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 سایه سنگین نقدینگی
بر نسخه آرامش بازار ارز

بازار ارز طی چند هفته گذشته روزهای پرالتهابی را تجربه کرد. ارز پس از این دوران پرفراز و نشیب، تک نرخی 
ش��د و دول��ت قیم��ت آن را 4200 تومان اعالم کرد. این اقدام دولت پس از آن عملی ش��د که ش��اهد نوس��ان 
بی س��ابقه ای در قیمت ارز بودیم که موجب نگرانی کارشناس��ان اقتصادی و مردم ش��د. کارشناسان و تحلیلگران 
اقتصادی معتقدند در اقتصادی که نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالص داخلی رشد می کند، این مسئله موجب 
می ش��ود تقاضا افزایش یابد و تورم باال رود که در نهایت منجر به نوس��ان قیمتی در بازارها می ش��ود.  خواس��ته 
همیشگی تحلیلگران و فعاالن اقتصادی، وجود ثبات و آرامش در بازار بوده است. از سوی دیگر، بخش خصوصی...

ضرورت شکل گیری فضای گفت وگوی ملی
به روایت حسین راغفر

 مصائب اقتصاد ایران
و بازسازی اعتماد عمومی

2

3

4

پیشنهادی برای کاهش وابستگی به دالر در معامالت بین المللی

گریز از سیطره دالر

کسب درآمد از اینترنت با 16 راهکار فوق العاده
ثروتمندان خودساخته چه عادات مشترکی دارند

بهترین راه تشخیص فرصت های مناسب کسب و کار
نظر کنونی بازاریابان در  مورد امنیت برند تجاری

7 راه برای رسیدن به اعالن عمومی رایگان کسب وکار
چگونه برند مورد عالقه مشتری را بنا کنیم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

  اوبر در حال تبدیل شدن به
آمازون صنعت حمل و نقل

7
گمرک جمهوری اسالمی واردات خودرو در دو ماهه نخست 

امسـال را 3 هزار و 11 دستگاه اعالم کرد که نسبت 
به مدت مشابه قبل از آن 73.35 درصد...

واردات خودرو
73 درصد کاهش یافت

یادداشت
 اقتصاد ایران

و بمب نقدینگی سرگردان

 ش��اخص می��زان نقدینگی در 
یک اقتصاد، یک��ی از متغیرهایی 
است که هم می تواند مثبت باشد 
و هم منفی، به عبارتی هم می تواند 
فرصت باش��د هم تهدید. از منظر 
علم اقتص��اد، هر اندازه ش��اخص 
عمق مالی، یعنی نسبت نقدینگی 
به تولید بیشتر باشد، نشان دهنده 
اقتصاد اس��ت  وضعیت مناس��ب 
اما در ش��رایطی ک��ه نقدینگی به 
ش��یوه درست و کارآمد در اقتصاد 
مورد بهره ب��رداری قرار نگیرد و با 
نقدینگی سرگردان مواجه باشیم، 
بیشتر بودن میزان نقدینگی نسبت 
به تولید تهدیدی است که می تواند 
اقتصاد را زمین گیر کند و به بحران 
منجر شود. در اقتصاد ایران نیز به 
دلیل ساختار معیوب نظام بانکی، 
ب��ا نقدینگ��ی س��رگردان مواجه 
هستیم و شاخصی که می توانست 
فرصت رشد و توسعه اقتصاد باشد 
به تهدید تبدیل ش��ده است؛ زیرا 
نظام بانکی که باید نقش قلب را در 
اقتصاد ایفا و با پمپاژ پول به حیات 
عناصر اقتص��ادی کمک می کرد، 
پول را گرفته اما نتوانس��ته است 
به خوبی آن را ب��ه اعضای حیاتی 

اقتصاد برساند.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
 این مسئله موجب شده نقدینگی از یک متغیر فرصتی به تهدیدی خطرساز 
برای اقتصاد کشور تبدیل ش��ود. در شرایط فعلی حجم نقدینگی در اقتصاد 
ایران بالغ بر هزار و 500هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با تولید هزار 
و 400هزار میلیارد تومانی، نسبتی باالتر از 100درصد دارد، اما متأسفانه در 
جریان ناکارآمدی نظام بانکی و مدیریت نادرس��ت نهاد ناظر بازار پول، حدود 
60درص��د از ای��ن میزان نقدینگی بلوکه و منجمد ش��ده و به دلیل عملکرد 
نامطلوب از گردونه اقتصاد خارج شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر نظام 
بانکی عمال با 30 تا 40درصد از نقدینگی جامعه، اقتصاد را تغذیه می کند و 
همین میزان نقدینگی نیز متأسفانه به سمت تولید هدایت نمی شود و بخش 
بزرگی از آن نقدینگی سرگردان تلقی می شود که هر لحظه می تواند با کوچ 
از سیس��تم بانکی به س��مت یکی از بازارهای سفته بازی، منجر به بروز تنش 
و نابسامانی ش��ود. از طرف دیگر خروج س��پرده های مردم از سیستم بانکی 
می تواند خود نظام بانکی را نیز با شرایط ورشکستگی و فروپاشی مواجه  کند. 
مانند همان اتفاق ناخوشایندی که در بحران بانکی 2008 آمریکا رخ داد و یک 

اقتصاد بزرگ و قوی مثل آمریکا را با معضالت اساسی روبه رو کرد. 
در اقتصاد ایران نیز وقتی 60 تا 70درصد منابع بانکی بلوکه شده و مابقی 
نقدینگی زنده نیز هر لحظه می تواند به سمت یکی از بازارهای سفته بازی سوق 
پیدا کند، نظام بانکی عمال از نقش خود دور افتاده و در معرض فروپاشی قرار 
گرفته اس��ت؛ چراکه بانک باید از محل سود کسب شده از تسهیالت اعطایی، 
نسبت به پرداخت هزینه های جاری خود و سود سپرده های تجهیزشده اقدام 
کند، اما در ش��رایط فعلی ازآنجایی که بخش عمده تس��هیالت معوق بلوکه 
ش��ده اند، بانک فقط در صورت  مالی خود س��ود دریافتی این تس��هیالت را 
محاسبه می کند و عمال برای پرداخت هزینه ها و سود سپرده ها، چاره ای جز 

اضافه برداشت از بانک مرکزی یا پرداخت از محل منابع خود ندارد. 
یکی از راهکارهایی که می تواند از سرگردان شدن نقدینگی و هجوم آن به 
بازارهای سفته بازی جلوگیری کند، تشویق مردم به سپرده گذاری در مقاطع 
بلندمدت اس��ت چراکه هر چقدر سپرده های روزش��مار و کوتاه مدت نسبت 
به کل س��پرده ها افزایش یابد عمال ش��دت تهدید بیشتر می شود و با افزایش 
ریسک، اقتصاد را با معضل جدی مواجه می کند؛ درحالی که در سپرده گذاری 
بلندمدت، ش��روطی برای س��پرده گذار وجود دارد که کار او را برای برداشت 
سریع سپرده سخت تر می کند اما در مقابل نرخ سود جذاب تری به او تخصیص 

می دهد. 
متأسفانه به دلیل ناکارآمدی سیاست های بازار پول چند سالی است سفره 
آن برچیده شده چراکه نرخ س��ود سپرده های روزشمار و کوتاه مدت چندان 
اختالفی با س��پرده های بلندمدت ندارد و معادله به نفع کس��انی اس��ت که 
سپرده های خود را به صورت روزشمار و کوتاه مدت افتتاح کنند و هر زمان که 
بخواهند به آن دسترس��ی داشته باشند؛ درحالی که اگر نرخ سود نظام بانکی 
به صورت کارشناسی اعمال می شد، باید نرخ سود سپرده بلندمدت 15درصد 
اعمال می شد و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و روزشمار فرضا 8 و 4درصد 
تعیین می ش��د تا سپرده گذاری بلندمدت توجیه داشته باشد. در این شرایط 
فرضا مردم پنج ساله س��پرده گذاری می کردند و به راحتی نیز امکان برداشت 
نداشتند اما نرخ سود مطلوب تری نسبت به سپرده های روزشمار می گرفتند. 
در این وضعیت ریسک کوچ نقدینگی کاهش می یافت و بازارهای سفته بازی 
با هجوم پول مواجه نمی ش��دند. در اقتصاد ایران اما این اتفاق نیفتاده و عدد 
بزرگ تری از س��پرده ها به سررس��یدهای روزش��مار و کوتاه مدت تعلق دارد. 
به همین واس��طه هر روز بازارهای س��فته بازی و غیرمولد با تنش و نوس��ان 
جدی مواجه هس��تند که خطر بزرگی برای اقتصاد ایران محس��وب می شود. 

این نش��ان دهنده عملکرد ضعیف و سیاست گذاری نامطلوب بانک مرکزی و 
نظام بانکی کشور در سال های گذشته و شرایط فعلی است. نظام بانکی باید 
به نحوی برنامه ریزی می کرد که با ابزار نرخ س��ود س��پرده ها را در سررسید 
بلندم��دت جذب و حفظ می کرد تا ریس��ک گردش نقدینگی س��رگردان را 

کاهش دهد و از نوسانات بازارهای موازی بازار پول جلوگیری کند. 
با نگاهی به وضعیت موجود، نمی توان آینده روشنی برای شاخص نقدینگی 
و رابطه آن با اقتصاد کالن متصور بود. ما فعال حدود 20درصد در سال رشد 
نقدینگی داریم و تا پایان س��ال جاری نیز می��زان نقدینگی به حدود هزار و 
800هزار میلیارد تومان می رسد. این رشد شتابان هر سال ادامه می یابد؛ مانند 
بهمنی که از کوه س��رازیر و مرتب بزرگ تر می شود. این نقدینگی مانند یک 
بمب آینده اقتصاد ایران را با تهدید مواجه و یقینا ما را درگیر معضل بزرگ تری 
خواهد کرد. این هشداری است که مدام داده می شود و ظاهرا همه به آن واقف 

هستند اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن نمی شود. 
حقیقت این اس��ت که فعال س��اماندهی بازار پ��ول و مهارکردن نقدینگی 
سرگردان برای تبدیل آن از یک تهدید بزرگ به یک فرصت مساعد نیازمند 
عزم جدی است. باید تالش شود که با بهبود فضای کسب وکار و مساعد کردن 
دورنمای سرمایه گذاری در حوزه های مولد، نقدینگی را برای حضور در تولید و 
عمران کشور تشویق کرد وگرنه نقدینگی سرگردانی که چند ماهی است بازار 
ارز را به آشوب کشیده، در آینده برای کسب بازدهی بیشتر، بازارهای دیگری 
را نیز به چالش خواهد کش��ید و متأسفانه هیچ ابزاری نیز برای جلوگیری از 

آن وجود نخواهد داشت. 
منبع: آینده نگر 

اقتصاد ایران و بمب نقدینگی سرگردان

شهادت حضرت علی)ع(
و رحلت امام خمینی)ره( را تسلیت می گوییم



راغف��ر،  حس��ین  امـروز:  فرصـت 
اقتص��اددان و اس��تاد دانش��گاه الزهرا و 
پژوهش��گر حوزه فق��ر اس��ت. او جدا از 
شمایل یک اقتصاددان، چهره ای ورزشی 
نی��ز هس��ت و در دهه پنج��اه دروازه بان 
تیم های فوتبال راه آهن، ماشین س��ازی و 
تیم ملی جوانان ایران بود و در س��ال 60 
نیز به مدت ش��ش ماه ریاست فدراسیون 
فوتبال را به عهده داش��ت. راغفر پس از 
این تجرب��ه کوتاه به عن��وان جوان ترین 
رئی��س فدراس��یون فوتب��ال ای��ران ب��ه 
انگلستان می رود و در دانشگاه اسکس در 
شهر کولچستر، اقتصاد می خواند، سپس 
به ایران باز می گردد و در دانشگاه الزهرا، 
تدری��س در همین رش��ته اقتصاد را پی 

می گیرد. 
از جمل��ه س��وابق کاری راغفر می توان 
به مش��اور وزارت رفاه و تأمین  اجتماعی 
ای��ران، مدیر مل��ی پ��روژه حمایت های 
اجتماعی بانک جهان��ی در ایران، رئیس 
مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و س��ردبیر کیهان 
اینترنشنال از سال 65 تا 70 اشاره کرد. 
راغفر چه��ره ای عموما رس��انه ای نیز 
هس��ت و همواره نسبت به مسائل حوزه 
فقر و عدالت اقتصادی حس��اس است. او 
در تازه ترین اظهارنظرش بر گفت وگوی 
ملی و ش��کل گیری فض��ای گفت وگوی 
عموم��ی تأکی��د می کن��د و آن را یگانه 
راه درم��ان مش��کالت ایران س��ال 97 
می دان��د. او در گفت وگو ب��ا ایلنا، از یک 
س��و درباره تهدید تحریم ه��ای آمریکا، 

واردات کاالهای لوکس و دیگر مس��ائل 
کالن اقتصاد ایران هش��دار می دهد و از 
س��وی دیگر ضرورت اتخاذ سیاست های 
کاه��ش نابراب��ری و راه های بازس��ازی 
اعتم��اد عموم��ی را مط��رح می کند. او 
درب��اره تحریم ه��ای اقتص��ادی آمریکا 
معتقد است: آنچه مس��لم است تشدید 
تحریم ها در آینده اس��ت و هدف آمریکا 
از ای��ن تحریم ه��ا بران��دازی جمهوری 
اسالمی است و نظام باید قاطعانه در این 
م��ورد تصمیم گیری کند که متأس��فانه 
به نظر می رس��د این تهدیده��ا تا امروز 
از س��وی برخی مس��ئوالن جدی گرفته 

نشده است. 
وی ادام��ه داد: تاکن��ون فرصت ه��ای 
مختلف��ی ب��رای حاکمی��ت از راه ه��ای 
گوناگ��ون مانند ف��روش نف��ت و انتقال 
دارایی ه��ا به داخل ص��ورت می گرفت تا 
زمینه مدیریت  گذار از بحران فراهم شود 
که این بار این فرصت در مقابل مسئولین 

ما وجود ندارد. 
راغف��ر متذک��ر ش��د: تاکن��ون هی��چ 
رئیس جمه��وری در آمری��کا ای��ن گونه 
موضع خصمانه ای نسبت به ایران نداشته 
اس��ت و از س��ویی ایران تا به این اندازه 
وابسته به درآمدهای نفتی و دنیای خارج 

نبوده است. 
واردات کاالهای لوکس باید به صفر 

برسد
راغف��ر همچنی��ن ب��ا تأکید ب��ر منابع 
داخل��ی گفت: مس��له اصلی در ش��رایط 
کنونی توجه به ظرفیت های داخلی است 

و تا جایی که امکان دارد باید وابس��تگی 
به خ��ارج را کاهش داد. واردات کاالهای 
لوکس باید به صفر برس��د و این تصمیم 
بای��د امروز اتخاذ ش��ود قبل از اینکه دیر 

شود و منابع از دست برود. 
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به وجود 
نابراب��ری گفت: در ش��رایطی که عده ای 
درآمده��ای میلی��اردی مث��اًل از واردات 
خودرو به دست می آورند، عده ای محتاج 
نان ش��ب یا در انتظ��ار صف فروش کلیه 
هس��تند. متأسفانه این روند در سال های 
اخی��ر ادامه داش��ته و هی��چ اقدام جدی 
ب��رای کاه��ش ای��ن نابرابری ه��ا صورت 

نگرفته است. 
راغفر، ف��رار اختالس گ��ران را موجب 
تضعیف اعتماد عمومی دانس��ت و افزود: 
چون بسیاری از اختالس گران در قدرت 
بوده و هستند، زمینه فرار آنها به سهولت 
فراهم می شود و این دلیل اصلی تضعیف 
اعتماد عمومی اس��ت که یکی از راه های 
بازسازی آن دس��تگیری و برخورد با این 

افراد است. 
وی تصریح کرد: اصالح و اخراج قضات 
متخل��ف، زی��ر س��ؤال ب��ردن صالحیت 
نمایندگانی که درگیر زد و بند هس��تند 
و خ��روج وزرایی ک��ه در بخش خصوصی 
فعال هس��تند، نمونه ای از اقداماتی است 
که موجب بازسازی اعتماد عمومی شود. 
رسانه ملی بستر گفت وگوی عمومی 

را فراهم کند
وی راهکار دوم را ش��کل گیری فضای 
گفت وگوی عمومی دانس��ت و گفت: باید 

فضای گفت وگوی عمومی و ش��نیدن آرا 
و اف��کار عمومی فراهم ش��ود و این گونه 
نباشد که عده ای ذی نفع در درون دولت 
تصمیم ها را اتخاذ کنند و بر همین اساس 
گروه اندکی برنده و گروه بزرگی از مردم 
بازنده این تصمیم گیری ها باشند. بر این 
اساس رس��انه ملی باید بستر گفت وگوی 

عمومی را فراهم کند. 
راغف��ر ادام��ه داد: راهکار س��وم اتخاذ 
سیاس��ت های کاه��ش نابرابری اس��ت و 
م��ردم بای��د اطمینان حاص��ل کنند که 
سیاس��ت های بخش عموم��ی در جهت 
کاه��ش نابرابری ه��ا و حمای��ت از منافع 
طبقات فرودس��ت جامعه است نه به نفع 

طبقات ثروتمند و فرادست جامعه. 
این اس��تاد دانش��گاه خ��روج نهادهای 
غیر اقتص��ادی از اقتصاد را در راس��تای 
شفافیت دانس��ت و افزود: راهکار چهارم 
شفاف سازی در فضای تصمیم گیری های 
اساس��ی و فرآینده��ای بخ��ش عمومی 
اس��ت، به طوری که باید نحوه تخصیص 
درآمدهای ارزی و منابع عمومی مشخص 
و شفاف س��ازی ش��ود و همچنین اینکه 
منابع در اختیار چه کسانی قرار می گیرد 

باید مشخص شود. 
تجمی��ع  گف��ت:  پای��ان  در  راغف��ر 
بانک ه��ای خصوصی در ی��ک یا دو بانک 
خصوص��ی و ادغام بانک ه��ای نظامی در 
بانک های دولتی یک اقدام اساس��ی برای 
شفاف س��ازی اس��ت. هرچه این اقدامات 
دیرت��ر صورت بگیرد جامع��ه هزینه های 

بیشتری را خواهد پرداخت. 

ضرورت شکل گیری فضای گفت وگوی ملی به روایت حسین راغفر

مصائب اقتصاد ایران و بازسازی اعتماد عمومی

نابرابری جنس��یتی پیامدهای اقتصادی 
عم��ده ای برای زنان، جوامع و کش��ورهای 
مختل��ف دارد. در بس��یاری از کش��ورها، 
میانگین تحصیالت دختران کمتر از پسران 
اس��ت و زنان بالغ کمتر از مردان همس��ن 
خود باس��واد هس��تند. به عب��ارت دیگر، 
ش��کاف جنس��یتی در محیط کار و درآمد 
برای چشم انداز اقتصادی کشورها مناسب 
نیست. کاهش این شکاف می تواند به رشد 

و توسعه بیش��تر کمک کند. بانک جهانی 
گزارش��ی منتش��ر کرده ک��ه می گوید اگر 
زنان به اندازه مردان درآمد داش��ته باشند، 
160 تریلیون دالر دیگر به سرمایه انسانی 
در سراس��ر جهان اضافه خواهند کرد. این 
رقم در س��ال 1995، 132.2 تریلیون دالر 
بوده است. رسیدن به برابری جنسیتی در 
اقتصاد و کار، می تواند اقتصاد را شکوفا کند. 
طب��ق گ��زارش بانک جهان��ی، نابرابری 

جنسیتی در درآمد، هزینه های باالیی دارد. 
بانک جهانی همچنین می نویس��د:  »این 
گ��زارش، روی مجموع��ه ای از هزینه های 
نابرابری جنس��یتی و تلفات در ثروت ملی 
متمرکز ش��ده اس��ت.« تحقیق��ات زیادی 
درباره تأثیر نابرابری جنس��یتی روی رشد 

اقتصادی وجود دارد. 
ثروت، کشورها را قادر می سازد تا تولید 
ناخال��ص داخلی را افزای��ش دهند. ثروت 
یک کش��ور ش��امل انواع مختلف سرمایه 
است. سرمایه تولید شده از سرمایه گذاری 
در کارخانه ها، تجهیزات و زیرساخت ها به 
دس��ت می آید. در مقابل س��رمایه طبیعی 
شامل زمین های کش��اورزی و سایر منابع 
تجدیدپذیر و غیرقابل تجدید پذیر اس��ت. 
اما به طور معمول بزرگ ترین س��رمایه هر 
کش��ور، مردم آن کشور هس��تند. بنابراین 
سرمایه انسانی مهم ترین سرمایه کشورها 
محس��وب می ش��ود. اگر برابری جنسیتی 
در درآمد به دست آید، کشورها می توانند 
ثروت سرمایه انسانی خود را افزایش دهند. 
به این ترتیب کل ثروت کشور افزایش پیدا 
می کند. این اقدام مسیر توسعه را تقویت و 

پایدار می کند. 
نابرابری جنس��یتی پیامدهای اقتصادی 
عم��ده ای برای زنان، جوامع و کش��ورهای 
مختل��ف دارد. در بس��یاری از کش��ورها، 
میانگین تحصیالت دختران کمتر از پسران 
اس��ت و زنان بالغ کمتر از مردان همس��ن 
خود باسواد هستند.  به غیر از شکاف های 
جنس��یتی در تحصی��الت و آم��وزش و 
پرورش، تبعی��ض و هنجارهای اجتماعی 
شرایط مشارکت زنان به عنوان نیروی کار 

را تحت تأثیر قرار می دهد. 
ب��ه احتمال زی��اد زنان کمت��ر از مردان 
می توانند کار پی��دا کنند و حقوق بگیرند. 

حتی اگ��ر کار ه��م پیدا کنن��د، احتمال 
بیشتری وجود دارد که آن شغل نیمه وقت، 
غیررس��می یا مش��اغلی با حقوق پایین تر 
باشد. این مسائل به شکاف جنسیتی قابل 
توجهی در درآمد تبدیل می ش��ود و قدرت 

زنان را کاهش می دهد. 
ع��الوه بر این، بس��یاری از دختران قبل 
از 18 س��الگی ازدواج کرده یا حتی دارای 
فرزند هستند. همچنین زنان و دختران در 
معرض خطر بیشتر خش��ونت خانگی، در 
مح��ل کار و فضای عمومی قرار می گیرند. 
تم��ام ای��ن موضوعات مش��کالت زنان در 
جامعه را افزای��ش می دهد و روی فرزندان 
آنها هم تأثیرگذار اس��ت. ب��ه عنوان مثال، 
فرزندان م��ادران جوان کمتر تحصیلکرده، 
بیش��تر در معرض خطر مرگ تا 5سالگی 
قرار دارند و در مدرسه هم ضعیف هستند. 
کمبود فرصت برای زنان و دختران نه تنها 
هزینه های اقتصادی ب��رای آنها بلکه برای 

خانوارها و کشور ایجاد می کند. 
طب��ق گزارش بانک جهانی، در کل زنان 
38 درص��د و م��ردان 62 درص��د از ثروت 
سرمایه انس��انی را تش��کیل می دهند. در 
کش��ورهایی با درآمد پایین و کم، س��هم 
زنان از ثروت سرمایه انسانی کمتر خواهد 
بود. همچنین نابرابری جنسیتی در درآمد، 
می تواند منجر به تلف��ات 23.620 دالری 
ثروت برای هر نفر در س��طح جهانی شود. 
البت��ه ای��ن زیان ها در مناطق و کش��ورها 

متفاوت است. 
با بررس��ی که از 141 کشور دنیا درباره 
شکاف جنس��یتی درآمد انجام شده است، 
مشخص ش��ده که حدود 160.2 تریلیون 
دالر با کاهش ش��کاف جنسیتی به دست 
می آید. ای��ن میزان دو براب��ر ارزش تولید 

ناخالص داخلی جهان است. 

گزارش بانک جهانی از آینده اقتصاد با درآمد بیشتر زنان

زنان بیشتر کار کنند، توسعه پایدارتر می شود

اقتصادکالن

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم 
اردیبهشت  امسال 

گران ترین و ارزان ترین استان های 
کشور را بشناسید

تازه تری��ن گ��زارش مرکز آم��ار ای��ران درباره ن��رخ تورم 
اردیبهشت ماه امسال منتشر ش��د. بر این اساس، استان های 
زنجان، بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویر احمد در اردیبهشت 
س��ال 97 تورم زیر 7 درصد را پشت سر گذاشتند که در این 
 میان اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد با ن��رخ 6.1 درصدی با

2 صدم درصد کمتر از ماه پیش، دوباره رتبه نخست را کسب 
ک��رد. به گزارش ایرنا و بر اس��اس جدیدترین اطالعات مرکز 
آمار ایران، نرخ تورم اردیبهشت ماه 97 کل کشور 8.1 درصد 
اعالم شد که نسبت به ماه گذشته )فروردین ماه( ثابت بود و 

تغییر نداشت.
در این بازه زمانی اس��تان های لرستان، کرمانشاه، همدان، 
چه��ار محال و بختیاری و ایالم از مح��دوده تورم تک رقمی 
عبور کردند و بیش از 10 درصد تورم داشتند. استان لرستان 
با 11.1 درصد و استان کرمانشاه با 10.8 درصد، بیشترین نرخ 

تورم را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص دادند.
همچنین نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار در دوره 
مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای 

شهری 8.1درصد و خانوارهای روستایی 7.9 درصد است.
تورم خانوارهای شهری 

ش��اخص کل )بر مبنای 100=1395( در اردیبهش��ت ماه 
س��ال 1397 برای خانوارهای ش��هری عدد 114.1 را نشان 
می دهد. بیش��ترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان 
ایالم )120.5( و کمترین عدد شاخص مربوط به استان بوشهر 
)110.8( است.  درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها 
و خدمات مصرفی خانوار( در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 
س��ال 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای 
ش��هری 8.1 درصد اس��ت.  همچنین نتایج نرخ تورم استانی 
نشان می دهد، بیشترین نرخ تورم 12 ماهه در این ماه 11.1 
درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم 12 ماهه 

6.1 درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.
نرخ تورم خانوارهای روستایی 

شاخص کل)بر مبنای 100=1395( در اردیبهشت ماه سال 
1397 برای خانوارهای روستایی عدد 114 را نشان می دهد. 
بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه 
)121.4( و کمترین عدد ش��اخص مربوط به اس��تان بوشهر 
)108.7( است.  درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها 
و خدمات مصرفی خانوار( در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 
س��ال 1397 نس��بت به دوره مش��ابه 96 ب��رای خانوارهای 

روستایی 7.9 درصد است. 
همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان می دهد، بیشترین 
نرخ تورم 12 ماهه در این ماه 11.2 درصد اس��ت که مربوط 
به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم 12 ماهه 4.6 درصد و 

مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

ارزش واگذاری سهام برخی شرکت ها صفر است
631 بنگاه در صف واگذاری سازمان 

خصوصی سازی
س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم کرده که سهام و اموال و 
دارای��ی دولت متعلق به 631 بنگاه امس��ال در صف واگذاری 
به بخش خصوصی و تعیین تکلیف ق��رار دارد. همچنین در 
دور جدیدی از واگذاری های س��ازمان خصوصی سازی که در 
تاریخ 28 خردادماه جاری انجام می ش��ود 18 بنگاه به مزایده 

گذاشته می شود.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه همچنان تعداد زیادی از 
بنگاه های دولتی وجود دارد که باید به بخش خصوصی واگذار 
شود، سازمان خصوصی سازی درباره تعداد این بنگاه ها و نحوه 

واگذاری آن مواردی را مطرح کرده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه سهام و اموال و 
دارایی دولت متعلق به 631 بنگاه امسال در صف واگذاری به 
بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارند، گفت: سال گذشته 
از تیرم��اه ت��ا آبان مواجه با تغییر دول��ت و جایگزینی وزرای 
اقتصادی بودیم، بنابراین عماًل واگذاری ها از اواخر آبان شروع 
شد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره نظارت بر روند 
واگذاری ها تاکید کرد: نظارت بر واگذاری ها بر عهده سازمان 
خصوصی سازی است. پوری حسینی افزود: هر شرکتی که در 
بورس پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام می شود 
و اگر پذیرفته نش��ده باشد؛ روند مزایده آن در خارج از بورس 
انجام می ش��ود. وی گفت: نام شرکتی که در لیست واگذاری 
قرار می گی��رد، اختیار آن در دس��ت وزارت امور اقتصادی و 
دارایی اس��ت. ضمن این که در برخی مواقع هم برای تسهیل 
در امر واگ��ذاری، تفویض اختیار هم صورت می گیرد. پوری 
حسینی با بیان این که باید بپذیریم که ارزش بازدهی، مبنای 
قیمت ش��رکت ها در واگذاری ها باشد، تاکید کرد: اگر ارزش 
بازدهی مبنای قیمتی باشد، در روند واگذاری، استقبال خوبی 
از این بنگاه ها می ش��ود. رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
گفت: ارزش واگذاری برخی ش��رکت ها نزدیک صفر است. در 

این مواقع در روند قیمت گذاری به مشکل برمی خوریم.
وی با اش��اره به برخی موان��ع در رون��د واگذاری ها افزود: 
در همه کش��ورها ای��ن موانع وجود دارد، اما در کش��ور ما به 
دلیل برخی س��ازوکارهای خاص و اظهارات نسنجیده برخی 
مس��ئوالن که سررش��ته خاصی در این زمین��ه ندارند، روند 

خصوصی سازی با مشکل مواجه شده است.
الزم به یادآوری است دور جدیدی از واگذاری های سازمان 
خصوصی سازی در تاریخ 28 خردادماه جاری انجام می شود. 
در این روز 18 بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده 
گذاشته می شود. همچنین قس��متی از سهام یک شرکت از 
طریق بورس و قسمتی از سهام یک شرکت از طریق فرابورس 

عرضه می شود.

یادداشت

دردواره مهاجرت

اگر در تاریخ ایران گشتی بزنیم متناوبا به دوران هایی 
برمی خوریم که مهاجرت های دسته جمعی اتفاق افتاده 
اس��ت. در زمان هایی حکمرانی کشور باثبات و رواداری 
همراه بوده و ایران مأمن اقلیت ها، اقوام، دانش��مندان و 
صنعتگران بوده اس��ت و در زمانه ای دیگری آش��فتگی 
در امنیت و اقتصاد کشور، سختگیری ها و برخوردهای 
تن��د و تبعیض آمیز موجب مهاجرت از ایران به س��ایر 
کش��ورها شده اس��ت. مثال های دس��ته اول مهاجرت 
یهودی��ان، آش��وریان، ارامن��ه، گرجی ها، لهس��تانی ها، 
عراقی ه��ا و افغان ها به ایران بوده اس��ت و دس��ته دوم 
مهاجرت ایرانیان به هند، قفقاز، عثمانی، عراق، آمریکا، 
کانادا، اروپا و اس��ترالیا اس��ت.   برآوردها نشان می دهد 
ح��دود 6 میلیون ایرانی و ایرانی تبار تا س��ال 1393 در 
سایر کش��ورها اقامت داشته اند. از این میزان نزدیک به 
یک چهارم ش��ان در ایران به دنیا آمده اند و در چند دهه 
گذش��ته مهاجرت کرده اند. آمار مهاجرت در سال های 
اخیر نشانگر رشد س��ریع متقاضیان مهاجرت است، به 
نوعی که تنها در سال 2016 درخواست های ثبت شده 
ایرانیان برای کانادا به دو برابر س��ال قبل افزایش یافته 
اس��ت. روند مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور نوسان 
داشته اما در سال های اخیر شدت گرفته است. اوج گیری 
تمایل به مهاجرت و همچنین درخواست های پناهندگی 
را می توان با تنش های سیاسی داخلی و خارجی منطبق 
دید. مثاًل اوج گیری مهاجرت در سال 1388 و در ادامه، 
با تش��دید تحریم ه��ا در س��ال های 91-90.   آنچه مرا 
بر آن داش��ت که گریزی به این مس��ئله بزنم وضعیتی 
اس��ت که در چند ماه اخیر متوجه شده ام. در این چند 
م��اه کمتر روز و هفته ای بوده اس��ت که خبر مهاجرت 
یا تصمیم به مهاجرت دوس��ت، آش��نا ی��ا همکاری به 
من نرسیده باشد. در نشس��ت ها و دیدارهای دوستانه، 
یا در حاشیه نشس��ت های کاری یکی از گفت وگوهای 
رای��ج بحث مهاج��رت یا اخذ اقامت در کش��وری دیگر 
است. بسیار بیش از گذشته مورد سؤال، و حتی هشدار 
ق��رار می گیرم که چرا به فکر »آینده« نیس��تم و برای 
»روز مب��ادا« اقامتی ی��ا گذرنامه ای از کش��وری دیگر 
نمی گی��رم.   حجم اخبار و مراجع��ات اینچنینی واقعاً 
نگران کننده و وهم انگیز ش��ده اس��ت. گویی شهروندان 
همگی وقوع اتفاقاتی ناخوشایند و روزهایی سخت تر را 
محتوم می دانند یا به بهبود امی��دی ندارند. از آنجا که 
امکان نظرسنجی های عمومی در این زمینه وجود ندارد 
همه ارقام یا تخمینی هس��تند یا متکی به آمار تولیدی 
کشورهای مهاجرت پذیر و نفس انتشار ارقام غیر مستند 
و بسیار متفاوت به تصورات منفی و تصمیمات مبتنی بر 
آنها دامن می زند. آمار دیگری که با مهاجرت همبستگی 
دارد و می تواند نش��انگری برای افزایش مهاجرت باشد، 
تراز حس��اب سرمایه کشور اس��ت. این تراز در دو سال 
گذشته به شدت منفی شده است، به طوری که در سال 
1395 بیش از 18 میلیارد دالر منفی و در سال 1396 
برآوردها حاکی از رقم باورنکردنی منفی 27 میلیارد دالر 
بوده است. اگرچه منفی بودن تراز حساب سرمایه تماما 
مربوط به خروج سرمایه نیست اما در فقدان مؤلفه مهم 
دیگری تش��دید روند خروج س��رمایه را نشان می دهد.   
ش��اید امکان انتقال ش��فاف و بدون خط خوردگی آمار 
و اخبار از طریق منابع مس��تقل تحلیلی و مؤسس��ات 
نظرسنجی به سطوح اصلی و ارشد تصمیم گیری کشور 
وجود ندارد زیرا واکنش متناسبی به این روند پرشتاب 
و نگران کننده دیده نمی شود. کشور برای سرمایه گذاری 
له له می زند و میلیاردها دالر خرج تربیت نیروهای زبده 
و متخصص کرده است. خروج این دو با هم مانند پارگی 
سرخرگ فردی است که برای خودکشی رگش را زده و 

خون رفته او را سست و بی حس کرده است. 
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ب��ازار ارز ط��ی چن��د هفته گذش��ته 
روزهای پرالتهابی را تجربه کرد. ارز پس 
از این دوران پرفراز و نش��یب، تک نرخی 
ش��د و دولت قیم��ت آن را 4200 تومان 
اعالم ک��رد. این اقدام دول��ت پس از آن 
عملی شد که ش��اهد نوسان بی سابقه ای 
در قیم��ت ارز بودیم ک��ه موجب نگرانی 
کارشناس��ان اقتص��ادی و م��ردم ش��د. 
اقتص��ادی  تحلیلگ��ران  و  کارشناس��ان 
معتقدن��د در اقتص��ادی ک��ه نقدینگ��ی 
خیلی بیش��تر از تولی��د ناخالص داخلی 
رشد می کند، این مسئله موجب می شود 
تقاض��ا افزایش یابد و تورم باال رود که در 
نهایت منجر به نوس��ان قیمتی در بازارها 

می شود. 
خواس��ته  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
همیشگی تحلیلگران و فعاالن اقتصادی، 
وج��ود ثب��ات و آرام��ش در ب��ازار بوده 
است. از س��وی دیگر، بخش خصوصی از 
دول��ت انتظار داش��ته که زودت��ر از اینها 
به موض��وع ارز ورود پیدا ک��رده و آن را 
تک نرخی کن��د. اختالف نظر در خصوص 
ب��روز التهابات ی��ا بح��ران ارزی در بین 
سیاست گذاران اقتصادی کشور به وضوح 
دیده می شود. برخی ریشه این التهاب ها 
را ب��ه مس��ائل سیاس��ی و التهاب آفرینی 
آمری��کا نس��بت ب��ه برجام یا ب��ه عوامل 
پش��ت پرده و توطئه گروه های سیاس��ی 
داخل��ی و خارج��ی نس��بت می دهن��د، 
ام��ا در مقاب��ل برخی سیاس��ت گذاران و 
کارشناس��ان زمینه اصلی ش��کل گیری و 
پیدایش بحران ارزی را ناشی از مشکالت 
س��اختاری اقتصاد ایران و سیاس��ت های 

اقتصادی و. . . می دانند. 
همه چیز به 12 سال قبل بازمی گردد

بای��د بپذیری��م ک��ه ریش��ه این گون��ه 
تنه��ا  نمی ت��وان  را  ارزی  بحران ه��ای 
محصول یک عامل دانست، اما مهم ترین 
ریش��ه بروز التهاب ه��ای ارزی و افزایش 
ن��رخ ارز یا ب��ه تعبی��ر صحیح تر، کاهش 
بای��د در سیاس��ت های  را  ارزش ری��ال 
پولی و مالی در طول 12 س��ال گذش��ته 

جست وجو کرد. 
در اقتصادهایی که رشد تولید ناخالص 
داخل��ی حدودا با رش��د نقدینگ��ی برابر 
اس��ت، آن اقتصاد رونق می گیرد و تورم 
به وجود نمی آید. اگر در اقتصادی رش��د 
تولید ناخالص داخل��ی بیش از نقدینگی 
باش��د، آن اقتصاد دچار رکود می ش��ود، 
تولید ایجاد می شود، ولی نقدینگی کافی 
برای تأمی��ن قدرت خرید م��ردم فراهم 
نمی ش��ود و در نتیجه واحدهای تولیدی 
به ناچار از سطح تولید خود می کاهند تا 

آثار رکود را جبران کنند. 

در اقتصادی که نقدینگی خیلی بیشتر 
از تولی��د ناخالص داخلی رش��د می کند، 
این مسئله موجب می شود تقاضا افزایش 
یابد و تورم باال رود که در نهایت منجر به 
افزایش قیمت کاالهای عمومی و نوسان 

شدید قیمتی در بازارها می شود. 
آنچه در 10 سال گذشته اتفاق افتاده، 
حاصل افزایش نقدینگی بوده است. به هر 
ترتیب در هر یک از دولت های گذش��ته 
ب��رای اینکه اجازه ندهند رش��د س��ریع 
نقدینگی اثر تورمی خود را نش��ان دهد، 
سعی کردند با ابزارهای جنبی و غیرکارا، 
مانع افزایش تقاضا ش��وند، ام��ا غافل از 
اینکه اثر این ابزارها برای مدت محدودی 
مانع از طغیان ماهیت نقدینگی می شود. 

ماهیت نقدینگی
ماهی��ت نقدینگی، ایج��اد تقاضا برای 
کاال و خدمات اس��ت و ابزارهای کنترلی 
مانن��د مس��کنی  تنه��ا در کوتاه م��دت 
می توانن��د آثار تورمی رش��د نقدینگی را 
مه��ار کنند ت��ا به افزایش ق��درت خرید 
عم��وم جامعه منجر نش��ود. هیچ کدام از 
ابزارها نمی توانند ماهیت اصلی نقدینگی 
را از بی��ن ببرند و اجازه ایج��اد تقاضا را 
ندهند. به طور نمونه، دولت با روش هایی 
همچون نرخ سود بانکی، بسیار بیشتر از 
تورم با سرکوب ارزی با عرضه ارز حاصل 
از صادرات نفت یا دارایی های سرمایه ای 
تجدیدناپذیر بین نس��لی کشور به قیمت 
پایین تر به بازار برای خود آرامش خیالی 
ایج��اد می کند، چون با این ابزارها به طور 
موق��ت ن��رخ ارز ب��اال نم��ی رود و قدرت 
پول ملی تضعیف نش��ده و ت��ورم نمایان 

نمی شود. 
به بیان دیگر، درس��ت اس��ت که در 
کوتاه مدت با چنین ابزارهایی خواس��ت 
دول��ت محقق می ش��ود و نقدینگی به 

بازارها س��وق پیدا نمی کند، اما قدرت 
خری��د نهفت��ه در نقدینگ��ی از بی��ن 
نمی رود و به صورت فنری فشرده  شده 
نگه داشته می ش��ود و به محض اینکه 
اتفاق یا رخ��داد سیاس��ی و اقتصادی 
خاص��ی رخ دهد ک��ه اث��ر عمومی در 
کش��ور بگذارد، باعث می شود این فنر 
فش��رده به یک باره آزاد شود. در نتیجه 
شاهد نوسان شدید و جهش قیمتی در 

بازارها خواهیم بود. 
دالر 4200 تومانی چه می شود؟ 

اقتصادی  اثرگ��ذاری عوام��ل  در کنار 
که ذکر ش��د، نباید نقش ثانویه اتفاقات، 
ح��وادث و تحوالت سیاس��ی و اجتماعی 
در داخل کش��ور و مس��ائل بین المللی را 
نادیده گرفت. با اینکه دولت قیمت ارز را 
4200توم��ان اعالم کرده، اما این نگرانی 
به صورت گس��ترده وجود دارد که مبادا 
این تصمیم هم به سرنوش��ت تصمیمات 
دیگر دولت دچار شده و به حاشیه رانده 

شود. 
الزم��ه اجرایی ک��ردن اق��دام بزرگ��ی 
همچون این موضوع، نیازمند این اس��ت 

که دولت با اقتدار وارد میدان شود و تمام 
ت��وان خود را به کار گی��رد تا یک بار برای 
همیش��ه به این ناهمگون��ی خاتمه دهد 
و ارز را تک نرخ��ی کن��د. در ابتدای امر 
باید ساختار دولت نسبت به این موضوع 
توجیه ش��ود ت��ا همراه��ی الزم را برای 

اجرای این تصمیم بزرگ داشته باشد. 
موضوع مهم دیگر این اس��ت که دولت 
باید بداند ک��ه تنها با دس��تور نمی توان 
اقتص��اد کش��ور را اداره کرد. این ش��عار 
همواره از سوی دولت داده شده است که 
باید از اقتصاد دس��توری دوری کرد، اما 
واقعیت این اس��ت که در شرایط کنونی، 
دولت به ناچار با این روش و ش��یوه قصد 
دارد اقتص��اد کش��ور را اداره کند. انتظار 
جامعه این اس��ت که دول��ت به آرمان ها 
و ش��عارهای داده ش��ده در عرصه اقتصاد 
وف��ادار بمان��د و آموزه ه��ای علمی را در 
مدیریت اقتصاد ب��ه کار گیرد. دولت باید 
نشان دهد که اداره واقعی در اجرای این 
کار را دارد، در ای��ن صورت می توان این 

اقدام را به صورت دائمی اجرایی کرد. 
بازار ارز نیازمند آرامش است

ثب��ات تنه��ا خواس��ته بخش خصوصی 
اس��ت ت��ا بتوان��د در ش��رایط ثب��ات به 
فعالیت های اقتصادی بپردازد. عدم ثبات 
در تصمیم گیری اقتصادی در کش��ور ما 
هم��واره معضل بزرگی اس��ت که فعاالن 
اقتصادی از آن گالیه دارند. تجربه نشان 
داده ک��ه هر وقت دولت به صورت جزئی 
وارد تصمیم گیری ه��ا ش��ده، ای��ن رویه 
عاملی برای ایجاد مش��کالت بعدی شده 

است. 
به نظر می رسد که در تعریف گروه های 
ارز،  تخصی��ص  ب��رای  جدی��د  ه��دف 
ابهام های��ی وجود دارد که ظاهرا می تواند 
به رانت جدی��دی تبدیل ش��ود. اقتصاد 
ایران و بازار ارز نیازمند آرامش اس��ت و 
هرگونه الته��اب در آن صدمات جدی به 

اقتصاد تحمیل خواهد کرد. 

سایه سنگین نقدینگی بر نسخه آرامش بازار ارز
حملونقلریلی

تاخیرات پروازی ساماندهی می شود
سایه سنگین دادستانی روی سر 

ایرالین ها
آخری��ن آماره��ای ارائه ش��ده از س��وی س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری نش��ان می دهد که در فرودگاه 
مهرآب��اد به عن��وان اصلی تری��ن ف��رودگاه ایران در 
ط��ول یک م��اه به ط��ور میانگی��ن ح��دود نیمی از 
پروازه��ا با تاخیر انجام می ش��ود؛ آماری که نس��بت 
به اس��تانداردهای بین المللی ش��رایط چندان مثبتی 

ندارد. 
به گزارش ایسنا، ش��رکت های هواپیمایی ایرانی با 
وجود مشکالت و دغدغه های جدی که در مسیر خود 
می بینند تالش کردند خدمت رس��انی به مسافران را 
ادام��ه دهن��د هرچند بس��یاری از پروازهای ش��ان با 
تأخیرهای بیش از حد اس��تاندارد روبه رو بوده  است؛ 
تاخیرهایی که این بار باعث ش��ده دادس��تان تهران 
به طور ویژه برای بررسی و ارزیابی آن وارد عمل شود 
و ب��رای آینده نیز اعالم آمادگی کند که دادس��تانی 

حضور جدی در این زمینه خواهد داشت. 
در جلس��ه ای ک��ه جعف��ری دولت آب��ادی ب��ا 
نماین��دگان ایرالین ها گذاش��ته از حضور نماینده 
دادس��تانی در فرودگاه مهرآب��اد خبر داده و اعالم 
کرده اس��ت ک��ه از این پس پیگی��ری ویژه ای در 
زمینه تاخیرهای پروازی صورت می گیرد تا شرایط 
طوری رقم بخورد که مس��افران از س��رگردانی در 

فرودگاه دور شوند. 
اظه��ارات دادس��تانی تهران نش��ان از آن دارد که 
این حوزه قضای��ی به طور دقیق ش��رایط تاخیرهای 
ایرالین ها بررس��ی کرده و عوامل مربوط به عملکرد 
آنه��ا یا موضوعات��ی که خارج از اختی��ارات آنها قرار 

می گیرد را به شکل جدی ارزیابی کرده است. 
عمده تری��ن دلیل تاخیرهای پ��روازی در ایران به 
ایرالین ها مربوط نمی شود. یکی از عوامل که مربوط 
به مس��ائل و مشکالت فصلی اس��ت به بارش برف و 
باران یا دیگر پدیده های جوی مربوط است که تقریبا 

هیچ یک از ابعاد آن در اختیار ایرالین ها نیست. 
یکی دیگر از اصلی ترین دالیل تاخیرها به ش��رایط 
فرودگاهی بازمی گردد تا هم در بخش��ی از ایام سال 
و در برخ��ی فرودگاه ها اتفاق می افت��د. مثال فعالیت 
فرودگاه مهرآباد با یک باند فعال در طول س��ال های 
گذش��ته یا محدودیت  دستگاه یخ زدا در فرودگاه های 
ایران باعث شده در برخی از ساعات یا روزهای شلوغ 

صف پرواز هواپیماها طوالنی شود. 

ارتباطات

IT علت خودداری فروشنده ها از عرضه کاالی
کاالهای آی تی لوکس حساب 

می شوند؟ 
با قرار گرفت��ن کاالهای  فاوا در بخش کاالهای لوکس، 
ارائه ارز دولتی به فعاالن این بازار در حالی متوقف می شود 
که واردکنندگان نه تنها نمی توانند با استفاده از ارز آزاد یا 
اعتبار مدت��ی کاال وارد کنند، بلکه گمرگ نیز تنها ثبت 
س��فارش و ترخیص کاال با ش��رایط بانکی را می پذیرد و 
کاالهایی که پیش تر وارد ش��ده اند نیز پشت سد گمرک 
ماندن��د.  به گزارش ایس��نا، یکی از حوزه ه��ای متاثر از 
نوس��انات ن��رخ ارز، واردات کاالهای فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات )فاوا( است. درحالی که با سیاست جدید دولت 
مقرر ش��د نرخ رس��می دالر 4200 تومان در نظر گرفته 
و نرخ های دیگر قاچاق محس��وب شود، اما واردکنندگان 
کااله��ای آی ت��ی مدعی ان��د نه تنه��ا دالر 4200 دولتی 
به راحتی در دسترس آنها قرار نمی گیرد، بلکه برای واردات 
کاال با نرخ آزاد هم با مشکل مواجهند و این موضوع بعضا 
افزایش قیمت و کمبود کاال را س��بب شده است.  یکی از 
کاالهای فاوا که در بازار با مش��کل مواجه ش��ده، لپ تاپ 
است که مستقیما با استفاده از ارزهای خارجی خریداری 
می ش��ود. اگرچه روزهای انتهایی س��ال گذشته، با خبر 
کاهش ن��رخ واردات آن، انتظار می رفت با کاهش قیمت 
مواجه باش��یم، اما نوس��انات نرخ ارز و گران ش��دن دالر، 
تأثیر این کاهش تعرفه را خنثی کرد و موجب شد نه تنها 
لپ تاپ ارزان نشود، بلکه به گفته متقاضیان برخی از انواع 

آن در بازار به زحمت یافت می شود. 
چرا فروشندگان کاال نمی فروشند؟ 

اثنی عش��ری در پاس��خ ب��ه اینک��ه علت خ��ودداری 
فروش��نده ها از عرضه کاال چیس��ت، توضیح داد: صنعت 
آی تی اینطور نیس��ت که کسی کاالیش را درازمدت نگه 
دارد که بعدا گران ش��ود و بفروش��د، ام��ا در حال حاضر 
اگر ش��ما از یک واردکننده کاالیی بخواهید، نمی داند با 
چه نرخی به ش��ما بفروش��د. اگر با دالر 4200 حساب 
کنند، معلوم نیس��ت با همان نرخ بتواند دالر بگیرد و در 
ص��ورت دریافت دالر 7000 تومان��ی، ضرر می کند؛ اگر 
هم با دالر 7000تومانی کاالیش را بفروش��د و بعد دالر 
4200 بگیرد، گرانفروش��ی کرده اس��ت.  رئیس سازمان 
نظ��ام صنفی رایان��ه ای با بیان اینکه س��ازمان به وزارت 
ارتباطات درخواست داده بودجه ای را به این جنس کاالها 
اختصاص دهد تا مسئله حل شود، افزود: اگر شفاف سازی 
ش��ود و بگویند تم��ام کاالهای آی ت��ی ارز آزاد بگیرند و 
قیمت ها را بر مبنای آن محاسبه کنند، شاید ابتدا شاهد 
افزایش قیمت باشیم، اما بعد ثابت می شود؛ یا اینکه دالر 
4200 تومانی را در دسترس قرار دهند که در آن صورت 
باشد تغییر قیمتی آنچنانی نخواهیم داشت و دیگر کسی 
در بازار گران فروش��ی نمی کند.  در هر حال با قرار دادن 
کاالهای  آی تی در بخش کاالهای لوکس، ارائه ارز دولتی 
به فعاالن این بازار متوقف شد و این موضوع مورد انتقاد 
فع��االن حوزه فناوری اطالعات قرار گرفته، زیرا کاالهای 
آی تی در حقیقت پیش��ران اقتصاد محسوب می شوند. با 
رون��د صعودی نرخ ارز، قاچاق محسوب ش��دن واردات با 
ارزی غیر از آنچه از بانک مرکزی تخصیص داده شود و در 
دس��ترس نبودن ارز دولتی 4200 تومانی، کمبود کاالی 
آی تی در بازار و افزایش قیمت را سبب شده است. اکنون 
انتظار می رود در چنین ش��رایطی حداقل خواس��ته های 
صنف در نظر گرفته شود تا بازار کاالهای آی تی به ثبات 
برس��د و مشکالت واردکنندگان، بازار و نیازمندان به این 

کاالها حل شود. 
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یک اقتصاددان با اش��اره به وجود س��لطه 
دالر در معام��الت بین المللی، با پیش��نهاد 
ایجاد یک ارز دیجیتال مش��ترک بین ایران 
و کش��ورهای ط��رف تجاری، ای��ن طرح را 
عاملی برای کاهش وابس��تگی به این ارز در 

معامالت بین المللی توصیف کرد. 
مدیرعام��ل پیش��ین بان��ک تج��ارت در 
گفت وگو با ایس��نا، با ارائه پیشنهادی برای 
تسهیل مبادالت ایران با شرکای تجاری اش 
بع��د از برجام، اظه��ار کرد: ایج��اد یک ارز 
دیجیت��ال مش��ابه SDR ک��ه در صن��دوق 
بین الملل��ی پول برای تس��هیل تجارت بین 
کشورها رایج اس��ت می تواند بسیار راهگشا 
باشد. در این مدل طی یک پیمان چندجانبه 
پول��ی بین بانک مرکزی ای��ران با بانک های 
مرک��زی طرف ه��ای عم��ده تج��اری ما که 
عمدتا شامل چین، هند، روسیه، کره جنوبی، 
ترکی��ه، امارات متحده عرب��ی، عمان و قطر 
هس��تند برقرار می ش��ود و براس��اس آن هر 
کدام از بانک های مرکزی این کش��ورها یک 
مق��داری ارز )ب��رای مثال ی��ورو( به صورت 
ذخیره کنار می گذارن��د و یک ارز دیجیتال 
معادل آن ایجاد می کنی��م که هر واحد آن 
مع��ادل یک ی��ورو یا هر ارز دیگری باش��د. 
ماهیت ای��ن ارز دیجیتالی جدید مانند حق 
برداش��ت مخصوص SDR  است که بعد از 
جنگ جهانی دوم توسط صندوق بین المللی 
پول برای انجام تس��ویه های بین المللی بین 

کشورها به کار گرفته شد. 
رنجب��ر فالح درب��اره چگونگی س��ازوکار 
اجرای این مدل ادامه داد: یک ذخیره ارزی 
بین این کشورها ایجاد می شود که می تواند 
بخشی از آن نقدی و یا تعهدی باشد در یک 
بانک عامل ایجاد شود تا متقاضی ارز در هر 
کدام از این کش��ورها که خواستار خرید ارز 
اس��ت بانک مرکزی عامل به جای پرداخت 
یورو معادل آن پول را به صورت ارز دیجیتال 
ارائه دهد و تاجر اگر مثال خواهان خرید کاال 
از چین باش��د، می تواند این ارز دیجیتال را 
با عن��وان جایگزینی برای پول که هر لحظه 
قابل دریافت اس��ت مورد استفاده قرار دهد. 
این فرآیند یک چرخه ای را بین کش��ورهای 
هم پیم��ان ایجاد می کند تا مبادالت ارزان تر 
و س��ریع تر انجام ش��ود، چراکه دیگر نیاز به 
تغییر پول های کش��ورهای مختلف برحسب 
یک پ��ول بین المللی نیس��ت. در این حالت 
به عنوان مثال 50میلیارد یورو و یا بیش��تر 
توس��ط بانک مرکزی کش��ورها ب��ه صورت 
نقدی – تعهدی در حس��ابی نزد یک بانک 
منتخب به عنوان بانک عامل ذخیره می شود 
و متناظر با آن 50 میلیارد یورو ارز دیجیتال 
با عنوانی مشابه SDR تولید و به متقاضیان 
ارز فروخته می ش��ود. ب��ه محض تخصیص 
ای��ن ارز جدید هم��ه بازرگان��ان، صرافان، 

بانک ه��ا و... می توانند در ی��ک بازار مجازی 
الکترونیک��ی ای��ن ارزها را خری��د و فروش 

کنند. 
او در ادامه به تف��اوت این ارز دیجیتال با 
SDR پرداخ��ت و گف��ت: ارزهای دیجیتال 
مح��دود به تس��ویه بین دولت ها نیس��تند، 
چراکه هم��ه صادرکنندگان و واردکنندگان 
کااله��ا و خدم��ات ب��ه س��هولت و فراوانی 
می توانند از آن اس��تفاده کنن��د. همچنین 
سازوکار نقل و انتقاالت آن در بستر فناوری 
جدید موس��وم به Block Chain  قابلیت 
اجرا خواهد داشت، دقیقا مشابه آنچه امروز 
Bit Coin ، Tether، Eth -  رر م��ورد
rium و س��ایر توکن ه��ای دیجیتال اتفاق 

می افت��د و ثب��ت و تأیی��د نق��ل و انتقاالت 
براس��اس دفاتر توزیع ش��ده در بستر مذکور 

خواهد بود. 
عضو هیأت علمی دانشگاه و دکترای پول 
با بیان اینکه امکان تبدیل این ارز دیجیتال 
ب��ا یورو به تدریج ب��ه آن مقبولیت می دهد، 
اضافه کرد: با همین ش��یوه این ارز می تواند 
فراگیرتر هم بشود تا جایی که اگر بازرگانان 
اروپای��ی هم بخواهند ب��ا اعضای این پیمان 
کار کنن��د، می توانند بدون نیاز به اس��تفاده 
از یورو و تنها با استفاده از این ارز دیجیتال 
مبادالت خ��ود را انجام دهند. با این فرآیند 
می توان وابس��تگی مبادالت بین کشورها به 

دالر را تا حدود بسیار زیادی کاهش داد. 

این استاد دانشگاه با اظهار اینکه بسیاری 
از محدودیت ه��ا در انجام معامالت به خاطر 
مرجع بودن دالر اس��ت، اظهار کرد: واقعیت 
این اس��ت که همه کش��ورها از سلطه دالر 
ناراض��ی  هس��تند و از اینگون��ه مدل ه��ای 
دیجیتالی اس��تقبال می کنن��د. ما در داخل 
کش��ور متخصصان بس��یاری را داریم که در 
زمین��ه بالک چین و ارزه��ای دیجیتال کار 
کردن��د که می توانن��د در ص��ورت موافقت 
مس��ئوالن آن را اجرا کنند. مش��ابه همین 
مدل ه��م باعنوان Tether اجرا ش��ده که 
تناظر یک ب��ه یک با دالر دارد که توس��ط 
بانک های تجاری و یکی از ش��رکت ها ایجاد 
ش��ده است، که این می تواند در یک مقیاس 

بس��یار کالن تر توس��ط بانک ه��ای مرکزی 
کشورها هم انجام شود. 

او ب��ا بیان اینکه برای تحقق این مدل نیاز 
است تا دس��تگاه های دیپلماس��ی و وزارت 
خارجه فعال ش��وند اظه��ار کرد که در حال 
حاضر کش��ورهای چین، روس��یه، ترکیه و 
ای��ران هر ک��دام انگیزه های خ��اص خود را 
برای پیاده س��ازی چنین مدل��ی دارند و ما 
ب��ه جای اینک��ه ارزهای رمزپای��ه را ممنوع 
اع��الم کنیم باید بر این تکنولوژی در جهت 
رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی کشورمان 
سوار شویم.  رنجبر فالح در ادامه به مزایای 
اجرای این طرح برای کش��ورمان هم اشاره 
ک��رد و گفت: عب��ور از محدودیت های دالر 
u-Turn و فش��ار تحریم ه��ا، کاه��ش  و 
وابس��تگی ب��ه دالر و ی��ا ارزه��ای دیگر در 
راستای کاهش سلطه دالر، رهایی از ریسک 
نوسانات نرخ ارز برای مبادالت با پول محلی 
کش��ورها، کاه��ش نیاز به تأمین اس��کناس 
ارزی و هزینه ه��ای مرب��وط ب��ه تأمین آن، 
افزایش عرضه ارز به نس��بت و میزان مقدار 
تعهدی بانک مرکزی کش��ورها، تسهیل در 
مب��ادالت ارزی با هزینه های بس��یار پایین 
در بس��تر بالک چی��ن و کاهش وابس��تگی 
ب��ه Swift و تحری��م احتمالی آن بخش��ی 
از مزایای اس��تفاده از ارزه��ای دیجیتال در 
معامالت اس��ت.  این اقتص��اددان همچنین 
به تش��خیص هویت )KYC( به مش��تریان 
در مرحل��ه تبدی��ل ارز دیجیت��ال به یورو و 
بالعک��س، عدم نیاز به رص��د مبادالت پولی 
داخلی بین فعاالن ب��ازار، ایجاد ابزار جدید 
برای افرادی که به دنبال حفظ قدرت خرید 
خود بر پایه ارز هستند و همگرایی کشورها 
در مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا به عنوان 
دیگر مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال در 

مبادالت تجاری بین کشورها اشاره کرد. 
ارزه��ای دیجیت��ال در واقع ب��ر پردازش 
مبادالت مالی بر بس��تر ی��ک فناوری به نام 
»بالک چین« مبتنی هس��تند ک��ه زنجیره 
بل��وک ه��م نامی��ده می ش��وند و مبتنی بر 
رمزنگاری است. با استفاده از همین فناوری 
ب��ود یک پ��ول مجازی ب��ه ن��ام بیت کوین 
به وج��ود آمد که در فض��ای اینترنتی قابل 
انتقال اس��ت. ارزهای دیجیتال می توانند به 
دو شکل رمزپایه یا غیررمزپایه تعریف شوند 
که در نوع رمزپای��ه آن معادل پول مجازی 
ایجادش��ده اعتبار بانکی تعریف می شود. در 
م��دل غیررمزپایه مانن��د بیت کوین اما هیچ 
معادلی برای ارز دیجیتال ایجاد نمی شود و 
آن ارز خ��ودش به خ��ودش اعتبار می دهد. 
این پول ه��ای رمزگذاری ش��ده در کل این 
امکان را به کارب��ران می دهد که بدون نیاز 
به هیچ بانکی مب��ادالت مالی خود را انجام 
 دهند، ضمن اینکه ناشناس هم باقی بمانند. 

پیشنهادی برای کاهش وابستگی به دالر در معامالت بین المللی

گریز از سیطره دالر
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آمار عجیب رئیس اتاق اصناف ایران
به ازای هر 7 خانوار ایرانی یک 

بنگاه صنفی داریم
رئیس اتاق اصناف گفت: در مجموع بیش از 3میلیون 
بنگاه صنفی داریم که در مقایسه با آمار جهانی خیلی 
زیاد اس��ت، برای اینکه طبق نرم جهانی به ازای 37 تا 
42 خانوار یک بنگاه صنفی هست، اما در ایران به ازای 

7 تا 8 خانواده یک بنگاه وجود دارد. 
به گزارش تس��نیم، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف 
ایران با اعالم اینکه حدود 750 هزار بنگاه صنفی بدون 
مجوز داریم که برای ساماندهی آنها نیاز به عزم و اراده 
ملی اس��ت، افزود: ما در مجموع 2میلیون و 400 هزار 

بنگاه صنفی دارای مجوز داریم. 
رئیس اتاق اصناف با اشاره به آغاز ساماندهی اصناف از 
سال 72 گفت: مشکالتی همیشه بر سر راه ساماندهی و 
سازماندهی اصناف بود و در برنامه پنجم توسعه دولت 
مکلف به این کار شد که، چون تصویب قانون در شش 
ماه آخر دولت وقت انجام گرفت در مقام اجرا کاری نشد 
و می توان گفت اراده ای خیلی قوی هم برای اجرای آن 
نبوده اس��ت.  فاضلی گفت: اتاق اصناف در بحث آمار و 
شناسایی بنگاه های فاقد مجوز به دولت کمک می کند. 
رئی��س اتاق اصن��اف افزود: به ش��رط فراهم ش��دن 
تس��هیالت حمایتی و اصالح قان��ون اصناف در جهت 
حمایت از بنگاه ها و پایین آمدن نرخ تس��هیالت بانکی 
می ت��وان ب��ا اراده ملی و مش��ارکت دول��ت، مجلس، 
نهاده های مختلف و حتی نیروی انتظامی طی یک سال 
همه بنگاه های فاقد مجوز را سازماندهی یا ساماندهی 
ک��رد.  فاضلی گفت: اصالح قان��ون نظام صنفی نهایی 
ش��ده و بعد از نظرخواهی از اس��تان ها به مجلس ارائه 
می ش��ود که امید داریم مجلس و کمیس��یون مربوطه 

وقت بیشتری برای بررسی و تصویب آن لحاظ کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.470یورو اروپا

8.550پوند انگلیس

1.734درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

835.500مثقال طال

193.240هر گرم طالی 18 عیار

2.070.000سکه بهار آزادی

2.125.000سکه طرح جدید

1.070.000نیم سکه

605.000ربع سکه

373.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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درحالی که بورس تهران ش��اهد رش��د 
آرام قیمت سهم هاس��ت، ش��رکت بورس 
تصمیم گرفته تا با یک عرضه اولیه جدید 
نقدینگی را در بازار افزایش دهد. در عین 
حال در نخس��تین روز هفته به رغم رشد 
شاخص بیشتر سهم ها، در گروه خودرو و 
نفت ش��اهد افت قیمت بودیم و شاخص 
بورس نیز با رش��د 374 واحدی در یک 
قدمی ارتفاع 96 هزار واحد قرار گرفت. 

به گ��زارش ایس��نا، بورس ته��ران در 
هفته گذش��ته ش��اهد رش��د آرام قیمت 
سهم ها بود. این رشد قیمت در حالی رخ 
می ده��د که نقدینگی در بازار کم ش��ده 
و سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری 
در بازار س��هام بی رغبت به نظر می رسند 
اما در مجم��وع با توجه به روند معامالت 
می توان مدعی شد که شرایط بازار نسبت 

به یک ماه پیش بهتر شده است. 
این ش��رایط نسبتا مس��اعد باعث شده 
ب��ورس تهران به فکر عرض��ه اولیه بیفتد 
تا ش��اید با این عرضه ه��ا بتواند مقداری 
نقدینگی به بازار تزریق کند. بازار نیز در 

نخستین روز هفته به استقبال این عرضه 
رفته و درنتیجه آن روز شنبه شاهد رشد 
ش��اخص کل تا آس��تانه کان��ال 96 هزار 

واحدی بودیم. 
ن��رخ ارز نی��ز در ای��ن مدت ب��ر روند 
قیمت ها اثرگذار بوده و ریسک های بازار 
س��هام را نیز تحت تأثیر قرار داده است، 
در نتیجه بازار س��هام در وضعیت کنونی 
بس��یار به بازار ارز بستگی داشته چراکه 
ش��رکت ها می توانند با توج��ه به نرخ ارز 
در سوددهی خود شاهد تعدیالتی باشند. 
روز ش��نبه ش��اخص کل بازده نقدی و 
قمتی ب��ورس اوراق به��ادار تهران 374 
واحد رشد کرد و به رقم 95 هزار و 951 
رس��ید. همچنین شاخص کل هم وزن با 
34 واحد رشد تا رقم 17 هزار و 279 باال 
رفت. ش��اخص آزاد شناور نیز رشد 584 
واحدی را تجربه کرد و تا رقم 105 هزار 
و 258 باال رفت. شاخص بازار اول و بازار 
دوم نیز ه��ر یک به ترتی��ب 401 و 63 

واحد رشد کردند. 
ف��والد مبارک��ه اصفهان، بان��ک ملت، 

معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر و ف��والد 
خوزس��تان ه��ر یک ب��ه ترتی��ب 148، 
83، 72 و 28 واح��د تأثی��ر مثبت روی 
ش��اخص های بازار س��رمایه داشتند. در 
طرف ه��ای مقابل خدم��ات انفورماتیک، 
پتروشیمی مبین، س��ایپا و پاالیش نفت 
بندرعباس ه��ر یک به ترتیب با 24، 13 
و 10 واحد تأثیر کاهش��ی س��عی کردند 
ش��اخص ها را به س��مت پایی��ن هدایت 

کنند. 
در گروه خودرو و ساخت قطعات روند 
حرکت قیمت ها کاهش��ی ب��ود و در این 
گروه شاهد معامله 118 میلیون سهم به 
ارزش بیش از 10 میلیارد تومان بودیم. 

در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
سوخت هسته ای نیز قیمت ها شاهد افت 
بودند. در این گروه 10 میلیون س��هم به 
ارزش بی��ش از 4میلیارد و 900 میلیون 

تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
ام��ا در گ��روه فلزات اساس��ی با وجود 
کاهش قیمت چند س��هم تع��داد زیادی 
از نماده��ا ب��ا افزای��ش قیم��ت روب��ه رو 

ش��دند و عمدتا کمی بیش از یک درصد 
رشد قیمت داش��تند. در گروه استخراج 
کانه های فلزی نیز روند افزایش قیمت ها 
مش��هودتر بود هرچند که این افزایش ها 

چشمگیر نبود. 
در گروه س��یمان، آه��ک و گچ تعداد 
زیادی از نمادها رش��د قیم��ت را تجربه 
کردن��د و نمادهای��ی هم با ص��ف خرید 
مواجه ش��دند، اما در گ��روه عرضه برق، 
گاز، بخ��ار آب گ��رم بیش��تر س��هم ها با 

کاهش قیمت مواجه شدند. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
180 میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناشی از دست به دست شدن بیش از 80 
میلیون س��هم و اوراق مالی طی 48 هزار 

و 619 نوبت داد و ستد بود. 
آیفک��س نی��ز ب��ا رش��د 1.8 واحدی 
مواج��ه ش��د و به رق��م 1112 رس��ید. 
ارزش معامالت فرابورس ایران رقم 212 
میلی��ارد توم��ان را تجربه ک��رد و حجم 
معامالت این بازار به 265 میلیون س��هم 

و اوراق مالی رسید. 

شاخص بورس در یک قدمی ارتفاع 96 هزار واحد ایستاد

بازار سهام تشنه نقدینگی
بورسکاال

مدیرعامل بورس کاال در نشست هم اندیشی با 
صنایع پایین دستی مطرح کرد

حمایت از تولید ملی با همکاری 
بورس کاال و انجمن ها

نشس��ت هم اندیش��ی بورس کاالی ای��ران و صنایع 
پایین دس��ت به عنوان مصرف کنندگان مواد اولیه، روز 
گذش��ته با هدف حمای��ت از تولید ملی در راس��تای 
رفع دغدغه های صنایع پایین دس��ت و در نظر گرفتن 
مش��کالت و نیازهای تولیدکنندگان به عنوان صنایع 
باالدس��ت در بورس کاال برگزار ش��د.  به گزارش کاال 
خبر، در این نشس��ت عالوه بر مطرح ش��دن مباحث 
کارشناسی از سوی صنایع مختلف، مقرر شد نتایج این 
جلسه و جلسات بعدی از سوی کنفدراسیون صادرات 
و اتاق بازرگانی تهران و ایران به دولت پیش��نهاد شود.  
در ابتدای این نشس��ت، مدیرعامل بورس کاالی ایران 
بر لزوم حمایت از تولید ملی تأکید کرد و گفت: کشف 
مناسب و منطقی قیمت محصوالت از طریق عرضه های 
مؤثر از یک سو و حذف تقاضا های کاذب از سوی دیگر 
محقق می شود که این دو موضوع همکاری و هماهنگی 
سه جانبه تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و بورس کاال 

را نیاز دارد. 
حامد س��لطانی نژاد با بیان اینک��ه در حال حاضر به 
دلیل شکاف قیمتی محصوالت در بورس و بازار، شاهد 
تقاضاهای ب��اال برای خرید مواد هس��تیم، افزود: ما در 
خصوص سیاس��ت گذاری ارزی، تابع ارز 4200 تومانی 
هس��تیم و در این شرایط همه باید کمک کنیم که اگر 
قرار است تخفیفی در قیمت خرید محصوالت داده شود، 
این تخفیف نصیب مصرف کنندگان واقعی شود؛ در این 
راستا در حوزه پتروشیمی و مصرف کنندگان پلی اتیلن 
ترفت��االت به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش��نهاد 
کردیم که میزان مصرف واقعی س��ال گذش��ته به جای 
بهین ی��اب مبنا قرار گیرد ک��ه وزارت صمت نیز با این 
موضوع موافقت کرد.  مدیرعامل بورس کاالی ایران با 
بیان اینکه همه ما در بورس، صنایع پایین و باالدست 
باید در بحث شناس��ایی متقاضیان و مصرف کنندگان 
و مدیریت حوزه تقاض��ا به دولت کمک کنیم، افزود: 
ب��ا همفک��ری در ای��ن گونه نشس��ت ها، ب��ه تعادل 
در دو س��مت عرض��ه و تقاضا حرک��ت خواهیم کرد، 
به طوری ک��ه برای حمایت از تولی��د داخل باید عالوه 
بر تقویت عرضه، طرف تقاضا نیز به ش��کل واقعی در 
بازار وجود داشته باشد.  سلطانی نژاد عنوان کرد: مرور 
اقدام��ات اخیر دولت بیانگر آن اس��ت که تأمین نیاز 
داخل از اولویت های دولت اس��ت، به طوری که شاهد 
وض��ع عوارض صادراتی بر کاالهای خام هس��تیم که 
نش��ان دهنده جهت گیری جدی بر تأمین نیاز داخل 
اس��ت.  در ادامه این نشس��ت رئیس کنفدراس��یون 
صادرات ایران گفت: مش��کالت مربوط به تأمین مواد 
اولیه واحد های پایین دس��ت با حمایت اتاق بازرگانی 
ایران، تهران، کنفدراسیون صادرات ایران و همکاری 

بورس کاالی ایران به زودی برطرف می شود. 

در بازار سوم فرابورس ایران روی داد
آغاز و پایان پذیره نویسی واحدهای 
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم

معام��الت در بازار ه��ای نُه گانه فراب��ورس ایران در 
هفته ای که گذش��ت نشان می دهد، 0.1 میلیون ورقه 
بهادار به ارزش 20 میلیارد ریال در پنج روز کاری هفته 
جاری در بازار س��وم فرابورس معامله ش��د. به گزارش 
فراب��ورس ایران، معامالت در بازار های نُه گانه فرابورس 
ایران در هفته ای که گذشت در حالی به پایان رسید که 
بازار سوم فرابورس ایران شاهد پذیره نویسی واحدهای 
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در 
نماد »تهران1« ب��ود و بدین ترتیب 0.1 میلیون ورقه 
بهادار به ارزش 20 میلیارد ریال در 5 روز کاری هفته 
ج��اری در بازار س��وم فرابورس معامله ش��د. در هفته 
معامالت��ی منتهی به 11 خرداد  ماه 97 ش��اخص کل 
در آخرین روز کاری در س��طح حدودا 1110 واحدی 
ایستاد و 0.3 درصد نسبت به ابتدای هفته صعود کرد. 
همچنین معام��الت در بازار های نُه گانه فرابورس ایران 
در میان��ه خرداد  ماه با ثبت دادوس��تد یک هزار و 505 
میلیون ورقه به��ادار در 210 هزار دفعه صورت گرفت 
که ارزش این دادوستدها 11 هزار و 332 میلیارد ریال 
بود. معامالت بازارهای فرابورس ایران نیز در حالی هفته 
پیش ادامه یافت که بهترین عملکرد در رش��د حجم و 
ارزش معامالت را بازار های اول و پایه کسب کردند. در 
مجموع بازارهای پایه 632 میلیون سهم به ارزش یک 
 ه��زار و 196 میلیارد ریال و در مجموع بازار های اول و 
دوم نیز 818 میلیون س��هم به ارزش یک هزار و 797 

میلیارد ریال مبادله شد.
آمار س��ایر بازار های فرابورس��ی همچنین حاکی از 
دادوس��تد به ترتیب تعداد 54 و 0.05 میلیون ورقه به 
ارزش 8 ه��زار و 317، و 0.23 میلی��ارد ریال در بازار 
ابزار ه��ای نوین مال��ی و بازار ش��رکت های کوچک و 
متوسط است. از طرف دیگر، بیشترین تعداد معامالت 
در هفت��ه منتهی ب��ه 11 خرداد متعلق به ب��ازار پایه 
فراب��ورس با 74 هزار نوبت معامالتی بود که 13درصد 
افزایش نسبت به هفته پیش را نشان می دهد. نگاهی 
به ابزارهای معامالتی در بازار ابزارهای نوین مالی حاکی 
از آن اس��ت که ارزش معامالت اوراق بدهی 16 درصد 
کاه��ش یافته و افزای��ش ارزش معامالت صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله و اوراق تسهیالت مسکن 
ب��ه ترتیب 6 و 29 درصد بوده اس��ت. همچنین حجم 
معامالت این سه ابزار به ترتیب با 14 و 1 درصد کاهش 

و 30 درصد افزایش رو به رو شده است.
هم زم��ان ارزش معامالت خ��رد در بازارهای اول، 
دوم، پای��ه و SME در فرابورس ایران نیز به 2 هزار 
و 830 میلیارد رس��ید که گروه های فلزات اساس��ی 
و محصوالت ش��یمیایی با ارزش معامالتی به میزان 
561 و 538 میلیارد ریال به ترتیب 20 و 19 درصد 
از ارزش کل معام��الت را از آِن خ��ود کردن��د و در 

صدر ایستادند.

دریچه

یکشنبه
13 خرداد 1397
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نایب رئی��س انجم��ن داروس��ازان ایران 
گفت: محصوالت آرایش��ی و بهداشتی که 
در حال حاضر در کشور تولید می شوند به 
هیچ وجه با محصوالت تولیدی در 15سال 
قبل قابل مقایسه نیستند و به صورت کامال 
محس��وس، اختالف کیفی��ت محصوالت 

خارجی و ایرانی بسیار کم شده است. 
س��یدعلی  فاطم��ی، نایب رئیس انجمن 
داروسازان ایران در گفت  وگو با خبرگزاری 
تس��نیم، با اشاره به برگزاری اولین نشست 
تخصص��ی میان انجمن داروس��ازان ایران، 
انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 
ایران و مدیرکل اداره آرایش��ی و بهداشتی 
س��ازمان غذا و دارو اظهار داشت: حمایت 
از کاالی ایران��ی، یک وظیفه ملی و دینی 
است که تقویت موتور اقتصاد کشور و بهبود 
وضعیت اش��تغال، تنها گوش��ه کوچکی از 
ثمرات آن است.  وی ادامه داد: داروسازان، 
باره��ا و باره��ا در طول تاریخ، به روش��نی 
انگیزه های فوق الع��اده خود را برای تقویت 
ارکان تولید ملی به نمایش گذاش��ته اند و 
اینکه امروز بیش از 90درصد داروی مورد 
نیاز مردم، در کش��ورمان تولید می ش��ود، 
فقط بخشی از اراده داروسازان برای تقویت 
تولید داخلی اس��ت و ان ش��اءاهلل در حوزه 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی نیز شاهد 

روزهای غرورآفرینی خواهیم بود. 
به گفته فاطمی، بس��یاری از کشورهایی 
ک��ه در حال حاض��ر در زمره کش��ورهای 
پیش��رفته قرار دارند کار خود را با حمایت 

از تولید داخل شروع کرده اند؛ پس از جنگ 
جهانی کش��ورهایی مانند ژاپ��ن و آلمان 
آس��یب هایی زیادی دیدند و تنها راه پیش 
روی خود برای برگش��ت به اقتصاد جهانی 
را حمای��ت از تولی��د داخل��ی دیدند.  وی 
افزود: در گذش��ته حمایت از تولید داخلی 
به صورت منفرد پیگیری می شد و ائتالفی 
برای این کار وجود نداش��ت، ام��ا امروز با 
این ابتکار جدید، برای صنعت آرایش��ی و 
بهداشتی مثلث سازمان غذا و دارو، انجمن 
تولیدکنندگان صنایع آرایشی و بهداشتی و 
انجمن داروسازان ایران تشکیل شده است. 
ای��ن جلس��ه  ادام��ه داد: در  فاطم��ی 
محورهایی مورد توافق قرار گرفت تا امسال  
گام های ارزشمندی در مسیر تقویت تولید 
و عرض��ه کاالهای ایرانی برداش��ته ش��ود. 
برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه و بازدید 
از خطوط تولید به منظور عمق بخشیدن به 
دانش داروسازان با حوزه تولید فرآورده های 
بهداشتی و آرایشی و همچنین بهره برداری 
از توان داروس��ازان ب��رای معرفی کاالهای 
باکیفیت ایرانی، بخشی از این برنامه ریزی ها 
اس��ت. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران 
گف��ت: کیفیت محصوالت داخل��ی باید از 
چند جنبه بررس��ی ش��وند. جنبه کارایی 
محصوالت، ایمنی محص��والت، پایداری و 
شکل ظاهری محصوالت باید بررسی شوند؛ 
محصوالت��ی که در حال حاضر در کش��ور 
تولید می ش��وند به هیچ وجه با محصوالت 
تولی��دی در 15س��ال قبل قابل مقایس��ه 

نیس��تند و به ص��ورت کامال محس��وس، 
اختالف کیفیت محصوالت خارجی و ایرانی 
بسیار کم شده است.  فاطمی با بیان اینکه 
قاچاق محصوالت آرایشی بهداشتی ضربه 
سنگینی بر این صنعت وارد می کند، گفت: 
ب��ه دلیل اینکه قاچاق، ذاتا پنهان و مخفی 
است، آمار دقیقی درخصوص میزان آن در 
دس��ترس نیس��ت، اما اگر در صنعت دارو 
برآورد 5 تا 10درصدی قاچاق محصوالت را 
در کشور داریم، بی تردید این آمار به مراتب 
در صنعت آرایشی و بهداشتی بیشتر است. 
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: 
در س��ال های اخیر با اجرایی ش��دن طرح 
برچس��ب اصالت کاال آمار قاچاق با کاهش 

چشمگیری مواجه بوده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه دولت بای��د جلوی 
واردشدن کاالی بی کیفیت را بگیرد، گفت: 
زمانی که کاالی بی کیفیت از طریق قاچاق 
به بازار عرضه نش��ود، رقابتی سالم در بازار 
ش��کل می گیرد و رقبا ب��ر کاهش قیمت 
و افزای��ش کیفیت خود تمرکز بیش��تری 
می کنند، ولی نکته اساس��ی اینجا اس��ت 
که تا زمانی که جلوی قاچاق گرفته نشود، 
رقابت سالم در کشور شکل نخواهد گرفت. 

تولیدات داخلی، در عطش قفسه 
داروخانه ها

علیرضا کیانی، عضو هیأت مدیره  انجمن 
صنایع شوینده و آرایشی و بهداشتی نیز در 
گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم، در حاشیه 
اولی��ن نشس��ت تخصصی می��ان انجمن 

داروس��ازان ایران، انجمن صنایع شوینده، 
بهداشتی و آرایش��ی ایران و مدیرکل اداره 
آرایش��ی و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو 
اظهار داشت: تولیدات داخل به رغم کیفیت 
قاب��ل قبولی ک��ه دارند، متأس��فانه هنوز 
نتوانسته سهم مناسبی از قفسه ها و فضای 

داروخانه های کشور را در اختیار بگیرد. 
وی اف��زود: تاکنون مش��کالت متعددی 
در ای��ن زمینه وجود داش��ته اما اکنون که 
رویکرد کش��ور، تولید داخ��ل و حمایت از 
تولیدات داخلی است، این توقع وجود دارد 
که تشکل ها و انجمن های تخصصی، دست 
در دست هم داده و با همراهی و هم نوایی، 
زمین��ه الزم برای عرضه و معرفی کاالهای 

ایرانی را فراهم سازند. 
ب��ه گفته کیایی، برگزاری نشس��ت های 
این گون��ه ب��ا حض��ور س��ه ضل��ع انجمن 
تولیدکنندگان آرایشی و بهداشتی، انجمن 
داروس��ازان ای��ران و اداره کل آرایش��ی و 
بهداش��تی سازمان غذا و دارو می تواند یک 
ابتکار ارزشمند برای حل این مشکل باشد. 
عضو هیأت مدیره  انجمن صنایع شوینده 
و آرایش��ی و بهداش��تی ادام��ه داد: وزارت 
بهداش��ت نق��ش هماهنگ��ی، نظ��ارت و 
کنترل را به درس��تی اجرا می کند. ضمن 
اینکه بخ��ش اقتصاد مقاومت��ی نیز مورد 
توجه ای��ن وزارتخانه قرار گرفته اس��ت و 
امیدواریم هم افزایی دو انجمن، بتواند مسیر 
را برای دس��تیابی به اهدافی نظیر توسعه 

فرآورده های ایرانی هموار سازد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: کش��ورهایی 
در »جنگ تجارت جهانی« و یا »جنگ جهانی س��وم« 
کمتری��ن ضرب��ه را خواهند خ��ورد که اقتص��اد قوی و 
قدرتمندتری داشته باش��ند و بیش از اینکه واردکننده 

باشند، صادرکننده بزرگی باشند. 
به گزارش تسنیم، محمدرضا سبزعلی پور، اقتصاددان 
و رئی��س مرک��ز تجارت جهان��ی ایران نس��بت به آغاز 
جنگ تج��اری ترامپ ب��ر علیه تعدادی از کش��ورهای 
جه��ان واکنش نش��ان داد و گفت: طی گفت وگویی که 
با تعدادی از روس��ای مراکز تجارت جهانی در شهرهای 
مختلف جهان و همکاران خودم در کش��ورهای آمریکا، 
چین، فرانسه، هند، کانادا، ایتالیا و. . . درخصوص جنگ 
تجاری آغاز ش��ده در جهان و همچنین خروج ترامپ از 
برجام داشتم، مشترکا عملکرد ترامپ را تقبیح و نسبت 
به اتفاق��ات پیش رو در جهان اظه��ار نگرانی نمودند و 
خواستار همکاری و اتحاد دولت ها و اقدام جدی در برابر 
عملکردهای غلط ترامپ ش��دند ت��ا عوارض تصمیمات 
نادرست رئیس جمهور آمریکا روز به روز کاهش و وی را 

از اقدامات نسنجیده در آینده برحذر دارند. 
وی افزود: در همین راس��تا زمانی  که سازمان تجارت 
ک��ه   World Trade Organization جهان��ی 
اصطالحا )WTO( نامیده می شود تأسیس و راه اندازی 
ش��د، غالب رهبران کش��ورهای جه��ان از ایجاد چنین 
سازمانی خوشحال ش��دند و ایجاد این سازمان را گامی 
مهم در تقویت نظم سیاس��ی و اقتصادی جهان قلمداد 

کردند. 
با وجود اهداف و شرح وظایف سازمان تجارت جهانی، 
توقع بر این بود تا کشورهای عضو سازمان، علی الخصوص 
کشورهای پیش��رفته و ابرقدرت های صنعتی جهان به 
اصول و اهداف تعریف ش��ده در )WTO( پایبند باشند 
تا دیگر کشورهای جهان را به انضباط اقتصادی ترغیب 
و آنان را جهت ورود به دهکده امن جهانی به درس��تی 
راهبری نمایند، اما طی دهه گذشته به ویژه طی روزهای 
ج��اری خبرهای متعددی از تخلف��ات و تخطی اعضا از 
قوانین )WTO( به گوش می رس��د، به طوری که فالن 
کش��ور جهت توس��عه و افزایش حجم صادرات خویش 

هن��وز مبادرت ب��ه دامپینگ می کند و یا فالن کش��ور 
عضو، رفتارهای تبعیض آمیزی با دیگر کش��ورهای تازه 
ملحق ش��ده دارد و یا اینکه فالن کشور قوانین تعرفه ای 

را رعایت نمی کند و ده ها مورد دیگر! ! 
با این اوصاف، چنین به نظر می رس��د که اوضاع قابل 

قبول و قدرتمندی در سازمان فوق حاکم نیست! ! 
سبز علی پور اظهار داشت: تخلفات تجاری کشورها کم 
و بیش به گوش می رس��ید تا اینکه با به قدرت رسیدن 
دونالد ترامپ و به دست گرفتن سکان هدایت قوه مجریه 
ایاالت متحده آمریکا یعنی بزرگ ترین اقتصاد جهان، به  
مرور با اعمال و رفتار غیرقابل پیش بینی خود نشان داد 
که چندان پایبند به قوانین سیاسی و اقتصادی جهانی 
نیس��ت و همانند کودکی بازیگ��وش، هر طور که دلش 
می خواهد با جهان، شرکای آمریکا، کشورهای دیگر دنیا 
و س��ازمان های بین المللی مثل اسباب بازی هایش بازی 
می کند، از همین رو پس از ورودش به کاخ سفید، اوضاع 
آمریکا، کشورهای جهان و سازمان های بین المللی را بهم 

ریخته و ناامنی را به سراسر جهان تسری داده است. 

جنگ جهانی سوم، جنگ تجارت جهانی است

 اختالف کیفیت محصوالت بهداشتی ایرانی
با تولیدات خارجی بسیار کم شده است

اخبار

نباید بگذاریم افراد صاحب 
نفوذ جیب شان را از سپرده های 

کشاورزان پر کنند
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران 
گفت: نباید بگذاریم عده قلیلی سودجو و صاحب نفوذ 
جیب ه��ای خود را با اموال و س��پرده های کش��اورزان 
زحمت کش پر کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
حسین شیرزاد در جلسه ستادی ساماندهی واحدهای 
اعتباری، اظهار کرد: اصالحات بنیادین در سازمان تعاون 
روستایی بدون همراهی مدیران سیستم تعاونی، ختم به 
هرج و مرج و بی سازمانی خواهد شد.  وی با بیان اینکه 
هیچ راه دیگری برای حفظ موجودیت سازمان مرکزی 
تعاون روس��تایی و اتحادیه های مرک��زی و نظارت جز 
اصالحات گام به گام نمی شناسم، گفت که باید کمک 
کنیم تا ش��انس وقوع اصالحات در شبکه افزایش یابد.  
شیرزاد تصریح کرد: وضعیت امروزین واحدهای اعتباری 
یک اتفاق و تصادف نیست بلکه برون داد طبیعی شیوه 
توام با تسامح و تساهل ما و نتیجه انتخاب های نادرست 

مدیریتی مان طی 10 سال اخیر است. 
وی ادام��ه داد: هیچ راه جادویی ج��ز محدودکردن 
بی حساب و کتاب و مطالعه نش��ده این واحد ها وجود 
ندارد.  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 
با اشاره به اینکه یکی از رویکرد های مهم ارزیابی مدیران 
استانی قطعا شیوه مقابله آنها با این واحدهای اعتباری 
خواهد بود، اظهار داشت: فساد و ناکارآمدی در واحدهای 
اعتب��اری محصول س��وء مدیریت و سوء برداش��ت ها از 
مفاهیم مالیه خرد در نظام تعاونی هاس��ت.  وی یادآور 
ش��د: هنگامی که هیچ استاندارد حس��ابداری و مالی 
قاب��ل قبول��ی نداریم؛ نه��اد نظارتی تعری��ف نکردیم؛ 
پروتکل ه��ای بانکی ی��ا صندوق��داری نداریم؛ مفاهیم 
بانک��داری را نمی فهمی��م و اصوال کفای��ت و دانایی و 
دان��ش الزم را در حوزه های مالی، حس��ابداری و پولی 
نداریم؛ مداخله گری غیرمجاز در بازار های پولی در قالب 
واسطه گری های وجوه و اعتبارات، یک اشتباه فاجعه بار 
اس��ت و باید سریعا رشد این واحد ها متوقف شوند و از 
عضویت اعضای غیر عضو ش��بکه تعاونی ها و مصارفی 
غیر از مصارف بخش کشاورزی جلوگیری شود.  شیرزاد 
تأکید کرد: نباید بگذاریم عده قلیلی سودجو و صاحب 
نفوذ جیب های خود را با اموال و سپرده های کشاورزان 
زحمت ک��ش پر کنن��د و در نهایت با به خطر انداختن 
آبروی 70ساله سازمان مرکزی تعاون روستایی و وزارت 
جهاد کشاورزی دچار بحران های حاد اجتماعی شویم. 

وی گف��ت: ب��ا هر مدی��ری ک��ه در ای��ن معرکه 
مفس��ده آمیز معاضد، مباشر یا آمر به این منکر باشد 

قطعا متخلف بوده و سریعا برخورد خواهد شد. 

پای خدمات پس از فروش تولیدات 
ایرانی می لنگد

رئی��س اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه خدمات 
پس از فروش، خریدار را برای اعتماد به کاالی ایرانی 
تش��ویق می کند، گف��ت: باید به دنب��ال رفع ضعف 
خدمات پس از فروش کاالهای مان باش��یم.   محمد 
طحان پ��ور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، اظه��ار کرد: تنها دلیل 
عدم اس��تقبال مردم از خرید کاالی داخلی، کیفیت 
پایی��ن این اقالم اس��ت، این در حالی  اس��ت که به 
لحاظ قیمتی، تولیدات ملی ش��رایط نسبتا مناسبی 
در مقایس��ه با موارد مشابه خارجی دارند.  وی ضمن 
انتقاد از بی توجهی تولیدکنندگان داخلی نس��بت به 
افزایش کیفیت تولیدات خود، افزود: نباید به حمایت 
دول��ت دل ببندیم بلک��ه باید ب��رای ارتقای کیفیت 
کاال و تأمین منابع مالی مناس��ب به س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی اعتماد کنی��م.  رئیس اتحادیه لوازم 
خانگی خاطرنش��ان ک��رد: معتق��دم تولیدکننده ای 
ک��ه منتظر حمایت س��ازمان یا نهاد خاصی اس��ت، 
نمی تواند به افزایش س��رمایه مل��ی و رونق بازارهای 
داخل��ی کمک کند.  وی گفت: متأس��فانه در دو ماه 
اخیر تنها به بیان شعار حمایت از کاالی ایرانی اکتفا 
کرده ای��م، چراک��ه طبق آمارهای به دس��ت آمده در 
مدت مذکور اس��تقبال قابل توجهی از لوازم خانگی 
ایرانی صورت نپذیرفته اس��ت.  طحان پور با اش��اره 
به اس��تقبال 100درصدی م��ردم از برخی کاالهای 
تولید داخل، افزود: برای مثال کیفیت مناس��ب یک 
آبگرمکن ایرانی موجب می شود تا میزان تقاضای این 
کاال در بازار لوازم خانگی رضایت بخش باشد، آیا این 
مصداق خوبی برای سایر کاالهای ایرانی نیست تا با 
ارتقای کیفیت کاالی ش��ان ب��ه رتبه خوبی از فروش 

برسند؟ 
وی تصری��ح کرد: این روزها اکثر کارخانه دارها دم 
از متضررش��دن به علت نوسانات ارزی می زنند. این 
موضوع اجتناب ناپذیری است و قطعا بر کاهش تولید 
و رکود بازار تأثیر بس��زایی خواهد گذاش��ت.  رئیس 
اتحادیه لوازم خانگی گفت: ش��اهد آن هس��تیم که 
کارخانه های در ش��رف ورشکستگی به جای شراکت 
با س��رمایه گذاران بخش خصوصی، اقدام به تعطیلی 
بخشی از کارگاه های خود می کنند این موضوع ضربه 
مهلکی را به اشتغال و تولید ملی کشور وارد می کند. 
وی اظهار کرد: موضوع دیگری که تولیدکنندگان 
ایران��ی آن را به ش��وخی گرفته ان��د، خدمات پس از 
فروش کاالهاس��ت. متأس��فانه کارخانه ه��ای ایرانی 
در ایفای نقش حمایتی برای مش��تریان خود بسیار 

ضعیف عمل می کنند. 

اخبار

موز وارداتی گران شد 
واردات موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران در دوماهه 
نخست سال جاری نس��بت به مدت مشابه سال قبل با 
کاهش همراه بوده اس��ت.  به گزارش ایس��نا، براس��اس 
تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران، در دوماهه 
نخس��ت سال جاری 87 هزار و 208 تن موز سبز تازه یا 
خش��ک کرده به ایران وارد ش��ده که ارزش آن رقمی در 
حدود 85میلیون و 911 هزار دالر است.  واردات موز به 
ای��ران 1.66درصد از وزن کل و 1.26درصد از ارزش کل 
واردات به ایران در این مدت را ش��امل می ش��ود. این در 
حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 128 هزار و 
290 تن موز به ایران وارد شده بود که 2.49درصد از کل 
واردات ای��ران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود. 
همچنین ارزش واردات موز در میان کل کاالهای وارداتی 
98 میلی��ون و 752 هزار دالر بود که از لحاظ ارزش نیز 
1.46درص��د از کل ارزش واردات در آن مدت را ش��امل 
می شد.  به این ترتیب آمار نشان می دهد که واردات موز 
در دو ماهه نخس��ت س��ال جاری نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته از لحاظ وزنی 32درصد و از لحاظ ارزش 

13درصد کاهش یافته است. 

ممنوعیت صادرات دام زنده عاملی 
برای افزایش قاچاق

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: با توجه 
ب��ه نبود تقاضا برای دام های با وزن ب��اال در بازار داخل، 
ممنوعیت صادرات دام زنده عاملی برای افزایش قاچاق 
است.  منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام 
زنده در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از 
ممنوعیت ص��ادرات دام زنده اظهار کرد: با وجود برخی 
اظهارنظرها مبنی بر آنکه صادرات دام زنده عامل اصلی 
گرانی اس��ت، اما صادرات به ازای واردات گوش��ت قرمز 
در ب��ازار نتیجه بخش بوده اس��ت.  وی افزود: با توجه به 
صادرات مش��روط دام زنده در ازای واردات، این موضوع 
هیچ ارتباطی به افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار ندارد 
و تنها عوامل توزیع و خرده فروشی به بهانه های مختلف 
در صدد بیشترین سود از بازار هستند.  پوریان با انتقاد از 
اتخاذ تصمیمات متعدد در حوزه دام زنده و گوشت قرمز 
در بازار بیان کرد: باوجود نبود کمبود گوش��ت در بازار، 
این تصمیمات یک ش��به معاونت های مختلف از عوامل 
اصلی گرانی در بازار به ش��مار می رود.  وی با بیان اینکه 
ممنوعیت صادرات دام زنده عاملی برای افزایش قاچاق 
اس��ت، گفت: با توجه به آنک��ه تقاضایی برای دام های با 
وزن باال در بازار داخل وجود ندارد، بنابراین انباشت دام 
روی دست دامدار موجب شده است تا آنها تن به پدیده 
ش��وم قاچاق دهند.  رئیس شورای تأمین کنندگان دام 
زنده، نرخ هر کیلو الش��ه سنگین بره با دنبه را 38 هزار 
تومان اعالم کرد و گفت: همچنین هر کیلو الشه سبک 
بره با دنبه به نرخ 41 هزار تومان در بازار توزیع می شود.  
وی در بخش پایانی س��خنان خود با بیان اینکه صنعت 
دامداری نفس ه��ای آخرش را می کش��د، تصریح کرد: 
صنعت دامداری زمانی موفق خواهد بود که در هر کجا 
که تقاضا وجود دارد، اقدام به عرضه محصوالتش کند و 
تصمیمات یک شبه مانع این امر نشود تا تولیدکنندگان 

با مشکالت متعددی در بازار روبه رو شوند. 

یکشنبه
13 خرداد 1397

شماره 1081
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اس��المی  جمهوری  گم��رک 
ماه��ه  دو  در  خ��ودرو  واردات 
نخست امسال را سه هزار و 11 
دستگاه اعالم کرد که نسبت به 
مدت مش��ابه قبل از آن 73.35 
درص��د کاهش داش��ت.   ارزش 
خودروی وارداتی در بازه زمانی 
م��ورد نظر 78میلی��ون و 995 
ه��زار دالر ب��ود که نس��بت به 
پارس��ال 27.76 درصد کاهش 
ثبت کرده اس��ت.  واردات انواع 
خودروی س��واری طی دو ماهه 
 نخس��ت س��ال 96 ب��ه میزان
11 ه��زار و 297 دس��تگاه ب��ه 
ارزش 332 میلیون و 534 هزار 
دالر ب��ود.  به گزارش ایرنا، بازار 
خودروهای وارداتی در سال 96 

ش��اهد افت و خیزهای فراوانی 
ابتدای س��ال  بود، به طوری که 
واردات خ��ودرو افزای��ش یافت 
و این امر س��بب ش��د تا وزارت 
صنعت تیرماه با هدف »مدیریت 
ثب��ت  س��ایت  ارزی«  مناب��ع 
س��فارش خودروهای خارجی را 
ببندد و اصالح آیین نامه واردات 
خودرو را به دولت ارس��ال کند؛ 
س��رانجام این آیین نامه تصویب 
ش��د و از دی ماه س��امانه ثبت 
س��فارش ب��ار دیگ��ر ب��ه روی 

واردکنندگان خودرو باز شد. 
ب��ا توج��ه به بس��ته ش��دن 
ثبت سفارش  شش ماهه سامانه 
و افزای��ش تعرفه ه��ای گمرکی 
در مجموع پارس��ال 70 هزار و 

75 دس��تگاه خودروی س��واری 
ب��ه ارزش یک میلی��ارد و 838 
میلیون و 851 ه��زار دالر وارد 
کشور ش��د؛ یعنی از نظر تعداد 
8.66 درص��د و از نظ��ر ارزش 

8.44 درصد کاهش داشت. 
س��ال جدید نیز شروع خوبی 
برای خودروه��ای وارداتی نبود 
و ش��اهد نوس��انات ن��رخ ارز و 
اعالم یکسان س��ازی نرخ ارز از 
س��وی بانک مرکزی در بیستم 
فروردین م��اه، دس��ت اندرکاران 
واردات��ی،  خودروه��ای  ح��وزه 
آشفته ش��دن بازار را به دالیلی 
همچون »مش��خص نبودن نرخ 
ارز« و »ب��اال ب��ودن تعرفه های 

گمرکی« نسبت دادند. 

واردات 6841 خودرو درحال 
پیگیری است 

گم��رک  گ��زارش  براس��اس 
درباره ثبت س��فارش غیرقانونی 
و ش��ائبه دار خ��ودرو در زم��ان 
ثب��ت  س��امانه  ب��ودن  بس��ته 
گذش��ته،  س��ال  در  س��فارش 
موضوع جدیدی به طور رس��می 
به این س��ازمان اعالم نش��ده و 
طبق اطالع رس��انی ها تنها ثبت 
سفارش 6 هزار و 481 دستگاه 
خودرو از س��وی سازمان توسعه 
تج��ارت غیرقانونی اعالم ش��ده 
اس��ت.  مجوز ثبت سفارش این 
خودروها به صورت الکترونیکی 
در س��امانه ثبت سفارش وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت صادر 

ش��ده اس��ت و بخش عمده ای 
از ای��ن خودروه��ا در گمرکات 
موجود ی��ا اظهار نش��ده اند که 
پیگیری های قانونی این موضوع 
در دس��تور کار مرک��ز مبارزه با 
جرائم سازمان یافته گمرک قرار 
دارد.  گمرک جمهوری اسالمی 
اعالم کرده متول��ی تأیید یا رد 
ثبت سفارش  مجوزهای  اصالت 
نیس��ت و اطالع��ات اظهار تمام 
خودروها به هم��راه مجوز ثبت 
مجوزه��ای  معتب��ر،  س��فارش 
قانونی و مقرراتی س��ازمان های 
ذی رب��ط، روش��ن و ش��فاف در 
س��امانه جامع گمرکی و پنجره 
واحد تج��ارت فرامرزی موجود 

است. 

همزمان با انعقاد قرارداد سرمایه گذاری 
ب��ا  ب��زرگ  خودروس��از  دو  مش��ترک 
ش��رکت های فرانس��وی، انتظاره��ا برای 
ق��وت  پس��ابرجامی  خودروه��ای  ورود 
گرفت؛ خودروهایی که قرار ش��د ابتدا با 
داخلی س��ازی پایین تری نسبت به سایر 
خودروه��ا کار تولید خود را در ایران آغاز 
کنند و در طول زمان نس��بت به ارتقای 
آنها اقدام شود. اما نکته اساسی در عرضه 
ای��ن خودروها، قیمت اس��ت.  به گزارش 
پایگاه خب��ری »عصرخودرو«، از آنجا که 
وابس��تگی این خودروها ب��ه ارز باال بوده 
به طور قطع با نوسانات ارزی اخیر، قیمت 
ای��ن خودروها نیز دس��تخوش تغییراتی 
خواهد ش��د. در این شرایط خودروسازان 
ناگزیر به افزایش قیمت هس��تند؛ امری 
که کارشناس��ان صنعت خودرو نیز بر آن 
تأکید داشته و اعالم می کنند که با هدف 
جلوگیری از ضرر و زیان، خودروس��ازان 
ناگزیر ب��ه افزایش قیمت هایی هس��تند 
ک��ه در ابتدا اعالم ش��ده زی��را با مطرح 
ش��دن زمزمه های تحریم دوب��اره از یک 
س��و و افزایش ن��رخ ارز از س��وی دیگر، 
مواد اولی��ه این خودروها بدون ش��ک با 
قیمت های قبلی فراهم نخواهد شد و این 
امر ضرورت افزای��ش قیمت ها را بیش از 

پیش کرده اس��ت. این ش��رایط در حالی 
است که خودروهای پسابرجامی به دلیل 
قیمت بیش از 45میلیون تومان مشمول 
قیمت گ��ذاری ش��ورای رقابت نیس��ت و 
این امر دس��ت خودروساز را برای تعیین 
قیمت ه��ا باز گذاش��ته و می تواند مانع از 
ضررو زیان احتمالی خودروسازان شود. 
تحمیل هزینه 13درصدی فنی به 

خودروهای پسابرجامی
در همی��ن ح��ال فربد زاوه کارش��ناس 
صنع��ت خ��ودرو تأکید کرد: ت��ا زمانی که 
عرضه سی کی دی خودروهای پسابرجامی 
قطع نشود، قیمت کارخانه ای این خودروها 
چندان افزایش نخواهد یافت اما محاسبات 
اخی��ر نش��ان می ده��د ش��اهد 13درصد 
هزینه های فنی به ای��ن خودروها خواهیم 
ب��ود.  وی با بیان این ک��ه این خودروها ارز 
مبادل��ه ای دریاف��ت می کردن��د و از نظ��ر 
تکنیکالی افزای��ش 13درصدی قیمت این 
خودروها قابل پذیرش است، گفت: در حال 
حاضر تفاوت قیمت کارخانه ای و بازار این 
خودروها حدود 30 تا 40 درصد اس��ت که 
باید این حاش��یه سود، به جیب خودروساز 

برود. 
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادامه 
داد: به طور قطع الزم اس��ت خودروس��از 

سود بیشتری کند تا زیان های خود را تا 
اندازه زیادی جبران کند و از سوی دیگر 
صورت های مالی شفافی داشته و قادر به 

پرداخت مالیات باشد. 
زاوه ب��ا تأکی��د ب��ر این ک��ه در صورت 
قط��ع نش��دن عرض��ه قطع��ات ش��اهد 
13درص��د هزین��ه از نظ��ر تکنیکالی در 
ح��وزه خودروهای پس��ابرجامی خواهیم 
بود، تصریح کرد: در این ش��رایط بهترین 
اقدامی که خودروساز می تواند انجام دهد 
تا حاش��یه سود بازار به نفع او تمام شود، 
شناور کردن قیمت خودروها و فروش آن 

در حاشیه بازار است. 
ناگزیر از افزایش قیمت خودروهای 

پسابرجامی هستیم
کریمی س��نجری،  حس��ن  همچنی��ن 
کارش��ناس صنعت خودرو نیز با اش��اره 
ب��ه افزای��ش قیم��ت ارز گف��ت: از آنجا 
ک��ه قس��مت عم��ده ای از خودروه��ای 
پس��ابرجامی از طری��ق واردات تأمی��ن 
می ش��ود و این قطع��ات نیز وابس��ته به 
نرخ ارز هس��تند بنابراین به طور طبیعی 
نمی ت��وان انتظ��ار قیمت ه��ای قبل��ی را 
داشت و خودروس��ازان ناگزیر به افزایش 

قیمت محصوالت هستند. 
وی ب��ا بی��ان این ک��ه خودروس��ازان به 

دلیل مواجه نش��دن با ضرر و زیان ناگزیر 
از قیمت گذاری خودروهای پس��ابرجامی با 
قیمت ارز جدید هستند، افزود: قیمت مواد 
اولیه با نرخ ارز محاسبه می شود و قطعه ساز 
ناگزیر اس��ت بخشی از مواد اولیه خود را از 
طری��ق واردات تأمین کند، در همین حال 
بخش خام م��واد اولیه داخلی نیز از طریق 
واردات تأمین می شود و قطعه ساز ناگزیر از 
خرید آنها با ارز اس��ت که منجر به افزایش 

قیمت تمام شده می شود. 
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو یادآور 
ش��د: هزینه تولید در ای��ران باالتر از حد 
اس��تاندارد است و داخلی س��ازی نه تنها 
هزینه ها را کاه��ش نمی دهد بلکه منجر 
به افزایش قیمت ها نیز می شود و نگاهی 
به تولید قطعات چینی و هزینه های تمام 
ش��ده آنها حت��ی در قطعات ب��ا کیفیت 
چینی این تفاوت قیمت را نشان می دهد. 
وی تنها حسن داخلی سازی را کاهش 
وابس��تگی و انتقال اشتغال زایی به داخل 
کش��ور اعالم و تصریح کرد: با اتفاق های 
جدید سیاسی و زمزمه تحریم های دوباره 
افزایش هزینه ها و در نهایت قیمت تمام 
شده قابل پیش بینی است، چراکه هزینه 
انتق��ال و جابه جایی پول، نقل و انتقال و 
لجستیک به طور طبیعی افزایش می یابد. 

طی دو ماهه نخست سال  جاری بیش از 
3 هزار دستگاه انواع خودروی سواری وارد 
کش��ور ش��د.  به گزارش پدال نیوز به نقل 
از گمرک ای��ران، طی این مدت 3 هزار و 
 11 دستگاه انواع خودرو سواری به ارزش
78 میلیون و 995 هزار دالر به کشورمان 
وارد ش��ده است که نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته از نظر تع��داد و ارزش به 
ص��دم   24 و   76 و   35 و   73 ترتی��ب 

درصدکاهش داش��ته است.   گفتنی است 
واردات ان��واع خ��ودروی س��واری طی دو 
ماهه نخس��ت سال 96 به میزان 11 هزار 
و 297 دس��تگاه به ارزش 332 میلیون و 
534 هزار دالر بود.   این گزارش می افزاید 
در خص��وص ثبت س��فارش غیرقانونی و 
ش��ائبه دار خودرو موضوع جدیدی رس��ماً 
به گم��رک اع��الم نش��ده و همانطور که 
پیش از این هم اطالع رس��انی ش��د صرفاً 

ثبت س��فارش 6481 دس��تگاه خودرو از 
سوی سازمان توس��عه تجارت غیرقانونی 
اعالم ش��ده است. مجوز ثبت سفارش این 
خودروها به صورت الکترونیکی در سامانه 
ثب��ت س��فارش وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت صادر شده است و بخش عمده ای 
از ای��ن خودروها در گم��رکات موجود یا 
اظهار نش��ده اند که پیگیری ه��ای قانونی 
ای��ن موضوع در دس��تور کار مرکز مبارزه 

با جرائم سازمان یافته گمرک قرار دارد. 
 این گ��زارش می افزای��د متولی تأیید 
یا ع��دم تأیی��د اصالت مجوز ه��ای ثبت 
س��فارش گم��رک نیس��ت و اطالع��ات 
اظه��ار هم��ه خودروها به هم��راه مجوز 
ثبت س��فارش معتب��ر، مجوزهای قانونی 
و مقرراتی سازمان های ذی ربط، روشن و 
شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره 

واحد تجارت فرامرزی موجود است. 

خودروهای پسابرجامی مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیست

آمار واردات خودروی سواری طی دو ماهه نخست سال

واردات خودرو 73 درصد کاهش یافت
اخبار

جزییات طرح ساماندهی بازار خودرو بررسی 
نشده است

مخالفان زمان را برای اجرای طرح 
مناسب نمی دانند

نایب رئی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
گف��ت نماین��دگان مخالف بیش��تر بر ای��ن موضوع 
تأکید داش��تند ک��ه در حال حاضر و بع��د از برجام 
زمان مناس��ب اجرای طرح س��اماندهی بازار خودرو 
وجود ندارد.  رضا علیزاده در گفت وگو با خبرگزاری 
خان��ه مل��ت، در خصوص رون��د تصمیم��ات گرفته 
ش��ده در نشس��ت هفته گذشته کمیس��یون صنایع 
و مع��ادن ب��ا خودروس��ازان و قطعه س��ازان، اظهار 
داش��ت: خودروسازان و قطعه س��ازان در این نشست 
تنها نظرات خود را در زمینه طرح س��اماندهی بازار 
خودرو اعالم کردند.  نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه در این 
نشست کلیات طرح س��اماندهی بازار خودرو مطرح 
ش��د و نماینده طراحان ط��رح توضیحات تکمیلی را 
ارائ��ه کردند، گفت: نمایندگان موافق و مخالف طرح 
نظ��رات خود را ارائه کردن��د و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت نیز در گزارش��ی موضوعات پیرامون خودرو، 
صنع��ت خودرو داخلی، نقاط ضعف، قوت و پس رفت 

این صنعت را تشریح کرد. 
نماین��ده م��ردم ورزق��ان و خاروان��ا در مجل��س 
ش��ورای اس��المی، اضافه کرد: ادامه بررس��ی طرح 
س��اماندهی بازار خودرو به دلیل اینکه باید مخالفان 
و موافقان بیش��تری اظهارنظر می کردند به جلس��ه 
آینده کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی موکول ش��د.  این نماینده مردم در مجلس 
ش��ورای اس��المی در پاسخ به این س��ؤال که آیا در 
این نشس��ت خودروس��ازان و وزیر صنایع با کاهش 
10درص��دی تعرفه واردات خودرو مخالفت کردند یا 
خیر، اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته اصاًل وارد 
جزییات طرح س��اماندهی خودرو نشدیم که تصمیم 
یا مخالفتی در زمینه کاهش یا افزایش تعرفه واردات 
خودرو صورت بگیرد.  نایب رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در پایان با تأکید 
بر اینکه در این طرح پیش بینی شده است که تعرفه 
واردات خ��ودرو به صورت س��االنه 10درصد کاهش 
داشته باشد اما هنوز کلیات طرح به تصویب نرسیده 
است که بتوانیم وارد جزییات آن شویم، خاطرنشان 
ک��رد: نماین��دگان مخالف بیش��تر روی این موضوع 
تأکید داش��تند ک��ه در حال حاضر و بع��د از برجام 
زمان مناس��ب اجرای طرح س��اماندهی بازار خودرو 

وجود ندارد. 

 موانع ترویج دوچرخه سواری
در ایران

 )13 خردادم��اه( روز جهانی »دوچرخه« اس��ت. 
روز دوچرخه به تازگی با ابتکار عمل کشور مسلمان 
ترکمنس��تان طی قطعنامه س��ازمان ملل به منظور 
کاهش آلودگی هوا و حفظ س��المت ش��هروندان به 
تصویب رس��ید. در ایران هم حدود دو سال است که 
حرکت ه��ای مدنی برای ترویج دوچرخه آغاز ش��ده 
اس��ت. در این باره یک فعال حوزه محیط زیس��ت با 
اش��اره به وظایف دولت ها برای ایجاد بس��تر مناسب 
دوچرخه س��واری، مشکالت و موانع پیش روی ترویج 
دوچرخ��ه  را در ای��ران تش��ریح ک��رد.  ب��ه گزارش 
پای��گاه خبری »عص��ر خودرو« ب��ه نقل از ایس��نا، 
محم��د درویش اظه��ار کرد: خبر خ��وش در حوزه 
 تروی��ج دوچرخه س��واری این اس��ت ک��ه در تاریخ

23 فروردین م��اه امس��ال س��ازمان مل��ل متح��د با 
رأی 193 عض��و خود، روزی را به ن��ام »روز جهانی 
دوچرخ��ه« اختصاص داد و س��وم ژوئ��ن مصادف با 
13خ��رداد را برای پاسداش��ت ای��ن موضوع انتخاب 
کرد. کمتر پیش آمده س��ازمان مل��ل قطعنامه ای را 
تصوی��ب کند ک��ه حتی یک رأی مخال��ف یا ممتنع 
نداشته باشد، درحالی که روز جهانی دوچرخه با رأی 
مثبت همه کشورهای عضو از جمله ایران به تصویب 

رسید. 
وی با اشاره به اهداف سازمان ملل برای ایجاد روز 
جهانی دوچرخه تصریح کرد: سازمان ملل بر این باور 
اس��ت که اگر می خواهیم با مشکالتی مثل ترافیک، 
آلودگی هوا، آلودگی صوتی و کم تحرکی ش��هروندان 
مب��ارزه کنیم باید ش��هروندان را تش��ویق کنیم که 
ضمن تغییر س��بک زندگی از وس��ایل پرتحرک تری 
ب��رای حم��ل و نقل اس��تفاده کنند، البته ب��ا ترویج 
دوچرخه س��واری می ت��وان ب��ا یک تیر چند نش��ان 
را ه��دف ق��رار داد. مهار جزیره گرمایی در ش��هرها، 
کاهش مصرف س��وخت های فس��یلی، کاهش انتشار 
گازهای گلخان��ه ای، کاهش آلودگی ه��وا و تضمین 
س��المت ش��هروندان همچنین کنترل پرخاشگری از 
جمله آثار مثبت رواج دوچرخه س��واری اس��ت.  این 
فعال حوزه محیط زیس��ت با بیان اینکه امسال اولین 
سال گرامیداش��ت روز جهانی دوچرخه است، تأکید 
کرد: سازمان ملل در شرایطی به صرافت تصویب روز 
جهانی دوچرخه افتاد که ایرانی ها حداقل از دو سال 
پیش ب��ه اهمیت دوچرخه واقف ش��ده و یک پویش 
مردمی برای تشویق شهروندان و مسئوالن در جهت 
حمایت از دوچرخه سواری راه اندازی کرده اند، بنابراین 
در این موضوع دنباله رو جامعه جهانی نیس��تیم بلکه 
پیشگام هستیم و همین موضوع نشان دهنده حقانیت 

پویش »سه شنبه های بدون خودرو« است. 

اخبار

نمایندگان به دنبال حل نابسامانی 
صنعت خودرو

صنعت خودرو در ایران چیزی بیش��تر از خودروسازی 
اس��ت، البته این اتفاق خوبی نیس��ت اما نتیجه عملکرد 
نادرس��ت مدیران مملک��ت به این صنعت بوده اس��ت؛ 
صنعتی که ده ها هزار نیروی شاغل غیرمتخصص و مازاد 
در آن مش��غول باش��ند دیگر صنعت پیشرو و قدرتمند 
نیست، تنها کیس��ه ای پول است که هر ماه بین عده ای 
تقسیم می ش��ود. حاال نمایندگان می خواهند فکری به 
حال این صنعت رو به احتضار کنند.  به گزارش تجارت 
امروز، اخیراً خبری در رسانه ها درج شد که نشان می داد 
مدیران صنایع خودروسازی با احتکار خودروهای تولیدی 
قصد فروش با قیمت باالتر آن را دارند. این در کنار سایر 
فسادهایی که گفته می شود در مدیریت های میانی این 
صنعت وجود دارد ش��اید موتور محرک نمایندگان بوده 
است.  نمایندگان خانه ملت با هدف بررسی مسائلی نظیر 
احتکار خودرو توس��ط خودروس��ازان داخلی برای تأثیر 
بر قیمت ها یا تغییر تعرفه خودروهای وارداتی، جلس��ات 
متعددی در مجلس برگزار کرده اند. وکالی ملت به دنبال 
تأمین منافع مصرف کننده هستند اما طرحی که با عنوان 
س��اماندهی بازار خودرو از سوی آنها ارائه شده است، به 
اعتقاد کارشناسان، بیشتر منافع دالالن و واردکنندگان 

را تأمین می کند. 
امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت 
طرح کاهش تعرفه خودروهای وارداتی برای رقابت پذیرکردن 
محصول داخل��ی را طرحی دارای س��ابقه شکس��ت معرفی 
می کند.  او می گوید: در س��ال 88 هم بر اساس برنامه دولت 
ق��رار بود تعرف��ه واردات خودرو از 90درص��د کاهش یابد اما 
ب��ه دلیل عدم تطابق این تصمیم با حقایق اقتصادی کش��ور، 
تولیدکنندگان دست به دامن مسئوالن شدند تا این تصمیم 
متوقف ش��ود. به گفته کاکایی، توقف یک سیاست در وسط 
کار، بدترین شیوه مدیریت است و تصمیم اخیر مجلس برای 
رس��اندن تعرفه واردات خودرو به س��قف 20 درصد، به دلیل 
عدم تطابق بر واقعیت های اقتصادی کش��ور، قطعاً نیمه کاره 
رها خواهد ش��د.  او امس��ال را س��الی پرتن��ش برای صنعت 
خ��ودرو معرفی می کند، زیرا این صنعت از ابتدای امس��ال با 
تنش های ارزی مواجه بوده اس��ت و تحریم های اخیر ترامپ، 
منجر می ش��ود که روند انتقال تکنولوژی و س��رمایه به ایران 
متوقف شود و با تنش سرمایه گذاری در صنعت خودرو مواجه 
شویم. کاکایی می گوید: در حال حاضر به دلیل تغییرات نرخ ارز، 
افزایش هزینه حمل ونقل و تغییر هزینه کارگری و... بین 20 
تا 25درصد هزینه به خودروس��ازان تحمیل می شود. از سوی 
دیگر هنوز با 10درصد افزایش قیمت خودرو موافقت نش��ده 
است؛ بنابراین امسال که صنعت خودرو شکننده ترین وضعیت 
خود را دارد، زمان مناس��بی برای فکر کردن به رقابتی کردن 
این صنعت نیس��ت.  او یادآور می شود: اگر قصد داریم صنعت 
خودرو را رقابتی کنیم، باید ابتدا مس��ائل مربوط به نرخ تورم، 
نرخ پول و... را حل کنیم تا خودروس��از سرمایه گذاری کند و 
بعد این صنعت رقابتی شود. اگر این کار انجام نشود، صنعت 
خودروس��ازی را از دست می دهیم. این اس��تاد دانشگاه علم 
و صنع��ت به تصمیم درس��ت دولت در س��ال 91 و در زمان 
اوج تحریم ها اش��اره می کند و می گوید: در آن س��ال تصمیم 
گرفته ش��د تعرفه واردات با هدف رقابتی  شدن خودروسازی 
به 45درصد کاهش یابد. این مسئله، مشکالت صنعت خودرو 
را حل کرد اما س��بب شد با وجود کنترل های زیاد در زمینه 
هزینه ک��رد ارز، 1.7 میلیارد دالر خودروی خارجی لوکس به 
کش��ور وارد ش��ود.  به همین دلیل به درستی تشخیص داده 
ش��د که این روند باید کنترل شود. به اعتقاد او، تغییر تعرفه 
در ش��رایط کنونی باعث ایجاد تالطم در تفکرات اقتصادی و 
صنعتی کشور می شود. مدیران گیج می شوند و به جای تمرکز 
بر بحران فعلی، باید به بالیی که قرار است سر صنعت خودرو 
بیاید، فکر  کنند. این اس��تاد دانش��گاه به نمایندگان مجلس 
توصیه می کند به جای تمرکز بر رقابتی  شدن خودرو، برنامه ای 

برای مقابله با بحران ناشی از تحریم های آمریکا ارائه کنند. 

 پژو چطور می تواند تحریم را
دور بزند؟ 

دبیر انجمن قطعه س��ازان ب��ا بیان اینکه اگ��ر پژو مجاب 
ش��ود که تولید و تأمین قطعات را ب��ه ایرانی ها واگذار کند، 
این بار هم می تواند تحریم ها را دور بزند، گفت فرانس��وی ها 
می خواهن��د با ایران کار کنند. به گ��زارش مهر، مازیار بیگلو 
با اش��اره به خروج آمریکا از برجام و سرنوش��ت قراردادهای 
خودرویی ایران با فرانس��وی ها گفت: خودروسازان فرانسوی 
طی اعالمیه ای به خودروس��ازان و قطعه سازان اعالم کرده اند 
که تغییری در سیاس��ت های خود در ایران نخواهند داش��ت 
و کماکان قرار اس��ت با خودروس��ازان ایران��ی کار کنند ولی 
ب��ه هر حال ای��ن را هم خوب می دانند ک��ه اگر بخواهند در 
ایران بمانند، با مشکالت تحریم و محدودیت های بانک های 
بین المللی که وصل به آمریکا هس��تند، مواجه خواهند بود.  
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: 
در این شرایط، بهتر اس��ت کارگروه هایی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی برای مقابله با تحریم ها شکل 
داده اند، راهکارهای مناس��ب را پیدا ک��رده و پیش روی آنها 
قرار دهن��د؛ ضمن اینکه باید نقش آفرینی قطعه س��ازان نیز 
بیش از شرایط کنونی در نظر گرفته شود.  وی تصریح کرد: 
خودروسازان خارجی با مذاکراتی که با آمریکا انجام می دهند 
ممکن است بتوانند بخشی از تحریم ها را به صورت کم رنگ 
اعمال کنند؛ اما به هر حال اگر پژو مجاب ش��ود که سریع تر 
تولید و تأمین قطعات را به قطعه س��ازان ایرانی واگذار کند، 
ای��ن بار هم می تواند تحریم ها را دور بزند. به هر حال صنعت 
خودروی ایران متوقف نخواهد ماند، همانطور که بحران سال 
91 ه��م در صنعت خودرو به لح��اظ تحریم، منجر به توقف 

صنعت خودروی ایران نشد. 

یکشنبه
13 خرداد 1397

شماره 1081
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عبدالمحمد زاهدی در نشس��ت ش��ورای فرهنگی و اجتماعی بانوان 
قزوی��ن گفت بانوان کارآفرین توانمند زیادی در اس��تان هس��تند که 
می توانند کارآفرینان خوبی باشند، ولی این نیرو ها باید شناسایی و در 

مرحله بعدی در رشته های مختلف آموزش 
داده ش��وند.  به گزارش صدا و س��یما،  وی 
اف��زود: ایج��اد و راه اندازی ش��بکه ارتباطی 
با هدف تب��ادل نظر بین بان��وان کارآفرین 
یک امر ضروری اس��ت که بای��د پیگیری و 
اجرایی ش��ود.  زاهدی، خط��اب به کمیته 
حقوقی ش��ورای فرهنگی و اجتماعی بانوان 
اس��تان گفت: این کمیته باید ارتباط خوبی 
با مدیریت دادگستری استان داشته باشد و 
به موضوعات��ی مانند کمک به زنان زندانی، 
آم��وزش حقوقی و مهارت ه��ای زندگی به 
جامعه بانوان بپردازد.  استاندار قزوین گفت: 
البته مهارت آم��وزی در حوزه خانواده صرفا 

اختصاص به بانوان ندارد بلکه جامعه مردان نیز باید در این حوزه ورود 
یابن��د تا ش��اهد نتایج مثبت این آموزش ها در نه��اد خانواده و زندگی 

فردی و اجتماعی افراد باشیم. 

وی افزود: وجود مش��کالت و موانع فرهنگی در استان صرفا به نگاه 
و دیدگاه جامعه مردان برنمی گردد بلکه در حوزه بانوان نیز می بایست 
اعتم��اد به نفس و باور به توانمندی های خود در فعالیت های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی نیز تقویت 
ش��ود.  زاهدی با اش��اره به ارتقای جایگاه 
بانوان گف��ت: بهره مندی از توانمندی های 
و  مدیریت��ی  عرصه ه��ای  در  بان��وان 
تصمیم گیری در استان استمرار دارد، ولی 
ای��ن حرکت با در نظر گرفتن مالحظات و 
موانع فرهنگی نباید با سرعت انجام شود. 
زرآب��ادی نماینده م��ردم قزوین، البرز و 
آبیک در مجلس ش��ورای اسالمی هم در 
این نشس��ت خواستار همبس��تگی بیشتر 
بان��وان ش��د.  وی همچنین به مش��کالت 
معیش��تی رس��انه ها اش��اره و خواس��تار 

رسیدگی بیشتر در این زمینه شد. 
زرآبادی گفت: ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در اس��تان روند خوبی 
داشته است و اگر شایسته ساالری به دور از جنسیت گرایی باشد بانوان 

می توانند ۵۰درصد پست ها را در اختیار داشته باشند. 

 دومین نشس��ت ش��ورای راهب��ری برنامه ملی آینده ن��گاری علم و 
فناوری در حوزه خودرو با موضوع آینده صنعت خودرو، مس��یر پیش 
رو، فرصت ه��ا و چالش ه��ا در معاونت علمی برگزار ش��د.  به گزارش 

مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، در 
این نشس��ت ذی نفعان فع��ال در نهادهای 
سیاستگذار، فعاالن صنعت خودرو، مدعوین 
دانشگاهی و همچنین سایر بازیگران اصلی 
ای��ن صنعت حض��ور داش��تند.  در ابتدای 
این نشس��ت محمد نقی زاده، دبی��ر برنامه 
مل��ی آینده نگاری علم و فن��اوری در حوزه 
خ��ودرو، ه��دف از آینده نگاری خ��ودرو را 
برنام��ه مدیریت تغییر عن��وان کرد و گفت: 
9 ماه است که در حوزه آینده نگاری خودرو 
فعالی��ت می کنیم و چند نم��اد اصلی برای 
پیش��برد اهداف آن تعیین شده است.  وی 

افزود: »ایجاد تغییر و آمادگی برای این تغییرات«، »ایجاد چش��م انداز 
مش��ترک برای تمام بازیگ��ران این عرصه«، »حمای��ت و تأثیرگذاری 
ب��ر ذی نفعان ای��ن صنعت« و »مدیریت  گذار و پش��تیبانی« نمادهای 

تعیین ش��ده برای تحقق این برنامه اس��ت.  به گفته نقی زاده، در طول 
این برنامه، پنج نشس��ت تخصص��ی در چهار محور اصلی »خودروهای 
برق��ی«،  »خودروه��ای خودران«، »مدل های جدید کس��ب و کار« و 
»تنظیم مق��ررات و قاعده گذاری« برگزار 
و 11گزارش تخصصی نی��ز در این زمینه 
آماده شده است.  وی همچنین بیان کرد: 
برای پیش��برد اهداف برنامه در یک سال 
آینده نیز دو فروم بین المللی و دو نشست 
تخصص��ی مدنظر ق��رار گرفته اس��ت که 
فروم اول با همکاری مش��ارکت کنندگانی 
از کش��ور فرانس��ه در اواخ��ر خردادم��اه 
س��ال ج��اری و ف��روم دوم ب��ا همکاری 
مشارکت کنندگانی از کشور اتریش برگزار 
خواهد ش��د.  دبی��ر اجرای��ی برنامه ملی 
آینده نگاری علم و فناوری در حوزه خودرو 
ادامه داد: برای ترغیب همکاری 36بازیگر 
اصلی این عرصه اقدام به »ایجاد یک چش��م انداز مش��ترک از آینده«، 
»تش��کیل کارگروه مش��ترک«، »تعریف پروژه های مشترک«، »تولید 

نقشه راه های تخصصی« و »تدوین برنامه دلفی« کرده ایم. 

 نخستین رویداد استارتاپ ویکند سالمت الکترونیکی به منظور ارائه 
خدمات س��المت در بس��تر فضای مجازی و فناوری های نوین برگزار 
می شود.  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی 

و فن��اوری ریاس��ت جمهوری؛ ب��ا حمایت 
کارگروه س��المت الکترونیک س��تاد توسعه 
فن��اوری اطالع��ات و ارتباط��ات و فض��ای 
مجازی معاونت علمی؛ رویداد ملی استارتاپ 
به عن��وان  الکترونیک��ی،  ویکن��د س��المت 
یک روی��داد مهم نوآوران��ه و کارآفرینانه با 
محوریت فناوری اطالعات در حوزه سالمت 
نخستین رویداد اس��تارتاپ ویکند سالمت 
الکترونیکی به منظور ارائه خدمات س��المت 
در بستر فضای مجازی و فناوری های نوین 
برگ��زار می ش��ود.  رویداد ملی اس��تارتاپ 
ویکند س��المت الکترونیک ایده های مرتبط 
مجموعه فعال در حوزه س��المت و سالمت 

الکترونی��ک طی فراخوانی ورود پیدا می کنن��د، لذا در پی این رویداد 
آموزش ه��ای الزم برای تبدی��ل ایده به یک اس��تارتاپ کارآمد ضمن 
کارگاه های آموزش��ی و ارائه مشاوره های تخصصی به شرکت کنندگان 

ارائه می ش��ود؛ همچنین امکان تیم س��ازی ب��رای عالقه مندان در این 
روی��داد امکان پذیر خواهد بود. پ��س از تکمیل طرح ها با کمک مربیان 
باتجرب��ه، ایده ها مورد ارزیاب��ی داوران قرار می گیرد و س��ه ایده برتر 
انتخاب می شود تا برای تجاری سازی مورد 

حمایت قرار گیرد. 
سیدس��جاد مروج��ی، رئی��س کارگروه 
سالمت الکترونیک س��تاد توسعه فناوری 
اطالع��ات، ارتباط��ات و فض��ای مج��ازی 
معاونت علمی گفت در رویدادهای ش��بیه 
استارتاپ ویکندها سعی می کنند عالوه بر 
انتخاب ایده های مناسب راهنمایی و  قدرت 
حل مش��کل میان فعاالن ش��رکت کننده 
را ارتق��ا دهند تا درنهای��ت بتوانند به یک 

کسب وکار موفق دست یابند. 
مروج��ی در ادام��ه اضاف��ه ک��رد: روند 
اجرایی این رویداد بدین صورت اس��ت که 
عالوه بر صاحبان ایده، افرادی که عالقه مند به ایده پردازی هستند نیز 

از سراسر کشور قادر به شرکت در این رویداد هستند. 
 رئیس کارگروه س��المت الکترونیک ستاد توسعه فناوری اطالعات، 

استارتاپ ها در کشورمان به موج تبدیل شده اند و همین موضوع فرصتی 
را برای موسس��ات به وجود آورده اس��ت که روی این موج س��وار شوند و 

درآمد کسب کنند.
ب��ه گ��زارش اتاق ته��ران داغ ش��دن تب 
راه اندازی شرکت های اس��تارتاپی در ایران 
ای��ن موض��وع را ای��ن روزها به ی��ک موج 
گس��ترده تبدیل ک��رده و همی��ن موضوع 
باعث ش��ده است که کس��ب و کارهایی در 
حاشیه استارتاپ ها و راه اندازی شرکت های 
مهم تری��ن  ک��ه  بگیرن��د  پ��ا  اس��تارتاپی 
اس��تارتاپ ها،  تجرب��ی  کارگاه ه��ای  آن 
دوره ه��ای آم��وزش راه اندازی اس��تارتاپ، 
کالس های آموزش��ی از ایده تا اس��تارتاپ 
و جلس��ات س��خنرانی با حضور بنیانگذاران 
دوره ه��ای  اس��ت.  موف��ق  اس��تارتاپ های 
آموزش��ی که برای حضور در آنها بس��ته به 

تعداد جلسات از 2۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان برای یک تا دو جلسه و چند 
میلیون تومان برای یک دوره سه ماهه یا شش ماهه باید پول پرداخت 
کنید و البته تنوع بسیار زیادی هم دارند و هر کدام تالش می کنند تا 

شما را سمت خودشان بکشانند. 
مثال یکی از این موسسه ها که پیش از این بیشتر در حوزه کنکور ارشد 
و دکت��را فعالیت می کرد با برگ��زاری دوره ای در این حوزه در توضیحات 
دوره روی س��ایتش نوش��ته: »مدرسه عالی 
کس��ب و کار. . . به پش��توانه تجربه خود و 
بهره مندی از اس��اتید مج��رب و همچنین 
دسترسی به مراجع دانش و مورد کاوی های 
به روز استارتاپی؛ اقدام به طراحی راه اندازی 
دوره Mini MBA ب��ا گرایش اس��تارتاپ 
کرده اس��ت. مخاطب��ان دوره: انس��ان های 
پیشرو و خالق، کارآفرینان، صاحبان ایده و 
یا س��رمایه.« همچنین این مرکز دوره ای را 
با عنوان »یک فنجان چای با طعم تجربه« 
برگزار می کند که درباره آن روی سایت شان 
نوشته شده: »مراسم دورهمی با عنوان یک 
فنجان چای با طعم تجربه در مدرسه عالی 
کسب و کار. . . هر یکشنبه از ساعت 17 الی 19 برگزار می شود. هدف از 
این مراس��م انتقال تجربه کارآفرینان موفق و بزرگان کسب و کار ایران و 

بهره مندی از علوم و شیوه های این بزرگان است.«

هم افزایی بازیگران و ذی نفعان اصلی صنعت خودرو افزایش می یابدشناسایی و استعدادیابی زنان کارآفرین یک ضرورت است  »استارتاپ« منبع درآمد شدنخستین رویداد استارتاپ ویکند سالمت الکترونیکی برگزار می شود

هم��واره مدی��ران به عل��ت نقش حیات��ی ای که برای بقا و رش��د 
ش��رکت ها دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. این امر حتی 
در رابطه با میزان مقاالت و س��خنرانی ها نیز کاماًل مش��هود اس��ت و 
حجم بیش��تری را به خود اختصاص می دهد. با این حال واقعیت این 
است که هیچ گونه راهکار همگانی برای این امر وجود نداشته و نباید 
به کپی برداری از اقدامات فرد دیگری مش��غول ش��وید. واقعیت این 
است که تعریف واحدی از این امر وجود نداشته و بهترین اقدام برای 
بهبود وضعیت مدیریتی خود این اس��ت ک��ه نگاهی به اقدامات افراد 
موفق و پیشرو در این زمینه داشته باشید. در همین راستا و در ادامه 
به معرفی پنج شرکت که با تصمیمات درست مدیریتی توانسته اند به 

موفقیت باالیی دست پیدا کنند، خواهیم پرداخت. 
1-وگمن

این ش��رکت درواقع یک مرکز خرید زنجیره ای است که در شمال 
شرق آتالنتیک واقع شده است. علت اصلی حضور این برند در جایگاه 
نخست فهرس��ت ما به علت س��بک خاص خدمت رسانی به مشتری 
می باش��د. همانگونه که س��خنگوی این ش��رکت در مراسم تجلیل از 
برند وگمن بیان کرده اس��ت: خدمت رسانی به مشتری بدون آموزش 
درس��ت به کارکن��ان امکان پذی��ر نخواهد بود. به همی��ن خاطر این 
ش��رکت در سیاستی درست به رغم نیاز به تعداد زیادی از کارمندان، 
اقدام به انتخاب بهترین ها کرده و عقیده دارد این افراد قادر خواهند 
بود نتایج به مراتب بهتری را در مقایس��ه با تعداد افراد بسیار زیاد، به 
ارمغان آورند. با این حال تنها استخدام بهترین ها از میان گزینه های 
موجود کافی نبوده و این شرکت از همان ابتدای روز های کاری اقدام 

به آموزش و تقویت تمامی پرسنل خود می کند. 
نکت��ه مدیریتی: هم��واره تعداد کارمندان بیش��تر به معنای قدرت 
باالتر و توانایی گس��ترش محدوده عملک��ردی و انجام کارها با دقت 
باالت��ر نبوده و در این رابط��ه آموزش و انتخاب افراد مناس��ب برای 
ش��رکت، از اهمیت به مراتب باالتری برخوردار اس��ت. در آخر توجه 
داشته باشید که این امر از نظر اقتصادی نیز کاماًل به صرفه تر خواهد 

بود. 
2-ویمیو

این ش��رکت درواقع یک سایت به اش��تراک گذاری ویدئو آمریکایی 
اس��ت که از س��ال 2۰۰4 فعالیت خود را آغاز کرده و در چندس��ال 
اخیر توانس��ته اس��ت موفقیت بسیاری را به دس��ت آورد. مدیرعامل 
فعلی ویمیو خانم انجیل سود، در اقدامی هوشمندانه اقدام به امضای 
ق��رارداد همکاری با دو برند دیزنی و اوبر کرد که این امر باعث ش��د 
ش��رکت بتواند 1۰۰ میلیون دالر س��ود بیش��تر در مقایس��ه با سال 

گذشته به دست آورد. 
نکته مدیریتی: توجه داشته باشید که در بازار به شدت رقابتی حال 
حاضر شما در کسب وکار خود نمی توانید تنها باشید. به همین خاطر 
ضروری است شرکت های همس��و با اهداف خود را شناسایی کرده و 

همکاری های مناسبی را با آنها شکل دهید. 
3-چیپوتله

رس��توران مکزیکی چیپوتله در چندس��ال اخیر با افزایش توجه به 

غذاهای س��الم، با کاهش چشمگیر مشتری مواجه شد. درواقع دیگر 
فس��ت فودها در کانون توجه قرار نداش��ته و همین امر شرکت را در 
سراشیبی سقوط قرار داد. با این حال مدیر آن در اقدامی نجات بخش 
اقدام به تغییر منو غذایی خود کرد که باعث تنوع بخش��ی بیشتر به 
فهرس��ت غذاها ش��د. اگرچه این اقدام امری طبیع��ی و عادی تلقی 
می شود، با این حال دلیل اهمیت این اقدام به این خاطر است که آنها 
اق��دام به معرفی غذاهای تکراری نکرده و با ادغام مواد غذایی س��الم 
با منوهای خاص خود، منویی منحصر به فرد را در اختیار مش��تریان 
خود قرار دادند. نتیجه این اقدام نیز افزایش به مراتب بیش��تر از قبل 

مشتریان بوده است. 
نکته مدیریتی: حتی در بدترین ش��رایط وجه تمایز خود با سایرین 
را ناب��ود نک��رده و همواره با توجه به آن اقدام��ات جدیدی را صورت 

دهید. 
4-اپل

اگرچه اخیراً فیس بوک متهم به فروش اطالعات ش��خصی کاربران 
خود شده است، با این حال از اپل همواره به عنوان شرکتی نام برده 
می ش��ود که در این زمینه با امنیت بسیار باالیی کار می کند. این امر 
کاماًل طبیعی است که هیچ فردی عالقه ندارد تا اطالعات شخصی اش 
در اختیار دیگران قرار گیرد. به همین خاطر اس��ت که فیس بوک در 
حال حاضر با بحران بی اعتمادی روبه رو اس��ت. با انتشار این خبر اپل 
در سیاستی درست اقدام به معرفی روش های جدیدتر حفاظتی خود 
کرد. درواقع این امر به معنای استفاده بهینه از فرصت به دست آمده 
اس��ت که اپل توانس��ت از آن به بهترین شکل استفاده کرده و به رغم 
کسب اعتماد بیشتر مش��تریان خود، به نوعی توانایی های خود را در 
معرض نمایش قرار دهد. این امر خود نوعی تبلیغ برای برند محسوب 
ش��ده و باعث ش��د تا میزان فروش محصوالت آن در چند ماه اخیر 
رشد مناسبی را داشته باشد که تحلیلگران علت اصلی آن را سیاست 

مذکور می دانند. 
نکت��ه مدیریتی: هم��واره اتفاقات را رصد ک��رده و از موقعیت های 

موجود برای خود فرصت سازی کنید. 
5-اسکوئر

اس��کوئر نام شرکتی فعال در حوزه خدمات مالی، جمع آوری کننده 
اطالعات خدمات بازرگانی و پرداخت موبایلی واقع در سان فرانسیسکو 
آمریکا اس��ت. درواقع این ش��رکت با توجه به شرایط سخت پرداخت 
اینترنتی در گذش��ته اقدام به ارائه سرویس��ی ک��رد که از طریق آن، 
این امر با س��هولت بیشتر امکان پذیر اس��ت. همانگونه که مدیرعامل 
آن آقای جک دروس��ی معتقد اس��ت که تکنولوژی های عمومی باید 
به قدری س��اده باشد که همگان بتوانند از آن استفاده کنند. در حال 
حاضر این ش��رکت چندین محصول را معرفی کرده است که هر یک 
 Square Wallet امکان خرید را بسیار ساده تر می کند. برای مثال
این امکان را فراهم می آورد که مشتریان تنها با بیان نام خود و بدون 
انج��ام هی��چ کاری بتوانند از مغازه خارج ش��وند. باقی مراحل خرید 
توس��ط این دس��تگاه صورت می گیرد که با توجه به اهمیت زمان در 

عصر حاضر اقدامی سودمند محسوب می شود. 
نکته مدیریتی: با درک درس��ت از نیاز مشتریان و تالش برای رفع 

آن، شما قادر به کسب موفقیت در هر حوزه ای خواهید بود. 
entrepreneur :منبع

هیچ شخصی نمی تواند احساساتش را به طور کامل کنترل کند اما با انجام 
تمرین های ساده می تواند واکنش بهتر و سنجیده تری در شرایط حساس 
نشان دهد.  در دنیای امروزی همه انسان ها درگیر کنترل احساسات خود 
هس��تند. این درگیری ها به دو دس��ته درونی و خارجی تقسیم می شود. 
به عن��وان مثال تالش برای برقراری تعادل میان احساس��ات منفی نوعی 
درگیری درونی حساب می شود. گاهی درگیری ها خارجی هستند مانند 
شرایط فردی که با هجوم پیغام های تبلیغاتی روبه رو شده و باید از میان 
آنه��ا بهترین برند را انتخاب کن��د. بنابراین هوش هیجانی یعنی توانایی 
تش��خیص، درک و مدیریت احساس��ات درونی خود و احساسات دیگران 
بیش از هر زمانی اهمیت پیدا کرده اس��ت. البته بس��یار از افراد مدیریتی 
روی احساسات شان ندارند زیرا اغلب آنها به طور غریزی رخ می دهند و فرد 
کنترلی روی آنها ندارد، اما می تواند با تمرکز روی افکار، نحوه واکنش نشان 
دادن به احساس��ات را مدیریت کند.  هر انسانی با کمی تمرین می تواند 
افکار و درنتیجه واکنش خود را هنگام دیدن فیلم، شنیدن موسیقی و سایر 
کارها مدیریت کند. تمرین هایی که در ادامه این مقاله بررسی می کنیم نیز 
به مدیریت واکنش های احساس��ی و گرفتن تصمیم های عاقالنه تر کمک 
می کنند؛ تصمیم هایی که بعد از مدتی از گرفتن آنها پشیمان نخواهید شد. 

1- مکث
مکث یکی از مهم ترین ابزارهای نش��ان دادن احساس��ات در بدن انسان 
اس��ت. قبل از صحبت کردن یا واکنش نش��ان دادن در مورد هر موضوعی 
کمی مکث کرده و فکر کنید. گاهی انسان ها تحت تأثیر احساسات لحظه ای 
خود کارهایی انجام می دهند که بعداً پشیمان می شوند و مکث کردن از بروز 
چنین اش��تباهاتی جلوگیری می کند. اما مکث کردن تنها مختص شرایط 
ناراحت کننده نیس��ت. گاهی انسان ها برای استفاده از فرصت ها هیجان زده 
می ش��وند؛ فرصت هایی که در یک لحظه خوب به نظر می رس��ند اما بعداً 
متوجه می شوند این شرایط چندان هم خاص نبوده  است.  تا به حال برایتان 
پیش آمده تحت تأثیر حال روحی خوب یا بد خود خرید کنید؟ در آینده و 
در شرایط مشابه قبل از هر تصمیم کمی مکث کنید و ببینید آیا واقعاً به آن 

کاال احتیاج دارید یا بعداً از خرید پشیمان خواهید شد. 
تمرین: هر زمان احساس کردید در شرایط احساسی قرار گرفته اید مکث 
کنید. زمانی که ناراحت هس��تید خیلی آرام از یک تا 1۰ بش��مارید. اگر 
می توانید پیاده روی کوتاهی داشته باشید. بهترین کار این است که بعد از 

رسیدن به آرامش در مورد نحوه واکنش خود تصمیم گیری کنید. 
2- تن صدا

زمانی که با شخصی صحبت می کنید، طرف مقابل نیز همانند شما و با 
همان تن صدایی که دارید ارتباط برقرار می کند. اگر با آرامش و تن صدای 
پایین صحبت کنید آنها نیز به همین ش��کل پاس��خ می دهند. اگر فریاد 
بکش��ید یا خشمگین ش��وید، آنها نیز مانند شما واکنش نشان می دهند. 
درنتیجه تن صدایی که استفاده می کنید مهم است. اگر نمی خواهید تنش 

ایجاد کنید، با آرامش و حساب شده صحبت کنید. 
تمرین: اگر بحث ش��دت پیدا کرد، با پایین آوردن تن صدا و اس��تفاده 
از کلمات مناس��ب فضا را به حالت قب��ل بازگردانید. بعد از مدتی متوجه 

می شوید طرف مقابل نیز بسیار آرام تر شده است. 
3- سکوت

گاهی انس��ان در شرایط احساس��ی قرار می گیرد که امکان ترک محل 
وجود ندارد. در چنین شرایطی بهترین گزینه سکوت کردن است. معموالً 
در این شرایط بیان کردن نظرات چندان اهمیتی ندارد و کمکی به بهبود 
اوضاع نمی کند، درنتیجه بهترین کار س��کوت اس��ت. با س��کوت کردن 

ش��رایط را بدتر نکنید و اجازه دهید طرف مقابل به راحتی و به طور کامل 
احساساتش را بیان کند. 

تمرین: نفس عمیق بکش��ید و به خودتان یادآوری کنید شرایط فعلی 
شما و طرف مقابل تان موقت است. به یاد داشته باشید معموالً هر شخصی 
در این شرایط با لحن تند و اغراق آمیز صحبت می کند و بهترین کار این 
اس��ت که با مهربانی پاس��خ دهید. در اغلب موارد شخص بعد از صحبت 
کردن تخلیه می شود و حتی شاید از حرف های خود ابراز پشیمانی کند. 

4- ضبط
ضب��ط کردن به معنای گ��وش دادن و تمرکز کردن روی صحبت های 
طرف مقابل به قصد درک کردن چش��م اندازهای او است. به عبارت دیگر 
به صحبت های طرف مقابل با هدف پاسخ دادن گوش ندهید، بلکه سعی 

کنید او را بفهمید. 
تمرین: زمانی که به صحبت های ش��خصی گوش می دهید او را قضاوت 
نکنید، پیشنهاد ندهید یا حتی به فکر پیدا کردن مشکالت و راه حل های 
آن نباشید. در عوض روی جمع آوری اطالعات تمرکز کنید. هدف به دست 
آوردن بینش اس��ت. اینکه ببینید طرف مقابل چه دیدی نسبت به شما 
دارد، خودش را چگونه تحلیل می کند و شرایط را چطور ارزیابی می کند. 
گ��وش دادن، ش��کاف های خالی میان دانش و ادراک و س��وءتفاهم هایی 

احتمالی را از بین می برد. 
5- بازگشت

بحث های احساسی معموالً در مسائل عمیق ریشه دارند. این مشکالت 
اگر به حال خود رها شوند به رشد و تکثیر ادامه می دهند. درنتیجه مکث 
و سکوت نباید با نیت فراموش کردن کلی موضوع انجام شوند. در عوض 
در زمان مناسب و بعد از آرام شدن شرایط به مشکل بازگردید و برای حل 

آن تصمیم بگیرید. 
تمرین: پیش از بازگش��ت به یک موضوع احساس��ی، به این فکر کنید 
که چه موقع و کجا باید برای برقراری آرامش صحبت کنید. بس��یار مهم 
است که یک بحث قدیمی را چگونه بازیابی می کنید. برای مثال معذرت 
خواهی کردن، نشان دادن حس قدردانی یا مطرح کردن نظرات مشترک 
کمک می کند طرف مقابل نرم شود و دید بهتری نسبت به صحبت های 

شما داشته باشد. 
۶- جلو زدن

جلو زدن فیلم و تماش��ای سکانس پایانی فیلم را خراب می کند اما برای 
کنترل احساسات بسیار خوب است. زمانی که در یک موقعیت حساس قرار 
گرفتید پیش از هر کاری به عواقب واکنش خود در کوتاه و بلند مدت فکر 
کنی��د. به عنوان مثال تصور کنید تأمین کننده ای برای فروش اجناس خود 
دائم به شما پیشنهاد می دهد و برای همکاری اعالم آمادگی می کند. اما شما 
چندین سال است که با تأمین کننده دیگری کار می کنید و از شرایط بسیار 
راضی هستید. تا اینکه روزی مشکلی پیش می آید و طرز تفکر شما عوض 
می شود. مطمئناً در این لحظه وسوسه می شوید با تأمین کننده جدید وارد 
معامله شوید و دقیقا همین لحظه است که باید از تکنیک جلو زدن استفاده 
کنید.  احساساتی که در لحظه دارید را فراموش کنید و از خودتان بپرسید 
ای��ن تصمیم در یک ماه آینده، یک یا پنج س��ال آین��ده چه تأثیری روی 
فعالیت های شما می گذارد؟ عواقب چنین تصمیمی برای شرکت چیست؟ 

همکاران و کارمندان چگونه به این موضوع واکنش نشان می دهند؟ 
تمرین: هر زمان احساس��ات بر ش��ما غلبه ک��رد، از تکنیک جلو زدن 
استفاده کنید. انجام این کار به شفافیت ذهنی و گرفتن تصمیم های بهتر 
inc/zoomit :کمک می کند.                                             منبع

دارا خسروش�اهی، برنامه ه�ای زیادی برای افزایش موفقیت این ش�رکت دارد که ش�امل اس�تفاده از خودروی 
خودران ویمو، عرضه سهام در بورس و طرح اوبر ایتس می شود. 

ب�ا وج�ود ناکامی ها و رس�وایی های اخیر، اوب�ر برنامه های بزرگی برای آین�ده دارد. به گفته دارا خسروش�اهی 
مدیرعامل اوبر، این شرکت امید زیادی برای تبدیل شدن به »آمازون حمل ونقل« دارد. خسروشاهی این نظرات را 
در حالی طی مصاحبه با ش�بکه CNBC اعالم کرد که برنامه عرضه عمومی اولیه )IPO(  برای س�هام این شرکت 
در سال 2۰19 را پیگیری می کند. در حال حاضر IPO مهم ترین هدف اوبر به شمار می رود، ولی هنوز برای تسهیل 

دستیابی به آن هیچ مشورتی با بانک ها صورت نگرفته است. 
به گزارش زومیت، عرضه عمومی اولیه س�هام، به عرضه اوراق  بهادار یک ش�رکت به عموم مردم برای اولین بار 
و بدون س�ابقه قبلی قیمت گذاری گفته می شود. به زبان س�اده تر، عرضه اولیه یعنی سهام یک شرکت قرار است 

برای اولین بار در بازار بورس عرضه شود. 
خسروش�اهی از س�ایر راهکارهای تجاری اوبر در بخش حمل ونقل صحبت کرد که در این میان می توان به اوبر 
ایتس )uber Eats( اشاره کرد. اوبر قصد دارد با اجرای چنین طرحی، موفقیت آمازون را در این زمینه تکرار کند. 
در حال حاضر پلتفرم تحویل مواد غذایی حدود 2۰۰درصد رشد داشته است و اوبر سرمایه گذاری ۶ میلیارد دالری 
برای این طرح در نظر دارد. خسروش�اهی در آینده اوبر را به عنوان بس�تری برای حمل ونقل عمومی، دوچرخه و 
موارد بیشتر می داند.  دارا خسروشاهی گفت:  مهم نیست که شما خودرو بخواهید یا خودروی اشتراکی را در نظر 
داش�ته باشید؛ دوچرخه بخواهید یا حتی تمایل به استفاده از اتوبوس و مترو داشته باشید. ما می خواهیم از تمام 
ظرفیت ها و توانایی های سیستم حمل ونقل استفاده کنیم. از زمان حضور من در اوبر، برگ جدیدی در فعالیت های 

این شرکت باز شده است. 
خسروش�اهی به سبک رهبری پیشین این شرکت اش�اره کرد که به جای موفقیت، بر کنترل متمرکز بود. عالوه 
بر جاه طلبی های ذکرش�ده، اوبر همچنان با موانع عمده ای مواجه است. در ماه مارس یک خودروی خودران اوبر با 
عابر پیاده ای در شهر تمپه آریزونا تصادف کرد و بر اثر شدت جراحات ناشی از تصادف جان باخت. اوبر هنوز هم 
با پرونده ادعاهای آزار جنس�ی به مسافران، نقض گسترده حریم خصوصی کاربران و هک شدن اطالعات دست و 
پنج�ه نرم می کند. با وج�ود این چالش های بزرگ، اوبر همچنان به دنبال فتح قله های ترقی و ارائه خدمات جدید 

است. 
همچنی�ن تردیده�ای جدی در مقابل آغاز مج�دد فعالیت خودروهای خ�ودران اوبر وج�ود دارد. اوبر و ویلیام 
پدولو، شهردار پیتسبورگ از طریق توییتر درگیری لفظی زیادی داشته اند و جدال بر سر راه اندازی مجدد برنامه 
آزمایش ناوگان خودروی خودران اوبر در این ش�هر باال گرفته اس�ت. شهردار پیتسبورگ در توییتر گفت که اوبر 
برنامه زمانی خود را به شهرداری اطالع نداده است و به الزامات و قوانین جدید برای رانندگی خودروهای خودران 

در جاده های شهری پاسخ نمی دهد. 
 

بررسی نقش حیاتی مدیران در کسب موفقیت شرکت ها

5 تصمیم فوق العاده مدیریتی روش هایی ساده برای افزایش سریع هوش هیجانی

  اوبر در حال تبدیل شدن به
یادداشـتآمازون صنعت حمل و نقل

 موسس��ه فناوری دهلی هند با هدف کمک به راه اندازی استارتاپ ها و کسب و 
کارهای دانش بنیان، برنامه ای طراحی کرده که در آن به دانش��جویان دکترا اجازه 
می دهد پایان نامه دکترای خود را در قالب تاس��یس یک شرکت استارتاپی انجام 
دهند.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به نقل از س��تاد توس��عه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان، موسس��ه فناوری 
دهلی نو برای دانشجویان دکترای عالقه مند به ایجاد کسب و کار )در صورت داشتن 
طرح تأییدشده(، امکان استقرار و استفاده از سرمایه گذاری خطرپذیر در یک مرکز 
رشد مجزا در موسسه را ارائه می دهد. قطعا این مدل طراحی شده موتور محرکی 
برای اکوسیستم کس��ب و کار دانش بنیان در هند خواهد بود و به محققان اجازه 
می دهد تا با استفاده از سرمایه گذاری خطرپذیر کسب و کار خود را شکل دهند. 

 پایان نامه  دانشجویان دکترای خالق هندی
به کسب و کار  استارتاپی تبدیل می شود 

گس��ترش کسب و کار پست در بستر اینترنت فرصتی مغتنم برای رونق اشتغال 
و تقویت مناس��بات بین المللی اس��ت؛ به همین جهت توسعه سرویس های تجارت 
الکترونیک و پس��ت مالی در پیشبرد خدمات پستی و پاسخگویی به نیاز مشتریان 
از جمله مهم ترین موضوعات مورد تأکید در اجالس اخیر ش��ورای راهبری اتحادیه 
پس��تی جهانی و دومین اجالس مدیران عامل کشورهای عضو این اتحادیه بود که 
ایران به عنوان یکی از اعضای ش��ورا در آن حضور داشت.  اتحادیه پستی جهانی به 
صورت دوره ای براساس چهار معیار کلیدی اعتمادپذیری، حق دسترسی به خدمات، 
رقابت پذیری، پایداری و انعطاف پذیری به ارزیابی توسعه خدمات پستی کشورها به 
صورت کامال مس��تقل می پردازد. براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته در سال 96 
)اواخر 2۰16( ایران توانست با کسب 32,۵1 امتیاز رتبه ۵۰ را در بین 17۰ کشور و 
در سطح منطقه با میانگین 9/38درصد در رتبه دوم بعد از کشور ترکیه قرار گیرد. 

نقش پست در رونق کسب و کارهای اینترنتی

به قلم بوید فارو نویسنده حوزه مدیریت و بازاریابی
مترجم: امیرآل علی
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س��ه قانون مهم ب��ه هنگام برندس��ازی 
چیست؟ این پرس��ش چندی پیش  روی 
سایت پرسش  و پاسخ Quora به نمایش 
درآمد. اگر با س��ایت های پرس��ش  و پاسخ 
آشنا باشید، نام Quora زیاد به گوش تان 
خورده اس��ت. این س��ایت مکانی مناسب 
برای دریافت و به اشتراک گذاری اطالعات، 
تش��ویق مردم ب��ه یادگی��ری از یکدیگر و 

فهمی بهتر از جهان پیرامون است. 
ام��روزه زندگ��ی همه ما ب��ا برندها گره 
خورده اس��ت. بدین معن��ا به هنگام خرید 
همگی به سراغ برندهای گوناگون می رویم. 
از خرید کامپیوتر و گوش��ی همراه گرفته 
ت��ا لب��اس، کفش و حت��ی غ��ذا؛ همگی 
بازتاب دهن��ده نام ه��ای کوچ��ک و بزرگ 
تجاری هس��تند. به عالوه تقریبا هر فردی 
یک یا چند برند موردعالقه دارد. برهمین 
اس��اس هنگام گفت وگوهای دوستانه آنها 
را به یکدیگر پیشنهاد می کنیم. اگرچه در 
برخی از کسب وکارها برخی برندها بازار را 
کامال در دست دارند، اما در طیف وسیعی 
از حوزه ها برنده بی چون و چرا وجود ندارد. 
همین امر به تفاوت سلیقه میان افراد دامن 
می زند. مشکل اساسی در چنین حوزه هایی 
نه تنها مهاجرت دائمی مشتریان از برندی 
ب��ه برند دیگر، بلکه تحمل برخی برندها از 
سوی آنهاست. به عنوان یک برند مهم ترین 
کار ما جذب مشتری اس��ت. در این میان 
مشتریان ناراضی سایر برندها هدف جذابی 
محسوب می شوند. به یاد داشته باشید که 
هر برند امکانی برای تعامل با مخاطب است. 
برهمین اس��اس کارویژه ما فراهم س��ازی 
خدماتی است که مشتری هنگام استفاده 

از سایر برندها دریافت نمی کند. 
در راس��تای ایجاد برن��دی مورد عالقه 
مشتری تمرکز بر روی سه نکته ضروری 
اس��ت. در اینجا ِهیدی َزک، موسس برند 
تولید پوش��اک ThirdLove به بررسی 
هرکدام از این س��ه قانون طالیی خواهد 

پرداخت. 
1- سادگی

س��ادگی یک برن��د را کام��ل و بزرگ 
می کند. در اینجا سادگی به معنای بیان 
یک برند در قالب یک کلمه یا احس��اس 
اس��ت. به عنوان مثال اگ��ر از برندهایی 
 Airbnb نظیر نایک، اپ��ل، لینکدین و
صحبت کنیم، تصاویر کامال مشخصی در 

ذهن مخاطب نقش خواهد بست. روحیه 
ورزش��کاری، ن��وآوری، اتص��ال و خانه از 
جمله این تصاویر است. در واقع برندهای 
بزرگ از چنین کلماتی برای ش��کل دهی 
به تمام وجوه برندشان استفاده می کنند. 
متأس��فانه اغلب برندها ویژگی سادگی 
را به راحتی ب��ا تالش به منظور فراگیری و 
جلب نظر همگان از دست می دهند. به این 
ترتیب پیام آنها بسیار پیچیده می شود. به 
عنوان مثال برخی از ش��رکت ها در توضیح 
برندش��ان از جم��الت متع��دد اس��تفاده 
می کنند. با این حال در پایان مخاطب هنوز 
هم پیام اصلی آنها را دریافت نکرده اس��ت. 
بی تردید چنین وضعیتی یک نشانه کامال 
ناامیدکننده اس��ت. به عنوان یک برند باید 
توانایی بیان ماهیت م��ان در قالب عبارتی 
کوتاه و قابل فهم را داش��ته باشیم. در غیر 
ای��ن صورت تصویری گنگ از خود در نگاه 

مخاطب خواهیم ساخت. 
من در برن��دم از کلمه »مناس��ب« به 
عنوان ش��عار اس��تفاده می کنم. بی تردید 
این کلمه معانی زیادی را تداعی می کند، 
اما همه آنها برای مخاطب های ما اهمیت 
دارد: یافتن لباس مناس��ب، سایز مناسب 
و تولیدکننده مناس��ب. اگرچه این کلمه 
بسیار کوتاه اس��ت، اما احساس موردنظر 
ما را به خوبی در مخاطب ایجاد می کند. 
چنی��ن عبارت ه��ای کوتاه��ی بهترین 
راهکار ب��رای ایجاد ارتباط��ی مطلوب با 
مش��تریان و حک کردن ن��ام برندمان در 

ذهن شان است. 
2- ثبات

اگ��ر قصد برق��راری ارتباطی صحیح و 
ماندگار با مخاطب تان را دارید، احس��اس 
آنها نسبت به شما باید دارای ثبات باشد. 
براین اس��اس باید احساسی مشخص به 
هنگام مش��اهده لوگوی برند، محصول و 
کمپین بازاریابی تان در آنها ایجاد ش��ود. 
اهمیت ثبات در خلق مشتریان همیشگی 
و وفادار از دل تجربه ای احساس��ی است. 
بدین معنا که با انتقال احساس��ی خاص 
در فرآین��د تعام��ل با مش��تری آنها را به 
مراجعه و خرید مج��دد ترغیب خواهید 
ک��رد.  ام��روزه بس��یاری از برنده��ا در 
کش��مکش ب��ا مس��ئله ثبات هس��تند. 
ی��ک برند با بودجه ای متوس��ط س��االنه 
هزینه ه��ای بس��یار زیادی در راس��تای 
ارسال ایمیل به مشتریان، تبلیغات، اداره 
وب سایت رس��می و فرآیندهای بازاریابی 
خرج می کند. با این حال بسیاری از این 

تالش ها بی ثم��ر می ماند. دلیل اصلی آن 
نیز عدم ثبات پیرام��ون اصول اخالقی و 
شعارهای ش��رکت موردنظر است. به این 
ترتیب مخاطب دائم��ا پیام های متفاوتی 
را از س��وی ی��ک برند دریاف��ت می کند. 
متأس��فانه ای��ن امر باعث س��ردرگمی و 
ایج��اد ج��و بی اعتمادی میان مش��تری 
و برن��د خواهد ش��د. خبر خ��وش امکان 
غلبه بر این وضعیت به راحت ترین سویه 
ممکن اس��ت. تنها کافی است روی شعار 
اصلی برندتان تمرکز کنید. به این ترتیب 
همه فعالیت های بعدی باید در راس��تای 

القای هرچه بهتر این پیام باشد. 
به مح��ض اینکه پیام و تصویری پایدار 
ب��رای برندتان خلق کردید، از توس��عه و 
بهبودش هراسی نداش��ته باشید. در این 
راس��تا نایک را ب��ه عنوان الگ��وی خود 
قرار دهی��د. برند نایک در طول دهه های 
گذش��ته تصویر خود را بی��ش از پیش با 
کمپین های فمنیس��تی و حق��وق بانوان 
س��ازگار کرده اس��ت. با این حال چنین 
اقدامی هرگز به هسته اصلی نایک یعنی 
حمای��ت از ورزش��کاران صدم��ه ای وارد 
نکرده اس��ت. این پایداری در حمایت از 
ورزش��کاران امکان رشد و نمو را به نایک 
داده است. فرآیندی که بسیاری از دیگر 
برنده��ای ح��وزه ورزش��ی در اجرای آن 

شکست خورده اند. 
3- راحتی

هیچکس نمی تواند با زور برندی را وارد 
بازار کند. در این راس��تا باید احساسی از 
راحتی در میان باش��د. به عن��وان مثال 
هنگام��ی که اف��راد وارد فروش��گاه های 
اس��تارباکس، تارگ��ت ی��ا نورداس��تورم 
می ش��وند، از حض��ور در آنجا احس��اس 
رضایت و راحتی دارند. همین احس��اس 
آنه��ا را به تکرار مج��دد چنین تجربه ای 

ترغیب می کند. 
ب��ه نظر من نکته مهم در ایجاد راحتی 
برای مشتری کسب اعتبار است. در واقع 
برندهای��ی نظیر اس��تارباس ی��ا نایک به 
دلیل اعتبارش��ان احس��اس راحتی را در 
مش��تری برمی انگیزند. به عنوان مشتری 
ب��ه هن��گام خری��د از نایک می ت��وان از 
کیفیت محصوالت مطمئ��ن بود. همین 
احساس اطمینان برخاسته از اعتبار برند 

راحتی را به ارمغان می آورد. 
نیازمند فعالیت  اعتبار  بی تردید کسب 
جدی در دنیای کسب وکار است. در این 
میان برخی از برندها دس��ت به کارهای 

عجیب وغریب��ی به منظور دس��تیابی به 
اعتب��ار می زنن��د. با این ح��ال نکته مهم 
در اینج��ا ن��ه اقدام به اج��رای طرح های 
اعم��ال هماهنگ��ی در  بلک��ه  عجی��ب، 
بخش ه��ای مختل��ف برندمان اس��ت. به 
عنوان مثال نمی توان بی توجه به وضعیت 
ش��رکت اق��دام ب��ه راه ان��دازی کمپین 
بازاریاب��ی ایمیلی کرد. س��پس پیام هایی 
برای مش��تریان فرستاده و از طرح جدید 
بازاریابی م��ان رونمای��ی کنی��م. چنی��ن 
فرآین��دی جواب نخواه��د داد. به عبارت 
بهتر، مشتری منتظر کمپین جدید شما 
نیس��ت. به عنوان یک برن��د باید با ثبات 
و پای��داری طرح های جدی��د را به دور از 
هیاهو به مشتری عرضه کنید. نکته مهم 
در اینج��ا توجه به نبود اجبار در پذیرش 
طرح از سوی مش��تری است. در صورت 
عدم استقبال مش��تریان باید به نظرشان 
احت��رام گذاش��ت. رفتاره��ای ناگهانی و 
برخاس��ته از هیجان هیچ مشکلی را حل 

نخواهد کرد. 
از پایه های برند شروع کنید

پایه های برند هوی��ت ما به عنوان یک 
ش��رکت را بیان می کنند. به بیانی ساده، 
آنها زیربنای موجود به منظور خلق برند 
ش��رکت مان هس��تند. پایه های برند مان 
یک��ی از وج��وه تقریب��ا ثاب��ت در طول 
دوره فعالیت مان در کس��ب کار محسوب 
فعالیت ه��ای  معن��ا  بدی��ن  می ش��وند. 
برندس��ازی و بازاریابی تأثیر بسیار کمی 

روی این ستون ها دارند. 
برن��د  فعالی��ت  نخس��ت  روزه��ای  در 
ThirdLove توجه به پایه های برند تأثیر 
مثبتی بر روی جهت گیری کسب وکارمان 
داش��ت. در واق��ع ب��ا گذش��ت زم��ان و 
توس��عه برندمان همیش��ه پایه های اصلی 
ش��رکت را مدنظر داش��تیم. به این ترتیب 
هیچگاه اصالت و ه��دف اولیه از راه اندازی 
کسب وکار خود را فراموش نکردیم. امروزه 
ThirdLove ب��ا صفت ه��ای گوناگون��ی 
مشخص می شود. با این حال هیچ کدام از 
آنها در تضاد با ارکان اصلی یک برند تولید 
پوشاک نیس��ت. به عبارت بهتر، همه آنها 

»مناسب« هستند. 
نکته جالب در مورد پایه های ش��رکت 
رشد تمام بخش های برند از دل آنهاست. 
براین اساس به هنگام انتخاب پیام اصلی 
ش��رکت، به عنوان مهم ترین پایه، نهایت 

دقت و توجه را به کار برید. 
inc :منبع

INC سه قانون طالیی برندسازی را بررسی می کند

چگونه برند مورد عالقه مشتری را بنا کنیم؟  بازاریابان به دنبال جایگزینی برای 
تبلیغات تلویزیونی

78درص��د از بازاریابان معتقدند ق��درت تبلیغات 
تلویزیونی در طول دو س��ال گذش��ته کاهش یافته 

است. 
طبق یک نظرسنجی جدید که هفته پیش توسط 
انجم��ن مل��ی تبلیغ کنندگان )ANA( و س��ازمان 
 )Forrester Research. Inc( تحقیقاتی فرستر
منتش��ر ش��ده، 78درصد از تبلیغ کنندگان معتقدند 
قدرت تبلیغات س��نتی تلویزیونی در طول دو س��ال 
گذشته کاهش یافته است. همچنین این نظرسنجی 
نش��ان داد بازاریابان درحال بررس��ی تکنولوژی های 
جدید جهت تقویت یا جایگزینی تبلیغات تلویزیونی 

هستند. 
در این نظرسنجی مشترک، نظر 133 تبلیغ کننده 
مل��ی در رابط��ه ب��ا تبلیغ��ات تلویزیون��ی و تأثی��ر 
تکنولوژی ه��ای جدی��د، مانند دس��تگاه های ضبط 
تصویر دیجیت��ال )DVR( و ویدئو به درخواس��ت، 
ب��ر بودجه ه��ای تبلیغ��ات تلویزیون��ی جم��ع آوری 
 Charles( ش��د. بازاریابان��ی مانن��د چارلز ش��وآب
Schwab(، کولگیت )Colgate(، دانکین دوناتس 
جانس��ون  و  جانس��ون   ،)Dunkin' Donuts(
 ،)Mattel( مات��ل   ،)Johnson & Johnson(
فای��زر )Pfizer( و ورای��زن )Verizon( در ای��ن 
نظرس��نجی ش��رکت کردن��د. ارزش تبلیغ��ات این 

شرکت ها بیش از 20میلیارد دالر است. 
ج��اش برن��وف )Josh Bernoff(، نایب رئی��س 
ش��رکت تحقیقاتی فارستر چنین گفت :» با توجه به 
این مس��ئله که در طول سه س��ال آینده حدود 30 
میلیون نف��ر به کاربران DVR اضافه خواهد ش��د، 
بازاریاب��ان به ناچار بای��د به دنبال رس��انه ای جدید 
باش��ند. ش��بکه های تلویزیون��ی با ارائ��ه تحقیقاتی 
اصرار دارند که تبلیغات س��نتی تلویزیونی همچنان 
قدرتمند هس��تند، ام��ا تبلیغ کنن��دگان ملی چنین 
نظ��ری ندارن��د و به دنبال جایگزینی ب��رای افزایش 
بازده��ی بودجه خود و گ��ذر از تبلیغات 30 ثانیه ای 

مرسوم هستند.«
 ANA/Forrester نکات کلی��دی نظرس��نجی

بدین شرح بود: 
- حدود 70درص��د از تبلیغ کنندگان معتقدند که 
DVR و ویدئو به درخواس��ت س��بب کاهش قدرت 

تبلیغات سنتی 30 ثانیه ای خواهند شد. 
- نزدی��ک به 60درص��د از تبلیغ کنن��دگان اعالم 
کرده ان��د پس از ورود DVR به بیش از 30 میلیون 
خان��ه، تبلیغات مرس��وم تلویزیونی خ��ود را کاهش 
خواهند داد. از این تع��داد، حدود 24درصد تصمیم 
به کاهش بودجه تلویزیونی خود به میزان 25درصد 

گرفته اند. 
- گرچه 55درصد اعالم کردند مدیران ارشدش��ان 
درح��ال رصد دقیق تغیی��رات تبلیغ��ات تلویزیونی 
هس��تند، اما اکثر تبلیغ کنندگان انج��ام تبلیغات با 
استفاده از DVR )49درصد( یا ویدئو به درخواست 

)44درصد( را آزمایش نکرده اند. 
- 80درص��د از تبلیغ کنن��دگان بخ��ش عمده ای 
از بودج��ه تبلیغ��ات خ��ود را به تبلیغ��ات اینترنتی 
اختصاص می دهن��د و 68درصد به دنبال بازاریابی از 

طریق موتورهای جست وجوگر هستند. 
- تبلیغ کنن��دگان همچنین به دنب��ال جایگزینی 
ب��رای تبلیغات س��نتی تلویزیونی هس��تند و بودجه 
تبلیغ��ات خود را ب��ه چنین م��واردی نیز اختصاص 
داخ��ل  در  برن��دی  س��رگرمی های  داد:  خواهن��د 
برنامه ه��ای تلویزیونی )61درص��د(؛ حمایت مالی از 
برنامه های تلویزیونی )55درص��د(؛ تبلیغات تعاملی 
درطول برنامه ه��ای تلویزیونی )48درصد(؛ تبلیغات 
ویدئویی آنالین )45درصد(؛ و اس��تفاده از محصول 

در برنامه های تلویزیونی )44درصد(. 
- 97درص��د از تبلیغ کنن��دگان معتقدند صنعت 
تلویزی��ون جهت ارزیابی مؤثر تبلیغات تلویزیونی، به 
معیارهای جدیدی برای مخاطبان –به جز دسترسی 
و تن��اوب– نی��از دارد ت��ا جه��ت ارزیاب��ی تبلیغات 
تلویزیون��ی، گزارش دقیق��ی از می��زان مرغوبیت و 
آمار بینندگان برنامه و همچنین بینندگان تبلیغات 

به دست آورد. 
- باب لیودایس )Bob Liodice(، مدیرعامل و رئیس 
ANA اعالم کرد »صنعت تلویزیون، آن طورکه ما آن 
را می شناسیم، در چندین جبهه به چالش کشیده شده 
است، اما همچنان تعداد زیادی از بازاریابان ANA روی 
آن سرمایه گذاری می کنند. با افزایش رقابت روش های 
جدید و سنتی تبلیغات و تالش بازاریابان جهت جذب 
مخاطب، کاهش هزینه ها و تقویت مس��ئولیت پذیری، 
تلویزیون نیز به شدت واکنش نشان خواهد داد. باوجود 
پیشرفت تکنولوژی های آدرس پذیری، ظهور گزینه های 
تلویزیونی پیش��رفته، همگرایی اینترنتی )IPTV( و 
فرصت های ایجاد س��رگرمی برندی، احتماال تلویزیون 
همچنان به عن��وان بخش مهمی از معادل��ه بازاریابی، 

به کار خود ادامه خواهد داد.«
- گزارش کاملی از نتایج نظرس��نجی به زودی در 
وب س��ایت فارستر منتشر خواهد ش��د. این سومین 
نظرسنجی ANA/Forrester درمورد این مبحث 
اس��ت. نظرسنجی های پیشین در سال های 2002 و 

2004 انجام شده  اند. 
marketingtoday :منبع

تبلیغاتخالق

7 راه برای رسیدن به اعالن عمومی 
رایگان کسب وکار

هن��گام صحبت درب��اره بازاریابی معتبر -روش اثبات ش��ده 
معرفی افراد به صورت استراتژیک و عمدی در جایگاه متخصص 
حوزه کاری و در راس��تای رشد کسب وکارشان- یکی از نکاتی 
که بر آن تمرکز می کنم این اس��ت که چگونه اعالن عمومی و 
رسانه بسازیم و آن را حفظ کنیم.  به طور کلی آنچه از بسیاری 
افراد، به ویژه شرکت های حقوقی، دندانپزشکی ها و شرکت های 
برنامه ری��زی مالی می ش��نوم، این اس��ت که اع��الن عمومی 
برای آنها یک تاکتیک ماندگار نیس��ت؛ وقت گیر و بیش ازحد 
غیرقابل اعتماد است یا کسب وکارش��ان را در قالب رسانه های 
عموم��ی، خیلی خوب معرفی نمی کند. آنها طرز تفکر بس��یار 
اش��تباهی دارند. رس��انه ها هنوز یک��ی از مؤثرترین روش های 
 Darold( معرفی ش��ما به مخاطبان هستند.  دکتر دارلد اُپ
 ،)Aberdeen(دندانپزش��کی ا س��ت که در آبردی��ن ،)Opp
داکوت��ای جنوب��ی )South Dakota(  فعالی��ت دارد. دکتر 
اُپ می خواس��ت جذب بیماران بیشتری داشته باشد، بنابراین 
 Smile در س��ال 2008، جشنواره ساالنه ش��هری را باعنوان
Palooza، برپا و توجه رسانه های محلی را به خود جلب کرد. 
وی می گوید :»با این کار در جامعه مش��هور شدم.« افرادی که 
خارج از آبردین هستند ممکن است ندانند او چه کسی است، 
اما برای او این مسئله مهم نیست. چراکه وقتی مردم در آبردین 
به دندانپزش��ک فکر می کنند، به یاد دکتر اُپ می افتند و او با 
همین روش سرمایه ای چند میلیون دالری به دست آورده است.  
دکتر اُپ یک  مسئله را به خوبی درک کرده است: نیازی نیست 
در همه جا معروف باشید - فقط به-اندازه کافی برای افرادی که 
برای خدمات ش��ما هزینه خواهند کرد، معروف باشید. اولین 
قدم برای انجام این کار آن اس��ت که بدانید از کجا به این افراد 
می رسید.  شما چگونه این کار را انجام می دهید؟ من یک ایده 
جدید دارم؛ از مشتریان معتمد بپرسید. از آنها درباره مقاالتی 
که می خوانند، وبالگ های��ی که دنبال می کنند، موج رادیویی 
که گوش می کنند، س��ؤال بپرس��ید. تمام محاس��بات عددی 
فیس بوک و نرم افزار بازاریاب��ی در جهان نمی توانند جایگزین 
مکالمه ای ساده شوند و قس��مت جالب ماجرا زمانی ا ست  که 
شما این اطالعات را به دست می آورید. در اینجا چندین راه برای 

معرفی خودتان به مشتریان بالقوه وجود دارد. 
1- نسبت به آخرین اخبار واکنش نشان دهید

آیا اتفاق��ی در حال رخ دادن در جهان اس��ت؟ آیا ایده ای 
پرطرفدار یا رویدادی خبری وجود دارد که شما بتوانید نظری 
کارشناس��انه نس��بت به آن ارائه دهید؟ با روزنامه یا ش��بکه 
رادیویی محلی تماس بگیرید و خودتان را به عنوان متخصص 
مفسری که دارای نظر متخصصانه و جنبه فکری کارشناسانه 

و جالبی برای مخاطبان است، به دیگران بشناسانید. 
2- با رسانه های محلی همکاری کنید

س��عی کنید با رس��انه محلی تان برای ارائه خدمات رایگان 
به مخاطبان ش��ان، ارتباط برقرار کنید. از رادیوی محلی تقاضا 
کنید 15 دقیقه در هفته برای پاسخ دادن به پرسش شنوندگان 
از طریق تلفن را به ش��ما اختصاص دهند، یا پیش��نهاد کنید 
مسئوالن روزنامه، یک ستون هفتگی را برای به روز نگه داشتن 

خوانندگان در زمینه کاری شما اختصاص دهند. 
3- جشنی عمومی یا رویدادی اجتماعی برگزار کنید

روی��دادی برای جامعه طراحی کنید. این کار می تواند یک 
میهمانی مانند جشن دکتر اُپ باش��د. عالوه بر این می توانید 
اقدامی مرتبط با کسب و کارتان انجام دهید؛ مانند ثبت بدون 
مالیات. یک کارگاه آموزش��ی یا سمینار رایگان برگزار کنید. 

فراموش نکنید مطبوعات را نیز به این سمینار دعوت کنید! 
4- با یک مؤسسه خیریه محلی مشارکت کنید

فق��ط به پول نقد فکر نکنید، بلکه وق��ت یا محصول خود را 
نی��ز در اختیار آنها بگذارید. یک خانه با محل زندگی برای افراد 
بی خانمان بسازید. پارکی محلی را تمیز کنید. کاری متفاوت که 
به مؤسسه خیریه محلی کمک خواهد کرد را انجام دهید. بهتر 
است کار خیری که انجام می دهید مرتبط با کسب وکارتان باشد. 

5- برنامه بورس تحصیلی ایجاد کنید
کمک هزینه تحصیلی کالج برای دانشجویانی که در حیطه 
کسب وکار ش��ما تحصیل می کنند را تأمین کنید. عکسی از 
شما در حال اهدای یک چک در سایز بزرگ به یک دانشجوی 
بورس��یه، به اندازه تبلیغات باارزش اس��ت؛ ب��ا این تفاوت که 

نتیجه بخشی این کار تضمین شده است. 
6- هنرنمایی کنید

هرچند این گونه کارها فاقد کیفیت جدی هستند، اما قطعا 
نتیجه بخش خواهند بود؛ مانند نمایش��نامه بالماس��که خانم 
آمریکایی که به عنوان یک ش��یرین کاری تبلیغاتی برای جذب 
گردشگران به شهر آتالنتیک اجرا شد. خالق باشید. سعی کنید 
رکورد جهانی اموری را که مربوط به کسب وکارتان هستند به 
اس��م خود ثبت کنید؛ هرچه بیش��تر، بهتر. این کار نمونه ای از 

تبلیغات سنتی  و در عین حال مورد پسند رسانه هاست. 
7- دایره دوستان تان را گسترش دهید 

منتظر نمانید تا زمانی برس��د که چیزی از رس��انه محلی تان 
بخواهید و بعد با مسئوالن آن ارتباط برقرار کنید. خودتان را فارغ 
از هرگونه پست و منصب معرفی کنید. برنامه ای برای صحبتی 
دوس��تانه یا نوشیدن یک قهوه طرح ریزی کنید. اگر به شما این 
برنامه را یادآوری کردند، از آنها تش��کر کنید. مشارکت صادقانه 
و مردم مداری، عاملی مهم در دس��تیابی به موفقیت اس��ت.  بر 
اساس مطالعه نیلسن )Nielsen(، اثبات شده است که تقریبا در 
90درصد اوقات، اعالن عمومی نسبت به تبلیغات، مولدی مؤثرتر 
در کسب وکار است. مشتریان احساس می کنند اگر یک شخص 
ثال��ث بی طرف -یک روزنامه، وب س��ایت، رادی��و- خصوصیات 
ش��رکت شما را نشان بدهد، حتما کار شما تأیید شده است. این 
بخش مهمی از ایجاد اعتبار و رش��د تجارت شماس��ت. بهترین 
قسمت این است که می تواند سرگرم کننده و در عین حال ارزان 
allbusiness :باشد -اگر کامال رایگان نباشد.        منبع
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شماره 1081



مدل ایبل برای افزایش 
دنبال کنندگان شبکه های اجتماعی

صاحب��ان کس��ب وکار هم��واره به دنب��ال افزایش 
تع��داد دنبال کنن��دگان یا فال��وور و طرفداران خود 
در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، توئیتر، 
لینکدین هستند و همواره از متخصصین مارکتینگ 
این س��ؤال را که ب��رای افزای��ش دنبال کنندگان در 
ش��بکه های اجتماعی چه کار باید بکنند می پرسند. 
بای��د پاس��خ داد که مهم ترین نکت��ه، تمرکز دقیق و 
کافی روی محتوای قابل ارائه در شبکه های اجتماعی 

است. 
برای تحقق ارائه محت��وای متمرکز و مورد مقبول 
طرف��داران ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده از مدل 
ABLE توصیه می ش��ود: 1. همیش��ه در دس��ترس 
باش��ید 2. ثابت قدم باش��ید 3. خ��وب گوش بدهید 
و فرا بگیری��د 4. افراد را درگیر کس��ب وکارتان کنید. 
در ادام��ه به بررس��ی هرک��دام از اصول م��دل ایبل 
برای افزای��ش دنبال کنندگان ش��بکه های اجتماعی 

می پردازیم. 
1- همیش��ه در دس��ترس باش��ید: هیچ چیز مانند 
دردسترس بودن در شبکه های اجتماعی مهم نیست. 
کاربران انتظار دارند تا متناسب با سؤاالت، نگرانی ها، 
دغدغه ها و نظراتش��ان پاس��خ های س��ریع و مناسب 
دریاف��ت کنن��د. باید به س��رعت به نظ��رات کاربران 
واکنش نش��ان داده و بهترین پاسخ را به آنها بدهید. 
پاس��خگویی زیر 15 دقیقه بهترین ش��رایط را برای 

دنبال کنندگان تان به دنبال خواهد داشت. 
2- ثاب��ت قدم باش��ید: اگ��ر با نگ��رش قدیمی و 
منس��وخ شده بازاریابی و فروش )و نه مارکتینگ( به 
کس��ب وکارتان می نگرید ممکن است ابتدا محصول 
را بسازید و س��پس به دنبال مشتری یابی باشید، اما 
بهتر اس��ت بدانید این نگرش در پیشبرد شبکه های 
اجتماع��ی بی نتیجه خواهد بود. ش��رکت های زیادی 
وج��ود دارند که در هر پلتفرم ش��بکه اجتماعی یک 

اکان��ت ایج��اد کرده ان��د و بدون قرار دادن پس��ت و 
تصوی��ری آن را به ح��ال خود رها کرده ان��د. از نگاه 
مخاطب این بدین معنی اس��ت که برند شما حرفی 
برای گفتن ندارد، آنها از ش��ما دلسرد شده و صفحه 
ش��ما را ترک خواهند کرد و در نتیجه دیده نخواهید 
ش��د. ش��بکه های اجتماعی به ش��ما ای��ن فرصت را 
می ده��د که از ویژگی های خ��ود صحبت کنید، اگر 
پست های شما در ش��بکه های اجتماعی به روز باشد 
این شما و شرکت تان هس��تید که پویایی خود را به 

رخ مخاطب می کشید. 
3- خ��وب گوش بدهی��د و فرا بگیرید: خوب گوش 
دادن بس��یار مهم اس��ت. به لطف وجود ش��بکه های 
اجتماع��ی ش��ما ب��ه نظرات بس��یاری از مش��تریان 
دسترسی خواهید داش��ت. کارکنان شما باید به طور 
پیوسته به دنبال درک خواسته ها و نیازهای مشتریان 
و عالیق ش��ان باشند. از نظرات منفی نترسید، چراکه 
حتی اگر ش��ما در صفحه خودتان جلوی انتشارشان 
را بگیرید آنها با قدرت بیش��تری به تبلیغات مخرب 
علیه ش��ما در دیگ��ر فضاها خواهن��د پرداخت. پس 
سعی کنید به نظرات و انتقادات مشتریان پاسخ داده 

و به حل وفصل آنها بپردازید. 
4- افراد را درگیر کسب وکارتان کنید: شما باید به 
بهترین روش ممکن توجه دنبال کنندگان تان و سایر 
افراد را به خود جلب کنید، چه از متن استفاده کنید 
و چ��ه از تصویر باید ب��ر محدودیت های موجود غلبه 
کرده و به نشر محتوای جذاب بپردازید. مهم نیست 
چه تع��داد دنبال کنن��ده دارید، مهم این اس��ت که 
چقدر توانس��ته اید آنها را درگیر کسب و کارتان کنید. 
همیش��ه برای پس��ت بعدی آماده باشید و از تصاویر 
با کیفیت، فیلم های خالقانه، هش��تگ های مناسب، 
مطال��ب کاربردی و با کیفیت و لینک های جذاب در 
پست های تان اس��تفاده کنید. محتوایی که می دانید 
برای دنبال کنندگان تان جذاب خواهد بود، محتوایی 

که مربوط به فالوورهای شماست و نه خود شما. 
hormond :منبع
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پس از مشاهده تبلیغات شرکت های 
کوکاکوال، لورآل، و پروکِتر اند َگمِبل در 
کنار محتوای اینترنتی خشونت آمیز و 
نامناس��ب، امنی��ت برن��د تجارت��ی به 
دغدغه اصل��ی بازاریابان تبدیل ش��د. 
چند ماه بعد، گرد و  خاک فرونشس��ت 
و مدیران برندهای تجارتی به  ش��دت 
مش��غول بحث در  مورد معنای امنیت 
برند تجارتی و کارهای الزم برای ایجاد 
تغیی��ر و اجتن��اب از بحران های آینده 

شدند. 
ابزاره��ای  »وضعی��ت  مراس��م  در 
دیجیتالی؛ اعتماد در تقاطع« که شرکت 
 ای  مارِکِت��ر )eMarketer(  برپ��ا کرد، 
جاش��وا پاالو )Joshua Palau(  معاون 
استراتژی و بسترهای نرم  افزاری دیجیتال 
 ،)Bayer US( در ش��رکت بایری��و  اس
 Luis Spencer( لویی  اسپنسر  فریتاس
Freitas(  مدی��ر ش��رکت پرنود ریکارد 
 )Pernod Ricard USA( ی��و  اس ای
و الیز ب��وراک )Elyse Burack(  مدیر 
 ،)Boxed( بازاریابی در ش��رکت باکست
 Nicole( نشس��تی ب��ا نیک��ول پری��ن
Perrin(  تحلیلگ��ر ارش��د ش��رکت  ای 
 مارکتر داش��تند ت��ا درم��ورد چگونگی 
حرکت آرام تر خود، پش��ت سرگذاش��تن 
هیجانات مربوط ب��ه امنیت برند تجاری 
و – مهم ت��ر از هم��ه– نادی��ده گرفت��ن 
ترول ها )افرادی  ک��ه در اینترنت مطالب 
توهین آمیز منتش��ر می کنند( و پذیرفتن 
مخاطب��ان خود ب��ا آغوش باز در س��ال 
2018 و سال های بعدی صحبت کنند. 

چه��ار روش درخصوص نحوه اندیش��ه 
مدی��ران در م��ورد امنیت برند در س��ال 

 2018

شماره 1: واکنش بیش  ازحد نشان 
ندهید

واکنش بازاریاب��ان به بحران های امنیت 
برندهای تجارتی، تقریبا به  اندازه اخبار خود 
این بحران ها خبرساز شد، اما هر سه مدیر 
با واکنش بیش  از  ح��د به عناوین خبری، 
بر اهمیت عدم بحران زایی داخلی بزرگ تر 
تأکید کردن��د. فریتاس گفت: »بس��یاری 
مواقع نگرانی ما بیش��تر از جانب برندهای 
تجارتی  اس��ت تا مشتریان.« وی افزود:»ما 
در محیط��ی زندگی می کنی��م که همواره 
واکنش های بیش  از  حد انتظار در مواجهه با 
مشکالت دیده می شود. هر اتفاقی می تواند 

به راحتی تمامی تجارت را متالشی کند.«
طبیعت��ا دور ن��گاه داش��تن محت��وای 
برند تجارتی از اطالع��ات ناامن، دغدغه 
بزرگی برای همگان است، اما پاالو تأکید 
کرد مسئله بیش��تر تفهیم وضعیت برای 
کارمن��دان و برنامه ریزی اس��ت تا تغییر 
مس��یر به محض اش��تباه از کار درآمدن 
کاره��ا. اختص��اص زمان��ی ب��رای تفکر، 
به ج��ای واکنش ف��وری، در بهبود اوضاع 

مؤثرتر است. 
بوراک نیز اف��زود: »اغلب اوقات درگیر 
بازی نش��دن بهترین کار است.« فریتاس 
گفت: »درس��ت همانطورکه شما آزمون 
A/B خالقی��ت ی��ا آزم��ون A/B امنیت 
برن��د تجارت��ی را انج��ام می دهید و پی 
می برید واقعا چه مقدار از آن تأثیر منفی 
بر برن��د تجارتی ش��ما دارد و چه مقدار 

تأثیر مبتنی بر حدس و گمان است.«
شماره 2: با مشتریان خود صادق 

باشید نه با ترول ها
ش��بکه رس��انه های اجتماعی از همان 
زمانی که بس��ترهای نرم اف��زاری موجود  
بوده ان��د، وج��ود داش��تند، اما هر س��ه 
بازاریاب اش��اره کردند که الزم است نگاه 
دقیق تری به کس��انی انداخت که درواقع 

این منفی نگری ها را ایجاد می کنند. پاالو 
گفت: »واکنش شما باید متناسب با فردی 
که واکنش نشان می دهد، تغییر کند. آیا 
افرادی واکنش نش��ان می دهند که زمان 
زیاد و 200 فالوور دارند؟« در این صورت 
نادی��ده گرفت��ن آنه��ا احتماال اش��کالی 
نخواهد داش��ت. بوراک گفت :»همیش��ه 
اف��رادی هس��تند که ش��کایت می کنند، 
اما اگر این افراد مش��تریان اصلی ش��ما 
نیستند، این مسئله را نادیده بگیرید و با 
خود صادق باشید.« او مثالی از مشارکت 
 ،)P&G( ش��رکت باکس��ت با پی اندجی
جه��ت تأمین لوازم مورد نی��از لیگ ملی 
فوتب��ال زد. ای��ن مش��ارکت هم زمان با 
مشاجره بر س��ر زانو زدن بازیکنان لیگ 
ملی فوتبال طی خواندن سرود ملی بود. 
او گفت شرکت نظرات متعددی دریافت 
ک��رد که گوی��ای عصبانی��ت و تهدید به 
اس��تفاده نکردن از لوازم شرکت باکست 
بوده اس��ت. ام��ا پس از آن ک��ه همه چیز 
حل وفصل ش��د، گروه او تجزیه و تحلیلی 
از افراد شاکی انجام دادند. آنها پی بردند 
که این مشارکت میان بهترین مشتریان 
شرکت باکست، بسیار موفقیت آمیز بوده 
و فروش بس��یار باال و س��رگرمی مثبتی 
ایجاد کرده است. او افزود :»اگر مشارکت 
خ��ود را متوقف می کردیم، همه چیز را از 

دست می دادیم.« 
فریتاس بر نقطه نظر خود تأکید کرد و 
گفت »مسئله شناختن مخاطبان خود و 

کاالی پیشنهادی اصلی  است.« 
شماره 3: دیگر صحبت نکنید و 

شروع به اقدام کنید
مردم��ی ک��ه در توئیت��ر خش��م خود 
را خال��ی می کنند، همیش��ه پ��ای ثابت 
رس��انه های اجتماعی هس��تند، اما زمان 
آن رس��یده اس��ت که برنده��ای تجاری 
به طرفداری از گروه ه��ای مختلف پایان 

دهن��د و واقعا ش��روع ب��ه اق��دام کنند. 
بوراک گفت: »مردم شرکت ها را به خاطر 
پرگوی��ی ص��رف و انج��ام ن��دادن کارها 
مس��ئول می دانند.« اگر یک برند تجاری 
بخواه��د درمورد مس��ئله ای سرس��ختی 
نش��ان دهد، باید اقدامات یا سیاست های 
واقعی در اختیار داشته باشد که در زمان 
درخواس��ت یا به چالش کش��یده شدن 

بتواند به آنها اشاره کند. 
پاالو گف��ت :»م��ن فعالیت های خوب 
زیادی در دنیا می بینم که توجه چندانی 
به آنها نمی شود و از راه تبلیغات هم پولی 

در نمی آورند.«
صرف ک��ردن زمان برای به اش��تراک 
گذاشتن یک داستان خوب و تأثیر مثبت 
داش��تن از راه انج��ام اقدام��ات ملموس، 
می تواند بس��یار مؤثرت��ر از موضع گیری 
کالمی، منفی نگری را خنثی کند. بوراک 
نیز افزود: »یا باید کاری انجام دهید و یا 

دیگر در موردش حرفی نزنید.«
شماره 4: هیجانات دائمی نیستند

همانطورکه بوراک اش��اره کرد، توئیتر 
و دیگ��ر بس��ترهای نرم اف��زاری ک��ه در 
دس��ترس همگان ق��رار دارن��د تا حرف 
دل ش��ان را بزنند، در مقیاس کلی، نسبتا 
جدید هس��تند. وی افزود :»مانند تمامی 
فناوری ه��ا و تغییرات جدی��د، هیجانات 
نقط��ه اوج��ی دارند و بع��د از آن تثبیت 
می شوند.« باالخره معلوم می شود که این 
بح��ران آن قدرها هم ج��دی نبوده یا اگر 
هم بوده است، احتیاجی نیست این گونه 
ادامه یابد. پرین از بوراک، پاالو و فریتاس 
خواس��ت از یک مقیاس یک ت��ا 10، به 
نگرانی گروه ه��ای بازاریابی داخلی خود 
در م��ورد امنیت برندهای تج��اری امتیاز 
دهند. برای پرین جای تعجب نداشت که 

پاسخ آنها به ترتیب 2، 3 و 1 بود. 
emarketer :منبع

نظر کنونی بازاریابان در  مورد امنیت برند تجاری
چگونه به نشانه های خرید در 

خریدار بالقوه پی ببریم؟ 
وقتی که یک مش��تری بالقوه در پی خرید از شما باشد، 
احتماال خیلی س��ریع این موضوع را به شما اعالم نمی کند. 
در واقع باید گفت حتی شاید خودش هم متوجه نباشد که 
چقدر مجذوب پیش��نهاد شما شده است. در عوض به جای 
بیان مس��تقیم عالقه خود به پیش��نهاد مطرح شده، اغلب 
مش��تریان بالقوه ش��روع به ابراز یک نشانه خرید می کنند، 
که از آنها تحت عنوان نش��انه های خرید یاد می ش��ود؛ مثال 
بیان عبارات یا گفته هایی خاص یا حتی طرح پرسش هایی 
در رابطه با پیش��نهاد شما. داشتن توانایی در شناسایی این 

نشانه ها مزیتی قوی را در اختیار شما قرار می دهد. 
وقتی مشتری بالقوه شما شروع به سوال پرسیدن می کند، 

نشانه امیدواری است
هر زمان که یک مشتری بالقوه شروع به طرح پرسش هایی 
از شما می کند، نشانه امیدواری است که او به پیشنهاد شما 

عالقه مند شده است. 
به هر حال، اگر عالقه مند نبود، مطمئنا به خودش زحمت 
طرح پرسش از شما را نمی داد. اما اصوال برخی از پرسش ها 
نشانه هایی قوی مبنی بر عالقه فرد به پیشنهاد مطرح شما 
تلقی می ش��وند. این پرسش ها عموما، پرسش هایی هستند 
که نشان می دهند مشتری در حال تصور خودش به گونه ای 
است که پیشنهاد مورد نظر را خریده و در حال حاضر مالک 
آن اس��ت.  به عنوان مثال، یک مش��تری بالقوه ممکن است 
سوالی را مشابه این سوال مطرح کند که چه کسی مسئول 

پشتیبانی محصول است؟ 
یا تحویل محصول چقدر طول می کشد؟ 

این نشانه ها همگی نشانه های قدرتمندی مبنی بر عالقه 
به خرید محسوب شده و باید به شما نشان دهند که مشتری 
مورد نظر به ش��دت عالقه مند است. وقتی که پرسش مطرح 
شده مشتری بالقوه را پاسخ می دهید، می توانید میزان عالقه 
وی را تش��دید کنید و این کار با کم��ک به وی برای تصور 
تصوی��ری از خودش در زمان در اختیار داش��تن محصول یا 

استفاده از خدمت مورد نظر ممکن است. 
یک نش��انه قوی دیگر مبنی بر عالقه مش��تری به خرید 
زمانی اس��ت که مش��تری از ش��ما می خواهد توضیحی را 
ب��رای وی تکرار کنید ی��ا در رابطه با موضوعی که برای وی 
توضی��ح داده اید، کنجکاوی بیش��تری می کن��د و اطالعات 
بیشتری می خواهد. به عنوان مثال، مثال ممکن است بگوید 
چ��ه کارهای دیگری از این محصول بر می آید؟ یا می توانید 
توضیح بیشتری در مورد آن ویژگی یا کارکرد محصول خود 

بدهید؟ 
چنین رفتاری از طرف مش��تری بیانگر این موضوع برای 
شماس��ت که چه بخش از توضیحات ش��ما یا کدام ویژگی 
از محصول بیش��تر از بقیه برای مشتری جذاب بوده و مورد 

عالقه وی واقع شده است. 
چنین عالقه ای اغلب نش��ان دهنده یک نقطه حساس یا 
نقطه دردی است که می توانید در ادامه توضیحات خود از آن 
استفاده و با تاکید بیشتر روی آن فروش خود را نهایی کنید. 

اما. . . 
اعتراض ها هم اغلب نشانه ای مبنی بر خرید تلقی می شوند، 
هر چند از قدرت کافی همانند نشانه قبلی برخوردار نیستند. 
وقتی یک مشتری بالقوه اعتراضی را مطرح می کند، به این 
معنی اس��ت که وی در حال س��بک و سنگین کردن خرید 

است، اما از یک یا دو جنبه خرید نگرانی هایی را دارد. 
پرسش هایی از قبیل اینکه اگر از محصول مورد نظر راضی 
نبودم چه؟ یا اظهاراتی از این قبیل که هزینه این را نمی توانم 
پرداخت کنم به این معنا هستند که حداقل موفق که جلب 

توجه و عالقه مشتری بالقوه شده اید. 
مدیریت اعتراض ها

در زمان مدیریت اعتراض ها، همواره به یاد داش��ته باشید 
که مشتری بالقوه سعی دارد به شما بگوید که عالقه مند به 
پیشنهاد مورد نظر شماس��ت اما هنوز اطالعت کافی ندارد 
که به طور قطعی تصمیم بگیرد که قصد خرید دارد یا خیر؟ 
پس اگر بتوانید اطالعات کافی را که نیاز دارد در اختیار وی 
قرار دهید، تقریبا با اطمینان می توانید روی نهایی شدن این 
فروش شرط ببندید. پس اعتراض ها نشانه های خوبی هستند 
و نباید آنها را یک مشکل تلقی کرد، بلکه باید با احترام زیاد 
با آنها برخورد کرد و همین اعتراض ها شما را به یک فروش 

رهنمون می کنند. 
اعتراض ها تنها نش��انه هایی نیس��تند که یک مش��تری 
بالق��وه مبنی بر عالقه از خود نش��ان می دهد. مثال اگر یک 
مش��تری بیان کند که این ویژگی به نظر فوق العاده اس��ت، 
یا این در هماهنگی کامل با سیس��تم فعلی ما هست، خود 
می تواند نش��انه ای قوی مبنی بر عالقه مشتری تلقی شود. 
به یاد داش��ته باشید که در برخی موارد نادر ممکن است از 
چنین گفته هایی به عنوان یک نش��انه غلط مبنی بر عالقه 
خود استفاده کند. این مشتریان ممکن است با این کار قصد 
امیدوار کردن ش��ما و مذاکره ک��ردن از یک جایگاه باالتر را 

داشته باشند. 
میل دادن مشتری به سوی یک خرید

به یاد داشته باشید که یک نشانه مبنی بر خرید، حتی یک 
نشانه قوی، لزوما سینگالی برای شما برای شیرجه رفتن به 

سمت تمام کردن فروش نیست. 
عموما هر کسی به نوعی در مقابل فروش یک گارد دارد و 
اگر احساس کند که شما چیزی را به وی تحمیل می کنید، 
مطمئنا ش��ما را پس می زند. پس به ج��ای تحمیل کردن 
پیش��نهاد خودتان به وی، سعی کنید وی را به سمت خرید 
از خودتان سوق دهید. اگر سیگنال یا نشانه ای قوی مبنی بر 
خرید از خودتان دیدید و احساس کردید که درست و واقعی 
است، ش��اید بهتر باش��د اول آن را محک بزنید. اگر جواب 
داد، می توانی��د قدم آخر برای تمام کردن را بردارید. اگر نه، 
می توانید یک قدم عقب بیایید و فرآیند فروش را ادامه دهید. 
ibazaryabi :منبع
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بهترین راه تشخیص فرصت های 
مناسب کسب و کار

یک��ی از بزرگ تری��ن دغدغه ه��ر کارآفرین این 
اس��ت بتواند بهترین فرصت را برای گس��ترش و 
رش��د کسب و کار خود شناس��ایی کند. هر شخص 
موفق��ی دوس��ت دارد برای موفقیت و پیش��رفت 
خ��ود هر کاری را که الزم اس��ت انجام دهد. یک 
کارآفرین به شرکت در جلسات و اجالس ها عادت 
کرده و بر این باور است شاید با شرکت نکردن در 
یکی از آنها فرصت بسیار بزرگی را از دست بدهد 
که ممکن است دیگر هیچ وقت برایش تکرار نشود. 
کارآفرینان از شرکت در رویدادها نهایت لذت را 
می برند و باعث آشنایی شان با افراد جدید می شود 
ک��ه این خ��ود می توان��د نقطه قوتی در ش��رایط 

آینده شان باشد. 
اگر کارآفرین پروژه جدیدی را کلید زده باش��د 
بای��د با مه��ارت از افراد خاص��ی در جهت فرصت 
رشد کسب و کار استفاده کند، بنابراین تنها حضور 
در رویداده��ا و اجالس ها نمی تواند عامل موفقیت 
یک کارآفرین محسوب شود، چرا که این رویدادها 
و گردهمایی های کاری هیچ گاه تمام نمی شوند و 
ممکن است حضور در آنها کمکی به کسب و کاری 
که ما مش��غول آن هستیم نکند. نه شما و نه هیچ 
ف��رد دیگری منابع کاف��ی و عل��م الزم را قبل از 
رسیدن به موفقیت نخواهد داشت، بنابراین بهترین 
و موثرترین راه این اس��ت از میان دعوت نامه هایی 
که به دس��ت مان می رسد دعوت نامه ای را انتخاب 
کنیم که بی ارتباط با فعالیت مان نباشد تا بتوانیم 
با ش��رکت در آن جلس��ه اطالعات و علم بیشتری 
کسب کنیم. سه سوالی را که در ادامه این مطلب 
بررس��ی می کنیم به تش��خیص بهتر و مناسب تر 

فرصت ها کمک می کند. 
1- آیا مخاطب و شرکت کنندگان اهداف 

یکسانی دارند؟ 
شاید این سوال در نگاه اول ساده به نظر برسد، 
اما پاسخ آن بسیار مهم است. افراد بسیاری هستند 
ک��ه گاه در قالب یک گ��روه زمان خ��ود را برای 
پروژه های غیرمفید هدر می دهند؛ پروژه هایی که 
در بلند مدت مش��خص می شود برای شان بی فایده 
بوده و فقط منابع و انرژی یک گروه را هدر داده اند، 
بنابرای��ن پی��ش از هر کاری بای��د هدف مخاطب 
مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان سنجید بین هدف 
مخاطب و هدف ش��ما که ش��رکت کننده هستید 
وجه اش��تراکی وجود دارد یا خیر؟ ش��اید شرکت 
کردن در چنین گردهمایی هایی وسوس��ه انگیز به 
نظر برسد اما تا زمانی که هدف یکسان و مشخصی 
بین شرکت کننده و مخاطب نباشد، حضور در آن 

تنها هدر دادن وقت و انرژی است. 
2- آیا تنها اهداف و موقعیت های آینده را باید 

در نظر گرفت؟ 
گاهی اوقات پیش می آید مشترک نبودن اهداف 
دلیل قانع کننده و منطقی برای نپذیرفتن فرصت 
همکاری ها نباش��د، ش��اید انجام آن همکاری در 
زمان جالب به نظر نرس��د، ام��ا احتمال اینکه در 
آینده مفید واقع ش��ود وجود دارد. از همه مهم تر 
اینکه چون ش��ما فعال در آن ش��رایط قرار ندارید 
پس وقت و انرژی ای از شما و همکاران تان گرفته 
نمی شود و فقط به ایجاد موقعیت عالی برای طرف 
مقابل تان کمک می کند. ای��ن نوع همکاری ها در 
فضای کس��ب و کار با دادن پیش��نهادهایی جالب 
اق��دام به جب��ران لطف ش��ما می کن��د. به عنوان 
مث��ال: ش��رکت یک پلتف��رم خب��ری را به تازگی 
راه اندازی کرده اس��ت، اما هن��وز رونقی ندارد و از 
ش��ما می خواهد به عنوان کمک مطلبی برای شان 
بنویسید، محتوای کار شما با این درخواست دهنده 
هی��چ همخوانی ن��دارد، اما چون برای ش��ما کار 
زمان بری نیس��ت انجام می دهید. بعد از گذش��ت 
چند ماه کس��ب و کار آن پلتف��رم رونق می گیرد و 
بخ��ش مرتبط با کار ش��ما را نیز در س��ایت خود 
راه ان��دازی می کن��د که در نتیج��ه رابطه خوب و 
انسان دوس��تانه  تان به شما پیشنهاد همکاری داده 
می ش��ود و مطالب شما را به چاپ می رسانند و از 
آنجایی که س��ایتی پرطرفدار است شانس بزرگی 

برای رشد کسب و کار شما فراهم می کند. 
3- آیا به جای گفتن بله می توانید پیشنهاد 

دیگری جایگزین کنید؟ 
گفتن کلمه نه در ش��رایطی که کس��ی از ش��ما 
درخواس��ت کمک کرده باشد به هیچ عنوان ساده 
نیست. بهترین کار در این شرایط پیشنهاد راه حل 
جایگزی��ن و معرف��ی او به یک فرد یا کس��ب و کار 
مرتبط اس��ت. این روزها آنقدر همه درگیر مسائل 
شخصی خود هس��تند که شاید فرصتی برای رفع 
مش��کل طرف مقابل خود نداش��ته باشید. به جای 
گفت��ن بله و امی��د واهی به ط��رف مقابل می توان 
ش��خص مورد نظر را به ف��ردی دیگر معرفی کرد 
ک��ه قطعا نتیج��ه بهتری خواهد داش��ت. بهترین 
معل��م تجرب��ه اس��ت. کارآفرین یک کس��ب و کار 
باگذش��ت زم��ان ی��اد خواه��د گرفت انج��ام چه  
کارهایی و برقراری ارتباط مستمر با چه اشخاصی 
به پیش��رفتش کمک خواهد کرد. این سه سوال، 
س��واالتی بودن��د که باع��ث بهبود رون��د تصمیم 
گیری ه��ا می ش��وند و احتمال اش��تباه را کاهش 

می دهند. 
forbes/ucan :منبع

در  زی��ادی  اف��راد  ام��روزه 
حوزه ه��ای مختل��ف تخص��ص 
دارن��د، ام��ا تاکن��ون همیش��ه 
برای ش��رکتی به عنوان کارمند 
مش��کل  کرده ان��د،  فعالی��ت 
اینجاس��ت ک��ه ای��ن اف��راد به 
درس��تی نمی دانند ک��ه چگونه 
می ت��وان ب��ه کس��ب درآمد از 
فضای آنالین پرداخت؟ در این 
مقاله با ما همراه باش��ید تا شما 
با روش های مختلف کس��ب  را 

درآمد از اینترنت آشنا کنیم. 
1. استارتاپ راه اندازی کنید

فرصت ه��ای زی��ادی وج��ود 
دارند و اگر بتوانید س��رویس یا 
اب��زار آنالینی راه ان��دازی کنید 
ک��ه بتوان��د نی��ازی پرتقاضا را 
برطرف کند، ق��ادر خواهید بود 
تا کس��ب و کاری ب��اارزش ایجاد 
کنید. البته راه اندازی کسب وکار 
نیازمن��د توجه، ت��الش و البته 

منابع مالی است. 
کس��ب و کارها،  سایر  برخالف 
انواع اس��تارتاپ ها با چالش های 
خیلی بیش��تری روبه رو هستند. 
مهم تری��ن چی��زی ک��ه قبل از 
ش��روع به آن نی��از ندارید یک 
مسئله است. مردم به چه چیزی 
نی��از دارن��د ک��ه درحال حاضر 
ب��ه آن دسترس��ی ندارند؟ چه 
راه حل��ی وج��ود دارد که ش��ما 
می توانی��د آن را بهب��ود دهید؟ 
استارتاپ های موفق  اساس  این 

است. 
وقتی مس��ئله یا نیاز موردنظر 
را پیدا کردید، باید ایده خود را 
اعتبارس��نجی کنی��د و مطمئن 
ش��وید ک��ه مش��تریانی وجود 
دارند که برای راه حل شما پول 

پرداخت کنند. 
معن��ای این مرحله س��اختن 
پذیرفتن��ی  محص��ول  کمین��ه 
)MVP(  است تا به کمک آن 
بتوانی��د از مش��تری ها بازخورد 
بگیری��د و بازار را ب��رای عرضه 
همچنین  کنید.  تست  محصول 
بای��د هزینه های تولید، عرضه و 
حاشیه سود خود را نیز محاسبه 

کنید. 
ایج��اد  ب��رای  ش��ما  البت��ه 
پول به خ��ود پول نی��از دارید. 
گاه��ی اوقات هزین��ه راه اندازی 
از  بع��د  باالس��ت.  اس��تارتاپ 
مرحل��ه  رس��اندن  پای��ان  ب��ه 
اعتبارس��نجی، راه های مختلفی 
اولیه  برای جذب س��رمایه گذار 

وجود خواهد داشت. 
هنگام��ی که به مرحله رش��د 
رس��یدید، باید هم��ه توجه تان 
روی ج��ذب مش��تری بیش��تر، 
جذب س��رمایه بیش��تر و رشد 

کسب وکار متمرکز باشد. 
زیادی  تقاضای  درحال حاضر، 
برای اپلیکیشن های مفید وجود 
دارد. دو روش اصلی برای کسب 
درآمد آنالین از طریق س��اخت 

اپلیکیشن وجود دارد: 
اولی��ن راه از طری��ق ایج��اد 
اس��تارتاپ اس��ت، در این روش 
ش��ما ایده ای را به اپلیکیش��ن 
تبدیل می کنید. ش��ما این ایده 

و  می کنی��د  اعتبارس��نجی  را 
ب��رای بهبود آن پول جمع آوری 
توس��عه دهنده  ت��ا  می کنی��د 
اس��تخدام کنی��د و محصول��ی 

مقیاس پذیر ایجاد کنید. 
اگر همه کارها را درست انجام 
داده باش��ید، می توانید محصول 
خود را روی بازارهای اپلیکیشن 
همچون گ��وگل پلی، کافه بازار 
و … ق��رار دهید و ه��ر بار که 
فردی اپلیکیش��ن شما را دانلود 

می کند پول درآورید. 
دومی��ن راه ک��ه ارزان تر هم 
هس��ت، این اس��ت که خودتان 
را  موردنظرت��ان  اپلیکیش��ن 
توس��عه بدهی��د. ای��ن روش به 
زمان بیشتری نیاز دارد، اما شما 
می توانید با قابلیت بوت استرپ 
توس��عه  برای    )Bootstrap(
بیش��تری  مالکیت  نرم افزاره��ا، 

روی محصول داشته باشید. 
2. یک فروشگاه مجازی 
ایجاد کنید و محصوالت 

فیزیکی بفروشید
از قدیمی تری��ن  ای��ن یک��ی 
روش ه��ای درآمدزای��ی آنالین 
زی��ادی  س��ازمان های  اس��ت. 
کسب و کار خود را به این صورت 
ایج��اد کرده اند. ش��ما چندین 

انتخاب دارید: 
محصولی فیزیکی ایجاد کنید 

که مردم به آن عالقه دارند
محصوالت را ب��ا قیمت ارزان 
محصوالت  بس��ته بندی  بخرید، 
را تغیی��ر بدهید و با محصوالت  
دیگر ترکیب کنی��د و با قیمت 

باالتر بفروشید. 
با مخاطبان خاص  وب سایتی 
از سیس��تم  و  کنی��د  درس��ت 
هم��کاری در ف��روش با س��ایر 

کسب و کارها استفاده کنید.
در این سیستم شما محصول 
در  را  دیگ��ر  ش��رکت  ی��ک 
اگر  وب سایت خود می فروشید. 
بتوانید محتوای باارزشی را برای 
کاربرانی ک��ه به دنبال اطالعات 
محصولی خاص هس��تند، تهیه 
کنید و س��پس آنها را به جایی 
ک��ه بتوانند آن را بخرند هدایت 
کنی��د، می توانی��د از هر فروش 

درصد دریافت کنید. 

ب��رای  روش  ای��ن  هرچن��د 
رسیدن به درآمد، زمان و تالش 
زیادی می طلبد، اما اگر توانایی 
باکیفی��ت را  تولی��د محت��وای 
داشته باشید، منبع خوبی برای 

درآمدزایی آنالین خواهد بود. 
3. به فریلنسری بپردازید

اگ��ر مهارت��ی مث��ل مهارت 
نوش��تن، طراحی، توس��عه وب، 
بازاریاب��ی، مدیریت پروژه و …

دارید، یکی از آس��ان ترین راه ها 
فریلنس��ری  ب��رای درآمدزایی، 

است. 
این  برای  مشتری های زیادی 
کار وج��ود دارند. برای ش��روع، 
میزان تقاضا برای مهارت تان را 
بسنجید. می توانید از بسترهای 
آنالین زی��ادی برای پیدا کردن 
این موقعیت های کاری و تبدیل 
شدن به فریلنسر موفق استفاده 

کنید. 
4. مشاوره آنالین ارائه 

بدهید
درس��ت مثل کار فریلنسری، 
را  خ��ود  دان��ش  می توانی��د 
بفروش��ید. اگر بتوانید در نقش 
ی��ک متخص��ص ظاهر ش��وید، 
می بینید که مردم زیادی وجود 
دارند که می خواهند برای زمان 

شما پول بپردازند. 
همچنی��ن می توانید مهارت و 
تجربه خود را در قالب برنامه ای 
م��دل  ای��ن  کنی��د.  خالص��ه 
مقیاس پذی��ری  از  درآمدزای��ی 

بیشتری برخوردار است. 
5. دوره های آنالین ایجاد 

کنید
خاص��ی  زمین��ه  در  اگ��ر 
متخص��ص هس��تید، می توانید 
دانش خود را به صورت دوره های 
آموزشی به فروش برسانید. این 
دوره ها می توانند در قالب کتاب 
الکترونیک ارائه ش��وند و درآمد 
درآمد  کنن��د.  ایج��اد  زی��ادی 
حاص��ل از این دوره ه��ا، درآمد 
غیرفعال است، یعنی فقط برای 
ایجاد آن زم��ان صرف می کنید 
و بع��د با کمی بازاریابی ش��اهد 

درآمدزایی خواهید بود. 
6. می توانید در آپارات یا 
سایر شبکه های اجتماعی 

کانال تاسیس کنید
طری��ق  از  می توانی��د  ش��ما 
تبلیغات، درآمدزایی کنید. پس 
هرچه بازدید بیش��تری داش��ته 
باشید درآمد ش��ما هم افزایش 
خواهد یافت. اغل��ب کانال های 
موفق به دو طری��ق درآمدزایی 

می کنند: 
آموزش��ی:  محت��وای   .1
می خواهن��د  همیش��ه  م��ردم 
ک��ه س��اده ترین روش را ب��رای 
یادگیری بیش��تر ی��ک مهارت 

بیاموزند. 
2. محتوای سرگرمی: بررسی 
محص��والت، برنامه های کمدی، 
بازی ه��ای ویدئویی و  معرف��ی 
… که می توانند برای س��رگرم 
کردن مردم مورداس��تفاده قرار 

بگیرند. 
7. پادکست ضبط کنید

پرطرفدار  بس��یار  پادکست ها 
هس��تند، چ��را که اغل��ب افراد 
زندگ��ی پرمش��غله ای دارن��د و 
راحت ت��ری  راه  دادن،  گ��وش 
برای دریافت محتواس��ت. البته 
به دست آوردن مخاطب از این 
طریق کمی طول می کش��د، اما 
فرصت های زیادی در این حوزه 

وجود دارد. 
8. کار پاره وقت پیدا کنید

کام��ال  ک��ه  بخواهی��د  اگ��ر 
کنی��د  کار  آنالی��ن  به ص��ورت 
ب��رای  زی��ادی  فرصت ه��ای 
ش��ما وجود دارد. ش��رکت ها و 
اس��تارتاپ های زیادی هس��تند 
کارمن��دان  می خواهن��د  ک��ه 
باش��ند. بعضی  دورکار داش��ته 
از این کاره��ای دورکاری مثل 
پشتیبانی مشتری حتی نیازمند 

مهارت های زیادی هم نیست. 
9. در اینستاگرام تبدیل به 

یک اینفلوئنسر شوید
مارکتینگ  اینفلوئنسر  درباره 
چق��در اطالع��ات داری��د؟ اگر 
ب��ا کم��ک روش های  بتوانی��د 
فالوئر در ش��بکه های  افزای��ش 
اجتماعی و … در اینس��تاگرام 
دنبال کننده ه��ای زی��ادی برای 
خود دس��ت وپا کنید، می توانید 
درآم��د خوب��ی هم به دس��ت 
آورید. برند ه��ای بزرگ و حتی 

استارتاپ ها، مبالغ بسیاری برای 
این کار می پردازند تا بتوانند در 

دید مخاطبان قرار بگیرند. 
10. خانه خود را به صورت 

موقت اجاره دهید
ش��ما می توانی��د بخش��ی از 
آپارتمان یا تمام آن را از طریق 
س��رویس هایی مثل اس��کان یار 
ی��ا دهگ��ردی ب��ه مس��افران و 
گردش��گران داخل��ی و خارجی 
اجاره دهید. البته باید همیش��ه 
در دس��ترس مهمان ها باشید تا 

بتوانید از آنها پذیرایی کنید. 
11. به ثبت اطالعات برای 

شرکت ها بپردازید
اگ��ر از مه��ارت تای��پ کردن 
سریع برخوردارید، می توانید برای 
وب سایت شرکت ها، شروع به وارد 

کردن آنالین اطالعات کنید. 
12. به خریدوفروش دامنه 

اینترنتی بپردازید
این کس��ب و کار چندین سال 
اس��ت که وج��ود دارد. با اینکه 
ثبت  زی��ادی  خ��وب  نام ه��ای 
ش��ده اند، اما می توانید همچنان 
نام های دیگری را با قیمت ارزان 
ثبت کنید و بعدا آنها را با قیمت 

بیشتری بفروشید. 
13. تبدیل به یک مربی 

ورزشی آنالین شوید
اگ��ر دانش خوب��ی در زمینه 
تناس��ب اندام دارید و از کاریزما 
می توانی��د  برخورداری��د،  ه��م 
به ص��ورت آنالی��ن و پاره وق��ت 
کار کنید. وقتی ش��هرت ش��ما 
بیش��تر شد می توانید این کار را 
به صورت تمام وقت انجام دهید. 
14. کار ویرایش ویدئو انجام 

دهید
ح��ال  در  ویدئوه��ا  تع��داد 
افزای��ش اس��ت و اغل��ب مردم 
به دنبال اف��راد حرفه ای در این 
زمین��ه می گردند. اگ��ر مهارت 
کافی دارید می توانید به آس��انی 

در این زمینه پول در بیاورید. 
15. وب سایت آماده بخرید

وب س��ایت ها خیل��ی ش��بیه 
به س��هام هس��تند. خیلی ها به 
درد نمی خورن��د، ام��ا بعضی ها 
می توانن��د پ��ول زی��ادی ایجاد 
کنن��د. خری��د وب س��ایتی که 
ای��ده ای قوی ب��رای درآمدزایی 
دارد، راه جالب��ی ب��رای ایج��اد 
اس��ت. می توانید  آنالین  درآمد 
ای��ن وب س��ایت ها را در آینده 
به امی��د باال رفتن ارزش ش��ان 

خریدوفروش کنید. 
16. مشاوره بازاریابی برای 

کسب و کارهای کوچک
اگر در زمینه بازاریابی، سئو و 
فرآیند فروش محصوالت تجربه 
ای��ن مهارت  داری��د، می توانید 
کس��ب وکارهای  اختی��ار  در  را 
کوچک قرار دهی��د. اگر بتوانید 
در زمین��ه س��ئوی محلی برای 
فعالیت  محلی  کس��ب وکارهای 
کنی��د، ش��انس باالی��ی ب��رای 
درآمدزای��ی خواهی��د داش��ت. 
به دنبال  همیش��ه  کسب وکارها  

جذب مشتریان بیشتر هستند.
chetor :منبع

کسب درآمد از اینترنت با 16 راهکار فوق العاده ثروتمندان خودساخته چه عادات 
مشترکی دارند

ثروتمندان خودس��اخته افرادی هس��تند که با تالش خود و 
بدون وابستگی به اطرافیان و خانواده، به موفقیت مالی رسیده اند. 
آنها عادات ش��خصی و مالی مشترکی دارند.  وقتی به زندگی و 
رفتار یک ثروتمند خودساخته نگاه می کنید، نخستین لغاتی که 
در ذهن شما می آیند چه مواردی هستند؟ صفاتی مانند ولخرج، 
مادی گرا، مغرور و صفات ناپس��ند مشابه، برخی اوقات در کنار 
این افراد خود را نشان می دهند. اما حقیقت این است که عموم 
ثروتمندان خودساخته رفتارها و عادت هایی کامال متفاوت با باور 
عمومی دارند.  آن ماری ساباث، نویسنده کتاب »رفتارهایی که 
میلیونرهای خودساخته دارند و مردم دیگر ندارند« برای تالیف 
کتاب خود با 30 نفر از این افراد مصاحبه داش��ته است. افرادی 
که فعالیت خود را از صفر شروع کرده اند و مانند خود نویسنده، 
به دارایی فراوانی رسیده اند. نتایج مصاحبه های او نشان می دهد 
که هر فردی توانایی تبدیل ش��دن به یکی از این افراد ثروتمند 
را دارد. او در تش��ریح جمله خود به مصاحبه با یکی از مدیران 
داخل کتاب اش��اره می کند که خواستن را تنها شرط الزم برای 
رسیدن به موفقیت می داند.  بسیاری از ثروتمندان خودساخته از 
پس زمینه  ای بدون ثروت می آیند. برخی از آنها حتی در کودکی 
با فقر دس��ت و پنج��ه نرم کرده اند. برخ��ی از آنها برای حداقل 
غذا کار کرده اند و ش��اید شب های زیادی را گرسنه خوابیده اند. 
به هرحال به نظر می رسد این افراد بهترین هدیه ها یعنی تواضع 
و خواس��تن را از این دوران دریافت کرده اند. تجربه کودکی آنها 
باعث شده که به افراد موفق و خودساخته امروزی تبدیل شوند. 
در ادامه این مطلب به تش��ریح رفتارها و عادات مش��ترک این 

افراد می پردازیم. 
1- معنای واقعی مزد زحمات را می دانند

ثروتمندان خودساخته از انجام هیچ کاری برای کسب ثروت 
فروگ��ذار نکرده اند. برخ��ی از آنها تمام عمر تالش کرده اند تا به 
موفقیت امروزی برسند. آنها هیچ گاه آن قدر مغرور نبوده اند که 
از انجام برخی کارها مانند شستن ظروف یا دستفروشی خجالت 

بکشند. 
2- از لذت های کوتاه مدت دوری می کنند

اکثر مردم به دنبال زندگی راحت و لوکس هس��تند. این در 
حالی است که ثروتمندان خودساخته تا حدممکن از لذت های 
زودهنگام دوری می کنند و آنها را برای زمان مناسب به تعویق 
می اندازند. آنها این کار را با انجام دو شغل همزمان و صرفه جویی 
حداکث��ری انجام می دهند. آنها به ج��ای تمرکز به پاداش های 

زودهنگام، به هدف نهایی یعنی استقالل مالی توجه می کنند. 
3- به جای کمک مالی، روش ها را آموزش می دهند

ثروتمن��دان خودس��اخته به ج��ای ماهی، ماهیگی��ری را به 
اطرافیان خود آموزش می دهند. آنها تمایل دارند تا دیگران نیز 
مس��یر طی شده را مش��اهده کرده و نکات آن را بیاموزند. آنها 
افراد استخدام شده را برای درک مسیر و اجرای استراتژی های 
پیشرفت تربیت می کنند. بس��یاری از ثروتمندان خودساخته، 
اعتماد به نفس و روش راه اندازی کسب و کار را به دیگران آموزش 

می دهند. 
4- هزینه زیادی پرداخت کرده اند

برای افرادی ک��ه از بیرون به زندگی این افراد نگاه می کنند، 
رس��یدن به قله آس��ان به نظر می رس��د. البته قطعا ثروتمندان 
خودس��اخته از دش��واری های مسیر آگاه هس��تند. آنها هزینه 
زیادی به مدرس��ه زندگی پرداخت کرده اند تا از اشتباهات شان 
درس بگیرند. آنها به جای س��رزنش خود، لحظات شکس��ت را 
به فرصت های یادگیری تبدیل کرده اند. بسیاری از آنها لحظات 
شکس��ت های غیرمنتظره را به دید پله هایی برای رس��یدن به 

موفقیت مورد نظر دیده اند. 
5- پول را تنها یک ابزار می دانند

اغلب آنها پس از رسیدن به ثروت، با آن خودنمایی نمی کنند. 
آنها در مسیر نشان داده اند که به راحتی چشم شان را روی زرق 

و برق دنیا و مواردی که فریاد توجه می زنند، خواهند بست. 
6- از خودنمایی دوری می کنند

اکثر ثروتمندان خودس��اخته تمایل دارن��د تا در میان جمع 
باش��ند و با هزینه ه��ای گزاف خودنمایی نکنن��د. آنها از خرید 
اتومبیل های آخرین م��دل، لباس های گران قیمت و زندگی در 
کاخ های اشرافی خودداری می کنند و تمایلی به قرار گرفتن در 

مرکز توجه ندارند. 
7- روی دیگران تمرکز می کنند

این رفتار نیز ش��بیه به دوری از خودنمایی اس��ت. اکثر این 
افراد نماینده هایی برای انجام کارها دارند و بدون ایجاد تمرکز و 
حساسیت زیاد روی خودشان، تنها نظاره گر فعالیت ها هستند و 

تمایلی به فریاد زدن مهارت های شان ندارند. 
8- ریشه های خود را فراموش نمی کنند

فروتنی یکی از ویژگی های همیشگی ثروتمندان خودساخته 
است. حتی پس از رسیدن به ثروت چندین رقمی، آنها در درون 
به آن بخش از شخضیت و گذشته خود فکر می کنند که مسیر 

طوالنی را طی کرده و به امروز رسیده است. 
9- دست از تالش بر نمی دارند

ثروتمندان خودساخته همیشه مشغول کار کردن هستند. از 
صبح زود بیدار ش��دن تا کار کردن ت��ا دیروقت، هیچ کدام آنها 
را از انجام کار و وظیفه مورد نظرش��ان باز نمی دارد. اس��تمرار، 
خصوصیتی اس��ت که در رسیدن به اهداف، این افراد را از مردم 

عادی متمایز می کند. 
10- کسب وکار خود را با توجه به یک نیاز موجود 

را ه اندازی می کنند
این نوع از ثروتمندان به نیازهای جامعه دقت می کنند، سپس 
کس��ب وکار خود را صرف نظر از خدمات مورد نیاز، پیرامون آن 
تاسیس کرده و برای موفقیت، ش��بانه روز تالش می کنند. آنها 
برند خود را پیرامون نیازهایی اساسی می سازند که شاید جلوی 

دید همه باشد، اما توجهی به آن نکرده باشند. 
برای شناسایی ثروتمندان خودساخته در جمع ها کافی است 
به افرادی که بیشتر گوش می دهند، دقت کنید. آنهایی که نیازی 
به توجه دیگران ندارند و با فروتنی از جمع لذت می برند؛ افرادی 
که کسب وکار خود را حول یک نیاز اساسی شکل داده اند و نیازی 
ENTREPRENEUR :به فریاد زدن آن ندارند.         منبع
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اخبار

تبریز - اسد فالح- استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای 
اداری استان، رصد، مدیریت و برنامه ریزی در شرایط جدید اقتصادی 
را وظیفه اصلی مسئوالن برشمرد و با بیان اینکه دستگاه های اجرایی 
باید حال بنگاه های اقتصادی را در این شرایط مراعات کنند، بر اصالح 
فرهنگ اشتغال و استفاده از فرصت ها و امتیازهای ایجادشده از سوی 
دولت در راســتای ایجاد شغل تأکید کرد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مجید خدابخش با اشاره به خروج آمریکا از برجام، گفت: امروز 
با شرایط تازه ای از نظر اقتصادی روبه رو هستیم و به فرموده رهبری، 
آمریکا اتاق جنگ علیه جمهوری اســالمی را به وزارت خزانه داری 
منتقل کرده اســت. وی با بیان اینکه در چنین شــرایط غیرعادی، 
نگرش، رفتارها و تصمیمات مسئوالن باید متفاوت از گذشته باشد، 
افزود: این دوره موقت باید مدیریت شــود؛ وظیفه اصلی مدیران این 
است که پیامدهای اقتصادی را رصد، مشکالت پیش رو را پیش بینی 
و برای مدیریت شرایط، برنامه ریزی و اقدام کنند. استاندار آذربایجان 
شــرقی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز نباید بهانه ای برای افزایش 
قیمت کاالهای اساســی باشــد، گفت: دولت برای واردات کاالهای 
اساسی و مواد اولیه تولید، تاکنون به میزان 5.6 میلیارد دالر گشایش 
اعتبار کرده است و هیچ کاالیی وجود ندارد که بعد از ثبت سفارش، ارز 
4200 تومانی به آن اختصاص نیابد. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
بازار کاالهای اساســی در استان مدیریت شده است و در بخش های 
دیگر نیز مدیــران مربوط باید اوضاع را رصد و مدیریت کنند تا بعد 

از بروز مشکل مجبور به اقدامات انفعالی نشوند. خدابخش همچنین 
با اشاره به بخشنامه دولت به دستگاه های اجرایی مبنی بر راه اندازی 
میز خدمت تا اول تیر ماه امسال، گفت: انتظار داریم کلیه دستگاه های 
اجرایی استان و فرمانداری ها در راســتای سالم سازی فضای اداری 
این بخشنامه را اجرا کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه بنگاه های 
اقتصادی تا زمان عبور از شــرایط جدید با ســختی و کاهش تولید 
مواجه خواهند بود، از دستگاه های مالی نظیر بانک ها، تأمین اجتماعی 
و امور مالیاتی خواســت تا با مدیریت شرایط، از ایجاد فشار مضاعف 
بر واحدهای تولیدی و خدماتی خودداری کنند. استاندار آذربایجان 
شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد 26 هزار و 557 شغل 
جدید در استان براساس آمار تأمین اجتماعی در سال گذشته خبر 
داد و گفت: در سال 96، 225 واحد جدید تولیدی با سرمایه گذاری 

600 میلیارد تومانی در اســتان راه اندازی شــد که حاصل آن ایجاد 
شغل برای ســه هزار نفر بود؛ همچنین در این سال، با اجرای طرح 
توسعه 268 واحد تولیدی به ارزش 735 میلیارد تومان، 2850 نفر 
صاحب شغل شدند. وی افزود: در سال جاری نیز 900 مجوز تأسیس 
و توسعه واحدهای تولیدی صادر شده است که الزم است بانک های 
استان با اهتمام جدی نســبت به جذب تسهیالت برای اجرای این 
طرح ها اقدام کنند. خدابخش همچنین با اشاره به ثبت نام 12 هزار 
نفر در ســامانه کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی و اعالم آمادگی 
500 بنگاه اقتصادی استان برای به کارگیری متقاضیان، گفت: دولت 
براســاس مصوبه مجلس، به مدت دو سال سهم کارفرمایان از حق 
بیمه متقاضیان را متعهد شده است، اما با وجود این سرمایه گذاری از 
سوی دولت، تاکنون در استان تنها 200 نفر از متقاضیان به واحدهای 
تولیدی مراجعه کرده اند. وی گفت: علت اســتقبال کم متقاضیان، 
فرهنگ نادرست در زمینه اشتغال است، بسیاری از آنها انتظار دارند 
که در محیط اداری و پشــت میز مشغول به کار شوند، در حالی که 
امروزه در دنیا، ایجاد شــغل در واحدهای تولیدی و خدماتی است و 
در کشور ما نیز ادارات دولتی اجازه استخدام ندارند. خدابخش تأکید 
کرد: برای توسعه اشتغال، باید این فرهنگ اصالح و از فرصت های به 
وجود آمده استفاده شود؛ خوشبختانه امروز کارخانه های ما نیز امکانات 
آموزشی خوبی در اختیار دارند و فارغ التحصیالن دانشگاه ها می توانند 

بعد از فراغت از تحصیل در محیط کار حاضر شوند.

اصفهان - قاسم اســد- هم زمان با شب میالد کریم اهل بیت 
حضرت امام حســن مجتبی)ع(، همایش بررسی راهکارهای اجرایی 
شــدن حمایت از کاالی ایرانی با حضور رئیس و معاونان دادگستری، 
دادســتان،معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري، رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان امور مالیاتي ، رئیس اتاق هاي 
تعاون و اصناف ، اعضاي رییس و اعضاي هیات رییســه اتحادیه هاي 
صنفی و جمعي از فعاالن اقتصادي استان اصفهان در سالن همایش هاي 
بین المللي اتاق بازرگاني برگزار شد. به گزارش بازنیوز، سید عبدالوهاب 
سهل آبادی در ابتداي این نشست به تشریخ اهداف برگزاری این همایش 
پرداخت و مهم ترین هدف این گردهمایی را اتحاد ســه اتاق بازرگاني، 
اصناف و تعاون و به ویژه  ارتباط نزدیک تر شــبکه های تولید و توزیع 
برای حمایت از تولیدات ملی عنوان کرد. وی گفت: در این شب نورانی 
که  به نام  کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم مزین 
است اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون و فعاالن اقتصادي برای تغییر 
وضعیت نامطلوب کسب و کار شهر و استان اصفهان تالش کنند. رئیس 
اتاق بازرگاني اصفهان ویژگی شــبکه توزیع و اصناف کشور را  حضور 

تاریخ ساز آنان در شکل گیری انقالب اسالمی و پشتیبانی از جبهه های 
جنگ تحمیلی برشمرد و راهکار  حل مشکالت کشور در مقطع کنوني 
را شکوفایی اقتصاد با حمایت از کاالی ایرانی دانست . وی گفت: البته 
انتظار نیست شبکه توزیع هر کاالیی را عرضه کند و در ابتدا باید کاالهای  
تولید شود که مورد رضایت مصرف کننده  باشد. رئیس اتاق بازرگاني 
اصفهان افزود: در پاره ای از مواقع شاهدیم که تولیدات با کیفیت، خوب 
معرفی نمی شود. وی زبان کسبه را عامل مهم و تعیین کننده در معرفی 
کاالها بیان کرد و گفت: در فرهنگ ما کسبه نقش محارم محله را داشته 

و بسیار مورد اعتماد عموم مردم هستند . رئیس خانه صنعت، معدن  و 
تجارت ایران خواستار تشویق فروشندگان کاالهای ایرانی توسط دستگاه 
های دولتي شد . سهل آبادي در بخش دیگري از سخنان خود به بیان 
تجربه کشورهای موفق در حمایت از کاالهای تولید پرداخت و از  ژاپن 
به عنوان یک نمونه مثال زدنی در این زمینه نام برد. وي که از حضور 
مدیرکل جدید سازمان امور مالیاتي استان اصفهان در این همایش خبر 
داد خطاب به وی گفت: فعاالن اقتصادی نمی گویند مالیات نمی دهیم 
بلکه خواسته  اصلی بخش خصوصی رعایت شفافیت و عدالت مالیاتی 
اســت . رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران همچنین با اشاره به 
حضور خود در جمع کامیون داران  اصفهان و بررســی مشکالت آنان، 
افرایش قیمت فطعات یدکی ودیگر کاالهای مورد نیاز در ماه های اخیر را 
از عوامل نارضایتی این قشر زحمتکش بیان کرد و گفت: رشد غیرواقعی 
قیمت کاالهای موجود در  انبارهای شبکه توزیع به بهانه گرانی ارز موجب 
بروز چنین نارضایتی های است. این فعال اقتصادی از تالش های بی 
وقفه اتاق  بازرگانی برای توسعه صنعت گردشگری و حضور گردشگران 
خارجی در اصفهان خبر داد که می تواند موجب رونق کسب و کار اصناف 

و اتحادیه های صنفي شهر شود.   

 T-OFF اهواز - شبنم قجاوند- عملیات اجرایی جابجایی بار
خط 230 کیلوولت دهلران شرکت برق منطقه ای خوزستان از مدار 
اندیمشــک - هفت تپه به مدار شوش به صورت تک مداره با هادی 
دریک با هدف کاهش خاموشی های برق در امور بهره برداری ناحیه 
شمال خوزستان به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت. معاون 
طرح های توسعه برق شــرکت گفت: عملیات اجرایی جابجایی بار 
T-OFF خط 230 کیلوولت دهلران از مدار اندیمشک - هفت تپه 
به مدار شوش شامل تامین تجهیزات، نصب و سیم کشی به طول 0.5 
کیلومتر با ارزش سرمایه گذاری بالغ بر 1 میلیارد و 500 میلیون ریال 
به پایان رســید. مهدی ابوعلی گله داری هدف از انجام جابجایی بار 

خط دهلران را کاهش خاموشی های ناحیه شمال خوزستان دانست 
و افزود: متعادل نمودن بار خطوط 230 کیلوولت شمالغرب - شوش، 
شمالغرب - هفت تپه، اندیمشک - شوش و اندیمشک - هفت تپه 
و کاهش عملکرد رلــه های حذف بار جریانی بر روی این خطوط و 
تقویت ولتاژ پست هفت تپه و جلوگیری از عملکرد رله های حذف بار 
ولتاژی از دیگر اهداف این جابجایی بوده است. وی اضافه کرد: کلیه 
مراحل طراحی و خدمات مهندسی خط مذکور و همچنین ساخت 
تجهیزات و اجرای عملیات توسط شرکت های داخلی انجام شده و 
اعتبار طرح از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان تأمین 

و پرداخت شده است.

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز - دکتر رسول انتظار مهدی با 
حضور در دفتر مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان 
غربی با قدردانی از اقدامات صورت گرفته در راستای تامین آب شرب 
ســالم و با کیفیت در روستاها با اجرای طرح های ارتقای کیفی آب 
خصوصا در روســتاهای شهرستان تکاب، هم افزایی بیشتر دانشگاه 
علوم پزشــکی و شرکت آب و  فاضالب روســتایی را خواستار شد. 
وی با بیان اینکه شخصا از سامانه های ارتقای کیفی آب و فاضالب 
روستایی در سطح روستاهای شهرستان تکاب بازدید نموده است ، 
اظهار داشت:با انجام آزمایش های تخصصی، کیفیت باالی آب شرب 
تحویلی به مشــترکین را تائید و دانشــگاه علوم پزشکی نیز از این 
اقدامات حمایت می کنــد. در ادامه این دیدار ،کاظم محمدی اقدم 

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل  شــرکت آب و فاضالب روستایی 
آذربایجان غربی نیز با ابراز خرســندی از حضور مسئولین بهداشتی 

استان در شرکت آب و فاضالب روستایی ، با قدردانی از تعامل خوب و 
ثمر بخش دانشگاه علوم پزشکی ، با بیان اقدامات انجام گرفته و برنامه 
های آتی این شرکت در راستای اجرای طرح های ارتقای کیفی آب 
شرب در روستاها پرداخت، وی بر حمایت بیشتر و جدی دانشگاه علوم 
پزشکی و دستگاه های اجرایی استان از طرح های ارتقای کیفیت آب 
شــرب در روستاها تاکید کرد. خاطر نشــان می سازد شرکت آب و 
فاضالب روستایی آذربایجان غربی با نصب 14 سامانه تصفیه آب نقطه 
ای و غیر نقطه ای در سطح53 روستای استان با صرف 50 میلیارد 
ریال اعتبار ، آب شرب سالم و با کیفیت در اختیار مشترکین قرار داده 
و نصب 10 سامانه دیگر را در سطح روستاهای شهرستان تکاب در 

برنامه کاری خود دارد.

مشــهد - صابر ابراهیم بای - نصراله پژمان فر با بیان اینکه 
نشســت اخیر شورای توســعه فرهنگ قرآنی با موضوع تهیه سند 
قرآنی در فضای مجازی تشکیل شد، اظهار کرد: در این جلسه قرآنی 
سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، سیدعباس صالحی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 
حجت االسالم والمسلمین حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ 
قرآنی کشــور، مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن، سیدعلی 
ســرابی قائم مقام شــورای عالی قرآن، حجت االســالم والمسلمین 
خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، عبدالهادی فقهی زاده معاون 
قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر اعضای شورای 
توسعه فرهنگ قرآنی کشور حضور داشتند. نماینده مردم مشهد و 

کالت در مجلس شورای اسالمی افزود: این سند به منظور گسترش 
اقدامات قرآنی در فضای مجازی و استفاده از ظرفیتی که در فضای 
مجازی وجود دارد، تهیه و تدوین شده است. نایب رئیس کمیسیون 

فرهنگی مجلس با بیان اینکه با اجرایی شدن این سند اهداف قرآنی 
و تأمین محتوا در فضای مجازی بر اساس یک نظام برنامه ریزی شده 
و مدریت شده تأمین می شود، عنوان کرد: همچنین انگیزه افراد برای 
بهره بردن از این کتاب آسمانی نیز ارتقا پیدا می کند. پژمانفر با بیان 
اینکه کلیات این سند در نشست اخیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی 
رأی آورد، افزود: سند قرآنی فضای مجازی نیاز به تدوین آیین نامه ها و 
دستورالعمل هایی دارد که این وظایف بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گذاشته است و اصل کار محتوایی با این وزارتخانه خواهد بود.
رئیس فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس اظهار کرد: این سند 
به منظور تصویب و تایید نهایی به شورایعالی فضای مجازی به ریاست 

رئیس جمهور ارسال می شود.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - با حضور فرماندار و امام جمعه 
شهرستان رامیان ، مدیر عامل شرکت آبفار گلستان، و اقشار مختلف 
مردم روستا کلنگ عملیات آبرسانی به روستاهای حسین آباد دلند و 
حاجی ســید از بخش مرکزی شهرستان رامیان به زمین زده شد.به 
گزارش روابــط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان گلستان ، مهدی شعبانی مدیر امور آبفار شهرستان 

رامیان با اعالم این خبر افزود : روستاهای حسین آباد و حاجی سید 
از روستاهای فاقد آب این شهرستان بوده از طریق ناوگان تانکر سیار 
آبرسانی می شده که این مدیریت در راستای آبرسانی پایدار اقدام به 
اجرای خط انتقال و شبکه توزیع برای این روستا را آغاز نمود.ویحجم 
عملیات پروژه های کلنگ زنی در روستای حسین آباد دلند و حاجی 
ســید رامیان را اجرای 5.5 کیلومتر خط انتقال و4.5 کیلومترشبکه 

توزیع برشمرد که برای اجرای این عملیات 5 میلیارد ریال اعتبار نیاز 
می باشد.وی تصریح کرد: با اتمام عملیات فوق روستاهای حسین آباد 
و حاجی سید با 200 خانوار و جمعیتی بالغ بر 973 نفر از نعمت آب 
شرب سالم و بهداشتی بهره مند می گردند.الزم به ذکر است تجهیز 
یک حلقه چاه و احداث یک باب مخزن بتنی نیز در دستور کار اجرایی 

سال آینده این شرکت قرار دارد.

با اشاره به بخشنامه دولت به دستگاه های اجرایی؛

استاندار: میز خدمت در ادارات استان آذربایجان شرقی راه اندازی شود

رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران:

شبكه حمل و نقل به حالت عادي بازگشت

کاهش خاموشی های برق در امور بهره برداری ناحیه شمال خوزستان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی:

تجلیل معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی آذربایجان غربی از شرکت آب و فاضالب روستایی

پژمانفر: تصویب کلیات سند قرآنی فضای مجازی در شورای توسعه فرهنگ قرآنی

کلنگ عملیات آبرسانی به روستاهای حسین آباد دلند و حاجی سید بخش مرکزی شهرستان رامیان به زمین زده شد

استاندار قم انتخاب مجدد  علي الریجاني به عنوان رئیس مجلس شوراي 
اسالمي را تبریك گفت

قم - خبرنگار فرصت امروز- استاندار قم در پیامي انتخاب مجدد علي الریجاني به عنوان رئیس 
دهمین دوره مجلس شــوراي اســالمي را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومي استانداري قم، در 
بخشي از پیام تبریک سید مهدي صادقي استاندار قم خطاب به دکتر الریجاني آمده است: امیدوارم 
حضور ارزشمند شما در جایگاه خطیر مدیریت ارشد فوه مقننه، بیش از پیش زمینه رشد و بالندگي 

این نهاد قانون گذار در رسیدن به اهداف متعالي ترسیم شده براي آن را فراهم آورد.

نشست مدیرعامل شرکت آبفار گلستان با فرماندار شهرستان آق قال
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - در جلسه ای که با حضور فرماندار شهرستان آق قال ، مدیرعامل و معاونین شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان گلستان و بخشداران و مدیرامور آبفار شهرستان آق قال در محل فرماندار این شهرستان برگزار شد وضعیت 
آب شــرب روستاهای این شهرستان ها مورد بررسی قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان گلستان مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت در این جلسه گزارشی از وضعیت پروژه های 
در حال اجرا این شهرستان را بیان نمودند.در ادامه مهندس شکیبافر گفت : بحران آب جدی است، وی کاهش آب های زیرزمینی، 
بارش نزوالت آسمانی و برداشت های بی رویه و غیر استاندارد از آب را برخی از این دالیل نام برد.وی با اشاره به اینکه برداشت  از منابع 
آب زیرزمینی بسیار بیش تر از ظرفیت سفره های آب زیرزمینی است گفت: الگوی مصرف باید در بین مردم فرهنگ سازی شود و 
در صورت ادامه استفاده بی رویه از آب با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. وی در ادامه خواستار ترویج مدیریت الگوی مصرف آب 
توسط دهیاران و شورای اسالمی در سطح روستاهای شهرستان شد و افزود: استفاده از ظرفیت های اثرگذار نظیر تریبون نماز جمعه و 
مساجد بر شفاف سازی موقعیت کنونی از لحاظ وضعیت آب را راهکاری قوی در رعایت الگوی مصرف این مایه ارزشمند در الیه های 
مختلف اجتماع دانست.در ادامه فرماندار شهرستان آق قال از خدمات شرکت آبفار گلستان درراستای تامین آب شرب روستائیان و 
اجرای 144 کیلومتر شبکه توزیع در روستاهای این شهرستان طی سالهای 95 و 96 در جهت رفع کمبود آب و جلوگیری از هدر 
رفت آبتقدیر و تشــکر کرد و افزود ،با توجه به شــروع فصل گرما و مصرف بی رویه آب در خصوص کمبود آب شرب در روستاهای 
تحت پوشش شهرستان آق قال خصوصا روستاهای یامپی ،یلمه سالیان ، پیرواش بهلکه داشلی ، بهلکه شیخ موسی را تشریح نمودند 

و خواستار نظارت ویژه بر توزیع عادالنه آب شرب در زمان پیک مصرف خصوصا در فصل گرما شدند.

برگزاری دومین جلسه کمیته تحقیقات در شرکت آب منطقه ای هرمزگان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- دومین نشست کمیته تحقیقات شرکت 
آب منطقه ای هرمزگان با حضور اعضای آن در محل سالن جلسات این شرکت برگزار 
شد.    به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، در ابتدای این نشست 
دبیر کمیته تحقیقات شــرکت به تشریح عملکرد و برنامه های این کمیته پرداخت. 
لیال حسینی با اشاره به اهمیت و جایگاه پژوهش، تحرک و پویایی بخش تحقیقات را 
راهبردی متعالی برای نیل به اهداف سازمانی ذکر کرد. در ادامه مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان ضمن ارزیابی مثبت از آمار و گزارشات ارائه شده، و ابراز امیدواری کرد، با همت این مجموعه ، شرکت بتواند شاهد 
فعالیتهای بیشتر وکسب جایگاه مناسب در این حوزه باشد.مالیی با اشاره به اهمیت مقوله پژوهش و تحقیقات، توجه به اولویتهای 
تحقیقاتی در زمینه های مختلف را مورد تاکید قرار داد و افزود می بایست در چارچوبها، اهداف و موضوعات مشخصی حرکت نمود تا 
مثمر ثمر برای آب کشور و مجموعه آب استان باشد.شایان ذکر است که این جلسه با دستور کار زیر تشکیل شد و در پایان نیز اعضاء 

موضوعات مذکور را مورد بحث و بررسی قرار قرار دادند.
 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:
مبارزه با آفت سن در مزارع غالت کرمانشاه آغاز شد

 کرمانشاه – منیر دشتی - مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز مبارزه با آفت سن در مزارع غالت 
این استان خبر داد. فرهاد شریفی  از آغاز مبارزه با آفت سن در مزارع غالت استان کرمانشاه خبر داد. وی آفت سن گندم را یکی از 
آفات مهم مزارع گندم و جو در استان دانست و اظهار داشت: آفت سن در محصول گندم و جو موجب کاهش عملکرد می شود. مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: مبارزه با آفت سن گندم در مرحله نخست پوره انجام شده و هم اکنون 
مرحله دوم این مبارزه نیز در مزارع استان آغاز شده است. وی از تمامی کشاورزان از مناطق گرمسیر گرفته تا معتدل سرد خواست 
طی این هفته و هفته آینده مبارزه با این آفت را به اتمام برسانند. به گفته شریفی، سم پاشی و مبارزه به موقع علیه این آفت در کنترل 
و مقابله با آن بسیار تعیین کننده است. این مسؤول با بیان اینکه آفت سن گندم خسارت کمی و کیفی به محصول می زند، افزود: 
امسال مراکز خرید، گندم های سن زده را با کمترین قیمت خریداری می کند. وی به عدم خرید گندم های باالی چهار درصد سن زدگی 
اشاره و بیان کرد: گندم  با باالی چهار درصد سن زدگی، ارزش خریداری ندارند. شریفی اظهار داشت: آفت سن گندم مقام نخست را از 
لحاظ خسارت اقتصادی دارد و این آفت ساالنه خسارت سنگینی را به مزارع گندم و جو وارد می کند. وی اضافه کرد: 400 هزار هکتار 
سطح زیر کشت مزارع استان، گندم است که از این میزان 100 هکتار آبی و 300 هکتار آن به صورت دیم است. مدیر حفظ نباتات 
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: تا به امروز 160 هزار هکتار از مزارع استان علیه سن گندم و سایر آفات، 402 هزار 

هکتار علیه علف های هرز و 2 هزار و 500 هکتار نیز علیه بیماری های گندم، مبارزه شیمیایی انجام شده است.
 

معرفی سامانه های پاسخگویی به شكایات اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: اداره کل 
راه و شهرسازی استان قزوین در راستای تکریم ارباب رجوع و ارتقای سالمت اداري و رعایت و حفظ 
حقوق شــهروندي، از سه طریق اقدام به پاسخگویی به شکایات شهروندان عزیز می نماید  سیامک 
پزشکی فر با اعالم این خبر گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از طریق سامانه های شهراه، 
سامد و سامانه بازرسی قزوین در راستای تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سالمت اداري و رعایت و حفظ 
حقوق شهروندي اقدام به رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردم می نماید وی در ادامه با اشاره به 
این که پروژه شهراه به دستور وزیر راه و شهرسازی در سال 1392 آغاز شد خاطر نشان کرد: سامانه شهراه با عنوان "شهراه"، راهي به 
سوي شهروندان و با شعار "گزارش از شما، رسیدگي از ما"، راه اندازي شده و شهروندان محترم در صورت مواجه با مشکالت خدمتي در 
بخش هاي مختلف سازمان هاي زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازي مي توانند به این سامانه ورود پیدا کرده و موارد عدم پاسخگویي 
و دیگر مشکالت را گزارش نموده و پس از ثبت شکایت کد رهگیري را به منظور پیگیري در خواست خود دریافت نمایند. پزشکی 
فر افزود: ارتقای سالمت اداري و پاسداشت حقوق شهروندي از مهمترین اهداف راه اندازي این سامانه است و شهروندان مي توانند با 
مراجعه به سایت شهراه به آدرس shahrah.mrud.irو یا لینک این سامانه در سا یت اداره کل راه و شهرسازي استان قزوین به 
آدرس https://qazvin.mrud.ir ثبت درخواست نموده و خدمت مورد نظر خود در حوزه راه و شهرسازی را دریافت نمایند.  رییس 
اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در ادامه گفت: سامانه الکترونیکی سامد ارتباط مردم و دولت شامل انتقادات و پیشنهادات، 
طرح ها و ایده ها، شکایات و مسائل و مشکالت، گزارش از عملکرد دستگاه های و نهاد های اجرایی می باشد که در این راستا شهروندان 
می توانند با مراجعه به آدرس http://www.saamad.ir و یا با سامانه تلفنی 111 مسائل و مشکالت خود را مطرح نمایند. وی 
تصریح کرد: سامانه الکترونیکي سامد ارتباط مردم و دولت اهدافي چون ارتقای سطح پاسخگویي دستگاه هاي اجرایي به مردم، افزایش 
میزان رضایتمندي مردم از خدمات عمومي دولت، توسعه و بهبود استانداردهاي ارائه خدمات، ایجاد بستر مناسب براي تعامل آسان 
مردم و دولت، تسریع در انتقال مشکالت و نظرات مردمي به مراجع مربوطه، پاسخگویي سریع و رسیدگي موثر به تقاضاي مردم و 
احقاق حقوق آنها، افزایش نظارت مردمي بر نحوه ارائه خدمات دولتي ، طبقه بندي و اولویت بندي مکاتبات واصله را در دستور کار دارد.   

الوصولی مخابرات منطقه مرکزی به 14 میلیارد تومان رسید
اراک - مینو رستمی - مدیر تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه مرکزی گفت: الوصولی مخابرات منطقه مرکزی به 14 میلیارد 
تومان رسید.  علیرضا فرهادی در مراسم قرعه کشی مرحله چهارم وصول مطالبات تلفن همراه استان مرکزی، اظهار کرد: از این میزان، 
الوصولی 9 میلیارد تومان آن بابت تلفن ثابت و پنج میلیارد بابت تلفن همراه است.  وی بیان کرد: به منظور کاهش این رقم تشویق هایی 
از سوی مخابرات اعمال شده است که اعطای جوایز نفیس مانند خودرو، وجه نقد، تبلت و ... در قالب جشنواره وصول مطالبات از جمله 
سیاست های تشویقی است.  وی در ادامه از ساوه و زرندیه به عنوان بزرگترین شهرهای صنعتی کشور یاد کرد که از اهمیت خاصی در 
برگزاری جشنواره وصول مطالبات برخوردارند، گفت: از مجموع یک میلیون و 225 هزار مشترک تلفن در استان مرکزی کمتر از 300 
هزار نفر آن در ساوه و زرندیه هستند و به عبارتی این دو شهرستان حدود 20 درصد مشترکین استان مرکزی را به خود اختصاص داده 

اند در حالیکه بخش اعظمی از جوایز استان نظیر یک دستگاه خودرو پژو 206 را به ساوه و زرندیه اختصاص داده ایم. 

اعطا تندیس ستاره برتر به روابط عمومی اداره کل راهداری استان ایالم 
ایالم- هدی منصوری- روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای اســتان ایالم تندیس ستاره برتر را در ارزیابی 
دبیرخانه پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ارتباطات ایران را کسب کرد . پنجمین جشنواره ستارگان روابط عمومی همزمان 
با "روز روابط عمومی و ارتباطات "27 اردیبهشت ماه در محل سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار 
شد. در این مراسم که با حضور استاندار تهران،دبیرکل خانه روابط عمومی ایران، مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشور و جمعی از مسئولین اجرای،اساتید و صاحبنظران دانشگاهی برگزار شد،روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای استان ایالم موفق به کسب رتبه برتر واحدهای استانی و دریافت تندیس ستاره برتر از این جشواره شد.  

یک شنبه
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خیلی ها می پرس��ند چطور می توانند ایده یا اختراع 
خ��ود را روانه ب��ازار کنن��د. اختراع ها بس��یار متنوع 
هس��تند، از دس��تگاه های تغذی��ه ک��ودک گرفته تا 
برنامه ه��ای نرم افزاری، غذاهای فریزش��ده، ابزارهای 

باغبانی الکترونیک و لوازم جانبی تلفن همراه. 
اگ��ر واقعا اختراع��ی دارید )یعنی چی��زی که قبال 
ایجاد نشده( روش ثابتی برای ورود آن به بازار وجود 
ندارد. یافتن نحوه وارد کردن محصول به بازار، بیشتر 
از اینکه ب��ه ویژگی ها و مزایای اختراع ش��ما مرتبط 
باش��د به میزان موفقیت شما مربوط است. مشتریان 
واقعی، اختراع ها را نمی خرند، محصوالت را می خرند، 
بنابراین سعی کنید ببینید چطور می توانید محصولی 

جدید را بفروشید. 
در نخس��تین گام، بای��د تحقیق کنی��د که دیگران 
چط��ور محص��والت خ��ود را روان��ه ب��ازار می کنند، 
ابزارهای موجود مث��ل اوراق فروش، مالکیت  معنوی 
)عالمت های تجاری، کپی رایت ه��ا و حق اختراع های 
مختلف( و ب��ازار بالقوه برای محص��ول خود را درک 
کنی��د. دوره ها، کتاب ها و انجمن های آنالین مختلفی 
ب��رای کمک به تحقیق ش��ما وجود دارند، ولی ش��ما 

به عن��وان یک مخت��رع بهترین کس��ی هس��تید که 
می تواند تصمی��م بگیرد کدام ب��ازار برای محصولش 

بهتر است. 
اگر مایل نیس��تید وقت و انرژی خود را صرف کسب 
اطالع��ات، بررس��ی فرصت و حت��ی پیش نویس کردن 
طرح کس��ب و کارتان کنید، حتی اگ��ر پول زیادی برای 
سرمایه گذاری در پروژه دارید، ممکن است این واقعا آن 
چیزی نباش��د که به دنبالش هستید. مخترعان معموال 
فکر می کنند نخس��تین گام شان در این فرآیند گرفتن 
حق امتیاز است. گرفتن حق امتیاز به این معنی نیست 
که محصول شما روانه بازار خواهد شد. اگر باور این امر 
برای تان س��خت اس��ت از حقوقدان یا فردی متخصص 
بپرسید که چند نفر از مشتریان مخترع شان تا به حال 

پولی بیشتر از هزینه حق امتیازشان کسب کرده اند. 
6 گام برای اینکه محصول خود را روانه بازار کنید: 
1. ی��ک یا دو کتاب خ��وب در مورد اختراع بخرید. 
به دنبال اختراع هایی بگردید که روی کس��ب درآمد 
تمرک��ز کرده ان��د، نه فقط روی گرفت��ن حق امتیاز و 
خوان��دن آن. بعد از این گام می توانید به س��راغ پنج 

گام بعدی بروید. 
2. تحقیقات بازار انج��ام دهید. محصوالت موجود 
در بازار )هم آنالین و هم در فروشگاه هایی که مشابه 
ایده محصول ش��ما هستند( را شناسایی کنید. توجه 

داشته باشید که کدام شرکت ها آنها را می سازند و در 
کجا به فروش می رسند. 

3. ب��ه پایگاه اطالع رس��انی مرک��ز مالکیت معنوی 
بروید تا حق امتیازهای مش��ابه محصول خود را یافته 

/http: //iripo. ssaa. ir .و مطالعه کنید
4. با منابع موجودتان نمونه اولیه خوب تهیه کنید. 
این نمونه می تواند ترسیمی از یک محصول حرفه ای 

باشد که در حال تکامل است. 
5. در ح��وزه محلی خود یا به طور آنالین با س��ایر 
کارآفرین��ان در ارتباط باش��ید تا اطالع��ات، منابع و 

پشتیبانی را به اشتراک بگذارید. 
6. یک پیش نویس از یک طرح س��اده کس��ب و کار 
تهیه کنید. این کار را با نوشتن مفاهیم پایه و اساسی 

آغاز کنید. 
از وسوس��ه برای انجام بسیار خوب کارتان اجتناب 
کنید. در مورد کس��انی که مدعی هس��تند توانایی و 
دسترس��ی منحصر به فرد دارند تا محصول ش��ما را 
روان��ه بازار کنند تردید کنید. تحقیق کاملی در مورد 

امکان سنجی این کار انجام دهید. 
فراموش نکنید که ش��ما بهترین کسی هستید که 
می توانید محصول تان را روانه بازار کنید، پس ش��روع 

کنید! 
entrepreneur/modirinfo :منبع

عرضه محصول جدید به بازار در 6 گام

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 982 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس��خ کارش��ناس: ابتدا به ش��ما توصی��ه می کنیم 
مزای��ا و معایب راه اندازی این واح��د جدید و هزینه ها 
ارزیاب��ی  م��ورد  دق��ت  ب��ه  را  آن  دس��تاوردهای   و 
قرار دهید. ش��اید به نفع شما باشد که کار را همچنان 
برون س��پاری کنی��د و از ص��رف هزینه ه��ای اضافی 

بپرهیزید. 
اگ��ر بع��د از انجام بررس��ی های الزم و مش��ورت با 
کارشناسان به این نتیجه رس��یدید که راه اندازی این 

واحد به نفع شماس��ت، باید چند مورد اساس��ی را در 
دستور کار واحد مذکور قرار دهید. 

یکی از وظایف اصلی این واحد ارزیابی پتانسیل بازار 
و تخمین س��ود بازارهای محصول فعلی و محصوالت 

جدید است. 
در مرحل��ه بعدی باید س��هم بازار و نس��بت درآمد 
فروش ش��رکت به کل درآمد فروش تمام ش��رکت ها 
در صنع��ت را مدنظ��ر ق��رار دهی��د. همچنی��ن باید 
ارزیاب��ی ق��رار داده و  را م��ورد  ب��ازار  خصوصی��ات 
 می��زان موفقی��ت در نف��وذ ب��ه بازاره��ای مختلف را 

تخمین بزنید. 
مرحله بعدی تحلیل وضعیت فروش ش��رکت است 
تا خصوصیات مش��تری، خصوصیات محصول، منطقه 
جغرافیای��ی، اندازه س��فارش و قیمت یا طبقه تخفیف 

مشخص و دسته بندی شود. 
از آنه��ا  از جم��ع آوری اطالع��ات می ت��وان  بع��د 
ب��رای پیش بین��ی وضعی��ت ب��ازار اس��تفاده ک��رد. 
پیش بین��ی کوتاه م��دت و بلندم��دت ه��ر دو ب��رای 
 فرآین��د برنامه ری��زی بازاریاب��ی داده های��ی حیات��ی

 محسوب می شود. 

راه اندازی واحد تحقیقات بازار

پرسـش: تولیدکننده مواد آرایشـی و بهداشتی هستم. تا به حال کار تحقیقات بازار را به صورت کامل برون سپاری 
می کردم، اما حاال تصمیم دارم یک واحد کوچک را برای تحقیقات بازار در داخل شـرکت راه اندازی کنم تا صحت 

نتایج ارائه شده را مورد بررسی قرار دهم. چه توصیه ای برای من دارید؟ 
کلینیک کسب و کار

چگونه می توانیم چرخه کاهلی را 
بشکنیم

روان شناسان معتقدند به کار بردن الفاظی نظیر تنبلی، تاثیر 
مثبت��ی بر کارایی افراد ندارد و برعکس، تمایل آنها را به ادامه 
کار کاهش می دهد.  آیا ما کاهل یا تنبل هستیم؟ آیا فقط به 
اس��تراحت و تجدید انرژی نیاز داریم؟ آنچه ما را می ترس��اند، 
گرفتار ش��دن در حلقه سستی و کاهلی است. ما نمی خواهیم 

این جریان، به عادت روزمره و همیشگی مان تبدیل شود. 
به تعویق انداختن وظایف وحشتناک نیست

پیش از هر چیز، یادآوری می کنیم که به تعویق انداختن امور، 
لزوما بد نیس��ت و حتی مزایایی هم دارد. چراکه شما فرصتی 
به دس��ت می آورید و می توانید به جای تصمیم گیری س��ریع و 
عجوالنه، ش��رایط بهتری برای اجرای کار فراهم کنید. به عالوه 
زمانی که س��رعت کارهای تان را پایی��ن می آورید، می توانید به 
اس��تدالل های درونی خود بهتر گوش دهی��د.  از طرف دیگر، 
زمانی که کارها را به آینده موکول می کنید، از فش��ار کاری رها 
می شوید و می توانید ددالین های قابل مدیریتی تنظیم کنید. در 
این صورت به ذهن تان زمان می دهید تا ایده های جدیدی خلق 
کند همچنین می توانید اولویت بندی های بهتری داشته باشید. 
گاهی اوقات وقتی وظیفه ای را به آینده موکول می کنید، متوجه 

می شوید که اصال این وظیفه یک اولویت واقعی نبوده است. 
آیا واقعا تنبل هستید؟ 

اگ��ر کاری را در مدت زمان مش��خص به پای��ان نبرید، چه 
اتفاق��ی رخ می دهد؟ ش��ما باید بفهمید که عل��ت اصلی این 
مشکل چیست.  جوزف فراری استاد دانشگاه دوپال در نشریه 
Psychological Science  می نویس��د:  به تعویق انداختن 
وظایف، ارتباطی با مدیریت زمان ندارد. وقتی به کسی که به طور 
مزمن یک »به تاخیراندازنده« است می گویید کاری انجام دهد، 
مثل درخواس��ت شادی و پایکوبی از فردی است که افسردگی 
مزمن را تجربه می کند.  فراری معتقد است حتی کارآمدترین 

افراد نیز به دو دلیل، کارهای خود را به تعویق می اندازند: 
- ما کارهای خود را به آینده موکول می کنیم، زیرا در حال 
و هوای روحی مناسب، یا چارچوب ذهنی مناسبی نیستیم که 

تصمیم گیری کنیم. 
- ما فرض را بر این می گذاریم که در آینده، انرژی و روحیه 

بهتری خواهیم داشت. 
مش��کل از جایی شروع می ش��ود که این افکار، ما را به دام 
»لوپ تعویق« می اندازد. ما به جای کار کردن، ایمیل های خود 
را چک می کنیم. توییت می کنیم. ظرف ها را می شوییم یا کمی 
می خوابیم. ما فکر می کنیم که پس از انجام این کارها، دوباره 
به وظیفه اصلی مان بازمی گردیم. واقعیت این اس��ت که اغلب 
این گریزها، تنها بهانه هایی برای اتالف وقت است و به همین 
دلیل احساس گناه می کنیم. احساس گناه نیز باعث می شود 
وظای��ف کمتر و کمتری را بپذیریم.  ح��اال دوباره یک گام به 
عقب بردارید و علت اصلی مش��کل تان را بررسی کنید. شاید 
فقط کمی گرسنه اید، یا به کمی استراحت نیاز دارید. شاید هم 
مشکل شما ریش��ه های عمیق تری دارد. به عنوان مثال شما از 
کارتان راضی نیستید، یا حجم وظایفی که به عهده دارید بسیار 
زیاد است، یا ذهن تان روی مسئله مهم دیگری متمرکز است.  
وقت��ی صادقانه به درون خودتان نگاه می کنید، علت اصلی به 
تعویق انداختن وظایف را درک می کنید و می توانید اقداماتی 
در راس��تای اصالح آن انجام دهید. اگر گرس��نه هستید، غذا 
بخورید. اگر روز کاری رضایت بخشی ندارید، از همکارها تقاضا 
کنید بخش��ی از کارهای شما را به عهده بگیرند. به این ترتیب 
زم��ان کافی به دس��ت می آورید ت��ا روی اولویت های مهم تر 
متمرکز شوید.  روان شناس لئون اف سلتزر در مقاله ای توصیه 
می کند ک��ه واژه »تنبل« را از دای��ره لغات خود حذف کنیم. 
ت��ا زمانی که انگیزه و برنامه منظمی ندارید، با »تنبل« خطاب 

کردن خودتان، مشکلی را حل نمی کنید. 
شکست چرخه تنبلی

حتی زمانی که متوجه ش��دید به چه علت��ی وظایف خود را 
به تاخیر می اندازید، ممکن اس��ت هنوز برای بازگش��ت به کار 
آمادگی نداش��ته باشید. در چنین شرایطی، چگونه باید از این 
س��یکل نامطلوب خارج ش��وید؟  قان��ون »دو دقیقه« را دنبال 
کنی��د. دیوید آلن می گوید اگر تکمیل کاری تنها به دو دقیقه 
زمان نی��از دارد، همین حاال آن را انجام دهی��د. این راهکار را 
به ش��یوه خودتان توس��عه دهید. مثال یک آالرم 10  دقیقه ای 
تنظیم کنید. تیموتی  ای پیکل، متخصص روان شناسی توصیه 
می کن��د خودتان را متعهد بدانید که به مدت 10دقیقه، کاری 
را ادامه می دهید. زمانی ک��ه کاری را آغاز کنید، رها کردن آن 
سخت تر می شود.  فوسچیا سیروس، استاد دانشگاه بیشاپ نیز 
پیش��نهاد می دهد که وظایف سخت و پیچیده را تا حد ممکن 
به صورت دلپذیری درآورید. اگر بتوانید نکته جالب و پرمفهومی 
در کارتان پیدا کنید، باعالقه بیشتری به آن مشغول می شوید. 
سعی کنید وظایف تان را با اهداف بلندمدت مرتبط نگه  دارید.  
پیت داکتر، مدیر پیکس��ار راهکار دیگری برای تکمیل وظایف 
خود دارد. او مشکالت بازدارنده را فهرست می کند تا بتواند آنها 
را به بخش های قابل مدیریت تقسیم کند. به این ترتیب متوجه 
می ش��ود که هیچ وظیفه ای، آن قدر که به نظر می رسد سخت 
نیس��ت. به گفته او، تنظیم فهرست مشکالت، به مراتب بهتر از 
این احساس غیرمنطقی است که هیچ چیز خوب پیش نمی رود.  
گاهی اوقات کافی اس��ت که محیط کار خود را عوض کنید. از 
دفتر ش��رکت بیرون بروید و کارتان را در فضای دیگری، نظیر 
یک دفتر کار مش��ارکتی یا یک کاف��ه، ادامه دهید. تحقیقات 
نش��ان می دهد که اگر اطراف ما را افراد فعال و کوش��ا احاطه 
کرده باشند، انگیزه بیشتری به دست می آوریم.  شما می توانید 
تکنیک مش��هور جری شینفلد را نیز دنبال کنید. هر زمان که 
 X کاری را ب��ه پای��ان بردید، روی تقویم دی��واری یک عالمت
بگذارید. وقتی این عالمت ها را کنار همدیگر می بینید، تمایل 
کمتری دارید که این زنجیره را بشکنید و درنهایت، اگر می بینید 
فرد دیگری کار را بهتر از شما انجام می دهد، وظیفه خود را به 
او بسپارید. همان طور که رنزو کاستارال می نویسد، شما با انجام 
کاری که برای یک همکار دیگر مناسب است، بهره وری کل را 
افزایش نمی دهید.  راهکارهایی که در این مطلب ذکر کردیم، 
فهرست مبسوطی نیست، اما به شما کمک می کند زمانی که در 
آستانه به تعویق اندازی کارها قرار گرفتید، خودتان را از این دام 
نجات دهید. ش��اید هم بتوانید به ذهن خسته خود استراحتی 
کوتاه بدهید و در زندگی شخصی و شغلی، موفق تر عمل کنید.       
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وقتی گوگل اسیستنت تیراندازی 
می کند؛ چه کسی مسئول است؟ 

خوب یا بد، گوگل اسیس��تنت تقریبا از پس هرکاری بر 
می آید؛ از وظایف س��اده گرفته تا روش��ن کردن چراغ های 
خانه، تنظیم یادآور و حتی تقلید از الگوی صحبت انسانی. 
توانایی های هوش مصنوعی این دستیار به قدری زیاد است 
که گاهی ترس��ناک به نظر می رس��د. اما تازه ترین توانایی 

)غیررسمی( دستیار گوگل، اندکی شرورانه است. 
به گ��زارش دیجیاتو، هنرمن��دی به نام الکس��اندر ربن 
اخیرا به دس��تیار خود شلیک با اس��لحه را آموخته است. 
خوشبختانه قربانی آزمایش او نه یک موجود زنده، بلکه یک 
س��یب بوده اس��ت. در ویدئویی 30 ثانیه ای به نام »گوگل 
تیر می زند«، ربن را مشاهده می کنیم که می گوید: »اوکی 
گوگل، س��الح را فعال کن« و کمتر از یک ثانیه بعد، سالح 
شلیک می شود و عبارت »بسیار خب، در حال فعال کردن 

سالح« به گوش می رسد. 
در سطحی ترین حالت، این ویدئوی 30 ثانیه ای چندان 
تاثیرگذار نیست و بیشتر شبیه یک حقه پیش پا افتاده به 
نظر می رس��د. اما وقتی یک گام به عقب برداریم و موضوع 
را از زوایای دیگر بررس��ی کنیم، این پروژه می تواند بحثی 
بر سر حد و مرز کارهایی که هوش مصنوعی قادر به انجام 

آنهاست به راه بیندازد. 
همان طور که ربن خود توضیح می دهد: »گفتمان درباره 
چنین دستگاهی از وجود فیزیکی آن مهم تر است«. او برای 
این پروژه گوگل اسیس��تنت را انتخاب ک��رد اما می گوید 
ک��ه امکان انجام آن با آمازون اکو »یا هر دس��تگاه درونداد 
دیگری« نیز وجود داش��ته اس��ت. عالوه بر این، دستگاهی 
که با فرمان ربن فعال ش��د می توانست هر چیز دیگری، از 

صندلی ماساژ دهنده گرفته تا بستنی ساز باشد. 
اما ربن تصمیم گرفت تا گوگل اسیس��تنت را به س��الح 
مجهز کند. و با توجه به نگرانی های به وجود آمده در قبال 
هوش مصنوعی Duplex گوگل بعد از برگزاری کنفرانس 
توس��عه دهندگان I/O و نیز تیراندازی های به ظاهر پایان 
ناپذیر در ایاالت متحده، به نظر می رس��د که او دس��ت به 

انتخاب های درستی زده باشد. 
در این مثال، ربن شخصی بود که فرمان فعال سازی سالح 
را صادر کرد، بنابراین او کس��ی است که مسئولیت این کار 
را برعهده دارد. اما در جهانی که یادگیری ماش��ینی، هوش 
مصنوعی را آنقدر هوش��مند کرده که بتواند به نیازهای ما 
رسیدگی کند، تصور این موضوع کار سختی نیست که در 
صورت دسترسی به سالح، دستیارهای دیجیتالی یک روز 
قادر به کشتن افرادی خواهند بود که ما را ناراحت کرده اند. 
در این صورت چه کسی مسئول مرگ آن افراد خواهد بود؟ 
بیان این موضوع که ما باید دسترس��ی هوش مصنوعی 
را به دیوایس های خطرناک مس��دود کنیم آسان است، اما 
بس��یاری از افراد از همین حاال س��الحی در اتومبیل خود 
دارند و ضمنا نیازی به اش��اره به پایگاه های نظامی نیست. 
ش��اید بتوانیم از کمپانی های حوزه تکنولوژی درخواس��ت 
کنیم که تکنولوژی خود را به گونه ای توسعه دهند که قادر 
به آس��یب زدن به افراد نباش��د، اما اگر فرض را بر خیزش 
ماشین ها و روبات ها در برابر انسان ها بگذاریم، هیچ الگوریتم 

و هیچ نقشه ای جلودار آنها نخواهد بود. 
برای من بخش��ی از پی��ام این ویدئو ش��امل پیامدهای 
بررس��ی نش��ده تکنولوژی و عبث بودن درنظرگیری تمام 

موارد استفاده احتمالی است. 
ش��اید گوگل هیچوقت اس��تفاده از اسیس��تنت را برای 
تیران��دازی تص��ور نکرده باش��د؛ اما تمام چی��زی که ربن 
برای دس��تیابی به این هدف نیاز داشت قطعاتی بود که در 
استودیو ی او رها ش��ده بودند. »راه اندازی ]دستگاه[ بسیار 

آسان بود.«

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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مترجم: طاهره منیری شریف
MBA کارشناس ارشد
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