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مردم و فعاالن اقتصادی به عملکرد بازار متشکل ارزی اعتماد کرده اند

بازار ارز، طال و سرمایه 
به کدام سو می رود؟

افت قیمت طال و ارز در روزهای گذش��ته این پرس��ش را نزد فعاالن اقتصادی و حتی بس��یاری از مردم عادی به وجود آورده که 
بازار سرمایه و نیز طال و ارز چه وضعیتی را دست کم در آینده نزدیک تجربه خواهد کرد؟  به گزارش ایرنا، از کسادی کار دالالن و 
سفته بازان در اقتصاد کشورمان چهار سالی می گذشت و در این مدت بازارها پس از تحمل هشت سال نوسان پی درپی، روی آرامش 
را دیدند تا اینکه اواخر سال 96 نقطه آغاز خروج تعادل بازارها به ویژه بازار ارز بود. پس از آن خروج آمریکا از برجام، افزایش قیمت 
ارز، هراس مردم از آینده اقتصادی کشور و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف برای حفظ ارزش سرمایه ها در مقابل کاهش ارزش 

ریال و آغاز دور جدید تحریم ها همه دست به دست هم دادند و بازارها از تعادل خارج شدند و امروز نرخ تورم نقطه به نقطه به...

ظهور ۶۴۴۷ صادرکننده جدید در سال ۹۷ نشانه چیست؟

پدیده صادرکنندگان یک بار مصرف
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اطالعات بانکی مؤدیان کف دست مالیاتی ها

شیوه های بازاریابی با  تمرکز بر دانشجویان
21 آژانس تبلیغاتی برتر در اینستاگرام 

دو روی تحریم برای استارت آپ های ایرانی
چگونه یک استراتژی بازاریابی منسجم خلق کنیم؟

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

۴
 یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه سازوکار شورای 

رقابـت بـرای تعییـن قیمـت مفید نیسـت، گفت 
بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، مشکل...

سازوکار شورای رقابت برای تعیین قیمت مفید نیست

 مصوبه مجلس مشکل بازار 
خودرو را حل نمی کند

یادداشت

چرا سکه ارزان شد؟

بان��ک مرک��زی از مدت ها پیش 
ایجاد بازار متش��کل ارزی را وعده 
داده اس��ت یعن��ی ب��ازاری که در 
آن قیم��ت ارز براس��اس مکانیزم 
عرض��ه و تقاض��ا در ب��ازار تعیین 
می ش��ود. ط��ی این م��دت عرضه 
ارز به بازار برای پاس��خ به تقاضای 
پیش بینی ش��ده افزایش پیدا کرده 
اس��ت. در شرایطی که قیمت سکه 
در ح��ال اوج گرفتن ب��ود،  تدابیر 
بان��ک مرک��زی توانس��ت به موقع 
ب��ه نیاز ب��ازار ارز پاس��خ دهد و از 
اثرگذاری روانی ارز بر بازار س��که 
بکاهد. اکنون بازار کنترل ش��ده و 
در مدیریت بان��ک مرکزی به نظر 
می رس��د. از س��وی دیگر انتش��ار 
اخب��ار مثب��ت پیرام��ون مس��ائل 
سیاسی و اقتصادی کشور می تواند 
به ثبات بیش��تر ب��ازار کمک کند. 
باثبات ارز می تواند  ضمانت عرضه 
از اثرگ��ذاری جنبه روانی مس��ائل 
اقتصادی و سیاس��ی ه��م  بر بازار 

بکاهد.
مس��ئله  دیگ��ر  مه��م  نکت��ه 
ساماندهی بازارهای مختلف است. 
اگر بان��ک مرکزی زمین��ه تمرکز 
فعاالن ح��وزه ارز را در بورس های 
منطق��ه  ای و ش��هری فراهم کند، 
بازار از هرج و مرج خارج می ش��ود 

و این مسئله هم به نوبه 
3خود بر بهبود وضعیت...
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چهار شنبه
اول  خرداد
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رئیس شورای رقابت با اعالم اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته ای دارد، 
گفت باید برای ساماندهی بازار خودرو نخست تکلیف شورای رقابت و اشتباه وزیر وقت 

صنعت در برداشت غلط از یک مصوبه مشخص شود.
رضا ش��یوا در گفت وگو با تسنیم، با اش��اره به اینکه حدود یک سالی است که بحث 
بررس��ی طرح س��اماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اس��المی مطرح است، گفت: 
بیش��تر ماده های این طرح به واردات خودرو برمی گردد که در حال حاضر با ممنوعیت 

واردات خودرو باید به بخش خودروهای داخلی و قیمت آنها پرداخت.
او با بیان اینکه در این طرح یک بند با شورای رقابت ارتباط دارد، افزود: در این بند 
گفته ش��ده شرکت های خودروساز مکلف هستند هنگام فروش قیمت تمام شده، درصد 

سود و قیمت قطعی محصوالت خود را محاسبه و به شورای رقابت اعالم کنند.
ابهامات مصوبه اخیر مجلس در مرجع قیمت گذاری خودرو

رئیس ش��ورای رقابت در ادامه گف��ت: این موضوع برای ما دارای ابهامات بس��یاری 
اس��ت زیرا اگر قرار اس��ت شورای رقابت دس��تورالعمل قیمت گذاری خودروها را اعالم 
کند دیگر ارس��ال قیمت محاسبه ش��ده خودروس��ازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمت های 
اعالمی ش��رکت های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه 
وظیفه ای داریم؟ ش��یوا با اعالم اینکه این بند از طرح س��اماندهی بازار خودرو در مورد 
شورای رقابت و قیمت خودرو مبهم است، تصریح کرد: البته به صورت کلی ما احتیاجی 
به مصوبه مجلس نداشتیم زیرا براساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت 
باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت گذاری ها را تعیین کند 
به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی تواند خالف قانون عمل 
کند. وی درخصوص واگذاری تعیین قیمت خودرو به س��تاد تنظیم بازار که در آبان ماه 
سال گذشته اجرایی شده بود، گفت: براساس ماده 3 ابالغیه سران سه قوه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی »هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین 
س��همیه کاال و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دس��تگاه ها و 

شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است.«
به گفته ش��یوا، به موجب این ماده هر تش��کیالتی نه تنها ش��ورای رقابت که در بخش 
قیمت گذاری کاال فعالیت می کرد باید دستورالعمل ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار 
ارسال کند، اما این مصوبه به هیچ عنوان به معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.

وی با ابراز اینکه پیش از این ابالغیه، ش��ورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری را به 
س��تاد تنظیم بازار ارس��ال نمی کرد، گفت: قانون گذار براساس ماده 58 اصل 44 به ما 
گفته بود باید دس��تورالعمل قیمت گذاری را به صورت مستقل اعالم کند تا براساس آن 
چارچوب قیمت ها تعیین ش��ود، اما بعد از ابالغیه ماده 3 مصوبه س��ران قوا در شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی، دس��تورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به س��تاد تنظیم 

بازار ارسال می شد.
برداشت اشتباه شریعتمداری از یک مصوبه بازار خودرو را بهم ریخت

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش که بعد از ابالغیه شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی ش��ما دستورالعمل قیمت گذاری خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کردید یا 
خیر؟ گفت: بله، ما ارسال کردیم ولی وزیر وقت صنعت از این ابالغیه برداشت اشتباهی 
ک��رد و این تص��ور به وجود آمد که قیمت گذاری از ش��وراها، نهاده��ا و ارگان هایی که 

قیمت گذاری می کردند گرفته شده است.
ش��یوا اضافه کرد: این برداش��ت اشتباه باعث ش��د تا وزارت صمت و سازمان حمایت 
ط��رح 5درصد زیر قیمت حاش��یه بازار را ب��رای خودرو مطرح کنند ک��ه این تصمیم 
نه تنها اوضاع بازار خودرو را بهتر نکرد بلکه فضا بدتر هم شد. البته بنده از روز نخست 
اعالم این طرح گفته بودم که شکس��ت خواهد خورد زیرا مهره اصلی قیمت بازار خود 
انحصارگران )شرکت های خودروساز( هستند. به نوعی انحصارگر بازار را تنظیم می کند 

و 5درصد زیر قیمتی که خود آنها تعیین می کنند قیمت گذاری اشتباهی خواهد بود.
شیوا در پاسخ به اینکه »آیا اعتراضی برای برداشت اشتباه وزیر وقت صنعت از مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی نکردید؟« گفت: بله ما اعتراض کردیم و حتی اعتراض 
خود را به س��ران س��ه قوه و سازمان بازرسی کل کشور فرس��تادیم که این موضوع در 

دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.
 وی در پاس��خ به این پرس��ش که؛ »با مصوبه اخیر مجلس در تعیین قیمت خودرو 
توسط شورای رقابت چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اید؟«، افزود: این نکته 
را باید بگویم که بعد از اعالم این مصوبه تعدادی از نمایندگان مجلس گفته اند شورای 
رقابت رس��ماً مسئول قیمت گذاری خودرو ش��ده است که باید بگویم این شورا از زمان 
تصویب ماده 58 اصل 44 قانون اساس��ی مس��ئول ورود به بازارهای انحصاری و تعیین 
دس��تورالعمل قیمت گذاری بوده و هیچ کس نتوانس��ته این وظیفه را از آن بگیرید مگر 

اینکه خود مجلس ماده مربوطه را لغو کند.
رفع ابهامات مصوبه نمایندگان مجلس

وی ادامه داد: در جلس��ه اخیر شورای رقابت نخس��ت ما یک نامه به ریاست مجلس 
ش��ورای اس��المی ارس��ال کردیم تا ابهامات بند مربوطه به ش��ورای رقاب��ت در طرح 

ساماندهی بازار خودرو برطرف شود.
رئیس شورای رقابت با اعالم اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته ای دارد، 
گفت: س��اماندهی این بازار کار آس��انی نیس��ت و باید اطالعات الزم با قیمت تمام شده 
خودروها از ش��رکت ها دریافت ش��ود که آنها به راحتی ای��ن کار را انجام نمی دهند. از 
همه مهم تر محدودیت های خودروس��ازان هم ب��رای تولید افزایش پیدا کرده و واردات 
انواع قطعه ها با مش��کل روبه رو شده اس��ت که همین امر این سؤال را به وجود می آورد 
که تا چه  میزان قطعات داخلی س��ازی ش��ده و آیا خودروسازان تعهدات خود را نسبت 
به قطعه س��ازان پرداخت می کنند یا خیر! عالوه بر این باید موانع پیش  پای تولید هم 

برداشته شود تا بتوان عرضه محصوالت را با بازار افزایش داد.
وی تصری��ح کرد: در حال حاضر باید برای س��اماندهی بازار خودرو نخس��ت تکلیف 
شورای رقابت و حتی اشتباه وزیر وقت صنعت در برداشت غلط از یک مصوبه مشخص 

شود.

ناگفته های رئیس شورای رقابت از ابهامات قیمت گذاری خودرو

»شریعتمداری« بازار خودرو را بهم ریخت!
سخنگوی قوه  قضائیه خبر داد

20 سال حبس برای حسین هدایتی
س��خنگوی قوه  قضائیه از محکومیت حسین هدایتی به تحمل ۲۰ سال حبس خبر داد. غالمحسین 
اس��ماعیلی، سخنگوی قوه  قضائیه دیروز در نشست خبری، با اعالم صدور حکم حسین هدایتی گفت: 
براس��اس اعالم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، حس��ین هدایتی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به 
تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از به کارگیری از خدمات دولتی و رد مال معادل 4 هزار و 889 
میلیارد و 395 میلیون ریال یعنی 488میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال 

نامشروع کرده بود و همچنین تحمل ۷4 ضربه شالق در انظار عمومی محکوم شده است.
اتهامات حس��ن هدایتی، مش��ارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کش��ور از طریق نظام پولی و 
بانکی به موجب تحصیل هش��ت فقره تس��هیالت اعطایی به مبلغ 5 هزار و 869 میلیارد و 396 میلیون 

ریال، خیانت در امانت و پولشویی است.
اولین جلسات دادگاه

به گزارش خبرآنالین، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات 11 متهم اخالل در نظام اقتصادی کشور از 
جمله حسین هدایتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادی به 

ریاست قاضی اسداهلل مسعودی  مقام زمستان سال گذشته برگزار شد.
در اول بهمن ماه و در دومین جلس��ه رس��یدگی ب��ه اتهامات متهمان بانک س��رمایه مهدی صفری، 
نماینده دادستان تهران از عدم ثبات مدیریتی و اعمال نفوذ برای پرداخت امتیازات به اشخاص خاص 
ب��ه عنوان یک��ی از ضعف های این بانک یاد ک��رد و با ارائه دالیلی اعالم کرد ک��ه متهمان در تخلفات 
خود س��وء نیت داش��ته و ب��ا آگاهی مرتکب این جرائم ش��ده اند که از این جرائم می ت��وان به پرداخت 
تس��هیالت بانک سرمایه به حسین هدایتی برای ش��رکت جاوید گشت هیرمند، پرداخت تسهیالت به 

گروه جهانبانی و سامان مدل اشاره کرد.
این درحالی اس��ت که قاضی مس��عودی مقام هفته گذش��ته در جمع خبرنگاران گفته بود: هدایتی 
تاکنون اقدامی در جهت تسویه بدهی خود انجام نداده است.حکم هدایتی صادر شده و در مرحله تایپ 

است و تا چند روز آینده از طریق سخنگوی قوه قضائیه اعالم خواهم شد.
جزییات احکام سایر متهمان پرونده بانک سرمایه

به گفته س��خنگوی قوه قضائیه متهم دیگر پرونده بانک س��رمایه آقای س��ید مهدی موسوی نژاد به 
جرم اخالل در نظام اقتصادی به تحمل 15 س��ال حبس، محرومیت دائم از مش��اغل دولتی، اس��ترداد 
93 میلیارد تومان و ۷4 ضربه ش��الق، علی اکبر یقینی به جرم معاونت در اخالل در نظام اقتصادی به 
تحمل 1۰ سال حبس، محرومیت به کارگیری در مشاغل دولتی و آقای کیان پیشه به جرم معاونت در 

نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده اند.
اسماعیلی ادامه داد: آقای محمد محسنی آقویی به جرم اخالل در نظام اقتصادی به تحمل 1۰ سال 
حبس، ضبط ارزهای مکش��وفه و 5۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، محمدحس��ین عابدینی نژاد به جرم 
اختالس به جرم چهار س��ال حبس و انفصال دائم از مش��اغل دولتی و استرداد 13۷4 میلیارد و 64۰ 
میلیون و ۷۲۲ تومان در حق صندوق دولت. آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی به جرم اخالل در نظام 
اقتصادی به تحمل س��ه سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعاً 11 میلیارد و 88 میلیون و ۷۰۰ 
هزار ریال در حق 31 نفر از ش��کات، آقای س��ید حمیدرضا رضوی به جرم اخالل در نظام اقتصادی به 
تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، سیدرضا میری به تحمل سه سال حبس، نوید محمد 
به جرم اخالل در نظام اقتصادی سه سال حبس، سید ناصر مزیدی به جرم اخالل در نظام ارزی کشور 

تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه صادر شد.
پرونده عراقچی مجدداً به دادگاه رفت

س��خنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده های سیف، عراقچی و ساالر 
آقاخ��ان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادس��را اعاده ش��د. دادگاه بای��د در مورد عراقچی و 
س��االر آقاخان نواقص را برطرف کند، اما نمی توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش 
اخذ نش��ده و اظهارات او مؤثر اس��ت را ش��خصاً احضار و از او تحقیق کن��د. دادگاه فقط در چارچوب 
کیفرخواس��ت رس��یدگی می کند و می تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد اما این بخش را نمی توانست 

راسا اقدام کند.
س��خنگوی قوه قضائیه همچنین از ارجاع پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی س��ابق بانک مرکزی به 
دادگاه خب��ر داد و گفت: دادس��را تحقیقات را تکمیل کرده اس��ت و پرون��ده در همین هفته به دادگاه 

اعاده شد.

عباداهلل محمدولی
 تحلیلگر بازار سکه



فرصت امروز: در روزهای ابتدایی اردیبهش��ت ماه امس��ال بود که سرپرست 
سازمان توسعه تجارت از ظهور 644۷ صادرکننده جدید در سال 9۷ خبر داد 
و گفت س��ال گذشته 644۷صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند 
که این افراد در مجموع 5.4میلیارد دالر صادرات انجام دادند. این آمار نش��ان 
می دهد که بیش��تر ای��ن صادرات با هدفی به جز بازگش��ت ارز صورت گرفته، 
چراکه در همین س��ال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باس��ابقه کاهش 

داشته است.
به گفته محمدرضا مودودی، از این میان تنها 445 فرد و ش��رکت، صادرات 
بیش از یک میلیون دالر داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دالر 
انجام داده اند و این به معنای آن است که بخش عمده ای از این صادرات با هدف 

بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.
این همان نکته ای است که محسن جالل پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران 
نیز به آن معترف است و گفته است: »در طول 4۰ الی 5۰ سال گذشته 8 هزار 
صادرکننده در کشور ایجاد شد، اما در سال 9۷ و با یک تصمیم اشتباه، حدود 

6 هزار و 5۰۰ صادرکننده جدید شکل گرفت.«
رد پای دالرهای گم شده در جیب صادرکنندگان کاغذی

وضعیت حاکم بر تجارت خارجی و بازار ارز سبب ایجاد صادرکنندگانی شده 
ک��ه اگر رانتی به دس��ت بیاورن��د و کاالیی را صادر کنن��د، ارز حاصل از آن را 
برنمی گردانند. این در حالی اس��ت که صادرکنندگان ریشه دار به طور قطع ارز 
را به چرخه اقتصاد برمی گردانند چراکه خودش��ان ب��رای واردات مواد اولیه به 

این ارز نیاز دارند.
ب��ه گزارش ایرنا، با اعمال تحریم های آمریکا علیه کش��ورمان کاهش ذخایر 
ارزی قابل پیش بینی اس��ت. از س��وی دیگر در جریان تحوالت اخیر بخشی از 
نقدینگ��ی به صورت افسارگس��یخته وارد بازار ارز ش��د و افزایش تقاضا میزان 
عرضه را کاهش داد، بنابراین یکی از راهکارهای دولت برای ساماندهی به بازار 

ارز می تواند تزریق ارز باشد که این راهکار به پشتوانه پرقدرت ارزی نیاز دارد.
یکی از تصمیمات اخیر دولت برای حفظ منابع ارزی، برگش��ت ارز از چرخه 
صادرات به کش��ور اس��ت. از این رو طب��ق مقررات اخیر بان��ک مرکزی، تمام 
صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند. براساس دستورالعمل ها، 
صادرکنندگانی که درآمد صادراتی آنها در طول یک س��ال تا یک میلیون یورو 
باشد معاف از فروش ارز در سامانه نیما هستند، اما اگر درآمد صادراتی شان تا 
3میلیون یورو باشد، مکلفند 5۰درصد آن را در سامانه مذکور به فروش برسانند. 
اگر بیش از 3میلیون یورو تا 1۰ میلیون یورو باشد، باید ۷۰درصد ارز صادراتی 
را در این س��امانه عرضه کنند و با درآمد باالی 1۰ میلیون یورو باید 9۰درصد 

ارز صادراتی را در سامانه نیما بفروشند. 
ب��ا وجود این مقررات صری��ح، وزارت اقتصاد چند روز پیش اعالم کرد که از 

مجموع 4۰میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات، 3۰ میلیارد دالر آن نه به صورت 
کاال و نه به هیچ صورت دیگر به کشور برنگشته است. در طرف مقابل، سرپرست 
س��ازمان توس��عه تجارت در واکنش به این اع��الن وزارت اقتصاد گفته اگر در 
کشور ما 3۰ میلیارد دالر خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور 
خطوط تولید همچنان فعالند. معتقدیم خروج سرمایه از کشور صورت نگرفته 
و این رقم، از کانالی که مدنظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است، اما 
این به معنای عدم بازگشت ارز به کشور نیست بلکه قطع به یقین این ارقام به 

کشور از کانال های دیگر برگشته است.
در این بین، برخی فعاالن اقتصادی می گویند مگر دولت چه مشوق هایی در 
اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد ارز صادراتی را که در این شرایط 
نابس��امان اقتصادی و بازارهای بین المللی به دست آورده  اند، زیر قیمت بازار به 
فروش برس��انند. از سوی دیگر این محدودیت های دولت باعث به وجود آمدن 
صادرکنندگان کاغذی شده است؛ س��ودجویانی که به دنبال خروج سرمایه از 

کشورند.
شکل گرفتن صادرکنندگانی یک بار مصرف 

کیومرث فتح اهلل کرمانش��اهی، معاون اسبق س��ازمان توسعه تجارت ایران و 
رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران درباره برنگشتن 3۰ میلیارد 
دالر ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: خواسته ما به عنوان فعاالن اقتصادی 
این است که دولت به صورت شفاف و با جزییات، آمار حوزه تجارت به ویژه در 
بخش صادرات را اعالم کند، چراکه الزمه تجارت و صادرات اصولی ش��فافیت 
است تا رانتی در تجارت وجود نداشته باشد. وی ادامه داد: تمام جزییات درباره 
میزان صادرات وجود دارد اما علت اکراه دولت برای انتشار آمار به صورت دقیق 
را نمی دانی��م. گمرک اظهارنامه های صادراتی را در اختیار دارد، آمار و لیس��ت 
تخصیص هر نوع ارزی هم در نزد بانک مرکزی موجود اس��ت، بنابراین اگر 3۰ 
میلیارد دالر صادراتی برنگشته دولت می تواند آمار دقیق را منتشر کند در غیر 

این صورت ابهامات در این زمینه از بین نمی رود.
کرمانش��اهی تاکید کرد: در حالی گفته ش��ده 3۰ میلیارد دالر ارز صادراتی 
برنگشته است که طبق آمار منتشرشده، تمام سهم بخش خصوصی در صادرات 
حدود 1۰ میلیارد دالر اس��ت، بنابراین ۲۰ میلیارد دالر از ارزی که برنگش��ته 
متعل��ق به صادرات بخش های دولتی بوده اس��ت. ضمن اینک��ه اکثر ارز مورد 
مصرف بخش خصوصی ارز بازار آزاد است و دسترسی به ارز دولتی و ارز نیمایی 
ندارند یا به سختی این ارز به بخش خصوصی در بخش صادرات ارائه می شود.

معاون اس��بق سازمان توس��عه تجارت ایران با بیان اینکه متاسفانه سیستم 
تجارت کشور واردات محور بوده و کمتر به صادرات توجه شده است، ادامه داد: 
در حال حاضر واردکنندگان دسترسی به ارز نیمایی دارند اما صادرکنندگان با 
ارز آزاد کاالهای مورد نیاز را تهیه می کنند حال اینکه صادرکننده درآمد خود 

را باید در سامانه نیما به فروش بگذارد. معتقدم این ظلمی است که به صادرات 
شده و رانتی است که همواره برای واردکنندگان وجود داشته است.

به گفته وی، س��وال ما این اس��ت که دولت چه یارانه و امکاناتی در اختیار 
صادرکنن��دگان قرار داده که انتظار دارد که ارز خود را در س��امانه نیما عرضه 
کند. با راه اندازی بازار متش��کل ارزی هم نگران این هس��تیم که نرخ جدیدی 

وارد بازار ارز شود.
کرمانشاهی افزود: شفافیت زمانی به وجود می آید که آمارها درست و همراه 
با جزییات باش��د تا اگر رانتی باش��د اعالم شود. از س��وی دیگر در این شرایط 
خود به خود افرادی که ارز دریافت کرده اند و به کشور بازنگردانده اند، مشخص 

می شوند. 
معاون اس��بق سازمان توس��عه تجارت ایران با اشاره به ایجاد صادرکنندگان 
کاغذی و یک بار مصرف در کشور تاکید کرد: با توجه به محدودیت های دولت 
و به جهت اجباری که برای برگش��ت ارز ایجاد ش��ده، سال گذشته تعدادی از 
صادرکنندگان دست از کار کشیدند و مابقی هم با کاهش صادرات مواجه شدند، 
اما در ازای آن یکسری صادرکنندگان کاغذی روی کار آمده اند. صادرکنندگان 
یک بار مصرف اگر رانتی به دست بیاورند و کاالیی را صادر می کنند، ارز حاصل 
از آن را برنمی گردانند. این در حالی اس��ت که صادرکنندگان ریشه دار به طور 
قطع ارز را به چرخه برمی گردانند چراکه خودش��ان برای واردات مواد اولیه به 

این ارز نیاز دارند. 
فراریان ارزی چه چیزی را از دست می دهند؟ 

برخ��ی از فعاالن اقتصادی می گویند ارز مصرفی برای صادرات را از بازار آزاد 
تهیه می کنند و به ارز نیمایی دسترس��ی ندارند، بنابراین فروش ارز حاصل از 
صادرات در سامانه نیما منطقی نیست، با این حال طبق مقررات بانک مرکزی 
صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند می توانند به ازای آن 

ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه دریافت کنند.
بنابراین صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه با ارز نیمایی راهی جز عرضه 
ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما ندارند. در غیر این صورت ارز نیمایی 
ب��رای واردات مواد اولیه خود را از دس��ت می دهن��د. همچنین، طبق قوانین و 
ضوابط بازگردانده نشدن ارز حاصل از صادرات در قالب کاال یا پول مصداق فرار 
س��رمایه محسوب می شود و قرار بر این اس��ت که در سال جاری معافیت های 

مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی  گردانند لغو شود.
البت��ه بارها تجربه این را داش��ته ایم که مقررات دس��توری و محدودکننده 
نتوانس��ته اهداف دولت را محقق کند و ش��اید دولت ب��رای افزایش همکاری 
بخش خصوصی به ویژه در این ش��رایط سخت اقتصادی کشور، بهتر است که 
ادبیات اقتصادی خود را تغییر دهد و از اهرم مشوق برای جلب مشارکت بخش 

خصوصی استفاده کند.

ظهور ۶۴۴۷ صادرکننده جدید در سال ۹۷ نشانه چیست؟

پدیده صادرکنندگان یک بار مصرف

صادرکنندگانی که ارز خود را به چرخه اقتصاد باز می گردانند، تشویق شده و در 
مقابل، صادرکنندگانی که ارزی به چرخه اقتصاد بازنگردانده اند، تنبیه خواهند شد.

به گزارش ایسنا، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور موضوعی است که اخیراً 
از سوی دو نهاد مهم کشور یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مورد 
توجه قرار گرفته و این در حالی است که هر کدام از این دو نهاد دو آمار متفاوت از 

این موضوع ارائه داده اند.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود که ۷5درصد از ارز صادراتی 
به ایران برنگش��ته و از سوی دیگر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
کرد که بیش از 6۰درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته و بخشی 

از این صادرات نیز هنوز برای بازگشت ارز فرصت دارد.
در همین راس��تا، بانک مرکزی برای جذب بیش��تر ارز صادراتی و ترغیب بیشتر 
صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات شان، بسته ارزی جدیدی را در این 

زمینه منتشر کرد که تفاوت هایی با بسته قبلی دارد.
براس��اس مصوبه جدید بانک مرکزی، نحوه برگش��ت ارز پتروشیمی ها به چرخه 
اقتصادی در سال 1398، حداقل 6۰درصد سامانه نیما، حداکثر 1۰درصد اسکناس 
و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد و سایر صادرکنندگان باید حداقل 

5۰درصد ارز خود را در س��امانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰درصد به صورت 
اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت 

ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.
به این ترتیب، صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی باید حداقل 6۰درصد و سایر 

صادرکنندگان حداقل 5۰درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
این ارقام در سال گذشته کمی متفاوت از ارقام فعلی بود و اساس درصد بازگشت 
آن به س��امانه نیما، ارزش صادرات در نظر گرفته ش��ده بود؛ هرچه میزان صادرات 
باالتر بود، باید درصد بیشتری از ارز حاصل از آن در سامانه نیما به فروش می رفت.
بانک مرکزی نیز درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات س��ال 139۷ 
نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی 
برابر دستورالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده اند، به سازمان امور مالیاتی 
اقدام خواهد کرد. در همین زمینه به اطالع می رس��اند صادرکنندگانی که تاکنون 
موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق 

دستورالعمل های ابالغی سال 139۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
تشویق ها و تنبیه ها

اما بانک مرکزی برای نظارت بهتر بر بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور، تنبیه ها 

و تشویق هایی را نیز برای صادرکنندگان در نظر گرفته که می تواند به اجرای بهتر 
این تصمیمات کمک کند.

صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی شب گذشته در برنامه تیتر امشب، 
گفت: باید با همین منابع ارزی حاصل از فروش محصوالت غیرنفتی بتوانیم کاالهای 
مورد نیاز کش��ور را تأمین کنیم و به همین دلیل صادرات صادرکنندگان را به طور 
دقیق رصد می کنیم و آنهایی که بیش از ۷۰درصد از ارز حاصله را به س��امانه نیما 

عرضه کرده اند، تشویق می شوند.
هرچند که گفته نشده چه تشویق هایی برای صادرکنندگانی که بیش از ۷۰درصد 
از ارز خود را به سامانه نیما وارد کرده اند، در نظر گرفته می شود، اما در مقابل هنوز 
صادرکنندگانی هستند که هیچ ارزی را به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده اند که در 

این باره بانک مرکزی دو برخورد را در نظر گرفته است.
بانک مرکزی در مرحله نخست، این صادرکنندگان را به دستگاه قضایی معرفی 

کرده که این موضوع را وزیر اقتصاد نیز گفته است.
از سوی دیگر این بانک به افرادی که هیچ ارزی به سامانه نیما نیاورده اند و رفع 
تعهد ارزی نکرده اند، در صورتی که بخواهند وارداتی داشته باشند، برای شان تأمین 

ارز انجام نمی شود.

در پی بسته جدید ارزی بانک مرکزی

صادرکنندگان انتخاب کنند؛ تشویق یا تنبیه؟!

مسکن

معامالت اوراق تسهیالت مسکن بازهم کاهش یافت
آپارتمان های خوش فروش بازار کدامند؟

آمار نشان می دهد واحدهای 5۰ تا ۷۰ متر مربع بیشترین تقاضا 
را در بازار مسکن پایتخت به خود اختصاص می دهند و در این بین، 
غفلت سیاس��ت گذار از عرضه کافی، تقاضای باال و معامالت مکرر، 

تورم این گروه از آپارتمان ها را تشدید کرده است.
به گزارش ایس��نا، دست به دست ش��دن چندباره آپارتمان های 
در محدوده اس��تطاعت گروه اصلی مخاطب مس��کن، این دسته از 
واحدها را از دس��ترس متقاضیان مصرفی خارج کرده اس��ت. دفاتر 
مش��اور امالک ش��هر تهران می گویند اتفاقی ک��ه در ماه های اخیر 
بسیار دیده می شود این است که بعضی سرمایه گذاران بازار مسکن، 
آپارتمان ه��ای زیر قیمت و عمدتاً ریزمت��راژ را با پرداخت حداکثر 
3۰درص��د از مبلغ کل، قولنام��ه می کنند و ظرف چند روز آن را با 
قیمتی به مراتب باالتر از رقم خرید خود به فروش می رس��انند. این 
روند، التهاب قیمت در گروه آپارتمان های کوچک متراژ را تش��دید 
کرده اس��ت. بازس��ازی جزئی ای��ن واحدها نیز ب��ازده 5۰درصدی 

سرمایه نوسازی را به دنبال دارد.
از س��وی دیگر هجوم بخش عمده تقاضا به س��مت آپارتمان های 
5۰ تا ۷۰ متر مربع در ماه های گذش��ته باعث شده تا فایل های این 
دسته از واحدهای مسکونی در دفاتر امالک پایتخت بسیار کمیاب 
و در مقابل، سهم واحدهای بزرگ متراژ در دفاتر افزایش پیدا کند.

غفلت از عرضه متناسب با تقاضا در سال های گذشته تناقض های 
آش��کاری را در ب��ازار مس��کن ش��هر تهران در پی داش��ته اس��ت. 
کارشناس��ان معتقدن��د بازار مس��کن به طور دائ��م آمادگی جذب 
آپارتمان ه��ای کوچک را دارد؛ زیرا با وج��ود اینکه طرف عرضه در 
س��ال های اخیر تمرکز خود را بر س��اخت واحدهای باالی 9۰ متر 
مربع به دلیل س��ودآوری باالی آنها گذاشته، همواره آپارتمان های 
کمت��ر از 8۰ مت��ر مربع بیش��ترین س��هم را از معام��الت به خود 
اختص��اص داده اند. در فروردین ماه 1398 واحدهای 6۰ تا ۷۰ متر 
مربع با س��هم 15.۲درصد از معامالت، بیش��ترین تقاضا را به خود 
اختص��اص داده اند. واحدهای دارای زیربنای 5۰ تا 6۰ متر و ۷۰ تا 
8۰ مت��ر نیز به ترتیب با س��هم های 15 و 11.9درصد در رتبه های 
بع��دی قرار دارند. در مجم��وع در فروردین م��اه 1398 واحدهای 
مس��کونی با س��طح زیربنای کمتر از 8۰ متر مرب��ع 55.3درصد از 

معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
گام شفاف ساز در بازار مسکن

اما پس از آنکه فایل های مس��موم به عنوان عوامل التهاب زا، جو 
روانی بازار مس��کن را طی یک س��ال اخیر به��م زد، وزارتخانه های 
راه و شهرس��ازی و صنع��ت، مع��دن و تج��ارت به هم��راه اتحادیه 
صنف مش��اوران امالک، اقداماتی را برای ایجاد شفافیت قیمتی در 
بازار مس��کن آغاز کردند. س��امانه اطالعات بازار امالک ایران که با 
همکاری وزارتخانه های صمت و راه و شهرس��ازی راه افتاد و حدود 
هفت س��ال از راه اندازی آن می گذرد به عنوان سایت مرجع آنطور 
که باید و ش��اید ش��ناخته نشده است. یک آس��یب به کارکرد این 
س��امانه در س��ال 1393 خدمات آن را تضعیف کرد. تا قبل از آن 
تم��ام معامالتی که در مش��اوران امالک دارای مج��وز انجام و کد 
پیگیری ارائه می ش��د در س��امانه به ثبت می رس��ید، بنابراین همه 
می توانس��تند به این س��امانه مراجعه کنن��د و دریابند در منطقه و 
محله ش��ان چ��ه معامله ای با چ��ه قیمتی به ص��ورت واقعی، انجام 
ش��ده اس��ت، اما بنا به گفته  مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت 
راه و شهرس��ازی، رأی دیوان عدالت اداری در سال 1393 مبنی بر 
اجباری نبودن کد پیگیری، منجر به تضعیف س��امانه شد. در حال 
حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه مش��اوران امالک در 

تالش هستند تا این سامانه تقویت شود.
ثبات هفتگی بازار مسکن

پس از نوس��انات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر امالک از توقف رشد 
قیمت مس��کن در هفته اخیر خبر می دهند و خطر صعود مجدد را 

تهدید رکودزای این بازار تلقی می کنند.
معامالت قطعی در بازار مسکن به نصف اردیبهشت ماه سال قبل 
رسیده است. دفاتر مشاور امالک می گویند که بعد از جهش ماهیانه 
قیمت که در اس��فندماه اتفاق افتاد در یک هفته گذش��ته، رش��د 
قیمت متوقف و فایل های بیشتری به بازار عرضه شده است. تقویت 
بازار از طریق دو گروه سنی آپارتمان ها محسوس تر است؛ گروه اول 
واحدهای قدیمی هس��تند که به قصد تبدیل به احسن برای فروش 
ارائه شده اند و گروه دوم کلیدنخورده هایی که صاحبان آنها به دلیل 
سردرگمی بازار در ماه های اخیر از فروش آن خودداری می کردند. 

کاهش معامالت اوراق تسهیالت مسکن
اما معامالت اوراق تسهیالت مسکن در آخرین روز اردیبهشت ماه 
از رونق باالیی برخوردار نبود و همین عدم استقبال منجر به کاهش 
مجدد قیمت این اوراق به زیر 5۰ هزار تومان ش��د. به گزارش مهر، 
اوراق تسهیالت مس��کن در جریان معامالت بازار سرمایه با کاهش 
اس��تقبال از سوی خریداران روبه رو ش��د. به گونه ای که در بیشتر 
نمادهای معامالتی، تعداد برگه های به فروش رسیده زیر هزار برگه 
ب��ود. در چند نماد محدود نیز به واس��طه افزایش عرضه برگه های 
گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن صادره در ماه های منتهی با سال 
9۷ و نخس��تین ماه ابتدایی 98 که از تاریخ اعتبار حدوداً دو س��اله 

برخوردار هستند، میزان فروش این برگه ها بیشتر بود.
این در حالی اس��ت که در هفته گذش��ته پس از گذش��ت حدود 
دو ماه از س��قوط قیمت ها به کانال 4۰ ه��زار تومانی، افزایش نرخ 
و بازگش��ت قیمت اوراق تسهیالت مس��کن به کانال 5۰هزار تومان 
را ش��اهد بودیم، با این حال در نماد معامالتی تس��ه 98۰1 )اوراق 
تسهیالت مسکن صادره در فروردین امسال( تا نرخ 53 هزار و 4۰۰ 
تومان نیز به فروش رسید، اما در نرخ 5۰ هزار و 13۰ تومان تثبیت 
ش��د. اوراق تسهیالت مس��کن صادره در بهمن سال گذشته )تسه 
9۷11( از دیگر نمادهایی بود که رقم 53 هزار تومان را تجربه کرد 
اما نهایتاً با رقم 49 هزار و 5۲۷ تومان در معامالت امروز فرابورس 
ثبت ش��د. 18 نماد معامالتی اوراق تس��هیالت مس��کن در جریان 
معامالت بازار س��رمایه نیز ب��ازه 5۰ تا 5۲ هزار تومان را رقم زدند، 
ام��ا این خرید و فروش ها در پای��ان معامالت بار دیگر به کانال 4۰ 

هزار تومانی بازگشت و در نرخ 49 هزار تومان تثبیت قیمت شد.
تعداد معامالت مس��کن در ماه اردیبهش��ت امس��ال بنا به اعالم 
س��امانه مش��اوران امالک نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
4۷درصد کاهش داش��ته و به نظر می رسد همین کاهش معامالت 

منجر به کاهش تقاضا برای اوراق و افت دوباره قیمت شده باشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه

اول خرداد 1398

شماره 1317



افت قیمت طال و ارز در روزهای گذش��ته این پرس��ش را نزد فعاالن اقتصادی و 
حتی بس��یاری از مردم عادی به وجود آورده که بازار س��رمایه و نیز طال و ارز چه 

وضعیتی را دست کم در آینده نزدیک تجربه خواهد کرد؟
به گزارش ایرنا، از کس��ادی کار دالالن و س��فته بازان در اقتصاد کشورمان چهار 
س��الی می گذشت و در این مدت بازارها پس از تحمل هشت سال نوسان پی درپی، 
روی آرامش را دیدند تا اینکه اواخر سال 96 نقطه آغاز خروج تعادل بازارها به ویژه 
ب��ازار ارز بود. پس از آن خروج آمری��کا از برجام، افزایش قیمت ارز، هراس مردم از 
آین��ده اقتصادی کش��ور و هجوم نقدینگی به بازارهای مختل��ف برای حفظ ارزش 
س��رمایه ها در مقابل کاهش ارزش ریال و آغاز دور جدید تحریم ها همه دس��ت به 
دس��ت هم دادند و بازارها از تعادل خارج ش��دند و امروز نرخ تورم نقطه به نقطه به 

51درصد رسیده است.
هرچند در طول س��الیان گذش��ته اقداماتی برای کاهش س��هم دالر در اقتصاد 
کشورمان انجام شده، اما واقعیت این است که نقش پررنگ دالر در نوسانات قیمتی 
در بازارهای کش��ورمان قابل انکار نیست، بنابراین با رشد جهشی قیمت دالر حتی 
کاالهایی که وابسته به ارز نیستند هم تحت تاثیر افزایش نرخ این ارز قرار گرفتند. 
هرچند در این مدت دولت راهکارهایی را برای مهار جهش دالر و به دنبال آن طال 
و ... به اجرا رس��اند، اما هر بار باعث ش��د برای افرادی رانت ایجاد شود و این کمکی 
به بازار و آرام گرفتن قیمت ها نکرد. این بار نسخه دولت برای پایدارسازی قیمت ها، 
راه اندازی بازار متش��کل ارزی است که از روز دوشنبه، سی ام اردیبهشت ماه- شاهد 
اثرگ��ذاری این راهکار در بازار بودیم به طوری که قیمت دالر و به دنبال آن طال به 

طور محسوسی کاهش یافت و در مقابل تابلو بورس و بازار سرمایه سبز شد.
اما موضوع و مهم تاثیرگذار در نوس��انات قیمتی جو روانی ناش��ی از متغیرهای 
سیاس��ی و روابط بین الملل اس��ت که اقتصاد ایران چسبندگی فوق العاده ای به این 
موضوع دارد و س��هم مباحث سیاسی به ویژه سیاست خارجی در آرامش بازارها یا 

تنش در بازار قابل چشم پوشی نیست.
حال موضوع مهم این اس��ت که با توجه به تمام ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی 
کشورمان آیا ریزش قیمت ارز، طال و ... استمرار پیدا می کند یا یک ُمسکن مقطعی 
است. پاسخ کارشناسان به این سوال این است که شرط پایداری قیمت ها و برقراری 
ثبات در اقتصاد عملکرد صحیح بازار متشکل ارزی و ایجاد آرامش در روابط بین الملل 

خواهد بود. در این شرایط است که نقدینگی به بازار سرمایه و بورس برمی گردد.
افت قیمت ارز بورس را نجات می دهد 

سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه  گذاری ایران درباره آینده 
بازاره��ای طال، ارز و بازار س��رمایه با توجه به آغاز ریزش قیمت ها از روز دوش��نبه 
گفت: در ش��رایط حال حاضر تحلیل وضعیت بازارهایی مانن��د ارز، طال و ... از بُعد 
اقتصادی بسیار دش��وار است چراکه این روزها وزن متغیرهای سیاسی و تاثیر آنها 
بر متغیرهای اقتصادی به حدی زیاد اس��ت که تمام تصمیم گیری ها با این موضوع 

گره خورده است. 
وی با بیان اینکه برخی از نوس��انات در بازارهای مالی پش��توانه اقتصادی ندارد و 
تحت تاثیر متغیرهای سیاس��ی اس��ت، ادامه داد: به نظر می رسد که راه اندازی بازار 
متشکل ارزی و تزریق ارز از سوی بانک مرکزی و کاهش تاثیرپذیری سرمایه گذاران 

از اخبار منفی سیاسی باعث شده که قیمت ارز روند نزولی پیدا کند. 
اس��المی افزود:  به دنبال کاهش قیمت ارز، نرخ طال هم پایین آمد. البته ریزش 
قیمت طال در بازار متاثر از کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی هم بوده است. البته 

نکته قابل توجه دیگر در کاهش قیمت طال بحث کاهش تقاضا در بازار است. 
وی با بیان اینکه به نظر می رس��د به دلیل افزایش چش��مگیر قیمت ارز از سال 
گذش��ته تا به امروز، سفته بازان انتظار برگش��ت قیمت ها را داشتند، اظهار داشت: 
معتق��دم مجموعه این عوامل باعث ش��ده این روند نزولی قیمت ها آغاز ش��ود، اما 
تداوم این جریان به مباحث و اخبار سیاس��ی بس��تگی دارد. البته شکل گیری بازار 

متش��کل ارزی و تحقق اهداف دولت از اجرای سیاست هم می تواند در کنترل بازار 
ارز موثر عمل کند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه  گذاری ایران تاکید کرد:  اگر در عرصه بین المللی 
کش��ورمان و مباحث سیاسی ریسک جدیدی ایجاد ش��ود و بازار متشکل ارزی در 
مسیر درست کار کند، در کوتاه مدت می توانیم انتظار روند نزولی قیمت ها را داشته 

باشیم. 
وی درب��اره آین��ده بازار س��رمایه و اینکه در چه ش��رایطی نقدینگ��ی به بورس 
برمی گردد، گفت: متاسفانه برای بسیاری از سرمایه داران عادی در یک سال گذشته 
سرمایه گذاری در بازار سکه، طال و ارز ارجحیت داشته و سرمایه ها کمتر به سمت 
بازار سرمایه حرکت کرده، اما بدیهی است که با روند افت قیمت ها در بازار ارز و طال 

بخشی از منابع به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد شد.
آرامش بازار در گرو پیش بینی پذیر بودن اقتصاد 

مهم ترین عامل پایداری قیمت ها و خروج التهاب از بازارها، پیش بینی پذیر بودن 
اقتصاد اس��ت. اعتماد به آین��ده اقتصاد، نقش ضربه گی��ر را دارد و می تواند جلوی 
نوسانات قیمتی ناشی از شوک های وارده به بازار را بگیرد. اگر تهدیدهای اقتصادی 
قابل پیش بینی و شناسایی باشند، به طور قطع عامل جو روانی در ایجاد التهابات در 
بازار حذف می شود و به دنبال آن دالالن هم قدرت مانور در بازار را نخواهند داشت.
پیام کاهش قیمت ارز در بازار این اس��ت که مردم و فعاالن اقتصادی به عملکرد 
ب��ازار متش��کل ارزی اعتماد کرده اند و به طور قطع اگ��ر دولت نتواند در جلب این 
اعتم��اد موف��ق عمل کند نه تنها به ب��ازار کمکی نمی کند بلکه باعث رش��د دوباره 
قیمت ها خواهد ش��د. از این رو در این شرایط اقتصادی کشور، مهم  ترین ماموریت 
دولت این است که این اعتماد ایجادشده را چه در بخش بهبود متغیرهای اقتصادی 
و چه متغیرهای سیاس��ی حفظ کند. به طور قطع تداوم این شرایط باعث استمرار 

تعدیل قیمت ها در بازارهای مختلف می شود.

مردم و فعاالن اقتصادی به عملکرد بازار متشکل ارزی اعتماد کرده اند

بازار ارز، طال و سرمایه به کدام سو می رود؟
یادداشت

چرا سکه ارزان شد؟

بان��ک مرکزی از مدت ها پیش ایجاد بازار متش��کل ارزی را وعده 
داده است یعنی بازاری که در آن قیمت ارز براساس مکانیزم عرضه 
و تقاضا در بازار تعیین می ش��ود. طی این م��دت عرضه ارز به بازار 
برای پاس��خ به تقاضای پیش بینی ش��ده افزایش پیدا کرده اس��ت. 
در ش��رایطی که قیمت س��که در حال اوج گرفتن بود،  تدابیر بانک 
مرکزی توانس��ت به موقع به نیاز بازار ارز پاس��خ دهد و از اثرگذاری 
روانی ارز بر بازار سکه بکاهد. اکنون بازار کنترل شده و در مدیریت 
بانک مرکزی به نظر می رس��د. از س��وی دیگر انتش��ار اخبار مثبت 
پیرامون مس��ائل سیاسی و اقتصادی کشور می تواند به ثبات بیشتر 
ب��ازار کمک کند. ضمان��ت عرضه باثبات ارز می توان��د از اثرگذاری 

جنبه روانی مسائل اقتصادی و سیاسی هم  بر بازار بکاهد.
نکته مهم دیگر مس��ئله س��اماندهی بازارهای مختلف اس��ت. اگر 
بان��ک مرک��زی زمین��ه تمرکز فع��االن ح��وزه ارز را در بورس های 
منطقه  ای و ش��هری فراهم کند، بازار از هرج و مرج خارج می ش��ود 

و این مسئله هم به نوبه خود بر بهبود وضعیت بازار موثر است.
اگر سیاست بانک مرکزی درباره ساماندهی و ثبات نرخ ادامه پیدا 
کن��د، این انتظار وجود دارد که پ��س از پایان ماه مبارک رمضان و 
افزایش تقاضا در بازار، آرامش بازار حفظ شده و قیمت ها رشد نکند 
و البته روند کاهش قیمت هم تا حدودی حفظ شود. البته نمی توان 
به طور قطع درباره آینده بازار طال و ارز اظهارنظر کرد چراکه عوامل 
بس��یاری در این بازار دخیل است اما وزن مدیریت بانک مرکزی از 

دیگر عوامل سنگین تر به نظر می رسد.
افزای��ش یا کاهش قیمت مالک مناس��بی ب��رای وضعیت مثبت 
بازارها نیس��ت. آنچه باید م��الک کار در بازار قرار بگیرد، ثبات بازار 
است تا امکان برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی مردم و فعاالن 

بازار فراهم شود.

بازار سکه و طال در آخرین روز اردیبهشت
سکه باز هم ریخت

تداوم روند ریزش قیمت دالر در بازار سبب شد که قیمت سکه و 
طال در بازار نیز با کاهشی قابل توجه روبه رو شود.

به گزارش خبرآنالین، قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در 
آخرین روز اردیبهشت ماه به 4 میلیون و 61۷ هزار تومان رسید که 

نسبت به روز قبل، کاهشی 5۰ هزار تومان را نشان می دهد.
قیمت هر قطعه س��که به��ار آزادی طرح قدیم نیز به 4 میلیون و 
54۰ هزار تومان رسید. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی۲ 
میلیون و 6۲۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 6۷۰ هزار تومان 

و هر قطعه سکه گرمی 999 هزار تومان فروخته می شود.
قیمت طالی 18عیار هم 41۲ ه��زار و 8۰۰ تومان ارزش گذاری 
ش��ده اس��ت. این قیمت کاهش��ی 1۰ هزار تومانی را نسبت به روز 
دوش��نبه برای قیمت هر گرم طالی 18 عیار به همراه داشته است. 
ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت 1۲۷6.1 دالر 

معامله می شود.
صرافی های بانک ها قیمت دالر را برای فروش به مردم، با کاهش 
5۰ تومانی نسبت به روز قبل، 13 هزار و ۷5۰ تومان اعالم کرده اند. 
ای��ن صرافی ه��ا دالر را از مردم ب��ا قیمت 13 ه��زار و 65۰ تومان 

خریداری می کنند.

باز هم صف خرید در بورس تهران
شاخص بورس 3220 واحد رشد کرد

یک روز بعد از اینکه ش��اخص کل بورس حدود 1۰۰۰ واحد افت 
کرد، قیمت ها با رشد مواجه شد و این شاخص بیش از 3۰۰۰ واحد 
رش��د را تجربه کرد. به گزارش ایس��نا، در واپسین روز اردیبهشت، 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس و اوراق بهادار تهران 3۲۲۰ 
واحد رش��د کرد و تا رقم ۲15 هزار و 91 واحدی باال رفت. شاخص 
کل ه��م وزن نیز پ��س از ۷86 واحد افزایش رقم 4۷ هزار و 534 را 
تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور پس از 4۲۲4 واحد رشد تا عدد 
۲4۲ هزار و 8۲5 باال رفت و ش��اخص بازار اول و بازار دوم هر کدام 
به ترتیب ۲59۲ و 53۷9 واحد رشد کردند. فوالد مبارکه اصفهان، 
بانک ملت، پتروشیمی پارس و صنایع مس ایران هر کدام به ترتیب 
366، ۲1۲، 19۲ و 1۷5 واحد به رشد شاخص های بازارهای سرمایه 
کمک کردند، اما در طرف مقابل نفت بهران، شرکت ارتباطات سیار 
ایران، توسعه معادن و فلزات و پرداخت الکترونیک سامان کیش هر 
کدام به ترتیب 58، 55، 15 و 13 واحد به شاخص های بازار سرمایه 
دامن زدند. فوالد مبارکه بیشترین سهم را از نوسانات شاخص بازار 
س��رمایه از آن خود کرد. ارزش معامالت این سهم به 19.4 میلیارد 
تومان رسید. این در حالی است که ارزش معامالت کل گروه فلزات 
اساسی حدود ۷۷.4 میلیارد تومان بود و حجم کل این معامالت به 
14۰میلیون س��هم و اوراق مالی دست یافت. نوسان قیمت سهم ها 

در گروه فلزات اساسی اکثراً کمتر از ۲درصد بود.
اما گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری روز خاصی را تجربه کردند؛ 
به طوری که بیش��ترین ارزش معامالت را از آن خود کردند و حجم 
معامالت ش��ان به رقم 961 میلیون سهم و اوراق مالی رسید. ارزش 
معامالت این گروه به حدود 1۲5 میلیارد تومان دست یافت. وقتی 
ب��ه تابلوی معامالت ای��ن گروه نگاه می کنیم، می بینیم که بیش��تر 
س��هم های بانکی با رش��د بیش از 3درصد در قیم��ت پایانی مواجه 

شدند و صف های پایدار خرید برای برخی از سهم ها مشهود است.
در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز ارزش معامالت به حدود 8۷ 
میلیارد تومان رسید و حجم معامالت این گروه به رقم 4۷8 میلیون 
س��هم و اوراق مالی دس��ت یافت. در گروه خودرو سهم ها بیشتر با 

روند افزایشی در قیمت سهام مواجه شدند.
مابق��ی گروه ها و س��هم های تأثیرگذار نیز رش��د قیمت را تجربه 
کردن��د. ارزش معامالت بورس تهران به رقم 1,۲1۰ میلیارد تومان 
رس��ید و حج��م معامالت رق��م 3.5 میلیارد س��هم و اوراق مالی را 
تجرب��ه کرد. همچنی��ن تعداد معامالت این ب��ازار عدد ۲6۲ هزار و 

4۰۰ تجربه کرد.
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در حال��ی که اجرای ط��رح رمز دوم یک بار مصرف به تعوی��ق افتاده، می توان با 
تفکیک حساب های اصلی و فرعی، ریسک کالهبرداری های اینترنتی و سرقت های 

آنالین را کاهش داد.
به گزارش ایس��نا، در سال های اخیر استفاده از کارت های بانکی برای خریدهای 
اینترنتی، تراکنش ه��ای غیرحضوری، پرداخت های درون برنامه ای و … با افزایش 
چش��مگیری روبه رو ش��ده و این در حالی اس��ت که به همین نسبت کالهبرداران 

اینترنتی و سودجویان نیز بیشتر شده اند.
کالهبرداران اینترنتی یا همان سارقان آنالین سعی می کنند با عملیات فیشینگ 
)Phishing( به اطالعات هویتی یا مالی افراد دس��ت پیدا کنند و س��ودجویی و 

سرقت خود را از این طریق انجام دهند.
فیش��ینگ یا س��رقت آنالین در عمل به صورت کپی دقی��ق رابط گرافیکی یک 
وبگاه معتبر مانند بانک های آنالین انجام می ش��ود که ابتدا کاربر از طریق ایمیل یا 
آگهی های تبلیغاتی سایت های دیگر، به این صفحه قالبی راهنمایی می شود. سپس 
از کاربر درخواست می شود اطالعاتی مانند اطالعات کارت اعتباری خود در آنجا وارد 
کند که در صورت گمراه شدن کاربر و وارد کردن اطالعات خود، فیشرها به اطالعات 

شخص دسترسی پیدا می کنند.
شاید بارها شنیده باشید که شرکت ها و بانک هایی که درگاه پرداخت آنالین ارائه 
می کنند، برای مش��تریان خود پروتکل های امنیتی خاص��ی را در نظر می گیرند و 
نشان ها و فرآیندهایی را ایجاد می کنند که کاربر با استفاده از آنها بتواند به درستی 

به درگاه پرداخت آنالین پی ببرد.
ش��بکه های اجتماعی بزرگ مانند فیس بوک، اینس��تاگرام، تلگرام و … که این 
روزها بیش��تر مورد اس��تفاده قرار می گیرند، از ضریب امنیتی باالیی برخوردارند و 
با توجه به افزایش مس��تمر سطح امنیتی آنها، عماًل نفوذ به این اپلیکیشن ها بدون 
کمک خود کاربر امکان پذیر نیست تا جایی که برخی از این شبکه ها برای افرادی که 

بتوانند باگ های امنیتی پیدا کنند، جایزه قابل توجهی در نظر گرفته اند.
اما اقدامی که فیش��رها انجام می دهند این اس��ت که از طریق برخی آگهی های 
تبلیغاتی، افراد را به س��مت درگاه ها و صفحه های س��اختگی با ش��کل شبکه های 
اجتماع��ی هدایت می کنن��د و در صورتی که کاربر به م��وارد امنیتی توجه نکند، 

می تواند در تله فیشینگ بیفتد.
جلوگیری از سوءاس��تفاده در تراکنش های غیرحض��وری و خریدهای اینترنتی، 

دلیلی بود که بانک مرکزی را مجاب کرد با اجرای طرح رمزهای دوم یک بار مصرف، 
ای��ن تهدیدات را کاهش دهد، اما این طرح به دلیل برخی مش��کالت، دیرتر از آن 

تاریخی که اعالم شده بود، اجرایی خواهد شد.
در این میان یکی از اقداماتی که مردم می توانند برای کاهش ریسک سرقت های 
آنالین انجام دهند، این است که حساب های بانکی خود را تفکیک کنند؛ در واقع به 
جای اینکه بخش عمده ای از پول خود را در حسابی نگه دارند و با کارت متصل به 
آن حس��اب، خریدهای آنالین خود را انجام دهند، یکی از حساب های خود را برای 

انجام این کار در نظر بگیرند و پول کمی در آن داشته باشند.
امروزه بس��یاری از مردم ایران از کارت های بانکی برای خریدهای آنالین، خرید 
شارژ س��یم کارت، پرداخت غیرحضوری قبوض و سایر تراکنش های بانکی استفاده 
می کنند که به این ترتیب، افراد بهتر اس��ت برای این اقدامات کارت بانکی دیگری 
جدا از حساب اصلی شان دریافت کنند و پول خود را در آن بریزند و این اقدامات را 
با آن کارت انجام دهند. به این ترتیب، ریسک استفاده از تراکنش های غیرحضوری 
نیز کاهش می یابد و در صورتی که این اتفاق برای کاربر رخ دهد، ضرر مالی هنگفتی 

به او نمی خورد.

ارائه اطالعات بانکی مؤدیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تصمیمی است 
که اخیراً بانک مرکزی دستور آن را به بانک ها ارسال کرده است؛ اقدام خوبی 
که مشابه آن را می توان در سایر حوزه های مربوط به افزایش عدالت اجتماعی 

مانند حذف یارانه پردرآمدها نیز اجرا کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، در عصر جدی��د »اطالعات« رک��ن تصمیم گیری های 
کالن در حوزه های اقتصادی اس��ت. تصور کنید به عنوان یک سیاس��ت گذار 
می خواهید برنامه هایی را برای افزایش عدالت در جامعه پیاده کنید. در اولین 
ق��دم و قب��ل از هر تصمیم گیری باید اطالعات اقتص��ادی صحیح و کاملی از 

میزان درآمد افراد جامعه خود داشته باشید.
از سوی دیگر به دلیل وجود فضاهای الکترونیک در عصر جدید، دیگر نیازی 
به کاغذبازی های طوالنی نیس��ت و می توان از طریق شبکه های الکترونیک و 
اتصال آنها به یکدیگر یک بانک اطالعاتی عظیم به وجود آورد تا از این طریق 

تصمیم گیران بتوانند تصمیمات خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند.
در ای��ن بین س��ازمان امور مالیاتی به دلیل س��روکار داش��تن با مس��اله 
مالیات گی��ری و نق��ش آن در تعدیل ث��روت و ایجاد عدال��ت اجتماعی نیاز 
فوق الع��اده ای به اطالعات دقیق و ب��ه روز از درآمدهای مالیاتی دارد و در این 

راستا چه نهادی بهتر از بانک ها می توانند به آن کمک کنند.
در همی��ن زمینه اخیراً بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها ابالغ کرد 
ک��ه طبق قانون بودجه س��ال 1398 فهرس��ت حس��اب ها و اطالعات کلیه 
تراکنش های بانکی مؤدیان به صورت ماهانه در اختیار س��ازمان امور مالیاتی 

قرار گیرد.
امثال این تصمیم عالوه بر اینکه می تواند به برنامه ریزی درست کمک کند، 
همچنین می تواند باعث افزایش ش��فافیت در فضای اقتصادی هم بش��ود. در 
این مورد خاص، از اطالعات بانک ها به عنوان اصلی ترین مراجع پولی و مالی 

در کشور می توان در حوزه های دیگری مانند تخصیص یارانه ها و حذف یارانه 
افراد پردرآمد هم اس��تفاده کرد. یارانه بگیرانی که با وج��ود الزام قانون برای 

غربالگری اما در ماه حدود ۷8 میلیون نفر را شامل می شود.
به هر ح��ال تصمیم اخیر بانک مرک��زی در دادن اطالعات بانکی مؤدیان 
مالیاتی به سازمان امور مالیاتی، عالوه بر اینکه می تواند در پیشبرد طرح هایی 
مانند طرح مالیات بر عائدی سرمایه مؤثر باشد، می تواند مقدمه ای برای تهیه 

یک بانک بزرگ اطالعات مالی در کشور برای مصارف گوناگون شود.
گفتنی است نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال 1398 
مقرر کردند تمامی بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری موظفند، براس��اس 
درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی و اطالعات مربوط 
ب��ه کلیه تراکنش های بانکی )درون بانک��ی و بین بانکی( مؤدیان را به صورت 

ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

با تفکیک حساب های بانکی خود

جلوی سرقت آنالین را بگیرید

اطالعات بانکی مؤدیان کف دست مالیاتی ها

چهار شنبه
اول خرداد 1398

شماره 1317



مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار 
خودرو در حد امکانات اجرایی کشور نیست

مشاور انجمن خودروسازان ایران بیان کرد یک مشکل کلی تصمیم گیری در 
کشور ما این است که ایده های خوبی که امکان اجرای آن در کشور وجود ندارد، 
م��الک تصمیم گیری قرار می گیرد و مصوبات امروز مجلس در حوزه خودرو در 
زمره این تصمیمات می گنجد. داوود میرخانی رش��تی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، درخصوص مصوبه روز گذش��ته مجلس در مورد صفر شدن تعرفه 
واردات خودروهای هیبریدی اظهار داش��ت: ما موافق این امر هستیم که تعرفه 
واردات خودروهای هیبریدی صفر و واردات آن آزاد باش��د، اما مشخص نیست 
که ثبت س��فارش آزاد می شود یا خیر، زیرا دولت با مضیقه ارزی روبه رو است. 
مشاور انجمن خودروسازان ایران افزود: هم اکنون برای تامین قطعات یدکی به 
خودروسازان ارز تخصیص نمی دهند و همچنین برای دیگر نیازهای ارزی تولید 
داخل به خودروس��ازان ارز الزم تخصیص داده نمی شود. قرار بود 8۰۰ میلیون 
یورو به قطعه س��ازان تخصیص داده شود تا قطعه س��ازان مواد اولیه الزم را وارد 
و ام��ور را رتق و فتق کنند که این امر همچنان انجام نش��ده اس��ت. میرخانی 
گفت: اگر ارز برای واردات خودروهای هیبریدی اولویت دارد ارز را به این بخش 
تخصیص دهند و اگر در سال رونق تولید، اولویت با تولید داخل است و براساس 
گفته های مقام معظم رهبری تولید باید اولویت اول کشور باشد قضیه متفاوت 
خواه��د بود. دولت باید تصمیم بگیرد که آی��ا واردات خودروهای هیبریدی )و 
مثال کمری ۲۰۰ میلیون تومانی( دارای اولویت است یا خودروهای ناقص کف 
کارخانجات برای دولت اولویت دارد؟ چراکه 9۰درصد تولیدات به صورت ناقص 

کف کارخانجات می ماند.
مش��اور انجمن خودروس��ازان ایران تصریح ک��رد: در حال حاضر به دلیل 
کمب��ود قطعه، بیش از 9۰درصد تولیدات س��ایپا و ای��ران خودرو به صورت 
خ��ودروی ناقص کف کارخانه می ماند و تجاری و وارد بازار نمی ش��وند. زیرا 
قطعه س��ازان، گرفتاری های بس��یار درخصوص تامین مواد اولیه دارند و ارز 
الزم به آنها تخصیص داده نش��ده است؛ حال باید مسئولین محترم تصمیم 

بگیرند که اولویت تخصیص ارز با کدام بخش است.

سازوکار شورای رقابت برای تعیین قیمت مفید نیست
  مصوبه مجلس مشکل بازار خودرو را

حل نمی کند
 یک کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه سازوکار شورای رقابت برای 
تعیین قیمت مفید نیس��ت، گفت بازگشت ش��ورای رقابت به قیمت گذاری، 
مش��کل ب��ازار خودرو را حل نمی کن��د، این مصوبه به منزله عدم ش��ناخت 
کافی از ریش��ه مش��کل اس��ت. فربد زاوره در گفت وگو با خبرگزاری میزان، 
درباره بازگشت قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار داشت: بازگشت 
ش��ورای رقابت به قیمت گذاری، مش��کل بازار خ��ودرو را حل نمی کند، این 
مصوبه مجلس به منزله عدم شناخت کافی از ریشه مشکل است، به همین 
دلی��ل راه حل های غلطی در نظر گرفته می ش��ود. این کارش��ناس صنعت 
خودرو افزود: ش��ورای رقابت حدود 9 سال قیمت گذاری را در اختیار داشت 
که در این مدت هم تحریم ها و هم برجام را تجربه کردیم اما، ش��اهد بودیم 

که نقش شورای رقابت هیچ کمکی برای کنترل بازار نکرده است.
وی گفت: طی س��ال های گذش��ته ش��ورای رقابت هیچ کاری برای رفع 
مش��کل اصلی انحصار نکرد حتی زمانی که نعمت زاده وزیر اس��بق صنعت، 
واردات خ��ودرو را انحص��اری کرد ش��ورای رقابت هیچ گون��ه ورودی مبنی 
بر اینکه این کار انحصارس��ازی و خالف اس��ت نکرد. زاوه ادامه داد: نه تنها 
س��ازوکاری که شورای رقابت با آن کار می کند مفید نیست بلکه برگرداندن 
این ش��ورا ب��ه قیمت گذاری نیز هیچ فایده ای ندارد. این کارش��ناس صنعت 
خودرو با بیان اینکه مدلی که ش��ورای رقابت قیمت گذاری می کند در تضاد 
با حق مالکیت اس��ت، تصریح کرد: 15درصد س��هام ای��ران خودرو مربوط 
به دولت اس��ت و مابقی مالکیت خصوصی دارد اما، ش��ورای رقابت، قیمت 
را دس��توری تعیین می کند، این تفکر نمی تواند مش��کالت صنعت خودروی 
کش��ور را برطرف کند، این مصوبه ش��رایط را پیچیده می کن��د و به بهبود 

وضعیت نمی انجامد.

خــودرو

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت هم اکنون حداقل قیمت هر کیلو طالی 
سرخ 8میلیون و ۲۰۰ هزار و حداکثر 13 تا 14 میلیون تومان است.

غالمرضا میری در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت 
بازار طالی س��رخ گف��ت: با توجه به عدم ثبات ن��رخ ارز و نرخ کاال ها نمی توان 

پیش بینی دقیقی را راجع به بازار زعفران داشت.
میری از افزایش قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: کاهش عرضه، افزایش 
قیمت تمامی کاال ها و امتناع فروش��ندگان از توزیع محصول موجب شده است 
تا نرخ طالی سرخ با نوساناتی نسبت به هفته های گذشته در بازار روبه رو شود.

این مقام مس��ئول با بیان اینکه مصرف زعف��ران در بازار داخلی کاهش پیدا 
کرده اس��ت، اظهار داش��ت: این در حالی است که صادرات طبق روال عادی در 

حال انجام است.
وی درب��اره آخرین وضعیت ص��ادرات زعفران گفت: براس��اس آمار 1۲ماهه 
گمرک در س��ال 9۷، صادرات نس��بت به مدت مشابه سال قبل 14درصد رشد 
داش��ته است و درخصوص صادرات امس��ال، گمرک آماری ارائه نکرده است که 

بتوانیم نسبت به مدت مشابه سال قبل آن را مقایسه کنیم.
میری نسبت به قاچاق زعفران از مرز های کشور هشدار داد و افزود: با توجه به 
بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و 
مشکالت صادرکنندگان در این زمینه، برخی افراد با سوءاستفاده از این موقعیت 
زعفران را به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند که این امر بر کاهش عرضه 

محصول در بازار داخل دامن زده است.

عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با توجه به اظهارات بانک مرکزی و سایر 
مس��ئوالن بین 4 تا 6 ه��زار صادرکننده جدید وارد بازار ش��دند و مقادیر قابل 
توجه��ی کاال صادر می کنند، در حالی که هیچ ارزی وارد کش��ور نکردند. از این 
رو به نظر می رسد که تجدیدنظری باید در بخشنامه بانک مرکزی صورت گیرد 
به طوری که صادرکنن��دگان ارز حاصل از ص��ادرات را در اختیار واردکنندگان 

قرار دهند.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکالت پیش روی صادرکنندگان باید 
تمهیدات جدی اندیش��یده شود، در غیر این صورت صادرکنندگان واقعی از امر 
صادرات خارج خواهند ش��د که در نهایت این امر به سبب ارزآوری باال و حجم 

کم محصول بر قاچاق دامن می زند.

ع��الوه بر می��زان فعلی تولی��د ۷۰۰هزار تن ماهی پرورش��ی در کش��ور، حدود 
یک میلیون تن دیگر ظرفیت پرورش ماهی در قفس در نوار ساحلی طوالنی کشور 

وجود دارد که بالاستفاده مانده است.
به گزارش تسنیم، در بیانیه »گام دوم انقالب«، به بخش کشاورزی و فرصت های 
بیکرانی که در این بخش برای تولید و اش��تغال زایی دارد، اش��اره ش��ده است. این 
خبرگ��زاری تصمیم دارد در سلس��له گزارش و مصاحبه های��ی مطالبی را راجع به 
م��واردی ک��ه در این بیانیه که در ارتباط با ظرفیت های کش��اورزی به آنها اش��اره 

شده، منتشر کند.
در بخش��ی از این بیانیه به فهرس��ت طوالنی فرصت های مادی کش��ور از جمله 

موضوع »س��واحل دریایی طوالنی« پرداخته شده است؛ در این گزارش سعی شده 
که بخشی از این فرصت تشریح شود.

 در شمال و به ویژه جنوب کشورمان خطوط ساحل طوالنی داریم، طول سواحل 
کش��ور حدود 5 هزار و 8۰۰ کیلومتر اعالم ش��ده که 89۰ کیلومتر آن در شمال و 
مابقی در جنوب کشور است. عالوه بر طرح های عمرانی و گردشگری متعددی که 
در این نوار ساحلی می توان ایجاد کرد از این فرصت می توان برای طرح های پرورش 
ماهی در قفس استفاده کرد که ظرفیت بزرگی برای سرمایه گذاری، اشتغال، تولید 

و صادرات ایجاد کرده است.
بناب��ر این گزارش، یک میلیون و ۲۰۰هزار تن ماهی در کش��ور به صورت صید و 

پرورشی تولید می شود که این میزان در مقایسه با سال 5۷، رشد 4۰برابری داشته 
اس��ت. نبی اهلل خون میرزایی، معاون وزیر و رئیس س��ازمان شیالت درباره وضعیت 
تولید و پرورش ماهی در قفس در کشور گفته است: براساس برنامه چشم انداز باید 
ظرفیت تولید و پرورش ماهی در قفس کش��ور به ۲۰۰ هزار تن در س��ال برسد، اما 

هنوز از این برنامه ریزی نیز فاصله داریم.
بنابر این گزارش، پرورش ماهی در قفس یکی از روش های متداول پرورش ماهی 
در دنیا اس��ت ک��ه مزایای مخصوص به خود را دارد. پ��رورش ماهی با هدف تولید 
اقتصادی تحت چهار س��امانه انجام می شود که شامل پرورش در استخرهای روباز 

خاکی و پرورش در استخرهای سرپوشیده گلخانه ای، در تانک و یا در قفس است.

سواحل دریایی ایران فرصت طالیی برای پرورش یک میلیون تن ماهی در قفس

عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در قانون انتزاع
رئی��س کمیس��یون کش��اورزی آب و منابع طبیعی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت با وجود تصویب قانون انتزاع در چند س��ال گذشته، اما 
وزارت جهاد کش��اورزی ماموری��ت بزرگ خود را در ای��ن زمینه انجام 

نداده است.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، احمد علی کیخا در همایش روز 
جهانی تنوع زیس��تی که در محل س��ازمان تحقیق��ات آموزش و ترویج 

کش��اورزی برگزار شد، اظهار داش��ت: این روز ها دولت و بخش هایی از 
مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی تالش می کنند چراکه وزارت جهاد 

کشاورزی ماموریت بزرگ خود را در قانون انتزاع انجام نداده است.
وی افزود: با تصویب قانون انتزاع چند س��ال گذش��ته و واگذاری امور 
به وزارت جهاد کش��اورزی آنطور که باید و شاید وزارت جهاد ماموریت 
بزرگ خود را در این زمینه انجام نداده است هرچند تالش هایی در این 

زمینه صورت گرفت، اما کافی نبوده است.
کیخا ادامه داد: با توجه به آنکه ظرفیت الزم برای اجرای قانون انتزاع 
درون وزارتخانه ایجاد نش��ده است از این روز هر مشکلی که در تنظیم 
بازار به وجود می آید در نهایت سران سه قوه طی نامه ای به مقام معظم 
رهب��ری ام��ور مربوط به مج��وز واردات و صادرات را ب��ه وزارت صمت 

واگذار می کند.

آخرین تحوالت بازار طالی سرخ

گمرک آمار صادرات زعفران در سال ۹۸ را اعالم نکرد

صمت تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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بررسی ایده موفقیت سریع در صنعت رستوران داری
چطور یک رستوران تازه تاسیس را به 

ستاره ای موفق بدل کنیم؟

امروزه راه اندازی یک رس��توران همراه با ریسک های بسیار 
زیادی اس��ت. براساس برخی از گزارش های رسمی در ایاالت 
متحده آمریکا نرخ ورشکس��تگی رس��توران های تازه تاسیس 
9۰درصد است. به این ترتیب مشاهده موفقیت رستوران های 
نوپا بدل به امری نوپا ش��ده اس��ت. به راستی آیا موفقیت در 

عرصه رستوران داری به پایان خواهد رسید؟
موفقیت بیش از اندازه شاید به مثابه یک چالش لذت بخش 
جل��وه کند. به ه��ر حال چگونه امکان دس��تیابی به موفقیت 
بی��ش از اندازه وجود دارد؟ باور م��ن مبتنی بر امکان تحقق 
موفقیت بیش از اندازه در زمینه رس��توران داری است. اگرچه 

مشکالت این عرصه بسیار زیاد ارزیابی می شود. 
چن��د ماه پیش رس��تورانی با نام بروپ��اب در نزدیکی خانه 
دوس��تم در کالیفرنیا تاسیس شد. این رستوران در یک مرکز 
خرید بزرگ قرار داش��ت، با این حال پس از گذش��ت زمانی 
اندک با مش��کالت عدیده مجبور به تعطیلی ش��د. بس��یاری 
از کارش��ناس ها از انتخاب محل تاس��یس رس��توران بروپاب 
انتق��اد کردن��د. دلیل آن نیز حضور ش��مار بس��یار زیادی از 
فس��ت فودهای زنجیره ای بزرگ در آن مرکز خرید بود. وقتی 
مش��تریان با برندهای بزرگ در زمینه غذا مواجه باش��ند، به 

هیچ وجه سراغ نامی ناآشنا نخواهند رفت. 
ش��اید در نگاه نخس��ت ماجراجویی کارآفرینان در صنعت 
رس��توران داری رو به پایان باش��د، با این ح��ال روند تغییر و 
تح��والت حاکی از واقعیت های دیگری اس��ت. به این ترتیب 
ش��انس مردم آمریکا و بس��یاری از نقاط دیگ��ر جهان برای 
مشاهده رس��توران های تازه تاسیس و موفق به شدت افزایش 

یافته است. 
دلی��ل این ام��ر جهت گیری های هوش��مندانه بس��یاری از 

کارآفرینان در زمینه تاسیس رستوران ارزیابی می شود. 
امروزه کارآفرینان برداش��ت های بس��یار متنوعی از محیط 
یک رستوران دارند. به این ترتیب دیگر رستوران ها یک مکان 

فوق العاده لوکس نیستند. 
بلک��ه حتی یک کافه بس��یار ارزا ن قیمت و خودمانی نیز در 
تالش برای افزودن منوی غذایی مقرون به صرفه وارد صنعت 

رستوران داری می شود. 
اگر قصد تاسیس یک رس��توران تازه را دارید، باید به چند 
نکته توجه داش��ته باش��ید. هدف اصلی م��ن از نگارش مقاله 

کنونی نیز آگاهی بخشی پیرامون این زمینه است. 
ضرورت شروع آسان کار

بس��یاری از رس��توران های تازه تاس��یس در پی ارائه منوی 
کامل و بس��یار جذاب از همان ابتدای کار هس��تند. متاسفانه 
تالش برای ش��روع فعالیت به مانند یک رس��توران باسابقه و 
مجهز در بلندمدت مش��کالت عم��ده ای را پدید می آورد. به 
همین دلیل باید تا جای ممکن شروع کارمان را ساده و آسان 
س��ازیم. هیچ ای��رادی در ارائه یک منو س��اده در ابتدای کار 
نیست. در حقیقت اخیرا بسیاری از رستوران های تازه تاسیس 

کارشان را با یک منو ساده شروع می کنند. 
مزیت این شیوه کاهش زمان انتظار مشتریان برای غذاهای 
مختلف اس��ت. کادر آش��پزخانه در ص��ورت مواجهه با منوی 
غذایی س��اده امکان تهیه سریع آنها را خواهد داشت. البته با 
توس��عه امکانات و کادر آشپزی سرعت پخت غذا نیز افزایش 

می یابد. 
وقتی در مورد یک رستوران با منویی کامل حرف می زنیم، 
باید میزان مش��تریان آن را نیز در نظر داش��ته باش��یم. یک 
رس��توران بزرگ به طور معمول دارای تعدادی مشتری ثابت 
اس��ت. این تعداد مشتریان ثابت در طول زمان به دست آمده 
اس��ت. تصور اشتباه بسیاری از رس��توران های تازه کار امکان 

دستیابی سریع به میزان مشابهی از مشتریان ثابت است. 
آنتون��ی بوردی��ن در کتاب »آش��پزخانه محرمان��ه« دلیل 
اصلی شکس��ت رستوران های کوچک و تازه کار را تصور اغلب 
صاحبان آنها مبنی بر داللت موفقیت های کوچک بر کس��ب 

قطعی موفقیت های بزرگ می داند. 
به همین خاطر بس��یاری از رس��توران های ت��ازه کار پس از 
مدت کوتاهی ش��روع به تاسیس ش��عبه های بعدی می کنند. 
در حالی که هنوز با چالش های پیچیده دنیای رستوران داری 

مواجه نشده اند. 
آنها را دوباره به رستوران تان بیاورید

بدون تردید مشتریان تمایلی به انتظار طوالنی برای غذا یا 
مواجهه با عبارت »موجودی امروز این غذا تمام شد« ندارند. 
اگر یک مش��تری با چنین صحنه ای مواجه ش��ود، به احتمال 

زیاد دیگر به سراغ رستوران موردنظر نخواهد رفت. 
پیش از این در مورد رس��توران کالیفرنیایی بروپاب واقع در 

محله دوستم صحبت کردم. 
این رس��توران با ش��روع س��اده کار خود از نارضایتی اولیه 
مش��تریان پرهی��ز کرد. ب��ه این ترتی��ب زمان طب��خ غذا و 
موجودی هر کدام از آنها به خوبی با اس��تانداردهای مطلوب 
رستوران داری هماهنگ بود. نکته مهم شروع ساده کار امکان 
فهم میزان مش��تریان روزانه رستوران است. به این ترتیب در 
صورت تمایل برای توس��عه منوی رستوران دست ما کامال باز 
خواهد بود. مزیت اصلی این روش امکان بازگرداندن مشتریان 

به رستوران است. 
یکی از ش��یوه های مناس��ب برای ش��روع به کار رستوران 
دریافت بازخورد مش��تریان است. به این ترتیب امکان بهبود 
وضعیت منوی غذا و س��رویس دهی وج��ود دارد. به هر حال 
شروع ساده کار رستوران موجب بازگشت چند باره مشتریان 

می شود. 
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در دنیای کس��ب وکار افراد و برندهای حرفه ای به دنبال تکنیک های 
کاربردی هستند. این امر به دلیل تاثیرگذاری باالی تکنیک ها در زمینه 
دس��تیابی به اهداف کوتاه مدت است. بدون شک تمرکز بر روی اهداف 
کوتاه م��دت اهمیت زیادی دارد، با ای��ن حال صرف تمام زمان و تالش  
برندمان برای اهداف کوتاه مدت ما را از کس��ب موفقیت در بازه زمانی 

طوالنی باز خواهد داشت. 
خوش��بختانه راه��کار موثری برای کس��ب ه��ر دو اه��داف کوتاه و 
بلندمدت وجود دارد. طراحی یک استراتژی منسجم کسب وکار راه حل 
مطلوب بس��یاری از برندها به هن��گام مواجهه با تضادهای میان اهداف 
کوتاه و بلندمدت اس��ت. مفهوم اس��تراتژی بر روی اصول تمرکز دارد. 
ای��ن امر برخالف تکنیک هاس��ت. در تکنیک تمرک��ز اصلی ما بر روی 
راهکارهای قابل اجرا در کوتاه مدت اس��ت. وقتی یک برند مش��غول به 
طراحی اس��تراتژی اس��ت، باید از عقل جمعی کارمندانش نیز استفاده 
کند. تفاوت دیگر مفهوم اس��تراتژی با تکنی��ک، تمرکز بر روی چرایی 
انجام برخی از فعالیت هاس��ت. به هنگام خلق یا اس��تفاده از تکنیک ها 
به هیچ وجه در مورد چرایی انجام فعالیت های مختلف س��وال نمی شود. 
ه��دف اصلی در طراحی تکنیک انجام بهتر و س��اده تر یک یا چند کار 
اس��ت، با این حال در استراتژی ما دغدغه یافتن ماهیت و فلسفه انجام 

یک کار در کنار بررسی انتقادی اش را داریم. 
در این مقاله هدف اصلی من بررس��ی مفهوم استراتژی کسب وکار و 

نحوه خلق آن به گونه ای صحیح است. 
استراتژی کسب وکار چیست؟

استراتژی کسب وکار یک برند نقشه راه اش در مسیر دستیابی به اهداف 
کاری است. این استراتژی با ایجاد مجموعه ای از اصول شکل دهنده به 
ش��رایط، تصمیم گیری ها و اعمال ش��رکت همه چی��ز را تحت یک نظم 
واح��د پیش خواهد ب��رد. نکته مهم در مفهوم اس��تراتژی تفاوت آن با 
هدف صرفا ساده سازی تکنیک است. به این ترتیب استراتژی، برخالف 

تکنیک، تمام بخش های یک شرکت را دربر می گیرد. 
چگونه یک استراتژی کسب وکار منسجم خلق کنیم؟

1. شناسایی آرزوهای برندمان و تعیین اهداف به منظور 
اندازه گیری میزان موفقیت مان در دستیابی به آنها

در کس��ب وکار س��نت قدیمی تعیین اهداف به م��ا در زمینه ارزیابی 
می��زان نزدیکی یا دوری برندمان به آنها کمک می کند. به هر حال اگر 
پس از گذش��ت چند م��اه هیچ تغییری در زمینه دس��تیابی به اهداف 
ص��ورت نگیرد، به خوبی بیانگر رویکرد نامناس��ب ما خواهد بود. نقطه 
ضعف مهم سنت قدیمی تعیین اهداف عدم کارایی اش در زمینه یافتن 
راهکار جایگزین است. همچنین گاهی اوقات تالش برای تغییر شانسی 
ش��یوه دس��تیابی به اهداف می تواند نتیجه نامناس��بی به همراه داشته 
باش��د. اغلب برندها در چنین مواقعی به اشتباه نیازهای خود را با نیاز 
مش��تریان یکی می پندارند. به این ترتیب در عمل مش��تریان کمترین 

اعتنایی به اهداف و برنامه های آنها نخواهند داشت. 
به منظور تمرکز بیش��تری بر روی اهداف و فرآیند دس��تیابی به آنها 
به جای بررس��ی صرف نتیجه فعالیت ها باید به فکر تهیه فهرس��تی از 
آرزوهای برندمان باش��یم. این فهرس��ت ش��امل هرگونه هدف کوتاه یا 
بلندمدت ما خواهد بود. چنین فهرس��تی نم��ای کلی جهت گیری های 
آت��ی ما را مش��خص خواهد کرد. مش��کل اصل��ی بس��یاری از برندها 

ناتوانی در درک رابطه میان اهداف ش��ان اس��ت. ب��ه این ترتیب فرض 
تض��اد و تقابل بس��یاری از اه��داف با یکدیگر پیش می آی��د. به منظور 
تدوین یک اس��تراتژی کاربردی نخستین گام کنار هم گذاشتن اهداف 
مختلف اس��ت. این کار به ما در جهت تالش تاثیرگذار به منظور جلب 
رضایت مش��تریان کمک خواهد کرد. به ط��ور کلی، مزیت اصلی خلق 
اس��تراتژی ترکیب اهداف مختل��ف و صرفه جویی در ان��رژی و بودجه 
برندم��ان به منظور رفع نیازهای مش��تریان و دس��تیابی به اهداف مان 
اس��ت. فعالیت های مبتنی بر یک استراتژی منس��جم به معنای دقیق 
کلمه مشتری محور هس��تند. به این ترتیب جلب رضایت مشتریان امر 

چندان عجیبی نخواهد بود. 
2.  تعیین دقیق بخش موردنظر برندمان از بازار

محصول یا س��رویس برند ما به طور معمول مناسب تمام افراد حاضر 
در یک بازار نیس��ت. این امر ش��اخصه اصلی فعالیت تجاری اس��ت. به 
همی��ن دلیل باید با خودمان صادق باش��یم. به راس��تی کدام بخش از 
بازار به عنوان مش��تری هدف ما شناخته می شود؟ تعیین این امر باید 
براس��اس نوع محصول یا سرویس ما صورت گیرد. بهترین راه برای این 
ام��ر تعیین میزان بهره مندی هر دس��ته از افراد حاض��ر در یک بازار از 

محصوالت مان است. 
مش��تریانی که نیاز اساسی به کاال یا س��رویس برندمان دارند، بیش 
از س��ایر مش��تریان نس��بت به ما وفادار خواهند بود. این امر در زمینه 
برندس��ازی و بازاریابی اهمیت باالی��ی دارد، چراکه هر برند باید عالوه 
بر یافتن مش��تری برای خود به فکر تبدیل برخی از مخاطب های هدف 
به مش��تریان وفادار نیز باش��د. اعتبار یک برند به طور کامل بستگی به 
می��زان موفقیتش در تبدیل مخاطب معمولی به مش��تری وفادار دارد. 
یکی از مزیت های اصلی برندها در تعامل با مشتریان ثابت و وفادار عدم 
نیاز به صرف بودجه های کالن برای بازاریابی و تبلیغ محصوالت ش��ان 
اس��ت. مش��تریان وفادار همیش��ه محصوالت موردنیاز خ��ود را از برند 

محبوب شان تهیه می کنند. 
3. کشف شیوه غلبه بر رقبا

همه ما فیلم جالب شب های تاالدگا را به یاد داریم. در این فیلم 
ش��خصیت ریکی بابی دیال��وگ جالبی دارد: »اگر تو ول نباش��ی، 
آخر خواهی بود.« البته این امر همیشه در مورد دنیای کسب وکار 
صادق نیس��ت، با این حال بخش��ی از حقیقت را نش��ان می دهد. 
بدون تردید مش��تریان معمولی دوبار از یک برند خرید نمی کنند. 
تمایل طبیعی همه ما کش��ف محصوالت ت��ازه و امتحان برندهای 
جدید اس��ت. مگ��ر اینکه یک برند کیفیت بس��یار باالیی را عرضه 
کن��د. در این صورت فرآیند ماجراجویی ما در دنیای کس��ب وکار 
پایان خواهد یافت. بدون تردید همه برندها از اهمیت پرداختن به 
کیفیت محصوالت شان آگاهی دارند. با این حال فقط شمار اندکی 
از آنها به راس��تی دنبال چنین هدفی هس��تند. دلیل آن نیز واضح 
است: ارتقای کیفی تمام محصوالت بیش از اندازه گران و هزینه بر 

به نظر می رسد. 
راهکار موردنظر م��ن در این بخش تمرکز بر روی المان هایی به غیر 
از کیفیت مس��تقیم محصوالت اس��ت. در حقیقت برند ما باید همیشه 
در ذه��ن مخاطب باش��د. تدوین کمپین های خالقان��ه، تمرکز بر روی 
تفاوت ه��ای برندم��ان با رقب��ا در تبلیغ��ات و برندس��ازی و در نهایت 
قیمت گذاری هوش��مندانه محصوالت و خدمات مان نقش انکارناپذیری 
در ای��ن زمینه دارد. به این ترتیب مخاطب همیش��ه در مورد برند ما و 

مزیت های آن فکر خواهد کرد. 

۴. یافتن شایستگی های مورد نیاز برای پیروزی در رقابت با دیگران
متاسفانه، عالقه و جدیت برای غلبه بر رقبا در عرصه کسب وکار کافی 
نیس��ت. اس��تعداد و توانایی فقط یک بخش از ماجرای موفقیت است. 
بس��ته به نوع آرزوها، اهداف، ب��ازار هدف و محصوالت برندمان نیازمند 
نوع متفاوتی از کارمندان و تیم های بازاریابی هس��تیم. بدون تردید دو 
ش��رکت با فعالیت در بازاری واح��د نیز نیازمند انواع متفاوتی از نیروی 
کار و تیم هس��تند. این ام��ر به دلیل تاثیرگذاری ش��رایط درونی یک 
شرکت بر روی نیازهای آن درست به اندازه شرایط بیرونی است. وقتی 
م��ا تصور واضح��ی از نیازهای برندمان در زمینه نیروی کار و تش��کیل 
تیم های کسب وکار داشته باشیم، یافتن کارمندان راحت تر خواهد شد. 
این امر در زمینه شکس��ت رقبا در می��دان رقابت دارای اهمیت باالیی 
اس��ت. بدون تردید یک ش��رکت با کارمندان ناهماهنگ توانایی کسب 

موفقیت های پایدار را ندارد. 
5. انتخاب سیستم مدیریتی مناسب برای جذب نیروی کار 

دارای شایستگی مورد نیاز
اگر کس��ب وکار ش��ما به صورت تیم��ی مدیریت می ش��ود، مدیران 
شرکت تان در حقیقت نقش مربی را برعهده دارند. آنها در قبال توسعه، 
حمایت و روحیه بخش��ی به کارمندان و بهره برداری از بهترین عملکرد 
آنها مس��ئول خواهند بود. اهمیت این بحث به دلیل نقش مهم مدیران 
در کس��ب وکار مدرن است. اگر یک شرکت ماهرترین و بااستعدادترین 
نیروی کار را نیز در اختیار داش��ته باش��د، بدون مدیران توانا در زمینه 
هدای��ت نی��روی کار به موفقیت نخواهد رس��ید. دلیل ای��ن امر کامال 
روش��ن اس��ت: نیروی کار به تنهای��ی توانایی ارزیابی ش��رایط پیچیده 
و تصمیم گیری ه��ای کالن را ن��دارد. در ای��ن میان م��ا نیازمند بخش 
ویژه ای برای تصمیم گیری و هدایت ش��رکت هس��تیم. اگر به مفهوم و 
جایگاه س��ازمانی مدیران نیز نگاه کنیم، به خوبی دلیل انتخاب چنین 
جایگاه��ی را متوجه می ش��ویم. برندهای بزرگ هرگز از اس��تعدادها و 
توانایی کارمندان خود چشم پوشی نمی کنند. توانایی بهره برداری کامل 
از توانایی کارمندان رابطه مس��تقیمی با مهارت و توانایی مدیریتی آن 
ش��رکت دارد. این نوع مهارت ها بدون همکاری با مدیران باتجربه قابل 

دستیابی نیست. 
اصول مهم تر از تکنیک ها

امروزه ما در عصر و زمان حکمرانی اینترنت زندگی می کنیم. اگر هر 
ک��دام از ما به دنبال یافتن توصیه هایی در زمینه های مختلف باش��یم، 
به سرعت سراغ جس��ت وجوی در اینترنت خواهیم رفت. بی شک همه 
ما دسترس��ی وس��یعی به ش��مار انبوهی از توصیه ها و تکنیک ها برای 
توس��عه کس��ب وکار یا حتی راه اندازی ش��رکت ش��خصی مان داریم، با 
این حال بدون بررس��ی انتقادی مس��ائل توانایی م��ا در زمینه کاربرد 
صحیح و هدفمند توصیه ها با چالش مواجه می ش��ود. نکته مهم در این 
میان بررس��ی انتقادی تناس��ب و هماهنگی میان توصیه های پرش��مار 
اینترنت��ی با وضعیت منحصر به فرد کس��ب وکارمان اس��ت. اگر چنین 
هماهنگ��ی یافت نش��ود، پیگیری و اجرای توصیه ه��ای آنالین به هیچ 
دردی نخواهد خورد. توانایی کس��ب موفقیت در درازمدت بس��تگی به 
مهارت تفکر انتقادی برندمان دارد.  مفهوم اس��تراتژی درست به خاطر 
دالیل مورد بحث در س��طر قبلی دارای اهمیت اس��ت. یک استراتژی 
منس��جم کس��ب وکار ما را در راس��تای اصول هماهنگ با شرایط ویژه 
شرکت توسعه می دهد. به این ترتیب شرایط مناسب برای دسترسی به 

هر دو اهداف کوتاه و بلندمدت پدید خواهد آمد. 
hubspot :منبع

چگونه یک استراتژی بازاریابی منسجم خلق کنیم؟
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دو روی تحریم برای استارت آپ های ایرانی

تحریم برای اس��تارت آپ های جوان ایرانی به مثابه دو روی یک سکه است که 
یک طرف محدودکننده فعالیت های آنها و روی دیگرش آغاز فصلی نو برای رشد 

و خودکفایی در تولید و کسب و کار محسوب می شود.
حال که دش��من س��د تحریم را در برابر ایرانی های خالق و تالشگر قرار داده 
است چاره ای جز اتکا به توانمندی های داخلی و بهره گیری از ظرفیت های نیروی 
انس��انی خالق و مبتکر ایرانی نمانده و باید به هر نحو این ظرفیت های نهفته به 

فعل برسند.
عمر استارت آپ ها در ایران به چند سال هم نمی رسد، اما آنها در همین مدت 
کم به موفقیت های بزرگ دست یافته اند و آثار تالش آنها را می توان در کسب و 
کارهای اینترنتی مانند »دیجی کاال« یا تاکس��ی های اینترنتی، سایت های مبادله 

کاال یا بسیاری از درگاه های خدماتی اینترنتی مشاهده کرد.
استارت  آپ ها کس��ب و کارهای نوپایی هستند که با استفاده یا بدون استفاده 
از فن��اوری روز و فق��ط بر پایه ایده و فکر نو به وجود می آیند و به نظر می رس��د 
در شرایطی که فضای کشور برای فعالیت واحدهای قدیمی در صنعت و تجارت 
مناس��ب نیست و بازار دچار رکود ش��ده است، استارت آپ ها بهترین گزینه برای 

زدن جرقه امید و گرفتن نفس تازه در فضای کسب و کار باشند.
حال که امید کش��ور معطوف به کس��ب و کارهای نوی��ن و صاحبان اید ه های 
جدید برای رونق اقتصاد شده است، در این نوشتار جویای بررسی نقش تحریم ها 
در فعالیت استارت آپ  های ایرانی شدیم تا سیمای کلی از وضعیت استارت آپ ها 

در شرایط کنونی و راهکارهایی برای پیشرفت آنها ارائه شود. 
 ضرر و سود استارت آپ ها از تحریم ها 

یک مشاور کس��ب و کار و رئیس دبیرخانه استارت آپ های خراسان رضوی با 
اش��اره به فعالیت 35۰ استارت آپ در استان به خبرنگار ایرنا، گفت: برای توسعه 
پایدار و حل مس��ائل و چالش های اجتماعی و اقتصادی ناگزیریم از روش توسعه 

استارت آپ ها بهره گیریم.
عل��ی جاهدی افزود: اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای نوپ��ای کوچک یکی 
از بهترین روش هایی اس��ت که کشورهای پیش��رفته به عنوان راهکار اثربخش، 
کارآمد و کاربردپذیر برای حل مس��ائل و رس��یدن به توس��عه پایدار از آن بهره 

می گیرند.
وی اظهار داشت: استفاده از استارت آپ ها در دنیا باعث شده است هزینه  های 
تحقی��ق، توس��عه و پژوه��ش که بخش بزرگ��ی از آنها در کش��وری مانند ایران 

بی نتیجه و بی اثر بوده است، کاهش یابد.
این مشاور کسب و کار گفت: در کشورهای پیشرفته به جای اینکه سازمان ها 
هزینه های گزافی را صرف پژوهش برای حل مس��ائل خود و رس��یدن به توسعه 
کنند، این کار را به استارت آپ ها می سپارند و با فرصت  های کسب و کار که برای 

استارت آپ ها به وجود می آورند مسائل خود را حل می کنند. 
جاهدی افزود: یکی از مس��ائل جدی کش��ور، تحریم هاس��ت که استارت آپ ها 
و کس��ب و کاره��ای نو را مانند س��ایر بخش ها تحت تاثیر قرار داده اس��ت زیرا 
اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان بیش��تر از س��ایر کس��ب و کارها از 
فناوری ه��ای روز دنیا اس��تفاده می کنند و از این طریق ارزش افزوده به دس��ت 

می آورند.
وی اظهار داش��ت: کس��ب و کارهای نو یا استارت آپ ها برای توسعه فناوری و 
ارائه راهکارهای فناورانه نیازمند منابع علمی، آموزشی و دانش روز دنیا هستند.

وی گف��ت: با اعمال تحریم ها، بخش بزرگی از این دسترس��ی ها برای کاربران 
ایران��ی محدود یا مس��دود ش��ده و این مه��م، کار اس��تارت آپ های ایرانی برای 

دسترسی به منابع آموزشی را دشوار کرده است.
رئیس دبیرخانه استارت آپ های خراسان رضوی افزود: استارت آپ ها همچنین 
نیازمند دسترس��ی به بهترین و به  روزترین ابزارها و فناوری های جهان هستند تا 

بتوانند با استفاده از آنها ارزش آفرینی داشته باشند.
جاهدی اظهار داشت: بعد از تحریم ها، دسترسی استارت آپ ها به بخش بزرگی 
از ابزارها و فناوری های روز دنیا مس��دود ش��د و فقط به بخش اندکی از ابزارها و 

فناوری ها دسترسی دارند.
وی گفت: اس��تارت آپ های ایرانی مجبور هس��تند زمان بسیار صرف دور زدن 
تحریم ه��ا کنن��د تا در نهایت به س��خت ترین و پرهزینه ترین ش��یوه به ابزارها و 

فناوری های روز دنیا دسترسی پیدا کنند.
این مشاور کسب و کار افزود: یکی از ساده ترین ابزارها که در استارت آپ های 

نرم افزاری کاربری زیاد دارد، ابزارهای مبتنی بر نقش��ه اس��ت که شرکتی مانند 
گوگل استفاده از آن را برای استارت آپ های ایرانی محدود کرده است.

جاهدی اظهار داشت: برای استارت آپ های سخت افزاری، دسترسی به قطعات 
به روز دنیا به منظور تولید محصوالت فناورانه، به ش��دت محدود ش��ده و فرآیند 

کار آنها را سخت و پرهزینه کرده است.
وی ادام��ه داد: به غیر از محدودیت تحریم ها برای اس��تفاده اس��تارت آپ ها از 
منابع آموزشی و سخت افزارها و نرم افزارها، توسعه بازار نیز برای آنها محدود شده 
است، این در حالی است که خیلی از استارت آپ های ایرانی توانمندی حضور در 
بازاره��ای بین المللی را دارند اما به دلیل محدودیت های تبادل مالی و حضور در 

بازارهای خارجی، از این مزیت محروم شده اند.
وی گفت: در این ش��رایط خیلی از اس��تارت آپ های ایرانی مجبور می ش��وند 
کس��ب و کارهای غیرواقعی یا به اصطالح کسب و کارهای کاغذی درست کنند 
ت��ا بتوانند در قالب ش��رکت با هویت کش��ور ثالث، تحریم ه��ا را دور زده و وارد 

بازارهای جهانی شوند.
جاه��دی افزود: با ای��ن حال هم��ه محدودیت ها و چالش  ها ب��رای کارآفرین 
می تواند فرصتی ارزنده باش��د زیرا در این شرایط استارت آپ ها قادر خواهند بود 
مش��ابه ابزارها، پلتفرم ها و فناوری هایی را که از دسترسی به آنها محروم شده اند 

تولید کنند و از این نظر کشور را به خودکفایی برسانند.
وی اظهار داش��ت: تاکنون تحریم ها باعث شده اس��ت کشور در برخی جهات 
به خودکفایی برس��د، از جمله اینکه محدودیت هایی که ایران برای دسترسی به 
سرویس های مبتنی بر نقشه های شرکت های بزرگ داشت، باعث شد استارت آپ 

»مسیریاب نشان« به وجود آید.
وی گفت: با تولید این ابزار، ایران به بخش بزرگی از فناوری مسیریاب که در 

انحصار شرکت های بزرگ دنیا بود بی نیاز شد.
جاه��دی اف��زود: نبود دسترس��ی ب��ه بازارها ی��ا ابزارها فرص��ت خوبی برای 
اس��تارت آپ های ایرانی است تا مش��ابه آن ابزارها و فناوری ها را در داخل کشور 
تولید کنند تا کسب و کاری در کشور مبتنی بر این بازار به وجود آید و درآمدی 
که می توانس��ت به شرکت خارجی تعلق گیرد، در داخل بماند و صرف سازندگی 

این کشور شود.
وی ادامه داد: زمانی که دسترس��ی ایرانی ها به فروش��گاه »آمازون« به عنوان 
بزرگترین فروش��گاه مجازی آنالین دنیا محدود شد، کسب و کار جدیدی به نام 
»دیجی کاال« یا فروش��گاه های اینترنتی دیگر در کش��ور ش��کل گرفت و اکنون 

هزاران ایرانی در استارت آپ هایی از این دست اعضا هستند.
رئی��س دبیرخانه اس��تارت آپ های خراس��ان رضوی اظهار داش��ت: جوانان و 
کارآفرینان در شرایط تحریم باید به نیازهایی که ناشی از آن در جامعه به وجود 
می آید، توجه کنند و سعی نمایند آنها را مرتفع و کسب و کار پایدار ایجاد کنند 

و این مهمترین نقش استارت آپ ها در فضای تحریم است.
اثر تحریم بر کسب و کار اینترنتی استارت آپ ها

رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره اطالع رسانی و خدمات کارآفرینان خراسان 
رض��وی در این باره به خبرن��گار ایرنا، گفت: تحریم روی کاالها و محصوالتی که 

مواد اولیه آنها از داخل کشور تهیه می شود، تاثیر نگذاشته است.
محمود جانی درمیان افزود: اما در عرضه محصوالت و کاالهایی که مواد اولیه 
آنها یا منشأ تولیدشان وارداتی است و توزیع آنها از طریق فروشگاه  های اینترنتی 

انجام می گیرد، موثر بوده است.
وی اظهار داش��ت: تحریم ها فعالیت همه فروش��گاه های اینترنتی که توس��ط 
اس��تارت آپ ها در حوزه تامین، حمل و نقل و فروش کاال اداره می شود را کاهش 

داده است.
وی گفت: با این حال تحریم ها اثرات مثبتی نیز بر فروش کاال داش��ته اند زیرا 
با توجه به اینکه روند خرید مردم در بستر اینترنت، رو به افزایش است، ظرفیت 

فروش محصوالتی که مواد اولیه آنها در داخل تهیه می شود، افزایش می یابد.
جان��ی درمیان افزود: در این ش��رایط اس��تارت آپ هایی که محصوالت خود را 

از مواد اولیه داخل کشور تهیه می کنند، از فروش بیشتری برخوردار می شوند.
اثربخشی استارت آپ ها در افزایش تاب آوری اقتصادی 

یک کارش��ناس حوزه استارت آپ و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
ش��هرداری مشهد هم در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: استارت آپ ها می توانند 

در کاهش اثرات تحریم و افزایش تاب آوری اقتصادی موثر باشند. 

ش��هریار آل ش��یخ افزود: فردی ک��ه خالقیت، نوآوری، انگیزه و س��واد علمی 
داشته باشد، قادر است مشابه تولیدات خارجی یا فعالیت شرکت های خارجی را 
انجام دهد. وی اظهار داشت: استارت آپ ها کسب و کارهای در حال شکل گیری 
هس��تند که رویکرد آنها مبتنی بر علم و فناوری روز جهان اس��ت و می توانند در 

بسیاری از صنایع، تامین کاالها، نرم افزارها یا ارائه خدمات موثر باشند.
وی با بیان اینکه استارت آپ ها می توانند رو ش های تولید را بهینه کنند، گفت: 
فعالیت استارت آپ ها در تامین مواد اولیه برای تولید و اصالح شیوه های تولید در 
کش��ور کمرنگ است در حالی که آنها می توانند در تامین نهاده، قطعات فناورانه 

برای بخش تولید و بهینه سازی روش تولید موثر باشند.
معاون شهردار مشهد افزود: هم اکنون مشکلی در حوزه قوانین و مقررات برای 
فعالیت اس��تارت آپ ها در کش��ور وجود ندارد اما خأل قانونی در جمع سپاری های 

مالی برای استارت آپ ها به شدت احساس می شود.
آل ش��یخ اظهار داشت: بهتر اس��ت با محرک های مصنوعی مانند حمایت های 

مالی یا پرداخت تسهیالت، ساختار استارت آپ ها حفظ شود.
وی گفت: البته گاهی تالش می شود همه مسائل کشور از طریق استارت آپ ها 
حل ش��ود ک��ه این امر باعث خروج آنها از مس��یر طبیعی رشدش��ان می ش��ود 
کما اینکه در چند س��ال گذشته که به اس��تارت آپ ها توجه زیاد نمی شد، آنها به 

طور طبیعی رشد کردند.
این کارش��ناس حوزه اس��تارت آپ ها اف��زود: بهترین کاری ک��ه می توان برای 
اس��تارت آپ ها انج��ام داد، گفت��ن صادقانه نیازهای کش��ور و کم��ک نکردن به 
آنهاس��ت، دولت تنها باید اطالعات درس��ت در اختیار استارت آپ ها قرار دهد و 

تضمین کند که نتیجه کار آنها را خریداری خواهد کرد.
 جای خالی استارت آپ ها در فناوری های »های تک«

کارش��ناس حوزه کس��ب و کارهای مجازی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراس��ان رضوی نی��ز در این باره ب��ه خبرنگار ایرن��ا، گفت: به دالی��ل متعدد، 
اس��تارت آپ های ایران��ی با وج��ود برخ��ورداری از دانش فنی موفق نش��دند در 

فناوری های »های تک« فعال شوند.
مهدی طاحونه بان افزود: حال آنکه ش��رکت های دانش بنیان در صنایع »های 

تک« ورود پیدا کرده و موفقیت های بسیار نیز به دست آورده اند.
وی اظهار داش��ت: طی چند س��ال اخیر اس��تارت آپ های موفقی در کشور و 
استان خراسان رضوی شکل گرفتند، اما همه آنها در حوزه خدماتی مانند فروش 
اینترنت��ی کاال، س��رویس حمل و نقل و مش��ابه آن فعالیت دارن��د و وارد حوزه 

فناوری های »های تک« نشده اند.
وی گفت: حضور نداش��تن اس��تارت آپ ها در حوزه فناوری های »های تک« و 
تولید خانه های هوش��مند و قطعات رایانه و امثال آن، نشأت  گرفته از چند عامل 
است که بخش عمده ای از آنها را می توان با تغییر نگرش ها و سیاست ها رفع کرد.

این کارش��ناس افزود: نخس��تین دلیل مربوط به حوزه جغرافیایی و فراگیری 
تولید اس��ت، ش��رکت هایی مانند »فیس ب��وک«، »گوگل« یا »مایکروس��افت« 
جغرافیای تولید گسترده دارند و این مهم برای تولیدکننده ارزش آفرینی می کند.

طاحون��ه بان اظهار داش��ت: این در حالی اس��ت که اگر ش��رکت ایرانی مانند 
»دیجی کاال« خود را به زبان انگلیس��ی به روز کند، موفقیتی را که با ارائه کاالها 

به زبان فارسی دارد به دست نمی آورد.
وی گف��ت: صنایع »های تک« س��رمایه گذاری عظیمی نی��از دارد که رغبت 
س��رمایه گذاری در فناوری ه��ای نوی��ن مش��ابه آنچه ش��رکت های »ال.جی« یا 

»مایکروسافت« انجام دادند، در ایران کمتر است.
وی افزود: به روز بودن، ش��رط اصلی در صنایع »های تک« اس��ت، در صنعت 
خودرو، اس��تارت آپ های ایرانی چون تنها بازار محدود ایران را در اختیار دارند، 

نمی توانند برای یک فناوری چند 1۰۰ میلیون دالری هزینه کنند.
طاحونه بان ادامه داد: نگرش خوبی نسبت به سرمایه گذاران وجود ندارد و این 

مهم مانع از سرمایه گذاری آنان در حوزه صنایع »های تک« می شود.
وی گفت: بخ��ش خصوصی در ایران برای فعالیت در صنایع های تک، رقبای 
ج��دی دارد که یا دولتی و یا خصولتی هس��تند، به عنوان مثال اس��تارت  آپ ها 
نمی توانن��د در حوزه هایی مانن��د مخابرات و خودروس��ازی در برابر این رقبا قد 

علم کنند.
وی افزود: در ایران قوانین کس��ب و کار نه به س��ود سرمایه گذار است و نه به 
سود مشتری، افرادی که در شرکت های کوچک کار می کنند، نمی توانند مطمئن 

باشند که از امنیت شغلی برخوردار هستند و افراد فعال در شرکت های بزرگ هم 
نمی توانند مطمئن باشند که مورد حمایت قرار می گیرند. 

طاحونه بان اظهار داش��ت: نبود چش��م انداز درس��ت از آینده باعث می ش��ود 
س��رمایه گذار برای حمایت مالی از یک استارت آپ جوان دچار تعلل شود و نداند 

که آیا سرمایه گذاری او نتیجه بخش خواهد بود یا خیر.
این کارشناس گفت: ایران سرشار از افراد دارای دانش و هوش بسیار است که 
خود را در شرکت های بزرگ دنیا مانند گوگل و ناسا و امثال آنها اثبات کرده اند 
حت��ی ایرانی ها در ارائه طرح هایی در داخ��ل ایران مانند بازی اینترنتی موفق به 
نام »زوال« که هم تراز با نمونه های برجس��ته خارجی است، توانمندی خود را به 

نمایش گذاشته اند.
وی افزود: اس��تارت آپ های جوان ایرانی در صورت برخورداری از حمایت ها و 
تس��هیل فضای کس��ب و کار می توانند در صنایع »های تک« نیز کارایی خود را 

ثابت کنند.

چهار شنبه
اول خرداد 1398
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مدیرعامل توزیع برق کرمانشاه:
هنوز افزایش پیک مصرف برق در کرمانشاه آغاز نشده است

کرمانشاه – منیر دشتی: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه هنوز افزایش مصرف برق در کرمانشاه آغاز 
نشده، گفت: هر سال افزایش پیک مصرف از نیمه خرداد شروع می شود.امیدعلی مرآتی اظهار کرد: با وجود گرمای چند روز اخیر که در 
سطح استان شاهد بودیم،  هنوز افزایش پیک مصرف برق در کرمانشاه آغاز نشده است.وی با بیان اینکه در فصل گرما استفاده از کولرهای 
گازی یکی از دالیل باال رفتن پیک مصرف است، خاطرنشان کرد: هم اکنون گرما به اندازه ای نیست که مردم از کولرهای گازی استفاده 
کنند و کولرهای آبی نیز مصرف را چندان باال نمی برمرآتی پیش بینی کرد: افزایش پیک مصرف مانند هر سال از 15 خرداد آغاز شود و 
تا 15 شهریور ادامه داشته باشد.وی افزود: سال گذشته پیک مصرف برق در تاریخ 1۰ تیر ماه و با میزان ۷۲۷ مگاوات رخ داد.مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه یادآور شد: پیش بینی ما این است که امسال پیک مصرف برق به ۷18 مگاوات برسد.مرآتی با 
بیان اینکه نباید اجازه دهیم پیک مصرف از این میزان بیشتر شود، عنوان کرد: در این صورت احتمال اعمال خاموشی وجود خواهد داشت.
وی از مردم خواست همکاری الزم را برای صرفه جویی در مصرف برق داشته باشند تا تابستان امسال را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.

شهردار قدس تاکید کرد:
ضرورت مناسب سازی فضاها و تجهیزات شهری

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی: شهردار قدس، با تأکید بر ضرورت مناسب سازی فضاها و تجهیزات 
ش��هری، از مناسب س��ازی فضای بوستانهای سطح شهر به منظور فراهم آوردن امکان حضور معلوالن و 
بهره مندی ایشان از اماکن عمومی و تفریحی خبر داد. مسعود مختاری با اشاره به اقدامات شهرداری در 
خصوص ارائه خدمات بهینه به معلولین، تصریح کرد: این شهرداری به منظور تسهیل در تردد معلولین، 
مناسب سازي فضاهای شهری را با اقداماتی چون همسطح سازی رفیوژ بلوارها، ساماندهی ورودی ساختمان های اداری شهرداری با ایجاد 
رمپ های ویژه، مناسب سازی پیاده روها و ابنیه های در حال احداث را اجرایی می کند.مختاری با بیان اینکه فضاهای سبز شهری عالوه 
بر بهبود شرایط اکولوژیکی و ارتقای کیفیت محیط زیست شهری با ایجاد فضایی مناسب جهت تعامالت اجتماعی و فرهنگی تمامی اقشار 
جامعه بر پویایی جامعه می افزایند، بیان داشت: در همین راستا به منظور فراهم کردن امکان حضور جانبازان و معلوالن در سطح شهر و بهره 
مندی ایشان از اماکن عمومی و تفریحی، مناسب سازی بوستان های موجود شهر با در نظر گرفتن ضوابط و استاندارد های مربوطه در دستور 
کار مستمر شهرداری قرار دارد.مسعود مختاری در خاتمه عنوان کرد: در راستای مناسب سازی فضای بوستانها برای معلوالن و جانبازان، هم 
سطح سازی فضای بوستانها برای تسهیل تردد معلولین با ویلچر، ایجاد رمپ های ورودی ویژه برای معلوالن و نصب تابلوهای راهنما برای 
بهره گرفتن از تجهیزات نصب شده صورت گرفته است و امیدواریم با تعبیه مبلمان و نیمکت های مخصوص، تجهیز بوستان ها به ست 
های ورزشی مخصوص معلوالن، تابلو های راهنما و سرویس های بهداشتی مناسب استفاده کم توانان، نصب وسایل بازی قابل استفاده توسط 

کودکان کم توان، در دسترسی ایشان به تمامی امکانات و تجهیزات بوستانهای شهری اقدام مؤثری صورت پذیرد.

شرکت گاز استان مرکزی در مسیر تعالی سازمانی و سرآمدی 
اراک- مینو رستمی: مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی به بیان گزارش  سرآمدی ومسیرتعالی شرکت گاز استان مرکزی پرداخت 
و دراین خصوص گفت:با تصویب هیأت مدیره در سال 1393 این شرکت گام درمسیرتعالی گذاشت.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان مرکزی،محمدرضاسمیعی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این خصوص افزود:تیم رهبری با ترسیم افق چشم انداز وارکان جهت 
ساز،قرار گرفتن درمیان سه شرکت برتر گاز استانی را برای یک افق 1۰ ساله تا سال14۰4 مدنظر قرار داد و دراین زمینه با پیاده سازی 
برنامه های بهبودی نظیر استقرار برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت فرآیندها، نظرسنجی از ذینفعان و پیاده سازی استانداردهای مدیریتی 
ISO9۰۰1:۲۰۰8وISO 14۰۰1:۲۰۰4 و ISO 5۰۰۰1:۲۰11 و OHSAS18۰۰1:۲۰۰۷ و HSE-MS در سال 1394 موفق 
به کسب گواهینامه تعهد به تعالی از جایزه ملی تعالی سازمانی گردید همچنین در سال 1395 این مسیر ادامه یافت وبا اجرای  برنامه 
هایی نظیر مدیریت ریسک، تعمیق برنامه ریزی استراتژیک، ارتقای ویرایش استانداردهای ISO9۰۰1:۲۰15 وISO14۰۰1: ۲۰15 و 
پیاده سازی استانداردهای رسیدگی به شکایات مشتریان ISO1۰۰۰۲:۲۰14 و مدیریت ارتباط با مشتری ISO1۰۰۰4:۲۰1۲ در جایزه 
ملی تعالی سازمانی شرکت نموده و حائز تقدیرنامه دو ستاره گردید.قائم  مقامی  درادامه گفت:با تغییرات صورت گرفته درهیأت  مدیره 
شرکت در سال139۷،با این تغییرعزمی راسخ تراز گذشته برای ادامه مسیر تعالی در سازمان نمایان شده و با تعریف برنامه های بهبودی 
چون بازنگری  اهداف واستراتژیها، ارزیابی 36۰ درجه مدیران، مدیریت مدل کسب و کار ، مدیریت تغییر و توسعه مدل مسئولیتهای 
اجتماعی و اس��تقرار اس��تانداردهای ISO45۰۰1:۲۰18 و   ISO1۰۰۰۲:۲۰18 و ISO1۰۰۰4:۲۰18 گامی دیگر در مسیر بهبود 
مس��تمر برداش��ته و درنتیجه این تالشها شرکت گاز استان مرکزی در دومین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز مفتخر به 

دریافت تقدیرنامه چهارستاره تعالی سازمان گردیده است و این مسیر با قوت تمام همچنان ادامه دارد. 

اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان 
اینکه با اقدامات مدیریت مصرف در سال گذشته یک و نیم برابر درآمد 
برق کشور صرفه جویی شده اس��ت، افزود: 19 خرداد که تاریخ شروع 
اقدامات مدیریت مصرف در سال گذشته در خوزستان بوده را به عنوان 
روز مدیریت مصرف نام گذاری کرده ایم و در 19 خرداد پیش رو اعالم 
می ش��ود.همایون حائری در نشست کمیته کنترل و کاهش پیک بار 
تابستان 98 خوزس��تان با حضور مدیران صنعت برق و استاندار گفت: 
استاندار خوزستان تئوریسن عملی کردن مدیریت مصرف برق در کشور 
است و بعد از مدت ها یک عملیات بهینه بهره وری در کشور با هدایت 
و راهنمایی او در تابستان سال گذشته با موفقیت انجام شده است.وی 
بیان کرد: هماهنگی های س��ال گذشته در خوزستان باعث شد تا نگاه 
جدیدی در صنعت برق باز شود که ما می توانیم با تعامل با مسئولین 
اس��تانی مدیریت مصرف ارزشمندی را داشته باشیم.حائری گفت: 19 
خرداد که تاریخ ش��روع اقدامات مدیریت مصرف در س��ال گذش��ته از 

خوزس��تان بوده را به عنوان روز مدیریت مص��رف نام گذاری کرده ایم 
و در 19 خ��رداد پیش رو اعالم می ش��ود.وی با تش��کر از اقدامات 
انجام ش��ده در سیل و س��ربلندی صنعت برق در سیل اخیر، تاکید 
کرد: امیدوارم تابس��تان بدون مشکلی را با برنامه ریزی های صورت 
گرفته پشت سر بگذاریم و در برنامه ریزی های سال های آینده در 
کنار سرمایه گذاری هایی که انجام می شود مدیریت مصرف نیز در 

نظر گرفته و دیده شود.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
نیز در این نشس��ت گفت: سال گذش��ته برای اولین بار رشد مصرف 
برق منفی بوده اس��ت و این نتیجه اقدامات انجام شده و هماهنگی 
های صورت گرفته در کاهش ساعت اداری بوده است.محمود دشت 
بزرگ با بیان اینکه کاهش ساعت اداری در سال گذشته باعث شده 
تا ۲63 مگاوات در ش��بکه صرفه جویی ش��ود، بیان کرد: برای سال 
98 نیز پیش��نهاد می کنیم با توجه به افزایش دما و وارد ش��دن به 
محدوده باالی 6 هزار مگاواتی و رش��د 15 درصدی مصرف برق در 
روز گذش��ته، از ابتدای خرداد س��اعات اداری کاهش یابد.غالمرضا 
شریعتی استاندار خوزستان نیز اظهار داشت: به همین دلیل ساعت 
کاری ادارات خوزس��تان از اول خرداد تا 18 خرداد از س��اعت هفت 
صبح تا 13.3۰ دقیقه، و از 19 خرداد از هفت صبح تا 13 خواهد بود 
و شرکت های توزیع و برق منطقه ای خوزستان وظیفه دارند که بر 
اجرای صحیح این برنامه و کاهش مصرف برق نظارت داشته باشند.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصـت امـروز: سرپرس��ت فرمانداری 
بندرعباس گفت: تمام مصوبات جلس��ات گذش��ته در جلسه آینده باید 
انجام شده باشدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندرعباس 
، جلسه بررسی مسائل و مشکالت بخش هرمز به ریاست عزیزاله کناری 
سرپرس��ت فرمانداری در محل س��الن کنفرانس این فرمانداری تشکیل 
گردید.سرپرست فرمانداری بندرعباس در این جلسه اظهار داشت: تمام 
مصوبات جلس��ات گذشته در جلس��ه آینده باید انجام شده باشد.وی در 
ادامه گفت: هر نوع س��اخت و س��از در جزیزه هرمز با مجوز ش��هرداری 

صورت گیرد.این مقام مس��ئول بیان داشت: اداره برق در خصوص نصب 
برق مسکن مهر جزیره هرمز فورا اقدام کند تا مردم بتوانند در منازل خود 
مستقر شوند.عزیزاله کناری تصریح کرد: روشنایی دور رینگ جزیره توسط 
اداره برق با کمک بنیاد برکت انجام شود تا مردم بتوانند استفاده الزم را 
از نقاط مختلف جزیره در ش��ب داشته باشند و هم باعث زیبایی جزیره 
گردد.سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس در پایان گفت: اداره آب و 
فاضالب پیگیری نماید مشکل فاضالب جزیره رفع گردد و همچنین محل 

مناسبی برای جایگاه عرضه سیلندر گاز در نظر گرفته شود.

قم- خبرنگار فرصت امـروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
ش��هرداری قم گف��ت: اگر فرهنگ ش��هروندی،ارتقاء یابد بس��یاری از 
مش��کالت رفع خواهد ش��د؛ در این میان رسانه و روابط عمومی نقش 
مهمی در تبیین فرهنگ شهروندی دارند. مهدی کالنترزاده در میزگرد 
آس��یب شناس��ی دالیل تنزل و تغییر ماهیت جایگاه روابط عمومی ها 
در دس��تگاه ها و نهادهای استان قم عنوان کرد: اصحاب رسانه و روابط 
عمومی ها،بازوان قوی در مدیریت ش��هری و رفع آس��یب ها هستند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری ق��م افزود: اگر فرهنگ 
شهروندی،ارتقاء یابد بسیاری از مشکالت رفع خواهد شد؛ در این میان 
رسانه و روابط عمومی نقش مهمی در تبیین فرهنگ شهروندی دارند.

وی اظهار کرد: در مدیریت شهری نیاز به حضور رسانه های تخصصی 
داریم،روابط عمومی های اس��تان قم و رس��انه های فعال نیز در حوزه 
مدیریت ش��هری باید اطالعات کافی داش��ته باش��ند.کالنترزاده بیان 

کرد:روابط عمومی دریچه ارتباطات اس��ت و عل��م مدیریت در چرخه 
اطالعات و ارتباطات، جان تازه ای می گیرد، باید از ابزارهای پیش��رفته 
ای در دنیای مدرن امروز برخوردار باش��یم و رس��انه ها در حوزه خبر و 
اطالع رسانی به روز باشند.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
قم افزود:مدیر روابط عمومی باید در اعتماد سازی و ایجاد ارتباط موفق 

باشد تا بتواند در مس��ئولیتی که بر عهده دارد،کارآمد باشد.وی عنوان 
کرد: رس��انه های نوین نقش مهمی در رفع مشکالت دارند، شهرداری 
حیطه گسترده ای از شهر را تحت خدمت رسانی دارد و باید از توان 
مدیران رابط عمومی ها و اصحاب رس��انه کم��ک بگیرد.کالنترزاده 
اظه��ار کرد: در حوزه خدمات ش��هرداری، 8 منطقه و 15 س��ازمان 
تحت پوشش داریم،همچنین در حوزه بین الملل با 33 ظرفیت مهم 
برنامه ای جامع در پیش گرفته ایم و از ظرفیت مراکزی چون جامعه 
المصطفی و موسس��ات فعال فرهنگی و پژوهش��ی بین المللی بهره 
می گیریم.وی گفت:اداره 13۷ ارتباط تنگاتنگی با مردم و بررس��ی 
مشکالت ش��هر بر عهده دارد همچنین در حیطه وظایف خود،اداره 
تبلیغ��ات محیطی ب��ه صورت تخصصی در تولی��د محتوا و برگزاری 
جش��نواره ها و س��وگواره ها فعالیت دارد ضمن اینکه مرکز اسناد و 

موزه نیز در قم فعال است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به تاریخ شروع اقدامات مدیریت مصرف در خوزستان:

۱۹ خرداد؛ روز مدیریت مصرف نام گذاری می شود

سرپرست فرمانداری بندرعباس:

 روشنایی دور رینگ جزیره توسط اداره برق با کمک بنیاد برکت انجام شود

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم:

رسانه و روابط عمومی نقش مهمی در تبیین فرهنگ شهروندی دارند 

چهار شنبه
اول خرداد 1398

شماره 1317



هی��چ بازاری ب��دون مخاطب به حی��ات خود ادامه نخواه��د داد. اگر 
مخاطب هدف کس��ب و کار ما دانشجویان دانشگاهی باشند، نیاز اصلی 
ما تهیه اس��تراتژی کاربردی است. این امر درست مانند نیاز دانشجویان 
ام��روزی به بهترین ابزارهای بررس��ی وضعیت تحصیلی اس��ت. چنین 
ابزارهایی دانش��جویان را از وضعیت مناس��ب تحصیلی و کسب نمرات 

دلخواه مطمئن می سازد. 
هنگام پ��ردازش و تدوین ایده های بازاریابی با ه��دف تاثیرگذاری بر 
روی دانش��جویان باید یک نکته مهم را به یاد داش��ت. هدف گذاری بر 
روی نس��ل جوان درس��ت مانند یک بازی پیچیده اس��ت. در این بازی 
باید حوصله زیادی به خرج داد. نس��ل جوان از هیچ چیز به اندازه عجله 
برندها به منظور فروش محصوالت ش��ان متنفر نیس��ت. در اینجا نظریه 
»کانون بارد« کاربرد بس��یار زیادی دارد. براساس این نظریه برندها باید 
به دنبال ایجاد رابطه ای احساسی به مشتریان شان باشند. به این ترتیب 
س��طح واکنش افراد افزایش چش��مگیری خواهد یافت. معنای این امر 
برای برندها فروش بیش��تر محصوالت جلب نظر طیف هرچه وسیع تری 

از مشتریان است.  
برن��د ما توانایی طراحی جلوه ای ایس��تا از خ��ود را ندارد. در حقیقت 
هزینه های بازنمایی برندمان در قالب مجموعه ای خش��ک و تغییرناپذیر 
بسیار باالست. به عالوه، محصوالت ما باید داستان منحصر به فرد خود 
را نیز داش��ته باشند. مردم وقتی با داس��تانی ویژه مواجه شوند، اندکی 
تامل خواهند کرد. در غیر این صورت از محصول مورد نظر به س��رعت 
عب��ور خواهند کرد. این امر به دلیل س��اختار مغ��زی ما روی می دهد. 
انس��ان ها تمایل بسیار شدیدی به واکنش در قبال داستان های جذاب و 
پیچیده دارند. ش��اید خلق داس��تانی جذاب برای بازاریابی بهتر بیش از 
اندازه دشوار به نظر برسد. بسیاری از برندها چالش زیادی با این قضیه 

دارند. در این صورت مقاله کنونی برای آنها کاربردی خواهد بود. 
چرا باید ایده های بازاریابی برای دانشجویان داشته باشیم؟

به عنوان یک بازاریاب، هدف اصلی شما کسب سود به هنگام طراحی 
کمپین ها و ایده های تبلیغاتی اس��ت. از ای��ن رو باید به نکاتی چند در 
امر بازاریابی برای دانش��جویان دقت داشته باشید. شاید دلیل این حجم 
از تاکید بر روی دانش��جویان عجیب به نظر برس��د. به هر حال آنها نیز 
مانند سایر مردم بخشی از دامنه وسیع و متنوع مخاطب هدف هستند. 
نکته مهم در اینجا دش��واری های تعامل با قش��ر دانشجو است. یکی از 
دالیل اصلی دشواری بازاریابی برای دانشجویان حجم وسیع محصوالت 
در دس��ترس آنها و بودجه اغلب اندک شان اس��ت. بسیاری از ما تجربه 
زندگی دانشجویی را داشته ایم. در این مدت اگر کار پاره وقتی نیز داشته 
باشیم، درآمدش فقط کفاف زندگی روزمره را می دهد. نکته دیگر، عدم 
احس��اس وفاداری و دلبستگی عمیق دانشجویان به یک برند است. اگر 
کیفیت محصول یک برند فقط اندکی بد به نظر برسد، آنها برای همیشه 

قید تامل پیرامون برند مورد نظر را نیز فراموش خواهند کرد. 
ش��اید در نگاه نخست دانشجویان قشری دمدمی مزاج به نظر برسند، 
با این حال به محض موفقیت در جلب رضایت آنها ماهیت واقعی ش��ان 
را متوجه می ش��ویم. میزان وفاداری دانش��جویان به عن��وان خریدار به 
برندهای مورد اعتمادش��ان بسیار زیاد اس��ت، بنابراین هدف اصلی یک 
برند جلب اعتماد مخاطب دانش��جوی خود خواهد بود. به منظور کمک 
به برندها و بازاریاب ها در زمینه بهبود رابطه ش��ان با دانش��جویان مقاله 

کنونی به بررسی برخی از توصیه های کاربردی خواهد پرداخت. 
1. هدف گذاری بر روی والدین

شاید دانش��جویان در مورد فروشگاه های مورد عالقه شان برای خرید 
ایده های متنوعی داش��ته باش��ند، با این حال در 8۰درصد مواقع هزینه 
خرید را والدین پرداخ��ت می کنند. به این ترتیب نوع خرید آنها تا حد 

زیادی از سوی والدین شکل می پذیرد. 
بهتری��ن اس��تراتژی بازاریاب��ی یک برند ب��رای جلب نظر مش��تریان 
دانش��جو باید دارای دو بخش موازی باشد: هدف  گذاری بر روی والدین 
و دانشجوها. اگر محصول شما ارزان، جذاب و مرتبط با نیاز دانشجویان 
است، مخاطب هدف تان شخص دانشجویان خواهد بود، با این حال اگر 
قیمت محصول باالتر از حد معمول باش��د )ام��ا همچنان مرتبط با نیاز 
دانش��جوها(، به احتمال زیاد از سوی دانشجویان نادیده گرفته می شود. 
در چنین زمانی هدف اصلی ما باید جلب نظر والدین باش��د. اگر والدین 
در مورد ارزش محصول مورد نظر اقناع ش��وند، پول بیشتری در اختیار 
فرزندان ش��ان به منظور خرید آن قرار خواهند داد. به عنوان مثال، اگر 
استفاده از سیستم های آنالین برنامه ریزی تحصیلی دیگر رایگان نباشد، 
ش��اید بس��یاری از دانشجویان دیگر از آنها اس��تفاده نکنند، با این حال 
والدین آنها حاضر به پرداخت هزینه اش��تراک یا خرید برای بهره مندی 

فرزندان شان خواهند بود. 
2. ترندها و گروه همساالن

ترندهای محبوب قش��ر دانش��جو کدام اس��ت؟ جدیدترین مد مورد 
توج��ه آنها چه ویژگی های��ی دارد؟ بازاریابی برای دانش��جویان نیازمند 
پاس��خگویی به پرس��ش هایی از این دست اس��ت. در حقیقت توجه به 
ایده های مورد عالقه، ترندها و مدهای مطرح در میان دانشجویان برای 
تدوین اس��تراتژی بازاریابی موفق الزامی خواهد بود. همچنین برخی از 
برندها از یک یا دو دانشجو نیز به عنوان عضو تیم بازاریابی شان استفاده 
می کنن��د. این امر به برندها فرصت بهتری در زمینه نزدیکی به دیدگاه 

دانشجویان می دهد. 
اس��تراتژی بازاریابی ما باید حول محور ترندهای مشهور و مورد عالقه 
دانش��جویان بنا ش��ود. همچنین روند تبلیغاتی آن نی��ز باید مبتنی بر 
پلتفرم های مورد توجه آنها باش��د. به عنوان مثال، اکنون دانش��جویان 
بیش��تر از کانال ه��ای معمولی تلویزیون��ی به س��وی کانال های آنالین 
گرایش دارند. نکته مهم در این میان نتیجه موفقیت در زمینه بازاریابی 
برای دانشجویان اس��ت. نتیجه این امر تبدیل دانشجویان به سفیرهای 
برندمان اس��ت. ب��ه این ترتیب در درازمدت هزینه ه��ای تبلیغاتی ما به 

شدت کاهش خواهد یافت. 
3. اهمیت المان های رایگان

همه اف��راد از چیزه��ای رایگان خوش ش��ان می آید. اعط��ای هدیه، 
کاهش س��طح قیمت ها و توس��عه محصوالت در کانال های اجتماعی به 
عنوان بهترین راهکارهای بازاریابی در عصر کنونی ش��ناخته می ش��ود. 
خوش��بختانه چنی��ن تکنیک هایی بر روی دانش��جویان نی��ز تاثیر قابل 

توجه��ی دارد. یکی از بهترین زمان ها برای اجرای کمپین های بازاریابی 
مبتن��ی بر اهدای هدیه روزهای آغاز س��ال تحصیلی اس��ت. در چنین 
زمان های��ی دانش��جویان نیاز باالیی ب��ه خرید دارند. به هر حال س��ال 
تحصیلی جدید الزام هایی در زمینه استفاده از لوازم مختلف را به همراه 
دارد. حضور در محیط خوابگاه ها به هنگام س��ال تحصیلی تازه حس و 

ح��ال جالبی دارد. در این زمان همه دانش��جویان در تکاپو برای یافتن 
محصوالت مورد نیازشان و خرید آنها هستند. 

برند ما به س��ادگی امکان یافتن محصوالت مورد نیاز دانش��جویان را 
دارد. هدف اصلی من در این بخش اقناع برندها به منظور اهدای رایگان 
محصوالت ش��ان نیس��ت. بلکه باید بر روی تهیه محصوالت ارزان مورد 
نیاز مشتریان و اعطای ش��ان در قالب هدیه تمرکز کنیم. به این ترتیب 
ن��ام برند ما تا مدت ها در ذه��ن مخاطب خواهد ماند. نکته جالب اینکه 
شانس برندهای فعال در زمینه اهدای هدیه به مخاطب هدف در فروش 
بیشتر محصوالت بیشتر از س��ایر رقباست. همچنین اگر مخاطب مورد 
نظر ما به صورت مستقیم اقدام به خرید نکند، دست کم محصوالت ما را 
به دوستانش معرفی می  کند. این امر به تنهایی مزیت های قابل توجهی 

برای برند ما به ارمغان خواهد آورد. 
۴. ضرورت حفظ صداقت

ب��ه عنوان یک بازاری��اب متمرکز بر روی طیف دانش��جویان بهترین 
اس��تراتژی و شیوه بازاریابی مان باید همراه با صداقت و راستگویی باشد. 
در زمینه معرفی محصوالت و ش��رایط تولیدشان کامال مستقیم و بدون 
تعارف صحبت کنید. دانش��جویان وقتی نس��بت به یک محصول اطالع 
کامل داشته باشند، عالقه بیشتری به خرید نشان خواهند داد. همچنین 
میزان وفاداری آنها به برند موردنظر نیز افزایش چشمگیری می یابد. این 
امر تا حد زیادی در مورد س��ایر مخاطب های هدف نیز صادق است. به 
این ترتیب پایبندی به صداقت و روراس��تی با مشتریان بهترین سرمایه 
یک برند خواهد بود. وقتی یک برند با عنوان صادق و راس��تگو ش��هرت 
یابد، تقریبا از هرگونه تبلیغات اضافی بی نیاز می ش��ود. چراکه ش��هرت 
مطلوب آنها در زمینه راستگویی و صداقت به طور خودکار نظر مخاطب 

را جلب خواهد کرد. 
جمع بندی

بازاریابی برای دانش��جویان فرآیند بس��یار دشوار و پیچیده ای نیست. 
اگرچه انجام نامناس��ب آن مشکالت زنجیره ای را به همراه می آورد. رمز 
موفقیت یک برند در زمینه جلب نظر دانش��جویان استفاده از استراتژی 
بازاریابی منسجم و تاثیرگذار است. هدف اصلی من در شرح توصیه های 
ف��وق نیز همین امر بود. بدون تردید با اس��تفاده از این توصیه ها امکان 

دستیابی به موفقیت در جذب دانشجویان فراهم خواهد شد. 
noobpreneur :منبع

وقتی مشتریان هدف برندمان دانشجویان هستند

شیوه های بازاریابی با  تمرکز بر دانشجویان برترین آژانس های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی 
کدامند؟)۴(

21 آژانس تبلیغاتی برتر در اینستاگرام 

در مطالب پیشین به 13 آژانس تبلیغاتی برتر در اینستاگرام اشاره کردیم 
و حال به ادامه آنها می پردازیم.

سالِتد استون  .14
ش��اید در نگاه نخست میزان ش��هرت و فالوورهای آژانس تبلیغاتی سالتد 
اس��تون در مقایسه با سایر نمونه های فهرس��تی کنونی بسیار اندک )41۰۰ 
فال��وور( به نظر برس��د، با این ح��ال کیفیت محتوای آنها ب��ه خوبی گویای 
وضعیت رو به رشدش��ان اس��ت. این آژانس فعالیتش را در کالیفرنیا ش��روع 
کرد. همچنین همکاری بسیار نزدیکی هم با موسسه HubSpot دارد. آنها 
از اینس��تاگرام برای دس��تیابی به اهدافی خاص اس��تفاده می کنند. به مانند 
تمام آژانس های این فهرس��ت نمایش پشت صحنه کسب وکار بخش مهمی 
از فرآیند تولید محتوای آنها را ش��کل می دهد. همچنین س��التد اس��تون به 
پوشش مراسم های مهم در زمینه بازاریابی و تبلیغات در کنار اجرای آنالین 
مراسم های خالقانه و نوآورانه عالقه دارد. این امر از آنها برندی نسبتا معتبر 

در سطح کسب وکارهای کوچک و امیدوار به آینده ساخته است. 
رسانه تاک شاپ  .15

ش��ک نکنید، چشم های ش��ما در حال فریب تان نیست. یکی مراسم های 
مطرح رس��انه تاک شاپ با حضور پرنس ویلیام و دوشس کمبریج اجرا شده 
است. بس��یاری از آژانس های تبلیغاتی در اینستاگرام مشغول نمایش پشت 
صحنه کسب وکارشان هستند. بدون تردید این ایده جذابیت های خاص خود 
رادارد، با این حال اجرای آن از س��وی اغل��ب برندها از جذابیت و هیجانش 
نزد مخاطب کاسته است. به همین دلیل رسانه تاک شاپ کمتر بر روی این 
موضوع تمرکز دارد. به جای آن پرداختن تخصصی به تبلیغات، مراس��م های 
مه��م و تکنیک های تولی��د محتوای باکیفیت در دس��تور کار آنها قرار دارد. 
فالو صفحه اصلی آنها در اینس��تاگرام درس��ت به مانند دسترس��ی به آرشیو 
وس��یعی از همایش های مهم بازاریابی و تبلیغاتی اس��ت. به همین دلیل هر 

فرد عالقه مند به بازاریابی و تبلیغات باید صفحه آنها را فالو داشته باشد. 
گودبای سیلورستین و شرکا  .16

م��ارگارت جانس��ون، رئیس بخ��ش ایده ه��ای خالقانه آژان��س گودبای 
سیلورس��تین و ش��رکا، به تازگی افتخار حضور در فهرس��ت 3۰ فرد خالق 
حوزه تبلیغات از س��وی موسس��ه بیزینس اینس��ایدر را داشته است. صفحه 
اصلی اینستاگرام برند جانس��ون و همکارانش فرصت مشاهده نحوه فعالیت 
روزان��ه یکی از خالق ترین آژانس های دنیا را ب��ه کاربران می دهد. همچنین 
در زمین��ه ایده پردازی نیز کاربران فرصت مش��ارکت با موسس��ه را خواهند 
داش��ت. نکته جالب اجرای ایده های برتر از س��وی گودبای سیلورس��تین و 
شرکاست. به این ترتیب انگیزه کاربران برای مشارکت در صفحه اینستاگرام 

آنها افزایش خواهد یافت. 
RPA آژانس تبلیغاتی  .1۷

آژانس تبلیغاتی RPA به مانند همه آژانس های دیگر از اینستاگرام برای 
نمایش پش��ت صحنه کس��ب وکارش اس��تفاده می کند. همچنین آنها عالقه 
زی��ادی به جلب مش��ارکت و همکاری کارب��ران معمولی )ن��ه بازاریاب های 
حرف��ه ای( برای ایده پ��ردازی دارند. به این ترتیب صفحه اینس��تاگرامی آنها 
ش��امل پست های بس��یاری در زمینه نظرخواهی از کاربران است. آنها اخیرا 
ای��ده جالبی در زمینه انتش��ار تصاویری از محیط دفتر کارش��ان را اجرایی 
کرده اند. به این ترتیب دسترس��ی مخاطب ها به پش��ت صحنه کس��ب وکار 
آژانس RPA بیش از هر زمان دیگری ش��ده است. این امر به آژانس فرصت 
اس��تفاده از ایده ه��ای کارب��ران در زمینه طراحی دک��ور داخلی و همچنین 

تاثیرگذاری بر روی آنها را می دهد. 
کول+مک ُوی  .18

وقت��ی صحبت از طراح��ی تبلیغات به میان می آید، چشم پوش��ی از برند 
کول+مک ُوی بس��یار دش��وار خواه��د بود. آنه��ا کار خود را ب��ه تازگی در 
س��طح بین المللی ش��روع کرده اند. با این حال تجربه طوالنی فعالیت محلی 
ب��ه خوب��ی آنها را با ش��رایط بازارهای جهانی هماهنگ کرده اس��ت. به این 
ترتی��ب کول+مک ُوی روز به روز فرهنگ خاص خ��ود در زمینه بازاریابی و 
تبلیغات را بیشتر در بعد جهانی توسعه می دهد. نگاهی به محبوبیت صفحه 
اینس��تاگرامی آنها به خوبی گواه موفقیت ش��ان در زمینه جلب نظر کاربران 

جهانی است. 
hzdg  .19

آژان��س تبلیغاتی hzdg ب��ه طور عمده در زمین��ه طراحی های دیجیتال 
فعالی��ت دارد. به همین دلی��ل اغلب در قالب همکاری با س��ایر آژانس های 
تبلیغات��ی اقدام به تولید آگهی های مختل��ف می کند. این امر به آنها فرصت 
همکاری و مشارکت با برندهای بسیار بزرگی را داده است. به این ترتیب نام 
آنها با برخی از آژانس های بزرگ دنیای بازاریابی در پیوند است. مزیت چنین 
امری یادآوری نام آنها هنگام صحبت از همکاران ش��ان است. تورهای آنالین 
ای��ن برند به طور معم��ول کاربران را به اعماق ایده ه��ای خالقانه کارمندان 
hzdg پیرام��ون طراحی آگهی می برد. با توجه به اینکه زمینه اصلی فعالیت 
آنه��ا تبلیغات دیجیتال اس��ت، تمام محتوای صفحه اینستاگرام ش��ان نیز به 
صورت دیجیتال طراحی ش��ده اس��ت. وقتی صفحه نخست اینستاگرام این 
برند را مورد بررسی قرار می دهیم، نوع نگاه مان به حوزه بازاریابی و تبلیغات 
تغیی��ر خواهد کرد. دلیل آن تمرکز کامل hzdg بر روی طرح های گرافیکی 

و کامپیوتری به جای نمونه های تبلیغاتی واقع گرایانه است. 
Social Distillery  .۲۰

آژانس Social Distillery با دفتر مرکزی اش در ایالت تگزاس بسیاری 
از نگاه ها را به خود در زمینه شخصی سازی تبلیغات جلب کرده است. شاید 
محت��وای تولیدی ای��ن آژانس برترین نمونه تبلیغات��ی دنیا از حیث کیفیت 
نباش��د، با این حال س��طح باالیی از شخصی س��ازی را فراهم می آورد. بدون 
تردید س��ایت تبلیغات جذاب و شخصی سازی ش��ده در عصر کنونی اهمیت 
باالی��ی دارد. دلیل اصلی آن هم توجه بی��ش از اندازه مخاطب به هماهنگی 
س��لیقه اش با تبلیغات اس��ت. به این ترتیب تولید تبلیغات یکسان و تکراری 
هیچ کمکی به برندها در زمینه بهبود وضعیت بازاریابی  و فروش شان نخواهد 

کرد. 
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