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عملکرد ارزی بانک مرکزی در بوته نقد یک اقتصاددان

تبعاتاقتصادجزیرهای
فرص��ت ام��روز: درحالی انتقادها به عملکرد ارزی بانک مرکزی باال گرفته اس��ت ک��ه چندی پیش 63 نماینده 
مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار برکناری رئیس کل بانک مرکزی شدند و همچنین رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس روز یکش��نبه در نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق ایران با اش��اره به پایان دوره پنج س��اله ریاست 
ولی اهلل سیف بر بانک مرکزی، خواستار تغییر و جابه جایی او شد و گفت که اگر فردی توان اداره بانک مرکزی را 
ندارد، بهتر است کنار برود؛ نکته ای که حاال سیف در واکنش به گفته محمدرضا پوربراهیمی عنوان کرده که از آن 
استقبال می کند.  این درحالی است که یک هفته از جلسه اضطراری ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور 
و اجرای سیاس��ت ارز تک نرخی می گذرد و بانک مرکزی نیز تاکنون ١١ اطالعیه درباره سیاست های جدید ارزی 
صادر کرده است. در این میان، تحلیل های متفاوتی از آنچه در بازار ارز در طول روزها و هفته های اخیر گذشت...

 عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
از فیلترینگ تلگرام در اوایل اردیبهشت خبر داد

سایه فیلترینگ بر سر تلگرام
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پیشنهادهای کارشناسان برای حل ابرچالش های اقتصاد

ساختار اقتصاد ایران چگونه اصالح می شود؟

10 توصیه از الکسیس اوهانیان 
بازسازی کسب وکار پس از حوادث طبیعی

توصیه هایی برای با انگیزه ماندن کارآفرینان
افراد جذب شده

8 روش برای ایجاد یک برند با ارزش تر
26راهکار برای بهبود وضعیت در بازاریابی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 فیس بوک اطالعات کاربران
ثبت نام نکرده را هم در اختیار دارد

7
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد از کنترل کیفی 

خودروسـازان رضایـت ندارد و در صـورت دریافت 
گزارش مشتریان درباره استفاده از قطعات...

خطونشانسازماناستاندارد
برایخودروسازان

یادداشت
توصیه هایی در جهت 
گذر از بحران نرخ ارز

توصیه هایی در جهت گذر از بحران نرخ ارز

در پی افزایش جهشی نرخ 
دالر به ب��االی 50 هزار ریال 
در اواخ��ر بهم��ن 96 و اتخاذ 
کنترل  برای  س��ه گانه  تدابیر 
تحلیل ه��ای  آن،  افزای��ش 
نظری و کاربردی گسترده ای 
در م��ورد چگونگی تعین نرخ 
ارز، عل��ل افزای��ش جهش��ی 
و ش��یوه های مقابل��ه ب��ا آن 
توسط اهل فن و عالقه مندان 
عنوان ش��د. نگارنده نیز طی 
عنوان  تحت  یادداش��ت هایی 
»روضه نرخ ارز« و »سه درس 
از عملک��رد بس��ته س��ه گانه 
بانک مرکزی« بعضی از ابعاد 

موضوع را مطرح کرد. 
اکن��ون پ��س از تعطی��الت 
نوروزی و فقط پس از گذشت 
ش��اهد جهش  مج��ددا  دوماه 
نرخ دالر به مرز 60 هزار ریال 
هس��تیم. از ای��ن رو در مقطع 
زمانی فعلی به نظر می رس��د با 
فرض آگاهی خوب مس��ئوالن 
و اه��ل ف��ن از مبان��ی نظری 
موضوع، ارائ��ه برنامه کاربردی 
مش��خص برای گ��ذر از بحران 
جاری ن��رخ ارز اولویت باالیی 

داشته باشد. 
ادامه در همین صفحه

محمود ختایی 
دانش یار بازنشسته 

دانشکده اقتصاد 
عالمه طباطبایی

ادامه از همین صفحه
در ای��ن زمینه، پس از توضیحات��ی در مورد نقش 
انتظ��ارات فعاالن اقتصادی در میزان افزایش نرخ ارز، 
توصیه های��ی برای مقابله، تخفیف و گذر از بحران در 

دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت ارائه می شود. 
اول- ریشه های بحران ارزی

بحران اخیر نرخ ارزی، ریش��ه های گسترده متعدد 
کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه های رشد نقدینگی، 
سرعت گردش نقدینگی، عرضه و تقاضای نقدینگی، 
ع��دم تطبیق نظام بانکداری کش��ور با موازین حاکم 
بین المللی بانکی، رش��د پایین تولید، رشد بهره وری 
پایین، تفوق سیاس��ت مالی بر سیاس��ت پولی، عدم 
توجه به نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، عرضه و 
تقاضای ارز، کنترل تورم داخلی با لنگر اسمی نرخ ارز، 
مشکالت سیاست خارجی کشور، مشکالت سیاسی 
داخلی، تحریم ه��ای آمریکا، تحریم های بین المللی... 
و باالخ��ره عامل م��ورد تأکید در این بررس��ی یعنی 
انتظ��ارات دارد. توجه خواهد ش��د ک��ه همه عوامل 
فوق با یکدیگ��ر مرتبط بوده و به درجات متفاوت در 
شکل گیری بحران اخیر نقش داشته اند. لیکن در اینجا 
تحلیل ریشه های بلند مدت بحران نرخ ارز و چگونگی 
اثر گذاری آنها مدنظر نیست و بیشتر به عامل انتظارات 

پرداخته می شود. 
در ش��دت بحران اخیر ارزی، عام��ل انتظارات در 
افزایش نرخ ارز تعیین کننده بوده است. البته بالفاصله 
باید خاطرنش��ان کرد که انتظارات نیز در خأل شکل 
نمی گیرد. عوامل بنیادی و فنی ذکر شده فوق، خود 
تعیین کنن��ده جهت و ش��دت انتظارات بوده اس��ت. 

انتظارات ویژگی انباشتگی دارد. 
با شروع ش��کل گیری انتظارات، فرآیند درونی آن 
عامل تش��دید کننده اصلی می شود. بدین ترتیب که 
گ��روه بزرگی با تحلیل ها و تجربیات گذش��ته به این 
باور می رسند که نرخ ارز افزایش زیادی خواهد یافت. 
به دنبال آن برای اس��تفاده از سود خرید ارزان فعلی 
و ف��روش گران ارز در آینده یا رفع نیاز های آتی ارزی 

خود اقدام به خرید می کنند. 
این افزایش تقاضا در کنار تقاضای معمول بازار اگر 
نتوان��د با افزایش عرضه تأمین ش��ود موجب افزایش 
قیمت ارز می ش��ود. با اولی��ن افزایش قیمت ها چراغ 
س��بز چشمک زن! ! ! برای ورود یا هجوم بقیه فعاالن 
و عالقه مندان به بازار ارز به جهت اس��تفاده از س��ود 
موجود یا احتراز از ضرر نگه��داری دارایی های دیگر 
- از جمله س��پرده ها- روش��ن می ش��ود. مضافا آنکه 
چ��ون انتظارات گ��روه اولیه نیز تحقق یافته اس��ت، 
آنه��ا نیز خرید های خود را افزای��ش داده و از فروش 
مجدد ارز خریداری ش��ده قبلی احتراز می کنند. این 
فرآیند می توان��د دور جدیدی از افزایش قیمت ارز را 
در پی داشته باشد. در اهمیت انتظارات، باید گفت بنا 
به گفته معروف کینز، واقعیت زاییده انتظار است. یا 

به بیان دیگر واقعیت ها را انتظارات شکل می دهند. 
ع��دم آمادگی برای مقابله با انتظ��ارات در مراحل 

اولیه، موجب غیرقابل کنترل ش��دن بهمن انتظارات 
می ش��ود. مازاد تقاضای محدود در ب��ازار کوچک ارز 
اس��کناس ته��ران، می توان��د طی چن��د روز موجب 
آش��فتگی و جه��ش ارز در بازارعمده فروش��ی حواله 
در دوب��ی، عم��ان، کوی��ت و ترکیه و در پ��ی آن در 

خرده فروشی سلیمانیه و هرات شود. 
شایان ذکر است مبادالت ساالنه بازار ارز اسکناس 
تهران، ش��اید کمتر از 5درص��د حجم مبادالت ارزی 
کشور باشد - در فرآیند عادی، عمدتا این بازار حواله 
دوبی اس��ت که نرخ ارز اس��کناس ته��ران را عالمت 
می دهد. بحران اخیر نیز از دی ماه از بازار حواله دوبی 

شروع شده بود. 
برای شناخت و داشتن تصوری از ابعاد بالقوه بهمن 
بزرگ ارزی توجه شود، فروش گواهینامه های سپرده 
با نرخ 20درصد در بهمن و اس��فند س��ال 96 معادل 
2400تریلی��ون ریال یا فقط مع��ادل ١6درصد کل 

نقدینگی کشور شد. 
این رقم با نرخ دالر 42000 ریال معادل 57میلیارد 
دالر یعنی بیش از نیمی از درآمد ارزی کشور در سال 
96 می شود. اگر فقط 240 تریلیون ریال - ١0درصد 
رق��م آن و نه کل آن - به بازار ارز س��رازیر می ش��د، 
5.7میلیارد دالر ارز بیش��تر از نیاز جاری برای خنثی 

کردن آثار افزایشی آن بر نرخ ارز ضرورت داشت. 
دوم- نشانه های انتظاراتی بحران ارزی

عوامل ش��کل دهنده جهش نرخ ارزی ویژگی های 
انتظاراتی دارد. چرا که اوال تراز ارزی تجاری در شرایط 
متعادلی است و مشکل احتمالی در منفی بودن تراز 
سرمایه اس��ت. انتظارات افزایش نرخ ارز می تواند در 
شکل دادن افزایش خروج س��رمایه مؤثر بوده باشد. 
ثانی��ا به تدری��ج فعالیت های بانکی کش��ور به جهت 
عدم تطبیق آن با مق��ررات نظام بانکی بین المللی با 
مشکالت بیشتری مواجه است. آثار تشدید مشکالت 
به صورت دش��واری بیش��تر فعالیت ه��ای بانک ها و 
موسس��ات مالی واس��طه ای ایران در خارج از کشور 
در ش��کل افزایش هزینه تبدیل ری��ال به ارز عینیت 
یافته است. انتظار بر این است که دشواری ها تشدید 
شود. این تشدیدانتظاری، نشانه ای برای شکل گیری 
انتظ��ارات قیمتی باالتر ارز اس��ت. تش��دید مقابله با 
پولش��ویی، اعمال مالیات ب��ر ارزش افزوده بر کارمزد 
صرافان و پایش بیش��تر مقررات فعالیت های صرافی 

در دوبی مصداق بحث اخیر است. 
ثالثا تهدیدات آمریکا و پیش بینی خروج احتمالی 
آمریکا از برجام و در نتیجه دشوارتر شدن جابه جایی 
وجوه ارزی اس��ت که با انتظ��ارات افزایش قیمت ارز 

همراه می شود. 
ش��ایان ذکر اس��ت که برجام ی��ک موفقیت ملی 
اس��ت. به رغم دس��ت اندازهای آن ک��ه دور از انتظار 
نیز نبود، برجام توانس��ت با برداشتن و تعلیق بخشی 
از تحریم های بین المللی، ب��ا رهاورد های صادرات دو 
برابری نفت، با فراهم کردن امکان دسترس��ی اقتصاد 
کشور به ذخایر و درآمد های ارزی بلوکه شده خود در 

خارج از کشور و باالخره با ارائه تصویر مسالمت جویانه 
از ای��ران ب��رای همکاری های بین الملل��ی آتی، مانع 
سقوط اقتصاد کشور و تش��دید بحران های آن شود. 
بدون برجام امروز نرخ ارز احتمالی اقتصاد ایران و تورم 

مرتبط با آن ماورای ارقام جاری بود. 
سوم- تنظیم برنامه ای برای گذر از بحران ارزی

تنظی��م برنامه عملیاتی گ��ذر از بح��ران نرخ ارز 
مس��تلزم در اختیار بودن مجموع��ه اطالعات زیادی 
همچ��ون دارایی های ارزی و چگونگی دسترس��ی به 
آن، دریافت ها و پرداخت های ارزی تفکیکی روزانه و 
ماهانه برحس��ب اعتبارات اسنادی، حواله و اسکناس 
و ن��وع ارز، نحوه عملیات بانک ها و موسس��ات مالی 
کارگزار، حجم مبادالتی ارزی بازار ارز عمده فروش��ی 
و خرده فروش��ی به تفکیک ن��وع ارز، حجم مبادالتی 
بازاره��ای ارزی در رابط��ه با ری��ال در داخل و خارج 
کش��ور مانند تهران، دوبی، عمان، ترکیه. . . و ش��یوه 
عملیاتی آنها، دریافت های ارزی، مصارف ارزی کاالیی 
و خدماتی، خروج سرمایه و پس اندازی ارزی و عوامل 
دیگر، نتایج کمی مقابله با بحران های ارزی گذشته... 
و باالخره تخمین مقادیر انتظ��اری برای کلیه موارد 
فوق است. به صراحت باید پذیرفت چنین اطالعات و 
دانشی آن هم البته به صورت نسبی فقط در دسترس 

مقامات پولی کشور است. 
اطالعات فوق که بخش��ی از آن نیز ماهیتا س��ری 
اس��ت، به همراه بدنه کارشناس��ی مطل��ع، ورزیده و 
دلسوز 58 س��اله بانک مرکزی و 90 ساله بانک ملی 
می توان��د متضمن تنظیم و اج��رای برنامه عملیاتی 
مقابله با ش��رایط ارزی اخیر کشور باشد. باید گفت، 
گزینه بدیل بانک مرکزی برای انجام این مهم وجود 
ندارد. البته حمایت و همکاری نزدیک س��ایر اجزای 
مرتب��ط دول��ت و ارکان نظام تعیین کننده و بس��یار 

کارساز است. 
ش��ایان ذکر است بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 
2١ فروردین ١397 در مورد سیاست های جدید ارزی 
کشور به جهت خرید و فروش ارز و تجارت خارجی، 
پایه شروع برنامه عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با 
بحران ارزی اخیر اس��ت. حال باید دید که در مرحله 

اجرایی چگونه عمل خواهد شد. 
بدیه��ی اس��ت که ن��کات عنوان ش��ده توس��ط 
کارشناسان و اهل قلم نیز در پاالیش و آرایش برنامه 
عملیاتی مفید خواهد بود. در همین راستا در این نامه 
مواردی پیش��نهاد می شود. البته نگارنده در نامه های 
س��ی و دوم و س��ی و پنجم به  ترتی��ب تحت عنوان 
روضه نرخ ارز و س��ه درس از عملکرد بسته سه گانه 
بانک مرکزی بعضی از ابعاد مرتبط با برنامه عملیاتی 
را عنوان داش��ته است که در اینجا از تکرار همه آنها 
احتراز می ش��ود. جس��ارتا توصیه می شود مالحظات 
عن��وان ش��ده در آن نامه  ها به ویژه در م��ورد تدابیر 
سه گانه برای مقابله با جهش نرخ ارز مدنظر قرار گیرد. 
الف- برنامه عملیاتی در کوتاه مدت: درکوتاه مدت 
برای مقابله با افزایش نرخ ارز و حصول ثبات نس��بی 

در ب��ازار و در نهایت گذر از ش��رایط فعلی این نکات 
توصیه می شود: 

١ - برنامه عملیاتی کوتاه مدت، حتی االمکان باید در 
راستای سیاست های بلندمدت ارزی باشد. 

2 - در ش��رایط فعلی، در کوت��اه مدت عمال - چه 
بخواهیم و چه نخواهی��م - نظام دو نرخی ارز، یعنی 
نرخ رس��می و نرخ ب��ازار آزاد حاکم می ش��ود. برای 
واردات تج��ارت خارج��ی در حد امکان��ات ارزی، به 
ص��ورت موقت نظ��ام تخصیص ارز و نرخ رس��می - 
مبادله ای - باوجود همه مفاس��د احتمالی آن به کار 
گرفته ش��ود. در زمان گش��ایش اعتبار برای واردات 
پیمان س��پاری مناس��ب ضروری اس��ت. با توجه به 
تفاوت احتمالی قابل مالحظه دو نرخ رس��می و آزاد، 
تضمین ها و جرایم برای جلوگیری از سوءاستفاده های 
احتمالی ضروری است. البته در صورت پوشش کامل 
نرخ مبادله ای برای واردات ها و س��ایر نیازهای ارزی، 
بازار آزاد فعلی کوچک تر می ش��ود. به عالوه ضرورت 

دخالت در نرخ بازار آزاد نیز محدودتر می شود. 
3 - در کوتاه مدت، برای ارزهای حاصل از صادرات، 
به ویژه در مورد پتروشیمی ها و سایر مشتقات نفتی 
که باالست باید مشابه سیستم متمرکز وارداتی عمل 
شود. از این مسیر زمینه قاچاق واردات کاال محدود تر 
خواه��د ش��د. متأس��فانه در این مورد نی��ز احتمال 
سوءاستفاده از تفاوت دونرخ بازار آزاد و رسمی وجود 
دارد که ضرورت تضمین ها وکنترل های الزم را ایجاب 

می کند. 
4 - همراه با تمرکز خرید و فروش ارز برای تجارت 
خارجی در سامانه های رسمی بانک که اجرای درست 
آن موجب کاهش قاچاق کاالهای صادراتی و وارداتی 
اس��ت، تشدید مقابله با قاچاق از طریق مجاری نیمه 

رسمی نیز ضرورت دارد. 
5 -با سیاس��ت های کنترل ارز حاصل از صادرات و 
کنترل تخصیص ارز برای واردات حجم مبادالت ارزی 
در بازار آزاد کوچ��ک خواهد بود. اما باوجودکوچکتر 
ش��دن حجم مبادالت بازار آزاد، نظر به آثار انتظاراتی 
ن��رخ بازار آزاد بر س��ایر بازارها، دخالت بانک مرکزی 
به ش��یوه متعارف خود برای اثرگذاری بر نرخ ارز این 
بازار ه��م ضرورت دارد. موفقیت در نرخ ارز رس��می 

تعیین کننده اصلی نرخ ارز بازار آزاد است. 
6 - در حال حاضر برای ارز مس��افرتی، دانشجویی، 
پزشکی، ماموریت و موارد خاص دیگر، بانک مرکزی از 
گذشته تجریبات و مقرارت مناسبی دارد که می تواند 
م��ورد عمل قرار گیرد. جمع مبل��غ این اقالم در تراز 
پرداخت های کشور ناچیز است، شاید ساالنه در حد 
5میلی��ارد دالر، اما در این زمینه، توجه افکار عمومی 
و حساسیت رسانه ها باال است و درنتیجه سهم باالیی 

در شکل گیری انتظارات نرخ ارز دارد. 
7 - در کوتاه مدت، ادامه پیش فروش س��که برای 
تأمی��ن امنیت خاطر اف��راد به جه��ت حفط قدرت 
خرید دارایی های ریالی آنها - پوشش ریسک کاهش 
ارزش دارایی های ریالی - سیاست مناسبی است. در 

صورتی که این روش بتواند از طریق کاهش پول پایه 
تا حدودی موجب کاهش نرخ رش��د نقدینگی شود، 
اثر کنترلی بیش��تری ب��ر انتظارات افزای��ش نرخ ارز 
خواهد داشت. شناحت عمومی مردم نسبت به سکه و 
ملموس بودن آن پیش فروش آن را آسان تر می کند. 
باوجود بازده انتظاری باالی سکه، ظاهرا تاکنون حجم 
محدودی به فروش رفته اس��ت که به س��بب درست 
معرفی نش��دن پیش فروش در بهمن ماه بوده است. 
تأکید باید بر تحویل خود س��که ونه معادل ریالی آن 

در سررسید باشد. 
8 -  در کوت��اه مدت، ف��روش گواهینام��ه ارزی با 
بازده و سررس��یدهای متفاوت قابل توصیه است. در 
سررس��یدپرداخت ارز باید به صورت سپرده ارزی یا 
نقدی ارزی باش��د. در بهمن ماه 96 به جهت س��اده 
نبودن روش تحویل ارز در س��ر رس��ید، به رغم بازده 
انتظاری باالی آن، اس��تقبال پایین بود. اقتصاد ایران 
بدهی دولتی و ارزی س��نگینی ندارد و ریسک نکول 

گواهینامه های ارزی منتفی است. 
9 -  فروش گواهینامه س��پرده با به��ره 20درصد 
توصیه پذیر نیست. این بازده برای چنین دارایی ریالی 
با ریس��ک صفر، عالمت ادامه ن��رخ بهره باال در نظام 
مالی کش��ور است. مالحظات نامناسب زیادی در این 
روش ب��رای بازار پول و بازار س��رمایه به اضافه بخش 
حقیقی به نظر می رسد. موضوع به کرات توسط اهل 

فن توضیح داده شده است. 
١0 - حض��ور نیروهای انتظام��ی و امنیتی برای 
مقابل��ه با مب��ادالت ارزی ب��ازار آزاد و برای کاهش 
نرخ ارز کارساز نیس��ت. اگر مقابله برای توطئه های 
احتمالی اس��ت، ردپای آن با روش ه��ای نرم افزاری 
و ش��نود قانون��ی، قابل پیگی��ری اس��ت. می دانیم 
جابه جایی ه��ای وجوه کالن در نظام بانکی اس��ت و 
قابل رد گیری اس��ت. روش حضور امنیتی فیزیکی 
موجب سلب اعتماد به توانمندی بانک برای اعمال 
نرخ ارز مناسب است و فقط موجب افزایش انتظاری 
و واقعی نرخ ارز می ش��ود. ب��ه عالوه اعتبار و اعتماد 
عموم��ی به مقام پولی الزمه اج��را و تحقق هرگونه 
سیاس��ت پولی از جمله سیاس��ت ارزی اس��ت. این 
اعتماد سرمایه بزرگی است و نباید برای جمع آوری 

حجم ناچیز ارز خیابانی هزینه شود. 
١١ - در مصاحبه ها از به کار گیری کلمه روانی که 
نوعی بیماری نیز هس��ت خودداری شود. به جای آن 
از کلمه انتظاری یا انتظاراتی اس��تفاده شود. بگوییم 

خرید های انتظاری موجب افزایش قیمت ارز شد. 
١2 - حمای��ت و حف��ظ اعتب��ار بان��ک مرکزی و 
مقام��ات آن ضامن موفقیت بانک در مقابله با بحران 
انتظاراتی ارز است. اکنون زمان تعویض مقامات ارزی 
و اقتصادی کش��ور نیست. متخصصان شناخته شده 
اقتصادی و پولی کش��ور یا در بانک مرکزی هس��تند 
ی��ا آن که با بانک مرکزی هم��کاری نزیک دارند. در 
همین راستا برخورد بسیار زننده بعضی از نمایندگان 
مجلس با رئیس کل بانک مرکزی نادرس��ت بود، چه 

به جهت جایگاه و شخصیت خود نمایندگان و مجلس 
و چه ب��ه جهت حفظ اعتبار مقام اول پولی کش��ور. 
این پرسش مطرح می شود که چنین شیوه اعتراضی 
به سیاس��ت های بانک مرکزی چه رهاورد شخصی و 

عمومی در بر دارد. 
ب- برنامـه عملیاتـی در بلندمدت: در جهت 
س��امان دهی بازار ارز کش��ور در بلند مدت این نکات 

توصیه می شود: 
١ - توصیه می شود نرخ ارز در بلندمدت تک نرخی 
و شناور مدیریت شده با رعایت به ویژگی های اقتصاد 
ای��ران به ویژه به جهت درآمد ه��ای نفتی و صندوق 

توسعه ملی باشد. 
2 - فعالی��ت ارزی و تج��ارت خارج��ی از طری��ق 
موسس��ات مالی واسطه ای به ش��یوه نقدی و حواله، 
گران تر و زمینه س��از رانت و فساد است. مسیر اصلی 
بلندمدت، باید با استفاده از گشایش اعتبار و عملیات 
مس��تقیم ارزی از طریق بانک های داخلی و خارجی 
باشد. رشد پایدار اقتصاد مستلزم نظام مالی پیشرفته 

منطبق با موازین پیشرفته جهانی است. 
3 - حل مسائل سیاس��ت خارجی کشور از طریق 
مذاکرات و تفاهم با همس��ایگان و کش��ورهای غربی 
و نهاد ه��ای بین المللی راه حل گریزناپذیر کش��ور در 

مسائل اقتصادی از جمله ارز است. 
4 - مشکالت نظام بانکداری ایران به جهت تطبیق 
با نظام جهانی بانکداری در دستور کار سریع مسئوالن 
اقتصادی و سیاسی باشد. اجرای مقررات بانکی جهانی 
از جمله مقابله با پولش��ویی، ب��ه منظور ادامه تعلیق 
تحریم ها بانکی و یا برداش��تن آنها ضروری است. این 
مشکل هم اکنون در بازار حواله دوبی عوارض خود را 
بر نرخ ارز نش��ان داده اس��ت. هر جابه جایی پولی که 
قابل ردگیری باشد، به جهت مبادالتی، کسب درآمد 
و دریاف��ت و پرداخت مالی باید در صورت پرس��ش 
مس��ئوالن ذی ربط قابل توضیح و منطبق بر مقررات 

قانونی کشور ذی ربط باشد. 
5 - ساختار مالی بانک ها به تأیید اکثر کارشناسان 
بانکی در ش��رایط نامناس��بی اس��ت. فعالیت آنها در 
چارچ��وب فعلی هزین��ه س��نگینی را در زمینه های 
حقیق��ی و مال��ی از جمله بازار ارز به اقتصاد کش��ور 
تحمیل کرده است. تس��ریع در اصالحات ساختاری 
بانک ها، تذکر جمعی اهل فن اس��ت. در این راس��تا 

حمایت مجموعه ارکان نظام ضروری است. 
6 - تطبی��ق ترازنام��ه بانک ها با مق��ررات بال 2 و 
بال 3 به جهت کفایت س��رمایه و مقررات تنظیمی، 
پایش ه��ای درونی و بیرونی بانک ها تس��ریع ش��ود. 
ای��ن توصیه در ارتباط نزدیک ب��ا ضرورت اصالحات 

ساختاری بانک ها است. 
سخن پایانی خواست گسترده مردم و ارکان نظام 
ب��رای ثبات ب��ازار ارز و مقابله ب��ا جهش های نرخ ارز 
اس��ت. امید است این حساسیت و توجه باال همراه با 
مشارکت عمومی، خود تنظیم کننده بازار ارز و ثبات 

نسبی نرخ ارز شود. 



س��ختی  س��ال   97 س��ال 
اس��ت. خیلی ها این نکته را در 
س��خنرانی ها و تحلیل هایش��ان 
س��وال  ام��ا  کرده ان��د.  اع��الم 
اینجاس��ت که آیا در این س��ال 
س��خت، اه��داف برنامه شش��م 
تحقق پیدا خواه��د کرد؟ اصاًل 
مشکل اصلی اقتصاد امروز ایران 
از  اقتصادی  اصالحات  چیست؟ 
کجا باید آغاز ش��ود؟ از مبارزه 
با فساد یا مقابله با سیاست های 
ای��ن مس��یر  پوپولیس��تی؟ در 
آی��ا بازنشس��تگان در اولوی��ت 
هس��تند یا جوانان تحصیلکرده 
بی��کار؟ اینها س��واالتی اس��ت 
وحی��د  ب��ا  خبرآنالی��ن  ک��ه 
شقاقی شهری و مهدی پازوکی، 
دو اقتصاددان شناخته ش��ده در 
میان گذاش��ت. در ای��ن میان، 
مه��دی پازوکی اعتقاد داش��ت 
ک��ه الزم اس��ت اصالح��ات از 
مبارزه با فس��اد کلی��د بخورد و 
راه بر بازگش��ت پوپولیس��ت ها 
بس��ته ش��ود. در مقابل، وحید 
شقاقی ش��هری معتق��د بود که 
ش��ناخت ابع��اد چالش هاس��ت 
که می توان��د اولویت بندی را در 
پی داش��ته باش��د و تا زمانی که 
اولویت بن��دی دقیق��ی در ای��ن 
ح��وزه صورت نگی��رد، کاری از 

پیش نمی رود. 
اقتصاددان  پایان، ه��ر دو  در 
اصالحات  بودن��د ک��ه  مواف��ق 
اقتصادی از توان دولت ها خارج 
اس��ت و مجموعه حکومت الزم 
است در این زمینه دست به کار 
ش��ود. در ادامه گزارش، مشروح 
مناظره وحید شقاقی ش��هری و 
مهدی پازوکی در خبرآنالین را 

می خوانید. 
لوازم دستیابی به رشد 

اقتصادی و اهداف 
پیش بینی شده سال 97

ش��قاقی: پیش بینی وضعیت 
اقتصادی ایران در س��ال جاری 
ب��دون توجه به چالش های این 
اقتص��اد و مش��کالتی ک��ه در 
س��ال های گذش��ته ایجاد شده 
ام��ا امکان ح��ل نیافته، ممکن 
نخواه��د ب��ود، البته اگر ش��ما 
درباره چالش های اصلی اقتصاد 
ایران از کارشناس��ان اقتصادی 
نیز س��ؤال کنی��د می بینید که 
تفاهمی بر س��ر تعداد چالش ها 
و ماهیت آنها وج��ود ندارد اما 
اصل مس��ئله این است که باید 
چالش های  تکلی��ف  بپرس��یم 
اقتص��اد ایران در س��ال ١397 
چ��ه خواهد ش��د چراکه بدون 
حل این معضالت و مش��کالت 
نمی توانیم به توس��عه در کشور 

امیدوار باشیم. 
چالش ها،  مهم تری��ن  از  یکی 
چالش نظام بانکی است چراکه 
دائماً  ای��ران  بانکداری  وضعیت 
در ح��ال بدت��ر ش��دن اس��ت. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد بین 
60 ت��ا 70درصد مناب��ع بانکی 
ایران بلوکه شده است. از سوی 
دیگر بیش از ١00هزار میلیارد 

توم��ان مطالبات معوق دارند به 
استمهال  وام های  میزان  همین 
شده ای داریم که ممکن است به 
دچار  معوق  مطالبات  سرنوشت 
ش��وند. بدهی دولت به سیستم 
بانکی نیز بین ١60 تا ١70 هزار 
میلی��ارد تومان اس��ت. در یک 
کالم باید بگویم تصویر ش��فافی 

از نظام بانکی وجود ندارد. 
حج��م  بع��دی،  بح��ران 
نقدینگی اس��ت که در حدود 
تومان  میلی��ارد  ١500 ه��زار 
اس��ت، از س��وی دیگ��ر حجم 
بانک ها  در  مردم  س��پرده های 
به ١400 ه��زار میلیارد تومان 
می رس��د. این یک بهمن است 
ک��ه روزی اقتص��اد ای��ران را 
پودر خواهد کرد چراکه دولت 
به مراتب از نظ��ام بانکی ایران 
کوچکت��ر اس��ت. منظ��ور من 
بودجه کل نیست بلکه ماهیت 
دولت اس��ت که در نهایت در 
ح��دود 400 ه��زار میلی��ارد 
تومان درآمد و هزینه دارد ولی 
نظام بانکی ما سرجمع ساالنه 
١500 ه��زار میلیارد تومان را 
می چرخانن��د و در نتیجه این 
بهمن مدام بزرگ تر می ش��ود. 
به هر حال مدام سودی معادل 
س��االنه ١5 ت��ا 20 درصد به 
م��ردم در  حجم س��پرده های 
بانک ها اضافه می شود که خود 
می تواند تهدیدی برای اقتصاد 

کشور باشد. 
یک��ی دیگ��ر از چالش ه��ای 
مهم اقتصاد ایران، صندوق های 
بازنشستگی است. سال گذشته 
کم��ک دولت ب��ه صندوق های 
هزار  بازنشس��تگی ح��دود 40 
میلی��ارد تومان بود. امس��ال در 
قان��ون بودجه امس��ال 53 هزار 
میلیارد توم��ان کمک دولت به 
دو صندوق بازنشستگی ما یعنی 
لشکری و کشوری است. همین 
نش��ان می دهد این س��رعت در 
حال افزایش است و اگر با همین 
ش��یوه و روش کم��ک دولت به 
صندوق های بازنشس��تگی ادامه 
یابد در چش��م انداز ١404، برابر 
باید  دول��ت  بودجه  50درص��د 
ص��رف کم��ک ب��ه دو صندوق 
متأسفانه  ش��ود.  بازنشس��تگی 
شهرداری ها هم همین مسیر را 

طی می کنند. 
از س��وی دیگر بحران بیکاری 
را نمی توانی��م نادی��ده بگیریم. 
بی��کاری جوان��ان می تواند هم 
تهدی��دی ب��رای اقتص��اد ایران 
باش��د و ه��م فرص��ت، ام��ا ما 
غالباً از زاویه تهدید به مس��ئله 
و جمعی��ت  بی��کاری جوان��ان 
همراه آنه��ا ن��گاه کرده ایم. در 
عین حال دولت ایران 700هزار 
میلیارد توم��ان بدهی دارد، در 
نتیجه یکی دیگر از چالش های 
مه��م دولت بدهی ه��ای دولتی 
اس��ت. با توجه به میزان تولید 
ناخالص داخلی ای��ران می توان 
چنین نتیج��ه گرفت که حدود 
60درصد تولید ناخالص داخلی 

ایران بدهی اس��ت. هر روز هم 
به این بدهی ها اضافه می ش��ود 
و انتش��ار اوراق بدهی نیز سبب 
افزایش می��زان بدهی ها خواهد 

شد. 
نکت��ه این اس��ت ک��ه بدهی 
صرف��اً ب��د نیس��ت، ام��ا دولت 
بدهکار بد حس��اب برای اقتصاد 
ایران است که مشکل ساز است. 
بحران آب نی��ز ابرچالش دیگر 
اقتصاد ایران اس��ت که در کنار 
بحران محیط زیس��ت اقتصاد را 
تهدی��د می کن��د. همچنین 37 
درص��د جامعه ای��ران زیر خط 
فقر زندگی می کنند و این عدد 
باالیی اس��ت. این اقتصاد با این 
وضعیت نمی تواند رش��د کند و 

نیاز به اصالح ساختاری دارد. 
پازوکـی: با ش��ما موافقم که 
بدون جراح��ی اقتصاد و اصالح 
س��اختاری نمی ت��وان کاری از 
پی��ش برد اما الزم��ه اتخاذ این 
اگر  تصمیم س��خت چیس��ت؟ 
امروز مش��کالت اقتص��اد ایران 
حاد ش��ده به این دلیل اس��ت 
که برخی با اتخاذ سیاس��ت های 
وضعیتی  چنی��ن  پوپولیس��تی 
را ایج��اد کردند. دولت اس��بق 
متأس��فانه ای��ران را ب��ه عق��ب 
ب��رد و اگ��ر آق��ای روحان��ی به 
ش��دت درس��ت عم��ل کنند و 
در س��ال ١400، بتواند کش��ور 
را ب��ه پای��ان دوره اصالحات به 
لح��اظ ش��اخص های اقتصادی 
بازگردان��د، بای��د ب��ه وی مدال 
ش��ما  ش��ود.  اعط��ا  مدیری��ت 
اقتصاد  چالش ه��ای  نمی توانید 
ایران را فهرس��ت کنی��د اما به 
دالی��ل ش��کل گیری این مزیت 
اشاره ای نکنید چرا که اگر تفکر 
حاک��م بر اقتصاد ای��ران اصالح 
نشود فهرس��ت کردن چالش ها 
هی��چ دردی را از اقتصاد درمان 

نمی کند. 
شقاقی: اتفاقا شناخت واقعی 
چالش ها ی��ا حتی ابرچالش ها و 
اولویت بندی آنه��ا ضرورت اول 
ب��رای ح��ل بحران های کش��ور 
اس��ت، در غی��ر ای��ن ص��ورت 

نمی توان کاری از پیش برد. 
 پازوکـی: اص��اًل ب��ه فرض 
چالش ه��ا را ش��ناختیم و حل 
کردی��م. چ��ه تضمینی هس��ت 
ک��ه دوب��اره ب��ا روی کار آمدن 
یک تفکر پوپولیس��تی دچار آن 

نشویم؟ 
 شـقاقی: آنچه می گویید تا 
حدی درست است اما درست تر 
این اس��ت ک��ه هم��ه دولت ها 
به نوع��ی در ش��کل گیری این 
داش��ته اند.  نق��ش  مش��کالت 
باالخ��ره دولت ها نی��از به رأی 
دارن��د. من معتق��دم عمر مفید 
دولت ها در ایران به جای چهار 
س��ال دو سال اس��ت. شش ماه 
اول که عماًل ب��ه تعیین کابینه 
می گ��ذرد، ش��ش م��اه از چهار 
س��ال هم که تعطیالت است و 
ش��ش ماه پایان��ی دولت ها نیز 
عماًل کس��ی کار نمی کند. پس 

می بینی��د که دولت ها برای نیاز 
به رأی تن به مس��کن می دهند 
ن��ه جراح��ی و اص��الح عمیق 
ای��ن منظر همه  از  اقتص��ادی. 
دولت ها در شکل گیری این فضا 

دخیل هستند. 
پازوکی: نقش همه یکس��ان 

نیست. 
 شقاقی: درست است. نقش 
دولت ها در برخی دوره ها بیشتر 
و در برخی دوره ه��ا کمتر بوده 

است. 
دی��د چ��ه  بای��د  پازوکـی: 
تصمیماتی ما را به اینجا رساند. 
غیر  موسس��ات  می زنم.  مث��ال 
متشکل پولی به چه دلیل شکل 
گرفتن��د و ب��ه چال��ش اقتصاد 
ای��ران تبدیل ش��دند؟ چون به 
ه��ر ف��رد بی صالحیت��ی مجوز 
تأسیس بانک دادیم، درحالی که 
هیچ کجای دنی��ا چنین اتفاقی 
دیدی��م  دوره ای  در  نمی افت��د. 
بانک مرک��زی صندوقدار دولت 
تبدیل ش��ده ب��ود، البته من به 
دولت فعل��ی هم نق��د دارم اما 
اگر آن طرز تفکر اصالح نش��ود 
ممکن است دوباره بتواند اقتصاد 
ای��ران را در مع��رض خطر قرار 
دهد. من هم نگران چالش های 
اقتص��اد ایران هس��تند و حرف 
ش��ما را قب��ول دارم، ام��ا نکته 
مهم همان دیدگاه پوپولیس��تی 
سنتی اس��ت که زمینه را برای 
ایجاد چنین فضایی فراهم کرد. 
گزارش های��ی وج��ود دارد ک��ه 
کسانی  می دهد40درصد  نشان 
ک��ه از کمیته امداد مس��تمری 
این  نیازمند نیستند.  می گیرند، 
بدان معنی اس��ت که سیس��تم 

بسیار مشکل دارد. 
شـقاقی: باز هم تأکید دارم 
اولی��ن کاری که هر کش��وری 
باید انجام دهد ش��ناخت دقیق 
ما  درحالی ک��ه  چالش هاس��ت، 
هن��وز نس��بت ب��ه دردهایمان 
شناخت کافی نداریم. من همه 
اعداد ش��ما را قب��ول دارم اما از 
کج��ا معلوم که این اعداد دقیق 

باشند. 
در  اع��داد  ای��ن  پازوکـی: 

سازمان برنامه وجود دارد. 
شـقاقی: وضعیت ما چندان 
عادی نیست. مثاًل بانک مرکزی 
وضعیت بانک ها را به درستی و 

کامل اطالع ندارد. 
بح��ران  باالخ��ره  پازوکـی: 

واقعی است. 
شـقاقی: مشکل ما اتفاقاً این 
اس��ت که هنوز ب��ه جمع بندی 
اصلی  اولوی��ت  اینک��ه  درب��اره 
کش��ور و بح��ران مه��م ای��ران 
چیس��ت نرسیده ایم. هر وقت ما 
به این نتیجه رس��یدید آن وقت 
می توانی��م اولی��ن گام را برای 
اص��الح برداریم. آق��ای دکتر ما 
بای��د از کجا اصالح��ات را آغاز 
کنیم. این طور که متوجه شدم 
می گویید که باید از فساد شروع 
کنی��م، ام��ا ممکن اس��ت فرد 
دیگری نظرش این باش��د که از 

محیط زیست آغاز کنیم. 
معتقدم شش دهک درآمدی ما 
اوضاع شان بسیار نامناسب است و 
اگر ب��رای حفظ محیط زیس��ت 
بخواهیم قیم��ت بنزین را واقعی 
کنیم همه این اف��راد را زیر خط 
فق��ر فرس��تاده ایم. پ��س باید به 
اهمیت چالش ها نس��بت  درجه 
به اولویت بندی آنها اقدام کنیم تا 
بتوانیم درمان را آغاز کنیم. شاید 
بهترین کار این اس��ت که دولت 
با مردم ش��فاف باشد و بگوید که 

اولویت اصلی کشور چیست. 
غیرممکن  اینک��ه  پازوکـی: 
اس��ت، خودت��ان گفتی��د ک��ه 
دولت ه��ا ب��ا توجه ب��ه ماهیت 
س��اختاری و نیازش��ان به رأی 
نمی توانند اصالحات اساس��ی را 

در دستور کار قرار دهند. 
شـقاقی: ش��اید اگ��ر دولت 
به این نتیجه برس��د که نیازی 
ب��ه رأی دوره بعد ندارد بش��ود 
اص��الح  و  ح��ل  را  مش��کل 

ساختاری کرد. 
پازوکـی: اصالح س��اختاری 

یعنی چه؟ 
از  بع��د  یعن��ی  شـقاقی: 
تشخیص اولویت و شفاف بودن، 

کار اصالح را اغاز کنیم. 
پازوکـی: خب، ش��ما چطور 
می خواهید مقابل رانت خواران و 

فراریان مالیاتی بایستید. 
شـقاقی: ١28 هزار میلیارد 
تومان درآمد مالیاتی اس��ت که 
س��هم مالیات به تولید ناخالص 
داخل��ی کمت��ر از ١0 درص��د 
است. در کشورهای توسعه یافته 
ای��ن رق��م بی��ن ١5 و باالتر از 
20درصد است. حاال چه کسانی 
مالیات نمی دهند. مسکن خالی 
و سپرده بانکی و مجموع درآمد 
و ث��روت هم مالی��ات نمی دهد. 
چ��را؟ سال هاس��ت ای��ن بحث 
در دولت ها مطرح اس��ت اما به 

نتیجه نمی رسد. 
پازوکـی: برای اینک��ه دولت 
به تنهای��ی کاری نمی تواند انجام 
ده��د. مجموع��ه حکوم��ت باید 
وارد عمل ش��ود. مجلس، شورای 
نگهبان، قوه قضاییه و همه ارکان 

نظام باید به این نتیجه برسند. 
شـقاقی: من در ای��ن حوزه 
با ش��ما تواف��ق دارم، اصالحات 
ساختاری از دست دولت خارج 
اس��ت و باید مجموعه حکومت 
دس��ت به جراحی عمیق بزنند. 
هی��چ دولت��ی در ای��ن وقت و 
مج��ال نمی توان��د اصالحات را 

انجام دهد. 
اصالح��ات  اگ��ر  پازوکـی: 
ای��ران  اقتص��اد  در  اقتص��ادی 
صورت نگیرد در س��ال های آتی 
با مش��کالت و معضالت باالتری 
روبه رو می شویم پس باید نظام 

تصمیم گیری را اصالح کنیم. 
 شقاقی: من هم با اصالحات 
قطع��ی  تصمی��م  و  فرادولت��ی 
حکوم��ت ب��رای ورود ب��ه این 

مسئله موافق هستم. 

پیشنهادهای کارشناسان برای حل ابرچالش های اقتصاد

ساختاراقتصادایرانچگونهاصالحمیشود؟
اقتصادجهان

حسادت آمریکا از رشد اقتصادی چین
دهن کجی چین به جنگ تجاری

جرقه های جنگ تجاری که آغاز شد، همه کشورها 
ش��روع کردند ب��ه چرتکه انداختن حس��اب و کتاب 
اقتصادی ش��ان. احتماال چون هدف جنگ تجاری که 
آمریکا می خواهد به راه بیندازد، چین است، تنش ها 
باید گریبانگیر این کش��ور هم باشد. اما در این میان 
گروهی از کش��ورها هم محاسبه کردند که اگر چین 
نتوان��د صادراتش به آمریکا را ادامه دهد، آنها جایش 
را بگیرند و این گونه بازار صادراتی خود را گس��ترش 
دهن��د. گروهی دیگر هم نگران ش��دند که س��رریز 
تولی��دات چین که حاال بازار بزرگی مثل آمریکا را از 
دست داده وارد کشور آنها شود و تولید داخل شان را 
دگرگ��ون کند. اما گزارش ها از وضعیت اقتصاد چین 
در س��ه ماهه اول سال جاری حاکی از خبری متضاد 
اس��ت.  در همین زمینه، سی ان ان مانی در گزارشی 
از ش��روع پرقدرت اقتصاد چین در سال 20١8 خبر 
داده و گفته اس��ت دومین اقتصاد ب��زرگ جهان در 
س��ه ماهه اول سال 20١8 به میزان 6.8 درصد رشد 
کرده است.  بر اساس گزارش سی ان ان مانی، اقتصاد 
چی��ن به رغم تنش های تجاری با آمریکا، س��ه ماهه 
اول 20١8 را ب��ا ق��درت هرچه تمام ت��ر آغاز کرده و 
در س��ه ماهه نخست سال جاری میالدی رشدی 6.8 

درصدی را ثبت کرده است. 
ترس از جنگ تج��اری بین ایاالت متحده و چین از 
آغاز سال جدید افزایش یافته است، هر دو کشور اعالم 
کرده اند ک��ه قصد دارند تعرفه ه��ای واردات را افزایش 
دهند. اما به نظر می رس��د تهدیدها تاکنون تأثیری بر 
فعالیت های اقتصادی این کشور نگذاشته است. به طوری 
که نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماهه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل هم رشد داشته است.  دولت چین ماه 
گذش��ته اعالم کرد رش��د اقتصادی این کشور در پاییز 
گذشته 6.5 درصد بوده است. اما چنین رشد اقتصادی 
حتماً حسادت کش��ورهای توس��عه یافته مانند ایاالت 
متح��ده را برمی انگیزد. با این حال، این رش��د مقداری 
کمتر از رش��د 6.9 درصدی سال 20١7 چین گزارش 
شده است. البته مسائل اتفاق افتاده می تواند برای چین 
در س��ال بعد مشکل ساز ش��ود، به خصوص زیانی که از 
کاهش تجارت با ایاالت متحده خواهد دید، ش��رایط را 
برای اقتصاد چین سخت تر می کند.  سی ان بی سی هم 
در گزارش��ی دیگر به وضعیت اقتصادی چین پرداخته 
و گزارش داده اس��ت که اکثر س��هام های آسیا ریزش 
داشته اند، اما چین با رشد اقتصادی مواجه شده است. 

بزرگ ترین بلوک تجاری در قاره سیاه
آفریقایی ها متحد می شوند

  )AfCFTA( منطق��ه آزاد تجاری ق��اره آفریق��ا
توس��ط 44 کش��ور آفریقای��ی به امضا رس��ید. البته 
هن��وز ١0 عضو دیگر اتحادیه آفریق��ا این قرارداد را 
امضا نکرده اند. این بلوک 55 عضوی اتحادیه آفریقا، 
بزرگ ترین بلوک در جهان است. طبق این گزارش، با 
امضای این توافق نامه توسط رهبران آفریقا پیش بینی 
می ش��ود تجارت در بین آفریقایی ها افزایش یابد. اگر 
این توافق نامه موفقیت آمیز باش��د، از زمان تش��کیل 
س��ازمان تجارت جهانی در سال ١995، بزرگ ترین 
توافق نام��ه تجاری خواهد بود. س��ی ان ان گزارش��ی 
درباره توافق نامه جدید آفریقا منتش��ر کرده اس��ت؛ 
توافق نامه ای که قرار است تجارت در آفریقا را توسعه 
دهد. طبق گزارش ها آفریقا فقیرترین قاره مس��کونی 
دنیاس��ت و احتماال برای رش��د و توسعه باید توسط 

خود و به کمک کشورهای عضو توسعه پیدا کند. 
منطق��ه آزاد تجاری ق��اره آفریق��ا توانایی آوردن 
١.2 میلی��ارد نف��ر در ای��ن ب��ازار را دارد. با کاهش 
موان��ع تجارت، مانند از بی��ن بردن عوارض واردات و 
موانع غیر تعرفه ای، کش��ورهای آفریقایی امیدوارند تا 

کسب و کار درون قاره ای رونق پیدا کند. 
 AfCFTA می توان��د تج��ارت بین کش��ورهای 
آفریقای��ی را بهبود بخش��د که در س��ال 20١6 تنها 
١0درصد اعالم شده بوده است. البته گویا کشورهای 
قوی ت��ر خیل��ی تمایلی به پیوس��تن به ای��ن منطقه 
ندارند. نیجریه هنوز به این توافق نامه نپیوسته است. 
این کش��ور یکی از بزرگ تری��ن اقتصادهای آفریقا و 

پرجمعیت ترین کشور این قاره محسوب می شود. 
بوهاری، رئیس جمهور نیجریه در توییتر خود نوشت: 
ما با چی��زی که به تولیدکنندگان و کارفرمایان محلی 
آسیب می زند، موافقت نخواهیم کرد.  عالوه بر نیجریه، 
آفریق��ای جنوبی، یکی دیگ��ر از بزرگترین اقتصادهای 
آفریق��ا هم ای��ن توافق نام��ه را امضا نکرده اس��ت. اما 
رامافوسا، رئیس جمهور این کشور اعالم کرده است که 
پس از انجام پروسه های الزم قانونی با توافق نامه موافقت 
خواهد کرد.  کارشناسان معتقدند موانع بی شماری در 
قاره آفریقا وجود دارد و تنها را برای رس��یدن به توسعه 
واقعی در آینده، تقویت روابط تجاری و صنعتی اس��ت.  
ایده این توافق نامه تجاری در سراس��ر قاره آفریقا طی 
چند دهه کار انجام شده است. اما در چند سال گذشته، 
توسط رهبران آفریقای و ماجرای پان-آفریقایی سرعت 
گرفته است.  این روند از دهه 70 شروع شده است. اما 
سال 20١2 کشورهای آفریقایی تصمیم به روند تسریع 
آن گرفتند و حاال هم منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا را 
ایجاد کرده اند.  در سایه این توافق، 23 کشور عضو هم 
تعهد خود را به سفر هوایی تحت یک چارچوب قانونی 

مشترک امضا کردند. 

دریچه

نگاهی به زندگی یک بانوی ایرانی موفق استارت آپی
رئیس ایستگاه اف

اس��تارت آپ ها آینده جهان را خواهند س��اخت و در این 
رخداد ایرانی ها حتماً نقش و س��همی مهم خواهند داشت 
زیرا در حال حاضر تعدادی از جوانان ایرانی در ش��رکت های 
مه��م اس��تارت آپی جه��ان نقش آفرین هس��تند و حتی تا 
رده های باالی مدیریتی پیش رفته اند؛ افرادی همچون دارا 
خسروشاهی )از نسل سوم خانواده خسروشاهی، بنیان گذاران 
ش��رکت مینو در ایران( ک��ه حاال مدیری��ت اوبر مهم ترین 
تاکس��ی آنالین جهان را برعهده دارد و رکس��انا ورزا، بانوی 
ایرانی که مدتی است مدیر »ایستگاه اف« بزرگ ترین مرکز و 
پردیس استارت آپی جهان در فرانسه شده است، آن هم در 
دورانی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امیدوار است 
کش��ورش با جذب استارت آپ های خارجی از سراسر جهان 
بتواند تحولی مهم در اقتصاد و اش��تغال این کشور رقم بزند 
و حتی ویزای اقامتی هم ب��رای مهاجرانی که در این حوزه 
فعالیت می کنند، طراحی کرده است.  به گزارش اتاق تهران، 
رکسانا ورزا در سال ١985 در یک خانواده مهاجر ایرانی در 
شهر سان فرانسیسکو به دنیا آمد و هم اکنون 32 ساله است. 
او در س��ال 20١0 زمانی که 25 س��اله بود از سوی سایت 
معتبر بیزینس اینس��ایدر در جایگاه شش��م لیست 30 زن 
برتر کمتر از 30 سال جهان در حوزه تکنولو ژی قرار گرفت؛ 
کس��ی که در یکی از مصاحبه هایش وقتی نظرش را درباره 
تکنولوژی پرس��یدند، گفت»همه از تکنولوژی متنفرند، اما 
من عاشقانه دوستش دارم«. ورزا در خانواده ای تحصیلکرده 
متولد ش��د؛ پ��درش فارغ  التحصیل دانش��گاه اس��تنفورد و 
م��ادرش معلم زبان بود که پس از پیروزی انقالب به آمریکا 
مهاجرت کردند و رکسانا هم در این کشور به دنیا آمد. او در 
کالیفرنیا به مدرسه رفت و اتفاقا زبان فرانسه را هم در دوره 
دبیرستان آموخت و در س��ال 2006 مدرک زبان و ادبیات 
فرانس��ه را از دانشگاه UCLA دریافت کرد؛ سپس در سال 
2007 به آژانس سرمایه  گذاری بین المللی فرانسه پیوست و 
تصمیم به اقامت و ادامه تحصیل در فرانس��ه گرفت. او بین 
س��ال  های 2009 تا 20١١ مدارک کارشناسی ارشد خود را 
در رشته های تجارت بین  الملل و سیاست اقتصاد بین الملل 
دریافت کرد، رشته هایی تحصیلی که زمینه های آشنایی او با 
استارت آپ ها و عالقه مندی اش را به این نوع شرکت ها فراهم 
کرد، موضوعی که باعث ش��د در دوران دانش��جویی وبالگ 
techbeguette  را در حوزه اس��تارت آپ ها راه  اندازی کند 
و به ش��هرت برسد؛ اتفاقی که زمینه س��از این شد که بین 
س��ال های 20١0 تا 20١١ سردبیری یک وب  سایت معتبر 
در زمینه اس��تارت آپ ها را به عه��ده بگیرد.  او هم اکنون در 
کنار مدیریت ایس��تگاه اف، مس��ئول اجرای پروژه »١000 
اس��تارت آپ« اس��ت. این پروژه یک انکوباتور بس��یار بزرگ 
برای استارت آپ  هاست که به وسیله  خاویر نیل )سرمایه گذار 
بزرگ تکنولوژی در جهان و صد و س��ی و سومین ثروتمند 

جهان در رده بندی مجله فوربس( راه  اندازی شده است. 
رکسانا ورزا سال گذشته در سفری که به ایران داشت در 
یک برنامه استارت آپ ویکند برای راهنمایی دیگران شرکت 
ک��رد. او گفت: »ایران خیلی خیلی من را یاد فرانس��ه پنج 
سال پیش از نظر اس��تارت آپ ها می اندازد. در حال حاضر 
همه به ایران عالقه مند هستند. روزی که به دوستانم گفتم 
دارم به ایران سفر می کنم همه هیجان زده شدند و کنجکاو 
که بدانند در ایران چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت. من 
در ح��ال حاضر برای بزرگ ترین س��رمایه گذاری دنیا روی 
اس��تارت آپ ها کار می کنم. در تم��ام روزهایی که در ایران 
بوده ام سؤال های مشابهی از من پرسیده شده است، اینکه 
چطور اس��تارت آپم را راه اندازی کردم؟ چطور در روزنامه ها 
مطرح ش��دم؟ چط��ور یک پ��روژه بزرگ به اکوسیس��تم 

استارت آپ ها در فرانسه کمک می کند؟ و...«
او در ادامه س��خنرانی اش از حاضران پرس��ید، هر کسی 
فکر می کند که یک کارآفرین باید عاش��ق محصولش باشد 
دستانش را باال ببرد و در ادامه درحالی که تقریباً دست های 
همه برای لحظه ای باال رفت، گفت: »آدم هایی که تغییرات 
بزرگ ایجاد می کنند، کس��انی هس��تند که یک مش��کل 
را می بینند و دوس��ت دارند آن مش��کل را حل کنند. پس 
مطمئن شوید که عاشق مش��کلی هستید که می خواهید 
حل کنید. هیچ فرمولی برای موفق ش��دن وجود ندارد ولی 
نکته مهم بیزینس این است که باید پول دربیاورید و روی 
جامعه تأثیرگذار باش��ید. البته معموالً تنها پول درآوردن و 
معروف ش��دن کافی نیس��ت اما این هم باز به هدف ش��ما 
بس��تگی دارد.«  ورزا همچنی��ن در این برنام��ه همه را به 
ن��وآوری و توجه به فرصت و اکوسیس��تم ایران دعوت کرد 
و گفت:  »دوس��تان لطفا بیایید دیگر دره سیلیکون را کپی 
نکنیم، فرانس��ه، انگلس��تان و... در سال های گذشته تالش 
کردند کپی کنند ولی به نقطه ای نرس��یدند، دره سیلیکون 
به همان جا تعلق دارد پس آن را رها کنیم و به اکوسیستم 
خودمان توجه داشته باشیم. یکی از چیزهایی که من درباره 
ایران متوجه ش��دم این است که مهندسان زیادی در ایران 
زندگی می کنند ولی س��رمایه گذاران کمی در ایران وجود 
دارند و از طرفی هم کش��ور م��ا بازارهای خوبی دارد؛ همه 
اینه��ا موقعیت های بزرگی ب��رای حضور س��رمایه گذاران 
فراهم می کند؛ ش��ما به عنوان فعاالن اس��تارت آپی باید از 
این اهرم ها اس��تفاده کنید. پیشنهاد من این است که مهم 
نیست ایده شما از کجا می آید، ولی باید کاماًل از درون شما 
باش��د و به آن باور داشته باشید.« او همچنین معتقد است 
راه اندازی ایستگاه اف خیلی زود به نتیجه خواهد رسید. او 
می  گوید فرانس��ه که روزی در جایگاه س��وم رشد و توسعه 
استارت آپ ها قرار داشت می تواند انگلستان و حتی آمریکا 
را بگیرد؛ »حضور ترامپ در کاخ سفید، افزایش قیمت ها و 
هزینه ها در منطقه س��یلیکون ولی و همچنین برگزیت در 
انگلستان باعث شده است که بسیاری از شرکت های فناوری 
و استارت آپی به دنبال انتقال پایگاه خود به فرانسه باشند، 

اتفاقی که می تواند اکوسیستم این کشور را تغییر دهد«.
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فرصـت امـروز: گمانه زنی ه��ا درباره 
فیلترینگ تلگرام باال گرفته اس��ت. از یک 
سو، مس��ئوالن هر بار از زمان سنجی برای 
فیلترینگ تلگرام خبر می دهند و از سوی 
دیگ��ر، موس��س تلگرام چن��دی پیش در 
توییتی از غیرقابل فیلتر بودن این پیام رسان 

در آینده ای نزدیک خبر داده است. 
اما همه چیز از صحبت ه��ای عالءالدین 
بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در 
ابتدای امس��ال شروع شد که گفت ممکن 
است تعداد مشترکین س��روش 3میلیون 
باش��د و تع��داد مش��ترکین تلگ��رام 40 
میلیون نفر، اما این تعداد سرریز می شوند 
و وقتی تلگ��رام از مدار خارج ش��د، مردم 
به یک س��امانه ملی روی می آورند. او این 
را ه��م گفت که در رابطه ب��ا نگرانی هایی 
که رس��انه های بیگانه بیش��تر به آن دامن 
می زنند که سامانه های داخلی ایمن نیست 
یا مسائلی از این دست، به لحاظ بسترسازی 
فنی و سالم بودن محیط آن، کار گسترده ای 

دارد صورت می گیرد. 
همچنی��ن سیدابولحس��ن فیروزآبادی، 
دبیر شورای عالی فضای مجازی در آخرین 
اظه��ار نظر خود با بیان اینکه ش��هروندان 
حق دارند از هر پیام رسانی استفاده کنند، 
به ش��رط اینکه تابع قوانین کش��ور باشد، 
گف��ت: فعال تصمیمی در رابطه با انس��داد 
تلگرام اتخاذ نشده، اما هر آن ممکن است 
شرایطی برای انس��داد تلگرام پیش بیاید. 
در عین حال، ابوالفضل ابوترابی در توضیح 
جلسه روز سه شنبه فراکسیون نمایندگان 
والیی با دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی 
از فیلترین��گ تلگرام در اوایل اردیبهش��ت 
خبر داد و گفت: اگر اینستاگرام و واتس اپ 
نیز قوانین کش��ور را نپذیرند به مرور بسته 

خواهند شد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ب��ا افزایش 
حساسیت ها نس��بت به فعالیت تلگرام در 
ایران و همچنین فیلترشدن آن در روسیه، 
پ��اول دوروف، موس��س تلگرام با انتش��ار 
توییتی به این مس��ئله واکنش نشان داد و 
از غیرقابل فیلتر شدن تلگرام با استفاده از 
فناوری بالک چین خبر داد؛ نوعی فناوری  
که به گفته موس��س تلگرام باعث می شود 
این پیام رسان همیشه از دسترس فیلترینگ 
دور بماند؛ موضوعی که البته پاول دوروف 
در اواخ��ر دی ماه وع��ده آن را داده بود، اما 
عملی نش��د. اما او حاال در توییت تازه اش 

ضمن اشاره به فیلتر شدن پیام رسان تلگرام 
در روسیه، مجددا این ادعا را تکرار کرد و از 
مشترکان تلگرام خواست تا در صورت وقوع 
مشکالتی در دسترس��ی به این شبکه آن 
را حذف نکنند و از گوگل پلی یا اپ اس��تور 

نمونه آپدیت شده آن را دانلود کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، نکته ای ک��ه حاال با 
گذش��ت چن��د روز از ای��ن تویی��ت، وزیر 
ارتباطات واکنش خاصی به آن نشان نداده 
و تنها گفته اس��ت که بنا ب��ر گزارش های 
واصله تغییری در س��اختار نرم افزار تلگرام 
در مدت اخیر دیده نشده است. محمدجواد 
آذری  جهرم��ی همچنی��ن از ارائه گزارش 
وزارت ارتباط��ات درخص��وص رفع فیلتر 

توییتر به مرکز ملی اطالعات خبر داد. 
تلگرام اوایل اردیبهشت بسته می شود؟ 

اما ابوالفضل ابوترابی در توضیح جلس��ه 
روز سه شنبه فراکسیون نمایندگان والیی 
با حضور دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی، 
با بیان اینکه تلگرام از اوایل اردیبهشت ماه 
بس��ته می ش��ود، گفت: اگر پیام رسان های 
خارج��ی همچون اینس��تاگرام و واتس اپ 
نی��ز قوانین کش��ورمان را نپذیرند به مرور 
بس��ته خواهند شد؛ کما اینکه حدود چهار 
پیام رس��ان خارجی با پذیرش قوانین ایران 

اعالم آمادگی کرده اند. 
این عضو هیأت رئیسه فراکسیون والیی 
ادامه داد: در دنیا، فضای مجازی براس��اس 
قوانین کش��ورها اداره می شود و حتما باید 
مجوز بگیرند. بسیاری از کشورها همچون 
کره جنوب��ی، مال��زی، روس��یه، انگلیس و 
فرانس��ه با فضای مج��ازی مخرب برخورد 

کرده اند. 
او با اش��اره به احضار مدیر فیس بوک به 
کنگره آمریکا گفت: دنی��ا اجازه نمی دهد 
ک��ه فضای مجازی یله و رها باش��د. ما نیز 
طب��ق تجربه دنی��ا بر این موض��وع تأکید 
داریم که باید فضای مجازی در کشورمان 
حساب ش��ده ب��ا مج��وز و تح��ت قوانین 

جمهوری اسالمی باشد. 
ابوتراب��ی تأکید کرد: بر این اس��اس اگر 
پیام رس��ان های داخل��ی و خارجی حاضر 
ب��ه رعایت قوانین ایران باش��ند، می توانند 
فعالیت داش��ته باش��ند بر همین اس��اس 
حدود چهار پیام رسان خارجی برای فعالیت 
منطبق با قوانین کش��ورمان اعالم آمادگی 

کرده اند. 
وی یادآور ش��د: بارها به تلگرام پیشنهاد 
دادی��م که فعالیتش را ذی��ل قوانین ایران 

ادام��ه ده��د ولی تلگ��رام ای��ن موضوع را 
نپذیرفت. اگر در ادام��ه راه، تلگرام یا بقیه 
پیام رسان های خارجی حاضر به پایبندی به 
قوانین ما باش��ند، می توانند فعالیت شان را 
ادامه دهند. بر این اس��اس طبق شنیده ها 
در آینده نزدیک و احتماال اوایل اردیبهشت 
تمامی پیام رس��ان های خارجی و در وهله 
اول تلگ��رام در صورت عدم پذیرش قوانین 

کشورمان بسته می شوند. 
این عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی 
مجل��س با تأکید بر اینک��ه بنایی بر فیلتر 
وجود ن��دارد، اظهار ک��رد: ما نمی خواهیم 
پیام رس��انی را فیلتر کنیم بلکه شرط مان 
رعایت قوانین کش��ورمان است. به همین 
دلی��ل برنامه زمان بن��دی وج��ود دارد تا 
بعد از تلگرام س��ایر پیام رس��ان ها همچون 
اینس��تاگرام و وات��س اپ در ص��ورت عدم 
پایبندی به قوانین ایران به مرور زمان بسته 

شوند. 
ابوترابی در عین حال با اشاره به افزایش 
ظرفیت پیام رس��ان های داخل��ی گفت: از 
دی م��اه تاکن��ون ظرفیت پیام رس��ان های 
داخل��ی ١0 برابر افزایش پی��دا کرده. پنج 
پیام رس��ان داخل��ی یعنی گپ، بل��ه، ایتا، 

سروش و ویس��پی از جمله پیام رسان های 
داخلی هس��تند که با بیش��ترین ظرفیت 
در اختی��ار مردم ب��وده و می توانند تا مرز 
85 میلیون نفر را پوش��ش دهند. قطعا در 
آینده نه چندان دور کیفیت آنها با کیفیت 

پیام رسان های خارجی همسان می شود. 
ب��ه گفته وی این پیام رس��ان ها زیر نظر 
بانک مرکزی، صداوسیما و بخش خصوصی 

است. 
ابوترابی درباره فعالیت نسخه های تلگرام 
داخلی گف��ت: موبوگ��رام و تلگرام طالیی 
که تحت لیسانس تلگرام فعالیت می کنند 
فعال در فاز بسته ش��دن ق��رار ندارند چون 
آنها داخلی تر بوده و بکاپ داخلی دارند. به 
همین دلیل تصمیمی برای بسته شدن آنها 

وجود ندارد. 
این عضو فراکس��یون نمایندگان والیی 
مجل��س در پایان گفت: توصیه ما به مردم 
آن اس��ت که از همی��ن االن پیام رس��ان 
داخل��ی مورد نظرش��ان را انتخاب و نصب 
کنن��د و اعضای کانال های تلگرامی ش��ان 
را ب��رای حضور در پیام رس��ان های داخلی 
تشویق کنند. چون برنامه ریزی برای کوچ 
از پیام رسان خارجی به داخلی وجود دارد. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از فیلترینگ تلگرام در اوایل اردیبهشت خبر داد

سایهفیلترینگبرسرتلگرام
یادداشت

مدیریت ها چگونه بهینه می شود؟ 

عده ای تص��ور می کنند اقتصاد ب��دون نفت یعنی 
اینک��ه نف��ت را از اقتص��اد باید کنار گذاش��ت. حال 
آنک��ه ب��رای اقتصادی با مش��خصات اقتص��اد ایران 
باید از پتانس��یل نفت برای ایج��اد ارزش افزوده، در 
بخش ه��ای دیگر س��رمایه گذاری و راه انداختن بقیه 
بخش ها استفاده کرد. بهترین راه این است که جای 
صادرکردن نف��ت خام و بعد واردک��ردن محصوالت 
آن ب��ه کش��ور، همانگونه که در بخش پتروش��یمی 
و صنایع مربوطه اقدام ش��ده اس��ت، نفت خام را در 
صنایع باالدس��تی و پایین دس��تی به کار گرفت و با 
ایجاد ارزش افزوده برای کشور، هم وابستگی به نفت 
را کاه��ش داد و هم آن را پایه ای برای رش��د س��ایر 
بخش ها قرار داد. یعنی به جای صدور نفت خام باید 
س��رمایه گذاری و ایجاد ارزش اف��زوده کرده و تا حد 

امکان کاالهای نهایی را صادر کرد. 
س��وال این اس��ت که چگونه این سیاس��ت ها تغییر 
می کند؟ یک راه آن س��هیم کردن کارگران در س��هام 
شرکت هاس��ت. یکی از آثار مثبت این راه حل این است 
که این احس��اس در کارگر به وجود می آید که این مال 
متعلق به او هم هس��ت تا او هم به بهترین نحو ممکن 
با آن برخورد کند.  مس��ئله بعدی نوع مدیریت ماست. 
نوع مدیریتی که در حال حاضر اعمال می ش��ود همین 
نتیجه را خواهد داشت. ما از پتانسیل ها و امکانات خود 
اس��تفاده بهینه نمی کنیم، مثال در ترکیه ١45میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی و در ایران 40میلیارد دالر 
می شود. این تفاوت به نوع مدیریت ما برمی گردد، وقتی 
نوع مدیریت و سیاس��ت گذاری ما به گونه ای است که 
س��رمایه افرادی که می خواهند به ایران بیایند امنیت 
ندارد و سیاس��تگذاری های مان برای او نوس��ان ایجاد 

می کند. 
از سویی فضای کسب وکار در کشور ما در بین ١80 
کش����ور دنی��ا در رده ١40-١30 قرار دارد. طبیعی 
اس��ت که س��رمایه گذاران به ایران نمی آیند. مرحوم 
دکتر فرهنگ، رئیس اسبق انجمن اقتصاددانان ایران 
همیشه می گفتند که»سرمایه گذار مانند کبوتر است، 
هر کجا دانه ببیند می نش��یند و با کوچک ترین صدا 
ب��ه پرواز درمی آی��د.« واقعا هم همین اس��ت. اگر ما 
بخواهیم از امکانات کش��ور به درستی استفاده کنیم 

باید ابتدا کلیه امور را سامان بدهیم. 

بازار

افزایش 10درصدی قیمت ها
بازار موبایل در شوک نوسانات ارزی

مش��اهدات از بازار گوش��ی های تلفن همراه نش��ان 
می دهد فروش��ندگان به بهانه افزای��ش قیمت دالر در 
هفته های گذش��ته، قیمت برندهای مختلف گوش��ی 
تلف��ن همراه را ١0 تا ١5درصد افزایش داده اند، این در 
حالی است که با توجه به تأمین دالر 4200تومانی برای 

واردکنندگان، هیچ کس حق افزایش قیمت را ندارد. 
به گزارش ایس��نا، جدا از طرح رجیس��تری که البته 
هنوز به صورت کامل اجرایی نش��ده است، مسئله مهم 
دیگ��ری که بازار موبایل را دس��تخوش تغییراتی کرده 

است، مربوط به نوسانات ارز و قیمت دالر می شود. 
معموال بعد از نوس��انات ارزی بازارهای وارداتی خیلی 
س��ریع تأثیر می پذیرند و این تأثی��ر را در قالب افزایش 
قیمت نشان می دهند؛ هرچند کاالهای موجود در بازار 
برای پیش از افزایش قیمت دالر اس��ت و اجناس جدید 
هنوز ثبت س��فارش نش��ده اند، اما با ای��ن حال اجناس 
موجود در بازار به ویژه اجناس وارداتی با افزایش قیمت 
روبه رو می ش��وند.  قیمت دالر در ح��دود ١0 روز پیش 
با جهش بی س��ابقه ای روبه رو شد و از مرز 6000 تومان 
عبور کرد که با تصمیم دول��ت، نرخ آن 4200 تومان و 
تک رقمی اعالم ش��د، اما همان افزایش قیمت مقطعی 
کافی بود تا عده ای س��ودجو افزایش قیمت ها را در بازار 
اعمال کنند و به بهانه دالر اجناس وارداتی یا غیروارداتی 
را گران تر بفروش��ند.  این در حالی اس��ت که مسئوالن 
مربوطه اظهار کرده اند که هرگونه افزایش قیمت به بهانه 
باال رفتن قیمت ارز پذیرفتنی و قابل توجیه نیس��ت، اما 
مشاهدات قیمت ها در بازار گوشی های تلفن همراه نشان 
می دهد که بعضی از برندها از جمله سامسونگ، ال جی و 
هوآوی با افزایش قیمت ١0 تا ١5درصدی همراه شده اند.  
گوش��ی های موبایل سامس��ونگ نیز از حدود 500هزار 
توم��ان در بازار موجود هس��تند و تا بی��ش از 4میلیون 
تومان هم مدل هایی دارند که به فروش می رس��د. مدلی 
از گوشی سامسونگ که یک میلیون تومان قیمت داشت 
به حدود یک میلیون و 400 هزار تومان رس��یده است.  
گوشی موبایل ال جی از دیگر برندهای شناخته شده در 
بازار اس��ت که از حدود 600 هزار تومان در بازار قیمت 
دارد و ت��ا حدود 2 میلیون و 700 هزار تومان مدل هایی 
ب��رای فروش دارد.  گوش��ی هوآوی نی��ز رنج قیمتی از 
700 ه��زار توم��ان تا 2 میلیون و 500 ه��زار تومان در 
بازار دارد. این برند هم با تغییر قیمت همراه ش��ده است 
و به طور نمونه مدلی از آن که یک میلیون تومان قیمت 
داش��ته به یک میلیون و 300 هزار تومان رسیده است.  
گوشی اچ تی سی نیز رنج قیمتی از 600 هزار تومان تا 
بیش از 2میلیون تومان در بازار موبایل دارد که با درصد 
کمتری افزایش قیمت پیدا کرده اس��ت.  در حال حاضر 
گوشی اپل که یکی از برندهای پرطرفدار در بازار موبایل 
است، رنج قیمتی از یک میلیون و 500 هزار تا بیش از 6 
میلیون تومان دارد و بررسی ها نشان می دهد که این برند 

افزایش قیمت چندانی پیدا نکرده است. 
در این میان در زمینه رجیس��تری و تأثیر آن در بازار 
باید یادآور شد که زمستان گذشته سرانجام پس از کش 
و قوس های فراوان طرح رجیس��تری یا همان س��امانه 
شناس��ه دار کردن گوش��ی های تلفن هم��راه در برنامه 
مشترک از سوی وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شد؛ 
طرحی که دس��ت کم از شروع آن تا اجرا دو سال زمان 
ب��رد. در واقع این طرح قرار بود زودتر از اینها به مرحله 
اجرا برسد اما آماده نشدن بسترها و الزامات فنی آن سبب 
ش��د که اجرای آن به تأخیر بیفتد.  براساس آنچه ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اعالم کرده اس��ت گوشی های 
تلفن همراه از جمله کاالهایی است که بیشترین حجم 
قاچاق را به خود اختصاص داده است و آمارها حاکی از 
آن است که بیش از 90درصد گوشی های موبایل در بازار 
قاچاق هستند. در مقطعی که رجیستری اجرا شد برخی 
نشانه ها حاکی از آن بود که برخی از گوشی های موبایل 
بین ١0 تا 20درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند، اما این 

موضوع مورد تأیید مسئوالن قرار نگرفت. 

ابراهیم بهادرانی
مشاور عالی رئیس اتاق تهران
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فرصت امروز: درحالی انتقادها به عملکرد 
ارزی بان��ک مرک��زی ب��اال گرفته اس��ت که 
چندی پی��ش 63 نماینده مجلس در تذکری 
به رئیس جمهور خواستار برکناری رئیس کل 
بان��ک مرک��زی ش��دند و همچنی��ن رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس روز یکشنبه در 
نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره 
به پایان دوره پنج س��اله ریاست ولی اهلل سیف 
بر بانک مرکزی، خواس��تار تغییر و جابه جایی 
او ش��د و گفت که اگر ف��ردی توان اداره بانک 
مرکزی را ندارد، بهتر است کنار برود؛ نکته ای 
که حاال س��یف در واکنش به گفته محمدرضا 
پورابراهیمی عنوان کرده که از آن اس��تقبال 

می کند. 
این درحالی اس��ت که یک هفته از جلس��ه 
اضط��راری س��تاد اقتصادی دول��ت با حضور 
رئیس جمهور و اجرای سیاست ارز تک نرخی 
می گ��ذرد و بان��ک مرکزی نی��ز تاکنون ١١ 
اطالعیه درباره سیاست های جدید ارزی صادر 
کرده است. در این میان، تحلیل های متفاوتی 
از آنچه در بازار ارز در طول روزها و هفته های 
اخیر گذشت، صورت گرفته و برخی معتقدند 
که سیاس��ت های جدید ارزی دولت مستقیما 
در سطوح باال اتخاذ شده و سیاستگذار پولی به 
دلیل نتیجه نگرفتن از نسخه های پیشین برای 
ساماندهی بازار ارز، مجبور شده کار تخصصی 
خود را به نهادهای سیاسی، امنیتی و انتظامی 
بس��پارد تا بازار از این طریق ساماندهی شود. 
چنانچه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با 
اش��اره به توضیحات مقامات بانک مرکزی در 
جلسه روز دوشنبه این کمیسیون گفته است 
ک��ه »آنان اطالع دقیق��ی از برنامه های دولت 
ب��رای مدیریت بازار ارز ندارند و تصمیم اصلی 
در این زمینه در نهاد ریاست جمهوری گرفته 

می شود.«
ح��اال رئیس کل بانک مرک��زی درخصوص 
اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس جمهور گفته 
است که شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی 

استقبال می کنم. 
ولی اهلل س��یف در گفت وگو با مه��ر، درباره 
اقتص��ادی  کمیس��یون  رئی��س  اظهارنظ��ر 
مجلس ش��ورای اس��المی مبنی بر تغییر وی 
توس��ط دولت، گفت: شخصا از پیشنهاد آقای 
پورابراهیمی استقبال می کنم و از اینکه جناب 
آق��ای رئیس جمهور، فرد شایس��ته ای را برای 
اداره بانک مرک��زی انتخاب و منصوب کنند، 

اس��تقبال می کنم؛ البته این ح��ق طبیعی و 
اختیار قانونی ایش��ان اس��ت، اما از وی سوال 
می کنم ش��ما که اقتصاد خوانده و کارشناس 
اقتصادی هس��تید، آیا معنا و مفهوم استقالل 
بان��ک مرک��زی ب��ا این گون��ه اظهارنظر ها و 

درخواست ها سازگار است؟ 
پست ترین نوع سرمایه گذاری برای رشد 

اقتصادی
اما ج��دا از عملک��رد ارزی بان��ک مرکزی، 
نکت��ه ای که بس��یاری از اقتصاددان��ان درباره 
آن اتف��اق نظ��ر دارن��د، خ��أل یک سیاس��ت 
روش��ن اقتصادی از س��وی دولت اس��ت که 
در رأس ای��ن سیاس��ت اقتصادی، سیاس��ت 
ارزی ایس��تاده است.  در همین زمینه، حیدر 
مستخدمین حس��ینی  معتقد است که دولت 
متاسفانه در حوزه اقتصادی به صورت جزیره ای 
عمل می کند و یک برنام��ه مدونی که بتواند 
تضمین کننده اشتغال و افزایش تولید ناخالص 

داخلی باشد، وجود ندارد. 
او در گفت وگ��و با ایلنا، با اش��اره به التهاب 
اخیر ب��ازار ارز و با بیان اینکه بخش عمده ای 
از دالره��ا نزد مردم اس��ت، گف��ت: هم اکنون 
بخ��ش عمده ای از دالرها نزد مردم اس��ت که 
هیچ کدام در چرخه اقتصادی نیس��ت و علت 
آن، این است که دولت یک برنامه منسجم در 
حوزه اقتصادی ندارد. این منابع به سمت خرید 

س��که و طال رفته است که یکی از پست ترین 
نوع س��رمایه گذاری برای رفاه جامعه و رش��د 

اقتصادی کشور است. 
مستخدمین حس��ینی  ادامه داد: اگر سابقه 
چند س��ال اخیر را نگاه کنی��م، می بینیم که 
هر س��ال از میزان س��رمایه گذاری ها کاس��ته 
ش��ده و یک��ی از دالی��ل اصلی ای��ن کاهش 
سرمایه گذاری ها نداشتن یک سیاست روشن 
اقتصادی اس��ت ک��ه در رأس این سیاس��ت 
اقتصادی سیاست ارزی را می توان عنوان کرد. 
ای��ن اقتص��اددان اف��زود: اگ��ر وضعیت ارز 
از یک سیاس��ت باثب��ات برخوردار نباش��د و 
تصمیم گیرندگان اقتصادی به یک باور جمعی 
برس��ند که نرخ ارز یک نرخ دستکاری ش��ده 
اس��ت آن زمان تصمیم خود را می گیرند که 
نرخ ارز دستخوش دستکاری نهاد دولت است 
و آن زمان برای اعمال سرمایه گذاری ش��ان در 

کشور تردید به خرج می دهند. 
وی گفت: دول��ت روحانی از روزی که روی 
کار آمد نوید و مژده یکسان س��ازی نرخ ارز را 
داد و بانک مرکزی هم مرتب اعالم می کرد که 
تا سه یا شش ماه آینده و یا حتی تا یک سال 
آینده این اتفاق می افت��د، اما این ماجرا ادامه 
پیدا کرد و هنوز هم با وجود اعالم معاون اول 
رئیس جمهور ارز تک نرخی نش��ده است و بازار 

مقاومت می کند. 

هرج و مرج ارزی دور از انتظار نبود
به گفت��ه مستخدمین حس��ینی، زمانی  که 
حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری متغیرهای 
اقتصادی و سرمایه گذاری چنین تصویر روشنی 
را ب��ه جامعه نمی دهد این انتظار می رود که با 
ی��ک هرج و مرج ارزی مواجه ش��ویم، این اثر 
می توانست برای حوزه های دیگر نیز تأثیرگذار 
باشد.  او ادامه داد: تیم اقتصادی دولت یازدهم 
در ابتدا به اش��تباه وضعی��ت را خروج از رکود 
قلمداد می کرد این در حالی است که در سطح 
اجتماعی و جامعه به گونه دیگری این موضوع 
مطرح شد. ما هنوز به وضعیت سال 90 دست 
پیدا نکرده ایم و این موضوع را نمی توان عنوان 
کرد که ما به خروج از رکود دست یافته ایم، زیرا 
رکود همچنان وجود دارد و یکی  از معضالتی 
است که باید برای آن فکری اساسی کرد.  وی 
با اش��اره به بحث نوسانات عجیب نرخ ارز نیز 
اف��زود: افزایش بهای دالر نیز به این امر دامن 
زده؛ به گونه ای که امروز س��رمایه گذاری ها و 
پس اندازهای جامعه به سمت و سوی خریدن 
ارز خارجی یا حتی طال و سکه به عنوان یک 

پس انداز حرکت می کند. 
 این اقتصاددان با بیان اینکه سیاس��ت های 
کنونی، دارایی ها را حبس کرده اس��ت، گفت: 
سیاست های کنونی به سوی سرمایه گذاری و 
رفاه جامعه حرک��ت نمی کند و وجوه و منابع 

جامعه برای ایجاد اشتغال و رشد تولید و بحث 
افزایش صادرات غیرنفتی سوق پیدا نمی کند 
و به س��مت دارایی های��ی حرکت می کند که 
هیچ گونه بازدهی نداشته و تنها حبس شده اند. 
وی با اش��اره به خروج سرمایه در سال 96 
اف��زود: اخیرا صندوق بین المللی پول این نرخ 
را ح��دود 27میلیارد دالر اعالم کرده و رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را 

به گونه دیگری عنوان کرده است. 
نرخ ارز همیشه باید از چارچوب علم 

اقتصاد تبعیت  کند
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه نرخ ارز همیشه 
باید از چارچوب علم اقتصاد تبعیت  کند، افزود: 
دولت ساز و کار علم اقتصاد ما را در کجا می تواند 
ببیند؟ آیا در چارچوب یک کش��ور توسعه یافته 
می بیند یا در چارچوب یک کشور توسعه نیافته؟ 
دولت کدام مکانیزم درس��ت را برای پیش��برد 
کانون های  اقتصادی کشور در نظر دارد؟ در علم 
اقتصاد گفته می شود سیاست های بانک مرکزی 
باید از چارچ��وب علم اقتصاد تبعیت کند.  وی 
تصریح کرد: امروز ش��اهد آنیم که سیاست های 
بانک مرکزی که یکی از آن سیاست ها سیاست 
ارزی اس��ت برهم زننده ثبات اقتصادی و تعادلی 
اس��ت که در اقتصاد وج��ود دارد و به جای آنکه 
نقش آرام کنن��ده و تعدیل کننده  به ارز را بدهد 
عکس آن عمل می کند.  مستخدمین حس��ینی 
گفت: سیاس��ت های پولی  از تعیین نرخ س��ود 
بانکی تا انتشار گواهی  سپرده، برای سال 97 به 
س��مت زیاندهی بیشتر بوده و بار سنگینی را به 

همراه داشته است. 
نرخ سود بانکی 1۵درصدی را مردم 

پذیرفته اند
وی ادامه داد: نرخ س��ود بانکی ١5درصدی 
را مردم پذیرفته اند، اما با انتشار گواهی  سپرده 
ح��دود 480هزار میلیارد تومان جابه جایی  در 
میزان سپرده ها رقم خورد که هزینه باالیی را 
ب��رای همه بانک ها به همراه داش��ت، در حال 
حاضر سیاست بسیار غلطی پیش گرفته شده 
ک��ه اقتصاد را به بحران نزدیک کرده اس��ت و 
این مس��ئولیت را به بانک مرکزی می دهد که 
برهم زننده تعادل به جای تعادل بخشی باشد. 

ای��ن اقتصاددان در پایان گفت: تا زمانی  که 
دول��ت نگاهش  را تغییر نداده تیم اقتصادی با 
این ترکیب نمی تواند ادامه دهد. بانک مرکزی 
و وزارت اقتص��اد و مش��اوران اقتصادی دولت 
فاقد این بینش  هستند تا مشکالت اقتصادی 

را حل کنند. 

عملکرد ارزی بانک مرکزی در بوته نقد یک اقتصاددان

تبعاتاقتصادجزیرهای
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بانک مرکزی اعالم کرد
فعالیت موسسه خاتم االنبیاء قائمشهر 

در سراسر کشور غیرقانونی است
بان��ک مرکزی اعالم کرد موسس��ه قرض الحس��نه 
خاتم االنبی��اء قائمش��هر هیچ گونه مج��وزی از بانک 
مرک��زی ن��دارد و فعالی��ت آن در سراس��ر کش��ور 

غیرقانونی است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو 
اطالعیه های سال گذشته درباره اعالم فعالیت 
غیرقانونی موسس��ه قرض الحسنه خاتم االنبیاء 
قائمش��هر، براس��اس اطالعات واصله متأسفانه 
ای��ن موسس��ه کم��اکان ب��ا عن��وان صندوق 
قرض الحس��نه خاتم االنبیاء قائمشهر به فعالیت 

ادامه می دهد. 
بدین  وس��یله ضم��ن تأکی��د مج��دد ب��ر فعالیت 
غیرقانونی تمامی واحدها و شعب منتسب به موسسه 
)صن��دوق( قرض الحس��نه خاتم االنبیاء قائمش��هر به 
شماره ثبت56 در سراسر کشور، به اطالع هموطنان 
گرامی می رس��اند این موسس��ه )صندوق( به صورت 
غیرقانون��ی اق��دام به ص��دور و انتش��ار برگه گواهی 
س��پرده س��رمایه گذاری، برگ��ه گواه��ی بازپرداخت 
وجوه و ضمانتنامه بانکی همراه با درج عبارت جعلی 
»تح��ت نظ��ارت بانک مرکزی« کرده اس��ت که این 
اوراق فاق��د هرگونه اعتبار و وجاه��ت قانونی بوده و 

مغایر با قوانین و مقررات است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

5.١65یورو اروپا

7.800پوند انگلیس

١.490درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

739.١00مثقال طال

١70.600هر گرم طالی ١8 عیار

١.784.000سکه بهار آزادی

١.856.000سکه طرح جدید

9١١.000نیم سکه

580.000ربع سکه

357.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنـامه

چهارشنبه
29 فروردین 1397

شماره 1043
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معامله گران بورس تهران روز سه شنبه 
س��هم   از  حقوقی ه��ا  حمای��ت  ش��اهد 
ش��رکت های پیش��رو بودند، ام��ا اصالح 
قیمت های ب��ازار منجر به جذابیت تقاضا 
به ویژه در گروه پاالیشی ها، فلزات اساسی 

و معدنی ها شد. 
به گ��زارش فارس، ش��اخص کل قیمت 
و بازده نق��دی بورس اوراق به��ادار تهران 
)تدپیکس( در پایان معامالت روز گذشته 
ب��ا افزایش ١6 واح��دی روی رقم 95 هزار 
و 522 واحد ایس��تاد. شاخص کل هم  وزن 
ام��ا با افزایش 26 واح��دی عدد ١6 هزار و 
69١ واحد را به نمایش گذاش��ت. شاخص 
سهام آزاد شناور نیز با افزایش 9١ واحدی 
به رقم ١0١ هزار و 526 واحد دست یافت. 
ش��اخص بازار اول ام��ا در حالی با افزایش 
١44 واح��دی ب��ه رق��م 67 ه��زار و 563 
واحد دس��ت یافت که شاخص بازار دوم با 
کاهش 656 واحدی عدد 204 هزار و 934 
واحد را به نمایش گذاش��ت. روز سه شنبه 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
نیز با افزایش دو واحدی روی رقم یک هزار 

و 56 واحد ایستاد. 
بر اس��اس این گزارش، معامالت سهام 

در نم��اد معامالتی گل گه��ر با 39 واحد، 
پتروش��یمی پردیس با 30 واحد و فوالد 
مبارکه با 28 واحد افزایش بیشترین تأثیر 
مثبت را بر برآورد ش��اخص کل بورس به 
نام خود ثبت کردند. در مقابل، معامالت 
س��هام در نم��اد معامالتی ش��رکت های 
صنایع پتروشیمی جم با 66 واحد، همراه 
اول ب��ا 34 واح��د و صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس با ١2 واحد کاهش بیشترین 
تأثیر منفی را در محاس��به این نماگر به 

دوش کشیدند. 
ارزش کل معام��الت ب��ورس ته��ران 
در حالی بی��ش از ١37 میلی��ارد تومان 
نمایش داده ش��د که ناش��ی از دست به 
دست ش��دن بیش از 523 میلیون سهم 
و اوراق مالی قابل معامله طی 38 هزار و 

١59 نوبت داد و ستد بود. 
طی ای��ن معام��الت، نم��اد معامالتی 
ش��رکت های صنایع الس��تیکی س��هند، 
س��رمایه گذاری مل��ی ای��ران، مدیری��ت 
صنعت ش��وینده توس��عه صنایع بهشهر، 
واس��پاری ملت، پلی اکرین ایران، هنکل 
پ��اک وش، موتورس��ازان تراکتورس��ازی 
ایران و صنعتی بهشهر از سوی ناظر بازار 

س��هام متوقف و در مقابل نماد معامالتی 
فن��اوران،  پتروش��یمی  ش��رکت های 
موتورسازی  بیمه،  سرمایه گذاری صنعت 
تراکتورس��ازی ای��ران، لیزین��گ رازی و 

ایتالران بازگشایی شدند. 
ته��ران  ب��ورس  اطالعی��ه  همچنی��ن 
واح��د  ه��زار  پذیره نویس��ی 25  ب��رای 
س��رمایه گذاری صندوق س��رمایه گذاری 
روز  از  آش��نا  نوت��ک  ای��ده  جس��ورانه 
چهارش��نبه به مدت شش روز کاری و به 
قیمت هر واحد س��رمایه گذاری معادل با 

١2 هزار تومان منتشر شد. 
در بازار2 ب��ورس تهران که به معامالت 
درون گروهی سهامداران عمده اختصاص 
دارد، کمتر از ١00 میلیون سهم بانک انصار 
به ارزش کمتر از 2١.5 میلیارد تومان کد 
به کد شد. همچنین در ایران خودرو دیزل 
١5 میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 3.5 
میلی��ارد تومان به کده��ای درون گروهی 
س��هامدار عم��ده انتق��ال یاف��ت. همین 
وضعی��ت در بیمه س��ینا با انتق��ال کمتر 
از ١5 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
١.5 میلی��ارد توم��ان میان س��هامداران 
عمده این س��هم رخ داد. همچنین دیروز 

بیش از 6 میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش 
از 3 میلی��ارد توم��ان کد به کد ش��د.  بر 
اساس این گزارش، بورس تهران در حالی 
ب��ا معامالت��ی کم حج��م ش��اهد حمایت 
حقوقی های س��نتی و بازارگردان های آنها 
برای حمایت از سهم های پیشرو در گروه 
فلزات اساس��ی، معدنی و پاالیش��ی ها بود 
که با پایان اصالح قیمت س��هام در اغلب 
نماده��ای معامالتی، تقاضا در بازار اندکی 
تحریک ش��د.  در گروه معدنی ها نوس��ان 
گ��روه س��رب و روی در حالی به چش��م 
می خ��ورد که در بازاره��ای جهانی قیمت 
آلومینیوم به باالترین س��طح خود پس از 
هفت سال گذشته رسید. این اتفاق باعث 
شده تا این گروه با اقبال خریداران سهام 
با وجود کنترل قیمت از سوی سهامداران 

عمده روبه رو شود. 
در ب��ورس کاال نیز نگرانی از تثبیت ارز 
4200 تومانی باعث ش��ده ش��رکت های 
صادرات محور که تا پیش از این به دلیل 
برخورداری از ران��ت ارز دولتی به دنبال 
چش��یدن طع��م ارز ب��ازار آزاد بودند، با 
نگرانی نسبت به آینده چشم اندازی مبهم 

را برای فعاالن این بازار ترسیم کنند. 

تقویت 16 واحدی شاخص کل بورس

اصالحقیمتسهامبرایجذبتقاضا
بینالملل

پوند به باالترین سطح از زمان برگزیت رسید
عملکرد پرنوسان بورس های آسیا

هر چند پس از انتش��ار آمار اقتص��ادی چین بورس های 
آسیایی عملکردی پرنوسان داشتند، اما به دلیل تغییر تمرکز 
سرمایه گذاران از سوریه به سمت صورت های مالی شرکت ها، 
زیان ها محدود بود. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، همان 
گونه که انتظ��ار می رفت بورس های اروپای��ی پس از روند 
صعودی شبانه وال استریت در سطح باالتر بازگشایی شدند 
و ش��اخص »فوتس��ی ١00« انگلیس 0.١5درصد، شاخص 
»دکس« آلمان 0.3 درصد و ش��اخص »کک« فرانسه 0.3 
درص��د افزایش یافتند. تغییرات دالر اندک بود و پس از آن 
که مشخص شد حمله آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه 
تداوم نخواهد داشت تمایل س��رمایه گذاران به دارایی های 
امن تر نظیر اوراق قرضه ١0 ساله وزارت خزانه داری کاهش 
یافت.   آمارهای رس��می منتشر ش��ده از اقتصاد چین نیز 
نشان داد که اقتصاد این کشور در سه ماهه نخست امسال 
رشدی 6.8 درصدی داش��ته است که مشابه آمار سه ماهه 
چهارم س��ال قبل اس��ت. با این حال آمار جداگانه دیگری 
نشان داد که تولید صنعتی این کشور در ماه مارس پایین تر 
از انتظارات بوده و س��رمایه گذاری در دارایی های ثابت کند 
ش��ده است و این امر باعث کندتر ش��دن رشد بازارها شد. 
رابرت سابارمن، کارش��ناس اقتصادی ارشد بازارهای مالی 
آسیا به جز ژاپن در موسسه »نامورا« گفت: اینجا دو داستان 
متفاوت داریم: یکی رویکرد عقب نش��ینی و یکی پیشروی، 
هر چند که اقتصاد چین به سرعت در حال متوازن تر شدن 
است و فاکتورهای رشد متنوع تر می شوند اما کاهش رشد در 
بخش هایی چون صنعت، سرمایه و مصرف که از بخش های 
قدیمی تر اقتصادی چین هستند باعث کاهش تولیدات ماه 
مارس شده اند. شاخص بورس های منطقه آسیا-اقیانوسیه به 
جز ژاپن 0.١5درصد کاهش یافت، ش��اخص »کسپی« کره 
جنوبی 0.١5درصد کاهش یافت و شاخص »هانگ سنگ« 
هنگ کنگ نسبتا بدون تغییر باقی ماند. در چین شاخص 
»ش��انگهای کامپوزیت« 0.35درصد کاهش یافت، شاخص 
»نیک ک��ی 225« ب��ورس توکیو تغییری نک��رد و بورس 
اس��ترالیا به کمک افزایش در نمادهای معدنی، 0.3درصد 
افزای��ش یافت. در معام��الت دوشنبه،ش��اخص »داوجونز 
 اینداس��تریال« 0.87درصد و ش��اخص »اس اندپی 500«

0.8 درصد افزایش یافتند که بیشترین افزایش ها در نمادهای 
تکنولوژی و بخش بهداشت و درمان بود. طبق نظرسنجی 
بنیاد »تامسون رویترز« انتظار می رود شرکت های اس اندپی 
500 در گزارش خود س��ودآوری ١8.6 درصدی را برای سه 
ماهه نخست سال اعالم کنند که بیشترین میزان سودآوری 
هفت س��ال اخیر محسوب می شود. ش��اخص دالر در برابر 
سبدی از ارزهای مهم جهان نسبتا بدون تغییر و در سطح 
89.١45 واحدی باقی ماند و یورو در سطح ١.2382 دالری 
و هر دالر در س��طح ١07.055 ین باق��ی ماندند. با انتظار 
افزایش نرخ بهره توس��ط بانک مرکزی انگلیس در ماه مه، 
پوند به باالترین س��طح از زمان برگزیت رس��ید و هر پوند 
رقم ١.4355 دالری را به ثبت رس��اند. ب��ازده اوراق قرضه 
١0 س��اله وزارت خزانه داری آمریکا نیز پس از ثبت رکورد 

2.865درصد در نهایت به 2.834درصد رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد
 بورس کاال سکوی توسعه

کسب و کار در سال 97
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س همزمان با 
برگزاری دومین روز از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 
در گفت وگو با »کاالخب��ر«، عنوان کرد: بورس کاال 
در سال حمایت از کاالی ایرانی و با توجه به ارتباط 
مس��تقیم با تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاالها 
می تواند به عنوان یک سکو برای توسعه کسب و کار 

و رونق تولید ایرانی باشد. 
به گزارش س��نا، حسن حسینی ش��اهرودی افزود: 
مروری بر اثرات بورس کاال بر بازار کاالی کش��ور به 
وضوح نشان می دهد این بورس یک نهاد ملی است. 
ب��ه گفته این نماین��ده مجلس، ایجاد ش��فافیت، 
نظم بخش��یدن به عرضه و معامله محصوالت، حذف 
رانت ه��ای کالن از مبادله کااله��ا، فاصله گرفتن از 
قیمت گذاری دس��توری و ایجاد رقابت و کوتاه شدن 
دس��ت واس��طه ها از جمله مزایای بورس کاال برای 
اقتصاد کش��ور بوده که در چند سال اخیر با طراحی 
ابزاره��ای مال��ی نوی��ن نیز ب��ورس کاال در مس��یر 

بورس های توسعه یافته دنیا قدم برداشته است. 
این عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س در ادامه 
اظهار داشت: نباید اعتمادسازی میان تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان در بس��تر بورس کاال را دست کم 
گرفت. اینکه هر روز ش��مار زی��ادی عرضه کننده و 
خری��دار در بورس کاال بدون وج��ود دغدغه از عدم 
تعهد طرفین و با قیمتی ش��فاف و رقابتی به معامله 
می پردازند، نوعی حمایت از کاالی ایرانی به ش��مار 

می رود. 
به گفته ش��اهرودی، البته اینکه هیچ بازاری کامل 
نیست و حتما جای رشد و ارائه خدمات ویژه تر برای 
فعاالن صنایع وجود دارد ش��کی نیست، اما موضوع 
اینجاس��ت که طی سال های گذش��ته بورس کاال از 
رش��د قابل قبولی برخوردار بوده و در سال حمایت 
از کاالی ایران��ی نیز می توان��د به ابزار مهم دولت در 

راستای تحقق برنامه ها مبدل شود. 
ای��ن نماینده مجل��س ادام��ه داد: در بورس کاال 
تمامی گروه ه��ای تولید کننده می توانند مش��ارکت 
داش��ته باش��ند و برای آنه��ا منعی وجود ن��دارد تا 
محصول خود را در این بازار عرضه کنند؛ مش��روط 
بر اینکه کاالی تولیدی آنها اس��تانداردهای مناسب 

جهت پذیرش و عرضه در بورس را داشته باشد. 
ای��ن عضو کمیس��یون اقتصادی مجل��س با بیان 
اینک��ه حمایت از کاالی ایران��ی باید از خود دولت 
آغاز ش��ود، عنوان کرد: در س��ال حمایت از کاالی 
ایرانی، تمام ش��رکت های دولتی باید موظف شوند 
تولی��دات خود را از طری��ق بورس کاال عرضه کنند 
که امیدواریم این امر در سال جدید محقق شود تا 
این شرکت ها مواد اولیه مصرفی را از طریق بورس 
تهی��ه کرده و تولیدات خ��ود را نیز از طریق بورس 

عرضه کنند. 

بورسکاال

چهارشنبه
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رئیس میز عراق در س��ازمان توس��عه 
تج��ارت گفت دولت ع��راق پیش  از این 
اع��الم ک��رده که در س��ال ج��اری برای 
63 قل��م کاال افزایش تعرفه یا ممنوعیت 

وارداتی لحاظ خواهد کرد. 
ابراهیم رضازاده در گفت وگو با ایس��نا، 
در پاس��خ به این س��وال که ب��ا توجه به 
اتفاقاتی که در س��ال های اخیر در زمینه 
صادرات به عراق رخ داده در سال جاری 
امنیت تجارت با این کشور چگونه ارزیابی 
می ش��ود؟ اظهار ک��رد: هر کش��ور برای 
حمایت از صنایع داخل��ی خود اقداماتی 
انجام می دهد در این میان هرچه س��طح 
پیش��رفتگی کش��ورها کمتر باش��د این 
موانع و مش��کالت بیشتر می شود، اما در 
کشورهای توسعه یافته  موانع تعرفه ای به 
مراتب کمتر از کشورهای در حال توسعه 

است. 
رایزن بازرگانی س��ابق ای��ران در عراق 
ب��ا بی��ان اینکه در کنار س��ود مناس��ب 
تجارت با عراق مش��کالت خاص خود را 
هم دارد، گفت: پیش بینی هم نمی ش��ود 
سهولت بیشتری در این بازار ایجاد شود 
و مش��کالت یک شبه حل شود. از سوی 
دیگر ممکن اس��ت موانع جدیدی هم در 

ای��ن بازار ایجاد ش��ود،  اما به هرحال این 
بازار جذابیت های خ��اص خود را دارد و 
تجار س��عی دارند سهم خود را با چنگ و 

دندان در بازار عراق حفظ کنند. 
رض��ازاده ادامه داد: مس��ئوالن نیز در 
تمام مذاکرات سیاس��ی خود با عراق در 
اولین گام بح��ث موان��ع صادرکنندگان 
را م��ورد توجه قرار می دهن��د، اما به هر 
صورت باید توجه داشت که در بازار عراق 
جذابیت و سختی در کنار یکدیگر وجود 
دارد و معموال ریسک و بازده در یک بازار 

رابطه ای مستقیم دارند. 
وی اف��زود: ممک��ن اس��ت گاه تج��ار 
هزینه ه��ای خود را کم��ی دیرتر دریافت 
کنند یا بخش��ی از مطالبات آنها سوخت 
شود. از س��وی دیگر ممکن است گاه در 
این کشور اعتصاب شود یا شاهد اتفاقاتی 
مانند توق��ف کاالهای صادراتی در مرزها 
باشیم، اما به هرحال این موارد را می توان 

جزء الینفک بازار عراق دانست. 
رضازاده در ادامه صحبت های خود در 
پاسخ به س��والی مبنی بر نقش عربستان 
س��عودی در کاهش حجم روابط تجاری 
ایران و عراق گفت: عربس��تان س��عودی 
اگر می توانست در بازار عراق کاری انجام 

دهد ای��ن کار را برای خ��ودش می کرد. 
اکنون حجم صادرات عربس��تان به عراق 
کمت��ر از یک میلیارد دالر ش��ده اس��ت، 
درحالی که در هیچ برهه ای پس از سقوط 
صدام ش��اهد چنین ارقام��ی در صادرات 

عربستان سعودی به عراق نبوده ایم. 
رئیس میز عراق در س��ازمان توس��عه 
تج��ارت ادام��ه داد: به هرح��ال بعید به 
نظر می رسد که عربستان سعودی بتواند 
به راحتی جایگاه ایران را در عراق کس��ب 
کند، زیرا بی��ش از 90درصد از مبادالت 
م��ا با ع��راق به لح��اظ تقس��یم بندی به 
و  می ش��ود  مرب��وط  بخش خصوص��ی 
بخش خصوصی که با ایران کار می کند به 
خوبی می داند که ش��رایط چگونه است و 
منفعت در تجارت با کدام کشورها وجود 

دارد. 
وی افزود: قطعا اگر تجارت با عربستان 
سعودی برای تجار عراقی منفعت داشت 
تا به حال آنها به س��راغ بازار عربس��تان 
سعودی رفته بودند، اما نمی توان یک شبه 
تاجر عراقی را به مس��یر دیگری منحرف 

کرد. 
رایزن بازرگانی س��ابق ایران در عراق 
همچنی��ن اظه��ار ک��رد: البت��ه ممکن 

است براس��اس وعده هایی که عربستان 
می ده��د بخش��ی از واردات ع��راق ب��ه 
س��مت عربس��تان سعودی س��وق داده 
شود، به عنوان مثال این احتمال وجود 
دارد ک��ه بازار روغن نبات��ی تا حدی به 
س��مت عربس��تان س��وق پیدا کند، اما 
باید ب��ه این نکته نیز توجه داش��ت که 
اکنون بیشترین واردات آبمیوه عراق از 
عربستان و ترکیه اس��ت اما عراق برای 
واردات ای��ن بخش ١00درص��د تعرفه 

اضافی هم وضع کرده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، آماره��ای گمرکی 
ماه ه��ای دی و بهمن گویای این اس��ت 
که ع��راق از دومین ب��ازار عمده وارداتی 
ایران به رتبه س��وم نزول کرده است. این 
اتف��اق در ش��رایطی رخ می ده��د که در 
س��ال گذش��ته تجار در کار با این کشور 
مش��کالتی را تجرب��ه کردند. ب��ه عنوان 
مثال گاه تعرف��ه صادرات آبمیوه افزایش 
١00درصدی پیدا کرد و گاه شاهد رشد 
25درصدی ص��ادرات لبنی��ات به عراق 
بودیم. برهمین اس��اس در این مدت بیم 
آن می رفت که بازار عراق از دس��ت برود؛ 
موضوعی که ش��اید آمارهای گمرکی هم 

به نوعی آن را تأیید کند. 

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت 
صادرات کل محصوالت کش��اورزی و غذایی در سال 
گذش��ته حدود 6 میلیون و ١30 ه��زار تن به ارزش 
5میلیارد و 930 میلیون دالر بوده اس��ت که نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 5درصد به لحاظ وزنی و 

4درصد به لحاظ ارزشی رشد دارد. 
به گ��زارش تس��نیم، کاوه زرگران س��هم صادرات 
محصوالت کشاورزی و غذایی از کل صادرات غیرنفتی 
کشور در س��ال 96 را ١3درصد اعالم کرد و گفت: با 
توجه به آمار منتشرشده گمرک از تجارت محصوالت 
کشاورزی و غذایی، صادرات کل محصوالت کشاورزی 
و غذایی در سال گذشته حدود 6 میلیون و ١30 هزار 
تن به ارزش 5 میلیارد و 930 میلیون دالر بوده است 
که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 5درصد به لحاظ 
وزنی و 4درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است. 
 زرگران اق��الم مهم صادراتی کش��اورزی و غذایی 
کش��ور در سال گذشته را پس��ته، لبنیات، شیرینی و 
ش��کالت، زعفران، س��یب، خرما و رب گوجه فرنگی 
برش��مرد و خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن اقالم ب��ا ارزش 
صادراتی حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دالری بیش 
از 59درصد از ارزش صادرات محصوالت کشاورزی و 

غذایی سال 96 را به خود اختصاص داده اند. 
رئیس کمیس��یون کش��اورزی، آب و صنایع غذایی 
اتاق بازرگانی تهران صادرات پس��ته در سال گذشته 
را ١30 ه��زار تن به ارزش بیش از یک میلیارد و ١75 
میلیون دالر عنوان کرد و گفت: صادرات این محصول 
نس��بت به سال 95، 7 هزار تن به لحاظ وزنی و بیش 
از 96 میلیون دالر به لحاظ ارزشی کاهش یافته است 

ک��ه می تواند زنگ خطری برای صادرات این محصول 
مه��م که ب��ا وجود این می��زان کاه��ش در صادرات، 
همچنان عمده ترین قلم صادراتی در میان محصوالت 

کشاورزی و غذایی محسوب می شود، باشد. 
وی در ادام��ه با بی��ان اینکه ص��ادرات زعفران در 
س��ال96 بیش از 236 ت��ن ب��ه ارزش 325 میلیون 
دالر بوده اس��ت، رش��د صادرات 55درص��دی وزنی 
و 56درصدی ارزش��ی این محصول نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل را بسیار چش��مگیر دانست و گفت: 
این میزان صادرات در ١0 سال گذشته بی سابقه بوده 
اس��ت. زرگران روند صادراتی محصول خرما در سال 
96 نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل را نیز افزایشی 
اعالم کرد و گفت: صادرات خرما طی این دوره حدود 
253 ه��زار تن ب��ه ارزش بی��ش از 250میلیون دالر 
بوده اس��ت.  دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی 
ایران صادرات س��یب در سال گذش��ته را 604 هزار 
ت��ن به ارزش 256 میلی��ون دالر عنوان و تأکید کرد: 
این میزان صادرات رش��د 7١درصدی به لحاظ وزنی 
و ١32درصدی به لحاظ ارزش��ی را برای این محصول 
رقم زده اس��ت؛ ب��ه گونه ای که میزان ص��ادرات این 

محصول طی ١0 سال گذشته بی سابقه بوده است. 
زرگران مقاصد عمده صادراتی محصوالت کشاورزی 
و غذایی کش��ور در س��ال 96 را س��ه کش��ور عراق، 
افغانستان و امارات برش��مرد و اظهار داشت: بیش از 
نیمی از ارزش صادرات محصوالت این گروه به این سه 
کشور تعلق داشته اس��ت. بازار عراق بزرگ ترین بازار 
صادراتی محصوالت کشاورزی و غذایی کشورمان در 
سال 96 بوده است؛ به طوری که با صادرات 3 میلیون 

و 4١ هزار تن به ارزش 2میلیارد و ١06 میلیون دالر 
س��هم 49درصدی ب��ه لحاظ وزن��ی و 35درصدی به 
لحاظ ارزشی از صادرات این محصوالت داشته است. 
 وی در ادامه روند صادرات محصوالت کشاورزی و 
غذایی به ع��راق به عنوان بزرگ ترین مقصد صادراتی 
کش��ور در سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل را 
کاهش��ی اعالم کرد و گفت: کاه��ش 9درصدی وزنی 
و 5درصدی ارزش��ی صادرات محصوالت کش��اورزی 
و غذای��ی به عراق در س��ال 96 را می ت��وان به اعمال 
محدودیت ه��ای این کش��ور برای ص��ادرات برخی از 
محصوالت کشاورزی و غذایی ایران نسبت داد، از این 
رو مس��ئولین این حوزه بای��د با توجه به روابط مثبت 
سیاسی کشورمان با عراق توجه بیشتری بر رفع موانع 

صادراتی به این کشور داشته باشند. 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در 
ادامه افزود: صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی در 
س��ال 96 در حالی به کشورهایی چون عراق، امارات، 
ویتنام، ترکمنس��تان، اس��پانیا و تایلند کاهشی بوده 
اس��ت که صادرات این گ��روه از محصوالت غیرنفتی 
ط��ی ای��ن دوره به کش��ورهایی چ��ون افغانس��تان، 
پاکس��تان، هنگ  کنگ، آلمان، ترکیه، روس��یه و هند 

افزایش یافته است. 
وی صادرات صنایع غذایی کش��ور در س��ال 96 را 
یک میلیون و 94١ هزار تن به ارزش بیش از 2میلیارد 
و 824 میلی��ون دالر اع��الم کرد که نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل بیش از ١7درصد ب��ه لحاظ وزنی 
افزای��ش و حدود ١.7درصد به لحاظ ارزش��ی کاهش 

یافته است. 

ایران 6 میلیارد دالر غذا در سال 96 صادر کرد

افزایشتعرفهوممنوعیتعراقیهابرایخرید۶۳کاالیایرانی
خبر

 تجارت در ایران و ترکیه
چه تفاوتی دارد؟ 

کش��ور ترکیه در همس��ایگی ایران در س��ال های 
گذشته در شرایطی صادرات خود را به ١34 میلیارد 
دالر رس��انده ک��ه ای��ران همچنان در دس��تیابی به 

صادرات 50 میلیارد دالری ناکام مانده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، براس��اس اه��داف از پی��ش 
تعیین ش��ده برای کشورها مش��خص می شود که در 
ه��ر برهه زمانی باید ص��ادرات خود را به چه میزانی 
برسانند. اکنون برای ایران هم اعداد و ارقام متعددی 
در نظ��ر گرفته می ش��ود، ام��ا معموال هر س��اله در 
دسترس��ی به این اهداف مش��کالت متعددی ایجاد 
ش��ده و برنامه های تدوین ش��ده صادرات��ی عملیاتی 

نمی شوند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ترکیه در این س��ال ها 
ص��ادرات خ��ود را به رقمی حدود س��ه براب��ر ایران 
رس��انده است. بررسی صادرات ایران و ترکیه گویای 
نکاتی خاص اس��ت. در س��ال های 20١2 تا 20١5 
صادرات ایران به ١54 تا ١58 کش��ور انجام ش��ده، 
اما در س��ال 20١6 این عدد تنها ١28 کش��ور بوده 
است. بر همین اساس صادرات ایران از 88.6 میلیارد 
دالر در س��ال 20١2 به 48.6 میلیارد دالر در س��ال 
20١6 رس��یده و این رقم در سال 20١5 پایین ترین 
 حد خود در پنج س��ال گذش��ته را تجرب��ه کرده و به

4١.4 میلیارد دالر رسیده است. 
بازارهای صادراتی ایران و ترکیه کدامند؟ 

از س��وی دیگر نزدیک به 86درصد صادرات ایران 
به ١0 کشور آسیایی و آسیایی-اروپایی بوده و سهم 
کش��ورهای اروپایی بس��یار کم و در حد 6.42درصد 
ب��وده اس��ت. در س��ال 20١6 چین، هن��د و ترکیه 
وارد کننده 57.١١درصد محصوالت ایران بوده اند، اما 
اگر همین وضعیت را در مورد کش��ور ترکیه بررسی 
کنیم متوجه خواهیم شد که با وجود کاهشی که در 
پنج سال اخیر صورت گرفته تعداد مقاصد صادراتی 
این کشور از ١53 بازار در سال 20١2 به ١43 کشور 
در س��ال 20١6 رس��یده و حداقل مقاصد صادراتی 

ترکیه از نظر تعداد بیش از ایران بوده است. 
از س��وی دیگ��ر ارزش ص��ادرات ترکی��ه در این 
 س��ال ها از ١34.4 میلیارد دالر در س��ال 20١2 به
١34 میلیارد دالر در س��ال 20١6 رس��یده است و 
البت��ه در برخ��ی مقاطع ارزش صادرات این کش��ور 
ت��ا ١44 میلی��ارد دالر نی��ز پیش رفته اس��ت. نکته 

دیگ��ر آنکه پراکندگی کش��ورهای مقص��د صادراتی 
ترکیه وس��یع تر از ایران اس��ت و از سوی دیگر سهم  
کشورها از واردات محصوالت ترکیه متوازن محسوب 
می شود؛ به طوری که ١0 کشور اول مقاصد صادراتی 
این کش��ور 55.72درصد از واردات ترکیه را به خود 

اختصاص می دهد. 
در سال 20١6 میالدی آلمان، انگلستان و آمریکا 
سه کش��ور اول واردکننده ترکیه بوده اند که سهمی 
مع��ادل 28.2درصد از ص��ادرات ترکی��ه را به خود 

اختصاص داده اند. 
کاالهای عمده صادراتی

ام��ا نکته مهم ت��ر به بحث اق��الم صادراتی مربوط 
می ش��ود. بررس��ی اقالم صادراتی ایران در سال های 
20١2 ت��ا 20١6 می��الدی گوی��ای آن اس��ت ک��ه 
بخش قابل توجهی از ص��ادرات ما به مواردی مانند 
س��وخت های معدنی، روغن های معدنی، محصوالت 
حاصل از تقطیر آنها، م��واد قیری، موم های معدنی، 
مواد پالستیکی، مواد ش��یمیایی آلی، سنگ فلزات، 
آهن و ف��والد، میوه، آجیل، پوس��ت مرکبات، مس، 
نم��ک، گوگرد، مواد گچ بری، آهک و س��یمان، انواع 
کوده��ا و مواد معدنی ترکیبات آلی و معدنی، فلزات 

قیمتی و فلزات کمیاب مربوط می شود. 
این در حالی اس��ت که صادرات ترکیه به مواردی 
مانند وسایل نقلیه و لوازم جانبی آنها، ماشین آالت 
و تجهی��زات مکانیک��ی، رآکتوره��ای هس��ته ای، 
دیگ های بخ��ار، قطعات جانبی، مروارید طبیعی یا 
پرورشی، س��نگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات 
قیمت��ی، انواع پوش��اک، ماش��ین آالت و تجهیزات 
الکتریکی، آهن و فوالد، مواد پالستیکی، محصوالت 
آه��ن و ف��والدی، میوه و آجیل و پوس��ت مرکبات 

مربوط می شود. 
اقتصاد ایران و ترکیه براساس شاخص های جهانی

در بررس��ی های صورت گرفته بین المللی نیز برای 
این دو کش��ور در بخش های مختلف رتبه هایی را در 
نظر گرفته اند به عنوان مثال در زمینه توانمندسازی 
تج��اری در س��ال 20١6 ایران از هف��ت امتیاز تنها 
 3.١6درص��د را به خ��ود اختص��اص داده و از میان
١36 کش��ور رتب��ه ١32 را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که ترکیه با امتیاز 4.52 
رتب��ه59 جدول را به خود اختصاص داده اس��ت. از 
س��وی دیگر در زمینه  دسترسی به بازارهای خارجی 
ایران ب��ا امتیاز ١.8 آخرین رتبه ج��دول را به خود 
اختص��اص داده اس��ت، درحالی که ترکیه ب��ا امتیاز 

3.9١ در جایگاه 88 این جدول قرار می گیرد. 

اخبار

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد 
تأمین نیاز داخل و به بار نشستن توسعه ها 

بزرگ ترین دستاوردهای سال 96
در سال ١397 که از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان س��ال حمایت از کاالی ایرانی نام نهاده شده 
اس��ت، گروه فوالد مبارکه همانند سال های قبل که 
در تحقق راهبردهای ایش��ان پیش��قدم بوده اس��ت، 
امسال نیز با تالش بیشتر در این مسیر گام برخواهد 
داش��ت؛ چراکه حمای��ت از تولید داخ��ل موضوعی 
فردی و سازمانی نیس��ت، بلکه فرآیندی ملی است. 
فوالد مبارکه تولیدکننده ورق موردنیاز بس��یاری از 
صنایع کش��ور اس��ت که در پایین دست این شرکت، 
تولیدکننده قطعات و لوازم بی ش��ماری هستند و در 
گذشته باید این اقالم از خارج از کشور وارد می شد. 
این مطلب را دکتر بهرام س��بحانی در گردهمایی 
مدیری��ت و کارکنان فوالد مبارکه گفت و با تش��کر 
از تالش همه جانبه کارکن��ان گروه فوالد مبارکه در 
دس��تیابی به اهداف سال ١396 افزود: سال گذشته 
از ه��ر جهت برای گروه فوالد مبارکه پرخیر و برکت 

و افتخارآمیز بود. 
وی افزود: یکی از بزرگ ترین دس��تاوردهای فوالد 
مبارکه در س��ال گذشته رس��یدن به توانایی تأمین 
بازار داخ��ل و در عین حال ارزآوری مناس��ب برای 
کش��ور بود. دیگر اینکه در س��ال گذشته طرح های 
توس��عه فوالد مبارکه ازجمله گندله سازی سنگان و 
توس��عه مجتمع فوالد س��با یکی پ��س از دیگری به 
بار نشس��تند و گروه فوالد مبارکه را در تولید گندله 
موردنیاز خود و تولید هرچه بیشتر ورق های فوالدی 
و پاسخگویی بیش��تر به نیاز بازار توانمندتر ساختند 
و به طورکلی مس��یر دس��تیابی به تولید 8.6 میلیون 
تن پیش بینی شده برای سال 96 را هموارتر کردند. 
مدیرعام��ل فوالد مبارکه دس��تیابی به رکوردهای 
متوالی در اکثر نواحی زیرمجموعه شرکت را در طول 
سال گذش��ته، نشانه پویایی و شادابی نیروی انسانی 
گروه دانس��ت و ضمن قدردان��ی از آنها تصریح کرد: 
س��ودی که فوالد مبارکه توانست در پی کسب این 
موفقیت ها ایجاد کند، حاصل یکدلی، اعتمادبه نفس، 
احساس مسئولیت، توسعه یافتگی، وفاداری کارکنان 
به س��ازمان، تصمیم گیری های آگاهانه در توسعه ها 
ازجمل��ه طرح های توس��عه گندله س��ازی س��نگان، 
توسعه سبا، اجرای طرح 7.2میلیون تن و همچنین 
کامل بودن زنجیره تولید در گروه فوالد مبارکه است 
که نتیج��ه آنها ایجاد توازن در تهی��ه و تأمین مواد 
اولیه موردنیاز، افزایش تولید آهن اس��فنجی، تولید 

تختال بیشتر و انواع ورق های فوالدی است. 
وی در ادام��ه از اج��رای ط��رح موفقیت آمی��ز 
بومی س��ازی در واح��د باکس آنیلین��گ در فوالد 
مبارکه در س��ال گذش��ته به عنوان پیش درآمدی 
ارزش��مند برای تحقق شعار س��ال جدید یاد کرد 
و گف��ت: در جریان انجام ای��ن طرح بزرگ، اعتماد 
ف��والد مبارکه ب��ه توانمن��دی داخلی ب��ه معنای 
واقعی و حمایت از س��ازندگان ایرانی خوش��بختانه 
نتیجه مثبت داد و نتایج ارزش��مندی در راس��تای 

بومی سازی حاصل شد. 
دکت��ر س��بحانی در همی��ن راس��تا حمای��ت از 
تولیدکنندگان و تامین کنن��دگان داخلی را ضروری 
دانس��ت و گفت: بدون ش��ک در ف��والد مبارکه این 
اراده وج��ود دارد که به هر ش��کل ممک��ن از تولید 
مل��ی حمایت کند تا از خروج ارز و منابع ایران عزیز 

جلوگیری کرده باشد. 
وی از افزایش بهره وری به عنوان راهکار اساس��ی 
پیشرفت روزافزون، بازدهی و افزایش سود شرکت ها 
ی��اد کرد و با اش��اره ب��ه اهمیت س��المت و ایمنی 
کارکن��ان گفت: در چهار اصل ماش��ین، منابع پولی 
و دارای��ی، نی��روی انس��انی و مواد اولی��ه باید دائما 
به��ره وری ارتق��ا یابد و این یک اص��ل مهم در همه 

دنیاست که همواره مدنظر قرار داده شده است. 
او در ادام��ه تولید ورق های کیفی و باارزش افزوده 
باال در خطوط تولید شرکت را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: وقتی یک کارخانه، تولید ورق های کیفی را در 
دستور کار خود قرار می دهد، به طور طبیعی در همه 
زمینه ها از جمله دانش فنی کارکنان، به روزرس��انی 
تجهیزات و درنهایت تولید ورق های جدید و باارزش 
افزوده باال نیز توانمندی خود را افزایش داده اس��ت 
ک��ه این موارد ه��م از دیگر رموز بقای هر س��ازمان 

است. 
مدیرعام��ل گ��روه ف��والد مبارک��ه در ادام��ه از 
بهره برداری کنس��انتره 5 میلیون تنی سنگان، پایان 
نصب و راه اندازی واحد فوالدسازی فوالد سفیددشت 
و اجرایی ش��دن قراردادهای خط تولید بیلت و ورق 
نورد س��رد این ش��رکت، آغاز احداث خط نورد گرم 
ش��هید خرازی و توس��عه فوالد هرم��زگان به عنوان 
بزرگ تری��ن طرح های توس��عه ف��والد مبارکه برای 
حفظ سهم 50درصدی در تولید فوالد کشور نام برد. 
دکتر س��بحانی در بخش پایانی س��خنان خود با 
بیان اینکه گ��روه فوالد مبارکه در س��ال ١396 با 
رش��د ١5درصدی نس��بت به س��ال 95، توانس��ت 
8 میلی��ون و 690ه��زار و 47١ تن ف��والد و انواع 
محص��والت س��رد و گرم خ��ود را از طری��ق ریل و 
جاده به مقصد مش��تریان ارسال کند، دستیابی به 
تولی��د 9.4 میلی��ون تن فوالد را ه��دف پیش روی 
ف��والد مبارکه اعالم و اظهار امیدواری کرد با همت 
و تالش مدیریت و کارکنان در س��ال جاری به این 

هدف بزرگ نیز دست یابیم. 

چهارشنبه
29 فروردین 1397
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روز گذش����ته گم�������رک 
از  ت��ازه ای  زوای��ای  ای��ران 
ورود خودروه��ای متعل��ق ب��ه 
غیرنمایندگ��ی  ش��رکت های 
ب��ازار  ب��ه  )گری مارکت ه��ا( 

وارداتی ها را منتشر کرد. 
به گ��زارش کارپ��رس، طبق 
دستورالعمل واردات خودرو که 
دی ماه س��ال گذش��ته از سوی 
هی��ات  دولت مص��وب و وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت آن را 
ابالغ کرد، فعالیت ش��رکت های 
غیررسمی پس از گذشت حدود 
یک سال از منع فعالیت بار دیگر 
از س��ر گرفته ش��د. در این بین 
با  هم��راه  مذکور  ش��رکت های 
ثبت سفارش  س��ایت  بازگشایی 
ثب��ت محص��والت  ب��ه  اق��دام 
واردات��ی خود کردند، حال آنکه 
دو ماه بع��د از آن، هیأت دولت 
ب��ار دیگر فعالیت این دس��ت از 
واردکنن��دگان را ممن��وع کرد. 
حال این سؤال مطرح بود که با 
واردات خودرو  ممنوعیت  اعالم 
از سوی شرکت های غیررسمی، 
خودروهای ثبت سفارش شده از 
سوی آنها که از دی ماه تا اسفند 
س��ال گذشته صورت گرفته چه 

تکلیفی خواهند داشت؟ 
در این زمینه گمرک جمهوری 
 اس��المی ب��ا انتش��ار ابالغیه ای 
به گمرکات کش��ور به تش��ریح 
فعالیت ش��رکت های غیررسمی 
از زمان ش��روع ثبت سفارش تا 
توقف آن پرداخته است. در این 
ابالغیه با تأکید دوباره بر حذف 
گری مارکت ه��ا یا ش��رکت های 
غیررس��می از فعالی��ت در بازار 
ارائ��ه  ب��ا  فایل��ی  وارداتی ه��ا، 
از  ص��ادره  ثبت س��فارش های 
تاری��خ ١0/ ١0/ 96 تا 24/ ١2/ 
96 برای گری مارکت ها منتش��ر 
انتشار  با  ش��ده اس��ت. گمرک 
ای��ن فایل عنوان ک��رده که این 
ثبت س��فارش ها برای اش��خاص 

حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی 
ب��ا رعای��ت کام��ل مق��ررات و 
صرف��اً در مهل��ت اعتب��ار اولیه 
ثبت س��فارش که قاب��ل تمدید 
نی��ز نخواهد ب��ود، دارای اعتبار 
اس��ت. به این ترتیب با توجه به 
ابالغیه گمرک مشخص می شود 
که ش��رکت های مذکور با توجه 
ب��ه مهلت در نظر گرفته ش��ده 
در ثبت س��فارش ق��ادر خواهند 
ب��ود محصوالت خ��ود را بدون 
مانع وارد کنند، حال آنکه طبق 
اعتبار  ابالغی��ه گمرک مهل��ت 
اولی��ه ثبت س��فارش آنه��ا قابل 

تمدید نیست. 
ج��اری  مق��ررات  طب��ق 
ثبت س��فارش اولیه قابل  تمدید 
است و در عین حال شرکت های 
غیررس��می ق��ادر ب��ه تمدی��د 
ثبت س��فارش خ��ود نخواهن��د 
بود. اما در بن��د دیگر از ابالغیه 
تأکید ش��ده ترخیص  گم��رک 
ای��ن خودروه��ا مس��تلزم ارائه 
قرارداد خدمات پس از فروش یا 
 VIN نمایندگی رسمی و تأیید

مربوطه  خودروه��ا در س��امانه 
اس��ت. با قرار دادن این بند در 
ابالغیه گمرک به نظر می رس��د 
ثبت سفارش  خودروهای  برخی 
توس��ط غیرنمایندگی ها  ش��ده 
نکنن��د  پی��دا  واردات  ام��کان 
چراک��ه س��ال گذش��ته برخی 
خارجی  خودروساز  شرکت های 
اقدام به ثبت نمایندگی رسمی 
در ای��ران کردند، ح��ال آنکه با 
توجه به خدش��ه ای که توس��ط 
ایاالت متحده  رئیس جمه��وری 
آمریکا به برجام وارد ش��د، این 
شرکت ها از حضور در کشورمان 
انص��راف دادن��د و به دنب��ال آن 
مجوز نمایندگی رسمی آنها نیز 
باطل اعالم ش��د. به عنوان مثال 
از جمله ش��رکت هایی  س��ئات 
ب��ود که ب��رای حض��ور در بازار 
اع��الم  کش��ورمان  خ��ودروی 
آمادگ��ی ک��رد. ش��عبه فرع��ی 
فولکس واگن  شرکت  اسپانیایی 
با اعالم رس��می حضور و حتی 
نمای��ش محص��والت خ��ود در 
کش��ورمان به یکباره اعالم کرد 

که امکان ورود به بازار خودروی 
ایران را ن��دارد و در عوض باید 
روی رش��د بازار خود در اروپا و 

سایر مناطق تمرکز کند. 
 هرچن��د س��خنگوی ای��ن 
شرکت اعالم کرد این تصمیم 
دونال��د  س��خنرانی  پ��ی  در 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
درخصوص تغییر سیاس��ت در 
قبال ایران اتخاذ نشده است اما 
خروج وی از بازار ایران بعد از 
اظهارات ترامپ در مورد برجام 
صورت گرف��ت. در هر صورت 
به نظر  اس��ت  مش��خص  آنچه 
می رس��د برخی ش��رکت هایی 
ک��ه اق��دام ب��ه ثبت س��فارش 
محصوالت��ی کرده ان��د که هم 
اینک مج��وز نمایندگ��ی آنها 
از س��وی مرکز اصن��اف باطل 
ش��ده، امکان ورود خودروهای 
نخواهن��د  را  ثبت سفارش��ی 
داش��ت چراکه طب��ق ابالغیه 
گمرک، ترخی��ص خودروهای 
و حقوقی  اش��خاص حقیق��ی 
غیرنمایندگ��ی مس��تلزم ارائه 

قرارداد خدمات پس از فروش 
با نمایندگی ها رسمی است. با 
توجه به مواردی که گمرک در 
ترخی��ص خودروه��ای متعلق 
ب��ه ش��رکت های گری مارکت 
مدنظ��ر قرار داده ب��ا توجه به 
استثنائاتی که گفته شد، ورود 
شده  ثبت سفارش  خودروهای 
توسط غیرنمایندگی ها بالمانع 

است. 
 سهم 27درصدی

گری مارکت ها
یکش��نبه گذش��ته مدی��رکل 
واردات  و  ص��ادرات  مق��ررات 
از  تج��ارت  توس��عه  س��ازمان 
واردات  ب��رای  ثبت س��فارش 
80 ه��زار خ��ودروی خارج��ی 
از دی ماه س��ال قب��ل خبر داد. 
عل��ی علی آب��ادی تأکی��د کرده 
بود ک��ه پ��س از دی م��اه و به 
دنبال ابالغ مصوبه هیات وزیران 
ثبت س��فارش خودروها به روال 
ع��ادی ادام��ه داش��ته و حتی 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
قبل بیش��تر هم بوده است. وی 
حتی عنوان کرده که در سه ماه 
پایانی س��ال گذش��ته تقریباً به 
اندازه تمام س��ال ١395 خودرو 

ثبت سفارش شده است. 
طب��ق فایل��ی ک��ه گم��رک 
خ��ودرو  ثبت س��فارش  از 
ت��ا  96  /١0/١0 تاری��خ   از 
24/ ١2/ 96 توسط شرکت های 
کرده،  منتش��ر  غیرنمایندگ��ی 
 این ش��رکت ها در مجموع برای
2١ هزار و 800 دستگاه خودرو 
به ارزش 3/3 میلیارد دالر اقدام 
به ثبت سفارش کرده اند. حال با 
توجه به اظهارات علی آبادی که 
عنوان کرده در سه ماه آخر سال 
برای واردات 80 هزار دس��تگاه 
خ��ودرو ثبت س��فارش ص��ورت 
گرفت��ه، س��هم غیرنمایندگی ها 
از این میزان 27 درصد ارزیابی 

می شود. 

رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ایران 
تأکید کرد از کنترل کیفی خودروسازان 
رضای��ت ن��دارد و در ص��ورت دریافت 
گ��زارش مش��تریان درباره اس��تفاده از 
قطع��ات بی کیفیت و غیراس��تاندارد با 

متخلف برخورد می شود. 
به گ��زارش کارپرس، نیره پیروزبخت 
ش��ورای  مصوب��ه  مطاب��ق  اف��زود: 
واحده��ای  خ��ودرو،  سیاس��ت گذاری 
خودروس��ازی باید از قطعات استاندارد 
در تولی��د و مونتاژ خودروها اس��تفاده 
کنند. به گفته این مس��ئول، در صورت 
محقق نش��دن ای��ن امر خودروس��ازان 

مسئولند و باید پاسخگو باشند. 
قطع��ات  برخ��ی  ک��رد:  بی��ان  وی 

مش��مول اس��تاندارد اجباری اس��ت و 
کنترل می ش��ود، اما خودروسازان باید 
مطاب��ق رویکرد نوین استانداردس��ازی 
ب��ر اس��تاندارد ب��ودن س��ایر قطع��ات 
نظ��ارت کنند و در صورت اس��تفاده از 
قطع��ات غیر اس��تاندارد، با خودروس��از 
یادآوری  پیروزبخت  می ش��ود.  برخورد 
ک��رد: برخ��ی خودروس��ازان از قطعات 
باکیفیت استفاده و رضایت مشتریان را 
جلب کرده اند، ام��ا در برخی خودروها 
ب��رای کاه��ش قیم��ت تمام ش��ده، از 
اس��تفاده ش��ده  بی کیفی��ت  قطع��ات 
اس��ت. وی تصریح کرد: س��ازمان ملی 
اس��تاندارد قادر به کنترل همه قطعات 
خودرویی نیس��ت و خودروس��ازان در 

برابر محصول تولیدی خود مس��ئولیت 
دارند؛ بنابراین در صورت گزارش تخلف 
و اعالم ش��کایت از س��وی مشتریان، با 
خودروسازان متخلف برخورد می شود. 

رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ایران 
یادآوری کرد: کنت��رل تک تک قطعات 
یک خودرو از سوی مسئوالن استاندارد 
در هیچ جای جهان مرس��وم نیس��ت؛ 
م��ا مجموع��ه ی��ک خ��ودرو را کنترل 
می کنیم که به درس��تی کار می کند یا 
خیر. ب��ه گفته وی، اگر ق��رار بود همه 
قطعات خودروها استاندارد باشد، آنگاه 
قیم��ت خودروه��ا به طور چش��مگیری 
افزای��ش می یاف��ت. پیروزبخت تصریح 
ک��رد: کنترل کیفی��ت در کارخانه های 

خودروسازی، حلقه گمشده کار است و 
هیچ کوتاهی از س��وی مدیران کنترل 
کیفیت که به مثابه نمایندگان س��ازمان 
می رون��د،  به ش��مار  اس��تاندارد  مل��ی 
پذیرفت��ه نیس��ت. وی بیان ک��رد: اگر 
کارش��ان  کیفیت  کنت��رل  متصدی��ان 
را به درس��تی انجام می دادند، ش��اهد 
ش��کایت های مردم��ی نبودی��م. ای��ن 
مس��ئول همچنین درباره نقش شورای 
رقابت و قیمت گذاری خودروها تصریح 
کرد: این ش��ورا با کنت��رل قیمت ها به 
نفع مصرف کننده در س��ال های گذشته 
تأثیرگ��ذار بوده و نمی ت��وان بیان کرد 
یک��ی از دالی��ل کیفیت پایی��ن برخی 

قطعات، حضور شورای رقابت است. 

ترافی��ک  و  نق��ل  و  س��ازمان حم��ل 
شهرداری تهران پیرو اطالعیه های قبلی 
در خص��وص طرح ترافیک س��ال ١397 
فعاالن رس��انه ای و مطبوعات شهر تهران 
اعالم کرد که بر اس��اس مصوبه ش��ورای 
اس��المی ش��هر تهران، حداکثر 3 درصد 
از کل مجوزهای ط��رح ترافیک به موارد 
خاص از جمله خبرنگاران، روزنامه نگاران 
و عکاسان خبری اختصاص یافته است. 

به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، 
ب��ر اس��اس آیین نام��ه تدوی��ن ش��ده و 
اکثریت  تهران،  سیاست های ش��هرداری 
ای��ن مجوزها ب��ه جامعه خبری ش��امل 
خبرن��گاران، روزنامه ن��گاران و عکاس��ان 
خب��ری اختص��اص می یاب��د ک��ه جهت 
انجام رس��الت اطالع رس��انی و تس��هیل 
ماموریت ه��ای مرتب��ط ب��ا تولی��د خبر، 
گزارش و تصویر به این مجوز نیاز دارند. 
وفق آیین نامه طرح ترافیک خبرنگاری، 
خبرن��گاران، روزنامه ن��گاران و عکاس��ان 
خب��ری بای��د ب��ه موج��ب ق��رارداد کار 
معین )دائمی یا موقت( در یک نش��ریه، 

خبرگزاری یا پایگاه خبری اشتغال داشته 
باش��ند و مدرکی دال بر اشتغال مستمر 
به مش��اغل مذکور در این آیین نامه ارائه 
دهن��د. همچنی��ن خ��ودروی متقاضیان 
دریاف��ت ای��ن مجوزها الزام��ا باید پالک 

شهر تهران داشته باشد. 
مجوزه��ا  ای��ن  دریاف��ت  متقاضی��ان 
بای��د پ��س از آنک��ه اطالعات ف��ردی و 
 مش��خصات خودروی خود را در س��امانه

my. tehran. ir وارد کردن��د، مدارک 
م��ورد نیاز را نیز بارگذاری کنند و نیازی 
ب��ه مراجع��ه حضوری به دفات��ر خدمات 
الکترونیک شهر یا هر قسمت دیگری در 
شهرداری ندارند. در صورت بروز هر گونه 
اش��تباه، امکان حذف م��دارک ناقص یا 
دارای اشکال و جایگزینی مدارک صحیح 

در سامانه وجود دارد. 
برای دریافت طرح ترافیک خبرنگاری 
در سال ١397 برخالف سنوات گذشته، 
تخصی��ص  مبن��ای  خبرن��گاری  کارت 
مجوزها نیست، بلکه متقاضیان می بایست 
وفق آیین نامه، مدارک زیر را ارائه کنند:  

معرفی نام��ه  الف(معرفی نامـه: 
خبرن��گاران، روزنامه ن��گاران و عکاس��ان 
خبری باید از س��وی مؤسسه مطبوعاتی 
محل اشتغال ایشان )روزنامه، خبرگزاری 
و...( در قال��ب نامه ای به عنوان س��ازمان 
حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
تنظیم و در آن مش��خصات فرد متقاضی، 
ش��ماره خودرو و زمین��ه کاری وی درج 
ش��ود. در صورتی که متقاضی��ان نتوانند 
از یک مؤسس��ه خب��ری معرفی نامه ارائه 
کنند، معرفی نامه تشکل های صنفی مجاز 
خبرن��گاران، روزنامه ن��گاران و عکاس��ان 
نیز قابل قبول اس��ت. معرفی نامه ها الزاما 
می بایست با امضای باالترین مقام مسئول 
نهاد صادر کننده آن ارائه شود و مسئولیت 
محت��وای آنها ب��ا مؤسس��ه مطبوعاتی یا 

تشکل صنفی امضا کننده است. 
ب( مدرک دال بر اشتغال مستمر به 
کار خبری: منظور از مدرک دال بر اشتغال 
مس��تمر به کار خبری نیز بیمه خبرنگاری 
اس��ت؛ اعم از اینکه فرد متقاضی توس��ط 
مؤسس��ه محل اش��تغال خود بیمه تأمین 

 اجتماعی شده باشد یا تحت پوشش بیمه 
خبرنگاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قرار داشته باش��د. در صورتی که متقاضی 
هیچ یک از دو بیمه فوق را نداش��ته باشد، 
برای اثبات اشتغال مستمر کنونی خود به 
کار خب��ری، باید ١0 نمونه از آثار منتش��ر 
شده با امضای خود در مطبوعات و رسانه ها 
را که متعلق به شش ماه پایانی سال ١396 
باشند، ارسال کند.  بر اساس آیین نامه طرح 
ترافیک خبرنگاری، با توجه به محدودیت 
تعداد مجوزه��ای قابل اعطا به خبرنگاران، 
روزنامه نگاران و عکاس��ان خبری در سال 
١397 افراد شاغل در رسانه هایی که توسط 
بخش  خصوصی اداره می ش��وند، نسبت به 
رس��انه هایی که به هر نحوی ب��ه نهادها و 
منابع دولتی و عمومی وابستگی دارند، در 

اولویت قرار دارند. 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
ته��ران نام هم��ه دریافت کنندگان مجوز 
طرح ترافیک خبرنگاری و رس��انه محل 
اشتغال ایش��ان را در پایگاه اطالع رسانی 

خود منتشر خواهد کرد. 

خط و نشان سازمان استاندارد برای خودروسازان

شروط اعطای طرح ترافیک به خبرنگاران اعالم شد

سهم۲۷درصدیگریمارکتهادروارداتخودرو
اخبار

ثبت سفارش6 هزار دستگاه خودرو 
در زمان بسته بودن سایت

رئیس کل گمرک تعداد خودروهای ثبت سفارش 
ش��ده در زمان بس��ته بودن س��ایت خودرو را بیش 
از 6هزار دس��تگاه عنوان کرد و گف��ت این اقدام در 
س��ایت ثبت سفارش سازمان توس��عه تجارت انجام 

شده است. 
 به گزارش ایران خبر، فرود عس��گری گفت: بنابر 
ش��رایط موج��ود همه م��واردی که گم��رک درباره 
ترخیص خودروهای وارداتی انجام داده طبق قانون و 
وفق مقررات بوده و هیچ خدشه ای بر آن وارد نیست 
و ای��ن موضوع را در ح��وزه وزارت صنعت، معدن و 

تجارت باید پیگیری کرد. 
وی درباره ترخیص تع��دادی خودروی وارداتی از 
گمرک در زمان بس��ته بودن س��ایت ثبت س��فارش   
اظهار داشت: همه کاالهایی که وارد می شود و باید از 
گمرک ترخیص شود طبق ماده 8 مقررات صادرات و 

واردات باید دارای ثبت سفارش معتبر باشد. 
عس��گری با بیان اینکه در حال حاضر بین گمرک 
و سامانه ثبت س��فارش که متعلق به توسعه تجارت 
اس��ت ارتباط الکترونیک وجود دارد، گفت: زمانی که 
ش��ما می خواهید کاالی��ی را اظهار کنی��د از جمله 
خ��ودرو باید ک��د 8 رقم��ی را وارد باک��س کنید تا 
سیس��تم به ش��ما اجازه دهد مراحل بعدی را انجام 
دهید، اگر ثبت س��فارش توس��ط سیستم فراخوانده 

نشود عماًل چیزی به عنوان اظهار نداریم. 
وی ادام��ه داد: گم��رک ثب��ت س��فارش را دارد، 
صاح��ب کاال اظهار و حقوق ورودی خود را پرداخت 
و مجوزهای اس��تاندارد، ضواب��ط فنی ورود خودرو و 

پروانه را دریافت کرده است. 

نرخ های جدید تاکسی و اتوبوس در 
کمیسیون حمل و نقل بررسی  شد

رئیس کمیس��یون حمل و نقل و ترافیک ش��ورای 
ش��هر تهران گفت اعضای کمیس��یون روز سه شنبه 
نرخ های پیش��نهادی جهت کرایه تاکسی، اتوبوس و 

مینی بوس در سال 97 را بررسی کردند. 
به گزارش پای��گاه خبری »عصرخ��ودرو«، محمد 
علیخانی، رئیس کمیس��یون حم��ل و نقل و ترافیک 
شورای شهر تهران با اش��اره به نرخ های پیشنهادی 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای 
افزایش قیمت کرایه تاکس��ی، اتوبوس و مینی بوس 
در س��ال 97 اظهار کرد: اعضای کمیس��یون حمل و 
نقل سه شنبه  نرخ های پیشنهادی را بررسی کردند و 
بعد از تأیید جهت رأی گیری به صحن شورا خواهند 

فرستاد. 
گفتنی است در صورت رأی مثبت اکثریت اعضای 
ش��ورای ش��هر، نرخ های مصوب باید ب��ه فرمانداری 
تهران ارس��ال ش��ود و در صورت موافقت فرمانداری 

به اجرا گذشته خواهند شد. 

فناوری »سخن گفتن خودرو 
با خودرو« اقدام جدید شرکت 

خودروسازی تویوتا
شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا قصد دارد از سال 
202١ خودرو های س��خنگو را روانه بازار های آمریکا 
کند.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ش��رکت 
خودروس��ازی ژاپنی تویوتا اعالم کرد از سال 202١ 
فروش خودروهای س��خنگو با قابلیت سخن گفتن با 

خودروهای دیگر را در آمریکا آغاز خواهد کرد. 
شرکت تویوتا با اعالم این خبر گفت امیدوار است 
ش��رکت های خودروس��ازی دیگر هم همین رویه را 
دنبال کنند و برای کاهش میزان تصادفات رانندگی، 

خودروهای خود را به این فناوری مجهز کنند. 
شرکت تویوتا نخستین بار از فناوری »سخن گفتن 
خ��ودرو با خ��ودرو« در اواخر س��ال 20١5 در ژاپن 
اس��تفاده کرد. تا امروز، بیش از ١00 هزار خودروی 
تویوتا و لکس��وس به این فناوری مجهز ش��ده و در 
اختیار مش��تریان قرار گرفته اند. در سال 20١7 هم 
شرکت فولکس واگن اعالم کرد قصد دارد خودروهای 

خود در اروپا را به این فناوری مجهز کند. 
جنرال موتورز-ک��ه  ش��رکت   ،20١7 س��ال  در 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده خودرو در جهان اس��ت - 
فناوری »س��خن گفت��ن خودرو با خ��ودرو« را روی 
خودروه��ای کادیالک س��ی تی اس ارائ��ه و آن را به 
ب��ازار عرضه ک��رد.  خودروهای س��خنگو که در یک 
دهه گذش��ته به وس��یله خودروس��ازان آمریکایی در 
پروژه های مختلف آزمایش ش��ده اند، از ارتباطاتی با 
برد کوتاه برای انتقال داده ها تا 300 متر اس��تفاده و 
اطالعاتی از جمله مکان، مسیر حرکت و سرعت را به 
خودروهای اطراف منتقل می کنند. در واقع قرار دادن 
این اطالع��ات در اختیار خودروهای اطراف می تواند 
باعث کاهش میزان تصادفات رانندگی به خصوص در 
تقاطع ها و چهارراه ها ش��ود.   »اداره ایمنی ترافیک 
آمریکا« سال گذشته میالدی اعالم کرد این فناوری 
می توان��د برای هر خودروی جدید بین ١35 تا 300 
دالر هزینه داشته باشد که در طول یک سال هزینه 
آن 5 میلی��ارد دالر خواهد بود، ام��ا در کل از وقوع 
بیش از 600 هزار تصادف��ات رانندگی در طول یک 
 س��ال جلوگیری می کن��د؛ تصادفاتی که هر س��اله

7١ میلیارد دالر خسارت به بار می آورند. 

اخبار

سامانه جامع تجارت جایگزین ثبتارش می شود
 واردات خودرو ضابطه مندتر می شود

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از حذف س��امانه 
ثبتارش همزمان با راه اندازی سامانه جامع تجارت از 
هفته آینده خب��ر داد و گفت انجمن در تالش برای 
ب��ه تعویق انداختن زمان اجرایی ش��دن این طرح تا 

بهبود نهایی است. 
مه��دی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با 
بیان این خبر افزود: در جلس��ه مشترک این انجمن 
با مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شد 
که بر اس��اس پیش بینی ها، مقرر شده این سامانه از 
هفته آینده راه اندازی و اجرایی شود. به گزارش عصر 
خ��ودرو، وی ب��ا بیان این که این ط��رح پیش از این 
در س��ایر کاالها از جمله پوش��اک اجرایی شده بود، 
تصریح کرد: با راه اندازی این سامانه از این پس تنها 
واردکنندگانی مجاز به ثبت سفارش خودرو خواهند 

بود که VIN خودرو را در اختیار داشته باشند. 
دادفر در پاس��خ به امکان اجرایی ش��دن این طرح 
نیز اظهار کرد: از زمان سفارش گذاری تا زمان حمل 
خ��ودرو که ح��دود دو زمان نیاز اس��ت، امکان ارائه 
VIN NUMBER  وج��ود دارد هرچن��د که نوع 
تولیدات با یکدیگر متفاوت است اما خودروهایی که 
به صورت مستقیم از کارخانه دریافت نمی شوند نیز 
این ش��ماره را در اختیار دارند که به نظر می رس��د 

مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به حذف 
سامانه ثبتارش با اجرایی شدن سامانه جامع تجارت 
ادام��ه داد: هرچن��د در صورت اج��رای صحیح، این 
رویکرد به نفع اقتصاد کش��ور خواه��د بود و به نفع 
واردکنندگانی است که به درستی مشغول به فعالیت 
هس��تند، اما به طور قط��ع چالش هایی در اجرای آن 
وجود خواهد داش��ت که به مرور زمان بهبود خواهد 

یافت. 
وی رصد کاال، مش��خص ش��دن س��ره از ناسره و 
مشخص ش��دن تاجران خوشنام را از مزایای اجرای 
ای��ن طرح اعالم و تصریح کرد: با اجرایی ش��دن این 
س��امانه از این پس امکان ثبت س��فارش آزاد وجود 
نخواه��د داش��ت و تنها زمانی امکان ثبت س��فارش 

وجود دارد که حتماً خریدی انجام شده باشد. 
به گفته دادفر، ارتباط حس��اب بانک��ی با واردات، 
ارتباط بین پرداخت مالیات با واردات، کسب درآمد 
ب��ا واردات مج��وز و در نهایت عملک��رد نمایندگان 
رس��می با این سامانه مشخص خواهد شد، همچنین 
ارتباط با س��ازمان مل��ی اس��تاندارد و تأییدیه اولیه 
این س��ازمان با محصول وارداتی و همچنین ارتباط 
بین گمرک��ی و نحوه ترخی��ص کاال از دیگر مواردی 
است که در این سامانه به صورت کامل مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. 

پژو در ایران می ماند؟ 
اس��فندماه 95 ب��ود که ایران خودرو و پژو برس��ر 
تولی��د خودروهای مش��ترک به توافق رس��یدند و از 
همان زمان مقرر ش��د خودروهای پسابرجامی یکی 
پس از دیگ��ری به بازار عرضه ش��وند، اما از آن روز 
تاکن��ون تنها یک خودرو از این قرارداد به س��رانجام 
رس��یده اس��ت، این درحالی اس��ت که ای��ن روزها 
زمزمه های لغو ادامه هم��کاری ایران و پژو به گوش 

می رسد. 
به گزارش خودروکار، ط��ی روزهای اخیر با برهم 
ریختن اوضاع سیاس��ی س��وریه توس��ط سه کشور 
اروپایی و آمریکایی و ارتباط فرانسه به عنوان شریک 
تجاری ای��ران با این موضوع سیاس��ی، نگرانی هایی 
برای ادامه همکاری های ایران و فرانس��ه برای برخی 
مس��ئوالن ایرانی داشته اس��ت؛ تا جایی که یکی از 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی نیز خواس��تار 
تعلیق همه روابط تجاری با فرانس��ه به ویژه قرارداد 

پژو شده است. 
در همی��ن رابط��ه محمد مه��دی زاه��دی، رئیس 
کمیس��یون آم��وزش مجلس ش��ورای اس��المی در 
توییترش نوش��ته اس��ت که »روابط با فرانس��ه باید 
تعلیق ش��ود. دولتمردان در انتخاب شرکای تجاری 
تجدیدنظر کنند. پاریس همواره در طول س��ال های 
گذش��ته مقاب��ل م��ردم ایران بوده اس��ت. ق��رارداد 

مشکوک پژو را سریعا لغو کنید«. 
حال این پرس��ش مطرح اس��ت که روابط سیاسی 
کش��ورهای طرف ق��رارداد با ایران تا چ��ه میزان بر 
آینده صنایعی همچون خودرو اثر خواهد داش��ت و 
آین��ده این صنعت را تا چه میزان تهدید می کند؟ از 
طرف��ی دیگر در صورت لغو این قرارداد، ایران تا چه 
میزان در صنعت خودرو متحمل ضررهای بین المللی 
خواهد ش��د؟ چراکه در مدت اخیر زیرس��اخت های 
تولید خودروهای مشترک ایران و پژو تا حدی فراهم 
ش��ده بود و حال در صورت لغ��و قراردادهای تجاری 
ایران و فرانس��ه، آیا سایر کش��ورها و سرمایه گذاران 
ب��رای پا پیش گذاش��تن و عق��د قراردادهای جدید 

بی اعتماد نخواهند شد؟ 
فرب��د زاوه، کارش��ناس صنعت خ��ودرو در همین 
زمین��ه می گوید: »ورود هر تنش سیاس��ی به حوزه 
اقتص��اد منج��ر به فرار س��رمایه داخل��ی و خارجی 

می شود.«
او می افزاید:»ممکن اس��ت تصمیمات سیاس��ی بر 
اقتصاد س��ایه افکند، اما اقتصاد و کشور برای جذب 

سرمایه خارجی نیازمند آرامش سیاسی است«. 

چهارشنبه
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کسب و کارامـروز8

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در اولین  روز از سفر دو روزه 
خود به س��وئد با مقامات آن کش��ور از جمله وزیر تجارت و امور اروپایی، 
مدیر اجرایی نهاد زنان س��ازمان ملل و مدی��رکل آژانس تخصصی حوزه 

زنان دیدار کرد. 
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در مالقات 
ب��ا آن لین��ده، وزیر تج��ارت و ام��ور اروپایی 
س��وئد ضمن تأکید بر توس��عه همکاری های 
مختلف بین دو کشور، به دستاوردهای حوزه 
زنان در ایران اش��اره کرد و گفت: دسترس��ی 
زنان ب��ه آموزش عال��ی و افزای��ش دختران 
و بان��وان تحصیلک��رده دانش��گاهی زمینه را 
ب��رای دسترس��ی آنان به مناصب و مش��اغل 
تخصصی تر فراهم کرده و در تالش هس��تیم 
با بهره گیری از فرصت های مختلف اقتصادی 
ب��ه ویژه در بخش خصوص��ی و کارآفرینی، از 

مشارکت اقتصادی زنان بهره مند شویم. 
ابتکار همچنین توسعه صندوق های خرد و تعاونی های زنان، کارآفرینی 
زنان در صنعت توریسم و صنایع دستی را از جمله فرصت های رو به رشد 

برای مشارکت اقتصادی زنان برشمرد. 

وی همچنین اختصاص س��همیه 30درصدی مدیریتی به زنان و رشد 
پایدار در موقعیت های تصمیم گیری برای زنان را مورد اشاره قرار داد. 

آن لین��ده نیز در این مالقات ضمن خوش��امدگویی، به س��فر س��ال 
قبل نخس��ت وزیر س��وئد به ایران و امضای 
تفاهم نامه همکاری دو کش��ور اشاره کرد و 
گفت: سفر نخست وزیر سوئد نشان از اهمیت 
جایگاه ایران در روابط دوجانبه کشور ما دارد. 
وزی��ر تج��ارت و ام��ور اروپای��ی س��وئد 
همچنی��ن ب��ا تأکید ب��ر امضای اس��ناد و 
تفاهم نامه های همکاری دو کشور در جریان 
س��فر نخس��ت وزیر، حوزه زن��ان و خانواده 
را از موضوع��ات مورد عالق��ه طرفین برای 
همکاری ها برش��مرد و اضافه کرد سوئد به 

برجام پایبند است. 
لینده ب��ا تأکید بر اینکه نق��ش ایران در 
منطقه پرتالط��م و بح��ران  زده خاورمیانه، 
اثرگذار و سازنده اس��ت، گفت: براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی، ایران به کلیه تعهدات خ��ود عمل کرده و ض��رورت دارد جامعه 

بین المللی نیز حمایت خود را از ایران نشان دهد. 

مع��اون علمی وفناوری رئیس جمهور با اش��اره ب��ه جلوگیری از کار 
اس��تارت آپ ها و حمله ب��ه دفتر تعدادی از آنها معتقد اس��ت در برابر 

پیشرفت علم نمی توان ایستاد. 
به گزارش ایسنا، سورنا ستاری در نمایشگاه 
ب��ورس، بانک و بیمه با بی��ان اینکه مغزها را 
نمی توان محدود کرد، گفت: البته نرم افزار به 
خودی خود هیچ ارزش��ی ندارد و این نیروی 
انس��انی جوان و خالق اس��ت که به آن معنا 

می دهد و کسب وکارها را توسعه می دهد. 
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهور 
با تأکید ب��ر اینکه اس��تارت آپ ها از طریق 
ارتق��ا خواهند  س��رمایه گذاری خطرپذی��ر 
یافت، گفت: دلیل استقبال و حمایت مردم 
از استارت آپ های خدماتی، فعالیت شفاف، 

بی واسطه، ارزان و رقابتی آنهاست. 
س��تاری افزود: ام��روز نس��ل جدیدی از 

کارآفرینان در کش��ور توس��عه پیدا کرده که با گذش��ته قابل مقایسه 
نیس��ت. این در حالی است که امسال شرکت هایی با ارزش حدود یک 

میلیارد دالر داریم که جذب بورس می شوند. 

س��تاری همچنین اظهار کرد: هم اکنون اس��تارت آپ هایی در کشور 
شکل گرفته اند که هفته ای ١0درصد رشد را تجربه می کنند و خدمات 

شفاف و ارزان در دسترس قرار می دهند. 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهور 
تصری��ح کرد: بای��د قبول ک��رد که مردم 
پش��ت خدم��ات ش��فاف و قاب��ل رقابت 
خواهند ایستاد و تا زمانی  که بازارسازی را 
با استارت آ پ های خدماتی توسعه ندهیم، 

به نتیجه نمی رسیم. 
س��تاری با بیان اینکه مغزها را نمی توان 
مح��دود ک��رد، اف��زود: البته نرم اف��زار به 
خودی خ��ود هیچ ارزش��ی ن��دارد و این 
نیروی انس��انی جوان و خالق است که به 
آن معنا می دهد و کسب وکارها را توسعه 

می دهد. 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور با 
تأکید بر لزوم تغییر نوع نگاه و تفکر در این حوزه، تصریح کرد: امروز، 
پایه اقتصاد دانش بنیان این است که بپذیریم پول اشخاص نه در جیب 

آنها، بلکه در مغز آنهاست. 

ابتکار تأکید کرد

کارآفرینی در صنعت توریسم و صنایع دستی؛ فرصتی برای مشارکت اقتصادی زنان
ستاری در نمایشگاه بورس: 

تا زمانی  که بازارسازی را با استارت آپ های خدماتی توسعه ندهیم، به نتیجه نمی رسیم

ایجاد شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر به یکی از گفتمان های رایج در 
فضای علمی و فناوری کشور تبدیل شده است که می تواند نقش مهمی در پویایی 
اقتصادی کش��ور ایفا کند. این شرکت ها عالوه بر حصول ارزش افزوده، درآمدزایی 
پایدار و گردش مالی باال برای جامعه بومی، نقش بس��زایی در اشتغال زایی دارند. 
غالب این شرکت ها از مراکز رشد دانشگاهی کار خود را آغاز کرده اند و توانسته اند 

پس از حرکتی منطقی به این موفقیت ها برسند.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، ایجاد ش��رکت های 
دانش بنیان در س��ال های اخیر به یکی از گفتمان های رایج در فضای علمی و 
فناوری کش��ور تبدیل ش��ده و با توجه به نقش مهمی که در استقالل، پویایی 
و پایداری اقتصاد دارد، به عنوان هدف اصلی بس��یاری از دانش��گاهیان اعم از 
اس��اتید، دانش آموختگان و دانشجویان قرار گرفته  است. در این میان، امکانات 
و ظرفیت های پارک های علم وفناوری می تواند تسهیلگر مسیر پیشرو باشد. در 
همین رابطه پای س��خن برخی رؤسای پارک های علم وفناوری کشور پیرامون 
اهمیت، زیرس��اخت و چگونگی موفقیت ش��رکت های دانش بنیان نشستیم که 

در ادامه می خوانید.
تعامل تخصص ها سبب تکامل فناوری در چرخه دانش بنیان می شود

اس��ماعیل پیرعلی، رئیس پارک علم وفناوری چهارمحال و بختیاری ضمن بیان 
اینکه بدون تعامل و تنها با اتکا به یک تخصص یا مهارت، هرگز فناوری دانش بنیان 
و دانش فنی حاصل نمی شود، بر لزوم شبکه سازی نخبگانی و تخصصی تأکید دارد و 
می گوید: علوم در تعامل با یکدیگر و برای یک هدف مشخص، می توانند مکمل هم 
باشند و نتیجۀ فعالیت های شان منجر به محصولی دانش بنیان منطبق بر نیازهای 

واقعی جامعه باشد.
وی با اش��اره به پارامترهای موفقیت شرکت های دانش بنیان می افزاید: یکی از 
دالیل گسترش ش��رکت های دانش بنیان در حوزه های IT وICT، ظرفیت باالی 
این حوزه ها، نیازها و مقتضیات کنونی جامعه و همچنین س��وددهی س��ریع این 
حوزه ها است. این عوامل سبب رغبت بیشتر دانش آموختگان به بخش های مذکور 
اس��ت. به عبارت دیگر، تقاضای بازار، هدایتگر توان نخبگانی است، چراکه ممکن 
است نتیجه فعالیتی مناسب باشد و منجر به تولید کاالیی دانش بنیان و مناسب 
شود، اما چون نیاز بازار را تأمین نمی کند و با آن منطبق نیست، در فروش و حصول 

ارزش افزوده موفق نباشد.
عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به اهمیت 
و نقش ش��رکت های دانش بنیان در توسعه منطقه ای معتقد است: این شرکت ها 
ع��الوه بر حصول ارزش افزوده، درآمدزایی پای��دار و گردش مالی باال برای جامعه 
بومی، نقش بس��زایی در اش��تغال زایی دارند. غالب این ش��رکت ها از مراکز رشد 
دانش��گاهی کار خود را آغاز کرده اند و توانس��ته اند پس از حرکتی منطقی به این 

موفقیت ها برسند.
ایجاد شرکت دانش بنیان یکی از راه هایی استقالل مالی کشور است

عطااهلل ربانی، رئیس پارک علم و فناوری اس��تان البرز با اش��اره به لزوم حمایت 
از اجتم��اع نخبگانی در عملیاتی کردن و تجاری س��ازی ایده ، بیان می کند: تالش 
دانش آموختگان و دانشجویان برای تأسیس و فعالیت در شرکت های دانش بنیان، 
امری ضروری و ش��بیه جهاد در جبهه ها اس��ت، چراکه نقش مهمی در مقابله با 
تحریم ها و اس��تقالل کشور دارد، به همین دلیل، بهترین حمایت از استعدادهای 
برتر کش��ور، هدایت آنان به س��مت ایجاد ش��رکت دانش بنیان است. در این بین 
استفاده از ظرفیت های پارک علم و فناوری استان ها نیز می تواند اثرگذاری مثبتی 

داشته باشد.
آگاهی از اصول مدیریت بازار، زیربنای موفقیت شرکت دانش بنیان

شهیکی تاش، رئیس پارک علم  و فناوری سیستان  و بلوچستان با اشاره به اینکه 
تحقیقات کاربردی بیش��تر یک تحلیل تکنیکال از شرایط موجود هستند، معتقد 

است نوآوری و پایش مداوم از ضروریات انطباق با استانداردهای جهانی دانش بنیان 
بودن است.

وی اظهار می کند: حمایت ها باید رویکرد توانمندسازی داشته باشند تا طرح 
و ایده بتواند در بازه زمانی مناس��ب به محصول و خدمتی دانش  بنیان که نیاز 
بازار داخلی و خارجی اس��ت، تبدیل شود. عالوه بر آن، حمایت از شرکت های 
دانش بنی��ان نیز باید با جدیت دنبال ش��ود و صاحب��ان آن با مقتضیات بازار و 
قواعد حاکم بر آن آشنا شوند و آموزش های الزم را ببینند. این شرکت ها تنها 
زمانی می توانند به موفقیت برس��ند که عالوه بر بعد فنی، حداقل اصول اولیه 

مدیریت بازار را بدانند.
وی  می افزای��د: باید دانس��ت توس��عه ب��ازار مهم ترین حمایت از ش��رکت های 

دانش بنیان است، چراکه  ضریب  شکست این شرکت ها را تعدیل می کند.
رئیس پارک علم  و فناوری سیستان  و بلوچستان اضافه می کند: توانمندسازی 
حوزه ه��ای نوآوری و R&D در صنعت و بخش کش��اورزی یکی دیگر از الزامات 
امروز کشور برای رسیدن به توسعه یافتگی است. می توان برای تقویت این واحدها 
از توان موجود در شرکت های دانش بنیان استفاده کرد تا این شرکت ها پل ارتباطی 
بین دانش و صنعت باشند. از سوی دیگر، بسیاری از اخترعات را می توان به سمت 
تقویت واحدهای نوآوری و R&D جهت دهی کرد به شرط اینکه با تولید محصولی 
مقیاس پذیر، بازارمحور بوده و قابلیت حص��ول ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی 
را نیز داش��ته باش��ند، نه اینکه منجر به تولید کاالی لوکسی شوند که هیچ بازار 

منطقی ای ندارد.
اشتراک گذاری داشته ها، از رموز موفقیت شرکت های دانش بنیان است

همچنین محمود رضا ش��اکرمی، رئیس پارک علم  و فناوری استان لرستان با 
اشاره به لزوم انسجام در حوزه فناوری، می گوید: اصوال نمی توان با تفکر جزیره ای 

در حوزه های علمی و فناوری عملکرد مثبتی داشت.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از ملزومات پیش��رفت، ایجاد انس��جام و تعامل 
بین شرکت های بزرگ دانش بنیان است، ادامه می دهد: موازی کاری و اختالط 
فعالیت ها یکی از آسیب های جدی است، بنابراین یکی از راه هایی که می تواند 
زمینه س��از توس��عه کش��ور باش��د، هماهنگ کردن فعالیت های ش��رکت های 
دانش بنیان اس��ت. هم افزایی و تعامل این ش��رکت ها با یکدیگر، هم پتانس��یل 
موج��ود را افزای��ش می دهد و ش��رکت ها می توانن��د از امکان��ات نرم افزاری و 
س��خت افزاری خود را به اش��ترک بگذارند تا در هزینه و زمان نیز صرفه جویی 

شود.
ش��اکرمی با بیان اینکه بدون بازار، حلقه فناوری ناقص است، می افزاید: مادامی 
که محصول تولیدشده در بازار موفق نشود، نمی توان ادعا داشت که مسیر به طور 

کامل طی شده است.
تشکیل هسته پژوهشی گام اول برای ایجاد شرکت دانش بنیان است

علی معتمدزادگان، رئیس پارک علم  و فناوری اس��تان مازندران نیز با تأکید بر 
ایجاد هسته  و گروه پژوهشی، یادآور می شود: یکی از مزایای هسته های پژوهشی، 
تش��کیل ش��رکت های دانش بنیان اس��ت. به عبارت دیگر، فرد با حضور در هستۀ 
پژوهشی تا حدودی با فضای عملیاتی علم آشنا می شود و مهارت های فردی خود 
را در حوزه های اقتصاد و بازار افزایش می دهد؛ در نتیجه می تواند در آینده شرکت 

دانش بنیان هم تأسیس شود.
وی خاطرنش��ان می کند: اگر چند پروژه کالن توسط هسته های پژوهشی و یا 
شرکت های دانش بنیان به ثمر برس��د، قطعا رغبت دانشگاه و صنعت به برقراری 
ارتباط منطقی و نظام مند با یکدیگر افزایش می یابد اما پیش از آن، دانشگاه نباید 
انتظار داش��ته باشد صنعت، آزمایش��گاه های دانشکده ها را تجهیز یا برای افزایش 
امکانات دانشگاه هزینه کند، چراکه صنعت، دید اقتصادی دارد و مادامی که اقدامی 

توجیه اقتصادی نداشته باشد، آن را انجام نخواهد داد.

اگر تصور می کنید کار هوش��مندانه ای کرده ای��د که هرگز در فیس بوک 
ثب��ت نام نکرده اید و به این ترتیب هیچ اطالعاتی از ش��ما در این ش��بکه 

اجتماعی وجود ندارد، این خبر برایتان چندان خوشایند نخواهد بود. 
به گ��زارش دیجیاتو، در پی رس��وایی اخیر فیس بوک به واس��طه کمپانی 
کمبریج آنالیتیکا که منجر به لو رفتن اطالعات بیش از 87 میلیون کاربر این 
شبکه اجتماعی شد، مارک زاکربرگ در مقابل اعضای کنگره حاضر شد و به 
برخی سؤاالت نمایندگان پاسخ داد. مدیرعامل این شبکه اجتماعی اظهار کرده 
که فیس بوک حتی کاربران اینترنت را که هرگز در این شبکه اجتماعی ثبت نام 
نکرده اند، ردیابی می کند.  این اظهارات زاکربرگ پس از آن اعالم ش��د که در 
جلسه پرسش و پاسخ، »بن لوخان« یکی از نمایندگان از زاکربرگ در این مورد 
سؤال کرد. مدیرعامل شبکه اجتماعی مذکور نیز این گونه اعالم کرد که هدف 
از انجام این کار دالیل امنیتی است.  با این حال کاربران ثبت نام نکرده، در واقع 
نمی دانند که چه اطالعاتی از آنها در فیس بوک ثبت ش��ده است. این موضوع 

قانون گذاران کنگره آمریکا را بیش از پیش نگران کرده و ممکن اس��ت اقدام 
به تهیه پیش نویس قوانینی برای اعمال محدودیت بر اپ و س��ایر بخش های 
فیس بوک کنند.  لوخان همچنین به این موضوع اشاره کرده که افرادی که در 
فیس بوک ثبت نام نکرده اند، مجبور هستند برای دریافتن اینکه شبکه اجتماعی 
مورد بحث چه اطالعاتی از آنها در اختیار دارد، در آن ثبت نام کنند. او در این 
مورد اعالم کرده:  »ما باید این مشکل را حل کنیم«.  فیس بوک در این مورد 
ادعا کرده که قصد نداش��ته روش��ی را توس��عه دهد که به واسطه آن کاربران 
ثبت نام نکرده بتوانند در مورد داده هایشان در فیس بوک اطالع کسب کنند. به 
همین دلیل کاربران برای یافتن این موضوع مجبور به ثبت نام هستند.  عالوه 
بر سیاستمداران، مدافعان حریم خصوصی هم به گفته های زاکربرگ واکنش 
نشان داده اند.  »کریس کاالبِرس«، معاون ارشد سیاست ها در مرکز دموکراسی 
و فناوری در این مورد اعالم کرده فیس بوک باید این موضوع را که با همه این 

اطالعات چه کار می کند روشن کند. 

ایجاد شرکت های دانش بنیان؛ حرکتی منطقی و اشتغال زا

چگونگی موفقیت شرکت های دانش بنیان از نگاه رؤسای پارک های علم وفناوری

زاکربرگتأییدکرد

فیسبوکاطالعاتکاربران
ثبتنامنکردهراهمدراختیاردارد

نگـــاه

بسته ارتقای مهارت های کاری و توانمندی های کارآفرینانه با محوریت بازاریابی و 
فروش برگزار می شود.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در راستای 
مهارت آموزی و توان افزایی مس��تعدان برتر در عرصه های اشتغال زایی و کارآفرینی، 
بنیاد نخبگان استان کرمانشاه با همکاری مرکز رشد دانشگاه رازی و صندوق نوآوری 
و شکوفایی کشور، »بس��ته ارتقای مهارت های کاری و توانمندی های کارآفرینانه« 
را برگزار می کند.  این بس��ته آموزش��ی، مجموعه ای از دوره های آموزشی کاربردی 
اس��ت که جهت آشنایی با فضای کس��ب وکار و ملزومات راه اندازی کسب وکار برای 
دانش��جویان طراحی شده اس��ت. این بسته ش��امل چهار عنوان آموزشی »ارتقای 
توانمندی شخصی و کار تیمی«،  »نوشتن طرح کسب وکار و ایجاد مدل کسب وکار«،  

»ارتباطات و اصول مذاکره«، »بازاریابی و فروش«، در قالب 32 ساعت است. 

برنامه ارتقای مهارت ها و توانمندی های 
کارآفرینانه برگزار می شود

چهارشنبه
29 فروردین 1397

شماره 1043
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مدیر یک شرکت دانش بنیان گفت حتی اگر همه تحریم ها را هم بردارند 
ما مش��کالت زیرس��اختی فرهنگی داریم؛ خودتحریمی ما از تحریم های 

بین المللی بیشتر است. 
س��یدمحمد حمزه خردمند، مدیر ش��رکت 
دانش بنیان حصین قشم عضو پارک فناوری 
پردی��س در گفت وگو با خبرن��گار مهر اظهار 
کرد: این شرکت متشکل از جمعی از نخبگان 
دانشگاهی است که در طول فعالیت خود در 
بسیاری از مهم ترین پروژه های کشور در حوزه 

IT نقش داشته است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه خدم��ات این ش��رکت 
دانش بنیان گف��ت: ارائ�ه ان���واع محصوالت 
و خدمات س��خت افزاری و نرم اف��زاری بومی 
 Payment Switch، IPG،«بانکی ش��امل
 E-Banking، CMS، USSD، Secure
USSD، POS« با پ��ردازش روزانه بیش از 

یک میلیون تراکنش بانکی، تولید، شخصی س��ازی و تأمین بالغ بر ١00 
میلیون کارت  هوشمند، س��یم کارت و کارت شهری در پروژه های ملی و 
اپراتورهای تلفن همراه در کارخانه شرکت واقع در پارک فناوری پردیس 

از جمله اقدامات این شرکت بوده است. 
وی اف��زود: تولید نرم افزارها و طراحی فروش��گاه آنالین کاال و خدمات 
گوشی شاپ، تولید سخت افزارHSM کامال سخت افزاری و بومی نصب شده 
در ش��رکت های پرداخت و اپراتورهای تلفن 
همراه کشور از دیگر فعالیت های این شرکت 
به ش��مار م��ی رود.  خردمند ب��ا بیان اینکه 
طراح��ی نرم افزار بومی مدیریت فرآیندهای 
دول��ت الکترونی��ک از دیگر اقدام��ات این 
شرکت بوده است، گفت: همچنین خدمات 
پرداخت الکترونیک )PSP( و اولین بازارگاه 
حمل ونق��ل آنالی��ن کاال »ترابرنت« در این 

شرکت محقق شده است. 
به گفته وی، اصلی ترین فعالیت ش��رکت 
تولید و تأمین کارت هوش��مند کشور است 
که شامل سیم کارت، کارت هوشمند بانکی و 
کارت عابربانک می شود. بزرگ ترین پروژه ما 
کارت سوخت بود که بیش از ١6 میلیون از این کارت ها را تأمین و تولید 
کردیم. همچنین در حوزه سیم کارت، بیش از 40میلیون در کارخانه این 

شرکت تولید و شخصی سازی شده است. 

دانش��گاه ها برای توانمندسازی دانش��جویان جهت کسب جایگاه های 
شغلی مناسب در جامعه و برخورداری از شانس بیشتر برای ورود به بازار 

اشتغال، دوره های مهارت افزایی را تدوین و اجرا می کنند. 
ب��ه گ��زارش مهر، یک��ی از سیاس��ت های 
مهمی که در حوزه معاونت آموزش��ی وزارت 
علوم در سال ١397 دنبال می شود، »ارتقای 

برنامه های مهارت افزایی دانشجویان« است. 
هدف از برگ��زاری دوره های مهارت افزایی، 
توانمند س��ازی دانش��جویان جه��ت کس��ب 
جایگاه های شغلی مناس��ب در جامعه است. 
همچنین برخورداری آنها از ش��انس بیش��تر 
برای ورود به بازار اش��تغال اس��ت که رقابت 
برای آن بسیار اس��ت.  دانشجویان با شرکت 
در ای��ن دوره ه��ا مهارت هایی را ب��ه صورت 
رایگان فرا می گیرند. در برخی از دانش��گاه ها 
گذراندن این دوره ها برای تمام دانش��جویان 

الزم و ضروری بوده، ولی در برخی دیگر از دانشگاه ها به صورت اختیاری 
است. دانشجویانی که در این دوره ها و کارگاه ها شرکت می کنند حداقل 
30درصد ش��انس بیشتری در کسب و کار مناسب خود در جامعه را دارا 

هستند.  مجتبی شریعتی  نیاسر، معاون آموزش��ی وزارت علوم در زمینه 
مهارت آموزی دانش��جویان گفت: ایجاد شغل برای دانشجویان در حیطه 
ماموریت های دس��تگاه آموزش عالی نیست، هدف از طرح مهارت آموزی، 
آموزش مهارت  هایی به دانشجویان است که 
آنها را با مش��اغل مرتبط با رشته تحصیلی 
آش��نا می کند.  وی اف��زود: دانش��گاه های 
جام��ع علم��ی کاربردی و فن��ی و حرفه ای 
نیز دانش��جویان را برای اشتغال در بازار کار 
آماده می کنند که این نوع آموزش ها از نوع 
تکنیکی و فنی است و با طرح مهارت آموزی 

به دانشجویان متفاوت است. 
معاون آموزش��ی وزارت علوم یادآور شد: 
اقدامات جدی درخصوص مهارت آموزی در 
دانشگاه ها در حال انجام است و ستاد وزارت 
علوم، پشتیبانی حقوقی و نهادینه کردن این 

امر را برعهده دارد. 
وی اصالح محتوایی برنامه های درس��ی را بخش اول کار دانست که از 
دو سال پیش آغاز شده و از میان 3 هزار برنامه درسی، 800 برنامه مورد 

بازنگری قرار گرفته است. 

مدیر یک شرکت دانش بنیان: 

استارت دانشگاه ها برای ورود دانشجویان به بازار کسب و کارمجوز؛ چالش شرکت های دانش بنیان

اگر کسب وکار شما در حوزه تکنولوژی است و هنوز اپ Blind را بر روی گوشی 
هوشمندتان نصب نکرده اید، ظاهرا چندان به اخبار حوزه تکنولوژی توجهی ندارید. 
اپ Blind خو را »فضایی ناشناس برای تعامل افراد در محل کار« معرفی می کند. 
کارکرد اصلی این نرم افزار حضور ناشناس طیف وسیعی از فعالین حوزه تکنولوژی 

و تبادل اطالعات میان آنها بدون احراز هویت شان است. 
باتوجه به رس��وایی های اخیر ش��رکت فیس بوک کوچ بس��یاری از کاربران به 
ش��بکه های اجتماعی دیگر امری محتمل به نظر می رس��د. در این میان مدیران 
Blind  اق��دام به نظرخواهی از کاربرانش به منظور آگاهی از میزان حذف اکانت 
فیس بوک از سوی آنها کرد. اگرچه این نظرخواهی بسیار دقیق صورت پذیرفت، اما 
از قبل نیز ترک فیس بوک از سوی شمار قابل توجهی از کاربران قابل پیش بینی 

بود.
هشتگ حذف فیس بوک چیست؟

تمام ماجراهای پیرامون فیس بوک از زمان انتش��ار اخباری مبنی بر اس��تفاده 
موسسه تحلیلی و پژوهشی مرتبط با دانشگاه کمبریج از اطالعات شخصی کاربران 
فیس بوک ش��روع ش��د. تبعات این حادثه برای فیس بوک به قدری بود که حتی 
مارک زاکربرگ مجبور به حضور در کنگره آمریکا و پاس��خگویی به پرس��ش های 

نمایندگان شد. 
درکنار س��ایر واکنش های نس��بت به درز اطالعات ش��خصی کارب��ران مانند 
انتقاد و ثبت ش��کایت اش��خاص خصوصی، اس��تفاده از هشتگ حذف فیس بوک 
)#deletefacebook( در می��ان کاربران توییتر تبدیل به ترند برتر ش��د. حجم 
باالی واکنش ها نسبت به رسوایی اخیر فیس بوک دست اندرکاران اپ Blind را بر 
آن داشت تا پژوهشی در مورد میزان صحت و تاثیرگذاری هشتگ حذف فیس بوک 
انجام دهند. براین اساس از 20 تا 24 مارس اطالعات حدود 2600 کاربر این شبکه 

 اجتماعی جمع آوری شد.
نتایج بررسی

به طور کلی 3١درصد کاربران عزم راسخ مبنی بر حذف اکانت شان از فیس بوک 
دارن��د. در طرف مقاب��ل نیز 69درصد کاربران همچنان مایل ب��ه ادامه حضور در 
فیس بوک هس��تند. ش��اید در نگاه نخس��ت تمای��ل کاربران به ادام��ه حضور در 
فیس بوک اندکی عجیب به نظر برس��د. در این میان نگاهی به نظر افراد فعال در 
پنج شرکت برتر دنیای تکنولوژی خالی از فایده نخواهد بود. براین اساس کارمندان 
مایکروسافت 50، اسنپ 46، اوبر 40، گوگل 38، آمازون 34 و فیس بوک 2 درصد 

تمایل به حذف اکانت های شان در فیس بوک دارند. 
در میان آمارهای موجود عالقه کارمندان شرکت اسنپ به خروج از فیس بوک 
به هیچ وجه تعجب آور نیست. در حقیقت باتوجه به اینکه شرکت اسنپ به عنوان 
توسعه دهنده شبکه اجتماعی اسنپ چت رقابت تنگاتنگی با فیس بوک دارد، تمایل 

باالی کارمندانش به خروج از فیس بوک کامال منطقی و قابل درک خواهد بود. 
در مورد عالقه کارمندان اوبر می توان به ش��باهت بحران موجود با ترند حذف 
اوبر در سال 20١7 اشاره کرد. در آن سال به دلیل شکایت های وسیع مشتریان از 
نحوه سرویس دهی این سرویس حمل ونقل آنالین محدودیت فعالیت در بسیاری 
از شهرهای بزرگ برای این برند اعمال شد. در آن بازه زمانی حجم انتقادها از اوبر 

در آمریکا به نسبت سایر کشورها بسیار بیشتر بود.
نکته جالب در مورد رأی 38درصدی کارمندان گوگل به ترک فیس بوک مواجهه 
این ش��رکت با اتهاماتی مشابه ش��رکت مادر اینستاگرام است. در حقیقت همین 
چند وقت پیش مدیرعامل گوگل برای پاس��خگویی به پرسش هایی پیرامون درز 

اطالعاتی و سرقت اطالعات کاربران به مانند زاکربرگ در کنگره حضور پیدا کرد. 
با نگاهی به آمار ارائه ش��ده از سوی Blind متوجه غیبت توییتر در میان پنج 
شرکت برتر می شویم. در حقیقت میزان ارائه اطالعات از سوی کارمندان این غول 

اینترنتی به اندازه ای نبود تا در فهرست فعلی قرار داده شود. 
باتوجه به گزارش تیم فنی Blind میزان مش��ارکت کارمندان آمازون بس��یار 
بیشتر از بقیه شرکت های مشابه بوده است. براین اساس ١١درصد کل جامعه آماری 
نظرخواهی Blind را کارمندان آمازون تش��کیل داده اند. براین اس��اس 34درصد 
کارمندان این ش��رکت تصمیم خود مبنی بر حذف اکانت شان در فیس بوک را به 

اطالع دست اندرکاران نظرخواهی رسانده اند. 
معنای نتایج این بررسی چیست؟

پس از بررس��ی آمارهای دقیق پیرامون وضع کارمندان پنج شرکت برتر دنیای 
تکنولوژی طرح یک پرس��ش ضروری به نظر می رس��د: برای کسانی که با دنیای 

تکنولوژی سروکار چندانی ندارند، این آمارها چه اهمیتی خواهد داشت؟
پاسخ مارکوس اندروز، مدیر بازاریابی محصوالت Hubspot حاکی از اهمیت 
نه چندان زیاد این نظرات برای افراد عادی است:»س��ابقه چنین رسوایی هایی در 
دنیای ش��بکه های اجتماعی نسبتا طوالنی است. به احتمال فراوان فیس بوک در 
آینده ای نزدیک اقداماتی چند را به منظور جلوگیری از تکرار درز اطالعاتی مشابه 
انج��ام خواهد داد. به ع��الوه احتمال رونمایی از الگوریتم امنیتی جدید نیز وجود 
دارد«. ان��دروز در ادامه افزود:»من اکانت خود در فیس بوک را حذف نخواهم کرد. 
به نظر من آنها در زمینه تکنولوژی اینترنتی پیش��رو هستند و اتفاقات اخیر تنها 

مشکالتی موقت محسوب می شوند.«
هنری فرانکو، همکار بخش اس��تراتژی کمپین های اجتماعی Hubspot نیز 
به مانند اندروز مش��کالت پیش آمده را چندان جدی تلقی نمی کند. در حقیقت 
هنری معتقد است در تحلیل این آمارها باتوجه به شروع نظرخواهی دقیقا پس از 
افشای درز اطالعاتی فیس بوک تا حدی زیادی اغراق شده است: »این نظرسنجی 
در فضایی ناشناس صورت پذیرفته است. برهمین اساس دست اندرکاران آن تالش 
چندانی برای نظرخواهی از افراد بی طرف نکرده اند. به عنوان مثال احتمال خصومت 
ش��خصی برخی کاربران با برند فیس بوک وج��ود دارد. بالطبع چنین متغیرهای 
تاثیرگذاری به هنگام انجام نظرخواهی مدنظر قرار نگرفته اس��ت. همچنین باید 
توجه داشت که افراد متخصص در حوزه تکنولوژی در مقایسه با مردم عادی تمایل 

بیشتری به حذف اکانت های خود در فیس بوک دارند.«
من به عنوان یک کارش��ناس حوزه بازاریابی اکانت فیس بوکم را مدت ها پیش 
از رس��وایی کمبریج غیرفع��ال کرده ام. می توانید من را پیش��گو بنامید، اما هرگز 
به ش��بکه های اجتماعی اعتماد چندانی ندارم. البته نظر من در مورد شبکه های 

اجتماعی به هیچ وجه در میان همکارانم وجه غالب را ندارد. 
در مورد نظرسنجی صورت گرفته از سوی مدیران Blind من با اندرو هم عقیده 
هس��تم. وی عالوه بر صحبت هایی که در س��طرهای باال از وی نقل کردم، معتقد 
است پاس��خ مثبت به حذف اکانت فیس بوک در نظرسنجی مذکور به هیچ وجه 
ضامن اجرای قطعی آن عمل از سوی فرد مدنظر نخواهد بود:»به همین دلیل برای 
من برداش��ت جدی از نظر مردم مبنی بر حذف اکانت ش��ان در فیس بوک بسیار 
سخت اس��ت.« اگر به صحبت های فرانکو توجه کنیم، تا پیش از انتشار آمارهای 
رسمی از سوی فیس بوک هیچ گونه معیار قطعی در مورد داوری وضعیت این برند 
در دس��ت کارش��ناس ها نخواهد بود. در این مورد تجربه حاکی از اقدام به موقع 
مدیران فیس بوک برای کاهش نارضایتی ها به هنگام اعالم آمارهای رسمی است. 
برهمین اساس برای تحلیل های اساسی تر باید تا زمان انتشار اخبار رسمی از سوی 

فیس بوک با احتیاط عمل کرد.
hubspot :منبع

قانون گذاران کنگره آمریکا را بیش از پیش نگران کرده و ممکن اس��ت اقدام 
به تهیه پیش نویس قوانینی برای اعمال محدودیت بر اپ و س��ایر بخش های 
فیس بوک کنند.  لوخان همچنین به این موضوع اشاره کرده که افرادی که در 
فیس بوک ثبت نام نکرده اند، مجبور هستند برای دریافتن اینکه شبکه اجتماعی 
مورد بحث چه اطالعاتی از آنها در اختیار دارد، در آن ثبت نام کنند. او در این 
مورد اعالم کرده:  »ما باید این مشکل را حل کنیم«.  فیس بوک در این مورد 
ادعا کرده که قصد نداش��ته روش��ی را توس��عه دهد که به واسطه آن کاربران 
ثبت نام نکرده بتوانند در مورد داده هایشان در فیس بوک اطالع کسب کنند. به 
همین دلیل کاربران برای یافتن این موضوع مجبور به ثبت نام هستند.  عالوه 
بر سیاستمداران، مدافعان حریم خصوصی هم به گفته های زاکربرگ واکنش 
نشان داده اند.  »کریس کاالبِرس«، معاون ارشد سیاست ها در مرکز دموکراسی 
و فناوری در این مورد اعالم کرده فیس بوک باید این موضوع را که با همه این 

اطالعات چه کار می کند روشن کند. 

سرنوشت فیس بوک پس از رسوایی بزرگ

یادداشـت

مدیرکل امور اس��تان های وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کاالی داخلی 
باید رقابت پذیر و دارای قیمت منصفانه باشد تا به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند، گفت: 
دنبال کردن بهبود فضای کس��ب و کار و مقابله با قاچاق کاال و تنظیم اقتصاد از این راه از 
جمله وظایف سازمانی در عرصه اقتصاد است که کارهای خوبی در این زمینه انجام گرفته، 
اما فعال کافی نیست.  به گزارش ایسنا، اهلل محمد آقایی در مراسم معارفه  سرپرست جدید 
امور اقتصادی و دارایی استان ایالم با تأکید بر اینکه نباید فراموش کرد که نظام عریض و 
طویل اداری برای خدمت به مردم است، با اشاره به نامگذاری امسال به نام حمایت از کاالی 
ایرانی اظهار کرد: در تحقق این شعار عوامل زیادی دخیل هستند و نمی توان مصرف کننده 
را مجبور به حمایت و مصرف کاالی ایرانی کرد و از طرف دیگر تولید کننده هم نمی تواند 

مصرف کننده را نادیده بگیرد. 

حمایت از تولید داخل، راهگشای 
بهبود فضای کسب و کار

به قلم آماندا زانتال وینر     
ترجمه: علی آل علی     
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م��ا درب��اره فش��ار وارد روی برندها به 
منظ��ور ایف��ای صحیح نق��ش خویش و 
نیز درباره مش��کالت موج��ود در زمینه 
رقاب��ت در بازاره��ای بزرگ و س��ریعا در 
حال تغییر، زیاد صحبت می کنیم. با این 
وجود، برندهای جهانی در س��ال 20١4، 
با افزایش ١2درصدی ارزش خود مواجه 
ش��دند. اینکه ای��ن برندها چ��ه کرده اند 
که ب��ه چنین موفقیتی دس��ت یافته اند، 
ب��رای همه افراد مس��ئول در حوزه برند، 
درس ه��ای زیادی را به دنب��ال دارد. اگر 
بخشی از وظیفه شما ایجاد تقاضا توسط 
مشتری اس��ت، در اینجا هشت کاری که 
می توانید به منظور حفظ اعتبار، متوقف 
کردن س��یر نزولی و ایجاد حداکثر رونق 
اقتصادی و اولویت مصرف کنندگان انجام 

دهید، برای تان ارائه شده  است.
1- بخشـی از یک صنـف در حال 
رشد باشید: به گفته شرکت تحقیقاتی 
Millward Brown، ١0 برن��د برت��ر 
پوشاک در سال گذشته حدود 29درصد 
رشد داش��ته اند. اگر ش��ما در این بخش 
یا س��ایر بخش های سریعا در حال رشد، 
صاح��ب برند هس��تید، این ی��ک اعالن 
واضح برای س��رمایه گذاری در زمینه ای 
اس��ت که عالقه مندی ب��ه آن، به وضوح 
افزایش یافته  اس��ت. اگر ه��م در یکی از 
دسته های در حال رش��د برندی ندارید، 
آی��ا راه هایی وج��ود ندارد ک��ه از طریق 
اکتساب، ش��راکت، اخذ امتیاز )پروانه( و 
یا برندس��ازی مش��ارکتی بتوانید به طور 
طبیع��ی )و به س��رعت( برند خ��ود را به 

چنین صنف هایی گسترش دهید؟
2- بخشـی از یـک اقتصـاد احیا 
شـده باشـید: اگر برند ش��ما در میان 
مناطق مختلفی گس��ترش یافته  اس��ت، 
منطقی اس��ت که بر مناطق��ی از جهان 
تمرکز کنید که در آنجا رش��د اقتصادی 
ذات��ی با افزای��ش اعتم��اد مصرف کننده 
مواجه ش��ده  است. برای س��وار شدن بر 
این موج، از طری��ق توافق نامه نمایندگی 
یا کار با افراد و ش��رکت های تثبیت شده 
در آن مناط��ق - ب��رای افزایش محدوده 
سهام ش��ان-، روش های��ی را به منظور به 
دس��ت آوردن جای��گاه خود پی��دا کنید. 
همچنین برای تحقق آرزوهای برجسته، 
طرح های پاداش )تشویقی( تعریف کنید.
3. مقابلـه بـا مسـائل اجتماعـی: 
تع��دادی از بخش ه��ا در ح��ال مبارزه با 
مس��ائل اعتباری )اعتبار برند( هس��تند. 

برنده��ای فع��ال در زمینه های��ی مانند 
ال��کل،  ب��دون  نوش��یدنی  و  فس��ت فود 
باید مس��تقیما به تاثی��رات و مخاطرات 
اجتماعی حوزه فعالیت خود که می تواند 
توس��ط رقبای س��الم مختل شود، توجه 
کنند. همین طور برندهایی که با مسائل 
بالقوه محیط زیستی، اجتماعی،  اخالقی 
بهداش��تی، رفتاری یا مسائل دربردارنده 
فرآیندهای��ی ک��ه م��ردم به ش��دت در 
موردش��ان حس��اس هس��تند )نظیر آزار 
حیوان��ات( مواجه هس��تند، الزم اس��ت 
نشان دهند که فعاالنه در حال به حداقل 
رس��اندن نقاط ضعف و کاس��تی های کار 
خود هس��تند. توجه به مسائل اعتباری، 
لزوما به معنای رش��د نیست، اما به توقف 

سیر نزولی فروش کمک خواهد کرد.
4- افزایش سهم زندگی )اصطالح 
میلوارد براون(: تنه��ا از طریق ادغام و 
گسترش زیست بوم ها، به دنبال سهم خود 
از بازار نباش��ید. اپل پیشتاز این رویکرد 
است، حلقه های بس��ته میان محصول و 
محتوا، به منظور تثبیت کنترل و تشویق 
مصرف کنن��دگان به مان��دگاری و خرید 
در دنیای��ی که پیرامونش ش��کل گرفته 
 اس��ت. برندها می توانند با تنوع بخشی به 
حوزه ه��ای پرمنفعت جدید و به حداکثر 
کاری  همانن��د  برن��د-  ارزش  رس��اندن 
که اپ��ل انجام داد- به دنبال ش��یوه های 
هوش��مندانه ای برای احاطه کردن بیشتر 
زندگی روزمره هر فرد باش��ند. همانطور 
که نایج��ل هالی��س می گوی��د: »...اپل، 
نیازهای ما برای س��رگرمی، موس��یقی و 
بهره وری را پوشش می دهد. آمازون، نیاز 
ما را برای خرید بی دردس��ر با یک کلیک 
و توصیه های مرب��وط به خرید کاالهایی 
ک��ه هرگز در موردش��ان نمی دانس��تیم، 
به راحت��ی ب��رآورده می س��ازد. نایکی، با 
 ،Nike + Fuelband مچ بند هوشمند
خ��ود را از یک برند پوش��اک محض، به 
ی��ک همراه و مربی برای دوندگان تبدیل 
ک��رده  اس��ت.« آنه��ا این موفقی��ت را از 
طری��ق عرضه محصوالت خ��ود و دیدن 
آنها، به دس��ت  بازخورده��ای اجتماعی 

آورده اند.
ب��ه  شـوید:  دسـترس تر  در   -۵
وس��یله ادغام ماهرانه و فزاینده تعامالت 
دیجیت��ال و فیزیک��ی، ب��ه خص��وص به 
دلیل اینک��ه ابزارهای دیجیت��ال روز به 
 customer journey روز در مقول��ه 
یا همان س��فر مش��تری )کلی��ه تجاربی 

که مش��تری از تعامل با برند یا ش��رکت 
ش��ما به دس��ت می آورد( نقش مهم تری 
را ایفا می کنند، اصطکاک و حساس��یتی 
را ک��ه باع��ث کاهش فروش ی��ا پراکنده 
ک��ردن مصرف کننده ها به س��مت جایی 
دیگر می ش��ود متوق��ف می کند. به گفته 
مک کین��زی، »دیجیتال س��ازی، به طور 
پیوس��ته در حال تبدیل ش��دن به مسیر 
اصلی برای س��فر مشتری اس��ت. سرانه 
اس��تفاده از ابزارهای دیجیتالی، ساالنه با 
افزایش 20درصدی مواجه می شود، زیرا 
مصرف کنندگان آفالین بیشتری به سمت 
ابزاره��ای دیجیتالی تغییر مس��یر داده و 
مصرف کنندگان جوان تر دیجیتال گرا نیز 
به صفوف خریداران می پیوندند... ]اما[ از 
طرفی، حضور پررنگ ابزارهای دیجیتال 
قبل از خرید، ش��انس مواجه ش��دن یک 
مصرف کنن��ده با یک رقیب )و از دس��ت 
رفتن وی( در امتداد بزرگراه دیجیتال را 

افزایش می دهد.«
6- شخصی سـازی و محلی سـازی 
کنیـد: با بازگش��ت برندها ب��ه محدوده 
مدنظر م��ردم و ظهور ح��س فردگرایی 
)individualism(، حت��ی بزرگ ترین 
برنده��ای دنی��ا نیز ق��ادر خواهن��د بود 
راه های��ی ب��رای ایج��اد فوریت بیش��تر 
ب��رای مصرف کنندگان پی��دا کنند. این 
موض��وع به تکنولوژی باالی��ی نیاز ندارد. 
کوکاکوال  ش��رکت   Coke برچسب های 
که بس��یار س��اده و موثر نام گذاری شده 
بود )به ج��ای لوگوی کوکاکوال، روی هر 
بط��ری نام کوچک ف��رد مدنظرتان حک 
می شد(، بخشی از کمپین تبلیغاتی بسیار 
موفق اش��تراک گذاری ی��ک کوکاکوالی 
)Share a Coke( این ش��رکت بود که 
نش��ان داد چگونه افزای��ش حس تعامل 
ب��ا انس��ان ها )High-touch( می تواند 
باعث دگرگون��ی احس��اس مالکیت آنها 
ش��ود. تولیدکننده های جهانی نوشیدنی 
همچنی��ن دریافتن��د ارائ��ه محص��والت 
خوش��ایند و بی رقیب ک��ه درخور بازارها 
و ذائقه های به خصوصی باش��د، شمارش 
معک��وس را ب��رای بس��یاری از رقب��ای 
کوچ��ک آنها به جری��ان خواهد انداخت. 
گاه��ی اوق��ات بزرگ تری��ن کاری ک��ه 
می توانید به عنوان ی��ک برند جهانی در 
ی��ک بازار خاص انج��ام دهید، یک اقدام 

کوچک است.
7- زیبایـی و برازندگی: مد هرگز 
نمی خواب��د. م��ا در یک دنیای بس��یار 

بص��ری و تجس��می زندگ��ی می کنیم 
که در آن، چش��مان مان به س��رعت به 
تغییرات هنرمندانه و زیبا واکنش نشان 
می دهد. از این رو، به بررس��ی و تنظیم 
طراحی و س��بک محصوالت و تبلیغات 
خود ادامه دهید، به طوری که برندتان 
احس��اس »به روز ب��ودن« را القا کند. 
این کار ب��رای برندهایی با زمان انتظار 
)زم��ان بین تصمیم گیری ب��رای تولید 
یک کاالی به خصوص و آغاز تولید آن( 
طوالنی، دش��وار بوده، اما شدنی است 
- اما همین هم نس��بی است و احتمال 
دارد رقب��ای ش��ما ب��ا همان مس��ائل 
لجس��تیکی که ش��ما مواجه ش��ده اید، 
روبه رو ش��وند. شما می توانید با بررسی 
مداوم جذابیت و تقاضا برای چیزی که 
ارائه می دهید، برندتان را به بخش های 
جدی��دی معرفی کنید- نظیر کاری که 
ش��رکت Heineken انج��ام داد؛ آنها 
توج��ه مصرف کننده های  برای جل��ب 
)گ��ردن(  ب��االی  قس��مت  جوان ت��ر، 
بطری های نوش��یدنی خ��ود را درازتر 
کردند- و بدین طریق توانستند در برابر 
فشاری که برای قیمت گذاری پایین تر- 
به دلی��ل هم رده بودن ب��ا محصوالت 
کهنه و تکراری- وجود داشت، مقاومت 

کنند.
مـالل آور  و  خسـته کننده   -8
نباشـید: روش های بس��یار س��اده ای را 
برای جالب تر ک��ردن زندگی پیدا کنید. 
مردم احساس می کنند زمان کافی برای 
انج��ام کاره��ای دلخواه ش��ان را ندارند، 
ام��ا همزمان توس��ط ع��ادات، روحیات، 
انتظارات و ه��ر چیزی که فناوری امکان 
انجام��ش را برای ش��ان فراه��م می کند، 
محدود می ش��وند. چیزهایی ساده نظیر 
all-you-can- برنامه های تلفن همراه
eat )غذاهای��ی که با یک ب��ار پرداخت، 
می توان به صورت نامحدود از آنها خورد( 
مصرف کنندگان را قادر می سازد همانطور 
که می خواهند عمل کنند، در عین حال 
که از انجام چنین کاری ارزش بیش��تری 
به دس��ت آورده و لذت بیشتری می برند. 
همه ای��ن ابت��کارات، اگ��ر موفقیت آمیز 
باش��د، با هم همخوانی دارن��د. راز موفق 
بودن این ابتکارات، در آن اس��ت که آنها 
را در کن��ار هویت و ش��خصیتی که مورد 
توجه مردم بوده و در واقع قهرمان ش��ان 

است، به بازار عرضه کنید.
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8روشبرایایجادیکبرندباارزشتر افزایش ارزش برند از طریق 
بازاریابی مثبت یا برنده – برنده)2(

می توانی��د پنج برند را ن��ام ببرید که بدون آنها 
قادر به ادامه   زندگی نباشید؟

هدف بازاریابی مثبت تاثیر گذاری بر مش��تریان 
به روش��ی معنادار اس��ت، الهام بخش احساساتی 
مانند اعتماد به نفس و امید است، بازاریابی برنده 
– برن��ده یا مثبت این ق��درت را دارد که منجر به 
تغییرات فردی و اجتماعی شود و در همین حین 

وفاداری به برند را ترویج می دهد.
به عنوان بازاریابان دیجیتالی، ضروری اس��ت با 
این مفهوم آش��نا باش��ید و آن را در کارکردهای 
بازاریاب��ی آنالین خود به کار بگیرید. در ش��ماره 
قب��ل تع��دادی از فاکتورهای کلی��دی الزم برای 
ایج��اد بازاریاب��ی مثب��ت یا برن��ده - برن��ده در 
برندس��ازی اینترنتی معرفی ش��د و اکنون ادامه 

بحث در پی می آید.
برای حفظ ارزش برند سعی کنید 
مخاطبان تان را به خنده بیندازید

قدرت ش��ادی نباید توس��ط بازاریاب��ان نادیده 
گرفته ش��ود. تعجبی ندارد ک��ه پیام های مثبت و 
ش��اد معموال به واکنشی مثبت از جانب مشتریان 
منجر می ش��ود. اگر ش��ما بتوانید باعث خندیدن 
مش��تریان تان ش��وید یا احساس��ی الهام بخش و 
ش��ورانگیز به آنها بدهید، برند ش��ما ب��رای آنها 
الهام بخش و احساس برانگیز خواهد بود. با استفاده 
از ب��ه کارگیری بازاریابی مثبت ی��ا برد – برد به 
م��ردم کمک کنید احساس��ات مثبت��ی را تجربه 
کنند به این صورت مردم برای به اشتراک گذاری 
احساسات خود آن محصول را خریداری می کنند.

با تضمین اعتماد و حمایت ارزش برند را 
ارتقا دهید

در عصر دیجیتال مردم روز به روز اعتماد خود 
را به برندها از دس��ت می دهند. در س��ال 20١6، 
امنیت آنالین از نف��وذ در پایگاه داده های ایمیل 
گرفت��ه ت��ا ویروس ه��ا و خبرهایی از مش��کالت 
مت��داول در پرداخت  های آنالی��ن، دچار اختالل 
ش��دند. در حالی که هرکس��ی ممکن است هک 
ش��ود، تمام تالش تان را بکنید تا از مشتریان تان 
حمایت کنید و اجازه بدهید که بدانند شما تمام 

بررسی  های امنیتی الزم را انجام می دهید.
ب��ه عالوه، با توج��ه به فعالیت خ��ود باید مواد 
و مطال��ب م��ورد درخواس��ت کارب��ران را مرتبا 
در وب س��ایت خود ب��ه نمایش بگذاری��د  و این 
پیوستگی در ارائه   و آپلود مطلب را حفظ کنید. از 
پیوندجوهای شناخته شده و قابل اعتماد استفاده 
کنی��د، اظهار رضایت مش��تریان تان را به نمایش 
بگذارید و اطالعات مخاطبان تان را دس��ته بندی 
کنید، بگذارید مرورگرها بفهمند که شما شرکتی 
مشروع هستید که حضور آنالین و اینترنتی خود 

را جدی گرفته اید.
فکر کنید چگونه می توانید اعتماد به برندتان را 
بس��ازید، یا چگونه می توانید زمانی که در شرایط 
ریسکی هستید به مشتریان تان قوت قلب بدهید.
اهمیت باالی ارتباطات در افزایش ارزش برند

 Facebook  ( مانن��د  پلت فرم  های��ی  ب��ا 
Twitter. (  مصرف به س��رعت در حال رش��د 
اس��ت که منجر می شود ش��رکت  ها مجبور باشند 
از طریق شبکه  های اجتماعی با مشتریان شان در 
ارتباط باشند تا همچنان بتوانند به کار خود ادامه 

دهند.
مشتریان ابتدا واکنش  های خود را در شبکه  های 
اجتماعی نش��ان می دهند. با استفاده از بازاریابی 
ده��ان به دهان و از طریق ش��بکه های اجتماعی 
می توانی��د هرآنچه که می خواهید مش��تریان تان 
در مورد ش��ما بدانند را به آنها بگویید. حتی یک 
ابر ج��ام الهام بخش تجاری هم نمی تواند به برند 
ش��ما وجهه ای بدهد که نس��بت به اف��رادی که 
متاسفانه نادیده گرفته شده اند، پاسخگو هستید. 
اما با پاس��خگویی مستقیم به نظرات مشتریان به 
آنها احس��اس خ��اص بودن می دهی��د، تعامالت 
اجتماعی باعث می شود به عنوان شرکتی شناخته 

شوید که به مشتریانش توجه می کند.
شما می توانید با انجام این نکات ارزش 

برندتان را بهبود بخشید
ش��رکت ها و مشتریان مدام در حال امتیازدهی 
و امتیاز گرفتن از هم هس��تند. شرکت های کمی 
وج��ود دارن��د که به واق��ع به مشتریان ش��ان بها 
می دهند و به آنه��ا توجه می کنند و با کم کردن 
ضایعات سعی می کنند تا جای ممکن محصوالت 
را ارزان تر به دس��ت مش��تریان برس��انند. نهایتا 
شرکت  هایی که برای به کارگیری بازاریابی مثبت 
یا برد – برد در ساختار عملیاتی خود زمان صرف 
می کنند از رش��دی عمیق که مبتنی بر ارتباط با 
مشتریان است لذت خواهند برد. اما مهم تر از آن، 
آنها مسئولیت ش��کل دهی به ارزش  های فرهنگی 
خود و مش��تریان را قب��ول می کنند. مش��خصا، 
اداره کردن این همه قدرت کار خطرناکی اس��ت 
و ش��رکت  ها ممکن است دچار اش��تباه شوند. اما 
بازاریابی ب��رد – برد به عنوان محرکی قوی برای 
شرکت  ها باقی می ماند تا از خود بپرسند »امروز با 
چه کسانی می توانم ارتباط برقرار کنم؟« و به این 

صورت روز به روز بر ارزش برند خود می افزایند.
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات)۵(
افراد جذب شده

همه ما این داستان را شنیده ایم: مردی پس از ورود به مغازه ای 
کوچک و روس��تایی با صدها کیس��ه نمک مواجه می شود. به 

صاحب فروشگاه گفت: » می بینم که نمک می فروشید.«
صاحب فروشگاه گفت: » نه، نمک نمی فروشم.«

اما مش��تاقانه اضافه کرد: » اما ممکن اس��ت آن فروشنده 
نمک بفروشد!« مطالبی که در مورد نفوذ آموختیم، به قدرت 
فروش فروشنده ما اشاره ای نداشتند. می توانیم افراد زیادی را 

تحت تاثیر قرار دهیم، اما هیچ فروشی نداشته باشیم.
ممکن است فردی اطالعات زیادی را به اشتراک بگذارد و 
حرف هایی بزند. ممکن است آواز بخواند و برقصد. ممکن است 
به دلیل کارهای عجیبش، مردم حرف های او را به یاد بیاورند، 
اما ممکن اس��ت چیزی که می گوید، آنها را به خرید ترغیب 
نکند. ممکن است یک شرکت، طرح خود را با یک پیام قوی 
فقط در ذهن افراد کمی وارد کند و ثروتمند ش��ود. برعکس، 
ممکن است یک شرکت طرح خود را با یک پیام بد در ذهن 

همه تثبیت کرده و ورشکسته شود.
آیا داستان شما تاثیرگذار است ؟

آیا افراد را جذب محصول تان می کند؟
زمان��ی که نمودار قبلی خ��ود و میله ها را بار دیگر و با این 
دیدگاه  که آیا این 78 کمپین قوی هستند یا ضعیف، ترسیم 
می کنیم، با یک تفاوت شگفت انگیز مواجه می شویم. دوباره، 

یک نمودار با پیامدهای بسیار در اختیار داریم:
 

در اینجا خط افقی نشان دهنده متوسط تعداد افراد جذب 
ش��ده در طبقه بندی یک محصول توس��ط یک طرح است. 
شرکت های باالی خط، داستان های قوی تری دارند که باعث 
جذب مش��تریان بیشتری می شود و ش��رکت های زیر خط، 
داس��تان های ضعیف تری دارند که در واقع، بس��یاری از آنها 
هیچ مشتری را جذب نمی کنند. این نمودار، اگر نام برندها را 
نشان دهیم، باعث برگزاری جلسات فوری در اتاق های ریاست 
در سراس��ر منطقه خواهد ش��د. زیرا در اینجا با اعداد و ارقام 
ساده، تفاوت قابل توجه قدرت خرید تبلیغات تبلیغ کنندگان 

مختلف، فاش شده است. باز هم، درس ها بی شمارند:
داستان موردی شماره 1:

دو س��ال پیش، ی��ک تبلیغ کننده طرح بزرگی داش��ت. از 
می��ان ١00 نفری که طرح او را به ی��اد می آوردند، 20درصد 
به محصول او جذب ش��ده بودند. س��پس، او کمپین خود را 
تغییر داد. امروزه، او داس��تانی دارد ک��ه تنها ١0درصد افراد 
را جذب می کند. پیام تبلیغاتی او نیمی از تاثیر پیام قبلی را 
دارد و هنوز از آن بی اطالع است، زیرا برنامه ای برای ارزیابی 

نفوذ در اختیار ندارد.
داستان موردی شماره 2

یک تبلیغ کننده که ساالنه 4 میلیون دالر هزینه می کند، 
داستانی با جذب مشتری باال دارد. او ١8درصد از افرادی که 
آن را در ذهن خود ثبت کرده اند، جذب می کند. طرح او هنوز 

در جعبه ای کوچک و در تبلیغات او نهفته است.
مواردی که در عناوین و تصاویر ارائه می شوند، هیچ سودی 
ندارد.  چنانچه شرکت از این موارد مطلع شود، مطمئنا طرح 

خود را جراحی خواهد کرد!
 داستان موردی شماره 3

در این نمودار، با تبلیغ کننده ای مواجه می شویم که ساالنه 
7 میلیون دالر هزینه می کند.

کمپین او هنوز موفق به جذب مشتری نشده است!
این استثنا است. ممکن است تصور کنید که تبلیغ، حداقل 
نام برند را در معرض دید عموم قرار می دهد و این کار برخی 

از افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.
اما در حقیقت اینگونه نیس��ت. وقت��ی افرادی که تبلیغ را 
به یاد نمی آورند مورد بررس��ی ق��رار می دهیم، می بینیم که 
آنه��ا به اندازه افرادی که تبلی��غ را به خاطر دارند از محصول 
اس��تفاده می کنند. این داستان ها ارزش بازخوانی را دارند. ما 
خالصه ای از آنها را در اختیار ش��ما ق��رار دادیم، بنابراین هر 
کدام از آنها در چند کلمه ارائه شده اند. اما امکان دارد شما نیز 
همین اشتباهات را در کمپین تبلیغاتی که در حال نوشتن آن 
هستید، یا امروزه آن اداره می کنید و یا برای آینده برنامه ریزی 
می کنید، مرتکب شوید. زیرا این داستان ها موردی و استثنایی 
نیستند؛ اینها نمونه هایی از صدها موردی است که هر ساله، 

توسط تبلیغ کنندگان حرفه ای، دوباره تکرار می شوند.
ممکن اس��ت بدون هیچ اطالعی به داستانی غیرموثر روی 
آورید. ممکن اس��ت نسخه قوی خود را کتمان کرده و آن را 

پشت ابزاری خاص و بی فایده پنهان کنید.
ممکن است طرحی را اجرا کنید که هیچ مشتری جدیدی 
را جذب نکند یا به عبارت دیگر یک کمپین کامال بیهوده را 
اداره کنید. یا حتی بدتر، ممکن اس��ت کمپینی را اداره کنید 
که مشتریان را دور کند! کمپینی که وقتی به مصرف کننده 

معرفی می شود، فروش شما را کاهش می دهد.
ح��اال تصویر واقعیت در تبلیغات واضح تر می ش��ود و ما با 
فعالیت های داخلی برخی از کمپین های بس��یار مشهور آشنا 
می شویم. می بینیم که مردم همه جا درباره یک کمپین جدید 
صحبت می کنند؛ مش��تری راضی و آژانس سرشار از غرور و 
افتخار اس��ت. اما هنوز هم احتم��ال دارد که کمپین، چیزی 
بیش��تر از یک حرکت زیبا اما خالی نباش��د. در واقع، ممکن 
اس��ت حتی مش��تریان را دور کند. می بینیم که باید به افراد 
تحت تاثیر قرار گرفته، افراد ترغیب ش��ده را نیز اضافه کنیم. 
پوچ و توخالی بودن برخی از تحسین برانگیزترین کمپین های 
آمریکا مش��خص ش��ده است. ش��اید در ظاهر زیبا بودند، اما 
محتوا و هدف فروش نداشتند. دیگر کمپین ها که کمتر مورد 
توجه حرفه قرار گرفتند، شاهکارهای فوق العاده ای از ترغیب 
و فروشندگی هستند.                                 ادامه دارد...
Reality In Advertising منبع: کتاب
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اگر با کارهای مجموعه من آشنا باشید، 
احتماال می دانید که ما در مؤسسه بازاریابی 
محت��وا، اهمیت زیادی ب��رای برنامه ریزی 
مس��تند و دقیق قائل هس��تیم. ما هرساله 
در تحقیقات مان به همین نتیجه می رسیم 
که آنچه بازاریابی موف��ق محتوا را از مدل 
ناموف��ق آن متمایز می کند، داش��تن یک 

برنامه دقیق و مستند است.
در تحقیق به عمل آمده در سال 20١8 
در م��ورد معام��الت بین کس��ب وکارها 
)B2B(، مش��خص ش��د که 62درصد از 
موفق ترین بازاریاب های محتوا دارای یک 
اس��تراتژی مکتوب هستند، در حالی که 
١6درصدی ک��ه کمترین میزان موفقیت 
را گزارش داده بودند، هیچ راهبرد معین 

و دقیقی نداشتند.
یکی از چیزهایی ک��ه باید دائما بر آن 
تأکید کنیم این نکته اس��ت که بازاریابی 
محتوا نمی تواند جایگزین یک استراتژی 
بازاریابی جامع ش��ود. بسیاری از مطالبی 
ک��ه ب��ر ض��د بازاریاب��ی محتوا منتش��ر 
می ش��وند، با این پیش فرض غلط نوشته 
ش��ده اند که بازاریابی محتوا قرار اس��ت 
جایگزی��ن س��ایر فعالیت ه��ای بازاریابی 
کسب وکار ش��ود. این موضوع کامال غلط 
اس��ت و روش ه��ای کالس��یک بازاریابی 
نظیر تبلیغات، رواب��ط عمومی، بازاریابی 
تلفن��ی و س��ایر روش ها باید ب��ه موازات 

بازاریابی محتوا به کار گرفته شوند.
بازاریابی محتوا همیش��ه باید به عنوان 
جزئ��ی از برنامه جام��ع بازاریابی در نظر 
گرفته شود و در واقع فرصتی است برای 

بهبود عملکرد سایر روش های بازاریابی.
برای بسیاری از کسب وکارها، بازاریابی 
محت��وا تنها بخ��ش کوچک��ی از برنامه 
جامع بازاریابی اس��ت که به کمک سایر 
روش ه��ای بازاریابی می آید. برای بعضی 
ش��رکت ها هم ممک��ن اس��ت بازاریابی 
محتوا بخش اصلی برنامه بازاریابی باشد. 
هر کس��ب وکاری باید تعیین کند که چه 
بخش��ی از برنامه جامع بازاریابی اش را به 

بازاریابی محتوا اختصاص خواهد داد.
البت��ه جالب توجه اس��ت ک��ه بدانیم 

نیروه��ای فعال در زمینه بازاریابی محتوا 
شانس بیش��تری دارند که نقش رهبری 
را در زمینه بازاریابی یک کس��ب وکار به 
عهده بگیرند؛ این موضوع می تواند ناشی 

از چند نکته باشد:
بیشتر کسب وکارها فاقد یک برنامه 

جامع بازاریابی هستند
در س��ال 20١7 م��ن ب��رای دی��دار با 
صاحب��ان کس��ب وکارهای مختل��ف در 
سراس��ر نقاط کش��ور و ب��رای عملیاتی 
کردن آموزش هایم در زمینه راهبردهای 
بازاریاب��ی محت��وا بی��ش از 300 ه��زار 
کیلومتر س��فر ک��ردم. در بیش��تر موارد، 
متوجه ش��دم که یکی از مش��کالت فلج 
کننده بازاریابی محتوا، نبود شفافیت در 
مورد برنامه جامع بازاریابی دیجیتال - یا 

بازاریابی به طور کلی - است.
همیشه در ش��روع صحبت با صاحبان 
کس��ب وکارها از آنه��ا می خواهم که در 
مورد راهبردهای بازاریابی شان اطالعاتی 
به من بدهند تا بتوانم بر اساس آن، یک 
برنام��ه بازاریابی محتوا برای آنها طراحی 
کنم. بیش��تر وقت ها جواب��ی که دریافت 
می کن��م این اس��ت ک��ه »ما هن��وز در 

موردش فکر نکرده ایم.«
با مرور یادداش��ت هایی ک��ه از مالقات 
با بیش از 30 ش��رکت در س��ال 20١7 
گ��ردآوردی ک��رده ام، متوجه ش��دم که 
از بین این 30 ش��رکت، ١9 ش��رکت در 
زمین��ه معامل��ه با کس��ب وکارهای دیگر 
)B2B( مش��غول بودن��د و ١١ ش��رکت، 
در زمینه فروش مس��تقیم یا باواسطه به 

مشتری فعالیت می کردند.
بع��د از بررس��ی نتای��ج کار ب��ا ای��ن 

شرکت ها، به نتایج جالبی رسیدم:
-96 درص��د ش��رکت ها )در واقع همه 
ش��رکت های مورد بررسی به جز یکی از 
آنها( اذعان کردند که بخش های مختلف 
ش��رکت با هم تعامل کاف��ی ندارند و در 
هماهنگی و اجرای ی��ک برنامه بازاریابی 
دیجیتال که تمام محصوالت و روش های 
ارتباطی و تمام مناطق کاری و بخش های 
اداری را پوش��ش دهد با مشکالت زیادی 

مواجهند.
و   B2B ش��رکت های  درص��د   85-
60درصد شرکت های فروش از بازاریابی 
دیجیت��ال ناامی��د ش��ده بودن��د، به این 

دلیل که با وج��ود اختصاص دادن زمان 
زیادی به کار در فض��ای دیجیتال، فاقد 
یک برنامه عمل جامع بوده و بخش های 
مختل��ف ش��رکت نه تنه��ا در هماهنگی 
نب��وده، بلکه در بعضی موارد با هم رقابت 

داشتند!
- 56درصد )١7 شرکت از 30 شرکت( 
معتق��د بودند که ش��رکت آنها فاقد یک 
برنامه راهبردی و جامع ب��رای بازاریابی 
دیجیتال اس��ت و برای استفاده از بخش 
رواب��ط عموم��ی، پویش های رس��انه ای، 
شبکه های اجتماعی، جذب مشتری های 
پیش��گام، یا بس��ترهای محتوامحور اصال 
برنامه مشخصی وجود ندارد. این موضوع 

می تواند سه دلیل عمده داشته باشد:
* ش��رکت های مورد بررسی از لحاظ 
س��اختاری و عملیاتی، مجزا بوده و هنوز 
به یک »س��ازمان« تبدیل نشده بودند و 
ایده ایجاد یک برنامه راهبردی جامع در 

مراحل اولیه شکل گیری بود.
* این ش��رکت ها هیچ گاه یک رویکرد 
جام��ع نداش��ته  و از چگونگ��ی طراحی 

چنین رویکردی بی اطالع اند.
* ترکیبی از دلیل اول و دوم.

تجربه ش��خصی م��ن هم نتای��ج این 
تحقیق را تأیید می کرد. شرکت اسمارت 
اینسایت )Smart Insight( در یکی از 
تحقیقات اخیرش به این نتیجه رس��یده 
ک��ه تنها 34درص��د بازاریاب ها معتقدند 
برنام��ه  ی��ک  دارای  شرکت ش��ان  ک��ه 
جام��ع بازاریابی اس��ت. تقریب��ا نیمی از 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعالم 
کردند که آنها بدون در دس��ت داش��تن 
یک برنام��ه عمل جام��ع، در حال انجام 

بازاریابی دیجیتال هستند.
 تحقی��ق دیگ��ری )البت��ه متعل��ق به 
چندس��ال قب��ل( ک��ه توس��ط مارکت��و 
)Marketo( انجام ش��ده نشان می دهد 
که بیش از ی��ک س��وم بازاریاب ها هیچ 

برنامه بازاریابی مکتوبی ندارند.
یک��ی از عل��ل ناامی��دی از کارآمدی 
بازاریابی محتوا ممکن اس��ت این باش��د 
ک��ه بازاریاب ه��ای محت��وا، راهبردهای 
کل��ی بازاریاب��ی دیجیتال را به درس��تی 
نفهمیده ان��د. بنابرای��ن کس��ی ک��ه این 
راهبردها را درک کند، از فرصت رهبری 

سایرین برخوردار خواهد شد.

بازاریابی محتوا: مهم ترین بخش 
برنامه بازاریابی دیجیتال

نکته جالبی که اخیرا متوجه آن شده ام 
این اس��ت که بازاریابی محت��وا می تواند 
س��ایر فعالیت های بازاریاب��ی دیجیتال را 
تس��ریع کند. گروه های بازاریابی به نحو 
فزاین��ده ای عملی��ات خود را به س��مت 
بازاریابی دیجیتال سوق می دهند و تولید 
محت��وا به عنوان س��وخت الزم برای این 

عملیات تلقی می شود.
اس��تراتژی   ،B2Bکس��ب وکارهای در 
ح��ول  پیش��گام  مش��تری های  ج��ذب 
مح��ور تعامالتی ص��ورت می گیرد که در 
درازمدت باعث ایجاد اعتماد می ش��وند. 
رس��انه های تبلیغاتی دیجیتال، بیشتر از 
توجه ب��ر روش های افزایش فروش کوتاه 
م��دت، روش ه��ای مدیریت��ی متفاوت و 
خالقان��ه را تروی��ج می کنن��د. بازاریابی 
B2B بیش از حد بر پیام رس��انی به گروه 
هدف متمرکز ش��ده اس��ت، در حالی که 
بخش روابط عموم��ی، گروه های تحلیل 
روابط بازار بیش��تر بر ایجاد تمایز رقابتی 
از طری��ق کانال های دیجیت��ال متمرکز 

هستند.
بازاریاب��ی  ام��روز   B2B تج��ارت  در 
دیجیتال بر اس��تفاده از تجارب حاصل از 
بازخورده��ای محتوایی و ارتقای کیفیت 
و حوزه تأثیر محتوا متمرکز ش��ده است. 
رسانه های تبلیغات دیجیتال، با استفاده 
از فرصت ه��ای منطق��ه ای و برندس��ازی 
از طری��ق تولید محت��وا می توانند باعث 
شوند که تبلیغات دیجیتال دارای اعتبار 

بیشتری شوند.
از  بازاریاب��ی  در زمین��ه راهبرده��ای 
طری��ق ش��بکه های اجتماع��ی، توج��ه 
ب��ه الگوه��ای جس��تجوی کلیدواژه ها و 
س��رمایه گذاری در صفحات پربازدید این 
ش��بکه ها می تواند باعث کارآمدی بیشتر 

فعالیت های بازاریابی شود.
به طور خالص��ه می توان گفت که یک 
برنام��ه صحیح تولید محتوا باید جزئی از 
یک اس��تراتژی منس��جم بازاریابی باشد. 
اگر بتوانیم ی��ک رویکرد منظم و صحیح 
نس��بت به بازاریابی محتوا داشته باشیم، 
در واقع هسته مرکزی یک برنامه جامعه 

بازاریابی را شکل داده ایم.
contentmarketinginstitute :منبع

بازاریابیمحتواچگونهمیتواندباعثبهبودبرنامهجامع
بازاریابیدیجیتالشود

26راهکار برای بهبود وضعیت در 
بازاریابی شبکه های اجتماعی)1(

در حال حاضر میلیون ها کاربر از سراس��ر جهان 
در ش��بکه های اجتماعی مختلف حضور دارند که 
این موضوع باعث می ش��ود تا فض��ا برای فعالیت 
برنده��ا مهی��ا باش��د. در واقع این ی��ک واقعیت 
اس��ت که در حال حاضر هیچ ی��ک از روش های 
تبلیغات��ی به اندازه ش��بکه های اجتماعی احتمال 
دی��ده ش��دن را افزایش نمی دهن��د و این خود از 
مزیت های اصلی آن در کنار رایگان بودن اس��ت. 
اگرچه برخی هنوز براین باور هستند که تبلیغات 
از طریق تلویزیون برترین روش محسوب می شود. 
با این حال تحقیقات در این زمینه نشان می دهد 
که افراد به طور متوس��ط روزانه حداقل دو ساعت 
را در ش��بکه های  اجتماعی خود می گذرانند. این 
درحالی اس��ت ک��ه احتمال دارد ب��رای چند روز 
حتی س��راغی از تلویزی��ون خود نگیرن��د. با این 
حال این موضوع به معنای کنار گذاش��تن س��ایر 
روش های موجود نیس��ت و تنها به این اشاره دارد 
که الزم است توجه ویژه ای به این بخش شود. به 
همین خاطر و در همین راستا در ادامه به بررسی 
26 راهکار ساده و در عین حال کاربردی برای این 

موضوع خواهیم پرداخت.
1-  صدا را نیز مدنظر قرار دهید

قب��ل از پرداختن به این بخش الزم اس��ت این 
نکته ذکر ش��ود که بازاریابی شبکه های اجتماعی 
می توان��د ب��ا هدف برندس��ازی و معرف��ی برند یا 
ف��روش محصول یا هدایت کاربران به وب س��ایت 
صورت پذی��رد. با این حال توصیه می ش��ود تنها 
یک هدف را در این زمینه دنبال نکرده و از تمامی 
امکان��ات موجود در آن اس��تفاده کنید. به همین 
خاطر هم اس��ت که باید در ابت��دای کار از میان 
گزینه های موج��ود بهترین رس��انه را با توجه به 
بازار هدف خ��ود انتخاب کنید. برای مثال ممکن 
است فیس بوک در یک منطقه از بیشترین تعداد 
کاربران برخوردار باشد و این در حالی است که در 
جایی دیگر این جایگاه در اختیار شبکه اجتماعی 
دیگری نظیر اینستاگرام قرار دارد. به همین خاطر 
مالک ش��ما برای انتخاب در وهله اول باید سلیقه 
بازار هدف و نیاز شما باشد. در این زمینه بسیاری 
از برندها صرفا به ارس��ال تصویر و ارائه توضیحات 
در رابط��ه ب��ا محصول خود یا ه��ر آن  چیزی که 
قصد به اشتراک گذاشتن آن را با مخاطبان دارند، 
می پردازن��د. با این حال برای بیش��ترین میزان از 
تاثیرگذاری ضروری است تا همه حواس مخاطب 
را ب��ه خود جلب کنید. ب��دون تردید گوش دادن 
به گفته های ش��ما نی��ز در این رابط��ه تاثیرگذار 
خواهد بود و به اقدامات ش��ما تنوع الزم را خواهد 
بخش��ید. با این حال بهتر است از فردی برای این 
امر استفاده کنید که از صدای دلنشینی برخوردار 

باشد.
2-  فعالیتی مداوم در سایت خود داشته باشید

همواره مش��اهده شده است که برخی از برندها 
در س��ایت رس��می خود فعالیتی نامنظم و بدون 
هدف��ی خ��اص را دارن��د. همی��ن امر ه��م باعث 
می ش��ود تا تع��داد مراجعه کنن��دگان به صورت 
روزانه کاهش پیدا کند. توجه داش��ته باش��ید که 
هم��واره نمی توانید ب��ا تکیه بر ش��بکه اجتماعی 
خ��ود تمام��ی نیازهای ت��ان را برط��رف کنید، به 
همین خاطر وجود س��ایتی قوی جهت پشتیبانی 
و بهبود ضعف های موجود در شبکه های اجتماعی 
امری بسیار مهم محسوب می شود. برای مثال در 
اینستاگرام امکان ارسال ویدئوهای طوالنی وجود 
ندارد و این باعث می ش��ود امکان نقد و بررس��ی 
محصول تنها به صورت بیانی میس��ر باشد. با این 
ح��ال این امر ی��ک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت 
ک��ه افراد تنه��ا هنگامی اعتماد الزم را به دس��ت 
خواهند آورد که با چش��م خود کارایی محصول را 
مشاهده کنند. به همین خاطر در صورتی که شما 
از سایتی قدرتمند برخوردار باشید، این اطمینان 
را می توانی��د در خود تقویت کنی��د که حضوری 
قدرتمند را در شبکه های اجتماعی تجربه خواهید 

کرد. 
3-  گذشته را با آینده ترکیب کنید

اگرچه در راس��تای کس��ب موفقیت الزم است 
نگاهی رو به جلو داش��ته باش��ید، با این حال رها 
کردن گذشته نیز سیاس��تی درست نخواهد بود. 
در واقع این امر بس��یار محتمل اس��ت که برخی 
از اف��راد ب��ا محصول��ی قدیمی از ش��رکت ش��ما 
خاطرات��ی را داش��ته باش��ند و این امر که ش��ما 
دیگر ب��ه آن نپردازید می تواند زمینه نارضایتی را 
به همراه داش��ته باش��د، به همین خاطر از تلفیق 
گذش��ته خود با اقدامات آتی واهمه ای نداش��ته و 
با برنامه ریزی درس��ت در این رابط��ه اقداماتی را 
ص��ورت دهید. برای مثال ش��رکت اپل در صفحه 
رس��می خود در اینس��تاگرام در زمان های متعدد 
از محصولی پرفروش پس��تی را ارسال می کند که 
خاطرات را برای آن دسته از افرادی که استفاده از 
آن را تجربه کرده اند زنده کرده و به نوعی گذشته 

پربار خود را نیز یادآور می شوند. 
ادامه دارد ...
socialmediaexaminer :منبع

آیا تضمینی برای استراتژی های 
بازاریابی بلند مدت وجود دارد

س��ؤال این اس��ت ک��ه آی��ا می توان ب��ا اس��تفاده از 
مجموعه ای از استراتژی ها، رویکردها و تغییرات، بازاریابی 
تضمین شده ای داشته باشید که کمتر در معرض تهدیدات 
آتی قرار بگیرد؟ ازآنجا که آینده کامال غیرقابل پیش بینی 

است، آیا اصوال ضمانتی وجود دارد؟
انواع تهدیدها

بیایی��د مصونیت آت��ی را با م��رور انواع مس��ائلی که 
رویکردهای فعلی بازاریابی م��ا را تهدید می کنند، مورد 

بررسی قرار دهیم:
1- رقابت

رقابت مس��تقیم همیش��ه یک تهدید جدی محسوب 
می ش��ود. اگ��ر ی��ک بازاریاب زی��رک، ب��ا ارزیابی مدل 
کسب وکار شما متوجه شود که می تواند رویکرد مؤثرتری 
در پیش بگیرد )مثل قیمت گذاری پایین تر یا کانال های 
توزیع بهتر(، آنها می توانند به س��رعت بخش عظیمی از 

سهم بازار شما را از آن خود کنند.
2- تکنولوژی مصرف کننده

تکنولوژی جدیدی که در دس��ت مش��تریان شما قرار 
می گیرد، ممکن اس��ت کانال انتخابی ش��ما را منس��وخ 
کند. به همه صنایعی فکر کنید که با ظهور اینترنت، به 
پایان راه خود رسیدند: آژانس های مسافرتی، دانشنامه ها، 

کتابفروشی ها و به زودی تلویزیون های کابلی. 
3- تکنولوژی تجاری

این فقط تکنولوژی مصرف کنندگان نیست که تهدیدی 
برای ش��ما محسوب می ش��ود. اگر یک رقیب )یا صنایع 
مختل��ف( از تکنولوژی تولید یا توزی��ع بهتری بهره مند 
ش��وند، می توانند کارایی و جذابیت برند ش��ما را کاهش 
دهند. در این صورت استراتژی های قدیمی بازاریابی شما 

جوابگوی بازار نیست.
4- تغییر ترجیحات مصرف کننده

می دانیم که علت شکست 42درصد از شرکت ها، عدم 
نیاز بازار به محصوالت عرضه شده آنها است. ولی داستان 
همیش��ه این طور شروع نمی ش��ود. اگر مصرف کنندگان 
ناگهان احساس کنند که تمایل و عالقه ای به محصوالت 
شما ندارند، حتی بهترین کمپین بازاریابی هم نمی تواند 

مشکل را حل کند.
بهترین استراتژی هایی که به آینده بازاریابی 

امنیت می بخشند
بدیهی اس��ت که ما می خواهیم شرکت مان را در برابر 
این تهدیدها محافظت کنیم. اما بهترین راهی که پیش 

رو داریم چیست؟
1- از تکنولوژی هایی استفاده کنید که می توانید با 

آنها رشد کنید
در مرحله اول، زمانی که می خواهید زیرس��اخت های 
فناوری ش��رکت را بسازید یا اس��تراتژی خاصی را برای 
بازاریابی انتخاب کنید، ب��ا اطمینان گزینه ای را انتخاب 
کنید که به مدت طوالنی با ش��ما خواهد بود و می توانید 
آن را در ط��ول زم��ان ارتق��ا دهید. به س��ختی می توان 
پیش بینی کرد که استراتژی ها و محصوالت تکنولوژی تا 
چه مدت دوام خواهند داشت و چه زمانی از بین می روند. 
اما اگر روی محصوالتی متمرکز ش��وید که احتمال رشد 
باالیی دارند و به راحتی قابل اصالح و ارتقا هستند، شانس 

بیشتری برای حفظ آن خواهید داشت.
2- خودتان را به هیچ استراتژی خاصی وابسته 

نکنید
در هیچ یک از بخش های کسب وکار، به استراتژی های 
ثابت وابس��ته نشوید. اصال مشخص نیست پروسه ای که 
امروز به شما خوب جواب می دهد، فردا هم کارایی داشته 
باش��د. بنابراین همیش��ه برای تغییرات ملموس و جدی 
آماده باشید. تجربه تای کیزل از شرکت OnDeck مثال 
خوبی در این زمینه اس��ت. او برای شرکتی کار می کرد 
که مدیرعاملش در طول یک س��ال مجبور ش��د پنج بار 

برنامه های اصلی تولید را تغییر دهد. 
3- روی تقویت برند متمرکز شوید

به جای اینکه روی برنامه های انفرادی متمرکز ش��وید، 
ارتباطات برند خود را گسترش دهید و تقویت کنید. اگر 
مصرف کنندگان با برند شما احساس نزدیکی کنند، برای 
مدتی طوالنی کنار ش��ما خواهند ماند، حتی اگر شرکت 
رقیب پیش��نهاد بهتری به آنها ارائه یا کمپین مدرن تری 

برگزار کند.
4- سلسله مراتب بازاریابی را منعطف نگه دارید

در داخ��ل س��ازمان، ت��الش کنی��د سلس��له مراتب 
انعطاف پذیری داش��ته باش��ید و حتی اگر ممکن است، 
این طبقه بندی ها را کنار بگذارید. سلسله مراتب سازمانی 
سخت و راکد، مانع از نوآوری های بازاریابی می شود. این 
سیستم صرفا مس��ئولیت زیادی را به رهبران تحمیل و 
فرآیند تصمیم گیری و تغییرات تیم را سخت می کند. اگر 
می خواهید همیش��ه واکنش هوشمندانه ای به تغییرات 
داشته باشید، به حرکت سریع همه اعضا و ایده های همه 

سطوح سازمان نیاز دارید.
۵- از تنوع ایده ها استقبال کنید

تنوع، مزیت بس��یار مهمی برای کس��ب وکار به شمار 
می رود. تحقیقات نشان می دهد شرکت هایی که از تنوع 
قومی و نژادی بیش��تری بین کارمندان شان برخوردارند، 
به نتایجی 35درصد باالتر از س��طح متوسط دست پیدا 
می کنن��د. این آم��ار برای تنوع جنس��یتی به ١5درصد 
می رسد. این تنوع، در جلسات کاری شما به گفتمان های 
مفیدت��ر و ایده ه��ای خالقانه ت��ر منجر می ش��ود و حل 
مشکالت بازاریابی را تسریع می کند. از طرف دیگر حضور 
کارمندان مختلف، کس��ب وکار شما را از هم اندیشی های 
کورکورانه، که تهدیدی جدی برای پتانسیل های شرکت 

است، محافظت می کند.
forbes/zoomit :منبع
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مترجم: سعیده کریمی

توصیه هایی برای با انگیزه ماندن 
کارآفرینان

بس��یاری از کارآفرینان با اشتیاق و هیجان زیادی 
کارشان را ش��روع می کنند، اما پس از مدتی همین 
کسب وکار به مهم ترین عامل خستگی و اضطراب آنها 
تبدیل می ش��ود. راه اندازی یک کسب وکار، عملیاتی 
س��خت و فرسایشی اس��ت. از یک  طرف هزینه های 
اولیه تا حدودی مرعوب کننده است و از طرف دیگر 
س��اعات طوالن��ی کار و اتفاقات غیرمنتظره، فش��ار 
مضاعفی به کارآفری��ن وارد می کند. اگر می خواهید 
در دنیای کس��ب وکار دوام بیاوری��د، باید انگیزه های 

کلیدی خود را بیابید و دائما آنها را یادآوری کنید.
عمل کردن به این حرف، از آنچه به نظر می رس��د 
سخت تر است. چگونه می توانید در میان چالش های 

متوالی و بی پایان، انگیزه های خود را حفظ کنید؟
به صدای درونی خود گوش دهید

اغلب کارآفرینان س��عی می کنند دنبال��ه رو راه های 
مشهور و باب روز باشند یا روشی را در پیش بگیرند که 
فکر می کنند سریع ترین راه رسیدن به موفقیت است، 
ام��ا درنهایت افرادی می توانن��د محصول ویژه ای خلق 
کنند که نمی ترس��ند راه خودش��ان را بروند. به عنوان  
 The مثال آلبرت پریشیادو، شرکت امالک و مستغالت
Mortgage Guys را ب��ر اس��اس افکار ش��بانه  خود 
تأسیس کرد. او یک لوگو طراحی کرد و برای تأسیس 
ش��رکت، مجوز گرفت. سپس با همسرش فروشگاهی 
را که ب��االی منزل والدینش قرار داش��ت اجاره کرد و 
مش��غول کار شد. از سال 2005 تا به امروز، کسب وکار 
او بیش از یک میلیارد دالر وام مسکونی واگذار کرده و 
بیش از 2400 معامله  ملک انجام داده اس��ت. در حال 
حاضر 30 کارمند در این شرکت فعالیت می کنند. اگر 
صدای درونی ش��ما، می گوید وقت آن رسیده است که 
دس��ت به اقدام بزنید و رؤی��ای خود را پیگیری کنید، 

حتما این کار را انجام بدهید.
اهداف مشخصی داشته باشید

پیش از اینکه دست به هر اقدامی بزنید، با صدای 
بلن��د بگویید چه می خواهید. ش��اید فک��ر کنید کار 
ساده ای نیست، ولی تعیین اهداف خاص و نشانگرها، 
نه تنه��ا به ش��ما کمک می کند از نقط��ه  A به نقطه  
B برس��ید، بلکه باعث می ش��ود دقیقا پیشرفت خود 
را احس��اس کنی��د. امپراتوری ها یک ش��به س��اخته 
نمی شوند، بلکه ریشه در اقدامات کوچک و متناوبی 

دارند که در طول راه صورت می گیرد.
با افراد پرانگیزه معاشرت کنید

هیچ کسی کنار افراد کوته فکر و منفی نگر، پیشرفت 
نمی کند. اگر می خواهید چشم انداز خود را تا پایان راه 
حفظ کنید، باید با افرادی در ارتباط باشید که شما را به 
سمت بهترین نسخه  خودتان سوق می دهند. هرکسی 
که در اطراف شماس��ت )همکار، هم بنیان گذار، مربی، 
شریک، کارمند( باید نیروی مثبتی باشد که شما را یک 

گام به هدف نزدیک تر می کند.
راهی برای کاهش استرس بیابید

متأس��فانه ما نمی توانی��م به طور کامل از اس��ترس 
خالصی یابیم، ام��ا راه هایی وجود دارد که به ما کمک 
می کند نگرانی ها و اضطراب خودمان را مدیریت کنیم. 
به خاطر داش��ته باشید که کار، نباید زندگی شما را به 
تحلیل ببرد. بای��د بپذیرید که کار، یک عنصر کلیدی 
معیشت است و از آن استقبال کنید. در غیر این صورت 
کار به یک عامل اس��ترس زای دائمی تبدیل می ش��ود. 
کارآفرینانی که شکست می خورند، غالبا افرادی هستند 
که در میانه راه، بر اس��ترس خود غالب نمی شوند. آنها 
به جای اینکه راه هایی برای تمرک��ز دوباره روی انرژی 
مثبت و افزایش بهره وری بیابند، اجازه می دهند استرس 

تمام وجودشان را در بربگیرد و آن ها را غرق کند.
به یاد بیاورید که چرا در این راه قدم گذاشته اید

بعضی روزها، فکر می کنید اشتباه بزرگی کرده اید 
که کس��ب وکار خودت��ان را راه انداخته اید. ش��ک و 
تردید درونی، پدیده ای طبیعی اس��ت، اما تداوم آن 
به یکی از عوارض جانبی کارآفرینی تبدیل می شود.

 پریش��یادو می گوید: ش��ما ب��ه کاری ک��ه انجام 
می دهید ش��ک می کنید. مثال به خودتان می گویید: 
»باید شغل سابقم را ادامه می دادم و ریسک بیشتری 
نمی پذیرفتم.« اما وقت��ی چنین افکاری به ذهن تان 
می رسد، با آنها مبارزه کنید. هرگز رؤیای خود را رها 
نکنید، زی��را هیچ چیز در زندگی به این اندازه ارزش 

ندارد که کاری را که دوست دارید، انجام بدهید.
یک��ی از تکنیک هایی که به ش��ما کم��ک می کند 
چشم اندازتان را حفظ کنید، این است که در میانه  راه 
کم��ی مکث کنید، به خودتان یادآوری کنید که کار را 
از چه نقطه ای شروع کردید و می خواستید چه چیزی 
خلق کنید. این لحظات باعث می شود به یاد بیاورید که 

در مسیری طوالنی تر و مهم تر پیش می روید.
تفریح کنید

ش��ما به همین دلیل ش��رکت خودتان را تأسیس 
کرده ای��د. می خواس��تید کاری را که دوس��ت دارید 
انج��ام دهید. بس��یاری از کارآفرینان، کارش��ان را با 
ش��ور و هیجان شروع می کنند، اما پس از مدتی این 
اش��تیاق به عامل اصلی تنش و استرس زندگی آنها 
تبدیل می ش��ود. شما نمی خواهید در این گروه جای 

بگیرید!
بهترین راه برای حف��ظ انگیزه های بلندمدت، این 
است که دائما به خودتان یادآوری کنید چرا این کار 
را انجام می دهید و راه های جدیدی برای لذت بردن 
از آن بیابید. هیچ پاداش��ی بزرگ تر از این نیست که 

آن طور زندگی کنید که عاشقش هستید.

کارآفرینی  اوهانیان  الکسیس 
جوان و موسس شبکه اجتماعی 
ردیت اس��ت.  همچنی��ن او یک 
محس��وب  مط��رح  نویس��نده 
می ش��ود که کتاب ه��ای وی از 
محبوبی��ت خاص��ی برخ��وردار 
اس��ت.  همچینن این کارآفرین 
33 س��اله در س��ال 20١6 ب��ا 
تنیس��ور مط��رح س��رنا ویلیامز 
آن  نتیج��ه  ک��ه  ک��رد  ازدواج 
یک دختر اس��ت.  بدون ش��ک 
آقای اوهانیان توانس��ته اس��ت 
به موفقیت دس��ت پیدا کند به 
همین خاطر در این مقاله قصد 
بررسی ١0 توصیه برتر وی برای 

رشد و پیشرفت را داریم.  
1-  در زمان تحصیل شغلی 

برای خود بیابید 
در واق��ع وی از جمله مخالفان 
این موضوع است که تنها با تکیه 
بر تحصیالت آینده خود را شکل 
دهید.  وی در دوران دبیرس��تان 
کاره��ای متع��ددی را نظیر کار 
در یک پیتزافروشی تجربه کرده 
اس��ت.  وی در ای��ن رابطه عقیده 
دارد که نخستین تجربه های رفتار 
با مشتری را از این طریق آموخته 
که بدون ش��ک در هی��چ کتابی 
نمی توانس��ت به این خوبی با آن 
مواجه شود.  وی تقریبا در تمامی 
مصاحبه ه��ای خود اع��الم کرده 
درس هایی ک��ه او در آن زمان از 
طریق ارتب��اط با افراد مختلف به 
دس��ت آورده است تجربه ای ناب 
از نحوه خدمت رسانی به مشتری 
بوده است که هنوز هم از آن برای 

بهبود کار خود استفاده می کند.
2-  شرایط خود را به بهانه ای 
برای عدم پیشرفت تبدیل 

نکنید 
ب��ه عقی��ده آق��ای اوهانیان، 
نباید همواره منتظر اتفاقی ویژه 
ب��رای اعمال تغیی��رات در خود 
باشید.  ایده تبدیل شدن به یک 
کارآفرین تحت شرایطی برای او 
به وجود آمد که تقریبا کارهای 
خود را برای وکیل ش��دن انجام 
داده بود.  به همین خاطر در هر 
مرحل��ه ای از زندگ��ی خود که 
احساس کردید در مسیر دلخواه 
قرار نداری��د، می توانید تغییرات 
مورد نظر را اعمال کنید و خود 
را مقی��د ب��ه ش��رایط و اتفاقی 

خاص ندانید.
3-  کسب درآمد میلیونی در 
سنین پایین امری غیرممکن 

نیست
موف��ق  س��الگی   23 در  وی 

ش��د به ثروتی میلیونی دس��ت 
پی��دا کند.  ای��ن ام��ر در حالی 
بود که اطرافی��ان وی رویاهای 
او را ب��اور نداش��تند و بابت این 
تمسخر  مورد  بلندپروازی حتی 
نیز قرار می گرفته اس��ت.  جالب 
اس��ت بدانید وی بالفاصله بعد 
از فارغ التحصیل��ی از دانش��گاه 
ویرجینیا ردیت را تاسیس کرد. 
 با رش��د چش��مگیر آن توانست 
شروعی چش��مگیر را در مسیر 

کسب ثروت تجربه کند.
4-  ایده اولیه خود را به 

سادگی رها نکنید
اف��راد  از  بس��یاری  ب��رای 
نخستین اقدامات همواره جنبه 
کس��ب تجرب��ه داش��ته و آن را 
چندان جدی تلق��ی نمی کنند. 
 همین امر هم باعث می ش��ود تا 
زمان زیادی را از دست بدهید و 
مسیر موفقیت آنها بیش از حد 
طوالنی شود.  به عقیده موسس 
ش��بکه اجتماعی ردیت، همواره 
باید به اندیشه های خام خود بها 
داده و شرایط را برای بهبود آن 
فراهم آورید.  جالب است بدانید 
ک��ه او تنها با یک ای��ده که در 
نهای��ت موفق ش��د آن را عملی 
س��ازد، توانست  به این سطح از 

موفقیت دست پیدا کند.  
۵-  شروعی ساده داشته 

باشید
ردیت تنه��ا در مدت کمتر از 
س��ه هفته طراحی شد.  اگرچه 

الکس��یس اوهانی��ان زم��ان به 
مراتب بیشتری را صرف تکمیل 
ایده خ��ود کرد، با این حال وی 
برای ش��روع کار خود وس��واس 
زی��ادی به خ��رج ن��داده و باور 
داشته اس��ت که در نسخه های 
بعدی خ��ود ایرادات احتمالی را 
برط��رف خواهد کرد.  همین امر 
منجر به این ش��د ت��ا مهم ترین 
دارای��ی ی��ک کارآفری��ن را که 
زمان اس��ت از دست نداده و در 
شرایطی وارد بازار شود که ایده 
او هن��وز منحصر به فرد و جذاب 

بوده است.  
6-  از انجام کارهای جدید 

ترسی نداشته باشید
کاری  انج��ام  ش��ک  ب��دون 
برای ش��ما  نمی تواند  تک��راری 
موفقی��ت بس��یاری را به همراه 
داش��ته باش��د.  به همین خاطر 
بس��یار ضروری است تا شهامت 
انج��ام کاره��ای جدی��د را در 
تقوی��ت کنی��د.  وی در  خ��ود 
ش��رایطی اقدام به نویس��ندگی 
کرد ک��ه به عن��وان کارآفرینی 
موف��ق مطرح ش��ده و ضرورتی 
برای انج��ام کاری جدید وجود 
نداشته است.  درواقع در صورتی 
که وی نمی توانس��ت در زمینه 
نویس��ندگی موفقیتی را کسب 
کند، این احتمال وجود داش��ت 
که شایستگی های وی زیر سوال 
ب��رود.  با این ح��ال وی همواره 
شهامت انجام کارهای جدید را 

داش��ته و توانست کتاب معروف 
خود با عنوان »چگونه قرن 2١ 
به جای مدیریت ساخته خواهد 

شد« را به چاپ برساند.  
7- تشکیل خانواده مانع 
پیشرفت شما نخواهد شد

وی همواره تاکید کرده است 
که ازدواج با قهرمان شماره یک 
تنیس جه��ان، بهترین تصمیم 
زندگ��ی او ب��وده و باعث ش��ده 
انگی��زه ای مضاعف  با  تا  اس��ت 
اقدامات خ��ود را پیگیری کند. 
 همچنین وی به تازگی صاجب 
فرزند ش��ده است و آن را هدیه 
خداوند به زندگی خود می داند. 
 در همی��ن راس��تا وی توصی��ه 
می کن��د که کارآفرینان در کنار 
تمرک��ز روی موفقی��ت در کار 
خود، زندگی ش��خصی مناسبی 
را نی��ز ایج��اد کنن��د و این دو 
را ام��ری ج��دا از یکدیگر تصور 

نکنند.  
8-  از رها کردن موقعیت 
فعلی خود واهمه نداشته 

باشید
از ش��رایط  تح��ت بس��یاری 
ممکن اس��ت ش��ما در شرایط 
مطلوب ب��رای ادام��ه کار خود 
قرار نداش��ته باش��ید.  تحت این 
صداق��ت  اس��ت  الزم  ش��رایط 
کاف��ی را ب��ا خود داش��ته و در 
صورتی که افق های روش��نی را 
در آینده حس نمی کنید، اقدام 
به تغییر کار خ��ود کنید.  آقای 

اوهانیان نی��ز تنها به انجام یک 
کار بس��نده نک��رده و تا به االن 
اقدام��ات متع��ددی را ص��ورت 
داده اس��ت.  در نهایت ش��ما به 
وضعیت ایده آل خ��ود در میان 
این جس��ت وجو ها دس��ت پیدا 
خواهید کرد.  در این رابطه تنها 
دیگ��ران مقصر نب��وده و ممکن 
است سطح پایین مهارتی افراد 
باعث بروز مش��کالت ش��ود.  به 
همی��ن خاط��ر ضروری اس��ت 
ت��ا فعالی��ت خ��ود را در جایی 
کوچک ت��ر ادامه داده و با بهبود 
خود بار دیگر به موقعیت فعلی 
بازگردی��د.  تح��ت این ش��رایط 
می توانی��د به پیش��رفت در کار 

خود امیدوار باشید.
9-  به سالمت جسم و روح 

خود اهمیت دهید
ب��ه عقی��ده وی، کارآفرینان 
باید به س��المت روح و جس��م 
خود توجه کافی نش��ان دهند. 
 اغل��ب مدیران ب��ه علت حجم 
کاری که دارن��د، در درازمدت 
بس��یاری مواجه  با مش��کالت 
می ش��وند و به همی��ن خاطر 
بهتر اس��ت ت��ا در ای��ن رابطه 
پیش��گیری های الزم را صورت 
امتیاز  وی  دهی��د.  همچنی��ن 
ش��بکه اجتماع��ی ردیت را در 
کاربرده��ای گوناگون آن حتی 
در ح��وزه س��المت می دان��د. 
 جالب است بدانید طی سالیان 
گذش��ته چندی��ن مبت��ال ب��ه 
افسردگی موفق شدند با کمک 
این ش��بکه بهبود یابند که در 
دوس��ت های  یافتن  رابطه  این 
جدی��د و گفت وگو با آنها نقش 
محوری را ایفا کرده اس��ت.  به 
همی��ن خاط��ر از ش��بکه های 
اجتماعی می ت��وان برای انجام 
کارهای مهم نیز اس��تفاده های 

سودمندی داشت.
10-  در جایی متوقف نشوید

اوهانیان همواره در  الکسیس 
سخنرانی های خود از طرح های 
آین��ده اش س��خن می گوید.  در 
واقع وی عقی��ده دارد که هیچ 
گاه نبای��د ب��رای خ��ود جایگاه 
خاص��ی را متص��ور ش��د.  علت 
اصلی آن هم این اس��ت که در 
هر حوزه ای از کس��ب وکار شما 
ب��ا رقبایی مواج��ه خواهید بود 
که توقف شما بدون شک باعث 
ایجاد فضا برای اقدامات بیش��تر 
آنها می ش��ود.  ب��ه همین خاطر 
هم��واره اهدافی را ب��رای خود 
متصور ش��وید و در مسیر خود 

توقف نداشته باشید.
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بازسازی کسب وکار پس از حوادث 
طبیعی

فق��ط در س��ال 20١7، در کالیفرنی��ا چند مورد 
آتش س��وزی، در مکزی��ک چن��د زمین ل��رزه و در 
پورتریک��و، کاراییب و ایاالت متح��ده چندین توفان 
س��همگین رخ داد. تمام��ی ای��ن ح��وادث طبیعی 
خس��ارات زیادی بر مردم و اجتماع تحمیل کرده اند. 
اطمینان از سالمت خود و عزیزان پس از بروز حوادث 
طبیع��ی اولویت ردیف اول اس��ت، اما برای صاحبان 
کسب وکار اطمینان از بازسازی کسب وکارشان پس 

از یک حادثه طبیعی اولویت بعدی است.
متخصصی��ن صنع��ت راهکارهای زی��ر را درمورد 
راه ان��دازی مج��دد کس��ب وکار پس از ی��ک حادثه 

طبیعی پیشنهاد می کنند.
1- با کارمندان، مشتریان و سهامداران ارتباط 

برقرار کنید
دیوید روس��نکو، مدیرعام��ل و بنیانگ��ذار ویبلی 
خاطرنشان می س��ازد که برقراری ارتباط اولیه و در 
میان گذاش��تن آنچه اتفاق افتاده اس��ت از اقدامات 
کلیدی است. روسنکو می گوید: »وقتی کسب وکارتان 
با حادثه طبیعی آس��یب می بین��د اولویت بندی امور 
سخت می ش��ود. همین که سروسامان پیدا کردید و 
توانس��تید برنامه ای برای خود بریزید، ضروری است 
که در اس��رع وقت و با ش��فافیت با مشتریان موجود 
و مشتریانی که آنالین ش��ما را جست وجو می کنند 
ارتباط برقرار کنید.« وی یادآوری می کند که اولین 
قدم بهتر است به روزرسانی وب سایت یا وبالگ تان 
باش��د. طاقت، حمایت و همدلی مشتریان تان وقتی 
متوجه ش��وند یکی از کس��ب وکارهای کوچک مورد 

عالقه شان آسیب دیده است، بیشتر خواهد شد.
توماس فیلیپس نایب رئیس راهبرد شرکت و مدیر 
ارشد اطالعات در شرکت لیزر فیش، عنوان می کند 
که اس��تفاده از وب سایت، شبکه های رسانه جمعی و 
ارس��ال پیام برای دسترسی به کارمندان، مشتریان، 
شرکا و فروشندگان از اهمیت باالیی برخوردار است.

2- با شرکت بیمه تان تماس بگیرید
فیلیپ��س پیش��نهاد می دهد که وقت��ی از امنیت 
کارمندان تان با خبر ش��دید، به بررس��ی خس��ارت 
بپردازید. با ش��رکت بیمه تان تماس بگیرید و ادعای 
خس��ارت کنید. بهتر است گهگاه قرارداد بیمه تان را 
بررس��ی کنید تا مطمئن شوید پوشش مناسب برای 
ان��واع حوادث ناگوار را در برمی گیرد. فیلیپس اضافه 
می کند ممکن اس��ت در هنگام ح��وادث غیرمترقبه 
آشوبگران وارد محیط کاری شما شوند یا خرابکاران 
آسیبی برسانند. حال اگر کسی تجهیزات کامپیوتری 
ش��ما را س��رقت کند اس��ناد و مدارک شما از جمله 
اطالعات ش��خصی قابل شناسایی شما را دربربگیرد 
و اطالعات رمزگذاری نشده باشد، ممکن است برای 
آگاه س��اختن مشتریان به الزامات قانونی نیاز داشته 

باشید.
ب��رای اطمین��ان خاط��ر، داده های مش��تریان را 
رمزگذاری کنید، اس��ناد کاغذی را دیجیتالی کنید 
و تمام��ی اطالعات مهم را در یک سیس��تم اس��ناد 

مدیریتی مبتنی بر رایانش ابری نگهداری کنید.
3- از حضور آنالین خود برای کمک به جامعه 

بهره بگیرید
بع��د از بروز ی��ک حادثه طبیعی م��ردم به دنبال 
راه هایی برای کمک کردن هستند، اما همه این افراد 

نمی توانند در محل حادثه حضور یابند.
فیلیپس می گوید: »امکانی فراهم کنید تا این افراد 
با اهدای کمک یا خرید از فروش��گاه یا کس��ب وکار 
ش��ما حمایت کنند. مردم همیشه به دنبال راه هایی 
هستند تا به بازسازی ها کمک کنند و حمایت از یک 
کسب وکار محلی راه خوبی برای حمایت از مجموعه  

در حال بازسازی است.«
وی می گوید: »برای رسیدن به این هدف اطمینان 
حاصل کنید که فروش��گاه آنالین ت��ان با محصوالت 
جدید به روزرس��انی شده اس��ت. با این کار نه تنها 
به فروش خ��ود ادامه می دهید، بلک��ه آگاهی مردم 
از تالش های ت��ان ب��رای بازیابی جایگاه پیش��ین را 

گسترش داده اید.« 
4- داده های کپی پشتیبان )بک آپ( را بررسی 

کنید
فیلیپس عنوان می کند که شما می بایست از قبل 
یک کپی پشتیبان از داده های مهم خود تهیه و این 
کپی را ذخیره کنید تا جای آن امن باش��د؛ اطالعات 
حیات��ی چون: مجوز های تج��اری، قراردادهای مهم، 
اسناد قانونی، اظهارنامه های مالیاتی، صورت حساب 
های مالی و دیگر اس��ناد تجاری مهم. پس از سانحه 
مطمئن ش��وید ک��ه از طریق سیس��تم هایی که بعد 
از ای��ن اس��تفاده می کنید به مدارک بایگانی ش��ده 

دسترسی داشته باشید.
فیلیپ��س در ادام��ه می افزاید که طرح اس��تمرار 
کس��ب وکارتان بای��د ش��ما را ب��رای موقعیت ه��ای 
اضط��راری آماده کند؛ موقعیت هایی چون از دس��ت 
دادن یا در دس��ترس نبودن سیستم های اطالعاتی 
)آی  تی(، افراد کلیدی یا تس��هیالت ش��خص ثالث. 
اطمینان یابید که پرس��نل به طرح استمرار از طریق 
تلفن  های هم��راه بالفاصله بعد از حادثه دسترس��ی 

پیدا کنند.
businessnewsdaily :منبع
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ش��روع یک کسب وکار آس��ان نیست. برای 
ش��روع باید یک ایده ماندگار داش��ته باشید. 
س��پس باید یک موقعیت س��ودآور را کشف و 
حوزه جغرافیایی فعالیت را مش��خص کنید و 
چیز با ارزش��ی برای فروش داشته باشید. چه 
در حال فروش محصول باش��ید و چه در حال 
فروش خدمات یا اطالعات، کس��ب جایگاه در 
بازار هر روز س��خت تر می ش��ود و ب��دون دارا 
بودن اس��تراتژی های بازاریابی صحیح، کسب 
س��ود و در عرص��ه رقابت باق��ی ماندن عمال 

غیرممکن است. 
یافتن استراتژی های صحیح بازاریابی محصول 
به نوعی ش��بیه پرتاب موش��ک به فضاست؛ آن 
چیزهایی که ش��ما را به نقطه فعلی رس��انده اند 
لزوما کسب وکار ش��ما را تا مراحل بعدی پیش 
نمی برن��د. اگ��ر احس��اس رکود می کنی��د باید 
پرتاب بعدی را انجام دهید. بیش��تر کارآفرینان 
چنان سرگرم کار کردن »توی« کسب وکارشان 
هس��تند که از کار »بر روی« کسب وکارشان باز 
می مانند. س��ر و کله زدن با مسائل هر روزه  یک 
شرکت نظیر حفظ مش��تری و زنجیره تأمین و 
تقاضا، باعث می ش��ود که اغلب ما از برنامه ریزی 
راهکارهای صحیح بازاریابی و رش��د کسب وکار 

غفلت کنیم. 
بهترین راهکارهای بازاریابی کدامند؟ 

هیچ جواب قطعی و مش��خصی که در تمام 
ش��رایط ص��دق کند ب��رای این س��ؤال وجود 
ندارد، اما کارهایی هستند که حتی در صورت 
محدودیت بودجه می توانید همین امروز برای 
افزایش مشتریان انجام دهید. البته همه  چیز 
به زمان بس��تگی دارد. اگر پول کم دارید، باید 
کمبود پول را با کار زیاد و در زمان بیش��تری 

جبران کنید. 
1- از شبکه های اجتماعی استفاده کنید 

ق��درت  و  اجتماع��ی  ش��بکه های  نبای��د 
بعض��ی  گرف��ت.  نادی��ده  را  جادویی  ش��ان 
کس��ب وکارها تمام��ا ب��ر مبنای ش��بکه های 
اجتماع��ی بنیان ش��ده  اند. ممکن اس��ت این 
کار در ابتدا خس��ته  کننده و زمان بر باشد، اما 
هر قدر که جلوتر می روید، انتش��ار مطلب در 
شبکه های اجتماعی آسان و آسان تر می شود. 
البت��ه در ص��ورت دارا ب��ودن بودجه کافی 
می  ت��وان ی��ک مدی��ر ش��بکه  های اجتماعی 
استخدام کرد، اما اگر پول کافی برای این کار 
ندارید، س��عی کنید خودتان باش��ید، از کسی 
تقلی��د نکنید. افکار و محصوالت خودتان را به 
اشتراک بگذارید. چیزهایی را منتشر کنید که 
به کارتان مربوط می ش��ود و برای مش��تریان 
مفید اس��ت و باعث می شود آنها در مورد شما 
یا در مورد کسب  و کارتان یا صنعتی که در آن 

کار می کنید، بیشتر بدانند. 
در ش��بکه  هایی مثل اینس��تاگرام یا اسنپ 
چت یا توییتر، برای ارتباط با کس��ب وکارهای 
موفق دیگر یا مش��تریان بالق��وه ای که ممکن 
اس��ت به دنب��ال محصوالت یا خدمات ش��ما 
باشند از پیام های مس��تقیم و صریح استفاده 

کنید. این یک راهکار قوی بازاریابی است. 
2- فیلم های آموزشی بسازید 

یکی از بهترین راه  های تبلیغ کسب وکارتان 
این اس��ت که فیلم  های آموزش��ی بسازید. به 
مردم چیز مفیدی آموزش دهید و نحوه  کار را 
قدم  به  قدم به آنها یاد بدهید. هرچه بهتر این 
کار را انجام دهید، اعتبار بیشتری کسب کرده 
و سریع تر می توانید دیده  شویدو فروش تان را 

باال ببرید. 
ام��روزه یوتی��وب بعد از گ��وگل بزرگ ترین 
موتور جس��ت وجوی اینترنتی اس��ت. هرکس 
ک��ه بخواه��د در هر موردی فیلمی آموزش��ی 
ببین��د به یوتیوب س��ر می زن��د. خودتان هم 
حتم��ا باره��ا و باره��ا ای��ن کار را کرده اید. از 
خودتان بپرس��ید که در زمینه کسب وکارتان 
چ��ه چیزی می توانی��د به مش��تریان آموزش 
دهید؟ و کس��ب وکار ش��ما چگونه می  تواند به 

حل مشکالت مشتریان کمک کند؟ 
سخت  ترین بخش ساخت یک فیلم آموزشی 
دیدن خودتان و شنیدن صدای خودتان است 
که رفته  رفته به آن عادت می کنید. البته نیاز 
نیس��ت که حتما تصویر ش��ما در فیلم باشد، 
اما بهتر اس��ت صدای شما شنیده شود. ارزش 
دیده ش��دن قابل انکار نیست، پس بهتر است 
همین امروز ی��ک ویدئوی آموزن��ده و معتبر 
بسازید و آن را در یوتیوب به اشتراک بگذارید. 

3- همین حاال وبالگ نویسی را شروع 
کنید 

شروع به وبالگ نویسی کنید. اگر کسب  و کار 
ش��ما یک وبالگ ندارد، بهتر است همین االن 
یک وبالگ بسازید. البته الزم نیست که حتما 
در وبالگ ش��خصی خودتان بنویسید. بیشتر 

مردم وبالگ نویسی را یک نوع تفریح شخصی 
می دانند و فکر می کنند وبالگ ها چندان دیده 
نمی ش��وند. حقیقت این اس��ت که اگر ندانید 
چ��ه کار می  خواهید بکنید، وبالگ ش��ما مثل 

یک بیابان برهوت خواهدبود. 
ام��ا وبالگ نویس��ی فقط به معنی نوش��تن 
ایده  های تان نیست. باید شروع به نوشتن یک 
وبالگ رسمی کنید. از بسترهایی مثل مدیوم 
)Medium(  برای انتش��ار محتوا اس��تفاده 
کنی��د. س��ؤاالت مردم��ی را در ش��بکه هایی 
Re Quora(  ی��ا ردی��ت )- )ثث��ل ک��ورا 

dit(  پاس��خ دهید یا از بس��تر وبالگ نویسی 
لینکدین )LinkedIn(  استفاده کنید. اینها 
بعضی از مهم  ترین بس��ترهای رسمی هستند 
ک��ه می توانید در آنها مطلب منتش��ر کنید و 

مخاطبان زیادی دارند. 
4- بهینه سازی موتور جست وجو )سئو( 

را بشناسید 
این حوزه بخش��ی از بازاریابی است که من 
به آن خیلی عالقه مندم و البته افراد زیادی از 
ورود به این حوزه می  ترسند. بله، سئو می  تواند 
ترس��ناک باشد، اما س��ئو حوزه ای بسیار قوی 
اس��ت و وقتی که بهینه س��ازی را یاد گرفته و 
با مفاهیم س��ئو آش��نا ش��وید، در کارتان اوج 

می گیرید. 
ش��رکت  هایی هس��تند که به ش��ما آموزش 
می دهن��د چگون��ه ب��ه ص��ورت غیرقانونی از 
ش��بکه  های خدماتی کس��ب وکار )PBN(  و 
سایر برنامه های لینک سازی برای فریب دادن 
گوگل استفاده کنید. این روش  ها ممکن است 
ش��ما را در کوتاه  مدت به نتیجه برس��اند، اما 
در نهایت به همان س��رعتی که اوج گرفته اید 
به زمی��ن خواهید خورد. در مورد س��ئو هیچ 
راه میانب��ری وجود ن��دارد. دقیق��ا مثل خود 
کس��ب وکار، اگر می  خواهید به نتیجه برس��ید 

باید وقت و نیروی کافی برای سئو بگذارید. 
چن��د توصی��ه  کلیدی ب��رای بهینه  س��ازی 
صحیح سئو: کلیدواژه  ها را پشت سر هم کپی 
نکنید. این یکی از بزرگ  ترین اشتباهاتی است 
که افراد انجام می  دهند. محتوای تولیدی شما 
بای��د اول برای خواننده مفید باش��د و بعد به 
س��ئو بپردازد. نکته  مهم  تر آنکه باید اطمینان 
حاصل کنید که محتوای تولیدی شما منحصر 
به  فرد، آموزنده، جالب و معتبر اس��ت و ارزش 

کار شما را باال می برد. 
۵- تبلیغات در صفحات پربازدید 

شبکه های اجتماعی
اگر می خواهید بدون صرف س��ال ها وقت و 
انرژی، در ش��بکه  های اجتماعی دیده ش��وید، 
بای��د از صفحات��ی که در ش��بکه  های مجازی 
تأثیرگذار و مش��هور هستند، اس��تفاده کنید. 
نکت��ه اصل��ی پیدا ک��ردن صفحات مناس��ب 
اس��ت. نیازی نیس��ت به سراغ کس��انی بروید 
که صفحات شان میلیون  ها بازدیدکننده دارد. 
صفحاتی ک��ه صدها هزار یا حت��ی ده ها هزار 
بازدیدکنن��ده دارند هم می  توانند برای ش��ما 

مفید باشند. 
مهم تری��ن نکت��ه  این اس��ت ک��ه صفحات 
پربازدیدی را که به کار ش��ما مرتبط هس��تند 
پیدا کنید تا بتوانید بازار هدف را مخاطب قرار 
دهید. آنچه مهم اس��ت تنها تبلیغات نیس��ت، 
بلکه تبلیغاتی اس��ت که ب��ه مخاطب صحیح 

برس��د. اگر این کار را درس��ت انج��ام دهید، 
احتم��اال می  توانید با هزینه ای نه  چندان زیاد، 
سود زیادی عاید خود کنید و درباره  کارتان به 

بازار هدف اطالع  رسانی کنید. 
اگر س��امانه  های فروش و محصوالت ش��ما 
از  تبلیغ��ات  باش��ند  در وضعی��ت مناس��بی 
صفحات پربازدید ش��بکه  های اجتماعی برای 
شما مناسب اس��ت. اگر شما پیشنهادی برای 
مش��تریان داری��د که منحصر به  فرد اس��ت و 
باعث شناخته ش��دن کارتان می شود، بهترین 
راه��کار بازاریابی، معرفی محصول در صفحات 
پربازدید شبکه  های اجتماعی است. شرایط را 
ارزیاب��ی کنید و با مدی��ران صفحات پربازدید 
وارد گفت وگو ش��وید و قیمت  ه��ای آنها را با 
هم مقایسه کنید. چند کار برای نمونه به آنها 
مح��ول کنید و ببینید ک��دام  یک از آنها برای 

شما بهتر است. 
6- پیشنهادهای جذابی به مشتریان 

ارائه دهید 
تم��ام ف��وت  و ف��ن بازاریاب��ی نهایت��ا در 
همین نکته خالصه می ش��ود. پیش��نهادهای 
ش��گفت انگیز ک��ه در زم��ان درس��ت و ب��ه 
مخاطبان درست ارائه شوند، می  توانند نتایجی 
باورنکردنی داش��ته باش��ند. بهترین راه خلق 
چنین پیشنهادهایی، شناخت نقاط ضعف خأل 

بازار و ارائه  پیشنهادهایی در آن مورد است. 
بازار هدف ش��ما با چه مس��ائل و مشکالتی 
روبه روس��ت؟ ش��ما با چ��ه هدف��ی وارد این 
کسب وکار شده اید؟ قبل از ارائه یک پیشنهاد 
جذاب، این سؤال  ها را از خودتان بپرسید. بهتر 
است از همان ابتدا به دنبال شناخت خأل بازار 
باش��ید و حتما در هنگام ارائه پیش��نهادهای 
مشتری پس��ند به ای��ن نکته اش��اره کنید که 
آن چیز که ش��ما می فروشید چه خألیی را پر 

می کند. 
7- از تبلیغات هوشمند فیس  بوک 

استفاده کنید 
یک��ی از بهتری��ن روش  هایی ک��ه می  توانید 
برای بازاریابی هر چیزی از آن استفاده کنید، 
تبلیغ��ات در فیس  بوک اس��ت. با اس��تفاده از 
فیس  ب��وک ش��ما می توانید به آس��انی به بازار 
هدف متصل شوید. می توانید تبلیغات خود را 
بر اس��اس عالیق، س��ن، تأهل یا تجرد، محل 
زندگ��ی و بس��یاری مش��خصات دیگ��ر افراد، 

برنامه ریزی و منتشر کنید. 
روش نتیجه گرفت��ن از تبلیغات فیس  بوکی 
از طری��ق افزای��ش کلیک  ها نیس��ت. باید به 
مشخصات گروه هدف و رفتار آنها توجه کنید 
و بر اس��اس عکس  العمل آنها، تبلیغات خود را 
اصالح و مجددا ارس��ال کنی��د. اگر نمی  دانید 
چط��ور برنام��ه انتش��ار و ارزیاب��ی تبلیغ��ات 
روی  را   )Facebook Pixel( فیس ب��وک 
وب س��ایت ش��رکت نصب کنید، باید این کار 
را همین ام��روز یاد بگیرید. حتی اگر خودتان 
ارس��ال تبلیغات از طریق فیس بوک را متوقف 
کرده اید، باز ه��م می  توانید تبلیغات خود را از 
طری��ق برنامه  Pixel برای بازار هدف ارس��ال 

کنید. 
پیکس��ل )Pixel(  ه��ر کس��ی را ک��ه از 
وب سایت شما بازدید می کند، شناسایی کرده 
و می  توان��د تبلیغات متناس��ب با نیازش��ان به 
آنها ارس��ال کند. برای مثال اگر در وبس��ایت 

شرکت، محتوایی را در مورد آموزش رانندگی 
با کامیونت منتش��ر کرده باش��ید، با برنامه  ی 
پیکس��ل، می  توانید خوانن��دگان این مطلب را 
شناس��ایی کرده و تبلیغات اخ��ذ گواهی نامه 
رانندگی کامیونت را برای کسانی ارسال کنید 
که احتماال به این موضوع عالقه نشان داده اند. 
به این صورت، تبلیغات ش��ما بسیار مؤثرتر و 

درآمدزا خواهند بود. 
8- از لینکدین )LinkedIn(  درست 

استفاده کنید 
آی��ا می  دانس��تید که می توانید در حس��اب 
کارب��ری خود در لینکدین به  آس��انی فیلم به 
اش��تراک بگذاری��د؟ می  توانید ب��رای معرفی 

خودتان و کسب وکارتان زمان بیشتری صرف 
کنید و یک ویدئوی کوتاه بس��ازید. این ویدئو 
را در بخ��ش معرف��ی حس��اب کارب��ری خود 
بارگذاری کنید. این راه آس��انی برای بازاریابی 
غیرمس��تقیم است و اگر به  درستی انجام شود 

به نتایج شگفت  انگیزی منتهی خواهد شد. 
اگر از طریق لینکدین با افراد زیادی مرتبط 
هستید، ولی حساب کاربری تان غیرفعال است، 
همین امروز انتش��ار مطالب را ش��روع کنید. 
ش��ما می توانید از طریق این شبکه اجتماعی 
حرف��ه  ای با مخاطب��ان زیادی ارتب��اط برقرار 
کنید، به  ویژه اگر مطالبی که منتشر می کنید 
پربیننده ش��وند. لینکدین محل مناسبی برای 

ش��روع سفر ش��ما در دنیای کارآفرینی است. 
راجع به چالش  ها و تجارب شغلی تان صحبت 
کنی��د. هرق��در مطالبی که منتش��ر می کنید 
تأثیرگذارتر باشند، مخاطبان شما بیشتر شده 

و مطالب تان پربازدیدتر می شوند. 
9- یک برنامه  بازاریابی و فروش رابطه ای 

طراحی کنید 
بیش��تر مردم از ق��درت بازاریاب��ی رابطه  ای 
آگاه نیس��تند. رابطه  ها می  توانند رشد زیادی 
را برای کس��ب  وکار ایجاد کنند، اما پیدا کردن 
همکاران مناس��ب همیشه آس��ان نیست. اگر 
می خواهید رابطه ها کار ش��ما را جدی بگیرند 

باید سود خوبی برای آنها تعیین کنید. 
بازاریاب��ی رابطه ای می  تواند مثل یک میدان 
مین خطرناک باش��د و برای به انجام رساندن 
آن شهامت و پش��تکار زیادی الزم است. اکثر 
م��ا بع��د از مواجهه ب��ا چند مان��ع از این کار 
دلس��رد می ش��ویم، اما نباید اج��ازه دهید که 
احساسات تان مانع ش��ما شوند. با اجرای یک 
برنامه  فروش رابط��ه ای و اجرای آن می  توانید 
ظرفی��ت فروش را ب��ه حداکثر برس��انید و از 

تالش سایرین نیز در این مسیر بهره ببرید. 
10- از روش  های بازاریابی با ایمیل 

استفاده کنید 
بخش��ی از هر فروش موفق از طریق بازاریابی 
ایمیلی انجام می ش��ود، یعنی ارس��ال پیام  های 
خودکار به افرادی که در فهرس��ت دریافت پیام، 
ثبت نام کرده اند. از این پیام ها برای ایجاد ارتباط 
با مش��ترکان اس��تفاده کنید. متن پیام ها باید 
منحصر به  فرد و ش��فاف و در جهت هدف شما 
باشد.  از پاسخ  هایی که از طریق ایمیل دریافت 
می کنید و ایمیل های بازدیدکنندگان وب سایت 
برای بزرگ  تر کردن این فهرست استفاده کنید. 
اگر ش��خصی بر روی لینک خاصی کلیک کند، 
مش��خص اس��ت که به آن موضوع عالقه نشان 
داده است. می توانید در مورد بازاریابی محصول 
مرتب��ط به آن لینک، از طریق ارس��ال ایمیل با 
آن ش��خص ارتباط برقرار کنید. اگر شخصی از 
ش��ما خریدی انجام می  دهد، ایمی��ل وی را در 
فهرست خریداران ثبت کنید. شناخت خریداران 
و شناخت عالیق خریداران بالقوه، گامی مهم در 

جهت تفکیک نیازهای مشتریان است. 
entrepreneur :منبع

10استراتژیبازاریابیکهباعثرشدکسبوکارشماخواهدشد
)R. L. Adams( نوشته آر. ال آدامز

کارآفرین، مهندس نرم افزار، وبالگ نویس و نویسنده
مترجم: صهبا صمدی
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اخبار

تبریز - فالح- اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با اش��اره به تنوع 
کم نظیر خدمات ش��هرداری ها در مقایس��ه با دستگاه های دیگر، 
گفت: عملکرد ش��هرداری ها به صورت مس��تقیم با رضایت مردم 
در ارتباط اس��ت و بر این اس��اس حمایت از شهرداری ها را وظیفه 
خود می دانیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مجید خدابخش در 
همایش شهرداران استان، اظهار کرد: شهرداری ها اگرچه مستقیماً 
ارتباط س��ازمانی با دولت ندارند اما عملکرد آنها به نام دولت تمام 
می شود و در جلب رضایت مردم نقش فوق العاده مهمی دارند. وی 
افزود: هر اتفاقی که در ش��هر می افتد ش��هرداری با آن در ارتباط 
است و این هنر شهرداران است که بتوانند مسائل مختلف و متنوع 
را مدیریت کنند. اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با تأکید بر تس��لط 
شهرداران به قوانین و مقررات مربوط  و استفاده از تجارب مدیریتی، 
گفت: ش��هرداران باید در مواقع حس��اس و بزنگاه ها خود را نشان 
دهند، ممکن است شهرداری میلیاردها هزینه کند اما در یک حادثه 
غیرمترقبه مانند بارش برف یا باران نحوه مدیریت ش��هرداری زیر 

سؤال برود. وی با بیان اینکه شهرداری ها را از خود می دانیم، گفت: 
هرچه شهرهای ما آبادتر و مردم ما راضی تر باشند مایه افتخار است 
و بر این اساس نسبت به حمایت از شهرداران احساس مسئولیت 
می کنیم. خدابخش همچنین با اش��اره به ش��رایط مالی س��خت 
کشور، گفت: تفاوت شهرداری ها با دستگاه های دیگر این است که 
شهرداری ها از درآمدهای خود باید هزینه کنند، بنابراین شهرداران 

باید هنر دخل و خرج را داشته باشند و بتوانند این شرایط سخت 
را مدیریت کنند. معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم در 
این نشست با بیان اینکه مسئولیت بخش عمده ای از امور مردم به 
عهده شهرداری هاست، گفت: هیچ بهانه ای برای کم کاری قابل قبول 
نیس��ت. محمدصادق پورمهدی افزود: شهرداران باید در اداره امور 
اصل ش��فافیت را رعایت کنند و ضوابط و مقررات شهرداری را نیز 
به صورت شفاف به مردم اطالع رسانی کنند. وی با تأکید بر دقت 
عمل شهرداران در هزینه کرد اعتبارات، گفت: نحوه هزینه اعتبارات 
در قضاوت مردم نسبت به عملکرد شهرداری ها تأثیر مستقیم دارد. 
پورمهدی همچنین شهرداران استان را به شنیدن حرف های مردم، 
تقویت امور حقوقی شهرداری ها و استفاده از ظرفیت رویداد تبریز 
20١8 در ارائه توانمندی ها و ظرفیت های شهرهای تحت مدیریت 
خود توصیه کرد. در این نشست تعدادی از شهرداران استان نیز به 
بیان مسائل، مشکالت و موضوعات مختلف مربوط به امور شهری 

پرداختند.

اصفهان - قاسم اسد - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اشاره به وضعیت منابع آب شرب در اصفهان گفت:  در سال 
گذشته میزان بارش در حوضه آبریز زاینده رود حدود ١200 میلیمتر 
بوده که این رقم در سال آبی جاری با احتساب بارندگی های اخیر به 
477 میلیمتر رسیده است که این رقم بیانگر این مسئله است   در سال 
آبی جاری  میزان بارندگی در حوضه آبریز زاینده رود، یک سوم بارش 
ها در سال گذشته  در این حوضه بوده است .همچنین در سال گذشته  
آورد سد زاینده رودحدود یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب بوده 
که این رقم هم اکنون به 360 میلیون مترمکعب کاهش یافته است. 
مهندس هاش��م امینی با اش��اره نقش میزان آورد آب در سد زاینده 
رود در تامین پایدارآب ش��رب مش��ترکین گفت: در حال حاضر آب 
شرب بیش از 6 میلیون نفر از مردم استان اصفهان و استانهای همجوار 
از س��د زاینده رود تامین می ش��ود در حالیکه میزان آورد سد زاینده 
رود در س��ال آبی جاری ،یک چهارم میزان آورد آب در سال گذشته 
می باش��داین در حالیست  این حجم از آورد سد زاینده رود عالوه بر  
رفع نیاز آبی برای مصارف ش��رب به منظور تامین مصارف کشاورزی 
و صنعت هم لحاظ می ش��ود . وی به تخصیص آب در حوضه آبریز 
زاینده رود پرداخت و اعالم کرد:از بهمن ماه سال گذشته بمنظور توزیع 
عادالنه آب در حوضه آبریز زاینده رود 20 درصد سهم تخصیص آب 
در صنعت و١0درصد سهم شرب کاهش یافت اما گمانه زنی ها براین 
است که اگر بارندگی های قابل توجه ای در ماههای باقی مانده از فصل 
بارش صورت نگیرد احتمال کاهش تخصیص  25 درصدی در بخش 
صنعت و ١5 درصدی در بخش شرب می رود چرا که آبی وجود ندارد 
که میان بهره برداران به میزان کافی  توزیع شود . مهندس امینی با 
بیان اینکه مردم اگر می خواهند درنیم فصل اول سال جاری  با چالش 

جدی در دسترسی پایدار به آب شرب مواجه نشوند باید مصرف شان را 
مدیریت کنند اظهار داشت: هم اکنون بیش از 4 میلیون و 70 هزارنفر 
در56ش��هر و300 روستا تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
قراردارندبنابرای��ن اگر این تعداد روزانه مصرف خود را مدیریت کنند 
بگونه ایی که آب کمتری نسبت گذشته مصرف کنند مسلما با مشکل 
کم آبی در فصل تابستان مواجه نمی شوند اما اگر بخواهندهمان شیوه 
مصرف را که در سنوات گذشته داشتند دنبال کنند قطعا با مشکل کم  
آبی در فصل تابس��تان روبرو می شوند .پس توصیه می شود مردم به 
راهکارههای مصرف بهینه آب که از سوی شرکت آبفا استان اصفهان 
در قالب توزیع بروش��ور در میادین واماکن پرتردد شهر و برنامه هایی 
که در قالب فیلم های مس��تند ،انیمیشن ،موشن گرافی ،زیر نویس 
،تهیه گزارش ها از مرکز صدا وس��یما به س��مع و نظر مردم می رسد 
توجه کنند. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان به کاهش دبی منابع 
محلی و  از دسترس خارج شدن 80 فقره چاه متفرقه و ده حلقه چاه 
فلمن که با دبی بیش از 6 هزار   لیتر در ثانیه نقش قابل توجهی در 
تامین آب ش��رب مردم در فصل تابستان داشتند اشاره کرد و تصریح 

نمود: در چندسال اخیر به دلیل وقوع خشکسالی های متوالی حدود 
80 فقره چاه متفرقه و  ده حلقه چاههای فلمن از دسترس خارج شدند 
در حالیکه همه ساله با افزایش روز افزون جمعیت شهر اصفهان نیاز آب 
شرب در اصفهان افزایش می یابد  با این وجود  با توجه به کاهش قابل 
توجه آورد سد زاینده رود و نیز خشک شدن چاههای فلمن و متفرقه 
،در حال حاضر حداکثر 750 لیتر در ثانیه  منابع جدید  محلی در مدار 
بهره برداری قرار دارد همچنین  حفر 70 فقره چاه در س��طح استان 
در دستور کار می باشد که انتظار می رود بادرمدار قرارگرفتن چاههای 
جدید بتوان حداقل یک مترمکعب درثانیه به منابع تامین آب شرب 
در فصل تابس��تان افزود.البته سناریوهای الزم در خصوص تامین آب 
اصفهان در صورت کاهش منابع آبی سد زاینده رود نیز تدوین شده تا 
در مواقع ضروری اجرا شود. مهندس امینی نصب شیرهای فشارشکن 
را در اصفهان یکی از راههای توزیع عادالنه آب برشمرد و خاطرنشان 
ساخت:شرکت آبفا استان بمنظور توزیع عادالنه آب در اصفهان اقدام به 
نصب شیرهای فشار شکن در مناطق مختلف نمود تا آب شرب با فشار 
یکسان در میان مشترکین توزیع شود همچنین  شرکت آبفا استان 
اصفهان با توجه به اینکه نصب شیرآالت کاهنده می تواند حداقل 30 
درصد مصرف آب را کاهش دهد در صدد توزیع انبوه ش��یرآالت کم 

مصرف میان مردم است.
وی استفاده از ظرفیت رسانه ها را در ترویج مصرف بهینه آب بسیار 
حائز اهمیت خواند و بیان داشت: شرکت آبفا استان اصفهان بمنظور 
ترغیب آحاد مردم به مصرف بهینه آب از ظرفیت رسانه ملی و دیگر 
رسانه و شبکه های اجتماعی  استفاده می کند بعنوان مثال پنج سال 
متوالی ست که برنامه رادیوی جاری حیات از مرکز صدای اصفهان با 

هدف ترویج مصرف بهینه آب تولید وپخش می شود.

سـاری - دهقان - نشست مشترک شرکتهای آبفا روستایی 
،شهری و آب منطقه ای در خصوص نحوه بهره مندی روستاهای 
شهرستان بابل در مسیر خط انتقال آب آشامیدنی شهرهای گروه 
الف از س��د البرز و نیز بررسی مش��کالت خطوط انتقال در سالن 
جلسات آبفار مازندران برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به 
نقل اداره روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب 
روستایی مازندران؛ در این نشست معاونین نظارت بر بهره برداری 
ومهندس��ی و توسعه ش��رکتهای آبفار و آبفا، نماینده شرکت آب 
منطقه ای،مدیران مناطق و مدیران ستادی به همراه کارشناسان 

سه شرکت و نیز مشاور طرح حضور داشتند. در این نشست ابتدا 
مهندس بابازاده معاون نظارت بر بهره برداری ش��رکت با اشاره به 

مشکالت آب آشامیدنی و دغدغه های این شرکت ضمن قدردانی 
از شرکت آب منطقه ای در تدوین طرح جامع آب آشامیدنی استان 
خواستار بررسی مجدد طرح جامع آب شهرهای گروه الف به ویژه 
برای روستاهای مسیر خط انتقال شد. در ادامه مهندس محمدزاده 
معاون مهندسی و توسعه ضمن ارائه گزارش و پیشنهاداتی اظهار 
داشت:١22 روستا با جمعیتی حدود یکصد هزار نفر در مسیر خط 
انتقال آبرس��انی از سد البرز به ش��هرهای گروه الف قرار دارند که 
ضروری اس��ت در طرح آتی، تامین آب پایدار برای این روس��تاها 

انجام شود.

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: عملیات احداث خطوط فیبر نوری خوزستان 
به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت. محمود دشت 
بزرگ بیان کرد: عملیات احداث خطوط فیبر نوری خوزستان 
ش��امل تامین تجهیزات، نصب و س��یم کشی به طول ١30 
کیلومتر بوده است. وی ادامه داد: انتقال اطالعات جهت ثبت 
اطالعات نواحی، مانیتورینگ شبکه انتقال و فوق توزیع و نیاز 
اطالعاتی بازار و راه اندازی سیس��تم های حفاظتی، برقراری 

سیستم های مخابراتی، ویدئو کنفرانس اینترنت و .. از جمله 
اهداف احداث خطوط فیبر نوری بوده است. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان باالبردن اطمینان شبکه فیبرنوری 
و ایجاد قابلیت بهره گیری از ش��بکه در پس��ت های نواحی 
مرکز، جنوب ش��رق، شمال شرق و مارون را هدف دیگر این 
پروژه دانس��ت و افزود: ارزش سرمایه گذاری عملیات احداث 
و بهره برداری خطوط فیبرنوری خوزستان 34 میلیارد ریال 

بوده است.

معاون عمرانی استاندار: شهرداران ضوابط و مقررات شهرداری را به صورت شفاف به مردم اطالع رسانی کنند

استاندارآذربایجانشرقی:تفاوتشهرداریهابادستگاههایدیگر
ایناستکهشهرداریهاازدرآمدهایخودبایدهزینهکنند

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان: 

اگر مردم مصرف آب را مدیریت نکنند با مشکل تامین آب در تابستان مواجه می شویم

برگزاری جلسه هماهنگی شرکت های آبفا روستایی، شهری و آب منطقه ای مازندران

بهره برداری از خطوط فیبر نوری خوزستان

تبریز - فالح- طی برگزاری مراس��می، مدیر جدید بهره 
برداری ش��رکت گاز اس��تان آذربایجان ش��رقی معرفی شد. 
به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، با اتمام س��نوات خدمتی و 
بازنشس��تگی مرتضی برقی مقدم مدیر س��ابق بهره برداری،  
طالعی به عنوان مدیر جدید معرفی گردید. مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان در این مراسم ضمن ارج نهادن به تالش چندین 
ساله برقی مقدم در س��نگر خدمت رسانی صادقانه به مردم، 
از زحمات و مدیریت برجس��ته نامبرده تقدی��ر کرد و گفت: 

مدیریت بهره برداری از حوزه های مهم ارائه خدمات به مردم 
بوده و بهبود شاخص های اجرایی این بخش منجر به ارتقای 
رضایتمندی مشترکین خواهد بود. توحیدی با اشاره به اولویت 
های اجرایی مدیریت بهره برداری افزود: بهره برداری از پروژه 
های گازرس��انی روستاهای در دس��ت اجرا، بازسازی و مقاوم 
سازی شبکه های گازرسانی، ارتقای حوزه خدمات مشترکین 
از طریق بروزرسانی و بکارگیری سامانه های نرم افزاری و ... از 

مهمترین اولویت های کاری این مدیریت می باشد.

مدیر جدید بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی معارفه شد

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- مدی��ر اداره بنادر و 
دریانوردی ش��هید باهنر از صادرات بی��ش از یک میلیون و 400 
هزار تن کاالی غیرنفتی طی یکسال گذشته از طریق این بندر به 
خارج از کشور خبر داد. حمیدرضا محمدحسینی با تشریح کارنامه 
سال 96 بندر شهید باهنر اظهار داشت: سال گذشته بیش از یک 
میلیون و 400 هزار تن کاالی غیرنفتی از بندر شهید باهنر صادر 
شد که در همسنجی با سال پیش از آن، ١7 درصد افزایش داشته 
است. وی عمده کاال های صادر شده از بندر شهید باهنر را شامل 
محموله هایی همچون گوگرد، میوه و تره بار، مصالح ساختمانی 

و نمک عنوان کرد که به کش��ور های حاشیه جنوبی خلیج فارس 
و آس��یای شرقی صادر ش��د. مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید 
باهن��ر از تخلیه و بارگیری بی��ش از 30 هزارTEU کانتینر طی 
سال گذشته خبر داد و  تصریح کرد: تردد بیش از سه هزار فروند 
ش��ناور برای تخلیه و بارگیری کاال در ١2 ماهه سال 96 به بندر 
ش��هید باهنر بندرعباس و بنادر تابعه شرق استان به ثبت رسید. 
محمدحسینی در پایان گفت: صادرات کاال های غیر نفتی از بندر 
جاسک در شرق هرمزگان نیز در سال 96 نسبت به سال پیش از 

آن به میزان 66 درصد افزایش داشته است.

1.4میلیون تن کاالی غیرنفتی از بندر شهید باهنر صادر شد

انقالب گازرسانی در استان خراسان رضوی
مشهد -  صابرابراهیم بای- بهره مندی از سوخت گاز و دغدغه تمام شدن کپسول گاز مایع در حین پخت و پز یا اتمام نفت 
بخاری در سرمای شدید زمستان از جمله مشکالت نبود گازرسانی به مناطق مختلف به خصوص روستاهای خراسان رضوی بود. اما 
در دولت تدبیر و امید به لطف حمایت های وزیر محترم نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به ارتقای ضریب نفوذ گاز در مناطق 
روستایی این استان توجه ویژه شده است. ارتقای شاخص گازرسانی و بهره مندی مناطق محروم و کم برخوردار از این نعمت الهی 
از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید بود که با شتاب بسیار مطلوبی دنبال شد. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در همین 
باره به خبرنگار ما گفت: یکی از هدفگذاریهای مهم ابتدای سال 96، گازرسانی هر ١2 ساعت به یک روستا بود که با موفقیت انجام 
شد. سیدحمید فانی افزود: هم اکنون در خراسان رضوی ضریب گاز شهری 99،9 و روستایی 83 درصد است. پارسال گازرسانی به 
365 روستا و شهر همت آباد در شهرستان فیروزه با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید و کلنگ گازرسانی به 
365 روستا و یک شهر دیگر در خراسان رضوی به زمین زده شد. وی ادامه داد: با بهره برداری از این طرحها 53 هزار و 6١9 خانوار 
از مزایای ش��بکه گازرس��انی بهره مند ش��دند و با بهره برداری از طرحهای در دست اجرا نیز 45 هزار و 36١ خانوار دیگر به شبکه 
گازرسانی دسترسی می یابند. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: اعتبار هزینه شده برای روستاهای بهره برداری شده 
دو هزار و 74١ میلیارد و ١00 میلیون ریال و اعتبار منظور ش��ده برای روس��تاهای در دس��ت اجرا سه هزار و 2١3 میلیارد و 953 

میلیون ریال است. 

لزوم همکاری بیشتر سازمان نظام مهندسی ساختمان و شرکت آبفای قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- در دیدار مهندس "باقر جلوخانی" رئیس سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با مهندس "داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان قزوین بر لزوم همکاری بیشتر تاکید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آبفای استان قزوین در این دیدار موضوعاتی نظیر نصب مخازن در ورودی ساختمان های 
بلند مرتبه جهت تامین فشار طبقات فوقانی، ساخت و سازهای غیرمجاز، ایمنی تاسیسات 
آب در ساختمان ها و مواردی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این دیدار مهندس 
بیرنوندی با بیان این که نظارت در شرکت آب و فاضالب استان را به طور کامل است افزود: ناظرین این شرکت به طور کامل آموزش 
دیده اند و در بخش استانداردها در بخش ساخت مخازن و شبکه  و صرفه جویی ها در بخش انرژی به طور کامل مد نظر این شرکت 

و همکاران قرار دارد.

برگزاری جلسه تبیین تغییرات در نحوه ارائه خدمات بیمه روستائیان و مدیریت 
هزینه مدیران ستادی و شهرستانی بیمه سالمت گلستان با مدیر کل استان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه ای با حضور مدیر کل ، معاونین و روسای ادارات ستادی و شهرستانی در محل سالن 
اجتماعات اداره کل برگزار گردید . در این جلسه که با موضوع تغییرات در نحوه ارائه خدمات بیمه روستائیان و مدیریت هزینه برگزار 
گردید ، مدیر کل بیمه سالمت گلستان گفت :  با عنایت به ضرورت اجرای بند الف تبصره ١7 قانون بودجه سال 97 کشور مقرر 
گردید به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری منابع در راستای مدیریت هزینه در سال 97 ، ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای 
بیمه شدگان صندوق روستائیان از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده و در مراکز دولتی خواهد بود .دکتر سید محمد حسینی افزود 
: مراجعه کلیه بیمه شدگان صندوق روستایی فقط به مراکز دانشگاهی مجاز بوده و هزینه های تشخیصی درمانی آنها در بخش های 
غیر دولتی در تعهد این اداره کل نمی باشد .وی تاکید کرد : اطالع رسانی در این خصوص به کلیه پزشکان و موسسات درمانی طرف 
قرار داد  صورت گرفته است  . همچنین مدیر کل بیمه سالمت گلستان خواستار همکاری روسای حوزه شهرستانی در امر مدیریت 

هزینه و کنترل  منابع گردید .

حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گلستان در سامد 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان سه شنبه 28فروردین نود وهفت با حضور 
درسامد به سواالت مردمی پاسخ می دهد.به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان؛ در راستای پاسخگویی 
به پرسش های مردمی و در جهت تحقق سیاستهای دولت تدبیر و امید، مدیران استانی با حضور در سامد استان به صورت هفتگی 
در سه شنبه  هر هفته  پاسخگوی مردم درحوزه خود هستند.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان دراین رابطه گفت:  
سه شنبه 28فروردین باحضور درسامد به همراه دو نفر از کارشناسان ستادی پاسخگوی پرسش ها و سواالت مردم خواهیم بود.

قوانلو در ادامه افزود: پاسخ گویی به پرسشها به شکل تلفنی درسامد انجام خواهد گرفت. گفتنی است مردم شریف گلستان در 
روز سه شنبه مورخ از ساعت 9الی ١١ونیم از طریق تماس با شماره تلفن ١١١می توانند به طرح مطالبات و پرسش های خود 

در حوزه کتابخانه  بپردازند.

آبرسانی به ۵روستای شهرستان پلدختر
1۵روستای زیر20خانوارشهرستان فاقد آب شرب است 

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- رئیس آبفار پلدختر به کاهش سطح آب های 
زیر زمینی این شهرستان اشاره کرد و گفت: در شهرستان پلدختر ١5 روستازیر20خانوار 
فاقد آب اس��ت که به صورت سیار و با تانکر آبرس��انی به آنها انجام می شود. مرتضی 
کاییدی  اظهار داشت: 250 روستا در شهرستان پلدختر وجود دارد که ١26 روستا از 
نظر آبرسانی زیر پوشش شبکه آب و فاضالب روستایی است و آبرسانی به آنها انجام 
گرفته اس��ت و برخی روستاها نیز مثل روستای طایی علیا از آب چشمه ای که جهاد 
و آبفار برای آنها بهسازی کردند استفاده می کنند اما تحت پوشش آبفار نیامدند. وی با اشاره به اینکه در شهرستان پلدختر ١5 
روستا فاقد آب  است که به صورت سیار و با تانکر  آبرسانی به آنها انجام می گیرد افزود: طرح آبرسانی روستای دادگالب با 95 
درصد پیشرفت فیزیکی به زودی به بهره برداری می رسد که با بهره برداری از آن 30 خانوار با ١20  نفر جمعیت از نعمت آب 
سالم برخوردار می شوند و برای این پروژه تاکنون 200میلیون تومان هزینه شده است. رئیس  آبفار پلدختر عنوان کرد: پروژه 
آبرسانی کورشوراب پروژه ای مشترک بین شهرستان پلدختر و دوره چگنی است که با بهره برداری  از آن ١2 روستا از آب سالم 
برخوردار می شوند که شش روستای شهرستان پلدختر از جمله کور شوراب، هیلگه کالیاب، هیگه باغ فیروز و زخاب وچم باریک 
ومشهدی گجروهیگه ابراهیم است که نزدیک دو میلیارد و 400میلیون تومان برای این پروژه هزینه خواهد شد.  وی بیان کرد: 
بیش از 95 درصد از جمعیت روستای پلدختر از آب سالم برخوردار هستند که ما تالش می کنیم این میزان افزایش پیدا کند ولی 
به طور  یقین در سال 97 تنش آبی در  شهرستان پلدختر وجود دارد چون سطح آب های زیر زمینی خیلی کاهش پیدا کرده 
است ما تالش می کنیم به صورت نوبت بندی و با تانکر آبرسانی انجام دهیم که مشکلی پیش نمی آید چون آب چیزی نیست 

که بخواهیم جایگزین آن را داشته باشیم.

در طرح سالمت نوروزی 97 صورت گرفت
انجام 89 بازدید از داروخانه ها و واحدهای سطح عرضه مواد غذایی سطح استان بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
گفت: در طرح سالمت نوروزی 97، از واحدهای سطح عرضه، کارگاه تولید مواد غذایی 
و داروخانه های اس��تان بوشهر 89 مورد بازدید صورت گرفت. به گزارش روابط عمومی 
معاونت غذا و دارو، دکتر یحیی رضایی افزود: در طرح ویژه س��المت نوروزی نظارت بر 
داروخانه های استان، واحدهای تولیدی مواد غذایی و سطح عرضه محصوالت آرایشی و 
بهداشتی در دستور کار بوده که توسط کارشناسان دارویی و مواد غذایی این معاونت و 
کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان های تابعه انجام شده است. وی تصریح کرد: از این تعداد بازدیدها 49 مورد بازدید از 
داروخانه های روزانه و شبانه روزی سطح استان و 40 مورد مربوط به واحدهای تولیدی مواد غذایی و سطح عرضه مواد آرایشی و 
بهداشتی بوده است. دکتر یحیی رضایی یادآور شد: بیش از 70 مورد پاسخگویی تلفنی به سؤاالت دارویی نیز ازجمله فعالیت های 

این معاونت بوده است.

گیالنی ها در سال گذشته بیش از 6 میلیارد مترمکعب گاز مصرف کردند 
رشت- مهناز نوبری - حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از مصرف 6 میلیارد و دویست میلیون مترمکعب گاز 
در سال گذشته در استان خبر داد.وی با اعالم این خبر افزود: مجموع مصرف گاز در سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 
5 درصد افزایش داشته است و این در حالیست که در سال گذشته بیش از 50 هزار مشترک جدید گاز در استان جذب شده است.

مهندس اکبر ادامه داد: مصرف گاز در بخش خانگي با وجود افزایش 5 درصدي تعداد مشترکین بیش از ١66 میلیون مترمکعب 
کاهش داشته که این مهم نشان از نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعي در سراسر استان دارد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن در ادامه افزود: با توجه به صرفه جویي هاي صورت گرفته توسط مشترکین فهیم گیالني، شرکت گاز استان گیالن 
توانست در سال گذشته بالغ بر 500 میلیون مترمکعب گاز بیشتر به بخش های صنعتی و نیروگاهی استان تزریق نماید و این حمایت 
از صنایع استان نقش مهمی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نموده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه گفت: حدود 
49 درصد از مجموع مصرف گاز در استان در سال 96 متعلق به بخش نیروگاهی می باشد و بخش های خانگی با 32 درصد، صنعتی 

با ١0 درصد، حمل و نقل با 5 درصد و تجاری  با 4 درصد در رده های بعدی مصرف گاز  قرار دارند. 

چهارشنبه
29 فروردین 1397
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غول نرم افزاری آلمان به روند دیجیتالی 
شدن عربستان شتاب می بخشد

کمپان��ی SAP که یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های 
نرم اف��زاری اروپا محس��وب می ش��ود، در پی گس��ترش 

سرمایه گذاری و کسب وکار خود در عربستان است.
به گزارش دیجیاتو، سال گذشته »محمد بن سلمان«، 
ش��اهزاده س��عودی از طرح Vision 2030 برای ایجاد 
تح��ول عمی��ق در اقتص��اد و کاهش وابس��تگی به نفت 
پرده برداش��ت که ش��امل تمرکز بر فناوری های مدرن، 

محاسبات ابری و شبکه ای از مراکز داده است.

 روبات ها در اروپا
حقوق قانونی می گیرند؟

عده ای از کارشناس��ان علم روباتیک و هوش مصنوعی 
ب��ه اتحادیه اروپا اطالع دادند که بهتر اس��ت در وضعیت 
حقوق��ی روبات ها تجدیدنظر انجام دهن��د، چرا که اعطا 
کردن حقوق انس��انی به روبات ه��ا عملی نبوده و ممکن 

است قوانین حقوق بشر را نقض کند.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، پی��ش از ای��ن اتحادی��ه اروپا 
اع��الم کرده بود ک��ه قصد دارد به روبات های پیش��رفته 
خودمخت��ار، حقوق قانونی مش��ابه انس��ان ها اعطا کند 
و آنها را »اش��خاص الکترونیک« بنام��د. اکنون بیش از 
١50 کارشناس  علم روباتیک و هوش مصنوعی با ارسال 
نامه ای سرگشاده به اتحادیه اروپا اعالم کردند که مخالف 
این اتفاق هس��تند، زیرا از نظر آنها اعطای حقوق قانونی 

به روبات ها نامناسب و غیرعملی است.
از نظر آنها، پیشنهاد پذیرفته شده توسط پارلمان اروپا 
اش��تباه اس��ت، زیرا بر اس��اس درک نامناسب از رمان ها 
و فیلم ه��ای عملی- تخیل��ی بوده و همچنی��ن متاثر از 

رونمایی های هیجان انگیز برخی شرکت ها بوده است.
ای��ن ١50 کارش��ناس در بخش��ی از نامه خ��ود بیان 
کرده ان��د که از لحاظ قانونی و اخالقی، ایجاد ش��خصیت 
قانونی برای یک روبات نامناس��ب و ممکن است قوانین 
حقوق بشر را نقض کند. آنها باور دارند که اتحادیه اروپا 
بهتر اس��ت قوانینی ب��رای روبات ها و ه��وش مصنوعی 
وض��ع کند که ضمن حفظ ن��وآوری، تاثیرات اجتماعی، 

روانشناسانه و اخالقی در جامعه را نیز درنظر بگیرد.
چش��م انداز اتحادیه اروپا بر این مطلب تاکید دارد که 
روبات ها باید به انسان ها خدمت کرده و نباید آسیبی به 
افراد یا جامعه وارد سازند. کارشناسان این چشم انداز را 
در واقع تالش��ی برای آماده ساختن شرایط ورود به عصر 

جدیدی از هوش مصنوعی می دانند.
پیشرفت تکنولوژی هوش مصنوعی در شرایط عجیبی 
به سر می برد، چراکه با افزایش هوشمندی روبات ها، هر 
روز نگرانی ه��ا در زمینه غلبه هوش مصنوعی بر انس��ان 
بیشتر می ش��ود. برای مثال کمپانی  OpenAI جدیدا 
اعالم کرده که قصد دارد راهی برای  توسعه سیستم های 
خودمختار بس��یار پیش��رفته پیدا کند؛ سیستم هایی که 
 بتوانند ذهن انس��ان را پشت سر گذاشته و عملکردی فرا 

بشری از خود نشان بدهند.
در مقاب��ل س��رمداران تکنولوژی که ایالن ماس��ک نیز 
در می��ان آنها حضور دارد، مخالف این موضوع هس��تند و 
می گویند »هوش مصنوعی می تواند ب��ه ایجاد روبات های 
دیکتاتوری منجر شود که بشریت را برای همیشه زیر یوغ 
خود درآورند«. حال باید دید اتحادیه اروپا چه عکس العملی 
به نامه سرگشاده کارشناسان می گیرد و آیا در اعطای حقوق 

قانونی به روبات ها تجدیدنظر می کند یا خیر.

اولین گام در راه اندازی باش��گاه مشتریان وفادار، 
جم��ع آوری اطالع��ات اولی��ه و برنامه ری��زی برای 
پیاده س��ازی باشگاه مش��تریان اس��ت. اولین کاری 
ک��ه باید انج��ام دهید، جم��ع آوری داده ه��ا درباره 
عادت های خرید مش��تریان فعلی خود است. اولین 
گام مشخص کردن 20درصد سودآورترین مشتریان 
است که طبق آمار، 80درصد از سود شما را تشکیل 
 CRM می دهند. اگر در کس��ب وکارتان از سیستم
اس��تفاده می کنید، کار آس��انی در پی��ش خواهید 
داش��ت. پس  از اینک��ه پروفایلی از مش��تریان مورد 
عالقه خود را ایجاد کردید، باید یک برنامه مناس��ب 

برای نیازهای آنها ایجاد کنید.
بهتر اس��ت از یک سیستم ساده و اصولی استفاده 
کنید. به محض اینکه مش��تری به حد مش��خصی از 
خرید می رسد، ارزش ها و مزایایی را که توسط شما 
تعریف شده اس��ت، دریافت می کند. هرچه سیستم 
س��اده تر و درک آن راحت تر باش��د، عملکرد بهتری 
در پی خواهد داش��ت. ش��ما باید توج��ه زیادی به 
آنچه مش��تری در ازای وفاداری به کس��ب وکار شما 

کسب می کنند، داشته باشید. باشگاه مشتریانی که 
ارزش واقعی را به مشتریان ارائه نمی دهد، نمی تواند 
مش��تریان را به س��مت خود جذب کرده و موجب 

وفاداری آنها شود.
همچنی��ن می توانید با دیگر ش��رکت ها همکاری 
)Co-Branding( کنی��د. به مش��تریان خود یک 
باشگاه مش��ترک را پیشنهاد دهید که به آنها اجازه 
می ده��د از مزایای دیگر کس��ب وکارها نیز بهره مند 
ش��وند. البت��ه ای��ن کار نیازمند هماهنگ��ی اولیه و 
پیاده س��ازی اس��ت، اما نتیجه برای مش��تریان شما 
عال��ی خواهد ب��ود. به طور طبیعی، در مش��ارکت با 
شرکت هایی که محصول ش��ما را تکمیل می کنند، 

مزایا و ارزش های مشخصی وجود دارد.
آگاه سازی مش��تریان از مزایا و ارزش های باشگاه 
مش��تریان؛ آگاه��ی مش��تریان از وج��ود باش��گاه 
مش��تریان وف��ادار و ش��ناخت آنه��ا از ارزش ه��ا و 
مزایایی که برایش��ان فراهم می کن��د، مبنایی برای 
موفقیت باشگاه مشتریان است. برای این کار اجرای 
صحیح یک کمپین تبلیغات و رس��انه در این راستا 

و همچنین آموزش کارکنان ب��رای ارائه توضیحات 
و تش��ریح مزایای عضویت در باش��گاه به مشتریان 
ضروری به نظر می رس��د. تم��ام ابزارهای موجود را 
به کار ببندید تا به مش��تریان خ��ود یادآوری کنید 
که باشگاه مشتری وجود دارد و برای آنها مناسب و 

سودمند خواهد بود.
تحلیل عادت های خرید؛ یکی از مزایای مش��خص 
باش��گاه مش��تریان وفادار، جمع آوری حجم زیادی از 
داده ه��ای مرتبط ب��ا رفتارها و ع��ادات خرید بهترین 
مشتریان در کنار سودآوری است. در حقیقت باشگاه 
مشتریان مانند انباری از اطالعات است که به صاحبان 
کس��ب وکار اجازه می دهد تصمیمات��ی را اتخاذ کنند 
که در کوتاه مدت منجر به نتایج مثبت ش��ود. پس از 
راه اندازی باش��گاه مش��تریان در کس��ب وکارتان، باید 
به طور مداوم به یادگیری عادت های خرید مش��تریان 
بپردازی��د و زمانی را برای بهینه س��ازی آنها اختصاص 
دهید. با این رویکرد، مدیریت کمپین های بازاریابی تان 

کار سختی نخواهد بود.
hormond :منبع

راه اندازی باشگاه مشتریان

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 944 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: نخستین مس��ئله ای که در این 
زمینه به ش��ما توصیه می کنیم، انعکاس دیدگاه سایر 
کاربران درباره کیفیت محصوالت و خدمات در سایت و 
قرار دادن آن در معرض دید مشتریان گذری است. این 
دیدگاه ها در صورت مثبت بودن برای شما مشتری جلب 
می کند و حتی اگر منفی باشد، باز هم در میان کسانی 
که ش��ناختی از کسب و کار ش��ما ندارند، اعتمادسازی 
می کند. پس تالش کنید بستری تعاملی در وب سایت 
خود ب��ه وجود آوری��د و نظریه های اف��راد مختلف را 

دریافت کنید.  نکته دوم ارائ��ه خدمات رایگان مثل 
امکان دانلود رایگان نسخه های صوتی، ویدئو، کتاب 
و. . . اس��ت که کاربران را برای مدت زمان بیشتری 
در سایت شما نگاه می دارد. اگر محتوای ارزشمند و 
رایگان ارائه دهید، آمار بازدیدکنندگان س��ایت شما 

به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می کند. 
در ادامه پیش��نهاد می کنیم از قرار دادن تبلیغات 
در قس��مت باالی س��ایت خ��ودداری کنی��د، چون 
این امر باعث کاهش رتبه س��ایت ش��ما می ش��ود و 

بازدیدکنندگان گذری را دلزده می کند.
اگ��ر طراحی س��ایت ش��ما کاربرپس��ند و جذاب 

نیس��ت، حتما در آن تغییراتی ایجاد کنید. تا جایی 
ک��ه می توانی��د فرآیند خری��د را س��ریع تر کنید و 
اطالعات دریافتی را برای خرید به حداقل برس��انید. 
اس��تفاده از عبارت های��ی مثل »تع��داد محدود« و 
»در م��دت زمان محدود« می توان��د در جلب توجه 

مشتریان مفید باشد. 
در نهایت بای��د تالش کنید تا مخاطبان هدف خود 
را ب��ه خوبی شناس��ایی ک��رده و از تصاوی��ری مطابق 
با ویژگی ه��ای آنها بهره ببرید. تصاوی��ر زیبا می تواند 
مدت زمان توقف مشتری را در سایت شما بیشتر کرده 

و رتبه شما را افزایش دهد. 

جذب  بازدیدکنندگان گذری

در زمینه فروش محصوالت و خدمات آنالین کسب و کاری را مدیریت می کنم. چگونه می توانم بازدیدکنندگان گذری را 
به استفاده از خدمات سایت ترغیب کنم؟  کلینیک کسب و کار

موفق ترین کارآفرینان جهان پاسخ می دهند
اگر تمام ثروت خود را از دست دهید، 

چه خواهید کرد؟

هم��واره مقاالت متعددی در رابطه ب��ا این موضوع به 
چاپ رس��یده اس��ت که چگونه موفقیت را برای خود به 
ارمغان آورید.  با این ح��ال تا کنون فکر کرده اید که اگر 
بن��ا به هر دلیلی تمام ثروت و موقعیت ایده آل خود را از 

دست بدهید چه خواهید کرد؟
در واقع این امر از جمله س��وال های چالشی است که 
در ای��ن مقاله قصد داریم به پاس��خ برخی از مطرح ترین 

کارآفرینان جهان به این سوال بپردازیم.  
 مارک کوبان

وی فارغ التحصیل دانشگاه ایندیانا و مالک تیم داالس 
ماوریکس، شرکت HDNet و چند شرکت دیگر است. 
وی در پاسخ به این سوال جوابی را مطرح کرد که موجب 
حیرت همگان ش��ده است.  در واقع او ترجیح می دهد در 
ص��ورت از دس��ت دادن تمام ث��روت و موقعیت خود به 
نحوی که بخواهد کامال از صفر ش��روع کردند، درس��ت 
مانند زمانی که در ١2 س��الگی با فروش کیسه های زباله 
نخس��تین اقدامات تجاری خود را صورت داد، این بار نیز 
اقدامی مشابه ولی با سازماندهی بهتر را صورت دهد.  در 
واقع وی عقیده دارد که هیچ ش��غلی از جایگاه اجتماعی 
اف��راد نخواهد کاس��ت و به همین خاطر بهتر اس��ت در 
کار خود شروعی ساده داش��ته باشید.  وی در این رابطه 
نمایندگی فروش یک برند را برای خود مناسب می داند. 
 با ای��ن حال وی تاکید دارد که این امر تنها ش��روع کار 
خواهد بود و قرار نیس��ت همواره در نخس��تین کار خود 

ثابت بمانید.  
2- بیل گیتس

بی��ل گیت��س را می ت��وان ی��ک کارآفرین، ب��ازرگان، 
س��رمایه دار، نیکوکار، صاحب برند مطرح مایکروس��افت 
و تصاحبگر اصل��ی عنوان ثرو مند تری��ن فرد جهان طی 
١0 س��ال گذشته دانست.  وی عقیده دارد که با از دست 
دادن تمام��ی ثروت و موقعیت فعلی خود تمایل دارد در 
زمینه هوش مصنوعی فعالیت کند.  درواقع وی نقش این 
امر را در آینده بس��یار مهم و جوی دانس��ته و به همین 
خاطر عقیده دارد ک��ه کار در این بخش می تواند حاوی 
تجربه های فوق العاده و همچنین موفقیتی حتی بیشتر از 

وضعیت فعلی خود را به همراه داشته باشد. 
3- وارن بافت 

موفق  تری��ن س��رمایه گذار ق��رن اخیر و مالک ش��رکت  
برکش��ایر هاتاوی در پاسخ به این سوال اظهار داشته است 
که وی از کار سرمایه گذاری از همان سنین جوانی و حتی 
در آینده نیز لذت خواهد برد و به همین خاطر تفاوتی ندارد 
که موقعیت برای او چگونه باش��د. وی همواره این مسیر را 
انتخاب خواهد کرد.  وی همچنین توصیه می کند که افراد 
در صورتی که در کار خود توانس��ته اند تا به موفقیت دست 
پیدا کنند بهتر است انتخاب های بعدی آنها نیز اقدامی در 
همان حوزه باشد تا احتمال موفقیت آنها به مراتب افزایش 
پیدا کرده و همواره در مسیری قرار داشته باشند که به آن 

تمایل دارند. 
4- باربارا کورکوران

 خانم کوکوران سرمایه دار، سرمایه گذار، نویسنده، مشاور و 
مجری برنامه تلویزیونی Shark Tank است.  در این برنامه 
افراد مختلف در مقابل پنج نفر از کارآفرینان موفق که خانم 
باربارا نیز از جمله آنهاس��ت به مطرح کردن ایده های خود 
پرداخت��ه و هریک از داورها در صورتی که با طرحی موافق 
باشند با سایرین برای همکاری با ایده پرداز رقابت می کنند. 
 درواقع داوران در این برنامه خود س��رمایه گذاران ایده های 
منتخب نیز محس��وب می شوند.  جالب است بدانید که وی 
22 شغل را قبل از یافتن کار مورد عالقه خود امتحان کرده 
و در نهایت توانس��ت با همکاری دوست خود زمینه کاری 
مناس��ب را بیابد.  وی از جمله موهبت های زندگی خود را 
مشکل نارسا خوانی خود خصوصا در دوران کودکی می داند 
که باعث شده تا خالقیت وی به سرعت شکوفا شده و رشد 
مناس��بی را تجربه کند.  وی در پاس��خ به این سوال عقیده 
دارد که بهترین اقدام در این شرایط انجام کار پیشخدمتی 
اس��ت.  درواقع او عقیده دارد که تحت این ش��رایط ترجیح 
می دهد تا زندگی دیگری را آغاز کند و داس��تانی جدید را 
برای خود شکل دهد.  وی در رابطه با انتخاب خود نیز بیان 
کرده که در کار پیش خدمتی شما در قلمرو خود قرار دارید 
و خالقیت شما در ارتباط با افراد حرف اول را خواهد زد که 
باعث می شود همواره این حس را در خود داشته باشید که 

کاری جدید را انجام می دهید.  
۵- ریچارد برانسون 

وی بنیانگ��ذار گروه ش��رکت های ویرجین اس��ت که 
عنوان بیش از 400 ش��رکت در سراس��ر دنی��ا را از آن 
خود کرده  است.  وی که همواره با انجام کارهای متفاوت 
شهرت دارد در رابطه با این موضوع عقیده دارد که وقوع 
چنین اتفاقی در نهایت باعث خواهد ش��د او به دفترچه 
خود که درآن تمامی ایده ها را یادداشت می کند مراجعه 
کرده و بهترین مورد را که تا کنون آن را به مرحله عمل 
نرس��انده اس��ت، انجام خواهد داد.  ب��ه همین خاطر وی 
عقیده دارد که مکتوب کردن ایده ها می تواند به شما در 

چینن شرایطی کمک بسیاری کند. 
entrepreneur :منبع
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