
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی

 ترکیب پایه پولی
تغییر می کند

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ سود بانکی را از عوامل ناترازی بانک ها دانسته و تاکید کرده که 
بانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر در ترکیب پایه پولی کشور است. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی فضای مجازی 
خود خطاب به بانک هایی که قصد افزایش نرخ س��ود دارند، نوش��ت: در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز 
افزایش هزینه های تولید و فش��ار بیش��تر بر ترازنامه بانک ها را نخواهد داشت. او در ادامه یادداشت اینستاگرامی خود 
درخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی برای سیل زدگان نیز نوشت: نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی 
برای تامین بخشی از خسارت های سیل اجتناب ناپذیر است. فروش این منابع موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و...

متوسط قیمت مسکن در تهران از ۱۱ میلیون تومان گذشت

سمت و سوی بازار مسکن 98

3

4

2

گزارش مرکز پژوهش ها از عملکرد دولت دوازدهم در شاخص رقابت پذیری جهانی

تنگنای رقابت پذیری در اقتصاد ایران

5 راه برای ساختن اعتماد
7 راهکار برای برگزاری جلسات درون شرکتی مفیدتر

معرفی الگوهای درآمدی برای راه اندازی استارتاپ ها
چگونه مشتریان را جلوی فروشگاه مان میخکوب کنیم؟

ایده  های ارزان بازاریابی برای رونق کسب وکار
چگونه با برندسازی مشتریان را وفادار کنیم؟
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اوبر در شرف ورود به تاالر 
بورس و عرضه عمومی سهام
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ترامپ برای فشـار بیشـتر به اقتصاد کشـورمان، مشتریان 

نفتـی ایـران را تهدیـد کـرده اسـت، امـا تنـوع 
محصوالت پتروشیمی ایران و تغییر در استراتژی...

تاثیر ناچیز فشار آمریکا بر صنعت بزرگ ایران

ترامپ در تحریم پتروشیمی 
ایران ناکام می ماند

یادداشت
چند نکته در باب تصمیم گیری 

در حالت بحران

سال ۱۳۹۷ س��الی پرفراز و 
نش��یب برای اقتصاد ایران بود. 
با این حال، هنوز دامنه بحران 
جمع نشده و فعاالن اقتصادی 
انتظار س��الی س��خت را دارند. 
بی ثبات��ی در ب��ازار ارز و اتخاذ 
تصمیمات متعدد از یک سو و 
رشد تورم از سوی دیگر اقتصاد 
پیش بینی ناپذیر کرده  را  ایران 
اس��ت. از ای��ن رو نمی توان به 
در  برنامه ریزی  برای  درس��تی 
ح��وزه فعالیت ه��ای اقتصادی 
ورود ک��رد. ای��ن س��ردرگمی 
اقتص��اد  کالن،  در  بنگاه ه��ا 
ای��ران را نیز تح��ت تاثیر قرار 
می دهد.  ش��اید بهتر باشد در 
دولت ها  این چنین  بزنگاه هایی 
و  سیاس��ت گذاران  مجموعه  و 
تصمیمات��ی  سیاس��ت مداران، 
متناسب با شرایط اتخاذ کنند؛ 
تصمیمات��ی که زی��ان کمتری 
را ب��رای اقتص��اد ب��ه هم��راه 
داش��ته باشد. ش��اید طمانینه 
و تدبیر در این فضا بیش��تر به 
کار آید. ش��اید مصداق یکی از 
کارهای عجوالن��ه دولت اعالم 
ارز تک نرخ��ی ۴۲۰۰ تومانی و 
س��پس تخصیص این ارز برای 
باشد.   اساسی  واردات کاالهای 

هرچند این تصمیم در 
3سال جاری نیز...

یکشنبه
25 فروردین

۱398

8 شعبان ۱440 - سـال پنجم
شماره   ۱29۱- ۱6صفحه - 50000 ریال

Sun.14 Apr 2019

رئیس اندیش��کده اقلیم و آمایش سرزمین با اشاره به اینکه بارش های گسترده و 
شدید سال آبی اخیر متاثر از بر هم کنش چند پدیده جوی است، گفت فعال تر شدن 
س��امانه سودانی نسبت به سایر سامانه ها و انتقال رطوبت فراوان به این سامانه یکی 
از مهمترین عوامل بارش های ش��دید ماه های اخیر است. حسن لشکری در گفت و 
گو با ایس��نا، با اشاره به س��از و کار بارش ها گفت: برای ایجاد بارش باید چند عامل 
به طور همزمان در جو رخ بدهد که اولین آن وجود ش��رایط ناپایداری در جو است. 
هرچه عمق ناپایداری بیشتر باشد، بارش ها شدیدتر می شود. دومین عامل نیز نفوذ 
رطوبت مناسب به سامانه ناپایدار است چرا که شدت بارش ها با میزان تغذیه رطوبت 
به درون سامانه ارتباط مستقیم دارد. او با بیان اینکه بارش های گسترده و شدید سال 
آبی اخیر از چند بعد قابل بررسی و تحلیل است، تصریح کرد: بارش های اخیر ناشی 
از »یک سامانه بارشی فراگیر در نیمه های غربی، شمالی و جنوبی کشور« بود. »این 
پدیده« تقریباً نادر در ۵۰ س��ال اخیر، متأثر از بر هم کنش چند پدیده جوی است. 
برای مثال می توان به این موضوع اشاره کرد که موتور محرک جو سیاره زمین، انرژی 
خورشید است. این انرژی که به آن سیکل های خورشیدی نیز گفته می شود دارای 
نوساناتی است و به همین دلیل انرژی ورودی به سیاره زمین ثابت نیست. این استاد 
آب و هواشناسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه سیکل های خورشیدی دارای 
دوره های کوچک تقریباً ۱۱ ساله هستند، گفت: در بخشی از این سیکل مقادیر انرژی 
خروجی از خورشید کمتر و در بخش دیگری از آن افزایش می یابد که این افزایش 
یا کاهش انرژی با تعداد لکه های ظاهرش��ده روی سطح بیرونی خورشید در ارتباط 
اس��ت. این انرژی پس از خروج از خورشید وارد جو، پوسته زمین و اقیانوس ها و در 
آنها ذخیره می ش��ود. متقابالً زمین، جو و اقیانوس ها نیز با تابش، انرژی را به بیرون 
از خود منتقل می کنند. رئیس اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین ادامه داد: در حال 
حاضر از نظر موقعیت زمانی در انتهای یک سیکل خورشیدی و شروع سیکل بعدی 
قرار داریم و تعداد لکه های خورش��یدی در حالت صاف یا تقریباً بدون لکه هستند. 
جالب است بدانیم که براساس تصاویر گرفته شده از سطح خورشید توسط رصدخانه 
دینامیک خورشیدی تلسکوپ فضایی، در طول سه ماه گذشته سطح خورشید عاری 
از هرگونه لکه خورش��یدی بود. به گفته لشکری، این یک پدیده تقریباً نادر است و 
س��یکل اخیر در قیاس با دو سیکل قبل بسیار ضعیف تر است، یعنی در حال حاضر 
تعداد لکه های روی خورشید در اوج خود کمتر از سیکل های قبل هستند، بنابراین 
با وجود اینکه نظم ۱۱ س��اله در سیکل ها تقریباً با اندکی تفاوت تکرار می شود ولی 
لزوماً مقادیر انرژی خروجی از خورش��ید در همه دوره ها یکسان نیست و چون این 
انرژی تأمین کننده تمام حرکات جو اس��ت پس تک��رار پدیده های جوی لزوماً برابر 
نخواهد بود. باید توجه داشت که دوره برگشت برخی پدیده های جوی مثل بارش های 
سیل آس��ا، خشکسالی های شدید و فراگیر و س��ایر پدیده های جوی نادر ۳۰، ۵۰ و 
۱۰۰ س��اله اس��ت. او با تاکید بر اینکه اقلیم و طبیعت دارای نظام مندی و قوانینی 
اس��ت که بی توجهی به آن باعث خس��ران و خسارت به متجاوزان به حریم طبیعت 
می شود، افزود: هنگامی  که مسیلی برای ۲۰ یا ۳۰ سال فاقد آبی برای جریان باشد 
و خشک شده باشد به معنای آن نیست که دیگر سیلی در آن جریان نخواهد داشت. 
این اس��تاد آب و هواشناسی دانشگاه شهید بهش��تی با اشاره به اینکه یکی دیگر از 
پدیده های مؤثر بر بارش ها پدیده های پیوند از دور هستند، تصریح کرد: این پدیده ها 
در مناطق دوردست تشکیل می شوند ولی می توانند اقلیم مناطق بسیار دوردست را 
متأثر سازند. نوسان اطلس شمالی و پدیده نوسان جنوبی از انواع پدیده های پیوند از 
دور هستند. در حال حاضر در فاز مثبت پدیده نوسان جنوبی -النینو- قرار داریم. با 
وقوع پدیده النینو دمای آب اقیانوس ها به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کند 
و شروع به حرکت به سمت مناطق دوردست می کند. این آب گرم به مناطق دیگر 

جابه جا می شود و در نتیجه افزایش تبخیر درون جو را در پی دارد.
همچنین به گفته لشکری افزایش دمای سطح آب در اقیانوس ها و دریاهای گرم 

اطراف شبه جزیره عربستان میزان رطوبت انتقالی به سامانه های انتقالی بر منطقه 
را افزایش می دهد. رئیس اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین با اشاره به اینکه یکی 
از سامانه های مؤثر در بارش های امسال سامانه سودانی بود، ادامه داد: به دلیل وقوع 
پدیده النینو مقدار رطوبت ورودی به این سامانه افزایش و ضمن تقویت مکرر این 
سامانه، حجم رطوبت انتقالی بر جو ایران افزایش پیدا کرده است البته این سامانه 
روی کش��ور س��ودان تشکیل شده و با انتقال رطوبت مناس��ب به درون آن شرایط 
ترمودینامیکی مطلوبی پیدا کرده است که ضمن تقویت در امتداد جریانات جنوبی، 
به ایران منتقل می شود. این استاد آب و هواشناسی افزود: امسال در یک دهه اخیر 
جزو معدود سال هایی بود که واچرخند عربستان جابه جایی شرق  سوی بسیار خوبی 
داش��ت و سبب انتقال رطوبت دریای گرم عمان و اقیانوس هند به سامانه سودانی 
شد. این الگوی جوی سبب شد تا زمینه ورود سامانه سودانی به کشور ایران افزایش 
یابد و با استقرار مناسب این واچرخند بر آب های گرم دریای عمان و عرب رطوبت 

قابل مالحظه ای را به سامانه سودانی و جنوب ایران فرارفت کند.
لش��کری با بیان اینکه در نتیجه با فعال ش��دن س��امانه س��ودانی و ویژگی های 
ترمودینامیک این س��امانه - ویژگی های حاره ای- بارش ها فراگیرتر و شدیدتر شد، 
اظهارکرد: رصد س��امانه های بارشی ورودی به کشور نشان می دهد که در اکثر این 
سامانه ها، رطوبت دریاهای جنوبی نقش تعیین کننده ای داشتند. در بارش های شدید 
دهه اول فروردین واچرخند آزور جابه جایی ش��مال س��وی زیادی به سمت شمال 
پی��دا ک��رد و همراه با تقویت قابل توجه ناوه ش��رقی، خود با ایج��اد پدیده مانع - 
بلوکینک- س��بب شده عمر سامانه ورودی افزایش یابد و مدت زمان بیشتری روی 
ایران فعال ش��ود. وی با اش��اره به تفاوت بارش سال آبی جدید با آمار طوالنی مدت 
تصریح کرد: در برخی ایستگاه ها مقدار بارش ساالنه در گذشته از مقدار فعلی کمتر 
و در برخی ایستگاه های دیگر مقدار بارش امسال بسیار باالتر بود، بنابراین بارش های 
امس��ال لزوماً در همه ایستگاه ها رکورد نزده است. مسئله اصلی که بارش امسال را 
متفاوت کرده شدت آنها در واحد زمان بود که همین موضوع منجر به ایجاد حجم 
روان آب بیشتر شد. رئیس اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین فعال تر شدن سامانه 
س��ودانی نس��بت به سایر س��امانه ها و انتقال رطوبت فراوان به این سامانه به دلیل 
س��اختار ترمودینامیک سامانه سودانی را یکی از مهمترین عوامل بارش های شدید 
امس��ال دانست و گفت: باید به تخریب محیط زیست، از بین بردن پوشش گیاهی 
و جنگل ها، تجاوز به حریم رودخانه ها، س��اخت و سازهای بی رویه و تغییر کاربری 
اراضی نیز اش��اره کرد. به گفته لشکری، باید توجه داشت که مقایسه این نمودارها 
براس��اس آمارهای ثبت شده است و ش��اید در سال های دور بارش هایی فراتر از این 
مقدار داشتیم، اما در آن زمان محیط پایداری بیشتری نسبت به بارش های شدیدتر 
نشان می داد. رئیس اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین درباره شایعاتی که مبنی بر 
بارورسازی ابرها مطرح شده است، گفت: هنگامی که یک سامانه بارشی بیش از نیمی 
از کشور را در برمی گیرد و حجم عظیمی از بارش در یک پهنه گسترده اتفاق می افتد 
موضوع بارورس��ازی نمی تواند امکان پذیر باش��د. این موضوع شایعه ای است که در 
برخی محافل غیرعلمی مطرح می شود و نتیجه ای جز تشویش اذهان عمومی ندارد.

این اس��تاد آب و هواشناسی دانشگاه شهید بهش��تی در پایان با تاکید بر اینکه 
کشور ایران براساس شرایط دوره ای، چند سال متوالی دچار خشکسالی های قوی، 
ضعیف و گاه فراگیر و گاه منطقه ای بود، گفت: این عوامل در کنار برداشت بی رویه و 
غارتگرانه از سفره های آب زیرزمینی در چند دهه گذشته که منجر به تخلیه و افت 
شدید سفره های آب زیرزمینی شده است با یک یا دو سال ترسالی برطرف نمی شود 
همچنین به دلیل تخریب پوش��ش گیاهی و عریان ش��دن سطح خاک به شدت از 
نفوذپذیری خاک کم شده و یکی از دالیل سیالب های اخیر عالوه بر ده ها علت دیگر 
باال رفتن ضریب جریان بارش ها اس��ت بنابراین این باور که با این بارش ها کمبود 

آب کشور جبران شده و سفره ها به طور کامل ترمیم خواهد شد، درست نیست.

رئیس اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین پاسخ داد

علت بارش شدید ماه های اخیر در ایران چیست؟

مسعود دانشمند
فعال اقتصادی



فرصت امروز: مجمع جهانی اقتصاد در اواخر مهرماه سال ۹۷، جدیدترین 
گزارش رقابت پذیری جهانی را منتش��ر ک��رد. در این گزارش که با حضور 
۱۴۰ کش��ور انجام شده، ایران با کسب امتیاز ۹.۵۴ )از مقیاس ۰ تا ۱۰۰( 
در رتبه 8۹ جای گرفته اس��ت. ایران در اغلب ارکان دوازده گانه ش��اخص 
رقابت پذی��ری جهان��ی امتیاز پایینی کس��ب کرده و به تب��ع آن رتبه ای 
نه چندان مناسب را به خود اختصاص داده است. بدترین عملکرد ایران در 
دو رکن »بازار محصول« و »بازار نیروی کار« بوده است، به طوری که ایران 
با کسب امتیاز ۴۲.۰ در رکن بازار محصول و ۴۳.۱ در رکن بازار نیروی کار، 
در بین ۵ کش��ور قعرنشین جهان )۱۴۰ کشور مورد بررسی( جای گرفته 
اس��ت. بهترین عملکرد ایران نیز در دو رک��ن اندازه بازار و توانایی نوآوری 
بوده است. رتبه ایران در ارکان دوازده گانه رقابت پذیری عبارتند از: نهادها 
)۱۲۱(، زیرساخت ها )۷6(، به  کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات )8۰(، 
ثبات اقتصاد کالن )۱۱۷(، بهداش��ت )8۴(، مه��ارت )۹۱(، بازار محصول 
)۱۳۴(، بازار نیروی کار )۱۳6(، نظام مالی )۹8(، اندازه بازار )۱۹(، پویایی 

کسب وکار )۱۱۹( و توانایی نوآوری )6۵(.
در دنیای امروز در کنار بهره مندی از نهادها و زیرس��اخت های مناس��ب 
و کافی برای توس��عه اقتصادی باید از فرصت ه��ای دیگری بهره گرفت و 
آن امکان رقابت پذیری بهتر اس��ت. در واقع تنها اتکای بر کارایی و کاهش 
هزینه ها کافی نیست. چاالکی، نوآوری و انعطاف پذیری )به معنای تطابق 
با تغییرات(، س��رمایه انس��انی و تاب آوری مؤلفه های اصلی رقابت در این 
عصر هستند. به عبارتی، اقتصاد در چنین عصری اقتضا می کند که چابک، 
انسان محور و نوآور باش��د. البته، تأکید بر فناوری های جدید و نوآورانه به 
معنای غفلت از ابعاد س��رمایه های انسانی نیس��ت. شاخص رقابت پذیری 
جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کش��ورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط 
ضعف و قوت اقتصاد هر کش��ور را در قالب ۱۲ رکن نش��ان می دهد. این 
شاخص، ابزاری کامل و همه جانبه جهت سنجش ارکان رقابت پذیری ملی 
در اقتصاد خرد و کالن کشورها فراهم می کند که هر یک از مؤلفه های آن 
با پرداختن به جنبه ای از رقابت پذیری، این مفهوم گسترده را قابل بررسی 
می سازند. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مجمع جهانی اقتصاد با تعریف شاخص 
رقابت پذی��ری جهان��ی، تحلیل خود از رقابت پذیری کش��ورها را برمبنای 
مؤلفه های این ش��اخص قرار داده است. در سال ۲۰۱8)۱۳۹۷( مجمع با 
تغییر این ش��اخص به شاخص رقابت پذیری جهانی ۰.۴، آن را به معیاری 
پویاتر تبدیل کرده است که مقتضیات انقالب صنعتی چهارم را در سنجش 
رقابت پذیری محیط کس��ب وکار کشورها در نظر می گیرد، زیرا مؤلفه های 
تعیین کنن��ده به��ره وری در عصر انقالب صنعتی چه��ارم متفاوت از قبل 

هستند.

زیر و بم عملکرد دولت در آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی
در همین زمینه، نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد 
دول��ت در بهبود رتبه ایران در گزارش س��ال ۲۰۱8 رقابت پذیری جهانی 

پرداخت و رتبه 8۹ ایران از میان ۱۴۰ کشور را بررسی کرد.
به گفته مرکز پژوهش ها، تغییر روش شناس��ی مجمع جهانی اقتصاد در 
محاس��به ش��اخص رقابت پذیری جهانی، عامل تنزل رتبه ایران از 6۹ در 
گزارش سال گذشته به 8۹ در گزارش سال جدید بوده و در واقع، پس از 
تطبیق امتیازات س��ال گذشته با روش شناسی جدید، ایران تنها یک رتبه 
در مقایس��ه با سال گذش��ته تنزل داشته است. این امر بدین معناست که 
ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد براساس شاخص رقابت پذیری جهانی، تغییر 
چشمگیری را در وضعیت کلی محیط کسب وکار ایران منعکس نمی کند. 
همچنین در میان ۲۰ کش��ور سند چشم انداز که در گزارش رقابت پذیری 
ارزیابی می شوند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته در جایگاه 

پانزدهم قرار دارد.
به تعبیر بازوی پژوهشی مجلس، اگرچه تفاوت زیادی در تعریف مؤلفه ها 
و به  ویژه روش وزن دهی ارکان براساس روش شناسی جدید ایجاد شده، اما 
ارکان دوازده گانه به لحاظ مفهومی تا حد زیادی با گزارش های س��ال های 
گذشته قابل مقایسه هستند؛ به طوری که رتبه ایران در رکن »ثبات اقتصاد 
کالن« )با لحاظ مؤلفه های جدید( به ش��دت س��قوط ک��رده و از ۴۴ در 
گزارش س��ال گذش��ته به ۱۱۷ در گزارش جدید رس��یده است. در رکن 
»نهادها« نیز تقریباً به وضعیت نابسامان سال ۲۰۱۴ بازگشته و رتبه ۱۲۱ 
را کسب کرده است. ایران کماکان در رکن »اندازه بازار« با کسب رتبه ۱۹ 
جهان وضعیت خوبی دارد و در ارکان »بازار کاال« و »بازار کار« به ترتیب با 
رتبه های ۱۳۴ و ۱۳6 همچنان )با وجود اندکی تغییر در مؤلفه ها( وضعیت 

نامناسبی قابل مشاهده است.
در پای��ان گ��زارش مرک��ز پژوهش ها نیز عنوان ش��ده اس��ت که طبق 
ماده )۲۵( قانون برنامه پنج س��اله ششم توس��عه جمهوری اسالمی ایران 
)مصوب۱۴/۱۲/۱۳۹۵( دولت مکلف ش��ده در هر س��ال رتبه کشور را در 
شاخص های کس��ب وکار ارتقا دهد. نهاد پژوهش��ی مجلس معتقد است: 
بررسی وضعیت کشور در شاخص رقابت پذیری جهانی نشان می دهد این 

هدف در مورد شاخص مذکور در سال جاری محقق نشده است.
بهبود رتبه رقابت پذیری در انتظار قدم های کوچک

اما بهبود رتبه رقابت پذیری ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیازمند 
چه اقداماتی است؟ در پاسخ به این سوال، مهدی پازوکی معتقد است: در 
برنامه ششم توسعه پیش بینی رسیدن به رتبه ۳ در مؤلفه رقابت پذیری در 
منطقه در حالی صورت گرفته که آمار اعالم شده بیانگر آن است که ایران 

هم اکن��ون در منطقه رتبه ۱۲ را در مؤلفه رقابت پذیری به خود اختصاص 
داده اس��ت. همچنین براساس گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد 
که اواخر مهرماه س��ال ۱۳۹۷ منتشر ش��د، ایران با کسب امتیاز ۹.۵۴ )از 

مقیاس ۰ تا ۱۰۰( در رتبه 8۹ جای گرفته است.
به گ��زارش اتاق ایران، پازوکی با اش��اره به لزوم تغییرات بس��یاری که 
برای رسیدن به رتبه پیش بینی ش��ده باید در برنامه ششم توسعه صورت 
گی��رد، ادام��ه داد: آنچ��ه در مؤلفه رقابت پذی��ری ایران اثرگذار اس��ت به 
»معافیت های مالیاتی، مس��ئله یارانه ها، تعرفه ه��ای تجاری، نظام مالی و 
پولی کشور و وضعیت بورس و...« بازمی گردد. متاسفانه در کشور وضعیت 
این شاخص های عنوان شده، ابهاماتی دارند که روی وضعیت رقابت پذیری 
اقتصاد تاثیر منفی می گذارند. بی توجهی به مسئله رقابت پذیری و تاثیر این 
فاکتورها بر رشد و توس��عه اقتصادی مسئله ای است که همچنان اقتصاد 

ایران را درگیر کرده است.
به گفته او، اگرچه هیچ برنامه مش��خصی برای بهب��ود جایگاه ایران در 
شاخص رقابت پذیری وجود ندارد، اما کارشناس ها و فعاالن اقتصادی باید 
ناهماهنگی بین دستگاه ها را مورد انتقاد قرار دهند و اهمیت این مسئله را 
به دولت و سیاس��ت گذارها یادآور شوند. متاسفانه هر کدام از دستگاه های 
اجرایی، جریان کسب وکار کشور را به سمتی سوق می دهند و هیچ یک از 
آنها نسبت به فعالیت های یکدیگر آگاهی ندارند. در چنین شرایطی بستر 
رقابت پذیری برای اقتصاد فراهم نش��ده و رش��د و توسعه اقتصادی محقق 

نمی شود.
این اقتصاددان سپس به آنچه که باید در سال پیش رو در دستور کار قرار 
گیرد، گفت: اول اینکه قوانین و مقررات زائد تاثیرگذار بر محیط کسب وکار 
احصا، اصالح یا حذف ش��وند. دولت در س��ال پیش رو برای اصالح نظام 
مالی و پولی تالش کند. همچنین مسئله اصالح نظام مالیاتی را در دستور 
قرار ده��د؛ به این صورت که اگر برای بخش مولد اقتصادی معافیت هایی 
را در نظ��ر می گیرد، حتماً از بخش های غیرمول��د و از بنگاه های دولتی و 
شبه دولتی و از واحدهایی که سال هاست مالیات نمی دهند مالیات بگیرد. 
باید برای مس��ئله سالمت اقتصادی فکری اساسی شود و در این راه تمام 
نهادهای حاکمیتی، مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه با هم همکاری جدی 
داش��ته باشند. از طرف دیگر برای حفظ بازارهای هدف و بازارهای منطقه 
با هماهنگی بیشتری تالش ش��ود؛ اگرچه به نظر می رسد سال ۱۳۹8 به 
دلیل مش��کالت جدی تر در اقتصاد، بازگشت تحریم ها، نمی تواند در حوزه 
رقابت پذیری و بهبود رتبه رقابت پذیری کشور سال خوبی باشد، اما می توان 
انتظار داش��ت قدم های کوچکی برداشته ش��ود؛ یکی از قدم های کوچک 

پایش قانون مرتبط با حوزه کسب و کار است.

گزارش مرکز پژوهش ها از عملکرد دولت دوازدهم در شاخص رقابت پذیری جهانی

تنگنای رقابت پذیری در اقتصاد ایران

صن��دوق بین الملل��ی پول ب��ه دولت ها هش��دار داد که ب��ا اقدامات 
چالش برانگیز خود به اقتصاد دنیا ضربه نزنند. 

به گزارش بلومبرگ، دیوید لیپتون، معاون اول مدیر صندوق بین المللی 
روز جمعه اعالم کرد: ما شاهد ریسک های نزولی در اقتصادهای جهان 

هستیم، این به معنای رعایت احتیاط و مراقبت بیشتر است.
او گفت: باوجود تنش های تجاری، ما نمی دانیم که سیاست های پولی 
به کجا می رود و رش��د اقتصادی چین چه می شود. به همین دلیل هم 
وقت آن رسیده است که سیاست گذاران با وضع قوانین دیگر آسیبی به 

این وضعیت نرسانند.
او همچنی��ن از ایاالت متحده و دیگر کش��ورها درخواس��ت کرد که 
درگیری های تجاری را حل وفصل کنند. موضوعی که خطر اصلی کاهش 
رش��د اقتصادی عنوان شده و صندوق بین المللی پول بارها از زمانی که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمری��کا تعرفه های تجاری را وضع کرد، 
درباره آن هشدار داده بود. لیپتون همچنین ادامه داد: آخرین چیزی که 

می خواهیم، رکود اقتصادی دیگر است.
تهدید خطاهای سیاس��ی باوجود واکنش های تج��اری علیه تجارت 
جهان��ی، اقتصاد جه��ان را فرا گرفت��ه که موجب افزای��ش دولت های 
پوپولیستی در سراس��ر جهان شده است. صندوق بین المللی پول، این 
هفته چش��م انداز خود از رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۹ به پایین ترین 
سطح از زمان بحران مالی در یک دهه پیش کاهش داد. این وضعیت در 

اقتصادهای اصلی و پیشرفته بدتر است.
جنگ تجاری

ایاالت متح��ده و چین ب��ه دنبال مذاکره برای پای��ان دادن به جنگ 
تجاری ۹ ماهه هستند. حتی اگر دو کشور به توافق برسند، بازهم معامله 
تج��اری بین دو اقتصاد بزرگ جهانی می تواند پیامدهای ناخواس��ته ای 
داش��ته باش��د. اگر چین قصد افزایش واردات از ایاالت متحده را داشته 

باشد، یعنی واردات کشورهای دیگر آسیا از بین خواهد رفت.
ع��الوه بر ای��ن، احتمال وق��وع جنگ های جدید تج��اری هم وجود 
دارد. اتحادی��ه اروپا قص��د دارد روی ۱۰.۲ میلیارد یورو )۱۱.۵ میلیارد 

دالر( کاالی آمریکایی، رقمی بیش��تر از کمک مالی به شرکت بوئینگ، 
تعرفه ه��ای تالفی جویانه اعمال کند. ای��ن طرح به دنبال تهدید آمریکا 
روی ۱۱ میلیارد دالر عوارض روی محصوالت اروپایی -از هلی کوپتر تا 

پنیر- برای مقابله با کمک دولت به شرکت ایرباس بوده است.
هر دو حرکت اقدامی برابر و ۱۴ س��اله بر س��ر اختالفات در سازمان 

تجارت جهانی و پشتیبانی بازار برای سازندگان هواپیما بوده است.
با توجه به تنش های تجاری دو سویه اقیانوس اطلس، پیم مستوچی، 
کمیسیونر امور اقتصادی اروپا گفت: زمان آن رسیده که اتحادیه اروپا و 
ایاالت متحده به آرام کردن تنش بپردازند و از جنگ تجاری جلوگیری 

کنند.
غم برگزیت

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا همچنان به درازا کشیده است. انگلیس 
باید ۲۹ مارس اتحادیه اروپا را ترک می کرد، اما او تابه حال از ۲۷ رهبر 
بلوک درخواس��ت تمدید مهلت برای این خروج را کرده اس��ت. آخرین 
صحبتی که در این میان مطرح شده، این است که انگلیس تا ۳۱ اکتبر از 
اتحادیه خارج شود. دولت ترزا می در حال مذاکره با حزب کارگر مخالف 
دولت است تا به توافقی برسند که توسط مجلس حمایت شود. به گفته 
کارشناسان، رأی مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه تنها احساسی و 
سیاس��ی بوده است. چالش اصلی این اس��ت که این تصمیم احساسی 
مردم به نحوی عملی ش��ود که به اقتصاد، مشاغل و رفاه انگلیس ضربه 

نزند.
بازارهای نوظهور

در اقتصاده��ای نوظه��ور، س��رمایه گذاران نگران دخال��ت دولت در 
اقتصاد هس��تند. تصمیمات روسای این کشورها باعث ترس از سیاست 

مداخله گرایانه دولت شده است.
هشدار درباره بدهی کشورها به چین

همچنین رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به آنچه شکل گیری 
بدهی های کالن کش��ورها به چین که ناشی از ارائه وام های راه ابریشم 
جدید به کش��ورهای مختلف است، هشدار داد. کریستین الگارد ضمن 

تقدیر از بس��ته های محرک اقتصادی چین، نسبت به آنچه شکل گیری 
بدهی های کالن ناش��ی از ارائه وام های راه ابریشم جدید به کشورهای 

مختلف است، هشدار داد.
به گزارش ایرنا، روزنامه اس س��ی هنگ کنگ به نقل از الگارد نوشت: 
او نگران اس��ت کشورهای آس��یایی، آفریقایی و آمریکای التین نتوانند 
ق��روض خود به چی��ن را پرداخت کنن��د و به همین س��بب از لحاظ 

اقتصادی و سیاسی آسیب پذیرتر شوند.
رئی��س صندوق بین المللی پول همچنین از اس��تمرار جنگ تجاری 
چی��ن و آمریکا و اینکه طرفین میلیارده��ا دالر تعرفه بر روی کاالهای 

یکدیگر در نظر گرفته اند ابراز نگرانی کرد.
الگارد با اشاره به مشکالت اقتصادی دنیا، نسبت به افزایش تعرفه ها، 
گرم ش��دن زمین و بدهی های کالن هشدار داد و گفت: رهبران جهان 
پی��ش از آنک��ه اقتصاد دنیا بیش از این ضعیف ش��ود، باید کاری انجام 

دهند.
رئی��س صن��دوق بین الملل��ی پ��ول ب��ا اش��اره به ض��رورت حمایت 
کش��ورها از اقتصاد خود و همچنین جهان تأکید کرد: کش��ورها نباید 
با اقدامات خودس��رانه و نادرست به اقتصادش��ان لطمه بزنند آنها باید 

تصمیم گیری های درستی داشته باشند.
او وضعی��ت اقتصادی جهان را به ش��دت مبهم توصیف کرد و گفت: 
سیاست های مالی کشورها و برگزیت، صدها میلیارد دالر تعرفه، جنگ 
تج��اری چین و آمریکا و کاهش تولید از جمله مش��کالت بزرگ امروز 

دنیا است.
گفتنی است صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان برای سال 
۲۰۱۹ میالدی را سه دهم درصد کمتر از سال ۲۰۱8 میالدی و معادل 
۳.۳درصد پیش بینی کرده اس��ت. در مورد بدهی ها نیز مشخصاً آماری 
در دست نیست و معلوم نیست چین چقدر وام به کشورهای دیگر داده 
است، اما مدرسه بین المللی هاپکینز در گزارشی آورده است چین بین 
س��ال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ میالدی ۱۴۳ میلیارد دالر وام به کشورهای 

آفریقایی داده که اکثر آنها بازپرداخت نشده است.

صندوق بین المللی پول هشدار داد

به اقتصاد متزلزل جهان آسیب نرسانید

نگاه

چه  چیزی در رفتار اقتصادی مردم تاثیرگذار است؟
پیش بینی رفتار اقتصادی به روایت پیتر 

دیاموند
پیتر آرت��ور دیاموند، اقتصاددان آمریکایی اس��ت که نامش 
بی��ش از هر چی��ز به »تامی��ن اجتماعی« گره خورده اس��ت. 
دیاموند که بیشترین حجم تحلیل هایش را بر تامین اجتماعی 
متمرکز س��اخته بود، در س��ال ۲۰۱۰ موفق شد همراه با ِدیل 
مورتنس��ن و کریستوفر پیس��اریدیس نوبل اقتصاد را دریافت 
کن��د. در واقع، این س��ه نفر توانس��ته اند با ارائ��ه مدلی به نام 
دی ام پی، تاثیرات سیاست های اقتصادی را بر بازار کار توضیح 
دهند؛ اینکه چرا با وجود فرصت های ش��غلی زیادی که وجود 
دارد، خیلی ها بیکار می مانند یا چگونه سیاست های اقتصادی 
بر بی��کاری تاثیر می گ��ذارد؟ دیاموند به همراه مورتنس��ن و 
پیس��اریدیس نظریه ای تدوی��ن کرده اند ک��ه می تواند به این 
پرس��ش ها پاس��خ دهد. این نظریه عالوه بر بازار کار، در بازار 

تجارت نیز کاربرد دارد.
دیاموند تاکنون سهم بس��یاری در حیطه های گسترده ای از 
علم اقتصاد داش��ته که ش��امل بدهی دولت و تجمیع سرمایه، 
بازارهای س��رمایه ای و تقس��یم ریس��ک، مالیات بندی بهینه، 
جس��ت وجو و تطبی��ق بازاره��ای کار و بیمه ه��ای اجتماعی 
می ش��ود. یکی از حیطه هایی که دیاموند در آنها سهم بسزایی 
داش��ته، مدل هم پوشانی نسلی است. این مدل که OLG هم 
نامیده می شود یکی از چارچوب های اصلی تحلیلی در مطالعه 
دینامی��ک اقتصاد کالن و رش��د اقتصاد اس��ت. پیش از مدل

OLG، مدل رشد نئوکالسیک رمزی-کاس-کوپمانز استفاده 
بیشتری داشت که در آن، افراد عمری بی نهایت دارند. در مدل 
OLG هر فرد عمری محدود دارد. چقدر محدود؟ آنقدر که با 

یک دوره زندگی فرد بعدی هم پوشانی پیدا کند.
دیاموند س��هم زی��ادی را در تصحیح و تغیی��ر این مدل به 
خود اختصاص داده. در نس��خه او از این مدل، تمایل افراد به 
پس انداز، بیش از مقداری اس��ت که به لحاظ اجتماعی بهینه 
باشد. این مسئله منجر به ناکارایِی دینامیکی می شود. دیاموند 
در س��ال ۱۹6۵، م��دل رمزی-کاس-کوپمان��ز را با یک عامل 
که عمری محدود دارد، گس��ترش داد. در نس��خه او، چینش 
سیس��تم به گونه ای است که افراد جدید به صورت پیوسته به 
دنیا می آیند و پیرترها می میرن��د. دیاموند چارچوب کار خود 
را از پائول ساموئلسون گرفته  بود و ساموئلسون درباره مدلش 

گفته  بود: »مدلی دقیق از مسئله مصرف- وام.«
ب��ه نظر دیامون��د، از آنجایی که افراد در س��طوح مطلوبیت 
مختلف، به دنیا می آیند، نمی توان به روشنی »رفاه اجتماعی« 
را ارزیابی کرد. یکی از نتایج اصلی مقاله دیاموند در این زمینه 
این است که تعادلی که مرکززدایی شده باشد، می تواند کارایی 

پارتو داشته باشد، حتی اگر پیش از آن ناکارا بوده باشد.
مدل نارگیلی

در م��دل نارگیل��ی دیاموند، چگونگی عملک��رد یک اقتصاد 
پژوهش��ی که در آن تجارت کنندگان نمی توانند به صورت آنی 
ش��ریکی برای خود پیدا کنند، تحلیل می شود. این مدل برای 
اولین بار در س��ال ۱۹8۲، از طریق مقاله ای در ژورنال اقتصاد 

سیاسی، معرفی شد.
محت��وای اصلی این مدل، این اس��ت که انتظ��ارات مردم از 
س��طح فعالیت مجموع، نقش��ی حیاتی در تعیین همان سطح 
فعالیت اقتصادی بازی می کند. این مدل تاکنون به روش هایی 
گوناگون تفس��یر ش��ده  اس��ت که از بین آنها بیشترین تفسیر 
درباره بازار کار استفاده می شود. طبق این کاربست، آن چیزی 
که نرخ طبیعی بیکاری نامیده می شود، چیزی یکتا و منحصر 
به فرد نیست و حتی اگر منحصر به فرد هم باشد، ممکن است 
کارا نباشد. مدل دیاموند به نفع اقتصاددانان نوکینزی استفاده 
می ش��د. آنها این عقیده را داش��تند که مدل نارگیلی دیاموند 
توانی بالقوه برای توضیح منش��أ »ناکامی در هماهنگی« ایجاد 
می کند و با اس��تفاده از این مدل می توان توضیح داد که چرا 

بازارها در شفاف سازی خود ناتوان هستند.
ن��ام این مدل، از تصور اولیه دیامون��د می آید. او یک جزیره 
را در نظر گرفته  بود، که نماد اقتصادی بس��ته اس��ت و در آن  
اف��رادی زندگی می کنن��د که فقط نارگیل مص��رف می کنند. 
نارگیل ها از طریق »چیده« شدن از درختان ساحلی، به دست 
مي آین��د و در واقع »تولید« می ش��وند. به خاطر تابویی که در 
این جزیره وجود دارد، شخصی که نارگیلی می چیند نمی تواند 
آن را به تنهایی مصرف کند، بلکه باید به دنبال شخصی دیگر 
باش��د که او هم نارگیل چیده. این دو شخص باید نارگیل های 
خ��ود را معامله کنند، تا بتوانند آنه��ا را بخورند. نکته کلیدی 
در اینج��ا نهفته  اس��ت که وقتی ش��خصی ی��ک درخت پیدا 
می کند، از آنجایی که باال رفتن از این درخت هزینه بر اس��ت، 
تنه��ا در صورتی از درخ��ت باال می رود که اف��رادی دیگر که 
حاضر به انجام چنین کاری باش��ند، به اندازه کافی در جزیره 
حضور داش��ته باشند. اگر ش��خص دیگری وجود نداشته باشد 
ک��ه حاضر به باال رفتن از درخت باش��د، آنگاه امکان معامله و 
مص��رف نارگیل نیز به صفر خواهد رس��ید و این عمل صورت 
نخواهد گرفت. دیاموند بر همین اس��اس، نتیجه مهم خودش 
را می گرفت: پیش بینی افراد، از رفتار اقتصادی دیگران، نقشی 

اساسی در تعیین نتیجه نهایی بازی می کند.
دیاموند در یک نگاه

۲۹ آوریل ۱۹۴۰، پیتر دیاموند در ش��هر نیویورک آمریکا به 
دنی��ا آمد. پدربزرگ و مادربزرگ او در ابتدای قرن بیس��تم به 
آمریکا مهاجرت کرده  بودند. او کارشناس��ی خود را در رش��ته 
ریاضی از دانش��گاه ییل گرفت و برای گرفتن مدرک دکترا به 
دانش��گاه مشهور MIT رفت، و نهایتا در سال ۱۹6۳ موفق به 
انجام این کار ش��د. در س��ال ۲۰۱۰، نوبل اقتصاد را به خاطر 
»تحلیلی که از بازار، همراه با اصطکاک های پژوهشی ارائه داده 
 بود« دریافت کرد. »پروفسور موسسه« باالترین درجه ای است 
که یک اس��تاد دانش��گاه MIT می تواند کسب کند و دیاموند 
در حال حاضر با این درجه مش��غول به تدریس اس��ت. او در 
سال ۲۰۱۱ به دلیل درگیری های سیاسی با جمهوریخواهان، 

عضویت در هیات رئیسه فدرال رزرو را نپذیرفت.
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ترامپ برای فش��ار بیش��تر به اقتصاد کشورمان، مش��تریان نفتی ایران 
را تهدید کرده اس��ت، اما تنوع محصوالت پتروش��یمی ای��ران و تغییر در 

استراتژی بازار، آمریکا را در محدود کردن ایران ناکام گذاشت.
به گزارش خبرآنالین، صنایع پتروش��یمی به صنایعی اطالق می ش��ود 
ک��ه در آنها هیدروکربن های موج��ود در نفت خام یا گاز طبیعی از طریق 
واکنش های پیچیده ش��یمیایی، تغییر اساس��ی می کنند و به محصوالت 
ش��یمیایی تبدیل می ش��وند، به طوری که دیگر جزو مواد نفتی به حساب 
نمی آین��د. از همین رو، صادرات این اقالم در دس��ته محصوالت غیرنفتی 

محسوب می شود.
فرآورده ه��ا و محصوالت پتروش��یمی بس��یار گس��ترده اند. ازجمله این 
محص��والت می توان انواع کودهای ش��یمیایی، برخی از اس��یدها، بازها و 
نمک ها، منومرها و پلیمرها، ترکیبات آروماتیک و مواد واس��طه را نام برد. 
فرآورده های پتروشیمی در موارد متنوعی مثل تولید محصوالت کشاورزی، 
تولید پارچه و پوشاک، ساخت مسکن، تولید مواد شوینده و پاک کننده و 

تولید داروهای مختلف کاربرد دارند.
زنجیره محصوالت و صنایع پتروشیمی را می توان به دو دسته باالدستی 
و پایین دس��تی تقسیم کرد. مواد باالدستی به عنوان مواد اولیه و واسطه ای 
در واحدهای پایین دستی استفاده می شوند، اما مواد پایین دستی به کاالی 
نهایی نزدیک تر هس��تند و همچنین قیمت و ارزش افزوده باالتری نسبت 
به دیگر مواد پلیمری دارند. این در حالی اس��ت که در کش��ور ما صنایع 
پتروشیمی بیشتر در بخش باالدستی توسعه پیدا کرده است. از همین رو، 
کشورهای غربی در راستای جنگ اقتصادی خود علیه ایران، این صنعت را 
همانند بازارهای مالی و بانکی کشور مورد تحریم های ظالمانه قرار داده اند.

در حوزه پتروشیمی ۵ محور اصلی برای اعمال تحریم ها علیه کشورمان 
مش��خص ش��د. تحریم صادرات محص��والت پتروش��یمی، تحریم مالی و 
بانکی برای تراکنش های صادرات پتروش��یمی، تحریم کش��تیرانی و بیمه 
حمل ونق��ل، تحریم دانش فنی، تجهیزات و کاتالیس��ت ها و تحریم تأمین 

مالی و سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای پتروشیمی.
اگرچه درنهایت تمام برنامه های آمریکا برای محدود کردن  ایران در بازار 

پتروشیمی جهان ناکام مانده است.

قب��ل از توافق برجام غربی ها اعالم ک��رده بودند که با وضع این تحریم، 
قصد دارند دومین منبع درآمد دولت ایران را مس��دود کنند، اما به دالیل 

زیر، این تحریم نتوانست تأثیر موردنظر آنها را داشته باشد:
تنوع محصوالت پتروشیمی

برخالف نفت که تک محصول و قابل ردیابی است، محصوالت پتروشیمی 
متنوع هس��تند و مس��یر ردیابی و اعمال محدودیت برای آن را دش��وار و 
گاه ناممکن می س��ازد. حمید صافدل در این  باره می گوید: باید از اقتصاد 
تک محصولی فاصله گرفت، اگر نفت ما یک کاالست که به راحتی می توانند 
آن را رصد کنند و جلوی حضور آن را در بازار بگیرند، باید این  یک کاال را 
به میلیون ها کاالیی که در زنجیره پتروشیمی یا پاالیشگاهی و نیروگاهی 

تبدیل می شود، تبدیل کنیم تا نتوانند کاری علیه ما بکنند.
متکثر بودن خریداران و تشنه بودن بازار

بالغ بر ۳۱ کشور خریدار محصوالت پتروشیمی ایران هستند. همچنین، 
ش��رکت های مختلف جه��ان متقاض��ی خرید محصوالت پتروش��یمی و 
فرآورده های پلیمری ایران هس��تند و بازار محصوالت پتروشیمی جهان، 
بسیار تشنه اس��ت و حتی می توان ادعا کرد که کشورهای غربی با اعمال 

این تحریم ها، درواقع به خود لطمه وارد کردند.
تغییر بازار، استراتژی ایران برای بی اثر کردن تحریم ها

مس��ئوالن بارها اعالم کردند که ایران، اس��تراتژی خود را از کشورهای 
اروپایی به دیگر کشورها تغییر داده است. ایران تا پیش از اعمال تحریم های 
بین المللی، به طور متوس��ط س��االنه ۲ ت��ا ۲.۵ میلی��ارد دالر محصوالت 
پتروش��یمی خود را به اتحادیه اروپا صادر می کرد که با افزایش تحریم ها، 
کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی جایگزین اروپا شدند. پس 
از وضع تحریم ها، محصوالت پتروشیمی ایران از نظر ارزش ۲۲ تا ۲۷درصد 
به چین، ۱۳درصد به هندوس��تان، ۱8.۵درصد به خاورمیانه، ۱8درصد به 
خاور دور، ۲۳درصد به جنوب شرق آسیا، ۴درصد به کشورهای آفریقایی 

و یک تا ۲درصد به اروپا صادر می شود.
راه دشوار غربی ها در تحریم صادرات محصوالت پتروشیمی

مجموع ش��رایطی که در زمینه صادرات محصوالت پتروش��یمی وجود 
دارد، موجب می ش��ود که تحریم این محصوالت بس��یار مش��کل ش��ود. 

قائم مقام ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی در مصاحبه ب��ا بلومبرگ، این 
موضوع را به صورت مبسوط شرح می دهد: صنعت پتروشیمی را به راحتی 

نمی شود تحریم کرد.
ش��اید علت اینکه اولی��ن موضوعی ک��ه در مذاکرات ژنو مطرح ش��د، 
آزادس��ازی صادرات پتروش��یمی بود همین امر اس��ت. علت این است که 
پتروش��یمی یک کاالی بین المللی اس��ت و با نفت خام تفاوت دارد. مواد 
خام مثل نفت را از یک مخزن دریافت می کنید و چون مشابه آن در دنیا 
فراوان اس��ت، می توانید این مواد را از یک کشور نخرید و کشور دیگری با 
افزای��ش تولید خود، این نقص را جبران کند، اما محصوالت پتروش��یمی 
این طور نیس��ت. برای تولید یک محصول پتروشیمی باید سرمایه گذاری 
زی��اد انجام داد و چند س��ال هم زمان می برد تا آن س��رمایه گذاری منجر 
به تولید محصول ش��ود. بنابراین، این طور نیس��ت ک��ه به راحتی محصول 
پتروش��یمی را از یک کش��ور نخرید و از جای دیگری آن را تأمین کنید. 
از س��وی دیگر، کارخانه های زیادی در آن س��وی دنیا به محصول تولیدی 
ایران وابس��ته اند و گزینه دیگری برای تأمین خوراک خود ندارند، بنابراین 
با تحریم پتروش��یمی، منافع تحریک کننده بیشتر آسیب می بیند. درواقع 

کشورهای صنعتی با تحریم پتروشیمی، خودشان را تحریم می کنند.
نگاهی به تالش های کش��ورهایی که مشمول معافیت های تحریم مبین 
این موضوع است که کشورهای خریدار محصوالت پتروشیمی و نفتی ایران 
تم��ام تالش خود را به کار گرفته اند تا تحریم ه��ای آمریکا را دور زده و یا 

مهلت بیشتری بگیرند.
در این  بین سیاست گذاری و ذکاوت مسئوالن سیاسی و اقتصادی کشور 
برای استفاده حداکثری از بازارهای وابسته به محصوالت پتروشیمی کشور 
می تواند یکی از مهم ترین حلقه های دور زدن تحریم ها و ناکامی ترامپ در 
تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشورمان باشد. چنان که بهزاد محمدی، 
معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی با اش��اره به اینکه شرایط بین المللی 
کنونی ایران محدودیت هایی را برای صنعت پتروشیمی ایجاد کرده است 
تأکید کرد: شرکت های پتروشیمی راه های بسیار خوبی را برای حل مسائل 
و محدودیت های خود پیدا کرده اند و تالش می ش��ود به مش��کل خاصی 

برخورد نکنند.

تاثیر ناچیز فشار آمریکا بر صنعت بزرگ ایران

ترامپ در تحریم پتروشیمی ایران ناکام می ماند
یادداشت

چند نکته در باب تصمیم گیری در حالت بحران

سال ۱۳۹۷ سالی پرفراز و نشیب برای اقتصاد ایران بود. با این حال، 
هنوز دامنه بحران جمع نشده و فعاالن اقتصادی انتظار سالی سخت را 
دارند. بی ثباتی در بازار ارز و اتخاذ تصمیمات متعدد از یک سو و رشد 
تورم از س��وی دیگر اقتصاد ایران را پیش بینی ناپذیر کرده است. از این 
رو نمی توان به درستی برای برنامه ریزی در حوزه فعالیت های اقتصادی 
ورود کرد. این س��ردرگمی بنگاه ها در کالن، اقتصاد ایران را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهد.  ش��اید بهتر باشد در بزنگاه هایی این چنین دولت ها 
و مجموعه سیاست گذاران و سیاس��ت مداران، تصمیماتی متناسب با 
ش��رایط اتخاذ کنند؛ تصمیماتی که زیان کمت��ری را برای اقتصاد به 
همراه داش��ته باشد. ش��اید طمانینه و تدبیر در این فضا بیشتر به کار 
آید. ش��اید مصداق یکی از کارهای عجوالنه دولت اعالم ارز تک نرخی 
۴۲۰۰ تومانی و سپس تخصیص این ارز برای واردات کاالهای اساسی 
باشد.  هرچند این تصمیم در سال جاری نیز موضوعیت دارد اما بهتر 
است به چند سوال مهم پاسخ داده شود. اینکه آیا تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی مانع افزایش قیمت کاالهای اساسی شد؟ آیا این تصمیم موجب 
ایجاد رانت می شود؟ چه کسانی از رانت توزیع شده از این محل بهره مند 
ش��دند و تداوم این روند می تواند مشکل را برطرف کند؟ این سواالت 
را باید برای اتخاذ هر تصمیم پرسید تا دریافت چگونه می توان از زیان 
بیشتر پیشگیری کرد. بی تردید فشارهایی که از خارج بر اقتصاد ایران 

وارد می شود، در صورت تصمیم درست و منطقی قابل مدیریت است.
 بارها و بارها فعاالن اقتصادی، کارشناسان و ... اعالم کرده اند که حل 
مش��کالت داخلی، عامل مهمی در عقب راندن دشمن است، خصوصا 
ک��ه در جنگ اقتصادی آنچه اهمیت دارد، حضور همه جامعه در خط 
مقدم این جبهه اس��ت.  اقتصاد ایران در سال های گذشته با مشکالت 
متعددی روبه رو بوده است و فشارهای بیرونی این مشکالت را تشدید 
می کند در حالی که توانایی اقتصاد ایران باالست و با پرهیز از مجادالت 
بی ثمر می توان بر این وضعیت فائق آمد. در این پروسه مقصریابی هیچ 
کارک��ردی ندارد، آنچه اهمیت دارد انجام وظیفه برای حل مش��کالت 
داخلی و پرهیز از خودتحریمی اس��ت چرا که خودتحریمی ها بیش از 
تحریم ه��ای خارجی اقتصاد ایران را با مش��کل روبه رو می کند.    باید 
توجه کرد قبل از تشدید فشارهای خارجی بر اقتصاد، ایران با مشکالت 
متع��ددی روبه رو بود که منجر به کاهش س��رمایه گذاری و همچنین 
مساعد نبودن محیط کسب و کار در ایران شده بود. بی تردید رفع این 

مشکالت طرحی نو را در اقتصاد ایران درخواهد انداخت.

سیالب ها و تحریم ها

وقوع سیل و آب گرفتگی های شدید در بخش اعظم فالت ایران، ایران 
را در صدر اخبار رسانه های جهانی قرار داده است. در داخل هم با توجه 
به ضرورت جذب حمایت های مالی جهانی جهت امدادرس��انی بهتر به 
س��یل زدگان، بار دیگ��ر موضوع تحریم ها مورد توجه ق��رار گرفت. وزیر 
امور خارجه و دستگاه وزارت خارجه نسبت به ممانعت آمریکا از ارسال 
کمک های نقدی جهانی به سیل زدگان ایرانی موضع تند گرفتند با این 
همه اتفاقات اخیر در کشور نشان داد که ایران اسالمی بیش از هر زمان 
دیگری به ارتباط سالم بین المللی نیاز دارد. در ادبیات توسعه امروز این 
گفتمان جا افتاده که زمینه توسعه یافتگی هر کشوری در بین المللی شدن 
است. اساسا در تاریخ توسعه جوامع مختلف، کشوری یافت نمی شود که 
بدون داشتن ارتباط سازنده و منظم جهانی به توسعه و پیشرفت دست 
یافته باش��د. حوادث و بالیای طبیعی همزاد انسان است و بی خبر از راه 
می رسند و همه کشورها کم و بیش با این بالیا طبیعی مواجه هستند. 
برای همین هم نهادها و موسس��ات جهانی بزرگ و معتبر در این راستا 
تشکیل شده اند و سازمان صلیب سرخ جهانی از مهم ترین و اثرگذارترین 
این نهادها در عرصه مقابله با حوادث طبیعی است. همه کشورها در دنیا 
از جمله کشورهای همسایه شرقی ما مثل پاکستان از ظرفیت های مالی، 
لجستیکی و مدیریتی این نهادها به بهترین شکل ممکن  بهره می برند. 
شوربختانه در کشور ما با توجه به سیطره و نفوذ سیاست در همه مسائل 
اس��تفاده از پتانسیل نهادهای بین المللی با محدودیت روبه رو است. باید 
توجه داشت که سیل و زلزله معموال خسارت های فراوان و وحشتناکی 
را ب��ه بار می آورند و ب��رای جبران این هزینه ها، منابع داخلی به تنهایی 
پاسخگو نیست. در سیالب های اخیر کشور در برآوردهای اولیه، خسارتی 
در حدود 6۰ هزار میلیارد ریال متوجه اس��تان های سیل زده شده است 
و از س��وی دیگر بیش از ۱۵۰ هزار خانه مس��کونی  آس��یب های جدی 
دیده اند و همه اینها به جز خساراتی هستند که به زمین های کشاورزی 
و جاده های کشور وارد شده است. بی تردید حجم خسارت ها واقعا عظیم 
و بعضا غیرقابل تصور است و روشن است که حل این حجم از خسارت ها 
در توان اقتصاد کشور نیست. اقتصاد کشور در شرایط عادی هم با کسری 
بودجه مواجه بود و بس��یاری از پروژه های عمرانی و راهس��ازی کش��ور 
سال هاست که در نتیجه فقدان منابع کافی بالتکلیف مانده اند. طبیعی 
است که در چنین ش��رایط و بستری به سمت استفاده از فاینانس های 
جهانی حرکت کنیم. البته همانگونه که گفته شد مسیر استفاده از منابع 
خارجی در گرو تعامل جهانی اس��ت. اینجاست که تحریم ها موضوعیت 
منفی و آثار مخربش را در امدادرسانی به موقع و سریع نشان می دهد. در 
دنیایی که ارتباطات و اطالعات حرف اول و آخر را می زند؛ تحریم و دور 
شدن از نظام اقتصاد جهانی قطعا خسارت بار خواهد بود  به نظر می رسد 
امروز دنیا آماده کمک به سیل زدگان ایرانی است، اما بر سر چگونگی و 
نحوه ارس��ال این کمک ها چالش هس��ت. این آمادگی حداقل در میان 
برخی از کش��ورهای اروپایی و همسایگان و کش��ورهای خاور دور دیده 
می شود ولی متاسفانه تحریم های بانکی و مالی ترامپ که از آبان ماه سال 
گذشته اعمال شده اند؛ ارسال این کمک ها به کشورمان را با مانع مواجه 
کرده است. برای همین است که بایستی عملیاتی شدن هرچه سریع تر 
سازوکار مالی ایران با اروپا و همچنین تبادالت مالی ایران با هند و چین 
در دستور کار قرار گیرد. اگر این سازوکارهای مالی تا امروز به ثبت نهایی 
رسیده و وارد فاز اجرا شده بودند؛ دیگر مشکل و دغدغه ای برای جذب 

کمک های مالی جهانی نداشتیم.
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براساس جدیدترین گزارش های رسمی از بازار مسکن، متوسط قیمت هر 
مترمربع آپارتمان در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹6 برابر با ۱۲8.۵درصد 

رشد داشته است.
براس��اس آمار وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن که در انتشار آن از 
آمار س��امانه امالک و مستغالت استفاده شده در اسفندماه متوسط قیمت 
هر مترمربع آپارتمان با افزایش ۹.۳درصدی نسبت به ماه پیش از آن یعنی 
بهمن به ۱۱ میلیون و ۹هزار تومان رسیده است. در بهمن ماه سال گذشته 
متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۰ میلیون و 66 هزار تومان 
بود. به گزارش خبرآنالین، بررس��ی قیمت متوس��ط مسکن در اسفندماه 
سال گذش��ته با اسفند سال ۹6 حاکی از رش��د ۱۲8.۵درصدی دارد. در 
اسفندماه سال ۹6 هر مترمربع واحد مسکونی ۴ میلیون و 8۱6 هزار تومان 
بود. در بین مناطق بیس��ت ودوگانه تهران منطقه یک باز هم رکوردشکنی 
کرده اس��ت. در این منطقه هر مترمربع واحد مس��کونی به ۲۴میلیون و 
۵۵۵ هزار تومان افزایش یافته است؛ یعنی ۱۳.۵۵درصد رشد. این قیمت 
۱۳۷.۵درصد بیشتر از قیمت اسفند سال ۹6 است. در مقایسه با نرخ های 
اس��فند ۹۲ یعنی س��ال اول روی کار آمدن دولت روحانی نیز قیمت های 

جدید ۵۱۰درصد )بیش از 6 برابر( افزایش یافته است.
به جز منطقه ۱۲ که متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مس��کونی طی 
اس��فندماه سال گذشته ۷ دهم درصد کاهش یافته در سایر مناطق تهران 
قیمت ها روند افزایشی نسبت به بهمن ماه سال ۹۷ داشته است. همچنین 
در اسفندماه سال گذشته ۱۱ هزار و 8۳ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که 

در مقایسه با ماه پیش از آن ۳6.8درصد افزایش یافته است.
ثبات قیمت مسکن در سال 98

همچنین رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت: شواهد و قرائن براساس 
چرخه های رونق و رکود نشان می دهد که هم اکنون قیمت مسکن به ثبات 
رسیده و تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان باال نرود، شاهد جهش قیمت 

نخواهیم بود.
مصطفی  قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا، افزود: بازار مسکن در سال 
۱۳۹۷ شرایطی مشابه سال ۱۳۹۱ را تجربه کرد. بدین صورت که افزایش 
قیمت در بازارهای موازی همچون طال و ارز به رش��د بیش از حد قیمت 

مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی منجر شد. همین موضوع، 
کاهش معامالت و کاهش س��رعت رش��د قیمت در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ 
را به همراه داشت و پیش بینی می شود این وضعیت برای سال ۱۳۹8 نیز 

ادامه پیدا کند.
وی افزود: ممکن است در مواردی بعضی سازندگان یا مالکان، قیمت های 
نامتعارف برای منطقه خود تعیین کنند، اما روند کلی بازار مسکن به سمت 
ثبات قیمت می رود. حداکثر رشدی که برای بازار مسکن می توان متصور 
بود همس��طح تورم عمومی یا حتی پایین تر از نرخ تورم است و هیچ گونه 

جهشی در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.
او درب��اره آخرین وضعیت معامالت در فروردین ماه ۱۳۹8 نیز گفت: از 
یکم تا بیس��تم فروردین ماه ۱۳۹8 در کل کشور ۱۱ هزار و ۵6۷ قرارداد 
خرید و فروش به امضا رس��یده که نس��بت به زمان مش��ابه سال گذشته 
۵درصد کاهش نش��ان می دهد. همچنین اجاره نامه ها در این مدت 6۱۲۵ 
مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲6درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، در ش��هر ته��ران نیز از یکم تا بیس��تم فروردین ماه ۷۴۱ 
مورد خرید و فروش مسکن انجام شده که نسبت به همین زمان در سال 
قبل ۵۱درصد کاهش نش��ان می دهد. در خصوص ب��ازار اجاره نیز ۱۲۲8 
اجاره نامه منعقد ش��ده که نس��بت ب��ه ۲۰ روزه فروردی��ن ۱۳۹۷ بالغ بر 

۲6درصد کاهش یافته است.
سقوط آزاد اوراق تسهیالت مسکن

اگرچه بازار مس��کن هر سال در فروردین ماه درگیر خواب بهاری است، 
اما امس��ال افت معامالت گویا بیش از س��ال های قبل است چرا که قیمت 
اوراق تس��ه برای اولین بار در چهار س��ال گذشته به کانال ۴۰ هزارتومان 

سقوط کرد.
ب��ه گزارش مهر، قیمت اوراق گواهی حق تقدم تس��هیالت مس��کن در 
دو روز کاری پایان هفته گذش��ته با افت ش��دید در قیمت ها مواجه بود به 
گونه ای که قیمت برگه های تسهیالت مسکن در بیشتر نمادهای معامالتی 
حتی تس��ه های صادره در ماه های پایانی سال گذش��ته، به زیر ۵۰ هزار 
تومان س��قوط آزاد کرد؛ اگرچ��ه در ماه های اخیر در برخی روزهای کاری 
بازار س��رمایه، در چند نماد معدود ش��اهد کاهش قیمت اوراق تسهیالت 

مسکن به زیر ۵۰هزار تومان بودیم، اما این کاهش شدید قیمت در بخش 
اعظم نمادهای معامالتی، در ۴ سال گذشته بی سابقه بوده است.

در نخس��تین روز ای��ن هفته نیز همچن��ان روند کاه��ش قیمت اوراق 
تس��هیالت مس��کن تداوم دارد و حتی عالوه بر کاهش قیمت این برگه ها 
در معام��الت ارزان قیمت ترین ها، در بخش معام��الت گران ترین ها نیز در 
ب��ازه قیمتی زیر ۵۰ هزار تومان )۴۷ تا ۴۹ هزار تومان( این اوراق دس��ت 

به دست می شوند.
از کاهش حجم معامالت تا احتمال ورود دالالن

از نظر حجم خرید و فروش برگه ها نیز غیر از نماد معامالتی تسه ۹۷۱۲ 
)اوراق تسهیالت مس��کن صادره در اسفند سال گذشته( که به تازگی در 
بازار سرمایه عرضه شده و تعداد این برگه ها در روز جاری به ۷ هزار و ۳۲۰ 
برگه رس��یده، در ۱۲ نماد معامالتی تعداد برگه های خرید و فروش ش��ده 
زیر ۱۰۰ برگه در هر نماد و در ۵ نماد معامالتی نیز تعداد اوراق تسهیالت 
مسکن خریداری شده از سوی متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن، کمتر 

از یک هزار برگه بوده است.
همه این ۵ نماد به اوراق تس��هیالت مس��کن صادره در نیمه دوم سال 
گذشته )آبان تا بهمن ماه ۹۷( اختصاص دارد که ممکن است با توجه به 
داش��تن تاریخ اعتبار دو ساله برای هر برگه و نیز آزاد شدن امکان فروش 
هر برگه تسهیالت مسکن در چهار ماه پس از تاریخ خرید آنها و با توجه به 
احتمال گران تر شدن مسکن در ماه های آتی از یک سو و وعده دولت برای 
افزایش حجم ساخت و ساز، استقبال از برگه های صادره دارای زمان اعتبار 
طوالنی مدت با هدف س��رمایه گذاری از سوی برخی دالالن صورت گرفته 
باشد تا بتوانند در پایان زمان ممنوعیت فروش این برگه ها، آن را با قیمتی 

گران تر در بازه باالی 6۰ هزار تومان به فروش برسانند.
براساس اعالم فرابورس، حجم معامالت اوراق تسهیالت مسکن در سال 
۹۷ نس��بت به ۱۲ماهه س��ال ۹6 حدود ۷درصد کاهش داش��ته است که 
ب��ه نظر می رس��د در صورتی ک��ه دولت و بانک مرکزی اق��دام به افزایش 
سقف خرید تسهیالت مسکن نکنند، این روند کاهش استقبال از دریافت 
تسهیالت مسکن و درنتیجه کاهش خرید و فروش اوراق تسهیالت در سال 

جاری نیز ادامه یابد.
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قیمت دالر باز هم ریخت
سکه گرمی 944 هزار تومان قیمت خورد

در جریان معامالت نخستین روز هفته، قیمت سکه و طال در بازار 
کاهش یافت و به قیمت های هفته قبل بازگشت.

ب��ه گزارش خبرآنالین، در بیس��ت و چهارمین روز بهار، هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید ۴میلیون و ۷۲۵هزار تومان، هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴میلیون و 6۱۰هزار تومان، 
 نیم س��که ۲میلی��ون و ۷۲۰هزار تومان، ربع س��که ی��ک میلیون و 
۷۵۰هزار تومان و سکه های گرمی ۹۴۴هزار تومان داد و ستد شد.

ب��ا توجه به تعادل میان عرضه و تقاضا، حباب س��که به ۴۴۰هزار  
تومان کاهش یافته اس��ت. همچنین هر مثقال طال به عنوان مبنای 
قیمت ه��ا، یک میلیون و 88۵ ه��زار تومان و هر گرم طالی ۱8عیار 

نیز ۴۳۵هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد شد.
همچنین قیمت دالر در بازار آزاد به کمتر از ۱۴ هزار تومان رسید. 
در حالی که از میانه هفته گذشته رشد قیمت دالر در بازار آزاد رقم 
خورد، بازگش��ت دالر به کانال ۱۳هزار تومان از روز چهارشنبه آغاز 
شد و در نخستین روز این هفته هر دالر آمریکا به قیمت ۱۳هزار و 

۹۵۰ تومان در بازار فروخته شد.
قیمت هر دالر آمریکا در س��امانه س��نا نیز با کاهش��ی محسوس 
نس��بت به آخرین روز کاری هفته گذشته به ۱۳ هزار و ۷۴۰ تومان 
رسید. صرافی های بانک ها هر دالر را به قیمت ۱۳هزار و 6۴۰ تومان 

خریداری می کنند.
 مهم تری��ن دلی��ل کاهش قیمت دالر در ب��ازار، افزایش عرضه ارز 
اعالم ش��ده اس��ت. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده 
اس��ت ثبات قیم��ت دالر در بازار اهمیتی بی��ش از قیمت این ارز را 
داراس��ت از این رو با ثبات س��ازی بازار مهم ترین کارویژه در س��ال 
ج��اری تلقی می ش��ود.  برخی صرافان روند قیم��ت را رو به کاهش 
می دانن��د از این رو در بازار آزاد فاصل��ه قیمتی خرید دالر با فروش 
آن افزای��ش یافت��ه و ب��ه حدود ۴۰۰ تومان رس��یده اس��ت. به این 
ترتیب همچنان قیمت های پیش��نهادی صرافان برای خرید کمتر از 

قیمت های پیشنهادی صرافان بانکی است.
 قیم��ت یورو نیز در صرافی های بانکی ب��ه ۱۵ هزار و ۵۴۰تومان 
رس��ید. صرافان اس��کناس یورو را به قیمت ۱۵ ه��زار و ۴۴۰ تومان 

خریداری می کنند.

نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد
تردید بازار برای ادامه روند صعودی طال

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، کارشناسان وال استریت درباره 
رون��د قیمت طال در هفته جاری دچار دودس��تگی ش��دند در حالی 
که س��رمایه گذاران انتظار داش��تند این فلز ارزشمند در هفته جاری 
رون��د صعودی پیدا کند. به گزارش ایس��نا، در نظرس��نجی هفتگی 
کیتکونی��وز از کارشناس��ان وال اس��تریت، ۱6 نفر ش��رکت کردند. 
کس��انی ک��ه افزایش و کاهش قیم��ت طال را پیش بین��ی کردند به 
دو گروه مس��اوی شامل ش��ش نفر یا معادل ۳8درصد تقسیم شدند 
در حال��ی که ۴ نفر ی��ا ۲۵درصدی درباره رون��د قیمت طال نظری 
نداش��تند. در نظرس��نجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران، ۵68 
نف��ر ش��رکت کردند که از میان آنها، ۲۹۹ نف��ر یا ۵۳درصد افزایش 
قیم��ت طال، ۱۷۰ نفر یا ۳۰درصد کاه��ش قیمت طال را پیش بینی 
کردند و ۹۹ نفر یا معادل ۱۷درصد نظری نداش��تند. در نظرسنجی 
کیتکونیوز برای هفته گذشته، هر دو گروه کارشناسان وال استریت 
و سرمایه گذاران نس��بت به باالتر رفتن قیمت طال خوش بین بودند. 
در معامالت روز جمعه بازار نیویورک، هر اونس طال برای تحویل در 
ژوئن ۱.۹۰ دالر یا ۰.۲درصد افزایش پیدا کرد و در ۱۲۹۵.۲۰ دالر 

بسته شد با این حال برای کل هفته کاهش ۴۰ سنتی نشان داد.
ب��اب هابرک��ورن، تحلیلگر ش��رکت کارگ��زاری کاالی »آر جی او 
فیوچرز« به کیتکونیوز گفت: تصور می کنم روند طال در هفته جاری 
صعودی باش��د. ریزش قیمت طال در معامالت پنجشنبه تحت تأثیر 
اخبار مهمی روی نداد و گزارش های اخیر از خرید طال توسط بانک 
مرکزی چین مثبت بوده است و تصور می کنم خریدی که روز جمعه 

مشاهده شد در هفته جاری نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
آدریان دی، رئیس و مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارایی »آدریان 
دی« نی��ز باال رفتن قیمت ط��ال را پیش بینی کرد و گفت: طال کف 
قیم��ت اخیر در ۱۲8۰ دالر را حفظ کرده و در برابر کاهش بیش��تر 
مقاومت کرده اس��ت. ما تص��ور نمی کنیم که دالر به این زودی افت 
چش��مگیری پی��دا کند، اما روند صعودی این ارز هم محدود اس��ت 
و در براب��ر هرگون��ه خب��ر منفی ب��رای دالر مانند وخام��ت اقتصاد 
آمریکا یا سقوط بازار س��هام، آسیب پذیر خواهد بود. چارلی ندوس، 
استراتژیس��ت ارشد بازار در گروه الس��ال فیوچرز انتظار دارد قیمت 
ط��ال پایین ت��ر رود زیرا قیمت ط��ال در معامالت پنجش��نبه پایین 

میانگین قیمت ۱۰ روزه، ۲۰روزه و ۱۰۰ روزه بسته شد.
 SIA کالین سیژینس��کی، استراتژیس��ت ارش��د بازار در ش��رکت
Wealth Management نی��ز کاهش قیم��ت طال را پیش بینی 
ک��رد و گف��ت: از نظر فن��ی، روند نزولی طال ظهور کرده اس��ت و با 
کاهش ریسک سیاسی و نوسان بازار و انتشار اخبار اقتصادی مثبت، 
طال و سایر دارایی های امن در کوتاه مدت جذابیت خود را از دست 

می دهند.

دالر عقب نشینی کرد
با افزایش تقاضای جهانی برای خرید یورو، دالر عقب نشینی کرد.

ب��ه گ��زارش رویترز، نش��انه های جدی��د از ثبات بیش��تر اقتصاد 
جهانی و فرا رس��یدن فصل انتش��ار صورت سود و زیان شرکت های 
آمریکایی باعث شده تمایل معامله گران به خرید ارزها و دارایی های 
پرریسک تر تشدید شود. در آخرین روز از معامالت هفتگی، هر یورو 
ب��ا ۰.۴درصد افزایش به ازای ۱.۱۲۹۵ دالر معامله ش��د تا عالوه بر 
ایستادن در مرز کانال جدید، باالترین رقم ثبت شده خود از بیست 
و ششم ماه مارس امسال را به دست آورد. به گفته کارشناسان، یکی 
از اخبار مؤثر در تقویت یورو، برنامه بانک »میتسوبیشی« ژاپن برای 
خرید اوراق قرضه بانک »دی زد« آلمان بوده اس��ت. شأن اوزبورن، 
استراتژیس��ت ارزی ارشد در بانک »اسکوشیا« گفت: از یورو به ویژه 
در معامالت بازارهای آسیایی حمایت زیادی شد، اما انتظار داریم در 

روزهای پیش رو یورو در کانال ۱.۱۲ دالری باقی بماند.

سکهوارز

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی، افزایش نرخ سود بانکی را از عوامل 
ناترازی بانک ها دانسته و تاکید کرده که بانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر 

در ترکیب پایه پولی کشور است.
عبدالناص��ر همتی در صفحه ش��خصی فضای مج��ازی خود خطاب به 
بانک هایی که قصد افزایش نرخ سود دارند، نوشت: در شرایط حاضر افزایش 
نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه 

بانک ها را نخواهد داشت.
او در ادامه یادداش��ت اینستاگرامی خود درخصوص برداشت از صندوق 
توس��عه ملی برای سیل زدگان نیز نوشت: نیاز به برداشت از منابع صندوق 
توس��عه ملی برای تامین بخشی از خسارت های سیل اجتناب ناپذیر است. 
فروش این منابع موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و منابع ریالی الزم 
را تامین می کند. برای تسهیل این فرآیند بانک مرکزی نقش ثبات سازی 
در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف کنترل هدفمند نرخ و 
تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد. به گفته همتی، بانک مرکزی در س��ال 
ج��اری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود )پای��ه پولی( تاکید دارد. همزمان با 
کنترل اضافه برداش��ت بانک ها، افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی 
به دلیل تعدیل نرخ ها، افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان و... تحقق 
خواهد یافت. این شیوه می تواند منابع ریالی الزم جهت کارکرد بهتر اقتصاد 

و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.
نرخ سود بانکی زیاد نمی شود

گفته های همتی در حالی است که اصالح نظام بانکی از سال گذشته به 
صورت جدی تری آغاز شده و یکی از مهم ترین مشکالت آن، اصالح ناترازی 
بانک ها، جلوگیری از اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی و همچنین کنترل 

نقدینگی است.
به گزارش ایس��نا، در حالی که در م��دت اخیر، نقدها و انتقادات زیادی 
نسبت به افزایش حجم نقدینگی و سرگردان بودن این حجم پول به نظام 
بانکی کش��ور مطرح می شده اس��ت، رئیس کل بانک مرکزی این انتقادات 
را وارد ندانس��ته و گفت��ه بود که اگر نقدینگی س��رگردان ب��ود به راحتی 
می توانستیم آن را در بخش های مختلف کشور جابه جا کنیم، اما در حال 

حاضر بخش عمده نقدینگی مربوط به سودهای بانکی است.

طبق گفته همتی، پرداخت سود حدود ۲۰درصدی بانک ها به سپرده های 
بانکی و از س��وی دیگر، دریافت سود ۱8درصدی تسهیالت بانکی یکی از 
مهم ترین دالیلی اس��ت که س��بب افزایش نقدینگی شده، چراکه افزایش 

حجم نقدینگی نیز در همین حدود بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در نخس��تین روزه��ای کاری پس از تعطیالت 
نوروز، بر تغییر ترکیب نقدینگ��ی تاکید کرده و گفته بود که این افزایش 
نقدینگی به جای پرداخت سود تسهیالت باید به افزایش پایه پولی منجر 

شود تا بتوانیم آن را به بخش های مولد کشور تزریق کنیم.
در عی��ن حال، او بار دیگر بر تغیی��ر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی )پایه 
پولی( تاکی��د دارد که همزمان با کنترل اضافه برداش��ت بانک ها، خالص 
ذخای��ر ارزی بان��ک مرکزی به دلی��ل تعدیل نرخ ها و فروش ارز توس��ط 

صادرکنندگان نیز افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، این ش��یوه می تواند منابع ریال��ی الزم جهت کارکرد بهتر 

اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.
در ش��رایط حاضر افزایش نرخ س��ود، کارکردی جز افزایش هزینه های 
تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها را نخواهد داشت؛ این موضوعی است 
که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده و به نوعی با افزایش نرخ سود 

بانکی مخالفت کرده است.
همتی گفته اس��ت که قطعاً کمک دولت در ارائه منظم اوراق در بازار و 
شکل گیری عملیات بازار باز نتایج خوبی را در سال جاری به دنبال خواهد 
داشت. به این ترتیب به نظر می رسد که یکی از برنامه های بانک مرکزی، 
افزایش پایه پولی و ورود این پول به تولید کشور است که می تواند سبب 
رونق اقتصادی شود. این سخنان نشان می دهد که بانک مرکزی با افزایش 
نرخ س��ود بانکی مخالف است و حتی در صورت امکان در راستای کاهش 

نرخ سود نیز قدم خواهد برداشت.
آیا دالر ارزان می شود؟

درحالی که س��یل در روزهای ابتدایی س��ال ۹8 خس��ارات زیادی را به 
بخش های تولیدی، شهری و روستایی کشور وارد کرد، همین امر سبب شد 
تا دولت و بانک مرکزی در راستای جبران خسارت های واردشده به مردم 
برآیند. در همین راس��تا بود که برنامه بانک مرکزی برای ارائه تسهیالت، 

بخشودگی جرایم و امهال تس��هیالت به سیل زدگان اعالم شد و به گفته 
رئیس کل بانک مرکزی مقرر گردید تا ۴.۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت از 

سود بانک ها به سیل زدگان ارائه شود.
عبدالناصر همتی همچنین گفته بود که برای پرداخت تسهیالت و کمک 
به س��یل زدگان، بانک مرکزی نمی تواند به تنهای��ی اقدام کند و حل این 
مشکالت نیازمند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؛ موضوعی که 

با انتقاد برخی رسانه ها و کارشناسان روبه رو شد.
اما او بار دیگر بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید کرده و گفته 
است که نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برای تأمین بخشی 

از خسارت های سیل، اجتناب ناپذیر است.
به گفته همتی، فروش منابع ارزی صندوق توس��عه ملی سبب افزایش 
عرضه ارز در بازار می ش��ود، اما بانک مرکزی در این زمینه بر حفظ ثبات 
بازار تاکید دارد و منابع حاصل را صرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه 

و تقاضا خواهد کرد.
رئی��س کل بانک مرکزی پیش از این نیز بر حف��ظ ثبات بازار ارز تاکید 
کرده و گفته بود که برای ایجاد ثبات در بازار برخی قیمت های غیرواقعی 
را پذیرفته است. اکنون نیز که با فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی در 
بازار ارز، امکان کاهش قیمت در این بازار وجود دارد، همتی گفته که بانک 
مرکزی به دنبال ایجاد ثبات در بازار است و به این ترتیب به نظر می رسد 
ک��ه به رغم افزایش عرضه ارز در بازار آزاد، قیمت ارز با اس��تفاده از منابع 

صندوق توسعه ملی کاهش چندانی نداشته باشد.
افزای��ش عرضه ارز در بازار می تواند س��بب کاهش قیمت ارز ش��ود، اما 
از صحبت های رئیس کل بانک مرکزی چنین اس��تنباط می ش��ود که این 
بانک حتی با وجود افزایش عرضه جلوی کاهش قیمت ناگهانی را خواهد 
گرف��ت و بی��ش از آنکه به دنبال کاهش قیمت ارز باش��د، به دنبال حفظ 

ثبات بازار است.
با این حال باید دید در صورت نهایی ش��دن اس��تفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی و فروش این منابع در بازار، واکنش بازار ارز به این موضوع چه 
خواه��د بود و با توجه به اش��اره همتی به کنترل هدفمند نرخ ارز، ممکن 

است به تدریج کاهش نرخ ارز را در بازار شاهد باشیم.

مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی

ترکیب پایه پولی تغییر می کند

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعالم 
کرد که برای هر بار اس��تعالم از سامانه ثبت احوال باید مبلغ ۲۰۰ تومان 

به عنوان کارمزد از حساب مشتری کسر و به این سازمان پرداخت شود.
این درحالی بود که پیش از این بانک مرکزی به منظور سهولت استفاده 
مشتریان از خدمات بانکی طی بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات مالی و 
اعتباری اعالم کرده بود که »نباید کارمزد اس��تعالم را از حساب مشتریان 

کسر کنند و بانک ها باید مبلغ کارمزد را پرداخت کنند.«
این بخشنامه تا نیمه اسفند پارسال اعتبار داشت، اما بانک مرکزی اخیراً 
در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعالم کرده که برای 
هر بار اس��تعالم از سامانه ثبت احوال مبلغ ۲۰۰ تومان از حساب مشتری 

کسر و به حساب های مربوطه پرداخت کنند.
در حال حاضر ارائه خدماتی از جمله افتتاح حساب، صدور و ارائه کارت 
بانکی و هدیه، پرداخت تسهیالت و قبول ضمانت بانکی شامل این کارمزد 
است و مشتریان سیستم بانکی برای استفاده از این خدمات باید مبلغ ۲۰۰ 

تومان را تحت عنوان کارمزد اس��تعالم از ثبت احوال پرداخت کنند که به 
سازمان ثبت احوال کشور پرداخت می شود.

به گزارش ایِبنا و با توجه به قوانین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، 
ارائ��ه هرگونه خدمات بانکی از جمله افتتاح حس��اب، صدور و ارائه کارت 
بانک��ی و هدیه، پرداخت تس��هیالت و قبول ضمان��ت بانکی باید از طریق 
سامانه ثبت احوال استعالم شود و شعب برای تایید هویت مشتری باید این 
استعالم را به صورت اجباری براساس قوانین اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران انجام دهند که این استعالم از سوی سازمان ثبت 
احوال رایگان نیس��ت و مش��مول کارمزدی است که در سال های گذشته 
برخی بانک ها به صورت کامل و برای جذب مش��تری و س��هولت استفاده 
مشتریان آن را از منابع بانک پرداخت می کردند و برخی دیگر از بانک های 
کش��ور این هزینه را تحت عنوان کارمزد استعالم از ثبت احوال از حساب 

مشتریان کسر و پرداخت می کردند.
با توجه به الزامی بودن استعالم هویت مشتریان از سازمان ثبت احوال، 

در س��ال های گذشته برخی از بانک های کش��ور مبلغ ۵۰۰ تومان یا یک 
هزار تومان را جهت اخذ اس��تعالم از مش��تریان دریافت می کردند که در 
همین راستا بانک مرکزی به منظور سهولت استفاده مشتریان از خدمات 
بانکی طی بخش��نامه ای به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعالم کرد 
که به هیچ عنوان نباید کارمزد استعالم را از حساب مشتریان کسر کنند 
و بانک ها باید مبلغ کارمزد را پرداخت کنند؛ این بخشنامه تا نیمه اسفند 
ماه ۹۷ اعتبار داش��ت و بانک مرکزی در آخرین روزهای س��ال ۱۳۹۷ در 
بخشنامه ای به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خواست که برای هر بار 
استعالم از سامانه ثبت احوال مبلغ ۲۰۰ تومان از حساب مشتری کسر و 

به حساب های مربوطه پرداخت کنند.
این بخشنامه تا نیمه اسفندماه سال گذشته پابرجا بود و پس از آن بانک 
مرکزی طی بخشنامه ای جدید از بانک ها خواست که برای هر بار استعالم 
از س��امانه ثبت احوال مبلغ ۲۰۰ تومان از مشتری کسر و به حساب های 

مربوط به منظور گردد.

در صورت��ی که دولت برنامه خ��ود را برای ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و 
محاسبه آن با نرخ نیمایی عملیاتی کند، حدود 6۰ هزار میلیارد تومان از 

این محل کسب درآمد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، شواهد و اظهارات اخیر نوبخت - رئیس سازمان برنامه 
و بودجه - از این حکایت دارد که ممکن است به زودی دولت برنامه خود 
برای حذف ارز ترجیحی که از سال گذشته با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار 
واردکنندگان و به طور خاص کاالهای اساسی قرار می گرفت را نهایی کند.

ب��ا ح��ذف دالر ۴۲۰۰ تومانی و به عبارتی یاران��ه ای که تاکنون در این 
زمینه به واردات ۲۵قلم کاالی اساسی اختصاص پیدا می کرد، مابه التفاوت 
با منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار می گیرد، چراکه دیگر الزم نیست 

یارانه ای در این رابطه پرداخت کند.
با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۳۹8 دولت مکلف است ۱۴ میلیارد 
دالر از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیش��ت مردم کند 

این ارز که تاکنون با نرخ ۴.۲۰۰تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل 
آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا 8.۵۰۰تومان است و بیشتر هم 
می شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختالف ۴۳۰۰ تومانی ایجاد می کند که 

به دولت برخواهد گشت.
بر این اس��اس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۱۴ میلیارد دالر پیش بینی 
ش��ده در بودجه، درآمدی حدود 6۰ هزار میلیارد تومان از این اختالف به 

منابع دولت اضافه می شود.
در این ش��رایط مجموع تأمین کاالی اساس��ی کاالها با نرخ سامانه نیما 
محاس��به می ش��ود که می تواند به مرور تغییراتی را به همراه داشته باشد. 
همان طور که از سال گذشته از حدود قیمتی ۷۳۰۰ تا بیش از 8۵۰۰ در 
سال جدید افزایش داشته است. البته وعده این است که در صورت حذف 
ارز ترجیحی برای کاالی اساس��ی و یارانه ای که به نوعی به واردکنندگان 
پرداخت می ش��د، مناب��ع بار دیگر و به طرق متفاوتی ب��ه مردم بازخواهد 

گشت، اما هنوز تصمیمی نهایی نشده است.
پای ارز ۴۲۰۰ تومانی از حدود یک س��ال پیش به اقتصاد ایران باز شد؛ 
به طوری که دولت با تغییر در سیاست های ارزی خود بنا را بر حذف ارز با 
نرخ های مختلف گذاشته و نرخ ۴.۲۰۰ تومان را برای کلیه واردات در نظر 
گرفت، اما به مرور با توجه به آسیب هایی که از این محل وجود داشت فقط 
تأمین ارز واردات کاالهای اساسی با نرخ ۴.۲۰۰ تومان در دستور کار قرار 
گرفت و س��ایر واردکنندگان و صادرکنندگان معامالت خود را در سامانه 
یکپارچه ارزی )نیما( انجام دادند که در آن نرخ براساس رقابت و شرایطی 

که وجود داشت تعیین می شود.
اما اکنون بعد از یکس��ال به این نتیجه رسیدند که پرداخت ارز یارانه ای 
۴۲۰۰ تومان��ی مش��کالت زیادی را ایجاد کرده از جمل��ه اینکه با رانت و 
فسادهایی همراه بود و از سوی دیگر اختصاص آن نتوانست مانع از افزایش 

قیمت کاالهای اساسی شود.

بانک مرکزی از کسر 200 تومان کارمزد از مشتریان برای استعالم از ثبت احوال خبر داد

کارمزد استعالم ثبت احوال در بانک ها دوباره اخذ می شود

درآمد حذف ارز 4200 تومانی چقدر است؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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بازار سرمایه به کدام سو می رود؟
پیش بینی بورس در سال 98

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به رش��د قیمت ها و نماگر 
اصلی بورس در هفته های اخیر، گفت احتمال ادامه رش��ِد پرشتاب 
ب��ازار در طول س��ال جاری کم اس��ت، البته اگ��ر متغیرهای کالن 
اقتصادی تغییر اساس��ی داش��ته باش��ند که بعید به نظر می رسد، 

شرایط متفاوت خواهد شد.
شهاب موس��وی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه وضعیت 
قیمت ها در بورس را در س��ال ۱۳۹8 چط��ور پیش بینی می کنید؟ 
اظهار کرد: بازار س��رمایه در سال جاری با افزایش قیمت هایی که از 
سال گذشته تاکنون در آن اتفاق افتاده، به تدریج به سمت شرایط 
ثبات و آرامش میل کند و رفته رفته در صنایع مختلف قیمت سهام 
ش��رکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک و تثبیت شوند، در واقع باید 
گفت که رش��د ش��اخص کل در فصل بهار یا نهایتاً اواسط تابستان 

امسال به سمت آرامش و اصالح نسبی میل کند.
وی درباره س��رمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، گفت: در این 
شرایط اوراق درآمد ثابت و همینطور اوراق خزانه نقش استراتژیکی 
برای س��هامداران در جهت کاهش ریسک سبد دارایی ایفا می کنند 
و می توان گفت سرمایه گذاران برای حفظ توازن در سبد سرمایه ای 
خود می توانند به تدریج س��هم ۱۵- ۲۰درصد ب��رای این اوراق در 

نظر بگیرند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه صنایع پیش��رو در بورس ۱۳۹8 را 
بیشتر گروه های IT، غذایی، دارویی، سیمانی و برخی پتروشیمی ها 
عنوان کرد و گفت: این صنایع هنوز با توجه به پتانسیل سودسازی 
که دارند، جای رش��د بس��یاری از نظر قیمتی دارن��د. به طور کلی 
س��هامداران بهتر اس��ت در گروه هایی که اش��اره ش��د شرکت های 
صادرات محور و همچنین هایتک را نس��بت به شرکت های هم گروه 

در اولویت قرار دهند.
شهاب موسوی در پاسخ به اینکه نماگر اصلی بازار تا چه سطحی 
می تواند رش��د و کانال ش��کنی کند؟ گفت: بازارهای مالی رشد را تا 
س��طحی ادامه می دهند که پتانسیل در دسترس و فعال سودسازی 
در شرکت ها بیش از ارزش قیمتی آنها باشد، با توجه به رشد بیش 
از ۱۰ برابری در قیمت بس��یاری ش��رکت ها طی یکی - دو س��ال 
گذش��ته، احتمال ادامه رشد پرش��تاب بازار در طول سال کم است. 
البته اگر متغیرهای کالن اقتصادی تغییر اساسی داشته باشند - که 

بعید به نظر می رسد - شرایط متفاوت خواهد بود.
وی درباره ثبات یا عدم ثبات قیمت ها در بازار ارز نیز اظهار کرد: 
متأس��فانه باید گفت جامعه به تحلیل های سطحی و چند خطی در 
مورد پیش بینی نرخ ارز بسنده می کند که با توجه به پیچیدگی های 
این حوزه، تحلیل ها بیش��تر براس��اس ش��رایط فعلی و متأثر از جو 
رسانه ها نگارش می شود. در این میان احتمال ایجاد ثبات و آرامش 

در بازار ارز را بسیار بیشتر از ادامه نوسانات ارزیابی می کنم.

نماگربازارسهام

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی سرانجام بعد از گذشت ۱۴ سال از 
آغاز خصوصی س��ازی ها در ایران، بندی را تصویب کردند که براساس آن، 
یکی از حلقه های اصلی مفقوده در انجام خصوصی سازی ها باید مورد توجه 
قرار بگیرد. »اهلیت« این حلقه گمشده خصوصی سازی در ایران است که 
ب��ه گواه بس��یاری از اقتصاددانان حتی از قیمت ف��روش اموال دولتی هم 

مهم تر است.
به گزارش ایسنا، »اهلیت« خریداران در خصوصی سازی مسأله ای است 
که به گواه بس��یاری از اقتصاددانان حتی از قیمت فروش اموال دولتی هم 
مهم تر است؛ چراکه اساس��اً ذات خصوصی سازی در همین مفهوم اهلیت 
نهفته است. تصور کنید یک کارخانه با مدیریت دولتی، بودجه های کالن 
و کارکن��ان بدون انگیزه به نقطه ای می رس��د که ع��الوه بر اینکه بازدهی 
اقتصادی ندارد اساس��اً زیان ده هم می ش��ود. اینجا دولت ب��رای رهایی از 
مش��کالت مدیریت دولتی و همچنین ایجاد رون��ق اقتصادی در آن بنگاه 

دست به خصوصی سازی می زند.
بدیهی اس��ت در چنین شرایطی کسی می تواند آن کارخانه را از ضرر و 
زیان نجات دهد که خود تخصصی در آن حوزه داش��ته باش��د و اصطالحاً 
خاک خورده همان صنعت باشد، نه اینکه همانند آنچه در کارخانه نیشکر 
هفت تپه اتفاق افتاد خریدار صرفاً مبلغی را پرداخت کند و تازه چند برابر 
آن را هم از دولت وام بگیرد و بعد هم در نهایت آن وام ها را تبدیل به دالر 

کند و متواری شود و در این بین حقوق کارگران هم پایمال شود.
یکی از جالب ترین تجربه ها در زمینه خصوصی س��ازی مربوط به آلمان 
شرقی است. در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم دولت برای فرار از مصائب 
اقتصاد دولتی دست به خصوصی سازی های گسترده در صنایع دولتی زد؛ 
با این تفاوت که در آنجا نهادهای خصوصی ساز به جای تاکید بر برگزاری 

مزایده و حراج اموال دولتی بر شاخص »اهلیت« توجه شد.
در آلم��ان کمیت��ه ای تخصص��ی را برای مذاک��ره با داوطلب��ان خرید 
کارخانجات دولتی تش��کیل ش��د تا ای��ن کمیته بتواند اف��رادی را از بین 
اهال��ی صنایع مختلف پیدا کرده و با ش��رط داش��تن تخصص، با گرفتن 
تعهدات بلندمدت به شرط افزایش خطوط تولید، حفظ اشتغال و افزایش 
سرمایه گذاری جدید به مرور زمان و بعضاً حتی طی ۱۰ سال صنایع را به 

طور کامل واگذار کند.
در این فرآیند مسأله ای که اتفاقاً کمتر به آن توجه می شود قیمت فروش 
صنایع دولتی است. واقعیت هم این است که در خصوصی سازی روی اموال 
باارزش ملی نمی توان قیمت گذاش��ت، چراکه هر قیمتی هم که روی این 
اموال گذاش��ته ش��ود باز هم نمی تواند ارزش واقعی آنها را جبران کند، از 
س��وی دیگر هم اگر واقعاً قرار باش��د این اموال را به باالترین ارزش ممکن 
فروخت که دیگر انگیزه ای برای خریداران نمی ماند تا شرکت های پردردسر 

دولتی را بخرند.
مس��اله اساسی در خصوصی سازی رهایی از مشکالت مدیریت ناکارآمد 
دولتی و استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی است. هدف این فرآیند 
افزایش رش��د تولید ملی اس��ت تا از این طریق کل ی��ک جامعه بتواند با 
حرکت به سمت توسعه اقتصادی، در بلندمدت از مزایای خصوصی سازی 

واقعی بهره مند شود.
به عقیده کارشناس��ان، اغلب مشکالتی که در مسیر خصوصی سازی در 
سال های گذشته به وجود آمد به دلیل بی توجهی به این بعد مهم از الزامات 
خصوصی سازی بود. نمونه اخیر این مساله را می توان در واگذاری کارخانه 
نیش��کر هفت تپه مالحظه کرد. کارخانه ای به ابعاد یک شهرک صنعتی به 
دو جوان ۲8 و ۳۱ س��اله واگذار می ش��ود که هیچ تخصص یا تجربه قابل 

اعتنایی در صنعت نیشکر ندارند و نه تنها نمی توانند کارخانه را فعال کنند 
بلکه حتی از عهده تعهدات خود و حقوق کارگران هم برنمی آیند.

در راس��تای دفع این نقیصه و تحقق همین بعد مهم از خصوصی سازی، 
نمایندگان مجلس بعد از حدود ۱۴ س��ال از آغاز طرح خصوصی سازی در 
ای��ران طرحی را مص��وب کردند که براس��اس آن وزارت اقتصاد مکلف به 
رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان و احراز و پایش اهلیت 

مدیریتی در واگذاری ها شد.
گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی خود در 
۲۰ فروردین ماه امسال، با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جز »ز« 
به بند ۵ ماده 6 قانون اصالح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساس��ی موافقت کردند که براساس آن وزارت اقتصاد )سازمان 
خصوصی سازی( مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان 
استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند. 
ب��ه موجب این مصوبه نمایندگان ب��ا ۱۳۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و 
هش��ت رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماین��ده حاضر آن را تصویب کردند، 
ع��دم رعایت این بند در خصوصی س��ازی ها در حکم تصرف غیرقانونی در 

اموال دولتی به شمار می رود.

سرانجام پس از ۱4 سال، حلقه گم شده خصوصی سازی پیدا شد

اهلیت؛ چالش خصوصی سازی در ایران
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وزیر صمت: کاالی بی کیفیت نباید صادر شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در حوزه تش��کل های صادراتی 
باید اقداماتی انجام گیرد که هر کاالیی به هر ش��کلی صادر نش��ود، 
چراکه ممکن اس��ت کاالی بی کیفیت موقتاً صادر شود، اما صادرات 
آن ادام��ه دار نخواه��د بود و بر اعتبار دیگر کااله��ای ایرانی نیز تاثیر 

منفی می گذارد.
به گزارش تسنیم به نقل از شاتا، رضا رحمانی پس از بازدید از مرز 
پرویزخان و خسروی در استان کرمانشاه، با اشاره به رتبه صادرات ایران 
به عراق، حفظ این رتبه را سخت تر از به دست آوردنش دانست که به 
گفته او، کیفیت کاالهای صادراتی مهمترین نقش را در این خصوص 
دارند. او توضیح داد: در حوزه تشکل های صادراتی باید اقداماتی انجام 
گیرد که هر کاالیی به هر ش��کلی صادر نش��ود، چراکه ممکن است 
کاالی بی کیفیت موقتاً صادر ش��ود، اما صادرات آن ادامه دار نخواهد 

بود و بر روی اعتبار دیگر کاالهای ایرانی نیز تاثیر منفی می گذارد.
رحمانی با بیان اینکه اگر ص��ادرات را به عنوان راهکار رونق تولید 
می دانیم، باید پیگیری های الزم را برای تسهیل صادرات داشته باشیم، 
افزود: ظرفیت تولید در کشور در حوزه های مختلف همچون محصوالت 
فوالدی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و... بسیار بیشتر 
از نیاز داخل اس��ت و ما می توانیم با صادرات، این ظرفیت ها را فعال 
کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره وضعیت 
مرز پرویزخان و خس��روی برای صادرات گف��ت: این پایانه ها جایگاه 
مهمی در صادرات دارند، اما بهبود وضعیت زیرس��اخت ها، مثل انبار، 
سردخانه و... نیازمند اقدامی انقالبی است که در این زمینه نمایندگان 

استان در مجلس شورای اسالمی نیز باید ورود کنند.

تشکیل وزارت بازرگانی زمینه ساز افزایش 
هزینه ها و ناهماهنگی است

نماینده م��ردم اهواز درخص��وص طرح تش��کیل وزارت بازرگانی 
گفت طرح تفکیک وزارت صنعت کامالً مردود اس��ت. تشکیل وزارت 
بازرگانی زمینه س��از افزایش هزینه ها و ناهماهنگی بین دستگاه های 
دولتی خواهد ش��د. به گزارش تسنیم، علی ساری درباره اصرار دولت 
بر تفکیک وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه صنعت، معدن و وزارتخانه 
بازرگانی و توس��عه تجارت گفت: این موضوع قبال در کمیسیون های 
تخصصی مط��رح و به دالیل عدیده ای رد ش��د. نمی دانم چرا دوباره 
دول��ت و عده ای از نمایندگان به تفکیک ای��ن وزارتخانه اصرار دارند. 
در حال��ی ک��ه این کار نه تنه��ا باعث حل معضالت ح��وزه بازرگانی 
نمی شود، بلکه سبب بزرگ ش��دن دولت، افزایش هزینه های جاری 
و ع��دم هماهنگی بین وزارت بازرگانی و س��ایر قس��مت های وزارت 
صنعت خواهد شد. وی افزود: بنابراین این موضوع کامال مردود است 
و مطمئن باش��ید نه تنها خودم بلک��ه پیش بینی می کنم این طرح با 

قاطعیت در مجلس رد می شود.
نوسانات ارزی عامل نابسامانی های بازار است

س��اری درباره راهکارهای مدیریت تنظیم بازار اظهار داشت: یکی 
از مواردی که بازار را دچار تالطم کرد نوس��انات ش��دید ارز بود ولی 
غی��ر از ارز فاکتورهای دیگری هم دچار نوس��ان بودند. اگر ارز بنا به 
دالیلی دچار نوس��ان می ش��ود دلیل ندارد که تصمیم��ات در درون 
ساختار یک وزارتخانه  هم درگیر نوسان شود، بنابراین وزارتخانه های 
مرتبط باید با کار کارشناس��ی اقدام ب��ه تصمیمات ویژه ای کند و در 
اصل از تکرار یا تصمیم گیری مجدد اجتناب کند. وی ادامه داد: وجود 
تصمیمات متعدد سبب نوسانات در بازار خواهد شد. برای مثال زمانی 
تولیدکنندگان به مواد اولیه نیاز داش��تند، قیمت رسمی ارز حدود 6 
هزار تومان بود، اما به تولیدکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی می دانند، ولی 
وقت��ی تفاوت می��ان قیمت ارز دولتی و ارز بازار زیاد ش��د، زمانی که 
تولیدکننده بنا به این تفاوت اقدام به ثبت سفارش و واردات مواد اولیه 
کرد اما هنوز کاالی خود را دریافت نکرده بود، چون دچار تغییر شدید 
ارزی شدیم دولت بخشنامه زد و گفت تولیدکنندگان باید به فالن نرخ 
تسویه حس��اب کنند. غافل از اینکه اگر تولیدکننده با همان نرخ آزاد 
مواد اولیه وارد می کرد برای او خیلی به صرفه تر بود تا اینکه بخواهد 

این ما به التفاوت را بدهد!

قیمت پیاز در میدان مرکزی به 6 هزار تومان 
کاهش یافت

در حالی که قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم پیاز در میدان مرکزی 
می��وه و تره بار تهران 6 تا ۷ هزار تومان اس��ت، ام��ا این محصول در 

خرده فروشی های تهران تا ۱۵ هزار تومان نیز به فروش می رسد.
به گزارش تسنیم، در سایه عدم نظارت دستگا ه های مسئولی مانند 
سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی 
و بازرسی اصناف  بر بازارهای مختلف از جمله محصوالت کشاورزی، 
قیمت هر کیلوگرم پیاز در خرده فروشی های تهران تا ۱۵هزار تومان 
افزایش یافته اس��ت؛ این محصول ب��ه قیمت های مختلفی به فروش 
می رسد و هر فروشنده و عرضه کننده این محصول را به قیمت دلخواه 
به فروش می رس��اند. براساس مشاهدات میدانی خبرنگار خبرگزاری 
تس��نیم، پیاز در مناطق مختل��ف تهران با قیمت ه��ای متفاوتی به 
فروش می رس��د، ب��ه طوری که در منطقه  قلعه حس��ن خان تهران 
۱۱ هزار تومان، خیابان سنایی ۱۳ هزار و ۵۰۰ و  تا ۱۵ هزار تومان، 
در س��عادت آباد ۱۲ ه��زار و ۵۰۰ توم��ان و پیاز درج��ه ۲ در منطقه 
دردشت)نارمک( ۵ هزار تومان و در منطقه دیگری از قلعه حسن خان 

6 هزار تومان، قیمت گذاری شده است.
بنابراین قیمت عمده فروش��ی هر کیلوگ��رم پیاز در میدان مرکزی 
میوه و تره بار 6 تا ۷ هزار تومان، سیب زمینی کهنه ۳ تا ۴ هزار تومان، 
سیب زمینی نو ۴ تا ۵ هزار و ۳۰۰ تومان، بادمجان  قلمی ۳ تا ۵ هزار 
توم��ان، کاهو ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان، هویج ۳ هزار و ۵۰۰ تا 

۵ هزار تومان و کدوی رسمی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان است.
قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن در میدان مرکزی میوه و تره بار 
نیز ۲ هزار و ۵۰۰تومان تا ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سبزی جور ۲ هزار 

و ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.
بنابر این گزارش قیمت هر کیلوگرم خیار ۴ تا ۷ هزار تومان، سیب 
درختی 6 ت��ا ۱۱ هزار تومان کیوی ۵ تا ۹ هزار تومان، موز ۱۰ هزار  
و ۵۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و پرتقال تامسون شمال ۴ تا 

6 هزار تومان است.

اخبـــار

دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت هم اکنون متوسط 
قیم��ت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری به ۵ هزار و 8۰۰ تومان کاهش 

یافته است.
ف��رزاد طالکش، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
کاهش قیمت تخم مرغ در بازار اظهار کرد: هم اکنون متوس��ط قیمت هر 
کیلو تخم مرغ درب مرغداری به ۵ هزار و 8۰۰ تومان رسیده، در حالی که 
حداقل قیمت تمام ش��ده تولید ۷ هزار و 8۰۰ تومان اس��ت، بنابراین این 
ام��ر زیان ۲ هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ را نش��ان 

می دهد.
وی از افزایش قیم��ت نهاده های دامی در بازار خبر داد و گفت: اگرچه 
قرار بود توزیع نهاده های دامی از طریق پشتیبانی امور دام با حواله جهاد 
کشاورزی اس��تان ها در اختیار صنف قرار گیرد، اما این امر تاکنون انجام 
نشده است و درنهایت همین امر موجب شده تا مرغداران نهاده های مورد 

نیاز را از بازار آزاد با قیمت باال خریداری کنند.
طالک��ش با بیان اینکه مرغ��داران برای تامین نهاده ه��ای مورد نیاز با 

چالش های متعددی روبه رو هستند، بیان کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله 
س��ویا ب��ا نرخ ۵ ه��زار و ۲۰۰ و ذرت یک ه��زار و 8۰۰ توم��ان در بازار 
آزاد توزیع می ش��ود که مرغداران برای تامی��ن نیاز خود با قیمت آزاد به 
نقدینگ��ی باالیی نیاز دارند که این امر ش��رایط نامطلوبی برای آنها ایجاد 
کرده است. این مقام مسئول ادامه داد: طبق روال همه ساله، قیمت تخم 
مرغ با آغاز فصل گرما و ماه رمضان به سبب کاهش تقاضا با روند نزولی در 
بازار روبه رو می شود که این امر در کنار عدم موافقت دولت برای صادرات 

تخم مرغ ضربه مهلکی به صنعت وارد می کند.
وی ص��ادرات تخم مرغ را تنها راهکار تعدیل قیمت در بازار برش��مرد 
و گف��ت: به رغ��م پیگیری های صورت گرفته، دولت ب��ا صادرات تخم مرغ 

موافقت نکرده است، در حالی که دلیل منطقی برای این امر ندارد.
طالکش صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن تخم مرغ را امری ضروری دانست 
و افزود: با وجود آنکه ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی با صادرات 
تخم مرغ موافق هستند، اما مابقی اعضای ستاد تنظیم بازار حاضر نیستند 
که با موافقت بر این امر به تولیدکنندگان کمک کنند، در حالی که برای 

جلوگی��ری از افزایش قیمت پیش��نهاد درج قیمت محصول بر روی تخم 
مرغ برای مصرف کننده و صادرات محدود را داده ایم.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به مازاد روزانه ۲۰۰ تن تخم مرغ در 
کش��ور، دولت باید با صادرات محصول به طور محدود موافقت کند و در 

غیر این صورت شرایط بدتر خواهد شد.
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم  گذار نوسان قیمت نهاده های 
دامی در بازار آزاد را یک چالش جدی برای صنعت طیور برشمرد و گفت: 
با توجه به آنکه جوجه ریزی در سال گذشته بیش از حد انجام شد، از این 
رو با استمرار روند کنونی قیمت نهاده های دامی امیدی به جوجه ریزی در 
سال ۹8 نداریم. وی در پایان با اشاره به اینکه خبری از بیماری آنفلوآنزای 
حاد پرندگان در دنیا نیس��ت، تصریح کرد: در کشور ما به سبب اقدامات 
صورت گرفته، گزارشی از شیوع بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان نداشتیم 
و از آنجا که این بیماری در دنیا خاموش اس��ت، انتظار می رود در ش��ش 
ماهه دوم بیدار نش��ود و در غیر این صورت شرایط خوبی را برای صنعت 

متصور نیستیم.

کاهش قیمت تخم مرغ در بازار

 مازاد روزانه ۲۰۰ تن تخم مرغ دردسرساز شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در سفر اخیر رئیس جمهور به عراق 
۲۰ میلیارد دالر برای صادرات هدف گذاری شد که باید این مهم تا سال 

۱۴۰۰ اجرایی شود.
به گزارش ایس��نا، رضا رحمانی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان ایالم 
اظه��ار کرد: رفع نقدینگی واحدهای تولی��دی و صادراتی در واقع گامی 
مؤثر و هدفمند در راس��تای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است، لذا 
از بانک های عامل و شعب آنها درخواست می شود با واحدهای تولیدی و 
صادراتی همکاری های الزم را انجام دهند و نیازهای مالی این واحدها را 

در جهت رونق تولید کشور برطرف کنند.
وی ب��ا بیان اینکه تقوی��ت و حمایت از واحدهای فع��ال موجود یک 
تکلیف و اولویت مهم اس��ت و باید ظرفیت ه��ای خالی صادرات و تولید، 
هدف گذاری ش��وند، ادامه داد: حوزه گس��ترده صنعت، تولید، بازرگانی 
داخلی و خارجی نیازمند راهکارهای علمی و عملی جدید برای توس��عه 
و رونق سرمایه گذاری است و نباید به راهکارهای فعلی و گذشته بسنده 

کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تقویت صادرات و افزایش مراودات تجاری 
با بازارهای بین المللی را از اهم برنامه های دولت دانس��ت و تصریح کرد: 
در این راس��تا واحدهای صنعتی، تولی��دی و تجاری باید از علوم و فنون 
نوی��ن نیز به��ره ببرند و یکی از سیاس��ت های مهم و تأثیرگ��ذار وزارت 
صنعت معدن و تجارت و مجموعه هیأت دولت توجه بیشتر به دو مقوله 
صادرات محصوالت باکیفیت به بازارهای جهانی و نیز گس��ترش فناوری 
و شرکت های دانش بنیان تجاری و تولیدی است که باید با اتکا به دانش 

و فناوری های نوین تولید ش��وند و کش��ور به س��مت تولید فرآورده های 
صادراتی محور گام بردارد.

رحمان��ی تاکید کرد: بای��د از ظرفیت مردم و اس��تفاده از ایده های نو 
و خالقانه مردم بهره گیری ش��ود، چراکه رونق گیری یک واحد تولیدی 

نقشی مهم در توسعه و رشد کشور و اقتصاد جامعه دارد.
او به کیفیت داشتن کاالهای صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: کاالهای 
تولیدش��ده صادراتی باید از کیفیت و مرغوبیت جهانی برخوردار باشد تا 
بتوان جایگاه خود در سطح بین الملل را تثبیت کرد و توان رقابت با کاالی 

دیگر کشورها را داشته باشد.
وی در م��ورد نرخ گ��ذاری اق��الم پرمصرفی مانند م��رغ، تصریح کرد: 
نرخ گذاری این گونه اقالم خوراکی با نظارت تنظیم بازار است؛ به گونه ای 
که س��ه ضلع تولیدکننده، فروشنده و خریدار متضرر نشوند و قیمت در 

حد متعادل ثبات یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت صنعت و تجارت استان 
ایالم هم گفت: استان ایالم به واسطه مرز مهران و بازار بکر عراق می تواند 
به یک قطب اصلی صادرات تبدیل ش��ود و در این میان نباید از ظرفیت 

مردم و تقویت و فعال سازی بازارچه های مرزی غافل شد.
رحمانی تاکید کرد: اس��تاندار ایالم به عنوان نماینده تام االختیار وزیر 
صم��ت در حوزه صنعت، معدن، تولید، تجارت، صادرات و واردات اس��ت 
و این وزارتخانه نیز از دس��تورات، تصمیم گیری و خواس��ته های استاندار 

حمایت می کند.
وی ادامه داد: ایالم دارای شاخصه های بسیار خوبی چون ۴۳۰ کیلومتر 

مرز مشترک با کشور همسایه عراق، دارا بودن مشترکات قومی و فرهنگی 
با اس��تان های همجوار در آن طرف مرز، امنیت و نزدیک بودن مسیر به 
کش��ور عراق می تواند در حوزه صادرات برای کش��ور نقش آفرینی داشته 

باشد.
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با تاکید بر این مهم که اس��تان ایالم 
با ظرفیت ها و پتانس��یل هایی ک��ه دارد می تواند در حوزه صنعت بهتر از 
ای��ن عمل کند، اضافه کرد: دنبال این هس��تیم که زنجیره ارزش افزوده 

را تکمیل کنیم و برای این موضوع نیازمند مشارکت همگانی هستیم.
وی در آخر ضمن اش��اره به ش��عار راهبردی س��ال، گفت: رونق تولید 

راهکار و چاره مشکالت پیش رو است.
قاس��م سلیمانی دشتکی - اس��تاندار ایالم - نیز در این نشست گفت: 
بس��یاری از راه های دسترس��ی به ش��هرک های صنعت��ی و صنایع ما و 
همچنین آب، برق و گاز بس��یاری از واحدهای صنعتی در اس��تان دچار 
آس��یب شده که باید به سرعت نس��بت به گزارش این خسارات به مرکز 

اقدام شود.
وی ادام��ه داد: درخص��وص مش��کالت واحده��ای صنعت��ی و جذب 
س��رمایه گذاران برنامه هایی ارائه شده که ان شاءاهلل در جلسه ای در مرکز 

ارائه خواهد شد.
نماینده عالی دولت در اس��تان ادامه داد: اگر می خواهیم س��رمایه گذار 
وارد اس��تان کنیم حتی باید زمین و امکانات مجان��ی در اختیار آنها در 
ش��هرک های صنعتی قرار دهی��م و راه ورود س��رمایه گذاری را با ایجاد 

مشوق های الزم و برداشتن بوروکراسی اداری باز کنیم.

رئی��س اتحادی��ه گوش��ت گوس��فندی گفت ام��روز هر کیلو ش��قه 
گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۹۲ تا ۹۳ هزار تومان به مغازه دار و ۱۰۰ 

هزار تومان به مشتری عرضه می شود.
علی اصغر ملکی، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش 
۳ تا ۵ هزار تومانی قیمت گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت: 
امروز هر کیلو ش��قه گوس��فندی بدون دنبه با نرخ ۹۲ تا ۹۳ هزار به 
مغازه دار و ۱۰۰ هزار تومان به مشتری عرضه می شود، در حالی که در 
روز های گذش��ته هر کیلو شقه گوس��فندی با نرخ ۱۰۵ هزار تومان به 

دست مصرف کننده می رسید.
وی جلوگیری از خروج دام در ایام پایانی اسفندماه از مرز های کشور 
را دلیل اصلی کاهش قیمت گوش��ت گوس��فندی در بازار برش��مرد و 
افزود: مسئوالن ذی ربط طی روز های اخیر توانستند مرز های خروجی 

کشور را ببندند که در نهایت افزایش عرضه، کاهش قیمت گوشت در 
بازار داخل را به همراه داشت.

ملک��ی ادام��ه داد: همه س��اله در تعطی��الت نوروز قیمت گوش��ت 
گوس��فندی با نوس��اناتی در بازار روبه رو می ش��د، در حالی که امسال 
نه تنها افزایش قیمت نداشتیم، بلکه آغاز کاهش قیمت در بازار مشهود 
اس��ت. رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی قیمت گوش��ت در بازار را 
پیش بینی کرد و گفت: با اس��تمرار جلوگیری از خروج دام از مرز های 
کش��ور پیش بینی می شود که قیمت گوشت گوسفندی مجدد تا پایان 

هفته و اوایل هفته بعد در بازار کاهش یابد.
وی افزود: هم اکن��ون قیمت هر کیلو دام زنده در میادین ۴۰ تا ۴۲ 
هزار تومان اس��ت، در حالی که  در هفته های قبل هر کیلو دام زنده با 

نرخ ۴۷ تا ۴8 هزار تومان خرید و فروش می شد.

این مقام مس��ئول از ورود بره های ن��و طی ماه های آتی به بازار خبر 
داد و گف��ت: با توجه به افزایش عرض��ه دام و ورود بره های نو به بازار 

پیش بینی می شود که روند کاهش قیمت در ماه رمضان ادامه یابد.
به گفته ملکی، با توجه به رصد بازار و کش��تارگاه ها ش��اهد کاهش 
مش��هود قیمت هس��تیم که به همی��ن خاطر با اطالع رس��انی دقیق، 
خانوار ه��ا بای��د از این موضوع باخبر ش��وند تا در ص��ورت مراجعه به 

مغازه ها  اجحافی در حق آنها صورت نگیرد.
رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی در پایان با اشاره به اینکه امکان 
تامین ۹۰درصد نیاز کش��ور از طری��ق تولید داخل وجود دارد، تصریح 
کرد: با استمرار جلوگیری از خروج دام از مرز های کشور تنها ۱۰درصد 
نیاز کش��ور باید از طریق واردات تامین شود که این امر در جلوگیری 

از خروج ارز از کشور تاثیر بسزایی دارد.

صادرات به عراق تا 2 سال دیگر باید به 20 میلیارد دالر برسد

نرخ گوشت گوسفندی 5 هزار تومان کاهش یافت

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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سهمیه بندی بنزین در سال 98 قطعی است
وارداتی ها یورو4 بزنند یا سوپر؟

مدت ها اس��ت که صحبت ه��ای گوناگونی درخصوص اس��تفاده 
مجدد از کارت س��وخت و س��همیه بندی بنزین صورت می پذیرد، 
ام��ا همچنان ابهاماتی در این خص��وص وجود دارد. رئیس انجمن 
جایگاه داران سوخت گفت سهمیه بندی بنزین در سال ۹8 قطعی 

است.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو«، س��ال های قبل 
س��همیه بندی بنزی��ن انجام ش��د و اف��راد مختلف ب��رای دریافت 
س��وخت مجبور به اس��تفاده از کارت س��وخت بودند، اما در حال 
حاض��ر اس��تفاده از این کارت ها تنها در جایگاه های س��وخت و به 
وسیله جایگاه داران انجام می شود. درخصوص سهمیه بندی مجدد 
و افزای��ش قیمت بنزین تاکنون طرح ه��ا و صحبت های گوناگونی 
انجام ش��ده است. درخصوص مسائل ذکرشده گفت و گویی با بیژن 
حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت صورت گرفته 

که در ادامه این گزارش مشروح آن را می خوانید.
قطعیت سهمیه بندی بنزین

بیژن ح��اج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه داران س��وخت در 
رابطه با سهمیه بندی بنزین در سال ۹8 اظهار کرد: در حال حاضر 
آنطور که گفته شده، به طور قطع سهمیه بندی بنزین در سال ۹8 
انجام خواهد شد، اما در رابطه با قیمت و زمان اجرای آن هیچ گونه 
صحبتی نش��ده است. دستگاه ها احتیاج به یک برنامه ریزی دارد و 
الزم به ذکر اس��ت که از نظر ما احتیاجی به س��همیه بندی بنزین 
وجود ندارد. هدف از این کار اس��تفاده از سیستم زیرساختی است 
ک��ه در س��ال 86 به کش��ور آمده اس��ت تا از این طری��ق بر روی 
عرضه س��وخت کنترل صورت پذیرد. به ط��ور کلی می توان گفت 
کنترل ب��ر روی عرضه را نمی توان از طریق س��همیه بندی بنزین 
انج��ام داد، اما برای چنی��ن مواردی تصمیم های بدون مش��ورت 
گرفته می ش��ود. درخصوص نحوه اجرایی ش��دن سهمیه بندی به 

هیچ عنوان صحبتی نشده است.
وضعیت تولید بنزین

وی ادام��ه داد: در حال حاضر وضعیت تولید بنزین در ش��رایط 
مطلوبی قرار دارد و در پاالیش��گاه ستاره بنزین به صورت مناسبی 
تولید می ش��ود. ضمن اینکه اضافه تولیدات بنزین به کش��ورهای 
دیگر صادرات می ش��ود و از نظر ذخیره س��ازی با کمبودی مواجه 
نیستیم. گفته می شود که سهمیه بندی بنزین کاهش مصرف را در 
پی خواهد داش��ت در صورتی که مصرف باالی سوخت به بسیاری 
از خودروهای تولیدی بازمی گردد و ارتباطی با قاچاق ندارد. میزان 
مصرفی که جایگاه ها عرضه می کند به اندازه ای نیس��ت که بتوانند 
آن را ذخیره سازی یا قاچاق کنند. قاچاق از طریق های دیگر انجام 
می ش��ود و به عنوان مثال یک جایگاه س��وخت مقدار مش��خصی 
س��وخت در روز می فروش��د و در صورتی که این رقم افزایش یابد 
به س��رعت دس��تگاه های مرتبط با آن برخورد می کنند. قاچاق در 
ابعاد گسترده به روش های دیگری غیر از جایگاه های سوخت انجام 

می شود.

رضایت کامل مشتریان از روند تعمیرات خودرو، 
کیفیت قطعات یدکی و قیمت در ایام نوروز

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو به تشریح اقدامات انجام گرفته 
در ای��ام نوروز پرداخت و اظهار داش��ت با تالش همکاران از همان 
آغازین روزهای س��ال جدید خوش��بختانه به طور رسمی فعالیت 
تیم های نوروزی در قالب ۲۰ مرکز که در تهران تعبیه شده بود از 
۲8 اسفندماه آغاز شد و تا پایان تعطیالت بدون وقفه به مراجعین 

خدمت رسانی شد.
علیرضا نیک آیین در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، گفت: با 
توج��ه به عملکرد اعض��ای اتحادیه در ایام نوروز، رس��الت بزرگی 
که بر دوش اتحادیه قرار داش��ت به درس��تی به س��رانجام رسید 
و ب��ه حمداهلل توانس��تیم از این آزمون نیز س��رفراز خارج ش��ویم 
و ش��کایتی باب��ت تعمیر خ��ودرو، کیفیت قطعه یدک��ی و قیمت 
نداش��تیم و همانطور که پیش از ایام نوروز اطالع رس��انی ش��د از 
طریق تلفن های ۲۴ ساعته اتحادیه که به صورت آنکال در اختیار 
ش��هروندان و مسافران عزیز نوروزی قرار گرفت مراجعینی که نیاز 
به تعمیر وس��یله نقلیه خود داش��تند را به نزدیک ترین تعمیرگاه 

هدایت کردیم.
وی در ادامه به ش��رایط ش��هرهای س��یل زده نیز اشاره داشت و 
گفت: از نخس��تین س��اعات حادثه با تشکیل س��تادی در اتحادیه 
تهران و همکاری س��ایر اتحادیه ها به رهبری اتحادیه تعمیرکاران 
توانس��تیم ۲۵۰ میلیون تومان به صورت نقدی جمع آوری کنیم و 
نخستین کاروان که شامل ۳۰ تن موادغذایی بود به شهرستان آق 
قال ارسال ش��د و در حال حاضر نیز تالش ها ادامه دارد و در حال 

جمع آوری سایر اقالم مورد نیاز هستیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید در این ش��رایط احساس��ی عمل شود 
خاطرنش��ان کرد: قطعا با پشت سر گذاش��تن شرایط فعلی و پس 
از بحران س��یل با محاس��به خس��ارات وارده به ش��هروندان، نیاز 
ب��ه کمک های مردمی بیش��تر خواهد بود، لذا ب��ا برنامه ریزی های 
انجام شده قصد داریم تا با یاری سایر مردم عزیز به جبران خسارات 
ناش��ی از بی تدبیری مدیران بپردازیم و کمک های بیش��تری را به 

خانوارهای سیل  زده ارائه دهیم.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خ��ودرو تهران به تعمیر خودروهای 
خسارت دیده که قرار است به صورت رایگان تعمیر شود نیز اشاره 
داش��ت و گفت: اتحادیه ش��هرهایی که گرفتار س��یل شده بودند، 
مانن��د ش��هر ش��یراز در این خصوص اع��الم آمادگ��ی کردند، اما 
مهمترین مساله در حال حاضر تامین موادغذایی و آب آشامیدنی 
است نه تعمیر خودروهایی که گل و الی آنها را احاطه کرده است.

وی در ادام��ه اف��زود: اتحادی��ه ته��ران طب��ق برنامه ریزی های 
انجام شده در ایام نوروز به تمام خودروهایی که به تعمیر جدی نیاز 
نداش��تند و به صورت سرپایی قابل تعمیر بودند به صورت رایگان 
ارائه خدمت کرد و به جز چند روز نخس��ت عید که فروش��ندگان 
قطعه یدکی در تعطیالت بودند از روز ۵ فروردین به بعد کارها به 
روال قبل بازگشت و شرایط تامین قطعه از حالت اورژانسی خارج 

شد و تعمیرگاه ها توانستند قطعه را طبق روال قبل تهیه کنند.

ماشین صفر کیلومتر دوباره رو به گرانی گذاشته و شرکت های خودروساز 
می خواهند دوباره طرح فروش فوری را راه بیندازند؛ طرحی که در سال ۹۷ 
چندان موفق نبود و حاال یک چالش جدید به نام دریافت مبلغ اضافه ۴۰۰ 

هزار تومانی به آن اضافه شده است.
به گزارش فرارو، طرح فروش فوری شرکت های سایپا و ایران خودرو در 
اس��فندماه سال ۹۷ نتوانست تاثیر قابل قبولی روی کاهش قیمت خودرو 
در بازار داش��ته باشد. با این وجود در ثابت نگه داشتن قیمت خودرو هایی 
که در طرح فروش فوری عرضه می شدند تاثیر حداقلی گذاشت و قیمت ها 
در پایان اس��فند ۹۷ تفاوتی با ابتدای آن نداشت. حاال بعد از گذشت یک 
هفته از فعالیت بازار خودرو در سال ۹8، قیمت خودرو دوباره رو به گرانی 
گذاش��ته و در همان روز های اول ش��اهد افزایش قیم��ت محصوالت هر 
دو ش��رکت بودیم. در حال حاضر اگر نگاهی ب��ه قیمت ها در بازار خودرو 
بیندازی��م، می بینیم محصوالت پرف��روش ایران خودرو بی��ن دو تا چهار 
میلیون تومان و محصوالت پرفروش س��ایپا بین یک تا دو میلیون تومان 
نسبت به آخرین روز های سال ۹۷ افزایش قیمت داشته اند. از طرفی اقدام 
عجیب شرکت های س��ایپا و ایران خودرو در مورد درخواست مابه التفاوت 
۴۰۰ هزار تومانی حق بیمه ش��خص ثالث برای خودرو های فروش فوری، 

می تواند یک چالش جدید بر سر راه این طرح در سال ۹8 باشد.
به گزارش س��رویس راهنم��ای خرید فرارو، از ای��ن هفته طرح فروش 
ف��وری محصوالت ایران خودرو قرار اس��ت دوب��اره راه بیفتد تا ببینیم این 
بار می تواند عالوه بر جلوگیری از افزایش قیمت ها، تاثیری در کاهش آنها 

داش��ته باشد یا نه؟ مدیر بازاریابی و شبکه فروش شرکت ایران خودرو در 
گفت وگو با تس��نیم، از آغاز طرح فروش فوری تنظیم بازار در سال ۹8 از 
این هفته خبر داده و می گوید زمان دقیق اجرای طرح فروش فوری، قبل 
از ش��روع، اطالع رسانی خواهد شد و مش��تریان می توانند از طریق سایت 
فروش اینترنتی به نشانی esale.ikco.ir برای ثبت نام اقدام کنند. احتماال 
س��ایپا هم از این طرح عقب نخواهد ماند و به زودی ش��اهد اطالعیه های 
طرح فروش فوری سایپا هم خواهیم بود، اما سوال اصلی اینجاست که این 
طرح ها تا چه حد در کنترل قیمت ها تاثیر خواهند گذاشت. به خصوص با 

افزایش قیمت دوباره ای که گریبان گیر بازار آزاد خودرو شده است.
مابه التفاوت بیمه بدهید، ماشین تان را تحویل بگیرید

سایپا که کل هزینه خودرو به اضافه مبلغ بیمه شخص ثالث را در طرح 
فروش فوری اس��فندماه ۹۷ از مشتریانش گرفته است، به گزارش جماران 
حاال مدعی شده که خریداران باید ۴۴۰ هزار تومان دیگر به شرکت سایپا 
بپردازند. آن هم به این خاطر که خودرو ها را در سال ۹8 تحویل می دهد 
و مشتریان باید براساس نرخ سال ۹8 هزینه بیمه شخص ثالث را پرداخت 
کنند که مبتنی بر افزایش ۱۵درصدی اس��ت. نگاهی به هزینه های بیمه 
ش��خص ثالث نشان می دهد نرخ مصوب بیمه ش��خص ثالث در سال ۹۷ 
برای خودرو های چهارسیلندر بین 86۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱6۰ 
هزار تومان متغیر اس��ت و به هیچ وج��ه ۱۵درصد از آن رقمی مثل ۴۴۰ 

هزار تومان نمی شود.
 خبرنگار جی پالس دلیل این اتفاق را از نمایندگی های فروش ش��رکت 

سایپا پرسیده و آنها نسبت به علت اختصاص این مبلغ تنها برای ۱۵درصد 
افزای��ش حق بیمه، ابراز بی اطالعی کرده و می گویند ش��رکت س��ایپا کل 
مبل��غ خ��ودرو را در دعوتنامه ه��ا درج کرده و آن ع��دد ۴۴۰ هزار تومان 
بیش��تر از مبالغ پرداختی مشتریان اس��ت و در آخرین بخشنامه اش برای 
نمایندگی ه��ای فروش اعالم کرده که این اضافه مبلغ مربوط به ۱۵درصد 

افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۹8 نسبت به سال ۹۷ است.
به هر صورت این مش��کل می تواند اس��تقبال از طرح فروش فوری را با 
مش��کل روبه رو کند. چراکه خیلی ها بر این اس��اس که خودروش��ان را در 
مدت زمان کوتاه و با همان قیمت دریافت خواهند کرد، سراغ ثبت نام طرح 
فروش فوری می روند. اگر چیزی غیر از این باش��د، طبیعتا شاهد کاهش 

استقبال از این طرح ها خواهیم بود.
قیمت روز محصوالت ایران خودرو

ماشین های ایران خودرو در اولین هفته ای که از آغاز فعالیت بازار خودرو 
در س��ال ۹8 گذشته، حدود دو تا چهار میلیون تومان افزایش قیمت پیدا 
کرده ان��د. البته این موضوع در م��ورد خودرو های گران قیمت ایران خودرو 
خیلی حاد تر اس��ت و افزایش قیمت ها به ۲۰میلیون تومان هم می رس��د. 
نمونه آن سوزوکی ویتارا است که قیمت آن با ۲۰ میلیون تومان افزایش به 
۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. انواع هایما S۵ و S۷ نسبت به قبل عید 
۱۵ میلیون تومان گران ش��ده اند. در بین محصوالت پرفروش، پژو پارس 
اتوماتیک، سمند س��ورن توربو و پژو ۲۰۷ اتوماتیک افزایش قیمت شش 

میلیون تومانی را تجربه کرده اند.

قیمت خودرو، در انتظار معجزه فروش فوری

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان خراسان رضوی با تاکید بر 
اینکه قطعه س��ازان برای ظرفیت س��ازی آماده هس��تند، گفت چنانچه 
مس��اله تامین نقدینگی قطعه سازان در اولویت قرار گیرد قطعا افزایش 
تی��راژ خودرو به میزان قابل قبولی ک��ه وزارت صمت در نظر گرفته و 
برای هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۵۵۰ هزار دستگاه قرار داده 

قابل انجام است در غیر این صورت به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
محمدمهدی ش��کورزاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، تصریح 
کرد: مس��اله تامی��ن نقدینگ��ی و ارز، مبنای کار واحده��ای تولیدی 
علی الخصوص قطعه س��ازان اس��ت لذا باید چاره ای اندیشیده شود که 
یا امکان واردات بدون انتقال ارز وجود داشته باشد و یا ارز نیمایی در 
اختیار قطعه س��ازان قرار گیرد به خصوص برای تولید قطعات هایتک 

که نیاز بیشتری به ارز است.
وی در ادامه افزود: یکی از مشکالت همیشگی قطعه سازان، انباشت 
مطالبات از خودروس��ازان اس��ت که همچنان باقی مانده لذا مشاهده 
می کنیم تزریق مقدار کمی نقدینگی توانس��ت بخش��ی از بدهی ۱۲۰ 
روزه خودروس��ازان را جبران کند البته تمام مطالبات پرداخت نشده، 

اما باید این روند ادامه داشته باشد تا قطعه سازان قادر به تامین قطعات 
مورد نیاز خودروسازان باشند. وی اذعان داشت: اگر به آمار نگاه کنید 
متوجه خواهید شد با همین میزان تزریق نقدینگی تولید خودرو رونق 
گرفته است، لذا در هر صورت باید این سیاست از طریق دولت یا بانک 
مرک��زی و یا تاکید بر خودروس��ازان به پرداخ��ت مطالبات تداوم یابد 
چراک��ه تنها در این صورت قطعه س��ازان به راحت��ی می توانند قطعات 
مورد نیاز را تامین کنند. محمدمهدی ش��کورزاده ب��ا تاکید بر تامین 
نقدینگی و ارز اذعان داش��ت: از آنجا که سیس��تم قطعه سازی عمدتا 
بخش خصوصی هستند این توانایی را دارند به هر شکل ممکن قطعات 
و مواداولی��ه را تامین کنند ل��ذا همانطور که مالحظ��ه می فرمایید با 
پرداخت اندکی از طلب قطعه سازان، در مدت کوتاهی قطعات موردنیاز 

تامین شد و خطوط تولید مجددا حیات خود را به دست آوردند.
رئی��س هیات مدیره انجمن قطعه   س��ازان خراس��ان رض��وی اذعان 
داش��ت: فروش خودرو زمانی س��رعت خواهد گرف��ت که تامین قطعه 
در زمان مدنظر انجام ش��ود و تامین قطعه زمانی س��رعت قابل قبول 
خواهد داشت که خودروس��ازان به تعهدات خود در قبال قطعه سازان 

عمل کنند و مطالبات آنها را در اسرع وقت پرداخت کنند. وی با اشاره 
به ۵ برابر شدن سرمایه در گردش قطعه سازان گفت: چنانچه خواهان 
تولید با ظرفیت گذش��ته هس��تیم باید ۵ برابر تامین نقدینگی داشته 
باشیم زیرا عالوه بر افزایش نرخ ارز، امکان خرید اعتباری فراهم نیست 

و تمام خریدهای قطعه سازان نقدی شده است.
ش��کورزاده با تاکید بر اینکه پرداخت ه��ای ۱۲۰ روزه امکان تامین 
قطعه را در زمان مطلوب از قطعه سازان سلب می کند، گفت: قطعه ساز 
با این نحوه فروش و دریافت مطالبات نمی تواند دسترس��ی مناسبی به 
تولید قطعه داشته باشد و قطعا بر روند تامین نیاز خودروسازان اثرات 
نامطلوبی خواهد داش��ت زیرا با وجود خرید نقدی مواداولیه، پرداخت 
۱۲۰ روزه توجی��ه پی��دا نمی کند. وی اذعان داش��ت: خودروس��ازان 
می بایس��ت حداکثر زمان پرداخت را یک ماه تا ۴۵ روز محاسبه کنند 
زیرا قطعه س��ازان نمی توانند تا ابد در انتظ��ار تصمیمات بانک مرکزی 
بابت تامین نقدینگی مورد نیاز تولید باش��ند، لذا باید تصمیمی اتخاذ 
ش��ود ک��ه یا از طری��ق اصالح قرارداده��ا و یا کاهش زم��ان پرداخت 

مطالبات، نقدینگی قطعه سازان در زمان مناسب تامین شود.

یک مقام مس��ئول با اش��اره به معضالت این صنعت در سال گذشته 
گفت صنعت خودرو در س��ال گذشته بیشترین تحوالت و چالش ها را 
تجربه کرد و در نهایت با یک س��ردرگمی و بالتکلیفی سال را به پایان 
رساند، اما به طور حتم این صنعت برای سال ۹8 نیاز به تغییر رویکرد 

برای احیای دوباره دارد.
یک مقام مسئول در وزارت صنعت که نخواست نامش ذکر شود  در 
گف��ت و گو با خبرنگار اقتصاد آنالین درب��اره راهکار های نجات صنعت 
خودروس��ازی کش��ور در س��ال ۹8 توضیح داد: تعیین تکلیف قطعی 
قیمت گذاری خودرو توس��ط وزارت صمت و نیز افزایش تیراژ تولید از 
طریق تس��ریع در پرداخت مطالبات قطعه سازان و تسهیل در واردات 

قطعات مورد نیاز از مهم ترین راه های نجات این صنعت است.
وی درباره اقدامات موث��ر در این صنعت اظهار کرد: مهم ترین اقدام 

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت این اس��ت که باید برای حل مش��کل 
نابسامانی بازار خودرو و حل مشکل خودروسازان تصمیم گیری قطعی 
درخصوص قیمت گذاری خودرو اتخاذ کند و نباید با روش های قیمتی 

موقت مانند سال گذشته این صنعت را بالتکلیف گذاشت.
او ادامه داد: روشی که سال گذشته برای قیمت گذاری خودرو تعیین 
شد تاثیری در قیمت و کنترل بازار نداشت، بنابراین الزم است وزارت 
صمت در س��ال ج��اری اقدام جدی تری در این زمین��ه انجام دهد، از 
طرف دیگر مشکل تامین و قیمت قطعه از جمله مواردی است که باید 

در سال ۹8 برطرف شود.
ای��ن منبع آگاه با تاکید بر اینکه کمبود خودرو باعث افزایش قیمت 
و دالالن بازار خواهد ش��د، تصریح کرد: قرار بود س��ال گذشته حدود 
۴ هزار میلیارد تومان از بدهی س��ایپا و ایران خودرو به قطعه س��ازان 

پرداخت ش��ود که این میزان فقط ۲۰درصد از ۲۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی خودروس��ازان به قطعه سازان اس��ت، در حالی که برای افزایش 

تولید خودرو باید شرایط تامین قطعات نیز مطلوب باشد.
او همچنی��ن کنترل نقدینگ��ی را دیگر راهکار نجات ب��ازار خودرو 
دانست و افزود: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از سرازیر 
ش��دن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار است؛ چراکه بسیاری 
از متقاضیان خرید نیازی به خودرو ندارند و صرفا جهت سرمایه گذاری 

وارد این بازار شده اند.
این مسئول تاکید کرد: بر این اساس باید در سال ۹8 معضل هجوم 
س��یل نقدینگی به سمت بازار ها به روش های مختلف از جمله افزایش 
سود سپرده های بانکی در کوتاه مدت و سوق دادن نقدینگی به سمت 

تولید، از سوی دولت حل شود.

بازگشت به ظرفیت گذشته تولید خودرو در گرو تامین 5 برابری نقدینگی

راهکارهای نجات صنعت خودرو در سال98    

سیل نقدینگی بالی جان بازار خودرو
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دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت شتاب دهنده ها مجموعه هایی هستند که فرآیند ایجاد 

یک کسب وکار نوپا و یک استارتاپ را تسریع و به آن شتاب می بخشند.
به گزارش ایسنا، محمدحسین سجادی نیری 
در افتتاحیه »مرکز ش��تاب دهی هاوش« که در 
محل دفتر پارک علم و فناوری خراس��ان برگزار 
ش��د، اظهار ک��رد: یکی از رویکرده��ای معاونت 
علمی در سه س��ال گذشته توسعه و حمایت از 
ش��تاب دهنده ها بوده اس��ت که رویکردی نوین 
در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تولید 

کسب  و کار محسوب می شود.
وی اف��زود: مجموعه امروز، ش��تاب دهنده ای 
اس��ت که در حوزه صنایع فرهنگی مش��غول به 
فعالیت اس��ت و کس��ب وکارهای مرتب��ط را در 
مرحله پیش��رو، پذیرش و به توسعه و رشد آنها 
کم��ک می کند، بع��د از آن ه��م در صورت نیاز 

مجموعه ها می توانند در مرکز رشد و پارک علم و فناوری خراسان مستقر شوند.
سجادی نیری خاطرنش��ان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در ح��ال حاض��ر دو برنامه محوری دارد که ش��رکت ها را م��ورد حمایت قرار 

می دهد؛ یکی از آنها »برنامه حمایت از ش��رکت های دانش بنیان« است که در 
سال های گذشته نیز در رابطه با آن صحبت شده است و حدود ۴۰۰۰ شرکت 
دانش بنیان شناسایی شده اند و مورد حمایت قرار می گیرند، برنامه دیگری که 
از سال گذشته شروع شد، تحت عنوان »برنامه 
توسعه زیست بوم شرکت های خالق« است که 
عماًل مخاطب این برنامه شرکت های استارتاپی، 
ش��رکت های فعال ح��وزه صنای��ع فرهنگی و 
ش��رکت های فعال در ح��وزه  گیاهان دارویی و 
طب سنتی هستند، مجموعه حمایت هایی هم 
برای این کسب وکارها در نظر گرفته شده است.
وی اظه��ار کرد: بس��یاری از ش��رکت هایی 
که در این عرصه مش��غول فعالیت هستند، به 
دلیل شکل حمایت از شرکت های دانش بنیان 
نمی توانند شرکت دانش بنیان باشند. بسیاری از 
شرکت ها به معاونت علمی مراجعه کرده اند، اما 
چون شرایط آن شرکت ها شرایط خاصی است، 
به عنوان دانش بنیان احراز صالحیت نمی شوند، اما با »برنامه توسعه زیست بوم 
ش��رکت های خالق« تمام��ی حمایت هایی که معاونت علمی از ش��رکت های 

دانش بنیان انجام می دهد، به شرکت های خالق نیز تعلق می گیرد.

مدیران کس��ب وکار در آمریکا ادامه تحصیل در دانشگاه ها را 
بی ارزش می خوانند و جوانان را به کس��ب تجربه کاری تش��ویق 

می کنند.
ح��وزه  خبرن��گار  گ��زارش  ب��ه 
دانش��گاه های جه��ان گروه دانش��گاه 
خبرگزاری آنا از تایمز هایر اجوکیشن، 
برای��ان موینیان مدیر ارش��د یکی از 
بانک های آمریکا بر این باور اس��ت که 
دانشگاه ها و کالج ها نقش محدودی در 
ایجاد مهارت های کاری در دانشجویان 

دارند.
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه تحصی��ل در 
دانش��گاه ها مهارت های موردنیاز برای 
شغل های امروزی را فراهم نمی کنند، 
آیا ادامه تحصیل ارزش هزینه مالی و 
زمانی دانشجویان را دارد؟ بسیاری از 

مدیران کسب وکار معتقدند که تحصیالت عالی ارزشی در بازار 
کار آین��ده ندارد و تجربه و مهارت عام��ل مهم تری در بازار کار 

محسوب می شود.

موینیان در کنفرانسی در دانشگاه براون گفت: کالج و دانشگاه 
اطالعات مفیدی در زمینه ه��ای علمی متنوع در اختیار نیروی 
کار آین��ده می گذارند، اما این مش��ارکت معموالً ارزش زمانی و 
هزین��ه مال��ی را که دانش��جو صرف 

تحصیل می کند ندارد.
وی اف��زود: در آمریکا هزینه ادامه 
تحصیل در مقاطع عالی حدود ۲۰۰ 
هزار دالر یا بیشتر است؛ در حالی که 
تجربه ای که در محیط کاری کس��ب 
می ش��ود، ارزش بیش��تری نسبت به 
مدرک تحصیل��ی دارد. موینیان که 
در س��ال ۲۲ میلی��ون دالر درآم��د 
دارد، همه جوانان از جمله پس��رش 
را ب��ه کس��ب تجرب��ه در محیط کار 
تش��ویق می کن��د. به گفت��ه وی، در 
ه��ر کاری بای��د اصول اولی��ه را یاد 
گرفت. در دنیای کس��ب وکار نیز مانند شغل های دیگر به زبان 
و مهارت های خاصی نیاز اس��ت که بای��د به نیروی کار آموزش 
داده شود. این اصول اولیه در محیط کاری قابل یادگیری است.

ارزش تجربه در کسب و کار از مدرک تحصیلی بیشتر استتسریع فرآیند ایجاد استارتاپ ها با حضور شتاب دهنده ها

قهوه  ورو یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده  قهوه  درجه یک است 
و عالوه بر ۱۲ کافی ش��اپ مشتری های بزرگی مانند گوگل، فیس بوک، 

مایکروسافت و ایربی اندبی دارد.
آیا تا به حال با خودتان فکر کرده اید که وجه تش��ابه ش��رکت هایی 
مانن��د گوگل، مایکروس��افت، فیس ب��وک، ایربی اندبی و س��یلزفورس 
چیس��ت؟ مطمئنا این شرکت ها نکات مش��ترک زیادی دارند اما نکته  
جالب این اس��ت که اغلب کارمندان آنها از یک برند قهوه یعنی قهوه  

ورو )Verve Coffee( می نوشند.
شرکت قهوه  ورو در سال ۲۰۰۷ توسط رایان اودانوان و کلبی بار در 
راستای تولید قهوه های با کیفیت یا همان قهوه  موج سوم بنیان گذاری 
شد و این حق انتخاب را به مشتری ها داد که نحوه  درست شدن قهوه 
و منبع اصلی دانه های قهوه را خودش��ان انتخاب کنند. قهوه  موج سوم 
یا third-wave coffee حرکتی متحول کننده است که شرکت های 
تهیه کننده، قهوه ها را با کیفیت بس��یار باال تولید می کنند. این شرکت 
کار خود را با تأس��یس یک کافه  ساده در سانتا کروز آغاز کرد و مدتی 
بع��د به یک کس��ب وکار بین المللی تبدیل ش��د. ورو در حال حاضر ۹ 
کاف��ه در کالیفرنیا دارد که یکی از آنها در دفتر فیس بوک واقع ش��ده 
همچنین سه شعبه  دیگر در ژاپن راه اندازی کرده است و قهوه  بیش از 

۴۰۰ رستوران، کافه و مغازه  خواربارفروشی را تأمین می کند.
این ش��رکت همچنین برای بسیاری از شرکت های فناوری از جمله 
گ��وگل، مایکروس��افت، فیس ب��وک، ایربی اندبی و س��یلزفورس قهوه 
تهی��ه می کند و به تازگی محصول نوش��یدنی جدید خ��ود را در قالب 
نوشیدنی های قوطی  به بازار عرضه کرده است. بار، یکی از بنیان گذاران 
این ش��رکت در مورد تاریخچه  راه اندازی این کس��ب وکار و تأثیری که 
روی کارمندان فناوری گذاش��ته توضیحات��ی را در گفت وگوی خود با 
مجل��ه  Entrepreneur اعالم کرده که در ادام��ه بخش هایی از آن 

را می خوانیم.
من همیشه دلم می خواست شرکت خودم را راه اندازی کنم. شریک 
تجاری من، رایان اولین دوس��تی است که به قهوه عالقه  زیادی دارد و 
تا به حال برای شرکت هایی مانند استارباکس، پیتز و... کار کرده است. 
در س��ال ۲۰۰۷ من در یک کافی شاپ کار می کردم زیرا فکر می کردم 
کار کردن در محیط یک کافی ش��اپ کار جالبی اس��ت. تا اینکه روزی 
صاحب کافی شاپ گفت قصد دارد به جای دیگری نقل مکان کند و آیا 
من عالقه ای به خریدن آن کافی ش��اپ دارم؟ پاسخ من مثبت بود و با 

یک دلیل کامال کلیشه ای و تکراری صاحب کافی شاپ شدم.
یک س��ال بعد تصمیم گرفتم از دلیل کلیش��ه ای بی��رون بیایم و به 
این فکر کنم که داش��تن یک کس��ب وکار واقعی به چه معنا است. در 
روز تولد ۳۰ س��الگی این تصمیم را ب��دون برنامه  قبلی عملی کردم و 
احس��اس خوبی بابت آن داش��تم. تعداد کارمندان کافی شاپ زیاد بود 
بنابراین چند نفر از آنها را اخراج کردم و باید یاد می گرفتم که چگونه 
تصمیم بگیرم. در پایان روز کس��ی نبود که با او وقت بگذرانم و به این 
فک��ر می کردم که در آین��ده به چه فردی تبدیل خواهم ش��د؟ اینکه 
دوس��ت دارم کارها را طبق روال های از پیش تعیین ش��ده جلو ببرم یا 
آنها را با روشی جدید انجام دهم؟ اینکه کدام شخص را باید استخدام 
کرده و کدام یک را باید اخراج کنم؟ این موضوع به بدترین کابوس من 

تبدیل شده بود اما از انجام آن لذت می بردم.
من عاش��ق قهوه هس��تم و در چن��د رویداد بزرگ برای چش��یدن 

طعم های مختلف قهوه ش��رکت کردم. درست همین جا بود که متوجه 
ش��دم قهوه می تواند طعم های مختلفی داشته باشد و می خواستم همه 

چیز را در مورد قهوه یاد بگیرم.
محصول کافی ش��اپ م��ا عالی بود اما خودمان مواد اولیه را درس��ت 
نمی کردیم و آماده می خریدیم. تا اینکه یک روز با دوس��تم که عاشق 
قهوه بود یعنی رایان تماس گرفتم و پیش��نهاد راه اندازی یک ش��رکت 
قهوه س��ازی را با او مط��رح کردم. دو روز بعد در من��زل رایان تصمیم 
گرفتیم به دلیل سبک زندگی مورد عالقه خود شرکت را در سانتا کروز 

بنیان گذاری کنیم.
در اواخر سال ۲۰۰۷ نمی دانستیم آیا کسی برای کارمان ارزش قائل 
است یا خیر اما نهایت تالش خود را به کار گرفتیم و خودمان قهوه ها 
را روس��ت یا برش��ته کاری می کردیم و با هیچ س��رمایه گذاری قرارداد 
نداش��تیم. من روی مب��ل خانه  رایان می خوابی��دم و هزینه های مان از 
طریق حقوق معلمی همس��ر رایان تأمین می ش��د. ما دستگاه اسپرسو 
را روی پیش��خوان جلوی کافی ش��اپ گذاش��ته بودیم که در آن زمان 
هیچ کافی ش��اپی این کار را نمی کرد. درست در کنار محل کافی شاپ 

ما ساختمانی بود که با هدف روست کردن قهوه آن را اجاره کردیم.
ما در جریان کس��ب وکاری که راه اندازی کردیم ش��انس های خوبی 
داشتیم که بخش��ی از آن را مدیون شهروندان نیویورکی هستیم. آنها 
برای تعطیالت به سانتا کروز و به کافی شاپ ما آمده بودند و از کیفیت 
قهوه ها بس��یار راضی بودند. س��پس ما را به دوستان خود در نیویورک 
 Cafe Grumpy معرفی کردند و این داس��تان آغاز همکاری م��ا با
بود. بعد از این ماجرا متوجه ش��دیم کاری که انجام می دهیم ظرفیت 

زیادی برای رشد دارد.
م��ا می خواس��تیم بهترین برن��د قه��وه را در دنیا بس��ازیم و ورو را 
بنیان گ��ذاری کردیم. به نتیجه  کار اهمیتی نمی دادیم و با تمام قدرت 
پیش رفتیم. گوگل اولین ش��رکت فناوری بود که به قهوه  موج س��وم 
ملحق ش��د و ما چند س��الی با آنها کار کردیم. در چهار س��ال گذشته 
طرفداران قهوه  موج س��وم بیشتر شدند به طوری که اکنون 6۰درصد 

فروش ما عمده و ۴۰ درصد آن خرده فروشی است.
همکاری با گوگل نش��انه  اتفاقات بزرگ��ی برای ما بود زیرا در چنین 
محیط��ی افراد متخصص و درواقع قش��ر خاصی از مردم دور هم جمع 
می ش��وند. چنی��ن محیط هایی دنب��ال محصوالت درج��ه یک و عالی 
هس��تند تا تعهد و ارزش��ی که برای کارمندان قائل هس��تند را به آنها 

نشان دهند.
قه��وه یک��ی از نوش��یدنی های لذیذی اس��ت که طرف��داران زیادی 
مخصوص��ا در دنیای تکنولوژی دارد. اغلب برنامه نویس��ان از طرفداران 
پروپاقرص قهوه هس��تند و به همین دلیل ش��رکت های بزرگ فناوری 
بهتری��ن نوع آن را برای کارمندان خود تأمین می کنند و مش��تری ما 

هستند.
گاهی اوق��ات به این فکر می کنم افرادی ک��ه در حال متحول کردن 
آینده هس��تند، در س��اعات کاری خود قهوه  ورو می نوشند، آیا این به 
این معنا اس��ت که ما آینده را می س��ازیم؟ البته در مورد این موضوع 
ش��وخی می کنم اما مطمئن هس��تم ک��ه قهوه به جزئ��ی از ما تبدیل 
می ش��ود و ارتباط قوی میان ایده های بزرگ، چش��م اندازها، نوآوری و 

قهوه وجود دارد.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

داستان شرکتی که سوخت کارمندان گوگل، فیس بوک و 
مایکروسافت را تأمین می کند

دریچــه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به نیاز اس��تارتاپ ها به بازارهای 
بزرگ تر، دستیابی به این ظرفیت ها را در گرو دسترسی به بازار جهانی دانست.
به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی در حساب کاربری اینستاگرامش 
گزارش��ی از دیدارهای روز گذشته خود و دستاوردهای آن در حاشیه اجالس 
جهان��ی جامع��ه اطالعاتی در وین ب��ه مردم ارائه کرد. او در حاش��یه اجالس 

جهانی جامعه اطالعاتی چند دیدار مهم را در برنامه کاری خود داشت. 
آذری جهرمی به رس��م همیش��ه برای گزارش به مردم در صفحه ش��خصی 
اینس��تاگرامش نوش��ت: برای اشتغال بیش��تر جوانان و خلق اقتصاد بزرگ تر، 
اس��تارتاپ ها نی��از به بازار بزرگ ت��ر دارند. بازار بزرگ تر با دسترس��ی به بازار 

جهانی فراهم می شود.

وزیر ارتباطات: استارتاپ ها به 
بازارهای بزرگ  جهانی نیاز دارند
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کلمه بالک چین تقریبا در یک سال گذشته واژه باب روز بوده است، 
اما این بدین معنا نیس��ت که نمی تواند راه حل پایداری برای بسیاری 
از کس��ب و کارها باش��د. در واقع، کارشناسی بر این باور است که این 

فناوری که توس��ط بیت کوین مش��هور شد 
در آینده ای نزدیک توسط تقریبا 6۰درصد 
شرکت ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

این پیش بینی را نایب رئیس گروه توسعه 
محص��والت بالک چین��ی Oracle یعن��ی 
Frank Xiong مط��رح کرد و در جلس��ه 
CIO ب��ه Forbes گف��ت ک��ه پیش بینی 
می کند که بین ۵۰ تا 6۰درصد ش��رکت ها 
در چند س��ال آینده از بالک چین استفاده 

کنند.
Xiong می دان��د در م��ورد چ��ه چیزی 
صحبت می کند زیرا Oracle بیش از ۱۰۰ 
مشتری دارد که از پلتفرم بالک چینی آن به 

منظور پیگیری چیزها استفاده می کنند.
گفته می ش��ود که نایب رئیس این ش��رکت در ارزیاب��ی خود از این 
فناوری واقع بین بوده اس��ت زیرا که او اش��اره می کند که این فناوری 

راه حلی تمام و کمال برای کس��ب و کارها نیست. او به مجله کسب و 
کار آمریکا گفت که:

م��ا از این مرحله که اف��راد فکر می کردند بالک چی��ن داروی همه 
چیز اس��ت، گذر کرده ایم و در نتیجه حاال 
م��ردم در م��ورد اینکه چه چی��زی برای 
مدل تجاری آنها خوب اس��ت، واقع بین تر 

هستند.
بالک چین داروی درد همگان نیست

مع��اون رئی��س Samsung SDS در 
زمینه بالک چین یعنی Ted Kim بر این 
نکته توافق دارد ک��ه این فناوری نوظهور 
اما در حال رش��د برای همه نیس��ت. او به 

Forbes در این باره گفت که:
در نهای��ت بالک چی��ن هم��کاری بین 
طرفی��ن را کارآمدت��ر می کن��د، خواه آن 
داشتن کنسرسیومی برای پیگیری داده ها 
در مورد تقلب هایی باشد که وارد زنجیره های تامین می شود و یا مقدار 
موجودی مورد نیاز برای ایجاد یک پیش بینی بهتر باش��د. این موضوع 

باارزش و ملموسی در بالک چین است.

رئیس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید ملی با تاکید ب��ر اینکه عجله ای 
ب��رای قانونگذاری ب��رای حمایت از تولید نداریم، گفت کمیس��یون معتقد به 

مقررات زدایی و افزایش نظارت در راستای حمایت از تولید است.
به گزارش مهر، حمیدرضا فوالدگر درخصوص 
برنامه کمیس��یون حمایت از تولی��د ملی برای 
تحق��ق نامگذاری س��ال ۹8 به ن��ام رونق تولید 
گفت: هفته گذش��ته جلس��ه فوق الع��اده برای 
بررسی راهکارهای رونق تولید برگزار کردیم. در 
این جلسه کارشناسان مرکز پژوهش ها گزارشی 
در مورد راهکارهای عملی حمایت از تولید ارائه 

دادند.
 رئیس کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید 
ملی بیان ک��رد: این گزارش ش��امل بخش های 
آسیب شناس��ی از قوانی��ن حمای��ت از تولی��د، 
پیش��نهادات برای اصالح س��اختاری، اصالحات 
قانونی و روش های اجرایی بود. کارشناسان مرکز 

پژوهش ها معتقد بودند باید در ابتدا قوانین موجود مورد آسیب شناس��ی قرار 
گیرد که چه مقدار این قوانین منجر به حمایت از تولید شده است.

 وی تاکی��د کرد: حمایت از تولید باید هدفمند باش��د. نباید یارانه ها منجر 

به ارائه رانت ش��ود. عالوه بر این، باید در راس��تای بهبود فضای کسب و کار، 
مقررات زدای��ی و آسیب شناس��ی مقررات موجود اقدام کرد. کمیس��یون ویژه 
حمایت از تولید ملی گزارشی در مورد آسیب شناسی قوانین مربوط به حمایت 
از تولید ملی و راهکارهای رونق تولید به صحن 

علنی مجلس ارائه خواهد داد.
 وی اظه��ار داش��ت: در این راس��تا با وزرای 
مربوطه تش��کیل جلسه خواهیم داد تا هر یک 
از وزرا درخص��وص اقدامات ش��ان ب��رای رونق 
تولید گزارش��ی را به مجلس ارائه دهند. تولید 
تنه��ا منحصر به صنعت و معدن نیس��ت بلکه 
کشاورزی، دامپروری و بس��یاری از حوزه های 
دیگر را نیز ش��امل می شود. س��ال گذشته در 
راس��تای حمایت از کاالی ایرانی از وزرا دعوت 

کرده و در نهایت گزارش نظارتی ارائه دادیم.
 رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
با تاکید بر اینکه عجله ای برای قانونگذاری برای 
حمایت از تولید نداریم، گفت: کمیس��یون معتقد به مقررات زدایی و افزایش 
نظارت در راس��تای حمایت از تولید است. اگر ضرورتی به اصالح قانون وجود 

داشته باشد اقدام خواهیم کرد.

لزوم مقررات زدایی برای رونق تولید 50درصد شرکت های جهان در 3 سال آینده از بالک چین استفاده خواهند کرد!

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از رایزنی با قوه قضائیه خبر 
داد تا زنان زندانی که امکان گرفتن رای باز و دس��تبند الکترونیک دارند، 

بتوانند در کنار خانواده های خود باشند .
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار، درباره اقدامات معاونت زنان و خانواده 
ریاس��ت جمهوری در سال ۹۷ بیان می کند: تصمیم معاونت در سال ۹۷ 
بر این مبنا بود که فعالیت هایی که معاونت زنان از سال های قبل و خانم 
م��الوردی پایه ریزی کردند ادامه یابد و به هیچ عنوان تالش ها و زحمات 
گذشتگان نادیده گرفته نشود و از ابتدا کار جدیدی شروع نشود، لذا بعد 
از ارزیابی ها، س��عی شد طرح های موفقی که به خوبی اجرا شده بود ادامه 
یابد و خط مش های جدیدی را که باید تعریف شود را شرح و براساس آن 
حرکت کنیم. شاید مهمترین ویژگی حرکت ما در حوزه زنان در سال ۹۷ 
»حرکت برنامه ای« بود؛ به گونه ای که در اواخر س��ال ۹6 موضوع زنان به 

ستاد ملی زن و خانواده برده شد.
وضعیت زنان هر استان مشخص می شود

وی مهم ترین دس��تاورد خود را تصویب چارچوب شاخص های عدالت 
جنسیتی می داند و معتقد است: این شاخص ها با همکاری دستگاه هایی 
که هر کدام در یک یا چند ش��اخص متولی هس��تند در سال ۹۷ تدوین، 
نهایی، تصویب و ابالغ شد، به طوری که برای همه دستگاه ها شاخص هایی 
در حوزه زنان ابالغ ش��د. همچنین در راس��تای عدالت جنسیتی بر روی 
اطلس وضعیت زنان فعالیتی صورت گرفت که چند ماه گذشته این اطلس 
رونمایی و در مقطع استانی، در حدود ۱۹۰ موضوع معرفی شد و در اختیار 
اس��تان ها و صاحب نظران قرار گرفت. پس از آن با هر اس��تانداری در این 
زمینه موافقتنامه ای به امضا رسید و از استانداران درخواست شد هر استانی 
س��ند وضعیت زنان استان را با برنامه خاصی جهت رسیدن به شاخص ها 
و کاهش شکاف جنسیتی تعریف کند. در حال حاضر برخی استان ها در 
حوزه ارتقای وضعیت زنان و خانواده دارای برنامه ای نهایی ش��ده و برخی 

دیگر در حال نهایی کردن برنامه های خود هستند.
مع��اون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می افزاید: به عنوان نمونه 
چند هفته گذش��ته سند وضعیت زنان اس��تان کرمانشاه نهایی شد و در 
شورای برنامه ریزی این اس��تان، برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده به 
تصویب رسید، لذا برای اولین بار برای هر استانی، با اقتضائات، ویژگی ها و 

شرایط خاص آن استان برنامه ای تدوین شده است.
ابتکار با تاکید بر اینکه »حرکت برنامه ای مبتنی بر عدالت جنس��یتی« 
مهمترین دستاورد سال ۹۷ است، توضیح می دهد: معاونت زنان در سال 
۹۷ در موضوعات متنوعی فعالیت کرد، ادامه مس��یر معاونت در مس��ئله 
ارتقای تاب آوری اجتماعی یکی از این موضوعات بود، این برنامه در سال 
۹۷ به صورت گس��ترده دنبال شد و در استان های مختلف بازتاب بسیار 
خوبی داش��ت. در حال حاضر هر استان نقشه راه تاب آوری خاص خود را 
تنظیم کرده است، این نقشه مشخص می کند که در هر استان چه مسیری 
باید طی ش��ود تا در مقابل آس��یب ها، ت��اب آوری الزم در ابعاد اجتماعی 
تعریف شود؛ این برنامه برای جوامع محلی دستاورد بسیار بزرگی محسوب 

می شود.
عالوه بر اینها معاونت امور زنان و خانواده، در شش ماه دوم سال گذشته 
چهار الیحه را در زمینه »اصالح قانون مربوط به طالق«، »دیه«، »حذف 
بحث کودک همس��ری« و »حمایت از زنان سرپرس��ت خانوار« به دولت 
ارسال کرده که در این باره ابتکار می افزاید: این دستاوردها نشان می دهد 
که تحرک خوبی در حوزه لوایح صورت گرفته اس��ت و با همکاری بخش 

حقوقی مان لوایحی ارائه شده است.
ابتکار که در دوران فعالیت خود در حوزه خانواده نیز فعالیت هایی داشته، 

مهم تری��ن آنها را »طرح گفت وگوی ملی خان��واده« می داند. فاز اول این 
طرح با همکاری س��ازمان های مردم نهاد، فعاالن حوزه خانواده و انجمن 
جامعه شناس��ی ایران در ۳۱ اس��تان آغاز شده و در فاز بعدی تسهیلگران 
گفت وگو تربیت می شوند. ابتکار در این خصوص هم می گوید: به طور هم 
زمان این طرح تحت عنوان گفت وگوی بین نس��لی و ارتقای مهارت های 
ارتباط��ی با آموزش و پرورش پیش برده ش��د، همچنین در این زمینه با 

دانشگاه ها نیز در حال فعالیت هستیم.
آغاز فاز دوم طرح »کسب و کار من« در سال 98

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اش��اره به دیگر اقدامات 
معاونت گفت: طرح »س��اماندهی زنان سرپرس��ت خانوار« و »توان افزایی 
اقتص��ادی زنان« برنامه های دیگر معاونت اس��ت. در زمین��ه توان افزایی 
اقتصادی زنان، با وزارت کار تفاهم نامه مشترکی به امضا رسید. همچنین 
ب��ا وزارت کش��ور و وزارت کار در ح��وزه توان افزای��ی زنان ب��ه ویژه زنان 
سرپرست خانوار فعالیت می کنیم. این در حالی است که برای جوانان نیز 
با تشکل هایی که در حوزه کارآفرینی فعالیت کرده اند طرح هایی را به طور 
خاص مدنظر داش��ته ایم. به عنوان مثال فاز اول طرح »کسب و کار من« 
در قالب آموزش بنگاه داری کسب و کارهای کوچک برای زنان، در سطح 
استان ها اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت، امید است، فاز دوم این طرح 

را در سال ۹8 ادامه دهیم زیرا برای ما طرح مهمی است.
ابتکار، شناسایی تشکل های فعال در حوزه کارآفرینی و جشنواره معرفی 
برترین ه��ا در س��ال ۹۷ را از دیگر برنامه های معاون��ت می داند و به طرح 
توان افزایی تشکل ها و سازمان های مردم نهاد حوزه زنان نیز اشاره می کند 
و می گوید: حدود ۲۷۰۰ تشکل در حوزه زنان در کشور فعالیت می کنند، 
این طرح را به صورت منطقه ای تقس��یم کردیم؛ تاکنون در چهار منطقه 
نشس��ت های منطقه ای برای آموزش توان افزایی تش��کل ها برگزار شده تا 
توانمندی ه��ای خ��ود را معرفی کنن��د و در عرصه ه��ای مختلف حضور 
فعال تری داش��ته باشند، در سال ۹8 این طرح به طور حتم ادامه خواهد 

یافت.
حمایت از تعاونی های زنان روستایی

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه جهت حمایت 
از زن��ان روس��تایی در تولید محصوالت ارگانیک و س��الم با وزارت جهاد 
کشاورزی نیز کار مشترکی را از سال ۹6 آغاز کرده ایم و امیدواریم در سال 
جاری نیز ادامه داشته باشد، یادآور می شود: حمایت از صندوق های خرد 
بانوان و حمایت از تعاونی های زنان روستایی از دیگر برنامه هاست. جهت 
حمای��ت از تعاونی های زنان با وزارت کار و وزارت جهاد کش��اورزی برای 
تعاونی های روستایی تفاهم نامه هایی وجود دارد که در مسئله توان افزایی، 
آموزش و تامین منابع خرد همکاری هایی می کنیم، زیرا زنان روس��تایی 

نیازمند ساز و کار جمعی هستند.
بنابر اظهارات ابتکار این طرح برای همه زنان روستایی است، اما صورت 

مرحله ای پیش می رود و پوشش آن معطوف به یک مرتبه نخواهد بود.
تالش برای بازگرداندن زنان زندانی به آغوش خانواده

وی از دیگر دستاوردهای تاثیرگذار معاونت در سال گذشته را همکاری 
با قوه قضائیه و بازدید از زندان زنان می داند و می گوید: از هش��ت زندان 
زن��ان، دو کان��ون اصالح و تربیت و حدود دو مرکز رای باز بازدید به عمل 
آمده است. همچنین با قوه قضائیه وارد مذاکراتی شدیم که تفاهم نامه ای 
در حوزه پیشگیری، حمایت از زنان زندانی ها و خانواده های زندانی نیز به 
امضا رس��ید. براساس آن در تالش��یم تا زنانی که امکان گرفتن رای باز و 
دستبند الکترونیک دارند، بتوانند در کنار خانواده های خود باشند که این 

طرح با همت سازمان زندان ها اجرایی خواهد شد.

اوبر با وجود ضرردهی در فصول مالی گذشـته ، باالخره سـهام خود را 
به صـورت عمومی عرضه خواهد کرد و تخمین زده شـده که ۱00 میلیارد 

دالر ارزش گذاری شود.
بـه گـزارش زومیت، پس از حـدس و گمان های بسـیار پیرامون اوبر و 
عرضه  عمومی سـهام آن، این شـرکت باالخره فرآیند IPO خود و ورود 
به تاالر بورس را شروع کرد. در مراحل اولیه، هیچ اظهار نظری از تخمین 
شرکت برای جذب سرمایه به چشم نمی خورد. البته، آخرین تحلیل های 
ارزش گـذاری، اوبـر را شـرکتی 76 میلیـارد دالری عنـوان کرده انـد و 
پیش بینی می شـود عرضه  عمومی سـهام، ارزش ۱00 میلیـارد دالری را 

برای آنها به همراه داشته باشد.
اوبر درآمد خود را از 3.8 میلیارد دالر در سـال 20۱6، به ۱۱.2 میلیارد 
دالر در سال 20۱8 رسانده است. البته، آنها در پایان سال میالدی گذشته، 
ضرر ۱.8 میلیارد دالری را تجربه کردند. به عالوه، تعداد مشـتریان فعال 
ماهانه  شـرکت در سرتاسـر جهان، به 9۱میلیون نفر رسیده است. آینده  
روبه رشـد اوبر نیز هم توسـط مدیران شـرکت و هم تحلیلگران بسیار، 
پیش بینی می شود. این شـرکت ادعا می کند که تنها 2درصد از جمعیت 
63 کشـوری که اوبر در آنها فعالیت می کند، در فصل منتهی به دسامبر 
سال 20۱8، از خدمات تاکسی اینترنتی آنها استفاده کرده اند. به هرحال، 
غول تاکسـی اینترنتی در اسـناد S-۱ عرضه  عمومی سـهام خود اعالم 
کرد که در حال حاضر، سـند و مسـیر مشخصی برای سودآوری شرکت، 

تصور نمی شود.
در اسناد عرضه  عمومی سهام اوبر آمده است:

ما پیش بینی می کنیم که هزینه های عملیاتی شرکت در آینده  نزدیک، 
افزایـش پیـدا کند. درنتیجه، احتماال به سـوددهی مشـخصی نخواهیم 

رسید.
اوبر رشد جهانی قابل توجهی را تجربه کرد و ادعا می کند که 70درصد 
از بـازار آمریـکا را در اختیار دارد. آنها با وجود پیشـرفت های به دسـت 
آمـده، هنوز در رقابتی جدی با Lyft قرار دارند و برای جذب مشـتریان 
بیشتر، هزینه های سـنگینی را متحمل می شوند. به عالوه، با وجود آنکه 
اوبر قراردادهای متعددی را با شـرکت های تاکسـی آنالین در سرتاسـر 
جهان امضا کرده، هنوز رقابت شـدیدی را در خارج از آمریکا و خصوصا 

هند، احساس می کند.
غول تاکسـی های اینترنتی جهان، عالوه بر هزینه برای جذب مشتری، 
تالش هـای زیادی هم در مسـیر توسـعه  برند و تنـوع دادن به آن انجام 
داده اسـت. آنها اکنون سرویس های اشـتراک دوچرخه و تحویل غذا را 
نیز به کاربران کشورهای مقصد، ارائه می کنند. سرویس Uber Eats، تا 
پایان سـال 20۱8 لقب خبرسازترین کسب وکار را به خود اختصاص داده 

و توانست بالغ بر 2.6 میلیارد تراکنش را ثبت کند.

آغاز فاز دوم طرح »کسب و کار من«

 اوبر در شرف
 ورود به تاالر بورس

یادداشـتو عرضه عمومی سهام

معاون سیاس��ت گذاری و توسعه  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
گفت برای توسعه فضای استارتاپی و شرکت های دانش بنیان حمایت های خود 
را افزایش می دهیم. مهدی الیاسی در گفت وگو  با خبرنگار حوزه فناوری گروه 
علمی پزشکی باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اقتصاد دیجیتال اظهار 
ک��رد: در معاونت علمی ت��الش می  کنیم ش��رکت  های دانش بنیان بزرگی که 

تعدادشان هم زیاد شده است، سازماندهی شوند.
 معاون سیاس��ت گذاری و توسعه معاونت علمی با اشاره به هدف این برنامه 
بیان کرد: می  خواهیم با س��اماندهی این ش��رکت  ها به توس��عه اقتصاد کشور 
کم��ک کنیم، زیرا این ش��رکت  های بزرگ توانایی ح��ل چالش  های اقتصادی 

را دارند.

حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
استارتاپ  با هدف توسعه اکوسیستم نوآوری



وقتی صفحه اصلی مان به اندازه کافی جذاب نیست
ترغی��ب به مخاطب به س��وی عملی خاص اهمیت باالی��ی دارد. با این 
حال چنین بخشی به معنای پایان کار نیست. صفحه اصلی ما یا هر آنچه 
در لین��ک جانبی آماده عرضه به مخاطب اس��ت، مهم ترین بخش کار هر 
برندی خواهد بود. صفحه اصلی لینک ما توانایی تاثیرگذاری باالیی بر روی 
مخاطب دارد. به هر حال مخاطبی که به سراغ این لینک می آید، انتظارات 

باالیی خواهد داشت. 
یکی از دالیل اصلی ترک س��ریع صفحه لینک جانبی از سوی کاربران 
ع��دم انطباق آن با اس��توری مورد نظر اس��ت. به ای��ن ترتیب مخاطب با 
محتوایی کامال عکس انتظارات اش مواجه می ش��ود. کلید موفقیت برندها 
در اینجا همپوش��انی پیام هاس��ت. به همین خاطر باید از هماهنگی میان 

استوری و پیام برندمان در لینک جانبی اطمینان حاصل کنیم. 
ظاهر و احساس نهفته در صفحه لینک جانبی ما نیز دارای اهمیت باالیی 
است. ظاهر صفحه مورد نظر باید هماهنگ با هدف اصلی  ما باشد. امکان 
ترغی��ب مخاطب به خرید محصوالت با طراحی صفحات بی کیفیت وجود 
ندارد. در اینجا مفهوم احساس اندکی پیچیده است. هر محتوایی در دنیای 
آنالین نوع خاصی از احس��اس را به مخاطب منتقل می کند. برندها برای 
موفقی��ت در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب باید در پی تاثیرگذاری از 

طریق بهره گیری از احساسات مناسب باشند. 
برن��د تولید روغ��ن ویتروی یک��ی از مثال های موف��ق در زمینه ایجاد 
هماهنگی میان استوری ها و صفحات لینک های جانبی است. به این ترتیب 
در لینک های جانبی این برند دقیقا همان چیزی که مورد انتظار کاربران 

است، به نمایش در می آید. 
 دشواری یافتن جزییات مهم

همه ما از اهمیت کیفیت آثار در بخش استوری اینستاگرام آگاهی داریم. 
اگر اس��توری ما ظاهر نامناسب یا کس��ل کننده ای داشته باشد، مخاطب 
به س��رعت از آن عبور می کن��د. نکته مهم در این میان امکان شکس��ت 
محتواهای برتر در صورت عدم توجه به جزئیات است. همه ما جزئیات را 
دوست داریم. به عنوان یک برند پرداختن به جزئیات بیانگر میزان اهمیت 
مخاطب در نگاه ماس��ت. بدون تردید اگر دس��تیابی به جزئیات تاثیرگذار 
بر روی مخاطب آس��ان بود، تم��ام برندها در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات 
اینستاگرامی کامیاب می شدند. با این حال حقیقت از دشواری دستیابی به 

جزئیات تاثیرگذار حکایت دارد. 
گاهی اوقات حتی کاربران عالقه مند به برند ما نیز در زمینه فهم هدف 
اصلی ما دچار س��ردرگمی می شوند. آیا منظور اصلی این استوری توسعه 
محصولی خاص، پست وبالگی یا حتی نمایش ویدئویی طوالنی تر در لینک 
جانبی است؟ در اینجا کاربرد جزئیات دقیق اهمیت پیدا می کند. یکی از 
فرصت های عالی برای برندها استفاده از جزئیات برای انتقال اهداف است. 

به این ترتیب مخاطب انتظار درستی از لینک جانبی ما خواهد داشت. 
یکی از برندهای موفق در زمینه انتقال جزئیات به مخاطب اس��تارتاپ 
اِندی است. این برند در زمینه فروش آنالین انواع گل فعالیت دارد. آنها در 
مناسبت های مختلف استوری های دقیقی پیرامون گل های مناسب خلق 
می کنند. به این ترتیب کاربران اطالع کاملی از انواع گل های مناسب برای 

آن مناسبت پیدا می کنند. 
اگر یک اس��توری مجزا را در نظر بگیریم، فهم هدف آن بس��یار دشوار 
خواه��د ب��ود. به همین دلیل اغل��ب برندها از چند اس��توری در کنار هم 
استفاده می کنند. کلید موفقیت در این بخش هدف گذاری مناسب است. به 
این ترتیب ما برنامه منسجمی برای هر استوری خواهیم داشت. متاسفانه 
برخی از برندها در عین استفاده از چندین استوری پشت سر هم در بیان 
منظور اصلی ش��ان ناموفق عمل می کنند. به این ترتیب روزانه شمار قابل 

توجهی از مخاطب های خود را از دست می دهند. 
موفقیت در زمینه ترغیب مخاطب به مشاهده لینک جانبی در استوری 

کار چندان دشواری نیست. فقط باید برنامه ای دقیق در اختیار داشت. در 
غیر این صورت زمان و انرژی زیادی از ما در فرآیند یافتن مس��یر درست 
تلف می ش��ود. یکی از بهترین راهکارها برای ترغیب مخاطب اس��تفاده از 
کلیدواژه های بسیار مهم در قالبی جذاب است. به عنوان مثال، در صورت 
راه ان��دازی کمپینی برای فروش ویژه محصوالت از عبارت »فروش ویژه«  
در قالب فونتی بزرگ و کشیده استفاده کنید. ترکیب رنگ های گرم نظیر 
قرمز و زرد نیز کمک فراوانی به جذابیت هرچه بیشتر استوری مان خواهد 
کرد. اگر فروش ش��ما دارای محدودیت است، ذکر آن در استوری اهمیت 
دارد. عبارت��ی نظیر »فروش ویژه فقط برای یک روز« نظر هر مخاطبی را 

به خود جلب خواهد کرد. 
اگر محتوای اس��توری ما در قالب ویدئو اس��ت، نباید بی��ش از اندازه بر 
روی عنصر صدا تاکید کرد. بسیاری از کاربران اینستاگرام بخش استوری 
را بدون صدا مش��اهده می کنند. به این ترتی��ب در عمل صدای ویدئو ما 
 Social تاثیرگذار ظاهر نخواهد ش��د. براس��اس آخرین آمارهای موسسه
Media Week اکنون ۷۰درصد از کاربران بخش اس��توری را با صدای 
بلند مش��اهده می کنند. با این حال هنوز هم ۳۰درصد کلیدی از کاربران 
اعتقادی به المان صدا در بخش اس��توری ندارند. نتیجه اینکه استفاده از 
صدا در ویدئوها یک ریس��ک بس��یار بزرگ محس��وب می شود. جایگزین 
مناسب صدا در استوری های ویدئویی متن است. به این ترتیب پیام ما به 

تمام مخاطب های هدف خواهد رسید. 
ارائه اطالعات بیش از حد همیشه دردسرآفرین است

هدف اصل��ی هر برندی در خلق اس��توری های ج��ذاب تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب و ترغیب وی به س��وی نوع خاصی از عمل اس��ت. به این 
ترتیب ما باید در زمینه انتخاب اطالعات و ارائه آن به مخاطب با وسواس 
خاصی عمل کنیم. اشتباه هولناک بسیاری از برندها در اینجا تالش برای 
فراهم سازی حجم وسیعی از اطالعات است. به این ترتیب مخاطب در عمل 

میان خیل عظیمی از داده ها گم می شود. 
همه ما از مشاهده بخش استوری یک اکانت با شمار باالیی از صفحات 
دچار وحش��ت می شویم. به راستی یک فرد یا برند در کمتر از ۲۴ ساعت 
چقدر اطالعات برای ما آماده کرده است؟ برخی از برندها روزانه بیش از ۲۰ 
استوری در اینستاگرام بارگذاری می کنند. حتی کاربران بسیار وفادار این 
برندها نیز بیش از سه یا حداکثر چهار استوری نخست را مشاهده نخواهد 
کرد. به این ترتیب حجم وس��یعی از اس��توری های برندها بدون دریافت 

بازدید مورد انتظار ناپدید خواهد شد. 
یک مثال مناسب در مورد ارائه شمار مناسب استوری به مخاطب مربوط 
به ارائه پایان نامه در دانش��گاه است. به عنوان یک دانشجو ما فرصت کافی 
برای بیان تمام جزئیات و حجم باالی اطالعات را نداریم. به این ترتیب باید 
دست به انتخابی دشوار و البته اساسی بزنیم. متن سخنرانی ما در همایش 
پایان نامه فقط شامل اطالعات بسیار مهم است. دقیقا همین اطالعات مهم 
نیز سرنوشت کار را مشخص خواهد کرد. در دنیای شبکه های اجتماعی نیز 
ش��رایط به همین گونه است. حجم بسیار زیاد اطالعات در بخش استوری 
قابل انتقال نیست. البته این امر به معنای بارگذاری اطالعات کم اهمیت 
نیز نخواهد بود. انتخاب اطالعات مهم )گلچین آنها( نقش مهمی در خلق 

استوری های جذاب دارد. 
بدون تردید هیچ فردی بدون ویرایش نهایی مطلبش اقدام به بارگذاری آن در 
سایت نمی کند. در مورد استوری اینستاگرام نیز باید فلسفه مشابهی در دستور 
کار قرار داد. یک برند موفق همیشه استوری های خود را پیش از رسیدن موعد 
مقرر با برنامه ریزی دقیق آماده می کند. به این ترتیب در زمان مناسب فقط 
بارگذاری اس��توری ها صورت می پذیرد. در این فاصله زمانی هم فرصت کافی 

برای اعمال تغییرات جزئی در استوری مورد نظر وجود خواهد داشت. 
به راس��تی چه مقدار اطالعات تحت عنوان »بس��یار زیاد« طبقه بندی 
می شود؟ متاسفانه پاس��خ واحدی وجود ندارد. بسته به نوع کسب وکار ما 
دامنه تعیین سنخ اطالعات زیادی متفاوت است. در حقیقت همه چیز به 
نوع کسب وکار ما بس��تگی دارد. برای برخی از کسب وکارها یک استوری 
در روز کافی به نظر می رس��د. با این حال برخی دیگر از کس��ب وکارها )به 

ویژه برندهای مطرح در حوزه های ورزش��ی( روزانه تا پنج اس��توری را هم 
تجربه می کنند. 

اگر شما تصاویر جذابی برای مخاطب آماده کرده اید، شانس موفقیت تان 
بسیار باال خواهد بود. در مورد ویدئو بحث اندکی دشوارتر است. به هر حال 
فقط طرفدارهای پر و پا قرص یک برند ویدئویی ۱۵ ثانیه ای را مش��اهده 

خواهند کرد. 
وقتی فهم درستی از مخاطب هدف مان نداریم

ش��اید شما در زمینه اس��تفاده بهینه از توصیه های قبلی مهارت باالیی 
از خ��ود نش��ان دهی��د، با این ح��ال همچنان آم��ار واکن��ش کاربران به 
اس��توری های تان نامطلوب باش��د. به این ترتیب به آخرین نکته مهم این 
مقاله می رسیم: شاید ما در حال تولید محتوای بسیار عالی برای مخاطب 
اش��تباه هس��تیم. به عبارت دیگر، حتی بهترین نوع محتوا نیز در دس��ت 
مخاطبی با س��لیقه متف��اوت کم ارزش ارزیابی می ش��ود. به طور معمول 
برندها اشتباه مشترکی را در این زمینه انجام می دهند. بدون تردید هدف 
اصل��ی ما از تولید محتوا باید حرکت در راس��تای س��لیقه مخاطب هدف 
باشد. با این حال برخی از برندها به جای مخاطب برای خود محتوا تولید 
می کنند. به این ترتیب مخاطب هیچ واکنش��ی در برابر محتوای ارائه شده 

نشان نمی دهد. 
اگر مخاطب هدف ما واکنش مناس��بی در مقابل استوری مان ندارد، به 
احتمال زیاد ش��ما در حال به اشتراک گذاری محتوایی متفاوت با سلیقه 
اصلی آنها هس��تید. پرس��ش اصلی در اینجا ش��یوه کش��ف سلیقه اصلی 

مخاطب مورد نظرمان است. 
ب��دون تردید هیچ برندی مایل به ارس��ال پی��ام خصوصی به تک تک 
کاربران و پرس��ش سلیقه ش��ان نیس��ت. البته در صورت عالقه نیز چنین 
کاری در عمل غیرممکن به نظر می رس��د. به وی��ژه برای برندهای بزرگ 
که دارای چند میلیون فالوور هس��تند. خوش��بختانه امروزه انواع متنوعی 
از سیس��تم های آماری به کمک برندها آمده اس��ت. اینس��تاگرام ش��مار 
قاب��ل توجهی از آماره��ای کاربردی را به صورت منظم منتش��ر می کند. 
معموال این آمارها برای هر اکانت به صورت مجزا قابل دسترس��ی اس��ت. 
نکت��ه مهم در این میان ضرورت تنظی��م اکانت مان بر روی حالت تجاری 
)Business Mode( است. در غیر این صورت خبری از نمایش اطالعات 
طبقه بندی شده نخواهد بود. وقتی کاربران نسبت به برخی از پست های ما 
واکنش بهتری دارند، معنای آن کامال واضح است: جهت گیری برند ما باید 
به سوی تولید هرچه بیشتر چنین محتوایی باشد. عدم توجه به آمارهای 

جانبی پیرامون محتوای آنالین برندها از رشد سریع باز می دارد. 
یکی دیگ��ر از روش های موثر برای ش��ناخت بهینه مخاطب اس��تفاده از 
آزمایش های A/B است. در چنین آزمایش هایی ما دو نوع متفاوت از محتوا را 
در بازه های زمانی مشخص بارگذاری می کنیم. سپس نحوه واکنش کاربران در 
برابر هر کدام از این محتوا مورد ارزیابی قرار می گیرد. شاید در مرتبه نخست 
اطالعات کامال دقیقی به دست نیاید، با این حال پس از چند مرتبه امتحان 
در نهایت سلیقه مخاطب با ضریب دقت باال مشخص می گردد. به این ترتیب 
با اختصاص زمان مناسب سلیقه مخاطب هدف به خوبی مشخص خواهد شد. 
برندهای بزرگ همیش��ه برای اطالع از تغییر س��لیقه مخاطب به سراغ 
خود آنها می روند. اینستاگرام در بخش استوری قابلیت نظرسنجی و طرح 
پرس��ش را قرار داده اس��ت. به این ترتیب در مواقع م��ورد نیاز با مراجعه 

مستقیم به مخاطب های برندمان راه درست را پیدا خواهیم کرد. 
به عنوان توصیه پایانی، همیش��ه یک نکته مهم را مدنظر داشته باشید: 
مخاط��ب ش��ما برندتان را دوس��ت دارد. در غیر این ص��ورت زحمت فالو 
کردن تان را متحمل نمی ش��د. در این میان ش��ما نیز باید پاس��خ اعتماد 
مخاطب ت��ان را با تولید محتوای ج��ذاب بدهید. به عبارت دیگر، مخاطب 
برن��د ما بنابر دلیلی خاص به ما عالق��ه دارد. فهم این دلیل و تالش برای 
تولی��د محتوا پیرامون آن رمز موفقیت برندها در اینس��تاگرام خواهد بود. 
وقتی یکبار در زمینه جلب نظر مخاطب موفق عمل کنیم، با پیگیری همان 

شیوه موفقیت های بیشتر از راه خواهند رسید. 
hootsuite :منبع

چگونه با برندسازی مشتریان را وفادار کنیم؟

ارزش ویژه برند به میزان سود ایجادشده برای کسب و کارها توسط برند، 
ق��درت رقابت بین رقبا و اثرگذاری نقش برند در خرید محصوالت، گفته  
می ش��ود. لوگوی نایک، برای خرید این کفش اهمیت بسیار زیادی دارد. 
اپل به عنوان برند ش��ماره یک جهانی در حال حاضر حدود ۲۱۴ میلیارد 
دالر قیمت گذاری ش��ده  است. تعیین نام تجاری یا برند فرآیند ایجاد نام، 
لوگو، نماد و شخصیت برای معرفی محصوالت و خدمات شماست. برندها 
زمانی ارزشمند تلقی می شوند که مشتریان از طریق برندتان با محصوالت 
و خدمات باکیفیت و ارزش��مند ش��ما ارتب��اط برقرار کنن��د. برندینگ، 
امری حیاتی برای کس��ب و کارهاس��ت. چراکه در ذهن مصرف کنندگان 
اثرگذار اس��ت و به ایجاد آگاهی و وفاداری در آنها کمک می کند. برندها 
برای رضایت مش��تریان تصویر س��ازگاری را ایجاد می کنند. خش��نودی 
مصرف کننده می تواند برمبنای ارضای میزان انتظار واقعی یا ارضای انتظار 
بیش ازحدش��ان از محصوالت باشد. س��اخت تصویر پایدار و مثبت امری 
ضروری  اس��ت. کارآفرینان جدید زم��ان زیادی را صرف خلق محصوالت 
جدید خود می کنند و متاسفانه از اهمیت برند و نام تجاری غافل هستند. 
فرآیند ایجاد برند، ش��اید برای یک کارآفرین تازه  وارد ترس��ناک به نظر 

برسد، اما با چند مرحله زیر می توان به آسانی به ایجاد برند پرداخت:
۱. هویت برندتان را ایجاد کنید:

هویت برند خود را براساس بوم ارزش پیشنهادی خود بنویسید، چراکه 
از جمله دالیلی ا ست که مشتریان محصوالت و خدمات شما را خریداری 
می کنند. هویت برند شما باید مختصر و به شکل کامال واضح بیان شود. 
برای درک بیش��تر، نمونه های تعریف هویت برند را ببینید: Lyft یکی از 
شبکه های آنالین حمل و نقل تاکید می کند »سواری در چند دقیقه« در 
حالی که Uber به عنوان شبکه دیگری از حمل و نقل آنالین ادعا دارد که 
»هوشمندانه ترین راه برای س��واری و گردش« است. Thumbtack به 
عنوان شبکه ای که مشتریان را به متخصصان مرتبط می سازد بیان می کند 
که »این برند به شما کمک می کند تا متخصصان باتجربه را بیابید.«  طی 
فرآیند آموزش و طبق گزارش های مکرر متوجه ش��دیم که این کسب و 
کارهای باسابقه در تالشند تا به نوعی ارزش پیشنهادی شرکت های خود 
را ارائ��ه کنند. به عنوان مثال فرض کنید، کس��ب و کاری ادعا می کند: » ما 
قطعات خودرو »اتوموتیو« را به فروش می رسانیم.« البته آنها به جای این 
جمله، می  توانند از چنین عباراتی استفاده کنند: »ما محصوالت مربوط به 
خودروهایی را به فروش می رسانیم که برای تعمیر وسایل نقلیه قدیمی و 

گران قیمت در هر جایی به راحتی پیدا نمی شود.«
2. ظاهر برندتان را در نظر بگیرید:

بخشی از هویت برندتان، شکل ظاهری آن است که شامل لوگو، رنگ، 
فونت و س��ایر ابعاد آن اس��ت. تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است 
ک��ه رنگ جنبه حیاتی و بس��یار مهمی برای برند اس��ت. حدود ٪6۲ تا 
٪۹۰ ارزیابی اولیه مشتریان از برندتان، براساس رنگ آن است. به عنوان 
مثال، قرمز نشان دهنده قدرت و انرژی، اشتیاق و شوق است و یا سبز به 
معنای طبیعت، سالمتی، موفقیت و باروری  است. نوع برداشت از رنگ ها به 
فرهنگ جوامع بستگی دارد. رنگ را در طراحی صفحات وب و رسانه های 
اجتماعی  که اس��تفاده می کنید، متناسب س��ازید، چرا که در این صورت 

ارتباط احساسی مشتریان را با برند خود حفظ می کنید.
همچنین فونت ها و آرم ها نیز می توانند احساسات زیادی را ایجاد کنند. 
گوگل ۹۱۵ فونت را در دس��ترس قرار داده  اس��ت. بسیاری از سایت ها از 
بهترین فونت های گوگل اس��تفاده می کنند. مهم ترین مسئله در انتخاب 
فونت ها، قابلیت خواندن و دسترسی آسان به آن است. خالقیت می تواند 
فونت های زیبا و هنری خلق کند، اما امکان دارد خواندن آنها چندان آسان 
نباشد. مطالعات نشان داده  است که فونتARIAL ساده ترین نوع فونت 
اس��ت، اما جالب اس��ت بدانید خواندن فونت های دشوار، به یاد ماندنی تر 

می شوند چراکه مجبور به خواندن شدید.
بازهم در تمامی قس��مت های وب سایت تان و رسانه های اجتماعی تان، 
هماهنگ��ی و تناس��ب را فراموش نکنی��د و اطمینان حاص��ل کنید که 

استراتژی های تبلیغات شما از رقبای تان، متمایز است.
3. نسبت به برندتان آگاهی ایجاد کنید:

هنگام��ی که هویت برند و برند خود را س��اختید، می توانید از اینترنت 
برای ایجاد آگاهی نسبت به برند خود استفاده کنید. ابتدا باید بدانید که 
بازار هدف کسب و کار شما کجاست. باید بدانید که سایت های معروف و 
پرمصرف کدام سایت ها هستند و اینفلوئنسرها در چه سایت هایی مشغول 
به فعالیتند. با صرف زمان و کمی تحقیق می توان به این اطالعات دست 
یافت. برای هر کس��ب و کار b۲b، مشتریان به احتمال زیاد از لینکدین، 
انجمن های تجاری و یا س��ازمان های منحصر به خود آن صنعت استفاده 
می کنند. برای مثال اگر کسب و کار شما در حوزه خدمات غذای آنالین  
است، مشتریان شما احتماال وب سایت های مرتبط با عروسی و ... را دنبال 
می کنند. در سایت  خود یا سایت هایی که بازار هدف شما را شامل می شوند، 
تولید محتوا را شروع کنید. محتوا و محصوالت به یک اندازه می توانند به 
مشتریان تان ارزش ارائه دهند و دلیلی برای خرید مجدد و یادگیری بیشتر 
باشند. با توجه به مثال شرکت غذای مطرح شده، حداقل هفته ای یک بار 
در رابطه با برنامه ریزی عروس��ی و ... بحث کنید. به رسانه های اجتماعی 
که می توانید، لینک دهید. از طریق لینک های کوتاه، دسترس��ی افراد را 
آسان کنید. رتبه بندی جست وجو خود را با گوگل افزایش دهید. ویدئو های 
آنالین و پادکست ارسال کنید. هرچه بیشتر اینترنت را اشباع کنید، بیشتر 

احتمال دارد مشتریان محصوالت شما را بیابند.
4.اعتماد، اعتبار و وفاداری را فراموش نکنید:

همان طور که به توس��عه کسب و کار خود می پردازید، آرم، شعار، هویت 
برند و ... را تغییر ندهید. شما تمام وقت و پول خود را صرف ساختن برندتان 
کردی��د و هزین��ه بابت آن پرداختید. حال چ��را آن را دور بیندازید؟ تغییر 
مجدد برن��د، ارزش ویژه آن را از بین خواهد برد. کوکاکوال دارای پنجمین 
برند باارزش در جهان است و هرگز آرم خود را تغییر نداده  است. پپسی کو 
به تغییرات برند خود معروف است و بیست و دومین برند ارزشمند جهانی  
اس��ت درحالی که ۴۰ میلیارد دالر ارزش کمت��ری از کوکاکوال دارد. تنها 
زمانی به فکر تغییر برند تجاری خود باشید، که برند شما در معرض نابودی 
ا ست. اگر فکر می کنید با تغییر برند خود در یک محصول می توانید فروش 
خود را بهبود ببخشید، نشان می دهد هنوز کسب و کارتان را به خوبی درک 
نکردید.  مشتریان خود را در بلندمدت حفظ کنید. مکالمات خود را برای 
آن دسته از مشتریانی که در تالش هستند تا به طور مداوم در تماس با شما 
باشند، فعال نگه دارید. بیشتر افراد به دنبال تایید نظرات شان در رسانه های 
اجتماعی هستند. به یاد داشته باشید، مشتریان وفادار شما به طور متوسط 

۳۰۰ برابر مشتریان جدید از محصوالت تان مصرف می کنند.
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هنگامی که صحبت از توس��عه و پیش��رفت کس��ب وکار در کنار کسب 
موفقیت می ش��ود، نکات اندکی به اندازه میخکوب کردن مشتریان پشت 
ویترین یا داخل فروش��گاه اهمی��ت دارد. در این می��ان تفاوتی بین یک 
فروشگاه ساده محلی یا رستورانی شیک نیست. به هر حال ما برای فروش 
بهتر محصوالت مان باید آنها را به خوبی در معرض نمایش قرار دهیم. در 
این میان هرچه وس��عت کسب وکار ما بیشتر باش��د، نگرانی های پیرامون 
جلب نظر مخاطب بیشتر می شود. اصطالح »لغزش پا« معموال برای اشاره 
به راهکارهای ترغیب مخاطب به درنگ و مش��اهده کاال یا خدمات برندها 
مورد استفاده قرار می گیرد. اگر شما نیز به دنبال توسعه وضعیت برندتان در 
کنار سایر کارهای روزمره هستید، باید به مفهوم میخکوب سازی مخاطب 
توجه ویژه ای داش��ته باشید.  اهمیت مفهوم جلب نظر مخاطب به وسیله 
میخکوب سازی اش روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. به ویژه برای 
 eBay فروشگاه های بزرگ با ورود برندهای تجارت آنالین مانند آمازون و
زنگ خطر به صدا در آمده است. در هر صورت اگر برندها امکان جلب نظر 
مخاطب در فروشگاه های ش��ان را نداشته باشند، آنها به سرعت سراغ سایر 
رقبا و از همه مهم تر فروشگاه های آنالین می روند. با توجه به آنچه تا اینجا 
گفته ش��د، برندها در عمل چه کاری ب��رای جلب نظر مخاطب می توانند 
انجام دهند؟ این دقیقا پرسش مد نظر ما در مقاله کنونی است. امیدوارم 
بررسی بیشتر این موضوع ما را در پاسخگویی به پرسش فوق یاری دهد. 

در پایان مقاله کنونی شما باید ایده های بسیار بهتری در زمینه تکنیک ها 
و شیوه های سرمایه گذاری بر روی جلب نظر مشتریان و توسعه کسب وکار 
داش��ته باش��ید. اجازه دهید همین ابتدا به نکته ای مهم اشاره کنم. برخی 
از تکنیک ه��ای م��ورد نظر در مقاله حاضر بس��ته به نوع کس��ب وکارتان 
تاثیرگذاری بهتری برای شما خواهد داشت. این امر به معنای برتری نهایی 
یک شیوه بر دیگری نیس��ت. فقط نوع کسب وکار برند شما تعیین کننده 
برتری نس��بی تکنیک ها خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که وقتی 
یک ش��یوه را یاد می گیریم، انتظار کسب موفقیت در گام نخست بیهوده 
است. ماهیت کسب وکار بر تالش مدام بنا شده است. به همین دلیل باید 
در طول زمان مدام به دنبال بهبود عملکردمان باشیم. تکنیک های موفقیت 
در زمینه فروش و جلب نظر مخاطب هم در این میان به ما کمک موثری 

برای افزایش کیفیت عملکرد برندمان خواهد داشت. 
اکنون اجازه دهید به سراغ اطالعات مهم برویم. 

۱. روزنامه های محلی و منابع خبری
بس��یاری از برندهای کوچک و کمتر ش��ناخته ش��ده ق��درت و اعتبار 
رس��انه های محلی را دس��ت ک��م می گیرن��د. در حقیق��ت، روزنامه های 
محلی و منابع خبری به برندها اجازه آش��نایی به دامنه بس��یار مشخص 
و شخصی س��ازی ش��ده ای از مخاطب های هدف را می دهد. شاید در نگاه 
نخس��ت قدرت نفوذ رس��انه های محلی به دلیل گسترش اینترنت کاهش 
یافته باشد. با این حال باید توجه داشت رسانه های بزرگ در زمینه انتشار 
اخبار محلی موفقیت چندانی ندارند. رسانه های بزرگ بر روز اخبار جهانی 
تمرک��ز دارند. به همین دلیل همچنان ش��اهد محبوبی��ت رو به افزایش 
رسانه های محلی هستیم. درست به همین دلیل تعامل با چنین برندهایی 
بسیار معقول تر از سرمایه گذاری بر روی رسانه های بزرگ است. همچنین 

باید توجه داش��ت که همکاری با رسانه های بزرگ نیازمند پرداخت هزینه 
تبلیغاتی بیشتر هم هست. بی ش��ک برندهای کوچک در زمینه پرداخت 
هزینه با مشکالت زیادی مواجه اند. به همین دلیل شروع کار با رسانه های 

محلی و تاثیرگذار منطقی تر به نظر می رسد. 
توجه به یک نکته مهم تبلیغاتی در اینجا اهمیت دارد. ش��یوه س��نتی 
تبلیغات مبتنی بر ارائه آگهی در رس��انه های بزرگ به صورت توده ای بود. 
در این شیوه معموال برخی از افراد شکایت هایی در زمینه مشاهده تبلیغات 
نامرتبط با سلیقه ش��ان داشتند. در هر صورت وقتی ما همه مخاطب های 
یک رس��انه را مد نظر داریم، شمار باالیی از آنها در گروه افراد غیرمرتبط 
با کسب وکارمان قرار خواهند گرفت. همچنین هزینه های چنین الگویی از 

تبلیغات نیز بسیار سرسام آور است. 
نکته مهم بعدی در زمینه تبلیغات در رس��انه ها مشاهده میزان وفاداری 
مخاطب های رس��انه های بزرگ و محلی اس��ت. براساس مطالعه موسسه 
فوربس، به طور معمول مخاطب های رسانه های محلی وفاداری بیش از ۳۰ 
سال بدان ها دارند. این نرخ در زمینه رسانه های بزرگ و جهانی با کاهشی 
محسوس بین ۵ تا 8 سال است. وقتی یک مخاطب برای چندین دهه جزو 
طرفدارهای یک رسانه  است، تمایل بیشتری به مطالعه تبلیغات آن نشان 
خواهد داد. این امر به طور قطع ناشی از میزان اعتماد باالی مخاطب مورد 

نظر به رسانه محلی است. 
در قلب بازاریابی مفهوم شناخت مخاطب وجود دارد. هر کاری که انجام 
می دهید، باید همیشه نسبت به مطالعه دقیق پیرامون مخاطب هدف تان 
مطمئن باش��ید. معم��وال حاصل چنین مطالعه ای دس��تیابی به مفهومی 
منس��جم از مخاطب هدف برندمان است. به این ترتیب دیگر برای یافتن 

مخاطب مورد نظرمان سردرگم نخواهیم بود. 
2. اهمیت چینش تبلیغاتی بیرونی برندمان

یکی دیگر از راهکارهای کم دردسر برای جلب نظر مخاطب استفاده از 
چینش تبلیغاتی بیرونی برای فروشگاه مان است. 

به طور کلی، نمای بیرونی فروشگاه ها نقش تعیین کننده ای در جلب نظر 
مخاطب دارد. در این زمینه رس��توران ها و کافه ها بیش��تر از همه نیازمند 
توجه هس��تند. به طور معمول رس��توران ها و کافه ه��ا صندلی و میزهای 
مشخصی را در بیرون فروشگاه شان قرار می دهند. به این ترتیب مشتریان 
عالقه مند امکان نشستن بر روی آنها و استفاده از فضای باز لذت بخش را 
دارند. امروزه برخی از برندها مانند AEL به طور مشخص در زمینه کمک 
به کس��ب وکارها برای تغییر دکوراسیون فعالیت دارند. توسعه کار چنین 
برندهایی ب��ه دلیل اهمیت روزافزون ظاهر فروش��گاه ها در تصمیم گیری 
مش��تریان است. به این ترتیب مشتریان دیگر فقط به کیفیت محصوالت 
توجه ندارند. نمایش بیرونی یک فروشگاه نیز سهم انکارناپذیری در ترغیب 
مخاط��ب ایفا می کن��د. البته این به معنای کاه��ش اهمیت نمای داخلی 
نیس��ت. با این حال به عنوان مشتری ما ابتدا نمای بیرونی فروشگاه را مد 
نظر قرار می دهیم.  نکاتی مانند رنگ دکوراسیون، کیفیت صندلی ها و لوازم 
در ارزیابی مخاطب از ما سهم انکارناپذیری دارد. به هر حال ما هرگز نباید 
اهمیت و نقش نمای مطلوب را در نگاه و نظر مش��تریان مورد غفلت قرار 
دهیم. اگرچه این عامل هرگز جانشین کیفیت عالی محصوالت نمی شود 
ب��ا این ح��ال نقش موثری در زمین��ه ترغیب اولیه مخاطب به مش��اهده 
محصوالت مان دارد. به هر حال اگر مشتری محصوالت ما را مشاهده نکند، 

چطور می توان انتظار فروش بیشتر داشت؟

3. تاثیرگذاری نمای آنالین برندمان
در نهایت، بح��ث پیرامون نمای آنالین برندمان اهمیت اساس��ی دارد. 
بدون توجه به توانایی برندم��ان در فروش آنالین محصوالت اش، تضمین 
داشتن نمای آنالین منحصر به فرد و وسوسه کننده اهمیت دارد. در دنیای 
آنالین افراد به دنبال یافتن راهکارهایی برای رفع مشکالت شان هستند. در 
حقیقت، هیچ کس برای تفریح به سراغ سایت برندها در اینترنت نمی رود. 
در این میان برندها باید از نیاز مخاطب به رفع مشکل اش نهایت استفاده 
را ببرند. یکی از مهم ترین این اس��تفاده ها در زمینه تولید مطالب مفید و 
راهکار مش��کالت مشتریان اس��ت. این امر بدون تردید تمایل کاربران به 

مشاهده هرچه بیشتر محصوالت ما را افزایش می دهد. 
به طور مشخص، اگر شما مدیریت کسب وکاری بسیار ویژه را در اختیار 
دارید، جست وجوی انحصاری مخاطب برای یافتن شما بیشتر خواهد شد. 
منظور من از کسب وکارهای ویژه آن دسته از برندها با محصوالت منحصر 
به فرد اس��ت. به عنوان مثال، کسب وکارهای فعال در زمینه فروش لوازم 
عتیقه. ای��ن برندها از مزیت یافتن مخاطب به صورت س��اده تر برخوردار 
هستند. با این حال همانطور که یافتن مخاطب ساده تر می شود، میخکوب 
ساختنش نیز دشوارتر خواهد شد. به عنوان یک برند معتبر انتظار مخاطب 
از شما آگاهی کامل به حوزه کاری تان است. بهترین راهکار برای اثبات این 
آگاهی کامل انتش��ار مطالبی آموزشی در سایت رسمی مان است. این امر 

توجه مخاطب را تا حد بسیار زیادی به خود معطوف خواهد کرد. 
به طور مشخص ما نیازمند یک سایت قدرتمند در زمینه فروش هرچه 
بیش��تر محصوالت به صورت آنالین هس��تیم. در غیر این صورت باید به 
سراغ فروشگاه های بزرگی مانند آمازون برویم. بدون تردید فروش از طریق 
آمازون سود کمتری برای ما به همراه دارد. به ویژه در مورد کسب وکارهای 
محلی مش��کالت دوچندان می ش��ود. چراکه طرفداره��ای این برندها در 
مقیاس جهانی بس��یار اندک اند. به عنوان یک توصیه کاربردی، فعالیت در 
فروشگاه های آنالین بزرگ را فراموش کنید. به عنوان یک کسب وکار محلی 

شما شانس بسیار اندکی برای موفقیت در این زمینه ها خواهید داشت. 
شناخت بهتر مخاطب از برند ما در فضای اینترنت فقط معطوف به سایت مان 
نیس��ت. شبکه های اجتماعی امروزه عامل مهمی در تصمیم گیری مشتریان 
در فرآیند خرید اس��ت. به همین دلیل راه اندازی اکانت رس��می برندمان در 
شبکه های اجتماعی اهمیت خاصی دارد. به این ترتیب ارتباط ما با مشتریان 
هدف مان ساده تر خواهد شد. یکی از معدود شانس های برندهای کوچک برای 
رقابت با برندهای بزرگ همین فضای پلتفرم های اجتماعی اس��ت. در چنین 
فضایی شهرت پیشینی برندها اهمیت دارد. با این حال کیفیت مطالب امکان 
تغییر سرنوشت هر کسب وکاری را خواهد داشت. با نگاهی ساده به فهرست 
برترین برندها در ش��بکه های اجتماعی نگاه مان به برخی از برندهای محلی 
نیز خواهد افتاد. بی تردید این برندها از نظر مالی قابل مقایس��ه با غول هایی 
نظیر نایک یا سامسونگ نیستند. با این حال سرمایه گذاری منطقی بر روی 

شبکه های اجتماعی آنها را به شهرت فراوانی رسانده است. 
به عنوان توصیه پایانی، درج اطالعات دقیق از برندمان در س��امانه های 
گوگل باید مورد توجه قرار گیرد. گوگل مپ معموال موقعیت فروشگاه ها را 
به صورت برجسته با رنگ قرمز نشان می دهد. ثبت آدرس فروشگاه مان در 
گوگل مپ به کاربران کمک زیادی در زمینه یافتن مان می کند. همچنین 
درج شماره تماس در بخش جست وجوی گوگل بسیار حیاتی خواهد بود. 
noobpreneur :منبع

ایده  های ارزان بازاریابی برای رونق 
کسب وکار)4(

در شماره قبل به تعدادی از ایده های بازاریابی پرداختیم و اینک ادامه 
ایده ها را دنبال می کنیم:

از بیلبوردهای متحرک در سطح شهرها استفاده کنید
تحقیقات مرتبط با نورومارکتینگ یا همان بازاریابی عصب پایه نش��ان 
می دهد که درج تبلیغات روی وسایل نقلیه متحرک مثل بدنه  اتوبوس های 
شهری و نیز خودروهای سواری، روش تبلیغاتی موثری است. کافی است 
تع��دادی اقالم تبلیغاتی کاربردی مانند آفتابگیر خودرو یا برچس��ب های 
تزیینی تهیه و روی بدنه و شیش��ه اتومبی��ل خود نصب کنید یا آن را در 
اختیار کسانی بگذارید که مایلند این کار را برای شما بکنند. می توانید در 
ازای این کار، خدمات و یا محصوالت تان را به صورت محدود و رایگان در 
اختیار تبلیغات چی های خود قرار دهید- اما قبل از هر چیز مطمئن شوید 
که نام کسب و کار و اطالعات تماس تان در این اقالم تبلیغاتی درج شود.

یک کارت ویزیت جذاب و گیرا طراحی کنید
ب��ه لطف وجود خدمات آنالین طراحی و چ��اپ، می توانید کارت ویزیت 
منحصر به فرد خود را با قیمتی مناسب و معقول تهیه کنید. به این ترتیب، 
هر زمان که کسی را مالقات می کنید، می توانید یک کارت ویزیت تقدیم او 
کنید. کارت ویزیت شما در حکم ویترین کسب و کارتان است و یکی از اقالم 

مهم تبلیغاتی به شمار می رود که هزینه آنچنانی برای شما نخواهد داشت.
فعالیت های کاری تان را به صورت آنالین و زنده به اشتراک 

بگذارید
پلتفرم ها و سرویس های زیادی از جمله امکان الیو اینستاگرام برای پخش 
زنده  رویدادهای جاری در سازمان از جمله نمایش پشت صحنه  تولید و النچ 
محصوالت جدید، فیلم های آموزشی، ویدئوهای »مراحل و چگونگی ساخت 
محصوالت« و یا پوشش زنده رویدادهای محلی و همایش های داخلی وجود 
دارد. می توانید از ویدئو های زنده برای جذب مش��تری و ارتباط صمیمانه و 

گرم با مخاطبان و نیز آموزش های کاربردی به آنها استفاده کنید.
پادکست تولید کنید

تولید پادکست چندان هزینه ای ندارد– کافی است موضوعی بکر و به روز 
پیدا کنید و تنها با گوشی همراه خود اقدام به ضبط صدای تان و صحبت 
پیرامون یک موضوع تخصصی کنید. با این حال، تولید پادکست و انتشار 
محتوای صوتی یک س��رمایه گذاری عالی برای ایجاد آگاهی از برند، نشان 
دادن دانش شما و انسانیت بخشی به هویت برندتان است. می توانید از دیگر 
صاحبان مش��اغل و سایر کارشناس��ان نیز برای پیوستن به پادکست های 
تولیدی خود دعوت کنید، تا به این وسیله پاسخگوی سالیق مختلف بوده 

و بتوانید طیف گسترده تری از مخاطبان را به کسب وکارتان جذب کنید.
قدردانی خود را شخصی  کنید

ب��ه ط��ور حتم در ح��ال حاضر تع��دادی مش��تری ثاب��ت دارید که 
وفاداری شان را اثبات کرده اند، پس به آنها نشان دهید که چقدر قدردان 
حمایت های شان هستید. می توانید قدردانی خود را از طریق نوشتن یک 
یادداش��ت تشکر دستنویس یا نام بردن از آنها در یک ویدئو یا پادکست 
نشان دهید. این حسن نیت، نتایج موثر متقابلی خواهد داشت چرا که این 
مشتریان به مشتریان وفادارتان تبدیل شده و در قامت سفیر برند شما، 
ُمبلغ ویژگی های مثبت و نقاط قوت شما خواهند بود و تجربه های مثبت 

خود را با دوستان شان به اشتراک خواهند گذاشت.
امضای شخصی خود را در انتهای ایمیل ها درج کنید

این یک روش س��اده و مقرون به صرفه برای رونق کسب وکار شما است. 
در صورتی که از ابزار ایمیل برای ارتباط با مشتریان خود استفاده می کنید و 
قصد دارید به صورت حرفه ای این ابزار را به کار ببندید، بهتر است امضای 
سازمان خود را به انتهای نامه های ارسالی و ایمیل ها ضمیمه کنید. امضای 
ایمیل، می تواند شامل نام برند شما یا متنی ثابت و تبلیغاتی به همراه یک 
یا چند عکس باش��د. به این ترتیب، هر بار که پیغامی را ارس��ال می کنید، 
مخاطبان متوجه می شوند که چگونه به بهترین شکل با شما تماس بگیرند.

 به سواالت مشتریان تان پاسخ دهید
روزانه کمی از وقت خود را برای پاس��خگویی به سواالت مشتریان در 
فضاهای آنالین یا فعالیت در انجمن های صنعتی و پنل های پرس��ش و 
پاس��خ اختصاص دهید. این روش ساده و ارزان، نه تنها نشانگر شخصیت 
پاسخگو و موثر شما است، بلکه روشی فوق العاده برای جلب توجه افرادی 

است که تابه  حال حتی اسم تان هم به گوش شان نخورده است.
از شبکه های اجتماعی اشتراک عکس مثل اینستاگرام و 

پینترست استفاده کنید
اینستاگرام و پینترست دو بستر بسیار مناسب و رایگان برای به اشتراک 
گذاشتن داستان مصور برند شما هستند. تمام هزینه ای که باید بکنید، 
یک گوش��ی دوربین دار، اینترنت و کمی زمان و برنامه ریزی محتوایی با 
اندک��ی خالقیت در ایده پردازی و اجرا اس��ت، اما چه نوع عکس هایی را 

می توانید در این شبکه ها منتشر کنید؟
در ادامه چند پیشنهاد در این زمینه را با هم مرور می کنیم:

• تصاویری از پشت صحنه کس��ب وکارتان به اشتراک بگذارید )تصاویری 
مثل معرفی همکاران بخش ستادی و یا اشتراک عکس های محیط کاری آنها(

• از تکنیک های بصری و ایده های خالقانه و چشم نواز گرافیکی استفاده 
کنید

• خاطره نویس��ی و هش��تگ گذاری ب��ه افزایش می��زان مراجعین به 
شبکه های اجتماعی تان منجر می شود

• تعدادی فیلم کوتاه و ویدئوهای آموزشی منتشر کنید
• توصیه نامه های تصویری از مشتریان وفادارتان بسازید

•  از مش��تریان تان بخواهید تا تصاویر خود از نحوه  استفاده از محصوالت 
یا خدمات ش��ما را با هشتگ های اختصاصی با دیگران به اشتراک بگذارند. 
ویدئوهای معروف آنباکسینگ عمدتا با همین هدف تهیه و منتشر می شوند.

تاکتیک های بازاریابی چریکی را به کار ببندید
جذابیت بازاریابی چریکی در این اس��ت که بیش از پول، وابس��ته به 
خالقیت اس��ت. فعالیت های تبلیغاتی در بازاریابی چریکی به روش های 
نامنظم و نامتعارف و بر مبنای یک بودجه بس��یار کم اجرا می شوند. به 
گونه ای که نس��بت به س��ایر تبلیغات ارزان تر تمام شده و در عین حال 
حداکثر نتایج را به ارمغان آورد. البته بازاریابی چریکی، تنها مورد استفاده  
برندهای کوچک و کسب وکارهای نوپا نیست. به طور مثال، پروژه  ماشین 
شادی کوکاکوال از جمله کمپین های مطرح در بازاریابی چریکی است که 
توانسته طی س��ال ها، مخاطبان این برند پرآوازه را شگفت زده و فضایی 
شاد را برای آنها فراهم کند. به همین دلیل نیز نام این کمپین یا تبلیغ 
چریکی، »ماش��ین شادی« گذاشته شده اس��ت. با این اوصاف، شما هم 
می توانید اقداماتی از این دست را با چاشنی خالقیت و نوآوری در سطح 
ش��هر و به صورت میدانی پیاده سازی کنید. کافی است که ایده های تان 

خالقانه، ارزان، اصیل و البته قانونی باشند.
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ایستگاهبازاریابی 3 راهکار مهم برای پاسخ به پرسشی اساسی:

چگونه مشتریان را جلوی فروشگاه مان میخکوب کنیم؟
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معرفی الگوهای درآمدی برای راه اندازی 
استارتاپ ها

ب��دون در نظ��ر گرفتن اینکه ش��ما چه محصول ی��ا خدماتی 
دارید یا چقدر کیفیت آنها باالس��ت،  ت��ا زمانی که نتوانید این 
محصول یا خدمات را به دس��ت مشتریان برسانید به هدف خود 

نرسیده اید.
برای اینکه بتوانید محصول خود را به دست مشتریان برسانید 
عوام��ل مختلفی باید در نظر بگیرید که در واقع الگوی درآمدی 
ش��ما در بازار را تعیین می کنند. به طور کلی، الگوهای درآمدی 

بازاریابی را می توان با توجه به عوامل زیر مشخص کرد.
۱- پرداخت پس از استفاده

ای��ن الگو را می ت��وان یک��ی از الگوهایی نام برد ک��ه معموالً 
در محص��والت یا خدماتی که قیمت آنها پایین اس��ت یا تعداد 
پرداخت ها و تراکنش ها کم اس��ت استفاده می شود. این الگوی 
درآم��دی هم مزایا و هم معایبی دارد. اولین مزیت این الگو این 
است که می تواند در تولید و خدمات برای شرکت ها بسیار مفید 
باش��د. زیرا موانع پیش روی آنه��ا را بر می دارد، اما جنبه منفی 
این پرداخت ها این اس��ت که کسب درآمد از این طریق معموالً 

کم است. زیرا میزان تراکنش ها پایین است.
2- مبتنی بر عملکرد

از دیگ��ر الگوه��ای درآمدی می توان به ش��رکت هایی اش��اره 
ک��رد که محصول ی��ا خدماتی را تولید نمی کنن��د بلکه به ازای 
استفاده ای که مشتریان از محصول یا خدمات شرکت های دیگر 
دارن��د از آنها پول دریافت می کنند. مثاًل ش��ما به ازای محصول 
یا خدماتی که ش��رکتی در اختیار مش��تریان قرار داده و ش��ما 
امکانات اس��تفاده از آن را فراهم می کنید، می توانید از مشتریان 
پول بگیرید و درآمد داش��ته باشید، بنابراین در این روش، شما 
براس��اس ارزش محص��ول یا خدمات از مش��تریان پول دریافت 
نمی کنید بلکه به ازای مدت زمانی که از آن استفاده کرده اند از 

آنها پول دریافت می کنید.
مانند یک کافی نت که طراح وب یا امکانات اینترنتی نیس��ت، 
ولی ش��رایطی را فراهم می کند که شما می توانید از آن استفاده 
کنید و به ازای س��اعاتی که از اینترنت اس��تفاده می کنید باید 

پول پرداخت کنید.
3- پیش فروش کردن

یک الگوی درآمدی نی��ز روش پیش فروش کردن یا فروختن 
قبل از هزینه کردن اس��ت. برخی از شرکت ها ممکن است قبل 
از اینکه دس��ت به طراحی یک محصول بزنند این امکان را برای 
مش��تریان خود فراهم کنند که آنه��ا بتوانند قطعات محصوالت 
خود را انتخاب کنند. در این روش، ش��رکت ها یا تولیدکنندگان 
قب��ل از اینکه برای تولید محصول هزین��ه کنند، درآمد خود را 
از طریق فروش قطعات و س��ر هم کردن آنها در نس��خه نهایی 

محصول به دست می آورند.
4- درآمد اشتراکی

یکی دیگر از الگوهای درآمدی، درآمدهای اشتراکی است. در 
این روش، شما یک شریک تجاری انتخاب می کنید و در سود و 

زیان همدیگر شریک می شوید.
5- درآمد با اسپانسرها

الگوی درآمدی بعدی، اس��تفاده از اسپانسرها یا حامیان مالی 
اس��ت. اگر به فکر این هستید که برای خدمات یا محصولی که 
دارید یک اسپانسر یا حامی مالی پیدا کنید باید اول به این فکر 
کنید که در ازای حمایت مالی آنها شما قرار است چه امتیازاتی 
به آنها بدهید. هیچ اسپانس��ری بدون سود بردن از این حمایت 
مال��ی حاضر نمی ش��ود منابع مالی خود را در اختیار ش��ما قرار 
دهد. پس س��عی کنید یک امتیاز مناس��ب پیدا کرده و در ازای 

اعطای این امتیاز از آنها حمایت مالی دریافت کنید.
6- ثبات قیمت ها

ثاب��ت نگ��ه داش��تن قیمت ها خ��ودش یک الگ��وی درآمدی 
اس��ت، چرا که در این الگو، ش��ما نشان می دهید که تحت تأثیر 
نوس��انات اقتصادی قرار نمی گیرید و مش��تریان با دیدی بازتر و 
پیش بینی های درس��ت تر درباره انتظارات خود رغبت بیش��تری 
به خرید از ش��ما دارند. این الگ��و را می توان یکی از جذاب ترین 

الگوهای درآمدی نام برد.
هر یک از این الگوها می تواند یک روش مناس��ب برای کسب 
درآمد باش��د. فقط بس��تگی به این دارد که ش��ما از چه منابعی 

برخوردار هستید و چه هدفی را دنبال می کنید.
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جلس��ه های کاری یک��ی از مهم تری��ن گردهمایی ها ب��رای هر برندی 
محسوب می شود. در چنین جلساتی کارمندان و مدیران در کنار یکدیگر 
به بررس��ی تحوالت بازار، نقاط ضعف و قوت شرکت می نشینند. به عنوان 
یک کارآفرین اخیرا شروع به همکاری با تیم تازه ای کرده ام. همه چیز در 
مورد موقعیت شغلی تازه بسیار خوشایند است. با این حال جلسات کاری 
آنها بیش از پنج س��اعت به طول می انجامد. برگزاری هفتگی این جلسات 
موجب دردسرهای بسیار زیادی برای کارمندان و البته مدیران شده است. 
بدون تردید برگزاری نشست هایی با نتایج مشهود مزایای بسیار زیادی به 
همراه دارد. با این حال جلسات تیم همکار من پس از گذشت پنج ساعت 
بدون هیچ گونه نتیجه روشنی به پایان می رسد. چنین اتفاقی تقریبا بدل 
به یک فرهنگ غالب در شرکت مورد نظر شده است. به این ترتیب تمامی 
کارمندان نسبت به جلس��ات طوالنی و بی نتیجه اعتراض دارند. وقتی در 
آخرین روز کاری هفته باید چنین جلس��ه طوالنی را پش��ت سر بگذاریم، 
هیچ چیز مانع اعتراض کارمندان نخواهد شد. البته همه مجبور به حضور 
در این جلس��ه هستند. در غیر این صورت سرنوشت کاری شان در هاله ای 

از ابهام قرار خواهد گرفت. 
بی تردید جلسات یکی از مهم ترین بخش های هر کسب وکاری است. به 
ویژه جلس��ات درون شرکتی که نقش سازنده ای در ارتقای جایگاه برندها 
بازی می کند. نکته مهم در این میان برنامه ریزی برای برگزاری جلس��اتی 
مفید و در عین حال کوتاه اس��ت. هیچ کارمن��د و حتی مدیری عالقه ای 
به اتالف چندین س��اعت متمادی از وقتش  برای دستیابی به هیچ نتیجه 
واضحی ندارد. هدف اصلی من در این مقاله دستیابی به راهکارهایی برای 
کاهش زمان جلسات کاری بدون لطمه به کیفیت آنهاست. به این ترتیب 
در ادامه به بررسی هفت مورد هدردهنده زمان در جلسات کاری خواهیم 
پرداخت. امیدوارم با حذف این موارد کیفیت جلس��ات شرکت ها افزایش 
چش��مگیری پیدا کند و البته کارمندان از دست گردهمایی های طوالنی 

خالص شوند. 
حذف جلسات غیرضروری و تعداد گردهمایی ها

آیا به راستی یک جلسه کاری محیط مناسبی برای گفت وگو پیرامون هر 
موضوعی است؟ بسیاری از مدیران بدون توجه به موضوع مورد نظرشان به 
سرعت دستور تشکیل جلسه می دهند. در بسیاری از موارد موضوعات مورد 
نظر ما باید به صورت خصوصی با کارمندان بخشی خاص مطرح شود. به 
این ترتیب نیازی به اجتماع تمام کارمندان شرکت دور میز جلسه نیست. 
توصیه من در اینجا نگاهی دوباره به فهرس��ت جلسات درون شرکتی مان 
اس��ت. به این ترتیب باید پیرامون کیفی��ت و تاثیرگذاری هر کدام از آنها 
پرسش های اساس��ی برای خودمان طرح کنیم. بدون تردید هر جلسه ای 
نیازمند اختصاص زمان مش��خصی اس��ت. در دنیای کسب وکار اختصاص 
زمان به امری خاص به معنای صرف هزینه نیز هست. بنابراین باید جلسات 
پیش روی برندمان را از نظر صرفه اقتصادی نیز مورد سنجش قرار دهیم. 
به عنوان مثال، یک جلسه کاری پنج ساعته در هفته به همراه پنج نفر از 
کارمندان شرکت به معنای اختصاص بخش بزرگی از زمان مفید کارمندان 
به امری شاید نه چندان ضروری است. به راستی وقتی برند ما از کارمندان 
چنین انتظار زیادی دارد، آیا زمان کافی برای آنها باقی خواهد ماند؟ تکلیف 
وظایف کارمندان چه می ش��ود؟ گمان می کنم با توجه به آنچه گفته شد، 

ضرورت کاهش تعداد جلسات درون شرکتی کامال مشهود باشد. 
حذف موضوعات بدون نتیجه و فاقد دقت کافی

اطمینان از دقت و نتیجه بخشی موضوعات جلسات اهمیت باالیی دارد. 
محورهای اصلی هر جلس��ه باید از قبل مورد بررسی قرار گیرد. همچنین 
کارمندان حاضر در جلسه نیز باید از قبل در جریان موضوعات قرار داشته 
باشند. وقتی موضوع جلسه دقیق باشد، انتظار نتیجه بخشی و دستیابی به 
جمع بندی مفید چندان غیرواقعی نخواهد بود. یکی از مهم ترین مزیت های 
این روش کاهش اتالف وقت در جلسات است. بسیاری از جلسات از همان 
ابت��دا به دنبال محورهای اصلی ش��کل می گیرد. این در حالی اس��ت که 
محورهای اصلی بحث باید از قبل تعیین ش��ود. فرآیند بررسی موضوعات 
اهمی��ت باالیی دارد. در این مرحله موضوعات عمومی و کلی از نمونه های 
خرد جدا می ش��ود. موضوعات خرد فقط باید با بخش مورد نظر به بحث 
گذاش��ته شود. به این ترتیب صرفه  جویی قابل توجهی در زمان کارمندان 

سایر بخش ها صورت خواهد گرفت. 
گاهی اوقات ما جلس��ه ای در پیش روی داریم، اما ضرورت های غیرقابل 
پیش بینی ما را وارد چالشی دشوار می کند. به این ترتیب باید میان پایبندی 
به برنامه ریزی قبلی برای جلس��ات و تشکیل جلس��ه اضطراری دست به 
انتخاب بزنیم. در چنین موقعیت هایی همیش��ه باید جلسات اضطراری را 
ترجی��ح داد. این امر به خاط��ر حفظ انعطاف برندمان ضروری خواهد بود. 
تغییر زمان نشس��ت ها برای چند روز صدمه خاصی به آنها نمی زند. با این 
حال در مورد جلس��ات اضطراری اتالف وقت ضررهای جبران ناپذیری به 

همراه خواهد داشت. 
فرضیه ها را فراموش کنید

یکی از مش��کالت اساس��ی جلس��ات کاری تالش کارمندان برای ارائه 
مباحث مفید در قالب نمودارهاس��ت. البته استفاده از جلوه های بصری در 
ارائه مطالب جای هیچ انتقادی ندارد. مش��کل اساسی عدم توجه افراد به 
هس��ته مرکزی سخنرانی شان است. به این ترتیب مخاطب خود را درگیر 
س��خنرانی بی سر و ته خواهد دید. وقتی ما متوجه هدف اصلی یک بحث 
نمی شویم، تمایل زیادی به خواب در حین جلسه خواهیم داشت. درست 
به همین دلیل بسیاری از افراد در حین جلسات کاری دچار خواب آلودگی 
می ش��وند. در چنین مواقعی نباید فقط کارمند مورد نظر را مورد سرزنش 
قرار داد. ایراد اصلی متوجه مسئولی سخنرانی بیش از حد پیچیده و بدون 

سر و ته است. 
حذف ویژگی های فردی سلطه گر

استفاده از دو کارمند به عنوان یادداشت نویس و نویسنده تیترهای اصلی 
کمک شایانی به هدایت بهینه بحث به سوی نتیجه بخشی می کند. به طور 
معمول در جلسات برخی از کارمندان عالقه بیشتری به صحبت دارند. این 
امر موجب اختصاص زمانی کمتر به س��ایر افراد می ش��ود. به عنوان مدیر 
یک ش��رکت یا مس��ئول برگزاری جلس��ه باید واکنش قاطعی در راستای 
حذف چنین ویژگی های رفتاری داشته باشید. استفاده از یادداشت نویس 
و نویسنده تیترهای اصلی دقیقا به همین دلیل ضروری است. وظیفه این 
دو کارمند طرح پرس��ش های هدایتگر با توجه به موضوعات مورد بحث و 
مدیریت جلس��ه به س��وی جمع بندی دقیق و کاربردی مطالب است. در 
غیر این صورت احتمال ش��روع بحث های پراکنده و بی پایان بس��یار زیاد 

خواهد بود. 
حذف گفت وگوهای تکراری

وظیفه مس��ئول یک جلس��ه اف��زودن م��داوم اطالعات ت��ازه بحث در 

راس��تای تقویت ایده پردازی حاضران اس��ت. ایده ه��ای جذاب هیچ وقت 
بدون اطالعات دقیق و کاربردی تولید نمی ش��وند. همچنین این کار مانع 
تکرار گفت وگوهای قبلی می شود. به طور معمول راهکارهای زیادی برای 
پرهیز از تکرار گفت وگوها در قالبی تازه وجود دارد. توصیه بررسی موضوع 

بحث مان با استفاده از پرسش های ذیل است:
• آیا موضوع مورد نظر من واقعا دارای اهمیت است؟

• آیا این موضوع باید با حضور تمام اعضای شرکت مورد طرح و بررسی 
قرار گیرد؟

• آیا بیان این موضوع در حیطه اختیارات من است؟
• آیا پیش از این کارمند دیگری موضوع مش��ابهی را به بحث گذاش��ته 

است؟
حذف بخش مربوط به توصیه و نصیحت

طرح پرس��ش هایی در راس��تای افزودن دیگران به بحث مان بسیار مهم 
است. بسیاری از سخنران های بزرگ در حین گفته های خود با پرسش های 
کلی��دی دیگ��ران را ترغیب به ایدهپ��ردازی می کنند. ای��ن امر در بهبود 
وضعیت تیم های مختلف ش��رکت نقش انکارناپذیری دارد. بیان تجربیات 
گذشته و نظرخواهی از دیگران احساس راحتی و آرامش را بیش از پیش 
در میان کارمندان تقویت می کند. به این ترتیب آنها تمایل بیش��تری به 
ایده پردازی نشان خواهند داد. اشتباه بسیاری از مدیران در اینجا شروع به 
نصیحت دیگران اس��ت. بی تردید همه ما توانایی ارائه توصیه های بی هدف 
برای س��اعت های متمادی را داریم. این امر هیچ فایده ای به حال وضعیت 
ش��رکت نخواهد داشت. به جای چنین کاری باید به دنبال تقویت روحیه 

ایده پردازی در میان کارمندان بود. 
حذف موارد غیرمفید

در پایان جلس��ه، پیش از ترک سالن از س��وی کارمندان از هر کدام در 
مورد میزان تاثیرگذاری گفت وگو و جلس��ه سوال کنید. از آنها بخواهید از 
صفر تا ده به جلس��ه مورد نظر رای دهند. س��پس باید میانگین نمرات را 
جمع کنید. حاصل کار میزان واقعی تاثیرگذاری جلسه از دیدگاه کارمندان 
را نشان می دهد. یکی از پرسش های جذاب در این میان، نکات مورد نیاز 

برای افزایش تاثیرگذاری و نتیجه بخشی جلسه است. 
ب��دون تردید هیچ فردی به اندازه کارمندان حاضر در جلس��ه نس��بت 
ب��ه نکات مثبت و منفی بح��ث آگاهی ندارند. گاه��ی اوقات طرح چنین 
پرس��ش هایی در جمع مانع بیان نظرات واقعی افراد می شود. خوشبختانه 
امروزه راهکارهای جالبی برای اطالع از نظرات واقعی کارمندان وجود دارد. 
در اینج��ا م��ن قصد پرداختن به روش های مبتنی ب��ر فناوری های تازه را 
ندارم. شیوه طرح پرسش بر روی برگه و تحویل آن بدون درج نام کارمندان 
هنوز هم بهترین ش��یوه نظرخواهی محس��وب می شود. نکته مهم در این 
میان عدم تاکید بیش از حد بر روی دریافت پاسخ های دقیق و کارشناسانه 
از سوی کارمندان است. در غیر این صورت برگه های نظرخواهی ما نیز بدل 

به نوع تازه ای از جلسات کسل کننده می شود. 
بی تردید هنوز هم جلس��ات کاری اهمیت خود را در دنیای کسب وکار 
حفظ کرده اند. با این حال افزایش اهمیت زمان برای ش��رکت ها برگزاری 
جلس��ات طوالنی را به چالش کشیده است. به عالوه، جلسات بیش از حد 
طوالن��ی در عمل فایده ای برای برندها ندارد. به همین دلیل باید به دنبال 
راهکارهایی برای حذف بخش های غیرضروری جلسات باشیم. در غیر این 

صورت فقط وقت و بودجه برندمان را هدر خواهیم داد. 
allbusiness :منبع

چگونه از اتالف وقت در جلسات کاری جلوگیری کنیم؟

7 راهکار برای برگزاری جلسات درون شرکتی مفیدتر

به قلم: جنیفر فات کارشناس امور کسب وکار و برندسازی
   ترجمه: علی آل علی    
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اخبار

اهوااز- شبنم قجاوند- نشست ستاد هماهنگی و پشتیبانی 
مدیریت بحران شرکت ملی نفت ایران با حضور وزیر نفت و مدیران 
ارشد شرکت های تایع وزارت نفت در خوزستان به میزبانی شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد. مهندس بیژن زنگنه، وزیر 
نفت ضمن ابراز همدردی با مردم خوزستان و تاکید بر تداوم ارائه 
خدمات امدادی، درمانی و اجرایی به مردم، گفت: تا پایان بحران و 
عادی شدن وضعیت زندگی در خوزستان کنار مردم خواهیم ماند و 
با تمام توان خدمتگزار آنان خواهیم بود و از همه ی شرکتهای تابع 
که از سوی  ستاد مدیریت بحران استان خوزستان به عنوان معین 
ش��هر و روستاها انتخاب شده اند می خواهم که همچون دو هفته 
اخیر، با قدرت، دقت و احساس مسئولیت به خدمات رسانی  ادامه 
داده و موجبات آرامش و رضایتمندی مردم را فراهم آوردند.  ایشان 
به اهمیت همدلی و همدردی با مردم رنجدیده خوزستان اشاره کرد 
و ادامه داد: در حال حاضر، مهمترین موضوع  این اس��ت که مردم 

شریف این خطه ی بزرگ  احساس کنند که صنعت نفت به عنوان 
خدمتگزار به وظایف خود  درست عمل کرده و در کنار آنها خواهد 
ماند. وی با بیان اینکه دشمنان وجود شرایط اضطراری استان را ابزار 
کار خود قرارداده اند و مجدداً درصدد هستند تا  احساسات  مردم 
را جریحه دار  و آنها را نسبت به دولت بدبین سازند، اذعان داشت: 

هم اکنون تقریبا همه ی چاه ها و تاسیسات فرایندی غرب کارون 
در محاصره ی تاالب هور العظیم است و ادعای دشمنان مبنی بر 
جلوگیری صنعت نفت از ورود آب به هورالعظیم یک دروغ بزرگ 
اس��ت و ما باید در مقابل توطئه های آنان هشیار باشیم. مهندس 
زنگنه ضمن  تاکید بر این موضوع که صنعت نفت هیچگاه اقدامی 
را در پیش نگرفته که باعث آسیب به محیط زیست و مختل شدن 
زندگی مردم شود، یادآور شد: انسجام بوجود آمده بین مردم، دولت 
و نهادهای مختلف انقالبی و نظامی جهت مقابله با بحران موجود 
باعث خشم بدخواهان شده و آنها از هیچ تالشی برای ایجاد، نشر 
و دامن زدن به شایعه های بی اساس و ایجاد جنگ روانی در بین 
ملت دریغ نکرده اند، اما مردم بدانند که ما با عزم راسخ و تکیه بر 
توان نیروی انس��انی  و امکانات صنعت نف��ت، تا هر زمان که الزم 
باشد در کنار آنها خواهیم ماند چرا که خوزستان جان و قلب تپنده 

ایران است. 

ارومیه-رونق- محمود بدلي  در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
در حال حاضر حدود ۳۲ درصد از روستاهاي استان مقاوم سازي شده 
اند که به دلیل فرهنگ خاص منطقه و عدم استفاده از تسهیالت سود 
دار هشت درصد از میانگین کشوري عقب هستیم وي با تاکید بر اینکه 
باید تا افق ۱۴۰۰ به۷۵درصد مقاوم سازي روستاها برسیم که نیازمند 
همراهي بیشتر مردم هستیم عنوان کرد: همراهي بیشتر مردم استان 
و فرهنگ سازي توسط رسانه ها براي تقویت این مهم و حفظ سالمتي 
خود اهالي شد مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي آذربایجان غربي 
گفت: س��اخت ۱۱ هزار و۳۷واحد مس��کن مهر در شهرهاي زیر ۲۵ 
ه��زار نفر به این نهاد واگذار ش��ده بود که همه ای��ن واحدها اتمام و 
به متقاضیان واگذار ش��ده است. بدلي در خصوص اجراي طرح هادي 
روس��تاي هم تاکید ک��رد: در حال حاضر از دو هزار و ۱۷۰روس��تاي 
واجد ش��رایط براي دو هزار و 8۲ روس��تا طرح هادي تهیه شده و در 

۵86 روستا با جمعیت بیش از ۵۰ درصدي اجرا شده است مدیرکل 
بنیاد مسکن آذربایجان غربي اضافه کرد: هم اکنون از دو هزار و ۹۷۳ 
روستاي استان دو هزار و ۷۲۵روستا داراي سکنه باالي ۴ خانوار بوده 
و دو هزار و ۱۷۰ روس��تا باالي ۲۰ خانوار هس��تند بدلي خاطرنشان 
کرد: برنامه اجراي طرح مقاوم س��ازي خانه هاي روستایي براي ۱۰۳ 

هزار واحد مسکوني آذربایجان غربي تدوین و در مرحله اول براي ۷۷ 
هزار واحد اجرایي ش��د؛ مقاوم سازي ۱۰ هزار واحد دیگر نیز در حال 
اجراست وي با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده باید 
تا سال ۱۴۰۴حدود ۷۵ درصد واحدهاي روستایي مقاوم سازي شود 
گفت: کارمزد تسهیالت مقاوم سازي مسکن روستایي تنها پنج درصد 
است، همه روستاییان مي توانند از این تسهیالت با مبالغ ۲۰۰و ۱8۰ 
میلیون ریال بهره مند ش��وند مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربي 
افزود: این تس��هیالت در روستاهاي مرزي۲۰۰ میلیون ریال در نظر 
گرفته شده و ۲۰ میلیون ریال بیشتر از دیگر روستاهاست و مي توان 
آن را مش��وقي براي مقاوم سازي این روستاهاي محروم دانست بدلي 
اضافه کرد: تسهیالت مقاوم سازي مسکن روستایي در دیگر روستاهاي 
آذربایجان غربي نیز به میزان ۱8۰میلیون ریال پرداخت مي ش��ود و 

مدت بازپرداخت آن نیز ۱۵سال در نظر گرفته شده است.

اصفهان - قاسـم اسـد- ابراهیم کاویان پور رئیس بازاریابی و 
فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان  در خصوص چشم انداز صنعت 
پاالیشی در سال ۹8 بیان کرد: با توجه به اینکه هم خوراک پاالیشگاه 
ها از بازار داخل تامین می شود و هم بخش عمده محصوالت پاالیشی 
در بازار داخل عرضه می گردد، بنابراین آثار تحریم ها بر روند فروش 
این صنعت کمرنگ تر از صنایع صادرات محور بوده و کاهش ظرفیتی 
بابت تحریم نخواهیم داش��ت؛ اما با این حال صادرات فرآورده های 
ویژه پاالیش��گاه ها از محدودیت های تحری��م تاثیر می پذیرد. وی 
افزود: تنها مشکلی که تداوم تحریم ها در پی خواهد داشت، احتماال 
روند تامین تجهیزات و ماش��ین آالت در پاالیش��گاه هایی است که 
در حال اجرای طرح های ارتقاي کیفیت فرآروده هاي خود هستند 
و مي توان گفت تقریبا تمامی پاالیش��گاه ه��ا در حال اجرای طرح 
های بهبود کیفی محصوالت خود هستند.  کاویان پور گفت: طبق 
استانداردهای بین المللی، از سال ۲۰۲۰ نظارت بر میزان گوگرد در 

فرآورده های پاالیشی سختگیرانه تر اعمال خواهد شد و اگر نتوانیم تا 
آن زمان پروژه های کیفی سازی را به سرانجام برسانیم، با مشکالتی 
در صادرات مواجه خواهیم شد. از این رو تعویق در زمان بهره برداری 
از پ��روژه های بهینه س��ازی فرآورده های پاالیش��ی، در بلند مدت 
چالش صنعت محس��وب می شود. این کارشناس صنعت پاالیشی 
ضمن تاکید بر تاثیر قیمت نفت خام و نرخ ارز بر سودآوری پاالیشگاه 

ها، گفت: قیمت جهانی نفت خام و نیز نرخ ارز مستقیما بر سودآوری 
پاالیشی ها اثرگذار است. افزایش نرخ ارز نیمایی اگر چه هزینه های 
پاالیشگاه ها را افزایش خواهد داد؛ ولی اثر مثبت به مراتب با اهمیت 
تری بر رشد درآمد پاالیشی ها دارد. وی افزود: پیش بینی می شود 
چنانچه اتفاق خاصی که روند عرضه و تقاضای نفت را متاثر کند، رخ 
ندهد؛ نفت خام جهانی در محدوده ۵۵ تا ۷۰ دالر در نوس��ان باشد. 
این نرخ برای پاالیشی ها نرخ مناسبی است. البته در صورت کاهش 
حجم فروش نفت ایران، احتماال نرخ خوراک پاالیش��گاه ها کاهش 
یابد. کاویان پور در خصوص ظرفیت تولید پاالیشگاه ها عنوان کرد: 
ظرفیت تولید روزانه پاالیشگاه های کشور در حال حاضر ۱ میلیون و 
8۰۰ هزار بشکه نفت خام است و افزایش حجم تولید در کوتاه مدت 
امکانپذیر نیست. در حال حاضر پاالیشگاه ها تقریبا با تمام ظرفیت 
خود تولید می کنند و با خطوط تولید فعلی، نمی توان انتظار افزایش 

ظرفیت تولید داشت. 

قم - خبرنگارفرصت امروز- نرم افزار مسابقات تفسیر، 
اپلیکیش��ن و سایت جامع سومین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن کریم طالب علوم دینی طی مراس��می در قم رونمایی 
ش��د. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان قم، سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طالب 
علوم دینی طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته به 
میزبانی قم برگزار شد و مراسم اختتامیه هم عصر روز شنبه 
۲۴ فروردین ماه در مدرسه علمیه امام کاظم)ع( برگزار خواهد 
ش��د. بر این اساس و با توجه به لزوم اطالع رسانی شایسته و 
تسهیل دسترسی متسابقین و عالقمندان به آمار و اخبار این 
دوره از مسابقات، نرم افزار مسابقات تفسیر، اپلیکیشن و سایت 
جامع از سوی ستاد برگزاری مسابقات تولید شده است. این 
نرم افزاری دارای دو کاربری عمومی و اختصاصی است و برای 
تلفن های هوشمند طراحی شده است. این اپلیکیشن که بر 
 https://www.eqraa.ir روی بستر اینترنت با نشانی
در دسترس قرار گرفته، این امکان را برای تمامی عالقه مندان 

و متس��ابقان فراهم می آورد تا به راحتی و در کمترین زمان 
از اخبار و اطالعیه ها و همچنین پخش زنده مسابقات مطلع 
شوند. آیین رونمایی از فاز نخست این نرم افزار در این دوره، 
با حضور مس��ئوالن و اعضای ستاد مس��ابقات برگزار شد. به 
گفته محسن قادری مس��ئول کارگروه فناوری سومین دوره 
مسابقات بین المللی قرآن کریم طالب علوم دینی، لزوم ارتباط 
با متسابقان از قبل، حین و پس از مسابقات ایجاب می کرد که 

بستری فراهم شود تا تمامی اطالعات و رویدادهای مسابقات، 
لحظه به لحظه در اختیار متس��ابقان و مسئوالن اجرایی قرار 
گیرد که به امید خدا با راه اندازی و توس��عه این نرم افزار این 
امر محقق خواهد ش��د. وی همچنین با بیان اینکه امکانات 
متعددی در این اپلیکیشن و س��ایت پیش بینی شده است، 
گف��ت: تمام محتواهای خبری از جمله گزارش های خبری و 
تصویری، فیلم و کلیپ، پخش زنده، معرفی داوران و متسابقان، 
آرشیو دوره های گذشته، برنامه مسابقات، برنامه های کاربردی 
و... را می توان از طریق این اپلیکیش��ن و سایت مشاهده کرد. 
گفتنی اس��ت اجرای آزمون چند گزینه ای تفس��یر قرآن به 
صورت مجازی از دیگر قابلیت های متعددی است که در این 
نرم افزار گنجانده شده است البته در حال حاضر محتوای این 
اپلیکیشن و سایت به صورت دو زبان فارسی و عربی در اختیار 
کاربران قرار گرفته است. در این اپلیکیشن و سایت مسابقاتی 
هم با موضوعات قرآنی برای متسابقان و عموم طراحی شده 

که در طول مسابقات اجرا و به برگزیدگان هدایایی اهدا شد.

مشـهد - خبرنگار فرصت امروز- حس��ین ابراهی��م بای در 
گفت وگ��و با خبرنگار ما اظهار کرد: برای لبیک گفتن به ندای رهبر 
معظم انقالب و سرلشکر سلیمانی که فرمودند مشتاقان دفاع از حرم 
به کمک سیل زدگان بشتابند این مجموعه آمادگی خود را جهت اعزام 
نیرو و همچنین تأمین کمک های نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان 
اعالم می دارد و در این راس��تا نس��بت به کمک به هم وطنان از هیچ 
کوشش��ی دریغ نخواهد کرد. عضو ش��ورای سیاست گذاری هیئت 
مدافعان حرم خراسان رضوی ادامه داد: مدیریت هیأت به همراه اعضاء 

که متشکل از رزمندگان مدافع حرم و دوران دفاع مقدس هستند از 
بدو وقوع این حادثه در حال خدمت رسانی به هم وطنان سیل زده در 
نقاط مختلف کش��ور هستند. وی تأکید کرد: موکب هیأت مدافعان 
حرم خراسان رضوی در حمیدیه اهواز در حال تأسیس است و مقرر 
شده انواع مواد غذایی را در بین سیل زدگان توزیع کنند. ابراهیم بای 
یادآور شد: تا آرامش به کانون گرم خانواده های هم وطنان گرفتارشده 
برنگردد مجموعه هیئت امدادرس��انی خود را قطع نخواهد کرد و به 

روند کمک رسانی ادامه می دهند.

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران با تأکید بر رصد مستمر، مداوم و گزارش گیری از تمامی مناطق 
مخابراتی به  ویژه مناطق س��یل زده به صورت ش��بانه روزی در ستاد 
مدیریت بحران شرکت مخابرات ایران افزود: با توجه به خرابی مراکز 
تلفن به علت س��یالب پیش آمده در شهرستان پل دختر لرستان و از 
بین رفتن اغلب تأسیس��ات و زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی در 
قسمت شهری و روستایی تمهیدات مختلفی برای برقراری و پایداری 
ارتباطات در این ش��هر انجام گرفته اس��ت. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری 

با تش��ریح روند ارسال ملزومات ارتباطی برای مناطق سیل زده اظهار 
داش��ت: با ابتکار و اهتمام شبانه  روزی همکاران در جهت راه اندازی و 
پایداری ارتباطات در سریع ترین زمان ممکن در حوزه تلفن ثابت، یک 
دستگاه کانکس تلفن ثابت به ظرفیت منصوبه 6۰۰۰ خط تلفن ثابت 
که شامل تمامی تجهیزات و ملزومات موردنیاز یک مرکز تلفن می باشد 
به شهرستان پل دختر ارسال و راه اندازی گردید. مهندس سید مجید 
صدری افزود: همزمان با ارسال سوییچ، آماده سازی مسیر کابلی برای 
اتصال این مرکز در شهرستان پل دختر نیز توسط تیم فنی و عملیاتی 
منطقه لرستان انجام گرفت. این کانکس به صورت موقت جهت ارائه 

سرویس تلفن ثابت و دیتا به بخشی از مشترکینی است که زیرساخت 
کابلی آن ها دچار خرابی نش��ده باشد. وی با اشاره به برنامه ریزی های 
انجام  گرفته گفت: آن دسته از ارتباطات فیزیکی که دچار قطعی کابل 
نباشد به زودی تکمیل و آماده ارائه سرویس در شهر خواهد بود. مدیر 
عامل شرکت مخابرات ایران، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شبانه 
روزی تمامی همکاران به خصوص همکاران مناطق س��یل زده اظهار 
امیدواری کرد که آماده سازی مرکز تلفن اصلی و زیرساخت های شبکه 
مخابراتی آن نیزهرچه زودتر صورت پذیرفته و شاهد برقراری ارتباطات 

به صورت کامل و پایدار در آینده نزدیک خواهیم بود.

وزیر نفت:

خوزستان جان و قلب تپنده ایران است

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان غربي:

32 درصد از روستاهای آذربایجان غربی مقاوم سازی شده است 

رئیس بازاریابی و فروش »شپنا« تاکید کرد:

تامین خوراک داخلی و بازار فروش تضمینی، نقطه قوت پاالیشی ها در روزهای سخت

نرم افزار ویژه سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن طالب در قم رونمایی شد

حسین ابراهیم بای معاونت فرهنگی هیئت مدافعان حرم خراسان رضوی خبر داد:

آمادگی هیئت مدافعان حرم خراسان رضوی برای کمک رسانی به سیل زدگان

راه اندازی مرکز کم ظرفیت تلفن ثابت در پلدختر

۱50 مبلغ از قم به مناطق سیل زده گلستان اعزام شدند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم ولی نژاد از اعزام ۱۵۰ مبلغ در قالب 6 گروه از قم خبر داد و گفت: اکنون بیش 
از دو هزار روحانی از قم برای یاری رساندن به سیل زدگان استان گلستان اعالم آمادگی کردند.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
تبلیغات اسالمی گلستان، حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان در نشستی با خبرنگاران این استان اظهار 
کرد: در حادثه سیل اخیر گلستان همه علما و روحانیون با تمام توان به میدان آمدند و ستادی تحت عنوان ستاد فرهنگی بحران در 
اداره کل تبلیغات اسالمی استان شکل گرفت.وی با اشاره به اینکه دبیرخانه ستاد فرهنگی بحران استان گلستان در اداره کل تبلیغات 
اسالمی این استان مستقر است، افزود: تمام برنامه های خدمت رسانی به سیل زدگان توسط اعضاء این ستاد در حال تدوین است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان با اشاره به اینکه برای اعزام روحانیون اهل سنت به کمپ های آسیب دیدگان، هماهنگی های 
خوبی با مرکز بزرگ شمال کشور انجام شد، گفت: روحانیون و مبلغان زیادی از اهل تسنن و تشیع در زمینه ارائه خدمات به سیل 
زدگان در حال فعالیت هستند.وی از اعزام ۱۵۰ مبلغ در قالب 6 گروه از قم خبر داد و تصریح کرد: اکنون بیش از دو هزار روحانی 
از قم برای یاری رساندن به سیل زدگان استان گلستان اعالم آمادگی کردند.حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد افزود: در پی این حادثه 
در روزهای ابتدایی افراد زیادی چون نماینده مقام معظم رهبری و دیگر علما در منطقه حاضر شدند و از شهرهای سیل زده استان 
دیدن کردند که حضور حجت االسالم والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و دیگر مسئوالن منجر به ساماندهی 

فعالیت ها در مناطق سیل زده استان گلستان شد.

بازدید مدیران اداره کل بیمه سالمت گلستان از اداره بیمه سالمت و دفاتر 
پیشخوان شهرستان سیل زده بندر ترکمن

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در ادامه بازدید از مناطق سیل زده استان گلستان ، مدیران اداره کل بیمه سالمت گلستان از 
اداره بیمه سالمت شهرستان سیل زده بندر ترکمن ،دفاتر پیشخوان ،گمیشان و بیمارستان بندر ترکمن بازدید نمودند .این بازدید ها 
در راستای ارائه خدمات بهینه به بیمه شدگان در مناطق سیل زده و بررسی فرآیند های اجرایی و چگونگی تسهیل ارائه خدمات بیمه 
ای به بیمه شدگان صورت گرفت .دکتر حسینی در این بازدید اعالم کرد : به منظور رفاه حال بیمه شدگان شهرستان های مناطق 
سیل زده که برای صدور دفترچه المثنی به دفاتر پیشخوان مراجعه می کنند ، بدون در دست داشتن هیچ گونه مدرکی تمدید دفترچه 
صورت گیرد تا مشمول زمان انتظار نشوند .وی افزود : شرایط فوق الذکر تا پایان خرداد ماه سالجاری بوده و بیمه شدگان محترم می 
توانند از این خدمات بهره مند گردند .در این برنامه ، مدیران اداره کل بیمه سالمت گلستان در شهرستان گمیشان و بیمارستان امام 
خمینی بندر ترکمن حضور یافته و با مدیران این دو دستگاه در خصوص چگونگی ارائه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان 

بیمه سالمت در مناطق سیل زده گفتگو نمودند .

مدیر شرکت ملی پخش منطقه استان مرکزی: 
 ساالنه بیش از سه میلیون و500 هزار لیتر نفتگاز 

دربخش گلخانه های شهر آوه صرفه جویی می شود 
اراک- مینو رستمی- عبداهلل گیتی منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی از صرفه جویی 
سه میلیون و۵۰۰ هزار لیتری نفتگاز دربخش گلخانه های شهر آوه خبر داد.  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه استان مرکزی ،عبداهلل گیتی منش مدیر منطقه استان مرکزی گفت با پیگیریهای مجدانه ناحیه ساوه وبا همکاری 
ومس��اعدت ش��رکت ملی گاز این شهرستان تمامی علمک های گاز فاز یک ودو شهرک گل خانه ای آوه که شامل ۵۴ گلخانه می 
باشدنصب واز نعمت گاز شهری برخوردار شدند. گیتی منش افزود با این اقدام مناسب ساالنه سه میلیون و۵۰۰ هزار لیتر نفتگاز صرفه 
خویی می شود که در بلند مدت می تواند در بهینه سازی مصرف سوخت حائز اهمیت باشد.وی ابراز امیدواری کرد در سالهای آتی 
کلیه مصرف کنندگان نفتگاز استان مرکزی از نعمت ارزان ودر دسترس گاز شهری برخوردار وبتوان در بهبود شرایط زیست محیطی 

نیز گامهای موثرتری را برداشت.

دکتر مریم نخستین شهردار محمدیه مطرح کرد؛
سال 98 سال فرصت هاست

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- در دومین روز س��ال ۹8 ش��هردار محمدیه به همراه 
اعضای شورای اسالمی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل ،سرپرست سازمان آتش نشانی،مدیران 
واحد های فضای سبز و خدمات شهری شهرداری با حضور در دفتر حجت االسالم موسوی 
موینی امام جمعه این شهر دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی شورا وشهرداری محمدیه 
دکتر مریم نخستین شهردار محمدیه دراین دیدار ضمن تبریک سال نو و عید نوروز سال" 
رونق تولید" را هم تبریک گفته و خاطر نشان کرد: شهرداری محمدیه با پیروی از منویات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( به خصوص در نام گذاری سال ۹8  به نام "رونق تولید" گام بر خواهد داشت و باجذب سرمایه گذاران 
و حمایت از بخش خصوصی به تحقق این شعار جامعه عمل خواهد پوشاند. شهردار محمدیه سال ۹۷ را سال موفقیت و سال اتحاد 
وهمدلی یاد کرد وتوضیح داد؛ با تالش  همکارانم در شهرداری و حمایت های همه جانبه اعضای محترم شورای شهر توانستیم با تمام 
مشکالت پیش رو از قبیل عدم ثبات مدیریتی در قبل و همچنین وضعیت بد اقتصادی کارهای خوبی انجام دهیم و پروژه هایی را 
که از قبل تعطیل و یا نیمه کاره رها شده بود را ادامه داده و به ساخت آنها شتاب بیشتر دهیم و امروز هم پروژه های جدیدی را هم 
احداث و یا در دست اقدام داشته باشیم. دکتر نخستین مشارکت و همکاری خوب مردم فهیم شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان 
را عامل مهم در موفقیت ها و پیشبرد اهداف برنامه های شهرداری دانست وگفت؛ همسویی مردم با مدیریت شهری در تحقق اهداف 
وبرنامه های شهری بخصوص در حوزه پرداخت عوارضات ستودتی بود. شهردار محمدیه سال ۹8 را هم سال پربار و با خیر و  برکت 
برای شهروندان قید کرد و گفت؛ باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری انقالب اسالمی ونام گذاری این سال به نام سال رونق تولید 

باید از این فرصت ها استفاده کرد وشهرداری محمدیه هم دراین راستا گام برخواهدداشت .

مشارکت  کارکنان بانک مهر اقتصاد استان بوشهر در اهدای خون 
بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- عبدالرحیم دشمن زیاری مدیر کل وکارکنان بانک 
مهر اقتصاد اس��تان بوشهر با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون جهت مشارکت در این عمل 
انس��ان دوستانه، در پایگاه مرکزی انتقال خون  بوشهر حاضر و خون اهدا کردند. عبدالرحیم 
دش��من زیاری- مدیرکل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر- در حاشیه این عمل خیرخواهانه 
گفت: همانطور که گفته شده است »اهدای خون، اهدای زندگیست« و باید قدر این نعمت 
خدادادی را دانسته و در راه کمک به نیازمنداِن این ماده حیاتی از آن استفاده نمود چرا که در 
این کار رضای خداوند و نجات جان انسان ها قرار دارد. وی افزود: یکی از مولفه های ایجاد همدلی در میان همکاران، شرکت در امور 
خیرخواهانه است و اهدای خون یکی از امور انسان دوستانه ای ست که عالوه بر رضای خدا، سالمت جسم و روح  را نیز در خود به 
همراه دارد . دشمن زیاری همچنین دیداری با مدیرکل سازمان انتقال خون استان بوشهر داشتند وگزارشی از عملکرد بانک در سال 

۹۷ و پرداخت تسهیالت ارائه کرد.

بازدید از عملیات اجرایی حفاظت از چاه فلمن سنگر
رشت- مهناز نوبری- در پی بارندگی های اخیر در حوضه آبریز باال دست سد سفیدرود و سرریز ذخیره سد مذکور و رها سازی 
آب که موجب افزایش دبی و باال آمدن سطح آب رودخانه سفیدرود شد، استاندارگیالن از عملیات اجرایی این شرکت برای حفاظت 
از چاه فلمن سنگر بازدید کرد.در این بازدید سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با تشریح وضعیت 
چاه فلمن سنگر اظهار داشت: این چاه در بستر رودخانه سفیدرود، در منطقه تازه آباد ُجنگاه واقع شده و به عنوان مکمل تأمین آب 
شرب چهار شهرستان سیاهکل، الهیجان، آستانه اشرفیه و لنگرود مورد استفاده قرار می گیرد.وی در ادامه گفت: در پی باال آمدن آب 
رودخانه سپیدرود به منظور حفافظت از این چاه، تیمی از نیروهای متخصص شرکت آب و فاضالب استان گیالن با حضور در محل 
حادثه با اتخاذ تدابیر الزم و بکارگیری کلیه امکانات تالش کردند از بروز هرنوع خسارات احتمالی به چاه جلوگیری شود.مدیرعامل 
آبفای گیالن با اشاره به اینکه طغیان رودخانه سپیدرود با تغییر مسیرآب و تخریب زمین های حاشیه همراه بوده است تصریح کرد: با 
قراردادن سنگهای بتنی و نصب سپر در بستر رودخانه از ریزش دیواره های رودخانه تا حدودی جلوگیری شد و تیم کارگاهی جهت 

عملیات اجرایی حفاظت از چاه فلمن در محل حادثه تا تثبیت کامل شرایط مستقر خواهند بود.

برگزاری دومین جلسه مدیریت بحران شرکت گاز استان مرکزی درسال 
جاری در راستای بررسی و پیگیری خسارتهای ناشی از سیل

اراک- مینو رستمی- همزمان با هفدهم فروردین ماه سال جاری دومین جلسه مدیریت بحران شرکت گاز استان مرکزی با 
حضور مدیرعامل ، معاونین وروسای ستادی در محل سالن کنفرانس این شرکت برگزار گردید.   به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان مرکزی، محمدرضا سمیعی مدیرعامل ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان پرتالش و خدوم این شرکت در ایام آماده باش 
دستگاه های استان ، به تشریح موارد انجام گرفته در راستای پیش بینی ها و آمادگی الزم در خصوص مقابله با بحران احتمالی سیل 
در روزهای آینده و همچنین شناسایی و برآورد هزینه های ناشی از خسارت های وارده به تاسیسات و خطوط لوله گاز استان و صدور 
دستور اقدامات مقتضی جهت ترمیم و مقاوم سازی این تاسیسات به منظور حفظ شرایط پایدار و خدمت رسانی مستمر،  پرداخت. 
همچنین اولین جلسه مدیریت بحران این شرکت در روز یازدهم فروردین ماه سال جاری برگزار گردید و شامل مصوباتی ازقبیل  

لغو همه مرخصی ها و صدور دستور آماده باش به اکیپ های عملیاتی و ستادی در زمان آماده باش کامل دستگاه های استان بود. 
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ش��فافیت در کارآفرینی نه تنها باعث افزایش میزان اعتماد کارمندان 
می ش��ود بلکه وفاداری مشتری ها و میزان فروش محصول یا خدمات را 

نیز باال می برد.
روند مدیریت یک کس��ب وکار در گذشته با نحوه  مدیریت آن در حال 
حاض��ر تفاوت های زیادی دارد. به عنوان مث��ال در آن زمان هیچ فردی 
از نح��وه  کار فس��ت فودها و م��واد افزودنی که به غ��ذا اضافه می کردند 
اطالعی نداش��ت، هیچ کس نمی دانست یک محصول چگونه تولید شده 
و هیچ کس از باورها و ارزش های مدیر یک ش��رکت اطالعی نداشت، اما 

امروزه همه چیز متفاوت شده است.
به  لط��ف پیدایش پلتفرم ه��ای آنالین مانند ش��بکه های اجتماعی و 
سایت های تحلیل و نقد، ش��فافیت به امری ضروری برای موفقیت یک 
کسب وکار تبدیل شده است. امروزه یک کارآفرین طی مراسمی عمومی 
به مش��تری ها، س��رمایه گذاران، کارمندان و همچنی��ن به خودش قول 

می دهد که بهترین عملکرد ممکن را داشته باشد.
شفافیت در کسب وکار به چه معنا است؟

ش��فافیت در کسب وکار به معنای صداقت، عمومی سازی و رک بودن 
در مورد امور مختلف ش��رکت است. شرکت های شفاف اطالعات مربوط 
 به عملکرد، درآمدهای شرکت، فرآیندهای داخلی، منابع، قیمت گذاری 
و ارزش ه��ای کس��ب وکار را ب��ا مخاطبان خود به اش��تراک می گذارند. 
ش��رکت های شفاف زمانی  که مش��کلی در روند کسب وکار رخ می دهد، 
نه تنه��ا آن را پنهان نمی کنند بلکه موضوع را با مش��تری ها و مخاطبان 

خود به اشتراک می گذارند.
مزایای شفافیت در کسب وکار

ش��فافیت نقش مهم��ی در افزایش اعتبار و موفقیت یک کس��ب وکار 
دارد و ارزش ه��ای زیادی از افزایش وفاداری کارمندان گرفته تا افزایش 
میزان فروش محصوالت را به شرکت اضافه می کند. زمانی که کسب وکار 
با مش��تری های خود صادق و روراست باشد، ارتباط بهتری با آنها برقرار 
می کند. نتیجه  یک تحقیق نیز این موضوع را ثابت کرده و گفته اس��ت 

۹۴درصد مشتری ها به برندهای شفاف وفادار هستند.
اما سوالی که مطرح می شود این است که دلیل این موضوع چیست؟ 
دلیل اصلی این است که شفافیت در کسب وکار به معنای افزایش اعتبار 

است. بسیاری از مشتری ها تنها به شرکت های مورد اعتماد خود وفادارند 
و به همین دلیل ش��رکت های فریبنده عمر چن��دان طوالنی ندارند. ما 
در عص��ر اطالعات زندگی می کنیم و همین باعث ش��ده تا مش��تری ها 
خواستار رابطه عمیق تر و ش��فاف تری باشند. اگر یک کسب وکار نتواند 
چنین انتظاری را برآورده کند، مش��تری های آن به سمت برندی جذب 
می ش��وند که از عهده  این کار برآید. این موضوع در مورد کارمندان نیز 
صادق اس��ت. کارفرماها دنبال اس��تخدام کارمندان قابل اعتماد هستند 
و برعک��س یعنی کارمندان نیز ترجیح می دهند در یک محیط ش��فاف 
و ب��ا مدیران قاب��ل اعتماد کار کنند. زمانی  ک��ه کارمندان به کارفرمای 
خود اعتماد داش��ته باش��ند میزان حمایت، وفاداری، تعامل و تعهد آنها 
به محی��ط کار نیز افزایش پیدا می کند، بنابراین اگر می خواهید اعتماد 

کارمندان خود را افزایش دهید، با آنها شفاف باشید.
نکات مهم در شفاف سازی کسب وکار

اگر قصد افزایش شفافیت در کسب وکار خود را دارید، باید چند نکته 
را رعایت کنید. اولین نکته این اس��ت که بیش از حد ش��فاف نباش��ید. 
یعنی نیازی نیس��ت در مورد مزایایی که کس��ب وکار شما را از سایرین 
متمایز می سازد، با دیگران شفاف باشید؛ زیرا در این صورت تنها کار را 

برای رقبا راحت تر کرده اید.
همچنین بهترین کار این است که در مورد میزان شفافیت کسب وکار 
خود توافق نامه ای با کارمندان امضا کنید و درواقع حد و حدود مشخصی 
را برای این کار تعریف کنید. به عنوان مثال می توانید مواد اولیه  موجود 
در غذاهای رس��توران خود را در منو ذکر کنید اما نیازی نیس��ت نحوه  

پختن و دستور کامل تهیه  غذاها را در اختیار مشتری قرار دهید.
راه هایی برای افزایش میزان شفافیت کسب وکار

داشتن ش��فافیت در کسب وکار یک ش��به حاصل نمی شود و باید هر 
روز برای به دس��ت آوردن آن تالش کرد. انجام این کار س��اده نیس��ت 
مخصوصا زمانی  که نگران نحوه واکنش مخاطبان خود باشید. بااین حال 
انج��ام پن��ج کاری که در ادام��ه توضیح می دهیم به افزایش ش��فافیت 

کسب وکار کمک می کنند.
۱- ارزش های اصلی کسب وکار را مشخص کنید

مش��خص کردن ارزش های اصلی کس��ب وکار همواره کمک می کند 

تصمیم های بهتری بگیرید و ش��فاف باشید. دومین موضوعی که باید به 
آن اهمیت دهید مش��خص کردن نیازهای شرکت بدون حاشیه و بدون 
میان بر اس��ت، بنابرای��ن کاری که انتظار انج��ام آن را دارید، با صداقت 
و مس��تقیما اعالم کنید. اعالم کردن ارزش های یک کس��ب وکار به طور 
مستقیم باعث می شود کارمندان درک بهتری از آنها داشته باشند و در 

راستای عملی کردن آنها تالش کنند.
۲- اطالعات را با کارمندان خود به اشتراک بگذارید

قدم دیگر در افزایش ش��فافیت کسب وکار خود این است که اطالعات 
خوب و اطالعات بد را با کارمندان خود به اشتراک بگذارید. همیشه این 
احتم��ال را در نظر بگیرید که کارمندان موضوعی را از طریق ش��ایعات 
مطلع ش��وند. در این صورت نه تنها ممکن اس��ت اص��ل خبر را متوجه 
نشوند بلکه اعتماد خود را به محیط کار از دست می دهند. پس بهترین 
کار این اس��ت که همه چیز را از زبان خودتان بش��نوند. شایعات نه تنها 
به اعتماد و احساس��ات کارمندان لطمه وارد می کنند بلکه میزان غیبت 

کردن را نیز میان کارمندان افزایش می دهند.
برای جلوگیری از این موضوع هر چند وقت یک بار آخرین اخبار مهم 
ش��رکت را خودتان به آنها اطالع دهی��د. همچنین می توانید یک مجله  
الکترونیک داخلی داشته باش��ید و اطالعات کارمندان خود را با انتشار 

اخبار مهم در این مجله به روزرسانی کنید.
نوش��تن خبرنامه، برگزاری جلس��ات منظم یا در خواس��ت کردن از 
مدیران داخلی هر بخش بهترین راه اطالع رسانی و جلوگیری از شایعات 

هستند که درنهایت به افزایش شفافیت کسب وکار منجر می شوند.
۳- قیمت ها را مخفی نکنید

هنوز هم کسب وکارهای زیادی هستند که قیمت محصوالت را پنهان 
می کنند و درواقع شفافیت ندارند. گاهی اوقات قیمت محصوالت در یک 
صنعت متفاوت هس��تند که این موض��وع کامال طبیعی بوده و نیازی به 

پنهان سازی ندارد.
هی��چ موقع برای اعالم قیمت محصوالت خود از سیس��تم پیچیده یا 
لغات مبهم اس��تفاده نکنید و ش��فاف باشید. اگر قیمت محصوالت شما 
از سایر محصوالت ارائه ش��ده در بازار بیشتر است، به جای پنهان سازی، 
علت آن را برای مش��تری توضیح دهید ی��ا در قیمت گذاری تجدیدنظر 

کنی��د. گاهی اوقات ویژگی های اضافه  یک محص��ول یا مواد اولیه ای که 
در س��اخت آنها استفاده می ش��ود و به عبارت دیگر باالتر بودن کیفیت 
محصول نهایی باعث افزایش قیمت آن می شود و همان طور که گفتیم، 

بهتر است این موضوع برای مشتری توضیح داده شود.
اگر در تعیین قیمت به مشکلی برخورده اید، هیچ جای نگرانی نیست 
زی��را برخی کس��ب وکارها از نرم افزار حس��ابداری ب��رای تعیین قیمت 
محصول یا خدمات خود اس��تفاده می کنند. ای��ن نرم افزارها با توجه به 
هزینه های انجام ش��ده و همچنین با توجه  به تعداد کارمندان ش��رکت، 

قیمت نهایی محصول را تعیین می کنند.
۴- منظور و اهداف کارهای خود را بیان کنید

برخی از کسب وکارها که معموال با شفاف سازی مشکل دارند، از گفتن 
واقعیت طفره می روند و به نوعی وارد حاش��یه می شوند. اگر می خواهید 
اطالعات جدیدی به کارمندان بدهید، اطالعات مالی س��رمایه گذاران را 
به روزرس��انی کنید یا قیمت محصول و خدم��ات خود را افزایش دهید، 
تنها کافی اس��ت توضیحات کافی همراه  با آن ارائه دهید و وارد حاشیه 

نشوید.
۵- تجارب خود را صادقانه بیان کنید

به عنوان یک کارآفرین اگر صاحب کسب وکار کوچکی هستید، تجارب 
خ��ود را با صداقت برای دیگران مطرح کنید. انجام این کار نه تنها برای 
تازه واردان و افراد بی تجربه مناس��ب اس��ت بلکه به رش��د خودتان نیز 
کمک می کند. زمانی که در مورد اش��تباهات خود صحبت کرده و آنها را 
می پذیرید یعنی اولین گام برای رشد و توسعه فردی خود را با موفقیت 

برداشته اید.
به عن��وان مثال در مورد اس��تارتاپ شکس��ت خورده  خ��ود با دیگران 
صحبت کنید، اگر کارمندی را اش��تباهی اس��تخدام کرده اید و س��پس 
در همان روز اخراج کرده اید، در مورد آن صادق باش��ید، اش��تباهات و 
تجربیات کارمندان خود را با صداقت بیان کنید. ش��فاف بودن در مورد 
تجربیات نه تنها از ش��ما یک فرد شکس��ت خورده نمی سازد بلکه امید و 
انگیزه را در خودتان و دیگران افزایش می دهد. همچنین کمک می کند 

ارتباط بهتری با مشتری ها برقرار کرده و اعتماد آنها را جلب کنید.
FORBES/zoomit :منبع

شفافیت در کسب وکار

5 راه برای ساختن اعتماد
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نکاتی برای تولید موفق اولین دوره آموزشی آنالین
آیا فکر می کنید هیچ مطلبی برای آموختن به دیگران ندارید؟ دوباره فکر کنید. تحلیل وب س��ایت تان 

دقیقا آن مطالبی را که باید به دوره های آموزشی تبدیل کنید، به شما می شناساند.
طی سال های گذشته، اینترنت موقعیت های فراوانی را در اختیار ما قرار داده است. یکی از این امکانات 
ه��م امکان یادگیری دانش و مهارت��ی جدید در هر زمینه ای که می خواهید، برای همه افراد در سراس��ر 
دنیاست. امروز، میلیون ها دوره و آموزش آنالین می توانید در اینترنت پیدا کنید، چرا یکی از آنها آموزش 

شما نباشد؟
تولید یک محتوای آموزش��ی روشی عالی برای باالبردن سطح وب س��ایت یا وبالگ تان است. با داشتن 
دوره آموزش��ی آنالین، نه تنها تبدی��ل به یک رهبر در حوزه فعالیت تان می ش��وید، بلکه می توانید درآمد 
غیرفعالی هم از این طریق برای خودتان ایجاد کنید. طبق گزارش های اخیر Statista )یک پرتال آماری 
آنالی��ن( برای بازار آموزش مجازی جهانی در س��ال ۲۰۲۲، مبلغی فرات��ر از ۲۴۳ میلیارد دالر پیش بینی 
شده است. اما سؤال اینجا است که چطور محتوای آموزشی را به گونه ای تهیه کنید که افراد برای ثبت نام 

یا خریدن آن مشتاق باشند؟
در این مطلب ۵ نکته مهم در مورد تهیه یک مطلب آموزشی را با شما در میان می گذاریم.

یک عنوان مناسب انتخاب کنید
انتخاب عنوان مناس��ب برای محتوای آموزش��ی آنالین چندان س��اده نیس��ت. این  کار فراتر از انتخاب 
موضوع مورد عالقه تان و غرق ش��دن در آن برای تولید آموزش اس��ت. عنوان دوره  آموزشی، چیزی است 
که مخاطب هدف تان ابتدا و پیش از محتوای اصلی می بیند و باید کامال گویای این باشد که شما در این 

آموزش چطور در روبه رو شدن با مشکل و حل آن به مخاطب کمک می کنید.
بگذارید با یک مثال موضوع را روش��ن تر کنیم. اگر وب الگ تان در زمینه  بازاریابی ش��بکه های اجتماعی 
باش��د، اما موضوع »بودجه بندی« را باتوجه  به عالقه تان برای تولید آموزش اس��تفاده و منتش��ر کنید، آیا 
فروش این آموزش روی وب سایت تان موفقیت آمیز خواهد بود؟ احتماال نه. اما اگر مخاطب هدف تان برای 
خواندن نکاتی در زمینه  بازاریابی ش��بکه های اجتماعی سراغ وب س��ایت تان می آیند، به احتمال زیاد یک 

آموزش خوب در همین زمینه می تواند پاسخگوی نیاز مخاطب تان باشد.
اگر دقیقا نمی دانید کاربری که به وبالگ تان می آید، دنبال چه چیزی اس��ت، به تحلیل وب س��ایت تان 
س��ری بزنید. پس��ت هایی که عمومی ترند و بیشتر از س��ایر پست ها مورد اس��تقبال قرار گرفته اند، نشان 

می دهند که مخاطب تان چه چیزی را می خواهد از شما بیاموزد.
از صفر شروع نکنید

بعد از اینکه توانستید موضوع دوره  آموزشی تان را پیدا کنید، نوبت به تولید محتوای آموزشی می رسد، 
اما بهتر اس��ت قبل از ش��روع نگاهی به مطالب وب سایت خود بیندازید. احتمال دارد قبال بخشی از آن  را 
تولید کرده باش��ید. پس الزم نیست از صفر شروع به تولید محتوا کنید. محتواهای مرتبط با موضوع را از 

روی وب سایت تان انتخاب و آنها را مجددا بازنویسی کنید و کاربری شان را تغییر دهید.
البته واضح است که آموزش آنالینی که تولید می کنید، به هیچ وجه نباید تکرار همان مطالبی باشد که 
مخاطب به طور رایگان در وب الگ تان در اختیار داش��ته اس��ت. در این صورت با مشتریانی مواجه خواهید 
ش��د که خواس��تار بازگشت پول ش��ان هستند. اس��تفاده از محتوای قبلی و گس��ترش آن به منظور تولید 
محتوای آموزش��ی، صرفا با هدف صرفه جویی در وقت و پیدا کردن برنامه و طرح کلی آموزش باید انجام 
شود. عمیق شدن در محتوای موجود و بسط آن و افزودن مطالب مفیدتر به آن، می تواند باعث تولید یک 
درس آنالین حرفه ای و موفق بش��ود، بنابراین محتوای قبلی تان را در جهت ایجاد تجربه آموزش��ی عمیق 

و درگیرکننده به کار ببرید.
محتوای تعاملی و بصری اضافه کنید

اگرچ��ه محتوای متنی ب��ا تصاویر کم برای وبالگ تان مؤثر بود و کار می ک��رد، اما برای آموزش، چنین 
محتوایی جذاب نخواهد بود. تدریس آنالین ش��ما باید مخاط��ب را درگیر خود کند. اگر برای آن از افراد 
پولی درخواس��ت می کنید، پس باید چیزی فراتر از آن محتوایی باش��د که روی وب س��ایت تان منتش��ر 

می کنید.  این دلیل استفاده از محتوای تعاملی و بصری در تولید آموزش و دوره  آموزشی آنالین است.
توجه ت��ان را روی اضافه ک��ردن آزمون های آنالین تعامل��ی، ویدئوهای آموزش��ی، کاربرگ ها و قالب ها 
معطوف کنید تا تدریس آنالین خود را تمام و کمال انجام دهید. با این کار نه تنها افراد دروس را بهتر یاد 
می گیرند، بلکه کار با اجزای بیشتری که به آموزش تان اضافه کرده اید، برای شان شگفت آور است و حس 

خوشایند و دلپذیری پیدا خواهند کرد.
دسترسی به دوره  آموزشی را ساده کنید

حاال ش��اید این س��ؤال برای تان پی��ش بیاید که در چه بس��تری و چطور دوره  آموزش��ی آنالین تان را 
به دس��ت مخاطب برسانید. پاسخ این است که نیاز به هیچ سیستم پیچیده ای برای این کار نیست. به ویژه 
اگر اولین باری اس��ت که آموزش آنالین تهیه می کنید، تا حد ممکن این مس��یر را س��اده نگه  دارید. خبر 
خوب این اس��ت که در حال حاضر راه های بس��یار زیادی برای این  کار وجود دارد؛ بدون آنکه نیاز باش��د 

وب سایت تان را دوباره طراحی کنید یا به ساختار آن دست بزنید.
برای مثال، ممکن اس��ت روش ارس��ال دروس به صورت مرحله به مرحله از طریق ایمیل را انتخاب کنید. 
در این روش می توانید ساختار از پیش تعیین شده ای ایجاد کنید که هر روز یک بخش از دوره آموزشی را 
به طور خودکار به ایمیل شرکت کنندگان ارسال کند. همچنین می توانید امکان دانلود فایل ها را مستقیما 
از روی وب س��ایت تان فراهم کنید، که تمام مواردی را که فرد برای دریافت فایل متناس��ب با س��رعت و 

زمان بندی خود باید پیگیری کند، داشته باشد.
برای دوره  آموزشی خود تبلیغ کنید

انتظار نداش��ته باش��ید که دوره  آموزشی تان را فقط روی وب س��ایت تان بگذارید و فروش زیادی داشته 
باشید. بلکه باید آن  را به افراد بیشتری نشان دهید و برای آن تبلیغ کنید. هرچه افراد بیشتری دسترسی 
راحت تری به محتوای آموزش��ی تان داشته باشند، درآمدتان نیز باالتر خواهد رفت. به طور مثال می توانید 
ی��ک ایمیل خبررس��انی تهیه کنید و آن  را برای فهرس��ت ایمیل های جمع آوری ش��ده از وب س��ایت تان 

بفرستید. سعی کنید آن  را در شبکه های اجتماعی نیز تبلیغ کنید و به مخاطبان سایت اکتفا نکنید.
همچنان که ثبت نام های بیشتری برای دوره  آموزشی تان می گیرید، از افراد بخواهید برای تان توصیه نامه 
بنویسند. استفاده از توصیه های مشتریان راضی در شبکه های اجتماعی یکی از تاثیرگذارترین راه ها برای 
جذب مش��تریان بیشتر است. به گفته  پایگاه اینترنتی Psychology Today طبق مطالعات انجام شده، 
افراد برای اینکه بفهمند چه چیزی درست است، به عملکرد دیگران نگاه می کنند، بنابراین اگر ببینند دوره  

آموزشی برای مشتریان تان مفید بوده، به احتمال زیاد تصمیم به ثبت نام می گیرند.
خودتان را دس��ت کم نگیرید. ش��ما بیش از آن توانایی و مهارت دارید که مطالب باارزشی را به دیگران 
بیاموزید. پس منتظر چه هس��تید؟ دوره آموزش��ی آنالین خودتان را تولید کنید. با استفاده از این نکات 

می توانید کارتان را شروع کنید و از یک درآمد غیرفعال دائمی بهره مند شوید.
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