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47 میلیارد دالر ارز صادرات غیرنفتی بازمی گردد

 وعده ارزی
رئیس کل بانک مرکزی

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی از در نظر گرفتن تمهیداتی برای صادرکنندگان و بازگش��ت ۴۷میلیارد 
دالر ارز به کشور در سال جاری خبر داد و با اشاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و سخت شدن شرایط 
بازگش��ت ارز حاصل از آن در ش��رایط تحریم، وعده داد که بانک مرکزی نهایت تالش و همکاری خود را در این 
زمینه به کار خواهد بس��ت. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »صادرات، پیش نیاز 

رشد پایدار و مهم ترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و افزایش درآمد آحاد اقتصادی است...

در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان برنامه مطرح شد

 گالیه حجتی از سنگ اندازی در پرداخت
وام اشتغال روستایی
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4

3

منابع بسته حمایتی دولت از ارز پتروشیمی ها تامین می شود

یارانه های غیرنقدی در راه است

منطقی باش و فرق میان موفقیت و شکست را بدان
نحوه استفاده از محتوا برای ایجاد برنامه آموزشی

10 گام برای فعالیت بازاریابی در سال 2018
5 راهکار خلق تبلیغات موفق در شبکه های اجتماعی

KFC: فقط مرغ است که باقی می ماند
فولکس واگن رقیب ارزان تر تسال را می سازد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اپل ارزش سهامی را که
 طی 30 سال به دست آورده بود

در چند هفته از دست داد

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

7
اعـالم قیمت خودرو در بازار، این روزها تبدیل به دغدغه ای 

عمومی شـده اسـت. طـی چند هفته گذشـته اگر 
قیمت ارز و سکه روند افزایشی پیدا می کرد...

شرایط عجیب بازار خودرو آخرین روزهای آبان ماه

 افزایش قیمت خودرو
همزمان با کاهش قیمت ارز 

سرمقالـه
 اما و اگرهای نظارت

و کنترل  بر بازار

اما و اگرهای نظارت و کنترل  بر بازار

در حالی که فض��ای اقتصادی 
کش��ور متاثر از ش��رایط مبتال به 
افزای��ش قیمت ها در ب��ازار قرار 
دارد و ای��ن افزایش قیمت کاالها 
و خدمات بار دیگر تناسب نسبی 
درآمد و هزینه خانوارها را تا حدود 
زیادی برهم زده اس��ت، موضوع 
کارآم��دی ی��ا ناکارآم��دی نهاد 
نظارت به عنوان یکی از مقوله های 
مرتبط با این موضوع بار دیگر نقل 
محافل کارشناس��ان شده است. 
اینکه آیا فرآیند نظارت بر بازار از 
سوی دولت می تواند یک فعالیت 
مناس��ب و موثر تلقی ش��ود؟ آیا 
دستگاه های نظارت بر بازار از توان 
کافی برای کنترل بازار برخوردار 
هس��تند؟ و اینکه با شرایط فعلی 
ضرورت��ی ب��رای نظارت ب��ر بازار 
وج��ود دارد؟ و س��ئواالتی از این 
دس��ت از جمله موضوعاتی است 
که اذهان برخ��ی صاحبنظران و 
کارشناس��ان را به خ��ود معطوف 
داش��ته اس��ت.  در ح��ال حاضر 
فرآیند نظارت و کنت��رل بر بازار 
صنفی توسط تشکل های صنفی و 
بازرسی و نظارت اصناف در سطح 
خرد و توسط سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

در سطح کالن انجام می شود.
ادامه در همین صفحه

10 ربیع االول 1440 - سـال پنجم
شماره   1202- 16صفحه - 20000 ریال

Sun.18 Nov 2018

88936651

ادامه از همین صفحه
س��ازمان حمایت به عنوان یک نهاد تخصص��ی قیمت گذاری و نظارت بر 
بازار اختیارات خود را از دو منش��أ اساس��نامه این سازمان مصوب شورای 
انقالب و وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار است. این سازمان به عنوان 
زیرمجموع��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت فعالیت می کند و عالی ترین 
رئیس آن به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ش��ناخته می شود. 
اینکه یک سازمان نظارتی می تواند به عنوان زیرمجموعه یک وزارتخانه مهم 
اقتصادی فعالیت کند خود یک موضوعی است که باید از سوی کارشناسان 
مورد بررس��ی جدی قرار گیرد، ولی اینکه این سازمان به  عنوان راس هرم 
نظارت بر بازار آیا امکانی برای فعالیت موفق برای کنترل بازار دارد مقولهای 

است که باید در این زمینه به آن پرداخته شود.
به نظر می رس��د فرآیند نظارت بر بازار مقوله ای است که در ادامه زنجیره 
تولید تا مصرف باید تعریف شود و از منظر ماهیتی نیز نگاه و نوع نظارت نیز 
از مباحثی است که تاکنون به شکل مناسب و موثری به آن پرداخته نشده 
است و شاید برخی از مشکالت مبتال به نظارت و کنترل بازار نیز از همین 

اشکال در مبانی علمی و نظری بحث منشعب می شود.
از منظر مبانی نظ��ری این موضوع با مطالعه منابع و برخی فعالیت های 
موجود در این حوزه می توان مدعی ش��د ک��ه برخالف تصور رایج، فرآیند 
نظارت و کنترل بازار تنها عبارت از مچ گیری و کمین کردن برای برخورد با 
متخلفان آن هم بعد از وقوع تخلف نیست بلکه فرآیند نظارت و کنترل بازار 
مجموعه فعالیت هایی است که طی آن باید همه مشکالت و موانع موجود 
در جری��ان تولید تا مصرف کاال شناس��ایی، احصا و تدبیر گردد که در این 
میان حوزه برخوردی نیز در منتها الیه زنجیره این فرآیند قابل توجه است 
از سوی دیگر به سبب جایگاه و نقش مترتب بر این فرآیند نهاد و سازمانی 
می تواند در حوزه فعالیت داش��ته باشد که از اختیارات حاکمیتی برخوردار 
باش��د، چرا که تنها در یک فرآیند کالن نگر برخ��وردار از اختیارات قانونی 
مستحکم می توان به این تشخیص و تدبیر رسید. با توجه به این تعریف و 
در این فرآیند فعالیت نهاد نظارتی نه تنها مانع و رادعی برای جریان تولید 
قانونمند تلقی نمی ش��ود بلکه بستری است که از طریق آنها جریان تولید 
می تواند اشکاالت و نارس��ایی های مبتال به فرآیند اجرایی امور را از طریق 

مرجع نظارتی رفع کند. 
امروزه در کش��ورهای توس��عه یافته فرآین��د نظارت و کنترل ب��ازار در 
س��طح کالن آن توس��ط یک نهاد حاکمیتی با اختیارات و وظایف وس��یع 
و دقیق تعریف ش��ده و تالش دارد تا بس��ترهای الزم را برای یک فعالیت 
قانونمند فراهم کند از طرفی نیز تشکل های مردمی تالش دارند با کنکاش 
فعالیت های تولیدی و خدماتی ضمن اطالع رسانی بایسته به مصرف کنندگان 

آنها را نسبت به خرید هوشمندانه و سالم مطابق با قانون یاری کنند.
ماهیت فعالیت نهاد نظارتی این است که قدرت و اختیار خود را از منشأ 

قوانین حاکمیتی داش��ته و تنها در مقابل سطوح عالی حاکمیتی و اجرایی 
کشور خود را پاسخگو می بیند.

با عنایت به مطالب پیش گفته می توان مدعی ش��د که اگر در نظر است 
تا نهادی به عنوان مرجع و نهاد نظارتی در بازار فعالیت کند الزم اس��ت که 
نسبت به فرآیند اجرایی امور یک تغییر دیدگاه داشته باشد ثانیا از اختیارات 

و جایگاه مستحکم قانونی ای برای انجام وظایف نظارتی برخوردار باشد.
آسیب شناس��ی قریب به نیم قرن فعالیت نظارت��ی در حوزه کنترل بازار 
نش��ان می دهد که این نهادها به جای برخ��ورداری از یک دیدگاه علمی و 
کارشناس��ان درخصوص رفع مش��کالت و موانع جری��ان مبتال به تولید تا 
مصرف بیشتر هم و توجه خود را مصروف به برخورد با واحدهای اقتصادی 
متخلف و فعالیت های سلبی کرده اند و این در حالی است که فرآیند تخلف 
معلول یک عامل دیگر یعنی عدم تناسب میان جریان سالم عرضه و تقاضا 
است. لذا به جای صرف توجه به رفع مشکل مبتال به جریان بازار و برخورد با 
عامل اصلی موضوع، تالش شده است که معلول مشکالت را مورد توجه قرار 
دهند؛ لذا نتیجه و اثربخشی حاصل از این عملکرد نیز موجب دفع مقطعی 
مش��کل همراه با نارضایتی هایی بوده است، لذا باید بر این نکته تاکید کرد 
که فرآیند نظارت بر بازار عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که طی 
آن امکانی برای انجام فعالیت های قانونی بنگاه های اقتصادی فراهم ش��ده 
ت��ا از طریق آن بتوانند یک فضای امن را برای ایجاد یک بازار رقابت کامل 
مهیا ک��رد، لذا طبیعتاً در چنین فضایی راه برای هرگونه فعالیت مخرب و 
قانون شکنانه نیز مسدود خواهد شد،  البته در این فرآیند قوانین سلبی نیز 

برای برخورد با متخلفان سختگرانه و بازدارنده خواهد بود.
ب��ا عنایت به مطالب پیش گفته می توان نتیجه گرفت که فرآیند نظارت 
ب��ر ب��ازار به عنوان یک امر محت��وم و حاکمیتی برای اکثریت کش��ورهای 
توس��عه یافته و درحال توسعه پذیرفته شده است که با تفاوت هایی در اجرا 
و فرآیندهای آن در اختیار نهادهای حاکمیتی است ولی در کنار آن نیز از 
ابزارهای اجرایی از قبیل بازرسی و رصد و پایش، اطالع رسانی و امور مرتبط 
با آن از طریق تشکل های غیردولتی و سازمان های صنفی مرتبط با موضوع 
صورت می پذیرد. همچنین یک نهاد نظارتی به واسطه اختیارات و وظایف 
باید زیر نظر س��طوح عالی دولت فعالیت کند تا امکان پاسخگویی، ارزیابی 
و س��نجش آن به صورت کاماًل دقیق و بی طرفانه فارغ از هرگونه تمایل به 
ش��خص، نهاد یا سازمانی خاص انجام پذیرد. در مجموع می توان گفت که 
نمی توان نهادی با اختیارات فرادستگاهی و در سطح ملی را در زیرمجموعه 
یک دستگاه یا نهاد اجرایی قرار داد و از آن توقع فعالیت های باالتر را داشت.
در صورتی که مقرر اس��ت دستگاه نظارتی برای کنترل و نظارت بر بازار 
وجود داشته باش��د الزم است عالوه بر ایجاد جایگاه قانونی ملی نسبت به  
تغییر بینش و دیدگاه فعالیت این دستگاه، همچنین ابزارهای الزم برای این 
نظارت را که عبارت است از استقالل کامل و قوانین دقیق و مقررات موثر 

به عنوان الزامات این فعالیت فراهم کرد.   



فرصت امروز: صحبت های هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه درباره پولش��ویي در ایران با واکنش هاي بس��یاری در چند روز 
اخیر مواجه ش��ده اس��ت. ظریف روز دوش��نبه هفته پیش در گفت وگو 
با خبرآنالین، پولش��ویی در کش��ور را یک واقعیت دانست و هشدار داد 
دلیل فضاس��ازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود، منافع 

اقتصادی است.
به گفته ظریف، »باالخره پولش��ویی یک واقعیت در کش��ور ماست و 
خیلی ها از پولش��ویی منفعت می برند. من نمی خواهم این پولش��ویی را 
به جایی نس��بت دهم؛ اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند 
حتم��ا آنقدر توان مالی دارند که ده ه��ا و صدها میلیارد هزینه تبلیغات 
و فضاس��ازی کنند. با این وضعیت ما نمی توانیم با فضا س��ازی ها مقابله 
کنیم. کس��انی که یک قلم معامله ش��ان ممکن اس��ت ۳۰ هزار میلیارد 
باشد فضاس��ازی کرده اند. آنها می توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه 

یک قلم فضا سازی شان کنند.«
طبیعی بود که این س��خنان ظریف، واکنش ها و هجمه های بس��یاری 
علیه او در فضای رس��انه ای و عمومی جامعه برانگیزد؛ چنانچه رسانه ها 
از تالش برخی نمایندگان مجلس برای سوال از وزیر امور خارجه درباره 
ادعاي او مبني بر وجود پولش��ویي گس��ترده خب��ر می دهند و در عین 
حال برخی دیگر از نمایندگان در حال جمع آوري امضا براي اس��تیضاح 

او هستند.
ب��ا این همه، پولش��ویی به عنوان فعالیت��ی غیرقانونی، ب��ه دلیل آثار 
گس��ترده بر س��اختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه، 
تأثیرات منفی زیادی بر رش��د و توس��عه اقتص��ادی برجای می گذارد و 
منطقی اس��ت ک��ه باید به انح��ای مختلف با آن مبارزه ش��ود. موضوع 
پولش��ویی به عنوان یکی از آس��یب های جدی اقتصاد همواره از س��وی 
اقتصاددانان مورد توجه بوده و آن را یکی از موانع اصلی کارکرد درست 
نظام اقتصادی کشور به طور عام و نظام بانکی به طور خاص دانسته اند. 
ب��ه گفته صاحبنظ��ران، صحبت های ظریف بیانگر وجود پولش��ویی در 
کش��ور است، اما از آنجایی که پژوهش دقیقی در این باره انجام نشده و 
یا دست کم اگر هم انجام شده، نتایج آن منتشر نشده است، نمی توان به 

صراحت از میزان پولشویی در کشور صحبت کرد.
در همی��ن زمینه، خبرگزاری »ایرنا« در گفت وگو با احمد حاتمی یزد، 
کارش��ناس بانکی تالش کرده تا به دلیل اهمیت مساله پولشویی، ابعاد 

مختلف صحبت های محمدجواد ظریف را تحلیل کند.
ابعاد گسترده پولشویی

در فرآین��د پولش��ویی تالش بر این اس��ت تا پول حاص��ل از اقدامات 
غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر، اختالس، رش��وه و مواردی 
از این دس��ت، پاک و قانونی جلوه داده ش��ود. یعنی افراد به شکل های 
مختلفی پول های کثیف خود را می ش��ویند تا رد منش��أهای غیرقانونی 
آن پاک شود. برای مثال، کسی که از راه قاچاق مواد مخدر درآمد دارد 
باید توجیهی برای این درآمد خود داشته باشد، یعنی مشخص کند که 

این پول را از کجا به دست آورده و به اصطالح منشأ آن معلوم شود.
احم��د حاتمی ی��زد، کارش��ناس بانک��ی در این زمینه معتقد اس��ت: 
»پولشویی در ایران بیشتر از آن چیزی است که آقای ظریف گفتند. به 
عنوان نمونه بخشی از همین پولی که مؤسسات اعتباری غیرمجاز پولی 
که از مردم گرفتند به جیب صاحب مؤسس��ه یا خانواده و یا دوستانش 
رفته اس��ت. االن معلوم نیس��ت که این پول کجاس��ت. مردمی هم که 
پول ش��ان را از دست دادند جلوی بانک مرکزی و غیره تظاهرات کردند. 
دولت هم به خاطر مس��ائل و مشکالت احتمالی ۳۰ هزار میلیارد تومان 
به س��پرده گذاران داد. یعنی ۳۰ هزار میلیارد پول مردم نزد مؤسس��ات 

غیرمجاز پولش��ویی شد و رفت. مثال وام می دهند به آقای الف که او هم 
پول را بدهد به خانم آقای ب که بنیانگذار مؤسس��ه است. یعنی پول بر 

می گردد به خودشان و دیگر ردی هم از پول باقی نمی ماند.«
موسسات غیرمجاز به هیچ قانونی پایبند نیستند

این تحلیلگر بانکی ادامه داد: »این مؤسسات غیرمجاز به هیچ قانونی 
پایبند نیس��تند. یعنی تحت نظارت بانک مرکزی نیس��تند. البته بانک 
مرک��زی هم زورش نمی رس��د که تمامی این مؤسس��ات را ببندد. اینها 
حامیان��ی داش��تند و با این حمایت ها توانس��تند جل��وی بانک مرکزی 
بایس��تند و نه تنها ایستادند، بلکه رش��د کردند. حدود یک چهارم منابع 
پولی کش��ور دست این مؤسس��ات غیرمجاز بود. آقای ظریف نیز همین 
را می گوید. او گفته اس��ت کس��انی که با FATF مخالفت می کنند دو 
دسته هستند. بعضی از آنها از روی دلسوزی فکر می کنند به ضرر کشور 
اس��ت و لذا مخالف آن هستند، اما برخی نیز هستند که به خاطر منافع 
ش��خصی خود مخالفت می کنند. وگرنه به تشخیص هر کارشناسی این 
لوایح چهارگانه به طور قطع به نفع کش��ور اس��ت. نفع آن برای اقتصاد 
داخل این اس��ت که شفافیت ایجاد می ش��ود. یعنی روشن می شود که 
پول های گنده ای که افراد می گیرند یا می پردازند بابت چه چیزی است. 
اگر ناسالم باشد مشخص می شود. فرد نمی تواند بگوید من قاچاق کردم، 

مواد مخدر فروختم یا رشوه گرفتم.«
دیگر مصداق پولشویی 

به گفته حاتمی یزد، »در نظام بانکی رسمی نیز امکان پولشویی وجود 
دارد. یکی از مصادیق این مس��اله در سیس��تم بانک��ی، مطالبات معوق 
اس��ت. در حال حاضر نظ��ام بانکی حدود یکصد و پنج��اه هزار میلیارد 
تومان به افراد و ش��رکت ها وام داده است که پس نداده اند. اگر این پول 
صرف کاری می شد که برای آن تعریف شده بود و مسیر درست را طی 
می کرد به نظام بانکی بازمی گشت. یعنی فاکتور دروغی ارائه می دهند و 
پول می گیرد. اگر فاکتور و خرید واقعی وجود داش��ت در ازای وام داده 
شده بایستی پروژه ای یا شرکتی وجود می داشت. چون این وجود ندارد 
پول ها در جای دیگری خرج شده است. درواقع اختالس و رانت می شود 

منشأ پول های کثیف.«
جایگاه پولشویی در قوانین کشور

به گفته کارشناس��ان، رابطه مس��تقیمی میان ن��وع و میزان قوانین و 
قانون گ��ذاری ب��ا میزان پولش��ویی در هر جامعه ای وج��ود دارد. از این 
رو از ن��گاه آنها یک��ی از مواردی ک��ه باعث تش��ویق و انگیزه ای جدی 
برای پولش��ویی در کشور شده اس��ت ناکافی بودن و ناکارآمدی قوانین 
حوزه ه��ای مختلف اقتصادی همچون قانون تجارت، قوانین مالیاتی و ... 
اس��ت. در واقع یکی از دالیل مطرح شدن موضوع FATF و CFT نیز 
ضعف های قانونی و یا عدم انطباق قوانین داخلی با معیارهای بین المللی 

مبارزه با پولشویی است. 
در این باره، احمد حاتمی یزد گفت: »ما در سال 1۳86قانون پولشویی 
را در مجلس تصویب کردیم. اما این قانون عمال اجرا نشد. براساس این 
قان��ون در همه ش��رکت های بزرگ و بانک ها باید ی��ک کمیته مبارزه با 
پولش��ویی وجود داشته باشد و سازمان حسابرسی هم که این شرکت ها 
را بررس می کند باید مش��خص سازد که کمیته پولشویی برای مثال در 
ایران خودرو ایجاد ش��ده اس��ت یا خیر. در اغل��ب گزارش هایی که من 
دیده ام، آمده اس��ت که یا کمیته تش��کیل نش��ده و یا اگر تشکیل شده 

کار نمی کند.«
وی ادامه داد: »براس��اس اصل ۴9 قانون اساسی یکی از وظایف دولت 
این است که به پول های غیرمشروع رسیدگی کند. برای اجرای این ماده 
هیچ اقدام مشخصی صورت نگرفته است. CFTمی تواند بخش بزرگی از 

این مشکالت پولشویی را حل کند تا اقتصادی سالم داشته باشیم. آقای 
روحانی در مصاحبه ای گفت که ش��رط آقای طیب نیا برای وزیر اقتصاد 
ش��دن تصویب FATF بود و چون آقای روحانی نمی توانس��ت تضمین 
بده��د که می تواند این کار را بکند طیب نیا با وجود شایس��تگی وزارت 

را قبول نکرد.«
پولشویی نظام سیاسی و اقتصادی را ناکارآمد می کند 

او گف��ت: »یکی دیگر از مصادیق پولش��ویی در انتخابات رخ می دهد. 
اینک��ه آقایون می خواهن��د رئیس جمهوری یا نماینده مجلس بش��وند 
پول ه��ای غیرمج��از به آنها می رس��د. اح��زاب و گروه های سیاس��ی ما 
پول های��ی را می گیرند که نباید بگیرن��د. در همه جای دنیا احزاب حق 
دارند کمک مالی بگیرند به شرطی که منبع پول را اعالم کنند. در اینجا 
ن��ه احزاب منبع پول های دریافت��ی را اعالم می کنند و نه قانونی هم در 
این م��ورد وجود دارد. در زمان مجلس شش��م بنده خودم رئیس بانک 
صادرات بودم و پیش��نهاد رسمی به مجلس دادم که گروه های سیاسی 

اعم از چپ و راست منابع کمک های مالی شان را اعالم کنند.«
احمد حاتمی یزد افزود: »فس��اد سیاسی، فساد قضایی از جمله اثرات 
پولشویی است. وقتی یک مسئولی رشوه می گیرد، این پول را در جایی 
س��رمایه گذاری می کند که معلوم نشود از چه کسی پول را گرفته است. 
ناکارآمدی نظام اقتصادی از اثرات پولشویی است. وقتی در یک اقتصادی 
این همه فعالیت زیرزمینی صورت می گیرد دیگر نمی توان رقابت س��الم 
بین تولیدکننده ها را انتظار داشت. آنهایی که می توانند با این روش ها از 
مالیات فرار کنند وضعیت ش��ان مثل آنهایی نیست که مالیات می دهند. 
درواقع از طریق پولشویی فرار مالیاتی نیز اتفاق می افتد. هر فسادی که 

به فکر ما خطور می کند در این پولشویی وجود دارد.«
اجرایی شدن FATF به معنای دادن اطالعات به خارجی ها نیست

احمد حاتمی یزد اضافه کرد: »با تصویبFATF ، برای اجرایی شدن 
آن ی��ک س��ازمان متمرکزی در وزارت دارایی به ن��ام »مرکز کارآگاهی 
جرائم مالی« تش��کیل می شود. همانطور که در نیروی انتظامی گروهی 
تشکیل می شود برای قتل و سرقت و از جایی متخلفان را رصد می کنند 
ک��ه خود آنها اص��اًل فکرش را نمی کنند در اینج��ا نیز به همین صورت 
اس��ت. چنین واحدی باید در دارایی تشکیل بشود. پاسخگویی این نهاد 
به س��ازمان بین المللی FATF در این حد است که ثابت کند در ایران 
نظارت انجام می ش��ود. اصاًل این گونه نیست که به آنها اطالعات بدهند. 
FATF می خواه��د بداند که این سیس��تم در ایران وج��ود دارد و کار 
می کند. این سیستم نمی  تواند دستی باشد و باید به صورت الکترونیکی 

باشد.«
وی گفت: »نگرانی مخالفان این است که دیگر نتوانیم به جنبش های 
آزادی بخش کمک کنیم. اصاًل هیچ جنبش��ی از طریق سیس��تم بانکی 
کمک دریافت نمی کند. از طریق ش��رکت های صوری مورد حمایت قرار 
می گیرند. همین عربستان مگر FATF را نپذیرفته است. در عین حال 
به داعش که یک گروه تروریستی بی رحم است و آزادی بخش هم نیست 
و به دیگر گروه های تروریستی نیز کمک می کند. این کمک را از طرقی 
خارج از سیس��تم بانکی انجام می ده��د، بنابراین مخالفت با FATF به 

خاطر جیب آنها است نه منافع ملی.«
در پای��ان، به نظر می رس��د ک��ه تصویب FATF از یک س��و ارتباط 
مس��تقیمی دارد ب��ا ش��فافیت اقتص��ادی و در نتیجه حل بس��یاری از 
مش��کالت کنونی و از سوی دیگر به مثابه زنجیری است بر دست و پای 
سودجویان و پولشویان فعال در اقتصاد کشور. به گفته کارشناسان نباید 
ب��ا جلوگیری از تصویب آن منفعت ملی را فدای خواس��ته های فردی و 

گروهی کنیم. 

با گذشت چند روز از صحبت های ظریف درباره پولشویی، واکنش ها همچنان ادامه دارد

بختک پولشویی بر اقتصاد؟
دریچه

 مشکل فرارهای مالیاتی
از کجا آب می خورد؟

تاکیده��ای وزیر جدید اقتصاد بر ض��رورت افزایش مالیات گیری 
از طریق ایج��اد پایه های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی 
نش��ان از عزم جدی او برای تحقق این مساله دارد. در این باره یک 
اقتصاددان معتقد اس��ت چون دولت به درآمده��ای مالیاتی کامال 
وابس��ته نیست و هزینه هایش را از درآمدهای نفتی تامین می کند، 

روی مباحث مالیاتی خیلی تمرکزی ندارد.
عل��ی مزیکی در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان این که جلوگیری از 
وقوع ف��رار مالیاتی می توان��د باعث ایجاد پایه ه��ای مالیاتی جدید 
ش��ود، گفت: احتماال تاکید وزی��ر جدید اقتصاد بر افزایش پایه های 
مالیات��ی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اس��ت. یکی از عوامل 
فرار مالیاتی، وجود قوانین مالیاتی است. برخی از قوانین مالیاتی ما 
به خوبی برای اخذ مالیات طراحی نش��ده و علت هم این اس��ت که 
دولت به درآمدهای مالیاتی کامال وابسته نیست و هزینه هایش را از 
درآمده��ای نفتی تامین می کند و به همین خاطر هم روی مباحث 

مالیاتی خیلی تمرکزی ندارد.
این کارش��ناس مسائل اقتصادی با اشاره به مسائل قانونی مربوط 
به اخ��ذ مالیات ادام��ه داد: در برخ��ی از حوزه ه��ا فراوانی قوانین 
داری��م، در حالی ک��ه در بعضی حوزه های دیگر خ��أ قانونی داریم. 
زمانی که خأ قانونی وجود داش��ته باشد، خود به خود فرار مالیاتی 
اتفاق می افتد اما زمانی که فراوانی قوانین وجود داش��ته باش��د، به 
فعاالن اقتصادی فشار مضاعفی وارد می شود؛ چرا که آنان احساس 
می کنند هر کاری که بخواهند انجام دهند مرتکب خالفی شده اند.
او ب��ا بی��ان این ک��ه دول��ت نمی تواند هم��ه تولیدکنن��دگان و 
فعالیت های ش��ان را بازرس��ی کن��د، اضاف��ه کرد: عالوه ب��ر اتخاذ 
سیاست های سخت مالیاتی که در واقع همان تالش برای شناسایی 
مالیات دهندگان اس��ت، دولت باید س��عی کند سیاست های نرم را 

هم به کار گیرد.
او در توضی��ح سیاس��ت های نرم اظه��ار کرد: زمان��ی که دولت 
نمی تواند همه بنگاه ها را مورد بازرس��ی قرار دهد، باید س��عی کند 
با هنجارس��ازی پرداخت مالیات را امری مفید برای جامعه معرفی 
کند و مالیات دهندگان احساس کنند که مالیاتی که می دهند برای 
اهداف عامل المنفعه مصرف می ش��ود. این مسئله خود به خود یک 

انگیزه ای را برای مالیات دهندگان به وجود می آورد.
مزیک��ی در ادامه ب��ه پیچیدگی های مالیات گی��ری از بنگاه های 
اقتص��ادی هم اش��اره کرد و گفت: مالی��ات و چگونگی اخذ آن نیاز 
به مطالعات جدی دارد، چرا که ممکن اس��ت نتیجه نهایی طراحی 
برخی سیاس��ت ها در واقع خالف انتظارات باشد. خیلی اوقات برای 
این که ما بتوانیم دریافت مالیات را آس��ان تر کنیم اتفاقا باید سعی 
کنیم بخش��ش مالیاتی را بیشتر کنیم تا اینگونه انگیزه مالیات دهی 

بیشتر و در نتیجه پایه های مالیاتی هم افزایش پیدا کند.
پی��ش از ای��ن هم قدرت اله ام��ام وردی، اقتص��اددان، میزان فرار 
مالیاتی را حدود ۴۰درصد تخمین زده و گفته بود که این فرارهای 
مالیاتی کامال مش��خص اس��ت که از کدام نهادها صورت می گیرد. 
برخ��ی نهادها در اقتصاد ما نه دولتی هس��تند و نه عمومی و هیچ 
ش��فافیتی ه��م در عملکرد خود ندارن��د، لذا مالیات بس��یار کمی 

می پردازند.

آخرین رقم هزینه سبد معیشت کارگران 
اعالم شد

نایب رئی��س کان��ون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگ��ران با اعالم 
آخرین رقم هزینه س��بد معیشت خانوارهای کارگری، گفت: قدرت 
خرید جامعه کارگری از س��ال گذشته تا امروز یک میلیون و 18۰ 

هزار تومان کاهش یافته است.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایس��نا، درباره ارزیابی تشکیل جلسه 
ش��ورای عالی کار و برگزاری کمیته دستمزد در هفته جاری، گفت: 
علی رغم آن که دس��تور کار جلسه چیز دیگری بود ولی نمایندگان 
کارگری جلسه را به دس��ت گرفتند و موضوع کاهش قدرت خرید 
و افزایش مزد کارگران را مطرح کردند. خوش��بختانه با نظر مثبت 
آقای ش��ریعتمداری،  مذاکره و گفت وگوی خوبی را شاهد بودیم و 
ایشان با توجه به این که اولین جلسه  با حضور نمایندگان دو طرف 
بود، با جمع بن��دی دیدگاه های نمایندگان کارگری و کارفرمایی به 

این نتیجه رسید که کمیته دستمزد را تشکیل دهیم.
وی ادامه داد: متاس��فانه آخرین جلسه کمیته دستمزد مربوط به 
زمان قبل از اس��تیضاح دکتر ربیعی ب��ود و ماه ها با تعویق و تاخیر 
همراه ش��د ولی با توجه به ارس��ال دعوتنامه ها، هفته جاری جلسه 
کمیته دستمزد برگزار خواهد شد و امیدواریم مباحث خوبی درباره 

ترمیم دستمزد و ارتقای قدرت معیشت کارگران داشته باشیم.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، متذکر ش��د: 
نمایندگان کارگری در این جلس��ه طبق آیین نامه شورای عالی کار 
نامه ای نوشته و برگزاری جلسه فوق العاده با موضوع صرفا دستمزد 
را با توجه به پایین آمدن قدرت خرید جامعه کارگری درخواس��ت 

کردند.
چمنی در عین حال درباره به روزرسانی ارقام مزد و سبد معیشت 
کارگران در جلس��ه کمیته دستمزد، گفت: ما اطالعات و ارقام خود 
را آماده کردیم و در جلس��ه بعدی کمیته دس��تمزد ارائه می کنیم. 
سال گذش��ته و قبل از تصویب دستمزد کارگران،  رقم هزینه سبد 
معیشت خانوار کارگری 2 میلیون و ۴8۰ هزار تومان بود که بعد از 
عید و با ش��روع نوسانات نرخ ارز، فاصله بین حداقل مزد کارگران و 
تورم بیش��تر شد و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرد؛ 
ب��ه نحوی که اکنون ای��ن فاصله به رقم یک میلی��ون و 18۰ هزار 
تومان رس��یده و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به 

بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
 این مقام مس��ئول کارگری با بیان ای��ن که قدرت خرید جامعه 
کارگری از س��ال گذش��ته تا امروز یک میلیون و 18۰ هزار تومان 
کاهش یافته اس��ت، درباره پیش بینی ترمیم مزد کارگران تا قبل از 
ورود به پرونده مزد سال 98 هم گفت: اگر دولتمردان با دید باز به 
این قضیه نگاه کنند این کار باید انجام شود در غیر این صورت در 
پرونده مزد س��ال آینده به مش��کل برمی خوریم و به صالح شرکای 

اجتماعی هم نیست که این روند با دشواری حل و فصل شود. 
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فرص��ت ام��روز: چندی پی��ش بود که ب��ا افزایش موج تورم و رش��د 
بی مهاب��ای قیم��ت کاالها، دول��ت از ارائه بس��ته های حمایتی و کمک 
جبران��ی خب��ر داد. آنطور که وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفته 
اس��ت، به کارمندان و کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند، 
بس��ته های حمایتی بین 1۰۰ تا ۳۰۰ ه��زار تومانی تعلق می گیرد. این 
یعنی اینکه پرونده طرح های پیشنهادی درخصوص تخصیص یارانه های 
نقدی 1۵۰ هزار تومانی و 2۰۰ هزار تومانی بس��ته ش��ده است. به این 
ترتی��ب، حمای��ت غیرنقدی از کارگ��ران، کارمندان و بازنشس��تگان در 
دس��تور کار قرار گرفته و آنها باید در انتظار دریافت بسته های حمایتی 

متوسط 2۰۰ هزار تومان باشند.
 در همی��ن زمینه، کارشناس��ان با تایید سیاس��ت دولت درخصوص 
تخصیص بس��ته حمایتی به اقش��ار آس��یب پذیر معتقدند یارانه نقدی 
کارایی الزم را ندارد و زمینه افزایش حجم نقدینگی را فراهم کرده و در 
نتیجه، افزایش نقدینگی خود به رش��د ت��ورم دامن خواهد زد. در واقع، 
تخصیص بس��ته حمایتی هم به تامین حداق��ل کالری مورد نیاز خانوار 

کمک می کند و هم بخشی از تقاضا را از بازار خارج می نماید.
اما اینکه برای این بس��ته های حمایتی دولت تا چه اندازه منابع مورد 
نیاز داش��ته و از کجا آن را تامین خواهد کرد، س��والی است که نوبخت، 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراس��م امضای تفاهم نامه با 

جهاد کشاورزی به آن پاسخ داد.
به گفته نوبخت، منابع مورد نیاز برای توزیع بسته های حمایتی دولت 
از محل مابه التفاوت ارز پتروش��یمی ها تامین می شود، اما او در رابطه با 

رقم منابع مورد نیاز توضیحی ارائه نکرد.
ب��ه گزارش ایس��نا و به گفته رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه، محل 
تامین مالی بس��ته های حمایتی از مابه التفاوت ارز پتروش��یمی ها است. 
ب��ا این توضی��ح که در حال حاضر دولت ارز خود را با نرخ ۴2۰۰ تومان 

می فروش��د و  از مبادالتی که در  سامانه نیما و با بازار غیررسمی وجود 
دارد، منابعی وارد خزانه نمی ش��ود. این در حالی است که قانون گذار در 
بودجه ردیفی در حد 1۳ هزار و ۵۰۰ تا 1۴ هزار تومان پیش بینی کرده 
اس��ت که اگر هر زم��ان بانک مرکزی مداخله ای در ب��ازار ارز به منظور 

ایجاد ثبات داشت، مابه التفاوت به این ردیف در خزانه واریز شود.
وی با اش��اره به اینکه با توجه به خدماتی که دولت از طریق ش��رکت 
نف��ت به پتروش��یمی ها پرداخت می کند، مابه التف��اوت آن را دریافت و 
به این حساب واریز می ش��ود. توضیح داد: اکنون پتروشیمی ها خوراک 
خ��ود را از دول��ت دریافت می کنند، اما ارز را در س��امانه نیما به فروش 
می رس��انند پس لزومی هم ن��دارد که دولت همین 1۳ س��نت مربوط 
ب��ه خوراک بر مبنای ۴2۰۰ تومان مورد محاس��به ق��رار دهد؛ بنابراین 
براساس نرخ نیمایی محاسبه شده و مابه التفاوت به خزانه واریز می شود.

به گفته رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه هر قدر که مابه التفاوت بین 
فروش ارز پتروش��یمی ها و نرخ ۴2۰۰ تومان��ی به خزانه می رود، جزئی 
از بودجه محس��وب نشده و دولت آن را کامال به خود مردم برمی گرداند 
که بسته های حمایتی نیز از همین محل تامین مالی و در اختیار مردم 

قرار خواهد گرفت.
باید یادآور ش��د که از چندی پیش دولت مصوب کرد تا پتروشیمی ها 
خوراک خود را که براس��اس ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت می کردند با نرخ 
نیمایی محاس��به و پرداخت کنند که به حدود ۷۵۰۰ تومان می رس��د. 
پتروش��یمی ها ارز ناش��ی از صادرات نیز با نرخی ح��دود ۷۵۰۰ و گاها 

بیشتر در بازار ثانویه در نیما می فروشند.
بس��ته های حمایتی البته در بخش��ی ترمیم حقوق کارکنان را نیز در 
برمی گی��رد که نوبخت در ای��ن رابطه توضیحی ارائ��ه نکرد که افزایش 
حق��وق ی��ا ترمیم آن ب��رای کارکنان ب��ه چه نحوی اس��ت و گفت که 
مس��ئولیت اجرای بسته برعهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است 

و جزییات آن را این وزارتخانه اعالم خواهد کرد و تنها پش��تیبانی مالی 
بس��ته از سوی س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت. در عین حال که بسته 

حمایتی برای اقشار خاص و بسته جبرانی برای کارکنان است.
با این حال رئیس س��ازمان برنامه بودجه در باره جریان حقوق یادآور 
ش��د که در سال آینده افزایش حقوق کارکنان نسبت به سال جاری که 
متوسط 1۰درصد بوده بیشتر خواهد بود ولی در نهایت باید به تصویب 

هیات وزیران برسد.
ای��ن در حالی اس��ت که اخیرا با ابالغ بخش��نامه بودج��ه 1۳98، در 
ضوابط اجرایی موضوع افزایش 2۰درصدی حقوق کارکنان برای س��ال 

آینده مطرح شده بود. 

منابع بسته حمایتی دولت از ارز پتروشیمی ها تامین می شود

یارانه های غیرنقدی در راه است

 کش��ور پرتغال بهتری��ن نمونه ب��رای مقابله با چالش های ناش��ی از 
همگرایی پولی اس��ت. اگرچه افزایش رش��د اقتصادی این کش��ور بعد 
از بحران، بیش��تر از میزان میانگین اتحادیه اروپا بوده اس��ت، اما تولید 
ناخال��ص داخلی س��رانه پرتغال پایین ت��ر از زمان قب��ل از بحران مالی 

اروپاست. 
بنابراین پرتغال برای رسیدن به پای کشورهای ثروتمندتر در منطقه 
یورو و همچنین بهبود بهره وری تولید باید دس��ت به اصالحات بزند. با 
اینکه ساعات کاری پرتغالی ها طوالنی است ولی از بهره وری نیروی کار 

پایین تر از میزان میانگین در اروپا برخوردار است.
ای��ن وضعیت تناقض آمیز موجب ش��د هم گرایی ای ک��ه در دهه ۵۰ 
میالدی ش��روع ش��د در اواس��ط دهه 9۰ متوقف ش��ود. مدی��ر تعیین 
استراتژی و تحقیقات وزارت اقتصاد پرتغال می گوید، سرمایه گذاری در 

موسسات غیرتجاری برای پرتغال می تواند بسیار سودآور باشد.
عوامل موثر دیگر، باال بودن س��طح س��واد عمومی در پرتغال اس��ت 
که متاس��فانه نس��بت به س��ایر حوزه یورو پایین اس��ت. پس باید برای 
گس��ترش فناوری و دانش در اقتصاد بیشتر کار کنیم و دیگر اینکه نیاز 

به سازمان دهی بیشتر و توسعه شرکت های تجاری داریم. 
یک چهارم نیروی کار در پرتغال تحصیالت عالی دانش��گاهی ندارند. 
مدیر بخش آموزش موسسه آموزشی حرفه ایی صنایع الکترونیک، انرژی 
مخاب��رات و فناوری می گوید، تا قبل از س��ال 2۰۰8 و 2۰۰9 میالدی 
ح��دود 8۰درص��د از کارآموزان ما را جوانان تش��کیل مي داد اما بحران 

اقتصادی شرایط را به طور کامل تغییر داده است.
کارآموزان قبلی اغلب سن ش��ان بیش��تر بود، کسانی هستند که برای 
یافت��ن ش��غل نیاز به مهارت ه��ای جدید دارند. در ح��ال حاضر تربیت 
کارش��ناس داخل��ی یکی از اولویت های اس��تراتژیک در این کش��ور به 
حس��اب می آید زیرا یک پنج��م متخصصین برای یافتن کار کش��ور را 

ترک مي کنند.

البت��ه برخ��ی از کش��ورهای اروپای��ی مثل فرانس��ه به ج��ای انتقال 
متخصصین پرتغالی به فرانسه سرمایه گذاران فرانسوی ترجیح می دهند 
ک��ه پروژه ه��ای خ��ود را به پرتغ��ال انتق��ال دهن��د و از متخصصین و 

استعدادهای پرتغالی در کشور خودشان استفاده کنند.
سال 199۰ آغازی برای همگرایی پولی در اتحادیه اروپا بود که همه 
این کش��ورها تصمیم گرفتند که پول واحد یورو در کش��ورهای منطقه 
یورو جاری و س��اری ش��ود، اما همانگونه که آگاهی دارید اتحادیه اروپا 
به خص��وص منطقه پولی یورو با توجه به ناکارآمدی اقتصادی برخی از 
کش��ورها باعث به وجود آمدن بحران اقتصادی و مالی از سال 2۰۰۷ در 

یونان، پرتغال، اسپانیا و برخی دیگر از کشورها اتحادیه اروپا گردید.
نبود سیاس��ت های نظارتی بر عملکرد بانک ها و همچنین عدم نظارت 
اتحادیه ه��ای صنفی و س��ندیکا ها باع��ث تزلزل در اقتصاد کش��ورهای 
یادش��ده شد. هرچند آلمان و دیگر کشورهای ثروتمند منطقه به جهت 
دفاع از همگرایی پولی یورو وارد معرکه ش��دند و جان تازه اي به اقتصاد 

آنان بخشیدند.
حال پس از گذش��ت یک ده��ه از بحران اقتص��ادی اتحادیه اروپا باز 
ه��م ش��اهد وجود تنش های��ی در منطقه پولی یورو هس��تیم، زیرا تنها 
همگرایی پولی ضامن رش��د اقتصادی نیست. زیرا کشورهایی که از هر 
نظر  عقب مانده تر هس��تند، باید خودش��ان را به س��رعت به کشورهای 
ثروتمن��د و صنعتی بزرگ اتحادیه اروپا برس��انند، به همین دلیل الزم 

است که عالوه بر همگرایی پولی به واگرایی اقتصادی هم بپردازند .
چنانچه این کش��ورها بخواهند درآمدهای بیش��تری داش��ته باش��ند 
اولوی��ت مطلق در اصالحات اقتصادی اس��ت که می تواند موجب رش��د 
تولید ش��ود و این بر ذمه رهبران آن کشورهاس��ت که حس مسئولیت 
داش��ته باشند و به تاریخ دهه گذشته نگاه کنند و درس هایی از گذشته 
ی��اد بگیرند که چگونه می توانند از بحران ها عبور کنند و از عمق بحران 
بکاهند. رس��یدن به آن الزمه نو کردن موتور اقتصادی و قرار گرفتن در 
چرخه رقابت با کش��ورهای ثروتمند به منظ��ور افزایش تولید ناخالص 

داخلی سرانه کشورشان است.

آیا اتحادیه اروپا می تواند از تنش درونی رهایی یابد؟ 

حملونقلریلی
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آمریکا جهانی را معطل تحریم ایران کرد
محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در این مراسم 
با اش��اره به اینکه نباید تمام مس��ائل را به اینکه تحت تاثیر تحریم 
قرار داریم ربط داده و آن را انجام ندهیم، گفت: اگر این گونه باشد، 
کوتاهی کرده ایم در حالی که ما کش��ور بزرگ و ثروتمندی هستیم 

که می توانیم به مسیر خود حتی در شرایط تحریم ادامه دهیم.
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه با بیان اینک��ه آمریکا جهانی را 
معطل تحریم های ایران کرده بود، گفت: با اینکه شاید مزاحمت هایی 
برای ما ایجاد کند، ولی به معنای توقف ایران نیس��ت. آمریکایی ها 
خودش��ان اذعان دارند که ایران کشور ثروتمند و با اقتصادی بزرگ 

است، بنابراین آنها نمی توانند حرکت ایران را متوقف کنند.
وی ادام��ه داد: آمری��کا نمی تواند ایران را ب��ا تحریم های خود به 
زانو درآورده و پش��ت میز مذاکره بنش��اند. باید به آنها گفت: نتیجه 
مذاکرات قبلی ش��ما چه بود؟ و از تعهدات خود س��ر باز زدید. این 
در حالی اس��ت که ایران به دلیل فرهنگ بزرگ ایرانی و اسالمی به 

تعهدات و پیمان خود پایبند بوده است.
نوبخت در ادامه با اش��اره به توافق بین س��ازمان برنامه و بودجه 
و جهاد کش��اورزی برای ایجاد تولید و اش��تغال در حوزه کشاورزی 
گفت که براس��اس این توافق حدود 82 هزار فرصت ش��غلی جدید 

ایجاد و حفظ خواهد شد.
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه در پایان گفت: م��ا در حوزه 
کش��اورزی توانستیم به خودکفایی گندم برسیم، این در حالی است 
ک��ه زمانی حدود 1۰میلیون تن گندم وارد می کردیم. در عین حال 
که توانس��ته ایم ب��ه گونه ای عمل کنیم که طلب گن��دم کاران را به 
موقع پرداخت کرده و با آنها تس��ویه کنیم؛ این در ش��رایطی است 
که برای امس��ال حدود 12 ه��زار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت خرید 
تضمینی پرداخت کرده ایم که البته از نظر زمانی نس��بت به س��ال 

گذشته زودتر انجام شده است.
انقالب در آب و خاک کشاورزی

در ادامه این مراس��م، محمود حجتی، وزیر جهاد کش��اورزی نیز 
با مروری بر ش��رایط موجود به تغییر و تحوالت در حوزه کشاورزی 
اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه ما در ابتدای دولت یازدهم حدود 
۷۰هزار هکتار زمین کش��اورزی در ایالم داشتیم که اکنون به بیش 
از 2۰۰ هزار هکتار رس��یده اس��ت که خود انقالبی در آب و خاک 
کشاورزی محسوب می شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت 
تامین منابع در حوزه کش��اورزی گفت: متاسفانه سهم کشاورزی از 
منابع مالی نسبت به سهمی که در اقتصاد دارد، پایین تر است و باید 

بیش از این مورد حمایت قرار گیرد.
به گفته حجتی، کشاورزی حدود 18درصد اشتغال کشور را البته 

منهای صنایع تبدیلی غذایی برعهده دارد.
همچنین مرتضی ش��هیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی نیز در 
این مراسم ابراز امیدواری کرد که این صندوق بتواند به عنوان یک 

موسسه ملی در طرح های توسعه ای کشور حضور داشته باشد. 

منوچهر فخرزاد
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خبرنــامه

فرص��ت امروز: رئی��س کل بانک مرکزی از در نظ��ر گرفتن تمهیداتی 
برای صادرکنندگان و بازگش��ت ۴۷میلیارد دالر ارز به کش��ور در سال 
جاری خبر داد و با اشاره به اهمیت صادرات در مبحث اقتصاد و سخت 
ش��دن شرایط بازگشت ارز حاصل از آن در شرایط تحریم، وعده داد که 

بان��ک مرکزی نهایت تالش و همکاری خود را در این زمینه 
به کار خواهد بست.

عبدالناصر همتی در صفحه ش��خصی خود در اینستاگرام 
نوش��ت: »صادرات، پیش نیاز رش��د پایدار و مهم ترین عامل 
ورود ارز ب��ه کش��ور و گس��ترش اش��تغال و افزایش درآمد 
آحاد اقتصادی اس��ت. طبیعی اس��ت به خاط��ر تحریم های 
ناجوانمردانه، برگشت ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد، 
مش��کالت و پیچیدگی هایی داشته باش��د. بانک مرکزی با 
لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات همراهی الزم را 
در این زمینه خواهد داشت. تعهد برای آوردن ارز به چرخه 
اقتصاد می تواند در قالب ترکیبی از روش های مختلف عرضه 
ارز به س��امانه نیما یا عرضه به صورت حواله و اس��کناس به 
صرافی ها یا واردات ثبت سفارش شده، برای خود و دیگران 
باش��د. بدیهی اس��ت راهکاری غیر از آنچه اشاره شد، عمال 
نوعی خروج س��رمایه از کشور تلقی می شود که در تقابل با 

اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور است.«
همتی در ادامه یادداش��تش از مشورت با بخش خصوصی 
و تمهیداتی برای گروه های مختلف صادرکنندگان خبر داد 
و نوشت: »در مشورت با فعاالن بخش خصوصی، تمهیداتی 
در م��ورد نحوه عمل گروه های مختلف صادرکنندگان اتخاذ 
ش��ده است که با اجرای آن، برگش��ت ارز ناشی از صادرات 
ب��ه چرخه اقتصاد که برای امس��ال که حداق��ل ۴۷میلیارد 
دالر ب��رآورد می ش��ود، س��رعت خواه��د گرف��ت. انتظار از 
صادرکنن��دگان نی��ز همچون گذش��ته هم��کاری با دولت 
و بان��ک مرکزی اس��ت و باید به خاطر داش��ت که عملکرد 
همه ما و از جمله صادرکنندگان در ش��رایط خطیر کش��ور 
توس��ط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.« اشاره همتی 

به تمهیدات اندیشیده ش��ده به احتمال زی��اد، مربوط به تغییرات جدید 
قانون پیمان س��پاری ارزی است که طبق گفته رئیس کمیسیون توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی ایران، قرار ش��ده ص��ادرات  زیر یک میلیون دالر 
معاف از تعهد ارزی ش��ود و صادرات بین یک تا سه میلیون دالر شامل 
معافیت ۵۰درصدی ش��ود که برای هزینه های ص��ادرات، برای تجارت 
ریال��ی یا واردات در مقابل صادرات در نظر گرفته ش��د. همچنین مقرر 
ش��د که صادرات بین سه تا 1۰ میلیون دالر شامل معافیت ۳۰درصدی 

ش��ود و صادرات باالی 1۰ میلیون دالر همچن��ان به روال قدیم، 9۰ تا 
9۵درصد موظف به تعهد ارزی خواهند بود.

نامه نگاری صادرکنندگان با همتی
هفته گذشته بود که جلس��ه ای در بانک مرکزی با حضور نمایندگان 

اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و فلسفه برگزاری این نشست، پیشنهادی 
بود که وزرات صنعت، معدن و تجارت به رئیس اتاق بازرگانی ایران برای 

اصالح شیوه نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه داده بود.
ب��ه گفته محمد الهوتی عض��و کمیته ارزی ات��اق بازرگانی ایران، اما 
آنچه بانک مرکزی در این جلس��ه مطرح کرد با ش��رایط پیشنهادی که 
از س��وی وزارت صمت ارائه ش��د، کمی متفاوت بوده است. به هر حال، 
برداش��ت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از بحث ها و گفت وگوهایی که 

در این جلس��ه مطرح می ش��ود، آن اس��ت که صادرات ت��ا یک میلیون 
دالر، معاف از پیمان سپاری ارزی است، در حالی که خبرهای غیررسمی 
که در رس��انه ها از جزییات این جلس��ه منتشر ش��ده، به این گونه است 
که پیمان س��پاری ارزی به هی��چ عنوان برای هیچ طیف��ی از صادرات، 
قرار نیست لغو شود؛ ضمن اینکه اصالحیه جدید قرار است 

جایگزین بخشنامه 1۵شهریورماه بانک مرکزی شود.
الهوت��ی همچنی��ن ابتدای همی��ن هفته از ارس��ال نامه  
صادرکنن��دگان ب��ه رئی��س کل بانک مرکزی خب��ر داده و 
گفته بود: اصالحیه ای که برای رفع تعهد ارزی مطرح شده، 
ابهامات جدی داش��ته و راه ورود ارز به کش��ور را مس��دود 

می کند.
او از نامه نگاری کنفدراس��یون صادرات ایران با رئیس کل 
بانک مرکزی در رابطه با دغدغه های صادرکنندگان نس��بت 
به اصالح بخش��نامه رفع تعهد ارزی سخن گفت و ادامه داد: 
در ای��ن رابطه مکاتبه ای ب��ا رئیس کل بانک مرکزی صورت 
گرفته که در آن، اش��کاالت اساسی ش��یوه های مطرح شده، 
بیان شده است، به این معنا که از آنجایی که بانک مرکزی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت به دنبال رفع مشکل 
و تس��هیل صادرات هستند، به عنوان بدنه کارشناسی اعالم 
کردیم که این روش اعالمی در رسانه ها، مشکالت صادرات 
را بیش��تر خواهد ک��رد و برای صادرکنن��دگان دغدغه های 

جدی به وجود آورده است.
عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین 
درب��اره اینک��ه مبن��ای تعیین ۴ گ��روه برای دس��ته بندی 
صادرکنن��دگان در بازگش��ت ارز صادراتی چیس��ت، گفت:  
این پیش��نهاد از سوی دس��تگاه های ذی ربط مطرح شده و 
مسلم است، این بخشنامه دارای ابهامات جدی است؛ چراکه 
طبقه بندی برای صادرات عمال مبنای سه ماهه بازگشت ارز 
صادراتی را بی معنا می کند، چراکه برای هر طبقه س��قفی را 
در صادرات س��االنه در نظر گرفته اس��ت که بر این اساس، 
صادرکنندگان در یک بازه زمانی یکساله مالی، مشمول این 
طبقه بندی ها ش��ده و مشخص می شود که صادرکننده باید پول خود را 
ظرف یکسال مالی بازگرداند، بنابراین وقتی گفته می شود این اصالحیه 
به این شیوه اشکاالت س��اختاری دارد، به همین موضوعات این چنینی 

برمی گردد.
هرچه هس��ت، به نظر می رسد مراوده بخش خصوصی با بانک مرکزی 
نتیجه مثبتی داش��ته و از همین رو، عبدالناصر همتی از در نظر گرفتن 

تمهیداتی ویژه برای صادرکنندگان خبر داده است.

47 میلیارد دالر ارز صادرات غیرنفتی بازمی گردد

وعده ارزی رئیس کل بانک مرکزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

به میزبانی بیمه پاسارگاد
نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های 

صنعت بیمه برگزار شد
نشس��ت شورای هماهنگی روابط عمومی های صنعت بیمه با حضور 
مدی��رکل، معاون و مس��ئوالن روابط عمومی بیم��ه مرکزی جمهوری 
اس��المی ای��ران و مدی��ران رواب��ط عمومی های ش��رکت های بیمه به 
میزبانی ش��رکت بیمه پاسارگاد برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی 
بیمه پاسارگاد، در این جلسه نحوه برگزاری پنجمین نمایشگاه بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی سازی و حضور خبرنگاران بررسی شد و اعضای 
شورای هماهنگی نظرات خود را در این خصوص بیان کردند. همچنین 
درخصوص برگزاری بیس��ت و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه با 
تأکید بر نمایشگاه مکتوب صنعت بیمه گزارش هایی ارائه شد و کمیته 
تبلیغات این شورا نظراتی را درخصوص کمپین مشترک توسعه بیمه های 
زندگی بررسی کرد. در پایان چگونگی برگزاری ششمین جشنواره روابط 

عمومی های برتر صنعت بیمه کشور به بحث و بررسی گذاشته شد.

احتمال همکاری روسیه با ایران برای توسعه 
ارزهای دیجیتال

گزارش ه��ا حاک��ی از آن اس��ت که انجمن بالک چی��ن و صنعت 
ارزهای دیجیتال در روس��یه قصد دارد به منظور تس��هیل مبادالت 
مالی و تجاری به همکاری با ایران بپردازد. به گزارش ایسنا، با توجه 
به گسترش روزافزون اس��تقبال از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده 
در جهان، بس��یاری از کشورها با توسعه فناوری های نوینی همچون 
بالک چین در تالشند تا از این نوع جدید ارزهای دیجیتال به منظور 
پرداخت ه��ای مالی و تبادالت تجاری خود اس��تفاده کنند. چندی 
پیش بود که روس��یه نیز اعالم کرد قصد دارد در امور بانکی و مالی 
خود به ارزه��ای دیجیتال رمزپایه روی بیاورد و یک ارز اختصاصی 
دولتی را تحت عنوان »کریپتو روبل« معرفی و عرضه کند. نیکوالی 
نیکیف��وروف، وزیر ارتباطات و رس��انه  در روس��یه چندی پیش نیز 
اعالم کرده بود که والدیمیر پوتین، ریاست جمهوری روسیه نیز نظر 
مساعدی نسبت به عرضه و معرفی یک ارز دیجیتال رمزنگاری شده 
و اختصاص��ی دولت��ی نش��ان داده، بنابراین انتظار م��ی رود که این 
ارز با س��رعت زیادی در حال توس��عه ب��وده و در آینده ای نزدیک 
توس��ط دولت این کشور معرفی، عرضه و توزیع شود. حاال تازه ترین 
گزارش ه��ای منتشرش��ده در وب س��ایت اس��پوتنیک حاکی از آن 
اس��ت که انجم��ن بالک چین و صنعت توس��عه ارزه��ای دیجیتال 
رمزنگاری ش��ده در روس��یه )RACIB( به منظور همکاری با ایران 
درخصوص تس��هیل روابط بانکی، مالی و تبادالت تجاری این کشور 
اع��الم آمادگی کرده و گفته که با البرات��وار بالک چین در ایران به 

توافقی برای شروع و گسترش این همکاری دست یافته است.

یکشنبه
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علت نوسانات غیرمنتظره در بورس چیست؟
در پی ریزش س��هام در بورس تهران، یک کارش��ناس بازار سرمایه 
گف��ت در وضعی��ت فعلی اقتصاد ی��ک بهانه کوچک کافی اس��ت که 
فعاالن بازار سرمایه رویکردی جدید در پیش گیرند. در صورتی که باید 
فضای س��رمایه گذاری را برای همه سرمایه گذاران امن کرد که آنها با 

دغدغه های غیرمعمول روبه رو نباشند.
فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایسنا، درباره علت نوسانات غیرقابل 
منتظ��ره قیمت ها در بورس اوراق بهادار ته��ران، اظهار کرد: مجموعه 
دالیلی برای نوسان قیمت ها در بورس و فرابورس ایران وجود دارد. در 
روزهای اخیر فعاالن بازار سرمایه منتظر عرضه اولیه یک شرکت جدید 
بودند. بخش��ی از هیجان  سرمایه گذاران ناشی از این عرضه بود. چراکه 
عده ای برای خرید عرضه اولیه اقدام به فروش بخش��ی از پرتفوی خود 

کردند تا برای خرید عرضه جدید، نقدینگی داشته باشند.
وی ادامه داد: از طرفی باید بدانیم وضعیت خاص اقتصادی امروز به 
گونه ای اس��ت که حتی یک بهانه کوچک می تواند وضعیت بازار سهام 
را رو ب��ه پایین ی��ا رو به باال متحول کند. به عن��وان نمونه کل ارزش 
عرض��ه اولیه اخیر فرابورس حداکثر ۴۰۰ میلی��ارد تومان بود و به هر 
نفر حداکثر در حد ۳میلیون تومان سهم می رسید، در نتیجه این مبلغ 
آنچنان مبلغی نبود که بخواهد بازار را ملتهب کند اما بهانه ای شد که 
روند بازار به س��مت پایین هدایت شود. این کارشناس بازار سرمایه با 
اش��اره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام گفت: تاخیر بیش از حد در 
ارتباطات ما در عرصه اقتصاد جهانی بابت خنثی کردن تحریم ها، یکی 
از عوامل کاهشی شدن بازار سرمایه است. پیشنهادهایی که اروپا به ما 
داده متاس��فانه تا این لحظه نه تنها عملی نشده بلکه بالتکلیف است. 
آقابزرگی افزود: از طرفی هم پیمانان و شرکای تجاری اصلی ما از جمله 
عراق، روس��یه، چین، افغانستان و حتی به نوعی اروپایی ها، خواسته یا 
ناخواسته در راستای تحریم ها حرکت می کنند. ایجاد صندوقی بر این 
اساس که ما نفت بدهیم و به جایش کاالهای تعریف شده ای مثل غذا یا 
دارو به ما بدهند، خود یکی از عوامل مهم در ایجاد وضعیت اقتصادی 

کنونی است که بورس را هم تحت تاثیر خود قرار داده است.
وی ادامه داد: اعالم مواضع مس��ئوالن و ناظران بازار س��رمایه مبنی بر 
اش��باع ش��دن بخش عمده ای از قیمت های سهام خود این نتیجه ضمنی 
را به س��رمایه گذاران می رساند که شاخص در سطح موجود حداکثر بوده 
و از این نقطه باالتر نخواهد رفت. این کارش��ناس بازار س��رمایه همچنین 
با اش��اره به برخی از تحوالت درباره بازار ارز و س��که گفت: یکی از عوامل 
وضعیت نامناس��ب موجود اثرگذاری سیاس��ت های نامناس��ب اقتصادی 
و تصمیم گیری های غیرمتعارف درباره س��رمایه گذاران اس��ت. مسئوالن 
بای��د بدانند که تصمیم گیری آنها درباره عده ای از س��رمایه گذاران بازتاب 
زیادی در بین کل س��رمایه گذاران خواهد داشت. تعریف محدوده فعالیت 
سرمایه گذاران به نحوی که بعد از عملیات سرمایه گذاری، آن سرمایه گذاری، 
نابسامانی اقتصادی تلقی نشود، بسیار مهم است. باید چارچوبی تعیین شود 

که سرمایه گذاران در محیطی امن سرمایه گذاری کنند.  

نماگربازارسهام

فعاالن بازار سرمایه در نخستین روز هفته شاهد کاهش قیمت سهم ها 
در بسیاری از گروه ها از جمله پتروشیمی ها، پاالیشی ها، نفتی ها و فلزات 
اساسی بودند و شاخص بورس تحت تاثیر افت بهای ارز و کاهش قیمت 
نف��ت خ��ام در بازارهای جهانی با افت ۳ ه��زار و 1۷۵ پله ای به جایگاه 

1۷8 هزار و 819واحدی سقوط کرد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، بازار بورس ایران، ارتباط مس��تقیمی ب��ا نرخ ارز و 
بهای نفت دارد، به طوری که رش��د نرخ ارز و باال رفتن قیمت نفت در 
بازارهای جهانی ش��رکت های مرتبط با آنها که س��هم بس��یار بزرگی را 
از بازار س��رمایه کش��ورمان دارند تحت تاثیر قرار داده و شاخص بورس 
را افزایش می دهد و برعکس. بر این اس��اس، روند کاهش��ی بهای ارز و 
همچنین افت شدید قیمت نفت در روزهای اخیر باعث ایجاد تردید در 
تداوم س��ودآوری شرکت های ارزمحور بازار س��رمایه مانند شرکت های 

پاالیشی، پتروشیمی، معدنی و فلزی شده است.
افت شاخص های اصلی بازار سرمایه

در معامالت روز ش��نبه، 2 میلیارد و ۴۴ میلیون س��هم، حق تقدم و 
اوراق به��ادار به ارزش ۷ هزار و 2۰9 میلیارد ریال در 16۳ هزار و ۷66 

نوبت دادوستد شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی - ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
شاخص می گذارد، 92۴ واحد افت کرد و شاخص کل )هم وزن( که در 
آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص 

کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 2۳8 واحد کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نی��ز 168 واحد پایین آمد؛ این ش��اخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
است. ش��اخص آزاد ش��ناور ۳هزار و 2۵۵ واحد افت کرد؛ این شاخص 
بخش��ی از س��هام قابل معامله ش��رکت ها در بورس را نش��ان می دهد. 
ش��اخص بازار اول مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری 
و درصد س��هام آزاد شناور 2 هزار و ۳9۴ واحد کاهش یافت و شاخص 

بازار دوم بورس نیز 6 هزار و ۵8 واحد افت کرد.
ط��ی این معامالت، نمادهای فوالد )ف��والد مبارکه(، کگل )صنعتی و 
معدنی گل گهر(، ش��بندر )پاالیش نفت بندرعب��اس(، فارس )هلدینگ 
خلیج فارس(، پارس)پتروشیمی پارس(، شتران )پاالیش نفت تهران( و 
ش��پنا )پاالیش نفت اصفهان( بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته 
و آن را پایین کش��یدند. در مقابل، وامید )گروه س��رمایه گذاری امید( و 
آپ )آس��ان پرداخت پرشین( بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص بر جا 

گذاشتند.
صنایع جذاب بورسی

گ��روه بانک در معامالت دیروز بورس صدرنش��ین ش��د؛ در این گروه 
۴۴9 میلیون س��هم به ارزش ۷۴2میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. گروه 
ش��یمیایی به ارزش ۵۴6 میلیارد ری��ال و خودرو به ارزش ۵22میلیارد 
ری��ال جایگاه ه��ای بعدی را به خ��ود اختصاص دادن��د. همچنین گروه 
فرآورده ه��ای نفتی با دادوس��تدی ب��ه ارزش ۵1۴ میلیارد ریال در رده 
چهارم معامالت قرار گرفت. گروه فلزات اساسی نیز با معامالتی به ارزش 

۴۳8 میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.
افت فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( نی��ز در معامالت روز ش��نبه ۴۵ واحد 
کاه��ش یافت و در جایگاه یک هزار و 911 واحدی قرار گرفت. در بازار 
فراب��ورس، بیش از یک میلیارد و 169 میلیون س��هم و اوراق بهادار به 
ارزش بیش از 6 هزار و 82۰ میلیارد ریال دادوستد شد. نمادهای مارون 
)پتروش��یمی مارون(، زاگرس )پتروشیمی زاگرس(، ذوب )ذوب آهن(، 
هرمز )فوالد هرمزگان جنوب( و ش��اوان )پاالیش نفت الوان( بیشترین 

سهم را در افت فرابورس داشتند.
ابهام در سودآوری شرکت ها

حسن امیری، کارشناس بازار س��رمایه درباره چشم انداز بازار سرمایه 
گفت: یکی از ریس��ک ها و تهدیدهایی که پیش روی بازار س��رمایه قرار 
داش��ت، مربوط به تحریم ها بود که خوشبختانه به خوبی با آن برخورد 

شد و تاثیر آن به حداقل رسید.
وی ب��ا بیان اینک��ه ای��ران برخ��الف دوره پیش��ین تحریم ها خیلی 
حرفه ای تر با موضوع تحریم ها برخورد کرد، افزود: ایران ابزارهای زیادی 

برای مقابله با تحریم ها در اختیار دارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه به فع��االن بازار س��رمایه توصیه کرد: 
س��هامداران باید توجه داش��ته باشند که وضعیت س��ودآوری شرکت ها 

نسبت به سال گذشته تفاوت دارد.
امیری افزود: در س��ال مالی گذشته به دلیل افزایش قابل توجه بهای 
ارز، س��ودآوری شرکت ها به ویژه ش��رکت های صادراتی افزایش زیادی 
یافت، اما برای سال مالی جدید نمی توان سودآوری باالیی را پیش بینی 

کرد زیرا رشد نرخ ارز متوقف شده است.
وی ادامه داد: در سال مالی گذشته به دلیل باال رفتن نرخ ارز، درآمد 
شرکت ها افزایش و هزینه ها کاهش یافته بود، اما امسال بهای تمام شده 

بخش تولید رشد قابل توجهی یافته است.

این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: به دلیل اینکه سودآوری شرکت ها 
اکنون دارای ابهام اس��ت، فعاالن بازار س��رمایه رقم های خیلی باالیی را 

برای رشد شاخص، هدف گذاری نکرده اند.
امیری با بیان اینکه ش��اخص بورس در مح��دوده 1۷۳ تا 19۷ هزار 
واحد در نوس��ان خواهد بود، افزود: اکنون رشد شاخص بورس با سقف 
مقاومت��ی 19۷هزار واحد روبه روس��ت که در صورت شکس��ت این مرز 
و وارد ش��دن به کانال 2۰۰ هزار واحدی، می توان رش��د بیشتر و قابل 

توجهی را برای بورس تصور کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره انتش��ار گزارش های شش ماهه 
ش��رکت ها نیز گفت: ب��ا توجه به تحوالت اقتصادی و سیاس��ی ماه های 
اخیر، گزارش های ش��ش ماهه شرکت ها نمی تواند دقیق و واضح باشد به 
طوری که فعاالن بازار سرمایه نمی توانند از طریق آنها عملکرد شرکت ها 
را ب��ه طور کامل پیش بینی کنند، بنابراین فعاالن بازار س��رمایه منتظر 
گزارش های 9 ماهه ش��رکت ها خواهند بود تا عملکرد واقعی ش��رکت ها 

مشخص شود.
این کارش��ناس بازار سرمایه درباره تاثیر کاهش نرخ نفت در روزهای 
اخی��ر، افزود: به��ای نفت در بازاره��ای جهانی کاهش یافته اس��ت که 
می تواند تاثیر منفی بر بازار س��رمایه به ویژه ش��رکت های پاالیش��ی و 

پتروشیمی داشته باشد. 

بورس هفته جدید را با افت 3 هزار و 175پله ای آغاز کرد

ریزش یک دست در بورس تهران

صاحبنظران اقتصادی بخش مهمی از عملکرد منفی اقتصادی کشورها 
را محصول عدم وجود ش��فافیت می دانند و به اعتقاد آنها، بس��یاری از 
مش��کالت فعلی کش��ور ما از جمله رانت به نبود شفافیت در فعالیت ها 
بازمی گردد، اما به گفته کارشناس��ان و مدیران بازار سرمایه بورس کاال 
از ای��ن پدیده منفی اقتصادی مصون مانده و با بهره گیری از ش��فافیت 
آن می توان مانع فساد و سوء استفاده در قیمت گذاری کاالها شد و رشد 
بازار س��رمایه را نیز رقم زد. پایگاه خبری بازار س��رمایه در گزارش��ی به 
بررس��ی ش��فافیت و عملکرد بورس کاال در گفت وگ��و با صاحبنظران و 

کارشناسان پرداخته است.
علی سعیدی، مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: بورس کاال مولد 
شفافیت است و فساد را کاهش می دهد و به هر میزانی این بورس را تقویت 
کنی��م و تولیدکنندگان هم محصول بیش��تری در آن عرضه کنند، فضای 
شفاف تری به وجود خواهد آمد. مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
می گوید در فضای ش��فاف بورس کاال، فس��اد و رانت از میان می رود و این 
امر چه برای مصرف  کننده و چه برای تولیدکننده موهبتی بزرگ محسوب 
می ش��ود و از سوی دیگر با ثبت دقیق اطالعات، آمار واقعی میزان عرضه و 
تقاضای محصول به دس��ت می آید و از طریق آن می توان برنامه ریزی های 
کالن اقتصادی جامع تری انجام داد. علی سعیدی تاکید کرد: پس از عرضه 
کاالها در بورس کاال، معامالت بدون ضابطه و غیرشفاف به بستری شفاف و 
قانونی انتقال یافت و اکنون آمار معامالت به طور شفاف در دسترس است.

مصطفی صفاری، مدیرعامل ش��رکت س��بدگردان س��رمایه ایرانیان: 
ای��ن بورس دس��ت دالل ها را از ب��ازار کوتاه ک��رده و مهم ترین کارویژه 
آن قیمت گذاری منصفانه اس��ت. بورس کاال در تنظیم بازار س��هام نیز 
تاثیرگذار اس��ت و محصوالت بسیاری از ناش��ران بورسی اکنون در این 
بازار عرضه می شود و این بورس اکنون نیروی محرکه ای برای رشد بازار 
س��رمایه است. هرگاه در اقتصاد قیمت ها براساس عرضه و تقاضا تعیین 
شود ش��اهد س��یگنال صحیح تخصیص منابع خواهیم بود. در ماه های 
گذش��ته با هدف کنترل بازار ما شاهد قیمت گذاری دستوری در بورس 
کاال بودی��م و این موضوع با ذات این بازار در تضاد بود و اتفاقا از زمانی 
که س��قف رقابت حذف و نرخ ارز نیمایی مبنای داد و س��تد بورس کاال 

ش��د قیمت ها به ثبات و تعادل رسید و بعضا کاهش هم داشت و همین 
موضوع نشان دهنده کارایی و اثربخشی بورس کاال است.

حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان 
بورس: در اقتصاد ضروری اس��ت تمام تولیدکنندگان برای کشف قیمت 
عادالن��ه محصوالت خود را در یک بازار ش��فاف و ب��ه روز عرضه کنند و 
ب��ورس کاال ب��ه عنوان یک بازار کارآمد در ایران ای��ن نقش را ایفا کرد. 
بورس کاال طی سال های گذشته نقش موثری در تنظیم بازار و شفافیت 
ایفا کرده  و بازاری کارآمد و پررونق اس��ت و اگر بخواهیم بازاری شفاف 
با قیمت تعادلی داشته باشیم باید بورس کاال را تقویت کنیم. بورس کاال 

بهترین مکانی است که می تواند جلوی نفوذ و رانت را بگیرد.
علی تیموری ش��نیدی، مدیرعامل تامین س��رمایه لوتوس پارس��یان: 
ب��ورس کاال، مانعی برای سوء اس��تفاده اس��ت و مس��ئوالن باید تالش 
بیش��تری کنن��د تا از مزیت مه��م این بورس برای افزایش ش��فافیت و 
س��المت بازارها نهایت بهره را ببرند و اگر قرار اس��ت در کشور از تولید 
حمایت ش��ود، باید زمینه افزایش ش��فافیت را به واسطه تقویت بورس 
کاال فراه��م کنیم. بورس کاال همواره با مش��کالت بیرونی زیادی مواجه 
بوده و انواع موانع بر س��ر راه پیش��رفت آن قرار داش��ته، اما پس از حل 
چالش های مقطعی دوباره در مس��یر توس��عه خود قرار گرفته و با ایجاد 
فضای رقابتی س��الم و حذف واسطه های غیرضروری نظام قیمت گذاری 

عادالنه ای ایجاد کرده است.
محمدرض��ا پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس: حضور 
پتروشیمی ها، عرضه محصوالت کشاورزی و کامودیتی ها در بورس کاال 
باعث پدیدار ش��دن شفافیت در ش��یوه کارکرد این حوزه ها شده و این 
بورس به عنوان یکی از ارکان بازار س��رمایه، نماد ش��فافیت اس��ت اما 
عده ای هنوز از کارکرد بورس کاال به عنوان یک بس��تر معامالتی شفاف 
و قانونمن��د اطالع��ی ندارند. اگر محصوالت پتروش��یمی یا فوالد خارج 
از بورس کاال انجام ش��ود، به هیچ عنوان ش��فافیت کنونی در آمارهای 
عرض��ه و تقاضا و قیمت ها مش��خص نمی ش��ود و دول��ت و متولیان امر 
برای تنظیم بازار و قیمت ها ابزاری ندارند و قیمت های س��لیقه ای جای 

نرخ های واقعی را خواهد گرفت. 

رشد بازار سرمایه با تقویت بورس کاال محقق می شود

بورس کاال ویترین شفاف اقتصاد
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معاون امور بین الملل اتاق تعاون ایران:
تعاونی ها در تجارت خارجی سهمی ندارند

معاون ام��ور بین الملل اتاق تعاون ایران گف��ت نبود نگاه برونگرا 
و ش��رکت های بازرگانی در بخ��ش تعاونی موجب ش��ده تعاونی ها 
س��همی از تجارت خارجی نداشته و صادرات آنها توسط بخش های 
دیگر انجام ش��ود. »محمدعلی ضیغم��ی« در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، اظهار داش��ت: فعالیت تجارت خارجی بخش تعاون 
توس��ط س��ایر بخش ها انجام می ش��ود؛ در حالی که تعاونی ها یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و انبارداران هستند. 
وی اف��زود: تعاونی دارای مزیت های بس��یاری در مراحل مختلف 
تولید و توزیع هس��تند تا جایی که 2۵درصد محصوالت لبنی، تخم 
مرغ، مرغ و گوش��ت توس��ط تعاونگران تولید می ش��ود، اما هیچ گاه 

تولیدات تعاونگران توسط همین بخش صادر نشده است. 
مع��اون ام��ور بین الملل ات��اق تعاون ای��ران با اش��اره به ظرفیت 
تعاونی ها در زمینه توزی��ع نیز گفت: اتحادیه تعاونی های توزیعی با 
6 هزار فروش��گاه و ۷میلیون خانوار عض��و، بزرگ ترین فرصت برای 
توزیع کاال در تحریم و س��ایر شرایط اقتصادی است که باید از این 

فرصت به شکل مناسبی استفاده شود. 
ضیغم��ی تصریح کرد: اگر در بخش تع��اون بتوان ارتباط منطقی 
بین تولید و توزیع برقرار کرد بدون شک در کشور می توانیم صاحب 

توزیع نظام مند باشیم. 
وی ادام��ه داد: برای ورود بخ��ش تعاون به عرصه تجارت خارجی 
اقدامات آموزش��ی و تبادل هیات تجاری را آغاز کرده ایم تا بتوانیم 
از ظرفی��ت تعاونی ها در تجارت بهره مند ش��ده و ام��کان صادرات 

محصوالت تعاونی ها به واسطه تعاونگران را مهیا کنیم. 

قیمت جدید شیر خام اعالم شد
مدیرعامل اتحادیه دامداران از تصویب قیمت جدید ش��یر خام به 

نرخ 2۰۰۰ تومان برای تحویل درب دامداری، خبر داد.
علیرضا عزیزاللهی - مدیرعامل اتحادیه دامداران - در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: کارگروه تنظیم بازار در جلسه اخیر خود مصوب 
کرد که ش��یر خام با مش��خصات ۳.2درصد چرب��ی درب دامداری 
کیلویی 2۰۰۰ تومان عرضه شود. وی با بیان این که افزایش قیمت 
اخیر ش��یر خام عاملی ب��رای گرانی محصوالت لبن��ی نخواهد بود، 
خاطرنش��ان کرد: پی��ش از این قیمت لبنیات بی��ش از نرخ جدید 
ش��یر خام که اعالم ش��ده، افزایش داشته اس��ت و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید بر مبنای قیمت جدید ش��یر 
خام، قیمت محصوالت لبنی را تعیین کند. عزیزاللهی خاطرنش��ان 
کرد: درباره افزایش یا کاهش قیمت شیر خام به ازای هر یک دهم 

درصد چربی، هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

یوسف خانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کاهش 150 تومانی نرخ مرغ در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از کاهش 1۵۰ تومانی نرخ مرغ گرم 
نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد.

مهدی یوس��ف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت وگو با 
خبرنگار گروه اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان، از کاهش 1۵۰ 
تومان��ی نرخ مرغ گرم نس��بت به اواخر هفته گذش��ته در بازار خبر 
داد و گف��ت: امروز نرخ هر کیلو م��رغ زنده درب مرغداری ۷هزار و 
2۰۰، م��رغ آماده به طبخ در کش��تارگاه 9هزار و 8۰۰، توزیع درب 
واحده��ای صنفی 1۰ هزار و خرده فروش��ی 1۰ هزار و 9۰۰ تومان 
اس��ت. به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 9 هزار و 9۰۰ و 
ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 1۰هزار و 9۰۰ تومان است.

یوس��ف خانی با اش��اره به نرخ س��ایر مش��تقات افزود: قیمت هر 
کیلوگرم س��ینه با کتف 18هزار، س��ینه بدون کتف 19 هزار و فیله 
مرغ 21 هزار تومان اس��ت. رئیس اتحادی��ه پرنده و ماهی عرضه و 
تقاضا را دلیل اصلی نوس��ان قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و افزود: 
کاه��ش اعالم بار از ط��رف مرغداران در افزای��ش قیمت مرغ تاثیر 
بس��زایی دارد. وی از کاهش عرضه مرغ در بازار خبر داد و گفت: با 
توجه به صدور مجوز ص��ادرات و کاهش تولید، عرضه مرغ در بازار 
تعریفی ندارد و پیش بینی می ش��ود که با افزایش تقاضا، قیمت مرغ 
با نوس��اناتی روبه رو شود. یوسف خانی در پایان حداقل قیمت واقعی 
مرغ زنده را ۷ هزار و 2۰۰ و مرغ آماده به طبخ را 1۰ هزار و 9۰۰ 

تومان اعالم کرد.

با توافق سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی
82 هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی 

ایجاد می شود
تفاهم  نام��ه »برنامه تولید و اش��تغال در بخش کش��اورزی« برای 
ایجاد 82 هزار و ۳۰۰ فرصت ش��غلی بین سازمان برنامه و بودجه و 

وزارت جهاد کشاورزی امضا شد.
به گزارش ایرنا، معاون امور اقتصادی و هماهنگی س��ازمان برنامه 
و بودج��ه درباره ای��ن تفاهم نامه که امروز در محل س��ازمان برنامه 
و بودجه به امضا رس��ید، گف��ت: این تفاهمنامه برای ایجاد ش��غل 
در 1۰ گ��روه منتخب اس��ت که با هدف تثبیت اش��تغال در بخش 
کش��اورزی و بازس��ازی مشاغل موجود و توس��عه باغات در مناطق 
مرزی به امضا رسیده است. »سیدحمید پورمحمدی« اظهار داشت: 
برای ایجاد این فرصت های ش��غلی، مبلغ 18 ه��زار و 1۴۰میلیارد 
تومان اختصاص یافته که س��هم صندوق توسعه ملی ۴هزار میلیارد 
تومان بوده اس��ت. وی ادامه داد: ۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از 
محل تس��هیالت بانکی، ۴هزار میلیارد تومان از محل قانون اعطای 
تسهیالت مناطق روستایی و 88۷میلیارد تومان نیز توسط یارانه ای 

که سازمان برنامه و بودجه می دهد، تامین خواهد شد.
به گزارش ایرنا، مراس��م امضا و مبادل��ه تفاهمنامه برنامه تولید و 
اش��تغال در حوزه جهاد کش��اورزی با حض��ور »محمدباقر نوبخت« 
مع��اون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، 
»محم��ود حجتی« وزیر جهاد کش��اورزی و »مرتضی ش��هیدزاده« 
رئیس صندوق توس��عه ملی، روز گذشته در محل سازمان برنامه و 

بودجه کشور برگزار شد.

اخبـــار

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد این روزها اصلی ترین معضل 
دولت آش��فتگی های موجود در بازار اس��ت که به نوعی باعث سخت تر 
شدن زندگی مردم شده، به همین دلیل تمام تمرکز خود را گذاشته ایم 
ت��ا از طری��ق کنترل بازار و نوس��انات موج��ود قیمتی، زندگ��ی بهتر و 

راحت تری را برای مردم فراهم کنیم.
رضا رحمانی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، استان تهران 
گفت: برای حل نوسانات و تنظیم بازار مذاکراتی در دست انجام است تا 

هرچه زودتر اقدامات الزم عملیاتی شود.
وی اف��زود: درخصوص کنترل بازار مذاک��رات زیادی صورت گرفته و 
قرار شده است مس��ئوالن مربوطه در زمینه قانونمند کردن معامالت و 

نیز ثبات نرخ کاالها تمام تالش خود را به کار گیرند.
رحمان��ی ادام��ه داد: یک��ی از صحبت های انجام ش��ده در این زمینه، 
نظارت بر مجموعه اقداماتی است که باید در تولید و تامین مواد اولیه تا 
فرآیند عرضه به بازار به کار گرفته شود که به طور حتم در این خصوص 

تمهیدات ویژه ای اتخاذ خواهد شد.
وزی��ر صنعت ب��ا بیان اینک��ه اصناف از جمله اقش��اری هس��تند که 
می توانند کمک ش��ایانی به تعادل قیمت ها و بهبود روند معامالت بازار 
داش��ته باش��ند، گفت: اصناف در این زمینه باید ضمن اتحاد با یکدیگر، 
همکاری های الزم برای برطرف کردن مشکالت موجود در بازار را داشته 
باش��ند تا بتوان از این طریق ش��اهد کنترل نوسانات قیمتی موجود در 

بازار باشیم.
ای��ن مصاحبه با وزیر صنعت روز پنجش��نبه 2۴ آب��ان ماه جاری در 
حاش��یه جلسه کارگروه تامین مواد اولیه پوش��اک در تهران انجام شد؛ 
در این جلس��ه حواله پارچه جین)م��واد اولیه( به قیمت ۳9هزار و 6۰۰ 
تومان )ح��دود 2۰ هزارتومان زیر نرخ ب��ازار( در اختیار تولیدکنندگان 

قرار گرفت.
ب��ه گفته محمد توکل��ی، دبیر کارگروه تامین مواد اولیه پوش��اک در 
ته��ران طی روزهای آینده مقرر اس��ت پارچه های ش��لواری، پیراهنی و 
... نیز با قیمت مدیریت ش��ده و زی��ر نرخ بازار در اختیار تولیدکنندگان 

قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

دولت همه تمرکز خود را بر حل آشفتگی های بازار گذاشته است

وزیر جهاد کش��اورزی، گفت روس��تاییان برای دریافت وام اش��تغال 
روستایی پشت درهای بسته مانده اند.

به گزارش گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، محمود حجتی، 
وزیر جهاد کش��اورزی در مراس��م امضای تفاهم نامه بین سازمان برنامه 
و بودجه و وزارت جهاد کش��اورزی جهت تامین مال��ی 18هزارمیلیارد 
تومانی طرح های اش��تغال زای حوزه کشاورزی اظهار کرد: تفاهم نامه ای 
که امروز امضا کردیم در خصوص پروژه هایی اس��ت که در ستاد اقتصاد 

مقاومتی مورد تفاهم قرار گرفته بود.
وزی��ر جه��اد کش��اورزی افزود: در ش��ش ماه اول امس��ال وس��عت 
گلخانه های کش��ور هزار و ۴۰۰ هکتار گس��ترش یافت و به 1۳ هزار و 

۵۰۰ هکتار رس��ید. حجتی با بیان اینکه هر چقدر حمایت کنیم باز هم 
کم اس��ت، گفت: متاسفانه در سامانه کارا با وحی منزل روبه رو هستیم. 
در س��فرهایی که به استان های مختلف کشور داشتم، متوجه شدم همه 

در شهرها منتظر این تسهیالت هستند و پشت درها مانده اند.
وی تصریح کرد: از س��ازمان برنامه و بودجه درخواس��ت دارم به این 

مسئله به صورت ویژه رسیدگی کند.
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه 18درصد اش��تغال کشور )غیر از 
صنایع غذایی تبدیلی( مربوط به بخش کش��اورزی است، گفت: این در 
حالی است که سهم سرمایه گذاری در کشاورزی نسبت به اقتصاد کشور 

بسیار پایین است.

در ادامه این مراس��م، ش��هیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی گفت: با 
مجوز رهبری و مصوبه مجلس، برنامه دولت این است که در سال 9۷ با 
تلفیق منابع صندوق، منابع بانکی و دولتی بتواند برای پروژه های اقتصاد 
مقاومتی که تأمین کننده نیازهای حال و آینده جامعه هستند را با تکیه 

بر توان داخل تأمین اعتبار کند.
وی افزود: صندوق توس��عه ملی به عنوان یک موسس��ه ملی و سرباز 
نظام و دولت در برنامه های اس��تراتژیک اقتصادی که منافع ملت و نسل 

آینده را تأمین می کند، نقش موثری ایفا خواهد کرد.
ش��هیدزاده تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم در دوران تحریم رفاه مردم 

را تأمین کنیم.

نایب رئیس انجمن برنج گفت امس��ال پیش بینی می ش��ود که میزان 
تولید برنج با احتس��اب کشت رتون و دوباره نشا به 2 میلیون و 2۰۰ تا 

2 میلیون و ۳۵۰ هزارتن برسد.
علی اکبریان، نایب رئیس انجمن برنج در گفت وگو با خبرنگار صنعت، 
تجارت و کش��اورزی گروه اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت تولید برنج اظهار کرد: امس��ال پیش بینی می ش��ود که 
میزان تولید برنج با احتس��اب کش��ت رتون و دوباره نشا به 2 میلیون و 

2۰۰ تا 2 میلیون و ۳۵۰ هزارتن برسد.
وی افزود: بنابر اعالم سازمان جهاد کشاورزی استان ها، در سال جاری 
منطقه ساری اقدام به کشت دوباره نشا و رتون نکرد و در مقابل منطقه 

بابل و محمودآباد کشت زیادی در این منطقه انجام دادند.
اکبریان س��رانه مص��رف برنج به ازای هر نف��ر را ۳6کیلو اعالم کرد و 
گفت: بر این اس��اس س��االنه ۳ میلیون تن برنج در داخل مورد استفاده 
ق��رار می گیرد که با احتس��اب تولید داخل بای��د ۷۵۰ تا 8۰۰ تن برنج 

وارد کشور شود.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول در س��ال ج��اری می��زان واردات برنج با 
احتس��اب ذخیره استراتژیک نباید به بیش از یک میلیون تن برسد چرا 

که این امر ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می کند.
وی ادامه داد: با توجه به آزاد شدن صادرات نفت به هند، نگرانی هایی 
وج��ود دارد که مقامات هن��د تنها در قبال ارزش صادرات برنج به ایران 

بدهند.
نایب رئی��س انجمن برنج قیمت هر کیل��و برنج طارم بوجار در منطقه 
شمال را 1۳ تا 1۳ هزار و ۵۰۰، برنج پرمحصول 1۰ تا 1۰ هزار و ۵۰۰ 
و ندا و ش��یرودی 11 هزار تومان اعالم کرد و گفت: این درحالی اس��ت 
که هم اکنون با نرخ های باالیی در بازار تهران عرضه می شود که نظارت 
بر این امر مربوط به انجمن نیست بلکه دستگاه های مسئول باید نظارت 

کافی بر این موضوع داشته باشند.
اکبری��ان در پایان نرخ واقعی هر کیل��و برنج طارم در بازار تهران را با 
احتساب سود متعارف و هزینه های حمل و نقل 1۴ هزار و ۵۰۰ تومان 

اعالم کرد.

در میان کاالهای اساس��ی واردش��ده به ایران در س��ال جاری، ذرت 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر واردات دانه های 

روغنی نیز 22درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایس��نا، براساس تازه ترین آمار گمرک ایران، در هفت ماهه 
نخست سال جاری، 1۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تن انواع کاالهای اساسی به 

ارزش ۵میلیارد و ۳۴۳ میلیون دالر وارد کشور شده است.
ذرت، برنج، دانه های روغنی، دارو، روغن های خوراکی، گوش��ت قرمز، 
کنجاله س��ویا، جو، کود، قند و ش��کر و گندم ازجمله کاالهای اساس��ی 

هستند که طی هفت ماهه سال جاری وارد ایران شده اند.
براس��اس این گزارش، ذرت در صدر کاالهای اساس��ی واردشده قرار 
دارد که به میزان ۴میلیون و ۷66هزار تن به ارزش یک میلیارد و 118 
میلیون دالر وارد ش��ده اس��ت که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 

21درصد افزایش داشته است.
دانه ه��ای روغن��ی با حجم ی��ک میلیون و ۷88 هزار ت��ن و به ارزش 
92۴ میلیون دالر وارد کشور شده است و از نظر ارزشی نسبت به سال 

گذشته 22درصد افزایش داشته است.

این در حالی اس��ت که براساس گزارش گمرک ایران، روزانه بیش از 
۴۰۰۰ اظهار در گمرکات انجام می ش��ود و فقط توقف 2درصد از کاالها 
در گم��رک بیش از معمول اس��ت و 9۰درصد کاالهایی که وارد گمرک 

می شوند، در کمتر از سه روز ترخیص می شوند.
همچنین خدمات ش��بانه روزی و 2۴ س��اعته گمرک در شرایط ویژه 
اقتصادی به کاالهای اساس��ی در گمرکات مه��م ایران صورت می گیرد 
و رون��د ترخیص این کاالها به صورت لحظه ای به کمک س��امانه جامع 

گمرکی در مرکز پایش دفتر واردات گمرک رصد می شود.

در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان برنامه مطرح شد

گالیه حجتی از سنگ اندازی در پرداخت وام اشتغال روستایی

اکبریان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

تولید برنج به 2 میلیون و 350 هزارتن می رسد 

ذرت در صدر قرار گرفت

جزییات واردات کاالهای اساسی به ایران

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

شرایط عجیب بازار خودرو آخرین روزهای آبان ماه
 افزایش قیمت خودرو

همزمان با کاهش قیمت ارز 
اع��الم قیمت خودرو در بازار، این روزها تبدیل به دغدغه ای عمومی 
شده است. طی چند هفته گذشته اگر قیمت ارز و سکه روند افزایشی 
پیدا می کرد، نمودار کلی قیمت در بازار خودرو نیز متاثر از این اتفاق، 
صع��ودی می ش��د. از آنجا که خودرو بیش از پی��ش تبدیل به کاالیی 
سرمایه  ای شده، قیمت آن متناسب با ارز و سکه دچار نوسان می شد و 
گاهی باال می  رفت و گاهی ثبات و نزولی شدن را در پیش می  گرفت. در 
معامالت اخیر بازار خودرو، رواج زمزمه افزایش قیمت خودرو و ابهامات 
تحویل برخی از خودروها به مش��تریان باعث ش��ده تا بازار شاهد رشد 

قیمت تعدادی از خودروها باشد.
اما از ابتدای هفته و با کاهش حدود ۷۰۰ هزار تومانی قیمت س��که 
و 1۰۰۰ تومان��ی دالر، ش��اهد این اتفاق هس��تیم ک��ه نه تنها قیمت 
خودروهای داخلی با کاهش قیمت روبه رو نشد بلکه از روز شنبه تا به 
امروز نرخ  ها همچنان در بازار سیر صعودی را طی می کند. کارشناسان 
معتقد هس��تند که بازار خودروی داخلی بی توجه به بازار س��که و ارز 
تنها به قیمت  های جدید خودروس��ازان در هفته آینده چش��م دوخته 
اس��ت و به همین دلیل اس��ت که دالالن نرخ  های خ��ود را به صورت 
روزانه باال می برند. به تازگی نیز مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا )به  
عنوان تولیدکننده محصوالت رنو شامل پارس تندر و تندر9۰ و ساندرو( 
اعالم کرده قطعات موجود در انبار، کفاف پاسخ به تعهدات ایجادشده را 
نمی  دهد. مجموعه اتفاقات رخ داده در حوزه تامین قطعات محصوالت 
رنو و همچنین انتشار اخبار مربوط به توقف قریب الوقوع تولید خانواده 
تندر9۰ و ساندرو، سیگنال  هایی منفی به بازار ارسال کرده و سبب شده 
قیمت این محصوالت باال برود. همچنین وزیر صنعت در هفته گذشته 
از نهایی شدن جدول جدید قیمت خودرو خبر داد و همین امر باعث 
ایجاد انتظار تورمی در سطح بازار شد، اما به فاصله یک روز بعد روابط 
عمومی وزارت صنعت، گفته های وزیر صنعت را تکذیب کرد. از این رو 
هنوز قطعی نیس��ت که آیا قیمت های جدید خودرو طی روزهای آتی 

اعالم می شوند یا خیر؟

ضرر 5000 میلیارد تومانی ایران خودرو و 
سایپا طی 6 ماه

عض��و هی��ات علمی دانش��گاه عل��م و صنع��ت گف��ت تعلل ها و 
گفت وگوهای بی نتیجه برای واقعی س��ازی قیمت خودرو باعث شده 
که در نیمه اول امس��ال دو خودروساز اصلی بیش از ۵۰۰۰ میلیارد 

تومان ضرر کنند.
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: خودروسازی 
ایران روزهای بس��یار بدی را پشت س��ر می گذارد، چرا که اتفاقاتی 
که از ابتدای امس��ال شروع شد بس��یاری از صنایع و به طور خاص 

خودروسازی را با مشکالت عدیده ای روبه رو کرده است.
وی ادام��ه داد: چند ماه پی��ش زمانی که قیمت ارز باال رفت، تنها 
قیم��ت قطعات و م��واد اولیه وارداتی نبود ک��ه افزایش یافت، بلکه 
قیمت مواد اولیه داخلی نیز به ش��دت افزایش پی��دا کرد، بنابراین 
از اواخ��ر خردادماه قابل پیش بینی بود ک��ه اگر روند تثبیت قیمت 
خودرو ادامه دار باش��د، خودروسازان و قطعه سازان دچار زیان بسیار 
خواهند شد. در چنین شرایطی به دلیل آن که قیمت عرضه خودرو 
از س��وی خودروس��ازان به مراتب پایین تر از قیمت های واقعی بود، 
هجوم به س��مت بازار خودرو صورت گرفت و تقاضای این محصول 

به شدت افزایش یافت.
او تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل نحوه غلط قیمت گذاری  خودرو، 
این صنعت دچار وقفه خاصی ش��ده اس��ت. تعلل ه��ا و گفت وگوهای 
بی نتیجه برای واقعی س��ازی قیمت خودرو باعث شده که در نیمه اول 
امس��ال دو خودروس��از اصلی بیش از ۵۰۰۰میلیارد تومان ضرر کنند؛ 
ضمن این که پیش بینی می ش��ود تا آخر امسال بسته به میزان تولید، 
زیان خودروس��ازان به 1۰ هزار تا 2۰ هزار میلیارد تومان برس��د. عضو 
هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: این 
وضعیت بدین معنی است که قطعه سازی و خودروسازی ما عمال نابود 
خواهد شد که دقیقا هدف مدنظر آمریکا است و البته برخی از مسئوالن 
داخلی هم علی رغم دلسوز بودن، با تعلل در واقعی سازی قیمت خودرو 

به این هدف آمریکایی ها کمک می کنند.
وی ادامه داد: تصمیم گیری های نادرس��ت باعث شده که صنعت 
خودرو به سوی نابودی برود. در برنامه آمریکایی ها است که تا جایی 
که می توانند خودروسازی ما را نابود کنند و در مقابل اجازه واردات 
خ��ودرو و کاالهای لوکس به ایران را می دهند. در گذش��ته نیز این 
اتفاق افتاده بود که همزمان با تحریم صنعت خودرو، واردات خودرو 

به شدت افزایش یافت.
کاکای��ی با بیان این که در س��ال 1۳91 نیز که صنعت خودرو مورد 
تحریم واقع شد، بالفاصله واردات خودرو به کشور به شدت افزایش پیدا 
کرد، خاطرنش��ان کرد: در ح��ال حاضر نیز علی رغم ممنوعیت واردات 
خ��ودرو واردکنندگان این محصول اع��الم کرده اند که می توانند بدون 
انتقال ارز، خ��ودرو وارد کنند. این موضوع دو معنی دارد؛ اگر مقداری 
ارز وج��ود دارد که می توان با آن  واردات انجام داد، چه لزومی دارد در 
شرایطی که نیاز به ارز برای کشور جدی است، افرادی آن  را در خارج 
از کشور گرو نگه دارند. همچنین اگر فرضا قرار است این واردات بدون 
منابع داخلی انجام شود، آن هم بیانگر وابستگی بیشتر به طرف خارجی 
اس��ت که نتیجه آن از بین رفتن صنعت تولید خودرو در داخل است. 
مجموعه این رفتارها از نظر من در راس��تای نابودی تولید ملی و قطعا 

هم راستا با برنامه های آمریکا است.
این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان این که پیش از بحران اخیر 
ارزی صنای��ع و واحدهای تولی��دی به صورت اعتب��اری مواد اولیه 
داخل��ی و وارداتی خود را خری��داری می کردند، اظهار کرد: در حال 
حاضر به دلیل شرایط بین المللی و داخلی، تولیدکنندگان مجبورند 
پ��ول را نقد بپردازد و و ب��ا تاخیر کاالهای خ��ود را تحویل بگیرند 
که خود این موضوع هزینه های مالی س��نگینی به خودروس��ازان و 
قطعه سازان وارد می کند و باعث افزایش میزان خسارت و زیان دهی 

خودروسازان و در نهایت قطعه سازان شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: این روند اگر ادامه دار باش��د باعث می شود 
مجموعه قطعه سازی خیلی زودتر از خودروسازان نابود شود، چرا که 
رقم اعالم  ش��ده از بدهی خودروسازان به قطعه سازان بسیار سنگین 

است و باید اقدامی اساسی و سریع برای آن انجام شود.

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرو با بیان اینکه 
قطعه س��ازان چهار ماه پشت درهای بسته س��امانه نیما برای تامین ارز 
مانده ان��د، گف��ت دالالن وارد عرص��ه تامین مواد اولی��ه صنعت خودرو 

شده اند.
به گزارش مهر، بازار خودرو این روزها مصرف کنندگان را با سردرگمی 
و مش��کالت بسیاری مواجه کرده اس��ت. تنها مردم نیستند که در این 
ب��ازار، ب��ا وضعیت نابس��امانی مواجه هس��تند، بلکه خودروس��ازان نیز 
می گوین��د که در تولید، ب��ا کمبود قطعه مواجه هس��تند و علت اصلی 
خودروهای��ی که در انبار خودروس��ازان مانده و به مش��تریان اختصاص 
نمی یابد، این است که برخی از این خودروها، قطعه ندارند، در حالی که 
قطعه س��ازان هم که تمام تالش خود را تا پی��ش از آغاز تحریم ها برای 
تامین قطعات خودرو در یکس��ال پی��ش رو کرده بودند، اکنون به دلیل 
برخی تصمیمات غلط و سیاس��تگذاری های اشتباه دولت، با عدم تولید 
به موقع و ترخیص مواد اولیه و ملزومات خود از گمرک مواجه شده اند.
همه اینها دس��ت به دس��ت هم داده تا اکنون صنعت خودروی ایران 
با مضایق متعددی مواجه باش��د که ش��اید ماموریت س��نگینی را پیش 
روی مع��اون تازه نفس امور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار 
می دهد چرا که سیاس��تگذاری ها می تواند شرایط را برای تولید سهل تر 

یا سخت تر کند. 
صنع��ت قطعه در ای��ران به دلیل اینکه پایه صنعت خودرو به ش��مار 
م��ی رود می تواند با رفع مش��کالت، به صنعت خودرو ه��م جان تازه ای 
بخش��د و ب��ه تبع آن، مصرف کنندگان نیز با س��ختی کمت��ری در بازار 
فعلی خودرو مواجه باش��ند. مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات 
و مجموعه های خودرو در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکالتی 
که هم اکنون پیش روی صنعت خودروی ایران و قطعه سازان قرار دارد، 
گفت: مش��کالت صنعت خودرو و ب��ه تبع آن قطعه س��ازان، به صورت 

مشترک مرتبط با تامین مواد اولیه مورد نیاز با منشأ داخلی یا خارجی 
است، چراکه در مورد مواد اولیه داخلی، قیمت ها دو تا سه برابر افزایش 
یافته و برخی از عرضه کنن��دگان، عمال در بازار این مواد اولیه را عرضه 

نمی کنند؛ پس دالل ها وارد عمل شدند و قیمت ها را افزایش داده اند.
وی افزود: از سوی دیگر، تهیه کاال از بورس کاال نیز بسیار با سختی 
صورت گرفته و مشکل است؛ به نحوی که نقدینگی قطعه سازان کفایت 
این افزایش قیمت را نمی دهد و قطعه س��ازان نمی تواند چند برابر قبل، 
قیم��ت مواد اولیه را بپردازند؛ پس روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با 
کندی صورت می گیرد. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش 
قیم��ت ارز و ترخیص از گمرکات که مش��مول پرداخ��ت مابه التفاوت 
ش��ده است، با س��ختی برای قطعه سازان تامین می ش��ود؛ ضمن اینکه 
تخصیص ارز در سامانه نیما و سنا بسیار به سختی انجام گرفته و مدت 
زمان طوالنی از قطعه س��ازان می گی��رد، به نحوی که گاهی اوقات، یک 
قطعه س��از تا چهار ماه در نوب��ت تخصیص ارز می ماند؛ پس تمامی این 
مش��کالت دست به دست هم داده و کار را برای خودروساز و قطعه ساز 
س��خت می کند و این طور اس��ت که آمار تولید خ��ودرو و قطعه رو به 

کاهش است.
بیگلو ش��رایط اس��تفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات را نیز با 
سختی های بس��یار مواجه دانس��ت و ادامه داد: هم اکنون واردات بدون 
انتق��ال ارز امکان پذیر نیس��ت؛ پس بس��یاری از تولیدکنندگان، مجبور 
هس��تند که نه تنها ارز را با قیمت باالتری تهی��ه کنند، بلکه مخاطرات 
واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محس��وب می شود، 
بپذیرند. مش��کل دوم این است که فرآیند دریافت ارز از سامانه نیما نیز 
برای واردات بس��یار زمان بر اس��ت و همانطور که اش��اره کردم، حتی تا 

۴چهار ماه هم قطعه سازان در نوبت ارز معطل می مانند.
وی اظهار داش��ت: نکته حائز اهمیت این اس��ت که اگر حتی فرض بر 

این باش��د که قطعه س��از و خودروساز با ارز باالتر از نرخ نیما، مواد اولیه 
خ��ود را تهیه کنند، با قیمت های کنونی، ف��روش قطعه و خودرو برای 
آنها با زیان کامل همراه است؛ چراکه مواد اولیه آنها سه برابر شده، ولی 
قیمت خودرو و قطعه بر مبنای همان سال 9۵ و 96 است؛ پس بسیاری 
از قطعه س��ازان با شرایط کنونی امکان تولید ندارند؛ چراکه قطعه ای که 
تولید می کنند با ۷۰درصد زیان برای قطعه ساز، تولید شده است؛ پس تا 

مشکل قیمت حل نشود، تولید کماکان رو به کاهش می رود. 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ادامه داد: قیمت 
مواد اولیه تولید قطعه در کشور به صورت میانگین 2.۵ برابر شده است؛ 
البته در ظاهر عرضه در بورس به صورت قطر ه چکانی صورت نمی گیرد، 
ول��ی موارد و موانعی که وجود دارد. گاهی گفته می ش��ود که باید برای 
خرید ال س��ی گشایش ش��ود، گاهی اوقات بورس کاال س��امانه هایی را 
تعری��ف می کند که همه باید در آن س��امانه ها وارد ش��وند، بعد مجدد 
س��امانه را لغو می کنند و دوباره ال سی طلب می کنند یا اینکه فروشنده 
تقاضای فروش نقدی می کند و بنابراین فضا همچنان برای قطعه سازان 

مبهم است.
وی به برگزاری جلس��ه ای در هفته گذشته با حضور قطعه سازان خبر 
داد و گفت: تعداد زیادی از قطعه سازان گردهم جمع آمده و راهکارهایی 
را ارائه داده اند که قدم اولیه و آخرین تصمیم آنها بر این است که باید به 
سمت پیگیری آزادسازی قیمت در صنعت خودرو پیش برویم؛ چراکه تا 
زمانی که قیمت به صورت دس��توری تعیین می شود، متعاقبا خودروساز 
نیز باید قطعه خود را به صورت دس��توری بفروش��د و همین امر ضرر و 
زی��ان را در این صنعت ادامه داده و کار قطعه س��ازان را متوقف کرده و 
صنعت خودرو و مصرف کنندگان را با مشکالتی نظیر آنچه که امروز رخ 
داده و خودروس��از از نبود قطعه برای تکمیل خودرو و ایفای تعهداتش 

حرف می زند، مواجه خواهند بود.

ورود دالالن به تامین مواد اولیه

قطعه سازان پشت در بسته سامانه نیما 

سرنوش��ت تولی��د خودروهایی ک��ه از ابت��دای دی ماه س��ال جاری 
نمی توانند اس��تانداردهای هش��تاد وپنج  گانه خودروی��ی را پاس کنند، 
مهمترین چالش��ی اس��ت که صنعت خودرو در حوزه اس��تاندارد با آن 

روبه رو خواهد بود.
به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد 
ایران از افزایش تعداد اس��تانداردهای خودرویی از ۵۵ به 8۵ مورد خبر 
داد و اع��الم کرد که براس��اس تفاهم نامه ای بین این س��ازمان و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت 
مطرح ش��ده است؛ موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاست گذاری 
خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی 

استاندارد، خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار قرار گرفت.
براساس زمان بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته 
61 مورد اس��تاندارد خودرویی اجرایی می ش��د و پ��س از آن تا ابتدای 
تیرم��اه س��ال 1۳9۷ دو مورد به 61 اس��تاندارد قبلی اضافه ش��د و در 
نهایت با اضافه ش��دن 22 مورد اس��تاندارد خودروی��ی دیگر تا دی ماه 
س��ال 1۳9۷، تعداد اس��تانداردهای اجباری خودروهای سواری به 8۵ 

مورد افزایش می یابد.
طبق قانون، هر اس��تانداردی که تدوین و اعالم می ش��ود برای اجرای 
آن بای��د مهلت زمان مش��خصی ب��ه واحد تولیدی مربوطه داده ش��ود، 
قانون گذار اعالم کرده این فرصت زمانی نباید کمتر از س��ه ماه باش��د و 
تنها مربوط به صنعت خودروس��ازی هم نیست چرا که باید تولیدکننده 
این فرصت را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته باشد و با توجه 
به این که صنعت خودروس��ازی به دلیل پیچیدگی نیازمند مهلت زمانی 
بیشتری اس��ت، بنابراین فرصت ارائه شده توسط شورای سیاست گذاری 
خودرو تا ابتدای دی ماه سال 1۳9۷ و در سه مرحله زمانی تعیین شد.

فرآیند بررسی استانداردها چقدر طول می کشد؟
نیره پیروزبخت - رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران - به تازگی در 
مورد اجرای اس��تانداردهای هش��تاد وپنج  گانه و اینک��ه چه زمانی تولید 
خودروهای فاقد این اس��تانداردها متوقف می ش��ود، اعالم کرد که آغاز 
این طرح از دی ماه س��ال جاری کلید می خورد و پس از آغاز طرح، به 
مدت یکس��ال باید کار ارزیابی خودروها توس��ط سازمان ملی استاندارد 
ایران انجام ش��ود و اگر طی این ارزیابی ها مش��خص ش��د خودرویی از 
اس��تانداردهای هشتاد وپنج  گانه تعیین ش��ده برخوردار نیست، آن گاه با 

توقف تولید روبه رو می شود.
وی همچنی��ن چندی پیش در پاس��خ به ایس��نا، با اش��اره به این که 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به دنبال این بود که تاریخ یکم دی ماه 
س��ال جاری به یکم دی ماه س��ال 1۳98 موکول ش��ود و در این رابطه 
اخت��الف مفهومی بین این وزارتخانه و س��ازمان ملی اس��تاندارد وجود 

داش��ت که در نهایت قرار ش��د از ابتدای دی ماه س��ال جاری بررسی و 
نظارت توس��ط سازمان ملی اس��تاندارد آغاز ش��ود و اگر خودروسازان 
نتوانن��د اس��تانداردهای اعالم ش��ده را پاس کنند با توق��ف خط تولید 

روبه رو می شوند.
وی ادام��ه داد: وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تص��ور کرده بود که 
س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران از ابتدای دی ماه س��ال 1۳98 بازرسی 
و نظ��ارت بر رعایت اس��تانداردهای هش��تاد وپنج  گانه خودرویی را آغاز 
می کند و به همین دلیل نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک 
س��ال به تعویق بیفتد. گفتنی است پس از ش��روع تاریخ مذکور ممکن 
است فرآیند بررسی و نظارت به طول بینجامد و حتی یک خودرو حدود 
1.۵ س��ال بعد با توقف خط تولید روبه رو ش��ود، اما موضوع قطعی این 
اس��ت که از ابتدای دی ماه سال جاری کنترل و بازرسی توسط سازمان 
ملی استاندارد در مورد رعایت استانداردهای هشتاد وپنج  گانه خودرویی 

آغاز می شود.
با چه خودروهایی مدارا خواهد شد؟

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرده بود با توجه به شرایط 
پیش روی صنعت خودروس��ازی در صورت حص��ول اطمینان از رعایت 
استانداردهای هش��تاد وپنج  گانه خودرویی توسط خودروساز، این امکان 
وجود دارد که در مورد برخی اس��تانداردها که رعایت ایمنی آن ها ساده 

نیست، به مدت یکسال فرصت زمانی داده شود.
وی در پاس��خ به این که با ش��رایط خاصی که صنعت خودرو در سال 
جاری با آن روبه رو ش��ده و پیش بینی  وضعی��ت این صنعت با توجه به 
تحریم های پیش رو، آیا از سازمان استاندارد درخواستی به منظور مدارا 
با خودروسازان برای رعایت اس��تانداردهای  هشتاد وپنج  گانه خودرویی 
ش��ده اس��ت یا خیر؟ بیان کرد که هنوز چنین مسئله ای از سوی هیچ 
بخش��ی به ما اعالم نش��ده اس��ت اما س��ازمان اس��تاندارد نیز جزئی از 
مجموعه دس��تگاه های کشور است و می دانیم که تحریم قطعات خودرو 
جزو تحریم های اولیه است و به تبع آن برای صنعت خودروسازی کشور 

مشکالتی را ایجاد می کند.
پیروزبخت خاطرنش��ان کرد موضوعی که به آن تاکید داریم این است 
که علی رغم وجود مس��ائل و مش��کالت پیش رو، صنعت خودروس��ازی 
نباید کیفیت خودرو را کاهش دهد و صحبتی نیز با س��ازمان استاندارد 

مبنی بر این که از مواضع خود کوتاه بیاید، نشده است.
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران با بیان این که این س��ازمان نیز 
خود را با ش��رایط روز کش��ور منطب��ق می کند، تاکید کرد به ش��رطی 
که خودروس��ازان تمام تالش خ��ود را انجام دهند و به س��مت رعایت 
استانداردهای هشتاد وپنج  گانه خودرویی گام بردارند، درخصوص رعایت 
برخی اس��تانداردها که رعایت ایمنی آنها س��اده نیست می توان تا یک 

سال به آنها فرصت داد.
پیروزبخت با بیان این که از تاریخ یکم دی ماه س��ال جاری س��ازمان 
مل��ی اس��تاندارد فعالیت خ��ود را به منظور بازرس��ی اس��تانداردهای  
هش��تاد وپنج  گانه  خودروی��ی آغاز می کند، اظهار کرد که ممکن اس��ت 
بازرس��ی برخی اس��تانداردها تا ابتدای دی ماه سال 1۳98 نیز به طول 
بینجامد و اگر مطمئن ش��ویم خودروی��ی می تواند در طول مدت زمان 
بیش��تری اس��تانداردهای مربوطه را رعایت کند، قطع��ا این فرصت در 

اختیار آن ها قرار می گیرد.
ب��ه گفت��ه وی، درخص��وص رعایت اس��تانداردهای شصت و س��ه گانه 
خودرویی که از ابتدای تیرماه سال جاری نیز اجرایی شد، یک مورد بود 
که اعالم ش��د که می تواند تا ابتدای دی ماه س��ال جاری استانداردهای 
مربوطه را رعایت کند و این مس��ئله با اخذ تعهد مورد قبول س��ازمان 
اس��تاندارد واقع ش��د و در زمان مقتضی قطعا کنترل الزم در ارتباط با 

آن صورت می پذیرد.
صراحت سازمان استاندارد در اجرای استانداردهای هشتاد وپنج  گانه

 رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران همچنی��ن درخصوص آخرین 
موضع این س��ازمان در ارتباط با تعدیل یا حذف برخی اس��تانداردهای 
هش��تاد وپنج  گانه خودرویی بیان ک��رد که هیچ یک از اس��تانداردهای 
هش��تاد وپنج  گانه خودرویی حذف نخواهد شد، اما ممکن است در مورد 
رعایت برخی استاندارد زمان مورد نظر تمدید شده و جهت اجرا توسط 

خودروساز افزایش یابد.
پیروزبخت با اش��اره به این که همه قطعات خودرو مشمول استاندارد 
اجب��اری نیس��تند، اعالم کرد که طبق مصوبه ش��ورای سیاس��تگذاری 
خودرو، خودروسازان مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند 

و هیچ یک از استانداردهای هشتاد وپنج  گانه خودرو حذف نمی شود.
وی همچنین با اش��اره به جلسه شورای سیاست گذاری خودرو، تاکید 
کرد که خودروس��ازان مسئول بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند 
و باید قطعاتی که مورد اس��تفاده قرار می دهند، اس��تاندارد باش��د. این 
قطعات ش��امل آنهایی اس��ت که داخلی بوده و عالمت استاندارد دارند 
و نی��ز قطعاتی اس��ت که وارداتی بوده و از عالمت اس��تاندارد برخوردار 

نیستند.
وی صحبت هایش را اینگونه ادامه داد که براساس استانداردهای تایید 
نوع، کل خودرو م��ورد ارزیابی قرار می گیرد اما این که تک تک قطعات 
توس��ط سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده باشد، این گونه نیست و اگر 
خودروس��ازان شکایتی در خصوص برخی قطعات دارند، می توانند آن  را 
به س��ازمان ملی استاندارد اعالم کنند و هیچ مشکلی در زمینه بررسی 
در این راستا وجود ندارد. در نهایت آنچه باید به آن تاکید کرد این است 

که خودروساز مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو است.

با آغاز فاز 3 استانداردهای  هشتاد وپنج  گانه خودرویی

از ابتدای دی ماه چه اتفاقی برای خودروها رخ می دهد؟
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کسب و کارامـروز8

در س��ال های اخیر فضای کس��ب و کار به گون��ه ای پیش رفته که 
ش��رکت ها از ه��ر روش��ی ب��رای افزای��ش 
درآمد و البته گس��ترش برند خود استفاده 
می کنند که خبر تأسیس نخستین فروشگاه 

فیس بوک هم از همین دسته است.
به گ��زارش دیجیات��و، البت��ه فیس بوک 
ب��ه ص��ورت مس��تقل اق��دام به تأس��یس 
فروش��گاه نکرده و در واقع بخشی از فضای 
فروشگاه های زنجیره ای میسیز در شهرهایی 
سان فرانسیسکو،  لس آنجلس،  آتالنتا،  مانند 
س��یاتل، پیتزبورگ و نیویورک را در اختیار 
خواهد گرفت تا محصوالت کسب و کارهای 

کوچک را در آن عرضه کند.
کمپانی فیس ب��وک در واقع تصمیم دارد 

با اس��تفاده از طرح »فروشگاه در فروشگاه« میسیز، بیش از 1۰۰برند 
دیجیتالی که در ش��بکه های اجتماعی فیس بوک و اینستاگرام فعالیت 

می کنند را به طور مستقیم در اختیار مشتریان قرار دهد.

به گفته مقامات ش��رکت، ه��دف از راه اندازی فروش��گاه فیس بوک 
کمک به کس��ب و کاره��ای کوچک برای 
ارائ��ه محصوالت خود ب��ه صورت فیزیکی 
است؛ کاری که شاید بدون کمک خارجی 
برای ش��ان ممکن نباش��د. فروش��گاه های 
فیس بوک که فعاًل ت��ا پایان فوریه 2۰19 
فع��ال خواهن��د ب��ود، محص��والت را در 
بازار میس��یز عرض��ه ک��رده و هزینه های 
جانب��ی ط��رح را برعه��ده می گیرن��د. در 
ضمن دکوراس��یون فروشگاه هم به عهده 
فیس ب��وک ب��وده و برخ��ی محص��والت 
در قاب های��ی مانن��د پس��ت فیس بوک با 

دکمه های الیک و کامنت قرار می گیرند.
جال��ب اس��ت بدانید که فض��ای تحت 
اختیار فیس بوک در فروش��گاه های میسیز در نقاط مناسب و مساحت 
قابل توجه بوده و هر نوع محصولی از س��س برگر تا البس��ه را عرضه 

می کند. 

با برگزاری رویداد کارآفرینی س��لول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
توس��ط س��تاد توس��عه علوم و فناوری های س��لول های بنیادی معاونت 
علمی، ورود کارآفرینان به این عرصه تس��هیل می شود.  به گزارش مرکز 

ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، سروش شکرچیان 
دبی��ر اجرای��ی س��ومین روی��داد کارآفرینی 
سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی گفت: 
این رویداد با س��خنرانی های کلیدی توس��ط 
مدی��ران و کارآفرینان موفق همراه اس��ت. از 
جمله موضوعات این سخنرانی ها می توان به 
س��خنرانی در »نحوه ایده پردازی«، »ضرورت 
ب��وم کس��ب و کار و نح��وه تکمی��ل آن« و 
»روش های تأمین مالی اس��تارتاپ ها« اشاره 
کرد. در ادامه شکرچیان افزود: پس از معرفی 
ایده ها و رأی دهی توس��ط شرکت کنندگان، 
تیم سازی انجام می گیرد، سپس کار تیمی با 

همراهی منتورها حرفه ای جهت پرورش ایده ها آغاز می شود. پس از اتمام 
سه روز کار تیمی، ارائه نهایی در حضور داوران رویداد صورت می گیرد. در 
نهایت به سه تیم اول برگزیده به ترتیب، جوایز نقدی به ارزش پنج، سه و 

دو میلیون تومان اختصاص می یابد. دبیر اجرایی سومین رویداد کارآفرینی 
س��لول های بنیادی و پزشکی بازس��اختی از حضور پنل سرمایه گذار در 
ای��ن رویداد خبر داد و افزود: پس از ارائه نهایی ایده ها توس��ط تیم ها، در 
صورت تمایل و پذیرش ایده ها توس��ط پنل 
س��رمایه گذار، تفاهم نام��ه عدم افش��ا میان 
ایده پرداز و پنل سرمایه گذار، منعقد می شود. 
شکرچیان همچنین از برگزاری پیش رویداد 
مجازی در این رابطه خبر داد که از هم اکنون 
در ش��بکه های مجازی برنامه قابل دسترس 
اس��ت. در این پیش روی��داد، مخاطبین با 
نح��وه »ایده پردازی« و رون��د کلی »رویداد 
س��ه روزه« آشنا می شوند. س��ومین رویداد 
کارآفرینی س��لول های بنیادی و پزش��کی 
بازس��اختی به همت ستاد توس��عه علوم و 
فناوری ه��ای س��لول های بنی��ادی معاونت 
علمی و با همکاری مرکز مپسا، در تاریخ ۴ 
تا 6 آذرماه در تهران برگزار می ش��ود. کادر اجرایی رویداد نیز تعدادی از 
دانش��جویان پویا و عالقه مند به این حوزه اس��ت که برنامه ریزی و اجرای 

پیش رویداد مجازی و رویداد سه روزه را به طور کامل انجام می دهند.

نخستین فروشگاه فیس بوک از انواع پوشاک تا سس برگر را به 
مشتریان می فروشد

تسهیل ورود کارآفرینان به حوزه سلول های بنیادی 

این سوال برای بسیاری از کارآفرینان جوان که در مراحل شروع استارتاپ خودشان 
هستند، مبهم است. »آستین لوسون« کارآفرین موفقی که سابقه  خوبی در راه اندازی 
کس��ب و کار و مربی گری فنی کس��ب و کار دارد، دراین باره می گوید:من س��ال های 
شکس��ت خود را به یاد می آورم؛ سال های دردناکی که هر شب با گریه می خوابیدم. 
چگونه می توانم آن س��ال ها را فراموش کنم؟ وقتی شروع به کار کردم مثل بسیاری 
از افراد رویای راه اندازی کسب و کاری آنالین با درآمد میلیونی را داشتم. چه کسی 
هست که بتواند از چنین رویایی دست بکشد؟! امروز حقیقتی را در مورد استارتاپ 
ناب بیان می کنم که هیچ زمان دیگر کسی آن را نخواهد گفت. من قول می دهم به 
ش��ما کمک کنم. چون  1۰ س��ال پیش، خودم آرزو داشتم کسی در این باره با من 
صحبت می کرد. می توانم بگویم که استارتاپ ناب برای افرادی طراحی شده است که 
پول ندارند، چون خودم یکی از آن ها بودم. ش��ما به دلیل نداش��تن سرمایه، از وضع 
بدی شروع می کنید. پس الزم است کاری فوق العاده انجام دهید. وقتی برای اولین بار 
سفر کارآفرینی ام را شروع کردم، توانایی پرداخت قبض هایم را هم نداشتم. با توجه به 
وضعیت مالی نامناسبم، ناخودآگاه به سمت مدل های استارتاپ ناب جذب شدم. دلیل 

این انتخاب، نبوغ نبود؛ من چاره  ای نداشتم. این تنها راه رشد من بود.
این کتاب های پرفروش را به خاطر دارید؟ 

1. کتاب استارتاپ ناب )اریک رایز(
2. استارتاپ صد میلیون دالری )گریس گیلبو(

۳. میلیونر لپ تاپ )مارک آناستازی( و...
من این کتاب ها را مطالعه کردم و سعی کردم از آنها به عنوان راهنما استفاده کنم، 
اما صادقانه بگویم، هیچ پولی برای س��رمایه گذاری نداشتم و باید همه چیز را خودم 

انجام می دادم. منظورم از همه چیز به معنای واقعی »همه چیز« است.
طراحی گرافیک، طراحی وب، بهینه سازی موتورهای جست وجو، بازاریابی آنالین 
و بسیاری از مهارت های مفید دیگر را که امروز همچنان از آن ها استفاده می کنم را 
آموخت��م. هیچ کدام از این کتاب ه��ا این مهارت ها را در من به وجود نیاوردند. حتی 
به من یاد ندادند که چه چیزهایی برای سرمایه گذاری تجاری نیاز دارم، اما انگیزه ی 
بیرون رفتن، تالش کردن و یاد گرفتن را در من ایجاد کردند. باور دارم که با داشتن 
ایده و تخصص صحیح، موفقیت اس��تارتاپ ناب امکان پذیر خواهد بود. حاال بگذارید 
در مورد س��ال 2۰19 صحبت کنیم. آیا اس��تارتاپ ناب چیزی اس��ت که بتواند در 
آینده راه اندازی ش��ود؟ بازار آنالین کنونی نس��بت به 1۰س��ال پیش بسیار متفاوت 
است و مهم تر اینکه در سال 2۰19 نیز بسیار متفاوت تر از االن خواهد بود. امروزه ما 
تکنولوژی های شگفت انگیز بسیاری در اختیار داریم. طراحی لوگوی مناسب، طراحی 
وب س��ایت و تنظیم پروفایل های رس��انه های اجتماعی، وظایفی ا ست که هر کسی 
می تواند انجام دهد. اگر شما بعضی از این کارها را هیچ وقت انجام ندادید، باید کمی 
وقت صرف کنید، اما خوش��بختانه امروزه دسترس��ی به منابع آموزشی و ویدئوهای 

آموزشی بسیار آسان است و شما می توانید از این مزایا به نفع خود استفاده کنید.
مشکل پیش روی کسب و کارها در سال 2۰19 چیست؟

یک اصل در مورد کس��ب و کارها این اس��ت که در هر دوره  زمانی باید بتوانند به 
موفقیت برسند. این موفقیت به مشتریان وابسته است و جذب مشتری هر روز مشکل  

و مشکل تر می شود، اما چرا؟
1.گ��وگل الگوریتم های پویایی دارد: در س��ال های گذش��ته کس��ب و کار جدید 
می توانس��ت در عرض چند هفته باال بیاید و برای واژگان کلیدی رتبه بگیرد، اما در 
حال حاضر چندین ماه یا سال زمان الزم است تا کلمات کلیدی باکیفیت رتبه بگیرند. 
امروزه گوگل هزاران عامل را برای تعیین این که چه کسی باید در رتبه بندی گوگل 
قرار بگیرد، مدنظر قرار می دهد. به عنوان کسب وکار جدید، احتمال بسیار زیادی وجود 

دارد که وب سایت شما با بسیاری از این نیازها مطابقت نداشته باشد.
در اینجا فهرستی از عواملی که گوگل برای رتبه بندی، در نظر می گیرد را معرفی 

می کنیم:
1.عمر دامنه: گوگل به صورت پیش فرض به دامنه های قدیمی تر، بیش��تر اعتماد 

می کند. در نتیجه می توانید دامنه  قدیمی تر خریداری کنید.
2.قدرت دامنه: می توانید این قدرت را از طریق بک لینک از سایت های باکیفیت و 
معتبر به دست آورید، اما مساله اینجاست که بسیاری از سایت های معتبر به راحتی به 
کس��ب و کارهای نوپا و بی تجربه لینک نمی دهند، مگر این که کار شما واقعاً مبتکرانه 

باشد. آیا به اندازه کافی  شما مبتکر و پیشگام هستید؟
۳. کیفیت وب س��ایت، عملکرد روی تلفن همراه و رابط کاربری: احتماال به عنوان 
اس��تارتاپ ناب، خودتان وب س��ایت تان را طراحی می کنید، ولی آیا به نظرتان دانش 
طراحی سایت تان آنقدر کافی هست که مطمئن شوید سایت طراحی شده، با الزامات 

پایه مطابقت دارد؟
این درست است که فقط بهترین ها در گوگل، رتبه بندی می شوند، اما چالش اصلی 
این است که گوگل قصد دارد در سال 2۰19 تجربه مشتریان را بهبود ببخشد، از این 

رو الزامات دشوارتری پیش روی وب سایت ها قرار خواهد گرفت.
الگوریتم گوگل دلیل اصلی بازاریابی در رس��انه های اجتماعی اس��ت. با این وجود 
الگوریتم گوگل به س��ایت های نوپا نیز فرصت قرار گرفتن در صفحه اول را می دهد. 
قرار گرفتن در صفحه  اول گوگل یک انتخاب نیست؛ بلکه الزام است. چون راهکاری 

بهتر از این راه برای جذب طبیعی مشتریان به سایت وجود ندارد.
2. رسانه های اجتماعی: مدت زیادی نیست که فیس بوک دامنه دسترسی را که به 
کسب و کارها اجازه می دهد از صفحات شان دنبال کننده بگیرند، کاهش داده است. 
یعنی صفحه کسب و کاری با یک میلیون  دنبال کننده در فیس بوک، برای هر پست 
خاصش، تنها به دو تا س��ه درصد از دنبال کنندگان خود دسترس��ی دارد. این نکته 
قابل تاملی است! صفحه ا ی با میلیون ها دنبال کننده باید برای دستیابی به فالوورهای 
موجودش، تبلیغ کند! اینک فیس بوک، اینستاگرام را در دست گرفته است و همین 
اتفاق ممکن اس��ت برای این پلتفرم نیز رخ دهد. نکته اینجاست که برقراری ارتباط 
با دنبال کنندگان موجود هم برای کس��ب و کارها به اندازه  کافی دش��وار است. حاال 
فکر می کنید س��اخت محصول کامال جدید چقدر دشوار است؟ من فقط می خواهم 
بگویم بدون تبلیغات، تقریباً غیر ممکن است و این سومین گزینه  ما برای ارتباط با 

مشتریان است.
۳.تبلیغ��ات: اول این که صرفا تخصیص مقدار زیادی پول برای تبلیغات در مغایرت 
با ارزش های اس��تارتاپ ناب اس��ت، اما هر روزه تعداد کسب و کارهای آنالین بیشتر 
می ش��ود. به این معنا که افراد بیش��تری از طریق پلتفرم های فیس بوک، اینستاگرام، 
سایر رسانه های اجتماعی و موتورهای جست وجو نظیر گوگل، یاهو و بینگ به تبلیغات 
می پردازند، در نتیجه رقابت افزایش یافته اس��ت و افزایش هزینه  تبلیغات را به دنبال 
دارد. قیمت  تبلیغات هم اکنون نیز باالست و قرار است در سال های آتی باز هم افزایش 
یابد. احتماال مواردی که گفت��م تا اندازه ای نگران تان می کند، اما این ها واقعیت هایی 
است که کارآفرینان امروزی با آن ها مواجه هستند. حاال زمان پاسخ به سوال اول است.

آیا راه اندازی استارتاپ ناب بدون سرمایه در سال 2۰19 امکان پذیر است؟
پاس��خ مطمئناً مثبت است. شاید فکر کنید که این پاسخ با هر چیزی که تا حاال 
گفتم، مغایرت دارد. اما به پیشنهادم توجه کنید: وقت آن رسیده است که کتاب ها، 
اس��تراتژی ها و تکنیک های قدیمی را دور بیندازیم، چون دیگر کارس��از نیستند. از 
خواندن کتاب های قدیمی و جست وجو برای یافتن افرادی که به شما الگوهای گام به 
گام ثروتمند شدن را بیاموزند، دست بکشید. چنین چیزی اصال وجود ندارد! از خانه 
بیرون بروید، خالق باش��ید، کاری پیشگامانه انجام دهید و از همه مهم تر با خودتان 
صادق باش��ید. س��ال 2۰19 زمان فکر کردن خارج از چارچوب هاست. چیزهایی را 
امتحان کنید که قباًل امتحان نش��دند. کسی نمی داند شاید شما قرار است، صاحب 
کسب و کار بزرگ بعدی باشید. هرگز اجازه ندهید کسی به شما بگوید »نمی توانید« 
این کار را انجام دهید، چون می توانید و باید چگونگی آن را متوجه شوید. به یاد داشته 
باشید، اگر این کار آسانی بود، هر کسی می توانست آن را انجام دهد. پس رو به جلو 
 medium/modirinfo :حرکت کنید و باور کنید که می توانید عالی باشید.   منبع

سـهام اپل روز دوشـنبه کاهشـی نسـبی را تجربه کرده و سـهم آیفون از بازار فروش گوشی های 
هوشـمند نیز بیشـتر از 5درصد کاهش یافته است. نتیجه این اتفاقات پایین آمدن ارزش این کمپانی 

به زیر یک تریلیون دالر است که پیش از این در تابستان به آن رسیده بود.
براسـاس گـزارش تحلیلگران یکی از دالیـل اصلی این اتفاق کاهش فروش آیفون نسـبت به زمان 
مشـابه در سـال گذشته است. بعد از آن که تک سهام اپل در بازار با قیمت 232 دالر معامله می شد و 
ارزش این کمپانی به 1.16 تریلیون دالر رسـیده بود، اپل نزدیک به 190 میلیارد دالر از ارزش خود را 

تنها طی مدت زمان 5 هفته از دست داده است.
بـه گزارش دیجیاتو، برای آنکه بزرگی عدد 190میلیارد دالر را درک کنید جالب اسـت بدانید که از 
زمان تاسیس این کمپانی در سال 1980، نزدیک به 30 سال طول کشید تا ارزش سهام آن به رقم 190 

میلیارد دالری برسد که آن  را در 5هفته از دست داده است.
 XR همچنیـن و همان طور که پیش از این هم گفته بودیم، فروش آیفون کم قیمت تر اپل یعنی مدل
با قیمت 749 دالری در حد انتظارات این کمپانی نبوده و حتی این اسـتقبال کم باعث شـده بعضی از 

خط های تولید آیفون XR تعطیل شوند.
البته اپل تنها کمپانی بزرگی نیسـت که بخشی از سـهام خود را از دست داده و برندهایی همچون 

فیس بوک، نت فلیکس، گوگل و آمازون هم در حال تجربه چنین شرایطی هستند.
یکی از دالیل اصلی کاهش سهام اپل و کاهش درآمد بخش موبایل برندهایی همچون سامسونگ به 
رکود فعلی بازار جهانی موبایل برمی گردد. بسیاری اعتقاد دارند که تکنولوژی های جدید به کار رفته 
در گوشـی هایی که اخیرا به بازار عرضه شـده اند، آنقدر جذاب نیستند که کاربران عالقه ای به هزینه 

کردن و خریدن یک گوشی جدید داشته باشند.
 

آیا راه اندازی استارتاپ ناب بدون سرمایه امکان پذیر است؟

اپل ارزش سهامی را که طی 
۳۰ سال به دست آورده بود 

در چند هفته از دست داد دریچــه

پرویز کرمی، مش��اور رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت به منظور بهره مندی افراد 
تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان از طرح »صدف«، هزینه ثبت نام برای این افراد به 
صورت حداقلی و با 9۰درصد تخفیف در نظر گرفته ش��ده است. به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، پرویز کرمی، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان، از 
اجرای طرح توانمندسازی شغلی دانشجویان و فارغ التحصیالن )صدف( با حمایت 
ویژه معاونت علمی و فناوری و مشارکت دانشگاهای برتر کشور توسط شبکه نوآوری 
تهران خبر داد.   وی افزود: این طرح با هدف توانمندسازی و کمک به دانشجویان و 
فارغ التحصیالن برای ورود به بازار کار مرتبط و شرکت های دانش بنیان و فعالیت در 
زیست بوم نوآوری و فناوری کشور به همت شبکه نوآوری تهران معاونت علمی و با 

مشارکت دانشگاه های برتر کشور، آذرماه سال جاری اجرا خواهد شد.

تخفیف 90درصدی طرح »صدف« برای 
افراد تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان

مترجم: بهارناز بیدار
کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری گفت صنعت اس��باب بازی از 
صنایع خ��الق و به مثابه یک��ی از مؤلفه های توانمندی کش��ور، با احیای 

حلقه های زنجیره ایده تا تولید و تجاری سازی، 
س��رمایه گذاری بخ��ش خصوص��ی و تولی��د 
محصوالت مبتنی بر خواست و فرهنگ عمومی 
جامعه به ایجاد اشتغال، ترویج فرهنگی، ارتقای 
سطح آموزش و خلق ارزش افزوده می رسد. به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمه��وری در افتتاحیه چهارمین جش��نواره 
و نمایش��گاه ملی اس��باب بازی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، صنعت اسباب بازی 
را از مؤلفه های توانمندی کش��ورها دانس��ت و 
گفت: ایران با پیشینه غنی و قدیمی در تاریخ 
فرهنگی و صنایع نرم مانند اسباب بازی صنایع 

دس��تی و هنری، باید با تکیه به نوآوری و فرهن��گ بومی خود راه را برای 
تجاری سازی صنعت اسباب بازی هموار کند. رئیس ستاد فناوری های نرم و 
هویت ساز با اشاره به تحول صنعت اسباب بازی در سال های اخیر، این حوزه 

را یک��ی از صنایع مهم در حوزه یادگیری خالقانه، ایجاد اش��تغال و رونق 
اقتصاد مبتنی بر صنایع نرم و فرهنگی برشمرد و گفت: صنعت اسباب بازی 
در این س��ال ها متحول ش��ده و بس��یاری از 
اسباب بازی  ها در مقابل تبلت ها و رایانه ها رنگ 
باخته است. ستاری افزود: صنعت اسباب بازی 
با ورود بخش خصوصی به این حوزه و تولید 
مبتن��ی بر خواس��ت و عالقه مندی س��ازگار 
با فرهنگ عمومی به رونق می رس��د. رئیس 
ش��ورای سیاستگذاری جش��نواره ملی ایران 
س��اخت، بر ضرورت تجاری سازی نوآوری ها 
و اندوخته های فرهنگی کشور افزود: بخشی 
از دس��تاوردهای صنایع فرهنگی و دس��تی 
کشور به عنوان بزرگ ترین پرچمدار فرهنگ 
ایران، طی س��ال های گذشته با وابستگی به 
اقتصاد نفتی و خام فروشی به دست فراموشی 
سپرده شده است اما اکنون باید با احیای حلقه های زنجیره ایده، نوآوری تا 
تجاری س��ازی سرمایه های این حوزه، خلق ارزش افزوده و اشتغال در کنار 

توسعه فرهنگی از طریق محصوالت ایران ساخت محقق شود.

کسب و کارهای نوپا در ابتدای مسیر با مشکالت فراوانی روبه رو هستند 
اما شتاب دهنده ها با حمایت های خود می توانند زمینه موفقیت آنها را فراهم 
کنند، یک بازی س��از رایانه ای پشتیبانی فکری و مالی یک شتاب دهنده 

را در موفقی��ت تیم��ش دخی��ل می داند. به 
گزارش ایرنا، س��ومین جش��نواره بین المللی 
بازی ه��ای موبایل��ی در منطق��ه خاورمیانه و 
ش��مال آفریق��اIMGA MENA اخیرا با 
حضور بازی س��ازهای مختلف دنیا در کش��ور 
عمان برگزار ش��د و شرکت کنندگان ایرانی از 
جمله تیم همراه »حس��ین پناهلو« توانستند 
جوایز زیادی را در این جشنواره کسب کنند. 
در دومین دوره از این مسابقات هم بازی های 
ایرانی زیادی کاندیدای دریافت جوایز ش��دند 
و در مراحل مختلف نیز خوش درخش��یدند. 
پناهلو ۳۰ ساله است و در دانشگاه تهران علوم 
پایه کامپیوتر خوانده است. او به نمایندگی از 

تیم چهارنفره ش��ان درخصوص بازی که ساخته اند، روز شنبه به خبرنگار 
علمی ایرنا، گفت: تیم چهار نفره ما حدود یک سال و نیم قبل تشکیل شد. 
هدف مان هم ساخت بازی های مینیمال مخصوص موبایل بود. ما با همین 

پس زمینه کارمان را ش��روع کردیم. البته به بازی س��ازی عالقه داشتیم و 
زمانی که متوجه شدیم از این طریق می توانیم ارزآوری هم داشته باشیم، 
برای این کار عالقه مندتر شدیم. او توضیحاتی هم درخصوص بازی هایی 
که در این مدت ساخته اند می دهد: ما در این 
مدت دو بازی ساختیم به اسم های هارمونی 
و او )O(. در ح��ال حاض��ر بازی هارمونی با 
تغییرات خوبی که روی آن اعمال کردیم در 
گوگل پلی و اپ  اس��تور قابل دسترسی است. 
بازی O ایده بسیار ساده ای دارد اما در عین 
حال میزان سرعت عمل در واکنش بازیکن 
را به چالش می کش��د و همین مسئله باعث 
شده از نظر منتقدان به شدت خالقانه باشد. 
این ب��ازی در جش��نواره TGC تهران هم 
توانست جایزه خالقانه ترین گیم موبایل سال 
را کسب کند. »برای برنده شدن در این بازی 
نباید اجازه بدهید خط ها با یکدیگر برخورد 
کنند. شاید در نگاه اول خیلی ساده به نظر برسد، اما در مراحل باالتر این 
چالش به شکل جدی شما را درگیر خواهد کرد. شاید به همین دلیل است 

که این بازی جزو بازی های اعتیادآور به حساب می آید.«

 صنعت اسباب بازی با نقش آفرینی بخش خصوصی
به رونق و خلق ارزش افزوده می رسد

حمایت شتاب دهنده ها از استارتاپ ها موثر است

ریس��ک پذیری یکی از بارزتری��ن ویژگی های ش��خصیتی کارآفرینان 
محس��وب می ش��ود. اگرچه از دیدگاه عموم، ریس��ک پذیری با پذیرفتن 

افراطی خطرات معنی می شود، اما واقعیت چیز دیگری است.
کارآفرینی فعالیتی پُر ریسک و در عین حال پُرثمر است، اما اگر در خیال 
کارآفرین شدن هستید و آرام آرام به سن بازنشستگی تان نزدیک می شوید، 
باید نگاهی موش��کافانه تر به واقعیت ها داشته و پیش از هر اقدامی، منافع 

و مخاطرات ناشی از کارآفرینی را در ذهن  خود سبک و سنگین کنید.
بس��یاری از ما، کارآفرینان را به چش��م منجی��ان زمانه  خود می بینیم. 
انس��ان هایی که در حکم موتور رشد اقتصادی و عامل نوآوری در جوامع، 
سازمان ها و زندگی روزمره ما هستند. ما شیفته  خواندن قصه  زندگی این 
انسان های خودساخته ایم، دانشجویان اخراجی که تجارت شان را از گاراژ 
خانه  خود ش��روع کرده و همواره دستمایه  داستان های از فرش به عرش 

رسیدن هستند. ما همیشه کارآفرینی را تحسین کرده ایم.
 قرار نیست در این مقاله، کارآفرینی را زیر سوال ببریم. قطعا بنگاه های 
جدید س��هم بسزایی در رش��د اقتصادی و ایجاد شغل دارند. اما، فرهنگ 
جدید جذب سرمایه و سهولت دسترسی به منابع در کشورهای توسعه یافته 
موجب شده است که کارآفرینی حتی برای افراد بدون پشتوانه نیز آسان به 
نظر برسد. عاملی که می تواند سرآغاز یک معضل شود؛ معضلی که شاید 
بیش از هر کس دامن آن هایی را می گیرد که در آس��تانه  ۵۰ سالگی و یا 
در سنین باالتر، فیل شان یاد هندوستان کرده و تصمیم می گیرند که وارد 

عرصه کارآفرینی شوند.
کارآفرینی فعالیتی پرمخاطره اس��ت. تنها حدود نیمی از ش��رکت های 
تازه تاس��یس بخت آن را خواهند داش��ت که ش��مع پنجمین س��الگرد 
تاسیس ش��ان را فوت کنند. به گفت��ه وزارت خزانه داری آمریکا، حتی اگر 
کارآفرینان بتوانند از میدان رقابت جان به دربرند، باز بیش��تر آنها حتی به 

بیمه  درمانی هم دسترسی ندارند.
کارآفرینان بیش از س��ایر اقش��ار در معرض خطر فقر در بازنشستگی 
هستند. تنها 8درصد کارآفرینان آمریکایی عضو یک صندوق بازنشستگی 
هستند. این آمار، نوید آینده ای نه چندان روشن را برای این قشر می دهد. 
ضمن آن که معدودی از آنها دارای پس انداز بازنشستگی بوده و هرچه سن  

ایشان پایین تر باشد، رقم پس اندازشان نیز به مراتب کمتر خواهد بود.
در مقابل، خانواده هایی که اندوخته  بیشتری داشته و یکی از اعضای آن 
دارای شغل ثابت است، از وضعیت بهتری برای ایجاد و حفظ کسب و کار 

خود برخوردارند.
ب��ا این اوص��اف، اگر س��رمایه گذاری آنها شکس��ت هم بخ��ورد، هنوز 
آب باریک��ه ای دارن��د که به کمک آن ام��ور زندگی خ��ود را بگذرانند، اما 
تکلی��ف دیگرانی که نه برای روز مبادا اندوخت��ه ای دارند و نه پس اندازی 
برای بازنشستگی، چه می شود؟ یا کسانی که برای کاهش هزینه های خود 

چاره ای ندارند جز اینکه توسط کارفرما بیمه شوند، باید چه کنند؟
کارآفرینی به ویژه برای پا به سن گذاشته ها مخاطره آمیز است

کارآفرین��ی )کلم��ه ای خوش آهن��گ و دهان پرکن ک��ه اغلب به  جای 
خوداش��تغالی استفاده می شود(، گاه نمی تواند منافع ما را آنچنان که باید 
و به اندازه  کار کردن برای دیگران تامین کند. این مساله می تواند دغدغه 
همه ما فارغ از هر س��نی باش��د، اما بیشترین دلواپسی را باید همان هایی 
داشته باشند که در سن ۵۰ سالگی و باالتر وارد عرصه کارآفرینی شده و 

به سن معمول بازنشستگی نزدیک و نزدیک تر می شوند.
دارای��ی اغلب بازنشس��تگانی نیز ک��ه از طریق کارآفرینی ب��ه بازار کار 
بازمی گردند، رفته رفته کاهش می یابد. برخالف باور رایج، میانگین درآمد 

کارآفرینان به نسبت همتایان خود که برای شخص دیگری کار می کنند 
کمتر اس��ت. به عالوه مخاطرات همراه با کارآفرینی با افزایش سن بیشتر 

می شود، ضمن آن که زمانی هم برای جبران آسیب ها باقی نخواهد بود.
البت��ه، کارآفرینان به دالیل دیگری چراغ کس��ب و کار خود را روش��ن 
می کنند. آنها می خواهند رئیس و آقاباالسر خودشان باشند و کارآفرینی 
را بهترین راه برای خدمت به نسل های آینده می بینند. هرچند که کسانی 
هم در این میان هستند که از سر بیکاری یا تبعیض سنی و به ناچار پا به 

عرصه خطیر کارآفرینی می گذارند.
اهمیت برنامه های تامین آتیه برای کارآفرینان

برنامه های تامین آتیه مثل بیمه  سالمتی و حساب پس انداز بازنشستگی، 
مزایای قابل توجهی به همراه داشته و نویدبخش زندگی طوالنی تر، سالم و 
شاد هستند. جالب آنکه کارآفرینانی که ما دوست داریم آن ها را به عنوان 
نماد تحقق رویای نظام  سرمایه داری بشناسیم، اغلب همان کسانی هستند 
که زندگی آینده شان در معرض بیشترین مخاطرات و ریسک های مالی و 

جانی قرار می گیرد.
باید صادقانه درباره هزینه ها و مزایای کارآفرینی صحبت کنیم

ام��ا باید صادقان��ه درباره هزینه ها و مزای��ای کارآفرینی صحبت کنیم، 
مخصوصا برای افرادی که نزدیک به س��ن بازنشس��تگی هستند. به  عالوه 
دولت و دس��ت اندرکاران امر باید فارغ از سن وس��ال  افراد، دسترسی آحاد 
جامع��ه و به وی��ژه کارآفرینان را به برنامه های کلی��دی تامین آتیه مانند 
بیمه درمانی ارزان قیمت، کاالبرگ و س��بدهای حمایتی و بیمه بیکاری 
تس��هیل کنند. در عین حال، سیاست گذاران باید از خود سوال کنند که 
چرا بهره مندی از منافع برنامه های حمایتی که مس��تقیما با رفاه ما گره 
خورده اند، مس��تلزم داشتن یک ش��غل خوب بوده و دیگر اقشار از جمله 

کارآفرینان به چنین برنامه هایی دسترسی ندارند.
البته تالش هایی برای حل این مشکل صورت گرفته است. به طور مثال، 
در برخی کشورها قانون تامین اجتماعی این قابلیت را دارد که افرادی را 
که مشمول هیچ بیمه ای نیستند و از جمله کارآفرینان را تحت پوشش قرار 
دهد. بیمه  صاحبان حرفه و مشاغل آزاد و بیمه های اختیاری و خویش فرما 

برای کسانی است که تحت پوشش بیمه  خاصی نیستند.
کشورهای بسیاری از جمله آمریکا پیشگام این حوزه بوده و لوایح مشابه 
حمایتی را  به نهادهای تصمیم ساز برده اند، ولی متأسفانه پیشرفت چندانی 
در این موارد حاصل نش��ده و کارآفرینان همچن��ان از مزایای برنامه های 
حمایت��ی بی بهره اند. بس��یاری از مزایایی که س��ازمان ها ب��رای نیروهای 
خ��ود فراهم می کنند، پرهزینه تر از آن هس��تند که یک کارآفرین به ویژه 
پا به سن گذاشته بتواند به تنهایی از پس تامین آن برای خود و خانواده اش 
بربیای��د. با این وج��ود، دولت و نهادهای اجرایی می توانند س��از و کارهای 

حمایتی الزم را برای حمایت از این قشر فراهم کنند.
حال در غیاب این حمایت ها، تکلیف کارآفرینان بالقوه چیست؟ می دانیم 
که کارآفرینی می تواند یک بازی پرریسک و در عین حال پرثمر باشد، اما 
ضروری اس��ت قبل از آن که به فکر حرکت در این مس��یر باش��ید، کمی 
دست به عصاتر عمل کرده و جوانب امر را بسنجید. اگر سن تان باال رفته و 
به ایام بازنشستگی نزدیک می شوید، مخاطرات پیش روی کارآفرینی را با 
احتیاط تمام ارزیابی کنید. احتیاط ش��رط عقل است، بنابراین بی گدار به 
آب نزنید و قبل از شروع کسب و کارتان تحت پوشش یک برنامه حمایتی 
)مث��ل بیمه خویش فرمایی و یا بیمه عمر( قرار بگیری��د که در روز مبادا 

دست خالی نمانید. 
FASTCOMPANY/zoomit: منبع

در مورد ریسک های کارآفرینی با خودتان روراست باشید

یادداشـت

جشنواره وب و موبایل ایران، به عنوان یکی از مبادی معرفی شرکت های خالق 
به برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق معاونت علمی انتخاب شد. به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جشنواره 
وب و موبایل ایران با ده ها هزار ش��رکت کننده، به عنوان بزرگ ترین عرصه رقابت 
میان وب س��ایت ها و نرم افزارهای موبایل در گروه های مختلف شناخته می شود و 
از ابتدای زمان تأسیس توانسته است نقش مهمی در رشد کیفیت و جایگاه حوزه 
وب و موبایل ایران داشته باشد. این جشنواره امسال نیز در گروه های مختلف، یک 
وب سایت و یک نرم افزار موبایل را با رأی داوران به عنوان برگزیده معرفی می کند 
و ب��ه آن تندیس برترین وب س��ایت یا برترین نرم افزار موبای��ل ایران را به عنوان 

بزرگ ترین افتخار در حوزه وب و موبایل ایران اهدا می کند.

پذیرش برگزیدگان جشنواره وب و 
موبایل به عنوان شرکت خالق



   آیا شما مایل به خلق تبلیغات تاثیرگذارتری در شبکه های اجتماعی 
هستید؟ یا شاید در مورد شیوه های اقناع آگهی های آنالین پرسش های 
فراوانی دارید؟ در این مقاله ش��ما ۵ توصی��ه اصلی و کاربردی پیرامون 
نح��وه نگارش تبلیغات موثر در ش��بکه های اجتماعی را مطالعه خواهید 

کرد. با ما همراه باشید.
1. توسعه صدای برندمان به آگهی مورد نظر

هر کسب وکاری نیاز به داش��تن صدای مخصوص دارد. این صدا باید 
برای مخاطب های هر برند آش��نا باشد. به این ترتیب به محض شنیدن 
آن ن��ام برند ما ب��ه ذهن مخاطب خواه��د آمد. در دنیای ش��بکه های 
اجتماعی به هنگام گشت و گذار در بخش های مختلف به محض پخش 

صدای تبلیغ ما باید مخاطب آن را تشخیص دهد.
اگر برند ش��ما دارای ماهیت دوس��تانه و دم دس��تی اس��ت، از کاربرد 
عبارت های بیش از حد رسمی پرهیز کنید. به عنوان مثال در کسب وکار 
تولید تی ش��رت استفاده از واژه های خشک یادآوری برندهای تولید کت 
و شلوار اس��ت. در حقیقت صدای برند ما باید هماهنگی کاملی با سایر 
بخش های برندمان داشته باشد. از این میان مهم ترین بخش ها عبارتند 
از ش��عار رسمی، گرامر عادی کس��ب وکارمان و ارزش های شرکت. بله، 
درست حدس زده اید؛ در حوزه تبلیغات نوع انتخاب کلمات تاثیر بسیار 

باالیی در سرنوشت کمپین خواهد داشت.
اگر در کسب وکار B2B )کسب وکارهای در تعامل میان دو کسب وکار، 
نه یک کس��ب وکار و مشتری نهایی( فعالیت دارید، در آنجا نیز داستان 
به همین ش��کل اس��ت. در حقیقت به هنگام پخش صدای برند ما باید 
هماهنگ��ی مطلوبی می��ان آن و درک عادی دیگ��ران از برندمان وجود 
داشته باش��د. در غیر این صورت مخاطب دچار سردرگمی خواهد شد. 

به عالوه شناسایی تبلیغات برندمان نیز برای مخاطب دشوار می شود.
2. اهمیت مشخصات مخاطب برندمان

تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی فق��ط نیازمند افزودن نوعی ترغیب 
برای عملی خاص از سوی مخاطب نیست. در عوض باید به پرسش هایی 
معطوف به ماهیت مخاطب، چیستی تبلیغ و زمان اجرای آن پاسخ داد. 
تعام��ل و تصمیم گیری دقیق پیرامون جزییات مذکور موفقیت تبلیغات 
م��ا را تضمین خواهد کرد. به ای��ن ترتیب در مرحله تعامل و جلب نظر 
مخاطب برند ما با دشواری های کمتری مواجه خواهد شد. در بسیاری از 
موقعیت ها برندهای مختلف از عدم عالقه مخاطب به محتوای برندشان 
رنج می برند. به این ترتیب در بهترین حالت مخاطب فقط دو بار بر روی 
صفحه دس��تگاه هوشمندش ضربه زده، کل ماجرا را به دست فراموشی 

می سپارد. 
اج��ازه دهید به یک��ی از تبلیغات برند WeWork در اینس��تاگرام 
 WeWork اش��اره کنم. متن این پس��ت به ش��رح دیل اس��ت: »برند
فراهم کننده ش��رایط کار منعطف، محیط اداری با طراحی زیبا و جادار 
برای شرکت هاس��ت.« در این پس��ت به خوبی هر کدام از پرس��ش های 

مورد نیاز پاسخ داده شده است:
WeWork چه کسی کار را انجام می دهد؟ برند •

• چ��ه کاری انج��ام می دهد؟ ایج��اد فضاهای منعط��ف کاری برای 
کسب وکارهای مختلف

• چه زمانی این کار صورت می پذیرد؟ همین امروز
WeWork چه جایی کار صورت خواهد گرفت؟ دفترهای رسمی برند •

• چ��را ای��ن کارها صورت می گی��رد؟ زیرا آنها در عرصه کس��ب وکار 
هستند تا به پیشرفت کسب وکار من کمک کنند.

پس از مشاهده این بخش به سراغ تبلیغی که در دست طراحی دارید، 
بروید. آیا تبلیغ شما در شرایط فعلی پاسخگوی پرسش هایی نظیر پست 
برند  WeWork هس��ت؟ تبلیغ شما باید چنین پرسش هایی را پاسخ 
دهد. در غیر ای��ن صورت روند تولید تبلیغ را متوقف کرده، آن را مورد 

ویرایش و بازنگری قرار دهید.
اگر ش��ما شرایط دشواری به هنگام پاس��خگویی به پرسش های فوق 
را دارید، به س��راغ آمارهای رس��می برندتان در مورد مش��تریان بروید. 

همچنین ارزش های اصلی برندمان برای پاس��خگویی به مخاطب راهکار 
دیگری محس��وب می ش��ود. به این ترتیب ما باید به سراغ هدف اصلی 
کس��ب وکارمان برویم. برای برند WeWork ای��ن هدف اصلی تامین 
فضای��ی دلپذی��ر و کاربردی تر برای کس��ب وکارهای مختلف اس��ت. با 
یافتن هدف اصلی برندمان از فعالیت در دنیای کس��ب وکار پاسخگویی 
به پرسش های اساس��ی به هنگام طراحی تبلیغات راحت تر خواهد شد. 
همچنین به هنگام طراحی یک تبلیغ در دنیای کس��ب وکار باید سلیقه 
مخاطب را نیز مد نظر داش��ت. به این ترتیب توس��عه راه های تعامل با 
مش��تریان از جمله اقدامات اساس��ی از سوی ما خواهد بود. فقط به این 

ترتیب ما فرصت دریافت نظرات مشتریان مان را خواهیم داشت. 
3. امتحان اندازه آگهی پیش از اجرا

در برخی از پلتفرم های اجتماعی کاربران امکان استفاده از کاراکترهای 
بیشتر برای پست های تبلیغاتی را دارند. با این حال این نکته به معنای 
اس��تفاده از همه حجم کاراکترها نیست. در این زمینه آزمون و خطا به 
صورت آزمایش��ی ش��ما را در یافتن بهترین اندازه پست ها یاری خواهد 
ک��رد. عالوه بر اندازه مطلب تبلیغاتی باید نس��بت به فهم پذیری آن نیز 
دقت داش��ته باش��یم. فقط در این صورت ما نسبت به دریافت محتوای 
اصل��ی تبلیغ مان از س��وی مخاطب مطمئن خواهیم ش��د. در غیر این 
صورت احتمال درک نادرس��ت یا حتی نادیده ان��گاری مطلب ما وجود 

خواهد داشت.
در م��ورد تبلیغ مورد اش��اره برند WeWork نکت��ه اصلی طراحی 
چندجانبه آن اس��ت. ب��ه این ترتی��ب آگهی مذکور هم اطالع رس��انی 
مطلوب��ی ب��رای مخاطب دارد و ه��م مخاطب را ترغیب به اس��تفاده از 
خدمات ش��ان می کند. در حقیقت ش��یوه تعامل با این برند بسیار ساده 
است. اگر شما عالقه مند به بازدید از محصوالت WeWork و کارهای 
آنها در زمینه طراحی فضای دفتر هس��تید، با یک کلیک س��اده بر روی 
لین��ک بخش بیوگرافی آنها ب��ه محل ثبت نام و دریاف��ت وقت بازدید 
راهنمایی خواهید ش��د. همچنین در س��ایت رس��می این برند تصاویر 
فراوانی در مورد کارهای قبلی آنها وجود دارد. توجه داش��ته باش��ید که 
در دنی��ای امروزی تصاویر حرف اول را می زنند. به این ترتیب همیش��ه 
بای��د به دنبال تهیه جلوه های بصری جذاب برای مطالب اکانت های مان 

در شبکه های اجتماعی و سایت رسمی برندمان باشیم.
4. ترکیب آگهی با جلوه های بصری جذاب و هدف اصلی

یک��ی از دالی��ل اصلی توجه ب��االی کاربران به ش��بکه های اجتماعی 
یافتن فضایی برای اس��تراحت و البته فرار از دس��ت متن های پرش��مار 
در زندگی روزمره اس��ت. در حقیقت دنیای روزم��ره ما پر از المان های 
نوش��تاری محض اس��ت. به این ترتیب چش��م های ما پ��س از مدتی از 
مش��اهده این حجم از نوشتار خسته می شود. ش��بکه های اجتماعی به 
دلیل فراهم س��ازی موقعیت مشاهده برخی از تصاویر بسیار زیبا برای ما 
خوش��ایند هستند. به این ترتیب همیشه باید سهم قابل توجی از زمان 

تیم تبلیغاتی مان را به یافتن جلوه های بصری اختصاص دهیم. 
نکته مهم در اینجا توجه به کیفیت پیرامون هر دو المان متن و تصویر 
اس��ت. به این ترتیب اگر یکی از آنها در س��طح باالتری باشد، تناسب و 
فرآیند جلب مشتری به خطر خواهد افتاد. همچنین متن ما باید دارای 
ویژگی بارز ترغیب مخاطب به عملی خاص باش��د. در این راستا تصویر 

اصلی پست تبلیغاتی کمک شایانی به تاثیرگذاری مطلب خواهد کرد.
به عنوان یک کاربر ش��بکه های اجتماعی به هنگام مش��اهده مطالب 
مختلف در صفحه اصلی ام مطلب برند شما باید خودنمایی خاصی داشته 
باش��د. به این ترتیب من دست از پایین کش��یدن صفحه برداشته و به 
مطلب ش��ما توجه خواهم کرد. در غیر این صورت مطلب ش��ما اصال از 

سوی من دیده نخواهد شد. 
اگرچه جلب نظر مخاطب بسیار مهم است، اما پایان راه نیست. پس از 
این باید نس��بت به قدم بعدی اشراف کامل داشته باشیم. به این ترتیب 
ه��دف اصلی در اینج��ا هدایت و ترغیب مخاطب ب��ه خرید یا هر عمل 
مد نظرمان اس��ت. به جز خرید محصوالت، تعامل بیش��تر با برندمان یا 
مشاهده مطالب سایت رسمی شرکت اهداف مناسبی محسوب می شوند. 
به عنوان نکته پایانی این بخش باید نس��بت به بیان داس��تانی واحد 
و جذاب از س��وی همه المان های مطلب تبلیغاتی مان اطمینان حاصل 

کنیم. بر این اس��اس پیش از انتشار نهایی تبلیغ مان باید نگاهی دوباره 
بدان انداخته و از این امر مطمئن شویم.

5. ترکیب تبلیغ مان با المان هدف گذاری برای فروش
یک تبلیغ ضرورتا باید باعث افزایش فروش نیز ش��ود. با این حال در 
ش��بکه های اجتماعی معنای فروش چیزی فراتر از محصوالت است. در 
حقیقت فروش بحث اساس��ی تبلیغات در شبکه های اجتماعی است. با 
این ح��ال نحوه کار در اینجا به طور کامل متفاوت اس��ت. فاحش ترین 
تف��اوت در م��ورد کاربرد واژگان اس��ت. ب��ه این ترتی��ب واژگان ما در 
ش��بکه های اجتماعی به هیچ وجه ش��بیه به کاربرد رایج آنها در دنیای 
تبلیغات واقعی و محیطی نیست. درست به همین خاطر برندهای فعال 
در زمینه تبلیغات آنالین فرصت های بیش��تری برای جلب نظر مخاطب 
و تبدیل آنها به مش��تریان دائمی برندش��ان دارند. در هر صورت وقتی 
ادبیات ما ش��بیه به حوزه تبلیغات نیس��ت، شانس مان برای جلب توجه 

مخاطب خسته از تبلیغات روزمره و خسته کننده بیشتر خواهد بود. 
به منظور فروش بهتر در ش��بکه های اجتماعی باید به چند استراتژی 
اساسی توجه داشته باشیم. نخستین مورد تحت عنوان متن های باالیی 
ش��ناخته می شود. در حقیقت این مدل مخصوص پلتفرم هایی است که 
در آنها متن باالی تصویر قرار می گیرد. توییتر از جمله این ش��بکه های 
اجتماعی محس��وب می ش��ود. در این حالت متن ما باید بسیار دوستانه 
ش��روع شود. همچنین کوتاهی آن نیز مهم است. در هر صورت نگارش 
متن طوالنی در چنین ش��رایطی باعث عدم مش��اهده تصویر از س��وی 
مخاطب می ش��ود. به طور س��اده، مخاطب را با کپش��ن خ��ود از وجود 
برندتان مطلع س��ازید. همچنین اشاره ای هرچند گذرا به ماهیت تصویر 

و هدف اصلی تان مفید خواهد بود.
در م��ورد دوم تحت عنوان متن های میانی، نوبت به بخش میانی متن 
می رس��د. در اینجا پس از خوش و بش��ی دوس��تانه باید به هدف اصلی 
تبلیغ مان اش��اره کنیم. توجه داش��ته باش��ید که این اشاره نباید خیلی 

گنگ باشد. البته رعایت اختصار نیز در این بخش کامال حیاتی است.
در پایان نیز نوبت به تصویر پس��ت مان خواهد رسید. این تصویر باید 
به طور کامل با ماهیت مطلب هماهنگ باش��د. در برخی از ش��بکه های 
اجتماع��ی نظیر اینس��تاگرام که تصوی��ر در باالی پس��ت نمایش داده 
می ش��ود، توجه به المان های جانبی ضروری است. در اینجا استفاده از 
محتوای ویدئویی راهکار رایجی است. درخواست خرید محصول یا اقدام 
ب��ه هر عملی باید در این بخش صورت گیرد. در بس��یاری از موارد یک 
شخص مهم از برند ما، مثال مدیرعامل، به بیان ویژگی های محصول مد 
نظ��ر می پردازد. نکته مهم ایفای نقش صدای برند در ویدئوها از س��وی 
ش��خص مورد نظر اس��ت. به این ترتیب توجه به صدا در انتخاب بازیگر 

اصلی اهمیت باالیی دارد.
ب��ه عقیده کارش��ناس ها تاثیر اصلی را در بس��یاری از مواقع ویدئو یا 
تصویر پس��ت بر روی مخاطب دارد. به این ترتیب این بخش تیر نهایی 
ش��ما محسوب می ش��ود. همیش��ه باید از تاثیرگذاری باالی تیر نهایی 
برندمان اطمینان حاصل کنیم. در بس��یاری از مواقع برندها استفاده از 
یک محیط دوس��تانه را برای چنین ش��رایطی ترجیح می دهند. این کار 
درس��ت مانند دعوت از مخاطب برای حضور در آش��پزخانه یا پذیرایی 
خانه مدیرعامل برند و انجام مکالمه ای دوس��تانه اس��ت. به بیانی دیگر، 

با این کار سطح تاثیرگذاری پیام اصلی تبلیغ ما افزایش خواهد یافت.
نتیجه گیری

یک محتوای تبلیغاتی مناس��ب در شبکه های اجتماعی فقط تصویری 
با کیفیت یا ویدئویی ۴۵ثانیه ای نیس��ت. خود تبلیغ، فارغ از المان های 
جانبی و فرع��ی، توانایی تاثیرگذاری باالیی دارد. در اینجا منظور اصلی 
من همان ایده تبلیغ اس��ت. به این ترتیب بقیه بخش ها باید تحت تاثیر 

توسعه ایده اصلی به گونه ای هماهنگ باشد.
ب��ه عنوان نکته پایانی، تبلیغ ش��ما دو ماموریت اصلی دارد. نخس��ت 
سرگرم س��ازی مخاطب و س��پس اطالع رس��انی به آنها. صادقانه بگویم، 
هیچ کس تبلیغات بدون س��رگرمی را دوست ندارد. علت اصلی شکست 
بس��یاری از ایده ه��ای تبلیغات��ی در مرحله اجرا نی��ز دقیقا همین خأ 

هیجان و جذابیت سرگرم کننده است.
socialmediaexaminer: منبع

پرسپولیس- کاشیما؛ تجربه  باهم بودن بیرون 
از قاب تلویزیون

 پی��ش از بازی پرس��پولیس ایران و کاش��یمای ژاپن وب س��ایت 
AFC از رکورد جدید تماشاچیان این بازی در ایران نوشت.

روز بازی تمام بلیت های بازی ۷8116- بلیت- فروخته ش��ده بود 
و ای��ران یکپارچه در انتظار فینال ب��ود. رکورد قبلی به بازی الهالل 
و وس��ترن س��یدنی وندررز استرالیا در س��ال 2۰1۴ متعلق بود که 

6۳۷6۳ نفر در آن بازی را از نزدیک تماشا کردند.
در وب سایت فیفا همچنین آمده که این دومین سال پیاپی است 
که تماش��اچیان آسیایی برای دیدن بازی رکورد می زنند؛ سال قبل 
هم ب��رای ب��ازی اوراوا رد دیاموندز و الهالل تماش��اچیان دو بازی 
رفت و برگش��ت غوغا ک��رده بودند. فیفا این حض��ور و تعامل را در 
راس��تای پاس��خ به ماموریت و چش��م اندازی می داند که برای خود 
در آس��یا در نظر گرفته است و می خواهد اطمینان حاصل کند که 
رقابت هایش محل مناس��بی برای درخشش استعدادهای ورزشی و 

هیجان زده کردن تماشاچیان است. 
جمعیت به دیدن بازی رفتند و متاس��فانه پرس��پولیس نتیجه را 
واگذار کرد اما این آمار در تاریخ فیفا می ماند و باز هم فرصت برای 

نتیجه های بهتر باقی است.
واقعیت این است که ورزشگاه های فوتبال، با وجود تمام امکانات 
دی��دن و لذت بردن از ب��ازی در خانه یا مح��ل کار، روز به روز رونق 
بیش��تری پی��دا می کنن��د و از این منظر با س��الن های س��ینما که 
مخاطبانش کم شده است متفاوتند. تجربه حضور در کنار جمعیتی 
که یکپارچه تیم را تش��ویق می کنند لذت منحصر به فردی می دهد 
که ان��گار هیچ صفح��ه  تلویزیونی خلق نمی کن��د. البته جذابیت و 
حساس��یت بازی هم در کشاندن تماش��اچیان به ورزشگاه ها نقش 
دارد اما نباید از آن حس با هم بودن و با هم تجربه کردن اتفاق های 
مه��م غافل ش��ویم؛ چیزی که ش��اید صفحه  تلویزیون لمس��ش را 
کمرنگ می کند و این همان چیزی است که فیفا را امیدوار می کند. 

آن ها هیچ وقت تماشاچیان شان را از دست نمی دهند. 

KFC: فقط مرغ است که باقی می ماند
 آگه��ی تبلیغاتی کریس��مس کی اف س��ی در قالب یک حرکت 
دراماتی��ک و انیماتوری بین دو گوش��ت پرطرفدار، مرغ و بوقلمون، 
این جمله را بیان می کند: »بوقلمون می آید و می رود، اما مرغ است 

که باقی می ماند.«

با الهام از فیلم وس��ترن »yore«، داس��تان فیل��م این کمپین از 
دشت کوهستانی برفی شروع می شود. مرغ به طرز شگفت انگیزی از 
جنگل های توندرا، دریاچه های یخ زده، صخره های بزرگ و زیر سیم 
خاردار می گ��ذرد و در نهایت برای مواجهه با دش��من بزرگ خود، 

بوقلمون، در همان حوالی سر جای خود می ایستد.
بوقلمون با باز کردن بال های خود و حیره ش��دن به قهرمان فیلم 
قص��د تخری��ب ش��خصیت او را دارد اما در نهایت مرغ اس��ت که با 
پیروزی در کوچه بن بس��ت، بوقلم��ون را وادار به فرار می کند. مرغ 
پیروزمندان��ه در حالی بال و پر زنان بر روی پاهای خود می ایس��تد 
که این ش��عار به چشم خواهد خورد: بوقلمون می آید و می رود، اما 

فقط مرغ است که باقی می ماند.«
کی اف س��ی امیدوار اس��ت که بتواند ب��ا کار حمایتی در دنیای 
مطبوع��ات، فضای آنالین و محیط خارج از خانه روی نفرت پنهانی 
از بوقلم��ون در میان مردم در کریس��مس س��رمایه گذاری کند. در 
یکی از پوس��تر چنین می خوانیم: »در پی کشف ترفندی برای لذت 
بردن از بوقلمون کریس��مس هستید؟ سطح انتظارات خود را پایین 

بیاورید.« 

فولکس واگن رقیب ارزان تر تسال را می سازد
بن��ا بر گزارش  ه��ای دریافتی فولکس واگن مش��غول برنامه ریزی 
برای عرضه یک خودروی برقی در س��طح ابتدایی در طول دو سال 

آینده است.
با قیم��ت 21 ه��زار دالر، این م��دل خودروی »س��طح ابتدایی
MEB« )پلتفرم خودروی مدوالر برای خودروهای برقی( از مقرون 
به صرفه ترین مدل خودروی تسال ارزان تر خواهد بود. این در حالی 
است که فولکس واگن انتظار دارد میزان فروش این مدل خودرو در 

هر سال به حدود 2۰۰ هزار دستگاه برسد.
ب��ه گفته یک منبع نزدیک به برنامه های ش��رکت، فولکس واگن 
امیدوار اس��ت که بتواند با تغییر و دگرگونی وضعیت سه کارخانه از 

مشاغل آلمانی حمایت کند.
در شرایطی که فولکس واگن از هرگونه اظهارنظر درخصوص این 
موضوع امتناع ورزیده است، اعضای شورای نظارت آن قصد مالقات 
با یکدیگر در روز جمعه برای رأی گیری درباره لزوم تس��ریع یا عدم 

تسریع در اجرای طرح های برق رسانی را دارند. 
 mbanews :منبع
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در س��ال 2۰18 روند مدیریت برند و فعالیت بازاریابی تفاوت هایی را 
نسبت به گذشته پیدا کرده است. به همین خاطر شما دیگر نمی توانید 
با تکیه بر روش های قدیمی و مرس��وم، به موفقیت چش��مگیری دست 
پی��دا کنید. درواقع امروزه مفهوم رقابت در جایگاهی قرار دارد که دیگر 
نمی ت��وان صرفا با تکیه بر تفاوت ظاهری، به کار خود ادامه داد. در این 
رابطه مطالعه و آش��نایی با جدیدترین اصول و راهکارها، بهترین گزینه 
موجود محس��وب می شود. با این حال با توجه به حجم باالی مقاالت و 
کتاب های متعدد به چاپ رس��یده در رابطه با این موضوع، در این مقاله 

1۰ مورد منتخب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1-نام تجاری خود را شخصی سازی کنید 

مشتریان شما قادر به ارتباط برقرار کردن با یک شی و وسیله نخواهند 
بود. درواقع برای تاثیر فوق العاده بر روی آن ها ش��ما نیازمند ایجاد یک 
وجهه انس��انی هستید. درواقع مش��تری تنها زمانی به برند شما وفادار 
خواهد بود که تجربه ای فراتر از یک خرید ش��کل گرفته باشد. به همین 
خاطر نیز افراد مشهور معموال نام خود را بر روی برند تازه تاسیس خود 
می گذارند تا ش��انس موفقیت خود را افزایش دهند. در این رابطه توجه 
داشته باش��ید که شخصیت شکل گرفته، صرفا نباید فردی واقعی باشد، 
درواقع شما می توانید یک الگو و یا تصویر ذهنی خود را نیز در قالب یک 
انسان، درآورید. با این حال انجام این اقدام نیازمند طی کردن مراحلی 
اس��ت که توصیه می ش��ود تا در این رابطه حتما از مش��اورانی باتجربه، 
کمک گیرید. در آخر نیز فراموش نکنید که نام تجاری ش��ما باید دارای 
ارتباط معنایی باالیی با نوع کس��ب وکار شما داشته باشد تا مورد توجه 
قرار گیرد. همچنین تعامل و همکاری با س��ایر برندهای قدرتمند نیز به 

افزایش وجهه و جایگاه شما کمک جدی خواهد کرد.
2-از تکنولوژی های روز استفاده کنید

امروزه برای انجام بهتر و درعین حال س��ریع تر کارها، ش��ما نیازمند 
استفاده حداکثری از تکنولوژی خواهید بود. در این رابطه شناخت موارد 
مرتبط با نوع کس��ب وکار ش��ما، نخستین گام محس��وب می شود. برای 
مثال چت بات، از جمله تکنولوژی های به روزی محس��وب می شود که به 
عقیده بسیاری تحولی را در شرکت  ها ایجاد کرده است. در رابطه با نوع 
کار آن ها نیز باید گفت که بات ها را باید نس��ل جدید اپلیکیش��ن هایی 
دانس��ت که به صورت صوتی با ش��ما ارتباط برقرار کرده و قابلیت ارائه 
خدم��ات ب��ه مراتب بیش تری از ی��ک اپ را دارا هس��تند. چت بات نیز 
به نوعی دس��تیار شخصی افراد محسوب ش��ده و به بهبود انجام کارها 
کمک بس��یاری می کند. با توجه به مطالب ارائه ش��ده و مزیت های انواع 
تکنولوژی ها، الزم اس��ت تا برنامه ریزی دقیقی برای آشنایی موارد مفید 
و سپس یادگیری آن ها برای خود و تمامی تیم شرکت، داشته باشید. 

3-بیش ترین توجه خود را معطوف به کاربران اینترنتی کنید 
از جمل��ه مکان هایی که می توانید اطمینان داش��ته باش��ید که افراد 
بسیاری ساعت هایی را در طول روز به آن اختصاص خواهند داد، فضای 
اینترنت اس��ت. به همین خاطر نیز ام��روزه بازاریاب ها توجه ویژه ای را 
به این بخش داش��ته و آن را بهترین مکان ب��رای انجام فعالیت ها خود 
می دانن��د. ب��ه همین خاطر الزم اس��ت تا بیش ترین اقدام��ات تجاری، 
تبلیغاتی و بازاریابی شما در این محیط صورت گیرد. فراموش نکنید که 
امروزه بسیاری از کسب وکارها تنها از طریق همین محیط شکل گرفته 

و پیشرفت کرده اند که پتانسیل باالی آن را به اثبات می رساند. 
4-به دنبال افزایش میزان وفاداری مشتریان خود باشید 

از دست دادن حتی یک مشتری، به معنای افزایش قدرت سایر برندهای 
رقیب خواهد بود. این امر با توجه به هزینه هایی که برای به دس��ت آوردن 
یک مشتری جدید باید بپردازید، حفظ خریداران موجود را از اهمیت بسیار 
باالی��ی برخوردار می کند. در این رابطه اگرچ��ه بهترین راهکار برای ایجاد 
وفاداری، خدمت رسانی مناسب محسوب می شود، با این حال اقدامات شما 
باید جنبه کامال خالقانه داش��ته باش��د تا نسبت به سایرین کامال متفاوت 
باشید. همچنین این امر که به دنبال تحت تاثیر قرار دادن احساسات جامعه 

هدف خود باشید، در این زمینه کمک شایانی خواهد کرد.
5-وجدان کاری را جدی بگیرید 

امروزه اف��راد در مواجهه با برندهای مختل��ف، تنها کیفیت را مدنظر 
خود قرار نمی دهند. درواقع برای آن ها محیط زیست، رفتار با کارمندان 
و میزان صداقت ش��ما نیز دارای اهمیت بسیار باالیی محسوب می شود. 
برای این امر نیاز اس��ت تا کسب سود، اولویت اول محسوب نشده و در 
ت��الش برای ایجاد وجه��ه ای جذاب برای خود باش��ید. فراموش نکنید 
که این امر اگرچه ممکن اس��ت در مقطعی س��ود شما را به نسبت سایر 
ش��رکت ها، کاهش دهد، با این حال در درازمدت ش��ما با رشدی دائمی 
مواجه می شوید که این خود بهترین موقعیت برای یک شرکت محسوب 
خواهد شد. در موارد متعددی مشاهده شده است که برخی از برند هایی 
که در کوتاه مدت موفق ش��ده اند ت��ا طرفدارانی را برای خود پیدا کنند، 
با توجه به عملکرد نادرس��ت آن ها در نهایت با یک افش��اگری کامال از 
گردونه رقابت و فعالیت خارج ش��ده اند. ب��ه همین خاطر نباید موفقیت 
شما با خطرات بسیاری همراه شود. در این رابطه ایجاد یک فرهنگ و یا 
به بیان بهتر وجدان کاری، گامی موثر در این زمینه محسوب می شود.

6-از اهمیت تلفن های همراه غافل نشوید 
ام��روزه تقریب��ا همراه همیش��گی اف��راد، تلفن همراه آن ها محس��وب 
می شود. به همین خاطر الزم است تا در برنامه های تبلیغاتی خود، اولویت 
ویژه ای را به آن ها اختصاص دهید. خوش��بختانه امروزه مقاالت متعددی 
در این رابطه به چاپ رسیده است که مطالعه آن، بدون شک شما را برای 
فعالیت درس��ت در این رابطه کمک خواهد کرد. در آخر فراموش نکنید 
که تبلیغات مس��تقیم جذابیتی را برای افراد به همراه نخواهد داشت، به 

همین خاطر الزم است تا اقدامات شما صرفا تبلیغاتی نباشد. 
7-بازاریابی نفوذی را مورد استفاده خود قرار دهید 

در این روش ش��ما تاثیرگذاری خود را از طری��ق نفوذ در بازار هدف 
ص��ورت خواهید داد. برای مثال ای��ن امر که برای معرفی بهتر محصول 
خود به س��راغ اف��راد پرنفوذ و محب��وب بروید، خ��ود از جمله اقدامات 
بازاریابی نفوذی محس��وب می ش��ود. به همین خاطر در این روش الزم 
اس��ت تا قبل از معرفی محصوالت، به دنبال حامیانی قدرتمند باش��ید. 
بدون شک این افراد به شکلی مناسب سایرین را به اطمینان الزم برای 

خرید محصوالت، می رسانند.
8-تبلیغات کوچک را کنار بگذارید 

نتای��ج آماره��ا حاکی از آن اس��ت که تبلیغات کوچ��ک کنار صفحه، 
معموال با میزان کلیک بس��یار کمی همراه هستند. به همین خاطر الزم 
اس��ت تا به دنبال تبلیغاتی تمام صفحه ای باش��ید. ب��ا این حال با توجه 
به هزینه باالتر آن ها، الزم اس��ت تا نس��بت به کیفیت باالی تبلیغ خود 
اطمینان حاصل کرده و یا از روش های نوینی نظیر پرداخت به ازای هر 

کلیک، استفاده کنید.
9-یک استراتژی بازاریابی همه جانبه داشته باشید

اس��تراتژی درواقع برنامه ای اس��ت که برای رس��یدن به اهداف خود 
تعیین می کنیم. اگرچه برخی در این رابطه عقیده دارند که بهتر اس��ت 
تا از چندین اس��تراتژی مختلف اس��تفاده کرد، با این حال واقعیت این 
اس��ت که این اقدام باعث عدم تمرکز و تقس��یم شدن توان شما خواهد 
ش��د و بدون ش��ک تحت این ش��رایط نمی توانید عملکرد درخشانی را 
از خود نش��ان دهی��د. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا به دنبال یک 
اس��تراتژی همه جانبه برای خود باش��ید. آمارها نیز در این رابطه نشان 
می دهد که این گونه ش��رکت ها عملکرد به مرات��ب بهتری را از خود به 
ثبت رس��انده اند. با این حال فراموش نکنید که برنامه ش��ما باید کامال 
دقیق و درس��ت باش��د، در غیر ای��ن صورت نتایج کام��ال متفاوتی رقم 
خواهد خورد. همچنین تنها طرح ریزی برنامه مهم نبوده و الزم است تا 

نسبت به اجرایی کردن درست آن نیز اطمینان حاصل کنید. 
10-محتوای ارزشمند تولید کنید 

در یک تعری��ف خالصه، بازاریابی محتوا را باید نوعی تبلیغ دانس��ت 
که در آن به جای انتش��ار متن تبلیغاتی، به دنبال به اشتراک گذاشتن 
مطال��ب مورد نیاز مخاط��ب، خواهیم بود. امروزه با توجه به اس��تقبال 
همگان��ی افراد از آن ها، تمامی ش��رکت ها بای��د فعالیت هایی را در این 
زمینه صورت دهند. با این حال کلید موفقیت شما در این زمینه، میزان 
ارزش��مند بودن مطالب ارسالی خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا 
تیمی حرفه ای را برای این امر استخدام کرده و به صورت کامال حرفه ای 
عمل کنید. در این رابطه توجه به چشم نواز بودن در کنار ارزش باالی 

مطالب، میزان موفقیت اقدامات شما را رقم خواهد زد.
lyfemarketing: منبع

نحوه استفاده از محتوا برای ایجاد برنامه 
آموزشی

یک��ی از بزرگ ترین موانع بر س��ر راه هر کس��ب وکاری آموزش 
اس��ت. گاه آنقدر سرعت پیشرفت سریع است که حتی ایده  توقف 
این جریان به منظور تمرکز بر استراتژی های آموزشی می تواند به 

جای یک گام دیگر به سمت رشد، گامی رو به عقب باشد.
اما این حقیقت را در نظر بگیرید که مطابق با آمار ش��رکت آی 
بی ام، 8۴درصد از کارکنان ش��رکت های برتر، آموزش ضروری را 
دریافت می کنند. این در حالی اس��ت که تنه��ا برای 16درصد از 
کارکنان ش��رکت های کم بازده این اتفاق رخ می دهد. شما ترجیح 

می دهید جزو کدام دسته باشید؟
برنامه ه��ای آموزش��ی کارکن��ان چی��زی فراتر از س��مینارها و 
آزمون هاست. یک برنامه تعلیمی خوب به کارکنان کمک می کند 
در مورد فعالیت شما آگاهی یابند، مهارت های خود را بهبود دهند 
و ب��ه افراد مطلعی بدل ش��وند که پرت��الش و از توانایی کمک به 

اعتالی آینده  شرکت شما برخوردار هستند. 
ایجاد یک برنامه آموزش��ی ممکن اس��ت کار بسیار دشواری به 
نظر رس��د، اما اگر در حال ایجاد محتوای رهبری فکری باکیفیت 
باال هستید، هم اکنون منابع کثیری درباره  صنعت خود و تجربه و 
تخصص برای اشتراک گذاری در اختیار دارید. اعضای تیم داخلی 
ش��ما مخاطبان گرانقدری ب��رای محتوای تان هس��تند، اما اغلب 
نادیده گرفته می ش��وند. این اش��تباه را نکنید. محت��وا به راحتی 
می تواند به ارائه آموزش و مشغول نگاه داشتن کارکنان کمک کند. 
حتی اگر محتوای آماده برای شروع آموزش را در اختیار داشته 
باش��ید، ایجاد ی��ک برنامه آموزش��ی کارآمد ب��رای کارکنان، کار 
س��اده ای نیست. پنج مرحله  اشاره ش��ده در ادامه را برای استفاده 
از محت��وای خ��ود به منظور ایجاد برنامه آموزش��ی مؤثر در پیش 

بگیرید.
1. شخصی را مسئول قرار دهید

همانطور که گفتم، تنها داش��تن و یا ایج��اد محتوا به این معنا 
نیست که یک سیستم برای آموزش و مشغول کردن کارکنان خود 
در اختیار دارید. ش��خصی باید مس��ئول سازماندهی و ارائه  محتوا 
باشد. باید در نظر داشته باشید که هر شخصی این قابلیت را ندارد 
که تمام منابع محتوایی شما را در کنار هم قرار دهد و به مطالب 

آموزشی جدید دست یابد.
بنابراین یک عضو از تیم خود را که با ش��رکت و محتوای ش��ما 
آش��نایی دارد انتخاب و اطمینان حاصل کنید ش��خصی است که 
می تواند ایرادات موجود در محتوای آموزش��ی ش��رکت را آشکار 
س��ازد. این بینش مراح��ل کار را ب��رای او در تقویت فعالیت های 
آموزش��ی فعلی و مباشرت در تولید محتوای جدید به منظور رفع 

ایرادات را آسان خواهد ساخت.
2. تعهد به انسجام

مخاطبین خارجی به محتوای منس��جم نیاز دارند و مخاطبین 
داخلی نیز از این امر مس��تثنی نیستند. برای حفظ ورودی منابع، 
اولوی��ت را ب��ه طور مداوم بر نگاش��تن یا ثبت و انتش��ار محتوای 
جدید قرار دهید. همس��و با هرگونه اس��تراتژی محتوا، نس��بت به 
به روزرس��انی منابع قدیمی هراس نداش��ته باش��ید. کسب وکار به 
س��رعت پیش می رود، بنابراین راهکارهای��ی که به کار می بندید، 
به طور مکرر تغییر می کنند. ش��ما نمی خواهید پرسنل جدیدتان 
محتوایی را بخوانند که بازتاب روش انجام کارها در دو سال پیش 

هستند.
3. فرآیند آموزشی را تنوع بخشید

مطالب وبالگ به ان��دازه کافی برای جذب و کمک به یادگیری 
تمام��ی اعض��ای تیم کافی نیس��ت. همه  ما به ط��ور متفاوتی یاد 
می گیریم، حتی اگر راه  یادگیری مان در حال تغییر باشد، بنابراین 
ان��واع مختلفی از محتوای آموزش��ی مانند ویدئو، اطالع نگاش��ت 
تعاملی، محتوای صوتی و موارد بیش��تری را طراحی و این شانس 
را ب��ه تمامی کارکنان خود اعطا کنید ت��ا از طریقی که یادگیری 

بهتری دارند، آموزش ببینند.
4. به رهبران فکری مختلف بها دهید

متخصصین دیگری نیز در ش��رکت شما حضور دارند که نگرش 
آنها می تواند محتوایی برای آموزش به دیگران باشد، بنابراین سعی 
نکنی��د تمام کارها را خودتان انجام دهی��د. از تمامی متخصصین 
در سراسر ش��رکت برای تولید محتوا دعوت و شانس یادگیری از 

دیدگاه های مختلف را به کارکنان اعطا کنید.
نه تنها ش��رکت ش��ما از محتوای برگرفته از زمینه های مختلف 
تخصص و تجربه بهره  می برد، بلکه این محتوا به تیم ش��ما نشان 
می دهد فرصتی برای تبدیل ش��دن به رهبران فکری وجود دارد. با 
تش��ویق متخصصان زمینه های مورد¬ نظر برای اشتراک تخصص 
خود، می توانید محتوایی ثابت در سراس��ر کس��ب وکارتان داشته 
باشید. کارمندان نیز می توانند به طور همزمان مهارت های رهبری 

خود را ارتقا دهند.
5. به افراد فرصت دهید آنچه را که آموخته اند به کار 

بندند
خواندن پست های وبالگ و تماشای فیلم برای یادگیری مطالب 
جدید خوب است، اما شرکت شما زمانی از این موضوع نفع می برد 
ک��ه اعضای تیم بتوانند این درس های جدید را در کار خود اعمال 
کنن��د. برای مثال یک کارمند که به طور معمول بر روی تبلیغات 
فیس بوک کار می کند و اخیراً مطلب جدیدی در مورد بهینه سازی 
موتور جس��ت وجو یاد گرفته اس��ت، می تواند در زمان های فراغت 
با تیم بازاریابی برای آزمای��ش یک تاکتیک جدید همکاری کند. 
نیازی نیس��ت شما وظیفه هر شخص را بازنگری کنید، اما حصول 
اطمین��ان از وجود موقعیت برای آزمایش موارد جدید برای تیم و 

کسب وکار شما امر مهمی تلقی می شود.
س��رمایه گذاری بر کارکنان برای حفظ اس��تعداد، خدمت بهینه 
به مش��تریان و رش��د پایدار امری ضروری اس��ت. اگر از بازاریابی 
محتوا اس��تفاده می کنید، ابزار مناسب برای یک برنامه آموزشی را 
در اختی��ار دارید. تمامی آنچه باید انجام دهید، به کارگیری محتوا 
برای مش��غول نگاه داش��تن کارکنان و یادگی��ری مطالبی جدید 

توسط آنها در زمان کار برای شماست.
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یونیکورن ها را فراموش کنید، ما به 
استارتاپ های زبرای بیشتری نیاز داریم

اس��تارتاپ های Zebra )گورخ��ر( از س��ویی ب��ر رف��ع چالش های 
اجتماعی، زیست محیطی و پزشکی تمرکز می کنند و در عین حال به 

سودآوری خود نیز می اندیشند.
از مناطق راکد صنعتی در دیترویت تا مزارع ذرت آیووا، شرکت های 
آمریکایی از صنایع مختلف روی نسل بعدی راه حل هایی متمرکزند که 
به آنها امکان بقا و رشد را در یک بازار جهانی شدیداً رقابتی و در حال 
تغییر بده��د. نمونه بارز آن را خرید اخیر ۳.2میلیارد دالری ش��رکت 

SodaStream توسط Pepsi می توان برشمرد.
پیام ویژه برای ش��رکت های قدیمی روشن اس��ت: شما باید یا خود 
را متح��ول کنید یا رقبای جدید خ��ود را ببلعید، در غیر این صورت به 
دس��ت استارتاپ های چابک که بیش��تر از هر زمانی به سرمایه  بیشتر 
دسترسی دارند، از دور کنار گذاشته خواهید شد. میزان سرمایه گذاری 
ریسک پذیر در نیمه اول سال 2۰18 به حدود 1۳۰ میلیارد دالر رسیده 
است )6۵درصد افزایش نسبت به سال 2۰1۷(. استارتاپ های امروز در 
مس��ابقه ای دیوانه وار برای صعود به دور بعدی بزرگ تر و بهتر از لحاظ 
جذب س��رمایه به س��ر می برند. شرکت هایی که ۵ س��ال پیش در دور 
س��رمایه  اولیه رقابت می کردند، در س��ال 2۰18 در س��ری A مسابقه 
می دهند و ش��رکت های س��ری A ، اکنون در دور جدید B به رقابت 
می پردازد. برای سرمایه گذاران ریسک پذیر )VC( که صدها میلیون یا 
حتی میلیارد دالر برای هر س��رمایه گذاری، پول خرج می کنند، نیاز به 
داشتن یک یونیکورن بدیهی است؛ یعنی حداقل یک شرکت در سبد 
سرمایه گذاری ها باید پول کافی برای جبران خسارت سایر شکست ها و 

تولید چندین برابر سرمایه گذاری اولیه تولید کند.
اما این یونیکورن ها، با رش��د پرشتاب خود، در حالی که در سال های 
اولی��ه عملیات، ضررهای قابل مالحظه ای را به بار می آورند، باید مبالغ 
قاب��ل توجهی را صرف کنند. در واقع این مبال��غ، نیاز آنها را به جذب 
مداوم سرمایه های هنگفتی که عمدتا بر پایه  سهام است، تغذیه می کند.

آیا راه دیگری همچون طرح های تامین مالی متفاوت و بدون تالش 
مداوم برای جمع آوری مقادیر هنگفت سرمایه از طریق سهام، برای رشد 

شرکت ها وجود دارد؟
بله، به ش��کل یک جانور جدید در باغ وحش ش��رکت های های تک: 

)Zebra Company( شرکت گورخر
شرکت های زبرا با مشخصاتی از قبیل انجام کسب وکار واقعی، بدون 
هدف ساختارشکنی در بازارهای فعلی، دستیابی به سودآوری و اثبات 
آن برای مدتی معین و کمک به حل یک معضل اجتماعی، ش��ناخته 
می ش��وند. همانطور که توس��ط مارا زپدا، مدیرعام��ل و هم بنیان گذار 
Switchboard توضیح داده ش��ده است، شرکت های زبرا »هم سیاه 
و هم س��فید« هستند: آنها هم برای سودآوری و هم برای حل مشکل 

جامعه ایجاد می شوند.
یک��ی از نمونه های مورد عالقه نویس��نده، ش��رکت Toya )یکی از 
مش��تریان LeumiTech( است، یک پلتفرم بازی طراحی شده برای 
انگیزه و الهام بخشیدن به دختران جوان برای رسیدن به پتانسیل کامل 
خود. از لحاظ تاریخی، صنعت بازی های دیجیتال فاقد محتوا برای زنان 
و دختران بوده یا از محتوای محدودی طبق تعریفی بس��یار محدود از 

زنانگی، یعنی براساس زیبایی برخوردار است.
Toya، توس��ط آنت اش��پرلینگ و ییفات آنزلویچ تأسیس شد. این 
ش��رکت با ارائه بازی های��ی که دختران را در نقش قهرم��ان قرار داده 
ی��ا ارائه  بازی هایی که به جنس��یت خاصی محدود نش��ده در حال به 
چالش کشیدن و تغییر این هنجارها است )به عنوان مثال با تمرکز بر 
طبیعت، اسرار و تاریخ(. Toya به عنوان یک نهاد انتفاعی، در خدمت 
اهداف اجتماعی بسیار مهم در زمینه  ارتقای برابری جنسیتی از طریق 
محصوالت خود نیز هس��ت. ایاالت متحده پر از نمونه هایی از زبراهای 
 ،Switchboard به نام ،Zepeda موفق است. یکی از ش��رکت های
یک پلتفرم برای تسهیل ارتباط فارغ التحصیالن و دانشجویان کالج در 
مورد فرصت های ش��غلی فراهم می کند. این پلتفرم با اس��تفاده از یک 
مدل »درخواس��ت / پیش��نهاد« نوآورانه و برای کمک به کالج ها برای 
پیگیری اطالعات اعانه دهندگان ایجاد شد. جریان های درآمدی متعدد 

آن عبارتند از: ارزیابی ها، مربیگری و آموزش و دسترسی به پلتفرم.
ش��رکتی ب��ه ن��ام Hearken، که توس��ط جنیف��ر ب��رادل هدایت و 
بنیان گذاری ش��ده است، قصد دارد »مدل سنتی روزنامه نگاری را متحول 
کند.« هدف این ش��رکت، کمک به اتاق های خبری برای پوش��ش اخبار 
براس��اس بزرگترین سواالت مخاطبان خود اس��ت. زپدا و برندل همراه با 
چند زن کارآفرین دیگر، DazzleCon را راه اندازی کردند، یک کنفرانس 
برای بنیانگذاران هم فکر با هدف یادگیری و بحث در مورد همه چیز زبرا 
)همانند یک گروه از گرگ ها، یک گروه از زبراها Dazzle نامیده می شود!(
همان طورکه این نمونه ها نش��ان می ده��د، جنبش زبرا به طورعمده 
حرکت خ��ود را مدیون زن��ان کارآفرین و کارآفرینان رنگین پوس��ت 
اس��ت؛ گروه هایی که از لحاظ تاریخی، ب��ا وجود توانایی خود در اثبات 
س��ودآوری و تعهد به جامع��ه، در تالش برای جذب س��رمایه به طور 
مساوی با همتایان خود هستند. ماهیت شرکت های زبرا، بسیار هم راستا 
با ویژگی های ش��م تجاری در زنان اس��ت. زنان کارآفرینان درحالی که 
قادر به تامین بودجه  اولیه هس��تند، تمایل بیش��تری به قطعیت باال و 
ریسک کمتر دارند و در نتیجه، باعث رشد سودآوری و پایداری کسب و 
کارها می شوند، هرچند با سرعت های پایین تر و به طور بالقوه در مقیاس 
 ،First Round Capitalکوچک تر فعالی��ت می کنند. هنگامی ک��ه
س��رمایه گذاری های انج��ام داده در بیش از ۳۰۰ش��رکت در طول 1۰ 
س��ال را بررسی کرد، متوجه ش��د که شرکت هایی با یک بنیانگذار زن 
از لح��اظ عملکرد، 6۳درصد از تیم های ب��ا ترکیب کامال مرد موفق تر 
هستند. به طور مشابه، اداره کسب و کارهای کوچک)SBA(، دریافت 
که سرمایه گذاری در کس��ب وکارهای تحت رهبری زنان، باعث بهبود 
عملکرد شرکت های س��رمایه گذاری می شود. بانک هایی که در فضای 
اس��تارتاپ فعالیت ریش��ه دار و طوالنی مدت دارند، به شرکت های زبرا 
بس��یار عالقه مند بوده و به پتانسیل آنها اعتقاد دارند. زیرا در مدل های 
آنها، مس��یرهای مطمئنی به س��ودآوری و پایداری وجود دارد. اعتقاد 
قوی به اصول، این ش��رکت ها را قادر می سازد تا بدهی های بانکی خود 
را روی ترازنامه های خود بیاورند و از ابهام ناش��ی از افزایش صرف پول 

سهام اجتناب کنند.
ترویج تنوع در میان کارآفرینان و به ویژه تش��ویق زنان برای تبدیل 
شدن به جزء مهمی از این جامعه، برای کل اکوسیستم سودمند خواهد 
بود. به عالوه درحالی که می توانیم جهان را از دیدگاه متنوع تری ببینیم، 

امکان توسعه کسب وکارهای جدید را فراهم می کند.
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فرض کنید وظایف متعددی را که بس��یار ش��بیه به هم هس��تند به 
ش��ما محول کنند تا انجام دهید و ش��ما متوجه ش��وید ک��ه در انجام 
همه آنها نس��بتا بی کفایت هس��تید. اگر ش��خصی منطقی و تا اندازه ای 
هوش��مند باش��ید و بتوانید موفقیت را از شکس��ت تمیی��ز بدهید این 
امر بی ش��ک سبب می ش��ود که ارزیابی ضعیفی از قابلیت های خود در 
انجام آن وظایف به عمل آورید. وقتی که این اعتقاد را نس��بت به خود 
تحکیم بخش��یدید، اگر به خوبی از عهده انجام کار مش��ابهی برآیید، به 
ط��وری که اگر فرصتی مجدد بیابی��د رفتار خود را تغییر خواهید داد تا 
با ش��ناخت های پیشین شما هماهنگ شود، حتی اگر این هماهنگی به 
قیمت از دس��ت رفتن موفقیت شغلی شما باشد؟ یا از واقعیت پیشرفت 
مس��رور خواهید ش��د و س��عی در تکرار آن خواهید کرد، حتی اگر این 
پیش��رفت با تجربه پیش��ین شما ناهماهنگ باش��د؟ نظریه ناهماهنگی 
شناختی که )فس��تینجر، 19۵۷( که پاسخ قبلی را پیش بینی می کند، 
نمونه خوبی است از این که چگونه شیوه هماهنگی نسبت به انگیزش با 
چارچوب انتظار-ارزش در پیش بینی شرایطی که تحت آنها مردم برای 

پیشرفت برانگیخته می شوند تفاوت دارد.
خطوط اصلی نظریه ناهماهنگی شناختی به شرح زیر است:

1 - فرض بر این اس��ت که ش��ناخت های فرد )اندیش��ه ها، نگرش ها، 
عقاید و جز اینها( می توانند سه نوع رابطه ممکن با هم داشته باشند.

الف( هماهنگ: هنگامی که شناخت الف از شناخت ب نتیجه می شود؛ 
مثال، ش��خصی که برای شرکت الف کار کرده اس��ت اظهار می دارد که 
ش��رکت الف جای مناسبی برای کار کردن است. در این مورد، شناخت 

دوست داشتن با شناخت تجربه هماهنگ است.
ب( ناهماهن��گ: هنگام��ی که ش��ناخت ال��ف از ش��ناخت ب نتیجه 
نمی شود؛ مثال، همان شخص اظهار کند که شرکت الف را دوست ندارد. 
ج( نامربوط: هنگامی که ش��ناخت الف با ش��ناخت ب رابطه ای ندارد؛ 
مثال، همان ش��خص که 2۵ سال سابقه دارد تصمیم بگیرد که به جای 

مردادماه در تیرماه به مرخصی برود.
2 - براس��اس این مفروضات پیش��نهاد می ش��ود ک��ه مجموعه  ای از 
ش��ناخت های ناهماهنگ یک حالت انگیزش��ی منفی ایجاد می کند که 

فرد برای کاهش آن برانگیخته می ش��ود. 
نح��وه ای که این حالت انگیزش��ی منفی 
زائ��ل می ش��ود مبتنی اس��ت ب��ر تغییر 
شناخت های شخص و تغییر رفتاری که 
منجر به آن ش��ناخت ها شده است تا آن 

شناخت ها با هم هماهنگ شوند.
۳ – س��رانجام اهمی��ت ناهماهنگ��ی 
ب��ه عنوان یک حالت انگیزش��ی منفی و 
بنابرای��ن، به عن��وان ی��ک تعیین کننده 
رفتار، با ش��مار ش��ناخت هایی که با هم 
رابطه ناهماهن��گ دارند و با اهمیت این 

شناخت ها افزایش می یابد. با این توضیح از نظریه ناهماهنگی شناختی 
شاید نتوانید چیز چندان مهمی درباره آن مالحظه کنید یا دلیلی بیابید 
ک��ه این نظریه برای پیش بینی انگیزش مربوط به کار، فایده ای داش��ته 
باش��د. در عین حال، این نظریه چنین ارزشی دارد و به زودی علت آن 

را خواهیم دید.
 در مطالعه ای که توس��ط )ارونس��ون و کارلس��میث، 1962( صورت 
گرف��ت، متوجه ش��دند که نظری��ه ناهماهنگ��ی ش��ناختی پیش بینی 
می کن��د ک��ه فرد در یک فرصت مجدد کار را بدت��ر انجام خواهد داد تا 
با ش��ناخت هایی که از بی کفایتی خود در نوبت نخس��ت پیدا کرده بود 
هماهنگ ش��ود. ارونسون و کارلس��میث این پیش بینی را در آزمایشی 
آزمایش��گاهی آزمودند. در این آزمای��ش در آزمودنی ها این پندار پدید 
آمد که در یک مجموعه چهار وظیفه ای مشابه یا خوب عمل کرده اند و 
یا ضعیف بوده اند. در وظیفه پنجم با افراد به گونه ای متفاوت عمل شد، 
بدین ترتیب که با دو گروه به گونه ای هماهنگ با انتظارات ش��ان)یعنی، 
ب��اال یا پایین( رفتار ش��د، در صورت��ی که به دو گ��روه دیگر تجربه ای 
متفاوت با انتظارات ش��ان داده شد. بدین معنا که به آنهایی که عادت به 
موفقیت کرده بودند گفته شد که مردود شده اند، در حالی که به آنهایی 
که عادت به شکس��ت داشتند گفته شد که قبول شده اند. این تجربه ای 
ناهماهنگ اس��ت و بنابرای��ن نظریه ناهماهنگی حاص��ل باید از طریق 
تغییر ش��ناخت های شخص و یا از طریق تغییر رفتاری که منجر به این 
شناخت ها شده اس��ت کاهش یابد. این استدالل مبتنی بر این واقعیت 
ب��ود که تجربه گذش��ته )متضمن چهار وظیف��ه( از آخرین تجربه )تنها 
مبتنی بر یک وظیفه( توانمندتر اس��ت. پس اگ��ر فرصت دیگری برای 
آزمودنی ها فراهم ش��ود، س��عی خواهند کرد تا رفتار مربوط به آخرین 
وظیف��ه را تغییر دهند تا با انتظاراتی که از کفایت خود دارند هماهنگ 
ش��وند. این مولفان با ب��ه کار بردن یک ترفند آزمودنی ها را واداش��تند 
تا مج��ددا وظیفه پنجم را انج��ام دهند و پیش بین��ی کردند که تعداد 
تغیی��رات در گروه های ناهماهنگ خیلی بیش��تر از ش��مار دگرگونی ها 
درگروه های هماهنگ خواهد بود. جدول)-1الف( در ذیل نشان می دهد 
ک��ه این درس��ت همان چیزی اس��ت که اتفاق افتاد، حت��ی برای گروه 
)ج(، بدین معنا که، این آزمودنی ها پاس��خ های خوب را به پاسخ های بد 
تغییر دادن تا هماهنگی خود را حفظ کنند. به دیگر سخن، از موفقیت 
خویش دست کشیدند تا بر خود هماهنگ شوند. توضیح این یافته برای 

الگوی انتظار-ارزش دش��وار است. آیا این یافته ای عجیب است که تنها 
در نتیج��ه تصادف می تواند روی دهد اگر چنین نباش��د، آنگاه می  توان 
مالحظ��ه ک��رد که این یافته از لحاظ یک نظری��ه مربوط به رفتار کار و 
اقدام و عمل از س��وی مدیریت تا چه اندازه حائز اهمیت است. در واقع، 
شواهدی وجود دارد حاکی از این که چارچوب هماهنگی اهمیت بسیار 
دارد و س��رانجام می بایست به بیان یک اصل تلفیق کننده پرداخت. این 
اصل اظهار می دارد که ما برانگیخته می شویم تا در سطحی هماهنگ با 
شناخت های مان از شایستگی ادراک شده خود در رابطه با وظیفه ای که 
با آن روبه رو هستیم به کار بپردازیم. به نظر من بر حسب این مفهوم از 
هماهنگی اس��ت که می توانیم بسیاری از یافته های مربوط به انگیز کار، 

نه همه آنها را توضیح دهیم.
جدول )ا- الف(

این��ک اجازه دهید به نظریه ناهماهنگی ش��ناختی برگردیم و ببینیم چه 
مطالعات دیگری در رابطه با مش��اغل در چارچوب آن انجام گرفته و نتایج 
آنها چه بوده اند. الزم به ذکر اس��ت که تحقیقات زیادی از مفهوم هماهنگی 
به عنوان یک نفوذ انگیزشی مهم در رفتار کار حمایت می کنند، بدین معنا 
که در سطحی که ما کار می کنیم که به بازدهی عادالنه، برابر و متعادل نائل 
آییم، حتی اگر این هماهنگی به قیمت از دس��ت دادن پاداش های گوناگون 
برون ذاتی تمام شود. تعریف ما از چیزی که عادالنه، برابر و یا متعادل است 
از کجا به دس��ت می آید؟ ابعاد مختلف��ی در این مورد تاثیرگذارند. یک بعد 
مهم، ب��ا توجه به بحث بعدی ما مربوط به چگونگی ش��ناخت هایی از خود 
اس��ت. اگر افراد شناخت هایی منفی از خود داشته باشند، نیاز به بازده هایی 
منفی دارند تا به نتیجه هماهنگ نایل ش��وند و این همان چیزی اس��ت که 
در بس��یاری م��وارد اتفاق می افتد. علی رغم هماهنگ��ی کلی این یافته ها و 
این واقعیت که شیوه های نظری دیگر هم آنها را تایید می کنند، باید توجه 
داش��ت که نظریه هماهنگی مشکالتی دارد که هنوز رفع نشده اند. هرچند، 
این مشکالت آنچنان جدی نیستند که این سویه را به کلی از اعتبار ساقط 
کنند. یک مشکل ناشی از این فرض است که وقوع ناهماهنگی عموما نتیجه 
دس��تکاری های آزمایشی اس��ت، تا سنجش آن به طور مس��تقیم. نداشتن 
سنجشی مستقیم از تعدد ادراک های ناهماهنگ شخص منجر به مشکالت 
تجربی و مفهومی می شود. یک دلیل بر چنین اشکالی این است که کاهش 
شناخت های  از خود را پیش از هرگونه انتخاب رفتار ناچیز بشمارد تا میزان 
ناهماهنگی مربوط به آن ش��ناخت ها را کاهش دهد. با اینکه تالش به عمل 
آمده است تا آزمایش ها طوری طرح ریزی 
ش��وند که ناهماهنگی تنه��ا بتواند به یک 
طریق کاهش یابد این اهم همواره میس��ر 
نیست. بنابراین اگر آزمایشی توفیق نیابد، 
نمی دانیم این امر به علت )1( عدم توفیق 
در ایجاد ناهماهنگی بوده است )سنجش 
ناهماهنگ��ی در اینجا کمک خواهد کرد(، 
)2( تمایل به اس��تفاده از وس��یله ای برای 
کاه��ش ناهماهنگی اس��ت ک��ه مغایر با 
وس��یله تعیین شده آزماینده است، یا )۳( 

نارسایی نظریه بوده است.

عرضه نظریه ای برای انگیزش کار )2(

منطقی باش و فرق میان موفقیت و شکست را بدان

حامد هدائی
روانکاو فروش ایران

جدول )ا- الف(
شمار پاسخ هائی که به هنگام تکرار آخرین عمل تغییر یافت
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند- آیین کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی 12 
پست برق۳۳/1۳2 کیلو ولت GIS شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با حضور وزیر نیرو و مس��ئولین اس��تانی در پست نبوت اهواز برگزار 
شد. وزیر نیرو در این آیین کلنگ زنی با تشکر از مسئوالن استانی و 
مدیران صنعت برق، گفت: این پروژه سهم بسزایی در پایداری شبکه 
برق کش��ور به خصوص خوزس��تان دارد. رضا اردکانیان با بیان آنکه 
صنعت برق خوزس��تان کارنامه بس��یار خوبی در مدیریت مصرف و 
عبور از تابستان 9۷ دارد، اظهار داشت: این پست ها مجهز به آخرین 
تکنولوژی روز هستند و با هزینه ای بالغ بر 8۰۰ میلیارد تومان اجرایی 
می شوند که هم باعث انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن در کشور 
می شود و هم صنعت برق خوزستان را در مقابل آالینده ها و ریزگردها 
بیمه می کند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز بیان 
کرد: برای اولین بار پست های برق GIS با تکنولوزی ABB سوئیس 

در داخل کشور اجرایی می شود و خروجی این انتقال تکنولوژی برای 
اولین بار در خوزس��تان خواهد بود. محمود دشت بزرگ ادامه داد: از 
12 پس��ت GIS برنامه ریزی شده 6 پست در شهر اهواز و 6 پست 
دیگر در شهرهای بهبهان، مسجد سلیمان، ماهشهر و آبادان اجرایی 

می ش��وند. وی پست های برق GIS را پاسخی به شرایط نامناسب 
جوی و ریزگردها در استان دانست و تصریح کرد: این پست ها زمین 
کمتری را مصرف می کنند، با مبلمان شهری هماهنگ هستند و مهم 
تر از آنها در مقابل آالینده های استان خوزستان به خصوص ریزگردها 
مقاوم هس��تند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اعالم 
آنکه با فرصت شناسی قطعات پست های مذکور یک روز قبل از شروع 
تحریم ها وارد کشور شد، تاکید کرد: بعد از مونتاژ قطعات که حدود 6 
ماه زمان می برد پست ها وارد خوزستان می شود و عملیات اجرایی 
پس��ت ها در قرارداد 18 ماهه به انجام می رس��د.  آیت اهلل محسن 
حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در 
این مراس��م، آغاز عملیات اجرایی 12 پست برق به صورت GIS را 
شایسته و قابل تقدیر دانست و از تالش های صورت گرفته و حمایت 

های وزارت نیرو در تکمیل زیرساخت های استان تشکر کرد.

تبریـز - ماهان فالح- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز گفت: دانش��گاه ها مرکز تولید علم هستند اما این 
علوم زمانی کارآمد اس��ت که با اتصال به فناوری و با حضور نخبگان 
دانش��گاهی برای توس��عه اقتصادی کش��ور به صنعت وصل شود و 
راهبردهای اقتصادی در این قالب به محصولی صادرات محور تبدیل 
ش��ود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی، حجت االسالم والمسلمین 
س��ید محمدعلی آل هاشم در مراس��م تجلیل از برگزیدگان قرآنی 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با بیان اینکه از منظر دین اسالم علم و 
فناوری و تولیدات آن از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: علم پایه 
و اساس قدرت ها است و علم مدیریت درست انباشت سرمایه ها هم 
به حساب می آید از این رو در شرایط کنونی با اتصال علم به فناوری 
ها و فناوری ها به صنعت گره های اقتصادی کش��ور باز میشود. امام 
جمعه تبریز با تاکید بر اینکه باید کشورهای اسالمی از لحاظ علم و 
فناوری پیشرفت کنند، ادامه داد: غرب و آمریکا به برکت علم توانستند 
بر کش��ورهای دنیا مسلط شوند و همین طور ثروت را هم با علم به 
دس��ت آوردند. وی افزود: البته مقداری از ثروت را هم با فریبگری و 

خباثت و سیاست به دست آوردند، اما آنها از قدرت علم بیش از هر 
چیزی تاثیر گرفته اند. حجت االس��الم والمسلمین آل هاشم علم را 
پایه پیشرفت همه جانبه یک کشور عنوان کرد و گفت: علم، اقتدار 

است، هر کس این اقتدار را داشته باشد، می تواند به همه مقاصد خود 
دست پیدا کند. امام جمعه تبریز ادامه داد: علم و فناوری که منجر به 
تجاری سازی شود، مورد تاکید و توصیه مقام معظم رهبری است؛ در 
این راستا باید توجه داشت که علم مجرد کافی نیست و باید دانش 
همراه با فناوری باش��د. حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با بیان 
اینکه در طول یک قرن گذشته ایران با پول نفت و منابع زیرزمینی 
ساده و ابتدایی اداره و این منابع از طریق خام فروشی تبدیل به پول 
شده است، تصریح کرد: با وجود نقدهای دلسوزان برای پرهیز از چنین 
رویه ای، تاکنون هیچگاه فرصت اصالح پیدا نشده است. نماینده رهبر 
معظم انقالب اس��المی در آذربایجان شرقی، انقالب اسالمی ایران را 
انقالبی مردمی و بر اس��اس خواس��ت و اراده مردم بر کشور دانست 
که برای دس��ت یابی به این ش��عار واقعی باید از ایده ها و خالقیت 
های مردمی برای توس��عه کش��ور بهره برداری کرد. حجت االسالم 
والمسلمین آل هاشم، حضور پررنگ جوانان و نخبگان در عرصه های 
علمی و تولیدی کشور را ضروری خواند و گفت: تحریم های اخیر علیه 
کشور فرصتی بسیار مغتنم برای جهش علمی و فناوری کشور است و 

باید این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

اصفهان - قاسم اسـد- در همایش بازاریابی و فروش خدمات 
گردشگری با استفاده از ابزارهای دیجیتال و الکترونیک با هدف جذب 
گردش��گران خارجی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد بر لزوم 
توجه ویژه به تامین زیرس��اخت های جذب گردش��گر مستقل آزاد 
تاکید شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای 
این همایش علی کرباسی زاده، نایب رییس کمیسیون گردشگری و 
برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان ضمن ابراز خرسندی از توجه ویژه 
به صنعت گردش��گری و توسعه آن از س��وی دستگاه های دولتی و 
بخش خصوصی استان اصفهان گفت: توسعه گردشگری اصفهان و 
رفع کاس��تی های این بخش نیازمن��د تعامل و همکاری بخش ها و 
ارگان های مختلف است. وی افزود: صنعتی شدن اصفهان به صورت 
بی رویه و توس��عه صنعتی آن به صورت ناپایدار مشکالت زیادی را 
برای ش��هروندان، شهر، اقلیم و اکوسیستم ایجاد نموده این در حالی 
است که بخش کشاورزی نیز به دلیل تغییر اقلیم، مزیت توسعه استان 
محسوب نمی شود. کرباس��ی زاده تصریح کرد: با این وجود توسعه 
گردشگری برای شهر و استان اصفهان  مزیت زیادی به همراه داشته 
که از جمله آن می توان به بهبود وضعیت اقتصادی  و کاهش آسیب 
های اجتماعی اشاره کرد. نایب رییس کمیسیون گردشگری اصفهان 
با اشاره به اینکه توسعه گردشگری الکترونیک یکی از ابزارهای توسعه 

 GIT گردش��گری است، عمده توریست های اصفهان را گردشگران
–گروهی- که تابع پکیج های از قبل طراحی ش��ده هستند دانست 
و افزود: این در حالی است که طبق آمار سازمان جهانی گردشگری 
بیش از ۷۰ درصد توریس��ت های  جهان گردشگران FIT مستقل 
آزاد هس��تند و میزان ایجاد اشتغال توریس��ت های مستقل آزاد دو 
برابر گردش��گران گروهی است. وی دلیل این امر را ارتقاء انتظارات و 
نیازهای گردشگران دانست و تاکید کرد: گردشگران امروزی به شدت 
طالب اس��تقالل بوده وبه همین دلیل از پکیج های از پیش طراحی 
ش��ده اس��تقبال چندانی صورت نمی گیرد. نایب رییس کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان ضعف زیرساخت های الکترونیکی، 

ضعف اطالع رس��انی و زیر ساخت هایی که بر این مبنا پیش بینی 
ش��ده را دلیل گروهی بودن رفتار آماری گردشگران کشور دانست و 
تاکید کرد: در این راستا ضمن توسعه زیرساخت های الکترونیک در 
حوزه گردشگری، مشخص نمودن کشورها و جامعه هدف همچنین 
مخاطب هدف از اهمیت ویژه ای برخورداربوده و توسعه گردشگری 
کش��وررا به همراه خواهد داشت. کرباسی زاده پس از شناسایی نوع 
گردش��گران، طراحی محصول با توج��ه به نیازهای مخاطب و نوع و 
چگونگی ارایه آن را بسیار مهم دانست. وی افزود: قطعا بخش عمده 
تبلیغ مقاصد گردش��گری وظیفه حاکمیت و ذینفعان دولتی و شبه 
دولتی بوده که نیازمند برنامه ریزی دقیق در زمینه بازاریابی مقصد 
و برندینگ شهری است. کرباسی زاده این اقدام ارگان های دولتی را 
موجب تسهیل فعالیت های  فعاالن بخش خصوصی در زمینه جذب 
گردش��گر دانست. نایب رییس کمیسیون گردشگری و برند شهری 
با اشاره به انجام  بخشی از برنامه های مربوط به برند شهری و برند 
مقصد توس��ط اتاق بازرگانی اصفهان، گفت: اتاق بازرگانی با تعامل با 
ارگان هایی چون شهرداری و میراث فرهنگی، شورای شهر و انجمن 
های صنفی گردش��گری اقدامات ارزنده ای در این راستا انجام داده 
وکار طراحی و تدوین برند شهر اصفهان به صورت فاخر از سوی اتاق 

انجام شده است. 

ایـالم- خبرنگار فرصـت امروز- با مش��ارکت اداره کل پدافند 
غیرعامل استانداری، کارگروه آب و انرژی استان، دانشگاه علوم پزشکی 
ایالم، ش��رکت گاز استان و شرکت پتروشیمی ایالم مانور پدافند غیر 
عامل در پاالیش��گاه گاز ایالم برگزار گردید. در راستای کسب آمادگی 
الزم در زمان مواجه با تهدیدات بالقوه ناش��ی از خطای انسانی، فنی و 
تجهیزاتی و اجرای برنامه های موثر مقابله با شرایط اضطراری کاهش 
پیامدهای ناشی از اینگونه حوادث با مشارکت اداره کل پدافند غیرعامل 
اس��تانداری، کارگروه آب و انرژی استان، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، 
ش��رکت گاز استان و شرکت پتروشیمی ایالم مانور پدافند غیر عامل 
با موضوع مسومیت غذایی در پاالیشگاه گاز ایالم برگزار گردید.  مدیر 
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت و رئیس کارگروه آب 
و انرژی اس��تان در این ارتباط گفت: به منظور سنجش سرعت عمل 

پرسنل تیم های واکنش سریع و واحدهای عملیاتی در مواقع بحران، 
مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با موضوع مسمومیت غذایی در 
شرکت پاالیشگاه گاز ایالم برگزار گردید. محمد پیر باوه پور افزود: در 
این مانور که با موضوع مقابله با هرگونه مسومیت غذایی در مجتمع های 

خدماتی از جمله پاالیشگاه گاز اجرا و انجام شد؛ سناریوی این مانور بر 
این اس��اس بود که یک ویروس یا باکتری از طریق مصرف غذا یا آب 
تعداد ۳۵ نفر از پرسنل پاالیشگاه دچار مسمومیت غذایی نموده است و 
این افراد بصورت مستمر به قسمت اورژانس جهت مدارا مراجعه نموده 
به محض باال رفتن تعداد مراجعه کنندگان رئیس اورژانس موضوع را 
به واحد HSE اطالع داده و قبل از فراگیر ش��دن این واحد نس��بت 
به اعالم اورژانس موضوع به دانشگاه علوم پزشکی اقدام نموده افرادی 
که بصورت سرپایی قابل مداوا بودند در محل اورژانس پاالیشگاه مورد 
معالجه قرار گرفتند و آن تعدادی که موضوع مسومیت آنها حاد بوده 
و امکانات معالجه اورژانس پاالیشگاه جوابگو نبوده با آمبوالنس به شهر 
ایالم انتقال داده می شوند و در پایان مانور جلسه ای با حضور معاون 
عملیاتی پاالیشگاه گاز ایالم جهت ارزیابی نحوه اجرای مانور برگزار شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- همایش »یاوران وقف« برگزار و طی 
آن از مفاخر قرآنی و واقفان و فعاالن حوزه وقف در استان قم تجلیل 
ش��د. همایش »یاوران وقف« به مناسبت هفته وقف در مرکز فقهی 
ائمه اطهار)ع( برگزار شد. بر این اساس از رتبه ممتاز حفظ کل قرآن و 
نماینده جمهوری اسالمی در مسابقات بین المللی ایران محمد جواد 
مرادی، رتبه ممتاز رشته قرائت سید حمیدرضا مقدسی، رتبه عالی 
حفظ کل قرآن محمد علی شریعتی، رتبه پنجم رشته تفسیر زینب 
باقری نژاد، رتبه عالی حفظ 1۰ جزء اعظم صادقی ورجانی، رتبه ممتاز 

رشته ترتیل نجمه رضانژاد، رتبه عالی رشته قرائت نصیبه کرمی پارسا 
تجلیل به عمل آمد. افزون بر این و با حضور آیت اهلل حسینی بوشهری 
و دیگر مهمانان همایش از فاطمه تقی شاه واقف نمونه و مادر یکی 
از شهدای دوران دفاع مقدس، محمدباقر فیض خّیر و پزشک نمونه 
فعال در مناطق محروم، هادی راستگو متولی نمونه، محمد درویش 
عرب مستاجر نمونه امالک وقفی، فاطمه صفاری زاده مستاجر نمونه 
موقوفات، عیس��ی رضایی یاور نمونه وقف، مسعود اقدسی یاور نمونه 

وقف در حوزه علم و فناوری هم تقدیر شد.

سـاری - دهقان : روابط عمومی طی مکاتبه ی ستاد اقامه نماز 
اس��تان مازندران به شرح ذیل اداره کل امور مالیاتی مازندران بعنوان 
دس��تگاه برتر در حسن اجرای طرح ها و برنامه های ترویج و توسعه 
فرهنگ اقامه نماز شناخته شده است : مدیر کل امور مالیاتی استان 
مازندران، بدینوسیله به استحضار میرساند با تالش صادقانه جنابعالی 
در حسن اجرای طرح ها و برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه 

نماز و با بررس��ی از عملکرد آن دستگاه در جلسات هیأت ارزیابی و 
داوری ستاد اقامه نماز استان در سال 96 جزء دستگاه های برتر اعالم 
ش��ده اس��ت، قطعا این موفقیت با کوشش و تالش همه جانبه همه 
مجموعه تحت مدیریت معمول گردیده است که بویژه فعالیت های 
اعضای شورای ستاد اقامه نماز آن دستگاه قابل تقدیر میباشد. اجرکم 

عندا..- مدیر ستاد اقامه نماز استان مازندران 

با حضور وزیر نیرو؛

کلنگ زنی عملیات اجرایی 12 پست GIS برق منطقه ای خوزستان برگزار شد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

نخبگان دانشگاهی راهبردهای اقتصادی را به محصول تبدیل کنند

در همایش بازاریابی و فروش خدمات گردشگری تاکید شد:

لزوم توجه ویژه به تامین زیرساخت های جذب گردشگر مستقل در اصفهان 

حضور فعال کارگروه آب و انرژی استان در مانور پدافند غیر عامل در پاالیشگاه گاز ایالم

در همایش »یاوران وقف«:از مفاخر قرآنی و واقفان استان قم تجلیل شد

درجلسات هیئت ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان مازندران : 

اداره کل امور مالیاتی مازندران دستگاه برتر شناخته شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز:
400 میلیاردتومان تسهیالت به واحدهای تولیدی البرز پرداخت شد

کرج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از پرداخت 
۴۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی استان خبر داد. جهانگیر شاهمرادی در حاشیه 
بازدی��د از کارخانه صنعتی اس��تان، در جمع خبرنگاران گفت: حمای��ت از بخش خصوصی یکی از 
مهم ترین اصول کاری ماست به همین دلیل به صورت منظم بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی را 
در دستور کار قرار داده ایم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اضافه کرد: طی بازدیدها 
از نزدیک با بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صنعتگران هم کالم ش��ده و ش��نونده مشکالت آن ها 
هستیم. وی یکی از مصادیق حمایت از تولید را برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برشمرد و گفت:  تاکنون ۳1۳ جلسه 
کارگروه تسهیل برگزارشده است که ثمره آن اجرایی شدن 2 هزار و 6۴۷ مصوبه در راستای رفع مشکالت و پرداخت حدود ۴۰۰ 

میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی است.

برگزاری مراسم اهداء جوایز برندگان 100 میلیون ریالی همراه اول در خراسان رضوی
مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی در مراسم اهداء 
جوایز برندگان 1۰۰ میلیون ریالی همراه اول که با حضور برندگان و جمعی از معاونان 
و مدیران مخابرات استان برگزار شد با اشاره به اینکه همراه اول همیشه با ایجاد طرح 
های تش��ویقی و خدمات ارزنده سعی کرده اس��ت قدر دان اعتماد و وفاداری مشتریان 
خود باشد بیان کرد:خوشبختانه در مراسم قرعه کشی کمک هزینه جام جهانی که در 
شرکت مخابرات ایران انجام شد ،61 نفر از برندگان این کمک هزینه 1۰۰ میلیون ریالی 
از خراسان رضوی بودند که این جوایز طی مراسم ویژه ای به این برندگان اهدا شد. مهندس کارگزار با بیان اینکه اکنون خانواده بزرگ 
همراه اول در خراسان رضوی بالغ بر ۴ میلیون و پانصد هزار مشترک می باشد اظهار کرد: با اقدامات زیر ساختی مناسبی که در سطح 
استان فراهم شده اکنون تمام شهرهای استان تحت پوشش موبایل با  تکنولوژی 3G و 4G  همراه اول قرار دارند و ۴ هزارو ۳۷۳ 

کیلومتر از جاده های اصلی استان دارای پوشش آنتن دهی  همراه اول هستند.

مهندس شهمرادی در دیدار با کارکنان روابط عمومی مخابرات گلستان :
 روابط عمومی باید مرکز ثقل امید ، مهربانی ،وحدت و انسجام کارکنان و 

شهروندان باشد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان 
با کارکن��ان روابط عمومی دیدار وگفتگو کرد .در این دیدار پس از قرائت آیاتی چند از 
کالم ا... مجید شمسعلی جعفری رئیس اداره روابط عمومی ضمن خیر مقدم ، از حضور 
مهندس ش��همرادی در جمع کارکنان روابط عمومی از پشتیبانی وحمایت های همه 
جانبه مدیر مخابرات تقدیر وتشکر کرد .در ادامه این دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان 
ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع صمیمی کارکنان روابط عمومی مخابرات و قبولی 
طاعات وعبادات بعداز دو ماه حزن واندوه وعزاداری در نخس��تین روزهای ماه ربیع االول پیش روداش��تن روزهایی سرشار از شادی 
وتالش را برای کارکنان آرزو کرد .مدیر مخابرات منطقه گلستان با تقدیر وتشکر از تالش های  رئیس و کارکنان اداره روابط عمومی در 
ابعاد مختلف از  جمله اطالع رسانی بموقع  ، به روز بودن اخبار و اطالعات ، پیگیری امورات فرهنگی و اجتماعی ، برگزاری مراسمات و 
تعامل با همکاران و..... گفت: یکی از شاخص های مهم در اداره روابط عمومی هماهنگی وهمیاری بین همکاران است که به حمدا... با 
وجود رئیس و کارکنانی صمیمی وبدون حاشیه امورات به نحو احسن اداره می شود .مدیر مخابرات منطقه گلستان با بیان این مطلب 
که اهمیت وجایگاه ویژه روابط عمومی در همه سازمان ها مشخص است گفت: روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان بدلیل داشتن 

ویزگی های خاص ومهم جزو روابط عمومی های برجسته بوده واز امتیاز باالیی برخوردار است .

اجرای طرح صدور آنی قبض گاز در تمامی شهرهای استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- با صدور و توزیع آنی قبوض گاز در شهرستان های 
البرز، آبیک و بوئین زهرا مشترکین تمام شهرهای استان قبوض گاز خود را به صورت 
آنی و براساس کارکرد روز کنتور دریافت می کنند. بوشهری مدیرعامل این شرکت گفت: 
در سال گذشته مشترکین شهرستان های قزوین و تاکستان قبوض خود را به صورت 
آنی دریافت می کردند که با توسعه زیرساختهای الزم این موضوع شامل تمام شهرهای 
استان شده است. بوشهری افزود: در این روش صدور قبض، کنتور خوان های شرکت گاز 
با مراجعه به منازل آخرین کارکرد و شماره کنتور مصرف مشترکین را ثبت می کنند و همان لحظه قبض گاز را صادر می کنند که 
این روند می تواند تا حد بسیار زیادی خطاهای انسانی کنتور خوان ها را کاهش دهد و مشترکین بر صحت ارقام درج شده در قبوض 
نظارت کنند. مدیرعامل شرکت گاز با اشاره به این موضوع که حدود 8۰ درصد مشترکین گاز استان درحال حاضر به روش صدور 
آنی قبض خود را دریافت می کنند اظهار کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم شرایط الزم برای بهره گیری تمامی 

مشترکین گاز سطح استان از این روش را فراهم کنیم.

برگزاری جلسه نقد وبررسی کتاب )) گنجشک چوبی (( درشهرستان شهریار 
شهریار- خبرنگار فرصت امروز- بمناسبت گرامیداشت  هفته کتاب و کتابخوانی 
اثر نویسنده نوجوان سیده ستایش هاشمی نسب مورد نقد وبررسی قرار گرفت . درمورخه 
بیستم آبانماه از ساعت 1۳/۳۰ اداره کتابخانه های عمومی شهرستان شهریار باهمکاری 
انجمن ادبیات داستانی جلسه نقد وبررسی کتاب   درسالن اجتماعات فرهنگسرای استاد 
شهریار باحضور مسئولین فرهنگی شهرستان ، نویس��ندگان و شاعران ، دانش آموزان 
مدارس رابرگزار نمود .  اس��تاد نخجوانی مدیر انجمن ادبی مکتب ش��هریار نیز حضور 
نویسندگان نوجوان وجوان شهرستان شهریار را مایه مباهات وافتخار برشمرد و آثار ارزشمند منتشره توسط این عزیزان را نتیجه 
تالشهای بی وقفه اساتید این حوزه دانست  . پخش کلیپ فعالیتها ی ادبی نویسنده نوجوان سیده ستایش هاشمی نسب و افتخارات 
گسب شده توسط وی ازسایر برنامه های این نشست میباشد .  درادامه نقد وبررسی کتاب )) گنجشک چوبی ( (باحضور کریم نظری 
مدیر مسئول انتشارات نظری ، اشرف السادات سادات مسئول انجمن ادبیات داستانی و سیده ستایش هاشمی نسب نویسنده اثر برگزار 

و منتقدین به قرائت بخشی از کتاب و بیان ویژه گیهای  اثر از جمله سادگی متن  و واژه های قابل فهم را از نقاط قوت برشمردند .

نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان با کارشناسان موسسه جایکا ژاپن ؛
بررسي پیشگیري از روند فرونشست ها زمین و احیاي دشت میناب با 

حضور  کارشناسان موسسه جایکا ژاپن
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- جلس��ه بررس��ي احیاي دش��ت میناب و 
پیشگیري از روند فرونشس��ت ها با حضور کارشناسان موسسه جایکا ژاپن در شرکت 
آب منطقه اي هرمزگان برگزار ش��د. با دعوت از مدیران و کارشناس��ان ش��رکت هاي 
دست اندرکار مطالعات زیس��ت محیطي نوار ساحلي استان هرمزگان )موسسه جایکا 
ژاپن( چگونگي استفاده از خدمات و تجربیات این موسسه جهت احیاي دشت میناب و 

پیشگیري از روند فرونشست این دشت مورد بررسي قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی :
ساماندهی آمار تسهیلگر برنامه های راهبردی است

اراک- مینو رستمی- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی گفت: ساماندهی آمار به عنوان قلب تصمیم سازی 
اجرایی و توسعه ای است و باید در تسهیلگری برنامه ها جدی گرفته شود. »رقیه یادگاری« افزود: هر نهاد و سازمانی برای نظم بخشی 
به امور و ارایه بهتر وظایف، نیازمند برنامه ریزی و آمارگیری بهنگام است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ادامه داد: 
آمار علمی است که در شاخص های توسعه نقش محوری دارد و داشتن آمار دقیق و جستجو در ارقام و اطالعات، کار دولت ها را در 
برنامه ریزی برای آینده آسان تر می کند. یادگاری اظهار داشت: آمار و اطالعات از مهم ترین عوامل اثرگذار بر برنامه ریزی برای آینده 
است و به گفته کارشناسان، آمار زیربنای همه حرکت ها در جامعه به شمار می آید و چنانچه از آن غفلت شود شکست و کندی برنامه 
ها را در پی دارد. وی عنوان کرد: آمار مهم ترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال و برنامه ریزی برای آینده است و از عوامل اصلی 
سیاستگذاری و مدیریت در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی افزود: هرچه 
آمار دقیق تر باشد، برنامه ریزی برای آینده و پیش بینی آن دقیق تر خواهد بود.  یادگاری بیان کرد: نظام آماری مجموعه ای از دستگاه 
های درگیر در فعالیت های آماری است که اهداف و وظایف ویژه ای دارد، اهداف نظام آماری را می توان به شناخت مشکالت نظام تولید 
آمار در کشور، تشخیص دقیق نیازهای آماری جامعه و برنامه ریزی کالن برای تهیه و تولید اطالعات آماری و اطالع رسانی تولیدات 
آماری مورد نیاز خالصه کرد. یادگاری عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه آمارگیری های مختلف همواره موفق به 

کسب رتبه های برتر کشوری شده و سال گذشته نیز رتبه سوم کشور در تولید و کیفیت آمار و اطالعات را به خود اختصاص داد.

یکشنبه
27 آبان 1397

شماره 1202



چند هفته پیش بود که باالخره رش��ته توییت های ایالن 
ماس��ک مبنی بر آمادگی تس��ال برای خصوصی سازی کار 
دس��تش داد. پس از انتش��ار این توییت ها س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار ایاالت متحده وارد ماجرا ش��ده و با نادرست 
خواندن اطالعات داده شده، موجبات برکناری وی از سمت 

ریاست هیات مدیره تسال را فراهم کرد.
با کناره گیری ماس��ک، چهارشنبه گذشته تسال با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد از این به بعد و تا س��ه سال آینده خانم 
روبی��ن ِدنُهل��م )Robyn Denholm( بر صندلی رئیس 

هیات مدیره این شرکت تکیه خواهد زد.
مس��لما انتخاب خانم دنهلم برای ریاس��ت هیات مدیره 
تس��ال و تعریف و تمجیدهای ایالن ماس��ک از او، بی دلیل 
نیست. این شخص پیش��تر یکی از اعضای هیات مدیره به 
شمار می رفت و در سمت مدیریت مالی شرکت استرالیایی 

Telstra نیز ایفای نقش کرده است.
در کنار موارد یادشده، خانم دنهلم کارنامه درخشانی در 
عرص��ه تکنولوژی و مدیریت ش��رکت های فناوری دارد، او 
که در استرالیا به دنیا آمده، برای شرکت هایی مثل تویوتا، 
 Telstra و Juniper Networks ،سان مایکروسیستمز

کار کرده است.
Te -  ووایل امسال وی از س��مت مدیر عملیاتی شرکت

stra – بزرگ ترین ش��رکت مخابراتی استرالیا – به سمت 
مدیر ارش��د مالی ارتقا یافت. البته با توجه به پست جدید 
در تس��ال، خانم دنهلم تا ش��ش ماه آینده به طور کامل از 
Telstra جدا خواهد ش��د تا تمام وقت و انرژی خود را در 

اختیار خودروساز نوپای کالیفرنیایی بگذارد.
از آنجای��ی که دنهلم از س��ال 2۰1۴ عضو هیات مدیره 
تس��ال بوده، او با حس و حال کار در این کمپانی آش��نایی 
داش��ته و در واقع انتخابی داخلی به حساب می آید. انتظار 
می رود رفتارها و ش��یوه مدیریتی خانم دنهلم متعادل تر از 

ایالن ماسک باشد.
در گفت وگوه��ا و مصاحبه ه��ای ویدئویی و نوش��تاری، 
دنهلم درباره موضوعات زیادی اظهار نظر کرده است. آنچه 
در ادام��ه می خوانی��د به پنج م��ورد از جالب ترین باورها و 

نگرش های وی در زمینه  های گوناگون اشاره دارد.
1. او اعتقادی عمیق به مشاوره دارد

روبی��ن دنهلم ۵۴ س��اله، با م��درک عل��وم اقتصادی از 
دانشگاه س��یدنی فارغ التحصیل شد. سپس تحصیالتش را 
در رش��ته تجارت ادامه داده و مدرک کارشناسی خود را از 
دانش��گاه نیو ساوت ولز )New South Wales( دریافت 

کرد.
خانم دنهلم همیش��ه نسبت به مش��اوره و بهره گیری از 
اس��تعدادهای جوان عالقه نش��ان داده اس��ت، طوری که 
تاکن��ون هزینه تحصیلی چند دانش��جوی دخت��ر را که به 
لح��اظ مالی با مش��کالتی روبه رو بوده اند، در دانش��گاه نیو 
س��اوت ولز برعهده گرفته اس��ت. این دانش��جویان عمدتا 
در رش��ته های مرتبط با فناوری مش��غول به تحصیل بوده 

و هستند.
در یکی از مصاحبه های تلویزیونی خانم دنهلم گفته بود:

پیش از آنکه بدانیم اسم این کار مشاوره است، من زمان 
زیادی را با افراد مس��تعد جوان در س��ازمان های گوناگون 

سپری کرده ام.
در س��ال 2۰16 نی��ز وی گفت��ه ب��ود: ش��کوفا ک��ردن 
استعدادهای مجموعه ای از افراد یکی از مهم ترین کارهایی 
اس��ت که یک مش��اور می تواند انجام دهد. با فراهم کردن 
تیمی از افراد مختلف، امکان حل کردن هر مش��کلی میسر 
می ش��ود، حال فرقی نمی کند که این افراد مرد باش��ند یا 
زن. مش��اوره دادن به نس��ل بعدی مدی��ران مالی یکی از 

مسئولیت های اولیه است.
2. او تنوع را به عنوان کلیدی برای حل مساله 

می داند
خانم دنهلم در سال های اخیر به طور مکرر به ارزش تنوع 
در تجارت اشاره کرده اس��ت. این مدیر مجرب استرالیایی 
یک بار در مصاحب��ه ای ویدئویی با بالگ Telstra چنین 

صحبت هایی را بر زبان آورده بود:
م��ن فکر می کن��م افرادی ک��ه دارای پی��ش زمینه ها و 
جنس��یتی متفاوت هس��تند، واقعا باعث بهبود توانایی حل 
مس��اله ش��ده و امکان بهره برداری بهت��ر از فرصت ها را در 

اختیارتان می گذارند.
من مراحل پیشرفت را زمانی طی کردم که تعداد مدیران 
زن انگشت شمار بوده و بس��یاری از مشاوران من را مردان 
تش��کیل می دادند. افراد زیادی درباره تنوع جنسیت و نژاد 
حرف می زنند، اما به نظر من این مس��ائل ریشه در افکار و 
تجارب قبلی آنها دارد. برای من مهم نیس��ت که مردم چه 

چیزی را دوست دارند.
اگ��ر همه مث��ل هم فکر کنن��د، دیگر م��وج جدیدی از 
نوآوری ش��کل نخواهد گرفت. بای��د تفاوت هایی در نظرات 

و تجارب زندگی افراد وجود داشته باشد.
خانم دنهلم در مصاحبه دیگری افزوده بود:

داش��تن تجارب گس��ترده و توانایی به اش��تراک گذاری 
ای��ن تجارب در زمان هایی که دور یک میز می نش��ینید تا 
ب��ا چالش ها روبه رو ش��ده و یا به مص��اف فرصت ها بروید، 
بس��یار مفید است. داشتن تفاوت فضا را برای صحبت هایی 

پر محتوا و بروز سواالت جدید آماده می کند.
3. او اهل ریسک بوده و ترسی نسبت به ارتکاب 

اشتباه ندارد
اگرچه ش��اید رئی��س هیات مدی��ره جدید تس��ال برای 
رویارویی با ریسک های بزرگ چندان مناسب به نظر نرسد، 
ام��ا خانم دنهلم خود را آماده رویارویی با چالش ها می داند. 

او در یکی از مصاحبه های اخیر خود گفته:
اگرچه من از هواپیما بیرون نمی پرم یا پرش بانجی انجام 
نمی دهم، اما در حوزه کاری خود ریس��ک پذیر هستم. شما 
می توانید بهترین تصمیم را با اطالعاتی که در اختیار دارید 
بگیرید. تصمیمات س��ریع امروزه از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار هس��تند. اگر هرگز اش��تباه نکنید به معنای این 

است که به اندازه کافی تالش نمی کنید.
یکی از ریس��ک هایی که دنهلم در زندگی خود به آن تن 
داده، به زمان اش��تغال وی در شرکت سان مایکروسیستمز 

مربوط می شود. در س��ال 2۰۰1 مقامات این شرکت خانم 
دنهل��م را متقاعد کردند که با دو فرزندش به کلرادو انتقال 
پی��دا کند. او در روزهای نخس��تین انتقال در مصاحبه  ای 
از س��ختی های این جابه جایی گالیه های��ی را مطرح کرده 
ب��ود، ام��ا در نهای��ت وی از تصمیم خود و مدیران س��ان 

مایکروسیستمز احساس رضایت داشت.
4. ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای او مهم است

خانم دنهلم عقیده دارد انس��ان یک ب��ار فرصت زندگی 
می یابد، بنابراین باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن 
اس��تفاده کرد. به اعتقاد او هر کس��ی باید درباره مهم ترین 
اولویت ه��ای خ��ود تصمی��م گرفت��ه و چیزی ه��ای مورد 
عالقه اش را با زندگی ترکیب کند تا بیش��ترین بهره برداری 

را از این فرصت داشته باشد.
او تابس��تان گذش��ته در این باره گفته بود: من در وهله 
اول و بی��ش از هر چیز دیگ��ر خانواده ام را دوس��ت دارم، 
به ش��غلم نیز عالقه مند هستم؛ بنابراین خانواده من نقشی 
مهم در ح��وزه کاری من دارند. آنها می دانند که س��ر کار 
م��ن چه چیزی انجام می دهم و در دس��تیابی به هدف مرا 
حمایت می کنند. وقتی که در خانه هستم، من تمام سعیم 
را می کنم تا حضوری پررنگ داش��ته باشم. به این معنا که 
توج��ه و تمرکز خود را صرف لحظات باهم بودن می کنم و 
اینطور نیس��ت که افکارم همیشه درگیر کارهایم باشد. سر 

کار نیز اینچنین است.
بهترین توصیه ای که به من ش��ده این اس��ت که هر جا 
وق��ت خود را س��پری می کنم، تمام توجه��م معطوف آنجا 
باشد، چه در خانه، چه در سر کار. وقتی که تصمیم گرفتید 
زمان تان را چگونه س��پری کنید، بر روی آنچه که پیش رو 

دارید، تمرکز داشته باشید.
5. او به دنبال تغییرات بی وقفه است

در حال حاضر تس��ال بدهی های زیادی داشته و به لحاظ 
سهام وضع چندان مطلوبی در ایاالت متحده ندارد. با وجود 
سرعت گرفتن روند تولید مدل ۳ و برخی ادعاها، هنوز این 

شرکت به سودآوری نرسیده است.
برخی از منتقدین معتقدند که تسال باید قبل از انداختن 
نام خود بر سر زبان ها و ایجاد هیاهوی تبلیغاتی، باید اقدام 
به تاسیس کارخانه های اختصاصی و تقویت لجستیک خود 
می ک��رد. خانم دنهلم در ماه مارس در مصاحبه ای ویدئویی 

تا حدودی به این قضیه پرداخته و گفته بود:
م��ن فکر می کنم تغییر کلمه ای اس��ت ک��ه بیش از حد 
مورد استفاده قرار می گیرد، اما برای من نحوه عملکرد یک 
تجارت – چه از دید صنعتی، چه از بعد وارد ش��دن به فاز 
بعدی مسیر یک شرکت – شامل مجموعه ای از مهارت های 

بسیار مهم می شود.
این مس��اله از نگاه من همیش��ه با افراد آغاز می شود. به 
لحاظ تجاری ما کجا هستیم؟ به دنبال کدام استراتژی باید 
برویم؟ پس از این س��واالت، باید اطمینان حاصل پیدا کرد 
که کارکنان نسبت به مس��یری که یک شرکت می خواهد 

طی کند، به اندازه کافی مطلع هستند.
digiato: منبع

با 5 ویژگی جانشین ایالن ماسک آشنا شوید

آیا روبین دنهلم تسال را نجات می دهد؟

توسعه بازاریابی تک به تک
مبنای کلیدی راهبرد بازاریابی، شناسایی بازارها یا بخش های هدف مناسب است. در بازارهای مصرفی 
این بخش ها ممکن اس��ت با عواملی مثل س��ن، جنسیت و سبک زندگی مش��خص شوند، درحالی که در 
بخش B2B معیارها ش��امل بخش صنعتی، بزرگی ش��رکت و . . . می شوند. وقتی بازارها روزبه روز بیشتر 
رقابتی می ش��وند، مصرف کنندگان و سازمان ها بیشتر در پی یافتن راه حل هایی برای نیازهای شان هستند 
و بازارها به بخش های کوچک تر تجزیه می ش��وند. هنگامی که تقس��یم بندی به س��طح مشتریان انفرادی 
می رسد ماهیت بازاریابی تغییر می کند. بخش ها هیچ حافظه ای ندارند و کنش متقابل، شکایت یا مراجعه 
ب��ه بخش های دیگر ندارند، ولی مش��تریان انفرادی همه ای��ن کار را انجام می دهند و بازاریاب تک به تک 

می کوشد این فعالیت ها را مهار کند تا روابط مستمر با مشتریان را توسعه دهد.
بازاریابی تک به تک ش��کلی از بازاریابی اس��ت که در آن گفت وگو به طور مس��تقیم بین یک ش��رکت و 
مش��تریان انفرادی یا گروه های مشتری با نیازهای مش��ابه روی می دهد. بسیاری از سازمان های B2B با 
مشتریان زیاد بازاریابی تک به تک را از طریق راهبردهای کلیدی مدیریت حساب مشتری احتمالی اعمال 
می کنند. به مش��تریان کوچک تر ممکن اس��ت به یک روش غیرشخصی از طریق مرکز تلفن یا روش های 
سفارش پستی رسیدگی شود. در بازارهای شرکت به مصرف کننده هزینه  تبادل با مشتریان بر یک اساس 

تک به تک بازدارنده است و سایر ابزارهای آسان کننده گفت وگو باید یافت شود.
اینترنت به عنوان ابزاری قدرتمند برای جذب هر دو نوع مش��تریان ش��رکت به مصرف کننده و B2B در 
فرآیند بازاریابی ثابت ش��ده اس��ت و گفت وگوی تک به تک را امکان پذیر می سازد، نه این که به مکالمات 
گروهی اعتماد کند. توانایی های منحصربه فرد اینترنت به بازاریابان اجازه می دهد رفتار ش��خص ناش��ناس 

ضبط شود که الزمه  آن توانایی پاسخگویی به این سؤال است که هر مشتری چه می خواهد؟
س��امانه ها و روش های مدیریت ارتباط با مش��تری شرکت را قادر می سازد نس��بت به عقاید مشتری و 
چیزی که با آن روبه رو ش��ده اند متعهد باش��د و تمام آنچه در گذش��ته در مواجهه با مشتری داشته اند در 
آینده به یاد آورند. درنتیجه  ضبط اطالعات مشتری، تفسیر، تجزیه وتحلیل های اطالعات و ترویج اطالعات 
به دس��ت آمده از مش��تری، عملکرد طبیعی و خودکار آن س��ازمان می ش��ود. این که چقدر خوب مدیریت 
ارتباط با مش��تری این نقش را انجام می دهد تا حد زیادی به چگونگی تعریف مدیریت ارتباط با مش��تری 
 hormond :و اتخاذ آن در ساختار سازمان مربوط بستگی دارد.                                         منبع

7 قانون مهم برای افزایش کیفیت جلسات اداری

احتماالً این مسائل برای تان آشناست؛ گروهی که آنها را برای شرکت در جلسه به اتاق فرا خوانده اید تمرکز 
حواس ندارند و به یکجا خیره شده اند و یا به تلفن همراه خود نگاه می کنند. هنگامی که سوالی می پرسید، جز 
یک یا دو نفر که کاماًل بحث را در دست خود گرفته اند، کسی پاسخ نمی دهد. لزومی ندارد جلسات اداری اینگونه 
باشند، گرچه که معموالً به همین صورت هستند. یک پژوهش انجام شده توسط Comparably )وب سایت 
کسب وکار( نشان می دهد که تقریباً ۴۰درصد افراد معتقدند کیفیت جلسات شرکت شان »متوسط« است. در 

حالی که 2۴درصد معتقد بودند این جلسات »بی کیفیت« یا »بسیار ناخوشایند« هستند.
در اینجا به اقداماتی که می توانید برای بهبود کیفیت جلسات خود انجام دهید اشاره شده است.

1- هدف را به وضوح بیان کنید
اگر می خواهید گروه تان را در یک جا گرد هم آورید، دلیل آن را به وضوح بیان کنید. جلسات شما یکی از این 
سه هدف را دارند: حل مشکل؛ انتقال اطالعات؛ ایده پردازی. حتی اگر به نظرتان هدف برگزاری جلسه بدیهی 
باشد آن را روی تخته بنویسید تا همه از آن آگاه شوند. هیچ زمانی را صرف برنامه هایی نکنید که می دانید برای 
انجام شان کاری نخواهید کرد؛ در عوض زمان تان را صرف بحث راجع به برنامه های عملی و ایده های تازه کنید.

2- با کنار گذاشتن تلفن همراه خود، الگوی دیگران شوید
جز در شرایطی که برای نشان دادن موردی خاص در جلسه به تلفن  همراه تان نیاز داشته باشید، آن را 
کنار بگذارید و دیگران را نیز به انجام این کار تش��ویق کنید. معموالً با بی توجهی افراد، جلس��ات از مسیر 

خود خارج می شوند. هرگونه عامل حواسپرتی را حذف کنید.
3- انرژی بخش باشید

جلس��ه را با یک کار گروهی مختصر و جالب ش��روع کنید و یا جلس��ه ای س��ریع داش��ته باش��ید که 
شرکت کنندگان طی آن بایستند. شما می خواهید تمام افراد حاضر در اتاق، مشارکت داشته باشند. تهیه 

تنقالت نیز می تواند حرکت خوبی باشد.
4- خالصه صحبت کنید

بسیاری افراد به گونه ای برای جلسات برنامه ریزی می کنند که ۳۰ دقیقه الی یک ساعت به طول می انجامند. 
شما زمان جلسات خود را تا حد ممکن کوتاه سازید. جلساتی که به ساعت می کشند را به جلسات نیم ساعته و 
جلسات نیم ساعته را به جلسات 1۵ دقیقه ای کاهش دهید. می توانید بعداً زمان بیشتری را به آنها اضافه کنید، 
اما احتماالً نیازی به این کار نخواهد بود. هدف جلسه معیار مهمی است؛ یعنی اگر هدف تان ایده پردازی باشد، 

حتماً زمان بیشتری نسبت به مواقعی که هدف تان انتقال اطالعات است، به جلسات اختصاص دهید.
5- افراد مناسب را دعوت کنید

یکی از عمده ترین ش��کایات افراد حاضر در جلس��ات این اس��ت که معموالً احساس می کنند نیازی به 
حضورشان نیست. زمانی که یک جلسه ترتیب می دهید، از خودتان بپرسید، آیا واقعاً الزم است تمام گروه 
در این جلسه حاضر باشند؟ مهمترین افراد چه کسانی هستند؟ زمانی که تنها افراد مناسب حضور داشته 

باشند، احتمال دستیابی به اهداف تان بیشتر خواهد بود.
6- به خاطر بسپارید که جلسات مانند ذره بین هستند

هر تحسین یا انتقادی که بکنید، اثرش چند برابر می شود. به طور کلی شما در جلسات گروهی تشویق 
و انتقاد می کنید. بهتر اس��ت خرده گیری ها را برای جلس��ات خصوصی نگه دارید و تعریف و تمجید را در 

جلسات گروهی انجام دهید.
7- نظر کارکنان را در رابطه با کارایی جلسه جویا شوید

با انجام ارزیابی پس از اتمام جلس��ه، می توانید مطمئن ش��وید ش��رکت کنندگان نهایت بهره را از این 
جلس��ات می برند. از آنها بپرس��ید چه م��واردی کارآمد هس��تند؟ آیا مراحل بعدی واضح هس��تند؟ چه 

پیشنهادی برای بهبود جلسات دارید؟
comparably: منبع
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