروش شما 
كم��ك خواهد كرد. با اين حال همواره تغييرات س��طحی نمی تواند 
نتيجه بخش باش��د. علت اين امر به اين خاطر است كه احتمال دارد 
به مرور زمان، يكی از س��اختارهای شركت با فرسودگی مواجه شده 
و ديگ��ر نتوانيد ب��ا تكيه بر آن به نتايج مورد نياز خود دس��ت پيدا 
كنيد. اگرچه اين امر ممكن اس��ت دشوار به نظر برسد، با اين حال 
به علت اهميتی كه برای رشد بدنه شركت به همراه خواهد داشت، 
الزم اس��ت تا نسبت به اعمال تغييرات به موقع، آگاه و فعال باشيد. 
در نهاي��ت اين امر كه همواره حقوق ثابتی را مدنظر كارمندان خود 
قرار نداده و عملكرد آن ها را معيار كار بدانيد، باعث خواهد ش��د تا 
همگان ت��الش كافی را برای نمايش بهترين عملكرد ممكن از خود 

نشان دهند. 
62-همه چيز را با یک مثال توضيح دهيد 

بدون ش��ك س��طح دانش تمامی افراد حاضر در ش��ركت، از يك 
مرتبه يكس��ان نخواهد بود. به همين خاطر نمی توانيد توقع داش��ته 
باش��يد كه تمامی مس��ائل برای تمامی افراد كامال روش��ن و واضح 
باش��د. به همين خاطر توصيه می ش��ود تا هم��واره در تالش برای 
توضيح درس��ت مسائل و قانع كردن آن ها باشيد. اين امر كه بتوانيد 
به اقدامات افراد معنای درس��تی ببخشيد، بدون شك عملكرد آن ها 
را متحول خواهيد ساخت. اگرچه برخی اين امر را بسيار وقت گير و 
سخت تلقی می كنند. با اين حال در صورتی كه بتوانيد به مقاله های 
درس��تی در اين رابطه دس��ت پيدا كنيد، بدون شك در اين رابطه 

موفق خواهيد بود.
63-هزینه های درون سازمانی خود را كاهش دهيد 

با نگاهی به هزينه های متداول خود، مواردی را مش��اهده خواهيد 
كرد ك��ه عمال وجود آن ها ضرورتی را برای ش��ما به همراه نخواهد 
داش��ت. ب��رای مثال اين ام��ر كه هم��واره برای س��فرهای خود از 
هواپيما های درجه يك استفاده كنيد، بدون شك بار مالی سنگينی 
محس��وب خواهد شد. با اين حال ش��ركت ها به علت عدم توجه به 
آن ها عم��ال از راه های ارزان قيمت تر غافل می ش��وند. در اين رابطه 
توصيه می ش��ود تا همواره نگاهی به هزينه های جاری خود داش��ته 
و ب��ه دنبال روش های خالقانه برای كاهش آن ها باش��يد. در نهايت  
با اين اقدام ش��ما هزينه هايی را ب��رای خود ذخيره خواهيد كرد كه 
بعدها می تواند در جايی ضروری مورد اس��تفاده قرار گيرد. از ديگر 
موارد رايج در اين رابطه، وجود قهوه و نوش��يدنی های مختلف است. 
اگرچ��ه اين نوش��يدنی ها می تواند بر روی عملك��رد كارمندان تاثير 
مثبتی را به همراه داش��ته باش��د، ب��ا اين ح��ال در صورتی كه در 
اين رابطه برنامه و محدوديتی را مش��خص نكرده باشيد، خود باعث 
وقفه های طوالنی در كار افراد خواهد شد. در نهايت شما با اين اقدام 
قادر خواهيد بود تا منابع مالی الزم برای تنوع بخش��يدن به تنقالت 
كارمندان خود را به دس��ت آوريد. بدون ش��ك اين امر با اس��تقبال 

بيش تری از سوی كارمندان همراه خواهد بود.
64-از مقایسه در زمان مناسب استفاده كنيد 

اگرچه برخی بر اين باور هس��تند كه مقايس��ه بدون فايده اس��ت 
ب��ا اين حال فراموش نكنيد كه اي��ن امر به مانند هر چيز ديگر يك 
امكان محسوب می شود، كه نحوه استفاده از آن معيار خوب و يا بد 
بودن آن خواهد بود. برای مثال اين امر كه وضعيت گذشته خود را 
در زمينه تبليغات با حال حاضر مقايسه كنيد، به شما كمك خواهد 
كرد تا جنبه  های رش��د خود را پيدا ك��رده و برنامه ريزی دقيق تری 
برای آينده خود داش��ته باشيد. با اين حال اين امر تنها در رابطه با 
گذش��ته شما نبوده و حتی مقايسه با ساير شركت ها نيز در صورتی 
كه در زمان مناسب آن صورت گيرد، فوايد بسياری را برای شما به 

همراه خواهد داشت.
65-كسب وكار خود را در مركز توجهات قرار دهيد 

ب��ه هر ميزان كه بيش تر در ذهن مخاطب تكرار ش��ويد، به همان 
ميزان ش��انس موفقيت شما در فروش افزايش پيدا خواهد كرد. در 
اين رابطه توصيه می ش��ود تا همواره به دنبال موقعيت هايی باش��يد 
كه باعث می ش��ود تا شما در مركز توجهات قرار گيريد. با اين حال 
فرام��وش نكنيد كه اين امر بايد در مس��يری مثبت صورت گيرد تا 
نتايج منفی را به همراه نداش��ته باشد. برای مثال اين امر كه حضور 
ش��ما در ذهن جامعه هدف به علت يك اتفاق بد باش��د، بدون شك 
نتيج��ه عكس را به همراه خواهد داش��ت. در نهايت توجه داش��ته 
باش��يد كه بهتر است تا توجه را به تكيه بر قابليت ها و موفقيت های 
خود، به دست آوريد. اين امر باالترين مرتبه در اين رابطه محسوب 

خواهد شد. 
66-به دنبال مربی ای برای خود باشيد 

اين امر كه همواره نگاهی به خود داشته باشيد، باعث خواهد شد 
تا به درک درس��تی از كمبودهای خود دست پيدا كنيد. باور بسيار 
نادرس��ت در رابطه با مديران اين است كه آن ها افرادی با قابليت ها 
نامحدود هس��تند. اين امر در حالی اس��ت كه هر فردی از محدوده 
توانايی های خاصی برخوردار بوده و اين امر كه به مرور زمان مديری 
نيازمند بازنگری در توانايی های خود و تقويت آن ها داش��ته باش��د، 
امری كامال طبيعی خواهد بود. در اين رابطه توجه داش��ته باش��يد 
كه بهتر اس��ت تا از فردی باتجربه بخواهيد تا به ش��ما كمك كند. 
درواقع وجود چنين مربی ای به ش��ما كم��ك خواهد كرد تا بتوانيد 
آموزش های الزم را س��پری كرده و سطح باالی خود را حفظ كنيد. 
ب��ا اين حال اين ام��ر تنها مختص به مدير ش��ركت نبوده و تمامی 
كارمن��دان می توانند در اين رابطه اقدامات الزم را برای خود صورت 
دهند. اين امر حتی از جانب شما نيز می تواند مديريت شود. درواقع 
اي��ن امر ك��ه از افراد باتجربه در هر بخ��ش بخواهيد كه مربی افراد 

تازه كار باشند، خود به رشد سريع شركت منجر خواهد شد.
ادامه دارد...
entrepreneurhandbook: منبع

رهبری
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رابرت گليزر در ابتدا قصد س��اختن شركتی 100درصد غيرحضوری 
را نداش��ت، اما در سال 2007، هنگامی كه شركت خود به نام همكاران 
شتابدهنده را تاس��يس می كرد، به دو چيز مهم دست يافت: اول اينكه 
رقابت ش��ديد در ش��هرهای مركزی مانند نيويورک و سان فرانسيسكو 
باعث شده است كه حتی حقوق كانديداهای نامطلوب به شدت افزايش 
يابد و دوم اينكه اس��تعدادهای كشف نشده ای در زمينه شتاب دادن به 

بازاريابی در اين روش وجود دارد.
گلي��زر به مرور زمان دريافت كه چگونه ش��ركت خ��ود را به اندازه ای 
انعطاف پذير اداره كند كه بتواند كارمندانی كه می توانستند غيرحضوری 
با او همكاری نمايند اس��تخدام كن��د. در آن زمان اين كار نادر بود. كار 
غيرحضوری صرفا فرصتی برای افراد محسوب می شد نه يك استراتژی 
شركتی. همچنين پروتكل های كمی برای ايجاد يك محيط كار متمركز 
وجود داش��ت، بنابراين گليزر مجب��ور بود در روند كار خود درباره آن ها 

نيز اطالعات جمع آوری كند.
بعد از 10 سال، شركت او به طور ميانگين در هر سال 30درصد رشد 
می كرد در حالی كه برای فرهنگ كاری ش��ركتش از طرف سايت هايی 
مانند گلس دور، اد ايج، فوربس و باس��تون گلوب تقدير می ش��د. گليزر 
سياس��ت كاری منعط��ف خود را نق��ص نمی داند بلكه ب��ه عنوان كليد 
موفقي��ت خود ب��ه آن نگاه می كند. امروزه، كار غيرحضوری با پوش��ش 
دادن حدود 43درصد از جمعيت آمريكا، وارد جريان اصلی كسب و كار 
ش��ده اس��ت. كارمندان گاهی اوقات كار خود را خارج از محدوده دفتر 
يك شركت انجام می دهند. در حالی كه كارفرمايان بزرگی مانند آی بی 
ام، بانك آمريكا، آتنا و ياهو در سال های اخير تيترهايی با موضوع پايان 
دادن يا كاهش كار غيرحضوری منتش��ر كرده اند، تعداد اس��تارتاپ های 
غيرحضوری افزايش پيدا كرده است. شركت همكاران شتاب دهنده يكی 
از صد و هفتاد شركت كامال غيرحضوری با بيش از 20كارمند در آمريكا 
اس��ت. در سال 2014 توسط س��ايت فلكس جابز اين شركت يك بستر 
تخصصی آنالين در اشتغال غيرحضوری انعطاف پذير ناميده شده است. 
بنابراين، كارآفرينان چه چيزی می توانند از ش��ركت هايی كه با موفقيت 

كسب و كار غيرحضوری خود را تاسيس كرده اند ياد بگيرند؟
گليزر در اين زمينه می گويد: همه چيز از اس��تخدام ش��روع می شود. 
من فكر می كنم تصور غلطی وجود دارد كه هر كسی می تواند به صورت 
غيرحض��وری كار كند، اما م��ا دريافته ايم كه از مي��ان 200نفر چگونه 
ي��ك نفر با تواناي��ی انجام اين كار را پيدا كنيم. ش��ركت م��ا به دنبال 
مش��خصات ويژه ای در هر نامزد می گردد: آيا ش��خص موردنظر قبال به 
صورت غيرحضوری كار كرده اس��ت؟ آيا او به يادگيری عالقه ش��ديدی 

نشان می دهد؟ آيا او توانايی تصميم گيری مستقل را دارد؟
گليزر در اين باره می گويد: معموال ش��ركت ما عالقه مند به استخدام 
نامزدهايی اس��ت كه به كار از راه دور ب��ه دليل تمايل به انجام كارهای 

دلخ��واه خود در زندگی مانند س��فر كردن، ورزش ك��ردن يا نگهداری 
از بچ��ه عالقه مند هس��تند نه نامزدهاي��ی كه به دنبال ش��يوه زندگی 
راحت تری هس��تند. اين امر باع��ث ايجاد زندگی بهتر ب��رای كارمند و 

اضافه شدن عضوی پرانرژی تر به شركت می شود.
اما هنوز هم س��اختار ي��ك امر ضروری اس��ت. در حالی كه موقعيت 
جغرافيايی و س��اعت های كاری در ش��ركت ما انعطاف پذير هس��تند اما 
ش��ركت از دس��تيابی به نتيجه با س��خت گيری در اه��داف عملكردی 
اطمينان حاصل می كند. مديران بيش��تر خروجی و رضايت مش��تری را 
رصد می كنند. نمودار پاس��خگويی ب��رای هر كارمند پنج تا از مهم ترين 
مسئوليت های او را نش��ان می دهد و هر كارمند اهداف عملكردی خود 
را براس��اس اهداف سه ماهه ش��ركت انتخاب می كند. پيشرفت در آخر 
هر سه ماه بررسی می ش��ود. حسابداری شركت به گونه ای شفاف است 
كه هر كس��ی می تواند ببيند درآمد خالص افراد ديگر چگونه محاس��به 

می شود.
اين سياست به ش��ركت اجازه می دهد تا شكاف جنسيتی را با كشف 
كردن اس��تعدادها كمتر كند  و به زنان كمك می كند تا بتوانند توازنی 
بين خانواده و كارش��ان ايجاد كنند. زنان 80 درصد نيروی كار شركت 

را با قوانين يكسان وابسته به نقش مديريتی آنها تشكيل می دهند.
ش��ركت ما تنها استارتاپی نيست كه بهره وری و رشدی قابل مالحظه 
از طريق نيروی كاری پراكنده به دس��ت آورده اس��ت. سايت تاپ تال، 
كه شبكه ای از توسعه دهندگان و طراحان نخبه را اداره می كند از زمان 
تاسيس در سال 2010 به چند صد كارمند تمام وقت در سطح جهانی 
دس��ت يافته اس��ت. اين سايت اين س��اختار را برای رسيدن به بهترين 

استعدادهای قابل دسترس انتخاب كرده است.
راجيو جياكومار، رئيس س��ابق سايت تاپ تال بيان می كند: در حوزه 
خليج س��ان فرانسيس��كو در همين زمان، برای اس��تخدام مهندس��ان 
حرفه ای و اجاره فضای كاری، ش��ما س��رمايه اوليه خود را در چند ماه 
اول از دست خواهيد داد. به جای كوتاه آمدن در استانداردهای در نظر 
گرفته شده، تاپ تال تصميم گرفت تا بازارهايی كه رقابت در آنها كمتر 

است را در اختيار بگيرد.
جياكوم��ار اضافه می كند ك��ه تهيه ابزارهای ديجيتالی متناس��ب به 
منظ��ور هم��كاری از راه دور در موفقيت س��ايت تاپ تال بس��يار حائز 
اهمي��ت بوده اس��ت. چيز عجيبی وج��ود ندارد: ش��ركت از Slack به 
منظور ارتباطات غيررس��می، google drive  برای پروژه های مبتنی 
بر همكاری، zoom  برای تماس های تصويری و از يك بستر آنالين به 
نام wrike  برای مديريت پروژه اس��تفاده می كند. استفاده از كارمندان 
جدي��د همواره بايد با اطمينان حاصل كردن از نصب ابزارهای موردنياز 

آنها و يادگيری طريقه استفاده از آنها همراه باشد.
قواع��د رفت��اری و فرهنگی ای در كار غيرحض��وری وجود دارد كه هر 
كس��ی بايد آنها را رعايت كند. برای مثال، ت��اپ تال يك نام قراردادی 
برای گروه هايی كه در Slack  تش��كيل می ش��وند دارد يا در جلس��ات 
اعضا تش��ويق می ش��وند تا در ويدئو كنفرانس ش��ركت كنند تا بتوانند 

يكديگ��ر را ببينن��د.  جياكومار اضاف��ه می كند: من س��ابقه فعاليت در 
شغل های غيرحضوری را دارم و احساس می كردم كه يك كارمند دسته 
دوم هس��تم. كاره��ای زيادی از دس��ت می روند به اي��ن دليل كه همه 
به فكر ش��غل های غيرحضوری نيس��تند. او همچني��ن بيان می كند كه 
ارتباط گيری مس��تقيم به منظور ايجاد ش��بكه ارتباطی گسترده بسيار 
مهم اس��ت كه باعث می شود ش��ركت پول موردنياز برای اجاره اداره را 
صرف پروژه های روی زمين مانده كند. با به كارگيری سيس��تم درست، 

شركت های غيرحضوری توانايی كسب موفقيت خود را نشان داده اند.
س��ايت Automattic كه س��ايت وردپرس از انش��عابات آن است، 
ش��ركتی موفق در زمينه فراهم آوردن محيط كار غيرحضوری است كه 
از س��ال 2005 در حال فعاليت اس��ت. اين شركت 774 كارمند در ۶7 
كشور دارد. مانند تاپ تال، اين شركت نيز از ابزارهای ارتباطی ديجيتال 
اس��تفاده می كند. تيم ها از يك سری بالگ داخلی برای برقراری ارتباط 
اس��تفاده می كنند مانند Slack،Trolloو Mural و كل ش��ركت هر 
Automa -  ���اله برای يك مالقات گروهی دور هم جمع می ش��وند.

tic همچنين دريافته اس��ت كه پيش بينی اينكه چه كس��ی در فرهنگ 
كار غيرحضوری موفق ظاهر می ش��ود كار سختی است. پس هر تازه كار 
چند هفته به صورت قراردادی در يك سيس��تم آزمايشی شروع به كار 

می كند.
با همه اين تفاس��ير، آيا يك ش��ركت نياز دارد ذاتا غيرحضوری باشد 
تا بتواند در كار غيرحضوری موفق بش��ود؟ دكتر بردفورد بل، اس��تاديار 
مطالعات منابع انس��انی و مديرگروه كار و صنعت دانشگاه كورنل اينطور 
فكر نمی كند. تحقيقات اخير نش��ان داده اس��ت كه داش��تن كارمندان 
بيش��تر در بخ��ش كار غيرحضوری باع��ث بهبود درآمد كلی ش��ركت 
می شود در عين حال دو نكته خيلی مهم در باال بردن بازدهی كارمندان 

غيرحضوری وجود دارد.
شركت هايی كه در كار غيرحضوری موفق هستند در انتخاب كارمندان 
خود س��خت گير هس��تند. از قبيل چيزهايی كه برای اين نوع شركت ها 
مهم اس��ت تناس��ب ش��خصی نامزد با كار موردنظر و نتيجه آناليزهای 
مختلف اس��ت. در واقع از روندی رس��می برای ارزيابی درخواست های 
اس��تخدام و درنظر گرفتن پارامترهايی مانند اينكه ارتباط ما با كارمند 
موردنظ��ر چگونه برقرار می ش��ود يا كار موردنظر در چ��ه مكانی انجام 

می شود استفاده می شود.
مشخصه مهم ديگر در تعيين موفقيت يا شكست، موافق بودن رهبران 
ش��ركت با اين روش است. بل اضافه می كند: داشتن رهبران و مديرانی 
ك��ه باور دارن��د می توان خ��ارج از اداره نيز موفق ش��د می تواند تفاوت 
چش��مگيری در استفاده شركت از كار غيرحضوری ايجاد كند. به گفته 
بل خيلی از آنها معتقدند كه اس��تفاده از اين ابزار برای جذب كارمندان 
ارزشمند كارآمد است اما كار كردن در خانه با كار نكردن فرق چندانی 
نمی كن��د. اين طرز تفكر قطعا به شكس��ت منتهی خواهد ش��د. اينكه 
كارمند نمی تواند در اين روش كار خود را به خوبی انجام دهد صرفا يك 

پيش بينی شخصی و نادرست است. 

رازهاوترفندهایمدیریتکارمندانغیرحضوری

گروه ترجمه »فرصت امروز«

مترجم: امير آل علی
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اخبار

تبریـز – فالح: عباس  نژاد س��هم وسايل نقليه را در آلودگی هوا 
72 درصد دانس��ت و گفت: صنايع تنه��ا 21 درصد در اين آلودگی 
تاثي��ر دارند.به گ��زارش خبرنگار ما در تبريز، حس��ن عباس نژاد در 
جلسه ی علنی شورای شهر تبريز آلودگی هوا در شهرهای بزرگ را 
اپيدمی خواند و با بيان اينكه آلودگی به عملكرد ما، مردم و شرايط 
اقليمی بستگی دارد، خاطرنشان ساخت: هميشه قسمتی از آلودگی 
كش��ورهای صنعتی به سمت كش��ور ما آورده می شود كه در بحث 
ريزگردها اين مس��اله را مشاهده می كنيم. وی اظهار داشت: يكی از 
عوامل آاليندگی در تبريز ذرات كمتر از 2.5 ميكرون اس��ت كه در 
فصل های سرد نمود بيشتری دارد و در زمستان 95تا150مترمكعب 
باال می رود؛ در پاييز 9۶ نيز اين آلودگی به 150مترمكعب رس��يده 
بود.معاون نظارت و پايش كل محيط زيس��ت آذربايجان ش��رقی با 
اعالم اينكه سال گذشته تبريز با 40 روز هوای ناسالم برای گروه های 
حس��اس و 11 روز هوای ناسالم بعد از شيراز دومين كالنشهر سالم 

بود، يادآور ش��د: در شش ماهه اول امسال نيز پنج روز ناسالم برای 
گروه های حساس، سه روز ناسالم و يك روز بسيار ناسالم داشته ايم.

وی اذع��ان كرد: ع��ادت كرده ايم هزينه آلودگ��ی را به گردن مردم 

بيندازيم، به مردم سوخت و خودروی استاندارد نمی دهيم و هزينه 
را به مردم تحميل می كنيم.عباس نژاد با اشاره به اينكه سال گذشته 
با اس��تقرار صنايعی ك��ه بار آلودگی بااليی دارند محيط زيس��ت را 
تخريب كرده ايم، تصريح كرد: 72 درصد آلودگی مربوط به وس��ايل 
نقليه، 21 صنايع و پنج درصد مربوط به مس��ائل ديگر اس��ت .وی 
بيان داشت: پتروشيمی و پااليشگاه تبريز ذاتا صنايع آالينده هستند 
اما اين آلودگی س��ريعا نشان داده نمی ش��ود و اصالح فرآيند آن ها 
نيز زمانبر اس��ت؛ مديران عامل اين صنعت در نزد دادستانی تعهد 
داده اند كه اصالحات را ش��روع كنند و از سال گذشته برخی كارها 
در راستای اصالح فرآيندها رخ داده است.معاون نظارت و پايش كل 
محيط زيست آذربايجان شرقی در پايان صحبت های خود خاطرنشان 
كرد: سال گذشته پنج بيمارستان بی خطرسازی را انجام نمی دادند 
كه به مراجع قضايی معرفی كرديم اما امروز هيچ بيمارستانی زباله ها 

را بدون بی خطرسازی رها نمی كنند.

اصفهان – قاسم اسد: مديرعامل سازمان آتش نشانی 
و خدمات ايمنی ش��هرداری اصفهان گفت: از همشهريان 
تقاض��ا می كني��م در زمان خري��د بخ��اري و تجهيزات 
آن، ب��ه كيفيت محصوالت دقت ك��رده و در صورت نياز 
ب��ه اطمينان محصوالت، م��وارد را با اهل ف��ن در ميان 
بگذارند.  به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري 
اصفهان، محس��ن گالبی با اش��اره به فروش تجهيزات نا 
ايم��ن براي بخاري ها، اظهار كرد: در برخي كارگاه هاي 
واقع در اطراف ش��هر اصفهان شاهد فروش زانو، كالهك 
اچ و لول��ه بخاري ناايمن و نامناس��ب با ورق هاي نازک 
و اتصاالت ضعيف توس��ط برخ��ي توليدكنندگان و افراد 
غير فني هس��تيم كه با وجود اخطارهاي كتبي و رسمي 

اتحادي��ه ه��اي مربوطه، همچنان ش��اهد توليد، توزيع و 
فروش اين وسايل هس��تيم.   وي نازک بودن ورقه های 

استفاده شده، باز شدن اتصاالت يا سوراخ شدن به دليل 
حرارت ناشی از احتراق و همچنين وجود شكاف در لوله 
ه��ای توليد ش��ده به دليل نامرغوب ب��ودن ورق اوليه را 
دلي��ل افزايش حوادث مرگ خاموش و گازگرفتگی، ذكر 
كرد و افزود: از س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان خواس��ته ايم تا با فوريت ب��ا عاملين اين تخلف 
برخورد كنند.  مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ايمن��ی ش��هرداری اصفهان با بيان اينكه از همش��هريان 
تقاض��ا می كنيم در زمان خريد وس��ايل بخ��اری ها، به 
كيفي��ت محصوالت دقت كنند،  تصريح كرد: ش��هروندان 
باي��د در صورت مش��اهده چنين مواردي، به مس��ئولين 

ذيرب��ط اط��الع دهن��د.

اهواز – شبنم قجاوند: معاون برنامه ريزی و تحقيقات شركت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: خوزستان در نيمه نخست سال 97 
هجده هزار و 844 گيگاوات س��اعت برق توليد كرده است. مهرداد 
بالدی موس��وی اظهار داشت: سهم نيروگاه های برق آبی از ابتدای 
س��ال تا پايان ش��هريور ماه برابر چهار هزار و 711 گيگاوات ساعت 
)معادل 25 درصد( و س��هم نيروگاه های حرارتی و سيكل تركيبی 
برابر با چهارده هزار و 133 گيگاوات ساعت )معادل 75 درصد( كل 
انرژی توليدی بوده اس��ت .وی افزود : نيروگاه های حرارتی وگازی 
اس��تان در س��ال جاری چهارده هزار و 133 گيگاوات ساعت توليد 
داشته اند كه از اين ميزان 49 درصد توسط بخش دولتی )نيروگاه 
رامين و ماهشهر( و 51 درصد توسط نيروگاه های بخش خصوصی 
) زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( توليد و به شبكه تحويل 

گرديده اس��ت.معاون برنامه ريزی و تحقيقات شركت برق منطقه 
ای خوزس��تان بيان كرد: نيروگاه های حرارتی و گازی اس��تان در 
اين دوره به طور متوس��ط در هر روز بيش از 75 گيگاوات س��اعت 

برق توليد و به ش��بكه تحويل داده اند.بالدی موس��وی تاكيد كرد: 
پيك ش��هريور ماه س��ال جاری هفت هزار و ۶21 مگاوات بوده كه 
نسبت به پيك بار در مدت مشابه سال قبل حدود 5 درصد كاهش 
داشته اس��ت، همچنين انرژی مصرفی در شش ماهه نخست سال 
97 برابر با بيس��ت و چهار هزار و 394 گيگاوات س��اعت بوده كه 
نش��ان دهنده حدود 3 درصد كاهش مصرف انرژی نسبت به مدت 
مش��ابه در سال قبل می باشد.وی تصريح كرد: شركت برق منطقه 
ای خوزس��تان تمهيدات الزم جهت تامين برق مطمئن و پايدار را 
برای كليه مشتركين درتمامی فصول سال فراهم نموده اما به منظور 
افزايش قابليت اطمينان شبكه و استفاده بهينه از انرژی الكتريكی 
كه يكی از مهمترين منابع ملی محسوب می شود، ضرورت مديريت 

مصرف برق الزم و ضروری می باشد. 

اروميـه – رونـق :  مجرد مدي��ر منطقه ارومي��ه در آيين 
نكوداش��ت بازنشس��تگان گفت: امروز ما اينجائي��م تا در آيين 
نكوداش��ت تجربه و خدمت و جشن افتخار آفرين بازنشستگی  
شما عزيزان شريك باشيم و با شما هم پيمان می شويم كه ما 
نيز چون شما نسلی خواهيم بود سربلند كه هستی خود را وقف 
اين سرزمين مقدس و سعادت فرزندان امروز و فردا خواهيم كرد.
وی افزود: زيباست كه بياموزيم رسيدن به بازنشستگی پايان راه 
نيس��ت كه آغاز و تولدی دوباره در تعامل زندگی است. انسانها 

در مس��ير زندگی برای رس��يدن به زندگی ايده آل منزل های 
مختلفی را طی می كنند و بازنشس��تگی نيز يكی از اين منازل 
است و يكی از وظايف اصلی بازنشستگان انتقال تجربه به جوان 
تر هاست .برپايه اين گزارش بهرعلی احمدی با بيش از 33 سال 
سابقه كار در صنعت نفت به افتخار بازنشستگی نائل آمدند و در 
اين مراسم ضمن تجليل و تكريم از انها لوح بازنشستگی صادر 
شده از سوی مديرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ايران به ايشان اهدا گرديد.

سـاری – دهقان : جلس��ه هم انديشی مدير منطقه 9 عمليات 
انتقال گاز با مديرعامل ش��ركت گاز اس��تان مازندران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی منطقه 9 عمليات 
انتقال گاز، با نزديك شدن به فصل سرما، جلسه هم انديشی با حضور 
رسول داودی نژاد مدير منطقه 9 و جعفر احمدپور مديرعامل شركت 
گاز استان مازندران به منظور هماهنگی بيشتر بين واحدهای ستادی 
اين منطقه و ش��ركت گاز در س��الن كنفرانس گاز مازندران برگزار 
ش��د.مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز در اين جلس��ه با اش��اره به 
آمادگی كامل منطقه برای فصل سرما اظهار كرد: در فصل تابستان 
تمام اقدامات تعميراتی در تاسيس��ات و همچنين پيگرانی خطوط 

لول��ه گاز جهت آمادگی كامل منطقه 9 برای ورود به فصل س��رما 
انجام شده است.وی در ادامه خواستار برگزاری مانوری در خصوص 

ش��يرهای خودكار با موضوع بسته شدن شير CGS ها به منظور 
آمادگی در مواقع بحران ش��د و افزود:  هماهنگی واحدهای ستادی 
منطقه 9 و شركت گاز مازندران جهت انتقال پايدار، ايمن و پاک گاز 
طبيعی و عملكرد و بهتر در توزيع گاز از اهداف تشكيل اين جلسه 
است.احمدپور مديرعامل شركت گاز مازندران نيز در ادامه اين جلسه 
با اشاره به اهميت حفظ گاز شبكه های خانگی در تمام فصول سال، 
به همكاری متقابل واحدها جهت پايداری گاز در اس��تان مازندران 
نيز اعالم آمادگی كرد.الزم به ذكر اس��ت، در پايان جلسه مقرر شد 
تا جلسات هماهنگی و هم انديشی به صورت ماهانه در شركت گاز 

استان مازندران و منطقه 9 عمليات انتقال گاز برگزار شود.

معاون نظارت و پایش كل محيط زیست آذربایجان شرقی:

پتروشیمیوپاالیشگاهتبریزذاتاصنایعآالیندههستند

سازمان صنعت و معدن، ورود كند

هشدار آتش نشاني در خصوص فروش تجهيزات بي كيفيت بخاري در كارگاه هاي اطراف اصفهان

توليد بيش از 18 هزار گيگاوات ساعت برق در شش ماهه نخست سال 97 در خوزستان

از بازنشستگان شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اروميه تجليل بعمل آمد 

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر منطقه 9 عمليات انتقال گاز با مدیرعامل شركت گاز استان مازندران

بندرعبـاس – خبرنگار فرصت امروز- عضو هيات رييس��ه 
ات��اق بازرگانی بندرعباس گفت: عم��ل به تعهدنامه ارزی عمال به 
لحاظ كارشناس��ی غيرممكن است .به گزارش روابط عمومی اتاق 
بازرگانی بندرعباس، حس��ن روحانی در بيست و دومين نشست 
ش��ورای گفتگو دولت و بخ��ش خصوصی اظهار داش��ت: الزام به 
فروش در سامانه نيما سد و مانعی برای صادرات غيرنفتی به وجود 
آورده است. وی افزود: با توجه به تحريم های پيش رو ارسال وجه 

ب��ه بانك های ايرانی فقط در ش��رايط خاص و كش��ورهای خاص 
عملی اس��ت و اكثر بانك های كشورهای ديگر به دليل تحريم از 
حواله وجوه مربوط به معامالت با ايران اجتناب می كنند. روحانی 
ادامه داد: س��امانه نيما نرخ ارز جديد ديگری را به اقتصاد كش��ور 
تحميل می كند اما عرض جاری در اقتصادی كشور فقط بايد يك 
نرخ واحد داش��ته باش��د تا محيط تجاری عاری از هرگونه رانت و 
تفاوت و تبعيض باش��د. رييس كميسيون صادرات و واردات اتاق 

بازرگانی بندرعباس در بخش ديگری از سخنان خود بيان داشت: 
در بخش كشاورزی مراودات بايد به صورت ريالی باشد و به صورت 
ريالی نيز بازگردد كه متاس��فانه در سامانه نيما لحاظ نشده است.
وی با بيان اينكه تعهدنامه ارزی بايد برای محصوالت كش��اورزی 
بزداشته شود، تصريح كرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات آن هم 
در مدت س��ه م��اه برای محصوالت كش��اورزی و بالطبع صادرات 

غيرنفتی غيرممكن است.

 كرمانشاه – منير دشتی : رئيس اتاق بازرگانی استان كرمانشاه 
با اشاره به پای كار بودن سه سرمايه گذاری برای تله كابين كرمانشاه، 
گفت: ظرف يك تا دو هفته آينده سرمايه گذاری تله كابين را تعيين 
تكليف می كنيم.كيوان كاش��فی با اشاره به تاكيد استاندار مبنی بر 
اجرای پروژه تله كابين كرمانش��اه توس��ط بخش خصوصی، افزود: 
اين تاكيد بسيار منطقی اس��ت، زيرا اگر قرار بود اين پروژه توسط 
ش��هرداری و سازمان همياری ش��هرداری ها اجرا شود تاكنون اجرا 
ش��ده بود، اما اكنون چند سال است كه بالتكليف مانده است. وی 
اف��زود: اگر بخ��ش خصوصی برای اجرای اين ط��رح پای كار بيايد 

ه��م در زمان كوتاه تری اجرا می ش��ود، هم س��رمايه گذار از عوايد 
اي��ن ط��رح بهره مند می ش��ود و هم در نهايت تجهي��زات جديد و 
مدرنی نصيب كرمانش��اه خواهد ش��د.  رئيس اتاق بازرگانی استان 
كرمانش��اه با اشاره به لزوم توجيه دار شدن اين سرمايه گذاری برای 
بخش خصوصی، خاطرنشان كرد: طرح قديمی تله كابين كرمانشاه 
توجيه اقتصادی ندارد، اما طرح جديدی كه توسط مشاور  ارائه شده 
مقداری توجيه دارتر است، اما هنوز هم در توجيه آن با كارشناسان 
ما اختالف نظر وجود دارد. به گفته كاش��فی، طرح تله كابين برای 
توجيه دار ش��دن نيازمند تغييراتی اس��ت كه بايد ظرفيت و ميزان 

درآمد حاصل از آن مش��خص ش��ود. وی خاطرنشان كرد: به عالوه 
برای سرمايه گذار ميزان تسهيالتی كه به اين پروژه تعلق می گيرد، 
كش��ش بازار و چند ش��اخص ديگر نيز مهم است كه بايد به دقت 
بررس��ی ش��ود. رئيس اتاق بازرگانی استان كرمانشاه دليل طوالنی 
شدن پروسه بررسی تله كابين توسط سرمايه گذاران را بررسی اين 
موارد دانست تا به جواب همه سوال هايشان برسند.كاشفی با بيان 
اينكه اكنون يك گروه سرمايه گذاری و دو سرمايه گذار مستقل برای 
اجرای تله كابين كرمانش��اه پای كار هستند، افزود: اميدواريم ظرف 

يك يا دو هفته آينده نتيجه بررسی سرمايه گذاران مشخص شود.

عضو هيات ریيسه اتاق بازرگانی بندرعباس :

عمل به تعهدنامه ارزی برای صادركنندگان عمال غيرممکن است

رئيس اتاق بازرگانی كرمانشاه:

ظرف یک تا دو هفته آینده تکليف سرمایه گذار »تله كابين« را مشخص می كنيم

ارایه خدمات فرهنگی درحوزه كتاب درغرفه اداره كل كتابخانه های 
عمومی گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز-  رضا قوانلو از اجرای برنامه های فرهنگی درغرفه كتابخانه 
های گلس��تان درنمايشگاه بزرگ كتاب گلس��تان خبرداد.به گزارش روابط عمومی كتابخانه های 
عمومی گلستان، هرسال پاييز گلستان شاهد برپايی نمايشگاه بزرگ كتاب است.مديركل كتابخانه 
های عمومی اس��تان گلستان به مناس��بت افتتاح دوازدهمين نمايشگاه كتاب از خدمات فرهنگی 
درحوزه كتابداری خبرداد. رضا قوانلو دراين زمينه گفت: اداره كل كتابخانه های عمومی استان باايجاد 
غرفه به خدمات رسانی به شهروندان گلستانی می پردازد. قوانلو درادامه افزود: عضويت رايگان، معرفی 
كتاب،مسابقات كتابخوانی، نقد كتاب، ارايه سيرمطالعاتی توسط مشاوران كتاب، امضای تفاهم نامه 
همكاری با برخی دستگاه های فرهنگی دراستان، توزيع رايگان مجالت ونشريات تاريخ گذشته و...از جمله خدماتی است كه درغرفه 

اداره كل كتابخانه های عمومی استان به شهروندان داده خواهد شد.

مدیركل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم : 
طی ایام اربعين حسينی)ع( ، افزون بر یکهزارو 40 دستگاه ناوگان عمومی 

حمل مسافر از قم به مناطق مرزی با عراق اعزام شده اند
قم – خبرنگار فرصت امروز- مدير كل راهداری وحمل ونقل جاده ای اس��تان قم در تكميل 
خبر فوق اضافه كرد : از مجموع يكهزارو 41 دستگاه ناوگان اعزامی به مناطق مرزی باعراق ، پانصد و 
95 دستگاه با ظرفيت كامل و چهارصدو 4۶دستگاه ديگر به صورت يك سر خالی ، جهت مراجعت 
زائران اختصاص يافت . به گزارش روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم ، 
ابوالفضل جمالی  ادامه داد : بالغ بر نهصدو 90 دستگاه از خودروهای اعزامی به نواحی مرزی عراق به 
ناوگان اتوبوسرانی جاده ای و افزون بر يكصد و 40 دستگاه نيز به ناوگان مينی بوس رانی اختصاص 
داش��ته است . جمالی تعداد ناوگان اعزامی به مرز مهران را بالغ هفتصد و15 دستگاه برآورد كرد و 
افزود : مرز شلمچه با حجم اعزامی افزون بر دويست و 90 دستگاه و مرز چزابه با حجم اعزامی افزون بر 13 دستگاه  ، دارای رتبه 
های دوم وسوم ميزان ناوگان جاده ای اعزامی به مناطق مرزی بوده اند .وی تعداد اتوبوسهای اعزامی از قم به مرزهای بين المللی 
)نجف ، كربال ( را 17 دستگاه عنوان كرد و توضيح داد : اجرای طرح ساماندهی سفرهای اربعين از نخستين روز آبانماه سالجاری آغاز 
و تاپايان سيزدهمين روز ازهمين ماه به طول انجاميده است . مديركل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم دربخش ديگری 
از اين بيا ناتش به احجام تردد ) برحسب معادل سواری ( در سطح محورهای مواصالتی استان طی ايام اربعين ) يكم تا سيزدهم 
آبان ( پرداخت و اظهار داشت : جمع كل تجمعی ورودی های استان در ايام اربعين افزون بردوميليون و 270 هزار دستگاه خودرو 
)معادل سواری ( بوده است . وی تصريح كرد : ازمجموع ياد شده افزون بر يك ميليون و 850 هزار دستگاه خودرو ) معادل سواری( 

جمع تجمعی ورودی های به شهر قم را به خود اختصاص داده است . 

110 كيلوگرم موادمخدر در استان گلستان كشف شد 
گرگان – خبرنگار فرصت امروز- جانشين فرمانده انتظامی استان گلستان از كشف 110 كيلوگرم موادمخدر در يك عمليات 
موفقيت آميز پليسی در گرگان خبر داد.سرهنگ مسعود فروزان اظهار داشت: ماموران مبارزه با موادمخدر پس از يك سری اقدامات 
تخصصی و اشراف اطالعاتی موفق به شناسايی يكی از قاچاقچيان در شهرستان گرگان شدند.وی افزود: پس از هماهنگی با مقام 
قضائی و در بازرسی از منزل اين قاچاقچی، 110 كيلوگرم انواع موادمخدر كشف شد.جانشين فرمانده انتظامی استان گلستان تصريح 

كرد: در اين عمليات يك نفر دستگير و با تشكيل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحويل مراجع قضائی شد.

حضور متفاوت سازمان مدیریت پسماند و مشاركت دانش آموزان در 
راهپيمایی سيزده آبان سمنان 

سمنان- زیاری: مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری سمنان از 
حضور متفاوت اين سازمان در راهپيمايی باشكوه 13 آبان خبرداد.  حميدرضا 
پيوندی  گفت:سازمان مديريت پسماند با پرپايی ايستگاه صلواتی و طرح جمع 
آوری كاغذها نسبت به سالهای گذشته به شيوه متفاوت در راهپيمايی سيزده 
آبان حضور يافت. وی درادامه افزود :رفت وروب مسير راهپيمايی در سه نوبت 
با حضور 40 پاكبان از ساعت 5صبح آغاز تا ساعت 13 پايان يافت و جاگذاری 
10 عدد س��طل زباله درمس��ير و شستشو وگندزدايی سطل های زباله در مسير راهپيمايی و جمع آوری دو سرويس دپو پسماند 
بالصاحب از آن منطقه از ديگر اقدامات س��ازمان مديريت پس��ماند می باشد. پيوندی درخصوص اقدامات فرهنگی_آموزشی اين 
سازمان در راهپيمايی سيزده آبان اينگونه بيان داشت: سازمان مديريت پسماند با برپايی ايستگاه صلواتی در مسير راهپيمای ميزبان 
همشهريان غيور و دانش آموزان فهيم شهرسمنان وشهردار محترم شهرسمنان و مسيولين شهری وشهرداری سمنان بود كه دراين 
ايستگاه بجهت تحقق شعار حذف كيسه پالستيكی و حفظ محيط زيست ،1500 عدد كيسه نان ،1000عدد كيسه زباله مخصوص 
خودرو و 1500كيسه كفش نمازگزار بصورت رايگان توزيع شد.اين مقام مسئول عنوان كرد:از ديگر اقدامات آموزشی فرهنگی اين 
سازمان در راهپيمايی سيزده آبان ، مشاركت دانش آموزان در تحويل كاغذها به محل جمع آوری كاغذها در ايستگاه و اهداء 43عدد 
جايزه به فعاالن همياران طبيعت بود. مديرعامل سازمان مديريت پسماند در پايان  باقدردانی از مشاركت دانش آموزان و همشهريان 
سمنانی خاطر نشان كرد:با توجه به اهمييت تفكيك زباله از مبداء يازده غرفه بازيافت در سطح شهر سمنان فعال می باشند كه اميد 
است با تفكيك زباله از مبداء و تحويل پسماند خشك به غرفه های بازيافت اين مشاركت وهمكاری كه در روزسيزده آبان مشاهده 

شد، بيش از پيش ازسوی دانش آموزان وشهروندان در طول سال همچنان ادامه داشته باشد.

اصالح و بازسازی شبکه توزیع وانشعابات آب شهر شهباز استان مركزی
اراک – خبرنگار فرصت امروز- در راستای نوسازی و بهسازی شبكه های توزيع آب در شهرها و جلوگيری از هدر رفت آب  
در اثر فرسودگی شبكه امورآب وفاضالب شهرستان شازند اقدام به اصالح 400 متر از شبكه توزيع  وتعداد 30 فقره از انشعابات آب  
شهر شهباز نمود.مهندس رضا عليخانی مدير امور آب وفاضالب شهرستان شازند گفت:  با توجه به فرسودگی شبكه آبرسانی شهر 
شهباز و لزوم اجرای طرح مديريت مصرف آب به عنوان يكی از راهكارهای اساسی برای جلوگيری از تلفات وهدر روی آب ، اجرای 
عمليات اصالح شبكه و انشعابات آب شهر شهباز در دستور كار امور آب وفاضالب شهرستان شازند قرار گرفت و تاكنون  400 متر 
از شبكه و 30 فقره از انشعابات آب اين شهر اصالح و بازسازی شد.وی خاطر نشان كرد: انجام اين عمليات توسط پرسنل اداره بهره 
برداری آب ش��ازند به صورت امانی صورت پذيرفت و برای تكمبل پروژه اصالح و بازس��ازی مابقی شبكه آبرسانی اين شهر نياز به 
اعتبارات الزم و پيمانكارمی باشد .عليخانی در پايان تصريح كرد : همچنين در پی دستور مدير عامل شركت آب وفاضالب استان 
مركزی مبنی بر وصل شبكه آب محله هفته به محله بازنه  شهر شهباز برای  برطرف نمودن كمبود آب محله بازنه انجام عمليات 

اتصال وسه راه گيری از شبكه آبرسانی اين منطقه توسط امور آب وفاضالب شهرستان شازند به مرحله اجرا در آمد.  

دومين جلسه انجمن كتابخانه های شهرستان شهریار درسال 97 برگزار شد
شهریار- خبرنگار فرصت امروز-دومين جلسه انجمن كتابخانه های شهرستان 
ش��هريار درس��ال 97 باحضور حجت االسالم  موسی س��المی امام جمعه شهرستان 
شهريار، رئيس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شهريار، طاهری فرماندار شهرستان 
شهريار، فرنياپور معاون سياسی انتظامی فرمانداری شهرستان شهريار،  نيكنام مديركل 
نهادكتابخانه های استان تهران و اعضای انجمن كتابحانه ها در سالن جلسات فرمانداری 
شهرستان شهريار برگزارشد.رئيس انجمن كتابخانه های شهرستان شهريار در ارتباط با 
كتاب و كتابخوانی و اهميت  مطالعه اشاره و به جديت مسئولين در اين حوزه تاكيد نمودند .نيكنام مدير كل امور كتابخانه های استان 
تهران باتشكر از گزارش جامع وضعيت كتابخانه ها به منابع درآمدی از نيم درصد سهم كتابخانه ها اشاره و استيجاری بودن بعضی از 
كتابخانه ها را از مشكالت كتابخانه ها برشمرد.امام جمعه شهرستان شهريار ومهمان ويژه اين جلسه ضمن عرض نسليت اربعين حسينی و 
تشكر از دغدغه مسئولين نسبت به مقوله فرهنگ افزود: كار فرهنگی مقدس است و حد و مرز ندارد  و افزودن به كتابحانه ها را می توان با 
كمك خيرين پيگيری وعملياتی نمود و بايستی تالش در گسترش فضاهای فرهنگی را همواره در دستور كار داشته باشيم.وی خاطر نشان 
كرد: حجت االسالم سالمی نيز با توجه به نزديك شدن به هفته كتاب درخطبه های نماز جمعه به اهميت كتاب و كتابخوانی خواهند 
پرداخت .ازمصوبات اين جلسه می توان به مشخص شدن اعضای حقيقی و ساخت سه باب كتابخانه درشهرهای شهرستان شهريار نام برد.

رزمایش بکار گيری مولد های برق اضطراری با موفقيت انجام شد
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- رييس گروه مديريت بحران شركت توزيع برق ايالم از برگزاری موفق رزمايش بكارگيری مولد 
های اضطراری برق در نقاط حساس استان خبر داد. خالد جليليان افزود:اين رزمايش به مناسبت گراميداشت هفته پدافند غير 
عامل و با هدف باالبردن توان اجرايی نقاط حساس استان در هنگام بحران به مدت نيم ساعت و در سطح امور 15 گانه توزيع برق 
انجام گرفت. جليليان تصريح كرد: از ابتدای سال تا كنون ساختمان اداری تمامی امور شركت توزيع برق در شهرستان ها و بخش 
های تابعه مجهز به ديزل ژنراتور هستند كه ميتوانند در شرايط بحران، برق خودرا از طريق اين مولد ها تامين نمايند. جليليان در 
پايان از اهتمام ويژه مديرعامل و معاون بهره برداری و ديسپاچينگ اين شركت در خصوص خريد مولد های اضطراری تقدير كرد.

شنبه
19 آبان 1397

شماره 1196



مترجم: مریم اميری خواه

وقتی برای بقيه تعريف می كنم كه من و همس��رم كتاب 
داس��تانی را با هم نوش��ته ايم، اولين واكن��ش مردم تقريباً 
يكسان اس��ت: »هنوز متأهلی؟« تصور كار كردن با همسر 
برای بس��ياری وحشتناک است، اما ما عاشق اين همكاری 
بوديم. كار كردن روی اين داستان سه سال طول كشيد و 
هرچند در طول اين مدت جر و بحث هايی با هم داشتيم، 
به حفظ انگيزه و تمركز يكديگر كمك كرديم و س��رانجام 
موفق ش��ديم، كتاب مان را ماه گذشته چاپ كنيم. اگر ما 
توانس��ته ايم از اين همكاری مش��ترک نتيجه بگيريم، فكر 
می كنم كه بس��ياری از كارآفرينان هم می توانند همكاری 
لذت بخش و مثمرثمری با نزديكان ش��ان داش��ته باش��ند. 
مسير بلندپروازی و رسيدن به خواسته ها و آرزوها طوالنی 
و پرفراز و نش��يب اس��ت، فكر نمی كنيد كه بهتر باشد در 
ط��ول اين مس��ير از پش��تيبانی و دلگرم��ی نزديكان مان 

برخوردار شويم؟
اينجا بود برايم س��وال ايجاد شد كه: چند نفر با دوستان 
و خانواده شان كار می كنند و از اين همكاری چه نتيجه ای 
Su -  یی گيرند؟ برای يافتن پاسخ يك نظرسنجی توسط
ب��ا    Entrepreneur و   veyMonkey Audience
مش��اركت 1007 نفر از سراسر آمريكا انجام شد؛ نخستين 
نتيج��ه مهم اين بود كه اين قبيل همكاری های مش��ترک 
بس��يار متداول است. 78درصد ش��ركت كنندگان در اين 
تحقي��ق اظهار داش��تند كه با يكی از دوس��تان صميمی، 

اعضای خانواده يا فرد نزديك ديگری همكاری دارند.
در ادامه نتايج ديگر اين نظرسنجی را بيان می كنيم.

1ـ اكثر افراد با دوستان نزدیک خود شراكت دارند
۶7درص��د از ش��ركت كنندگانی كه با يك��ی از نزديكان 
خود همكاری داش��تند، بيان كردند كه با دوست صميمی 
خود كار می كنند. البت��ه اين نتيجه چندان هم تعجب آور 

نيست، چون تعداد دوستان اكثر ما بيشتر از تعداد اعضای 
خانواده مان است. به عالوه ريسك شراكت با دوست كمتر 
از همكاری با خانواده اس��ت؛ ش��كی نيست كه نابود شدن 
يك دوس��تی ناراحت كننده است، اما به اندازه آشفتگی در 
خانواده يا از هم پاشيدن زندگی زناشويی مخرب نيست. از 
ميان افرادی كه با خانواده شان همكاری داشتند، 24درصد 
والدين، 23درص��د خواهر يا برادر، 19درصد يكی ديگر از 
اعضای خانواده و 8درصد فرزند خود را به عنوان ش��ريك 

كاری انتخاب كرده بودند.
2ـ اكثر شركت كنندگان در تحقيق از این همکاری 

نزدیک رضایت داشتند  
 درس��ت اس��ت كه كار كردن با نزديكان بدون اضطراب 
و نگرانی نيس��ت، اما اكثريت قريب به اتفاق افرادی كه در 
اين نظرس��نجی ش��ركت كردند از اين همكاری صميمانه 
رضايت داش��تند: 87درصد از پاس��خ دهندگان گفتند كه 
اين همكاری نزديك تجربه مثبتی برای ش��ان بوده اس��ت 
و 41درص��د بيان داش��تند كه اي��ن ش��راكت رابطه بين 
آنه��ا را قوی تر هم كرده اس��ت. اين افراد راضی فهرس��ت 
بلندبااليی از مزايای اين ش��راكت و هم��كاری ارائه دادند 
ك��ه محبوب ترين آنها راحت بودن ب��ا يكديگر بود. اعتماد 
داش��تن به يكديگر نيز دومين دليل رضايت از ش��راكت با 
نزدي��كان ب��ود. در هر حال صادقانه باي��د بگوييم كه فقط 
43درص��د »بيش��تر در كن��ار ه��م ب��ودن« را مزيت اين 

همكاری به شمار آورده بودند.
3ـ معایب همکاری با نزدیکان

البته همه از اين ش��راكت خانوادگی يا دوس��تانه راضی 
نبودند. 14درصد از پاسخ دهندگان گفتند كه اين همكاری 
بين آنها فاصله انداخته است، 15درصد ديگر معتقد بودند 
كه اين ش��راكت آس��يبی دائمی و غيرقابل جب��ران را به 
رابطه ش��ان زده اس��ت و 8درصد گفتند كه كارشان را به 
دليل نزاع با دوس��ت نزديك يا وابس��تگان ترک كرده اند. 

همچنين اكثر ش��ركت كنندگان، صرف نظر از خوب يا بد 
بودن تجربه اين ش��راكت تاييد كردند كه اين همكاری با 
معايبی جدی همراه بوده است: 59درصد از درهم آميختن 
زندگی شخصی و شغلی شكايت داشتند و 5۶درصد نگران 
احتمال آس��يب ديدن رابطه ش��ان بودند. پاس��خ دهندگان 
معتق��د بودند ك��ه بدتري��ن و معذب كننده ترين وضعيت 
اين هم��كاری نزديك در حالت رابطه كارمند/ كارفرما رخ 
می دهد؛ بعد از آن هم اين تصميم گيری های مالی اس��ت 

كه شرايط ناخوشايندی را ايجاد می كند.
4ـ راهکارهای نتيجه گرفتن از همکاری با نزدیکان

روش های بس��ياری ب��رای نتيجه گرفت��ن از همكاری و 
ش��راكت با نزديكان وجود دارد كه در اين بخش به موارد 

مهم از نظر پاسخ دهندگان نظرسنجی اشاره می كنيم:
• تعريف دقيق و واضح مسئوليت ها و نقش ها: ۶8درصد

• فراهم ساختن زمينه برای انتقاد سازنده: ۶5درصد
• رازداری و احت��رام گذاش��تن ب��ه مس��ائل محرمان��ه: 

53درصد
• اختص��اص دادن زمانی خ��ارج از محل كار برای با هم 

بودن: 48درصد
• احترام گذاشتن به توافق های مالی: 34درصد

• استثنا قائل نشدن برای قوانين تعيين شده: 35درصد
• تعريف فرآيندی برای خروج: 24درصد.

در پايان بايد به باارزش ترين آماری كه از اين نظرسنجی 
به دس��ت آمده اش��اره كنيم: 72درصد ش��ركت كنندگان 
معتقد بودند كه همكاری با وابس��تگان، همس��ر يا دوست 
نزدي��ك به پيش��برد كارش��ان كم��ك كرده اس��ت. تمام 
كارآفرينان در جس��ت وجوی يافتن مزايايی برای پيشرفت 
و توسعه كسب و كارشان هستند، براساس اين نظرسنجی 
چنين مزيتی ممكن اس��ت بس��يار نزديك تر از آن چيزی 

باشد كه فكر می كنيم.
entrepreneur: منبع

راهکارهای همکاری موفقيت آميز با دوستان، خانواده و حتی همسر

رمز خوشبختی در زندگی: تعریف كردن نقش ها و مسئوليت ها

دوركاری و ضرورت حفظ ارتباط ميان كارمندان

امكان دوركاری از خانه و منعطف بودن س��اعات كار يكی از مطلوب ترين مزايای شغلی است كه احتماالً به 
راحتی می توانيد آن را در اختيار كاركنان تان قرار دهيد. با توجه به محبوبيت SaaS و پرطرفدار بودن مشاغل 
فنی كه به مهارت بااليی نياز دارند، دوركاری به جديدترين مزيت ش��غلی در ش��ركت های فنی سراسر جهان 
تبديل شده است. براساس پژوهش انجام شده توسط Gallup، تعداد كارمندانی كه در آمريكا دوركاری انجام 
 Telework می دهند، در بازه زمانی سال های 201۶ � 2012 چهار برابر شده است. مطالعه ديگری كه توسط
Survey انجام شده، بيانگر آن است كه 79درصد از كارمندان ماهر در سطح جهان دوركاری انجام داده اند يا 
دست كم بخشی از ساعات كاری خود را از خانه كار می كنند. هرچند دوركاری هنوز فراگير نشده است، اما اتخاذ 

اين رويه از سوی شركت های نوپا و غول های تكنولوژی گويای نكات بسياری است.
همچنين دوركاری مزايای متعددی دارد كه افزايش خيره كننده اين تغيير نوظهور را به خوبی توجيه می كند. 
دوركاری كارمندان را از س��پری كردن س��اعات طوالنی در راه بندان نجات می دهد و منعطف بودن ساعت كار 
اجازه می دهد كه زمان بيش��تری را به خانواده و مس��ائل غيرش��غلی اختصاص دهند. كارفرمايان نيز به لطف 
دوركاری می توانند در هزينه های باالس��ری صرفه جويی كنند و نيروی مناس��ب را از ميان انبوه افراد مستعد 
انتخاب كنند. در پژوهشی كه نيكوالس بلوم  استاد دانشگاه استنفورد انجام داد، تعداد بيشتری از كاركنان و 
كارفرمايان تاييد كردند كه دوركاری بهره وری را افزايش می دهد. جان كالم آن كه دوركاری يك موقعيت برد 
� برد است. البته دوركاری علی رغم برخوردار بودن از اين مزايای خارق العاده، بدون نقطه ضعف نيست؛ بعضی 
معايب دوركاری موجب شده است كه غول های تكنولوژی كه دوركاری را انتخاب كرده اند، با چالش های سختی 
دس��ت و پنجه نرم كنند. به خاطر بياوريد كه چگونه Yahoo! در سال 2013 از تمام كاركنانش خواست كه 
در سايت حاضر باشند. چند شركت معتبر ديگر، مانند Reddit و Best Buy نيز همين كار را انجام دادند. 
ض��روری ب��ودن اين حضور همگانی بيانگر فاجعه ای اس��ت كه در ارتباط با دوركاری به وجود آمده اس��ت. به 
طور كلی ش��ايع ترين مشكالت مربوط به شركت های گسترده ای كه كارمندانی از سراسر جهان دارند، به سه 
موضوع اصلی ارتباط، هماهنگی و فرهنگ محدود می شود. دو مورد از اين سه عامل، يعنی ارتباط و هماهنگی 
جدی ترين چالش ها را برای يك همكاری موثر به وجود می آورد. برای روش��ن تر ش��دن موضوع به يك مثال 
توجه كنيد: شركت بزرگی كه كارمندان آن در نقاط مختلف از طريق دوركاری فعاليت می كردند، كارگاهی را 
برپا كرد و ش��ركت كنندگان را در گروه های سه نفره تقسيم بندی كرد: به يكی از اعضای گروه تصويری نشان 
داده می شد و از او خواسته می شد كه آن را طی يك تماس تلفنی برای نفر دوم توصيف كند. نفر دوم بر پايه 
توصيفاتی كه شنيده بود، ايميلی را برای نفر سوم می فرستاد و در آن به او توضيح می داد كه چطور آن تصوير 
را دوباره بكشد. در پايان روز و هنگام ديدن نتايج صدايی به جز خنده از كل كارگاه شنيده نمی شد. اما فراموش 
نكنيد كه موضوع مورد بحث ما فقط به ارتباط تيمی مربوط نمی شود و همكاری از هر زاويه ای را دربرمی گيرد 
كه در اين بين ارتباط مهم ترين عامل محسوب می شود. در ادامه با سه راهكار ارزشمندی آشنا می شويد كه با 
بهره گيری از آنها می توانيد بازدهی رضايت بخشی را از حركت در ميان امواج خروشان همكاری از راه دور بگيريد. 

1ـ هر یک از كاركنان را در ارتباط با یک راهنما قرار دهيد
حتی در صورت در اختيار داش��تن ابزارهای موثر دوركاری مانند Slack، Skype و بسياری از نرم افزارهای 
ديگر، باز هم در مواقع ضروری شكافی در توانايی ارتباطی نيروهای دوركار وجود خواهد داشت. موقعيتی را در 
نظر بگيريد كه تعدادی از كاركنان در پايان يك پروژه با مشكل روبه رو شده اند و بايد با مقام تصميم گيرنده ای 
در شركت مشورت كنند، اما مناطق زمانی تفاوت دارد. اگر در چنين شرايطی نتوان تماس را به سرعت برقرار 

كرد، كاركنان نمی توانند پروژه را در موعد مقرر تحويل دهند و شركت در انجام اين پروژه شكست می خورد.
در موقعيت هايی از اين دس��ت اگر هر يك از نيروهای دوركار با يك راهنما در تماس باش��د، بالتكليفی و 
تاخير در كار كمتر می ش��ود. زمانی كه راهنمايی را مس��ئول نظارت بر پروژه ای می كنيد كه به نيروی دوركار 
سپرده ايد، كارمندتان می داند، در صورتی كه به مشكل برخورد كند، دقيقاً با چه كسی بايد تماس بگيرد و چه 
ساعتی بهترين زمان برای تماس گرفتن است. در چنين موقعيت هايی فرد راهنما و ناظر وظيفه دارد كه بر به 
روزرسانی ها و پيشرفت مستمر پروژه نظارت كند، شخصاً در مواقع لزوم دخالت كند و گوش به زنگ باشد تا 

چنانچه مشكلی پيش آمد، بتواند به سرعت پاسخگو باشد.
2ـ تماس تصویری و كنفرانس از راه دور را به فرهنگ سازمانی شركت، حتی شركت های 

كوچک تبدیل كنيد
در حالی كه شكی نيست كه كنفرانس از راه دور در بعضی موقعيت ها موثرترين راه برای ارتباط تيمی است و در 
بعضی شرايط راه های ارتباطی ديگر پاسخگو نخواهد بود، بسياری از شركت ها ترجيح می دهند كه از آسان ترين راه 
ارتباطی، مانند ارسال پيام در Slack استفاده كنند. به اين ترتيب فراموش می كنند كه استفاده از زبان بدن، فراز و 
فرود صدا، تغيير آهنگ گفتار و ديدن موضوع مورد بحث برای برقراری يك ارتباط موثر حياتی است.   همان طور 
كه در مثال مربوط به كارگاه ديديد، ايميل يا تماس تلفنی هيچ گاه برای توصيف مناس��ب و صحيح يك موضوع 
كافی نيست، بنابراين كاماًل منطقی است كه وقتی می خواهيد با بهترين دوست تان درباره ايده های مختلف صحبت 
كنيد، از تماس تصويری استفاده كنيد. در دنيای ديجيتال امروز تكنولوژی های بسياری برای شفاف سازی ارتباط 
در اختيار بشر قرار گرفته است. برای مثال يك شركت معتبر دوربين هوشمندی را ويژه ويدئوكنفرانس ابداع كرده 
است كه حس بودن در يك اتاق را در شركت كنندگانی القا می كند كه هر يك از نقطه ای از جهان در اين كنفرانس 
شركت كرده اند. با استفاده از اين دوربين و ابداعاتی از اين دست می توان كنفرانس های بزرگ را با موفقيت برگزار 
كرد؛ نرم افزارهای متداول تماس تصويری مانند Skype و Whatsapp نيز به همين اندازه برای واحدهای كوچك 
مفيدند. تماس تصويری به لطف نفوذ مستمر و گسترده اينترنت در سراسر جهان ديگر غيرممكن نيست. تماس 

تصويری را در فرهنگ سازمانی خود پرورش دهيد تا تمام كاركنان شركت به آن عادت كنند.
3ـ گفت وگوی تصادفی

بحث و گفت وگو برای تغيير الزم است. كاركنان نسل هزاره با بقيه نسل ها تفاوت دارند. نسل هزاره در حال 
حاضر بزرگترين نيروی كار و در نتيجه بزرگترين نيروی كار از راه دور اس��ت. چرا كه نه؟ نس��ل هزاره فرزند 
تكنولوژی ای اس��ت كه محرک تغيير در هنجارهای اجتماعی و فرهنگ كار در سراس��ر جهان اس��ت. ويژگی 
مشترک كاركنان نسل هزاره، صرف نظر از درک باالی تكنولوژی و مهارت در استفاده از آن، اين است كه فقط 
برای دريافت دستمزد كار نمی كنند و می خواهند برای شركتی كار كنند كه اهداف آن همسو با اهداف خودشان 
است و به تدريج در حال نزديك شدن به خواسته خود هستند. از اين نظر مشاركت مستمر در ايجاد ارزش های 
ش��ركت يكی از خواسته های اصلی نسل هزاره است. گفت وگوهای تصادفی فرصت مشاركت، آشنايی با ديگر 
همكاران و اش��اره كردن به مسائل پشت پرده را در اختيار اين كاركنان باانگيزه قرار می دهد.  اگر می خواهيد 
نتيجه خوبی از دوركاری بگيريد، بسيار مهم است كه هر از گاه جرقه اين نوع گفت وگو را بزنيد. درست است 
كه چون نمی توانيد يكديگر را رودررو ببينيد، به راه انداختن چنين گفت وگويی همواره آس��ان نيس��ت؛ با اين 
حال می توانيد از قبل اعالم كنيد كه قصد داريد با كاركنان جلس��ه داش��ته باشيد و هر نوع تغييری را كه الزم 
entrepreneur: است انجام دهيد تا تعداد شركت كنندگان را در اين جلسه مفيد به حداكثر برسانيد.  منبع
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مترجم: مریم اميری خواه
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