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پیش بینی سرمایه گذاری در بازارهای مالی سال ۹۸

 بازارهای مالی
به کدام سو می روند؟

فرصت امروز: اگر از اقتصاددانان و کارشناس��ان اقتصادی درباره پیش بینی بازارهای مالی در س��ال ۹۸ بپرسید، 
اغلب آنها سال ۹۸ را سال سختی برای اقتصاد کشور می دانند. در همین ارتباط، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان 
و عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی معتقد اس��ت که در ماه های آینده و س��ال ۹۸، رک��ود اقتصادی، کاهش 
فروش بنگاه های تولیدی، افزایش موجودی انبار، تعدیل بنگاه ها و نیمه فعال شدن آنها، افزایش هزینه های تولید 
و کاه��ش درآمده��ای مالیاتی و ارزی، همه به تدریج اثرات خود را در اقتصاد نش��ان خواهد داد، بنابراین در این 

شرایط، وظیفه دولت دوازدهم بسیار مهم است تا تدابیر و سیاست های درست را برای مدیریت شرایط پیش...

FATF گمانه زنی اعضای کانون بانک های ایرانی در اروپا پیرامون

با نپذیرفتن  FATFحیات 
اینستکس به پایان می رسد
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شاخص مدیران خرید در بهمن ماه امسال اندکی بهبود یافت

کاهش انقباض فعالیت های اقتصادی

تاثیر ابزارهای بازاریابی در حمایت از خرده فروشی
ُمد وطنی، از ایده تا بازار

چرا اینستاگرام برای بازاریابی کسب و کار عالی است؟
با چه تکنیکی بهترین دوست خود را از سازمان اخراج کنیم؟
دسترسی به مخاطب با استفاده از اپ های پیام رسان

برندسازی اینترنتی چیست؟

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

شکایت منگ وانژو علیه دولت 
و پلیس فدرال کانادا

7

ایـن روزها صحبت درخصوص افزایـش قیمت خودروها چه 
توسـط خودروسازان و چه در بازار بسـیار باال گرفته است. 
بسیاری از مردم درخصوص خرید خودرو سرگردان هستند 

و نمی توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و مشخص 
نیست که وضعیت تا چه زمانی ادامه می یابد...

قیمت خودرو افزایش می یابد؟ 

 مردم فعال خودرو نخرند

یادداشت
FATF فرصتی برای 
بی اثرسازی تحریم ها

عضوی��ت  مهل��ت  تمدی��د 
چهارگان��ه   لوای��ح  در  ای��ران 
»اف ای ت��ی اف« تا ژوئن س��ال 
جاری می��ادی، باز هم دوگانه 
»امید و ناامیدی« را در فضای 
سیاس��ی و اقتصادی کشور نگه 
داشت. امیدواری به اینکه ایران 
در نهای��ت تا چهار م��اه دیگر 
عضویت و تعه��د خود را به دو 
الیح��ه پولش��ویی و مب��ارزه با 
اعام  بین المللی)پالرمو(  جرائم 
ک��رده و با پیوس��تن به این دو 
الیحه، اقتصاد کش��ور از تحمل 
فشارها و تحریم های جدید در 

امان بماند.
در نقط��ه مقاب��ل کم��اکان 
این نگران��ی نیز وجود دارد که 
فض��ای بی تصمیم��ی و فقدان 
تدبیر و کنشگری تداوم یافته و 
حکایت روز از نو و روزی از نو، 
دوباره تکرار شود. برای همین 
اس��ت که واقع��ا بای��د تمدید 
مهل��ت زمان��ی کارگ��روه ویژه 
مالی را به فال نیک گرفت و به 
استقبال آن رفت و یا اینکه این 
مهلت زمانی باعت خواهد ش��د 
که دوباره رقابت های جناحی و 
جریانی در داخل کشور گرم تر 
شود، چراکه این برای چندمین 

باری است که کارگروه 
2مالی به ایران برای...
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14  اسفند

13۹7

27 جمادی الثانی 1440 - سـال پنجم
شماره   1274- 16صفحه - 50000 ریال

Tue.5 Mar 2019

پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای جزییات 
بیش��تری از دیدار اعضای هیات دولت با رهبر انقاب منتشر کرد که در تیرماه 13۹7 
انجام شده است. در این دیدار ایشان تاکید کردند مردم را درباره بسته اروپایی شرطی 

نکنید.
به گزارش ایرنا، متن بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقاب اس��امی در این دیدار 

به شرح زیر است: 
»کار را در محدوده  مقدورات کشور با جدیت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. 
ما یک روز مش��کل اقتصادی کش��ور را موکول کردیم به برجام، ]اما[ برجام نتوانس��ت 
مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجهی بکند و نتیجه این 
ش��د که مردم نسبت به برجام ش��رطی شدند، که وقتی آن بابا )رئیس جمهور آمریکا( 
می خواهد از برجام خارج بش��ود، تا مدتی که او می گوید خارج می شوم، ما همین طور 
دچار تاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی شده ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده ایم. 
حاال هم »بس��ته  اروپایی«؛ مردم را درباره  بسته اروپایی شرطی نکنید. البته اروپایی ها 
مجبورند، ناچارند، چشم ش��ان چهارتا! بایستی بگویند چگونه خواهند توانست از منافع 
ما دفاع کنند -که اس��مش همان بسته اس��ت- اما این را جزو موضوعات اصلی کشور 
قرار ندهید؛ بسته  اروپایی بیاید، نیاید. ما کارهایی در کشور داریم، مقدوراتی در کشور 
داریم، این مقدورات بایس��تی تحقق پیدا کند؛ دنبال ای��ن مقدورات بروید؛ گره نزنید 

بهبود اقتصاد کشور را به چیزی که از اختیار ما خارج است.
آنها هم البته در همین زمینه دارند بدجنسی می کنند -البته من نمی خواهم درباره 
این بسته اروپایی و اروپا و مانند اینها وارد بشوم، َواال آنجا هم حرف زیاد است- و من 
ب��ه آقای رئیس جمهور ه��م گفتم که اینها همان نوامبری را ک��ه از اول گفتند، همان 

را دارن��د دنبال می کنن��د -که تا نوامبر ادامه بدهند- بعد که همه چیز تثبیت ش��د و 
تحریم ه��ا جا افت��اد، بعد یک چیزکی مثًا بدهند یا ندهند. دنبال این هس��تند و این، 
خباث��ت اینها اس��ت. در روزنامه خوان��دم که ترامپ گفته که من می خواس��تم به ترزا 
ِمی)نخست وزیر انگلیس( سفارش کنم راجع به سخت گیری نسبت به ایران، ]اما[ او به 
من س��فارش کرد درباره  سخت گیری راجع به ایران! اینها این ]جور[ هستند دیگر. آن 
وقت تلفن می زند به آقای دکتر روحانی و اظهار ارادت و اخاص هم به ایشان می کند. 
اینها را بایستی این جوری و با این چشم نگاه کرد؛ اینها بدند، اینها خیلی بدند. بنده 
یک س��ینه حرف دارم در زمینه  اروپایی ها �� نه به خاطر سیاست های امروزشان  �� به 
خاطر ذات خبیثی که حکومت های اروپایی در طول این چند قرن از خودش��ان نشان 
داده اند؛ خیلی حرف گفتنی اینجا زیاد است، نمی خواهیم حاال وارد آن مسائل بشویم. 
به هر حال، اقتصاد کشور را به بسته اروپایی موکول نکنید. بیاییم کارهایی ما داریم در 
داخل کشور، اینها را باید انجام بدهیم. آنها هم البته بایستی حتماً آن کار ]خودشان[ 

را بکنند منتها ما مشکات مان را به آن ]بسته[ موکول نکنیم.
من البته می گویم ارتباطات باید حفظ بش��ود؛ دوس��تانی که ب��ا من مرتبط بوده اند 
در این س��ال های متمادی، می دانند که عقیده  من در زمینه ارتباطات دیپلماس��ی این 
اس��ت که ارتباطات باید روزبه روز تقویت بشود و توسعه پیدا کند و فعلّیت پیدا کند و 
گس��ترش پیدا کند؛ عقیده من این اس��ت. عقیده  من کنار رفتن و قطع کردن و مانند 
اینها نیس��ت؛ جز در یک موارد معدودی مثل آمری��کا، در غیر این موارد عقیده ام این 
نیس��ت؛ رابطه با ش��رق تقویت بش��ود، با غرب تقویت بش��ود؛ هرچه می توانیم تحرک 
عملیاتی و هدفمند دیپلماسی بایستی افزایش پیدا کند، یعنی تحرک دیپلماسی کشور 

باید افزایش پیدا کند؛ تحرک هدفمند.«

انتشار جزییات بیشتری از دیدار تیرماه هیات دولت
رهبر انقالب: مردم را نسبت به بسته اروپایی شرطی نکنید

جهانگیری در جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور:
با توسعه حمل و نقل همگانی بخش زیادی از مسائل تهران بزرگ قابل حل است

جلسه شورای س��اماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران ظهر 
دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، دکتر اسحاق جهانگیري با بیان اینکه موضوع 
انتق��ال پایتخت موضوعي سیاس��ي، اجتماعي و اقتصادي اس��ت که ابع��اد مختلف و 
پیچی��ده اي را در بر مي گیرد، گفت: چه انتقال مرکز سیاس��ي کش��ور از ش��هر تهران 
انجام بشود یا نشود، موضوع ساماندهي منطقه شهري تهران بزرگ موضوعي حیاتي و 

پراهمیت است که نمي توان آن را نادیده گرفت. 
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به برخي روزهاي س��ال که به دلیل آلودگي هوا 
ش��اهد تعطیلي مدارس و مراکز آموزش��ي هس��تیم، تصریح کرد: آلودگي هواي تهران 
به س��امت جامعه آس��یب مي زند و یکي از دالیل اصلي این آلودگي نابس��اماني حمل 
و نقل در تهران بزرگ اس��ت.  وي از دبیرخانه ش��ورا و وزارت راه و شهرسازي خواست 
بر موضوع س��اماندهي منطقه ش��هري تهران بزرگ تمرکز جدي داشته باشند و افزود: 
با توس��عه و بهبود حمل و نقل همگاني مي توان بخش زیادي از س��فرهاي داخل شهر 
تهران و منطقه ش��هري تهران بزرگ که به وس��یله خودروهاي شخصي انجام مي شود 

را کاهش داد.
دکت��ر جهانگی��ري همچنی��ن از دبیرخانه ش��ورا خواس��ت کارگروهي متش��کل از 
دس��تگاه هاي مرتبط را تشکیل دهد تا مسائل و موضوعات مرتبط با ساماندهي منطقه 
شهري تهران بزرگ به صورت جامع و با در نظر گرفتن همه جوانب امر بررسي شود و 

نتایج آن براي تصمیم گیري نهایي در شورا ارائه شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اش��اره به قانون ضرورت امکان سنجي براي جا 
به جایي و انتقال مرکز سیاس��ي و اداري کش��ور به وزارت راه و شهرسازي و دبیرخانه 
ش��ورا مأموریت داد تا درخصوص این موضوع طرح مطالعاتي امکان سنجي و جانمایي 

را در دستور کار قرار دهند و در جلسه آتي شورا نتایج این مطالعه را مطرح کنند.
وي همچنین با اش��اره به گزارش ارائه شده در جلس��ه درباره طرح ساماندهي حمل 
و نقل منطقه ش��هري تهران � کرج از دبیرخانه ش��ورا خواست این گزارش و مجموعه 
مطالعات گذش��ته درباره س��اماندهي حمل و نقل تهران ب��زرگ را به طور دقیق مورد 
بررس��ي قرار دهد و پیش��نهاداتي جامع و قابل اجرا تدوین و در جلس��ات آتي ش��ورا 
مطرح کنند.  وزیر نیرو نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه باید نگاهي کان به موضوع 
ساماندهي تهران و انتقال مرکز سیاسي از پایتخت داشته باشیم،  گفت: اگر همه مسائل 
و موضوعات به طور جامع مورد توجه قرار نگیرد، هر گونه س��اماندهي مي تواند منجر 
به افزایش جذابیت پایتخت شده و زمینه را براي پذیرش جمعیت بیشتر فراهم کند.

در این جلسه که وزراي راه و شهرسازي، اطاعات، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
ش��هردار تهران، رئیس شوراي اسامي شهر تهران، ري و تجریش و تعدادي از نمایندگان 
مردم اس��تان تهران در مجلس ش��وراي اسامي نیز حضور داش��تند،  نماینده وزارت راه و 
شهرس��ازي گزارشي از طرح ساماندهي حمل و نقل منطقه شهري تهران � کرج ارائه کرد 
و به تشریح وضعیت موجود و راهکارهاي پیشنهادي براي ساماندهي حمل و نقل تهران و 
کرج پرداخت.  در این گزارش بر ضرورت اصاح و بهبود حمل و نقل همگاني استان هاي 
تهران و البرز تاکید ش��د و بهبود خدمات حمل و نقل همگاني و ارائه خدمات قابل رقابت 
با خودروي شخصي به عنوان یکي از راهکارهاي ساماندهي حمل و نقل مورد بررسي قرار 
گرفت.  در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر درخصوص ساماندهي مسائل تهران 
و انتقال مرکز سیاس��ي � اداري از پایتخت،  مقرر شد دبیرخانه شورا با تشکیل کارگروهي 
متش��کل از دستگاه هاي مرتبط، مطالعات، پیش��نهادات و راهکارهاي اجرایي را به صورت 
دقیق مورد بررسي قرار دهند و نتایج و مصوبات جلسات و پیشنهادات را در قالب راهکارهاي 

عملیاتي در جلسات آتي شورا مطرح کند.

بیش از ۹5درصد بازنشسته  ها     زیر 3 میلیون تومان حقوق می                                         گیرند
در جدال با خط فقر

حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت ایران را بازنشس��ته  ها     تش��کیل می                                         دهند و ۹5.5درصدش��ان زیر 3 میلیون تومان 
حقوق می                                         گیرند؛ این یعنی آنکه در جدال مستقیم با خط فقر قرار دارند. این نکته را چندی پیش مدیرعامل صندوق 
بازنشس��تگی کشوری بیان کرده و گفته بود »۹5.5درصد از بازنشستگان کشوری زیر 3میلیون تومان حقوق دریافت 
می                                         کنند و برای همسان سازی حقوق آنها 30 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. همچنین این اقدام برای یک میلیون 
و ۴20 بازنشسته کشوری که کمتر از 2 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، 15 هزار میلیارد تومان هزینه دارد.« 
به گزارش آینده نگر و براساس آمارهای صندوق بازنشستگی کشور، بیش از 10درصد از جمعیت ایران از سالمندان و 
بازنشستگان تشکیل شده و در آینده نزدیک به حدود 15درصد افزایش خواهد یافت. جمعیت ایران بیش از ۸1 میلیون 
نفر است که این یعنی حدود ۸ میلیون نفر بازنشسته در کشور وجود دارد. از این تعداد حدود یک میلیون و ۴00 هزار 
نفر تحت پوش��ش صندوق بازنشستگی کشورند که بیشترین آمار را در بین صندوق های بازنشستگی دارد؛ 6۹درصد 
این افراد مرد و 31درصد زن هس��تند و ۸1درصدشان حقوق بگیران بازنشسته اند. بیشتر بازنشسته  ها     در استان تهران 
س��اکنند که جمعیت 300هزار و ۸52 نفری را ش��امل می شود. به عبارتی 26.56درصد جمعیت بازنشستگان تهرانی 
هس��تند. کمترین تعداد بازنشسته  ها     هم در اس��تان ایام با جمعیت 10 هزار و 323 نفر بوده که 0.۴1درصد را در بر 
می گیرد. بیشترین جامعه حقوق بگیر در وزارت آموزش و پرورش با جمعیت ۸02 هزار و ۸۴6 نفر هستند که در واقع 
56.55درصد این جامعه هدف را ش��کل می           دهند. از نظر تحصیات نیز در مقطع دکترا به باال 1۸ هزار و 5۴ نفر، در 
مقطع فوق لیسانس ۴1 هزار و 3۹1 نفر، در مقطع کارشناسی 315 هزار و 3۴6 نفر، در سطح فوق دیپلم 250 هزار و 

2۴5 نفر و در سطح دیپلم 3۸۹ هزار و 16۸ نفر بازنشسته تخمین زده شده است.
حقوق زیر 3 میلیون تومانی بازنشسته  ها     در حالی است که چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس، خط فقر تابستان 
۹7 را ب��رای ی��ک خانوار چهارنف��ره در تهران حدود 2 میلیون و ۸00 هزار تومان اعام کرد. این یعنی اگر قرار باش��د 
بازنشسته  ها     فقط یک درآمد داشته باشند، به شرط دارا بودن خانوار چهارنفره در تهران یا زیر خط فقر قرار می         گیرند 
یا بس��یار به آن نزدیک شده اند. صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون ۴00 هزار بازنشسته دارد و دومین صندوق 
بیمه بازنشستگی کشور بعد از تامین اجتماعی  محسوب می           شود. در سال های اخیر، همسان سازی حقوق بازنشسته  ها     و 
رساندن دریافتی آنها به ۸0درصد حقوق افراد شاغل، از مهم ترین اهداف این صندوق اعام شده در حالی که به گزارش 
مرکز پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی، این صندوق در ش��رایط مساعدی به سر نمی برد: »در حال حاضر منابع 
حاصل از حق بیمه، کفاف تامین مصارف صندوق  ها     را نمی دهد و بسیاری از آنها با شکاف نقدینگی روبه رو هستند به 
طوری که در سال های اخیر رقم شکاف نقدینگی صندوق  ها     از 600 هزار میلیارد ریال رقم بودجه تحقق یافته عمرانی 
کشور در سال ۹6 هم بیشتر بوده است. پیش بینی شده است با توجه به روند افزایش سال خوردگی در کشور و همچنین 
رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد، تعداد ورودی به صندوق  ها     کاهش اما تعداد خروجی  ها     رشد پیدا کند که همین مسئله، 
شکاف نقدینگی را افزایش می           دهد.« برای سنجش میزان بحران مالی در صندوق  ها می                                         توان نگاهی به نسبت پشتیبانی 
آنها انداخت که از نسبت ورودی و خروجی منابع به دست می                                         آید. بانک مرکزی می                   گوید »نسبت پشتیبانی برای صندوق 
بازنشس��تگی کشوری کمتر از یک است که نش��ان می                                         دهد از نظر نقدینگی در کوتاه مدت دچار بحران است.« این در 
حالی است که یک صندوق بازنشستگی پایدار باید حداقل دارای نسبت پشتیبانی سه و در صورت مطلوب بین 6 تا 7 
باشد. »افزایش امید به زندگی از یک سو و اجرای طرح های بازنشستگی پیش از موعد از سوی دیگر، باعث کاهش دوره 
پرداخت حق بیمه شده است. همچنین بیکاری، اشتغال ناقص و خودداری عده ای از کارفرمایان و شاغان از طرح های 
بیمه ای، ورودی صندوق را کاهش داده اس��ت.« از سوی دیگر آمارها نشان می          دهد »صندوق بازنشستگی کشوری در 
سال ۸3 فقط توان پرداخت 70درصد از تعهدات خود را با استفاده از کسور دریافتی در همان سال داشته است که این 
توان در سال ۹3 به 26درصد کاهش یافته و سیر نزولی در پیش گرفته است؛ وابستگي صندوق بازنشستگي نیروهاي 

مسلح هم به بودجه عمومي حدود 20 هزار میلیارد تومان است.«
 این اعداد به خوبی میزان تاثیرگذاری این صندوق  ها     در ثبات مالی اقتصاد ایران را نشان می           دهد و از آنجا که امکان 
جایگزینی آنها وجود ندارد، بنابراین برای تامین هزینه های خود، نیازمند بهره مندی از بودجه دولت هستند. صندوق  ها 
    برای تامین بودجه خود یا باید از بازده سرمایه گذاری خود در بخش های مختلف اقتصادی استفاده کنند یا به استقراض 
از بانک  ها     و بهره مندی از کمک های دولت چشم بدوزند. آنها در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می                                         کنند که عما ریسک 
باالیی هم دارد اما در ایران، مشکل از همین جا شروع می                                         شود؛ این حضور کارشناسی  شده یا با منابع کافی یا از مجرای 
درس��ت نبوده و بعضا به دلیل ورود فساد یا رانت بر میزان مش��کات افزوده است. مرداد امسال، روزنامه شرق نوشت: 
»میزان وابستگي صندوق هاي بازنشستگي به بودجه عمومي کشور در سال جاري حدود 75 هزار میلیارد تومان است 
که از این مبلغ حدود 33 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگي کشوري بوده است.« کارشناسان می           گویند 
راهکار حل این بحران در نظارت کان و خرد نهفته است به این معنا که از صدور مجوز تا شفافیت گزارش دهی مالی و 
اجرای بخشنامه  ها     تحت نظارت باشد. همچنین صندوق  ها     به عنوان جزئی از یک سیستم به هم پیوسته مالی دیده شوند 

و قوانین سرمایه گذاری و بازارهای مالی براساس ثبات اقتصادی نسبت به آنها اعمال شود.

ضیاءالدین صبوری
رئیس انجمن روابط بین الملل



فرصت امروز: این روزها پیوس��تن یا نپیوس��تن ایران به کارگروه ویژه 
اقدام مالی )FATF(، س��ازوکار اینس��تکس و چگونگی انجام مبادالت 
مالی در ش��رایط تحریم به دغدغه بانکداران ایرانی تبدیل شده است. به 
همی��ن خاطر، اعضای کانون بانک های ایرانی در اروپا چند روز پیش در 
تهران گرد هم آمدند تا آخرین وضعیت اس��تفاده از بس��تر بانکی برای 
تامین کاالهای اساس��ی را بررس��ی کنند. این نخستین جلسه ای است 
ک��ه بانکداران ایرانی در اروپا، ب��رای مقابله با تحریم ها برگزار کرده اند و 
اعضای انجمن بانکداران اروپا معتقدند که نپذیرفتن FATF منافع ملی 
را با مش��کل مواجه می کند و در صورتی که به FATF نپیوندیم، تمام 

کانال های رسمی ایران با بانک های خارجی بسته خواهد شد.
 Association of Iranian( کان��ون بانک ه��ای ایران��ی در اروپ��ا
Banks in Europe( در پاییز س��ال 13۹6 به عنوان نهادی مستقل 
و ب��ا هدف تحکیم رواب��ط اقتصادی و بانکی و تس��هیل در تجارت بین 
ایران و اروپا در آلمان تأس��یس شد. به جز بانک هایی که شعبه یا دفتر 
نمایندگی یا زیرمجموعه ای در اروپا داش��ته باش��ند، برخی ش��رکت ها 
و اش��خاص حقیق��ی ذی نفع در تج��ارت بین ایران و اروپ��ا نیز قادر به 
عضویت در این کانون هستند. در حال حاضر به جز بانک مرکزی ایران 
و پژوهشکده پولی و بانکی، پنج بانک دولتی، یک بانک نیمه دولتی و دو 

بانک خصوصی به عضویت این کانون درآمده اند.
 FATF نظر بانکداران ایرانی درباره پیوستن به

در نشس��ت کانون بانک های ایرانی در اروپا که دوازدهم اسفندماه در 
س��اختمان بانک کارآفرین برگزار شد، سیاوش نقش��ینه، رئیس کانون 
بانک های ایرانی در اروپا، اینستکس را بدون تردید دارای گشایش هایی 
برای ایران دانس��ت و گف��ت: با نپذیرفتن  FATF حیات اینس��تکس 
به پایان می رس��د. او درباره میزان گشایش��ی که اینستکس برای ایران 
خواهد داش��ت نیز گفت: میزان این گش��ایش بس��تگی به دامنه عمل 
اینس��تکس دارد. اینکه بتوانیم تمام کاالهای مجاز را که دارای لیسانس 
ص��ادرات در طرف مقصد هس��تند را در آن بگنجانیم، موفقیت بس��یار 
بزرگی است که برای رسیدن به آن زمان الزم است. از سوی دیگر مهم 
اس��ت که این حساب را چگونه تغذیه می کنیم، هر نوع تخصیص ارز از 
محل اینستکس بس��تگی دارد که ما چگونه در آن یک موجودی ایجاد 

کنیم و از محل آن تخصیص دهیم.
به گزارش ایس��نا، رئیس کانون بانک های ایرانی در اروپا با اش��اره به 
اظهارنظ��ر رئیس کل بان��ک مرکزی در این  باره، گف��ت: این اقدامات را 
می خواهن��د گام به گام جلو ببرند و تأثیر هر کدام را ببینند و به تدریج 
آن را گس��ترش دهند، سواالت جزئی هنوز مشخص نیست و قرار است 

به صورت فاز به فاز جلو برود.
نقش��ینه با بی��ان اینکه پس از تحریم، بانک ها در اروپا با یک س��کته 
مواجه ش��دند، افزود: این بانک ها مجبور ش��دند با هزینه های سنگینی 
کادر آموزش دی��ده خ��ود را ترخیص و خود را کوچک ت��ر کنند، بعد از 
برجام فوری این را بازس��ازی و خود را برای انجام معامات ایران آماده 
کردند. این بانک ها از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری توانایی های خوبی 
دارند، اما مس��ائل سیاس��ی کار اینها را کند کرده، در برخی کش��ورها 
می توانن��د معامات را جاری کرده و پرداخت را انجام دهند و در برخی 

کشورها نمی توانند.
به گفته این کارش��ناس بانکی، طرف هایی که ب��ا ایران کار می کنند، 
بس��یار مهم هس��تند، آنهایی که ب��ازار آمریکا را به ب��ازار ایران ترجیح 
نمی دهند که در واقع شرکت های کوچک هستند، با ایران کار می کنند، 

اما شرکت های متوسط و بزرگ فعًا دست نگه می دارند.
نقش��ینه درباره پیش ش��رط اروپا مبنی بر پیوس��تن به FATF برای 
راه اندازی س��ازوکار مالی نیز گفت: به پیش ش��رط کاری ندارم، اما یک 
بانک بدون اینکه کش��ورش تمام مراحل FATF را درس��ت طی نکرده 
باش��د، امکان فعالیت نخواهد داش��ت و این مربوط به ایران نیست و در 

همه دنیا همین روال وجود دارد، بنابراین اگر س��ه ماه دیگر ایران را از 
لیست خاکستری به لیست س��یاه FATF ببرند، همین روابط محدود 

کارگزاری را هم باید خط بطان بر آن کشید.
نقش��ینه ب��ا بیان اینکه FATF بس��یار ش��فاف اس��ت، تصریح کرد: 
فقط کافی اس��ت ببینید از مجموع کش��ورهای دنیا چند کش��ور این را 
پذیرفته اند و چند کش��ور نپذیرفته اند و پ��س از آن تصمیم بگیرید که 
می خواهید در این گروه اندک چندتایی باش��ید یا می خواهید در جامعه 
بین الملل زندگی کنید؟ قطعاً همه کش��ورها نیز به فکر منافع ملی خود 

هستند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا پذیرفت��ن FATF آنطور که 
مخالفان می گویند، منافع ملی ما را تهدید می کند، گفت: بس��تگی دارد 

که منافع ملی را چه تعریف کنید!
رئی��س کانون بانک های ایران��ی در اروپا با بیان اینکه اگر پول نفت را 
در این حس��اب قرار گیرد باز هم کفاف کار ما را نمی دهد، تصریح کرد: 
در میان اروپایی ها ایتالیا، اسپانیا و یونان از ایران نفت می خرند و خیلی 
هم کم می خرند، مگر اینکه آنها را وادار کنیم که از ایران نفت بیشتری 
بخرند یا پول نفتی که به چین می فروشیم را هم وارد این صندوق کنند 

که کار بسیار دشواری است.
نقش��ینه در پایان، درباره احتمال توقف فعالیت اینستکس در صورت 
نپذیرفتن FATF و در پاس��خ به این سوال که آیا حیات اینستکس به 
عضویت ایران در اف ای تی اف وابس��ته اس��ت، گفت: به احتمال بسیار 
زیاد در صورت نپذیرفتن FATF حیات اینستکس نیز با مشکل مواجه 

می شود.
تبعات نپیوستن بهFATF  برای بانکداری ایران

حمید تهران فر، مدیرعامل بانک کارآفرین نیز در این نشست با اشاره 
به محدودیت های اینستکس در آغاز راه گفت: این ساز و کار سقف یک 
میلیاردی دارد و فعًا فقط کاالهای اساس��ی اس��ت، اما به هر حال این 
مجرا باید به یک شکلی باز شود، این کانال که باز شود حتی می خواهند 
به خارج از مرزهای اروپا نیز توس��عه دهند. تصور غلط ما این است اگر 
FATF را نپذیریم، دولت ها با ایران وارد چالش می ش��وند، در حالی که 
اصًا به این ش��کل نیس��ت، بلکه هیچ بانکی با م��ا کار نمی کند و حتی 
ارتب��اط بانکی خود را بانک های کوچکی که االن داریم را هم از دس��ت 

می دهیم، با اینکه این بانک ها اصًا تحت فشار دولت شان هم نیستند.
مدیرعام��ل بان��ک کارآفرین ادامه داد: پس از برج��ام، ما رفت وآمد با 
س��ایر کش��ورها داش��تیم و مذاکرات خوبی در حال انجام بود، دولت ها 
می خواس��تند ک��ه روابط بانکی خیل��ی زود به پیش از زم��ان تحریم ها 
برگردد، اما این بانک ها بودند که تصمیم گرفتند فعًا دست نگه دارند.

تهران ف��ر با بیان اینکه حتی اگر دولت ها بانک ها را تحت فش��ار قرار 
دهند، بانک ها نمی پذیرند که با بانک های ایرانی کار کنند، خاطرنش��ان 
ک��رد: اگر FATF را نپذیریم، ارتب��اط بانکی ما با کل دنیا قطع خواهد 
ش��د، یعنی کانال های رسمی آن به هم می خورد، ممکن است بتوانیم با 
هزینه های گزاف کارهایی انجام دهیم اما شاهراه اصلی به هم می خورد.
مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه FATF تعداد ۴0 اصل دارد، 
اظهار کرد: هیچ کشوری نیست که هر ۴0 مورد این مصادیق را رعایت 
کند، بلکه بیش از 30 مورد آن را رعایت می کنند و وارد می شوند، هیچ 
یک از قوانین بین المللی اینطور نیس��ت که 100درصد آن را حتماً اجرا 
کنیم، در مرحله اول آن را می پذیرند و بعد از آن در حد ممکن س��عی 

می کنند اقدامات آن را اجرایی کنند.
وی با اش��اره به نظر اکثریت مخالفان پیوس��تن ب��ه FATF، گفت: 
دوس��تان فکر می کنند که اگر ما FATF را نپذیریم بانک ها با مش��کل 
مواجه می شوند، اما این مشکل بانکی یک عمقی دارد و در نهایت کشور 
با مشکل مواجه خواهد شد، چراکه ما نمی توانیم دارو، کاالهای اساسی 
و سایر موارد ضروری را وارد کنیم، کل کشور با مشکل مواجه می شود.

تهران فر با بیان اینکه اگر ما FATF را نپذیریم، منافع ملی را از بین 
برده ایم، تصریح ک��رد: برخی مطرح می کنند که »دول اروپایی تضمین 
می دهند که اگر عضو ش��دیم در مقابل ای��ن کار را انجام دهند؟« تا به 
حال به کدام کش��وری تضمین داده ش��ده که اگر عضو FATF شدید 
برای ش��ما امتیاز خاصی در نظر می گیریم؟ به نظر من اروپایی ها به ما 

کمک می کنند.
وزن سیاسی اینستکس و زمان بر بودن آن

 علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان نیز در ادامه این نشست به 
حجم مبادالت ارزی کشور اشاره کرد و گفت: حجم مبادالت بین المللی 
ما چیزی حدود ۹0 میلیارد دالر اس��ت و کمک های بشردوستانه ای که 
انجام می دهیم در مقابل این رقم، ناچیز اس��ت، بنابراین پاسخ ها بسیار 

روشن است.
س��فیر پیش��ین ایران در آلمان در رابطه با اینستکس نیز گفت: وقتی 
مجموعه سه کشور اروپایی که عضو برجام بوده اند، به  رغم مخالفت های 
آمریکا س��ازوکاری را تعریف و حمایت سیاسی می کند، ارزشمند است، 
چراکه بدون حمایت سیاسی این سه کشور، محدودیت ایجاد می شود.

وی افزود: ما باید در ابتدا وزن سیاس��ی را به ایجاد اینستکس بدهیم، 
کار هم برای آنها و ما جدید و زمان بر است، چراکه باید گام به گام و با 

حوصله پیش رفت که شبیه برجام نشود و ماندگار و استوار جلو برود.
ماجدی ب��ا بیان اینکه کانال های موجود ما ب��رای نقل و انتقال مالی 
فعال اس��ت، گفت: این کانال قرار اس��ت به س��ایر کانال ها اضافه شود. 
امروز دولت ها نیستند که موافقت نمی کنند که نقل و انتقال مالی انجام 
دهند، چون اروپا که ما را تحریم نکرده و حتی از بانک ها هم می خواهند 
که با ایران کار کنند، اما این بانک ها هستند که به دلیل اهمیت دالر در 

کارشان با ایران کار نمی کنند.
وی اف��زود: م��ا بین بخش حاکمیتی و دولت ب��ا بخش خصوصی این 
کشورها باید به دلیل منافع اقتصادی و تجاری شان تفکیک قائل شویم، 
یعنی وقتی این کانال را ایجاد می کنند و از ش��رکت ها و بانک های خود 

می خواهند که با ایران کار کنند، یعنی نفس کار مثبت است.
کارکردهای مثبت اینستکس برای ایران

همچنی��ن نادر مالکی، نایب رئیس انجمن بانکداران اروپا با بیان اینکه 
دو س��ال پیش انجمن بانک های ایران در اروپا را تش��کیل دادیم، گفت: 
آن زمان برجام وجود نداشت، حاال که آمریکا از برجام خارج شده، این 
س��ازمان حتی مهم تر خواهد ش��د، چون احتیاج به این س��ازمان برای 

تقویت روابط بانکی با اروپا حس می شود.
وی افزود: تاکنون که اروپا در کنار ایران مانده و حاضر اس��ت با ایران 
همکاری کند؛ همین ش��رکت اینس��تکس را که در پاریس ثبت کرده و 

دولت آلمان و انگلیس نیز در آن هستند، برای ما مسئله مهمی است.
نایب رئی��س انجمن بانک��داران اروپا با بیان اینک��ه هر موضوعی برای 
اجرایی ش��دن زمان می خواهد، اظهار کرد: شرکتی شبیه اینستکس در 
ایران نیز خواهیم داش��ت و به نظر من نکته مثبت این اس��ت که ایران 
موفق ش��د که اروپا را از دس��ت ندهد. هر ش��رکتی که ش��روع به کار 
می کند، قدم هایی در پیش خواهد داش��ت و مهم این اس��ت که دولت 
ایران یک ش��رکت در ایران و س��ه کشور دیگر یک ش��رکت در فرانسه 

ایجاد کرده اند که بسیار مثبت است.
به گفته مالکی، تا به امروز اروپا در کنار ایران مانده و حاضر اس��ت با 
کش��ورمان کار کند؛ همین شرکت جدیدی که آلمان، انگلیس و فرانسه 
تشکیل داده اند، یعنی اینستکس، کار مهمی است؛ البته هر چیزی زمان 
می خواهد اما برای ما راه اندازی این کانال بس��یار جالب بود و باید شبیه 
به آن را در ایران هم داشته باشیم که به هم وصل شوند. باید گفت فضا 
نس��بت به گذش��ته خیلی فرق می کند و مثبت تر شده است زیرا ایران 
موفق ش��ده اروپا را از دست ندهد و همین که اروپا در کنار ایران است، 

خودش اثر مثبتی بر مسائل اقتصادی دارد.

FATF گمانه زنی اعضای کانون بانک های ایرانی در اروپا پیرامون

با نپذیرفتن  FATFحیات اینستکس به پایان می رسد
یادداشت

FATF فرصتی برای بی اثرسازی تحریم ها

تمدید مهلت عضویت ایران در لوایح چهارگانه  »اف ای تی اف« 
تا ژوئن س��ال جاری میادی، باز ه��م دوگانه »امید و ناامیدی« 
را در فضای سیاس��ی و اقتصادی کشور نگه داشت. امیدواری به 
اینک��ه ایران در نهای��ت تا چهار ماه دیگر عضویت و تعهد خود را 
به دو الیحه پولش��ویی و مبارزه با جرائم بین المللی)پالرمو( اعام 
ک��رده و با پیوس��تن به ای��ن دو الیحه، اقتصاد کش��ور از تحمل 

فشارها و تحریم های جدید در امان بماند.
در نقط��ه مقابل کماکان ای��ن نگرانی نیز وجود دارد که فضای 
بی تصمیمی و فقدان تدبیر و کنش��گری ت��داوم یافته و حکایت 
روز از ن��و و روزی از ن��و، دوباره تکرار ش��ود. برای همین اس��ت 
ک��ه واقعا باید تمدید مهلت زمانی کارگ��روه ویژه مالی را به فال 
نیک گرفت و به اس��تقبال آن رفت و ی��ا اینکه این مهلت زمانی 
باعت خواهد ش��د که دوب��اره رقابت های جناح��ی و جریانی در 
داخل کشور گرم تر ش��ود، چراکه این برای چندمین باری است 
که کارگ��روه مالی به ایران برای اص��اح قوانینش در حوزه های 

پولشویی مهلت می دهد.
از ای��ن منظ��ر، ض��رورت بس��یار دارد که این نکات از س��وی 
مس��ئوالن ارش��د نظام و حوزه ه��ای کان تصمیم گیری جدی 
گرفته ش��ود و تمدید زمانی خود به آفت و تهدیدی برای اقتصاد 
و تجارت کش��ور تبدیل نشود، چراکه وقتی شرایط کشور در این 
کارگروه مال��ی در وضعیت معلق قرار دارد، این به مفهوم فقدان 
شفافیت و قواعد روشن و قابل اتکا در حوزه های پولشویی است، 
لذا با اغماض می توان گفت که ش��رایط کنونی ایران در کارگروه 
مالی، تفاوت چندانی با قرار گرفتن در لیس��ت سیاه این سازمان 

ندارد.
 اساس��ا اقتص��اد حوزه ای نیس��ت ک��ه در آن بی��م ناامیدی و 
بی اطمینانی وجود داش��ته باش��د. اساس��ا طبع اقتصاد با ثبات، 
آرامش، شفافیت و روش��نگری سازگار است و هر قدر که از این 
فضا دور باش��د، به همان نسبت در حوزه تعامات و شبکه سازی 

با تنگنا مواجه خواهد شد.
 ش��رایط حاکم بر حوزه ارزی و مس��کوکات کش��ور طی هفته 
اخیر، تقریباً گویای همه چیز اس��ت. رشد باالی قیمت های ارز و 
طا بی تردید با همین وضعیت نامطمئن نسبت به شرایط آینده 
بی ارتباط نیست. بعد از به تعویق افتادن جلسه مجمع تشخیص 
به دو هفته آینده بر س��ر عضویت در پالرمو با توجه به همزمانی 
آن با نشست بزرگان اقتصادی در بیخ گوش برج ایفل در پاریس، 
نگرانی ها در داخل نس��بت به قرار گرفتن ایران در لیس��ت سیاه 
این س��ازمان باال گرفت و همین امر خود زمینه س��از گرانی های 

اخیر در حوزه ارزی و طا شد.
ناگزیر باید پذیرفت که اقتصاد مقوله ای فراتر از مرزهای داخلی 
اس��ت و بیش از آنکه از عوامل داخلی متأثر شود، برآیند شرایط 

بین المللی است.
بین المللی شدن اقتصاد یک واقعیت مسلم جهانی است و عموم 
کش��ورها در دنیا با پذیرش این قاعده به س��مت فرصت سازی و 
بازاریابی بر صنعت و تجارت ش��ان در س��طح بین المللی حرکت 
کرده و در این راس��تا، به قوانین و س��اختارهای بین المللی وقع 

نهاده و اهمیت می دهند.
 نهاد »اف  ای تی  اف« نیز از مهم ترین نهادهایی است که امروزه 
در س��طح جهانی برای شفاف سازی اقتصاد جهانی در حوزه های 
پولی و مالی فعالیت می کند و باید توجه داش��ت که این سازمان 
بین دولت��ی همه کش��ورهای دنیا را زیر ذره بین خ��ود قرار داده 

است.
در همین نشس��ت اخی��رش که جمعه این هفت��ه پایان یافت 
پاکستان همسایه ش��رقی، به لیست سیاه این سازمان در زمینه 
تامی��ن مالی تروریس��م راه یاف��ت. هند از ناظ��ران و فعاالن این 
س��ازمان بسیار تاش داش��ت قدرت های صنعتی و تاثیرگذار در 
این سازمان را به این باور برساند که اسام آباد با طرق مختلف به 

جریان های تروریستی یاری می رساند.
این مس��ئله یک پی��ام مهم برای همه کش��ورهای دنیا دارد و 
آن آینک��ه  »اف ای ت��ی اف« واقعا دغدغه مبارزه ب��ا تامین مالی 
تروریست ها را دارد. جالب اینجاست که این بخش از رسالت آن، 
کاما با رویکرد جمهوری اس��امی ایران که مخالف تامین مالی 
تروریس��ت ها و قدرت گیری این گروه هاست، همخوانی و تطابق 
دارد. از همین رو، می بایس��ت مهلت زمانی در نظر گرفته شده را 
فرصت��ی برای همکاری با این نهاد مهم بین المللی، هم در جهت 
تضعیف جریان های تروریس��تی که امروز امنیت کشور و منطقه 
را نش��انه گرفته اند و هم روزنه ای برای بهره گیری از ظرفیت های 
بانکی و مالی کش��ورهای بزرگ اروپایی، چین، هند و روسیه در 

نظر گرفت.
واقعیتی است که فرصت ها در صورت عدم مدیریت، به تهدید 
تبدیل می ش��وند و الجرم باید در این خصوص، نهایت عقانیت 
و هوش��مندی به کار گرفته ش��ود. به ویژه اینکه از لحن و بیان 
رهبران حاضر در نشس��ت پاریس پیدا بود که با اینکه تاش های 
ایران را در تصویب دو الیحه دیگر مثبت ارزیابی کردند اما اعام 
داش��تند که در صورت عدم تایی��د دو الیحه دیگر، مجازات های 

مالی و بانکی جدید در نظر گرفته خواهد شد.
 اهل تش��خیص در نظر دارند که رئیس دوره ای این نشس��ت، 
آقای مارشال بیلینگزلی، معاون وزیر دارایی آمریکا است و تهدید 
ک��رده در صورتی که ایران  تا بازه زمانی مش��خص، به ش��روط  
»اف ای تی اف« عمل نکند؛ به صورت خودکار تدابیر جدیدی علیه 

فعالیت های بانکی و موسسات مالی  به اجرا در خواهد آمد.
با توج��ه به برنامه تحریمی دولت آمریکا که تمام تاکید ش��ان 
روی ائتاف س��ازی جهانی علیه ایران اس��ت؛ ضروری و منطقی 
اس��ت که بدون اطاله زمان و حتی پیش تر از مهلت تمدیدش��ده 
و موعد زمانی مقرر، آمادگی نس��بت به عضویت در این سازوکار 
مالی جهانی اعام ش��ود تا از این طریق هم اس��تراتژی تحریمی 
ترامپ بی اثر شده و هم از فرصت های موجود اقتصاد جهانی برای 
سامان بخشی به شرایط اقتصاد داخلی و حوزه های سرمایه گذاری 

استفاده شود.
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فرصت ام��روز: این چهارمین دوره ای اس��ت که ات��اق بازرگانی ایران، 
ش��اخص مدیران خرید )PMI( را در اقتصاد ایران س��نجیده و منتش��ر 
کرده است. شامخ یا همان شاخص مدیران خرید )PMI( مقیاسی است 
ک��ه مرکز آمار و اطاعات اقتصادی اتاق ایران از طریق پاس��خ بنگاه های 
نمونه در صنایع مختلف به س��ؤاالت مشخص، استخراج کرده و اوایل هر 
ماه منتش��ر می کند تا رونق یا رکود فضای کس��ب وکار را نشان دهد. در 
جریان س��نجش این شاخص، اگر عدد ش��اخص بیش از 50درصد باشد 
نش��ان می دهد که اقتصاد درحال توسعه اس��ت، درحالی که هر رقمی زیر 

50درصد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.
طب��ق آنچه اتاق ایران از ش��اخص مدیران خرید در بهمن ماه امس��ال 
گزارش داده اس��ت، این ش��اخص در دومین ماه زمس��تان ۴7.63 واحد 
محاسبه ش��ده است که نسبت به شامخ دی ماه امسال ۸.2۸ واحد یعنی 
بی��ش از 21درصد بهبود پیدا کرده اس��ت، اما با این همه، این ش��اخص 
همچن��ان پایین تر از 50 واحد اس��ت و از انقب��اض در اغلب فعالیت های 
اقتص��اد ایران حکایت می کن��د. به عبارت بهتر، ش��اخص مدیران خرید 
در بهمن ماه امسال نسبت به ش��امخ دی ماه )3۹.35( بالغ بر ۸.2۸ واحد 
معادل 21.0۴درصد بهتر شده و از بهبود قابل توجه وضعیت این شاخص 
نس��بت به دی ماه حکایت دارد، اما ازآنجایی که همچنان رقم این شاخص 
کمت��ر از 50 واحد اس��ت، از باقی ماندن رکود در اغلب کس��ب وکارهای 

اقتصادی خبر می دهد.
تحلیل اطالعات شامخ بهمن ماه براساس شاخص ها

* ش��امخ صنعت: هرچند عدد کلی ش��امخ صنعت پ��س از پنج دوره، 
همچنان کمتر از 50 اس��ت و این نش��ان دهنده بدتر شدن وضعیت کل 
صنعت در این دوره نسبت به دوره قبل است بااین حال، افزایش قابل توجه 
عدد ش��امخ بهمن نسبت به ش��اخص دی، به معنای آن است که برخی 
گروه ه��ای صنایع از جمله »صنایع تولید چوب، کاغذ و مبلمان«، »تولید 
محصوالت شیمیایی«، »الستیک و پاستیک«، »تولید محصوالت فلزی« 
و »تولید پوشاک و چرم« شاهد بروز وضعیت رونق در این ماه بوده اند. در 
مقابل صنایع کانی غیرفلزی نیز دارای بدترین ش��رایط در بین گروه های 

صنعت در این ماه بوده است.
* شاخص تولید: عدد شامخ تولید روندی مشابه با عدد کلی شامخ طی این 
پنج دوره داش��ته است. پس از س��ه دوره روند نزولی، این شاخص، در دی و 
بهمن افزایش را ثبت کرده است و برای نخستین بار این شاخص در چند گروه 
صنعتی رقم بیشتر از 50 را نشان می دهد که نشان دهنده وضعیت مطلوب 
در این گروه های صنعتی در بهمن ماه است. صنایع »تولید پوشاک و چرم«، 
»صنایع تولید چوب، کاغذ و مبلمان«، »تولید محصوالت شیمیایی« و »تولید 
محصوالت فلزی« دارای بیشترین مقدار افزایش تولید نسبت به ماه گذشته و 
صنایع تولید کانی های غیرفلزی نیز کمترین مقدار تولید نسبت به دی ماه را 

در مقایسه با صنایع دیگر ثبت کرده اند.
* ش��اخص سفارشات جدید: عدد شامخ سفارشات جدید در بهمن ماه 

افزایش قابل توجهی را نسبت به دی ماه ثبت کرده است. عدد این شاخص 
برای کل صنعت، نخستین بار است که رقم بیشتر از 50 را نشان می دهد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت با توجه به افزایش کلی تقاض��ا در ماه های منتهی به 
انتهای سال، روند افزایشی این شاخص در این فصل کامًا منطقی به نظر 
می رس��د. در بین صنایع منتخب، »صنایع تولید چوب، کاغذ و مبلمان«، 
»تولید محصوالت الستیک و پاستیک«، »تولید محصوالت شیمیایی«، 
»تولید محصوالت نس��اجی«، »تولید محصوالت فلزی«، »تولید وس��ایل 
نقلیه و قطعات وابسته« و »تولید مواد غذایی« بیشترین میزان سفارشات 
جدی��د و باالی 50 را ثبت کرده و تولی��د کانی غیرفلزی کمترین میزان 

سفارشات جدید را کسب کرده است.
* ش��اخص مدت زمان تحویل س��فارش: عدد شامخ مدت زمان تحویل 
س��فارش طی ای��ن دوره روند نزولی را نس��بت به ماه های گذش��ته طی 
کرده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت عدد شامخ مدت زمان تحویل سفارش در 
این ماه کمترین عدد را )۴5/۹3( نس��بت به ماه های گذش��ته ثبت کرده 
اس��ت. در بین صنای��ع منتخب تمام صنایع به جز تولی��د کانی غیرفلزی 
عدد شامخ بیشتر از 50 را ثبت کرده اند، درحالی که در ماه گذشته تولید 
کانی غیرفلزی بیشترین مقدار شامخ را در بین صنایع مختلف در اختیار 
داش��ت. صنایع »تولید محصوالت الستیک و پاستیک«، »تولید وسایل 
نقلیه و قطعات وابس��ته« و »تولید محصوالت شیمیایی« بیشترین مقدار 

مدت زمان تحویل سفارش را در این ماه ثبت کرده اند.
* ش��اخص موج��ودی م��واد اولیه: پ��س از دو ماه پیاپ��ی در افزایش 
عدد ش��امخ موج��ودی مواد اولیه یعنی در ماه ه��ای آذر و دی، در بهمن 
عدد ش��امخ موجودی مواد اولیه روند کاهش��ی را ثبت کرده اس��ت، ولی 
همچن��ان کمترین میزان موجودی مواد اولی��ه مربوط به آبان ماه با عدد 
ش��امخ 30/03 است درحالی که برای عدد ش��امخ بهمن ماه این شاخص 
31/77 ثبت شده است. صنایع »تولید کانی غیرفلزی«، »تولید محصوالت 
الس��تیک و پاس��تیک« و »تولی��د چوب، کاغ��ذ و مبلم��ان«، »تولید 
محصوالت پاالیش��گاهی« بیش��ترین میزان موجودی مواد اولیه و صنایع 
»تولید محصوالت نس��اجی« و »تولید پوش��اک و چرم« کمترین میزان 

موجودی مواد اولیه را ثبت کرده اند.
* شاخص میزان استخدام: با توجه به اینکه عدد شامخ میزان استخدام 
در پن��ج دوره گذش��ته همچنان کمت��ر از 50 را نش��ان می دهد، اما این 
شاخص در بهمن ماه بیشترین مقدار را نسبت به ماه های گذشته )۴7/07( 
ثبت کرده اس��ت. در بین صنایع منتخب، »تولید محصوالت شیمیایی«، 
»تولید چوب، کاغذ و مبلمان«، »تولید محصوالت الستیک و پاستیک« 
و »تولید مواد غذایی« عدد شامخ بزرگ تر از 50 را برای این شاخص ثبت 
کرده اند. صنایع »تولید وس��ایل نقلیه و قطعات وابس��ته« و »تولید کانی 

غیرفلزی« کمترین میزان عدد شامخ برای این شاخص را ثبت کرده اند.
* ش��اخص قیم��ت خرید مواد اولیه: روند صعودی عدد ش��امخ قیمت 
خرید مواد اولیه که از آذرماه شروع شده بود، در این ماه نیز همچنان روند 

صع��ودی خود را حفظ کرد اما این عدد از عدد ش��امخ مهرماه )۸7/57( 
کمتر و به میزان )76/7۹( ثبت ش��ده است. تمامی صنایع منتخب، عدد 
ش��امخ قیمت خرید مواد اولیه را عدد باالت��ر از 50 ثبت کرده اند. صنایع 
تولید پوشاک و چرم بیشترین مقدار و صنایع تولید چوب، کاغذ و مبلمان 

کمترین مقدار عدد شامخ را در این ماه ثبت کرده اند.
* ش��اخص موجودی انبار: عدد ش��امخ موجودی انبار کمترین میزان 
خود را در بهمن به میزان )۴5/۸6( نسبت به چهار دوره گذشته به ثبت 
رس��انده است. تغییرات در موجودی انبار با تأخیر با تغییرات تولید رابطه 
عکس دارند. در این پنج دوره نیز این رابطه برقرار اس��ت. صنایع »تولید 
پوش��اک و چرم«، »تولید کانی غیرفلزی«، »تولید محصوالت نساجی« و 
»تولید ماش��ین آالت« بیشترین مقدار عدد ش��امخ برای موجودی انبار و 
بزرگ تر از 50 و صنایع »تولید مواد غذایی« و »تولید محصوالت الستیک 
و پاس��تیک« کمترین میزان ش��امخ موجودی انبار را به خود اختصاص 

داده اند.
* ش��اخص میزان صادرات کاال: پس از روند نزولی عدد شامخ صادرات 
کاال در ماه گذشته، نه تنها این عدد در بهمن روند صعودی خود را مشابه 
ماه های قبل )به جز دی ماه( تکرار کرد، بلکه بیش��ترین مقدار عدد شامخ 
را نیز در این ماه )۴5/17( نسبت به چهار دوره گذشته ثبت کرد. صنایع 
»تولید چوب، کاغذ و مبلمان«، »تولید مواد غذایی« و »تولید محصوالت 
الس��تیک و پاستیک« بیش��ترین مقدار میزان صادرات کاال در این ماه 
)عدد شامخ بزرگ تر از 50( و صنایع »تولید محصوالت نساجی« و »تولید 
محص��والت پاالیش��گاهی« نیز کمترین مقدار ص��ادرات را در این ماه به 

ثبت رسانده اند.
* شاخص میزان فروش محصوالت: هرچند عدد شامخ فروش محصوالت 
پس از پنج دوره، همچنان کمتر از 50 است بااین حال، افزایش قابل توجه 
و 17/32 واحدی عدد ش��امخ میزان ف��روش محصوالت بهمن )۴۹/53( 
نس��بت به شاخص دی )32/21(، به معنای آن است که برخی گروه های 
صنایع از جمله »تولید چوب، کاغذ و مبلمان«، »تولید محصوالت فلزی«، 
»تولید محصوالت الس��تیک و پاستیک »ش��اهد افزایش میزان فروش 
محصوالت خود در این م��اه بوده اند. در مقابل صنایع »تولید محصوالت 
پاالیش��گاهی« و »تولید مواد غذایی« نیز دارای بدترین ش��رایط فروش 

محصوالت خود در بین گروه های صنعت در این ماه بوده اند.
* ش��اخص میزان انتظارات تولید برای ماه آینده: عدد شامخ انتظارات 
تولی��د در این م��اه برخاف چهار دوره گذش��ته کمی نزولی ش��ده ولی 
بااین ح��ال همچنان عدد باالی 50 را نش��ان می دهد ک��ه این به معنای 
انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی برای ماه آینده )اس��فند( اس��ت. در بین 
صنایع مختلف، صنایع تولید محصوالت پاالیش��گاهی و تولید محصوالت 
ش��یمیایی بیش��ترین انتظارات برای تولید در آینده را به ثبت رسانده اند. 
درحالی که صنایع تولید چوب، کاغذ و مبلمان و صنایع تولید مواد غذایی 
کمترین میزان انتظارات برای تولید برای ماه آینده را به ثبت رسانده اند.

شاخص مدیران خرید در بهمن ماه امسال اندکی بهبود یافت

کاهش انقباض فعالیت های اقتصادی

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه چهارش��نبه هفت��ه جاری با حضور 
رئیس جمهوری راه آهن قزوین–رش��ت افتتاح می شود، اعام کرد راه آهن 
رشت – آستارا در همین روز به پیمانکار تحویل می شود و آغاز برنامه مورد 
نظر جهت عملیات اجرایی آن در دس��تور کار قرار می گیرد و تمام منابع 

مالی آن نیز پیش بینی شده است.
به گزارش ایسنا، محمد اسامی در هفتمین اجاس شورای هماهنگی 
کریدور ش��مال – جنوب که با حضور 1۴ کش��ور عضو برگزار شد، گفت: 
امیدواریم موانع پیش��روی فعالیت های ترانزیتی کریدور شمال – جنوب 
برداشته شود و وظیفه همه کشورها اقدام برای توسعه این کریدور است تا 
موجب توس��عه فعالیت های تجاری در منطقه شود و گشایش اقتصادی را 

برای ملت ها به همراه داشته باشد.
وی ادام��ه داد: باید با ایجاد ش��رکت های چند وجه��ی از ظرفیت های 
کریدور شمال به جنوب به نحو مطلوب استفاده کرد و در راستای تحقق 

امر ترانزیت گام برداشت.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در حاشیه این اجاس در جمع خبرنگاران 
خاطرنش��ان کرد: پس از حدود پنج سال وقفه شورای هماهنگی کریدور 

شمال – جنوب با حضور کشورهای عضو در تهران در حال برگزاری است 
و بررس��ی مسائل مختلف به منظور تس��ریع در فعالیت های ترانزیتی این 

کریدور در دستور کار قرار دارد.
اسامی ادامه داد: متأس��فانه در حال حاضر از کریدور شمال – جنوب 
به میزان ظرفیت آن استفاده نمی شود و امیدوار هستیم که با اقدام مثمر 
ثمر کش��ورهای عضو شاهد افزایش و ارتقای سطح ظرفیت های ترانزیتی 

این کریدور باشیم.
وی با اشاره به اینکه برگزاری اجاس شورای هماهنگی کریدور شمال – 
جنوب با افتتاح راه آهن قزوین – رشت که چهارشنبه هفته جاری با حضور 
رئیس جمهوری افتتاح می شود همزمان ش��ده است، اظهار کرد: راه آهن 
قزوین – رشت بخشی از کریدور شمال – جنوب است و با حضور رئیس 

جمهوری به زودی افتتاح می شود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در مورد احداث راه آهن رشت – آستارا، 
گفت: احداث این راه آهن بخشی از کریدور شمال به جنوب است و پروژه 
مربوطه تحویل پیمانکار شده است و افتتاح آغاز برنامه و پس از آن عملیات 
اجرای��ی پروژه همزمان با حضور رئیس جمه��وری طی هفته جاری آغاز 

می شود.
اس��امی ادامه داد: منابع مالی پروژه پیش بینی شده است و مشکلی در 

این راستا وجود ندارد.
وی با اش��اره به اینکه کریدور ش��مال – جنوب از س��ه بخش تشکیل 
شده است، اظهار کرد: بخش اول مقوله زیرساخت هاست تا بتوان ظرفیت 
ترانزیتی کریدور را ارتقا داد و باید خاطرنشان کرد که به صورت سنتی طی 

سال های گذشته بار از این مسیر به آسیای میانه و قفقاز منتقل می شد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه توسعه بنادر شمالی و جنوبی و به 
طور ویژه ساخت راه آهن چابهار – زاهدان، بافق – بندرعباس تا سرخس، 
قزوین – رش��ت و ادامه آن تا آس��تارا از جمله اقدام��ات صورت گرفته در 
جهت تکمیل کریدور ش��مال – جنوب اس��ت، گفت: اتصال خط آهن به 

نقاط شمالی، شرقی و غربی در کریدور شمال از مهم ترین برنامه هاست.
وی ادام��ه داد: ایجاد قابلی��ت برای مدیریت جابه جایی بار که به صورت 
مس��تقل توسط کش��ورهای مختلف انجام می ش��ود و نیز ایجاد ظرفیت 
لجس��تیکی به منظور ارتقای توان حمل و نقلی با ایجاد شرکت های چند 

وجهی دو بخش دیگر مورد نظر کریدور شمال به جنوب است.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

راه آهن قزوین – رشت فردا افتتاح می شود

انرژی

ایستادگی چین و هند در مقابل تحریم نفتی ایران
نفت ایران همچنان به شرق می رود

تامین امنیت انرژی برای کش��ورهایی ک��ه ذخایر نفتی  ندارند 
یک اولویت اس��ت و ش��اید همین مسئله س��بب شده است تا دو 
کشور پهناور آس��یایی یعنی چین و هند به رغم فشارهای آمریکا  

همکاری با ایران را ادامه می دهند.
به گزارش خبرآناین، نشریه وایر در گزارش اخیر خود با اشاره 
به مطلب باال نوش��ت: چین و هند تعام��ات حمل و نقل، بانکی، 
نفت��ی و اقتصادی خود را با ایران ادام��ه می دهند زیرا ایران یکی 
از بزرگتری��ن مالکان ذخایر نفتی در دنیا اس��ت و می تواند امنیت 
انرژی این کشورها را تامین کند. چین و هند به دلیل حرکت در 
مس��یر صنعتی شدن نیاز باالیی به خرید نفت و فرآورده های نفتی 
دارند و ایران یک کشور مطلوب برای تعامل نفتی با آنها است. از 
طرف دیگر ایران نفت را با قیمت خوبی به هند و چین می فروشد 
و هزینه ه��ای تامین نفت برای این دو کش��ور را تنزل می دهد. از 
طرف دیگر آمریکا در تاش است تا معادالت قدرت در بازار نفت 

را تغییر دهد.
این کش��ور در سال جاری اولین محموله نفتی خود را به چین 
صادر کرده اس��ت. وایر ادامه داد:  آمریکا در سال های اخیر تولید 
نفت ش��یل را افزایش داد و در نظ��ر دارد جایگاهش را به عنوان 
یک بازیگر فعال و اثرگذار در بازار نفت تثبیت کند. صادرات نفت 
به چین اولین و اصلی ترین گامی است که  آمریکا برداشته است.

این کش��ور ب��ا تحریم دو عض��و قدرتمند اوپک یعن��ی ایران و 
ونزوئ��ا در نظر دارد س��همش را در بازار افزای��ش دهد. از طرف 
دیگر نزدیکی رابطه آمریکا با  عربس��تان نکته بسیار مهمی است. 
این رابطه که در ماه های گذش��ته در مورد سرد شدن آن صحبت 
می ش��د، به دنب��ال حمایت آمری��کا از عربس��تان و مخالفتش با 
قرار گرفتن عربس��تان در لیست س��یاه FATF  دوباره گرم شد. 
عربس��تان بزرگترین تولیدکننده اوپک است و به آمریکا قول داده 
است که در صورت تحریم ایران و ونزوئا و حذف شدن نفت این 
دو کش��ور از بازار، با افزایش می��زان تولید خود، نیاز نفتی بازار را 

تامین کند.
ام��ا این تاش ه��ا هنوز به نتیجه نرس��یده اس��ت و ب��ا وجود 
فش��ارهای آمریکا به خریداران نفت ایران و تاش برای کم کردن 
رابط��ه اقتصادی ایران با دنیا، اخبار از افزایش حجم تجارت ایران 

با کشورهای چین و هند حکایت دارد.
به گزارش نش��ریه هیل آمریکا در س��ال گذش��ته ایران بعد از 
عراق و عربستان س��عودی، سومین تامین کننده نفت برای کشور 
هند بود و چهارمین صادرکننده بزرگ نفت به کشور چین بعد از 
کش��ورهای روسیه و عربستان س��عودی و آنگوال بود. ایران قطبی 
بزرگ در بازار انرژی دنیا اس��ت و یکی از باثبات ترین اقتصادهای 
خاورمیانه محسوب می شود. به همین دلیل همکاری با ایران برای 
کشورهای چین و هند اهمیت زیادی دارد و ایران هم می تواند از 
این دو کشور به عنوان دوستان خود در سال های تحریم نام ببرد. 
ای��ن رابطه دو طرفه و برای ه��ر دو طرف دارای منفعت اقتصادی 
اس��ت و انتظار می رود حجم و ارزش این رابطه اقتصادی بیش��تر 

شود. 
واکنش مثبت نفت به احتمال توافق چین با آمریکا

قیمت نفت روز دوش��نبه تحت تاثی��ر کاهش تولید گروه اوپک 
پاس و نزدیک ش��دن آمریکا و چین به تواف��ق تجاری، افزایش 

یافت.
به گزارش ایس��نا، بهای معامات آتی نفت برنت 2۹ س��نت یا 
0.5درصد نس��بت به قیمت نهایی روز جمع��ه افزایش یافت و به 

65.36 دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 27 سنت 

یا 0.5درصد افزایش، در 56.07 دالر در هر بشکه ایستاد.
این افزایش پس از انتش��ار گزارش هایی مبنی بر نزدیک شدن 
آمری��کا و چی��ن به توافق تجاری برای پای��ان دادن به جنگ یک 
س��اله میان دو کش��ور روی داد. این دو کش��ور در شرف امضای 
قراردادی هستند که خطر افزایش تعرفه های آمریکا روی واردات 

کاالهای چینی به ارزش 200 میلیارد دالر را رفع می کند.
آمری��کا و چین در طول س��ال میادی گذش��ته درگیر جنگ 
تج��اری بودند که جریان تجارت کاالها ب��ه ارزش صدها میلیارد 
دالر را مخت��ل کرد و نگرانی ها نس��بت به کن��دی اقتصاد جهانی 

را برانگیخت.
امی��دواری به پای��ان اختافات تجاری می��ان دو اقتصاد بزرگ 
جه��ان، به حمایت از بازارهای نفت که در دو ماه گذش��ته تحت 
تأثی��ر توافق کاه��ش تولید اوپک و غیراوپ��ک روند صعودی پیدا 
کرده اند، افزوده است. یک منبع آگاه از مذاکرات تجاری آمریکا و 
چین به رویترز اظهار کرد: به نظر می رسد این قرارداد به واقعیت 
نزدیک ش��ده زیرا پکن قول تغییرات اقتصادی ساختاری و حذف 

تعرفه های تافی جویانه را داده است.
اوپک به همراه روس��یه و سایر کشورهای غیراوپک که به گروه 
اوپک پاس معروف هس��تند، در دس��امبر برای کاهش عرضه به 
میزان 1.2 میلیون بش��که در روز در نیمه اول سال 201۹ توافق 
کردند که س��هم اوپک از این کاهش تولید، ۸00 هزار بش��که در 

روز است.
با این حال بانک بارکلیز در یادداشتی اعام کرد صادرات اوپک 

بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز از نوامبر کاهش یافته است.
به گفته تحلیلگران انرژی در ش��رکت »فیتچ سولوشنز«، تصویر 
عرضه امس��ال محدودتر به نظر می رسد و انتظار می رود میانگین 
قیمت نفت برنت 73 دالر در هر بشکه در سال 201۹ بالغ شود.

قیم��ت نفت تح��ت تأثی��ر تحریم های آمری��کا علی��ه ایران و 
ونزوئا افزایش بیش��تری پیدا کرده است، در حالی که در آمریکا 
نش��انه هایی از کندی روند رش��د تولید دیده می ش��ود. تولید این 
کشور از اوایل سال 201۸ بیش از 2میلیون بشکه در روز افزایش 

یافته و به بیش از 12 میلیون بشکه در روز صعود کرد.
براس��اس گزارش رویترز، ش��رکت های ان��رژی آمریکایی هفته 
گذش��ته شمار دکل های حفاری نفت را به پایین ترین میزان در ۹ 
ماه اخیر رساندند زیرا برخی از تولیدکنندگان با وجود رشد بیش 
از 20درصدی بهای معامات نفت، برنامه های ش��ان برای کاهش 

هزینه در سال جاری را دنبال کردند.
ب��ا این حال بارکلیز اعام کرد: م��ا معتقدیم احتمال تکرار این 

عملکرد در نیمه دوم امسال برای تولید نفت آمریکا وجود دارد.
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افزایش سقف برداشت از خودپرداز تا 500 هزار تومان
سقف برداشت از خودپرداز ها زیاد می شود

طبق روال هر س��اله، بانک مرکزی به بانک ها مجوز افزایش سقف 
برداش��ت نقدی از دس��تگاه های خودپرداز را در آستانه نوروز داده 
است و بنابراین با مجوز بانک مرکزی، سقف برداشت از خودپرداز تا 
500 هزار تومان افزایش می یابد. براس��اس بخشنامه بانک مرکزی، 
افزایش س��قف برداش��ت پول تا 500هزار تومان از 20 اسفندماه تا 
17 فروردین ماه سال آینده اجرایی می شود. در آستانه فرا رسیدن 
نوروز و همچنین با توجه به افزایش تقاضا برای پول نقد، بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری مجاز و فعال در سراسر کشور با دریافت 
مجوز از سوی اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی سقف برداشت 
از خودپردازه��ا را از 200 هزار تومان ب��ه 500 هزار تومان افزایش 
می دهند. امس��ال نیز همانند س��ال گذش��ته بانک مرکزی ابتدای 
اسفندماه، مجوز افزایش س��قف برداشت خودپردازها به 500 هزار 
تومان را به بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی 
از نیمه اس��فندماه داده که در همین زمینه افزایش سقف برداشت 
پول از دس��تگاه های خودپرداز در هفته آینده توس��ط بانک ها برای 

عید با به روزرسانی خودپردازها عملیاتی می شود.
س��قف برداش��ت 500 هزار تومانی از خودپردازها در دس��ترس 
مش��تریان سیس��تم بانکی به عنوان یکی از تمهیدات در ایام نوروز 
به منظور بهره مندی از پول نقد اس��ت. متقاضیان دریافت پول نقد 
در ایام نوروز برای اس��تفاده از س��قف برداش��ت 500 هزار تومانی 
بای��د به خودپرداز بانک عامل مراجعه کنند و در صورت مراجعه به 
خودپرداز س��ایر بانک ها در هر تراکنش تا 200 هزار تومان قابلیت 

برداشت پول دارند.

ریزش لحظه ای نرخ سکه و طال
قیمت طال 11درصد کاهش یافت 

نرخ س��که و ط��ا برخاف هفته گذش��ته در ای��ن هفته کاهش 
چش��مگیری داش��ته به طوری که حباب س��که به ۴00هزار تومان 
رس��یده اس��ت.  به گزارش خبرآناین، رئیس کمیسیون تخصصی 
طا و جواهر گفت: در س��ومین روز هفته کاهش نرخ ارز سبب شد 

تا قیمت سکه و طا همانند روزهای گذشته پایین بیاید. 
محمد کش��تی آرای با بیان این مطلب افزود: برخاف کاهش نرخ 
ارز، قیمت جهانی طا تقریبا تغییری نس��بت به روز گذشته نداشته 
است. قیمت انواع سکه نیز در بازار به نسبت روزهای گذشته کاهش 
چش��مگیری داش��ته به طوری که روز دوشنبه هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم ۴میلیون و 300هزار تومان، هر قطعه س��که 
تمام به��ار آزادی طرح جدی��د ۴میلیون و 3۸0 ه��زار تومان، نیم 
سکه 2میلیون و ۴50هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 550هزار 

تومان و سکه های گرمی ۸30هزار تومان داد و ستد شد.
وی ادامه داد: با کاهش قیمت ها ش��اهد پایین آمدن میزان تقاضا 
در بازار هس��تیم که در نتیجه سبب ش��ده تا حباب سکه به حدود 

۴00هزار تومان کاهش یابد.
این فع��ال بازار طا و جواهر گفت: هر مثق��ال طای 17عیار به 
عن��وان مبنای محاس��بات اکن��ون یک میلیون و 750ه��زار تومان 
معامله می ش��ود که نسبت به هفته گذشته 100هزار تومان کاهش 

داشته است. 
کش��تی آرای بیان کرد: اکنون قیمت هر گ��رم طای 1۸عیار به 
۴00ه��زار تومان کاهش یافته در حالی که هفته گذش��ته طای با 
نرخ ۴56هزار تومان داد و س��تد می شد که مقایسه قیمت های این 
هفته نسبت به هفته گذش��ته نشان دهنده کاهش 11درصدی نرخ 

طای 1۸عیار در بازار است. 
وی درباره علت کاهش نرخ ارز توضیح داد: سیاست ها و مدیریت 
بانک مرکزی در حالی که از قبل هم اعام شده بود اکنون در حال 
پیگیری جدی اس��ت و با توجه به نظارت های مداوم ش��اهد تعدیل 

نرخ ارز در بازار هستیم.

خبرنــامه

فرص��ت ام��روز: اگ��ر از اقتصاددانان و کارشناس��ان اقتص��ادی درباره 
پیش بینی بازارهای مالی در س��ال ۹۸ بپرس��ید، اغلب آنها س��ال ۹۸ را 
سال سختی برای اقتصاد کشور می دانند. در همین ارتباط، وحید شقاقی 
شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است که 
در ماه های آینده و س��ال ۹۸، رکود اقتص��ادی، کاهش فروش بنگاه های 
تولیدی، افزایش موجودی انبار، تعدیل بنگاه ها و نیمه فعال ش��دن آنها، 
افزای��ش هزینه های تولید و کاهش درآمده��ای مالیاتی و ارزی، همه به 
تدریج اثرات خود را در اقتصاد نشان خواهد داد، بنابراین در این شرایط، 
وظیفه دولت دوازدهم بسیار مهم است تا تدابیر و سیاست های درست را 

برای مدیریت شرایط پیش رو اتخاذ کند.
شقاقی شهری در گزارشی که دو روز پیش در سایت »جماران« منتشر 
کرده اس��ت، با طرح این س��وال که آیا در شرایط کنونی باید دست روی 
دس��ت گذاش��ت و منتظر بود تا دولت کاری برای بهبود ش��رایط انجام 
دهد، نوش��ت: مس��لماً پاسخ این سوال منفی اس��ت و در این شرایط که 
با نگهداش��ت پول ارزش سرمایه ش��ما هر روز کاسته می شود بهتر است 
س��رمایه  گذاری را به عنوان راه چاره در نظر داشته باشید، اما اینکه کدام 
بازار مالی برای س��رمایه گذاری در سال ۹۸ مناسب تر است، خود سؤالی 

است که نیازمند بررسی موشکافانه است.
هرچند فضای س��رمایه گذاری به ویژه در ای��ران کاما قابل پیش بینی 
نیست، اما او در این مطلب تاش کرده تا چشم انداز مختصری از بازارهای 
مالی در سال ۹۸ پیش روی مخاطب بگشاید. شقاقی شهری اعتقاد دارد 
که به طور کلی، سرمایه گذاری به دو صورت انجام می شود: سرمایه گذاری 

پرریسک یا سرمایه گذاری کم ریسک.
سرمایه گذاری پرریسک

برای آنکه س��رمایه ش��ما عاوه بر حفظ ارزش، س��ودآور نیز باشد باید 
گزینه های ریس��کی س��رمایه گذاری را با درایت و تدبیر انتخاب کنید. در 
نتیجه شقاقی شهری به بررسی چند مورد از سرمایه گذاری های ریسکی 

پرداخته و خرید ارز، طا، مسکن و بورس را ارزیابی کرده است.
* خرید ارز: به دلیل مش��کات در صادرات نفت امس��ال نرخ دالر در 

قانون بودجه س��ال ۹۸ لحاظ نشده است و همین موضوع بیانگر نوسانات 
زیاد این بازار است. دیدگاه های متناقض زیادی درباره آینده قیمتی بازار 
ارز وجود دارد، اما گروهی از فعاالن ارزی اعتقاد دارند، زمانی که مشخص 
نیس��ت قیمت دالر به سوی سطوح باالتر یا پایین تر حرکت خواهد کرد، 

خرید و فروش ارز ریسک زیادی به همراه دارد.
* خری��د طا: قیمت طا متأثر از اتفاقات داخلی و بین المللی اس��ت، 
بنابراین اگر دولت سیاست های اقتصادی کارآمدی در پیش نگیرد و اثرات 
تحریم ها بر دالر همچنان ادامه داشته باشد، باید در انتظار افزایش قیمت 
طا باش��یم، هرچند متولیان حوزه ط��ا اعام کرده اند پیش بینی قیمت 
دیگر امکان پذیر نیست و این مؤید ریسک باالی این روش سرمایه گذاری 

است.
* خرید مسکن: مسکن برای سرمایه گذاری با مبالغ باال گزینه مناسبی 
اس��ت، اما در نظر بگیرید که احتمال قرار گرفتن مس��کن در رکودی دو 
س��اله وجود دارد. حس��ام عقبایی نایب رئیس مش��اوران اماک تهران در 
گزارش��ی از اقتصاد نیوز به تاریخ 17 دی م��اه می گوید: احتمال افزایش 
قیمت در ش��ش ماه اول ۹۸ را نداریم، زیرا مسکن کشش افزایش قیمت 
را ندارد. سرمایه گذاری در شرایط رکودی کار عاقانه ای به نظر نمی رسد.
* بازار بورس: براس��اس گزارشی از روزنامه همشهری سال آینده سالی 
خواهد بود که وضعیت سودآوری سهام شرکت های بورس بهتر از امسال 
خواه��د بود. در این گزارش آمده اس��ت به مردم عزی��ز توصیه می کنیم 
از ب��ازار دالر و س��که جدا ش��وند؛ زیرا این بازارها دیگ��ر مطلوبیتی برای 
سرمایه گذاری ندارند و در انتهای روند افزایشی قرار دارند و بازار سهام در 
ابتدای یک روند صعودی قوی است، اما فراموش نکنید اگر تخصص الزم 

برای سرمایه گذاری در بازار بورس را ندارید از آن پرهیز کنید.
سرمایه گذاری کم ریسک

اما اگر از جمله افرادی هستید که قدرت ریسک باالیی ندارید بانک ها، 
صندوق های سرمایه گذاری، اوراق مش��ارکت و سایر اوراق با درآمد ثابت 
می توانند گزینه های خوبی برای س��رمایه گذاری باشند، اما در نظر داشته 
باشید میزان سودی که از سرمایه گذاری به دست می آید با میزان ریسک 

رابطه مس��تقیم دارد. به هر حال، در س��ال ۹۸ این بازارها کما فی س��ابق 
کم ریسک و با سود مشخص هستند و فقط احتمال می رود سود حاصل از 

سرمایه گذاری در اوراقی مانند اخزا به 2۸ تا 2۹درصد برسد.
یک سرمایه گذاری بی  دردسر

در دنیا س��رمایه گذاری همگام با رش��د تکنولوژی به اش��کال مختلفی 
درآمده اس��ت. وام دهی فرد  به ف��رد )Peer To Peer Lending( یکی 
از این اش��کال متنوع س��رمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته است که 
اساس شکل گیری سایت های بزرگی نظیر پراسپر )Prosper( و لِندینگ 
کاب )Lending Club( اس��ت. در ای��ران نیز س��ایت »ایران رنتر« با 
اس��تفاده از این روش و تطابق آن با س��اختارهای شرعی و قانونی کشور 
توانسته است با ایجاد پلتفرمی برای فروش اقساطی زمینه ای مناسب برای 

سرمایه گذاری ایجاد کند.
س��از و کار این پلتفرم به این صورت اس��ت که افراد درخواست خرید 
اقس��اطی خود را در س��ایت ایران رنتر ثبت می کنند، شما نیز به عنوان 
س��رمایه گذار با تأمین وجه برای خرید وسایل مورد درخواست مشتریان 
اقدام به س��رمایه گذاری می کنید. س��ود حاصل از فروش اقساطی، سود 
س��رمایه گذاری شماست. در واقع، ایران رنتر واسطی میان سرمایه گذاران 

و خریداران اقساطی است.
از آنجای��ی ک��ه فروش اقس��اطی یکی از انواع عقود اس��امی اس��ت، 
س��رمایه گذاری شما کامًا ش��رعی بوده و به این دلیل که ماهانه سود و 
بخشی از اصل سرمایه شما همزمان پرداخت می شود بازدهی قابل توجهی 
دارد. از طرفی به دلیل اعتبارسنجی هوشمند افراد برای خرید اقساطی که 
 Credit( براساس الگوریتم های پیش بینی و روش های رتبه بندی اعتبار
Scoring( ص��ورت می گی��رد، همچنی��ن ضمانت ایران رنت��ر در مورد 
پرداخت ماهانه اقساط به ش��ما ریسک سرمایه گذاری تان کامًا مدیریت 

می شود.
در ای��ن ش��رایط عدم اطمین��ان در مورد بازارهای مالی در س��ال ۹۸، 
پیش��نهاد می ش��ود گزینه ای را انتخاب کنید که عاوه بر ریسک پایین، 

بازدهی مناسبی داشته باشد.

پیش بینی سرمایه گذاری در بازارهای مالی سال ۹۸

بازارهای مالی به کدام سو می روند؟
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افت 204 واحدی شاخص بورس
ترمز بورس کشیده شد

بازیگران بازار س��رمایه در سومین روز هفته به رغم کاهش نماگر 
اصلی، شاهد رشد شاخص کل هم وزن بودند. جذب نقدینگی نسبتا 
باالی سهم های قندی و سیمانی در کنار برخی از سهم های کوچک 
دیگر س��بب این رشد ش��د، اما بزرگان بازار همچنان بازیگر اصلی 

هستند و بازار را در دست دارند.
به گزارش ایس��نا، روز دوشنبه بار دیگر بازار سهام شاهد افزایش 
قیمت سهم های کوچک بود، اما سهم های تأثیرگذار فلزی و معدنی 
در کنار دیگر س��هم های شاخص ساز اجازه رشد به نماگر اصلی بازار 
را ندادند. در چنین فضایی قندی ها توانس��تند قسمت نسبتاً باالیی 

از نقدینگی بازار را به خود جذب کنند.
بر این اس��اس، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمت��ی بورس اوراق 
بهادار تهران 20۴ واحد افت کرد و به رقم 16۴ هزار و 23۸ واحدی 
رس��ید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با 2۹ واحد افزایش به رقم 
30 هزار و ۹06 واحدی دس��ت یافت. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 
270واح��د کاهش تا رق��م 1۸3 هزار و 6۹۹ واح��دی پایین رفت 
و ش��اخص ب��ازار اول با 31۴ واحد افت به ع��دد 123 هزار و ۴۹5 
واحدی رس��ید. در عین حال شاخص بازار اول با 31۴ واحد پایین 
آم��د و به رقم 123 هزار و ۴۹5 واحدی رس��ید، اما ش��اخص بازار 
دوم با رش��د 36۹ واحدی روبه رو ش��د و عدد 315 هزار و 276 را 
تجربه کرد. در سومین روز هفته بار دیگر نمادهایی در گروه فلزات 
اساسی، بانکی و معدنی بیش��ترین تأثیر را روی شاخص های سهام 
گذاش��تند؛ به نحوی که ملی صنای��ع مس ایران با 122 واحد تأثیر 
افزایشی سعی کرد شاخص های بازار را به سمت باال هدایت کند، اما 
در عین حال بانک ملت، معدنی و صنعتی چادرملو و گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید هر کدام به ترتی��ب ۹0، ۴2 و 31 واحد تأثیر 
کاهنده روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. از طرفی پتروشیمی 
ش��ازند و داده گس��تر عصر نوین )ه��ای وب( 22 و 1۹ واحد تأثیر 

افزاینده روی شاخص کل داشتند.
در گروه فلزات اساس��ی بیش از نیمی از سهم ها با افزایش قیمت 
تا 3درصد مواجه ش��دند. بین آنها سهم هایی وجود داشت که کمتر 
از یک درصد رش��د قیمت داشتند. همچنین مابقی سهم ها تا سقف 
3درص��د افت قیمت را تجربه کردند. در گروه بانک ها و مؤسس��ات 
اعتباری روند قیمت س��هم ها عموماً کاهنده بود. کانه های فلزی نیز 
نوس��ان قیمتی کمتر از یک درصد را تجرب��ه کردند. در عین حال 
بیشتر سهم ها در گروه محصوالت شیمیایی با کاهش قیمت روبه رو 
ش��دند. در این گروه 112 میلیون سهم به ارزش حدود ۴0 میلیارد 

تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
در گروه قند و ش��کر نیز ش��اهد رشدی یک دست قیمت سهم ها 
بودی��م؛ به ط��وری که اکثر س��هم های این گروه بی��ش از ۴درصد 
افزای��ش قیمت را تجربه کردند. حج��م و ارزش معامات این گروه 
نس��بت به روزهای گذش��ته رش��د کرد؛ به طوری که در این گروه 
مجموعاً بیش از 15 میلیون س��هم ب��ه ارزش 1۴.5 میلیارد تومان 

مورد دادوستد قرار گرفت.
در گروه خودرو و س��اخت قطعات اما نوسان قیمتی عمدتاً کمتر 
از 2درص��د مواجه بودیم، اما ارزش معامات این گروه نیز نس��بت 
به س��ایر گروه ها مقدار باالیی را نش��ان می دهد؛ به طوری که 35۹ 
میلیون س��هم به ارزش بیش از ۴1 میلیارد تومان مورد داد و ستد 
قرار گرفت. در گروه س��یمان و آهک و گچ بیش��تر س��هم ها با رشد 
قیمت مواجه ش��دند؛ هرچند که سهم هایی بودند که تا ۴درصد نیز 
کاهش قیمت را ش��اهد باش��ند. در این گروه ۴3 میلیون س��هم به 
ارزش بیش از 12 میلیارد تومان معامله شد. ارزش معامات بورس 
تهران به رقم 7۴1 میلیارد تومان رسید که ناشی از دست به دست 

شدن 2.5 میلیارد سهم و اوراق مالی بود.
در فرابورس ایران نیز شاخص کل با ۸.1 واحد رشد روبه  رو شد و 
به رقم 20۹0 واحدی دست یافت. ارزش معامات این بازار به رقم 
5۴0 میلیارد تومان رسید و حجم معامات آن به رقم ۸7۸ میلیون 

سهم و اوراق مالی رسید.

نماگربازارسهام

مدیرکل دفتر امور س��هام عدالت سازمان خصوصی سازی درباره میزان 
س��ود تقسیم شده سهام عدالت بین مش��موالن تا به امروز گفت تاکنون 
س��ود عملکرد شرکت های پرتفوی س��هام عدالت بالغ بر 5.750 میلیارد 

تومان بوده است.
اس��ماعیل مخت��اری دولت آب��ادی، مدیرکل دفتر امور س��هام عدالت 
س��ازمان خصوصی س��ازی با بیان اینکه از5،750 میلی��ارد تومان مبلغ 
3،322 میلیارد توم��ان بابت عملکرد ۹5 و مبلغ 2،۴2۹ میلیارد تومان 
س��ود عملکرد س��ال ۹6 برای س��ه گروه مددجویان نهادهای حمایتی، 
روس��تاییان و عشایر و کارگران فصلی و س��اختمانی توزیع شده است، 
گفت: س��ایر گروه ها نیز تا پایان امسال، س��ود مربوط به عملکرد ۹6 را 

دریافت خواهند کرد.
او با اشاره به آزادسازی سهام عدالت و تصمیمات اتخاذشده در این باره 
خاطرنشان کرد: طرح توزیع سهام عدالت به عنوان یکی از پرمخاطب ترین 

طرح های دولت از دیرباز مورد توجه جدی قرار گرفته است.
دولت آبادی افزود: با توجه به پایان مدت 10 ساله مهلت قانونی اجرای 
این طرح، ساماندهی آن و دستیابی ملموس به اهداف اولیه طرح بیش از 
هر زمان دیگری مورد توجه اس��ت و با اولویت در دستور کار وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار 
قرار گرفته و در این مدت نشس��ت ها و جلسات تخصصی متعددی برای 

ساماندهی امر و آزادسازی سهام عدالت برگزار شده است.
روند الیحه آزادسازی

مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی درباره ضوابط 
قانونی اجرای این طرح افزود: متعاقب همین امر، الیحه ساماندهی سهام 
عدالت موضوع اصاح مواد )3۴( تا )3۸( قانون اجرای سیاس��ت های کلی 
اصل )۴۴( قانون اساس��ی ب��ه تصویب هیأت وزیران رس��یده و برای طی 

تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.

طبق اعام سامانه بازار سرمایه ایران، وی اظهار کرد که تاکنون جلسات 
متعددی در کمیس��یون های مختلف مجلس با حض��ور نمایندگان خانه 
ملت، صاحب نظران و نمایندگان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس 
و اوراق بهادار تش��کیل شده و با توجه به اهمیت موضوع و ارزش پرتفوی 
س��هام عدالت، الیحه دولت چندین بار مورد بررس��ی و تجزیه و تحلیل 

قرار گرفت.
ارزش روز سبد سهام عدالت

دولت آبادی ارزش روز س��بد سهام عدالت را بیش از 100 هزار میلیارد 
تومان برآورد کرد و گفت: آزادس��ازی این حجم از س��رمایه که دارندگان 
آنها عمدتاً از اقش��ار کم درآمد جامعه بوده و در صورت آزادسازی احتماالً 
اکثراً فروشنده باشند نیاز به بررسی بیشتر و کار کارشناسی دارد تا خدای 
نکرده بازار سرمایه و بورس را تهدید نکند و فرصتی برای تقویت این بازار 
باشد. این مقام مس��ئول با تاکید بر اینکه هدف نهایی طرح توزیع سهام 
عدالت، آزادسازی آن است، یادآور شد: در این طرح اصاح احکام قانونی 

و فراهم کردن بستر آزادسازی سهام عدالت مدنظر است.
ETF ایجاد صندوق های

وی تاکی��د ک��رد: اکن��ون ایج��اد صندوق ه��ای ETF )صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله( و انتقال سهام شرکت های سرمایه پذیر به این 
صندوق ها و س��پس واگذاری سهام صندوق ها به مردم، براساس پیشنهاد 
س��ازمان خصوصی س��ازی و س��ازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار 

دولت قرار گرفته و تحت عنوان الیحه به مجلس ارسال شده است.
مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی نقش سازمان 
بورس در آزادس��ازی س��هام عدالت را پررنگ خواند و یادآور شد: سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار بیش��ترین نقش در این فرآین��د را برعهده دارد و 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله سهام عدالت تنها در بازار سرمایه 

قابلیت خرید و فروش دارد.

تسهیل اجرای اصل 44 قانون اساسی
وی خاطرنشان کرد: صندوق های سرمایه گذاری سهام عدالت به استناد بند 
)ه( ماده )1( قانون ابزارها و نهادهای مالی موجود به منظور تس��هیل اجرای 
سیاست های کلی اصل )۴۴( قانون اساسی در قالب صندوق های سرمایه گذاری 
که واحدهای س��رمایه گذاری آنها در بورس ی��ا بازارهای خارج از بورس قابل 
معامله هس��تند، تشکیل می ش��ود. دولت آبادی گفت: برای رسیدن به هدف 
اصلی طرح یعنی برخورداری اقش��ار کم درآمد از منافع حاصل از آن، تشکیل 
صندوق ها در دس��تور کار س��ازمان بورس قرار گرفته است، ولی زمان قطعی 
آزاد سازی سهام عدالت مشخص نیست و به تصمیم مراجع قانونی بستگی دارد.

وضعیت نقدینگی برای عرضه
دولت آب��ادی با اش��اره به اینکه احتم��ال عرضه س��هام عدالت در بدو 
آزادس��ازی وجود دارد، گفت: مقدمات و ترتیبات الزم برای کنترل عرضه 
واحدهای صندوق های س��رمایه گذاری توس��ط دارندگان س��هام عدالت 
صورت گرفته و در پی ایجاد فرهنگ س��هامداری در بین مشموالن سهام 
عدالت هس��تیم تا از حجم فروش های هیجانی کم ش��ود. از س��ویی در 
اساس��نامه و دستورالعمل های صندوق های یادشده حضور بازار گردان در 
نظر گرفته شده که می توانند در تأمین نقدینگی این تقاضاها کمک کنند.

5.750 میلیارد تومان سود سهام عدالت بین مشموالن از ابتدا تاکنون تقسیم شده است

آخرین خبرها از سهام عدالت
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واردات 21 هزار تن گوشت در انتظار انتقال وجه
 شوک های قیمتی حاصل فضاسازی دالالن

مدیر نظارت بر توزیع کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی 
اعام کرد که در حال حاضر همه کاالهای اساسی از محل تولید 
و واردات تأمین شده و هیچ مشکلی برای بازار شب عید در این 
زمینه نداریم و ش��وک های قیمتی که در بازار به وجود می آید، 

حاصل فضاسازی و خبرسازی دالالن در این زمینه است.
محمد قدیری ابیانه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در بخش 
کش��اورزی هیچ کمبودی نداریم و همه کاالهای اساسی در این 
حوزه از محل تولید داخلی یا واردات تأمین شده است، اما اخبار 
کاذبی بعضاً منتشر می شود و توهماتی همچون مسائلی که اخیراً 
درباره کمبود شکر منتشر شده بود، به وجود می آورد که درست 

نیست و دقیقاً به دالالن کمک می کند.
21 هزار تن گوشت قرمز در بنادر جنوبی منتظر انتقال پول

وی افزود: گوش��ت هایی هم که در بنادر جنوبی کش��ور مانده 
اس��ت، اگر مشکل مالی و اعتباری آن حل ش��ود و بتوانیم پول 
فروش��نده را بدهیم، مش��کل بازار گوش��ت قرمز حل می شود و 
ش��اهد ارزانی این محص��ول خواهیم بود. چراک��ه 21 هزار تن 
گوش��ت منجمد برزیل��ی در بنادر جنوبی وارد ش��ده و با وجود 
تأمین ارز، باید پول آن را به فروش��نده برس��انیم تا مشکل بازار 

برطرف شود.
مشکلی برای تأمین بازار شب عید نخواهیم داشت

مدیر نظارت بر توزیع کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه مش��کلی در تأمین بازار شب عید نخواهیم داشت، 
گف��ت: در اس��تان ها در زمینه می��وه و دیگر کاالهای اساس��ی 
فعالیت ه��ای مناس��بی ص��ورت گرفت��ه و هم اکن��ون در زمینه 
جمع آوری آنها برای توزیع اس��تانی و منطقه ای هیچ مش��کل و 
کمبودی وجود ندارد ضمن اینک��ه بخش های نظارتی روی این 
مس��ئله حس��اس تر ش��ده اند و می توان به قوه قضاییه، سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، س��ازمان تعزیرات 

حکومتی و . . . اشاره کرد.
قدیری ابیانه ادامه داد: در ش��رایط کنونی مرغ به اندازه کافی 
تأمین ش��ده و در کش��ور وجود دارد و در زمینه دیگر کاالهای 
اساس��ی همچون گوش��ت قرمز، برنج، روغن و شکر هم مشکل 
خاصی نداریم و به زودی ش��اهد تنظیم ب��ازار آنها خواهیم بود. 
یکی از دالیلی که مردم ش��اهد شوک هایی در بازار و قیمت این 
محصوالت هس��تند، از دالالنی ناشی می شود که با فضاسازی و 
خبررس��انی نادرست به گرانی و نوس��انات بازار دامن می زنند و 

برخی رسانه ها نیز به آنها کمک می کنند.
وی تصریح کرد: وقتی خب��ری درباره قیمت و افزایش قیمت 
منتش��ر می ش��ود و مس��ئول و کارشناس��ی آگاهانه یا ناآگاهانه 
قیمتی برای یک محصول مشخص و اعام می کند، خود به خود 
زمینه نوس��ان قیمت را فراهم کرده است و در این شرایط همه 
باید سعی کنیم به آرامش بازار کمک کنیم و در مسیر و اهداف 

دالالن و سودجویان گام بر نداریم.

گزارش گرانفروشی مرغ به ناظران
 گران تر از 11 هزار و 500 تومان نخرید

مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی 
اعام کرد که براس��اس مصوبه س��تاد تنظیم ب��ازار هر کیلوگرم 
گوش��ت مرغ باید حداکثر 11 هزار و 500 تومان قیمت داش��ته 
باش��د و اگر مردم با قیمت هایی بیشتر از این نرخ مواجه شدند، 
باید آن را به اطاع دس��تگاه های نظارتی برسانند تا برخورد الزم 

با آنها صورت گیرد.
مس��عود بصی��ری در گفت وگو با ایس��نا، اظهار ک��رد: قیمت 
مصوب برای هر کیلوگرم گوش��ت مرغ براس��اس آخرین مصوبه 
س��تاد تنظیم بازار 11 هزار و 500 تومان اس��ت، بنابراین مردم 
به هنگام مش��اهده گرانفروشی و س��ودجویی فروشندگان آن را 
به دس��تگاه های نظارتی همچون س��امانه 12۴ سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، س��ازمان تعزیرات حکومتی و 
دیگر متولی��ان نظارت بر بازار، گزارش دهند ت��ا با آنها برخورد 

شود.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی تنها وظیفه تأمین این اقام 
را برعهده دارد و ناظران این دس��تگاه ها وظیفه کنترل قیمت ها 
را برعه��ده دارند، چراکه قیمت ها مصوب کارگروه س��تاد تنظیم 
بازار بوده و اباغ ش��ده اس��ت؛ بنابراین همه وظیفه دارند آن را 

اجرا کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر 
راهب��ردی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه هیچ مش��کلی 
در زمین��ه تأمین کاال برای تنظیم بازار وج��ود ندارد، ادامه داد: 
ظرفیت تولید 3میلیون تن گوش��ت مرغ در کشور وجود دارد و 
در ای��ن میان به حدود 2میلیون تن از ای��ن محصول پروتئینی 

برای تأمین نیاز داخلی نیاز داریم.
بصی��ری تصریح کرد: نوس��انات ارزی و مش��کات ناش��ی از 
تحریم های اخیر س��بب ش��د ت��ا مدتی در نقل و انتق��ال ارز به 
مش��کل برخورد کنیم، اما هم اکنون این مس��ئله تا حد بسیاری 
برط��رف و رون��د کاهش قیمت مرغ آغاز ش��ده اس��ت. بنابراین 
امیدواریم تا پس از تعطیات نوروزی کاهش قیمت ادامه داشته 
باش��د و در آن زمان به نقطه مطلوب خود برس��د. اخیراً س��تاد 
تنظیم بازار حجمی را برای واردات گوش��ت مرغ تعیین کرده تا 

از این محل نیز بتواند بازار را بهتر کنترل کند.

اخبـــار

رئی��س اتحادیه صنف خش��کبار و آجیل ته��ران از توقف روند صعودی 
قیمت ها در این بازار خبر داد.

به گزارش تسنیم، مصطفی احمدی در مصاحبه با رادیو افزود: طی چند 
ماهه گذشته قیمت آجیل و خشکبار در بازار به دالیل مختلف به خصوص 
کمبود شدید محصول روندی صعودی به خود گرفته بود که با تدابیر الزم 

این روند هم اکنون متوقف شده است.
وی همچنین اظهار داش��ت: امس��ال 70 تا ۸0درصد خشکبار کشور به 

دلیل سرمازدگی شدید در فروردین ماه سال جاری کاهش یافت.
رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل تهران گفت: ساالنه 200 هزار تن 
پس��ته در کشور تولید می شد که ش��وربختانه امسال این رقم به 70 هزار 

تن رسیده است. وی در ادامه افزود: به طور کلی از مجموع 200 هزار تن 
پسته در سال 130 تا 1۴0 هزار تن صادرات می شد. احمدی ضمن اشاره 
به اینکه آجیل و خشکبار قیمت مصوب ندارد، اظهار داشت: قیمت گذاری 

در این حوزه براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار و مقدار تولید است.
وی گفت: مقدار تولید آجیل و خش��کبار در کشور به دلیل سرما زدگی 

شدید طی نخستین ماه فصل بهار دچار افت چشمگیری شد.
رئیس اتحادیه صنف خش��کبار و آجیل تهران افزود: متاس��فانه کمبود 
محصول ضمن گرانی منجر به کس��ادی بازار و کاهش تقاضا نیز ش��د، به 
نحوی که هم اکنون فروش آجیل و خش��کبار نسبت به سال گذشته یک 

چهارم شده است.

وی همچنین تفاوت قیمت 60 تا 70 قلم جنس آجیل و خشکبار موجود 
در بازار به نسبت سال گذشته را 70 تا ۸0درصد عنوان کرد و اظهار داشت: 
عمده گرانی قیمت این کاالها در بازار به دلیل افت شدید تولید بوده است.
احم��دی اضافه کرد: امس��ال بازار آجیل و خش��کبار ب��ه دلیل افزایش 

قیمت ها و دیگر مسائل و مشکات در طول سال با رکود مواجه است.
وی ضمن اش��اره به س��ود قانونی 10درصدی فروش کاال اظهار داشت: 
هم اکنون اعضای اتحادیه با س��ود بسیار اندک در حد چهار تا پنج درصد 

محصوالت خود را در بازار عرضه می کنند چرا که نیاز به نقدینگی دارند.
رئیس اتحادیه صنف خشکبار و آجیل تهران یادآور شد: امسال مشکلی 

به لحاظ تهیه و عرضه آجیل و خشکبار در بازار وجود ندارد.

روند صعودی قیمت خشکبار و آجیل متوقف شد

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه 
نسبت به مسدود شدن اَپ های ایرانی در ios و گوشی های آیفون واکنش 

نشان داد.
ابراهیم درس��تی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، در واکنش به مسدود 
کردن فعالیت برخی اپلیکیشن های ایرانی توسط کمپانی اپل و تلفن های 
هم��راه آیفون اظهار کرد: م��ا و حاکمیت هیچ بهایی برای کس��انی که 

بخواهند به هر نحوی مخل بازار کشورمان باشند، نخواهیم داد.
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه 
ادامه داد: این یک واقعیت اس��ت که اگر بخش��ی از امکانات یک کاال از 

آن گرفته ش��ود، حتماً این اقدام در جای دیگری همچون »میزان خرید 
مردم« و یا حتی »در ثبت س��فارش آن« )ورود آن به کش��ور( تاثیرگذار 
خواهد بود. وی در پاس��خ به این سوال که آیا ممکن است این اقدام اپل 
و آیفون در مس��دود ک��ردن اَپ های ایرانی، به ممنوعی��ت واردات آن و 
عدم ثبت سفارش این برند بینجامد یا خیر گفت: من مسئولیتی در این 
بخش ندارم و تصمیم گیری درباره ثبت سفارش این کاال در صاحیت من 
نیست. درستی خاطرنشان کرد: به عنوان مسئول اتحادیه باید بگویم به 
هر حال اگر بنا شد کاالیی به کشور بیاید که بدانیم خدمات اولیه را دارا 
نیست، آن کاال از نظر ما کیفیت الزم را ندارد و اگر سازمان متولی صاح 

بداند حتماً تصمیمات مورد نظر را درباره ثبت سفارش آن خواهد گرفت.
براس��اس اعام برخی مسئوالن، در سال گذشته 2 میلیارد دالر صرف 
واردات آیفون به کش��ور ش��ده و در چند سال گذشته نیز مسائل جدی 
درباره نحوه واردات آیفون به کشور و نمایندگی رسمی این برند در ایران 
مطرح شده بود تا کمپانی اپل در مقابل فروش قابل توجهی که در ایران 
دارد، خدمات پس از فروش را نیز به مشتریان ایرانی خود ارائه دهد ولی 
به نظر می رسد حتی مسدود شدن اپ های ایرانی در ios همه رشته های 
بافته ش��ده در این بخ��ش را پنبه کرده و زمزمه ه��ای ممنوعیت واردات 

آیفون جدی تر از هر زمان دیگری به گوش می رسد.

3000  کانتینر، لوازم یدکی خودروس��ازان به چابهار آورده شدند تا 
مقدمه ای باشند برای تبدیل این بندر به هاب سوم خودروسازی ایران 
در بلندم��دت، ام��ا حاال به گواه گمرک در حال خ��اک خوردنند و در 

صورت عدم ترخیص جزو کاالی متروکه اعام می شوند.
به گزارش تسنیم از چابهار، »حدود 10 هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو 
در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد که هنوز ترخیص نش��ده؛ امیدواریم 
هرچه س��ریع تر این کانتینرها ترخیص ش��وند و به سیستم خودروسازی 
بیایند که قبل از عید مش��کات تا حدودی مرتفع شود.« این گفته های 
ناصر س��راج، رئیس سازمان بازرس��ی کل است که همین هفته پیش در 
حاشیه جلس��ه س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مطرح شد. بررسی های 
تسنیم نشان می دهد، از این 10 هزار کانتینر، 3000 کانتینر در انبارهای 
منطقه آزاد چابهار است و در حال خاک خوردن، 1000 کانتینر مربوط به 

ایران خودرو خراسان و 3 هزار کانتینر هم متعلق به سایپا.

۸0 درصد بدون تشریفات ترخیص می شوند
مدی��رکل کم��رگ چابهار می گوی��د: این کاالها از مب��دأ چین وارد 
ش��ده اند و چهار ماه اس��ت که در انبارهای گمرک هستند، پیشتر در 
خبری نقل شده بود که شش ماه است این کانتینرها در انبار است که 

نادرست است و چهار ماه است.
عزی��ز ش��مس در گفت وگو ب��ا تس��نیم، می افزای��د: قوانین گمرک 
می گوید تا س��ه ماه صاحب کاال می تواند کاالی خ��ود را در انبارهای 
گم��رک نگه دارد، دنبال کارهایش ب��رود و مقدمات ترخیص را فراهم 
کن��د؛ در صورتی که وارد ماه چهارم ش��ود، کاال، متروکه به حس��اب 

می آید و احیانا جزو اموال تملیکی و غیره و ذالک خواهد شد.
وی تصری��ح می کند: البته تم��ام قوانین، بخش نامه ها و تش��ریفات 
گمرک مشی را بر حمایت از تولیدکننده  داخلی گذاشته، برهمین مبنا 
و با وجود آنکه وارد ماه چهارم شده ایم، یک ماه اضافه به خودروسازان 

فرصت دادیم تا کاالهای خود را ترخیص کنند، عاوه بر آن به دس��تور 
رئیس کل گمرک، این دو خودروس��از می توانند بدون تشریفات 70 تا 
۸0درصد کاالهای خود را ببرند و بقیه در انبارها می ماند تا تش��ریفات 
ترخیص انجام ش��ود و احیانا اگر مش��کل تخصیص ارز و یا هر مشکل 

دیگری دارند برطرف شود.
مدیرکل گمرک چابهار ادامه می دهد: بنا به جلسه ای که مدیران دو 
خودروس��از اخیرا در چابهار داش��تند، قرار شد همان 70 تا ۸0درصد 
را تا اواخر اس��فند ترخیص کنند و هم زمان مقدمات و کارهای خود را 

برای ترخیص بقیه انجام دهند.
ش��مس خاطرنش��ان می کند: عمده مشکل خودروس��ازان، مباحث 
تخصی��ص ارز دولت��ی و کارهای بانکی و . . . اس��ت ک��ه تاکنون روند 
طوالنی ش��ده اس��ت، با این حال فرصت تمام ش��ده و در صورت عدم 

ترخیص تا آخر اسفند، آنها را جزو کاالی متروکه اعام می کنیم.

Ios  واکنش رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل به انسداد اَپ های ایرانی در

 آیا واردات آیفون ممنوع می شود؟

3000 کانتینر خاک  خورده خودروسازان در چابهار چه می کند؟
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اخبار

کاهش یک میلیون تومانی به معنای ارزان شدن 
نیست!

عده ای از کارشناسان معتقدند پیش فروش فوری خودروسازان که از 
هفته گذش��ته آغاز ش��ده، تاثیرات مثبتی بر روند قیمت گذاری خودرو 
در بازار آزاد داشته است.  به گزارش »اخبار خودرو«،  در ماه های اخیر 
به دلیل کاهش شدید ارزش ریال، بسیاری از مردم با سرمایه گذاری در 
بازار ارز و س��که، سعی بر حفظ س��رمایه خود داشتند، اما با آغاز روند 
افزای��ش قیم��ت خودرو، برخی نیز نقدینگی و س��رمایه خود را به بازار 
خودرو آوردند تا میزان سود بیشتری را کسب کنند. همین امر موجب 
ش��د روند صعودی افزایش قیمت خودرو شدت بگیرد و رکورد قیمتی 
بس��یاری از خودروهای داخلی شکسته شود. ازهمین رو طی هفته های 
گذش��ته شاهد بودیم قیمت خودروهای پرفروش در بازار ازجمله پراید 
111 به بیش از 50 میلیون تومان رس��ید. این در حالی اس��ت که میزان 
معامات انجام ش��ده پس از این اتف��اق به مراتب کاهش یافت.  حال از 
روز گذشته برخی رس��انه ها از زبان کارشناسان و فعاالن بازار، اخباری 
مبنی بر ارزان ش��دن خودرو در بازار را منتش��ر کرده اند که این موضوع 
می تواند زمینه س��از کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار باشد، اما پیش 
از آن بای��د به این موضوع اش��اره کرد که افزای��ش قیمت یک کاال در 
ب��ازار، آن هم به صورت حبابی و کاذب، صرفا به دلیل نامتناس��ب بودن 
میزان عرضه و تقاضاست و این امر توسط برخی دالل ها در بازار شکل 
می گیرد. بر این اس��اس ع��ده ای از کارشناس��ان معتقدند پیش فروش 
فوری خودروس��ازان که از هفته گذشته آغاز ش��ده، تاثیرات مثبتی بر 
روند قیمت گذاری خودرو در بازار آزاد داشته است. زیرا فروش فوری با 
موعد تحویل 30 روزه سبب شده میزان عرضه و تقاضا در بازار متعادل 
ش��ود و روند کاهش قیمت س��رعت بیش��تری بگیرد، اما حقیقت این 
اس��ت که افزایش دوبرابری قیمت خ��ودرو و کاهش یک تا دو میلیون 
 تومانی، ارزانی محس��وب نمی شود، زیرا قیمت فعلی خودروهای موجود 
در ب��ازار حقیقی نیس��ت و بس��یاری از خری��داران را از خرید خودرو 
منصرف کرده اس��ت. همچنین با نگاهی به فهرست قیمت خودروهای 
داخلی در بازار و مقایسه آن با هفته گذشته، متوجه خواهید شد فروش 
فوری خودروس��ازان چندان موجب کاهش قیمت و ارزانی نسبی برخی 
مدل ها در بازار نش��ده اس��ت. با این  حال خودروهایی که طی روزهای 
گذش��ته کاهش قیمت یک ت��ا دو میلیون تومان��ی را تجربه کرده اند، 
تاکنون در فهرس��ت فروش فوری خودروس��ازان ق��رار نگرفته اند. این 
بدان معناس��ت که سیاست اتخاذشده از س��وی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و همچنین س��ازمان حمایت، تاکنون چندان تاثیرگذار نبوده 
اس��ت. همچنین در برخی موارد مشاهده  ش��ده است که فروش فوری 
خودروس��ازان به دلیل قیمت گذاری 5 درصد کمتر از حاشیه سود بازار، 
هج��وم دالل ها را برای خرید خودرو با س��ود 5درص��دی ایجاد کرده و 
همی��ن موضوع موجب باالرفتن قیمت در بازار آزاد ش��ده اس��ت. زیرا 
رفتارسنجی مصرف کنندگان در روزهای اخیر نشان می دهد گویا برخی 
خریداران، قیمت های جدید خودروسازان را منطقی ندانسته و از خرید 

خود منصرف شده اند.

وعده وزیر صمت برای آغاز ترخیص خودروهای 
دپوشده تا چند روز آینده

در هیات دولت مصوب ش��ده است خودروهایی که تا تاریخ مشخصی 
وارد گمرک و پیش فروش شده است، ترخیص شوند و تنها جرایمی به 
آنه��ا تعلق می گیرد تا مردم بتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند. به 
گزارش پدال نیوز، ش��رکت های نمایندگی رسمی در حالی سال ۹7 را 
به پایان می رسانند که تصمیمات دولت درخصوص ترخیص خودروهای 
در گمرک مانده جامه عمل نپوش��یده است، اما رضا رحمانی، سکاندار 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه اظه��ارات دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو مبنی بر عدم ترخیص حتی یک خودرو از گمرک، 
گفته است: »در هیات دولت مصوب شده است خودروهایی که تا تاریخ 
مش��خصی وارد گمرک و پیش فروش شده است، ترخیص شوند و تنها 
جرایمی به آنها تعلق می گیرد تا مردم بتوانند خودروی خود را تحویل 
بگیرن��د، اما پرونده آن واردکنندگانی که تخل��ف کرده اند، قطعا به قوه 
 قضایی��ه ارجاع خواهد ش��د که تا امروز به دلیل ای��رادی که در مصوبه 
گرفته ش��ده بود نتوانستیم این کار را انجام دهیم، اما مصوبه در هیات 
دولت اصاح شده است و تا چند روز آینده بخشی از خودروها ترخیص 

خواهند شد.« 
  کسی به فکر موج بیکاری در صنف واردکنندگان خودرو 

نیست 
در همین راس��تا، علی رض��ا قربانی نژاد، کارش��ناس صنع��ت و بازار 
خودرو با اش��اره به موج بیکاری ها در ش��رکت های واردکننده خودرو و 
برچیده ش��دن دفاتر نمایندگی ها در سطح کشور گفت: »آقای رحمانی 
که در اظهارنظرهای اخیر خود درخصوص خودروهای رس��وب کرده در 
گمرک ها، قول رهاسازی آنها را در کوتاه ترین زمان داده اند، گویا آنطور 
که باید و ش��اید در جریان مشکات ناش��ی  از به تعویق  افتادن اجرای 
مصوبه هیات دولت نبوده اند و تصوری از وضعیت شرکت های نمایندگی 
و کارگران بیکارش��ده این صنف ندارن��د.« وی افزود: »وزیر درخصوص 
خودروه��ای وارداتی و خودروه��ای دارای تخلف به ص��ورت کلی ابراز 
نظ��ر می کنن��د، درحالی که نباید این دو موض��وع را با هم اختاط داد. 
وع��ده اینکه پرون��ده خودروهای متخلف پس  از آزادس��ازی در اختیار 
ق��وه قضاییه قرار گیرد، معقول اس��ت اما اجرایی نش��دن مصوبه دولت 

درخصوص خودروهای دارای ثبت سفارش قانونی جای سوال دارد.« 
   ترس دولت از متالطم شدن بازار شب عید با ترخیص 

وارداتی ها  
قربانی نژاد تصریح کرد: »دولت نمی خواهد با آزادس��ازی خودروهای 
واردات��ی آن هم با این هزینه های س��نگین، به بازارهای نوروزی تاطم 
بیش��تری بده��د.« وی ادام��ه داد: »روند صعودی قیم��ت خودروهای 
خارج��ی حتی در زمانی که نرخ ارز دچار افت 50درصدی ش��د، ادامه 
داشت و تصمیم گیران در وزارت صنعت می دانند با توجه به نوع اجرای 
مصوبه، قیمت تمام ش��ده خودروهای رسوب کرده در گمرک ها افزایش 
بس��یار خواهد داش��ت و به تبع آن بازار مجدد افزایش قیمت را تجربه 
خواهد کرد.« این کارش��ناس صنعت و بازار خودرو در ادامه بیان کرد: 
»تنها برخی ش��رکت های واردکننده خودرو که از ارز نیمایی اس��تفاده 
نکرده اند و طبق مصوبه هیات دولت مجبور به پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز نیستند، در شرایط بهتری قرار دارند و حتی تعدادی از خودروهای 

ترخیص شده متقاضیان را به دست صاحبان آنها رسانده اند.« 

ای��ن روزها صحب��ت درخص��وص افزایش قیمت خودروها چه توس��ط 
خودروس��ازان و چه در بازار بس��یار باال گرفته اس��ت. بس��یاری از مردم 
درخصوص خرید خودرو س��رگردان هس��تند و نمی توانن��د در این زمینه 

تصمیم بگیرند و مشخص نیست که وضعیت تا چه زمانی ادامه می یابد.
به گزارش پدال نیوز، صنعت خودروس��ازی کش��ور مدتی اس��ت که با 
مشکات مختلفی دس��ت و پنجه نرم می کند و عوامل مختلفی دست به 
دس��ت هم داده تا قیمت خودرو افزایش یابد. درخصوص دالیل آشفتگی 
بازار خودرو در هفته های اخیر، روند قیمت گذاری خودروسازان و پیشنهاد 
برای زمان مناس��ب خرید گفت و گویی با س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه 
فروش��ندگان خودرو ص��ورت گرفته ک��ه در ادامه مطلب مش��روح آن را 

می خوانید. 
 آشفتگی بازار در هفته های اخیر 

 موتمن��ی ابتدا به وضعیت بازار خ��ودرو چنین پرداخت: طی هفته های 
اخیر بازار خودرو دچار آش��فتگی ش��د که مهم ترین عامل آن نحوه عرضه 
خودرو توس��ط خودروسازان اس��ت. چند روزی است که قیمت ها در بازار 
کاهشی شده و در حال حاضر هیجان خرید و فروش خودرو در بازار کاهش 
یافته است. رفتار خودروسازان از تاریخ 16بهمن ماه به نحوی صورت گرفت 

که قیمت محصوالت داخلی در بازار نیز افزایش یافت. 
تاثیرگذاری فرمول جدید بر قیمت  ها 

 وی در رابط��ه با قیمت گذاری براس��اس فرمول جدی��د گفت: پراید در 

ان��واع مختلف در بازار بین ۴7 الی 50 میلیون تومان قیمت دارد و قیمت 
سایر محصوالت داخلی نیز به همین روال در هفته های اخیر افزایش پیدا 
کرد. قیمت گذاری براس��اس فرمول 5درصد کمتر از حاش��یه بازار توسط 
خودروسازان نیز در اتفاقات اخیر تاثیرگذار بوده است. نحوه قیمت گذاری 
خودروسازان به صورتی است که حاشیه سود در بازار ایجاد می شود. الزم 
به ذکر است که در پیش فروش ها اکثر مردمی که ثبت نام می کنند جهت 

به دست آوردن سود این کار را انجام می دهند. 
عرضه مناسب خودروسازان 

 موتمنی درخصوص عرضه خودرو توسط خودروسازان اظهار کرد: تنها 
راه حل خروج از این آشفته بازار عرضه مناسب توسط خودروسازان است. 
مدتی اس��ت که خودروسازان عرضه مناسبی را انجام می دهند و این روند 
باید ادامه پیدا کند. زمانی که عرضه نه تنها در خودرو بلکه در هر مس��ئله 
دیگری با مش��کل مواجه می شود، تقاضا در این زمینه افزایش می یابد. در 
همی��ن زمینه به دلیل اینکه عرضه خودرو در بازار با امس��ال مش��کاتی 
داش��ت، تامین نیاز مردم به درستی انجام نشد. در حال حاضر با توجه به 
اینکه موج هیجانی بازار فروکش کرده، قیمت ها در بازار رو به کاهش است 
و به همین دلیل می توان گفت افرادی که به دنبال دستیابی به سود بودند 

با کاهش قیمت ها متضرر خواهند شد.
راه حل حذف دالالن 

موتمنی درباره راه های حذف دالالن اظهار کرد: الزم به ذکر اس��ت که 

فروش خودرو به صورت کارتکس نیز مدت ها مورد بحث قرار می گرفت، اما 
در حال حاضر فروش به این صورت نخواهیم داشت. روش هایی برای حذف 
دالل از طریق کارت ملی ها صورت گرفته است که به عقیده بنده این روش 
مناسب نیست چرا که بازار خرید و فروش در زمینه اعام شماره ملی رخ 
می دهد. روش��ی که خریدار را از فروش خودرو تا 3 س��ال منع می کند را 
می توان مناسب دانس��ت. هرچند که اگر یک فرد بخواهد به عنوان مثال 
پس از یک س��ال خودرو خود را بفروش��د این روش می تواند باعث حذف 
دالالن شود و درخصوص سرمایه گذاری در زمینه خودرو نیز باید ریشه یابی 

به صورت اقتصادی شود. 
فعال خودرو نخرید 

رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو در پایان اش��اره ای به قیمت واقعی 
پرای��د کرد و گفت: با توجه به اینکه قیمت خودروها در حال حاضر رو به 
کاهش اس��ت پیشنهاد نمی شود که مردم اقدام به خرید خودرو کنند. در 
رابطه با قیمت واقعی پراید می توان به رقم 3۹ میلیون تومان که تا چندی 
پیش اعام می شد اشاره کرد اما مشخص نیست که قیمت این خودرو به 
رقم ذکر ش��ده می رس��د یا خیر؟ همانطور که اعام شد با توجه به اینکه 
بازار خودرو با وجود روند کاهشی در این هفته داشته اما همچنان آشفته 
اس��ت بنابراین خرید خودرو در حال حاضر مناسب نیست. در صورتی که 
خودروسازان روند عرضه خود را به صورت مناسبی جهت تامین بازار ادامه 

دهند روند کاهش قیمت ادامه پیدا می کند.

قیمت خودرو افزایش می یابد؟ 

 مردم فعال خودرو نخرند

عضو هیات مدی��ره خانه صنعت و معدن ایران اظهار داش��ت قیمت 
خودرو متاثر از ش��رایط کش��ور جهش یکباره یافت زی��را میزان قابل 
توجه��ی از نیاز قطعه س��ازان به م��واد اولیه از طری��ق واردات تامین 
می شود که نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بر فروش 

و بهره وری قطعه سازان اثرات منفی داشته است.
آرم��ان خالق��ی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخ��ودرو، تصریح کرد: 
ش��رایط به گونه ای رقم خورد که در س��ال جاری قطعه سازان مجبور 
ش��دند با قیمت های باالتری قطعه تولید کنند و برای حفظ س��رمایه 
می بایس��ت مبلغ قرارداد خودروس��ازان را متعادل سازند که این روند 

قطعا افزایش قیمت خودرو را منجر می شود.
وی گف��ت: ب��ا توجه ب��ه آنالیز قیمت خ��ودرو از قیم��ت قطعات و 

هزینه های تولید ناچارا خودروسازان به این نتیجه رسیدند که با توجه 
به قیمت های جدید قطعه س��ازان توان تولید با قیمت های گذش��ته را 

ندارند؛ واقعیتی است که وجود داشته و باید پذیرفت.
وی اذعان داش��ت: موضوع حائز اهمیت، کاهش تیراژ خودروسازان 
است که ماحصل آن افزایش قیمت ها شد چراکه در تیراژ باال قیمت ها 
سرشکن می ش��ود. در واقع یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت، 
کاهش تیراژ خودروس��ازان اس��ت لذا امیدواری��م در روزهای آینده با 
افزایش تولید، شرکت های خودروساز بتوانند قیمت ها را کاهش دهند.

خالقی اظهارات وزی��ر صمت مبنی بر افزایش تیراژ و کاهش قیمت 
را امیدوارکنن��ده دانس��ت و گف��ت: حمایت ۴ ه��زار میلیاردی دولت 
از قطعه س��ازان قطعا تاثی��رات مثبتی بر افزایش تیراژ خواهد داش��ت 

زیرا قطعه س��ازان فعال ش��ده اند و خودروسازان با طیب خاطر تولید را 
افزایش می دهند لذا منتظر ماحصل این اقدام مثبت دولت هستیم.

وی گفت: جبران بخش��ی از افزایش قیمت ب��ا افزایش تیراژ ممکن 
خواهد شد، اما بخشی که به قیمت قطعات باز می شود موضوعی است 

که به ناچار باید افزایش قیمت خودرو را بپذیریم.
وی گفت: تصمیم خودروس��ازان به حضور در حاشیه بازار اقدامی در 
جهت کنترل قیمت ها در بازار آزاد بود. در واقع این سیاس��ت قیمتی 
ش��کاف بی��ن درب کارخانه و بازار را از بین برد، ل��ذا اگر تیراژ خودرو 
افزای��ش یابد و نیاز بازار مرتفع ش��ود و بتوان این پی��ام را به بازار داد 
که خودروس��ازان توان تامین نیاز بازار را دارند قطعا از التهاب کاسته 

خواهد شد.

داش��تن معاینه فنی خودرو برای ورود به تهران توسط هموطنانی 
که در ایام نوروز به تهران می آیند، الزامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، س��یدنواب حس��ینی منش در 
نشست خبری که صبح روز گذشته با محوریت کنترل ایمنی خودرو 
قبل از س��فرهای ن��وروزی در مرکز معاینه فنی نیایش برگزار ش��د، 
اف��زود: موضوعی مطرح می ش��ود مبنی بر اینک��ه آنچه باعث کاهش 
آلودگی هوا ش��د ب��اد و باران بود، اما نکته قابل توجه این اس��ت که 
مراک��ز معاینه فنی نقش مهمی در رقیق س��ازی ذرات معلق همچون 
مونوکسیدکربن داشته اس��ت و این موضوع باعث شد مرز آالیندگی 

در شهر تهران به مرحله اضطرار برای همه گروه ها نرسد.
وی در ادامه تصریح کرد: در وضعیت آالیندگی، باران نقش چندانی 
در کاهش آلودگی هوا نداشته و آنچه که بیش از همه تأثیرگذار بوده، 
وزش باد اس��ت که این میزان وزش باد در مقایس��ه با س��ال گذشته 

تغییر چندانی نداشته است.
مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره خودروهایی 
که در سال جدید مش��مول معاینه فنی می شوند، گفت: خودروهای 
داخلی سال ۹3، خودروهای وارداتی تولید سال 201۴ و خودروهای 

پاک عمومی س��ال ۹6 و ماقبل آن مشمول معاینه فنی می شوند و 
از اول فروردین ماه خودروهای فاقد معاینه فنی توس��ط دوربین ها به 
صورت خودکار جریمه خواهند ش��د، همانطور که خودروهای مربوط 
ب��ه واردات مربوط به س��ال 201۴ از ابتدای س��ال میادی جریمه 
شدند. حس��ینی منش درخصوص برخورد با خودروهای دیزل اضافه 
ک��رد: به داش��تن معاینه فنی ای��ن خودروها اکتف��ا نکردیم زیرا این 
امکان وجود داشت که آنها از قطعات عاریه برای گرفتن معاینه فنی 
اس��تفاده کنند؛ به همین دلیل با مش��ارکت راهداری، پلیس راهور و 
شهرداری اقدام به اجرای تست کنار جاده ای کردیم که در این راستا 
۸۹درص��د از خودروهایی که دارای معاینه فنی بودند تس��ت مجدد 

کرده و در این بین 2۴درصد آنها در این تست مردود شدند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران تصریح کرد: با توجه 
به اهمیت موضوع تعدادی از اتوبوس های ش��رکت واحد هم با اجرای 
این تس��ت مجدد کنار جاده ای شناس��ایی، فک پاک و به تعمیرگاه 

اعزام شدند.
حس��ینی منش ادامه داد: میزان مراجعات ما تا یازدهم اس��فند ماه 
امس��ال یک میلیون و 200هزار خودرو بوده اس��ت که از این تعداد 

350 هزار و 77۴ خودرو به دلیل آالیندگی مردود شدند.
وی اف��زود: معاینه فنی برت��ر برای خودروها در زم��ان مراجعه به 
ص��ورت اختیاری اس��ت و برای هم��ه آنها منظور خواهد ش��د و در 
ص��ورت رد معاین��ه فنی برتر و دریافت معاینه فن��ی معمولی به آنها 
نس��بت به اصاح و دریافت معاینه فنی برتر پیشنهاد خواهد شد زیرا 
داشتن معاینه فنی برتر میزان 25درصد تخفیف را در سال جدید در 
محدوده طرح ترافیک در زون اول و دوم شامل حال آنها خواهد کرد.

مدیرعام��ل س��تاد معاینه فنی ش��هر ته��ران در ادامه اف��زود: در 
نگهداشت و حفظ اس��تاندارد خودرو سه عامل تأثیرگذار است؛ یکی 
نگهداشت که برعهده مالک خودرو، دیگری نظارت که وظیفه معاینه 
فنی پلیس و س��ازمان محیط زیست اس��ت و بخش دیگر مربوط به 

خودروساز است که ما تاکنون به این موضوع توجهی نداشته ایم.
حسینی منش تاکید کرد: همه فشارها را روی مردم و اعمال کنترل 
گذاش��تیم و وظیفه خودروس��از را در این خصوص نادیده گرفته ایم 
که یکی از این موارد مربوط به کاتالیست هاس��ت که کاتالیست   های 
داخلی روی آنها درج می ش��ود این کاتالیس��ت فاق��د الزام آالیندگی 

است.

افزایش تولید، تنها راه کاهش قیمت خودرو است

داشتن معاینه فنی برای ورود به تهران الزامی است
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کسب و کارامـروز۸

استارتاپ های آفریقا، به ویژه در بخش فین تک، دوره های مالی و جذب 
سرمایه  بسیار موفق و دور از انتظاری در سال 201۸ تجربه کرده اند.

در سال 201۸، میزان جذب سرمایه  استارتاپ های آفریقایی چهاربرابر 
دو  س��رمایه گذاری  قرارداده��ای  تع��داد  و 
برابر ش��د. همان ط��ور که گزارش ها نش��ان 
می دهند، تعداد فزاینده ای از اس��تارتاپ های 
این قاره مش��غول جذب سرمایه های بیش از 
5 میلیون دالر هستند. به گزارش خبرگزاری 
کارآفرینی WeeTracker، در سال 201۸ 
اس��تارتاپ های آفریقا در مجم��وع در ۴5۸ 
قرارداد، حدود 725.6 میلیون دالر س��رمایه  

خطرپذیر دریافت کرده اند.
نکت��ه  مهم این اس��ت که بیش��ترین ابعاد 
دوره های فاندینگ را در 10 قرارداد برتر جذب 
س��رمایه مش��اهده می کنیم که درمجموع، 
ارزش ش��ان ب��ه ۴57 میلی��ون دالر، یعن��ی 

معادل 67درصد کل بودجه  کل یادشده می رسد. این نتایج نشان دهنده  
افزایش اعتماد س��رمایه گذاران به کسب وکارهای اس��تارتاپی هاب های 
اصلی این قاره است. اهمیت این روند را زمانی بهتر متوجه می شویم که 

بدانیم در گذش��ته  نه چندان دور، اغلب سرمایه گذاری های وی سی روی 
اس��تارتاپ های در حال رش��د از مرحله  A فراتر نمی رفت. باوجود این در 
سال گذشته، 30 استارتاپ موفق شدند سرمایه هایی بیش از 5 میلیون 
دالر دریاف��ت کنند که ارزش نهایی بودجه 
آنها طی 32 ق��رارداد، ب��ه 626.۹ میلیون 
دالر می رسید. در نمودار زیر، به راحتی روند 
س��رمایه  دریافتی اس��تارتاپ های آفریقا را 

مشاهده می کنید.
یله بیدموس��ی، یکی از ش��رکای شرکت 
اس��تارتاپ های  روی   ،Microtraction
مراحل اولیه  رشد سرمایه گذاری می کند و 
بیشترین تعداد س��رمایه گذاری را در سال 
201۸ به نام خود ثبت کرده اس��ت. به گفته  
او، رابطه  مس��تقیمی بین دوره های جذب 
مالی بزرگ ت��ر و تعداد منابع برخ��وردار از 
بودجه  بیش��تر وج��ود دارد ک��ه می توانند 
سرمایه گذاری های بزرگ تری داشته باشند. در عین  حال، او تأکید می کند 
تعداد روزافزون ش��رکت هایی که به سطح بلوغ رسیده اند، این دوره های 

فاندینگ بزرگ تر را توجیه می کند.

س��تاری، زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری ایران را فرصتی تازه برای تعامل 
ایران و کش��ورهای جهان دانست و عنوان کرد اگرچه به صورت سنتی ایران 
کش��وری دارنده غنی ترین منابع نفت و گاز ش��ناخته شده اس��ت، اما امروز، 

تحولی در محیط کس��ب و کار این کش��ور رقم 
خورده که ای��ران را به عنوان یک از منابع غنی 
نوآوری و کس��ب و کارهای دانش  بنیان معرفی 

کرده است.
س��تاری از راه ت��ازه هموارش��ده در اقتص��اد 
کش��ورمان که بر مدار نوآوری و خاقیت نیروی 
انس��انی جوان و تحصیلک��رده حرکت می کند، 
گف��ت و ادام��ه داد: نس��ل تازه ای از کس��ب و 
کارهای نوآور در این کش��ور ایجاد ش��ده است 
که قادرند تمامی ساختارهای سنتی پیشین را 
متحول کنند. همچنین شرکت ها بر مدار دانش 
و فناوری های نویی مانند علوم و فناوری های نانو، 
سلول های بنیادین، شناختی یا زیست فناوری 

حرکت می کنند.
به گزارش بنیاد ملی نخبگان، س��تاری به تجربه موفق کس��ب و کارهای 
استارتاپی شکل گرفته بر پایه فناوری اطاعات و ارتباطات )ICT( ایرانی اشاره 

کرد و گفت: ما تجربه بسیار خوبی در حوزه این نوع کسب و کارها داریم. این 
تجربه ارزشمند می تواند پایه همکاری های میان دو کشور باشد.

رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان از ظهور مراکز دانش��ی و 
نوآور جدید به عنوان نس��لی نو از هسته  های 
پرورش دهنده خاقیت و نوآوری در ایران گفت 
و افزود: کارخانه های آالینده، کم بازده و وارداتی 
که در ن��وع جدید اقتصاد ای��ران جایی ندارد 
اکنون به کارخانه هایی ب��رای تولید و پرورش 
نوآوری بدل ش��ده اس��ت. در پ��ارک فناوری 
پردی��س، ش��رکت های دانش بنیانی مس��تقر 
هس��تند که فروش ش��ان از م��رز یک میلیون 
دالر در س��ال گدشته عبور کرده و یک ستون 

مستحکم اقتصاد ایران به حساب می  آید.
به گفت��ه مع��اون علمی و فن��اوری رئیس 
جمه��وری، یک��ی از پایه های ای��ن همکاری 
بین المللی، برنامه های استارتاپی است چراکه 
س��ال های متمادی محرومیت و محدودیت های اس��تارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان را به قدرت و توانی رس��انده اس��ت که عاوه بر نیازهای داخلی 

می توانند راه را برای صادرات دانش بنیان فراهم کنند.

زیست بوم کارآفرینی ایران فرصتی برای تعامل فناورانه با دیگر کشورهاچشم انداز مالی استارتاپ های آفریقا در سال 201۸

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری روز گذش��ته در 
همایش توانمندی های ۴0 ساله صنعت دارویی ایران حضور یافت.

س��تاری در این مراس��م که با حضور س��عید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی، غامرضا اصغری رئیس سازمان غذا دارو و جمعی از فعاالن 
حوزه سامت با هدف معرفی توانمندی های صنعت داروسازی ایران برگزار شد، 
گفت: ایران امروز در مسیری حرکت می کند که کسب و کارهای دانش بنیان 
و اس��تارتاپ هایش نیازهای دارویی کشور را تامین می کند و بی نیازی کامل از 

واردات را استارت زده است.
ب��ه گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، باید به این باور برس��یم 
پژوهشی که رنگی از پول دولتی به رخسار دارد راه به جایی نخواهد برد و دست 

مردم از عایدات آن کوتاه خواهد بود.
س��تاری، راه چاره کارآم��دی پژوهش را به می��دان آمدن بخش خصوصی 
دانست و گفت: پژوهشی برنده است که میزبان سرمایه گذاری بخش خصوصی 
است، چرا که این بخش بهتر از دولت نیاز جامعه و اولویت های سرمایه گذاری را 

می داند. پژوهشگاه هایی که طی سالیان 
گذشته صرفا با اتکا به بودجه دولت قد 
علم کرده اند اکنون باید پاسخگو باشند 
و دس��تاوردهایی که برای مردم جامعه 

کارآمد بوده نمایش دهند.
س��تاری از ضرورت تغییر فرهنگ و 
نگرش عمومی جامعه گفت و ادامه داد: 
باید به سویی برویم که نه تنها پژوهش، 
دانش��گاه و جوان خاق و تحصیلکرده 
چشم تمنایی به پول دولتی حاصل از 
درآمدهای نفتی و خام فروشی نداشته 
باشد. بلکه راه سعادت خود و جامعه را 
در ن��وآوری، کارآفرین��ی و خلق ارزش 

افزوده جست وجو کنند.
تحول در گروی تحول

رئیس ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنیان مب��دأ و مبنای این تحول 

فرهنگی را در گرو ایجاد یک زیس��ت بوم مساعد برای جوان خاق و کارآفرین 
دانست و گفت: باید به این باور برسیم که آدم ها ارزشمندتر از دارایی های نهفته 
در زمین هس��تند. اگر می خواهیم محصولی کارآمد به دس��ت مردم برسانیم 
و نیازی از نیازهای جامعه را برطرف کنیم باید محیطی مس��اعد و س��ازگار با 

نوآوری های جوانان خاق و کارآفرین فراهم کنیم.
ستاری با تاکید بر حرکت پژوهشگاه ها به سوی محصول محوری عنوان کرد: 
پژوهشگاه های ما باید در اندیشه تعریف یک سناریوی خروج برای پژوهشگران 
خود باش��ند و آنها را به سمتی رهنمون کنند که پژوهش های شان را در قالب 

محصول یا خدمت شرکت  های دانش  بنیان و استارتاپی به بازار برسانند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، طلیعه این راه برای فرهنگ س��ازی 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری را حمایت از شتابدهنده ها و دیگر اجزای زنجیره 
زیست بوم دانست و گفت: توسعه شتابدهنده های حوزه دارویی و زیست فناوری 
اکنون تحول آفرین شده است، به طوری که تنها یک نمونه از این شتابدهنده ها 
ب��ا پرورش دادن و حمایت از 1۸ ش��رکت دانش بنیان داروهایی به بازار عرضه 
می کند که واردات آنها بالغ بر 60 میلیون دالر هزینه روی دوش کشور گذاشته 
اس��ت. باید این راه و روش که موجب می  شود تحولی این چنینی صرفا توسط 

یک شتابدهنده در سپهر صنعت دارویی کشور رخ دهد الگوسازی شود.
به اعتقاد رئیس س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری، هنر دولت در این است که 
محیط را برای فعاالن حوزه دانش بنیان مس��اعد کند و باید به ازای هر میزان 
هزینه دولت در پژوهش ده ها برابر آن توس��ط بخش خصوصی سرمایه گذاری 

و تامین شود.
در مسیر تأمین 100درصدی

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه توانمندی تامین 
۹7درصدی نیاز دارویی کش��ور به دست فناوران داخلی و با تولید محصوالت 
ایران س��اخت گفت: تولید 60 دارو و ۸ واکسن با کاربرد انسانی و دامی کار را 
آغاز کردیم. در همکاری نخس��ت با س��ازمان غذا و دارو بالغ بر 100 قلم ماده 
موثره دارویی و دارو به وارداتی ارزش 300 میلیون دالر توس��ط فناوران کشور 
وارد بازار می شود. همچنین در مرحله جدید که میزان این تولیدات نیز تا 350 

میلیون دالر ارزش وارداتی دارد تقریبا از واردات دارویی بی نیاز خواهیم شد.
ستاری با تاکید بر توجه به زنجیره سامت غذایی گفت: باید به طور جدی 
روی ح��وزه غذا کار کنی��م و گام هایی 
که توس��ط وزارت بهداش��ت در ایجاد 
ای��ن حوزه  ارزیاب��ی  آزمایش��گاه های 
ایجاد ش��د باید به کمک تکمیل دیگر 

حلقه های این زنجیره ادامه پیدا کند.
وی همچنی��ن عل��وم ش��ناختی را 
یکی از حوزه های توانمند و مس��تحکم 
در کمک به ارتقای س��امت دانست و 
گفت: عل��وم و فناوری های ش��ناختی 
حوزه ای گسترده و دارای دربرگیرندگی 
باالیی اس��ت ک��ه پیوند آن ب��ا حوزه 
بهداشت و پزش��کی ارتقای سامت را 

به همراه دارد.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س 
جمه��وری دش��من مش��ترک فعاالن 
دانش  بنیان، پژوهشگران و استارتاپی ها 
را فرهنگ سیطره گسترده نفتی دانست 
و گفت: ساکنان این زیست بوم در یک میدان و جبهه مبارزه  می کنند و رویاروی 
فرهنگ ریشه  دوانده و با سابقه وابستگی به درآمدهای نفتی ایستاده اند؛ بخش 
سنتی و بوروکراتیک اما در صورت پیشه کردن راه مبارزه مقابل این زیست بوم، 
مغلوب اس��ت و باید راه ماندگاری اش را در حمایت و همراهی آنان جس��ت و 

جو کند.
تقدیر از فعاالن صنعت دارویی و رونمایی از یک دستاورد مکتوب

همچنین در ادامه این مراسم با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، رئیس س��ازمان غذا و دارو، کتاب 
»تاریخچه صنعت داروس��ازی ایران و جهان« رونمایی ش��د. این کتاب به قلم 
کمال لطفی احمدی و با حمایت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 

تألیف شده است.
فعاالن دانش بنیان و فناور حوزه س��امت و دارویی کش��ور، لوح تقدیری و 
جوایزشان را به پاس تاش مجاهدت در خودکفایی و توانمندی صنعت سامت 
کشور از دستان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیر بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی دریافت کردند.
 منبع: بنیاد ملی نخبگان

وکالی منگ وانژو، مدیر مالی ارشد هوآوی، دولت، گشت مرزی و پلیس فدرال کانادا را به تضییع حقوق 
اساسـی موکل شان متهم کرده اند. براساس شکایت مطرح شـده توسط وکالی منگ وانژو، وی به مدت سه 

ساعت تحت بازداشت، بازرسی و بازجویی غیرقانونی و خودسرانه قرار داشته است.
به گزارش دیجیاتو، منگ وانژو، دختر بنیانگذار هوآوی چند ماه قبل به درخواست مقامات آمریکایی در 
ونکوور دستگیر شد و حاال خطر استرداد به ایاالت متحده وی را تهدید می کند. از اتهامات مطرح شده علیه 

مدیر مالی ارشد باید به دور زدن تحریم های ایران از طریق فریب سیستم بانکی اشاره کرد.
وکالی خانم وانژو با تقدیم شکواییه ای به دیوان عالی بریتیش کلمبیا مدعی شده اند که شرایط بازداشت 
و بازجویی کامال برخالف منشور حقوق و آزادی کانادا بوده است. آنها ماموران گشت مرزی را نیز به تاخیر 
عمدی در اعالم حکم بازداشـت، تفهیم حق سـکوت و تالش برای اسـتخراج اطالعات سه ساعت پیش از 
بازداشـت رسمی متهم کرده اند. براسـاس این شکواییه پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا سه ساعت بعد از 

بازجویی های غیرقانونی گشت مرزی حکم بازداشت را به متهم ابالغ کرده است.
بـه گفته وکال، پلیس مرزی متهم را به تحویل تمامی ابزارهای الکترونیک و رمز عبور آنها مجبور کرده و 
با نقض حریم خصوصی وی اقدام به بررسـی و مشـاهده محتوای این دستگاه ها کرده است. دولت و پلیس 
فدرال کانادا تاکنون به این شـکایت نامه واکنشـی نشان نداده اند، اما گشت مرزی اعالم کرده تا اعالم رای 

دادگاه سکوت خواهد کرد.
منگ که پیش از این در بازداشتگاه به سر می برد به خاطر شرایط نامناسب جسمانی به بازداشت خانگی 
منتقل شـد و حدود 4۸ سـاعت دیگر برای دفاع از خود در دادگاه حاضر  می شـود. موافقت دولت کانادا با 
بررسی پرونده استرداد مدیر مالی ارشد هوآوی با خشم و محکومیت از سوی مقامات بلندپایه پکن مواجه 

شده و آنها خواستار آزادی بی قید و شرط فوری وی شده اند.

ایران با توانمندی دانش بنیان و استارتاپی از واردات دارو 
بی نیاز می شود

شکایت منگ وانژو علیه 
دولت و پلیس فدرال کانادا

دریچــه

جش��نواره نوآوری و کس��ب و کار خواجه نصیر )اینوکاپ 201۹( در دانشگاه خواجه 
نصیرالدین طوس��ی برگزار می ش��ود. به گزارش مهر، حامد ابراهیمی رئیس جشنواره 
نوآوری و کس��ب و کار دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی گفت: حوزه های زیستی، 
کاربردهای نانو، انرژی، کش��اورزی، پسماند و سامت در جش��نواره نوآوری و کسب و 
کار خواجه نصی��ر )این��وکاپ 201۹( حضور دارند.مدیر مرکز رش��د دانش��گاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوس��ی با بیان اینکه امس��ال س��ومین اینوکاپ را در این دانشگاه 
برگزار می کنیم، افزود: اینوکاپ 201۹ به لحاظ کمی نسبت به سال گذشته با کاهش 
20درص��دی طرح های نوآورانه مواجه بوده اس��ت، اما کیفیت کس��ب و کارهای نوپا و 
محصوالت فناورانه ای که آنها به رقابت آورده اند بسیار بهتر شده و این نویدبخش حضور 

کسب و کارهای موفق بیشتری در آینده صنعت و فناوری کشور است.

جشنواره نوآوری و کسب و کار 
خواجه نصیر برگزار می شود

سه شنبه
14 اسفند 1397

شماره 1274
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اس��تاندار خراسان رضوی اظهار کرد اهلیت اقتصادی باید در مسئله 
اعطای تس��هیات در نظر گرفته شود، هر کارآفرین می تواند اصطاحاً 
زایشی باشد و مانند خود چند کارآفرین دیگر را تربیت کند. هم اکنون 

دنی��ا را کارآفرین ه��ا اداره می کنن��د، برای 
همین است که ش��اید 100کمپانی جهانی 
وجود دارد که درآمدش��ان از دولت ها باالتر 
اس��ت. به گزارش مهر، علیرضا رزم حسینی 
اف��زود: تس��هیاتی ک��ه در قال��ب وام های 
خوداشتغالی و زودبازده بوده، نشان می دهد 
دولت می خواهد شغل ایجاد کند اما هادی 
شغل کیست؟ چه کس��ی باید این شغل را 
به ثمر برس��اند؟ ما باید وام را به کار بدهیم 

نه وام گیرنده؟
وی ادام��ه داد: از س��ال آین��ده هرگونه 
تس��هیاتی را ک��ه بخواهیم ارائ��ه کنیم در 
چارچوب مدل اقتصاد مقاومتی خواهد بود، 

به این صورت که دولت، معین های اقتصاد مقاومتی و افراد جویای کار 
هر کدام س��هم خود را می پردازند، بنابراین اگر بخواهیم کار جدیدی 
در استان انجام دهیم باید همه از مدل اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم 

تا بتوانیم تحولی را در استان به وجود بیاوریم.
وی گفت: مدیریت منابع در اس��تان به درس��تی انجام نشده است، 
بای��د مناب��ع جدید خلق کنیم و بعد از اینک��ه آن را تجهیز کردیم در 
اختیار اهلش قرار دهیم چون آمار ش��غلی 
که باید در استان ایجاد شود تاش زیادی 
می خواهد، ام��ا در کنار ای��ن باید مراقب 
باش��یم واحده��ای صنعت��ی نی��ز تعطیل 

نشوند.
رزم حس��ینی تصری��ح ک��رد: واحدهای 
صنعتی باید آسیب شناس��ی ش��وند، واقعاً 
چ��ه زلزل��ه ای مهم تر از اینک��ه یک واحد 
صنعتی تعطیل شود؟ این یعنی آمار طاق 

و سارقین افزایش پیدا کرده است.
وی بیان کرد: درس��ت است که حرف از 
اشتغال زایی و کارآفرینی مطرح است، اما 
ما نباید فراموش کنیم که در چه شرایطی 
به سر می بریم. در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، پس بدیهی است 
که به اهداف خودمان به صورت کامل نرس��یم و چه  بس��ا که برخی از 

واحدهای ما به تعطیلی کشیده شده باشند.

رویداد پیش ش��تابدهی »رویش تِک« که از شش��م بهمن ماه آغاز به کار 
کرده بود، با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش ایس��نا، »اختتامیه رویداد پیش شتابدهی »رویش تِک« که از 
اوایل بهمن م��اه آغاز به کار کرده بود، با حضور 
محمدصادق بیجندی، معاون آموزش��ی جهاد 
دانش��گاهی و رئیس س��ازمان تجاری سازی و 
حمیدرضا مختاری، مشاور وزیر جهاد کشاورزی 
و جمعی از داوران، مدرس��ان و منتورهای این 

رویداد برگزار شد.
روی��داد پیش ش��تابدهی »روی��ش تِک« از 
روز ش��نبه شش��م بهمن آغاز به کار کرده بود. 
این رویداد با محوریت کش��اورزی هوشمند و 
اینترنت اشیا با همکاری دانشگاه شهید رجایی 
و مرکز رشد فناوری اطاعات و ارتباطات جهاد 
دانش��گاهی )رویش( در راس��تای ایجاد بستر 
مناسب جهت شناسایی، جذب و رشد ایده های 

نوآورانه در حوزه های مرتبط با فناوری برگزار شد. طی این رویداد کارگاه های 
آموزشی و کاربردی مختلفی برگزار شد.

در مراس��م اختتامیه این رویداد که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی 

وابسته به نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، ابتدا سعید ابراهیمیان تسهیلگر 
روی��داد و مج��ری برنامه توضیحاتی درخصوص رویداد ارائه کرد و س��پس 
مشاور وزیر جهاد کش��اورزی به ایراد سخنرانی پرداخته و از راه اندازی اتاق 
اس��تارتاپ ها در وزارت جهاد کشاورزی خبر 

داد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه آمادگ��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی برای اس��تفاده از حض��ور فعال تر 
اس��تارتاپ ها در زنجیره تأمی��ن محصوالت 
کش��اورزی گفت: یک��ی از برنامه هایی که با 
جدی��ت دنبال می کنیم اس��تفاده از ظرفیت 
اس��تارتاپ های بخش کش��اورزی در تولید و 
توزیع مرغ اس��ت تا به این ترتیب از کیفیت 
مرغ هایی که به بازار عرضه می شود اطمینان 

حاصل کنیم و نرخ آن را به حداقل برسانیم.
در ادامه این مراس��م محسن موالیی نسب، 
بنیانگذار یکی از استارتاپ ها در سخنانی نقش 

زمان در پیشبرد هدف استارتاپ ها را بیان کرد.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی نیز در سخنان کوتاهی »شناخت بازار و 

فروش« را اصلی ترین نیاز امروز استارتاپ ها عنوان کرد.

پایان رویداد پیش  شتابدهی »رویش تک« پس از 21 روزاداره جامعه توسط کارآفرینان واقعی

گ��زارش مؤسس��ه  مال��ی گارتن��ر نش��ان می دهد که رش��د فروش 
گوشی های هوش��مند در سه ماهه  پایانی س��ال 201۸ متوقف شده و 

رشد ساالنه نیز تنها 1.2درصد بوده است.
مؤسسه  گارتنر در جدیدترین گزارش خود از آمار فروش گوشی های 
موبایل هوش��مند در سه ماهه پایانی س��ال 201۸، چالش جدیدی را 
ب��رای تولیدکننده ه��ای این بازار نش��ان می دهد. داده ه��ای تحلیلی 
آن مؤسس��ه نش��ان می دهد که رشد فروش گوش��ی های هوشمند در 
بازارهای جهانی، در مدت مذکور متوقف شده است. درواقع، آمار رشد 
نسبت به مدت مشابه در سال 2017 تنها رشد 0.1درصد بود. آمار کل 
فروش گوشی های هوشمند در آن دوره  زمانی، ۴0۸.۴ میلیون دستگاه 
عنوان ش��د. خاصه ای از گزارش گارتنر نش��ان  می دهد که خریداران 
گوشی های پرچمدار نیز تمایلی به به روزرسانی گجت خود نداشته اند.

اپل در بین تولیدکننده های گوش��ی هوشمند، بدترین آمار را تجربه 
کرد. اگرچه آنها با حفظ 15.۸درصد از کل فروش گوشی های هوشمند 
در جهان، پش��ت س��ر سامس��ونگ با 17.3درصد و در مقام دوم قرار 
گرفتند، بدترین س��قوط فروش س��ه ماهه  آنها از س��ه ماهه  اول 2016 
تاکنون، در این دوره رقم خورد. آنها چندی پیش نیز به سرمایه گذاران 
هش��دار دادند که درآمد ش��رکت در س��ه ماهه  اول س��ال مالی جاری 
کاهش خواهد داشت و حتی شاید فروش گوشی های هوشمند، کاهش 

15درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کند.
غول کره ای صنعت گوش��ی های هوشمند، کاهش فروش محصول را 
تجربه کرد که موجب کاهش سهم آنها به میزان 5درصد از بازار نسبت 
به سال قبل شد؛ پرچمداران پیشین یعنی گوشی سامسونگ گلکسی 
اس ۹، گلکس��ی اس ۹ پاس و گلکس��ی نوت ۹ وظیفه  ایجاد رشد در 
فروش محصوالت را برعهده داشته اند. درمقابل، رقبای چینی در بخش 

میان رده ها سهم قابل توجهی را از کره ای ها ربودند.
ه��وآوی، یکی از رقبای اندرویدی بود که رقابت را برای سامس��ونگ 
دش��وار ک��رد. آنها برخاف پیش��گامان بازار، کاهش رش��د نداش��تند 
و به نوعی س��هم کاس��ته ش��ده  ش��رکت های قبل��ی، به این ش��رکت 
چینی رس��ید. هوآوی بیش از 60 میلیون دس��تگاه گوش��ی هوشمند 
در س��ه ماهه پایانی س��ال 201۸ فروخت که س��هم آنها از ب��ازار را از 
10.۸درصد به 1۴.۸درصد رس��اند. گارتن��ر در گزارش خود، 201۸ را 
س��ال هوآوی می نامد و رش��د آنها را در رتب��ه  اول 5تولیدکننده  اول 
گوش��ی های هوش��مند قرار می دهد. تحلیل های گارتنر نشان می دهد 
که رش��د هوآوی تنها در اروپ��ا و چین نبوده اس��ت. درواقع، افزایش 
س��رمایه گذاری های آنها در مناطق دیگر آسیا/اقیانوسیه، خاورمیانه و 
آمریکای التین، منجر به رش��د قابل توجه فروش شد. خانواده  زیربرند 
آنر که اکنون گس��تردگی قابل توجه��ی دارد، به هوآوی کمک کرد تا 
از فرصت های رشد نیمه  دوم س��ال 201۸، حداکثر استفاده را داشته 

باشد. رشد مذکور، خصوصا در بازارهای در حال رشد محسوس بود.
در مقابل هوآوی، ش��رکت آمریکایی اپل قرار دارد که با کاهش رشد 
دورقم��ی خود، در پایین تری��ن رتبه  5 تولیدکنن��ده  برتر جهان جای 
می گیرد. درواقع، درخواس��ت برای محص��والت کوپرتینویی ها، به جز 
آمریکای ش��مالی و کش��ورهای توسعه یافته  آس��یا، در تمامی مناطق 

جهان با کاهش روبه رو بود.
بیش��ترین کاهش فروش آیفون، در چین گزارش شد. در آن منطقه، 
س��هم اپ��ل از بازار در س��ه ماهه  پایان��ی 201۸ به ۸.۸درصد رس��ید. 
درحالی که همین آمار در س��ه ماهه  مشابه سال قبل، 1۴.6درصد بود. 
فروش کل آیفون در س��ال 201۸ نیز با رسیدن به عدد 20۹ میلیون 

دستگاه، کاهش 2.7درصدی را تجربه کرد.
آنش��ول گوپتا، مدیر ارش��د تحقیقات گارتنر در بیانی��ه ای پیرامون 
گزارش منتش��ر ش��ده، گفت: چالش اول اپل، خریدارانی هس��تند که 
به روزرس��انی به محصوالت جدید را به تعویق می اندازند. آنها خواهان 
محصوالتی با نوآوری های بیشتر هستند. در مرحله  بعد، رقبای چینی 
ب��ا محصوالت میان رده و باالرده  خود قرار دارند که فروش را برای اپل 
دش��وار می کنند. هر دو چالش فوق، باعث کاهش فروش گوش��ی های 
هوشمند اپل ش��ده اند. تقاضا برای گوش��ی های پایین رده و میان رده، 
در اکث��ر بازارها باال بود، اما تقاضا ب��رای محصوالت حرفه ای و باالرده 
در س��ه ماهه  پایانی 201۸ نیز روند نزولی داش��ت. کاهش نوآوری های 
قابل توجه در بخش گران قیمت بازار، همراه  با افزایش قیمت ها، موجب 

کاهش تمایل برای به روزرسانی گوشی ها از سوی کاربران شد.
در رتبه ه��ای بعدی فهرس��ت بزرگ ترین تولیدکننده های گوش��ی 
هوش��مند، اوپو قرار دارد که با افزایش س��هم خ��ود از بازار جهانی در 
س��ه ماهه  چهارم، رقیب هم وطن خود یعنی ش��یائومی را پش��ت س��ر 
گذاش��ت. آنه��ا 7.7درص��د از ب��ازار را در اختیار گرفتن��د درحالی که 
ش��یائومی س��هم 6.۸درصدی را به نام خود ثبت کرد. س��ه ماهه  پایانی 
سال 201۸، برای تولیدکننده  مشهور چینی یعنی شیائومی، با اتفاقات 
خاصی همراه نب��ود. روند فروش آنها تقریبا ثاب��ت ماند و کاهش های 
ناچی��زی را تجربه کردند. همین موارد، احتمال تاش ش��یائومی برای 

تولید گوشی هوشمند تاشونده را بیش  از پیش تقویت می کند.
بازیگ��ران بزرگ همچ��ون ه��وآوی و سامس��ونگ، در رویدادهایی 
جداگان��ه از نوآوری های جدید خود در تولید گوش��ی های هوش��مند 
تاشونده رونمایی کردند )هوآوی میت ایکس و گلکسی فولد(. به همین 
دلیل، به نظر می رس��د تولیدکننده دیگر چینی نیز در تاش باشد تا با 
ارائ��ه  نوآوری خیره کننده، توجه کاربران را به س��مت خود جلب کرده 
و حت��ی با معرفی محصولی ارزان تر، س��هم خود از بازار را بیش ازپیش 
افزایش دهد. البته، هنوز هیچ آماری از استقبال کاربران از گوشی های 
تاشونده ایجاد نشده است و نمی توان عرضه چنان محصوالتی را ضامن 

موفقیت هیچ تولیدکننده ای دانست.
آمار کلی گارتنر ادعا می کند که فروش س��االنه  گوش��ی هوش��مند 
در س��ال 201۸، نسبت به س��ال قبل خود 1.2درصد رشد داشته و به 
عدد 1.6 میلیارد دس��تگاه رس��یده است. در آن آمار، بیشترین کاهش 
فروش، به آمریکای ش��مالی، کشورهای توس��عه یافته  آسیا/اقیانوسیه 
و چین تعلق داش��ت. گوپا در پایان صحبت ه��ای خود درباره  گزارش 

منتشرشده، می گوید:
در بازارهای توس��عه یافته، تقاضا برای گوشی های هوشمند اکثرا به 
پرچمداران 3 برند بزرگ )سامس��ونگ، اپل و هوآوی( وابسته است. از 

آن گروه نیز دو برند، کاهش فروش را در سال 201۸ تجربه کردند.
در مجموع، پیش��گام بازار یعنی سامس��ونگ در س��ال 201۸ سهم 
1۹درصدی از بازار داش��ت که کمتر از سهم آنها در سال 2017 یعنی 
20.۹درصد بود. مقام دوم به اپل رسید که از 1۴درصد در سال 2017، 
به 13.۴درصد در س��ال 201۸ رسید. هوآوی در رتبه  سوم قرار گرفت 
که س��هم خود را از ۹.۸درصد در س��ال 2017، به 13درصد در س��ال 
201۸ رس��اند. ش��یائومی در رتبه  چهارم قرار گرفت که س��همش از 
5.۸درص��د به 7.۹درصد افزایش یاف��ت. رتبه  آخر 5تولیدکننده  بزرگ 
جه��ان نیز به اوپو تعلق گرفت که افزایش��ی از 7.3درصد به 7.6درصد 

را تجربه کرد.
TECHCRUNCH/zoomit :منبع

کاهش رشد فروش گوشی های هوشمند در ماه های پایانی 201۸

یادداشـت

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اظهار داشت امیدواریم با ورود نسل 
جدید به کارآفرینی کشور، شاهد اتفاقات خوبی باشیم. به گزارش ایرنا، سورنا 
س��تاری افزود: تعداد زیادی از مدیران اس��تارتاپ ها )کسب و کارهای نوین( 
در این انتخابات ش��رکت کرده و انتخاب ش��دند. ستاری همچنین با اشاره به 
بازدیده��ای دوره ای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری از ش��رکت های 
دانش بنیان گفت: این بازدیدها برای اطاع و بررس��ی مش��کات شرکت های 
دانش بنیان انجام می شود. وی افزود: با توجه به تعداد قابل توجه شرکت های 
دانش بنیان در ش��هرک صنعتی پرند در دو ماه گذش��ته نیز از این شرکت ها 
بازدید داش��ته ام و بازدیدها در این منطقه تکرار می  ش��ود و امیدواریم بتوانیم 

مشکات شرکت  ها را بیشتر پیگیری کنیم.

جوانان کارآفرین وارد محیط کسب و 
کار می شوند



آیا کس��ب وکارتان را به صورت اینترنت��ی دنبال می کنید؟ پس فرصتی 
را ب��رای نگاه به برندهای موردعاقه تان اختصاص دهید. آنها چه مطالبی 
بارگذاری می کنند، به اشتراک می گذارند و یا در موردشان بحث می کنند؟ 
برندسازی اینترنتی به صورت تکنیکی در مدیریت برند تعریف می شود که 
از اینترن��ت به عنوان ابزاری برای یافتن جایگاهی برای برند خود در بازار 

استفاده می کند. به این تکنیک برندسازی اینترنتی نیز گفته می شود.
برندس��ازی اینترنتی راهکاری اس��ت که صاحبان مشاغل و کسب وکار 
ب��رای تثبیت موقعیت خ��ود در بازار به کار می گیرند. حتی ش��رکت های 
معروف و باس��ابقه نیز برای ایجاد ش��هرت برند اینترنتی س��رمایه گذاری 
می کنند، چون استراتژی های برندسازی اینترنتی تأثیر بسزایی بر تاش 
برند برای توسعه دارد. از آنجایی  که اینترنت نقش بسیار مهمی در زندگی 
روزم��ره  مصرف کنندگان ایفا می کند، برندس��ازی اینترنتی این روزها از 
اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت، بنابراین می توانید از روش برندسازی 

اینترنتی به عنوان راهی برای برقراری ارتباط با آنها استفاده کنید.
در برندس��ازی اینترنتی از ابزارهای ارائه ش��ده توسط اینترنت به عنوان 
اهرم��ی ب��رای تمامی اقدام��ات بازاریابی تان اس��تفاده می کنید. هدف از 
اس��تفاده از اینترنت به عنوان وس��یله ای برای ارتقای برند همانند س��ایر 
روش های برندس��ازی عمل می کند، که ه��دف از آن افزایش تقاضا برای 

تولید محصول برند است.
اهمیت برندسازی اینترنتی

ه��ر صاحب کس��ب وکار از مزایایی که یک برند خ��وب می تواند برای 
ش��رکتش ایجاد کند آگاه اس��ت. از آنجایی که برند چیزی است که شما 
را از سایر شرکت هایی که محصول یا خدمات مشابه شما را ارائه می کند 
متمایز می س��ازد، پس بایستی استراتژی های برندسازی خود را به صورت 
صحی��ح اجرا کنید تا نتای��ج مطلوب و موردنظر خود را به دس��ت آورید. 
نگاهی به چندین برند موفق و خوب در صنعت داشته باشید که تا حدی 
متفاوت و متمایز ش��ده اند که نام آنها با یک محصول خاص مرتبط است. 
این چیزی اس��ت که صاحبان کس��ب وکارها باید برای به دست آوردنش 

تاش کنند.
از دیدگاه تجاری، به این مورد موقعیت س��ازی برند گفته می ش��ود که 
جایگاه اصل��ی محصول تان را در بازار موردنظر ایج��اد و تثبیت می کند. 
بنابراین، ش��ما از ویژگی های خاصی اس��تفاده می کنید که محصول شما 
را منحصربه ف��رد می کند و از آن به عن��وان نقطه  تمرکز پیام تان در انجام 
برندسازی اینترنتی استفاده می کنید. درواقع، تمایز محصوالت و جایگاه 
محصوالت به صورت نزدیک با هم در ارتباط هستند. اینها دو روش هستند 
که در استراتژی های برندسازی اینترنتی از آنها استفاده می کنید تا بخشی 

از بازار را به دست بیاورید و از آنجا مشتریان وفاداری را به دست آورید.
آیا برندسازی اینترنتی ارزش سرمایه گذاری دارد؟

شرکت ها و برندهای متعدد برای ایجاد و تثبیت برند خود تاش زیادی 
کرده اند، ولی تابه حال به احتماالت تولید یک برند اینترنتی فکر نکرده اند. 
بنابراین، در برابر برندهایی که در زمینه  جذب مش��تری و شناخته شدن 

محصوالت و خدمات شان کار می کنند این مزیت را از دست می دهند.
با این  حال، اگر شما تصمیم بر آغاز یک استراتژی برندسازی اینترنتی 
داری��د، نباید ارزش و یا پیام مثبتی که می خواهید در مورد ش��رکت تان 

انتقال دهید را نادیده بگیرید. در کل، یک استراتژی برندسازی اینترنتی 
خوب ارزش س��رمایه گذاری روی آن را دارد، بنابراین به یکباره به س��راغ 
ی��ک کمپین تبلیغاتی اینترنتی نروی��د. این کار باید نتیجه  برنامه ریزی و 

ارزیابی همه جانبه شما باشد.
اینکه از دیگران یاد بگیرید تقلب محسوب نمی شود

یکی از بهترین جنبه های برندسازی اینترنتی این است که می توان در 
آن از استراتژی های شرکت های برتر استفاده کرد. ببینید که شرکت های 
ب��زرگ و برتر چه  کارهایی انجام می دهن��د و از آنها تقلید کنید. بهترین 
نقطه برای ش��روع رقابت است. ش��رکت هایی را در نظر بگیرید که تاش 
می کنید مانند آنها باش��ید و یا شرکت هایی که در بازار به شما نزدیک تر 

هستند.
کاربردهای برندسازی اینترنتی

قبل از ایجاد یک اس��تراتژی برندس��ازی اینترنتی در ابتدا روی منطق 
ایجاد این اس��تراتژی تمرکز کنید. کاربردهای اصلی استراتژی برندسازی 

اینترنتی عبارتند از:
- داستان برند

- مشخص کردن پایگاه مشتریان
- آگاهی برند

- ایجاد ارتباط با مشتریان
- گزاره ارزش

- فروش های محرک
در ابتدا توصیه می ش��ود با یک نقطه تمرکز اولیه شروع کنید و از آنجا 

به  کار خود ادامه دهید.
استراتژی های برندسازی اینترنتی

برای برندس��ازی اینترنتی، درگیر ش��دن با کارهای روزمره مانند تهیه 
محتوا، نگرانی درباره  ارسال و پاسخ به مشتریان آسان است. قبل از اینکه 
درب��اره  این کارها نگران باش��ید، یک نگاه کلی از پروژه با اس��تراتژی که 

می خواهید به کار ببرید داشته باشید.
 ایجاد هویت برند

اولین گام در برندس��ازی اینترنتی، ایجاد هویت برند است. هویت برند 
این اس��ت که چگونه یک کس��ب وکار می خواهد توس��ط مشتریان دیده 
و درک ش��ود. اولین گام ش��ناختن مش��تریان موردنظر است و گام دوم 

دسترسی به آنهاست.
برندسازی همواره شامل مخاطبین موردنظر است. شناختن مخاطبان 
درواقع شناخت افرادی است که برای آنها بازاریابی می کنید. این به سادگی 
یک تعیین آمار نیست، این کار شامل پاسخ به تمام این سؤال هاست: سطح 
سواد مشتری چیست؟ مشتری از زمان خود چه استفاده ای می کند؟ چه 
چیزی  مش��تری را برمی انگیزد؟ برندها و ی��ا آیکون های موردعاقه اش 
چیس��ت؟ درست همانند شناختن دوست تان، یک مخاطب موردنظر هم 

بایستی به خوبی تعریف شود.
مزایای برندسازی اینترنتی:

تقویت روابط مشتری
از آنجای��ی که اینترنت راه های بس��یاری برای ارتقای کس��ب وکار ارائه 
می کند به  عنوان یک ابزار برندسازی قدرتمند برای بسیاری از کسب وکارها 
به شمار می رود. تعامل به عنوان یکی از ویژگی های اینترنت به شرکت ها 
کمک می کند تا پیام برند خود را فوراً انتقال دهند و با مشتریان به صورت 
مس��تقیم صحبت کنند و تعامات فردی و انحص��اری با آنها ایجاد کند. 

رفتارهای خرید مصرف کنندگان می تواند تحت تأثیر دانش و آشنایی برند 
باشد، تا جایی که یک برندسازی اینترنتی خوب می تواند ارتباط مشتری 
نزدیک تری با برند ایجاد کند و وفاداری و روابط مشتری را تحکیم بخشد.

 ایجاد اتحاد در میان برندها
برندسازی اینترنتی ش��امل استراتژی های موقعیت س��ازی و بازاریابی 
برند متعدد اس��ت که نمی تواند تنها محصوالتی را که به صورت جداگانه 
برندس��ازی ش��ده اند را متمایز کند بلک��ه برندهای تأییدش��ده را نیز در 
کن��ار هم جمع می کن��د. برای مثال، س��ایت های کتابخانه ه��ا نمونه ای 
از چنین رابطه ای بین وب س��ایت دانش��گاه و س��ایر پایگاه های داده ای و 
 SpringerLink و Firstsearch یا  وب س��ایت های انتش��ارات مانند
هس��تند. در اقتص��اد نوی��ن در همگرایی فن��اوری برندس��ازی اینترنتی 
فرصت هایی را برای ش��رکت ها ایجاد می کند تا اتحاد برندها و شبکه ها را 

برای افزایش تأثیر برند توسعه بخشند.
صفحه  »درباره   ما« را توسعه دهید

نگاهی به صفحه  »درباره  ما« در وب س��ایت تان بیندازید. آیا تنها شامل 
لیستی از حقایق درباره  شرکت مانند نام بنیان گذار، سال تأسیس و مکان 
شرکت است؟ آیا تنها یک پاراگراف کوتاه است که فکر کردید تا زمانی که 
ی��ک متن خوب پیدا نکرده اید می تواند جای خالی را پر کند؟ اگر چنین 
اس��ت پس اکنون زمان آن است که انرژی بیشتری را روی محتوای این 

صفحه صرف کنید.
صفحه » درباره ما« شانس شما برای معرفی محصوالت تان به مشتریان 
اس��ت و اینکه نش��ان دهید محصوالت ش��ما  نماد چیس��ت. این صفحه 

بایستی به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
چرا این کسب وکار وجود دارد؟

این کسب وکار چه چیزی را بهتر از دیگران انجام می دهد؟
تم��ام افرادی که از وب س��ایت ش��ما بازدید می کنند ب��ه این صفحه 
ن��گاه نمی کنند، اما کس��انی که ب��ه این صفحه ن��گاه می کنند به خوبی 
متوجه می ش��وند که تعریف و انگیزه  برند شما چیست؟ توسعه  محتوای 
صفح��ه  »درباره  ما« به ش��ما و تیم تان کمک می کند ت��ا به بهترین نحو 
کس��ب وکارتان را توصیف کنید، که در راهبردهای برندس��ازی آناین و 

آفاین به طور مداوم از آن استفاده می کنید.
 یک برنامه  پاداش برای مشتریان داشته باشید

برندس��ازی اینترنتی کس��ب وکار تنها به معنای جذب مشتریان جدید 
نیست، بلکه به معنای ایجاد وفاداری مشتری است.

یک راه برای بهبود حفظ مش��تری این اس��ت که ب��رای هر خرید آنها 
پاداشی در نظر بگیرید. برای مثال می توانید:

یک یادداشت تشکر شخصی را هر بار که یک خرید اینترنتی را تحویل 
می دهید داش��ته باش��ید. پس از خرید اینترنتی و یا عضویت در خبرنامه  
شما برای مشتریان یک کد تخفیف ارسال کنید. برای مشتریان در هر بار 

خرید اعتبار فروشگاه بدهید.
به کارگی��ری ی��ک برنامه  پاداش به ش��ما کمک می کند ک��ه به عنوان 
فروش��گاهی شناخته شوید که واقعاً برای مشتریانش ارزش قائل است. به 
عاوه، اگر شرکت شما نوعی از برنامه  تشویقی را ارائه می دهد که هیچ یک 
از رقیبان تان ندارند، می توانید از آن به عنوان یک پیشنهاد خرید فوق العاده 
و منحصربه فرد استفاده کنید. برای مثال، فروشگاه کفش TOMS اعام 
کرده است که هر بار که از این فروشگاه خریدی انجام می شود یک جفت 

کفش به کودکان نیازمند هدیه داده می شود.

سبزیجات را بخورید و آنها را شکست دهید
همان طور که هر پدر و مادری می داند، تش��ویق بچه ها به خوردن 
س��بزیجات نبردی حماس��ی اس��ت. پس از التماس، درخواس��ت و 
تهدید، رش��وه تنها ساح باقی مانده است، اما این کمپین درخشان 
راه دیگری را نیز به پدر و مادرها نشان می دهد: آن را تبدیل به یک 

ماموریت قهرمانانه برای نجات جهان کنید.
 adam&eveDDB کمپی��ن فوق محص��ول آژانس تبلیغات��ی
 Veg« و اق��دام مبتکرانه ITV ب��ه عنوان یک پ��روژه رایگان برای
Power«، فعاالن��ه ش��امل ای��ن واقعیت می ش��ود که بس��یاری از 
کودکان سبزیجات را زمخت و زشت می دانند. همین حقیقت آن را 

به یک استراتژی بازاریابی هوشمندانه تبدیل می کند.
در ی��ک آگهی تبلیغات��ی تلویزیونی 60 ثانیه  ای، ب��ه کارگردانی 
»نینیان داف« از شرکت فیلمسازی »Pulse Films«، سبزیجات 
به عنوان تبهکاران یا جنایتکارانی به تصویر کش��یده می ش��وند که 
در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند. پس از بیرون آمدن 
س��بزیجات از زمی��ن با ظاهری ش��بیه به زامبی، آنها از خورش��ید 
انرژی می گیرند و به وحشی گری ادامه می دهند )یک صحنه خاص 
که ش��امل حمله جوانه ها به داخل ماشین می ش��ود، برای کابوس 
دیدن شما کافی است – حتی اگر شما در ابتدا صحنه های وحشت 
مش��تعل را دوست داشته باشید.( بزرگس��االن به سختی می توانند 
این گروه از زامبی ها را در خلیج نگه دارند، در نتیجه این مسئولیت 
برعهده بچه ها است تا با خرد کردن و جویدن به شدت پر سر و صدا 
و فوری یک گوجه فرنگی گیاسی از میان این شیطان ها عبور کنند 

که هر لحظه به بچه ها و دیگران چنگ می اندازند.
فیلم توسط فضای آناین، رسانه های اجتماعی، فضای باز، سینما 
 Beano« و یک آگهی تبلیغاتی چاپی حمایت می شود که در مجله
comic«، کن��ار موضوعات طراحی ش��ده برای خ��روج از وضعیت 
عادی، به چشم خواهد خورد. ویدئوها، بازی ها و آزمون ها با مضمون 
س��بزیجات نیز روی سایت Beano.com گذاشته خواهند شد که 
یک سری ویدئو غذای جدید به نام »Crunch« را در بر می گیرند.
Adam&eveDDB همچنی��ن ی��ک»eat chart« را با هدف 
جای��زه دادن به بچه ها و اعطای اس��تیکر به آنها به ش��رط مصرف 
س��بزیجات را دیزاین کرد. با حمایت ش��رکت های تهیه کننده غذا 
)catering( نمودارها و پوس��ترها میان هزاران مدرسه در سرتاسر 

انگلستان توزیع شد.
وان حمام IKEA زباله ها را جمع می کند

وان حمام IKEA در قالب یک کش��تی کوچک و خوب می تواند 
به تمیز نگه داشتن رودخانه ها کمک کند.

تازه ترین اقدام IKEA در راس��تای بهبود ردپای خود در محیط 
زیس��ت قطعا تغییر کرده و به آب وابسته است. طراحی یک قایق با 
 IKEA برند »Good Ship« امکان کنترل از راه دور موس��وم به
زباله ه��ا را از آب جمع می کند. این قایق ش��اید از روی عمد زیبا و 

جذاب به نظر برسد، اما بسیار کاربردی است. 
آنه��ا از فناوری قایق تمیزکننده محیط زیس��ت بهره می برند که 
می توان��د تا یک کیلوگرم زبال��ه را در هر بار تاش جمع آوری کند. 
یک ناوگان کوچک می تواند رودخانه را نس��بتا تازه و ش��اداب نگه 
دارد. مثل برخی هواپیما های بدون سرنشین، دستگاه کنترل از راه 
دور ب��ه کمک یک دوربین امکان انداختن یک نگاه اول ش��خص را 

به وجود می آورد.
دو قای��ق موجود در منطق��ه »Deptford Greek« در جنوب 
شرقی لندن روز 1۹ فوریه مشغول خدمت می شوند و به این ترتیب 
IKEA به مردم شانس هدایت قایق ها به عنوان بخشی از یک اقدام 
ابتکاری آموزش��ی را خواهد داد. با تمام شدن این حرکت، فروشگاه 
Hu - »صصد اهدای قایق ها به موسس��ه خیریه زیس��ت محیطی 

bub« را دارد.
 IKEA این روی��داد به وضوح جذابی��ت تبلیغاتی زی��ادی برای
ندارد، اما در حال حاضر روی مشکل در حال رشد زباله های موجود 
در آبراه ها تاکید می کند. به گفته برند، خدمه کش��تی ها هر س��ال 
ح��دود 2۹5 تن از زباله های س��نگین رودخان��ه »تیمز« در جنوب 
شرقی انگلستان را جمع آوری می کنند. کشتی های روباتیک قدرت 
پاک کردن زباله بیش��تر از این و تمیز ک��ردن مناطقی را دارند که 
ممکن اس��ت گاه��ی اوقات نادیده گرفته ش��وند که البت��ه این بار 

خودکار پاک می شوند.
mbanews :منبع
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Whole Food: تبدیل خرید به فرآیندی شاد و هیجان انگیز
تبدیل خرید به فرآیندی شاد و هیجان انگیز فقط از طریق سرگرمی های 
مختلف امکان پذیر اس��ت. برند Whole Food به خوبی با اس��تفاده از 
تبدیل هر یک از روزهای مشتریان به زمانی شاد و هیجان انگیز چنین کاری 
را انجام می دهد. این برند با اس��تفاده از روبات چت ویژه اش در فیس بوک 
امکانات مناس��بی به کاربران در زمینه دریافت پیشنهادهای مناسب برای 
خرید مجدد می دهد. به عنوان یک خریدار، مشاهده پیشنهادهای مختلف 
خرید پس از گذشت اندک زمانی بدل به نوعی بازی سرگرم کننده می شود. 
 Whole Food اگر به آش��پزی عاقه مند هس��تید، روبات فیس بوکی
مخصوص شماس��ت. کاربران با بیان جمات ساده امکان دریافت هزاران 
دس��تور پخت غذاه��ای مختلف از این روبات را دارن��د. نکته جالب اینکه 
اغلب دستورالعمل های این روبات به صورت تصویری ارائه می شود. به این 
ترتیب حتی کاربرانی که زبان انگلیسی شان چندان خوب نیست هم از آن 

استفاده خواهند کرد. 
کاربران روبات چت Whole Food پس از آنکه دستور پخت غذاهای 
مختل��ف را دریافت کردند، با اس��تفاده از اموجی های مختلف امکان ثبت 
رای ش��ان به کیفیت آموزشی دس��تورها را خواهند داشت. به این ترتیب 
تی��م بازاریابی برند Whole Food به راحتی نس��بت به کیفیت تصاویر 
آموزش��ی اش تجدید نظ��ر خواهد کرد. یکی از ن��کات جالب در مورد این 
روب��ات افزودن منوی ویژه گیا ه خواران اس��ت، بنابراین به هنگام کار با آن 
فقط باید اموجی گیاه )هر نوع اموجی گیاهی که دوس��ت دارید( ارس��ال 
کنید. پس از آن به س��وی منوی ویژه گیاه خواران هدایت می ش��وید. در 
پایان هر پیام آموزشی نیز گزینه خرید غذا قرار دارد. به این ترتیب کاربران 
می توانند به صورت مس��تقیم س��فارش غذا دهند. بدون تردید این نوع از 

خرید عاوه بر هیجان باال دارای ابعاد آموزشی مفیدی نیز هست. 
نکت��ه کلیدی: بدون تردید علت وجود هر کس��ب وکاری کمک به حل 
مش��کات مش��تریان اس��ت. در این میان برند ما عاوه بر حل مشکات 
مش��تریان خود باید به دنبال سرگرم س��ازی آنها نیز باشد. هیچ کدام از ما 
عاقه ای به برندی بیش از اندازه جدی نداریم، بنابراین باید اندکی فضای 
سنگین کس��ب وکار و تعامل با مشتریان را تغییر دهیم. این کار از طریق 
افزودن سرگرمی های مختلف به فرآیند کسب وکار امکان پذیر است. نکته 
مهم در این میان توجه به مفهوم س��رگرمی اس��ت. متاس��فانه بسیاری از 
برندها سرگرمی را فقط به عنوان شوخی و طنز مورد توجه قرار می دهند. 
با این حال سرگرمی دارای بعد هیجان انگیز نیز هست. بازی های محبوب 
ما همگی دارای یک نکته مشترک هستند: هیجان انگیزی باال، بنابراین باید 

برندمان را دارای شخصیت هیجان انگیز کنیم.
آدیداس: آگاهی از خواسته مشتریان 

یکی از ساده ترین راهکارها برای آشنایی با تکنیک فهم درست خواسته 
مشتریان توجه به نحوه عملکرد برندهای بزرگ است. در اینجا برند مورد 
نظر من آدیداس اس��ت. این برند مش��هور از اپ های پیام رسان خصوصی 
مانند واتس اپ، الین و مس��نجر فیس بوک برای به اشتراک گذاری اخبار، 
محت��وای جدید و آخرین محصوالتش با افراد تاثیرگذار در مقیاس محلی 
)خرد( استفاده می کند. نکته مهم درخصوص فعالیت آدیداس در اپ های 
پیام رسان عدم اتکای تیم فنی آنها روی سرویس های خودکار ارسال پیام 
اس��ت. به این ترتی��ب تیم بازاریابی آنها تعامل های مستقیم ش��ان با افراد 

تاثیرگذار را از طریق چنین اپ هایی پیگیری می کنند. 
به طور معمول طرفدارهای افراد تاثیرگذار طرف همکاری آدیداس بیش 
از 10 هزار نفر نیست. بر این اساس آنها به گونه ای سلبریتی های کوچک 
و محلی هس��تند. ه��دف اصلی آدیداس از همکاری ب��ا این افراد عاوه بر 
تاثیرگذاری بیشتر روی مخاطب های هر منطقه، دریافت اطاعات مربوط 
به نیازهای خاص هر دسته از مشتریانش است. به این ترتیب در پایان هر 
ماه حجم وس��یعی از اطاعات کارب��ردی در اختیار تیم بازاریابی آدیداس 

قرار می گیرد. این کار به آنها فرصت بازبینی ش��رایط مشتریان هر منطقه 
و برنامه ریزی برای جلب رضایت هرچه بیشتر آنها را می دهد. البته در این 
میان طبقه بندی اطاعات مختلف کار دشواری است. به همین دلیل یکی 

از بزرگ ترین تیم های بازاریابی دنیا در اختیار برند آدیداس قرار دارد. 
وقتی یک برند اطاعات گسترده ای در مورد مشتریانش در اختیار دارد، 
کار جلب نظر آنها س��اده تر از همیشه خواهد بود. درست به همین خاطر 
برند آدیداس در نظر بس��یاری از مردم جهان به خوبی سلیقه مردمانی با 
فرهنگ های مختلف را بازنمایی می کند. بدون تردید این کار فقط از طریق 
طبقه بن��دی و تحلیل اطاعات مختلف افراد تاثیرگذار طرف همکاری این 

برند امکان پذیر خواهد بود. 
نکته کلیدی: به عنوان یک برند کوچک یا بزرگ باید دریافت صحیحی 
از نیازهای مش��تریان تان داشته باش��ید. این کار به دو صورت امکان پذیر 
است و نخس��ت اینکه خودمان اقدام به جمع آوری اطاعات از مشتریان 
کنی��م. بدون تردید این کار رابطه نزدیک تری میان برند ما و مش��تریان 
ایجاد می کن��د. با این حال محدودیت های حوزه کس��ب وکار اغلب مانع 
نزدیکی بیش از اندازه یک برند تجاری با افراد حقیقی خواهد شد. بهترین 
راهکار در اینجا اس��تفاده از افراد حقیقی برای نزدیکی به مشتریان است. 
تا همین چند دهه پیش س��لبریتی های بسیار مشهور پای ثابت تبلیغات 
برندهای بزرگ بودند. همه ما اخبار متنوعی در مورد هزینه های هنگفت 
برندهای ب��زرگ برای همکاری تجاری با فوق س��تاره های دنیای ورزش 
و هن��ر ش��نیده ایم. با این حال در طول یک ده��ه اخیر این روند کاهش 
قابل ماحظه ای به خود گرفته اس��ت. اکنون مردم دیگر اعتماد چندانی 
به س��لبریتی های بین الملل��ی ندارند، چراکه احتمال ش��ناخت محصول 
تبلیغاتی از س��وی آنها بسیار اندک اس��ت. جایگزین برندها برای بازیابی 
اعتم��اد مخاطب اس��تفاده از افراد تاثیرگذار در مقیاس محلی اس��ت. به 
این ترتیب برندها همچنان ارتباط نزدیک ش��ان با مردم را حفظ خواهند 
کرد. به عاوه افراد تاثیرگذار در اغلب موارد در زمینه محصولی که تبلیغ 

می کنند، فعال نیز هستند. 
کینگ برگر، تاکو بل و دومینوز: خرید را آسان تر کنید

هم��ه برندها با انجام برخی کاره��ای اضافی توانایی تبدیل امر خرید به 
فرآیندی ساده تر را خواهند داشت. بدون تردید در این زمینه برگر کینگ 
بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاش��ته است. این برند به مشتریان 
خود امکان سفارش غذا پیش از مراجعه به شعبه های مختلف خود را داده 
است. ش��اید این کار در وهله نخست بس��یار عجیب به نظر برسد. با این 
حال برگر کینگ آن را به شیوه ای بسیار ساده انجام داده است: استفاده از 
پیام رس��ان فیس بوک. با استفاده از این پیام رسان عاوه بر سفارش غذای 
مورد نظرمان، امکان یافتن نزدیک ترین ش��عبه برگر کینگ را نیز خواهیم 
داشت. وقتی هم که غذای مشتریان آماده می شود، روبات کینگ برگر پیام 

اطاع رسانی برای کاربر مورد نظر ارسال می کند. 
خوش��بختانه کینگ برگر تنها برند بزرگی نیست که از این روش برای 
اطاع رس��انی به مش��تریان و ساده س��ازی فرآیند خرید استفاده می کند. 
برنده��ای تاکو بل و دومینوز نیز به عنوان دو غول دیگر حوزه فس��ت  فود 
و مواد غذایی از روش های مشابهی استفاده می کنند. نکته مشترک میان 
هر سه برند حاضر تاش بی وقفه برای تبدیل فرآیند خرید به امری ساده 
و راحت اس��ت. به این ترتیب دیگر خبری از صف های نسبتا طوالنی برای 
دریافت غذای مورد نظرمان در تاکو بل یا کینگ برگر نخواهد بود. اگر این 
واقعیت را یک یا دو دهه پیش برای برخی از افراد نقل می کردیم، باورش 
بسیار دشوار می نمود. با این حال به لطف پیشرفت تکنولوژی و هماهنگی 

برندها با آن اکنون بدل به امری بدیهی و ساده شده است. 
نکته کلیدی: یکی از توصیه های س��اده برای برندها فراهم سازی امکان 
مش��ارکت مشتریان است. به عنوان مثال برند برگر کینگ امکان طراحی 
ش��کل ظاهری برخی از غذاها را به مشتریان می دهد. به طور مشابه، برند 
دومینوز پیتزاهای خود را در بس��یاری از ش��عبه ها براساس طرح دلخواه 
مش��تریان تزیین می کند. دومینوز برای سهولت هرچه بیشتر در دریافت 
طرح دلخواه مشتریان از اپ ویژه خود استفاده می کند. به این ترتیب دیگر 

نیازی به ارائه توضیحات طوالنی به آش��پز م��ورد نظر برای دریافت طرح 
پیتزای دلخواه مان نخواهد بود. نکته مهم درخصوص ایده کینگ برگر در 
مورد دریافت س��فارش پیش از حضور مش��تریان در شعبه تسریع فرآیند 
خرید اس��ت. بنابراین دیگر نیاز به انتظار مشتریان نخواهد بود. سفارش از 
طریق اپ پیام رسان دریافت می شود، شما آن را آماده می کنید و در نهایت 
مشتری وارد شعبه می شود و آن را تحویل می گیرد. به همین سادگی شما 

رضایت مشتریان را به حداکثر میزان ممکن باال خواهید برد. 
تاکو بل: توسعه محصوالت به شیوه زندگی واقعی

بدون تردید هر برندی نیازمند توس��عه محصولش در دنیای واقعی نیز 
هست. این امر عمدتا به دلیل ناکافی  بودن فعالیت در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. به عنوان مث��ال، محدودیت 2۸0 کاراکتری برخی از ش��بکه های 
اجتماعی مانند توییتر موانع زیادی در پیش روی توسعه محصوالت برندها 

ایجاد خواهد کرد. 
تاک��و بل به عنوان یک برند بس��یار بزرگ به خوبی از ضرورت توس��عه 
محصوالت در دنیای واقعی آگاهی دارد. آنها رونمایی از غذای جدیدش��ان 
تحت عنوان »مرغ س��وخاری سرد تاکوس« را در اسنپ چت انجام دادند. 
نکته مهم ماجرا حضور نس��ل جوان در اس��نپ چت است. به این ترتیب 

60درصد از کاربران اسنپ چت را نسل جوان )Z( تشکیل می دهد. 
برند تاکو بل رونمایی از ویدئوهای اس��نپ چت خود را با مراس��م ویژه 
جوایز سینمایی MTV هماهنگ کرد. پس از آن برای چند روز ویدئوهای 
ش��ش دقیقه ای از غذای تازه اش بارگذاری ک��رد. این ویدئوهای کوتاه در 
بردارنده ماجرایی جالب از تاش کارکنان رستوران های تاکو بل برای تهیه 
فرمول پخ��ت مرغ جدید بود. به این ترتیب زحمات فراوان مجموعه برند 
تاک��و بل به خوبی برای مش��تریان به نمایش در آم��ده بود. این امر که ما 
مش��تریان خود را از زحمات برندمان به خوبی مطلع کنیم، اهمیت باالیی 
دارد، چراکه در بس��یاری از موارد مشتریان عاقه مند به مشاهده ماجرای 
پش��ت صحنه محصوالت هستند. با پاس��خگویی مناسب به این خواسته 
مش��تریان عاوه بر جلب نظرش��ان، می��زان فروش برندم��ان نیز افزایش 

چشمگیری خواهد داشت. 
نکت��ه جال��ب درخصوص ویدئوهای برن��د تاکو بل نمای��ش ترکیبی از 

صحنه های احساسی، درام و کمدی در قالب ویدئوهای کوتاه بود. 
نکته کلیدی: وقتی قصد معرفی محصول بعدی تان را پیدا کردید، آن را 
در قالبی بصری و درام عرضه کنید. به این ترتیب شاید شما نیز مانند برند 

تاو بل 7۴ میلیون بازدید در شبکه های اجتماعی دریافت کنید. 
توسعه دیدگاه مردم از برندمان

واشنگتن پست عملکرد بسیار عالی در زمینه توسعه دیدگاه مردم نسبت 
ب��ه برندش دارد. تعجب نکنید، این برند قدیمی حوزه مطبوعات از س��ال 
2016 در حال اس��تفاده از روبات های چت ب��رای ارتباط با مخاطب های 

خود است. 
در انتخابات س��ال 2016 ریاست جمهوری در ایاالت متحده این نشریه 
با اس��تفاده از روبات های چت به رکورد خارق العاده ۸7 میلیون بازدید در 
ماه رسید. هدف اصلی آنها در انتخابات آن دوره اطاع رسانی سریع و دقیق 

پیرامون میزان مشارکت مردمی و ترکیب آرا به مخاطب ها بود. 
نکته جالب درخصوص نحوه اطاع رسانی نشریه واشنگتن پست پیرامون 
انتخابات درخواس��ت کد منطقه از کاربران ب��ود. به این ترتیب با درج کد 
منطق��ه اطاعات دقیق در اختیار افراد قرار می گرفت. به طور معمول یک 
نش��ریه مخاطب های عادی دارد. با این حال دقت و سرعت ارائه اطاعات 
واش��نگتن پس��ت به اندازه ای زیاد بود که حتی برخی از خبرگزاری های 

بزرگ دیگر به نقل از آنها اخبار انتخابات را مخابره می کردند. 
نکته کلیدی: توسعه دیدگاه مخاطب در مورد برندمان یکی از راهکارهای 
جالب برای جلب توجه مردم اس��ت. امروزه اس��تفاده از روبات های چت و 

پیام رسان های مختلف به برندها در این زمینه کمک شایانی می کند. 
امیدوارم اطاعات ارائه شده در این مقاله شما را نسبت به شروع فعالیت 

روبات چت رسمی برندتان متقاعد کرده باشد. 
hootsuite :منبع

5 تکنیک برای به نتیجه رساندن سهمیه 
فروش ماهیانه در نیمه ماه

فروش��ندگان اصوال با گذش��ت زمان تکامل پیدا می کنند. در ابتدا شاید 
تنها مشغول یاد گرفتن اصول بسیار ابتدایی باشند و اگر تا پایان ماه یا فصل 
بتوانند حداقل میزان تعیین شده برای خودشان را بفروشند، به نوعی مبارزه 

حماسی را به پایان برده اند و کار با سهمیه فروش خودشان ندارند.
در مرحله دوم اس��ت ک��ه می توان گفت که اصول اولی��ه را آموخته و با 
استفاده از مهارت ها به نوعی سیستم فروش خود را شکل داده اند و در فروش 

حداقل میزان دوره مربوطه موفق هستند.
این در واقع مرحله ای است که اغلب فروشندگان متوقف می شوند و دیگر 
رشدی در کارنامه خود ندارند. هرچند فروشندگان نخبه در این مرحله هم 
به تکامل خود ادامه می دهند و به مرحله سوم وارد می شوند. یعنی نهایت تا 

نیمه هر ماه میزان فروش هر ماه خود را تکمیل می کنند.
اگر همچنان در مرحله اول از این چرخه تکاملی به سر می برید، به شما 
پیشنهاد می کنم که نشانی برای این صفحه از مقاله ما در نظر گرفته و زمانی 
که به طور متناوب موفق به تکمیل فروش ماهیانه خود ش��دید، باز به آن 
رجوع کنید، چراکه تکنیک های مطرح شده در این مطلب پیچیده و حرفه ای 

هستند و تا برای آنها آمادگی کافی نداشته باشید، برای شما نمی توانند
کارگر باشند.

1- یک طرح و برنامه بلندمدت داشته باشید
منطقی است که فروش��ندگانی که تمایل به رسیدن به هدف فروش در 
نیمه دوره را در سر دارند، باید یک برنامه بلندمدت برای خود داشته باشند.
تمام حرفه ای های این حوزه به جای برنامه ریزی برای فعالیت های هفتگی 
و ماهانه، سعی می کنند دیدی بلندمدت داشته باشند و مثا سال به سال 

برنامه ریزی کنند و سعی کنند هدف فروش سالیانه خود را لمس کنند.
من در این رابطه پیش��نهاد می کنم که ابتدا یک برنامه و هدف س��االنه 
تعیین کنید و سپس به عقب برگردید و براساس درآمد مورد انتظار خودتان، 
اهداف، تعداد مشتری جدید و حجم فروش کلی را برای هر ماه تعیین کنید.
در این بین باید حتما به تعطیات رسمی و غیررسمی و … توجه ویژه ای 

داشته باشید.
مثا اگر بازار فروش محصوالت و خدمات شما در فصل بهار رونق ویژه ای 
دارد و در تابس��تان با کاهش روبه  رو می شود، پس اهداف بزرگتری را برای 
ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد در نظر بگیرید و برای تابستان اهداف 

کوچکتری را در نظر داشته باشید.
2- مشتری بالقوه، مشتری بالقوه، مشتری بالقوه

در آخرین روز از ماه به چه کاری مش��غول هس��تید؟ ب��ه اعتقاد ما باید 
همچنان که در روز اول هر ماه برای به دس��ت آوردن مش��تری بالقوه وقت 
ص��رف می کنی��د، در روز آخر ماه هم برای آن وقت بگذارید – اگر که وقت 

بیشتری را برای آن صرف نمی کنید.
اگ��ر می خواهی��د در ماه بعدی در موقعیتی بهتر نس��بت به این ماه قرار 
داشته باشید، همواره باید به دنبال به دست آوردن فرصت  های جدید باشید. 
فراموش نکنید که اگر در روز آخر ماه به جای ایجاد فرصت های جدید در پی 
پیگیری فروش های بالقوه قبلی هستید، در حال از دست دادن زمان هستید.

پس س��عی کنید: حداقل 50درصد از زمان خود را در روز آخر هر ماه به 
ارسال ایمیل به خریداران جدید، درخواست از مشتریان قبلی برای معرفی 
شما به دیگران، جست وجو برای مشتریان بالقوه جدید در شبکه لینکدین 

و تماس با مشتریان قدیمی برای فروش های بالقوه جدید اختصاص دهید.
3- فوریت موثق و قابل اعتماد ایجاد کنید

هرگز به مش��تری بالقوه خود حس وقت داشتن را القا نکنید، چراکه این 
کار نهایی کردن فروش را در ابتدای ماه یا نهایتا تا نیمه ماه سخت و دشوار 

می کند.
ما همواره به ش��ما توصیه می کنیم در فرآیندهای فروش خود یک حس 
فوریت را در ارتباط با اهداف خریدار خود ایجاد کنید، تا او از خرید سریع تر 

احساس دریافت نوعی پاداش در ذهن خود داشته باشد.
4- انتظارات تخفیفی را مورد بازبینی قرار دهید

اگر احساس کنید که مشتری بالقوه شما در انتظار یک تخفیف دقیقه ۹0 
است، چه کار می کنید؟

توصیه می کنیم در این رابطه تاش برای تغییر رویکرد و انتظار مشتری 
را مد نظر قرار دهید. پیش��نهاد می کنم از اشاره های زیر یا چیزی شبیه به 

آنها استفاده کنید:
• تع��داد تخفیف های مح��دودی برای ارائه باقی مانده اس��ت، اگر قرارداد 
نهایی را تا تاریخ … امضا کنیم، در قیمت مورد نظر انعطاف پذیری بیشتری 

می توانم داشته باشم.
• آخرین تاریخ ممکن برای ارائه شرایط فعلی … است. خوشبختانه باید 
عرض کنم که در اوایل این ماه قدرت چانه زنی بیشتری دارم و بهتر می توانم 

بودجه شما را با آن منطبق کنم.
• اگر بخواهم خیلی مس��تقیم و بی پرده با شما صحبت کنم، باید بگویم 
ک��ه در روزهای پایانی این ماه ق��درت چانه زنی و انعطاف کمتری در رابطه 
با قیمت داریم. این تاریخ از طرف مدیریت فروش به ما اباغ ش��ده و قابل 

تمدید نیست.
البته باید این نکته را هم مد نظر داشته باشید که هرگز نباید به مشتری 
خ��ود دروغ بگویید، چراکه اگر آنها از یک خریدار دیگر بش��نوند که ش��ما 
اطاعات نادرس��تی در رابطه قدرت و اختی��ار ارائه تخفیف به آنها داده اید، 

مطمئنا دیگر از شما خرید نمی کنند.
5- برای زمان خود اولویت هایی را در نظر داشته باشید

با لحاظ کردن این اس��تراتژی ش��ما دیگر زمانی ب��رای اختصاص دادن 
به مش��تری هایی که به تازگی وارد مرحله آگاهی نس��بت به شما شده اند، 
نخواهید داشت. به عبارتی شما باید روی مشتریان بالقوه ای تمرکز کنید که 

به احتمال زیاد در آینده نزدیک خرید می کنند.
وقتی با یک مشتری روبه رو می شوید که تازه در حال جست وجو و یافتن 
راه حل برای مش��کل خودش هس��ت، خیلی مودبانه وی را به شخصی در 
س��ازمان معرفی کنید که منابع الزم برای راهنمایی وی را در اختیار دارد 
و به وی بگویید: »من گزینه مناس��بی برای زمانی هستم که شما آمادگی 
کافی داشتید. هر زمان که احساس کردید به مرحله تصمیم نهایی نزدیک تر 

شدید، مستقیم به خود من تماس بگیرید.«
سپس می توانید در بازه های زمانی مختلف در صورت یافتن اطاعات بهتر 
و کاربردی آنها را  به صورت ایمیل ارسال کنید. اینگونه همواره به عنوان یک 
مشاور قابل اعتماد در ذهن وی جای خواهید داشت و در زمان نیاز مطمئنا 

یکی از اولین انتخاب ها برای تماس خواهید بود.
ibazaryabi :منبع
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با چه تکنیکی بهترین دوست خود را از 
سازمان اخراج کنیم؟

کارمندانی هستند که س��خت تاش می کنند تا وظایف خود 
را کام��ل انج��ام دهند ام��ا در نهایت موفق نمی ش��وند و باید با 
سازمان خداحافظی کنند. این مساله برای دوستان و کسانی که 
از همان روزهای اول راه اندازی شرکت با شما بوده اند دردناک تر 
و س��خت تر اس��ت. با ما همراه باش��ید تا در این مقاله به ش��ما 
بگوییم با اس��تفاده از چه تکنیک هایی می توانید بهترین دوست 

خود را از سازمان  اخراج کنید. 
بخش زیادی از زندگی کاری افراد را روابط آنها با همکاران شان 
تش��کیل می دهد، پس مدیریت روابط در سازمان اهمیت بسیار 

زیادی پیدا می کند.
لوی کینگ در س��ایت entrepreneur درباره روابط کاری 

در محل کار نوشته است:
آیا تاکنون از ش��غل خود اخراج شده اید؟ من اخراج شدم. در 
آن زمان، بدترین حس های دنیا چون ناامیدی، تحقیر و دلسری 
به سراغم آمد. آیا تا به حال کسی را اخراج کرده اید؟ من اخراج 
کردم. احساس��م در آن لحظه همانند همان حس اخراج ش��دن 
بود. البته منظور من اخراج کردن یک دوست است؛ نه کارمندی 
که به وظایف خود عمل نمی کند، با رفتار خود فرهنگ سازمان 
را زیر س��وال ب��رده و در بیش��تر مواقع عملک��ردش پایین تر از 

استاندارد سازمان است.
در این بین، کارمندانی هس��تند که س��خت تاش می کنند تا 
وظایف خود را کامل انجام دهند اما در نهایت موفق نمی ش��وند 
و باید با س��ازمان خداحافظی کنند. این مساله برای دوستان و 
کسانی که از همان روزهای اول راه اندازی شرکت با شما بوده اند 
دردناک تر است. مطمئن باشید احساسی که در آن لحظه دارید 
س��الیان س��ال یادتان خواهد ماند؛ با این وجود راه های زیادی 
برای کنترل ش��رایط وجود دارد ک��ه در ادامه به تعدادی از آنها 

اشاره خواهیم کرد.
1. برای آنها معیارهای مشخصی را تعیین کنید

وقت��ی با کارمندی روابط دوس��تانه داری��د دل تان می خواهد 
اس��تانداردهای پایین تری برای سنجش عملکرد او تعیین کنید. 
ش��اید این موض��وع را انکار کنید، اما الزم اس��ت با خود صادق 
باش��ید زیرا این مس��اله از نظر روانش��ناختی اثبات شده است. 
دوست خود را همانند بقیه کارمندان ببینید و برای او معیارها و 
اهداف مش��خصی تعیین کنید. اگر او به آن اهداف دست نیافت 
کار برای تان آس��ان تر می شود زیرا با هم توافق کرده اید که برای 

ادامه  همکاری، رسیدن به آن اهداف ضروری است.
2. با آنها صادق باشید

فکر نکنید نقش مدیر مدرسه را دارید و می خواهید دانش آموز 
خط��اکار را به دفتر فراخوانید. ش��ما رئیس آنها هس��تید و آنها 
کارمندان شما هستند. تمام صحبت های من براساس تجربیاتم 
هس��ت. من به ش��ما قول می دهم هر چقدر خ��ود را برای این 
ش��رایط آماده کرده باش��ید، در عم��ل نتیج��ه  متفاوتی ظاهر 
می شود. پس خودتان باشید و صادقانه رفتار کنید. بگذارید آنها 
پاس��خگو باشند حتی اگر عصبانی و ناراحت هم شدند شما آرام 

و محکم باشید.
3. این اطمینان را در خود به وجود آورید که این تصمیم 

برای تان بهتر است
من فرد بس��یار خوش بینی هس��تم اما دیر ی��ا زود همه چیز 
برما می شود و خوش بینی فایده ای ندارد. من سعی می کردم از 
اخراج کارمندانم چشم پوش��ی کنم و به همین خاطر تا نابودی 
کسب و کارم پیش رفتم. بهتر است پیش از اینکه شرایط سخت 
ش��ود، دوس��تان خود را اخراج کنید، اما معم��وال این کار را به 
مدیران شرکت، کارمندان و مشتریان واگذار می کنیم. هر چقدر 

روابط بین ش��ما دوستانه تر باشد احساس��ات منفی بیشتری را 
تجرب��ه خواهید کرد، اما در هر صورت این جلس��ه با احس��اس 

منفی همراه خواهد بود.
مطمئن باش��ید بهتری��ن تصمیم را هم برای دوس��تان و هم 
کس��ب و کارتان گرفته اید؛ هرچند باید خود را برای برچس��ب 
خیانت و بی رحمی آماده کنید. ش��اید خیل��ی زمان ببرد اما در 
پایان همه چیز رو به راه می ش��ود و توفان س��خت را پشت سر 

خواهید گذاشت.
4. به آنها کمک کنید شغل جدیدی پیدا کنند

عوام��ل زیادی وجود دارد که باعث اخراج کارمندان می ش��ود 
اما به معنای این نیست که آنها خوب کار نمی کنند و نمی توانند 
برای دیگر ش��رکت ها مفید واقع شوند؛ بلکه بهتر است در جای 
دیگ��ری کار کنند. پس به دوس��تان تان کم��ک کنید در جای 
دیگری مش��غول به کار شوند. حتی اگر می توانید از تمام نفوذ و 
ارتباطات خود اس��تفاده کنید تا آنها بتوانند شغل جدیدی پیدا 

کنند و روی پای خودشان بایستند.
entrepreneur/ucan :منبع
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اینستاگرام یک پلتفرم رسانه های اجتماعی است که عمدتا بر محتوای 
بص��ری تمرک��ز می کند، اما با ویژگی های جدید که ب��ه طور مداوم به آن 
افزوده می شود، مهم است بدانیم که چگونه و چرا باید یک حساب کسب 
و کار در اینس��تاگرام ایجاد کنیم. اینس��تاگرام هم درست مثل هر پلتفرم 
آناین دیگری )رس��انه های اجتماعی، وب سایت ها یا وباگ ها( با استفاده 
از اینس��تاگرام، حضور آناین شما را توسعه پیدا می کند. برای آشنایی با 

روش های بازاریابی توسط اینستاگرام با ما همراه باشید.
صدها میلیون کاربر فعال در اینس��تاگرام هر ماه ب��ه صورت روزانه ۴0 

میلیون عکس پست می کنند.
 اس��تفاده از اینستاگرام برای بازاریابی کس��ب و کار، سبب می شود نام 
تجاری ش��ما بیشتر دیده ش��ود، در به رسمیت ش��ناختن آن در جامعه  
تکنولوژیک تأثیر زیادی دارد، بینش آناین و مش��خصات آفاین ش��ما را 

افزایش می دهد.
در اینجا 10 دلیل اصلی که باید از اینس��تاگرام برای رش��د کسب و کار 

خود استفاده  کنید را معرفی می کنیم:
 1. اینستاگرم بر محور داستان گفتن می چرخد

مردم عاش��ق داستان هستند. ما با افس��انه ها و پایان های خوش بزرگ 
می ش��ویم، ما در پیچ و خم های اخبار افراد مشهور غوطه ور می شویم و به 
افرادی که اس��تعداد طبیعی برای بازنویسی رویدادها به صورت دراماتیک 
و خنده دار دارند جذب می ش��ویم. داس��تان گفتن صرفا بخشی از طبیعت 
انس��انی اس��ت و از منظر تجاری، گفتن یک داستان جالب، یک راه عالی 

برای ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطبان است.
اش��تراک گذاری محتوای بصری بهترین راه برای نش��ان دادن کس��ب و 
کارتان به مخاطبان و ایجاد ارتباط با مش��تریان و س��فیران آینده اس��ت. 
رویکرد مشتری محور به جای محصول محور، روش استاندارد برای بازاریابی 
است. با در نظر داشتن این امر، بهتر است از پست هایی که محصوالت شما 
را به مخاطب تحمیل می کنند اجتناب کنید و به جای آنها بر احساسات 
تمرکز کنید! از پتانسیل اینستاگرام که این اجازه را می دهد تا پاسخ عاطفی 
برای نام تجاری خود ایجاد کنید اس��تفاده کرده و تاثیر مثبت بر موفقیت 

کلی کسب و کار خود را مشاهده کنید.
 2. با مشتریان ارتباط برقرار کنید

بیش��تر مردم برای ارتب��اط برقرار ک��ردن با طرفداران و مش��تریان به 
س��ایت هایی مانن��د فیس ب��وک و توییتر فک��ر می کنند، اما بای��د بدانید 
اینستاگرام یکی از فعال ترین شبکه  اجتماعی است از این رو برای بازاریابی 

آناین عالی است. 
در واقع، یک گزارش نشان می دهد اینستاگرام 120 بار بیشتر نسبت به 

هر فالوور در توییتر فعالیت دارد.
با داش��تن چنین مشارکت باالیی، اینس��تاگرام یک پلتفرم کامل برای 
برقراری ارتباط با مش��تریان، گوش دادن به بازخورد آنها و ایجاد روابط از 

طریق مکالمات است.
ش��ما می توانید عکسی از یک محصول جدیدی به اشتراک بگذارید و از 

مردم بپرسید که نظرشان راجع به آن چیست. 

 3. محتوای بصری برای استراتژی بازاریابی شما ضروری است
عکس ها بیش��ترین جذابیت را داشته و پس��ت های بصری 650درصد 
بیش��تر از پست  های متنی دیده می شوند و الیک می  گیرند. به این ترتیب 
اینس��تاگرام یک پلتفرم عالی برای درگیر کردن طرفداران  است. استفاده 
از اینستاگرام برای آزمایش آنچه توجه مخاطبان شما را به صورت بصری 

جلب می کند، به شما کمک می کند نام تجاری خود را توسعه دهید.
 4. سطح باالیی از دسترسی و تعامل را در مقایسه با پلتفرم های 

دیگر ارائه می دهد
با توجه به الگوریتم هوشمند، ادغام هشتگ و ویژگی جذاب »اکسپلور«، 
کس��ب و کارها بس��یار بهتر دیده می ش��وند. یک مطالعه نش��ان می دهد 
اینستاگرام به طور میانگین تقریبا 10 برابر بیشتر از پست های کسب و کار  

در فیس بوک در سال 2016 تعامل داشته است!
  5. یاد بگیرید مردم چه چیزی دوست دارند

 ممکن است متوجه آن نباشید، اما فالوورهای تان احتماال در حال حاضر 
در پست های خود کسب و کار شما را معرفی می کنند. این امر به خصوص 
اگر کس��ب و کار ش��ما دارای مکانی باشد که مش��تریان به صورت مرتب 

بازدید می کنند صدق می کند.
رس��توران ها یک نمونه عالی برای این امر هس��تند. مردم دوست دارند 
عکس هایی از غذاهای مورد عاقه خود را به اشتراک بگذارند. با اینستاگرام، 
آنها می توانند یک عکس را به اشتراک بگذارند و موقعیت مکانی شان را با 

تگ کردن لوکیشن خود به فالوورهای خود معرفی کنند.
اما این فضا فقط برای رس��توران ها مناس��ب نیست. مردم دوست دارند 
عکس های مختلفی را از بسیاری از مکان های مختلف به اشتراک بگذارند و 
هنگامی که مکان خود را تگ می کنند، دوستان شان این پست را می بینند.
بهترین روش برای دیدن اینکه آیا عکس هایی از کسب و کار شما به اشتراک 
گذاشته شده یا خیر این است که، عکسی بگیرید و مکان خود را تگ کنید. پس 
از اینکه عکس را به اشتراک گذاشتید، یک لینک باالی عکس پدید می آید که 
می توانید برای دیدن همه عکس هایی که از فروشگاه یا دفتر شما به اشتراک 
گذاشته شده است روی آن کلیک کنید. این یک راه عالی برای مشاهده  نظرات 

مردم در مورد کسب و کار شما است.
 6. این فرصتی عالی برای ارتباط با جامعه خود است

اینس��تاگرام در واقع با پیش��روی از فیس بوک و توییتر دارای باالترین 
میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی است. 

یک نقطه ش��روع برای ایجاد تعامل، این اس��ت که افرادی که در مورد 
نام تجاری یا محصوالت شما صحبت می کنند را فالو کنید و در عکس ها 
و ویدئوهای آنها کامنت بگذارید. ش��ما می توانید با اس��تفاده از هش��تگ، 
گفت وگوهایی را ش��روع کنید و به پیروان خود الهام ببخش��ید تا به شما 
ملحق ش��وند. به یاد داشته باش��ید جذب طرفداران به انتشار عکس ها و 
ویدئوها از محصوالت تان محدود نمی ش��ود. شما باید از طریق این فضای 

آناین با آنها ارتباط برقرار کنید! 
  7. رسیدن به مخاطبان جدید

اینستاگرام یافتن عکس های جدید، افراد جدید و کسب و کارهای جدید 

را آسان می کند. یکی از راه هایی که افراد محتواهای جدید را در اینستاگرام 
کشف می کنند، از طریق هشتگ هاست. 

ش��ما همچنین می توانید از هشتگ ها برای پیدا کردن مشتریان بالقوه 
استفاده کنید. 

اینستاگرام عاوه بر هشتگ ها، گزینه  اکسپلور هم دارد که بر پیدا کردن 
عکس ها و ارتباط با افراد مرتبط بسیار موثر است.

 ۸. کانال های بازاریابی دیگر خود را تقویت کنید
یک��ی از چیزهای فوق العاده در اینس��تاگرام این اس��ت ک��ه به راحتی 
می توانید محتوای خود در همه کانال های بازاریابی تان به اشتراک بگذارید.

در تنظیمات اینستاگرام می توانید اشتراک اجتماعی فیس بوک و توییتر 
را فع��ال کنید تا عکس های ش��ما به صورت خودکار هنگام ارس��ال آنها 
به اینس��تاگرام در این شبکه ها هم به اش��تراک گذاشته شوند. حتی اگر 
نمی خواهید عکس های خود را در شبکه های مختلف به اشتراک بگذارید، 
می توانید آنها را ذخیره کنید و وقتی آماده ارسال شدند به آنها دسترسی 

پیدا کنید.
محتویاتی که در اینستاگرام به اشتراک می گذارید همچنین می تواند در 

کمپین بازاریابی ایمیل شما مورد استفاده قرار گیرد. 
 ۹. فروش خود را باال ببرید

ایج��اد تصاویر حرفه ای به منظور تبلیغ محصوالت  و برجس��ته کردن 
خدمات خود هرگز آسان تر یا ارزان تر نبوده است.

در نتیج��ه، پلتفرم های بصری مانند اینس��تاگرام فرات��ر از ایجاد تعامل 
می روند و به فروش محصول هم کمک می کنند. 

یک گزارش از پلتفرم تجارت الکترونیک Shopify نش��ان می دهد که 
میانگین قیمت برای فروش در اینستاگرام  65 دالر است، در مقایسه با 55 

دالر برای فیس بوک و ۴6 دالر برای توییتر.
مراقب باشید فید خود را با عکس های محصوالت با عنوان یکسان مانند 
»همی��ن حاال بخرید« ی��ا »آناین خرید کنید« به اش��تراک نگذارید. در 
عوض، به دنب��ال راه های خاقانه برای نمایش محصوالت خود باش��ید و 

اجازه دهید تصاویر برای خود صحبت کنند.
 10. رقابتی بودن  ایده خوبی است

پس از دو برابر ش��دن در سال 2015، بیش از 70درصد از شرکت های 
ایاالت متحده با بیش از 100 کارمند از اینس��تاگرام برای اهداف بازاریابی 
خود استفاده می کنند. عاوه بر این بیش از ۸0درصد از کاربران غیرتجاری  
کسب و کاری را در اینستاگرام دنبال می کنند! مشتریان و رقبای شما در 
اینستاگرام هستند. آیا کسب و کار خود را در اینستاگرام تبلیغ می کنید؟

با همه این گفته ها، اینستاگرام همچنین یک پلتفرم سرگرم کننده است. 
با ویژگی های جدید که تقریبا هر ماه منتش��ر می شود، هیجان انگیز است 
و به طور مداوم در حال تکامل اس��ت. ویژگی های جدید مانند استوری ها 
و الیو گذاش��تن به کاربران فرصت های جدید برای ایجاد و مصرف محتوا 
می دهد. از مستندس��ازی فرهنگ شرکت تا اشتراک گذاری پشت صحنه، 

اینستاگرام فرصت های بی پایانی برای ایجاد محتوا به شما می دهد.
Myentrepreneurmagazine/ucan :منبع

چرا اینستاگرام برای بازاریابی کسب و کار عالی است؟
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد- عدم استفاده ذوب آهن اصفهان از یارانه 
انرژی و اقدام در جهت ســاخت و راه اندازی دیگر واحدهای فوالدی 
کشور از جمله برجستگی های این شرکت است ذوب آهن اصفهان به 
عنوان اولین صنعت فوالد کشور همچنان به عنوان یک شرکت بزرگ 
و خوشنام در سطح کشور مطرح است در همایش پیشگامان انقالب و 
صنعت که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
و با حضور مدیران عامل و دیگر مسئولین سابق ذوب آهن و مدیران 
و سرپرســتان فعلی این شرکت در روز سه شنبه 7 اسفند ماه سال 
جاری در تاالر آهن برگزار شد ، روند فعالیت ها، چالش ها، طرح های 
توسعه، موفقیت ها ،تولیدات ،مسئولیت های اجتماعی و مسایل پیش 
روی این مجتمع عظیم صنعتی مورد بررسی قرار گرفت . مهندس 
یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این همایش ضمن مرور 
تحوالت و اقدامات ذوب آهن در سال های اخیر ، به تولید محصوالت 
جدید در این  شرکت اشــاره کرد و گفت : در سال 97 با یک اقدام 
اساسی و افزایش سرمایه از ماده 141 خارج شدیم و در اقدامی دیگر 
بخشی از  بدهی های ذوب آهن با مطالبات سازمان تامین اجتماعی 
از دولت تهاتر شد و در سال آینده نیز با استفاده از این پتانسیل بدهی 
های ذوب آهن کمتر خواهد شد. وی در ادامه افزود : هزینه های مالی 
ذوب آهن اصفهان در ســال 97 کاهش یافته و با سود دهی مناسب 
در سال جاری زیان انباشته شرکت به کمتر از 1000 میلیارد تومان 
خواهد رسید . مهندس یزدی زاده سپس با اشاره به اقدامات اجرایی و 
فنی سال جاری در ذوب آهن گفت : تولید ریل ملی به عنوان یک ایده 
جدید از سه سال قبل در ذوب آهن مطرح بود که در سال جاری این 
محصول تولید و عرضه شد . همچنین تولید تیرآهن H300  با تولید 
بیم بالنک به ثمر رسید و این شرکت قادر است محصوالت صنعتی 

و جدید خودرامتنوع کرده ومیزان تولیدآن ها را افزایش دهد . مدیر 
عامل ذوب آهن در ادامه مهمترین مشکل و دغدغه این مجتمع عظیم 
صنعتی در حال حاضر را تهیه مواد اولیه معرفی کرد و یادآور شــد : 
ذوب آهن در داخل هیچ مشکلی ندارد و تولید این شرکت  با تامین 
مواد اولیه و راه اندازی مجدد کوره بلند شــماره یک در سال آینده با 
فعالیت ســه کوره بلند به سه میلیون و 600 هزارتن خواهد رسید. 
مهندس یزدی زاده در پایان گفت : این شرکت میزبان حدود 14000 
نیروی انسانی بوده که سرمایه اصلی این شرکت هستند و همگی با 
هوش، زحمتکش و با انگیزه می باشــند و با وجود آنها قادر به انجام 
کارهای بزرگتر خواهیم بود. در این همایش چند تن از مدیران عامل 
ومعاونین اسبق ذوب آهن نیز نظرات و خاطرات خود از فعالیت در این 
کارخانه را برشمردند. دکتر بهرام سبحانی مدیر عامل اسبق و رئیس 
هیئت مدیره فعلی ذوب آهن و مرد سال فوالد ایران بود طی سخنانی 
از خاطرات حضور خود در صنعت فوالد و از جمله کار در ذوب آهن 
و فوالد مبارکه سخن گفت و یادآور شد : ذوب آهن اصفهان به عنوان 
قدیمی ترین صنعت فوالد کشور همچنان به عنوان یک شرکت بزرگ 

و خوشنام در سطح کشور مطرح است و انشاا... با همت کارکنان و راه 
اندازی مجدد کوره بلند شماره یک تا شهریور سال 98 به تولید سه 
میلیون و 600 هزار تن خواهد رسید. مهندس حسین آذربایجانی از 
مسئولین سابق این شرکت در سخنان خود گفت : ماپایه گذار صنعت 
در کشور بودیم و در حد توان در این زمینه قدم برداشتیم .  انتظار ما 
این است که مدیر عامل فعلی با کمک کارکنان خود بیش از پیش در 
جهت حفظ و گسترش تولید، تکریم کارکنان و بازنشستگان و احیاء 
عظمت و نام ذوب آهن بکوشــند و در سال های آینده ، تولید این 
شرکت را افزایش دهند . مهندس اصالنی دیگر مدیر عامل اسبق ذوب 
آهن  گفت : برای من باعث افتخار است که عمر خود را در ذوب آهن 
طی کردم و با کارکردن در این کارخانه مامور خدمت در صنایع دیگر 
مانند صنایع دفاع، مس و سیمان شدم . مهندس محمد رضا فرقدانی 
دیگر سخنران این مراسم بود . این مدیر عامل اسبق ذوب آهن گفت 
: من از اولین فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتی شریف بودم که در 
ســال 1349 در ذوب آهن استخدام شدم و تا زمان بازنشستگی در 
سال 1381 سمت های مختلفی از جمله مسئولیت پدافند غیرعامل 
در زمان جنگ را بر عهده داشتم .وی گفت 2 سال آخر خدمت را نیز 
به عنوان مدیر عامل در خدمت همکاران بودم .وی سپس خاطرات 
خود از زمان حضور مهندسان روسی و بمباران های کارخانه در زمان 

جنگ را برشمرد .
مهندس مســعود ابکاء دیگر مدیر عامل اسبق ذوب آهن نیز در 
سخنان خود از انجام مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن در لنجان، 
استان اصفهان و کشور سخن گفت و یادآور شد : مهمترین کار ذوب 
آهن عدم استفاده از یارانه انرژی در کشور و تالش و فعالیت در جهت 

ساخت و راه اندازی دیگر واحدهای فوالدی کشور است.

اهواز - شــبنم قجاوند- به گزارش روابط عمومي نیروگاه 
رامین اهــواز : این نیروگاه با تولید 9 میلیون و 600 هزار و 494 
مگاوات ساعت در 11 ماهه اول سال 97 توانست با نقش اثرگذار 
خود ، ضمن پشتیباني و تقویت شبکه سراسري برق کشور خدمت 
رسان شایســته اي براي مردم باشــد .  مهندس ناصر محمدي 
مدیرعامــل نیروگاه رامین ضمن تقدیر از تالش و همت کارکنان 
نیروگاه اظهار داشت : تولید پایدار انرژي برق و پشتیباني از شبکه 
سراسري مهمترین رویکرد ما در نیروگاه رامین است و با توجه به 
کاهش مصرف و تقاضاي این انرژي در فصل زمستان سعي نمودیم 

ضمن حفظ روند تولید ، از فرصت بدست آمده بمنظور تعمیرات 
اساســي و رفع مشکالت واحدهاي نیروگاهي استفاده کنیم. وي 
میزان تولید 11 ماهه نیروگاه رامین در سال جاري را  9 میلیون 
و 600 هزار و 494 مگاوات ساعت عنوان کرد  و از مراحل پایاني 
تعمیرات اساســي واحد 305 مگاواتي شماره 4 بدست توانمند 
کارکنان نیروگاه رامین خبر داد.   شایان ذکر است نیروگاه رامین 
اهواز با 6 واحد تولیدي و با مجموع 1850 مگاوات ساعت بزرگترین 
نیروگاه بخاري کشور و تامین کننده حدود 40 درصد برق مورد نیاز 

استان خوزستان است .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای هرمــزگان ، داریوش 
باقرجوان  گفت: به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر 154 کیلومتر 
روکش آســفالت در محورهای مواصالتی استان هرمزگان افتتاح و 
به بهره برداری می رســد . مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي 
هرمزگان  افزود : از مهمترین  روکشــهای  آســفالتی می توان  به 
محور بندر مقام - پارسیان بطول 20 کیلومتر ، روکش آسفالت محور 
جاســک  جگدان بطول 22 کیلومتر ، جگدان به سردشت بطول 6 
کیلومتر ، روکش آسفالت بستک - الر بطول 10 کیلومتر ، روکش 
آسفالت لیردف - عبد بطول 11/5 کیلومتر و روکش آسفالت محور 
پارسیان - بندرلنگه بطول 10 کیلومتر افتتاح می شود . وی افزود : 

همچنین به روکش آسفالت تل قلعه به شهدادی بطول 11 کیلومتر ، 
روکش آسفالت فارغان به احمدی بطول 8 کیلومتر ، روکش آسفالت 
محور نامجو به تازیان بطول 8 کیلومتر ، سه راهی فاریاب-زیارتعلی-

کهنوج بطول 11 کیلومتر و روکش آسفالت راههای شهرستان قشم 
بطول 20 کیومتر اشاره کرد که در دهه مبارک فجر به بهره برداری 
می رسد .  وی اضافه کرد : همچنین به منظور رفع نقاط حادثه خیز 
و ایمنی تردد و کاهش ســوانح جاده ای ،  اصالح قوس و احداث دو 
دســتگاه پل محور جناح به کمشــک و کهتوئیه انجام شده که در 
این ایام مبارکه به بهره برداری می رســد . این مقام مسئول اظهار 
داشت : برای اجرای این تعداد پروژه و افتتاح آن در دهه مبارک فجر 
351630 میلیون ریال از اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است 
. داریوش باقرجوان  خاطر نشــان کرد : خوشــبختانه بیش از 600 
نفر در اجرای این پروژه ها بطور مســتقیم و غیر مستقیم مشغول 

به کار بوده اند .

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- دکتر سید نورالدین امیری در 
آئین افتتاحیه اولین المپیاد ورزشی محالت بوشهر که به مناسبت 
هفته نکوداشت بوشهر برگزار گردید ، ضمن تبریک به مناسبت یازده 
همین سال نکوداشت هفته بوشهر به تمامی هموطنان به خصوص 
همشــهریان عزیز و با اشاره به اینکه هفته بوشهر فرصت مناسبی 
برای معرفی ظرفیت های شهر و استان بوشهر است ، اظهار داشت: 
هفته بوشهر فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت و توانمندی استان 
و شهر بوشهر توسط صاحب نظران ، مورخان و صاحبان اندیشه و 
فرهنگ و هنر است. به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر ، دکتر سید نورالدین امیری 
در آئین افتتاحیه اولین المپیاد ورزشی محالت بوشهر که به مناسبت 
هفته نکوداشت بوشهر برگزار گردید ، ضمن تبریک به مناسبت یازده 
همین سال نکوداشت هفته بوشهر به تمامی هموطنان به خصوص 
همشــهریان عزیز و با اشاره به اینکه هفته بوشهر فرصت مناسبی 
برای معرفی ظرفیت های شهر و استان بوشهر است ، اظهار داشت: 

هفته بوشهر فرصت خوبی برای معرفی ظرفیت و توانمندی استان 
و شهر بوشهر توسط صاحب نظران ، مورخان و صاحبان اندیشه و 
فرهنگ و هنر اســت. دکتر امیری  از  اجرای برنامه های متنوع و 
متفاوت  نسبت به سال های گذشته در هفته بوشهر خبر داد و گفت 
: آنچه مردم در برنامه متنوع هفته بوشهر شاهد خواهند بود ، نتیجه 
تالش همکارانم در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و 
شورا و کمیسیون فرهنگی شورای محترم اسالمی شهر بوشهر  می 

باشد . وی با اشاره به تامین رضایت مردم در شهرداری بندر بوشهر 
به عنوان اولویت فعالیت ها بیان کرد: از شورای محترم اسالمی شهر 
و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  شهرداری بوشهر که با همکاری 
صمیمانه خود بستر معرفی ظرفیت های بوشهر را در این هفته به 
بهترین نحو ممکن بوجود آورده اند ، تشکر  می کنم . دکتر امیری 
در ادامه بیان کرد : امیدواریم بتوانیم هفته ای تاریخی و به یادماندنی 
برای مردم در شــهر بوشهر رقم بزنیم. وی همچنین حضور پرشور 
مردم در برنامه ها و مراســم هفته نکوداشت بوشهر را سبب ایجاد 
نشــاط اجتماعی و افزایش مشارکت در میان اقشار مردم دانست و 
گفت: حضور باشکوه مردم در برنامه ها و مراسم در این هفته عالوه 
بر افزایش رضایتمندی در میان مردم پاسخی شایسته و در خور به 
مسئولین و برگزار کنندگان نکوداشت هفته بوشهر است. شهردار 
بندر بوشهر تمام تالش همکاران در برگزاری مراسم هفته نکوداشت 
بوشهر را ناشی از عشق به مردم دانست و گفت: هیچ چیز باالتر از 

خدمت به مردم نیست. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- استاندار قم در نشست صمیمی با 
احزاب و تشکل های سیاسی استان، بر حصول انسجام و وفاق ملی در 
سایه گفتگو و تضارب آراء احزاب تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی 
استانداری قم دکتر بهرام سرمست، استاندار قم با هدف بررسی تهدیدها 
و فرصت های پیش روی کشــور و نقش ویژه احزاب در تأمین منافع 
ملی برگزار شــد، با اشاره به اهمیت تشکیل خانه احزاب در قم، اظهار 
کــرد: جمعی متعادل مرکب از جریان هــای اصولگرا، اصالح طلب و 
مستقلین گردهم آمده اند، که با تشکیل جلسات متعدد، شاهد نتایج 
قابل قبول از این تضارب آراء هستیم. استاندار قم با بیان لزوم تثبیت 
گفتگو در جامعه، اضافه کرد: گفتگــو اصولی دارد، که باید از بروز هر 
گونه اختالف جلوگیری کند و هم مدیران و هم احزاب و تشکل ها با 
احساس مسئولیت و دیدگاه فرا شخصی و فراجناحی گفتگو ها را پی 
گیری کنند و با خرد جمعی راهکار های عملی برای توسعه استان ارائه 
دهند. سرمست با بیان ابالغ منشور گفتگوی سیاسی به استانداران از 
سوی وزیر کشور در سال گذشته، تصریح کرد: استانداران موظفند هر 3 
ماه، گفتگویی سیاسی با نمایندگان اقشار و گروه ها، در حیطه مأموریت 

خود صورت دهند و با بهره گیری از نظرات مختلف در ســطح جامعه 
تصمیمات مناســب تری اتخاذ کنند. وی گفت: الزم است این مقوله 
در جامعه و مدیران نهادینه شود و با بلوغ کامل نظام حزبی در کشور 
شاهد دستیابی به اثرات آن در بهبود عملکرد و پاسخگویی دستگاههای 
اجرایی باشیم. نماینده عالی دولت راه سیاست ورزی و دست یافتن به 
امنیت سیاسی در کشور را بها دادن به احزاب دانست و افزود: احزاب در 
اوج بلوغ خود آمادگی دارند، بخاطر کشور از منافع شخص و حزبی خود 
بگذرند، که این موضوع با گفتگو و تضارب آراء،و ایجاد انسجام و وفاق 

ملی در کشور بدست خواهد آمد. استاندار قم با تأکید بر کارکردهای 
احزاب در مقابله با دشــمنان، ادامه داد: در شــرایطی که دشمنان و 
بدخواهان نظام جمهوری اســالمی ایران با موجودیت ایران مشــکل 
دارند، احزاب در مســیر بلوغ سیاســی خود و در مواجهه با تهدیدات 
بین المللی، گردهم می آیند و با وحدت و همگرایی حول محور دفاع 
از نظام و مردم از کشــور حفاظت می کنند. سرمست با اشاره به لزوم 
نهادینه شدن روحیه انتقاد پذیری و پاسخگویی به مردم در بین مدیران 
دستگاهها، ابراز کرد: بهترین سیاست، صداقت است و هیچ قاطعیت و 
شفافیتی بهتر از صداقت نیست که الزمه آن پاکدستی مدیران است 
و این پاکدســتی با نظارت بر مدیریت اجرایی استان از سوی احزاب و 
رفع نواقص و مشکالت حاصل می شود. نماینده عالی دولت در استان 
همچنین با ابراز نگرانی از سیاه نمایی در مورد وضعیت کشور و خدمات 
مسئولین به مردم، بیان داشت: دولت خدمات بسیاری به مردم صورت 
داده اســت و در شرایط تحریم نیز درصدد تأمین مایحتاج مردم بوده 
اســت و این موضوع را وظیفه خود می داند چراکه مردم عائله دولت 

هستند و دولتمردان در تالشند مسائل مردم مرتفع گردد.

در همایش پیشگامان انقالب و صنعت ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

با تامین به موقع مواد اولیه ظرفیت تولید ذوب آهن تکمیل می شود

تولید انرژي برق نیروگاه رامین اهواز به مرز 10 میلیون مگاوات ساعت رسید 

 افتتاح 23 طرح عمرانی روکش آسفالتی بطول 154 کیلومتر 
در محورهای مواصالتی استان هرمزگان 

شهردار بندر بوشهر در آئین افتتاحیه المپیاد ورزشی محالت بوشهر : 

تالش ما ایجاد محیطی شاد و با نشاط و مفرح برای جوانان و همه اقشار جامعه است

استاندار قم:

انسجام و وفاق ملی در سایه گفتگو و تضارب آراء احزاب حاصل می شود

توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد :
کسب رتبه برتر در نظام سالمت در کنفرانس تحول و نوآوری سازمانی و 

جشنواره ملی تاپ 
ساری - دهقان - دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سومین کنفرانس 
ملی تحول و نوآوری ســازمانی و اولین جشــنواره ملی تاپ در نظام سالمت 
کشور که در مشهد مقدس برگزار شد موفق به کسب عنوان برتر این رویداد 
کشوری شد. با اهدای لوح سپاس و تندیس  در سومین کنفرانس ملی تحول و 
نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و اولین جشنواره ملی 
تاپ در نظام سالمت کشور از دانشگاه علوم پزشکی مازندران  بعنوان دانشگاه 
برتر کشور تجلیل شد. دکتر محمد پنبه چی معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار وبدا مازندران ضمن اعالم 
خبر فوق افزود : از مهمترین محورهای این همایش می توان به  کارآفرینی، 
آینده پژوهی، تحول و نوآوری در ارائه خدمات، تکنیکهای نوین بهره  وری منابع انسانی، اصالح فرآیندها و بهبود مستمر کیفیت 
خدمات، نقش نظام ســالمت در اقتصاد مقاومتی، راهکارهای حل چالشــهای طرح تحول نظام سالمت، گردشگري سالمت، 
پزشک خانواده و نظام ارجاع، مدیریت دارو و مصرف بهینه و همچنین بیمه و تعرفه  گذاري خدمات سالمت اشاره کرد . وی 
با اشاره به این که سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسالمی پیشرفت با حضور معاون سازمان 
برنامه و بودجه، رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، جمعی از معاونین توسعه مدیریت و منابع و مدیران 
و کارشناسان مدیریت توسعه سازمان و تحول اداري دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به میزباني دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
برگزار شد اظهار کرد: برگزاري نخستین جشنواره تاپ در نظام سالمت از برنامه هاي سومین کنفرانس ملي تحول و نوآوري 
سازماني با رویکرد الگوي اسالمي پیشرفت بود که در این رویداد ضمن تجلیل از دانشگاه علوم پزشکي مازندران بعنوان دانشگاه  
برتر در استقرار نظام پیشنهادها ، از آقاي ارسطو گوران اوریمي رئیس گروه تحول اداري  و عضو اصلی کمیته نظام پذیرش و 
بررسی پیشنهادات حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بعنوان داور برتر در نظام ثبت تجربه مدیریتی در سطح کشور 
تجلیل شد . وی کسب این موفقیت ها را مرهون برنامه ریزی و اجرای مناسب نظام پذیرش و بررسی دقیق و علمی پیشنهادات 
درحوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جهت دریافت پیشنهادات کارکنان دانست و اظهار 
کرد:  نیروی انسانی در کنار منابع فیزیکی و مالی از مهمترین عناصر یک سازمان موفق به شمار می روند و تحول اداری در 

یک سازمان با ابتکار و نوآوری نیروی انسانی متخصص و مبتکر میسر مي شود.

با کاربست دکل حفاری ساخت داخل  36 فتح ناوگان ملی حفاری محقق شد
حفر 10 حلقه چاه نفت و گاز به متراژ افزون بر 30 هزار متر

اهواز- شبنم قجاوند- رئیس دستگاه حفاری 36 فتح از انجام موفق عملیات 
حفاری 10 حلقه چاه نفت و گاز به متراژ افزون بر 30 هزار متر با کاربســت این 
دکل ســاخت داخل خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران 
مهرداد کرم پور با اشاره به اینکه سازه اصلی و بخش عمده از تجهیزات و متعلقات 
این دستگاه در مجتمع صنعتی فجر شیراز ساخته شده و از سال 90 به ناوگان این 
شرکت پیوست، گفت: این دکل با توان دو هزار اسب بخار در شمار دستگاه های 
حفاری سنگین ناوگان ملی حفاری است. وی افزود: چاه های حفر شده بوسیله 
این دستگاه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و به طور عمده در مخازن پرفشار بوده و عملکرد آن رضایتمندی 
کارفرما را در برداشته است. کرم پور اظهار کرد: این دستگاه هم اکنون در حال حفاری یک حلقه چاه توسعه ای در موقعیت میدان 
نفتی مارون در عمق بیش از سه هزار متری است و پیش بینی می شود تا اوائل فروردین ماه حفر این چاه به اتمام برسد.  رئیس 
دستگاه حفاری 36 فتح با بیان اینکه این دستگاه تا کنون از سوی شرکت دو بار نمونه و از کارکنان آن تقدیر به عمل آمده است، گفت: 
کارکنان عملیاتی شاغل بر روی این دکل بین 10 تا 34 سال سابقه کار دارند و در ردیف  پرسنل مجرب شرکت محسوب می شوند.  
وی با اشاره به 29 سال سابقه کاری خود  از جمله هفت سال در مسئولیت رئیس این دستگاه، افزود: در دستگاه های حفاری ایمنی 
حرف اول را می زند و سالمت کارکنان ، نگهداشت و کاربرد بهینه تجهیزات، تامین و تعویض به موقع قطعات پرمصرف و احساس 
مسئولیت نسبت به کار از عوامل مهم و با اهمیت در کسب موفقیت ها است. کرم پور اظهار کرد: داشتن نگاه فنی، توان فراگیری، 
دانش تجربی و آکادمیک و توان جسمی از ویژگی های خاصی است که باید نیروهای عملیاتی از آن بهره مند باشند و در کنار این 

ویژگی برخورداری از اخالق نیکو موجب موفقیت و رشد و پیشرفت فرد می گردد.

بازدید سرپرست شرکت آب وفاضالب استان مرکزی از تصفیه خانه 
فاضالب شهر اراک

اراک- مینو رستمی- مهندس یوسف عرفانی نسب سرپرست شرکت آب وفاضالب استان مرکزی ضمن بازدید از تصفیه خانه 
فاضالب شهر اراک در جریان عملکرد و وضعیت این تصفیه خانه قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان 
مرکزی مهندس سعید سرآبادانی مدیر امور آب وفاضالب شهرستان اراک اظهار داشت: طی جلسه ای که در ابتدای این بازدید در 
سالن اجتماعات تصفیه خانه فاضالب اراک برگزار شد گزارشی در خصوص وضعیت تصفیه خانه فاضالب شهر اراک ارائه شد. در ادامه 
مهندس عرفانی نسب ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت و کارکنان تصفیه خانه فاضالب اراک از تاسیسات تصفیه خانه فاضالب 
و روند آن بازدید بعمل آورد. گفتنی است شهر اراک دارای 3 تصفیه خانه فاضالب به روش های برکه تثبیت و لجن فعال می باشد 
که طی سال های 76،82 و 90 به بهره برداری رسیده و با مجموع ظرفیت تصفیه 77.000 متر مکعب فاضالب در شبانه روز ،365 

هزار نفر از شهروندان شهر اراک را تحت پوشش خدمات دفع بهداشتی فاضالب قرار داده است.

در مراسم افتتاح اولین مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی زنان دارای اختالل مواد مخدر عنوان شد :
استقرار تیم های سیار خدمات رسانی در تمامی شهرستان های استان

ساری - دهقان - مدیر کل بهزیستی مازندران با اشاره حساسیت و آسیب 
پذیری بیشتر بانوان نســبت به مردان افزود : توانمندسازی و بازگشت بانوان به 
جامعه نیز دشــوارتر اســت و نیاز به اقدامات تخصصی تری دارد. با حضور دکتر 
مسعود فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، دکتر رضا جعفری مدیر کل 
امور آسیب دیدگان اجتماعی ســازمان بهزیستی و دکتر سید سعید آرام مدیر 
کل بهزیســتی مازندران، دکتر علی اصغر یوسف نژاد و مهندس محمد دامادی 
نمایندگان مردم شریف ساری در مجلس شورای اسالمی، خانم دکتر سمیه طوسی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران 
و مهندس رضایی فرماندار ساری اولین مرکز اقامتی میان مدت و تبصره 2 ماده 16 بانوان کنام ققنوس در ساری افتتاح شد. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی دکتر آرام با بیان اینکه پیش از افتتاح این مرکز بانوان متجاهر مبتال به بیماری اعتیاد به دلیل 
اینکه در مراکز ماده 15 بصورت پراکنده نگهداری می شدند از دریافت خدمات تخصصی محروم بودند گفت : با همکاری و همیاری 
تیم های تخصصی در این مرکز شرایط بازگشت به زندگی عادی برای این بیماران فراهم می شود. مدیر کل بهزیستی مازندران با 
اشاره حساسیت و آسیب پذیری بیشتر بانوان نسبت به مردان افزود : توانمندسازی و بازگشت بانوان به جامعه نیز دشوارتر است و نیاز 
به اقدامات تخصصی تری دارد. وی با اشاره به آغاز به کار موبایل سنتر و تیم های تخصصی در حوزه بهبودیافتگان در استان تصریح 
کرد : مازندران تنها استانی است که در سراسر شهرستانها تیم های سیار را راه اندازی کرده است . مدیر کل بهزیستی مازندران افزود 
: این تیم ها با حضور در مناطق تجمع معتادین ارائه خدمات مشاوره ای و توزیع اقالم بهداشتی مورد نیاز را برعهده دارد . گفتنیست 
همزمان با این مراسم تیم های امداد رسانی سیار به معتادان دور از دسترس در سراسر استان و نیز موبایل سنتر شهرستان ساری 

برای ارئه خدمات گذری به معتادان آغاز به کار کرد.

در مقایسه با سال 96 مشخص شد؛
افزایش 7 و نیم درصدی مصرف گاز در خراسان رضوی طی 11 ماهه نخست امسال

مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
میزان مصرف گاز در این استان طی 11 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته، هفت و نیم درصد افزایش یافته است. سیدحمیدفانی با اعالم این 
خبر اظهار کرد: در مدت زمان 11 ماهه اول سال 97، 11 میلیارد و 500 میلیون 
مترمکعب گاز در بخش های مختلف استان مصرف شده است. وی افزود: این رقم 
در مدت مشابه سال 96، 10 میلیارد و 700 میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه 
با سال 97، شاهد رشد هفت و نیم درصدی مصرف این نعمت الهی در سال جاری 
هستیم. فانی اضافه کرد: در بهمن ماه سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب گاز مصرف شده و این رقم در بهمن ماه 
امسال به یک میلیارد و 350 میلون مترمکعب رسیده است. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به وجود دو میلیون 
و 241 هزار و 495 مشترک گاز طبیعی در این استان گفت: هم اکنون 75 شهر، 1903 روستا و 13 هزار و 353 مورد صنعت 
از سوخت گاز طبیعی استفاده می کنند. همچنین عملیات گازرسانی در 549 روستای استان نیز در حال اجراست. فانی یادآور 
شد: ضریب نفوذ گازطبیعی در خانوار روستایی 85 درصد است که این رقم با گازدارشدن روستاهای در حال اجرا به باالی 97 

درصد ارتقا خواهد یافت.
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لباس، نماد فرهنگ و هویت ملی هر کشور است و مهندسی فرهنگ 
در لباس به سبک ایرانی – اسامی و ترویج ُمد وطنی با اتخاذ شیوه های 
مناس��ب و بهره گیری از س��نت ها و تجارب گذشتگان، اقدامی در جهت 

توسعه فرهنگی به شمار می رود.
به گزارش ایرنا، تاریخ کشورها نشان می دهد مردم در هر مقطع زمانی 
متناسب با ش��رایط فرهنگی، دینی، محیطی و جغرافیایی خود پوشش 
خاص��ی برگزیده و الگوهای متنوعی خلق کرده اند، اما با ظهور مدرنیته، 
از بین رفتن مرزهای بین کشورها و تشکیل یک دهکده جهانی، تبعیت 

از الگوهای غیروطنی ترویج یافته است. 
متولیان امر برای تثبیت هویت ایرانی و ممانعت از تاثیرپذیری جوانان 
از الگوهای غیرمتعارف غربی و هنجارشکنی ها به دنبال اقدامی برآمدند 
تا الگوگیری در قالب آنچه به آن »ُمد« گفته می شود را در مسیر صحیح 

هدایت کنند.
آنچه متولیان در برگزاری جشنواره ساالنه مد و لباس دنبال می کنند، 
پ��رورش خاقیت ه��ا و حمایت از ایده های نو ب��رای ترویج مد وطنی یا 

ترویج الگویی از لباس متناسب با فرهنگ ایرانی - اسامی است.
در حاش��یه چهارمین جشنواره س��االنه مد و لباس فجر که در امتداد 
جش��نواره های مرتبط با دهه فجر در مش��هد برگزار شد نظر مسئوالن، 
کارآفرین��ان و طراحان مد و لباس را در زمینه جایگاه مد و راهکارهای 

رسیدن به مد ایده آل وطنی جویا شدیم.
 ُمد، خوب یا بد 

پی��روی از م��د در لباس و پوش��ش خواس��ته اغلب جوان��ان و حتی 
بزرگس��االن در جامعه است، اما نمی توان مد را ذاتا وصله ناسازگار برای 

جامعه دانست.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی آموزش��گاه های فنی و حرفه ای و آزاد 
صنایع پوش��اک و صنایع دستی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار 
ایرن��ا، گفت: مد، طرح های نو با بهره گیری از تکنیک های جدید دوخت 
و طراحی اس��ت که اقبال عمومی را در پ��ی دارد و نباید دیدگاه منفی 

نسبت به ترویج مد داشت.
مهناز رفع��ت افزود: همه به ویژه جوانان تغییر در نوع پوش��ش خود 
را دوس��ت دارند و نباید این خواسته س��رکوب شود بلکه باید با هدایت 
صحی��ح آن ی��ک طرح از لباس را مطابق با ذائق��ه ایرانی و عرف جامعه 

ارائه داد.
وی اظهار داشت: انتخاب رنگ ها و مدل های مختلف برای لباس باعث 
نشاط در جامعه می شود و مد در واقع همان جامه پوشاندن به ایده ها و 

خاقیت ها و پاسخی برای ذائقه و میل جوانان است.
وی گف��ت: نمی ت��وان مردم را مجب��ور کرد که همیش��ه یک طرح و 
رنگ لباس را بپوش��ند، لذا اگر نتوان مد را به سوی صحیح هدایت کرد 

جلوگیری از نفوذ فرهنگ بیگانه در پوشش بسیار دشوار خواهد بود. 
رفع��ت افزود: دنی��ای امروز سرش��ار از ایده های ن��و و خاقیت های 
گوناگ��ون در طرح و رنگ برای لباس اس��ت هر روز تکنیک های جدید 
به دوخت لباس اضافه می ش��ود و اگر نتوانیم خود را با س��رعت مد در 
دنیا هماهنگ کنیم جوانان به راحتی جذب طرح ها و مدهای غیروطنی 

می شوند.
یک طراح و مدیر آموزشگاه آزاد مد و لباس در مشهد نیز در این باره 
گفت: مد اگر تبعیت از الگوی بیگانه باشد، خوب نیست در حالی که اگر 
براساس فرهنگ ایرانی – اسامی در جامعه ترویج شود بسیار مثمر ثمر 

در فرهنگ سازی و اشتغال زایی است. 
اعظم پارس��ا اف��زود: مد باید متناس��ب با فرهنگ ایرانی – اس��امی 
به ملت شناس��انده ش��ود و این مه��م از طریق برگزاری جش��نواره ها و 

نمایشگاه ها و معرفی طراحان مد و لباس محقق می شود.
معاون هنری و س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان 
رض��وی نیز در این باره گفت: مد اگر بر پایه فرهنگ ایرانی – اس��امی 
باش��د نیاز جامعه اس��ت اما در صورتی که در جهت تبعیت از مدل های 

بیگانه و تسلط فرهنگ غیرایرانی بر جامعه باشد، آسیب زاست.
محمدرض��ا محمدی افزود: در مقابل محدودیت هایی که برای جوانان 
در پی��روی از مد غربی ها ایجاد می کنیم طرح مناس��بی ب��ه آنان ارائه 

نمی دهیم لذا طراحان را باید به س��ویی هدایت کرد که ذائقه جوانان را 
در مد لباس تامین کنند.

وی اظهار ک��رد: تاکنون در عرصه مد و لباس اقدام مثمرثمری انجام 
نشده و نتوانسته ایم به جایگاه مناسبی در عرصه مد و لباس دست یابیم.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده اس��تانداری خراسان رضوی نیز در 
این زمینه گفت: مد به معنای حفظ نظافت فردی و توجه به آراس��تگی 
و ایجاد یک هماهنگی در نوع پوش��ش است و پیامبر اسام )ص( نیز بر 

توجه به آراستگی و نظافت فردی تاکید داشتند.
فرشته س��لجوقی افزود: پوش��ش افراد مهمترین پیام غیرکامی آنها 
برای افراد پیرامون شان است بر این اساس و نیز براساس فرمایش قرآن 

باید به ظاهر و پوشش خود اهمیت دهیم.
وی اظهار داش��ت: مد به معنای آنچه که از خ��ارج مرزهای ایران به 
مردم دیکته شود مناسب نیس��ت بلکه مد صحیح به معنای استفاده از 
س��لیقه فردی در پوش��ش، ضمن رعایت ضوابط و قوانین دینی و عرفی 

است.
دبی��ر انجمن طراحی و دوخ��ت آموزش��گاه های آزاد فنی و حرفه ای 
خراس��ان رضوی هم گفت: مد یکی از اقتضائات زندگی بش��ر اس��ت و 
نمی ت��وان آن را از جامع��ه حذف کرد و در صورتی که مد حذف ش��ود 
جوان��ان از مدهایی پیروی می کنند که ب��ا فرهنگ و اعتقادات ایرانی و 

اسامی همخوانی ندارد.
وحیده عارف پور افزود: الگوها و طرح های فراوان از لباس در بین اقوام 
ایران��ی وجود دارد که با اقتضائات دینی نی��ز همخوانی دارد، لذا باید با 
بهره گیری طراحان از آنها و متناس��ب کردن شان با ذائقه امروزی، مانع 

از تقلید کورکورانه جوانان از مدهای غربی شد.
وی اظهار داش��ت: تاکنون بس��تر کافی برای استفاده از خاقیت ها و 
ایده های طراحان مد و لباس فراهم نش��ده و فقط 50درصد لباس هایی 

که در بازار عرضه می شود متناسب با مدهای وطنی است. 
 لزوم حمایت از طراحان مد و لباس 

رئی��س انجمن صنفی کارفرمایی آموزش��گاه های فن��ی و حرفه ای و 
آزاد صنایع پوش��اک و صنایع دس��تی خراسان رضوی گفت: افرادی که 
می توانند تنوع طلبی و خواس��ته مردم را در لب��اس اغنا کنند، طراحان 
داخلی هستند که به فرهنگ و ذائقه ایرانیان آشنا هستند، لذا می توان 
ب��ا حمای��ت از آنان مد وطن��ی را در جامعه تروی��ج داد و مانع از تقلید 

کورکورانه از بیگانگان شد.
رفع��ت افزود: آموزش طراحان و صاحبان ای��ده در زمینه لباس برای 
ترویج مد وطنی بس��یار حائز اهمیت است، اما تاکنون آنطور که باید از 
مد در کش��ور حمایت نشده و این مساله آسیب های بسیار برای جامعه 

به دنبال داشته است.
وی اظه��ار داش��ت: صنع��ت م��د در کش��وری مانند ترکیه بس��یار 

درآمدزاست و جایگزین بسیاری از منابع درآمدی دیگر شده است. 
وی گف��ت: این در حالی اس��ت که ایران با تم��دن غنی و طرح های 
متن��وع در لباس ه��ای مخصوص به اق��وام و طوای��ف مختلف در طول 
قرن های گذش��ته، می بایست س��ردمدار صنعت مد در دنیا می بود، اما 

تاکنون از این ظرفیت بهره گرفته نشده است. 
رفعت افزود: ناکافی بودن حمایت از طراحان مد و لباس باعث ش��ده 
اس��ت دوزندگان در دوخت لباس از الگوهای لباس در خارج از کش��ور 
به��ره گیرند و به نوعی با مهندس��ی معکوس آن الگ��و را با ذائقه ایرانی 
هماهنگ کنن��د، در حالی که وظیفه تغذیه تولیدکنندگان از نظر طرح 

برعهده طراحان مد و لباس است. 
مدی��رکل دفتر هماهنگی امور زنان و خانواده اس��تانداری خراس��ان 
رض��وی گف��ت: اقوام ایرانی از قرن ها قبل تاکنون متناس��ب با ش��رایط 
محیط��ی و جغرافیایی و اقلیمی منطقه س��کونت خ��ود، لباس هایی با 
مدل ه��ا و رنگ ه��ای زیبا را برای م��ردان و زنان طراح��ی کردند که با 
بهره گیری از آنها می ت��وان بهترین مد لباس را به جامعه ایرانی معرفی 
کرد. فرشته سلجوقی افزود: خراسان رضوی به دلیل تنوع اقوام و اقلیم 
بسیار متکثر خود، مرجع ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایرانی – اسامی 

است.

وی اظهار داش��ت: ب��ا توجه به پارچه ها، دوخت ه��ا و طرح های بومی 
متنوعی که در خراسان رضوی وجود دارد، می توان با بهره گیری مناسب 
از آنها و توسعه طرح های متنوع لباس، شادی را در جامعه ترویج داد و 

به مولفه های درون زای اقتصاد مقاومتی رسید. 
وی گفت: در سال 13۹5 که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان 
اس��ام معرفی ش��د، قرار بود یک موزه آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی 
در حوزه پوش��اک مردم ایران گش��ایش یابد که به علت عدم همکاری 

دستگاه های اجرایی، این موزه دایر نشد.
دبی��ر انجمن طراحی و دوخ��ت آموزش��گاه های آزاد فنی و حرفه ای 
خراس��ان رض��وی نیز در این زمین��ه گفت: در هر ش��غلی آموزش نیاز 
اس��ت لذا برای ترویج مد نیز نیاز به ارائه آموزش های مهارتی براس��اس 

استانداردها به طراحان و تولیدکنندگان است. 
عارف پ��ور افزود: اس��تانداردهای مهارتی در دنی��ا در حال تغییر و به 
روزرسانی هستند، در ایران نیز استانداردهای مربوط به رشته های فنی 

و حرفه ای به ویژه رشته طراحی و دوخت در حال به روز رسانی است.
وی اظه��ار داش��ت: یک��ی از اش��کاالت صنعت پوش��اک این اس��ت 
ک��ه دوزن��دگان و تولیدکنندگان پوش��اک اغلب آموزش ه��ای الزم را 
فرانگرفته ان��د و به دنبال یادگی��ری طرح های دوخت و مدل های جدید 
نیستند که این امر باعث می شود از طرح های بیگانه الگوبرداری کنند.

وی گفت: تاکنون تاش شده است، تولیدکنندگان لباس در خراسان 
رضوی در دوره های آموزش مهارتی س��ازمان فنی و حرفه ای ش��رکت 

کرده و با کسب گواهی این دوره ها بتوانند جواز کسب دریافت کنند.
عارف پ��ور ادامه داد: طی تعاملی که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
خراس��ان رضوی با اتحادیه های مربوطه داش��ته به این نتیجه رس��یده 
اس��ت که هر فرد خیاط دس��ت کم با دو اس��تاندارد مهارتی در دوخت 

لباس آشنا شود. 
وی موازی کاری نهادها را بزرگترین آسیب حوزه مد و لباس دانست و 
گفت: در صورتی که نهادهایی مانند دانشگاه، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسامی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های مرتبط، کارگروه 
مش��ترک تشکیل دهند و با بهره گیری از نظرات کارشناسان تصمیمات 
مش��ترک برای م��د و لباس بگیرند، می توان به رون��ق مدل و لباس در 

جامعه امید داشت. 
 نظارت بر مد 

مدیر بازرس��ی و نظارت بر اصناف خراس��ان رضوی نی��ز در این باره 
ب��ه خبرنگار ایرن��ا، گفت: تاکنون آنچ��ه در حوزه مقابل��ه با لباس های 
غیرمتعارف و همس��و با مدل های غربی توس��ط بازرس��ان اصناف انجام 
گرفته، در قالب گش��ت های مشترک با اتحادیه و اداره نظارت بر اماکن 

عمومی بوده است. 
امیر دلداری افزود: اقدامات پیشگیرانه و اطاع رسانی الزم درخصوص 
لباس هایی که طرح و الگوی متناس��ب با عرف جامعه داش��ته باشد، از 

سوی اتحادیه فروشندگان پوشاک به واحدهای صنفی انجام می شود.
وی اظهار داش��ت: دس��تورالعمل های قانونی نیز ب��رای جلوگیری از 
ف��روش لباس های برگرفته از مدهای غرب��ی و نامتعارف وجود دارد که 
براساس آن دستگاه های نظارتی اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای الزم 

را انجام می دهند.
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان پوشاک مش��هد نیز در این زمینه 
گفت: بازرسان این اتحادیه براساس قانون لباس هایی را که با فرهنگ و 
عرف ایرانی – اس��امی مغایرت داشته باشد از داخل مغازه و ویترین ها 

جمع آوری می کنند. 
ج��واد مفی��دی افزود: به عنوان مث��ال اخیرا دس��تورالعملی مبنی بر 
جلوگی��ری از ف��روش مانتوهای جلوباز ب��ه این اتحادیه اباغ ش��د که 
برخوردهای الزم صورت گرفت، اما ادعا نداریم که 100درصد از فروش 

لباس ها با مدهای غربی در صنوف جلوگیری کرده ایم.
 جشنواره مد و لباس 

معاون هنری و س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان 
رضوی گفت: همزمان با آغاز دهه پنجم انقاب اس��امی و به مناس��ب 
۴0سالگی انقاب، چهارمین جشنواره استانی مد و لباس فجر از چهارم 

تا نهم اسفندماه در مشهد گشایش یافت. 
محمدی افزود: این جش��نواره در سه بخش نمایشگاه پوشش اجتماع 
ش��امل مانتو و لباس مجلسی، نمایش��گاه لباس اقوام و پوشش محلی و 

سنتی خراسان و مسابقه »ایده تا اجرا« برگزار شد.
وی اظهار داش��ت: مس��ابقه ایده تا اجرا در زمینه طراحی، الگوسازی 
و دوخت لباس در س��طح هنرجویان هنرس��تان های دخترانه استان به 
منظور کش��ف استعدادهای جوان و شناسایی طراحان مد و لباس حوزه 
دانش  آموزی برگزار ش��د که در این مسابقه 12 گروه سه نفره در سنین 
16 تا 1۸ س��ال از هنرس��تان های اس��تان طرح های خ��ود را به رقابت 

گذاشتند.
دبیر چهارمین جشنواره مد و لباس فجر خراسان رضوی برگزاری 12 
کارگاه آموزش��ی در زمینه های طراحی دوخت و مد با حضور اس��تادان 
دانش��گاه و مدرسان باتجربه را از جمله برنامه های جانبی این جشنواره 

ذکر کرد. 
وی گفت: طی سه دوره برگزاری جشنواره مد و لباس در این استان، 
بانک اطاعاتی با برخورداری از حدود 700 طراح مد و لباس تش��کیل 
ش��ده و این جش��نواره کمک بس��یار به طراحان برای انعقاد قرارداد با 

شرکت های صاحب نام تولید لباس کرده است. 
معاون هنری و س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان 
رضوی افزود: چهارمین جش��نواره مد و لباس فجر در راستای جشنواره 
مد و لباس فجر کش��ور در این ایام برگزار ش��د ک��ه یکی از اهداف آن 

معرفی مدهای لباس به مردم و فرهنگ سازی برای مد در جامعه بود.
محمدی اظهار داش��ت: یکی از دس��تاوردهای جش��نواره مد و لباس 
شناسایی طراحان و ارائه طرح هایی است که ضمن معرفی آنها به عنوان 

مد روز می توان بستر کارآفرینی و اشتغال را هم فراهم کرد. 
وی گف��ت: یک��ی از بخش های جش��نواره م��د و لباس فج��ر، واحد 
کارآفرین��ی و بازاریابی ب��ود که با راه اندازی آن تاش ش��د بین بازار و 

طراح لباس، ارتباط الزم انجام گیرد. 
محم��دی بیان ک��رد: در این جش��نواره نی��ز کارگاه های��ی با حضور 
هنرجویان تش��کیل ش��د تا از این طریق بتوان مدارس و آموزشگاه های 

آزاد و فنی و حرفه ای را به بازار متصل کرد.
وی اف��زود: طبق برنامه ریزی انجام گرفته س��ال آین��ده هر فصل یک 
نمایشگاه مد و لباس در مشهد برگزار می شود تا مجموعه دستاوردهای 
این نمایش��گاه ها در قالب پنجمین جشنواره مد و لباس در دهه فجر به 

نمایش و رقابت گذاشته شود. 
وی ادام��ه داد: طی تعاملی که با اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
انجام گرفته، برای س��ال تحصیلی آینده تغییر چش��مگیر در لباس فرم 

دانش آموزان ایجاد خواهد شد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی آموزش��گاه های فنی و حرفه ای و آزاد 
صنایع پوشاک و صنایع دستی خراسان رضوی نیز گفت: جشنواره مد و 
لباس بستری فراهم می کند که طرح های طراحان مد و لباس به نمایش 

گذاشته شود و تولیدکنندگان از این طرح ها برای تولید بهره گیرند. 
رفعت افزود: با توجه به غنای خراس��ان در طرح های مربوط به لباس 
و طراحان مس��تعد باید دبیرخانه مد و لباس در اس��تان ایجاد ش��ود و 
با اس��تقرار اس��تادان برجسته این رش��ته، طراحان شناس��ایی و تحت 

آموزش های الزم قرار گیرند.
مدیر آموزش��گاه آزاد فنی و حرفه ای مد و لباس پارس��ا هم گفت: در 
چهارمین جشنواره مد و لباس استان، بخش جدیدی تحت عنوان »ایده 
تا اجرا« در قالب برگزاری مس��ابقه بین هنرجویان هنرستان های مشهد 

برگزار شد تا بهترین طرح برای فرم دانش آموزی ارائه و انتخاب شود.
پارس��ا افزود: برگزاری چنین مسابقه ای، بسترس��ازی برای معرفی و 
حمای��ت از طراحان مد و لباس اس��ت، جش��نواره فضای��ی برای رقابت 
طراحان و به منصه ظهور رساندن ظرفیت های آنها فراهم می کند تا در 
قیاس با طرح های دیگر، توانمندی ها و مهارت های خود را محک بزنند.

مبدع بخش »ایده تا اجرا« در چهارمین جشنواره مد و لباس خراسان 
رض��وی گفت: از بین طرح هایی که هنرجویان در این بخش ارائه دادند، 

شش طرح انتخاب و زمینه تولید انبوه آن فراهم شد. 

ُمد وطنی، از ایده تا بازار

سه شنبه
14 اسفند 1397
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مارکوس بلوت، کریستوفر تِلر، آرنه فلو
مترجم: سعید زنجانی، کارشناس ارشد مالی، بازاریابی

خرده فروشان همواره با به کارگیری شیوه های مختلف بازاریابی در 
تاش��ند تا ارتباط نزدیکی با مش��تریان برقرار کنند. چنین موضوع 
مهمی باعث شده تاثیر ابزارهای مختلف در حمایت از خرده فروشی 

نمایان شود.
 در این نوش��تار نتایج تحقیقات پیش��ین در یک چارچوب جامع 

بررسی شده است. 
در ای��ن تحقیق از 1۴ هزار و ۸۹5 ان��دازه اثر که بر بیش از 23۹ 
ه��زار خریدار از ۴1 کش��ور که در ه��ر کدام از آنه��ا بیش از 350 
نمونه مس��تقل گرفته شده استفاده ش��ده تا 2۴ ابزار بازاریابی را در 
حمایت از خرده فروش��ی بررسی کنیم. به طور خاص، اثرات مستقیم 
و غیرمس��تقیم این ابزارها را بر رضایتمندی از فروشگاه ها، بازاریابی 
توصیه ای )ش��ایعه پراکنی(، نیات پشتیبانی و رفتار مشتریان بررسی 

می کنیم.
در ای��ن مطالع��ه ابزارهای مرب��وط به »محص��والت« و »مدیریت 
برند«، قوی ترین تاثیر را بر بیش��تر متغیرهای نهایی نشان می دهد، 
در حال��ی که ابزارهای »مدیریت قیم��ت«، »ارتباطات«، »خدمات« 
و »انگی��زه« فقط بر نتای��ج منتخب تأثیر می گ��ذارد و نیز مدیریت 
توزی��ع در این میان به نوعی تأثیر ثانویه محس��وب می ش��ود. با این 
حال، اثربخش��ی این ابزارها بستگی به بس��تر خرید خاص )غذایی/ 
غیرغذایی، تکرار خرید، س��وپرمارکت ها، مراک��ز خرید، لذت خرید، 
س��ودمندی(، محیط خرده فروش��ی )تولید عمده داخلی، نوآوری در 
کشور، سهم خرده فروشی، اشتغال در خرده فروشی ، عصر اینترنت( 

و روش کار )نوع مشارکت، طراحی مطالعه، منابع اطاعاتی( دارد. 
در انجام این تحقیق، به طور خاص به دو موضوع توجه شده است. 

 اوالً:
 مطالع��ات نش��ان می ده��د که بیش��تر تحقیقات هف��ت گروه از 
ابزارهای بازاریابی را در حمایت از خرده فروش��ی بررسی می کند: از 
جمله مدیریت محصوالت ش��امل: خدمات )مثًا شرایط پارکینگ(، 
مارک ها )مربوط به محصوالت مارکدار(، قیمت ها )ارزش درج ش��ده 
مش��تریان(، مش��وق ها )تخفیف ه��ا(، ارتباطات )تبلیغ��ات( و توزیع 

)نزدیکی به محل سکونت یا کار(.
ثانیاً:

 ناسازگاری در ادبیات نیز ممکن است به دلیل تفاوت در مطالعات 
صورت گرفته در کش��ورهای مختلف وجود داش��ته باش��د. به همین 
دلیل، در حالی که مطالعات بس��یاری درخصوص ابزارهای بازاریابی 
خرده فروش��ی در ایاالت متحده بررسی شده است، بیکر و همکاران 
)2002( مطالعات دیگری در بازارهای کشورهایی مانند اتریش )تلر 

و روترر، 200۸( و تایوان )وانگ، 200۹( انجام داده اند. 
اگرچ��ه در دهه های اخیر رفتار خریداران در کش��ورهای مختلف 
ش��بیه هم ش��ده، اما برخی تفاوت ها در این کش��ورها ممکن است 
باع��ث بروز اختاف در تحقیقات تجربی قبلی ش��ود، بنابراین هدف 
از مطالع��ه فراگیر تأثی��ر ابزارهاي بازاریابي خرده فروش��ي بر اثرات 
ویژگي هاي محیطي خرده فروشان است، نظیر تولید ناخالص داخلی، 

نوآوري در سطح کشور و یا سهم خرده فروشي.
سیر تکامل تحقیقات حمایت از خرده فروشی

تعداد مقاالت درخصوص حمایت از فروشگاه ها و خرده فروشی های 
آناین با ظهور اینترنت به عنوان یک رسانه خرید افزایش یافته است. 
تمرکز این مطالعات اغلب بر پیش��ینه های حمایتی آناین است که 
حمایت از فروش��گاه ها بیش از تحقیقات مدنظرش��ان است لذا فاقد 

وسایلی از ابزارهای کلیدی اند.
بنابراین، تحلیل های کنونی بر حمایت از فروشگاه ها تمرکز داشته 
ل��ذا ابزارهای متقابل را بررس��ی نمی کند. با وج��ود تمام مطالعاتی 
ک��ه در این خص��وص صورت گرفته، تمرکز بر یک ی��ا چند ابزار در 
تحقیقات پیشین است. این تمرکز می تواند با مجموعه ای از ابزارهای 

آمیخته بازاریابی متفاوت باشد.
کاال و خدمات

ای��ن گروه از ابزارها متش��کل از مدیریت عم��ق و عرض، خدمات 
مرب��وط ب��ه فرآیند خری��د، نوع و کیفی��ت محص��والت و خدمات. 
همان ط��ور ک��ه مدیری��ت کاال و خدم��ات یک منطق��ه کلیدی در 
خرده فروشی اس��ت، این ابزارها یکی از ویژگی های اصلی در ادبیات 

حمایتی، به ویژه محصول و کیفیتند. 
برندینگ

مدیری��ت عامت تجاری و ایجاد اعتب��ار برند، به خصوص به عنوان 
منب��ع تمایز و مزیت رقابتی، به طور فزاینده ای مهم اس��ت. بیش��تر 
تحقیق��ات به بررس��ی برند در حمایت از خرده فروش��ی در س��طح 
محص��ول می پردازن��د، لذا این تحقیق��ات نیز توجه ب��ه نام تجاری 

شرکت ها را موردتوجه قرار داده اند.
قیمت گذاری

مجموع��ه دیگ��ری از ابزارهایی ک��ه در ادبی��ات حمایتی مطرح 
می ش��ود، مربوط به مدیریت قیمت ها ش��امل سطوح قیمت گذاری، 
نش��انه های مرتبط با قیمت گذاری و... اس��ت. این تحقیقات اغلب بر 

سطح قیمت و ارزش کاال تمرکز دارد.
مشوق ها

آمیخته بازاریابی مجموعه ای از محرک های کوتاه مدت مش��تریان 
برای حمایت از فروش��گاه ها و انگیزه های پاداش رفتار وفاداری را به 
همراه می آورد. ادبیات حمایت از خرده فروش��ی به طور قابل توجهی 
پروموش��ن های تبلیغاتی )مش��وق های مالی( را در ب��ر می گیرد، در 
حال��ی که مش��ارکت در برنامه های وفاداری نس��بتاً محدود اس��ت 

)انگیزه های غیرمالی(.
ارتباطات

خرده فروشان به طور منظم با مش��تریان ارتباط برقرار می کنند تا 
ادراکات مش��تریان درباره مطلوبیت فروشگاه و خرده فروشی را درک 
کنند. یکی دیگر از رس��انه های ارتباطی مه��م در ادبیات حمایت از 
خرده فروشی ها، به طور قابل ماحظه ای، مربوط به کارکنان فروش و 
فروش ش��خصی اس��ت )بیکر و همکاران 2002(. با وجود این، فقط 
مقی��اس محدودی از تحقیقات درخصوص تبلیغات خرده فروش��ی و 

روابط عمومی موجود است. 
توزیع 

این مجموعه متشکل از رضایتمندی با ایجاد محصوالت و خدمات 
ب��رای مش��تریان در نقط��ه ف��روش و همچنین مدیری��ت کانال در 
محدوده خرده فروش��ی اس��ت. اخیراً ادبیات حمایت از خرده فروشی 
به طور گسترده، به دسترسی و فاصله زمانی و مکانی به یک فروشگاه 
و مرکز خرده فروش��ی، مانند مراکز خری��د و پایانه های خرید، مورد 
توجه قرار گرفته است، برخی مطالعات نیز بر تدارکات مصرف کننده 
و هزینه های توزیع شده برای مشتری هنگام خرید تمرکز می کنند.

خرده فروشی آنالین 
تحقیق��ات بر اهمیت فرمت ه��ای آناین به عن��وان یک جایگزین 
س��رویس کانال های موج��ود مبتنی بر فروش��گاه )یعن��ی خدمات 
مش��تری و تحوی��ل( )روبی��ان زائ��و 2010( و ابزاره��ای مربوط به 
ارتباطات )یعنی ویژگی های وب س��ایت و فروش��گاه آناین و فضای 

الکترونیکی( را بیان می دارند.
فرمت های خرده فروشی غذایی / غیرغذایی

خری��داران مواد غذایی اغلب در نقطه فروش تصمیم می گیرند که 
ک��دام محصوالت را بخرند و چقدر هزینه پرداخت کنند. مش��تریان 
وارد فروش��گاه های متف��اوت با مأموریت ها و اه��داف خرید مختلف 
می ش��وند. به خصوص در خرده فروش��ی مواد غذایی، مشتریان بدون 
داش��تن تصمیم قبلی وارد فروشگاه می ش��وند و حتی مشتاق مرور 
برای کش��ف و ارزیابی محصوالت جدید هستند. این در حالی است 
که همین مشتریان ممکن است از نیازهای خاص خود آگاهی داشته 
باش��ند )برای مثال خرید اقام موردنیاز آش��پزی جهت پذیرایی در 
ی��ک مهمانی(، ولی آنها هن��وز راه حل را نمی دانند. این مش��تریان 
به ط��ور مک��رر در خریده��ای غیربرنامه ریزی ش��ده ی��ا خریدهای 

انگیزشی مشارکت می کنند. 
 فضا و جو حاکم بر فروش��گاه، مخصوصاً به عنوان نش��انه ای جهت 
هزینه های مش��تری، تأکی��د می کنند. جذابیت موس��یقی در حال 
پخش یا رایحه ای اغواکننده باعث افزایش احتمال خرید غیرضروری 
می شود. خرده فروشان نیز از تخفیف و سایر انگیزه ها برای خریدهای 
غیرضروری اس��تفاده می کنند. این ادبیات نشان می دهد که فروش 
شخصی، مش��تریان را به الهام بخش��ی در خرید ترغیب می کند. در 
حال��ی که این ابزارها ممکن اس��ت در خرده فروش��ی م��واد غذایی 
اهمیتی ویژه داشته باشند اعتقاد ما بر این است که کیفیت محصول 
زمان��ی که مش��تریان درخص��وص خرید مواد غذای��ی خود تصمیم 
می گیرند از بین می رود. به طور خاص، مشتریان خریدار مواد غذایی 
برای بررس��ی کیفیت و ن��وآوری، در نقطه فروش تصمیم می گیرند، 
زی��را این مح��دوده تغییرات کیفی بیش��تری را نش��ان می دهد. به 
همین ترتیب، کیفیت به طور قابل مقایسه ای بین محصوالت غذایی 
و غیرغذای��ی ارتباط برقرار می کند؛ بدین معن��ا که مثبت برخی از 
ابزارهای بازاریابی خرده فروش��ی )فضا، مشوق ها، فروش شخصی( بر 
نتایج مشتریان برای خرده فروشی مواد غذایی قوی تر است، در حالی 
که س��ایر ابزارها )کیفیت محصوالت( برای خرده فروشان غیرغذایی 

قوی تر است.
تعدد و تکرار خرید

تعدد خرید بس��تگی مس��تقیم ب��ه نوع کاالی موردنظ��ر دارد. در 
حال��ی که بعضی از خرده فروش��ان محصوالتی را عرضه می کنند که 
مش��تریان به صورت هفتگی یا ماهانه خریداری می کنند )برای مثال 
مواد غذایی؛ ش��امپو؛ صابون و...(،برخی نیز اقامی را عرضه می کنند 
که کمتر در خریدهای ماهانه یا س��االنه تکرار می ش��وند )مثا لوازم 
الکترونیک��ی مصرف��ی(. لذا تعامل بین مش��تریان و خرده فروش��ان 
احتم��ال یادگیری درخصوص خرده فروش��ی و پیش��نهادات آنها را 
افزای��ش می ده��د. مگی و جولن��در )2005( توضی��ح می دهند که 
دانش قیمتی مش��تریان بس��تگی به تعداد بازدید از فروشگاه دارد. 
ب��ا تعامات مکرر، مصرف کنندگان بیش��تر احتم��ال دارد اطاعات 
مربوط به قیمت گ��ذاری را در ذهن خود ذخیره کنند. با درک بهتر 
قیمت ها، ارزش عرضه ش��ده برای مش��تریان اهمی��ت پیدا می کند. 
کومار، جورج و پانکراس )200۸( نش��ان می دهند که مشتریان نیز 
درخصوص تعامات و توانایی های خرده فروشان قدرت باالیی دارند. 
آنها توضیح می دهند که این تجربیات مش��تریان را تشویق می کند 
تا س��رویس های اضافی در فروش��گاه را امتحان و با کارکنان فروش 
ارتباط برقرار کنند، که این همه منجر به خرید بیش��تر خواهد شد. 
بدین ترتیب، جنبه مثبت برخی از ابزارهای بازاریابی خرده فروش��ی 
)ارزش درک شده، فروش شخصی، خدمات( بر نتایج مشتریان بسیار 
قوی تر از تکرار خرده فروشی ها عمل می کند، در حالی که سایر ابزار 
)تبلیغات، اجاره فضای تجاری( بیش��تر از فرمت های خرده فروش��ی 

موردتوجه قرار می گیرد.
لذت خرید/ فرض مطلوبیت

ما همچنین بین زمینه های لذت خرید )تجربه خرید( و مطلوبیت 
)کاربردی بودن( تفاوت هایی قائل هس��تیم، در حالی که مش��تریان 
در زمین��ه خری��د به دنبال لذت هس��تند و به این مس��ئله به عنوان 
عاملی سرگرم کننده نگاه می کنند. مفهوم خرید سودآور را انعکاسی 
از »خرید به عنوان کار«، با هدف خرید محصوالت به عنوان مؤثرترین 
راه ممک��ن تلقی می کنند. لذت خری��د و مطلوبیت خرده فروش نیز 
انواع مختلف رفتار خرید را نش��ان می دهند. تئوری انگیزش نش��ان 
می ده��د که دو نوع انگیزه رفتار انس��ان را به وجود می آورد: بیرونی 

و ذاتی. 
اب��زار بازاریابی موجود در مدل م��ا، انگیزه های بیرونی را از طریق 

قیمت های پایین، مشوق ها، کیفیت محصوالت و مکان های مناسب 
نش��ان می دهد، زیرا این ابزارها بر عرض��ه مزایای عملکردی تمرکز 
می کنن��د. این م��دل همچنین انگیزه ه��ای ذات��ی از طریق فضای 
فروش��گاه )اجن��اس(، ترکی��ب س��رویس و خدمات عرضه ش��ده به 
مشتریان را نش��ان می دهد که مشتریان را در طول فرآیند خرید با 
لذت و رضایت روبه رو می کند. نتیجه اینکه مثبت برخی از ابزارهای 
بازاریابی خرده فروش��ی )فضای فروش��گاه، آمیخته خدمات، خدمات 
به مش��تریان( بر نتایج مشتری ها در زمینه لذت خرید قوی تر عمل 
می  کند، در حالی که س��ایر ابزارها )قیمت پایین، مشوق ها، کیفیت 
محصول، نزدیکی به خانه و محل کار و فاصله زمانی( در زمینه های 

مطلوبیت خرید قوی ترند.
نوآوری در کشورها

تحقیق��ات تج��اری بین المللی تأکی��د می کنند که کش��ورها در 
س��طوح ن��وآوری با یکدیگ��ر متفاوتن��د. به طور خاص، کش��ورها از 
ظرفی��ت خود برای ایجاد دانش، تس��هیل در ن��وآوری و حمایت از 
ایده های جدید کس��ب وکار و تغییرات اجتماعی پشتیبانی می کنند. 
بنابرای��ن، نوآوری در کش��ور می تواند به  س��رعِت پذیرش فناوری و 
دانش محصول مربوط باش��د. به عنوان مثال، مشتریان در کشورهای 
پیش��رو در نوآوری می توانند خدمات خرده فروشی جدید را امتحان 
کنند، مث��ًا از طریق کانال های خرید غیرفروش��گاهی و آزمایش با 
تکنولوژی های ارتباطی مختلف. مش��تریان در بازارهای این کشورها 
به طور کلی به خرده فروشان وفادار هستند و باعث کاهش اثربخشی 
ابزارهایی می شوند که پایه های پیش��نهادات خرده فروشی سنتی را 
دارند. بنابراین، پیش��نهاد ما این است که عرضه خدمات )فروشگاه(، 
تحری��ک خری��د )فض��ای فروش��گاه(، ویژگی های محص��ول خاص 
)کیفیت، نام تجاری محصول( و موقعیت در کشورهای پیشرو کمتر 
اثرگذار باش��د. نتیجه اینک��ه اثر مثبت برخ��ی از ابزارهای بازاریابی 
خرده فروشی )خدمات مشتری، فضای فروشگاهی، کیفیت محصول، 
نام تجاری محصول، نزدیکی به خانه یا محل کار( بر نتایج مشتریان 

در کشورهای پیشرو و نسبتاً پیشرو ضعیف است.
کارکنان در خرده فروشی

یک��ی دیگ��ر از ویژگی های کلی��دی محیط خرده فروش��ی نقش 
کارکن��ان اس��ت. در حال��ی که تقریب��اً 10درصد از نی��روی کار در 
ایاالت متح��ده و بریتانیا در صنایع خرده فروش��ی کار می کنند، در 
اکثر کش��ورهای اروپایی و چین نسبت ش��غلی خرده فروشی نسبت 
پایینی در حدود س��ه تا ش��ش درصد دارد. ما پیشنهاد می کنیم که 
اثرات ابزارهای بازاریابی بستگی مستقیم به نحوه تعامل خریداران با 
کارکنان خط مقدم در خرده فروش��ی دارد. تحقیقات نشان می دهند 
ک��ه کارکنان مس��ئولیت های مختلفی دارند و برای مش��تریانی که 

عم��ل خرید را انجام می دهند می توانند بس��یار ارزش��مند باش��ند. 
کارکن��ان به طور منظم ب��ه خریداران درخص��وص مزایای محصول 
اطاع رس��انی می کنن��د و آنه��ا را درخصوص انتخاب و خریدش��ان 
راهنمایی می کنند. بنابراین، کیفیت محصوالت و مش��وق های خرید 
در فروش��گاه، اثر مثبت بیش��تری ب��ر کارکنان به جه��ت توصیه به 
خریداران خواهد داش��ت. کارکنان همچنین می توانند به مشتریان 
در پی��دا کردن راه حل های مربوط به نیازه��ای خرید فعلی خود در 

هنگام جست وجوی فروشگاه کمک کنند.
 همان طور که کارمندان نش��ان دهنده چهره سازمان خرده فروشی 
هس��تند و برای برقراری ارتب��اط با مش��تریان ضروری اند، تبلیغات 
فروشگاهی به عنوان یک رسانه ارتباطی کم رنگ تر می شود. بنابراین، 
روابط فردی رودررو، ارتباطات ناش��ناس و ارتباط��ات میانجی را از 
طریق تبلیغات بهتر می کن��د. نتیجه اینکه مثبت برخی از ابزارهای 
بازاریابی خرده فروشی )کیفیت محصول، مشوق ها( بر نتایج مشتریان 
در مقایسه با کشورهایی با سهم باالتر از نیروی کار در خرده فروشی 
بیشتر است، در حالی که س��ایر وسایل )تبلیغات، خرده فروشی( در 
کشورهایی با سهم کمتر از نیروی کار در خرده فروشی بیشتر است.

عصر اینترنت
در حدود سال های 2000، بازیگران دات کام، مانند آمازون، ظهور 
و رش��د قابل ماحظه ای داش��تند. در نتیجه، مش��تریان هم اکنون 
می توانن��د به راحتی اطاعات مربوط ب��ه محصوالت آناین و بازدید 
از س��ایت ها به منظور مقایس��ه قیمت ها را جست وجو کنند. کیفیت 
و دسترس��ی به اطاعات در طول این س��ال ها به طور چش��مگیری 
افزایش یافته، به نحوی که موجب افزایش انتظارات مش��تریان شده 
است و برای خرده فروش��ان مبتنی بر فروشگاه دشواری های زیادی 
داشته اس��ت. الیور )1۹۸0( توضیح می دهد که انتظارات مشتریان 
هنگام ارزیابی خرده فروش��ان به عنوان اس��تانداردهای مقایس��ه ای 
عمل می کنند. انتظارات مش��تریان تغییر کرده است، به خصوص به 
این دلیل که خرده فروش��ان آناین قیمت ه��ای پایین تر، انگیزه های 
بهتر، تحویل بدون در نظر گرفتن محل و انتخاب های گس��ترده تری 
در مقایس��ه با خرده فروش��ان آفای��ن دارند. خرده فروش��ان مبتنی 
بر فروش��گاه اغلب برای رقابت با خرده فروش��ان آنای��ن از این ابزار 
اس��تفاده می کنند، در عوض آنها مجبور به سرمایه گذاری بیشتر در 
فضای فروش��گاه، تبلیغات و نام تجاری ش��رکت ب��رای حفظ رقابت 
هستند. نتیجه اینکه مثبت برخی از ابزارهای بازاریابی خرده فروشی 
)تبلیغ��ات، فضای فروش��گاهی، نام تجاری ش��رکت( بر نتایج جذب 
مش��تریان از اینترن��ت قوی تر اس��ت، در حالی که در س��ایر ابزارها 
)انگی��زه، قیمت پایین، محدوده محص��ول، فاصله زمانی/ مکانی( در 

محیط هایی که اینترنت نقش کمتری دارد قوی تر است.

تاثیر ابزارهای آمیخته بازاریابی در حمایت از خرده فروشی
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ش��اید برای رس��یدن به موفقیت، ه��ر روز تاش کنید 
زودتر از همیش��ه به س��ر کار بروید و س��خت کار کنید و 
دیرت��ر هم به خانه برگردید. ش��اید می خواهید با این روند 
کارایی تان را افزایش یا رئیس تان را تحت تأثیر کوش��ش و 
ازخودگذشتگی تان قرار دهید اما جالب است که بدانید این 
کار نه تنه��ا بهره وری تان را افزای��ش نمی دهد بلکه به مرور 
زمان سبب ایجاد فرسودگی شغلی هم می شود. با ما همراه 
باشید تا در ادامه بدانید چرا کار زیاد بهره وری را کاهش و 

سامت جسمی و روحی را به خطر می اندازد.
برای خیلی از افراد کار ک��ردن در تعطیات پایان هفته 
ب��ا هدف انج��ام کارهای عقب افت��اده  هفته  قب��ل یا آماده 
ش��دن برای کاره��ای هفته  آینده امری طبیعی اس��ت، اما 
به نظر ش��ما چرا حرفه ای ها و متخصصی��ن بیش از اندازه 

کار نمی کنند؟
اثرات منفی کار بیش از اندازه

تحقیق��ات زیادی اثب��ات کرده اند که کار بیش��تر از ۴0 
ساعت در هفته به سامتی و شادابی فرد آسیب می رساند، 
روابط اجتماعی او را به چالش می کش��د و س��بب کاهش 

بهره وری او می شود.
هنگام��ی که ب��ه اندازه کاف��ی وق��ت آزاد ندارید عادات 
خوبی ک��ه تأثیرات منفی یک زندگی س��خت و پرتنش را 
کم می کند مثل ورزش کردن، استراحت کردن در آرامش، 
مدیتیش��ن و تهیه وعده های غذایی سالم را مجبورند کنار 
بگذارند، به خوردن فس��ت  فود اکتفا کنند و دوباره کارشان 
را ادامه دهند. این روند در طوالنی مدت فرسایشی می شود 
و قطعا روی سامت فرد تأثیرات مخربی به جای می گذارد.

نتایج تحقیقات درباره کار بیش از حد
محقق��ان و پژوهش��گران تاثیر کار زیاد روی س��امتی 
جس��م، مغز و ذهن افراد را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج 

یافته های آنها به شرح زیر است:
• فعالی��ت بیش از 10 س��اعت در روز احتم��ال ابتا به 
بیماری های قلبی و عروقی را تا 60درصد افزایش می دهد.
• 10درصد افرادی که هر هفته بین 50 تا 60 ساعت کار 
می کنند، مش��کات ارتباطی دارند. ای��ن آمار برای افرادی 
که بیش از 60س��اعت در هفت��ه کار می کنند به 30درصد 

افزایش یافته است.

• فعالیت بیش از ۴0 س��اعت در هفته با افزایش مصرف 
الکل و تنباکو و افزایش وزن غیرطبیعی در مردان و ابتا به 

افسردگی در زنان ارتباط دارد.
• احتمال ابتا به افس��ردگی در اف��رادی که بیش از 11 

ساعت در روز کار می کنند بیشتر است.
• نتای��ج تحقیق��ات نش��ان می ده��د افزای��ش س��اعت 
کاری س��بب افزایش آس��یب پذیری افراد می ش��ود. میزان 
آسیب پذیری در افرادی که بیش از 60 ساعت در هفته کار 

می کنند تا 23درصد افزایش می یابد. 
• خیل��ی از مش��کاتی که ب��ه دنبال کار زی��اد به وجود 
می آید ناش��ی از فش��ار و استرسی اس��ت که با هورمون ها 
ارتباط دارد. استرس س��طح هورمون کورتیزول را افزایش 
می دهد و سبب ایجاد اختال در خواب، اشتها، فشارخون، 

سیستم ایمنی بدن، حافظه و رفتار می شود.
• کار زیاد فقط به س��امت جس��می فرد آسیب نمی زند 
بلکه عملکرد شناختی او را هم مختل می کند. در تحقیقی 
که پنج س��ال به طول انجامید و در مجله  همه گیرشناسی 
آمریکا به چاپ رس��ید ش��رکت کنندگان آزمون هایی برای 
ارزیابی هوش، یادآوری کامی و واژگانی انجام داده بودند. 
نتای��ج این آزمایش نش��ان داد افرادی که 55 س��اعت کار 
ک��رده بودند نس��بت به کس��انی که ۴0 س��اعت در هفته 
کار کرده بودند قدرت اس��تدالل ضعیف تری داش��تند و در 

یادآوری واژگان هم ناتوان تر بودند.
کار بیش از حد سبب کاهش بهره وری فرد می شود

پروفس��ور تاش��ا اریک، مش��اور اجرایی و نویسنده  کتاب 
»راهنم��ای بانکی« می گوید: »احمق هس��تیم اگر بیش از 
اندازه کار کنی��م.« اریک می گوید مرخصی گرفتن و رفتن 
به تعطیات به ما کمک می کند رفتارهای س��ازنده تری از 

خود نشان دهیم.
هیچ پژوهش��ی ثابت نمی کند کار بیش��تر تاثیری مثبت 
روی بهره وری خواهد داش��ت. اضافه کاری های کوتاه وقتی 
دائمی می ش��وند به کارایی ش��ما نمی افزایند، بلکه مانع از 

بهره وری تان هم می شوند. 
وقتی اف��راد هر هفته ۴0 س��اعت کار می کنند فرصت 
بهبود خستگی و دستیابی به سطح باالتری از بهره وری را 
دارند و  کار بیش��تر از ۴0 ساعت در هفته سبب بهره وری 

باالتر نمی ش��د. هن��ری فورد ۴0 س��اعت کار در هفته را 
ج��ا انداخت و این تعداد س��اعت کاری را برای کارمندان 
در ش��رکت فورد موتور مشخص کرد تا کارمندان ساعات 
بیش��تری را با خانواده شان س��پری کنند و بهره وری شان 

افزایش یابد.
یکی از محققان دانشگاه آکسفورد تحقیقی انجام داد که 
نتایج آن نش��ان می دهد س��طح بهره وری فرد با رسیدن به 
50 ساعت کار در هفته رو به کاهش می رود و با 55 ساعت 
کار در هفته به پایین ترین س��طح خود می رس��د و با 56 تا 

70 ساعت کار در هفته به کلی از هم می پاشد.
بعضی افراد به شغل ش��ان بیش از ان��دازه عاقه دارند و 
می خواهند وقت آزادش��ان را هم ب��ه کار کردن اختصاص 
دهند، اما حتی آنهایی که عاش��ق کارشان هستند هم باید 
زمان��ی را برای اس��تراحت و تجدید قوا در نظ��ر بگیرند و 
نقطه  توقفی داش��ته باش��ند. خیلی از کارمندانی که عاشق 
کارشان اند و کارش��ان را هیجان انگیز و اعتیادآور می دانند 
س��امتی و روابط اجتماعی خود را در معرض آس��یب قرار 

می دهند.
جالب اس��ت بدانید که بیش از 50درصد کارمندانی که 
ساعات زیادی از روز را کار می کنند هنگام برگشت به خانه 

نای صحبت کردن ندارند.
هیول��ت در مقاله ای در مجله  نقد کس��ب و کار هاروارد 
)Harvard Business Review( می نویس��د: کار زیاد 
س��بب می ش��ود رابطه  زناشویی به خش��ونت و دعوا منجر 
ش��ود. نتایج تحقیقات او نش��ان می دهد میان ساعات کار 
طوالن��ی و بی خوابی مزمن، افزایش وزن، ناباروری و حمله  

قلبی رابطه  مستقیم وجود دارد.
به اندازه کار کنید

نتایج تمام تحقیقاتی که در این زمینه انجام ش��ده نشان 
داده که 55 س��اعت یا حتی ۴۹ س��اعت کار به س��امتی 
کارمندان و کارایی آنها آس��یب می رساند. نتایج تحقیقات 
نش��ان می دهد کسب و کارها با یک س��اعت کار اضافی یا 
دو روز کاِر بیش��تر به جایی نمی رس��ند. پس اگر س��امت 
جسمانی و روانی، ش��ادی و ارتباط تان با دیگران ارزشمند 

است، بیشتر از 50 ساعت در هفته کار نکنید.
 inc/ucan :منبع

افراد موفق و حرفه ای ها بیش از اندازه کار نمی کنند

۸ اقدامی که باید پس از مواجهه با بحران انجام دهید 

بنا به هر دلیلی این احتمال وجود دارد که ش��رکت ش��ما با بحران مواجه ش��ود. تحت این شرایط تنها 
یک مدیر توانا قادر خواهد بود تا اوضاع را مدیریت کرده و تیم را در مس��یر درس��ت هدایت کند. در این 
زمینه جالب اس��ت بدانید که بسیاری از شرکت های جهانی نظیر گوگل، برای انتخاب مدیران خود، بیش 
از توانایی در حفظ وضع موجود روی عملکرد آنها در زمان بروز مشکات تاکید دارند. به همین خاطر نیز 
این دسته از مدیران را می توان در باالترین جایگاه مدیریتی تصور کرد. اگرچه همه افراد در تاش هستند 
تا در ش��رایط بحرانی عملکرد مناس��بی را داشته باشند، با این حال به علت عدم تجربه و آگاهی نسبت به 
اقدامات ضروری، در بیش تر موارد با شکس��ت مواجه می ش��وند. بدون ش��ک در صورتی که بخواهید خود 
در این زمینه کس��ب تجربه کنید، بسیاری از فرصت های مدیریتی خود را از دست خواهید داد. به همین 
خاط��ر در این مقاله نظرات مدیران برتر را که تجربه چنین ش��رایطی را داش��ته و از آن با موفقیت عبور 

کرده اند، گردآوری کرده ایم که در ادامه به بررسی هشت مورد طایی آن خواهیم پرداخت. 
1-نخستین گام برای کنترل اوضاع، تعیین اهداف و انتظارات درست است

در بس��یاری از موارد مش��اهده می شود که افراد با بروز نخس��تین بحران درون سازمانی خود، اقدام به 
تعیین انتظارات و توقعات تازه تر و س��خت گیرانه تر می کنند. علت این امر نیز به خاطر تاش برای خروج 
س��ریع از وضعیت حال حاضر اس��ت. با این حال واقعیت این است که در چنین لحظاتی، حفظ آرامش و 
بررس��ی اوضاع در جمله الزامات محسوب می ش��ود. به همین خاطر نباید به دنبال اقدامات عجوالنه بود. 
برای مثال در صورتی که با بحرانی در زمینه فروش مواجه هس��تید، الزم اس��ت تا در ابتدا علت های این 
امر را به خوبی شناس��ایی کرده و مطابق آن اقدامات کوچک و در حد توان تیم خود انجام دهید. درواقع 
نباید اجازه دهید که مشکات خارجی با نارضایتی های داخلی همراه شود. به همین خاطر نیز بهتر است 
تا در هر مقطع، تنها به دنبال بهبود در یک بخش باش��ید. این امر بدون ش��ک نه تنها باعث خواهد شد تا 
خواس��ته ش��ما بهتر و در مدت زمان کوتاه تری به نتیجه برس��د، بلکه خستگی و استرس کمتری را نیز به 
تیم وارد خواهد کرد و با مش��اهده نتایج هر یک از اقدامات خود برای آینده انگیزه پیدا خواهند کرد. در 
آخر فراموش نکنید که در رابطه با اوضاع و پیش��نهادات خود با س��ایر افراد شرکت به گفت و گو پرداخته 

و نظرات آنها را نیز جویا شوید. 
2-میزان آسیب را بررسی کنید 

بدون بررس��ی مش��کل، ش��ما نمی توانید برای رفع آن برنامه ریزی کنید. با این حال برخی از مدیران تاش 
می کنند تا شکست ها را به دست فراموشی سپرده و شرایط جدیدی را برای خود آغاز کنند. جالب است بدانید 
که با ریشه یابی مشکات خود، حتی ممکن است به عدم وجود بحران و صرفا سیاه نمایی های شرکت ها رقیب 
مواجه شوید. تحت این شرایط قادر خواهید بود تا در مدت زمان به مراتب کوتاه تری همه چیز را به نفع خود 
تغییر دهید. در نهایت این امر که به خوبی در رس��انه ها و ش��بکه های اجتماعی شفاف سازی های الزم را انجام 

دهید، از بروز بسیاری از شایعات که اوضاع را بدتر خواهد کرد، جلوگیری خواهد شد. 
3-از یک روان شناس استفاده کنید 

هیچ گاه نباید فراموش کنید که افراد تیم ش��ما از انس��ان ها تشکیل یافته است که نمی توان احساسات 
آنها را نادیده گرفت. درواقع عملکرد درخشان افراد وابستگی باالیی با میزان سامت جسمی و روانی آنها 
دارد. بدون شک بروز یک بحران آسیب هایی را روی روح و روان افراد خواهد داشت که در این رابطه یک 
روان شناس به خوبی می تواند به آرام شدن جو حاکم بر شرکت و بهبود وضعیت افراد کمک کند. اگرچه 
در ای��ن رابطه همواره عنوان می ش��ود که خود مدیران باید در این زمین��ه اقداماتی را انجام دهند، با این 
حال نمی توان انتظار داشت که یک مدیر تجربه و سطح توانایی یک روان شناس را داشته باشد. به همین 

خاطر در شرایط حساس، حضور این افراد کاما ضروری خواهد بود. 
4-با اعمال برخی تغییرات، خون تازه ای به تیم شرکت تزریق کنید 

با توجه به این امر که تیم ش��رکت، بازوی اجرایی محس��وب می ش��وند. با بروز یک بحران بدون ش��ک 
عملکرد این افراد با نقص هایی همراه است. به همین خاطر بهتر است تا بازنگری ای در روش انجام کار و 
اقدامات افراد خود داشته و در تغییراتی را در هر دو جناح صورت دهید. برای مثال این امر که فردی در 
شرکت که مطابق انتظارات عمل نکرده و خاقیت الزم را نیز برای اقدامات آتی شما ندارد با فردی مطابق 

این شرایط تعویض کنید، بدون شک پتانسیل بهبود برای شما به وجود خواهد آمد. 
5-تمامی گزینه های پیش روی خود را بررسی کنید 

انتخاب بهترین راه تنها زمانی میس��ر خواهد بود که تمامی مس��یرهای پیش روی خود را مورد ارزیابی 
قرار داده باشید. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا با بروز بحران، مدتی را برای تحلیل اوضاع و شرایط 
کار برای آینده اختصاص داده و در این مدت نتایج احتمالی هر یک از مس��یر ها را به خوبی مورد ارزیابی 
قرار دهید. در نهایت نیز ضروری است تا روش مدنظر خود را به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار داده 

و با تعیین مدت زمان، از نتیجه بخش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
6-فراموش نکنید که صداقت کلید اصلی حل مشکل خواهد بود 

برای خارج شدن از یک مشکل، ابتدا الزم است تا با خود و مشتریان شرکت صادق باشید. در غیر این 
صورت نمی توانید اش��تباهات را پذیرفته و در تاش برای جب��ران آن گام بردارید. در این رابطه فراموش 
نکنید که هیچ ش��رکتی را نمی توان یافت که تا کنون اش��تباهی را نداشته باشد. به همین خاطر نباید این 
امر را به معنای پایان کار تلقی کرده و در تاش برای پنهان کردن آن باشید. در نهایت صداقت شما نیز 

برای مخاطب تاثیرگذار خواهد بود و زمینه را برای فراموش کردن آن مهیا خواهد ساخت. 
7-تجربیات خود را مکتوب کنید

یک اشتباه و بحران تنها زمانی حادثه خواهد بود که برای یک بار اتفاق بیفتد. درواقع تکرار مجدد آنها 
بدون ش��ک قابلیت های مدیریتی ش��ما را به شدت زیر سوال خواهد برد. با این حال اگر بخواهید صرفا به 
ذهن خود اتکا کنید، بدون ش��ک احتمال فراموش��ی وجود خواهد داشت و به همین خاطر نیز الزم است 
تا دلیل بروز بحران و راهکارهای خود برای خروج از این ش��رایط را یادداش��ت کرده و آن را به عنوان یک 
دس��تورالعمل در نزد خود نگه دارید. با گذش��ت زمان این یادداشت ها به کتابچه ای تبدیل خواهد شد که 

راهنمای عمل بسیار خوبی برای مدیران آتی خواهد بود. 
۸-از کمک های سایرین استقبال کنید 

در صورتی که ش��رکا و دوس��تان تجاری خوبی را برای خود پیدا کرده باشید، بدون شک با بروز مشکل 
می توانی��د روی کمک آنها حس��اب کنید. با این ح��ال در صورتی که در این زمین��ه چندان موفق ظاهر 
نشده اید، همچنان فضا برای اقدام مهیا خواهد بود. درواقع با بروز مشکل شما می توانید با سایر شرکت ها 
حتی ش��رکت های کوچک تر از خود وارد همکاری شده و ش��رایط را بهبود بخشید. به همین خاطر نباید 

تصور کرد که در مواجهه با بحران الزم است تا صرفا به تنهایی گام بردارید. 
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