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روایترئیسجمهور
ازحاشیههایاقتصادی

فرص��ت ام��روز: پنجاه و هشتمین مجمع عموم��ی بانک مرکزی، مجالی بود تا رئیس جمه��ور درباره مهمترین 
حاشیه ه��ای اقتصادی این روزهای کشور سخن بگوید؛ از ماجرایFATF  و لوایح چهارگانه دولت گرفته تا خبر 
استعفای محمدجواد ظریف و مساله ادغام بانک های نیروهای مسلح. این در حالی بود که از شامگاه دوشنبه و با 
انتشار خبر استعفای وزیر امور خارجه در اینستاگرام، خبر داغ و مهم رسانه ها و افکار عمومی، دالیل استعفای...

رشد ۱۲درصدی نرخ دالر

رئیس کل بانک مرکزی از 
تصمیمات جدید برای بهبود 
معیشت مردم خبر داد
۲

۲
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از احتمال ادامه معافیت های مالیاتی بورس تا سازوکار دریافت مالیات از آستان قدس

 در دوازدهمین همایش
سیاست های مالی و مالیاتی ایران چه گذشت؟

کارآفرینان بزرگ با چه سالحی به موفقیت رسیده اند؟
بازاریابی به سبک نانوایی

رازهای موفقیت از زبان ستارگان سینمای جهان
درس هایی که کارآفرینان جوان را به موفقیت می رساند

7 جزء اساسی یک استراتژی برند قدرتمند چیست؟
نقش آمیخته بازاریابی در تبلیغات

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 پردازنده بعدی کوالکام
شبکه 5G را در سال ۲۰۲۰ 
عمومی تر از همیشه می کند

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

4
فرصت امروز: پس از آنکه امکان برداشت دالر از خودپردازها 

فراهم شـد و بـا اعالم بانـک مرکزی، افـرادی که 
سپرده ارزی در بانک ها دارند، می توانند...

پس از امکان برداشت ارزی از دستگاه های خودپرداز

خریدسکهنیزباخودپرداز
امکانپذیرشد

سرمقاله
آسیب شناسی مولفه های 
موثر بر حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان

آسیب شناسی مولفه های موثر بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان

نزدیک ب��ه دو دهه است که 
نه��م اسفن��د روز ملی حمایت 
مصرف کنندگ��ان  حق��وق  از 
نام گ��ذاری و در تقویم رسمی 
کشور درج ش��ده است. روزی 
ک��ه ق��رار است همگ��ان برای 
توج��ه و احترام ب��ه خواست، 
نی��از و سلیقه مصرف کنندگان 
و رعای��ت حق��وق قانونی آنها، 
همداستان شوند. طی این مدت 
مصرف کننده  حق��وق  موضوع 
ف��راز و نشیب های��ی داشته و 
ب��ه تبعی��ت از سیاست ه��ای 
اقتصادی کشور، دچار قبض و 
بسط هایی شده است، به نحوی 
که در شرایط تعادل بازار، نگاه 
و توج��ه ب��ه مصرف کننده به 
شکل مطلوب تری ب��وده و در 
شرای��ط نابسامان��ی ب��ازار این 
احت��رام و توج��ه، کم رنگ ت��ر 
شده است. در مجموع می توان 
گف��ت که در این مدت، حقوق 
رسیدن  ت��ا  مصرف کنندگ��ان 
به نقطه موفقی��ت، کماکان از 
فاصله زی��اد برخ��وردار است. 
موضوع  بهت��ر  تبیی��ن  ب��رای 
می ت��وان این حق��وق را از سه 
منظر یا مولفه تاثیرگذار بر آن 

مورد بررسی قرار داد.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
 اول احت��رام و توجه به حق��وق مصرف کنندگان از منظر حاکمیت، 

دوم بنگاه های اقتصادی و سوم مصرف کنندگان.
در ح��وزه دولت و حاکمیت، احترام ب��ه حقوق مصرف کنندگان در 
چن��د موضوع مهم تبلور پیدا می کند که عبارتن��د از: )ایجاد قانون و 
اجرای آن، اطالع رسانی و آگاهی بخشی، نظارت و برخورد با متخلفین( 
در تصوی��ب قوانین الیحه حمایت از حق��وق مصرف کنندگان، پس از 
قریب ب��ه 16 سال سرگردان��ی در مجلس ش��ورای اسالمی در سال 
1388 تصویب و ابالغ شد؛ قبل از تصویب این قانون سازمان حمایت 
مصرف کنندگ��ان و تولید کنندگ��ان ب��ه عنوان تنها نه��اد حاکمیتی 
متول��ی پیگیری مطالبات مصرف کنندگ��ان مطرح بود و در این راستا 
نی��ز فعالیت های مختلف��ی از جمله بازرسی، نظ��ارت و کنترل بازار ، 
قیمت گ��ذاری، تهیه گزارش های کارشناسی از وضعیت بازار و ارائه به 
مراج��ع تصمیم گیری کشور، انجام می داد. یکی از اقدامات قابل توجه 
ای��ن سازمان در این خص��وص  و در حمایت توامان از جریان تولید و 
مص��رف درج روز مل��ی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان در تقویم 
رسمی کشور و برگزاری روز مل��ی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بود ک��ه با شناسایی، انتخ��اب و معرفی بنگاه ه��ای اقتصادی فعال و 
موفق در این حوزه انجام می شد. این فرآیند از سال 1380با همکاری 
نهاده��ای نظارتی دیگ��ر مانند سازمان ملی استان��دارد ایران، وزارت 
بهداش��ت، وزارت جه��اد کش��اورزی، اتاق بازرگان��ی صنایع معادن و 
کش��اورزی ایران، بانک مرک��زی، وزارت صمت و... ط��ی یک فرآیند 
هفت ماهه با ارزیابی و سنجش عملکرد یک سال بنگاه های اقتصادی، 
ط��ی جلسات کارشناسی و ارزیابی حضوری در چهار شاخص اصلی و 
مه��م قیمت، کیفیت، خدمات پس از ف��روش و رضایتمندی مشتری 
ارزیاب��ی انجام و نسبت به شناسایی و معرف��ی بنگاه های منتخب در 
رعای��ت حقوق مصرف کنندگان اقدام می کردند. اجرای این طرح قبل 
از تصوی��ب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نوع خود اقدام 
قاب��ل توجهی محسوب می ش��ود و فارغ از نقاط ضع��ف و قوت اقدام 
مناسب و پسندیده ای است که هم می تواند از جریان باکیفیت داخلی 

حمای��ت کند و هم می توان��د مصرف کننده را از ی��ک خرید مناسب 
از محص��والت داخلی مطمئن سازد. مطاب��ق اعالم مسئولین سازمان 
حمایت شاخص ه��ای ارزیابی طی 18سال گذشت��ه روند تکاملی در 
محتوا و تع��داد داشته اند که در مجموع هم اکنون بنگاه های متقاضی 
در ح��دود 300شاخ��ص توسط حدود 10دستگ��اه نظارتی ارزیابی و 
سنج��ش می شون��د و عملکرد آم��اری آنها نیز رون��د رو به رشدی را 
نش��ان می دهد، به نحوی که  ط��ی 17 دوره گذشته متقاضیان رشد 
25برابری و منتخبان 22برابری نسبت به دوره اول را نشان می دهد.

درخص��وص ماهیت تالش ه��ای دولت در اجرای قان��ون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان می توان گفت که نتیجه اقدامات انجام شده از 
سوی دستگاه های دولت��ی دارای نقاط ضعف متعددی است که نمود 
عین��ی آن شرایطی موجود بازارهای کش��ور است، مشکالتی از قبیل: 
ضعف در انطب��اق قانون با نیاز روز جامعه به سبب تصویب دیرهنگام 
قان��ون حمایت، عدم همک��اری و تشریک مساع��ی دستگاه دولتی و 
حاکمیتی برای اجرای این قانون، تشکیل دستوری انجمن ها و فعالیت 
غیرموث��ر آنها، عدم توانایی یا انگیزه افراد برای فعالیت در انجمن های 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان، عدم وجود افراد توانمند، خالق و 
صاحب نظر در قانون حمای��ت، حذف موادی از قانون حمایت، توسط 
قان��ون نظام صنفی، عدم اج��رای آیین نامه های اجرای قانون خصوصا 
آیین نام��ه اجرایی ماده 21 قان��ون حمایت، عدم تمکین جریان تولید 
از مف��اد قان��ون خصوص��ا مفاد مهم��ی مانند م��اده 7 و جلوگیری از 
تبلیغ��ات اغواکننده و خالف قانون و ده ها م��ورد دیگر از آسیب های 
قان��ون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان در ح��ال حاضر است که 
ام��روزه نمود عینی آن قاب��ل مشاهده است. در مجم��وع با توجه به 
نتای��ج و آثار مشاهده شده از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
می توان گفت این قانون دارای ماهیتی ناقص و ناکارآمد است لذا عماًل 

نتوانسته است به اهداف و نتایج مترتب بر آن دست یابد.
از منظ��ر دوم یعنی رعایت این حقوق توس��ط بنگاه های اقتصادی 
می ت��وان گفت: به سب��ب ضعف های موج��ود در ساخت��ار و ماهیت 
اجرای��ی آن در حوزه دولت آسیب های آن در حوزه تولید نیز طبیعتاً 

تسری می یابد. عماًل وضعیت آن در این حوزه هم با مشکالتی مواجه 
می ش��ود. عملکرد بنگاه ه��ای اقتصادی را می ت��وان در رصد عملکرد 
آنه��ا در زنجیره تولید تا مصرف مشاهده کرد. زنجیره ای که متاسفانه 
در اقتص��اد کشور معیوب ب��وده و دارای نقاط ضع��ف زیادی است و 
نتیج��ه این ضعف ها نیز در یک کالم، عدم تنظی��م بازار داخلی و در 
نهای��ت وجود انواع و اقسام تخلف��ات رایج اقتصادی مثل گرانفروشی، 
کم فروش��ی، عرضه خارج از شبکه، اخف��ا و امتناع از عرضه کاال، عدم 
اج��رای تعهدات تولیدکننده در قب��ال مصرف کننده و مواردی از این 
دس��ت محسوب می  ش��ود. از منظر اجرایی هم ب��ه سبب عدم وجود 
ی��ک ساختار رقابتی و نبودن مشتری��ان و مصرف کنندگان مطالبه گر 
عموماً یک روند روزمره بدون خالقیت و توسعه را دنبال کرده و خود 
را مکلف به پاسخگویی مناسب به مصرف کننده نمی بینند لذا تالشی 
هم برای ارتقای کیفیت هم صورت نمی گیرد. عموما رفتار این بنگاه ها 
با مصرف کنندگان تا زمان دریافت وجه و تحویل کاال تا حدودی توام 
ب��ا احترام است و پس از آن تعهدی از س��وی بنگاه های اقتصادی در 
خصوص کاال یا خدمت ارائه شده مالحظه نمی شود مهمترین مشخصه 
ای��ن بنگاه ها تولید انحصاری یا تولی��د رفقاتی میان چند تولیدکننده 
و نتیج��ه آن استثم��ار مصرف کنندگان است. خروج��ی این بنگا ه ها 
عموم��ا دستیابی به مناف��ع زودگذر، عدم دریاف��ت اعتماد مشتری و 
نگ��اه ابزاری ب��ه آن،  بی تدبیری در مدیری��ت هزینه ها و پرداخت آن 
از جی��ب مصرف کننده، اس��ت و از نشانه های این ب��ازار نیز می توان 
به گستردگ��ی بی ضابطه فاصله بین تولیدکنن��ده تا مصرف کننده به 
وسیل��ه شبکه های متع��دد واسطه ای و داللی، تولی��د کاال یا خدمت 
غیراقتصادی و غیررقابتی و عدم وجود خالقیت در تولید دانست البته 
در ای��ن بخش هم تع��دادی تولیدکننده و بنگاه اقتص��ادی، باانصاف، 
موف��ق و فعال نیز وج��ود دارند که از منظر شاخص ه��ای حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان شرایط مطلوب و مناسبی دارند، ولی متاسفانه 
مشک��الت عارضی بر اقتصاد کشور نیز امکان توسعه این موضوع را از 
آنه��ا سلب کرده است و در شرایط نابسامانی آنها نیز کیفیت خدمات 

خود را در حوزه مشتری مداری تا حدودی کاهش می دهند.

بخ��ش س��وم، حمایت و رعایت حق��وق مصرف کنندگ��ان از منظر 
مصرف کنندگان است. در این بخش مباحث به شکل نگران کننده تری 
اس��ت چراکه این بخش می توان��د موتور محرک دو بخش دیگر یعنی 
بنگاه ه��ای اقتصادی و دولت باشد. اگر مصرف کننده مطالبه گر و آشنا 
ب��ه حقوق قانونی وجود داشته باشد طبیعتاً هم دولت و هم بنگاه های 
اقتصادی در مواجهه با آنها، خود را مکلف به پاسخگویی و به¬رعایت 
حقوق آنها می دانند. اگرچه باید خاطرنشان کرد که دولت هم مطابق 
وظای��ف قانونی موظف است بسترها را برای ایفای نقش مصرف کننده 
از منظ��ر اطالع رسان��ی و آگاهی بخشی فراهم کند، ام��ا باید پذیرفت 
ک��ه برای مصرف کننده بی تفاوت طبیعتاً حق��ی دیده نخواهد شد. به 
تعبیری دیگر بن مایه تولید فکر احترام به حقوق مصرف کنندگان باید 

از بطن جامعه نشأت بگیرد تا امکان رشد و تعالی پیدا کند.
 در حال حاضر مصرف کننده کشور در مقابل سخت ترین فشارهای 
ناش��ی از شرایط تحریمی قرار دارد و برخی نا مهربانی های بنگاه های 
اقتصادی در افزایش قیمت های بی ضابطه و شانه خالی کردن تعدادی 

از آنها در اجرای تعهدات بر مشکالت و مصائب افزوده است.
با عنای��ت به مطالب پیش گفته در مجموع می توان گفت که روز ملی 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان فرصت��ی است تا هر سه بخش مهم 
مرتبط با حقوق مصرف کننده نسبت به بررسی و تجدیدنظر در برنامه ها 
و سیاست ه��ا برای تعالی و نهادینه شدن حق��وق مصرف کنندگان، اقدام 
نمایند؛ تا همه اجزای مرتبط با فرآیند توسعه یعنی جریان تولید، جریان 
مصرف و نظ��ارت حاکمیت توامان به رشد و تعالی دست یابند. بی شک 
مناف��ع این سه حوزه ارتباط تنگاتنگی با هم داشته و درهم تنیده است، 
ل��ذا زیان و آسیب هر یک می تواند  زمینه ه��ای اضمحالل دیگری را به 
وجود آورد در این میان نیز دولت در رسیدن به اهداف و چشم اندازهای 
مد نظ��ر در توسعه و تکامل ایرانی اسالمی ب��ه موفقیتی دست نخواهد 
یافت. نهم اسفند، روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده فرصتی است 
ملی برای یک حرکت ملی در جهت همگرایی بیشتر میان جریان تولید، 
مصرف تحت تدابیر اتخاذشده براساس سیاست ها و برنامه های تدوین شده 

از سوی حاکمیت.



فرص��ت امروز: پنجاه و هشتمین مجمع عمومی بانک مرکزی، مجالی 
ب��ود تا رئیس جمهور درباره مهمترین حاشیه های اقتصادی این روزهای 
کش��ور سخن بگوید؛ از ماجرایFATF  و لوایح چهارگانه دولت گرفته 
ت��ا خبر استعفای محمدجواد ظری��ف و مساله ادغام بانک های نیروهای 

مسلح.
این در حالی بود که از شامگاه دوشنبه و با انتشار خبر استعفای وزیر 
امور خارج��ه در اینستاگرام، خبر داغ و مه��م رسانه ها و افکار عمومی، 
دالی��ل استعفای ظریف بوده اس��ت. همین ماجرا باع��ث شد تا حسن 
روحانی در البه الی سخنانش در مجمع عمومی بانک مرکزی و در پاسخ 
به هجمه منتقدان داخلی، از ظریف، زنگنه و همتی بابت تحمل فشار و 
مقاومت خوب شان تقدیر کند و آنها را سربازان خط مقدم کابینه بنامد.

رئیس جمهور که 12 ساعت پس از استعفای خبرساز محمدجواد ظریف 
از وزارت امور خارجه به این مسئله واکنش نشان می داد، از ظریف دلجویی 
ک��رد و گف��ت: »از ظریف، همتی و زنگنه به خاطر تحم��ل و مقاومت در 
فشارها به عنوان کسانی که در خط حمله ایستاده بودند و ایستاده هستند 
تشکر می کنم. عمدتا فشار بر این سه بخش بوده است و شکر خدا با وجود 
سختی های بسیاری که به ما وارد بوده آنها را تحمل کردیم و موفقیت های 

خوبی داشته ایم.«
موض��وع مهم اما در صحبت ه��ای روحانی، ماج��رای اف ای تی اف بود و 
رئیس جمهور صریح ترین سخنانش را خطاب به مخالفان و منتقدان داخلی 
ب��ر زب��ان آورد. او با حمله به خط خبری منتق��دان و مخالفان اف ای تی 
اف، گف��ت: »در این کشور تصمیم گیر یا دولت است یا مجلس یا رهبری؛ 
نمی ش��ود کشور را دس��ت 10 تا 20 نفر بدهی��م و بگوییم هر تصمیمی 
گرفتن��د تابعیم؛ صاحب این کشور ملت است و حتما حرف می زند. بانک 
مرکزی حرف می زند. اگر مشکل ایجاد شد و نتوانستیم روابط مان را با دنیا 

به خوبی پیش ببریم چه کسی جوابگوست؟«
 به گزارش خبرآنالین، به نظر می رسد روی صحبت روحانی با دلواپسانی 
اس��ت که از ع��دم تصویب پالرم��و در مجمع تشخی��ص مصلحت سخن 
می گویند و معتقدند عدم تصویب لوایح نه تنها وضع را بدتر نمی کند، بلکه 
مقابل بدتر شدن اوضاع را می گیرد. پیشتر برخی از مخالفان پیوستن به اف 
ای تی اف گفته بودند این اقدام تنها روزنه باقیمانده ایران را خواهد بست.

رئیس جمهور ام��ا موضعی صریح و متفاوت داش��ت و در سخنان خود 
تاکید ک��رد: »رهبری چند بار به من گفتند ب��ا لوایح چهارگانه مخالفتی 
ندارم. این از رهبری. دولت نیز الیحه داده و مجلس تصویب کرده پس چه 
کسی مخالف است؟ می خواهیم چه کار کنیم. وقتی من حرف می زنم اگر 
معتقدید به حرف من و درست می گم همه صحبت کنید و مصاحبه کنید 

تا از مشکالت عبور کنیم.«
ب��ه گفته روحان��ی، »یک تحریم را آمریکا برای م��ا درست کرده و یک 

تحریم را هم سلیقه ما می خواهد درست کند.«
FATF و الزامات فروش نفت

رئیس جمه��ور در توضیح ضرورت پیوستن ب��ه اف ای تی اف ادامه داد: 
»مگر بدون ارتباط مالی با جهان می توانید نفت بفروشید؟ با پول چمدان 
که نمی شود تجارت کنیم. یک وقتی ماجرا واردات یک قطعه است؛ میری 
ب��ا پول چمدانی معامله می کنی ام��ا واردات ده ها میلیون تن نهاده دامی 
را ک��ه با پول چمدان نمی شود انج��ام داد. اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی 
قطع شود، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل مواجه خواهد شد. اگر 
یک نفر بانکی در صحت این مدعا تردید داره حتما مصاحبه کند و بگوید 
این حرف درست نیست و عدم تصویب الیحه هیچ تاثیری در رابطه ما با 

بانک ها ندارد.«
او افزود: »یک ذره هم برای دنیا عقل و تدبیر را بپذیریم. همه کشورهای 
دنیا در نظامی شرکت کردند؛ یعنی هیچ کدام عقل نداشتند؟ دولت ایران 
هم نداشته؟ مجلس ه��م تصویب کرده نداشته؟ شورای نگهبان هم امضا 

کرده نداشته است؟«
روحان��ی برای توضیح ملموس تر اتفاقات ادامه داد: »نمی خواستم این را 
بگویم اما دو هفته، سه هفته در نقل و انتقال مشکل پیدا کردیم ماجرای 
گوشت پیش آمد. درست است که ۹0درصد گوشت ما  و 100درصد مرغ 
در داخل تامین می شود اما وقتی همان 10درصدی که باید از خارج بیاید 

نمی آید، در بازار تاثیر می گذارد.«
 او اضاف��ه کرد: »ت��ا یک مشکل پیش میاد می گوین��د مدیریت دولت. 
بفرمایید جواب بدهید این وضعیت مدیریت دولت بود یا شما، چرا مشکل 
ایجاد می کنید؟ چرا امروز و فردا می کنید؟ علی رغم سختی ها و مشکالتی 
که امروز داریم، شما می دانید که آمریکا امروز همه توان خود را در تحریم 
علیه سیست��م بانکی و فروش نفت و سایر زمینه ه��ای اقتصادی گذاشته 

است.«
خط مقدم کابینه در برابر تحریم آمریکا

روحانی با بیان اینکه امروز خط مقدم ما در برابر آمریکا، وزارت خارجه، 
بان��ک مرکزی و وزارت نفت است، گفت: »از هر سه نفر به خاطر مقاومت 
و ایستادگ��ی در خط مقدم مبارزه تشکر می کنم البته سایر دستگاه ها نیز 

تحت فشار هستند اما عمده فشار در این سه بخش است.«
رئیس جمهور تاکید کرد: »با وجود اینکه سختی هایی را تحمل کردیم 
ام��ا موفقیت های خوبی را نیز داشتیم؛ هم سختی داریم هم موفقیت، هم 

مردم توقع های به حقی دارند که باید برآورده شود.«
وی ب��ا بیان اینکه در شرایط تحریم تراز تج��اری مطلوبی داریم، افزود: 
»نسبت واردات به ص��ادرات نشان می دهد تراز ما مثبت 1.5درصد است. 
البت��ه در برخی از زمینه ه��ا واردات بیشتر و در برخ��ی موارد کمتر شده 

است.«

بانک ها مقصر افزایش پایه پولی هستند
رئی��س جمهور به نقدها پیرامون افزایش سرسام آور نقدینگی نیز اشاره 
ک��رد و افزود: »رشد نقدینگ��ی 27درصد بوده است ک��ه از ابتدای دولت 
یازده��م تا امروز به 23.8درصد کاهش یافت��ه است. قباًل بخش مهمی از 
پای��ه پولی بر مبنای استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است، ولی االن 
علت رشد پایه پولی به دلیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. قباًل ما 
)دولت( مسئول بودیم ولی االن بانک ها مسئول افزایش پایه پولی هستند.«
روحانی با اشاره به آم��ار بانک مرکزی گفت: »آمارها نشان می دهد که 
بانک ها در چند ماه اخیر اضافه برداشت خود را کنترل کرده اند. البته وضع 

بانک های دولتی در این موضوع از بانک های خصوصی بهتر است.«
رئیس جمهور از بانک ها خواست که اضافه برداشت را مدیریت کرده تا 
در نهای��ت پایه پولی مدیریت ش��ود. وی از ساماندهی موسسات غیرمجاز 
ب��ه عنوان یک��ی از اقدامات مهم بان��ک مرکزی یاد ک��رد و گفت: »زمان 
سیف نامه هایی با 100 امضا به دست ایشان می رسید که این کار را انجام 
ندهد و کار به جایی رسید که سیف گفت شاید نباید این کار را انجام دهم 

ولی من به ایشان گفتم حتماً انجام بده!«
رئیس جمهور به جلسات شورای هماهنگی سه قوه و تصویب موضوعات 
مورد نیاز بانک مرکزی در کمترین زمان اشاره کرد و گفت: »بانک مرکزی 
بای��د نظارت خ��ود را در تمام بانک ها افزایش ده��د و هر تصمیمی برای 
ه��ر بانکی باید صورت بگیرد، بانک مرک��زی بتواند طبق مصوبات شورای 

هماهنگی انجام دهد.«
بانک های نظامی ادغام می شوند

روحان��ی ب��ا بیان اینکه در حی��ن فشار اقتصادی اص��الح بانکی با روند 
سریع ت��ر در حال انجام است، افزود: »ان شاءهلل چند بانک نیروهای مسلح 
به زودی در هم ادغام شده و یک بانک جدید ایجاد می شود. امیدواریم تا 
پایان س��ال انجام شود. مصوبات این موضوع صادر شده و در اختیار بانک 

مرکزی است.«
وی ب��ا بیان اینکه بانک مرکزی و دول��ت االن مسئولیت سختی دارند، 
گف��ت: »از همه خواهش می کنیم دور دول��ت را دیوار نکشید این به نفع 
مردم نیس��ت اجازه دهید دولت کار خودش را انج��ام دهد. مگر می شود 
در ته��ران تصمیم بگیریم و کسی که می خواهد اجرا کند سر مرز با دیوار 
مواجه شود. این دیوار باید برداشته شود. البته برای برخی جاها نتوانسته اند 

دیوار بکشند.«
رئیس جمهور به دیوارکشی دور بانک ها اشاره کرد و افزود: »اگر بانک ها 
در دنی��ا رابطه آسانی داشت��ه باشند کارها راحت پیش م��ی رود؟ چرا در 
مجام��ع عمومی بانکی در دنیا شرکت می کنیم؟ مگر بدون رابطه بانکی و 
مالی با جهان می توان نفت فروخت؟ با چمدان که نمی توانیم تجارت کنیم 

و ده ها میلیون تن نهاده های دامی را با پول چمدانی وارد کنیم.«

تندترین موضع گیری رئیس جمهور در انتقاد از عدم تصویب لوایح چهارگانه:

روایترئیسجمهورازحاشیههایاقتصادی

رئی��س کل بان��ک مرکزی از اتخاذ تصمیماتی ب��رای بهبود وضعیت 
رفاه��ی و معیشتی م��ردم در ماه های آینده خب��ر داد و اعالم کرد نرخ 
دالر نسبت به هفت ماه پیش )زمان حضورش در بانک مرکزی( حدود 
12درص��د رشد داشته و با وجود جو روانی منفی که هر از چند گاهی 
در بازار ارز ایجاد می شود، به سرعت بازار را مدیریت می کنیم و نوسان 
زی��ادی در بازار ارز نمی بینیم. اکنون هم عرضه و تقاضا در ثبات نسبی 

قرار دارد.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در پنجاه و هشتمین مجمع ساالنه 
بان��ک مرکزی که با حض��ور رئیس جمهوری، رئی��س سازمان برنامه و 
بودج��ه و وزی��ر نفت برگزار شد، در جمع مدی��ران بانکی با بیان اینکه 
دشمن برنامه وسیعی ب��رای نابود کردن اقتصاد ایران چیده بود، اظهار 
ک��رد: مهم ترین بخش های اقتص��اد ما بازار ارز و پ��ول است و دشمن 

می خواست این دو بازار را برهم بزند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به عنوان عمود خیمه مجموعه اقتصاد 
کشور باید از این شرایط محافظت می کرد، تصریح کرد: روالی که اکنون 
در ب��ازار پول و ارز موجود است سیگنال ها و آمار نشان دهنده موفقیت 

خدمت گزاران مردم در نظام بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به حضور هفت ماهه خود در بانک 
مرکزی، اظهار کرد: زمانی که این مسئولیت را برعهده گرفتم، دالر 11 
هزار و 600 تومان بود و بعد از دو مرحله اجرای سخت ترین تحریم ها در 
مرداد و آبان ماه، در شرایطی هستیم که قیمت دالر در بازار ارز نسبت به 

آن زمان حدود 10 تا 12درصد رشد کرده است.
همتی افزود: ترامپ گفته بود که پول ملی ایران را نابود خواهیم کرد 
و ب��ازار پول مهم ترین هدف دشمن بود، اما امروز مشاهده می کنیم که 
ب��ا وجود کنترل بازار، روند رشد نقدینگ��ی تفاوت چندانی با سال های 
گذشت��ه ندارد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شتاب رشد نقدینگی 
در دولت یازدهم و دوازدهم کاهش یافته و امسال نیز این کاهش شتاب 

ادامه داشته است.
وی با اشاره به تعدیل نرخ سود بانکی، کاهش هزینه بانک ها و بهبود 
وضعیت مالی آنها تصریح ک��رد: این اتفاقات در شرایط عادی موفقیت 
محس��وب نمی شود، اما در شرایط سخ��ت تحریم ها اینها موفقیت های 

بزرگی است که ما به دست آوردیم.
همت��ی با بیان اینکه توانستیم در این شرایط عمده کاالهای اساسی 
مورد نیاز کشور را از جمله دارو فراهم کنیم، اظهار کرد: با وجود اینکه 

نقل و انتقال پول بسیار دشوار است اما توانستیم به هر نحوی که شده 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بی��ان اینکه وظیفه دولت و بانک مرکزی 
ایج��اد بهبود در شرایط اقتص��ادی و معیشتی مردم است، گفت: اما در 
این شرایط ما چاره ای نداشتیم جز اینکه تالش کنیم جلوی بدتر شدن 
اوضاع را بگیریم. با این وجود اکنون اعالم می کنم در شرایطی هستیم 
ک��ه ما آمادگی داریم در ماه های آینده تصمیمات بهتری را برای بهبود 

رفاه و معیشت مردم اتخاذ کنیم.
وی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر ارزی و پولی کشور اظهار کرد: 
ب��ازار ارز و پول��ی را با حداقل هزینه مدیریت کردی��م و در این شرایط 
ذخای��ر ارزی ما نیز افزایش پیدا کرد و وضعیت مطلوبی از نظر ارزی و 

پولی برای واردات داریم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همان طور که مشاهده می کنید با 
وج��ود جو روانی منفی که ه��ر از چند گاهی در بازار ارز ایجاد می شود 

به سرعت بازار را مدیریت می کنیم و نوسان زیادی در بازار نمی بینیم.
به گفته همتی، بحث عرضه و تقاضا در بازار پول و ارز امروز در ثبات 

نسبی قرار دارد.

رشد ۱۲درصدی نرخ دالر

رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمات جدید برای بهبود معیشت مردم خبر داد

دریچــه

7۰درصد بودجه زیر ذره بین  رفت
 ۱۰ گام مجلس

برای شفافیت شرکت های دولتی
یک��ی از پرحاشیه تری��ن مباح��ث الیح��ه بودجه ۹8، دخ��ل و خرج 
شرکت ه��ای دولتی است و مجلس امسال ب��رای نخستین بار در جریان 
بررس��ی بودجه سال آینده، بودجه شرکت های دولتی را زیر ذره بین قرار 

داده تا شفافیت حساب این شرکت ها را بررسی کند.
به گ��زارش مهر، از 1703 هزار میلیارد تومان رقم کل بودجه، 127۴ 
ه��زار میلیارد توم��ان یعنی 70درص��د بودجه به شرکت ه��ای دولتی 
اختص��اص دارد؛ بی آنکه شفافیت چندانی در عملکرد و جزییات بودجه 
شرکت ه��ا وجود داشته باش��د. در واقع، بودج��ه 127۴ هزار میلیاردی 
شرکت ه��ای دولتی، در حالی تقریبا دو برابر بودجه عمومی کشور است 
ک��ه در الیحه بودجه، جزییاتی از دخل و خرج و نیز هزینه و درآمد این 

شرکت ها وجود ندارد.
بر این اساس، روز دوشنبه نمایندگان مجلس درخصوص شرکت های 
دولت��ی، تصمیمات مهمی اخذ کردند که گام��ی مهم در مسیر افزایش 
شفافیت بودجه شرکت های دولتی است. این 10 مصوبه عبارتند از: ارائه 
بودجه شرکت ها در یک پیوست جداگانه به مجلس، تعیین و اعالم حقوق 
مدی��ران شرکت های دولتی، شفاف سازی بودج��ه و حقوق شرکت های 
دولت��ی، شفافی��ت میزان سه��ام دول��ت در شرکت ها، تعیی��ن پاداش 
مدیران براساس به��ره وری، ممنوعیت عضویت مقامات در هیات مدیره 
شرکت های دولتی، ثبت آمار نیروی انسانی شرکت ها در سامانه کارکنان، 
تعیین دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی در شرکت ها، واریز 
یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی به خزانه و شفافیت مبادالت 

مالی شرکت های نفت.
در نخستی��ن مصوب��ه مجل��س، دول��ت مکلف شد بودج��ه تفصیلی 
شرکت ه��ای دولتی را که حداکثر تا پای��ان آبان ماه هر سال به تصویب 
مجامع آنها می رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه 
ک��ل کشور برای بررس��ی به مجلس شورای اسالم��ی ارائه کند. مجامع 
عمومی شرکت های دولتی ه��م مکلفند از هرگونه تغییر در هزینه های 
پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به پرسنل شرکت و 

کاهش هزینه های سرمایه گذاری اجتناب کنند.
همچنین در مصوبه ای دیگر، دولت مکلف شد حداکثر ظرف مدت یک 
ماه از زمان ابالغ این قانون نسبت به تعیین، ابالغ و اعالم حقوق و مزایای 
مدی��ران عامل و اعضای هیات مدیره موظ��ف و غیرموظف شرکت های 
دولت��ی و وابسته به نهادهای عموم��ی در سه سطح کوچک، متوسط و 
بزرگ اقدام کند و کلی��ه شرکت های مشمول موظفند حقوق و مزایای 
مص��وب را از ابتدای سال 13۹8 مطابق آن پرداخت کنند. تخلف از این 

بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.
نمایندگان در مصوبه ای دیگر، وزارت اقتصاد را مکلف کردند با همکاری 
سازمان برنامه و بودج��ه حداکثر تا پایان تیر ۹8 زیرساخت های الزم را 
جه��ت بهره ب��رداری از سامانه یکپارچه اطالع��ات شرکت های دولتی و 
نهاده��ای عموم��ی غیردولتی جهت اخ��ذ اطالعات فراه��م کند. کلیه 
شرکت های ذکرش��ده در این مصوبه موظف هستند حداکثر تا شهریور 
۹8، نسب��ت به ثبت اطالعات مورد تاکید قانون در سامانه مذکور، اقدام 
کنند. نمایندگان همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند امکان 
دسترس��ی به اطالع��ات سامانه مذکور را به صورت برخ��ط برای وزارت 
اقتص��اد و دیوان محاسبات فراهم کند. عدم ارائ��ه اطالعات فوق و عدم 
اق��دام دستگاه های مذکور، در حکم تص��رف غیرقانونی در وجوه و اموال 

دولتی محسوب می شود.
براساس مصوبه دیگری، دولت )خزانه داری کل کشور( مکلف به »ارائه و 
به روزرسانی سود و زیان دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را 

به تفکیک هر شرکت در گزارش های عملکرد مالی دولت« شد.
وک��الی مل��ت در مصوبه ای دیگ��ر، در راستای افزایش به��ره وری در 
شرکت ه��ای دولتی و استف��اده بهینه از سرمایه ه��ا و نقدینگی توسط 
مدیریت شرکت های دولت��ی، پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی در سال ۹8 را صرفا براساس 
افزایش بهره وری )افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی های 
ج��اری و ثاب��ت، کاهش بدهی ها اع��م از بازپرداخ��ت تسهیالت و سایر 
بدهی ه��ا( اعالم کردند. در غیر این ص��ورت، هرگونه پرداخت پاداش به 
اعضای هیأت مدیره و مدیرعام��ل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه 
و ام��وال دولتی محسوب می ش��ود. براساس مصوبه دیگر، عضویت کلیه 
مقام��ات و مسئ��والن در هیأت مدی��ره شرکت های دولت��ی و نهادهای 
عمومی غیردولتی نیز ممنوع ش��د. همچنین مطابق با مصوبه مجلس، 
هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده 
برای شرکت های دولتی، ممنوع اعالم شد. همچنین شرکت های دولتی 
مکلفن��د با هماهنگی سازم��ان اداری و استخدامی کش��ور، آمار نیروی 
انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت کنند و تأییدیه 
مربوط را حداکثر تا آخر تیر ۹8 به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا 
مبن��ای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصالحیه احتمالی قانون بودجه 
سال 13۹8 کل کشور و الیحه بودجه سال 13۹۹ کل کشور قرار گیرد. 
نمایندگان در مصوبه دیگری به منظ��ور تقویت نظام مدیریت، سازمان 
اداری و استخدام��ی کش��ور را مکلف کردند با همکاری سازمان برنامه و 
بودج��ه و وزارت اقتصاد، دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی 
کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی و وابسته به 
دول��ت و شرکت ها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها 
به عنوان عضو هیأت مدی��ره معرفی می شوند را حداکثر تا پایان تیرماه 
۹8، تهی��ه و ابالغ کند. دستگاه های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه 
بع��د از ابالغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج 
در ای��ن دستورالعمل را ندارند تعیین کنند. وکالی ملت در یک مصوبه 
دیگ��ر همچنین دولت را مکلف کردند از طری��ق خزانه داری کل  کشور 
ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت های دولتی، بانک ها 
و مؤسس��ات انتفاعی سودده وابسته ب��ه دولت را به استثنای هزینه های 
استهالک تا مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد ریال از حساب های 
آنه��ا برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز 
کند. در عین حال، براساس مصوبه دیگر مجلس، سازمان برنامه و بودجه 
موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید 
بی��ن دولت و شرکت های اصل��ی وزارت نفت ظرف شش  ماهه اول سال 
۹8 اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه ای، مبنای 
تهیه بودجه سال 13۹۹ قرار دهد. روابط مالی جدید باید عالوه بر ایجاد 
شفافی��ت در رابط��ه دولت و شرکت های مذکور، هم��ه منابع و مصارف 
مرتب��ط با نفت و گاز و مشتقات مربوط��ه را دربرگیرد و موجب تقویت 

عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.
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فرصت امروز: دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران روز 
گذشته در سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. در 
همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران که هر ساله از سوی سازمان امور 
مالیاتی با همکاری دانشگاه های کشور برگزار می شود و امسال دوازدهمین 
دوره ای��ن همایش با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شده، رئیس 
سازم��ان بورس و اوراق بهادار از احتمال ادامه برخی معافیت های مالیاتی 
ب��ورس خبر داد، رئیس دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد نفتی را مانع ایجاد 
فرهن��گ مالیات دهی دانست و سرپرست سازمان ام��ور مالیاتی، سازوکار 

دریافت مالیات از آستان قدس و نهادهای انقالبی را تشریح کرد.
بیش از 83درصد هدف ۱۱ ماهه مالیاتی محقق شد

محم��د قاسم پناه��ی، سرپرست سازمان امور مالیاتی ب��ا بیان اینکه در 
حال حاضر مالیات شرکت های وابسته به نهادهای انقالبی و آستان قدس 
دریافت می شود، نحوه هزینه ک��رد این درآمدها را به قانون بودجه مربوط 
دانست و میزان درآمده��ای مالیاتی اخذ شده از این طریق را متناسب با 

شرایط اقتصادی شناور ارزیابی کرد.
پناه��ی در حاشی��ه همای��ش سیاست ه��ای مالی و مالیات��ی در جمع 
خبرنگاران درباره می��زان درآمدهای مالیاتی حاصل ش��ده از الزام آستان 
قدس رضوی و نهادهای انقالبی گفت: طبق قوانین فعلی تمام فعالیت های 
اقتص��ادی شرکت های وابسته به نهاده��ای انقالبی و آستان قدس رضوی 
توسط امور مالیاتی مطالبه می ش��ود و به حساب خزانه واریز می شود، اما 
اینکه خزانه در توزیع آن چگونه تصمیم می گیرد و اینکه مبالغ برگردد یا 

نه مسئله مربوط به نحوه توزیع بودجه است.
او همچنین با بیان اینکه تعداد محدود و جزئی از فعالیت های اقتصادی 
در حوزه ه��ای نظامی معافیت دارد، ادام��ه داد: مابقی شرکت های وابسته 
ب��ه نهادی انقالبی و بنیادها در حال حاضر مالیات پرداخت می کند ما نیز 

به عنوان سازمان امور مالیاتی مالیات مشخص شده را دریافت می کنیم.
پناهی سپس با بیان اینک��ه کل مالیات پیش بینی شده در سال جاری 
113 ه��زار میلیارد تومان است در مورد می��زان مالیات اخذشده از سوی 
شرکت ه��ای وابسته آستان قدس رضوی و نهادهای انقالبی نیز گفت: این 
رقم بستگی به تعداد شرکت ها و سهام هایی دارد که مربوط به این نهادها 
اس��ت. ممکن است در یک سال این درآمد کمتر یا بیشتر شود که ما نیز 
متناسب با این درآمدها مالیات می گیریم. در واقع هیچ شرکت مستقل به 
نام آستان قدس وجود ندارد. بلکه مالیات را از شرکت های وابسته دریافت 

می کنیم و در بودجه مشخ��ص می شود که چقدر را از این مالیات به این 
نهادها بازگردد.

او در ادام��ه ب��ه آمارهای 11 ماه��ه وصول مالیات در س��ال جاری هم 
پرداخ��ت و گفت: تاکن��ون از مالیات های پیش بینی ش��ده در بودجه ۹7 
معادل 86 هزار میلیارد تومان درآمد )بیش از 83درصد( محقق شده است.
سرپرس��ت سازم��ان ام��ور مالیاتی با اش��اره به ماده 16۹ مق��رر قانون 
مالیات های مستقیم که دستگاه ها را ملزم به ارائه اطالعات به سازمان امور 
مالیات��ی می کند نیز گفت که برخ��ی دستگاه ها در این باره با ما همکاری 
می کنند. پناهی همچنین به اخذ مالی��ات از بانک مرکزی هم اشاره کرد 
و گف��ت که از مبلغ 5 هزار میلیارد تومانی که باید به صورت علی الحساب 

دریافت می شد هنوز مبلغی دریافت نشده است.
او ب��ا بیان اینکه تقوی نژاد به میل خ��ود از سازمان امور مالیاتی استعفا 
داده اس��ت، ادامه داد: برنامه های توسعه مق��رر کرده اند نسبت مالیات به 
تولی��د داخلی به 10درصد برسد که این نسبت در سال گذشته به حدود 

۹درصد رسیده است.
رئی��س سازم��ان امور مالیات��ی در پایان، درب��اره ایجاد پایان��ه مالیاتی 
فروشگاهی هم گفت: پایانه های مالیاتی فروشگاهی طرحی بزرگ تر از طرح 
جامع خواهد بود که از طریق آن می خواهیم تا از شیوه های برون سازمانی 

به جزییات اطالعات دسترسی پیدا کنیم.
احتمال ادامه برخی معافیت های مالیاتی بورس

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این همایش 
با بیان اینکه مالیات مهمترین ابزار تنظیم سیاست های ملی است، گفت: 
باید از تکیه بیشتر بر مالیات در بودجه بندی استقبال کنیم. همچنین باید 
درس��ت اظهاری را تقویت کنیم. در بسی��اری از کشورها اظهارات مؤدیان 
مالیاتی یکی از پایه های اخذ مالیات است. در این راستا باید کسانی را که 

خوداظهاری نمی کنند از حقوق اجتماعی محروم کنیم.
محمدی همچنین از احتمال ادام��ه برخی معافیت های مالیاتی بورس 
خبر داد و گفت: ممکن است برخی معافیت های مالیاتی بورس ادامه پیدا 

کند که این می تواند باعث ادامه روند شفافیت در بورس کشور باشد.
او با اشاره به مشکالت مربوط به اظهارات مالیاتی مؤدیان مالیاتی ادامه 
داد: برخی شرکت ها برای پذیرش در بورس یک نوع اطالعات می دهند و 
برای سازمان امور مالیاتی هم یک نوع دیگری اطالعات می دهند. برای حل 
این مسئله اتصال پایگاه های اطالعاتی به همدیگر می توانند راهگشا باشد.

محمدی با بیان اینکه شرکت ه��ای بورسی از شفافیت خوبی برخوردار 
هستند، افزود: سازمان مالیات کمک کرده است مالیات نقل و انتقال سهام 

از 0.5درصد به 0.1درصد کاهش یابد.
رئی��س سازمان بورس و اوراق به��ادار در ادامه با بیان اینکه اگر مؤدیان 
جدید مالیاتی شناسایی شوند، فشار کمتری به شرکت های شفاف و بورسی 
وارد می شود، گفت: ممکن است برخی معافیت های مالیاتی بورسی ادامه 
پیدا کند که این می تواند باعث ادامه روند شفافیت در بورس کشور باشد.

محمدی با بیان اینکه اگر انگیزه بازیگران اقتصادی با هم سازگار نباشد 
حت��ی قوانین خوب ه��م نمی توانند پیش بروند، گف��ت: در سیاست های 
مالیات��ی باید مناف��ع دولت و بازیگران به صورت هم زم��ان در نظر گرفته 
ش��ود و از سوی دیگر اذعان درست مالیاتی باید تشویق و اذعان نادرست 

باید تنبیه شود.
او اطالع��ات را اولین پایه اخ��ذ مالیات دانست و گفت: 350 شرکت که 
در بورس و وابسته به مجموعه نهادهای حاکمیتی هستند، اطالعات شان 
در ک��دال افشا خواهد شد و این مسئله باع��ث ارتقای شفافیت در کشور 

می شود.
اقتصاد نفتی مانع ایجاد فرهنگ مالیات دهی

رئی��س دانشگاه شهید بهشتی نیز در دوازدهمین همایش سیاست های 
مال��ی و مالیاتی کش��ور با اشاره ب��ه اینکه درآمد مالیات��ی در این مقطع 
حساس از اهمیت باالیی برخوردار است، گفت: امروز اقتصاد ایران متاثر از 
تحریم های غرب است، در شرایطی که محدودیت هایی برای صادرات نفت 
ایجاد شده و همین مسئله باعث شده کشورهای غربی به ویژه دولت کنونی 
آمریک��ا از این موضوع سوءاستفاده کنند، از این رو تاکید بر فرهنگ سازی 
مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد. حسن صدوق با تاکید بر اینکه ما به دلیل 
وابستگی به نفت در پرداخت مالیات فرهنگ سازی نکرده ایم، افزود: در حال 
حاضر اقتصاد نفتی تمام بخش ه��ای اقتصادی کشور را درگیر خود کرده 
اس��ت، از این رو پرداختن به روش های علمی اخذ مالیات و ایجاد فرهنگ 
مالیات��ی یکی از راه های برون رفت از مشک��الت کنونی است، چراکه سال 

آینده تواند سرنوشت حال و آینده کشور را رقم بزند.
او با تاکید ب��ر اینکه مردم باید بدانند که درآمدهای مالیاتی در ساخت 
مراک��ز خدمات��ی، استادیوم و. . . نق��ش دارد، تصریح ک��رد: بهره گیری از 
روش های علمی در اخذ مالی��ات می تواند به اجرای سیاست های مالیاتی 

نیز کمک کند.

از احتمال ادامه معافیت های مالیاتی بورس تا سازوکار دریافت مالیات از آستان قدس

دردوازدهمینهمایشسیاستهایمالیومالیاتیایرانچهگذشت؟

گازوئیل، بنزی��ن، برق و گاز مصرفی از عمده ترین اقالم یارانه ای کشور 
هستند که دولت ساالنه مبلغ زیادی را بابت آنها هزینه می کند. گذشته از 
اینکه اقشار ثروتمند جامعه از این اقالم یارانه ای به اندازه بیشتری بهره مند 
هستن��د، اما اگر قرار بر حذف یارانه ای��ن اقالم باشد قبل از هر چیز باید 

درآمد مردم به صورت هدفمند افزایش پیدا کند.
این در حالی است که حذف یارانه سوخت قبل از این یک بار در دولت 
دهم انجام شد؛ علی رغم عنوان گزاف »هدفمندی یارانه ها« که روی حذف 
یارانه حامل های انرژی گذاشته شد اما این طرح به هیچ وجه هدفمند نبود 
چراکه دولت یارانه سوخت را حذف کرد و آن را به صورت کاماًل بی هدف 
به همه اقش��ار مردم پرداخت کرد. با این همه و علی رغم همه انتقادها به 
بی هدف��ی طرح هدفمندی یارانه ها اما ای��ن سازوکار در دوران دولت های 
یازدهم و دوازدهم هیچ تغییری نکرده است و ثروتمندان کماکان به اندازه 

فقرا یارانه نقدی دریافت می کنند.
به گزارش ایسنا، ب��ه اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان پرداخت یارانه های 
مستقیم بسیار هزینه بردارتر از پرداخت نقدی آن است. در چنین شرایطی 
ک��ه دولت روی یک کاال یارانه حمایت��ی پرداخت می کند فضا برای انواع 
سوءاستفاده ه��ا از اختالف قیمت ها ب��از می شود. یک نمونه قابل توجه از 
ای��ن اقالم حامل های انرژی هستند که در این شرایط اتالف منابع زیادی 

را باعث می شوند.
در واق��ع، یارانه پنه��ان اصطالحی است که به یاران��ه پرداختی توسط 

دولت ب��ر کاالهای عمومی اطالق می شود؛ درباره همین مسائل و تبعات 
یارانه ه��ای پنهان، حام��د پاک طینت، اقتصاددان و دبی��ر مجمع فعاالن 
اقتصادی با بیان اینک��ه اقشار ثروتمند 11 برابر بیشتر از اقشار ضعیف تر 
از ای��ن یارانه ها استفاده می کنند، گفت که »پرداخت این نوع یارانه باعث 
اخت��الف قیمت انرژی در داخل و خ��ارج از کشور شده که همین مساله 
باع��ث قاچاق سالیان��ه 10 تا 15 میلیون لیتر بنزی��ن می شود و در سال 
چیزی حدود 60 تا 80 میلیارد دالر هزینه روی دست دولت می گذارد.«

به گفته پاک طینت، دولت ساالنه ۴2 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت 
می کند که این تنها مربوط به یارانه های نقدی است و در عین حال، دولت 
یارانه های پنهان زیادی هم هزینه می کند که نقدی نیستند و هیچ مقصد 

اجتماعی یا طبقاتی خاصی هم ندارند.
انرژی، مهمترین قلم یارانه ای دولت

ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه یارانه حامل های انرژی مهمترین یارانه ای 
اس��ت که توسط دولت پرداخت می شود، اظه��ار کرد: پرداخت این یارانه 
باعث اختالف قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور می شود که همین 
مسال��ه باعث قاچاق ساالن��ه 10 تا 15 میلیون لیت��ر بنزین می شود که 
در س��ال چیزی حدود 60 تا 80 میلی��ارد دالر هزینه روی دست دولت 

می گذارد.
او ب��ا بیان اینکه دولت در اج��رای پروژه های عمرانی ناتوان است، ادامه 
داد: دول��ت حدود 80 هزار میلیارد توم��ان به پیمانکاران و نیروهای شان 

بدهی دارد. این در حالی است که دولت در تأمین منابع بودجه خود هم 
مشکل دارد و بعید است بتواند تمرکز بیشتری روی منابع عمرانی بگذارد.
پاک طین��ت اتخاذ سازوکارهای سهمیه بندی بنزی��ن را در این شرایط 
راهگشا دانست و گفت: با این شیوه اگر دولت بتواند واردات بنزین را صفر 
کن��د در سال چیزی حدود 3.5 میلیارد دالر صرفه جویی می کند که این 

می تواند حتی روی قیمت ارز هم مؤثر باشد.
ثروتمندان ۱۱ برابر بیشتر از ضعفا یارانه مصرف می کنند

دبیر مجمع فعاالن اقتصادی در ادامه به نحوه توزیع یارانه ها هم انتقاد 
ک��رد و گف��ت: در شرایط فعلی دهک های پردرآمد ب��ا تعداد خودروهای 
بیشت��ر، محل سکونت و کار بزرگ تر و سب��ک زندگی پرمصرف تر انرژی 
بیشتری را مصرف می کنند. به طور کلی می توان گفت که با این شرایط 

اقشار ثروتمند 11 برابر بیشتر از اقشار ضعیف تر یارانه مصرف می کنند.
او در ادام��ه با تاکید بر اینکه نمی توان یک شبه مساله یارانه های پنهان 
را حل کرد، ادامه داد: با توجه به درآمد پایین مردم در این شرایط چنین 
اقدامی تقریباً غیرممکن است، اما به هر حال باید از یک جایی شروع کرد.

پاک طینت در پایان با بیان اینکه یکسری از مشکالت اقتصادی سال ها 
حل نشده باقی مانده است، درباره چالش های روز اقتصاد ایران هم اظهار 
ک��رد: ما به جای حل مشکالت از آنها ف��رار کردیم و حاال آنها تبدیل به 
ابرچالش شده اند. در حال حاضر چند ابرچالش جدی در حوزه های بانکی، 

صندوق های بازنشستگی و همچنین مسائل مربوط به بیکاری داریم.

8۰ میلیارد دالر به قاچاقچی ها یارانه می دهند

بی هدفی طرح »هدفمندی یارانه ها«

یادداشــــت

افزایش نرخ ارز جمعیت فقیر را افزایش داد

واقعیت این است که تعریف ثابت و استانداردي براي خط فقر وجود 
ن��دارد در نتیجه نمی                                                          ت��وان آن را به سادگي تعیین ک��رد. از دیگر سو 
نمی                                                          توان کل کشور را به یک چشم دید و یک عدد براي خط فقر کل 
کشور در نظر گرفت. خط فقر در هر منطقه اي متفاوت است. حتي در 
تهران هم هر منطقه اي با منطقه دیگر متفاوت است، اما تجربه نشان 
داده است با مرور زمان و بعد از ایجاد تورم، قدرت خرید مردم کاهش 
می                                                          یاب��د و در ادام��ه بر اقشار حقوق بگیر و ضعی��ف جامعه فشار مالي 
بیشت��ري وارد می                                                          شود، بنابراین بخش وسیعي از افرادي که قباًل قشر 
متوس��ط جامعه به حساب می                                                          آمدند، به زیر خط فقر می                                                          روند. بهترین 
شاخص براي اندازه گیري میزان ن��رخ تورم، توجه به میانگین نرخ ارز 
اس��ت. چون با تغییر نرخ ارز، قیمت هم��ه کاالها طي مراحلي، تغییر 
می                                                          کن��د. بنابراین با افزایش دو سه برابري نرخ دالر و با در نظر گرفتن 
برخي مسائل مثل تحریم ها                                                          یا مسائل روحي و رواني می                                                          توانیم بگوییم 
تورم ایران حداقل باالي 100درصد است. صاحب نظري مثل پروفسور 
استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز از آمریکا نرخ تورم را 
در ایران باالي 200درصد می                                                        داند که به نظر من تعریف او درست است. 
ام��روز هیچ کاالیي نداریم که قیمت آن کمت��ر از 100درصد افزایش 
یافته باشد، مگر برخي اقالم ان��دک که سهم شان در سبد خانوار زیاد 
نیست که افزایش قیمت 50 تا 60درصدي داشته اند. در نهایت به نظر 
م��ن حداقل ۴ میلیون تومان درآمد ماهانه براي یک خانوار چهار نفره 
می                                                          تواند تامین کننده هزینه های                                                                                    زندگي باشد. اگر درآمد خانوار کمتر 
از ای��ن میزان باشد به طور قطع زیر خط فقر قرار می                                                          گیرد. حتي قبل 
از اینک��ه نرخ ارز تغییر کند، بخ��ش وسیعي از مردم زیر خط فقر قرار 
داشتن��د و به سختي روزگار می                                                          گذراندن��د. االن وضعیت بد اقتصادي 
آنها به مراتب بدتر شده است. بخش وسیعي از حقوق بگیران جزو این 
گ��روه قرار می                                                          گیرند که در م��رز خط فقر یا زیر خط فقر قرار دارند. از 
دیگ��ر سو ای��ن را باید در نظر داشته باشیم ک��ه نرخ هایي که از سوي 
مراج��ع براي تورم اعالم می                                                          شود به طور کلي غیرواقعي است. همه اش 
تخمین و حدس و گمان است و نرخي که براي آن معرفي می                                                          شود، به 
روشي که براي محاسبه آن به کار می                                                          گیرند، بستگي دارد. فقط مردم و 
افرادي که کاال می                                                          خرند و حقوق بگیرند می                                                          توانند بفهمند چقدر قدرت 
خرید خود را از دس��ت داده اند. همه افرادي که صحبت های                                                                                    لوکس و 
آکادمی��ک می                                                          کنند و بحث را پیچیده می                                                          کنند، هیچ چیز از واقعیت را 
بیان نمی                                                          کنند. چون مثاًل ۴00 قلم کاال را در نظر می                                                          گیرند و براساس 
میانگین افزایش قیمت آنها، نرخ تورم را اعالم می                                                          کنند که خیلي معنا 
نمی                                                          ده��د. دولتمردان خیلي عالقه ندارند ن��رخ تورم واقعي بیان شود. 
چون هزینه ه��ای                                                                                    دولت افزایش می                                                          یابد و باید بر همان اساس حداقل 
دستمزد را افزایش دهن��د. بنابراین مسئوالن سیاسي سعي می                                                          کنند 
ت��ا آنجا ک��ه ممکن است نرخ تورم را پایین اع��الم کنند که براي شان 

مشکل ساز نشود.
ام��روز بخش وسیعي از افراد جامعه مان زیر خط فقر قرار می                                                          گیرند. 
طبق اطالعات خود بانک مرکزي، از 81 میلیون و 100 هزار نفر جمعیت 
ایران 53 میلیون آنها کار نمی                                                          کنند. یعني آنها از نظر معیشتي وابسته 
به افرادي هستند که شاغلند. شاغالني که کار می                                                          کنند و حقوق بگیرند 
23 میلیون نفر هستند یعني حدود 20درصد از جمعیت ما. مفهومش 
این است که هر یک نفر باید خرج ۴ نفر را تامین کند. از طرف دیگر با 
توجه به میزان درآمدها 80درصد همین جمعیت حقوق بگیر زیر خط 
فقر قرار دارند که عماًل باعث می                                                          شود حداقل 65درصد مردم ایران زیر 
خط فقر قرار بگیرند. در نهایت باید توجه داشت که فقر را با پول پاشي 
یا شعارهاي بي اساس و فعالیت های                                                                                    زودبازده نمی                                                          توان از بین برد. البته 
باید تالش کرد زخمی را                                                          که به جامعه وارد آمده است التیام داد و درد 
مردم را تسکین داد، اما راه حل اساسي این است که مردم را وادار کرد با 
کار تولیدي خودشان نیاز خود را کم کنند. دولت باید فضاي مناسب را 
فراهم کند و وظایف اساسي خود را انجام دهد تا سرمایه گذاران داخلي 
و خارج��ي انگیزه داشته باشند، تولید رون��ق یابد و با افزایش اشتغال، 
فقر کاهش یابد. دولتمردان، فقر را با برخي سیاست ها                                                          و بي ثباتي ها                                                          به 
جامعه پمپاژ می                                                          کنند. بي ثباتي های                                                                                    ارزي، نرخ تورم، تغییر سیاست ها، 
تحریم ه��ای                                                                                    بین المللي و... به اقتص��اد کشور و بخش خصوصي لطمه 
می                                                          زند. امیدوارم شرایط بدتر از این نشود، اما فقط با امید داشتن مسائل 
حل نمی                                                          شود. اینکه در آینده وضع معیشت مردم بهتر می                                                          شود یا نه، به 
سیاستمداران بستگي دارد ولي اگر همین روال امروز ادامه یابد، انتظار 

می                                                          رود خط فقر باالتر از این هم برود.
منبع: آینده نگر

بازنشسته های مجلس و دولت رفتند؛ بقیه چطور؟
آنطور که مسئوالن مجلس و دولت اعالم می کنند ظاهراً بازنشسته ای 
در ای��ن دو قوه حضور ندارند، اما خبری از خ��روج بازنشسته ها از قوه 
قضایی��ه و سایر نهادها و دستگاه ها و حت��ی زیرمجموعه های دولت و 
مجلس نیست. به گزارش ایسنا، واکنش اخیر الریجانی، رئیس مجلس 
ب��ه تذکر نماینده ای در رابطه با حض��ور بازنشسته ها در مجلس با این 
توضیح همراه بود که مدیر بازنشسته ای در مجلس حضور ندارد و همه 
مدیران بازنشسته کنار گذاشته شده اند. این در حالی است که چندی 
پیش اعالم مراجع نظارتی نیز از این حکایت داشت که بازنشسته های 
دول��ت هم رفته اند و در این رابط��ه رئیس سازمان اداری و استخدامی 
گفت��ه بود که ح��دود 326 بازنشسته از دولت خ��ارج شده اند. جدای 
از مجل��س و دول��ت، قوه دیگ��ر یعنی قوه قضاییه و ی��ا سایر نهادها و 
دستگاه ها تاکنون گزارشی در رابطه با وضعیت مدیران بازنشسته خود 
اعالم نکرده اند و معلوم نیست که آیا در این دستگاه ها به تکلیف قانون 
برای خروج بازنشسته های غیرمشمول عمل شده است یا خیر؟ با این 
ح��ال آنچه دولت و مجلس ه��م در مورد وضعیت بازنشسته های خود 
اعالم کرده اند شفاف و روشن نیست. بارها نمایندگان مجلس از دولت 
خواسته اند در مورد آخرین وضعیت خروج بازنشسته ها و اسامی افرادی 
که مانده یا رفته اند گزارشی اعالم کند ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده 
است. حتی با وجود اینکه نمایندگان این درخواست را مطرح کرده اند 
خود مجلس فعاًل اطالع رسانی شفافی نداشته است. بر این اساس باید 
ط��ی مهلت دو ماهه ای تا نیمه آبان ماه تمامی مدیران بازنشسته فعال 

غیرمشمول قانون با دستگاه ها تسویه و پست خود را ترک می کردند.
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برای پنجمین سال پیاپی
بانک  پاسارگاد جایزه ملی مدیریت مالی ایران 

را دریافت کرد
بانک  پاسارگاد برای پنجمی��ن سال پیاپی، موفق به کسب تندیس 
زرین جایزه ملی مدیریت مال��ی ایران )یادواره دکتر غالمرضا اسالمی 

بیدگلی( شد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، طبق ارزیابی  به عمل آمده 
توسط کمیته داوری، در نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و 
دوازدهمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در تاریخ 6 اسفند 
13۹7 در سال��ن اجالس سران کشوره��ای اسالمی برگزار شد، بانک  
پاسارگاد موفق به کسب باالترین سطح جایزه یعنی تندیس زرین شد.
در ای��ن مراسم که با عنوان ی��ادواره استاد فرهیخته، دکتر غالمرضا 
اسالم��ی بیدگلی از پیشکسوتان مدیریت مالی کش��ور برپا شد بانک  
پاسارگ��اد با توج��ه به عملکرد مطلوب و شایسته خ��ود در حوزه های 
مدیری��ت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و ...، تندیس زرین این جایزه 
را کسب کرد. گفتنی است برگزاری جایزه مدیریت مالی ایران از سال 
138۹ بسترس��از بهبود و ارتقای سط��ح مدیریت مالی و اقتصادی در 
شرکت ه��ا و سازمان های شرکت کننده شده  است. این جایزه با اهداف 
حمای��ت مدیریت مالی حرفه ای در مسی��ر دستیابی به جایگاه واقعی 
در شرکت ه��ا و سازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خود 
ارزیابی و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای 
رقابت��ی مناسب و حرف��ه ای شرکت ها و سازمان ه��ای ایرانی، تعریف 
راهب��ردی از مدیریت  مالی و اقتص��ادی سازمان در جهت دستیابی به 
اهداف استراتژیک و معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر 
در حوزه های مال��ی و اقتصادی و همچنین فراهم کردن امکان تبادل 

تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می شود.

قیمت سکه و طال دوباره ملتهب شد
روز پرماجرای بازار سکه و طال

قیمت سکه تمام به��ار آزادی طرح جدید روز سه شنبه تحت تاثیر 
جریانات سیاس��ی و افزایش نرخ ارز در نخستین ساعات کاری بازار تا 
مرز ۴میلیون و 800 هزار تومان باال رفت. رئیس کمیسیون تخصصی 
ط��ال و جواهر در گفت وگو با خبرآنالین و ب��ا اعالم این مطلب گفت: 
برخالف روز دوشنبه که قیمت سکه روند کاهشی داشت و به ۴میلیون 
و 620ه��زار تومان رسیده بود و همچنین قیمت دالر نیز تا 13هزار و 
600تومان و 13هزار و 500تومان پایین آمده بود، اما از صبح سه شنبه 
و با توجه به جریانات سیاسی کشور، بار دیگر نرخ ارز باال رفت و بر بازار 
سکه و طال تاثیر گذاشت. به گفته کشتی آرای، تاثیر جریانات سیاسی و 
همچنین افزایش نرخ ارز به گونه ای بود که تا ظهر سه شنبه بازار سکه 
و طال بسیار ملته��ب بود، به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی تا 
۴میلی��ون و 800 هزار تومان نی��ز افزایش یافت.  این فعال بازار طال و 
جواهر ادامه داد: خوشبختانه از ظهر سه شنبه التهاب بازار متوقف شد 
و می توان گفت نرخ ها روند کاهشی به خود گرفته است، به طوری که 
ت��ا زمان تنظیم این خبر، هر قطعه سک��ه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
۴میلیون و 550هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
۴میلیون و 620هزار تومان، هر نیم سکه 2میلیون و 600هزار تومان، 
نیم سکه یک میلی��ون و 670هزار تومان و سکه های گرمی 8۴5هزار 
توم��ان داد و ستد شد. به گفته کشتی آرای، حب��اب سکه با توجه به 
نرخ های فعلی برابر با 500 هزار تومان است و با توجه به نرخ های روز 
گذشته قیمت سکه حدود 80هزار تومان افزایش داشته است. او درباره 
قیمت طال نیز توضیح داد: هر مثقال طال به عنوان مبنای تعیین قیمت 
تا یک میلیون و 880 هزار تومان باال رفت و سپس خوشبختانه کاهش 
یافت و با نرخ یک میلیون و 850 هزار تومان معامله شد. هر گرم طالی 
18عی��ار نیز در بازار با قیمت ۴27هزار و 300 تومان معامله شد و در 
بازارهای جهانی نیز هر اونس طال با 7دالر کاهش به 1325دالر رسید.

در مجمع عمومی بانک مرکزی و با حضور رئیس جمهور
ترازنامه سال ۱396 تصویب شد

پنج��اه و هشتمین مجمع عموم��ی بانک مرکزی دی��روز با حضور 
رئیس جمهور برگزار شد و پس از ارائه گزارش سیاست های اعتباری و 

پولی بانک مرکزی، ترازنامه سال 13۹6 به تصویب رسید.
حس��ن روحانی در این نشست، رسال��ت و مسئولیت بانک مرکزی 
را در بخش ه��ای مختلف سخت و سنگی��ن توصیف کرد و با قدردانی 
از تالش ه��ای رئیس و مدیران بانک مرکزی، گف��ت: دکتر همتی در 
س��ال بسیار سختی مسئولی��ت بانک مرکزی را البته ب��ا روحیه امید 
نسبت به غلبه بر مشکالت و بهبود هرچه بیشتر شرایط پولی و بانکی 
برعهده گرفت و اقدامات و فعالیت های خوبی تاکنون انجام شده است. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اگر مدیری نسبت به آینده و حل مسائل 
تردی��د کند، آن مسأله در جهت بهبود ب��ه پیش نخواهد رفت، گفت: 
مسئولین و مدیران برای روزها و شرایط سخت هستند و الزم است با 
تالش و همت مضاعف نسبت به حل مشکالت و ایجاد شرایط مناسب، 
بکوشند. ب��ه گزارش ایسنا، روحان��ی با بیان اینک��ه براساس گزارش 
ارائه شده، تقریباً هم��ه روندها و شاخص های اقتصادی در سال ۹7 به 
سمت بهب��ود بوده است، گفت: امروز یکی از مهم ترین مسئولیت های 
بانک مرکزی ایجاد تعادل در نرخ ارز است و این بسیار اهمیت دارد چرا 

که در قیمت سایر اجناس و خدمات تأثیرگذار است.
به گفت��ه رئیس جمهور، برقراری رابطه بانکی بهت��ر با دنیا، حرکت 
سیاسی مناسب و برنامه ری��زی دقیق بانک مرکزی می تواند در بهبود 

شرایط بانکی و پولی کشورمان مؤثر باشد.
 روحانی لزوم نظارت بر مبادالت بانکی و پولی را مورد تأکید قرار داد 
و گفت: باید با نظارت دقیق تالش کنیم تا پولی که پرداخت می شود در 
هدف گذاری انجام شده هزینه شود و در این راستا نسبت به دالرهایی 

هم که پرداخت می شود، باید نظارت دقیق اعمال شود.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم واگذاری بنگاه های اقتصادی و پرهیز از 
بنگاه داری از سوی دستگاه های اجرایی، تصریح کرد: بانک مرکزی نیز 
باید در این راستا، اموال و بنگاه های اقتصادی را به فروش برساند و این 

کار هم از لحاظ مدیریت و هم از لحاظ اقتصادی به نفع دولت است.
روحانی در پایان از تالش مسئولین بانک مرکزی در دعاوی حقوقی 
خارج از کشور و موفقیت های مهم و بزرگی که در این دعاوی به دست 

آمده، قدردانی کرد.

بانکنامه

فرص��ت امروز: پس از آنک��ه امکان برداش��ت دالر از خودپردازها فراهم 
ش��د و با اعالم بانک مرک��زی، افرادی که سپ��رده ارزی در بانک ها دارند، 
می توانند از خودپردازها دالر دریافت کنند، گویا حاال امکان خرید سکه نیز 
با خودپردازها امکان پذیر شده است. البته ماجرای ورود ارز به خودپردازها، 
اتف��اق تازه ای نیس��ت و از دو سال پیش، برخی بانک ه��ا این امکان را در 
خودپردازه��ای مخصوص خود فراهم کردند ت��ا افراد بتوانند با ارائه  ارز در 

مقابل آن ریال دریافت کنند.
در واقع، با این امکان به نوعی خودپردازها فعالیتی در قالب صرافی انجام 
می دادند و ح��اال با اعالم بانک مرکزی این مساله رسمیت بیشتری یافته 
اس��ت، به طوری که بیشتر کارشناسان، این اقدام بانک مرکزی را مشوقی 

در راستای جذب بیشتر سپرده های ارزی تعبیر کرده اند.
در حال��ی که بانک ها در سال های گذشته نیز می توانستند سپرده ارزی 
دریافت کنند، اما این مساله چندان با استقبال سپرده گذاران روبه رو نشد 
و عموم مردم ترجیح می دادند ارز خود را در خانه ها نگهداری کنند. البته 
بمان��د که بانک ها در زمان تحویل سپرده ه��ای ارزی از پرداخت ارزی آن 
خ��ودداری کرده و به هر دلیل��ی، معادل ریالی آن را به مشتریان پرداخت 
می کردن��د، اما با بخشنامه بانک مرک��زی در شهریورماه امسال و شرایط 
ویژه ای که برای سپرده گذاری ارزی با تضمین بانک مرکزی به وجود آمد، 
استقب��ال مردم از سپرده های ارزی رونق گرفت و به گفته بانک مرکزی تا 
چندی پیش، حجم سپرده ویژه ارزی از مرز 10 میلیون دالر نیز گذشت. 
بنابراین با اعالم بانک مرکزی، ح��اال سپرده گذاران ارزی در هر زمانی که 

بخواهن��د می توانند ارز م��ورد نیازشان را از خودپردازه��ا به صورت ارزی 
دریاف��ت کنند. اگرچ��ه بانک مرکزی در این زمین��ه تاکنون اطالع رسانی 
الزم را نداشت��ه و مشخ��ص نیست که آیا در حال حاضر چنین امکانی در 
خودپردازها فراهم است یا اینکه قرار است در آینده ای نزدیک فراهم شود.

دستگاه خودپرداز طال یا دستگاه زرپرداز
حاال به فاصله یک روز از انتشار خبر امکان برداشت دالر از خودپردازها، 
گوی��ا امکان خرید سکه هم ب��ا خودپردازها فراهم شده، چنانکه با تولید و 
ورود دستگ��اه خودپرداز فروش سکه طال به کشور و استقرار دستگاه های 
VTM با قابلیت خرید سکه طال در بانک ها، امکان خرید انواع سکه برای 

مردم مهیا شده است.
به گزارش ایِبنا، دستگاه ه��ای خودپرداز با امکان فروش انواع سکه طال 
و شمش یکی از جدیدترین سخت افزارهای مالی و بانکی به شمار می رود 
که با توجه به محبوبیت خرید طال به عنوان کاالیی برای حفظ ارزش پول 
در برابر تورم در جهان مورد استقبال قرار گرفته و نصب و استفاده از این 
دستگاه ها در کشورهایی همچ��ون چین، امارات متحده عربی، انگلیس و 
برخی کشورهای اروپای��ی رشد بسیار زیادی داشته و حاال این دستگاه ها 

وارد کشور شده اند.
خودپرداز طال یکی از جدیدترین ماشین های اتوماتیک در کشور به شمار 
م��ی رود که چند شرک��ت در ایران اقدام به طراحی و توسعه آن به صورت 
ماشین های مخصوص فروش ط��ال یا ماشین های ارائه خدمات بانکی و با 
قابلیت خرید سکه طال کرده اند که از چندی پیش با استقرار دستگاه های 

VTM در بانک ه��ا آغ��از شد و حاال قرار اس��ت خودپردازهای مخصوص 
خرید طال با قابلیت خرید سکه طال وارد صرافی ها و مراکز خرید شود.

به اعتقاد کارشناسان دستگاه های خودپرداز طال خرید انواع سکه بانکی 
وکیوم را تسهیل می کنند و با توجه به فروش الکترونیک میزان معامالت 
و هویت خریدار شف��اف است. همچنین راهکاری برای جلوگیری یکی از 
مهم تری��ن کالهبرداری ها در معامالت سک��ه یعنی فروش سکه تقلبی به 

مردم است.
در همی��ن زمینه، شهره میرصانع، مدیر تحقیقات و توسعه شرکت پویا 
درب��اره دستگاه زرپرداز که در هشتمین همای��ش بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت رونمایی شد، گفت: دستگاه زرپرداز یکی از جدیدترین 
محصوالت شرکت پویا به شمار می رود که با توجه به توسعه خودپردازهای 

طال در جهان برای خرید سریع، آسان و ایمن طال طراحی شده است.
او ب��ا اشاره به امکانات و ویژگی های این خودپرداز افزود: این دستگاه به 
منوی فارسی و انگلیسی مجهز است و چهار نوع سکه را با قیمت لحظه ای 
ب��ه فروش می  رساند که در حال حاضر صرف��ا دو نوع سکه از جمله سکه 
بهار آزادی و سکه یک گرمی بانک مرکزی را با قیمت لحظه ای مصوب و 

رسمی به فروش می رساند.
ب��ه گفته این کارشناس بانکی، کاربر پ��س از انتخاب و تایید نوع سکه، 
ک��ارت بانکی را وارد کارتخوان دستگاه می کن��د و با وارد کردن رمزکارت 
بانکی، مبلغ سکه از کارت بانکی برداشت می شود و سپس به کاربر رسید 

و پاکت سکه تحویل داده می شود.

پس از امکان برداشت ارزی از دستگاه های خودپرداز

خریدسکهنیزباخودپردازامکانپذیرشد

ی��ک تحلیلگ��ر مسائل اقتص��ادی با اشاره ب��ه موضوع استعف��ای وزیر 
امورخارجه گفت این ماجرا می تواند برای مدتی متغیرهای اقتصادی کشور 
را دچار بی ثباتی و التهاب کند. دکتر علی حیات نیا در گفت و گو با ایسنا، 
با اشاره به موضوع استعفای ظریف وزیر امور خارجه کشور، اظهار کرد: از 
آنجایی که در کشور ما پارامترهای سیاسی بر مسائل اقتصادی تأثیرگذاری 
بسیار باالیی دارد، هرگونه ماجرای سیاسی می تواند پارامترهای اقتصادی 
کشور را به شدت پرنوسان کند. وی ادامه داد: استعفای وزیر امور خارجه 
ب��ه دلیل نااطمینانی هایی که در بعد سیاس��ی و بین الملل و به دنبال آن 
در بع��د اقتصادی ایجاد می کند، می تواند باعث ایجاد احساس نگرانی بین 

فعاالن اقتصادی شود.
ب��ه اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، نتیجه این امر عدم ثبات در 
بازاره��ای مالی و اقتصادی است. حیات نیا پیش بین��ی کرد، با اعالم خبر 
استعفای آقای ظریف احتمال اینکه برخی بازارهای مالی و سرمایه گذاری 
از جمل��ه بازار طال و دالر به ص��ورت هیجانی دچار التهاب شود و افزایش 
قیم��ت در این بازارها رخ ده��د، وجود دارد. وی درباره اینکه این نوسانات 
و التهابات احتمالی چقدر ممکن است دوام داشته باشد نیز یادآوری کرد: 
هم��ه این موارد به نتیجه این استعفا بستگی دارد که با آن موافقت شود، 

یا نه.
ای��ن کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگ��ر با استعفای وزیر امور 
خارجه موافقت ش��ود، احتماالً تا تعیین تکلیف وزارت امور خارجه بعدی 

ای��ن نوسانات و التهابات ادامه خواهد داشت، اما اگر با این استعفا موافقت 
نشود بازار دوباره به وضعیت قبل باز خواهد گشت و آرامش نسبی خود را 
به دست می آورد. حیات نیا معتقد است، در این مدت باید از هرگونه اقدامی 

که به نوسانات و التهابات اقتصادی دامن بزند، جلوگیری شود.
استعفای ظریف شوک به اقتصاد کشور بود

همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره استعفای ظریف معتقد 
است: قبول استعفای ظریف توسط رئیس جمهور این پیام مخابره می شود 
که در سازمان دیپلماسی ما فضای آرام و ثابتی وجود ندارد و همین مساله 
به مذاکرات سیاسی و اقتصادی ما ضربه می زند و نگاه کشورهای دیگر به 

ایران محتاطانه تر خواهد شد.
حسین سالح ورزی در گفت وگ��و با ایلنا، درخصوص استعفای ظریف و 
تاثی��ر آن بر اقتصاد گف��ت: اول اینکه این مساله باعث شده که یک شوک 
بزرگی به جامعه اقتصادی کشور وارد شود و دوم آنکه باعث شد یک فضای 

مبهم و عدم اطمینان در بخش اقتصاد کشور به وجود آ ید.
وی ادام��ه داد: با توجه به ویژگی های شخصیتی و حرفه ای ایشان نبود 
چنین فرد کارآمدی در راس دیپلماسی کشور آن هم در شرایطی که ما در 
جبهه ه��ای مختلف مذاکرات سختی را در پیش روی داریم باعث می شود 

که خأل بزرگی به وجود آید.
س��الح ورزی ادامه داد: قبول استعف��ای ایشان توسط رئیس جمهور این 
پیام مخابره می شود که در سازمان دیپلماسی ما فضای آرام و ثابتی وجود 

ن��دارد و همین مساله به مذاکرات سیاس��ی و اقتصادی ما ضربه می زند و 
نگاه کشورهای دیگر ب��ه ایران محتاطانه تر خواهد شد. طبیعی است نگاه 
دولت ها تاثیر مستقیمی بر فعاالن اقتصادی همان کشور دارد و باید منتظر 

بازخوردهای آن باشیم.
استعفای ظریف در آینده اقتصاد تاثیرگذار است

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره تبعات استعفای وزیر 
ام��ور خارجه در ب��ازار سرمایه گفت: استعفای وزیر ام��ور خارجه بیش از 
آنچه ک��ه انتظار می رفت روی شاخص بورس تاثیر گذاشت؛ به طوری که 
واکنش ها در ابتدای صب��ح سه شنبه، هیجان زده بود؛ اما به مرور وضعیت 
آرام ت��ر ش��د. او در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: ب��ازار سرمایه به عنوان یک 
پیش رو نسبت به سایر بازارها خیلی زودتر به خبر استعفای ظریف واکنش 
نش��ان داد و این ام��ر باعث شد شاهد افت شاخص بورس در ابتدای صبح 
باشی��م. میرمعینی با بیان اینکه خبر استعف��ای ظریف می تواند در آینده 
اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد، افزود: در حال حاضر بازار سرمایه 
نسبت به این خبر مردد است؛ زیرا درخواست استعفای ظریف هنوز قطعی 

نشده، بنابراین آثار و تبعات آن قابل اندازه گیری نیست.
ای��ن کارشناس ب��ازار سرمایه گف��ت: واکنش ب��ورس در ابتدای صبح 
هیجان زده ت��ر بود که در ح��ال حاضر به دلیل عدم پذیرش استعفا، ضرب 
ای��ن موضوع توسط خری��داران و حمایت کنندگان گرفته شد و جو آرام تر 

شده است.

کناره گیری جنجالی وزیر خارجه چه پیامدهایی به همراه دارد؟

گمانه زنی درباره تبعات استعفای ظریف بر اقتصاد ایران

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

موسسه رتبه بندی »اس اند پی« اعالم کرد
5۰ تریلیون دالر بدهی روی دست کشورهای جهان

موسس��ه رتبه بندی »اس اند پی« اعالم ک��رد امسال 7.78 تریلیون دالر به 
بدهی کشورهای جهان افزوده خواهد شد. به گزارش ایسنا به نقل از راشاتودی، 
مؤسسه رتبه بندی اس اند پی با انتشار گزارشی نوشت بدهی کشورهای جهان 
ب��ا 3.2درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته به 50 تریلیون دالر در پایان 
امسال خواهد رسی��د. کارن وارتاپتو، تحلیلگر ای��ن مؤسسه گفت: 70درصد 
استقراض ه��ای امسال را وام های جدید ب��رای پرداخت وام های قبلی تشکیل 
می ده��د و وام ه��ای جدید تنها 2.3 تریلی��ون دالر از تقاض��ای جهانی برای 
استقراض را در بر می گیرد. پیش از مؤسسه اس اند پی، دیگر مؤسسه مشهور 
رتبه بن��دی آمریکایی یعنی »فیچ« نیز اعالم کرده بود حجم بدهی کشورهای 
توسعه یافت��ه جه��ان از بدهی های جهانی بیش از سای��ر کشورها است و این 
بدهی ها در حال ثبت رکورد 50 تریلیون دالری هستند. آمریکا در حال حاضر 
با بیش از 22 تریلیون دالر بدهی، بدهکارترین کشور جهان است و ژاپن و چین 
در رده های بعدی قرار دارند. به گفته مؤسسه فیچ، میزان بدهی آمریکا 10 برابر 
مجموع بدهی کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا است. با در نظر گرفتن 
بدهی بخش خصوصی، رقم بدهی جهان��ی بسیار فراتر از این رقم می رود، به 
گونه ای که صندوق بین المللی پول در گزارشی با در نظر گرفتن مجموع بدهی 
بخش خصوصی و دولتی کشورهای جهانی به این نتیجه رسیده بود که سطح 
فعلی بدهی ها از زمان جنگ دوم جهانی بدین سو بی سابقه بوده است. به گفته 
صن��دوق بین المللی پول، بدهی جهانی تا پایان سال 2017 در شرایط اسمی 
به 18۴ تریلی��ون دالر افزایش یافته است که معادل 22درصد تولید ناخالص 
داخلی جهان است. در حال حاضر سهم هر انسان از بدهی های روی کره زمین 
به 86 هزار دالر رسیده است که 2.5 برابر بیشتر از متوسط درآمد جهانی است.
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موج منفی بورس در واکنش به استعفای ظریف
قیمت ها در بورس به سرازیری افتاد

استعفای محمدجواد ظریف که شامگاه دوشنبه در فضای مجازی 
رسانه ای شد، در اولین دقایق آغاز معامالت بازار سرمایه، اثرگذاری 
خود را آشکار کرد و به شکل گیری موج منفی در این بازار دامن زد؛ 
چنانچه نماگر اصلی ب��ازار سرمایه در پایان معامالت روز سه شنبه، 

کاهش بیش از 2 هزار واحدی را تجربه کرد.
فعاالن بازار سهام در ای��ن روز برخالف سه روز معامالتی ابتدای 
هفته با کاهش قیم��ت سهم ها مواجه شدند و شاخص بورس بیش 
از 2ه��زار واح��د کاهش یافت. حتی فلزی ه��ا و معدنی ها هم که از 
ابتدای هفته رشد را تجربه کرده بودند، در این روز با اصالح قیمت 
روب��ه رو شدند. به گزارش ایسنا، برخالف روزهای ابتدایی این هفته 
که شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با رشد فزاینده ای روبه رو 
ش��د و گروه های زیادی شاهد صف های خری��د طوالنی بودند، روز 
سه شنب��ه ورق برگشت و بسیاری از سهم ها با کاهش قیمت روبه رو 
شدن��د؛ به طوری که در نهایت شاخص کل ب��ازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران 2082 واحد افت کرد و به رقم 16۴ هزار 
و 711 واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز با 8۴ واحد 
کاه��ش رقم 30 هزار و 318 واح��دی را تجربه کرد و شاخص بازار 
اول شن��اور با 235۴ واحد کاهش تا رق��م 18۴ هزار و 8۴ واحدی 

پایین رفت.
شاخ��ص بازار اول و دوم نیز هر ک��دام به ترتیب 1807 و 2853 
واحد کاهش یافت. با اینکه فوالد مبارکه اصفهان از ابتدای هفته با 
رش��د قیمت مواجه شد و در صدر نمادهای افزایش دهنده شاخص 
ق��رار داش��ت، روز سه شنبه در حرکتی متف��اوت در صدر نمادهای 
کاهن��ده شاخص قرار گرف��ت. همچنین ملی صنای��ع مس ایران و 
معدن��ی و صنعتی گل گهر نی��ز وضعیت مشابهی با ف��والد مبارکه 
اصفهان دارد به طوری که هر کدام از این سه نماد به ترتیب 15۹، 

112 و 8۹ واحد شاخص های بازار را کاهش دادند.
پاالیشی ه��ا نیز تأثی��ر بسزایی در کاهش شاخص ب��ازار داشتند، 
ب��ه ط��وری که پاالیش نف��ت اصفهان ب��ا 162 واح��د تأثیر، سعی 
ک��رد شاخص های ب��ازار را به سم��ت پایین هدایت کن��د. پاالیش 
نف��ت تهران، پاالیش نفت بندرعب��اس و سرمایه گذاری نفت، گاز و 
پتروشیم��ی تأمین نیز هر کدام به ترتیب 130، 121 و 100 واحد 

تأثیر کاهنده روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
در گ��روه فرآورده های نفتی، ک��ک و سوخت هسته ای نیز قیمت 
سهم ه��ا یکدس��ت کاهش پیدا ک��رد و تابلوی معام��الت این گروه 
قرمزرنگ شد. در گروه فلزات اساسی برخالف روز دوشنبه قیمت ها 

روند کاهشی را دنبال کردند.
در گ��روه خودرو و ساخت قطعات قیمت بیشتر سهم ها با کاهش 
ح��دود 2.5درصدی مواجه شد و تعداد اندکی سود را تجربه کردند. 

در این گروه ارزش معامالت به نزدیک 3۴ میلیارد تومان رسید.

نماگربازارسهام

ب��ا اینکه وزارت ورزش و جوانان اعالم ک��رده بود اسفندماه سال ۹7، 
مقدمات خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس انجام خواهد 
ش��د، اما مجلس، زمان واگذاری سرخابی ه��ا را به شهریورماه سال ۹8، 
موک��ول کرده است. مجلس همچنین دولت را موظف کرده تا این اقدام 
را از طری��ق فرابورس و به صورت بلوکی انجام دهد؛ این در حالی است 

که سلطانی فر وزیر ورزش گفته دولت مخالف این تصمیم است.
مجل��س هفته گذشته در جریان بررس��ی جزییات الیحه بودجه سال 
۹8، وزارت ورزش و جوان��ان را مکلف کرد تا با همکاری سازمان بورس 
و اوراق به��ادار و سازم��ان خصوصی س��ازی تا پای��ان شهریورماه سال 
۹8 شرای��ط پذی��رش دو باشگاه پرسپولیس و استق��الل را در بازار پایه 

فرابورس فراهم کند.
آنطور که سید کاظم دل خوش، نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس 
گفت��ه اهلی��ت نداشتن افراد متقاض��ی یکی از اصلی تری��ن دالیل برای 
واگ��ذاری دو باشگاه مذکور است و هدف مجلس این است که هواداران 

صاحبان و سهامداران اصلی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس شوند.
ب��ه گزارش پایگ��اه خبری اتاق ای��ران، براساس ای��ن مصوبه، پس از 
پذی��رش در ب��ازار پایه فراب��ورس و عرضه 5درصد سه��ام هر یک از دو 
شرک��ت جهت کشف قیم��ت، 51درصد سهام آنها به ص��ورت بلوکی و 
باق��ی سهام به صورت ُخرد عرضه خواهد شد، اما مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان معتقد است که واگذاری استقالل و پرسپولیس به این 

شیوه، دشوار است.
سلطانی ف��ر به صراحت از مخالفت دولت ب��ا مصوبه مجلس خبر داد و 
تأکید ک��رده است: واگذاری به صورت بلوک��ی از طریق فرابورس کار را 

سخت می کند.
تأخی��ر در زمان واگ��ذاری دو باشگاه برخالف آنچه قب��ال وعده داده 
ش��ده بود و موکول ش��دن آن به اواخر تابستان سال آینده این شائبه را 
ایج��اد کرده است که با طوالنی کردن زم��ان واگذاری، خصوصی سازی 
باشگاه ه��ای پرسپولیس و استقالل به سرنوش��ت تجربه  سال های قبل 

دچار شود.
مدل های پیشنهادی واگذاری استقالل و پرسپولیس

خصوصی س��ازی دو باشگاه پرطرفدار پایتخت ک��ه براساس اصل ۴۴ 
قانون اساسی مدتی است به جریان افتاده، بحث جدیدی نیست. تاکنون 
حداق��ل دو بار واگذاری این دو تیم کلید خورده بود که هرگز به نتیجه 

مثبت��ی ختم نشد. یک بار در س��ال 87، هیات وزیران تصویب کرده بود 
ک��ه دو تیم استقالل و پرسپولیس واگ��ذار شوند و بار دوم در سال ۹۴ 
هم طی برگزاری ۴ مزایده تالش شد تا روند واگذاری این دو تیم انجام 

گیرد که در هر دو زمان توفیقی حاصل نشد.
اندک��ی پ��س از اعالم خبر تصویب مجدد واگ��ذاری این دو باشگاه از 
سوی دول��ت دوازدهم، اتاق تعاون ایران  با ارائ��ه دو پیشنهاد در بحث 
واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقالل اعالم آمادگی کرد. به گفته 
دبیرکل اتاق تعاون ای��ران، تشکیل دو تعاونی بزرگ سهامی به نام های 
شرکت تعاونی سهامی عام پرسپولیس ایرانیان و شرکت تعاونی سهامی 
عام استق��الل ایرانیان از مهم ترین پیشنهاده��ای اتاق تعاون به منظور 

خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس است.
محمد کبیری، معاون وزیر کار هم  روز گذشته، در گفت وگو با ایسنا 
از جزیی��ات الگوی پیشنهادی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی برای 
واگ��ذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقالل، خبر داد. الگویی که مطابق 
قان��ون برای شخصیت های حقیقی و حقوقی یک درصدی در نظر گرفته 
 ش��ده است. براس��اس این الگو، سهام غالب را ی��ک شخص یا مجموعه 
نمی تواند داشته باشد، ولی بلوک های مدیریتی سهامی در آن دیده شده 
اس��ت که می تواند برای افزایش بهره وری مدیریت آن مجموعه استفاده 

شود و به واسطه ظرفیت آن، مردم می توانند سهامداری کنند.
ب��ه گفته کبیری، الگوی پیشنهادشده از سوی وزارت کار ایران مشابه 
الگوی��ی است که در حال حاض��ر در دنیا رایج است و حتی باشگاه رئال 

مادرید هم  به همین شکل اداره می شود.
ایجاد و تقویت زیرساخت ها، اساس واگذاری سرخابی ها

گرچه مدل های طراحی شده ب��ا هدف واگذاری دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس بر مشارکت مردم و ب��ه خصوص هواداران آنان تاکید دارد، 
اما فعاالن اقتصادی معتقدن��د از آنجایی که موضوع واگذاری دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس صرف  نظر از اینکه یک عمل اقتصادی است، آثار 
اجتماع��ی نیز به همراه خواهد داشت، ای��ن طرح باید با ظرافت خاصی 

انجام شود.
در نشست��ی ک��ه دی ماه سال جاری به همت ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران با دعوت از فعاالن اقتصاد ورزش برگزار شده 
ب��ود، صاحب نظران اقتصادی تأکید کردند که با توجه به اهمیت اقتصاد 
ورزش در کش��ور، باید م��دل درست و منطقی برای ای��ن واگذاری دو 

باشگ��اه استقالل و پرسپولیس طراحی شود ت��ا این بار این واگذاری به 
نتیجه برسد و خصوصی سازی را به معنای واقعی محقق کند.

صادق درودگر، دبیر بازاریابی سازمان لیگ در این نشست تأکید کرد 
که برای موفقیت در روند واگذاری باشد زیرساخت های آن فراهم باشد 
ک��ه در حال حاضر آم��اده نیست. به اعتقاد وی، اگ��ر قرار است این دو 
باشگ��اه را خصوصی کنیم، باید یک نظ��ام خصوصی سازی تعریف شود 
و قوانی��ن حمایت��ی آن هم از سوی مجلس ش��ورای اسالمی به تصویب 
برسد تا از باشگاه ها حمایت شود اما اینکه فقط خصوصی سازی منحصر 
ب��ه همی��ن دو باشگاه باشد، نگاهی غیرکارشناس��ی است.  در حالی که 
ب��ه اعتقاد فعاالن اقتصادی، واگ��ذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
بای��د به تدریج و براساس مناسبات الزم ص��ورت گیرد، اما نباید از این 
نکت��ه غفلت ورزید که مبنای واگذاری این دو باشگاه براساس اصل ۴۴ 
قان��ون اساسی و تاکید بر خروج دولت از تصدیگری است. رویکردی که 
ب��ه باور کاوه صدقی، عضو کمیته ورزش کمیسیون ملی یونسکو مانع از 
درآمدزایی و توسعه ورزش در کشور شده است، بنابراین هرگونه تاخیر 

در واگذاری سرخابی ها به صالح کشور، مردم و دولت نخواهد بود.

مجلس و دولت طرح های جداگانه ای برای واگذاری استقالل و پرسپولیس دارند

اختالفبرسرشیوهخصوصیسازیسرخابیها
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معطلی ۲ ماهه تولیدکنندگان روغن برای 
تأمین مواد اولیه

ی��ک عضو انجمن صنای��ع روغن نباتی با اشاره ب��ه زمان بر بودن 
واردات مواد اولی��ه صنایع روغن نباتی به کشور، مدعی شد صنعت 
روغ��ن نباتی برای ادامه تولید نیازمن��د افزایش قیمت 20درصدی 

محصوالتش است.
ب��ه گزارش تسنیم، حسین نیکخواه در نشست خبری با اشاره به 
معطل ماندن محموله های صادرات��ی روغن نباتی در گمرک، اظهار 
داش��ت: صادرات روغن نباتی از م��رداد امسال به یک باره ممنوع و 

بخشی از روغن صادراتی در گمرکات کشور دپو شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر نیز ای��ن روغن ها در فضای باز 
در گمرک��ات معطل مانده و به رغم نامه نگاری های مختلف با وزارت 
صنعت، این مشکل هنوز برطرف نشده است، افزود: پروانه بهداشت 
صادرشده برای این محموله های روغن نباتی مختص صادرات است 
و امکان توزیع این محصوالت در داخل وجود ندارد. در این شرایط 
باق��ی ماندن روغن ها در گمرک عالوه ب��ر اینکه باعث قدیمی شدن 
این محصوالت می ش��ود، عاملی برای عدم حفظ بازارهای صادراتی 

نیز خواهد بود.
ای��ن عضو انجمن صنایع روغ��ن نباتی تصریح کرد: قطع صادرات 
باعث رون��ق گرفتن قاچاق روغن شده، به نحوی  که در حال حاضر 
حجم قاچاق روغ��ن چندین برابر رقمی است ک��ه می توانستیم به 
ص��ورت قانونی صادر کنی��م، در حالی که دولت می توانست با وضع 

عوارض بر صادرات، این بخش را مدیریت کند.
وی در ادام��ه با اشاره به زمان بر ب��ودن واردات مواد اولیه صنایع 
روغ��ن نباتی به کشور، گفت: در گذشته طی مراحل اداری این کار 
ح��دود یک هفته ت��ا 10 روز زمان می برد ولی حاال این مدت به دو 

ماه رسیده است.
وی ب��ا بیان اینکه انتقال ارز از بانک عامل به شرکت تامین کننده 
م��واد اولیه ب��ا مشکل روبه رو اس��ت،  افزود: مذاک��ره با شرکت های 
خارجی تامین کننده روغن به سختی صورت می گیرد و مجبوریم از 

طریق شرکت های واسطه در این بخش اقدام کنیم.
ای��ن تولیدکننده روغن با اع��الم اینکه سهم روغن خام در قیمت 
تمام شده تولی��د روغن نباتی بیش از ۹0درصد است، اظهار داشت: 
در ح��ال حاضر ذخیره روغن کش��ور کاهش یافته است و مسئوالن 
بای��د برای تامی��ن و تخصیص ارز جه��ت واردات روغن خام و مواد 
مصرفی صنعت روغن نبات��ی فکر اساسی کنند. در غیر این صورت 
در تنظی��م بازار به ویژه برای م��اه رمضان با مشکالت جدی روبه رو 

خواهیم بود.
نیکخ��واه همچنین از توقف تولید روغ��ن نباتی در حلب های 16 
کیلوی��ی مورد استفاده در صنف و صنعت توسط شرکت های بزرگ 
تولیدکنن��ده این محصول خب��ر داد و گفت: در تولید برخی احجام 
روغ��ن نبات��ی خانوار نیز زی��ان ده هستیم که از م��دار تولید خارج 

خواهند شد.
وی تاکی��د کرد: تثبیت قیمتی که دولت می خواهد در بازار انجام 
ده��د باعث به هم خ��وردن تنظیم بازار می ش��ود و در حال حاضر 

دالالن قیمت روغن را در بازار سیاه باال می برند.

برچسب گرانی بر چای زده شد
این بار گرانی به نام چای زده شده و این در حالی است که عرضه 

چای بسته بندی در بازار کاهش یافته است.
ب��ه گ��زارش ایسنا، در سال ج��اری با نوسان ن��رخ دالر و اعمال 
تحریم ه��ای آمریکا، تأمین مواد اولیه در بازارهای مختلف با مشکل 
روب��ه رو شد و این موضوع بر میزان تولی��د و قیمت نهایی برخی از 
کااله��ا به خصوص کاالهای مصرف��ی و خوراکی تأثیر قابل توجهی 

داشت.
ب��ا کمبود مواد اولیه که میزان تولی��د را کاهش داده بود، عرضه 
از س��وی شرکت های تولیدکنن��ده و واردکننده کاهش یافت و این 
موض��وع در کن��ار بار روانی کمب��ود کاال، میزان تقاض��ا و قیمت را 

افزایش داد.
در ماه ه��ای اخیر هر از چند گاهی یکی از بازارها به طور مقطعی 
دچ��ار کمب��ود کاال، تولی��د و عرضه شد که بعد از کمب��ود در بازار 
رب، روغ��ن، گوشت، م��رغ و خودرو، این بار قرعه ب��ه نام چای در 

آمده است.
بررسی ه��ای میدانی نش��ان از آن دارد که قیم��ت چای ایرانی و 
وارداتی ب��از )فله( که به صورت کیلویی خرید و فروش می شود، به 
ش��دت افزایش یافته و هر کیلو چای درجه یک ایرانی را باید بیش 

از 100 هزار تومان خریداری کرد.
فروشندگ��ان برای آنکه تقاضای مشتری��ان و نیاز آنها پاسخ داده 
ش��ود در شرایط فعلی چ��ای بسته بندی را پیشنه��اد می کنند، اما 
همی��ن چای بسته بندی در چند روز اخیر با کاهش عرضه از سوی 

شرکت های پخش مواجه شده است.
در شرایط��ی ک��ه عرضه کنندگان خ��رد برای تأمی��ن نیاز واحد 
صنف��ی و پاسخگویی به نیاز مشتری به واحدهای صنفی بنکداری 
رج��وع می کنن��د یک��ی از فروشندگان سطح شه��ر مدعی شده با 
وجود آنکه روی بسته ه��ای چای قیمتی در حدود 30 هزار تومان 
ب��رای مصرف کنندگان درج شده است، بای��د هر بسته را به قیمت 
35 ت��ا 36 هزار تومان خری��داری کرد که این رق��م قیمت خرید 
مصرف کنن��ده را در سطح خرده فروشی به بیش از ۴0 هزار تومان 

افزایش می دهد.
در این رابطه یک��ی از فروشندگان سطح شهر گفت: شرکت های 
پخش مدعی آن هستند که عرضه چای کاهش یافته و این موضوع 
ب��ه دلیل مشکالت ایجادش��ده در زمینه تأمی��ن ارز از سامانه نیما 

است.
در ماه های اخیر مصوب��ات مختلفی در زمینه تأمین ارز کاالهای 
وارداتی از سامان��ه نیما ارائه شد که در آن زمان برخی کارشناسان 
معتق��د بودند اگر حجم عرضه سامانه نیما ب��ا میزان تقاضا یکسان 
نباشد فرآین��د واردات کاال به کشور طوالنی تر می شود، اما با وجود 
هم��ه این اتفاق��ات نوسانات قیم��ت محصوالت خوراک��ی به ویژه 
محصوالت��ی که قیمت مصوب دارن��د در چند ماه گذشته به شدت 
افزایش یافته و سازمان حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

اطالع رسانی خاصی در این زمینه نداشته است.

اخبـــار

رئی��س سازمان بورس با بی��ان اینکه امروز مشک��الت اقتصادی کشور 
مشخ��ص و راهکاره��ای آن نیز معی��ن است گفت در ای��ن زمینه باید از 
مکانیزم های طراحی برای حل مشکالت و تصویب قوانین کارآمد استفاده 

کرد.
به گ��زارش تسنیم، شاپور محمدی در دوازدهمین سیاست های مالی و 
مالیات��ی ایران ک��ه در دانشگاه شهید بهشتی برگ��زاری شد با بیان اینکه 
براس��اس تاکیدات رهبری و مراجع تقلید پرداخت مالیات یک امر قانونی 
است، گفت: در قوانین و سیاست های مختلف وارداتی در پرداخت مالیات 

برای اصالح نظام اقتصادی تاکید شده است.
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه مالیات مهمترین ابزار تنظیم اقتصاد 
در کشور است، گفت: در بسیاری از کشورها اظهار مادی یک پایه مهم اخذ 
مالیات است بر این اس��اس افرادی که اظهار صحیح مالیاتی نمی کنند از 

حقوق اجتماعی خود محروم می شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما برای پذیرش شرکت در بورس یک 
اطالع��ات برای پرداخت مالیات یک اطالعات دیگر و برای مسائل بانکی و 

دریافت تسهیالت نوع دیگر از اطالعات ارائه می شود.
محمدی گف��ت: در حال حاض��ر 600 شرکت سال��ی ۴ مرتبه صورت 
مالی خود را ارائه می کنند که دو بار آن حسابرسی می شود. این شفافیت 

ایجادشده در بورس به وصول بهتر مالیات کمک می کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال مالیات نقل و انتقال سهام از نیم 
درصد و یک دهم درصد کاهش پیدا کرده گفت: با کاهش هزینه های نقل 
و انتقال سهام حجم معامالت در بورس ایران از 250 هزار میلیارد سال ۹6 

به ۴10هزار میلیارد افزایش پیدا کرد.
محمدی گف��ت: برای برخی مودیان مالیاتی شبه��ه عدم وجود عدالت 

مالیات��ی ایجاد ش��ده است که این موض��وع ناشی از برخ��ی فرآیندهای 
غیرشفاف اس��ت الزم است سازمان مالیاتی، شرکت هایی که شفاف عمل 

می کنند را تشویق کنند.
وی گفت: ممکن اس��ت در سال آینده معافیت مالیاتی افزایش سرمایه 

شرکت های بورسی تمدید شود.
رئی��س سازمان بورس با بی��ان اینکه امروز مشک��الت اقتصادی کشور 
مشخ��ص و راهکاره��ای آن نیز معین است، گفت: در ای��ن زمینه باید از 
مکانیزم های طراحی برای حل مشکالت و تصویب قوانین کارآمد استفاده 

کرد.
وی در پایان گفت: سیاست های مالیاتی باید به گونه ای تنظیم شود که 
ب��رای خلق ارزش تشویق و برای پایمال کردن ارز ش های اقتصادی تنبیه 

مالیاتی لحاظ شود.

مشکالتاقتصادیکشورمشخصوراهکارهایآنمعیناست

یک مق��ام مسئول گفت به  دلیل عدم فرهنگ سازی صحیح در زمینه 
خرید ک��االی ایرانی، اغل��ب تولیدکنندگان مجبورند ب��ا نشان خارجی 

محصوالت خود را عرضه کنند.
امی��ر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه فروشندگ��ان طاقه فروشان پارچه در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگ��اران جوان، درباره وضع پارچه در بازار گفت: 
هم اکن��ون کمبودی در تولید پوشاک نداریم و بازار پارچه برخالف دیگر 

صنایع از تورم رنج نمی برد.
وی ادام��ه داد: باتوجه ب��ه ایام پایانی سال، افزایش قیمتی برای پارچه 
نداری��م چراکه عرضه و تقاضا به هم وابست��ه است و هم اکنون تقاضا در 

بازار وجود دارد.
قدیمی نژاد با بیان اینکه 50درصد پارچه وارداتی و مابقی تولید داخل 
است، اظهار کرد:  صنعت نساجی در هر کشور رکن اصلی رشد اقتصادی 

است چراکه تولید پوشاک مصرف باالیی را نسبت به بقیه صنایع دارد.
ب��ه گفت��ه وی، دول��ت می تواند س��ود  تسهیالت پایین ت��ری را برای 

تولیدکنندگان در نظر گیرد.
قدیمی ن��ژاد در پاس��خ به این پرس��ش که وضعیت تولی��د پارچه در 
ای��ران چگونه است، افزود: بسی��اری از پارچه ها و پوشاک  عرضه شده در 
فروشگاه های مختل��ف باکیفیت و تولید داخل هستند، اما به  دلیل عدم 
فرهنگ سازی صحیح در زمینه خرید کاالی ایرانی، اغلب تولیدکنندگان 
مجبورند با نام و نشان خارجی محصوالت باکیفیت خود را عرضه کنند.

وی در ادام��ه بی��ان کرد: صنایع نساجی و پوش��اک بخش عمده ای از 
تولیدات صنعتی، اشتغال و صادرات کشور های در حال توسعه را تشکیل 
داده و اهمی��ت ویژه ای در توسعه و استراتژی های توسعه ای این کشور ها 

برعهده دارد.

این مقام مسئول افزود: واردات بی رویه قاچاق پوشاک موجب تعطیلی 
واحده��ای نساجی و مقرون به صرفه نبودن تولی��د پارچه و پوشاک در 
کشور ش��ده است. در واقع همه این عوامل دست به دست یکدیگر داده 
ت��ا دیگر تولید داخلی در این صنعت مقرون به صرفه نباشد و همین امر 

موجب افزایش واردات شده است.
قدیمی نژاد حمای��ت از این صنعت و تشویق بخش خصوصی را بسیار 
ضروری و حیاتی دانست و گفت: این صنعت در حال حاضر با مشکالت 
بزرگ��ی در حال دست و پنجه نرم کردن است. از مهم ترین آنها، واردات 
بی رویه در صنعت نساجی است. واردات بی رویه پوشاک از کشور هایی از 
جمله چین موجبات رکود صنعت نساجی در حوزه تولید پارچه و پوشاک 
را فراهم کرده است، عالوه بر این استقبال چشمگیر از این واردات زمینه 
را برای شکست بیشتر اهالی تولید در صنعت نساجی فراهم آورده است.

جلس��ه ستاد تنظیم بازار به منظور مدیریت قیمت ها در شب عید با 
حضور وزرای صنعت و جهاد کشاورزی و دادستان کشور برگزار شد.

به گزارش تسنیم محم��ود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه 
ستاد تنظیم بازار در بیان تازه تری��ن تصمیم ها درباره مهار گرانی های 
کااله��ای اساسی و گوشت، اظهار داش��ت: در این جلسه گزارش هایی 
درباره چگونگی تامین کاالهای اساسی مردم داشتیم البته گزارش های 
گم��رک و وزارت جهاد کشاورزی حاک��ی از آن است که بیش از سال 
۹6 واردات کااله��ای اساسی داریم. وی با اب��راز امیدواری درباره عدم 
ب��روز مشکل برای تامین کاالهای اساسی درب��اره بازار گوشت، گفت: 

همچنی��ن در ای��ن جلسه درباره گوشت و چگونگ��ی توزیع تاکید شد 
ک��ه به صورت هدفمند و جامعه هدف توزیع صورت گیرد تا مشکالتی 
ک��ه در این حوزه داشتیم رفع شود. به گ��زارش تسنیم، رضا رحمانی 
نیز در حاشیه جلسه ست��اد تنظیم بازار، گفت: جلسه کارگروه تنظیم 
ب��ازار هر هفته و به طور مرتب با حض��ور وزرای مربوط و دستگاه های 
عضو برگزار می شود و امروز هم میزبان مسئولین قوه قضاییه از جمله 
دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و دادستان تهران برگزار شد. وی 
ادام��ه داد: با توجه به در پیش ب��ودن روزهای پایانی سال، گزارشی از 
عملک��رد تنظیم بازار به ویژه درباره کااله��ای اساسی، ذخیره سازی ها 

و اقدام��ات انجام شده درب��اره اقالم پُرمصرف ارائه ش��د. جلسه امروز، 
جلسه ای تعاملی و برای کنترل گرانی بود.

رحمان��ی ادام��ه داد: نظ��ارت و کنترل های��ی هم از س��وی سازمان 
حمای��ت و اصناف پیش بینی شده و در برخی م��وارد نیز دادستانی ها 
وارد شده ان��د. هرچند اتحادیه ها و اصناف نی��ز بر عرضه محصوالت و 

کاالها در کف بازار نظارت خواهند داشت.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این است که نظارت بیشتری بر توزیع 
کاالهای واردشده با ارز دولتی خواهیم داشت و تالش می کنیم تا این 

کاالها به دست مصرف کننده واقعی و با قیمت معقول برسد.

تولیدکنندگان مجبورند با نشان خارجی محصوالت خود را عرضه کنند

 سهم 5۰درصدی تولید ملی در صنعت پوشاک

حجتی: توزیع گوشت هدفمند انجام می شود
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اخبار

خودروها توسط دالالن خریده شده است 
رک��ود خرید و فروش خ��ودرو و افزایش قیمت برخ��ی از خودروها 
در ب��ازار ادامه دارد. عضو انجمن قطعه س��ازان گفته است خودروهای 

پیش فروش شده، اکثرا توسط دالالن خریده شده است.
فروش 1۹ محصول دو شرکت ای��ران خودرو و سایپا با 5درصد زیر 
قیم��ت بازار برای مدیریت عرضه و کاهش قیمت خودرو در بازار انجام 
شد، ام��ا با وجود طرح فروش، هنوز قیم��ت خودروها در بازار کاهش 
نیافته است و به نحوی همچنان رکود در بازار حاکم و خرید و فروشی 
انج��ام نمی شود. به اعتقاد فعاالن بازار تا زم��ان افزایش عرضه خودرو 
شاه��د کاهش قیمت ها نخواهیم بود، به نح��وی که خودروسازان باید 
سرعت عرضه خودرو ها به بازار را افزایش دهند. مهدی مطلب زاده عضو 
انجم��ن همگن قطعه سازان کشور می گوید: قیم��ت خودرو از ماه های 
گذشت��ه افزایش داشته است و این خبر ک��ه وزارت صنعت اعالم کرد 
ظرفیت تولید باال رفته است و تولیدات قبل از دی ماه با نرخ های قبلی 
عرضه خواهد شد، برای خرید انگیزه خوبی به وجود آورده است. ضمن 
آنک��ه اعالم 5درصد زیر قیمت بازار ب��رای فروش فوری خودرو ها برای 
اف��رادی که به دنبال سود بیشتر بودند مناسب بود، اما به نظر می رسد 
متقاضی فروش فوری مصرف کننده نهایی نباشد و اکثرا واسطه ها این 
خودرو ه��ا را خریداری کرده اند. سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون 
صنایع مجلس افزایش قیمت بازار را به دلیل عملکرد کانون های ثروت و 
مافیای دالالن می داند. او گفته است: وقتی قیمت مواد اولیه تولید و نرخ 
ارز تغییر چندانی ندارد، بنابراین دلیلی جز ورود اخاللگران اقتصادی به 
بازار خودرو قابل شناسایی نیست. در بازار امروز خرید و فروش خودرو، 
پراید 111 با قیمت ۴7 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد. 
پژو 206 تیپ 2 با قیمت 81 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 با قیمت 
۹1 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. سمند EF7 با قیمت 87 
میلیون و 500 هزار تومان، چانگان با قیمت 15۹ میلیون تومان، 207 
اتوماتیک افزایش 10 میلیون تومانی با قیمت 128 میلیون تومان، ساینا 
دنده ای با قیمت 55 میلیون و 500 هزار تومان و پژو 206صندوقدار با 

قیمت ۹6 میلیون تومان به فروش می رسد.

قیمت خودرو را متعارف و واقعی کنید
سیدعلیرض��ا آوای��ی، وزیر دادگست��ری به خودروس��ازان هشدار داد 
قیمت های خود را متعارف و واقعی کنن��د و قراردادهای فروش خود را 
ه��م شفاف کنند. آوایی در نشست خب��ری خود درباره برخورد سازمان 
تعزیرات با خودروسازان با اشاره به اینکه سیاست های کلی دولت نسبت 
ب��ه بحث خودرو سیاست های حمایتی است، گفت: دولت خود را مکلف 
می دان��د از خودروس��ازان، تا حد امکان حمایت کن��د تا اشتغال در این 
بخ��ش آسیب نبیند. بخش عم��ده ای از این حمایت ها، توجه به حقوق 
مصرف کنندگان است. با همه محدودیت هایی که وجود دارد، توقع دولت 
پاسخگویی خودروسازان به ای��ن کمک و مساعدت است. آوایی با بیان 
اینک��ه پاسخگویی خودروسازان این است که تعهدات خود را به مردم با 
قیمت ه��ای متعارف و واقعی انجام دهند، توضیح داد: واقعیت این است 
که خودرو مجموع��ه ای از قطعاتی است که قیمت بسیاری از مواد خام 
این قطعات افزایش یافته است، ولی مهم این است که قیمت باید واقعی 
و منصفان��ه باشد تا خودروسازان کارشان به ورشکستگی نکشد و مردم 
ه��م بیش از حق و انص��اف پرداخت نکنند. جمع کردن این مسائل هم 
بسیار مهم است. در این نشست، آخرین آمار پرونده های خودرویی که در 
تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفته بیان شد. طبق آمار ارائه شده از سوی 
سازم��ان تعزیرات، در س��ال ۹6، 86۹ پرونده بود که امسال به 6 هزار و 
1۹6 پرونده رسیده است. رشد و روند 352درصدی پرونده های مختومه 
و 72 برابری محکومیت های ریالی متخلفان نشان می دهد رسیدگی به 
تخلف��ات خودروسازان با جدیت پیگیری می شود. خودروسازان بیش از 
352 میلی��ارد تومان جریمه شدند. همچنین در 11 ماه امسال بیش از 
2700 شکایت از خودروسازان، فی المجلس رضایت هموطنان جلب شد 
و خودرو تحویل داده شد یا مابه التفاوت را دریافت کردند. آوایی ادامه داد: 
نگ��اه و تکلیف دولت و سازم��ان تعزیرات در این بخش، این است که به 
صنعت خودرو در امر تولید و اشتغال و همچنین مطالبات مردم کمک 
کند، طبعا وظیفه خودروسازان هم توجه به نرخ هاست و احیانا اگر دقت 
نش��ود و از موازین خارج شوند، حتما سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی 
خود عمل می کند. چون از طرف مجموعه حکومت، آنچه وظیفه دولت 

بوده است، از نظرهای مالی و حیثیتی انجام داده است.
وزیر دادگستری در ادامه افزود: در موضوع خودرو، از همه شیوه هایی 
که فکر می کردیم به حال مردم موثر است، استفاده کردیم. تعدادی از 
مشکالت با مصالحه حل شد و ارجاع داده شد تا خودروسازان رضایت 
مشتریان را جلب کنند. بخشی هم با صدور احکام تعزیراتی همراه بوده 
است. کارگروه های مختلفی هم در این باره تشکیل شده است. چند روز 
پی��ش جلسه ای با حضور خودروسازان و مدیران تعزیرات برگزار شد و 

تالش کردیم کار متوازنی در این خصوص انجام شود.

احداث جایگاه سوخت در پیاده رو در 
شهرداری منطقه ۲ تهران!

مع��اون نظارت شورای شهر ته��ران با انتقاد از انعق��اد قراردادی در 
شهرداری منطقه 2 برای ساخت جایگاه سوخت کوچک مقیاس بدون 
تصوی��ب شورا، گف��ت: مطالعات ترافیکی به خوب��ی صورت نگرفته به 
گون��ه ای که شرکت احداث کننده، جایگاه پیاده روی موجود در خیابان 
را ب��رای احداث سازه مورد استفاده ق��رار داده است.  به گزارش پایگاه 
خبری »عصر خ��ودرو«، افشین حبیب زاده صبح روز گذشته در تذکر 
پی��ش از دستور خود گفت: براس��اس بررسی هایی که معاونت نظارت 
ش��ورا در مورد تحویل زمین به بخش خصوص��ی برای احداث جایگاه 
سوخت کوچک مقیاس انجام داد مشخص شد که ایراداتی وجود دارد، 
براس��اس مصوبه شورای پنجم واگذاری حق بهره برداری هر ملک باید 
ب��ه صورت الیحه به ش��ورا بیاید و در صحن شورا به تصویب برسد، اما 
ق��رارداد احداث جایگاهی در منطق��ه 2 توسط سازمان سرمایه گذاری 
انج��ام شده که تاکنون هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار مناطق قرار 
نگرفت��ه است. وی با بیان اینکه 20 روز پی��ش در این خصوص تذکر 
دادیم اما هنوز نسخه ای از این قرارداد در اختیارمان قرار نگرفته است، 
اظه��ار کرد: متاسفانه بررسی ها نش��ان داد که در ساخت برخی از این 
جایگاه های سوخت، مطالعات ترافیکی به خوبی صورت نگرفته و شرکت 
احداث کننده جایگاه پیاده روی موجود در خیابان را برای احداث سازه 
مورد استفاده قرار داده و تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

مدیرعام��ل سازمان مدیریت و نظارت ب��ر تاکسیرانی شهرداری مشهد 
گف��ت در حال انجام مذاکراتی هستیم تا در کنار ادامه روند طرح نوسازی 
تاکسی های فرسوده میزان وام خرید تاکسی های جدید را که در دوره قبلی 
20 میلیون تومان بوده است را به حداقل ۴0 میلیون تومان افزایش دهیم.

 ب��ه گزارش پایگ��اه خبری »عصر خ��ودرو«، سیدمه��دی علوی مقدم 
درخصوص اقدامات انجام شده برای نوسازی تاکسی های فرسوده با توجه به 
مشکالت اقتصادی افزود: در طرح قبلی نوسازی تاکسی های فرسوده که با 
کمک اتحادیه تاکسیرانی و وزارت کشور انجام شد 60 هزار تاکسی فرسوده 
در کشور نوسازی شد در حالی که طبق قراردادی که میان بانک های عامل، 
ای��ران خودرو و شهرداری ها منعقد شده بود باید این طرح تا نوسازی ۹0 

هزار تاکسی ادامه پیدا می کرد.
وی اضافه کرد: اما این طرح سال ۹6 به دلیل مشکالت در تامین منابع 
و تامی��ن خودرو توسط خودروس��ازان پیش آمد این ط��رح متوقف شد، 
شه��رداری مشهد ولی با این وجود اتحادی��ه تاکسیرانی در حال تالش و 

پیگیری اس��ت تا با توجه به شرایط اقتص��ادی جدید و محدودیت تولید 
خودرو سهمی��ه ای را از ایران خودرو برای نوس��ازی تاکسی های فرسوده 

ناوگان تاکسیرانی مشهد بگیرد و نوسازی تاکسی ها را ادامه دهد.
عل��وی مقدم با بی��ان اینکه طرح ه��ای دیگری از جمل��ه تغییر پالک 
خودروه��ای شخص��ی به تاکسی را نی��ز در دست بررسی و اج��را داریم، 
اظه��ار کرد: براساس این طرح پالک خودروهای��ی که در این حوزه فعال 
هستند و م��دل باالیی دارند، می توانند تبدیل به پالک تاکسی شوند و از 
آن طرف نیز خودروهای فرسوده ای که در تاکسیرانی فعال هستند تبدیل 
به پالک شخصی شوند که این اقدامات در حال پیگیری است. مدیرعامل 
سازم��ان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشه��د ادامه داد: در 
مجم��وع تاکسیرانی مشهد در اجرای ط��رح نوسازی تاکسی های فرسوده 
خوب عم��ل کرده است و اکنون متوسط عم��ر ناوگان تاکسیرانی مشهد 
8-5 سال است که میانگین خوبی است. وی گفت: تاکنون و در آغاز طرح 
نوسازی تاکسی های فرسوده 5200 دستگاه تاکسی نوسازی و 6000 هزار 

تاکس��ی فرسوده را از ناوگان خ��ارج کرده ایم، اما با این وجود اگر هر ساله 
اقدام به نوسازی بخشی از تاکسی های فرسوده نکنیم میانگین عمر ناوگان 
تاکسیرانی افزایش پیدا می کند که امیدواریم با پیگیری هایی که از سوی 
اتحادیه تاکسیرانی و وزارت کشور انجام می شود نوسازی را در سال آینده 
ادام��ه دهیم. وی با اشاره به اینک��ه اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور 
ب��ا توجه به شرایط اقتصادی و مشک��الت تاکسیرانان دو طرح خوب را در 
ح��ال اجرا کردن دارد، اظهارکرد: یک��ی از این طرح ها با همکاری شرکت 
کویرتایر اجرا شد ک��ه طی آن توانستیم سهمیه الستیک برای تاکسی ها 
را ب��ه قیمت فروش کارخانه در نظر بگیریم که براساس این طرح تاکنون 
100 ه��زار الستیک در کشور توزیع شده و 3 میلیارد تومان صرفه جویی 
برای رانندگان در بر داشته است. علوی مقدم افزود: همچنین با توافق میان 
بان��ک مهر ایران و بیمه آرمان مبلغ 3 میلیون تومان جهت بیمه خدمات 
بیمه بدنه، شخص ثالث و بیمه تکمیلی با تخفیف و اقساط یکساله بدون 

کارمزد به تاکسیرانان پرداخت می شود.

افزایشوامنوسازیتاکسیهایفرسودهبه۴۰میلیونتومان

مع��اون سابق مرک��ز پژوهش های مجلس گفت »م��ردم نباید تاوان 
خودروه��ای غیراستاندارد و پرمصرف را بدهند؛ این خودروها عالوه بر 

مصرف باال دارای آالیندگی نیز هستند.«
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، مصرف باالی سوخت در 
کش��ور و نگرانی از پیشی گرفتن تقاض��ا از عرضه، از چالش های مهم 
ماه های اخیر ب��وده است، به طوری که ب��رای مدیریت مصرف بنزین، 
طرح ه��ا و پیشنهادات مربوط به سهمیه  بن��دی و حتی افزایش قیمت 

نیز مطرح شده است.
دول��ت و مجلس تاکنون هیچ طرحی را برای سهمیه بندی سوخت و 
بنزین تصویب نکرده و تنها اقدام جدی آنها، بسترسازی برای استفاده 

اجباری از کارت های سوخت بوده است.
درب��اره چرایی رشد مص��رف سوخت در کش��ور از عوامل مختلفی 
نام ب��رده می شود که از مهم ترین آنها می توان ب��ه نرخ ارزان، مصرف 

بی رویه، قاچاق و کیفیت پایین خودروها اشاره کرد.
در می��ان این عوامل، آنچه ک��ه تاکنون کمتر ب��دان پرداخته شده 
سهم خودروهای بی کیفیتی است که استانداردهای مصرف سوخت را 
رعایت نکرده و بیش از استانداردهای جهانی سوخت مصرف می کنند.

وضعیت خودروهای تولی��د داخل در مصرف سوخت به حدی است 
ک��ه در آخرین مرحله توزیع برچسب های انرژی که امسال انجام شد، 
هی��چ خودرویی نتوانست باالترین نشان کیفیت یعنی برچسب )A( را 

دریافت کند و همچنین هشت خودرو نیز نتوانستند اصال هیچ رتبه ای 
از برچسب انرژی را اخذ کنند.

 مردم نباید تاوان خودروهای بی کیفیت را بدهند
»محمدرضا محمدخانی«، مع��اون سابق مرکز پژوهش های مجلس 
روز سه شنب��ه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در بحث 
مص��رف سوخت بای��د بارهایی که بر دوش م��ردم گذاشته شده است 
برداشت��ه شود که از جمله آنها می ت��وان به هزینه های اضافی ناشی از 

عرضه خودروهای پرمصرف و بی کیفیت داخلی اشاره کرد.
وی ب��ا بیان اینکه مردم در سال ه��ای گذشته گروگان خودروسازان 
بوده اند، افزود: خودروسازان باید ناچار شوند که خودروهای استاندارد 

تولید کنند، مردم نباید تاوان خودروهای بی کیفیت را بدهند.
افزایش 4۰درصدی مصرف بنزین توسط خودروهای بی کیفیت 

داخلی
در ای��ن ارتباط، معاون سابق مرک��ز پژوهش های مجلس بر ضرورت 
افزای��ش استاندارد و کیفی��ت خودروهای داخلی اش��اره کرد و اظهار 
داشت: اگر امروز همه خودروهای تولید داخل را جمع آوری و به جای 
آنها خودروهای استاندارد خارجی را وارد کنند، به یکباره ۴0درصد از 

مصرف بنزین در کشور کاسته می شود.
وی تصری��ح کرد: این درست نیست ک��ه از یک سو مردم مجبور به 
استفاده از خودروهای بی کیفیت باشند و از سوی دیگر ناچار شوند که 

هزینه های مربوط به مصرف سوخت باالی این خودروها را بپردازند.
محمدخانی با انتق��اد از خودروسازان گف��ت: خودروسازان با وجود 
کیفی��ت پایین تولی��دات خود، هر وقت که دل ش��ان بخواهد اقدام به 

افزایش قیمت خودروها می کنند.
زنگنه: مشکل بنزین را باید در کارخانه های خودروسازی 

جست وجو کرد
بی توجه��ی خودروسازان ب��ه کیفیت مصرف سوخ��ت خودروها نیز 
چن��دی پیش توسط وزیر نفت مورد انتقاد قرار گرفت، بیژن زنگنه در 
نشست خبری 16 بهمن امسال گفت: بارها گفته ام مشکل بنزین را در 

کارخانه های خودروسازی دنبال کنید.
وزیر نفت با بیان اینکه مصرف بنزین در کشور باالست، تصریح کرد: 
مشک��ل مصرف باال، مردم نیستند زیرا م��ردم خودرویی را که به آنها 
عرض��ه شده است را استفاده می کنن��د، بنابراین روش های غیرقیمتی 

نیز برای ساماندهی و مدیریت مصرف وجود دارد.
بی توجهی خودروسازان به استانداردهای مصرف سوخت

تولی��د و ت��ردد خ��ودروی غیراستان��دارد، پرمص��رف و آالینده در 
کشوره��ای دیگ��ر، قاب��ل پذی��رش نیست و ب��رای آنه��ا جریمه های 
سنگین��ی در نظر گرفته می شود؛ هدف از وضع جریمه و عوارض برای 
خودروه��ای غیراستاندارد این است ک��ه تولید و استفاده از آنها صرفه 

اقتصادی نداشته باشد.

رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خودرو اع��الم می کند 10 هزار کانتینر 
ل��وازم یدکی خ��ودرو که بن��ا بر گفته رئی��س سازم��ان بازرسی کل 
کش��ور در گمرک��ات و مناطق آزاد وجود دارد سهم ب��ازار نبوده، بلکه 
سه��م خودروس��ازان است و همچنان قطعات یدک��ی در بازار اندک و 
بی کیفی��ت اس��ت. علیرضا نیک آیی��ن در گفت و گو ب��ا خبرنگار خبر 
خ��ودرو، درخصوص اعالم رئیس سازم��ان بازرسی کل کشور مبنی بر 
وج��ود 10 هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و مناطق آزاد 
اظهار داشت: با توجه به پایان سال مراجعه به واحدهای صنفی ما زیاد 
ش��ده است. می توان گفت قطعات یدک��ی در بازار وجود دارد ولی کم 
و بی کیفی��ت است. مطلبی نیز ک��ه درخصوص وجود 10 هزار کانتینر 
ل��وازم یدکی خ��ودرو در گمرکات و مناطق آزاد اع��الم شد متاسفانه 

مربوط به سهم بازار نیست بلکه این قطعات سهم خودروساز است.

وی اف��زود: باید حتم��ا برنامه ریزی دقیقی در ح��وزه قطعات یدکی 
و ب��ازار آن ص��ورت گیرد. وزارتخان��ه متولی این امر اس��ت و اتحادیه 
تعمیرک��اران خ��ودرو آمادگی دارد در کن��ار کمیسیونی که قرار است 
برنامه ریزی ه��ا در حوزه لوازم یدک��ی را انجام دهد قرار گیرد. اتحادیه 
تعمیرکاران خودرو می توان��د در طراحی و برنامه ریزی در حوزه لوازم 
یدکی برای س��ال آینده یاریگر باشد تا قطع��ات یدکی به طور مداوم 
وارد ش��ود و از ای��ن وضعیت ک��ه در حال حاضر بسی��اری از قطعات 
یدک��ی خاص برای خودروهای خاص چمدانی وارد می شود جلوگیری 

به عمل آید.
رئیس اتحادیه تعمیرک��اران خودرو درخصوص وجود قطعات یدکی 
تقلب��ی در بازار گفت: وجود قطعات یدک��ی تقلبی در بازار بسیار زیاد 
اس��ت ک��ه بخشی از آن قاچاق ب��وده و بخشی از آن نی��ز مستقیما از 

گمرکات ترخیص می شود. هیچ گونه استانداردی در مرزهای ما رعایت 
نمی ش��ود و کاالی تقلبی وارد کشور می شود و نظارتی برای کیفیت و 

استاندارد صورت نمی گیرد.
نیک آیی��ن در پاسخ به سوالی درخصوص چگونگی حرکت به سمت 
وج��ود خدم��ات پس از فروش قطع��ه در کشور گفت: ب��رای خدمات 
پس از فروش قطعه بای��د شرکت های سازنده OE یعنی شرکت هایی 
ک��ه متول��ی تامین قطع��ات خودروس��ازان هستن��د و استانداردهای 
خودروسازان را رعایت می کنند و استانداردها را اخذ کرده اند اقدام به 
تاسی��س دفاتر خدمات پس از ف��روش کنند که متاسفانه در کشور ما 
ای��ن برنامه ها وجود ن��دارد و هیچ گونه قطعه ای خدمات پس از فروش 
ندارد. متاسفانه در حوزه گارانتی هر ایرادی به وجود آید صنف ما باید 

تامین خسارت کند.

مقصر افزایش مصرف بنزین کیست؛ مردم یا خودروسازان؟

بازار لوازم یدکی نیازمند برنامه ریزی دقیق برای سال آینده است
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کسب و کارامـروز8

توسعه کس��ب و کارهای مجازی و ایجاد اشتغال زای��ی از طریق آن از 
اه��داف مهم دولت است و تالش شده تا ب��ا برداشتن موانع از مسیر این 
کسب و کارها و همچنین ارائه تسهیالت به آنها در این راستا گام برداشته 

ش��ود. در حال حاض��ر یک��ی از دغدغه های 
فع��االن مشاغل اینترنت��ی فیلترینگ است و 
برخی خألها باعث شده تا به جای ایجاد مانع 
برای فعالیت های غیرمجاز، فعالیت های مجاز 
دستخ��وش فیلتر شوند. بر این اساس و برای 
رفع مشکالت اینچنینی کمیته ضد فیلتر در 
دولت تشکیل شده است و چندی پیش وزیر 
ارتباطات از آن خبر داد. کارشناسان تشکیل 
ای��ن کمیته را نشان دهن��ده اهتمام دولت به 
حمای��ت از کسب و کاره��ای مجازی دانسته 
و البت��ه موفقی��ت آن را مش��روط به مواردی 
عنوان می کنن��د. آرش س��روری، کارشناس 
حوزه فناوری در گفت وگو با پاد فیلترینگ را 

بزرگ تری��ن چالش کسب و کارهای مج��ازی و فین تک ها عنوان کرده و 
می گوید: تشکیل کمیته ضدفیلترینگ نشان دهنده اهتمام دولت به توسعه 
کس��ب و کارهای مجازی و اهمیت آنها در اقتصاد کشور است. بررسی ها 

نشان می ده��د روند فیلتر شدن فین تک ها در کش��ور کند شده است و 
گزارش ه��ا از روند رو به گسترش فعالیت فین تک ها در یکسال گذشته و 
افزایش سهم آنه��ا در بازار حکایت دارد کسب و کارهای مجازی به دلیل 
نقص قوانی��ن و اجرا نش��دن دقیق قوانین 
با چال��ش بزرگی به ن��ام فیلترینگ روبه رو 
هستن��د. آرش س��روری، کارشن��اس حوزه 
فن��اوری با اشاره به اثرات مخرب فیلترینگ 
بر کسب و کارهای مجازی گفت: فیلترینگ 
آسان تری��ن راه اما پرضررتری��ن اقدام برای 
کس��ب و کارهای مجازی است. وی با اشاره 
به اثرات مخ��رب استفاده از فیلترشکن ها و 
حمالت گسترده نرم افزارهای مخرِب پنهان 
ش��ده در فیلترشکن ه��ا، اقدام ه��ای سلبی 
ب��رای رفع مشک��الت ناش��ی از فیلترینگ 
برای کسب وکارها را زی��ان ده عنوان کرد و 
گفت: اث��رات جانبی منفی فیلترینگ بسیار 
گسترده ت��ر از اث��رات مورد انتظار آن اس��ت و از این رو با تشکیل کمیته 
ضد فیلترینگ دولت انتظار می رود تا فعالیت های مجاز کسب و کارهای 

اینترنتی با آسیب های کمتری رو به رو باشند.

مدیرک��ل ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات مازندران گفت ک��ه راه اندازی 
نخستی��ن پارک فناوری توسعه اشتغال فضا پایه کشور در این استان کلید 

خورده است. 
به گزارش ایرنا، ی��داهلل طهماسبی افزود: با 
راه اندازی پارک فناوری توسعه اشتغال فضا پایه 
تمام اطالعات پایه ای برای توسعه کسب و کار 
در کمترین زمان ممکن در اختیار کارآفرینان و 

مدیران دستگاه های اجرایی قرار می گیرد.
وی ای��ن اطالعات را شام��ل داده های مورد 
نیاز برای حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، 
گردشگری، هواشناسی و سایر حوزه  های دیگر 
بیان ک��رد و توضیح داد: به عن��وان نمونه اگر 
کشاورزی قصد تولید محصول��ی را در استان 
داشته باشد که از نیاز استانی و سطح زیرکشت 
آن مطل��ع نباشد با مراجعه ب��ه یکی از مراکز 

فناوری فضا پایه این اطالعات را دریافت کند.
طهماسب��ی اظهار داش��ت: این مراکز اطالعات درس��ت از میزان کشت 
محص��ول، وضعیت جوی برای کشت، نیاز استانی در اختیار کارآفرین قرار 
می دهد و کارآفرین با این داده های اطالعاتی که از خطای حدود 5درصدی 

برخوردارند، تصمیم گیری می  کند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات مازندران افزود: عالوه برکارآفرینان، 
مدیران دستگاه های اجرایی نیز برای مدیریت بر امور زیرمجموعه ای خود 
می توانند با بهره گیری از این اطالعات فناورانه 

برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.
طهماسبی گفت: این طرح پس از پیشنهاد 
از سوی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
مازندران به تایید وزیر ارتباطات رسید و طرح 
مطالعات��ی آن از س��وی کارشناسان مرتبط 

وزارتخانه ای در استان در حال انجام است.
وی اف��زود: مک��ان م��ورد نظر نی��ز برای 
راه ان��دازی پارک فن��اوری توسع��ه اشتغال 
فضاپایه در مرکز استان شناسایی شد و تمام 
امکان��ات و تجهیزات مورد نیاز و اعتبار آن از 

سوی وزارت ارتباطات تامین می شود.
طهماسب��ی دلی��ل پیشنهاد ایج��اد این 
پ��ارک از سوی است��ان مازندران را برخورداری ای��ن خطه شمال کشور از 
زیرساخت ه��ای قوی مخابراتی و اینترنتی بیان کرد که پس از تهران رتبه 

دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

راه اندازی پارک فناوری اشتغال فضاپایه در مازندران کلید خوردتالش دولت برای حمایت از کسب و کارهای مجازی

آی��ا نظام آموزشی کارآفرینان امروز را ب��ه ابزارها و دانش و تجربه مورد نیاز 
مجهز می کند؟ به جز آموزش، به چه موارد دیگری برای موفقیت نیاز داریم؟

هم��راه  با پیشرفت صنایع، دانش پایه و آموزش کاربردی که به گروه بعدی 
متخصصان جوان منتقل می شود نیز پیشرفت می کند. برای مثال، می توان در 
زمینه های پزشکی، رایانه ی��ا مهندسی این تکامل را مشاهده کرد که چگونه 
تکنول��وژی زندگی ما را بهب��ود داده و تحت تاثیر قرار می ده��د، اما وقتی در 
م��ورد مفهومی مانند کارآفرینی صحبت می کنیم، واقعاً چه کسی نسل بعدی 
کارآفرین��ان را رهب��ری و هدایت می کن��د؟ آیا نهاده��ای آموزشی همگام با 
واقعیت ه��ای به سرعت در حال تغییر مدیریت یک کسب وکار در دنیای امروز 

حرکت کرده اند؟
مقاله  پیش رو را از زبان برنت پیندویچ کارگردان، کارآفرین و نویسنده  مجله 

فوربس بخوانید:
پس��ر بزرگم امسال دبیرست��ان را تمام می کند و مانند بسی��اری از والدین 
در آمریک��ا، خانواده  ما هم با حساسیت فراوان ب��ر آماده سازی وی برای کالج 

متمرک��ز شده اند، اما با نزدیک تر شدن 
به روز موع��ود و به واقعی��ت درآمدن 
انتظ��ارات او )و سرمایه گذاری من(، به 
این می اندیشم که باید از این سیستم 
بیشت��ر انتقاد کن��م. پس��رم از دوران 
ابتدایی به کسب وک��ار خودش به طور 
تفریحی مشغول ب��وده  و من می توانم 
رشد عطش کارآفرین��ی را در درونش 
ببینم. بله، یک مدرس��ه  کسب وکار با 
رشت��ه  ارتباطات، مدیری��ت یا اقتصاد 
می توان��د پایه و اساس��ی عالی برای او 
باشد ام��ا اگر کارآفری��ن شدن مسیر 
نهایی او باشد، آیا گذراندن چهار سال 
یا بیشتر در این نظام سنتی بهترین راه 
برای آماده سازی او برای جهان پیش رو 

است؟
درست است که موج خوشایندی در 
ستایش و جذاب جلوه  دادن کارآفرین 

در فرهن��گ ما وجود داشت��ه است. به سختی می توان یک ست��اره  ورزشی یا 
سلبریتی را پیدا کرد که در حال مدیریت کسب وکاری نبوده یا برندی را ایجاد 
نکرده باشد. تنها با دیدن فید فیس بوک تان احتماالً فرصت های »شغل جانبی« 
بسی��اری را مشاهده خواهید کرد، اما در واقعیت، آمار، داستان بسیار متفاوتی 
را می گوید. مطالعات متعدد نشان می دهد که کارآفرینی در یک رکود تاریخی 
به س��ر می برد. نرخ راه اندازی کسب وکار توسط افراد به پایین ترین حد خود در 

۴0 سال اخیر رسیده است. چگونه چنین چیزی ممکن است؟
به طور سنتی، کارآفرین بودن یک مسیر شغلی سخت، حق نشناس، متواضع، 
تنه��ا و پرمخاطره )من می توانم همین طور ادامه دهم( است. این کار نیازمند 
دیدگاه انضباط��ی بلندمدت و تعهد فوق العاده به فداک��اری است. از خودتان 

بپرسید؛ آیا ویژگی های شخصیتی نسل امروز شباهتی به این موارد دارد؟
م��ا بای��د با این حقیقت مواجه شویم که نسل بع��دی زمانی  که پای آزادی 
ف��ردی، تعادل کار و زندگی و تحمل ریسک/پاداش در میان باشد، از مجموعه  
متفاوت��ی از ارزش ها برخوردار است. آنها اول از همه به دنبال جنبه های مثبت 

مالکیت کسب وکار خودشان مانند کیفیت زندگی و مسیری روشن تر هستند.

به جای اینکه در مورد سقوط این نگرش نسل جدید ابراز تاسف کنم، تصمیم 
گرفتم بیشت��ر خودم را درگیر این موضوع کنم. وقتی با دبیرستان ها در مورد 
کسب وک��ار و کارآفرینی صحب��ت می کنم، می توانم نیاز و عط��ش را در این 
کالس ها برای دانش عملی و آموزش مستقیم حس کنم، بنابراین می خواستم 
ببینم که آیا کسی با این نسل درباره کارآفرین بودن به زبان خودشان صحبت 

می کند یا نه.
م��ن یک خانم جوان برجسته به نام امی تولفس��راد را مالقات کردم. او یک 
کارآفری��ن خودساخته است ک��ه خیلی زود بعد از کال��ج متوجه شد مدرک 
ارتباطات��ش او را به جایی که دوس��ت دارد هدایت نمی کند، بنابراین تصمیم 
گرف��ت که خودش آن را بسازد، از طریق تبدیل شدن به یک متخصص تغذیه 
و کمک به مشتریان به صورت آنالین. او به سرعت دریافت که هر عنصر عملی 
الزم برای موفقیت را خودش دارد از طریق آزمون و خطا کشف می کند. وقتی 
کسب وک��ارش رش��د کرد، موفقیتش ب��ه او این امکان را داد ک��ه دنیا را سفر 
کن��د و از راه دور کار کن��د. امی، مانند بسیاری از افراد نسل خود، عالقه ای به 

پشت میزنشینی ندارد.
درنهایت، او شروع به آموزش به سایر 
متخصصان تغذیه درباره  نحوه  راه اندازی 
کسب وک��ار آنالین خودشان کرد. او به  
قدری سؤال دریافت می کرد که شروع 
به کمک به دیگر کارآفرینان جوان در 
مورد هم��ه  مقوله های کسب وکار کرد. 
اکن��ون او به دیگران ی��اد می دهد که 
چطور دوره های آنالین خود را بسازند 
و برنده��ای تجاری خ��ود را بازاریابی 
کنن��د و در حالی که شما هیچ مدرک 
یا گواهینامه ای برای گذراندن دوره های 
امی یا دیگر دوره های مانند او دریافت 
نمی کنی��د، آموزش مستقی��م دنیای 
واقع��ی از منبع اصلی آن بسیار جذاب 

است.
من همچنین با اندرو کینگ باخ که 
یک اینفلوئنسر رسانه اجتماعی بسیار 
معروف و کارآفرین ب��ود، وقت گذراندم و مصاحبه کردم. او به یاد می آورد که 
یکی از استادان دانشگاه خطاب به کالس گفته بود: »شغلی که شما 10 سال 
دیگر خواهید داشت، امروزه وجود ندارد.« پنج سال بعد، واضح است که حق با 

او بود. تغییرات محیط را در پنج سال آینده تصور کنید.
هنگام��ی که کین��گ باخ در م��ورد ساخت��ار کسب وکار خود ی��ا استفاده  
سیستماتیک از رسانه های اجتماعی صحبت می کند، بیشتر شبیه به یک استاد 
علم اقتصاد به نظر می رسد تا یک اینفلوئنسر اینستاگرام که فیلم های خنده دار 
می سازد. متاسفانه، باخ در هیچ کالج یا دانشگاهی استاد نیست. اندوخته دانش 
و تجربه او دقیقا نوعی تخصص الزم برای کمک به پیشرفت مطالعه  کارآفرینی 

است.
در کل فکر می کنم این چیزی است که جامعه ما نیاز دارد در آغوش بگیرد. 
مانند دیگر حرفه های سنتی تر، ما باید به شدت فناوری نوظهور خود را کشف 
کرده و به طور مستمر حوزه های آموزشی و یادگیری خود را پیش ببریم. به این 

امر به عنوان مطالبه  مدرن کارآفرینان از نظام آموزش عالی فکر کنید.
FORBES/zoomit :منبع

چه کسی راهنمای نسل بعدی کارآفرینان است؟

دریچــه

مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهور گفت با راه ان��دازی بیش از ۴200 
شرک��ت دانش بنی��ان در کش��ور گ��ام مهمی ب��رای ارتقای جایگ��اه علمی و 
تحقیقات��ی کشور برداشت��ه شده است. سورنا ست��اری روز سه شنبه در جمع 
خبرنگ��اران رسانه های گروهی استان اظهار کرد: اقتصاد ما از منبع محور باید 
ب��ه انسان محور تبدیل شود در این راستا بست��ر فوق العاده ای در کشور ایجاد 
ش��ده که به این سمت برویم. وی افزود: در مراک��ز نوآوری، پارک های علم و 
فناوری و دانشگاه ها اقداماتی صورت گرفته تا این ایده ها به ثروت تبدیل شود.
ست��اری بیان کرد: با راه اندازی بیش از ۴200 شرکت دانش بنیان در کشور 
گ��ام مهمی برای ارتقای جایگ��اه علمی و تحقیقاتی کش��ور و تبدیل ایده به 

محصول و ثروت و ایجاد اشتغال برداشته شده است.

4۲۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور 
راه اندازی شده است

چهار شنبه
8 اسفند 1397

شماره 1270
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حضور زن��ان کارآفری��ن در رونق تولی��د و اقتصاد هم��واره مدنظر 
برنامه ری��زان و کارشناسان بخش های دولت��ی و حتی خصوصی بوده 
اس��ت و ب��ه اعتقاد همه آنه��ا فعالیت این قشر نق��ش تاثیرگذاری در 

سالمت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، ب��ا توجه ب��ه تصمیم 
غیرانسان��ی و ظالمان��ه دشمن��ان نظ��ام و 
انق��الب همراه ب��ا تبلیغ��ات روانی و جنگ 
اقتصادی در دوره تحریم، حضور کارآفرینان 
خصوصا زنان می تواند حلقه های مفقوده را 
در موت��ور محرکه اقتصادی پ��ر و آن را در 
حرک��ت شتاب بخشد. در حال حاضر، قطار 
اقتصادی کشور با سرعت و در کمال امنیت 
روی ریل توسعه در حرکت است، در چنین 
شرایط��ی توج��ه بیشت��ر ب��ه ظرفیت ها از 
جمله توانمندی زنان الزامی است. بنابراین 
بستر و شرای��ط ورود به فضای کسب و کار 

ب��رای فعاالن این عرص��ه بایستی فراهم شود که ای��ن بستر از قوانین 
حمایت��ی برای زنان کارآفرین آغاز می ش��ود.  موفقیت زنان کارآفرین 
در جوام��ع نه  تنها از لح��اظ اقتصادی برای آنه��ا سودمند است، بلکه 

مناف��ع اجتماعی و فرهنگی زیادی ب��رای اقشار مختلف جامعه در پی 
دارد.  یک��ی از مهم ترین معیارها جه��ت سنجش درجه  توسعه  یافتگی 
کشوره��ا، می��زان اهمیت و اعتباری است که زن��ان دارند و نقش این 
قشر در توسع��ه، مستقیماً با هدف توسعه  
اجتماع��ی و اقتصادی بستگ��ی دارد و از 
ای��ن رو در تح��ول هم��ه جوام��ع انسانی، 
عاملی بنیادی محس��وب می  شود.  »هلن 
انسان شن��اس دانشگ��اه راتجز،  فیش��ر«، 
پنج خصوصیت زن��ان کارآفرین را در این 
زمین��ه منحصر به ف��رد می داند که شامل 
ارتباطی، مردم��ی، برقراری  مهارت  ه��ای 
تواف��ق، توانایی در ایجاد و گسترش روابط 
حسنه و ب��ه کار گیری تفک��ر شبکه ای از 
جمل��ه آنهاست که می توان��د در موفقیت 
آنان بسیار مهم و تاثیرگذار باشد. پریچهر 
سلطانی، مشاور مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچ��ک و شهرک های صنعتی ایران پی��ش از این اعالم کرده بود: در 
ح��ال حاضر 800 کارآفرین زن در عرصه تولی��د کشور فعالیت دارند 
که بیشترین آمار ثبت شده مربوط به خراسان رضوی و اصفهان است.

رئیس پ��ارک فناوری پردیس با اشاره به حضورنداشتن ایران در رتبه بندی 
جهان��ی نواحی نوآوری دنیا گفت که ای��ران شاخص های الزم برای حضور در 
ای��ن رتبه بندی بین المللی را دارد. »مهدی صفاری نیا« افزود: براساس مطالعه 

جهانی استارتاپ ژنو که هر ساله زیست بوم های 
استارتاپ��ی جهان را رتبه بندی می کند، ایران در 
جمع 20 رتبه نخست زیست بوم نواحی نوآوری 
دنیا قرار ندارد. به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: رتبه 
نخست نواحی نوآوری در دنیا مربوط به سیلیکون 
ولی، نیویورک، لندن و پکن است و هرچند برای 
قرار گرفت��ن در جمع بهترین ه��ا فاصله داریم، 
اما شاخص های ای��ن رتبه بندی عمدتا بر میزان 
نیروی انسان��ی، مارکت، حضور سرمایه گذاران و 
زیرساخت هاس��ت که براساس همین شاخص ها 

در برخی از آنها وضعیت ایران خوب است.
صفاری نیا گف��ت: 36 میلی��ون نفر جمعیت 
جوان، 1۴میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی، بازار 

منطقه ای 600 میلیون نفری و تجربه راه اندازی پارک علم و فناوری، از جمله 
داشته ه��ای ما به لحاظ علوم انسانی است و با وجود اینکه در جمع رتبه های 
نخس��ت زیست بوم های نواحی نوآوری دنیا نیستی��م اما از ظرفیت های بسیار 

خوب نیروی انسانی در این زمینه برخورداریم.
وی به فعالی��ت حدود 30 صندوق سرمایه گذاری تکنولوژی و صندوق های 
پژوه��ش و فن��اوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در کش��ور اشاره کرد و گفت: 
ب��ا تکی��ه ب��ر داشته ه��ای خ��ود و در صورت 
برنامه ریزی، تمرکز و اراده، می توانیم در حوزه 
اکوسیستم ه��ای نواحی ن��وآوری دنیا، جایگاه 

خوبی کسب کنیم.
صفاری نیا بیان داشت: جایگاه فعلی ایران در 
زمینه نواحی نوآوری جهان مشخص نیست و 
به نظر می رسد تاکن��ون وضعیت کشورمان را 
بررسی نکرده اند، بنابرای��ن باید خود را به این 
عرصه وارد کنیم تا ای��ران را جزو رتبه بندی و 
ارزیابی های بین المللی در این حوزه قرار دهند.

رئیس پارک فناوری پردیس بیان کرد: االن 
در فضای استارتاپ��ی دنیا در حوزه علوم و نانو 
مطرح هستیم، در ح��وزه کسب وکار و نوآوری 
نی��ز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کار ک��رده است و اکنون باید 
داده ه��ای خود را ب��رای ارزیابی در رتبه بندی نواحی نوآوری دنیا ارائه دهیم و 

پارک فناوری پردیس این کار را در دستور کار خود قرار می دهد.

ایران شاخص های کسب رتبه جهانی نواحی نوآوری را داراستتاثیر حضور زنان کارآفرین در سالمت اقتصاد

اگر به موفق ترین کارآفرینان نگاه  کنیم متوجه می شویم که ویژگی ها 
و خصوصیات یکسانی دارند و داشتن این ویژگی ها در زندگی شخصی 

و حرفه ای منجر به موفقیت کسب و کارشان شده است. 
۱. شور و انگیزه

اگرچ��ه صفات زیادی وجود دارد که یک کارآفرین را موفق می کند، 
شای��د مهمترین آنها اشتیاق و انگیزه باش��د. با پاسخ دادن به سواالت 

زیر می توانید میزان شور و انگیزه تان را بسنجید.
• آیا چی��زی وجود دارد که می توانید ب��دون خسته شدن ساعت ها 

روی آن کار کنید؟
• آی��ا چیزی وجود دارد که شب ها شما را بیدار نگه می دارد تا آن را 

به پایان برسانید؟
• آی��ا چیزی وجود دارد که ساخته باشید و بخواهید به پیشرفت آن 

ادامه دهید؟
• آی��ا چی��زی وجود دارد که آنقدر از آن ل��ذت می برید که بخواهید 

برای ادامه  زندگی آن را انجام دهید؟
از ایجاد و اجرای یک نمونه اولیه تا انتقال ایده خود به سرمایه داران، 

موفقی��ت، عملک��رد ش��ور و اشتیاق 
است.

۲. نترسیدن از ریسک و خطر 
کردن

کارآفرین��ان ریسک پذی��ر هستند، 
آم��اده برای شیرجه زدن در آینده ای 
ریسک پذیران  اما هم��ه   نامطمئ��ن، 
کارآفرینان��ی موف��ق نیستن��د. چ��ه 
چی��زی کارآفرینان موف��ق را از بقیه 
از نظ��ر ریس��ک متف��اوت می کند؟ 
کارآفرینان موف��ق تمایل دارند زمان 
و پ��ول خود را ب��ر روی ناشناخته ها 
ریسک کنند، اما منابع و برنامه هایی 
را نیز برای مقابله ب��ا »ناشناخته ها« 
نگ��ه می دارن��د. در هنگ��ام ارزیابی 
ریس��ک، ی��ک کارآفری��ن موف��ق از 
خ��ودش می پرسد: »آی��ا این ریسک 

ارزش ک��ار، زمان و پول من را دارد؟« و »اگر این سرمایه  گذاری موفق 
نبود، چه کار کنم؟«

3. اعتماد به نفس، کار سخت و تعهد منظم
کارآفرین��ان به خود اعتماد دارند و  به پ��روژه خود متعهد هستند. 
تمرک��ز شدید و اعتقاد به ای��ده خود ممکن است ب��ه عنوان لجبازی 
شناخت��ه ش��ود، ام��ا همی��ن تمایل ب��ه کار سخ��ت است ک��ه باعث 

موفقیت شان می شود.
4. سازگاری و انعطاف پذیری

پرشور و متعهد بودن مهم است، اما انعطاف پذیر نبودن در مورد نیاز 
مشت��ری یا بازار منجر به شکست می شود. به خاطر داشته باشید، یک 
سرمایه گذاری کارآفرینی صرفا در مورد انجام آنچه فکر می کنید خوب 
است نیست، بلکه ایجاد یک کسب و کار موفق از آن است. کارآفرینان 
موف��ق، پیشنهاداتی برای بهینه سازی که ممکن است ارائه آنها را ارتقا 

دهد و نیازهای مشتری و بازار را برآورده کند را تشویق می کنند.

5. دانش محصوالت و بازار
کارآفرینان محصول خود را به طور کامل می شناسند. آنها همچنین بازار 
را می شناسند. بیشتر آنها به این دلیل موفق می شوند که چیزی را می سازند 
که قبال وجود نداشته است و یا به طور قابل مالحظه ای محصولی که قبال 
موجود بوده را بهبود می بخشند. ناآگاهی از تغییرات نیازهای بازار، حرکت 

رقیبان و دیگر عوامل خارجی می تواند باعث نابودی محصوالت شود.
6. مدیریت پول قوی

ه��ر سرمایه گذاری کارآفرینی طول می کش��د تا سودآور شود. تا آن 
زم��ان، سرمایه مح��دود است و باید عاقالنه م��ورد استفاده قرار گیرد. 
کارآفرینان موفق برای تعهدات مالی فعلی و آینده برنامه ریزی می کنند 
و مبلغی اضط��راری را کنار می گذارند. حتی پس از تأمین بودجه و یا 
به طور کام��ل عملیاتی شدن، یک بازرگان موفق، کنترل کامل جریان 

پول را در دست می گیرد، زیرا مهمترین جنبه هر کسب و کار است.
7. مهارت برنامه ریزی موثر

کارآفرین��ی ب��ه معنای ایجاد یک کس��ب و کار از ابت��دا و مدیریت 
مناب��ع محدود )از جمله زمان، پول و روابط شخصی( بوده که نیازمند 
برنامه ریزی است. با این حال، تالش 
ب��رای برنامه ریزی برای همه چیز و 
داشتن راه ح��ل مناسب برای همه 
مسائل احتمال��ی ممکن است مانع 
از برداشت��ن اولین گ��ام شما شود. 
کارآفرین��ان موفق یک طرح کسب 
و کار  دارند، ام��ا همچنین قادر به 
مقابله ب��ا مشکالت پیش بینی نشده 

نیز هستند.
8. ارتباطات مناسب

کارآفرینان موفق به دنبال مربیان 
باتجرب��ه و شبکه ه��ای گسترده به 
منظ��ور دریافت مش��اوره ارزشمند 
هستند. اگر آنه��ا مهارت های فنی 
و بازاریاب��ی الزم را ندارند، کسی را 
پیدا می کنند که ای��ن مهارت ها را 
داشته باشد و این وظایف را به آنها 

واگذار می کنند تا خودشان بتوانند بر رشد کسب و کار تمرکز کنند.
9. آمادگی خروج

هر تالشی به موفقیت منجر نمی شود. نرخ شکست کارآفرینی بسیار زیاد 
است. گاهی اوقات، بهترین راه حل این است که از آن بیرون بیاورید و به 
ج��ای اینکه  پول خ��ود را در یک کسب و کار شکست خورده هدر دهید، 
کار جدیدی را امتحان کنید. بسیاری از کارآفرینان معروف اولین بار موفق 

نشدند، اما آنها می دانستند چه زمانی باید از کاری خارج شوند.
۱۰. توانایی زیر سوال بردن خود - اما نه خیلی زیاد

ممک��ن است از خ��ود بپرسید، آیا من ی��ک کارآفرین هستم؟ خود 
سؤال ممکن است باعث ش��ود در پاسخ خود تردید داشته باشید. اگر 
این شجاعت را داشته باشید که سواالت ترسناکی مانند: »آیا می توانم 
این کار را انجام دهم؟ آیا می خواهم این کار را انجام دهم؟« را از خود 

بپرسید، بنابراین توانایی کارآفرین شدن را دارید.
Investopedia/ucan :منبع

کوالکام در پردازنده  نسل بعدی خود که در سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد، مودم 5G را به صورت 
پیش فرض عرضه خواهد کرد.

در نمایشـگاه MWC ۲۰۱9، چند نمونه گوشـی های 5G توسـط شـرکت های مختلف رونمایی 
شدند. در این  میان، غول پردازنده های موبایلی اخباری را پیرامون پردازنده های نسل بعدی خود 
منتشر کرد که نشان از کاربردهای نهایی این شبکه در سال ۲۰۲۰ دارد. در آن سال، کوالکام اولین 

پردازنده  موبایلی مجهز به مودم 5G را رونمایی خواهد کرد.
به گزارش زومیت، گوشـی های هوشـمند 5G که تاکنون معرفی شـده اند، به نوعی تالش برای 
پیاده سـازی فناوری با امکانات محدود موجود هستند. در حال  حاضر، پردازنده  پرچمدار کوالکام 
یعنی Snapdragon 855 دارای مودم داخلی LTE اسـت و هیچ مودم 5G در آن وجود ندارد. 
به  بیان  دیگر، هر گوشـی هوشـمند 5G که از پردازنده  اسـنپدراگون 855 استفاده می کند، باید 
یک مودم 5G جداگانه داشته باشد که ابعاد گوشی ها را افزایش می دهد و همچنین مصرف باتری 
بیشـتری دارد. از میان آن نوع از گوشـی ها می توان به گلکسـی 5G S۱۰، گلکسـی فولد، ال جی 

V5۰، زد تی ای 5G Pro ۱۰ Axon و گوشی 5G وان پالس اشاره کرد.
نسـل بعدی پردازنده های کوالکام، مشـکالت فوق را برطرف خواهد کـرد. درواقع، یکپارچگی 
مـودم در آنهـا، برخی از نقاط ضعف 5G ماننـد مصرف باالی باتری را از بیـن می برد و همچنین، 
اشـغال فضای داخلی توسـط قطعات را کاهش می دهد که امکان اسـتفاده از باتری های بزرگ تر 
را بیشـتر می کند. درنتیجه تمام آن پیشـرفت ها، شاهد گوشی های 5G خواهیم بود که ضخامتی 

نزدیک به گوشی های هوشمند امروزی با شبکه  LTE دارند. 
عالوه  بر موارد گفته شـده، یکپارچه سازی مودم 5G در پردازنده های کوالکام، تأثیرات بیشتری 
هم خواهد داشت. از آنجایی که پردازنده مجهز به آن مودم، تنها پردازنده پرچمدار کوالکام است، 
تمامی گوشی های پرچمدار اندرویدی با قابلیت اتصال به آن شبکه عرضه می شوند. به بیان دیگر، 
محصـول بعدی کوالکام، نسـخه  5G از یـک پردازنده  پرچمدار 4G نخواهد بـود و حرفه ای ترین 

انتخاب برای سازنده های گوشی هوشمند، تنها همان پردازنده  5G می شود.
در حال  حاضر، پشـتیبانی از شـبکه  5G تنها یک گزینه اضافی برای تولید کننده هایی همچون 
سامسـونگ و سـونی اسـت که از پردازنده هـای کوالکام اسـتفاده می کنند. تراشـه جدیدی که 
به صورت خودکار و درونی، دارای مودم 5G باشد، از همان ابتدای تولید، پشتیبانی از شبکه را به 
انتخاب های تولیدکننده ها می افزاید. درنتیجه  همه  آن اقدام ها، شـانس پیاده سازی قابلیت اتصال 

به شبکه 5G در بین تولیدکننده های گوشی هوشمند، بسیار باال می رود.
تصمیم کوالکام بر پیاده سـازی مودم داخلی 5G در پردازنده  نسـل بعد، حرکتی بزرگ در بازار 
خواهد بود. به جز چند نمونه  خاص همچون اپل، هوآوی و برخی گوشی های بین المللی سامسونگ، 
اکثـر تولیدکننده های گوشـی  هوشـمند از پردازنده ها و مودم هـای کوالکام اسـتفاده می کنند. 
کوالکام، با ارائه  قابلیت اتصال 5G به عنوان پیش فرض در پردازنده هر گوشی پرچمدار اندرویدی، 
بیشترین تأثیر را بر گسترش استفاده از این شبکه خواهد داشت. تأثیری که از هر اپراتور موبایل 

یا تولیدکننده  گوشی، بیشتر است.
تنها خبر بد آنکه، زمان زیادی تا عرضه  گوشـی های هوشمند مجهز به نسل بعدی پردازنده های 
کوالـکام باقی مانده اسـت. اولین گوشـی ها با پردازنـده  LTE جدید یعنی اسـنپدراگون 855، 
در نمایشـگاه امسـال MWC معرفی شـدند و هنوز قیمت یا زمان عرضه  مشـخصی برای هیچ 
گوشـی مجهز به مودم 5G کوالکام مشـخص نیست. غول پردازنده نیز هیچ برنامه ای برای عرضه  
پردازنده هـای مجهز به آن مودم تا پایان سـال جاری میالدی ندارد. درنتیجه، اولین گوشـی های 
هوشـمند مجهز به آن، تا میانه  سـال ۲۰۲۰ عرضه نخواهند شـد. هنوز یک سـال تا دیدن اولین 
گوشـی های 5G مجهـز به مودم داخلی، زمان نیـاز داریم. البته، این انتظـار تاحدودی هم مثبت 
خواهد بود، چون اولین شبکه های 5G کاربردی نیز تا آن سال به مقدار مطلوب راه اندازی می شوند.

۱۰ ویژگی کارآفرینان موفق

پردازندهبعدیکوالکام
شبکه5Gرادرسال۲۰۲۰
یادداشـتعمومیترازهمیشهمیکند

مهدی محم��دی، دبیر ستاد توسعه فناوری های ح��وزه اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در پنل تخصصی 
استارتاپ ه��ا راهکار جدید برای مشک��الت قدیم با اشاره به مسائل موجود در 
زمین��ه مقررات حوزه انرژی کشور، گف��ت: به دلیل آنکه بازار و خدمات حوزه 
ان��رژی کشور در تصدی دولت اس��ت به شدت تحت تاثی��ر سرمایه گذاری و 

مقررات در بخش های آب و برق و نفت و گاز است.
به گ��زارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: ت��ا دولت به موضوع انرژی 
ورود پی��دا نکن��د و شرکت های ب��زرگ دولتی همچون توانی��ر، شرکت گاز و 
نف��ت سازوکار های الزم برای ورود استارتاپ ه��ا را فراهم نکنند امکان حضور 

استارتاپ ها در این حوزه بسیار سخت خواهد بود.

بهره گیری از ظرفیت های گسترده 
استارتاپ ها



اگر شما به این برداشت رسیده اید که برندتان جهت و یا هدف مشخصی 
ن��دارد یا اینکه یک برند مشخص داری��د، اما با شخصیت شما و کاری که 

می کنید سازگاری ندارد، نیاز به دستپاچه شدن نیست.
پی��ش از اینکه درگی��ر رنگ های لوگوی برندتان شوی��د یا نگران لحن 
صحبت تان در شبکه های اجتماعی باشید، بهتر است که یک قدم به عقب 

بردارید و به تصویر کلی نگاه کنید.
استراتژی برند چیست؟

استرات��ژی برند برنام��ه ای است که به اهداف به خص��وص و بلندمدتی 
می پ��ردازد که با ایجاد یک برند موف��ق قابل دستیابی هستند. به عبارتی 
دیگ��ر استراتژی برند ترکیب��ی از صفات ممتاز برند شما هستند که آن را 
از سایری��ن جدا می سازند. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم، با ما 

همراه باشید.
ی��ک استراتژی برند که به درستی تعریف و اجرا شود، می تواند بر تمام 
جنبه ه��ای کسب و کار تاثی��ر بگذارد و به طور مستقی��م با احساسات و 

نیازهای مشتری و محیط های رقابتی ارتباط برقرار کند.
قبل از هر چیزی بگذارید بزرگترین تصور غلط درباره استراتژی برند را 

اصالح کنیم: برند شما محصول، لوگو، وب سایت یا اسم شما نیست.
در واق��ع برندتان بسیار فرات��ر از اینهاست. برند شما چیزهایی است که 
ناملموس اند. همان حس غیرقابل توصیفی که برندهای قدرتمند و معمولی 

را از هم جدا می کند.
پس به منظور اینکه با هنر استراتژی برند آشنا شوید، هفت جزء اساسی 
ی��ک استراتژی برند جامع را بررسی خواهی��م کرد که باعث خواهند شد 

شرکت تان سال ها دوام داشته باشد:
۱- هدف

 Landor ال��ن آدامس��ون، رئیس شرک��ت مش��اوره و طراحی برن��د
Associates می گوید: »هر برند قول و وعده ای می دهد، اما در بازاری که 
اعتماد پایین است و احتیاط در خرج کردن باال، تنها با وعده دادن نمی توان 
ی��ک برن��د را از دیگری جدا کرد بلکه داشتن ی��ک هدف معین است که 

موجب این امر می شود.«
 ب��ا وجود اینکه دانستن وع��ده ای که کسب و کارتان می دهد به هنگام 
تعیین موقعیت برندتان الزامی ا ست، دانستن اینکه چرا هر روز صبح بیدار 
می شوید و به سر کار می روید از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عبارتی 
دیگر، در یک استراتژی برند هدف شما اهمیت ویژه ای دارد، چراکه باعث 

متمایز شدن تان از رقیبان تان می شود.
اما چگونه می توانید هدف کسب و کارتان را مشخص کنید؟ با توجه به 
Business Strategy Insider، می توان به دو روش به هدف نگاه کرد:

• کارب��ردی: این نگرش بر ارزیابی موفقیت ب��ا توجه به دالیل تجاری و 
فوری تمرکز می کند. بدین معنا که هدف کسب و کار پول درآوردن است.

• قصدی: این نگرش بر موفقیتی تمرکز می کند که وابسته به توانایی پول 
درآوردن و انجام کارهای خیر در دنیا باشد.

در حالی که کسب درآمد تقریبا برای تمام کسب و کارها مهم است، اما 
ما برندهایی که بر رسیدن به چیزی فراتر از سوددهی میل دارند را تحسین 

.IKEA می کنیم، مانند
 نگ��رش استراتژی برن��د IKEA تنها وابسته به ف��روش لوازم خانگی 
نیست، بلکه »ایجاد زندگی روزمره بهتر« است. این رویکرد برای مشتریان 
احتمال��ی خوش نماتر است، چراکه تعهد آنها ب��رای ایجاد ارزشی فراتر از 

فروش را نشان می دهد. 
در زم��ان تعیین هدف کس��ب و کارتان این نمون��ه را در خاطر داشته 
باشید. با وجود اینکه کسب درآمد در اولویت است، کار کردن تنها بر این 
اس��اس باعث نخواهد ش��د که برند شما نسبت به سایر رقبا نقطه تمایزی 

داشته باشد.
راهنمایی ما این است که عمیق تر فکر کنید. برای الگو گرفتن می توانید 

سراغ برندهایی که قبول دارید بروید و هدف و نگرش استراتژی برند آنها 
را بررسی کنید.

۲- ثبات
 رمز ثب��ات این است که درباره مواردی ک��ه ارتباطی با برندتان ندارند 
یا باعث بهب��ود آن نمی شوند صحبت نکنید. یک عکس جدید به صفحه  
فیس ب��وک کسب و کارتان اضافه کرده اید؟ چ��ه معنایی برای شرکت تان 
دارد؟ آیا با پیام شما سازگار است یا صرفا چیز جالبی بود که می تواند باعث 

گمراه شدن مخاطبان تان بشود؟
به منظ��ور اینکه پلتفرمی ب��رای درخشش برندتان ایج��اد کنید، باید 
حواس تان به همسو بودن تمام��ی پیام های تان باشد. در نهایت این ثبات 

منجر به شناخته شدن برند و کسب اعتماد مشتری می شود.
ب��رای مث��ال می توان ثبات عال��ی کوکاکوال را نام برد. ب��ه دلیل باثبات 
ب��ودن استرات��ژی برند این شرکت، تمام��ی عناصر بازاریاب��ی آن به طور 
هماهن��گ با یکدیگر کار می کنند. این ام��ر باعث شده که کوکاکوال یکی 
از شناخته شده تری��ن برنده��ای دنیا باشد. حت��ی در صفحات شبکه های 

اجتماعی این برند نیز یکدست بودن آن قابل مشاهده است.
 3- احساسات

 مشتری��ان همواره منطقی نیستند. چط��ور می توانید به کسی توضیح 
بدهید که هزاران دالر بیشتر برای موتور هارلی خود هزینه کرده، در حالی 
ک��ه می توانست یک موتور ارزان تر با همان کیفیت بخرد؟ یک صدایی در 

وجودش به او گفت: »هارلی بخر.«
اما چرا؟

هارل��ی دیویدسون با ایجاد جامعه ای پیرامون برن��د خود، از برندسازی 
احساسی استف��اده می کند. HOG )گروه مالکان هارلی( به وجود آمد تا 

مشتریان را با برند و با یکدیگر متصل کند.
ب��ا این کار، هارلی دیویدسون ای��ن حس را به مشتریان القا می کند که 
آنها عضو گروه بزرگتری از تنها تعدادی موتورسوار هستند و به این شکل 

برای کسی که به دنبال خرید موتور است انتخابی واضح به نظر می آیند.
چرا؟ چون انسان ها میل باطنی به برقرار کردن رابطه دارند. روانشناسان 
می گوین��د: »انسان ها ی��ک نیاز روانی ساده دارند ک��ه با دیگران احساس 
نزدیکی کنن��د و این ارتباط عاطفی که در رواب��ط نزدیک ایجاد می شود 

بخشی از رفتار انسانی است.«
شما باید در استراتژی برندتان راهی پیدا کنید که به شکلی عمیق تر و 
عاطفی ت��ر با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید. آیا باعث آرامش افکار آنها 
می شوید؟ باعث می شوید حس کنند که عضو یک خانواده هستند؟ زندگی 
آنها را راحت تر می کنید؟ از محرک های احساسی مانند این موارد استفاده 

کنید تا رابطه خودتان را با مشتریان بهبود ببخشید.
4- انعطاف پذیری

 در دنیای همواره در حال تغییر امروزی، برندها باید انعطاف پذیر باشند 
تا مط��رح باقی بمانند. این امر باعث می شود ک��ه بتوانید در کمپین های 
استراتژی برند خود خالق باشید. شاید پیش خودتان فکر کنید که چطور 

می توانم انعطاف پذیر باشم و ثباتم را هم حفظ کنم؟
س��وال خوبی ا ست! در شرایطی که هدف ثبات تعیین استانداردی برای 
برندت��ان است، انعطاف پذیری این امکان را می دهد که تغییرات الزم برای 

جلب توجه و جدا ساختن رویکرد خود از رقیبان را اعمال کنید.
 Old Spice به عنوان مثالی از این نوع تعادل در استراتژی برند می توان
را نام برد. این روزها Old Spice یکی از بهترین نمونه های یک بازاریابی 
 Old Spice موفق به شمار می رود. با این وجود تا مدتی پیش استفاده از
یک��ی از الزامات ناگفته برای تمام پدرها بود، اما امروزه این برند تبدیل به 

یکی از پرطرفدارترین برندها میان مردان تمام سنین شده است.
راز این اتفاق؟ انعطاف پذیری.

 ب��ا تبلیغات جدید، وب سایت جدید، بسته بندی جدید و نام های جدید 
محصوالت، Old Spice توانست که با اعمال تغییرات در استراتژی برند 

خود، نسلی جدید و جوان تر را به برند قدرتمند خود اضافه کند.
پس اگر تاکتیک های شما دیگر پاسخگو نیستند، از تغییر نترسید. دلیلی 

ن��دارد چیزی که در گذشت��ه موفق بوده امروزه هم همان نتیجه را داشته 
باشد.

از ای��ن فرصت برای جذب مشتریان تان با راه هایی جدید و تازه استفاده 
کنی��د. آیا برند شم��ا می تواند یک همکاری دور از انتظ��ار با برندی دیگر 
داشته باش��د؟ آیا محصول شما ویژگی هایی دارد که تاکنون به آنها اشاره 
نکرده اید؟ از آنها برای پیدا کردن مشتریان جدید و حفظ مشتریان سابق 

خود استفاده کنید.
5- مشارکت کارمندان

همان گونه که اش��اره کردیم، دستیابی به یک ثبات برای شناخته شدن 
برند مهم است. در حالی که یک راهنما می تواند به شما کمک کند که به 
یک تجربه دیجیتال منسجم دست پیدا کنید، به همین اندازه مهم است 
که کارکنان شما در طرز برخورد و ارتباط با مشتری به درستی رفتار کنند 

و نماد خوبی برای برند باشند.
اگ��ر استراتژی برندتان این است ک��ه در تعامالت توییتری با مشتریان 
سرزنده و شوخ باشید، منطقی نخواهد بود که یک مشتری با بخش ارتباط 

تماس بگیرد و یک صدای خسته و یکنواخت پاسخگو باشد.
ب��رای پیشگیری از این گون��ه ناهماهنگی ها از رویک��رد Zappos الگو 

بگیرید.
Zappos سعی بر تضمین ای��ن دارد که نه تنها برند خود، بلکه تمامی 
برنده��ا در ارتباط دیجیتال و ارتب��اط انسانی هماهنگ باشند و به همین 
دلی��ل یک دپارتمان مجزا را به ای��ن امر اختصاص داده  و نام آن را نگرش 

Zappos گذاشته اند.
6- وفاداری

اگ��ر افرادی را می شناسید که شم��ا، شرکت یا برندتان را دوست دارند، 
درنگ نکنید. پاداش دوست داشتن شان را بدهید.

ای��ن مشتریان بی��ش از حد تالش کرده اند تا درب��اره شما بنویسند، به 
دوستان ش��ان بگویند و به عنوان نماینده برند شم��ا عمل کنند. پرورش 
وفاداری ای��ن افراد از ابتدا می تواند منجر به ج��ذب مشتری و سودآوری 

کسب و کارتان شود. 
 گاه��ی اوقات تنها یک تشکر کافی اس��ت. در مواقع دیگر باید فراتر از 
این پیش رفت. یک نامه اختصاص��ی به آنها بنویسید. برای شان کاالهای 
تزییناتی بفرستید. از آنها بخواهید که یک نقد و بررسی بنویسند و آن را 

روی وب سایت تان قرار دهید. )یا همه  این موارد!(
وفاداری بخشی اساسی از هر استراتژی برند است، مخصوصا اگر به دنبال 
حمایت از بخش فروش خود هستید. در انتهای کار، ایجاد یک رابطه مثبت 
میان شما و مشتریان تان می تواند نشانی برای مشتریان احتمالی شما باشد 

تا بدانند در صورت پیوستن به شما چگونه با آنها رفتار خواهد شد.
7- آگاهی از رقابت

از رقاب��ت موج��ود به عنوان چالشی برای بهب��ود استراتژی برند خود و 
ایج��اد ارزش بیشتر در برندتان استفاده کنی��د. شما در یک کسب و کار 
هستید و سراغ مشتریان یکسان��ی می روید، این طور نیست؟ پس ببینید 

که آنها چه می کنند.
ک��دام تاکتیک های آنها موفق می شود؟ کدام موارد شکست می خورند؟ 
براساس تجربه آنها برند خود را پیش ببرید تا شرکت تان را بهبود ببخشید.
 Pizza Hut ی��ک نمونه از این استرات��ژی برند را می ت��وان در توییتر
 Pizza ،مشاهده کرد: وقتی یک مشتری این سوال را در توییتر مطرح کرد
Hut بالفاصل��ه و پیش از اینکه Domino’s فرصت پیدا کند، به شکلی 

بازیگوشانه پاسخ او را داد.
اگر Domino’s حواسش به رقبا باشد، می داند که دفعه  بعد که چنین 

موقعیتی پیش آمد باید به سرعت عمل کند.
ب��ا این وجود در حالی که پیگی��ری استراتژی های برندهای رقیب حائز 
اهمی��ت است، نگذاری��د آنها تمام حرک��ات شما را کنت��رل کنند. شاید 
محص��والت مشابه ای ارائه بدهید اما خ��اص بودن برند شماست که باعث 

دوام آن می شود. این تفاوت را نباید از دست بدهید.
hubspot :منبع

نقش آمیخته بازاریابی در تبلیغات

تبلیغ��ات بسیار سخت ت��ر از فضانوردی است. دلی��ل عمده برای 
مط��رح شدن چنین بحثی وجود محی��ط پویا و مخاطبان غیر قابل 

پیش بینی برای این امر است.
اما برای تبلیغات موفق و اثربخش باید به چه نکاتی توجه کرد؟

ب��رای رسیدن به تبلیغات موفق باید پایه و اساس بسیار محکمی 
را در نظر گرفت و به سوال های زیر پاسخ داد.

۱-بازار هدف ما کجاست و ما چه هدفی برای تبلیغات خود 
در نظر گرفته ایم؟

همان طور ک��ه می دانید ما باید به شرح بازار هدف خود بپردازیم 
و بازار خود را از طری��ق متغیرهایی نظیر متغیرهای روان شناختی، 
فرهنگ��ی، اجتماعی و ... تقسیم بندی کنی��م. برای مشخص کردن 
هدف تبلیغات می توان از تدوی��ن آبشار استراتژی استفاده کرد! ما 
برای پیروزی و رهبری بازار تالش می کنیم یا صرفا برای باقی ماندن 
در این عرصه؟ اه��داف تبلیغات به طور کلی می تواند برای یادآوری 

محصول، ارائه اطالعات در راستای آگاه سازی مشتریان و ... باشد.
برای مثال در بازار کسب و کار دو برند Aو B را برای خرید پنیر 

در نظر بگیرید .
برند A شرکت��ی  است که از تبلیغات گست��رده استفاده می کند 
در یک��ی از تبلیغ��ات خود با عنوان »هر م��اه یک محصول جدید« 
کم��ک گرفته و انواع محصوالت نظی��ر پنیر خامه ای، پنیر با زیره و 
... را عرضه کرده  است. در مقابل برند B را در نظر بگیرید که برای 
م��دت طوالنی از همان محصول همیشگی خود با همان بسته بندی 

و ... استفاده می کند.
در زیر  به شرح بازار هدف آنها می پردازیم:

بازار هدف A برای محصول جدید عرضه شده تحت عنوان پنیر با 
زیره می تواند این گونه تدوین شده باشد:

پنی��ر زی��ره دار برای مشتری��ان سنین باال که از فش��ار خون رنج 
می برن��د. این پنیر با قیمت کمی باالتر از سایر محصوالت در هایپر 

مارکت های مناطق ثروتمندنشین کالنشهرها توزیع می شود .
اما بازارهدف برند B می تواند این گونه تعریف شود:

محصوالت ب��ا قیمتی متوسط برای تمامی اف��رادی که به دنبال 
برن��د و محصوالت جدیدی نیستند و از سط��ح درآمدی متوسطی 

برخوردار هستند.
۲-برای برند خود چه موقعیتی را در نظر گرفته ایم؟

منظ��ور از موقعیت، جایگاه و تصویر ذهن��ی ا ست که برند ما در 
ذه��ن مخاطبان خ��ود دارد. برای مثال ماشین ه��ای volvo را در 
نظ��ر بگیرید، طی سال های متوالی این ماشین ها مفهوم امنیت باال 
را برای مشتریان تداعی کرده اند. یا BMW را در نظر بگیرید شما 
با شنیدن نام این ماشین ها به یاد گران قیمتی و کیفیت باالی این 

محصوالت خواهید افتاد.
اما به سراغ مثال خود می رویم :

برن��د A با توجه ب��ه فعالیت های خود ت��الش دارد تا نام خود را 
هم��راه با تنوع و نوآوری مط��رح کند، به گونه ای ک��ه مشتریان با 

شنیدن نام A، به یاد تعدد محصوالت جدید آن بیفتند.
ام��ا برند B با عرض��ه همیشگی محصوالت خ��ود بدون کمترین 
تغیی��ری در ت��الش است تا حس قدیمی ب��ودن را برای مخاطبین 

تداعی کند و به یاد قدمت آن بیفتند.
هر کس��ب و کاری با توجه ب��ه آمیخته بازاریابی خ��ود می تواند 

موقعیتی را برای برند خود بسازد.

3-انتخاب رسانه تبلیغاتی:
ما می توانیم یک��ی از روش های زیر را برای تبلیغات خود در نظر 

بگیریم:
1. تبلیغات پاسخ مستقیم: در لحظه نمایش تبلیغات ما به دنبال 
واکنش از مشتریان هستیم. تبلیغات تلویزیونی را در نظر بگیرید که 
اع��الم می کنند اگر هم اکنون در این آگهی محصوالت ما را سفارش 

دهید، محصوالت ما را با تخفیف خریداری کنید!
2. پیشب��رد فروش: استف��اده از محرک هایی مثل در نظر گرفتن 
جوای��ز و ... برای مث��ال یکی از این راه ها استف��اده از شخص ثالث 
اس��ت! شما فرض کنید محصول جدیدی وارد ب��ازار کرده اید برای 
معرفی آن می توانید از سایت دیجی کاال درخواست کنید تا به شرح 
و توصی��ف و حتی انتقاد از محصوالت شما بپردازد! مشتریان با این 

روش اعتماد بیشتری به برند شما خواهند داشت!
3. فروش فروشنده: استفاده از فروشندگانی که از اطالعات زیادی 
راجع به محصول شما برخوردارند و می توانند مشتریان را ترغیب به 

خرید کنند یکی از بهترین روش هاست!
۴. تبلیغات: تبلیغات به شما کمک می کند در یک زمان واحد به 
چندی��ن میلیون نفر دسترسی پیدا کنید. شانسی که دیگر روش ها 

کمتر از آن برخوردارند.
نکت��ه قابل توجه آن است، تبلیغات به شما کمک بسیاری زیادی 
می کند، اما به یاد داشته باشید تبلیغات تنها یکی از ابزارهای ترفیع 
برای شما محسوب می شود و اگر در سایر ابزارهای توزیع، محصول 
و قیم��ت دچار ضعف بودید، نمی توانید روی کمک تبلیغات حساب 
کنی��د. برای افزایش موفقی��ت باید آمیخته بازاریاب��ی و جز به جز 

عناصر آن مورد توجه شما قرار گرفته  باشد !
modirinfo :منبع
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همانطور که بسیاری از بازاریاب های دیجیتال اطالع دارند، مخاطب های 
تلویزیون دیگر تمام توجه شان را معطوف به صفحه های نمایشگر نمی کنند. 
در س��ال 201۹ مردم بی��ش از هر زمان دیگری مشغ��ول انجام کارهای 
مختل��ف به صورت همزمان هستند. یکی از این کارهای همزمان مشاهده 

تلویزیون و کار با گوشی های همراه است. 
اصطالح »صفحه دوم اجتماعی« به عادت مردم در استفاده از شبکه های 
اجتماعی بر روی گوشی های هوشمند در حین استفاده از سایر رسانه های 
جمع��ی )معموال تلویزیون و سینما( اش��اره دارد. مطالعه ای از سوی برند 
فیس ب��وک بیانگر نکته جالبی در مورد مخاطب ه��ای تلویزیونی است. بر 
این اساس ۹۴درصد از این مخاطب ها با گوشی هایی در دست به مشاهده 

برنامه های تلویزیونی می نشینند. 
اگرچه در نگاه نخست کاهش توجه مخاطب ها به برنامه های تلویزیونی 
زنگ خطری جدی برای بازاریاب ها محسوب می شود، اما بسیاری از برندها 
چنی��ن نقطه ضعفی را بدل به مزیت خ��ود کرده اند. بر این اساس افرادی 
ک��ه به هنگام تماشای تلویزیون با گوشی های هوشمندشان کار می کنند، 
نسب��ت به سایر افراد تمایل بیشتری به مشاهده مطالب تبلیغاتی و اکران 
برنده��ای مختلف نشان می دهند. به این ترتیب استفاده از مفهوم صفحه 
دوم اجتماع��ی برای بسیاری از بازاریاب ها ب��دل به گزینه ای جذاب شده 
است. نکته جالب دیگ��ر در مورد این افراد فعالیت بیشترشان در مقایسه 
ب��ا مخاطب های منفعل است. به این ترتیب وقتی پای آنها در میان باشد، 
نسب��ت به کمپین ه��ای بازاریابی برندها و تبلیغ��ات مختلف واکنش های 
فعاالن��ه ای خواهن��د داشت. پیش از این در ابت��دای مقاله به مطالعه برند 
فیس بوک اشاره شد. در این مطالعه بر روی حساسیت بیشتر افراد موبایل 
ب��ه دست اشاره شده است. ای��ن حساسیت معطوف به پیام های تبلیغاتی 

برندها در شبکه های اجتماعی و به طور کلی رسانه های جمعی است. 
ب��دون تردی��د ظهور پدی��ده صفح��ه دوم اجتماعی برنده��ا را وادار به 
جهت گیری در راستای نوع خاصی از بازاریابی می کند. اگرچه این مفهوم 
ب��ه تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما برخی از برندها تا همینجای کار نیز 
عملکرد بسیار مطلوبی از خود در زمینه هماهنگی با صفحه دوم اجتماعی 
نشان داده اند. در این مقاله هدف من مرور و بررسی شش مورد از برترین 

عملکردها در این زمینه است. 
شش برند با مهارت مثال زدنی در کاربرد صفحه دوم اجتماعی

۱. تاید
در س��ال 2018 مسابقه ساالنه سوپربال بیش از 100 میلیون تماشاگر 
و نزدی��ک به 170 میلیون واکنش در شبکه ه��ای اجتماعی داشت. برای 
برندهای بزرگ چنین مسابقه بزرگی یک فرصت طالیی به منظور تعامل 
هرچه نزدیک تر با مشتریان ش��ان در آمریکای شمالی است. در این میان 
تکنی��ک صفحه دوم اجتماعی نیز م��ورد توجه بسیاری از برندهای بزرگ 

قرار گرفته است. 
برند تاید با حرکتی هوشمندانه در ترکیب استفاده از تبلیغات تلویزیونی 
و کمپین��ش در شبکه های اجتماعی بدل به برنده اصلی مسابقه سوپربال 
ش��د. در حقیقت تیم بازاریابی آنها کمپین مشه��ور »هر تبلیغی در واقع 
تبلی��غ تاید است« را با فعالیت��ش در شبکه های اجتماعی هماهنگ کرد. 
ب��ه این ترتیب در روز مسابقه کاربران امک��ان مشاهده تصاویر، ویدئوها و 
گیف های بسیار متنوعی را در گروه ویژه برند تاید برای سوپربال داشتند. 
ب��دون تردید چنین تدارکی هر طرفدار مسابقه سوپربال را به وجد خواهد 
آورد. به همین دلی��ل در شبکه های اجتماعی هشتک TideAd بدل به 

ترند نخست آمریکای شمالی شد. 
نکته مهم درخصوص اقدام برند تای��د آگاهی تیم بازاریابی اش از عالقه 
تماشاگران به چک کردن گوشی ه��ای همراه شان بود. به این ترتیب آنها 
محتوایی جذاب را برای عالقه مندان به مسابقه سوپربال آماده کردند. توجه 
داشته باشید که محت��وای برند تاید نیازمند دقت و توجه زیادی از سوی 
کاربران نبود. به این ترتیب همه عالقه مندان امکان استفاده از آن در کنار 
مشاهده بازی محبوب شان را داشتند. اگر محتوای این برند بسیار پیچیده 
بود، در طول بازی حساسی مانند سوپربال هیچ کس بدان توجهی نمی کرد.

نکته طالیی: پیوستن به گفت وگوهای جذاب از طریق مفهوم صفحه دوم 
اجتماعی ایده بسیار جالبی است. اگر قصد انجام چنین کاری را دارید، ایده 
برند تاید را در ذهن داشته باشید. آنها به خوبی با تدارک مناسب برای بازی 
سوپربال مخاطب های خ��ود در آمریکای شمالی را سر ذوق آوردند. نکته 
مهم در این میان ضرورت همراهی با مشتریان است. به این ترتیب گاهی 
ایده های ساده که حاکی از همراهی برندمان با مشتریان است، بسیار بهتر 

از ایده های پیچیده و چند مرحله ای جواب می دهد.

۲. نت فلیکس
بدون تردید حضور نت فلیکس در رتبه نخست شبکه های پخش اینترنتی 
شانسی نیست. در حقیقت نت فلیکس عادت های بسیاری از مردم در مورد 

نحوه تماشای برنامه های تلویزیونی را تغییر داده است. 
نت فلیکس به خوبی از عالقه تماشاگرهای برنامه های خود به گفت وگو 
پیرامون شخصیت ها، حوادث احتمالی آینده و کیفیت ساخت سریال ها در 
شبکه های اجتماعی آگاه است. به همین دلیل نیز تالش بسیار زیادی در 
زمینه تهیه انواع اموجی و گیف ه��ای کاربردی کرده است. به این ترتیب 
کاربران به هنگام تماشای برنامه های نت فلیکس با انتخاب اموجی یا گیف 
مناس��ب در کمترین زمان ممکن و ب��دون حواس پرتی زیاد نظرشان را به 

اشتراک خواهند گذاشت. 
ب��دون شک تالش نت فلیکس برای حف��ظ توجه مخاطبش به برنامه ها 
قاب��ل ستایش است، اما آنها ب��ه خوبی از عالقه مردم ب��ه انجام چند کار 
همزم��ان آگاهی دارند. درست به همین دلیل نیز در زمان پخش برنامه ها 
توییت های جالبی را بارگذاری می کنند. به این ترتیب وقتی تماشاگر سریال 
نت فلیکس در حال گشت و گذار در توییتر است، با مطالب خنده داری در 
م��ورد سریالی که در حال تماش��ای آن است، مواجه می شود. این امر اوج 
دقت و زما ن بندی درست دست اندر کاران تیم بازاریابی نت فلیکس را نشان 

می دهد. 
یک مثال جالب در مورد عملکرد برند نت فلیکس در طول پخش برنامه ها 
مرب��وط به نمایش نخست قسمت از سری��ال »شیتس گریک« است. این 
سریال کانادایی شهرت بسیار زیادی میان مردم آمریکای شمالی دارد. به 
همین دلیل در طول پخش نخستین فصلش اکانت نت فلیکس کانادا اقدام 
ب��ه انتشار ویدئویی بسیار قدیمی از مویرا ُرز )یکی از بازیگران نقش اصلی 
سریال( کرد. این ویدئ��و به سرعت در میان مردم آمریکای شمالی دست 
به دست شد. حجم استقبال طرفدارهای سریال از این مطلب نت فلیکس 
بی نظیر بود. به این ترتیب با اقدامی هوشمندانه نت فلیکس موفق به جلب 

نظر بسیاری از مخاطب های خود شد. 
نکت��ه طالی��ی: نت فلیکس مهارت بسی��ار باالیی در زمین��ه استفاده از 
اطالعات کاربرانش ب��رای ایجاد رابطه ای عمیق با آنها دارد. به عنوان یک 
اصل طالیی هر برندی باید به دنبال ایجاد رابطه ای پایدار با مخاطب های 
خود باشد. فقط در این صورت امکان بهره مندی از مزایای مشتریان وفادار 
را خواه��د داشت. البته تبدیل کاربران به مشت��ری وفادار نیازمند صبر و 

شکیبایی زیادی است، چراکه این امر در کوتاه مدت تحقق نمی یابد. 
3. برتون اسنوبورد

برن��د برتون ب��ه عنوان یک��ی از بزرگترین تولیدکنندگ��ان اسنوبورد با 
المان هایی نظیر هیجان و تحرک پیوند خورده است. یکی از موفقیت های 
ب��زرگ این برند در طول سال ه��ای اخیر استفاده برنده مسابقات المپیک 

زمستانی یعنی کلوئه کیم از اسکیت های بتورن است. 
شای��د به نظر بسی��اری از صاحبان برند نمایش ی��ک محصول از سوی 
قهرمان المپیک بهترین اتفاق ممکن باشد. با این حال کلوئه در همکاری با 
برند برتون پا را از این هم فراتر گذاشت. به این ترتیب پای مفهوم صفحه 
دوم اجتماع��ی نیز به میان آمد. در حقیقت کلوئ��ی وقتی در اتاق انتظار 
برای آغاز مسابقه اش ق��رار داشت، از طریق گوشی همراه شروع به ارسال 
تویی��ت برای طرفدارهای خود کرد. شاید در نگاه نخست این اقدام بسیار 
دیوانه کنن��ده باشد. در هر صورت قهرم��ان داستان ما فقط چند دقیقه با 
حضور در بزرگترین رویداد رشته ورزشی اش فاصله داشت. وقتی به ماهیت 
گفت وگوی می��ان کیم و طرفدارها نگاه می کنیم، هیچ نکته غیرعادی در 
آن وجود ندارد. کیم به راحتی و به دور از هرگونه دشواری به پرسش های 
کاربران پاسخ های دقیق می داد. بدون تردید چنین ارتباطی میان یک برند 

و طرفدارهای آن به سختی ایجاد می شود. 
وقتی برند برت��ون از عالقه کیم به حضور فعال در شبکه های اجتماعی 
اطالع یاف��ت، اقدام به همکاری با این قهرمان نوجوان کرد. به این ترتیب 
اکن��ون در رویداده��ای آنالین کیم برند برتون حض��ور فعالی دارد. نمونه 
فعالیت کیم مثال بسیار جالبی در مورد نقش آفرینی قهرمان های ورزشی 
در زمینه بازاریابی از طریق صفحه دوم اجتماعی است. فرض کنید در حال 
انتظار برای شروع مسابقه بوکس مورد عالقه تان هستید و به طور ناگهانی 
توییت ه��ای جذابی از سوی هر دو بوکسور مشاهده می کنید. بدون تردید 
چنین اتفاقی هر روز رخ نمی دهد. درست به همین دلیل نیز برای کاربران 

جذابیت بسیار باالیی دارد. 
نکته طالیی: اسپانسرها و افراد تاثیرگذار نقش موثری در فرآیند اجرای 
تکنیک های صفح��ه دوم اجتماعی ایفا می کنند. نقش اصلی آنها افزایش 
جذابی��ت رویدادهای زنده است. به این ترتیب کاربران به جای جست وجو 
صفحات غیرمرتبط با رویداد مورد نظر، تمام تمرکزشان جلب اتفاق پیش 
رو خواه��د شد. نکته مهم درخص��وص فعالیت در شبکه های اجتماعی به 

هنگام رویدادهای زنده استفاده از خالقیت افراد تاثیرگذار یا قهرمان هاست. 
ب��ه این ترتیب باید آزادی عمل کافی برای خلق موقعیت های جذاب را به 

آنها داد. 
ABC 4. شبکه

شبک��ه ABC سازنده دو تا از پرطرفدارتری��ن برنامه های تلویزیونی در 
ای��االت متحده اس��ت )The Bachelor و American Idol(. درست 
ب��ه همین دلی��ل آنها به خوب��ی از اهمیت مفهوم صفح��ه دوم اجتماعی 
آگاه��ی دارند.  مفهوم صفح��ه دوم اجتماعی به طور بسیار هوشمندانه ای 
در برنامه ای مانن��د American Idol مورد استف��اده قرار می گیرد. به 
ای��ن ترتیب شبکه ABC عملکرد خیره کننده ای در زمینه افزایش تعامل 
متقابل تماشاگر و برنامه های خود داشته است. پلتفرم اصلی مدنظر آنها نیز 
توییتر است. دلیل این انتخ��اب عالوه بر قراردادهای تجاری میان این دو 

برند، امکان به اشتراک گذاری متن های کوتاه در توییتر است. 
فرقی ندارد به عنوان مخاطب برنامه های شبکه ABC چه نظری داشته 
باشیم. با استفاده از هشتگ این شبکه به راحتی امکان به اشتراک گذاری 
نظرات وج��ود دارد. در دنیای بازاریابی هر چقدر تعامل متقابل کاربران با 
کمپین یا برنامه ما بیشتر باشد، اعتبار کارمان باالتر خواهد رفت. به همین 
خاط��ر با توجه به عملکرد عالی شبک��ه ABC بسیاری از برندها اقدام به 

الگوبرداری از عملکرد آنها می کنند. 
نکت��ه طالی��ی: اگر شما نیز ی��ک کمپین را در تلویزی��ون و شبکه های 
اجتماعی پیگیری می کنید، باید در راستای افزایش تعامل مخاطب حرکت 
کنی��د. به این ترتیب کمپین شما تمایز آشکاری با سایر نمونه های مشابه 
پیدا خواهد کرد. همچنین به مانند نمونه شبکه ABC چنین کاری اعتبار 

کلی برندمان را نیز افزایش خواهد داد. 
5. مراسم اسکار

تعامل کاربران شبکه های اجتماعی با محتوای بازاریابی یک برند اهمیت 
باالی��ی دارد. بدون تردید این امر در م��ورد فیلم های سینمایی و به ویژه 
فروش آنها در گیشه ها اهمیتی حتی بیشتر نیز پیدا خواهد کرد.  هر ساله 
مراس��م اسکار توجه میلیون ها فرد موبایل به دست )به مفهوم صفحه دوم 
اجتماعی توجه کنید( را به خوبی جلب می کند. در طول اجرای این مراسم 
بسیاری از افراد توییت ها و مطالب انتقادی یا تحلیلی از نحوه اعالم نامزدها 
و اعطای جوایز بارگذاری می کنند. اکانت رسمی مراسم اسکار نیز با حضور 
نسبتا فعال در شبکه های اجتماعی طرفدارها را تشویق می کند. نکته جالب 
درخص��وص فعالیت اکانت مراسم اسک��ار در حین برگزاری مراسم تمرکز 
آن روی گیف های کوت��اه همراه با کپشن های چند کلمه ای است. به این 
ترتیب مطالعه آنها برای مخاطب دردسر چندانی به همراه نخواهد داشت.  
مراس��م اسکار به عنوان بزرگتری��ن برند حوزه هنر و سینما در شبکه های 
اجتماع��ی اقدام به ایجاد اتاق های ویژه گفت وگو نیز کرده است. به عنوان 
مثال، اتاق آنها در توییتر همیشه جزو جنجالی ترین محل ها در شبکه های 
اجتماعی است. در این فضاها کاربران به صورت کامال آزادانه به اظهار نظر 
پیرامون رویدادهای مختلف می پردازند. همچنین در صورت نیاز پاسخ های 
راهب��ردی از سوی دست اندرکاران صفحه به کارب��ران ارائه می شود. نکته 
طالی��ی: تعام��ل و ایجاد ارتباط با افراد تحت پوش��ش مفهوم صفحه دوم 
اجتماعی همیشه به شیوه تک گوی��ی روی نمی دهد و گاهی اوقات مانند 
مراسم اسکار باید فضایی مناسب برای گفت وگوی آنها فراهم کرد. منظور 
اصلی من در اینجا تالش برای ایجاد فضایی آزاد و مطمئن برای کاربران به 
منظور بیان نظرات شان و دریافت پاسخ پرسش هاست. به این ترتیب رابطه 

برند ما با مخاطب هایش عمیق تر از گذشته خواهد شد. 
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آخری��ن برندی که در اینجا پیرام��ون مفهوم صفحه دوم اجتماعی مورد 
بررس��ی قرار می دهیم، مربوط ب��ه ورزش بسکتبال است. NBA به عنوان 
حرفه ای ترین لی��گ مسابقات بسکتبال به خوبی با ع��ادت تماشاگران در 
زمینه کار با گوشی همراه کنار آمده است. به این ترتیب در حین برگزاری 
ه��ر مسابقه امک��ان رای دادن به کیفیت بازیکن��ان و پوشش تلویزیونی از 
طری��ق توییت��ر و فیس ب��وک وج��ود دارد. هشتگ ویژه ای ه��م برای این 
نظرخواهی وجود دارد: NBAvote.  کمپین های نظرخواهی NBA نه تنها 
میزان مشارکت کاربران را افزایش می دهد، بلکه به آنها اساس مشارکت در 
برگزاری مسابقات را نی��ز می دهد. بدون تردید استفاده از نظرات کاربرانی 
ک��ه به صورت زنده در ح��ال تماشای مسابقات هستند، کیفیت نهایی کار 
NBA را افزای��ش می دهد.  نکته طالیی: اجرای مسابقات یا نظرسنجی در 
شبکه های اجتماعی شیوه ای شناخته شده است. با این حال هماهنگ سازی 
ای��ن روش با مفه��وم صفحه دوم اجتماعی گ��ام خالقانه NBA محسوب 
می  ش��ود. اگر شما نیز در زمینه ای مشاب��ه NBA یا پخش زنده رویدادها 

فعالیت دارید، الگوبرداری از ایده فوق کامال منطقی و بجا خواهد بود. 
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4 دلیل برای توسعه خط محصول

توسعه خط محصول یک استراتژی مهم رشد برای آن دسته از کسب 
و کارهای کوچک در نظر گرفته می شود که در پی افزایش درآمد یا سهم 
از بازار خود هستند. یک خط محصول  شامل مجموعه ای از محصوالت یا 
خدمات در یک دسته و طبقه محصولی ثابت می شود که منظور از دسته 
و طبق��ه مثال طبقه غذای حیوانات خانگی یا خدمات پشتیبانی فناوری 
اطالعات می تواند باشد. توسعه خط محصول چند شکل مختلف به خود 
می گیرد که می تواند شامل نسخه های جدیدی از یک محصول موجود، 
ارتقا و بهبود محصوالت جدید یا به طور کل طراحی و تولید محصوالت 

جدید را شامل شود.
چرخه محصول

توسعه خط محصول برای شرکت های اهمیت دارد که محصوالتی در 
بخش ه��ای پایانی چرخه عمر خودشان را دارند. چرخه عمر محصوالت 
عموم��ا شامل چهار مرحله است: معرفی، رشد، بلوغ و افول. محصوالتی 
در دوره اف��ول از چرخه عمر خودشان ق��رار می گیرند که دیگر قادر به 
برآورده ساختن نیازهای مشتریان نباشند یا کیفیت و عملکرد آنها نسبت 
ب��ه محصوالت مشابه دیگر که از تکنول��وژی و مواد اولیه بهتر برخوردار 
هستند، در سطح پایین تری ق��رار داشته باشد. به منظور نباختن سهم 
از ب��ازار و فروش به رقبای دیگری که محصوالتی با عملکرد بهتر تولید 
می کنند، شرکت ها باید اقدام به ارتقای محصوالت فعلی خودشان بکنند 
ی��ا محصوالت جدیدی را توسعه دهند که به صورت موثر قادر به رقابت 

باشند.
فرصت های بازار

توسعه خط محصول شرکت ها را قادر می سازد تا از فرصت های موجود 
در بخش های مختلف ب��ازار بهره ببرند. به عنوان مثال یک تولیدکننده 
غذای حیوانات خانگی ممک��ن است فرصت های سودآوری را شناسایی 
کند که بتوان��د نمونه های قدیمی تر از محصوالت فعل��ی خودش را در 
آنه��ا به فروش برساند. یک مجموعه مش��اور در حوزه فناوری اطالعات 
ممکن است یک بخش تخصصی سودآور را در حوزه رفع مشکل خدمات 
پهن بان��د محلی شناسایی کند. به طور کلی می توان گفت این شرکت ها 
می توانن��د خطوط محصول خود را از طریق شخصی سازی محصوالت و 
خدمات فعلی خودشان یا معرفی محصوالت جدیدی توسعه دهند که با 

نیازهای مشتریان در بخش های
هدف مطابقت داشته باشد.

نیازهای مشتری
معرفی محصوالتی که نیازهای مشتریان را برآورده سازد یک محرک 
جدید برای توسعه خط محصول است. تشویق کردن مخاطبین به ارائه 
بازخ��ورد از طریق پرسشنامه و زیر نظر گرفت��ن نظرات مشتریان روی 
شبکه ه��ای اجتماعی درکی جامع و کامل از نیازها و تمایالت مشتریان 
را در اختی��ار ما قرار می دهد. تعداد باالی��ی از نظرات مثبت در رابطه با 
ویژگی های یک محصول خاص ک��ه اتفاقا رقبا هم آن را ارائه می دهند، 
در واقع نشانه خوبی برای وجود فرصتی برای توسعه خط محصول است. 
دع��وت از مشتریان برای همک��اری در امر توسعه محصول نیز می تواند 
منجر به برجسته شدن فرصت ها و تمرکز و توجه بیشتر بر اولویت های 

توسعه شود.
وفاداری مشتری

توسع��ه یک خط محصول می تواند به افزایش وفاداری مشتری کمک 
کند. اضافه کردن محصوالت یا انواع مختلفی از محصوالت موجود فعلی 
شرکت ه��ا را قادر می سازد ت��ا حجم بیشتری از محصول را به مشتریان 
فعلی بفروشند و در این فرآیند هم نیازی به تالش و هزینه بیشتر برای 
ج��ذب مشتریان جدید نداشته باشند. در ای��ن رابطه شرکت ها اقدام به 
بررسی سوابق خرید مشتریان فعلی خود می کنند تا از این طریق موفق 
به شناسایی محصوالتی شوند که رقبای آنها در حال حاضر به مشتریان 
و ب��ازار ارائ��ه می کنند. به عنوان مثال یک عرضه کنن��ده قطعات و ابزار 
مهندسی می تواند محصوالت جدیدی را توسعه دهد و به بازار مشتریان 
ارائه کند یا حتی به منظور داشتن تنوع در اقالم قابل فروش خود اقدام 

به عرضه و فروش محصوالت دیگر برندها هم بکند.
ibazaryabi :منبع
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درس های ارزشمندی که کارآفرینان جوان را 
به موفقیت می رساند

دنی��ای کارآفرینی با آنچه مردم تصور می کنند متفاوت است. 
کارآفرینانی در کس��ب و کارشان به موفقیت می رسند که خود 
را برای مواجهه ب��ا چالش های زیادی آماده کرده باشند.  وقتی 
تصمی��م می گیرید وارد دنیای کارآفرین��ی شوید و کسب و کار 
جدیدی راه اندازی کنید، هی��چ کسی شما را برای تجربه ای که 
پیش رو دارید، آم��اده نمی کند. برای ایجاد یک کسب و کار به 
صب��ر، استقامت، تالش و ویژگی های دیگ��ری نیاز دارید و تنها 
زمانی تجارب کافی را به دست می آورید که خودتان با چالش ها 
رو ب��ه رو شوید. بی��ل گرین، نویسن��ده و مدیرعام��ل کمپانی 
LendingOne، هم��واره تالش می کند نک��ات ارزشمندی به 
کارآفرینان بیاموزد که آنها را در مسیر کارآفرینی یاری می کند. 
نکاتی که به شما کم��ک می  کند با موفقیت از چالش های مهم 

کسب و کار بگذرید:
تنها داشتن استعداد کافی نیست

شای��د شما بااستعدادترین فرد روی کره  زمین یا باهوش ترین 
دانشج��وی دانشگاه باشید، ام��ا این دلیل نمی ش��ود کارآفرین 
موفق��ی هم شوید. حتی اگر استعداد فوق العاده ای داشته باشید 
تا وقتی رغبتی به انجام یک کار از خود نشان ندهید، این هوش 
و استع��داد به هیچ جایی نمی رسد. بیل گرین می گوید همیشه 
برای موفقیت در پروژه هایش مجبور بود بیشتر از دیگران تالش 
کن��د، اما عالقه و اراده او سبب ش��د چندین کسب و کار موفق 
را راه ان��دازی و مدیریت کند. پس تنها نمی توانید به استعدادها 
و هوش ذاتی خود متکی باشید. بدون شک هر فردی در برخی 
زمینه ها مه��ارت بیشتری دارد. باید ای��ن توانایی ها را موهبتی 

بدانید و به تالش خود ادامه دهید.
آینده غیرقابل پیش بینی است

حتماً ای��ن ضرب المثل قدیمی را شنیده ای��د: »هرچه بکاری 
همان را درو خواهی ک��رد.« این ضرب المثل در دنیای کسب و 
کار هم صادق است. وقتی کسب و کارتان را راه اندازی می کنید، 
دنی��ا خیلی بزرگ دیده می شود، اما ه��ر چقدر کسب و کارتان 
پیشرفت می کند، نگرش شما هم عوض می شود. شما با افرادی 
مالقات می کنید که زمانی تصور می کردید هرگز آنها را نخواهید 
دید. قطعاً نمی توانید اطمینان یابید در آینده به چه کسانی نیاز 
پیدا می کنید؛ پس هیچ گاه پل های پشت سرتان را خراب نکنید 
و بدانید آین��ده پیش بینی پذیر نیست. اگر کسب وکارتان طوری 
ک��ه می خواهید پیش نمی رود، کنترل احساسات تان را از دست 
ندهی��د و ارتباطات خود را حفظ کنید. طرز تفکر »مهم نیست، 
من دیگر این ف��رد را نمی بینم« را رها کنید. شما نمی دانید در 
آینده چه اتفاقی رخ می دهد؛ بدون شک هر رفتار شما، عواقبی 

دارد که در نهایت به سمت خودتان برمی گردد.
غرور باعث نابودی کسب و کارتان می شود

تصور کنید کسب و کارت��ان مطابق میل تان پیش رفته است 
و ح��اال می  خواهید کس��ب و کار خود را توسع��ه دهید و سهم 
بیشت��ری از بازار را به دست آورید. شما بای��د بتوانید از شور و 
اشتیاق��ی که دارید، عاقالنه و هوشمندانه استفاده کنید؛ زیرا در 
غیر این صورت تمام فرصت های تان را از دست می دهید. خیلی 
از کارآفرین��ان با رسیدن به اهداف اولیه، مغ��رور می شوند و از 
پیشرف��ت بیشتر باز می مانن��د. شاید بدین خاطر که آنها به قدر 

کافی بلندپرواز نیستند.
نبای��د اجازه دهید هی��چ موفقیتی، شم��ا را گرفتار خویشتن 
دوست��ی یا قناعت کند. وقتی به نقطه  اوجی می رسید، موفقیت 
خ��ود را جش��ن بگیری��د و از آن لذت ببرید. بای��د یادتان باشد 
شم��ا منتظر چنین روزی بودید؟ درس��ت است؟ پس دوباره به 
کارت��ان ادامه دهید، اهداف بعدی برای خود تعیین کرده و خود 
را برای پیشرف��ت آماده کنید. پس زمانی را برای نگاه کردن به 
دستاوردهای ت��ان هدر ندهید. این دقیق��ا همان کاری است که 
کسب و کارهای موفق انج��ام می دهند. آنها بعد از هر موفقیت 

دوباره همان کاری را می کنند که قباًل می کردند.
عدم سازگاری سبب شکست شما می شود

تطبی��ق و سازگاری مهم ترین توصی��ه ای است که بیل گرین 
ب��ه کارآفرینان جوان می کند. حت��ی وقتی از چندین راه کسب 
درآم��د می کنید، باز ه��م باید کسب و کارت��ان را با تغییرات و 
موانعی که سر راه تان وجود دارد، سازگار کنید. گرین سال های 
قبل شرکتی با ن��ام Crestar Capital راه ان��دازی کرده بود 
که به عنوان یک کسب و ک��ار تسهیالت سرمایه گذاری معرفی 
می ش��د. طی زم��ان، این کسب و کار وارد دنی��ای رقابت شد و 
مؤسس��ات زیادی تسهیالت خود را با هزین��ه بسیار پایین ارائه 
دادند. گرین برای باقی ماندن در این بازار، باید به سرعت کسب 
و کار خود را با تغییرات وفق می داد. او می دانست به جای ناامید 
شدن ی��ا بیشتر کار کردن، باید به دنبال راه حل هوشمندانه ای 
باش��د. او می دانست کسب و کارش در حوزه امالک و مستغالت 
تخصص های خوب��ی دارد و از زیرساخت های موردنیاز بهره مند 
 LendingOne اس��ت. پس با همان تیم کاری، شرکتی با نام
در ح��وزه  امالک راه اندازی کرد که ریسک های کمتری را پیش 
رو داشت. کارآفرینان باید ب��ه فکر تغییرات بازار و صنعت خود 
باشن��د و برای قدم بع��دی برنامه ری��زی کنند. اکن��ون بیشتر 
کارآفرین��ان جوان نمی دانند چه زمانی باید موضع خود را تغییر 
دهن��د و با شرایط جدید منطب��ق شوند؛ تا وقتی که دیگر برای 

هر اقدام اصالحی دیر شده است.
تمام زندگی تان را صرف کار کنید

ب��ه گفته  گری��ن، کارآفرینان برای دستیابی ب��ه موفقیت باید 
تمام انرژی و وقت خود را به کار اختصاص دهند. او زمانی را به 
یاد آورد که وقتی کارش را شروع کرد، تمام تالش خود را برای 
پیشبرد اهداف کسب و کار به کار گرفته بود. گرین اولین نفری 
ب��ود که در شرکت حاضر می شد و آخرین کسی بود که شرکت 
را ترک می کرد. وقتی از مسافرت یا مأموریت کاری برمی گشت، 
ب��ه سرعت به خانه می رفت، با خانواده اش غذا می خورد و دوباره 
مشغول ک��ار می  شد. او اشتیاق زیادی ب��رای اجرای ایده هایش 
داش��ت و شکس��ت از گزینه های انتخابی او نب��ود. وقتی به این 
درک برسید میان ساعات کاری و ساعات غیرکاری هیچ تفاوتی 
وجود ندارد، به یک کارآفرین موفق و واقعی تبدیل خواهید شد.
inc/ucan :منبع
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تام هنکس از جمله برترین بازیگران حال حاضر سینما محسوب می شود 
که حضور وی در فیلم هایی نظیر فارست گامپ، نجات سرباز رایان و مسیر 
سب��ز و کسب 2 جایزه اسک��ار خود به تنهایی بیانگر استع��داد و کارنامه 
درخشان وی است. با این حال دامنه توانایی های او تنها در زمینه بازیگری 
خالص��ه نشده و وی فعالیت هایی را نی��ز در زمینه دوبلری، تهیه کنندگی 
و حتی نویسندگی داشته اس��ت. از جمله دالیل شهرت بسیار باالی وی، 
می توان به نقش آفرینی های متف��اوت و باورپذیر بودن نقش های انتخابی 
اش��اره کرد. بدون تردید تام هنکس یکی از برترین بازیگران تاریخ سینما 
محسوب می شود که فیلم های او هم در زمینه فروش و هم در زمینه جلب 
نگاه مخاطبین و منتقدین، کامال موفق عمل کرده است. به همین خاطر 
رازه��ای موفقیت او می تواند برای تمامی افراد جذابیت باالیی را به همراه 
داشت��ه باشد. در همین راست��ا و در ادامه به بررسی 7 راز موفقیت از نگاه 

وی خواهیم پرداخت. 
۱-این امر یک واقعیت است که شانس شما با کنار گذاشتن 

ترس های تان بیشتر خواهد شد
غلبه بر ترس از جمله سخت ترین کارهایی است که هر فردی می تواند 
در زندگ��ی خ��ود انجام دهد. علت این امر به ای��ن خاطر است که محیط 
اط��راف ما خود به اندازه کافی است��رس زا هستند و این امر باعث می شود 
ت��ا انسان ها به افرادی محتاط تبدیل شوند. درواقع علت اصلی ای که افراد 
از انجام کارهای ب��زرگ واهمه دارند این است که آنها از شکست خوردن 
واهم��ه داشته و تصور می کنند که رویای آنها امری کامال دور از دسترس 
محس��وب می شود. در نهایت این امر باعث می شود تا شاهد افرادی باشیم 
که خود را محدود به سطح خاصی کرده و در مسیری قرار دارند که کامال 
مغایر با استعدادها و عالیق آنها است. به همین خاطر الزم است تا در ابتدا 
ریشه ترس های خود را که باعث می شود تا از حرکت باز بمانید، شناسایی 
ک��رده و دیدگاه خود را نسبت به مقوله شکست تغییر دهید. این امر را به 
عن��وان یک واقعیت در ذهن خود حک کنید که هیچ فردی کامل آفریده 
نش��ده و افراد ب��زرگ در مسیر زندگی و رسیدن ب��ه جایگاه مدنظر خود 
شکل گرفته ان��د. درواقع در دنیای سینما نی��ز می توانید به خوبی تفاوت 
نخستی��ن کارهای یک ستاره را با بهتری��ن نقش آفرینی های او، مشاهده 
کنید. به همین خاطر الزم است تا ترس های خود را کنار گذاشته و با همان 
نخستین قدم خود در راستای تحقق اهداف، هجوم فرصت ها و شانس های 
مختل��ف را به سمت خود مشاهده کنید. بدون شک هنگامی که کاری را 
انجام دهید که نسبت به آن اشتیاق و تمایل باالیی را دارید، آستانه تحمل 
شما نیز در شرایط دشوار و سخت به مراتب باالتر خواهد بود. درواقع هیچ 
فرد موفق��ی را در زندگی نمی توان مشاهده کرد که نسبت به حرفه خود 
اشتیاق کافی را ندارد. به همین خاطر الزم است تا در ابتدا عالیق و مواردی 
را که در آن استعدادهایی را دارید، مورد توجه قرار دهید. با این حال نباید 
این امر را ساده و شبیه به یک بازی تصور کرد. بدون شک موفقیت در هر 
عرصه ای خصوصا زمانی که بخواهید در سطح جهانی مطرح شوید، کامال 

سخت و نیازمند تالش و پشتکار مثال زدنی خواهد بود. 

 ۲-برای افزایش مهارت های خود سطحی را مشخص نکنید 
شما نیاز به تمرین و کسب دانش مداوم خواهید داشت تا بتوانید تحت 
ه��ر شرایطی موفق ظاهر شوید. با نگاهی به نقش آفرینی های تام هنکس 
ب��ه این نکته پی خواهید برد که وی نقش یک عقب مانده ذهنی و یا یک 
قهرم��ان جنگی را ب��ه شکلی کامال واقعی بازی می کن��د. با این حال وی 
در زندگ��ی واقعی خود دارای هیچ ی��ک از این صفات نیست. درواقع شما 
می توانید تنها در قالب یک نقش درخشان ظاهر شوید و باقی کارها ی تان 
نی��ز به مانن��د نقش آفرینی های قبل��ی باشد. با این ح��ال اگر هدف شما 
بهتری��ن بودن است، نیاز دارید تا قدرت اجرای هر نقشی را در خود ایجاد 
کنید. بدون شک رسیدن به چنین سطحی بدون تمرین و مطالعه مداوم 
امکان پذیر نخواهد بود. در زمینه مطالعه نیز خود را تنها به منابع مکتوب 
و اطالعات تئوری محدود نکرده و به مشاهده مستقیم اقدامات سایر افراد 
بپردازید. برای مثال از جمله عادت های تام هنکس مشاهده برترین فیلم ها 
و نکته برداری از نقاط قوت و ضعف بازی افراد است. این امر به وی کمک 
می کند تا از تکرار این اشتباهات برای خود جلوگیری کند و از تکنیک های 
اف��راد برای بهبود عملکرد خود استفاده کند. در نهایت فراموش نکنید که 
افزایش دانش و مهارت باعث خواهد شد تا شما توانایی گسترش محدوده 
عملکردی خود را داشته باشید. در دنیای سینما نیز بهترین کارگردان ها به 
سراغ بازیگرانی می روند که به خوبی بتوانند خود را با هر نقش و موقعیتی 
سازگاز کنند. توجه داشته باشید که این امر تنها مختص به حوزه بازیگری 

نبوده و در تمامی حرفه ها این امر صادق است. 
3-فراموش نکنید که هیچ چیز باارزشی آسان به دست نخواهد 

آمد 
اگرچ��ه در م��ورد نخست عنوان شد ک��ه سخت ترین اق��دام در مسیر 
موفقیت، کنار گذاشتن ترس ها است، با این حال نباید تصور کرد که پس 
از ط��ی کردن این مرحله همه چیز ب��رای شما آسان خواهد شد. در واقع 
هیچ چیز در جهان رایگان نخواهد بود و الزم است تا برای هر آن  چیزی که 
در زندگ��ی خود می خواهید، هزینه آن را پرداخت کنید. این امر در رابطه 
ب��ا موارد باارزش، سخت تر نیز خواهد بود. برای مثال برای درک درست از 
ویژگی ه��ای یک نقش حتی الزم است تا شما مدتی را به مانند شخصیت 
فیلم نامه زندگی کنید تا به خوبی به ابعاد وجودی وی پی برده و بتوانید آن 
را در معرض نمایش عموم قرار دهید. جالب است بدانید که تام هنکس در 
ابتدای شروع کار هنری خود، در تئاتر مدرسه با انواع شکست ها و تحقیرها 
مواجه شد. بدون شک این شرایط برای افرادی که اشتیاق کافی را ندارند، 
ب��ه معنای پایان کار خواه��د بود. با این حال وی در نهایت موفق شد تا از 
دانش آموزی که هیچ کس برای وی استعداد بازیگری قائل نبود، خود را به 
یک��ی از برترین بازیگران تاریخ سینما تبدیل کند. این امر تنها یک نمونه 
از تالش هایی است که وی در طول زندگی حرفه ای خود برای رسیدن به 
جایگاه فعلی انجام داده است. به همین خاطر در صورتی که تمایلی به کار 
سخت همراه با پشتکار زیاد ندارید، هیچ فرمولی برای موفقیت شما وجود 
نخواه��د داشت و باقی موارد موجود در ای��ن مقاله نیز نمی تواند تغییری 

اساسی در وضعیت فعلی شما ایجاد کند.
4-قبل از انجام هر کاری به نتایج احتمالی آن فکر کنید 

دنی��ای شما میدان انتخاب های تان اس��ت. درواقع پرداختن به یک کار، 

ب��ه معنای از دست دادن فرصت انجام کارهای دیگر خواهد بود. در زمینه 
بازیگ��ری یک پروژه سینمایی ممکن اس��ت حتی برای یک سال به طول 
بینجام��د. بدون شک این امر باعث خواهد شد تا شما در همان سال تنها 
بتوانید در یک فیلم ب��ه نقش آفرینی بپردازید. به همین خاطر الزم است 
ت��ا نسبت به نتایج این امر پس از مطالع��ه فیلم نامه به خوبی فکر کرده و 
از ج��واب دادن سریع و بر پایه احساسات دوری کنید. فراموش نکنید که 
حضور در حتی یک فیلم ناموفق و پایین تر از سطح انتظار، می تواند وجهه 
چندین ساله شما را با آسیبی جدی مواجه سازد. به همین خاطر الزم است 
تا تمامی جوانب را مورد بررسی قرار داده و بهترین گزینه موجود را انتخاب 
کنی��د. در نهایت در صورتی که هیچ پ��روژه ای مطابق سلیقه و استاندارد 
شما نیست، دور ماندن حتی چندساله نیز بهتر از نقش آفرینی در کارهای 
ضعی��ف خواهد بود. بدون شک هنگامی که به خوبی قبل از هر اقدام فکر 

کنید، بسیاری از مشکالت احتمالی شما برطرف خواهد شد.
5-اجازه ندهید که موفقیت ها شما را به فردی متکبر و تنبل 

تبدیل کند
بدون شک هیچ نقطه پایانی برای افراد وجود نخواهد داشت. با این حال 
ماهی��ت کسب موفقیت به صورتی است که به ص��ورت ناخودآگاه افراد را 
دچ��ار غرور خواهد ساخت. غرور بی��ش از حد نیز عاملی برای تنبل شدن 
اف��راد و تصور عدم نیاز به انجام تالش بیشتر خواهد شد. بدون شک شما 
برای حضوری طوالنی مدت در باالترین سطح ممکن، نیاز خواهید داشت تا 
هیجانات و احساسات ناشی از کسب هر موفقیتی را کنترل کنید. در نهایت 
این امر که به مانند رفتار خود با شکست ها، موفقیت ها را نیز مورد بازبینی 
و تحلیل قرار دهید، باعث خواهد شد تا بتوانید به نکاتی دست پیدا کنید 

که راهنمای اقدامات آتی شما خواهد بود. 
6-اطراف خود را از افراد هم فکر و موفق پر کرده و در تالش 

برای ایجاد ارتباط دوستانه با آنها باشید 
هر فردی در طول زندگی خود ممکن است با انواع تردیدها و ناامیدی ها 
مواج��ه شود. تحت ای��ن شرایط در صورتی که در اط��راف خود افرادی را 
داشته باشید که به شما روحیه داده و در مواقع مورد نیاز حمایت های الزم 
را به عمل آورند. بدون شک در تغییر وضعیت روحی شما تاثیرگذار خواهد 
ب��ود. در نهایت هنگامی که برترین های حرفه خود را در کنار خود داشته 
باشی��د، می توانید از راهنمایی-های آنه��ا استفاده کرده و تجربیات آنها را 
مورد استفاده قرار دهید. بدون شک تحت این شرایط با مشکالت به مراتب 

کمتری در کار و حتی زندگی شخصی خود مواجه خواهید شد. 
7-با مخاطبان خود ارتباط خوبی را برقرار کنید 

مردم در هر عرص��ه ای عامل اصلی موفقیت خواهند بود. برای مثال در 
سینم��ا هنگامی که بیننده ای وجود نداشته باشد، تمامی اقدامات بیهوده 
خواه��د بود و یا در زمینه تولید یک کاال هنگامی که مشتری برای خرید 
وج��ود نداشته باشد، س��ودی که ضامن بقای شرک��ت خواهد بود، شکل 
نخواهد گرفت. به همین خاطر نیز الزم است تا نسبت به جامعه هدف خود 
توج��ه ویژ ه ای را داشته باشی��د. در نهایت برخورد مناسب شما خصوصا با 
طرفداران، باعث خواهد شد تا مشتریانی دائم و وفادار به خود داشته باشید 

که ضامن موفقیت های آتی شما خواهند بود. 
ادامه دارد ...

رازهایموفقیتاززبانستارگانسینمایجهان-تامهنکس)1(

به قلم: بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

اهـواز- شـبنم قجاونـد- در راستای افزای��ش آمادگی 
مدیریت��ی شرکت های تابعه وزارت نی��رو در شرایط بحرانی، 
نشست شورای هماهنگی مدی��ران مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل صنعت آب و برق منطقه جنوبغرب کشور با حضور 
شرکت برق منطقه ای خوزست��ان برگزار شد. این نشست با 
هدف همفک��ری و تعامل در شناخت تهدیدات صنعت آب و 
برق و ارزیابی مخاطرات پیشرو با حضور جالل جهان بخشی 
معاون دفتر مدیریت بح��ران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ، 
شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان خوزستان و شرکت 
های شورای هماهنگی استان های معین شامل استان لرستان، 
ایالم و کرمانشاه در سد کرخ��ه برگزار گردید. سعید برادران 

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE شرکت 
برق منطقه ای خوزستان در این نشست، از بحران های طبیعی 

ایج��اد شده در شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه 
ای از سال ۹5 تا کنون و اقدامات مدیریتی انجام شده گزارشی 
ارائ��ه کرد. همچنین مانوری با فرض رخداد صاعقه در شبکه 
توزیع ) قطع خطوط تغذیه کننده مراکز زیر ساختی ( و تسری 
آن به پست فوق توزیع باالرود اندیمشک به منظور باال بردن 
هماهنگی عملیاتی بین واحد های بهره   برداری شرکت های 
برق منطقه ای، توزیع نیروی برق استان و آبفای استان برگزار 
و به طور همزمان و زنده از طریق ویدئو کنفرانس مدیریت شد. 
در روز دوم این نشست نیز کالس های توجیهی و آموزشی با 
هدف کنترل و مدیریت بحران های طبیعی در شرایط مختلف 

برگزار گردید.

اصفهان - قاسـم اسد- نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و 
لب��اس )Modex201۹( طی روزهای نهم ت��ا یازدهم اسفندماه 
امسال با رویکرد توسعه و ارائه فرصت های خالقانه در اصفهان برپا 
می ش��ود. به گزارش اداره رسان��ه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفه��ان، این نمایشگاه که در فضای��ی به مساحت 2500 
مترمربع برگزار می شود، به ارائه توانایی ها و پتانسیل های طراحان و 
فعاالن حوزه مد و لباس می پردازد تا هر چه بیشتر هنر خود را در 
معرض بازدید عالقمندان و عموم مردم قرار دهند. دبیر علمی هنری 
نخستین نمایشگاه هنر صنعت مد و لباس اصفهان درباره چگونگی 
برگ��زاری این نمایشگاه گف��ت: در کنار بخش ف��روش و ارائه آثار 
طراح��ان نمایشگاه مدکس امسال، بخش نمایشی تک اثر با هدف 
اع��الم توانمندی های طراحان لباس اصفه��ان با حمایت اداره کل 
فرهن��گ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزار می شود.  سید رضا 
میرمحمدصادقی افزود: فعالیتهای طراحان لباس در اصفهان امسال 
ب��ه مدد سازمان های مربوطه و نهادهای دانشگاهی بسیار پررنگ تر 

از سال ه��ای گذشته اتفاق افت��اده و تاکنون گردهمایی های خوبی 
برگ��زار شده است. وی نمایشگ��اه مدکس اصفهان را نتیجه تالش 
یکساله طراحان، تولیدکنندگان و فعاالن حوزه مد و لباس دانست 
و تاکی��د کرد: تمام ت��الش ما آن است که این نمایشگاه هر ساله و 
ب��ا قدرت برگزار شود؛ بر این اس��اس، در نمایشگاه سال آینده و با 
حمای��ت اتحادیه پوشاک، حضور برندها را در کنار تامین کنندگان 

مواد اولیه و طراحان شاهد خواهیم بود. مدیر نمایشگاههای داخلی 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه 
برای نخستین بار با در استان اقدام به برگزاری نمایشگاه تخصصی 
در حوزه پوشاک شده است، گفت: پیش از این، پوشاک تحت عنوان 
فروش بهاره و پائیزه در محیط نمایشگاه ارائه می شد که از کیفیت 
مناسب و نگاه ویژهای برخوردار نبود. مجید نایب زاده تاکید کرد: به 
دلیل لزوم وجود به نگاه تخصصی به هنر صنعت مد و لباس، مدکس 
با نگاهی ویژه و تخصصی ب��رای پیشرفت فعاالن حوزه پوشاک به 
ویژه طراحان لباس تعریف و برگزار می شود. معاون هنری اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان نیز درب��اره برگزاری این 
نمایشگاه گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در نمایشگاه 
مدکس اقدام به نمایش آثار طراحان لباس به صورت تک اثر خواهد 
کرد. عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 1۴ تا 
22 روزهای نهم تا یازدهم اسفندماه به محل برپایی نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

ساری - دهقان - والدت زه�راي اطه�ر)س( و هفته بزرگداشت 
مق��ام زن و روز مادر، فرص��ت ارزشمندي براي تکری�م و تجلی�ل از 
مادران و زنان جامعه ایران اسالمي و ترویج ارزش ها، فضائل و کرامات 
بانوي اول اسالم در فضاي این سرزمین نوراني است. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل شه��رداری ساری، مهدی عبوری، شهردار 
مرک��ز است��ان در پیامی سال��روز میالد حضرت زه��را)س( و هفته 
بزرگداش��ت مق��ام زن و روز مادر را تبریک گف��ت. متن پیام به این 

شرح است:
هواللطیف

أنّا أعطیناک الکوثر...
 بیستم جمادی الثانی، سالروز والدت باسعادت آموزگار بزرگ والیت 
پذیری، اسوه تقوي و معنویت، حضرت فاطمه زهرا)س(، یادآور جایگاه 
رفی��ع و مرتب��ت واالی زن و  نقش مادر در فرهنگ اسالمی و ایراني 

است. وجود مقدس زهراي مرضیه)س( در پیشگاه ذات اقدس متعال 
و ائمه  معصومین)ع( از عظم��ت و منزلت بی بدیلي برخوردار بوده و 
زندگی درخشان این بانوی بزرگوار، الگویی برای همه  انسان ها به  ویژه 
زنان مسلمان است.والدت زه�راي اطه�ر)س( و هفته بزرگداشت مقام 
زن و روز مادر، فرصت ارزشمندي براي تکری�م و تجلی�ل از مادران و 

زن��ان جامعه ایران اسالمي و ترویج ارزش ها، فضائل و کرامات بانوي 
اول اس��الم در فضاي این سرزمی��ن نوراني است. زندگی آن حضرت 
مشح��ون است از اعتق��اد راسخ، ایمان مستحک��م و افکار و اندیشه 
های بلندی که خدمت به خلق و تالش برای تحقق حیات طیبه را 
سرلوح��ه آن قرار داد و از این رو، حضرت فاطمه)س( همواره الگوی 
بان��وان ایرانی، خصوصاً بانوان شهرمان بوده که ثمره زندگی و تربیت 
دین��ی آن ها فرزندانی هستند که شهر ساری با همت و تالش آنان 
در مسیر پیشرفت و آبادانی قرار گرفته است. اینجانب سالروز میالد 
خجسته بزرگ بانوی اسالم حضرت فاطمه زهرا)س( و مقام واالی زن 
را به تمامی مادران و بانوان شهرم و همکاران ارجمند خصوصاً بانوانی 
ک��ه هم در سنگر خانه و خان��واده و هم در محیط جامعه به خدمت 
مشغولند تبریک عرض می نمایم و سالمتی و به��روزی و آنان را از 

درگاه خداوند متعال خواستارم.

فردیس- خبرنـگار فرصت امروز- شه��ردار فردیس بر لزوم 
زیرساخت سازی ب��رای ورزش معلوالن تاکید کرد. منوچهر غفاری 
عصر یکشنبه در نشستی با تیم مچ اندازی معلولین شهرداری فردیس، 
ضمن تقدیر از این نام آوران و ابراز خرسندی از افتخار آفرینی های 
تیم مچ اندازی شهرداری فردیس در مسابقات قهرمانی کشور، اظهار 
ک��رد: مدیریت شهری فردیس در راست��ای توسعه و نهادینه کردن 
فرهن��گ ورزش تالش می کن��د. وی با اشاره به وجود کمبود سرانه 
های ورزشی در شهرستان فردیس، تاکید کرد: در نظر داریم با توسعه 
فضاهای ورزشی شهر بتوانی��م در این حوزه زیرساخت سازی کنیم 
تا شاهد پیشرفت و پیروزی جوانان ورزشکار فردیس باشیم. شهردار 
فردیس با بیان اینکه مدیریت شهری فردیس در راستای ایجاد فضایی 

برای هیئت مچ اندازی معلولین فردیس اقدام می کند، عنوان کرد: با 
توجه به کمبود فضا ممکن است به زودی امکانات الزم در این راستا 
فراهم نشود اما ایجاد فضایی برای هیئت مچ اندازی معلولین در اولویت 

قرار می گیرد. وی با اشاره به کم توجهی ها به قشر معلولین، عنوان 
کرد: خوشبختانه با ارتقای سطح فرهنگ جامعه، اکنون توجه به این 
قشر نیز در جامعه حس می شود هرچند بستر مناسب برای ورزش 
این قشر هنوز فراهم نیست. غفاری با اعالم اینکه مدال آوری تیم های 
ورزشی معلوالن، سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری روی تیم 
های ورزشی معلوالن می کن��د، خاطرنشان کرد: 2 باشگاه در شهر 
فردی��س درحال آماده سازی و راه اندازی است که یکی از آنها سالن 
چند منظوره مدیریت بحران و دیگری نیز سالن ورزشی است. شایان 
ذکر است؛ تیم مچ ان��دازی معلوالن شهرداری فردیس در مسابقات 
قهرمان کشوری در شهر رامسر موفق به کسب مقام اول کشور شده 

و ۴ ورزشکار از این تیم به تیم ملی مچ اندازی معلوالن راه یافتند.

مشـهد - صابر ابراهیـم بای - حجت االس��الم والمسلمین 
نصرال��ه پژمانفر نماینده مردم مشهد و کالت گفت: در بازاری که 
هیچ برخورد و کنترلی بر آن نشود هر اتفاقی محتمل است. عضو 
فراکسی��ون نمایندگان والیی مجلس ادام��ه داد: چنین وضعیتی 
باع��ث به وجود آم��دن احساسی در مردم می ش��ود که نگرانی از 
روزه��ای آین��ده را برمی انگی��زد. در چنین شرایط��ی خانواده ها 
نمی دانن��د که قیمت فالن ک��اال فردا صبح چق��در تغییر قیمت 
خواه��د داشت. به نظ��ر بنده دستگاه های نظارت��ی باید در حوزه 
اقتص��اد به گونه ای عمل کنند که برای مردم ایجاد امنیت و برای 

اخاللگران اقتصادی ایجاد ناامنی کنند. وی با انتقاد از نحوه توزیع 
گوشت قرمز و تشکیل صف های طوالنی در فروشگاه ها و واحدهای 

صنفی شهرها، گفت: در حال حاضر وضعیت توزیع گوشت وارداتی 
ب��ه شکلی است که هم موجب ایجاد صف های طوالنی در معابر و 
فروشگاه های کوچک و بزرگ شده و هم این گوشت توسط برخی 
افراد سودج��و و دالل در بازار آزاد به چند برابر قیمت به مردم یا 
به رستوران ها فروخته می شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
ادامه داد: مجلس بای��د به این مسئله ورود کند، اما ورود مجلس 
نبای��د متهم ب��ه ورود سیاسی شود. این مسئله ب��ه شدت نگران 
کننده است اما تالشمان را می کنیم. امیدوارم دستگاه های اجرایی 

و نظارتِی مسؤول به وظایف خود بهتر از گذشته عمل کنند.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف استان قم گفت: 
آزادی ۴0 نف��ر از زندانیان استان از مح��ل درآمد موقوفات خاص 
در ق��م، جلوه علمی اجرای امینانه نی��ت واقفان محسوب می شود. 
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 
حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری پیش از ظهر امروز در 
مراس��م آزادی ۴0 تن از زندانیان قم از محل اجرای نیات موقوفات 
است��ان که در ندامتگاه لنگرود برگ��زار شد اظهار کرد: به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، از محل درآمد موقوفاتی 
با نی��ت آزادی زندانیان، ۴0 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان 
از نعم��ت آزادی برخوردار می شوند. وی اف��زود: همکاری اداره کل 
زندان ه��ای استان قم در راست��ای ارائه خدمات ب��ه مددجویان و 
زندانی��ان، نقش مهمی در اجرای ای��ن طرح داشته است به همین 
دلی��ل از حجت االس��الم تهامی مدیرکل زندان ه��ای استان تشکر 
می کنی��م. مدیرکل اوق��اف و امور خیریه استان ق��م با بیان اینکه 
خیری��ن و واقفین حسب وظای��ف انسانی و دینی خ��ود وارد گود 
می شون��د و در طرح ه��ای نیکوکارانه ش��رک می کنند گفت: نیت 

خالصان��ه آنها سبب شده به فکر همنوعانشان باشند و قدم خیری 
ب��رای کسانی که دچار مشکل شده اند بردارند. وی ادامه داد: کاری 
ک��ه آدمی از سر اخالص انجام دهد ث��واب فراوان و اجر بسیار دارد 
و خداوند در روز قیامت و در جهان آخرت، بهره فراوانی به خیرین 
می رساند که میزان آن برای ما معلوم نیست. اسکندری با اشاره به 
واقفان و نیک اندیشان اموال مادی شان را در راه خدا وقف می کنند و 
به کار خیر خود جاودانگی می بخشند عنوان کرد: از محل موقوفاتی 
که با نیت آزادی زندانیان در استان قم وجود دارد و در چهل سالگی 

انق��الب اسالمی، ۴0 نفر از زندانیان قم آزاد می شوند، این گامی در 
راستای اجرای امینانه نیت واقفان است که امیدواریم مورد رضایت 
الهی قرار بگیرد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه 
یکی از مهمترین وظایف سازمان اوقاف، اجرای صحیح و دقیق نیت 
واقفان است گفت: آزادی این تعداد از زندانیان، جلوه عملی رسالت 
اوقاف به شمار می رود. وی با تاکید بر تالش گسترده سازمان اوقاف 
و ادارات ک��ل آن در استان های مختلف برای توسعه وقف و اجرای 
امینانه نیت واقفین خاطرنشان کرد: در زمینه طرح های قرآنی هم 
برنامه ه��ای متنوعی تدارک دیده شده چرا که موقوفات فراوانی در 
همین راستا وجود دارند.اسکندری با اشاره به نعمت والیت در نظام 
جمهوری اسالمی بیان کرد: در نظام آرمانی جامعه اسالمی و والیی، 
زمینه جرم و جنای��ت کاهش می یابد و به جایی می رسیم که فرد 
زندانی و محبوس نداشته باشیم بنابراین وظیفه اصلی همه ما، تالش 
در راست��ای تحقق چنین جامعه ای اس��ت بنابراین در برخوردها و 
معاشرت های اجتماعی باید دقت نظر داشته باشیم و اخالق اسالمی 

و قوانین را رعایت کنیم.

نشستشورایهماهنگیمدیرانمدیریتبحرانمنطقهجنوبغرببرگزارشد

نگاه ویژه به هنر صنعت مد و لباس در نمایشگاه مدکس اصفهان

پیام شهردار ساری به مناسبت سالروز میالد حضرت زهرا)س(

شهردار فردیس: 

زیرساخت های ورزشی برای معلوالن در فردیس ایجاد شود

حجت االسالم پژمان فر:

دستگاه های نظارتی برای اخاللگران اقتصادی ایجاد ناامنی کنند

مدیرکل اوقاف قم:

آزادی زندانیان از محل موقوفات جلوه عملی اجرای امینانه نیت واقفان است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خبرداد:
شهرک بزرگ بازیافت سمنان قابلیت استقرار ۱۰۰ انبار ضایعاتی دارد

سمنان- زیاری- مدیرعامل سازمان پسماندشهرداری سمنان از قابلیت استقرار 100 انبارضایعاتی 
در شهرک بزرگ بازیافت سمنان خبر داد.  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با بیان اینکه شهرک 
ب��زرگ بازیافت درشهرسمنان با اعتبار سه میلیارد تومان در زمینی به مساحت 20 هکتار در شش 
کیلومت��ری سمنان به به��ره برداری رسیده است گفت: این شهرک با تم��ام امکانات از قبیل آب و 
ب��رق و گاز و.. در بخش های ضایع��ات کاغذ، آهن آالت و پالستیک با تمام زیر ساخت های اولیه و 
قطعه بندی های مورد نیاز لحاظ شده و ساخت 15 انبار ضایعات آماده که قابلیت استقرار حداقل 100 
انب��ار ضایعات��ی را دارد. به گفته مدیرعامل سازمان مدیرت پسماند، طبق آخرین قوانین وضع شده این مشاغل جزء صنوف مزاحم 
شناخته شده و به دلیل سالمت مردم و تهدید بهداشت عمومی بایستی در فاصله مناسبی از محل سکونت شهروندان قرار گیرند. 
حمیدرضا پیوندی با بیان اینکه این طرح با هدف اینکه تا تمامی فروشندگان پسماند خشک که در حاشیه جاده نظامی سمنان مستقر 
شده اند به این شهرک بازیافت انتقال داده شود اضافه کرد: زمین های اشغال شده به کاربری کشاورزی خود برگردد تا زیباسازی 
شهری نیز مد نظر قرار گیرد. وی تصریح کرد: جابجا کردن انبارهای ضایعاتی کار دشوار و زمان بر است که خوشبختانه با آمادگی 
صنوف مختلف و فرمانداری و دیگر ارگان ها زیر ساختهای اولیه صورت گرفته و در آنجا نگهبان مستقرشده و زیر نظر سازمان قرار 
دارد تا دیگر شاهد سرقت نباشیم که سود آن کامال به نفع شهر خواهد بود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان، 
گفت: مدیریت پسماند در سمنان با نصب یک هزارو 730 عدد مخزن پسماند تر و جمع آوری زباله ها هرشب توسط 22 خودروی 

مجهز به سیستم پرس در حال انجام است. 

سرپرست شهرداری رشت خبر داد:  
انعقاد قرارداد خط کشی محوری به حجم 64۰ کیلومتر در کلیه معابر رشت

رشت - زینب قلی پور - علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت از انعقاد قرارداد خط کشی محوری به حجم 6۴0 کیلومتر در 
کلیه معابر مناطق پنج گانه رشت خبر داد. علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت با اشاره به خط کشی محوری محدوده مناطق 
پنج گانه رشت اظهار کرد: خط کشی های طولی در سه شکل گرم، دو جزیی و سرد به شکل ممتد و منقطع با توجه به نوع بستر 
و رده عملک��ردی معب��ر در طول سال در سطح شهر انجام می شود. وی افزود: بزرگراه های خلیج فارس، شهید مدرس، خرمشهر، 
آستراخان و هم چنین معابر شهید افتخاری، حافظ، حبیب زاده و... از جمله معابری هستند که خط کشی ممتد کنار میانه وسط و 
خطوط منقطع مسیر تردد به حجم تقریبی 320 کیلومتر با رنگ سرد انجام گرفته که بیش از 120کیلومتر آن در ۴ ماه اخیر اجرا شده 
است. بهارمست تصریح کرد: خیابان هایی مانند ولی عصر)عج(، شهید انصاری، امام، نامجو، مطهری، چمران، شریعتی، احسانبخش و... 
نیز از جمله معابر اصلی هستند که خط کشی محوری در آن ها با رنگ های دوجزیی به حجم تقریبی 81 کیلومتر اجرا شده است.

سرپرس��ت شهرداری رشت خاطرنشان کرد: قرارداد جدیدی با حجم عملیات تقریبی 6۴0 کیلومتر و بر اساس آخرین ویرایش 
مشخصات فنی جهت اجرا با رنگ سرد و دو جزیی در کلیه معابر سطح شهر و بر اساس اولویت نیاز و نوع عملکرد با پیمانکار واجد 

شرایط منعقد شده است.
 

فرماندار شهرستان قدس مطرح کرد:
موفقیت  ساختار مدیریتی در گرو اطالع رسانی شفاف

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- فرماندار قدس، در جلسه هماهنگی شورای اطالع رسانی 
شهرستان ضمن تأکید بر اطالع رسانی شفاف و سریع مسائل به مردم گفت: امروزه هر چه ساختار 
مدیریت��ی ب��ر مدار و مبنای اطالع رسانی مشرف باشد، موفق تر عمل می کند . به گزارش مدیریت 
ارتباط��ات و ام��ور بین الملل ش��ورای اسالمی و شهرداری قدس، علی اصغ��ر ناصربخت، در جلسه 
هماهنگی شورای اطالع رسانی شهرستان قدس که با حضور مدیر کل روابط عمومی استانداری تهران 
و مسئولین روابط عمومی ادارات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: همه جانبه 
نگری شورای اطالع رسانی نسبت به مسائل شهرستان حائز اهمیت است. فرماندار قدس با بیان اینکه، جهانی که پیش روی ماست 
جهان آگاهی و امتناع شهروندان از سیاست ها و برنامه های مسئولین است، افزود: عملکرد مسئولین و مدیران باید از شفافیت الزم 
برخوردار باشد و باید مسائل و مشکالت را با مردم مطرح کرد  ناصر بخت، ادامه داد: در همین راستا شورای اطالع رسانی می تواند 
نقش به سزایی در رفع مسائل و مشکالت این شهرستان داشته باشد؛ البته باید این شهر را با پیچیدگی های اجتماعی خاص آن مد 

نظر گرفت و دغدغه ها و معضالت آن را براساس اولویت مرتفع نمود.

اجرای طرح "ستاره مهربانی" در سطح مدارس استان بوشهر در آستانه نوروز
بوشـهر- خبرنگار فرصت امـروز- در آستانه نوروز طرح "ست��اره مهربانی" با 
همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش برای حمایت از هشت هزار دانش آموز نیازمند 
در سطح استان بوشهر اجرا می شود. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، 
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر، در نشست با مدیر کل صدا و سیمای مرکز بوشهر 
اظهار داشت: یکی از مهمترین مراکزی که به شکل انقالبی در راستای توسعه استان 
تالش می کند صدا و سیمای مرکز بوشهر است که سبب شده تمامی فرایندها در تمام 
نقاط استان پوشش مناسبی داده شود. وی افزود: نگاه مجموعه صدا و سیما به توانایی ها، ظرفیت ها ، مشکالت و گرفتاری های مردم 
در کنار خدمات نظام به جامعه استان قابل تحسین است که نمود کلی آن در برنامه های کمیته امداد استان دیده می شود. مدیرکل 
کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: فعالیت مشترکی که در طول سال و به شکل فراگیر بین صدا و سیما و کمیته امداد در سطح 
ملی و استان پیگیری می شود، فرهنگ سازی در حوزه انفاق و نوع دوستی است. لطفی بیان کرد: این نوع نگاه سبب شده که مردم 

بیشتر به مجموعه کمیته امداد توجه و اعتماد کنند و ساالنه از یک رشد قابل توجهی در این زمینه برخوردار باشیم.

مدیر کل امور مالیاتی قزوین خبر داد:
پرداخت بالغ بر ۲ هزار و ۲6۰ میلیارد ریال عوارض مالیات بر ارزش افزوده 

به شهرداری ها و دهیاری ها در ده ماهه سال جاری
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- ب��ه گزارش روابط عمومی امور مالیاتی استان 
قزوی��ن، مصطفی پورامیدی، مدیرکل امورمالیاتی قزوین در دیدار با شهردار شهرهای 
معل��م کالیه، ضیاء آباد، کوهین، سیدان، رازمی��ان و خاکعی اظهارداشت: بخش قابل 
توجه��ی از بودجه شهرداری ها و دهیاریهای استان از طری��ق مالیات برارزش افزوده 
تأمین می شود و مطمئنا این مبالغ پرداختی سهم بسزائی در بودجه جاری شهرداری 
ه��ا دارد که میتواند در بخش عمرانی و تامین بودجه پروژه های در دست اجرا هزینه 
شود .  پورامیدی اضافه کرد: از ابتدای سال تا کنون بیش از 2هزار و 260 میلیارد ریال به منظور ارائه خدمات رفاهی و عمرانی به 
شه��رداری و دهی��اری های استان پرداخت شده است و این اداره کل نهایت تالش خود را بکار می گیرد تا عوارض ارزش افزوده به 
موقع در اختیار شهرداریها قرار گیرد.  مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه، نیازمند 
سرمایه گذاری و آگاهی بخشی عمومی در خصوص نتایج و آثار مثبت و ملموس آن است، افزود: موضوع گسترش فرهنگ مالیاتی و 
نهادینه شدن آن در سطح جامعه یکی از مهمترین اهداف و چشم اندازهای سازمان امور مالیاتی است . اگر مردم بدانند پولی که به 
عنوان مالیات به دولت می پردازند صرف آبادانی کشور و ایجاد امکانات رفاهی برای خودشان می شود با میل و رغبت بیشتری مالیات 

خود را پرداخت می کنند . 

برگزاری جلسه سرپرست شهرداری با مدیر پروژه های قرارگاه خاتم در اراک
اراک- مینو رستمی- به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، 
جلسه مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری با مدیر پروژه های قرارگاه خاتم در شهر 
اراک در راستای تسریع در روند پیشرفت پروژه ها و رفع مسائل مربوطه ، پیگیری جهت 
اجرای کار با قدرت و سرعت هرچه بیشتر پروژه ها تا رسیدن به مرحله بهره برداری ، 

همچنین پرداخت مطالبات پیمانکار برگزار شد . 

برخورداری روستاهای جهانشاهی، دولت آباد علیا و سفلی مسجدسلیمان 
از راه دسترسی آسفالته

اهواز- شبنم قجاوند- رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان مسجدسلیمان گفت: بهسازی و روکش آسفالت راه روستاهای 
جهانشاهی، دولت آباد علیا و دولت آباد سفلی تکمیل و به بهره برداری رسید. رسول کریمی نژاد با اشاره به تکمیل و بهره برداری 
آسفال��ت راههای روستایی این شهرستان بط��ول 3۴00 متر گفت: با توجه به پایین بودن شاخص برخورداری شهرستان در حوزه 
راهه��ای روستای��ی آسفالته نیازمند یک جهش بودیم که با پیگیری نماینده شهرستان بهسازی و روکش آسفالت 65 کیلومتر راه 
روستایی  در وزارتخانه مصوب شده و عملیات اجرایی آن آغاز شد. وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه ها در قالب شش طرح و با 
اعتبار  200 میلیارد ریال آغاز شده است. وی افزود: در حال حاضر شهرستان مسجدسلیمان با 38 درصد برخورداری راه آسفالته 

روستایی، پایین ترین شاخص را در سطح استان دارا می باشد.

چهار شنبه
8 اسفند 1397

شماره 1270
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وحید نثائی
 استاد دانشگاه و سخنران مجموعه مباحث مدیریتی و کسب و کار

ام��روزه کسب و کاره��ای متوسط و بزرگ، که مجب��ور به رقابت در 
محیط به ش��دت متالطم و غیرقابل پیش بین��ی هستند، نمی¬توانند 
ب��دون فراگیری و پیاده س��ازی اصول و مهارت ه��ای حرفه ای کسب و 
ک��ار، به بقای بلندمدت خود امی��دوار باشند. پایه¬های علمی و به کار 
بستن عملی آنها، راز موفقیت در بازار مملو از رقیب است. این موضوع، 
فقط دغدغ��ه کسب و کارهای ب��زرگ و متوسط نظی��ر خودروسازها، 
خرده فروشی ه��ا و ی��ا ابرشرکت ه��ای کامپیوتری نیس��ت بلکه حتی 
ب��ه موضوع اصلی کس��ب وکارهای کوچک و خانگی نی��ز تبدیل شده 
اس��ت زی��را آنها هم دریافته ان��د که به میزانی که ق��درت رقبا و تعداد 
آنه��ا در ح��ال رشد و تکثیر است، بر تعداد مشتری��ان اضافه نمی شود. 
پ��س الزم است تمهیداتی اندیشید ت��ا اگر نمی توان بر تعداد مشتریان 
اضاف��ه کرد، حداقل، آنها را برای خود حفظ کرد. به همین خاطر است 
که این روزه��ا به راحتی می توان این تغیی��ر را در بیشتر رستوران ها، 
میوه فروشی ه��ا و حتی با کمی اغ��راق، در میان فالگیران و گل فروشان 
خیابان��ی هم مشاهده کرد. در این مطلب، به بازاریابی به سبک نانوایی 
پرداخته می شود تا ببینیم که چگونه در یک نانوایی هم، می توان مبانی 

بازاریابی و حتی اصول پیشرفته جذب مشتری را اجرا کرد. 
همانگونه که می دانیم، محصول ی��ا همان Product، می تواند کاال 
)Goods( یا خدم��ت )Service( باشد. مثاًل برای بانک، تعمیرگاه یا 
دانشگ��اه، محصول، هم��ان خدمتی است که به اف��راد ارائه می گردد و 
برای ی��ک فروشگاه قطعات خودرو، محص��ول، کاالیی است که عرضه 
می¬شود، اما در کسب وک��ار نانوایی، محصول هم می تواند کاال باشد 
و ه��م خدمت. متاسفان��ه در بسیاری از نانوایی های��ی که می بینیم )به 
نمایندگ��ی از دیگر کس��ب و کاره��ای کوچک(، کماک��ان روش های 
سنتی و ارتباط ی��ک طرفه و مونولوگی حاکم است و خبری از تعامل، 
مشتری م��داری و بازارگرمی و بازاریابی نیس��ت. آنها فکر می کنند که 
مشت��ری را با دادن کاالی مورد نی��ازش، راضی به خانه می فرستند اما 
آنهای��ی که باهوش ترند ب��ه خوبی دریافته اند که ع��الوه بر عرضه نان، 
کیفیت خدمات ارائه شده است که می تواند مشتری را خشنود کرده و 
مج��ددا به نانوایی آنها برگرداند )و نه برای نانوایی که برای همه کسب 
و کارها چنین است(. می خواهیم ببینیم که در یک نانوایی نسل جدید 
و دیالوگ مح��ور، چگونه فراگیری اصول علم��ی و حرفه ای بازاریابی و 
ف��روش، می تواند تاثیرات قابل توجهی در افزایش رضایتمندی مشتری 

و البته درآمدزایی آن داشته باشد. 
ابتدا با خدمات ش��روع می کنیم. تجارت، جنگ است و جنگ امروز، 
جن��گ خدم��ات و ارزش افزوده اس��ت و نه کاال )البته ن��ه برای همه 
جوام��ع!(. ه��ر فرد ی��ا کسب و کاری ک��ه خدمات بهت��ری ارائه دهد، 
ب��ه احتمال زیاد، سهم بیشت��ری از بازار را برای خ��ود خواهد داشت. 
نانوایی های امروزی، می توانند طیف متنوعی از خدمات را به مشتریان 

ارائه دهند. 
کاال

در بح��ث فروش و راهکارهای افزایش آن، اصول و ترفندهای زیادی 
وج��ود دارد ک��ه از میان آنها، به راحتی می ت��وان به دو تکنیک مهم و 

.Up Sell و Cross Sell :حرفه ای در نانوایی اشاره کرد
- Cross Sell : ک��راس سلین��گ ب��ه معنای ف��روش مکمل یا به 
عبارت��ی بهتر، فروش محصوالت جانب��ی در کنار محصول اصلی است. 
ب��رای افزایش ف��روش خود، نباید یک کاال را ب��ه تنهایی فروخت بلکه 
محص��والت یا خدمات جانبی مرتبط با محص��ول اصلی را نیز می توان 
ارائ��ه داد. مثال اگر ق��رار است که به مشتری خ��ود، لپ تاپ بفروشید، 
فق��ط آن را نفروشی��د. در اینجاست که باید هن��ر فروشندگی خود را 
نشان دهید. بهتر است پیشنهادهای بیشتری را در اختیار مشتری قرار 
دهید. می توانید به او بگویید که همراه با لپ تاپ، یک موس خوب و یا 
آنتی وی��روس مناسب نیز تهیه کند. این همان کاری است که صاحبان 
نانوایی به خوبی انجام می دهند. آنها به مشتریان شان می گویند که نان 
ساده می¬خواهید یا با کنجد؟ در واقع، در کنار کاالی اصلی که همان 
نان سنگک است، کاالی جانبی کنجد را نیز می فروشند. اگر قیمت نان 
س��اده، 1500 تومان است، حال با کمی کنجد، آن را 2000 تومان به 
ف��روش می رسانند. به این ترتیب، هم رضایت مشتری بیشتر می شود و 
هم نانوایی با فروش مق��دار ناچیزی کنجد به مبلغ500 تومان! درآمد 
خود را افزایش می دهد. از دیگر موارد کراس سلینگ، فروش نان دورو 
کنجد، نان با زی��ره و یا نان سبوس دار و همچنین فروش نایلون است. 
مطمئن��اً فروش همین اقالم جانبی است ک��ه می تواند درآمد بیشتری 
نصی��ب صاحبان خود کند، اما نباید انص��اف را نیز از نظر دور داشت و 
نایلون��ی که شاید دان��ه ای 50 تومان بیشتر خری��داری نشده است، به 

قیمت  500 تومان و یا بیشتر، فروخت. 
-Up Sell :  آپ سلین��گ ی��ا »بیش فروشی«، تکنیکی است که در 
آن، فروشن��ده سعی می کند با ترغیب مشتری و تحریک احساسات او، 
ب��ه الیه های پنهان نیاز وی دست یافته و ب��ا ارائه آفرها و پیشنهادات 
بهت��ر، خری��دار را اقناع کرده و کاالی��ی گران تر را ب��ه او معرفی کند. 
ب��ه عنوان مثال، اگر خریداری به شما مراجع��ه کرد و قصد داشت که 
لپ تاپی با آپشن و امکانات متوسط با قیمتی در حدود 3 میلیون تومان 
خری��د کند، آیا سریعاً درخواس��ت او را نهایی می¬کنید؟ فروشندگان 
حرف��ه ای در این زم��ان، می¬توانند پیشنهاده��ای بهتری به مشتری 
بدهند، درس��ت مثل این جمله آشنا؛ »انتخ��اب بسیار خوبی کرده اید 
ام��ا به نظر من، اگر یک میلیون تومان بیشت��ر هزینه کنید، می توانید 
لپ تاپی با ق��درت و سرعت و ماندگاری بیشت��ری داشته باشید.« این 
تکنیک، برای فروش کاالهای دیگر نظیر خودرو، خانه و وسایل مصرفی 

نیز کاربرد فراوانی دارد.
فروشندگ��ان بی تف��اوت و کم تجربه، ب��ه دنبال گرفت��ن سفارش از 
مشتری ان��د )Order taker( در حال��ی ک��ه فروشندگ��ان باتجربه و 
متبح��ر، به دنبال ایجاد سفارش در آنها هستند )Order maker( و 
این تفاوِت تعیین کننده ای است که موفقیت یا شکست یک کسب وکار 
را رق��م می زنند، ام��ا آپ سلینگ در نانوایی چه کاربردی دارد؟ یکی از 
مصادیق این تکنیک، فروش نان بزرگتر به جای نان کوچک تر است. در 

اینجا، کاالی گران تر به جای ارزان تر پیشنهاد می شود.
 خدمت

همانطورکه اشاره شد، ارائه خدمات مطلوب، در کنار کاالی باکیفیت 
و مرغ��وب، می تواند ضامن موفقیت فروش بیشت��ر باشد، اما به جرأت 
می توان گفت که شاید سرویس دهی و خدمات مناسب، تاثیر بیشتری 

از ارائه خود کاال داشته باش��د. صاحبان کسب و کار، مدیران بازاریابی 
و سرپرست��ان فروش، رقابت را در رضایت مشتری از خدمات دهی خود 
می دانند و تالش می کنند تا جنگ رقابت را در الیه های خدمت به سود 
خ��ود پایان دهند و نه در سطح ک��اال. در تصویر 1-1، الیه ها و سطوح 

یک محصول نشان داده شده است. 
ابتدایی ترین سطح محصول، الیه اول یا همان سطح فنی یا هسته ای 
اس��ت. این الیه، به وظیف��ه کارکردی و ماهیت اصل��ی محصول اشاره 
دارد. ب��ه طور مث��ال، اگر شما فروشنده یا بازاری��اب تلویزیون هستید، 
الی��ه اول محصول شما، ب��ار فنی و وظیفه اصل��ی تلویزیون که همان 
»نمای��ش« است می باشد، بنابراین شم��ا نمی توانید در این سطح باقی 
بمانی��د و به مشتریان خود بگویید »تلویزیون ما، می تواند فیلم نمایش 
بدهد!«چ��ون این، حداقل کاری است ک��ه کاالی شما باید انجام بدهد 
و نمی¬توانی��د توقع داشته باشید که به خاط��ر این امکان، مشتریان، 
کاالی شم��ا را بخرند. این سطح، در واقع ماهیت ذاتی و علت وجودی 

محصول شماست و بدون آن، اصاًل محصولی وجود ندارد.
الی��ه دوم مربوط ب��ه ویژگی ها و مختصات ک��االی شماست. در این 
سطح م��واردی همچون بسته بندی، ابعاد و اندازه، قیمت، نام تجاری و 
... مطرح می شود. مثاًل در بازاریابی خود می توانید بگویید که تلویزیون 
شم��ا، در طرح ها، سایزها و قیمت های متفاوتی عرضه می شود. هرچند 
ای��ن آپشن ها، ممکن است کمک قاب��ل توجهی به افزایش فروش شما 
بکند، اما کافی نیست، به خصوص اینکه، دیگر تولیدکنندگان و رقبای 
شما در این صنعت نیز ممکن است همین آپشن ها و شاید هم بیشتر از 
شم��ا به مشتریان ارائه دهند، اما مهمترین سطح محصول، الیه سوم یا 
سطح جانبی است که امروزه، اهمیت فراوانی پیدا کرده است. این الیه 
عمدتا به خدمات ارائه ش��ده می پردازد و می تواند شامل مواردی نظیر؛ 
خدمات )قبل، حین و پس از فروش(، تضمین و گارانتی محصول، زمان 
تحوی��ل، اقالم تبلیغاتی، امکانات آسایش��ی مشتری و  ... باشد. در این 

منطقه است که رقابت به اوج خود می رسد.
ب��ا این تفاسیر، چه خدماتی می تواند در ی��ک نانوایی به مشتریان ارائه 
شود؟ و آیا الزم است که به همه مشتریان، یک یا چند خدمت مشابه ارائه 
داد؟ یکی از اصول مهم بازاریابی، اصل »شخصی سازی خدمت« است. این 
اص��ل به ما گوشزد می کند که نباید به تمام افراد، به یک چشم نگاه کرد. 
بعض��ی اوقات، زیبایی در تفاوت هاست. درس��ت است که برخی خدمات، 
جنبه عمومی و همگانی دارد، اما همه خدمات به این شکل نیستند و الزم 
اس��ت تا متناسب با شرایط هر مشتری و اقتضائات محیطی او رفتار کرد. 
مسلماً نمی توان خدمتی را که به یک مشتری جوان یا پولدار ارائه داده ایم 

به یک مشتری مسن و یا کم درآمد هم ارائه دهیم. 
در نانوای��ی م��ورد بررسی ما هم داستان ب��ه همین گونه است. شاید 
یک��ی از معمول ترین و جدیدترین خدم��ات، امکان استفاده از دستگاه 
کارت خ��وان در پیشخ��وان نانوایی باشد. این خدم��ت، که کاماًل جنبه 
همگانی دارد، تاثیر زیادی در افزایش رضایتمندی مشتری ایجاد کرده 
اس��ت. دستگاه نوبت دهی نیز خدمت دیگری است که می تواند رضایت 
مشتریان و جلوگیری از ازدحام آنها در محل نانوایی را به دنبال داشته 
باشد. تنوع نان نیز خدمت دیگری است که پای مشتریان بیشتری را به 
 All in One نانوای��ی مورد نظر ما باز خواهد کرد. )مانند نانوایی های
ک��ه نان ه��ای مختلف سنگک، بربری، تافت��ون و  ... را در یک محل به 

مشت��ری ارائه می دهند(. صحبت گرم و احوالپرسی با مشتری، مبلمان 
و صندلی مناسب، سیستم تهویه مطبوع هوا، فعالیت شبانه روزی یا2۴ 
ساعت��ه و ...، از دیگرخدم��ات عموم��ی یک نانوایی اس��ت که می تواند 

موقعیت آن را تثبیت و ارتقا دهد.
اما برخ��ی از خدمات نیز می تواند جنبه اختصاصی و شخصی داشته 
باش��د. مثاًل ممکن است یک نانوایی با توج��ه به موقعیت مکانی خود، 
تشخی��ص داده باشد که اکثر مشتریانش، خانم ه��ای خانه دار هستند. 
اینجاست که صاحب نانوایی می تواند در کنار پیشخوان مغازه، قفسه ای 
از محص��والت آشپزی مانند زعفران، گیاهان دارویی، عرقیجات و حتی 
کتاب ه��ای آشپزی و وسایل استحمام قرار ده��د و یا اینکه اگر به این 
نتیج��ه رسید که اکثریت مشتریان نانوایی، قشر جوان و یا تحصیلکرده 
اس��ت، می تواند قفسه ای از کتاب ه��ای متنوع را به عنوان یک خدمت، 

برای استفاده از وقت، در محل مناسب تعبیه کند. 
برخی نانوایی ها نیز متوجه شده اند که بیشتر مشتریان آنها را خانواده های 
شاغل��ی تشکیل می دهد که زمان زیادی برای بیرون آمدن و تهیه نان در 
اختیار ندارند. پس خدمت یگانه ای که این نانوایی های هوشیار می توانند به 
مشتریان خود ارائه بدهند، ارسال نان تازه و گرم با پیک به منازل آنهاست. 
به همین ترتیب، استفاده از تلویزیون در نانوایی برای مشتریانی که برنامه 
خاصی را دنبال می  کنند، استقرار سیستم وای فای برای نسل جوان تر، نان 
بِرشت��ه و پخت سفارشی )مثل تغییر شکل نان بربری از کشیده به دایره( 
برای آنهایی که ذائقه متفاوت��ی دارند و ...، می تواند خدمات دیگری باشد 
ک��ه یک نانوایی با برنامه، ب��رای مشتریان هدف خود در نظر گرفته است. 
فق��ط کافی است که به زمان، سلیقه و سبک زندگی افراد، آگاه بوده و آن 

را مدیریت کرد. 
نتیجه گیری- اصول بازاریاب��ی و تکنیک  های علمی و آکادمیک قرار 
نیس��ت که فقط و فق��ط توسط شرکت ها و کس��ب و کارهای بزرگ و 
متوس��ط به کارگی��ری شود. در مث��ال نانوایی، به خوب��ی دریافتیم که 
ی��ک کسب و کار محل��ی و حتی خانگ��ی در سطح نانوای��ی معمولی 
نی��ز می تواند با فراگیری )دانش( و پیاده س��ازی )هنر و مهارت( مبانی 
علم��ی کس��ب و کار، گام ه��ای بسیار بزرگی در جه��ت تثبیت و رشد 
موقعی��ت خ��ود در بازار و کس��ب درآمد بیشتر از طری��ق ایجاد ارزش 
اف��زوده در محصول بردارد. مردم برخالف گذشته، توقعات شان افزایش 
یافت��ه و ح��ق انتخاب های زی��ادی یافته اند و بازار نی��ز مملو از رقبای 
آماده و فرصت طلب شده است که در صورت کوتاهی و لغزش شما، به 
سخت��ی تنبیه تان می کند. بنابراین در این زمان، معمولی عمل کردن و 
بی تفاوت بودن به خواسته ه��ای متنوع مشتریان، آثار زیانباری خواهد 
داشت و به همین دلی��ل می طلبد که منحصر به فرد بوده و از جماعت 

همرنگ و غیرخالق، فاصله گرفت.
از طرفی، یاد گرفتیم که در کنار محصول، می توان خدمات متفاوتی 
نی��ز ارائه داد ک��ه عالوه بر ایج��اد ارزش اف��زوده و درآمدزایی بیشتر، 
رضای��ت مصرف کننده را هم در پی داشته باشد و نکته  آخر هم اینکه، 
هیچ گ��اه، یک خدم��ت را نباید به همه مشتریان ب��ه یک شکل عرضه 
ک��رد. هر شخص، ی��ک خدمت و این همان اص��ل مهم شخصی سازی 

خدمت است.
ای��ن مبحث را با این سوال به پای��ان می برم؛ آیا در کسب و کارهای 

دیگر نیز نمی توان الگوی نانوایی را پیاده و توسعه داد؟

بازاریابیبهسبکنانوایی

چهار شنبه
8 اسفند 1397

شماره 1270



۱5کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

کارآفرین��ان موف��ق ب��ا داشتن خصای��ص و ویژگی ه��ای اساسی به 
پیشرف��ت رسیده ان��د. در واقع ای��ن خصوصیات سالح مخف��ی آنها به 
حس��اب می آید. اگر از کارآفرینان موف��ق سؤال کنید راز موفقیت شما 
چیس��ت؟ پاسخ های متفاوت��ی به شما می دهند. در ادام��ه با ما همراه 

باشید تا اصلی ترین عامل موفقیت کارآفرینان بزرگ را معرفی کنیم.
ع��ده ای از کارآفرین��ان می گوین��د روی توانایی های فن��ی و دانش 
اختصاص��ی تکیه دارن��د و برخی دیگر شوخ طبع��ی و مثبت اندیشی را 

عامل موفقیت خود می دانند.
سازم��ان کارآفرینان ج��وان )YEC(، از ۴0 کارآفرین جوان و موفق 
تشکی��ل شده است. این سازمان از 11 نفر از اعضای خود درباره سالح 
مخفی آنها ب��ه عنوان یک کارآفرین موفق سؤال کرده است. شاید این 
سالح مخفی، یک خصوصیت شخصیتی، طرز تفکر خاص یا یک رفتار 
وی��ژه باشد. در هر صورت، دلیل موفقی��ت کارآفرینان موفق در دنیای 

کسب و کار است.
بهره مندی از مهارت های شهودی

LawTrades راد احمد از
استارتاپ های موفق با توسعه  یک نظریه و اجرای آن با بهره مندی از 
شهود و فناوری های موجود، ق��درت حل مشکالت بزرگ را دارند. اگر 
شما باور داشته باشید، اصلی ترین کاری که به عنوان یک مدیر غیرفنی 
از دست تان برمی آید این است که به طور مداوم درک عمیق به نیازها 
و عادت ه��ای مخاطبین را توسعه دهید. ب��ا افراد حرف بزنید. تصورات 
آنه��ا را پیش بینی کنید، سعی کنید بفهمید چطور فکر می کنند و چه 
چی��زی را باور دارند. این کار را به قدر کافی انجام دهید، بدین ترتیب 
قادر خواهید بود بینشی فوق العاده در یافتن مسیر موفقیت پیدا کنید.

داشتن حس کنجکاوی
۲ Hounds Design آلیشا ناوارو از

قب��ل از شروع هر کاری از خودم سه س��ؤال می پرسم: چرا، چطور و 
چه چیزی؟

یک مشتری یا کارمند می تواند از جمله  ساده ای استفاده کند اما آیا 
مفهوم��ی در پشت این جمله است؟ من شانس خود را امتحان می کنم 
و می پرسم: چه اتفاقی می افتد اگر... . اگر هیچ فایده ای به دست نیامد، 
ب��ه آرامی چند قدم به عقب بردارید. سؤاالت بیشتری بپرسید و تالش 
خود را بکنید. سعی دوباره، کلید موفقیت شماست، اما بیشتر از اینکه 
موف��ق شوم، شکست می خورم اما از این طریق یاد می گیرم چه چیزی 

اشتباه است و دیگر آن را تکرار نمی کنم.
آمادگی برای تغییر

Main & Rose بث دواین از
م��ن متوج��ه شدم الزم��ه  موفقی��ت ی��ک کارآفرین، ه��وش باالی 
او نیس��ت. قطعاً دلیل آن پ��ول، شهرت یا داشت��ن بهترین تیم ها هم 
نیس��ت. کارآفرینان موف��ق کسانی هستن��د که توانای��ی سازگاری با 
غیرمنتظره تری��ن تغیی��رات را دارن��د. ادامه دادن در مسی��ر غیرقابل 
پیش بین��ی و کار کردن با افرادی که با هر اتفاقی، رنگ تازه ای به خود 
می گیرند بهترین مهارت کارآفرینان موفق است. اگر بدانید با هر اتفاقی 
چطور باید تغییر جهت بدهید و خود را با تغییرات سازگار کنید، تفکر 
و تیم خود را با تکنولوژی، بازار و دیگر موارد همگام کنید، بدون شک 

موفقیت در انتظارتان خواهد بود.
شناخت کامل از خود

4۰ Network Under داراه بروستین از
معم��والً کارآفرینان ج��وان در هنگام راه اندازی ی��ک کسب و کار 
خ��ود را از یاد می برن��د. مسئله این است وقتی در بهترین حالت خود 
نباشی��د، کار و فعالیت شما تحت تأثیر ق��رار می گیرد. من هر چقدر 
وق��ت بیشتری برای یادگیری و پیشرفت، یافتن زمان برای مدیتیشن 
و سکوت و صرف دور شدن از کار کردم، مسیرهای بیشتری در مقابلم 
ظاه��ر شدند. عالوه بر آن، این کارها سبب می شود تصویر روشن تری 
از خود پیدا کنید که به برقراری ارتباط بهتر با تیم، مشتریان و شرکا 

کمک می کند.
داشتن دیدگاه و ذهنیت متفاوت
Bell + Ivy سینتیا جانسون از

م��ن به عنوان یک کارآفرین خانم، خصوصیات زیادی را به محل کار 
آوردم. ای��ن مسئله از طریق شهود و ارتباط احساسی سبب درک بهتر 
م��ن در مواجهه با شرایط مختلف کاری شد. م��ن دانش های متنوعی 
دارم ک��ه در زندگ��ی ام به دست آم��ده است. معم��والً کارآفرینان مرد 
تجرب��ه ای در این باره ندارند و من از ای��ن موضوع برای موفقیت خود 
استف��اده کردم. دلیل موفقیت من ای��ن است که شرایط و مشکالت را 

ب��ا دیدگاه متنوعی می بینم و گاه��ی به راه حل های خاصی درباره آنها 
می رسم.

ریسک پذیری باال
Rank secure باروچ البونسکی از

م��ن زمان زی��ادی را هر روز تلف می کنم که نتیجه چندانی برایم به بار 
نمی آورد. وقوع این اتفاقات غیرممکن است اما با توجه به مهم و سودمند 
بودن ش��ان فکر در این باره در زمان مواجه ش��دن با موقعیت های مرگ و 
زندگ��ی، در بیشتر مواقع هیچ آسیبی به ما نمی رساند. طی روز همه چیز 
در حال پیش رفتن است، ما مرتکب اشتباهاتی می شویم و به سرعت آنها 
را حل می کنیم. ترس و دست به کار نشدن، مانع پیشرفت ماست. اگر در 
این شرایط ترسو و مضطرب هستید، باید بدانید همیشه قادر به پیدا کردن 

دلیلی برای انجام ندادن کارهایی هستید که به انجام آنها نیاز دارید.
سابقه غیرکارآفرینانه

Creative Alignments پگی شل از
من به طور تصادفی در مسیر کارآفرینی قرار گرفتم. قبل از اینکه به 
یک فرد حرفه ای در دنیای کسب و کار تبدیل شوم، یک آدم اجتماعی 
ب��ودم. این خصوصیت به سالح مخفی م��ن تبدیل شد. من به سادگی 
دریافت��م مرتکب اشتباهات دیگر صاحبان کسب و کار، چون مهندسی 
بی��ش از حد یا تثبی��ت افراطی در پایان کار نمی ش��وم. توانایی من به 
عن��وان فرد اجتماعی و غیرکارآفرین با اعض��ای تیمم هم راستا شده و 
این مسئل��ه سبب می شود من فکر نکنم جواب هر سؤالی را می دانم و 

همچنین سبب می شود به راه ها یا نتایج به خصوصی وابسته نباشم.
شوق مداوم برای یادگیری

Roa, Nomo FOMO ادالیدا دیاز از
من همیشه به دنب��ال یادگیری هستم. تقویم روزانه من زمان بندی شده و 
من در روزهای شنبه تنها مطالعه می کنم. میزان اطالعات شما درباره رهبری، 
کسب و کار یا هر موض��وع دیگری چندان اهمیت ندارد؛ چراکه دنیا در حال 
تغیی��ر است و همواره ایده ها و نظریات جدیدی مط��رح می شود. برای اینکه 
پیش��رو باشید باید به طور م��داوم ذهن تان را تغذیه کنید. ب��ه دنبال مربیان 
شایست��ه ای باشید، درخواست کمک دهید، کت��اب بخوانید، پادکست گوش 
دهید و همواره برای عملی کردن آموخته های خود آماده باشید. در هر شرایطی 

به دنبال یادگیری باشید و با شوقی همیشگی به کسب اطالعات ادامه دهید.
دوی استقامت

LLC کریستین مارگت از
ب��ه عنوان صاحب چند کسب و کار مختلف، به راحتی دچار استرس 
می ش��وم. برای رفع این حالت و داشتن خلق و خوی بهتر به دوی ۹0 
دقیق��ه ای استقامت روی آوردم و این کار را ب��رای دو تا سه مرتبه در 
هر هفت��ه انجام می دهم. دوی استقامت به م��ن کمک کرد به راحتی 

مشکالتم را حل کنم و استرس را در سطحی قابل کنترل قرار دهم.
مشتری خود بودن

OptinMonster سید بلخی از
رمز موفقیت من در دنیای کارآفرینی، مشتری خودم بودن در کسب 
و کارهای��م است. به دلی��ل اینکه ما از پالگین ه��ای مختلفی استفاده 
می کنی��م که در وب سایت ها ق��رار داده ایم می توانیم دریابیم تغییر چه 

خصوصیات��ی برای برتری بر رقبا مناسب است. همین مسئله سبب شد 
ت��ا ما پیشرو بمانیم. ما گام مؤثری برمی داریم و پالگین های خود را به 
ص��ورت رایگان در اختیار کارمندان مان قرار می دهیم تا در وبالگ های 
شخصی شان استفاده کنند. ما می خواهیم محصوالت مان را بشناسانیم، 
از آنه��ا آگاهی یافته تا در دستیابی به ایده های جدید برای ارتقای آنها 
ب��ه ما یاری برسانند. سپس برخی از ای��ن ایده ها را اجرا می کنیم و به 

عنوان ویژگی جدید به محصوالت مان اضافه می کنیم.
برخورد عالی با کارمندان

Sharebert علی مهوان از
تع��داد معدودی از اف��راد از اهمیت برخورد عالی ب��ا کارکنان مطلع 
هستن��د. اگر فکر کنی��د دیگران به دنبال جا ب��ه جایی شما هستند و 
کنترل��ی روی دریاف��ت حقوق ماه بع��د خود ندارید، آی��ا باز هم صبح 

روز بع��د با لبخند به سرکار می آیید و بهترین عملکرد را از خود نشان 
می دهید؟ قطعاً نه! بدون شک به سراغ کار دیگری می روید و بی انگیزه 

وظایف تان را انجام می دهید.
باید با کارمندان خود به گونه ای رفتار کنید که انگار آنها باعث شدند 
به این جایگ��اه برسید. هر کسب و کاری با افراد ضعیف خود سنجیده 
می شود نه افراد با استعداد مشغول فعالیت. تاکنون چند بار با سرویس 
خدم��ات مشتری یک شرکت تماس گرفته و ب��ا خود فکر کرده اید آیا 
مدی��ر شرکت آدم خوبی است؟ قطعاً این کار را نمی کنید. من خیلی با 
سیمون سینک موافق نیستم؛ )نویسن��ده، سخنران انگیزشی و مشاور 
بازاریابی( اما او درک خوبی از رابطه کارمند و کارفرما دارد. برای موفق 

شدن باید به تیم تان احترام بگذارید و به آنها عشق بورزید.
Forbes/ucan :منبع 

کارآفرینانبزرگباداشتنچهسالحیبهموفقیترسیدهاند؟
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بگویید: »متشکرم«
دریک فون��گ، مدیرعام��ل کمپان��ی دراپ: »کارمندان 
شما تمای��ل دارند بدانند شما برای تم��ام سخت کوشی ها 
و ریسک پذیری ها در طول ک��ار، قدردان آنها هستید. یک 
تشک��ر س��اده تأثیر فوق الع��اده ای روی احس��اس و انگیزه 
اطرافیان ت��ان خواهد داشت. پس این جمله را در طول روز 

به کار ببرید و به عادت روزانه  خود تبدیل کنید.«
شرکت دراپ به عن��وان یک پلتفرم پاداش دهی متمرکز 
فعالی��ت می کند که به کارب��ران امکان می ده��د وقتی از 
برنده��ای موردعالقه  خ��ود خرید می کنن��د، امتیاز کسب 

کنند.
وقت شناسی را به عادت خود تبدیل کنید

مایک��ل پریش، مدی��ر استرات��ژی کمپانی کوپ��ن فالو: 
»هرچند به ق��دری درگیر مشغله ه��ای روزانه هستیم که 
کمت��ر کسی وقت شن��اس است، اما من ب��ا اشتیاق فراوان 
وقت شناس��ی دقیق را تمرین می کن��م. در 10 سال اخیر، 
ب��ه ندرت پیش آم��ده دیرتر سر قرار خ��ود برسم. تفاوتی 
ندارد با دوستان، مشتریان یا همکارانم قرار مالقات داشته 
باش��م، در هر صورت مطمئن باشی��د همیشه خودم را سر 

وقت می رسانم.«
به خودتان استراحت دهید

آورام میل��ر، مع��اون بخش توسعه کس��ب و کار کمپانی 
اینت��ل، مؤس��س کمپانی اینت��ل کپیتال و مع��اون هیات 
مدی��ره  کمپانی سامتریکس: »من ب��اور دارم خواب کافی، 

سب��ب افزایش بهره وری و خالقیت ش��ده و به شما کمک 
می کند لذت بیشتری از فعالیت های خود ببرید. این همان 
چی��زی است که در طول فعالی��ت در شرکت سامتریکس 
ی��اد گرفته ام. الزم است بدانید این شرکت در حوزه درمان 
اختالالتی چ��ون آپنه انسدادی و خروپف، به منظور بهبود 

کیفیت خواب فعالیت دارد.
از مدت ه��ا قبل تص��ور می کردم خ��واب باعث هدررفت 
زم��ان می شود، اما اکنون معتقدم خ��واب، ورزش و تغذیه 
سالم، برای سالمتی مهم هستند. من همیشه سعی می کنم 
برنام��ه منظمی برای انجام کارهایم داشته باشم، در ساعت 
مشخص��ی غذا بخورم، سر ساع��ت مشخصی به رختخواب 
بروم. شاید ای��ن کار به نظر خسته کنن��ده برسد، اما تأثیر 

فوق العاده ای در زندگی ام داشته است.«
دست از سرزنش بردارید و به دنبال تشویق کردن باشید

م��ت ک��الرک، مدیرعام��ل کمپان��ی کورسنتری��ک که 
ب��ا راه حل ه��ای اتوماسیون مبتن��ی بر اب��ر، از دارایی های 
مال��ی سازمان��ی مراقبت می کن��د، در این ب��اره می گوید: 
»عکس العمل��ی ک��ه ی��ک مدی��ر در مقاب��ل شکست ها و 
موفقیت ه��ا از خود نش��ان می دهد، باعث اعتم��اد یا عدم 
اعتم��اد تیم��ش خواهد ش��د. در زمان شکس��ت و شرایط 
سخ��ت، من ت��الش می کنم به جای اینک��ه کسی را متهم 
کن��م، مراقب کارمندانم باشم و اعتم��اد آنها را جلب کنم. 
در زم��ان موفقیت نی��ز از کسانی که نقش بیشتری در این 
پیروزی داشته اند، تشکر و قدردانی می کنم. پس به عنوان 

ی��ک رهبر سرزنش را کنار بگذارید و به تشویق روی آورید 
ت��ا اعتبار بیشتری کس��ب کنید. اگر تنها ی��ک بار اعتماد 
میان رهبر و اعض��ای تیم از بین برود، دیگر هدایت کردن 

کارمندان کار بسیار دشواری خواهد شد.«
زمانی را به تفکر درباره اهداف تان اختصاص دهید

جیسون گرنبرگ، معاون بخش بازاریابی سیلترو، سازمان 
مدیری��ت تجربه متقاب��ل در شرکت ه��ای خرده فروشی و 
رسان��ه ای، می گوی��د: »شاید برخی کاره��ای روزمره چون 
خوان��دن ایمیل ه��ا و پاس��خ دادن ب��ه آنها، دنب��ال کردن 
پروژه ه��ا و نیازهای بی ارزش وقت زی��ادی از ما بگیرد، اما 
م��ن همیشه زمانی را به فکر کردن درب��اره هدف نهایی ام 
اختص��اص می ده��م. زمانی که خالق تر هست��م و ذهنیت 
بازت��ری دارم، صرف پیدا ک��ردن راه حلی برای چالش های 

بزرگ تر می  کنم.«
از خود بپرسید »اگر دوباره شروع کنم؟«

کی��چ گرسو، مؤس��س و مدیرعام��ل کمپان��ی نرم افزاری 
بیوتیف��ول. آی: »گاهی تمایل زیادی به ط��رح اولیه پروژه ها 
داری��م. به همین خاطر در هر مرحله از ک��ار، این سؤال را از 
خ��ودم می پرسم. این سؤال باعث می ش��ود تمام فرضیات را 
دوباره بررسی کنم. اگر بتوانم راه حل بهتری پیدا کنم، باید به 
عقب بروم و از نو شروع کنم، اما اگر راه حلی به ذهنم نرسد، 

با قدرت و اعتماد به نفس بیشتری به کارم ادامه می دهم.«
ادامه دارد ...
inc/ucan :منبع

چند عادت ساده روزانه از زبان موفق ترین مدیران دنیا)4(

تبلیغـاتخالق

مسیرموفقیـت

38 سال پیش اپل چهارشنبه سیاه را تجربه کرد
38 سال پیش در چنین روزی )یعنی در تاریخ 25 فوریه 1۹81 میالدی( بنابر دستور مایکل اسکات، مدیرعامل اپل 
جمع کثیری از کارکنان این شرکت اخراج شدند و در ادامه جشنی به همین مناسبت ترتیب داده شد. بدین شکل اپل 
چهارشنبه سیاه را تجربه کرد. به گزارش دیجیاتو، اسکات در این مراسم به حاضران چنین گفت: »همیشه می گفتم هر 
وقت دیگر مدیرعاملی اپل برایم جذاب نبود کارم را ترک می کنم، اما حاال نظرم عوض شده. تصمیم گرفته ام هر وقت 
دیگر این کار برایم جذابیت نداشت صرفا آدم ها را اخراج کنم تا دوباره این جذابیت باز گردد.« از نظر بسیاری از کارکنان 
اپل 25 فوریه بدترین روز در تاریخ اپل بود و اولین نشانه ها از حذف شدن فرهنگ جالب استارتاپی در روزهای نخست 
راه ان��دازی اپ��ل. در آن زمان اپل رش��دی سریع را تجربه می کرد و تصور اسکات این بود که با حدود 2 هزار نیرو، اپل 
صرفا بیش از اندازه رشد کرده و بزرگ شده و به همین خاطر نظارت کافی روی استخدام ها صورت نگرفته. به همین 
خاط��ر اسکات از مدیران همه بخش ها درخواست کرد تا فهرستی از کارکنانی که امکان اخراج شان وجود داشت، در 
اختیارشان قرار دهد. او در ادامه یادداشتی از این اسامی تهیه کرد و ۴0 نفر نهایی برای اخراج را مشخص کرد. اسکات 
برخالف آداب و رسوم اداری رأسا اقدام به اخراج این افراد کرد و اینگونه شد که چهارشنبه سیاه در تاریخ اپل رقم خورد.

ان��دی هرتزفیلد از برنامه نویسان اپ��ل در آن دوران اینطور می نویسد: »اخراج نیروها در شرکت ها عموما 
زمان��ی رخ می دهند که اوضاع ب��د می شود. چهارشنبه سیاه یکی از معدود اخراج های دسته جمعی بود که در 
دوران اوج اپل اتفاق افتاد. فروش محصوالت اپل در آن زمان دو برابر شده بود و به همین خاطر این اتفاق اندکی 
عجیب به نظر می رسید.« در پایان این روز اسکات کارکنان باقی مانده اپل را کنار هم جمع کرد و برای آنکه 
جو به وجود آمده را تغییر دهد، جوک هایی درباره اخراج کارکنان گفت. او مدعی شد که این اخراج ها تا زمانی 
ادامه پیدا خواهد کرد که کمپانی کوپرتینویی به محلی برای خوش گذرانی تبدیل شود. با این وجود روند اخراج 
کارکن��ان باز هم ادامه پیدا کرد. بروس توگنازینی ک��ه در آن زمان یکی از طراحان رابط کاربری اپل به شمار 
می رفت، می گوید: »در همین حال مدیران بین افراد می گشتند و روی شانه افراد ضربه می زدند چرا که هنوز 
روند اخراج دسته جمعی کارکنان تمام نشده بود. افراد زیادی به صورت تک تک از گاراژ به بیرون برده می شدند 
و به آنها گفته می شد که دیگر شغلی ندارند. آن دوران بدترین روزگاری بود که به چشم می دیدم. اگر شما در 
شغل های رده پایین مشغول به کار بودید هم احتماالً اخراج می شدید چون رئیس شما هم اخراج شده بود. همه 

کارکنان تصور می کردند که دیگر به درد هیچ کاری نمی خورند.«
عواق��ب بعدی چهارشنبه سی��اه این بود که تعدادی از کارمندان اپل سعی کردند ک��ه اتحادیه ای با نام اتحادیه 
حرفه ای کامپیوتر به راه بیندازند اما اولین جلسه آنها کال برگذار نشد. در واقع وقایع رخ داده موجب شد که کم کم از 
یک استارتاپ تفریحی و جالب تغییر شکل دهد و به یک کمپانی جدید با بی رحمی تمام بدل شود. به عبارت دیگر، 
در این زمان اپل داشت بزرگ می شد. استیو ووزنیاک در حال خروج از اپل بود. استیو جابز هم موهایش را کوتاه کرده 
بود و مثل تاجر ها لباس می پوشید. در نهایت این روند به پایان کار مایک اسکات به عنوان مدیرعامل اپل منتهی شد. 
تمامی این اخراج ها چنان حس بدی میان کارکنان ایجاد کرد که مایک مارکوال، سمت دوست خود اسکات را تغییر 
داد و او نایب رئیس اپل لقب گرفت. مارکوال شخصاً مجبور شد دوباره به اپل بازگردد تا تنش های موجود را کنترل 

کرده و آرامش را به اپل برگرداند. اسکات نیز پس از این اتفاق فقط چند ماه در اپل دوام آورد.

اهمیت اعتماد به نفس در فروش محصوالت گران قیمت
 محص��والت گران قیم��ت یا لوکس، سود زیادی را عاید فروشندگان می کنن��د. معموالً سودی که از فروش 
چندین اقالم ارزان قیمت به دست می آید با سودی که از فروش یک کاالی گران قیمت کسب می شود برابری 
می کند. به همین دلیل، فروش این محصوالت با اینکه مشتریان کمی برای آنها وجود دارد، ولی می تواند جبران 
سود کم شما در کاالهای ارزان قیمت باشد. به همین دلیل، فروش این محصوالت از اهمیت خاصی برخوردار 
است. بسیاری از فروشنده ها ممکن است اعتماد به نفس کافی برای فروش این محصوالت را نداشته باشند. در 
حالی که داشتن اعتماد به نفس کافی برای موفقیت در فروش این محصوالت بسیار ضروری و با اهمیت است. 
در این مقاله به شما پیشنهادهایی می دهیم تا بتوانید با اعتماد به نفس کافی به فروش این محصوالت بپردازید.

۱- توجه خاص به مشتریان بالقوه  
باید نوع نگاه خود را عوض کنید. حتماً تمامی افرادی که اکنون جزو مشتریان شما هستند، نمی توانند مشتریان 
کاالهای لوکس و گران قیمت شما باشند. سعی کنید در مشتری یابی برای این محصوالت، پا را از دایره مشتریان 
خود فراتر ببرید و در میان افرادی که می توانند به صورت بالقوه جزو مشتریان شما باشند به دنبال مشتری بگردید.

۲- نگرش تان را تغییر دهید
بسی��اری از فروشندگان فکر می کنن��د مشتریان معمولی آنها هرگز دس��ت در جیب خود نمی کنند تا 
ک��االی گران قیمت��ی را خرید کنند. در حالی که واقعیت این است که هر فردی هر از گاهی تمایل دارد تا 
کاالی لوکس یا گران قیمتی برای خودش بخرد. پس شما نباید با طرز فکر خودتان مانع ایجاد کنید و به 
دنبال فروش این محصوالت در میان مشتریان معمولی با توان مالی متوسط یا پایین نگردید. کافی است 
نگرش خود را تغییر دهید تا مشتریان خود را از هر قشری از دست ندهید. یافتن مشتری برای کاالهای 
گران قیمت در میان مشتریان معمولی، خود یکی از عواملی است که اعتماد به نفس شما را باالتر می برد 

و فکر می کنید می توانید با مشتری یابی صحیح برای این محصوالت به سود باالیی دست پیدا کنید.
3- پرهیز از اصرار بی مورد

حاال که به این نکته اشاره شد که شما برای کاالهای گران قیمت خود حتی می توانید از میان مشتریان 
معمولی نیز خریداران خوبی پیدا کنید، نباید به این فکر کنید که با اصرار کردن به مشتریان یا تأکید بر 
ویژگی های این محصول یا صحبت های زیاد با او می توانید او را راضی به خرید محصول گران قیمت کنید. 
بهت��ر اس��ت هرگز به این روش متوسل نشوید و مشتریان را بیهوده خسته نکنید. اگر روش مناسبی برای 

فروش این محصوالت پیدا نکردید هرگز از اصرار کردن استفاده نکنید.
4- نشان دادن اهمیت محصول

مردم تمایل دارند در قبال پولی که با زحمت به دست آورده اند، محصوالتی را خریداری کنند که مشکالت آنها را 
حل می کند یا مزیت های زیادی در قبال پولی که برای آن پرداخت می کنند دارد. پس بهتر است به جای توصیف 
ویژگی ه��ای محصول یا اغراق بی��ان ویژگی های عجیب و غریب محصول، به مزیت هایی که برای افراد دارد اشاره 
کنید. قطعاً آگاهی از مزیت این محصوالت، به راحتی می تواند افراد را مجاب به خرید محصول کند و در صورتی که 
پس از توضیحات شما او به این نتیجه رسید که به این محصول نیازی ندارد باز هم شما چیزی را از دست نداده اید، 

زیرا نشان داده اید که با تمام وجودتان به دنبال حل مشکل او بوده اید و فقط فروش برای شما مهم نبوده است.
5- نوع معرفی محصوالت

اگ��ر شما چن��د کاالی گران قیمت با ویژگی ه��ای شبیه به هم دارید سعی کنی��د محصولی که از همه 
گران تر است را اول معرفی کنید. زیرا در صورتی که سه محصول گران قیمت با ویژگی های مشابه داشته 
باشی��د. اگ��ر اول شروع به معرفی گران ترین این محصوالت کنید. احتمال اینکه مشتریان محصولی که از 
qmpmarketing :دو مورد دیگر ارزان تر است را خریداری کنند باالست.                            منبع
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