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سردرگمی مشتریان و بالتکلیفی سهامداران با ادغام 5 بانک در بانک سپه

چالش های پنج گانه 
ادغام بانکی

فرصت امروز: در حالی طبق مصوبه یازدهم اس��فندماه شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قرار است پنج بانک  انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام  شوند 
که هنوز هیچ گونه شفاف س��ازی در این باره صورت نگرفته اس��ت و همین موضوع هم سواالت و البته نگرانی های 
بسیاری را برای سهامداران و سرمایه گذاران این بانک ها به وجود آورده است. در این میان، حتی با وجود گذشت 
چند هفته از تصویب مصوبه ادغام بانک ها هنوز مدیران این بانک ها نیز جزییات کاملی از اتفاقاتی که قرار است...

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

حذف دالر در مبادالت جهانی 
راهبرد جدید تجاری ایران
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»دالر« بازی را عوض کرد

گوش به زنگ باشید؛ کوپن ها برمی گردند!

برقراری ارتباط کاری مثبت و انجام کار تیمی با همکاران
5 درس روابط عمومی از سریال بازی تاج و تخت
موفقیت  یک شبه؛ تصوری اشتباه درباره  استارتاپ ها

3 تاکتیک مفید مشتری مداری
7استراتژی کارآمد در رابطه با بازاریابی ایمیلی

لوگو به تنهایی برند را نمی سازد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

خالقیت جدید زاکر برگ
تولید رایانه ای برای خواندن فکر انسان ها

حسن کریمی سنجری
کارشناس خودرو

7
در پـی مذاکرات و رایزنی هـای صورت گرفته و بـا توجه به 

میـزان سـرمایه گذاری رنـو در ایران، ایـن نوید را 
خواهیم داد که این شرکت خودروسازی دوباره به...

 رنو در آستانه
بازگشت به ایران؟

یادداشت
سال 98 سال سخت 

خودروسازان است

 خبر تلخ کاهش 70درصدی 
تولی��د خ��ودرو، بس��یار ناگوار 
کاهش  دالیل  مهم تری��ن  بود. 
تولی��د خ��ودرو را می               توان در 
چن��د نکت��ه اساس��ی خالصه 
ک��رد. اولی��ن نکته این اس��ت 
ک��ه خودروس��ازان ب��ا ضرر و 
زیان تولی��د می                                                  کنند و قیمت 
تمام ش��ده خودروی تولیدشده 
بیش از قیمتی اس��ت که آنها 
مجبورند به ب��ازار عرضه کنند 
و تعه��دات و پیش فروش    های 
خ��ود را ارائ��ه دهن��د. خودرو 
در خ��ط تولی��د بهای��ی بیش 
از ب��ازار دارد. این ت��وان تولید 
خودروساز را س��لب می               کند و 
اجازه نمی دهد که خودروس��از 
کار خ��ود را به درس��تی انجام 
ده��د. دومین نکت��ه و یکی از 
کاهش  دالی��ل  اساس��ی ترین 
تولید خ��ودرو، تحریم اس��ت. 
دو  ایج��اد  تحریم ه��ا               باع��ث 
محدودیت برای خودروس��ازان 
ش��د. اول اینکه تامین قطعات 
ب��رای  و  ک��رده  دش��وار  را 
ایجاد  محدودیت  خودروسازان 
ک��رده اس��ت. در تحریم    ه��ای 
قبل��ی، چی��ن و ترکی��ه با ما 
هم��راه بودن��د و در هر یک از 
این کشورها یک بانک با ایران 

فعالیت می               کرد. 
ادامه در همین صفحه
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سال 98 سال سخت خودروسازان است
 ادامه از همین صفحه

همچنین قطعه س��ازان این دو کش��ور با ما همکاری می               کردند، اما در تحریم    های جدید حتی این دو کش��ور هم 
اج��ازه فعالی��ت با ای��ران را ندارند. با اینکه تحریم ها               حقوقی نیس��ت و به صورت یک جانبه از س��وی آمریکا دنبال 
می               ش��ود، اما بس��یار سخت گیرانه اس��ت و اقتصاد و سیاست این دو کش��ور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. دوم 
تاثی��ر تحریم ها               نیز اختالل در انتقال پول اس��ت. نه تنها ش��رکت    های قطعه س��ازی و خودروس��ازی دنیا با ما کار 
نمی کنند، بلکه اگر ش��رکتی هم حاضر به همکاری با ما باش��د، با انتقال پول دچار مش��کل خواهیم شد. عالوه بر 
اینها، شرکت    های خودروساز درگیر برخی هزینه    های ثابت هستند. درست است که بر اثر مشکالت موجود، تولید 
ش��رکت    های خودروس��از کاهش پیدا می               کند، اما پرسنل آنها               و هزینه    های جاری ثابت است. هرچند این شرکت ها 
              تالش می               کنند که با صرفه جویی هزینه    های خود را کاهش دهند، اما در روز چندین میلیارد تومان صرف حقوق و 
دس��تمزد، لجس��تیک و مصرف انرژی و... می               شود. اینها هزینه هایی است که حتی با کاهش تولید خودرو نیز از آن 
کاسته نخواهد شد، بنابراین شرکت    های خودروساز در این شرایط تولید را به میزان کم انجام می                                                  دادند که همین 
میزان اندک هم در حال توقف اس��ت. در حال حاضر جریان عرضه خودرو به بازار نیز تاحدودی متوقف اس��ت و 
همین امر باعث می               ش��ود جریان نقدینگی ش��رکت ها               به بدترین وضع خود در سه دهه اخیر برسد. عمال شرکت ها 

              توان تولید خود را آرام آرام از دست می               دهند و به زودی دچار بحران می                                                  شوند.
همان طور که اشاره شد، قیمت گذاری خودرو عاملی بسیار تاثیرگذار در کاهش تولید خودرو بوده است. قیمت ها 
              معموال به صورت دستوری اعالم می               شود. قیمت گذاری دستوری یک مکانیزم مهم اقتصادی را دستکاری می               کند. 
دس��تور جدید وزیر صمت مبنی بر اینکه تمام خودروهای ثبت نام ش��ده، باید تا س��ی دی ماه به قیمت    های زمان 
ثبت نام محاسبه شود، کامال غیرمنطقی است. در این شرایط بخشی از سودی که قرار است به مصرف کننده واقعی 
برس��د، به داللی می                                                  رس��د که پیش ثبت نام کرده است و مصرف کننده واقعی کمتر از این شرایط بهره مند می                                                  شود. 
تاکید ما این بود که قیمت گذاری براساس حاشیه بازار باشد. قیمت گذاری براساس حاشیه بازار ممکن بود اندکی 
نرخ بازار را افزایش دهد، اما در ادامه تقاضای کاذب از تقاضای واقعی جدا می               شد و ریزش می                                                  کرد و با افت تقاضا 
در بازار خودرو مواجه می               شدیم. از طرفی، چون خودروساز با قیمت سودده خودرو را به بازار عرضه می               کرد، توانش 
افزای��ش می               یاف��ت و طبیعتا بعد از مدتی قیمت ها               به س��مت پایین متعادل می               ش��د. بنابراین بهتر بود که موضوع 
قیمت گذاری براس��اس حاش��یه بازار روند منطقی پی��دا می                                                  کرد و همگان صبوری می                                                  کردن��د تا در مدت کوتاهی 
قیمت ها               کاهش پیدا               کند. اما وقتی بدون توجه به فشارها و افزایش نهاده    های تولید که به خودروساز وارد می                                                  شود، 
قیمت دستوری اعالم می               شود، خودروساز نه تنها توان خود را برای عرضه خودرو از دست می                                                  دهد، بلکه انگیزه الزم 
را نیز برای تولید نخواهد داش��ت. درس��ت است که با این تصمیم قیمت ها               به گذشته بازگشت، اما چون خودروساز 
توان کافی برای تولید این خودرو ها               را ندارد، قطعا زمان تحویل آنها               طوالنی خواهد شد و شاید اصال خودروساز به 
جایی برسد که نتواند معوقات و تعهدات ایجادشده را پاسخ دهد. بحران جدی در خودروسازی وجود دارد که حل 
آن نیازمند یک تصمیم منطقی و عاقالنه است، نه تصمیمی که احساساتی و توام با رفتار پوپولیستی باشد. با این 
کار ما بحران جدیدی را در سال 98 به بحران    های کشور اضافه می               کنیم. باید انتظار ضربه به صنعت خودروسازی 

باشیم. از این رو قیمت گذاری دستوری، یکی از مهم ترین عوامل ضربه به خودروسازی و کاهش تولید است.
خودروس��ازان بدهی زیادی نیز به قطعه س��ازان و بانک ها               دارند. بانک ها               از مهم ترین و خوشحال ترین بخش های 
جامعه از ش��رایط موجود خودروسازی بودند؛ زیرا سودهای سرش��اری را از شرکت    های خودروساز گرفتند و شاید 
یکی از مهم ترین هزینه    های این ش��رکت ها، همین هزینه    های مالی بانکی بوده که هیچ گاه اجازه نداد ش��رکت    های 
خودروس��از بتوانند به امر توس��عه بپردازند. در واقع خودروسازان باید بخش مهمی از سود خود را صرف اعتبارات 
بانکی می                                                  کردند و نتوانستند در بحث توسعه، سرمایه گذاری داشته باشند. معوقات بانکی این شرکت ها               عدد بسیار 
باالیی اس��ت و همچنان به زیان انباش��ته ای که بدهی این شرکت ها               به شرکت    های قطعه ساز است، اضافه می                                                  شود. 
همه این شرایط در مجموع، صنعتی ورشکسته و رو به اضمحالل می               سازد. سال 98 به یقین، سالی بحرانی و سخت 

برای خودروسازان خواهد بود و امیدوارم که تدبیر جدی در این حوزه انجام شود.
ضروری ترین اقدامی که می                                                  توان برای صنعت خودروسازی انجام داد این است که قیمت گذاری متوقف شود و هیات 
دولت تصمیم وزارت صمت را وتو کند. همچنین اجازه دهند که ساختار شرکت    های خودروسازی چابک تر شود. تمام 
دارایی    های غیرمولد این شرکت ها               یا تبدیل به دارایی    های مولد و یا واگذار شود و جریان نقدینگی در این شرکت ها               رونق 
پیدا کند. نکته دیگر، حمایت مالی از این شرکت ها               است. اما این حمایت باید منطقی باشد و اعتباری که دولت به این 
شرکت ها               پرداخت می               کند، صرف مشکالت مالی نشود. به نظر می               رسد اینها، مهم ترین اقداماتی است که با لحاظ کردن 
محدودیت    های سیاسی که گریبان گیر شرکت    های خودروسازی هستند، می توان انجام داد. در غیر این صورت، مهم ترین 
کار این بود که شرایط سیاسی بهبود پیدا کند و ما بتوانیم از مشارکت شرکت    های خودروسازی دنیا استفاده کنیم. اما 

چون امکان آن وجود ندارد، شاید این سه گام تا حدودی بتواند شرایط سخت خودروسازی را ترمیم کند.
منبع: آینده نگر

برخی از اخبار حکایت از آن دارد که گوشی های تلفن همراه توقیفی به بازار وارد شده و 
این  در حالی است که بازار تلفن همراه در چند روز اخیر افزایش قیمت داشته و ورود این 

دست تلفن ها هیچ تاثیر روانی و اقتصادی بر بازار نداشته است.
به گزارش ایس��نا، گوشی های توقیفی که خبر ورود آنها به بازار منتشر شده بود، عموماً 
گوش��ی هایی بودند که توسط قوه قضاییه از شرکت های متخلف جمع آوری شده بود و در 
کنار آن گوشی هایی بود که در گمرکات کشور جا خوش کرده بودند که در این زمینه مهدی 
محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی گفت : عرضه گوشی های توقیفی در گمرکات 
چراغ خاموش نبوده است و تنها مقداری از آنها در بازار عرضه شده است و اطالعی در رابطه 
با گوشی های توقیفی از شرکت ها توسط قوه قضاییه در دست نیست و به نظر می رسد به 
دلیل اینکه هنوز مابه التفاوت نرخ ارز برای آنها پرداخت نشده است، در بازار عرضه نشده اند.
او در پاسخ به اینکه چرا عرضه این محصوالت در بازار کاهش قیمت ها را به همراه نداشته 
است، گفت : به دلیل اینکه برای عرضه گوشی های توقیفی مابه التفاوت ارزی دریافت شده 
اس��ت اختالف قیمتی با محصوالت دیگر در بازار ایجاد نکرده و این موضوع کاهش قیمت 
برای محصوالت به همراه نداشته است. همچنین ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
تلفن همراه، گفت : حجم قابل توجهی از گوشی های توقیفی شرکت ها و گوشی های مانده 
در گمرکات در طی چند وقت اخیر در بازار عرضه شده است و مهم ترین دغدغه بازار تلفن 
همراه آن اس��ت که در کنار واردات مس��افری گوشی تلفن، گوش��ی به صورت تجاری و با 
تخصیص ارز »نیمایی« و ارز آزاد به کشور وارد شود. وی با تاکید بر اینکه اگر واردات تلفن 
همراه به صورت تجاری انجام شود، بازار با مشکلی مواجه نخواهد بود، در این رابطه یادآور 
شد: روزانه نیاز بازار حدود 700 تا 800 هزار گوشی تلفن همراه است که مبنای قیمتی آن 
با ارز آزاد است و این موضوع دلیلی بر آن شده است تا عرضه گوشی های توقیفی و خاک 

خورده در گمرکات کاهش قیمت بازار را به همراه نداشته باشد.
همه چیز از نظرسنجی مردمی درباره برنامه های تلویزیونی شروع شد؛ جایی که ناگهان 
آرای مسابقه »برنده باش« با اجرای محمدرضا گلزار به شکلی غیرمنطقی افزایش یافت و 
زمزمه های »تقلب« باال گرفت. »برنده باش« در حال رقابت با »نود« بود. در پی این اتفاق، 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات که دس��ت به توییت اس��ت، بالفاصله دو تصویر 
منتشر کرد و با هشتگ »گزارش به مردم« نوشت: »تصاویر زیر، گویای بخشی از اتفاقاتی 
است که در نظرسنجی انتخاب محبوب ترین برنامه سال صداوسیما رخ داده است. گزارش 
بررسی تکمیلی در حال نهایی شدن است. نتایج برای رسیدگی به صداوسیما و پلیس فتا 

ارسال خواهد شد« و آخر مطلب هم هشتگ زد: »حق الناس«
 او دو روز بعد، باز هم با همان دو هشتگ، این متن و تصویر را منتشر کرد: »بررسی های 
بیش��تر نش��ان می دهد دس��تکاری در نظر مردم برای انتخاب محبوب ترین برنامه س��ال 

صداوسیما صرفا برای یک روز نبوده و در سه روز متوالی صورت پذیرفته است.«
آذری جهرم��ی در توضی��ح فنی این موضوع نیز در مصاحبه ای گفت: »وقتی مش��ترک 
»س��تاره« را می گیرد، فارغ از اینکه عدد بعدی آن چه باشد، به سمت گذرگاهی در اپراتور 
تلفن همراه هدایت می ش��ود که به آن USSD گفته می شود. بعد از رسیدن اطالعات به 
USSD، این گذرگاه مانند یک مسیریاب عمل می کند و با توجه به کدی که بعد از ستاره 
گرفته ش��ده، بسته ها به سمت کد واردشده هدایت می شود. بعد از کد دستوری، می تواند 
»مربع« بیاید که به معنای خاتمه دستور است یا یک ستاره دیگر بیاید. ستاره بعدی یعنی 
شرکت دارنده کد دستوری، زیرمجموعه هایی ذیل خود دارد و آن هم می تواند به عنوان یک 

مسیریاب عمل کند. بعد از آن، اطالعات را برای جایگاه بعدی می فرستد.«
او ادامه داد: »ما در قضیه رای گیری آنالین، سه گذرگاه را شاهد بودیم. یکی خود ستاره، 
بعد کد ۳ و بعد س��تاره بعدی که به س��مت نظرسنجی صداوسیما هدایت می شد. ما آمار 
این س��ه گذرگاه را کنار هم گذاش��تیم. آمار اپراتورها، روند معمولی را نش��ان می داد. باقی 
اطالعات را هم دریافت کردیم و آنچه مش��خص ش��د این بود که دس��تکاری اطالعات در 
درگاه »۳*« انجام ش��ده اس��ت. یعنی حجمی از داده، وارد و جایگزین داده واقعی ش��ده 
اس��ت و آرای ارائه ش��ده هم متعلق به یک برنامه بود که بررسی ها نشان داد که این اتفاق 

طی سه روز رخ داده است.« وزیر ارتباطات افزود: »صداوسیما در دو مرحله اظهارنظر کرد. 
یک مرحله در همان ابتدا بود که گفتند هک ش��دیم و دیتاس��نتر خود را ایزوله کرده ایم. 
در جریان بررس��ی های خود دیدیم این موضوع خیلی بعید است. اظهار نظر دوم شان این 
بود که چند س��اعتی مختل بوده و شرکتی که مجوز وزارت ارتباطات را داشته در این امر 
دخیل بوده است. این شرکت ها هیچ کدام از ما مجوز ندارند.« او همچنین در توییتی نوشت: 
»ش��رکت های ارزش افزوده و USSD مجوزی از وزارت ICT ندارند و فعالیت آنها مطابق 
قانون تجارت است. اگر آنگونه که در بخش های خبری دیشب سیما طرح شد، فعالیت آنها 
باید با اخذ مجوز از وزارت ICT باشد، مطابق مصوبه ۱9۲ کمیسیون تنظیم مقررات، تبلیغ 

یا فعالیت آنها سریعا در صداوسیما متوقف گردد.«
اما مقصود صداوس��یما از »شرکت دارای مجوز وزارت ارتباطات«، شرکت توسعه کسب 
و کار ایرانی مش��هور به »توس��کا« است؛ شرکتی که ۱۶ مهر 9۶ به ثبت رسیده و ۲۶ مهر 
یعنی تنها ۱0 روز بعد از شروع فعالیتش، با عقد قراردادی، انحصار تبلیغات در صداوسیما 
را به دس��ت آورده اس��ت؛ اتفاقی که 7 آبان 9۶، وزیر ارتباطات به آن واکنش نش��ان داد و 
گفت: »گفته می ش��ود واگذاری خدمات ارزش افزوده VAS به ش��رکتی که زیرمجموعه 
اپراتور همراه اول اس��ت، ضد رقابتی اس��ت و در این مس��ئله به طور طبیعی باید شورای 
رقابت یا صداوسیما ورود کند.«  البته ۱8 فروردین 97، تمامی اعضای هیات مدیره توسکا 
تغییر کردند و به این ترتیب محمد کرمی به عنوان مدیرعامل، کاوه اش��تهاردی به عنوان 
رئیس هیات مدیره و ابوذر مهرمنش به عنوان عضو هیات مدیره در این ش��رکت ش��روع به 
فعالیت کردند. نکته مهم این بود که کاوه اشتهاردی، عضو هیات مدیره شرکت بنیاد برکت 
احس��ان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام )ره( است. با توجه به وجود برخی روابط میان 
شرکت هایی که سهامدار »توسکا« هستند، برخی مدعی شدند که این شرکت، زیرمجموعه 
س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( است؛ ادعایی که این ستاد با صدور اطالعیه ای در تاریخ ۲0 
اسفند 97، آن را تکذیب و اعالم کرد: »شرکت توسعه کسب و کار توسکا با توجه به سهام 
حداقلی ستاد در شرکت مخابرات ایران و بالطبع همراه اول به هیچ وجه جزو  شرکت های 
تحت مدیریت و کنترل س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام نمی باش��د و هیچ گونه درآمد و 
انتفاعی نیز از طریق این ش��رکت برای ستاد تامین نشده و نخواهد شد.« اما آنچه واکنش 
»توسکا« را برانگیخت، یک توییت دیگر از سوی آذری جهرمی بود که نوشت: »از ابتدای 
دولت دوازدهم به دو نماینده دولت - از پنج عضو - در هیات مدیره همراه اول اعالم کرده ایم 
که قرارداد تجاری شرکت توسکا با صداوسیما با مدل فعلی برای کسب و کارهای نوپا مضر 
و به لحاظ اقتصادی تماما به ضرر همراه اول است و خاتمه یابد. در مورد  حق الناس کوتاه 
نمی آیم.« توسکا هم اطالعیه ای منتشر کرد. البته توسکا یا صداوسیما تاکنون هیچ گزارش 
شفافی از گردش مالی تبلیغات موضوع قرارداد خود ارائه نکرده اند و حتی علت اینکه چرا 

تبلیغات صداوسیما در انحصار »توسکا« است، مشخص نیست.
اما فارغ از این موارد، آنچه تردیدها نسبت به روابط توسکا و صداوسیما را افزایش می دهد، 
اقداماتی اس��ت که از س��وی برخی افراد و جریان ها صورت می گیرد. مثال پیش��نهاد پول 
به پایگاه خبری »جماران« برای تبلیغ علیه جهرمی یا تالش های برخی فعاالن رس��انه ای 

نزدیک به جریان های مخالف دولت برای القای »مقابله آذری جهرمی با صداوسیما«.
حاشیه های پیرامون محمدجواد آذری جهرمی دقیقا از همان روزی که به عنوان گزینه 
وزارت ارتباطات دولت دوازدهم مطرح ش��د، کلید خ��ورد. آن وری ها او را »عنصر امنیتی« 
و »مدیرکل ش��نود« خواندند، در حالی که او در س��ال 8۴ یک کارش��ناس فنی در وزارت 
اطالعات بوده و ضمن اینکه اساسا در وزارت اطالعات اداره کلی به نام »شنود« وجود ندارد، 
در سال 88 نیز مدیرکل امنیت سیستم های ارتباطی در سازمان تنظیم مقررات بوده است. 
این وری ها هم اغلب از طریق صداوسیما و به ویژه بخش خبری ۲0:۳0، هر از گاهی او را در 
مباحث مربوط به فیلترینگ و کنترل فضای مجازی می نوازند و اخیرا هم با همت برخی از 
همین دوستان، ۲000 امضا از شهروندان اهوازی برای شکایت از او جمع آوری شده است؛ 
اتفاقی که موجب شد حسن روحانی نیز پشت وزیرش درآید و بگوید: »او نمی ترسد و کار 

خود را با قدرت انجام می دهد.«

پشت پرده چالش صداوسیما با وزیر ارتباطات چیست؟

چه خبر از گوشی های توقیفی!؟



بس��یاری از منتقدان ادبی »در جس��ت  وجوی زمان از دس��ت رفته« را 
برترین رمان قرن بیستم می دانند، اما گزافه نیست اگر عنوان رمان سترگ 
مارسل پروس��ت را درباره فواید طرح »تغییر س��اعت رسمی« هم به کار 
ببریم. ۲7 سال پیش یعنی در ابتدای سال ۱۳70 بود که با تصویب دولت، 
س��نت تغییر ساعت در ایران همانند سال های پیش از انقالب، ادامه یافت 
و س��اعت رسمی کشور هر سال در روز نخست فروردین ماه یک ساعت به 
جلو کشیده و سپس در روز سی ام شهریورماه به حال اول خود برگردانده 

می شود. 
این سنت هرساله در ایران تا سال ۱۳8۴ ادامه یافت تا اینکه با تصمیم 
ناگهانی دولت نهم همه چیز به نقطه اول خود بازگشت. دولت احمدی نژاد 
در اس��فندماه این سال اعالم کرد که مصوبه تغییر ساعت را ملغی کرده و 
دیگر س��اعت ها را جلو و عقب نخواهد برد. استدالل او این بود که این کار 
به کاهش بار ترافیک کمک می کند و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز،  
از اتالف وقت در میانه روز نیز جلوگیری می شود. این تصمیم دولت البته 
خیلی برجای نماند و مجلس در مردادماه سال ۱۳8۶ در مصوبه ای دولت 
را مکلف کرد تا هرساله دو بار ساعت رسمی کشور را متناسب با وضعیت 
کره زمین تغییر دهد؛ یعنی در  اول فروردین ماه، زمان را یک ساعت به جلو 

ببرد و در پایان شهریور نیز آن را به عقب برگرداند.
مهم ترین فلسفه تغییر ساعت، صرفه جویی در مصرف انرژی است. وقتی 
در روزهای بلند بهار و تابستان، زمان یک ساعت به جلو کشیده می شود، 
در بعدازظهر ساعات بیشتری می توان از نور خورشید استفاده کرد، بنابراین 
مردم دیرتر چراغ های خانه را روش��ن می کنند و به این ترتیب، در مصرف 
برق صرفه جویی می ش��ود؛ چیزی که در انگلستان و بسیاری از کشورهای 
انگلیس��ی زبان، زم��ان تابس��تانی )summer time( و در آمریکا، زمان 
 DST یا همان )Daylight Saving Time( اس��تفاده مفید از نور روز
گفته می شود. به عبارت بهتر، اصطالح »ذخیره روشنایی روز« )DST( به 
استفاده بیشتر و بهتر از روشنایی روز گفته می شود و معموال با جلو رفتن 
زمان به مدت یک س��اعت در آخر زمس��تان یا اول بهار و بازگشت آن در 
پاییز انجام می شود. از سوی دیگر، زمان آغاز و پایان DST متفاوت است. 
اتحادیه اروپا از سال ۱99۶ زمان DST را از یکشنبه آخر مارس تا یکشنبه 
آخر اکتبر تعیین کرد. از آغاز سال ۲007 نیز بیشتر مناطق آمریکا و کانادا 
زمان DST را از یکشنبه دوم مارس تا یکشنبه اول نوامبر تعیین کردند، 
اما آغاز و پایان DST در نیمکره جنوبی مانند ش��یلی برخالف این روند 

اکتبر تا مارس انجام می پذیرد.
ماجرای اتالف شمع و روشنایي روز

مس��اله اس��تفاده از نور خورش��ید برای اولین بار در سال ۱78۴ توسط 
بنیامین فرانکلین، وزیر مختار آمریکا در فرانس��ه مطرح ش��د. او نامه اي با 
عنوان »اتالف شمع و روشنایي روز« براي سردبیر مجله »پاریس« نوشت 
و پیش��نهاد کرد تا مردم صبح ها زودتر از خواب برخیزند و ش��ب ها زودتر 

بخوابند تا بتوانند در خرید شمع صرفه جویي اقتصادي نمایند.
با این وجود، تغییر س��اعت به معنای کنونی اولین بار در س��ال ۱907 
توس��ط ویلیام ویلت در بریتانیا مطرح ش��د. او در مقال��ه اي با نام »اتالف 
روش��نایي روز« پیشنهاد کرد که س��اعت ها در تابستان 80 دقیقه به جلو 
کش��یده شوند و در این صورت ساعات تفریح و سرگرمي در روشنایي روز 
افزایش خواهد یافت و به میزان 5/۲ میلیون پوند در روشنایي صرفه جویي 
خواهد شد. پارلمان انگلس��تان در سال ۱909 کمیته اي را جهت بررسي 
پیشنهاد ویلیام ویلت تشکیل داد اما در نهایت عقیده او را نپذیرفت؛ اتفاقی 
که با وقوع جنگ جهانی اول سرانجام رخ داد و با توجیه صرفه اقتصادی و 

مصرفی در بسیار از کشورهای جهان استفاده شد.
تغییر ساعت در خالل سال های جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول و بحران کمبود انرژی باعث شد که مساله تغییر ساعت 
جه��ت صرفه جویی در مص��رف انرژی به طور جدی مطرح ش��ود. اولین 
کش��وری که به طور عملی س��اعت خود را تغییر داد، آلمان بود که از ۳0 
آوریل ۱9۱۶ تا اول اکتبر همان سال، ساعت ها را به جلو کشید. به فاصله 
کمی پس از آلمان، انگلستان و سایر دولت های اروپایی و همچنین آمریکا 
نیز اقدام به تغییر س��اعت های خود کردند. البته آمریکا یک س��ال پس از 

پایان جنگ، این قانون را لغو کرد اما وقوع جنگ جهانی دوم باعث شد که 
این قانون مجدداً و این بار برای همیشه در این کشور وضع شود.

میزان تغییر س��اعت و همچنین زمان شروع و پایان آن در 77 کشوری 
که این روش را به کار می برند، متفاوت بود؛ مثاًل زمان شروع و پایان تغییر 
ساعت در کش��ورهای اروپایی، از آخرین شنبه ماه مارس تا آخرین شنبه 
ماه اکتبر و در آمریکا و کانادا از اولین شنبه ماه آوریل تا آخرین شنبه ماه 

اکتبر بوده است. )یعنی مجموعاً 7 ماه(.
البته این وضعیت گاهی دچار تغییر هم شده مثاًل در زمان بحران انرژی 
در سال های ۱97۴ و ۱975، دولت آمریکا، ساعت ها را ۲ ماه زودتر از حد 
معمول به جلو کشید تا به مدت ۱0 ماه از سال در مصرف برق صرفه جویی 
کند. دولت انگلستان هم در سالهای خالل جنگ جهانی دوم، ساعتها را به 

جای ۱ ساعت، ۲ ساعت به جلو کشید.
نکته مهم آن اس��ت که در کشورهایی که در نیمکره جنوبی قرار دارند، 
زمان تغییر ساعت برعکس کش��ورهای نیمکره شمالی است زیرا در آنجا 
زمس��تان و تابستان، برعکس کش��ورهای نیمکره شمالی است. همچنین 
کش��ورهایی که روی خط اس��توا هستند، نفعی از تغییر ساعت نمی برند، 

چراکه طول شب و روز آنها در طول سال تفاوت چندانی نمی کند.
تغییر ساعت چه فایده ای دارد؟

کاملترین مطالع��ه درباره اثرات تغییر س��اعت در صرفه جویی مصرف 
انرژی که هنوز هم مورد اس��تفاده قرار می گیرد، در س��ال ۱975 توس��ط 
دپارتمان حمل و نقل ایاالت متحده آمریکا انجام ش��د. این مطالعه نشان 
داد که تغییر ساعت باعث کاهش یک درصدی مصرف برق در این کشور 
ش��ده اس��ت. اما این همه ماجرا نبود. این تحقیق همچنین نشان داد که 
تغییر س��اعت تنها در شهر واشنگتن، باعث 7/0 درصد کاهش در مرگ و 
میر ناشی از تصادفات رانندگی و ۱0 الی ۱۳ درصد کاهش در میزان اعمال 
جنایت بار ش��ده است. در واقع، اس��تفاده بیشتر از نور خورشید در بعد از 
ظهرهای بلند بهار و تابستان، باعث شد از بسیاری از تصادفات که علت آن 
کاهش دید راننده در شب بوده است، جلوگیری شود. همچنین با توجه به 
اینکه اغلب جنایت ها در تاریکی شب رخ می دهد، طوالنی بودن روز باعث 

کاهش حوادث جنایت بار گردید.
این اما تمام ماجرای تغییر ساعت نبود و نیست. در کنار این مسئله که 
منتقدان معتقدند درباره صرفه جویی مصرف انرژی ناش��ی از تغییر ساعت 
اغراق شده، دردسرهای دیگری هم در مساله تغییر ساعت ها وجود دارد که 
نمی توان آنها را انکار کرد. به عنوان مثال، عالوه بر اشکال در برنامه پروازها 
و مس��افرت ها، مردم در برنامه های روزمره دچار مشکل می شوند و عالوه 
بر این موارد، منتقدان می گویند که کشاورزان و سایر مشاغلی که ساعت 
کاری آنها بر مبنای نور خورشید است )و نه ساعت رسمی کشور( از تغییر 

ساعت متضرر می شوند.
از سوی دیگر اثبات شده کاهش یک ساعتی زمان خواب شبانه، در اولین 
روز جلو کش��یدن س��اعت، باعث افزایش تصادفات رانندگی و نیز کاهش 
کارایی اقتصادی می شود. گذشته از ای ها، مشکل دیگری که البته در ایران 
مطرح است و البته نسبت به سالهای ابتدایی طرح تغییر ساعت به مراتب 
کمتر شده، نارضایتی مردم از تغییر ساعات شرعی است که البته به راحتی 

می توان مردم را در این زمینه توجیه کرد.
یک ساعت کم است

با وجود همه انتقادات و مخالفت هایی که در رابطه با تغییر س��اعت در 
تمام دنیا وجود دارد، واقعیت آن اس��ت که بررس��ی های دولت ها همواره 
به نفع این قانون بوده و همین مس��اله باعث گس��ترش روزافزون مدت و 
میزان تغییر ساعت در کشورهای مختلف شده است. به عنوان مثال دولت 
و کنگره آمریکا بر مبنای سیاس��ت های مصرف انرژی این کش��ور که در 
س��ال ۲005 تدوین شد، تصویب کرده اند که از امسال، یعنی سال ۲007 
میالدی، ساعت ها ۳ هفته زودتر از زمان معمول به جلو کشیده شوند)یعنی 
از دومین ش��نبه ماه مارس( و در پایان، یک هفته دیرتر به س��رجای خود 

برگردند )یعنی اولین شنبه ماه نوامبر(.
ب��ه ای��ن ترتیب، مدت زمان تغییر س��اعت و در نتیجه اس��تفاده از نور 
خورشید نسبت به سال های قبل یک ماه افزایش می یابد و به حدود 8 ماه 
در سال می رسد. به عقیده طراحان این قانون، این کار باعث کاهش مصرف 

نفت به میزان ۳00 هزار بشکه در سال در آمریکا می شود.
اما درخواس��ت انجمن سلطنتی پیشگیری از تصادفات در انگلستان، در 

نوع خود جالب تر است. این انجمن با اشاره به اینکه جلو کشیدن ساعت، 
ساالنه باعث پیش��گیری از ۴50 مورد مرگ و میر و آسیب های جدی در 
جاده های این کشور می شود، در خواست کرده است دست کم در یک دوره 
آزمایشی ۳ ساله ساعت های این کشور، برای تمام سال یک ساعت به جلو 
کش��یده شود و در بهار و تابستان، یک ساعت دیگر هم )یعنی در مجموع 

۲ ساعت( جلو کشیده شود.
البته این مس��اله جدیدی نیست و مس��ئوالن ایالت کالیفرنیا هم وقتی 
در س��ال ۲00۱ دچار بحران انرژی ش��دند چنین تصمیمی داشتند که با 
وقوع حمالت ۱۱ سپتامبر عماًل مسکوت ماند. عالوه بر این، مسئول بخش 
ایمنی جاده های انجمن س��لطنتی پیش��گیری از تصادفات انگلستان هم 
معتقد است که با انجام این کار، بر طول ساعات روز افزوده می شود و این 

مسئله باعث تقویت صنعت توریسم انگلستان می شود.
ش��اید جالب ترین توصیف درباره ماجرای تغییر ساعت از آن وینستون 
چرچیل باش��د؛ جایی که نخست وزیر انگلس��تان در زمان جنگ جهانی 
دوم، برای توجیه فواید طرح تغییر س��اعت برای مردم کشورش گفته بود: 
»ی��ک خمیازه اضافی در یک صبح بهاری و ی��ک خروپف اضافی در یک 
ش��ب زمستانی تمام آن چیزی است که در ازای یک هدیه فوق العاده باید 
بپردازیم. ما یک ش��ب در ماه آوریل، یک س��اعت قرض می گیریم و 5 ماه 

بعد آن را پس می دهیم، ولی با یک سود طالیی!«
تغییر ساعت همیشه هم خوب نیست

همانطور که تجربه های تاریخی نش��ان می دهد تغییر س��اعت، روش��ی 
مناسب و هوشمندانه در جهت کاهش مصرف انرژی الکتریکی بوده است، 
کما اینکه تغییر ساعت اثرات دیگری به جز صرفه جویی در انرژی، همانند 
اثر بر روی ترافیک، تجارت، ساعات فراغت، تعداد مجروحین و مرگ و میر 

جاده ای، اثرات فیزیولوژیکی و ... نیز داشته است.
این در حالی اس��ت که براس��اس گفته منتقدان، ذخیره روش��نایی روز 
می تواند تبعات جبران ناپذیری بر سالمتی افراد به ویژه کودکان و سالمندان 
برج��ا بگذارد. برخالف تصور متداول ذخیره روش��نایی روز نه تنها موجب 
کاهش مصرف انرژی نمی شود بلکه میزان آن را نیز افزایش می دهد. نتایج 
تحقیقاتی که اداره ملی مطالعات اقتصادی انجام داده است نشان می دهد 
در کشوری مانند هند پس از اجرایی شدن این طرح از سال ۲00۶ میزان 

تقاضا در زمینه برق خانگی با افزایشی یک درصدی مواجه شده  است.
از س��وی دیگر، در اختیار داشتن زمان بیشتر روزانه پس از اتمام زمان 
کار، فرصت بیش��تری را برای افراد فراهم می س��ازد تا پول خود را صرف 
خرید های بی رویه کنند. براس��اس نظرس��نجی انجام ش��ده ازسوی بنیاد 
جی پی مورگان، طرح ذخیره روشنایی روز بیش از همه در راستای منافع 
تاجران و صاحبان کسب و کار است. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 
افزودن یک س��اعت بر زمان روزانه موجب هزینه مبالغ بیش��تری از سوی 
افراد خواهد شد. نکته جالب آن است که نخستین مدافع ادامه اجرای این 
ط��رح در ایاالت  متحده اتاق بازرگانی بوده اس��ت. از پیامدهای مهم دیگر 
ای��ن طرح می توان به اختالل در چرخه خواب در بهار به دلیل جلو رفتن 
یک ساعته دانست. از همین رو تاثیری که ذخیره روشنایی روز می تواند بر 
تنظیم ساعت داخلی بدن ما داشته باشد مانند سفر به یک کشور خارجی 
با ساعتی متفاوت است. براساس تحقیقاتی که از سوی دانشگاه میشیگان 
صورت گرفته اس��ت آمریکایی ها از زمان اجرایی شدن این طرح در طول 

شبانه روز تا ۴0 دقیقه زمان کمتری را در خواب می گذرانند.
همچنین تحقیقاتی که در سال ۲0۱۴ در آلمان انجام شد نشان می دهد 
که طرح ذخیره روشنایی روز با میزان سالمت روانی افراد رابطه دارد. این 
تحقیقات نش��ان می دهد که پس از اجرا ش��دن این طرح س��طح رضایت 
از خ��ود در افراد کاهش می یاب��د. این آثار در افرادی ک��ه به صورت تمام 
وقت اش��تغال دارند نیز با وضوح بیش��تری قابل رویت است. تحقیقاتی که 
در س��ال ۲008 در استرالیا انجام شد نش��ان می دهد که یک روز پس از 
آغاز طرح »ذخیره روشنایی روز« ۲۴درصد احتمال حمالت قلبی در افراد 
افزایش می یابد. ازسوی دیگر با اجرا شدن این طرح میزان بروز سوانح در 
مشاغل فیزیکی به طور محسوسی افزایش داشته است. براساس تحقیقات 
یک اس��تاد دانش��گاه میامی، در یک هفته ابتدایی بهار پس از جلو رفتن 
س��اعت ها تا 7درصد سوانح رانندگی مرگبار در جاده ها نیز افزایش داشته 
 اس��ت. همچنین از دیگر اثرات اجرایی ش��دن این ط��رح در زندگی افراد 

می توان به کاهش خالقیت در طول روز اشاره کرد.

چرا تنها 77 کشور جهان ساعت رسمي خود را تغییر می دهند؟

درجست وجوی زمان از دست رفته
یادداشت

نهاد پژوهشی مجلس گزارش داد
معمای قانون تغییر ساعت

بی��ش از یک ص��د س��ال از آغاز طرح تغییر س��اعت س��اعت 
)بهره گیری از روش��نایی نور روز DST( سپری ش��ده اس��ت اما 
در س��ال های اخیر، آث��ار مثبت و منفی اجرای ای��ن طرح بارها 
مطالعه شده اس��ت. بررسی های انجام شده نشان می دهد، میزان 
اهمیت نسبی آثار مثبت یا منفی درگذر زمان موجب شده است، 
کش��ورها نس��بت به تداوم اجرای طرح تغییر س��اعت و یا ملغی 
شدن آن بازاندیشی کنند که در این میان می توان به کشورهای 
آلمان، انگلس��تان، فنالند، سوئد و برخی دیگر از کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا اشاره کرد.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین دلیل مدافعان 
عدم اجرای طرح تغییر س��اعت، آثار س��وء آن بر س��المتی افراد 
اس��ت که ناش��ی از تغییر زمان خواب افراد و ل��زوم تطابق آن با 
زمان خورش��یدی است. این پژوهش نشان داده است، آثار منفی 
مطرح شده از سوی مخالفان این طرح که عمدتاً اروپایی بوده اند، 
در م��ورد ایران ص��دق نمی کند، زیرا جامعه ای��ران، فعالیت های 
روزان��ه خ��ود را عالوه بر زم��ان محلی، با زمان خورش��یدی نیز 
تطبیق می دهد. این موضوع ریش��ه در اعتقادات جامعه اسالمی 

به ضرورت ادای فرایض توصیه شده در دین مبین اسالم دارد.
طبق ای��ن گزارش، همچنی��ن اجرای تغییر س��اعت در ایران 
س��هم قابل توجهی در صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی دارد. 
بررس��ی های انجام شده طی س��ال های ۱۳9۳ الی ۱۳97 نشان 
می دهد با اجرای این طرح، حدود 5درصد از کل انرژی الکتریکی 
مصرف ش��ده صرفه جویی صورت گرفته اس��ت که ارزش سوخت 
صرفه جویی ش��ده این میزان به طور متوسط سالیانه معادل ۳۲0 

میلیون دالر بوده است.
مطالعات جهانی درباره تغییر ساعت

در س��ال ۲0۱۶، در پژوهشی آستین اسمیت اثر تغییر ساعت 
را بر رفتارهای اجتماعی ۱.5میلیارد نفر بررس��ی کرد، او با رصد 
اثر تغییر ساعت بر تصادفات مرگبار جاده ای به این نتیجه رسید 
که از س��ال ۲0۱۱-۲00۲ با اعمال تغییر ساعت ۳0 نفر در سال 
)ب��ا هزینه اجتماعی س��الیانه ۲75 میلیون دالر( فوت  ش��ده اند. 
وی با اجرای چهار تس��ت اثرگذاری مکانیسم خواب و نور محیط 
دریاف��ت که تغییر نور محیط فق��ط تعیین کننده تلفات در طول 
یک روز می ش��ود درحالی که کم خوابی ناشی از تغییر ساعت در 

ابتدای بهار، ریسک های تصادفات رانندگی را باال می برد.
نتایج پژوهش ه��ای اخیر پارلمان اروپا نش��ان داده که اعمال 
DST فقط 0.5 تا ۲.5درصد از مصرف انرژی را بس��ته به کشور 

واقع در اتحادیه اروپا کاهش می دهد.
تغییر ساعت برای ایران مفید است؟

مرکز پژوهش ه��ا در ادامه این گزارش به اثرات مثبت و منفی 
تغییر ساعت پرداخته و آن را در سه سرفصل »تضعیف بسترهای 
وقوع جرم در کشور«، » اثرگذاری بر ساعت فیزیولوژیکی افراد« 

و » کاهش مصرف انرژی« توضیح داده است.
* تضعیف بس��ترهای وقوع جرم در کش��ور: ب��ا توجه به اینکه 
برخی از جرم ها نظیر س��رقت، تجاوز، خرابکاری و . . . بیشتر در 
تاریکی هوا رخ می دهد، یکی از آثار اجرای طرح تغییر س��اعت، 
کاهش زمینه بروز جرم اس��ت. افزایش طول روز موجب احساس 
امنیت بیشتری در مردم شده و درنتیجه فعالیت ها در فضای باز 
بیش��تر می شود. مزید توجه اس��ت، درخصوص میزان اثرگذاری 
تغییر س��اعت بر رخداد جرم مطالعات قابل توجهی انجام  نش��ده 

است.
* اثرگ��ذاری بر س��اعت فیزیولوژیکی افراد: راب��رت بال که از 
منجمین مش��هور دهه ۱900 میالدی است در نوشته ای عنوان 
کرده اس��ت که در س��اعات بیداری ما انسان ها، تابش درخشنده 
و بدون هزینه خورش��ید بهتر اس��ت و یا نور مصنوعی پرهزینه. 
وی نتیجه می گیرد که برای رفاه انسان، زمان باید تنظیم شود.

* کاه��ش مصرف ان��رژی: اجرای طرح تغییر س��اعت موجب 
هم زمانی بیش��تر فعالیت مشترکین برق با روشنایی روز می شود. 
ب��ه دنبال چنین ش��رایطی، میزان مصرف انرژی در طول ش��ب 
نس��بت به حالتی که طرح DST اجرا نمی شود، کاهش می یابد 
و اج��رای ط��رح DST کاهش دوره اوج مصرف ش��ب را در پی 
دارد. اجرای طرح DST موجب می ش��ود، بازه زمانی که شبکه 
تحت تنش ناش��ی از اوج مصرف )به ویژه در دوره ش��ب( اس��ت، 
کاهش یابد و نیروگاه ها با بازدهی پایین تر برای تأمین نیاز تقاضا 
در مدت زمان کمتری به کار گرفته ش��وند. درواقع، اجرای طرح 
DST به دلیل اثرگذاری که بر منحنی بار شبکه به ویژه در طول 
ش��بکه دارد، موجب استفاده کارآمدتر از سوخت در نیروگاه های 

کشور می شود.
بااین ح��ال، صرفه جوی��ی در مصرف ان��رژی اصلی ترین انگیزه 
برای اجرای طرح تغییر س��اعت در کش��ورها بوده است. لکن در 
سال های اخیر، آثار سوء تغییر ساعت بر سالمتی افراد جامعه در 
برخی از کش��ورهای اروپایی موجب شده تداوم اجرای این طرح 
با تردید مواجه ش��ود. درواقع در سال های اخیر به دلیل افزایش 
اهمیت سالمتی افراد جامعه نسبت به صرفه جویی انرژی، موجب 
ش��ده برخی کشورها نظیر آلمان، انگلستان، فنالند و . . . )عمدتاً 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا( گرایش به س��مت توقف اجرای 
طرح تغییر ساعت ش��کل بگیرد. تنظیم فعالیت افراد آن جوامع 
ب��ا زمان محلی علت اثرگذاری بر س��المتی افراد )تغییر س��اعت 
بیداری و خواب( آن جوامع بوده اس��ت. این درحالی که است که 
در کشورهای اسالمی نظیر ایران، تنظیم فعالیت های افراد عالوه 

بر زمان محلی با زمان خورشیدی نیز تنظیم می شود.
لذا به نظر می رس��د، آسیب مترتب ناش��ی از تغییر ساعت در 
ایران به گستره ای که در کشورهای اروپایی مطرح است، نباشد. 
از سوی دیگر، اجرای طرح تغییر ساعت نقش بسزایی در کاهش 
مصرف انرژی برق دارد. بررس��ی های انجام شده روی منحنی بار 
۲۴ س��اعته کل کش��ور طی س��ال های ۱۳9۳ الی ۱۳97 نشان 
می دهد به طور متوس��ط حدود ۴درص��د از مصرف برق در ۶ ماه 
نخست سال از محل اجرای این طرح صرفه جویی شده که معادل 
۱۳0 میلیون کیلووات س��اعت است. این مهم درواقع بیانگر عدم 
تخصیص مع��ادل ۱.۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی اس��ت که 
ارزش آن به طور متوسط س��الیانه بالغ بر ۳۱7 میلیون دالر بوده 

است.
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طرح دوباره کوپن های توزیع مواد غذایی بعد از سال ها این بار با عنوان 
»کاالبرگ های الکترونیک« در مجلس به تصویب رسید. هرچند این طرح 
همانن��د همه طرح های دیگر منتقدان و موافقانی دارد، اما قاطبه موافقان 
این طرح، آن را به خاطر بس��تن منافذ فسادی که دالر ۴۲00 تومانی باز 
کرده است، می پس��ندند، اما در نهایت، شیوه پرداخت نقدی را گزینه ای 
بهتر از کوپن می دانند. اما درحالی که تنها چند روز تا پایان س��ال و آغاز 
س��ال جدید مانده اس��ت، دولت هنوز درباره چگونگی اجرای این مصوبه 
واکنش��ی نشان نداده است. به گزارش ایسنا، سال ۱۳97 از آن سال هایی 
بود که از همان بهارش هم معلوم بود س��ال نکویی نیس��ت؛ دقیقاً بعد از 
تعطی��الت نوروزی و در روزهایی که ملت هنوز در گیج و گنگی چرخش 
فصل و البته اتمام روزهای خوب عید دیدنی بودند، دالر همه را غافلگیر 
کرد و یک ش��به مرز ۳500 تا 5.000 تومان را درنوردید و به همه نشان 

داد که روزهای خوب نوروزی واقعاً تمام شده است.
دقیقاً چند هفته بعد همه در حس��رت خرید هم��ان دالر 5000 هزار 
تومانی انگشت حسرت بر لب داشتند. حاال دیگر اقتصاد وارد فاز جدیدی 
ش��د و همه فهمیدند که وقتی می گویند کش��ور نباید به دالر یا واردات 
وابس��ته باش��د، یعنی چه! حتی دادن دالر یاران��ه ای ۴۲00 تومانی برای 
واردات کاالهای اساس��ی هم نتوانس��ت جلوی تحرکات تورمی را بگیرد. 
تورمی که حاال مانند بهمنی که گرمای آفتاب به آن بخورد آماده ریزش 
بر س��ر کاالهای اساسی بود، کاالهای اساسی که از تورم 50درصدی آنها 
خبر می دهند. دولت همه ۱۲ ماه س��ال ۱۳97 را به لیستی تحت عنوان 
کاالهای اساسی دالر ۴۲00 تومانی داد اما حاال اقالم همین لیست تورمی 

50درصدی را تجربه کرده اند، اما علت چه می تواند باشد؟
دالل ها نمی گذارند دالر ۴۲00 تومانی به مردم برسد

عبداله مش��کانی، پاسخ این س��وال را در نقش واسطه ها در گران شدن 
کاالهای اساسی ارزیابی می کند و می گوید کاالهایی که با ارز دولتی وارد 
می شود با چندین برابر قیمت به مردم می رسد. برای مثال گوشتی که با 
ارز یارانه ای وارد می شود باید به قیمت حدود ۲5 هزار تومان یا شکر باید 
به قیمت ۲.500 تومان به برس��د در حالی که قیم��ت این اقالم در بازار 

بیش از ۱00 هزار تومان و 7 هزار تومان است.
این اقتصاددان با اش��اره به برخی انتقادات تند اعضای اتاق بازرگانی در 
روزهای اخیر نسبت به طرح توزیع کوپن اظهار کرد: این مخالفت ها صرفاً 
به دلیل تعارض منافع اس��ت، چراکه بخش زیادی از این واردات کاالهای 
اساس��ی توس��ط همین اعضای اتاق بازرگانی انجام می شود که با اجرای 

طرح کوپن رانت آنها نیز از بین می رود.
۳5درصد کارمندان کمتر از ۲.5 میلیون می گیرند

پیام این کژکارکردی هرچند دیر اما باالخره به سمع و نظر مجلسی ها 
هم نشست و آنها در صبح یکی از آخرین روزهای نه چندان سرد یازدهم 
اس��فندماه طرحی را مصوب کردند که براساس بندی از آن دولت موظف 
می ش��ود در سال آینده یعنی س��ال 98، دادن یارانه به دالر را متوقف و 
به جای آن از کوپن برای تأمین کاالهای اساس��ی برای معیش��ت مردمی 
که حاال قدرت خریدشان بیشتر از هر زمان دیگری افت پیدا کرده است 

استفاده کند.
براساس آمارهای رسمی، دولت در سال به حدود ۴ میلیون و 700 هزار 

کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می کند که در این بین تعداد کارکنان 
حقوق بگی��ر به ۲ میلی��ون و ۶۳7 هزار نفر می رس��د. از تع��داد مجموع 
حقوق بگیران دریافتی های کمتر از ۳ میلیون تومان به حدود یک میلیون 
و ۴۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها به ۲ میلیون و 800 
هزار تومان می رسد. همچنین حدود 9۲۶ هزار نفر یعنی معادل ۳5درصد 
از کارکنان کمتر از ۲.5 میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها 

به یک میلیون و 98۶ هزار تومان می رسد.
حقوق بگیرانی که قبال »قشر متوسط« بودند

این آمارها نشان می دهد که اقشار ضعیف یا فقرا حاال دیگر چهره هایی 
پژمرده در حلبی آبادهای اطراف شهرها نخواهند بود بلکه حتی کارمندان 
دولتی نیز که برای س��ال ها عنوان »قشر متوسط حقوق بگیر« را به یدک 
می کش��یدند نیز به طبقات ضعیف پیوس��ته اند و احتماالً مشمول طرح 
جدید »کاالبرگ های الکترونیک« هم خواهند ش��د. طرح »کاالبرگ های 
الکترونی��ک« یا هم��ان »کوپن« س��ال های نه چندان دور، در ش��رایط 
فعلی موافقان بیش��تری از مخالفانش دارد. عل��ت اصلی هم امیدواری به 
هدفمندتر بودن کوپن نس��بت به یارانه های ارزی است که عمدتاً نصیب 

واردکننده ها و دالالن می شود.
یارانه نقدی تورم زا نیست

در این زمینه، علی س��رزعیم، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانش��گاه 
عالم��ه طباطبایی با بیان اینکه توزیع کوپن به نس��بت دادن یارانه ارزی 
ایده بسیار بهتری است، گفت: در شرایط فعلی دولت هزینه زیادی را بابت 
دادن یارانه به ارز برای واردات کاالهای اساسی پرداخت می کند که خیلی 

روشن است که با این گرانی ها این یارانه به مردم نمی رسد.
این اس��تاد دانش��گاه با اینکه ای��ده کوپن را از دادن یاران��ه به ارز بهتر 
می دان��د اما بهترین ایده را توزی��ع یارانه به صورت نقدی ارزیابی و اظهار 
کرد که در این صورت دیگر تبعات توزیع کوپن که محدود کردن قدرت 
انتخاب یا مس��ائل دیگ��ری مانند صف های عریض و طویل اس��ت را هم 

نخواهیم داشت.
ب��ا اینکه برخی اقتصاددانان اعتقاد دارن��د که دادن یارانه های نقدی به 
مردم در این شرایط تورمی باعث افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت 
خرید مردم خواهد شد؛ سرزعیم معتقد است که »اعطای یارانه های نقدی 
در این ش��رایط نمی تواند تورم زا باش��د، چراکه همین حاال هم دولت ارز 
خود را در بازار آزاد می فروشد و ریال جمع می کند؛ بنابراین اگر قرار بوده 

تورمی از این راه به وجود آید تا حاال به وجود آمده است.«
وی با اش��اره به ش��رایط سخت اقتصادی کش��ور درباره نحوه پرداخت 
یارانه ه��ای دولتی به مردم می گوید »تا همی��ن حاال هم تورم اثر خود را 
گذاشته و قدرت خرید طبقات ضعیف کاهش پیدا کرده است؛ در چنین 
ش��رایطی دولت باید گزینه یارانه های نق��دی و یا یارانه های کاالیی را در 

دستورکار قرار دهد.«
دولت یارانه ها را نقدی پرداخت کند

همچنین حیدر مس��تخدمین حس��ینی که یک زمان��ی معاون وزارت 
اقتصاد دولت اصالحات بوده است با اشاره به مبلغ ۳.500 میلیارد تومانی 
یارانه های پرداختی دولت در هر ماه پیش��نهاد می کند دولت مابه التفاوت 
تخصیص ۱۴ میلی��ارد دالری ارز یارانه ای را به صورت نقدی توزیع کند. 

چ��را که به اعتقاد او طرح کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی نیز همانند دیگر 
طرح های یارانه غیرمستقیم باعث ایجاد داللی و راه افتادن بازار غیررسمی 

فروش کاالهای یارانه ای خواهد شد.
این اقتصاددان در پاسخ به این نگرانی که پرداخت نقدی یارانه ممکن 
اس��ت باعث افزایش تورم ش��ود، هم معتقد اس��ت اساس��اً افزایش حجم 
نقدینگی باعث ش��ده است تا تورم به وجود بیاید و این افزایش نقدینگی 
تا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد داش��ت. با این حال پرداخت مبالغی به 
عنوان یارانه نقدی آنچنان محدود اس��ت و آنچنان مورد نیاز مردم است 
که اساساً می تواند فشار تورمی دیگری اضافه کنند. ضمن اینکه می توانند 
در بخش��ی از تورمی که ایجادشده است را از طریق افزایش قدرت خرید 

مردم ضعیف جبران کند.
کوپن ها را اعتباری کنید

قاطب��ه اقتصاددانان پرداخت یارانه های نق��دی را بر توزیع کوپن ارجح 
می دانند؛ چنانچه ش��هرام معینی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان نیز 
با تاکید بر اینکه ارائه توزیع کوپن بس��یار بهتر از دادن یارانه به کاالهای 
اساس��ی اس��ت، گفت که نقطه ضعف توزیع کوپن این اس��ت که ما حق 
انتخاب را از مصرف کننده س��لب می کنی��م و او دیگر قدرت انتخاب بین 
اجناس مختلف را ندارد. از این جهت چه بسا بهینه ای که مورد نظر مردم 

باشد نیز حاصل نمی شود.
او همچنی��ن ب��ه مالحظات ارائه کوپن توس��ط دولت نیز اش��اره کرده 
و معتق��د اس��ت اینکه کاالهایی که وارد می ش��وند آیا ب��ا نیازهای مردم 
س��ازگاری دارد یا نه مس��ئله ای اس��ت که در طرح ارائه کوپن باید مورد 

توجه قرار بگیرد.
ای��ن اقتصاددان در ادامه صحبت هایش به ارائه یک راهکار برای بهتر و 
بهینه تر کردن توزیع کوپن ها توسط دولت اشاره کرد و گفت که بهتر است 
اگر دولت قرار است در سال آینده برای اقالم اساسی کوپنی یا کاالبرگی 
صادر کند آن را به صورت کوپن اعتباری توزیع کند. در این شرایط مردم 
دیگر مجبور نیستند الزاماً مقدار مشخص و از قبل تعیین شده ای از کاال 
را دریاف��ت کند بلکه با اعتبار کارت خ��ود می توانند به اندازه نیاز خود از 

اقالم مختلف یارانه ای استفاده کنند.
آمریکا به ۴9 میلیون نفر کوپن می دهد

وحید ش��قاقی شهری نیز با اشاره به ش��یوه  توزیع یارانه نقدی توسط 
دول��ت احمدی نژاد، می گوید در دولت های نه��م و دهم یارانه را به جای 
تولیدکننده به صورت نقدی ب��ه مصرف کنندگان دادند. در ابتدا قرار بود 
آن یارانه نیز به خوش��ه های مختلف درآمدی تعلق بگیرد، اما از آنجا که 
بانک اطالعاتی در این باره وجود نداشت، یارانه را به صورت مساوی بین 
مردم توزیع کردند. واقعیت این است که اگر بانک اطالعاتی از درآمدهای 
مردم وجود داشت می توانستیم یارانه بیشتری را به سمت طبقات پایین تر 
س��وق دهیم. این عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در پایان به 
توزیع کوپن های غذایی به ۴9میلیون نفر در آمریکا به عنوان یک کش��ور 
با اقتصاد آزاد اش��اره کرد و آن را نتیجه شناخت نیازمندان توسط دولت 
آن کشور ارزیابی کرد و برای شرایط فعلی کشورمان هم پیشنهاد کرد که 
یارانه های پنهان به سمت حوزه های سالمت و آموزش سوق داده شود تا 

امکان زیست طبقات ضعیف تر فراهم شود.

»دالر« بازی را عوض کرد

گوش به زنگ باشید؛ کوپن ها برمی گردند!

 تولی��د کاتد م��س به روش تانک بایولیچین��گ، در مجتمع بابک مس 
ایرانیان از ش��رکت های زیر مجموعه هلدینگ میدک��و، برای اولین بار در 

جهان، با حمایت بانک  پاسارگاد آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، طی مراسمی با حضور جمعی از 
مدیران و دس��ت اندرکاران پروژه، بهره برداری از پروژه تولید کاتد مس به 

روش تانک بایولیچینگ، برای اولین بار در دنیا، آغاز شد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد، بهره برداری از این طرح مهم و ملی را تقدیم به 
ملت شریف ایران کرد و برای عوامل و دست اندرکاران آن آرزوی موفقیت 
نم��ود. همچنین دکتر پورمند مدیرعامل ش��رکت میدکو، این موفقیت را 
که برای اولین بار در دنیا توس��ط نیروهای متخصص میدکو، در مجتمع 
بابک مس ایرانیان عملی شده است تبریک گفت و اظهار داشت: این مهم 
یک تغییر بزرگ تکنولوژیک در سطح جهان و در صنعت مس است که با 

حمایت های ویژه دکتر قاسمی به انجام رسیده است.
گفتنی است مجتمع بابک مس با ظرفیت تولید 50 هزار تن کاتد مس و 
۱۲ هزار تن لوله مسی در سال فعالیت می کند. در روش تانک بایولیچینگ 
با استفاده از نوع خاصی از باکتری های غیرمضر محصول نهایی استحصال 
می ش��ود. دانش این تکنولوژی سازگار با محیط زیست توسط متخصصین 
ایرانی طی 5 س��ال پژوهش و تالش مستمر ایجاد و راه اندازی شده است. 

از مزایای اصلی روش تانک بایولیچینگ می توان به حذف کوره های ذوب 
و در نتیج��ه کاهش قابل مالحظه آالیندگ��ی و همچنین صرفه جویی در 
مص��رف آب و منابع انرژی در راس��تای حمایت از محیط زیس��ت و ایفای 

مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد.
به دنبال کسب این موفقیت ارزشمند توسط شرکت میدکو، مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع مس ایران طی پیامی، این موفقیت را به شرکت میدکو 
تبری��ک گفت. در پیام مهندس محمدرضا بنی اس��دی راد خطاب به دکتر 

پورمند آمده است:
» خداوند بزرگ را ش��اکریم که با مدیریت و درایت حضرتعالی و همت 
همکارانتان در آن مجموعه بزرگ صنعتی، طرح بومی تولید کاتد مس به 
روش بایولیچینگ در مجتمع بابک  مس ایرانیان از شرکت های زیرمجموعه 

هلدینگ میدکو به ثمر نشسته است.
بی تردی��د، بهره گیری این پروژه از دانش و توان متخصصان بومی، بدون 
اتکا به تکنولوژی خارجی، حکایتگر این حقیقت روشن است که ایران عزیز 
ما با اعتماد به سرمایه های عظیم خود و توانایی فرزندان سخت کوش این 
مرز و بوم، می تواند در راه بومی سازی و در مسیر پیشرفت و تعالی گام هایی 

بلند بردارد.
اینجان��ب، بهره برداری از این طرح مهم را که عالوه بر نتایج چش��مگیر 
در عرص��ه تولید ملی، ثمرات زیس��ت محیطی بزرگی نی��ز در پی دارد، به 
شما و همه دست اندرکاران این پروژه تبریک می گویم و بهروزی و توفیق 

روزافزونتان را از درگاه خداوند منان آرزومندم.«

افتخاری دیگر برای ایران توسط گروه مالی پاسارگاد؛

تولید انبوه کاتد مس برای اولین بار در جهان توسط شرکت میدکو

حملونقلریلی

خبرهای امیدبخش در آخرین روزهای زمستان
چرا باید به آینده اقتصاد ایران امیدوار بود؟

ح��اال خبرهای خوب تنها در ریزش قیم��ت در بازارهای مختلف 
خالصه نمی ش��ود. به نظر می رس��د اقتصاد ایران در شرایط تازه ای 
قرار گرفته است، شرایطی که نوید از راه رسیدن روزهای بهتری را 

با خود همراه دارد.
 ب��ه گزارش خبرآنالین، در حالی که س��خنان همتی در خصوص 
قطعی بودن شکس��تن تحریم ها در رس��انه ه��ای داخلی و خارجی 
بازت��اب فراوانی داش��ت، نتایج س��فر روحانی به ع��راق زیر ذره بین 
تحلیلگ��ران بین الملل��ی ق��رار گرفت. در ای��ن فضا اخب��ار تازه ای 
درخصوص تمدید معافیت نفتی هش��ت کشور خریدار نفت از ایران 
منتشر شد تا امیدواری نسبت به بهبود وضعیت و حرکت دوباره به 
س��وی ثبات بیش از پیش افزایش یابد. داستان به مذاکرات فشرده 
مقام��ات هن��دی و آمریکایی پیرامون خرید نفت هن��د از ایران باز 

می گردد.
آمری��کا که ه��دف اصلی خود را صفر کردن ص��ادرات نفت ایران 
عنوان کرده اس��ت، حاال با بحرانی که گریب��ان ونزوئال و بازار نفت 
را گرفته، به نظر می  رس��د ش��رایط تازه ای را به اجب��ار مورد قبول 

قرار داده است.
گزارش های رس��یده حاکی از آن اس��ت که آمریکا احتماال برای 
8 کش��ور اجازه بدهد که کم��اکان نفت از ایران خری��داری کنند. 
آمریکا پیش از این به این هش��ت کشور معافیت تحریمی داده بود. 
دولت آمریکا روز سه ش��نبه اشاره کرد که معافیت تحریمی احتماال 
حتی بعد از ش��ش ماه تمدید خواهد ش��د. البته گفته شده بود که 
ای��ن معافیت تحریمی، در پایان به قط��ع کامل خرید نفت از ایران 

منجر خواهد شد.
 این اما تنها روزنه باز ش��ده در می��ان انبوه تالش ها برای تحریم 

همه جانبه ایران از سوی آمریکا نیست.
 مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت نیز خب��ری را اعالم کرد 
که ق��رار گرفتنش در کنار اخباری مبنی ب��ر تمدید معافیت نفتی 
ای��ران نش��ان از تغییر مس��یر تحریم ه��ا دارد. مقیمی با اش��اره به 
س��رمایه گذاری یک میلیارد دالری شرکت رنو در ایران، اظهار کرد: 
در پ��ی مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته و همچنین با توجه به 
میزان س��رمایه گذاری که ش��رکت رنو در کش��ور کرده، این نوید را 
خواهیم داد که این ش��رکت خودروسازی دوباره به ایران باز خواهد 
گشت و برای این مهم نیز مکانیزمی در نظر گرفته ایم که تولید رنو 

را دوباره در ایران آغاز خواهیم کرد.
 در عین حال سفر روحانی به عراق و توافق برای تجارت دو جانبه 
خود نش��ان دهنده آن است که دستاوردی ملموس در این حوزه از 

آن ایران شده است.
 همت��ی، رئی��س کل بان��ک مرکزی که ای��ن روزها ب��ه یکی از 
خبرس��ازترین مردان دولت دوازدهم بدل ش��ده است، درخصوص 
دس��تاوردهای این سفر گفته است: با روندی که در روابط اقتصادی 
و تجاری ایران و عراق می بینم و آنچه که با سایر همسایگان نظیر 
ترکیه، آذربایجان، افغانستان و...درحال شکل گیری است می توانم 
خبر از شکلگیری یک تحول در ترکیب کاالها و خدمات صادراتی و 

مقاصد تجاری ایران بدهم.
 در عی��ن حال وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در این 
سفر، در حوزه صنعت، معدن و تجارت ۲۱ تفاهم نامه به امضا رسید، 
گف��ت: ۱۲میلیارد دالر روابط تجاری فعلی ایران و عراق اس��ت که 
در این س��فر تفاهم شد که این رقم تا ۲ سال آینده به ۲0 میلیارد 

دالر افزایش یابد.
 تحلیلگران معتقدند ترک برداشتن دیوار تحریم در روزهای اخیر 
در کنار تالش برای مدیریت بازارهای داخلی که این روزها نتایج آن 
در حال آشکار شدن است، می تواند زمینه را برای حل مشکالتی که 
در چن��د ماه اخیر اقتصاد ایران را تح��ت تاثیر قرار داده آماده کند. 
هرچند بای��د پذیرفت تحت تاثیر ری��زش ارزش پول ملی، افزایش 
قیمت در بازارها رقم خورده اس��ت اما تخلی��ه حباب در بازارها که 
ناش��ی از فعالیت دالالن از یک س��و و همچنین باال بودن تقاضا در 
برخی بازارها از سوی دیگر است، می تواند به تعادل در بازارها نظیر 

خودرو و ارز کمک کند.

حقوق بگیران باالی 4 میلیون تومان چه 
وضعیتی دارند؟

فق��ط حدود ۲70 هزار نفر از کارکن��ان دولت حقوق باالی چهار 
میلیون توم��ان دریافت می کنند که نزدیک به نیمی از آنها در مرز 

چهار میلیون قرار دارند.
به گزارش ایس��نا، در حالی ش��واهد حاکی از آن است که دولت 
بر حمایت از حقوق بگیران زیر س��ه میلیون تومان تاکید دارد و از 
بس��ته های حمایتی گرفته تا یارانه نقدی را حق این قش��ر می داند 
ک��ه از ح��دود دو میلیون و ۶۳7 هزار کارمن��دی که در ماه حقوق 
دولتی دریافت می کنند فقط حدود 770 هزار نفر حقوق باالی سه 

میلیون تومان دارند.
بررسی آخرین وضعیت حقوق های پرداختی دولت در سال جاری 
نش��ان می دهد که دو میلی��ون و ۳7۶ هزار نف��ر از کارکنان دولت 
دریافت��ی کمت��ر از چهار میلی��ون تومان دارند ک��ه از این تعداد تا 
۴07 هزار نفر از آنها بین س��ه تا چهار میلیون تومان در ماه حقوق 

دریافت می کنند.
ام��ا وضعیت دریافتی های باالی چهار میلی��ون تومان به گونه ای 
اس��ت که ۲70 هزار نفر از کارکنان در ای��ن محدوده دریافتی قرار 
دارند، از این تعداد ۱۲5 هزار و 5۶۲ نفر دریافتی بین چهار تا چهار 
میلی��ون و 500 هزار تومان دارند که متوس��ط آن به چهار میلیون 
و ۲00 هزار تومان می رس��د، بنابراین تا نیمی از دریافتی های باالی 

چهار میلیون تومان هم در همین محدوده قرار گرفته اند.
پرداخت های حقوقی باالی چهار میلیون تومانی دولت در هر ماه 
به گونه ای اس��ت که حدود ۴5 هزار و ۱۶۶ نفر بین چهار میلیون و 
500 هزار تا پنج میلیون تومان با متوسط چهار میلیون و 7۶0 هزار 
تومان، ۴0 هزار نفر بین پنج تا ش��ش میلیون تومان با متوسط پنج 
میلیون و ۴90 هزار تومان، ۱8 هزار و ۶07 نفر بین ش��ش تا هفت 
میلیون تومان با متوس��ط شش میلیون و 500 هزار تومان و 98۲۴ 
نفر نیز بین هفت تا هشت میلیون تومان با متوسط هفت میلیون و 

5۶7 هزار تومان قرار دارند.
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بانک مرکزی، دستور افزایش وام ساخت 
مسکن را کی ابالغ می کند؟

در حالی که ش��ورای پول و اعتبار افزایش تس��هیالت ساخت مسکن با 
قابلیت تبدیل به فروش اقس��اطی در بانک های تجاری و بانک مس��کن را 
حدود ۱0 روز پیش به تصویب رساند، خبرها حاکی از این است که بانک 

مرکزی هنوز این مصوبه را ابالغ نکرده است.
 به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار در ۱۴ اسفندماه امسال افزایش 
سقف تس��هیالت ساخت مس��کن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در 
بانک های تجاری و بانک مس��کن را تصویب کرد و براساس آن مقرر کرد 
که قابلیت انتقال سهم الش��رکه بانک در تسهیالت اعطایی ساخت مسکن 
به خریداران این واحدها در کلیه بانک های تجاری )دولتی و خصوصی( و 
بانک مس��کن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع 
و مصارف بانک ها برای شهر تهران به صورت انفرادی معادل ۱00 میلیون 

تومان باشد.
نکته مثبت این مصوبه حمایت و تش��ویق س��اخت واحدهای کوچک و 
متوس��ط مقیاس با حداکثر زیربنای مفید ۱00 متر مربع است که امکان 
تقس��یط بلندمدت این تسهیالت برای خریداران واحدهای ساخته شده تا 

۱5 سال توسط بانک ها امکانپذیر شود.
هرچند این مصوبه با زیاد ش��دن فاصله میان عرضه و تقاضا و کس��ری 
تولید مسکن شاید تا حدودی دیر بود، اما مفید بودن آن به شرط تقسیط 

بلندمدت و انتقال وام ساخت به نام خریدار است.
اکثر کارشناسان بر این باور هستند که میزان سقف در نظر گرفته شده 
)تهران ۱00 میلیون تومان( برای تسهیالت ساخت چندان باال نیست که 

بتواند قدرت خرید متقاضیان کم درآمد را افزایش دهد.
طال و سکه ناگهان گران می شود؟

دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه افزایش ناگهانی قیمت طال 
و سکه منتفی است، به مردم توصیه کرد، خرید سکه و طال را از واحدهای 

مجوزدار که زیر نظر اتحادیه طال و جواهر فعالیت می کنند، انجام دهند.
نادر بذرافشان در گفت وگو با تسنیم، گفت: بازار سکه و طال در روزهای 
پایانی سال روند عادی خود را سپری می کند و با وجود پیش بینی ها مبنی 
بر افزایش تقاضا در آس��تانه نوروز این تقاضا در بازار کمتر از پیش بینی ها 
افزایش یافته است. او افزایش قیمت طال را دلیل اصلی رکود در بازار طال 
عنوان کرد و افزود: برخالف برخی ش��ایعات مبنی بر افزایش قیمت سکه 
و ط��ال به دلیل افزایش تقاضا در روزهای پایانی بازار روند طبیعی خود را 

سپری می کند و افزایش ناگهانی قیمت  طال محتمل نیست.
این کارشناس صنعت طال و جواهر ادامه داد: البته قیمت طال به قیمت 
اونس جهانی و همچنین قیمت ارز بس��تگی دارد که امیدواریم با نظارت 
بیش��تر بانک مرکزی بر بازار ارز و جلوگیری از نوس��انات، همچنان شاهد 
ثبات در قیمت سکه و طال باشیم. دبیر اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان 
اینکه هم اکنون خریداران و متقاضیان در بازار بیشتر عالقمند به خرید سکه 
آن هم از نوع ربع سکه و نیم سکه هستند، گفت: به مردم توصیه می کنیم 
حتما س��که های خود را از واحدهای مجاز خریداری کنند و مش��خصات 
وکیوم س��که را با مشخصات مغازه مطابقت دهند و درصورت عدم تطابق 
پرس سکه با تابلو مغازه از خرید خودداری کنند. وی با بیان اینکه متاسفانه 
سکه های غیربانکی در بازار زیاد شده است، گفت: برای یک خرید مطمئن 
داش��تن هولوگرام اتحادیه طال و جواهر تهران روی وکیوم س��که ضروری 
اس��ت و به مردم توصیه می کنیم حتما س��که هایی را خریداری کنند که 

هولوگرام اتحادیه برروی آن حک شده باشد.

ترکیدن حباب ارزی نزدیک است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه قیمت 
واقعی ارز 8 هزار تومان است، گفت حباب نرخ ارز به زودی خواهد ترکید.

مه��رداد بائوج الهوتی در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا، با تاکید بر ضرورت 
بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیمایی، گفت: عدم بازگشت 

این نوع ارزها به سامانه نیمایی پشتوانه ارزی کشور را تهدید می کند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در گذشته 
بازگشت این نوع ارزها به داخل اهمیتی نداشته است، افزود: اکنون با توجه 
به وضعیت بازار و نوس��انات اخیر باید با تضمین پش��توانه ارزی به کاهش 
تغییر در قیمت ها کمک کنیم. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به 
وضعیت آتی نرخ ارز در بازار، تصریح کرد: بخشی از قیمت فعلی ارز حباب 
بوده و بخشی دیگر واقعی است که در همه دولت ها از ابتدا تاکنون تجربه 
شده است. بائوج الهوتی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تا 8 هزار تومان طبق 
تجربه های پیشین طبیعی است، گفت: اکنون نرخ ارز بیش از 8 هزار تومان 

حباب بوده که جو روانی حاکم بر بازار بر شکل گیری آن موثر بوده است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه به زودی با ترکیدن حباب نرخ ارز ش��اهد قیمت 
واقعی آن در بازار خواهیم بود، افزود: به زودی شاهد کاهش نرخ ارز در بازار 

خواهیم بود زیرا ادامه حباب ممکن نیست.
عضو کمیس��یون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به به این سوال که در روزهای پایانی سال 97 شاهد ریزش نرخ ارز 
خواهیم بود یا خیر، گفت: کاهش نرخ ارز بدون در نظر گرفتن تاریخ حتمی 

آن اجتناب ناپذیر است اما باید بدانیم که حباب نرخ ماندگار نیست.

طال باز هم گران شد
قیمت ط��ال روز جمعه همزمان با افت ارزش دالر و تش��دید نگرانی ها 
نسبت به کندی رشد اقتصاد جهانی، رشد کرد تا بخشی از کاهش معامالت 

روز گذشته را جبران کند.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری 
بازار س��نگاپور 0.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲97.95 دالر رس��ید. بهای 

معامالت این بازار روز پنجشنبه حدود یک درصد سقوط کرده بود.
در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در آوریل با 0.۲درصد افزایش، 

در ۱۲97.80 دالر ایستاد.
دالر در معامالت روز جمعه 0.۱ درصد در برابر ارزهای رقیب افت کرد و 
در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی از اوایل دسامبر تاکنون قرار دارد.

به گفته آجی کدیا، مدیر شرکت کدیا کامادیتیز در بمبئی، دالر ضعیف 
ش��ده و طال به عن��وان یک دارایی مطمئن، از ابهام��ات پیرامون برگزیت 
حمایت یافته است. تا زمانی که طال بتواند سطح ۱۲90 دالر را حفظ کند، 
از شانس بازگشت به سطح ۱۳0۲ تا ۱۳۱0 دالر برخوردار است. طال اکنون 
در س��طح ۱۲90 دالر از حمایت برخوردار اس��ت و تا زمانی که شفافیتی 
درباره توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( حاصل نش��ود، این 

محدوده را حفظ خواهد کرد.

خبرنــامه

فرصت امروز: در حالی طبق مصوبه یازدهم اس��فندماه ش��ورای پول و 
اعتبار و ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار اس��ت پن��ج بانک  انصار، 
قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه 
ادغام  شوند که هنوز هیچ گونه شفاف سازی در این باره صورت نگرفته است 
و همین موضوع هم سواالت و البته نگرانی های بسیاری را برای سهامداران 
و س��رمایه گذاران این بانک ها به وجود آورده اس��ت. در این میان، حتی با 
وجود گذش��ت چند هفته از تصویب مصوبه ادغ��ام بانک ها هنوز مدیران 
این بانک ها نیز جزییات کاملی از اتفاقاتی که قرار اس��ت رخ دهد را اعالم 
نکرده اند و آنچه باعث نگرانی سرمایه گذاران این بانک ها شده است انتشار 

اخباری منفی بر زیانده بودن آنهاست.
به گفته بانک مرکزی، قرار است ادغام این پنج بانک  و مؤسسه در بانک 
سپه در یک بازه زمانی چهار ماهه صورت بگیرد. با این حال، اگرچه نفس 
این کار مثبت است و به کاهش بحران نظام بانکی کمک شایانی می کند، اما 
پنج چالش پیش روی این ادغام وجود دارد و آن را با اما و اگرهایی روبه رو 
کرده است؛ چالش هایی شامل تعداد باالی شعبه ها، ساماندهی کارمندان، 

سردرگمی مشتریان، بالتکلیفی سهامداران و درنهایت، شفاف سازی.
در این میان، به نظر می رس��د چالش پنجم، مهمترین چالش این ادغام 
بانک��ی باش��د. یکی از نکاتی ک��ه در مورد نظام بانک��ی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است افشای صورت  های مالی آنها براساس یک ساختار استاندارد 
بین المللی است. پژوهش��گران برای دسترسی به صورت های مالی بانک ها 
تنها می توانند از س��ایت کدال که سامانه جامع اطالع رسانی ناشران است 
اس��تفاده کنند، اما نکته قابل توجه این اس��ت ک��ه تنها صورت های مالی 
بانک هایی روی این س��ایت قرار داده می ش��ود که بورسی بوده و به عبارت 
دیگر س��هام آنها در بورس معامله می ش��ود. در نتیج��ه این بانک ها ملزم 
هس��تند که صورت های مالی خود را برای شفافیت در قیمت گذاری سهام 
خود منتشر کنند. البته برخی بانک ها مانند قوامین از این قانون سرپیچی 
ک��رده و آخرین صورت مالی منتشرش��ده آن به س��ال 9۴ تعلق دارد، اما 
نکته دیگر در مورد بانک هایی اس��ت که از صورت های مالی خود به عنوان 
ابزار محرمانه اس��تفاده کرده و آنها را منتشر نمی کنند. در این میان بانک 
سپه، ملی، کشاورزی و مسکن از بانک های بزرگ کشور هستند که اعداد 
و ارق��ام دقیقی از حس��اب و کتاب آنها وجود ندارد. بانک س��په به عنوان 
بزرگ ترین بانک نظامی کش��ور آخرین صورت مالی که روی س��ایت خود 
منتش��ر کرده است به س��ال 9۴ تعلق دارد که تنها به چند جدول بسنده 
کرده و بدون یادداشت های توضیحی و نظر حسابرس است. در نتیجه ابهام 
دیگری که در مورد این ادغام ها وجود دارد این اس��ت که آیا پس از ادغام 
صورت های مالی این بانک همچنان به صورت اسناد محرمانه باقی می ماند 
یا برای بررسی وضعیت این بانک و شفافیت بیشتر در دسترس محققان و 

کارشناسان قرار می گیرد؟
در همین زمینه، هفته گذش��ته مس��عود خوانس��اری در جلسه هیات 
نماین��دگان ات��اق تهران گفت: »انتظ��ار ما از دولت این اس��ت که درباره 
ش��بهاتی که درباره ادغام پنج بانک در بانک س��په به وجود آمده اس��ت، 
شفاف س��ازی کند. بحث هایی وجود دارد و اعالم می ش��ود که این بانک ها 
که قرار اس��ت ادغام ش��وند زیانده بوده اند و در بیالن آنها ضرر نشان داده 
می ش��ود و حاال قرار است ادغام شوند؛ درخواس��ت ما این است که بانک 
مرکزی در این خصوص ش��فاف و روشن اظهارنظر و اعالم کند که آیا این 
بانک ها سودده بوده اند و یا زیانده؟ و اگر قرار است دولت ضرر و زیان آنها 
را تأمین کند، از چه منبعی هست آیا قرار است مجدد مثل مؤسسات مالی 
و اعتباری از پول مردم این زیان ها جبران ش��وند یا اینکه اصاًل بحث ضرر 
و زیان مطرح نیست؟ من فکر می کنم برطرف کردن این شبهات در ذهن 
و افکار عمومی یکی از مهم ترین نیازهای جامعه اس��ت و خواس��ته بخش 

خصوصی و فعاالن بخش خصوصی هم است.«
البته چند روز پیش عبدالناصر همت��ی، رئیس کل بانک مرکزی درباره 
ادغام بانک ها گفته بود: »حفظ حقوق مشتریان و شهروندان باید در اولویت 
بانک س��په و بانک های ادغام ش��ونده باشد« اما او ایما و اشاره ای به حقوق 
س��هامداران این بانک ها نکرد و نگفت که تکلیف س��هامداران این بانک ها 

چه خواهد شد.
همچنین ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار هم در 
توضیحی درباره تعیین وضعیت دارایی س��هامداران این بانک ها ارائه کرد 
و گفت که مجوز انتقال سهام افرادی که سهامدار بانک های ادغام شده در 
بانک س��په هستند با نظر شورای بورس دریافت شده است: »این سهام با 
حداکثر قیمت اس��می یا قیمت قبل از بس��ته شدن منتقل می شود و هر 
ش��خصی که تمایل داشته باشد س��هم خود را می تواند به نهادهای دارای 
مجوز منتقل کند. این فرم ها در اختیار س��هامداران قرار می گیرد و آنان با 
اختیارات خودشان می توانند سهام خود را واگذار کنند و اگر تمایل نداشته 
باشند باید منتظر کار کارشناسی دادگستری باشند که درخصوص سود و 
زیان این بانک ها بررس��ی های الزم را انجام دهد و تصمیم گیری کند.« او 

همچنین گفت: » اگر افرادی شکایت داشته باشند قوه قضاییه شعبه ای را 
انتخاب می کند که این افراد می توانند برای ش��کایات خود به آن مراجعه 
کنند. او اما مشخص نکرد نهاد های دارای مجوز چه نهاد هایی هستند و اگر 
سهامداران در نتیجه ارزش گذاری های انجام شده دچار زیان شوند چه کسی 

زیان آنها را پوشش خواهد داد.«
البته ادغام بانک های نظامی در اصل از اس��فندماه س��ال گذشته کلید 
خورده بود. ۲۲ اس��فندماه سال 9۶ معاون نظارت بانک مرکزی در برنامه 
»تیتر امشب« شبکه خبر درخصوص ساماندهی و سرانجام دیگر موسسات 
مال��ی و اعتباری گفته بود: »همان ط��ور که انتظار می رفت روند ادغام دو 
موسس��ه اعتباری »ثام��ن« و »مهراقتصاد« با بانک انص��ار با هدف ایجاد 
بانکی بزرگ تر و کارآمدتر، به پایان رس��ید و این بانک از س��ال آتی شروع 
به کار خواهد کرد. در بس��یاری از کش��ورها، ارتش ها دارای بانک هستند 
تا به پرس��نل آنها و خانواده های ش��ان خدمات ارائه کنند به نحوی که در 
بعضی موارد، کش��ورهایی که نیروهای مسلح، فعالیت برون مرزی دارند با 
بانک های دیگر کشورها تفاهم هایی امضا می کنند تا ارائه خدمات به پرسنل 

به بهترین نحو انجام گیرد. در کش��ور ما هم نیروهای مس��لح به تناس��ب 
گستردگی، دارای بانک ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف  
تعیین شده به فعالیت ادامه می دهند، هرچند که این بانک ها و موسسات 
اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه  شده کوچک ارزیابی می شوند. 
به همین دلیل ضروری به نظر می رسید از ترکیب آنها  بانکی واحد، باثبات 
و س��المت مالی باالتر ش��کل گیرد تا خدماتی بهتر ب��ه خانواده نیروهای 

مسلح ارائه شود.«
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: »براساس همین سیاست مقرر شد 
در سال های ۱۳9۶ و ۱۳97 وضعیت این موسسات و بانک ها و نحوه ادغام 
آنها ارزیابی شود. در نهایت هم امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار 
و دو موسس��ه مهراقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در 
سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین 
و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد. ضمن اینکه براساس این برنامه 
مقرر شده در چشم اندازی دورتر این دو بانک هم ادغام و به بانکی بزرگتر 

و کارآمدتر تبدیل شوند.«

سردرگمی مشتریان و بالتکلیفی سهامداران با ادغام 5 بانک در بانک سپه

چالش های پنج گانه ادغام بانکی
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مرکز پردازش اطالعات مالی ایران اعالم کرد
عملکرد دوره ای پربازده ترین صندوق های 

سرمایه گذاری
مرکز پردازش اطالعات مالی ایران پربازده ترین صندوق های 
سرمایه گذاری در س��هام، قابل معامله در بورس، مختلط و با 
درآمد ثابت را برای دوره های یک ماهه و یک س��اله منتهی به 

۲0 اسفندماه ۱۳97اعالم کرد.
به گزارش س��نا، صندوق های »آس��مان یکم« سبدگردان 
آسمان، »مشترک آگاه« کارگزاری آگاه و »مشترک کارگزاری 
حاف��ظ« باالترین بازدهی یک ماهه منتهی به ۲0 اس��فندماه 
۱۳97 گروه صندوق های در سهام را به خود اختصاص دادند.
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری »آس��مان آرمان��ی س��هام« 
س��بدگردان آسمان، »هس��تی بخش آگاه« کارگزاری آگاه و 
»سپهر کاریزما« سبدگردان کاریزما، بیشترین بازدهی ماهانه 
را در گروه صن��دوق های قابل معامله در بورس )غیرکاالیی( 

کسب کردند.
طی م��دت مذکور، در گ��روه صندوق های س��رمایه گذاری 
طالی قابل معامله در بورس به ترتیب صندوق های »در اوراق 
بهادار مبتنی بر سکه طالی مفید«، »پشتوانه طالی لوتوس« 
و »در اوراق به��ادار مبتنی بر س��که ط��الی کیان«، باالترین 

بازدهی یک ماهه را به خود اختصاص دادند.
براس��اس گزارش مرکز پردازش اطالعات ای��ران، در گروه 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری مش��ترک مختلط ب��ه ترتیب 
صندوق های »تجربه ایرانیان« کارگزاری بانک آینده، »توسعه 
ممتاز« س��بدگردان انتخ��اب مفید و »آس��مان خاورمیانه« 
س��بدگردان آس��مان، باالترین بازدهی را ب��ه خود اختصاص 

دادند.
ع��الوه ب��ر این، در گ��روه صندوق ه��ای س��رمایه گذاری با 
درآمدثاب��ت نی��ز ب��ه ترتی��ب صندوق های »صب��ای هدف« 
س��بدگردان هدف، »کوثر یکم« کارگزاری آبان و »نیکوکاری 
درم��ان زنجیره امید« مش��اور س��رمایه گذاری هدف حافظ، 
باالتری��ن بازده یک ماهه منتهی به ۲0 اس��فندماه ۱۳97 را 

کسب کرده اند.
ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت که طی س��ال منته��ی به ۲0 
اس��فندماه ۱۳97 ، همراس��تا با عملکرد مثبت ش��اخص کل 
بورس، صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین ترکیب دارایی 
در س��هام توانس��تند اغلب گروه های صندوقی را در کس��ب 

بازدهی پشت سر بگذارند.
صندوق های س��رمایه گذاری »دماس��نج«، »س��هم آشنا«، 
»نوید انصار«، »کارگزاری بانک ملی« و »یکم اکسیر فارابی«، 
بیش��ترین بازدهی ساالنه را بین صندوق س��رمایه گذاری در 

سهام کشور کسب کردند.
صندوق ه��ای »آتیه درخش��ان مس«، »س��پهر کاریزما«، 
»هس��تی بخش آگاه«، »توس��عه اندوخته آینده« و » آرمان 
س��پهر آیندگان«، باالترین بازدهی یک س��اله منتهی به ۲0 
اس��فندماه ۱۳97 گروه صندوق های قابل معامله در بورس را 

به خود اختصاص دادند.
گروه صندوق های س��رمایه گذاری ط��ال از دیگر گروه های 
صندوق��ی موف��ق در یک س��ال گذش��ته ب��وده اس��ت؛ این 
صندوق ها توانس��ته اند به موازات رش��د قیمت س��که و طال 
بازده��ی قاب��ل توجه��ی نصیب س��رمایه گذاران خ��ود کند. 
ب��ه گزارش مرک��ز پردازش اطالع��ات مالی ای��ران، در گروه 
صندوق های س��رمایه گذاری طالی قابل معامله در بورس به 
ترتی��ب صندوق های »پش��توانه طالی لوت��وس«، »در اوراق 
بهادار مبتنی بر س��که طالی کیان« و » پشتوانه سکه طالی 
زرافش��ان امید ایرانیان«  باالترین بازدهی یکساله را به خود 

اختصاص دادند.
طی م��دت مذکور، در گ��روه صندوق های س��رمایه گذاری 
مش��ترک مختلط ب��ه ترتی��ب صندوق های »گوه��ر نفیس 
تمدن«، »توس��عه ممتاز«، »نیک��وکاری ایتام برکت«، »بانک 
تجارت« و »آس��مان خاورمیانه«، باالترین بازدهی را به خود 

اختصاص دادند.
ع��الوه ب��ر این، در گ��روه صندوق ه��ای س��رمایه گذاری با 
درآمدثاب��ت نیز ب��ه ترتیب صندوق های »نیک��وکاری درمان 
زنجیره امی��د«، »ارزش آفرین گلرنگ«، »ارمغ��ان ایرانیان«، 
»توسعه سرمایه نیکی« و »فراز اندیش نوین«، باالترین بازده 

یک ساله منتهی به ۲0 اسفندماه ۱۳97 را کسب کرده اند.

نماگربازارسهام

مرجان شیخ االسالمی ال آقا حاال اسم رمز این روزهاست. زنی خبرساز 
که ابتدا ادعا شد رکورد اختالس و فساد مالی در ایران را از بابک زنجانی 
ربوده اس��ت و بعدتر معلوم شد داس��تان هرچند هنوز پرکشش و جذاب 

است اما این عنوان از بابک زنجانی سلب نشده است.
 ب��ه گزارش خبرآنالین، او همه آنچه را که یک ش��خصیت مرموز باید 
داش��ته باشد، با خود دارد. هم اصالح طلب بوده و هم اصولگرا، هم تالش 
کرده به چرخه زنان سیاسی ایران ورود پیدا کند و هم در حوزه فرهنگی 
فعالیت می کرد. حضور در تحریریه روزنامه ها و خبرگزاری میراث فرهنگی 
از وی چهره ای بس��یار متفاوت از چهره زنی در قامت یک فعال اقتصادی 

ساخته بود.
 اگر در ورود به حوزه سیاست زیر پرچم حزبی اصولگرا یا اصالح طلب 
ناکام بود اما در حوزه اقتصاد تاس متهم ردیف ششم بر نردی که نشست 
ش��ش آورد و حاال می گویند فراری اس��ت. آیا او به کانادا گریخته است؟ 
کشوری که سالیانی است، از پس فرار خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی 

از ایران بهشت فراریان مالی ایران شده است، میزبان وی است؟
متهم ردیف ششم، هنوز جذابیت های دیگری نیز با خود دارد. شوهری 
دارد که حامی تحریم های ایران است، همین موضوع بیش از پیش پرونده 
وی را در کان��ون توجه رس��انه ها و تیررس افکار عمومی ق��رار داده، چرا 
ک��ه یکی تالش می کند تا تحریم اعمال ش��ود، دیگ��ری اینجا تحریم را 
دور می زند تا پول حاصل از کاس��بی بابت تحریم مش��ترکا در جیب شان 
قرار گیرد. البته هویت همس��ر س��ابق نیز در این میان بی  تاثیر نیست. او 
کسی است که گفته می شود ارتباط شیخ االسالمی با شرکت زیرمجموعه 

قرارگاه خاتم را فراهم کرده است.
 مه��دی خلجی ش��وهر کنونی مرجان ش��یخ االس��المی، هرچند در 
پرون��ده اخالل پتروش��یمی جایی ن��دارد اما بخش مهم داس��تان را او با 

س��خنرانی هایش اینجا و آنجا در حمایت از تحریم رقم زده اس��ت.  همه 
اینها س��بب شده است داستان مرجان شیخ االسالمی به داستانی جذاب 
برای رس��انه ها، افکار عمومی و فعاالن اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی 

قرار گیرد.
 مرجان شیخ االسالمی دقیقا چه کرد؟

این س��وال، اینکه مرجان ش��یخ االس��المی دقیقا چه کرد، پاسخ های 
متعددی دارد. برخی می  گویند حقوق ما را در مجموعه تحت تصدی اش 
پرداخت نکرد، برخی می گویند تالش ناکامی برای ورود به مجلس داشت، 
برخی می گویند، با بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در نظام 
اقتصادی ایران اخالل کرد، برخی می گویند اتهام او دقیقا کاسبی تحریم 

و نه تالش برای دور زدن آن بود.
 پاس��خ ها به اندازه ابعاد متفاوت ش��خصیت وی متعدد اس��ت. برخی 
رس��انه ها اما ساده ش��ده قصه را این گونه تعریف کرده اند. گروهی از افراد 
فعال در ش��رکت نفت و گاز س��پانیر، ناآگاهانه مبادرت ب��ه عقد قرارداد 
ب��ا فردی مش��کوک به نام مرجان شیخ االس��المی آل آق��ا کرده اند و این 
ف��رد با گرفت��ن پول های فراوان گویا از کش��ور متواری ش��ده و به کانادا 
گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت های آرام و دنیز در ترکیه 
اس��ت و متارکه کرده، با داش��تن چندین فرزند برای اینکه سرپوش��ی بر 
کالهبرداری های��ش بگذارد به کانادا گریخته اس��ت. آقای خ. ع. از طرف 
ش��رکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم اکنون از 

طریق مراجع قضایی در بازداشت به سر می برد. 
نقش شرکت بازرگانی پتروشیمی چیست؟

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی می گوید: وی با اشاره به اتهاماتی 
که به برخی از متهمان این پرونده در دادگاه وارد شده به سخنان رئیس 
دادگاه در جلس��ه آخر اش��اره کرد و گفت: رئیس دادگاه وقتی دید موج 

کذبی راه افتاده گفته که از گردش و نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات، 
عده ای، استفاده کردند که به ۳0 میلیون یورو هم نمی رسد.

ش��ریفی نیک نفس تاکید کرده اس��ت: اسامی اش��خاصی می آید که ما 
نمی شناسیم، مثاًل گفته می شود شخصی و یا شوهرش این اقدام را انجام 
دادند که ما آنها را نمی شناسیم، زیرا ما با اشخاص حقوقی طرف هستیم 

نه اشخاص حقیقی.
خاموش��ی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران نیز در این 
خصوص گفته اس��ت: مرجان شیخ االس��المی جزو مجموعه های شرکت 
PCCنیس��ت. وی اضافه کرد: مرجان شیخ االس��المی ربطی به شرکت 

PCC ندارد و جزو مجموعه های این شرکت نیست.
 خاموش��ی، این فعال اقتصادی شناخته ش��ده درباره شرکت بازرگانی 
پتروش��یمی و ش��یوه واگذاری اش نیز توضی��ح داده اس��ت: در آذر 88، 
55درصد س��هام شرکت بازرگانی پتروش��یمی توسط سازمان خصوصی 
سازی به مزایده گذاشته شد. شرکت سرمایه گذاری ایران نیز مانند سایر 
ش��رکت کنندگان در این مزایده پیشنهاد خود را مطرح کرد و از آنجایی 
که باالترین رقم پیش��نهادی مربوط به ش��رکت سرمایه گذاری ایران بود 
س��ازمان خصوصی سازی 55 درصد سهام را به این شرکت واگذار کرد اما 

انتقال سهام تا بهمن 88 به طول انجامید.
وی افزود: به دلیل مشکالت ایجاد شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
تفاهم نامه با ش��رکت PCC منعقد کرد و ضم��ن آن تکلیف کرد عالوه 
بر اینکه وظیف��ه فروش و بازاریابی محص��والت تولیدی دولتی، عملیات 
بانک��داری، تامین قطع��ات و... را PCC برعهده گی��رد این تعهدات نیز 

اجرایی شد.
خاموش��ی اظهار ک��رد: از آنجایی که در ش��رایط تحریم ش��رکت های 
دولتی حتی قادر به پرداخت اقس��اط دویچه بانک نیز نبودند مقرر ش��د 
تمامی اقدامات براس��اس دستورالعمل های س��الیانه و با تدوین برنامه ای 
همانن��د بودجه تدوی��ن و از طرف ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی به
PCC معرفی می ش��د، تا مشخص ش��ود ارزها در چه محلی جمع آوری 
و صرف چه مصارفی ش��ود. دادستان تهران نیز درباره تخلف انجام گرفته 
از سوی متهمان این پرونده می گوید: »در این پرونده  حق العمل کاری به 
حالت اقدام مالکانه تبدیل ش��د و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند 
مدرک سوزی کردند و یا با تاخیر از منشأ داخلی پرداخت کردند. مجموع 
عملیات آنها ۶ میلیارد دالر شده است. اتفاقی که جرم شده این است که 
متهمان استفاده های شخصی کردند. اگر می خواستند واردات کنند، آنها 
چیزی وارد نکردند و شرکت هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند 
و بخش��ی از دالرها را به حساب های خود ریختند و مجموع پول هایی که 
برداش��ته اند ۲۲ میلیون یورو و ۱5 میلیون دالر است و حدود ۶5میلیارد 

تومان است.«
و خط آخر

پایان قصه هنوز معلوم نیس��ت. این تنها مرجان شیخ االسالمی نیست 
که فراری اس��ت، فرد دیگری نیز در این پرونده حضور دارد که در ایران 
به س��ر نمی برد. حاال ایران تحریم شده، یکی یکی باید پرونده مهره های 
فراری که از نعمت تحریم بهره مند ش��ده اند را در دستور کار بررسی قرار 
دهد. قصه مرجان شیخ االسالمی اولین آنها نیست و آخرین شان نخواهد 
بود هرچند مرجان ش��یخ االسالمی رکورد سنگین ترین تخلف مالی را از 
بابک زنجانی نگرفت اما جذابیت های داستانش ماجرای دکل گمشده را به 
موضوعی دم دس��تی تبدیل کرد. قصه دکلی که در ترکیه، امارات و ایران 
نگاش��ته شد، حاال با داس��تانی که فصلی از آن در همسایگی خاوری، در 
کانادا نوش��ته شده است، به حاشیه رانده شده و پرچم کاسبان تحریم را 

همچنان برافراشته نگه داشته است.

حمله به صدر جدول اخاللگران اقتصادی

سریال کاسبان تحریم ادامه دارد
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ورود اولین محموله دام زنده با کشتی
 واردات 90 هزار رأس گوسفند

مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام از ورود اولین محموله دام 
زنده با کش��تی به کشور خبر داد و گفت تا پایان سال جاری، واردات 
دام زنده به 90 هزار رأس می رس��د. به گزارش مهر، حمید ورناصری 
از ورود اولین محموله دام زنده با کش��تی به کش��ور خبر داد و اظهار 
داش��ت: این واردات در راس��تای تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شده 
اس��ت. وی با بیان اینکه این محموله ش��امل 50 هزار رأس گوسفند 
اس��ت، گفت: این محموله از کشور رومانی که صاحب یکی از برترین 

نژادهای گوسفند است، وارد کشور شده است.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام تصریح کرد: طی روزهای 

آینده چندین محموله دیگر دام زنده با کشتی وارد کشور می شود.
ب��ه گفته ورناصری تا پایان س��ال 97؛ در مجم��وع 90 هزار رأس 
گوس��فند وارد کشور می ش��ود. وی تصریح کرد: واردات دام زنده به 

کشور تا زمانی که بازار گوشت به آرامش برسد، ادامه دارد.

دبیر اتحادیه نساجی و پوشاک مطرح کرد
نمایشگاه های بهاره؛ راهی برای حذف 

واسطه ها
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه 
نمایشگاه های بهاره با حذف واسطه ها هم به سود تولیدکنندگان و هم 
مصرف کنندگان است، گفت به نظر می رسد دست هایی در کار است 
که نمی خواهد تولیدکننده مس��تقیم با مصرف کننده ارتباط داشته 

باشد و مصرف کننده با کاالی باکیفیت ایرانی مواجه شود.
سعید جاللی قدیری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه نمایشگاه های 
بهاره با روش عرضه مستقیم هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده 
کم��ک می کند، اظهار کرد: چراکه تولیدکنندگان می توانند محصول 

خود را بدون واسطه عرضه و برند خود را به مردم معرفی کنند.
وی با اشاره به اینکه حذف واسطه ها باعث کاهش هزینه ها می شود 
و در نتیجه کاال با قیمت مناسب تری به دست مصرف کننده می رسد، 
تصریح کرد: نمایشگاه ها یکی از نقاطی است که اگر به درستی برگزار 

نشود و به دست دالالن بیفتد، ممکن است فساد در آنها نفوذ کند.
به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران یکی 
از ویژگی های نمایش��گاه های عرضه عمومی این است که مردم نظر 
خود را به طور مس��تقیم به تولیدکنن��دگان می گویند و آنها متوجه 

ضعف های خود می شوند.
وی افزود: اگر تولیدکنندگان واقعی ممیزی شوند و به نمایشگاه های 
بهاره راه پیدا کنند، این نمایش��گاه ها می تواند به عنوان یک مطالبه 
عمومی منجر به تعامل مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان شود.

دست هایی که به دنبال واردات هستند
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه 
این مشکالت بیشتر در نمایشگاه هایی که از سوی اتاق اصناف برگزار 
می شود رخ می دهد، مدعی شد: اتاق اصناف هجمه ای به وجود آورد 
که یکی از نمایشگاه های تولیدکنندگان پوشاک را پلمب کند. به نظر 
می رسد دست هایی در کار است که نمی خواهد تولیدکننده مستقیم 
با مصرف کننده ارتباط داشته باشد و مصرف کننده با کاالی باکیفیت 
ایرانی مواجه ش��ود. جاللی قدیری با بیان اینکه کسانی که با قاچاق 
مب��ارزه می کنند، باید محصول باکیفیت عرضه کنند، اظهار کرد: اما 
ع��ده ای می خواهند این اتفاق نیفتد و بعد بگویند که در بازار کمبود 

وجود دارد تا دوباره بتوانند به واردات غیرقانونی روی بیاورند.
به گزارش ایس��نا، پیش تر نصراله محمدحسین فالح، عضو هیأت 
مدیره کنفدراس��یون صنعت ایران، گفته بود که ه��دف از راه اندازی 
نمایشگاه های بهاره، مبارزه با دالالن و واسطه هایی است که کاالها را 
احتکار کرده اند، اما این راه در نهایت به زیان صنعتگران تمام می شود 

و بهار فروش را از صنعتگران واقعی می گیرد.

رئیس جمهوری پاکستان:
اکو ظرفیت تبدیل به پل ارتباطی بین آسیا و 

اروپا را دارد
رئی��س جمهوری پاکس��تان در دی��دار با دبیرکل ایرانی س��ازمان 
هم��کاری اقتصادی )ECO( گفت  اکو از ظرفیت و توانایی های الزم 

برای تبدیل شدن به پل ارتباطی میان آسیا و اروپا برخوردار است.
ب��ه گزارش ایرنا و به نقل از رس��انه های دولتی پاکس��تان، »عارف 
علوی« در دیدار »هادی س��لیمانپور« دبیرکل ایرانی سازمان اکو در 
اس��الم آباد افزود: پاکستان برای تسهیل در فعالیت های حمل و نقل 
کاال به همس��ایگان و استفاده از فرصت های تجاری با اعضای اکو در 

حال ارتقای زیرساخت های جاده ای و ریلی خود است.
وی تاکید کرد: پاکستان با نوسازی ارتباطات جاده ای و شبکه ریلی 

خواهان گسترش تجارت در منطقه به ویژه با اعضای اکو است.
عارف علوی اظهار داش��ت: برای توس��عه و رف��اه در منطقه نیاز به 
شناسایی اولویت های مهم سازمان اکو، افزایش زیرساخت های حمل 
و نقل و ارتباطات، تسهیل در امر تجارت و ترویج سرمایه گذاری است.

وی تاکید کرد: چش��م انداز ۲0۲5 اکو نقش��ه راه در مسیر اجرای 
اهداف این س��ازمان محسوب می ش��ود و پاکستان با هدف دستیابی 
به اهداف مندرج در چارچوب چش��م انداز اک��و اقدامات الزم را انجام 
می دهد. رئیس جمهوری پاکس��تان گفت: معتقدیم که اجرای قوی 
قرارداده��ای تجاری اکو گام رو به جلو در مس��یر رفع موانع تجاری 
و ایج��اد یک منطقه آزاد برای تجارت اس��ت که این موضوع یکی از 
بندهای مهم چش��م انداز ۲0۲5 اکو اس��ت. دبیرکل ایرانی س��ازمان 
اکو نیز در این دیدار گفت: پاکس��تان همواره عضو فعال اکو به شمار 
می رود و این کش��ور از ظرفیت های خوبی برای توس��عه اکوتوریسم 
برخوردار است که می توان این جذابیت را در سطح بین المللی و برای 
گردشگران خارجی معرفی کرد. هادی سلیمانپور که در مقام دبیرکلی 
س��ازمان اکو برای انجام سفر چهار روزه رسمی در پایتخت پاکستان 
به س��ر می برد، روزهای اخیر نیز دیدارهای مهمی با مقامات ارش��د 
پاکس��تانی از جمله »عمران خان« نخست وزیر، شاه محمود قریشی 
وزیر امور خارجه، شیخ رشید احمد وزیر راه آهن، خسرو بختیار وزیر 
برنامه ریزی، عبدالرزاق داود مش��اور نخس��ت وزیر پاکستان در امور 
تج��ارت و خانم »تهمینه جنجوعا« قائم مقام وزارت امور خارجه این 

کشور انجام داد.

اخبـــار

رئی��س کل بان��ک مرکزی با تاکید ب��ر اینکه ح��ذف دالر در مبادالت 
منطقه ای و جهانی ایران با دیگر کشورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید 
تجاری ایران است، از تحول در ترکیب صادراتی کاالها و خدمات خبر داد.

ب��ه گزارش مهر به نق��ل از بانک مرک��زی، عبدالناصر همتی که رئیس 
جمهور کش��ورمان را در س��فر به عراق همراهی کرده بود، در بازگشت از 
عراق با اشاره به توافقات انجام گرفته با مسؤلین عراقی تاکید کرد: با روندی 
که در روابط اقتصادی و تجاری ایران و عراق می بینم و آنچه که با س��ایر 
همس��ایگان نظیر ترکیه، آذربایجان، افغانستان و . . . در حال شکل گیری 
اس��ت می توانم خبر از شکل گیری یک تحول در ترکیب کاالها و خدمات 

صادراتی و مقاصد تجاری ایران بدهم.

وی افزود: شکست سیاست تحریم آمریکا در عمل در حال تحقق است 
و به تدریج آثار آن در تغییر س��اختار تجاری ایران در حال ظهور اس��ت. 
واکنش س��ریع فعالین اقتصادی و پش��تیبانی ارگان ه��ای ذی ربط دولتی 

تحقق این تحول را شتاب خواهد داد.
رئی��س کل بان��ک مرکزی با تاکید ب��ر اینکه ح��ذف دالر در مبادالت 
منطقه ای و جهانی ایران با دیگر کشورها یکی از نتایج مهم راهبرد جدید 
تجاری ایران اس��ت، ادامه داد: وجود محدودی��ت در مبادالت پولی ایران 
و ع��راق به خاطر تحریم های آمریکا علیه ای��ران، پیچیدگی روابط بانکی 
دو کش��ور را زیاد کرده اس��ت ول��ی ما با درک ش��رایط و محدودیت های 
همکارانم��ان در عراق و با اس��تفاده از مکانیس��م پرداخ��ت خاص به نحو 

مقتضی امور را پیش برده و مطالبات و وجوه ناشی از صادرات گسترده در 
جریان را وصول خواهیم ک��رد. همتی افزود: قدم بعدی برای تکمیل این 
راهبرد ایجاد تعادل در تراز تجاری با کشورهای همسایه است که تا حدود 
زیادی وابستگی وارداتی مستقیم ما را به دیگر کشورها کاهش می دهد و 
لذا بخش مهمی از صادرات آن کش��ورها به ایران از طریق صادرات مجدد 

آن کشورها قابل تأمین است.
رئی��س کل بانک مرکزی در پایان اعالم کرد االن در یک موقعیت ویژه 
برای اس��تفاده از ظرفیت ملی برای پش��تیبانی از تولید ملی و صادرات و 
کاهش اتکا به صدور نفت خام و واردات کاالهای س��اخته شده قرار داریم 

که می تواند در شکست قطعی تحریم نقش آفرینی کند.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

حذف دالر در مبادالت جهانی راهبرد جدید تجاری ایران

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه 
امسال به مرز ۴0 میلیارد دالر رسید.

به گزارش مهر به نقل از صداوس��یما، محمدرضا مودودی با حضور در 
برنامه گفت و گوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: در 
صادرات غیرنفتی ۱0 ماهه امسال نسبت مدت مشابه پارسال روند روبه 

رشد داشتیم، اما در ۱۱ ماهه امسال نسبت به پارسال کاهش داشتیم.
وی ادامه داد: بیش��ترین دلیل کاهش صادرات غیرنفتی ما در این ۱۱ 
م��اه متوجه میعان��ات گازی بود زیرا با محدودیت فروش مواجه ش��د و 
حدود ۳7 و نیم درصد اُفت داریم اما در بخش اقالم صنعتی، پتروشیمی 
و کش��اورزی، صادرات مان خوب بود و نسبت به مدت مشابه سال پیش 

حدود ۲درصد و در بخش پتروشیمی ۱۴درصد رشد داریم.
مودودی با بیان اینکه بخش��ی از مش��کالت، ناش��ی از دوگانه شدن 
مدیریت اس��ت، گفت: در چارچوب قوانین باید حرکت کنیم. در بخشی 

صنعتی و معدنی در زمینه صادرات کمترین مشکل را داریم.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در دوره سختی قرار دارد، افزود: از 
۴0 میلی��ارد دالر صادرات غیرنفتی حدود ۱0 و نیم میلیارد دالر آن به 

سامانه نیما برگشته است.
سرپرست س��ازمان توسعه تجارت گفت: امسال به علت نوسانات نرخ 
ارز، ترافیک و فشار تقاضا را از طرف بخش خصوصی برای ثبت سفارش 

احساس کردیم و بالغ بر 7۶ میلیارد دالر تقاضای بی سابقه ثبت سفارش 
داشتیم که از این میزان حدود ۴۶میلیارد دالر تخصیص ارز شده است و 
از این میزان حدود ۲۴ میلیارد دالر توسط بانک تأمین شده است و ۱0 

و نیم میلیارد دالر هم از طریق ارز نیمایی انجام شده است.
مودودی با اش��اره به اینکه بازار در کش��ورمان، مدرن نیس��ت، گفت: 
بخش خصوصی برند کش��ورمان باید در تجارت داخلی و خارجی ایفای 

نقش بیشتری کند و شرکت های کوچک را مدیریت کند.
سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
هم با حضور در این برنامه با اش��اره به کاه��ش ارزش پول ملی به یک 
چهارم گفت: این موضوع موجب ش��د تا نیاز به نقدینگی افزایش یابد و 
تولیدکننده ها دچار مش��کل شوند و فشار زیاد هم به شبکه بانکی وارد 

شد.
وی همچنین به مشکالت شبکه بانکی اشاره و اضافه کرد: دولت بارها 
اعالم کرد که درخصوص رفع مشکالت بانکی اقدام می کند، اما با توجه 

به سرکوب نرخ ها و مشکالتی دیگر، این موضوع محقق نشد.
موسوی گفت: فضا را باید به نوعی مدیریت کنیم که تولیدکنندگان، 
کمترین آسیب را ببینند. در بخش ارزی هم باید راهکارهایی را در نظر 

بگیریم. چندگانگی نرخ ارز به نفع تولید نخواهد بود.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: نظام توزیع 

ما باید اصالح ش��ود. حدود ۳0درصد باید به قیمت تمام شده کاال اضافه 
کنیم و به دست مصرف کننده برسانیم اما در دنیا این رقم حدود 8درصد 

است. این هزینه ها به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود.
موس��وی افزود: در س��ال آین��ده در حوزه دیپلماس��ی اقتصادی باید 
فعاالنه تر عمل کنیم و نظام توزیع را باید اصالح و جامعه متوسط جامعه 

را هم باید تقویت کنیم.
حسین فتاحی تولیدکننده لوازم خانگی هم در ارتباط تصویری با این 
برنامه با اش��اره به اینکه امسال سالی پرچالش برای بنگاه های اقتصادی 
به ویژه تولیدکننده ها بود، گفت: تعدد بخش��نامه ها موجب نوسانات در 

تولید شد و مشکالتی را ایجاد کرد.
وی با اش��اره به مشکالت تولیدکنندگان در تأمین ارز مورد نیاز مواد 
اولیه گفت: صف انتظار برای دریافت ارز موجب مش��کالتی برای تولید 

شده است.
فتاحی با بیان اینکه تقاض��ا برای خرید لوازم خانگی داخلی از عرضه 
بیش��تر اس��ت، افزود: مواد اولیه الزم را برای استفاده از حداکثر ظرفیت 

تولید نداریم.
وی اضافه کرد: برای حل مش��کالت فعلی باید کمیته ای را تش��کیل 
دهی��م ت��ا تولیدکننده ها به آنج��ا مراجعه کنند و نقدینگ��ی مورد نیاز 

تولیدکنندگان هم باید تأمین شود.

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت از انعقاد تفاهم نامه با کش��ور عراق 
خبر داد که در آن برای فعال شدن همه بازارچه های مرزی دو کشور 

توافق شده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه 
چهار اس��تان مرزی همجوار با عراق از مناطق کمتر برخوردار کش��ور 
هس��تند، از انعق��اد تفاهم نامه با کش��ور عراق برای فعال ش��دن همه 

بازارچه های مرزی دو کشور خبر داد.
رضا رحمانی اظهار کرد، فعال شدن بازارچه های مرزی در گذرگاه ها 
می توان��د به ایجاد اش��تغال در اس��تان های خوزس��تان، کرمانش��اه، 

کردستان و ایالم کمک کند.
او ب��ا بیان اینکه ایران به یک رابطه راهبردی، درازمدت و هدفدار با 
همسایه ها فکر می کند، گفت: طبق مذاکراتی که با وزیر صنعت عراق 
داشتیم در نهایت توافق شد که تا سال ۱۴00 حجم مبادالت تجاری 

به ۲0 میلیارد دالر برسد.
رحمان��ی با بیان اینکه بیش��تر حجم این مب��ادالت تجاری به نفع 
ایران اس��ت و عراق محصوالت کمی برای عرضه به ایران دارد، اظهار 
کرد: البته الزم نیس��ت که عراق حتماً محصوالتی را تولید کند، بلکه 
می تواند بخشی از نیازهای ایران را از طریق سایر کشورها تأمین کند 

و واسطه تجاری باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( ادامه داد: یکی از مواردی که 

عراقی ها خیلی از آن اس��تقبال کردند، تأس��یس شهرک های صنعتی 
مشترک در مرزهای دو کشور بود.

رحمانی با اشاره به اهمیت سفر رئیس جمهور به عراق تصریح کرد: 
ع��راق درآمد نفتی باالی��ی دارد که می توان��د در بخش های مختلف 
هزینه کند. همچنین گردش��گری، صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
گردشگری سالمت و حضور شرکت های پیمانکاری در عراق می تواند 

به ارتباط تجاری دو کشور کمک کند.
نمایشگاه دائمی کاالی ایرانی در عراق

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت در ادامه از ایجاد نمایش��گاه دائمی 
کاالهای ایرانی در بغداد خبر داد و گفت که ایران تنها کشوری است 

که نمایشگاه دائمی در عراق دایر کرده است.
وی همچنی��ن با اش��اره به توافق دو کش��ور برای اح��داث راه آهن 
شلمچه - بصره اظهار کرد: این راه آهن عالوه بر انتقال زوار در تسهیل 

روابط تجاری دو کشور نیز سودمند خواهد بود.
رحمان��ی با اش��اره به اهمیت رواب��ط بانکی به عن��وان یکی از ابزار 
تس��هیل تجارت، از انعقاد تفاهم نامه بین بانک های ایرانی و عراق خبر 

داد.
تا سال ۱۴00 صادرات به عراق دو برابر می شود

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره ب��ه واردات ۱۳00 میلیارد 
دالری ۱5 کش��ور همس��ایه در س��ال اظهار کرد: تنه��ا ۲درصد این 

صادرات از سوی ایران انجام می شود که معادل ۲5 میلیارد دالر است، 
اما طبق هدف گذاری ها در دو س��ال آین��ده این صادرات باید دو برابر 
ش��ود و به ۴درصد برس��د که یک هدف گذاری معقول است. در ایران 
نس��بت به صادرات ذهنیت منفی ایجاد ش��ده و م��ردم فکر می کنند 
ص��ادرات کمبود کاال را به دنب��ال دارد، اما بای��د در فضای فرهنگی 
بپذیریم که صادرات به معنای توسعه کارخانه ها و ایجاد اشتغال است.
رحمانی با اشاره به تمایل کشور عراق به استفاده از ایران در توسعه 
نوس��ازی صنایع این کش��ور اظهار کرد: باید سعی کنیم تجار و مردم 
دو کشور با یکدیگر ارتباط داشته باشند و دولت فقط نقش تسهیل گر 

را ایفا کند.
وزی��ر صمت کیفیت، قیمت و خدم��ات پس از فروش محصوالت را 
س��ه اصل مهم در توسعه روابط اقتصادی عنوان کرد و گفت: صادرات 
محصوالت کم کیفیت و غیراس��تاندارد مانع توس��عه روابط اقتصادی 

می شود و می تواند برای ما در بازار عراق رقیب ایجاد کند.
وی ب��ا بیان اینکه ثب��ات در توافقنامه ها و دائمی ب��ودن قراردادها 
خواسته دولت عراق است، تصریح کرد: تسهیل روادید تجار دو کشور 

می تواند به استفاده هرچه بیشتر ظرفیت های اقتصادی کمک کند.
رحمان��ی در پایان صادرات و معدن را دو بال پرواز صنعت کش��ور 
خواند و گفت که توجه وزارت صمت در س��ال آینده به این دو حوزه 

متمرکز خواهد بود.

صادرات غیرنفتی کشورمان به مرز 40 میلیارد دالر رسید

وزیر صنعت خبر داد

بازارچه های مرزی ایران و عراق فعال می شوند

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

هر آنچه که پیرامون فروش فوری خودروها 
می گذرد

در پی اجرایی شدن طرح فروش فوری محصوالت دو شرکت بزرگ 
خودروس��ازی در راستای تنظیم بازار، سواالت و حرف و حدیث های 

بسیاری پیرامون آن نقل می شود.
به گزارش ایسنا، در وهله اول مهمترین سوالی که در اذهان  شکل 
گرفته، مرب��وط به مدت ادام��ه دار بودن اجرای ط��رح فروش فوری 
خودروهاست. در این زمینه عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کرده که فعاًل قرار بر این است 
که خودروس��ازان تا پایان س��ال جاری حتی در روزهای پنجش��نبه، 

جمعه و تعطیل نیز تولید داشته و فروش ادامه دار باشد.
همچنین به گفته فرشاد قیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( سیاست فروش فوری خودرو تا زمان متعادل شدن قیمت ها 

ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر موضوع زمان تحویل ها نیز بسیار حائز اهمیت است. 
با توجه به اینکه روزهای پایانی س��ال در حال سپری شدن است و با 
وجود اینکه بسیاری از فروش های ابتدایی امسال همچنان تحویل داده 
نش��ده است، این سوال در ذهن مشتریان بدون جواب باقی مانده که 
تحویل خودروها در طرح به صورت فروش فوری  یک ماهه چه زمانی 
انجام خواهد شد؟ در این زمینه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون 
اصل 90 مجلس معتقد است که خودروسازان نمی توانند تا یک سال 

آینده خودروهای پیش فروش شده را تحویل دهند.
وی به تازگی از تش��کیل کمیته ای در کمیس��یون متبوعش برای 
بررس��ی مش��کالت صنعت خ��ودرو خب��ر داده و گفته ک��ه اگرچه 
خودروس��ازان در ۲9 آذر ماه متعهد ش��ده اند که تمامی خودروهای 
پیش فروش شده را ظرف مدت شش ماه به خریداران تحویل دهند، 
اما این ش��رکت ها اذعان کرده اند که حداقل به یک س��ال زمان برای 

تحویل این خودروها نیاز دارند.
چه تعداد از خریداران خودروهای فروش فوری مصرف کننده واقعی 

هستند؟
عالوه بر این سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اس��المی با انتقاد از نحوه فروش نقدی خودروسازان 
در یک��ی از گفت وگوه��ای اخیر خ��ود اظهار کرد: در ش��رایطی که 
خودروس��ازان به فاصله چند دقیقه بعد از ش��روع ثبت نام در فروش 
نقدی، مهر تکمیل ظرفیت را بر محصوالت خود می زنند، ممکن است 
م��ردم عادی نتوانند خودرو مورد نظر خود را خریداری کنند؛ چراکه 
دالالن برای استفاده از این فرصت آماده بوده و با توجه به اینکه طی 
یک سال اخیر تجربه  این کار را به خوبی کسب کرده اند، به راحتی در 

عرض چند ثانیه می توانند ثبت نام خود را انجام دهند.
وی افزود: وزارت صمت و خودروسازان باید برای فروش نقدی خود 
سازوکار جدیدی در نظر بگیرند تا این خودروها به دست مصرف کننده 
واقعی برسد. در واقع اولویت خرید در این طرح ها باید با افرادی باشد 

که طی دو سال گذشته خودرو نخریده اند.
قیمت ها کنترل می شود؟

در حالی که قیمت خودروها با آغاز طرح فروش  فوری، سیر نزولی 
را در بازار تجربه می کنند، در آس��تانه سال نو و با افزایش تقاضا برای 
خرید خودرو، برخی فروشندگان، قیمت های نامتعارفی را برای فروش 
خودرو از جمله پراید مطرح کرده اند. البته در این رابطه معاون بازاریابی 
و فروش گروه خودروس��ازی س��ایپا افزایش قیمت پراید را تکذیب و 
اعالم کرد که در طرح فروش فوری اسفندماه محصوالت سایپا، قیمت 
خودروی پراید فعاًل هیچ گونه افزایش قیمتی نداش��ته است و قیمت 
محصوالت سایپا براساس فرمول تعیین قیمت در حاشیه بازار تعیین 

شده و همچنان با همان قیمت های مصوب عرضه خواهد شد.
اگرچ��ه قیمت خودرو در بازار کمی کاهش��ی ش��ده و در اصطالح 
ش��اید پیامی از شکستن حباب قیمت ها را به دنبال داشته باشد، اما 
نمایندگان مجلس و برخی از اعضای کمیس��یون صنایع مجلس در 
مورد تعهدات قبلی خودروس��ازان ابراز نگرانی کرده اند و معتقدند که 
ابتدا باید خودروسازان نسبت به تسویه تعهدات قبلی اقدام کنند و بعد 
فروش نقدی و مستقیم انجام دهند، تا حق مردمی که از پیش، خودرو 

خریداری کرده اند ضایع نشود.
اکثر کارشناسان عامل اصلی رشد بی رویه قیمت خودرو و آشفتگی 
ب��ازار آن را در افزایش نرخ ارز و سیاس��ت های ارزی نادرس��ت بانک 
مرکزی در اوایل امس��ال می دانند. آنها معتقدند خودروس��ازان ما به 
نوعی وابس��تگی ارزی دارند که میزان این وابس��تگی کم هم نیست. 
وابس��تگی از بابت مواد اولیه و قطعاتی اس��ت که باید از خارج تأمین 
شود، بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت خودرو شده است.

البته برخ��ی دیگر از کارشناس��ان معتقدند ک��ه افزایش تقاضای 
کاذب از سوی دالالن در عین تضعیف شدن عرضه، منجر به افزایش 
قیمت ها شده است. با این وجود افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول 
و دارایی سبب ش��ده که بازار »ناز کرده« و چون نازش خریدار دارد؛ 
افزایش قیمت ها رقم بخورد. حال در این شرایط، خودروسازان تصمیم 
گرفته اند که طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار و کمیته خودرو، حدود 
۲0درصد از تولید روزانه خود را به صورت فروش فوری عرضه کنند تا 
شاید ترمز افزایش قیمت ها در صنعت خودرو کشیده شود. تصمیمی 
که به گفته برخی از کارشناس��ان، چندان هم اش��تباه نبوده و سبب 
ایجاد تعادل در قیمت خودروها ش��ده است.  الزم به ذکر است که با 
وجود گذش��ت بیش از ۲0 روز از آغاز طرح فروش فوری محصوالت 
دو شرکت بزرگ خودروس��ازی، هنوز اطالعاتی از تعداد خودروهای 
فروخته شده، زمان عرضه آنها و حتی تداوم فروش ، از سوی مسئوالن 

ذی ربط ایران خودرو و سایپا در اختیار رسانه ها  قرار نگرفته است.

آمار تولید 10 ماهه خودرو در سال 97
از اول س��ال ۱۳97 تا اول بهمن ماه همین س��ال، تولید خودرو در 
ایران، نسبت به مدت مشابه سال قبل،۳5.۴ درصد کاهش  یافته است.

براس��اس اطالع��ات و داده ه��ای وزارت صنعت، در ط��ول این ۱0 
ماه،8۱۲.979 دس��تگاه خودرو س��واری و تجاری در کشور، به تولید 
رسیده است، عددی که در مقایسه با ۱.۲57.۶7۶ دستگاه خودرو در 

سال قبل،۳5.۴درصد کاهش تولید را نشان می دهد.
به عالوه،758.۶7۶ دستگاه خودروهای شخصی، نشان می دهد که 
این خودروها نیز از کاهش تولید مصون نبوده و ۳5.7درصد، کاهش 
تولید را نس��بت به س��ال ۱۳9۶ که ۱.۱79.۱8۶ دس��تگاه خودروی 

سواری تولید شد، تجربه کرده اند.

در پ��ی مذاک��رات و رایزنی ه��ای صورت گرفت��ه و ب��ا توجه ب��ه میزان 
س��رمایه گذاری رن��و در ایران، این نوی��د را خواهیم داد که این ش��رکت 
خودروس��ازی دوباره به ایران باز خواهد گش��ت، ای��ن جمله ای بود که به 

تازگی معاون وزیر صنعت در کرمان اعالم کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، فرشاد مقیمی این موضوع را نیز 
گفت که برای بازگشت رنو، این شرکت فرانسوی مکانیزمی در نظر گرفته 

شده تا تولید این نوع خودرو دوباره از سر گرفته شود .
به نظر می رس��د هم��کاری ۴۲ س��اله رنو ب��ا خودروس��ازان داخلی و 
سرمایه گذاری این شرکت فرانسوی باعث شد تا رنو حاضر نشود به راحتی 

بازار خودرو ایران را از دست بدهد .
با خروج یک طرفه دولتمردان آمریکا از توافق هس��ته ای برجام و اعمال 
تحریم های ظالمانه، رئیس جمهوری آمریکا به شرکت های خارجی فعال 
در ایران هشدار داد در صورت ادامه همکاری های خود با شرکت های ایرانی 
مجازات های اقتصادی در انتظار آنها است و این سبب شد برخی شرکت ها 

از جمله رنو ناچار به ترک ایران شوند. 
درحالی خودروس��ازی رنو مردادماه امسال فعالیت های خود را در ایران 
به حالت تعلیق در آورد که سرمایه گذاری های زیادی برای تولید خودروی 
مشترک با خودروسازان ایرانی پیش بینی کرده بود اما فشارهای آمریکا این 

شرکت را وادار کرد تا از ترک ایران سخن بگوید.
همزمان با خروج ش��رکت های پژو و س��یتروئن از ای��ران، کارلوس گون 

مدیرعامل رنو در مجمع س��الیانه این شرکت درباره برنامه  رنو در ایران در 
شرایط خروج آمریکا از برجام اعالم کرده بود که »ما ایران را ترک نخواهیم 

کرد حتی اگر مجبور به کاهش فعالیت های خود شویم.« 
حال پس از 8 ماه توقف همکاری های ش��رکت رنو با خودروسازان ایران 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازگش��ت کارخان��ه به ایران خبر 
می دهد. مقیمی با اش��اره به سرمایه  گذاری یک میلیارد دالری شرکت رنو 
در ایران اظهار کرد: در پی مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته و همچنین 
با توجه به میزان س��رمایه گذاری رنو در ایران، این نوید را خواهیم داد که 

این شرکت خودروساز دوباره به ایران باز خواهد گشت.
ب��ه گزارش ایرنا، با وجود تهدیدهای آمریکا، رنو برای بازگش��ت به بازار 
ایران چراغ س��بز نش��ان داده تا بار دیگر در تولید خودروهای مشترک با 

شرکت های ایرانی همکاری های خود را آغاز کند.
سخنان اخیر مدیرعامل رنو در نشست سالیانه سهامداران این شرکت در 
خردادماه سال جاری نیز تاکیدی بر ادامه فعالیت این شرکت خودروسازی 
فرانس��ه در ایران بود که اعالم کرد حتی اگر ناچار به کاهش شدید حجم 
تولید باش��یم، آن  را در ایران رها نخواهیم کرد زیرا حفظ فعالیت در بازار 

ایران برای ما یک مزیت خواهد بود. 
پ��س از توافق هس��ته ای در ق��رارداد جدید همکاری مش��ترک ایران و 
خودروس��ازی رنو که در سال 9۶ منعقد ش��د قرار بود ایران به بزرگترین 

تولیدکننده خودروهای رنو تبدیل شود.

براساس این قرارداد، شرکت رنو در فاز نخست حدود ۶۶0 میلیون یورو 
س��رمایه گذاری کرد و مقرر بود نخستین تولید مشترک بین خودروسازان 

ایرانی و شرکت رنو اواخر سال 97 وارد بازار شود.
طب��ق این قرارداد یک ش��رکت خودروس��ازی جدید با ترکیب س��هام 
۴0درص��د متعل��ق به ایران )۲0درص��د ایدرو و ۲0درص��د یک هلدینگ 
خصوصی ایرانی( و ۶0درصد متعلق به رنو تاس��یس ش��د و مقرر بود طی 
دو مرحله در فاز نخست، ۱50 هزار دستگاه خودرو و در فاز دوم هم ۱50 

هزار دستگاه رنو داستر جدید و رنو سیمبل جدید در ایران تولید شود.
طبق برنامه قرار بود فاز دوم این قرارداد نیز از سال ۲0۱9 آغاز شود که 
رنو مجبور به ترک ایران ش��د اما این ش��رکت در آستانه بازگشت به بازار 
ایران است تا بار دیگر همکاری های خود را خودروسازان ایرانی آغاز کند. 

پیشتر برنامه شرکت خودروسازی رنو در ایران افزایش سرمایه گذاری ها 
در ایران به منظور تولید خودروهای مش��ترک بود تا ایران به عنوان یکی 
از مراکز مهم تولید و صادرات انواع خودرو و قطعه س��ازی ش��رکت رنو در 

منطقه تبدیل شود.
با بازگش��ت مجدد رن��و به بازار ایران و تداوم همکاری های مش��ترک با 
خودروس��ازان داخلی می توان امیدوار بود که ای��ران به یکی از بزرگترین 
مراک��ز تولید خودروهای جدید در غرب آس��یا تبدیل ش��ود ت��ا با انتقال 
تکنول��وژی و دانش روز و رفع مش��کالت و چالش های ای��ن حوزه بزرگ 

صنعتی کشور بار دیگر کسب و کار را در این بخش رونق پیدا کند .

رنو در آستانه بازگشت به ایران؟

فواره قیمت ها در بازار خودرو حاال س��رازیر شده است، پراید ۱۱۱ از 
قله 5۲ میلیون تومان حاال به محدوده ۴۶ تا ۴7 میلیون تومان پانهاده 
و یکی از باالترین کاهش قیمت ها را در کارنامه خود تجربه کرده است.

 ب��ه گزارش خبرآنالین، پراید هرچن��د حاال نیز ارزان ترین خودروی 
ایرانی لقب گرفته اس��ت، با این حال با رس��یدن به قیمت 5۲ میلیون 
تومان رکورد عجیبی را در حیات سه دهه ای خود در صنعت خودروی 

ایران به جا گذاشته است.
پرای��د پی��ش از این خود را آم��اده خداحافظی از خ��ط تولید ایران 
می کرد اما امروز یکی از مقاصد عمده جذب س��رمایه های س��رگردان 

تلقی می شود.
طی روزهای گذش��ته اما بازار خودرو موقعیتی تازه را ش��اهد است، 
با تحویل خودروهای ثبت نامی از س��وی خودروسازان و اجرای برنامه 
ف��روش فوری در عین عدم خرید و ف��روش خودروهای صفر کیلومتر، 
ب��ازار با رکودی عجیب و بی س��ابقه روبه رو اس��ت. همی��ن امر کاهش 
قیمت برخی خودروها را رقم زده است اما پراید به عنوان نماد صنعت 
خودروسازی یا به عبارت دیگر پرتیراژترین خودروی تولیدی در ایران 

موقعیتی دیگر دارد و به شاخصی برای سنجش این صنعت بدل شده 
است.

افزایش نرخ ارز، رش��د همزمان قیمت در تمامی بازارها را به همراه 
داش��ت. ورود سرمایه گذاران به بازار خودرو سبب شد قیمت خورو هر 

ماه افزایشی را نسبت به ماه گذشته  تجربه کند.
بررس��ی ها نش��ان می دهد بخش مهمی از تقاض��ای ورودی به بازار 
خ��ودرو، با ه��دف س��رمایه گذاری و نه مصرف واقعی خ��ودرو صورت 

می گیرد.
خودروس��ازان در ماه های گذش��ته بارها برای رش��د قیمت ها تالش 
کردند. پیش از این ش��ورای رقابت مس��ئولیت تعیین قیمت خودروها 
را عهده دار بود، اما در حال حاضر س��تاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین 
قیم��ت را برعهده دارد. دیگر خودروها نیز مانند پراید افزایش ش��دید 

قیمت را تجربه کرده اند.
پیش ت��ر نجفی  منش، رئیس انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان در گفت وگو با خبرآنالی��ن از افزایش قیمت خودرو دفاع 
کرد و تاکید داش��ت در قی��اس با دیگر اقالم، خ��ودرو افزایش قیمت 

چندانی را تجربه نکرده است.
او می گوی��د پراید در بازارهای جهانی به قیمت ۶ هزار دالر فروخته 
می شود. در این شرایط خبرهای رسیده نشان می دهد خرید و فروش 
خودرو در بازار آزاد به کف رس��یده اس��ت، اما پیش فروش ها با سرعت 

برق آسایی در ساعات اولیه اعالم به پایان می رسد. 
خودروس��ازان در ح��ال حاضر قیمت های اعالمی خ��ود را به میزان 
5درص��د کمتر از قیمت ب��ازار تعیین می کنند. ای��ن تصمیم با هدف 
کاه��ش فاصله قیمت خ��ودروی تحویل کارخانه ب��ا قیمت خودرو در 
بازار آزاد اتخاذ ش��ده اس��ت، اما هنوز مشکالت متعددی در این حوزه 

باقی است.
در ش��رایط کنونی با هدف تنظیم بازار خودروس��ازان فروش فوری 
خ��ودرو را در دس��تور کار دارند. به نظر می رس��د دوران قدرت  نمایی 
پراید در اقتصاد ایران در حال س��پری ش��دن است و هرچند بازگشت 
قیمت ه��ا به چند ماه قبل آرزوی��ی دور از ذهن و غیر ممکن می نماید 
اما به نظر می رس��د تخلیه حباب قیمتی در بازار خودرو آغاز شده و تا 

روزهای آتی به پایان می رسد.

پراید در یک سال چقدر گران شد؟
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کسب و کارامـروز8

رئی��س فراکس��یون جوانان مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه 
»صداوس��یما در معرفی کس��ب و کارهای نو، امکانات خود را عادالنه در 
اختیار آنها قرار نمی دهد«، خواس��تار اصالح رویه این س��ازمان در قبال 

استارتاپ ها شد.
به گزارش ایسنا، سید فرید موسوی گفت: 
ام��روزه باف��ت اصلی جمعیتی کش��ورمان را 
جوانانی تحصیلک��رده و نوآور ب��ا ذهن هایی 
خالق تشکیل می دهند. استارتاپ ها و کسب 
و کارهای نو بس��تر مناس��بی هس��تند که از 
طریق آنها جوانان می توانند مش��ارکت خود 
را در اقتصاد کش��ور بیش��تر کنند و از طرف 
دیگر فعالیت این استارتاپ ها در برون رفت از 
وضعیت فعلی کشور بسیار حائز اهمیت است.

نماین��ده م��ردم تهران در مجل��س با بیان 
اینکه »امروزه کس��ب و کارهای نو در اقتصاد 
بین الملل نیز نقش بسیار مهمی دارند«، ادامه 

داد: در س��ال های اخیر برحسب ظرفیت های ایجادشده استارتاپ ها رشد 
چش��مگیری داش��ته اند و کارنامه قابل قبولی نیز از خود ارائه کرده اند. بر 
کسی پوشیده نیست که الزمه پیشرفت استارتاپ ها ایجاد فضای مناسب 

کسب و کار آنها است.
موسوی اضافه کرد: متاسفانه فضای کسب و کار در کشور ما به طور عام 
وضعیت مطلوبی ندارد و در دنیا رتبه ۱۲8 را در فضای کسب و کار داریم 
و ای��ن اوضاع نامطلوب، چالش هایی را برای 
اس��تارتاپ ها نیز ایجاد کرده است و از سوی 
دیگر استارتاپ ها بر حسب نوپا بودن شان با 
مس��ائل دیگری نیز مواجه هستند که البته 
برخی از آنها با خالقیت ش��ان توانس��تند بر 

مشکالت و مسائل فائق بیایند.
این عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
خاطرنش��ان کرد: نیاز امروز کشور است که 
بتوانیم زیست بوم مناس��بی را برای توسعه 
فعالیت های استارتاپ ها ایجاد کنیم و همه 
دس��تگاه ها موظف هستند در این خصوص 
فعالیت های خود را به گونه ای طراحی کنند 
که زمینه فعالیت مناسب این کسب و کارها 
فراهم شود. در این بین صدا و سیما نیز موظف است به عنوان رسانه ملی 
امکانات خود را به طور عادالنه و در راستای ایجاد انگیزه فعالیت سالم در 

اختیار استارتاپ ها قرار دهد.

جهاد دانش��گاهی فارس دومین رویداد استارتاپی کارآفرینی را با 
عنوان »تازه ش��و« با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان فارس برگزار کرد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دومی��ن روی��داد 
اس��تارتاپی کارآفرینی جهاد دانش��گاهی 
ف��ارس ب��ا حض��ور بی��ش از یکص��د نفر 
رویداده��ای  فع��االن  و  عالقه من��دان  از 
اس��تارتاپی کارآفرین��ی در محل مجتمع 
آموزش علمی کاربردی جهاد دانش��گاهی 

برگزار شد.
در ای��ن روی��داد ش��رکت های تعاونی، 
مدیران و اس��اتید دوره ه��ای کارآفرینی 
جه��اد دانش��گاهی و اداره کل تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی اس��تان ف��ارس حضور 
داش��تند، چگونگ��ی س��رمایه گذاری در 
اس��تارتاپ ها م��ورد بحث و بررس��ی قرار 

گرفت.
چ��ه  اینک��ه  و  اس��تارتاپ ها  روی  س��رمایه گذاری  چگونگ��ی 
اس��تارتاپ هایی امکان جذب سرمایه گذار را دارند از موضوعاتی بود 

که س��خنرانان در قالب پانل های تخصصی مطرح کرده و آنها را به 
اشتراک گذاشتند.

حضور اس��اتید و سخنرانان مطرح حوزه کارآفرینی و کارآفرینان 
برتر و تعاونگران در این اونت سه ساعته، 
جمع��ی صمیمانه و اتفاق��ی خوب را در 

این رویداد کارآفرینی رقم زد.
جهاد دانشگاهی استان فارس برگزاری 
۱8 رویداد کارآفرینی را تا س��ال ۱۳98 
در برنامه دارد که به دنبال برگزاری ۱۳ 
دوره وی��ژه تعاونی ها و تورهای ترویجی، 
این رویداد استارتاپی نیز به عنوان نقطه 

شروع از استارتاپ ها برگزار شد.
راه ان��دازی و فع��ال ک��ردن طرح های 
قاب��ل ارائه به ص��ورت عملیاتی در قالب 
تعاونی ها، ایجاد تعامل بین تعاونگران و 
صاحبان ای��ده، ایجاد فرصت منحصر به 
ف��رد برای تعامل با برندها و هم افزایی با س��ایر ش��رکت ها، فراهم 
ک��ردن زمینه های جذب و توس��عه و … از اه��داف برگزاری این 

رویداد استارتاپی عنوان شده است.

برگزاری دومین رویداد استارتاپی کارآفرینی جهاد دانشگاهی فارسصدا و سیما رویه خود را در قبال استارتاپ ها اصالح کند

ب��ا مدیریت زم��ان صحیح می توان کارهای ضروری و مه��م را از کارهای 
بی اهمیت تفکیک کرد و بهره وری کار را افزایش داد.

صرف نظر از اینکه چه کسی هستید و چه جایگاهی دارید، موفقیت شما 
تا حد زیادی به مدیریت زمان وابس��ته است. بااین حال، تنها تعداد کمی از 
کسب وکارها برای این منبع ارزشمند اهمیت قائل می شوند و به طور میانگین 

اقدامات کمی برای استفاده  بهتر از این منبع محدود انجام شده است.
باوجود تأکید شدید بر س��وددهی یا نقاط قوت سرمایه انسانی، مدیریت 
صحیح زم��ان، با اختالف، مهم ترین عنصر موفقیت در بازار کنونی اس��ت، 
اما باز هم بس��یاری از افراد این منبع ارزش��مند را ه��در می دهند. در ادامه 

تاکتیک هایی برای استفاده  بهتر از ساعت های کاری ارائه شده است.
به یک روش شخصی نیاز دارید

اغلب افراد از اهمیت باالی مدیریت زمان آگاهند. بااین حال، تعداد اندکی، 
اهمیت روش شخصی و سفارشی را در رسیدن به بازدهی و حداکثر استفاده 
از زمان، درک می کنند. دلیل این است که هر فرد به یک برنامه  و زمان بندی 
منحصربه فرد نیاز دارد. افراد دیگر نمی توانند به اهمیت زمان برای ش��ما در 
بازه های مش��خص روز پی ببرند، بنابراین این خود ش��ما هستید که باید بر 
عادت ه��ای روزمره  خود نظارت کنید و سرچش��مه های اتالف وقت را پیدا 

کنید.
امروزه با اپلیکیشن های دیجیتالی مدیریت زمان، می توانید به سرچشمه  
اتالف وقت خود پی ببرید و از زمان خود بهتر استفاده کنید. با نصب چنین 
اپلیکیشنی روی تلفن هوشمند یا کامپیوتر می توانید نظارت دقیق تری روی 
گذر زمان داشته باشید و به این ترتیب بهره وری خود را افزایش دهید اما به 
این نکته توجه داشته باشید که شما یک ماشین تحت کنترل زمان نیستید.

مدیری��ت موفق زمان به کنترل و توانایی ارزیابی صادقانه  خود بس��تگی 
دارد و به این صورت متوجه می ش��وید از مس��یر خود منحرف ش��ده اید یا 
برعک��س، تصمیم درس��تی گرفته اید. تنها با مرور برنامه خود و تش��خیص 
سرچشمه اتالف وقت، می توانید تغییرات معناداری را در برنامه  خود اعمال 
کنید. مدیریت زمان برای مالکان کسب وکارهای کوچک، اغلب بر یک زمینه  
سازگار تأکید می کند )صداقت هنگام ارزیابی یکی از بخش های مهم مدیریت 

زمان است(.
بهتر اس��ت وظایف روزمره  و مسئولیت های خود را براساس درجه  اولویت 
تقسیم بندی کنید. با این کار متوجه می شوید وقت زیادی را صرف کارهای 
بی اهمیت کرده اید و می توانید از زمان خود بهتر استفاده کنید. عالوه بر این، 
با دسته بندی کارهای روزانه و مرتب سازی آنها براساس اهمیت، تمرکز شما 

بر کارهای ضروری و مهم افزایش می یابد.
اولویت بندی، رمز موفقیت است

بس��یاری از روش ه��ای مدیریت زمان حول مح��ور اولویت بندی صحیح 
می چرخن��د؛ اگ��ر نتوانید کارهای ف��وری را از کارهایی ک��ه باید به تأخیر 
بیندازید، تفکیک کنید، نمی توانید به درستی از زمان خود حداکثر استفاده را 
ببرید. در این مرحله باید یک فهرست سازمانی از مهم ترین تصمیم ها را تهیه 

کنید. بعضی کارهای فوری را می توان به تعویق انداخت.
تعهد سازمان به مهلت های تعیین شده بسیار مهم است؛ نمی توان مدیرانی 
را که در تحقق تعهدات مهم س��ازمانی شکس��ت می خورند، مبرا کرد؛ زیرا 
کارمندان با دیدن چنین رفتاری و الگو قرار دادن آن، از زیر بار مس��ئولیت 

کارهای مهم در می روند.
مدیران و رهبرها باید روش اولویت بندی مناس��ب را درک کنند. مدیرانی 
که کارهای س��ازمان را اولویت بندی نمی کنند، باع��ث ناامیدی کارمندانی 

می ش��وند که هر روز برای باال رفتن از نردبان س��ازمان تالش می کنند. در 
چنین شرایطی، کارمندان باید خود روش اولویت بندی کارها را بیاموزند.

رهبران س��ازمان باید در اولویت بندی وظایف و حجم س��نگین کارها به 
کارمندان خود کمک کنند، اما کارمندان هم باید به این نکته توجه کنند که 

برنامه  کاری یا زمان بندی نباید بیش ازاندازه خرد و دقیق باشد.
شخصی سازی و سفارشی سازی یکی از نکات کلیدی در موفقیت مدیریت 
زمان اس��ت. باید به این نکته هم توجه ک��رد که اولویت بندی  اهداف کاری 
برای همه یکسان نیست. کارمندان متعدد از سیاست ها و روش های متفاوتی 
برای مدیریت زمان استفاده می کنند و درنهایت به روش منحصربه فرد خود 

می رسند.
اجازه  ندهید مدیریت زمان به عامل استرس و تنش تبدیل شود

باوجود اهمیت باالی مدیریت زمان، اگر برنامه  درستی نداشته باشید، زمان 
به یک عامل اس��ترس جدی تبدیل خواهد ش��د. دقت زیاد به گذر ثانیه ها، 
کارمندان را به جنون می کش��اند، اما در واقعیت الزم است یک زمان بندی 
معقول و یک فهرس��ت واقعی از اولویت ها داش��ته باشند. در مدیریت زمان 

صحیح، اوقات فراغت از بین نمی  روند.
مدیریت زمان بخش مهمی از موفقیت در دنیای کسب وکار مدرن کنونی 
است و لزوما نباید آن را روی کل زندگی اعمال کرد. گاهی اوقات به ویژه در 
وقت آزاد، بدون برنامه باش��ید و به کارهای دلخ��واه خود بپردازید. کارهای 
دلخواه می تواند ش��امل کارهای عقب افتاده، تماشای یک برنامه  تلویزیونی 
یا فهرس��تی از کارهای روزمره باش��د که مدت زیادی اس��ت آنها را نادیده 

گرفته اید.
در هر صورت، وقت گذاش��تن ب��رای کارهای کوچکی که به دلیل محیط 
کاری شلوغ فراموش کرده اید، بخشی مهمی از بهره وری در محیط کار است. 
زمان، مهم ترین منبع کسب وکار است زیرا می تواند بر هر چیزی تأثیر بگذارد. 
اگ��ر زمان فراغت خ��ود را با زمان کاری خود متعادل نکنید، ممکن اس��ت 

احساس پوچی کنید.
برای اجتناب از استرس در مدیریت زمان، باید بر کارهای مهم تمرکز کنید 
نه صرفا کارهای فوری. توجه به مهلت های تعیین شده اهمیت باالیی دارد و 
ش��اید هرگز چنین برنامه  مهمی را نادیده نگیرید اما یکی از اصول حرفه ای 

مدیریت زمان، داشتن انعطاف کافی در برخورد با مشکالت مهم است.
تمرکز بر کارهای مهم

ش��اید مهم ترین درس��ی که بتوان از مدیریت زمان یاد گرفت، این است 
که هر کار فوری، مهم نیس��ت و برعکس. گاهی اوق��ات، باید فورا به کاری 
رسیدگی کنید اما متوجه می شوید اهمیت چندانی ندارد. یا بعضی اوقات، با 
تصمیم های مهمی برای شرکت روبه رو می شوید که ممکن است چند روز، 
چند هفته یا چند ماه از انجام آن طفره رفته باش��ید. یادگیری دسته بندی 
صحیح وظای��ف و پروژه ها و تفکیک کارهای مهم از کارهای فوری، آخرین 

مرحله  کسب مهارت در مدیریت زمان است.
هر جا صحبت از مدیریت زمان باشد، دو عنصر مهم انعطاف و اولویت بندی 
مطرح می شوند. از طرفی اجازه ندهید اضطراب بر شما غلبه کند و صرفا بر 
مشکالت مهم تمرکز کنید. به زودی متوجه می شوید مدیریت زمان آسان تر 
از آن است که به نظر می رسد. بزرگ ترین سازمان ها و کوچک ترین نهادهای 
اقتصادی برای رسیدن به موفقیت باید به درستی از زمان خود استفاده کنند. 
س��عی کنید زمان خود را به درستی بررس��ی کنید و گام های مفیدی برای 

برنامه ریزی و استفاده از روزهای خود بردارید.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

زمان مهم ترین دارایی یک کسب وکار است

دریچــه

ارزیابی صادراتی رایگان ش��رکت های خالق براساس مدل ارزیابی آمادگی صادرات با 
هدف ترسیم جایگاه صادراتی شرکت ها انجام می شود . به گزارش معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان و خالق به منظور ورود به 
بازارهای بین المللی نیازمند س��پری کردن یک دوره رشد و بین المللی شدن هستند تا 
به بنگاه های آماده جهت صادرات و تعامالت بین المللی تبدیل شوند.  بین المللی شدن 
و رسیدن شرکت های نوآور و خالق به سطحی که در فرآیندهای بین المللی بتوانند به 
صورت حرفه ای و قوی عمل کنند از الزامات حضور پایدار در بازارهای بین المللی است. 
در همین راس��تا و به منظور ش��ناخت بهتر از نقاط ضعف شرکت و نیز رسیدن به یک 
برنامه توانمندسازی برای هر شرکت، کریدور صادرات میزان بلوغ صادراتی شرکت ها را 

بر مبنای مدل های ارزیابی آمادگی صادراتی ارزیابی می کند.

ارزیابی رایگان شرکت های خالق و نوآور 
با هدف ترسیم جایگاه صادراتی

شنبه
25 اسفند 1397

شماره 1281
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مع��اون علم��ی رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه رش��د اقتصادی از 
جیب کارآفرینی درمی آید نه دولتی که پول نفت را در کس��ب وکارها 

سرمایه گذاری می کند، گفت: روی جوانان سرمایه گذاری کنیم.
به گزارش مهر، س��ورنا س��تاری در ستاد 
اقتصاد مقاومتی لرس��تان با اشاره به اینکه 
در اقتص��اد نفتی همه چیز من��وط به پول 
اس��ت، اگر پول باش��د آم��وزش و پژوهش، 
علم، صنعت و… داریم و اگر نباشد نداریم، 
این بزرگترین نگاه غلط فرهنگی در اقتصاد 
نفتی اس��ت، اظهار داشت: آیا این توسعه ها 
در اقتصاد نفتی درس��ت انجام می ش��ود و 

اتفاق می افتد؟
خودمان باید بسازیم و توسعه دهیم

وی با بی��ان اینکه اکوسیس��تم و محیط 
اس��ت که باعث توسعه می ش��ود، در حوزه 
آم��وزش هی��چ گاه به ان��دازه ام��روز هزینه 

نکرده ای��م، ولی چرا دیگر ابوعلی س��ینا، فارابی و رازی نداریم، تصریح 
کرد: آن چیزی که این افراد را می سازد محیط است، اگر فکر می کنید 
توسعه این است که دولت مرکزی در لرستان پول خرج کند و کارخانه 

بسازد، اشتباه می کنید.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه فکر کنیم 
دولت پولی بگذارد و خط تولیدی اینجا راه بیندازد و چندنفر س��ر کار 
بروند، می شود همین اتفاقی که در خیلی 
استان ها اتفاق افتاده است؛ در اصفهان هر 
هنری داشته ایم پیاده کرده ایم، اما سومین 
اس��تان از نظر درصد بیکاری است، افزود: 
آنچه که ما به عنوان توس��عه می شناسیم، 

توسعه درونزا است.
رش��د اقتص��ادی از جی��ب کارآفرینی 

درمی آید
مع��اون رئیس جمه��وری با اش��اره به 
اینکه رهب��ری چنین اختیارات بی نظیری 
می دهد بعد چهار نفر در سیس��تم دولتی 
کرک��ره بچه ها را پایین می کش��ند، با چه 
اج��ازه ای؟ ای��ن قوانی��ن م��ن درآوردی 
چیس��ت؟ اظهار داش��ت: اگر تعطیلی یک کس��ب و کار خیانت فرض 
شود هیچ کسی جرات نکند به جوان کارآفرین متعرض شود آن وقت 

اکوسیستم توسعه محقق می شود.

متخصصان کشور در یک استارتاپ دو محصول تحریمی پرکاربرد در 
صنایع نفت و آب را بومی کردند.

به گزارش ایسنا، »رسوب زا« نخستین محصول این استارتاپ است 
که به همت متخصصان بومی شد؛ محصولی 
که پی��ش از این در لیس��ت تحریم ها قرار 

داشته است.
»آس��فالتین« نام رس��وب اس��ت که در 
لوله های نفتی تش��کیل می شود. وجود این 
رسوب در لوله ها باعث انسداد لوله می شود 
در نتیج��ه باعث بروز مش��کالتی همچون 
افزای��ش هزینه ه��ای اس��تخراج و کاهش 
می��زان برداش��ت از مخازن می ش��ود، پس 
با دس��تگاهی که امواج الکترومغناطیس��ی 
تولید می کند از ایجاد این رسوب جلوگیری 
می ش��ود که تولید این دس��تگاه در انحصار 
شرکتی آمریکایی بود. یک استارتاپ ایرانی 

این انحصار را شکسته و با مهندسی معکوس نمونه آزمایشگاهی آن را 
ساخته است.

محصول بعدی که توس��ط این اس��تارتاپ تولید ش��ده اس��ت لیزر 

سطح سنج نام دارد که اندازه گیری سطح سیاالت را انجام می دهد.
در مخ��ازن نفت��ی برای اندازه گیری س��طح از تجهی��زات مکانیکی 
اس��تفاده می شود که محققان در این استارتاپ این محصول تحریمی 
را با مهندس��ی معکوس در داخل کش��ور 

تولید کردند.
قط��ر مخ��ازن نفت��ی زیاد اس��ت پس 
اندازه گی��ری س��طح اهمیت باالی��ی دارد 
زی��را هر یک میلی متر جاب��ه جایی ضرر 
مالی دارد و آسیب نیروی انسانی را کمتر 
می کند و دق��ت اندازه گیری را باال می برد. 
همچنین کاربرد صنعت لیزر را در صنایع 

نفتی توسعه می دهد.
ه��ر دو محص��ول تولیدی توس��ط این 
اس��تارتاپ عالوه بر صنعت نفت در حوزه 

آب نیز کاربرد دارد.
به گزارش روابط عمومی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، این استارتاپ در شتابدهنده آبان مستقر 
است و برای فعالیت های خود از حمایت معانت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری برخوردار است.

2 محصول تحریمی صنعت نفت و آب بومی شدرشد اقتصادی از جیب کارآفرینی درمی آید

کارکردن از راه دور قطعا دارای مزایایی است. انعطاف پذیری برای کار کردن از 
هر نقطه ای که هستید، صرف زمان کمتر برای رفت و آمد و توانایی تنظیم ساعت 

کاری و برنامه روزانه تان از جمله مزایای دور کاری هستند.
ب��ا این حال، این روش معایبی هم دارد که بس��یاری از اف��راد، از آن به عنوان 
چالش ه��ای دورکاری ن��ام می برند. با وجود اینکه مطالعات نش��ان داده اس��ت 
دورکاری می تواند کارکنان بهره ورتری پرورش دهد، اما واقعیت این است که پس 

از یک دوره زمانی ممکن است بهره وری افراد به طرز چشمگیری کاهش یابد.
در ای��ن مطلب به چند توصیه ای که به افزایش تمرکز ش��ما حین دورکاری 

کمک می کند، اشاره می کنیم:
۱. فضای کاری مناسبی برای خود تعیین کنید:

وقتی دورکار هستید، می توانید کارتان را از هر گوشه و کناری در خانه  انجام 
دهید. اتاق خواب، نیمکت اتاق نشیمن، میز آشپزخانه یا هرجای دیگری ...

اما انتخاب مکانی نامناس��ب برای کار کردن می تواند منجر به الگوهای کاری 
نادرس��ت و افزایش ترس و اضطراب نسبت به کارشود. عالوه بر این، کار کردن 
روی نیمکت یا تختخواب باعث می شود بدن شما در حالتی نامناسب قرار گیرد و 
دردهای عضالنی را به همراه داشته باشد. طبیعتا یک میز و صندلی راحت کمک 
می کند تا کارایی بیشتری داشته باشید. پس قبل از هر چیز فضای مناسبی برای 

کارتان در خانه مشخص کنید.
۲. یک برنامه زمان بندی داشته باشید و از آن پیروی کنید:

به همان اندازه ای که داشتن فضای کار مناسب در خانه اهمیت دارد به همان 
اندازه تنظیم س��اعات کاری مناسب هم اهمیت دارد. آغاز و پایان یک روزکاری 
ش��ما باید مطابق یک برنامه زمان بندی باشد. درست مثل وقتی که صبح ها سر 
س��اعت مش��خصی بیدار و آماده رفتن به دفتر کار خارج از منزل تان می شوید. 
همچنین باید در برنامه کارتان زمان هایی را به استراحت و ناهار اختصاص دهید.
اگر جزو افرادی هستید که به تازگی دور کاری را آغاز کردید، احتماال در این 
مورد با مشکالتی مواجه می ش��وید. مثال زمان استراحت تان را به درست کردن 
ناهار اختصاص بدهید یا آنقدر س��رتان شلوغ ش��ود که فراموش کنید در کنار 
اعضای خانواده ناهاری دلچسب میل کنید. البته هیچ کدام از این عادت ها پایدار 
نخواهد بود. چون به تدریج می آموزید که پیش تر برای زمان تهیه و صرف ناهار 

برنامه ریزی کنید.
دانس��تن این نکته که باید در یک زم��ان معین کارکردن را متوقف کنید، به 

تمرکز شما بر اتمام کارتان در منزل کمک می کند.
۳.سازمان یافته عمل کنید:

فضایی که در خانه برای کارکردن در نظر گرفتید به منزله دفتر کارتان است. 
با این حس��اب داش��تن ابزارهای مناسب به بهره وری ش��ما کمک می کند. مثال 
دفترچه یادداشت و تقویم های سررسید می توانند لیست کارها و اولویت های تان 
را همیش��ه آماده نگه دارند. بس��یاری ترجیح می  دهند، هنگام کار تقویمی که 
در آن تاریخ های مهم را عالمت گذاری کردند یا اپلیکیش��نی که در آن  لیس��ت 

اولویت های شان را نگهداری می کنند، همراه داشته باشند.
مخصوصا اگر اغلب در رفت و آمد هستید، همراه داشتن چنین ابزارهایی باعث 

می شود،  کسب و کارتان را جدی بگیرید.   
۴. زمانی برای دیدار و تعامل با دیگران بگذارید:

به نظر می رسد این یکی از مهم ترین توصیه هایی است که اغلب نادیده گرفته 
می ش��ود. کارکردن از خانه پس از مدتی یکنواخت می ش��ود، به خصوص اگر با 

دیگران در تعامل نباشید. گاهی کار و فضای کاری تان را ترک کنید. این کار تاثیر 
زیادی بر ایجاد تعادل  در زندگی کاری و زندگی شخصی تان دارد و به شما کمک 

می کند تا ایده های تازه ای ارائه بدهید.
به ع��الوه این کار می تواند چالش��ی ب��رای متوقف کردن کاره��ای معمول و 
پرداختن به سرگرمی و تفریح باشد. بسیاری از افراد دورکار، فقط روی پروژه ای 
ک��ه انجام آن را به عهده گرفتند، متمرکز می ش��وند و تقریبا از تمام تعامالت و 
فعالیت های خارج از محدوده کاری ش��ان اجتن��اب می کنند. آنها پس از مدتی 
بدون اینکه متوجه ش��وند به فردی منزوی تبدیل می شوند. در حالی که باید به 

دنیای خارج از کارشان هم توجه داشته باشند بدون اینکه احساس گناه کنند.
5. با همکاران و مدیران ارتباط برقرار کنید:

کارمندان دورکار اغلب مانند کارمندان معمول امکان اس��تفاده از روش هایی 
چون توفان فکری یا کار تیمی را ندارند. در چنین مواقعی برقراری ارتباط ایده 
خوبی است. مخصوصا وقتی که از خانه کار می کنید. این کار نه تنها شفافیت ایجاد 

می کند بلکه به شما یادآوری می کند که باید کمی ابتکار عمل به خرج دهید.
اگر رهبر تیمی هس��تید ک��ه هر ک��دام از اعضای تیم تان دورکار هس��تند، 
برقراری ارتباط امری ضروری محس��وب می ش��ود. باید مدام با آنها در تعامل و 
از فعالیت های ش��ان آگاه باشید تا بتوانید با استفاده از روش های خالقانه تیم را 

مدیریت و به سمت اهدافش هدایت کنید.
۶. برای خانواده و دوستان تان مشخص کنید که چه روزها و ساعاتی سر کار 

)در خانه( هستید:
از آنجایی که دورکاری مفهومی جدید اس��ت، بس��یاری نمی د انند که باید به 
س��اعات کاری فرد دورکار احترام بگذارند. احتماال خانواده یا دوستان تان هنگام 
کار در منزل به ش��ما می گویند، بخش��ی از کارها را نادیده بگیرید یا انجامش را 

به وقتی دیگر موکول کنید و در عوض وقت تان را با آنها سپری کنید.
چنی��ن مواردی معموال در روزهای آغازین پروژه های دورکاری بیش��تر اتفاق 
می افتد. راهکار این است که مرزهای کاری تان را کامال مشخص کنید و مصرانه 
به آنها پایبند باشید. پس از مدتی اطرافیان می آموزند که باید به ساعات کاری 

شما احترام بگذارند.
7. برای روز، هفته و ماه تان برنامه ریزی کنید و آن را اجرا کنید:

ش��ما تنها کسی هس��تید که از برنامه زمان بندی و توانمندی های خود برای 
اجرای توصیه هایی که پیش تر گفته ش��د، آگاهید. اگر فرزند کوچکی دارید که 
مراقبت از آن به عهده شماس��ت یا برنامه زمان بندی دارید که به دالیل مختلف، 
دچار نوس��ان می ش��ود، نگه داش��تن روال کار می تواند تقریبا غیرممکن باشد، 
بنابراین با تعیین اهداف کوتاه و بلندمدت می توانید آس��ان تر تغییرات را تعدیل 

کنید.
برنامه ای برای خودتان تنظیم کنید و از یک ابزار ردیابی زمان کمک بگیرید. 
استفاده از ردیاب زمان به درک بهتر نقاط قوت و ضعف تان کمک می کند. این 
ابزار از شما حین کار کردن اسکرین شات های تصادفی می گیرد که به شما نشان 
دهد بیشتر زمان تان را صرف چه فعالیت هایی می کنید. مثال ممکن است زمان 
زیادی را صرف یافتن ایده برای مقاالت تان کنید. در این صورت شاید بهتر باشد 

این مسئولیت را به کسی که در این کار بهتر و سریع تر است، بسپارید.
ش��کی نیست که هنگام دورکاری مهارت های جدیدی به دست خواهید آورد. 
البته این جمله در مورد همه صدق نمی کند. موفقیت تان زمانی اتفاق می افتد که 
بتوانید تمرکزتان را روی کارها از دست ندهید و عادات مثبت تان را توسعه دهید. 
همه چیز بستگی به این  دارد که بتوانید توازن و تعادل خوبی بین زندگی کاری 

و زندگی شخصی تان برقرار کنید.
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زاکربرگ در گفت  وگو با جاناتان زیترین، اسـتاد دانشـکده حقوق دانشـگاه هاروارد تصریح کرده که در 
آینده ای نزدیک سیسـتم یادشـده به کاربران امکان می دهد تا تنها با اسـتفاده از مغز و بدون نیاز به هیچ 

دستگاه و ابزار دیگری با محیط های واقعیت افزوده تعامل داشته باشند.
به گزارش مهر، به بیان دیگر، همه گیر شدن این فناوری باعث حذف صفحه کلید، موشواره، نمایشگرهای 

لمسی، سیستم های دریافت فرمان با حرکات بدن و . . . می شود.
بنابراین مغز انسان می تواند به طور مستقیم به منوهای ناوبری دسترسی داشته باشد، اشیای موجود در 

یک اتاق واقعیت مجازی را جابه جا کند یا کلمات را تایپ کند.
افراد برای این کار تنها باید سـرپوش هایی مشـابه با سـرپوش های مورد استفاده در زمان استحمام را بر 
روی سـر خود بگذارند تا از این طریق جریان خون، فعالیت مغز و تفکرات شان قابل درک برای ماشین ها و 

سیستم های رایانه ای باشد.
استفاده از این سیستم تعامل با ابزار مختلف فناورانه را آسان می کند.

زاکربرگ در این مصاحبه برخی دیدگاه های بدبینانه در مورد امکان سوءاستفاده از هوش مصنوعی را رد 
کرد و گفت این فناوری به مردم آسیب نخواهد زد و من فکر می کنم از آن به شیوه ای درست برای تسهیل 

درمان بیماری ها، افزایش امنیت افراد و بهبود کیفیت زندگی استفاده خواهد شد.

راهکارهایی برای افزایش بهره وری هنگام دورکاری

خالقیت جدید زاکر برگ
تولید رایانه ای برای 

خواندن فکر انسان ها

یادداشـت

اوبر برای سرمایه گذاری یک میلیارد دالری روی پروژه  ماشین های خودران 
با چند ش��رکت بزرگ از جمله سافت بانک و یک شرکت بزرگ ماشین سازی 
در حال مذاکره اس��ت. به گزارش زومیت، طبق گزارش وال استریت ژورنال، 
اوبر برای سرمایه گذاری یک میلیارد دالری روی ماشین های خودران خود در 
حال مذاکره با چند شرکت مختلف از جمله سافت بانک است. سرمایه گذاری 
جدید از یکی از پرهزینه ترین اقدامات پیش روی اوبر یعنی عرضه  اولیه  سهام 

که انتظار می رود در تابستان اتفاق بیفتد پشتیبانی خواهد کرد.
این معامله ارزش تکنولوژی پیشرفته اوبر را از 5میلیارد دالر به ۱0 میلیارد 
دالر خواهد رساند. عالوه بر س��افت بانک، نام یک شرکت خودروسازی بزرگ 

یعنی تویوتا نیز میان سرمایه گذاران احتمالی به چشم می خورد.

احتمال سرمایه گذاری چند شرکت 
بزرگ روی ماشین های خودران اوبر

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی



اگر یک لوگو طراحی کرده اید که نماد کسب و کارتان باشد، پیش از به 
نمایش گذاش��تن آن برای مردم باید در نظر داشته باشید که چطور از آن 
لوگو و کسب و کار پشت آن از طریق قوانین نشان تجاری محافظت کنید. 
گذر از یک مفهوم به س��مت عمل، از طراحی به برند، مس��ئله ای اساسی 
اس��ت. در ادامه به ۱0 س��والی که پیرامون ثبت یک لوگو به عنوان نشان 

تجاری مطرح می شود پاسخ می دهیم، با ما همراه باشید:
۱- نشان تجاری چیست؟

قبل از هر چیزی باید بدانیم که یک نش��ان تجاری چه چیزی اس��ت. 
همان طور که می توان از خود واژه حدس زد، نش��ان تجاری نش��انه ای از 
یک تجارت اس��ت. به عبارتی دیگر، نش��ان تجاری یک کلمه، یک شعار، 
یک تصویر یا ترکیبی از این موارد است که محصوالت را به برند یا شرکت 

سازنده آنها متصل می کند.
 یک نش��ان تجاری می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، به شرطی که 
نش��ان آن واضح و قابل تشخیص باش��د. افراد باید یک نشان تجاری را به 
عنوان یک معرف از منبع تولید محصول بشناس��ند. یک نمونه کالسیک 
از نش��ان تجاری سمبل نایکی است. زمانی که این نشان را در پهلوی یک 
جفت کتانی می بینید، س��ریعا آن را به عنوان محصولی از ش��رکت نایکی 

شناسایی می کنید.
۲- نشان تجاری از چه چیزی محافظت می کند؟

هدف از ثبت نش��ان تجاری این است که بتوانید از هویت برند کسب و 
کارتان در فضای بازار محافظت کنید. به عنوان مثال یک ش��رکت کفش 
دیگر را در نظر بگیرید. نش��ان تجاری آدیداس که س��ه خط سفید است 
به خریداران می گوید که این محصول توس��ط شرکت آدیداس طراحی و 

تولید شده است.
 اگر شرکت دیگری تصمیم بگیرد که کفش هایی با دو خط سفید تولید 
کند و به فروش برس��اند، ممکن است خریداران به راحتی اشتباه کنند و 
این کفش ها را هم تولید شرکت آدیداس در نظر بگیرند. در این صورت نه 
تنها آدیداس فروش و درآمدش را از دس��ت می دهد، بلکه اگر کفش های 
مشابه از کیفیت پایینی برخوردار باشند، تا حدی اعتبار خود نزد مشتری 
و اطمینان آنها به برند را هم از دست خواهند داد. قانون می گوید که اگر 
عناصر تشکیل دهنده برند یک شرکت دیگر تا حدی شبیه نشان تجاری 
اصلی باشند که باعث سردرگمی مشتریان شوند، جعل صورت گرفته است. 
ش��رکت هایی که عمل جعل انجام می دهند باید استفاده از نشان تجاری 

مشابه را متوقف کنند.
۳- چه کسی مالک نشان تجاری لوگو است؟

مالکیت نش��ان تجاری معموالً وابسته به استفاده از آن نشان در تجارت 
است. شخصی که لوگو را طراحی کرده است هیچ گونه مالکیتی نسبت به 
آن ندارد. صاحب کس��ب و کاری که از آن نش��ان تجاری استفاده می کند 

حق مالکیت آن را بر دوش دارد.
۴- چه زمانی یک لوگو تبدیل به یک نشان تجاری می شود؟

لوگوی برند زمانی تبدیل به نش��ان تجاری می شود که بر روی لیبل ها، 
بسته بندی، یا خود محصول قرار بگیرد و افراد شرکتی که پشت این لوگو 

اس��ت را به واسطه  رنگ ها و اشکال آن بشناسند. فرض کنید که نمادی با 
کمان ه��ای طالیی می بینید؛ به احتمال زیاد یک Happy Meal یا یک 

مورد فست فودی دیگر از رستوران های مک دونالد را تصور می کنید.
 5- ثبت لوگو به عنوان نشان تجاری چه فایده ای دارد؟

در ایاالت متحده آمریکا، حقوق نش��ان تجاری از زمانی شروع می شود 
که از آن نش��ان اس��تفاده  تجاری صورت بگیرد. به این معنا که به محض 
اس��تفاده از آن لوگو در تبلیغ محصوالت تان، لوگوی شما در چشم قانون 
به عنوان نشان تجاری ثبت شده است، اما این قوانین خودکار و عمومی از 

محدودیت جغرافیایی برخوردارند و اجرای آنها بسیار دشوار است. 
 پس اگر عالقه ای به ثبت رسمی نشان تجاری تان در اداره  ثبت اختراع 
و نش��ان تجاری ایاالت متحده آمریکا نداشته باشید، شاید این دالیل شما 

را قانع به انجام این کار کنند:
• تنها صاحبان نشان های تجاری ثبت شده می توانند از نشان های تجاری 
یا دامین هایی که نام مشابه دارند و باعث گمراهی می شوند شکایت کنند. 

.MikeRoweSoft در برابر Microsoft مانند
• تنها نشان های تجاری ثبت ش��ده می توانند از اداره گمرک و حفاظت 
مرزی بخواهند که از ورود محصوالت جعلی و گمراه کننده جلوگیری کنند.

• تنها نش��ان های تجاری ثبت شده به ش��ما اجازه می دهند که در سایر 
کشورها از نشان تجاری خود محافظت کنید.

• تنها نش��ان های تجاری ثبت ش��ده باعث می شوند که در کل کشور به 
عنوان صاحب آن نشان تجاری شناخته شوید.
۶- آیا لوگوی شما امکان ثبت شدن را دارد؟

با وجود اینکه اداره ثبت ساالنه با هزاران درخواست نشان تجاری موافقت 
می کند، اما همه  نشان های تجاری از شرایط الزم برای ثبت شدن برخوردار 
نیستند. برای مثال، نشان تجاری نباید توهین کننده یا گمراه کننده باشد.  
 درخواس��ت هایی برای ثبت نش��ان تجاری که بیش از حد با نشان های 
موجود ش��باهت داشته باشند رد می شوند، مگر اینکه محصوالت تولیدی 
دو برند کامال نامرتبط با یکدیگر باش��ند. مانند مورد ش��رکت کامپیوتری 
Apple و Apple Corps که یک شرکت موسیقی مربوط به گروه بیتلز 
اس��ت. نشان هایی که تلفظی مشابه یا معنایی یکسان یا شباهت تصویری 
زیادی داشته باشند و باعث ایجاد گمراهی میان خریداران شوند نیز ثبت 

نخواهند شد.
7- چه زمانی یک نشان تجاری می تواند ثبت شود؟

فرآیند ثبت یک لوگو به عنوان نش��ان تجاری را باید هرچه زودتر انجام 
داد و فرم قصد اس��تفاده از آن را پیش از شروع به کار کسب و کار یا ارائه  
محصول ثبت کرد. نشان تجاری تا زمان بررسی و تایید توسط اداره  ثبت 

به رسمیت شناخته نخواهد شد.
8- قدرتمندترین نشان های تجاری کدامند؟

هدف از ثبت نشان تجاری این است که خود را از دیگری متمایز کنید. 
از این رو این نش��ان باید ویژه باشد. نش��ان های تجاری را می توان در بازه  
ضعیف تا قدرتمند مرتب کرد که قدرتمندترین نشان ها آنهایی هستند که 
با آسانی بیشتری توس��ط قانون محافظت می شوند چراکه در ذهن مردم 

جایگاه ویژه ای دارند و در بازار به راحتی قابل تشخیص هستند. 
 قدرتمندترین نشان ها معموالً خیالی و دلخواهانه هستند. کلمات ابداعی 
مانن��د Zynga یا کلماتی که هی��چ ارتباطی با محصوالت مربوطه ندارند 
مانند Apple، قدرتمندتر از نشان هایی هستند که کمی به محصول اشاره 

می کنند.
کلمات یا لوگوهای عمومی و جامع امکان ثبت ش��دند ندارند. به عنوان 
مثال اگر بخواهید یک پیتزافروش��ی تاسیس کنید و نام آن را خانه  پیتزا 
بگذارید، برای ثبت این نشان تجاری دشواری بیشتری از ثبت نامی مانند 

پیتزای سه چرخه خواهید داشت. 
9- چرا ممکن است لوگوی خود را به عنوان نشان تجاری ثبت نکنید؟

دالیل زیادی وجود دارد که ممکن اس��ت نخواهید به دنبال ثبت نشان 
تجاری باشید.

• مطمئن نیستید که کسب و کارتان چه مدت دوام می آورد. درخواست 
ثبت نشان تجاری بسیار زمان بر است و به طور میانگین حدود ۱0 ماه طول 
می کشد که این فرآیند به پایان برسد. هزینه ثبت درخواست نیز باالست و 

در اکثر مواقع به حداقل ۳۲5 دالر نیاز است.
 • لوگوی شما ممکن است در سال های آتی دچار تغییر و تحول شود و 
تنها نسخه ای که ثبت شده است تحت محافظت قانون قرار خواهد داشت. 
همچنین لوگوی ثبت شده باید به طور مداوم استفاده شود تا بتواند حقوق 
خ��ود را حف��ظ کند. اگر قصد ندارید که به اس��تفاده از لوگوی خود ادامه 

دهید، پس دلیلی وجود ندارد که آن را ثبت کنید.
• امکان ثبت لوگوی شما وجود ندارد، چرا که نمونه مشابه آن در کشور 
موجود اس��ت. تا زمان��ی که محدود به منطقه جغرافیایی خود باش��ید از 

محافظت کافی برخوردار خواهید بود.
۱0- چگونه می توان از سمبل های نشان تجاری استفاده کرد؟

از س��مبل ® تنها برای نش��ان های ثبت شده می توان اس��تفاده کرد. در 
صورتی که نیازی به اس��تفاده از س��مبل های ™ یا ® نیست اما استفاده از 
آنها بر این امر تاکید می کند که کسی مالکیت این نشان را بر دوش دارد 
و می تواند باعث ش��ود که کسب و کار دیگری به استفاده از آن فکر نکند. 
همچنین هر بار که نش��ان تجاری شما ظاهر می شود نیازی به استفاده از 
این سمبل ها نیست، چرا که فضای اضافی اشغال می کنند و از نظر قانونی 
الزام��ی وجود ندارد.  برای وارد کردن این س��مبل ها در متن می توانید از 

روش های زیر استفاده کنید:
• در زم��ان کار با یک کامپیوتر ویندوز، کلی��د Alt را نگه دارید و عدد 

0۱5۳ برای سمبل ™ و عدد 0۱7۴ را برای ® تایپ کنید.
• ه��ر کدام از س��مبل ها را از طریق انتخاب آن از لیس��ت کاراکترهای 

موجود در برنامه نرم افزاری مربوطه وارد کنید.
•  در سیس��تم های اپل، کلید Option و ۲ برای ثبت س��مبل نش��ان 
تجاری و کلید Option و R برای ثبت س��مبل نشان تجاری ثبت شده 

فشار دهید.
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لوگو به تنهایی برند را نمی سازد
بس��یاری از س��ازمان هایی که از ش��رکت های برندین��گ تقاضای 
»ری برندی��گ یا برند جدید« دارند، منظورش��ان نام، نماد یا ظاهر و 

حسی تازه برای وضعیت موجودشان است.
خیل��ی از مردم گمان می کنن��د برند با این موارد آغاز و با همان ها 
تمام می شود. در خیال شان پس از طراحی نام و لوگو می توانند آن را 
با خیال راحت در ایمیل ها، وب س��ایت و دیگر نقاط تماس شان به کار 

برند و دیگر خالص.
این درحالی ا س��ت که برند چیزی بیش از نام یا لوگو اس��ت. برند 

همه چیز است و این »همه چیز« همان برند است.
برند استراتژی شماست 

اگر تولید کننده  محصوالت مصرفی هس��تید، برندتان محصوالت و 
داس��تانی ا ست که آنها تعریف می کنند. اینکه صندلی های آشپزخانه  
ایکیا بعد از دو سال از هم می پاشند، بخشی از برند این شرکت است. 
اگر یک س��ازمان با فعالیت های بشردوس��تانه هستید، آن وقت تمام 
آرزوها و اقدامات تان برای تحقق آنها برندتان اس��ت. هدف جسورانه  
»ش��ر اور اس��ترنگت« )Share our Strength( -پای��ان دادن به 
گرس��نگی ک��ودکان در آمری��کا- در فرآیندی پنج س��اله، برندش را 
تش��کیل می  دهد. اقدامات این س��ازمان برای کمک گرفتن از دولت، 
هم برندش اس��ت. جدیتش در کار نیز برندش است. در سال ۱9۶9 
ناسا بهترین لوگو را نداشت، اما صاحب یک برند خوب بود. ناسا حاال 
لوگوی بهتری دارد اما برندش دیگر نمایانگر چیز خاصی نیس��ت. هر 
قدر هم لوگوی جدیدتان جذاب باش��د، اگر ندانید به کجا می روید یا 
مسیر رسیدن به هدف تان را ندانید، باید بگوییم برندتان در وضعیت 

خوبی قرار ندارد.
برند تمام Call To Actionهای شماست 

اگر مارتی��ن لوترکینگ در ازای راهپیمایی مردم به واش��نگتن به 
آنها وعده  توس��تر م��ی داد، آن وقت این کار بخش��ی از برندش بود. 
آی��ا Call to actionهای ش��ما ترغیب کننده اس��ت؟ آی��ا آنها با 
اس��تراتژی تان همخوانی دارد؟ گرفتن الیک های بیشتر در فیس بوک 
استراتژی نیست. اگر یک سازمان بشردوستانه هستید، چیزهایی که 
از اعضای ت��ان می خواهید انجام دهند برندتان را به وجود می آورند و 
بقیه  موارد ش��اخ و برگ هایی جانبی ا ست که ممکن است چندان هم 

ضروری نباشند.
خدمات شما به مشتری برندتان است 

اگر مش��تریان  با هیجان و رضایت با س��ازمان تان تماس بگیرند و 
در تله  پاس��خ دهنده  صوتی گیر بیفتند، متوجه نشوند که باید با چه 
کس��ی حرف بزنند و در حالی پیام بگذارند که نمی دانند پیام شان به 
فرد موردنظرشان می رسد یا خیر، باید بدانید تمام این فرآیندها برند 
شماست و در اینجا پیام برندتان این است که شما برای مشتریان تان 
اهمی��ت قائل نمی ش��وید. اگر آنها ب��ه میهمانی س��االنه تان بیایند و 
به خاطر کیفیت بد سیس��تم صدا نتوانند صدای مجری را بش��نوند، 
این هم برند شماس��ت و پیامش این اس��ت که برای تان مهم نیست 
آنها صدای تان را بش��نوند یا خیر. اگر کارمند یا مس��ئول صندوق از 
ن��گاه کردن به ناخن هایش لذت می ب��رد یا ترجیح می دهد وقتش را 
با گوش��ی اش بگذراند، او هم برند شماست؛ حتی اگر لباسش لوگوی 
زیبای ش��ما را هم داش��ته باشد، او با این کار پیام بدی را به مشتری 

منتقل می کند.
برند روش سخن گفتن شماست 

وقتی وب س��ایتی جدید طراحی می کنید و آن را با محتوای بدون 
اعتب��ار و تکراری پر می کنید، درواقع برندی تازه ندارید، اما محتوایی 
که اطالعاتی دست اول و بااهمیت را به مخاطب منتقل می کند، نوید 
برندی نو می دهد. تمام کلماتی که انتخاب می کنید برندتان هستند. 
گزارش ساالنه ای که برای مردم خسته کننده است هم برندتان است.

پیام بخش مرکزی برند شماست، اما پیام به تنهایی نمی تواند برندی 
ب��زرگ را خلق کند. چندبار به محصول یا خدمتی برخورده اید که با 
آنچه متن های تبلیغاتی  درباره اش می گفتند متفاوت بوده است؟ این 

متن های غیرمرتبط و غیرواقعی برندتان را به خطر می اندازد.
برند مجموعه  تمام ابزارهای ارتباطی شماست 

برند کیفیت عالمتی  روی در اس��ت که می گوید »۱0 دقیقه دیگر 
ب��از می گردیم« و می تواند با بهره گیری از یک سیس��تم صوتی گفته 
شود یا اینکه با برنامه شخصی خودتان بیان شود. اولی شما را شبیه 
ب��ه بقیه تعریف می کند و دومی اصالت ش��ما را به نمایش می گذارد. 
بنری که با دقت و براس��اس اس��تانداردهای بصری طراحی ش��ده و 
همچنین بنری که با چسب چسبانده شده، هم هویت برند شماست. 
دومی قرار اس��ت بگوید که ش��ما به جزئیات توجه نمی کنید. آیا به 
نظرت��ان می توانید بن��ری کج و کوله و همراه با چس��ب را در یکی از 
فروشگاه های اپل ببینید. هرگز این اتفاق نمی افتد و این مفهوم برند 
آنهاس��ت و بر این نکته تاکید می کند که در اپل هیچ مادربوردی هم 

با نخ متصل نیست.
در عصر دیجیتال، رابط کاربری شما برندتان است. اگر وب سایت تان 
م��ردم را عصبانی می کند، به این معناس��ت که ش��ما به آنها اهمیت 
نمی دهید. برند حتی در فرم های شرکت، قراردادهایی که می فرستید 
و در دفترچه های بخش منابع انسانی هم نمود پیدا می کند. آیا شما 
از افرادی هس��تید که درباره  ابزاره��ای رایج کار تجدیدنظر می کنند 
یا به س��نت ها چسبیده اید؟ انتخاب شما قرار است میزان نوآوری تان 

را مشخص کند.
کارکنان  شما برندتان هستند 

کارمندان شما و شکل رفتارش��ان برندتان را شکل می دهد. الزمه  
داش��تن تیم خوب، استخدام های خوب و پس از آن آموزش و توسعه 
است. اهمیتی ندارد که آنها چقدر با برند جدیدتان هماهنگ هستند، 
اگر به کاری که انجام می دهند توجهی نداش��ته باشند، برندی دارید 

که یک جایش می لنگد.
وسایل راحتی برندتان هستند 

آیا چراغ ها روش��ن اند یا کارمندان ش��ما در تاریکی کار می کنند؟ 
آیا محل کار تمیز اس��ت؟ آیا شرکت شما با استانداردهای بصری تان 

همخوانی دارد؟ محل کار شما برند شماست.
لوگو و هویت بصری شما برندتان است 

برند خوب شایسته  لوگو و طراحی گرافیک خوب است. این عوامل 
می توان��د بر انتخ��اب مخاطب تاثیر بگ��ذارد، اما به تنهایی از ش��ما 
برندی خوب و بزرگ نمی س��ازد. و درنهایت باید گفت که برند یعنی 
اهمیت دادن به کسب و کار در همه  سطوح و در تمام جزئیات. هر نوع 

تعاملی که انجام می شود برند را می سازد.
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می توان ب��ا اطمینان گفت که اینباکس اکثر مش��تریان پر از پیام های 
تبلیغاتی با موضوعات وسوسه  کننده و ایمیل های مختلف است. روزانه بیش 
از ۱۱۴ میلیارد ایمیل میان افراد مختلف رد و بدل می ش��ود و به همین 
دلیل، بازاریابی ایمیلی یکی از کانال های برتر ارتباطی برای یک کس��ب و 

کار به شمار می شود.
 اما س��ؤالی که مطرح می شود این اس��ت که یک سیگنال چگونه باید 
خودش را از نویزها جدا بسازد؟ در ادامه به بررسی 7 استراتژی مختلف از 
بازاریابی ایمیلی خواهیم پرداخت که به واس��طه  آنها می توانید خودتان را 
از سر و صداهای دیگران جدا کنید و مطمئن شوید که بر روی ایمیل تان 

کلیک خواهند کرد، با ما همراه باشید:
۱- بدون استفاده از نام گیرنده ایمیل را شخصی سازی کنید

دیگر نیازی نیس��ت که در ایمیل های تان از [نام گیرنده] عزیز استفاده 
کنید. سالم و احوال پرسی های شخصی سازی شده در ایمیل آنطور که به 
نظر می رسد مؤثر نیس��تند. در واقع، براساس پژوهش های صورت گرفته 
توسط مدرس��ه کس��ب و کار Temple’s Fox، این نوع شخصی سازی 

می تواند مضر باشد و تأثیر منفی هم بگذارد.
 یکی از عناصر مهم در بازاریابی ایمیلی رابطه میان ش��ما و افراد است. 
آیا فرد گیرنده به ش��ما اعتماد دارد؟ آیا او ش��ما را می شناسد؟ زمانی که 
عمل شخصی سازی زودتر از موعد اتفاق می افتد، باعث می شود که مشتری 
حس ناخوشایندی به آن ایمیل داشته باشد. در زندگی واقعی با گذر زمان 
می توان به صمیمیت و نزدیکی دس��ت یافت و به نظر می رسد که این امر 

در رابطه با ایمیل هم صادق باشد.
این صمیمیت تقلبی باعث می شود که بسیاری از مشترک های تان از خواندن 
آن ایمی��ل خ��ودداری کنند، اما این به این معنا نیس��ت که تمام حالت های 
شخصی سازی تأثیر منفی دارند و نباید از آنها استفاده کرد. به طور دقیق تر، نوع 
خاصی از شخصی سازی وجود دارد که می تواند بسیار مؤثر واقع شود: ارسال 
ایمیل هایی که به شخصیت و سلیقه  فرد توجه ویژه ای دارند. پژوهش ها نشان 
داده است که اگر عمل شخصی سازی در بازاریابی ایمیلی به گونه ای باشد که 
مشتریان با توجه به خریدهای قبلی خود به محصوالت جدید معرفی شوند، 
98درصد آنها واکنشی مثبت خواهند داشت و احتمال زیادی وجود دارد که آن 

محصول را خریداری کنند.
 نکت��ه ای که باید به آن توجه ش��ود این اس��ت که اگ��ر می خواهید در 
بازاریابی ایمیلی از عنصر شخصی سازی استفاده کنید، مطمئن شوید که 
به شکلی درست و معنادار این کار را انجام می دهید. قرار دادن نام گیرنده 
در ابتدای ایمیل دانش چندانی نمی خواهد، اما ارسال ایمیلی که با توجه 
به تاریخچه  خرید و نیازهای مش��تری باش��د نشان دهنده  این است که به 

مشتریان خود اهمیت می دهید.
۲- کوتاهی و بلندی عنوان ایمیل

زمانی که بحث عنوان ایمیل مطرح می شود، تنها کافی است که از یک 
چیز دوری کنید: عنوانی با ۶0 الی 70 کاراکتر. بازاریاب ها این بازه را نقطه  
مرگ عنوان می نامند. در پژوهش انجام ش��ده توسط Adestra، بیش از 
900 میلیون ایمیل بررس��ی ش��دند که ایمیل هایی با عنوانی به طول ۶0 
الی 70 کاراکتر هیچ گونه افزایش در عدد بازدید یا کلیک مشاهده نکردند.

اما ایمیل هایی که عنوانی با طول بیش از 70 کاراکتر داشتند نشان دادند 
که می تواند افراد بیشتری را وادار به کلیک کردن و مشاهده  محتوای خود 
کنند و ایمیل هایی که عنوانی با کمتر از ۴9 کاراکتر داشتند هم توانستند 
آمار خوبی کس��ب کنند. در واقع، براساس پژوهش Adestra، 58درصد 
ایمیل هایی که عنوان ش��ان کمتر از ۱0 کاراکتر بود توس��ط گیرندگان باز 
شدند. به عنوان مثال اوباما توانست با عناوینی مانند Hey و Wow افراد 

زیادی را به باز کردن ایمیل ارسالی اش ترغیب کند.
 پس سؤالی که مطرح می شود این است: آیا می خواهید تعداد کلیک هایی 
که بر روی ایمیل تان می ش��ود )پاس��خ( را افزایش دهید یا تعداد باز شدن 
)آگاهی( آنها؟ برای افزایش کلیک ها به سراغ عناوین بلند و برای افزایش 
باز شدن به سراغ عناوین کوتاه بروید. در هر صورت، یکی از استراتژی هایی 
بازاریابی ایمیلی این است که با کاهش یا افزایش کاراکترهای عنوان ایمیل 

از محدوده ۶0 الی 70 کاراکتر خارج شوید.
۳- ساعت ۲0:00 الی نیمه شب بهترین زمان ارسال ایمیل است

با وجود اینکه بس��یاری از ایمیل ها در س��اعات اداری نوشته می شوند، 
بهتری��ن زم��ان ارس��ال آنه��ا در ب��ازه  9 الی ۱7 نیس��ت. یک��ی دیگر از 
استراتژی های بازاریابی ایمیلی این است که ایمیل تان را شب ارسال کنید.

 نمودار باال نشان می دهد که بیشترین میزان باز شدن ایمیل از ساعت 
۲0 الی نیمه ش��ب رخ می دهد. این بازه نه تنها بیش��ترین تعداد باز شدن 
را داراس��ت، بلکه از لحاظ تعداد کلیک و فروش هم نسبت به سایر بازه ها 
برتری دارد. نمودار باال نشان می دهد که کمترین استفاده از ایمیل هم در 
این ساعات اتفاق می افتد که این عامل می تواند باعث شود بازاریابی ایمیلی 

شبانه  شما بهتر از سایر رقیبان نتیجه بدهد.
زمان بازاریابی ایمیلی دیگران هم می تواند تأثیرگذار باش��د. اگر ایمیل 
خود را در س��اعاتی ارس��ال کنید که بازاریاب های کمتری از آن س��اعات 
اس��تفاده می کنند، احتمال بیش��تری وج��ود دارد که ایمیل ش��ما مورد 
توجه واقع ش��ود، اما با این حال زمان بازاریابی ایمیلی مناسب به نیازهای 
مشتریان تان بستگی خواهد داشت. با آزمون و تکرار می توانید بفهمید که 
چه چیزی باعث می شود مشتریان شما ایمیل را باز کنند و در چه ساعاتی 

این کار را انجام می دهند.
۴- بهترین محتوا، محتوای رایگان است

مصرف کنندگان عاشق یک وعده ناهار رایگان یا یک قالب رایگان هستند.
در یک بررسی صورت گرفته بر روی ۶۳00 مشترک ایمیل، انواع مختلف 
محت��وا مورد آزمایش ق��رار گرفت تا مواردی که بیش��تر از بقیه باعث باز 
شدن و کلیک شدن بر روی ایمیل می شوند مشخص شوند. نتیجه  بررسی 
نش��ان داد که الگوها و ابزارها بیشتر از سایر محتواها توانستند خواننده ها 

را جذب کنند.
 بسیاری از مش��تریان به دنبال این هستند که چیزی به دست بیاورند. 
نتایج پژوهش ها نش��ان می دهد که قالب ها و ابزارها بیش��تر از کتاب های 
الکترونیکی، گفت وگوهای تخصص��ی، بازی های فکری و حتی آلبوم های 
تصویری مخاطب دارند. ش��ما می توانید این مورد را در لیس��ت مشترکان 
خودت��ان نیز امتحان کنید، اما نتیجه  این پژوهش می تواند نقطه ش��روع 

خوبی باشد.
5- ۴7درصد ایمیل ها از طریق موبایل خوانده می شوند

اگر بازاریابی ایمیلی ش��ما به طور ماهانه به ۱00 میلیون تومان فروش 
منجر می ش��ود، حاضرید ک��ه ۴7 میلی��ون تومان آن را ب��ه دلیل اینکه 

ایمیل تان به درستی روی موبایل نمایش داده نمی شود، از دست بدهید؟
 ایمیل های ت��ان را ط��وری طراحی کنید که بر روی هر پلتفرمی به خوبی 

نمایش داده شود. برای طراحی مناسب موبایل به این چند نکته توجه کنید:
•ایمیل های تان را در قالب یک ستون تنظیم کنید.

•سایز فونت متن را افزایش دهید تا به خوبی قابل خواندن باشد.
•از قواعد طراحی iOS پیروی کنید.

•دکمه و یا لینک هدف را در موقعیتی قرار دهید که دیده شود و بتوان 
بر روی آن ضربه زد.

•اص��ول ارگونومیک را در نظر بگیرید. بس��یاری از کاربران با انگش��ت 
شست شان با موبایل کار می کنند. پس بهتر است که دکمه ها و لینک ها را 

در مرکز صفحه قرار دهید.
۶- بازاریابی ایمیلی همچنان بهتر از فیس بوک و توییتر است

با توجه به پژوهش��ی که توس��ط SocialTwist در یک بازه  ۱8 ماهه 
و بر روی ۱۱9 کمپین تبلیغاتی انجام ش��د، بازاریابی ایمیلی توانس��ت به 
شکل قابل توجهی مشتریان بیشتری از فیس بوک و توییتر به دست بیاورد.
 در کمپین هایی که مورد بررسی قرار گرفتند، ۳00 هزار مشتری جدید 
حاصل شد که 5۱درصد آنها از طریق ایمیل، ۲7درصد از طریق توییتر و 
۲۲درصد هم از طریق فیس بوک به دست آمدند. ایمیل تقریبا دو برابر هر 

کدام از شبکه های اجتماعی توانست مؤثر واقع شود.
7- در روزهای آخر هفته ایمیل ارسال کنید

با وجود اینکه شاید به اندازه  بازه  ۲0 تا نیمه شب مؤثر نباشد، اما دو روز 
آخر هفته هم می تواند به بیشتر دیده شدن ایمیل شما کمک کند.

حجم ایمیل های ارسالی در آخر هفته کمتر از سایر روزها است که باعث 
می شود بیشتر به ایمیل ها توجه شود. شاید میزان کلیک کردن، باز کردن 
و نرخ فروش در روزهای آخر تفاوت چندانی با سایر روزها نداشته باشد، اما 

در بازاریابی ایمیلی هر میزان کوچکی هم تأثیرگذار است.
ب��ا این ح��ال، باز هم همه چیز بس��تگی به آزمون و خط��ا و تجربه ای 
که از مش��تریان خود کس��ب می کنید دارد. این احتم��ال وجود دارد که 
نتای��ج متفاوت��ی از آنچه که در این متن ذکر ش��ده تجربه کنید. بهترین 

استراتژی های بازاریابی ایمیلی شما چیست؟ با ما در میان بگذارید.
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3 تاکتیک مفید مشتری مداری که می توانید از امروز 
انجام بدهید

اگر می خواهید کس��ب و کارتان موفق باشد و درآمد زیادی کسب کنید، باید 
تنها یک چیز را هدف قرار دهید: مش��تریان خود را راضی نگه دارید. به همین 
س��ادگی است. راضی و خوشحال نگه داشتن مشتریان می تواند تمام وقت تان را 
بگیرد و اگر از هیچ کدام از تاکتیک های مش��تری مداری استفاده نکنید، کارتان 
به مراتب دش��وارتر می شود.  قبل از اینکه به سراغ تاکتیک ها و موارد مربوط به 
مشتریمداری برویم باید اشاره کنیم که به هیچ وجه نیازی نیست که برای راضی 
کردن مشتریان تان از همه  کارهای دیگر دست بکشید. هر چقدر هم بخواهید، 
نمی توانید صبح تا شب در خدمت آنها باشید و همه کار برای شان انجام بدهید. 
ممکن است مواردی پیش بیاید که به هیچ شکلی نتوانید یک مشتری را راضی 
کنید. با این حال، باید همیشه سعی کنید که مشتری در اولویت باشد و رعایت 

این مورد اصالً کار دشواری نیست.
دیکشنری آنالین کسب و کار مشتری مداری را به این شکل تعریف می کند: 
»مجموعه اعمالی که توسط یک کسب و کار انجام می شود تا کارکنان بخش های 
فروش و پشتیبانی بتوانند نیازهای مشتری و رضایت او را در اولویت کارهای خود 
قرار بدهند.« به عبارتی دیگر، مشتری مداری رویکردی است که شما و کارکنان تان 
برای برطرف کردن نیازها و خواسته های مشتریان در بلندمدت به کار می گیرید.

 از جمله اس��تراتژی هایی که می توانید در رابطه با مش��تری مداری اس��تفاده 
کنید این اس��ت که محصوالتی ایجاد کنید که مشتریان از آن استقبال کنند و 
به مشکالت و شکایت های آنها در زمانی مناسب رسیدگی کنید، اما نباید اینجا 
متوقف شوید. راه های فراوان دیگری وجود دارد که بتوانید از طریق آنها مشتریان 

خود را راضی کنید. فقط باید آنها را پیدا کنید.
در این متن به فرصت هایی اشاره خواهیم کرد که می توانید یک عنصر انسانی را 
به تجربه  خرید مشتریان خود اضافه کنید. واضح است که افراد از کسب و کارها و 
شرکت هایی خرید می کنند که دوست دارند و مهم تر از آن، از فروشگاه هایی خرید 

می کنند که در آنجا احساس باارزش بودن داشته باشند. 
وقتی که رضایت مش��تری و نیازه��ای او را در اولویت ق��رار می دهید، باعث 
می شوید که آنها دوباره به سراغ شما بیایند. همچنین تجربه  مثبتی که در فروشگاه 

شما کسب کردند را با تمام دوستان و آشنایان شان نیز به اشتراک می گذارند.
در ادامه ۳ مورد از تاکتیک های مشتری مداری که می توانید از همین امروز در 

کسب و کارتان به کار بگیرید را بررسی خواهیم کرد، با ما همراه باشید:
۱- از کارکنان تان بخواهید جلوی درب ورودی فروشگاه بایستند

اگر می خواهید مش��تریان تان احساس کنند اهمیت دارند و چیزی بیشتر از 
یک خریدار معمولی هستند، سعی کنید شخصی را جلوی درب ورودی فروشگاه 
قرار دهید تا به آنها خوش آمد بگوید. با این کار، هم به مشتریان نشان می دهید 
که هر ش��خصی که از آن درب وارد می شود نزد شما ارزشمند است و هم راهی 
زیرکانه برای نشان دادن این است که شما آماده اید به آنها خدمت کنید. از آنجا 
ک��ه برخورد های اول تا مدت زیادی در خاطر می مانند، این کار از جنبه  تجاری 

بسیار منطقی به نظر می رسد.
 در واقع بس��یاری از فروش��گاه ها از این تاکتیک به عنوان راهی برای افزایش 
تضمینی فروش خود اس��تفاده می کنند. با این حال، نباید فقط از کارکنان تان 
بخواهید که جلوی درب فروشگاه بایستند و با خریداران خوش وبش کنند. این 

فرصتی عالی است که آنها از خریداران سؤاالتی کاربردی بپرسند.
نیازی نیس��ت که با پرسیدن س��ؤاالتی که به هیچ نتیجه ای نمی رسند وقت 
خودتان و آنها را هدر بدهید. از سؤاالتی که جواب آنها به بله و خیر ختم می شود، 
مانند »کمکی از من بر می آید؟« دوری کنید. به جای آن از سؤاالتی مانند »چطور 
می توانم کمکتان کنم« یا »به دنبال چه چیزی می گردید؟« استفاده کنید. تفاوت 
بین سؤال ها اندک است اما پاسخی که دریافت می کنید بسیار متفاوت خواهد بود.
البته پرسیدن سؤاالت مناسب می تواند کمی دشوار باشد و ممکن است نیاز 
شود که کارکنانتان را در این موضوع آموزش بدهید، اما زمانی که در این زمینه 

مسلط شوید، تفاوت را در میزان فروش کلی خود مشاهده خواهید کرد.
۲- مطمئن شوید که تعداد کارکنان کافی برای کمک به خریداران در فروشگاه 

موجود است
پیدا نکردن محصولی که به دنبالش هستید بسیار آزاردهنده است. چیزی که 
باعث می شود این سناریو آزاردهنده تر شود این است که کسی در اطراف تان نباشد 

که به شما کمک کند.
متأس��فانه این مورد بیش��تر از آنچه که فکرش را بکنید اتفاق می افتد. ما به 
۱0 فروش��گاه مواد دارویی س��ر زدیم و تعداد زیادی از آنها از کارکنان کافی در 
فروشگاه برخوردار نبودند. در فروشگاه ایستادیم و منتظر ماندیم تا کسی بیاید و به 
سؤاالتمان پاسخ بدهد، اما این اتفاق نیفتاد. حتی به دنبال یک مسئول گشتیم که 

از او درباره محصوالت سؤال کنیم اما نتوانستیم کسی را پیدا کنیم.
حال تصور کنید که این اتفاق در فروش��گاه ش��ما رخ بده��د. البته نمی توان 
تضمین کرد که اگر کارکنان بیشتری در فروشگاه خود قرار بدهید فروش تان باال 
می رود، اما مشتری مداری تنها درباره  افزایش فروش نیست. شما نیاز دارید که با 

مشتریان تان ارتباط برقرار کنید.
اما اگر کارکنان شما در معرض دید همگان باشند، مشتریان خرید بهتری را 
تجربه خواهند کرد. اگر کسی سؤالی داشته باشد، می تواند به آسانی به سراغ آنها 

برود و پاسخش را بگیرد.
با این وجود زمانی که نوبت پیاده سازی چنین تاکتیکی می شود، باید در نظر 
بگیرید که مشتریان شما چه کسانی هستند و چه انتظاراتی دارند. نوع فروشگاه 
شما تأثیر زیادی در نوع سرویس هایی که در داخل فروشگاه برای مشتریان فراهم 

می کند خواهد داشت.
۳- اطمینان حاصل کنید که کارکنان شما از دانش کافی برخوردارند و رفتار 

مناسبی با مشتری دارند
فروش��گاه شما می تواند بهترین محصوالت را داشته باشد و آنها را به بهترین 
نحو ممکن در قفس��ه ها بچیند تا به فروش بروند، اما اگر کارکنان شما از دانش 
کافی برخوردار نباشند یا رفتاری دوستانه نداشته باشند، به مشکل خواهید خورد.

 فرض کنید یک مشتری می خواهد یک کامپیوتر بسازد و پیش از ورود 
به فروشگاه، تمام تحقیقات الزم در رابطه با محصوالتی که نیاز دارد را انجام 
داده اس��ت. به محض اینکه وارد فروشگاه می شود، یکی از کارکنان تان به 
او خوش آمد می گوید و می پرس��د که چه کمکی از دستش بر می آید؟ تا 
به اینجای کار همه چیز خوب است. مشتری شما به دنبال خرید محصول 
است و کارکنان شما هم در کنارش حضور دارند تا اگر سؤالی داشت پاسخ 

بدهند.
اما ممکن اس��ت کارکنان تان به اندازه مشتری درباره محصوالتی که نیاز دارد 
اطالع نداشته باشند. در این صورت اعتبار شما و فروشگاه تان به عنوان مکانی که 
قطعات کامپیوتری به فروش می رساند به شدت لطمه خواهد خورد. فارغ از نوع 
محصولی که به فروش می رس��انید، کارکنان تان باید درباره  محصوالت فروشگاه 

اطالعات کامل داشته باشند تا بتوانید در کسب و کارتان موفق شوید.

ایستگاهبازاریابی
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موفقیت  یک شبه؛ تصوری اشتباه درباره  
استارتاپ ها

موفقیت هایی که فکر می کنیم در دنیای استارتاپ ها یک شبه 
اتفاق می افتند، درواقع، سال ها در حال  ساخته شدن بوده اند.

با وجود حقایق بس��یاری که در حال  حاضر درباره  استارتاپ ها 
می دانیم و داستان های بسیاری که درباره  تجربیات بنیان گذاران 
آنها به  اشتراک گذاشته شده، هنوز تصورهای اشتباه و افسانه های 
رایجی درباره  دنیای استارتاپ وجود دارد. این تصورهای اشتباه 
و افس��انه های رایج به نظر نمی رس��د به آس��انی از بی��ن بروند و 
همچن��ان تأثی��رات نامطلوب این تص��ورات، واقعیت را تهدید و 
متضرر می کند. این تفکرات می تواند طرزفکر کارآفرینان درباره  
کسب وکار خود و حتی نحوه  رفتار و تصمیم گیری آنها را تحریف 
کند. در این مطلب، یکی از افس��انه های اش��تباهی را بررس��ی 

می کنیم که درباره  استارتاپ ها وجود دارد.
تصور »موفقیت یک ش��به« یکی از افس��انه های آرمانی دنیای 
استارتاپ ها است که همچنان ادامه دارد. پروراندن ایده  شرکتی 
درک کردنی اس��ت که بتواند در برابر مش��کالت و شکست های 
احتمالی و همچنین تالش ها و پیش��رفت های دیگر استارتاپ ها 
به س��ودآوری و رش��د بس��یار س��ریع و جایگاه دائمی در بازار 
دس��ت یابد. اگر ش��رکتی بتواند این کار را انجام دهد، مطمئنا 
شرکت های دیگر نیز می توانند این موفقیت را با ترکیب مناسب 
اله��ام و عمل تکرار کنند. به همان اندازه که بنیان گذاران ممکن 
اس��ت بخواهند بخش های سخت کار را کنار بگذارند تا مستقیم 
به نتیجه و اصل مطلب برس��ند، باید بگوییم ش��واهد زیادی از 

موارد گذشته برای پشتیبانی از این رؤیا وجود ندارد.
برای مثال، شرکت آمازون را در نظر بگیرید. درحالی که شرایط 
کنونی آن می تواند به این برداش��ت منجر شود که موفقیت این 
ش��رکت از قبل تعیین ش��ده بوده اس��ت، درواقع، سال ها طول 
کش��ید تا به موقعیت کنونی خود برس��د. این ش��رکت در سال 
۱99۴ و س��ال ها قبل از اینکه بس��یاری از ما به دنیای اینترنت 
قدم بگذاریم، به عنوان کتاب فروش��ی آنالین شروع به کار کرد و 
چهار س��ال دیگر طول کشید تا عالوه بر فروش کتاب، به فروش 
DVD و CD نیز روی آورد. باتوجه به اینکه عرضه  اولیه  س��هام 
)IPO( آن در س��ال ۱997 اتفاق افتاد و در همان زمان هم از 
هر نظر موفقیت آمیز بوده، هنوز هم نش��ان دهنده  سال ها تالش 
الزم برای رش��د آمازون به موقعیتی است که اکنون می شناسیم 
و این حتی شامل تفکر و برنامه ریزی الزم قبل از تشکیل رسمی 

هر شرکت هم نمی شود.
تولد گوگل نمونه دیگری از س��ازمانی عظیم است که یک شبه 
به این جایگاه نرس��یده اس��ت. گ��وگل در ابتدا، ب��ا خزنده  وب 

اولیه ش��روع به  کار کرد که در سال ۱99۶، لری پیج و سرگئی 
برین در اوقات اضافی خود در دانش��گاه استنفورد ساخته بودند 
و درنهای��ت، ای��ن ایده را به ش��رکتی تبدیل کردن��د که به نظر 
می رس��د هر بخش از زندگی دیجیتال ما را لمس کرده باش��د. 
باوجوداین، س��فر به این جایگاه برتر س��فری طوالنی بود. بیش 
از یک س��ال طول کشید تا این شرکت تازه تأسیس نام گوگل را 
برای اس��تفاده از پروژه  BackRub خ��ود انتخاب کند و ظهور 
مجموعه محصوالتی که برای بسیاری از ما ضروری شده، سال ها 
به طول انجامید. این بدین معنی است که شرکت و بنیان گذاران 

گوگل همواره تالش خود را به سوی آینده ادامه دادند.
ب��ا وجود ای��ن عامل ها و ریش��ه ها، به س��ادگی می ت��وان آن 
ش��رکت ها را به خاطر موقعیت ش��ان به عنوان داده های خارج از 
محدوده، به نحوی خارج از مسیرهای عادی توسعه دید. درعین 
این واقعیت که گوگل و آمازون و دیگرانی که به عنوان برندهای 
جهانی به رس��میت می شناسیم، به س��طحی رسیده اند که فقط 
تعداد اندکی می توانند به آن دس��ت یابند، در نقطه ای از تاریخ 
خود به صورت عملیاتی کوچک ش��روع به کار کردند. باوجوداین 
پس از آن، باید زمان های بس��یار طوالنی را ه��ر بنیان گذار برای 
رش��د آن صرف کن��د. پس، چرا با وجود س��هولت ردکردن آن، 
ایده  موفقیت یک ش��به هنوز به قوت خود باقی است؛ به خصوص 
باتوجه ب��ه اطالعات��ی ک��ه درباره  ه��ر یک از این ش��رکت ها در 

دسترس عموم قرار دارد؟
ایده  موفقیت یک شبه برای عده ای امیدواری محسوب می شود 
و بس��ته به ش��خصیت کارآفرین، نوعی جاه  طلبی یا دلیلی برای 
تالش های مداومشان اس��ت. برای فرد خوش بین، شبیه داشتن 
بلیت بخت آزمایی یا پیداکردن فرمولی جادویی اس��ت. برعکس، 
ب��ا مش��اهده  موفقیت آم��ازون یا گ��وگل، کارآفری��ن بدبین یا 
شکس��ت خورده می تواند بخت و اقبال ش��رکت خود را )درواقع 
هر ش��رکتی( به عنوان تابعی از سرنوشت به جای نتیجه ی نهایی 

مجموعه ای از تصمیمات خوب و بد شکل دهد.
حقیقت این اس��ت که س��اختن بهترین ش��رکت ها فرآیندی 
زمان بر اس��ت. هر ش��رکت موفقی به پایه ا ی قوی برای رش��د و 
توس��عه نیاز دارد. بزرگ ترین و موفق ترین کس��ب وکارها زمان 
زیادی برای رس��یدن به این س��طح باید صرف کنند، حتی اگر 
اکثر آن زمان در خارج از چش��م عموم صرف شود و کارآفرینان 
اشتباهات بسیاری طی مسیر انجام دهند. موفقیت هایی که فکر 
می کنیم یک ش��به اتفاق می افتند، س��ال ها درحال  ساخته شدن 

بوده اند.
FORBES/zoomit :منبع
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همانطور که فصل نهایی س��ریال مشهور شبکه HBO از راه می رسد، 
کارش��ناس های بخ��ش ارتباط��ات در زمین��ه کس��ب وکار تحلیل های 
خردمندانه ای پیرامون نکات مهم سریال بازی تاج و تخت ارائه می کنند. 
در این مقاله هدف اصلی من بررسی برخی از مهم ترین نکات این سریال 

محبوب از نقطه نظر روابط عمومی است. 
زمستان در راه نیست. در حقیقت زمستان تقریبا به پایان رسیده است 

و با آمدن بهار فصل پایانی سریال بازی تاج و تخت از راه خواهد رسید. 
س��ریال بازی تاج و تخت با الهام از رمان پرفروش جورج آر. آر مارتین 
روایتگر داس��تان خانواده های قدرتمندی است که درگیر نبردی خونین 
ش��ده اند. آرزوی تمام این خانواده ها کس��ب پی��روزی و کنترل بر هفت 
پادش��اهی وستروس است. شاید در نگاه نخست این سریال یک مجموعه 
کامال هیجانی و پرماجرا برای میخ کوب ساختن مخاطب باشد. با این حال 
عالوه بر صحنه های فوق العاده نبرد، طراحی اس��تراتژی جنگی و خیانت 
نظامی��ان به یکدیگ��ر از نظر تجاری نیز توصیه های زی��ادی در دل بازی 
تاج و تخت نهفته است. از آنجایی که زمینه تخصصی من روابط عمومی 
اس��ت، عالقه زیادی به نکات مرتبط با حوزه ام در این سریال دارم. اگر با 
کمی دقت به این س��ریال نگاه کنیم، دیالوگ های آن نکات جالبی برای 
کارشناس های بخش روابط عمومی و برندها دارد. اجازه دهید در ادامه به 

بررسی برخی از آنها بپردازیم.
زمستان در راه است: نِد استارک

ش��اید برای بسیاری از افرادی که س��ریال بازی تاج و تخت را مشاهده 
نکرده اند، این عبارت مفهوم چندانی نداشته باشد. با این حال بعید می دانم 
تعداد چنین افرادی زیاد باشد. در هر صورت بیشتر ما حداقل یک قسمت 
از این سریال محبوب را دیده ایم. پیام اصلی نهفته در عبارت مورد بحث 
نیز لزوم برنامه ریزی و داشتن نقشه ای مطمئن برای آینده است. برخالف 
فصل های بسیاری از نقاط جهان، در وستروس زمستان محدود به سه ماه 
نیست. شاید برخی اوقات زمستان سال ها طول بکشد، بنابراین برنامه ریزی 

برای زنده ماندن در چنین شرایطی ضروری است. 
در دنیای روابط عمومی، داش��ت برنامه ای دقیق همیشه اهمیت دارد. 
فرقی ندارد برنامه ما چیس��ت. از یک برنامه س��اده برای مدیریت بهینه 
مشتریان گرفته تا اس��تراتژی منسجم و چند الیه برای مقابله با بحرانی 
فزاینده؛ در هر صورت ما باید همیش��ه آماده باش��یم. بهترین ایده برای 
برنامه ریزی دقیق پیرامون حوزه روابط عمومی و به طور کلی هر بخش��ی 
از کسب وکار اختصاص زمان های خالی و بی دغدغه به آن است. در چنین 
زمان هایی ذهن ما آمادگی بیشتری برای طراحی برنامه های منسجم دارد. 
همچنین توانایی ما در زمینه ارزیابی جنبه های مختلف ماجرا نیز بیشتر 

می شود. 
ما باید پرنده های نامه بر خود را ارسال کنیم: بران استارک

در پادشاهی وستروس سرویس هایی به نام ایمیل یا تلفن وجود ندارد. 
به این ترتیب تنها راهکار ارتباطی برای مسافت های بسیار زیاد پرنده های 
نامه بر هس��تند. این پرنده ها با نامه ای کوچک در پای خود مس��افت های 
طوالنی را برای اطالع رسانی طی می کنند. البته این نوع پرنده ها همیشه 

راهکار مطمئنی برای انتقال پیام محسوب نمی شوند.  

خوش��بختانه در دنیای ما راهکارهای ارتباطی بسیار مطمئن  و ساده تر 
هس��تند. اگرچه در بس��یاری از زمان های پرکار افراد در ارسال  پیام  دچار 
اش��تباه می شوند. به عنوان مثال چندی پیش من به هنگام ارسال ایمیل 
برای همکارم به اش��تباه پیام بدون متنی برای همه مخاطب های گوشی 
همرا هم ارس��ال کردم. در چنین مواردی توضی��ح پیرامون دلیل رویداد 
این اش��تباه بسیار دشوار اس��ت. به عالوه در عصری که تکنولوژی روز به 
روز در حال توس��عه است، عرصه کس��ب وکار نیز بی تغییر نخواهد ماند. 
درست به همین خاطر اس��تفاده از آخرین دستاوردهای تکنولوژی برای 
ارس��ال پیام های مان در قالبی شخصی س��ازی ش��ده اهمیت باالیی دارد. 
شخصی س��ازی محتوای پیام و جلوه های بصری آن به مخاطب احساس 

بهتری را منتقل می کند. 
یکی از مش��کالت عمده برندهای تجاری عدم دریافت پیام های شان از 
سوی مخاطب هدف است. به عنوان مثال، بسیاری از کاربران سرویس های 
ایمیل اقدام به مسدودسازی سریع حساب های کاربری مربوط به برندهای 
تجاری می کنند. اگر برند شما نیز با چنین مشکلی مواجه است، ابتدا باید 
ماهیت پیام های مان را تغییر دهیم. اس��تفاده هرچه بیش��تر از المان های 
ج��ذاب برای مخاطب ه��دف و کاربرد پیام رس��ان های رایج ت��ر اقدامات 
منطقی خواهد بود. اپ های پیام رسانی نظیر وایبر و واتس اپ با محبوبیت 

باالی شان توجه بسیاری از برندها را به خود جلب کرده اند. 
گرگ تنها می میرد، اما گروه گرگ ها نجات خواهد یافت: سانسا استارک

همه ما به خوبی از ماهیت پر از استرس دنیای روابط عمومی در برخی 
از زمان ه��ا آگاهی داریم. به همی��ن دلیل حضور در کنار افرادی حرفه ای 
و تیم��ی مجرب در چنی��ن زمان هایی اهمیت باالی��ی دارد. فرقی ندارد 
ه��دف آتی بخش روابط عمومی ما چیس��ت، در هر ص��ورت حضور تیم 
حرفه ای در کنارمان کارها را راحت تر و مطمئن پیش خواهد برد. اگرچه 
در دنی��ای بازی تاج و تخت وقتی نایت واچ از دیگران درخواس��ت کمک 
کرد، هیچ کس پاسخی به آن نداد. با این حال در دنیای کسب وکار در یک 
برند همیش��ه باید همکاری باالیی وجود داشته باشد. در غیر این صورت 
امکان موفقیت برای ما وجود نخواهد داشت. به مانند هر فرآیند دیگری، 
در روابط عمومی نیز یک تیم عملکرد بهتری نس��بت به افراد جدا از هم 
دارد، بنابراین با اتحاد و تشکیل تیم کسب وکار عالوه بر ایجاد همکاری و 

روابط نزدیک از حجم کاری مان نیز کاسته خواهد شد. 
همه باید سود ببرند: آریا استارک

یک��ی از نکات قاب��ل توجه فصل آخر بازی ت��اج و تخت جنگ با وایت 
واکره��ا خواهد بود. بدون تردید بس��یاری از مخاطب های این س��ریال از 
چند فصل قبل منتظر چنین نبردی بوده اند. با این حال تیم کارگردانی و 
نویسندگان تصمیم خود را به منظور ایجاد چنین جنگی به فصل پایانی 
موکول کرده اند. نکته جالب این جنگ بی توجهی بس��یاری از خانواده ها 
نسبت به خطر وایت واکرهاست. به این ترتیب شروع این نبرد غافلگیری 

بزرگی برای بسیاری از شخصیت های اصلی داستان خواهد داشت. 
در حوزه روابط عمومی توجه به تمام پیام ها و سیگنال های دریافتی از 
کارمندان و بازار کس��ب وکارمان مهم است. هیچ کدام از این پیام ها نباید 
مورد غفلت واقع ش��وند. در غیر این صورت مانند خانواده های بازی تاج و 
تخت به ناگاه غافلگیر خواهیم شد. به عالوه هماهنگی با سایر بخش های 
ش��رکت به منظور مدیریت بهینه بحران ها ضروری به نظر می رس��د. به 
ای��ن ترتیب ما فرصت کافی برای واکنش در قبال اتفاقات آتی را خواهیم 

داشت. 
بس��یاری از برندها به منظ��ور آمادگی برای مواجهه ب��ا بحران ها اقدام 
به تهیه س��ناریوهای مختلف می کنند. به این ترتیب آنها پیش نویس��ی 
از ش��رایط نامناس��ب احتمالی تهیه و اقدام به تهیه واکنش های مناسب 
برندشان در قبال آنها می کنند. این کار بدون تردید تاثیر بسیار مثبتی بر 
روی واکنش برندها به ش��رایط نامطلوب خواهد داشت. با این حال نباید 
فقط به این س��طح اکتفا کرد. به این ترتیب ایجاد همکاری هرچه بیشتر 
در میان بخش های مختلف نیز باید در دستور کار قرار گیرد. اهمیت این 
نکته به دلیل تاثیر انکارناپذیر مش��کالت یک بخش از س��ازمان بر روی 
بخش های دیگر است. به این ترتیب در صورت اطالع بخش های مختلف از 
بروز یک مشکل در بخشی به خصوص، آنها آمادگی بیشتری برای کمک و 

پیشگیری از گسترش بحران خواهند داشت. 
راهکار پایانی مد نظر در اینجا تشکیل تیم مدیریت بحران برای برندمان 
اس��ت. وظیفه اصلی این تیم، همانطور که از نام آن پیداس��ت، مدیریت 
بحران ه��ای مختلف در بخش های گوناگون برندهاس��ت. نکته مهم برای 
تشکیل چنین تیمی استفاده از متخصص های بخش های مختلف در آن 
است. به این ترتیب تیم بحران ما توانایی مدیریت بحران ها در بخش های 
مختلف را خواهد داشت. در غیر این صورت تیم مورد نظر در مورد برخی 
از بحران ه��ا عملکرد مطل��وب و  در مورد تعدادی دیگ��ر در عمل ناتوان 

خواهد بود. 
ذهن به کتاب نیاز دارد، درست مانند نیاز شمشیر به سنگ تیز کن

هنگامی که جان اس��نو در حال سفر به قلعه سیاه بود، پرسش مهمی 
از تیریون لنیس��تر، راهنمای خود، کرد: چرا ت��و این همه کتاب مطالعه 
می کنی؟ پاس��خ تیریون بسیار جالب اس��ت: قهرمانان بزرگ میدان های 
جنگ نیازمند سالح های برتر و توان بدنی باال هستند. تمرین های سخت 
بدن��ی به آنها در زمینه موفقیت هرچه بیش��تر کم��ک خواهد کرد. هیچ 
فرمانده ضعیفی توان نج��ات در میدان جنگ را ندارد. برخالف قهرمانان 
نظامی رمز نجات من نه در اسلحه مناسب یا توان بدنی، بلکه در دهن ام 

نهفته است. 
عرصه روابط عمومی نیز درس��ت مانند کار راهنمای جان اس��نو است. 
به این ترتیب یک کارش��ناس روابط عمومی ماهر باید همیشه از آخرین 
تحوالت بازار و ترندهای تازه باخبر باشد. در غیر این صورت راه موفقیت 
برای وی همراه با دس��ت اندازهای بس��یاری خواهد ب��ود. نکته جالب در 
مورد حرفه روابط عمومی شباهت آن به قهرمانان مبارز داستان بازی تاج 
و تخت اس��ت. البته در اینجا منظور من ضرورت تمرین های دشوار بدنی 
از سوی کارشناس های روابط عمومی نیست. با این حال داشتن ابزارهای 
مناس��ب ضرورت دارد. درست مانند یک جنگجو بدون سالح، کارشناس 
روابط عمومی بدون ابزار مناسب نیز توانایی تاثیرگذاری چندانی نخواهد 
داش��ت. به این ترتیب باید همیشه به دنبال تهیه ابزارهای مناسب برای 
کارمان باشیم. شاید بس��یاری از افراد تهیه ابزارهای مناسب را فرآایندی 
پر هزینه قلمداد کنند. البته تا حدی حق با شماست. با این حال داشتن 
ابزارهای مناسب همیشه به معنای صرف پول کالن نیست. در بسیاری از 
مواقع ما فقط نیازمند استفاده از ابزارهایی هستیم که حتی قیمت باالیی 
هم ندارند. با این حال بس��یاری از کارشناس های روابط عمومی و به طور 

کلی دست اندرکاران کسب وکار نسبت به آنها بی توجه هستند. 
prdaily :منبع

به بهانه نزدیک شدن به پخش آخرین فصل بازی تاج و تخت

5 درس روابط عمومی از سریال بازی تاج و تخت
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با 
بیان اینکه جوانان سرمایه ارزشمند و آینده سازان سازمان هستند، 
تاکید کرد: جانش��ین پروری در تمام سطوح مدیریت های شرکت 
باید جاری و نهادینه ش��ود. مهندس سید عبداهلل موسوی در آیین 
تودیع و معارفه تعدادی از مدیران و روس��ای جدید  شرکت، گفت: 
ایجاد فرصت، انتقال تجربیات تخصصی و فنی و استفاده از نظرات و 
پیشنهادات متقابل از جمله راهکارهایی است که در پویایی شرکت 
بس��یار موثر خواهد بود.  وی در پیوند با این مطلب افزود: شناسایی 
همکاران نخبه جوان، ارایه پیش��نهادات س��ازنده در راستای بهینه 
سازی هزینه ها و استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان از 
شمار وظایفی محسوب می شود که بر عهده مشاور جوان مدیرعامل 
گذاش��ته شده است. موسوی با اشاره به لزوم رونق بخشی و تحرک 
بیش از پیش در حوزه معاونت مدیرعامل در پروژه های حفاری بویژه 
با اجرایی ش��دن پروژه های میدان مح��ور،  اظهار کرد: برنامه های 
ش��رکت در هر پروژه ای می بایس��ت بر اساس برآورد هزینه واقعی 

و  اولویت بندی در کار انجام و بر پایه امکانات و ظرفیت های های 
موجود هدف گذاری گردد و با شرکت های متقاضی نهایت همکاری 
صورت پذیرد. مدیرعامل ش��رکت ملی حف��اری ایران با بیان اینکه 
مباحث مهندس��ی در راس همه کارها ق��رار دارد ، گفت: در بخش 
مدیریت امور مهندسی، مهندسان شرکت می بایست از برنامه های 
وزارت نفت و  شرکت ملی نفت ایران اطالعات جامع داشته باشند و 

به نحوی عمل شود که برنامه ریزی های شرکت همسو و منطبق با 
برنامه های صنعت نفت باشد. وی افزود: رویکرد مهندسی باید حرفه 
ای و برمبنای جدول زمان بندی،  ارزیابی و  پایش و برطرف کردن 
چالش ها و مش��کالت برنامه ریزی شود تا شاهد افزایش راندمان و 
بهره وری در کار باش��یم. موسوی توسعه ناوگان حفاری را از اهداف 
کالن ش��رکت مطرح  و با اشاره به اینکه از ویژگی ها و مزیت های 
شرکت ملی حفاری توان ارایه توامان عملیات حفاری و ارایه خدمات 
جانبی فنی و مهندسی است، خاطرنشان کرد: توسعه و بروز رسانی 
ناوگان خدمات فنی و  تقویت تیم های تخصصی از برنامه های اولویت 
داری است که افزایش سهم بازار و درآمدزایی شرکت را بدنبال دارد.  
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تاکید مجدد بر بهینه سازی 
هزینه ها و چابک سازی سازمان در تمامی بخش ها، مالک جابجایی 
ها و تغییر در مدیریت ها را انتخاب افراد با سوابق کاری مفید و موثر 
و تحصیالت و تخصص های مرتبط ارزیابی و انضباط مالی و اداری و 

کار تخصصی و حرفه ای را مورد تاکید قرار داد. 

اصفهان - قاسـم اسـد- دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس 
دانشگاه  آزاد اسالمی در حاشیه آیین مبادله تفاهم نامه همکاری های 
علمی و پژوهشی مابین دانشگاه  آزاد اسالمی و ذوب آهن اصفهان به 
خبرنگار ما گفت : این دانش��گاه تجربه های موفق و ناموفق بسیاری 
در عرص��ه ارتباط با صنعت دارد . بر اس��اس ای��ن تجربه ها ، فضای 
جدیدی ایجاد کردیم تا یک تجربه موفق را با ذوب آهن اصفهان رقم 
بزنیم. وی افزود : دانشگاه آزاد اسالمی یک دانشگاه اجتماعی است که 
با توجه به رایگان نبودن آموزش ، نگاه دانش��جویانش متفاوت است 
و اس��اتید نیز در متن جامعه هستند لذا در مجموع این دانشگاه در 
ارتباط با جامعه موفق بوده است . رئیس دانشگاه  آزاد اسالمی با اشاره 
به تفاهم نامه علمی، پژوهش��ی با ذوب آهن اصفهان اظهار  داشت : 
امیدوارم با زیرس��اخت و مفاهیم جدیدی که خلق شده ما بتوانیم ، 
اتفاق جدیدی  را در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری رقم 
بزنیم . وی گفت : ذوب آهن اصفهان یک صنعت غنی و کارآمد است 
و به عنوان یک قطب بزرگ صنعتی کشور همچنان در حال درخشش 
اس��ت و هماهنگ کردن نظام علمی با این نظ��ام بزرگ صنعتی  ، 
دستاورد بزرگی خواهد داشت. ما نسبت به این تعامل گسترده جدی 
و مولد بسیار خوشبین هستیم و امیدواریم تجربه ای موفق رقم بخورد 
تا الگویی برای همکاری صنعت و دانشگاه باشد . وی افزود : ذوب آهن 

یکی از اساسی ترین صنایع کشور است و  امروز که ایران در مرحله ای 
است که باید رشد درون زایی را تجربه کند ، این صنعت نقش مهمی 
دارد . ما منابع مختلف از جمله مواد اولیه ، منابع انس��انی و دانش��ی 
داریم که برای توس��عه بسیار مهم است . بنابراین در برابر تهدیدات 
مقاوم هستیم و قوی تر می شویم . رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نقش 
مهم ذوب آهن اصفهان در عرصه های مختلف را یادآور شد و گفت : 
ما بر بازوان تالشگران عرصه صنعت بوسه می زنیم و می دانیم آنها از 
قدر و منزلت باالیی برخوردار هستند . وی در پایان گفت: هم اکنون 
این مجموعه بزرگ علمی کش��ور کامال در خدمت صنعت کشور به 
ویژه ذوب آهن اصفهان خواهد بود . در این راستا با بهره گیری از همه 

ظرفیت های الزم از جمله پایان نامه های دانشجویی ، دکتری و کل 
اساتید دانشگاهی در راستای تحقق اهداف و برنامه های مورد نظر در 

تفاهم نامه حرکت خواهیم کرد.
قرار گرفتن دانشگاه در کنار صنعت می تواند شکوفایی 

های زیادی به همراه داشته باشد
مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز طی سخنانی 
ضرورت کاهش فاصله بین صنعت و دانش��گاه را یادآور شد و گفت : 
با کمک دانش��گاه ، صنعت می تواند به پویایی الزم دست یابد و در 
صنعت نیز ظرفیت های باالیی وجود دارد که می توانیم با همکاری 
دانش��گاه در جهت کاهش هزینه ها ، افزایش تولید،  بهره وری و ...  
قدم های موثری برداریم. مهندس یزدی زاده با اش��اره به حرکتهای 
س��ازنده در دوران تحریم گفت : خوشبختانه دوره بلوغ و رشد فوالد 
، در زمان تحریم ها صورت گرفته اس��ت که از جمله آن می توان به 
راه اندازی خط تولید ریل و صادرات بر اساس استانداردهای روز اروپا  
اشاره نمود و این یکی از نقاط بالندگی انقالب و صنعت کشور است. 
وی در خصوص بومی س��ازی و استفاده از ظرفیتهای موجود در این 
زمینه گفت : خوشبختانه ذوب آهن اصفهان تا کنون در این زمینه 
اقدامات زیادی را طراحی و محقق نموده است و قرار گرفتن دانشگاه 
در کنار صنعت می تواند شکوفایی های زیادی به همراه داشته باشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي 
اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي اس��تان هرمزگان نشس��ت 
مش��ترک هماهنگی ارائه خدمات س��فرنوروزی بین مجتمع داران 
وشرکتهای مسافربری درمحل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 
ای استان برگزارشد . دراین نشست صابری خورگومعاون فنی ونظارت 
این  اداره کل گفت:تشکیل نشست مشترک هماهنگی سفرنوروزی 
بین مجتمع داران خدماتی رفاهی بین راهی وانجمن های شرکتهای 
مسافربری استان بلحاظ ساختاری دوتشکل نزدیک به هم هستندکه 
می توانندخدمات مطلوب وخوبی به مسافرین ارائه نمایندوباتوجه به 
ارتقاء س��طح خدمات درمجتمع های خدماتی رفاهی منجربه سود 
دوطرفه برای مجتمع داران وشرکتهای مسافربری خواهدشد. صابری 
خورگوافزود:استان هرمزگان بادارابودن ۳۳مجتمع خدمات رفاهی بین 
راهی فعال  درحال خدمات دهی هس��تندکه درمقایسه بااستانهای 
دیگربلحاظ شرایط کمی جایگاه خوبی راداراست . معاون فنی ونظارت 
اداره کل راه��داری وحمل ونقل جاده ای تصریح کرد:مجتمع داران 
نسبت به زیباسازی محوطه،پاکیزگی ونظافت نمازخانه هاوسرویس 
های بهداش��تی ومناسب سازی جهت اس��تفاده جانبازان،معلولین 
وسالمندان اقدام نمایند. صابری خورگوافزود:ماهمه مسئول هستیم 

چنانچه جایی ساخت وس��از غیرقانونی صورت می گیردجلوگیری 
نمایی��م واماکن بین راهیبه ارتقاء کیفي س��طح خدمات وهمچنین 
زیباسازي وایجادتنوع درخدمات قابل ارائه درداخل مجتمع ها اقدام 
نمایند زیرا ارتقاء سطح خدمات باعث رغبت بیشتررانندگان واستفاده 
کنن��دگان جاده اي که در نهایت ارتقاء س��طح ایمن��ي وعبورومرور 
جاده نتیجه آن خواهدشد  درادامه این نشست کامرانی رئیس اداره 
مس��افراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت:یکی از 
هدفهای اصلی س��ازمان توس��عه حمل ونقل عمومی هست وارتقاء 
سطح خدمات مخصوصاخدمات حین سفربسیارمهم است لذا مجتمع 
های خدماتی رفاه��ی بخاطرپراکندگی آنها درمحورهای مواصالتی 

وکریدورهای اصلی نقش بس��زایی درارتقاء کیفیت وسطح خدمات 
س��فردارند وقصدداریم باتفاهم نامه دراستان بین دوانجمن وکانون 
انجمن صنفی شرکتهای مس��افربری وانجمن صنفی مجتمع داران 
منعقدکنیم  رئیس اداره مسافراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای 
استان افزود:دربحث مسافرگیری وبلیط بین راهی خارج از شهرمجتمع 
هاشرایط خوبی بلحاظ دارابودن آب،برق،اینترنت ودیگرزیرساختهای 
مناس��بی دارندومکانه��ای خوبی ب��رای پایانه ه��ای  نیمه متمرکز 
ویاغیرمتمرکزهس��تند که می ت��وان باانعقادتفاهم نامه نس��بت به 
مس��افرگیری وصدورصورت وضعیت اقدام کردلذاباتوجه به ظرفیت 
خوبی که برای بخش مس��افرفراهم شده است ازاین فرصت استفاده 
گردد. کامرانی افزود:هیاتی متشکل ازمجتمع داران وانجمن صنفی 
شرکتهای مسافربری ونماینده اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده 
ای از محوربندرعباس-سیرجان مشترکا بازدیدخواهندکردوخدمات 
مجتمع های بین راهی اندازه گیری ولحاظ خواهیم کردوامتیازبندی 
خواهدشدتابتوانیم درایام نوروزوایام درپیش بودن سفرهای نوروزی 
خدمات خوبی به هموطنان درمجتمع های خدماتی رفاهی داش��ته 
باش��یم .درپایان این نشست به تعدادی از مجتمع داران که خدمات 

مطلوب ارائه نمودندبااهداء لوح تقدیرقدردانی گردید.

قم- خبرنـگار فرصت امـروز- مدیرکل اوقاف اس��تان قم از 
افزایش صد در صدی ش��رکت کنندگان در آزمون کتبی اس��تان قم 
در س��ال جاری خبر داد. به گزارش روابط عموم��ی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان قم، حجت االسالم  والمسلمین عباس اسکندری 
در جلسه ش��ورای توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی که در حرم مطهر 
حضرت معصومه)س( برگزار ش��د ابراز کرد: در س��ال جاری آزمون 
سراس��ری حفظ و مفاهیم قرآن کریم با نظم بهتر نسبت به گذشته 
برگزار شده است. وی افزود: ادارات کل اوقاف و امور خیریه و فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی به صورت مشترک این آزمون را برگزار کردند البته 
همکاری تنگاتنگی هم با اداره کل آموزش و پرورش و ش��بکه قرآن 
س��یما برای پوشش این مس��ابقات و حضور حداکثری در آن وجود 
داشت. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه در آزمون 
کتبی امس��ال ۶ هزار و ۴50 نفر و در بخش ش��فاهی ۳ هزار و 705 
نفر شرکت کردند گفت: این آمار نسبت به سال گذشته از نظر تعداد 

شرکت کنندگان ۱0 درصد افزایش داش��ته است. وی ادامه داد: این 
در حالی اس��ت که سال گذش��ته دانش آموزان هم جزو همین آمار 
محسوب می شدند ولی در سال جاری مسابقات حفظ و مفاهیم قرآن 
کری��م دانش آموزی با همکاری آموزش و پرورش به صورت جداگانه 
برگزار ش��د و 70 هزار نفر در آن شرکت داشتند. اسکندری با اشاره 
به رشته های مفاهیم صحیفه سجادیه، نهج البالغه، تفسیر و ترجمه 

قرآن، معارف و حفظ موضوعی قرآن در این دوره از مسابقات عنوان 
کرد: در رش��ته های حفظ جزء ۳0، ۱5 جزء، پنج جزء، جزء اول، ۲0 
جزء، سه جزء و ۱0 جزء هم در مجموع ۴ هزار و ۳۱۴ نفر با یکدیگر 
رقابت کردند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم روان خوانی قرآن 
و سبک زندگی مطابق با سیره پیامبر)ص( و امامان معصوم را از دیگر 
رش��ته هایی دانست که در این دوره از مسابقات نسبت به آنها توجه 
ویژه ای صورت گرفته و افزود: دوره مقدماتی مسابقات قرآنی به صورت 
آموزش الکترونیکی انجام شده  و مسابقات نهایی حفظ و مفاهیم قرآن 
کریم هم در دانشگاه قم برگزار شده است. وی تصریح کرد: این آزمون 
از نظر شکلی شبیه کنکور سراسری و با تفکیک خواهران، برداران و 
موضوعات برگزار شد. اسکندری گفت: در همین راستا و در مسابقات 
بین المللی قرآن کریم عالوه بر افرادی که از کشورهای اسالمی حضور 
پیدا می کنند، می توانیم از اشخاصی که در اروپا حضور دارند و تحت 

تاثیر فرمایش رهبری قرار گرفته اند نیز دعوت به حضور کنیم.

سـاری- دهقان : همزمان با ۲۲ اسفند، روز گرامیداشت شهدا، 
مدیرعامل شرکت گاز مازندران با خانواده های شهیدان حسین زاده 
و زیاری در شهرس��تان آمل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار 
مازن��دران و به نقل روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان مازندران ،" 
جعفر احمدپور " در راس��تای گرامیداشت ۲۲ اسفند " بزرگداشت 
روز ش��هید" ، ع��زت و افتخ��ار کنونی جامعه اس��المی را مدیون و 
مرهون خون ش��هدا و ایثارگری جانبازان و آزادگان دانس��ت و اظهار 
کرد: خانواده های ش��هدا و جانبازان پیشگام در اجرای فرامین الهی 
در جامعه اس��المی هس��تند. وی گفت : شهدا زندگیشان با تالش و 

کوشش و جهاد فی سبیل ا... همراه بود . احمدپور با بیان اینکه شهدا 
دانش آموختگان مکتب امام حسین)ع( هستند، تصریح کرد: شهدای 
ما با بصیرت و آگاهی، راه امامت و والیت را پیمودند و در این مسیر 
نیز شهادت را مقدم بر حیات مادی دانستند و امروز نیز خانواده های 
آن بزرگمردان، همان مس��یر را با افتخار و سربلندی طی می کنند. 
مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران در پایان اف��زود : آبرو و اقتدار امروز 
نظام اسالمی ایران را به برکت جانفشانی های ایثارگران و خانواده های 
آنها دانست. در پایان این دیدار نیز با اهدا لوح تقدیر و هدایائی از این 

عزیزان تجلیل بعمل آمد .

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

جانشین پروری باید در تمام سطوح مدیریت های شرکت نهادینه شود

رئیس دانشگاه  آزاد اسالمی در حاشیه آیین مبادله تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی با ذوب آهن اصفهان :

ما بر بازوان تالشگران عرصه صنعت بوسه می زنیم

ارتقاء سطح خدمات به مسافرین با انعقاد تفاهم نامه في مابین  انجمنهاي صنفي 
مجتمع هاي خدماتي رفاهي وشرکتهاي مسافربري استان هرمزگان 

مدیرکل اوقاف قم عنوان کرد:

افزایش 2 برابری شرکت کنندگان آزمون کتبی قرآن در قم

همزمان با روز گرامیداشت شهدا ؛

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با دو خانواده شهید دیدار کرد

بیش از 12 میلیارد متر مکعب گاز در خراسان رضوی مصرف شد
مشهد - صابر ابراهیم بایـ  مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: از ابتدای 
امسال تاکنون ۱۲ میلیارد و ۳۶0 میلیون متر مکعب گاز در این استان مصرف شده که 
نسبت به سال قبل هفت و نیم درصد افزایش دارد.  سید حمید فانی با اعالم این خبر 
افزود: همچنین از ابتدای س��ال9۶ تا بیستم اسفند سال گذش��ته، ۱۱ میلیارد و 500 
میلیون متر مکعب گاز در این استان به مصرف رسید. وی اظهار کرد: از ابتدای اسفند 
امسال تاکنون نیز 8۳5 میلیون متر مکعب گاز در این استان مصرف شده که این رقم 
نسبت به مدت مشابه پارسال هفت و نیم درصد افزایش دارد. مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه از ابتدا تا پایان بهمن ماه 
امسال ۲ هزار و ۲0۶ کیلومتر شبکه گاز در این استان انجام شده است گفت: 95 کیلومتر این مسیر شهری و ۲ هزار و ۱۱۱ کیلومتر 
آن گازرسانی روستایی بوده است. فانی افزود: ۲۶0۱ روستای واجدشرایط گازرسانی در این استان وجود دارد که تاکنون یکهزار و 9۱۴ 
روستا از نعمت گاز بهره مند شده اند و عملیات اجرایی در 5۳8 روستای دیگر نیز در حال انجام است. وی اظهار کرد: در حال حاضر 
ضریب گازرسانی خانوار روستایی در خراسان رضوی 85 درصد است که با بهره برداری از طرحهای در حال اجرا به باالی 97 درصد 
افزایش خواهد یافت. شرکت گاز خراسان رضوی با ۲ میلیون و ۲5۴ هزار و ۳۶۴ مشترک، رتبه دوم کشور در تعداد مشترکین و با 

9۳5 هزار و ۱5۱ انشعاب، رتبه سوم کشور در تعداد انشعاب را در اختیار دارد.

جلسه ستادی اجرای طرح آرامش بهاری سال 1398 در بقاع متبرکه 
استان بوشهر برگزار شد 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- طرح آرامش بهاری با هدف تبدیل بقاع متبرکه 
به قطب فرهنگی کش��ور و ارتقاء سطح فکری و معنوی زائران و مسافران نوروزی وارایه 
خدمات مختلف هر ساله در ایام نوروز در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور برگزار می شود 
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر ، جلسه ستادی اجرای 
طرح آرامش بهاری سال ۱۳98 در بقاع متبرکه استان با حضور حجت االسالم اسماعیل 
پور مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر و معاونین و روسای ستادی در دفتر مدیرکل 
اوقاف استان برگزار شد . مدیر کل اوقاف استان طرح آرامش بهاری در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه را فرصت مناسبی برای ارائه 
خدمات رفاهی به زائران و مسافران نوروزی دانست و گفت: با توجه به تعداد قابل توجه زائران بقاع متبرکه در ایام نوروز، باید خدمات 
رفاهی و معنوی مناسب به زائران ارائه شود تا شعار این طرح که آرامش بهاری است به وقوع بپیوندد. طرح آرامش بهاری با هدف 
تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور و ارتقاء سطح فکری و معنوی زائران و مسافران نوروزی وارایه خدمات مختلف هر ساله در 

ایام نوروز در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور برگزار می شود.

معاون مخابرات منطقه شمال خبر داد :
ایجاد امکان نظارت بر ایستگاههاي مخابراتي پروژه ري – ساري – نکا از تهران

ساری – دهقان : معاون مخابرات منطقه شمال از راه اندازي امکان نظارت 
بر ایستگاههاي مخابراتي پروژه ري- ساری- نکا در اتاق رادیو تهران خبر داد. 
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی ش��رکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران- منطقه شمال، معاون مخابرات منطقه با تاکید بر اهمیت 
نظارت مداوم بر سیستم هاي مخابراتي گفت: تمامي ایستگاههاي مخابراتي به 
صورت شبانه روزي در اتاق رادیو تهران به عنوان مرکز نظارت شبکه مخابراتي 
شرکت خطوط لوله رصد مي شوند. فیضي نجفي با بیان اینکه قبال نظارت بر ایستگاه ها فقط به صورت محلي LCT در مرکز ساري 
میسر بود، افزود: این مشکل باعث شده بود تا ایستگاه هاي این مسیر همانند سایر ایستگاه هاي مخابرات شرکت در مرکز اتاق رادیو 
تهران رصد نشوند و همکاران منطقه شمال براي مشاهده وضعیت ایستگاه ها در ایام تعطیل و  خارج از زمان اداري به مرکز ساري 
مراجعه کنند که این روند موجب افزایش ریسک براي نگهداري ایستگاه ها مخابراتی شده بود. معاون مخابرات منطقه شمال گفت: با 
توجه به آن که چندین سال است این پروژه به پایان رسیده و تامین نرم افزار سوپروایزري تحت شبکه از تولیدکننده تجهیزات رادیو 
ماکس وجود نداشت، با تالش همکاران منطقه و ستاد و خصوصاً اتاق رادیو تهران، نرم افزار سوپروایزري محلي LCT بر روي یک 
ماشین مجازي در اتاق رادیو تهران راه اندازي و به صورت ریموت امکان دسترسي به سوپروایزري ایستگاه مخابراتي منطقه شمال 

براي اتاق رادیو تهران فراهم شد.

 تأمین اجتماعی شعبه یک اهواز میزبان کارگاه آموزشی 
تخصصی کارگران بیمه شده

اهواز - شـبنم قجاوند- کارگاه آموزش��ی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ویژه پرسنل کشت و صنعت امیرکبیر برگزار 
گردید. صادق قنواتی رئیس ش��عبه یک اهواز با تاکید بر اینکه تأمین اجتماعی اس��تان خوزس��تان بنا به تعریف خود وظیفه 
حمایت از نیروی انس��انی در مقابل پریش��انی های اقتصادی یا اجتماعی حاصل از قطع یا کاهش درآمد بر اثر س��المندی ، 
ازکارافتادگی ، فوت ، بیکاری ، بیماری و همچنین جبران هزینه های درمانی را بر عهده دارد گفت : یکی از وظایف اصلی و 
اولیه این س��ازمان آگاه سازی خیل عظیم بیمه ش��دگان نسبت به کارکردها و فرآیندهای خدمات و تعهدات سازمان است و 
این کارگاه آموزش��ی به همین منظور برگزار گردیده اس��ت. قنواتی با اشاره باینکه بیش از ۱۱۱ هزار بیمه شده اصلی و تبعی 
در حوزه عملکرد شعبه یک اهواز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند افزود : طی برنامه ریزی های بعمل آمده مقرر 
گردیده تا در طول سال دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات برای کارگران و نمایندگان ایشان بعنوان یکی از اصلی 
ترین شرکای اجتماعی این سازمان اجرا گردد. وی عناوین مطرح شده در این دوره آموزشی را تشریح و تبیین قانون مشاغل 

سخت و زیان آور ، خرید خدمت سربازی ، تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت برشمرد.

مدیر کل اوقاف استان بوشهر : 
آغاز ثبت نام چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان بوشهر از 
 آغاز ثبت نام اینترنتی چهل و دومین دوره مس��ابقات سراس��ری قرآن کریم در سامانه

  www.quraniran.ir خبر داد. حجت االسالم والمسلمین محمدرضا اسماعیل پور، 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، با بیان این خبر گفت: چهل و دومین دوره 
مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته های حفظ کل، حفظ ۲0 جزء، حفظ ۱0 جزء، 
حف��ظ 5 جزء، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ و مع��ارف موضوعی، حفظ و معارف 
احادیث و تفسیر قرآن کریم، اذان و دعاخوانی برگزار می شود. وی افزود: این مسابقات در بخش معارفی نیز در رشته های حفظ و معارف 
موضوعی قرآن کریم، حفظ معارف احادیث، تفسیر قرآن کریم و تفسیر قرآن ویژه اهل سنت برگزار می شود. اسماعیل پور اظهار کرد: 
در بخش نغمات دینی نیز رشته های همسرایی و هم  خوانی قرآن کریم، آثار دو یا چند زبانه و انشاد انفرادی تعریف شده است که در 
بخش بانوان فقط رشته همسرایی برگزار می شود، اما در بخش آقایان رقابت ها در هر سه رشته برگزار خواهد شد. مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان با بیان اینکه هر شرکت کننده مجاز خواهد بود در یک رشته از یکی از بخش ها شرکت داشته باشد، تصریح کرد: مرحله 
کشوری این دوره از مسابقات در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار خواهد شد که مرحله مقدماتی در شهر قم و مرحله نهایی نیز به 
میزبانی استان اصفهان خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: زمان برگزاری مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن 
کریم ۲0 فروردین تا ۱5 اردیبهشت ماه سال ۱۳98 است و مرحله مقدماتی رشته های معارفی روز نهم اسفندماه و همزمان با آزمون 
سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزار گردید . حجت االسالم اسماعیل پوراظهار کرد: عالقه مندان جهت ثبت نام در این مسابقات 

به پایگاه اطالع رسانی www.quraniran.ir یا ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان ها مراجعه کنند.

بیش از 198 هزار بازرسی از واحدهای صنفی از ابتدای سال تا کنون در هرمزگان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: بیش از ۱98 هزار 
بازرسی از واحدهای صنفی در هرمزگان به عمل آمد.  به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، 
خلیل قاسمی گفت:  از ابتدای سال تا کنون بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان بیش از ۱98 هزار بازرسی 
از واحدهای صنفی به عمل آوردند.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مجموع تخلفات کشف شده را بیش 
از دو هزار مورد اعالم نمود و گفت: در این مدت ش��هروندان 9 هزار مورد گزارش خورد را از طریق س��امانه ۱۲۴دریافت 
ش��کایات مردمی به ثبت رس��انده اند.   وی اظهار داشت: در بازرسی های صورت گرفته از واحدهای صنفی دوازده هزار 
و 59۳ پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از 599 میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور رای نهائی به تعزیرات حکومتی 
ارس��ال گردید.  رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: در یازده ماه گذشته ۳۲ واحد صنفی متخلف 
پلمپ و ۱8 واحد صنفی متخلف به نصب پارچه محکوم شده اند.  قاس�می تصریح کرد: کانکس های بازرسان با توجه به 
نزدیکی پایان سال همچنان در مح�ل های نزدیک بازار،  مجتمع های تجاری و خرید مستقرند تا در اسرع وقت بتوانند 
به شکایات مردم رسیدگی نمایند.  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پایان گفت: ستاد خبری سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با شماره تلفن گویای ۱۲۴ آماده دریافت هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایت های 

مردمی از واحد های صنفی متخلف است.
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پش��ت پرده شرکت ها، اعضای واقعی که برای رسیدن به اهداف شرکت 
کار می کنند، دارایی های اصلی محس��وب می شوند. برای تمام اعضای تیم 
مهم است که اهداف مهم را هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی در 
پیش روی خود قرار دهند. حتی با کوچک ترین اختالف میان دو کارمند، 
ممکن است تمام تیم به مشکل بخورد و افراد، کاهش موفقیت سازمانی را 
بپذیرند. در این نوشتار با ما همراه باشید تا ۱0 روش برقراری ارتباط کاری 

مثبت و انجام کار تیمی با همکاران را بدانید.
هر کارمندی به عنوان یک انس��ان، دیدگاه  و احس��اس متفاوتی برای 
رسیدن به اهداف شخصی و همچنین اهداف شرکت دارد. به همین دلیل، 
دوستانه بودن روابط کاری میان کارمندان اهمیت بسیاری دارد. این رابطه 
دوستانه به اعضای تیم کمک می کند که به عنوان یک تیم، عملکرد خوبی 
داش��ته باشند. نتیجه نهایی این کار یک نیروی کار توانا خواهد بود که به 

دنبال دست یافتن به موفقیت سازمانی هستند.
بیایی��د به روش های برقراری ارتب��اط کاری مثبت و کمک به همکاران 

برای کار تیمی نگاهی بیندازیم:
برقراری ارتباط کاری مثبت

1. به زمان همکار خود احترام بگذارید
مهم نیست که در چه حوزه ای کار می کنید یا با چه سازمانی همکاری 
دارید. هر حوزه ای، کارهای مختلفی که توسط کارمندان انجام می شود را 
در برمی گیرد. در هر سازمانی، کارهایی وجود دارد که باید با یک سرعت 

خاص و در یک بازه زمانی مشخص انجام شوند.
گاهی وقت ها باید یک توالی میان انجام کارها و فرآیندها وجود داش��ته 
باشد تا فرآیند بعدی در توالی انجام شود. برخی روش ها به عملکرد بعضی 
از اعضای یک تیم بستگی دارند، بنابراین بقیه همکاران می توانند مراحل 
بعدی آن توالی را انجام دهند. هدف نهایی این برنامه این است که کار باید 
سر زمان مشخص انجام شود و نباید در تاریخ نهایی که برای هدف تعیین 
شده است تعویقی بیفتد. در موقعیت هایی که دیگران تحت تاثیر عملکرد 
یا کارهای ش��ما هستند، الزم اس��ت به زمان و تالش آنها احترام بگذارید 
و اطمینان حاصل کنید که مس��ئولیت خود را انجام داده اید. همچنین به 
یاد داش��ته باشید که شما باید در دسترس دیگران باشید تا از شما کمک 
بخواهند. به طور کلی، هدف شما باید بر این مسئله متمرکز شود که کار به 

تعویق نیفتد و شما مانند یک فرد متخصص آن را انجام دهید. 
2. مراقب رسانه اجتماعی باشید

ب��ا افزایش روزافزون فضای دیجیتال، ممکن اس��ت ای��ده ارتباط دادن 
همکاران در ش��بکه های اجتماعی به ذهن تان برسد. اگرچه در عمل، ضرر 
خاص��ی ندارند اما باید در زمان برق��راری ارتباط کاری مثبت، احتیاط به 

خرج دهید.
دلیل ساده پشت این مسئله نیز این است که یک حرکت اشتباه می تواند 
شهرت شما را به خطر بیندازد و همچنین، همکاران تان به دیدگاه اشتباهی 

در مورد شما برسند.
بنابراین بهتر اس��ت قبل از وارد شدن در این مسیر، سیاست شبکه های 
اجتماع��ی س��ازمان خود را مش��خص کنید. اگر این سیاس��ت ها، ارتباط 

همکاران را محدود کند، باید به آنها احترام بگذارید.
3. ارتباط یک اصل است

رابطه یکی از مس��ائل کلیدی است که بر نحوه ارتباط شما با دوستان و 
کارمندان تاثیر می گذارد. نقش برقراری ارتباط کاری مثبت بسیار اهمیت 
دارد. رسیدن به اهداف همکارانه در یک سازمان و انجام برخی کارها برای 

رسیدن به موفقیت، اهمیت زیادی دارد.
به هر حال، خطر بزرگی در ارتباط وجود دارد. به عنوان بخشی از ماهیت 
انسانی، معموال فرض را بر این می گذاریم که فردی که رئیس ماست باید 

چیزی که می گوییم را بفهمد، اما این همیشه درست نیست.
بنابراین، گرفتن بازخورد بس��یار مهم اس��ت. بازخ��ورد کمک می کند 
متوجه ش��وید که آیا پیام تان به همان گونه که هس��ت فهمیده شده یا نه. 
اگر پیام، آن گونه که انتظار می رفت به مقصد مورد نظر نرسید می توان از 

فعالیت های اصالحی استفاده کرد.
ارتباط ضعیف باعث ایجاد اس��ترس و عدم اطمینان در میان کارمندان 
می ش��ود. ارتباط ضعیف می تواند مانع از رسیدن پیام های ضروری شده و 
درنتیجه به مش��کالت سازمانی منجر ش��ود که تمام کردن این بازی، کار 

سختی است.
برای جلوگیری از سوء تفاهم و آشفتگی، از طریق یک سری دستورات 
ارتباط برقرار کرده و ش��کل رس��می ارتباط را دنبال کنید، بنابراین برای 
انجام صحیح کارها، ارتباط از طریق نامه یا هر راه ارتباطی رس��می دیگر، 

روش مناسبی است.
4. بازخورد مهم است

به همان اندازه که گرفتن بازخورد از دیگران مهم است، دان بازخورد نیز 
اهمیت دارد. فقط شما نیستید که به بازخورد نیاز دارید بلکه همکاران شما 

نیز به آن نیاز دارند تا از نحوه عملکرد خود آگاه شوند.
بازخورد ش��ما به دیگ��ران کمک می کند که در کار خود موفق ش��وند 
همان گونه که به شما کمک می کند. دادن بازخورد سازنده به همکاران در 
زمان مناسب و به شکل مناسب به پیشرفت آنها کمک کرده و به موفقیت 

سازمان منجر می شود.
اگر بازخوردی که دوست دارید از همکاران خود دریافت کنید را به آنها 

بدهید، آنها برای نظر شما ارزش قائل شده و تفکری مثبت در مورد شما 
خواهند داشت.

5. آداب معاشرت را رعایت کنید
احوالپرس��ی کردن با همکاران آنقدر عادی به نظر می رس��د که ممکن 
اس��ت فکر کنید چرا در این فهرس��ت قرار می گیرد. به هر حال، تا زمانی 
که در مورد س��اخت محیط کاری مثبت صحبت می کنیم نمی توانیم این 

مورد را نادیده بگیریم.
ممکن اس��ت ب��ا مورد احوالپرس��ی کردن با همکاران متعجب ش��وید! 
متواضع بودن هیچ وقت به کس��ی ضرر نمی رس��اند حت��ی اگر چیزی در 

قبالش به دست نیاورید.
همچنین، اگر می خواهید اعتماد همکاران خود را جلب کنید باید با آنها 

ارتباط چشمی برقرار کنید. این کار، اساس ساخت یک تیم توانا است.
6. به خودتان کمک کنید

زمانی که در محل کار هس��تید، نباید رفتار بدی ک��ه در خانه دارید را 
داش��ته باشید. هیچ کدام از همکاران تان صبح ها از خواب بیدار نمی شوند 
تا حرف های ش��ما را بشنوند و به سواالت شما جواب دهند، اما به هرحال 
ممکن اس��ت در موقعیت های��ی قرار بگیرید که بای��د از دیگران کمک یا 

راهنمایی بخواهید.
در این موقعیت، سعی کنید اطالعاتی را در مورد سوال خود جمع آوری 
کنی��د یا اینکه اطالعات در مورد س��والی که می خواهی��د از فرد دیگری 

بپرسید را در اینترنت جست وجو کنید.
حداق��ل زمانی که با ش��ک و تردید خود به س��مت کس��ی می روید و 
اطالعات��ی که جمع آوری کرده اید را نیز به او می گویید، آنها تالش ش��ما 

برای رسیدن به جواب را تحسین می کنند.
این کار به آنها حس مهم بودن می دهد، به سواالت شما جواب می دهند 

و در رسیدن به هدف ها و انجام کارهای تان به شما کمک می کنند.
7. با همه رفتار برابر داشته باشید

به عنوان عضوی از یک تیم، کار ش��ما این نیست که بگویید چه کسی 
بهتر است و چه کسی بدتر. سیاست های سازمانی می توانند بازی مرگباری 
باش��ند و اگر شما یک بازیکن حرفه ای نباشید، نباید خود را در موقعیتی 

قرار دهید که وجهه شما را خراب کند.
شایعه س��ازی ممنوع اس��ت و پخش شایعه چیزی است که باید به طور 
کلی جلوی آن را بگیرید. متواضعانه رفتار کنید و اگر کسی نیز سعی کند 
که ش��ما را در موقعیت مکالمه قرار دهد، با احترام از آن جلوگیری کنید. 

هر کاری کنید تا از این موقعیت خارج شوید.
اگرچه حرف زدن پشت سر مردم ممکن است در ابتدا جالب باشد اما در 

آینده به ضرر شما تمام می شود.
همچنین به یاد داشته باش��ید که هیچ کس در سازمان دائمی نیست. 
مردم و جایگاه شان تغییر می کند. بهتر است که دیدگاه تان در مورد دیگران 

را در سر خود نگه دارید.
زمانی که با همه به صورت مساوی رفتار می کنید، همیشه در یک محیط 

کاری مثبت خواهید بود.
8. اشتباهات خود را بپذیرید

اشتباه ها اتفاق می افتند و یکی از واقعیت ها در مورد اشتباه ها این است 
که ممکن است از هر کسی سر بزند. عاقالنه ترین کاری که می توانید بکنید 

این است که اشتباه خود را بپذیرید.
سرزنش کردن نه تنها وجهه همکاران تان بلکه وجهه شما را نیز خراب 
می کند. بهتر اس��ت همیش��ه از دعوا و بحث با دیگ��ران خودداری کنید. 
اش��تباهات خود را بپذیرید و به دنبال راهی برای رفع آنها باش��ید. برای 
برقراری ارتباط کاری مثبت با همکاران تان، باید این مسئله را رعایت کنید.

9. مسئولیت ها را بپذیرید
گذاشتن کارها بر دوش دیگران زمانی که کار بسیار زیادی دارید ایرادی 
ندارد، اما زمانی که کاری را برعهده ش��ما می گذارند باید مسئولیت انجام 

آن را پذیرفته و آن را روی دوش دیگران نگذارید.
گذاشتن مسئولیت کار خود بر دوش دیگران باعث ایجاد مانع ارتباطی 
بین ش��ما و همکاران شده و ممکن اس��ت آنها از ارتباط با شما خودداری 
کنند. زمانی که در یک تیم کار می کنید، وظیفه ش��ما همکاری کردن و 

ساخت ارتباط مثبت با هم تیمی هاست.
10. در برنامه های تکمیلی شرکت کنید

ب��ه عنوان عضوی از تیم، باید این واقعیت را بگویید که به اعضای گروه 
اهمیت می دهید و همچنین به دنبال رسیدن به اهداف تعیین شده توسط 

گروه هستید.
هر وقت فرصتش را داش��تید در مورد عملک��رد کاری خود از همکاران 

بپرسید تا بدانید آیا چیزی هست که باید بهبود ببخشید یا نه.
آماده تغییر و پیشرفت باشید. این کار در نشان دادن شما به عنوان یک 

کارمند مسئول و مشتاق به یادگیری تاثیر دارد.
حرف آخر

اینها روش هایی هس��تند که با اس��تفاده از آنه��ا، اعضای تیم می توانند 
برقراری ارتباط کاری مثبت را بین خود س��امان دهند و برای پیش��رفت 
س��ازمان کار کنند. این کار، بهترین چیز برای موفقیت س��ازمان و ایجاد 

محیط مطمئن و صادقانه بین کارمندان است.
lifehack/bazdeh :منبع
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بس��یاری از افراد از روانشناس��ان گرفته تا اقتصاددانان 
نظریه ه��ای متعددی را درباره آنچه بیش��تر در ش��ادی ما 
تاثیر می گذارد مطالعه می کنن��د. برخی می گویند برابری 
اقتص��ادی مهم تری��ن عامل��ی اس��ت که در ش��ادی تأثیر 
می گذارد و بعضی معتقدند ارتباطات اجتماعی قوی سبب 
ش��ادی بیش��تر افراد می ش��ود. مطمئنا هر دو عامل مهم 
هس��تند، اما کارمندان و کس��انی که ساعت های زیادی را 
در ط��ول روز در محل کار س��پری می کنند اگر در محیط 
کار و شغل ش��ان خوش��حال باشند احس��اس خوشبختی 
بیش��تری خواهند کرد. در ادامه به چند نکته که منجر به 
افزایش ش��ادی در محل کار می ش��ود اشاره خواهیم کرد. 
اگ��ر می خواهید بدانید روش های ش��ادبودن در محل کار 

چیست با ما همراه باشید و این مقاله را بخوانید. 
۱. ذهنیت خود را تغییر دهید

بس��یاری از م��ردم می گویند از ش��غل خ��ود متنفرند، 
اما دانمارکی ه��ا که به عنوان ش��ادترین ملت روی زمین 
رتبه بن��دی ش��ده اند ن��ه تنه��ا روی ش��ادی در محل کار 
تمرک��ز می کنن��د بلک��ه کلم��ه ای ب��رای آن ه��م دارند. 
»arbejdsglæde«. این  کلم��ه در زبان ما معادل ندارد 
و تقریبا، »شادی در محل کار« ترجمه می شود. شاید اگر 
کلمه ای برای آن داش��ته باش��یم که بتوانیم بگوییم، نگاه 
متفاوتی  به آن خواهیم داش��ت. اما مجبور نیستید منتظر 
تغییر زبان باشید؛ در عوض، نگاهی به دیدگاه ها و انتظارات 
خ��ود بیندازید. آی��ا کار  خ��ود را  ناخوش��ایند می دانید؟ 

هنگامی که می بینید مردم در کار خود خوشحالند، فرض 
می کنید که سخت کار نمی کنند؟ تحقیقات مخالف آن را 

نشان می دهد: افراد شاد سازنده تر هستند.
۲. بی حوصلگی را کنار بگذارید

نظرس��نجی ها و تحقیقات نش��ان داده بیش��تر افراد در 
مشاغل ش��ان فعال نیستند. اگر شما هم جزو این دسته از 
افراد هس��تید باید سعی کنید آن را تغییر دهید. بخشی از 
مشکل به علت خستگی است و چون خسته هستید بیشتر 
کارهای تان را از روی بی حوصلگی انجام می دهید از این رو 
احساس نشاط نمی کنید. اگر در کارتان احساس خستگی 
می کنید به دنبال فرصتی باش��ید ت��ا بتوانید در زمینه ای 
یادگیری تان را افزایش دهید یا اینکه مسئولیت جدیدی را 
در کارتان به عهده بگیرید. نهادهایی در دانمارک آموزش 
مهارت های جدید به کارمندان را در صورتی که کارمندان 

تمایل به این کار داشته باشند در اولویت قرار می دهند. 
۳. زم��ان ناهار و اس��تراحت را در جای��ی بیرون از دفتر 

کار سپری کنید
ناه��ار خود را در محیطی خ��ارج از دفتر کار میل کنید. 
درس��ت همانطور که بدن ش��ما نیاز به مواد غذایی دارد، 
مغز شما هم نیاز به شارژ شدن دارد و تغییر محیط سبب 
می ش��ود انرژی تان کمی بازیابی شود. یک مطالعه در سال 
۲0۱۳ نش��ان داد که خ��وردن غذا بی��رون از دفتر کار با 
دوستان نسبت به صرف غذا روی میز کار بسیار لذتبخش تر 
و آرامش بخش تر است. اگر در ساعت استراحت پیاده روی 

کنید یا هر فعالیت جسمانی دیگری انجام دهید و یا حتی 
چرتی کوتاه بزنید سرحال تر و پرانرژی تر خواهید بود. 

۴. لبخند بزنید
 لبخن��د به طور مس��تقیم با ش��ادی ارتب��اط دارد و در 
طول زمان، مغ��ز بین این دو ارتباط برق��رار می کند. باور 
نمی کنید؟ س��عی کنید لبخند بزنید )یک لبخند بزرگ( و 
س��عی کنید به یک نکته  منفی فکر کنید. غیرممکن است 
ک��ه بتوانی��د همزمان هر دو کار را انج��ام دهید. یا لبخند 
زدن را باید متوقف کنید یا فکر و احساس ناخوشایند را. از 
این رو هنگامی که لبخند می زنید افکار منفی و احساسات 

ناخوشایند از شما دور خواهد شد. 
5. استعفا دهید

ش��اید تصمیم گیری برای تغییر ش��غل تان خیلی سخت 
باش��د اما باید بدانید اگر همواره در زندگی کاری را انجام 
دهید که آن را دوس��ت ندارید ش��اد، خوش��حال و راضی 
نخواهید بود، بنابراین اگر ش��غل تان را دوست ندارید باید 
در صدد تغییر آن برآیید. باید بتوانید در زندگی تان کاری 
را پی��دا کنید که ه��م بتوانید از آن درآمد کافی داش��ته 
باش��ید و هم از انجام دادن آن راضی و ش��اد باشید. مهم 
نیس��ت در چه زمینه ای فعالیت می کنی��د اگر در کارتان 
خ��وب باش��ید و هر روز که س��ر آن کار حاضر می ش��وید 
لبخند روی لب های تان باشد باید بدانید که موفق هستید 

و خواهید بود. 
Forbes :منبع
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8 راهکار برای ارتقای وضعیت برندمان در اینستاگرام

آیا ش��ما هم به دنبال جلب نظر کاربران اینستاگرام از طریق بارگذاری تصاویر زیبا در صفحه برندتان هستید؟ بسیاری 
از برندهای دیگر نیز مانند شما چنین قصدی دارند. در این مقاله هدف اصلی من راهنمایی شما برای هدایت کاربران به 
س��وی اکانت برندتان است.  بدون تردید مدیریت درس��ت زمان میان کارهای روزمره کسب وکار و فعالیت در اینستاگرام 
بسیار دشوار است. به همین دلیل در ادامه به بررسی چند توصیه مهم و کاربردی برای افزایش محبوبیت مان در اینستاگرام 

خواهیم پرداخت.
بهینه سازی تصاویر

فعالیت در اینستاگرام الزامات خاص خود را دارد. وقتی ما در یک پلتفرم عکس محور فعالیت می کنیم، باید توجه ویژه ای 
به فرمت های تصویری داشته باشیم. به عنوان مثال، به هنگام تهیه محتوایی تازه برای صفحه مان باید از کیفیت، زیبایی، 
هماهنگی و جذابیت تصویر یا تصاویر مورد نظرمان مطمئن شویم. خوشبختانه اپ اینستاگرام فیلترهای بسیار جذابی را 
برای کاربران اش تهیه کرده است. به این ترتیب تا حد زیادی نیاز به استفاده از اپ های ویرایش تصویر رفع شده است. با این 
حال اگر حساسیت زیادی نسبت به محتوای بصری برندتان در شبکه های اجتمای دارید، گزینه های زیادی برای شما فراهم 
است. سری به دسته بندی ویرایش عکس گوگل پلی یا اپ استور بزنید. در آنجا طیف وسیعی از اپ های ویرایش عکس و 
فیلم را خواهید یافت. خوشبختانه اغلب این اپ ها به صورت رایگان عرضه شده اند.  در فرآیند جلب نظر مخاطب ترکیب 
رنگ های تصاویر ما نقش مهمی دارد. براس��اس مطالعه ای از س��وی »موسسه علم کامپیوتر و آزمایشگاه هوش مصنوعی« 
دانشگاه MIT میزان تاثیرگذاری تصاویر دارای طیف رنگی قرمز بر روی مخاطب بسیار بیشتر از سایر رنگ هاست. درست 
به همین خاطر بسیاری از کسب وکارها از رنگ قرمز در لوگوی خود بهره می برند. در رتبه های بعدی رنگ های پرطرفدار 
طیف سبز و آبی قرار دارد. به این ترتیب اگر قصد استفاده از ترکیب رنگ برای تصاویرتان را دارید، براساس اولویت ابتدا به 
سراغ قرمز و سپس سبز و آبی بروید. نکته جالب پژوهش مورد نظر دستیابی به الگوریتمی علمی برای پیش بینی میزان 
تاثیرگذاری محتوای بصری بر روی کاربران شبکه های اجتماعی بود. در اینجا من فقط به نمونه طیف رنگ قرمز به عنوان 

یکی از مهم ترین آنها اشاره کردم.
اهمیت تداوم در بارگذاری پست

به عنوان یک برند ش��ما نیازمند بارگذاری پست برای حداقل دو مرتبه در روز هستید. به منظور دریافت بیشتر بازخورد 
از دل پس��ت های مان باید عالوه بر کیفیت های اصلی به س��راغ زمان بندی مناسب نیز رفت. در بسیاری از مواقع پست های 
بسیار جذاب به دلیل زمان بندی نادرست موفق به جلب نظر کاربران نمی شوند. خوشبختانه امروزه برخی از ابزارهای جانبی 
به اکانت ها بهترین زمان بارگذاری پست را اطالع می دهند. البته اینستاگرام نیز اطالعات کاربردی در زمینه بیشترین زمان 
فعالیت کاربران براساس موقعیت جغرافیایی ارائه می کند.  متاسفانه اینستاگرام امکان استفاده کاربران از نرم افزارهای سوم 
برای مدیریت زمان بارگذاری پس��ت ها را پش��تیبانی نمی کند. این به معنای ضرورت بارگذاری پست ها به صورت دستی از 
س��وی شماست. با این حال ابزارهای داخلی اینستاگرام کمک قابل توجهی در زمینه یادآوری برای بارگذاری مطالب انجام 
می دهند. به این ترتیب با تنظیم زمان مورد نظر پیش از رسیدن آن پیام اخطار برای آمادگی مطلب مان دریافت خواهیم کرد. 

استفاده از هشتگ ها
به منظور اس��تفاده کاربردی از هش��تگ ها باید از نمونه های مرتبط با عکس ها و کپشن مان بهره ببریم. مشکل بسیاری 
از کس��ب وکارها در این میان ناآگاهی از هش��تگ های مناسب برای کسب وکارشان اس��ت. به این ترتیب آنها برای یافتن 
هشتگ های مناسب کسب وکارشان دچار مشکالت فراوانی می شوند. یکی از بهترین راهکارها برای غلبه بر چنین مشکلی 
بررسی عملکرد رقبای مان در اینستاگرام است. هشتگ های مورد استفاده آنها به احتمال زیاد به درد ما نیز خواهد خورد. به 
عالوه اکنون اپ های زیادی در زمینه توصیه هشتگ های مناسب در زمینه های مختلف فعالیت دارند. خبر خوب برای برندها 
مجانی بودن بسیاری از آنهاست. کار با چنین اپ هایی نیز به شدت کافی است. فقط باید کسب وکارمان را در آن جست وجو 
کنیم و سپس فهرست برترین هشتگ های موجود را کپی نماییم. به منظور سهولت در کار، توصیه من ذخیره سازی فهرست 
مشخصی از هشتگ هاست. البته همیشه باید جای اندکی برای شخصی سازی هشتگ های مربوط به هر پست نیز گذاشت. با 
توجه به اینکه اینستاگرام محدودیت استفاده از ۳0 هشتگ برای هر پست را دارد، باید این تعداد را به طور بهینه ای مدیریت 
کرد. توصیه من در اینجا اختصاص ۲5 هشتگ به فهرست همیشگی برندمان و پنج مورد باقی مانده برای ایجاد خالقیت 

و شخصی سازی پست مورد نظر است. 
آخرین نکته مهم در این بخش تگ تصاویر به همراه موقعیت جغرافیایی شان است. به این ترتیب یافتن تصاویر ما برای 

کاربران ساده تر خواهد شد. 
افزودن کپشن به تصاویر

اگرچه اینستاگرام یک پلتفرم تصویری است، با این حال نباید از اهمیت متن غافل شویم. به این ترتیب افزودن متنی 
کوتاه برای توضیح بیش��تر پیرامون تصاویرمان استراتژی مناس��بی خواهد بود. اگر قصد ترغیب کاربران به مشاهده ادامه 
مطالب مان در سایت رسمی برندمان را داریم، بخش کپشن موقعیت مناسبی خواهد بود. به این ترتیب باید نهایت دقت و 
خالقیت را در طراحی کپشن های مناسب به خرج داد. در غیر این صورت به جای تاثیر بخشی متن مان با دلسردی مخاطب 
مواجه می شویم. نکته مهم درخصوص اینستاگرام عدم امکان بارگذاری لینک جانبی در ذیل پست هاست. با این حال در 
بخش بیوگرافی امکان افزودن آدرس سایت وجود دارد. معموال برندهای فعال در اینستاگرام لینک سایت رسمی خود را در 

این بخش بارگذاری می کنند. همچنین امکان درج لینک مهم ترین مطالب یا اخبار نیز در آنجا وجود دارد. 
راه اندازی مسابقه

یکی دیگر از راهکارهای جالب برای افزایش مراجعه کاربران به اکانت مان برگزاری مسابقه است. به طور معمول راه اندازی 
مسابقه اینستاگرامی از طریق ساخت هشتگ ویژه صورت می گیرد. درخواست بارگذاری تصویر یا ویدئو ویژه یا حتی نگارش 

متنی پیرامون محصوالت مان از جمله انواع پر طرفدار مسابقه های اینستاگرامی است. 
به یاد داشته باشید که مشارکت فزاینده کاربران در مسابقه ما مشروط به سطح ارزش جوایز است. بنابراین برای برندگان 

مسابقه جوایز جالبی قرار دهید. 
فالو و الیک دیگر اکانت ها

یافتن کاربران عالقه مند به برندمان و فالوی آنها اهمیت باالیی دارد. به هر حال اینستاگرام یک شبکه اجتماعی است. به 
همین خاطر باید جنبه ای اجتماعی و تعاملی به فعالیت برندمان دهیم. اشتباه بسیاری از برندها عدم توجه به ضرورت تعامل 
دو جانبه با س��ایر کاربران اس��ت. به این ترتیب آنها فقط انتظار دریافت واکنش های مثبت از کاربران را دارند. بدون تردید 

چنین ذهنیتی هیچ هماهنگی با واقعیت ندارد. 
اهمیت تبلیغات

اینستاگرام به تازگی امکان تبلیغات رسمی را در پلتفرم خود مهیا کرده است. چنین امکانی به دلیل هزینه منطقی اش 
برای کسب وکارهای بزرگ و کوچک موقعیت مناسبی را فراهم می کند. البته برندهای عالقه مند به تبلیغات در اینستاگرام 

باید دارای حساب کاربری فیس بوک باشند. در غیر این صورت امکان فعالیت تبلیغاتی وجود ندارد. 
وقتی از گزینه های تبلیغاتی اینستاگرام استفاده کنیم، الگوریتم این پلتفرم محتوای اکانت ما را در دسترس کاربرانی با 
ویژگی های مشترک بیشتر با ما قرار می دهد. به این ترتیب میزان بازخورد مثبت محتوای ما افزایش چشمگیری خواهد 

داشت. 

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت
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