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وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ ارز خبر داد

اصالح نظام بانکی 
کلید خورد

فرص��ت امروز: وزیر جدید اقتصاد، اصالح نظام بانکی را نخس��تین اولویت  کاری خ��ود اعالم کرد و از آغاز این 
اصالحات در اولین روزهای حضور خود در وزارت اقتصاد خبر داد. فرهاد دژپس��ند شنبه ش��ب در استودیوی نگاه 
یک شبکه اول سیما با اشاره به اینکه اصالح نظام بانکی از هفته پیش آغاز شده است، گفت انتظار این است که 
براساس شرایط و عوامل بنیادین، نرخ ارز کاهش یابد. وزیر اقتصاد در اشاره به برنامه های دولت و وزارت اقتصاد...

گزارش اکونومیست از رتبه بندی 140 شهر جهان براساس شاخص کیفیت زندگی

تهران یکصد و بیست و هشتمین شهر دنیا
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توسط علی سرزعیم انجام شد

مطالعه موردی ادعاهاي ارزي حسین راغفر

hoosiers 10 نکته مدیریتی فیلم
100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای موفقیت
توصیه هایی برای بازیابی کسب وکارهای کوچک

اجزای طرح بازاریابی ویژه یک استراتژی نفوذ
بازاریابی و تعامل با مشتریان به سبک جدید

تغییر ذهن ها در بازسازی جایگاه برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اریک اشمیت پتانسیل های 
اتریوم را بسیار باال می داند

3
عضو ناظـر مجلس در شـورای رقابت معتقد اسـت که قیمت 

خودرو به زودی متعال می شود. ولی ملکی، سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در...

 برنامه وزارت صنعت
برای کاهش قیمت خودرو

یادداشت

 هویت از دست رفته
شهرها

هویت از دست رفته شهرها

نه چن����دان  روزگ����اری 
دور تصوی��ر ذهن��ی ک��ه از 
ذهن  در  کش��ور  ش��هرهای 
ش��هروندان رق��م می خورد، 
تصوی��ری بود که حس تعلق 
خاط��ر را با خود ب��ه همراه 
داش��ت. اما ام��روز محصول 
فراموش��ی مؤلفه های هویتی 
و فراموش��ی آنها در طراحی 
شهرهایی  ش��هری،  سیمای 
ک��ه  اس��ت  تیرآهن مح��ور 
س��اختمان های  متأس��فانه 
نی��ز نمی تواند  ساخته ش��ده 
آرام��ش و آس��ایش را برای 

مردم به همراه داشته باشد.
در نگاهی کلی می توان هم 
عامل محیط را در شکل دهی 
به ش��هر مؤثر دانس��ت و هم 
عام��ل انس��انی را. توجه به 
محیط از آن جنبه مهم است 
که تأمین امنیت و آس��ایش 
م��ردم جامع��ه ب��ه عن��وان 
ش��هروندان بسیار مهم است 
و  می توان��د عن��وان یکی از 
عوامل ش��کل دهنده سیمای 
ش��هر به عنوان پاسخ به نیاز 

مردم مطرح باشد.
ادامه در همین صفحه

طاهره نصر
رئیس گروه تخصصی معماری سازمان 

نظام مهندسی ساختمان کشور
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ادامه از همین صفحه
در طول چندین دهه که بُعد انس��انی در برنامه ریزی شهری نادیده گرفته شده، مردم با 
اینکه همچنان فضاهای شهری را به گستردگی مورد استفاده قرار می دهند هر روز بیش از 
پیش بازخوردهای ضعیف می بینند که از آن جمله می توان فضای محدود، موانع، آلودگی 
صوتی، آلودگی هوا، خطر تصادف و به طور کلی موقعیت های نامطلوب برای شهروندان را 
برشمرد. روش های توسعه نامطلوب شهری کارکردهای اجتماعی و فرهنگی فضاهی شهری را 
به محاصره درآورده است و کارکردهای سنتی فضای شهر به عنوان محل مالقات و تبادل آرای 

اجتماعی شهروندان کاهش یافته، مورد تهدید قرار گرفته و یا حذف شده است.
از سوی دیگر، توسعه س��ریع شهرهای امروز کشور، باعث پراکندگی عناصر شهر در 
سازمان شهر شده است. فقدان سیاست های صحیح توسعه کاربری های شهری موجب 
گسیختگی استخوان بندی اصلی شهرها ش��ده و متأسفانه شهرها از انسجام ساختاری 
برخوردار نیستند. اگرچه امروزه از توسعه های شهری گریزی نیست و به ناچار باید مثل 
دیگر نقاط جهان پیش��رفت و توسعه شهری داشت، اما مشکل از جایی شروع می شود 
که در شهرسازی امروز کشور، توسعه شهری همه جانبه فراموش شده است؛ به گونه ای 
که توسعه ای نامتوازن از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ساخت و ساز شهری در 

شهرها گسترش یافته است.
ش��اید بتوان »پایداری« در توس��عه را مفهومی دانس��ت که باید با تأکید بیش��تر در 
شهرسازی امروز کشور مدنظر قرار گیرد. در تعریف توسعه پایدار شهری بر لزوم توجه 
به بهبود کیفیت زندگی در یک ش��هر که ش��امل اجزای اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، 
سیاس��ی، زیست محیطی بدون تحمیل مشکالت به نس��ل های آینده است تأکید شده 
اس��ت؛ مش��کالتی که منجر ب��ه کاهش س��رمایه طبیعی و افزای��ش بدهی های محلی 
می شود. توسعه پایدار، پارادایمی الهام بخش است که طی ۲۵ سال گذشته حکومت ها، 
سازمان های تجاری و شهروندان نیز آن را به عنوان یک اصل راهنما پذیرفته اند و برای 
رس��یدن به اهداف مورد نظر و س��نجش آن راهکارهایی اندیش��یده اند. موضوع توسعه 
پایدار ش��هری از جمله مباحث مهم در شهرس��ازی معاصر است که بخش عمده ای از 
ادبیات علمی توس��عه ش��هری و نیز سیاس��ت ها، برنامه ها و طرح ها را به خود معطوف 
س��اخته است. برای دستیابی به توس��عه پایدار در بافت های شهری توجه به مؤلفه های 
کالبدی ش��هری، هویت شهری و استفاده بهینه و مناسب از این ویژگی ها، می تواند به 
عنوان ابزار مناس��ب و قابل درک مدنظر قرار گیرن��د. مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی که جنبه کیفی دارند، مؤلفه های کالبدی می توانند جنبه عینی داشته و 
به صورت فیزیکی، جایگاه و نقش خود را به نمایش گذارند. مبحث مؤلفه های کالبدی 
توس��عه پایدار شهری دسترسی ها، عملکردها، فرم و ش��کل ساخت و سازها مد نظر قرار 
گرفته اند که شامل ارتقای سیستم دسترسی، استفاده از کاربری مختلط، فشرده سازی 
و تمرکز کاربری ها و افزایش میزان کارایی، فرم و عملکرد بافت- بوم شناختی- خوانایی 

و ایجاد هویت است.
در ش��هرها، مفاهیم پایداری و توس��عه پایدار ش��هری بر پایه طرف��داری از منطق و 
ابعاد اکولوژی، اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگ��ی و فضایی و نیز تقابل این ابعاد 
اس��ت. هرچند همواره به مزایای زیس��ت محیطی و اجتماعی پایداری توجه شده است 
اما جنبه های س��ودآوری اقتصادی کمتر مورد توجه واقع ش��ده اس��ت. بر این اس��اس 
بررس��ی و تبیین نظریه های ش��هر پایدار و توسعه پایدار ش��هری در فرآیند بازآفرینی، 
نوس��ازی و بهسازی شهری نیز الزم و ضروری اس��ت. مفهوم شهر پایدار، شهری است 
که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت 
آن تا حد امکان و پذیرش سیاس��ت های مفی��د در درازمدت، قادر به ادامه حیات خود 
باش��د، بنابراین می توان گفت که بهس��ازی و نوس��ازی و حیات بخشی با هدف توسعه 
پایدار هماهنگی فراوانی دارد و اقدامات نوس��ازی و بهس��ازی ش��هری به دنبال تحقق 
توس��عه پایدار شهری است. می توان گفت ایده پایداری، مفهومی است که چهار مؤلفه 

زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را توأمان مورد توجه قرار می دهد.
اما متأس��فانه ناهنجاری های س��یمای ش��هرها و همچنی��ن ناهنجاری ها و معضالت 

س��کونت در شهرها و عدم توجه به روانشناس��ی محیطی در طراحی های صورت گرفته 
حاکی از عدم توجه به توسعه مطلوب شهرها و نیز عدم توجه به توسعه پایدار شهرهای 
کش��ور اس��ت. بر طبق قانون تش��کیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب ش��هرداران مصوب س��ال ۱۳۷۵ ارتباط با تحقق پذیری برنامه های توسعه شهر 
در راس��تای تحقق اس��ناد توسعه ش��هری مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. همچنین از 
مس��ئولیت های ش��ورای شهر برنامه های ش��هری و توسعه ش��هری، مدیریت شهری و 
زمینه های جذب درآمدهای پایدار شهری، حقوق مدنی و جلب مشارکت اقشار مختلف 
و توجه به حقوق شهروندی عنوان شده است. اما آیا به راستی تا چه حد در توسعه های 

امروز شهری به مردم و حقوق شهروندی آنها اهمیت داده می شود؟
باید تالش کرد که اخالق در امور شهرس��ازی مورد توجه بیش��تری قرار گیرد، اما در 
این میان ذکر این نکته مهم است و اینکه آیا با تخلفاتی که تأثیری نامطلوب بر سیمای 
ش��هر می گذارند هم برخورد می ش��ود؟ و اگر برخورد می شود فقط در پرداخت مبالغی 
به عنوان جریمه است؟ با تخلفاتی همچون فروش تراکم و شهرفروشی، یا از بین بردن 
هویت کالبدی ش��هر چگونه برخورد می شود که متأس��فانه علت را باید در مجوزهایی 
دانست که صادر می شود و هر روز سیمایی را برای شهرها رقم می زند که متأسفانه به 

دور از هویت واقعی خود است.
ش��اید بتوان س��اده ترین حق مردم و ش��هروندان را از زندگی، دوری از آلودگی های 
شهری دانس��ت، اما آیا تدبیری برای چگونگی قرارگیری س��اختمان و چگونگی تدبیر 
برای ارتفاع س��اختمان که از مس��ائلی است که ارتباط مس��تقیم با مؤلفه های طبیعی 
هویتی هر شهر دارد اندیشیده می شود یا همه چیز قربانی مسائل اقتصادی شده است؟ 
و این خود مس��أله ای است که متأسفانه حقوق شهروندی را نیز خدشه دار کرده است. 
قابل ذکر اس��ت که معماران سّنتی شهرها را براساس »رون شهری« بنا می کردند و به 
تمام مؤلفه های هویت طبیعی و در واقع به بوم و اقلیم منطقه توجه می کردند. این در 
حالی اس��ت که امروزه فقط توجه به س��اخت و ساز در شهرها مد نظر است و نه توجه 
به بوم و بستر و اقلیم منطقه و همین موجب شده که چهره تمام شهرها یکسان باشد.

همان گونه که ذکر ش��د ش��هرها و س��اختمان های آن باید آرامش و آسایش را برای 
مردم به همراه داشته باشد.

ش��اید بتوان اهدافی را که در ش��هرهای امروز باید به آن دس��ت یافت، ایجاد محیط 
زیس��ت بهتر برای مردم )به گونه ای که با ایجاد کارایی بیش��تر و ایجاد برابری و عدالت 
اجتماعی برای مردم همراه باش��د(؛ توس��عه همه جانبه ش��هر )به گونه ای که از منظر 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی مدنظر باشد(؛ توجه به ارتقای عملکرد و زیبایی 
در ساخت وساز )که البته با توجه به محیط مناسب شهروندان برای سکونت و همچنین 
توجه به هویت معماری و شهرس��ازی اصیل ایرانی همراه باش��د(؛ توجه به برنامه ریزی 
شهری )به گونه ای که ایجاد تعادل در نحوه استفاده از زمین  شهری را به همراه داشته 
باش��د( و توجه به ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین )به گونه ای که در تفکیک و 

احداث ساختمان ها نیز مسائل انسانی مدنظر قرار گیرد(، دانست.
بنابراین با توجه به موارد مذکور جایگاه توجه به »مهندس��ی ارزشی« در شهرسازی 

مشهود است. چراکه آینده ساخت وسازهاست که سیمای شهرها را رقم می زند.
ارتقای کیفی س��یمای ش��هرها فقط توجه به آینده ساخت وسازها نیست. در ماده ۲ 
قانون نظام مهندس��ی و کنترل س��اختمان به حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از 
ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و همچنین رشد و اعتالی 
مهندس��ی در کش��ور به صورت آش��کار، اشاره ش��ده است. در این راس��تا دستیابی به 
چشم انداز شهرهای زنده، امن، پایدار و سالم و به طور کلی افزایش توجه به بُعد انسانی 
شهرس��ازی و نیز هویت به عنوان مؤلفه ای قابل توجه در س��یمای شهر، بیانگر تقاضای 
روشن و قوی برای کیفیت شهری بهتر است. متأسفانه سرمایه گذاری برای بعد انسانی 
در شهرسازی امروز کش��ور در قیاس با سرمایه گذاری های اجتماعی و اقتصادی بسیار 
پایین است. به امید روزی که بتوان سیمای شهرهای کشور را واجد هویت دانست و به 

امید روزی که بُعد انسانی در شهرسازی کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی اعالم کرد

آخرین تصمیمات کمیته مدیریت مصرف بنزین
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت کمیته مدیریت مصرف سوخت درخصوص افزایش قیمت بنزین 
تصمیمی نگرفته و در حدی که مردم بنزین نیاز داش��ته باش��ند بدون اینکه بخواهیم مبلغ بیش��تر از جیب آنها 

برداریم به هر فرد سوخت تعلق می گیرد اما بیش از حد معمول باید بهایش پرداخته شود.
علی بختیار در گفت وگو با ایس��نا، درباره آخرین تصمیمات کمیسیون انرژی در زمینه مدیریت مصرف سوخت 
بیان کرد: کمیته ای که دو هفته پیش در کمیس��یون انرژی به منظور بررس��ی نحوه مدیریت مصرف س��وخت و 
جلوگیری از قاچاق آن تشکیل شد، جلساتی را برگزار کرده و در نهایت به نتایجی رسیده است که این نتایج در 

جلسه هفته آتی کمیسیون بررسی می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در کمیته درخصوص افزایش قیمت بنزین بحثی نشده است، تصریح کرد: در حدی 
که مردم بنزین نیاز داش��ته باش��ند بدون اینکه مبلغ بیشتری بپردازند، به هر فرد سوخت تعلق می گیرد اما برای 

اینکه قاچاق صورت نگیرد تمهیداتی اندیشیده شده است که یکی از آنها احیای کارت سوخت است.
بختیار خاطرنش��ان کرد: نرخ دومی که برای بنزین تعیین می ش��ود برای افرادی اس��ت که بیش از حد معمول 

بنزین استفاده خواهند کرد. کسی که بخواهد بیش از اندازه بنزین مصرف کند باید بهایش را بپردازد.
این عضو کمیس��یون انرژی مجلس تصریح کرد: تاکید کمیس��یون انرژی بر این است که به میزانی که مردم به 
سوخت نیاز دارند سوخت در اختیار آنها قرار گیرد. ۶۰ لیتر که قبال اختصاص داده می شد کفایت افراد را نمی کرد 

بلکه سقف تعیین شده به میزانی خواهد بود که مردم را در مضیقه قرار ندهد.
بختیار خاطرنش��ان کرد: طی آخرین تصمیمات اتخاذش��ده قرار بر این شد از آنجا که ما حدود ۸۰میلیون لیتر 
مصرف بنزین داریم و قصد نداریم که با کاهش آن مردم را در تنگنا قرار دهیم ما این ۸۰ میلیون لیتر را به میزان 
ی��ک لیت��ر روزانه در اختیار هر فرد قرار می دهیم. به عن��وان مثال یک خانواده چهار نفره ۱۲۰ لیتر در ماه بنزین 

دریافت می کند که در کالنشهرها نیز برای رفت و آمد کفایت می کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر به افرادی که این میزان از سهمیه خود را استفاده نمی کنند اجازه داده خواهد شد 

که در سامانه ای مازاد سهمیه خود را به نرخ آزاد بفروشند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: ما نیاز مردم را تامین می کنیم و اجازه می دهیم برندینگ هایی 
که در جایگاه های مختلف مس��تقر می ش��وند مازاد س��همیه افراد را خریداری کرده و متناس��ب با کیفیت و نوع 

خدمات رسانی آن را به صورت نرخ دوم شناور بفروشند.
بختیار در پایان گفت: این آخرین تصمیمات اتخاذشده در کمیته مدیریت مصرف سوخت است که هنوز قطعی 

نیست ولی ان شاءاهلل در جلسه هفته آتی کمیسیون انرژی بررسی شده و به تصویب می رسد. 



حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا و ازجمله اقتصاددانان 
نهادگرایی است که به فعالیت توامان دولت و بخش خصوصی در اقتصاد 
باور دارد. اگرچه به باور راغفر، نقش بخش خصوصی در فرآیند توس��عه، 
نقشی کلیدی است، اما آنچه موجب پیچیدگی اقتصاد ایران شده است، 
بخش جدیدی است که به نام بخش خصوصی به دنبال رانت می گردد و 

او نام »سرمایه داری رفاقتی« به آن داده است.
راغفر اما جدا از ش��مایل یک اقتصاددان، چهره ای ورزشی نیز دارد و 
در دهه ۵۰، دروازه بان تیم های فوتبال راه آهن، ماشین سازی و تیم ملی 
جوانان ایران بود و در سال ۶۰ نیز به مدت شش ماه، ریاست فدراسیون 
فوتبال را به عهده داشت. او پس از این تجربه کوتاه به عنوان جوان ترین 
رئیس فدراس��یون فوتب��ال ایران، به انگلس��تان می رود و در دانش��گاه 
اس��کس، اقتصاد می خواند. س��پس به ایران باز می گردد و در دانش��گاه 

الزهرا، تدریس در همین رشته اقتصاد را پی می گیرد.
او و فرش��اد مومنی ازجمله اقتصاددانانی هستند که در 
نحله فکری نهادگرایی قرار می گیرند و به نوعی س��خنگوی 
اقتص��اد ضد بازار آزاد به حس��اب می آین��د. باورهای آنان 
درب��اره نهادگرایی و نقش دولت در اقتصاد همواره در بوته 
نق��د اقتصاددانان بازار آزاد قرار داش��ته و به عنوان مثال، 
موسی غنی نژاد بارها نهادگرایی را زیر سوال برده و آنها را 

متهم به چپ روی در اقتصاد کرده است.
راغف��ر چندی پیش و در دل بحران ارزی امس��ال نیز با 
پیش کش��یدن پیش بینی دالر 4۰ ه��زار تومانی و مطالبه 
دالر 4 هزار تومانی حاشیه دیگری به وجود آورد؛ او اواسط 
ش��هریورماه در کنگره حزب مردم ساالري از طرحي براي 
افزایش قیمت دالر به 4۰ هزار تومان صحبت کرد که این 
خبر در رس��انه ها، بازتاب زیادي داش��ت و موجب اعتراض 
بسیاری از فعاالن اقتصادی شد و انجمن اقتصاددانان ایران 
نیز در واکن��ش به صحبت های موه��وم او بیانیه ای صادر 

کرد.
درب��اره راغفر و دیگ��ر اقتصاددانان نهادگ��را عمدتا این 
انتقاد مطرح می ش��ود که عمدتا ب��دون راه حل اظهارنظر 
می کنن��د. ای��ن در حالی اس��ت ک��ه چندی پی��ش و در 
میانه های مردادماه داغ امس��ال ۳۸اقتص��اددان نامه ای به 
رئیس جمهور نوش��تند و الگوی کنونی اقتصاد ایران را ضد 

تولید دانستند.
در نامه این ۳۸ اقتصاددان که سمت و سوی فکری اغلب 
آنها به نهادگرایی می رس��د و در پیش��انی آن، نام حسین 
راغف��ر نیز به چش��م می خورد، راهکارهای بیس��ت گانه ای 
برای عبور اقتصاد ای��ران از بحران ها و چالش های پیش رو 
مطرح ش��ده است. این راهکارها شاید پاسخی در برابر این 
اتهام بوده که این اقتصاددانان مخالف بازار آزاد غالبا بدون 

راه��کار انتقاد می کنند، چنانچه این نامه در رس��انه ها و فضای مجازی 
بحث های بس��یاری برانگیخت و راهکارهای بیس��ت گانه آن در بوته نقد 
اقتصاددانان بازار گرفت. از جمله راهکارهایی که حس��ین راغفر و دیگر 
همفکران نهادگرای او در این نامه عنوان کردند، تعطیلی بازار ثانویه ارز 
بوده است. باورهای ارزی راغفر و دیدگاه وی درباره تعطیلی بازار ثانویه 
ارز این بار اما در بوته نقد علي س��رزعیم قرار گرفته اس��ت. او دکترای 
خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه میالن گرفته و استاد دانشگاه عالمه 

طباطبایی است.
سازوکار بازار، راه حل بحران ارز

چندي اس��ت که دکتر راغفر در رس��انه ها به اشکال مختلف ادعاهاي 
عجی��ب و مختلف��ي مطرح مي کند که الزم اس��ت بدون ف��رو غلتیدن 
به مباحثي از این دس��ت که انگیزه ایش��ان از این حرف ها چیس��ت، به 
انگیخته یعني خ��ود آن ادعاها پرداخت و آنها را مورد ارزیابي قرار داد. 

باشد که نقد و نقادي به سنتي ماندگار در این دیار تبدیل شود.
ایش��ان ادعاهاي مختلفي مطرح مي کنند، مث��ل: -۱ دولت خود نرخ 
ارز را باال برده تا کس��ري بودجه و کس��ري دارایي بانک ها را بپوش��اند، 
-۲ محاس��بات نش��ان داده که نرخ ارز در پایان سال به 4۰ هزار تومان 
مي رسد، -۳ عده اي در پي کودتاي ارزي هستند یعني نرخ ارز را چنان 
باال مي برند که نهایتا محبوبیت دولت از دس��ت برود و دولت با مش��کل 
تداوم تایید اعتماد مجلس روبه رو ش��ود، -4 ایجاد بازار براي مبادله ارز 
خیانت بزرگي به اقتصاد است. در ادامه هر کدام از این ادعاها را جداگانه 

بررسي مي کنیم.
در رابط��ه با ادعاي اول باید گفت ک��ه اوال توصیه اقتصاددانان معتقد 
به س��ازوکار بازار در ۵ سال گذشته پیوس��ته این بود که دولت نرخ ارز 
را افزای��ش محدود ده��د و از یکي از پیامدهاي مثبت آن که داش��تن 
درآمد ریالي بیش��تر براي حمایت موثرتر از فقرا و بازپرداخت بدهي به 
پیمانکاران و ش��بکه بانکي است اس��تفاده کند و اتفاقا دولت پیوسته با 
ای��ن کار مخالفت کرد و همه فرصت ها را براي انجام این کار از دس��ت 
داد. آیا واقعا حفظ کسري بودجه و متوسل شدن به منابع بانک مرکزي 
یا عدم بازپرداخت پیمانکاران بهتر از گران کردن ارز به ش��کل محدود 

بود که در عمل انجام شد؟
وانگهي این کار براي هر کس که قدري ش��م سیاس��ي داش��ته باشد 
روش��ن است که افزایش ش��دید ارز با توجه به حساسیت جامعه نوعي 
خودکشي سیاسي به ش��مار مي رود. اتفاقا دلیل اکراه دولت در افزایش 
محدود نرخ ارز در پنج سال گذشته همین امر بوده است. چطور دولت 
و سیاس��تمداران که بنا به طبع مایل به حفظ محبوبیت هستند حاضر 

به چنین خودکشي مي شوند؟
از آن مهم ت��ر اگ��ر دولت قصد چنی��ن داللي از نرخ ارز داش��ت چرا 
با دس��ت خ��ود دالر 4۲۰۰ و ف��روش نامحدود آن را اع��الم کرد )دالر 
جهانگیري(؟ آیا اعالم این کار غلط با این نیت نبود که بخواهند رش��د 

دالر را مهار کنند؟
بخ��ش غلط تر این اس��تدالل به این برمي گردد ک��ه دولت مي خواهد 
با منابع ریالي حاصل از گران ش��دن دالر کس��ري بانک ها را بپوشانند. 
روش��ن اس��ت که با رش��د ش��دید دالر میزان وام هاي معوق با سرعت 
بیش��تري افزایش مي یابد و همین امر به کس��ري منابع بانک به شدت 
مي افزاید. لذا باز هم احمقانه اس��ت اگر دولت بخواهد از چنین ترفندي 

براي حل مس��ئله بانک ها اس��تفاده کند و قطعا دولت و مسئوالن بانک 
مرکزي این قدر حماقت ندارند که چنین کاري کنند.

در رابطه با ادعاي دوم باید عرض ش��ود که تا جایي که مي دانم هنوز 
مدل موفقي براي پیش بیني حباب ها و نرخ رش��د متغیرهاي اقتصادي 
دچ��ار حباب وجود ندارد. افراد زی��ادي در دنیا دنبال این مطلب بوده و 
هستند زیرا اگر کس��ي تنها یک روز زودتر بتواند روندي را حدس بزند 
میلیاردر خواهد ش��د! واقعیت آن اس��ت که رفتار متغیرها در ش��رایط 
حبابي دیگر خطي نیست و تا حد زیادي به برداشت رواني مردم، رفتار 
گله اي آنها، اخبار سیاس��ي و امثالهم برمي گردد. اگر ایشان واقعا داراي 
مدلي براي پیش بیني هس��تند توصی��ه مي کنم آن را براي معروف ترین 
مجل��ه عل��م اقتصاد ارس��ال کنند تا دانش بش��ر ارتقا یاب��د! مگر اینکه 
بخواهند با پنهان نگه داش��تن آن تنها خود میلیاردر ش��وند. اما با یک 
سوال ساده مي توان درست یا بلوف بودن ادعاي شان را آزمون کرد. اگر 
ایش��ان واقعا ادعا دارند که در آخر س��ال دالر به قیمت 4۰ هزار تومان 
مي رسد پیش��نهاد مي کنم بانک مرکزي یک قرارداد به ایشان پیشنهاد 

کند مبني بر اینکه در پایان س��ال تنها ۱۰۰ هزار دالر را به قیمت ۳۵ 
هزار تومان از بانک مرکزي خریداري کنند. روش��ن است که اگر قیمت 
در پایان س��ال 4۰ هزار تومان شود با این قرارداد سودي به اندازه ۵۰۰ 
میلیون تومان کس��ب خواهند کرد ولي اگر دالر به ارقامي کمتر از ۳۵ 
هزار تومان رس��ید قطعا ایش��ان به دلیل محاس��بات غلط و القاي این 
محاسبات غلط در جامعه و تشویش افکار عمومي زیان خواهند کرد که 
با توجه به چنین خسارتي که با اظهار علني چنین حرف هاي نادرستي 

به جامعه زده اند جریمه منصفانه اي خواهد بود!
در رابطه با ادعاي س��وم که ادعایي سیاس��ي اس��ت نیز باید گفت که 
اینجانب اطالعات پنهان ندارم و ش��اید ایشان اطالعات نهاني دارند که 
بقیه ارکان امنیت��ي از آن بي خبرند اما بعید مي نماید که این حرف نیز 
صددرصد درس��ت باش��د زیرا اوال سقوط دولت بیش از هر چیز به زیان 
حاکمیت خواهد بود و حکومت را در برابر آمریکا، اسرائیل و عربستان به 
شدت تضعیف خواهد کرد، لذا بعید است که دیگر بخش هاي حاکمیت 
حاضر به چنین ریس��ک و خطایي باش��ند. وانگهي قطعا بخش��ي از این 
مسئله به رفتار توده مردم که از اخبار تحریم نگران شده اند برمي گردد. 
روش��ن است که در حال حاضر کانال هاي ماهواره اي تمام قد براي ایجاد 
تشویش و نگراني در مردم بسیج شده اند. با همه اینها تایید یا رد قطعي 

و نهایي ادعاي آقاي راغفر را به اهل سیاست و امنیت واگذار مي کنم.
ادعاي چهارم را مبني بر اینکه ایجاد بازار ثانویه براي ارز خیانت است 

باید به درس��تي فهم کرد تا بتوان نقد درستي داشت. احتماال باور دکتر 
راغفر و افراد همفکر این اس��ت که یک س��وداگري عظی��م در بازار ارز 
وجود دارد که بخش��ي از این س��وداگري توسط مردم ترسیده و بخشي 
توس��ط سرمایه داران متمایل به خارج کردن سرمایه و بخشي هم ناشي 
از س��رمایه توطئه گران داخلي یا خارجي اس��ت. احتماال باور ایش��ان و 
همفکران شان این است که وجود بازار ثانویه موجب مي شود تا این موج 
س��وداگري به این بازار منتقل شود و اوال ارز محدود کشور به یغما رود 
و ثانی��ا نرخ ارز در این بازار افزایش یابد و هزینه این افزایش نرخ ارز به 

شکل تورم به توده مردم منتقل شود.
احتماال نس��خه پیش��نهادي آنها این اس��ت که دولت افراد پاکدستي 
را در وزارت صنع��ت بگم��ارد و آنها تعیین کنند که ک��دام صنایع نیاز 
واقعي براي واردات دارند و ارز محدود کش��ور را تنها به همان ها بدهند 
و بع��د کنترل کنند که ارز را صرف خرید هم��ان مواد اولیه و کاالهاي 
واس��طه اي یا کاالهاي نهایي وعده داده ش��ده کرده باشند. احتماال نظر 
آقایان این اس��ت که دولت نرخ ارز براي فروش در این ش��کل را نرخي 
ق��رار دهد که به قدرت خرید خانوارها و رفاه آنها کمترین 

آسیب را برساند.
در ارزیابي نقد آنها و پیشنهاد جایگزین باید عنوان کرد 

که:
۱ - پیش��نهاددهندگان ب��ازار ثانویه نی��ز در این دغدغه 
س��هیم هس��تند که ارز این بازار نباید به دست سوداگران 
بیفتد و اعتقاد دارند که باید سازوکار پایش براي گیرندگان 
ارز در این بازار برقرار باشد تا ارز تنها در مواردي که بابت 
آنها گرفته ش��ده صرف شود و خرج س��وداگري یا خروج 

سرمایه نشود.
۲ - در پیشنهاد جایگزین دکتر راغفر و همفکرانش به این 
نکته توجهي نش��ده که عرضه ارز به چه شکل باید صورت 
گیرد. گرچه بخش��ي از عرضه ارز توس��ط دولت اس��ت و 
مي توان دولت را فارغ از نظام انگیزشي به عرضه ارز در این 
سازوکار پیش��نهادي کشاند، اما بخش بزرگ تري از عرضه 
ارز که اتفاقا تحریم ناپذیرتر اس��ت، ارز ناش��ي از صادرات 
پتروشیمي است که در اختیار شرکت هاي خصولتي است. 
این ش��رکت ها وقتي نرخ ارز فاصل��ه معناداري با بازار آزاد 
پیدا مي کند انگیزه عرضه کمي خواهند داش��ت کما اینکه 
وقت��ي دالر 4۲۰۰ )دالر جهانگی��ري( عنوان ش��د عرضه 
ارز توس��ط این ش��رکت ها کاهش یافت و همه در پي آن 
رفتن��د تا به نح��وي بازگرداندن رس��مي ارز را دور بزنند. 
احتماال راه حل پیش��نهادي دکتر راغفر و همکارانش فشار 
امنیتي براي کنترل این شرکت هاس��ت تا نتوانند از زیر بار 

برگرداندن ارزها و تحویل آن به دولت شانه خالي کنند.
۳ - آنچ��ه که در پیش��نهاد دکت��ر راغف��ر و همفکران 
پیوس��ته غایب است نقش س��ازوکار بازار در فیلتر کردن 
نیازهاي غیرضروري و تخصیص بهینه منابع است. در طرح 
پیش��نهادي این دوستان دستان پاک و اندیشه هاي بزرگ 
موج��ود در وزارت صنعت به خوبي نیازهاي واقعي اقتصاد را تش��خیص 
مي دهن��د و اولویت بن��دي درس��تي از نیازها ص��ورت مي دهند و منابع 
مح��دود را صرفا به همان نیازهاي اصلي تخصیص مي دهند. واقعیت آن 
اس��ت که حتي اگر وجود دس��تان پاک به اندازه کافي براي اجراي این 
پیشنهاد را بپذیریم در وجود اندیشه هاي بزرگي که نیازهاي اولویت دار 
را به درستي تشخیص دهند مشکوک هستیم و از آن بدتر معتقدیم که 
حتي اگر آنها اولویت پاییني براي نیازهاي نادرس��تي را تشخیص دهند 
آیا مي توانند در برابر فش��ارهاي سیاس��ي و اجتماعي خواستار دریافت 
ارز دولتي مقاومت کنند؟ این س��ازوکار بازار اس��ت که به طور طبیعي 
اولویت بندي نیازه��ا را انجام مي دهد و کارهایي را که بازده کمي دارند 
از گردون��ه درخواس��ت ارز خارج مي کند و ارز را ب��ه اموري که اولویت 

بیشتري دارند اختصاص مي دهد.
4 - ای��ن چه ایده اي اس��ت که ارز ش��رکت هاي خصولت��ي را از آنها 
بگیری��م و ب��ه وارداتي که ص��الح مي دانیم تخصیص دهیم تا فش��ار بر 
جامعه محدود ش��ود؟ آیا بهتر نیست که بگذاریم شرکت هاي خصولتي 
ارز را به قیمت هاي باالتر بفروش��ند و س��ود حاصل از این فعالیت را از 
ایشان بگیریم و به شکل یارانه نقدي به جامعه بدهیم؟ واقعا کدام شیوه 
مس��تعد فساد و رانت خواري است؟ روشن است که فساد و رانت خواري 
در جاي جاي فرآیند تخصیص حضور دارد! لذا نمي توان سازوکار بازار را 

نفي و هم زمان از رشد فساد و رانت خواري شکوه کرد. 

توسط علی سرزعیم انجام شد

مطالعه موردی ادعاهاي ارزي حسین راغفر
نگاه

تاریخ نگاری اجتماعی از نگاه تورج اتابکی
 نسبت اقتصاد

با تاریخ نگاری مدرن
تورج اتابک��ی امروزه یک��ی از چهره های شناخته ش��ده عرصه 
تحلیل تاریخی اس��ت. ش��اید این تحلیل تاریخ��ی آن قدرها که 
در تحلیل های طبقاتی یا روش های جامعه شناس��ی کالسیک، از 
اقتصاد اس��تفاده می شود، سراغ این بعد از حیات اجتماعی نرود، 
اما پافشاری اتابکی بر ساخت سیاسی و اجتماعی یک کشور، او را 

در پیوندی تنگاتنگ با اقتصاد هم قرار داده  است.
ب��ه گزارش آینده نگ��ر، تورج اتابکی در س��ال ۱۳۲۸ در تهران 
ب��ه دنی��ا آمد. در رش��ته فیزیک محض از دانش��گاه مل��ی ایران 
فارغ التحصی��ل ش��د و ب��رای ادام��ه تحصیل در رش��ته تاریخ به 
انگلس��تان و دانش��گاه لندن رفت. او نهایتا در سال ۱99۱ موفق 
به اخذ دکترا از دانش��گاه اوترخت هلند ش��د. عنوان پایان نامه او 
»قومی��ت و خودمختاری در آذربایجان ای��ران: دولت خودمختار 
آذربایج��ان ۱94۶« بود. او هم اکنون از پژوهش��گران و اس��تادان 

بلندمرتبه دانشگاه های آمستردام و الیدن هلند است.
نگاهی به گفت وگوی او در س��ال ۱۳۸۲ با نش��ریه »کتاب ماه 
عل��وم اجتماع��ی« می تواند در تش��ریج دیدگاه تحلیل��ی او موثر 
باش��د. اتابکی در آنجا تحلیلی را تعریف می کند با عنوان »تاریخ 
اجتماع��ی« و ب��رای صورت بن��دی دقیق ت��ر آن یک قی��د »نگاه 
از پایی��ن« را ه��م به آن اضاف��ه می کند. او این ش��کل از تحلیل 
تاریخ را در نس��بتی با نگاه ها و رویکردهای مختلف چنین تعریف 
می کن��د: »در تاریخ نگاری، این اصطالح عمدتا در س��ه حوزه نه 
لزوما جدای از یکدیگر تعریف ش��ده است: نخست، تاریخ الیه ها، 
گروه ها و طبقات پایین جامعه، جنبش های اجتماعی این گروه ها 
و نقش ش��ان در فرآین��د تکوین��ی جامع��ه...؛ دوم، تاریخ فعالیت 
اجتماعی انسان هاس��ت که بیش��تر با رفت��ار اجتماعی و زندگی 
روزمره آنه��ا متعین می ش��ود. در این ح��وزه، فعالیت اجتماعی 
انس��ان ها تنها مح��دود به فعالی��ت گروه های فرودس��ت جامعه 
نمی ش��ود. تاریخ اجتماع��ی در این ح��وزه، در عام ترین تعریف، 
تاریخی اس��ت که در آن جایی برای سیاست نباشد؛ سوم، در این 
حوزه تاریخ اجتماعی بیشتر با تاریخ اقتصادی پیوند می خورد، اما 
تاریخ اقتصادی نیس��ت... تاریخ اجتماعی مفهومی مجرد نیست. 
مورخ اجتماعی را گری��زی از مطالعه بود و باِش مردم یا تحول و 

تطور اندیشه شان نیست.«
تاریخ نگاری اجتماعی عمرش حتی از باقی اش��کال تاریخ نگاری 
کوتاه تر اس��ت. در اروپا که تاریخ نگاری سیاس��ی قدمت بیشتری 
دارد هم از چن��د قرن تجاوز نمی کند و تاریخ اجتماعی اولین بار 
توس��ط آلمانی ها و در واکنش به اش��غال موقت این کشور توسط 
ارت��ش ناپلئ��ون پا گرف��ت. در خاورمیانه هم که تا قرن بیس��تم 
تاریخ نگاری عمدتا از س��ه جریان روای��ت، مجلس نگاری و تاریخ 
دودمان ها متش��کل می ش��د و ب��ه معنای ام��روزی آن خبری از 

تاریخ نگاری اجتماعی نبود.
برای روش��ن تر شدن تعریف تاریخ اجتماعی از دید اتابکی، باید 
نس��بت آن با اقتصاد و سیاس��ت و حتی فرهنگ را روشن کنیم. 
گرچه خود اتابکی اش��اره کرده که ارائ��ه تعریفی از این رویکرد، 
عملی س��اده نیس��ت، اما در وهله اول تاریخ��ی از یک اجتماع را 
در نظر بگیرید که از آن سیاس��ت حذف شده باشد، سپس از آن 
اقتص��اد را هم حذف کنید. به احتمال زیاد آنچه باقی می ماند در 
بهتری��ن حالت یک قصه خواهد بود و این هم آن  چیزی نیس��ت 
که م��ا می خواهیم. پس رون��د را معکوس می کنی��م و در تاریخ 
اجتماع��ی از زندگی و فعالیت جامع��ه می گوییم بدون اینکه نیاز 
باش��د اقتصاد و سیاس��ت را کامال حذف کنیم. تنها مسئله ای که 
مهم است، ساختاربندی نکردن پژوهش براساس زنجیره نظریات 

یا رویدادهای سیاسی و اقتصادی است.
کمالیسم در ترکیه

اتابک��ی در یکی از موارد تحلیل های خود به سرنوش��ت ترکیه 
پس از فروپاش��ی عثمانی اش��اره می کند. او در یادداش��تی برای 
روزنامه شهروند در س��ال ۱۳۸۶ تحت عنوان »گذار از کمالیسم 
س��نتی« به مختصات تاریخ معاص��ر ترکیه و وضعیت امروزی آن 

می پردازد که قطعا برای ما ایرانی ها واجد اهمیت فراوان است.
عثمان��ی یک امپراتوری بزرگ و متکثر بود و این تکثر فرهنگی 
و قومی و مذهبی را با ش��کلی از رواداری و تس��امح در دل خود 
ج��ا می داد. پس از انقالب ۱9۲4 در این کش��ور و تبدیل ش��دن 
»ترکیس��م« به محور اصل��ی ترکیه، دیگر جایی برای تس��امح و 
رواداری با باقی مذاهب و اقوام باقی نمانده بود و بنابر نظر اتابکی 
»برتری نژادی قوم ترک« به س��تون فق��رات فرهنگی این دولت 
نوپا بدل ش��ده بود. پس از مرگ آتات��ورک و وقوع جنگ جهانی 
و ظهور دموکراس��ی های چندحزبی در س��طح جهان، کم کم آن 
ستون فقرات سفت و سخت ترکیه زیر سوال رفت و چیزی جدید 

جایش را گرفت.
اتابکی در آن یادداشت به بقایا و پسماندهای آن شکل از تفکر 
پرداخت��ه اس��ت. در ابت��دای کار که عثمانی و بال��کان هر دو در 
بحران به س��ر می بردند، پاس��خ های متنوعی ب��رای آینده ترکیه 
پدید می آمد که پاسِخ تکیه کننده بر »پان ترکیسم« بر گزینه های 

اسالم گرا غلبه کرد. 
پان ترکیسم چون در مبنای خود بافت مذهبی نداشت، به مرور 
زم��ان نظر افرادی را که معتقد به جدایی دین از سیاس��ت بودند 
هم به خود جلب کرد. طرفداران این اندیش��ه نسل اول رهبران و 

نظریه پردازان ترکیه را تشکیل دادند.
اتابکی در تحلیل خود از مدرنیزاس��یون آمرانه آتاتورک به نکته 
بس��یار مهمی اش��اره می کند و می گوید این مدرنیزاسیون، مانند 
کاری ک��ه رضاخ��ان در ایران کرد یا امان اهلل خان در افغانس��تان، 
پذی��رش برتری الگ��وی غربی – ب��ه مرکزیت اروپا- نس��بت به 
الگوی ش��رقی بود. این اقدام به اشکال مختلف حتی توسط حزب 
بلشویک در روسیه ش��وروی هم پیاده سازی شد و به نوعی تمام 

این اصالحات مدرن حاوی یک »اروپامداری« بودند.
با پدی��د آمدن دموکراس��ی چند حزب��ی و آزادی فعالیت های 
مذاهب مختلف و همچنین قدرت گرفتن جنبش ها و اتحادیه های 
کارگری طی دهه های اخیر، ترکیه از آن »کمالیسم سنتی« فاصله 
گرفته و امروز ترکیه میدان مجادله نیروهایی بس��یار متنوع تر از 

آن  چیزی است که تصورش در افکار عمومی ایران وجود دارد. 
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فرصت امروز: »اکونومیس��ت« هر ساله گزارشی درباره برترین شهرهای دنیا 
برای زندگی ارائه می دهد. نخس��تین بار در سال ۲۰۰۵ میالدی بود که »واحد 
اطالعاتی اکونومیست« )EIU( شاخص اقتصادی و اجتماعی جدیدی را برای 
رتبه بندی کش��ورهای جهان ارائه کرد و  این معیار را شاخص کیفیت زندگی 

)QLI( نام گذاری کرد.
در گزارش س��ال ۲۰۱۸ میالدی از میان ۱4۰ شهری که اکونومیست مورد 
مطالعه و ارزیابی قرار داده، شهر وین، پایتخت اتریش برای اولین بار توانست به 
عنوان برترین شهر انتخاب شود؛ در حالی که در ۷سال گذشته ملبورن استرالیا 
در جایگاه نخست این فهرست قرار داشت. یکی از عوامل مهم در انتخاب برترین 
ش��هر برای زندگی، وجود ثبات و امنیت در ش��هر است که به نظر می رسد در  
فاصله نیمه اول سال ۲۰۱۷ تا نیمه اول سال ۲۰۱۸ سطح ثبات در وین بیش 
از ملبورن بوده اس��ت. با وجود اینکه هر دو ش��هر برای بهبود وضعیت زندگی 
شهروندان ش��ان ت��الش زیادی کردند، ولی وین در ایج��اد ثبات موفق تر بود و 
در نهایت توانس��ت امتیاز 99.۱ را به خود اختصاص دهد، در حالی که ملبورن 

استرالیا به امتیاز 9۸.4 دست یافت.
براساس آنچه »آینده نگر« از گزارش »اکونومیست« نقل کرده است، در میان 
۱۰ ش��هر برتر دنیا، شهرهای سیدنی و آدالید استرالیا هم به چشم می خورند 
که به ترتیب جایگاه پنجم و دهم را به خود اختصاص داده اند؛ در حالی که تنها 
یک شهر دیگر از قاره سبز توانسته است در میان ۱۰ شهر برتر دنیا جای بگیرد 
و این شهر کپنهاگ پایتخت کشور دانمارک است و نهمین شهر برتر دنیا برای 
زندگی است.  در میان ۱۰ شهر برتر دنیا برای زندگی شهرهای اوزاکا و توکیوی 
ژاپن، و ونکوور، تورنتو و کلگری کانادا هم دیده می شوند. اوزاکا از سال گذشته 
تاکنون توانسته جایگاه خود را شش رتبه افزایش دهد و به عنوان سومین شهر 
برتر دنیا برای زندگی معرفی شود. دلیل پیشرفت این شهر طی یک سال اخیر 
را می توان ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقلی، کاهش نرخ جرم و جنایت و در 

نهایت بهبود کیفیت زیرساخت ها و ثبات اقتصادی دانست.
در هر کیلومتر مربع چند نفر زندگی می کنند؟

یکی از مسائلی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، شمار جمعیت هر 
کشور در کیلومتر مربع است. آمار نشان می دهد در سال ۲۰۱۷ به طور متوسط 
در هر کیلومتر مربع در استرالیا ۳.۲ نفر ساکن بودند و این نسبت برای کانادا 
برابر با 4 نفر است. این در حالی است که بانک جهانی اعالم کرده است به طور 
متوس��ط در هر کیلومتر مربع در  کره زمین ۵۸ نفر س��اکن هستند. متوسط 
تعداد س��اکنان در هر کیلومتر مربع در آمریکا برابر با ۳۵.۶ نفر و در اتریش و 
ژاپن به ترتیب ۱۰۶.۷ و ۳4۷.۸ نفر است. اگرچه جمعیت دو شهر وین و توکیو 
که در این رده بندی به عنوان برترین شهرهای دنیا برای زندگی انتخاب شده اند 
و ش��مار س��اکنان در هر کیلومتر مربع هم کم است. از طرف دیگر نرخ جرم و 
جنایت هم مسئله ای است که با دقت زیادی مورد مطالعه قرار گرفته است. آمار 
نش��ان می دهد در س��ال قبل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان وین اتریش 
۰.۶۱ جنایت و قتل مش��اهده ش��ده است در حالی که در دهلی نو این نسبت 
برابر با ۳ مورد و در کاراکاس برابر با  ۱۰4 مورد جنایت است. جالب اینجاست 

که در شهرهایی که شلوغ هستند و مراکز اصلی تجارت در دنیا هستند، جرم 
و جنایت بس��یار باال است. به عنوان مثال در ش��هر نیویورک که در رده بندی 
شهرهای مناسب برای زندگی جایگاه ۵۷ را دارد نرخ جرم و جنایت بسیار باال 
اس��ت. لندن در این رده بندی جایگاه 4۸ را دارد و جایگاه پاریس ۱9 است. در 
این شهرها سطح باالی زیرساخت ها، کیفیت باالی بهداشت و درمان و آموزش 
از عوامل رشد شاخص کلی است در حالی که جرم و جنایت در آنها بسیار باال 

گزارش شده است.
شاخص چگونه تهیه می شود؟

برای تعیین شاخص کلی که به رتبه بندی کشورها  کمک می کند پنج فاکتور 
در نظر گرفته می ش��ود. اولین فاکتور که سهم باالیی در تعیین شاخص دارد، 
ثبات و امنیت اس��ت و ۲۵درصد از شاخص کلی را به خود اختصاص می دهد. 
برای تهیه این ش��اخص پنج فاکتور در نظر گرفته می ش��ود که این فاکتورها 
عبارت  است از: شیوع جرائم کوچک، شیوع جرائم خشن، تهدید به ترور، تهدید 

به حمله نظامی و تهدید درگیری های داخلی و ناآرامی های مدنی.
دومین بخش مهم این شاخص، شاخص بهداشت و درمان است که ۲۰درصد 
از شاخص کلی را به خود اختصاص داده است. برای تهیه این شاخص هم شش 
فاکتور مورد مطالعه و بررس��ی قرار می گیرد که عبارت اس��ت از: در دسترس 
بودن مراکز خدمات درمانی خصوصی، کیفیت خدمات رسانی درمانی در مراکز 
خصوصی، دسترس��ی به خدمات درمانی عمومی، کیفی��ت خدمات درمانی و 
بهداش��تی عمومی، در دس��ترس بودن داروهایی که ب��رای تهیه آنها نیازی به 
تجویز پزشک نیس��ت و در نهایت شاخص های کلی بهداشت و درمان. تمامی 
این شاخص ها توسط مرکز مطالعات اکونومیست تهیه شده است و تنها در مورد 
ش��اخص کلی بهداشت و درمان اس��ت که از گزارش های رسمی بانک جهانی 
استفاده شده است. سومین بخش از شاخص کلی را شاخص فرهنگ و محیط 
زیست تشکیل می دهد که وزن این شاخص در شاخص کلی ۲۵درصد است. در 
تهیه این شاخص 9 فاکتور مهم در نظر گرفته می شود. اولین  فاکتور نوسانات 
دما و سطح رطوبت در شهر است. شرایط جوی به گونه ای که برای سفر مناسب 
باشد و امکان زندگی ساده را به افراد بدهد به عنوان یک فاکتور در نظر گرفته 
شده است. سطح فساد در کش��ور، محدودیت های اجتماعی و مذهبی، سطح 
سانسور در بخش های مختلف اجتماع، دسترسی به تجهیزات و وسایل ورزشی، 
دسترسی به امکانات فرهنگی، غذا و نوشیدنی هم از نظر کیفیت و هم از نظر 
قیمت و در دسترس بودن برای مردم و در نهایت دسترسی به کاالها و خدمات 

مصرفی در شهر از فاکتورهای مهمی است که در نظر گرفته شده است.
چهارمین شاخصی که برای ارزیابی برترین شهرهای دنیا برای زندگی تعیین 
می شود، ش��اخص آموزش است. سهم این شاخص در شاخص کلی ۱۰درصد 
است و دسترسی به خدمات آموزشی خصوصی، کیفیت خدمات آموزشی بخش 
خصوصی و شاخص های کیفی موجود در بخش خدمات آموزشی دولتی در آن 

در نظر گرفته شده است.
آخرین ش��اخص که وزنی معادل ۲۰درصد در ش��اخص کلی دارد، شاخص 
کیفیت زیرس��اخت ها است. در تهیه شاخص کیفیت زیرساخت ها هفت عامل 

در نظر گرفته ش��ده که از جمله آنها می توان به کیفیت ش��بکه های جاده ای، 
کیفیت حمل و نقل عمومی، کیفیت ارتباطات بین المللی، در دس��ترس بودن 
ساختمان های مسکونی و خانه هایی با قیمت های مناسب و قابل تامین توسط 
بخش اعظم جمعیت شهر، کیفیت و سطح دسترسی به منابع انرژی، کیفیت و 
سطح دسترسی به منابع آب و در نهایت کیفیت خدمات مخابراتی اشاره کرد. 
تمامی این شاخص ها توسط مرکز مطالعات اکونومیست تهیه شده است. برآیند 
این ش��اخص ها، ش��اخص کلی را که تعیین کننده برترین شهرهای دنیا برای 
زندگی است، می سازد. شاخص هایی که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هستند، نشان دهنده 
این هس��تند که شهر مذکور در بخش مورد مطالعه یا با چالشی روبه رو نیست 
یا اینکه چالش ها بس��یار کم و قابل مدیریت است. شاخص های بین ۷۰ تا ۸۰ 
حکایت از این دارند که زندگی عادی در این ش��هر در شرایط خوبی است ولی 
در حالت کلی مش��کالتی وجود دارد که ممکن است مردم برای مقابله با آنها 
با س��ختی روبه رو شوند. شاخص های بین ۶۰ تا ۷۰  نشان دهنده این است که 
فاکتورهای منفی روی زندگی روزمره مردم اثر منفی دارد و ش��اخص های بین 
۵۰ تا ۶۰ نیز حاکی است که شهر از نظر محیط زندگی چندان مساعد نیست و 
در نهایت، اگر شاخصی کمتر از ۵۰ باشد نشان می دهد که سختی های زندگی 

در آن شهر بیشتر از بخش های آرامش زا و خوش است.
جایگاه تهران در کیفیت زندگی

در این مطالعه تهران هم مورد بررسی قرار گرفته است. از میان ۱4۰ کشور 
مورد مطالعه تهران به عنوان صد و بیست و هشتمین شهر خوب برای سکونت 
انتخاب شده است. شاخص کلی شهر تهران برابر با ۵۰.۸ اعالم شده است ولی 
نکته مثبتی که در مورد این شهر در گزارش آمده، آن است که طی پنج سال 
گذش��ته شاخص شهر تهران ۵درصد رش��د کرده است. به تعبیر بهتر در سال 
۲۰۱۳ تهران در رده بندی شهرهای خوب برای زندگی شاخص 4۵.۸را داشت 

ولی در سال ۲۰۱۸ توانسته است شاخص ۵۰.۸ را به خود اختصاص دهد.
در بخش��ی از این گزارش به شهرهایی اشاره ش��ده که طی پنج سال اخیر 
باالترین نرخ رش��د را در ش��اخص تجربه کرده اند. باالترین نرخ رش��د به شهر 
ابیجان در ساحل عاج اختصاص دارد که این شهر در رده بندی برترین شهرهای 
دنیا برای زندگی جایگاه ۱۲4 را دارد. در سال جاری شاخص برای این شهر برابر 
با ۵۲.۲درصد اس��ت و طی پنج سال اخیر شاهد افزایش ۶.۳درصدی شاخص 
بود. هانوی، یکی از ش��هرهای بزرگ ویتنام که در این رده بندی  جایگاه ۱۰۷ 
را به خود اختصاص داده اس��ت طی پنج سال اخیر توانست رشد ۵.۵درصدی 
را در ش��اخص تجربه کند. بزرگی شاخص برای این شهر برابر با ۵9.۷ گزارش 
شده است. شهرهای بلگراد و تهران از نظر نرخ رشد شاخص طی پنج سال اخیر 
جایگاه سوم را داشتند. این دو شهر توانستند رشد ۵درصدی را در شاخص خود 
تجربه کنند ولی شاخص کلی آنها با هم تفاوت زیادی دارد. شهر بلگراد در میان 
۱4۰ شهر مورد مطالعه جایگاه ۸۲ را دارد در حالی که تهران جایگاه ۱۲۸ را به 
خود اختصاص داده است و بزرگی شاخص برای بلگراد برابر با ۷۲.۲درصد است 
در حالی که برای تهران برابر با ۵۰.۸درصد است. آخرین شهر در این رده بندی 
به عنوان شهری که بیشترین نرخ رشد شاخص را داشته است، شهر هوشی مین 

متعلق به ویتنام است. شاخص کلی این شهر طی پنج سال اخیر 4.4درصد رشد 
کرد و  به ۵۷.۱درصد رسید. این شهر هم اکنون در میان ۱4۰ شهر جایگاه ۱۱۶ 
را دارد.  نکته مهم آن است که دلیل رشد شاخص در این شهرها اغلب افزایش 

نرخ رشد اقتصادی و افزایش ثبات سیاسی ذکر شده است.
شاخص در کدام شهرها بیشترین افت را تجربه کرد؟

پنج ش��هر در دنیا به عنوان ش��هرهایی که طی پنج سال اخیر باالترین نرخ 
کاهش شاخص را تجربه کرده اند معرفی شده اند. این شهرها عبارتند از کی اف، 
سن خوان، دمشق، کاراکاس و آسانسیون. کی اف پایتخت اوکراین است که در 
رده بندی ۱4۰ ش��هر دنیا جایگاه ۱۱۸ را دارد. ش��اخص کلی این شهر برابر با 
۵۶.۶درصد است و طی پنج سال اخیر افت ۱۲.۶درصدی را در شاخص تجربه 
کرده است. ش��هر سن خوان متعلق به کش��ور پورتوریکو که در این رده بندی 
جایگاه ۸9 را به خود اختصاص داده اس��ت افت ۸.9درصدی ش��اخص را طی 
پنج س��ال اخیر تجربه کرد. شاخص در شهر دمشق پایتخت کشور جنگ زده 
س��وریه ۷.۷درصد و در کاراکاس پایتخت ونزوئال ۵.۱درصد تنزل داشته است. 
آمار نشان می دهد شاخص شهر آسانسیون پایتخت پاراگوئه که جایگاه ۱۰۲ را 
در میان ۱4۰ شهر دنیا به خود اختصاص داده است در بازه ۵ ساله مورد بررسی 
4.۵درصد کاهش داش��ته است. نکته مهم این گزارش اینجاست که شهرهایی 
توانس��تند باالترین رشد را در شاخص خود تجربه کنند که سطح امنیت را در 
کش��ور افزایش داده اند. زیرا امنیت باعث می شود تا آرامش افراد برای سکونت 
در آن ش��هر بیش��تر ش��ود و تمایل و انگیزه برای زندگی در آنجا افزایش یابد. 
اکونومیست در این زمینه نوشت: اغلب شهرهایی که بیشترین پیشرفت را در 
شاخص تجربه کرده اند، شهرهایی بودند که توانسته اند ثبات و امنیت را در خود 
افزایش دهند. در سال های اخیر اغلب شهرهای اروپایی به دلیل خطر حمالت 
تروریستی از امنیت الزم برای زندگی آرام برخوردار نبوده اند و به همین دلیل 
ش��اخصی که برای ارزیابی میزان امنیت در نظر گرفته می شد برای شهرهای 
اروپایی باال ارزیابی شد ولی آمارها نشان می دهد در شش ماه اخیر سطح امنیت 

در این شهرها بهبود پیدا کرده است.
جهان جای بهتری برای زندگی شده است

در سال ۲۰۱۸ شاخص کلی کیفیت زندگی در دنیا برابر با ۷۵.۷درصد اعالم 
ش��د که نسبت به سال قبل ۱.۳درصد رش��د کرده است. دلیل آن، کمرنگ تر 
ش��دن خطر تروریسم به خصوص در شهرهای کشورهای اروپایی و کشورهای 
صنعتی اس��ت. ارتقای ش��اخص برای جهان این نوید را ب��ه جهانیان می دهد 
ک��ه اوض��اع به تدریج  بهتر می ش��ود و از آنجا که امنی��ت و ثبات مهم ترین و 
اصلی ترین عامل در تعیین شاخص شناخته می شود، بهبود شاخص کلی برای 
دنیا نشان دهنده روند کاهشی فعالیت های تروریستی و مرگ و میر ناشی از آن 
است. ضمن اینکه ثبات و امنیت هم در این شهرها ارتقا یافته است و جنایت ها 
و خشونت هایی از قبیل خشونت های خانگی و خودکشی به خصوص در میان 
جوانان روند نزولی داشته است. تمامی این آمارها حکایت از این دارد که به دلیل 
افزایش آگاهی در دنیا، به تدریج دنیا به جای بهتر و امن تری برای زندگی تبدیل 

شده است که خبر خوبی برای ساکنان کره زمین است. 

گزارش اکونومیست از رتبه بندی 140 شهر جهان براساس شاخص کیفیت زندگی

تهران یکصد و بیست و هشتمین شهر دنیا
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بانک  پاسارگاد اعالم کرد
الزامات تراکنش های انتقال وجه شتابی و 

غیرشتابی
 بانک  پاس��ارگاد الزامات جدید تراکنش های خرید و انتقال وجه 
ش��تابی و غیرشتابی ابالغ ش��ده از س��وی بانک مرکزی را به شرح 
زی��ر اجرایی کرد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، مجموع 
تراکنش های »خرید کارتی« برای هر فقره کارت در هر ش��بانه روز، 
حداکث��ر ۵۰۰ میلیون ریال اس��ت. بر این اس��اس، س��قف عمومی 
تراکنش های »انتقال وجه« ش��تابی و غیرش��تابی ب��رای هر یک از 
پایانه های مجاز یعنی سامانه های بانکداری الکترونیک، دستگاه های 
خودپ��رداز و کیوس��ک، برای هر فق��ره کارت در هر ش��بانه روز۳۰ 
میلیون ریال اس��ت. همچنین س��قف عمومی تراکنش های »انتقال 
وجه« ش��تابی و غیرشتابی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر 

فقره کارت در هر شبانه روز ۱۵۰ میلیون ریال تعیین شده  است.

چگونه 4 بانک ایرانی از فهرست تحریم های 
آمریکا خارج شدند؟

مدیر مبارزه با پولش��ویی و تطبی��ق بانک خاورمیانه جزییات خروج 
چهار بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم های ثانویه آمریکا را 
تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری ها، فرزانه رجایی با تایید خروج چهار 
بانک و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم های ثانویه آمریکا، گفت: 
وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه، پنجم نوامبر با انتشار فهرستی، 
برخ��ی بانک های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد. او با بیان اینکه 
دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا )اوفک( ارگانی است که زیر نظر 
اداره کل خزانه داری فدرال آمریکا فعالیت می کند، اظهار کرد: این ارگان 
 SDN فهرس��ت های متعددی دارد که مهم ترین آن ها فهرستی به نام
Specially Designated National(( اس��ت که این فهرست هم 
شامل افراد و شرکت هایی است که تحت تحریم اولیه هستند و هم افراد 

و شرکت هایی که آمریکا آن ها را تحت تحریم ثانویه قرار داده است.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه افزود: به این ترتیب 
آمریکا در روز پنجم نوامبر فهرس��تی را منتش��ر کرد که در آن برخی 

بانک های ایرانی شامل تحریم های ثانویه هم می شدند.
رجایی با بیان اینکه برخی بانک ها از جمله سامان، کارآفرین، اقتصاد 
نوین، مس��کن، س��رمایه و ... از ابتدا در فهرست تحریم های ثانویه قرار 
نداش��تند، تصریح کرد: بنابراین اینطور نبوده که همه بانک های ایرانی 
از ابتدا تحت تحریم ثانویه بوده باشند و در واقع برای تعدادی از آن ها 
تگ »subject to secondary sanctions« قرار داده نش��ده بود. 
وی با اشاره به خروج چهار بانک و موسسه مالی از فهرست تحریم های 
ثانویه، گفت: چند روز پس از آن یعنی روز پنجش��نبه هفته گذشته با 
تغییری که در فهرس��ت تحریم های آمریکا اعمال ش��د، اعالم شد که 
اشتباهی به وجود آمده و آمریکا بانک های »خاورمیانه، حکمت ایرانیان، 
قرض الحسنه مهر ایران و موسسه مالی توسعه را از فهرست تحریم های 
subject to secondary san - »اانویه خارج کرد؛ در واقع ت��گ 
tions« از آن ها برداشته شد. به گفته مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق 
بان��ک خاورمیانه، در حال حاضر حدود  ۱۲ بانک ایرانی در فهرس��ت 
تحریم های ثانویه آمریکا قرار ندارند و س��وئیفت برای آن ها باز خواهد 
بود که این بانک ها در ابتدا باید بخش بین الملل فعال داش��ته باشند و 
در مرحله دوم بانک هایی را پیدا کنند که حاضر باشند به عنوان بانک 
کارگ��زار با آن ها کار کنند. رجایی ادامه داد: به نظر می آید که اوفک با 
این کار خواس��ته کانالی را برای واردات غذا، دارو و اقالم بشردوس��تانه 
باز بگذارد. البته ش��اید نتوانیم برای واردات کاالهای دیگر از این کانال 
اس��تفاده کنیم. وی با اشاره به ابهامات موجود در فهرست تحریم های 
آمریکا، اظهار کرد: به نظر می رسد که وزارت خزانه داری آمریکا همه چیز 
را روش��ن و ش��فاف نمی کند تا بتواند در صورت نیاز تغییرات خود را 
در تحریم ه��ا به راحتی اعمال کند. ب��رای مثال در حال حاضر در این 
تحریم ها به طور رس��می مشخص نش��ده که ما از کانال سوئیفت چه 
اقالمی را می توانیم وارد کنیم و فقط گفته شده که سوئیفت برای این 

بانک ها باز است و تحت تحریم های ثانویه هم نیستند.

خبرنــامه

فرص��ت ام��روز: وزیر جدید اقتص��اد، اصالح نظام بانکی را نخس��تین 
اولوی��ت  کاری خود اعالم کرد و از آغاز این اصالحات در اولین روزهای 

حضور خود در وزارت اقتصاد خبر داد.
فرهاد دژپسند شنبه شب در اس��تودیوی نگاه یک شبکه اول سیما با 
اش��اره به اینکه اصالح نظام بانکی از هفته پیش آغاز ش��ده است، گفت 
انتظار این اس��ت که براساس ش��رایط و عوامل بنیادین، نرخ ارز کاهش 
یاب��د. وزیر اقتصاد در اش��اره ب��ه برنامه های دول��ت و وزارت اقتصاد در 
ش��رایط کنونی گفت: اول باید بدانیم تحریم ها ب��ا ما چه کار می کنند، 
تحریم ه��ا می خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد 
کند. تحریم ها قصد دارد ورودی های کشور را مسدود کنند به این خاطر 

تحریم نفتی و مشتقات آن جدی گرفته می شود.
دژپسند ادامه داد: اگر مردم احساس کنند با دولت و حکومت هستند، 
بخش��ی از گام های الزم برداشته شده است حال اینکه چگونه باید این 
ح��س پدید آی��د. حکومت بای��د در رفتارش ثابت کند ک��ه هدفی جز 
افزای��ش رفاه مردم ندارد و آرامش و آس��ایش م��ردم را در اولویت قرار 
ده��د. اگر رقابت ها را ب��رای انتخابات نگه داریم و پ��س از انتخابات به 
رفاقت بپردازیم و لباس همفکری بپوش��یم می توانیم گامی مناس��ب در 

این راستا برداریم.
وی تصری��ح ک��رد:  بع��د از تامی��ن منابع و ایج��اد آس��ایش باید به 
داش��ته های مان توجه و بهره وری را حداکثر سازیم، باید از ظرفیت های 
خال��ی اس��تفاده کنیم. بای��د دارایی ه��ای دولت را اهرم��ی کنیم برای 
خروج از ش��رایط تحریم به این منظور توانس��ته ایم محاسبه ای دقیق از 

دارایی های دولت تهیه کنیم.
۲۰درصد دارایی دولت برای محرک اقتصادی کفایت می کند

وزی��ر اقتصاد تصریح ک��رد: در حال حاضر دارایی ه��ای دولت حدود 
۷میلیون میلیارد تومان اعم از مس��تغالت و اماکن اس��ت که ۲۰درصد 
ای��ن رقم ح��دود ۱44۰ میلیارد تومان خواهد ب��ود و همین مبلغ برای 
ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی اس��ت. این رقم می تواند به گونه های 
مختلفی وارد اقتصاد کش��ور ش��ود، یا به فروش برسد یا نیازمندی های 

برخی شرکت ها به امالک تامین گردد.
وی ادام��ه داد: واگذاری ش��رکت های دولتی از دیگر اقدامات موثر در 
ایجاد تح��رک اقتصادی خواهد ب��ود البته موان��ع اجتماعی و فرهنگی 
بسیاری بر سد راه این طرح وجود دارد. البته ما نمی خواهیم در راستای 
کوچک س��ازی دول��ت، بحران های بی��کاری ایجاد کنی��م بلکه هدف ما 
تنوع بخش��ی به نیروی کار توس��ط آموزش های فنی و حرفه ای خواهد 
بود، آن هم در جهت افزایش س��ود و منافع شرکت های خصوصی سازی 

شده واقعی است.
دژپس��ند درخصوص تورم و عوامل وابس��ته آن گف��ت: گاهی اوقات 
به دلی��ل افزایش نرخ ارز و مش��کل در تامین مواد اولیه، تورم ناش��ی از 

فشار هزینه حاصل می شود و برخی مواقع بی اعتمادی به آینده می تواند 
انتظ��ارات را باال ببرد ک��ه تقاضا افزایش می یاب��د و در نهایت تورم باال 
خواهد رفت. اینکه در دولت آقای روحانی، تورم به خوبی کنترل ش��ده 
است می توان علت آن را کنترل انتظارات بیان کرد، یعنی من به عنوان 
خریدار امید داش��ته ام که در آینده کاال و خدمات ارزان تر خواهد ش��د 
و یا اطمینان داش��ته ام که گران تر نمی ش��ود، پس ش��تابی برای خرید 
نداشته ام. اگر این احساس دوباره احیا شود می تواند به شرایط اقتصادی 
کشور کمک بسیار کند ولی دشمن نمی خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.

دژپس��ند افزود: زمانی که درباره بازار مالی صحبت می شود بازار پول 
نباید این قدر نقش داشته باشد بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود. 
در ۲ سال اخیر بازار سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر پا نگه داشته 
اس��ت. باید عمق بازار س��رمایه را افزایش دهیم. نرخ س��ود باید مثبت 
باش��د و زمانی که تورم یک رقمی ش��د نرخ س��ود نیز باید عکس العمل 

نشان می داد.
اصالح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز کردیم

وزیر اقتصاد درباره اصالح نظام بانکی با بیان اینکه همچنان از شرایط 
گالی��ه داریم، گفت: برنامه باید به گونه ای طراحی ش��ود که مجریان با 
عالقه آن را اجرا کنن��د. البته در میان مدیران بانک ها این عالقه وجود 
دارد و هر بانکی برنامه مشخصی دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود. 
وی با اش��اره به اینکه اصالح نظام بانک��ی را از هفته پیش آغاز کردیم، 

گفت: بانک ها از باال بودن میزان مطالبات شان دچار مشکل هستند.
وزیر اقتصاد در پاس��خ به اینکه آیا حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از 

مطالبات بانکی در اختیار ۸ نفر اس��ت ی��ا خیر؟ گفت: در اعداد تأمل و 
براساس تعاریف آنها را بررسی می کنم.

دژپس��ند افزود: بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی اس��ت که بانک ها 
آن را مط��رح می کنند و ما نمی توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرس��ی 

نشده باشد آن را بپذیریم.
شفافیت راهکار مبارزه با فساد است

وی گفت: باید با مردم صادق باش��یم و مباحث را ش��فاف بگوییم زیرا 
شفافیت راهکار مبارزه با فساد است. از کسی که افشاگری آن منتهی به 
صدور حکم می شود باید قدردانی کرد. اگر می خواهیم با فساد بجنگیم 
باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند 
برویم و آن را الکترونیکی کنیم. دژپس��ند در پاس��خ به این س��وال که 
آیا فساد س��ازمان یافته ای وجود دارد؟ افزود: فساد سازمان یافته تعریف 
دارد، اگر منظور فس��اد از صدر تا ذیل باشد چنین فسادی وجود ندارد 
اما اگر منظور فس��اد گسترده و شبکه ای است چنین فسادی داریم. وی 
با طبیعی خواندن مقاومت برخی دس��تگاه ها برای پیوس��تن به ش��بکه 
الکترونیکی گفت: نباید از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب نشینی کنیم.

سهم مالیات در اقتصاد را باید به 10درصد برسانیم
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این ش��رایط افزایش مالیات ها 
توجیهی ندارد و بهتر اس��ت درباره کاهش آن مطالعه ش��ود. دژپس��ند 
گفت: به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات ها مطرح نیست. وی با بیان اینکه 
از ظرفی��ت مالیات اس��تفاده نمی کنیم، افزود: اکنون س��هم مالیات در 

اقتصاد کشور ۷درصد است که باید آن را به ۱۰درصد برسانیم. 

وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ ارز خبر داد

اصالح نظام بانکی کلید خورد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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فلزی ها و پاالیشی ها بورس را کاهشی کردند
بورس قرمزپوش شد

بیش��تر س��هم ها دیروز در بورس تهران با نوس��ان قیمت رو به پایین 
روبه رو ش��دند. پاالیش��ی ها و فلزی ها بیش��ترین تاثیر کاهن��ده را روی 
نوس��انات شاخص داش��تند اما در عین حال تعدادی از سهم های گروه 
فلزات اساسی با رشد قیمت مواجه شدند. به گزارش ایسنا، قیمت سهم ها 
روز یکشنبه نس��بت به روز قبل بیشتر افت کرد؛ به طوری که شاخص 
کل ۳۵۶۲ واحد کاهش یافت و به رقم ۱۸۰ هزار و ۶۶۸ واحدی رسید. 
در عین حال شاخص کل هم وزن با ۳۱۵ واحد افت مواجه شد و تا رقم 
۲۸هزار و ۱۸۰ واحدی پایین رفت. شاخص آزاد شناور ۳۶۸۲ واحد افت 
کرد و در تراز ۱9۰ هزار و 49۸ واحدی نشس��ت. در عین حال شاخص 
بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۲۸۲۲ و ۶۱4۱ واحد افت کردند. صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران 
هر یک به ترتیب ۲۵۲، ۲۳۲ و ۲۱۶ واحد در کاهش ش��اخص های بازار 
سهام تاثیر داشتند و در عین حال حفاری شمال، سپنتا و بیمه البرز هر 
یک به ترتیب با هشت، شش و پنج واحد تاثیر افزاینده روی نماگرهای 
بازار سعی کردند نگذارند شاخص ها کاهش یابند. دیروز در گروه فلزات 
اساسی قیمت سهم ها با کاهش مواجه شد هرچند که تعدادی از سهم ها 
از جمله س��پنتا که در بازار دوم بورس داد و س��تد می ش��ود به افزایش 
شاخص کل کمک کردند. این نماد که در گروه فلزات اساسی قرار دارد با 
صف خرید مواجه شد. دیگر نمادی که در این گروه رشد قیمت را تجربه 
کرد نماد سرمایه  گذاری توکافوالد بود. گروه صنعتی سپاهان و ذوب آهن 
اصفهان نیز جزو سهم هایی بودند که در این گروه با افزایش قیمت مواجه 
شدند، اما مابقی سهم های فلزات اساسی عمدتا از یک تا حدود 4درصد 
افت قیمت را ش��اهد بودند. در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت 
هسته ای نیز بیشتر سهم ها از ۰.۲۵درصد تا حدود 4درصد افت قیمت را 
ش��اهد بودند. در این گروه ۷۶ میلیون سهم به ارزش حدود ۶۰ میلیارد 
تومان مورد دادوس��تد قرار گرفت. در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز 
نیمی از س��هم ها با رشد قیمت مواجه ش��دند و نیم دیگر روند کاهش 
قیم��ت را تجربه کردند. در این گروه 4۱۶ میلیون س��هم به ارزش ۵۸ 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. اما بانکی ها که ارزش معامالت 
باالیی را ثبت کردند حجم معامالت شان به ۶۷۲ میلیون سهم رسید و 
معامله گران ۲9 هزار و ۱۲۲ دفعه سهم های بانکی را مورد دادوستد قرار 
دادند. در این گروه روند قیمت سهم ها عمدتا کاهشی بود و تمام نمادها 
از جمله نماد بانک تجارت و بانک صادرات که طی روزهای گذش��ته در 

چند روز پیاپی رشد را تجربه کرده بودند با کاهش قیمت مواجه شد.
ارزش معامالت بورس اوراق بهادار دیروز به رقم ۸۰4 میلیارد تومان 
رس��ید که این رقم ناشی از دست به دست ش��دن ۲.۳ میلیارد سهم 
و اوراق مال��ی در ۱۷۷ ه��زار و ۳۰4 نوبت دادوس��تد بود. آیفکس نیز 
۳۳ واحد افت کرد و از تراز ۲۰۰۰واحدی فاصله بیش��تری گرفت. این 
شاخص روز گذشته در عدد ۱9۶۰ واحدی قرار گرفت. ارزش معامالت 
فرابورس تهران نیز به رقم 4۲۳میلیارد تومان رسید و حجم معامالت 

عدد ۶۳۵ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: دومین عرضه نفت خام در ب��ورس موفقیت آمیز بود و 
تمام ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران به فروش 
رفت. اگر در نخستین عرضه نفت خام در بورس که ششم آبان ماه برای 
اولین بار در بورس انرژی انجام شد، ۲۸۰ هزار از یک میلیون بشکه نفت 
خام با قیمت هر بش��که ۷4 دالر و ۸۵ س��نت معامله شد، این بار تمام 
۷۰۰هزار بش��که نفت ش��رکت ملی نفت ایران مورد معامله قرار گرفت، 
بنابراین دیروز یکشنبه ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک ایران در بورس 
ان��رژی برای دومین مرحل��ه طی یک ماه اخیر عرضه ش��د و به قیمت 
هر بش��که ۶4.9۷ دالر به فروش رس��ید. طی ای��ن معامالت در بورس 
انرژی، سه خریدار پیش پرداخت خود را به حساب شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی واریز کردند و مجموعا برای خرید ۷۰۰ هزار بش��که نفت خام 
س��فارش ثبت کردند. خریداران با ۳ سفارش خرید ۲۱۰، ۲4۵ و ۲4۵ 
هزار بش��که ای جمعاً به میزان ۷۰۰ هزار بشکه با قبول قیمت ۶4دالر و 
9۷ سنت به ازای هر بشکه موفق به خرید دومین محموله صادراتی نفت 

خام سبک ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران شدند.
در نهایت قیمت هر بشکه نفت خام سبک در رینگ بین الملل بورس 
انرژی ۶4.9۷ دالر معامله شد و در این معامله معادل با مقدار سفارشی 
که از ابتدای معامالت ثبت  ش��ده بود نفت خ��ام در بورس انرژی مورد 

داد و ستد قرار گرفت.
شیوه تسویه معامله به صورت شرایطی است و ۲۰درصد ارزش معامله 
به صورت ریالی و ۸۰درصد ارزش معامله به صورت ارزی تسویه خواهد 
شد. موعد تحویل محموله متناسب با شرایط مندرج در اطالعیه عرضه 

نفت خام س��بک که در س��ایت بورس انرژی ایران موجود است در بازه 
زمانی ۲۰ آذرماه تا ۲۰ دی ماه سال جاری است.

در همین رابطه س��یدعلی حس��ینی، مدیرعامل ب��ورس انرژی ایران، 
ضمن اعالم ای��ن خبر افزود: از مزایای انجام ای��ن معامالت می توان به 
کاهش ریس��ک نک��ول تعهدات طرفی��ن معامله با اس��تفاده از خدمات 
اتاق پایاپای، کاهش هزینه های معامالتی برای مش��تریان در مقایس��ه 
ب��ا هزینه های قراردادی معامله در خارج از بورس، ش��فافیت در قیمت 
قرارداده��ا و برخورداری از چارچوب مقرراتی جامع در حوزه معامالت و 
تس��ویه معامالت اشاره کرد. وی ابراز امیدواری کرد با حمایت روزافزون 
واحدهای مربوطه در مجموعه وزارت نفت و تداوم مش��ارکت خریداران 
این محصول در بورس انرژی ایران، ش��اهد رش��د و رونق روزافزون در 
بورس انرژی ایران باش��یم و بازار فروش نفت خام صادراتی و اس��تمرار 
عرضه این محصول اس��تراتژیک ضمن افزایش شفافیت و کارایی، بتواند 
فرصت ه��ای جدی��دی برای حض��ور فعاالن بخش خصوص��ی داخلی و 

خارجی در بازار انرژی ایران فراهم کند.
موضع نفتی ها درباره دومین عرضه نفت خام در بورس

بورس برای نوبت دوم رنگ نفت به خود گرفت و یک میلیون بش��که  
نف��ت خامی که قرار بود از این طریق به فروش برس��د، دیروز با فروش 
۷۰۰ هزار بشکه محقق شد؛ فرآیندی که وزارت نفت آن را مثبت تلقی 
و اع��الم کرد که بازخوردی که از بخ��ش خصوصی در این حوزه گرفته 

رضایت بخش بوده است.
در همین راس��تا، علی فیاضی، کارش��ناس ارش��د بازاریابی نفت خام 

در گفت وگ��و با ایس��نا، با اش��اره به دومین مرحله عرض��ه نفت خام در 
بورس گفت: به طور کلی قرار بود یک میلیون بشکه نفت خام در بورس 
عرضه ش��ود که ۳۰۰ هزار بش��که در مرحله اول عرضه شد و ۷۰۰ هزار 
بش��که باقیمانده امروز در بورس معامله شد. شرکت ملی نفت به عنوان 
عرضه کننده نفت از این که بخش خصوصی وارد این عرصه ش��ده، بسیار 
خوش��حال است و سعی می کند به عنوان عرضه کننده انعطاف بیش تری 

در این حوزه انجام دهد. قطعا این فرآیند ادامه دار خواهد بود.
کارشناس ارشد بازاریابی نفت خام با تاکید بر این که شرکت ملی نفت 
باید بازخورد مشتریان را درباره عرضه نفت خام در بورس دریافت کند، 
گفت: ش��رکت ملی نفت عرضه کننده است و این که چانه زنی خریداران 
در ب��ورس با خری��داران نهایی به چه صورت خواهد ب��ود، در حوزه این 
ش��رکت نیس��ت اما بررسی این عرضه حاکی اس��ت که این روند مثبت 
بوده و ما بازخورد خوبی از بخش خصوصی گرفته ایم و اگر رضایت ادامه 

داشته باشد، این روند ادامه پیدا خواهد کرد.
فی��اض درباره مرحله س��وم عرضه نفت خام در بورس گفت: س��عی 
می کنی��م نگاه مثبتی به عرضه بعدی داش��ته باش��یم. البته هنوز زمان 
دقیق آن مش��خص نیست. قیمت عرضه هم بس��تگی به قیمت جهانی 
نف��ت دارد و ب��ا توج��ه به این که تاریخ عرضه هنوز مش��خص نیس��ت، 
نمی ت��وان قیم��ت قطعی آن را اع��الم کرد. همچنین می��زان نفتی که 
قرار اس��ت در مرحله بعد عرضه شود، مش��خص نیست اما شرکت ملی 
نفت س��عی می کند بیش ترین انعطاف را به خرج دهد و در این فرآیند 

سخت گیری نکند.

»فرصت امروز« از دومین مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی گزارش می دهد

فروش 7۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۴/97 دالر
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مرکز آمار اعالم کرد
افزایش بیش از 64درصدی قیمت 21 قلم 

محصول کشاورزی
بنابر آمارهای اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران، در تابستان امسال 
۲۱ قلم محصول کشاورزی و دامی با افزایش قیمت مواجه بوده که به 
ط��ور میانگین ۶4.۳۸درصد افزایش قیم��ت را تجربه کرده اند. در این 

مدت فقط یک محصول )پیاز( کاهش ۳۱درصدی داشته است.
به گزارش ایس��نا، مطابق گزارش های مرکز آمار، در بخش غالت در 
سه ماهه دوم سال ۱۳9۷، متوسط قیمت گندم ۱۲9۸۳ ریال بوده که 
نسبت به فصل مشابه س��ال قبل معادل ۱,۱۵درصد افزایش داشته و 
متوسط قیمت جو ۱۲۱۵۱ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال 

قبل ۲۳.4۳درصد افزایش داشته است.
در بخش حبوبات در فصل تابس��تان امس��ال، متوسط قیمت نخود 
با ۲,۰۲ افزایش ۵۳۶4۳ ریال و متوس��ط قیمت عدس با ۳.۱۸درصد 

کاهش معادل ۵۰۶۱۱ریال بوده است.
در بخش محصوالت جالیزی نیز در این مدت متوسط قیمت هندوانه 
۸۵4۳ ریال، خربزه ۱۳9۱۵ ریال و خیار ۱۸۵۷۷ ریال بوده اس��ت که 
به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل معادل ۲۲۶,۳۵، ۱۳۸.۱۶ 

و ۶۵.۳۳درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین در بخش س��بزیجات، در س��ه ماهه دوم امسال، متوسط 
قیمت س��یب زمینی ۱۱۲۷۶ و متوسط قیمت گوجه فرنگی ۱۵۲۳9 
ریال بوده که نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۸9,۲۰ و 
۱9۷.۸4 درصد افزایش داش��ته اس��ت. به عالوه متوسط قیمت پیاز با 

۳۱.۱۱درصد کاهش برابر 9۷۱9 ریال بوده است.
در بخش محصوالت علوفه ای در تابستان 9۷، متوسط قیمت یونجه 
۱۲۰49 ری��ال و متوس��ط قیمت کاه ۲۸۱۶ ریال ب��وده که به ترتیب 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳9,۰۲ و ۲۸.9۰درصد افزایش داشته 

است.
در بخش میوه های هسته دار هم در سه ماهه دوم سال 9۷ متوسط 
قیمت زردآلو ۳۲۰۶۸، هلو ۳۲۶44، آلبالو ۳۸۰9۶ و گیالس ۸94۰۱ 
ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۳۶,۳۶، 

۷۳.۵۸، ۳۱.۶4 و 9۱.۳۸درصد افزایش داشته است.
درباره میوه های دانه دار نیز متوس��ط قیمت سیب درختی ۲9۳۸۶ 
ریال بوده که نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل ۸۷درصد افزایش و 
متوس��ط قیمت انگ��ور ۲۸۱۵۵ ریال بوده که مع��ادل ۱۰۵.۲۸درصد 

افزایش داشته است.
در بخش دامداری س��نتی ه��م در این مدت متوس��ط قیمت یک 
کیلوگ��رم گوس��فند و بره زنده ۲۲۷94۵ ریال و متوس��ط قیمت یک 
کیلوگ��رم گاو پرواری زنده ۱9۶9۲۱ ریال بوده که به ترتیب نس��بت 

به فصل مشابه سال قبل 4۲,4۵ و 4۵.۵۸درصد افزایش داشته است.
در بخش فرآورده های دامی سنتی در تابستان امسال، متوسط قیمت 
یک کیلوگرم شیر گوسفند 4۲۱۵۶ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم 
شیر گاو ۱4۳9۶ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان قبل به ترتیب 

معادل ۷,۲۸ و ۲4.99درصد افزایش نشان می دهد.

اخبـــار

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت پروازهای چارتر به طور کامل 
از صنعت حمل و نقل هوایی حذف نمی ش��وند، بلکه باید در زمان خود 

از این سیستم فروش استفاده شود.
»عل��ی عاب��دزاده« در گفت و گو با خبرنگار ایرن��ا، افزود: بخش کمی 
از بلیت پروازهای هوایی ش��رکت های ایران��ی به صورت چارتری عرضه 
می ش��ود و قرار اس��ت چهار ش��رکت داخلی که ۲۰درص��د بلیت های 
چارت��ری را عرضه می کنن��د، در چند ماه آینده ش��بکه فروش خود را 

ساماندهی کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به شرکت های هوایی اعالم شده که 
پروازه��ای چارتری خود را ابط��ال و یا کمتر کنند، اما این روش فروش 
بلیت همچنان در سیستم فروش شرکت های هوایی ادامه خواهد داشت.
رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: برای توسعه گردشگری 
در کش��ور به خصوص در مناطق آزاد قش��م و کیش و فروش بلیت های 
چارتری اهمیت زیادی دارد و همچنان عرضه بلیت چارتری برای س��فر 

به این مناطق ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، در عرضه بلیت به ش��کل چارتر، آژانس های مسافرتی 
بلی��ت مس��یرهای پرتردد که در تمام فصول مس��افران زی��ادی دارد را 
ب��ه صورت عم��ده خریداری می کنن��د؛ بلیت چارتر قاب��ل خریداری از 

ش��رکت های هواپیمایی نیس��ت بلکه این نوع بلیت ها را تنها می توان از 
آژانس ها و شرکت های چارترکننده خریداری کرد.

به دلیل رزرو عمده بلیت ها از قبل و فروش آنها به مسافران در آینده، 
بهای این بلیت  ها را ش��رکت های چارترکننده تعیین می کنند و تعیین 

قیمت ها در اختیار شرکت های هواپیمایی نیست. 
عاب��دزاده بر عرضه بلیت با قیمت مناس��ب به مس��افران و هموطنان 
در س��فرهای داخلی تاکید کرد و گفت: تاکید ما اس��تفاده شرکت های 
هوایی از ارز س��امانه نیما اس��ت تا قیمت ها متعادل باشد. مدیران عامل 
ش��رکت های هواپیمای��ی توافق کردند تا نرخ بلیت هواپیما را براس��اس 
نرخ س��امانه نیما محاس��به کنند؛ البت��ه آنها مدعی هس��تند که بانک 
مرک��زی هیچ ارزی از نیما به آنها تخصیص نداده اما بانک مرکزی با رد 
این موضوع گفته قرار اس��ت ارز مورد نیاز برای تمامی درخواس��ت های 
دریافتی از شرکت های هوایی در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد و از 
محل منابع ارزی بانک مرکزی و یا از طریق سامانه نظام یکپارچه ارزی 
)نیما( تایید ش��ود.  عابدزاده همچنی��ن درباره احتمال امتناع از تحویل 
س��وخت به پروازهای ایرانی در خارج از کش��ور اظهار داشت: با اتکا به 
تجربه هایی که از دوره های پیش��ین تحریم ها داش��ته ایم، این بار نیز از 

تحریم ها عبور خواهیم کرد.

پرواز چارتر از صنعت حمل و نقل هوایی حذف نمی شود

رئی��س انجم��ن صنایع خوراک دام ب��ا بیان اینکه نگران��ی در زمینه 
واردات نهاده ه��ای دامی از آمریکا به کش��ور وج��ود ندارد، گفت: حجم 
این واردات چش��مگیر نبوده ضمن اینکه در حال رایزنی با کش��ورهای 
جایگزین هس��تیم.  مجید موافق قدیری در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
اش��اره به هش��دارهای مطرح شده درباره خرید س��ویا از آمریکا با وجود 
آغاز تحریم ها، اظهار داش��ت: قیمت کنجاله سویا و دانه وارداتی از مبدأ 
آمری��کا، به دلیل کیفی��ت باالی محصوالت، همیش��ه باالتر از اوکراین، 
برزی��ل و آرژانتین ب��وده به همین دلیل تجار ایران��ی رغبت کمتری به 

واردات این محصوالت از آمریکا داشتند.
رئیس انجمن صنایع خ��وراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه 
جن��گ تجاری ای��االت متحده و چین در این زمینه ب��ه نفع ایران تمام 
ش��د، گفت:  دلیل این ادعا هم این اس��ت که آمریکا تعرفه صادراتی از 
چین دریافت می کند و چین به س��مت خرید از دیگر کشورها از جمله  
برزی��ل و آرژانتین رفت که ای��ن موضوع باعث باال رفت��ن قیمت دیگر 

تولیدکنندگان شده است.
قدی��ری ادام��ه داد: بنابراین در حال حاضر قیم��ت آمریکا برای تجار 
ایرانی مناس��ب تر اس��ت و  در دو س��ال اخیر واردات دانه از این کشور 

بیشتر شده است.

رایزنی با کشورهای جایگزین برای واردات نهاده های دامی
وی با اش��اره به اینکه میزان واردات انواع دانه های روغنی در ش��ش 
ماهه اول امسال ۱.۵میلیون تن به ارزش بیش از ۷۸۲ میلیون دالر بوده 
اس��ت، اضافه کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 

۳۵درصد و از نظر ارزش ۳۱درصد رشد داشته است.
وی ادام��ه داد: میزان واردات دانه س��ویا یک میلیون و 4۶۵ هزار تن 
به ارزش ۷۰۵ میلیون دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل از 

نظر وزنی 49درصد رشد و از نظر ارزش ۵4درصد رشد داشته است.
قدیری افزود: میزان واردات کنجاله س��ویا در ش��ش ماهه اول امسال 
۵۳۶ هزار تن به ارزش ۲۳9میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۲۲درصد از نظر وزن کاهش و از نظر ارزش ۱۳درصد کاهش 

داشته است.
رئی��س انجمن صنایع خوراک دام، طی��ور و آبزیان ایران تصریح کرد: 
تحریم ه��ای جدید خلل��ی در روند واردات ان��واع نهاده های دامی تولید 
خ��وراک دام و دان��ه س��ویا از آمریکا و دیگر کش��ورهای جهان نخواهد 
داش��ت. زیرا وزارت خزانه داری آمری��کا و وزارت امور خارجه آمریکا در 
۱۲ اکتبر قانونی را وض��ع کردند که واردات ایران در خصوص کاالهای 

غذایی و دارویی از تحریم ها معاف شده است.

وی اضاف��ه کرد: با این حال نباید فراموش کنیم که تحریم های بانکی 
ایران ارتباطی به این قانون ندارد و باعث افزایش قیمت تمام شده کاالها 
خواهد ش��د. ضمن اینکه این افزایش قیمت ش��امل بیمه و حمل و نقل 

نیز خواهد بود.
قدیری با بیان اینکه چالش بعدی که در حال حاضر فعالین اقتصادی 
را نگران کرده اس��ت عدم دسترسی به سیس��تم های بانکی بین المللی 
اس��ت، گفت: همچنین این مس��اله که  کدامیک از بانک ها قرار است با 
ای��ران کار کنند. زیرا بانک هایی که تاکن��ون در ایران و با ایران فعالیت 

می کردند در لیست تحریم ها قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: سوال مهم دیگر این است که آیا اروپا و نظام مالی اس 

پی وی می تواند جایگزینی برای سوئیفت باشد؟
قدیری با اشاره به اینکه ما روی گزینه های دیگر به عنوان تامین کننده 
نهاده های دامی و دانه سویا در حال بررسی و رایزنی هستیم، اضافه کرد: 
در حال حاضر جدی ترین گزینه ها که طی چند روز گذش��ته مذاکراتی 
با آنها صورت گرفته رومانی، اوکراین، هندوس��تان، اس��ترالیا و آفریقای 
جنوبی هستند. وی افزود: این کشورها تمایل خودشان را اعالم کرده اند 
و تا چند ماه آینده دام ها و طیور ایرانی مزه ذرت و جو این کش��ورها را 

خواهند چشید.

نگران واردات نهاده دامی از آمریکا نیستیم

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

تعطیلی 60درصد شرکت های واردکننده خودرو 
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو از بی��کاری ۶ه��زار نفری 
واردکنندگان خودرو و تعطیلی ۶۰درصد از ش��رکت های واردکننده 

خبر داد.
مهدی دادف��ر درباره گمانه زنی های موج��ود در مجلس مبنی بر 
لغ��و ممنوعیت واردات خودرو تا پایان س��ال اظهار کرد: برای اتخاذ 
تصمیم در کش��ور کل نگری و برنامه ریزی وج��ود ندارد، اکنون که 
خودروهای داخلی گران ش��ده به فکر آزادس��ازی واردات افتاده اند. 

چه کسی پاسخگوی هزینه هایی که بر دوش مردم افتاده است؟
ب��ه گزارش اقتصاد آنالین، این فع��ال بازار خودرو درباره وضعیت 
واردکنندگان تصریح کرد: تاکنون حدود ۶هزار نفر از واردکنندگان 

خودرو بیکار و ۶۰درصد از شرکت های واردکننده تعطیل شده اند.
دادفر اضافه کرد: بقیه ش��رکت هایی که تعطیل نشده اند نیز تنها 
۳۰درص��د فعالیت گذش��ته خود را انجام می دهن��د، بنابراین اگر با 
همین روند پیش برویم تا س��ال آینده هیچ ش��رکت واردکننده ای 

باقی نمی ماند.
خصوصی سازی در ایران به امری بعید تبدیل شده است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با اش��اره به وابستگی 
ش��رکت های خودروس��ازی به دولت خاطرنش��ان کرد: تا زمانی که 
دول��ت پ��ای خ��ود را از این موضوع کن��ار نکش��د و همچنان یک 
نماینده مجلس یا فردی از دولت، مدیرعامل این ش��رکت ها باشند 

خصوصی سازی در کشور رخ نمی دهد.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه بخش خصوص��ی درآم��دش را از رضایت 
مشتری کس��ب می کند، گفت: تنها خصوصی شدن می تواند تمایل 
به افزایش کیفیت را در خودروس��ازان ایجاد کند چرا که در شرایط 
فعلی فضای رقابتی بین خودروسازان وجود ندارد و مردم مجبور به 

خرید خودروهای داخلی هستند.
دادف��ر عقب ماندگی صنعت خودروس��ازی از خصوصی س��ازی را 
نتیجه کم کاری وزارت صنعت دانس��ت و افزود: حدود ۱۵سال است 
که هم توانایی صنعتی و هم انس��انی برای خصوصی شدن را داریم 

اما دلیل عقب ماندگی ما کم کاری وزرای صنعت است.
او همچنین درب��اره وزیر جدید صنعت اظهار کرد: به وزیر جدید 
صنعت مانند حضرت موس��ی و عصایش ن��گاه می کنم چرا که اگر 
گامی در صنعت خودروس��ازی کش��ور بردارد در تاریخ ثبت خواهد 
شد؛ همچنین معتقدم دوره وزارت ایشان مانند دوره شریعتمداری 

نخواهد بود.

سایپا اعالم کرد
به جای ساندرو، پراید و تیبا بگیرید!

گروه خودروسازی س��ایپا اعالم کرد به دلیل مشکالت ایجادشده 
در روند تولی��د محصوالت خانواده رنو، خری��داران تندر9۰، پارس 
تندر، ساندرو و ساندرو اس��تپ وی می توانند به جای این خودروها، 
پرای��د و تیبا تحویل بگیرند یا این که ب��رای دریافت خودروی خود 

صبر کنند.
به گزارش ایس��نا، این ش��رکت با صدور اطالعیه ای از مشتریانی 
ک��ه پیش از این محص��والت خانواده رنو را خری��داری کرده اند اما 
خودروی آنها تحویل نش��ده، عذرخواهی کرده و پیشنهاداتی به این 

دسته از مشتریان ارائه کرده است.
متن اطالعیه سایپا به شرح زیر است:

»ضمن پوزش از مش��تریان به جه��ت تاخیر پیش آمده در ایفای 
تعه��دات ان��واع محصوالت رنو ش��رکت پ��ارس خودرو ب��ه اطالع 
می رس��اند مش��تریان تعهدات مذکور در صورت تمای��ل می توانند 

نسبت به انتخاب یکی از دو روش پیشنهادی ذیل اقدام نمایند.
پیش��نهاد اول برای مشتریانی که قصد تبدیل خودروی جایگزین 

دارند:
جایگزینی تعهدات رنو با محصوالت X۱۰۰ )س��ایپا ۱۳۱، سایپا 
۱۵۱( و X۲۰۰ )تیبا، تیبا ۲، س��اینا( با س��ود مشارکت و تاخیر به 

میزان ۲۷درصد طبق قرارداد به یکی از روش های ذیل.
الف- تعهدات انواع س��اندرو و اس��تپ وی به دو دستگاه خودرو،  یک 
دستگاه X۱۰۰ و یک دستگاه X۲۰۰ که یک دستگاه با موعد تحویل 
بهمن ۱۳9۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری و یک 

دستگاه با زمان تحویل آذر ۱۳9۸ به قیمت روز شرکت.
ب- تعهدات تندر و پارس تندر به یک دستگاه خودرو X۱۰۰ )سایپا 
۱۳۱، سایپا ۱۵۱( و X۲۰۰ )تیبا، تیبا ۲، ساینا( با موعد تحویل بهمن 

۱۳9۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری.
اجرای پیشنهاد اول با اعالم جزییات از اول آذرماه صورت خواهد 

پذیرفت.
پیشنهاد دوم جهت انصراف از خرید:

انصراف مش��تریان با اخذ ۳۶درصد س��ود مشارکت از زمان واریز 
وجه اولیه در صورت اعالم انصراف تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳9۷

انصراف مش��تریان با اخذ ۳۰درصد س��ود مشارکت از زمان واریز 
وجه اولیه در صورت اعالم انصراف از تاریخ اول آذر ۱۳9۷

انتظار مشتریان تا رفع مشکل تولید محصوالت رنو با شرایط ذیل:
ال��ف- قیمت محصوالت ب��ه قیمت زمان تحویل مش��تری طبق 

قرارداد محاسبه خواهد شد.
ب- س��ود مش��ارکت و تاخی��ر طبق ق��رارداد به می��زان ۲۷درصد 

)۱۵درصد سود مشارکت، ۱۲درصد سود تاخیر( ادامه خواهد یافت.«

اعالم شرایط پیش فروش ساینا با 15 میلیون 
تومان پیش پرداخت

ش��رایط پیش فروش نقدی س��اینا با زمان تحویل شهریور 9۸ از 
سوی گروه خودروسازی سایپا اعالم شد.

ب��رای پیش فروش نقدی ای��ن خودرو با زمان ارس��ال دعوت نامه 
شهریور 9۸، ۱۵ میلیون تومان پیش بینی شده است.

در ای��ن طرح محدودیت کد ملی وجود داش��ته و خودروها بدون 
امکان صل��ح خواهد بود همچنین رنگ، آپش��ن و مابقی قیمت در 
زمان صدور دعوتنامه مش��خص و از مشتری اخذ می شود. رنگ های 
انتخابی نیز تنها به صورت پیش��نهادی بوده و رنگ خودرو براساس 
برنامه تولید در زمان دعوتنامه مش��خص می ش��ود. گفتنی است در 
این طرح، ثبت نام برای مشتریانی که طی سال جاری اقدام به خرید 

خودرو کرده اند امکانپذیر نیست.

یک کارش��ناس ب��ازار خودرو گفت قیمت خ��ودرو در بازار در صورت 
ثابت بودن نرخ ارز، ارزان خواهد شد.

به گزارش اقتصادآنالین،  امیرحس��ن کاکایی درباره عوامل تاثیرگذار 
بر کاه��ش قیمت خودرو توضیح داد: چند اتف��اق در طول یک و ماه و 
نیم گذش��ته افتاد که بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد؛ اول ثبات نرخ 
ارز و ب��ه طور کل اقتصاد کالن کش��ور بود، زیرا قیم��ت خودرو ارتباط 

مستقیمی با نرخ ارز دارد.
وی ادام��ه داد: دوم بحث آزادس��ازی قیمت خ��ودرو و تعیین قیمت 
توسط سازمان حمایت مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار بود، اگرچه این 
کار هنوز به مرحله اجرا نرسیده اما جو روانی آن تاثیر خود را در کاهش 

دالالن بازار و قیمت ها گذاشته است.
کاکای��ی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه قیمت خودرو به دلیل حاش��یه س��ود 
ب��االی دالالن افزایش یافت، تصریح کرد: تعیین قیمت خودرو توس��ط 
خودروس��ازان، حاشیه سود را کاهش و حضور دالالن را کمرنگ خواهد 

کرد.
ای��ن تحلیلگر ب��ازار خودرو همچنین به نقش مح��دود پیش فروش ها 

در کاهش قیمت اش��اره کرد و گفت: اگرچه زم��ان تحویل خودرو های 
پیش فروش ش��ده طوالنی اس��ت و عم��ال االن نباید ب��ر قیمت ها تاثیر 
بگذارد اما جو روانی آن تا حدودی در کاهش قیمت خودرو تاثیر داشت.

او ادامه داد: با پیش فروش خودرو حاشیه سود کاهش و عرضه افزایش 
خواهد یافت، به همین خاطر قیمت خودرو ارزان خواهد ش��د و دیدیم 
ک��ه فقط با اعالم پیش فروش، چه تعداد از اف��راد خودرو های خود را از 

ترس متضرر شدن وارد بازار کردند در حالی که تقاضایی وجود ندارد.
کاکایی با بیان اینکه آینده این بازار به دو عامل بس��تگی دارد، عنوان 
کرد: اوال قیمت خودرو به ش��دت تح��ت تاثیر اقتصاد کالن به خصوص 
نرخ ارز اس��ت، بنابراین اگر نرخ ارز همینطور ثبات داش��ته باشد قیمت 
خودرو ارزان خواهد ش��د. او اضافه کرد: بح��ث بازنگری در بازار خودرو 
مدتی اس��ت که مطرح شده اما به نتیجه نمی رس��د و با توجه به اینکه 
زیان دهی خودروسازان افزایش یافته اگر به این موضوع رسیدگی نشود 

بازار خودرو مجددا دچار شوک قیمتی خواهد شد.
این کارش��ناس خودرو با بیان اینک��ه االن بهترین فرصت برای اقدام 
دولت و تنظیم بازار اس��ت، تاکید کرد: االن دولت پتانسیل خوبی برای 

اجرای تصمیمات درست دارد و اگر سریعا عمل نکند، راهکارهای بعدی 
نتیجه ای نخواهد داشت.

کاکای��ی افزود: زیان 4هزار میلیاردی خودروس��ازان و بدهی ۲۰هزار 
میلیاردی آن ها به قطعه سازان زنگ خطری است که قفل شدن صنعت 
خودرو و نابودی آن را هشدار می دهد به همین دلیل دولت باید در این 
وضعیت فرصت س��وزی نکند و با اقدامات مناس��ب جلوی از بین رفتن 

این صنعت را بگیرد.
تاثیر مشکالت داخلی بیشتر از تحریم است

او همچنی��ن با اش��اره به تحریم ه��ا و تاثیر آن بر ب��ازار خودرو اظهار 
ک��رد: اول اینکه به گفته هم��ه، تحریم های دور اول کار خود را کرده اند 
و همچنی��ن مدیران ما به خوب��ی راه دور زدن تحریم ها را می دانند اما 
الزم به ذکر است در شرایط فعلی ما بیش از اینکه با مشکالت ناشی از 

تحریم مواجه باشیم، با موانع داخلی دست و پنجه نرم می کنیم.
کاکای��ی در پای��ان افزود: البته ک��ه تحریم منجر ب��ه کاهش تولید و 
افزایش هزینه ها می ش��ود اما اگر دولت به موقع راهکارهای مناسب این 

وضعیت را عملیاتی کند با مشکل چندانی مواجه نخواهیم شد.

کاهش قیمت خودرو در بازار در صورت ادامه ثبات ارزی

عضو ناظر مجلس در ش��ورای رقابت معتقد است که قیمت خودرو به 
زودی متعال می شود.

ولی ملکی، س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی در گفت  وگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از افزایش قیمت خودرو 
طی ماه های اخی��ر، گفت: از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت انتظار 
داری��م که بازنگری جدی ای در نحوه فروش خودرو در کش��ور داش��ته 
باش��د. وی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو واقعی نیست، اظهار 
داش��ت: نوس��انات موجود در بازار ارز موجب ش��د تا قیمت ارز افزایش 
یابد، اظهار داش��ت: به تب��ع افزایش قیمت ارز، قیم��ت قطعات خودرو 

نیز افزایش یافت که باید نظارت بیشتری بر بازار خودرو صورت گیرد.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس تصری��ح کرد: طبق 
اطالعات��ی که از س��وی مصرف کنندگان و مردم به کمیس��یون صنایع 
واصل ش��ده، م��ردم از کیفی��ت خودروه��ای داخلی رضای��ت ندارند، 
کمیس��یون صنایع مجلس این موض��وع را به دقت مورد بررس��ی قرار 

می دهد.
ملک��ی اضافه کرد: به تازگی سیاس��ت هایی از س��وی دولت در حال 
اِعمال ش��دن است که طی ماه   های آینده موجب تعدیل در قیمت انواع 

خودروهای داخلی خواهد شد.

وی با اشاره به سیاست   های جدید دولت برای تعدیل قیمت خودروهای 
داخلی، گفت: قرار اس��ت در چند ماه آینده شورای رقابت قیمت واقعی 
خودروهای داخلی را اعالم کند، اما در کنار این مس��ئله، وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت برنامه ریزی هایی انجام داده که قطعه س��ازان یارانه در 

جهت کاهش و تعدیل قیمت خودرو اختصاص دهند.
عض��و ناظ��ر مجلس در ش��ورای رقاب��ت در پایان خاطرنش��ان کرد: 
برنامه ریزی  های دس��تگاه های نظارتی برای نظ��ارت بر بازار خودرو باید 
تقویت ش��ود، زیرا واس��طه ها نق��ش عمده ای در افزای��ش قیمت ها ایفا 

می کنند که دست آنها باید کوتاه شود.

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس اظهار کرد چندی اس��ت 
که طرح س��اماندهی بازار خودرو در دس��تور کار کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجلس قرار گرفته و این احتمال ق��وی وجود دارد که با نهایی 
شدن بررس��ی این طرح، ممنوعیت واردات خودرو لغو شود. به گزارش 
اقتص��اد آنالین، وی در ادام��ه افزود: ممنوعی��ت واردات خودرو دائمی 
نیس��ت و این ممنوعیت برای شرایط بحرانی وضع و اجرا شد، اما دیگر 
ضرورتی برای تداوم اجرای این قانون وجود ندارد.  باستانی با بیان اینکه 

خودروهای خارجی باید به ش��کل مدیریت شده وارد کشور شود، گفت: 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو 
مشغول بررس��ی این موضوع است که چه نوع خودروهایی با چه اندازه 
حجم موتور و تا چه س��قف قیمتی می تواند وارد کش��ور شود و چه نوع 
ارزی بای��د به واردات خودرو اختصاص پیدا کن��د.  نماینده مردم زاوه، 
ترب��ت حیدریه و مه والت در مجلس همچنین با اش��اره به درخواس��ت 
خودروس��ازان برای افزایش قیمت ها عنوان کرد: هفته آینده کمیسیون 

صنای��ع و معادن مجلس در جلس��ه ای با حضور وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت این موضوع را بررس��ی می کند.  باستانی در ادامه افزود: در این 
جلسه نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو بررسی می شود 

و در نهایت در مورد آن تصمیم گیری و جمع بندی خواهد شد.
وی عنوان کرد: خودروس��ازان با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و 
نوسانات نرخ ارز خواستار افزایش قیمت تولیدات خود هستند که باید با 

در نظر گرفتن جمیع عوامل و مسائل این موضوع بررسی شود.

به نظر می رس��د که خودروس��ازان چینی از همتایان خود در اروپا در 
تولید و توسعه خودروهای الکتریکی و برقی پیشی گرفته اند.

به گزارش ایسنا، بس��یاری از شرکت های خودروسازی در جهان عزم 
خ��ود را برای تولی��د انبوه خودروهای برقی جزم ک��رده و از برنامه های 
خ��ود بدین منظور رونمایی کرده اند. افزایش روزافزون خودروهای برقی 
و محبوبیت استفاده بیش��تر از این خودروهای پاک، موجب شده است 
ش��رکت های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته 
و هر یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با 

توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.
بس��یاری از کش��ورهای جهان قصد دارند با ه��دف مقابله با آلودگی 

ه��وا و کاهش میزان انتش��ار آالینده ه��ا و گازهای گلخان��ه ای و حفظ 
بیش��تر محیط زیس��ت، خودروهای تمام الکتریکی و برق��ی را به تولید 
انبوه برس��انند. تازه ترین گزارش های منتشرش��ده حاکی از آن است که 
شرکت های خودروسازی در چین تصمیم گرفته اند به توسعه خط تولید 
خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست بپردازند و در این خصوص از 

خودروسازان اروپایی جلو بزنند.
از طرف��ی دیگر، بس��یاری از ش��رکت های خودروس��ازی اروپایی که 
خودروه��ای برق��ی تولی��د می کنند، باتری ه��ای مورد نیاز خ��ود را از 
کارخانه های باتری سازی در چین و کشورهای آسیایی تامین می کنند و 
همین مساله موجب می شود که خودروسازان اروپایی وابستگی شدیدی 

به همتایان چینی خود داش��ته باشند که در نهایت موجب می شود آنها 
حداقل یک پله از خودروسازان چینی عقب تر بایستند.

این رقابت به مرحله ای رس��یده اس��ت که برنده��ای اروپایی باوجود 
تالش های فراوان، همچنان تحت سلطه و در اختیار چین است و به نظر 
می رس��د با توجه به جذب س��رمایه گذاری های کالن آینده خودروهای 

برقی از آن این کشور پهناور آسیایی خواهد بود.
تحلیلگران همچنین برآورد کرده اند که فناوری خودروهای برقی یکی 
از عواملی خواهد بود که موجب پیشرفت، سودآوری و درآمدزایی چین 
ش��ده و عملکرد موفقیت آمیز این کش��ور را نسبت به سایر شرکت های 

رقیب دوچندان خواهد کرد.

برنامه وزارت صنعت برای کاهش قیمت خودرو

احتمال لغو ممنوعیت واردات خودرو تا پایان سال97 وجود دارد

سبقت چینی ها در صنعت خودروهای برقی از اروپا

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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کسب و کارامـروز8

جهانگیری دبیر اجرایی شش��مین جش��نواره نوآوری و فناوری ربع 
رش��یدی  در آیی��ن اختتامیه این روی��داد تمرکززدای��ی را قدمی در 

راستای توسعه فعالیت های فناورانه عنوان کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
عل��ی جهانگیری دبی��ر اجرایی شش��مین 
جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی در 
آیین اختتامیه این رویداد گفت:  از ابتدای 
ش��روع به کار دولت تدبیر و امید در استان 
به دنب��ال ایجاد اکوسیس��تم و ن��وآوری و 
فناوری بوده ایم ازاین رو تشکیل منطقه ویژه 
عل��م و فناوری ربع رش��یدی با تکیه بر این 

نگاه است.
وی تمرکز بر رویک��رد حمایت از نوآوری 
فناوران��ه را از جمله برنامه ه��ای راهبردی 
اس��تان دانس��ت و گف��ت: ای��ن رویکرد به 

تخریب خالق شهرت دارد و در آن ما باید بتوانیم ساختارهای موجود 
را تخریب کرده و همزمان با این کار نیازمند ساختن دوباره اما خالقانه 
هس��تیم. معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه این 

نمایش��گاه در عرض کمتر از پنج س��ال ش��روع به کار کرد و در س��ه 
س��ال گذشته هم بین المللی شده است، از مدیران کشوری خواست به 
مناطق و شهرستان ها اطمینان کنند و اختیار بیشتری دهند تا شاهد 

بروز و ظهور نوآوری باشیم.
بررس��ی  ب��ا  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
ش��رکت های حاض��ر در رینوتکس س��ال 
گذش��ته ۱4درص��د از فن��اوران موفق به 
تجاری س��ازی ای��ده خ��ود ش��دند که در 

متوسط جهانی رقم بسیار خوبی است.
جهانگی��ری افزود: در آغاز کار ما معتقد 
بودیم اگ��ر این کار را ب��دون پول نتوانیم 
انج��ام دهی��م ب��دون ش��ک با پ��ول نیز 
نمی توانی��م انجام دهی��م، از این رو تالش 
کردی��م ت��ا از امکان��ات موجود به ش��کل 
جدیدی استفاده کنیم. وی یادآوری کرد: 
اگر امکان��ات موجود را ب��ا تعریف اهداف 
مش��ترک کنار هم قرار دهیم، می توانیم به س��مت اکوسیستم نوآوری 
حرکت کنیم و رسیدن به این مهم نیازمند کنار هم قرار گرفتن عناصر 

مختلف برای اهداف مشخص است.

مع��اون وزی��ر کار از حمایت های ای��ن وزارتخانه از دانش��جویان و 
فارغ التحصی��الن خالق و ایده پرداز خب��ر داد و گفت این وزارتخانه از 
دانش��جویان و فارغ التحصیالنی که ایده های نوآورانه داش��ته باش��ند، 

عالوه بر حمایت برای اتصال به ش��بکه های 
نوآورانه تس��هیالتی را در قالب وام و ... ارائه 

خواهد داد.
به گ��زارش ایس��نا، دکتر منص��وری در 
نشست خبری که به مناسبت هفته جهانی 
کارآفرینی در وزارت کار برگزار ش��د، ایجاد 
هماهنگ��ی بی��ن بازیگران مختل��ف حوزه 
توس��عه کارآفرینی را یکی از خألهای اصلی 
این عرصه توصیف کرد و گفت: خوشبختانه 
امس��ال بازیگران مختلف عرصه کارآفرینی 
کنار هم آمده اند تا هفته جهانی کارآفرینی 
به صورت مش��ترک برگزار شود. به طوری 
که این مراس��م هفت��ه آینده ب��ا همکاری 

مش��ترک دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و ضمن تاکید بر رویکرد 
ایجاد هماهنگی بین کارآفرینان برگزار می شود.

وی در ادامه وضعیت کارآفرینی کشور طی چند سال اخیر را مثبت 

ارزیابی کرد و گفت: خوش��بختانه طی چند س��ال اخیر اتفاقات خوبی 
در کش��ور در حوزه کارآفرینی و توس��عه کارآفرینی  افتاده اس��ت، به 
طوری که رتبه ایران در سطح بین المللی به ۱۳بهبود یافته و در سطح 
منطق��ه نیز از رتبه ۱4 به ۱۱ رس��یدیم و 
وضعیت های بس��یار خوبی در س��ال های 
گذش��ته در حوزه ایجاد قابلیت کارآفرینی 
به ص��ورت علمی و اجرایی اتف��اق افتاده 
اس��ت که البته اثرات آن را در سطح ملی 

می بینیم.
مع��اون توس��عه، کارآفرینی و اش��تغال 
وزی��ر کار همچنی��ن خاطرنش��ان کرد: با 
توجه به ش��رایط پیش آم��ده اگر که ما در 
س��ال های آینده در عرص��ه کارآفرینی با 
نوس��اناتی مواجه خواهیم شد اما همچنان 
تکلیف ما در حوزه ایجاد اشتیاق و افزایش 
ریس��ک پذیری بین کارآفرینان است و در 
عرصه بین المللی سازی کس��ب و کار و ایجاد قابلیت از این منظر باید 
بتوانیم روحیه ریس��ک پذیری را ایجاد کنیم، کارآفرینان ما بتوانند به 

اکوسیستم جهانی کارآفرینی متصل شوند.

حمایت وزارت کار از دانشجویان کارآفرینتمرکززدایی توسعه فعالیت های فناورانه را در پی خواهد داشت

خرید آنالین دیگر امری نیست که هر ازگاهی اتفاق بیفتد و تبدیل به 
یک س��بک زندگی شده است. مردم در همه جا از مزایای سفارش آساِن 
همه نوع محصولی و تحویل آن دقیقاً مقابل درب منزل شان بهره می برند. 
به منظور س��رمایه گذاری در این ش��یوه زندگی، خرده فروشان به دنیای 
تجارت الکترونیک راه یافته و هنجارهای جدیدی برای کسب وکار آنالین 
در سراس��ر جهان ایجاد کرده اند. تج��ارت الکترونیک همچنان به رقابت 
بیشتر ادامه می دهد. همگام با پیشرفت تکنولوژی، بازار خرید آنالین نیز 
توسعه می یابد. سایت ها باهوش تر و حمل و نقل سریع تر شده و انتظارات 
باالتر رفته است. به منظور حفظ بازار، فروشگاه های آنالین به روند جدیدی 

گرایش پیدا کرده اند.
شخصی سازی

مردم عاشق تجربیاتی هستند که با سلیقه و نیازهای شان هماهنگ شده 
باشد. از آنجایی که فروش دیگر فیزیکی نیست و مشتریان از برآورده شدن 

نیازهای شان مطمئن نیستند، تکنولوژی باید به کمک بیاید.
ایجاد حس شخصی س��ازی به طرق متفاوتی انجام می شود. شرکت ها 
روزانه گزینه های در دسترس و منابع مختلف بیشتری در اختیار مشتریان 
قرار می دهند. این شرکت ها سوابق خرید مشتری را آنالیز می کنند و آنچه 
به نظر باب سلیقه اوست را پیشنهاد و مشتری را از انبوه لوازم غیرضروری 
نجات می دهند. برای پیشرفت بیشتر شخصی سازی در خرید های اینترنتی، 
شرکت ها ش��روع به اس��تفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در 
تجارت الکترونیک کرده اند. شرکت هایی مانند فیس نوت )Facenote(، با 
استفاده از پلتفرم تشخیص چهره برای شناسایی مشتری، تالش می کنند 
در هنگام خرید احس��اس راحتی بیشتری به آنها منتقل کنند. فیس نوت 
از تکنولوژی پیشرفته ای استفاده می کند تا با شناسایی چهره مشتری از 
طریق وب کم، به ایجاد حس وفاداری قوی میان مشتری و برند کمک کند. 

واقعیت افزوده
طبق تعریف، واقعیت افزوده )AR( نوعی تکنولوژی برای افزودن تصاویر 
دیجیتال و گرافیک به محیط است. از آنجایی که افراد از طریق بازی های 
کامپیوتری با این تکنولوژی آشنا هستند، می توان از آن در خرید آنالین 
نیز استفاده کرد. شرکت های مرتبط با لوازم خانگی مانند مگنولیا مارکت 
)Magnolia Market(، با استفاده از این تکنولوژی به مشتری تصویری 
مناسب از نحوه جایگیری وس��ایل در فضای مورد نظرش ارائه می دهند. 
برنامه کامپیوتری این شرکت مشتری را قادر می سازد با استفاده از دوربین 
تلفن همراه، وس��یله را در فضای ش��خصی خود مشاهده کند. این امکان 

انحصاری تجربه خرید آنالین را بسیار شخصی تر می سازد.
 چت بات ها

همانطور که پیشتر نیز عنوان شد، شرکت ها به دنبال تکرار تجربه زنده 
و فیزیکی در فروش آنالین هستند. چت بات ها در خرید آنالین بیشترین 

کمک را در ایجاد حس مراوده فیزیکی می کنند.
چت بات ها با هدف ایجاد رابطه آنی میان مشتری و شرکت ایجاد شده اند. 
از آنجایی که فروش آنالین ساعت کاری نامحدود دارد، مشتریان هر زمان 
که بخواهند می توانند خرید داش��ته باشند. به همین خاطر شرکت ها به 
جای استخدام اپراتورهای پش��تیبان تماس برای پاسخگویی به سؤاالت 
مش��تریان، از تکنولوژی بهره می برند. چت بات ها این اجازه را به مشتریان 

می دهند که پاسخ سؤاالت خود را به  صورت آنی دریافت کنند.
چت بات های مختلف، خدمات متفاوتی نیز ارائه می دهند. برخی از آنها 
به ش��ما کاال پیش��نهاد می دهند، برخی در پرداخت و برخی دیگر نیز به 
شما در ایجاد یک گروه محصول مرتبط کمک می کنند. تحقیق انجام شده 
در اوراکل نش��ان می ده��د که ۸۰درص��د از برندها به دنبال اس��تفاده از 
چت بات ها تا پیش از ۲۰۲۰ و مطالعه Ubisent نیز می گوید ۳۵درصد از 
مشتریان به دنبال کاربرد بیشتر چت بات ها هستند، بنابراین می توان گفت 

چت بات ها عضوی مهم از پارامترهای فروش آنالین خواهند بود.
پرداخت از طریق ارز رمزنگاری شده

اخیراً خبری از تمایل آمازون به پذیرش ارز رمزنگاری شده در پرداخت 
توسط مشتریان شنیده شده است. این موضوع می تواند تمام فضای فروش 
آنالین را دگرگون س��ازد. تعدادی پروژه بالک چین وجود دارد که بر روی 
پرداخت های فرد به فرد براساس توکن ها متمرکز است. به هر حال چنین 

تغییری به استانداردها و جریاناتی کاماًل جدید نیاز دارد.
خرید از رسانه های اجتماعی

یکی از روش های خرید اینترنتی به وسیله تلفن های همراه، رسانه های 
اجتماعی هستند. فیس بوک و اینستاگرام فضای خرید و فروش اینترنتی 
را ایج��اد کرده اند تا کارب��ران بتوانند از تلفن های هم��راه خود به عنوان 
پلتفرم خرید محصوالت استفاده کنند. برای مثال اینستاگرام روشی ایجاد 
کرده اس��ت که با اس��تفاده از آن می توان لینک مستقیم خرید محصول 
و حتی قیمت آن  را بر روی پس��ت ها تگ کرد. مضاف بر آن، ش��رکت ها 
برای تبلیغات محصوالت ش��ان به رسانه های اجتماعی رو آورده اند. امروزه 
یک شرکت بدون حساب کاربری اینستاگرام و فیس بوک، عقب مانده تلقی 
می شود. مردم روزانه ساعت ها صرف اسکرول در صفحات اجتماعی خود 
می کنند. حتی اگر شرکت ها هزینه ای صرف تبلیغات آنالین نکنند، وجود 
حساب کاربری، خود نوعی ابزار مشوق و مؤثر برای ارائه محصوالت است.

پرداخت خودکار
Am Paypal(، آمازون  پی )- )ررداخت های خودکار همچون پی پال 
zon Pay( و اپ��ل  پ��ی )Apple Pay(، دیگر کاربری در حال توس��عه 
هستند. بس��یاری از فروشگاه های اینترنتی روند پرداخت را به این شکل 
تسهیل کرده اند. با امکاناتی همچون اپل  پی، کاربران آیفون باید تنها یک 
بار اطالعات حساب خود را وارد کنند. به این شکل، شماره کارت و آدرس 
آنها ذخیره می شود و در آینده قابل استفاده خواهد بود. اگر سایتی از امکان 
اپل  پی استفاده کرده باشد، کاربر می تواند با یک »تأیید« فرآیند پرداخت 
را با موفقیت به پایان برس��اند؛ به همین سادگی. با برطرف کردن زحمت 
ورود اطالعات، خرید آنالین بس��یار س��اده می ش��ود. کاربران به سادگی 
می توانند از طریق اینس��تاگرام و کلیک ب��ر روی لینک، ضمن پرداخت 
خ��ودکار هزینه، محصول مورد نظر خود را در کمتر از ۵ دقیقه خریداری 
کنند. با اس��تفاده از این تس��هیالت، شرکت ها دش��واری موجود در روند 
خرید محصوالت را از میان بر می دارند. با ظهور این فروشگاه های آنالین، 
فروش��ندگان خرده پا برای تداوم فعالیت ش��ان باید بیشتر تالش کنند. با 
امکان شخصی سازی در فروشگاه های آنالین، خریداران می توانند محصولی 
را انتخاب کنند که برای ش��ان بهترین است. واقعیت افزوده این امکان را 
فراهم می آورد تا به صورت عملی محصول را امتحان کنند. چت بات ها نیز 
کمک بس��یاری می کنند. فروشگاه ها در حال ظهور در رسانه های مجازی 

هستند و پرداخت به صورت خودکار انجام می شود.
entrepreneur: منبع

سال 2019؛ انقالبی در خرید و فروش آنالین 

دریچــه

ب��ا پیگیری های مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در راس��تای حمایت از 
کس��ب و کارهای نوپا، کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر 
فضای مجازی در کشور تشکیل شد. به گزارش اخبارنوین به نقل از مرکز ارتباطات و 
اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این راستا با تصویب هیات 
وزیران، دستگاه های دولتی پیش از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب و کارهای 
یادشده در مراجع قضایی و درخواست پاالیش )فیلترینگ( آنها، موضوع را در کارگروهی 
با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری 
اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و بانک 

مرکزی  مطرح می کنند و در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع می شود.

 تشکیل کارگروهی به منظور کاهش
موانع کسب و کارهای نوپا

مترجم: امید گوهری

دوشنبه
21 آبان 1397

شماره 1198
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ی��ک حس��اب کارب��ری در توییتر ب��ا نام ایالن ماس��ک، اق��دام به 
کالهب��رداری ارزه��ای دیجیتال از کارب��ران می کرد ک��ه در نهایت، 
Pa -  نناسایی و مس��دود شد. به گزارش زومیت، حس��اب کاربری

theon Books در توییت��ر، چندی پیش 
هدف نفوذ مجرمان سایبری قرار گرفت. این 
نفوذ زمانی مش��خص شد که حساب، به نام 
و تصویر بنیان گذار تسال یعنی ایالن ماسک 
تغیی��ر کرد. پس از ای��ن تغییر، توییت های 
متعددی توس��ط این حساب منتشر شد که 

عموما ریتوییت نوشته های ماسک بود.
هک ش��دن حس��اب های کاربری توییتر 
اتفاق جدیدی نیس��ت. آنچ��ه بیش از همه 
باید مورد توجه قرار بگیرد، تأیید بودن این 
اکانت با تیک آبی توییتر و همچنین، مهارت 
باال در کپی کردن مشخصات حساب اصلی 
ایالن ماسک بود. ماجرا زمانی جالب شد که 

این حساب کاربری، به خاطر معتبر بودنش یک تبلیغ در توییتر منتشر 
ک��رد. این تبلیغ ک��ه در نگاه اول از جانب ایالن ماس��ک اصلی به نظر 

می رسید، ادعای اهدای ۱۰ هزار بیت کوین به فالوورهایش را داد.

ش��رط این اکانت جعل��ی برای واری��ز بیت کوین ها، اه��دای ۰.۱ تا ۲ 
بیت کوین توس��ط هر کاربر بود. در توییت تبلیغاتی آمده بود که کاربران 
پ��س از واریز این مق��دار ارز دیجیتال، وارد برنامه  اهدای س��که خواهند 
شد. به هرحال، جعلی بودن این حساب ایالن 
ماسک کامال روشن بود. نکته  قابل توجه این 
است که مجرمان،  یک حساب تأییدشده را 
هک و به سرعت یک تبلیغ را در این پلتفرم 
منتش��ر کردند. قطع��ا بس��یاری از کاربران 
عادی با اعتم��اد به همین دو م��ورد، برای 
پرداخت بیت کوین وسوسه شده اند. درواقع 
این اتفاق، بیش از همه تلنگری به سیستم 
امنیتی توییتر و الگوریتم تأیید تبلیغات آن 
بود. به هرحال چند ساعت پس از این اتفاق، 
اکانت اصلی کار خود را از س��ر گرفت. بااین 
وجود، س��وال مهم این اس��ت که سیستم 
تبلیغات توییتر چگونه متوجه عالئم تقلبی و 
کالهبرداری بودن نشد. این حساب نه تنها از اسم و عکس یک فرد مشهور 
اس��تفاده می کرد، بلکه ماهیت تبلیغ، اهدای رایگان بیت کوین بود که در 

اکثر مواقع، کالهبرداری محسوب می شود.

ش��رکت AMD با عرضه  آخری��ن GPU خود، در تالش اس��ت که 
س��ودآوری بیش��تری از بخش ماینینگ ارزهای رمزنگاری، کسب کند و 

رقبایی مانند انویدیا را پشت سر بگذارد.
AMD در ت��الش اس��ت از ب��ازار ارزهای 
رمزنگاری ش��ده، سودآوری بیش��تری داشته 
باش��د. از همین رو ب��ا تولی��د آخرین واحد 
پ��ردازش گرافیک��ی GPU خ��ود، بخ��ش 

بالک چین را هدف قرار داده است.
ش��رکت AMD اخیراً صفحه جدیدی را 
به وب س��ایت خود اضافه کرده که در آن، به 
توضی��ح فناوری های بالک چی��ن و رمزارزها 
می پردازد. مطالب این صفحه، تصدیق می کند 
که در ح��ال حاضر ارزهای رمزنگاری ش��ده، 
بارزترین و شناخته شده ترین موارد کاربردی 
بالک چی��ن هس��تند، اما درعین ح��ال نباید 
فراموش کنیم که پتانس��یل های بالک چین، 

بسیاری از صنایع و بخش های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
برخ��ی از صنایعی که به گفت��ه  AMD از مزایای بالک چین بهره مند 
می ش��وند، عبارتند از: پزشکی، بهداشت و سالمت، امور مالی و بانکداری، 

بیمه، اینترنت اش��یا )IoT( و شبکه س��ازی، تبلیغ��ات دیجیتال، امنیت 
س��ایبری، مدیریت زنجیره  عرضه، برآوردها و پیش بینی بازارها، پردازش 
ابری، امور اداری، خرده فروش��ی، امالک و مس��تغالت، انتش��ارات، انرژی 

غیرخصوصی.
درحالی  که برخی معتقدند عمده  کارایی 
بالک چی��ن، به بیت کوی��ن، اتریوم و برخی 
ارزه��ای خصوصی مح��دود می ش��ود، اما 

AMD به این فناوری امید زیادی دارد.
در حقیق��ت، فهرس��ت کاربردهای بالقوه  
بالک چی��ن بس��یار طوالنی اس��ت و حتی 
به نظر می رس��د اکثر صنایع، ت��ا حدودی از 
این فناوری اس��تقبال می کنند. گرچه هنوز 
بسیاری از فعالین تکنولوژی، این فهرست ها 
را باور ندارند، اما AMD در این گروه جای 
نمی گیرد و دلیل خوب��ی هم برای اقدامات 
خود دارد: صفحه  جدید وب س��ایت شرکت 
که در مورد بالک چین صحبت می کند، عماًل یک صفحه  فرود برای خط 
فروش سخت افزار جدید این شرکت است )البته این محصول تا حدودی 

برای ماینینگ هم مناسب است(.

AMD بخش استخراج ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده استکالهبرداری ارز دیجیتال با سوء استفاده از نام ایالن ماسک در توییتر

چین در حال دستیابی به بزرگ ترین اقتصاد مبتنی بر نوآوری در دنیاست
در نسل اخیر بیش از ۳۰۰ میلیون نفر از شهروندان ساکن روستاها 
ک��ه عمدتاً کش��اورز بودند ضمن مهاجرت به ش��هرها در کارخانجات 
صنعتی مش��غول به کار ش��دند. ش��اید این پیش��امد در حوزه تبدیل 
نیروی کار روس��تایی ب��ه متقاضیان ام��ور ش��هری، بزرگترین اتفاق 

اقتصادی در قرن های اخیر باشد.
این روی��داد در آمریکا و اروپا کتمان می ش��ود و تنها در خبرهایی 
جس��ته و گریخته در مورد آن می ش��نویم، ام��ا در رابطه با جزییات، 

اطالعات چندانی نداریم.
سرمایه گذاری خطرپذیر

در حوزه صادرات، چین با ۲۲۶۳ میلیارد دالر در جایگاهی باالتر از 
آمریکا قرار دارد. آلمان با ۱44۸میلیارد دالر سوم و هلند با در اختیار 

داشتن تنها ۱۷ میلیون جمعیت، ۶۵۲ میلیارد دالر صادرات دارد.
پک��ن چنی��ن داده هایی را مش��اهده می کن��د و می دان��د که این 
صدرنشینی تضمین شده نیست. چین نیاز دارد ضمن توسعه در حوزه 
تکنولوژی و تلفیقی از احکام دولتی و بررس��ی سود، بهترین روش که 

همان ساخت اقتصادی مبتنی بر نوآوری است را پیش بگیرد.
پیتر دیامندیس )Peter Diamandis( اعداد و ارقام زیر را مدتی 

پیش منتشر کرد.
»ت��ا پایان س��ال ۲۰۱۷، ۳4۱۸ صندوق س��رمایه گذاری خطرپذیر 
ایجاد ش��د ک��ه در مجموع ۲4۳ میلیارد دالر ی��ا ۱.۶۱ تریلیون یوان 

سرمایه ارائه کرد.«
»از ۱۵4 میلیارد دالر س��رمایه خطرپذیر ارائه شده در سال ۲۰۱۷، 
4۰درصد متعلق به صندوق های آس��یایی )اکثراً چین( و سهم آمریکا 

تنها 4درصد بیشتر )44درصد( بود.«
»در ۳ فصل اول س��ال ۲۰۱۷، 49۳ صندوق ب��ا حمایت دولت ایجاد 

شد که میزانی معادل ۱۱4میلیارد دالر )۷۵۶.۸ میلیارد یوان( داشت.«
»نس��بت به دو سال پیش، صندوق های چینی ۳۳۶.4 میلیارد دالر 

بیشتر سرمایه ارائه کرده اند.«
»با ورود صندوق های س��رمایه گذاری چینی به حوزه های هوشمند 
و بخش ه��ای کلی��دی مرتبط با فناوری، ش��رایط ای��ن صندوق های 

خطرپذیر بسیار نویدبخش بوده است.«
در س��ال ۲۰۱۶، صندوق ه��ای چینی با صندوق ه��ای آمریکایی با 
تقریب خوبی برابری کردند و احتماالً در حال حاضر پیشی گرفته اند.
پیتر دیامندیس می گوید صندوق های چینی بر سه حوزه روباتیک، 

خودروهای خودران و بیوتکنولوژی تمرکز کرده اند.
دره سیلیکون در ابعادی بزرگ تر

پیش��رفت ش��گرف دیگری در چین در حال توس��عه است. روزنامه 
فایننش��ال تایم��ز )Financial Times( گ��زارش داد اخی��راً پکن 
برنامه ای دارد مبنی بر پیوند میان بخش های غربی، هنگ کنگ، ماکائو 
و چند بخش ش��هری دیگر همچون شنژن و گوانگژو در منطقه ای به 

نام »ناحیه خلیج بزرگ.«
پی��ش از این، ناحیه یاد ش��ده ۱۲درصد از تولی��د ناخالص داخلی و 
۳۷درصد از صادرات کش��ور را در بر می گرفته اس��ت. پکن قصد دارد 

این ناحیه را سردمدار نوآوری و رشد اقتصادی کشور سازد.
جهت اتمام این مس��ئله، دولت س��رمایه بس��یاری را برای توس��عه 
زیرس��اخت ها از جمله پل ۲۲ مایلی که هنگ کنگ را به ماکائو وصل 
می کند و ارتباط ریلی هنگ کنگ به ارزش ۱۱ میلیارد دالر، تخصیص 
داده اس��ت. آنها برنامه حذف زمان اتالفی در کاغذبازی های اداری را 

در پروژه های مربوط به این ناحیه در نظر دارند.
ابعاد این ناحیه قابل درک نیس��ت. با ۷۰ میلیون نفر و ۱.۵ تریلیون 
تولید ناخالص داخلی، از لحاظ اقتصادی این ناحیه بزرگ تر از استرالیا 
ی��ا مکزیک اس��ت. گوانگ دانگ )بخش اصلی چی��ن( به تنهایی ۶۷۰ 
میلیارد دالر صادرات را در س��ال اخیر تجربه کرده اس��ت. ۳ مورد از 
۱۰ کانتینر پراس��تفاده دنیا در این ناحی��ه قرار دارند. این ناحیه، دره 

سیلیکون اما در ابعادی بزرگتر است.
درواق��ع این ناحیه، حداق��ل از نظر جغرافیای��ی، آمریکای بزرگ تر 

است.
افزایش فعالیت در حوزه علم

چین بیش از مجموع کش��ورهای غربی دانشمند و مهندس تربیت 
کرده اس��ت. بسیاری از ما در مورد کیفیت دانشگاه های سایر کشورها 
و اینکه آیا آنها با کیفیت دانش��گاه های ما قابل قیاس هس��تند یا خیر 
تردید داریم، اما نتایج نشان می دهند آنها با دانشگاه های ما قابل قیاس 

و حتی در رشته هایی بهتر نیز هستند.
مطالعه ای اخیراً نش��ان داد که در سال ۲۰۱۶، ۲4درصد از مقاالت 
علمی، حداقل یک نویس��نده چینی داش��ته اس��ت. با در نظر گرفتن 

مقاالت به زبان چینی، این عدد به ۳۷درصد می رسد.
ب��ه بیان دیگر چین ۱۵درصد از تولید ناخال��ص داخلی کل دنیا را 
در اختیار دارد، اما بیش از یک س��وم مق��االت علمی را ارائه می کند، 
بنابراین به نظر می رس��د دانش��گاه ها در پژوهش ه��ای واقعی، جواب 

می دهند.
چین هرچه الزم است را دارد

م��ت رایدل��ی)Matt Ridely(، محبوب ترین نویس��نده نیویورک 
تایمز می گوید، پیش��روی انس��ان و موفقیت بهتری��ن نتیجه »رابطه 
میان عقاید« اس��ت. این فرآیند نوآورانه در صورت نزدیکی دارندگان 

ایده های جدید، با سرعت بیشتری انجام می شود.
دره س��یلیکون در آمری��کا و در کن��ار آس��تین، داالس، بوس��تون، 

نیویورک و دیگر بخش ها چنین هدفی را دنبال می کند.
چی��ن برای هزینه ب��ر تحقیقات و تربیت محققین س��رمایه زیادی 
در اختیار دارد. تنها محلی الزم اس��ت تا ای��ن پارامترها در ارتباط با 

یکدیگر قرار بگیرند.
دولت چین این نیاز را به خوبی می شناس��د و با توسعه زیرساختی 
ش��گرفی در ناحیه خلیج بزرگ، به دنبال گردآوری این پارامترهاست 

تا بتواند ناحیه نوآوری خویش را ایجاد کند.
رش��د اقتصادی نوعی بازی با اعداد است؛ حاصل ضرب کارکنان در 
کارایی. چین پیش از این نیز از هر دوی این موارد بهره مند بوده و به 

دنبال پیشروی بیشتر در آنهاست.
در حال حاضر آمریکا همچنان صدرنش��ین است، اما نباید خیالش 
راحت باشد. دنیا نیازی ندارد ما را در رتبه نخست حفظ کند و ما نیز 

کاری جهت بهبود آن انجام نمی دهیم.
forbes: منبع

رئیـس سـابق هیات مدیره گوگل، اتریوم را یک پلتفرم بسـیار قدرتمند می داند و معتقد اسـت 
کـه پتانسـیل های آن، بیش از چیزی اسـت کـه اغلب مردم تصـور می کنند. به گـزارش زومیت، 
اریک اشـمیت، رئیس سـابق هیات مدیره گوگل، که خود را یکی از هواداران و عالقه مندان صنعت 
بیت کوین و بالک چین می داند، به تازگی اظهار کرده که اتریوم یک پلتفرم بسـیار قدرتمند اسـت 
که پتانسـیل های باالی آن، بیش از چیزی اسـت که تصور می شـود. اشـمیت ایـن اظهارات را در 
 Village جریان یک رویداد زنده و در کنار اقتصاددان تایلر کوئن بیان کرد. این رویداد به میزبانی
Global در سانفرانسیسـکو برگزار شـده بود. البته سـخنان اشمیت، طیف وسـیعی از مباحث را 
نظیر آینده  تکنولوژی، اصالحات اداری سـازمانی، شـیوه های استخدام گوگل و شاخه های مختلف 

اینترنت، شامل می شد.
در جریان رویداد، از اشمیت پرسیده شد که آیا به نظر او، در توضیح اهمیت بالک چین بزرگنمایی 
شده یا این فناوری هنوز به حد کافی موردتوجه قرار نگرفته است. او پاسخ داد: در فرمت عمومی، 
بیش ازحد به این موضوعات پرداخته  شده، ولی در زمینه  کاربردهای تکنیکی، این طور نیست.« به 
عقیده  او، بالک چین یک پلتفرم عالی برای بیت کوین و سایر رمزارزها است و فرصت فوق العاده ای 

برای تراکنش های بانکی فراهم می کند، آن هم در شرایطی که مردم، به یکدیگر اعتماد ندارند.
اشـمیت معتقد اسـت که اتریوم، منشأ توسـعه و تحوالت هیجان انگیزی خواهد بود که جامعه و 

دنیای کسب وکار را کامال دگرگون می کند. او گفت:
مـن فکر می کنم جالب ترین اتفاقاتی که به واسـطه  بالک چین رخ می دهند، تازه آغاز شـده اند و 
واضح تریـن مثال آن قابلیت های اتریوم اسـت. اگر اتریوم بتواند راهی برای همگام سـازی جهانی 
فعالیت های خود پیدا کند، به پلتفرم بسـیار قدرتمندی تبدیل می شـود. می توانم بگویم که با یک 
اختـراع کاماًل جدید مواجه هسـتیم. ویتالیک بوتریـن، بنیان گذار اتریوم نیز ایـن ارزیابی مثبت 

اشمیت را به اشتراک گذاشته است.
به گزارش CCN، بوترین به تازگی شـایعاتی را مبنی بر اینکه او از پیشرفت اتریوم ناامید است، 
رد کرده بود. او گفته بود که تمرکز خود را به تشویق سایر توسعه دهندگان، در یک جامعه  متن باز 

اختصاص داده است.
جالب اینجا است که اشمیت، یکی از افرادی بود که خیلی زود بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده 
را پذیرفتنـد. او در سـال 2014 از بیت کویـن به عنوان یک »پیشـرفت تکنولوژیکی منحصربه فرد 
با پتانسـیل های عظیم« یاد کـرده بود. او گفته بود: بیت کوین یک پیشـرفت رمزنگاری فوق العاده 
چشـمگیر اسـت. قدرت ایجاد چیزی که در دنیای دیجیتالی، قابل کپی برداری نباشـد، بی نهایت 

ارزش دارد.
معمـاری بیت کوین پیشـرفت شـگفت انگیزی اسـت، ضمـن اینکه قـدرت این دفتـرکل )لجر( 
توزیع شده را واقعًا نمی توان توضیح داد. بعدها مردم زیادی کسب وکار خود را مبتنی بر این فناوری 
شکل می دهند. آشنایی اشمیت با فناوری بیت کوین، به سال 2011 برمی گردد و واسطه  این آشنایی 
هم کسـی جز جولیان آسـانژ، خالق ویکی لیکس نبود. آسـانژ در یک مصاحبه  پنج سـاعته که در 
ویکی لیکس منتشـر شد، اشمیت را به اسـتقبال از بیت کوین دعوت کرد. او گفت که این فناوری، 

روزی بسیار ارزشمند خواهد شد.
 

ایجاد بزرگ ترین اقتصاد مبتنی بر نوآوری در چین

اریک اشمیت پتانسیل های 
اتریوم را بسیار باال می داند

یادداشـت

رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت جشنواره 
و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی به عنوان فرصتی برای فرهنگ سازی و ترویج حوزه 
گیاه��ان دارویی و طب س��نتی از طریق توس��عه ش��تابدهنده های تخصصی بخش 
خصوصی، راه را برای ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصاد دانش بنیان این حوزه فراهم 
می کن��د. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی فناوری ریاس��ت 
جمهوری اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری گفت: در قالب برنامه جدید حمایتی معاونت علمی فناوری 
شرکت های خالق و استارتاپ ها مورد حمایت قرار می گیرند و توسعه شتابدهنده های 
تخصصی در حوزه های گوناگون فناوری های راهبردی مانند سالمت دیجیتال گیاهان 

دارویی آب انرژی های نو محیط زیست و مدیریت پسماند در دستور کار قرار دارد.

راه ارزش آفرینی گیاهان دارویی با 
رونق شتاب دهنده ها هموار می شود

مترجم: امید گوهری



تکنولوژی حوزه هوش مصنوعی به س��رعت در حال پیش��رفت است. 
پیرو این اتفاق حوزه بازاریابی و تبلیغات نیز دستخوش تغییر و تحوالت 
زیادی گردیده اس��ت. در حقیقت دست اندر کاران حوزه تبلیغات بیش 

از هر زمان دیگری چشم به کاربرد هوش مصنوعی دوخته اند. 
در یک معنای س��اده، روبات های چت سیستم های یکپارچه هوشمند 
برای تعامل و پاس��خگویی به مش��تریان هس��تند. در س��ال های اخیر 
بسیاری از برندها، به ویژه برای بخش خدمات مشتریان، از این روبات ها 
سود برده اند. اگر شما نیز در پی استفاده از این تکنولوژی برای برندتان 
هستید، مناسبت های پیش رو بهترین زمان ممکن محسوب می شود. 

اگر هنوز هم نس��بت به چیس��تی روبات های چت و تأثیرش��ان بر روی 
کس��ب وکارتان تردید دارید، به مطالعه این مقاله ادامه دهید. در این زمینه 
برنده��ای بزرگ تقریباً همگی به س��راغ روبات های چت آمده اند. برندهای 

کوچکتر نیز با سرعتی کمتر در حال سازگاری با این فناوری هستند. 
روبات های چت دقیقا چه هستند؟ 

روبات های چت برنامه های کاربردی رایانه ای هس��تند که برای تقلید 
مکالمه های انس��انی برنامه ریزی ش��ده اند. به طور معمول این ابزارها در 
قالب یک برنامه پیام رس��ان فعالیت می کنن��د. در صنایع مختلف عمده 
کارب��رد روبات های چت پاس��خگویی ابتدایی و ارائ��ه اطالعات اولیه به 

مشتریان است. 
روبات های چ��ت از فناوری NLP )فرآیند طبیع��ی زبان( به منظور 
بازس��ازی حداکثری زبان محاوره ای عادی  سود می برند. این فناوری در 
ابزارهای هوش��ندی نظیر س��یری و کورتانا نیز به کار رفته است. برخی 
از الگوریتم های روبات های چت بر پایه یک درخت پاس��خگویی س��اده 
استوار هستند. بر این اس��اس پاسخ هایی از پیش برای روبات ها تعریف 
می شود. آنها نیز پس از دریافت هر پاسخ پیامی مشخص را برای طرف 
مقابل ارس��ال می کنند. این در حالی اس��ت که نسل جدید روبات های 

چت از هوش مصنوعی بسیار دقیق تری سود می برند. 
اگرچه روبات های چت هنوز هم تکنولوژی تازه ای به حساب می آیند، 
اما 4۱درصد از ش��رکت ها به طور کامل خود را با آن س��ازگار کرده اند. 
همانطور که می توان انتظار داش��ت، در میان ش��رکت های هماهنگ با 
روبات ه��ای چت نام های بزرگ��ی همچون مایکروس��افت، آمازون، اپل، 
فیس بوک و س��ایر غول های حوزه IT به چشم می خورد. نکته مهم در 
خصوص روبات های چت عدم اختصاص آنها به برندهای بزرگ است. در 
حقیقت امروزه هر کسب وکاری امکان بالقوه استفاده از روبات های چت 
را دارد. براس��اس پیش بینی ها نرخ اس��تفاده از روبات های چت در بین 

شرکت ها تا سال ۲۰۲۰ به ۸۵درصد خواهد رسید. 
روبات های چت یکی از راهکارهای هوشمند برای تعامل هرچه بیشتر 
و سریع تر با مخاطب محسوب می شود. همچنین از این ابزارهای ساده و 
کاربردی برای جمع آوری اطالعات در مورد سلیقه مخاطب نیز می توان 

استفاده کرد. 
چرا مشتریان روبات های چت را دوست دارند؟ 

برخالف س��رویس های خودکار که اصاًل مورد عالقه مشتریان نیست، 
روبات ه��ای چت جای خود را در میان فهرس��ت عالقه من��دی آنها باز 
کرده اس��ت. دلیل اصلی این امر پاسخگویی س��ریع روبات های چت به 
هنگام نیاز مش��تریان به اطالعات مهم است. همچنین باید توجه داشت 
ک��ه روبات های چت دقیقا در جایی که بیش��تر م��ردم این روزها وقت 
می گذرانند، حضور دارند. منظور من حوزه ش��بکه های اجتماعی است. 
روبات های چت به طور کلی در بس��تر پلتفرم های اجتماعی مختلف کار 
می کنن��د. به همین خاطر مش��تریان نیاز به ش��ماره گیری یا خروج از 
ش��بکه اجتماعی مورد نظرش��ان به منظور برقراری مکالمه با روبات را 

ندارند. 
روبات های چت در زمینه س��رعت نیز فاصله معناداری با سایر رقبای 
خود دارند. به این ترتیب در ۲4 س��اعت تمام طول سال امکان دریافت 
پاسخ های دقیق از این روبات ها وجود دارد. مزیت ویژه این ابزارها عدم 
نیاز به انتظار در صف برای برقراری ارتباط با کارش��ناس پش��تیبان نیز 
هس��ت. به این ترتیب در زمان مش��تریان نیز صرفه جویی قابل توجهی 

صورت می گیرد. 

یکی از تجربه های مش��ترک م��ا در زمینه دریافت اطالعات مورد نیاز 
ترجی��ح ارتب��اط متنی با پش��تیبانی به جای برق��راری تماس صوتی یا 
تصویری است. در آمریکا ۵۶درصد از مشتریان تماس متنی را بر صوتی 
ارجح می دانن��د. روبات های چت در این زمینه نیز از س��ایر گزینه های 
مش��ابه جلو هستند. با این حس��اب دیگر دلیلی برای مراجعه حضوری 
به یک فروش��گاه یا تماس با بخش پشتیبانی نیست. روبات های چت در 

عین پاسخگویی دقیق در زمان ما نیز صرفه جویی خواهند کرد. 
چگون��ه روبات چت به کس��ب وکار ما در مناس��بت های فصلی کمک 

می کند؟ 
یک روبات چت مناسب توانایی تغییر داستان برند ما در مناسبت های 
فصل��ی را دارد. ب��ه منظور افزایش ف��روش برندت��ان از طریق توجه به 

روبات های چت توصیه های ذیل را مد نظر داشته باشید. 
1.  توصیه هدیه های عالی

بسیاری از اس��تراتژی های بازاریابی در مناس��بت  های فصلی بر روی 
اعطای هدیه اس��توار اس��ت. بر این اس��اس بیش از ۵۰درصد مشتریان 
آمریکای��ی اع��الم کرده اند برای خری��د هدیه خانواده و دوستان ش��ان 
عالقه مند ب��ه دریافت توصیه های روبا ت های چت هس��تند. به احتمال 
فراوان در کریسمس امسال این آمار افزایش چشمگیری خواهد داشت. 
روبات ه��ای چ��ت با ی��ک برنامه ری��زی س��اده توانایی تش��خیص و 
پاسخگویی به طیف وسیعی از پرسش ها و درخواست ها را دارند. به این 
ترتی��ب فقط باید به هنگام طراحی آنها نمونه پرس��ش ها را درج کنیم. 
خوشبختانه هوش مصنوعی باالی این روبات ها امکان شناسایی و پاسخ 
به پرس��ش های مشابهی که حتی در برنامه اولیه اش نیز قرار ندارد، پیدا 

کرده است. 
بی ش��ک پاس��خگویی دقی��ق و س��ریع ب��ه مخاطب تجرب��ه کاربری 
فوق العاده ای را برای آنها به ارمغان خواهد آورد. این تجربه برای برند ما 

از اهمیت بسیار باالیی برخوردار خواهد بود. 
2.  فهرست آرزوهای بی دردسر

یکی دیگ��ر از مزیت های روبات های چت امکان ترغیب مخاطب ها به 
ایجاد فهرس��تی از آرزوهای شان است. البته برای هر کسب وکار ماهیت 
این آرزوها متفاوت اس��ت. در زمینه فروش محصوالت هدیه ای فهرست 
آرزوها می تواند کاالهایی باش��د که برای هر کدام از دوستان یا اعضای 
خانواده خریداری کرده ایم. س��اخت بازی برای حدس هدیه ها از سوی 
دوس��تان مان یکی از بهترین راهکارها برای اهدای هدیه ش��ان است. به 
این ترتیب دوس��تان ما باید هدیه ما را حدس بزنند. در غیر این صورت 

هدیه دیر به دست شان خواهد رسید. 
به منظ��ور برقراری ارتباط عمیق با مخاط��ب باید عالوه بر متن های 
قوی ب��ه روبات مان جلوه های بص��ری نیز اعطا کنی��م. روباتی که فقط 
در زمینه پاس��خگویی متنی مهارت دارد، همیش��ه مورد توجه مخاطب 
نیس��ت. به این ترتیب باید فکری به ح��ال راهنمایی مخاطب از طریق 

ارسال تصاویر کاربردی نیز بکنیم. 
3.  اعالن های دستی 

یکی از امکانات روبات های چت تحویل اعالن های مختلف به کاربران 
است. بسیاری از برندها به منظور جلب توجه مخاطب به مطالب خود از 
ایمیل، پیام مستقیم و بارگذاری پست در شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند. اگر از تالش برای دسترس��ی به مخاطب از طریق ش��یوه های 
مذکور خسته شده اید، ارسال پیام اعالن از طریق روبات چت تان راهکار 
جایگزین مناس��بی خواهد بود. در هر صورت کاربران عالقه بیشتری به 
مطالعه پیام های روبات های چت محبوب ش��ان خواهند داش��ت. به این 
ترتیب روبات های چت فرصت ارس��ال پیام مستقیم به مخاطب هدف را 
در اختیار برندها قرار می دهد. توجه داش��ته باشید که در صورت ارسال 
پیام های بیهوده به س��رعت محبوبیت شما نزد مخاطب کاهش خواهد 
یاف��ت. توصی��ه من در این بخش ت��الش برای ارس��ال پیام های مهم و 
کاربردی است. به این ترتیب همیشه پیام های ما برای مخاطب جذابیت 
خاص خود را خواهد داش��ت. به نظر من پیام های مناس��ب شامل اعالم 
فرصت های ویژه خرید و تخفیف های گوناگون است. در غیر این صورت 

نباید مخاطب را اذیت کرد. 
4.  معمای زمان تحویل سفارش

در مناس��بت های فصلی زمان تحویل سفارش��ات به مشتری اهمیت 
باالی��ی دارد. در حقیق��ت حت��ی تأخیر ی��ک روزه در ای��ن زمان باعث 

نارضایتی عمیق مشتریان و حتی پیگیری حقوقی ماجرا خواهد شد. به 
این ترتیب باید ساز و کاری مطلوب برای ارائه اطالعات مربوط به زمان 

تحویل و پیگیری لحظه ای مرسوله ها تعبیه کرد. 
برند ما امکان اس��تفاده از روبات های چت به منظور اطالع رس��انی به 
مش��تریان در مورد زمان تحویل سفارش��ات را دارد. یک ایده جذاب در 
این میان اس��تفاده از روبات های چت به منظور اطالع رس��انی لحظه ای 
پیرامون فاصله س��فارش مش��تریان تا محل دریافت است. توجه داشته 
باش��ید که در صورت اق��دام برای تحوی��ل زودتر از موعد نی��ز باید به 
مشتری اطالع رس��انی کرد. در غیر این صورت ش��اید مجبور به ارسال 

دوباره محموله شوید. 
5.  اهمیت ارائه اطالعات رزرو ساده

اگر ش��رکت شما در صنعت هتلداری یا رس��توران داری فعالیت دارد، 
روبات های چت به صورت بالقوه توانایی ساده س��ازی کار مش��تریان تان 
را خواهند داش��ت. براساس نظرس��نجی سایت ما ۳۳درصد از مشتریان 
رس��توران های نیویورک ترجیح می دهند س��فارش خ��ود را به صورت 
آنالین انجام دهند. در مورد رزرو هتل یا رس��توران نیز ماجرا به همین 
ش��کل است. آیا شما راه ساده تری به جز روبات های چت برای رزرو میز 

در رستوران یا اتاق در هتل سراغ دارید؟ 
اگر رستوران شما رزرو قبلی را قبول نمی کند، روبات های چت امکان 
پاسخگویی به مشتریان در زمینه مدت زمان انتظار در صف برای صرف 
غذا را خواهد داش��ت. به این ترتیب مشتریان از مدت زمان انتظارشان 
ب��ه خوبی آگاه خواهند ش��د. همه م��ا اگر مدت زمان انتظ��ار خود در 
محل ه��ای مختلف را بدانیم، بس��یار راحت تر با آن کن��ار خواهیم آمد. 
به طور مش��ابه از روبات های چت برای توصیه منوی روز یا غذاهای ویژه 

هفته رستوران مان نیز می توان استفاده کرد. 
6.  ارائه تخفیف های ویژه مناسبتی

به عنوان آخرین توصیه، هرگز اس��تفاده از روبات های چت به منظور 
ارائ��ه پیش��نهادهای تخفیف و فروش ویژه در مناس��بت های مختلف را 
فرام��وش نکنید. در این مورد اس��تفاده از ابزاره��ای اعالن خبر راهبرد 
هوش��مندانه ای خواهد بود. در هر ص��ورت تخفیف های جذاب به اندازه 
کافی مهم اس��ت ک��ه آرامش کارب��ران را با پیامی جزئ��ی برهم بزنیم. 
ساختار این پیام عالوه بر متن باید حاوی تصویر جذاب نیز باشد. به این 
ترتیب مخاطب از ماهیت محصوالت پیشنهادی ما نیز مطلع خواهد شد. 
گم��ان نمی کنم هیچ فردی از دریافت چنین پیام های تخفیفی ناراحت 
شود.  عالوه بر تخفیف های مناس��بتی، یادآوری فرآیند ناقص خرید به 
مش��تریان نیز ایده جالبی برای ارس��ال پیام از طری��ق روبات های چت 
اس��ت. در بس��یاری از مواقع کاربران در میانه فرآیند خرید محصوالت 
از تصمیم خود پش��یمان می شوند. در چنین شرایطی بهترین راهکار از 
س��وی ما یادآوری فرآیند ناقص خرید اس��ت. در کنار این یادآوری قرار 
دادن پیش��نهاد تخفیف نقش انکارناپذیری در ترغیب طرف مقابل برای 

انجام خرید خواهد داشت. 
بازبینی نهایی

روبات ه��ای چت راهکاری خالقانه و س��اده برای تعامل با مش��تریان 
محس��وب می ش��ود. نکته مهم در خصوص این ابزارها فرصت برقراری 
ارتب��اط با مخاطب در هر م��کان و زمانی اس��ت. در حقیقت به محض 
نی��از مخاطب به ما در کس��ری از ثانیه آماده پاس��خگویی خواهیم بود. 
کسب وکارهای کوچک در مقیاس وسیع نسبت به مزیت های روبات های 
چت بی توجه هس��تند. با این حال در صورت ارزیابی دقیق موضوع این 
کس��ب وکارها بیش��تر از برندهای ب��زرگ توانایی بهره من��دی از چنین 
تکنول��وژی را دارند. هس��ته اصلی بحث در اینجا ب��ر روی ایجاد تجربه 
مطلوب خرید برای مشتریان است. به این ترتیب با ارائه خدمات جانبی 
س��ریع تجربه ای لذت بخش از خرید برای مش��تریان خلق خواهد ش��د. 
این نکته درس��ت خط تمای��ز میان برندهای موفق با شکس��ت خورده 
اس��ت. در هر صورت اگر برن��د خود را با تغییرات کس��ب وکار و دنیای 
بازاریابی انطباق ندهیم، خیلی زود از صحنه رقابت حذف خواهیم ش��د. 
ب��ه همین خاطر توصیه من اقدام برای یادگیری نحوه کار با روبات های 
چت و اس��تفاده از آنها در کس��ب وکارمان اس��ت. وقتی همه برندها به 
س��وی هماهنگی با این فناوری حرک��ت می کنند، بی توجهی بدان اصاًل 

استراتژی مناسبی نخواهد بود. 
socialmediatoday :منبع

تغییر ذهن ها در بازسازی جایگاه برند
بازس��ازی جایگاه برند، درباره انطباق مجدد ادراک افراد با شرایط 
جدی��د اس��ت و نه تغیی��ر ادراک آنان؛ ب��ازار پر اس��ت از ایده های 
شکست خورده ای که برای تغییر ذهن افراد تالش کرده اند. زیراکس 
میلیون ها دالر را به هدر داد تا مردم را متقاعد سازد که این شرکت 
می تواند به جز دس��تگاه های کپی، کامپیوتر و نظایر آن را نیز تولید 
کند. کوکاکوال اعتبار و پول خود را از دس��ت داد تا بازار را متقاعد 
کند که کوکاکوالی جدید بهتر از نوش��ابه  قدیمی اس��ت. کادیالک 
تالش کرد بازار را متقاعد کند که مدل های کوچک تولیدی به خوبی 
کادیالک های بزرگ هستند. ابتدا با مدل سیمارون و سپس با مدل 
کترا. هر دو فاجعه آمیز بودند زیرا کادیالکی که ش��بیه یک اتومبیل 
شورولت است معنی ندارد. این مهم است بدانیم که چرا تغییر ذهن 

افراد دشوار است.
یک احساس همگانی در صنعت بازاریابی وجود دارد که تبلیغات 
محصولی جدی��د، باید گس��ترده تر از تبلیغات محص��والت تثبیت 
ش��ده باش��د، اما ظاهراً این گونه به نظر می رسد که ما بیشتر تحت 
تأثیر شناخته ش��ده ها قرار می گیریم تا محصوالت جدید. موسس��ه 
پژوهش��ی مک کالوم اس��پیلمن در طول ۲۳سال، بیش از ۲۲ هزار 
آگه��ی تلویزیونی را بررس��ی کرده و دریافته اس��ت ک��ه در حدود 
۶۰۰۰ آگهی به محصوالت جدیدی تعلق داشت که فقط ۱۰درصد 

طبقه بندی های محصول را به خود اختصاص داده بود.
درس��ی که مک کالوم اس��پیلمن آموخت، چه بود؟ این که وقتی 
محص��والت جدید را با محصول شناخته ش��ده مقایس��ه می کنید، 
توانایی متقاعد س��اختن بیش��تر اف��راد و تغیی��ر واکنش های آنان 
به اصط��الح هیجان محصول فقط در یک��ی از ۱۰طبقه بندی ظاهر 
می ش��ود. در 9 طبقه بندی باقی مانده، از داروها گرفته تا نوش��ابه ها 
و اقالم بهداش��ت شخصی، تفاوت چندانی مش��اهده نمی شد. هیچ 
هیجان��ی مصرف کننده را قادر نمی س��اخت که محصول جدید را از 
محصول شناخته شده متمایز سازد. از آنجا که هزاران کاالی متفاوت 
مرتبط با صدها نام تجاری گوناگون، آزمایش شدند، شما می توانید 
خالقی��ت را به عنوان عامل متمایزکننده متقاعد کردن افراد انتخاب 
کنید. این موضوع برمی گردد به آنچه برای ما شناخته ش��ده اس��ت، 

آنچه با آن راحت هستیم.
تکنیک واکنشی در جایگاه سازی برند

اغل��ب فعالیت رقبا بر نقاط افتراق و تبدیل آن به نقاط اش��تراک 
برن��د خود یا ایجاد، تقویت و تثبیت نق��اط تمایز جدید با برندهای 
رقی��ب متمرک��ز اس��ت. مزیت های رقابت��ی اغلب ب��رای یک دوره  
کوتاه م��دت )قب��ل از اینک��ه رقبا ت��الش کنند تا خود را به ش��ما 
 Goodyear برسانند( پایدار اس��ت. به عنوان مثال، زمانی که برند
تایرهای بدون پنچری خود را – که به خودرو امکان می داد پس از 
پنچری ۵ مایل با س��رعت ۵۵ مایل در ساعت به حرکت خود ادامه 
دهد- معرفی کرد، Michelinرقیب اصلی Goodyear به سرعت 
با معرفی محصولی مش��ابه این تمایز را از رقیب س��لب کرد. زمانی 
که یکی از رقبا، نقاط افتراق تعریف ش��ده را به چالش می کشاند- یا 
تالش می کند تا در یکی از نقاط اشتراک از رقیب پیشی بگیرد- در 

این شرایط سه گزینه  اصلی برای برند باقی می ماند:
• واکنش نش��ان ندادن: اگر فعالیت های رقیب به گونه ای است که 
به نظر نمی رسد بتواند نقاط تمایز شما را سلب کرده یا نقاط تمایز 
جدیدی را برای خود تعریف کند، ش��اید بهترین واکنش این است 
که هیچ واکنش رقابتی خاصی را نش��ان ندهید و تنها فعالیت های 

برندسازی خود را ادامه دهید.
• ارائه  واکنش های تدافعی: اگر فعالیت رقیب می تواند بر بازار تأثیرات 
منفی بگذارد، بهتر است شما فعالیت هایی را در دفاع از تمایز خود انجام 
دهید. یکی از ش��یوه های دفاع از جایگاه برند، اف��زودن میزان اعتماد 
مش��تری ها به برند و انجام فعالیت های تبلیغاتی باهدف تقویت نقاط 

اشتراک و افتراق در ذهن مشتری ها است.
• ارائ��ه  واکنش های تهاجمی: اگر فعالیت های رقبا بر س��هم بازار 
ش��ما تأثیر منفی داشته باشد، الزم اس��ت که با استفاده از رویکرد 
تهاجم��ی، جایگاه برند خ��ود را تغییر دهید تا بتوانید این تهدیدات 
را برطرف س��ازید. یکی از رویکردهای تهاجمی، تعمیم محصول یا 
انج��ام مبارزات تبلیغاتی باهدف ایجاد تغییرات اساس��ی در مفهوم 
برند است. ارزیابی برند می تواند به ما کمک کند تا تهدیدات رقابتی 
پیش روی خود را ش��ناخته و میزان تأثیر این تهدیدات را بر سهم 
بازار خود ارزیابی کنیم و واکنش مناس��بی را نس��بت به آن اتخاذ 

نماییم.
تضمین بقای برند

اهمیت رو به رش��د برند، دارای جنبه ای بااهمیت نیز هس��ت که 
مورد غفلت واقع شده است: آن جنبه، آسیب پذیری رو به رشد برند 
است. عرضه ناکام و شکست خورده، تمرکز سرگردان برند یا شایعات 
ننگین، می توانند به اعتبار برند خدش��ه وارد کنند و ارزش آن ها را 
کاهش دهند. اکنون در نتیجه جهانی ش��دن، اخبار بد نه تنها سریع 
منتقل می ش��ود بلکه به دوردست ها نیز می رود. شکست مفتضحانه 
الستیک فایراستون، به س��رعت ارزش برند فورد را تا ۱۷درصد، از 
۳۶ میلی��ارد دالر ب��ه ۳۰ میلیارد دالر کاه��ش داد و فقط طی یک 
س��ال آمازون، ۳۱درصد ارزش برند خ��ود را در نتیجه تالش برای 
تعمیم نیچ مارکت کتاب آنالین خود به نیچ مارکت آنالین در کتاب 
موس��یقی، دوربین، وسایل کامپیوتری، مبلمان بچه و اسباب بازی با 

عدم موفقیت قابل پیش بینی از دست داد.
طی همان دوره، ارزش برند اس��تارباکز تا ۳۲درصد رش��د یافت. 
اس��تارباکز هنگام��ی که انگش��تان معطر خود را بیش تر به س��وی 
آمریکای میانه روانه کرد، از برند خود مراقبت کرد؛ استارباکز تجربه 
را گسترش داد، در حالی که تمرکز را به خوبی تمام حفظ می کرد.

برای اینکه دانش برند در سرتاس��ر س��ازمان ج��ا بیفتد، باید در 
مقابل »محو ش��دن«، یعنی تمایل به از بین رفتن خرد تصمیم گیر 
در ش��رکت هنگام��ی که کارمن��دان مجرب آن را ت��رک می کنند، 
محافظت شود. موفقیت بلندمدت هر برند، به احیا و بازسازی دائمی 
حافظه ش��رکت بستگی دارد. از آنجایی که کارمندان کلیدی تمایل 
دارند در ش��غل های خ��ود فقط برای دو تا پنج س��ال باقی بمانند، 
چالش ش��رکت، تس��خیر دانش برند و انتقال دست نخورده و کامل 
آن به نس��ل بعدی است، اما چطور؟ با یک برنامه آموزشی برند که 
در سرتاسر شرکت و شبکه خالق آن توزیع و جاری می شود، بقای 
برند را تضمین می کنید، در حالی که آن با آغوش باز برای دریافت 

بازخورد از سوی جامعه برند آماده است.
 hormond :منبع 
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همانط��ور ک��ه گفته ش��د، وظیفه اصل��ی بازاریابی در راس��تای یک 
اس��تراتژی نفوذ در بازار انبوه، حداکثر کردن تعداد مشتریانی است که 
در اس��رع وقت، محصول جدید ش��رکت را بپذیرند. این کار مستلزم آن 
اس��ت که طرح بازاریابی روی مس��ئله متمرکز باش��د )۱( اطالع رسانی 
گس��ترده در خصوص محصول جدید و تحریک و ترغیب مردم به خرید 
آن و )۲( هرچ��ه س��اده تر ک��ردن آزمای��ش محصول جدی��د برای آن 
مشتریان، با این فرض که آنها آن را آزمایش خواهند کرد، آن را خواهند 
پس��ندید، نس��بت به آن وفادار می ش��وند و خرید آن را تکرار می کنند. 
مدیران بازاریابی باید طرح هایی طراحی کنند که قادر باشد فعالیت هایی 
را که هم در راستای اهداف شرکت از اجرای یک استراتژی نفوذ در بازار 
انبوه هس��تند و هم با ش��رایط بالق��وه رقابتی و ب��ازاری خاص فراروی 
محصول جدید هم خوانی دارند را با یکدیگر تلفیق و اجرا کند. مشخصا 
صرف مخارج س��نگین روی عملیات تبلیغ و عملیات پیش��بردی جهت 
معرف��ی محص��ول جدید، فعالیت های��ی چون نمونه گی��ری، کوپن های 
تخفی��ف و ف��روش مس��تقیم، همه می توانن��د موجب افزای��ش آگاهی 
مشتریان نسبت به یک کاال یا خدمت جدید بشوند. این کار، اولین قدم 
اساس��ی در فرآیند پذی��رش یک محصول جدید به ش��مار می رود. اما، 
اهمیت نس��بی این ابزارهای ترویجی بس��ته به ماهیت محصول و تعداد 
مش��تریان بالقوه فرق می کند. مثاًل، فروش مس��تقیم اغلب اساسی ترین 
بخش آمیخته ترویجی کاالهای صنعتی پیش��رفته به ش��مار می رود که 
تعداد مشتریان بالقوه چنین محصوالتی محدود است. پیشبرد فروش و 
تبلیغات رسانه ای معموالً بیشتر برای ایجاد آگاهی و تقاضای اولیه برای 
یک کاالی مصرفی جدید مشتریان موجود در بازار انبوه مناسب هستند. 
در ه��ر حال، هنگام طراحی یک طرح بازاریابی ویژه نفوذ در بازار انبوه، 
ش��رکت ها باید تمام تالش های ترویجی خود را روی جلب تعداد هرچه 
بیش��تری از مش��تریان بالقوه قبل از ورود رقبا به عرصه رقابت متمرکز 
کنند. شرکت ها همچنین باید تالش کنند تا با کاهش ریسک خرید یک 
محص��ول جدید، تمایل مش��تریان به خرید محصوالت ش��ان را افزایش 
بدهن��د. برای انجام این کار می توان به مش��تریان اجازه داد تا محصول 
جدی��د را بدون الزام به خرید آن آزمایش کنند، درس��ت مثل وقتی که 
نمایش��گاه های اتومبیل به خریداران بالقوه اج��ازه می دهند تا اتومبیل 
دلخواه خود را قبل از خرید برانند و آزمایش کنند یا وقتی که طراحان 
نرم افزار به مش��تریان اجازه می دهند یک نس��خه جدید و آزمایش��ی را 
دانلود کنند و برای ۳۰روز از آن استفاده کنند. سایت های چون استرداد 
کاال پ��س از خری��د و ارائه تضمین ه��ا و ضمانت نامه ه��ای طوالنی نیز 
می توانند موجب افزایش تمایل مش��تریان ب��ه خرید محصوالت جدید 
ش��رکت بشوند. س��رانجام این که، شرکتی که از استراتژی نفوذ در بازار 
انبوه پیروی می کند ممکن است تنوع محصوالت جدید خود را افزایش 
بدهد تا جاذبه آن را برای تعداد هرچه بیشتری از بخش های بازار بیشتر 
کند. این کار به کاهش آس��یب پذیری ش��رکت در مقابل ش��رکت های 
پیرویی که روی بازارهای بس��یار خاص تمرکز می کنند کمک می نماید. 
شرکت ها می توانند از طریق معرفی سریع انواع محصول، تغییر در اندازه 
بس��ته بندی های محصول، یا اعمال تغییرات��ی در آن جهت کاربردها و 
بخش ه��ای بازار جدی��د چنین کاری را انجام بدهن��د. مثاًل یک کارگاه 
ابزار س��ازی به س��رعت فروش قالب های ایمنی پالس��تیکی خود را، با 
اعمال تغییراتی در آن جهت اس��تفاده ب��ا انواعی از محصوالت همچون 
کاله ایمنی دوچرخه س��واری، کوله پشتی و قالده حیوانات، افزایش داد. 
برای اینکه مش��تریان ی��ک محصول جدید را بپذیرند و نس��بت به آن 
وفادار بشوند، شرکت باید مشتریان را آگاه و آنها را جهت خرید محصول 

جدی��د ترغیب و تحری��ک کند، اما آنها همچنین بای��د پول کافی برای 
خرید آن داش��ته باش��ند. بنابرای��ن، برای جلب تعداد هرچه بیش��تر از 
مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن، بهتر است یک شرکت از استراتژی 
نف��وذ در بازار انبوه اس��تفاده کند تا بتواند قیمت ه��ا را پایین نگه دارد 
)قیمت گذاری به قصد نفوذ( و ش��اید بهتر باش��د شرکت سیاست هایی 
چون توافقات مالی راحت یا شرایط اعتباری آسان را طی مرحله معرفی 
محصول جدید به اجرا درآورد. شرکت های پیشگامی که تکنولوژی های 
اطالعات��ی یا ارتباطی جدیدی به بازار معرفی و عرضه می کنند، معموالً 
به دو دلیل در سیاس��ت های قیمت گذاری خود خیل��ی متهورانه عمل 
می کنند. اوالً، چنین محصوالتی اغلب می توانند از آثار ش��بکه ای مثبت 
بهره مند شوند، به شرط آن که شرکت بتواند تعداد کافی از مشتریان را 
به پذیرش سریع آنها ترغیب کند. ثانیاً، هزینه های متغیر تولید و توزیع 
واحدهای بیشتری از چنین محصوالتی معموالً خیلی پایین است، شاید 
حت��ی نزدیک به صفر باش��د. مث��اًل، هزینه های طراحی و س��اخت یک 
محصول نرم افزاری جدید باالس��ت، اما وقتی به تولید انبوه می رس��د و 
توس��عه می یابد، کپی هایی از آن را می توان تهیه کرد و آنها را با قیمتی 
بسیار نازل و از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار داد. وجود این دو 
عامل، ش��رکت های پیش��گام را به وضع قیمت هایی خیلی پایین به نفع 
مشتریان اولیه شاید حتی ارائه کپی های آزمایشی رایگان به آنها به امید 
)۱( ایجاد س��هم بازار بیش��تر، )۲( افزایش فروش با قیمت باالتر و )۳( 
حداکثر کردن ارزش حیات مشتریان ش��ان از طریق فروش نس��خه های 
بهتر و پیشرفته تر شده محصول در آینده، ترغیب می کند. عامل دیگری 
که می تواند توانایی مش��تریان را در خری��د یک محصول جدید کاهش 
بدهد، کمبود و کمی عرضه آن در بازار اس��ت. بنابراین، فروش مستقیم 
گس��ترده و بهره گیری از پیشبرد تجاری با هدف دستیابی به کانال های 
توزیع کافی، معموالً بخشی اساسی از یک طرح بازاریابی ویژه استراتژی 
نفوذ در بازار انبوه به ش��مار می روند. چنی��ن اقداماتی باید قبل از آغاز 
عملیات پیش��بردی صورت گیرد تا اطمینان خاطر حاصل ش��ود که به 
محض متمایل ش��دن مشتریان به خرید محصول جدید میزانی کافی از 
آن برای عرضه به بازار وجود دارد. ناسازگاری یک محصول جدید بسیار 
پیش��رفته با دیگر محصوالت یا سیستم های مرتبط فعال مورد استفاده 
نیز توانایی خریدار در خرید محصول جدید را کاهش بدهد. این نقیصه 
می توان��د هزینه ه��ای تعویض را برای یک مش��تری ی��ا پذیرنده بالقوه 
افزای��ش بدهد. ش��رکت پیش��گام با طراح��ی محصولی تا ح��د امکان 
هماهنگ و س��ازگار با تجهیزات مرتبط موجود، می تواند این هزینه ها را 
کاهش بدهد. شرکت پیشگام همچنین می تواند خدمات مهندسی برای 
سازگارتر کردن محصول جدید با عملیات موجود را ارائه بدهد، در نصب 
و راه ان��دازی محصول جدید، رایگان، به مش��تریان کم��ک کند و برای 
کارکنانی که مستقیماً با مشتری در ارتباطند برنامه های آموزشی برگزار 
و اج��را کند. اقدام��ات فوق الذک��ر تنها ب��ه درد بازاریاب��ی محصوالت 
نمی خورند؛ بیش��تر آنها عناصر اساسی استراتژی های نفوذ در بازار انبوه 
ب��رای خدم��ات جدید، خرده فروش��ی و حت��ی وب س��ایت های تجارت 
الکترونیک��ی به ش��مار می روند. به عنوان مثال کتاب فروش��ی اینترنتی 
آمازون که در س��ال ۱994 و توسط جف بزوس تأسیس شد از بسیاری 
از تاکتیک ه��ای بازاریابی، که ما آنها را به عنوان اجزای یک اس��تراتژی 
نفوذ در بازار انبوه ذکر کردیم، اس��تفاده کرده اس��ت. این ش��رکت در 
روزه��ای آغازی��ن فعالی��ت خود مخارج زی��ادی را ص��رف فعالیت های 
پیشبردی مختلف به منظور جذب خریداران و وفادار کردن آنها کرد. در 
اواخر دهه 9۰، این شرکت برای هر مشتری جدیدی که جذب می نمود، 
بی��ش از ۵۰ دالر خرج می کرد. این مخارج صرف عملیات تبلیغی ویژه 
ش��رکت و عقد ائتالف ب��ا دیگر س��ایت ها و دروازه ه��ای وب، تبلیغات 
رس��انه ای مرس��وم، عملیات پیش��بردی ویژه جلب مصرف کننده و یک 

برنامه خاص که از طریق آن س��ایت هایی که به آمازون متصل می شوند 
درصدی از فروش ش��رکت را دریافت می کنند، شده است. کتاب فروشی 
آمازون توانسته اس��ت مشتریانی برای خود درست کند و آگاهی عموم 
مردم را نسبت به خدمات خود افزایش بدهد و هم هزینه های دستیابی 
به هر مش��تری را به نحوی قابل توجه کاهش داده اس��ت. در سال های 
اولیه کار، آمازون بس��یاری از ذخیره موجودی و وظایف تأمین سفارش 
را به پیمانکاران واگذار کرده بود، هزینه های ثابتش پایین بود و سرمایه 
نق��دی زی��ادی در اختی��ار داش��ت. در نتیجه می توانس��ت مش��تریان 
کتاب فروش��ی های معمول��ی را با عرضه کتاب ها ب��ه قیمت هایی خیلی 
پایین و با گس��ترده و زیاد کردن دامنه انتخاب کتاب توس��ط مشتری، 
جذب خود کند. برای این که مش��تریانش را به خود و خدماتش وفادار 
س��ازد، آمازون به شدت تالش می کرد تا خدمات مشتری خود را بهبود 
بخش��د. این شرکت اطالعاتی را درباره ترجیحات، تمایالت و خواسته ها 
و ش��کایت های مشتریان جمع آوری می کرد و سپس یک سری خدمات 
نوین ویژه مشتریان را اجرا می کرد، خدماتی چون سفارش کتاب با یک 
کلیک روی ماوس و فهرس��ت بهترین و محبوب ترین کتاب های منتشر 
ش��ده و رتبه آنه��ا از حیث محبوبیت ن��زد مردم. اخیراً کتاب فروش��ی 
اینترنتی آمازون صدها میلیون دالر روی ایجاد شبکه ای از مراکز توزیع 
متعلق به خود را به منظر کنترل بهتر فرآیند تأمین سفارشات و تضمین 
تحویل س��ریع و مطمئن سفارشات ایجاد کرده است. سرانجام این که، 
آمازون به ش��کلی گس��ترده خانواده محصوالت خود را ظرف این چند 
سال گسترش داده است و محصوالت دیگری چون سی  دی، اسباب بازی، 
لوازم الکترونیکی، ابزار و بس��یاری چیزهای دیگر را نیز عرضه می کند و 
به فروش می رس��اند. این اقدام پس از این که شرکت تصمیم گرفت به 
یک بازار اینترنتی تبدیل ش��ود و به منظور افزایش میانگین درآمدهای 
س��االنه از محل هر مشتری، انجام شد. تا سال ۲۰۰۱، نشانه هایی وجود 
داشت دال بر این که استراتژی نفوذ در بازار انبوه آمازون موفق خواهد 
شد. پیش بینی می ش��د که درآمدهای حاصل از فروش به ۵/4 میلیارد 
دالر در س��ال ۲۰۰۱ و ب��ه ۵/۶ میلی��ارد دالر در س��ال ۲۰۰۲ افزایش 
خواهد یافت. مهم تر آن که، مش��تریان اولیه برای تکرار خریدهای خود 
باز هم به این کتاب فروش��ی مراجعه می کردند. خرید مش��تریان وفادار 
۷۶درصد درآمدهای این ش��رکت در س��ال ۲۰۰۰ را تش��کیل می داد و 
پیش بینی می ش��د ت��ا میانگین درآمد س��االنه از محل هر مش��تری از 
۱۰۵دالر در س��ال ۱99۸ به ۱۳۵ دالر در سال ۲۰۰۱ افزایش یابد. اما 
شرکت هنوز هم در سال ۲۰۰۰، ضررهای عملیاتی می داد. تنها در سه 
ماهه اول فعالیت این ش��رکت ۳۲۰ میلیون دالر ضرر دید، که این ضرر 
عمدتا ناش��ی از هزینه های جابه جایی و موجودی مازاد در مراکز جدید 
توزیع محصوالت ش��رکت بود. در نتیجه بین دس��امبر ۱999 تا جوالی 
۲۰۰۰، ارزش س��هام این ش��رکت به نص��ف تقلیل یاف��ت. درحالی که 
تحلیلگ��ران و س��رمایه گذاران نگران آن بودند که ش��رکت هرگز نتواند 
مخ��ارج س��نگین و س��رمایه گذاری های کالن��ی را ک��ه ص��رف اجرای 
اس��تراتژی اش کرد جبران کند، ب��زوس و طرفدارانش معتقد بودند که 
تعداد روزافزون مشتریان شرکت و توانایی شرکت در افزایش وفاداری و 
ارزش حیات آن مشتریان سرانجام ثمر خواهند داد. هنوز زود است که 
بگویم کدام یک درس��ت می گویند، اما هر شرکت پیشگامی که بخواهد 
از یک استراتژی نفوذ در بازار انبوه پیروی کند، با چنین وضعیتی مواجه 

خواهد شد. 
درآخر: اش��تباه اس��ت که فکر کنیم جف بزوس کچل بی پولی بود که 
فقط با ایده خالقانه اش توانس��ت س��لطان کتاب فروش ها شود، شانس و 
مقدار زیادی پول و بیشتر از آن حامیان گردن کلفتی که حسابی هوای 
او را داش��تند باعث شد که ایده ساده او تبدیل به یکی از ابرصنعت های 

حال حاضر شود. 

توصیه هایی برای بازیابی کسب وکارهای 
کوچک از فاجعه

ب��ه گفت��ه  س��ازمان مدیریت بح��ران ف��درالFEMA، 40 ت��ا ۶۰درصد 
کس��ب وکارهای کوچک پس از وقوع یک فاجعه هیچ گاه مجدداً ش��روع به کار 
نمی کنن��د. این اعداد برای هر مالکی که تالش دارد پس از یک آتش س��وزی 
ویران کنن��ده، توفان، هک زیرس��اخت ها، نفوذ امنیتی، آش��وب ی��ا هر حادثه  
غیرمترقبه  دیگری دوباره فعالیت کند، آماری ترس��ناک است. به هر میزان که 
احس��اس فشار کنید، مهم اس��ت بدانید که اقدامات و سرعت شما پس از یک 
فاجعه به طور مستقیم بر سرعت راه اندازی مجدد کسب وکارتان تأثیر می گذارد. 
اگر می خواهید در زمره  کسب وکارهایی باشید که جان سالم به در می برند، باید 
به فرآیندی که در زمینه بازاریابی شما را سر پا نگاه می دارد، کاماًل آگاه باشید.  
برای کمک در آغاز راه، ما با یکی از حرفه ای های صنعت ارتباط برقرار کردیم تا 

هفت  مورد از بهترین توصیه ها را برای بازیابی از فاجعه گرد آوری کنیم. 
آسیب را ارزیابی کنید

Choice Tax Sol Abby Eisenkraft(، مدیرعامل - )ببی آیزنکرافت 
tions Inc.، به کس��ب وکارهای کوچک پیشنهاد می کند که »وضعیت فعلی 
خود را ارزیابی کنند«. آگاهی از سطح آسیب وارد شده به دارایی های کسب وکار 
اولین گام در تعیین نخس��تین اقدام الزم اس��ت. او توصیه می کند با سؤاالت 
بنیادین مانند »آیا کارکنان سالم و برای بازگشت به کار در دسترس هستند؟« و 
»آیا راهی برای ارتباط با تمامی افراد در اختیار داریم؟« و »آیا بازگشت به سازه  
شرکت بی خطر است؟« آغاز کنید. حتی اگر ساختمان و کارکنان دور از خطر 
باشند، باز هم اقداماتی باید صورت بگیرد. سؤال بعدی آیزنکرافت این است که » 
آیا برای بازگشت سریع به کسب و کار خود، به تهیه  تجهیزات جدید نیاز دارید؟« 
پاسخ به این سؤاالت به شما کمک می کند تصویری از چالش های پیش رو ایجاد 

و گام های دخیل در بازیابی خود را اولویت بندی کنید.
درخواست کمک کنید

اطمین��ان حاص��ل کنید که از تمامی آس��یب های وارده پیش از ش��روع به 
تمی��زکاری عکس بگیرید. زمانی ک��ه تلفن را بر می دارید تا با ش��رکت بیمه  
تماس بگیری��د، برای اثبات ادعای خود نیاز به م��درک دارید.  دیوید وارینگ 
)David Waring(، از بنیانگ��ذاران FitSmallBusiness.com )درگاهی 
برای کسب وکار های کوچک( می گوید، »امیدوارم بیمه ای داشته باشید که هم 
آس��یب فیزیکی را پوشش دهد و هم کسب وکار از دست رفته در نتیجه  توفان 
را برای ش��ما جبران کند. این بیمه می تواند پوش��ش برای ساختمان )و اموال 
داخل آن( و یا بیمه  درآمد کس��ب وکار برای جایگزینی هر درآمدی باش��د که 
در نتیجه  فاجعه از دست می رود.« وارینگ عالوه بر اینها توصیه می کند، »چه 
بیمه داش��ته و چه فاقد آن باشید، برای کسب و کارهایی که تحت تأثیر بالیای 
طبیعی مانند توفان  قرار گرفته باشند، دولت فدرال ممکن است کمک هایی در 
دسترس قرار دهد«. وارینگ همچنین می گوید، »این را نیز فراموش نکنید که 
سازمان کس��ب وکارهای کوچک، برنامه های متنوعی برای کمک در بازیابی از 

فاجعه دارد.«
همواره آماده باشید

کس��ب وکارهای کوچ��ک ممکن اس��ت هم��واره در رقابت با ش��رکت های 
بزرگ تر موفق نباش��ند، ام��ا در روزهای اولیه  پس از وق��وع فاجعه، آماده بودن 
 ،)Evan Bloom( برای بازیابی س��ریع می تواند یک مزیت باش��د. اوان بلوم
مدیرعام��ل Fortress Strategic Communications، ک��ه متخصص 
در ارتباط��ات در مواق��ع بحران و روابط عمومی مدیریت تهدید تجاری اس��ت 
می گوید، »کوچک بودن یعنی ]شما[ مجبور نیستید جلساتی تمام نشدنی برای 
مشخص کردن رویکردها و استراتژی ها برگزار کنید. احتمال کمتری وجود دارد 
که شرکت های کوچک خطوط قرمز محدود کننده داشته باشند. این مجموعه ها 
آزادی عمل بیش��تری در ایراد تصمیمات سریع و قاطعانه در اختیار دارند.« از 
اندازه  و انعطاف خود در جهت اتخاذ سریع تصمیمات الزم و سرپا شدن مجدد 

بهره بگیرید. 
به محض امکان شروع کنید

در مقابل وسوس��ه برای صبر کردن جهت رس��یدن مناسب ترین زمان برای 
ش��روع بازیابی کس��ب وکارتان مقاومت کنید. به محض اینکه خطر رفع ش��د 
و توانس��تید بدون مشکل آس��یب  وارده را ارزیابی کنید، باید این کار را انجام 
دهید. پروفسور لیس��اندرا پاگان )Lisandra Pagan(، مشاور آمادگی برای 
موارد اضطراری درDliberate Plan Consulting  می گوید، »ش��رکت یا 
کسب و کار شما با هر روز تعطیلی، پول، زمان و مشتریانش را از دست می دهد. 
هر روزی که در حال پیاده سازی یک طرح بازیابی نیستید، از بازیابی و بازگشت 
به کار دورتر می ش��وید.« وقتی س��عی دارید از یک فاجعه بیرون بیایید، زمان 
می تواند دشمن شما باشد. پاگان پیشنهاد می کند صاحبان کسب و کار »باید از 
جایی شروع کنند؛ حتی اگر خدمات یا پیشنهادی محدود باشد. باید نشانه ای 
اولیه از بازیابی وجود داشته باشد تا مشتریان بازگردند؛ حتی اگر به معنای ارائه  
محصول یا خدمات باشد.« او می گوید، »این  کار به ورود مقداری سرمایه کمک 
می کند و در نهایت هنگام بازیابی به کار خواهد آمد و باعث می ش��ود یک روز 

کمتر منابع مالی خود را زیر و رو کنید.«
برقراری ارتباط را آغاز کنید

در کنار ارائه  مجدد پیشنهاد خدمات، نیاز خواهید داشت مشتریان را مطلع 
سازید که به کسب وکار بازگشته اید. ِجی شلتون )Jay Shelton(، معاون ارشد 
اقدام در قبال تهدید در شرکت بیمه  مستقر در شیکاگو –Assurance- برای 
دادن اطمینان دوباره و نگاه داشتن مشتریان در کنار خود ضمن بازیابی کامل 
»ش��فاف و در دسترس نگاه  داشتن رهبری شرکت« را پیشنهاد می کند.  حین 
بازیابی، مش��تریان سؤاالت بس��یاری خواهند داشت و به پاسخ از سوی شما و 
تیم تان نیاز دارند. در دسترس بودن و در میان گذاشتن آنچه می دانید، می تواند 
رکن اصلی دستیابی مجدد به مشتریان حین مرحله  بازیابی و پس از آن باشد. 

مالیات را فراموش نکنید
بس��ته به زمانی که فاجعه رخ می دهد، آماده س��ازی ب��رای پرداخت مالیات 
ممکن اس��ت اولویت به نظر نیاید. با این حال زیاد برای س��ر و سامان دادن به 
اس��ناد صبر نکنید. آیزنکرافت اضافه می کند کسب و کارها باید مطمئن باشند 
که »]آنها[ هنوز کپی س��وابق مالیاتی قبلی و یک نسخه  پشتیبان از اطالعات 
درآم��د و مخارج خود را در س��ال جاری دارند.« اگر همه چیز از دس��ت رفته 
است »راه هایی برای بازسازی سوابق مالیاتی مفقودشده وجود دارد؛ می توانید 
رونوشت های سازمان مالیات را تهیه کنید و یا با کارگزار مالیاتی تماس بگیرید 
تا کپی ها یا هر س��وابق دیگری را در اختیارتان بگذارد. می توانید از طرف های 
ثالث، مانند بانک ها، شرکت های کارت اعتباری و فروشنده ها نیز داده دریافت 
کنید.« آیزنکرافت تأکید می کند، »باید این کار را س��ریعاً انجام دهید، زیرا با 
گذشت زمان، حافظه  شما ضعیف تر می شود و سازمان مالیات نیز این واقعیت 
را می داند. سوابقی را که می توانید جمع و باقی را بازسازی کنید. مطمئن شوید 
تمامی افراد و همه  چیز از خطر دور هستند و سپس به کسب وکار خود باز گر
businessnewsdaily: دید.«                                                منبع
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100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای 
موفقیت در کسب وکار)11(

در ۱۰شماره پیش��ین به ۷۳ مورد از توصیه های کارآفرینان برتر 
اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

74-کیفیت غذا را جدی بگیرید 
همواره مشاهده شده است که مدیران و کارمندان، به علت حجم 
کاری خ��ود به دنبال غذاهایی هس��تند که در کم ترین زمان ممکن 
آماده می ش��ود. با این حال آمارها در این رابطه حاکی از آن اس��ت 
ک��ه ارزش غذایی این موارد بس��یار پایین بوده و س��المت افراد را 
در درازم��دت با تهدیدی ج��دی مواجه خواهد س��اخت. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا در ابت��دا به یک مربی تغذی��ه مراجعه کرده و 
نیازهای غذایی خود را به خوبی بشناس��ید. تحت این ش��رایط شما 
قادر خواهید بود تا برنامه ای درست را برای تغذیه خود ایجاد کنید. 
در این رابطه بهتر است تا وعده های غذایی خود را کوچک ولی زیاد 
کنید تا همواره انرژی کافی را در اختیار داش��ته باش��ید. در نهایت 
ش��ما به عنوان مدیر یک شرکت بهتر است تا کارمندان خود را نیز 

به انجام این کار تشویق نمایید.
75-تقسیم بندی زمانی عادالنه ای را داشته باشید

به عنوان مدیر یک کس��ب وکار، بدون شک ش��ما تمایل دارید تا 
کارهای متعددی را انجام دهید. با این حال با نگاهی به زمان خود، 
ب��ه این نکته پی خواهی��د برد که این امر تنها یک برنامه غیرممکن 
خواهد بود. درواقع ش��ما تحت این ش��رایط مجب��ور به کار بیش از 
حد هس��تید که این امر شما را از بعد دیگر زندگی دور خواهد کرد. 
منظور از بعد دیگر درواقع همان زندگی شخصی شما است که عدم 
توجه کافی به آن، بدون ش��ک مش��کالت بس��یاری را برای شما به 
همراه خواهد داش��ت. بنا به نظر تمامی کارآفرینان برتر، ش��ما تنها 
زمانی می توانید به موفقیت برس��ید که در هر دو جنبه زندگی خود 
موفق ظاهر ش��ده باش��ید. به همین خاطر شما نیاز به تقسیم بندی 
عادالنه زمان خود خواهید داش��ت. در نهای��ت این امر که به دنبال 
راهکارهای کاهش حجم کاری خود باشید، به هیچ عنوان به معنای 
عدم مس��ئولیت پذیری ش��ما نخواهد بود. فراموش نکنید که هدف 

شما باید کار دقیق و نه صرفا کار سخت، باشد.
76-زمان استراحت را جدی بگیرید 

حتی در ایده آل ترین ش��رایط ممکن، ش��ما قادر به فعالیت چند 
س��اعته و ب��دون هیچ گونه اس��تراحتی، نخواهید بود. ب��ا این حال 
سیاس��ت اکثر افراد در این رابطه کامال غلط است. درواقع افراد یک 
زمان مش��خص و طوالنی را به اس��تراحت خود اختصاص می دهند. 
ای��ن امر در حالی اس��ت که اگر این زم��ان را تجزیه و در زمان های 
متعدد پخش کنید، بدون ش��ک نتیجه به مراتب بهتری را به دست 
خواهید آورد. در این رابطه یک اس��تاندارد جهانی وجود دارد که به 
ازای هر 4۵ دقیق فعالیت، شما نیاز به ۱۰ الی ۱۵ دقیقه استراحت 
خواهید داش��ت. در زمان اس��تراحت خود نیز بهتر است تا به کاری 
که به شما بیش ترین آرامش را می دهد، بپردازید. برای مثال گوش 
کردن به یک موس��یقی در کنار صرف نوش��یدنی، می تواند بهترین 
گزینه محس��وب شود. همچنین برای این امر که زمان از کنترل تان 
خارج نش��ود، بهتر است تا زنگ هشداری را تعیین کنید تا از اتالف 
وقت در این رابطه جلوگیری ش��ود. با انجام این کار ش��ما در همان 
روز اول شاهد تغییرات مثبتی در آستانه تحمل و میل به کار خود، 

خواهید بود.

77-شخصیت خود را بشناسید 
با ش��ناخت درست از خود ش��ما قادر خواهید بود تا برنامه کاری 
متناس��ب با خود را پیدا کنید. بس��یاری از افراد به علت عدم وجود 
خودشناسی کافی، اقدام به طرح برنامه هایی برای کار خود می کنند 
که عمال ایده آل آن ها نیس��ت. در این رابطه ش��خصیت ش��ما حتی 
معیار تعیین حرفه و کس��ب وکار نیز اس��ت. برای مثال روندا آبرامز 
در کتاب برنامه کس��ب وکار در یک روز، به این نکته اش��اره می کند 
که ش��خصیت و ویژگی های هر فرد متناسب با یک کار خاص است 
که در ادامه به بررس��ی 9 ویژگی رایج افراد و حرفه های متناسب با 
آن ها، می پردازد. در این رابطه استفاده از مشاور نیز می تواند به شما 

کمک شایانی کند. 
78-اولویت های خود را در جایی مکتوب کنید 

اگر در گذشته تنها به وسیله قلم و کاغذ می توانستید یک برنامه کاری 
را برای خود مش��خص کنید، امروزه با رشد تکنولوژی شما با امکانات 
متع��ددی برای این امر مواجه هس��تید. در این رابطه تفاوتی نمی کند 
که از کدام روش برای اولویت بخشی به کارهای خود استفاده می کنید، 
نکته مهم در این رابطه این است که باید این اقدام را به بهترین شکل 
ممکن انجام دهید. بدون اولویت بندی درس��ت، اقدامات شما همواره با 
ریس��ک همراه خواهد بود. درواقع این احتمال وجود دارد که ش��ما به 
کارهایی بپردازید که هیچ گونه ضرورت و محدودیت زمانی ای نداشته و 
همین امر باعث می شود تا برنامه شما کامال بی نظم و غیرکاربردی باشد. 
تحت این شرایط شما به موفقیت چندانی نیز دست پیدا نخواهید کرد. 
در این رابطه الزم است تا در ابتدا تمامی وظایف خود را مشخص کرده 
و در مرحله بعد آن ها را براس��اس اولوی��ت و ضرورتی که دارند، مرتب 
کنی��د. در مرحله آخر نیز تنها کافی اس��ت تا زمان انجام هر یک را به 
خوبی مشخص کنید. به عنوان نکته پایانی در این بخش الزم است تا 
همواره موارد غیرقابل پیش بینی را نیز مدنظر داشته باشید. درواقع این 
امر بسیار محتمل است که در طول روز اتفاقاتی رخ دهد که شما را از 
برنامه دقیق تان دور سازد. به همین خاطر همواره باید برنامه شما فضای 

خالی و انعطاف الزم را نیز داشته باشد.
ادامه دارد ...
entrepreneurhandbook: منبع
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هوس��یرز نام یکی از بهترین فیلم های تاریخ در ژانر ورزشی است که 
داس��تان آن روایت گر مربی ای اس��ت که موفق می ش��ود تا از تیمی که 
هیچ کس به آن امیدی برای قهرمانی ندارد، یک مدعی واقعی را ساخته 
و در نهایت این عنوان را به دس��ت آورد. در این بین نورمن دیل )مربی 
تیم(، اقدام به طرح ریزی و پیاده س��ازی قوانین و تاکتیک هایی می کند 
که شما در طول فیلم شاهد تأثیر بسزای هر یک از آن ها هستید. بدون 
شک این فیلم تحسین ش��ده دارای نکات مدیریتی فوق العاده ای خواهد 

بود که در ادامه به بررسی ۱۰ مورد از آن خواهیم پرداخت. 
1-افراد را مجبور به قبول مسئولیت  های خود کنید

به محض ورود مربی به شهر کوچک ایندیانا، متوجه این امر می شود 
که تیم محلی آن ابدا در اوضاع مناس��بی قرار نداشته و بهترین بازیکن 
آن  نی��ز به تازگی تیم را ترک کرده اس��ت. این امر در حالی اس��ت که 
مس��ابقات لیگ ت��ا چند هفته دیگر آغاز ش��ده و تقریب��اً تمامی تیم ها 
برنامه ریزی مناس��بی را برای حضور قدرتمند در این رقابت، داش��ته اند. 
در ای��ن بی��ن نورم��ن دیل که س��ابقه حض��ور در ارتش را نیز داش��ته 
اس��ت، پ��س از قبول جای��گاه مربی گری تیم، اقدام ب��ه ایجاد یک نظم 
و انضباطی س��خت گیرانه در تیم می کند که به مرور زمان تمامی افراد 
تی��م با آن خو گرفته و همین امر زمینه را برای انجام کارهای دیگر، باز 
می کن��د. درواقع به عقیده وی تنه��ا زمانی می توان یک تیم را مدیریت 
کرد که نظم مناس��بی در بین آن ها وجود داش��ته باش��د و تمامی افراد 
مس��ئولیت های الزم را برعهده بگیرند. در این رابطه توجه داشته باشید 
که الزم است تا نسبت به قوانین خود کاماًل جدی باشید و اجازه ندهید 
که ش��رایط و حتی تازه کار بودن ش��ما، زمینه نافرمانی ها را مهیا سازد. 
برای مثال مربی در همان روز نخست کار خود، بازیکنانی را که تذکرات 
وی را جدی نمی گرفتند، از تمرین کردن محروم کرده و مستحکم بودن 
خود را بر روی قوانین به خوبی نشان می دهد. در نهایت نیز افراد خاطی 
پس از گذش��ت چند روز و با اقرار به اشتباه خود، مجوز ادامه تمرینات 

را دریافت می کنند. 
 2-برای خود استانداردهایی داشته باشید 

معیارهای ش��رایط مطلوب باید مواردی دقیق و واقع بینانه برای شما 
باش��د. بدون وجود این معیارها شما قادر به برنامه  ریزی درست و یافتن 
ضعف های موجود نخواهید بود. برای مثال مربی اس��تاندارد مدنظر خود 
برای بازیکنان هر پست را مشخص کرده و همین امر باعث شد تا افراد 
نسبت به ضعف های موجود، به آگاهی درستی دست پیدا کنند. در این 
رابط��ه فراموش نکنید که همواره این احتمال وجود دارد که معیارهای 
شما کاماًل متفاوت نسبت به سایرین باشد. به همین خاطر در این رابطه 
مقایس��ه کردن اقدامی هوشمندانه محس��وب نخواهد شد. درواقع این 
احتمال وجود دارد که س��طح انتظارات شما کاماًل متفاوت با مربی های 
قبلی باش��د و شما باید شجاعت حفظ عقاید خود را حتی تحت فشار و 

اعتراض های سایرین، داشته باشید. 
3-از اعمال تغییرات واهمه ای نداشته باشید 

در نخس��تین بازی، شخصیت ری )از بازیکنان تیم( تمامی خواسته ها و 
دستورالعمل های مربی را نادیده می گیرد. وی به علت عدم وجود بازیکنان 
کافی در نیمکت ذخیره و سطح پایین تر آن ها نسبت به بازیکنان اصلی، به 
نوعی قصد دارد تا مربی خود را تحت فش��ار قرار دهد تا از اصول س��خت و 
طاقت فرس��ای خود کوتاه بیاید. این امر در حالی است که مربی در اقدامی 

هوشمندانه، در همان دقایق ابتدایی پس از مشاهده ناهماهنگی وی با طرح 
بازی از پیش تعیین ش��ده، اقدام به تعوی��ض کردن وی می کند که حیرت 
همگان را به همراه دارد. با این حال این اقدام وی به خوبی به همگان نشان 
می دهد که برای بازی کردن باید طبق اصول و قواعد مربی جلو بروند که در 
بازی های بعدی تیم، این مورد دیگر مشاهده نشده و همگان به دنبال انجام 

خواسته های مربی می روند. 
4-بر روی مهارت های افراد تمرکز کنید 

یک مربی الزم است تا همواره به شیوه ای حرفه ای رفتار کرده و مالک 
تعیین افراد برای پس��ت های مختل��ف را تنها بر روی قابلیت های آن ها، 
قرار دهد. برای مثال در تیم افرادی وجود داشته  اند که در پستی کاماًل 
متفاوت از آنچه مربی از آنها می خواهد، بازی کرده اند. با این حال مربی 
ب��ه خوبی قابلیت های افراد تیم را تش��خیص داده و در بهترین مکان از 
آنها اس��تفاده می کند. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که تقریباً تمامی 
افراد از استعدادهای پنهانی برخوردار هستند که شکوفایی آن به نوعی 

بیانگر مهارت مدیریتی باالی شما خواهد بود. 
5-انگیزه های شخصی خود را حفظ کنید 

در ابتدای فیلم حتی خوش  بین ترین هواداران نیز هیچ گونه امیدی به 
کسب نتایج خود از سوی تیم نداشته و همواره جمالتی ناامید کننده به 
زبان می آورند. با توجه به این امر که ایندیانا ش��هری کوچک محس��وب 
می شود، بدون شک این حرف ها به گوش مربی نیز رسیده است. با این 
ح��ال وی اجازه نمی د هد ت��ا این نظرات بر روی انگی��زه وی تأثیری را 
داشته باشد. در این رابطه توجه داشته باشید که حفظ و یا حتی ایجاد 
انگیزه ، تنها مختص به مدیران نبوده و این امر که بتوانید آن را در رابطه 
با افراد تیم خود نیز پیاده کنید، بدون ش��ک جو فوق العاده ای را ایجاد 
خواه��د کرد، که در آن تمامی افراد نهایت تالش خود را انجام خواهند 
داد. ب��رای مث��ال مربی به یکی از بازیکنان خود به اس��م جیم می گوید 
که در وی یک اس��تعداد ناب برای تبدیل ش��دن ب��ه بازیکنی بزرگ را 
می بیند، با این حال در صورتی که تمایل نداش��ته باش��د تا به تمرینات 
خود ادام��ه داده و نهایت تالش را از خود نش��ان دهد، بدون هیچ گونه 
مش��کلی وی را از لیست تیم خط خواهد زد. درواقع این امر یک درس 
کامال روانشناسانه محسوب می شود که ضمن ایجاد یک انگیزه شخصی، 

بازیکن خود را برای انجام بهتر کار خود تحت فشار قرار دهید. 
6-برای پیشرفت تمامی افراد تیم برنامه  ریزی جداگانه داشته باشید 
اگرچ��ه برخی مربی تیم را ش��خصیتی بیش از حد س��خت گیر تلقی 
می کنند. با این حال جالب است بدانید که وی هیچ گاه از افراد تیم خود 
ناامید نش��ده و نسبت به اشتباه آن ها دیدگاهی جالب و درست را دارد. 
همواره مشاهده شده است که مربی ها به محض کوچک ترین اشتباهات 
اف��راد در زمی��ن بازی، اقدام به محروم ک��ردن وی می کنند. این امر در 
حالی اس��ت که نورمن دی��ل در صورتی که بازیکنان مطابق خواس��ت 
وی رفتار کرده باش��ند، از آن ها حمایت ک��رده و فرصت هایی دوباره را 
ش��کل می دهند. درواقع این امر که در ش��رایط سخت مربی پشت تیم 
خود باش��ید، بدون شک در روحیه آن ها تأثیر بس��زایی خواهد داشت. 
درواق��ع نبای��د این نکته را فرام��وش کنید که افراد از اش��تباهات خود 
درس می گیرند و این امر در صورت بازبینی، می تواند خود کالس درس 
فوق العاده ای برای پیش��رفت آن ها باشد. همچنین الزم است تا همواره 
ب��رای تمامی افراد تیم خود برنامه ریزی جداگانه داش��ته باش��ید. علت 
این امر نیز به این خاطر اس��ت که افراد به نس��بت یکدیگر تفاوت هایی 
را داش��ته و به همین خاطر نمی توان با یک برنامه کلی به س��راغ آن ها 
رفت. در نهایت فراموش نکنید که همواره نگاه ش��ما نباید به داخل تیم 

باش��د و می توانید حتی از افراد مستعد در خارج از مجموعه باشگاه نیز 
برای بهبود عملکرد تیم، اس��تفاده کنید. ب��رای مثال مربی تیم مذکور 
اق��دام به ارائه همکاری به یک��ی از والدین بازیکنان می کند که به علت 
خصوصیت  های رفتاری وی، موفق می شود تا به عنوان کمک مربی تأثیر 

مطلوبی را بر روی بدنه تیم داشته باشد. 
 7-بیش از حد نتیجه گرا نباشید 

از جمله سیاست های درست مربی دیل این است که آمارهای گذشته 
را کنار گذاشته و تالش بازیکنان را به صورت مستقیم مشاهده می کند. 
درواقع این احتمال همواره وجود دارد که افرادی به علت س��طح تجربه 
خود، آمارهای بهتری را به ثبت رس��انده باش��ند. این ام��ر می تواند به 
س��ادگی مربیان را فریب داده و باعث ش��ود تا تالش سایرین را نادیده 
بگیرند. به همین خاطر الزم اس��ت تا معیار انتخاب بازیکنان اصلی را بر 
روی میزان تالش آن ها در تمرینات قرار دهید. این امر که تمامی افراد 
ش��رایطی عادالنه را برای حضور در زمین حس کنند، باعث خواهد شد 
تا عملکرد و راندمان آن ها افزایش��ی چش��مگیر را داشته باشد. درواقع 
این امر اقدامی است که نورمن دیل آن را به بهترین شکل در تیم خود 

پیاده کرده است. 
8-اعتماد خود را نسبت به تیم نشان دهید 

این امر که انتظار داش��ته باش��ید تا افراد در تمام��ی بازی های خود 
عملکردی درخش��ان را داش��ته باش��ند، توقعی کاماًل غیرواقعی بوده و 
هی��چ گاه برای هیچ تیمی اتف��اق نخواهد افتاد. با این حال راهکار خارج 
شدن سریع از یک بازی بد این است که در پایان و خصوصاً در مصاحبه 
خود، اعتماد کافی را نس��بت به افراد تیم نش��ان دهید. درواقع همواره 
مش��اهده شده اس��ت که برخی از مربی ها اقدام به بدگویی از بازیکنان 
خ��ود می کنن��د که این امر اعتم��اد به نفس آن ها را به ش��دت کاهش 
خواه��د داد. به همین خاط��ر یک مربی عالوه بر حف��ظ آمادگی بدنی 
بازیکنان خود، باید نس��بت به س��طح آمادگی ذهنی و روحی آن ها نیز 
توجه کافی را داش��ته باش��د. نورمن دیل در این رابط��ه همواره اعتماد 
کاف��ی را ب��ه بازیکنان خود داش��ته و از تخریب آن ه��ا جلوگیری کرده 
است. در نهایت این روحیه به تمامی بازیکنان سرایت کرده و همگان به 

پشتیبان و روحیه بخش یکدیگر تبدیل شدند. 
9-آمارهای هر بازیکن را در معرض نمایش قرار دهید 

این امر که افراد قادر به مشاهده روند پیشرفت خود باشند، بدون شک در 
روحیه آن ها تأثیر مثبتی را خواهد داشت. این اقدام را مربی تیم با نمایش 
آمارهای به ثبت رسیده توسط بازیکنان، به خوبی انجام داده است. در نهایت 
توجه داشته باش��ید که تنها توجه به وضعیت بازیکنان در حین تمرینات 
کافی نبوده و الزم است تا وضعیت آن ها را در خارج از باشگاه نیز زیر نظر 
داشته باشید. به همین خاطر مدیریت شما بر روی بازیکنان و یا کارمندان 

هیچ گاه تنها محدود به زمان های حضور آن ها در شرکت، نخواهد بود. 
10-خودرأی نباشید 

یک مدیر و مربی الزم اس��ت تا به نظ��رات افراد خود نیز توجه کافی 
را نش��ان داده و از خودرأی بودن فاصله بگیرد. برای مثال در این فیلم 
مربی در مسابقه پایانی لیگ، تغییراتی را مطابق خواست بازیکنان انجام 
می ده��د که در نهایت به کس��ب پیروزی آن ها کمک��ی بزرگ می کند. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا س��طح خود را هیچ گاه کافی ندانس��ته و 
از موقعیت ها برای کس��ب تجربه و بهبود س��طح کاری خود، اس��تقبال 
کنید. درواقع مدیریت الزاما یک ارتباط یک طرفه نبوده و کارمندان نیز 

می توانند به مدیر خود کمک هایی را کنند. 
movieleadership :منبع
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اخبار

تبریز - اسد فالح: معاون اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آذربایجان ش��رقی در چهارمین نشست مجمع همکاری های 
بین بخش��ی ایران و ترکیه که با محوریت نظام های جدید اقتصادی 
و بخ��ش های راهبردی برگزار ش��د، گفت: جمهوری اس��المی ایران 
با فعال س��ازی عرص��ه فرهنگ و هنر از طریق دیپلماس��ی عمومی و 
تاثیرگذاری بر مناسبات اجتماعی توانس��ته است از فضای انزوا عبور 
کن��د. به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، عل��ی پیروزمنش، اظهار کرد: 
بی تردید اغراق نخواهد بود اگر بگوییم هیچ همسایگانی در جهان به 
اندازه ایران و ترکیه وجود ندارد که اش��تراکات فراوانی داشته باشند و 
کمتر مردمانی را می توان س��راغ گرفت که ب��ه اندازه  ایرانیان و ترکان 
در زمینه های گوناگون فرهنگی، تمدنی، زبانی و دینی چنان مشترک 
باش��ند که گویا هیچ��گاه مرزهای جغرافیایی در بین این دو کش��ور 
کشیده نشده است. وی افزود: ایران و ترکیه به لحاظ مختصات مردم 
شناسی، فرهنگی، جامعه شناسی، تاریخ، میراث فرهنگی، علم آشپزی، 
آداب و رس��وم دینی و اجتماعی و نهایتا زبانی چنان در هم تنیده اند 
که گاهی تعجب باستان شناسان و جامعه شناسان را برمی انگیزد. هر 
دو کش��ور دارای دین واحد و پیامبر واحدی هستند و کمتر کتابی در 
کتابخانه های ترکیه می توان یافت که در آن زبان غنی فارسی به عنوان 
زبان رسمی سلجوقی و عثمانی معرفی و اعالم نشده باشد. وی تصریح 
کرد: در یک کالم می توان گفت ایران و ترکیه دارای پیش��ینه و نقاط 
مش��ترک ۵ هزار ساله هستند و با این مقدمه می خواهم عرض کنم 
علیرغم وجود چنین اشتراکات تاریخی ، زبانی دینی، فرهنگی و ... اکثر 
مردمان دو کش��ور از وجود چنین س��رمایه ای بی خبرند. وی افزود:  
با توجه به فعالیت دیپلماس��ی عمومی ایران در ابعاد رسانه،  فرهنگی،  
مبادله و نظامی و وجود نهادهای دیپلماسی عمومی فعال مانند مرکز 
دیپلماسی و رسانه ای وزارت امور خارجه،  سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی، سازمان صدا و سیما، سازمان میراث فرهنگی،  صنایع دستی 
و گردشگری، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و امور بین الملل حوزه 
علمیه و تغییر رویکرد رس��انه ای و فرهنگی دول��ت حزب و عدالت و 
توسعه جمهوری ترکیه و افزایش مبادالت فرهنگی و رفت و آمدهای 

تجاری و س��یاحتی و سیاسی خوش��بختانه چهره واقعی تری از ایران 
ارائه ش��ده است که هنوز ناقص اس��ت و تالش بیشتری را می طلبد. 
پیروزمنش خاطرنشان کرد: معتقدیم در شرایط حساس فعلی دشمنان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران چند پروژه مهم مانند تحریم ها، 
آشوب های اجتماعی  و انزوای جهانی را در پیش گرفته اند و در راستای 
سیاه نمایی چهره ایران اسالمی و نشان دادن سیمایی کامال متضاد با 
آرمان های انقالب اسالمی اقداماتی انجام داده اند اما با فعال سازی عرصه 
فرهنگ و هنر از طریق دیپلماسی عمومی و تاثیرگذاری بر مناسبات 
اجتماعی جمهوری اسالمی ایران توانسته است از فضای انزوا عبور کند. 
وی افزود:  ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف ایران به خصوص 
استانهای واقع در شمالغرب از نظر جغرافیایی با موقعیت ویژه را می توان 
با مدیریت ارتباطی بین حوزه فرهنگ، هنر و رسانه و دیپلماسی فعال تر 
استفاده کنیم. وی با اشاره آماری به برخی از این ظرفیت ها گفت: ۱۲۰ 
انجمن تخصصی فرهنگی و هنری، ۱۵۰ موسسه فرهنگی غیردولتی، 
۶۰۰ نشریه، ۸۰۰ کانون تبلیغاتی، اجرای ۷۰ جشنواره، ۲۰۰۰ اجرای 
نمایش، ۵۰۰ اجرای موسیقی، 4۰۰ آموزشگاه اخصصی، ۸۰ فیلم تولید 
ش��ده و ۱۵۰۰ کتاب منتشر ش��ده از جمله ی این ظرفیت ها هستند. 
پیروزمن��ش تصریح کرد: با توجه به وجود هنرمندان خالق و صاحب 
فکر و اندیشه و فارغ التحصیالن دانشگاهی و اساتید چیره دست و ماهر 
در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری، در این عرصه می بایست در 
مسیری حرکت کنیم که این ظرفیت اجتماعی و اقتصادی و خالقانه را 

به فضای بین المللی و منطقه ای نزدیک تر کنیم اما فرصت ها و چالش 
هایی نیز در این مس��یر وج��ود دارد. وی اضافه کرد: در این خصوص 
اهداف و اس��تراتژی هایی باید تعریف شوند تا سطوح ارتباطی و نقاط 
تقاطع میان همس��ایگان و کش��ورهایی با مرزهای مشترک مشخص 
ش��وند و چ��ون در این سیاس��ت ها بخش خصوصی نق��ش اصلی را 
داش��ته و دولت تنها تسهیل کننده اس��ت از این رو خطوط ارتباطی 
مس��یر فرهنگ و هنر و بازارهای بین المللی خصوصا با کشور ترکیه 
باید مش��خص شود. وی چند هدف کلی را در این راستا را عنوان کرد 
و گفت: توسعه اقتصاد خالق شامل ایجاد بازارهای فرهنگی فی مابین، 
صیان��ت از حقوق مادی و معنوی و پدیدآورندگان آثار هنری و امکان 
تعامالت فی مابین بین ش��رکت های کارآفرین در حوزه صنایع خالق 
و همچنین توس��عه تعامالت رسانه ای شامل افزایش رفت و آمدهای 
خبرنگاران و همچنین برگزاری تورهای آموزشی، برقراری موافقت نامه 
با خانه های مطبوعات و یا اتحادیه های رسانه، ایجاد پایگاهها و کانالهای 
ارتباطی رس��انه ای از جمله ی موارد اس��ت. وی افزود: توسعه روابط و 
همکاری های فرهنگی و هنری ش��امل ایجاد همکاری با کتابخانه ها، 
عقد موافقت نامه و یادداشت های همکاری، برگزاری هفته های فرهنگی 
و هنری، برگزاری محافل ادبی، حضور در جش��نواره ها و نمایشگاهها،  
تولید مشترک محصوالت فرهنگی و هنری، نهضت ترجمه، برگزاری 
رویدادهای فرهنگی مشترک و تعریف جایزه بین المللی مشترک، جزو 
راهبردها برای این اهداف مش��ترک است. پیروزمنش در پایان تاکید 
کرد: ایمان دارم با برنامه ریزی درس��ت و برقراری ارتباط منطقی بین 
دو طرف و اتخاذ رویکرد مناسب شاهد تعامالت با ارزش افزوده ی باال 
بین اصحاب فرهنگ و هنر شهرهای تبریز، زنجان، ارومیه و اردبیل با 
شهرهای مختلف ترکیه خواهیم بود. الزم به ذکر است برای حضور و 
شرکت در این نشست از روسا و مدیران خانه های مطبوعات و رسانه 
های استان های شمالغرب کشور نیز دعوت بعمل آمده بود. ریاست این 
نشس��ت را نیز که در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد علی نواداد، 
مدیرکل اسبق صداوسیمای اس��تان آذربایجان شرقی و معاون فعلی 

سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل برعهده داشت.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان از دریافت گواهینامه بین المللی ISO/IEC۱۷۰۲۵ توسط 
آزمایش��گاه مرک��زی آب و فاضالب ق��م خب��ر داد.   دکتر علی جان 
صادق پور از کسب استاندارد بین المللی ISO/IEC۱۷۰۲۵  توسط 
آزمایشگاه مرکزی ش��رکت آب و فاضالب استان قم خبر داد و گفت: 
رسالت این استاندارد ایجاد سیستم مدیریت برای کیفیت فعالیتهای 
اداری و فنی آزمایشگاه است. وی با بیان اینکه اگر آزمایشگاهی موفق 
به اخذ این گواهی نامه شود اصول استاندارد ایران – ایزو 9۰۰۱ را هم 
تأمین میکند، خاطرنشان کرد:  آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب 
اس��تان قم، با هدف ایجاد یک سیس��تم مدیریتي مبتني بر کیفیت، 
طراحي و مس��تقر ش��ده تا بتواند خدمات خ��ود را با بهترین کیفیت 
ارائه کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با تاکید بر اینکه 
آزمایش��گاه آب و فاضالب قم فعالیت هاي مدیریتي، فني و تخصصي 
خود را به بهترین نحو اداره می کند، اظهار داش��ت: این آزمایشگاه در 

تالش اس��ت با اخذ گواهینامه ه��ا و اعتبارنامه هاي ملي و بین المللي، 
صالحیت و شایستگي خود را به گیرندگان خدمات و گروه هاي ذینفع 
اثبات کند. وی تاکید کرد:  گواهی نامههای کالیبراسیون، آزمون کفایت 
تخصصی میکروبی و آزمون کفایت فیزیکی و شیمیایی، معتمد محیط 
زیس��ت و ایزو OHSAS در سال ۱۳9۷  توسط آزمایشگاه مرکزی 

آب فاض��الب تمدید ش��د. دکتر صادق پور با بی��ان اینکه گواهی نامه 
ISO/ IEC ۱۷۰۲۵  نیز در سال جاری برای نخستین بار توسط این 
آزمایش��گاه اخذ شد، یادآور شد: اقدام برای اخذ این گواهینامه از سال 
9۵ صورت گرفت و پس از انجام ممیزیهای اولیه در سالهای 9۵ و 9۶ 
،ممیزی نهایی بر اساس استاندارد ISO/IEC۱۷۰۲۵  در شهریورماه 
س��ال ۱۳9۷ توسط ممیزان شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با 
موفقیت انجام و گواهینامه مربوطه اخذ شد. وی تصریح کرد: بر اساس 
ممیزهای انجام ش��ده انجام تمام عملیات مدیریتی و فنی آزمایشگاه 
مرکزی آب و فاضالب قم شامل انجام آزمونها، کنترل کیفیت، تضمین 
کیفیت، صحهگذاری، تخمین عدم قطعیت، نمونه برداری، گزارش دهی 
و ... تحت کنترل و بر اساس استاندارد 17025اISO/IEC  در حال 
انجام است. یادآور می شود مهندس جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور نیز از تالش های شرکت آب و فاضالب استان قم 

برای  کسب این گواهینامه بین المللی قدردانی کرد.

اصفهان - قاسـم اسـد- خانه فرهنگ آب شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در سال جاری  آموزش راههای  مصرف بهینه آب را از 
طریق نمایش و تئاتر در دستور کار قرارداد چرا که هنر تئاتر  عالوه بر 
کارکرد ابزاری نمایش در انتقال مفاهیم آموزشی به کودکان و نوجوانان 
بسیار موثر است .  این در حالیست که از سال 9۵ تا کنون دهها هزار 
نفر از دانش آموزان  در خانه فرهنگ  آب با راهکارهای مدیریت مصرف 
آب آشنا شدند . زهره تشیعی  با بیان اینکه  ادامه روند خشکسالی در 
استان اصفهان و کمبود منابع آب  اقدامات مستمر فعالیتهایی پیرامون  
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب یکی از مهمترین اولویت های  شرکت 
آبفا استان اصفهان می باشد  عنوان کرد: کودکان و نوجوانان امروز ، بهره 
برداران ، مدیران و تصمیم س��ازان آینده در خصوص مدیریت مصرف 
آب هس��تند  بر این اس��اس یکی از اهداف مهم در خانه فرهنگ آب 
آموزش به دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد . که در این 
راستا از تئاتر به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده نمودیم. وی به اهمیت 
و نقش تئاتر درامر آموزش اش��اره کرد و بیان داش��ت: در امر آموزش، 
مهم »یادگیری« است بنابراین آموزش زمانی مفید خواهد بود که عمل 
یادگیری را آسان کند. از این منظر، تئاتر، به عنوان رشته ای هنری یکی 
از مهم ترین راه هایی آموزشی محسوب می شود که کودکان با پذیرفتن 
نقش بهتر مباحث آموزش��ی را یاد می گیرن��د. وی به اهمیت آموزش 
راههای مصرف بهینه آب به دانش آموزان پرداخت و تصریح کرد: دانش 
آموزان بهترین انتقال دهنده پیام اهمیت آب هستند بنابر این آموزش 

و مشارکت دادن آنها در طرح حامیان آب دانش آموزی عالوه بر تقویت 
حس مسئولیت پذیری  در آنها می تواند موجبات تعمیق باورها و ترویج 
هنجارهای خانواده ها را فراهم سازد.  تشیعی اعالم کرد: اقشار مختلف 
مردم جامعه  بعضا تحت آموزش مصرف بهینه آب در خانه فرهنگ آب 
قرار می گیرند اما در این میان دانش آموزان از جایگاه ویژه ای برخوردار 
هس��تند چرا که هم تاثیر پذیری خوبی دارند  و از طرفی می توانند بر 
روی افراد دیگر نظیر خانواده و همساالن خود تاثیر گذارباشند و آموزش 
ها را به انها منتقل کنند.  وی به راههای آموزشی در خانه فرهنگ آب 
در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت:راههای مصرف صحیح آب به دانش 
آموزان مقاطع مختلف تحصیلی  در قالب  دو کارگاه تئوری و عملی و 
به صورت روش��های آموزشی مس��تقیم و غیر مستقیم ارائه می شود . 
رئیس خانه فرهنگ آب به موارد آموزشی در کارگاههای تئوری و عملی 
پرداخت و بیان داشت: در کارگاه تئوری راهکارها مصرف صحیح آب به 

صورت گراف ، شعر ،قصه ، موسیقی و ، اجرای مسابقه ، پخش انیمیشن 
و اینفو گرافی و در کارگاه عملی از طریق اجرای نمایش های طنز ،انجام  
نقاشی ، خمیر سازی ، کاربا کاغذ رنگی ، و ... راهکارهای مدیریت مصرف 
آموزش داده می شود . وی با بیان اینکه تمامی دانش آموزان پس اینکه 
تحت آموزش مصرف بهینه قرار گرفتند موفق به دریافت کارت حامیان 
آب دانش آموزی می شوند خاطر نشان ساخت:  برای کلیه دانش آموزان 
کارت حامی��ان آب دانش آموزی صادر می ش��ود و کلیه دانش آموزان 
موظف خواهند بود در محیط مدرس��ه ، جامعه و خان��واده در صورت 
مشاهده هدر رفت آب، چگونگی راههای مصرف بهینه آب را به افرادی 
که آب را درس��ت مصرف نمی کنند آموزش دهند . تشیعی گفت: در 
خانه فرهنگ آب تالش می شود موضوعات مربوط به مدیریت مصرف 
آب بوسیله مربیان مجرب متخصص که ارتباط موثری با دانش آموزان 
دارند انتقال داده شود و از اینرو مباحثی همچون  استفاده از روشهای 
بهینه مصرف در مقایس��ه با روش های مت��داول پر مصرف برای انجام 
کارهای روزانه مانند عدم استفاده دانش آموزان از اسباب بازیهای آب بر 
،هش��دار نسبت به مسئله کم آبی و بحران آب،تشویق دانش آموزان به 

عنوان حامیان آب در خانه فرهنگ آموزش داده می شود. 
رئیس خانه فرهنگ آب عنوان کرد: برای اولین با ر در کشور شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان با تاس��یس خانه فرهنگ آب از سال 9۵ تا کنون 
توانسته دهها هزار  نفر از دانش آموزان را با راهکارهای مدیریت مصرف 

آب آشنا سازد .

کرج- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار کرج رفع مش��کالت 
زیس��ت محیطی را از موضوعات حایز اهمیت دانس��ت و یادآور شد: 
مشکالت زیس��ت محیطی با همکاری همه دستگاه ها امکان پذیر 
خواه��د بود.  کمالی زاده با تاکید بر آن که کرج نیازمند آراس��تگی 
شهری اس��ت، ادامه داد: مثل تمام ش��هرهای معتبر جهان کرج به 
هارمونی ش��هری نیاز دارد که تا کنون از این موضوع دور بوده است. 
شهردار کرج نصب تابلوهای متعدد تبلیغاتی را سبب آشفتگی بصری 
و ایجاد مزاحمت برای شهروندان دانست و ادامه داد: باید از سیستمی 
واحد، زیبا و تخصصی در این حوزه اس��تفاده کرد تا آرامش روحی و 
روانی به شهروندان بازگردد.  کمالی زاده در ادامه با اشاره به بازآفرینی 
خیابان آزادی رجایی شهر )ایجاد پیاده راه خیابان اصلی گوهردشت(، 
گفت: کس��به این مسیر با انس��داد کامل و ایجاد پیاده راه مطلق در 
این محدوده موافق نبودند اما طرح تعریض پیاده راه و ایجاد بس��تر 
الزم ب��رای تردد ناوگان حمل و نقل عمومی مورد موافقت کاس��بان 

این منطقه قرار گرفته اس��ت.    وی در بخش دیگر س��خنان خود با 
اشاره به اینکه ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای احداث پیاده راه محدوده 
پل صفوی تا اتوبان کرج - قزوین در محور ش��رقی رودخانه کرج در 
نظر گرفته شده است، یادآور شد: احداث فضای سبز عمودی در این 
منطقه، بازپیرایی و سنگ فرش کوچه باغ کالک برای هدایت مردم به 
حریم رودخانه و تبدیل روخانه از فضای بی دفاع شهری به فضای باز 

آفرینی از دیگر برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد.   شهردار 
کرج با اشاره به اینکه برای تولید ثروت در شهر باید با بهسازی سیما 
و منظر ش��هری مورد توجه باشد، اظهار داشت: پیرو برنامه های یاد 
ش��ده در حوزه سیما و منطر شهری، عملیات بهسازی ورودی غربی 
کرج ، لکه گیری آسفالت، نظافت شهری و توسعه فضای سبز محدوده 
میدان حصارک انجام شده است. کمالی زاده با بیان اینکه شهرداری 
کرج در نظر دارد در نشستی با رییس دانشگاه خوارزمی، نمایندگان 
مردم کرج در مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای اسالمی شهر 
مجموعه ای تحت عنوان باغ کتاب در دانشگاه خوارزمی احداث کند، 
ادامه داد: این اقدام با استقبال بی نظیر اصحاب فرهنگ، قلم، علم و 

پژوهش همراه خواهد شد.
 به گفته کمالی زاده شهردار کرج، جانمایی ترمینال درحوزه غربی 
کرج برای تسهیل در تردد مسافرین و شهروندان از دیگر برنامه های 

در دستور کار مجموعه مدیریت شهری است.

در چهارمین نشست مجمع همکاری های بین بخشی دو کشورتاکید شد؛

تعامالت فرهنگی و رسانه ای ایران و ترکیه توسعه یابد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛

دریافت گواهی نامه بین المللی توسط آزمایشگاه مرکزی آب و فاضالب قم

از سال 95 تا کنون در خانه فرهنگ آب اصفهان صورت گرفت:

آموزش دهها هزار نفر از دانش آموزان پیرامون راهکارهای مدیریت مصرف آب

شهردار کرج:

رفع مشکالت زیست محیطی دغدغه مجموعه مدیریت شهری است 

گازرسانی به خراسان رضوی نمادی از روحیه جهادی کارکنان شرکت گاز است
مشهد - صابر ابراهیم بای -  مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: تحقق اهداف دولت 
تدبیر و امید در حوزه گازرسانی روستایی و شهری این استان نمادی از روحیه جهادی کارکنان شرکت 
گاز اس��ت. سیدحمید فانی با اعالم این مطلب اظهار کرد: بهره مندی از گاز طبیعی به خصوص در 
فصل سرما موردخواست همه مردم و بویژه نقط محروم و روستایی بوده و شرکت گاز استان طی چند 
سال گذشته اهتمام ویژه ای به این موضوع مبذول داشته است. وی در خصوص عملکرد شرکت گاز 
خراس��ان رضوی در حوزه گازرسانی این استان افزود: پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ۵۶ 
درصد جمعیت روستایی گاز رسانی شده بود که این میزان بعد از چهار سال اول دولت به ۷۱,۵ درصد رسید که حاصل گاز رسانی 
به ۵۵۶ روستا بود. فانی اضافه کرد: هم اکنون یکهزار و ۸۳۷ روستای گازدار با جمعیت 4۲9 هزار و ۸۷۳ خانوار از نعمت گاز بهره 
مند هستند. درحال حاضر در ۶۱۰ روستای استان با جمعیت ۷۷۵۵4 خانوار عملیات گازرسانی در حال اجرا است. با اتمام طرح 
های در حال اجرا ضریب نفوذ گاز روستایی خراسان رضوی به 9۷,۵ درصد می رسد. وی ادامه داد: تعداد شهرهای گازدار استان نیز 
۷4 شهر با ضریب99/9 درصد است و عملیات گاز رسانی به شهر بار هم از پارسال آغاز شده و با اتمام عملیات گازرسانی به این شهر 
ضریب نفوذ گاز شهری به ۱۰۰ درصد می رسد. مدیر شرکت گاز خراسان رضوی افزود: در بخش شهری، هزار و ۲۲۳ کیلومتر شبکه 
گازرسانی در دولت یازدهم همراه با ۳۲4 هزار و ۳۸۷ مشترک و ۵۱ کیلومتر هم از آغاز دولت دوازدهم با حدود ۳۸ هزار مشترک به 

مشترکان این استان افزوده شده است.

برگزاری مانور آماده بکاری مولدهای برق مراکز حیاتی و مهم
اهواز- شبم قجاوند- به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل، مانورآماده بکاری مولدهای 
برق مراکز حیاتی، حس��اس و ضروری توس��ط دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان برگزار شد. سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل این شرکت گفت: 
هدف از برگزاری این مانور آمادگی مراکز مهم و حساس برای وارد کردن مولدهای برق اضطراری مراکز 
خود در زمان بروز حادثه برای شبکه و قطعی برق بوده است تا عالوه بر تامین برق مورد نیاز خود، 
شبکه را برای عبور از حادثه پیش آمده یاری کنند. بیژن بابادی اظهار داشت: در این مانور با شبیه 
سازی، پست برق شرکت فوالد خوزستان دچار حادثه و از مدار خارج شد و با خاموشی شرکت فوالد مانور آغاز گردید. وی ادامه داد: 
بعد از خارج شدن پست از مدار، اتاق مدیریت بحران در شرکت برق منطقه ای تشکیل و با بررسی شرایط از قبیل برآورد میزان آسیب 
ها و خسارات، تیم های تعمیراتی، خدماتی، تاسیساتی، بازسازی، امنیتی و .. اعزام و دستورات الزم برای عادی سازی شبکه صادر شد.

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از پروژه های در حال احداث دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران

ساری - دهقان - دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از پروژه های درمانی در حال احداث در قائمشهر و بیمارستان امام خمینی )ره( و بوعلی 
سینا ساری بازدید و وضعیت درمانی را بررسی کرد. دکتر جان بابایی اظهار داشت: سه پروژه در 
شهرستان قائمشهر جزو پروژه های مهم وزارت بهداشت است که کلینیک ویژه این شهرستان 
یکی از این پروژه های در حال احداث می باش��د و امیدواریم تا پایان سال 9۸ به بهره برداري 
برسد. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیمارستان جایگزین رازی اشاره 
کرد و گفت: وظیفه ی احداث این بیمارستان از وزارت راه و شهرسازی به وزارت بهداشت واگذار شده است که در این سفر منابع مالی 
برای اتمام آن بررسی شد. وی افزود: پروژه دیگری نیز با مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در بیمارستان رازی در حال ساخت است که تا 
پایان سال 9۸ به بهره برداری می رسدو به بخش اورژانس بیمارستان و سایر بخش های مورد نیاز اختصاص خواهد یافت. دکتر جان 
بابایی گفت: کلینیک ویژه بیمارستان بوعلی سینا ساری بزرگترین کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکي مازندران مي باشد که تاکنون 
پیشرفت فیزیکي خوبي داشته است امیدواریم در سال 9۸ به بهره برداري برسد. وی افزود: فاز دوم بیمارستان که شامل بخش های 
بستری، اورژانس و اتاق عمل است که امیدواریم تا اواسط سال 9۸ به بهره برداری برسد. . دکتر جان بابایی با بیان اینکه در محروم 
ترین نقاط کشور نیز بیمارستان احداث یا در حال ساخت است، گفت: ۲۷ هزار تخت بیمارستانی در طرح تحول سالمت به تخت 

های بیمارستانی افزوده شده است که بیش از نیمی از آن ها در مناطق محروم می باشد. 

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
گلستان به شبکه سازی پایگاه های فرهنگی و مذهبی نیاز دارد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل تبلیغات اس��المی گلستان گفت: شبکه سازی پایگاه های فرهنگی و مذهبی امری 
ضروری است و باید به فکر تقویت و روزآمدی آن باشیم.حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در همایش نقش چهره های تأثیرگذار در اعتالی 
فرهنگی اظهارداشت: فرهنگ زیربنای همه بخش ها و فعالیت ها به شمار می رود که حتی اقتصاد و سیاست هم از آن تبیعت می کند.

وی با بیان اینکه دشمن فرهنگ، اقتصاد و سیاست ما را نشانه گرفته است، افزود: دشمن از جنگ نظامی صرف نظر کرده است چون 
می داند دستاوردی برای آنها نخواهد داشت.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بیان داشت: امروز دشمنان در جنگ اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی با ملت ایران، منفعت دارند، برای همین است که با قدرت وارد میدان شده اند.وی با بیان اینکه فرهنگ یکی از مهم ترین 
مولفه های اقتدار در جامعه است، گفت: امروز وظیفه و مسئولیت فعاالن، شخصیت ها و عوامل موثر بر این حوزه، به عنوان سربازان 
جبهه فرهنگی، سخت تر و سنگین تر از گذشته است.ولی نژاد ادامه داد: اگر عده ای در گذشته فرهنگ را به عنوان یک کار معمولی تلقی 

می کردند، باید در شرایط کنونی نگاه خود را تغییر دهند، زیرا کشوری اقتدار دارد که از نظر فرهنگی وضعیت مطلوبی داشته باشد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان:
بانک امانات تجهیزات پزشکی توسط خّیر گلستانی در سیستان و 

بلوچستان افتتاح شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلس��تان گفت: به همت محمد ش��هرکی خّیر و داوطلب 
جمعیت هالل احمر استان گلستان ۲ بانک امانات تجهیزات پزشکی به ارزش ۲ میلیارد ریال در استان سیستان و بلوچستان افتتاح 
شد.محمدعلی هروی در جمع خبرنگاران در خصوص افتتاح بانک امانات تجهیزات پزشکی اظهارداشت: در راستای کمپین نذر آب در 
مناطق محروم، به همت محمد شهرکی، خّیر و داوطلب جمعیت هالل احمر استان گلستان ۲ بانک امانات تجهیزات پزشکی به ارزش 
۲ میلیارد ریال برای خدمات رسانی به مردم محروم استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد.وی با بیان اینکه بانک امانات پزشکی در 
شهرستان های زابل و زاهدان ایجاد شده است، افزود: در این بانک های امانات تجهیزاتی شامل ویلچر، تخت، ساکشن پرتابل خانگی، 
دستگاه اکسیژن با مانومتر، فتوتراپی و مونوتراپی وجود دارد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بیان داشت: پس از مراسم افتتاحیه، 
قرارداد ساخت منزل مسکونی رایگان با مشارکت ۲ نفر از خّیران داوطلب جمعیت هالل احمر استان برای یکی از خانواده های محروم 
منطقه سیستان منعقد شد.هروی گفت: همچنین لوازم التحریر به ارزشی ۸۰۰ میلیون ریال اهدائی آقای بخشی و سایر خّیرین استان 

گلستان در مدارس ابتدائی شهرستان نیمروز توزیع شده است.

اصالح بیش از 17 هزار و 200 متر شبکه های آب و فاضالب روانسر طی 6 ماه
کرمانشاه - منیر دشتی - مدیر امور آبفای شهرستان روانسر اعالم کرد: در شش ماهه اول امسال حدود ۱۷ هزار و ۲9۰ متر 
از شبکه های آب و فاضالب شهری این شهرستان اصالح و توسعه یافته اند که ۶۰۰ متر آن در شهر شاهو و مابقی در شهر روانسر 
صورت گرفته است. غفار صالحی طول شبکه توزیع آب شهرستان روانسر را ۷۱,9۷ اعالم کرد و افزود: از این میزان، ۵9,4۷ کیلومتر 
متعلق به شهر روانسر می باشد و طول شبکه توزیع آب شهر شاهو نیز ۱۲,۵۰ کیلومتر است. به گفته وی، طول خطوط انتقال آب 
شهر روانسر 9 هزار و ۲۷۰ متر و طول خطوط انتقال آب شهر شاهو ۳ هزار متر ، مجموعا ۱۲ هزار و ۲۷۰ متر، می باشد. صالحی با 
اشاره به اینکه تعداد مخازن موجود شهرستان، ۵ مخزن )۳ مخزن در شهر روانسر و ۲ مخزن در شهر شاهو( با مجموع حجم ۶ هزار 
و ۳۰ مترمکعب می باشد، گفت: در شهر شاهو یک باب مخزن ۲ هزار مترمکعبی در دست ساخت می باشد که هم اکنون از 9۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. 

مصرف بیش از دو میلیاردو951میلیون مترمکعب گازطبیعی در شش ماهه 
نخست سالجاری در استان مرکزی 

اراک- مینو رستمی- محمدرضا سمیعی مدیرعامل این شرکت از مصرف بیش از یک میلیاردو۲94میلیون مترمکعب گازطبیعی 
در شش ماهه نخست سالجاری توسط نیروگاه حرارتی شازند استان مرکزی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی که برابر بابیش 
از44درصد کل مصرف استان می باشد خبرداد.ایشان گفت:استفاده از گاز طبیعی بجای دیگر سوختهای فسیلی یکی از راهکارهای 
عملی و موثر در راستای کاهش آلودگی ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی می باشد که خوشبختانه شرکت گاز استان مرکزی در 
این زمینه موفق عمل کرده و با گازرسانی به صنایع عمده و جز در سطح استان در تحقق این امر عملکرد مناسبی داشته و با تالش 
شبانه روزی کارکنان خدوم خود سعی برتداوم گازرسانی به نقاط را در برنامه  واهداف خود تعریف نموده است. محمدرضا سمیعی در 
ادامه به مصرف گاز طبیعی در همه بخش ها به میزان دو میلیارد و 9۵۱میلیون مترمکعب اشاره نمود و در این خصوص گفت:در شش 
ماهه نخست سالجاری در بخش خانگی ۲49میلیون مترمکعب،در بخش تجاری 4۲میلیون مترمکعب،در بخش صنایع یک میلیاردو 
۲۷۶میلیون مترمکعب،در بخشCNG9۰میلیون مترمکعب و در بخش نیروگاه یک میلیاردو۲94میلیون مترمکعب گاز طبیعی در 

سطح استان مرکزی به مصرف رسیده است که گام مهمی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی می باشد.
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مترجم: امین فرح بخش

داستان مشکل
خ��ب، می دانم که تنها دو کلمه اس��ت، اما ما همه با هم 

دوست هستیم، همین طور است؟
به هر حال »داستان مشکل« زمانی به عبارت مورد عالقه 
من تبدیل ش��د که نوبت به جذب مش��تری بیشتر رسیده 
بود. در اینجا یک تعریف اجمالی را بیان می کنم؛ به سادگی 
می توان گفت که داس��تان مشکل این است: شیوه شما در 
امکان دادن به مش��تریان برای اینکه بدانند مشکل کلی که 

موقعیت آنها را تحت تأثیر قرار می دهد را درک می کنید.
اکثر کس��ب وکارها به طور کلی و متخصصان خدمات به 

طور خاص، این کار را انجام نمی دهند.
مطمئن��اً ما برای آنه��ا در مورد کس��ب وکارمان و اینکه 
چگون��ه می توانیم ب��ه آنها کمک کنی��م صحبت می کنیم. 
ب��ه آنه��ا می گوییم باید چه چیزی را بخرن��د؛ اما در رابطه 
ب��ا مرتبط کردن و درک وضعیت آنها و مش��کالت خاص و 

چالش های مرتبط با آن ... خیلی نه.
 Home Depot اینگون��ه فکر کنید؛ وقتی به ش��رکت
می روم تا یک مته بخرم، هدف من در واقع خرید یک مته 
نیس��ت. دلیلش این است که باید یک س��وراخ ایجاد کنم 
-مته صرفاً وسیله ای است که برای انجام این کار نیاز دارم!

همین امر در مورد کس��ب وکار ش��ما نیز صدق می کند. 
شما یک ابزار برای حل مشکل مشتریان هستید.

اگر من یک وکیل باش��م، وس��یله ای برای حل مش��کل 

قانونی آنها و اگر مربی باش��م، وس��یله ای برای حل مشکل 
به دست آوردن مشتری برای آنها هستم. اگر حسابدار باشم 
نیز به حل مشکالت مالی یا حسابداری آنها کمک می کنم.
بنابرای��ن ی��ک راه عالی ب��رای موفقیت در کس��ب و کار، 
نش��ان دادن درک ش��ما از یک مشکل اس��ت! در اینجا به 
داس��تان مش��کل می رس��یم. دلیل آنکه من ای��ن روند را 
»داس��تان« مشکل می نامم این است که داستان ها به شما 
اج��ازه می دهند ب��ا دیگران ارتباط احساس��ی برقرار کنید 
و چیزی را با دیگران به اش��تراک بگذاری��د، نه اینکه تنها 

چیزی را بازگو کنید.
م��ن می دانم که بیان کردن در مقابل اش��تراک گذاری به 
نظر تف��اوت چندانی ندارد، اما از نظر احساس��ی این دو با 

هم متفاوتند.
به عنوان مثال اگر من به شما بگویم چگونه متوجه شدم 
مش��تریان برای کسب و کار ش��ما فوق العاده هستند، شاید 

حرف مرا باور کنید، شاید هم نه.
اما اگر تجربه ای را به اش��تراک بگذارم چطور؟ اگر با شما 
موضوع شروع کار را به اشتراک بگذارم در حالی که تنها۲۰ 
دالر در حساب بانکی خود داشتم چطور؟ اگر توضیح دهم 
چگونه با این اس��تراتژی های خاص جذب مشتری روبه رو 

شدم چه؟
خب، این یک مطلب کاماًل متفاوت است، اینطور نیست؟
در حال حاضر اگر ش��ما یک داس��تان مش��کل شخصی 
نداش��ته باش��ید، ایرادی ن��دارد. یکی از م��وارد مربوط به 

مشتریان خود را انتخاب کنید.

در مورد داس��تان و وضعیت آنها صحبت کنید و بپرسید 
مس��ائل پیش از اینکه با شما ش��روع به کار کنند، چگونه 
بوده است. تا زمانی که شفاف باشید و داستان تان درست و 

حقیقی باشد، نباید مشکلی داشته باشید.
هنگامی که این کار درست انجام شد، داستان مشکل شما 
کاماًل می تواند تبدیل به ی��ک معادل بازاریابی برای »چاقوی 
ارتش سوئیس« )یک برند سازنده چاقوی چند منظوره( شود! 

یعنی می توانید از آن در موارد زیر استفاده کنید:
• در صفحه اصلی وب سایت / وبالگ خود؛

• در پروفایل های رسانه های اجتماعی )قطعاً در لینکدین 
و فیس بوک و احتماالً دیگر موارد(؛

• هن��گام صحبت کردن با مش��تریان ط��ی تماس تلفنی 
برای فروش؛

• در محتوای ویدئویی که از طریق رس��انه های اجتماعی 
یا وبالگ خود منتشر می کنید؛

• در پادکست های خود.
هدف؟

شما باید داستان مشکل خود را در هر کجا که با دیدگاه 
مش��تری در تعامل هس��تید قرار دهید. داستان مشکل به 
ش��ما اجازه می دهد با دیگران ارتباط برقرار کنید و نش��ان 
می دهد ش��ما »واقعی« هس��تید و با موفقیت در موقعیت 
مش��ابهی قرار گرفته اید. این مورد کاماًل تأثیرات بزرگی بر 
نتایج استراتژی جذب مشتری شما خواهد داشت ... مانند 

آنچه برای من اتفاق افتاده است.
entrepreneur: منبع

2 واژه برای دستیابی به مشتریان بیشتر 

جلوگیری از وقوع متداول ترین اشتباهات برنامه ریزی دارایی 

عموم��اً خانواده  ها با هر ش��رایط مالی، در زمان برنامه  ریزی برای انحص��ار وراثت و تصمیم  گیری جهت 
چگونگی تقسیم  بندی اموال میان ورثه و خیریه  ها، مرتکب اشتباه می  شوند. اشتباهی که در بیشتر مواقع 

رخ می  دهد، وارد  کردن لیست خیریه  ها و پیمان  های قابل  فسخ در وصیتنامه است. 
در حقیق��ت بای��د آنچه پس از احتس��اب مالیات بر اموال باقی می  ماند را در نظ��ر گرفت. اکثر افراد در 
زمان حیات خود حس��ابی مربوط به دوران بازنشس��تگی دارند؛ حس��اب هایی مانند حس��اب بازنشستگی 
فردی)IRA( ، حساب 401K و طرح پس  اندازی حساب های انفرادی)TSP(. کنترل این اموال عموماً از 

طریق عهدنامه و وصیتنامه افراد ذی نفع امکانپذیر نیست.
در اینجا به چگونگی برنامه  ریزی این روند توسط افراد و راه  های جایگزین برای انتقال اکثریت اموال به 

افراد و مؤسسات مورد  نظر اشاره می  کنیم.
اکثر افراد اموال و دارایی  های موجود در حساب بازنشستگی شخصی را برای همسر و فرزندان شان باقی 
می  گذارند. در صورتی که این افراد عالقه  مند به کارهای خیر باشند، بخشی از اموال شان بسته به عهدنامه 

و یا وصیتنامه   به خیریه  ها اهدا می  شود. در این قسمت به چگونگی این روند اشاره می  کنیم.
سناریوی متعارف

یک زوج خانه  ای به مبلغ یک میلیون دالر، حسابی دارای موجودی یک میلیون دالر پس از کسر مالیات 
و مبلغ یک میلیون دالر در حس��اب بازنشس��تگی ش��خصی خود دارند. در زمان فوت، یک میلیون دالر 
حس��اب بازنشس��تگی شخصی و خانه به فرزندان می  رسد. از موجودی حساب پس از کسر مالیات، دارایی 

۱۰۰هزار دالر به خیریه اهدا می  شود و 9۰۰هزار دالر باقیمانده به فرزندان انتقال می  یابد. 
مش��کلی که در دریافت بودجه حس��اب بازنشستگی شخصی توس��ط فرزندان به یکباره و یا به صورت 
قس��طی وجود دارد، مربوط به مش��مولیت مالیات بر درآمد برای این مبالغ دریافتی می  شود. آیا انجام این 

کار روش جایگزین دیگری نیز دارد؟
سناریوی جایگزین

همان زوج با همان میزان دارایی، خانه یک میلیون دالری، حس��اب یک میلیون دالری پس از کس��ر 
مالیات و یک میلیون دالر در حس��اب بازنشس��تگی شخصی را در نظر بگیرید. این زوج ۱۰۰ هزار دالر از 
حس��اب بازنشس��تگی را به خیریه اهدا می  کنند. یک میلیون دالر در حساب پس از کسر مالیات، خانه و 
9۰۰هزار دالر از حس��اب بازنشستگی به فرزندان تعلق می  گیرد. این عمل چرا خاص و یا بهتر است؟ این 
زوج با اختصاص مبلغ ۱۰۰هزار دالر از حساب بازنشستگی، در حقیقت حداقل میزان از دارایی  شان را که 
در مالیات مقرون  به  صرفه است را به خیریه اهدا می کنند. آنچه اکثر افراد از آن بی  اطالع هستند این است 

که بر روی مبالغ دریافتی خیریه  ها، هیچ گونه مالیاتی در نظر گرفته نمی  شود.  
اگر از این روش اس��تفاده ش��ود، عالوه بر اهدای ۱۰۰هزار دالر به خیریه، دریافتی فرزندان نیز پس از 

کسر مالیات بیشتر خواهد بود.
به خاطر داش��ته باش��ید برای هماهنگی این برنامه دو راه وجود دارد. عموماً وصیتنامه و توافق  نامه در 
نمایندگی مدیریت دارایی اصالح و نگهداری می  ش��وند. انتخاب ش��خص ذی  نفع در حساب بازنشستگی، 
به وس��یله   فرمی بسیار س��اده صورت می  گیرد که توسط مؤسس��ه و بنگاه و یا کارمندان آنها پر می  شود. 
اطمینان حاصل  کردن از هماهنگی این دو راه برای جلوگیری از نابس��امانی و اش��تباه بسیار حائز اهمیت 

است.
این تغییر برای حس��اب بازنشس��تگِی Roth از Roth 401k منطقی نیس��ت. دلیل آن این است که 
اموال توزیع  ش��ده میان ورثه ش��امل مالیات نخواهند ش��د، بنابراین اهدای این اموال به خیریه  ها منطقی 

نیست. 
هدف اصلی مدیریت دارایی، تضمین گردش مالی به س��بک و جهتی خواهد بود که ش��ما خواسته اید. 
عموماً دولت در آخرین قس��مت این لیس��ت قرار دارد. با تعیین و تنظیم آنچه به کس��ی تعلق می  گیرد و 
آنچه نمی  گیرد، شانس بیشتری برای انتقال اموال به افراد و مؤسساتی وجود خواهد داشت که برای شما 

مهم هستند.
forbes: منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

مترجم: اشکان کوشش
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