
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

شنبه
24 آذر

1397

اتحادیه اروپا واردات کدام کاالها را به ایران فراهم می کند؟

راهکار مالی اروپا
در بوته آزمون

فرصت امروز: از همان اوایل امس��ال که دونالد ترامپ، برجام را نقض کرد و تحریم های پولی و بانکی آمریکا را 
دوباره برقرار کرد، قرار شد تا اتحادیه اروپا سازوکاری مالی را برای تنفس ارزی ایران طراحی کند. اروپا وعده داد 
برای نگه داشتن ایران در برجام، یکسری کانال های مالی را برای مراودات پولی و بانکی با  ایران باز خواهد کرد و 
با اینکه این وعده از حدود ۹ ماه پیش قرار بوده اجرایی شود اما تا حاال خبری نشده است. با این حال، فدریکو...

بازخوانی اتفاقاتی که بازار ارز را آرام کرد

سیگنال بازار ارز به سامانه نیما
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آخرین خبرها از رایزنی درباره حداقل دستمزد سال آینده

 مقایسه دستمزد کارگران ایرانی
با کارگران کشورهای مختلف

اعتماد به نفس بیش از حد چه زمانی سودمند یا مضر است؟
درس هایی که در دوره های آموزشی کسب وکار نمی آموزید
21 راهکار افزایش شانس فروش محصول در اینستاگرام

استراتژی مهاجم، هجوم کاذب و مقابله
6 توصیه روانشناختی برای افزایش فروش

موردکاوی ژیلت، نوآوری محصول
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مدیر بورس نیویورک:
بیت کوین آمده است که بماند

محمدصادق جنت
کارشناس اقتصادی
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بحث بر سـر ضرورت افزایش یا مانـدگاری قیمت بنزین در 
حالی باال گرفته اسـت که بررسی های آماری نشان می دهد 
بیـش از نیمـی از خانوارهـای ایرانی به خودروی شـخصی 

دسترسـی ندارند. در حالـی بنزین پا را از محدوده 
اقتصاد فراتر نهاده و در وادی سیاست سکنی گزیده...

چند درصد خانوارهای ایرانی بهره 
مستقیمی از یارانه بنزین نمی برند؟

یادداشت

 پیامدهای
آتش  بس تجاری 

آمریکا با چین

رواب��ط تجاری چی��ن یعنی 
بزرگتری��ن صادرکنن��ده جهان 
در س��ال های اخیر به مش��کل 
ج��دی و روب��ه گس��ترش ب��ا 
جهان  واردکنن��ده  بزرگتری��ن 
یعنی آمریکا روبه رو شده است. 
از آنجای��ی ک��ه در ب��ازار آزاد 
بیست  قرن  اقتصاد جهانی شده 
و یکم، حق با مش��تری است و 
متقاضیان تعیین می کنند کدام 
عرضه کنن��ده می توان��د در بازار 
بمان��د، چی��ن نیز چ��اره ای جز 
توافق و جلب رضایت بزرگترین 
مشتری خود ندارد. داستان جاده 
ابریش��م و صادرات جهانی چین 
مربوط به قبل از انقالب صنعتی 
اس��ت و چین نوین، یک تازه به 
دوران رس��یده انق��الب صنعتی 
و تولیدکنن��ده انبوه کاال با بهره 
بردن از ماشین آالت، دانش نوین 
و تکنولوژی مدرن است. از اواخر 
قرن گذشته، چین پس از ناکامی 
بزرگ اقتصادی و س��رخوردگی 
از به کارگی��ری اقتص��اد بس��ته 
سوسیالیس��تی، از س��ال 1۹78 
رو به اقتصاد بازار آورد و درهای 
اقتصاد خود را به روی سرمایه ها 
و سرمایه گذاران خارجی باز کرد. 
ادامه در همین صفحه
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پیامدهای آتش  بس تجاری آمریکا با چین
ادامه از همین صفحه

در ای��ن چرخ��ش، نکته قابل ذک��ر آنکه دولت چین ب��ا رویکرد 
سوسیالیس��تی در حوزه سیاس��ی، روبه مکانیزم نظام بازار در حوزه 
اقتص��اد آورد و مدل ویژه اقتصادی از تلفی��ق اقتصاد دولتی و بازار 
ایجاد کرد که به مدل اقتصادی »سرمایه داری دولتی« شهرت یافته 
است. در این مدل چینی اقتصاد، در سطح اقتصاد خرد مکانیزم بازار 
برقرار است و در سطح کالن، اهداف، سیاست ها و اندازه متغیرهای 
اقتصادی از طرف دولت انتخاب می شود. از جمله این سیاست ها که 
در این نوش��تار مورد نظر اس��ت می توان به سیاست اولویت توسعه 
صادرات، تعیین دس��توری نرخ برابری پ��ول ملی چین »یوآن« در 
برابر ارزهای خارجی، تنظیم قوانین و مقررات تجاری با هدف حفظ 
تس��لط مدیران و صاحب��ان بنگاه های چینی در ورود و مش��ارکت 
سرمایه و سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد چین را ذکر است. مدل 
اقتصاد »س��رمایه داری دولتی« چین تا به حال بسیار کارآمد نشان 
داده اس��ت به طوری که طی سه دهه گذشته یکی از طوالنی ترین 
دوران های رش��د اقتصادی با نرخ باال در جهان را ثبت کرده اس��ت 
و رتب��ه اقتصاد چین در حج��م تولید ناخالص داخلی )GDP( را از 
12 ب��ه 2 و تولید س��رانه را از حدود 300 دالر ب��ه نزدیک ۹ هزار 
دالر در س��ال ارتقا داده اس��ت. اما آثار خارجی و نتایج مدل چینی 
»سرمایه داری دولتی« برای همه کشورهای طرف تجاری این کشور 
مثبت نبوده اس��ت. سیاست درهای باز و توسعه صادرات با مکانیزم 
تعین دس��توری نرخ برابری »یوآن« زیر قیمت واقعی در برابر سایر 
ارزها، موجی از مهاجرت س��رمایه و کارآفرینان به چین و در مقابل 
صدور بیکاری به اقتصاد کش��ورهای طرف تج��اری چین را در پی 
داش��ته اس��ت. یکی از بزرگترین بازندگان اقتصاد »س��رمایه داری 
دولتی« چین، کش��ور ایاالت متحده آمریکاس��ت. مهاجرت سرمایه 
و کارآفرینان آمریکایی به چین چنان وس��یع اس��ت که تقریبا اکثر 
برندهای آمریکایی س��اخت چین در بیشتر بازارهای جهان موجود 
اس��ت و تراز تجاری بین دو کش��ور به ح��دود 350 میلیارد دالری 
به ضرر آمریکا رس��یده اس��ت. با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، 
اختالفات تجاری بین دولت آمریکا و چین بیش از پیش رس��انه ای 
ش��د و نهایتا دولت آمری��کا جنگ تجاری با چی��ن را از ماه مارس 
2018 با وضع تعرفه 25درصدی بر 16 میلیارد دالر از اقالم چینی 
کلی��د زد و کم��ی پ��س از آن از 6 جوالی 34 میلی��ارد دالر دیگر 
کاالهای چینی را به لیس��ت تعرفه ها اضافه کرد و در سومین گام از 
24 سپتامبر بر 200 میلیارد دالر صادرات چین به آمریکا تعرفه های 
جدید وضع ک��رد. در ادامه، رئیس جمهور آمریکا به دلیل آنچه که 
نقض حقوق مالکیت معنوی توس��ط چین می داند، تعرفه های 200 
میلی��ارد دالر از محص��والت چینی را از س��پتامبر 2018 به مقدار 
10درصد افزایش داد. این لیس��ت کاالهای هدف تعرفه های آمریکا 
شامل مواد غذایی، نوشیدنی و لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی 
و ... اس��ت. بدین ترتیب در مجموع، به همراه تعرفه های پیش��ین تا 
دسامبر 2018 حدود نیمی از صادرات چین به آمریکا حداقل شامل 
10درصد تعرفه ش��ده است ولی طبق هشدار دونالد ترامپ به چین 
از اولین روز س��ال 201۹ میالدی مق��دار این تعرفه ها به 25درصد 
افزای��ش خواهد یاف��ت. در مقابل، چین هم همه م��وارد تعرفه های 
آمریکا را اگرچه محدود و با تاخیر، ولی پاس��خ داده است و تصمیم 

دارد تعرفه های جدیدی بر 60 میلیارد دالر صادرات آمریکا به چین 
وضع کند که بیش از 70درص��د کاالهای صادراتی آمریکا به چین 
از جمل��ه محصوالت کش��اورزی را در بر خواه��د گرفت. در مقابل، 
دونالد ترامپ اعالم کرده اس��ت اگر چین محصوالت کش��اورزی یا 
دیگ��ر صنایع آمریکا را با وضع تعرفه متقابل مجازات کند، دولت او 
به سرعت تعرفه های جدیدی بر267 میلیارد دالر صادرات چین به 
آمری��کا برقرار خواهد کرد. چنانچه رئیس جمهور آمریکا این تهدید 
خود را عملیاتی کند تقریبا کل کاالهایی که از چین به آن کش��ور 
صادر می ش��ود مشمول تعرفه ش��ده و جنگ تعرفه ها بین آمریکا و 

چین وارد فاز جدیدی خواهد شد.
پس از حدود ۹ ماه تک و پاتک تعرفه تجاری بین آمریکا و چین، 
در دوم دس��امبر 2018 در حاشیه نشس��ت گروه 20 در آرژانتین، 
شی جین پینگ و دونالد ترامپ در پایان یک مذاکره نسبتا طوالنی 
و س��خت، توافق ب��ر آتس بس در جنگ تعرفه ای بین دو کش��ور را 
برای یک دوره ۹0 روزه اعالم و به صرف ش��ام مش��ترک رفتند. بر 
پای��ه این تواف��ق دوجانبه، آمریکا که قصد داش��ت بر 267 میلیارد 
دالر واردات چین تعرفه جدید وضع کند آن را به مدت س��ه ماه به 
تعویق می اندازد و چین نیز تصمیم خود مبنی بر وضع تعرفه بر 60  
میلیارد دالر صادرات آمریکا به چین را مس��کوت خواهد گذاش��ت. 
رهبران چین از ابتدای ش��روع تهاجم��ات لفظی دونالد ترامپ علیه 
چین همواره خواس��تار آرامش و ش��روع مذاکرات سازنده با آمریکا 
بودند اما آقای ترامپ با رد پیشنهاد مذاکره، بر پذیرش خواسته های 
آمریکا از طرف چین اصرار ورزید و با نادیده گرفتن هشدار چینی ها 
در مقابله به مثل، با اجرای شوی امضای بزرگ، فرمان شروع جنگ 
تعرفه ه��ای آمریکا با چین را ص��ادر کرد. رهبران چین اگرچه وضع 
تعرفه های آمریکا را با تأنّی و در ابعاد کوچک تر جواب دادند اما آنها 
به خوبی آگاهند که در این جنگ تعرفه تجاری با آمریکا به دو دلیل 
عمده بازنده نهایی خواهند بود. اول آنکه تراز تجاری بین دو کشور 
ح��دود 350میلیارد دالر در س��ال مثبت به نفع چین اس��ت و اگر 
آمریکا نرخ تعرفه بر همه وارداتش از چین را به س��مت 100درصد 
ب��اال ببرد و چینی ها هم به همان نس��بت مقابله به مثل کنند، تراز 
تجاری بین دو کش��ور به س��مت صفر خواهد رفت ک��ه نتیجه آن 
مطابق خواس��ت آمریکاس��ت. دوم آنکه اقتصاد چین صادرات محور 
اس��ت و وضع تعرفه ها، تقاضا ب��رای کاالهای چینی را در بزرگترین 
اقتصاد جهان به ش��دت کاهش خواهد داد که مازاد عرضه، افزایش 
نرخ بی��کاری و نهایتا کاهش نرخ رش��د اقتص��ادی پیامد آن برای 
اقتصاد چین خواهد بود. در طرف مقابل این جنگ تعرفه ای س��بب 
کاهش واردات از چین و افزایش نرخ رش��د اقتصادی و کاهش نرخ 
بیکاری در اقتصاد آمریکا خواهد شد و دونالد ترامپ آن را با هیجان 
دنبال خواهد کرد بدون توجه به این مسئله که رشد اقتصاد جهانی 

از این رویارویی دچار نقصان خواهد شد.
حال س��وال این است که پس از پایان ۹0 روز آتش بس تعرفه ها، 
زورآزمایی دو اقتصاد بزرگ دنیا به چه س��مت و سویی خواهد رفت 
و چه پایان و پیامدی برای آن قابل تصور است؟ در ماتریس تئوری 
بازی ها )Game Theory( جنگ تعرفه ها بین آمریکا و چین پس 
از پایان آتش ب��س ۹0 روزه تعرفه ها، مهمتری��ن گزینه های ممکن 

برای هر کدام شامل موارد زیر است:

گزینه های آمریکا:
• ادامه جنگ تعرفه ها تا رسیدن به تراز تجاری صفر با چین 

• مصالحه و توافق دوجانبه با چین برای کاهش قابل مالحظه تراز 
تجاری بین دو کشور 

• مذاک��ره همراه با سیاس��ت های س��ختگیرانه علیه چین جهت 
آزادس��ازی و ش��ناور کردن نرخ برابری پول چی��ن »یوآن« و پایان 
دادن به مش��کل سیاس��ت دامپینگ از طرف چین بر علیه اقتصاد 
همه کشورهای جهان که بیشترین نفع آن نصیب بزرگترین اقتصاد 

جهان یعنی آمریکا خواهد شد.
گزینه های چین:

• مقابله به مثل در جنگ تعرفه ها با این امید که آمریکا با مشکل 
عواقب وضع تعرفه در برابر همه شرکای تجاری خود روبه رو شود

• راهکار 2020 یعنی انتخاب سیاس��ت کج��دار و مریز با آمریکا 
ب��رای خرید زمان با ای��ن احتمال که دونالد ترامپ در پایان س��ال 
2020 کاخ سفید را ترک کند و جانشین او سیاست های سختگیرانه 

تجاری او با چین را ادامه ندهد. 
• مصالح��ه دوجانب��ه با آمری��کا در جهت کاهش ت��راز تجاری تا 
مینیمم خواس��ت آمریکا در یک دوره زمان��ی قابل قبول به طوری 
که اقتصاد چی��ن زمان الزم جهت یافت��ن فرصت های جایگزین را 

داشته باشد.
بن��ا به این دلیل که ادامه ش��رایط موجود تجاری بین دو کش��ور 
به نفع چین و به زیان آمریکاس��ت، آمریکایی ها سیاست تهاجمی و 

چینی ها سیاست مقابله را انتخاب خواهند کرد.
1 - اگر آمریکا راهکار مذاکره همراه با سیاس��ت های س��ختگیرانه 
علیه چین جهت آزادس��ازی و شناور کردن نرخ »یوآن« را در پیش 
بگیرد، چین گزینه 2020 را در پیش خواهد گرفت زیرا بر این باور 
اس��ت که تنها آمریکا توان رهبری چنین زورآزمایی تجاری با چین 
را دارد. در این بازی آمریکا امید دارد که همه کش��ورهای جهان به 
حمایت از آمریکا فش��ار بر چین را در دستور کار خود قرار دهند و 
چی��ن هم تالش خواهد کرد با طوالن��ی کردن زمان مذاکرات برای 
تواف��ق، برای خود زمان بخرد با این احتمال که در انتخابات 2020 
دونالد ترامپ شکس��ت بخورد و سیاس��ت های اقتصادی او از طرف 
جانشین او کنار گذاشته شود. توجه چین به انتخاب 2020 آمریکا 
در حدی هس��ت که حساسیت دونالد ترامپ را برانگیخته و او اعالم 
ک��رد که چینی ها قصد مداخله در انتخاب��ات آینده آمریکا را دارند. 
اگر آمریکا و یا هر سازمان بین المللی از جمله WTO موفق شوند 
رهبران چین را متقاعد کند از سیاست دستوری تعیین نرخ برابری 
پول آن کش��ور با دالر دست بکشند و »یوآن« همانند سایر ارزهای 
مهم جهان، ش��ناور شود دو ش��اخص افزایش تولید یعنی »رقابت« 
و »تقس��یم کار« جهانی بهبود یافته و به تبع آن نرخ رش��د اقتصاد 
جهان افزایش خواهد یافت و همچنین نرخ اشتغال شرکای تجاری 
با چین مسیر رشد در پیش می گیرد و توزیع درآمد در سطح جهان 

بهبود خواهد یافت.
2 -  اگ��ر آمری��کا راهکار وضع تعرفه بر ص��ادرات چین را انتخاب 
کنن��د، چین گزینه مقابله به مثل را انتخ��اب خواهد کرد. چنانچه 
آمری��کا ن��رخ تعرفه ها را ت��ا  100 درصد افزای��ش دهد و چین هم 
مقابل��ه به مثل کند، تراز تجاری آمریکا و چین صفر خواهد ش��د و 

آمریکا برنده این بازی اس��ت. برای موفقیت راهکار تعرفه ها، آمریکا 
نیاز دارد تعرفه تجاری را بر همه شرکای تجاری خود وضع کند که 
احتمال مقابله به مثل آنها را در پی خواهد داش��ت. براساس مقدار 
این احتمال، چینی ها گزینه مقابله به مثل را در رویارویی با آمریکا 
در پیش خواهند گرفت. باال گرفتن جنگ تعرفه بین آمریکا و چین، 
اُفت دو شاخص »رقابت« و »تقسیم کار« برای اقتصاد هر دو کشور 
و اقتص��اد جهانی در تولید کاال و خدمات را در پی خواهد داش��ت 
که عالوه بر کاهش نرخ رش��د اقتصاد دو کشور آمریکا و چین، کند 

شدن نرخ رشد اقتصاد جهانی نیز از جمله عواقب آن خواهد بود.
3 - اگ��ر آمری��کا گزینه مصالح��ه و توافق دوجانبه ب��ا چین برای 
کاه��ش قابل مالحظه تراز تجاری ف��ی مابین را انتخاب کند، چین 
نی��ز راهکار مصالحه را انتخ��اب خواهد کرد زی��را رهبران چین به 
خوبی می دانند که مشکل تراز تجاری چین با آمریکا فراحزبی است 
و هر حزبی در انتخابات 2020 وارد کاخ س��فید شود در پی مرتفع 
ک��ردن آن خواهد بود. جهت برقراری ای��ن توافق، چین برای جلب 
رضایت آمریکا زمینه افزایش واردات از آمریکا را فراهم خواهد کرد 
و با ادامه سیاس��ت پایین نگه داش��تن دستوری نرخ برابری »یوآن« 
در برابر دالر، همچنان به سیاس��ت ص��دور بیکاری به اقتصاد دیگر 
کشورهای طرف تجاری خود به جز آمریکا، ادامه خواهد داد. در این 
حالت منافعی از توافق چین با آمریکا نصیب س��ایر کشورها نخواهد 
شد اما سرریز رونق دو اقتصاد بزرگ دنیا که حدود 40درصد تولید 
ناخالص جهان را در اختیار دارند به بهبود اقتصاد طرف های تجاری 

آنها و نرخ رشد اقتصاد جهان کمک می کند.
  نتیجه: اگر توازن قوا در سطح بین المللی بر مدار فعلی ادامه پیدا 
کن��د و واقعه مهم و غیرقابل پیش بین��ی رخ ندهد، احتمال انتخاب 
گزینه اول از طرف آمریکا بسیار کم است زیرا روابط بین بلوک های 
قدرتمند اقتصادی همانند نفتا، اتحادیه اروپا و مجموعه اقتصادهای 
نوظهور بیشتر روبه واگرایی است تا همگرایی و احتمال ایجاد اتحاد 
ب��زرگ جهانی در براب��ر چینی ها جهت اصالح راه��کار تعیین نرخ 
برابری »یوآن« بس��یار ضعیف است. بنابراین سیاست های اقتصادی 
صادرات محور چین با تعیین دس��توری نرخ برابری یوآن پایین تر از 
قیمت واقعی آن در برابر سایر ارزها ادامه پیدا خواهد کرد و مشکل 
سیاست صدور بیکاری چین به طرف های تجاری اش ادامه می یابد. 
همچنین پ��س از توافق آمریکا و چین در بوئنوس آیرس آرژانتین، 
احتمال ادامه سیاس��ت جنگ تعرفه ها بین دو کش��ور کاهش یافته 
اس��ت اگرچه همچنان از جمله گزینه های محتمل است، اما گزینه 
س��وم احتمال موفقیت بیش��تری از دو گزینه دیگر را دارد زیرا یک 
ب��ازی برد- برد برای اقتصاد آمریکا و چین اس��ت. چینی ها با اتخاذ 
راهکارهای مناس��ب جهت افزایش واردات از آمریکا، پروسه کاهش 
تدریج��ی تراز تجاری با آن کش��ور را عملی خواهند کرد و روابط با 
س��ایر طرف های تج��اری خود را به روال س��ابق ادامه خواهند داد. 
رهب��ران فعلی آمریکا با علم به مش��کالت عدی��ده دو گزینه دیگر، 
پروس��ه تدریج��ی بهبود تراز تج��اری با چین را ب��ه دلیل آنکه کم 
هزینه ترین راه حل ممکن و در کوتاه ترین زمان قابل دستیابی است 
در اولویت قرار خواهند داد. اگر چینی ها در جریان مذاکره  انعطاف 
الزم را نش��ان دهن��د، آنها نیز همانند مکزیک و کان��ادا وارد توافق 

تجاری جدیدی با  آمریکا خواهد شد.



موج چهارم
فرصت امروز: »موج سوم« کتابی مشهور از »الوین تافلر« است که در 
س��ال 1۹70 منتشر ش��د و در آن از انقالب صنعتی به عنوان موج دوم 
و از عصر اطالعات به عنوان موج س��وم یاد ش��ده است. عبارت »هوش 
مصنوعی« اما پیش از انتشار این کتاب و برای اولین بار در سال 1۹56 
در کنفرانس��ی تاریخی در کالج دارتموث مطرح ش��د، ولی سرعت رشد 
این مفهوم آنقدر کند و پایین بود که تازه در دهه اخیر، گوش��ه هایی از 

قدرت و کاربرد هوش مصنوعی در جهان تبیین شده است.
»کای فو لی« تکنولوژیس��ت و رئیس س��ابق گوگل چین و نویسنده 
کتاب »ابرقدرت های هوش مصنوعی: چین، دره سیلیکون و نظم جدید 
جهانی« معتقد اس��ت که هوش مصنوعی کاربردی را می توان در چهار 
موج طبقه بندی ک��رد که به صورت هم زمان رخ می دهند، اگرچه نقطه 
آغازش��ان یکی نیست و سرعت ش��ان هم متفاوت است؛ نخست، هوش 
مصنوع��ی اینترنتی اس��ت. دوم، هوش مصنوعی تجاری، س��وم، هوش 

مصنوعی ادراکی و چهارم، هوش مصنوعی خودمختار است.
»کای ف��و ل��ی« اعتق��اد دارد که روبات ه��ا و هوش ه��ای مصنوعی، 
50درصد مش��اغل 10 س��ال آینده جهان را از آن خود خواهد کرد. او 
در یادداش��ت حاضر، چهار موج هوش مصنوعی را تعریف و طبقه بندی 
می کند و سپس به س��اکنان هزاره سوم میالدی نوید می دهد که برای 

یک انقالب بزرگ آماده باشید!
ب��ه گ��زارش »آینده نگر« و به گفت��ه »کای فو لی« عب��ارت »هوش 
مصنوعی« اولین بار سال 1۹56 در کنفرانسی تاریخی در کالج دارتموث 
به کار برده شد و به دنبال انجام وظایفی است که تاکنون عموما فقط از 
ذهن انس��ان برمی آمد: تشخیص دادن الگوها، پیش بینی نتایج فعالیت ها 
و روندها و باالخره گرفتن تصمیم های پیچیده. حاال الگوریتم های هوش 
مصنوع��ی می توانند دنیای ما را درک و تفس��یر کنن��د و عده ای حتی 
معتقدن��د که آنها به زودی صاحب احس��اس، همدردی و قدرت خالقه 
می ش��وند. با این همه هن��وز با رویای اولیه رس��یدن هوش مصنوعی به 

قدرت »هوش انسانی« فاصله زیادی داریم.
آنچه که باعث شد اوضاع صنعت هوش مصنوعی حدود یک دهه پیش 
ناگهان تغییر کند پیشرفت در حوزه »یادگیری عمیق« بود: یک ساختار 
که از مغز انس��ان و یافته های عصبی اش و ش��کل رابطه آنها با یکدیگر 
الهام گرفته شده. همان طور که عبارت یادگیری »عمیق« نشان می دهد 
در این سیستم ما شبکه های یادگیری عمیق داریم که می توانند هزاران 
الی��ه عمق داش��ته باش��ند و میلیاردها پارامتر را در خ��ود جای دهند. 
البته برخالف مغز انس��انی، این ش��بکه ها با مقادی��ر عظیمی اطالعات 
برچس��ب خورده »آموزش« می بینند. بعد آنها از آنچه که »آموخته اند« 
اس��تفاده می کنند و به صورت دقیق و ریاضی وار الگوهای بسیار ظریف 
را در کوه عظیمی از اطالعات پیدا می کنند. ورودی اطالعاتی در شبکه 
می تواند هر چیز دیجیتالی باش��د - از تصویر یا صدا گرفته تا اطالعات 
خرید کارت اعتباری ش��ما. خروجی این ش��بکه اما یک تصمیم یا یک 
پیش بینی اس��ت که با سوالی که از آن پرسیده شده ارتباط دارد: چهره 
چه  کسی در این تصویر است؟ چه کلماتی در آن فایل صوتی بیان شد؟ 

آیا این خرید کاله برداری بود؟
نکته اینجاس��ت که این پیشرفت مهم تکنولوژیکی در حوزه یادگیری 
عمیق با انفجار اطالعاتی عصر دیجیتال هم زمان ش��ده است: یادگیری 
عمیق ب��ه کمک اینترنت می توان��د فعالیت ها و تمایالت انس��انی را به 
طور مداوم رصد کند. مغز انس��انی تمایل دارد که روی مش��خص ترین 
ارتباط میان ورودی و خروجی تمرکز کند، اما الگوریتم یادگیری عمیق 
طوری آموزش یافته که در اقیانوس��ی از اطالعات می تواند ارتباط میان 
جنبه های ریز و گذرای دیتا را کش��ف کند: اطالعات و ارتباطاتی آنقدر 
ظریف یا پیچیده که مغز انسان حتی نمی تواند آنها را به صورت منطقی 

توصیف کند.
وقتی شما می توانید صدها و هزاران ارتباط این چنینی را با هم ترکیب 
کنید طبیعتا از ذهن حتی باتجربه ترین و هوش��مندترین انسان ها بهتر 
عمل خواهید ک��رد. الگوریتم های هوش مصنوعی حاال انس��ان ها را در 
حوزه های مختلفی شکس��ت می دهند: در تش��خیص چهره، تش��خیص 
جم��الت در مح��اوره، در ب��ازی ش��طرنج، در خواندن تصاوی��ر ام آرآی 
س��رطان های خاص، در پیدا ک��ردن کارت اعتب��اری تقلبی و حتی در 

تصمیم گیری برای تایید اعطای وام به فالن مشتری.
این الگوریتم ها در خأل کار نمی کنند. آنها برای انجام تحلیل های شان 
نیازمند حجم عظیمی از اطالعات هس��تند تا خودشان را آموزش دهند. 
برای انجام این کار هم نیازمند قدرت کامپیوتری بس��یار باالیی هستند. 
هوش مصنوعی کنونی می تواند در حوزه ای کامال مشخص و تعریف شده 
کار بکن��د. یعنی هوش عمومی و عقل س��لیم ندارد یا نمی تواند در این 
ح��وزه عمل کند: مث��ال AlphaGo ک��ه می تواند انس��ان را در بازی 
باس��تانی چینی Go شکس��ت بدهد نمی تواند اصال شطرنج بازی کند. 
الگوریتمی که می تواند تصمیم بگیرد که به چه کسی وام بدهیم، توانایی 

سرمایه گذاری ندارد.
ه��وش مصنوعی به کم��ک دو کاتالی��زور یادگیری عمی��ق و انفجار 
اطالعات��ی توانس��ت از عصر اکتش��اف وارد عصر اجرا ش��ود. حاال خانه 
اصلی هوش مصنوعی نه آزمایش��گاه های س��طح  ب��االی تحقیقاتی، که 
برنامه هایی با کاربرد در زندگی روزمره اس��ت. حاال شرکت ها و دولت ها 
ب��ه دنبال راه هایی برای وارد ک��ردن قابلیت های کنونی هوش مصنوعی 
به فعالیت های شان هستند تا بتوانند نهایت استفاده را از این تکنولوژی 
پیش��گامانه ببرن��د. به همین خاطر اس��ت ک��ه چین با ب��ازار و دیتای 
عظیم��ش و ب��ا کارآفرینان قدرتمندش ناگهان به ی��ک ابرقدرت هوش 

مصنوعی تبدیل شده است.
آنچ��ه این تکنول��وژی را این چنی��ن قدرتمند می کند این اس��ت که 
می ت��وان آن را تقریب��ا در هر حوزه ای که فک��رش را بکنید به کار برد. 
شاید چنین حضور فراگیری را از زمان کشف الکتریسیته ندیده باشیم. 
ما وارد عصری ش��ده ایم که می توانیم کم کم ه��وش مصنوعی را در هر 
حوزه ای به کار ببریم، چیزی ش��بیه آن زمان که بشر یاد گرفت چطور 
از الکتریس��یته در همه جا استفاده کند: اتاق ها را روشن کند، با آن غذا 
بپ��زد و با آن قطاره��ا را راه بیندازد. زندگی پیش از الکتریس��یته برای 
ما قابل تصور نیس��ت. زندگی بدون هوش مصنوعی هم برای نسل های 

بعدی غیرقابل تصور است.
4 موج هوش مصنوعی

ه��وش مصنوعی کاربردی را می توان در چه��ار موج طبقه بندی کرد 
که به صورت هم زمان رخ می دهند اگرچه نقطه آغازشان یکی نیست و 

سرعت شان هم متفاوت است.
مرحل��ه اول »ه��وش مصنوعی اینترنتی« اس��ت ک��ه از حجم عظیم 
اطالع��ات در وب تغذی��ه می کند. نقطه قوت این ه��وش مصنوعی این 
اس��ت که کاربران اینترنت به طور خودکار اطالعات برچس��ب خورده و 
آم��اده تحویلش می دهن��د: کلیک کردن مقابل کلی��ک نکردن، خریدن 
کردن مقابل خرید نکردن. تک تک فعالیت های ما در اینترنت ماده خام 
این هوش مصنوعی به حس��اب می آید. هوش مصنوعی از این صفحات 
اطالعات برچسب خورده استفاده می کند و پروفایلی دقیق از شخصیت، 
عادات، خواس��ته ها و تمایالت مان می س��ازد. بعد با اس��تفاده از همین 
تصویری که از ما ساخته، در اینترنت و در شبکه های اجتماعی چیزهایی 
را نش��ان مان می دهد که می پسندیم )یا می خریم( تا کارفرمایش درآمد 

بیشتری کسب کند.
موج دوم »هوش مصنوعی تجاری« اس��ت. اینج��ا الگوریتم ها طوری 
آم��وزش می بینند ک��ه اطالعات حیات��ی ش��رکت ها، از وضعیت خرید 
مشتریان، تا سوابق نگهداری از ماشین آالت تا روندهای پیچیده تجاری 
را بفهمن��د و در آن روندها و الگوها را تش��خیص بدهند و در نهایت به 
مدی��ران در تصمیم گی��ری بهتر کمک کنند. ی��ک الگوریتم برای مثال 
ممکن است روی هزاران وام بانکی و میزان بازگشت آنها تحقیق کند و 
متوجه شود یک نوع خاص از مشتری ریسک باالیی برای بانک به وجود 
می آورد یا متوجه شود می توان به نوع خاصی از مشتری که تا به حال به 
او بی توجهی ش��ده بوده وام  بیشتری داد. پژوهشگران در حوزه پزشکی 
هم می توانند از الگوریتم های یادگیری عمیق استفاده کنند تا اطالعات 
گس��ترده ای  از تش��خیص بیماری ها، وضعیت ژنتیک��ی، نتایج درمانی و 
وض��ع بیماران پس از درم��ان را کنار هم بگذارن��د و بتوانند درمانی را 
کش��ف کنند که بهترین نتیجه را روی یک بیمار خاص خواهد داشت و 
تا حاال از چشم شان دور مانده بوده. ذهن ما منطق خطی علت و معلولی 
را دنبال می کند اما هوش مصنوعی این قدرت را دارد که روابطی ظریف 

را بین حجم عظیم اطالعات ببیند و متخصصان را پشت سر بگذارد.

موج س��وم »هوش مصنوعی ادراکی« است و اطالعات خود را به طور 
مداوم از چش��م ها، گوش ها و دیگر حسگرهای انسانی دریافت می کند. 
این هوش مصنوعی اطالعاتی را جمع می کند که قبال جمع آوری نشده 
اس��ت. همچنان که حسگرها و دستگاه های هوشمند خانه ها و شهرهای 
م��ا را از آن خ��ود می کنند ما در آس��تانه ورود به اقتص��اد یک تریلیون 
حس��گری هستیم. از دستگاه های هوش��مندی که با آنها حرف می زنیم 
)مثل اسپیکر الکسای شرکت آمازون یا سیری در آیفون( تا دستگاه هایی 
که همراه ما می بینند مثل عینک گوگل، اینها طالیه داران این شکل از 

هوش مصنوعی هستند.
م��وج چهارم هوش مصنوعی از بقیه سرنوشت س��ازتر و البته دش��وار 
اس��ت: »هوش مصنوعی خودکار«. این ه��وش مصنوعی تمام موج های 
قبل��ی را با هم ترکیب می کند و به ماش��ین ها ای��ن توانایی را می دهد 
که دنیای اطراف را حس کنند و به آن واکنش نش��ان دهند، خودش��ان 
تصمیم به حرکت بگیرند و مسیرشان را انتخاب کنند و مثل انسان ها از 
وسایل و ابزارها استفاده کنند. در این موج شاهد ورود خودروهای بدون 
راننده خواهیم بود که می توانند دنیای دور و برشان را ببینند: الگوها را 
از طریق دوربین های خود تشخیص بدهند )مثل هشت وجهی قرمزرنگ 
STOP( و به این نتیجه برسند که باید توقف کنند و باالخره در زمانی 
درس��ت پدال ترمز را فش��ار دهند تا خودرو به آرامی متوقف ش��ود. در 
چنی��ن دنیایی روبات ه��ا در کارخانه ها کار می کنن��د، وظیفه انبارداری 
پیش��رفته را برعهده دارند، میوه می چینند، ظرف می شویند و در نهایت 

به مشتریان جنس می فروشند و سرویس می دهند.
برای انقالب آماده باشید

از آنج��ا که هوش مصنوعی می تواند برنامه ریزی ش��ود تا س��ود را به 
حداکث��ر برس��اند یا جایگزین کارگر انس��انی ش��ود، بالفاصله به ارزش 
اقتصاد هر کشور اضافه خواهد کرد. هوش مصنوعی سریع و دقیق است، 
می تواند شبانه روز کار کند، شکایت نمی کند و می تواند وظایف متفاوتی 
را انجام دهد. طبق برآورد شرکت مشاوره مالی پرایس  واترهاوس  کوپرز 
این تکنولوژی در س��ال 2030 مسئول حدود 16 تریلیون دالر از تولید 

ناخالص داخلی کشورهای جهان خواهد بود.
البته چنین فرصت بزرگی چالش های بزرگی هم برای بشر به همراه دارد. 
اولین و مهم ترین آن بیکاری اس��ت: از آنج��ا که هوش مصنوعی می تواند 
وظایف تک منظوره را با دقتی فرابش��ری بدهد - و اکثر مش��اغل انس��انی 
در کارخانه ه��ا و ادارات تک منظوره اند - احتماال تعداد فراوانی از مش��اغل 
روتین توس��ط این تکنولوژی نس��ل بعدی جایگزین خواهد شد. این موج 
بیکاری شامل کارگران و کارمندان خواهد شد. هوش مصنوعی بدون تردید 
مشکالتی در حوزه های امنیت، حریم  خصوصی، تبعیض و انحصار به وجود 
خواهد آورد و به نظر نمی رسد که دولت ها و شرکت ها برای این آماده باشند.
اما یک نگرانی دیگر که فعال نیاز نیست به آن فکر کنیم این است که 
ماش��ین ها به هوشی کامال در حد انسان ها - و باالتر از آن - دست پیدا 
کنن��د و این به آنها قدرت نابودی بش��ر را می دهد. )حتما در فیلم ها و 
کتاب های علمی- تخیلی س��ناریوهای متفاوتی از این ماجرا را دیده اید( 
ام��ا ما به چنین روزی نزدیک نیس��تیم. هوش مصنوعی کنونی »هوش 
مصنوعی عمومی« نیس��ت و برخالف هوش انس��انی فقط می تواند یک 
وظیفه خاص و کوچک را که برایش برنامه ریزی شده انجام دهد. هوش 
مصنوع��ی عموم��ی نیازمند توانایی های پیش��رفته از جمله اس��تدالل، 
یادگیری مفهومی، درایت، برنامه ری��زی، تفکر چندحوزه ای، خالقیت و 
حتی خودآگاهی و احساس��ات اس��ت که فعال از ت��وان هوش مصنوعی 
کنونی خارج اس��ت. مهندسان هنوز نتوانسته اند هیچ راهی را به سمت 

این چنین هوشی طراحی کنند.
ما چقدر با ه��وش عمومی فاصله داریم؟ ما حتی آنقدر نمی دانیم که 
دس��ت به برآورد بزنیم. بشر نیازمند چندین کشف و پیشرفت بزرگ در 
این حوزه اس��ت تا بتواند به هوش مصنوعی عمومی برس��د و فراموش 
نکنید که ما طی 60 س��ال گذش��ته فقط یک پیش��رفت بزرگ در این 
بخش داش��ته ایم. پس فعال نگران انقراض بش��ر توسط هوش مصنوعی 
نباش��یم و بدانی��م که این چهار م��وج، انقالبی در ح��د انقالب صنعتی 
ایجاد خواهند کرد. هر انقالبی برندگان و بازندگانی بزرگ خواهد داشت. 
اینجاست که باید به سوالی سرنوشت ساز پاسخ دهید: شرکت، سازمان و 

کشور شما کجای این بازی قرار دارد؟ 

هوش مصنوعی چگونه در حال انقالب در اقتصاد جهانی است؟
یادداشت

 رشد اقتصادی سال 97 را
می توان پیش بینی کرد؟

صدها عامل در تحقق رشد اقتصادی مثبت و منفی در اقتصاد 
ایران نقش دارد بنابراین هیچ کس، نه من و نه تحلیلگران دیگر 
نمی توانند رش��د اقتصاد ایران را به طور دقیق پیش بینی کنند 
یا بگویند که به طور حتم در سال ۹7 به رشد اقتصادی مثبت 

یا منفی می رسیم.
چالش بزرگ امروز اقتصاد ایران حواشی بین المللی است که 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا برای آن ایجاد کرده است. 
معتق��دم که برجام اتفاق خوبی برای اقتص��اد ایران بود  و اگر 
ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب نمی شد، بسیاری 
از مس��ائل اقتصادی ایران روی روال خوب��ی قرار می گرفت اما 
اکنون مشکالت بس��یاری از تحریم دوباره آمریکا برای اقتصاد 

ایران پیش آمده است.
خوش��بختانه امکان تولید و صادرات نفت ای��ران با توجه به 
اثرگذاری کش��ورمان در این حوزه همچنان فراهم است. ایران 
توانس��ت سهمیه تولید و صادرات نفت در اوپک را حفظ کند و 
از محدودیت ها معاف ش��ود. آمریکا به دلیل نگرانی از افزایش 
قیم��ت نفت با معافیت بعضی از خریداران نفت ایران از تحریم 
موافقت کرد و از س��وی دیگر، کشورهای اوپک به دلیل نگرانی 
از کاه��ش قیم��ت نفت با کاه��ش تولید خ��ود در عین حفظ 
س��همیه تولید و ص��ادرات ایران موافقت کردن��د. اکنون ایران 
می توان��د یک میلیون و 600 هزار بش��که نف��ت تولید و صادر 
کند. با توج��ه به تمهید دیگر اعضای اوپ��ک در کاهش تولید 
نف��ت، اگر قیمت ه��ا افزایش پیدا کند، رش��د درآمدهای نفتی 
ای��ران می تواند اثر مثبت بر رش��د اقتصادی کل س��ال برجای 
گ��ذارد. یک اثر مثبت این اس��ت که با رش��د درآمدهای ارزی 
امکان نوس��ازی خط��وط تولید و خرید کاالهای واس��طه ای به 
منظور گردش بهتر و س��ریع تر چرخ صنعت فراهم می شود. با 
بهبود عملکرد صنایع و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر می توان 
رش��د اقتصادی مطلوب سال ۹7 امیدوار بود. البته باید به این 
نکته مهم دقت کرد که هر نوع پیش بینی مشروط به عدم وقوع 
شوک های اقتصادی و سیاسی و دیگر عوامل است. ممکن است 
هی��چ کدام از این کاهش ها و افزایش ها در تولید و قیمت نفت 
بر اثر عواملی رخ ندهد و این پیش بینی محقق نش��ود اما آنچه 
به ظاهر می تواند با رویکردی علمی برای آینده در نظر گرفت، 

اثرگذاری نفت بر رشد اقتصادی است.

 برخورد با سیف
و محافظه کاری مدیران دولتی

رئی��س کل بان��ک مرک��زی چندی قب��ل گف��ت: » بنا به 
پیشنهادی که در ش��ورای هماهنگی قوا طرح و مصوب شد، 
چک های تضمینی، دیگر قابل ظهرنویس��ی نیست و متقاضی 
چ��ک حتما باید نام ذی نفع گیرنده چک را به همراه ش��ماره 

ملی او در چک قید کند.«
در نگاه اول، این خبری اس��ت عادی از مجموع هزاران خبر 
دستگاه دیوان ساالری ایران، اما با کمی دقت روشن می شود 
که بانک مرکزی برای ابالغ رویه ای در چارچوب فعالیت های 
معمولش، طرح را به »ش��ورای هماهنگی قوا« برده و در آنجا 

تاییدش را گرفته است.
پیش از این، دس��تورالعمل های بانک مرکزی راس��ا توسط 
بخ��ش مربوط��ه در بانک یا نهایتا در ش��ورای پ��ول و اعتبار 
مصوب می ش��د، اما این ک��ه چرا این ب��ار عبدالناصر همتی 
رئیس جدید بانک مرکزی یک آیین نامه معمولی را به جلسه 
ش��ورای هماهنگی سران س��ه قوه برده و تایید آنها را گرفته 

یک دلیل روشن دارد: تجربه سیف!
ولی اهلل س��یف در دوره نخس��ت ریاس��ت جمهوری حسن 
روحان��ی ب��ا هماهنگی تی��م اقتصادی دول��ت، عملکرد قابل 
توجهی در مهار تورم 38درصدی، بازگرداندن آرامش به بازار 
پولی و بانکی و س��اماندهی موسس��ات مالی غیرمجاز داشت، 
اما این تجربه بعدها تکرار نش��د و بعد از بارها استعفا، زمانی 
که عملکردش در مدیریت بازار ارز و س��که زیر سوال بود، از 
ریاس��ت بانک مرکزی کنار رفت و جای خود را به همتی داد. 
دلیل این اس��تعفا می تواند ناهماهنگی با تیم اقتصادی دولت 

در دوره دوم باشد.
همت��ی، رئیس جدی��د بانک مرکزی که تجرب��ه تحقیق از 
ولی اهلل س��یف و در نهایت حکم انفصال از خدمت او توس��ط 
دیوان محاس��بات و بازداش��ت احمد عراقچ��ی معاون ارزی 
بان��ک پیش رویش بود، واقع بینی پیش��ه ک��رد و تصمیمات 
محافظه کارانه را سرلوحه خود قرار داد و برای تغییر روال های 
معمولی مانند تغییر آیین نامه ظهرنویس��ی چک های بانکی، 
دس��ت به دامان سران قوا می ش��ود که در فردای بازخواست 

امضای روسای قوا را گواه بیاورد!
اینک��ه مس��ئولین کش��ور باب��ت تصمیم های اشتباه ش��ان 
بازخواس��ت ش��وند، رویه ای بس��یار مبارک اس��ت ک��ه باید 
نهادینه ش��ود، ام��ا در نمونه  مورد بح��ث، اینکه بدون توجه 
به ساختار تصمیم س��ازی اقتصادی کشور مانند شورای پول 
و اعتب��ار، ش��ورای اقتصاد و ... تنها س��یف مس��ئول و نقش 
اول نابس��امانی های بازار ارز و س��که دانسته شود، نتیجه اش 
این می ش��ود که رئیس کل بع��دی بانک مرکزی و در نگاهی 
کالنتر، مدیران ارش��د کشور خود را بدون پشتیبان ببینند و 
برای اتخاذ معمولی ترین تصمیمات، دس��ت به دامان مقامات 
باالتر و ش��وراها ش��وند تا مس��ئولیت به تنهایی متوجه آنان 

نشود. 
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در حالی که حداقل دس��تمزد کارگر ایرانی به ازای هر ساعت کار معادل 
6 هزار تومان اس��ت، حداقل دستمزد س��اعتی در لوکزامبورگ 11.5 دالر 
معادل 1۹ برابر حداقل دس��تمزد در ایران اس��ت. در واقع، فاصله بس��یار 
زی��ادی بین حداقل حقوق کارگران در ای��ران و حداقل حقوق کارگران در 
کشورهای اروپایی وجود دارد و در صورتی که این مسئله حل شود، بسیاری 
از مشکالت جامعه ایرانی نیز حل خواهد شد و دیگر شاهد فرار مغزها نبوده 

بلکه بازگشت شخصیت های رفته از کشور را تجربه خواهیم کرد.
به گزارش فارس و بنا به عدد تعیین شده از سوی وزارت کار و سازمان های 
دس��ت اندرکار، حداقل حقوق هر کارگر ایرانی برای یک ماه اش��تغال یک 
میلیون و 115 هزار و 140 تومان تعیین ش��ده اس��ت. با احتساب کارکرد 
ماهانه 1۹2 س��اعت برای کارگران حداقل دس��تمزد ساعتی آنها در ایران 
معادل 6000 تومان و یا با احتساب دالر ۹۹00 تومان معادل 0.6دالر است.

بیش��ترین حداقل دستمزد س��اعتی کارگران در میان کشورهای عضو 
این س��ازمان مربوط به لوکزامبورگ  اس��ت. حداقل دستمزد هر کارگر در 
لوکزامبورگ 11.5 دالر اس��ت که معادل 1۹.16 برابر حداقل دستمزد در 
ایران اس��ت. جایگاه بعدی باالترین حداقل دس��تمزد در کشورهای عضو 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مربوط به فرانسه با 11.3 دالر است و 
این بدان معناست که هر کارگر فرانسوی حداقل 18.8 برابر یک حداقل بگیر 

در ایران دریافتی دارد.
حداقل درآمد س��اعتی کارگران در استرالیا که در جایگاه سوم باالترین 
حداقل دس��تمزد ساعتی در کشورهای عضو س��ازمان همکاری اقتصادی 
و توس��عه قرار دارد 11.3 دالر اس��ت و کارگران این کش��ور نیز 18.8 برابر 

کارگران ایرانی حداقل درآمد دارند.
آلمان، بلژیک، هلند، نیوزیلن��د، ایرلند و انگلیس نیز به ترتیب با 10.6، 
10.1، 10، ۹.5، ۹.3 و 8.7 دالر حداق��ل درآم��د س��اعتی کارگ��ران در 
جایگاه های چهارم تا دهم کش��ورهای با باالترین حداقل دستمزد در میان 
اعضای س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه قرار دارند که به طور متوسط 

درآمد کارگران در این کشور با 16 برابر حداقل بگیران ایرانی است.

حداقل دستمزد در دیگر کشورها نظیر آمریکا و ژاپن نیز به ترتیب معادل 
8 و 7.3 دالر است که این بدان معناست که کارگران در این کشورها  12 

برابر کارگران ایرانی حقوق می گیرند.
از دیگر کشورهای مهم عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ترکیه 
است که به دلیل مجاورت با ایران می تواند از اهمیت ویژه ای در این زمینه 
برخوردار باشد. حداقل درآمد ساعتی کارگران در ترکیه 5.۹ دالر است که 
با احتساب 0.6 دالر حداقل درآمد ساعتی کارگران در ایران می توان گفت 

که کارگران ترک 10 برابر کارگران ایرانی حقوق می گیرند.
درآمد کارگران در  کره جنوبی نیز حداقل س��اعتی 6.4 دالر اس��ت که 
حدود 11 برابر درآمد حداقل بگیران در ایران محس��وب می ش��ود. کلمبیا، 
برزیل��ی،  روس��یه و مکزیک در میان کش��ورهای عضو س��ازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه کمترین درآمد را دارند به گونه ای که هر کارگر در این 
کش��ورها به ازای هر س��اعت کار به ترتیب 2.5، 2.2، 1.7 و 1 دالر حقوق 
دریافت می کنند. درواقع متوسط درآمد کارگران در این چهار کشور 1.85 
دالر است که بیش از س��ه برابر درآمد کارگر ایرانی است. درواقع کارگران 
در مکزیک هم با حداقل درآمد ساعتی یک دالر، 1.6 برابر کارگران ایرانی 

درآمد دارند.
الزم به ذکر است که کارگران ایرانی براساس قانون کار ملزم هستند در 
هفته 44 ساعت کار کنند و این در حالی است که در دیگر کشورها این رقم 
کمتر است به گونه ای که کارگران فرانسه 35 ساعت، جمهوری سان مارینو 
37.5 س��اعت، بلژیک 38ساعت، انگلیس 38.1 ساعت، ایرلند 3۹ ساعت و 

آلمان 3۹.1 ساعت به صورت هفتگی الزام به کار دارند.
می توان گفت که در میان کش��ورهای اروپایی، کشورهای اروپای شرقی 
کمترین درآمد و کشورهای اروپای غربی بیشترین درآمد را به کارگران خود 
می دهند. بهترین درآمد در میان کش��ورهای اروپایی در فرانسه، انگلیس، 
ایرلند، هلند، آلمان، لوکزامبورگ، بلژیک و سوئیس است و کمترین درآمدها 
در این قاره نیز مربوط به مقدونیه، آلبانی، مونته نگرو، بوسنی و هرزه گوین، 
صربستان، بلغارستان، لهستان، رومانی، مولداوی، اوکراین، بالروس و روسیه 

است.
گفتنی اس��ت کشورهای اروپایی نظیر فنالند، س��وئد، دانمارک، نوروژ و 

ایسلند حداقل درآمد کارگران ثبت نشده است.
آخرین خبرها از رایزنی درباره حداقل دستمزد سال آینده

اما آخرین خبرها درباره حداقل دس��تمزد س��ال آینده به صحبت نایب 
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی برمی گردد که گفته اس��ت: تا زمانی 
که به خواس��ته  نمایندگان کارگران جامه عمل پوشانده نشود، وارد پرونده 
دس��تمزد سال آینده نخواهیم ش��د و دولت و کارفرمایان می توانند با هم 

جلسه بگذارند.
به گزارش ایس��نا، ناصر چمنی با انتقاد ش��دید از عدم برگزاری جلسات 
ش��ورای عالی کار گفت: در حالی که به پایان سال چند ماه بیشتر نمانده، 
ش��ورای عال��ی کار کمترین اهمیتی به خواس��ته و مطالب��ات کارگران و 
نمایندگان آنها نداش��ته اس��ت در صورتی که طبق همان قانون کاری که 
مدام از آن دم می زنند شورای عالی کار باید ماهانه یک جلسه تشکیل بدهد.
وی ادامه داد: مهم ترین و حیاتی ترین موضوع امروز کارگران، معیش��ت 
است و وقتی کارگران نان نداشته باشند به فکر تامین اجتماعی و مشکالت 
اقتص��ادی هم نخواهند بود بنابراین معتقدم تا زمانی که تکلیف جلس��ات 
برگزار نشده شورای عالی کار مشخص نشود وارد مباحث مزد ۹8 نخواهیم 

شد و کارفرمایان و دولت می توانند با هم جلسه بگذارند.
نای��ب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگ��ران تاکید کرد: آقای 

شریعتمداری در اولین روز حضور در وزارتخانه با تشکل های کارگری جلسه 
گذاش��ت، صحبت های آنها را شنید و گفت که برای ترمیم مزد و معیشت 
کارگران برنامه دارد و ما منتظر برنامه ها هس��تیم. این در حالی اس��ت که 
تنها یک جلس��ه شورای عالی کار برگزار شده و ماه گذشته هیچ جلسه ای 
نداش��تیم و برج آذر هم روبه پایان اس��ت. ما با مشاوران وزیر کاری نداریم 
اما از وزیر کار می خواهیم تکلیف جلسات شورای عالی کار را روشن کند و 
امیدواریم تحت القائات مشاوران یا برخی افراد قرار نگرفته باشند و مستقل 

عمل کنند.
چمنی افزود: متاس��فانه اقالم مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری روز 
به روز در حال افزایش است و کمر کارگران زیر بار هزینه ها خم شده و جز 

خدا هیچ کسی فریادرس کارگران نیست.
ای��ن مقام ارش��د کارگری با بی��ان اینکه دول��ت و کارفرمای��ان باید به 
مسئولیت های اجتماعی خود در قبال کارگران عمل کنند، گفت: از دولت 
می خواهیم کارگران را به عنوان شهروند درجه سه و چهار قبول کند و برای 

سفره خالی آنها چاره ای بیندیشد.
وی با طرح این پرس��ش ک��ه نمی دانیم در وزارت کار چه خبر اس��ت؟ 
گفت: نمایندگان کارگری حق دارند درباره مطالبات و موضوعات اساسی و 
حیاتی کارگران از جمله دستمزد اظهارنظر کنند و از معاون روابط کار هم 
می خواهیم به عنوان دبیر شورای عالی کار به وظایف قانونی خود عمل کند 

و پیگیر جلسات متوقف شده شورای عالی کار باشد. 

آخرین خبرها از رایزنی درباره حداقل دستمزد سال آینده

مقایسه دستمزد کارگران ایرانی با کارگران کشورهای مختلف

طبق آمارهای معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی، 
آبان ماه امس��ال در پایتخت قیمت مس��کن 6.4درص��د افزایش یافت و 
متوس��ط قیمت هر مترمربع زیربنای آپارتمانی به ۹1.۹ میلیون تومان 

رسیده است.
به گزارش خبرآنالین و براس��اس آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی، متوسط 
قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی آپارتمانی در 
آبان ماه سال جاری ۹1.۹ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل 6.4 و 

نسبت به آبان ماه سال قبل ۹1درصد رشد داشته است.
همچنین در این ماه از میان مناطق بیست دوگانه شهر تهران، منطقه 
یک با 1۹6.8 میلیون ریال بیش��ترین و منطقه ۹ با 40.6 میلیون ریال 
کمترین متوسط قیمت را داشته است. در عین حال بر پایه اطالعات به 
دست آمده بیشترین رشد متوسط قیمت در آبان ماه سال جاری نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل مربوط به منطقه ۹ به میزان 104.4درصد و 

کمترین آن مربوط به منطقه 1۹ با افزایش 46.۹درصدی بوده است.
در ای��ن گ��زارش در رابطه باالترین س��هم تعداد معامالت براس��اس 
واحده��ای باقیم��ت مترمربعی 60 ت��ا 70 میلیون ریال ب��ه ۹.۹درصد 
بوده اس��ت. همچنین باالترین س��هم معامالت این ماه مربوط می شود 
به واحدهایی با مساحت 60 تا 80 مترمربع با 26درصد کل معامالت و 
کمترین آن مربوط می ش��ود به واحدهایی با مساحت 180 تا 200متر 

مربع با 1.1درصد کل معامالت.
ع��الوه ب��ر آن واحدهای با ارزش بی��ش از 12000 میلی��ون ریال با 
24.0درصد باالترین سهم معامالت آبان ماه را به خود اختصاص داده اند.
ای��ن گزارش می افزاید: در هش��ت ماهه س��ال 13۹7 تعداد معامالت 
واحده��ای مس��کونی آپارتمانی به ۹4ه��زار و 17 واحد رس��ید که در 
مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل 18.8درصد کاهش را نشان می دهد. 
همچنی��ن طی این مدت متوس��ط قیمت خریدوف��روش یک مترمربع 
زیربنای مس��کونی آپارتمانی 73.02 میلیون ریال بوده است که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 5۹.6درصد رشد داشته است.
هرچند رکود حاکم بر بازار مس��کن از س��ال ۹2 تا پاییز ۹6 بعضی از 
مستاجران پایتخت را امیدوار کرده بود که با پس انداز و دریافت وام های 
مختلف صاحب خانه ش��وند و از دردسرهای اجاره نشینی خالصی یابند، 
اما افزایش شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر سبب شده است، کمتر 

مستاجری رویای صاحبخانه شدن را در سر بپروراند.
یکی از نتایج افزایش ش��دید قیمت ها در بازار مسکن، افزایش فاصله 
طبقاتی اس��ت. خانواده هایی که از مس��کن ملکی ولو حداقلی برخوردار 

بوده ان��د، این افزایش قیمت ها در بازار مس��کن متوجه واحد ملکی آنها 
نیز ش��ده و قیمت واحد مس��کونی آنها تقریبا 2برابر شده است. این در 
حالی که مستاجران، با این افزایش قیمت ها بیش از گذشته امکان تهیه 
مسکن را از دست داده اند و بعضی از آنها امید صاحبخانه شدن را کامال 

از دست داده اند.
از طرف��ی مس��تاجران ب��ه دلی��ل افزایش ش��دید اجاره بها، فش��ار 
س��نگین تری را نیز متحمل می شوند، زیرا معموال اجاره بهای واحدهای 
مس��کونی متاثر از قیمت مسکن است و احتماال افزایش قیمت ها را باید 

در این بخش هم منتظر باشیم.
آیا باید نگران اجاره بها در سال آینده باشیم؟

در همین زمینه، حس��ام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید یک برنامه جدید برای بازار 
مسکن در سال آینده داشته باشد، گفت:  باید کارشکنی و مشکالتی که 

بانک ها برای مردم و دولت به وجود آورده اند، برطرف شود.
به گزارش تسنیم، عقبایی در خصوص وضعیت مسکن در سال آینده، 
ادامه داد: یکی از نگرانی های ما بازار اجاره بهای مس��کن در سال آینده 
اس��ت؛ دولت باید تا دیر نش��ده به این حوزه ورود جدی داش��ته باشند 
و با برنامه هایی از جمله مس��کن اس��تیجاری قیمت ها در این بخش را 

کنترل کند.
وی با بیان »از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی می خواهیم قبل 
از س��ال ۹8 اصالحیه سیاس��ت های پولی و بانک��ی را تصویب کنند«، 
تصریح کرد: باید کارش��کنی و مشکالتی که بانک ها برای مردم و دولت 
ب��ه وجود آورده اند، برطرف ش��ود. در این صورت ب��ا برنامه دولت برای 
رش��د تس��هیالت می توان امیدوار بود که مردم با قدرت خرید بیشتری 

می توانند به بازار مسکن وارد شوند.
وی در عین حال با تاکید بر اینکه وام باید به سمت و سویی برود که 
با درآمدهای مردم متناسب باشد، افزود: به فرض اینکه سقف تسهیالت 
ب��ه 500میلیون تومان افزایش یابد، چه کس��ی می تواند اقس��اط آن را 
پرداخت کند. نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به اینکه  
وام باید متناس��ب با درآمدها باش��د، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید 
یک برنامه جدی برای س��ال آینده مس��کن به خصوص اجاره بها داشته 

باشد.
عقبایی با اش��اره به اینکه مس��کن در رکود به سر می برد، گفت:  وزیر 
جدید راه و شهرس��ازی متولی اصلی مس��کن اس��ت باید این بخش را 
جدی بگیرند، در این صورت می توانیم به آینده آرام بازار مسکن امیدوار 

باشیم.

قیمت مسکن پایتخت در آبان ماه امسال  باز هم 6.4درصد گران شد 

آیا باید نگران اجاره بهای سال آینده باشیم؟
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برای یازدهمین سال متوالی
بانک  پاسارگاد از نفرات برتر کنکور سراسری 

تقدیر کرد
فرصت امروز: بانک  پاسارگاد برای یازدهمین سال متوالی، از نفرات اول 

تا سوم آزمون سراسری، در پنج رشته آزمایشی تقدیر کرد.
در مراسمی که روز چهارشنبه 21 آذرماه امسال با حضور آیت اهلل دکتر 
محقق داماد عضو فرهنگستان علوم، دکتر سهراب پور قائم مقام بنیاد ملی 
نخبگان، اعضای هیأت امنای دانشگاه خاتم، جمعی از اساتید دانشگاه ها 
و مدیران بانک  پاس��ارگاد، نفرات برگزیده کنکور سراس��ری س��ال ۹7 و 
س��ال های گذشته و خانواده  آنها در محل دانش��گاه خاتم برگزار شد، از 

نفرات اول تا سوم کنکور سراسری تجلیل شد.
براساس این گزارش، بانک  پاسارگاد ضمن اهدای 25 هزار سهم بانک 
به نفرات اول، 17 هزار و 500 سهم به نفرات دوم و 12 هزار و 500 سهم 
به نفرات س��وم، ماهیانه مبلغ 660 ه��زار تومان تا هر زمان که در داخل 

کشور ادامه تحصیل دهند، به حساب این عزیزان واریز خواهد کرد.
علمی مفید است که باعث حل مشکالت شود

آیت اهلل دکتر محقق داماد در این مراسم ضمن تبریک به ملت ایران به 
دلیل آنکه در آینده از دانش نفرات برتر کنکور سراسری بهره مند خواهند 
شد، گفت: یک زمانی بشر به فکر بودن و زندگی کردن بود ولی در قرن 
حاضر بشر فقط به فکر داش��تن است. ما امروز در کشور خود، عالمان و 
دانشمندان بسیاری داریم اما آیا با دانش و مدیریت علمی مشکالت را حل 
می کنیم؟ آیا پذیرفته ایم که کشور به مدیریت علمی نیاز دارد؟ مدیریت 

و اقتصاد هر دو علم هستند.
وی با تأکید بر بهره گیری از علم و تخصص ادامه داد: اگر دانشگاه های 
ما در صنعت پیشرفته باشند و در آنها علم به عرش برسد، اما در جامعه 
از ای��ن علم نفع نبری��م، این علم چه مزیتی دارد؟ علم و دانش��ی مفید 
اس��ت که به درد جامعه بخورد و مش��کل مردم را حل کرده و باعث نفع 

انسان ها شود.
دانشگاه خاتم، نتیجه  توجه بانک  پاسارگاد به مسئولیت  اجتماعی

دکتر س��هراب پور، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان نیز با اشاره به تأسیس 
دانشگاه خاتم توسط بانک  پاسارگاد گفت: دکتر قاسمی مدیرعامل بانک  
پاس��ارگاد به عنوان یکی از شخصیت های تأثیرگذار که سال ها در سطوح 
باال مش��اغلی را داش��ته اند، عالقه  خاصی به علم دارن��د و به این جهت 
دانشگاه خاتم را ایجاد کردند. ایشان می خواهند در ایران یک استن فورد 

بسازند و به  نظر من می توانند.
وی ادامه داد: بانک  پاسارگاد به عنوان یک مؤسسه خصوصی بزرگ در 
کش��ور از لحاظ مسئولیت های اجتماعی اقدامات بزرگی انجام داده و در 
رأس این امور فعالیت های علمی است که به ساخت دانشگاه خاتم منجر 

شده  است.
عضو هیأت  امنای دانشگاه خاتم ادامه داد: مسئله اشتغال، بعد از اتمام 
تحصیل مطرح است. دانشگاه های ما کارهای مهمی در جهت حل مسائل 
و مشکالت کش��ور انجام داده اند. به عنوان مثال جمعی از عزیزانی که از 
دانشگاه شریف فارغ التحصیل شدند، در داخل کشور شرکت های موفقی 
را تأسیس کرده اند. برای نمونه یکی از نرم افزارهای مطرح بانکی را شرکت 
فناپ ساخته  است. همین شرکت های دانش بنیان، یکی از امیدهای ما در 
کشور هستند که برخی از آنها در زمینه های مختلف بسیار موفق هستند.

وی در پایان ضمن اش��اره به اقدامات مؤثر نخبگان در راستای آبادانی 
و س��ازندگی کش��ور تصریح کرد: ما به این جوانان افتخار می کنیم و به 

خانواده های ایشان تبریک می گوییم.
بانک  پاسارگاد از هیچ، یک سرمایه  ملی ایجاد کرد

ارس��الن امیری، عضو هیأت عامل بانک  پاسارگاد نیز ضمن تبریک به 
جوانان نخبه و خانواده  های ایشان گفت: بانک  پاسارگاد در آستانه  ورود به 
چهاردهمین سال فعالیت خود است. در این 13سال، امروز یازدهمین بار 
اس��ت که از سرمایه های بی نظیر این کشور تقدیر می کند.   این بانک  در 
13 سال فعالیت، همواره سعی کرده  است حرکت خود را به سوی تعالی و 
ایفای نقش مؤثر ادامه دهد و امیدواریم که مشمول رحمت خداوند باشد.

وی ادامه داد: بانک  پاسارگاد در این مدت، از هیچ، یک بنیان بزرگ و 
یک سرمایه  ملی ایجاد کرده  است. مگر نه اینکه علم اقتصاد، علم بهره وری 
بهینه از حداقل منابع است؟ تجربه  بانک  پاسارگاد نشان داده  است که از 
حداقل منابع، بهترین بهره وری ها در حوزه های اقتصاد، بانکداری، صنعت 
و ایفای مس��ئولیت های اجتماعی حاصل شده  اس��ت. یاری گری دست 
دانشمندان، گرفتن بازوی پرتوان پهلوانان، توجه به هنر و فرهنگ در همه  

ابعاد، هیچ گاه در بانک پاسارگاد حتی کمرنگ نشده  است.
معاونت مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد تأکید کرد: تجربه  بانک  پاس��ارگاد 
می تواند به عنوان نمونه ای بارز در این کش��ور برای بازگش��ت اعتماد به 

اقتصاد و بانکداری ایران باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند آنچه بانک  پاسارگاد انجام 
می دهد، برای حمایت از نخبگان کفایت نمی کند. ضمن تبریک و آرزوی 
سالمت و عاقبت به خیری برای همه  این نخبگان، نگذاریم عشق به وطن 

در بچه های مان کمرنگ هم شود.
حمایت بانک  پاسارگاد از نخبگان، بدون چشمداشت است

همچنین محمد اس��تادمحمدی رتب��ه اول گروه ریاض��ی در کنکور 
سراسری سال ۹1 به نمایندگی از برگزیدگان کنکور سراسری سال های 
گذش��ته، از دکتر قاسمی مدیرعامل بانک  پاسارگاد به دلیل حمایت های 

بدون چشمداشتی که از نخبگان دارند تشکر کرد.
او با اشاره به موانع موجود برای پیشرفت نخبگان در ایران ادامه داد: اگر 
زمینه  الزم برای شکوفایی استعداد نخبگان در داخل کشور فراهم شود، 

قطعا مهاجرت نخبگان کاهش خواهد یافت.
وی با اش��اره به حرکت بانک  پاس��ارگاد در جهت بهره مندی از هوش 
مصنوعی تصریح کرد: با توجه به سرعت پیشرفت علم و فناوری در این 
روزه��ا، هوش مصنوعی آینده را تحت تأثیر ق��رار خواهد داد. حوزه  های 
بانکداری هم از هوش مصنوعی بهره برده و در صدد اس��ت تا با شناخت 

بهتر از فعالیت ها و مشتریان، خدمات بهتری را به آنها ارائه دهد.
او با اش��اره به اقدامات بانک  پاس��ارگاد به عنوان یکی از بانک هایی که 
تحول دیجیت��ال را یکی از راهبردهای اصلی خود در نظرگرفته  اس��ت، 
ادام��ه داد: با همکاری معاونت فناوری اطالعات بان��ک و واحد نرم افزار، 
پروژه ای در بانک  پاسارگاد آغاز کرده ایم که با هدف تحلیل تمام اطالعات 
و داده هایی که برای بانک مهم اس��ت، در حال انجام اس��ت. قرار است با 
بهره مندی از الگوریتم های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، به نتایجی 
دست پیدا کنیم که توسط انسان به صورت دستی غیرقابل انجام است. 
ضمن آنکه با کمک دکتر قاسمی، بانک  پاسارگاد اولین بانکی خواهد بود 
که با تأسیس یک واحد جدید، به صورت تخصصی به حوزه   فناوری های 

جدید خواهد پرداخت. 

خبرنــامه

فرصت امروز: از همان اوایل امس��ال که دونالد ترامپ، برجام را نقض 
کرد و تحریم های پولی و بانکی آمریکا را دوباره برقرار کرد، قرار ش��د تا 
اتحادیه اروپا س��ازوکاری مالی را ب��رای تنفس ارزی ایران طراحی کند. 
اروپا وعده داد برای نگه داشتن ایران در برجام، یکسری کانال های مالی 
را برای مراودات پولی و بانکی با  ایران باز خواهد کرد و با اینکه این وعده 
از حدود ۹ ماه پیش قرار بوده اجرایی شود اما تا حاال خبری نشده است.

با این حال، فدریکو موگرینی، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اخیرا در مصاحبه با یک رس��انه روس��ی از اجرایی ش��دن سازوکار مالی 
موس��وم به SPV تا آخر س��ال میالدی جاری خبر داده است. با اینکه 
موگرین��ی چند هفته پیش درباره زمان اجرایی ش��دن س��ازوکار مالی 
اروپ��ا برای ایران گفته ب��ود که نمی تواند تاریخ دقیق��ی اعالم کند، اما 
حاال راش��اتودی به نقل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از 
نشست ش��ورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، نوشته است: »انتظار دارم 
س��ازوکار مالی تا چند هفته آینده و پیش از پایان این سال )2018( به 
عنوان راهی برای حفظ و ارتقای داد و س��تدهای مشروع مستقر شود و 

کارمان به خوبی در حال پیشرفت است.«
البت��ه تف��اوت این اظهارنظ��ر موگرینی با اظهارنظره��ای قبلی او در 
مشخص و مدت دار بودن زمان آن است؛ امری که وحید شقاقی شهری، 
اقتصاددان و عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی تهران معتقد اس��ت 
اروپ��ا احتماال س��عی خواهند کرد مس��یر واردات م��واد غذایی، داروها 
و حت��ی برخی از کاالهای لوک��س به ایران را باز کن��د. همچنین تاریا 
کرونب��رگ، رئیس هی��ات روابط پارلمان اروپا با ایران معتقد اس��ت که 
هدف اتحادیه اروپا از راه اندازی SPV، حذف دالر از مبادالت اقتصادی 
است، اما از آنجا که این تجربه هم برای ایران و هم اتحادیه اروپا، کاماًل 
SPV  جدید است، همین امر باعث شده تا کمی تأخیر در روند اجرای

به وجود بیاید.
اقالمی که اروپا وارداتش را به ایران فراهم خواهد کرد

به گزارش ایس��نا، وحید شقاقی ش��هری، عضو هیات علمی دانشگاه 
خوارزمی تهران با اشاره به زمزمه هایی مبنی بر گشایش کانال های مالی 
اروپایی تا پایان سال جاری میالدی در این باره گفت: احتماال اروپایی ها 
هم��ه انتظارات ما را برآورده نخواهند کرد. بلکه آنها س��عی می کنند تا 
یک حرکت بینابینی انجام دهند؛ به این معنا که هم منویات آمریکایی 

را برآورده کند و هم نیازهای حداقلی ما را پاسخ دهند.
ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه اروپا س��عی خواهد کرد کانال های مالی 
خ��ود را فقط برای مصارف حداقل��ی ایرانی ها باز کن��د، ادامه داد: آنها 
احتم��اال س��عی خواهند کرد کانال��ی را برای واردات غ��ذا و دارو ایجاد 
کنند؛ چیزی که به نظر می رس��د این است که این کانال نمی تواند همه 

نیازهای ما را پاسخ دهد.
او با بیان اینکه اروپایی ها س��عی خواهند کرد راهبردی را برای راضی 

نگاه داشتن ایران طراحی کنند به مذاکرات آتی اروپا و آمریکا هم اشاره 
و پیش بین��ی کرد ک��ه در آن گفت وگوها اروپایی ه��ا بتوانند به تفاهمی 

برای صادرات برخی از کاالها به ایران برسند.
ش��قاقی ش��هری با بیان اینکه باید منتظر نتیجه تفاهم آمریکا و اروپا 
درباره ایران باش��یم، گفت: احتماال اروپایی ها می خواهند مسیر واردات 
مواد غذایی، داروها و حتی برخی از کاالهای لوکس به ایران را باز کنند. 
کااله��ای لوکس از این جهت که همان طور ک��ه ریچارد نفیو در کتاب 

خود با عنوان هنر تحریم ها گفته اس��ت ارزهای ما را مصرف کنند و از 
طرفی با ایجاد شکاف مصرفی استقامت ملت ما را بشکنند.

هدف اصلی از SPV حذف دالر در مبادالت اقتصادی اروپاست
همچنی��ن تاریا کرونبرگ، رئیس هیات رواب��ط پارلمان اروپا با ایران 
معتقد اس��ت که اتحادیه اروپا در نظر دارد با راه اندازی SPV، دالر را از 
مبادالت اقتصادی حذف کند. به گفته او، مس��ئوالن این طرح در اروپا 
24 ساعته مشغول کار روی آن هستند و تالش دارند آن را هرچه زودتر 

به مرحله اجرا برسانند.
کرونبرگ پس از آنکه با غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران دیدار و 

گفت وگو کرد، با اشاره به اینکه این دور از تحریم های آمریکا علیه ایران 
با دوره های پیش��ین تفاوت دارد، گف��ت: آمریکا از طریق کنترلی که بر 
دالر به عنوان مرجع اصلی تبادالت مالی دارد، شرکت های اروپایی را هم 
تحت کنترل خود درآورده است. به همین دلیل بسیاری از شرکت های 
بزرگ اروپایی از تبعات این دوره از تحریم ها ترس��یده اند و همین ترس 
مانع تداوم فعالیت آنها با ایران ش��ده است. او با اشاره به تالش اتحادیه 
اروپا برای راه اندازی SPV به عنوان کانال ارتباط مالی میان ایران و اروپا 
ادامه داد: باید بگویم مس��ئوالن این طرح در اروپا 24 س��اعته مشغول 
کار روی آن هس��تند و ت��الش دارند آن را هرچ��ه زودتر به مرحله اجرا 
برسانند. اما باید توجه داشته باشیم که این تجربه هم برای ایران و هم 
اتحادیه اروپا، کاماًل جدید است و همین تازگی باعث شده تاکمی تأخیر 
در رون��د کار پی��ش بیاید. به گفته کرونبرگ ه��دف اصلی از راه اندازی 
این س��ازوکار مالی، جلوگیری از به کار بردن دالر در مبادالت اقتصادی 
است. فضایی شفاف برای توسعه تجاری و مبادالت اقتصادی میان ایران 
و اروپا به صورت متعادل ایجاد خواهد ش��د؛ درست مانند سیستمی که 

قباًل در مبادالت کاال با کاال وجود داشت.
رئیس هی��ات روابط پارلمان اروپا با ایران ضمن محرمانه تلقی کردن 
جزییات راه اندازی این کانال ویژه مالی، افزود: وزرای اقتصاد کشورهای 
اروپایی به خصوص انگلیس، فرانسه و آلمان در حال کار روی این راه حل 
هستند و جزییات به زودی نهایی شود. تنها می توانم بگویم سازوکارهای 
جدی��دی در راه اس��ت که ش��رکت ها، ه��م ش��رکت های ایرانی و هم 

شرکت های اروپایی، باید برای استفاده از آن ها آموزش الزم را ببینند.
کرونب��رگ گف��ت: امیدواریم که ای��ن راه حل همان طور ک��ه فدریکا 
موگرینی هم اش��اره کرد تا آخر امسال نهایی شود؛ که این نهایی شدن 
بیشتر به بخش های فنی و مسائل تکنیکی SPV مربوط است، اما قطعاً 
برای اینکه ش��رکت ها بتوانند رس��ماً از این کانال مالی استفاده کنند به 

زمان بیشتری نیاز داریم.
SME ها، منتفع نهایی SPV هستند

ب��ه اعتقاد رئیس هیات روابط پارلمان اروپا با ایران، ش��رکت هایی که 
بیش��ترین نفع را از این س��ازوکار مالی ویژه خواهند برد، ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط هس��تند که در دوران تحریم ها تأکید بس��یاری بر 
همکاری آنها از س��وی مقام های ایرانی و اروپایی می شود. عالوه بر این 
در تالش��یم تا از این س��ازوکار در صنایع غذایی و دارویی که مش��مول 

تحریم ها نیستند، استفاده کنیم.
کرونب��رگ در پایان تأکید کرد: برجام تنه��ا در مورد منافع اقتصادی 
نیس��ت، بلکه در م��ورد اهداف سیاس��ی و همکاری مش��ترک ایران با 
کش��ورهای دیگر و اروپاس��ت؛ بنابرای��ن من فکر می کنم ه��م ایران و 
هم اروپا باید خوش��حال باشند که توانس��ته اند در چارچوب این توافق 

بین المللی به این ارتباط دوطرفه دست پیدا کنند. 

اتحادیه اروپا واردات کدام کاالها را به ایران فراهم می کند؟

راهکار مالی اروپا، در بوته آزمون

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

بازخوانی اتفاقاتی که بازار ارز را آرام کرد

سیگنال بازار ارز به سامانه نیما
ب��ازار ارز ایران که در ماه های اخیر نرخ های چندگانه، رانت های متعدد و 
آربیتراژ ارزی را تجربه کرده است، به نظر می رسد این روزها در حال حرکت 
به سمت نظام دونرخی است. به گزارش مهر، از ابتدای امسال بازار ارز ایران 
روزهای س��ختی را گذرانده است. این بازار طی ماه های گذشته با نرخ های 
چندگانه ای مواجه بود که گاه به پنج نرخ هم می رسید؛ مساله فقط نرخ های 
چندگانه نبود، مس��اله اصلی، رانت هایی بود که با این تعدد نرخ، دست به 
دست می ش��د.  نرخ های چندگانه، زمینه ای را فراهم کرده بود که عده ای 
با دسترسی به منابع ارزی ارزان تر، سود بیشتری ببرند و عده ای هم روزها 
پشت در بسته تامین ارز باقی بمانند و این نقطه شروع دردسر و فساد بود. 

رخدادهایی که بازار را به نیما نزدیک کرد 
اکنون چند هفته ای اس��ت که با چند اتفاق، ب��ازار ارز روی آرامش دیده 
است. اولین اتفاق حضور بازارساز بانک مرکزی بوده که سبب شده عالوه بر 
خروج تدریجی دالالن و معامله گران سوداگر، نرخ های درج شده بر صفحه 
صرافی های بانکی، بازار را جهت دهد و چشم ها را در اولین دقایق معامالت 
هر روز ب��ازار به خود جلب کند. اتفاق بعدی زمانی رقم خورد که مقاومت 
صرافی های غیربانکی در غی��اب دالالن برای از بین بردن فاصله قیمتی با 
نرخ صرافی های بانکی در هم شکست و آنها نه تنها نرخ گذاری های خود را 
منطبق بر نرخ صرافی های بانک��ی و با اختالف نه چندان زیاد اعالم کردند 
بلکه دیگر فضایی برای نقش آفرینی در نرخ سازی نمی بینند؛ چراکه فروش 
ارز از سمت آنها قرار و قانون خاص خود را دارد و در تک تک بخشنامه های 
بانک مرکزی، چارچوب برای حرکت آنها کامال مشخص شده است. رخداد 
س��وم آن بود که ن��رخ صرافی ه��ای غیربانکی در برخی روزها و س��اعات 
معامالتی، به زیر نرخ تعیین شده از سوی صرافی های بانکی سقوط می کند 
چراک��ه صرافی های غیربانکی به دلیل عدم جذابیت در خرید ارز دارندگان 
منابع ارزی، نرخ خرید را کاهش می دهند تا فروشندگان را به سمت فروش 
ارز به صرافی های بانکی هدایت کنند. اکنون سیاس��ت گذاری ها به نحوی 
پیش رفته که نرخ صرافی های بانکی با نرخ صرافی های غیربانکی یکس��ان 
شده و نزدیکی شدیدی به نرخ های درج شده در سامانه نیما پیدا کرده است. 
اینجا را ش��اید بتوان نقطه طالیی مدیریت بازار ارز دانس��ت؛ چراکه از بین 
رفتن چند نرخی بودن ارز، می تواند زمینه ساز تحوالت مثبتی در اقتصاد و 

تجارت خارجی ایران شود.
مزایای نزدیکی نرخ نیما و بازار 

واقعیت آن اس��ت که اگر نرخ ها یکسان شده و چندگانگی آن در بازار از 
بی��ن برود، عالوه بر اینکه واردکنندگان با معطلی کمتری از ارز موجود در 
س��امانه نیما استفاده می کنند، می توانند ارز خود را از صرافی ها نیز تامین 
کرده و آنگاه، مکانیزم طبیعی کارکرد بازار براس��اس عرضه و تقاضا ش��کل 
می گیرد، از س��وی دیگر، صادرکنندگان نیز رغبت بیشتری به چرخش ارز 
خ��ود در بازار دارن��د؛ چراکه صرافی ها نیز با رغبت بیش��تری ارز را از آنها 

خریداری می کنند تا به واردکنندگان متقاضی اختصاص دهند. 
نکته مهم تر آنکه بس��اط رانت و فساد که همواره در بازار چندنرخی وجود 
داش��ته برداشته می شود و دولت نظارت دقیقتری بر بازار خواهد داشت. پس 
بهتر است سیاستگذار ارزی در تداوم اجرای سیاست نزدیک کردن هرچه بهتر 
این دو نرخ تاثیرگذار در بازار اهتمام ورزیده و چشم از نظارت بر بازار برندارد.

رئیس کل از بازار ارز می گوید
در این میان، عبدالناصر همتی می گوید: روند تعدیل تدریجی قیمت ارز در مسیر 
واقعی ش��دن ادامه دارد و  آنچه امروز در بازار ارز ش��اهد آن هستیم روند طبیعی 

تعدیل تدریجی قیمت ارز در مس��یر واقعی ش��دن آن اس��ت. وی می افزاید: بانک 
مرک��زی به دور از هیجانات غیرضروری و با تدبی��ر الزم بازار را مدیریت و هدایت 
می کند. وی با اش��اره به عوامل ایجاد تعادل در بازار ارز اش��اره می کند و می گوید: 

اقدامات بانک مرکزی در تامین و تس��هیل عرضه اسکناس و حواله توسط فعالین 
بازار و نیز گشایش تدریجی کانال های مالی با کشورهای هشت گانه و اتحادیه اروپا 

ثبات الزم در بازار ارز در مسیر هدف تعیین شده را به وجود خواهد آورد. 
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چرا چند هزار میلیارد تومان نصیب عده ای خاص شد!؟
انتقاد از رانت در بورس کاال

در پ��ی کاه��ش عرضه و تقاض��ا در بورس کاال، یک کارش��ناس 
ب��ازار س��رمایه گفت در نیم��ه اول امس��ال با هدف تنظی��م بازار، 
قیمت گذاری های نامناس��ب و رانت در بورس کاال شکل گرفت که 
تقاضای کاذب و سفته بازی را برای عده ای ایجاد کرد و سود حاصل 
از معامالت نصیب عده ای دالل ش��د. در این میان باید پاس��خ داده 
شود که این چند هزار میلیارد تومان چرا نصیب عده ای خاص شد!؟
علیرضا قدرتی در گفت وگو با ایسنا، درباره کاهش عرضه و تقاضا 
در بورس کاال اظهار کرد: متاسفانه در شش ماهه اول برخالف همه 
نصیحت های کارشناس��ان بازار سرمایه، مس��ئوالن دولت و وزارت 
صنع��ت و معدن و تجارت، باعث قیمت  گذاری نامناس��ب در بورس 

کاال شدند و رانت عظیمی در بورس کاال ایجاد کردند.
وی ادامه داد: این رانت تقاضای کاذب و سفته بازی را برای عده ای 
ایجاد کرده بود. متاسفانه این قیمت گذاری که با هدف تنظیم بازار 
انجام ش��ده بود س��بب ش��د یارانه ها به مصرف کننده واقعی نرسد 
و مصرف  کننده ه��ای واقع��ی با قیمت های باالی��ی کاال را خریداری 
می کردند. قدرتی افزود:  سود حاصل از این معامالت نصیب عده ای 
دالل می شد. از دیدگاه من از این مساله نمی توان به راحتی گذشت 
و مس��ئوالن باید از این بابت بازخواس��ت و مواخذه شوند. همچنین 
در این مورد پاس��خگو باش��ند که این چند هزار میلیارد تومان چرا 

نصیب عده ای خاص شد.
وضعیت فعلی عرضه و تقاضا در بورس مناسب است

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:  اما در این مدت با تدابیری 
که مسئوالن بورس کاال اندیشیده اند عرضه و تقاضا به سمت واقعی 
رفت و تقاضای کاذب و سفته بازی محو شد. در حال حاضر وضعیت 
قیمت ها و عرضه و تقاضا در بورس کاال مناس��ب اس��ت. اگر همین 
روند ادامه پیدا کند وضعیت ش��رکت های عرضه کننده و همچنین 

تقاضا بهتر هم می شود.
وی تاکید کرد: مس��ئوالن بورس کاال بارها و بارها از ایجاد س��از 
و کار ب��ازار آزاد نام بردند و در مصاحبه ها نیز به این موضوع تاکید 
داشتند ولی اراده ای خارج از بورس کاال باعث شد این اتفاق بیفتد و 
عرضه های طبیعی در ماه های گذشته وجود نداشته باشند. با تغییر 
هیات دول��ت و برخی از معاونان وزارت صنع��ت و معدن و تجارت 

این موضوع رفع شد.
قدرت��ی خطاب به س��ازمان بورس گف��ت: در ح��ال حاضر بازار 
س��رمایه ما نیازمند به حمایت همه جانبه اس��ت. منظور از حمایت 
صرفا کمک مادی نیس��ت، بازار سرمایه ما می تواند محلی باشد که 
دول��ت بهره برداری خوبی در حوزه  اقتصاد مقاومتی و عبور از فضای 

تحریمی داشته باشد. از این پتانسیل باید استفاده  خوبی کرد.
بازار سرمایه را برای سرمایه گذاران امن کنید

اعتم��اد وی درباره  معامالت ب��ورس و فرابورس ایران، اظهار کرد:  
نوس��ان های بورس امری طبیعی و ذاتی اس��ت و این نوس��ان های 

مثبت و منفی همیشه در بازار سرمایه بوده و خواهد بود.

بورسکاال

در آخرین روز کاری هفته ای که گذش��ت، اقتصاد با خبرهای تازه ای 
درباره قیمت گذاری خودرو و هشدار رئیس کل بانک مرکزی درخصوص 
مراقبت خریداران ارز روبه رو بود. ریش��ه این هشدار از سوی عبدالناصر 
همتی، تالش دالالن برای تس��لط بر بازار و به دس��ت گیری ابتکار عمل 
اس��ت، در حالی که برخی صرافان هش��دارهایی دیگر نیز می دهند و از 

احتمال توزیع دالر تقلبی در بازار خبر داده اند.
به گزارش خبرآنالین، در شرایط کنونی برخی افرادی به دنبال خرید 
ارز هس��تند با مراجعه به دالالن، دالرهای تقلبی ای خریداری می کنند 
و سرمایه های ش��ان را به باد می دهند. این موضوع اخیرا نگرانی هایی را 
در بازار ارز ایجاد کرده اس��ت از این رو بس��یاری توصیه می کنند خرید 
ارز تنه��ا از مجرای قانون��ی و از طریق صرافی های قانونی و دارای مجوز 
بای��د صورت گی��رد. در عین حال برخ��ی نیز با ش��ایعه پراکنی در بازار 
تالش می کنند اینطور القا کنند که قیمت ها در حال افزایش در ماه های 

پیش روست و خرید دالر در این قیمت صرفه و صالح اقتصادی دارد.
 این در حالی اس��ت که برخی کارشناس��ان به اس��تناد ب��ه اقدامات 
صورت گرفته از س��وی بان��ک مرکزی معتقدند تعدی��ل قیمت ها تداوم 
خواهد داش��ت. قیمت دالر این روزها بی��ن ۹ هزار و 500 تومان تا 10 
هزار و 200 تومان در رفت و آمد اس��ت از این رو نوس��ان گیران در بازار 

به دنبال کسب سودهایی هستند که اخیرا از دست رفته می بینند.
 پس��ت اینس��تاگرامی عبدالناصر همتی البته ن��کات مهم دیگری نیز 
در بر داش��ت. وی تاکید کرده اس��ت: »آنچه که امروز در بازار ارز شاهد 
آن هس��تیم روند طبیع��ی تعدیل تدریجی قیمت ارز در مس��یر واقعی 
ش��دن آن اس��ت. مجددا تاکی��د می کنم بازار در کنت��رل بانک مرکزی 
اس��ت و نحوه دخالت در بازار ارز بخشی از برنامه مدیریت بازار است. با 
توجه به ریس��ک بازار، مردم عزیز مراقبت الزم را داشته باشند و در دام 

نوسان گیری و سفته بازی دالالن ارز قرار نگیرند.«
این اولین باری نیس��ت که رئیس کل بان��ک مرکزی و دیگر مقامات 

اقتصادی مردم را از معامله با دالالن بر حذر می دارند.
نوسان اندک سکه

روز پنجش��نبه نوسان قیمت س��که در بازار نیز اندک بود. در جریان 
معامالت در آخرین روز کاری هفته ای که گذش��ت، هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید 3میلیون و 660 هزار تومان ش��د. همچنین هر 
قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم 3میلی��ون و 470 هزار تومان 
خرید و فروش ش��د. هر قطعه نیم سکه یک میلیون و 850 تومان، ربع 
س��که یک میلیون و 70 هزار تومان و سکه یک گرمی 650 هزار تومان 
اس��ت. هر اونس طال در بازارهای جهانی 1244 دالر و 50 س��نت و هر 

گرم طالی 18عیار 31۹ هزار و 700 تومان است.
مشکالت اقتصادی ارتباط به تحریم ندارد

غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مشکالتی که 
فعاالن اقتصادی کش��ور با آن مواجه هس��تند ارتباط کامل به تحریم ها 
ندارد. غالمحس��ین ش��افعی افزود: اقتصاد ایران دارای مشکالت کهنه و 

بنیادی و دمل های متورمی اس��ت که تحریم ها باعث ش��ده آنها زودتر 
سر باز کنند.

وی گفت: در مس��ائل اقتصادی کش��ور با پدیده ای روبه رو هستیم که 
نشان می دهد سیاست های تشویقی، پاداشدهی و حماقت های آشکار و 
پنهان از فعالیت های غیرمولد ناشی می شود و آنچه از این بخش نصیبی 

نمی برد، فعالیت های مولد است.
وی ادامه داد: فعالیت های غیرمولد، داللی و واس��طه گری است لذا در 
این ش��رایط نتیجه سیاست های تش��ویقی مانند کاهش نرخ تسهیالت، 
معافیت مالیاتی و مش��وق های دیگر از این دس��ت فقط صرف کارهای 

غیرمولد می شود.

ش��افعی افزود: در ایران منبع خلق ثروت، فعالیت های مولد و نوآورانه 
نیس��ت بلکه داللی و واس��طه گری اس��ت و تا زمانی که این رویه تغییر 
نکند، همه تالش های مجلس ش��ورای اسالمی و دولت ابتر خواهد بود. 
دالل ها در مس��ائل ارزی یا فعالیت های دیگر اقتصادی، معلوم نیست به 
چه نحو سهم مالیاتی خود را پرداخت می کنند و این یک اشکال اساسی 

و بنیادی در اقتصاد کشور است.
وی گفت: در ش��رایطی که یک موسسه مالی، اعتباری که برای کشور 
زیان ده بوده و دچار مش��کل ش��د و نتوانست سود س��پرده های خود را 
بده��د، همه حاکمیت دس��ت به دس��ت هم دادند تا کس��ری پول این 
موسسه برطرف و حساب ها به سپرده گذاران بازگردد اما اگر تولیدکننده 
صادق و کاردان با مش��کل مواجه ش��ود، کارخان��ه وی پلمب و ثروتش 

مصادره می شود و حتی به زندان هم می رود.
ش��افعی افزود: اگر این شرایط تغییر نکند، با هزاران فعالیت کارساز و 

گره گش��ا، اقتصاد کش��ور به نقطه مطلوب دست نمی یابد لذا باید قاعده 
بازی را تغییر داد. نرخ مالیات و نرخ بهره در کشور ابزاری برای رسیدن 
به اهداف اقتصادی هستند اما هدف را گم کرده و ابزار را به جای هدف 

قرار داده ایم.
تصمیم گیری درباره قیمت خودرو؛ به زودی

 در حالی که دو شرکت مهم خودروسازی ایران در ماه های اخیر مکرر 
نس��بت به پیش فروش خودروهای تولیدی ش��ان اقدام می کنند، تکلیف 
قیمت خودرو هنوز معلوم نیست حتی اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خبر از اجرایی شدن فروش خودرو به قیمت 5درصد کمتر از بازار دهد.
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ام��ا اخیرا در این خصوص گفته اس��ت: تغییر و تحوالت قیمتی در بازار 
خودرو در س��ال گذش��ته با نرخ میانگین هر دالر 3 هزار و 860 تومان 
بوده که این رقم در س��ال جاری به حدود ۹هزار تومان در سامانه ارزی 
نیما افزایش یافته و این افزایش به طور قطع در بهای تمام شده خودرو 

تاثیرگذار است.
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ادامه داد: اگ��ر این موضوع را 
در بح��ث خودرو مورد بررس��ی قرار دهیم، براس��اس ش��اخص تمرکز، 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو به طیف خاص��ی از خودروهای پرتی��راژ مربوط 
بوده اس��ت. بر همین اس��اس پس از انجام جلس��ات با خودروس��ازان و 
قطعه سازان داخلی و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، براساس 

اسناد و مدارک مثبته قیمت تمام شده برآورد و تعیین شد.
به گفته وی در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط 
قیمت گذاری کاالهای تولیدی، اختیار قیمت گذاری با خودروساز است.

تاب��ش گفت: طبق قوانین و ضوابط ابالغ��ی، تحویل فوری به تحویل 
ت��ا 30 روز کاری اطالق می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت ف��روش فوری به 
خودروهای��ی که تعهدات معوق دارند تعمیم نمی گردد و در صورت بروز 

هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت همچنی��ن پیش فروش خودرو 
توس��ط نمایندگی های خ��ودرو را منوط به اخذ مجوز از س��وی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: بررسی قیمت های این خودروها 
نیز ت��ا قبل از تحویل خودرو ب��ه خریداران در س��ازمان حمایت انجام 
می شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودروساز، موظف 
خواهند ش��د مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت 

نماید.
تاب��ش با بیان اینکه قیمت گ��ذاری خودرو فرآین��د دارد، تاکید کرد: 
این س��ازمان صرفا براس��اس صورت های مالی حسابرسی شده و اسناد و 
مدارک مثبته و با درنظر گرفتن س��هم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و... 
قیمت های ارائه شده از سوی قطعه سازان و موارد اثرگذار دیگر، قیمت ها 
را محاس��به و تعیین می کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار براس��اس 
مناف��ع، مصالح و مالحظات تنظیم بازار نس��بت ب��ه چگونگی اعمال و 

پیاده سازی قیمت های جدید، تصمیم خواهد گرفت. 

نگاهی به مهم ترین خبرها در آخرین روز کاری هفته ای که گذشت

از کمین دالالن برای خریداران ارز تا جزییات تازه درباره قیمت گذاری خودرو
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تشدید نظارت بر بازار آجیل شب یلدا
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان البرز از تش��دید 
بازرس��ی ها در آستانه ش��ب یلدا خبر داد و گفت جرائم سنگین در 

انتظار فروشندگان متخلف است.
به گزارش ایس��نا، »جهانگیر ش��اهمرادی« درخصوص نظارت و 
بازرس��ی های ویژه اقالم شب یلدا در البرز، اظهار کرد: از 10 آذرماه 
طرح تش��دید بازرسی در حال انجام اس��ت و در این باره به بازرسی  

سازمان و اتاق اصناف دستورات جدی و دقیقی اعالم شده است.
وی با اش��اره به تعامل مطلوب اداره کل تعزیرات حکومتی استان 
برای طرح نظارت بیش��تر و دقیق تر بر اصناف و بازار، گفت: در این 
طرح مایحتاج ضروری م��ورد مصرف خانواده ها از جمله اقالمی که 
در س��وپرمارکت ها ارائه می ش��ود همچنین آجیل و خشکباری که 
این روزها به علت در پیش داش��تن ش��ب یلدا م��ورد تقاضای مردم 
است، مورد توجه قرار دارد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان البرز تصریح کرد: در راستای اجرای طرح تشدید نظارت بر 
اصناف همه فروشندگان موظف به ارائه فاکتور هستند، از همین رو 
باید قیمتی که برای فروش بر روی آجیل و خش��کبار درج می شود 
براس��اس فاکتور رسمی و با احتساب س��ودهای متعارفی باشد که 

همکاران ما مسلط به محاسبه آن هستند.
ش��اهمرادی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد: اگ��ر فاکت��وری ک��ه 
فروش��نده های آجیل و خش��کبار براس��اس آن خرید خود را انجام 
داده اند هم قیمت باال و غیرمعقولی داش��ته باشد عالوه بر برخورد با 
فروشنده خاطی به سراغ فروشنده های عمده این اقالم نیز می رویم.
وی با تأکید بر اینکه قیمت های درج شده باید براساس فاکتورهای 
رسمی باش��د، افزود: ما قیمت های بازار را به صورت لحظه ای رصد 
خواهیم کرد که البته این نظارت و بازرس��ی ها منتهی به بازار شب 

یلدا نیست بلکه تا آستانه عید نوروز ادامه خواهد داشت.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان البرز خاطرنشان 
کرد: انتظار داریم که بازاریان و اصناف خود در زمینه درج قیمت ها 
و واقعی بودن نرخ اقالم، انصاف را رعایت کنند که به همین ترتیب 
نیز هست اما برخی متخلفین باید بدانند که مشمول جرائم سنگین 

خواهند شد.
ش��اهمرادی درخصوص اختالف قیمت آجیل و خشکبار موجود 
در س��طح بازار نیز گفت: به یقین آجیل و خش��کبار متنوعی که در 
بازار وجود دارد براساس سطح کیفیت درجه بندی می شود، اختالف 
قیمت ها به همین دلیل اس��ت اما همان طور که اشاره شد بنای کار 
ما براس��اس فاکتور خریدی است که فروش��ندگان ارائه می کنند و 

قطعاً با قیمت های غیرواقعی برخورد قاطعی می شود.
وی ب��ا تأکید بر اینکه همه فروش��ندگان آجیل و خش��کبار موظف 
هستند روی این اقالم قیمت های فروش را درج کنند و لیست قیمت ها 
نیز در معرض دید عموم باشد، یادآور شد: در این زمینه بازرسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اغماض نخواهند کرد و اگر تخلفی مش��اهده 
ش��ود گشت های سیار س��ازمانی که با همکاری تعزیرات حکومتی در 

سطح بازار فعال هستند با متخلفان برخورد جدی می کنند.

اخبـــار

ممنوعیت واردات به کش��ور چاره کار نیست ما باید قوانین را طوری 
تنظی��م کنیم که تولیدکنندگان یک پله جلوتر از واردکنندگان باش��ند 

ولی متأسفانه قوانین ما به این نحو تنظیم نشده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، تولید یا فرآوری، از اصطالحات 
علم اقتصاد، به معنای تهیه کاال و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع 
و امکانات موجود است. تولید نیازمند استراتژی جامع و کامل در فضای 
اقتصادی کش��ور اس��ت و منابع مالی باید در جهت تولید به کار گرفته 
ش��ود و نباید به مونتاژ بسنده کنند. تولید یک سری مبانی و زیرساخت 
خاص خودش را می خواهد، زیرا این زیرس��اخت ها هس��تند که تولید را 
تحت تاثیر خود قرار می دهند و قبل از هر چیزی باید دقت کنیم تولید 
داخلی چیست؛ زیرا ممکن است محصول تولیدشده که مهم ترین بخش 
آن طراحی محسوب می شود در خارج از کشور انجام شود و تنها مونتاژ 
آن در داخل کش��ور صورت پذیرد و سپس اسم آن را تولید می گذاریم، 
اما به واقع این تولید نیس��ت، بنابراین قبل از هر چیز باید مفهوم واقعی 

تولید مشخص شود که منظور از تولید داخلی چیست؟
تولی��د داخل��ی در صورتی معن��ای واقعی پیدا می کند ک��ه هم مواد 
اولیه اش تولید داخل و هم کار و دس��تمزد مهارت داخلی باشد و اینکه 
منابع مالی در داخل کش��ور تأمین ش��ود و نیز دانش فنی تولید داخل 
باش��د، به عن��وان مثال خودرویی ک��ه تمام قطعاتش خارجی باش��د و 

در داخل مونتاژ ش��ود، تولید واقعی داخلی نیس��ت، زی��را تولید واقعی 
استراتژی های خاص خودش را دارد.

ش��اید مهم ترین موانع حوزه تولید در ایران  رویکردهای نامناسب به 
برنامه های توس��عه، فقدان استراتژی های توسعه صنعتی، محیط کسب 
و کار نامناس��ب، ضعف حقوق مالکیت، مالیات ها، سیاس��ت های تجاری 
ضدتوس��عه، قاچاق، فقدان ظرفیت جذب سرمایه گذاری خارجی، تعدد 
قوانین دس��ت و پاگیر، هزینه های عمرانی تولید، فس��اد و معضل تأمین 

مالی باشد.
بهره بانکی اجازه پاگرفتن به تولیدکننده ها را نمی دهد

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، اظهار 
کرد: در کش��ور ایران قبل از اینکه کارخانه ای ش��روع به تولید کند باید 
بهره بدهد حتی تنفس وجود ندارد که کارخانه شروع به کار کند، چون 
در گذش��ته اینطور بود که کارخانه ای که می خواس��ت  وام بگیرد، یک 
وام 10 ساله می گرفت و در دو سال اول که در حال ساخت و راه اندازی 

کارخانه بود بهره ای پرداخت نمی کرد.
وی افزود: بانک ها دیگر تس��هیالتی ک��ه به صرف تولید و تولیدکننده 
باش��د را پرداخت نمی کنند. بانک ها تمام نقدینگی خود را جمع کرده و 
در جایی که سود بدون دردسر وجود دارد مثل ساخت پاساژ، ساختمان، 
خرید ملک و . . . سرمایه گذاری می کنند. مقام معظم رهبری در دیداری 

که اخیرا با مس��ئوالن کشور داشتند، فرمودند: »وقتی از جایی در حال 
عبور بودند با دیواری که انتها ندارد برخورد کردند و پس از پرس و جو 
متوجه ش��دند این دیوار برای یکی از بانک هاست« این یک نقل قول از 
رهبری است که نشانگر این است که ما باید در افکار، رفتار و عقایدمان 

تجدیدنظر کنیم.
تولیدکنندگان باید یک پله از واردکنندگان جلوتر باشند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در ادامه درخصوص میزان 
نیاز به واردات در کشور گفت: اصال نیاز به واردات در کشور وجود ندارد، 
اما ممنوعیت واردات به کش��ور چاره کار نیست ما باید قوانین را طوری 
تنظی��م کنیم که تولیدکنندگان یک پله جلوتر از واردکنندگان باش��ند 

ولی متأسفانه قوانین ما به این نحو تنظیم نشده است.
مرتضوی گفت: اگر امروز قصد تأس��یس یک واحد تولیدی را داش��ته 
باش��ید موانع زیادی از قبل سد راه تان خواهد بود؛ برای مثال شما هنوز 
واحد تولیدی را راه اندازی نکرده اید، وقتی برای دریافت پروانه ساختمان 
اقدام می کنید از شما درخواست پول می شود یا می خواهید یک کارخانه 
تاس��یس کنید شهرداری از شما عوارض می گیرد و فرمانداری مبلغی را 
به عنوان همیاری دریافت می کند در صورتی که مسئوالن کشور باید در 
نظر داشته باش��ند که بزرگترین همیاری و ثروتی که تولیدکننده برای 

شما به ارمغان می آورد ایجاد اشتغال است.

چرا تولیدکنندگان یک قدم از واردکنندگان عقب تر هستند؟

مدیرعامل سازمان تعاون روس��تایی ایران با بیان اینکه توسعه کشت 
محصوالت ارگانیک در کش��ور در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت،گفت 
مش��کل محصوالت ارگانیک توجه کم به برندسازی در این بخش است 

که مذاکراتی باتعاونی های ارگانیک اروپا داشته ایم.
به گزارش تسنیم، حسین شیرزاد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی 
ای��ران در مراس��م افتتاحیه یازدهمین جش��نواره محص��والت ارگانیک 
تهران، اظهار کرد: این سازمان از طریق 3هزار فروشگاه مصرفی خود در 
سطح کش��ور در صدد حمایت از تولید و عرضه محصوالت کشاورزی و 
مواد غذایی ارگانیک اس��ت. وی افزود: تولید محصوالت ارگانیک دارای 
ریس��ک بیشتری در مقایس��ه با محصوالت غیرارگانیک است به همین 
منظور ش��رکت های تعاونی روستایی در صدد کاهش ریسک تولید این 
محصوالت هس��تند تا با رقابتی شدن این محصوالت سهم بیشتری در 

بازار داشته باشند.
مدیرعام��ل س��ازمان تعاون روس��تایی ادامه داد: کش��ت محصوالت 
ارگانیک از حاشیه سود زیادی برخوردار نیست، از این رو سازمان تعاون 
روس��تایی برای اولین بار با مدیریت ریسک واحدهای تولیدی به دنبال 

کاهش ریسک تولید و افزایش حاشیه سود فعاالن این بخش است.
وی تصریح کرد: کشت محصوالت ارگانیک تخصصی است و کارگران 
س��اده نمی توانند این محص��والت را تولید کنند و در واقع اس��تفاده از 
دانش آموخته ه��ای فن��ی تکمیلی در این ح��وزه می تواند ضمن کاهش 

بیکاری فارغ التحصیالن میزان تولید در واحد سطح را باال برد.
ش��یرزاد گفت: حدود 2.5 میلیون هکتار از مرغوب ترین اراضی کشور 
در اختیار ش��رکت های تعاونی اس��ت تا دانش آموخت��گان این بخش را 

جذب کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: بخش تولید محص��والت ارگانیک کش��ور از لحاظ 

برندسازی دچار مشکل هستند به همین منظور سازمان توسعه روستایی 
از طریق مذاکره با ش��رکای خارجی در بخش تعاونی های اتحادیه اروپا 

سعی دارد که تولیدکنندگان داخلی را به سمت برندینگ سوق دهد.
مدیرعامل سازمان توسعه روستایی افزود: به تولیدکنندگان ارگانیک 
توصیه می شود با فعال شدن در بخش تعاون روستایی فدراسیونی قوی 
تش��کیل دهد زیرا این امر به زنجیره لجس��تیک متعارف کمک خواهد 

کرد.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود درباره خری��د توافقی زعفران 
کش��اورزان گفت: در س��ال گذش��ته حدود 68 تن زعفران کش��اورزان 
ب��ه طور توافقی خریداری ش��د که این امر برای مدرن س��ازی بازار این 
محص��ول و نزدیک ش��دن قیمت آن به نرخ ه��ای منصفانه در بازارهای 

بین المللی تأثیر زیادی داشت.
شیرزاد افزود: قیمت هر کیلو زعفران اکنون از 8میلیون تومان تا 12 
میلیون و 700 هزار تومان با توجه به انواع و اقسام این محصول رسیده 
است. وی گفت: چهار اتحادیه ملی و دو اتحادیه مرکزی در بازار زعفران 
کش��ور حضور دارند تا اگر قیمت ها دوب��اره کاهش یابد برای حمایت از 

تولیدکنندگان وارد شوند.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران همچنین در ارتباط با تنظیم 
بازار سیب زمینی و پیاز گفت: در چهار ماه اخیر قیمت این دو محصول 
به اوج خود رس��یده بود که س��ازمان تعاون روستایی با ورود محصوالت 
ذخیره ش��ده خود در انبارها ب��ه بازار نقش مهم��ی در تنظیم بازار این 

محصوالت داشت.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد با توجه به ذخیره معدنی 
باالی��ی که معدن چاه فیروزه دارد مطمئنا ب��ا راه اندازی این معدن، حجم 
باالیی از بیکاری منطقه رفع خواهد ش��د. به گزارش ایس��نا، اسماعیلی در 
حاش��یه بازدید از ایمیدرو و از مع��ادن چاه فیروزه و ایجو بیان کرد: بازدید 
ام��روز در جهت بررس��ی وضعیت راه اندازی و تهیه گزارش برای تش��کیل 
جلسه ای برای سرعت بخشیدن به روند راه اندازی معادن چاه فیروزه و ایجو 
انجام ش��د. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: روند راه اندازی 
معدن چاه فیروزه آغاز ش��ده اس��ت و با قراردادهای منعقدش��ده این روند 
با س��رعت مناس��بی پیش خواهد رفت و تا چهار ماه آینده محل تسطیح 
کارخانه تغلیظ چاه فیروزه و س��اخت و س��از آغاز می شود و با جذب نیرو، 
تعداد زیادی مش��غول به کار خواهند شد. علی اسدی، نماینده شهر بابک 
در مجلس نیز اظهار کرد: شهرس��تان شهر بابک از پتانسیل معدنی باالیی 
برخوردار اس��ت ولی در سال های اخیر روند اکتش��افات و استخراجات به 
کندی پیش رفته بود و به همین دلیل ما تمرکز خود را بر سرعت بخشیدن 
به این روند قرار دادیم. وی افزود: یکی از مهمترین مشکل شهرستان شهر 
بابک، معضل بیکاری است که می توان با استفاده از این ذخایر خدادادی و 
سرعت بخشیدن به راه اندازی معادن جدیدی مانند معدن چاه فیروزه و ایجو 
بخش اعظمی از این مشکل را رفع کنیم و گام مهمی در حوزه اشتغال زایی 
در شهرستان برداریم. اسدی از انجام قرارداد معدن ایجو با بخش خصوصی و 
شروع کار این معدن در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: معدن چاه فیروزه 
نیز  با س��رمایه ای در حدود 450 میلیارد تومان، در مس��یر راه اندازی قرار 

گرفته و ما تالش خود را برای سرعت بخشیدن به این روند به کار گرفتیم.
پیش از این و در س��ال گذشته نیز علی اسدی، نماینده مردم شهر بابک 
در مجلس نیز از قول مساعد مدیرعامل صنایع مس ایران در رابطه با آغاز 
عملیات اجرایی معدن چاه فیروزه در چند ماه آینده خبر داده و گفته بود: 

س��رمایه گذار بخش خصوصی معدن ایجو برای راه اندازی این معدن اعالم 
آمادگی کرده است که در صورت توافق واگذار خواهد شد.

وی به ایس��نا گفته بود، متأس��فانه علی رغم پتانس��یل زی��اد معادن در 
شهرستان شهر بابک، عده زیادی از جوانان به خصوص جوانان تحصیلکرده، 
شهرستان بیکار هس��تند که باید در این خصوص تدبیری اندیشیده شود. 
راه اندازی این معادن می تواند بخش��ی از معضل بیکاری جوانان شهرستان 
شهر بابک را برطرف کند. در چندین نوبت با وزیر صنایع و معادن و معاونین 
وی رایزنی هایی انجام داده ایم و انتظار این است تا هرچه سریع تر این طرح ها 
اجرایی ش��وند. وی از قول مس��اعد مدیرعامل صنایع مس ایران در رابطه 
با آغ��از عملیات اجرایی معدن چاه فیروزه در چند م��اه آینده خبر داده و 
خاطرنشان کرده، سرمایه گذار بخش خصوصی معدن ایجو جهت راه اندازی 
این معدن اعالم آمادگی کرده است که در صورت توافق واگذار خواهد شد.
به گزارش ایس��نا و به نقل از خبرگزاری مهر، معدن مس چاه فیروزه در 
اس��تان کرمان با ذخیره قطعی 48 میلیون تن قرار دارد و براساس طراحی 
انجام شده، اس��تخراج این معدن به روش روباز بوده و می توان 38 میلیون 
تن ماده معدنی در قالب یک طرح 20 ساله ) ساالنه حدود 2 میلیون تن( 
از آن استخراج کرد. اکتشافات مقدماتی ژئوشیمیایی معدن مذکور در سال 
84، اکتش��افات ژئوفیزیکی آن سال 85، نقشه زمین شناسی در سال 86 و 
مراحل حفاری های اکتشافی آن طی سال های 85 تا 87 انجام شده است.

اردش��یر س��عدمحمدی، مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران در 
س��ال 8۹ اعالم کرده بود شش معدن جدید مس به بهره برداری می رسد؛ 
نخستین معدن از معادن مذکور، معدن مس »دره زار« بود که اردیبهشت 
همان س��ال افتتاح ش��د و دومین معدن، »چاه فیروزه« است که به زودی 
بهره برداری از آن آغاز می شود.  معدن مس »چاه فیروزه« در 35کیلومتری 

شمال غرب شهر بابک در استان کرمان قرار دارد.

کشت محصوالت ارگانیک توسعه می یابد

افزایش قیمت زعفران به 12.7 میلیون تومان

چاه فیروزه ای که در آن مس کشف شده!

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

ثبت 4.3 میلیون تخلف رانندگی توسط 
سامانه های هوشمند

عض��و هیات عامل س��ازمان راهداری از نیاز جاده های کش��ور به 
نص��ب 4000 دوربین ثبت تخلف عبور و مرور خبر داد و گفت این 
تع��داد دوربین در دو پروژه 2000 عددی تعریف ش��ده و س��ازمان 
 BOT برنام��ه و بودجه نی��ز با نصب 2000 دوربی��ن اول به روش

کامل موافقت کرده است.
ب��ه گزارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو«، مداح با اش��اره به 
برنامه های در دس��ت اقدام حوزه فناوری اطالعات و هوشمندسازی 
حمل ونق��ل جاده ای اظه��ار کرد: بحث هوشمندس��ازی حمل ونقل 
جاده ای طی یک دهه گذش��ته در دستور کار س��ازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای قرار گرفت و تا امروز نیز ش��اهد دس��تاوردهای 

مهمی در این زمینه هستیم.
وی اف��زود: یکی از مهم ترین اقدامات انجام ش��ده، امضای قرارداد 
نصب و راه اندازی 187۹ س��امانه  ثبت تخلف عبور و مرور به صورت 
یکپارچه با شرکت مبین بود که 1120 سامانه تا ابتدای آذرماه سال 

جاری در دست بهره برداری قرار دارد.
وی با اش��اره به ثب��ت رکورد 4315431 جریمه توس��ط 1120 
س��امانه یکپارچه ثبت تخلف عبور و م��رور، تصریح کرد: این تعداد 
س��امانه ثبت تخلف عبور و مرور برای محورهای ش��ریانی کش��ور 
کافی نیس��ت. برای بهره مندی از مکانیسم سرعت متوسط استفاده 
باید حداقل فاصله بین دوربین ها رعایت ش��ود و بنا بر بررس��ی های 
صورت گرفته از س��وی س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای، 

نیازمند نصب 4000 دوربین دیگر هستیم.
وی ی��ادآور ش��د: 4000 دوربی��ن مورد نیاز در 2 پ��روژه 2000 
عددی تعریف ش��ده که برای انجام مقدم��ات 2000 دوربین اول و 
آماده سازی برای اجرا در ابتدای سال آینده هدف گذاری شده است. 
مکاتباتی نیز با سازمان برنامه وبودجه بر سر پیمان آن صورت گرفت 
که معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان موافقت خود را با اجرای 

BOT کامل اعالم کرده است.
نماینده تام االختیار رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
 BOT در ام��ور فناوری اطالعات با اش��اره به ویژگی ه��ای قرارداد
کام��ل اظهار داش��ت: در این روش حدود یک ه��زار میلیارد تومان 
ارزش پروژه پیش  بینی ش��ده است که طی پنج سال بهره برداری به 

پیمانکار پرداخت می شود.
م��داح افزود: این دوربین ها به  غی��ر از تخلفات قادر به ثبت تمام 
تردد ها نیز هستند، زمان سفر و تحلیل های ترافیکی مبنی بر اینکه 
از چه ش��هری به ش��هری بر مبنای دو رقم پالک، تحلیل های مبدأ 
و مقصدی که در ایام خاص مانند ایام تعطیالت نوروز و س��فرهای 

تابستانی و سایر تحلیل ها قابل دسترس خواهد بود.

ترکش افزایش قیمت خودرو بر تن 
مددجویان کمیته امداد

با وجود آمادگی کمیته امداد برای ادامه طرح واگذاری وانت به منظور 
اشتغال زایی و خودکفایی مددجویان با پرداخت ۹0درصد قیمت خودرو 
در قالب وام، خودروسازان به دلیل افزایش قیمت خودرو تمایلی به ادامه 

طرح مذکور که سال گذشته کلید خورد ندارند.
ب��ه گزارش اتاق خبر، علی اکبر خادمی، مدیرکل طرح های اقتصادی 
و خودکفایی کمیت��ه امداد امام خمینی)ره( در م��ورد طرح واگذاری 
وانت های زامیاد کمیته امداد به مددجویان که به منظور اش��تغال زایی 
آنها از س��ال گذش��ته آغاز ش��د، گفت: کمیته امداد تفاهم نامه ای را با 
شرکت زامیاد و همکاری صندوق کارآفرینی امید آغاز کرده بود که در 
قالب این طرح به طور مشترک مبلغ ۹7 میلیارد و 600 میلیون تومان 

تسهیالت تا پایان سال گذشته به مددجویان پرداخت شد.
وی با اش��اره به واگذاری 3 هزار و 26۹ دستگاه خودرو وانت نیسان 
ب��ه مددجویان کمیته امداد، اظهار کرد: این افراد بعد از بررس��ی های 
انجام شده، مستعد استفاده از تسهیالت کمیته امداد برای اشتغال زایی 
شناخته شده بودند و وانت نیسان های مذکور در اختیارشان قرار گرفت.
مدی��رکل طرح ه��ای اقتص��ادی و خودکفای��ی کمیته ام��داد امام 
خمینی)ره( با بیان اینکه امس��ال هم تعداد کمی از وانت های نیسانی 
که از س��ال گذش��ته باقی مانده بود، در اختیار مددجویان قرار گرفت، 
تصریح کرد: امسال حدود 48 دستگاه وانت نیسان به مددجویان واگذار 
شد که این افراد از این خودروها در طرح های حمل و نقل بار، با نظارت 
مجموعه کمیته امداد اس��تفاده می کنند و توانس��ته اند به خودکفایی 

برسند و عمدتا از پوشش کمیته امداد خارج شوند.
خادم��ی با تاکید ب��ر اینکه در مجموع 3 ه��زار و 317مددجوی 
کمیته امداد با دریافت این تس��هیالت ضمن کس��ب درآمد پس از 
طی کردن دوره زمانی تعریف ش��ده به خودکفایی می رسند، افزود: 
وام های پرداخت ش��ده به مددجویان پنج س��اله، ب��ا کارمزد بانکی 
4درص��د و دوره تنفس چهار ماهه و حداقل ضمانت ها بوده اس��ت. 
همچنین به طور میانگین اقس��اط ماهیانه آن نیز بین 550 تا 600 

هزار تومان بوده  است.
وی با بیان اینکه در این طرح س��ه مدل خودرو ش��امل خودروهای 
دوگانه سوز، پادرا و تک سوز در اختیار مددجویان قرار گرفته است، اظهار 
کرد: سال گذشته تا 7درصد از قیمت مصوب خودروساز به مددجویان 
کمیته امداد تخفیف داده  ش��د، ولی از ابتدای امسال نه تنها نتوانستند 
هیچ تخفیفی به ما بدهند، بلکه قیمت خودرو هم افزایش زیادی پیدا 
کرد، به طوری که در حال حاضر امکان تامین خودرو از س��وی زامیاد 
برای مددجویان وجود ندارد؛ از طرفی الزمه دریافت تسهیالت برای هر 
نوع خودرو، ارائه پیش فاکتور خرید به بانک های عامل است لذا فرآیند 
ثبت نام اینترنتی و خرید زمان دار مانع از اجرای طرح های اشتغال زایی 

شده است.
مدیرکل طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد تصریح کرد: 
به عبارت دیگر به مددجویان گفته می شود که باید به شکل عادی در 
س��ایت ثبت نام کنند مانند سایر شهروندان خودروهای شان را تحویل 
بگیرند، این درحالی است که سال گذشته در موعدهای مشخصی که 
اعالم می کردیم، خودروها را با تخفیف ویژه تحویل می دادیم و قیمت 
تمام ش��ده نیز خیلی پایین تر بود، برای مثال قیمت یک خودرو حدود 
35 میلیون تومان تمام می شد که 30 میلیون وام به مددجو پرداخت 
می شد که با پرداخت حدود  5 تا 6 میلیون از سوی خود مددجویان، 
آنها می توانس��تند خودرویی داشته باش��ند که خرج زندگی شان را از 

طریق آن تامین کنند و از حمایت کمیته امداد خارج شوند.

یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه بحث قیمت گذاری در 
صنعت خودرو قیمت گذاری دس��توری را بر نمی تابد، گفت بدون ش��ک 
مسائل اقتصادی و شرایط بازار تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود و 
قیمت تمام ش��ده خودرو حرف اصلی را در فروش می زند بر این اس��اس 
الزم اس��ت در ابتدا عوامل تاثیرگذار در قیمت خودرو مورد بررسی قرار 

گیرد.
ب��ه گزارش پدال نیوز، ش��هرام آزادی در گفت و گ��و با پایگاه خبری 
»عصر خودرو« با اش��اره به عوامل تاثیرگ��ذار در افزایش قیمت خودرو 
گف��ت: از آنجا که افزایش قیمت ها به میزان کمی نیس��ت بدون ش��ک 
فش��ار زیادی را به مصرف کننده وارد می کن��د و در بلندمدت از میزان 
خری��داران می کاه��د و قدرت خرید نیز به مرور زم��ان کاهش می یابد، 
ب��ه طوری که اگ��ر تصور کنیم برای یک خودرو چن��د نفر محدود تنها 
قدرت خرید داش��ته باشند، در صورت ادامه این روند از تعداد مشتریان 

خودروها کاسته می شود.
این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه میزان فروش متناسب با 
افزایش قیمت کاس��ته می ش��ود و اثر آن در بلندمدت افزایش می یابد، 
تصریح کرد: این شرایط در حالی است که در کوتاه مدت اثرات روانی بر 

بازار حاکم است و خود را نشان نخواهد داد.
آزادی یادآور ش��د: این ش��رایط در حوزه ارز و س��که نیز اتفاق افتاد 
و ج��و روانی که بر بازار حاکم بود باعث جذب مش��تریان کاذب به این 
بازار و به وجود آمدن ش��رایط خاص ش��د که این روند برای خودرو نیز 
اتفاق افتاد و با توجه به کمبودی که در چند ماه اخیر ایجاد شد، شاهد 
ش��رایط خاص و تفاوت قیمت باالی کارخانه و حاشیه بازار شدیم. حال 
در چنین شرایطی پیش بینی می شود در ابتدا مشتریان افزایش بیابد اما 
در درازمدت از تعداد مش��تریان کاسته شود که این روند اجتناب ناپذیر 

است.
وی با تاکید بر اینکه در صورت اصالح نش��دن قیمت ها بدون ش��ک 
خودروسازان با مشکالت عدیده ای مواجه می شدند و دیگر خودرویی به 
تولید نمی رس��ید که حتی در مورد قیمت آن بتوان صحبت کرد، اظهار 
ک��رد: در حال حاضر حجم ف��روش خودروهای باالی 45 میلیون تومان 
که مش��مول قیمت گذاری شورای رقابت نمی ش��وند به اندازه ای نیست 
که تعیین کننده بازار باش��د و بیشتر قشر متوسط جامعه خریداران این 
خودرو هستند که این مشتریان همچنان وجود دارند و به نظر می رسد 
مشکلی در این زمینه ایجاد نمی شود زیرا تیراژ چندان باالیی نیز ندارند، 

در این شرایط بیشتر نگاه ها به سمت خودروهایی است که در تیراژ باال 
تولید می شوند.

این کارش��ناس صنعت خودرو در پاس��خ به اینکه آیا ش��رایط فروش 
اقس��اطی در زمانی که خودروسازان به شدت با کمبود نقدینگی مواجه 
هس��تند، می تواند راهگشای آنها باشد، گفت: خودروسازان این مساله را 
در پیش فروش قبلی تجربه کرده و به نظر نمی رسد تمایلی برای فروش 
این چنینی داش��ته باش��ند زیرا در ابتدا باید پاسخگوی تعهدات قبلی و 
پیش فروش های انجام ش��ده باش��ند،  آنچه می تواند متناسب با شرایط 

فعلی بازار باشد، فروش نقدی مازاد تعهدات است.
آزادی ادام��ه داد: در غیر این صورت ش��رایط خودروس��از به گونه ای 
اس��ت که باید اقدام به هزینه کرد از مشتری کند زیرا بدهی هایی وجود 
دارد که در شرایط فعلی صنعت خودرو امکان پاسخگویی به آنها وجود 
ندارد حتی اگر این شرایط به صورت لیزینگی و شرایط اقساطی باشد.

ب��ه گفته وی، در ح��ال حاضر فروش نقدی عالوه ب��ر مازاد تعهدات، 
بهتری��ن راهکار برای خودروس��از اس��ت و لیزینگ ها تنه��ا در صورتی 
می تواند اثرگذار باش��د که با مجوز و براس��اس چارچ��وب مقرراتی که 

قانون مشخص کرده، فعالیت کنند. 

پیش بینی کاهش تقاضای خرید خودرو با آزادسازی قیمت ها

بحث بر س��ر ضرورت افزای��ش یا ماندگاری قیمت بنزی��ن در حالی باال 
گرفته است که بررسی های آماری نشان می دهد بیش از نیمی از خانوارهای 
ایرانی به خودروی شخصی دسترسی ندارند. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خ��ودرو«، در حالی بنزین پ��ا را از محدوده اقتصاد فراتر نه��اده و در وادی 
سیاس��ت س��کنی گزیده اس��ت که آمارها حاکی از آن است یارانه سنگین 
پرداخت��ی بابت توزی��ع ارزان ترین بنزین جهان، پ��س از ونزوئال، در اختیار 
خانوارهای��ی قرار می گیرد که در ادبیات اقتصادی برخوردار نامیده ش��ده و 
نیمی از خانوارهای ایرانی به صورت مستقیم بهره ای از آن نمی برند . آمارهای 
بانک مرکزی نش��ان می دهد نزدیک به 4۹.5درصد از خانوارهای ایرانی در 
سال گذشته خودروی شخصی داشته اند. براساس آخرین آمار احصاشده در 
قالب سرش��ماری سال 13۹5 از س��وی مرکز آمار ایران 24 میلیون و 1۹6 
هزار و 35 خانوار در کش��ور زندگی می کنند. این رقم طبیعتا در سال های 
اخیر افزایش یافته است، اما با توجه به اینکه آمارهای ارائه شده از سوی بانک 
مرکزی در خصوص نرخ برخورداری از خودرو محدوده زمانی سال 13۹6 را 

در بر می گیرد، با اغماض می توان همین وضعیت آماری را مستند قرار داد.
یارانه بنزین

مصرف بنزین در ایران، نه امروز که ارزان ترین بنزین منطقه در کشور 
به فروش می رس��د بلکه سال هاست معضل فراگیری برای اقتصاد تلقی 

می ش��ود. در دوره هایی چون شرایط کنونی که فاصله قیمتی بنزین در 
داخلی و خارج از کشور سرسام آور می شود، این سرمایه ملی از ایران به 

طریق قاچاق خارج می شود .
ب��ه این ترتیب بخش��ی از یارانه های اعطایی برای پایین نگه داش��تن 
به��ای بنزین در جیب قاچاقچیانی جا خ��وش می کنند که امتیازات در 
نظر گرفته ش��ده ب��رای اتباع ایرانی را متعلق به خود دانس��ته با خروج 

غیرقانونی بنزین ضربات هولناکی به اقتصاد وارد می کنند .
بنزین امروز در شرایطی هزار تومان فروخته می شود که در کشورهای 
اطراف این ماده س��وختی بین 5 تا 14 هزار توم��ان قیمت دارد از این 
رو قاچاق این فرآورده س��ود باالیی را در بر دارد. در عین حال ایران به 
منظور تامین نیاز خود نسبت به واردات بنزین اقدام می کند و در نتیجه 
بنزین��ی که با بهای بین المللی تحویل می گیرد با یارانه ای س��نگین در 

کشور توزیع می کند تا از این طریق سر از آن سوی مرزها در بیاورد .
خانوارهای ایرانی چقدر بنزین مصرف می کنند؟

 باید توجه داش��ت بخش��ی از خانوارهای ایرانی موتورسیکلت دارند. 
هرچن��د در گ��زارش بانک مرکزی میزان همپوش��انی می��ان دارندگان 
موتورس��یکلت و خودرو اعالم نشده است، اما باید توجه داشت برخی از 

خانوارهای دارنده خودرو، موتورسیکلت نیز در اختیار دارند .

براس��اس آمارهای بان��ک مرکزی میزان برخ��ورداری خانوارها از این 
وس��یله نقلیه 16درصد اس��ت. به این ترتیب حتی بدون در نظر گرفتن 
همپوش��انی ها می توان چنین نتیجه گرفت که با احتس��اب برخورداری 
4۹.5درص��د خانواره��ا از خودروی ش��خصی و 16درص��د خانوارها از 
موتورس��یکلت در بهترین حالت 34.5درصد خانوارها هیچ وسیله نقلیه 
ش��خصی در اختیار ندارن��د. در این میان، راهی میانب��ر برای نزدیک تر 
بودن ب��ه واقعیت می تواند مد نظر قرار گیرد. اگر میزان همپوش��انی را 
6درصد در نظر بگیریم، 60درصد خانوارهای ایرانی وسیله نقلیه شخصی 
داش��ته و 40درصد فاقد وس��یله نقلیه شخصی هستند. در این میان باز 
هم س��هم دارندگان خ��ودرو از مصرف بنزین باالتر از س��هم دارندگان 
موتورس��یکلت خواهد بود . در این وضعی��ت یارانه تعلق گرفته به بنزین 
که براس��اس برخی محاس��بات به روزانه 35 میلیون دالر می رس��د، به 
60درصد خانوارها تعلق می گیرد و 40درصد که موقعیت مالی کمتری 
داش��ته و یا در نقاطی زندگی می کنند که محروم تر تلقی می شود، هیچ 
بهره ای از یارانه اعطایی به صورت مستقیم نمی برند. شمار این خانوارها 
بی��ش از 10 میلیون خانوار در ایران اس��ت. آلودگ��ی حاصل از مصرف 
باالی بنزین، ترافیک سنگین در شهرهای بزرگ و هدررفت منابع سهم 

کسانی است که در ایران فاقد وسیله نقلیه شخصی هستند.

صنعت خودروی کش��ور تاکنون فراز و نش��یب های زی��ادی را تجربه 
کرده و ش��رایط پیش آمده موضوع جدیدی نیست. یکی از پیشکسوتان 
قطعه س��ازی کش��ور بر ای��ن عقیده اس��ت ک��ه ارتقای ت��وان صنعت 
خودروس��ازی در گرو ورود تکنولوژی های جدید و داخلی س��ازی تولید 

قطعه و بی نیاز شدن از واردات آن است.
ابوالقاسم آروند در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: ادامه 
روش های فعلی مشکالت عدیده ای را برای صنعت قطعه سازی به وجود 
خواهد آورد لذا تنها راه مقابله با تحریم های کوچک و بزرگی که اعمال 
می شود خودکفایی در تولید خودرو است، مطلبی که طی 40 سال مدام 

بر آن تاکید داشته ایم.
وی گف��ت: بای��د در تم��ام زمینه ه��ا اع��م از طراحی خ��ودرو، ورود 
تکنولوژی ه��ای جدید و... خودکفا ش��ویم و تنها در این صورت اس��ت 
که می توان امید داش��ت طی یک یا دو س��ال آینده از بحرانی که دامان 
خودروس��ازی کش��ور را گرفته خارج شد در غیر این صورت نمی توان به 

آینده صنعت خودرو خوش بین بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشاهده کردید شرکت های رنو، سیتروئن 
و پژو با کوچکترین تصمیم غیرمنصفانه کشوری ثالث چه عکس العملی 
از خود نشان دادند و با خروج از ایران دست خودروسازان کشور را خالی 
گذاشتند البته از نظر سیاسی، با توجه به اینکه کشورهای مربوطه اعالم 
قطع همکاری با ایران را نداش��تند باید گفت مش��کل حادی رخ نداده 
اس��ت، لذا چنانچه طی سالیان گذشته بر داخلی س��ازی تولید قطعه و 
بومی سازی تکنولوژی ساخت خودرو سرمایه گذاری صورت می گرفت از 

لحاظ فنی نیز مشکلی برای کشور پیدا نمی شد.
این کارش��ناس صنعت قطعه و خودروس��ازی کش��ور اذعان داش��ت: 
پیشرفت تکنولوژی در خودروسازی کشور در گرو همکاری و همفکری 
خودروسازان با قطعه سازان است تا با تعیین سیاست آینده خودروسازی، 
قطعه س��ازان نسبت به ورود تکنولوژی الزم برای تولید قطعات سفارش 
داده شده از طرف خودروسازان اقدام کنند به عنوان مثال خودروسازان 
بای��د با ارائه برنامه های دقیق نوع موتور خ��ودروی جدید را تعیین و با 
سفارش به قطعه سازان محصول موردنظر تولید شود؛ روندی که تاکنون 

ص��ورت نگرفته اس��ت. آروند گفت: در حالی که مدام پیش��نهاد حضور 
قطعه س��ازان داخل��ی برای در اختی��ار قرار دادن تجربی��ات فنی، زمان 
عقد قرارداد خودروس��ازان با قطعه س��ازان خارجی داده ش��ده است اما 
با این تصور که قطعه س��ازان قصد دخالت در امور اقتصادی شرکت های 
خودروس��از را دارند از حضور ما جلوگیری شد و این موضوع، ایراد مهم 
صنعت خودروسازی کشور است لذا در حال حاضر تنها راه این است که 

خودروسازان هرچه سریع تر بر شرایط مسلط شوند.
وی اذعان داش��ت: در صورت��ی افزایش قیمت خ��ودرو، ضرر و زیان 
قطعه س��ازان را جب��ران خواهد کرد که در این رق��م در جبران کاهش 
ظرفیت تولید خودروس��ازان هزینه نش��ود بلکه حجم ب��االی مطالبات 
قطعه سازان نیز پرداخت شود. فرضا اگر شرکت خودروسازی با 30هزار 
نیروی کار یک میلیون اتومبیل تولید می کرده است و این رقم با وجود 
ثابت ماندن نیروی کار به 600 هزار خودرو کاهش یافته، نباید افزایش 
قیم��ت در جبران کاهش تیراژ هزینه ش��ود زیرا در این  صورت افزایش 

قیمت عایدی برای قطعه سازان نخواهد داشت.

چند درصد خانوارهای ایرانی بهره مستقیمی از یارانه بنزین نمی برند؟

پیشرفت تکنولوژی در صنعت خودرو در گرو همکاری و همفکری خودروسازان با قطعه سازان است
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بازیگ��ران بزرگ دنیای س��رمایه به م��رور در ح��ال  ورود به صنعت ارز 
دیجیتال هستند و با س��رمایه گذاری ها و برنامه ریزی های متعدد حضور 
خ��ود را پررنگ تر می کنند. غول های دنی��ای خدمات مالی، یعنی نزدک 

 ،)Fidelity( فیدلیت��ی  و   )Nasdaq(
برنامه هایی ج��دی برای ورود ب��ه دنیای ارز 
دیجیتال دارن��د. از جدیدترین اقدامات آن ها 
در ای��ن حوزه می توان به س��رمایه گذاری در 
صراف��ی ارز دیجیت��ال ErisX اش��اره کرد. 
این صرافی به ارتباط نزدیک و پش��تیبانی از 
وال استریت مشهور است. به گزارش زومیت، 
صرافی اریس اکس چن��دی پیش اعالم کرد 
س��رمایه ای 27.5میلی��ون  دالری از گروهی 
از س��رمایه گذاران دریاف��ت ک��رده ک��ه نام 
نزدک و فیدلیتی نیز در میان آن ها به چش��م 
می خورد. البته، میزان دقیق س��رمایه گذاری 
این دو شرکت بزرگ در صرافی ارز دیجیتال 

مشخص نشده اس��ت. توماس چیپاس، مدیرعامل صرافی ErisX درباره  
جذب سرمایه جدید گفت: با افزایش پشتیبانی مالی شرکت های پیشگام، 
ErisX در مس��یر ارائه  بزرگ ترین و امن تری��ن و قانونمند ترین خدمات 

دارایی های دیجیتال قرار می گیرد. این خدمات هم به مشترکان شخصی و 
هم سازمانی عرضه می شوند. اجرای دومین دوره  جذب سرمایه به ما امکان 
می دهد ساخت پلتفرم مدرن جدید را ادامه و تیم خود را نیز توسعه دهیم.

 ErisX دور جدید جذب سرمایه  صرافی
ش��امل ش��رکت های بزرگ صنعت ارزهای 
رمزنگاری شده نیز بود. از میان این شرکت ها 
می توان به غول استخراج ارز دیجیتال، یعنی 
بیت مین )Bitmain( و استودیوی توسعه 

بالک  چینConsenSys اشاره کرد.
ژیه��ان وو، از تی��م بیت مین درب��اره  این 

سرمایه گذاری جدید می گوید:
بسیاری از مشتریان مان به دنبال خدمات 
متنوعی همچون صندوق های سرمایه گذاری 
خوش��حالیم  بودن��د.  ریس��ک  پوش��ش 
صرافی هایی همچ��ون ErisX وجود دارند 
که با قوانین آمریکا سازگارند و انواع خدمات 
س��رمایه گذاری عادی و آتی را عرضه می کنند. مطمئنیم مش��تریان مان 
این سرمایه گذاری و مش��ارکت استراتژیک جدید را سودمند و کاربردی 

می دانند.

دبیر کارگروه برنامه توسعه زیس��ت بوم شرکت های خالق این برنامه را 
قدمی در راه توسعه زیس��ت بوم اقتصاد خالق همپا با اقتصاد دانش بنیان 
عن��وان کرد. به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، سیدمحمدحسین 
سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت س��از معاونت علمی در راس��تای 
حمایت از ش��رکت های خالق گفت: معاونت 
علمی با برنامه های حمایتی در حوزه حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان شناخته می شود. 
طی بررسی هایی که داشتیم به نتیجه رسیدیم 
که با ای��ن حمایت ها در عم��ل گروه هایی از 
شرکت ها که می توانند نقش مهمی در اقتصاد 
دانش بنیان و خالق داشته باشند مورد حمایت 
این رویکرد نیس��تند. به گفت��ه وی، علت این 
عدم  حمایت تعریف ش��رکت های دانش بنیان 
است که وجود یک فناوری با پیچیدگی باال و 

تحقیق و توسعه مستمر در آن تاکید شده است. به همین علت شرکت هایی 
که فناوری با پیچیدگی باال )های تک( نداشته باشند نمی توانند زیرمجموعه 
ش��رکت های دانش بنیان قرار بگیرند. . سجادی نیری بیان کرد: همین امر 

موجب ش��د تا برنامه ای با عنوان »توس��عه زیست بوم شرکت های خالق« 
ایجاد ش��ود. این برنامه دو گروه از ش��رکت هایی که زیرمجموعه حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان قرار نمی گرفتند را تحت پوشش قرار می دهد. 
وی این دو گروه ش��رکت ها را استارتاپ های 
در  فع��ال  ش��رکت های  و  خدمات مح��ور 
ح��وزه صنایع فرهنگی عنوان ک��رد و افزود: 
شرکت های فعال در عرصه صنایع فرهنگی 
که حوزه وس��یعی را تشکیل می دهند تحت 
حمایت برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 
خ��الق قرار می گیرند. دبیر س��تاد توس��عه 
فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی 
با اشاره به ضرورت شکل گیری برنامه توسعه 
زیست بوم شرکت های خالق، گفت: با نگاهی 
ب��ه حوزه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خالق 
متوجه می شویم این اقتصادها نیازمند توجه 
و شکل گیری ویژه یک زیست بوم هستند. در 
این زیست بوم نیاز است تا عناصر و بخش های مختلف کنار هم نقش آفرینی 
کنند. بخش عمده ای از این زیس��ت بوم را نیز شرکت های فعال در عرصه 

مورد نظر تشکیل می دهند.

زیست بوم شرکت های خالق همپا با زیست بوم دانش بنیان توسعه پیدا می کندنزدک و فیدلیتی در صرافی ارز دیجیتال ErisX سرمایه گذاری می کنند

یک ش��رکت نرم افزاری، زمان کاری کارمندان را به چهار روز 
در هفته کاهش داده و نتایج مثبتی را دریافت کرده است.

ش��رکت نرم اف��زاری Wildbit در فیالدلفی��ا در 1.5 س��ال 
گذش��ته، سیاست سه روز تعطیل را برای کارمندان خود در نظر 
Pos -  ررفته است. این شرکت با محصوالتی همچون سرویس
mark شناخته می شود. سیاست جدید تعطیالت آن ها، در 18 

ماه گذشته تأثیرات مثبتی را نشان داد.
هم بنیان گ��ذار ش��رکت نرم افزاری، ناتالی ناجی��ل نام دارد که 
در پیاده سازی سیاس��ت های جدید روزهای کاری در شرکتش، 
از کت��اب Deep Work اله��ام می گیرد. در ای��ن کتاب، ادعا 
می ش��ود که کارمن��دان خالق، تنها با چهار س��اعت کار در روز 
توانای��ی تمرکز کافی و انجام وظایف معنادار را خواهند داش��ت. 

ناتالی درباره  الهام از این مفهوم می گوید:
با خودم فکر کردم اگر بتوان این سیاس��ت را پیاده سازی کرد، 
پس ما با 32 ساعت کار، می توانیم وظایف کنونی را انجام دهیم. 
درنتیجه می توانیم از زمان اضافی ایجادش��ده برای اس��تراحت 
اس��تفاده کنی��م. این زمان، ب��رای بهبود زندگی ش��خصی ما و 

توانایی برای بازیابی انرژی، مفید خواهد بود.
ش��رکت وایلدبیت پیش از پیاده س��ازی سیاست چهار روز کار 
در هفت��ه، قوانینی برای حفظ تعادل زندگی ش��خصی و کاری 
کارمندان داش��ت. به  عنوان مثال کارمندان آن ها، س��اعت کاری 
انعطاف پذیر داش��تند و برای مرخصی های س��اعتی در بین روز 
با هدف ورزش یا هر کار ش��خصی، مانع خاصی بر سر راه آن ها 
نب��ود. وایلدبیت پیش از پیاده س��ازی برنام��ه  هفته  کاری چهار 
روزه، ب��ه کارمندان اعالم کرد که بیش از 40 س��اعت در هفته 
کار نکنند؛ به عالوه کار کردن در ش��ب ی��ا تعطیالت آخر هفته 

نیز ممنوع بود.
ناجیل درباره  سیاست های شرکتش می گوید:

ما همیشه مشتاق این بودیم که به مفهوم تمرکز در کار برسیم. 
هدف ما، اس��تفاده  حداکثری از ساعات کاری بود. به عالوه، این 
استفاده  حداکثری با توانایی کارمندان برای سپری کردن زمان 
در خارج از کار، ترکیب می ش��د. س��پری کردن زمان در خارج 
از محیط کاری، بخش مهمی از زندگی ما به عنوان انس��ان های 
اجتماعی محس��وب می شود. درواقع این س��اعات کاری ۹ تا 5 

مرسوم، تنها بخش کوچکی از شخصیت ما را تشکیل می دهد.
ش��رکت وایلدبیت از ماه مه س��ال 2017 )اردیبهشت 13۹6( 
ب��ا تعطیل اعالم کردن جمعه ها، هفته ه��ای کاری چهار روزه را 
ب��رای کارمندان اجرا کرد. در ابتدا به خاطر قرار گرفتن در فصل 
تابس��تان و پایین تر بودن سرعت و ش��دت کارها، این سیاست 
به خوبی پیش رفت. با ش��روغ فصل پاییز، نیاز به حضور بیش��تر 
برخی کارمندان حس ش��د و به همین دلی��ل، برخی کارمندان 
بخش پش��تیبانی جمعه های مش��غول بوده و دوشنبه ها تعطیل 
هس��تند. درواقع، شرکت باید این سیاس��ت را پیاده کند چون 
نمی توان به مش��تری ها گفت که روزه��ای جمعه، روز تعطیلی 

وایلدبیت است و پشتیبانی انجام نمی شود.
کارمن��دان،  کاری  روزه��ای  کاه��ش  عالوه ب��ر   Wildbit
راهکاره��ای افزایش بهره وری آن ها را نیز بررس��ی کرد. در این 

بخ��ش، کاهش جلس��ات بی فای��ده  کاری و برنامه ری��زی زودتر 
پروژه ها انجام ش��د. اکثر اعض��ای تیم وایلدبی��ت نیز به صورت 

دورکاری استخدام شده اند. 
درنتیج��ه، برای افزایش بهره وری، ال��زام آن ها به چک کردن 

اسلک و ایمیل ها نیز کاهش داده شد.
ناجیل درباره  سیاست های افزایش بهره وری می گوید:

من الزامی ندارم که همیش��ه در اس��لک، آنالین باش��م. چک 
ک��ردن دائم��ی، به مق��دار زیادی باع��ث حواس پرتی می ش��ود. 
درنتیج��ه  پیاده س��ازی این قانون، هوش��یاری و دق��ت اعضای 
تی��م افزایش قابل مالحظه ای پیدا ک��رد. به همین دلیل، مزاحم 
یکدیگر نشدن یکی از اهداف اصلی ما شد و به جای چک کردن 

دائمی، موارد را به صورت ایمیل برای هم ارسال می کنیم.
شرکت وایلدبیت پس از پیاده سازی سیاست جدید، به بررسی 
و تحلی��ل دائم��ی آن ادامه می دهد. به عالوه، تغییر سیاس��ت ها 
براس��اس رویکردهای جدید نیز انجام می ش��ود. به عنوان مثال 
در زمس��تان ها که روزهای کوتاه تری دارند، جابه جایی روزهای 
تعطیل با س��اعت های کاری کمتر، در دس��تور کار قرار خواهد 
گرفت. آن ها احتماال با قوانین جدید، در زمستان 5 روز کاری تا 
ساعت 3 بعدازظهر و در تابستان 4 ساعت کاری خواهند داشت.
برخ��ی از ش��رکت ها در نقاط دیگ��ر جهان همچون س��وئد، 
سیاس��ت های س��اعت کاری کمت��ر را به کار گرفته ان��د. آن ها با 
پیاده س��ازی قانون روزهای کاری 6س��اعته، بهره وری کارمندان 

را افزایش داده اند. 
وایلدبیت نیز در مس��یر خود دائما در حال بررس��ی و تحلیل 

بهترین قانون برای بیشترین بهره وری است.
برخی از شرکت هایی که پیش از این سیاست هفته های کاری 
چه��ار روزه را اجرا کرده بودند، درحال بازگش��ت به هفته های 
عادی هستند. یکی از آن ها ش��رکت Treehouse در پورتلند 
ب��ود که البت��ه به خاطر اتفاق��ات متعدد همچ��ون اخراج برخی 
کارمندان و تعدیل نیرو، مجبور به بازگش��ت به سیاس��ت قبلی 
ش��د. در مثالی متناقض، یک ش��رکت نیوزیلندی این سیاست 
را تحت بررس��ی یک تیم دانش��گاهی انجام داد و شاهد افزایش 
رضای��ت کاری کارمندان ش��د. در وایلدبیت نی��ز تاکنون نتایج 

مثبت بوده اند.
ناجیل در پایان درباره  پیامدهای پیاده س��ازی قانون چهار روز 

کار در هفته می گوید:
ما یک س��ال اول پس از پیاده سازی، قانون را بررسی کردیم. 
نتیجه گی��ری اولیه این بود که قابلیت های بیش��تری را نس��بت 
به س��ال گذش��ته به محص��والت خ��ود اضافه کردی��م. نتیجه 
به دس��ت آمده باعث شگفتی ما ش��د و تصمیم گرفتیم که روند 

را ادامه دهیم. 
مزیت اصلی قانون جدید، ایجاد فش��ار سالم روی کارمندان و 
اجبار به استراحت است. از آنجایی که تنها چهار روز برای انجام 
کارها زمان داریم، هوش��مندانه تر عمل کرده و از حواس پرتی ها 
دوری می کنی��م. به عالوه، با س��ه روز تعطیل��ی، همه  کارمندان 

انرژی الزم را برای شروع هفته  بعد کسب می کنند.
FASTCOMPANY/zoomit: منبع

موضوع قراردادهای آتی رمزارزها به سـرعت در دنیا در حال پیگیری و اسـتقرار اسـت و فصل جدیدی برای این طبقه از 
دارایی ها آغاز شده است.

به گزارش زومیت، جف اسپرچر که یک چهره شناخته شده و تاثیرگذار در وال استریت است، این هفته در یک کنفرانس 
سـرمایه گذاری بـه حمایـت از بیت کوین پرداخـت. او که رئیـس هیات مدیره  بازار بـورس نیویـورک و مدیرعامل صرافی 

اینترکنتیننتال )Intercontinental Exchange(  که شرکت مادر بورس نیویورک است، می گوید:
باوجود اینکه شـواهد نشان می دهند اوضاع رمزارزها خوب نیست، اما این دارایی های دیجیتال آینده   بسیار خوبی را در 
بازارهای رسمی خواهند داشت. وقتی از او پیرامون ریزش قیمت ها پرسیده شد، اسپرچر به همان سوال کلیشه ای منتقدان 
پرداخت که می پرسـند: »آیا بیت کوین نابود خواهد شـد؟« و پاسـخ او در حالی که تایید جمع را به دنبال داشـت، این بود: 

»جواب ساده و صریح این است: خیر!«
او در حالی که روی استیج یک کنفرانس با موضوع سرمایه گذاری بود، گفت: ما به عنوان اداره کنندگان بورس، اصالً کاری به 

قیمت ها نداریم و مبنای برنامه ریزی و اقدامات ما تغییرات قیمت نیست.
صرافی اینترکنتیننتال اسپرچر با مشارکت استارباکس، مایکروسافت و گروه مشاوران بوستون )BCG(، در حال تاسیس 
شرکتی تحت عنوان Bakkt هستند که فعالیت آن در زمینه  قراردادهای آتی بیت کوین خواهد بود و در سه ماهه  اول سال 

آینده، آغاز به کار خواهد کرد. افتتاحیه این مجموعه ابتدا قرار بود در آبان ماه انجام شـود اما تا بهمن ماه به تعویق افتاده 
است.

کلی لوئفلر، مدیرعامل این شرکت در شرف تاسیس، درخصوص این جابه جایی زمانی گفته است: تاریخ اولیه، 
بسـیار هیجانی انتخاب شـده بود و از طرفی حجم استقبال مشتریان هم بسـیار باال بود. برای اینکه بهره  

حداکثری را از این موضوع ببریم، تصمیم گرفتیم آن را به تعطیالت سال جدید میالدی موکول کنیم تا 
افراد بیشتری از سراسر دنیا بتوانند بیایند و در این رویداد حضور پیدا کنند. این گرایش مردم، نشانگر 

میزان کشش بازار است و با این تعویقی که ایجاد کردیم، مردم حتی فرصت بیشتری برای شناخت و 
درگیر شدن با این نوع جدید معامالت خواهند داشت، لذا در راستای مسئولیتی که داریم، باید این 

فرصت را ایجاد می کردیم.
Bakkt کارش را با انعقاد قراردادهای آتی بیت کوین آغاز خواهد کرد که مقررات و ضوابط آن توسط 
 ،Baakt کمیته قراردادهای آتی کاالی ایاالت متحده  آمریکا تدوین و منتشر شده است. به موازات
بازار نزدک )Nasdaq( و شرکت مدیریت سرمایه گذاری VanEck هم بنا دارند پلتفرم های قرارداد 
آتی رمزارز خود را تا پایان سه ماهه  نخست سال جدید میالدی راه اندازی کنند. طبق اظهارات کلی، 
رسالت این شرکت، حفظ ثبات قیمتی برای معامالت بیت کوین در یک بستر امن و عاری از دستکاری 

و تقلب اسـت. اکنون قیمت ها در بازار کال روند لجام گسیخته و بی منطقی دارند چراکه هیچ سازوکار 
ضابطه مندی در این بازار وجود ندارد. او همچنین معتقد است که خلق این زیرساخت که هیچ گاه وجود 

نداشته، فرصت بزرگی برای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری است تا آن ها هم به بازار رمزارزها بپیوندند.
یک تفاوت اساسـی دیگر هم که توسط این شرکت در پیاده سـازی قراردادهای آتی رمزارزها ایجاد 
خواهد شد، نحوه تسویه  قراردادهای آتی آن ها خواهد بود. قراردادهای آتی Bakkt با خود بیت  کوین 

تسویه خواهد شد و این درحالی است که قراردادهای آتی بیت کوین فعلی نظیر آن هایی که در گروه 
بورس و بازرگانی کاالی شیکاگو )CME( یا هلدینگ سهامی CBOE منعقد می شوند، تسویه های 

نقدی دارند.
 بیت کوین به عنوان یک نمونه آزمایشی

اسپرچر می گوید: باوجود اینکه لزوماً برترین فناوری در اختیار بیت کوین نیست، اما به هر حال سایر 
رمزارزها با آن سـنجیده می شوند. هر از گاهی وضعیت بیت کوین به بحران رسیده و تاب آورده است. 
هزاران توکن دیگر وجود دارد که می توان گفت ساختار بهتری از بیت کوین دارند، اما کماکان بیت کوین 

است که اساساً زنده و پررونق و در کانون توجه است.
اسپرچر که همسر لوئفلر هم هست، موضوع را به میانگین صنعتی داوجونز )DJIA( تشبیه می کند:
Dow همان طور که می دانیم، فهرستی از 30 سهم برتر و قیمت گذاری شده  بازار است که بر سهم های 

باالتر تاثیر دارد، اما هیچ ارتباطی با ارزش بازار یا مقدار شاخص صنعت ندارد. چندین دهه است که 
شاخص Dow وجود دارد که البته شاخصی بسیار بد محسوب می شود. ما می بایست شاخصی داشته 

باشیم که بیشتر معرف وضعیت اقتصادمان باشد.
منتقدان Dow بر این باورند که این شاخص هرگز نمایانگر ظرفیت های بازار نیست، اما هنوز بزرگترین 

ابزار سنجش بازار به شمار می رود. به طور مشابه، بیت کوین هم ایراداتی دارد، اما اسپرچر معتقد است که 
در هر صورت بهترین رمزارز برای این کار است.

او همچنین درخصوص محوریت بیت کوین در این عرصه گفته است:
غالبـاً در حوزه  مالی، به دنبال این نیسـتیم کـه بهترین الگو را پیدا کنیم؛ بلکه در پی این هسـتیم که 

جامع ترین و مقبول ترین الگو را بیابیم و حاال بنا به هر دلیلی بیت کوین این ویژگی ها را دارد.
 

هفته کاری 4 روزه چه تاثیری بر عملکرد کارمندان دارد

مدیر بورس نیویورک:
بیت کوین آمده است که بماند

دریچــه

معاون سیاست گذاری و توس��عه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با 
بیان اینکه 4 تا 5 میلیون فارغ التحصیل دانش��گاهی باید به جریان اقتصادی 

کشور متصل شوند، گفت حوزه استارتاپ کشور با پنج چالش مواجه است.
ب��ه گزارش ایس��نا، دکتر مهدی الیاس��ی در کنفرانس مدیری��ت فناوری و 
نوآوری با اش��اره به چالش وجود 4تا 5 میلیون فارغ التحصیل دانش��گاهی در 
کش��ور افزود: این تعداد تحصیلکرده دانشگاهی باید به جریان اقتصادی کشور 
متصل ش��وند که تحقق این امر مس��تلزم هماهنگی می��ان نهادهای مختلف 
اس��ت. وی ادامه داد: در سال های اخیر افرادی که توانسته اند وارد اکوسیستم 
نوآوری کش��ور شوند، دارای س��بک رفتار جدیدی بودند. الیاسی اکوسیستم 
کارآفرینی و نوآوری ایجادشده در کشور را مطلوب و افتخارآمیز توصیف کرد 

و یادآور شد: ولی این به معنای نبود مشکل در این حوزه نیست.

چالش های حوزه استارتاپ ایران

 شنبه
24 آذر 1397

شماره 1219
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مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری گفت با رش��د نوآوری و 
توسعه محصوالت فناورانه، رشد اقتصادی حاصل خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا ستاری، 
معاون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری 
اس��المی ایران، در نشس��ت علمی آفریقای 
جنوب��ی با اش��اره ب��ه فعالیت ه��ای علمی 
صورت گرفته در ایران و اهمیت این دس��ت 
فعالیت ه��ا ب��رای م��ردم گف��ت: امیدواریم 
بتوانیم دس��تاوردهای علمی ایران و آفریقا 

را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.
زمینه ه��ای  در  ای��ران  داد:  ادام��ه  وی 
مختل��ف علم��ی از جمله نانو، بایو، س��لول 
بنیادی، زیست فناوری و فناوری اطالعات، 
دس��تاوردها و محص��والت فناورانه زیادی 

دارد.
س��تاری همچنی��ن گف��ت: در روزه��ای 

گذش��ته این دستاوردها به مراکز مختلف در آفریقای جنوبی ارائه شد 
و بر همین اس��اس امیدواریم همکاری مشترک خوبی با آفریقا داشته 

باشیم.

وی با تاکید بر اینکه عصر تحریم تمام شده است و ایده های فناورانه 
می  توانند بازارها را بسازند، افزود: در حال حاضر، در ایران شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ های زیادی فعالیت می کنند و موفق به تولید و 

ارائه خدمات متعددی شده اند.
نشست علمی آفریقای جنوبی مهمترین 
رویداد علمی آفریقاس��ت که معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهور س��خنران ویژه 
این مراس��م امسال اس��ت. در این نشست 
بیش از 3هزار دستاورد فناورانه با رویکرد 

تسهیل زندگی بشری ارائه شده است.
براس��اس این گزارش، س��ورنا ستاری، 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
در راس یک هیات تجاری و فناور ش��امل 
48 نفر از روسای شرکت های دانش بنیان 
و مدیران صندوق ه��ای تامین مالی فعال 
در ح��وزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات، 
سالمت و زیس��ت فناوری، معدن و صنایع معدنی، تجهیزات صنعتی و 
ماش��ین آالت و برق و الکترونیک به دو شهر پرتوریا و ژوهانسبورگ در 

آفریقای جنوبی سفر کرده است.

معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه بیرجند با اش��اره به اینکه دانشگاه 
بیرجند به دنبال حضور فعال در بطن جامعه برای رفع مش��کالت است، 
گفت پژوهشی ارزشمند است که به تولید ثروت منتهی شده و تقاضامحور 

باشد و در این صورت است که اقتصاد مقاومتی 
محقق ش��ده و کشور به عدم وابستگی دست 
می یابد.به گزارش ایس��نا، حمیدرضا نجفی، 
بیست  ویکم آذر، در نشست خبری با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: شعار امسال هفته پژوهش؛ 
»پژوهش هدفمند، فن��اوری ارزش آفرین در 

خدمت تولید ملی« است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در هفت��ه پژوه��ش 
برنامه هایی در دانش��گاه ها، در سطح استان ها 
و در س��طح مل��ی برگزار خواهد ش��د، افزود: 
جش��نواره ملی پژوهش 25 آذرماه در تهران 
برگزار خواهد ش��د. معاون پژوهش و فناوری 
دانش��گاه بیرجند با بیان اینک��ه کارآفرینی و 

مهارت افزایی جزو دستور کار برنامه های امسال قرار گرفته است، تصریح 
کرد: بحث کارآفرینی و تولید علم مبتنی بر تولید ثروت است.

نجفی ادامه داد: همه س��اله در قالب یک سند و دستورالعمل برنامه ها 

به دانشگاه ابالغ می شود که امسال این ابالغیه ها در زمینه تاکید بر بحث 
فناوری ارزش آفرین و کارآفرینی و مهارت آفرینی است.

وی تصری��ح کرد: روزهای هفته پژوهش ب��ا عناوین پژوهش؛ فناوری، 
مدرسه و دانشگاه، پژوهش، فناوری و رسانه، 
پژوه��ش؛ فن��اوری، صنع��ت و چالش های 
ملی، پژوهش؛ فناوری، علوم انس��انی و هنر، 
پژوهش؛ فناوری، مس��ئولیت های اجتماعی 

و تعامالت بین المللی نامگذاری شده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند 
با بیان اینکه در دهه فجر امس��ال نمایشگاه 
دستاوردهای استانی در حوزه پژوهش برگزار 
می شود، اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای 
تحقیقاتی دانش��گاه بیرجند در محل مرکز 
ن��وآوری دانش��گاه در هفته پژوه��ش برپا 
خواهد ش��د.نجفی بیان ک��رد: برگزاری ۹8 
س��خنرانی علمی در حوزه های مختلف در 
دانش��گاه بیرجند، برگزاری ۹ نشست علمی و 45 کارگاه علمی، برگزاری 
دو مسابقه علمی و هشت سمینار دانشجویی از برنامه های دانشگاه بیرجند 

به مناسبت هفته پژوهش است.

اقتصاد مقاومتی زاییده پژوهش های ثروت آفرین است»رشد نوآوری« شکوفایی اقتصادی را به همراه دارد

بیش��تر اس��تارتاپ ها و کس��ب و کارهای نوپا هر روز جلساتی 10 تا 
15 دقیقه ای برگزار می کنند که تمام افراد تیم را در جریان پیش��رفت 
کار خود قرار دهند. الزم اس��ت اس��تارتاپ ها، بهره وری جلسات کاری 

را باال ببرند. 
جلس��ات کاری در تمام کس��ب و کارها برپا می شوند و افراد تیم به 
طور مرتب دور هم جمع می شوند که در جریان روند کار قرار بگیرند. 
گاهی اطالعات مفیدی در جلس��ات کاری رد و بدل می شود، اما گاهی 
به جز وقت تلف کردن، هیچ نکته مثبتی ندارند. با این حال، جلس��ات 
کاری با هدف برقراری ارتباط، خالقیت و برنامه ریزی برپا می  ش��وند و 
تمام کس��ب و کارها به آن نیاز دارند. جلس��ات در اس��تارتاپ ها، برای 
توفان فکری )بیان نقطه نظرات شخصی در مورد موضوعی خاص بدون 
ارزیابی یا قضاوت از جانب دیگران( و س��اخت تیم و اتخاذ تصمیمات 
گروهی برگزار  می ش��وند و تأثیر بسیار زیادی روی پیشرفت و ارتقای 
اس��تراتژی کس��ب و کار می گذارند. پس کیفیت جلسات کاری بسیار 
مهم اس��ت. در ادامه  مقاله، ش��ش تکنیک را معرف��ی می کنیم که به 
صاحبان اس��تارتاپ ها کمک می کند جلس��ات کاری خود را با کیفیت 

بیشتری برگزار کنند.
تمام جلسات، هدف مشخص و روشنی داشته باشند

از دو روز  مدی��ران ارش��د اجرای��ی بی��ش 
در هفت��ه را ب��ه ش��رکت در جلس��ات کاری 
اختص��اص می دهند در حالی ک��ه تحقیقات و 
نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد خیلی 
از این جلسات بی هدف برگزار می شود و حضور 
کارمن��دان نیز در آن ها ضرورتی ندارد. الزم به 
ذکر اس��ت، جلس��ات کاری در اس��تارتاپ ها و 
کسب و کارهای کوچک نباید بدون هماهنگی 
قبل��ی و فقط با ارس��ال ی��ک ایمیل ی��ا پیام 
برپا ش��وند. حتی جلس��اتی که توجیهی برای 
برنامه ریزی ندارند باید کنس��ل ش��وند. برگزار 
کردن جلس��اتی ب��دون برنامه ری��زی که اصاًل 

مش��خص نیست چه انتظاری از شرکت کنندگان آن می رود فقط وقت 
تلف کردن محسوب می شود و فایده  دیگری ندارد.

جلسات باید با زمان بندی دقیق برگزار شوند
صاحبان اس��تارتاپ ها باید مدت زمان جلس��ه را براساس رسیدن به 
نتیجه  موردنظر مشخص کنند. اگر فکر می کنید تنها نیم ساعت برای 
بررس��ی یک موضوع کفایت می کند، مدت زمان جلس��ه را یک ساعت 
تعیی��ن نکنید؛ زیرا نیم س��اعت اضافی به صحبت درب��اره  موضوعات 
بی فای��ده و خارج از بحث تعلق می گیرد. گاهی جلس��ات برای ارزیابی 
تیم و ش��ناخت دقیق تر افراد برپا می شود که در این صورت نیز مدت 

زمان جلسات باید حداکثر سه ساعت باشد.
افراد مناسب در جلسات شرکت کنند

حضور افراد مناس��ب در جلس��ات کاری به کیفیت جلسه می افزاید. 
وقتی موضوع جلس��ه مش��خص باشد و افراد مناس��ب نیز حاضر شده 
باش��ند قطعاً کیفیت جلس��ه بهتر خواهد ش��د. بدون ش��ک، جلسات 
ش��لوغی که افراد ناکارآم��د و غیرمرتبط در آن حضور دارند نه تنها به 
لحاظ کیفی  مطلوب نیس��تند بلکه به موضوع مورد بحث نیز پرداخته 

نخواهد شد.

نویس��ندگان کتاب »پن��ج گام ب��رای افزایش بهره وری س��ازمان« 
می گویند حضور هفت نفر در جلس��ات تصمیم گیری یک کسب و کار 
مناس��ب اس��ت. حضور افراد بیش��تر از این تعداد بهره وری و کیفیت 
تصمیم گیری ها را ت��ا 10درصد کاهش می دهد. از طرف دیگر، حضور 
افراد کمتر از هفت نفر نیز میزان خالقیت و مش��ارکت جلس��ات را با 
چالش مواجه می کند. نویسندگان این کتاب می گویند، حتی اگر یکی 
از افراد کلیدی و مهم نتوانس��تند در جلسه حاضر شوند از او بخواهید 

از طریق فناوری ویدئو کنفرانس در جلسه شرکت کند.
منعطف باشید و روی هدف تان تمرکز کنید

اهمی��ت بی��ش از ح��د به ی��ک راه حل و ع��دم تغییر ط��رز تفکر، 
س��ریع ترین راه برای بی اعتبار کردن یک جلسه است. اینکه فرد حاضر 
در جلس��ه ای��ده یا راه حل موردنظ��ر خ��ود را از روی پاورپوینت 50 
صفح��ه ای توضیح دهد هیچ فای��ده ای ندارد. بهتری��ن و پربازده ترین 
جلس��ات، جلسات انعطاف پذیر هس��تند و هر فردی می تواند نظر خود 
را بیان کند. معموالً این جلس��ات خالقیت بیشتری نسبت به جلسات 
رسمی دارند. پس همیشه ایده یا نظر خود را در ذهن داشته باشید اما 

نظر دیگران را هم بشنوید.
گوشی همراه خود را بیرون از جلسه بگذارید

چک ک��ردن م��داوم تلف��ن هم��راه باعث 
می ش��ود تمرکز جلس��ه از بین ب��رود و افراد 
نتوانند حضور نتیجه بخش��ی در جلسه داشته 
باش��ند. فرض کنید ش��خصی در جلس��ه در 
حال صحبت کردن اس��ت در حالی که یکی 
از حضار گوش��ی خود را زیر میز گذاش��ته و 
به طور مخفیانه مشغول چک کردن صفحات 
اجتماعی اس��ت. قطعا ای��ن کار تمرکز تمام 
اف��راد حاض��ر در جلس��ه را به��م می زن��د و 
جلس��ه را از موضوع اصل��ی منحرف می کند؛ 
پس برای بازدهی بیش��تر جلس��ات، از تمام 
ش��رکت کنندگان درخواس��ت کنید در مدت 
برگزاری جلس��ه تلفن همراه خود را خاموش کنند. جالب است بدانید، 
بعضی از ش��رکت ها در جلس��ات کاری خود به کارمن��دان کتاب های 
رنگ آمی��زی می دهن��د تا خالقیت و تمرک��ز آن ها را ب��ه میزان قابل 

توجهی خصوصاً در جلسات توفان فکری افزایش دهند.
جلسات کاری را به صورت ایستاده برگزار کنید

امروزه خیلی از کس��ب و کارها  به خصوص اس��تارتاپ ها، جلس��ات 
کاری خود را به صورت ایس��تاده برگ��زار می کنند. معموالً مدت زمان 
این جلسات بین 10 تا 15 دقیقه است و در خیلی از شرکت ها به یک 
برنامه ی ثابت روزانه تبدیل ش��ده اس��ت. جلس��ات کاری ایستاده این 
اطمینان را می دهد که تمام افراد درک یکس��انی از روند کار و اهداف 
مشخصی در طول روز دارند. در این جلسات تمام افراد ایستاده هستند 
و با تمرکز کامل به صحبت های یکدیگر گوش می دهند. حتماً می دانید 
اس��تفاده از تلفن همراه یا تبلت در حالت ایستاده سخت تر است، پس 
با ایس��تاده برگزار کردن جلسات، تمرکز، بهره وری و خالقیت بیشتری 

را تجربه خواهید کرد.
forbes/ucan: منبع

 

استارتاپ ها چگونه باید جلسات کاری پربازدهی داشته باشند؟

مدیر بورس نیویورک:
بیت کوین آمده است که بماند

یادداشـت

فس��تیوال سه ماهه  کسب و کار خواجه نصیر در دانشگاه خواجه نصیر راه اندازی 
ش��د.  به گزارش مهر، هدف فس��تیوال سه ماهه کس��ب و کار  حمایت و ارتقای 
فرهنگ کارآفرینی و آگاهی بخشی به جامعه در زمینه چگونگی پرورش ایده های 
نوی دانش��جویان، اساتید، دانشگاه ها، کارآفرینان و... و راه اندازی کسب و کارهای 
نوپا و تبدیل ایده های خالقانه به محصول با ایجاد بس��تر مناس��ب در بخش های 
گوناگون و برگزاری دوره هایی به صورت آنالین اس��ت.  در این فس��تیوال افراد با 
ارائه ایده ها و طرح های نوآورانه خود می توانند در 18 زمینه عیار و اعتبار ایده ها و 
کسب و کارهای خود را بسنجند. این جشنواره دارای رویدادهای متنوع و جذابی 
مانند اینو کافه، اینو نما و اینوتاک است که در هر بخش مدیران شرکت های بزرگ، 
سرمایه گذاران، اساتید کارآفرین برتر دانشگاه ها، کارآفرینان، مدرسان نامدار این 

حوزه و... به نوآوران در جهت پیشبرد طرح ها و ایده ها کمک می کنند.

فستیوال 3ماهه کسب و کار راه اندازی شد



آیا تا به حال با حیرت نس��بت به استفاده برندهایی نظیر مک دونالد 
و برگر کینگ از رنگ قرمز فکر کرده اید؟ بس��یاری از مردم معتقدند که 
دلیل این کار تاثیر روانش��ناختی رنگ قرمز بر احساس گرسنگی است. 
با این حال برخی دیگر نیز اس��تداللی متفاوت مانند جذابیت رنگ قرمز 

روشن را مطرح می کنند.
ه��ر دلیلی که پش��ت این نوع انتخاب ها باش��د، در عمل ش��رکت ها 
اس��تفاده از روانشناس��ی برای جذب مشتری بیش��تر را در دستور کار 
خ��ود قرار داده اند. نکته جالب اینکه چنین ش��یوه ای عملکرد مثبتی بر 
جای گذاش��ته است. پرسش اصلی در اینجا کارهایی است که برند شما 
ب��رای نفوذ ب��ه ذهن مخاطب می تواند انجام ده��د. فقط در این صورت 
فرآیند فروش از س��وی برند شما با موفقیت بیشتری دنبال خواهد شد. 
ب��ه عبارت دیگر، در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات ما باید ذهن مخاطب را 

خوانده و وی را غافلگیر کنیم. 
اگر ش��ما قص��د تاثیرگذاری بهین��ه روی خریداره��ا را دارید، به پنج 
نکته کاربردی این مقاله توجه کنید. این نکات بر پایه علم روانشناس��ی 

طراحی شده اند تا فرآیند فروش شما را توسعه دهند.
تحریک عقالنی احساسات

آیا شما تا به حال یک محصول را فقط به دلیل شادی آوری و هیجان 
آن خریداری کرده ای��د؟ گمان می کنم باید از طرف همه اعالم کنم که 
هر کدام از ما حداقل یکبار در چنین ش��رایطی قرار گرفته ایم. با توجه 
به گفته های پروفس��ور آنتونیو داماسیو، استاد علوم شناختی و دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی، احساس��ات عنصر اصل��ی تقریبا هر تصمیمی برای 
خرید اس��ت. در این میان فرقی بین ش��کالت کوچک مورد عالقه  ما یا 
ماش��ین رویاهای مان وجود ندارد. در ابت��دای فرآیند خرید هیچ کدام از 
ما به محاس��به مادی و عددی نمی پردازیم. به جای آن همگی به سراغ 

احساسات خود می رویم.
در اینج��ا ب��ه عنوان مثالی زیب��ا نمونه مطلب برند اس��لک را در نظر 
بگیرید. در این پس��ت شرکت یک کودک ش��اد را در حال سواری یک 
اسب صورتی و زیبا نشان می دهد. شعار آنها در اینجا به شرح زیر است: 
احس��اس 25درصد حضور کمتر در جلسه های کاری. به این ترتیب آنها 
چنین احساس��ی را با سواری یک اسب زیبا مقایسه کرده اند. با استفاده 
از نکت��ه مورد بحث برای جلب نظ��ر مخاطب باید از جلوه های بصری با 
طیف رنگ های متنوع اس��تفاده کنی��م. در غیر این صورت فرآیند اقناع 

عاطفی مخاطب موفقیت آمیز دنبال نخواهد شد. 
با توجه به آنچه در این بخش گفته ش��د، به جای نمایش ویژگی های 
منحصر به فرد محصول تان و تاکید روی کیفیت باالیش روی احس��اس 
استفاده از آن تمرکز کنید. به عبارت بهتر، در اینجا باید نحوه احساس 
اس��تفاده از محصول مورد نظرمان را به مخاطب منتقل کنیم. اگر شما 
توانایی تحریک عاطفی مخاطب را داشته باشید، آنها تمایل بیشتری به 

خرید از برند شما پیدا می کنند.
نمایش تضمین شبکه های اجتماعی

آی��ا ش��ما تا ب��ه حال مج��ددا اط��راف رس��تورانی تازه تاس��یس در 
همسایگی تان با شعاری به مضمون ذیل پرسه زده اید: این رستوران باید 
بسیار عالی باش��د. سپس با مشاهده نمای آن چنین فکری به ذهن تان 
بزن��د: خدای من این رس��توران باید خیلی خوب باش��د. اگر تا به حال 
دچار چنین حس��ی شده اید، شما مبتال به تضمین شبکه های اجتماعی 
ش��ده اید. این مفهوم ب��ه تاثیر بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی 
برندها روی سیس��تم انتخاب مش��تریان اش��اره دارد. در حقیقت وقتی 
یک محصول یا س��رویس مورد پسند شماری از مشتریان قرار می گیرد، 
به زودی دامنه بس��یار وس��یع تری از مخاطب ها نیز ب��دان اظهار عالقه 

می کنند.
قدرت تاثیر ش��بکه های اجتماعی با توجه به یک نکته پژوهشی مهم 

از س��وی موسسه تحقیقاتی سایگل به اثبات رسیده است. بر این اساس 
۹5درصد از مش��تریان پیش از خرید مطالب تحلیلی در مورد محصول 
مورد نظرش��ان را ب��ه صورت آنالین مطالعه می کنن��د. به این ترتیب با 
طراحی یک توضیح تحلیلی مناس��ب از محصوالت مان در سایت رسمی 
ش��رکت تا حد زی��ادی خیال مخاطب از کیفیت برن��د ما راحت خواهد 
ش��د. همچنین باید در زمینه ارائه معرفی نامه های دقیق در سایت های 
دیگر نیز اقدام موثری صورت دهیم. با این حال در گام آخر این نظرات 
کاربران اس��ت که تعیین کننده اصلی خواهد بود. بر این اس��اس باید تا 
حد ممکن محصول مان را براساس انتقادات و پیشنهادهای مشتریان به 

روز رسانی کنیم.
در صورت توجه به توصیه این بخش ش��انس ما برای تعامل بیشتر با 
مخاطب مان در ش��بکه های اجتماعی و همین طور فروش بیشتر افزایش 

چشمگیری خواهد داشت.
خلق مفهوم »ترس از دست دادن«

ترس از دس��ت دادن تح��ت عنوان عبارت اختص��اری FOMO نیز 
ش��ناخته می ش��ود. این مفهوم به تازگی در فرهنگ کسب وکار شهرت 
باالیی کسب کرده است. این اصطالح به طور دقیق اشاره به افرادی دارد 
که از ترس عدم مشاهده پستی جذاب یا پیشنهادی ویژه برای خرید در 
گوش��ی هوشمندشان ترس کنار گذاشتن آن را دارند. شاید در نگاه اول 
این مفهوم ربطی به برندها نداشته باشد. با این حال شرکت شما فرصت 
اس��تفاده از مفهوم FOMO را به طور مطلوب خواهد داش��ت. منظور 
من در اینجا اس��تفاده از چنین مفهومی در راستای ترغیب مخاطب به 

خرید است.
برند مشهور تارگت از مفهوم این بخش به خوبی استفاده کرده است. 
در حقیقت آنها حتی از عبارت مش��هور »این پیشنهاد را از دست نده« 
نی��ز در کمپین های خود بهره می برن��د. به این ترتیب مخاطب های این 

شرکت همیشه مشتاق مواجهه با پیشنهادهای شگفت انگیز هستند.
با س��اخت سیستمی هوشمند جهت اطالع رسانی به کاربران پیرامون 
آخرین پیش��نهادهای دارای تخفیف همیشه ش��مار باالیی از نگاه ها به 
برندمان جلب خواهد ش��د. چنین ایده ای زمان��ی بهترین تاثیر خود را 
خواهد داشت که با نوعی اضطرار همراه شود. در این مورد اغلب برندها 
محدودی��ت زمانی مانند یک یا چند روز را روی پیشنهادی ش��ان وضع 
می کنن��د. به این ترتیب مخاطب در موقعیت��ی خاص قرار می گیرد. در 
صورت تعلل در تصمیم گیری و ثبت س��فارش چه بسا شانس مناسب از 
کف مش��تری م��ورد نظر برود. به همین خاطر اعمال چنین فش��ارهای 

روانی روی مخاطب همیشه موجب افزایش فروش خواهد شد.
ارائه کوپن های تخفیف دارای تاریخ انقضای مش��خص نیز به مانند سایر 
روش ها تاثیر باالیی روی مشتریان دارد. چنین کوپن هایی به طور معمول در 
دو نسخه فیزیکی و الکترونیکی در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. طراحی 
ویجت کاربردی برای شمارش معکوس زمان پایان پیشنهادهای ویژه مان نیز 

ایده ای بسیار کاربردی برای سایت رسمی مان خواهد بود.
اصل معامله متقابل

اص��ل معامله یا واکنش متقابل در روانشناس��ی اینگونه عمل می کند: 
وقت��ی فردی چیزی به ما می دهد، ما نیز عالقه مند به ارائه چیزی به او 
هس��تیم. آیا شما تا به حال پیشنهاد دریافت مجسمه ای به رسم یادبود 
را داش��ته اید؟ در چنین ش��رایطی اغلب ما در تالش ب��رای ارائه المانی 
تاثیرگذار به عنوان واکنش رفتار دوس��تانه طرف مقابل هستیم. چنین 
رفتارهایی در زندگی واقعی به طور مکرر رخ می دهد. با این حال بیشتر 
ما نسبت بدان بی توجه هس��تیم. استفاده از چنین ویژگی روانی امکان 

افزایش فروش را به برندها در کسب وکارهای مختلف می دهد.
به عنوان مثال ش��ما می توانید پیش��نهاد دانلود رایگان فایل راهنمای 
محصوالت ت��ان را به مش��تریان بدهید. به محض اینک��ه آنها این هدیه 
رایگان ش��ما را دریافت کنند، عالقه بیش��تری نسبت به خرید محصول 
ش��ما پیدا خواهند کرد. ش��اید در برخی موارد هدیه رایگان ما منجر به 
خرید از سوی مخاطب نشود، با این حال برند ما را در کانون توجه قرار 

خواه��د داد. همین نکته در بلندمدت به ما در زمینه بهبود رابطه مان با 
مشتریان کمک شایانی خواهد کرد.

به هنگام دریافت پاس��خ مش��تریان همیش��ه به دنبال خرید نباشید. 
گاهی اوقات این پاس��خ به ش��یوه ای معنوی صورت می گیرد. به عنوان 
مث��ال دنبال ک��ردن صفحه برندم��ان در ش��بکه های اجتماعی یا درج 
کامنت مناس��ب پیرامون کیفیت عملکرد برندمان از جمله واکنش های 

این چنینی هستند.
استفاده از تاثیر جلوه معمولی

همه ما داس��تان انتخاب محصوالت از سوی مشتریان را تا حد زیادی 
می دانیم. در بس��یاری از موارد خریدارها به جای انتخاب درخشان ترین 
گزینه به س��راغ محصولی می رود که »نه خیلی خشک، نه خیلی پرنور 
یا گران اس��ت، بلکه کامال درس��ت به نظر می رس��د« خواهند رفت. در 
روانشناس��ی به چنین تاثیری تحت عنوان جلوه معمولی اشاره می شود. 
این مفهم روی این حقیقت اس��توار اس��ت که مش��تریان ن��ه به دنبال 
ارزان ترین و نه به دنبال  گران ترین محصول موجود در بازار هستند. در 
عوض آنها به ش��دت عالقه مند به خرید محصولی در رده میانه خواهند 
ب��ود. به همین دلیل اغلب برندها عالوه بر ارائه محصوالت گران و ارزان 
ب��ه فکر تولی��د نمونه هایی میان رده نیز هس��تند. چنین توصیه ای برای 
برندهایی که سیس��تم قیمت گذاری سلسله مراتبی دارند، بسیار راهگشا 

خواهد بود.
ب��ه عنوان مثالی جذاب به آگهی برند Dollar Shave Club توجه 
کنید. در این آگهی سه تیغ اصالح متفاوت به نمایش در آمده است. تیغ 
نخس��ت از سمت راست بسیار س��اده و در عین حال ارزان است. قیمت 
یک دالری این محصول عالوه بر جلب نظر کاربران به آنها پیغامی مبنی 
بر بیش از اندازه ارزان و ساده بودن می دهد. در سمت چپ نیز تیغی ۹ 
دالری خودنمایی می کند. این تیغ دارای امکانات بس��یار زیاد به همراه 
پنج لبه تیغ تیز اس��ت. همچنین کرم نرم کننده جامد نیز در باالی این 
تیغ قرار دارد. به این ترتیب فرآیند اصالح صورت بسیار ساده تر خواهد 
ش��د. نکته جالب در مورد تبلیغ برن��د Dollar Shave Club وجود 
گزینه ای در میان دو پیش��نهاد مذکور اس��ت. این تیغ با قیمت 6 دالر 
نه خیلی ارزان و نه بیش از اندازه گران اس��ت. در این محصول از چهار 
تیغ به همراه کرم نرم کننده صورت )در حجم کمتر نس��بت به گزینه ۹ 
دالری( اس��تفاده شده است. همچنین دس��ته این تیغ کامال متفاوت از 
دو نمونه قبلی طراحی شده است. به عنوان یک مشتری وقتی با چنین 
صحنه ای مواجه شویم، خرید تیغ میان رده را ترجیح خواهیم داد. البته 
این به معنای عدم خرید س��ایر محصوالت از سوی مشتریان نیست. در 
هر حال محصول های متفاوت مش��تریان خاص خود را دارد. نکته مهم 
در اینجا ترغیب شمار باالیی از مشتریان به خرید است. به عبارت دیگر، 

صرف انجام فرآیند خرید برای ما اهمیت دارد.
نمایش محصوالت مان به ش��یوه برند Dollar Shave Club تاثیر 
روانی بس��یار مثبتی روی مخاطب دارد. در حقیقت این شیوه مخاطب 
را ب��ه مش��اهده دقیق و حتی تحقیق بیش��تر پیرامون برن��د ما ترغیب 
می کند. به این ترتیب حتی اگر فرآیند خرید صورت نگیرد، باز هم برند 
م��ا برنده خواهد بود. در هر صورت در اینج��ا ما برندمان را به مخاطب 

معرفی کرده ایم.
همه چیز به شما بستگی دارد

اگر محصوالت  ش��ما خوب فروش نمی رود، استفاده از توصیه های این 
مقال��ه برای تاثیرگذاری روانی روی مخاط��ب جالب خواهد بود. در این 
توصیه ها هدف اصلی برقراری ارتباط با ذهن مخاطب و ارائه پیشنهادی 
مطابق خواسته شان است. به این ترتیب نظر آنها در مورد برند ما تغییر 
خواهد کرد. به عبارت بهتر، در صورت ارائه س��یگنالی مبنی بر توجه ما 
به خواس��ت مخاطب توجه آنها به صورت بی واس��طه به ماهیت برند ما 
جلب خواهد شد. به عنوان توصیه پایانی همیشه اعتباربخشی به کارتان 

در کنار صداقت با مشتری را در ذهن داشته باشید.
entrepreneur: منبع

موردکاوی ژیلت، نوآوری محصول
در این مطلب، یک مطالعه موردی با تفصیل از چگونگی استفاده 
ژیل��ت از نوآوری محصول و فرآیند برای حفظ رهبری در بازار بالغ، 
ول��ی پوی��ای اصالح مرط��وب را ارائه می کنی��م. هنگامی که بیک، 
س��ازنده فرانس��وی خودکار، تیغ های یک بار مص��رف را در 1۹74 
معرفی کرد، مدیران ژیلت به این نتیجه رسیدند که تیغ های یک بار 
مصرف ممکن اس��ت فقط 10درصد بازار اصالح مرطوب را به دست 
آورند، ولی تا اواخر دهه 1۹80، 60درصد همه تیغ های فروخته شده 
یک بار مصرف بودند. با اینکه ژیلت قادر بود رهبری سهم بازار خود 
را نس��بت به دیگر تولیدکنندگان تیغ از طریق معرفی تیغ های یک 
بار مصرف خود حفظ کند، حاش��یه سود پایین تر یک بار مصرف ها 

به سودآوری کلی ژیلت لطمه می زدند.
چالش برای ژیلت کسب مجدد مزیت رقابتی از طریق تولید تیغی 
بود که بتواند مش��تریان را برگرداند و ضمنا مشابه س��ازی آن برای 
رقبا دشوار باشد. نتیجه آن تیغ سنسور بود. سنسور یک تیغ دولبه 
بود که اصالح کامال نزدیک و دقیقی را فراهم می س��اخت، چون هر 
یک از دو لبه روی فنرهایی س��وار ش��ده بودند ک��ه به لبه ها اجازه 
تعقیب انحنای پوست اصالح کننده را می دادند. سنسور برای ژیلت 
محصولی بود که با اقبال فراوان روبه رو ش��د و به شرکت اجازه داد 
تا س��ودهای باالیی کس��ب کند و قیمت سهام خود را افزایش قابل 

مالحظه ای دهد.
یک تالش برای نوآوری، که بس��یار نزدیک به نوعی دل مشغولی 
بود، از توسعه سنس��ور و بسیاری از تیغ های پس از سنسور توسط 
ژیلت پش��تیبانی می کرد: هیچ جا وس��واس فکری بیش از کارخانه 
تولید و تحقیق ساوت بوستون مشهود نیست. در اینجا حدود 200 
داوطل��ب از دوایر مختلف هر روز اصالح نکرده بر س��ر کار می آیند. 
آنه��ا به طبقه دوم می روند و وارد غرفه های کوچکی می ش��وند که 
یک سینک و آینه در آن نصب شده است، در آنجا دستورالعمل هایی 
را از یک تکنیس��ین که در سوی دیگر یک پنجره کوچک قرار دارد 
دریاف��ت می کنند: این تیغ را امتحان کن، یا آن کرم اصالح یا پس 

از اصالح را، بعد به پرسشنامه پاسخ بده.
ب��رای نگاه دقیق تر به س��ازوکار اصالح، ژیلت از یک بورس��کوپ 
اس��تفاده می کن��د، یک دوربی��ن ویدئویی متصل به دس��ته تیغ با 
استفاده از فیبر نوری. با بزرگ نمایی فیلم به چند صد برابر، محققان 
می توانن��د به طور دقیق تعیی��ن کنند که چگون��ه تیغ های دولبه 
موهای ریز را می گیرند، آنها را از فولیکول بیرون می کش��ند و قطع 
می کنند. گاه��ی آنها موهای باقیمانده پس از اصالح را جمع آوری 
می کنن��د و زاویه قطع موهای ری��ز را اندازه گیری می کنند؛ هرچه 

زاویه کمتر باشد، نیروی کمتری برای قطع مو به کار رفته است.

»ما لبه تیغ، محافظ تیغ، زاویه لبه ها، تعادل تیغه ها، طول، وزن و 
عرض آنها را آزمایش می کنیم.« این را دانلد چاک، معاون آزمایشگاه 
فناوری اصالح می گوید. »چه اتفاقی برای خواص ش��یمیایی پوست 
رخ می دهد؟ چه اتفاق��ی برای فولیکول روی می دهد؟ ما صورت را 
در اختیار داریم. ما بیش از هر کس دیگری درباره اصالح می دانیم. 
فکر نمی کنم که وس��واس فکری لغت چندان قوی  ای باشد.« مکثی 
می کند. »باید دقت کنم. نمی خواهم عجیب و غریب به نظر برسم.«
ولی دقیقا همین وس��واس فکری اس��ت که به ژیلت کمک کرده 
ت��ا جایگاه مس��لط خ��ود را در صنعت اصالح حف��ظ کند و همین 
تالش های تحقیقی است که در پشت معرفی ماک ژیلت بوده است، 
نخس��تین تیغ س��ه لبه و محصولی بسیار پرطرفدار که تاکنون از 2 
میلی��ارد دالر فروش س��الیانه برخوردار بوده اس��ت. در واقع، ژیلت 
بیش از 750 میلیون دالر صرف توس��عه ماک 3 کرد و فناوری این 
تیغ تحت پوشش 35 اختراع به ثبت رسیده مختلف است. هنگامی 
که ش��ماره دو صنعت، ش��یک، یک تیغ چهارلبه به نام کواترو را در 
2003 معرفی کرد، ژیلت به سرعت تیغ ماک 3 توربو را معرفی کرد 
که ویژگی ام 3 پاور را دربرداشت. این تیغ یک موتور کوچک را به 
کار می گیرد که با استفاده از یک باتری نیم قلمی باعث لرزش تیغ 

به هنگام حرکت روی پوست و اصالح دقیق تر می شود.
در 2006 فیوژن به دنبال ماک 3 معرفی ش��د، یک تیغ پنج لبه 
و در 2010 فیوژن پروگالید معرفی شد، که ویژگی آن داشتن پنج 
لبه، لرزش با استفاده از نیروی باتری و اصالحی به مراتب دقیق تر و 
راحت تر است. ظرف یک هفته پس از اعالم معرفی فیوژن پروگالید 
از س��وی ژیلت، ش��یک اعالم ک��رد که با محص��ول جدید ژیلت به 
واسطه معرفی شیک  هایدروی جدید خود مقابله خواهد کرد، تیغی 
ک��ه دربرگیرنده »مخزن مرطوب کننده« حاوی آلوورا برای مرطوب 

ساختن پوست خواهد بود.
در حالی ک��ه مدیران ژیلت به وضوح متعهد ب��ه اقدامات نوآوری 
محصول هستند، به نظر می رسد که به همان اندازه مشتاق پیگیری 
نوآوری ه��ای فرآیند نیز باش��ند، که در فرآیندهای تولید ش��رکت 
منعکس ش��ده اس��ت. برای تولید سنس��ور، برای مثال، ژیلت هیچ 
مش��کلی در یافت��ن تجهیزاتی که فنرها را به ه��ر یک از تیغه های 
دوگانه سنس��ور متصل کنند، نداش��ت. مس��ئله مهم ای��ن بود که، 
تجهی��زات با س��رعت کافی کار نمی کردند تا ب��ه ژیلت اجازه تولید 
تعداد کافی از دس��ته ها با سودآوری مناسب را بدهند. با وجود این، 
ژیلت تجهیزات را به دست آورد و سپس نوبت مهندسان شرکت بود 
تا تعیین کنند چگونه می توان سرعت فرآیند تولید را افزایش داد.
hormond: منبع
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 21 راهکار افزایش شانس فروش محصول
در اینستاگرام)2(

در مطلب پیشین به پنج مورد از راهکارهای افزایش شانس فروش 
محصول در اینستاگرام اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

6-تخفیف های ویژه ای را پیشنهاد دهید 
مقرون به صرفه بودن از جمله مهم ترین مالک های خرید برای هر 
فردی محسوب می ش��ود. در این رابطه ارائه کدهای تخفیف، بدون 
ش��ک جذابیت باالیی را برای همگان به همراه خواهد داشت. با این 
حال ارائه آن ها باید همواره با دالیل مشخصی باشد تا مزیت هایی را 
نیز برای شما به ارمغان آورد. برای مثال این امر که در ازای معرفی 
محصول در صفحه ش��خصی اف��راد، تخفیف هایی را برای آن ها قائل 
شوید، از جمله اقدامات مفید در این رابطه محسوب می شود. با این 
ح��ال در این رابطه محدوده عملکردی ش��ما کامال باز خواهد بود و 

می توانید آن ها را برای هر اقدام مدنظر خود قائل شوید.
7-تا حد امکان ارتباط خود را با مشتریان افزایش دهید

ای��ن امر که تنها در قال��ب امکانات اینس��تاگرام بخواهید تمامی 
اقدام��ات خ��ود را انج��ام دهید، بدون ش��ک باعث نخواهد ش��د تا 
ارتب��اط صمیمی الزم ش��کل گیرد. در این رابط��ه امروزه برندهایی 
نظیر نایک، زمان هایی را برای حضور افراد با تولیدات ورزش��ی آن ها 
و ورزش همگان��ی مش��خص می کند که به علت پوش��ش خبری و 
امکان مشاهده ورزش��کاران مطرح جهان، همواره با استقبال بسیار 
خوبی همراه اس��ت. به همین خاطر الزم است تا زمان هایی را برای 
ارتباط مس��تقیم با مش��تریان خود، تعیین کنی��د. در نهایت حضور 
تعداد بس��یاری از افراد و ارتباط مس��تقیم با آنها نه تنها یک فرصت 
برای فروش بیش تر خواهد بود، بلکه شما را به درک بهتر از نیازهای 

مشتری و نظرات آنها در رابطه با برند شما، خواهد رساند.
8-اقدامات مثبت مخاطبان خود را مورد توجه کافی قرار دهید 

ممکن است مخاطبان اقداماتی را برای نشان دادن عالقه خود به 
محصوالت ش��ما انجام دهند، تحت این ش��رایط الزم است تا از آنها 
قدردانی کافی به عمل آورده شده و اقدام آنها در صفحه شما نیز به 
نمایش درآورده شود. این امر نه تنها احترام شما را به مشتری نشان 
خواهد داد، بلکه باعث خواهد ش��د تا س��ایرین نیز به انجام اقدامات 
مش��ابه ترغیب ش��وند. همچنین توجه داشته باش��ید که شما تنها 
محدود به ارس��ال پس��ت نخواهید بود و دیگر امکانات نظیر قابلیت 
اس��توری نیز از دیگر امکانات ش��ما در این رابطه خواهد بود. با این 
ح��ال فراموش نکنید که با توجه به محدودی��ت زمانی این قابلیت، 

الزم اس��ت تا در رابطه با آن، یک دسته بندی ایجاد کنید تا همواره 
امکان مشاهده مجدد وجود داشته باشد.

9-قبل از معرفی محصول، پیش نمایشی از آن را در معرض 
نمایش قرار دهید

ذه��ن مخاطب باید نس��بت به محصول جدید ش��ما کامال آماده 
باش��د. برای مثال یک س��ریال تلویزیونی در صورتی که از مدت ها 
قبل، تبلیغات آن در معرض نمایش قرار نگیرد، بدون ش��ک ممکن 
است حتی تا چند قسمت اول نیز با استقبال مورد انتظار شما همراه 
نش��ود. به همین خاطر الزم است تا ذهن مخاطب را نسبت به اقدام 
بعدی خود آماده س��ازید. در این رابطه این امر که پیش نمایش شما 
به صورت یک ویدئوی کامال حرفه ای و جذاب باش��د، بدون ش��ک 
در این رابطه بیش ترین تاثیر را به همراه خواهد داش��ت.  در نهایت 
توجه داش��ته باشید که ویدئوی شما نباید بیش از یک دقیقه باشد 
و در آن تنه��ا نمای��ش ظاهر محصول و یا معرف��ی اجمالی امکانات 
کلی آن، کامال کافی خواهد بود. در مقاله گذشته به بررسی ۹ مورد 
نخست از 21 راهکار موجود برای افزایش شانس فروش محصول در 
اینس��تاگرام، پرداختیم. در این مقاله و در ادامه بحث باقی موارد را 

مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد.
10-از قابلیت تبلیغاتی اینستاگرام استفاده کنید 

اخیرا اینستاگرام با توجه به حضور برندهای متعدد در این شبکه، 
قابلیت تجاری را به آن اضافه کرده اس��ت که امکانات فوق العاده  ای 
را در اختیار ش��رکت ها قرار می دهد. به همین خاطر بدون استفاده 
از این قابلیت کاربردی، فعالیت تجاری ش��ما اقدامی کامال دشوار و 
غیرهوشمندانه خواهد بود.  در این رابطه ضروری است تا نسبت به 
این بخش کامال کاربردی، به آگاهی کافی دست پیدا کرده و اصول 
 Marquee و قواع��د آن را یاد بگیرید. برای مثال از طریق قابلیت
شما می توانید در کم ترین زمان ممکن پست مورد نظر خود را برای 
افراد بس��یاری ارسال کرده و با این طریق آنها را از وجود خود آگاه 
س��ازید. از دیگر روش های بس��یار مهم در ای��ن رابطه، هدف گذاری 
مجدد محس��وب می ش��ود. این امر به این معنا اس��ت که شما باید 
مش��تریان بالقوه خ��ود را برای بازدید چندین ب��اره از صفحه خود، 
تحری��ک کنید. در نهایت این امر که بدانی��د چه افرادی بیش ترین 
میزان مراجعه را به صفحه شما دارند، کمک می کند تا اولویت بندی 
تبلیغات��ی خوبی را ایجاد کنید. درواقع ف��ردی که به صورت روزانه 
مطالب ش��ما را مورد بازبینی قرار می دهد، در مقایسه با سایرین از 

آمادگی خرید به مراتب باالتری برخوردار خواهند بود.
ادامه دارد ...
wishpond: منبع

اول: استراتژی مهاجم یا هجوم کاذب
یک نقیصه اس��تراتژی دژ که در بخش پنجم این سلس��له یادداش��ت 
بررس��ی ش��د این است که احتمال دارد یک ش��رکت پیرو و چالشگر و 
رقابت جو تصمیم بگیرد دژ و استحکامات شرکت پیشگام را دور بزند و 
آنجایی را که شرکت پیشگام حضور کمرنگی دارد اشغال کند و به قلمرو 
خود بیفزاید. این اقدام می تواند مبین تهدید خاصی باش��د به خصوص 
وقتی که بازار به چند بخش بزرگ با نیازها و ترجیحات مختلف تقسیم 
می ش��ود و محصول فعلی شرکت پیشگام، نیازهای یک یا چند تا از آن 
بخش ها را برآورده نمی س��ازد. رقیبی که منابع و شایس��تگی های کافی 
در اختی��ار دارد، می تواند محصولی ممتاز ب��ه بازار عرضه کند که مورد 
توجه و پسند آن بخشی از بازار باشد که شرکت پیشگام در آنجا ضعیف 
است و به این ترتیب سهم قابل توجهی از کل بازار را از آن خود کند.

برای دفاع در برابر چنین حمله ای، که مستقیما متوجه نقاط ضعف 
محصول فعلی ش��رکت است، یک شرکت پیش��گام می تواند یک نام 
تجاری دومی)یک مهاجم کاذب یا یک نام تجاری موثر( با بازار عرضه 
کند تا مس��تقیما با محصول ش��رکت چالش��گر رقابت کند. این کار 
ممکن است مس��تلزم طاق زدن شرکت پیشگام باشد، یعنی شرکت 
پیش��گام به جای عرض��ه محصولی با قیمت پایین ت��ر تصمیم بگیرد 
آن را ب��ا کیفیتی برتر اما با قیمتی باالتر و به بخش متش��خص بازار 
عرضه کند. به عنوان مثال ش��رکت تویوتا ب��ا این منطق و به همین 
دلیل اقدام به تولید عرضه خودروی لوکس خود به نام لکسوس کرد. 
معم��وال محصولی که به عنوان مهاجم کاذب عمل می کند، محصولی 
اس��ت با کیفیت پایین تر که با هدف جلب و جذب بخش حساس به 
قیمت بازار طراحی ش��ده اس��ت و شرکت پیش��گام با تولید و عرضه 
ای��ن محصول قص��د دارد تا از محصول و نام تج��اری اصلی خود در 
برابر رقابت مس��تقیم رقبا بر س��ر قیمت حفاظت و پش��تیبانی کند. 
به عنوان مثال، محصول با نام تجاری جک گرس��نه یا هانگری جک 
شرکت پیلسبری، س��هم عمده ای از بازار خمیر بیسکویت منجمد را 
در اختی��ار دارد، اما تعداد زیادی از مصرف کنن��دگان حاضرند برای 
خرید بیسکویتی با قیمت پایین تر پول بپردازند، لذا شرکت پیلسبری 

به جای تس��لیم بخش مشتریان حساس به قیمت به رقبا، یا کاهش 
قیمت های محصول جک گرس��نه خود و کاهش حاش��یه س��ود این 
محصول برای جلب مش��تریان فوق، محصولی با نام بلرد- یعنی یک 
محصول مهاجم کاذب کم قیمت- را روانه بازارها کرد. یک استراتژی 
هجوم کاذب همواره همراه یک اس��تراتژی دفاع از موقعیت استفاده 
می شود. ش��رکت پیش��گام هم زمان نام تجاری اصلی خود را تقویت 
می کن��د و یک محص��ول دوم )مهاج��م کاذب( نیز ب��رای رقابت در 
بخش هایی که نام تجاری اصلی آس��یب پذیر است معرفی می کند. به 
بیان دیگر، یک اس��تراتژی هجوم کاذب تنها زمانی مناسب است که 
ش��رکت منابع کافی برای تولی��د و معرفی و حمایت همه جانبه از دو 
یا چند محصول داش��ته باش��د، اما اگر از یک محصول دوم یا مهاجم 
کاذب آنقدر کم حمایت شود که یک رقیب بتواند به راحتی اثر آن را 

خنثی کند، آنگاه این استراتژی ارزش چندانی ندارد.
دوم: استراتژی مقابله

در تشریح اس��تراتژی مقابله مایلم موضوع را با یک مثال شروع کنم: 
فرض کنید که یک رقیب تصمیم می گیرد به ش��رکت پیش��گام حمله 
کند و مستقیما با او رقابت کند و تالش می کند تا مشتریان بازار هدف 
اصلی ش��رکت پیشگام را برباید. اگر شرکت پیشگام از جایگاه مستحکم 
و قوی برخوردار باش��د و مشتریان محصوالت آن را به محصوالت دیگر 
ش��رکت ها ترجیح دهند و نس��بت به نام تجاری اش وفادار باش��د، آنگاه 
می تواند با خیال راحت یکجا بنشیند و منتظر باشد تا رقیب چالشگرش 
شکست بخورد، اما در بسیاری موارد، نام تجاری شرکت پیشگام به قدر 
کافی قوی نیست تا در برابر حمله مستقیم یک رقیب شایسته و پولدار 
مقابله کند. مثال، حتی ش��رکت پرقدرتی چون آی بی ام طی دهه 80، 
20درصد س��هم خود را در بازار کامپیوترهای ش��خصی از دس��ت داد و 
به رقبایی چون ش��رکت کمپک واگذار کرد، زیرا کامپیوترهای س��اخت 
کمپک اگرچه هم قیم��ت کامپیوترهای آی بی ام بودند، اما ویژگی های 
ظاه��ری و قابلیت ه��ای عملکردی آنها بهتر بود. برخ��ی دیگر از رقبای 
آی بی ام نیز کامپیوترهای بس��یار ارزان تری ب��ه بازار عرضه می کردند. 
بعدها، سهم بازار آی بی ام باز هم کاهش یافت، زیرا شرکت هایی چون 
دل و گی��ت وی از سیس��تم های توزیع مس��تقیم و س��فارش اینترنتی 
اس��تفاده کردند که هم راحت تر بود و هم موثرت��ر، ضمن اینکه قیمت 
محصوالت این ش��رکت ها پایین تر بود. در چنین مواقعی، ممکن اس��ت 

ش��رکت پیش��گام چاره ای جز مقابله با تهدید مستقیم رقیب را نداشته 
باشد. اگر آگاهی و اطالعات شرکت پیشگام درباره بازار و شرایط رقابت 
خوب باش��د، ممکن است تصمیم بگیرد فعاالنه عمل کند و قبل از بروز 
یک چالش رقابتی پیش بینی ش��ده، طرح بازاریابی خود را تغییر بدهد، 
اما یک اس��تراتژی مقابله، عموما استراتژی ای است واکنشی و منفعالنه. 
شرکت پیشگام تصمیم می گیرد تا ویژگی ها و قابلیت های جلب کننده و 
جذاب محصول خود را – از طریق بهبود در محصول، افزایش تالش های 
پیش��بردی یا کاهش قیمت ه��ا- و تنها پس از اینکه موفقیت ش��رکت 
چالشگر مشخص ش��د، به سطح ویژگی ها و قابلیت های محصول رقیب 
چالش��گر یا بیش��تر از آن برس��اند، اما صرف بهبود ویژگی ها یا کاهش 
قیمت ها به اندازه اقدامات مش��ابه شرکت چالشگر کاری جز تقویت یک 
مزیت رقابتی پایدار برای شرکت پیشگام نمی کند و استراتژی مقابله ای 
که مبتنی بر کاهش قیمت هاست یک مشکل دیگر برای شرکت پیشگام 
ایجاد می کند، مش��کل کم شدن حاشیه س��ود همه رقبا، اگر قیمت های 
کاهش داده ش��ده موجب افزایش فروش نش��ود و اگر هزینه های تولید 
شرکت پیشگام همراه با آن افزایش در فروش کاهش نیابد، آنگاه شرکت 
پیش گام بهتر است با افزایش حجم عملیات تبلیغی و پیشبردی خود و 
بهبود در محصول و با تالش برای حفظ حاش��یه سود خود به تهدیدات 
ناش��ی از جنگ رقبا بر سر قیمت پاسخ بدهد. شواهد نیز نشان می دهد 
که در بازارهای محصول برخوردار از نرخ های خرید مکرر باال یا برخوردار 
از فرآیندهای پراکنده نش��ر و پذیرش محصول جدید، ش��رکت پیشگام 
بهتر است تا در اولین قدم از یک سیاست قیمت گذاری به قصد نفوذ در 
بازار پیروی کند. این کار موجب تقویت جایگاه ش��رکت از حیث س��هم 
بازاری که دارد می ش��ود و می تواند از ورود رقبای با محصوالت مش��ابه 
ارزان قیمت جلوگیری کند. ش��رکت پیش��گام با ایج��اد و تقویت مزیت 
رقابتی آس��یب دیده و کاهش یافته ناشی از حمالت مستقیم چالشگران 
می تواند از بروز مشکالت موجود در استراتژی مقابله، جلوگیری کند. اما 
این کار معموال مس��تلزم سرمایه گذاری های بیشتر در )1( فعالیت هایی 
اس��ت که به منظور بهبود در فرآیند تولی��د و با هدف کاهش هزینه ای 
واح��د صورت می گیرند، در )2( فعالیت هایی اس��ت که به منظور بهبود 
در کیفیت یا خدمات مش��تری صورت می گیرید، یا حتی در)3( ایجاد و 
توس��عه نسل جدیدی از محصوالت بهبودیافته جهت ارائه ارزش بیشتر 

به مشتریان. 

ایستگاهبازاریابی استراتژی های بازاریابی برای مرحله رشد بازار)6( 

استراتژی مهاجم، هجوم کاذب و مقابله
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درس هایی که در دوره های آموزشی 
کسب وکار نمی آموزید)3(

در مطالب پیش��ین به 11درس��ی که در دوره های آموزشی 
کس��ب وکار نمی آموزی��م اش��اره کردیم و حال ب��ه ادامه آنها 

می پردازیم.
12. هوش هیجانی به اندازه  IQ اهمیت دارد

ه��وش هیجانی )که ب��ه بهره  هیجانی ی��ا EQ هم معروف 
است( در فهرست ده گانه  انجمن اقتصاد جهانی از 10 مهارت 
برت��ر موردنیاز کارمن��دان، رتبه  6را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت.EQ به توانایی اش��خاص برای ادراک، فهم و مدیریت 
احساس��ات و هیجانات گفته می ش��ود. اهمیت این هوش در 

دنیای کسب وکار، از هوش آموزشی هم بیشتر است.
13. چگونه تواضع خود را حفظ کنید

تواضع باعث می ش��ود حتی با رسیدن به اهداف بیشتر، باز 
هم پاهای خود را روی زمین احساس کنید. تواضع به معنای 
دس��ت کم گرفتن خود نیست؛ بلکه به معنای تمرکز بیشتر بر 
دیگران است. با این کار می توانید از خطاهای خود آگاه شوید. 
اگر متواضع باش��ید، می توانید بر نیازهای مش��تریان متمرکز 

شوید و بازخورد و انتقاد آنها را بشنوید.
14. باید مشکالت را در طول کار حل کنید

هیچ ش��کی نیست که مدل های کس��ب وکار اهمیت زیادی 
دارند، اما گاهی باید این مدل ها را بهبود دهید و اصالح کنید. 
گاهی اوقات با یک خطا یا مش��کل ناخواسته روبه رو می شوید 
یا فرصتی تکرارنش��دنی را به دست می آورید. باید همه چیز را 
در طول کار محاس��به کنید. به همین دلیل واکنش به موقع و 

بهینه همیشه برای کارآفرینان ضروری است.
15. چگونه خالق باشید

دس��تیابی به ایده های اصیل و جدید و یافتن راه هایی برای 
نوآوری در رس��یدن به مزیت رقابتی، به ش��ما کمک می کند، 
اما خالقیت اغلب اوقات به معنای فرآیند کش��ف و ش��ناخت 
خود اس��ت. برای دستیابی به ایده های خالقانه، نیاز به تمرین 
و س��ماجت دارید. کارآفرینان باید ب��ا ذهنی کنجکاو و باز به 

بررسی محیط پیرامون خود بپردازند.
16. اهمیت پذیرش ریسک

یک متخصص MBA نمی تواند پذیرش ریسک و مسئولیت 
را ب��ه ش��ما آموزش دهد. ارزش قائل ش��دن ب��رای فرصت و 
خطرهای بالقوه، اغلب اوقات به خود فرد وابس��ته است و یک 
تصمیم شخصی است. بسیاری از معیارهای موردنیاز شما در 
 MBA  مدارس کس��ب وکار آموزش داده نمی شوند. در دوره

قطعا نمی توانید نکات مربوط به قبول ریسک را بیاموزید.
17. نمی توانید از سیاست های اداری اجتناب کنید

ه��ر چقدر ه��م از سیاس��ت ها و امور اداری متنفر باش��ید، 
بای��د به امور داخلی محیط کس��ب وکار خود هم توجه کنید. 
سیاس��ت های دفتری همیشه بخشی از کس��ب وکار هستند. 
دانستن روش معامله با افراد الزامی است. آگاهی از نحوه  رفتار 
و برق��راری ارتباط با افراد دیگر به ش��ما در افزایش جذابیت 

شغلی و حل مشکالت و چالش ها کمک می کند.
18. چگونه از رقبای بزرگ تر خود سبقت بگیرید

ب��رای برد لزوما نباید در زمینه  ش��غلی خ��ود بهترین و در 
اصطالح غول باشید. تأسیس یک کسب وکار کوچک و چابک 
ه��م مزایای خ��ود را دارد. ول��ی دیدن نقاط ق��وت و مزایای 
کسب وکار برای سبقت از رقبا به خود کارآفرین وابسته است. 
به دنبال راه هایی بروید که رقبای بزرگ تر تابه حال طی نکرده 

باشند.
19. روش حل اختالف ها

در دنی��ای کس��ب وکار ه��م مانن��د زندگ��ی، اختالف ه��ا 
اجتناب ناپذیر هس��تند. باید س��عی کنید با این حقیقت کنار 
آم��ده و آن را حل کنید. هیچ طرح یا برنامه  آموزش��ی روش 
بخش��یدن دیگران، به دست آوردن دل آن ها و حل اختالف را 
آم��وزش نمی دهد اما توانایی این کارها ب��رای هدایت دنیای 

کسب وکار ضروری است.
20. چه زمانی به غرایز خود اعتماد کنید

کارآفرینان موفق مانند استیو جابز، وارن بافت و بیل گیتس 
بیش��تر برای نیت و هدف خود ارزش قائل هس��تند تا نصایح 
دیگران ی��ا حتی بازخورد مش��تری. غری��زه،  نتیجه  پردازش 
داده های اطراف ش��ما است. ش��اید نتوانید توضیح دهید چرا 
موضوعی را می دانید؛ ام��ا فقط آن را حس می کنید. البته به 
این معنا نیس��ت که گفته های دیگران را نادیده بگیرید، بلکه 

گاهی نیاز دارید صرفا به توانایی های خود اعتماد کنید.
21. چگونه هدف گذاری کنید

اغلب اوقات در دنیای کس��ب وکار می دانید چه می خواهید، 
ام��ا هیچ ایده ای در مورد رس��یدن به آن ه��دف ندارید. یک 
مدل کسب وکار و یک تعریف از مأموریت دارید اما نمی توانید 
اه��داف خ��ود را پیدا و درک کنید. هدف گ��ذاری برای حفظ 
پاسخگویی و مسئولیت پذیری و اطمینان از هماهنگی اعضای 

تیم ضروری است.
22. دستیابی به ایده  نوآورانه

تم��ام کارآفرینان رویای تغییر و تحول کار خود را دارند اما 
تعداد کمی از آن ها می توانند به این هدف برس��ند. این تعداد 
کم ایده های نوآورانه ارائه می دهند و به این صورت کسب وکار 

خود را متحول می کنند. 
مدارس کس��ب وکار نوآوری و پیش��رفت را ب��ا تعریف یک 
راه حل برای مس��ئله و س��پس یافتن راهی برای اضافه کردن 
ارزش به تجربه  مشتری آموزش می دهند. به نظر ساده می رسد 
اما یافتن راهی برای رسیدن به نوآوری و تحول وضعیت فعلی 

هرگز کار ساده ای نیست.
23. نیاز به نماینده دارید

ش��ما نمی توانید تمام جزییات کس��ب وکار خ��ود را کنترل 
کنید. برای رسیدن به موفقیت در طوالنی مدت، نیاز به کمک 
دارید. در این ش��رایط است که به نماینده و برون سپاری نیاز 
دارید تا بتوانید مقداری از س��نگینی کارهای خود بکاهید. در 

ضمن باید در زمان مناسب از دیگران کمک بگیرید.
ادامه دارد ...
 ENTREPRENEUR/zoomit: منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

چرا برخی از افراد، از اعتمادبه نفس کاذب سود می برند و برخی دیگر 
بابت آن هزینه می دهند؟ اس��تادان سه دانش��گاه مطرح جهان، به این 

سؤال پاسخ می دهند.
فکر می کنی��د زندگی افرادی که از اعتمادبه نف��س بیش ازحد باالیی 
برخوردارن��د، چگون��ه پیش می رود؟ آی��ا آن ها عموماً پ��اداش و ترفیع 
می گیرند و مورد احترام س��ایرین هستند؟ یا اینکه ما نمی توانیم به این 
افراد اعتم��اد کنیم و از همکاری با آن ها اجتن��اب می کنیم؟ تحقیقات 
اس��تادان دانشگاه های نوتردام و نیویورک و یوتا نشان می دهد که پاسخ 

این سؤال، احتماالً به نحوه  ابراز اعتمادبه نفس این افراد بستگی دارد.
یکی از راه های ابراز اعتمادبه نفس، جمالتی است که به صورت شفاهی 
بیان می ش��وند. زمانی که ما چی��زی را قضاوت می کنیم، اطمینان خود 
را از پیش بینی های احتمالی، با عبارات و ارقام خاصی نش��ان می دهیم 
)مثاًل من ۹0درصد مطمئن هس��تم(، یا عملکرد خودمان را نس��بت به 
دیگران می سنجیم )من در زمره  10درصد افراد برتر قرار دارم(. بسیاری 
از تحقیقاتی ک��ه در مورد اعتمادبه نفس بیش ازح��د صورت می گیرند، 
به ابراز ش��فاهی اطمین��ان افراد می نگرند. زیرا ای��ن عبارات را می توان 

به وضوح با کارایی یا خروجی های واقعی افراد مقایسه کرد.
اما عبارات ش��فاهی، تنه��ا راه ابراز اعتمادبه نفس نیس��تند. اغلب مردم، 
اطمینانی را که به ش��خص خود دارند، از راه ه��ای غیرکالمی، مانند زبان 
بدن و تن صدا نیز نش��ان می دهند. به عن��وان  مثال، افراد با اعتمادبه نفس، 
متمایلند رفتار مس��لطی داش��ته باش��ند؛ آن ها بلند، غرا و سریع صحبت 
می کنند و معموالً مکالمات را با بیان عقیده  ش��خصی خود آغاز می کنند. 
به عالوه، سر خود را برای تأکید گفته های شان تکان می دهند و به طورکلی، 
حضور وسیع تری در اتاق دارند. آن ها قدرتمند و متفاوت با سایرین به نظر 
می رسند. بااین حال این روش های ابراز غیرشفاهی اعتمادبه نفس، همیشه 
به درس��تی درک نمی شود؛ زیرا مسائلی مانند فرهنگ و مضمون می توانند 

رفتار انسان ها را تحت مفاهیم مختلفی تعبیر کنند.
ه��ر دو کانال ارتباط��ی اعتمادبه نفس )کالم��ی و غیرکالمی(، تا حد 
بس��یار زیادی در جلب توجه مثبت مردم و نف��وذ در آن ها تأثیرگذارند. 
طب��ق یک فرضیه )پیش فرض فرضیه کالیبراس��یون(، م��ا عموماً تصور 
می کنیم که مردم، از سطح اعتمادبه نفس خود آگاهی دارند. همچنین، 
ف��رض را بر این می گذاریم که آن ها، اعتمادبه نفس خود را صادقانه ابراز 
می کنند )این موضوع، یکی از س��وگیری های متداول نسبت به واقعیت 
اس��ت(؛ مگر اینکه برخی ش��رایط خاص، خالف این موضوع را نش��ان 
دهد. به همین علت وقتی  که با اعتمادبه نفس دیگران روبه رو می شویم، 

متمایلیم که آن را قانع کننده و قابل توجیه بدانیم.
ام��ا گاهی اوقات، ما اطالع��ات دیگری به دس��ت می آوریم که حاکی 
از اعتمادبه نف��س بیش ازح��د ب��اال و غیرواقعی فرد مخاطب اس��ت. در 
ای��ن ش��رایط، ما پیش ف��رض اولیه خ��ود را تغییر می دهی��م و دومین 
فرض ی��ا گمان خود را باور می کنیم: ش��اید ف��رد مخاطب، بیش ازحد 
مطمئن صحبت کرده یا زبان بدن او اطمینانی را نش��ان داده اس��ت که 
واقعیت ندارد. در این ش��رایط، نتای��ج تحقیقاتی که در مورد پیامدهای 

اعتمادبه نفس کاذب صورت گرفته اند، کمی پیچیده تر می شوند.
به گزارش از چند تحقی��ق، زمانی که اعتمادبه نفس بیش ازحد در طول 
یک فعالیت گروهی دیده می شود، به شهرت و اعتبار فرد لطمه ای نمی زند. 
بیایید این نتیجه را به صورت ساده تری توضیح بدهیم: فرض کنیم شخصی 
مدعی اس��ت که عملکرد فوق العاده خوبی دارد، اما بعداً در عمل مشخص 
می ش��ود که به همان اندازه عالی نیست. در این صورت موقعیت اجتماعی 
او در گروه، نس��بت به فردی که مطابق با اس��تانداردها عمل کرده، آسیب 
چندانی نمی بیند. به همین علت محققان می گویند: »مزایای اعتمادبه نفس 

بیش ازحد، به هر قیمتی، از هزینه های آن بیشتر است.«
ام��ا تحقیق��ات دیگ��ری، با اس��تناد به تصاوی��ر و ویدئوه��ای مردم، 
نش��ان می دهند که ش��اهدان عینی و متقاضیان ش��غلی که به صراحت 
اعتمادبه نفس بس��یار باالی��ی را ابراز می کنند، پ��س  از اینکه اطالعات 
بیشتر، خالف گفته های آن ها را ثابت می کند، اعتبار خود را به شدت از 
دست می دهند. به نظر می رسد که این افراد با ابراز فروتنی، اعتبار خود 

را تا حد بیشتری حفظ می کنند.
در یک س��ری از مطالعات که اخیراً در ژورنال روانشناس��ی شخصیتی 
Journal of Personality and Social Psycho - )  اجتماعی 
ogy( منتشر ش��ده، الیزابت تنی استادیار دانش��کده  مدیریت دانشگاه 
یوتا، ناتان میکل محقق دانشگاه نوتردام و دیوید هانساکر دکتر و محقق 
دانش��گاه نیویورک، به بررس��ی علت نتایج متناقض تحقیقات پیش��ین 
پرداختن��د. در تحقیقات جدید، محققان به یک الگوی جالب پی بردند؛ 
تحقیقاتی که در گذش��ته در مورد نتایج رفتار فردی در میان یک گروه 
صورت گرفته بود، عمدتاً حاکی از ابراز اعتمادبه نفس غیرکالمی بوده اند. 
در حال��ی  که مطالعاتی که روی تصاویر و فیلم ها متمرکز ش��ده بودند، 
حاکی از بیان مس��تقیم و گفتاری اعتمادبه نفس بودند. به همین علت، 
محقق��ان موضوع دیگ��ری را مورد آزمایش قرار دادند: آیا ش��یوه  اظهار 

اعتمادبه نفس، روی عواقب آن تأثیر می گذارد؟
در اولین مرحله از تحقیقات، استادان دانشگاه از 444 شرکت کننده  آنالین 
درخواست کردند که بین دو نامزد احتمالی برای همکاری در یک وظیفه، 
یک��ی را انتخاب کنند؛ یکی از نامزدها، ف��ردی مطمئن و با اعتمادبه نفس 
و نفر دوم، ش��خصی محتاط بود. درصد باالیی از ش��رکت کنندگان، فردی 
را برای همکاری انتخاب کردند که به عملکرد خود اطمینان داش��ت. این 
نتایج، صرف نظر از این بود که نامزد مربوطه، اعتمادبه نفس خود را به صورت 
ش��فاهی و واضح بیان کند یا ش��رکت کنندگان از طریق فیلم و تصاویر به 
اطمینان خاط��ر باالی او پی ببرند. پس  از این انتخاب، ش��رکت کنندگان 
اطالعات مفیدی را دریافت کردند که به آن ها کمک می کرد اعتمادبه نفس 
بیش ازحد متقاضی را تشخیص بدهند. این اطالعات ثابت می کرد که تمام 

نامزدها، از عملکرد متوسطی برخوردارند.
در این مرحله، یعنی پس از آش��کار ش��دن عملکرد واقعی متقاضی، 
نتایج به طرز محسوس��ی تغییر کرد. اگر نام��زد منتخب، اعتمادبه نفس 
خ��ود را به طور ش��فاهی و از طریق کالم ابراز کرده ب��ود، اعتبار خود را 
به ش��دت از دست می داد و ش��رکت کنندگان کمتری خواهان همکاری 
با او بودند. درواقع ش��رکت کنندگان ترجی��ح می دادند با نامزد محتاط 
هم��کاری کنند. از طرف دیگر، اگر نامزد منتخ��ب، اعتمادبه نفس خود 
را به طور غیرمس��تقیم نش��ان داده بود، مزیت و اعتبار خود را از دست 

نمی داد و همچنان، موردعالقه  شرکت کنندگان بود.
محقق��ان این آزمایش را با نامزده��ای زن و مرد، با دو نوع مختلف از 
وظای��ف )یک آزمون عاطفی IQ و حدس زدن س��ن غریبه ها بر مبنای 
عکس آن ها( تکرار کردند. نتایج مطالعات، الگوهای قبل را تایید می کرد. 
در ابت��دای کار، نامزدها همیش��ه از اعتمادبه نفس باال س��ود می بردند، 
اما اگ��ر عملکرد آن ها مطابق ب��ا انتظارات مردم نب��ود، کانال ارتباطی 
)گفتاری/رفت��اری( یک عامل مه��م و تعیین کننده درخصوص س��طح 

مطلوبیت نامزدها به شمار می رفت.
اس��تادان دانش��گاه در مطالعات بعدی خود، این تس��ت ها را با 256 
دانش��جوی دوره  کارشناس��ی تکرار کردند. به برخی از این دانشجویان، 
اجازه داده ش��د که با نامزدها مالقات کنند، از آن ها سؤاالتی را بپرسند 
و رفتار غیرکالمی آن ها را مشاهده کنند. گروه دوم از دانشجویان، فقط 
شرایط رفتاری نامزدها را )با همان عبارات مطالعات اول( شنیدند. حاال 

محققان شاهد نتایج قوی تری بودند.
چرا کانال ارتباطی، چنین نقش مهمی در معتبر یا نامعتبر دانس��تن 
اعتمادبه نف��س کاذب ایف��ا می کن��د؟ یک��ی از ویژگی ه��ای رفتارهای 
غیرکالمی این اس��ت که آن ها مثل عبارات شفاهی و گفتاری، به وضوح 
به یک ادعای خاص و دروغین داللت نمی کنند. محققان می خواس��تند 

تأثیر این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهند.
مطالعات بعدی با حضور 462 ش��رکت کننده  آنالین برگزار شد. درست 
مانند اولین مجموعه  تحقیقات، بازهم از ش��رکت کنندگان خواسته شد که 
بین دو نامزد همکاری، یکی را انتخاب کنند. پس  از آنکه مش��خص ش��د 
کیفیت عملکرد نامزدها، پایین تر از سطح ادعای آن ها است، محققان برای 
شرکت کنندگان توضیح دادند که نامزدها اعتمادبه نفس کاذب درخصوص 
توانایی ه��ا و قابلیت های خود را کامالً انکار می کنند. نتایج نش��ان می داد 
ک��ه انکار اعتمادبه نفس کاذب رفتاری، بی��ش از انکار اعتمادبه نفس کاذب 
گفتاری، پذیرفته می شود. این نتایج، نکته  مهمی را ثابت می کرد: افرادی که 
اعتمادبه نفس باالی خود را به صورت رفتاری نش��ان داده بودند، در صورت 
انکار این مسئله، مزیت بسیار باالیی نسبت به سایر افراد ِ با اعتمادبه نفس 
گفتاری به دست می آوردند؛ یا به عبارت دیگر، انکارپذیری ماجرا، یک مزیت 
مهم برای افرادی محس��وب می ش��د ک��ه اعتمادبه نف��س کاذب خود را از 

کانال های رفتاری ابراز می کردند.
محققان در مطالعات بعدی نیز ش��واهدی یافتن��د که حاکی از اهمیت 
کانال ارتباطی و قانع کنن��ده بودن انکار بودند. آن ها در مطالعات جدید، از 
پارادایم قاضی – مش��اور استفاده کردند. 302 دانشجوی دوره  کارشناسی 
رشته  مدیریت و کسب وکار، باید به عنوان مدیرانی عمل می کردند که وظیفه  
ارزیابی مشاوران را به عهده داشتند. این مشاوران، اطمینان و اعتمادبه نفس 
یا محتاط بودن خود را در یک ویدئوی ضبط شده، اظهار کرده بودند. ادعای 
آن ها، در سطوح مختلفی بیان  شده بود؛ به نحوی  که اگر بعدها ادعای خود را 
منکر می شدند، باورپذیری انکار آن ها در درجات مختلفی رده بندی می شد. 
به عنوان مثال، در یکی از ش��رایط موردبحث، مشاوران اعتمادبه نفس باال یا 
پایین خود را از طریق یک ویدئوی بدون صدا نش��ان می دادند، که به نوعی 
رفتار غیرکالمی آن ها محسوب می شد )به عنوان مثال سر تکان دادن برای 

تائید مسئله و نظیر آن(.
این مطالع��ات، نتایج تحقیقات قبلی را تکمیل ک��رد. اعتمادبه نفس، 
تا زمانی که قصور یا نادرس��تی ادعای فرد ثابت نش��ده بود، یک ویژگی 
شخصیتی سودمند و پرمنفعت بود، اما اگر این قصور یا نادرستی آشکار 
می ش��د، مش��اورانی که از اعتمادبه نفس بس��یار باال و کاذب برخوردار 
بودن��د؛ هزینه  زیادی متحمل می ش��دند، اما اف��رادی که اعتمادبه نفس 
خود را از راه های غیرکالمی ابراز کرده بودند )که تا حد بیشتری قابلیت 

انکار داشت(، کلیه  سود و مزایای اولیه را از دست نمی دادند.
چ��را برخی از م��ردم، به خاطر اعتمادبه نف��س بیش ازحد خود هزینه 
می دهند و برخی دیگر نه؟ مطالعات باال، یکی از دالیل این امر را اثبات 
می کند. به یاد داش��ته باش��ید که وقتی مردم، اعتمادبه نفس بیش ازحد 
باالی خود را در م��ورد دانش و توانایی های فردی، به صورت غیرکالمی 
بیان می کنند، پاس��خگو نگه داش��تن آن ها، کار سخت تری است. بسیار 
مهم اس��ت که نشانه های رفتاری آن ها را تش��خیص بدهیم، نظیر بلند 
حرف زدن یا باال و عقب نگه داش��تن س��ر، یا تالش برای مس��لط شدن 
ب��ر مکالم��ات. به این ترتی��ب می توانیم از نف��وذ و تأثیر اف��رادی که از 
اعتمادبه نف��س کاذب برخوردارند، اجتناب کنی��م. به عالوه می توانیم با 
پرسیدن س��ؤاالت خاص، اعتمادبه نفس همکاران مان را ارزیابی کرده و 

صحت ادعای آن ها را در طول زمان بسنجیم.
HBR/zoomit: منبع

اعتماد به نفس بیش از حد چه زمانی سودمند و چه زمانی مضر است؟
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند-  آیت اهلل شیخ عبدالکریم فرحانی نماینده 
محترم مردم شریف خوزستان در مجلس خبرگان رهبری از نیروگاه 
رامین بازدید و از نزدیک با فرآیند تولید انرژی برق در این نیروگاه آشنا 
شد. در این بازدید مهندس ناصر محمدی مدیر عامل نیروگاه رامین 
گزارش��ی از اقدامات وفعالیت های شبانه روزی کارکنان در راستای 
تولید پایدار انرژی برق  وهمچنین گذرموفقیت آمیز این مجموعه مهم 
تولیدی در تابس��تان ۹7وبرنامه ریزی مدون وکوشش جمعی جهت 
ارتقای آمادگی واحده��ای  در تامین برق پایدار ماههای گرم پیش 
رو  را برای وی  تشریح کرد. در ادامه مدیر عامل نیروگاه افزود:نیروگاه 
رامین در کنار تحقق رسالت حقیقی خویش که همان تولید وتامین 
مطمئن برق وخدمت رسانی به مردم شریف بوده، توجه به موضوعات 
نیروی انسانی وافزایش امنیت روانی کارکنان  ،اهتمام جدی به دانش 

متخصصین درون نیروگاهی وساخت داخل قطعات مورد نیاز  وانجام 
فعالیتهای فرهنگی وگس��ترش تعامالت وارتباط��ات  درون وبرون 

سازمانی همچنین تحقق مسئولیتهای اجتماعی وفرهنگی در منطقه 
واستان را از اهداف جدی مدیریت نیروگاه برشمرد. آیت اهلل فرحانی با 
تحسین  تالش وفعالیت کارکنان نیروگاه رامین گفت؛ حقیقتا زحمات 
وتالش کارکنان نیروگاه رامین در تولید برق  اقدامی ایثار گونه بوده 
وبرای حفظ این روند روبه رشد وهمچنین مرتفع ساختن کمبودها 
ومشکالت نیروگاه از هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود. درادامه ایشان 
ازسایت تولید وهمچنین عملیات تعمیرات اساسی واحد شماره 4 که 
توسط کارکنان متخصص نیروگاه رامین در حال انجام است بازدید 
نمود. اقامه نماز جماعت ظهر وعصروهمچنین ایراد سخنرانی در محل 
نمازخانه وگفتگوی صمیمانه با برخی از کارکنان از دیگر برنامه چند 
ساعته حضور نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری  در 

نیروگاه رامین بود.

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت ش��رکت آب و 
فاضالب استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح شبکه فاضالب در بافت 
تاریخی بوشهر گفت: برای شروع اجرای این طرح در سال ۹7 مبلغ 
4.5 میلیارد تومان مصوب شده که 3.7 میلیارد تومان آن تخصیص 
یافته است.  به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب استان بوشهر : محمد پوریوسفی در نشست جلسه ستاد 
بازآفرینی بافت ناکارآمد استان بوشهر با اشاره به تدوین طرح فاضالب 
در بافت تاریخی بوش��هر اظهار داش��ت: برای توسعه زیرساخت های 
الزم در اجرای طرح فاضالب دربافت تاریخی بوشهر نقشه برداری ها 
و برنامه های الزم تدوین شده است. وی با اشاره به اجرای 35 کیلومتر 
شبکه فاضالب در بافت تاریخی بوشهر تصریح کرد: براساس تدوین 
نقشه های الزم برای اجرای طرح جمع آوری فاضالب در بافت تاریخی 

بوش��هر 2 ایستگاه پمپاژ و 35 کیلومتر شبکه فاضالب طراحی شده 
است. سرپرست شرکت آب و فاضالب بوشهر مبلغ پیمان های اجرای 
طرح فاضالب در بافت تاریخی بوش��هر را 50 میلیارد تومان دانست 

و خاطر نش��ان کرد: اکنون عملیات اجرایی ای��ن طرح در این بافت 
با تملک زمین جهت احداث ایس��تگاههای پمپاژ آغاز ش��ده است. 
پوریوسفی از تصویب 4.5 میلیارد تومان برای اجرای شبکه فاضالب 
در باف��ت تاریخی و قدیم بوش��هر خبرداد و بیان ک��رد: از این اعتبار 
تاکنون 3.7میلیارد تومان تخصیص یافته و عملیات اجرایی آن آغاز 
شده است. وی، با اشاره به اینکه برای اجرای طرح فاضالب در بافت 
تاریخی بوشهر 4500 انشعاب فاضالب نصب می شود تصریح کرد: در 
سفراستانی رئیس جمهور به بوشهر اعتبار برای اجرای طرح فاضالب 
بافت بوشهر مصوب شد که با تخصیص اعتبارات یاد شده این طرح در 
مدت کوتاهی تکمیل و به بهره برداری می رسد. سرپرست شرکت آب 
و فاضالب بوشهر تاکید کرد: اجرای شبکه فاضالب در بافت تاریخی 

بوشهر در اولویت برنامه های این شرکت قرار دارد.

تبریز – ماهان فالح: 40 نفر از همکاران ش��رکت توزیع نیروی 
برق تبریز در امر خدا پسندانه اهدای خون شرکت کردند. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، فرهادزاده کارشناس خونگیری سیار انتقال خون 
آذربایجان شرقی، با اشاره به فواید اهدای خون گفت: اهدای خون عالوه 
بر اینکه یک عمل پسندیده با اجر دنیوی و اخروی محسوب می شود، 
فواید بی نظیری هم برای سالمتی افراد به همراه دارد. وی افزود: اهدای 
خ��ون همه روزه باعث نجات جان میلیون ها نفر در دنیا می ش��ود، با 
وجود تالش های پزشکی برای تولید خون مصنوعی یا سایر روش های 
جایگزین، هنوز خون طبیعی انس��ان تنها راهکار برای حفظ سالمت 
انسان ها و جلوگیری از مرگ در اثر خونریزی، اعمال جراحی، تروما یا 

برخی بیماری های خونی است. وی با اشاره به شاخص اهدای خون در 
ایران گفت: ساالنه بیش از 2 میلیون هموطن خون اهدا می کنند و 

52 درصد اهدا کنندگان، خون دهندگان مستمر هستند. شاخص اهدا 
خون در ایران، 27 درهر هزار نفر است که فاصله کمی تا استاندارد 33 
درهر هزار نفر داریم. وی با تاکید بر سالمت خون های اهدا شده اظهار 
داشت: س��ازمان انتقال خون بر روی تمام خون های اهدایی آزمایش 
هایی را انجام می دهد، از جمله ی این آزمایش��ات بررس��ی ویروس 
HIV، هپاتیت B، تشخیص بیماری سیفلیس، هپاتیت C می باشد. 
الزم به ذکر است اکیپ سیار انتقال خون آذربایجان شرقی همه ساله 
در محل شرکت توزیع نیروی برق تبریز حضور پیدا می کند و همکاران 
با هدف کسب رضای خداوند و کمک به همنوعان و یاری رساندن به 

بیماران در این امر خداپسندانه شرکت می کنند.

کـرج- خبرنگار فرصـت امروز- معاون برنامه ریزی س��ازمان 
جهاد کش��اورزی استان البرز، گفت: اس��تان البرز 14 برابر میانگین 
کشوری تراکم واحد های طیور دارد. مسعود کریمی در مراسم تودیع 
و معارفه مدیرکل دامپزش��کی استان البرز که پیش از ظهر امروز در 
سالن اجتماعات موسس��ه اصالح نهال و بذر کرج برگزار شد، اظهار 
داشت: استان البرز 14 برابر میانگین کشوری تراکم واحد های طیور 
دارد. وی افزود: استان البرز از نظر تولیدات دامی و طیور دارای رتبه 
بوده و سومین استان از نظر تولید مرغ تخم گذار کشور است. معاون 
برنامه ریزی س��ازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه وقتی 
استان دچار یک چالش در زمینه مرغ تخمگذار می شود کشور نیز 
دچار چالش می ش��ود،گفت: استان البرز در مسیر شاهراه مواصالتی 

کش��ور قرار دارد و هر آنچه که تردد دام و طیور کش��ور است از این 
مسیر عبور می کند و قطعا پایداری این وضعیت کار بسیار سنگینی 

است که این وظیفه به خوبی اجرا شد وی با بیان اینکه گاها دام های 
اس��تان های دیگر که آلوده هم هس��تند از این استان عبور می کنند 
که نیازمند مراقبت اس��ت تا خدشه ای به س��رمایه دامی استان وارد 
نشود،گفت: در شرایطی که استان البرز جدیدالتاسیس و کامال از نظر 
زیر ساخت ها ضعیف است،تعداد زیادی واحد صنایع غذایی مرتبط با 
دام و طیور در آن در حال فعالیت هستند و تعداد زیادی از دامپزشکان 
به صورت ش��بانه روزی ایفای وظیفه و از س��المت آحاد جامعه دفاع 
می کنند. کریمی عنوان کرد: استان البرز ویژگی های منحصر به فردی 
دارد و در س��ال گذشته که استان درگیر آنفوالنزا فوق حاد پرندگان 
شد شاهد زحمات شبانه روزی دامپزشکی بودیم و زحمات زیادی برای 

کنترل این بیماری در استان کشیده شد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت آب 
منطقه ای هرمزگان گفت:استان هرمزگان خشک ترین خشکسالی 
ها را در نیم قرن اخیرتجریه می کند.  هوش��نگ مالیی در مراس��م 
افتتاح طرح تامین آب بندرعباس از س��دهای ش��میل ونیان و طرح 
نوس��ازی خط اول آبرس��انی بندرعباس از میناب با اشاره به تشدید 
خشکسالی در دوسال اخیردرهرمزگان افزود: 21ماه هیچ ورودی آبی 
به سدهای شمیل ونیان شهرستان بندرعباس واستقالل میناب نداشته 
ایم و خش��ک ترین سالها را در 50سال اخیر داریم. وی اظهار داشت: 
علی رغم شرایط بحرانی آبی دراستان، اما مدیریت کردیم که کمترین 
آس��یب ها به باغات و حقابه های میناب هم وارد شود. مالیی بااشاره 
به برگزاری جلسات مختلف با مسؤالن کشوری واستانی برای مدیریت 
بحران کم آبی اس��تان، خاطرنشان کرد: با حمایت های مالی سازمان 
برنامه و بودجه استان، توانستیم برنامه ریزی منسجمی را دراین بخش 
داشته باشیم . مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به 
تاکیدات وزیر نیرو درخصوص برنامه ریزی جهت برون رفت ش��هرها 
از چالش آبی تا افق 1400 ؛ تصریح کرد: درهمین راستا برنامه های 

برای احداث آبشیرینکن ها ومهار آب های سطحی درحال اجرا داریم.
وی تاکید کرد: با ابتکار عمل آب منطقه ای هرمزگان، درحاش��یه 
س��دهای شمیل ونیان بدون احداث تصفیه خانه، استحصال آب را از 
چاه ها داش��ته ایم که چاه هایی با دهانه هش��تاد سانتی متر و عمق 
120تا170متر ودبی 60لیتربرثانیه برداشت آب داشته ایم که تجربه و 
الگویی موفق برای سایر مناطق کشورهم به شمارمی رود ومی توان با 

این شیوه بحران کم آبی را مدیریت نمود. مالیی با اشاره به فرسودگی 
خط اول انتقال آب میناب به بندرعباس در دوره چهل ساله اخیر اظهار 
داشت: درفاز نخست هم 17کیلومتر لوله گذاری باقطر1600میلی متر 
انجام ش��د که از هدررفت 150تا200لیتر برثانیه آب جلوگیری می 
شود. وی اظهار امیدواری کرد با حمایت های وزارت نیرو سد سرنی نیز 
بزودی به بهره برداری برسد . مالیی مهارآب های سطحی ده رودخانه 
دراستان را گامی در مدیریت بحران کم آبی خواند. فرماندار بندرعباس 
نیز با اشاره به نگرانی هایی که ابتدای سال درخصوص تنش های آبی 
در استان و بندرعباس وجود داشت؛ اظهار کرد: با مدیریت آب منطقه 
ای استان این تنش وبحران آبی کنترل شد. احمدپویافر افزود: متاسفانه 
در دوس��ال اخیر هیچگونه آبی پشت سدها جمع آوری نشده  و این 
روند وخسکسالی ها باعث بروز مشکالتی برای مردم وکشاورزان شده 
است. وی اظهار داشت: دانش فنی که برای تامین منابع آبی دراستان 
بوجود آمد، تجربه گرانبهایی است وبایستی با استفاده از چنین تجربه 
هایی، تنش های آبی و نگرانی ها رابرطرف نمود واس��تان بایستی از 

منابع تأمین آب پایدار بهره مند شود. 

بازدید آیت اهلل فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبری از نیروگاه رامین اهواز

5 میلیارد تومان برای اجرای طرح شبکه فاضالب بافت تاریخی بوشهر مورد نیاز است

خونگیری در شرکت توزیع نیروی برق تبریز؛

اهدا خون توسط 40 نفر از همکاران برق تبریز

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز:

تراکم واحد های طیور استان البرز 14 برابر میانگین کشوری است

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان:

هرمزگان خشک ترین سال ها را در نیم قرن اخیر دارد

ساری - دهقان - مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضورپرشور 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در سالن همایش مصباح 
مجتمع دانش��گاهی پیامبراعظم)ص( این دانشگاه برگزار شد.  دکتر 
سید عباس موس��وی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این 
مراسم با اشاره به جایگاه رفیع  دانشجو اظهار داشت:  دانشجو  مطالبه 
گر و آرمانخواه است و دغدغه اجتماعی دارد و اگر این خصایص را از 
دانشجو بگیری خنثی خواهد بود. وی با بیان اینکه تفکر نقادی باید 
در جامعه تقویت ش��ود افزود: صالح و رستگاری کشور در این است 
که ح��وزه اخالق را ارتقاء دهی��م و در جامعه فضایی ایجاد کنیم تا 
در مقابل نقد س��الم موضع منفی گرفته نشود. رییس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با اشاره به نبود فضای نقد سالم در کشور گفت: وقتی 
جامعه ای اندیشه نقد را می پذیرد اصول آن را هم را رعایت می کند 

و از تخریب و هوچی گری در آن پرهیز می شود لذا در شرایط کنونی 
نگاه  جامعه  ما به دانشگاه ها است و از همین منظر وظیفه دانشگاه ها 
در ارائه صحیح از مفاهیم و اندیشه نقد و انتقاد بیشتر از سایر نهادها 
است. دکتر موسوی با اشاره به رشد مناسب فعالیت های فرهنگی و 

دانشجویی در دانشگاه  ادامه داد:  دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
ح��وزه های پژوهش ، آموزش ، فناوری های نوین و دانش��جویی در 
سطح کشور سرآمد است و با رشد فزاینده ای که هم در سطح ملی 
و هم در سطح بین المللی  نسبت به سایر دانشگاه هاي علوم پزشکي 
داشته  موفق شد تا با ارتقاء یافتن به تیپ یک در کنار دانشگاه هاي 

بزرگ کشور قرار بگیرد که این باعث افتخار است.
 رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پایان خواستار همدلی 
و همکاری دانش��جویان با مسئولین دانشگاه جهت رفع مکشالت و 
کمبودها ش��د و اظهار امیدواری کرد تا با ارتقاء حوزه های مختلف 
علمی و پژوهشی و تغییر نس��ل دانشگاه ها به سمت دانشگاه های 
خ��الق و تولید کننده ثروت و ارزش ، پیش��رفت نموده و به جامعه 

خدمت کنیم .

برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چشم انداز توزیع برق آینده  در پارک فن آوری ها ی نوین صنعت  توزیع برق  
اصفهان-قاسم اسد- همه ی ما قبض برق را می دهیم این مبلغ در واقع هزینه ی مستقیم سوخت های فسیلی است که از 
جیب می پردازیم. اما این تمام هزینه ای نیست که ما به صورت فردی یا جامعه ای برای سوخت های فسیلی می پردازیم. هزینه 
های دیگری نیز وجود دارد به عنوان هزینه های پنهان سوخت های فسیلی شناخته می شوند. این هزینه اثراتی جدی بر محیط 
زیست و سالمت ما دارد.  فرایند استخراج می تواند باعث آلودگی هوا و آب شود و به جوامع محلی آسیب برساند. درک این اثرات بر 
ارزیابی هزینه های واقعی سوخت های فسیلی و انتخاب ما از انرژی مورد استفاده تاثیر زیادی دارد  و تخریب زیست گاه های بومی 
حیوانات را موجب  می شوندو جوامع ناگزیر باید به سوی تبدیل انرژی های خود و تشویق سیاست ها و شیوه های استفاده از انرژی 
پاک حرکت کنند.  امروزه به واقع در شرکت هایی که خدمات فسیلی از جمله شرکت گاز یا شرکت های تولید برق صورت می گیرد 
و باید به سمت مدیریت انرژی حرکت کنیم  و اکوسیستم و هوای پاک را در برنامه ها و اهداف خود قراردهیم و فرایندهای صحیحی 
را شکل دهیم.  در این راستا شرکت توزیع برق اصفهان با ایجاد پارک فن آوری های نوین صنعت توزیع برق توانسته ساختار مناسبی 
را برای انرژی پاک محقق نماید و در کنار آن به آموزش های کارگاهی شناخت  تاسیسات و تجهیزات مختلف بپردازد .  مهندس 
غالمرضا نوری رییس پارک فن آوری های نوین صنعت  توزیع برق گفت:پارک فن آوری های نوین با  ساختار شبکه توزیع متناسب با 
محیط انجام گرفته است  و این ساختار میکروگریدی در قالب اتوماسیون شبکه فراهم گردیده است   وی تصریح کرد  : پست زمینی 
،پد مانتد ، دفنی  و ترانس هوایی همراه با کارگاههای لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی طراحی و تجهیزات آن آماده نصب است 
و از طرفی نیز محوطه سازی زیبا همراه با چمن مصنوعی منطبق با فضای سبز در این مکان ایجاد و آماده بهره بردای شده است  و 
سوالرهایی که بر روی نمای ساختمان وجود دارد با توان نامی ۹ کیلووات  و   با خروجی به طور متوسط 5 کیلووات تامین کننده  
انرژی سبز کل این مرکز است .  گفتنی است :پارک فن آوری های نوین صنعت  توزیع برق بر روی google map  و نقشه های 

آن الین قابل جستجو و پیگیری می باشد .

با حضور پرشور دانش آموزان دبیرستان فدک خرم آباد؛
زنگ پیشگیري از بیماري ایدز به صدا درآمد

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- زنگ پیشگیري از  بیماري ایدز با حضور پرشور 
دانش آموزان در دبیرستان دخترانه ي فدک خرم آباد به صدا درآمد. در راستا پیشگیري 
و مبارزه با بیماري ایدز ،در مراسمی نمادین به صدا درآمدن زنگ پیشگیري و مبارزه با 
این بیماري مهلک با حضور سرپرست و معاون فني مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد، 
مدیر گروه مبارزه با بیماري هاي واگیر معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي لرستان 
و معاون پرورش��ي آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد برگزار شد. معاون فني مرکز 
بهداشت شهرستان خرم آباد در این مراسم ضمن ارائه ي توضیحاتي در خصوص بیماري ایدز، راه هاي انتقال و راه هاي پیشگیري از 
این بیماري را تشریح کرد. دکتر مصطفي حسنوند گفت: مهم ترین تأثیر این گونه مناسبت ها یادآوري و آگاهي بخشیدن عموم است. 
وي با اشاره به هزینه هاي گزافي که ابتال به بیماري ایدز متوجه مردم و دولت خواهد کرد، عنوان کرد: پیشگیري بهترین راه مقابله 
با این بیماري است. دکتر حسنوند ادامه داد: همه ي ما مي توانیم با رعایت موارد پیشگیري و آموزش آن به خانواده و آشنایان یک 
سفیر سالمت باشیم.  در این مراسم زنگ پیشگیري و مبارزه با بیماري ایدز با شعار �» براي آگاهي از سالمت خود، من هم آزمایش 

اچ آي وي مي دهم« و با حضور مسئولین حاضر در جلسه به صدا درآمد.

بازدید وزیر راه و شهرسازی از راه آهن اینچه برون :
تسریع در تکمیل، تجهیز و بهره برداری از کریدورهای ترانزیتی از 

اولویت های دولت و وزارت راه است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- وزیر راه و شهرس��ازی در سفر خود به استان گلستان بهمراه 
استاندار ، اعضای شورای حمل و نقل ومدیران و مسولین کشوری و استانی در ایستگاه و پایانه راه آهن 
اینچه برون اس��تان گلستان حضور بهم رساندند و جلسه ای در خصوص بندر خشک و موارد حوزه 
حمل و نقل وراه آهن اینچه در محل سالن جلسات ایستگاه مذکور برگزار نمودند.در این جلسه وزیر 
راه و شهرسازی پیرامون سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای موجود حوزه ریلی 
اشاره و عنوان نمود : تسریع در تکمیل، تجهیز و بهره برداری از کریدورهای ترانزیتی از اولویت های دولت و وزارت راه است و تسریع 
در ایجاد زیرساخت ها برای راه آهن و بندر خشک اینچه برون می تواند به بهره برداری افزون تر از این ظرفیت برای توسعه حمل و 
نقل شمال شرق کشور منجر شود و بخش خصوصی نیز موتور محرکه توسعه و تحول در بخش های مختلف از جمله حمل و نقل 
ریلی و جاده ای اس��ت که اس��تفاده از ظرفیت سرمایه گذاری این بخش باید مورد توجه بیشتر مدیران استان ها قرار بگیرد.محمد 
اسالمی ، وزیر راه و شهرسازی گفت: موانع حقوقی برقی کردن راه آهن اینچه برون به گرمسار در حال برطرف شدن است و مراحل 
نهایی آن توسط شرکت روسی در حال طی شدن است.وی درباره بندر خشک اینچه برون افزود: بندر خشک اینچه برون ظرفیت 
خوبی برای توسعه و اشتغال شمال شرق کشور است تا این منطقه را به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل کندکه باید در حوزه زیرساختی 

و سرمایه گذاری بخش خصوصی ورود کند .

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم
خدمت به معلولین و رفع مشکالت آنها یک وظیفه انسانی در راستای 

برابری فرصت هاست
قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت برابری فرصتها 
برای معلولین و جانبازان عزیز نشانه احترام به کرامت انسان هاست که باید از طرف مسئولین 
مورد توجه جدی قرار گیرد حمیدرضا شیخ االسالم مدیرکل آموزش و پرورش قم در گفتگو 
با همکاران خود در آموزش و پرورش استان ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولین گفت باید 
برای خدمت به معلولین از مرحله شعار خارج شد و باورها را به عمل تبدیل نمود.  وی افزود 
همه ما باید به حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت احترام بگذاریم و بدور از دیدگاه های ترحمی در خدمت به آنان تالش کنیم. وی 
در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش استان قم از تمامی ظرفیت های ممکن برای خدمت به این عزیزان به ویژه در مدارس استثنایی 
استفاده کرده است افزود: مناسب سازی محیط های آموزشی و رفع مشکالت تردد آنان در مدارس در حد ممکن از مهمترین اقدامات 
آموزش و پرورش استان بوده است شیخ االسالم تاکید کرد: معلولین همانند دیگر اقشار مردم دارای حق و حقوق قانونی و انسانی می 
باشند و آسیب های جسمانی این عزیزان تنها به علت مادرزادی یا حوادث استانه بوده که ممکن است برای هر یک از ما به وجود 
آید لذا این عزیزان به لحاظ معلولیت هیچ گونه محدودیتی نداشته و حتی برخی از آنان خدمات ماندگاری به جامعه ارائه داده اند. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تعداد دانش آموزان معلول در آموزش و پرورش استان را قریب به سه هزار نفر عنوان کرد که 
از این تعداد 1600 نفر در 28 مدرسه خاص آموزش و پرورش مشغول به تحصیل و مابقی نیز با عنوان دانش آموزان نابینا، کم بینا، 
ناشنوا، کم شنوا، جسمی حرکتی، اوتیسم خفیف در مدارس تلفیقی آموزش و پرورش مشغول به تحصیل می باشند.    شیخ االسالم 
تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری تعداد 157 نفر دانش آموز استثنایی به مجموعه دانش آموزان استثنایی استان اضافه شده است 

که یکی از دالیل آن مهاجرپذیر بودن استان قم است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار:
بزودی به ضریب 1 تخت به ازای هر 1000 نفر خواهیم رسید

شـهریار-غالمرضا جباری -  دکترمحمد هادی ناصح در جمع خبرنگاران از افزایش تعداد تخت های 
بستری بیمارستانی در آینده نزدیک خبر داد. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار با بیان اینکه 
در حال حاضر در سطح شهرستان 458 تخت فعال بیمارستانی به ارائه خدمات درمانی مشغولند گفت: مجوز 
فعالیت 7۹6 تخت برای بیمارستان در حال تکمیل امام خمینی و فاز 2 بیمارستان امام سجاد دریافت کرده 
ایم که با این تعداد ضریب تختهای فعال با سرانه قابل قبولی روبرو خواهدشد. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشت: در حال حاضر یک مرکز عملیات اورژانس با 13 پایگاه 115 که از 17 آمبوالنس عملیاتی 
بهره می برنددر شهرستان وجود دارد، این در حالیست که تعداد پایگاهها باید به 26 عدد برسد که تالش می کنیم هر چه سریعتر 
به این تعداد پایگاه دست پیدا کنیم. ناصح اظهار داشت : 35405 ماموریت توسط اورژانس 115 طی 6ماهه سال جاری انجام شده 
که میانگین زمان رسیدن اورژانس به صحنه مربوطه ۹/6 دقیقه بوده است. مدیر شبکه بهداشت و درمان ادامه داد: برای رفع موانع 
ترافیکی در برخی مسیرها، درخواست تعدادی موتور آمبوالنس کرده ایم که متتظر ارائه از سوی وزارتخانه و اداره کل به ما هستیم. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه:
برق همه مناطق زلزله زده وصل است

 کرمانشـاه - منیر دشـتی - مهندس مرادي مجد مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق کرمانشاه اعالم کرد: پس از زلزله 6.4 
ریشتري در کمترین زمان ممکن برق تمامي روستاها وصل شد و در هیچ کدام از مناطق زلزله زده خاموشي وجود ندارد. مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره این شرکت با بیان اینکه در پي وقوع زلزله 4 آذر ۹7 شهرستان سرپل ذهاب، بالفاصله در ستاد شرکت توزیع 
نیروي برق جلسه کمیته بحران تشکیل دادیم، گفت: بعد از وقوع زلزله گروه هاي مختلف نیروهاي کمکي و عملیاتي را به همراه 
تجهیزات و ماش��ین آالت به مناطق زلزله زده اعزام کردیم. وي با اش��اره به اینکه برق شهرستان هاي سرپل ذهاب، قصرشیرین و 
گیالنغرب به طور کامل قطع شده بود، اظهار داشت: در کمترین زمان ممکن )ده دقیقه پس از وقوع زلزله( توانستیم اکثر مناطق این 

شهرستان ها را برقدار کنیم.
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آنچه تاکنون آمارها و تجربه نشان داده است، شرکت های 
خصوصی نسبت به شرکت های دولتی  می توانند عملکرد و 

موفقیت بیشتری در بازار داشته باشند.
برخی از آمارها نشان می دهد که شرکت های خصوصی، 
درآمدهای بیش��تری از ش��رکت های دولتی دارند، اما این 
موفقی��ت را نمی توان از هر ش��رکت خصوص��ی نیز انتظار 
داشت. زیرا رس��یدن به این موفقیت، پیش شرط هایی نیاز 
دارد ک��ه قصد داریم در این مقاله به عنوان اصول اساس��ی 

موفقیت در شرکت های خصوصی به آنها بپردازیم.
1-کارمندان راضی و خوشحال  

از نظر مش��اوره بازاریابی شرکت های موفق و بزرگ دنیا 
به خوبی می دانند که داش��تن کارمندان راضی و خوشحال 
چقدر برای آنها س��ودآور است. در واقع یکی از سرمایه های 
اصلی آنها برای رس��یدن به موفقیت، کارمندانی هس��تند 
که ب��رای آنها کار می کنن��د. به همین دلیل در بس��یاری 
از این ش��رکت ها، بیش از آنکه تالش کنند کارمندان آنها 
برای شان س��ودآوری مالی داشته باش��ند، سعی می کنند، 
کارمندان ش��ان رضایت کامل از همکاری با آنها را داش��ته 
باش��ند. این ه��دف، تحقق پی��دا نمی کند به ج��ز اینکه، 
مدیران این ش��رکت ها تالش کنند اهداف و  رس��الت های 
کاری مشخصی داشته باشند. زیرا این مدیران در سایه این 
اهداف به خوبی می دانند که در چه نقطه ای قرار دارند، قرار 
اس��ت چه کاری انجام دهند و چه اندازه با هدف های خود 
فاصله دارند. مدیرانی که تا این اندازه نس��بت به خودشان 
و شرکت ش��ان شناخت داشته باشند معموالً افرادی شاد و 
خالق هس��تند. همین موجب می ش��ود این روحیه شادی 

در تمام��ی بخش های ش��رکت جریان پی��دا کند و فضایی 
دوس��تانه در کل شرکت حاکم باش��د و کارمندان از اینکه 
ب��رای این مدیران کار می کنند احس��اس رضایت داش��ته 
باش��ند. بسیاری از کمپانی ها و شرکت های کوچک در دنیا 
توانسته اند با اجرایی کردن این راهبرد با شرکت های بزرگ 
دنیا رقابت کنند و خودشان را به جایگاه باالتری برسانند.

2- عکس العمل های تیزبینانه و به موقع
ش��رکت های خصوصی زی��ادی در دنیا وج��ود دارد که 
قدمت بسیار طوالنی دارند. حتی عمر برخی از آنها ممکن 
اس��ت به بیش از 100 سال برسد، اما چرا این شرکت ها با 
اینکه بسیار قدیمی هستند ولی همچنان با قدرت بیشتری 
ب��ه فعالیت خ��ود ادامه می دهند، در حالی که بس��یاری از 
ش��رکت های تازه تأسیس ممکن اس��ت به زودی تکراری 
ش��وند و از مد بیفتند و دیگر جایگاه قبلی خود را نداش��ته 

باشند.
علت در این اس��ت که شرکت های خصوصی موفق چند 
ساله، توانس��ته اند در این مدت، خودشان را با تکنولوژی و 
علم روز آپدیت کنند و هرگز اجازه ندهند که رنگ کهنگی 
ب��ر فعالیت ها، اه��داف و محصوالت آنها بنش��یند. آنها در 
فرصت های مناس��بی که پیش می آورند به خوبی می توانند 
محص��والت جدید خود را به بازار عرضه کنند و با تغییرات 
روز، هماهنگ باشند. این موفقیت، حاصل تحقیق در بازار 

و استفاده از افراد هوشمند در ساختار شرکت است.
3- حضور خانواده ها در شرکت های خصوصی

در کل دنی��ا می توان ش��رکت های خصوصی زیادی پیدا 
ک��رد که مبنای تش��کیل آنها خانواده ها هس��تند. از جمله 

این ش��رکت های موفق می توان به تویوتا و فورد اشاره کرد. 
در آمریکا ش��رکت های خانوادگی بس��یاری وجود دارد که 
یا موس��س این ش��رکت ها هس��تند یا اینکه خانواده ها در 
اداره ک��ردن آن نیز نق��ش پررنگی دارند. ب��ه عنوان مثال 
شرکت های کارلسون، ش��امل کمپانی های خانوادگی است 
ک��ه در حوزه هتلداری فعالی��ت می کنند و نزدیک به هزار 

هتل تأسیس کرده و اداره می کنند.
4- درهای باز به روی شرکت های دیگر  

نگاه برخی از افراد به ش��رکت های خصوصی این اس��ت 
که این ش��رکت ها معموالً به صورت مجزا با سایر قسمت ها 
فعالیت می کنند. در حالی که این یک ذهنیت بسیار غلط و 
اشتباهی است. بسیاری از شرکت های خصوصی هستند که 
سعی می کنند افراد و کارکنانی را از شرکت ها و بخش های 
دیگر اس��تخدام کنند و حتی در پست های مدیریتی خود 
قرار دهند تا بتوانند از دانش و تجربه آنها اس��تفاده کرده و 
در عین حال با سایر بخش های بیرون از شرکت نیز تعامل 
مناس��ب و نزدیکی داش��ته باش��ند. اگر تصور شما هم این 
است که این شرکت ها معموالً به تنهایی کار می کنند، باید 
بگوییم که وقت آن اس��ت که دیدگاه خود را اصالح کنید. 

این اصل جایگاه ویژه ای در بازاریابی شرکت ها دارد.
ش��اید این چند اصل، بسیار س��اده به نظر برسد ولی در 
مرحله عمل، کمتر ش��رکت هایی هس��تند ک��ه بتوانند به 
خوب��ی، این اصول را رعایت کنن��د. در حالی که با رعایت 
کردن همین اصول می توانند گستره فعالیت و موفقیت های 

خود را افزایش دهند.
qmpmarketing: منبع

اصول کاربردی موفقیت در شرکت های خصوصی

شانس انتخاب زنان برای مشاغل فکری 25درصد کمتر از مردان است
وقتی حرف از جنسیت گرایی به میان می آید زنان شاید در مقایسه با مردان کمتر نسبت به این مساله 
تعصب داش��ته باش��ند، اما در زمان استخدام برای مش��اغل فکری، احتمال آنکه کاندیداهای زن از سوی 

کارفرمایان زن رد شوند درست به اندازه مردان است.
طبق پژوهش��ی تازه، احتمال آنکه مدیرانی از هر دوی این جنس��یت ها، کاندیدای خانم را برای پس��ت 
مورد نظرش��ان )عموما مشاغلی که با هوش و نبوغ در ارتباطند( پیشنهاد دهند کمتر است و این مشاغل 
عموما مردانه قلمداد می شوند. براساس این پژوهش زمانی که در توضیحات یک موقعیت شغلی به عبارت 
»توانایی فکری« اشاره می شود، احتمال آنکه زنان برای شغلی پیشنهاد شوند 23.5درصد کمتر از مردان 
اس��ت. در این مطالعه که در دانشگاه نیویورک انجام ش��ده از 1150 داوطلب خواسته شد که دو کاندیدا 
را برای یک موقعیت شغلی انتخاب کنند. آگهی های شغلی نمایش داده شده برای آنها نیز یا کامال خنثی 

بودند یا در آنها ذکر شده بود »نیازمند بهره هوشی باال« و »مهارت های استداللی قوی«.
در ادامه مش��خص ش��د که مردان با احتمال کمتری زنان را برای این مشاغل انتخاب می کنند و جالب 
آنکه زنان نیز تقریبا به همین ش��کل بودند. اما در مورد مشاغلی که آگهی های شان ماهیتی خنثی داشت 
تقریبا دو س��وم از پیش��نهادات دریافتی از سوی داوطلبان شامل کاندیداهای زن می شد و وقتی از عبارت 

»استعداد« در آنها استفاده می شد این رقم به 54درصد کاهش می یافت.
دکتر آندره سیمپین، مولف ارشد این پژوهش و استادیار دپارتمان روانشناسی دانشگاه نیویورک در این 
باره گفت: تحقیقات ما نش��ان می دهد که زنان و دختران با وجود دستاوردهای ش��ان در کالس های درس 
و محیط های کاری همچنان ممکن است وقتی حرف از استعداد به عنوان عامل کلیدی موفقیت به میان 

می آید با تبعیض روبه رو شوند.
تحقیقات قبلی حتی نشان داده که انسان از سنین کودکی یاد می گیرد مولفه هایی مانند هوش و نبوغ 
را در گروه ویژگی های مردانه طبقه بندی کند و در عوض ویژگی هایی مانند سخت کوشی یا وجدان کاری 

هم بیشتر به زنان نسبت داده می شود.
دکتر س��یمپین همچنین گفت: پژوهش های ما همچنین به بهبود درک کلی مان از فرآیندهایی منتهی 
ش��د که منجر به توجه کمتر به زنان در زمینه های اس��تعدادی می شود؛ منظور رشته هایی نظیر فیزیک و 

فلسفه است که در آنها موفقیت عموما وابسته به توانایی های ذهنی باال در نظر گرفته می شود.
dailymail/digiato :منبع
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SWOT موفقیت »اپل« در گرو شناسایی اجزای

بدون شک دیدن سیبی گاززده شما را به یاد شرکت معروف استیو جابز خواهد انداخت! »اپل« بزرگترین و مشهورترین 
شرکت در زمینه تکنولوژی که هرساله مصرف کنندگان محصوالتش را با نوآوری های خارق العاده خود شگفت زده می کند.

بررسی swot شرکت اپل
نقاط قوت:

1.نوآوری: از جمله نقاط قوت شرکت اپل نوآوری آن در عرصه تکنولوژی ا ست. تولید اولین گوشی های تاچ و هوشمند، 
تولید آیپاد و . . . چه در دوره مدیریت اس��تیو جابز و چه در دوره مدیریت کوک خلق نوآوری از جمله نقاط قوت و نوعی 
مزیت رقابتی برای اپل مطرح می شود، به گونه ای که بسیاری از برندها بعد از رونمایی از محصوالت جدید اپل محصوالت 

خود را اصالح و ارزیابی کرده و روانه بازار می کنند.
2.عملکرد مالی: فروش یک میلیاردی محصوالت اپل در یک دهه! شاید بتوان گفت دستیابی به چنین فروش حیرت آوری 

در طول یک دهه به عنوان کاالی لوکس بسیار گران قیمت تر از رقبا، رکوردی فوق العاده محسوب می شود.
3. امنیت و احترام به مش��تریان: کوک علی رغم درخواست پلیس فدرال برای دریافت اطالعات شخصی کاربران اپل، از 
چنین کاری خودداری کرد و همین امر محبوبیت این شرکت را در میان طرفدارانش دوچندان کرد. از طرفی سیستم های 
امنیتی جدید برای بازگشایی آیفون ها نظیر شناسایی چهره توسط آیفون ایکس اوج نبوغ نوآوری و احترام به مشتری را 

نمایش می دهد.
4.حفظ و نگهداری کارمندان مستعد: شرایط استخدامی دشوار، آزمون های هوش و ... نشانگر سیستم جذب کارمندان 

قوی است. نقطه قوت باالی این شرکت گزینش مناسب و حفظ کارمندان مستعد و توجه به خالقیت آنها است .
5. برندسازی بسیار قوی: اپل همان سیب گاززده ای که حتی در انتخاب لوگوی آن ظرافت خاصی به کار رفته است نامی 
آشنا و جاوید برای تمامی دنیا است. گرچه کناره گیری استیو جابز و مرگ آن نگرانی هایی را برای روند این شرکت فراهم 

آورد اما افزایش فروش و خالقیت در تولید محصوالت این نگرانی ها را کمرنگ کرد.
نقاط ضعف:

1.قیمت باالی محصوالت اپل: بدون شک با کمی تحقیق و بررسی متوجه خواهید شد که محصوالت اپل در مقایسه با 
رقیب قوی ای همچون سامسونگ  قیمت بسیار باالتری دارند. قیمت باالتر محصوالت اپل مشتریان بالقوه را به سمت رقبای 
این ش��رکت س��وق می دهد، هرچند این شرکت از وفاداری مشتریان بالفعل خود سود خوبی به دست می آورد. برای مثال 
محصول جدید شرکت سامسونگ به نام نوت ۹ با قیمت حدود 1000 یورو در مقابل محصول جدید اپل با نام آیفون ایکس 

با قیمت حدود 1550 دالر قرار گرفته است!
2.محدودیت های محصوالت اپل: با توجه به درنظر نگرفتن بلوتوث، عدم جابه جایی و تعویض باتری و ثابت بودن حافظه 

داخلی این محصوالت و ... نوعی ضعف در تولید محصوالت در نظر گرفته می شود.
3.تنوع بسیار کم محصوالت: برای مثال شما اگر متقاضی محصوالت سامسونگ باشید با سری گلکسی، نوت ها و ... مواجه 

خواهید شد اما اپل چنین تنوعی را در محصوالت خود در نظر نگرفته است.
فرصت ها:

1.تقاضا و وابستگی مردم: امروزه سن دسترسی به تکنولوژی کاهش یافته است و این امر فرصت بسیار خوبی برای اپل 
محسوب می شود، چرا که مردم پیش از پیش به تکنولوژی و این گونه محصوالت وابستگی دارند.

2.تکنولوژی: تکنولوژی و ظرفیت بی پایان آن برای پیش��رفت و خلق نوآوری و خالقیت، فرصت تمام نش��دنی برای اپل 
محسوب می شود. هر ساله مشتریان این شرکت در انتظار نوآوری های اپل در تکنولوژی هستند.

تهدیدها:
سامس��ونگ: وجود رقیبی چون سامس��ونگ با اس��تراتژی های کاهش قیمت، تنوع در محصوالت، توجه به نوآوری و .... 

بزرگترین تهدید برای شرکت اپل محسوب می شود.
اندروید: سیستم عامل اندروید در مقایسه با ios از مزیت هایی چون رایگان بودن، در دسترس همگان بودن و ... برخوردار 

است.
modirinfo: منبع
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