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شمارش معکوس برای کشف قیمت واقعی دالر

دالرآراممیگیرد؟
قیمت ارز این روزها همچنان پرنوسان و فشار روی بازار ارز بسیار است. در حال حاضر، نرخ دالر تا مرز ۱۵ هزار تومان باال رفته و 
بازار اسیر نوسانات شدید شده است؛ به خصوص در دو سه هفته گذشته این باال و پایین شدن های بازار افزایش یافته است. فعاالن 
بازار معتقدند که صحبت های اخیر درباره برجام و مهلت دو ماهه ایران، جو روانی در بازار ایجاد کرده است و مشخص نیست وضعیت 
نرخ ها چگونه بماند. البته در طول بیش از یک سال گذشته دولت چندین راهکار همچون دالر ۴۲۰۰ تومانی و اجرای سامانه نیما 
برای تعادل بخشی بازار و ایجاد ثبات ماندگار اجرایی کرد که هیچ یک در بازار ارز جواب نداد و با هر تحرک جزئی در اقتصاد و سیاست 

خارجی، شاهد جهش قیمت ها در بازار ارز بودیم که به سرعت در سایر بازارها هم سرایت می کرد.
به گزارش خبرآنالین، اما دولت در تازه ترین تدبیر، تصمیم دارد که نرخ واقعی ارز را در بازار متشکل ارزی کشف و در نهایت به 
ساماندهی بازار بپردازد. بازار متشکل ارزی بنا به وعده فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد قرار است از هفته جاری فعالیت خود را آغاز کند 
و قیمت واقعی دالر در این بازار مشخص شود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر بازار متشکل ارزی مصنوعی نشود و به عبارتی، در...
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25درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصاد برگشت یا ۶۰درصد؟

جدال ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

موفقیت در بازاریابی با داستان سرایی حرفه ای
21 آژانس تبلیغاتی برتر در اینستاگرام 

1۰1 راهکار مدیریت زمان برای افزایش بهره وری در کار
برندسازی کسب وکار تجارت الکترونیک در بازار مملو از رقیب

1۰ راز موفقیت از زبان کریس گاردنر

مدیریتوکسبوکار

2
وزیـر اقتصـاد با بیان اینکـه دولت به دنبـال احیای وزارت 

 بازرگانـی اسـت، گفـت در سـال جـاری حـدود
3 میلیارد دالر ارز برای کاالهای اساسی تخصیص...

وزیر اقتصاد اعالم کرد

۳میلیارددالرارزبهکاالهای
اساسیاختصاصیافت

یادداشت
 از بازار متشکل ارزی

چه انتظاراتی باید داشت؟

نبای��د انتظار داش��ت ک��ه بازار 
متش��کل ارزی از آغاز به کار خود 
شروع به کاهش قیمت ها و تقویت 
پ��ول ملی کن��د، زیرا مش��کالتی 
ک��ه ری��ال را تضعیف کرد بس��یار 
پیچی��ده بودند و با ی��ک تصمیم، 
فضا دس��تخوش تغیی��رات جدی 
نخواهد ش��د. با این همه نمی توان 
فرام��وش کرد که چه ایران تحریم 
می شد و چه نمی ش��د، باید تغییر 
مکانیزم قیمت گذاری ارز در ایران 
در دس��تور کار ق��رار می گرف��ت، 
چراکه هیچ کش��وری ای��ن امکان 
را در اختی��ار بازار کش��وری دیگر 
نمی گ��ذارد، ام��ا س��الیان طوالنی 
قیمت دالر در ایران، پس از تعیین 

نرخ در امارات مشخص می شد.
یکی از مس��ائل نگران کننده در 
مورد بازار متش��کل ارزی، افزایش 
انتظارات از این بازار اس��ت؛ شکل 
گرفتن ای��ن انتظ��ارات غیرواقعی 
درنهای��ت کارک��رد ب��ازار را متاثر 
خواهد کرد. به هر روی، مشکالت 
ارزی در ای��ران دالی��ل گوناگ��ون 
دارن��د ک��ه طبعا از ابع��اد مختلف 
می ت��وان آنها را بررس��ی کرد ولی 
نمی ت��وان ب��ا ی��ک حرک��ت همه 
مش��کالت را برط��رف ک��رد. البته 
اینها ناف��ی نقش ضروری این بازار 

بهتر  فهم  برای  نیس��ت. 
3ضرورت چنین کاری...
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قاچ��اق، واردات، کاهش ت��وان تولید و کاهش ق��درت خرید، 
صنعت پوشاک را به مرور آنچنان ناتوان و بی جان کرده که باز هم 
بازار پوشاک کارکرده و »تاناکورایی« در حال رونق گرفتن است.

به گزارش خبرآنالین، قطعا برای خرید پوشاک خود یا خانواده 
این روزها س��ری به فروشگاه های سطح شهر زده اید. مدتی است 
در بازار پوش��اک ش��اهد افزایش قیمت هستیم و فروشندگان در 
برخی موارد اعالم کرده اند که هیچ کس حاضر نیست در وضعیت 

مبهم ارزی جنسش را بفروشد و ضرر کند.
کش��وری با ظرفیت های باال در صنعت نساجی که می توانست 
قط��ب ص��ادرات منطق��ه و فرامنطق��ه ای باش��د ام��روز ب��ازار 
بی کیفیت ترین محصوالت کشورهای همسایه آن هم با قیمت های 
گزاف شده است. بازار با هجمه ورود کاالهایی روبه رو شده که به 
لحاظ طراحی و کیفیت در پایین ترین س��طح اما به لحاظ قیمت 
در رده کاالهای به اصطالح الکچری و گران قیمت قرار دارند. طی 
دهه های گذشته پوش��اک ایرانی زیر سیطره کاالهای غیرمجاز و 
قاچ��اق برندهای معروف دنیا بود و اما به مدد جهش نرخ ارز این 
روزها پوش��اک وارداتی مجاز از نوع بی کیفی��ت بازار ایران را زیر 

پا گذاشته است.
این در حالی اس��ت که به اعتقاد فعاالن تولیدی این صنف، در 
صنعت پوش��اک به  جز تأمین بخش��ی از مواد اولیه نیاز زیادی به 
دالر نداش��ته و چندان از نوسانات نرخ ارز متأثر نمی شویم. طبق 
آمار بانک مرکزی خوراکی ها و آش��امیدنی ها، دخانیات،  پوشاک 
و کفش، مس��کن، آب، برق و گاز و س��ایر سوخت ها، لوازم و اثاث 
و خدمات مورداس��تفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل ونقل، 
ارتباط��ات، تفری��ح و امور فرهنگی، تحصیل، رس��توران و هتل و 
کاال و خدم��ات متفرقه؛ ۱۲ قلم اصلی در س��بد مخارج خانوار را 
تشکیل می دهند درواقع پوشاک در سومین جایگاه هزینه خانوار 
اس��ت پس نمی توان از کنار آن بی تفاوت گذشت، اما مقوله تولید 
باکیفیت موضوعی اس��ت که به شدت مغفول مانده و تنها موضوع 
قاچاق پوش��اک اس��ت که به شدت توس��ط وزارت صنعت و سایر 
نهادهای مرتب��ط با این حوزه به عنوان معض��ل اصلی در صنعت 

پوشاک عنوان می شود.
طبق اظهارات دهقانی نیا، س��خنگوی س��تاد مب��ارزه با قاچاق 
کاال و ارز ۲۵ ش��کایت از برندهای پوشاک در حال بررسی است، 
درحالی که  طبق آمار بیش از ۸۰۰ میلیون دالر قاچاق پوش��اک 
انجام  گرفته اس��ت. بررس��ی ها از وضعیت توزیع پوشاک در شهر 
تهران نش��ان می دهد که گرانی و به تبع آن کاهش قدرت خرید 
مردم طی سال ۹۷ و ادامه آن در سال ۹۸ بیش  از حد مشهود و 

نگران کننده شده است
»رضا« فروش��نده و تولیدکننده پوش��اک بچ��ه، واقع در یکی 
از مراک��ز خرید مرکز ش��هر تهران با تأکید بر اینک��ه هر روز بار 
گرانی ادامه کار را برای فروشندگان پوشاک سخت تر کرده است 
به خبرن��گار خبرآنالین، گفت: کاهش ق��درت خرید مردم باعث 
ش��ده که کمتر به دنبال خرید البسه بیایند و ترجیح می دهند از 
پوشاک گذشته خود اس��تفاده کنند. این فروشنده لباس کودک 
ادام��ه داد: با توجه به اینکه مش��تریان ما بچه ها بوده و در س��ن 
رش��د قرار دارند بسیار مش��اهده می کنیم هر خانواده ای با توجه 

به اینکه در اطراف خود بچه های هم س��ن وجود دارند، لباس های 
استفاده ش��ده و تقریباً نو را به عنوان پوشاک دست دوم به فروش 

رسانده یا هدیه می دهند.
رضا به عنوان یک فروشنده خرد از اینکه بازار پوشاک در اختیار 
جماعت قاچاقچی و دالل قرار گرفته انتقاد کرد و گفت: چرا باید 
مردم کشورمان مجبور به خرید کاالیی بشوند که با قیمت باال از 

درجه کیفیت پایین برخوردار است. 
به گفته این فعال در زمینه عرضه  و تولید پوشاک، مردم دیگر 
توان خرید ندارند و چیزی که مش��هود است حذف تدریجی این 

کاال از سبد خرید خانوارهاست.
به اعتقاد او متأس��فانه دوباره جامعه در حال حرکت به س��مت 
رواج کهنه پوش��ی شده اس��ت و تبعات این مسیر شاید در یکی، 
دو س��ال خود را نشان ندهد، اما باید فاتحه تولید و حتی سالمت 
مردم را به دلیل بی کیفیتی برخی از این پوشاک وارداتی خواند.

الکچری ها هم کم آوردند
»امیر« یکی دیگر از فروش��ندگان پوشاک زنانه در منطقه غرب 
ته��ران واقع در ی��ک مرکز خرید مدرن به خبرن��گار خبرآنالین، 
 گفت: مردم دیگر توان خرید پوشاک خارجی و باکیفیت آن هم با 

این قیمت ها را ندارند.
به گفته این فروشنده اغلب خریداران ما از وضعیت خوب مالی 
برخوردارند و پی��ش  از این حداقل هفته ای یک بار برای خرید به 

فروشگاه می آمدند و خرید داشتند.
این فروش��نده برندهای خارجی پوشاک در ادامه گفت: از سال 
گذش��ته تاکنون با رکود فراوانی مواجه هستیم. همین خریداران 
تنها برای گردش و وقت گذرانی به پاساژ می آیند اما دیگر خبری 

از خرید هفته ای و شاید ماهانه نیست.
ب��ه گفت��ه وی نمی دانیم ای��ن وضعیت چه بالیی س��ر مردم و 
فعاالن در بازار و تولیدکنندگان می آورد و این نگرانی باعث شده 
که بیشتر فروش��ندگانی که در فروشگاه های استیجاری اقدام به 
فعالیت دارند مجبور به فس��خ قراردادهای خود با صاحبان امالک 
تجاری ش��ده اند چراکه نه جوابگوی افزایش قیمت کاال هستند و 

نه توان پرداخت اجاره بهای واحدهای صنفی خود را دارند.
 زنگ خطری که مدت هاست به صدا درآمده است

گزارش ها نش��ان می دهد که خروج تدریجی البس��ه و پوشاک 
موردنیاز مردم از سبد خانوار زنگ خطری برای جامعه و صنعتی 
که تا چند س��ال گذش��ته جزو پویاترین صنایع کش��ور بود را به 
صدا درآورده اس��ت. این هش��دار ش��اید امروز در اولویت مسائل 
اقتصادی کش��ور قرار نداش��ته باش��د، اما پیگیری امور مربوط به 
قاچ��اق در کنار کمک به فعاالن بخش تولید پوش��اک آن هم در 
س��ال رونق تولید قطعا تبعات و آث��ار مثبتی در آینده نزدیک به 

دنبال خواهد داشت.
آنچه این روزها به ش��دت مورد انتقاد واقع  ش��ده است کاهش 
ارزش پ��ول ملی اس��ت، ام��ا در ص��ورت تأمین مال��ی و اعطای 
تسهیالت ارزان قیمت برای تولیدکنندگانی که از طراحی و تولید 
باکیفیت پوشاک داخلی برخوردار هستند، قطعا کشور را از هزینه 
برای ارز گران قیمت به منظور تأمین نیاز پوشاک و واردات بی نیاز 

می کند.

در سایه نابسامانی صنعت پوشاک

نرخ ارز و قاچاق »تاناکورا« را دوباره به تهران آورد

مجید شاکری
مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف



فرصت امروز: در حال��ی که وزیر اقتصاد چندی پیش اعالم کرده بود 
۷۵درصد ارز صادراتی به هیچ ش��کلی وارد کشور نشده است، رئیس کل 
بان��ک مرک��زی به تازگی اعالم کرده اس��ت که ۶۰درص��د از ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصاد بازگش��ته اس��ت، اما آی��ا این دو اظهارنظر 
متف��اوت را می توان به معنای جدال ارزی و آماری میان بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد در باب میزان بازگش��ت ارز صادراتی تعبیر کرد؟ چندی 
پیش بود که فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتص��اد اعالم کرد ۳۰ میلیارد دالر 
ارز حاصل از صادرات به کش��ور برنگشته است؛ اظهارنظری که اعتراض 
صادرکنندگان و فعاالن بخش خصوصی را حسابی برانگیخت. آنها معتقد 
بودند این آمار نه تنها غیرواقعی است، در عین حال، مسئولیت بازگشت 
ارز صادراتی متوجه بانک مرکزی اس��ت و این ش��خص رئیس کل بانک 
مرکزی است که می تواند آماری دقیق از میزان ارز صادراتی بازگشته به 
چرخه اقتصاد را اعالم کند. از همین رو، عبدالناصر همتی در واپس��ین 
ساعات هفته گذشته و در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی اش اعالم کرد 
که ۶۰درصد ارز صادراتی وارد چرخه اقتصادی کشور شده است. همتی 
ج��دا از اعالم این آم��ار ارزی همچنین از ارائه اس��امی صادرکنندگان 
متخلف به مراجع قضایی خبر داد و گفت که ارز صادرات فصل زمستان 

هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.
در همین حال، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت 
نیز اتهام صادرکنندگان در باب عدم بازگش��ت ارز صادراتی را رد کرد و 
گف��ت که اگر قرار بود ۳۰میلی��ارد دالر به چرخه اقتصاد بازنگردد، االن 

باید کامال کشور قفل می شد و هیچ خط تولیدی کار نمی کرد.
اختالف آماری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

به گزارش ایسنا، دولت از سال گذشته و در پی مشکالت ارزی کشور، 
تصمی��م گرفت ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگرداند و در 

همین راستا، بانک مرکزی سامانه نیما را راه اندازی کرد تا صادرکنندگان 
بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه بفروشند که البته 

قیمت ارز در آن کمی پایین تر از بازار آزاد است.
هرچند که در ابتدا، ورود ارز به این سامانه رقم قابل توجهی نبود، اما 
با سیاس��ت های تکمیلی اتخاذشده، صادرکنندگان بیش از پیش مجاب 
ش��دند که باید ارز خود را برای فروش به این س��امانه بیاورند. با وجود 
اینکه بانک مرکزی در سال گذشته بارها اعالم کرد که روند ورود ارز به 
س��امانه نیما مثبت ارزیابی شده و سایر صادرکنندگان نیز باید این رویه 
را در پیش بگیرند، اما در سال جدید این مسئوالن وزارت اقتصاد بودند 

که از میزان ورود ارز به کشور انتقاد کردند.
فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتصاد در جلس��ه ای، گفته بود که ۷۵درصد از 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازنگش��ته است. او این آمار را با 
احتساب ۱۰ میلیارد دالری که در سامانه نیما به ثبت رسیده، محاسبه 
کرده بود و با توجه به صادرات ۴۰ میلیارد دالری ایران در سال گذشته، 

میزان ورود ارز حاصل از صادرات را ۲۵درصد دانسته بود.
ام��ا این پایان ماج��را نبود و پس از آنکه ح��دس و گمان هایی مبنی 
بر ورود ارز به کش��ور از راه های دیگری به جز س��امانه نیما مطرح شد، 
این بار مش��اور وزیر اقتصاد بود که تاکید کرد ۷۵درصد از ارز حاصل از 

صادرات ایران، از هیچ طریقی به کشور وارد نشده است.
ام��ا بانک مرکزی که س��امانه نیما را در اختی��ار دارد و متولی اصلی 
ارزی کشور به حساب می آید، حرف های مسئوالن وزارت اقتصاد را زیر 

سوال برده است.
عبدالناص��ر همت��ی، رئیس کل بانک مرکزی معتقد اس��ت که در این 
مدت ح��دود ۶۰درصد از ارز حاصل از صادرات به کش��ور بازگش��ته و 

بخشی از این ارز نیز هنوز زمان برای بازگشت به کشور را دارد.

وی با اشاره به نقش مهم صادرات غیرنفتی در رونق تولید، اشتغال و 
خصوصاً ثبات ب��ازار ارز و تقویت ارزش پول ملی، توضیح داد که میزان 
ارز برگش��تی در سال گذشته براس��اس روش های ابالغی بانک مرکزی 
یعنی فروش در س��امانه نیم��ا، عرضه در صرافی ه��ا، واردات در مقابل 
ص��ادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی، 

به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دالر رسید.
درآمدهای صادراتی زمستان هنوز فرصت برگشت دارند

ب��ه گفته همتی، با توجه ب��ه برآوردی که از خال��ص ارز صادراتی، با 
لحاظ هزینه های مبادالتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی 
صادرات در نیمه اول س��ال قبل می ش��ود، تاکنون نزدیک ۶۰درصد ارز 
ناش��ی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگش��ته است و ارز صادرات فصل 

زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.
از س��وی دیگر یکی دیگر از پرس��ش های مطرح شده این بود که چرا 
بان��ک مرکزی با افرادی که ارز خود را به چرخه اقتصاد بازنمی گردانند، 
برخ��ورد جدی نمی کن��د که رئیس کل بانک مرکزی به این س��وال نیز 
پاسخ داده و گفته است که اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را 

برنگردانده اند، به مرجع قضایی اعالم شده است.
طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده، براساس هماهنگی های 
انجام گرفته با اتحادیه های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دس��ت 
اجرا، امید اس��ت ش��اهد تحول جدی در برگش��ت ارز به چرخه اقتصاد 
باش��یم. به این ترتیب به نظر می رس��د که اختالف نظ��ری میان بانک 
مرک��زی و وزارت اقتصاد در زمینه ارز بازگش��تی به کش��ور وجود دارد 
ک��ه البت��ه با توجه به اینکه بانک مرکزی متولی این امر اس��ت، ش��اید 
بت��وان گفت که آمار دقیق تری از بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ارائه 

کرده است.

25درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصاد برگشت یا ۶۰درصد؟

جدالارزیبانکمرکزیووزارتاقتصاد

کارشناس��ان معتقدند پرداخت تسهیالت مس��کن به تناسب درآمد خانوارها و 
قدرت بازپرداخت آنها، جز تش��دید ش��کاف طبقاتی میان اقش��ار مختلف جامعه 

نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
به گزارش مهر، مطابق آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی از معامالت مسکن 
در شهر تهران، میانگین قیمت مسکن در فروردین ماه امسال با رشد ۱۰۴درصدی 
نسبت به زمان مش��ابه سال قبل به ۱۱.۴میلیون تومان برای یک مترمربع واحد 

مسکونی رسیده است.
در این ش��رایط اولین راه حلی که به ذهن مسئوالن و سیاست گذاران می رسد 
تغییر در شرایط وام خرید مسکن و افزایش سقف آن برای تحریک تقاضا در بازار 

مسکن است.
در همین راستا ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن، 
۱۲اردیبهش��ت ماه در برنام��ه گفت وگوی ویژه خبری با بی��ان اینکه پیش از این 
از سقف های تس��هیالت ثابت استفاده می کردیم، گفت: در بسته جدید پیشنهاد 
داده ایم که براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف های تسهیالتی به 
صورت متغیر تعیین ش��ود و افراد براساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خود 
بتوانند از تس��هیالت متناسب با ش��رایط خود استفاده کنند که اجرایی شدن این 

پیشنهاد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
افزایش سقف وام خرید مسکن تورم زا است

در این بین محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی بارها مخالفت خود را با افزایش 
س��قف وام خرید مسکن اعالم کرده است. اسالمی شش��م دی ماه امسال با بیان 
اینکه ما در وزارت راه و شهرسازی هیچ گاه برای هیچ کار بررسی نشده ای تصمیم 
نمی گیریم، گفته بود: اگر اعالم کنیم که به دنبال افزایش سقف تسهیالت مسکن 

هستیم، خود به خود قیمت مسکن افزایش می یابد.
اسالمی تاکید کرده بود: باید کاری کنیم که قدرت خرید مسکن مردم افزایش 
یابد و فکر نمی کنیم که افزایش وام مس��کن به افزایش توان خرید مسکن مردم 

کمک کند، زیرا وام مسکن، تورم زا است.
منابع بانکی توان افزایش وام مسکن را ندارند

به نظر می رسد تنها بانک تخصصی در بخش مسکن به عنوان عامل انحصاری 
پرداخت وام خرید مسکن در شرایط فعلی نیز با کمبود منابع رو به رو شده است. 

شهریورماه سال گذشته محمدحس��ن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه این بانک 
در گفت وگویی از عدم توانایی بانک مذکور برای افزایش س��قف وام مس��کن خبر 

داده بود.
این در حالی اس��ت که کس��ری منابع این بانک با وجود اس��تفاده از منابع 
حاصل از اقساط بازگشتی مس��کن مهر رخ داده است. منابعی که می توانست 
به خود مسکن مهر اختصاص یافته و متقاضیان این واحدها را که سال هاست 
منتظ��ر تکمیل واحدهای خود هس��تند صاحب خانه کند و از اجاره نش��ینی 

رهایی بخش��د.
افزایش قیمت مسکن نتیجه افزایش سقف خرید مسکن

در همین راستا مهدی غالمی، مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات دانشگاه علم و 
صنعت گفت: مسکن مانند هر کاالی دیگر در صورتی که میزان عرضه آن کمتر 
از تقاضای واقعی موجود در بازار باش��د، با افزایش قیمت روبه رو خواهد ش��د. در 
حالی که با توجه به کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانواده ها و 
همچنین تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج و همچنین نیاز به بازسازی و نوسازی 
بافت فرس��وده شهری و روستایی، س��االنه به ۲ میلیون واحد مسکونی جدید در 
بازار مس��کن نیاز اس��ت، در س��ال های اخیر مطابق با داده های مرکز آمار کمتر 
از ۳۵۰ هزار واحد مس��کونی در سال س��اخته شده است، بنابراین در این شرایط 
تحری��ک تقاضا بدون افزایش تولید و عرضه، تورم بی��ش از پیش آن را به دنبال 

خواهد داشت.
این کارشناس مسکن به سوداگری در بازار مسکن اشاره کرد و گفت: ضمناً در 
بازار مسکن هیچ گونه سازوکار تنظیمی برای مقابله با افزایش قیمت های بی رویه 
وجود ندارد. از آنجایی که در این ش��یوه تس��هیالت، سقفی در نظر گرفته نشده 

است، افزایش شدید قیمت ها دور از انتظار نخواهد بود.
وی اضافه کرد: ش��اید ای��ن تصور وجود دارد که عرض��ه واحدها با قیمت های 
س��نگین، خریداری نداشته و بازار به تعادل می رس��د، اما تجربه نشان داده است 
ک��ه این اتفاق نخواه��د افتاد. ضمناً احتکار و عدم عرضه واحدهای مس��کونی به 
بازار، در غیاب عدم اجرای مالیات بر خانه های خالی، هیچ هزینه ای برای صاحبان 
آنها نخواهد داش��ت و همانطور که در س��ال های اخیر با افزایش چشمگیر تعداد 

واحدهای خالی مواجه بوده ایم، این روند ادامه خواهد داشت.

افزایش شکاف طبقاتی با افزایش سقف وام مسکن
غالمی به تش��دید شکاف طبقاتی بر اثر افزایش قیمت ها در بازار مسکن اشاره 
کرد و گفت: به واسطه دالیلی که ذکر شد، با افزایش بدون سقف وام خرید مسکن، 
افزایش ش��دید قیمت ها در بازار مس��کن رخ خواهد داد که تأثیر خود را در بازار 
اجاره نیز بر جای می گذارد. ضمناً بر اثر افزایش ش��دید قیمت ها، تعداد بیشتری 
از خانواده ها توان خرید مس��کن را نخواهند داش��ت و کاماًل از تقاضای مؤثر بازار 
مسکن خارج می شوند و به سمت بازار اجاره روی خواهند آورد. این افزایش تقاضا 
در بازار اجاره مزید بر علت شده و هزینه اجاره بها دوچندان افزایش پیدا می کند.

وی اضافه کرد: در نتیجه افرادی که دارای مسکن ملکی بوده اند، واحد مسکونی آنها با 
افزایش قیمت مواجه می شود، در حالی که خانواده های مستأجر هم هزینه زندگی شان 

افزایش شدید پیدا می کند و هم از صاحب خانه شدن فاصله بیشتری می گیرند.
تحریک تقاضا حتماً منجر به افزایش تولید نمی شود

کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که آیا افزایش وام خرید مسکن 
موجب تحریک تقاضا در بازار مس��کن و رونق تولید مس��کن نمی ش��ود؟، گفت: 
مسکن، کاالیی است که فرآیند تولید آن به نسبت سایر کاالها زمانبر است، لذا در 
صورت افزایش تقاضا، عرضه آن نمی تواند به سرعت افزایش یابد، بنابراین تا زمانی 
که تولید مسکن به میزان کافی نرسیده است، افزایش تقاضا بیش از آنکه افزایش 
تولید را در پی داشته باشد، افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. شاهد این 
ادعا، تداوم رکود تولید مسکن در سال های اخیر با وجود هشت برابر شدن مقدار 

وام خرید مسکن است که علی رغم آن، تولید مسکن از رکود خارج نشده است.
غالمی راه حل توانمندکردن خانواده ها را افزایش تولید مس��کن به گونه ای که 
خانواده ها توان خرید را داشته باشند، دانست و گفت: برنامه ریزی ها باید به گونه ای 
باشد که هزینه تمام شده مسکن کاهش یابد و مسکن هم با همین هزینه نهایی به 

دست مصرف کننده واقعی برسد.
وی به طرح »مسکن ویژه در شهر تهران« به عنوان یک الگوی موفق در همین 
راس��تا اشاره کرد و گفت: در این طرح چون س��ازندگان مالک نبودند، واحدهای 
نوساز به سرعت و با قیمت مناسب به دست مردم رسید. در ضمن هزینه زمین هم 
بعد از تحویل واحدهای مسکونی از متقاضیان اخذ می شد، بنابراین افراد بسیاری 

حتی مستأجران می توانستند در این طرح صاحب خانه شوند.

تشدید شکاف طبقاتی نتیجه وام شناور خرید

 نسخه پیچی غلط برای مسکن

دریچه

وزیر اقتصاد اعالم کرد
3 میلیارد دالر ارز به کاالهای اساسی 

اختصاص یافت
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی اس��ت، 
گف��ت در س��ال جاری ح��دود ۳ میلی��ارد دالر ارز برای کاالهای اساس��ی 

تخصیص یافته است.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند با اشاره به نحوه تخصیص ارز دولتی 
به کاالهای اساسی در سال ۹۸، گفت: در حال حاضر از واردات سال گذشته 
اس��تفاده می کنیم و تاکنون در س��ال جاری حدود ۳ میلیارد دالر ارز برای 

کاالهای اساسی تخصیص یافته است.
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه دولت در حال حاض��ر به دنبال احیای وزارت 
بازرگانی اس��ت تا یک وزارتخانه مس��تقل و متولی، ام��ر توزیع و نظارت بر 
بازار را برعهده داش��ته باش��د، افزود: یعنی سیاست گذاری و نظارت بر بازار 
باید توسط یک دستگاه مس��تقل انجام شود، چراکه هم اکنون دستگاه  های 
تولیدی خود این کار را انجام می دهند به همین دلیل دولت به فکر تشکیل 

وزارت بازرگانی به صورت مستقل است.
دژپسند از تشکیل جلسه ای میان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کاالهایی که در بنادر و پایانه ها 
رس��وب ک��رده، خبر داد و اضاف��ه کرد: همکاری خوب��ی در این بخش بین 
دس��تگاه ها وجود دارد تا سریع تر واردات کاالهایی که ثبت سفارش شده و 

منشأ ارزی آن مشخص بوده تسهیل شود.
او ب��ا بی��ان اینکه عده ای زمان��ی که از گمرک صحب��ت می کنند بنادر و 
پایانه ه��ا را نیز جزو گمرک محس��وب می کنند، تاکی��د کرد: گمرک زمانی 
متولی امر می شود که اظهارنامه پر شده باشد و قبل از آن نیز گمرک تلقی 
نمی ش��ود و در این راستا هر زمانی که وارد گمرکات شده ترخیص می شود 
و در ح��ال حاض��ر کاغذی در گمرکات موجود نبوده و ش��اید در پایانه ها و 

بنادر وجود داشته باشد.
وزی��ر اقتص��اد درخصوص ایج��اد باجه های VIP برای ارائ��ه خدمات به 
 VIP مشتریان خاص و با سپرده های باال نیز گفت: گزارش وجود باجه های
به وزارت اقتصاد ارائه ش��ود تا در این راستا پیگیری های الزم صورت گرفته 

و با بانک های ایجادکننده این باجه ها برخورد شود.

راهکار مرکز پژوهش ها در بوته نقد اقتصاددانان
ترکیب یارانه و کاالبرگ، جایگزین ارز 

ترجیحی شود
»سیاس��ت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظ��ور کنترل قیمت کاالهای 
اساس��ی موفق نبود.« این بخشی از گفته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد است. 
قبل از آن هم رئیس کل بانک مرکزی با انتش��ار بیانیه ای، از ناکارآمدی این 
سیاس��ت در تأمین اهدافش سخن گفته بود. این اظهارنظرها نشان می دهد 
عرض��ه قابل توج��ه ارز ترجیح��ی در دولت هم مخالفان ج��دی دارد و باید 
منتظر ماند تا راهکار جایگزین دولت در این خصوص ارائه ش��ود؟ از س��وی 
دیگر براس��اس الیحه بودجه ۹۸، قرار اس��ت ۱۴ میلی��ارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به کاالهای اساس��ی تخصیص داده ش��ود. در سال ۱۳۹۷ نیز حدود 
۱۳ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی اختصاص  یافته بود. 
ب��ا توجه به اعم��ال تحریم های اقتصادی که منابع ارزی کش��ور را هدف 
گرفته اس��ت، مرکز پژوهش های مجلس در یکی از گزارش های اخیر خود، 
سیاست ارز ترجیحی را نقد کرده و از راهکاری ترکیبی سخن گفته است.

در همین زمینه، وحید شقاقی ش��هری، اس��تاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی 
معتقد اس��ت: سیاس��ت ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی شکس��ت خورده 
اس��ت و راهکار جایگزین در ش��رایط حاضر، سیاس��ت ترکیبی یارانه ۱۰۰ 

هزارتومانی برای پنج دهک جامعه و توزیع کاالبرگ الکترونیکی است.
او در گفت وگ��و ب��ا پایگاه خب��ری ات��اق ای��ران، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به 
جعبه س��یاهی تش��بیه می کند که مسیر اقتصاد کش��ور را به سمت رانت و 

فساد برده و اقشار فرودست جامعه از آن بهره ای نبرده است.
شقاقی ش��هری می گوی��د: یکی از نتایج منفی ن��رخ ارز ترجیحی، رانت و 
فساد در فرآیند تخصیص ارز تا توزیع کاالها بوده است. سال گذشته تقریباً 
۲۳ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰تومانی در کش��ور توزیع  ش��ده اس��ت که ۱۳.۵ 
میلیارد دالر آن برای کاالهای اساسی بوده است و هنوز سرنوشت ۹ میلیارد 
دالر هم نامشخص است؛ براس��اس آمارها تقریباً نیمی از آن ۱۳.۵ میلیارد 
دالر نیز ناپدید ش��ده است. این  یک تراژدی دردناک است که فردی حدود 
۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیون دالر را برای واردکردن ورق استیل دریافت کند، ولی 

درنهایت آن را در بازار آزاد بفروشد و در دادگاه خود را به نادانی بزند.
به گفته شقاقی شهری، گزارش های بانک مرکزی درباره لیست کسانی که 
نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده اند ش��فاف نیست و به ابهام ها می افزاید. 
باید یکی به مردم ایران بگوید که س��رانجام ۲۳ میلیارد دالر با نرخ ۴۲۰۰ 
تومانی چه ش��ده اس��ت؟ به نظر می رس��د این رانت بزرگی برای ۱۰ هزار 
نفر بوده که توده مردم ثمره ای از آن نبرده اس��ت. اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
خوارزم��ی دلی��ل این گفته خود را چنین تبیین می کن��د: در ماه های اخیر 
قیمت کاالهای اساسی حدود ۴۰ تا ۱۰۰درصد افزایش  یافته است. به عنوان 
 مثال مردم و مطبوعات، کاغ��ذ می خواهند اما وجود ندارد درحالی که برای 
کاغذ دالر ترجیحی پرداخت  شده است. از طرف دیگر همه کاالهای اساسی 
به قیمت دالر آزاد فروخته می شود. برخی معتقدند که حذف ارز ترجیحی، 
افزایش تورم را در پی خواهد داش��ت، اما شقاقی ش��هری معتقد اس��ت: اگر 
کاالهای اساس��ی که ن��رخ ارز ترجیحی دریافت می کردن��د افزایش قیمت 
نداش��تند، می توانستیم این اس��تدالل را بپذیریم که حذف آن تورم در پی 
خواهد داشت. درحالی که همه کاالهای اساسی از ۴۰ تا ۱۰۰درصد افزایش 
قیمت داش��ته و احتماال این ارزها در بازار آزاد فروخته  ش��ده است. اگر هم 
اثر تورمی داشت پس تابه حال آن اثر را بر اقتصاد گذاشته و حذفش بیش از 
این اثری نخواهد داش��ت. ارز ترجیحی هیچ عایدی در اقتصاد ایران نداشته 
اس��ت. به گفته شقاقی ش��هری، پیش��نهاد مرکز پژوهش مجلس که راهکار 
ترکیبی اس��ت، مناس��ب وضعیت روز اقتصاد ایران است؛ اینکه دولت بتواند 
بخش��ی از ارز را به صورت یارانه نقدی برای پنج دهک پایین جامعه بپردازد 
و مابقی به صورت کاالبرگ ارائه شود. به این صورت که یارانه نقدی را از ۴۵ 
هزار تومان به ۱۰۰ هزار برسانند و آن را به پنج دهک جامعه پرداخت کنند 
اما به کل مردم کاالبرگ الکترونیکی بدهند. به  گفته وی، با راهکار حمایتی 
یاران��ه ۱۰۰ هزارتومانی برای پنج ده��ک جامعه، ۱۴ میلیارد دالر با قیمت 
۴۲۰۰ توم��ان به خود مردم برمی گردد. عموم مردم هم هر س��ه ماه یک بار 
کاالی اساسی را که دولت از کانال شرکت های بازرگانی دولتی وارد می کند 

و در قالب کارت هوشمند برای خانوارها توزیع می کنند، بهره می برند.
به اعتقاد شقاقی ش��هری، این روش رضایتمن��دی جامعه را باال می برد و 
در ش��رایط حاضر مناس��ب ترین گزینه، ترکیب دو راه��کار نقدی-کاالبرگ 

برای مردم است.
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قیمت ارز این روزها همچنان پرنوس��ان و فش��ار روی بازار ارز بس��یار 
اس��ت. در حال حاضر، ن��رخ دالر تا مرز ۱۵ هزار تومان ب��اال رفته و بازار 
اس��یر نوسانات شدید شده است؛ به خصوص در دو سه هفته گذشته این 
باال و پایین ش��دن های بازار افزایش یافته است. فعاالن بازار معتقدند که 
صحبت ه��ای اخیر درباره برجام و مهلت دو ماهه ایران، جو روانی در بازار 
ایجاد کرده است و مشخص نیست وضعیت نرخ ها چگونه بماند. البته در 
طول بیش از یک سال گذشته دولت چندین راهکار همچون دالر ۴۲۰۰ 
تومانی و اجرای سامانه نیما برای تعادل بخشی بازار و ایجاد ثبات ماندگار 
اجرای��ی کرد که هیچ یک در بازار ارز جواب نداد و با هر تحرک جزئی در 
اقتصاد و سیاست خارجی، شاهد جهش قیمت ها در بازار ارز بودیم که به 

سرعت در سایر بازارها هم سرایت می کرد.
به گزارش خبرآنالین، اما دولت در تازه ترین تدبیر، تصمیم دارد که نرخ 
واقعی ارز را در بازار متش��کل ارزی کشف و در نهایت به ساماندهی بازار 
بپردازد. بازار متش��کل ارزی بنا به وعده فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد قرار 
است از هفته جاری فعالیت خود را آغاز کند و قیمت واقعی دالر در این 
بازار مش��خص شود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر بازار متشکل ارزی 
مصنوعی نش��ود و به عبارتی، در این بازار قیمت گذاری دس��توری اتفاق 
نیفت��د، در روزهای آینده ش��اهد آرامش بازار ارز و حتی کاهش قیمت ها 
خواهیم بود. دژپس��ند هفته گذش��ته در گفت وگویی، ب��ه اطالعیه بانک 
مرکزی درباره تش��کیل بازار متشکل ارزی اشاره کرد و گفت: فعالیت این 

بازار تاثیر مثبتی در بازار ارز می گذارد.
ش��ورای پ��ول و اعتبار هجدهم دی م��اه ۹۷ »مقررات مرب��وط به بازار 
متش��کل معام��الت ارزی« را تصویب کرد که هدف از آن، س��اماندهی و 
توسعه بازار شفاف، منصفانه و کاراست تا ارزها در آن به طور نقد مطابق 
مق��ررات این مصوبه و س��ایر مقررات مرتبط با آن در بس��تر الکترونیکی 

معامله شود.
رئی��س کل بانک مرکزی نیز پی��ش از این درباره ماهیت این بازار گفته 
بود: بازاری که تش��کیل خواهد ش��د، فرصتی می ش��ود برای کسانی که 
اسکناس ارز و سپس حواله خود را از طریق صرافی ها به بازار عرضه کنند 

و به پلتفرمی تبدیل خواهد شد که بازار ارز متشکل شود.
هدف دولت و به طور ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این اس��ت که 
بتوان با ایجاد بازار متش��کل ارزی، نرخ های متعدد ارز را که از کانال های 

غیررس��می و از سوی سوداگران تعیین می شود، حذف و نرخ جدید بازار 
متشکل را به عنوان مبنا در بازار جایگزین آن کرد.

کارکرد مبهم بازار متشکل ارزی
اما در ش��رایطی بازار متش��کل ارزی در آستانه آغاز به کار قرار دارد که 
هن��وز ابهام از نحوه کارکرد و س��ازوکار آن وج��ود دارد. آنطور که مطرح 
ش��ده، قرار بر این اس��ت که این بازار با مش��ارکت بانک ها و صرافی های 
مج��از و تحت نظ��ارت و بازارگردانی بانک مرکزی ب��ا تمرکز بر معامالت 
نقدی راه اندازی شود. به عبارت دیگر، هدف دولت این است که این بازار 
را ب��ه مرجعی برای تعیین مبنای نرخ ارز تبدیل کند. صادرکنندگان هم 
که از جمله دارندگان منابع ارزی در کش��ور محسوب می شوند، می توانند 
در چارچوب مقررات، ارز موجود خود را در این بازار عرضه کنند. هرچند 
که این بازار ش��بیه به بورس نیس��ت، اما معامالت به صورت برخط انجام 

می شود تا در یک بستر کامال شفاف نرخ ارز کشف شود.
نکت��ه ای ک��ه در این می��ان مطرح اس��ت، اینکه با وج��ود اینکه مهار 
س��وداگری در بازار و س��اماندهی آن، هدف اصلی راه اندازی بازار متشکل 
ارزی اس��ت، اما بس��یاری از تحلیلگران دغدغه دخالت مستقیم دولت در 

بازار ارز را دارند.
تحول واقعی در بازار ارز؟

علی اصغر سمیعی، رئیس هیات موسس کانون صرافان و تحلیلگر بازار 
ارز درباره بازار متش��کل ارزی می گوید: قبال هم گفته ام که اس��امی برای 
بازارها تعیین کننده ماهیت آنها نیس��ت، بلکه بازار با هر اسمی که باشد، 
فقط در صورتی حکم بازار را دارد که خرید و فروش در آن برای همگان 
آزاد باشد و قیمت هم در آن فقط با سیستم عرضه و تقاضا تعیین شود. در 
غیر این صورت بازار با هر اسمی که باشد، هیچ فرقی نمی کند و نمی تواند 

کارایی الزم را داشته باشد.
وی  افزود: نمی خواهم بگویم کس��انی که هر روز یک اس��می برای بازار 
ابداع می کنند، قصد و نیت خیر ندارند، ولی با هر نیتی که باشد، تا وقتی 
که به سیستم بازار آزاد و تعیین قیمت با روش عرضه و تقاضا اعتقاد پیدا 

نکنند، امید موفقیتی برای ایشان متصور نیست.
رئیس هیات موسس کانون صرافان متذکر  شد: هر نوع بازاری که حضور 
در آن نوعی امتیاز محس��وب شود، فورا بوی رانت از آن به مشام می رسد 
ح��ال آنکه این امتیاز را برای هر کس��ی یا گروهی ک��ه بخواهند در نظر 

بگیرند، یا با هر نیتی که باشد حتی با نیت های خیرخواهانه.
س��میعی عنوان کرد: راجع به بازار موس��وم به متش��کل هم فعال فقط 
صحبت ش��ده است. باید روش را تماشا کرد. اگر روش همانند روش های 
قدیمی و دادن امتیاز به گروه خاصی باش��د که امیدی به آن نیست، مگر 
اینکه این بار ما ش��اهد یک تحول واقعی و ب��ازاری آزاد و با نرخ واقعی و 
واحد و البته با نظارت، نهاد مسئول برای جلوگیری از نوسانات و تالطمات 

مخرب باشیم.
وی تصریح  کرد: البته این نکته را هم باید یادآوری کنم که در شرایط 
کنونی مشکل اقتصادی کشور فقط مربوط به بازار ارز نیست و برای رفع 
اش��کاالت اقتصادی همزمان با تصحیح ب��ازار ارز می باید به نکات دیگر و 
از همه مهم تر، واقعی ش��دن قیمت ها از یک طرف و متوقف کردن و بلکه 

کاهش نرخ تورم و بهره و کاهش نقدینگی از سوی دیگر هم توجه کرد.
بازار مصنوعی ایجاد نکنیم

محس��ن جالل پور، رئیس س��ابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
نیز در این خصوص که بازار متشکل ارزی می تواند فضای بازار ارز را آرام 
کند؟  گفت: اگر بازار متش��کل ارزی را ما مصنوعی نکنیم، مثل کاری که 
در بازار ثانویه انجام دادیم، یعنی قیمت گذاری نکنیم و کف و سقف برای 
آن تعیین نکنیم، بازار آرام می ش��ود. اگر دوباره محدودیت ایجاد کنیم و 
بازار دس��توری ش��ود، اتفاقی که در بازار متشکل ارزی خواهد افتاد، مثل 

بازار ثانویه است.
رئیس س��ابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه هنوز 
در عمل متوجه نشدیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، عنوان  کرد: زمانی که 
بازار ثانویه را می خواس��تند به وجود آورن��د، ما یکی از پیگیری کنندگان 
این بازار بودیم، اما روش اش��تباهی را اعمال کردند. بازار ثانویه سیاس��ت 
درس��تی بود، اما برای ارز کف و س��قف گذاشتند و این باعث شد که بازار 

سومی ایجاد شود.
بازار متش��کل زمانی بازار اصلی ارز می شود که ما در آن دخالت نکنیم 

و دولت ورود نکند. اگر این اتفاق بیفتد، بازار ارز سامان پیدا می کند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یادآور  شد: من اعتقاد 
دارم اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی برداشته شود و همه نرخ ها به بازار 
ارز بیای��د، قیمت ارز رو به کاهش رود، اما اگر اختالف قیمت ها و رانت ها 

وجود داشته باشد، باز در بازار متشکل ارزی هم موفق نخواهیم بود.

شمارش معکوس برای کشف قیمت واقعی دالر

دالرآراممیگیرد؟
یادداشت

 از بازار متشکل ارزی
چه انتظاراتی باید داشت؟

نباید انتظار داش��ت که بازار متش��کل ارزی از آغ��از به کار خود 
ش��روع به کاهش قیمت ها و تقویت پول ملی کند، زیرا مش��کالتی 
که ریال را تضعیف کرد بس��یار پیچیده بودند و با یک تصمیم، فضا 
دستخوش تغییرات جدی نخواهد شد. با این همه نمی توان فراموش 
کرد که چه ایران تحریم می ش��د و چه نمی شد، باید تغییر مکانیزم 
قیمت گذاری ارز در ایران در دستور کار قرار می گرفت، چراکه هیچ 
کش��وری این امکان را در اختیار بازار کشوری دیگر نمی گذارد، اما 
س��الیان طوالنی قیمت دالر در ایران، پس از تعیین نرخ در امارات 

مشخص می شد.
یکی از مس��ائل نگران کننده در مورد بازار متشکل ارزی، افزایش 
انتظارات از این بازار اس��ت؛ ش��کل گرفتن این انتظارات غیرواقعی 
درنهای��ت کارکرد بازار را متاثر خواهد کرد. به هر روی، مش��کالت 
ارزی در ایران دالیل گوناگون دارند که طبعا از ابعاد مختلف می توان 
آنها را بررس��ی کرد ولی نمی توان با یک حرکت همه مش��کالت را 

برطرف کرد. البته اینها نافی نقش ضروری این بازار نیست.
ب��رای فهم بهتر ضرورت چنین کاری، ابتدا باید به روش تعیین نرخ 
دالر در بازار ایران اش��اره کنیم. مکانیزم بازار به این صورت اس��ت که 
هر روز در امارات نس��بت برابری درهم با ریال مش��خص می ش��ود و 
س��پس نسبت درهم امارات و دالر آمریکا مقایسه می شود و از دل این 
محاسبات نرخ فردایی سبزه میدان تعیین می شود. این روش مرسومی 
برای ایران بود ولی به دالیلی اکنون ادامه این روند بسیار دشوار است. 
مش��کل اول این است که در گذشته برای تهیه اسکناس ارز در امارات 
مشکلی وجود نداشت و به همین دلیل بخش مهمی از اسکناس ارزی 
مورد نیاز کشور از این طریق تهیه می شد. با این وجود افزایش فشارهای 
واشنگتن به ابوظبی سبب شده تا طرف مقابل هم محتاط تر عمل کند 
و این سبب شده در نتیجه دیگر این مکانیزم قابل اجرا نباشد، در عین 

حال که درهم نیز قدرت گذشته را ندارد.
از سوی دیگر باید توجه داشت در گذشته امارات تنها تامین کننده 
اسکناس ارزی کش��ور بود. در نتیجه نرخ محاسبه شده در این بازار 
م��الک خوبی ب��رای تعیین نرخ فردای��ی ایران بود. ب��ا این همه به 
دلیل فش��ارهای ای��االت متحده و افزایش مش��کالت میان ایران با 
متحد امارات، یعنی عربس��تان عمال کشورهای دیگر همسایه نیز به 
تامین کننده ارز برای ایران تبدیل شده اند. به این ترتیب این فرصت 

تنها در اختیار امارات نیست.
همه این موارد، در کنار مش��کالت موجود در س��امانه های متعدد، 
راهی جز تن دادن به یک بازار متشکل ارزی و تعیین نرخ ارز به شیوه 
دیگر را باقی نمی گذارد. یکی از پرس��ش هایی که در این میان مطرح 
است در رابطه با حس��ن و مزایای این روش برای صرافان است. پیش 
از ای��ن صراف��ان در تامین منابع مورد نیاز خود دچار مش��کل بودند و 
مجبور می ش��دند تسویه نهایی خود را به شکل حواله در امارات انجام 
دهند. همان طور که گفته شد دیگر استفاده از این روش بهینه نیست. 
همچنین در بازار متشکل به ازای تامین بخشی از معامالت صرافان و 
برخی مزایای دیگر، از آنها خواسته می شود با شفافیت کامل عمل کنند.

از س��وی دیگر پیش��تر امکان مداخله در بازار برای بانک مرکزی 
به ش��دت دش��وار بود، اما با تشکیل بازار متشکل ارزی، عمال دست 
بان��ک مرکزی ب��رای مداخله اصولی باز می ش��ود. بانک مرکزی در 
روش سنتی افرادی را با چمدان به خیابان ها می فرستاد تا با عرضه 
اضاف��ه، قیمت ها را کنترل کنند که پرواضح اس��ت این روش تا چه 
ان��دازه رانت ایجاد می کند و چه مش��کالتی در پی دارد. در س��ال 
گذش��ته نیز اغلب، بانک مرک��زی از طریق عرضه ارز به صرافی های 
زیرمجموع��ه خود، تا حدودی این مداخل��ه را انجام می داد که این 

شکل نیز گسسته بود و واکنش های کند بازار را به همراه داشت.
با این همه در بازار متش��کل مداخله بان��ک مرکزی پویاتر خواهد 
بود. باید توجه داش��ت در این حوزه بحث بر س��ر مداخله دستوری 

نیست و هدف  مداخله بازاری است.

تکمیل زنجیره اعتماد، با گشایش اعتبار 
اسنادی داخلی بانک پاسارگاد 

بانک  پاس��ارگاد با ارائه خدمات گش��ایش اعتبار اسنادی داخلی 
ضم��ن اعتمادس��ازی میان طرفین قرارداد کلیه ش��رایط الزم برای 
انجام معامله بدون ریس��ک را برای خریداران و فروشندگان داخلی 
فراهم می کن��د. به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، خس��رو 
رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک  پاسارگاد ضمن 
اعالم این خبر گفت: انجام معامله بین خریدار و فروشنده در فضای 
قابل اعتماد و بدون ریسک، امری بسیار مهم در فعالیت های تجاری 
و اقتصادی اس��ت که با ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی 

توسط بانک پاسارگاد محقق شده  است.
وی ادام��ه داد: خریداران با بهره مندی از این خدمات می توانند از 
مزایایی نظیر تأمی��ن کاال یا مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت 
اعتبار با کارمزد کمتر از تسهیالت و پرداخت وجه به فروشنده بعد 
از اجرای کامل تعهدات توس��ط ایشان برخوردار شوند. فروشندگان 
نی��ز ضمن اعتماد به خری��دار از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش، 

اطمینان حاصل می کنند.
مدیر روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد درخص��وص ویژگی های این 
خدم��ات تصریح کرد: تس��هیل مب��ادالت تج��اری، انعطاف پذیری 
متناس��ب با نیاز مشتری، کارمزد گش��ایش به مراتب کمتر از سود 
تس��هیالت، اطمین��ان از پرداخ��ت وجه و توجه ب��ه کیفیت کاالی 
مورد معامل��ه از ویژگی های این خدمات هس��تند. رفیعی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: گشایش اعتبار اس��نادی داخلی یکی از خدمات 
ارائه ش��ده در طرح بس��ته حمایتی بانک  پاس��ارگاد اس��ت. اعطای 
تس��هیالت ارزان قیمت و صدور ان��واع ضمانت نام��ه بانکی از دیگر 
خدم��ات این طرح هس��تند که به منظور کمک ب��ه افزایش تولید و 
اشتغال آفرینی ارائه می ش��وند. گفتنی است مشتریان جهت کسب 
اطالعات بیش��تر می توانند به ش��عبه های بانک  پاسارگاد در سراسر 
کش��ور مراجعه کنند. همچنین مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک 
 پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ و سیستم دریافت نظرها در سایت آماده 

ارائه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان است.

3پول،بانک،بورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مجید شاکری
مدرس اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

یک��ی از دالی��ل بان��ک مرکزی ب��رای تأخی��ر در اج��رای رمز های 
یکبارمصرف، غیرفعال ش��دن اپلیکیشن های موبایلی بانک هاست، اما 
چرا بانک ها از س��رویس پیامک برای ارسال رمز یکبارمصرف استفاده 

نمی کنند؟
به گزارش تس��نیم، افزای��ش کالهبرداری های اینترنت��ی آن هم با 
روش ه��ای جدید یکی از مهمترین دالیلی اس��ت که بانک مرکزی را 
ترغی��ب به اجرای ط��رح رمزهای دوم یکبارمصرف در ش��بکه بانکی 

کرده است.
رمز دوم یکبارمصرف، طرحی اس��ت که بعد از جلسات کارشناسی 
متعدد میان قوه قضائیه و نیروی انتظامی روی میز بانک مرکزی قرار 
گرفت و ریش��ه این طرح، روش های نوین کالهبرداری از حساب های 
بانک��ی مردم اس��ت. پرونده هایی که در قوه قضائیه در جریان اس��ت، 
حکای��ت از کالهبرداری های��ی دارد که طبق آن حس��اب های تعداد 
زیادی از مش��تریان بانکی با اس��تفاده از رمز دوم و CVV۲ از سوی 

کالهبرداران خالی شده است.
از س��ال ۸۶ که پرداخت ه��ای بدون کارت در ایران اجرایی ش��ده 
است، برای خریدهای اینترنتی از چهار مولفه شماره کارت، رمز دوم، 
CVV۲ و تاریخ انقضا اس��تفاده می ش��ود. البته ب��رای تراکنش های 
تلفن بانک و موبایل بانک به علت امنیت بیش��تر تنها دو مولفه شماره 

کارت و رمز دوم درخواست می شود.
کالهبرداری های اینترنتی از چه روشی انجام می شود؟

براس��اس آمار، کالهبرداری هایی که در این حوزه می شود به دلیل 
مش��کالت امنیتی از قبیل هک ش��دن و ایرادهای سیس��تمی بانک ها 
نیست، بلکه حجم باالی این کالهبرداری ها به علت لو رفتن اطالعات 
ای��ن چه��ار مولفه رخ می ده��د؛ برای مث��ال کالهب��رداری از طریق 
فیشینگ با سوءاس��تفاده از مولفه های واردشده در سایت های جعلی 
پرداخت انجام ش��ده و کالهبرداران با کمک این اطالعات نس��بت به 

برداشت از حساب اقدام می کنند.
بانک مرک��زی برای جلوگیری از این قبی��ل کالهبرداری ها و البته 
برای پیش��گیری از سوءاستفاده از حساب های مشتریان بانکی، به این 
تصمیم رس��ید که یکی از این چهار مولفه، متغیر شود و اجرای طرح 
رمز دوم یکبارمصرف در دستور کار قرار گرفت و از بانک ها خواست که 
نسبت به اجرایی ش��دن طرح رمزهای یکبارمصرف همکاری های الزم 
را انج��ام دهند. هرچند در ابتدا بانک ها زیر بار این اقدام نمی رفتند و 
خواس��تار دریافت کارمزد ۲۰ هزار تومانی برای فعال کردن رمز یکبار 
مصرف مش��تریان خود بودند، ول��ی در نهایت و با مخالفت رئیس کل 

بانک مرکزی، بانک ها نیز آماده همکاری در این خصوص شدند.
علت تأخیر در اجرای رمز های یکبارمصرف چیست؟

اول خ��رداد ۹۸ به عنوان مهلت بانک ها ب��رای اجرای این طرح در 
نظر گرفته ش��ده بود تا رمزهای ایستا با رمزهای پویا جایگزین شود، 
ولی آنچه در نهایت موجب ش��د که بانک مرکزی این طرح را فعاًل به 
تعویق بیندازد مش��کالتی بود که برای برخی از اپلیکیشن های بانکی 

ایجاد شده بود.
بعد از ابالغ بانک مرکزی به بانک ها برای آماده باش در اجرای طرح 
رمزه��ای یکبارمصرف، ۲۵ بانک زیرس��اخت ها را آماده کردند؛ طبق 
برنامه ری��زی انجام ش��ده در بانک ها، بنابر این بود که مش��تریان رمز 
یکبارمصرف را از طریق اپلیکیش��ن بانک ها دریافت کنند، اما به دلیل 
مش��کل گوش��ی های اپل و حذف شدن اپلیکیش��ن ها توسط سرویس 
حفاظتی گوگل این طرح با وقفه روبه رو ش��د و بانک ها مجبور شدند 

که راهکار جایگزینی ارائه دهند.
چرا بانک ها رمز یکبارمصرف را پیامک نمی کنند؟

خبرنگار تس��نیم از بانک مرکزی س��وال کرد که چرا سرویس های 
پیامک��ی جایگزین اپلیکیش��ن های موبایلی برای ارائ��ه رمزهای دوم 
یکبارمصرف نمی شود؟ بانک مرکزی در پاسخ تاکید کرد که سیاست 

ای��ن بانک دریافت هزینه از مردم ب��رای فعال کردن رمز یکبارمصرف 
نیس��ت و اگر بنا به ارائه این رمز از طریق پیامک باشد، مشتریان باید 

کارمزد را به بانک پرداخت کنند.
ضم��ن آنکه اگر بنا باش��د پیام کوتاه به س��رویس اصل��ی ارائه رمز 
دوم یکبار مصرف تبدیل ش��ود مش��کل دیگری به غیر از هزینه های 
باالی این س��رویس وجود دارد و آن این اس��ت ک��ه حدود ۷۰درصد 
اطالعات ش��ماره تماس مش��تریان که در اختیار بانک هاست، اعتبار 

ندارد و اشتباه است.
ب��ا این حال اما بانک مرکزی به بانک ه��ا مجوز داده در صورتی که 
بتوانن��د راه ح��ل مطمئن دیگ��ری را اجرایی کنند که ب��ا تایید بانک 
مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب 
باش��د، می توانند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده به 
عم��ل آورد که یکی از این راهکاره��ا احراز هویت از طریق تطابق کد 
ملی و ش��ماره تلفن همراه مشتری توسط سامانه شاهکار است. البته 
در این مورد نیز بابت استعالم شاهکار باید ۳۸۰ تومان در هر تراکنش 
پرداخت ش��ود که سرویس پرهزینه ای است و هزینه باال مانعی بر سر 

راه این اقدام خواهد بود.
در حال حاضر، بانک مرکزی به دلیل مشکالت ایجادشده، این طرح 
را به تأخیر انداخته، اما این تأخیر به معنای انصراف نظام بانکی از رمز 
یکبارمصرف نیس��ت چراکه بانک ها طبق دستور بانک مرکزی مکلف 
هستند مشوق هایی را برای مشتریان پرریسک خود در نظر بگیرند تا 

نسبت به فعال کردن رمز یکبارمصرف به شعب مراجعه کنند.
هرچن��د طبق اعالم بانک مرکزی، مش��تریان برای انجام یکس��ری 
تراکنش ها که ریسک کمتری دارند مانند خرید شارژ و پرداخت قبض 
از الزام به دریافت رمز دوم پویا معاف ش��ده اند؛ گفته می ش��ود با این 
معافیت، ۹۵درصد تراکنش ه��ا از دایره الزام به رمز دوم یکبارمصرف 

خارج می شوند.

چرا بانک مرکزی از طرح رمزهای یک بارمصرف عقب نشست؟

 ۷۰درصد مشتریان بانکی، شماره تلفن غلط داده اند
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نماینده مجلس: واردات خودرو آزاد شود
نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ب��ا بیان اینکه 
تحریم واقعیتی اس��ت که در بازار اثرگذار اس��ت، گفت اگر واردات 

خودرو آزاد شود بخشی از التهاب بازار از بین می رود.
فریدون احمدی، درباره علت گران��ی خودرو در بازار، گفت: بازار 
پدی��ده ای علم��ی و منطبق بر واقعیت هاس��ت بنابرای��ن اگر با آن 

غیراصولی برخورد شود پاسخ غلطی دریافت می شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 
اینک��ه مس��ائل روانی به التهاب ب��ازار دامن می زن��د، افزود: فضای 
پیرامون اقتصاد کشور مستقیم بر بازار خودرو اثرگذار است درحالی 

که این اثر در سایر حوزه ها با تاخیر ظاهر می شود.
قیمت خودرو به تحرکات بازار سریع پاسخ می دهد

وی ب��ا بیان اینکه بازار تابع عرضه و تقاضا اس��ت، اظهار داش��ت: 
از آنج��ا که خودرو س��ریع ب��ه تحرکات بازار پاس��خ می دهد گرانی 

چهارچرخ ها در شرایط کنونی دور از انتظار نیست.
بازار خ��ودرو س��رگردان اس��ت و مولفه های اثرگ��ذار در قیمت 
خودرو ش��فاف نیس��ت به همین دلیل التهاب بازار ایجاد می ش��ود. 
این آش��فتگی باید توس��ط دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

از بین رود.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس دهم ب��ا بیان اینکه ع��ده ای با 
صحبت های��ی مانند افزایش قیمت ارز در آین��ده، به گرانی خودرو 
دامن می زنند، اظهار داش��ت: باید حساس��یت بازار نسبت به قیمت 
خودرو کاهش یابد، از س��وی دیگر باید با اتخاذ سیاس��ت های الزم 
قیمت ارز را ثابت کرد تا بتوان قیمت این کاال را تا حدودی متعادل 

کرد.
بازار خودرو سرگردان است

نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ب��ا بیان اینکه 
سیاست های ارزی غیرشفاف برای خودروسازی و قطعه سازی باعث 
افزای��ش قیمت خودرو می ش��ود، ادامه داد: بازار خودرو س��رگردان 
اس��ت و مولفه های اثرگذار در قیمت خودرو شفاف نیست به همین 
دلیل التهاب بازار ایجاد می ش��ود این آش��فتگی باید توسط دولت و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت از بین رود.
احم��دی با بیان اینکه تحریم واقعیتی اس��ت که در بازار اثرگذار 
اس��ت، ادامه داد: اگر واردات خودرو آزاد شود بخشی از التهاب بازار 

از بین می رود.
وی تصریح کرد: هر س��ه قوه مسئول وضعیت کنونی بازار هستند 
و مردم باید فش��ار عملکرد نامناسب دستگاه های اجرایی را تحمل 

کنند.
خیانت بی سابقه شورای رقابت به خودروسازان

به گ��زارش خانه مل��ت، نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی گفت: خودروسازی باید در قالب بنگاه داری 
اداره ش��ود، خیانت ش��ورای رقابت به اقتصاد را هیچ نهادی در ۵۰ 
س��ال گذش��ته نکرد، چراکه این ش��ورا باید به جای قیمت گذاری 

مصادیق انحصار را در خودروسازی از بین می برد.

احراز هویت، مانع ورود دالالن خودرو به سایت ها 
  قیمت پراید

ربطی به فضای مجازی ندارد
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی گفت یکی از راهکارها 
درخصوص س��ایت های آگه��ی، احراز هوی��ت از آگهی دهندگان به 
وسیله کد ملی است که از این طریق تا ۸۰درصد از مراجعه کنندگان 
واقعی خواهند شد و از ورود دالالن به سایت ها جلوگیری می شود.

ب��ه گزارش گس��ترش نیوز ،رضا الفت نس��ب، س��خنگوی اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی درخصوص قیمت های موجود در سایت های 
آگهی گفت: قیمت خودروها یک بار به سایت های بازگشت و مجددا 
بنا بر درخواس��ت برخی از س��ازمان ها برداشته شد. این وضعیت به 
ص��ورت موقت اس��ت و قرار اس��ت در این رابطه صحبت ش��ود. به 
طور کلی پنهان س��ازی قیمت از سایت ها تاثیر خاصی بر قیمت های 
موجود در بازار نداش��ته است و مشکل از جای دیگری است. قاعدتا 
کس��ب و کارهایی که در ای��ن حوزه به فعالی��ت می پردازند از این 

موضوع ناراحت هستند.
احراز هویت آگهی دهندگان

وی ادامه داد: راه حل ها از س��مت ما مشخص است و بحث احراز 
هویت را در زمینه آگهی مطرح کرده ایم. امروز قرار اس��ت جلسه ای 
در این خصوص برگزار شود و باید دید که سایر مسئوالن چه روشی 
را پیش��نهاد خواهند کرد. یکی از راهکارهای اساس��ی این است که 
از کد ملی اس��تفاده ش��ود و این کار از طریق سامانه شاهکار انجام 
خواهد ش��د. کد ملی با ش��ماره موبایل تطابق داده می شود که این 
مورد یکی از راه های کوچک اس��ت. در زمینه های پیش��رفته تر نیز 

می توان از شماره حساب استفاده کرد و آن را تطبیق داد.
راه اندازی سایت های نیازمندی

الفت نس��ب درخصوص راه اندازی س��ایت های آگهی گفت: مجوز 
راه اندازی سایت های نیازمندی آنالین توسط اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی با همکاری وزارت ارش��اد صادر می ش��ود. این سایت ها باید 
براس��اس قوانین و ضوابط کشور ش��رایطی را مهیا کنند که بتوانند 
افراد آگهی های خود را نش��ر دهند. زنجیره موردنظر کامل نیس��ت 
و در برخ��ی از موارد گفته می ش��ود که اف��رادی آگهی پیش فروش 
خودرو می گذارند یا برخی دیگر نیز بدون جواز کسب اقدام به ثبت 
آگهی می کنند. چنین مواردی را نمی توان اس��تعالم کرد و تا زمانی 
که سیس��تم توانایی تشخیص را نداشته باشد، امکان جعل اسناد و 

بروز فساد جدید وجود خواهد داشت.
قانون قیمت گذاری در فضای مجازی

وی در رابطه با قیمت گذاری در فضای مجازی اظهار داش��ت: به 
ص��ورت کلی هیچ قانون��ی نداریم که خودرو یا ه��ر کاالی دیگری 
را ک��ه فرد مورد نظر صاحب آن اس��ت بتوان��د آن را گران یا ارزان 
بفروشد. افرادی که دالل هستند زمانی که احراز هویت در سایت ها 
وجود داش��ته باشد به سمت س��ایت ها نخواهند آمد، بنابراین بازار 
واقعی خواهد ش��د و زمانی که فرد فروش��نده واقعی باش��د و حتی 
بخواهد خودروی خود را به سرعت بفروشد حتی ممکن است قیمت 

پایین تر نیز بگذارد.

سکهوارز

رئیس اتحادیه بافندگان فرش دس��تباف با بیان اینکه فرش دستباف به درستی 
در کش��ور و بازارهای هدف شناخته نشده است، گفت بیمه قالیبافان که در بودجه 
س��ال جاری از آن نام برده شده، توان تحت پوشش قرار دادن تمام افراد را ندارد و 

نیاز به آن است که در سال رونق تولید از ملی ترین محصول کشور حمایت شود.
محمدعلی زرینه کفش در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با بیمه قالیبافان در سال 
جاری اظهار داش��ت: مرکز ملی فرش باید حق و حقوق و خواس��ته بافندگان را از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت مطالبه کند.
رئیس اتحادیه بافندگان فرش دس��تباف ادامه داد: در بررسی الیحه بودجه سال 
۱۳۹۸ و همچنین در اوایل س��ال جاری اعالم شد که تمام بافندگان تحت پوشش 
بیمه قرار می گیرند، اما بررس��ی ها حکایت از آن دارد که بودجه تعیین ش��ده برای 
این مهم کافی نیس��ت و تا به امروز حداقل دو س��وم بافندگان کشور تحت پوشش 

بیمه قرار نگرفته اند. وی یادآور شد: با توجه به بودجه تعیین شده برای قالیبافان به 
نظر می رس��د تنها ۱۰۰۰نفر به جمع بیمه ش��دگان قالیبافی اضافه شوند و این در 
حالی اس��ت که با توجه به اطالعات رس��می بیش از یک میلیون بافنده و دار قالی 
شناخته ش��ده در کش��ور وجود دارد و در کنار آن آمارهای غیررسمی و ثبت نشده 

حکایت از وجود بیش از ۲میلیون قالیباف در کشور دارد.
زرینه کفش با بیان اینکه مساله مطرح شده در زمینه بیمه قالیبافان در حد حرف 
بوده اس��ت، گفت: جای سوال است که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 

رونق تولید آنچنان به بومی ترین صنعت کشور توجه ندارد.
وی تاکید کرد: بیمه عامل مشوق برای بافندگان است تا حجم کار و فعالیت خود 
را افزایش دهند که با رشد کسب وکار بافندگان، حجم تولید کشور در زمینه تولید 

ملی و فرش دستباف افزایش قابل توجهی را به ثبت می رساند.

رئی��س اتحادیه بافندگان فرش دس��تباف همچنین تاکید ک��رد: برای رونق این 
صنعت باید قالیبافان، تولیدکنندگان و طراحان با بازارهای جهانی و روش های جدید 

آشنا شوند و در این حوزه علم و نگاه جدید و به روز تزریق شود.
زرینه کفش با بیان اینکه با حمایت از قالیبافان در س��ال رونق تولید شغل پایدار 
ایجاد و حفظ می شود، گفت: فرش دستباف ایران به بازارهای دیگر درست معرفی 
نشده و حتی در کشور خود، مردم اطالعات کامل و دقیقی نسبت به این محصول 

هنری و کاماًل ملی ندارند.
وی تاکید کرد: استفاده از فرش دستباف مزیت های بسیاری همچون رونق تولید، 
رونق کس��ب وکار، ارزش افزوده، س��المت فردی و جس��می و رونق کسب وکارهای 
مرتبط با تولید فرش را به همراه دارد که اگر همین روال و روند فعلی ادامه یابد اکثر 

فعاالن این بازار از حوزه تولید و عرضه فرش دستباف خارج خواهند شد.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی از کاهش قیمت انواع میوه 
در ب��ازار خب��ر داد و گفت در کنار این کاهش قیمت ها، انواع س��بزی و 
برخی محصوالت همچون هندوانه، گوجه فرنگی و سیب زمینی افزایش 

قیمت را در هفته گذشته تجربه کردند که منطقی به نظر نمی رسد.
اس��داهلل کارگر در گفت وگو با ایسنا، اظهار داش��ت: در هفته گذشته 
قیمت بس��یاری از میوه ها به ویژه محصوالت درختی همچون پرتقال و 
سیب رو به کاهش بوده، اما در کنار آن قیمت انواع سبزی و محصوالتی 
همچون هندوانه، گوجه فرنگی و سیب زمینی روند افزایشی داشته است.

وی در این باره توضیح داد که میوه هایی همچون پرتقال و س��یب در 

حال تمام ش��دن هس��تند و در عوض برخی میوه های هسته دار از جمله 
زردآل��و در کنار گوجه س��بز و دیگر میوه ها جایگزین آنها ش��ده اند و به 

همین دلیل قیمت سیب و پرتقال روند کاهشی پیدا کرده است.
کارگر با بیان اینکه قیمت گوجه سبز در بازار کاهش پیدا کرده است، 
تاکید کرد: هیچ گاه قیمت این محصول به ۲۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار 
تومان و نرخ هایی از این دست نرسیده بود و برخی از رسانه ها شیطنت 
می کردند اما هم اکنون قیمت گوجه س��بز کاهش یافته است و می توان 
گفت بسته به کیفیت و نحوه عرضه آن قیمت هر کیلوگرم گوجه سبز از 

۵هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان متفاوت است.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی با اشاره به باالرفتن تقاضا 
برای انواع میوه و س��بزی در ماه رمضان به عنوان یکی از دالیل افزایش 
قیم��ت میوه، تصری��ح کرد: با توجه به افزایش س��طح و می��زان تولید 
انواع میوه و س��بزی در کش��ور باالرفتن تقاضا نمی تواند دلیل موجهی 
برای افزایش قیمت میوه و س��بزی باش��د، اما یکی از دالیل گران شدن 
هندوانه این اس��ت که کش��ورهای همس��ایه به میادین مرکزی میوه و 
تره ب��ار همچون میدان تهران می آین��د و از همین جا این محصوالت را 
خریداری و به کشورش��ان می برند و افزایش صادرات این میوه ها عاملی 

برای گرانی شده است.

علت افزایش قیمت هندوانه در بازار چیست؟

ازملیترینتولیدداخلیحمایتشود

عضو شورای ملی زعفران اعالم کرد که دالالن طی سال های اخیر ترفندهای 
جدید یاد گرفتند و مش��تریان خارجی را از کش��ورهای مختلف همچون چین 
به خانه روس��تاییان تولیدکننده زعفران می برند و چوب حراج به زعفران ایرانی 

می زنند تا سود بیشتری نصیب شان شود.
زعفران ایرانی همان طالی س��رخی اس��ت که سال هاست ایرانی ها برای همه 
کش��ورها و مردم دنیا آن را تولید می کنند و با وجود س��هم بیش از ۹۵درصدی 
ایران در تولید زعفران، نمی توانیم نقش کلیدی در بازار جهانی ایفا کنیم چراکه 

برخی دالالن، سود جیب شان از ایران و زعفران ایرانی اهمیت بیشتری دارد.
علی حسینی - عضو شورای ملی زعفران- در این باره به ایسنا، گفت: دالالن 
همچنان حضور پررنگی در بازار دارند و در این بازه زمانی با شایعه پراکنی سعی 
دارند تا بازار را در اختیار بگیرند و به هر قیمتی که دل ش��ان می خواهد زعفران 
ایرانی را بفروش��ند، اما اینها همان کس��انی هس��تند که هیچ نقش و جایگاهی 
در تولی��د و بازار زعفران ندارند و تنها ب��ه برند این محصول ارزآور ایرانی ضربه 

می زنند.
وی اف��زود: برخ��ی از این دالالن برای آنکه به مش��تریان خارجی ثابت کنند 
زعفران را از کشاورزان به صورت مستقیم خریداری می کنند آنها را به خانه های 
تولیدکنندگان زعفران ایرانی در روس��تاهای کش��ور می برند و در واقع با چوب 
ح��راج زدن به زعفران ایرانی، ضمن جلب اعتماد مش��تریان خارجی، به دنبال 

قدری سود بیشتر برای خودشان هستند.
عضو ش��ورای ملی زعفران ادامه داد: از س��وی دیگر ش��اهد خروج قانونی و 
غیرقانونی زعفران و پیاز زعفران به کش��ور افغانس��تان هستیم، همین می شود 
که دالالن ایرانی برای افغانس��تانی ها کار می کنند و به برند زعفران ایرانی ضربه 

می زنند تا فقط پول بیشتری گیرشان بیاید.
حسینی اظهار داش��ت: وضعیت تولید زعفران در سال گذشته بسیار مناسب 
بوده و حدود ۴۰۰ تن از این محصول ارزآور را برداشت کردیم و امسال با توجه 
به افزایش بارندگی ها پیش بینی می ش��ود که تولید بیش��تری داشته باشیم و با 
توج��ه به اینکه در آینده نزدیک تولید زعفران به حدود ۵۰۰ تن می رس��د باید 
بیش از پیش به این نکته توجه کنیم که بازاری برای زعفران ایرانی فراهم کنیم 

تا این محصول ارزآور ایرانی به تهدیدی برای کشاورزان تبدیل نشود.

دالالن به خانه کشاورزان 
رخنه کرده اند
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نماگربازارسهام

کمتر کسی را می توان یافت که فیلم در جست وجوی خوشبختی را با بازی فوق العاده 
ویل اسمیت ندیده باشد. این فیلم براساس کتابی به همین نام نوشته میلیونر خودساخته 
آقای کریس گاردنر اس��ت که در آن به داستان زندگی و کسب موفقیت خود پرداخته 
است. وی در خانواده ای کامال فقیر و بی سواد بزرگ شده و در همان دوران کودکی پدر 
خود را از دست داد. ناپدری وی نیز با او رفتار مناسبی را نداشته است. با این حال او به 
علت حمایت های مادر خود، موفق ش��د تا تحصیالت دوران دبیرستان خود را به پایان 
برساند و پس از خدمت در ارتش، در یک شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی مشغول 
به کار ش��ود. با این حال وی تا میانه س��ال همچنان دچار فقر بوده و حتی کار کردن 
همسر او نیز باعث نمی شد تا از رفاه نسبی برخوردار باشند. همین امر نیز منجر به ترک 
همس��ر او و تنها ماندن وی با فرزند کوچکش شد. این مرحله باعث شد تا زندگی وی 
سخت تر از هر مقطعی شود و وی به دنبال راه نجاتی از آن باشد. وی در نهایت به عنوان 
کارآموز بدون حقوق در یک شرکت خرید و فروش سهام به نام دین ویترز مشغول به 
کار شد. این امر باعث شد تا وی نتواند به کار دیگری که برای او می-توانست حقوقی 
را به همراه داشته باشد، بپردازد و درست به مانند یک بی خانمان مدتی را زندگی کند. 
با این حال در نهایت وی موفق شد تا در تمامی امتحانات شرکت مذکور، موفق ظاهر 
شده و به استخدام رسمی آن درآورده شود. وی طی مدت زمان کوتاهی پس از درخشش 
فوق العاده در کار خود، شرکتی را تاسیس کرد و پس از فروش سهام آن، به یک میلیاردر 
تبدیل شد. درواقع وی نماد گذر از سخت ترین شرایط زندگی و امکان پذیر بودن تغییر 
همه چیز اس��ت. با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی ۱۰ راز موفقیت از 

نگاه وی خواهیم پرداخت. 
1-به ارزیابی خود بپردازید 

کریس گاردنر همواره یکی از مهم ترین دالیل موفقیت خود را تصمیمات درس��تی 

عنوان کرده است که اگرچه ابدا آسان نبوده، با این حال ایمان داشته است که بهترین 
است. در این رابطه هر فردی نیاز دارد تا به بررسی خود پرداخته و استعدادها و عالیق 
خود را پیدا کند. این امر که در یک یا حتی چند حوزه ناموفق ظاهر شده اید، نباید باعث 
ش��ود تا خود را فردی ضعیف تلقی کنید. در این راس��تا همواره به این امر باور داشته 
باشید که با یک تصمیم درست و اراده ای محکم، قادر به تغییر همه چیز خواهید بود. 
آقای گاردنر پس از آنکه دیگر تمایلی را به ادامه فعالیت در زمینه سرمایه گذاری در خود 
احس��اس نکرد، با فروش سهام شرکت خود و کس��ب ثروت فوق العاده از آن، به عنوان 
نویسنده کتاب و سخنران انگیزشی به ادامه فعالیت پرداخت که در این زمینه نیز تا به 
امروز کامال موفق ظاهر ش��ده است. به همین خاطر شما در هر مرحله از زندگی خود 

باید به ارزیابی شرایط پرداخته و از اعمال تغییرات مدنظر خود، واهمه ای نداشته باشید.
2-فردی را به عنوان الگوی خود قرار دهید 

با نگاه به فردی که مدت ها قبل مسیر مدنظر شما را پیموده است، می توانید به نقاط 
ضعف و قدرت خود پی برده و راهنمای خوبی را برای خود داشته باشید. فراموش نکنید 
که بسیاری از افراد به علت عدم آگاهی نسبت به اقدامات الزم و نبود یک چارچوب و 
راهنمای فکری، در مسیری گام برمی دارند که سود چندانی را برای آنها به همراه نخواهد 
داشت. با این حال تقلید امری مطلق نبوده و نباید همیشگی باشد. در غیر این صورت 

رشد شما در محدوده مشخصی متوقف خواهد شد. 
3-به این جمله باور داشته باشید که هر جایی که امیدی باشد، 

راهی شکل خواهد گرفت
هنگامی که باور کسب چیزی را در خود ایجاد کنید، توانایی کسب آن نیز به وجود 
خواهد آمد. درواقع س��خت ترین گام برای رسیدن به هر خواسته ای همان گام نخست 
است که برای برداشتن آن نباید به دنبال بهترین شرایط بود. در این رابطه بدون شک 
زندگی شما از کریس گاردنر سخت تر نیست و به همین خاطر نباید هیچ بهانه ای را برای 
عدم پیگیری رویاهای خود داشته باشید. جالب است بدانید که وی در شروع کار خود 
پس از مشاهده یک بازی بسکتبال، در کنار همکاران خود عنوان کرد که می-خواهد 

خودرویی شبیه به آنچه مایکل جردن)اسطوره بسکتبال( سوار می شود را داشته باشد. 
وی چندسال بعد درست همان وسیله را از این ورزشکار خریداری کرد.  به همین خاطر 
تفاوتی نمی کند که رویاهای شما تا چه اندازه بزرگ و یا حتی مضحک به نظر برسد، 
هنگامی که عمیقا به خود باور داشته باشید، مسیر رسیدن به آن توسط خودتان هموار 
خواهد شد. تحت این شرایط بعدها از قدرت شکل گرفته برای رسیدن به هدف مورد نظر، 

شگفت زده خواهید شد.  
4-پرشور، آرام و به دنبال یادگیری مداوم باشید

این درواقع سه نکته ای طالیی کریس گاردنر برای کسب موفقیت محسوب می شود. 
وی در این رابطه عنوان می کند که برای رسیدن به اهداف خود الزم است تا از شور و 
اش��تیاق کافی برای آن برخوردار باشید. در غیر این صورت تحمل سختی های راه ابدا 
ممکن نخواهد بود. درواقع الزم است تا این باور را در خود شکل دهید که کسب بهترین ها 
آسان نبوده و هر چیزی بهای خاص خود را خواهد داشت. همچنین در طول مسیر خود 
الزم اس��ت تا فردی آرام باشید تا استرس شما را نابود نسازد و از تصمیمات احساسی 
دور نگه داشته شوید. در نهایت نیز یادگیری مداوم باعث خواهد شد تا همواره بتوانید 
پیشرفت داشته باشید و سطح خود را افزایش دهید. برای مثال کریس گاردنر حتی پس 
از قبول شدن در شرکت دین ویترز، مطالعه خود را متوقف نکرده و این امر یکی از دالیلی 
بود که باعث شد تا وی بتواند در مدت زمانی کوتاه، درخششی فوق العاده را داشته باشد. 
نکته دیگری که در این بخش الزم است تا نسبت به آن توجه داشته باشید این است که 
آقای گاردنر عمال از تحصیالت دانشگاهی برخوردار نبوده و در ابتدا هیچ گونه اطالعاتی 
را در زمینه اقتصاد نداشته است. به همین خاطر نباید تحصیالت دانشگاهی را همه چیز 
بدانید و از رقابت با س��ایرین به علت شرایط و سابقه بهتر آنها، واهمه ای داشته باشید. 

درواقع هنگامی که خود را قبول داشته باشید، قدرت سایرین سد راه شما نخواهد بود. 
5-آن  چیزی که نسبت به آن هیجان زده می شوید را بیابید 

هیچ فرد موفقی را نمی توانید ببینید که در مسیری فعالیت کرده که نسبت به آن 
تمایل فوق العاده ای را نداشته است. درواقع شما باید تشنه رسیدن به موفقیت باشید. در 
غیر این صورت الیق باالترین سطح ها نخواهید بود. در این رابطه کریس گاردنر اعتراف 
کرده است که علت عدم موفقیت او تا سنین میانسالی، کار کردن صرفا برای کسب درآمد 
بوده است. همین امر باعث می شد تا وی تنها به دنبال کارهایی باشد که می-توانست 
برای او درآمد آنی را به همراه داشته باشد. بدون شک این امر محرک شما برای پیشرفت 
نخواهد بود چراکه هیچ گونه تمایلی در کار وجود ندارد. با این حال یک انتخاب درست 
و حضور در دنیای خرید و فروش س��هام، اگرچه در ابتدا برای وی درآمدی را به همراه 
نداشت، با این حال به علت عالقه وی به این عرصه در نهایت او را به سطحی رساند که 
ثروت فوق العاده ای را نیز برای او به همراه داشت. به همین خاطر خوشبختی واقعی را 
تنها هنگامی تجربه خواهید کرد که در مسیر رویاهای خود گام بردارید و خود را محکوم 

به شرایط موجود ندانید. 
۶-بهترینی که می توانید باشید 

بدون شک در هر زمینه ای شما با انواع رقبا مواجه خواهید بود. تحت این شرایط تنها 
زمانی می توانید رقبا را کنار بگذارید که به سطح کاری خود اطمینان داشته باشید. تحت 
این شرایط الزم است تا تمامی محدوده ها و نقطه های پایان را برای خود کنار گذاشته 
و به دنبال بهترین بودن، باشید. در این رابطه نیز از مقایسه کردن خود با سایرین اجتناب 
کرده و میزان موفقیت خود را با آنها مقایسه نکنید. درواقع هیچ فردی درست به مانند 
دیگری نخواهد بود. به همین خاطر رسیدن به یک سطح ممکن است برای فردی یک 

سال و برای فردی دیگر یک ماه به طول بینجامد. 
۷-هرگز گذشته خود را فراموش نکنید 

حتی پس از کسب ثروت میلیاردی، کریس گاردنر به محالت قدیمی خود رفته و با 
این کار گذش��ته سخت و تالش های خود را مرور می کند. این امر به عقیده وی باعث 
می-ش��ود تا افراد از غرور کاذب دور ش��ده و بتوانند با قدرت به کار خود و تالش های 
بیش��تر، ادامه دهند. به همین خاطر نباید هیچ گاه از نگاه به گذش��ته و درس گرفتن از 

آن، غافل شوید. 
8-از رویای خود مراقبت کنید 

این نکته را فراموش نکنید که رویای شما تنها متعلق به خودتان است و الزم است تا 
مسئولیت مراقبت از آن را برعهده بگیرید. بسیاری از افراد به علت عدم موفقیت خود، 
تمایل دارند تا شما نیز موفق نباشید. به همین خاطر گفته های دیگران خصوصا افرادی 
که رویاهای خود را دنبال نکرده اند، نباید تاثیری منفی را بر روی شما داشته باشد. درواقع 
در زندگی خود نباید اجازه دهید تا دیگران برای شما تصمیم گرفته و بگویند که قادر به 

انجام چه کارهایی هستید و توانایی انجام چه اقداماتی را ندارید. 
9-تیزبین و موقعیت شناس باشید 

بدون ش��ک آقای کریس گاردنر سهام ش��رکت خود را در بهترین زمان ممکن و با 
بهترین قیمت به فروش رساند. این امر حقیقتی است که بسیاری از افراد به آن اشاره 
داشته-اند. این امر که وی در حال حاضر به عنوان یک نویسنده و سخنران به فعالیت 
می-پردازد نیز به شهرت و ثروت او افزوده است. همچنین قبول کارآموزی بدون حقوق 
در شرکت دین ویترز نیز از دیگر تصمیمات سخت و در عین حال درست وی بوده است 
که مسیر زندگی او را تغییری اساسی داد. به همین خاطر ضروری است تا در زندگی خود 
دقت نظر کافی را داشته و موقعیت ها و شانس های مختلف را شناسایی کرده و با این 

اقدام، بهترین تصمیمات را داشته باشید. 
1۰-از اهمیت برنامه در زندگی خود غافل نشوید

اگرچه امید نیروی محرک شما خواهد بود، با این حال این امر ابدا کافی نبوده و برای 
رسیدن به اهداف خود، الزم است تا برنامه ریزی مناسبی را نیز داشته باشید. برای مثال 
در دوران کارآموزی، آقای گاردنر به علت این امر که از زمان کمتری به علت رسیدگی 
به فرند خود و پیدا کردن جای خواب، برخوردار بود به برنامه ای برای استفاده مفیدتر از 
زمان خود نیاز داشت. همین امر نیز باعث شد تا وی اقداماتی نظیر عدم گذاشتن گوشی 
تلفن در جای خود پس از پایان تماس و عدم مصرف آب برای بلندنشدن از صندلی و 
نیاز نداشتن به سرویس بهداشتی، اشاره کرد. به همین خاطر موفقیت بدون برنامه ریزی، 

غیرممکن خواهد بود.
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برندسازی کسب وکار تجارت الکترونیک در 
بازار مملو از رقیب

کس��ب وکارهای حوزه تج��ارت الکترونیک بیش از همیش��ه با رقابت 
روبه رو هستند و برندسازی در چنین بازاری نیاز به دقت و تالش فراوان 

دارد.
مرگ و زندگی بسیاری از کسب وکارها به برندسازی آنها وابسته است. 
در برندس��ازی، ثبات در پیامی که از س��وی برند ارسال می شود، حس 
پایداری را در مشتری ایجاد می کند. به همین  ترتیب، پیام های متناقض 
و ع��دم حفظ هویت برند می تواند وف��اداری آنها را کاهش دهد. حصول 
اطمین��ان از اینکه پیام ه��ای برند در خطی ثابت و هم مس��یر با اهداف 

ارسال شوند، قطعا دشواری های زیادی به  همراه دارد.
در دنیای کنونی جلب توجه بیش از همیش��ه دش��وار به نظر می رسد 
و بازار آنالین به قدری ش��لوغ و پر از خدمات مش��ابه ش��ده اس��ت که 
ش��اید پیام های یک کس��ب وکار در می��ان رقبای متعدد گم ش��ود. در 
میان دس��ته های متعدد کسب وکارها نوپا، شرکت های مرتبط با تجارت 
الکترونی��ک آن ه��م از نوع ف��روش محصوالت، بیش از همه به چش��م 
می خورند. چنین کس��ب وکارهایی برای جلب نظر مخاطبان چالش های 

بیشتری دارند.
نکته  ابتدایی برای حضور موفق در کس��ب وکاری که غول های بزرگی 
همچون آمازون و شرکت های محلی متعدد در آن فعال هستند، انتخاب 
بازاری تخصصی و بکر است. به بیان دیگر عالقه مندان به فعالیت در حوزه  
تج��ارت الکترونی��ک باید ابتدا بازاری تخصصی ت��ر را انتخاب کنند و به 
همان دس��ته کوچک تر مش��تریان، خدمات عالی ارائ��ه دهند. درنهایت 
همین دس��ته  کوچ��ک می تواند به درآمدزایی مناس��ب برای ش��رکت 
موردنظر منجر ش��ود. در ادامه  این مقاله ، راهکارهای برندسازی را برای 

این دسته از فعاالن تجارت الکترونیک شرح می دهیم.
نظر اختصاصی در موقعیت های چالش برانگیز

بس��یاری از بنیان گ��ذاران و مدیران عامل  اس��تارتاپ ها نگران انتخاب 
سمت و س��و در چالش های اقتصادی و اجتماعی هس��تند. به  بیان  دیگر 
آنها ت��الش می کنند تا نظر خ��ود درباره  مس��ائل تفرقه انگیز اجتماعی 
و اقتص��ادی را پنهان کنند. ترس از دس��ت دادن مش��تری باعث چنین 
تصمیم گیری هایی از س��وی مدیران می ش��ود. آنها تمایل دارند تا همه  
اف��راد جامعه را صرف نظر از عقیده به خ��ود جذب کنند. به عالوه وقتی 
کس��ب وکار به موقعیتی مهم با طرفداران بس��یار دست پیدا کند، دیگر 
نمی توان آن اظهارنظرهای اولیه را تغییر داد و شما در یک سوی جامعه 

قرار خواهید داشت.
به هرح��ال انتخاب یک س��مت از جامعه در مس��ائل مه��م، می تواند 
دس��تاوردهای مفی��دی نیز برای کس��ب وکار به همراه داش��ته باش��د. 
انتخاب می تواند وفاداری و توجه هرچه بیش��تر مش��تریان آن سمت را 
به کس��ب وکار شما جلب کند. به زبان س��اده تر، یک کسب وکار باید به 
چیزی اعتقاد داش��ته باشد. وقتی اعتقاد در رفتارها و سیاست های شما 
مشخص ش��ود و همسو با اعتقادات مشتریان باش��د، صرف نظر از ابعاد 
بازار، برند ش��ما به نیرویی تبدیل می شود که کل بازار تمایل به همسو 

بودن با آن خواهند داشت.
انتخاب سمت وس��و در چالش ه��ای اجتماعی می توان��د هویتی قابل 
احت��رام به یک برن��د بدهد. هرچند طرفداران ایده ه��ای مخالف از برند 
ش��ما دور می ش��وند، اما همین انتخاب نش��ان می دهد ک��ه مدیران و 
کارمندان، اهدافی واالتر از کسب درآمد برای شرکت خود در نظر دارند. 
البته انتخاب گروه های سیاسی یا موارد مشابه در چنین نکته ای توصیه 

نمی شود.
تشکیل جامعه برای مشتریان

اکثر افراد تمایل دارند تا عضو گروه یا پدیده ای بزرگ تر از خود باشند. 
آنها دوست دارند عضو اجتماعاتی باشند که عقاید و اهداف مشابه دارند. 
وقتی مردم عضو جامعه ای باشند که برای آنها معنا و ارزش ایجاد کند، 
ه��ر کاری انجام می دهند تا عض��و جامعه  مذکور بمانن��د. آنها حتی با 
پرداخت پول، تبلیغات دهان به دهان و دعوت اطرافیان به پیوس��تن به 

گروه، ِدین خود را به جامعه  دلخواه اَدا می کنند.
تمایالت و رفتارهای روانش��ناختی مردم می تواند در مسیر برندسازی 
در بازاری پرازدحام، کمک ش��ایانی به ش��ما بکند. برای بهره برداری از 
تمایالت مردم به حضور در گروه ها، ابتدا باید امکانات مناس��ب را برای 
آنها فراهم کنید. تش��کیل گروه های طرفداری در شبکه های اجتماعی، 
برگزاری رویداد و حتی گردهمایی مش��تریان پس از معرفی محصوالت 
جدی��د، همگ��ی به ایجاد ح��س تعل��ق در آنها کمک می کن��د. چنین 
فعالیت های��ی می تواند به گس��ترش محبوبیت ش��ما از طریق تبلیغات 
دهان به دهان افراد و از همه مهم تر افزایش وفاداری به برند کمک کند.

ش��بکه های اجتماع��ی بهترین ابزار برای تش��کیل جامعه مش��تریان 
هس��تند. می توانید عالوه بر کانال های عمومی اطالع رس��انی، کانال ها و 
گروه هایی مخصوص مش��تریان و طرف��داران ایجاد کنید. به عنوان مثال 
هر فرد با حد مش��خصی از خرید به کانال ها و گروه ها دعوت ش��ده و از 
امکانات خاصی بهره مند می ش��ود. حضور در گروه های مذکور، درگیری 
اف��راد را با برند افزایش می دهد که درنهایت می تواند به وفاداری هرچه 

بیشتر و همچنین جذب مشتریان جدید منجر شود.
اهمیت روابط عمومی

برندس��ازی در درک کس��ب وکار خالصه می ش��ود. به بیان دیگر برند 
یعنی آن ش��ناخت و درکی که افراد از کس��ب وکار ش��ما دارند. باید از 
خود بپرس��ید که بازار هدف چه برداش��تی از نام و هویت شما دارد؟ آیا 
برداش��ت ها با عقاید آنها همسو است؟ آیا پیام های شما با هویت درونی 

افراد هماهنگ می شود و حس ارتباط عمیق تر در آنها ایجاد می کند؟
اگر برند شما پیام هایی غلط به مخاطبان ارسال کند یا همان پیام های 
صحیح را به خوبی ارسال نکند، بازار هدف به خوبی صدای شما را نخواهد 
ش��نید. درنتیجه کس��ب وکار برای یافتن پایگاه اصلی خود به مش��کل 
برمی خ��ورد. برای انتخاب هرچه بهتر پیام و ارس��ال صحیح آن به افراد 
هدف، هیچ راهکاری برتر و مفیدتر از روابط عمومی قوی نیست. همین 
رویکرد معنای اصلی برندسازی را کامل می کند. ارسال صحیح ترین پیام 
به صحیح ترین اف��راد در بهترین زمان، وظیفه ای حیاتی خواهد بود که 

برعهده  تیم روابط عمومی است.
انجام دقیق و منظم وظایف روابط عمومی دشواری های خاص خود را 
دارد. خصوصا وقتی در بازاری پررقابت به نام تجارت الکترونیک فعالیت 
کنید، دش��واری های کار دوچندان می ش��ود. به هرحال راهکارهای باال 
می تواند تا حدودی برندسازی را برای کسب وکار تجارت الکترونیک شما 
آسان کند. فراموش نکنید که برندسازی در این موارد خالصه نمی شود 
و جزییات زیادی برای تشکیل هویت کسب وکار باید مدنظر قرار بگیرند.
FORBES/zoomit :منبع

به قلم: بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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در مطالب پیشین به ۱۲راهکار مدیریت زمان برای افزایش بهره وری 
در کار اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

13-نسبت به خود صادق باشید 
بسیاری از افراد در برنامه ریزی های خود مواردی را اضافه می کنند که 
عمال کنار گذاش��ته می شود. درواقع این امر به این خاطر است که شما 
با خود صداقت کافی را نداش��ته و تالش می کنید تا ایده آل ترین حالت 
ممکن را رعایت کنید. با این حال شلوغ ش��دن برنامه ش��ما، خود تاثیر 
منفی را در انگیزه داشته و فرد را سردرگم خواهد کرد. به همین خاطر 
تنها مواردی را مورد توجه قرار دهید که از انجام آنها اطمینان دارید. 

14-دفتر و میز کار مرتبی داشته باشید
این ام��ر که هر بار بخواهید برای پیداکردن س��اده ترین چیزها عمال 
دفت��ر خود را زیر و رو کنید، بدون ش��ک خود زمان زیادی را اش��غال 
خواهد کرد. همچنین یک دفتر کار بیش از حد ش��لوغ نیز نظم فکری 
را بره��م زده و تمرک��ز ف��رد را به ش��دت کاهش خواه��د داد. در این 

رابطه توصیه می ش��ود تا در برنامه ریزی های خ��ود، همواره زمانی را به 
مرتب کردن اختصاص دهید. در این رابطه آخرین دقایق حضور شما در 

شرکت، بهترین زمان ممکن خواهد بود. 
15-میزان صحبت و دفعات خارج شدن از دفتر کار را کاهش دهید

اگرچ��ه گفت و گو کردن با س��ایر همکاران برای هر فردی خوش��ایند 
خواهد بود، با این حال در صورتی که این امر ش��ما را از انجام کارهای 
مه��م و ض��روری دور س��ازد، الزم اس��ت تا ب��ه دنبال کاه��ش میزان 
مکالمه های خود باش��ید. همچنین ب��رای کاهش تاخیر در انجام کارها، 
توصیه می ش��ود تا به دنبال راهکارهایی برای کمتر خارج شدن از دفتر 
خود باشید. برای مثال می توانید پارچ آبی را در کنار خود قرار دهید تا 

هر بار برای این موضوع، خارج نشوید.
1۶-وظایف شبیه به یکدیگر را در کنار هم قرار دهید

این امر به س��رعت انجام کارها کمک بسیاری خواهد کرد. برای مثال 
می توانی��د م��وارد تایپی را در کنار هم ق��رار داده و مالقات ها را در یک 

روز انجام دهید. 
1۷-چند فعالیت را به صورت همزمان انجام دهید 

بس��ایری از اقدامات قابلیت این را دارند که به صورت همزمان انجام 

ش��وند. برای مثال انجام دو فعالیت که نیاز به دیدن ش��ما دارند، بدون 
ش��ک غیرممک��ن خواهد ب��ود. با این حال ش��ما می توانی��د در هنگام 
مش��اهده، به موردی دیگر گوش ف��را دهید. به همین خاطر در صورتی 
ک��ه فعالیت هایی قابلیت انجام پذیری ب��ه صورت همزمان را دارند، الزم 

است تا آنها را مورد توجه قرار دهید. 
18-تمامی میانبرهای صفحه کلید ویندوز را یاد بگیرید 

این میا نبرها به افراد کم��ک خواهد کرد تا در مدت زمانی کمتری به 
خواسته های خود دست پیدا کنند. به همین خاطر نیز الزم است تا شما 

نسبت به تمامی موارد کاربردی آن، آگاهی داشته باشید. 
19-متن پیام ایمیل خود را تا حد امکان کوتاه کنید 

این امر که برای ایمیل های خود به دنبال ادبیاتی خاص و یا توضیحات 
طوالنی باش��ید، بدون شک زمان زیادی را از ش��ما اشغال خواهد کرد. 
در این رابطه توصیه می ش��ود تا هم��واره به دنبال خالصه ترین جمالت 
ب��رای انتقال پیام خود باش��ید و در این رابطه بیش از حد حساس��یت 

نشان ندهید. 
2۰-از دیگران کمک بگیرید 

بدون ش��ک تمامی اقدامات ش��ما از درجه اهمیت یکسانی برخوردار 

نبوده و یا ممکن است مهارت شما برای انجام آن کافی نباشد. تحت این 
ش��رایط توصیه می شود تا از افرادی دیگر برای انجام آنها استفاده کرده 
و با این اقدام زمان کافی را برای انجام کارهای مهم تر، به دست آورید. 

21-از انجام تمامی مراحل اقدامات تکراری خودداری کنید 
ام��روزه نرم افزارهای متعددی وج��ود دارد که به افراد در انجام کارها 
کمک بس��یاری می-کنند. در این رابطه برخی از اقدامات ش��ما ممکن 
اس��ت بیش از حد تکراری باش��د، تحت این شرایط انجام دوباره تمامی 
مراح��ل آن اقدام��ی هوش��مندانه نخواهد ب��ود. به همین خاطر ش��ما 
می توانید با ذخیره س��ازی کار خود، مدت زمان فعالیت آتی را به شدت 

کاهش دهید. 
22-تنها یک برنامه برای خود داشته باشید 

بدون ش��ک رعایت چند برنامه در راس��تای مدیریت زمان، شما را از 
نتیج��ه الزم دور خواهد س��اخت. در این رابطه بهتر اس��ت تا تنها یک 
برنامه را مورد اس��تفاده قرار دهید. با این حال برنامه ش��ما باید انعطاف 

کافی برای موارد غیرمنتظره و اتفاقات خاص را داشته باشد. 
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع

101راهکارمدیریتزمانبرایافزایشبهرهوریدرکار)۳(
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شهردارشاهرود: جمعه بازار شاهرود ساماندهی می شود
شاهرود - حسین بابامحمدی :مهندس محسن احمدی  با اشاره به اینکه تقویت زیر ساخت های 
بازارچه محلی و جمعه بازار شاهرود به عنوان حلقه اتصال مستقیم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
ضروری است، گفت: جمعه بازار شاهرود ساماندهی می شود.شهردارشاهرود با بیان اینکه مدیریت شهری 
شاهرود در راستای تکریم مردم ، رفاه، آسایش و ایمنی شهروندان فهیم شاهرودی این مکان رادر بین 
تمام گزینه های بررسی شده، مناسب ترین مکان می داند، افزود: پارکینگ عمومی، نمازخانه ،آبخوری ،  
وضوخانه و سرویس بهداشتی با تعداد ۱۶ چشمه، سرویس دهی  بیش از ۲۰نقطه از سطح شهر ، زمین 
بازی کودکان ،تامین ایمنی مسیر بامبلمان مناسب ترافیکی، تکمیل روشنایی در مسیر غرفه ها، پیاده 
راه و پارکینگ و فضای سبز، تکمیل زیر سازی و آسفالت معابر داخلی کمپ الغدیر بکارگیری نیروی ایمنی ترافیک و حفاظت در کنار 
استقرار کانکس نیروی انتظامی برای تامین امنیت مراجعه کنندگان  از جمله اقدامات ارائه شده مدیریت شهری در محل جمعه بازار 
جدید واقع در کمپ الغدیر است.شهردار شاهرود  با اشاره به اینکه ساماندهی جمعه بازار در روزهای جمعه و کاهش آسیب های اجتماعی 
و بهداشتی و جلوگیری از ایجاد زحمت ترافیکی و آلودگی سرو صدا  برای شهرکهای مسکونی مجاور و دوری از مکانهای حادثه خیز با 
ریسک بالیای طبیعی از جمله اهداف اجرای طرح بوده است، اظهار داشت: از اصناف و شهروندان انتظار داریم در ساماندهی این بازار با 

دستگاههای ذیربط همکاری الزم را داشته و در رونق هر چه بیشتر کار و کسب این بازار مساعدت نمایند.

تقدیر استاندار مرکزی از مهندس شفیعی شهردار اراک و سرپرست اداره 
ارتباطات واموربین الملل شهرداری 

اراک- مینو رسـتمی: جلسه شورای اداری اس��تانداری با حضور آیت اله قربانعلی 
دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و استاندار و معاونین استانداری و 
مهندس شفیعی شهردار اراک برگزار شد.در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توس��عه منابع استانداری مرکزی گفت: چهلمین نمایشگاه پیروزی انقالب اسالمی و 
ارزیابی دس��تگاه ه��ا در خصوص ماده ۶ حمایت از حقوق مص��رف کنندگان ۲ رویداد 
مهم س��ال گذشته در این اس��تان بوده است.س��عید فرخی افزود: چهلمین نمایشگاه 
دستاوردهای انقالب اسالمی در استان مرکزی با حضور ۹۵ دستگاه برگزار شد که با ارزیابی های انجام شده که ۱۵ غرفه به عنوان 
غرفه های برتر معرفی شدند.وی ادامه داد: این نمایشگاه با حداکثر صرفه جویی و حداقل هزینه ها برگزار شد و چهار هزار دانش آموز 
از این نمایشگاه بازدید کردند.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: در راستای ارزیابی 
دستگاه ها در زمینه ماده ۶ حمایت از حقوق مصرف کنندگان، چندین تیم ارزیابی تشکیل و دستورالعمل این ارزیابی به دستگاه ها 
ابالغ شد.فرخی گفت: ۶ دستگاه روزانه توسط سه تیم ارزیابی مورد بررسی قرار گرفتند و پیش از سال جاری نتیجه این ارزیابی ها به 
دستگاه ها ابالغ شد.گفتنی است در این نشست طی حکمی از سوی سید علی آقازاده استاندار مرکزی از تالش های دلسوزانه مهندس 

شفیعی شهردار کالنشهر اراک و مهدی صانعی سرپرست اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک تقدیر شد.

بازدید مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از روند پیشرفت گازرسانی در زاهدان
مشهد- صابر ابراهیم بای: مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با حضور در شهر زاهدان، 
از روند گازرسانی به بخشی از این شهر که بر عهده خراسان رضوی است بازدید کرد.سیدحمید 
فانی ، در حاشیه بازدید از روند گازرسانی به بخشی از شهر زاهدان اظهار کرد: مطابق دستور 
رئیس جمهوری و معاون وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و همچنین با هدف افزایش 
رفاه عمومی و رونق اقتصادی سیستان و بلوچستان، طرح ضربتی گازرسانی به بخشی از زاهدان 
به شرکت گاز خراسان رضوی به عنوان مجموعه ای قدرتمند واگذار گردیده است.فانی با بیان 
اینکه شرکت گاز خراسان رضوی به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در گازرسانی شهری و روستای کشور است ادامه داد: طرح گازرسانی به 
بخشی از شهر زاهدان با پیشرفت خوبی در حال اجراست و ان شاا... در مدت زمان ۳۰۰ روز شاهد افتتاح و بهره برداری این طرح خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: تاکید ما در زمان پذیرفتن این مسئولیت سنگین آن بود که از صفر تا صد اجرای گازرسانی به زاهدان را در 
اختیار داشته باشیم که با این موضوع موافقت شد و بر این اساس، اجرای ۵۲۰ کیلومتر شبکه گازرسانی زاهدان معادل نیمی از این شهر به عهده 
شرکت گاز استان خراسان رضوی قرار گرفت.وی افزود: مسیرهای سختی همانند مانند دره پنج شیر در زاهدان وجود دارد. باید بتوانیم با اجرای 
یک خط تغذیه ۲۰ اینچ در این شهر گاز را به همه کوچه پس کوچه های زاهدان برسانیم.به گفته مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، اشتغال 

آفرینی، رونق اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی مردم از فواید توسعه گازرسانی است.

اخبار

سـاری – دهقان  : نشست بارش افکار رسانه ای در بسیج ملی 
کنترل فش��ار خون در دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران و با حضور 
نماین��دگان گ��روه های مختلف رس��انه ای برگزار ش��د.دکتر فرزاد 
گوهردهی،مدی��ر رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل دانش��گاه علوم 
پزش��کی مازندران در نشس��ت بارش افکار رس��انه ای جهت اجرای 
طرح بس��یج ملی کنترل فش��ارخون،گفت: رویکرد وزارت بهداشت 
با اولویت پیش��گیری اس��ت و طرح بسیج ملی کنترل فشارخون نیز 
در همین راس��تا در کش��ور برگزار مي شود.وی فشارخون را یکی از 
معضالت جامعه را دانست و بیان کرد: با اقدامات انجام شده در سال 
های گذشته نقشه بار بیماری ها از بیماری های واگیردار به بیماری 
های غیر واگیر تغییر پیدا کرده اس��ت.دکتر گوهردهی با بیان اینکه 
باید برنامه ریزی ه��ای الزم برای کاهش بار بیماری های غیرواگیر 
صورت گیرد، افزود: هدف از اجرای طرح بس��یج ملي کنترل فش��ار 
خ��ون، مدیریت عوامل اصلي خطر بروز فش��ار خون باال و همچنین 
شناس��ایي و کنترل و درمان مبتالیان به فش��ار خون باال مي باشد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با بیان اینکه این طرح از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه الی ۱۵ تیرماه در 
سراسر کشور برگزار می شود، گفت: فشار خون باال حدود ۱ میلیارد 
و صد و سی میلیون نفر از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
وی شیوع فش��ار خون در دنیا را ۳۰ درصد دانست و بیان کرد: ۲۸ 
درص��د خان��م ها و ۲۵ درصد آقای��ان در دنیا به فش��ار خون مبتال 

هس��تند.وی افزود: در ایران نیز فشار خون باال مهمترین عامل خطر 
مرگ و میر و ناتوانی محس��وب می شود و در طی ۲۵ سال گذشته 
حدود ۴۰ درصد رش��د داش��ته اس��ت.دکتر گوهردهی فشارخون را 
کشنده خاموش دانس��ت و افزود: در کشورما حدود ۱۵ میلیون نفر 
به فشار خون مبتال هستند که تقریبا ۳۰ درصد افراد باالی ۱۸ سال 
به فش��ار خون باال مبتال بوده که سهم زنان از این میان بیشتر است 
و حدود ۲۸ درصد خانم ها را شامل می شود.دکتر گوهردهی شعار 
امسال طرح بس��یج ملی کنترل فشار خون را "فشارخون ، بدانیم و 
اقدام کنیم" دانس��ت و ادامه داد: در این طرح فشار خون افراد بین 
۳۰ تا ۷۰ سال اندازه گیری، شناسایی و کنترل می شود.مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بیان کرد: 
در استان مازندران با اجرای طرح پزشک خانواده پتانسیل شناسایی 
و کنترل و درمان فش��ار خون باال وجود داش��ته و در حال انجام نیز 
هست.وی در پایان از برگزاری جشنواره رسانه ای کنترل فشارخون 

در بخش های مختلف رسانه ای خبر داد.

کرج- خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار ک��رج گفت: میدان میوه 
و تره بار کرج پاس��خگوی نیاز اس��تان البرز نیست و الزم است میادین 
دیگری در ش��هر راه اندازی شود.علی اصغر کمالی زاده در حاشیه بازدید 
اس��تاندار البرز از میدان میوه و تره بار کرج، با اشاره به اینکه این میدان 
جوابگوی نیاز استان البرز نیست، اظهار کرد: الزم است در نقاطی دیگر 
استان نیز به  صورت چندهسته ای میادین و بازارهای جدیدی راه اندازی 
کنیم.وی در ادامه با اش��اره به اینکه در نظر داریم نسبت به اختصاص 
زمین برای راه اندازی میادین میوه و تره بار با مشارکت بخش خصوصی 
اقدام کنیم، تصریح کرد: این اقدام به منظور توسعه بازارهای جدید میوه 
و تره بار انجام می ش��ود.کمالی زاده بابیان اینکه در غرب و جنوب شرق 
کرج نس��بت به راه اندازی بازارهای میوه و تره بار اقدام می کنیم، گفت: 
هیئت مدیره جدید میدان میوه و تره بار نیز همکاری بهتری نس��بت به 

گذشته با شهرداری کرج دارد.وی با اشاره به اقداماتی که طی سال های 
۸۹ و ۹۰ در راستای توسعه خدمات در میدان میوه و تره بار انجام شده 
اس��ت، توضیح داد: ط��ی این مدت رفت  وروب این مح��ل و راه اندازی 
مجدد س��رویس های بهداشتی انجام ش��ده است.شهردار کرج با تاکید 

بر اینکه در حال حاضر ش��هرداری کرج عوارض ورود و خروج خودروها 
به میدان را دریاف��ت می کند، افزود: ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان هزینه 
انجام رفت وروب و جمع آوری زباله های تر میدان میوه و تره بار است که 
بخش��ی از آن از طریق همین عوارض تامین می شود.کمالی زاده گفت: 
سال گذش��ته برای ترمیم خرابی آسفالت معابر میدان و میوه و تره بار 
۱۰۰ میلیون تومان هزینه ش��ده است و در س��ال جاری نیز برای این 
مهم اعتبار در نظر گرفته ایم.ش��هردار کرج با تأکید بر اینکه برای ایجاد 
ب��ازار میوه و تره بار جدید در نقطه ای دیگر از ش��هر کرج به زمینی ۱۶ 
تا ۱۷ هکتاری نیاز اس��ت، افزود: تأمین زمینی به این وس��عت در توان 
ش��هرداری کرج نیست، به همین منظور در نظر داریم با همکاری اداره 
کل راه و شهرس��ازی اس��تان البرز برای تخصیص زمین میدان میوه و 

تره بار دوم اقدام کنیم.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در پیامی » ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی« را تبریک 
گفت. متن پیام بدین ش��رح اس��ت:  اهمیت جایگاه روابط عمومی در 
عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رس��انی در همه عرصه ها پیش��تاز 
است، دوچندان شده اس��ت به گونه ای که موفقیت سازمان ها، ادارات 
و شرکت ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد 
روابط عمومی های آن ها وابسته است و تحوالت شگرف و خیره  کننده 
عرصه ارتباطات و رش��د چشم گیر فناوری  های نوین ارتباط جمعی در 
جهان کنونی، باعث کوچک شدن مکان و نزدیکی انسان  ها و فرهنگ 
ها به یکدیگر شده است. نقش مؤثر و سازنده ارتباطات در رشد و تحول 

همه  جانبه ی جوامع به وسیله اطالع  رسانی شفاف و آگاهانه با تکیه  بر 
عنصر اخالق و واقعیت از نیازهای جامعه ی امروز ماست، روابط عمومی ها 
نیز به عنوان یکی از کانون های برقراری ارتباط دوجانبه به عنوان بازوان 
حرفه ای سازمان در حوزه های درون سازمانی و فرا سازمانی نقشی مهم 
و ارزنده در اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان بر عهده خواهند 
داشت. اینجانب ضمن تبریک ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط 
عمومی، از تالش های مستمر و خدمات دست اندرکاران کوشا و متعهد 
این عرصه به ویژه کارکنان گرامی روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان قدردانی نموده و از درگاه ایزد منان توفیق خدمتگزاری بیشتر 

و سالمت و سربلندی مسئلت دارم.

با حضور نمایندگان گروه های مختلف رسانه ای برگزار شد:

بارشافکاررسانهایدربسیجملیکنترلفشارخوندردانشگاهعلومپزشکیمازندران

شهردار کرج :  میدان میوه و تره بار پاسخگوی نیاز استان البرز نیست

پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان » بمناسبت 2۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی«؛ 

روابط عمومی خانه مردم و تریبون سازمان است 
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برترین آژانس های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی کدامند؟)1(
21 آژانس تبلیغاتی برتر در اینستاگرام 

ش��بکه اجتماعی اینستاگرام در طول زمان به یک پلتفرم دیداری عالی برای آژانس های مختلف 
بدل ش��ده اس��ت. اکنون این پلتفرم پر از محتوای مختلف آژانس ها در مورد مراس��م های شرکتی، 

همایش ها و ایده های خالقانه در محیط کاری شده است. 
اگرچه اینس��تاگرام محیطی کامال مطلوب برای بازنمایی تصویری ایده آل از برندها و آژانس های 
مختلف اس��ت، با این حال کس��ب وکارهای موفق از آن برای نمایش پش��ت پرده کسب وکارش��ان 
نیز اس��تفاده می کنند. به این ترتیب امکان مش��اهده نحوه فعالیت واقعی برندها و آگاهی از نکات 

هیجان انگیز پیرامون شان نیز وجود دارد. 
بدون تردید اینس��تاگرام از نظر بازاریابی و تبلیغاتی دارای اهمیت بسیار باالیی است. با این حال 
کمتر مس��ئول بازاریابی در پی یافتن همکار تجاری از طریق جست وجو در میان پست های برندها 
و افراد مختلف اس��ت. معنای چنین امری دش��واری بس��یار باالی یافتن همکار تجاری در دنیای 
ش��بکه های اجتماعی و به ویژه اینس��تاگرام نیست. همه چیز به استراتژی و جهت گیری ما بستگی 
دارد. بس��یاری از آژانس های بازاریابی و تبلیغات از طریق اینستاگرام اقدام به استخدام و همکاری 
با نیروی کار ماهر و دارای تجربه می کنند. ش��اید بهترین تعریف از محیط فعلی اینس��تاگرام برای 

کسب وکارها از طریق اشاره به فرصت های موجود و رقابت نفسگیر امکان پذیر باشد. 
اگر ش��ما به دنبال الهام گیری از برخی آژانس های تبلیغاتی برتر در اینس��تاگرام یا مشاهده نحوه 
فعالی��ت آنها هس��تید، مقاله فعلی ب��ه کارتان خواهد آمد. هدف اصلی م��ن از نگارش مقاله حاضر 

بررسی ۲۱ آژانس تبلیغاتی برتر در اینستاگرام است. 
21 آژانس خالق برای فالو در اینستاگرام

Huge .1
اکانت رس��می آژان��س تبلیغاتی Huge پر از تصاوی��ر جذاب و مرتبط با اهداف تبلیغاتی ش��ان 
اس��ت. آنها تعهد بسیار باالیی در زمینه تولید آگهی ها و کمپین های باکیفیت دارند. به این ترتیب 
تقریبا هیچ پس��ت بی کیفیت و نامناسبی در صفحه رسمی آنها پیدا نمی شود. نکته جالب در مورد 
صفحه آنها )به نام Hugeinc( انتش��ار روزانه عکس یا فیلمی کوتاه از دفتر کاری ش��ان اس��ت. به 
این ترتیب کاربران عالقه مند فرصت مش��اهده نحوه فعالیت واقعی کارمندان و مدیران این آژانس 
را خواهند داش��ت. بدون تردید چنین محتوایی فقط بخش کوچکی از کار روزانه آژانس موردنظر 
را به نمایش می گذارد. با این حال همین فرصت اندک نیز برای بس��یاری از کاربران اینس��تاگرام 

هیجان انگیز است. 
Mother London .2

آژانس Mother London بدون تردید بزرگترین برند در زمینه ایده پردازی یا به عبارت بهتر 
تولید ایده های نوآورانه است. روش آنها در زمینه فعالیت اینستاگرامی نیز بسیار جذاب  و متفاوت 
است. هر هفته آنها بر روی یک ایده خالقانه دست می گذارند. به این ترتیب همه افراد )کارمندان 
و حتی کاربران س��اده اینس��تاگرامی( فرصت بیان نظرات و ایده های ترکیبی ش��ان را دارند. به این 

ترتیب طرح برگزیده هفته پس از اعالم، از سوی موسسه مورد استفاده قرار می گیرد. 
مزیت اصلی اس��تفاده از روش آژانس Mother London امکان دسترسی به ایده های جذاب، 
نو و خالقانه بدون نیاز به همکاری بلندمدت با صاحب ایده است. اگرچه سود حاصل از همکاری به 
طور منصفانه بین ش��رکت و ایده پرداز تقسیم می شود. نتیجه استراتژی جالب این آژانس تبلیغاتی 
با نگاهی کوتاه به صفحه رس��می اینستاگرام ش��ان به نام Mother london قابل مشاهده است. 

کیفیت باالی اجرای ایده ها از سوی آنها را هر کاربر معمولی نیز تایید می کند. 
Ustwo .3

اگرچه اس��تودیو دیجیتالی Ustwo با غول های بزرگ دنیای کسب وکار مانند گوگل، آدیداس و 
فرود همکاری داشته است، نمای اصلی صفحه رسمی شان در اینستاگرام به شدت شخصی است. با 
گشت و گذاری ساده در اکانت رسمی آنها به محتوای کامال نو، خالقانه و جالبی بر خواهیم خورد. 
نکت��ه جالب اینکه آنها کمتر بر روی محتوای تولیدی برای برندهای بس��یار بزرگ مانور می دهند. 
دلیل این امر تالش برای جلب نظر مخاطب هدف بدون اس��تفاده بیش از حد نام برندهای بزرگ 
اس��ت. یکی از کارهای جذاب آنها در اینس��تاگرام یادآوری س��الروز تولید محتواهای برگزیده شان 

است. 
4. ُولف اُلینز

اینستاگرام آژانس ولف الینز حول محور نمایش تالش سخت کارمندان آن به منظور ایده پردازی 
و اجرای درس��ت آنها سامان یافته است. به این ترتیب با مشاهده صفحه آنها به خوبی با سختی ها 
و دش��واری های تولید محتوا در عرصه تبلیغات آش��نا خواهیم ش��د. به مانند همه آژانس های این 
فهرس��ت، ولف الینز نیز لحظات جالبی از پش��ت صحنه فعالیت کارمندانش به اشتراک می گذارد. 
آگاهی از نحوه فعالیت آنها چشم انداز واقع گرایانه ای پیرامون وضعیت حوزه تبلیغات به ما می دهد. 

Revenue River .5
ای��ن آژان��س بازاریابی فعالیت خ��ود را در ایالت کل��ورادو آغاز کرد. نکته جال��ب همکاری میان 
Revenue River و موسس��ه HubSpot است. شاید برای هر کاربری مشاهده مطالب تکراری 
آژانس های تبلیغاتی کس��ل کننده باش��د، با این حال خالقیت منحصر به فرد هر کدام از آنها طیف 
مشخصی از کاربران را به سوی خود جلب می کند. درست به همین خاطر همیشه اکانت برندهای 
فع��ال در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات مملو از کاربران عالقه مند اس��ت. در م��ورد آژانس تبلیغاتی 
Revenue River نکته هیجان انگیز صندلی های داغ اش است. در این مجموعه ویدئوهای جذاب 
به نوبت کارمندان پش��ت صندلی ضبط فیلم نشسته و در مورد کارهای شان در شرکت و ایده های 
منحصر به فردش��ان گفت وگو می کنن��د. تفاوت این گفت وگوها با نمونه ه��ای رایج تمرکز بر روی 
مخاطب هدف است. به لطف سرویس الیو اینستاگرام، کاربران امکان گفت وگوی زنده با کارمندان 
آژانس را دارند. پاس��خگویی به برخی از پرس��ش های جنجالی در مورد زندگی ش��خصی و از همه 
مهم ت��ر منب��ع الهام گیری کارمندان در زمین��ه ایده پردازی از جمل��ه محبوب ترین بخش های الیو 

آژانس Revenue River  است. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

تبلیغـاتخالق

HubSpot به قلم: کارال کوک  مسئول تیم وبالگ موسسه
ترجمه: علی آل علی   
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وقت��ی ما قصد خری��د محصولی را داریم، با پرس��ش ها 
و تردیده��ای بی ش��ماری مواج��ه خواهیم ش��د: آیا این 
محصول نیاز م��ن را رفع خواهد کرد؟ آیا پرداخت چنین 
هزین��ه ای منطقی اس��ت؟ به گمان من، هم��ه خریدارها 
با چنین تردیدهایی مواجه هس��تند. ش��اید بس��یاری از 
م��ا آخرین خرید ب��دون تحقیق و پژوه��ش دقیق مان را 
نی��ز به یاد نیاوریم. در س��اده ترین ش��یوه، ما به بررس��ی 
نظرات خریدارهای قبل��ی در مورد محصول مورد نظر در 

سایت های فروش آنالین می پردازیم. 
شاید برای برخی از افراد تحقیق بیش از اندازه پیش از 
خرید امری وسواس گونه باشد، با این حال خرج منطقی و 
همراه با احتیاط پول برای هر فردی ضروری اس��ت. بدون 
چنین روشی به زودی با کمبود درآمد و پول در دسترس 

مواجه می شویم. 
ام��روزه در بازاریابی مفهوم داستان س��رایی کاربردهای 
فراوانی دارد. به طور معمول داستان سرایی با هدف جلب 
نظر و اعتماد مشتریان هدف به محصول یک برند صورت 
می گی��رد. هدف اصلی در اینجا بیان داس��تانی جذاب در 
مورد برند، محصول یا نحوه اس��تفاده از سرویس موردنظر 
است. این امر با هدف پوشش »اعتماد اجتماعی« صورت 
می گی��رد. بدون تردی��د یک برند بدون پش��تیبانی مردم 
امکان فروش محصوالتش را ندارد. نکته مهم در این میان 

ضرورت کسب اعتماد مردم است. 
در ای��ن مقاله هدف اصلی من بررس��ی ابع��اد مختلف 
داستان سرایی برای مشتریان است. امیدوارم با بحث پیش 

رو بخش قابل توجهی از کار را متوجه شوید. 
چه چیز بهتر از مشتریان شاد است؟

بدون تردید پاسخ به پرسش فوق را همه شما به خوبی 
می دانید. تعامل با مش��تریان شاد و راضی از برندمان یکی 
از بهترین فرصت ها به منظور توس��عه کسب وکار و فرآیند 
بازاریابی اس��ت. بس��یاری از برندها به منظور دستیابی به 
مش��تریان وفادار و دارای اعتماد به خ��ود حاضر به انجام 

هر کاری هستند. 
براس��اس پژوهش موسس��ه مطالعات محتوایی در سال 
۲۰۱۷، خریداره��ا از مطالع��ات موردی بی��ش از برندها 
در راس��تای تصمیم گیری برای خرید محصوالت مختلف 
استفاده می کنند. به این ترتیب تاثیرگذاری پژوهش های 
آگاهی بخش بر روی خریدارها بسیار بیشتر از کمپین های 
تبلیغاتی پر س��ر و صداس��ت، بنابراین باید راهکاری برای 
جلب اعتماد مش��تریان عصر حاضر با توجه به تغییر منبع 

کسب اطالعات شان پیدا کرد. 
نگارش ساده داستان های ویژه مشتریان

بس��یای از محتوای نگارش��ی برند م��ا در وضعیت های 
مختلف چیزی بس��یار فراتر از داستان س��رایی محس��وب 
می شود. اجازه دهید کار را با بررسی یک نکته ساده شروع 
کنی��م. چه عنصری در میان کت��اب الکترونیک، گزارش، 
بروشور و یادداشت های برند ما با یکدیگر مشترک است؟ 
درست مانند سایر نوشته ها، در اینجا نیز ما با انتظارات 
مشخصی از سوی مخاطب هدف مواجه هستیم، بنابراین 
گرایش عم��ده در زمینه خلق داس��تان وی��ژه خریدارها 
پی��روی از الگوی فرمول بندی اس��ت. من ب��ه عنوان یک 
بازاریاب دیجیتال بیش از ۲۰ سال به نگارش داستان های 
وی��ژه مش��تریان پرداخت��ه ام. حاصل ای��ن دوران فعالیت 
دس��تیابی به برخی قوانین عمده و کاربردی در این زمینه 
اس��ت. در ادامه به بررسی هر کدام از این قوانین خواهیم 

پرداخت. 
1. تیتر؛ محور کلی ماجرا

ن��گارش تیتر باید در پایان کار صورت گیرد. وقتی تمام 
داس��تان ما در کنار هم قرار می گی��رد، فهم نکته کلیدی 
و تاثیرگذار آن س��اده خواهد ش��د. به احتمال زیاد ش��ما 
عالقه من��د به اف��زودن موارد ذی��ل به تیتر داس��تان تان 

خواهید بود:
• برند یا نام محصول موردنظر مشتریان

• سود اصلی محصول تان برای خریدار
• اطالعات تخصصی و س��اده فهم ب��رای ترغیب هرچه 

بیشتر خریدار
بدون تردید همه ما نیازمند نمونه هایی در زمینه شیوه 
استفاده درست از تیترها برای داستان مان هستیم. نگاهی 
ب��ه کمپین های ب��زرگ بازاریابی در دنیا به خوبی س��رنخ 

موردنیاز را در اختیارمان قرار می دهد. 
2. هایالیت ها؛ کلید جلب توجه مخاطب

ب��ه هن��گام فعالی��ت در دنی��ای بازاریابی بای��د به یک 
نکته مهم توجه داش��ت: به طور معم��ول مخاطب هدف 
ما حوصله مطالعه تمام محت��وای بازاریابی ما را ندارد. به 
همین دلیل تهیه هایالیت های مناس��ب در گوشه و کنار 
متن ضروری به نظر می رسد. به طور معمول مخاطب های 

کم حوصله عالقه بیشتری به موارد ذیل دارند:
• مش��اهده بخش های کوتاه و کاربردی در گوش��ه متن 

اصلی
• نمودارهای جذاب و کاربردی

• مطالعه حقایق جذاب در مورد محصول مورد نظر
ب��دون تردید مثال های بس��یار زی��ادی در مورد کاربرد 
مطل��وب هایالیت ه��ا وج��ود دارد، ب��ا ای��ن ح��ال برند 
خودروسازی لندروور در داستان سرایی های خود در سایت 
رسمی اش به خوبی این نکات را رعایت کرده است. به این 
ترتیب به هنگام مطالعه داس��تان آنها همیشه امکان اکتفا 

به نکات اصلی و مهم وجود دارد. 
3. معرفی شرکت؛ مقدمه ای برای شکار مشتری

هنگام نگارش داس��تان برای خریدار نباید به س��رعت 
س��راغ معرفی مزیت اصلی محصول مان باش��یم. به عنوان 
مثال، نگارش داس��تان ب��رای برنده��ای بزرگی همچون 
گوگل، نایک، آمازون و مانند اینها بدون اش��اره ای هرچند 
کوت��اه به تاریخچه و وضعیت غرورآفرین ش��ان غیرممکن 
اس��ت. گاهی اوقات در داستان س��رایی های خرد ما حتی 
نیازمن��د پرداختن به ویژگی ه��ا و افتخارات یک بخش از 

شرکت نیز هستیم. 
احت��رام به مخاط��ب نیازمن��د پرداختن ب��ه اطالعاتی 
هرچند س��طحی پیش از معرف��ی محصول اصلی و تالش 

برای فروش آن است. به بیان این موارد توجه کنید:
• نام شرکت

• محل تاسیس و احداث دفتر مرکزی
• صنعت مورد فعالیت

• دامنه حوزه فعالیت برند
در شرایط ایده آل، ما باید فرصت اندک بیان سرگذشت 
برندم��ان را نیز داش��ته باش��یم. ب��ه این ترتی��ب میزان 
تاثیرگذاری داس��تان ما از نظر احساس��ی ب��ه اوج خواهد 

رسید. 
توصی��ه من نگارش بخ��ش معرفی ش��رکت به صورت 
بس��یار کوتاه اس��ت. حتی برای ش��رکت های بزرگ نظیر 
فیس بوک و اس��تارباکس نیز نگارش متن معرفی طوالنی 

موجب اذیت مخاطب هدف خواهد شد. 
4. چالش؛ مسیر هموار جذب مشتری

در اغلب فرآیند های بازاریابی و فروش هدف اصلی رفع 
نیاز مشتری است. به این ترتیب عالوه بر شناخت درست 
مشکل مخاطب باید راهکارمان را نیز به شیوه های جذاب 

عرضه کنیم. 
به طور معمول بیان داستان معطوف به حل یک چالش 
است. این چالش در هر سطحی موجب نارضایتی مشتری 
هدف ما ش��ده اس��ت. ش��یوه رفع نیاز ما بای��د بر یکی از 

محورهای ذیل استوار شود:
• صرفه جویی در زمان

• صرفه جویی در هزینه
• کسب درآمد بیشتر

• کاهش ریسک یا توسعه جایگاه به صورت ساده
در زمینه مش��تریان اوض��اع چالش ها اندک��ی متفاوت 
اس��ت. به طور معمول چالش های مش��تریان یکی از سه 

احساس کلی زیر را شامل می شود:
• آرامش
• عشق
• شادی

ش��ناخت هر ک��دام از این م��وارد و پرداختن به راهکار 
مناس��ب برای آنها مس��یر فروش محصوالت مان را هموار 

خواهد کرد. 

5. راه حل؛ جذاب ترین مرحله کار
میانه داس��تان ما باید به بیان راهکار پیش��نهادی برای 
رفع مشکل مخاطب اختصاص یابد. مشکل اصلی بسیاری 
از برندها تصور داستان شان به عنوان محوری جذاب برای 
مخاطب است. با این حال اغلب موارد مخاطب داستان به 
نظر جذاب برندها را بس��یار سطحی و کسل کننده خواهد 
یافت. این امر به دلیل دوری برندها از نقطه نظر و دیدگاه 
مش��تریان روی می دهد، بنابراین به هنگام نگارش بخش 
راه ح��ل برای داس��تان مان باید تا ح��د ممکن به دیدگاه 
مشتریان نزدیک شویم. در غیر این صورت امکان نگارش 

داستانی با کشش باال و جذاب را نخواهیم داشت. 
بدون تردید برای هر مخاطبی مطالعه داس��تان برندها 
پیرام��ون م��واردی نظی��ر سیاس��ت های کلی ی��ا تغییر 
اس��تراتژی ها جذابی��ت ندارد. به جای چنی��ن مواردی به 

نکات ذیل توجه کنید:
• توانایی محصول تان در جایگزینی راه حل های طوالنی 

با نمونه های ساده و کوتاه
• انگیزه اصلی شما از تولید محصول موردنظر

• آنچه موجب اقناع مش��تریان در راستای نیاز به خرید 
محصول شما می شود

۶. نتیجه کار؛ بخش پایانی ماجراجویی
اگر ما همچنان به ساختار اساسی داستان سرایی پایبند 
باش��یم، اکنون در مرحله سوم هستیم: بخش جمع بندی 
و پای��ان خوش ماجرا. بدون تردید پایان های خوش دارای 
کاراکترهای خوش و ش��اد نیز هست. به نکات ذیل توجه 

کنید:
• در اینج��ا بای��د دوباره ب��ه فایده محصول م��ان برای 

مشتری اشاره کنیم. 
• در ص��ورت پرداخت��ن ب��ه جزیی��ات محص��ول باید 
اختص��ار را رعایت کنیم. در داستان س��رایی هدف اصلی 
بیان جزییات محصوالت نیس��ت. چنین امری مخصوص 

تبلیغات و کمپین های بازاریابی است. 
• درگیرسازی احساسات مخاطب به هر نحوی ضروری 

خواهد بود.
مشتری را بدل به ستاره داستان تان کنید

م��ن بارها گفته ام »مردم عالقه مند به مطالعه داس��تان 
پیرامون سایر مردمند.« به یاد داشته باشید که تا اینجای 
کار من هنوز کلید اساس��ی داستان س��رایی موفق را بیان 
نک��رده ام. این نکته کلی��دی به این ترتیب اس��ت: »برند 
ش��ما قهرمان داستان نیست. چنین نقش��ی باید برعهده 

مشتریان باشد.«
تاکی��د بر روی فوای��د اس��تفاده از محصول مان اقدامی 
مناس��ب خواهد بود. با این حال چنین کاری باید از نقطه 
نظر مشتریان ساماندهی شود. تالش برای اقناع مشتریان 
و ترغیب ش��ان به خرید بدون بیان نکات مورد عالقه آنها 
امکان ناپذیر اس��ت. در این راستا هیچ شخصیت داستانی 
به غیر از خود مش��تریان )در نق��ش مردمی عادی( توان 
تاثیرگذاری باال را ندارد. هدف اصلی در اینجا تالش برای 
القای یک حس جذاب است. اینکه مخاطب هدف خود را 

در درون داستان احساس کند. 
یک��ی از بهترین راهکارها برای قرار دادن مش��تریان در 
مرکز داس��تان درخواست کمک از خودشان است. به این 
ترتی��ب آنها روند داس��تان ما را ب��ا توصیه هایی کاربردی 
ج��ذاب و هیجان انگی��ز خواهند کرد. به هن��گام دریافت 

نظرات مشتریان باید نکات ذیل را مدنظر داشت:
• آیا مش��تریان ما منفعت اصل��ی محصول مان را درک 

کرده اند؟
• آیا خریدار انگیزه قوی برای خرید محصول مان دارد؟

• آیا داس��تان ما بدون تاکید بر روی بخش هایی خاص 
با رنگ قرمز همچنان بر روی مخاطب تاثیرگذار است؟

• آیا خریدار تمایل جدی به اش��تراک گذاری داستان ما 
دارد؟

در نهای��ت، وقتی کمک های مش��تریان از راه رس��ید، 
پرس��ش های تاکیدی بیشتری در زمینه داستان نهایی )با 
ویرایش موردنظر مش��تریان( مطرح کنید. به این ترتیب 
داستان ما تا حد زیادی مطابق میل مخاطب هدف سامان 

خواهد یافت. 
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از داستان سرایی مشتری محور چه می دانید؟
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