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تصمیم دولت درباره تعیین نرخ ارز به روایت حسین راغفر

دیر اما درست
قیم��ت ارز از هم��ان ابتدای س��ال ۱۳۹۷ با جهش قاب��ل توجهی در اقتصاد ایران روبه رو ش��د؛ همچنان که از 
۴۹۰۰ تومان در انتهای سال گذشته به ۶۱۰۰تومان در ۲۰ فروردین ماه امسال رسید. در این میان، عده ای انتقاد 
می کردن��د ک��ه بانک مرکزی ایران که بارها اعالم کرده از میان سیاس��ت های ارزی مدل مدیریت شناورش��ده را 
انتخاب کرده است، چرا درباره صعود چشمگیر قیمت ارز نتوانسته اقدام موثری انجام دهد. با این حال قیمت ارز 
در جلس��ه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و دولت اعالم کرد که 
هرگونه اخالل در بازار ارز و خرید و فروش با قیمت باالتر با برخورد قانونی روبه رو خواهد ش��د.  در همین زمینه 
حس��ین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی با انتقاد از کسانی که می گویند دولت نباید 
برای بازار ارز نرخ تعیین کند، گفت: دولت نفت می فروشد و ارز آن را به بازار عرضه می کند؛ در نتیجه می تواند...

پشت پرده شوک ارزی از زبان سخنگوی دولت

ارز رسمی کشور یورو می شود
3

4
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به خاطر یک مشت دالر

پشت پرده شوک ارزی

5عادت عالی موفق ترین افراد جهان 
چگونه مدیر محصول شوید؟ 

چگونه مشتریان تان را به حامیان خود تبدیل می کنید؟ 
موفقیت در بازاریابی با شیوه تأثیرگذاری

خلق تمایزی حساب شده
یک دست صدا ندارد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 متن شهادت نامه زاکربرگ
در برابر کنگره آمریکا منتشر شد

7
در جـدول جدید تعرفه های گمرک برای واردات خودروهای 

خارجی، کمترین میزان برای خودروهای هیبریدی 
5 درصد و سقف آن 25 درصد اعالم شده است...

تعرفه واردات خودروهای 
هیبریدی  کاهش یافت

یادداشت
 اما و اگرهای

تک نرخی شدن نرخ ارز

دولت  دوشنبه ش��ب  تصمیم 
مبنی بر تک نرخ��ی کردن ارز 
و ف��روش دالر ب��ا ن��رخ ۴هزار 
و ۲۰۰ توم��ان موجب ش��د تا 
حدی بار روان��ی مردم و حتی 
معامله گران ارز در کابل، هرات 
و همچنین س��لیمانیه و اربیل 
کنترل ش��ود، ام��ا تأثیر واقعی 
آن را ط��ی هفته ه��ای پی��ش 
رو می توان س��نجید که دولت 
ت��ا چ��ه ان��دازه در شناس��ایی 
گروه ه��ای ه��دف و نیازش��ان 

موفق عمل خواهد کرد. 
نکته اساس��ی که به آن باید 
توجه کرد این اس��ت که اعالم 
ن��رخ ۴ه��زار و ۲۰۰ تومان��ی 
برای دالر به این معنی نیس��ت 
که هر ف��ردی تمایل به خرید 
دالر داش��ته باش��د می تواند با 
مراجع��ه ب��ه بانک ی��ا صرافی 
ب��ه هر میزان دالر ب��ا این نرخ 
همانطور  بلک��ه  کن��د  دریافت 
ک��ه در صحبت های معاون اول 
رئیس جمهور مطرح ش��د فقط 
گروه های خاصی که نیاز به ارز 

دارند شامل
- تجار و بازرگانان )صرفا جهت 

از  احتم��اال  و  واردات 
3مقاصد کشور خاص(...

ابوذر نجمی
 کارشناس اقتصادی

شما در زندگی روزمره انواع کاال ها وخدمات را خریداری 
می کنید و ب��رای هر آنچه می خرید پول پرداخت می کنید 
و انتظ��ار داری��د که از مصرف و اس��تفاده از آن احس��اس 
رضایت بخشی داشته باشید. اما گاهی اوقات ما از محصول 
خریداری ش��ده راضی نیس��تیم و این می تواند از کیفیت 
پایین محص��ول، کمیت محصول، تبلیغ��ات گمراه کننده، 
اصرار فروش��نده و... باشد. پس از مطالعه این گزارش شما 
با مفهوم حمایت از مصرف کننده، حقوق و مس��ئولیت های 
خ��ود به عن��وان یک مصرف کنن��ده، قوانی��ن و مقررات و 
ابزارهای حمایتی در حمایت از مصرف کننده آشنا خواهید 
ش��د.  از دیدگاه عامه مردم مصرف کننده فردی اس��ت که 
از هر کاال یا خدمت اس��تفاده می کند، خواه اقالم مصرفی 
مانن��د خ��وراک و پوش��اک و. . . و یا اقالم ب��ا دوام مانند 
ل��وازم خانگی، حم��ل ونقل و... اما طب��ق قانون حمایت از 
مصرف کنن��ده، واژه مصرف کننده برای هدف کاال وخدمات 

جداگانه تعریف شده است: 
۱ - به منظور اس��تفاده از کاال، مصرف کننده کسی است 
که هر کاالیی را برای مصرف شخصی و نه به منظور فروش 

مجدد یا هر هدف تجاری دیگر خریداری می کند. 
۲ - به منظور اس��تفاده از خدمات، مصرف کننده کس��ی 

است که  خدمات را برای استفاده شخصی اجاره می کند.
مفهوم حمایت از مصرف کننده

حمای��ت از مصرف کننده به معنای حمای��ت از منافع و 
حق��وق مصرف کنندگان اس��ت، اقدامات تصویب ش��ده از 
س��وی دولت ها برای محافظت از مصرف کننده و جلوگیری 
و برخ��ورد ب��ا تج��اوزات غیراخالقی کس��ب وکار به حریم 

مصرف کننده و سوءاستفاده از آنها. 
شایع ترین مزاحمت های تجاری که منجر به سوءاستفاده 

از مصرف کنندگان شده است: 
۱ - فروش کاالی تقلبی )محصولی با کیفیت پایین تر(

۲ - ف��روش کاالی جعلی )فروش چیزی که ارزش واقعی 
ندارد(

۳ - فروش کاالی غیراستاندارد
۴ - ف��روش کاالی تکراری )ش��امل کم فروش��ی، گران 

فروشی، بازار سیاه و افزایش غیرمتعارف قیمت(
5 - عرضه خدمات پایین تر از کیفیت توافق شده.

موارد فوق نمونه هایی از سوءاستفاده از مصرف کننده در 
زمینه کاال و خدمات را نش��ان می دهد و حال در بس��یاری 
از کشورها سازمان های دولتی یا غیر دولتی اقداماتی را در 

جهت حمایت از مصرف کننده وضع کرده اند. 
لزوم اتخاذ تدابیری در جهت حمایت از منافع 

مصرف کننده
۱ - مسئولیت اجتماعی: کسب وکار باید توسط هنجارهای 
اجتماعی و اخالق هدایت ش��ود. وظیف��ه تولیدکنندگان و 
معامله گ��ران برای ارائه کاال و خدمات ب��ا کیفیت و مقدار 

مناسب و قیمت عادالنه به مصرف کنندگان.
۲ - افزای��ش آگاهی: ام��روزه مصرف کنن��دگان در حال 

بالغ تر شدن وآگاه تر شدن نسبت به حقوق خود هستند. 
۳ - رضای��ت مش��تری: رضای��ت مصرف کنن��ده کلی��د 
موفقیت کس��ب وکار اس��ت و بازرگانان و تولیدکنندگان و 
ارائه کنن��دگان خدمات باید هر قدم��ی را برای خدمت به 

آنها بردارند.
۴ - اصل عدال��ت اجتماعی: بهره وری و سوء اس��تفاده از 
مصرف کنندگان مخالف اصل و سیاس��ت عدالت اجتماعی 

دولت ها است. 
5 -  اصل حراس��ت: در فلس��فه گان��دی تولیدکنندگان 
صاحبان واقعی کس��ب وکار نیس��تند. منابع توسط جامعه 
تأمین می ش��ود و آنها بای��د به طور مؤثر از ای��ن منابع در 
جه��ت منافع جامع��ه که ش��امل مصرف کنندگان اس��ت 

استفاده کنند.
۶ -  بقا و رش��د کس��ب وکار: هر کس��ب وکار باید منافع 
مصرف کننده را برای رش��د و بقای خود داش��ته باشد و در 
عصر جهانی ش��دن و افزایش رقابت هر سازمانی که نتواند 

خدمات بهتر ارائه کند از دور خارج می شود.
حقوق مصرف کننده

۱ - ح��ق ایمنی: این حق مصرف کنن��ده را در برابر کاال 
و خدمات��ی ک��ه مرتبط با س��المتی و زندگی او هس��تند 
محافظت می کند مثل وس��ایل نقلیه یا ل��وازم الکترونیکی 
معیوب و زیر اس��تاندارد و حتی نوشیدنی ها و آفتکش های 
خطرن��اک فراتر از حد مج��از. این حق تضمین می کند که 
تولیدکنندگان نباید محصوالت زیر اس��تاندارد و خطرناک 

را تولید کنند و به فروش برسانند
۲ - ح��ق اطالع رس��انی: در این ح��ق مصرف کننده باید 
اطالع��ات کافی و دقیق در م��ورد کیفیت، مقدار، خلوص، 
اس��تاندارد و قیمت کاال و خدمات دریافتی داش��ته باشد. 
ام��روزه تولیدکنندگان اطالعات دقی��ق در مورد محتویات 
محصول را ش��امل کمیت، تاری��خ تولید و انقضا، قیمت و... 
را در پشت بس��ته محصول درج می کنند، این اطالعات به 
مصرف کننده در تصمیم خود برای خرید و اس��تفاده از آن 

محصول کمک می کند. 
دسترس��ی  س��طح  نش��ان دهنده  انتخ��اب:  ۳ -ح��ق 
مصرف کنن��ده به کاال و خدم��ات در فضای رقابتی در بازار 
اس��ت. انواع مختلفی از محصوالت ب��ا قیمت های مختلف 
موجود است و خریدار فرصت انتخاب گسترده ای دارد و اما 
در خصوص انحصارات این امر مستلزم حق داشتن کیفیت 

خدمات رضایت بخش در یک قیمت عادالنه است. 
4 - حق شنیدن

این حق به معنای آن اس��ت که مص��رف کنندگان حق 
دارند با دولت و مؤسس��ات دولتی مش��ورت کنند، چراکه 
تصمیم گیری ها و سیاست ها بر روی منافع آنها تأثیر دارد.

همچنی��ن از ط��رف تولیدکنن��دگان در خص��وص ه��ر 
گون��ه نارضایت��ی از محص��والت و بازاریابی. ام��روزه اکثر 
تولیدکنن��دگان واحدهایی جهت رس��یدگی به ش��کایات 

مصرف کنندگان و دریافت نظرات آنها دارند.
همچنین مصرف کنندگان ح��ق دارند در مراحل قانونی 
در دادگاه های قانونی در زمان رس��یدگی به شکایات خود 

شنیده شوند
5 - ح��ق آموزش: ای��ن حق به معن��ای دریافت دانش و 
مهارت ب��رای تبدیل ش��دن به ی��ک مصرف کنن��ده آگاه 
اس��ت که در این جهت انجمن ها، موسس��ات آموزش��ی و 

سیاست گذاران می توانند نقش مهمی ایفا کنند.
وظایف و مسئولیت های خود

۱ - با کیفیت آش��نا باش��ید: برای جلوگی��ری از تقلب و 
اقدامات فاسد تولیدکنندگان و معامله گران این وظیفه هر 
مصرف کننده اس��ت تا از کیفیت محصول��ی که خریداری 
می کن��د آگاهی داش��ته باش��د مث��ل عالمت ه��ای صدور 

گواهینامه استاندارد.
۲ -  مراق��ب بودن در برابر تبلیغات گمراه کننده: تبلیغات 
اغل��ب کیفیت محصوالت را بیش از حد نش��ان می دهد. از 
ای��ن رو مصرف کننده نباید به تبلیغات متکی باش��د وخود 

باید محصول را دقیق بررسی کند.
۳ - مس��ئولیت بررس��ی ان��واع کااله��ا قب��ل از انتخاب: 
مصرف کنن��ده قبل از خرید باید انواع کاالها را بررس��ی و 
کیفیت، قیمت، دوام، خدمات پس از فروش و. . . را مقایسه 

کند.
۴ - حفظ اس��ناد یا فاکت��ور معامل��ه: مصرف کننده باید 
فاکتور خرید یا ضمانت نامه کاال را نگه داش��ته تا در زمان 
اس��تفاده از خدمات گارانتی یا درخواس��ت ش��کایت از آن 

استفاده کند. 
5 - مصرف کننده باید از حقوق خود آگاه باشد. 

۶ - ش��کایت: ش��ما به عن��وان یک مصرف کنن��ده اگر از 
محصول /خدمت ناراضی هستید می توانید درخواست کنید

از  محصول/خدم��ت:  از  مناس��ب  اس��تفاده   - ۷
مصرف کننده انتظار م��ی رود که از محصول /خدمت به 
درستی استفاده کند. برخی افراد در طول دوره تضمین 
محصول تمایل به بی پروایی دارند و بر این باورند که در 
صورت خرابی کاال جایگزین می شود و می بایست از این 

امر اجتناب کرد.
در کنار مسئولیت هایی که در باال ذکر شد مصرف کننده 
باید از وظیفه خود نسبت به سایر مصرف کنندگان، جامعه 
و محیط زیس��ت آگاهی داشته و نباید منجر به اتالف منابع 

طبیعی و انرژی و آلودگی محیط زیست شود.
راه های حمایت از مصرف کنندگان

۱ - وضع قوانین 
۲ - دعوی منافع عمومی

۳ - آگاهی افزایی از س��وی دول��ت: اقدامات تبلیغاتی در 
قالب مجالت، بروشور، رسانه و... و تشویق مشارکت عمومی 

۴ - سازمان های حمایت از حقوق مصرف کننده
5 -  اقدام��ات قانون��ی: کنت��رل مواد مخ��در، محصوالت 
کشاورزی، صنایع، کاالهای اساسی، استاندارد محصوالت، 

جلوگیری از بازار سیاه، قانون تجارت و... 

الفبای حمایت از مصرف کننده

س��رانجام پس از کش و قوس ها و حاش��یه های 
از  نجف��ی  محمدعل��ی  دوم  اس��تعفای  ف��راوان، 
ش��هرداری ته��ران ب��ا ۱5 رأی مواف��ق، پنج رأی 
مخالف و یک رأی ممتنع از سوی شورای اسالمی 

شهر تهران پذیرفته شد. 
به گزارش انتخاب، اعضای ش��ورای شهر تهران 
س��رانجام پ��س از ک��ش و قوس ه��ای ف��راوان با 
اس��تعفای دوم محمدعل��ی نجفی ش��هردار تهران 
موافقت کردند و نجفی با رأی اعضا از س��اختمان 

بهشت رفت. 
نجفی که در اولین روز از شهریورماه سال گذشته 
با قرائت سوگندنامه شهردار شانزدهم تهران شده 
بود، به دلیل ابتال به بیماری جدید از س��مت خود 
اس��تعفا داد، هرچند اعضای ش��ورای شهر تهران 
در پذیرش اس��تعفای اول نجف��ی مقاومت کرده و 
به اس��تعفا رأی منفی دادند، اما تنها چند س��اعت 
بعد از رد اس��تعفای اول، نجفی مجددا دس��ت به 
قلم ش��د و این بار با اشاره به آغاز روند درمانی اش 
از شورای شهر خواس��ت که اقدامات الزم را برای 
انتخاب شهردار و یا سرپرست انجام دهند. او هفت 

ماه و ۲۱ روز شهردار تهران بود. 
حسینی مکارم سرپرست شهرداری شد

همچنی��ن اعض��ای ش��ورای ش��هر، س��میع اهلل 
حس��ینی مکارم، مع��اون مال��ی و اقتصاد ش��هری 
ش��هردار تهران را به عنوان سرپرس��ت شهرداری 
انتخ��اب کردن��د. ب��ر این اس��اس، پ��س از پایان 
رأی گیری و پذیرش استعفای نجفی، اعضای شورا 
پیشنهادهای خود را برای سرپرست ارائه کردند. 

۱5 نف��ر از اعض��ای ش��ورای ش��هر س��میع اهلل 
حسینی مکارم و یک نفر محمد حقانی را به عنوان 

سرپرست به هیأت رئیسه پیشنهاد دادند. 
در ادام��ه رأی گیری برای انتخاب سرپرس��ت از 
بین این دو نفر به صورت کاغذی آغاز شد. پس از 
شمارش آرا، سمیع اهلل حسینی مکارم با ۱۴ رأی به 

عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. 
سمیع اهلل حس��ینی مکارم، دارای سابقه تحصیل 
در س��ه مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا در حوزه 
اقتصاد نظری و اقتصاد برنامه ریزی اس��ت. او پیش 
از این مع��اون توس��عه مدیریت س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود و معاونت 
سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران و مدیرکلی 
بودجه و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش را نیز 

در کارنامه خود دارد. 
تحلیل اشتباه درباره استعفای نجفی موجب 

ایجاد بگو و مگو می شود
در همی��ن زمین��ه دبی��رکل حزب کارگ��زاران 
سازندگی با رد استعفای نجفی از شهرداری تهران 

به دلیل فشارهای وارده، گفت: چنین تحلیل هایی 
موج��ب ایجاد بگو و مگو ش��ده و مش��کلی را حل 

نمی کند. 
غالمحس��ین کرباس��چی در گفت وگو با ایس��نا، 
درباره تأثیر اظهارات اخیر دادس��تان کل کش��ور 
درباره اس��تعفای نجفی و اینکه تحلیل می شود که 
این اس��تعفا به دلیل فش��ار بر نجفی است،  اظهار 
کرد: نجفی فرد دروغگویی نیست و دو بار به دلیل 
کسالت اس��تعفا داده اس��ت. نجفی آنقدر شهامت 
دارد که اگر فش��اری به او وارد ش��ود بگوید که به 
خاطر همین فشارها استعفا داده است، من نجفی 

را فرد دروغگویی نمی دانم. 
وی در ادام��ه اف��زود: خود نجف��ی اذعان کرده 
اس��ت که کس��الت حادی دارد، اما برخی تحلیل 
می کنند که او به خاطر فش��ارهای وارده اس��تعفا 
داده اس��ت. هیچ ک��س دیگری نبای��د نجفی را به 
دروغگویی متهم کند. اصل این موضوع را هم باید 
از خود نجفی سوال پرسید، ما در روزنامه خودمان 
نوش��تیم که نجفی ش��فاف در این زمینه با مردم 

صحبت کرده و دلیل استعفایش را بیان کند. 
ای��ن فعال سیاس��ی ادام��ه داد: وقت��ی تحلیل 
می شود که این استعفا به دلیل فشارها بر شهردار 
تهران است،  بگو و مگو پیش می آید که من با این 
بگو و مگوها موافق نیستم، زیرا نه چیزی به کشور 
داده می ش��ود، نه مس��ئله ای را ح��ل می کند و نه 
م��ردم حوصله این حرف ه��ا را دارند. نجفی مدتی 
ش��هردار بوده و کار کرده اس��ت و اکنون مشکلی 
برایش پیش آمده و دو بار به خاطر بیماری استعفا 
داده است. هر کس بگوید دلیل این استعفا مسئله 
دیگری بوده اس��ت، وقت بیهوده تلف کرده است. 
بیان این اظهارات موج��ب ایجاد بگو و مگو با قوه 

قضاییه یا سایر دستگاه ها می شود. 
کرباس��چی در پاسخ به این پرس��ش که به نظر 
ش��ما پس از اس��تعفای نجفی تکلیف پرونده هایی 
که ش��هرداری به قوه قضاییه فرس��تاده است چه 
می ش��ود، خاطرنش��ان ک��رد: من خب��ری از این 
پرونده ه��ا ندارم. اگر تخلفی در این پرونده ها انجام 

شده است، قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند. 
م��ن در این ب��اره نمی توان��م اظهارنظری کنم و 
معتقدم باید شأن قوه قضاییه، شهرداری و شورای 
شهر را رعایت کنیم. اگر پرونده هایی که شهرداری 
به قوه قضاییه فرس��تاده است جنبه مجرمانه دارد، 
آن را بای��د قوه قضاییه تش��خیص ده��د. وقتی ما 
در ش��رایطی که ق��وه قضاییه هن��وز در مورد این 
پرونده ها اظهارنظر نکرده است، بگوییم که تخلفی 
انجام ش��ده اس��ت، ما جرم کرده ای��م، زیرا مرجع 

رسیدگی به این پرونده ها قوه قضاییه است. 

مکارم سرپرست شهرداری تهران شد

سرانجام استعفای دوم نجفی پذیرفته شد
نسرین پویایی
کارشناس اقتصادی



کش��ور  رس��می  ارز  ی��ورو، 
می ش��ود! ای��ن خب��ری اس��ت 
که ه��م س��خنگوی دولت روز 
گذش��ته در نشس��ت هفتگ��ی 
خود با رس��انه ها اع��الم کرد و 
هم رئی��س کل بانک مرکزی در 
جلس��ه بررسی وضعیت بازار ارز 
در مجلس شورای اسالمی خبر 
داد. در واقع، آنچه در نتیجه سه 
هفته الته��اب بازار ارز و کاهش 
ارزش پ��ول ملی  ۴۰درص��دی 
سرانجام از سوی دولت در بازار 
ارز و میدان تبادالت ارزی پیاده 
ش��د، یکی جایگزین��ی یورو به 
جای دالر به عنوان ارز رس��می 
کش��ور بود و دیگری تک نرخی 
شدن ارز با قیمت۴۲۰۰ تومان؛ 
ره��اوردی که دوشنبه ش��ب در 
جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی 
دول��ت با حض��ور رئیس جمهور 
اتف��اق افت��اد و دس��تور عرضه 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ی در قال��ب 
ارز تک نرخی برای تمام فعاالن 

اقتصادی صادر شد. 
بنا بر ای��ن تصمیم و به گفته 
اس��حاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمه��ور، از ای��ن پس هر 
قیمت��ی باالت��ر از ۴۲۰۰ تومان 
ب��رای دالر در ب��ازار، مش��مول 
قاچاق اس��ت و به ش��دت با آن 
اینکه  ام��ا  می ش��ود.  برخ��ورد 
واکنش بازار به این نرخ چیست 
و این نرخ دس��توری در فضای 
پادگان��ی حاکم بر ب��ازار چقدر 
دوام می آورد، پرسش��ی اس��ت 
ک��ه بای��د ب��رای پاس��خ آن به 
انتظ��ار نشس��ت، اما ب��ه گفته 
اقتصاددانان، س��ؤال این اس��ت 
که اگر بنای دولت بر اجرای ارز 
تک نرخی بوده، چرا این تصمیم 
پیش از این اجرایی نشده است! 
ب��ا این همه به نظر می رس��د 
سیاس��ت های بان��ک مرک��زی، 
مقصر اول التهاب اخیر بازار ارز 
بوده و آنچه باع��ث درنوردیدن 
مرزه��ای ناممک��ن و تاریخی از 
س��وی دالر در بازار ارز ش��ده، 
از سیاس��تگذاری بانک مرکزی 
برای بازار پولی در سال گذشته 
ناشی شده است، ازجمله کاهش 
بانکی و تعیین تکلیف  نرخ سود 
مال��ی  موسس��ات  وضعی��ت 

غیرمجاز. 
در حقیقت، بان��ک مرکزی با 
کاهش نرخ سود س��پرده بانکی 
بانکی  موجب شد سپرده گذاران 
سپرده های خود را از بانک خارج 
ک��رده و از بازار ارز س��ردرآورند. 
سیاس��تگذار پولی اما در مقابل 
برای اینک��ه این حجم نقدینگی 
کن��د  کنت��رل  را  ارز  ب��ازار  در 
مجددا اوراق سپرده ریالی با نرخ 
۲۰درصد را منتش��ر ک��رد؛ دور 
سیاستگذاری های  در  که  باطلی 
بان��ک مرک��زی ادامه داش��ت. . 
. ام��ا نکت��ه دیگری ک��ه به نظر 
می رس��د در افزای��ش بی ضابطه 

اهمی��ت  ب��ازار  در  دالر  ن��رخ 
تعیین تکلیف  داشته،  دوچندانی 
وضعیت موسسات مالی غیرمجاز 
توس��ط بانک مرکزی در س��ال 
گذش��ته بود که در همان زمان 
نی��ز صدای اعتراض بس��یاری از 
اقتصاددان��ان را درآورد ک��ه چرا 
منابع ارزش��مند بان��ک مرکزی 
س��پرده گذارانی شود  باید خرج 
که ب��ه هوای س��ود بیش��تر در 
موسسات غیرمجاز سپرده گذاری 
ک��رده و حاال که س��رمایه خود 
را از دس��ت داده ان��د دس��ت به 
دام��ان بانک مرکزی ش��ده اند؟! 
چنانچ��ه به گفته کارشناس��ان، 
پول های پرداخت ش��ده به این 
سپرده گذاران موسسات غیرمجاز 
درنهایت از بازار ارز سردرآورد تا 
دوباره به هوای س��ود بیشتر این 
بار در صف صرافی ها بایس��تند و 

مشت مشت دالر بخرند. 
نقطه شروع نوسان بزرگ

ام��ا در حال��ی دولت تس��ویه 
بدهی موسسات مالی و اعتباری 
غیر مجاز را با هدف بازگرداندن 
آرامش به فضای اقتصادی ایران 
در دس��تور کار ق��رار داد ک��ه 
پیش از آن کاهش سود بانکی، 
سیگنال هایی را به بازار ارز داده 

بود. 
 ب��ه گ��زارش خبرآنالین، بنا 
ب��ر اعالم رئیس جمه��ور، دولت 
با هدف تسویه بدهی موسسات 
مالی و اعتب��اری غیرمجاز، ۱۱ 
ه��زار و پانصد میلی��ارد تومان 

اختصاص داده است. 
ش��ده  پرداخ��ت  پول ه��ای   
به طلب��کاران و س��پرده گذاران 
این موسس��ات تا پایان دی ماه، 
ای��ن ش��ائبه را ایجاد ک��رد که 
سرمایه های خرد سپرده گذاران 
می تواند سر از بازار طال و سکه 

و ارز دربیاورد. 
 آنچ��ه در این ب��ازار رخ داده 
نیز چن��دان بیراه نیس��ت؛ چرا 
ک��ه برآوردها حکایت از افزایش 
ورود س��رمایه های خرد به این 
بازار داشته و صف های طویل در 
براب��ر صرافی ها و بحران در این 

حوزه دلیلی بر این مدعاست. 
پشت پرده غیرمجازها

پرون��ده موسس��ات مال��ی و 
اعتب��اری غیر مج��از از مدت ها 
پی��ش باز ب��ود و در عین اعالم 
مک��رر مراج��ع قانون��ی در این 
ع��ده ای  همچن��ان  خص��وص، 
س��ود  دریاف��ت  س��ودای  ب��ه 
بیش��تر راهی موسسات مذکور 

می شدند. 
ب��دون  تس��هیالت  اعط��ای 
پش��توانه از طریق روابط خاص 
ب��ه نزدی��کان مدی��ران در این 
موسس��ات غیرمجاز از یک سو 
و ناتوانی در پرداخت سود مورد 
تعهد از س��وی دیگر، مهم ترین 
دالیل��ی بود که زمین��ه را برای 
بحرانی شدن وضعیت مهیا کرد. 
موسس��ات  دومینووار  س��قوط 
مذکور حتی اعتراضات خیابانی 
را  س��پرده گذارانی  از  جمع��ی 
رق��م زد ک��ه ب��رای دریاف��ت 
ای��ن  در  اندوخته هایش��ان 

موسسات تالش می کردند. 
دول��ت ام��ا باالخره ب��ا هدف 
پایان دادن به این پرونده نسبت 
به تخصیص اعتباری برابر با ۱۱ 
ه��زار و پانصد میلی��ارد تومان 
بابت تسویه بدهی سپرده گذاران 
اق��دام کرد و در نهایت پولی که 
بابت خطای جمعی قانون شکن 
از جی��ب مردم هزینه ش��د، بار 
دیگر جیب مردم را نشانه رفت. 
بس��یاری معتقدن��د معرف��ی 
غیرمجازها  هیأت مدیره  اعضای 
خود می تواند زمینه را برای رفع 
مش��کالت در این عرص��ه مهیا 
کنند. برخی اعضای هیأت مدیره 

این موسسات در حال حاضر در 
زندان هس��تند و رس��یدگی به 

پرونده آنها تداوم دارد. 
ردپای غیرمجازها در بازار 

ارز
بنا ب��ر اعالم بان��ک مرکزی، 
۱۱ هزار و پانصد میلیارد تومان 
ب��ه س��پرده گذاران موسس��ات 
غیر مجاز پرداخت ش��ده است. 
بس��یاری از این افراد پول خود 
را بدون س��ود مورد انتظارشان 
دریافت کردند. در حقیقت این 
س��ول بدون س��ود به دارندگان 
س��پرده ها تحویل داده شود و با 
توجه به کاهش نرخ سود بانکی 
از حدود ۲۴درصد به ۱5درصد، 
ورود دوباره به بانک های قانونی 
برای این افراد جذابیتی نداشت. 
ب��ازار ارز س��یگنال های اولیه 
ب��ود.  داده  نش��ان  خ��ود  از  را 
متوس��ط قیمت دالر در بازار در 
ش��هریورماه، طبق اع��الم بانک 
مرک��زی ۳ ه��زار و 888 تومان 
بود که درس��ت دو ماه بعد به ۴ 

هزار و ۶۴ تومان رسید. 
ورود ب��ه این ب��ازار به رغم 
هش��دارهای مقامات دولتی و 
مس��ئوالن بانک مرکزی تداوم 
یاف��ت و رفت و برگش��ت دالر 
به قیمت هایی کمتر و بیش��تر 
از این رقم یعنی ۴ هزار تومان 
نی��ز س��رمایه گذاران را ناامید 
نکرد چرا که زبان تهدید ترامپ 
نیز بس��یاری را مج��اب کرده 
ب��ود که قیمت ها رو به افزایش 

است. 
دی ماه با دالر متوسط چهار 
ه��زار و ۳۰۰ تومانی ب��ه پایان 
رس��ید، اما درس��ت در ماه های 
پایان��ی س��ال نی��ز دالر روی 5 
ه��زار توم��ان را دید ت��ا بحران 
چه��ره دیگ��ری از خود نش��ان 
بدهد. بررس��ی ها نشان می دهد 
ب��ر مبنای رقم متوس��ط قیمت 
دالر در ۱۰ م��اه یعن��ی ابتدای 
فروردی��ن ۱۳۹۶ ت��ا پایان دی 
ماه، نرخ هر دالر ۳ هزار و ۹۲۰ 
تومان بود. از این رو رقم مذکور 
با ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر 

برابری می کند. 
این احتمال که بخشی از این 
پول به دالر و سکه تبدیل شده 
باشد، گزینه دور از ذهنی تلقی 
نمی ش��ود، خصوص��اً که قدرت 
ارز  موازی  بازاره��ای  اثرگذاری 
و س��که از آن سلب ش��ده بود. 
بر مبنای متوس��ط قیمت سکه 
در ۱۰ م��اه اعتب��ار مذکور با ۹ 
میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه 
و ب��ر مبن��ای قیم��ت در دوره 
محدودت��ر، یعنی موع��د اعالم 
تس��ویه ب��ا ۶.5 میلی��ون قطعه 

سکه برابری می کند. 
در این صورت بخش��ی از این 
پول ه��ا با توجه ب��ه نبود فضای 
مناسب برای جذب سرمایه های 
خرد سر از این بازارها درآورده و 
شرایط نه چندان مساعد بازار ارز 
را نامناسب تر از قبل کرده است. 

به خاطر یک مشت دالر

پشت پرده شوک ارزی

ارز ب��ا ن��رخ ۴۲۰۰ توم��ان صرف��اً به 
متقاضی��ان قانون��ی ب��ه منظ��ور فعالیت 
در حوزه ه��ای تج��ارت و تولی��د تعل��ق 
می گی��رد و صرافان مجاز ب��ه فروش ارز 
به ش��هروندان ع��ادی نیس��تند.  بعد از 
اجرای یکسان سازی نرخ ارز توسط بانک 
مرکزی و اعالم ن��رخ ۴۲۰۰ تومانی برای 
هر دالر آمریکا، بازار ارز ش��اهد تش��کیل 
صف ش��هروندان در مقابل صرافی ها برای 
دریافت ارز با ن��رخ اعالمی بانک مرکزی 
اس��ت. این در حالی اس��ت که یک مقام 
آگاه در بانک مرکزی در گفت وگو با ایسنا 
با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفاً برای 
متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و 

صادرکنندگان کاال از طریق س��امانه نیما 
و برخی صرافی های مجاز تعلق می گیرد، 
گفت: بر اساس اطالعیه بانک مرکزی، هر 
گونه خرید و فروش ارز خارج از سیس��تم 
بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب 
شده و نهادهای ذی صالح با این اشخاص 
بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله 
قانون مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز برخورد 
می کنن��د.  وی از تصمیم گی��ری بان��ک 
مرک��زی در روزهای آینده ب��رای نحوه و 
میزان تخصیص ارز مسافری، دانشجویی 
و درمانی خب��ر داد و تأکید کرد: با توجه 
به تصمیم��ات اخیر بان��ک مرکزی و در 
راس��تای یکسان س��ازی نرخ ارز، خرید و 

ف��روش ارز با هدف مبادل��ه در بازار آزاد 
و خارج از سیس��تم بانکی جرم محسوب 
می شود، لذا به شهروندان توصیه می شود 
از تجم��ع در مقاب��ل صرافی ها خودداری 
کنن��د.  پ��س از اعالم تک نرخی ش��دن 
دالر در دوش��نبه ش��ب و تعیی��ن رق��م 
۴۲۰۰ تومان��ی برای آن، روز سه ش��نبه 
بس��یاری از م��ردم در مقاب��ل صرافی ها 
برای دریافت دالر صف کش��یدند. این در 
حالی اس��ت که طبق بیانیه بانک مرکزی 
تکلیف پرداخت دالر به فعاالن بازرگانی و 
اقتصادی مش��خص شده و سامانه »نیما« 
برای این منظور مش��خص ش��ده اس��ت. 
تأمین ارز برای مس��افران خارج از کشور، 

دانشجویان، درمانی و سایر موارد هم قرار 
اس��ت در مبادی خروج��ی )فرودگاه ها( 
برآورده شود که طبق اعالم بانک مرکزی 
همزم��ان ب��ا فراهم ش��دن تمهیدات آن 

اطالع رسانی خواهد شد. 
با این اوصاف به نظر می رسد دیگر بانک 
مرکزی به صرافی ها دالر نخواهد داد و با 
ای��ن کار به دنبال حذف واس��طه گری و 
خرید و ف��روش ارز در بازار غیررس��می 
اس��ت و با همین استدالل می توان گفت 
که تجمع مردم در مقابل صرافی ها برای 
دریاف��ت دالر بی فایده اس��ت چون قرار 
نیست بانک مرکزی ارزی در اختیار آنان 

بگذارد. 

بانک مرکزی اعالم کرد

دالر فقط به متقاضیان قانونی تعلق می گیرد

گزارش2

نگاه

دالر تک نرخی شد؛ 4200 تومان
غافلگیری امپراتور در روز بیستم! 

در ش��رایطی که بازار ارز در ۲۰ روز ابتدایی سال  جاری 
جوالنگاه قیمت ها و نرخ های باال و متفاوت دالر شده بود و 
این ارز بر بازار حکمرانی می کرد، به یکباره دولت با تصمیم 
اعالم یکسان س��ازی نرخ ارز، ب��ازار و تمام مخاطبان ارزی 
را غافلگی��ر کرد. بازار ارز ای��ران در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ از 

نرخ های متفاوت این ارز آمریکایی پاک شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در ش��رایطی که ب��ازار ارز روزهای 
پرالتهابی را پشت سر گذاشت و رکوردهای باالیی به ثبت 
رساند و مخاطبان ارزی نرخ ۶۰۰۰ تومان و باالتر را تجربه 
کردند، اعالم معاون اول رئیس جمهوری نش��ان از سقوط 
یکباره دالر تا ۲۰۰۰ توم��ان دارد. آن طور که جهانگیری 
اعالم کرد براس��اس تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است 
از روز سه ش��نبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دالر در بازار ایران 
تک نرخی شد و تمامی متقاضیان و مصرف کنندگان، این 

ارز را باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند. 
مع��اون اول رئیس جمهوری تأکی��د کرد که دیگر هیچ 
نرخی برای دالر غیر از ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته 

نمی شود و قاچاق محسوب خواهد شد. 
بر این اساس تمامی فعاالن اقتصادی و تمامی گروه هایی 
ک��ه پی��ش از ای��ن از ارز مبادله ای اس��تفاده می کردند و 
تمامی کس��انی که از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تأمین 
می کردند، در مجموع دالر را به طور یکسان با نرخ ۴۲۰۰ 
از طری��ق صرافی ه��ا و بانک ه��ا و در مجم��وع کانال های 

توزیع کننده ارز دریافت خواهند کرد. 
این در حالی اس��ت که تاکنون بازار ارز به طور رس��می 
دارای دو ن��رخ بود؛ نرخی ک��ه در مرکز مبادالت ارزی هر 
روز از س��وی بانک مرکزی اعالم می ش��د و ب��رای دالر تا 
بیش از ۳۷۰۰ تومان پیش رفته بود و در سوی دیگر بازار 
آزاد ارز ق��رار دارد که صرافی ه��ا عرضه کنندگان اصلی به 
م��ردم بودند و ای��ن نرخ برای ۲۰ روز اول س��ال جاری از 
5۰۰۰ تومان عبور کرد و حتی تا ۶۱5۰ تومان رس��ید. در 
این ش��رایط اختالف بین دالر آزاد و مبادله ای در آخرین 
قیمت گذاری ه��ا به ح��دود ۲۴۰۰ تومان رس��ید که این 
شکاف عامل ایجاد رانت بزرگی در بازار ارز شده بود و طی 
سال های گذشته همواره چندنرخی بودن ارز مورد انتقاد 

کارشناسان و مسئوالن قرار داشت. 
تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز در بازار ایران نشان می دهد 
در دهه ۷۰ بانک مرکزی دست به یکسان سازی نرخ ارز زد 
که در آن زمان دالر به حدود ۱۷5 تومان رس��یده بود. اما 
یکسان سازی موفقی نبود و در ادامه مجددا چندنرخی شد 
تا اینکه در اوایل دهه 8۰ بار دیگر یکسان س��ازی نرخ ارز 
با نرخ 8۰۰ تومان اجرایی شد که برای مدتی دوام داشت 
ولی با توجه به مهیا نبودن زمینه های الزم دوباره بساط ارز 
چندنرخی در بازار ارزی پهن ش��د. این در شرایطی است 
که در اوایل دهه ۹۰ بار دیگر بازار ارز ایران سه نرخ رسمی 
داشت؛ ارز مبادله ای، ارز بازار آزاد و دالر ۱۲۲۶ که محمود 
بهمنی - رئی��س کل یانک مرکزی دولت دهم - آن را به 
بازار ارز آورد ولی در ادامه این نرخ حذف شد و عماًل بازار 

دونرخی ادامه داد. 
گرچ��ه وعده ولی اهلل س��یف برای ش��ش م��اه پس از 
اجرایی ش��دن برجام بود اما به هر حال مهیا نش��دن آنچه 
ض��رورت یکسان س��ازی نرخ ارز ب��ود، این وع��ده را تا به 
امروز با خ��ود آورد تا اینکه در نهایت ارز تک نرخی ش��د 
و با این شرایط روز دوشنبه ۲۰فروردین ماه، روز پایانی ارز 

چندنرخی در اقتصاد ایران اعالم شد. 
حال و هوای بازار ارز پس از تک نرخی شدن دالر

مش��اهدات از بازار ارز در س��اعات اولیه سه شنبه نشان 
می دهد هنوز دالر با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه نمی شود 
و عمدت��ا این نرخ تنها بر روی تابل��وی اعالن قیمت های 
صرافی هاس��ت.  بر اس��اس گزارش میدانی ایسنا، بازار ارز 
صبح سه ش��نبه با حضور نسبتا گسترده متقاضیان همراه 
ش��ده و مقابل برخ��ی از صرافی های خیابان فردوس��ی و 

چهارراه استانبول صف های طوالنی شکل گرفته است. 
ای��ن اتفاق در حالی افتاده که دوش��نبه ش��ب جلس��ه 
فوق العاده ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهوری 
برگزار ش��د و پس از آن اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری اعالم کرد که نرخ دالر برای تمامی افراد و 
فعاالن اقتصادی ۴۲۰۰ تومان است و فروش دالر با بیش 

از این نرخ قاچاق به حساب می آید. 
اما مش��اهدات از بازار ارز در صبح سه شنبه حاکی از آن 
است که عماًل هنوز این اتفاق نیفتاده و برخی دستفروشان 
و دالالن دالر را ب��ا ن��رخ بی��ش از 55۰۰ توم��ان عرضه 
می کنن��د. در می��ان صرافی ها همچنان تع��داد زیادی از 
خرید و فروش دالر خودداری می کنند و تنها چند صرافی 
به ش��کل محدود که عمدتا صرافی بانک ها هستند، دالر 
می فروش��ند.  مشاهدات نشان می دهد روی تابلوی اعالن 
قیمت  صرافی ها بر اساس آنچه معاون اول رئیس جمهوری 
اعالم کرده اس��ت، نرخ خرید و فروش دالر ۴۲۰۰ تومان 

ثبت شده است، اما عماًل با این نرخ فروخته نمی شود. 
مقابل یکی از صرافی ها که صف نس��بتا طوالنی شکل 
گرفته اس��ت، دالر با ن��رخ ح��دود ۴۹۰۰ تومان فروخته 
می شود و پرس و جو از برخی متقاضیان نشان می دهد این 
ارز تنها با ارائه مدارک مس��افری از جمله پاسپورت و ویزا 
امکان پذیر است و سقف آن هم بین ۱۰۰۰ دالر تا ۳۰۰۰ 
دالر است.  برخی صرافی ها عنوان می کنند که »هنوز ارز 
به صرافی ها تزریق نش��ده و قرار است طی ساعات آینده 

دالر با قیمت ۴۲۰۰ تومان فروخته شود«. 
اما آنچه واضح به نظر می رس��د این اس��ت که ش��رایط 
فعلی بازار با ابهام مواجه اس��ت و خیلی از متقاضیانی که 
در صف ها ایستاده اند، اطالع دقیقی از وضعیت بازار ندارند 
و نمی دانند که قرار اس��ت در ساعات آینده چه اتفاقی در 

بازار بیفتد. 

اطالعیـه

دریچــه

بانک مرکزی اعالم کرد
 میزان ارز قابل نگهداری

توسط هر شخص
ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار 
یورو است و افرادی که بیش از این مبلغ داشته اند باید 
تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده گذاری ارز در بانک ها 

اقدام کنند. 
به گزارش »فرصت ام��روز« به نقل از روابط عمومی 
بانک مرکزی، در راس��تای اجرای تصمیم روز دوشنبه 
س��تاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با 
به��ای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دالر آمریکا که به منظور 
تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر با هدف پاسخگویی 
به پرس��ش های احتمالی هموطنان و تبیین جزییات 
تصمیم یاد شده اعالم می شود. الزم به ذکر است بانک 
مرکزی آماده پاسخگویی به سؤاالت و ابهامات احتمالی 
تمام هموطنان اس��ت و در صورت لزوم، اطالعیه های 

تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد. 
۱ - از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت 
به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی 
در چارچ��وب قوانی��ن و مقررات ص��ادرات و واردات و 
مقررات ارزی کش��ور بر مبنای ه��ر دالر ۴۲۰۰۰ ریال 

اقدام می کند. 
۲ - بر اس��اس بن��د )خ( ماده ۲ قانون مب��ارزه با قاچاق 
کاال و ارز ه��ر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیس��تم 
بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای 
ذی صالح با مرتکب بر اس��اس قوانین و مقررات جاری از 

جمله قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برخورد می کنند. 
۳ - میزان ارز قابل نگهداری توس��ط هر ش��خص بر 
اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 
۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن 
به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن 
در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد 

خواهد شد. 
۴ - تمام اش��خاصی که س��ابقاً اقدام ب��ه خرید ارز 
به صورت اس��کناس کرده ان��د و در تاریخ صدور این 
اطالعی��ه بیش از ۱۰ هزار ی��ورو یا معادل آن ارز در 
اختی��ار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نس��بت به 
س��پرده گذاری ارز در بانک های مزب��ور یا فروش آن 
ب��ه بانک ها اقدام کنند. بر اس��اس بخش��نامه مورخ 
۱۳۹۶.۱۲.۲۶ بانک مرکزی، در صورت سپرده گذاری 
ارزی در بانک ها، س��ود ارزی بر اساس مقررات بانک 
مرکزی به س��پرده های مزبور پرداخت خواهد ش��د. 
بازپرداخت اس��کناس به س��پرده گ��ذاران ارزی در 

صورت مطالبه آنها تضمین می شود. 
5 - تأمی��ن ارز تم��ام واردات به کش��ور پس از ثبت 
سفارش انجام می شود. ثبت سفارش صرفاً با پرداخت از 

طریق مسیر بانکی مجاز است. 
۶ - بانک ها عالوه بر انجام حواله توسط خود می توانند 
پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت 
به ثبت درخواس��ت ارز به صورت حواله در سامانه نیما 

و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند. 
۷ - تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات 
را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت 
بدهی ارزی یا سپرده گذاری می کنند، از طریق سامانه نیما 

به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند. 
8 - ضواب��ط مرب��وط به تأمین ارز برای مس��افران به 
خارج از کشور، دانش��جویی و درمانی و سایر موارد در 
مبادی خروجی همزمان با فراهم ش��دن تمهیدات آن 

اطالع رسانی خواهد شد. 

حال یورو چطور است؟! 
درحالی که بیش��تر توجه ها در بازار امروز به س��مت 
دالر است، یورو به عنوان یکی از ارزهای تعیین کننده و 
پرتقاضا در بازار غیررس��می با نرخ حدود ۷۰۰۰ تومان 
فروخته می ش��ود.  به گزارش ایس��نا، پس از اعالم نرخ 
۴۲۰۰ تومانی برای دالر از س��وی دول��ت، در بازار آزاد 
سه ش��نبه تمامی توجه ها به س��مت دالر جلب شد و 
تصمیم گیری  و اتفاقات بازار دالر را دربرگرفت. اما یورو 
هم دیگر ارز مهمی است که همانند روزهای گذشته از 
تقاضای نس��بتا باالیی برخوردار است و در حال حاضر 
این نوع ارز که بس��یاری از مسافران متقاضی عمده آن 

هستند، در صرافی ها کم یاب است. 
تقریباً بیشتر صرافی ها تابلوی اعالم قیمت را خاموش 
کرده اند و دقیقا مشخص نیس��ت که یورو چه قیمتی 
دارد. اما براساس شنیده ها و پرس وجو از دست فروشان و 
دالالن قیمت یورو همچنان حدود ۷۰۰۰ تومان است؛ 
قیمتی که در روزهای گذش��ته با شیب تندی همپای 
دالر با افزایش قیمت روبه رو شده بود. این در حالی بود 
که یورو هفته گذش��ته حدود ۶۰۰۰ تومان بود، اما در 
این فاصله حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرد. 
باید دید پس از آنکه در مورد دالر تصمیم گیری شده 
آیا مشخصا در مورد یورو هم شرایط تغییر خواهد کرد 
یا خیر.  براس��اس آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعالم 
کرده است، وی در دیداری با مقام معظم رهبری اعالم 
کرده که »می توانیم یورو را در معامالت جایگزین دالر 
کنیم« که به گفته این مقام مسئول »این موضوع مورد 

استقبال مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است«. 
با این رویک��رد جدید باید دید چه تغییر و تحوالتی 
در انتظار یورو است، چراکه هم اکنون صف های طوالنی 
مقابل صرافی ها شکل گرفته است که بخشی از آن برای 

خرید یورو است. 
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فرصت امروز: جایگزینی یورو به جای 
دالر به عنوان ارز رس��می کشور، تازه ترین 
خبری بود که سخنگوی دولت در نشست 
هفتگی دیروز خود با رس��انه ها اعالم کرد. 
محمدباقر نوبخت در نشس��ت خبری خود 
با خبرنگاران از جزییات جلسه دوشنبه شب 
دولت در ارائه ارز تک نرخی با قیمت ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومان و همچنی��ن دو اقدام دولت 
برای توازن عرضه و تقاضا در بازار ارز سخن 
گفت؛ او همچنین به گزارش مثبت صندوق 
بین المللی پول در ابتدای امس��ال اش��اره 
کرد و از رش��د ۴.۴درصدی با نفت و رشد 
۴.۷درصدی ب��دون نفت در ۹ماهه ابتدای 
س��ال ۹۶ خبر داد.  رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه در ادامه نیز به ارائه گزارش��ی 
درباره میزان اشتغال زایی در ۹ ماهه اول 
سال گذشته پرداخت و در پایان گریزی 

به جزییات بودجه امسال زد. 
درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای 
نشس��ت خبری خود با اش��اره به وضعیت 
ب��ازار ارز، خطاب به رس��انه ها گفت: من از 
ش��ما رس��انه ها خواهش می کنم به عنوان 
اف��راد مطلع، به مردم بگویید که درس��ت 
اس��ت که بازار ارز بازار موثری است، اما به 
نابسامانی کل اقتصاد ارتباط ندهیم. البته به 
این معنا نیست که وضع اقتصاد خوب است 
و مردم در رفاه هستند، اما باید ببینیم که 
مس��یر اقتصاد رو به بهبود است. آنچه در 
بازار ارز اتفاق افتاد، قابل دفاع نیس��ت، اما 
نباید اتفاقات بازار ارز را با کل ش��اخص ها 
معادل کنیم. ما درگیر یک جنگ اقتصادی 
هستیم و دش��منان دنبال این هستند که 

اقتصادمان را دچار مشکل کنند. ما که نباید 
با مارش آنها پا بکوبیم. ما باید واقعیت ها را 
بگوییم، اما مسائلی که گفته می شود، غیر از 
این است.  او ادامه داد: دشمن می خواهد 
که با عربده کش��ی های ترامپ، جو روانی 
ایجاد کرده ولی ما نباید با مارش دشمن 
پا بکوییم، بنابرای��ن انتظار ندارم که غیر 
از واقعیت، رسانه ها اعالم کنند؛ البته باید 
قبول کرد که بازار ارز را با مماشات اداره 
کردی��م و در نهایت، تصمی��م قاطعی را 

اتخاذ کردیم. 
یورو، جایگزین دالر می شود

ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، س��خنگوی 
دولت در پاس��خ به اینکه مبنای انتخاب 
ن��رخ ۴۲۰۰ توم��ان ب��رای دالر چه بود، 
درحالی که نرخ دالر در بودجه نیز ۳8۰۰ 
تومان اس��ت، گف��ت: مبانی محاس��باتی 
متعددی در جلسه س��تاد مرتبط مطرح 
ش��د و مورد عمل قرار گرف��ت. نرخ های 
مختلفی نیز طرح شد از ۳۹۰۰ تومان یا 
۴5۰۰ تومان، اما مبانی محاسباتی برای 
ش��روع کار که حتی می تواند برای آینده 
کاهنده باش��د، نرخ ۴۲۰۰ تومان اس��ت. 
این یک نوع تک نرخی کردن ارز اس��ت و 
دیگ��ر نرخ مبادله ای نیز وجود ندارد، این 

فرصتی بود که برای ما فراهم شد. 
نوبخت ادام��ه داد: بح��ث اینکه ارز از 
دالرمح��ور ب��ه یورومحور تبدیل ش��ود، 
مدت هاس��ت که مط��رح اس��ت. تمهید 
مقدماتی نیز صورت گرفته اس��ت. رئیس 
بان��ک مرک��زی فرصت های��ی ک��ه برای 
تس��هیل مب��ادالت ارزی ب��ر پای��ه یورو 
صورت گیرد را بررسی کرده است. لزومی 

ندارد مبادالت خارجی با دالر انجام شود. 
این کار مزایایی دارد که ما از آن استفاده 

خواهیم کرد. 
2 اقدام دولت برای توازن عرضه و 

تقاضا
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بازار 
ارز مث��ل همه بازاره��ا از دو طرف عرضه و 
تقاض��ا تش��کیل می ش��ود. عرض��ه ارز در 
 ب��ازار داخلی از دو مح��ل درآمدهای نفتی
 )5۰ میلی��ارد دالر( و ص��ادرات غیرنفتی
)۴۷ میلیارد دالر براساس گزارش ۱۱ ماهه 
س��ال ۹۶( بود. در برابر ای��ن عرضه ارز در 
بازار، تقاضا وجود دارد. تقاضای ارز معطوف 
به دو موضوع است؛ تقاضا برای واردات کاال 

و یک بخش تقاضا برای واردات خدمات. 
در  دول��ت  ک��رد:  تصری��ح  نوبخ��ت 
سیاست های خود دو اقدام را برای توازن 
عرض��ه و تقاض��ا انج��ام داد. یک بخش 
معطوف به طرف عرضه است و یک بخش 
معطوف به طرف تقاضا اس��ت. جلسه ای 
هم که دوشنبه شب تشکیل شد، این بود 
که هم طرف عرضه ارز را مدیریت کنیم 

و هم تقاضا را کنترل کنیم. 
وی متذکر ش��د: یک��ی از مصوبات این 
بود که همه ارزهایی که صادر می ش��ود، 
در ش��بکه رس��می بیاید و در سامانه ای 
ثبت ش��ود تا بدانیم ارز در خارج رسوب 
نمی کند. ب��ا این سیاس��ت مطمئن تری 

نسبت به منابع ارزی صورت می گیرد. 
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر بتوانیم 
واردات را برای حمایت از کاالهای ایرانی 
منضبط تر کنیم، بیش از 5۴، 55 میلیارد 
دالر ارز نمی خواهیم. پس همه کس��انی 

که می خواهن��د واردات انجام دهند، باید 
از طریق ثبت س��فارش انجام دهند. فعال 
ب��ا عدد ۴۲۰۰ توم��ان بانک مرکزی این 
توانایی را دارد ک��ه از طریق صرافی های 
مجاز، ارز م��ورد نیاز را تأمین کند. دیگر 
کسی نمی تواند بگوید که من کاالی خود 

را با نرخ ارز دیگری وارد کردم. 
نوبخت بی��ان کرد: این من��وط به این 
اس��ت ک��ه هم��ه واردات از طریق ثبت 
سفارش انجام شود. در رابطه با مسافران 
نیز وضعیت روشن است و اطالعات الزم 
را باید ارائه دهن��د. خرید و فروش ارز از 
طریق بانک ها و صرافی های مجاز صورت 
می گیرد. اینکه کسی بخواهد برای اینکه 
آپارتمان��ی در کش��ور همس��ایه بخرد یا 
بن��زی خری��داری کند، ب��رای این گروه 
دولت موظف نیس��ت در شرایط سیاسی 
و اجتماع��ی کنونی خزان��ه خود را خالی 
کن��د. هر ارزی غیر از روش های رس��می 

تهیه شود، به منزله قاچاق خواهد بود. 
وی یادآور ش��د: سیاس��ت ما این است 
که مبنا دیگر یورو باش��د؛ خوشبختانه در 
شرایطی نیستیم که بگوییم به دلیل اینکه 
منابع نس��بت ب��ه تقاضای واقع��ی ناکافی 
است، ارز س��همیه بندی است، اما تقاضای 
غیرواقعی ای که از س��وی برخ��ی از افراد 
وارد می شود، بازار ارز را به هم ریخته است. 
ما اج��ازه نداریم به این هجوم غیرمتعارف 
پاس��خ دهیم و خزانه خود را خالی کنیم. 
هیچ کشوری نیز حاضر نیست یک چنین 
کار غیرمتعارفی انج��ام دهد. ما قطعا باید 
انضب��اط اقتص��ادی را رعای��ت کنیم و در 

راستای تولید ملی حرکت شود. 

رئی��س کل بان��ک مرک��زی از مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی 
بازار ارز خبر داد و گفت: نوس��ان قیمت 
دالر 5 الی ۶درصد در سال خواهد بود. 

به گ��زارش »انتخاب«، ولی اهلل س��یف 
گفت: بان��ک مرکزی از گذش��ته ارتباط 
خوب��ی ب��ا مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
ش��ورای اس��المی داش��ته و درخصوص 
مس��ائل اقتصادی کشور، همفکری وجود 
داشته تا تصمیمات اثربخش تر باشد و در 
این راستا تعامالت با کمیسیون اقتصادی 

مجلس ادامه خواهد یافت. 
رئیس کل بانک مرک��زی، در گفت وگو 
ب��ا خانه مل��ت، با بی��ان اینک��ه اقتصاد 
پخته  تصمیم گیری های  نیازمند  کش��ور 
و س��نجیده اس��ت، گفت: ممکن اس��ت 
تصمیمات خوب ب��دون اجماع به نتیجه 

مطلوب دست نیابد. 
س��یف ب��ا بی��ان اینک��ه انس��جام در 

جهت گیری های صحیح اقتصادی کش��ور 
در شرایط موجود بین المللی نقش موثری 
دارد، ادام��ه داد: بخش��نامه ای درخصوص 
جذب سپرده های ارزی در اسفندماه سال 
۹۶ با لحاظ تضمین ها و پرداخت سود ارزی 
ارائه شده است و مشکالت گذشته در این 
زمینه که ع��دم اعتماد ایجاد کرده بود، در 

بخشنامه اخیر رفع شده است. 
اقدامات الزم درخصوص صندوق ذخیره 

طال در روزهای آینده انجام می شود
اقدام��ات الزم  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
درخص��وص صن��دوق ذخی��ره ط��ال در 
روزهای آینده انجام می ش��ود، ادامه داد: 
ارزی،  س��پرده گذاری های  موض��وع  در 
مکانیزمی در نظر گرفته ش��ده است که 
امکان اس��تفاده از سپرده های ارزی برای 
صاحبان سپرده در خارج از کشور فراهم 
شود و متن بخش��نامه مذکور در اختیار 

رسانه ها قرار می گیرد. 

س��یف با اش��اره به صحبت های رئیس 
مجل��س مبنی ب��ر س��اماندهی صرافی ها، 
ادامه داد: بحث س��اماندهی و تمدید مجوز 
صرافی ها براس��اس عملکرد صرافی ها و با 
رعایت مالحظات قانونی پیگیری می شود. 

ن��رخ ۴۲۰۰ تومان��ی برای ه��ر دالر با 
لحاظ واقعیت های اقتصادی تعیین شد

وی ادام��ه داد: وضعی��ت ب��ازار ارز در 
روزهای گذش��ته از مولفه های اقتصادی 
متاث��ر نبود و بیش��تر التهاب��ات، بازار ارز 
را با مش��کل روب��ه رو کرده ب��ود که نرخ 
۴۲۰۰تومان��ی ب��رای هر دالر ب��ا لحاظ 
واقعیت های اقتصادی در نظر گرفته شده 

است. 
گزارش های صندوق بین المللی پول 

نرخ حدود 4200 تومانی دالر را تأیید 
می کند

براس��اس  ک��رد:  تصری��ح  س��یف 
بین الملل��ی  صن��دوق  گزارش ه��ای 

پ��ول و لح��اظ پارامتره��ای اقتصادی و 
متغیره��ای بنیادین، ن��رخ حدود ۴۲۰۰ 
تومان��ی ب��رای هر دالر، مناس��ب اس��ت 
و حت��ی رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی 
 مجلس و کارشناس��ان اقتصادی نیز نرخ
توصی��ه  دالر  ب��رای  را  توم��ان   ۴۲۰۰
کرده اند، البته نرخ مذکور تثبیت نخواهد 
ش��د، چراک��ه در آین��ده مس��ئله ایجاد 
می کند، اما نوسانات قیمت دالر حدود 5 

الی ۶درصد در سال خواهد بود. 
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم 
توجه بهین��ه به منابع و مص��ارف ارزی، 
یادآور ش��د: هماهنگی های خوبی با قوه 
قضاییه، وزارتخانه های اقتصاد و کش��ور، 
نیروی انتظامی برای س��اماندهی بازار ارز 
وجود داش��ته و در ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی مصوبه خوبی در ای��ن زمینه وجود 
دارد ک��ه حکم کافی ب��رای تحت کنترل 

قرار گرفتن امور است. 

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد 

مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای ساماندهی بازار ارز

پشت پرده شوک ارزی از زبان سخنگوی دولت

ارز رسمی کشور یورو می شود
ارتباطات

تأیید و تکذیب فیلترینگ تلگرام
خدمات پولی تلگرام برای مقابله با 

فیلترینگ
اگرچ��ه با زمزمه های��ی که درباره مس��ائل امنیتی و 
اقتصادی مضرات تلگرام مطرح  می ش��ود، فیلترش��دن 
آن اصال بعید نیس��ت و عده ای حت��ی زمانی هم برای 
آن تعیین می کنند، اما هیچ یک از مسئوالن هنوز خبر 

تصمیم قطعی درباره این موضوع نداده اند. 
به گزارش ایس��نا، درحالی که در روزهای گذش��ته، 
موضوع فیلترینگ تلگ��رام به یکی از بحث برانگیزترین 
موارد حوزه ICT تبدیل شده و حتی واکنش مسئوالن 
سیاس��ی کشور از جمله نمایندگان مجلس را به دنبال 
داشته اس��ت، همچنان اظهارنظرهای متفاوت و بعضا 
متناقضی مطرح می شود که نشان می دهد هنوز تصمیم 
قطعی درب��اره چگونگی برخورد با این مس��ئله گرفته 
نشده اس��ت؛ اگرچه قریب به اتفاق مسئوالن موافقند 
که فضای انحصاری تلگرام آس��یب های بسیاری دارد، 
اما برخی معتقدند باید ب��ا فیلترینگ جلوی ادامه این 
روند را گرفت و برخی دیگر راهکار مناس��ب را تقویت 
پیام رسان های داخلی برای مهاجرت اختیاری کاربران 
می دانند.  اعالم نشدن تصمیم قطعی درباره فیلترینگ 
تلگرام سبب شده بازار شایعات نیز داغ باشد؛ از طرفی 
پیش می آید که مصاحبه ای از برخی مسئوالن منتشر 
شده که وعده فیلترشدن هرچه زودتر تلگرام را بدهند و 
از طرف دیگر، برخی از کانال های تلگرامی ممکن است 
از منابعی نامعلوم، خبر فیلترینگ قریب الوقوع را منتشر 
کنند که چه بس��ا خبر تکذیب ه��ر یک از این اخبار و 

حواشی در مدت زمانی کوتاه برسد. 
یکی از این شایعات، مربوط به کانال تلگرامی یکی از 
خبرگزاری ها بود که به نقل از وزیر ارتباطات نوشته بود: 
تلگرام ۲۰ فروردین س��اعت ۱۰ صبح در سراسر کشور 
فیلتر و بسته می شود. تمام پروکسی های تلگرام بسته 
خواهد شد و با سایفون و فیلترشکن های دیگر نمی توان 
آن را دور زد و وارد تلگرام شد، اما وزارت ارتباطات با رد 
این خب��ر، اطالعیه ای صادر کرده و با تکذیب این خبر 
اع��الم کرد وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات به هیچ 
عنوان و با هیچ خبرگزاری چنین مصاحبه ای نداشته و 
تاکنون نیز مصوبه یا تصمیم قانونی برای پاالیش شبکه 

اجتماعی مذکور به این وزارت واصل نشده است. 
همچنین فیلترینگ تلگرام در روزهای اخیر به نحوی 
به صدر اخبار هم تبدیل ش��ده، تا جایی که در مجلس 
شورای اس��المی هم روز دوش��نبه جلسه ای مشترک 
پیرامون این موضوع بین کمیسیون های امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی و اقتصادی مجلس با عنوان بررسی 
تهدی��دات اقتصادی تلگ��رام و امنیت پیام رس��ان های 
داخلی برگزار شد.  ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی در این جلس��ه ب��ا بیان اینکه قرار 
اس��ت خدمات فعلی تلگرام پولی شود، گفت: خدمات 
فیلترینگی که قرار است در فصل دوم سال ۲۰۱8 ارائه 
شود پولی خواهد بود و این فیلترشکن تنها فیلتر تلگرام 
را از بین نمی برد بلکه کل فیلترهای فضای مجازی که 

برخالف جمهوری اسالمی است را می شکند. 
فیروزآبادی ب��ا تأکید بر اینک��ه چینی ها برای همه 
موارد قابلیت تلگرام راه حل و جایگزینی داشته اند، بیان 
کرد: در بعضی از کشورهای همسایه از جمله پاکستان، 
تلگرام با سیاست های سختگیرانه فیلتر شده است اما در 

ایران هنوز سیاست های سختگیرانه ای نداشته ایم. 
اما به نظر می رس��د اظهارنظرهای مطرح شده درباره 
فیلترینگ و عدم فیلترینگ تلگرام همچنان ادامه دارد. 
مجتبی ذوالنور -نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای 
اسالمی- در حساب توییتری خود نوشت: در جلسه با 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در کمیس��یون مشترک 
امنیت و اقتصادی درباره پیام رسان ها مطرح شد؛ به طور 
قطع با توجه به ابعاد خسارات استقرار استفاده از تلگرام 
در آینده نزدیک کمت��ر از ۲۰ روز تلگرام فیلتر خواهد 

شد. 
در مقابل علیرضا رحیمی -عضو کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس- در کانال تلگرامی اش 
با عنوان »حضور دو کمیس��یون برای تلگرام«، با اشاره 
به جلسه مشترک کمیسیون های امنیت ملی و اقتصاد، 
اظهار کرد: در موضوع اس��تفاده از شبکه های اجتماعی 
داخل��ی به جای تلگرام توس��ط کارب��ران ایرانی، آقای 
بروج��ردی مقدمه س��خنانش را با عب��ارت »مهاجرت 
مق��دس از خان��ه بیگانه به خانه خ��ودی« بیان کرد و 
آقای فیروزآبادی نیز عبارت »کوچ داوطلبانه« را ترجیح 
داد. به رغم انتظار قبلی هیچ سخنی توسط هیچ  یک از 
مقامات حاضر در جلسه درخصوص فیلتر تلگرام مطرح 
نش��د، نه به عنوان تصمیمی که در مرجع دیگر گرفته 

شده و نه به عنوان رویکرد اول یا فوری دولت. 
رحیم��ی همچنی��ن ب��ه بخش��ی از صحبت ه��ای 
کریمی قدوس��ی در این جلسه اشاره و اظهار کرد: آقای 
کریمی قدوسی به وزیر ارتباطات پیشنهاد کرد ابهامات 
خ��ود را از رهبری اس��تفتا کنید. ایش��ان ف��ورا جواب 
می دهن��د و همان جواب را الیح��ه کنید و به مجلس 

بفرستید تا اینجا تبدیل به قانون شود و اجرا کنید. 
پ��س از آن، رهب��ر معظم انقالب اس��المی در دیدار 
جمعی از مس��ئوالن و مدیران نظام، با ابراز خرسندی 
از تبدیل ش��دن مطالبه ایجاد پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی داخلی به مطالبه ای عمومی، گفتند: مسئوالن 
باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. 
تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم »حرام ش��رعی« 
است و نباید انجام شود. متصدیان کار در دستگاه های 
دولت��ی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی 

مردم و اسرار آنها محفوظ بماند. 

یادداشت

 اما و اگرهای
تک نرخی شدن نرخ ارز

تصمی��م دوشنبه ش��ب دولت مبنی ب��ر تک نرخی 
ک��ردن ارز و ف��روش دالر ب��ا ن��رخ ۴ه��زار و ۲۰۰ 
تومان موجب ش��د تا حدی ب��ار روانی مردم و حتی 
معامله گران ارز در کابل، هرات و همچنین سلیمانیه 
و اربی��ل کنترل ش��ود، ام��ا تأثیر واقع��ی آن را طی 
هفته های پیش رو می توان س��نجید که دولت تا چه 
اندازه در شناس��ایی گروه های هدف و نیازشان موفق 

عمل خواهد کرد. 
نکته اساس��ی که به آن باید توجه کرد این اس��ت 
ک��ه اعالم نرخ ۴ه��زار و ۲۰۰ تومانی ب��رای دالر به 
این معنی نیس��ت که هر فردی تمایل به خرید دالر 
داش��ته باشد می تواند با مراجعه به بانک یا صرافی به 
هر میزان دالر با این نرخ دریافت کند بلکه همانطور 
که در صحبت های مع��اون اول رئیس جمهور مطرح 
شد فقط گروه های خاصی که نیاز به ارز دارند شامل
- تج��ار و بازرگانان )صرفا جهت واردات و احتماال 

از مقاصد کشور خاص(
- مسافران

- دانشجویان خارج از کشور
احتماال بیماران اعزامی به خارج از کشور

- هزین��ه فرصت مطالعاتی اعض��ای هیأت علمی و 
گروه هایی از این  دس��ت امکان دسترسی به این نرخ 

از دالر را خواهند داشت. 
ضم��ن آنکه بای��د دید این تصمیم به چه ش��کلی 
قرار اس��ت اجرایی ش��ود. چه تصمیمی درخصوص 
واردات کاالهایی که ام��کان انتقال ارز بانکی به آنها 
وجود ن��دارد و پیش  از این به روش بدون انتقال ارز 
وارد کشور می شد اتخاذ خواهد شد؟ )البته در مورد 
کشورهایی به جز چهار کشوری که پیش تر ممنوعیت 

واردات بدون انتقال ارز از آنها اعالم شده است(.
آیا ثبت س��فارش کاالهایی که ام��کان انتقال ارز 
آن به ص��ورت بانکی یا از طری��ق صرافی های خاص 
کام��ال تحت کنت��رل وجود ن��دارد متوق��ف خواهد 
ش��د؟ تکلیف صادرکنندگان و ارز حاصل از صادرات 
بخش خصوصی چه خواهد ش��د؟ و س��واالتی از این  

دست. 
اما چیزی که مش��خص اس��ت اینک��ه دولت اعالم 
کرده که ه��ر نوع خریدوفروش در قالب نرخی باالتر 
را به عنوان قاچاق ارز تلقی خواهد کرد و طبق قانون 
این موضوع مصداق اخالل در نظام اقتصادی کش��ور 

است. 
کنت��رل صرافی ه��ای ته��ران و س��ایر ش��هرهای 
بزرگ و حتی بازارهای غیررس��می اگرچه دشوار اما 
انجام شدنی است گرچه بازهم این سوال جدی وجود 
دارد ک��ه دولت با چه ابزار و س��ازوکاری قرار اس��ت 
جل��وی معامالت برون مرزی، بازار ش��هرهای مرزی، 
معام��الت هوایی، فردایی و تلفنی و س��ایر معامالت 

این قسمت از بازار را بگیرد؟

هزینه پول در کشور باالست 
20درصد مخارج تولید، هزینه پول است

به گفت��ه رئیس اتاق ایران، هزینه پول در کش��ور 
باالست و دس��ت کم ۲۰درصد هزینه تولید در ایران 
مربوط به هزینه پول می شود. همزمان نوسانات نرخ 
ارز عام��ل اصلی ضربه به تولید داخلی اس��ت و باید 
بتوانیم با یک گفتمان ملی این مشکل را حل کنیم. 
مسعود خوانساری روز سه شنبه در سی و هفتمین 
نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق ته��ران در محل این 
ات��اق، افزود: ب��رای جهش ناگهانی قیم��ت ارز که از 
اواخر س��ال گذش��ته آغاز و در روزه��ای اخیر تداوم 

یافته است، عوامل زیادی مطرح می شود. 
وی بیان داش��ت: از بحث های سیاس��ی از جمله ها 
خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگش��ت تحریم ها، 
س��فرهای نوروزی، فرار و خروج س��رمایه از کش��ور، 
مباحث روانی و نگرانی های مردم از قیمت ارز، اعمال 
برخی مالیات ها در امارات متحده عربی و س��رکوب 
قیمت ارز در سال های گذشته به عنوان عوامل اصلی 

پیش آمده در افزایش قیمت ارز یاد می شود. 
خوانس��اری تأکید کرد نباید ب��ه ارز به عنوان یک 
علت افزایش قیمت ها نگریس��ته ش��ود، بلکه ارز یک 

معلول است. 
وی با اشاره به نامگذاری امسال نیز گفت: حمایت 
از کااله��ای ایرانی یکی از ش��عارهایی اس��ت که هر 
تولیدکننده و ایرانی، از آن استقبال می کند و آرزوی 
همه ما این اس��ت که کاالی ایرانی نه فقط در ایران 
بلکه در همه کش��ورها بتواند جایگاه خوبی داش��ته 

باشد. 
رئی��س اتاق بازرگانی تهران با ابراز نگرانی از اینکه 
این ش��عار با برگزاری همایش، سخنرانی و نصب بنر 
به فراموش��ی س��پرده می ش��ود، گفت: ممکن است 
در این میان یک س��ری تصمیمات غیرکارشناسی و 
عجوالنه برای رفع تکلیف، گرفته شود و با یک سری 
بگیر و ببند، مش��کل حمایت از تولی��د را حل کرد، 
ام��ا در درازمدت، این تصمیم ه��ا تأثیر منفی خواهد 

داشت. 

ابوذر نجمی
 کارشناس اقتصادی

خبر
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تصمیم دولت درباره تعیین نرخ ارز به روایت حسین راغفر

دیر اما درست تغییر برنامه حراج سکه در بانک کارگشایی
سکه 200 هزار تومان ارزان شد

با دس��تور بانک مرکزی از این پس حراج سکه فقط در 
روزهای زوج برگزار خواهد شد.  به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران و براساس اعالم بانک مرکزی، حراج روزانه 
سکه متوقف شد و طبق روال قبل، حراج سکه از این پس 
فقط در روزهای زوج برگزار می شود.  همچنین قیمت سکه 
تمام که روز دوشنبه در پی نوسانات دالر تا مرز ۲میلیون 
تومان پیش رفته بود، با اعالم نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دالر 
روز سه ش��نبه با افت ۲۰۰ هزار تومان در بازار معامله شد.  
به گزارش ایس��نا، طی روزهای گذشته قیمت سکه تمام 
افزایش یافت، تا جایی که تا مرز ۲ میلیون تومان هم پیش 
رفت که دلیل آن از س��وی دس��ت اندرکاران بازار افزایش 
تقاضای خرید و افزایش نرخ دالر عنوان شد. نهایتا دوشنبه 
ش��ب معاون اول رئیس جمهور در پایان جلسه فوق العاده 
ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعالم کرد که 
تصمیم بر این ش��ده که دالر تک نرخی شود و همه آن را 
با قیم��ت ۴۲۰۰ تومان خرید و فروش کنند.  با توجه به 
اینکه قیمت ارز و تصمیمات آن مستقیم روی بازار سکه 
و ط��ال تأثیر دارد، به تبع این تصمیم دولت برای بازار ارز، 
انتظار می رود که بازار طال هم دچار تغییر و تحوالتی شود 
که به گفته دس��ت اندرکاران این بخ��ش، بازار طال صبح 
سه شنبه با کاهش قیمت کار خود را آغاز کرد؛ به گونه ای 
که سکه تمام طرح جدید ۲۰۰ هزار تومان کاهش قیمت 
یافته است.  محمد کشتی آرای عضو اتحادیه فروشندگان 
طال و جواهر گفت: سه ش��نبه پس از تک نرخی شدن ارز 
 و کاه��ش آن تا قیمت ۴۲۰۰ تومان، قیمت س��که تمام

۲۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده و نیم س��که نیز حدود 
۱۰۰ ه��زار تومان ارزان ش��ده اس��ت.  به گفت��ه وی، هر 
گرم طالی ۱8 عیار نیز ۱5 هزار تومان ارزان ش��ده است.  
کش��تی آرای توضیح داد: در حال حاض��ر هنوز بازار طال 
آنچنان که باید ش��فاف نیس��ت، چراکه داد و ستدها در 
شهرستان ها هنوز ش��روع نشده و باید بعد از شروع شدن 
داد و ستدهای کشور در بازار طال دید چه اتفاقاتی می افتد، 
اما در کل با تک نرخی شدن دالر، قیمت سکه و طال روند 
کاهشی را از سر گرفته است. همچنین در بازار ارز همچنان 
قیمتی برای خرید و فروش وجود ندارد و باید مقداری زمان 
بگذرد تا ببینیم بازار به کدام س��مت می رود اما در کل به 
آینده بازار خوش بین هستیم.  وی در پایان به مردم توصیه 
کرد در شرایط التهاب بازار دست به خرید و فروش نزنند 

و هیجانی درباره سرمایه گذاری های خود تصمیم نگیرند. 

مدیرعامل بانک پارسیان مطرح کرد
چالش ها و اقدامات اساسی بانک ها 

در سال حمایت از کاالی ایرانی
مدیرعامل بانک پارس��یان در دیدار نوروزی مدیران 
و کارکنان این بانک، با اش��اره به نامگذاری امس��ال از 
سوی مقام معظم رهبری به نام حمایت از کاالی ایرانی، 
حمایت از تولید ایرانی و اش��تغال را از سیاس��ت های 
راهبردی بانک پارس��یان در س��ال ۹۷ برش��مرد و بر 
حرکت شبکه بانکی به سمت عملی شدن منویات مقام 
معظم رهبری تأکید کرد.  ب��ه گزارش روابط عمومی 
بانک پارسیان، کوروش پرویزیان با بیان اینکه بانک ها 
می توانند به عن��وان مبنا و محور اقتصادی برنامه های 
اقتص��ادی عمل کنن��د، افزود: بای��د از طبیعت زیبا و 
به��ار جان افزا الگو گرفته و به جامع��ه امیدواری داد و 
س��یگنال های مثبت به بازار فرستاد تا مردم باور کنند 
که از ظرفیت های بانک ها می شود بیشتر استفاده کرد.   
وی با اش��اره به رویدادهای سال ۹۶ و تالش کارکنان 
شبکه بانکی در بهبود وضعیت اقتصادی افزود: از جمله 
چالش های سال گذشته تغییرات و نوسان شدید نرخ 
ارز بعد از دوره س��ه س��اله ثبات نسبی در بازار بود که 
تا هفته اول س��ال جاری هم این حادثه وجود داشت. 
تغییرات نرخ س��ود بانکی که یک چارچوب منطقی را 
ط��ی می کرد در اواخر بهمن ماه و اوایل اس��فند دوباره 
دچار تنش ش��د و ش��رایط متفاوتی پیدا کرد و با این 
چالش های پیش آمده در شبکه بانکی، قیمت تمام شده 
پول و قیمت منابع در سال ۹۷ تحت تأثیر قرار می گیرد 

و هزینه تأمین منابع را باال می برد. 
 مدیرعامل بانک پارس��یان با بیان اینکه نرخ تورم با 
توجه به داده های بانک مرکزی و مرکز آمار تک رقمی 
اس��ت، گفت: ثابت نگه داشتن نرخ تورم و نرخ بیکاری 
از تصمیمات و سیاس��ت های دولت و یکی از مس��ائل 
مهم اقتصاد ایران است که دولت برای کنترل آن تأکید 
دارد و شبکه بانکی نیز با برنامه های حمایت از تولید و 
کاالی ایرانی، می تواند در جهت ایجاد و حفظ اشتغال 
موثر حرکت کند.   وی با اش��اره به موضوع ساماندهی 
موسس��ات غیرمجاز، تصریح کرد: در سال قبل بحث 
س��اماندهی بازارهای غیرمجاز جزو موضوعات مهم و 
کلیدی بود که توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد که البته 
ما امید داشتیم این ساماندهی بازار غیرمجاز تبدیل به 
ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی شود ولی در عمل این 
اتفاق نیفتاد که امیدواریم به زودی ش��اهد تأثیر آن بر 

بازار غیرمتشکل پولی باشیم. 
وی با اشاره به سیاست های بانک مرکزی درخصوص 
ادغام بانک ها، افزود: بحث ادغام و کاهش تعداد بانک ها 
از سیاس��ت های بانک مرکزی است که در پایان سال 
ادغام ش��ش موسس��ه و بان��ک اعالم ش��د و احتماال 
امسال نیز این موضوع ادامه خواهد داشت و این نشان 
می دهد سیاستی که دولت در ارتباط با ادغام بانک های 
خصوصی دنبال می کند، مانند سابق ادامه دارد و ممکن 

است بحث ادغام به جاهای دیگر هم بکشد. 
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انگشت اتهام سیف به سوی تلگرام
 التهاب بازار ارز

از تلگرام کلید خورد
رئی��س کل بانک مرکزی در پاس��خ به س��وال 
رئیس مجلس در مورد تصمیم اتخاذش��ده برای 
کنترل نوس��انات بازار ارز اظهار داش��ت: تصمیم 
این است که تمام امکانات در یک فضای شفاف 
در خدمت تأمین نیازهای واقعی اقتصاد کش��ور 
قرار گیرد. در یک افقی که بانک مرکزی بر همه 
ابعاد آن اشراف کامل داشته باشد و بتواند مانور 

تصمیم گیری داشته باشد. 
ب��ه گزارش انتخاب، س��یف خاطرنش��ان کرد: 
بنا اس��ت تا یک س��امانه ای ایجاد شود تا در این 
س��امانه کلی��ه ارزهایی که ناش��ی از درآمدهای 
نفتی و غیرنفتی به کشور وارد می شود و هرگونه 
درآمد ارزی که کش��ور دارد در این سامانه ثبت 
ش��ود و همه مصارف ارزی کش��ور نی��ز در این 
س��امانه پاس��خ داده می ش��ود و بررسی ها نشان 
می دهد که کش��ور در یک وضعیت متعادل قرار 
دارد و التهاب  آفرینی ه��ای کاذبی که دش��منان 
ما در فضای مجازی ایج��اد می کنند نباید ما را 
نگ��ران کند، اما ما به آنها فض��ا داده ایم و اجازه 
داده ایم که هر کاری می کنند و این اقداماتی که 
در اوایل فروردین اتفاق افتاد یک نش��انه  بسیار 

مشخص اثبات کننده این دیدگاه است. 
وی ادامه داد: بازار ارز در سال های گذشته در 
تعطیالت تا ۱5 فروردین هیچ تحرکی نداش��ت 
و اتفاق��ات و التهابات��ی ک��ه رخ داد فقط و فقط 
در فضاهای تلگرامی و ش��بکه های مجازی بود و 

قیمت هایی که اعالم می شد. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی اظهار داش��ت: در 
ای��ن روزها ما ب��ه دلیل پیش بینی که داش��تیم 
و احس��اس می کردیم که همچنین مس��ئله ای 
ممکن اس��ت اتف��اق بیفتد تیم ما بس��یج بود و 
آم��اده بود و از روز پنجم فروردین در بازار بودند 
و ما عرضه ارز را داشتیم. ما در سال های گذشته 

این کار را نمی کردیم. 
س��یف خاطرنش��ان کرد: این حجم��ی که در 
م��ورد آن این قیمت های غل��ط را اعالم می کند 
یک درصد یا دو درصد نیس��ت. ۳۰۰-۲۰۰ هزار 
دالر به صورت کاغذی و لفظی گفته می ش��ود و 

معامله اصلی اتفاق نمی افتاد. 
وی اف��زود: ما نباید اج��ازه دهیم که اقتصاد و 
این حجم از منابع ارزی کشور که صرف واردات 
کاالهای واس��طه ای و م��واد اولی��ه کارخانجات 
می ش��ود تحت تأثی��ر این عالمت بس��یار غلط 

اقتصادی قرار گیرد. 
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داش��ت: در این 
فضا ما باید تصمیم بگیریم که تسلط خودمان را 
بر شرایط بازار ارز محرز کنیم و آن را در اختیار 
بگیریم که بعد متناس��ب ب��ا فضایی که برای ما 
پیش می آید و گش��ایش ها و یا محدودیت هایی 
ک��ه در پی��ش داری��م بتوانیم نس��بت ب��ه آنها 
انعطاف پذی��ر باش��یم و به س��رعت عکس العمل 

نشان دهیم. 
سیف خاطرنش��ان کرد: ما همه توان مان را به 
کار گرفتیم که بتوانیم آرامش و ثبات را در بازار 
ایج��اد کنیم و مس��لما نیاز ب��ه کمک و حمایت 

مجلس نیز داریم. 
وی افزود: ما براساس بررسی هایی که کرده ایم 
تعادل الزم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود 
دارد و در این فضا نباید نرخ ارز این نوس��انات را 
داشته باشد. رد پاهایی وجود دارد از توطئه هایی 
که حتی کش��ورهای اطراف مان دارند می کنند و 
در امارات و عربس��تان بیکار ننشسته اند،  در بازار 
دوبی هر روز بر علیه اقتصاد ما تالش می شود، ما  
باید آرامش خودمان را حفظ کنیم و به دش��من 

اجازه ندهیم که به این مسئله امید ببندد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

-دالر آمریکا

۷.۰۴5یورو اروپا

8.8۰۰پوند انگلیس

۱.۶۲۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۷۱۶.۱۰۰مثقال طال

۱۶5.۳۲۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۷۹۴.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.855.۰۰۰سکه طرح جدید

8۶۱.۰۰۰نیم سکه

۶۲۰.۰۰۰ربع سکه

۳5۷.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

ب��ا اجرایی ش��دن سیاس��ت تک نرخی 
ش��دن ارز در اقتصاد ایران بانک مرکزی 
ن��رخ جدی��د ۳8 ارز را که تا پیش از این 
به ص��ورت دولتی و آزاد عرضه می ش��د، 

اعالم کرد.
به گزارش ایس��نا، دوشنبه شب گذشته 
در نتیجه برگزاری جلسه ستاد اقتصادی 
دول��ت ب��ا حض��ور رئی��س جمه��وری، 
چندنرخی بودن ارز منتفی و تمامی ارزها 
تک نرخی ش��دند. این در حالی است که 
تا پیش از این بازار ایران ش��امل دو نرخ 
رس��می و غیررس��می ارز بود، به طوری 
که نرخ ه��ای دولتی در مرک��ز مبادالت 
ارزی ه��ر روزه از س��وی بان��ک مرکزی 

اع��الم می ش��د و در اختی��ار گروه ه��ای 
مش��مول قرار می گرفت. در س��وی دیگر 
بازار آزاد ارز قرار داش��ت ک��ه صرافی ها 
عمده توزیع کنن��دگان ارز به مردم بودند 
و قیمت براساس عواملی همچون قیمت 
پای��ه ارز توزیعی از س��وی بانک مرکزی 
ب��ه صرافی ها و همچنی��ن عرضه و تقاضا 

تعیین می شد.
اما با تک نرخی ش��دن ارز به طور کلی 
فق��ط یک ن��رخ وجود خواهد داش��ت و 
تمام��ی ارزها با نرخی اعالمی از س��وی 
بان��ک مرک��زی در اختی��ار متقاضی��ان 
ق��رار می گی��رد. بر این اس��اس دیگر ارز 
مبادل��ه ای وجود ن��دارد و نرخ برای همه 

یکسان است. در این تصمیم گیری قیمت 
دالر که در نوس��ان اخیر بازار تا بیش از 
۶۰۰۰ تومان رسیده بود، به ۴۲۰۰تومان 
تقلیل یافته و از این پس بازار با این نرخ 
ب��ه جریان خود ادامه می دهد و البته این 
به معنی ماندگاری دالر در ۴۲۰۰ تومان 
نیس��ت و ممکن اس��ت کمتر و یا بیشتر 
ش��ود. مرکز مبادالت ارزی در نیمه دوم 
س��ال ۱۳۹۱ و در جریان التهابات ارزی 
راه اندازی ش��د و قیمت پایه ای که برای 
دالر قرار گرفت حدود ۲۴۰۰ تومان بود. 
دالر تا روز دوش��نبه حدود ۳۷8۳ تومان 
در مرک��ز مبادالت ارزی معامله می ش��د 
ک��ه از این پس با یک نرخ ۴۲۰۰ تومانی 

عرضه می ش��ود که ح��دود ۴۲۰ تومان 
رش��د دارد. این ن��رخ البته در مقایس��ه 
با قیم��ت روز بازار که ب��ه ۶۱5۰ تومان 
می رسید، نزدیک به ۱۹5۰ تومان کاهش 

یافته است.
در س��ایر نرخ هایی ک��ه برای ۳8 ارزی 
که در مرکز مبادالت ارزی توزیع می شد 
نیز نرخ های جدید اعالم شده که از جمله 
آنها می توان به یورو اش��اره کرد. یورو در 
آخرین نرخ گذاری مرک��ز مبادالت ارزی 
۴۶۴۱ تومان اعالم ش��ده بود که اکنون 
به 5۱۷۰تومان رس��یده که حدود 5۲۰ 
تومان رش��د دارد. ای��ن ارز در بازار آزاد 

حدود ۷۰۰۰ تومان قیمت خورده بود.

فهرست قیمت 38 ارز تک نرخی

38  ارز تک نرخی را بشناسید

قیمت ارز از همان ابتدای س��ال ۱۳۹۷ 
با جهش قاب��ل توجهی در اقتص��اد ایران 
روبه رو ش��د؛ همچنان که از ۴۹۰۰ تومان 
در انتهای س��ال گذش��ته به ۶۱۰۰تومان 
در ۲۰ فروردین ماه امس��ال رسید. در این 
میان، ع��ده ای انتقاد می کردن��د که بانک 
مرک��زی ای��ران که باره��ا اعالم ک��رده از 
میان سیاس��ت های ارزی م��دل مدیریت 
شناورشده را انتخاب کرده است، چرا درباره 
صعود چش��مگیر قیمت ارز نتوانسته اقدام 
موثری انجام دهد. ب��ا این حال قیمت ارز 
در جلس��ه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت 
با حضور رئیس جمهور ۴۲۰۰ تومان تعیین 
شد و دولت اعالم کرد که هرگونه اخالل در 
ب��ازار ارز و خرید و فروش با قیمت باالتر با 

برخورد قانونی روبه رو خواهد شد. 
راغف��ر،  زمین��ه حس��ین  همی��ن  در 
اقتص��اددان و اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه 
عالمه طباطبایی با انتقاد از کس��انی که 
می گوین��د دولت نباید برای بازار ارز نرخ 
تعیین کند، گفت: دولت نفت می فروشد 
و ارز آن را ب��ه ب��ازار عرض��ه می کند؛ در 
نتیج��ه می تواند ب��رای آن ن��رخ تعیین 
کند. اق��دام دولت برای تعیی��ن نرخ ارز 
نیز درس��ت بود؛ هرچند ک��ه به نظر من 

دیرهنگام انجام شد. 
راغف��ر در گفت وگو با ایس��نا، با انتقاد 
از کس��انی که می گویند نرخ ارز تعادلی 
نیست، گفت: بهتر است آنها به این سوال 
پاس��خ دهند ک��ه آیا ن��رخ ۶۰۰۰تومانی 
برای دالر تعادلی ب��ود؟ ما در ایران بازار 
ارز نداری��م و تأمی��ن ارز توس��ط دولت 
انجام می ش��ود. تأمین منابع ارز از طریق 
فروش منابع مل��ی صورت می گیرد و در 
واق��ع ارزی که به دس��ت می آید، متعلق 
به مردم اس��ت، بنابراین ن��رخ این ارز را 
دولت باید تعیی��ن کند. البته به نظر من 
دولت باید زودتر برای س��اماندهی قیمت 

ارز چاره جویی می کرد. 
وی ادامه داد: دولت باید منابع ارزی را 

مدیریت و درب��اره آن تصمیم گیری کند 
و آن را ب��ه نیازه��ای اساس��ی تخصیص 
دهد. بخش خصوص��ی هم اگر می خواهد 
به ارز دسترسی داشته باشد باید خودش 
تولید و صادر کند و ارز به دس��ت بیاورد، 
بنابرای��ن تأکید می کنم به نظر من اقدام 
دول��ت ب��رای تعیین نرخ ارز در ش��رایط 
کنون��ی اقدام درس��تی ب��ود؛ هرچند که 

فکر می کنم این اق��دام باید زودتر انجام 
می شد. 

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی گفت: ارز متعلق به همه 
مردم است و کس��انی که در سطل زباله 
ه��م به دنبال چیزی می گردند، از آن ارز 
س��هم دارند؛ در نتیجه اینکه بگوییم ارز 
باید باال برود یا این قیمت تعادلی نیست، 

حرف درستی نیست و عده ای از افزایش 
قیمت ارز منافعی دارند که از آن حمایت 
می کنند. این در حالی اس��ت که افزایش 
قیمت ارز به منابع مالی دهک های پایین 

درآمدی آسیب جدی وارد می کند. 
وی در پاس��خ به این س��وال که دولت 
ارز را تک نرخی ک��رده و این چه تبعاتی 
دارد، گفت: در ش��رایط کنونی تک نرخی 
ش��دن ارز امکان پذی��ر نیس��ت؛ چرا که 
یکی از ش��رایط تک نرخی ش��دن ارز این 
اس��ت که دولت منابع کافی برای عرضه 
داشته باشد که اکنون این شرایط فراهم 
نیست. اکنون دولت باید با قیمت ارز که 
خودش تعیین می کند، نیازهای اساس��ی 
را برطرف کند و با هدف گذاری که انجام 
توسعه ای کشور  می دهد، زیرساخت های 
را تقویت کن��د و بازار دیگ��ری هم باید 
وجود داش��ته باشد که بخش خصوصی با 
آن فعالیت ک��رده و به هر قیمتی که آن 
بازار ایجاب می کند، از ارز استفاده کند. 

این استاد دانشگاه گفت: اکنون نرخی 
ک��ه برای ارز تعیین ش��ده ۴۲۰۰ تومان 
اس��ت و اگر کس��ی بخواهد ارز را از این 
قیمت باالتر بفروش��د، جرم است و با آن 

برخورد می شود. 
راغف��ر درخصوص جایگزین��ی یورو به 
جای دالر گفت: من معتقد هس��تم بانک 
مرک��زی در دول��ت یازده��م و دوازدهم 
عملک��رد ضعیف��ی داش��ت و صالحیت 
الزم را برای مدیریت ارز ندارد. ش��رایط 
جایگزینی یورو به جای دالر باید بررسی 
شود و نکته اینجاس��ت که اقتصاد ایران 
در اقتصاد جهان تأثیر چشمگیری ندارد 
که بخواه��د در بازار جهانی تعیین کننده 
باشد. الزم به تأکید است که اگر یورو به 
جای دالر بنش��یند باز ه��م اقتصاد ایران 
تحت تأثی��ر رابطه دالر با ی��ورو در بازار 
جهان��ی قرار می گی��رد، بنابراین به جای 
ای��ن قبیل تصمیمات بهتر اس��ت فکری 

برای مدیریت بهتر ارز در کشور کرد. 

نرخ جدید )۲۱ فروردین(نرخ مبادله  ای )۲۰ فروردین(نوع ارز

۳۷8۳۰۴۲۰۰۰دالر آمریکا

5۳۳۱۱5۹۳۳۰پوند

۴۶۴۱۴5۱۷۰۹یورو

۳۹۳۹8۴۳88۰فرانک سوئیس

۴5۰۷5۰۲۶کرون سوئد

۴8۲۹5۳۹۹کرون نروژ

۶۲۳۳۶۹۴۴کرون دانمارک

58۴۶۴8روپیه هند

۱۰۳۰۱۱۱۴۳۷درهم امارات

۱۲5۷۱۶۱۳۹58۱دینار کویت

۳۲۶۷۲۳۶۲۹۲یکصد روپیه پاکستان

۳5۳5۱۳۹۲۱۰یکصد ین ژاپن

۴8۲۰5۳5۲دالر هنگ کنگ

۹8۳85۱۰۹۲۳۴ریال عمان

۲۹۶۱۶۳۳۱۰۲دالر کانادا

۳۱5۱۳۴8۴راند آفریقای جنوبی

۹۳۴۷۱۰۳۱8لیر ترکیه

۶5۱۶۹۳روبل روسیه

۱۰۳۹۳۱۱5۳۹ریال قطر

نرخ جدید )۲۱ فروردین(نرخ مبادله  ای )۲۰ فروردین(نوع ارز

۳۱۹۳۳5۴5یکصد دینار عراق

۷۴8۲لیر سوریه

۲۹۰۹5۳۲۴۷۲دالر استرالیا

۱۰۰88۱۱۲۰۱ریال سعودی

۱۰۰۶۱۰۱۱۱۷۰۲دینار بحرین

۲88۰۳۳۲۰۴۰دالر سنگاپور

۱۰۲۴۳۳۲۷۰۱ روپیه سریالنکا

۳۶۲۹۲۴۰۲8۷یکصد روپیه نپال

۷8۷۴8۷۳5یکصد درام ارمنستان

۲8۳۹۶۳۱5۴۳دینار لیبی

۶۰۰۴۶۶۷۱یوآن چین

۱۲۰۹۹۶۱۳۴۴8۲یکصد بات تایلند

۹۷۹۱۱۰8۶5رینگیت مالزی

۳5۴۹۰۳۹۴۳5یکهزار وون کره جنوبی

۱۱۷۹۹۱۲۹۷5یکصد تنگه قزاقستان

5۴۶۶۰۳افغانی افغانستان

۱۹۳۰۴۲۱۴۳۳روبل جدید بالروس

۲۲۲5۳۲۴۷۰۷منات آذربایجان

۴۲8۶۴۷58سومونی تاجیکستان

چهارشنبه
22 فروردین 1397

شماره 1038



5 بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

رش��د قیمت دالر باعث منتفع ش��دن 
ش��رکت های ارز مح��ور و صادرات محور 
می ش��ود و به تبع آن، نرخ سهام آنها در 
بورس افزایش می یاب��د، اما کاهش بهای 
دالر، نتیجه ای معکوس داش��ته و به ضرر 
چنانچه  اس��ت.  صادرات��ی  ش��رکت های 
رسیدن قیمت دالر به مرز ۶۰ هزار ریال 
در روز دوش��نبه باع��ث افزایش جذابیت 
ش��رکت های ارزمحور ش��د که در نتیجه 
رشد قیمت آنها، ش��اخص بورس نیز باال 
رفت، اما تعیین ن��رخ ۴۲هزار ریال برای 
دالر توس��ط بانک مرکزی، مسیر حرکت 
را تغییر داد؛ در روز دوش��نبه شرکت های 
ارز محور جذابیت زیادی داش��تند، اما در 
معامالت سه ش��نبه، بخشی از سهامداران 
س��عی در پ��ی فروش آنه��ا داش��تند. با 
این همه با اعالم دالر تک نرخی با قیمت 
۴۲۰۰ تومان، ش��اخص بورس نیز تحت 
تأثیر آن۳۷۲ پل��ه کاهش یافت و به رقم 
۹۶ هزار و ۷۴8 واحدی عقب نشینی کرد. 
معامله گ��ران بورس ته��ران در حالی 
شاهد پیشروی پاالیشی ها و خودرویی ها 
همزم��ان با اع��الم ن��رخ ۴۲۰۰ تومانی 
دالر بودند که ترس از آینده س��هم های 
صادرات محور به سردرگمی معامله گران 

منجر شد. 
به گزارش فارس، ش��اخص کل قیمت 
و ب��ازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران 
روز  معام��الت  پای��ان  در  )تدپیک��س( 
سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۹۷ با کاهش 
۳۷۲ واح��دی روی رقم ۹۶ هزار و ۷۴8 

واحد ایستاد. 
 ش��اخص کل هم  وزن اما ب��ا افزایش

۲۹ واح��دی عدد ۱۶ هزار و ۹۴۹ واحد 
را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد 

شناور نیز با کاهش ۴۰۱ واحدی به رقم 
۱۰۲ هزار و ۹85 واحد دست یافت. 

ش��اخص ب��ازار اول ام��ا در حال��ی با 
کاه��ش ۳۴۲ واحدی به رقم ۶8 هزار و 
۴۶۱ واحد دست یافت که شاخص بازار 
دوم ب��ا ۳85 واحدی ع��دد ۲۰۷ هزار و 

۳۹8 واحد را به نمایش گذاشت. 
فراب��ورس  کل  ش��اخص  همچنی��ن 
)آیفکس( نیز با کاهش ۲۲ واحدی روی 

رقم یک هزار و ۷۴ واحد ایستاد. 
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، معامالت 
س��هام در نماد معامالت��ی پاالیش نفت 
اصفهان با 8۶ واحد، پتروش��یمی مبین 
با ۷۳واح��د و پاالیش نفت تهران با 55 
واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را بر 
برآورد ش��اخص کل ب��ورس به نام خود 

ثبت کردند. 
در مقاب��ل، معام��الت س��هام در نماد 
معامالتی ش��رکت های ف��والد مبارکه با 
۱5۶ واحد، پتروش��یمی جم ۱۱۳ واحد 
و ملی م��س ایران ب��ا ۷8 واحد کاهش 
بیشترین تأثیر منفی را در محاسبه این 

نماگر به دوش کشیدند. 
ارزش کل معام��الت بورس تهران در 
حالی ب��ه بیش از ۱۶۷ میلی��ارد تومان 
نمایش داده ش��د که ناش��ی از دست به 
دس��ت شدن بیش از ۷58 میلیون سهم 
و اوراق مالی قابل معامله طی 5۴ هزار و 

8۲8 نوبت داد و ستد بود. 
ط��ی این معام��الت، نم��اد معامالتی 
ش��رکت های ذوب آهن اصفهان، افرانت، 
گروه مپنا، قرارداد آتی سهام گروه مپنا، 
صنایع تولیدی اشتاد ایران، قند شیرین 
خراس��ان، پتروش��یمی خارک، از سوی 
ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد 

معامالتی شرکت های کارخانجات تولید 
ش��هید قندی، آهنگری تراکتورس��ازی 
ای��ران و تولید تجهیزات س��نگین هپکو 

بازگشایی شدند. 
همچنین نماد معامالتی سرمایه گذاری 
مس سرچش��مه در راستای اجرای ماده 
۱۲ مکرر ۴ دس��تورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس 
با توجه به تأیید مهلت درخواستی ناشر 
حداکثر تا س��وم اردیبهش��ت ماه امسال 

تعلیق شد. 
در ب��ازار ۲ ب��ورس ته��ران ک��ه ب��ه 
س��هامداران  درون گروه��ی  معام��الت 
عم��ده اختص��اص دارد کمت��ر از ۱۱ و 
نی��م میلیون س��هم بانک اقتص��اد نوین 
به ارزش بی��ش از یک میلیارد تومان به 
کدهای درون گروهی س��هامداران عمده 
انتقال یافت. همچنین ۱۰ میلیون سهم 
س��رمایه گذاری غدیر ب��ه ارزش بیش از 

یک میلیارد تومان کد به کد شد. 
بر اس��اس این گزارش بازار س��هام در 
حال��ی با معامالت کم حجم و بی رمق در 
اغل��ب نمادهای معامالتی مواجه بود که 
ب��ا اعالم نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دالر 
از سوی س��امانه س��نا در بانک مرکزی 
فضای��ی توام ب��ا ابهام و س��ردرگمی را 

برای همه معامله گران حقیقی و حقوقی 
ایجاد کرده است. 

اول  مع��اون  ش��بانگاهی  اع��الم  ب��ا 
رئیس جمهور مبنی بر تعیین نرخ ۴۲۰۰ 
تومان برای هر دالر آمریکا در ش��رایطی 
که چند س��اعت قبل از آن نرخ این ارز 
از م��رز ۶ هزار تومان در بازار عبور کرده 
بود، باعث ش��د تا همه تحلیل های بازار 

سهام یک شبه به هم بریزد. 
در ای��ن بی��ن گروه ه��ای خودرویی و 
پاالیش��ی توانس��ته اند جای گروه فلزات 
اساس��ی، معدنی و پتروش��یمی ها را به 
عن��وان پیش��روترین گروه های ب��ازار به 

خود اختصاص دهند. 
دستور دولت برای عرضه ارز حاصل از 
صادرات به قیمت ۴۲۰۰ تومان در بازار 
هم اکنون این مسئله را برای معامله گران 
بازار سرمایه و س��هامداران شرکت های 
صادرات مح��ور ب��ه وج��ود آورده که آیا 
تضمینی ب��رای عرضه ای��ن ارز در بازار 
به قیمت های کنونی و تمکین شرکت ها 
از این تصمیم در ش��رایط ملتهب ارزی 
وج��ود دارد و اینکه ت��ا چه حد می توان 
امی��دوار بود قاچ��اق ارز جای خود را به 
فرآیند ش��فاف صادرات و واردات کشور 

ندهد. 

دالر 4200 تومانی، شاخص بورس را 372 پله پایین آورد

بازار در سایه دالر
خبر

بانک مرکزی اعالم کرد
 رشد نقدینگی در بهمن ماه

به 23 درصد رسید
بان��ک مرکزی اعالم کرد حج��م نقدینگی در پایان 
بهمن ماه ۹۶ به ۱۴ تریلیون و 8۹۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال رسید که از ابتدای سال، ۱8.8 درصد و در مقایسه 
با مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳درصد رشد دارد. به 
گزارش ایرنا، به مجموع پول و شبه پول، نقدینگی گفته 
می شود؛ هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای 
کاال و خدمات بیشتر شده و چون در کوتاه مدت عرضه 
کاال و خدمات محدود اس��ت، منجر به تورم می شود؛ 
از ای��ن رو یکی از ابزارهای سیاس��تگذاران پولی برای 
مقابله با تورم، کاهش رش��د نقدینگی در جامعه است. 
با این حال نسبت پول و شبه پول که اجزای نقدینگی 
را تشکیل می دهند باید متناسب باشد؛ هرچه میزان 
شبه پول که همان حس��اب های دیداری نزد بانک ها و 
موسسه های اعتباری اس��ت بیشتر باشد، یعنی منابع 
بیشتر نزد بانک ها حبس شده است. بر اساس آمارهای 
بانک مرکزی، س��هم پول از ترکیب نقدینگی در پایان 
بهمن ماه پارس��ال به عدد هزار و 85۳ میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون ریال و سهم شبه پول به ۱۳ تریلیون و ۴۳ هزار 
و ۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است. هرچه سهم شبه پول 
در نقدینگی کمتر ش��ود و سپرده های بانکی با بهبود 
فضای کسب وکار به سمت تولید هدایت شوند، می توان 
به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و 

اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.
براس��اس این آمار، حجم پول در یک سال منتهی 
به بهمن ماه امس��ال ۲۱.۷ درصد و از ابتدای امسال 
۱۳.۷ درصد رش��د داشته اما ش��به پول در مقایسه 
ب��ا بهمن پارس��ال ۲۳.۲ درصد و از ابتدای امس��ال 

۱۹.۶درصد رشد کرده است.
بدهی دولت به بانک ها

براس��اس گزیده های آماری بانک مرکزی، میزان 
بده��ی بخ��ش دولت��ی به ش��بکه بانکی ک��ه اوراق 
مش��ارکت نیز در آمار آن محاسبه می شود، در پایان 
بهمن م��اه ۹۶ به بی��ش از ۲ تریلی��ون و 588 هزار 
و ۷۰۰ میلیارد ریال رس��ید که در یک سال منتهی 
ب��ه این م��اه ۲۳.۲ درصد و از ابتدای امس��ال ۱۷.8 
درصد رشد دارد. از این رقم، سهم دولت ۲ تریلیون 
و ۲۹۷ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال و سهم شرکت ها و 
موسس��ه های دولتی ۲۹۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال 
است. بخش��ی از افزایش بدهی دولت به نظام بانکی 
به خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی و انتش��ار 
اوراق مش��ارکت برای تامین مال��ی آن بازمی گردد؛ 
ضمن آنکه بخش��ی از بدهی دولت به بانک مرکزی 
مربوط به تنخواه هایی است که طبق قانون در طول 
س��ال برداشت می ش��ود اما در پایان سال یعنی در 

اسفند همان سال تسویه می شود.
بنابرای��ن می��زان بدهی بخ��ش دولتی ب��ه بانک 
مرکزی در پایان بهمن ماه پارسال ۶۳۶ هزار و 8۰۰ 
میلیارد ریال بوده که س��هم دولت از این رقم ۳۷8 
هزار میلیارد ریال و س��هم ش��رکت و موسس��ه های 

دولتی ۲58 هزار و 8۰۰ میلیارد ریال است.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده، بدهی بخش دولتی 
در یک سال منتهی به بهمن ماه پارسال ۶.۶درصد و از 

ابتدای این سال ۱۰.5درصد رشد دارد.
در ای��ن مدت، بده��ی ش��رکت های دولتی رو به 
کاه��ش بوده و از بهمن ۹5 تا بهمن ۹۶ صفر ش��ده 
اس��ت؛ این رقم از ابتدای پارسال نیز تا پایان بهمن 

۱۴.۴ درصد افت کرده است.

رئیس سازمان بورس بر حمایت از کاالی ایرانی 
تأکید کرد

حفظ نقدینگی بازار سهام
ب��ه گفته رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
مقررات زدایی در رأس فعالیت های س��ازمان بورس 
قرار گرفته و اصالح دامنه نوسان و حجم مبنا نیز در 
صورت موافقت ش��ورای عالی بورس صورت خواهد 

گرفت. 
رئیس سازمان بورس در گفت وگو با فارس، گفت: 
در بازار س��رمایه برای حمای��ت از کاالی ایرانی باید 
نرخ تأمی��ن مالی تولیدکنندگان داخل کش��ور را با 
انتش��ار اوراقی که نرخ آنها بهتر از تس��هیالت بانکی 

است، مورد توجه قرار داد. 
وی گفت: بر این اس��اس امسال سازمان بورس بنا 
دارد برای تولید کننده های بخش خصوصی از طریق 
تأمین مالی و افزایش وزن آن نسبت به تأمین مالی 
دول��ت اقدام های مؤثری را ترتیب دهد. این موضوع 
در نهای��ت به دولت نیز کمک می کند، چون الزم به 

حضور ْآن در همه بخش های اقتصاد نخواهد بود. 
ش��اپور محمدی دومی��ن اقدام ب��رای حمایت از 
کاالی ایرانی را تالش برای تداوم و رش��د سودآوری 
ش��رکت های بورس��ی به عنوان ش��رکت های شفاف 
کش��ور عنوان ک��رد و افزود: باید سیاس��ت هایی که 
در کش��ور اتخاذ و گرفته می ش��ود، چنین شرکت ها 
و واحدهای اقتصادی دچار آسیب و خسارت نشوند 

و از سودآوری آنها صیانت کرد. 
به گفته وی، وقتی ش��رکت های بورسی سودآوری 
خوبی داش��ته باش��ند، می توانند قیمت ها و کیفیت 
محصوالت خود را به گونه  ای تنظیم کنند که خرید 
کاالی ایرانی توجیه بیشتری داشته باشد؛ کاالهایی 
که همگن بوده و عرضه آنها در بورس کاال را باید با 
جدیت دنبال و کمک کرد که بدون واس��طه بتوانند 

به خریداران دست پیدا کنند. 
رئیس سازمان بورس در برابر این پرسش خبرنگار 
ف��ارس مبنی بر اینکه در ش��رایط التهاب بازار ارز و 
س��که چه تمهیداتی اندیش��یده ش��ده که پول های 
پارک ش��ده و نقدینگی در گردش بازار س��رمایه از 
بورس خارج نشود، پاس��خ داد: بحث سودآور شدن 
ش��رکت های بورسی و تقویت س��ودآوری شرکت ها 
اصلی ترین اقدامی اس��ت که سازمان بورس و کمک 

همه جانبه آن را نیاز دارد. 
به ب��اور محمدی، بخ��ش صنعت کش��ور باید به 
تولی��د کننده ها کمک کند و س��ازمان بورس نیز با 
شفافیت بیشتر و کمک به تأمین مالی آنها و ارتقای 
تکنول��وژی و بهره وری به ای��ن واحدها یاری خواهد 

رساند. 
وی افزود: در بازار سرمایه باید اوراقی وجود داشته 
باش��د که عالوه بر جذابیت باعث نگه داشتن پول ها 
در این بازار ش��ود. اگر س��هام بازدهی و رشد داشته 
باش��د به طور طبیعی کمک می کند که نقدینگی در 

این بازار بماند. 

نگاه
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ایران ب��ا وجود برخ��ورداری از معادن 
مناس��ب، فاقد بهره وری مطل��وب از این 
ث��روت خ��دادادی در راس��تای توس��عه 

اقتصادی است. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
معادن به حوزه هایی اطالق می ش��ود که 
در آن انواع سنگ ها و فلزاتی که از ارزش 
اقتصادی برخوردارند، انباشته شده است. 
با توجه به این امر که معادن تأمین  کننده 
مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است، 
توانمندی الزم در اکتش��اف و اس��تخراج 
آنها توام با حصول ارزش افزوده مناس��ب، 
زمینه س��از تأمی��ن توفیقات بس��یاری در 
خودکفای��ی صنعتی، توس��عه فرصت های 
شغلی و ارتقای تولید ناخالص ملی و درآمد 

سرانه کشور خواهد بود. 
ظرفی��ت مذک��ور یک��ی از مولفه های 
اثرگ��ذار در افزایش تولید ملی به ش��مار 
می رود، من��وط بر اینکه ب��ا برنامه ریزی 
مناس��ب و اتخ��اذ تدابیر هوش��مندانه و 
اعمال تکنیک های الزم، در تأمین ارزش 
اف��زوده از ای��ن ثروت خ��دادادی تالش 

مقتضی و الزم اعمال شود. 
 ۱۴۰۴ اف��ق  چش��م انداز  س��ند  در 
جمهوری اس��المی ایران، ن��گاه ویژه ای 
ب��ه این بخش ش��ده و براس��اس س��ند 
مذکور، باید ارزش اف��زوده بخش معدن 
و فعالیت های معدن��ی از ۶ هزار میلیارد 
ریال به ۶۰ هزار میلیارد ریال ارتقا یابد. 

با در نظر گرفتن این واقعیت که کش��ور 
ایران ب��ا برخ��ورداری از کانه های معدنی 
غیرنفتی، در میان ۱5 کشور قدرتمند دنیا 
ق��رار دارد، بیش از پیش به دس��ت یافتنی 
بودن این میزان از افزایش ارزش افزوده در 

سند چشم انداز پی خواهیم برد. 
بنا بر گزارش��ات منعکس ش��ده، ایران 
ب��ا برخ��ورداری از ۱8درص��د منابع گاز 
و ۹درص��د مناب��ع نفت جه��ان و امکان 
تأمین ان��رژی از منابع انرژی های پاک و 
تجدیدناپذیر همانند انرژی نور خورشید، 
ب��اد و. . . در بین کش��ورهای معدنی دنیا 

نیز در شرایط مناسب تری قرار دارد. 
از سوی دیگر قرار گرفتن ایران در یک 
موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با 
۱5 کش��ور که اکثر آنه��ا از حیث معادن 
در ش��رایط نس��بتا فقیری قرار دارند )به 
اس��تثنای افغانستان و قزاقستان( فرصت 
ویژه ای را در پیش روی کش��ورمان قرار 
داده که با برنامه ریزی مناس��ب می توان 
حتی با دو کش��ور اشاره شده که از حیث 
مع��ادن در وضعیت مناس��بی قرار دارند 
نیز به همکاری های مشترک در راستای 

منافع برد-برد مبادرت ورزید. 
البته حص��ول موارد ف��وق و بهره وری 
حداکثری از معادن خدادادی در راستای 
ارتق��ای تولید ملی و توس��عه اقتصادی، 
مس��تلزم اعم��ال راهکارهای مناس��ب و 
تدوین برنامه های نظام مند و عملیاتی در 

بخش های متعدد همچ��ون حوزه روابط 
و مناس��بات خارجی ایران با کش��ورهای 
همس��ایه به منظ��ور تأمین نی��از آنها با 
لحاظ کردن ارزش افزوده مناس��ب روی 
مع��ادن و ص��ادرات اس��ت.  نکت��ه حائز 
اهمیت بعدی به تأمین زیرس��اخت های 
مورد نیاز همچون توسعه خطوط راه آهن 
و راه های دسترس��ی به معادن و مواردی 
از این دس��ت معطوف می ش��ود که قطعا 
با حص��ول موارد فوق می ت��وان نیازهای 
بسیاری از کش��ورهای همسایه را تأمین 
کرد و در راس��تای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی و تقوی��ت و افزایش تولید ملی 

گام های موثرتری را برداشت. 
سهم یک و چهار دهم درصدی 

معادن در تولید ناخالص ملی کشور
بهرامن،  محمدرض��ا  پی��ش،  چن��دی 
نایب رئیس خانه معدن در گفت وگویی با 
رسانه ها، در ارتباط با سهم و نقش معادن 
در تولی��د ثروت و هموار س��ازی مس��یر 
تحق��ق سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
اظهار ک��رد: ایران از حی��ث ذخایر نفت 
و گاز و ظرفیت های پتروش��یمی و منابع 
معدنی در ش��رایط مطلوبی ق��رار دارد و 
همگرای��ی تمام��ی موارد ف��وق می تواند 
اقتصاد کش��ورمان را به یک��ی از برترین 

اقتصادهای جهان تبدیل کند. 
وی می افزای��د: ب��ا ات��کا ب��ه نیروهای 
انس��انی متخصص، ان��رژی ارزان، میزان 

ذخایر و بازار داخل��ی و خارجی موجود، 
ق��ادر خواهیم ب��ود در بخ��ش معدن به 

موفقیت های بسیاری نائل شویم. 
بهرام��ن می گوی��د: س��هم مع��دن در 
تولی��د ناخالص ملی کش��ور، یک و چهار 
ده��م درص��د اس��ت )رقم و ع��ددی که 
ب��ه هیچ عن��وان شایس��ته اس��تعداد ها و 

ظرفیت های بالقوه فعلی کشور نیست(. 
وی تصری��ح کرد: ت��الش می کنیم در 
دوران پس��اتحریم، ب��ا ورود فناوری های 
نوی��ن جهانی و ج��ذب س��رمایه گذاری 
خارجی، تنها به اس��تخراج و خام فروشی 

معادن محدود نشویم. 
نایب رئیس خانه معدن معتقد اس��ت؛ 
برای توس��عه مع��ادن باید پن��ج راهکار 
اساس��ی و زیربنایی پیگی��ری و عملیاتی 
شود و در تشریح این راهکارها می گوید: 
شفاف س��ازی قوانین و مق��ررات با هدف 
برای  به س��رمایه گذاران  اطمینان بخشی 
ج��ذب س��رمایه گذاری در ای��ن بخش، 
اج��رای صحی��ح و کام��ل پنج��ره واحد 
قوانی��ن و مق��ررات بخ��ش مع��دن در 
نهادهای مرتبط همچون محیط زیس��ت، 
مناب��ع طبیعی و میراث فرهنگی، تکمیل 
س��رمایه گذاری در بخ��ش اکتش��افات با 
همکاری دولت و نوس��ازی ماشین آالت و 
توجه فزاینده تر به نیروی های متخصص 
از نمونه این الزامات و راهکارها به ش��مار 

می رود. 

رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت اظه��ار ک��رد: 
پتروش��یمی،  محص��والت  داروی��ی،  فرآورده ه��ای 
فرآورده های نفتی، محصوالت مرتبط با صنعت فوالد، 
محصوالت و مصالح س��اختمانی، پی وی سی و انواع 
تایر و تیوب از جمله کاالهایی اس��ت که ممکن است 
ایران در صادرات آنها به ازبکستان دارای مزیت باشد. 
به گزارش ایسنا، همایش تجاری ایران و ازبکستان 
صبح روز سه ش��نبه با حضور رئیس س��ازمان توسعه 
تجارت و وزی��ر تجارت خارجی ازبکس��تان به همراه 
رئی��س اتاق بازرگان��ی این کش��ور و نایب رئیس اتاق 

بازرگانی ایران برگزار شد. 
در ای��ن همایش مجتبی خس��روتاج - معاون وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت - با اش��اره ب��ه آمادگی دو 
کش��ور برای همکاری های تجاری اظهار کرد: تجارت 
آزاد می��ان ای��ران و ازبکس��تان از اهمی��ت وی��ژه ای 
برخوردار است و ایران آمادگی خود برای ورود به این 

عرصه را اعالم کرده است. 
وی همچنین به لزوم تس��هیل رفت و آمد تجار دو 
کش��ور و روند دریافت ویزا اشاره کرد و مسائل بانکی 
را از دیگر موضوعاتی دانس��ت که در تجارت دو کشور 

نقش مهمی ایفا می کند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال به 
اهمیت سرمایه گذاری های مشترک، ترانزیت و توسعه 
حم��ل و نقل جاده ای و ریلی اش��اره کرد و افزود: روز 

گذش��ته مسئوالن کشور ازبکس��تان اعالم کردند که 
نیازمند خرید نفت از ایران هستند. 

خس��روتاج همچنین یادآور شد: در حوزه های دیگر 
نیز اکن��ون کش��ورهای ایرانی به س��رمایه گذاری در 
ازبکس��تان پرداخته اند که از جمله این موارد می توان 
به کارخانجاتی که در حوزه تولید کاش��ی و سرامیک 

ایجادشده اشاره کرد. 
کاالهای قابل تجارت میان ایران و ازبکستان

وی اظه��ار کرد: بررس��ی اق��الم واردات��ی ایران از 
ازبکس��تان گویای آن اس��ت که 85درص��د این رقم 
ب��ه واردات پنبه، ۳.5درصد آن ب��ه حبوبات و حدود 
۳.۳درصد به حمل و نق��ل اختصاص پیدا می کند. از 
س��وی دیگر دارو را می توان از عم��ده اقالم صادراتی 
ایران به ازبکس��تان دانس��ت. البته با توج��ه به آنکه 
کش��ور ازبکس��تان به اندازه ای��ران ب��ه فرآورده های 
نفت��ی دسترس��ی ن��دارد، ظرفیت افزای��ش صادرات 
در ای��ن بخش نیز وجود دارد.  مع��اون وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت همچنین محصوالت پتروش��یمی 
و قطعه س��ازی خودرو را از دیگر بخش هایی دانس��ت 
ک��ه هر دو کش��ور در آن دارای تولیداتی هس��تند و 
فرصت برای همکاری های بیش��تر و مبادله اطالعات 
می��ان ایران و ازبکس��تان فراهم اس��ت.  وزیر تجارت 
خارجی ازبکس��تان همچنین اظه��ار کرد: در رابطه با 
غ��الت و گندم صحبت هایی صورت گرفته و به دنبال 

آن هستیم که مجوز و سهمیه های الزم برای صادرات 
ای��ن کاالها به ایران را دریاف��ت کنیم و امیدواریم در 
این رون��د مانعی حادث نش��ود.  وی در عین حال از 
آمادگی ازبکس��تان برای صادرات نخ پنبه و همچنین 
منس��وجات پنبه ای خبر داد و خواس��تار تخفیف های 

ترانزیتی از سوی ایران شد. 
صادرات به ازبکستان فقط 142 میلیون دالر 

حس��ین س��الح ورزی – نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران - نیز در این مراسم به ارائه توضیحاتی پرداخته 
و اظهار کرد: در س��ال ۲۰۱۶ حجم واردات ازبکستان 
۹.۱ میلیارد دالر بوده است که از این رقم سهم ایران 
تنه��ا ۱۴۲ میلی��ون دالر بوده اس��ت.  وی همچنین 
یادآور شد: در همان سال میزان واردات ایران نیز ۴۴ 
میلی��ارد دالر بوده که از این رقم تنها 5۹ میلیون آن 
به ازبکستان اختصاص داش��ته است، برهمین اساس 
می توان گفت که س��هم دو کشور از مبادالت تجاری 
بسیار ناچیز و ناکافی است.  نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران با بیان اینکه ازبکس��تان در حوزه معادن به ویژه 
معادن طال، مس و اورانی��وم ظرفیت باالیی دارد این 

موارد را از زمینه های همکاری مشترک دانست. 
کریموف - رئیس اتاق ازبکس��تان - نیز حجم فعلی 
تبادالت تجاری دو کش��ور را رضایت بخش ندانسته و 
اظهار کرد: حتی می توان در سال های آتی این روابط 

را تا سقف یک میلیارد دالر گسترش داد. 

آمادگی ایران برای تجارت آزاد با ازبکستان 

بررسی ظرفیت ۷۰۰ میلیارد دالری معادن کشور در رونق اقتصادی
صادرات

معدن

کاالی داخلی باید با کیفیت 
صادراتی تولید شود

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران گفت حمایت از 
کاالی ایرانی به گونه ای مطرح می ش��ود که گویا کاالی 
تولید داخل قرار است فقط در داخل مصرف شود و کمتر 
به صادرات و حمایت از کاالهای تولید داخل با محوریت 
صادرات پرداخته می ش��ود.  به گ��زارش فارس، محمد 
الهوتی روز گذش��ته در اولین جلسه هیأت نمایندگان 
ات��اق بازرگانی تهران با بی��ان اینکه مخاطب حمایت از 
کاالی ایرانی س��ه گروه هستند، بیان داشت: دولت و به 
معنای عام حاکمیت اولین مخاطب شعار سال با عنوان 
نامگ��ذاری از کاالی ایرانی اس��ت و گ��روه دوم فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان است که این گروه های افزایش 
بهره وری به جامعه باید اطمینان دهند که کاالی تولیدی 
آنها باکیفیت و رقابتی اس��ت.  عضو کنفدراس��یون اتاق 
بازرگانی تهران با بیان اینکه مخاطب سوم شعار امسال 
مصرف کنندگان هس��تند، افزود: این گروه با حمایت از 
تولی��د داخلی و کمک به اش��تغال جوانان نقش آفرینی 
می کن��د.  وی ب��ا بی��ان اینکه بحث حمای��ت از کاالی 
ایرانی به گونه ای مطرح می ش��ود که گویا کاالی تولید 
داخل فقط قرار اس��ت در داخل مصرف شود، گفت: در 
ای��ن بحث کمتر به صادرات و حمایت از کاالهای تولید 
داخ��ل با محوریت صادرات پرداخته می ش��ود.  الهوتی 
افزود: این در حالی اس��ت ک��ه ابالغیه اقتصاد مقاومتی 
تولید درون زا و برونگ��ر را دنبال می کند.  وی افزود: در 
صورتی که واحدهای تولید داخلی به س��طح استاندارد 
تولید برس��ند این میزان تولید در داخل تقاضا نخواهد 
داشت و مشکالتی مانند رکود، تشدید می شود، بنابراین 
حمایت از تولید صادرات محور بیش از هر زمان دیگری 
مطرح می شود و الزم است دولت به عنوان متولی فضای 

کسب و کار این موضوع را در دستور کار قرار دهد. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تالش 
برای کاهش قیمت تمام شده دارای اهمیت است، گفت: 
در غی��ر این صورت حضور در بازارهای اطراف و منطقه 
امکان پذیر نیس��ت.  وی گفت: اگر صادرات رونق نگیرد، 
مشکالت تولید برطرف نمی شود، بنابراین دولت باید از 
تولیدکنندگانی حمایت کند که کاالهای صادراتی و قابل 
عرضه در بازارهای جهانی دارند.  وی افزود: برای حمایت 
از کاالی ایرانی اگر بخواهیم از افزایش تعرفه و ممنوعیت 
در واردات اس��تفاده کنی��م، مجدد با شکس��ت مواجه 
می ش��ویم، زیرا همواره محدودی��ت و ممنوعیت باعث 
کم شدن قدرت رقابت بین واحدهای تولیدی می شود و 
به این ترتیب فضا برای واردات غیررسمی مهیا می شود. 

مانع تراشی برای تولید معادن
فعاالن معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی در سال 
جدید نیز همچنان با موانع قانونی تولید دست و پنجه نرم 
می کنند و س��ر ایجاد تغییراتی در ماده ۴۳ برنامه ششم 
توسعه و همچنین تعرفه های واردات ماشین آالت معدنی 
می جنگند.  به گزارش ایس��نا، اولویت ه��ا و دغدغه های 
بخش خصوصی اکنون در حوزه تولید به صورت جدی در 
سال جدید مجددا آغاز شده است و به دنبال فراهم کردن 
شرایط مساعدی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی 
برای عرضه محصوالت خود هس��تند؛ به طوری که حتی 
در اولی��ن گردهمای��ی معدنی که توس��ط خانه معدن 
صورت گرفت، تقریبا در میان گپ و گفت فعاالن معدنی 
اصلی تری��ن دغدغه ها در وادی اص��الح قوانین و کاهش 

سودهای بانکی می گذشت. 
اما از میان عناوینی که به آنها اش��اره می شد، بیش 
از هر چیز موضوع ماده ۴۳ برنامه شش��م توسعه مورد 
بحث بود؛ به طوری که رئیس خانه معدن ایران در این 
باره می گف��ت که فعاالن معدنی منتظ��ر و نگرانند تا 
استانداری ها یک درصد از درآمدشان را که توسط این 

ماده قانونی مشخص شده است از آنها دریافت کنند. 
ماده 43 درباره معدن چه می گوید؟ 

آن چیزی که در ماده ۴۳ قانون برنامه شش��م درباره 
معدن مطرح شده و حائز اهمیت است، موضوع تفویض 
اختیارات شورای عالی معادن استان هاست؛ به گونه ای 
که جعفر س��رقینی ای��ن میزان تفوی��ض اختیارات را 

۷۰درصد دانسته که آن را مفید توصیف کرده است. 
براساس این قانون دولت مکلف شده است به منظور 
حمایت و توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع 
معدنی در اقتصاد ملی طی سال های اجرای قانون برنامه 
ششم ترکیب شورای معادن هر استان را به این صورت 
دربیاورد که شامل استاندار به عنوان رئیس شورا، معاون 
امور عمرانی اس��تاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان به عنوان دبیر شورا، رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی استان، رئیس اتاق تعاون 
اس��تان، یک نفر قضات معرفی رئیس قوه قضاییه، دو 
نفر از اعضای نظام مهندس��ی اس��تان با انتخاب هیأت 
رئیس��ه نظام مهندسی معدن اس��تان، مدیر حفاظت 
محیط زیست استان، مدیر منابع طبیعی استان، رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی 
استان و دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای 

اسالمی به عنوان ناظر تغییر دهد. 
در  بن��دی از ماده ۴۳ که مربوط به وظایف ش��ورای 
معادن اس��تان اس��ت، مواردی همچون استقرار دفاتر 
مالی و قانونی در خود اس��تان در حوزه مالیاتی همان 
اس��تان بوده است که از رفت و آمدهای فعاالن معدنی 
به پایتخت می کاهد و این امر مورد اس��تقبال نیز قرار 

گرفته است. 

اخبار

صادرات کاال با لجام گسیختگی ارز متوقف می شود
مدیریت بانک مرکزی در مهار قیمت 

ارز تضعیف شده است
عضو هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه نوسان ش��دید ارز بر صادرات و واردات اثر منفی 
دارد، گفت: با افزایش یکب��اره نرخ دالر برخی بازاریان 
خرید و فروش کاال را متوقف کردند، چون نمی دانستند 

به چه نرخی بخرند یا بفروشند. 
به گ��زارش ف��ارس، اس��داهلل عس��گراوالدی دیروز 
در جلس��ه هیأت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران با 
اش��اره به قیمت لجام گس��یخته ارز گف��ت: اگر جلوی 
لجام گسیختگی گرفته نشود، آثار اقتصادی بدی خواهد 

داشت. 
عضو هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه معاون اول رئیس جمهور نرخ عرضه ارز را در بازار 
۴۲۰۰ تومان عنوان کرد، گفت: روز گذش��ته هیاتی از 
روس��یه به ایران آمده بود که هم��ه اینها خریدار کاال 
از ای��ران بودند، اما با این وضعی��ت ارز نمی توان با این 

خریداران وارد معامله شد. 
وی اف��زود: خری��داران خارج��ی کاال را برای مدت 
ش��ش ماه یا یک س��ال می خواهند، اما یک فروشنده 
نمی داند کاالی خود را با چه نرخ ارزی برای شش ماه یا 

یک سال دیگر به آنها بفروشد. 
عس��گراوالدی خطاب به رئیس اتاق بازرگانی تهران 
گف��ت: باید در این جلس��ه تصمیم بگیری��م که با این 
شرایط چه کنیم، تولید داخلی و مصرف داخلی وابسته 
به قیمت ارز اس��ت و اگر بان��ک مرکزی قیمت عرضه 
ارز را در ش��ش ماه دیگر نتواند اعالم کند، نمی توانیم 

صادرات داشته باشیم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه حمایت از تولی��د کاالی داخلی 
بستگی به قیمت ارز دارد، افزود: االن با توجه به اینکه 
قیمت ارز بیش از 5 هزار تومان شد و االن اعالم می شود 
که نرخ ارز را می خواهند به ۴۲۰۰تومان برسانند، این 
افراط و تفریط اس��ت. دولت باید چقدر ارز ارائه کند تا 
به نرخ ۴۲۰۰تومانی که برای ارز اعالم کرده اند، برسند؟ 
نمی توانن��د این مقدار ارز ارائه کنند ک��ه نرخ ارز را در 
۴۲۰۰ توم��ان ثابت کنند و باز یک ماه دیگر مس��ائل 

دیگری پیش می آید. 
عس��گراوالدی با بیان اینکه باید نرخ ارز برای واردات 
هم مشخص باشد، گفت: روز گذشته بسیاری از صنوف 
ته��ران بازار را تعطیل کردند، چ��ون نه می توانند کاال 

بخرند و نه می توانند کاال بفروشند. 
وی اف��زود: مدیریت بانک مرکزی در مهار قیمت ارز 
تضعیف شده اس��ت و رساندن نرخ ارز به ۴۲۰۰تومان 
هم افراط و تفریطی اس��ت که از س��وی مع��اون اول 
رئیس جمهور مطرح ش��ده است و او هم نمی تواند این 
کار را انجام و این عملی نیست، زیرا باید چقدر ارز ارائه 
کند و همه ما می دانیم که مش��کل کجاس��ت و او هم 
نمی توان��د آنقدر ارز ارائه کند که ن��رخ ارز را به قیمت 

مذکور برساند. 
عضو هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران با بیان 
اینکه ب��ا این لجام گس��یختگی ارز ص��ادرات متوقف 
می ش��ود، گفت: با این روش صادرکننده نمی داند چه 
کاری انج��ام دهد و اگ��ر این وضعیت ادامه یابد من به 
عنوان یک صادرکننده مجبور هستم، کارم را رها کنم 
و ی��ک باغچه کوچک در دماوند خری��داری کنم و در 
آن شلغم و سیب زمینی بکارم و زندگی ام را اداره کنم. 

وی گف��ت: کارشناس��ان خبره ای در ات��اق بازرگانی 
تهران وجود دارند که باید در این قبیل جلسات وضعیت 

ارز مورد بررسی قرار گیرد. 
عس��گراوالدی گفت: حمایت از تولید ایرانی بستگی 

به نرخ ارز دارد. 
جلس��ه روز گذش��ته هیأت نمایندگان اتاق تهران با 
حضور مهدی جهانگیری و حامد واحدی برگزار ش��د، 
قبال اعالم شده بود، این دو نفر مدتی بازداشت شده اند. 

جهش 5 میلیارد دالری تراز تجاری 
بخش معدن در 5 سال

معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت، گفت تراز تجاری در بخش معدن، 
سال گذشته با جهش 5میلیارد دالری در مقایسه با 

سال ۹۱ به حدود ۴میلیارد دالر رسید. 
به گزارش تس��نیم، جعفر س��رقینی روز سه شنبه 
در س��ی و هفتمین نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران اظهار 
ک��رد: تراز تجاری بخش معدن در س��ال گذش��ته با 
جهش 5میلیارد دالری نس��بت به سال ۹۱ به حدود 

۴میلیارد دالر رسید. 
وی اف��زود: تراز تجاری بخش معدن در س��ال ۹۱ 
منفی یک میلیارد دالر بود که با سیاست گذاری های 
صحی��ح دولت، برنامه ریزی و حمایت از معدنکاران و 
صنعتگران به ۴میلیارد دالر در پایان س��ال گذشته 

ارتقا یافت. 
وی ادام��ه داد: در بخ��ش صنعت ف��والد و صنایع 
معدنی نیز در چهار س��ال گذش��ته ۷5 میلیون تن 
به ظرفیت زنجیره فوالد کش��ور اضافه ش��د که این 
دستاورد، بدون برنامه ریزی، حمایت و سرمایه گذاری 

امکان پذیر نبود. 
س��رقینی اظه��ار داش��ت: دس��تیابی ب��ه رکورد 
۱۹5میلیون تنی ظرفیت زنجیره فوالد کشور و روند 
افزایش��ی تولی��دات معدن و صنای��ع معدنی )به جز 
سیمان و مصالح س��اختمانی که کاهشی بودند( در 

سایه برنامه ریزی دولت حاصل شد. 

مدیر بازرس��ی و نظارت اصناف استان 
اصفه��ان گف��ت: از س��ال ۹۳ تاکنون با 
س��ازمان  بازرس��ی  تنگاتنگ  هم��کاری 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان، 
اتاق اصن��اف، اتحادیه صنایع دس��تی و 
بازرس��ی و نظارت اصناف استان اصفهان 
فروش کاالهای صنایع دس��تی قاچاق در 
میدان نق��ش جه��ان ۹5 درصد کاهش 

داشته است. 

ج��واد محمدی فش��ارکی در گفت وگو 
با خبرنگار ایس��نا، اظهار کرد: اصفهان به 
عنوان مهد صنایع دس��تی ایران و ش��هر 
جهان��ی صنایع دس��تی و می��دان نقش 
جهان به عنوان نم��ادی تاریخی از ایران 
یک��ی از اصلی ترین پایگاه ه��ای خرید و 

فروش صنایع دستی به شمار می آید. 
وی اف��زود: همواره در کنار فرصت های 
اقتصادی تهدیدهای��ی نیز وجود دارند و 

فروش کاالهای ش��به صنایع دس��تی که 
اغل��ب قاچاق و بی کیفیت ب��ود از جمله 
تهدیدهای اقتصادی برای صنایع دستی 

ایران و اصفهان به شمار می آمد. 
محمدی فش��ارکی ب��ا بی��ان اینکه از 
حدود چهار سال پیش نقشه راه ما برای 
به صفر رس��اندن فروش کاالهای قاچاق 
در میدان امام )ره( آغاز شد، گفت: امروز 
خوشبختانه ش��اهد کاهش ۹5 درصدی 

ف��روش کاالی قاچاق در فروش��گاه های 
صنایع دستی میدان نقش جهان هستیم. 
وی این موفقی��ت را مدیون هماهنگی 
و همراهی دستگاه های ذی ربط هم چون 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفه��ان، ات��اق اصن��اف، اتحادیه صنف 
صنایع دس��تی و تالش بازرسان مدیریت 
بازرس��ی و نظارت اصناف استان اصفهان 

دانست. 

کاهش 95 درصدی صنایع دستی قاچاق در میدان نقش جهان
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در جدول جدی��د تعرفه های 
گمرک برای واردات خودروهای 
خارجی، کمتری��ن میزان برای 
5 درصد  هیبریدی  خودروهای 
و س��قف آن ۲5 درص��د اعالم 

شده است. 
ایران  گم��رک  گذش��ته  روز 
خودروه��ای  جدی��د  تعرف��ه 
هیبریدی را در ش��رایطی اعالم 
ک��رد ک��ه طبق ج��دول جدید 
از مق��ررات  تعرفه ه��ا، دول��ت 
واردات هیبریدی ها عقب نشینی 
ک��رد. دی م��اه س��ال گذش��ته 
همزمان با اعالم دس��تورالعمل 
س��واری  خودروه��ای  واردات 
در  نی��ز  هیبریدی ه��ا  تعرف��ه 

کنار مق��ررات ورود خودروهای 
بنزین��ی دس��تخوش تغیی��ر و 
به طوری ک��ه  ش��د؛  تحوالت��ی 
تعرفه واردات ای��ن خودروها با 
رش��دی فزاین��ده از ۴ به ۱5 تا 
۱۰۰ درص��د بنا بر حجم موتور 
و میزان مصرف سوخت فسیلی 

افزایش یافت. 
در مورد چرای��ی اقدام دولت 
در ای��ن زمین��ه، اظهارنظر های 
حال  می ش��ود  بیان  متفاوت��ی 
آنک��ه به نظر می رس��ید رویکرد 
اصلی وزارت صنعت در واردات 
خودروه��ای هیبریدی آن بوده 
اس��ت که این خودروها صرفاً با 
سوخت هیبریدی یا برقی باشد 

و از س��وخت های فسیلی صرفاً 
ب��رای ش��ارژ باتری و ن��ه برای 
حمل و نقل استفاده کنند. برخی 
مس��ئوالن این وزارتخانه تأکید 
داشتند که اگر بنا بر استفاده از 
سوخت فسیلی در این خودروها 
باش��د، واردات این خودروها با 
حجم موت��ور بی��ش از ۲ هزار 
سی س��ی و تعرف��ه خودروهای 
برقی تأثیری بر کاهش آلودگی 

هوا ندارد. 
در هر صورت آنچه مش��خص 
اس��ت با اعتراض برخی فعاالن 
همچنی��ن  و  زیس��ت محیطی 
واردکنندگان و ش��کایت بردن 
ب��ه مقام��ات ب��االی دولت��ی، 

تعرفه ه��ا رون��د کاهش��ی پیدا 
ک��رد، به طوری ک��ه در ج��دول 
دی��روز گم��رک ک��ف تعرف��ه 
درصد   5 هیبریدی  خودروهای 
و س��قف آن ۲5درص��د اع��الم 
ش��ده اس��ت. در کتاب مقررات 
واردات و صادرات آمده اس��ت 
بنزین��ی-  خودروه��ای  ک��ه 
هیبری��دی ب��ا حج��م موت��ور 
پیس��تونی درون س��وز جرقه ای 
۱5۰۰سی س��ی و کمتر، حقوق 
ورودی 5 درص��دی دارد ح��ال 
آنکه همی��ن خودرو ب��ا موتور 
۱5۰۰سی سی تا ۲5۰۰سی سی 
خواه��د  ۲5درص��دی  تعرف��ه 

داشت. 

در مق��ررات دی م��اه س��ال 
گذش��ته هیأت دول��ت مجموع 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی 
هیبریدی ه��ا بی��ن ۱5 تا ۱۰۰ 
درصد تعیین ش��ده ب��ود. حال 
آنک��ه در ج��دول جدی��د، کف 
تعرفه هیبریدی ها 5 و سقف آن 
۲5درصد در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. البته در ج��دول قبلی، 
خودروه��ای هیبریدی بیش از 
۲5۰۰ سی سی از تعرفه ای بین 
۹5 ت��ا ۱۰۰ درص��د برخوردار 
بودن��د ح��ال آنک��ه در جدول 
دی��روز گم��رک از خودروهای 
باالی ۲5۰۰ سی سی هیبریدی 

خبری نیست. 

در آخرین جلس��ه کارگروه ساماندهی 
پیش فروش خودرو گزارش تیم بازرس��ی 
وی��ژه ک��ه در م��دت چه��ار روز از هفت 
ش��رکت دانش خودرو، مفت��اح رهنورد، 
عظیم خودرو، پرشین پارس، شهرخودرو، 
تیراژه خودرو و دنیز خودرو بازرسی کرده 

بودند، ارائه شد. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت 
به نق��ل از ش��اتا، این ش��رکت ها مکلف 
شده اند بدون اخذ مجوز از وزارت صمت 
از هرگون��ه پیش ف��روش و تبلیغات برای 
آن خودداری کنند و درخصوص تعهدات 
تحویل فوری نیز س��ریعاً تعهدات خود را 
تحویل و رضایت مشتریان را جلب کند. 
از ای��ن هفت ش��رکت )به ج��ز تیراژه 
خودرو( هیچ شرکتی فعالیت پیش فروش 
نداش��ته اس��ت و ش��رکت  های فوق تنها 
اق��دام به فروش فوری با ش��رایط تحویل 

۳۰ روزکاری داشته اند. 
علی رغ��م اینک��ه ش��رکت  ه��ای فوق 
نماین��ده رس��می نیس��تند و در قال��ب 
غیرنماین��ده نی��ز از دی م��اه س��ال قبل 
اجازه ثبت س��فارش و واردات نداشته اند، 
مشخص ش��د که این شرکت ها خودروها 
را از س��طح بازار یا بعضاً نماینده رسمی 
تهی��ه و با قیمت پایین ت��ر از نمایندگان 
رسمی به شیوه تحویل فوری به مشتریان 

عرضه کرده اند. 
در این جلسه مقرر شد در صورت عدم 
تحوی��ل خودروی م��ورد تعهد به مردم و 
اس��تفاده ش��رکت ها از ای��ن روش برای 
تأمین مالی، پرونده تخلف تنظیم و اقدام 
قانونی توسط سازمان حمایت و به صورت 

مستمر انجام شود. 
همچنین عملکرد س��ایر ش��رکت هایی 
که تح��ت هر عنوان یا روش��ی، اقدام به 

تبلی��غ پیش ف��روش و فروش ف��وری با 
ادعای نمایندگی رسمی می کنند، به طور 
مس��تمر بازرس��ی و گزارش اقدامات در 

مقاطع یک ماهه باید منعکس شود. 
در این جلسه مقرر شد اعطای مجوز 
داخلی  تولید  پیش فروش خودروه��ای 
توس��ط معاونت ام��ور صنای��ع وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت )دفتر صنایع 
خ��ودرو و نیرومحرک��ه( ص��ورت گیرد 
و اعط��ای مج��وز پیش ف��روش واردات 
خ��ودرو ب��ه نمایندگی ه��ای رس��می، 
توس��ط کمیته ای مرکب از نمایندگان 
ام��ور صنای��ع،  تام االختی��ار معاون��ت 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
اقتصادی  ام��ور  دفتر  تولیدکنن��دگان، 
و سیاس��ت های تج��اری، مرک��ز روابط 
عموم��ی و اطالع رس��انی و مرک��ز امور 
اصن��اف و بازرگان��ان وزارت صنع��ت، 

مع��دن و تج��ارت ب��ه عن��وان نق��ش 
دبیرخانه کمیته انجام شود. 

درخصوص موضوع قی��د فورس ماژور 
در قرارداده��ای ف��روش و تحویل فوری 
و پیش فروش خودرو، مقرر شد مصادیق 
ف��ورس ماژور در کارگ��روه برای درج در 

قراردادهای فوق الذکر مشخص شود. 
درخصوص موضوع الکترونیکی ش��دن 
فرآین��د اعطای مجوز پیش فروش خودرو 
ب��ه تولیدکنندگان و نمایندگان رس��می 
خودروه��ای واردات��ی و ام��کان اعم��ال 
نظ��ارت نیز مقرر ش��د پیش��نهاد ایجاد 
زیرس��امانه مرتبط با موضوع پیش فروش 
خ��ودرو و تعری��ف دو کارتابل مجزا برای 
وی��ژه  )ب��ه  واردات  و  تولیدکنن��دگان 
نمایندگان رس��می ب��ا محوری��ت دفتر 
ام��ور اقتص��ادی و سیاس��ت های تجاری 

وزارتخانه( با جدیت پیگیری شود. 

قان��ون گمرک��ی کش��ور در بنده��ای 
واردات  ب��ه تش��ریح هزین��ه  مختلف��ی 
خودروهای س��واری و ضرایب مربوط به 
آن پرداخته اس��ت که ب��رای نمونه برای 
پالک کردن هر خودروی ترخیص ش��ده 
بنزینی باید معادل چهار دستگاه خودرو 
اس��قاطی )در مجم��وع ب��ه ارزش ۱۰۰ 

میلیون ریال( از رده خارج شود.
به گ��زارش پدال نیوز، بررس��ی قوانین 
گمرکی کش��ور نش��ان می ده��د درباره 
واردات خ��ودرو بیش از ۱۰ بند هزینه ای 

وجود دارد. 
 ب��ه گزارش ایرن��ا، آنگونه که س��امانه 
پیام رسان گمرک جمهوری اسالمی ایران 
اعالم ک��رده اکنون خودروهای س��اخت 

۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ به ش��رط نو بودن، قابل 
ترخی��ص هس��تند.   ارزش هر خودروی 
وارداتی را با اصطالح سیف)Cif( در نظر 
می گیرند که شامل قیمت خرید در بندر 
کشور مبدا )FOB(همراه با بیمه و کرایه 

حمل است. 
 حق��وق ورودی خودروهای تا س��قف 
۲5۰۰ سی س��ی معادل 55 درصد ارزش 
سیف تعیین شده و حقوق ورودی خودرو 
تا سقف ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد ارزش 

سیف است. 
 یک درصد حق��وق ورودی به عوارض 

هالل احمر مربوط می شود. 
 مالی��ات ارزش افزوده معادل ۹ درصد 
از جم��ع حقوق ورودی و ارزش خودرو و 

پن��ج درصد ارزش فوب به عنوان عوارض 
خاص واردات خودرو تعیین شده است. 

 بر پایه قانون، هزینه اس��تاندارد معادل 
هش��ت در هزار ارزش سیف محاسبه می 

شود. 
 همچنین برای پالک کردن هر خودرو 
ترخیص ش��ده بنزینی باید معادل چهار 
دستگاه خودروی اس��قاطی از رده خارج 
ش��ود که هزین��ه ریالی هر دس��تگاه ۲5 
میلیون ری��ال )در مجموع ۱۰۰ میلیون 
ریال( تعیین ش��ده که ای��ن میزان برای 
خودروه��ای هیبریدی فق��ط معادل یک 

دستگاه خودرو اسقاطی است. 
 ب��ر اس��اس هزینه ه��ای اعالم ش��ده، 
۱۰درص��د ارزش کاال ب��ه پالک گ��ذاری 

مراکز ش��ماره گذاری )عوارض راهنمایی 
و رانندگ��ی( می رس��د. همچنین هنگام 
شماره گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی 

۳ درصد ارزش آن است.
 عوارض شهرداری هنگام پالک کردن، 
بس��ته به نوع خ��ودرو از س��ه میلیون تا 

هفت میلیون ریال است. 
 متوسط کرایه حمل بار در منطقه خلیج فارس 
به مقصد بندرعباس برای هر خودرو سواری نیز 

5۰۰ تا ۷5۰ دالر آمریکاست. 
 البت��ه جانبازان و معلوالن بر اس��اس 
مجوزهای اعالم شده به گمرک مشمول 

معافیت شده اند.  
همچنی��ن در قیم��ت نهای��ی هزین��ه 

انبارداری نیز باید در نظر گرفته شود.

آخرین تصمیمات کارگروه ساماندهی در خصوص پیش فروش خودرو

هزینه واردات خودروهای سواری چگونه محاسبه می شود؟

تعرفه واردات خودروهای هیبریدی  کاهش یافت
اخبار

ظرفیت قطعه سازان داخلی سبب 
دلگرمی خودروسازان است

مدیرعامل گروه سایپا از افزایش تولید در سال جاری 
خبر داد و گفت بر اس��اس ش��عار سال که »حمایت از 
کاالی ایرانی« است، سایپا در نظر دارد با افزایش تولید، 
با همکاری قطعه س��ازان داخلی در این مسیر حرکت 
کن��د. به گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« به نقل 
از سایپا نیوز، محسن جهرودی در نشست قطعه سازان 
استان خراسان رضوی که در مشهد برگزار شد، گفت: 
باهدف حمایت از اشتغال داخلی، در حال انجام مذاکره 
نهایی برای تولید محصول جایگزین پراید با 5۰ درصد 
س��اخت داخل هستیم که در فازهای بعدی این میزان 

افزایش خواهد یافت.
به گفته وی، رس��الت اصلی گروه س��ایپا حمایت از 
تولیدکنن��دگان داخلی و تولید خودروهایی اس��ت که 
حتما قطعات آنها در ایران و توسط قطعه سازان داخلی 
تولید ش��ود. مدیرعامل گروه س��ایپا همچنین معتقد 
است ظرفیت های مغفولی در صنایع قطعه سازی وجود 
دارد که با توجه به توانمندی و دانش موجود در کشور 
می تواند به طور موثری در جهت رشد این صنعت فعال 
شود. جهرودی تاکیدکرد: سایپا در سال ۹۷ سه هدف 
عمده شامل تنوع سبد محصول، گسترش همکاری های 
بین الملل��ی و افزایش ظرفیت تولید همراه با انضباط و 

شفافیت مالی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی از برنامه این گروه خودروسازی برای سودآوری 
و به��ره وری واقعی از طریق افزایش تولید خبر داد و 
افزود: پروژه های غیرضروری و هزینه بر را در س��ایپا 
کنار خواهیم گذاشت تا این گروه به بهره وری واقعی 
برسد. جهرودی ظرفیت قطعه سازان استان خراسان 
و س��ایر نقاط کش��ور را موجب دلگرمی سایپا برای 
ادامه برنامه های خود دانس��ت و خواستار توجه این 

شرکت ها به انتقال فناوری های نوین به کشور شد.
مدیرعامل گروه سایپا در ادامه تصریح کرد: باتوجه 
ب��ه این ظرفیت ها باید برنامه خود را توانمندس��ازی 
هرچ��ه بیش��تر در داخل ق��رار داده و هم��کاری با 
خودروس��ازان خارج��ی را با هدف جذب س��رمایه و 

انتقال دانش دنبال کنیم.

لزوم اختصاص تعرفه های جبرانی 
برای واردات تایرهای چینی

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر گفت باید 
برای واردات کاال از چین چاره ای اندیشیده شود،این در 
حالی است که در بس��یاری از کشورهای اروپایی برای 
مقابله با دمپینگ تایرهای چینی تمهیدات ویژه ای در 
نظر گرفته می شود. با وجود تالش های تولیدکنندگان 
تایر در حوزه تولید، متاس��فانه در طول سال های اخیر 
ش��اهد بی مهری هایی از س��وی خودروس��ازان داخلی 
بوده ایم که امید است این بی مهری ها خاتمه پیدا کند 
و خودروسازان، صنعت تایر را هم بخشی از خود بدانند. 

چرا باید صنایع کشور روی هم تیغ بکشند .
مصطفی تنه��ا در گفت وگو با خبر خ��ودرو یکی از 
تهدیدات بزرگ صنعت تایر کش��ور را واردات تایرهای 
چینی دانس��ت و اظهار داشت: چرا نباید تمهیداتی در 
ایران برای مقابله با تایرهای چینی اندیش��یده نشود و 
تعرفه های جبرانی در نظر گرفته نش��ود. بی ش��ک این 
توقع بی ارتباط و زیادی نیس��ت چراکه در بس��یاری از 
کش��ورها چنین تعرفه هایی برای ورود کاالهای چینی 
اعمال می شود. وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر 
تولید ملی از دو بخش دچار رقابت نامنصفانه شده است، 
اظهار داشت: صنعت تایر به عنوان بخشی از تولیدکننده 
داخل��ی در ایران به هیچ وچه به دنبال اجحاف در حق 
مصرف کننده نبوده و معتقد به تولید کاالی بی کیفیت 
برای ارائه به بازار مصرف نیست، بلکه همواره به عنوان 
بخشی از صنعت ملی افتخار می کند که بتواند تولیداتی 
را با کیفیت خوب و قیمت مناسب به بازار عرضه کند.

وی تاکید کرد: در این س��ال ها صنعت تایر تالش 
نموده ت��ا محصوالتی با کیفیت خوب و با تکنولوژی 

روز را تولید و به بازار مصرف عرضه کند.
وی گفت: با وج��ود تالش های تولیدکنندگان تایر 
در حوزه تولید، متاس��فانه در طول س��ال های اخیر 
ش��اهد بی مهری هایی از س��وی خودروسازان داخلی 
بوده ایم که امید اس��ت ای��ن بی مهری ها خاتمه پیدا 
کند و خودروسازان، صنعت تایر را هم بخشی از خود 
بدانند. چرا باید صنایع کشور روی هم تیغ بکشند. 

وی خاطرنش��ان کرد: بای��د ارکان مختلف صنعت 
کش��ور هم افزا باشند، از این رو انتظاری که در درجه 
اول از برنامه ری��زان و مدیران صنعت کش��ور می رود 
ایجاد تمهیداتی در جهت هم افزایی صنایع کش��ور و 
حمای��ت و همکاری در کنار یکدیگر اس��ت که قطعا 
انتظار نامعقولی نیست چرا که در همه جای دنیا نیز 

چنین شرایطی حاکم است.
ب��ه گفته وی، متاس��فانه صنعت خ��ودرو هر چند 
وق��ت یک ب��ار این هم افزای��ی را نق��ض می کند و با 
بهانه جویی ها و بعضا فرصت طلبی ها اقدام به کس��ب 

مجوز واردات تایر می کند.
س��خنگوی انجم��ن صنف��ی تولیدکنن��دگان تایر 
همچنین افزایش لجام گس��یخته نرخ ارز را مش��کل 
مهم دیگر صنعت تایر در س��ال جدید عنوان کرد و 
اظهار داش��ت: بی شک در صورتی که تمهیدی برای 
این مش��کل اندیشیده نش��ود صدمات بسیار مخربی 
برای صنعت کشور خواهد داشت و باید چاره ای برای 

حل این معضل در نظر گرفته شود.

نگاه

کیفیت مواد اولیه قطعه سازی در 
گذر زمان تغییر کرده است

یک فعال صنعت قطعه س��ازی کشور معتقد است 
مش��کل فعل��ی در قیمت  گذاری قطع��ات و خودرو، 

به روز نبودن فناوری تولید است.
س��هیل یزدان بخ��ش، عضو هیات مدی��ره انجمن 
س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خ��ودرو، در 
گفت وگو با پرشین خودرو، با بیان این مطلب گفت: 
همواره در صنعت قطعه س��ازی ش��اهد تغییراتی در 
روند تولید مواد اولیه به لحاظ فناوری و حتی قیمت 

هستیم.
وی ب��ا اعتق��اد بر اینک��ه همانگونه ک��ه کیفیت و 
رنگ بن��دی پارچه در گ��ذر زمان ش��اهد تغییراتی 
می شود، اظهار داشت: این روند در مواد اولیه صنعت 
قطعه و خودرو نیز دیده می ش��ود و همواره با تولید 
خودروهای جدید، کیفیت مواد اولیه متفاوت خواهد 
بود و در نتیجه، شاهد تفاوت کیفیت در قطعات این 
دسته از خودروها خواهیم بود که در نهایت به تولید 

محصولی نهایی با کیفیت متفاوت منجر می شود.
یزدان بخ��ش نکته ض��روری در رون��د تامین مواد 
اولی��ه را همزمانی افزایش کیفی��ت در عملکرد مواد 
اولیه بر بهبود کیفیت عنوان و بیان کرد: در موضوع 
مواد اولیه صنعت قطعه س��ازی، نمی توان مش��کل یا 
یک عیب کیفی را لحاظ کرد اما آنچه واضح اس��ت، 
اختالف در کیفی��ت مواد جدید بوده که فاصله هایی 
در ای��ن زمینه وجود دارد زیرا م��واد اولیه در داخل 
کشور در مقابل مواد اولیه وارداتی، بر اساس فناوری 

خاصی تولید می شود.
خزان��ه دار انجمن قطعه س��ازان ایران با اش��اره به 
زنجی��ره تامی��ن در خودروها و ش��کل گیری تعداد 
زیادی قطعه در ای��ن زنجیره اظهار کرد: هر کدام از 
این قطعات دارای تامین کنندگانی هستند و باید کار 
تیمی شکل بگیرد تا اعضای زنجیره تامین بتوانند بر 
اساس نیاز مشتری و کیفیت به صورت مرتب برنامه 
بهبود کیفی داشته باش��ند. در عین حال بحث های 
دانش��ی که منجر به بهبود کیفیت می شود نیز الزم 
اس��ت و باید در کل زنجیره تامین دیده ش��ود زیرا 
در غی��ر ای��ن صورت قطعه یا تع��دادی از قطعات بر 
اس��اس آسیبی که س��ایر اعضای مجموعه می بینند 

مورد آسیب قرار می گیرد.
یزدان بخش، پایش های فعلی را پایش های مناسبی 
دانست و گفت: هم اکنون روند پیگیری بهبود وجود 
دارد اما تاکید این است که راه برون رفت از اشکاالت 
کیف��ی موجود، رس��یدن به طراحی ه��ا و مواد اولیه 

جدید همزمان با قطعات جدید است.
طراحی مواد اولیه چالش صنعت قطعه سازی

عضو انجمن قطعه س��ازان، طراحی قطعات را 
چالش روز فعاالن این ح��وزه عنوان و تصریح 
کرد: هرچند گام هایی در این زمینه برداش��ته 
ش��ده اما با وجود تمام مشکالتی که در صنعت 
وجود دارد همراهی ش��رکت های تامین کننده 
م��واد اولیه از س��وی قطعه س��ازان از نیازهای 
اصلی قطعه س��ازان به ش��مار می رود، چرا که 
طراحی بحث چالش برانگیزی است که وابسته 
به نوع محصول به وجود می آید و به طور قطع 
در استفاده از مراکز طراحی برای تیم هایی که 
قادر به انجام این کار باشند، چالش هایی وجود 

دارد.
وی با اش��اره ب��ه راهکارهای تامین م��واد اولیه 
در صنعت قطعه اضافه ک��رد: هم اکنون مواد اولیه 
این صنعت به دو ش��یوه تامی��ن از داخل و خارج 
انجام می ش��ود که امکان تامین داخلی در بیش��تر 
مواقع با مشکالتی مواجه است چرا که قیمت ها در 
زمان های مختلف ثابت نیس��تند، در حالی که این 
انتظار وجود دارد که قیمت خودرو با رش��د همراه 
نباش��د و این روند نش��ان می دهد چندان نظارتی 

روی قیمت مواد اولیه انجام نمی شود.
یزدان بخ��ش ادام��ه داد: در زمان ه��ای مختلف 
شاهد رش��د قیمت محصوالت مرتبط با مواد اولیه 
هستیم در حالی که بیشتر این مواد داخلی هستند 
و نباید به گونه ای باشد که بر مبنای واردات شکل 
گیرد اما نح��وه قیمت گذاری فعلی به این ش��کل 
اس��ت که قیمت مواد اولیه وارداتی با ماده اولیه ای 
که در داخل وجود دارد، قیمت گذاری می شود که 
این امر معموال ش��رکت های قطعه ساز را با نوسان 

زیادی مواجه می کند.
ای��ن قطعه س��از داخلی در تش��ریح مش��کالت 
موجود بر س��ر تامین مواد اولیه وارداتی نیز اظهار 
ک��رد: در تامی��ن مواد اولیه از خارج کش��ور تغییر 
سیاس��ت ها در ارتباط با نرخ ارز همواره تاثیرگذار 
اس��ت. برای نمونه تا یک دوره زمانی ارز مبادله ای 
به قطعه س��ازان اختصاص یافت و بعد از مدتی این 
ارز به ارز متقاضی تبدیل ش��د که مشکالتی را در 

مسیر مواد اولیه ایجاد کرد.
وی، مش��کل فعل��ی در قیمت گ��ذاری قطع��ات 
و خ��ودرو را به روز نبودن فن��اوری تولید عنوان و 
تصریح کرد: ب��ه طور قطع آنچه نیاز صنعت قطعه 
به ش��مار می رود، این است که مواد اولیه  با ریشه 
داخل��ی بتواند با ثبات و ش��رایط بهتری به لحاظ 
کیفی��ت در اختی��ار قطعه س��ازان ق��رار گیرد که 
حمایت دولت در این زمینه الزامی اس��ت چرا که 
صنعت خودرو در صورتی می تواند آینده بهتری را 
رقم بزند که عمق س��اخت داخل بیشتری داشته 

باشد.

چهارشنبه
22 فروردین 1397
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کسب و کارامـروز8

 مش��اور وزی��ر و مدیرکل دفتر امور زنان روس��تایی و عش��ایری وزارت 
جهاد کش��اورزی آموزش زنان روس��تایی برای ورود به بازار کس��ب و کار 
را امری ضروری دانس��ت.   به گزارش ایس��نا ، فروغ الس��ادات بنی هاشم در 

جلس��ه ش��ورای هماهنگ��ی س��ازمان جهاد 
کشاورزی کردستان اظهار کرد: یکی از اهداف 
نظام نوین ترویج تقویت منابع انس��انی مراکز 
جهاد کش��اورزی اس��ت.  وی اف��زود: با توجه 
به اهمیت حضور بانوان کارش��ناس به عنوان 
ناظر ی��ا هماهنگ کننده امور زنان در مراکز با 
درخواست حضور بانوان کارشناس در مراکز از 
سال ۹۴ موافقت شد.  مشاور وزیر و مدیرکل 
دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: یکی از ویژگی های پروژه های 
حوزه زنان ارتباط بانوان کارشناس در مراکز با 
زنان روستایی است و برای اجرای برنامه های 
آموزش��ی زمینه های الزم مهیا می شود.  وی 

ادامه داد: یکی از اقدامات ارزش��مندی که در حوزه بانوان روستایی انجام 
ش��د، آموزش زنان روستایی در راستای ایجاد صندوق های خرد است که 
مشارکت بانوان در ایجاد این صندوق ها بسیار تأثیر گذار بود.  فروغ السادات 

بنی هاشم تأکید کرد: تولید محصول سالم به عنوان یک مبحث اولویت دار 
مورد اهمیت است که استان کردستان در این مورد تجربیات ارزشمندی 
کسب کرد.  وی عنوان کرد: اساسا اولویت دیگر توانمندسازی کارشناسان 
مراکز ب��رای دس��تیابی به اهداف پ��روژه و 
برنامه های امور زنان تس��هیلگری اس��ت که 
نحوه برخورد و ارتباط با مردم را می آموزند.  
وی همچنین توسعه کسب و کار کشاورزی 
را ب��رای بان��وان الزم و ض��روری عن��وان و 
خاطرنش��ان کرد: یکی از برنامه های ترویج 
در کنار توس��عه کش��اورزی توجه به کسب 
و کار کوچک و خانگی کش��اورزی است که 
بانوان روس��تایی با کس��ب اطالع��ات حوزه 
کسب و کار و شناخت کارآفرینی و بازار برای 
خانواده منبع درآمد می شوند.  مشاور وزیر و 
مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری 
وزارت جهاد کش��اورزی یادآور ش��د: استان 
کردستان در اجرای صندوق خرد زنان موفق عمل کرده و انتظار می رود در 
راستای نظام نوین ترویج با اجرای طرح آموزش مهارت افزایی کارشناسان 

جدیداالستخدام )کارشناسان پهنه( نیز موفق باشد. 

بورس کاالی ایران در یازدهمین نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک و 
بیمه )فاینکس۲۰۱8( با برگزاری هفت کارگاه آموزشی و ارائه چهار مقاله 
حضور پررنگی خواهد داش��ت.  به گزارش سنا، بورس کاال امسال همانند 

س��ال های گذشته برنامه های گس��ترده ای را 
برای حضور موثرتر در نمایش��گاه بین المللی 
بورس، بانک و بیمه در نظر گرفته اس��ت. به 
این ترتیب بورس کاال هفت کارگاه آموزشی را 
برای عالقه مندان و بازدیدکنندگان نمایشگاه 
برگ��زار خواه��د ک��رد. آش��نایی ب��ا »بورس 
کاالی ای��ران، کارکرده��ای آن و نحوه انجام 
معامالت«، »معامالت طال و س��که با استفاده 
از ابزارهای نوین معامالت��ی همچون قرارداد 
آتی، ق��رارداد اختیار معامله، معامالت گواهی 
سپرده کاالیی و صندوق های کاالیی« در سه 
نوبت و »روش های جدید معامالت در بورس 
کاالی ایران همچون مناقصه، فوروارد، کشف 

پریمیوم و تأمین مالی« از جمله موضوعات کارگاه های آموزشی بورس کاال 
است. از دیگر موضوعات این کارگاه ها نیز می توان به آشنایی با »ابزارهای 
اجرای سیاس��ت های حمایتی دولت در بخش کشاورزی در بورس کاالی 

ای��ران« و »ان��واع معامله در بورس کاال و بهره من��دی از معافیت مالیاتی 
و معافیت از تش��ریفات مزایده و مناقصه« اش��اره کرد.  از سوی دیگر در 
یازدهمین نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه مقاالتی با عنوان امکان سنجی 
استفاده از اوراق سلف در تأمین مالی مسکن، 
»لزوم استفاده از روش های نوین در زنجیره 
تأمین غالت )نهاده های دام و طیور( کشور با 
تکیه بر ظرفیت های بورس کاال«، »طراحی 
سیستم هوشمند معامالت الگوریتمی برای 
قرارداد آتی س��که طال مبتن��ی بر داده های 
درون روزی« و »همچنی��ن اختی��ار معامله 
دامنکی ب��ه عنوان یک اب��زار مالی توانمند 
در پوش��ش ریس��ک بازارهای کاالیی« ارائه 

می شود. 
عالوه بر حض��ور مدیرعامل بورس کاالی 
ایران در این نمایش��گاه، مدیران بورس کاال 
در حوزه های مختلف نی��ز در ایام برگزاری 
نمایشگاه به تناوب در غرفه این بورس حضور خواهند داشت. عالوه بر این 
کارشناسان بخش های مختلف بورس کاالی ایران نیز به صورت تمام وقت 

در غرفه این شرکت پاسخگوی مراجعان و عالقه مندان خواهند بود. 
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اگر به آمارهای مختلف در دنیای دیجیتال اعتماد کنیم، اکنون شما به عنوان 
یک کاربر دستگاه های هوشمند مختلف در حال استفاده از یک اپ یا بیشتر روی 
کامپیوتر یا گوشی هوشمندتان هستید. پرسش اصلی در دنیای امروز معطوف به 
اما و اگرهای اس��تفاده از ابزارهای جانبی نیست. در حقیقت بحث واقعی پیرامون 
ضرورت و انتخاب میان طیف وسیع ابزارهاست. با توجه به عرضه 5۳۰۰ اپ کمکی 
در مارکت های هوشمند استفاده از آنها اکنون از حالت مزیت بدل به دردسر شده 
اس��ت. به راس��تی در چنین شرایطی چگونه باید دس��ت به انتخاب بزنیم؟ اغلب 
کسب وکارهای پیش از صرف وقت روی انتخاب و استفاده از یک اپ جدید مایل 
به آگاهی از کارکرد و کیفیت سرویس های آن هستند. برهمین اساس بسیاری از 
ش��رکت های کوچک به ابزارهای برندهای بزرگ و رقبای شان اعتماد دارند.  شاید 
پاسخ به پرسش های هدفمند مانند نحوه کمک رسانی اپ جدید با ابزارهای فعلی 
 hubspot به افراد در زمینه تصمیم گیری بهتر کمک کند. براساس پژوهش تیم
ع��دم توجه به این نکته باعث هدررفت یک س��اعت از وقت مفی��د 8۲ درصد از 
بازاریاب ها و فروشندگان حرفه ای می شود.  ماهیت اغلب استارت آپ ها با بودجه و 
زمان محدود گره خورده است. به همین دلیل امکان صرف هزینه و وقت باال برای 
کشف بهترین ابزارهای موجود برای صاحبان آنها مهیا نیست. یکی از ویژگی های 
 hubspot اصلی اپ کمکی کاربردی احیای زمان های مرده کارمندان اس��ت. در
روزانه خیل عظیمی از استارت آپ ها برای دریافت مشاوره تماس برقرار می کنند. 
در این زمینه بخش قابل توجهی از درخواس��ت های مشاوره معطوف به ابزارهای 
کمکی باکیفیت است. به همین دلیل در این مقاله کریستین النی نگاهی دقیق به 
محبوب ترین و در عین حال کاربردی ترین اپ های کمکی انداخته است. بی تردید 
با توجه به وضعیت اغلب کسب وکارها در این مقاله اپ های رایگان معرفی شده اند. 

Zapier 1- خودکارسازی گردش کار با
Zapier  با استفاده از آخرین دستاوردهای دنیای تکنولوژی امکان خودکارسازی 
گردش کارها را برای صاحبان اس��تارت آپ ها فراهم کرده اس��ت. توانایی باالی این 
اپ در هماهنگی با هزاران ابزار اپ جانبی مورد اس��تفاده اهالی کس��ب وکار به طور 
چشم گیری بر کارایی اش افزوده است.  نحوه استفاده از این اپ بسیار راحت است. به 
عنوان مثال برای به روزرسانی خودکار صندوق دریافت ایمیل تنها کافی است روی 
منو Zaps کلیک کنید. بقیه کارها را Zapier به صورت خودکار انجام خواهد داد. 

Survey Monkey 2-نظرسنجی از مشتریان با
بسیاری از صاحبان کسب وکارها مایل به اطالع از نظرات مشتریان در مقیاسی 
وسیع هستند. اگر شما نیز به دلیل عدم آگاهی از نحوه ساخت و ارسال نظرسنجی 
این بخش از برنامه تان را به عقب انداخته اید، با Survey Monkey مش��کل تان 
حل خواهد شد. با استفاده از این اپ به راحتی قادر به ساخت و به اشتراک گذاری 
نظرس��نجی های مختلف با دیگران خواهید بود.  نحوه استفاده از این اپ نیازمند 
هیچ گون��ه دانش تخصصی نیس��ت. تنها باید نظرس��نجی تان را در این اپ ایجاد 
کرده و س��پس از داخل برنامه آن را با ابزارهای پیام رسان یا شبکه های اجتماعی 

همگام سازی کنید. 
Uber Conference 3- برگزاری مالقات های مجازی با

پیشرفت تکنولوژی مدت هاست بعد مسافت را از فهرست مشکالت کسب وکارها 
خارج کرده است. امروزه با استفاده از ابزارهای مختلف امکان برقراری ارتباط زنده 
با دیگران در هر نقطه ای از جهان امکان پذیر اس��ت. یکی از این ابزارهای ارتباطی 
Uber Conference  اس��ت. یکی از مزیت های این اپ امکان یادداشت برداری 
 حی��ن کنفران��س با اس��تفاده از ابزارهای پنل کاربری اش اس��ت.  با اس��تفاده از
 Uber Conference پس از تنظیم زمان برگزاری کنفرانس به صورت خودکار 

پیام ی��ادآوری دریافت خواهید کرد. به منظور ش��روع کنفرانس نیز الزامی برای 
استفاده انحصاری از نسخه دسکتاپ نرم افزار وجود ندارد. با استفاده از گوشی های 

هوشمند نیز می توان تجربه کنفرانسی باکیفیت را داشت. 
Eventbrite 4- مدیریت رویدادها با

به طور معمول ابزارهای مدیریت روی��داد به کاربران امکان ایجاد، زمان بندی و 
اطالع رسانی در مورد رخدادهای مهم را می دهد. Eventbrite  اما عالوه بر این 
ویژگی ها امکان جست وجوی رخدادهای موجود در زمینه کسب وکار کاربران را نیز 
فراهم کرده اس��ت.  برای استفاده از Eventbrite کافی است زمان مشخصی را 
در تقویم آن مش��خص کرده و س��پس برنامه تان را با دیگران به اشتراک بگذارید. 
ماجرای این اپ با اتمام مراسم کاربران به پایان نمی رسد. به منظور برگزاری هرچه 
بهتر مراسم های بعدی این اپ سیستم نظرخواهی از دیگر کاربران حاضر در مراسم 
را راه اندازی کرده است. با این حساب هر بار با توجه به بازخوردهای دیگران کیفیت 

برگزاری مراسم تان را ارتقا خواهید داد. 
Hotjar 5- مشاهده نحوه تعامل کاربران با سایت تان به وسیله

به لطف Hotjar دیگر نیازی به ارائه فرم های نس��بتا طوالنی به کاربران برای 
اطالع از نحوه تعامل ش��ان با س��ایت های مان نیست. با استفاده از این ابزار کمکی 
به راحت��ی قادر به مش��اهده نحوه فعالیت و رفتار کارب��ران در بخش های مختلف 
س��ایت تان خواهید بود. به این ترتیب به راحتی با آنالیز اطالعات به دس��ت آمده 
 Hotjar امکان بهبود بخش های ضعیف وب س��ایت ها فراهم می شود.  به کمک
از نحوه فعالیت کاربران در س��ایت تان آگاه خواهید شد. این امر به تنهایی ارزش 
چندان��ی ندارد. با این حال اگر در زمینه تحول س��رویس دهی ب��ه کاربران مورد 
استفاده قرار گیرد، تأثیر شگرفی ایجاد خواهد کرد. اگرچه نمونه های مشابه زیادی 
از Hotjar در مارکت های هوشمند وجود دارد، اما ارائه این اپ به صورت رایگان 

مزیتی غیرقابل انکار محسوب می شود. 
Hello Sign 6- ارسال و نسخه برداری از امضاهای الکترونیکی با

در دنیای مدرن امضاهای معمولی دیگر کارایی ش��ان را از دست داده اند. به این 
ترتیب نسخه الکترونیکی امضاها پا به عرصه کسب وکار و تجارت آنالین گذاشته اند. 
در زمینه اس��تفاده از ابزاری جانبی برای ایج��اد و مدیریت امضاهای الکترونیکی 
بحث امنیت اهمیت باالیی دارد. در حقیقت امکان اعتماد به هر اپی در این مورد 
به خصوص وجود ندارد. بر همین اساس به هنگام انتخاب نباید فقط به شهرت یک 
اپ خیره شد. Hello Sign  با استفاده از تیم فنی مجرب و ارائه خدمات امنیتی 
گس��ترده عالوه بر کس��ب ش��هرت فراوان در میان مردم، اعتماد کسب وکارهای 
مختل��ف را نیز جلب کرده اس��ت.  اس��تفاده از این ابزار بس��یار راحت و در عین 
حال ایمن اس��ت. براین اس��اس تنها باید وارد اپ Hello Sign شده و از طریق 
آن امضای تان را ایجاد کنید. سپس با استفاده از محیط داخلی نرم افزار امکان به 

اشتراک گذاری و ارسال امضای ایجاد شده وجود خواهد داشت. 
Databox 7-پیگیری پیشرفت پروژه ها و به اشتراک گذاری گزارشات با

دسترس��ی به گزارشات و پیام های مهم در دنیای پرسرعت کسب وکار برای هر 
ش��رکت و فردی مزیتی غیرقابل چشم پوشی محسوب می شود. بر همین اساس 
در این بخش س��راغ اپ Databox رفته ایم. با استفاده از این اپ امکان مشاهده 
آخرین وضعیت پروژه های مختلف و همچنین به اشتراک گذاری گزارش ها با طیف 
وس��یعی از افراد امکان پذیر است. سیس��تم آنالین این اپ شما را در مواقعی که 
دستگاه هوشمندتان را همراه ندارید نیز تنها نخواهد گذاشت. براین اساس با ایجاد 
رمزی مطمئن و چند مرحله ای با استفاده از سایر دستگاه ها نیز امکان ورود به پنل 
ش��خصی وجود دارد.  اس��تفاده از این اپ به دلیل پشتیبانی از اغلب دستگاه های 
هوشمند بسیار ساده است. بر این اساس اطالعات ارائه شده از سوی Databox را 
می توان روی تلویزیون، گوشی های هوشمند، ساعت اپل و دسکتاپ مشاهده کرد. 
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عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی تأکید دارد که 
برای ارتقای جایگاه فضای کسب و کار ایران باید پنجره واحد در بین مراکز تصمیم گیر 
و تصمیم ساز کشور راه اندازی شود.  شهباز حسن پور بیگلری در گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت، با بیان اینکه نمره فضای کسب و کار ایران قابل قبول نیست، اظهار داشت: 
در زمینه رتبه کس��ب و کار ایران تنها بانک مرکزی تأثیر مستقیم ندارد، بلکه همه 
باید تالش کنند تا پنجره واحد که در قانون به آن تأکید شده است، راه اندازی شود.  
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی گفت: پنجره واحد 
باید در کلیه وزارتخانه ها، اس��تانداری ها و همه مراکز تصمیم گیری راه اندازی شود تا 
کارآفرین به جای یک سال در مدت یک هفته به پاسخ مورد نیاز خود دست پیدا کند. 

حسن پور بیگلری: 

ارتقای رتبه کسب و کار در گرو راه اندازی 
پنجره واحد است

به قلم: کریستین النی 
ترجمه: علی آل علی 

چهارشنبه
22 فروردین 1397

شماره 1038
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به گزارش روابط عمومی ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک، سازمان 
تنظی��م ارتباطات و مقررات رادیویی کش��ور در مراس��می ب��ه تاریخ ۲۱ 
اسفندماه ۱۳۹۶ اقدام به معرفی ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب اپراتور برتر 

ارتباطات ثابت کشور کرد.  در این مراسم که 
همزمان با صدوچهل ویکمین سالگرد تأسیس 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در س��الن 
شهید قندی این وزارتخانه تشکیل شده بود، 
س��ازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی 
رتبه های برتر اپراتورهای ارتباطات ثابت کشور 
را اعالم ک��رد. مهندس ج��واد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رمضانعلی 
سبحانی فر رئیس کمیته ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات مجلس ش��ورای اس��المی، نصراله 
جهانگ��رد مع��اون فن��اوری و ن��وآوری وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، فالح جوشقانی 
رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 

رادیویی و داود س��بوحی رئیس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری 
 http: //yon. اطالعات حضور داش��تند.  در این رتبه بندی که در لینک
ir/gnbCP  قابل مشاهده است ش��رکت انتقال داده های آسیاتک برای 

چهارمین مرتبه در دهه ۹۰ و سومین بار پیاپی، رتبه اپراتور برتر را کسب 
کرده و مهندس محمد علی یوسفی زاده، مدیرعامل این شرکت تقدیرنامه 

چهارستاره کیفیت سطح تعالی را از وزیر ارتباطات دریافت کرد. 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
سیستم جامع ارزیابی خود را براساس الگوی 
بومی و با محوریت هر اپراتور یک ناظر و هر 
کاربر یک ناظر تدوین کرده اس��ت. این الگو 
بر اس��اس نیازهای احصاء شده و تجربیات 
بین المللی و بر مبنای اصول سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی بنا ش��ده است 
و در نهای��ت موجب تعالی صنعت مخابرات 
با ایجاد یک فضای رقابتی سالم خواهد شد. 
خاطرنشان می س��ازد شرکت آسیاتک در 
ارزیابی سال ۱۳۹۶ نیز از امتیازات الزم برای 
کس��ب تندیس برخوردار بود و با تمهیداتی 
که اندیش��ده، به هم��راه برنامه ریزی دقیق، 
اس��تفاده از همه ظرفیت ها و تالش منس��جم در راه کسب موفقیت های 
بیش��تر و کسب تندیس سطح تعالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی )CRA(  گام برمی دارد. 

مهندس احمدی ناقدی گفت وقتی استارت آپ ها شکل می گیرند پشتوانه 
صنفی ندارند، بنابراین پیگیری بن های کتاب و نمایشگاه باید از سوی صنف 
مربوطه انجام شود که طبیعتا اصناف قدرتمند سهم بیشتری را از آن خود 

می کنند. برنام��ه »گفت وگوی فرهنگی« رادیو 
گفت وگو با موضوع چالش ها و برنامه ریزی های 
پیش روی استارت آپ های فرهنگی و با حضور 
مهندس علی احمدی ناقدی مشاور رئیس مرکز 
رسانه های دیجیتال به روی آنتن رفت. احمدی 
ناقدی در این باره اظهار داش��ت: کارهایی که با 
دو عنصر نوآوری و جس��ارت در فضای مجازی 
انجام ش��ود اس��تارت آپ نام دارد و متأس��فانه 
صنف مش��خصی هم برای این کار نیست.  وی 
افزود: بخشی از مش��کالت این حوزه به دولت 
و بخش��ی هم ب��ه صنف ما برمی گ��ردد. وقتی 
اس��تارت آپ ها شکل می گیرند پشتوانه صنفی 
ندارند. پیگیری بن های کتاب و نمایشگاه باید 

از سوی صنف مربوطه انجام شود که طبیعتا صنف قدرتمندی مانند ناشران 
و چاپخانه ها س��هم بیش��تری را از آن خود می کنند.  مش��اور رئیس مرکز 
رس��انه های دیجیتال خاطرنشان کرد: ما در وزارت ارشاد اقداماتی را در این 

ح��وزه به انجام رس��انده ایم. در حال حاضر نوع مجوزها در حوزه کس��ب و 
کار نوپا در حال بازنگری اس��ت و سعی می کنیم مجوزها را مستقل تعریف 
کنیم.  احمدی ناقدی گفت: متأس��فانه فرآیند تصویب قانون و فراهم کردن 
زیرس��اخت روندی اس��ت به کن��دی پیش 
می رود.  وی یادآور ش��د: قانون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار مصوبه مجلس در سال ۹۰ 
است که ظرفیت های زیادی دارد و وجه تمایز 
ای��ن قانون هم توجه ویژه آن به تش��کل های 
بخش خصوصی برای تصمیم گیری ها اس��ت.  
مش��اور رئیس مرک��ز رس��انه های دیجیتال 
مط��رح کرد: عالوه بر این، نهادهای نظارتی و 
تصمیم گیر را داری��م. ضمن اینکه ما هنوز از 
ظرفیت های قانونی که در اختیار داریم به طور 
کامل استفاده نکرده ایم و آن هم به دلیل عدم 
اطالع رسانی است.  احمدی ناقدی در خاتمه 
اظهار داش��ت: ما در وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی تا حدودی وظایف خود را انجام داده ایم و در فرآیند صدور مجوزها 
خیلی سرعت پیدا کرده ایم، اما به همکاری و تعامل و ظرفیت سازی در حوزه 

استارت آپ ها نیاز داریم. 

مشاور رئیس مرکز رسانه های دیجیتال: اپراتور برتر ارتباطات ثابت کشور به صورت رسمی اعالم شد

استارت آپ ها از پشتوانه صنفی برخوردار نیستند

براساس تجربه ای که من در کسب و کارهای کوچک دارم، اغلب مردم تصور 
می کنند که برای داش��تن کس��ب وکار موفق تنها الزم است باهوش باشید. 
اگرچه باهوش بودن مؤثر اس��ت و برخورداری از فکر خوب کمک می کند تا 
آسان تر تصمیم گیری کنید، اما دو عضو دیگر بدن بهتر نشان می دهند که آیا 

می توانید تصمیم خوبی بگیرید یا خیر. 
آنچه بیشتر اهمیت دارد عبارتند از: 

۱ - قلب شما. 
۲ - گوش های شما. 

نخست، بدون وجود انگیزه در قلب تان، اشتیاقی نخواهید داشت. اگر شور 
و شوقی نداشته باشد تا بر موانع غلبه کنید یا در زمان ماللت و سختی شما 
را به هیجان آورد، عزم کافی برای قدم برداش��تن در مس��افت های طوالنی 
را نخواهید داش��ت. اساساً کارآفرینی بیشتر به داش��تن عزم راسخ و انگیزه 
وابس��ته اس��ت. باید بپذیریم که در دنیای سراسر سختکوش��ِی برای ایجاد 
کارآفرینی، بدون داشتن انگیزه و اشتیاق تنها چیزی که برایتان می ماند، کار 
طاقت فرس��ایی خواهد بود. چه کسی بیشتر متوجه این مسئله خواهد شد؟ 
مش��تریان شما و آشنایانتان. بسیار دیده ام که انگیزه و اشتیاق قلبی موجب 
موفقیت کس��ب وکارهای کوچک شده است حال آنکه تشکل های ضعیف تر 

خیلی زودتر از اینها تسلیم می شوند. 
نکته دوم، گوش های شماست. بدون گوش کردن نمی توانید کسب وکارتان 
را شخصی سازی کنید. مشتریان شما حرف های زیادی برای گفتن دارند که 
الزم است بشنوید. بله، درست است گاهی الزم است با مشتریانتان صحبت 
کنید. گاه مجبور می شوید مشتریان را جذب کنید تا محصوالت یا خدمات 
شما را خریداری کنند. اما در مسیر تجارت اگر به دقت گوش کنید مشتریان 
ارزش��مندترین اطالعاتی را که برای توسعه کسب وکارتان نیاز دارید به شما 
منتقل خواهند کرد. برای مثال، یک صاحب کس��ب وکار شکایت مشتری را 
می شنود اما یک صاحب کسب وکار موفق این شکایت را فرصتی برای بهبود 
بخشیدن به خدمات، معرفی ویژگی های جدید، یا کسب یک مشتری دایمی 

با اصالح یک اشتباه می بیند. 
ب��ه عنوان مدیرعامل فروش��گاه یو پ��ی اس، به خوبی دریافت��ه ام که این 
ویژگی ها در کارهای هرروزه اهمیت بسیار دارند. می بینم که نمایندگی های 
صاحب امتیاز ما ناگزیر با چه مس��ائلی روبه رو می ش��وند که خودشان انتظار 
ندارند. می دانم برای هر کسی دشوار است که مهارت های گوناگونی را در خود 
توس��عه دهد؛ مهارت های مدیریتی، بازاریابی، حسابداری،  آی تی و امثال آن 
که برای رونق حتی یک نمایندگی صاحب امتیاز کوچک هم ضروری است. 

همچنین افرادی را می بینم که قادرند بر این چالش ها غلبه کنند. درواقع 
رضایت بخش ترین بخش حرفه من کمک کردن به صاحبان کسب وکارهایی 
است که با نیازهای همیشه متغیر و همیشه حساس شغل شان سروکار دارند. 
هیچ چیز هیجان انگیزتر از این نیست که می شنوم نماینده ای که چندی پیش 
با مسائل گوناگون دست و پنجه نرم می کرد حال به خوبی از عهده مشکالت 

برآمده و تصمیم دارد شعبه دیگری بازگشایی کند. 
گاهی فکر می کنم در نوجوانی بسیار خوش شانس بوده ام که در یک شرکت 
کوچک به نام یو اس پیتزا در آرکانزاس کار می کردم. این کسب وکار تنها با 
تعدادی میز و صندلی در یک فروشگاه ساعت فروشی کهنه شروع به کار کرد 

و صاحب آن خانمی بود به نام جودی والِر بریس. 

جودی نمونه کاملی بود از آنچه برای موفقیت یک کسب وکار کوچک الزم 
اس��ت. جودی زمانی که شروع به کار کرد حدود ۲۰ س��ال سن داشت. او در 
مزرعه بزرگ ش��ده بود و از ارزش های اخالقی که بین این مردم درس��تکار 
دیده می شود بهره مند بود. جودی می دانست چیزهای زیادی هست که باید 
در مورد کس��ب وکار بیاموزد و شور فراوانش او را واداشت تا روزها ۱۷ ساعت 
را به یادگیری بگذراند. آتش اشتیاق همیشه در قلبش شعله ور بود و من برای 
اولین بار در نوجوانی ام دیدم چطور جودی از این اشتیاق برای رشد و موفقیت 

در کارهای روزانه اش بهره می برد. 
جودی همیشه مراقب بود. هیچ چیز از چشمش نمی افتاد. او تمام کارهایی 
را که کارمندانش انجام می دادند می دید و هر اش��تباهی را گوشزد می کرد، 
البته نه طوری که ناراحت کننده باشد، او می گفت »تمام جزییات اهمیت دارد 
و من به خاطر احترامی که برای شما قایل هستم می خواهم کمک کنم تا بهتر 
کارها را انجام دهی.« او بیشتر از آنچه از دیگران توقع داشته باشد از خودش 

انتظار داشت. او هر کاری در یو اس پیتزا می کرد از جمله آشپزی. 
جودی به همه چیز توجه می کرد. او به حرف های مشتریانش گوش می کرد 
و این کار برایش یک عادت ش��ده بود تا دریابد مش��تریان درمورد غذایی که 
تجربه کرده اند چه نظری دارند. گاهی کنار مشتریان دایمی اش می نشست تا 
گفت وگویی نزدیک با آنها داشته باشد. او معتقد بود مشتریان با گفتن نظرات 
حقیقی شان زندگی او را آسان کرده اند.  در این مورد هم حق با جودی بود. 
بازخورد صادقانه و در زمان واقعی برای رش��د و توس��عه ضروری اس��ت. من 
خودم این مسئله را تجربه کردم هفت سال پیش از اینکه وارد دنیای تجارت 
ش��وم، زمانی که در سپاه تفنگداران دریایی بودم. در ارتش فرمانده ها دایما با 
نگاهی نکته سنج تو را نقد می کنند. این انتقاد بخشی از فرهنگ ارتش است، 
جایی که بازخورد به بهبود و اصالح منجر می شود و می تواند جان انسان ها را 
نجات دهد. فکر می کنم همین مسئله به خوبی نشان می دهد که چرا افرادی 
با پشتوانه کارهای ارتشی/نظامی گزینه های مناسبی برای دریافت حق امتیاز 

و تصاحب کسب وکارهای کوچک هستند. 
ب��ه هرحال، احتمال اینکه صاحبان کس��ب وکار بازخوردی جامع و صادق 
دریافت کنند به ماهیت ارتباط ایش��ان با مشتریان بس��تگی دارد. برقراری 
ارتباط و پیوندی ش��خصی – از همان دست ارتباطی که جودی با نشستن 

کنار مشتریان دایمی اش برقرار می کرد- صداقت را افزایش می دهد. 
از طرف��ی چنین ارتباطی همان چیزی اس��ت که مش��تریان می خواهند. 
مش��تریان دوست دارند حس کنند که صاحبان کسب وکار به ایشان اهمیت 
می دهند و نسبت به موفقیت خود احساس مسئولیت و تعهد می کنند و حس 
کنند که صاحبان دوست و پش��تیبان آنها هستند. در مورد کسب وکارهای 
کوچک نیز بخش عمده لذت کارآفرینی از برقراری همین دس��ت ارتباطات 
قوی مردمی حاصل می شود. این مسئله هیچ ارتباطی با پول ندارد. رضایتی 
که صاحبان کس��ب وکارهای کوچک از کمک به مش��تریان و عموم جامعه 

دریافت می کنند، بی حد و حصر است. 
اما ای��ن ارتباطات ایجاد نخواهد ش��د مگر اینکه صاحبان کس��ب وکار از 
گوش هایشان بیشتر بهره ببرند. امروزه کسب وکار کوچک جودی چندان هم 
کوچک نیست. کار او از یک پیتزافروشی به ۱۰ پیتزا فروشی، چهار صاحب 

پروانه و یک حق امتیاز درحال توسعه گسترش پیدا کرده است. 
همانطور که می بینید آنقدر ها پیچیده نیس��ت: اشتیاق قلبی و گوش های 
شنوا. اگر با این دو مورد وارد کسب وکارهای کوچک شوید مهم ترین عناصری 

را که برای رشد و توسعه کار نیاز است به همراه دارید. 
inc :منبع

پـس از هفته هـا انتقـاد، مـارک زاکربـرگ، بنیانگذار 
فیس بـوک عـازم واشـنگتن دی سـی می شـود تـا بـه 
پرسـش های اعضـای کلیـدی کنگـره آمریـکا در مورد 
مسائلی پاسخ دهد که این اواخر حریم خصوصی کاربران 
این شـبکه اجتماعی را به شـدت تحت تأثیـر قرار داد و 

رسوایی Cambridge Analytica را به بار آورد. 
بـه گزارش دیجیاتو، حاال اما به لطف متن شـهادت نامه 
زاکربرگ که کمیتـه بازرگانی و انرژی آمریکا از اظهارات 
احتمالی وی پیش از جلسـه رسـمی ایـن کمیته در روز 
چهارشـنبه منتشـر کرده تا حـدودی می دانیـم که این 

مدیرعامل جوان قرار است در دفاع از خود چه بگوید. 
در متن شهادت نامه زاکربرگ آمده است: 

فیس بـوک شـرکتی ایده آل گـرا و مثبت نگر اسـت. ما 
]نیـز به همین خاطر[ تمام تالش مـان را به کار گرفتیم تا 
روی تمامـی برآیندهای مثبت متصل کردن مردم دنیا به 
یکدیگر کار کنیم، اما حاال روشـن شده که تالش ما برای 
پیشـگیری از سوء استفاده غیر از این ابزارها کافی نبوده 

است. 
زاکربـرگ در روزهای اخیـر تمام تمرکز خـود را روی 
عذرخواهـی از کاربرانـش قـرار داده تا به نحـوی از آنها 
دلجویی کند و شـهادت نامه 2800 کلمـه ای که وی برای 
توضیح ایـن اتفاقات منتشـر کرده نیـز در همین رابطه 

تدوین شده است. 
در همیـن راسـتا نیـز زاکربرگ جـوان شـخصا تمامی 
بررسـی های انجام شـده روی فیس بـوک یـا آپدیت هـای 
ارائه شـده برای آن در هفته های اخیر را مورد بازنگری قرار 

داده تا از بروز مجدد رسوایی های مشابه پیشگیری کند. 

در ادامه این شهادت نامه می خوانیم: 
اولویت اصلی من همواره ارتباط دادن مردم به یکدیگر، 
ایجـاد جوامع کاربری و نزدیک کردن مردم در اقصی نقاط 
دنیـا بـه یکدیگر بـوده اسـت. شـرکت های تبلیغاتی و 
توسـعه دهندگان تا زمانی  که سکان هدایت فیس بوک در 
دستان من باشد هیچ گاه این اولویت را زیر پا نمی گذارند. 
بـا این حال اما به نظر می رسـد که صرفـا متصل کردن 
مـردم به یکدیگر کافی نیسـت و ما باید مطمئن شـویم 
که این ارتباطات مثبت هستند. ما باید مطمئن شویم که 
مـردم از این امکان برای آسـیب زدن به دیگران یا نشـر 
اکاذیب اسـتفاده نمی کننـد. واگذاری کنتـرل ارتباطات 
بـه مـردم نیـز کافـی نیسـت و ما بایـد مطمئن شـویم 
توسعه دهندگان دست اندرکار نیز از آن اطالعات حفاظت 

می کنند. 
مداخله روسیه در انتخابات آمریکا

بخش هایی از این شهادت نامه نیز به مداخله روسیه در 
انتخابات آمریکا با کمک فیس بوک مربوط می شود. 

او در اظهاراتش آورده اسـت:  ما در تشخیص و واکنش 
به مداخله روسـیه بسـیار کند عمل کردیم و حاال با تمام 
توان کار می کنیم تا بهتر شـویم. پیچیدگی مدیریت این 
تهدیدات نیز مرتبا در حال افزایش است و ما نیز به همین 
نسـبت خود را بهبود می دهیم. ما همچنان به همکاری به 
دولت ادامـه می دهیم تا درک بهتری از مداخله روسـیه 

پیدا کنیم. 
در ادامه نیز زاکربرگ به تبیین آنچه رخ داده و همچنین 
راهکارهای فیس بوک برای پیشگیری از وقوع دوباره این 

ماجرا پرداخته است. 

دو کلید موفقیت در کسب وکارهای کوچک

آنقدر هم پیچیده نیست! 
 متن شهادت نامه زاکربرگ

در برابر کنگره آمریکا منتشر شد

یادداشـت

نخس��تین المپیاد بین المللی فناوری  نانو ۲۱فروردین م��اه در پارک فناوری پردیس 
برگزار  ش��د.  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، ایران میزب��ان اولین المپیاد جهانی فناوری  نانو بود؛ 
المپیادی که هشت کش��ور آسیایی و اروپا برای رقابتی تنگاتنگ در آن، اعالم آمادگی 
کرده اند. این المپیاد به مدت شش روز در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد.  به 
گزارش مهر، در این المپیاد نمایندگانی از کشورهای تایوان، مالزی، روسیه، کره جنوبی، 
ایران، انگلستان، ایتالیا و آلمان شرکت دارند.  جمهوری اسالمی ایران، دبیرخانه دائمی 
المپی��اد فناوری  نانو بوده که میزبانی اولی��ن دوره این رقابت ها را نیز به عهده گرفته و 
بر المپیادهای آتی این حوزه نیز نظارت خواهد داش��ت. از س��وی دیگر، اتحادیه اروپا 
در برگزاری این المپیاد مش��ارکت داشته و نمایندگانی از این قاره برای شرکت در این 
رقابت ها معرفی شده اند که این نمایندگان از کشورهای انگلستان، ایتالیا و آلمان هستند. 

در پارک فناوری پردیس برگزار  شد

 نخستین المپیاد بین المللی فناوری  نانو

تیم دیویس، مدیرعامل فروشگاه یو پی اس 
مترجم: سعیده کریمی
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به تمام چیزهای دوتایی فکر کنید که 
بدون وجود زوج ش��ان چیزی کم داشتند 

)مثال کلوچه بدون شیر(. 
ب��ا متصل کردن مغزهای برتر در حوزه 
فعالیت ت��ان، برند ش��ما ای��ن ظرفیت را 
خواهد داشت که به درجه ای از موفقیت 
برسد که به تنهایی به آن نائل نمی شد. 

وقت��ی ک��ه ب��ه فرصت ه��ای بازاریابی 
اش��تراکی و برندس��ازی مش��ارکتی فکر 
می کنم، داس��تان های زیادی از موفقیت 

کسب وکارها به ذهنم خطور می کند. 
در هفته های گذش��ته، اینجا در شرکت 
از  ت��ا  دو  از  م��ا    )Impact( ایمپک��ت 
 Force ش��رکت های  مش��تری های مان؛ 
 Newport و    Management
در  ک��ه  خواس��تیم    Board Group
وبالگ ما حضور افتخاری داش��ته باش��ند. 
این فعالیت مشترک در زمینه بازاریابی به 
مش��تریان ما فرصت داد تا مخاطبان خود 
را افزایش دهن��د و در عین حال، محتوای 
جدید و آگاهی دهنده به خوانندگان ما ارائه 
دهند.  ما هم با ق��رار دادن چند لینک به 
وب س��ایت این مشتریان، برای خوانندگان 
خود خوراک خبری مناسب فراهم کردیم و 
اعتبار خودمان را به عنوان یک منبع خبری 

آگاه و قابل اعتماد افزایش دادیم. 
چه مث��ل ما رویک��ردی س��اده در پیش 
بگیرید یا ب��ا برندهای دیگر وارد یک پویش 
مشترک برندسازی شوید، بازاریابی بر اساس 
ارتباط س��ازی راه بس��یار خوبی برای مطرح 
کردن بیش��تر برند شماس��ت.  ب��ا به خاطر 
داش��تن این نکته، ما یک راهنمای بازاریابی 
و برندس��ازی مش��ارکتی برای ش��ما فراهم 
کرده ایم تا مقدمات این حوزه را به زبان ساده 

بیان و منافع بالقوه این دو را آشکار کنیم. 
تفاوت بازاریابی مشارکتی و 

برندسازی مشارکتی چیست؟ 
گرچ��ه مش��ارکت بین دو برن��د که به 
دنب��ال افزایش موفقیت های فردی ش��ان 
در بازار هس��تند مش��خصه مشترک این 
رویکردهاس��ت، برندس��ازی مشارکتی و 
بازاریاب��ی مش��ارکتی در مرحله عمل از 

یکدیگر فاصله می گیرند. 
 بازارسازی مشارکتی
)Co-Marketing(

بازارس��ازی مش��ارکتی هنگام��ی رخ 
می ده��د ک��ه دو برند ب��ا تفکر مش��ابه، 

فعالیت ه��ای بازاریابی خود را به یکدیگر 
پیون��د می زنن��د تا خدمات ی��ا محصول 
یکدیگر را ترویج کنن��د. در این رویکرد، 
محصول ی��ا خدمات مش��ترکی تولید یا 
عرضه نمی ش��ود، اما تعهدات هر دو برند 
ایج��اب می کند که فعالیت های خود را با 

یکدیگر هماهنگ کنند. 
 برندسازی مشارکتی
)Co-Branding(

برندس��ازی مش��ارکتی ب��ه توافقی در 
زمین��ه بازاریاب��ی اط��الق می ش��ود که 
ط��ی آن دو برند ب��رای تولید یک کاال یا 
خدمات مش��ترک که دربردارنده هویت 
ه��ر دو آنها باش��د متحد می ش��وند. این 
رویک��رد، فرصت��ی را ب��رای ه��ر یک از 
ایجاد می کند  برندهای مش��ارکت کننده 
تا کاال ی��ا خدمات خود را به طرفداران و 

مشتریان برند دیگر معرفی کنند. 
یافتن شریک مناسب
بازاریابی مشارکتی

اگر برند ش��ما می خواه��د در بازاریابی 
مش��ارکتی وارد ش��ود، ایجاد فهرستی از 
برندهایی که به همکاری با آنها عالقه مند 
هس��تید، نقطه ش��روع مناس��بی است. 
ای��ن فهرس��ت می تواند به انتخاب ش��ما 
مختصر یا طوالنی باش��د، البته پیشنهاد 
ما این اس��ت که هر تع��داد برندی را که 
می توانی��د در این فهرس��ت بگنجانید و 
س��پس بر اس��اس میزان تأثی��ر و عملی 
بودن مشارکت، از بین آنها گلچین کنید. 
گرچه احتماال تمایل دارید با برندهایی 
فعال در ح��وزه کاری تان همکاری کنید، 
ام��ا از آنج��ا ک��ه احتم��اال نمی خواهید 
همکاری ش��ما جنبه  رقابتی پیدا کند و 
ترجیح می دهید فعالیت های هر دو برند، 
مکمل یکدیگر باشد، بهتر است از رقبای 

مستقیم فاصله بگیرید. 
برندهای��ی ک��ه دارای خریداران��ی ب��ا 
سلیقه ها و هویت های مشابه هستند و در 
زمینه  بازاریابی از لحاظ فکری شبیه هم 
هس��تند، اما محصول یا خدمات متفاوتی 
عرض��ه می کنن��د، در عرص��ه بازاریاب��ی 
مش��ارکتی به بیش��ترین موفقیت دست 

پیدا خواهند کرد. 
برندسازی مشارکتی

انتخاب یک ش��ریک برای برندس��ازی 
مش��ارکتی از لحاظ معیاره��ای انتخاب، 
ش��بیه بازارسازی مش��ارکتی است. البته 
آس��ان تر این اس��ت که ابتدا محصول یا 
خدماتی را که می خواهی��د تولید کنید، 

مش��خص و سپس بر اساس نوع محصول 
یا خدمات، برند مناسب را برای همکاری 

انتخاب کنید. 
یک ش��ریک مناس��ب برای برندسازی 
احتماال ش��رکتی اس��ت که مانند شما از 
ارائه آن خدمات یا محصول س��ود می برد 
و منابع مالی کافی را برای ایفای تعهدات 
خود ت��ا انتهای مدت همکاری در اختیار 
دارد. نکته مهم این اس��ت که هویت برند 
ش��ریک باید برای خریداران شما جذاب 

باشد یا بالعکس. 
 کسب منافع

بعد از انتخاب شریک مناسب، مهم آن 
است که پیش از هر کاری، حوزه فعالیت 

مشترک را مشخص کنید. 
با توجه ب��ه جزییات، از ب��روز هرگونه 
ابهام در مورد انتظارات متقابل جلوگیری 
می کنی��د. همچنین تعیین زمان و مکان 
انج��ام تعهدات ه��ر ی��ک از طرفین نیز 
مهم اس��ت و کارکنان هر دو شرکت باید 
با توجه ب��ه این زمان بندی ه��ای برنامه 

کاری شان را تنظیم کنند. 
وقت��ی محص��ول یا خدم��ات نهایی به 
مرحل��ه بهره ب��رداری رس��ید، می توانید 
فعالیت بازاریابی را ش��روع کنید. بس��ته 
به توافقات صورت گرفته، منافع مخلتفی 
ب��رای پویش های مش��ترک قاب��ل تصور 

است: 
بازاریابی مشارکتی: 

آشکارسازی آدرس های ایمیل
اگر ه��ر دو برند، فهرس��تی طوالنی از 
آدرس ایمی��ل خری��داران و مخاطب��ان 
داش��ته باش��ند، می توانند با اس��تفاده از 
بان��ک داده ه��ای یکدیگر، برن��د خود را 
ب��ه مخاطبان برند هم��کار معرفی کنند. 
این نوع آشکارس��ازی ایجاد فرصت های 
ارتباط��ی جدی��د را تس��هیل و ح��وزه 
دسترس��ی و تأثیر هر یک از شرکا را دو 

برابر می کند. 
دسترسی بیشتر به منابع

گرچه برندهای همکار باید در ش��رایط 
مس��اوی و منصفانه وارد همکاری شوند، 
اما ه��ر یک از آنها ممکن اس��ت منابعی 
در اختیار داش��ته باش��ند که دیگری از 
آن بی خبر باشد. این منابع می تواند یک 
نرم افزار باشد یا روابط گسترده با مدیران 
تجاری یا راهبردهای جدید بازاریابی، اما 
نکته مهم این اس��ت که برند ش��ما باید 
از ه��ر فرصتی ب��رای اس��تفاده از منابع 
شریک تان برای موفقیت کمپین استفاده 

کند. 
افزایش اعتبار

فعالیت های بازاریابی مش��ارکتی باعث 
افزایش اعتبار یک برند می ش��وند و اسم 
ش��ما را بر س��ر زبان ه��ا می اندازند. این 
همکاری نه تنها باعث بیش��تر دیده شدن 
یک برند می ش��ود، بلکه توافقات صورت 
گرفته بین شما و شریک تان، نشان دهنده 
سطح اعتماد طرفین به یکدیگر است که 
متعاقبا باعث اعتماد بیش��تر مش��تریان 

خواهد شد. 
صرفه جویی در زمان

بازاریابی مشارکتی به برند شما امکان 
دسترسی آنی به بانک داده های مشتریان 
جدید را می دهد. تهیه دس��تی این بانک 
اطالعات��ی می تواند زمان زی��ادی بگیرد، 
بنابرای��ن بازاریاب��ی مش��ارکتی از لحاظ 
صرفه جویی در زمان، بسیار کارآمد است 
و ارتباط با بازار هدف را با صرف کمترین 
هزینه به می��زان قابل توجه��ی افزایش 

می دهد. 
برندسازی مشارکتی

هزینه کمتر
درحالی ک��ه بازاریابی ی��ک محصول یا 
خدم��ات جدید ب��ه ازای ه��ر مخاطب، 
ب��رای ه��ر بند ب��ا هزینه زی��ادی همراه 
است، برندسازی اش��تراکی ظرفیت برند 
ش��ما را برای ورود ب��ه قلمروهای بکر و 
دس��تیابی به مخاطبان جدی��د، افزایش 
می دهد. دسترس��ی به بازار برند شریک، 
احتمال جذب مشتریان جدید را افزایش 
خواهد داد و به ش��ما اجازه می دهد که با 

مشتریان جدید وارد ارتباط شوید. 
هیجان دوبرابر در زمان رونمایی از 

یک محصول یا خدمات
وقت��ی ک��ه دو برن��د ب��رای ارائه یک 
محص��ول یا خدمت جدی��د با یکدیگر به 
هم��کاری می پردازند، طبیعی اس��ت که 
افراد در م��ورد خروجی کار آنها کنجکاو 
می ش��وند. این نوع کنج��کاوی و هیجان 
می تواند توسط ش��بکه های اجتماعی هر 
دو برن��د تقویت ش��ود و مخاطبان را به 
تعامل بیش��تر و گفت وگ��و در مورد این 
هم��کاری و نتیجه آن تش��ویق کند. دو 
برابر ش��دن این هیجان و انتظار می تواند 
در زمان رونمایی از محصول مشترک دو 
برند، موفقیت بیش��تری را برای هر دوی 

آنها به همراه داشته باشد. 
impactbnd :منبع

بازاریابی مشارکتی و برندسازی مشارکتی تفاوت این دو در چیست؟ 

یک دست صدا ندارد چگونه تصاویر بهتری برای 
وب سایت مان تهیه کنیم؟ )2(

هنگامی ک��ه صحبت از جذب مخاط��ب در فضای 
اینترن��ت می ش��ود، صرف نظ��ر از نقش مه��م تصاویر 
امکان پذیر نیس��ت. تصاویر حرفه ای و جذاب مخاطب 
را نس��بت به مش��اهده وب س��ایت ها ترغیب می کند. 
براین اساس اگر از تصاویر بی کیفیت در وب سایت مان 
استفاده کنیم، کاربران به س��ادگی ما را کنار خواهند 
گذاشت. فرقی ندارد تصاویر با چه موضوعی در سایت 
قرار گیرد، کیفیت و نحوه تهیه شان تأثیر مستقیمی بر 
نظر کاربران در مورد کل کسب وکارتان خواهد داشت. 
در ش��ماره قبل به برخی از نکات مه��م در این زمینه 
اشاره کردیم و در این شماره بقیه موارد را مرور خواهیم 

کرد. 
قانون یک سوم

قانون یک سوم یکی از مهم ترین اصول پایه ای عکاسی 
است. به این ترتیب باید صفحه دوربین را به سه بخش 
مجزا تقسیم کنیم. خوشبختانه اغلب دوربین ها قابلیت 
تقس��یم صفحه را به صورت پیش فرض در خود دارند. 
براساس قانون یک سوم هنگام تهیه تصاویر نباید سوژه 
را آنقدر در مرکز قرار دهیم که تمام محیط را اش��غال 
کند. براین اس��اس با تقسیم محیط به سه بخش تنها 
یک قسمت را به موضوع اصلی تصویر اختصاص دهید. 
ب��ه این ترتیب فضای کافی برای پس زمینه و تغییرات 

جانبی روی آن در اختیار شما خواهد بود. 
زوم

ن��ه تنها در تصاویر مربوط به وب س��ایت ها، بلکه در 
همه موارد قابلیت زوم بسیار حیاتی و پرمصرف است. 
ب��ا این حال پرس��ش اصلی در اینج��ا یافتن راهکاری 
ب��رای زوم روی تصاوی��ر ب��دون کاهش کیفیت ش��ان 
است. خوش��بختانه امروزه اغلب گوشی های هوشمند 
از دوربین های��ی با قابلیت زوم باال بهره می برند. به این 
ترتیب باتوجه به نوع گوش��ی مان میزان زوم و تأثیرش 
روی کیفیت عکس متغیر خواهد بود. همچنین اندکی 
توجه به کیفیت تصویر هنگام زوم روی سوژه به خوبی 

شما را در یافتن مقدار مناسب راهنمایی خواهد کرد. 
ویرایش تصویر نهایی

پس از ثبت تصویر نوبت به ویرایش آن می رس��د. در 
واقع بسیاری از تصاویر جذاب همانقدر که حاصل ذوق 
هنری عکاس در کادربندی و س��وژه یابی است، نتیجه 
ویرایش مناس��ب و دقیق نیز هست. در اینجا استفاده 
از نرم افزار حرفه ای مانند فتوش��اپ ضروری نیست. در 
حقیقت با اپ های موجود برای گوش��ی های هوشمند 
نیز امکان ویرایش مطلوب تصاویر وجود دارد. مواردی 
نظیر تضاد رنگ ها، تغییر مقدار س��ایه و برش تصاویر 
از مهم تری��ن فرآیندهای ویرایش فیزیکی محس��وب 
می ش��وند. در کن��ار این بخش باید ب��ه انتخاب فیلتر 
مناسب نیز توجه داشت. عالوه بر فیلترهای اینستاگرام 
تمامی گوشی های هوشمند به طور پیش فرض نرم افزار 
ویرایش و فیلترهای جانب��ی در خود دارند. همچنین 
اگر نسبت به زوم تصاویر و کاهش کیفیت آنها حساس 
هس��تید، اس��تفاده از بخش برش در قسمت ویرایش 

جایگزین مناسبی برای شما محسوب می شود. 
نکاتی برای استفاده در کسب وکار

توجه به محل بارگذاری
هر پلتفرمی ن��وع خاصی از تصاویر را طلب می کند. 
براین اس��اس هنگام ثبت تصاویر باید به وب سایتی که 
قص��د بارگذاری تصاویر در آن را داریم نیز توجه کنیم. 
ب��ه عنوان مثال، در آمازون هم��ه تصاویر با پس زمینه 
سفید عرضه می ش��وند. به این ترتیب اگر تصویر شما 
متفاوت باشد، تأثیر منفی  روی ذهنیت مخاطب خواهد 
گذاشت. با این حال ماجرا در وب سایت رسمی شرکت 
فرق می کند. در اینجا دیگر تصمیم گیری کامال برعهده 
شماست. براین اساس طیف رنگ و تنظیمات جانبی را 

هرگونه که مایل هستید تهیه کنید. 
عکس برداری از مواد غذایی

امروزه اغلب کافه ها و رس��توران ها نیز در شبکه های 
اجتماع��ی فعالی��ت دارند، براین اس��اس تهیه تصاویر 
مناس��ب بخش مهمی از فرآیند تولید محتوای چنین 
کسب وکارهایی را تشکیل خواهد داد. به منظور کسب 
بهترین نتیجه باید به چند نکته توجه کنید. نخس��ت 
اینکه بیشتر از محصوالت پرفروش و محبوب تان عکس 
بگیرید. همچنین هنگام عکاس��ی پس زمینه را محیط 
رس��توران تان قرار دهید. زاوی��ه تصویر باید به گونه ای 
باش��د که طیف وسیعی از محیط را در بر گیرد، به این 
ترتیب مخاطب با مشاهده محل رستوران بیش از پیش 

به خرید ترغیب خواهد شد. 
افراد را فراموش نکنید

بارگ��ذاری تصاوی��ری از کارمن��دان ش��رکت تأثی��ر 
انکارناپذیری در ج��ذب مخاطب دارد. همچنین با ارائه 
تصویر افراد فرآیند برندس��ازی تان نیز سرعت بیشتری 
به خ��ود خواهد گرفت. در این زمین��ه عالوه بر رعایت 
قانون یک س��وم باید به نکات دیگری نیز توجه داش��ت. 
به عنوان مثال توجه به چش��م های مخاطب به منظور 
اطمینان از حالت طبیعی آن ضروری است. در واقع عدم 
توجه به این نکته موجب تهیه تصاویری با حالت چشم 
غیرطبیعی سوژه می شود. همچنین باید مقداری فضای 
خالی در باالی س��ر مخاطب در عکس باقی بماند. ثبت 
تصاویر از افراد به گونه ای که پس زمینه ش��امل بیلبورد 
شرکت باشد، یکی از بهترین حالت های پیشنهادی است. 
businessnewsdaily :منبع
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خلق تمایزی حساب شده

ی��ک وقتی، جایی وینس��تول چرچی��ل گفت که ما 
س��اختمان ها را طراحی می کنی��م و پس از آن، آنها ما 
را فرم می دهن��د )نقل به مضمون(. زمانی که به عنوان 
مدیر روابط عمومی شرکت لبنی دوشه )هراز( فعالیتم 
را در این حوزه آغاز کردم، یکی از نخستین پرسش هایی 
که برایم مطرح ش��د رابطه بین طرح و برند بود. مانند 
قصه اولویت زمانی خلق مرغ و تخم مرغ، پرس��ش من 
نی��ز این بود ک��ه آیا برندینگ محل تول��د طرح بود یا 
برندینگ در آغوش طرح متولد ش��د! ؟ راستش هنوز 
هم پاسخ دقیقی برای این پرسش ندارم. به عقیده من 
برندینگ جذاب ترین شغل یک سازمان است، و خیلی 
ه��م درگیر نظم و بوروکراس��ی های ماللت آور متداول 
سازمان ها نیست. فی الواقع شما در این شغل، برندینگ 
نمی کنید، بلکه فرآیندهای بسیاری را مدیریت می کنید 
و فعالیت های متنوعی را انجام می دهید که نهایتا منجر 

به توسعه برند می شود. 
برندین��گ مجموعه ای از فعالیت ها و فرآیندهاس��ت 
که مفهومی را خلق می کند. در حقیقت ما س��ازه هایی 
از صفت های مش��خص را اطراف یک برند می س��ازیم، 
س��پس طی فرآیندهایی مخاطبان م��ان آن صفات را 
می پذیرند. طرح، مسئولیت انتقال آن مفهوم را برعهده 
دارد. برندینگ توانایی درک و شناخت اصل و واقعیت 
محصول یا خدمت را می ده��د و طرح حس اینکه آن 

محصول یا خدمت دقیقا چه کاری انجام می دهد. 
برندینگ با پررنگ ترین وضعیت، رفتارها و ایده های 
بیزینس آغاز ش��ده و کوچک ترین اج��زای آن را در بر 
می گیرد. اساسا کاراترین برنامه برای ساخت یک برند، 
درک نیت و مفهوم آن برند و ساخت آن بر همان پلتفرم 
است. به طور مثال چرا اساسا ما به یک برند دیگر لبنی، 
آب معدنی یا شکالت نیاز داریم؟ زمانی که بازار مملو از 
برندهای تلفن همراه است چرا اساسا به برند دیگر نیاز 
داریم؟ یک برند برای زیستن حتما باید دلیل محکمی 

برای ارائه داشته باشد. من هستم، زیرا من... 
دب��ی میلمن نویس��نده تعری��ف س��اده و کوتاهی از 
برندینگ دارد: برندینگ خلق تمایزی حساب شده است. 
خلق یک تمایز حس��اب ش��ده نتیجه جایگاه سازی ای 
حساب ش��ده و استراتژیک اس��ت. مقصود از »حساب 
ش��ده و با نیت قبلی« یعنی آن  چیزی اس��ت که شما 
می خواهی��د اتفاق بیفتد و قصد و نیت خلقش را دارید. 
مفهومی که در همان آغاز راه ضوابط و صفات متمایزی 
دارد. حال به لغت اس��تراتژیک توج��ه کنید. زمانی که 
ش��ما در س��ازمان از این لغت در مکاتبات، مکالمات و 
گفت وگوهای تان اس��تفاده می کنید ه��ر کس به ظن 
خود مفه��وم آن را دریافت می کند، درحالی  که مقصود 
میلمن مفهوم کالسیک مایکل پورتر از استراتژی است. 
پورتر استراتژی را در دو کالبد تعریف می کند. استراتژی 
انتخاب اجرای متفات فعالیت هاس��ت یا اساس��ا اجرای 
فعالیت های متفاوت و ممتاز نسبت به رقباست.  اجرای 
متفاوت فعالیت ها به طور مثال پلنی است که استارباکس 
بر آن اساس برند خود را النچ کرد. حتی پیش از آغاز به 
کار استارباکس کافی شاپ های بسیاری وجود داشت، اما 
اس��تارباکس تجربه جدیدی از انتظارات شما از قهوه ای 
را که می نوش��ید از نو خلق کرد. در آن س��و اپل نمونه 
مناس��بی اس��ت از اجرای فعالیت های ممتاز و متفاوت 
نس��بت به آنچه رقبا انجام می دهند. زمانی که اس��تیو 
جابز در نخستین سال نخستین دهه قرن ۲۱ از آی پد 
رونمایی کرد،  ام پی تری پلیرهای متنوعی در بازار وجود 
داشت، اما آن چیزی که به طورکامل روند بازی را تغییر 
داد، خلق آی تون��ز بود؛ اتفاقی که تقریبا همه برندهای 
موجود در بازار را به گوشه ای راند و آغاز سلطنت  آی پد 
را اعالم کرد.  جایگاه سازی درباره سفری است که برند 
را به مشتری می رساند. برند سازی درباره جایگاه سازی ای 
استراتژیک است که به شما اجازه می دهد به طور حساب 
شده ای تعیین کنید که مقصدتان در آینده کجاست و 
قرار است به کدام سو و به کجا بروید. آن سفر، منجر به 

توسعه برند می شود. 
در فرآیند برندینگ حتما چهار عنصر زیر را در 

نظر بگیرید
۱. مردم شناسی فرهنگی: دریابید چه اتفاقی در دنیا 
در حال وقوع است تا متعاقبا چارچوب ها، یا ساختارها 

و واقعیات را دریابید. 
۲. روان شناس��ی رفتاری: اگر نتوانید درک کنید که 
چرا مشتری چیزی را می خواهد یا چرا مشتریان از شما 
چیزی را خواستارند، آنگاه هرگز نمی توانید به تصورات و 

تخیالت آنها راه یابید و با آنها ارتباط برقرارکنید. 
۳. اقتص��اد: دریابی��د چه چیزی ارزش��مند اس��ت. 
مش��تریان چیزی را می خواهند که معتقد و باورمند به 
ارزش��مند بودن آن هستند و حتما راهی برای به دست 

آوردنش خواهند یافت. 
۴. خالقیت: ما فقط توانایی درک و به خاطر سپردن 
تقریبا فقط ۴۰ تصویر از ۱۰ میلیون تصویری را که طی 
روز می بینیم داریم. پس شما به طرحی نیاز دارید که با 

روح مشتریان ارتباط برقرار کند. 
ما در دوران شگفت انگیزی زندگی می کنیم و مانند 
همه دنیا در کش��ورمان نیز برندینگ در صنعت به طور 
پررنگی درحال توس��عه و همگانی ش��دن است. دیگر 
برندینگ در مورد س��ود بیشتر یا ارزش بیشتر سهم از 
مارکت نیست. میلمن معتقد است که برندینگ مانند 
تعلق به یک طایفه، به یک نژاد، به یک مذهب و به یک 
خانواده اس��ت. توانایی ما در ساخت برند باورهای مان، 

همان احساس تعلق را هدیه می دهد. 
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ش��رکت هایی که مشتریان خود را شاد 
می کنند، بازاریابی دهان به دهان رایگانی 
به دست می آورند که رقبای شان ندارند. 
یک حرکت چهار مرحله ای برای انتش��ار 

صحبت ها توسط مشتریان وجود دارد. 
شرکت هایی که مشتریان را ترغیب به 
حمایت از خود می کنند- به این معنا که 
در صحبت کردن رس��می و غیررس��می 
در مورد یک ش��رکت، آزاد هس��تند- از 
بازاریابی آزاد بهره می برند که رقبا از آن 
بی بهره اند. بازاریابان در حال آش��نا شدن 

با این کار هستند. 
بر اس��اس گزارش جدی��د از تحقیقات
IDC، در سال ۲۰۱۶، فقط ۱۰درصد از 
شرکت های بنگاه به بنگاه )B۲B(  حاضر 
در مطالعه، برنامه های حمایت مشتریان 
داش��تند. در س��ال ۲۰۱۷، ای��ن رقم به 
۶۷درصد افزای��ش یافت. این نتایج نباید 
کس��ی را متعجب کند. در عصر بی سابقه 
اطالعات و دستیابی آسان به آن، آگاهی 
مش��تریان نس��بت به قبل بیش��تر شده 
اس��ت. به هر حال، با اینک��ه اغلب افراد 
به حمای��ت از برندهای مورد عالقه خود 
تمایل دارند، ممکن است برای شروع، به 

محرک احتیاج داشته باشند. 
 Trader راهب��رد حمایت��ی ش��رکت
Joe را ب��ه عنوان نمون��ه در نظر بگیرید: 
تمامی کارمندان آن، آموزش سختگیرانه 
و اس��تقالل کاف��ی دریاف��ت کردن��د تا 
تجرب��ه مثبت��ی را برای مشتریان ش��ان 
در فروش��گاه های خ��ود ایج��اد کنن��د. 
 -Blackbaud شرکت های دیگر، مانند
عرضه کنن��ده غیرانتفاعی نرم اف��زار - از 
جلسات فردی مشتری برای کوتاه کردن 
چرخه های فروش و بس��تن قراردادهای 
بیش��تر و ایجاد فرآیند مؤثرتر- فرآیندی 
که مورد بی توجهی واقع نشود- استفاده 

می کند. 
در ی��ک گزارش، واکر- مش��اور تجربه 
مش��تری- پیش بین��ی کرد که تا س��ال 
خدم��ات  و  شخصی س��ازی   ،۲۰۲۰
مشتری، وجه تمایزهای رقابتی قوی تری 
نس��بت به قیمت خواهند بود، در چنین 
شرایطی، شرکت ها باید تجربه مشتری یا 
کسب وکار با ریس��ک پایین را به رقبای 

مصرف کننده- محور، ترجیح دهند. 
تحول به واسطه حمایت

یک باور دیرین این بوده که مش��تریان 
ناراض��ی بیش��تر از مش��تریان راضی، از 
تجربی��ات خ��ود می گویند. ب��ه هر حال 

ممکن است این تغییر کند. 
تحقیق Bain & Co  نش��ان داد که 
ش��رکت هایی با تجربه های مشتری بهتر، 
8درصد بیش��تر از متوس��ط بازار، رش��د 
درآم��د را تجربه می کنند. تحقیقات، این 
تأثیر را به ارزش طوالنی مدت مشتریان 
راض��ی نس��بت می ده��د. ممکن اس��ت 
مش��تریان ناراضی، تجربیات منفی خود 
را ب��ه افراد زیادی بگویند، اما مش��تریان 
راض��ی، به خرید خود ادامه دهند و تمام 
مدت ب��ه دیگران توصی��ه می کنند. این 

حمایت کنن��دگان، ۱۴ براب��ر بیش��تر از 
عیب جویان، تولید ارزش می کنند. 

 Edelman Trust ۲۰۱۷ بر اس��اس
Barometer، ۶درص��د از خریداران به 
دوس��تان و 5۲درصد به هم��کاران خود 
اعتم��اد می کنند و تقریب��ا هیچ کس به 
مدیران ارش��د اعتماد نمی کند. مشتریان 
احتمال��ی می خواهن��د تجربی��ات مردم 
واقع��ی را بش��نوند. برندهای��ی که برای 
ایج��اد پیام رس��انی بازاریاب��ی، به صدای 
مش��تریان گ��وش می دهن��د، در جذب 
اعتماد مش��تریان احتمالی و وارد کردن 
آنه��ا در مکالم��ات ف��روش، بهت��ر عمل 

می کنند. 
به دلیل دستیابی نامحدود به اطالعات، 
خری��داران می دانن��د انتخاب های ش��ان 
وس��یع تر ش��ده و هزینه ای��ن انتخاب ها 
چق��در اس��ت. برای حالجی ک��ردن این 
وضعیت، آنه��ا نه تنها بر اس��اس قیمت، 
بلکه بر اس��اس اینکه کدام ش��رکت ها از 
حد انتظ��ار آنها باالترن��د، تصمیم گیری 
می کنن��د. بنابرای��ن، مش��تریانی ک��ه از 
محص��والت و تجرب��ه ش��رکت راض��ی 
هستند، به دیگران می گویند و شرکت ها 
از کاه��ش هزینه ه��ا و ایج��اد یک تمایز 

رقابتی لذت می برند. 
نحوه ایجاد حامیان بیشتر

ب��رای کارآفرینان و اس��تارت آپ ها در 
 )B2B( بخش ه��ای بنگاه - ب��ه - بنگاه
و بنگاه-به - مش��تری )B2C(، به دست 
آوردن ای��ن تمایز، چال��ش زودهنگامی 
دارد. اگرچه برخی از استارت آپ ها سعی 
می کنند از طریق آم��ار رضایتمندی، بر 
ای��ن چالش غلب��ه کنند، اما مش��تریان 
بیشتر به داستان های با کیفیت و منحصر 

به فرد عالقه مند هستند تا به آمارها. 
ب��رای خل��ق چنی��ن داس��تان هایی و 
پرورش مش��تریان وفادار و حامی، باید از 
بیرون به درون کار کنید )مشتریان را در 
نظ��ر بگیرید(، نه از درون به بیرون )فقط 

پرسنل ش��رکت را در نظر بگیرید(. برای 
برنامه حمایتی مؤثر، ای��ن چهار نکته را 

دنبال کنید: 
کنی��د  جم��ع آوری  را  اطالع��ات   .۱
و انتش��ار دهی��د: زمانی ک��ه مش��تریان 
می توانن��د فواید یک محصول یا خدمات 
را ب��ه وضوح بفهمند و به آن دسترس��ی 
داشته باشند، احتمال اینکه از آن تعریف 
و به دیگران توصیه کنند، بیش��تر است. 
EyesOnSales  گ��زارش می کن��د که 
معم��وال بیش از ۱8 م��اه زمان می برد تا 
  )B2B( چرخه های فروش بنگاه به بنگاه
به ثمر برس��ند، اما ش��ما می توانید برای 
تبدیل مشتریان موجود به حامیان قوی، 
با استفاده از اطالعات این چرخه را کوتاه 

کنید. 
بنابرای��ن دق��ت کنی��د ک��ه چگون��ه 
ی��ک محص��ول ی��ا خدمات ب��ر زندگی 
مش��تریان تان تأثیر می گ��ذارد؛ هر روز 
چق��در زم��ان ذخیره می کنن��د؟ چقدر 
پ��ول درآورده و چ��ه ق��در پ��س انداز 
می کنند؟ با اشاره به منابع و نشان دادن 
نتای��ج خاصی که از ارتباط مش��تری با 
شرکت تان به دس��ت می آید، می توانید 
ارزش واقعی را به مفاهیم قابل سنجشی 
تبدی��ل کنید ک��ه به راحت��ی فهمیده و 
باعث شود مش��تریان بالقوه به مشتری 

واقعی تبدیل شوند. 
۲. ان��رژی کارمن��د را متمرک��ز کنید: 
کارمندان��ی که اس��تقالل کافی، آموزش 
درست و تمرکز دارند، تجربیات بی عیب 
و نقص��ی را برای مش��تری رقم می زنند. 
اگ��ر کارمن��دان، ب��ر تعهد خ��ود پایبند 
باشند- مانند کارمندان Zappos- تأثیر 

حمایت، بسیار قوی می شود. 
Zappos، در واقع ب��ه دلیل خدمات 
مش��تری خ��ود و اهمی��ت دادن به یک 
تجرب��ه مثب��ت و بی حد و حص��ر در هر 
مرحله از مسیر- از وب سایت خود گرفته 
ت��ا فرآینده��ای خرید- معروف اس��ت. 

کارمن��دان آن از هم��ان روز اول، آماده 
به کارگیری این اصل ش��رکت هس��تند، 
زی��را زمانی  ک��ه مش��تریان، حرف های 
مثبتی در مورد کارمندان دارند، احتمال 
اینک��ه مش��تریان بالقوه دیگ��ر، در مورد 
دلیل تمایز ش��رکت ش��ما تحقیق کنند، 

بیشتر است. 
۳. برای س��نجش حمایت از تکنولوژی 
اس��تفاده کنید: به دنبال منابع نباش��ید. 
گردش کار مش��تریان را در نظر بگیرید، 
فرص��ت تمجید آنها از ش��رکت را فراهم 
کنید، س��پس این مناب��ع را جمع آوری 
و س��رمایه ای ایج��اد کنید ک��ه در ابزار 
اتوماس��یون فروش خود مورد اس��تفاده 

قرار گیرد. 
 research from بر اس��اس گزارش
Forrester، حامیان بالق��وه در صنایع 
بن��گاه به بن��گاه )B2B(، بیش��تر وقت 
خ��ود را ص��رف ایمی��ل و سیس��تم های 
CRM می کنن��د. به ج��ای وادار کردن 
حامیان به پذیرش پلتفرم جدید، باید بار 
مس��ئولیت را کم کنید و با سازگار کردن 
مش��تریان وفادار و حام��ی با جریان های 
کاری موج��ود، فرآیند را تس��هیل کنید. 
ای��ن نه تنها به ارجاعات بیش��تر، بلکه به 

ارجاعات مثبت تر نیز می انجامد. 
 Nielsen ۴. خودتان باش��ید: تحقیق
نش��ان داد احتم��ال اینک��ه ۷۷درص��د 
مش��تریان حاضر در مطالع��ه، محصولی 
را ک��ه افراد آش��نا به آنه��ا معرفی کرده 
ب��ود بخرند بیش��تر از محص��ول معرفی 
ش��ده توس��ط بازاریاب بود، اما مشتریان 
از هر ش��رکتی حمای��ت نمی کنند، آنها 
می خواهند از شرکت های معتبر حمایت 

کنند. 
با ایجاد تجربه های مداوم و ارزش��مند، 
مش��تریان دلیلی برای حمایت از ش��ما 
خواهند یافت. اینکه هر فرآیند، کارمند، 
برنام��ه آموزش��ی، ارتب��اط محص��ول و 
مش��تری چگون��ه می تواند ی��ک ارتباط 
حمایت��ی را ایجاد ی��ا آن را از بین ببرد 
بس��نجید، س��پس با وف��ادار ب��ودن به 
ماموریت ش��رکت، این ارتباط را بسط و 

توسعه دهید. 
برای مثال، یک بانک انگلیس��ی حاضر 
داد  نش��ان   Bain & Co مطالع��ه  در 
ک��ه تجربی��ات مثب��ت در جلوگیری از 
کالهب��رداری، قوی ترین حامی��ان را به 
وجود آورد؛ این بانک از این دیدگاه برای 
پیش��برد طراحی مجدد بخش مبارزه با 
کالهبرداری و عمیق تر کردن روابطش با 

مشتریان خود استفاده کرد. 
به ط��ور کلی، مش��تریانی ک��ه تبدیل 
به مش��تریان راضی و خش��نود شده اند، 
می توانن��د بازاریابی دهان ب��ه دهانی را 
ایجاد کنند که ارزان تر، سریع تر و مؤثرتر 
از هر تبلیغ دیگری اس��ت. با استفاده از 
اطالع��ات، بهره من��دی از تجربه کارمند 
و مش��تری، انطباق ب��ا پلتفرم های مفید 
تکنول��وژی و ص��ادق مان��دن، می توانید 
برنام��ه ای را ایجاد کنید ک��ه حامیان یا 
مش��تریان وفادار را به تبلیغ ش��رکت تان 

ترغیب کند. 
entrepreneur :منبع

8 شیوه بازاریابی قدیمی که در شبکه های چگونه مشتریان تان را به حامیان خود تبدیل می کنید؟ 
اجتماعی تأثیرگذار هستند

بازاریابی موفق با روش های 
کالسیک)2(

بی تردی��د در دنی��ای امروز تصور اینک��ه دان دراپر، 
شخصیت مشهور س��ریال Mad Men، برای بررسی 
وضعیت آژانس تبلیغاتی استلینگ کوپر از همکارانش 
بخواه��د با اس��نپ چت باهم گفت وگو کنند، بس��یار 
عجیب وغریب خواهد بود. اگرچه دیگر تکنولوژی های 
دهه ۶۰ می��الدی جایی در زندگی ما ندارند، اما هنوز 
هم برخی از ایده ه��ای بازاریابی و تبلیغات آن دوره را 
 Mad می توان در عصر مدرن به کار برد. ایده های عصر
Men بیش از هرجای دیگر در ش��بکه های اجتماعی 
قابل اجرا هستند. بر همین اساس در این مقاله کیتی 
س��هیل به س��راغ س��وژه های جالب و اصول تبلیغاتی 
دهه های قبل رفته است. در شماره قبل به دو ایده اول 
اش��اره کردیم. در ادامه برخی دیگ��ر از این ایده ها را با 

یکدیگر مرور خواهیم کرد. 
 3- ارائه محتوای واقع گرایانه

دهه ها پی��ش از آنکه دنیای تبلیغات به تس��خیر 
مردها درآید، لنس��ُدن ریزر ب��ا ایده های خود دنیا را 
تح��ت تأثیر قرار داده بود. اعتق��اد اصلی وی بر این 
ب��ود که »تبلیغات بای��د باورپذیر باش��د«. با نگاهی 
به آثار لنس��دن پای��داری اش به این موض��وع را به 
خوب��ی درخواهیم یافت. تبلیغات وی برای ش��رکت 
تولید س��وپ Woodbury برخالف تبلیغات دهه 
۱۹۱۰ دارای المان ه��ای جادویی نبود. تأکید اصلی 
کمپین ه��ای »پوس��تی که دوس��ت داری لمس اش 
کنی« و »پوس��تی که می سازی« بر روی تأثیر مواد 

غذایی بر روی سالمت پوست بود. 
بازاریاب ه��ای عرصه ش��بکه های اجتماعی به دو 
طریق ام��کان اس��تفاده از روش لنس��دن را دارند. 
نخس��ت اینکه تبلیغات ش��ان نباید خیلی اغراق آمیز 
باش��د، به ویژه اینکه اکنون نوجوانان بیش��تر از هر 
زمان دیگری نس��بت ب��ه تبلیغات بدبین هس��تند. 

راهکار دوم نیز پرهیز از دروغگویی است. 
4- قلب مفاهیم را هدف بگیرید

ش��اید سخت باشد باور کنیم ش��عار مشهور »من 
نیویورک را دوس��ت دارم« که به جای واژه دوس��ت 
داش��تن از لوگوی قلب بهره می برد، دهه ها پیش از 
ورود اموجی ها به زندگی مان طراحی شده است. در 
حقیقت این لوگو به وس��یله جی��ن َمس، کارگردان 

مشهور تبلیغاتی، ارائه شده است. 
در کتاب »چگونه تبلیغ کنیم« که اثر مشترک َمس 
و کن��ت رومن اس��ت وی به یک��ی از مهم ترین نکات 
تبلیغاتی اشاره می کند: »جلب توجه در دنیای تبلیغات 
یک ن��وع معماری نیس��ت. هیچ��گاه در طول کلیپ 
تبلیغاتی عالقه مخاطب بیش��تر نمی شود. هر سطحی 
که در پنج ثانیه ابتدایی تبلیغ تان به دس��ت می آورید، 
حداکثر توان شما محسوب می شود. بنابراین مشت های 

خود را برای زمانی طوالنی نگه ندارید«.
توصی��ه کت��اب »چگون��ه تبلیغ کنی��م« هیچگاه 
ناکارآمد نش��ده اس��ت. در واقع در دنیای دیجیتالی 
و تبلیغ��ات ویدئویی اهمیت آن افزای��ش نیز یافته 
اس��ت. از آنجا که میزان توجه مخاطب به ویدئوهای 
تبلیغاتی روز به روز کاهش می یابد، ارائه پیام اصلی 
در لحظات ابتدایی رواج یافته اس��ت. به این ترتیب 
دیگر ش��اهد تبلیغ��ات طوالنی نیس��تیم. در عوض 
آگهی های کوتاه و جذاب تری را مش��اهده می کنیم. 
مسئله اصلی در اینجا جلب توجه مخاطب در اولین 

فرصت یا از دست دادن شان است. 
5- استفاده از جلوه های بصری مناسب

استفاده از جلوه های بصری همیشه یکی از مهم ترین 
بخش های تبلیغات بوده اس��ت. از دهه ۲۰ میالدی و 
کمپین های جان گیلروی گرفته تا دوره مدرن، مخاطب 
همیش��ه به تصاویر توجه خاصی داشته است. یکی از 
بهترین نمونه های اس��تفاده بهینه از تصاویر در عرصه 
تبلیغات مربوط به جان گیلروی اس��ت. به طور معمول 
در ده��ه ۲۰ انتظ��ار چندانی از عرص��ه تبلیغات برای 
تأکی��د بر جلوه های بصری نداریم. در واقع در آن زمان 
هنوز ابزارهای جانبی برای خلق تصاویر باکیفیت وجود 
نداش��ت. با این حال گیلروی از همان امکانات موجود 
نیز به بهترین شکل اس��تفاده کرد. حاصل کار پوستر 
مشهوری است که در آن یک شترمرغ بطری نوشیدنی 

را به طور کامل بلعیده است. 
استفاده از طنزهای ساده و همه فهم همیشه جزو 
یکی از تکنیک های کاربردی در عرصه تبلیغات بوده 
اس��ت. براین اس��اس هیچ پلتفرمی بهتر از تصاویر و 
کاریکاتورها قادر به انتقال بار طنز تبلیغات نیس��ت. 
در ای��ن زمینه نیز جان گیلروی یکه تاز کالس��یک 
محسوب می شود. وی با طراحی پوسترهای مختلف 
ج��ان تازه ای به تبلیغات در بین س��ال های میان دو 

جنگ جهانی بخشید. 
ام��روزه با پیش��رفت ابزارهای طراح��ی تصاویر کار 
برای بازاریاب ها راحت تر شده است. با این حال اکنون 
طراحان تبلیغات بای��د از هماهنگی محصول نهایی با 
شعار و تعهدات شرکت متبوع اطمینان حاصل کنند. 
در حقیقت اکنون کانون توجه بیش از ایده آگهی روی 

هماهنگی آن با ماهیت شرکت موردنظر قرار دارد. 
ادامه دارد. . . 
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10 کمپین به شیوه بازاریابی تأثیرگذاری برای 
الهام گیری و شروع پروژه خودمان

موفقیت در بازاریابی با شیوه 
تأثیرگذاری)1(

در حال حاضر همه جا صحبت از اهمیت بازاریابی به شیوه 
تأثیرگذاری در میان اس��ت. در واقع به هر گوشه و کناری که 
نگاه کنی��م، زمزمه هایی در این مورد خواهیم ش��نید. با این 
حال هنوز هم تردیدهای زیادی در مورد استفاده از این مدل 
بازاریابی وجود دارد. به راستی، آیا بازاریابی تأثیرگذاری ارزش 

اختصاص زمان و هزینه مان را دارد؟ 
باتوجه به پژوهش اخیر مؤسسه Linqia که در آن مقایسه ای 
میان بازاریاب های کس��ب وکارهای مختلف صورت گرفته است، 
نتای��ج از رضایت ۹۴درص��دی بازاریاب ه��ا از ش��یوه بازاریابی 
تأثیرگذاری حکایت دارد. به این ترتیب ۹۴درصد بازاریاب ها در 
کسب وکارهای گوناگون معتقدند که استفاده از این شیوه، نتایج 
 Linqia مطلوب به همراه خواهد داشت.  بی تردید نتایج پژوهش
خبر بسیار خوبی برای سایر بازاریاب هاست، اما اگر اندکی دست 
نگه داری��م، همه چیز اینقدرها هم س��اده و واضح نخواهد بود. 
این واقعیت که خیل عظیمی از بازاریاب ها نظر مساعدی نسبت 
به نوع خاصی از ش��یوه بازاریابی دارند از مشکالت و چالش های 
اج��رای آن نخواهد کاس��ت. در حقیقت ۷8درص��د بازاریاب ها 
بزرگ ترین چالش پیشروی شان در سال جاری را کسب موفقیت 
با استفاده از شیوه بازاریابی تأثیرگذاری توصیف کرده اند. برهمین 
اس��اس حتی با توجه به تأثیرات مثبت این ش��یوه نظیر جذب 
مخاطب بیش��تر، افزایش ترافیک سایت و تولید محتوای جذاب 
باز هم کار زیادی برای دستیابی به موفقیت پیش رو خواهد بود. 
همین امر استفاده از بازاریابی تأثیرگذاری را برای آژانس های این 

حوزه بدل به رنج و محنتی پایان ناپذیر کرده است. 
بازاریابی تأثیرگذاری چیست؟ 

در گام نخس��ت باید تعریف واضحی از ش��یوه مدنظرمان 
ارائه دهیم. بازاریابی تأثیرگذاری طرحی است که براساس آن 
روی مخاطب های یک شبکه  اجتماعی بدون ایجاد تغییرات 
ساختاری و محتوایی محسوس تأثیرگذاری صورت می گیرد. 
در این راستا بیشتر شرکت ها و بازاریاب ها از افرادی با توانایی 
تأثیرگذاری باال بر روی کاربران شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند. این افراد می توانند س��لبریتی های مشهور هالیوود، 
ورزش��کاران و حت��ی ش��خصیت های کمیک محب��وب در 
شبکه های اجتماعی باش��ند. نکته مهم در این میان مهارت 

افراد انتخابی در تأثیرگذاری روی کاربران است. 
اجزای بازاریابی تأثیرگذاری

پی��ش از پرداختن به نمونه های مط��رح در این مقاله باید 
لحظه ای درنگ کرد. به راس��تی دقیق��ا چگونه باید بازاریابی 
تأثیرگ��ذار را به اجرا درآورد؟ همچنین تفاوت این ش��یوه با 
روش س��نتی استفاده از س��لبریتی ها به عنوان متکلم وحده 

در تبلیغات چیست؟ 
اگرچه برخی همپوشانی ها میان شیوه بازاریابی تأثیرگذار 
و روش س��نتی اس��تفاده از س��لبریتی ها وج��ود دارد، ام��ا 
مخاطب ه��ای بازاریابی تأثیرگذاری نوعی اطمینان عمیق به 
ط��رف مقابل دارند. برهمین اس��اس مخاطب گفته های فرد 
تأثیرگ��ذار را برآمده از تجربه ش��خصی حاصل از اس��تفاده 
محصول، صداقت و ارائه اطالعات کارشناس��ی شده می داند. 
با نگاهی دقیق ش��یوه مذک��ور با روش های مت��داول دنیای 
بازاریابی و به ویژه گونه های کالسیک کامال در تضاد است. در 
روش های کالسیک سلبریتی موردنظر هیچگونه تالشی برای 
ایج��اد اعتماد عمیق میان خود و مخاطب نکرده و صرفا یک 
نمایش تبلیغاتی صورت می پذیرفت. همچنین اگرچه ماهیت 
هر دو ش��یوه بازاریابی مبتنی بر تالش برای اقناع مخاطب و 
فروش محصوالت است، با این حال در شیوه تأثیرگذاری فرد 
تأثیرگذار به صورت سختگیرانه ای انتخاب می شود. به عالوه 
خود فرد نیز به عنوان یک س��لبریتی ب��ه دنبال همکاری با 
برندهایی است که به خوبی بیانگر شخصیت منحصر به فرد 
وی باش��ند. مهم تر از همه، به عنوان یک سلبریتی هیچکس 
به دنبال بازی با آبروی حرفه اش در ازای دس��تمزدی هرچند 
گزاف نیست.  باتوجه به آنچه گفته شد، به هنگام اجرای پروژه 

بازرایابی تأثیرگذار باید چهار نکته زیر را مدنظر داشت: 
- تجرب��ه و تخصص: آیا کمپین ش��ما با اس��تفاده از فرد 
تأثیرگذار انتخاب ش��ده، موجه و قابل قبول از سوی مخاطب 
خواهد بود؟ در حقیقت پرس��ش اصلی در این گام هماهنگی 

ماهیت کمپین شما با علت شهرت فرد مدنظر است. 
- دس��تیابی به مخاط��ب: آیا فرد تأثیرگذار ش��ما توانایی 
ج��ذب مخاط��ب را دارد؟ آی��ا وی فعالیت قاب��ل توجهی در 

شبکه اجتماعی موردعالقه مخاطب هدف شما دارد؟ 
- شباهت دوطرفه: آیا فرد تأثیرگذار شما سالیق مشترکی 
ب��ا مخاطب های هدف ت��ان دارد؟ انتخاب فردی ب��ا انگیزه و 
سلیقه های متفاوت از مخاطب ها به هیچ وجه نتیجه مطلوب و 

تأثیرگذاری مدنظرمان را به ارمغان نخواهد آورد. 
- ش��هرت: آیا فردمدنظر شما از شهرت مناسبی برخوردار 
اس��ت؟ در این میان باید تمایز قاطعی میان شهرت مثبت و 
منفی قایل شویم. شهرت مثبت مانند تأثیرگذاری تام کروز بر 
روی عالقه مندانش است. شهرت منفی اما فقط به دلیل انجام 
فعالیت ها ناشایست حاصل می شود. بدیهی است که شهرت 
منفی در عرصه بازاریابی توان جذب و اقناع مخاطب را ندارد. 
به بیانی دیگر، استفاده از سلبریتی ها در بازاریابی تأثیرگذار کمتر 
معطوف به ش��هرت همه گیر وی و بیش��تر مرب��وط به ویژگی های 
مش��ترک وی و مخاطب هدف برندمان اس��ت. با این حال چنین 
نکت��ه ای تنها یک س��وی ماجراس��ت. در س��وی دیگ��ر برندها با 
عطشی س��یری ناپذیر برای همکاری با چهره های هرچه مشهورتر 
حض��ور دارند. به این ترتیب برندها تمایل بس��یاری به همکاری با 
س��لبریتی هایی با عالیق مش��ترک با مخاطب های ش��ان دارند که 
شهرتی هرچه عام تر و بیشتر داشته باشند.       ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع
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7عاملی که نشان می دهد شما به 
سمت موفقیت گام برمی دارید

اگر ش��ما یک کارآفرین سریالی با کوله باری از موفقیت ها 
نیس��تید، الزم اس��ت که یک طرح تجاری داش��ته باشید تا 
بتوانید س��رمایه گذاران را متقاعد کنید که قادرید از یک رؤیا 

کسب وکاری بسازید که به کمک آن دنیا را عوض کنید. 
این افس��انه موهوم را باور نکنید که تنه��ا کاری که برای 
موفقیت الزم است این است که طرحی از ایده خود را بر روی 
یک دستمال کاغذی طراحی کنید و بعد سرمایه گذاران صف 
خواهند بست که با شما همکاری کنند و به شما پول دهند. 
بر اس��اس تجرب��ه ای که من ب��ه عنوان فراه��م آورنده 
ش��رکت های نوپا و مش��اور تعداد زیادی از سرمایه گذاران 
کس��ب ک��رده ام، نداش��تن طرح تج��اری ش��ما را آدمی 
خیال ب��اف یا در بهترین حالت ف��ردی اهل چالش معرفی 

خواهد کرد. 
س��ریع بگویم نیازی نیست برنامه تجاری یک کتاب شود، 
بلکه بهتر اس��ت با ی��ک »ارائه کوتاه اس��تارت آپی« تعدادی 
اسالید را دربر بگیرد و پایه و مبنای کار را پوشش دهد. همین 
برای شروع کافی است. بعد می توانید جزییات را اضافه کنید. 
حال بگذارید درمورد مبانی کاری که باید پوش��ش دهید 
صحبت کنیم. در این نوشته س��عی کرده ام از اصطالحات و 
لغاتی استفاده کنم که با مجموع مشتریان، سرمایه گذاران و 
شرکای تجاری مطابقت داشته باشد و از کلمات اختصاری و 

لغات فنی پرهیز کنم. 
ارائ��ه خود را با پرس��ش ی��ا عبارتی آغاز کنی��د که توجه 
س��رمایه گذار را جل��ب کند، عبارتی که اش��تیاق ایش��ان را 

برانگیزد، سپس به مبانی کلیدی زیر اشاره کنید: 
1- تعریف مشکل مشتری و ارائه راه حلی برای آن

ب��رای ارزیابی ارزش و س��ختی، از واژگانی ملموس و قابل 
درک اس��تفاده کنید. برای مثال بگویید: »من برای گوش��ی 
همراه تکنولوژی جدیدی به ثبت رسانده ام که با صرف نصف 
هزین��ه، عمر باتری را دوبراب��ر می کند. دیگر در میانه تماس 
تلفنی، همراه تان خاموش نخواهد ش��د«. ش��ما باید بتوانید 

چنین ارائه ای را ظرف ۳۰ ثانیه بیان کنید. 
2- بخش بندی فرصت ها و محیط رقابتی

درم��ورد راه حلی که ارائه می دهید باید محدوده بازار را با 
استفاده از عبارات غیرفنی تعیین کنید و از اطالعات موثقی 
استفاده کنید که از جانب متخصصان صنعت نقل شده باشد 

نه اینکه نظریات خود را بیان کنید. 
لیستی از رقبای اصلی تهیه کنید، مزیت های پایدار رقابتی 

مانند حق انحصاری و نشان تجاری را پررنگ کنید. 
3- ارائه جزییات در مورد مدل تجاری و جریان 

نقدینگی
هر تجارتی، از جمله س��ازمان های غیرانتفاعی، برای باقی 
ماندن نیاز به یک مدل تجاری دارند. ارائه رایگان محصوالت 
یا خدمات به مش��تریان شاید در بازاریابی مواد جذاب به نظر 
برس��د، اما ش��ما برای بقا به منابع درآمدزا نیاز دارید.  کلمه 
رایگان برای س��رمایه گذاران حرف غیر قابل پذیرشی است، 
چرا که سخت می توان از محصول رایگان بازدهی مالی داشت. 

4- تأکید کنید که چرا تیم شما برای این 
چالش بهترین گزینه است 

نام مشاوران و افراد کلیدی را که با شما همکاری می کنند 
حتم��ا عنوان کنید و اگر پیش از این تجرب��ه راه اندازی یک 
استارت آپ یا رهبری در حوزه تجاری مربوطه داشتید، بیان 

کنید. 
با اینکه تنها عناوین ش��غلی حال و گذش��ته افراد چنین 
اطالعات��ی را منتق��ل نمی کند، اما س��رمایه گذاران حرفه ای 
هم��واره بیش از محصول مناس��ب به دنبال افراد مناس��ب 

هستند. 
5- بازاریابی، حراج و تجربه مشتری

تصور می کنم که اغلب شما این عوامل را برای یک تجارت 
موفق ضروری می دانید، اما نه برای سرگرمی. 

با این حال درخواس��ت های بس��یاری برای سرمایه گذاری 
دریافت می کنم که هیچکدام به برنامه ای خاص یا هزینه های 
همراه این عوامل اش��اره ای نمی کنند و معموال اشاره نکردن 
این مس��ائل به معنای نداش��تن برنامه و ع��دم توانایی برای 

رقابت پذیری است. 
6- درآمدهای پروژه، هزینه ها و نیازهای سرمایه گذاری

اگر به تعیین اهداف عالقه ای ندارد، چندان انتظار نداشته 
باش��ید که سرمایه گذاران منابع مالی ش��ان را در اختیار شما 
بگذارند. رویدادهای مهم این مس��یر باید به طور کلی تعیین 

شوند. 
هنگام برآورد درخواست مالی از ارزش استارت آپ خود در 
آن زمان آگاهی داش��ته باشید، زیرا سرمایه گذاران در مقابل 

همکاری های شان انتظار سهم منصفانه ای خواهند داشت. 
7- طرح کلی بازگشت سرمایه و فرآیند بازپرداخت

بهترین شیوه برای این کار این است که فرآیند بازپرداخت 
جدیدی در یک ش��رکت مشابه را به س��رمایه گذاران نشان 
دهید. س��رمایه گذاران به دنبال ش��رکت هایی هستند که از 
ظرفیت باالیی در توسعه برخوردار باشند و بتوانند درآمدهای 
ساالنه خود را افزایش دهند، ضریب افزایش باالیی در فروش 
داشته باشند و بتوانند نرخ بازگشت سرمایه را تا ۱۰ برابر نیز 

افزایش دهند. 
اگر وقتی برای نوشتن تمام جزییات ندارید، یا مهارت های 
نوشتاریکتان آنچنان که باید نیست، از دیگران کمک بگیرید. 
هیچ مدیری را نمی شناسم که تمام قراردادهایش را خودش 
بنویس��د، اما هر مدیر باهوش��ی ش��خصی را دارد که برایش 

می نویسد و به تمام عوامل آگاه است. 
کارآفرین��ی که نتواند ی��ک برنامه ری��زی را مدیریت کند 
احتماال نخواهد توانست کسب و کار جدیدی را مدیریت کند. 
inc :منبع

به عقی��ده اس��کار وایلد، هر 
کس��ی بای��د منحص��ر ب��ه فرد 
باش��د و از کپی برداری از فردی 
دیگر خ��ودداری کند. با نگاهی 
به زندگی اف��رادی موفق نیز به 
درس��تی این گفته پی خواهید 
برد. در واقع این دس��ته از افراد 
هیچ گاه مطابق گام های فردی 
دیگر قدم برنداشته و خود خالق 
درواقع  داستانی جدید هستند. 
توجه به این امر بسیار مهم است 
که ه��ر ف��ردی موقعیت خاص 
توانایی های  مح��دوده  و  خ��ود 
مش��خصی دارد. به همین دلیل 
فردی  اقدامات  از  کپی ب��رداری 
دیگر که به واس��طه آن توانسته 
به موفقیتی چش��مگیر دس��ت 
پی��دا کن��د، در بهتری��ن حالت 
ممک��ن هم باعث نخواهد ش��د 
تا ش��ما ب��ه ف��ردی بزرگ تر از 
با  الگوی خ��ود تبدیل ش��وید. 
این حال در ای��ن رابطه نگاهی 
به زندگ��ی و اقدام��ات صورت 
ایجاد  افراد می توان��د به  گرفته 
کمک  ش��ما  فکری  چارچ��وب 
ش��ایانی کند و از بروز خطاهای 
احتمالی بکاهد. در این راستا و 
در ادامه به بررس��ی پنج عادت 
عال��ی موفق ترین اف��راد جهان 
خواهیم پرداخت که بدون شک 
رعایت آن می تواند ش��ما را در 
مسیر درس��ت قرار دهد. با این 
حال توجه داش��ته باشید که در 
رابطه با هر موضوعی الزم است 
شرایط خود را مدنظر قرار دهید 
و از اعمال تغییرات الزم در آنها 

واهمه ای نداشته باشید. 
1- آنها با کمک به دیگران به 

اعتبار خود می افزایند
در  بتوانی��د  صورتی ک��ه  در 
رابط��ه ب��ا موضوعی ب��ه فردی 
دیگر کم��ک کنید، ای��ن اقدام 
بیانگر این واقعی��ت خواهد بود 
که شما در رابطه با مورد مذکور 
در جایگاه مناس��بی قرار داشته 
و صاحب نظر هستید. تحت این 
ش��رایط اعتبار ش��ما به شدت 
افزایش پی��دا خواهد کرد. برای 
مثال اپرا وینفری که از شناخته 
ش��ده ترین مجریان حال حاضر 
جه��ان محس��وب می ش��ود به 
مجری ای جوان و تازه کار برای 
رفع مشکل خود کمک کند، در 
واقع مه��ارت خود را در معرض 
نمایش قرار داده است. به همین 
خاطر نباید ب��ه باورهای غلطی 

نظی��ر اینکه نباید دانس��ته های 
خ��ود را با دیگران به اش��تراک 
گذاش��ت زیرا ممکن است آنها 
در آینده به رقیبان شما تبدیل 
ش��وند، اعتنایی داش��ته باشید. 
همچنین توجه داش��ته باش��ید 
که اعتبار ش��ما زمانی که تالش 
ب��رای اعتبار بخش��ی ب��ه فرد 
دیگری را داشته باشید به علت 
اینکه اقدامی مناسب در جامعه 
تلقی می ش��ود، باع��ث افزایش 
فوق الع��اده محبوبی��ت ش��ما و 
در نهایت رش��د اعتبار شخصی 

خواهد شد. 
2- آنها با افراد منفی 

ارتباطی ندارند 
ای��ن امر یک واقعیت غیرقابل 
انکار اس��ت که همنشینان بر ما 
تأثیر خواهند گذاشت. به همین 

دلیل بسیار مهم است که دایره 
روابط خود را با چه کس��انی پر 
می کنی��د. در این رابط��ه افراد 
موفق به ش��کلی حرفه ای عمل 
می کنن��د و ارتب��اط خ��ود را با 
افرادی ک��ه همواره ب��ار منفی 
ب��رای آنها ب��ه هم��راه خواهند 
داشت، قطع می کنند. همچنین 
همواره مش��اهده شده است که 
اطرافی��ان و خصوص��ا همکاران 
اف��راد موفق از تأثی��رات مثبتی 
که آنها به وجود آورده اند سخن 
می گویند. به همی��ن دلیل اگر 
خواه��ان ای��ن هس��تید که به 
گ��روه موفق ترین اف��راد جهان 
ملحق ش��وید الزم است همواره 
تأثی��ر مثبت��ی روی اطرافی��ان 
خود داش��ته باش��ید. در نهایت 
افزایش س��طح اطرافیان شما و 

به خصوص تیم کاری به بهبود 
جایگاه ش��ما نیز کمک خواهد 

کرد. 
3- آنها تنها باور قلبی خود 

را بیان می کنند
تقریبا تمامی افراد برای ارائه 
الگوه��ای رفت��اری متن��وع در 
شرایط گوناگون تالش می کنند. 
با این حال این امر یک واقعیت 
اس��ت که موفق تری��ن افراد در 
بس��یاری از جنبه ه��ای زندگی 
متفاوت  ب��ه س��ایرین  نس��بت 
عم��ل می کنن��د. در واقع اینکه 
عقیده خود را با توجه به شرایط 
متنوع  موقعیت های  و  گوناگون 
خواهد  باع��ث  دهی��د،  تغیی��ر 
ش��د تا در دس��تیابی به الگوی 
رفت��اری منحصر به ف��رد خود 
ناامی��د باش��ید. همچنین اینکه 

حرف و نظر ش��ما در مکان های 
گوناگون تغییر داش��ته باشد در 
نهای��ت محبوبی��ت ش��ما را در 
جامع��ه کاهش خواه��د داد. به 
همین دلیل هم��واره آن چیزی 
را ک��ه خود ب��ه آن ب��اور قبلی 
داری��د ب��دون توجه ب��ه اینکه 
واکنش هایی  اس��ت چه  ممکن 
را به همراه داشته باشد، مطرح 

سازید. 
4- آنها اعتماد به نفس دارند

ریشه بسیاری از استرس ها و 
تردیدهای افراد در عدم اعتماد 
به نفس کافی اس��ت. به همین 
دلیل بس��یار مهم اس��ت تا این 
موضوع را در خود تقویت کنید. 
باور غلط مردم در این رابطه این 
اس��ت که برخی دارای ناتوانایی 
ب��وده و برخ��ی دیگ��ر از وجود 
آن بهره من��د نیس��تند. ب��ا این 
حال ای��ن از جمله مهارت هایی 
اس��ت که افراد می توانند آن را 
در خ��ود تقویت کنن��د. اگرچه 
بیش��تر  آن  وج��ود  از  برخ��ی 
برخوردار هس��تند، با این حال 
نباید ب��ه مانعی برای ش��ما در 
ای��ن رابطه تبدیل ش��ود. بدون 
ش��ک هر فردی اعتماد به نفس 
دارد، با این حال الزم اس��ت با 
انجام تمرین هایی به ش��کوفایی 
و تقوی��ت آن کم��ک کن��د. با 
نگاهی به رفت��ار افراد موفق نیز 
به ای��ن نکته پ��ی خواهید برد 
ک��ه آنه��ا در این رابط��ه کامال 
آنها  درواقع  هس��تند.  قدرتمند 
ترسی از نشان دادن آن چیزی 
که در حقیقت هس��تند ندارند 
و اینکه نیازی ب��ه پنهان کاری 
و ی��ا ظاهر س��ازی ندارند، باعث 
می شود فش��ار کمتری را حس 
کنن��د و تمرک��ز خ��ود را روی 

کارهای مهم تری بگذارند. 
5- آنها به سخنان عمیق 

تمایل بیشتری دارند
آن چی��زی ک��ه ش��ما بی��ان 
می کنید، اندیش��ه ها و حقیقت 
ش��ما را فاش خواهد س��اخت. 
به همی��ن دلیل هم اس��ت که 
گفته های  در  اف��راد  موفق ترین 
خ��ود کام��ال عمی��ق و در عین 
ح��ال دقی��ق ب��وده و از بی��ان 
هرچی��زی اجتناب می کنند. در 
این راستا الزم است تا از همین 
امروز نس��بت به گفته های خود 
بازبینی ه��ای الزم را انجام داده 
و س��عی در افزایش بار معنایی 

جمالت خود داشته باشید. 
cnbc :منبع

5عادت عالی موفق ترین افراد جهان 
کارآفرینی

چگونه مدیر محصول شوید؟ 

افراد متخصصی که به دنبال ارائه گس��ترده توانایی های خود در 
سازمان و کسب تجربه مدیریتی هستند، روز به روز بیشتر خواهان 
نقش چالش برانگیز مدیر محصول می ش��وند.  مسئولیت های یک 
مدیر محصول سراس��ر س��ازمان را پوش��ش می دهد و تا بازار نیز 
گس��ترش می یابد که معموال بر یک یا چند صنع��ت و گروه های 
مش��تریان تمرک��ز دارد.  کار مدیران محصول ش��ناخت نیازها و 
چالش های مش��تریان هدف و تبدی��ل آن نیازها به ایده هایی برای 
س��رمایه گذاری و تولید محصول جدید یا ارتقای محصوالت فعلی 
اس��ت. آنها ب��ه مطالعه کس��ب و کار یا تدوی��ن طرح های تجاری 
برای ایده های س��رمایه گذاری پرداخته و پس از تأیید آنها از سوی 
مدیریت، به منظور شناسایی نیازها و پشتیبانی از فرآیند تبدیل ایده 
به محصول جدید، دست به همکاری نزدیک با گروه های مهندسی 
یا تحقیق و توس��عه می زنند. به محض اینکه یک محصول مراحل 
تولید را پشت سر می گذارد، مدیر محصول کارش را به منظور یاری 
رس��اندن به آماده سازی س��ازمان برای بازاریابی، فروش و حمایت 
از عرض��ه محصول آغاز می کند.  در ط��ول حیات محصول، مدیر 
محصول درگیر پایش عملکرد آن، ارائه پیش��نهاد در جهت تنظیم 
قیمت ها یا ارتقای کیفیت برای مقابله با اقدامات رقیب و همکاری 
با مشتریان به منظور شناسایی بهبود های احتمالی است.  در نهایت 
باید گف��ت مدیر محص��ول در حین مدیریت رون��د توقف عرضه 
محصول قدیمی، تولید محصول جایگزین را نیز طرح ریزی می کند.  
مدی��ران محصول در بازارها و فناوری های مربوط به خود تبدیل به 
متخصصان فن می ش��وند و اغلب مالقات با مشتریان یا مشتریان 
احتمالی، صحبت در رویدادهای صنعتی و یا همکاری با مطبوعات 
و انتش��ارات این حوزه به عهده آنها گذاشته می شود؛ آنها نیز همه 
این کارها را با هدایت، رهبری و تعهد به افراد و وظایف در سرتاسر 
سازمان به انجام می رسانند، بدون آنکه اختیارات رسمی شان چیزی 
بیش از امکان متقاعد ساختن دیگران برای حمایت از ایده های شان 
باش��د.  مدیریت محصول ش��غلی چالش برانگیز و دشوار است که 
در عین حال فارغ التحصیالن تازه دانش��گاه و رش��ته MBA  روز 
به روز بیش��تر به دنبال آن هس��تند. کار به عنوان مدیر محصول 
فرصت زیادی برای دیده ش��دن در س��ازمان و پرورش مهارت ها و 
کس��ب اعتبار الزم برای پیشرفت در نقش های مدیریتی آینده در 

اختیار فرد می گذارد. 
نقش مدیر محصول در حال تغییر و تحول است: 

نقش کالسیک مدیران محصول از شرکت های محصوالت مصرفی، 
مانن��د پروکتر اند گمبل یا یونیلِور نش��أت می گیرد که این قهرمانان 
عرصه محصول به عنوان مدیرعامل در این شرکت ها کار می کردند. 
آنها پیشنهاد های این شرکت برای رشد و منفعت را از پژوهش بازار 
گرفته تا تولید محصول، بسته بندی، تبلیغ و فروش مدیریت کردند. 

با گذش��ت زمان، تمام بخش های صنعتی عمال ابعادی از نقش 
مدیر محصول را اختیار کرده اند. حتی مؤسس��ه های خدماتی نیز 
برای برگردان نیازها و بینش مشتری به ارائه خدمات بر گونه ای از 

نقش مدیریت محصول تکیه می کنند. 
در برخ��ی بازارها، ای��ن نقش به دو ح��وزه مدیریت محصول و 

مدیریت بازاریابی محصول تقسیم می شود. 
مدیر بازاریابی محصول بیشتر بر بازاریابی و هماهنگی برون گرا 
تمرکز دارد، درحالی که مدیر محصول بخش اعظم تالش های خود 
را ب��ر هماهنگی داخلی، خصوصا با گروه های تحقیق و توس��عه و 
مهندسی، متمرکز می کند. هر دوی این نقش ها به منظور تضمین 
انس��جام و هماهنگی در گروه های ذی نف��ع همکاری تنگاتنگی با 

یکدیگر دارند. 
مدیریت محصول مدیریت پروژه نیست! 

با آنکه ش��غل مدیریت محصول نیز شامل انجام هماهنگی های 
درون گروهی بس��یاری اس��ت، نباید آن را با مدیریت پروژه اشتباه 
گرفت. مدیر پروژه مسئولیت هماهنگی و راهنمایی گروه هایی را بر 
عهده دارد که روی نوآوری های موقت و منحصربه فرد کار می کنند، 
اما مدیر محصول پیش��نهادات خود را از طریق مطالعه تجاری و از 
منظر مدیریتی ارائه می دهد.  مزیت مدیریت پروژه در این است که 
اس��تانداردهای صنعتی و اقدامات تأییدکننده آن به خوبی تعریف 
ش��ده و مشخص هس��تند، درحالی که نقش مدیر محصول به طور 
قابل توجهی در مقیاس صنعتی تعریف نشده باقی مانده است. معدود 
مؤسساتی هس��تند که به آموزش مدیران محصول می پردازند، اما 
برخ��الف نهادهایی که در ح��وزه مدیریت پروژه وج��ود دارند، در 
ح��وزه مدیریت محصول هیچ پیکره دانش اس��تاندارد یا هیچ نهاد 
تأییدکننده ای وجود ندارد. هم برای مدیر محصول و هم برای مدیر 
پروژه امر رایجی اس��ت که ب��رای تولید محصول جدید یا مقدمات 

ارتقای محصوالت فعلی در کنار هم کار کنند. 
مهارت های الزم برای موفقیت در حرفه مدیریت محصول: 

با توجه به گس��تره وسیع وظایف مدیر محصول، برای موفقیت 
در این زمینه به مجموعه ای از مهارت های گوناگون نیاز اس��ت که 

عبارتند از: 
- توانای��ی درک عمی��ق یک بخش خ��اص از بازار ی��ا گروه بندی 

مشتریان؛ 
- آشنایی با کاربرد خاص محصوالت برای مشتریان؛ 

- کنجکاوی برای کشف و شناسایی چالش های مشتری و برگردان 
آن چالش ها به ایده هایی برای محصوالت یا خدمات؛ 

- توانای��ی طراحی یک ط��رح تجاری س��رمایه گذاری برای تولید 
محصول جدید یا ارتقای محصول فعلی؛ داش��تن مدرک تحصیلی 
در حوزه بازرگانی، به ویژه در رش��ته MBA، برای این شغل بسیار 

مفید است. 
- مهارت ه��ای تفکر انتق��ادی که برای ارزیابی نیازهای مش��تری، 
پیشنهادات رقیب و گرایش های اصلی روز و برگردان این اطالعات 

به طرح های سرمایه گذاری ضروری اند؛ 
- توانایی هدایت و رهبری غیررسمی اطرافیان، یعنی بدون نیاز به 

ارائه گزارش رسمی به مسئوالن باالدستی؛ 
- مهارت های ارتباطی نوشتاری و گفتاری بسیار خوب، با تأکید بر 

مهارت های متقاعدسازی. 
ممکن است بر حسب ماهیت پیشنهادها، به سطح باالیی از تخصص 
فنی نیز نیاز باشد. بسیاری از مدیران محصول دارای سوابق فنی، از 
thebalance :جمله مدرک مهندسی، هستند.              منبع
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1- توجه داشته باشید که سن تنها یک 
عدد است

خان��م ایریس هم��واره این جمل��ه را در 
مصاحبه  ه��ای خ��ود عنوان کرده اس��ت که 
هیچ  گاه به س��ن خود فکر نمی  کند. درواقع 
ریش��ه بس��یاری از عدم موفقی��ت افراد این 
اس��ت که به نظر عموم در رابطه با سن افراد 
و نقش  های تعیین شده برای سنین مختلف 
توجه نش��ان داده و ب��ه همین خاطر پس از 
سپری شدن بخشی از عمر خود دیگر زمان 
را برای شروعی دوباره و با پیشرفت مناسب 
نمی  دانند. همین امر هم باعث می  شود که تا 
پای��ان عمر خود در وضعیت فعلی خود باقی 
بمانن��د. در واقع تا هنگامی که از فکر و بدن 
خود اس��تفاده می کنید، رون��د تحلیل رفتن 
آنها با کندی محسوس��ی مواجه خواهد بود. 
به همین دلیل برای شاداب بودن در سنین 
باال ضروری اس��ت تا فعالی��ت خود را حفظ 
کنید. همچنین ضروری اس��ت تا به فعالیتی 
که انجام می  هید تمایل کافی داشته باشید. 
در غی��ر این ص��ورت حتی ممکن اس��ت با 

نتایجی معکوس مواجه شوید. 
2- شریکی برای خود بیابید که حامی 

اهداف شما باشد
از دیگ��ر دالیل موفقیت خان��م ایریس را 
می  توان ازدواج موفق وی دانست. او همواره 
بیان کرده اس��ت که همس��رش بزرگ ترین 
حامی کارهایش محس��وب می  شود و هیمن 
امر باعث ش��ده تا وی بتوان��د با انگیزه  ای به 
مراتب بیش��تر و ب��ه دور از دغدغه   روی کار 
خود تمرکز داش��ته باش��د. وی عقیده دارد 
که لباس  های زنانه بای��د همراه با رنگ  های 
ش��اداب و به اصطالح خ��ود وی حاوی طنز 
باشند. بدون تردید همسر وی در حفظ این 
روحیه و دیدگاه نقشی اساسی داشته است و 
خانم ایریس در مستند خود نیز به این مورد 
اشاره کرده اس��ت. به همین خاطر ضرورت 
ازدواج با فردی مناس��ب ب��رای موفقیت در 

زمینه کاری امری مهم محسوب می  شود. 
3- وقتی چیزی نظر شما را به خود 

جلب کرد حتماً سراغ آن بروید
ت��رس از جمله عواملی اس��ت ک��ه باعث 
مرگ خالقیت خواهد ش��د. به همین خاطر 
در زندگ��ی خود از امتح��ان کردن چیزهای 
جدید واهمه  ای نداش��ته باشید. با این حال، 
این امر به معنای هرکاری که دوس��ت دارید 
انجام دهید نیس��ت و الزم است مالحظاتی 
را با توجه به موقعبت و ش��رایط جامعه خود 
مدنظر ق��رار داده و طرح ت��ان را ابتدا مورد 
آزمایش ق��رار دهید. خانم ایریس در ابتدای 
سنین جوانی هرگز تصور نمی  کرد که روزی 
به یکی از نمادهای دنیای مد تبدیل شود. با 
ای��ن حال تمایل وی به این عرصه در نهایت 
ب��ه محرکی برای حضور تبدیل ش��د. با این 

ح��ال در صورتی که وی خ��ود را در حصار 
ترس  های خود نگه می  داش��ت، بدون ش��ک 
امروز در جایگاه فعلی قرار نداشت و زندگی 
خود را در راهی س��پری می ک��رد که عمال 
مورد عالقه وی نبود و همواره با حسرت یک 

کار نکرده زندگی خود را به پایان می  برد. 
4- برای جوان ماندن باید مانند یک 

جوان فکر کنید
هی��چ چیز قوی  تر از اندیش��ه آدمی وجود 
ن��دارد. همواره آزمایش��اتی ص��ورت گرفته 
است که افراد تنها صرفا با تلقین توانسته  اند 
بسیاری از بیماری  ها را مداوا کنند. به همین 
خاطر نبای��د از کنار ذهن خود به س��ادگی 
گ��ذر کنید. در صورتی که می خواهید کاری 
ب��زرگ را انجام دهید ابتدا الزم اس��ت ذهن 
خود را برای چینن ش��رایطی آماده سازید، 
در غیر این ص��ورت در مدت زمانی کوتاه با 
شکست و ناامیدی مواجه خواهید شد. خانم   
ایریس علت این امر را که در آس��تانه ۱۰۰ 
سالگی همچنان به مانند فردی جوان رفتار 
می کن��د در ذهنیت خود مبنی بر اینکه باید 
مانند یک ج��وان فکر کند می داند و توصیه 
می  کند که برای دس��تیابی ب��ه این مهارت 
از همی��ن امروز تالش کنی��د. در واقع او بر 
این باور اس��ت که دنیای م��د را نمی  توان با 

اندیش��ه  های کهنه نگه داش��ت و الزم است 
خود را با ش��رایط جدید به خوبی هماهنگ 

سازید و به روز زندگی کنید. 
5- مراقب قضاوت  های خود نسبت به 

سایرین باشید
در ط��ول زندگی خود باید به نحوی عمل 
کنید که ش��ما را با صفاتی مثبت بشناسند. 
بدون تردید هنگامی که به فردی ایرادگیر و 
منتقد سفت و سخت سایرین تبدیل شوید، 
نمی  توانید محبوبیت را برای خود به ارمغان 
آورید و نام خود را به برندی محبوب تبدیل 
کنی��د. با توجه به اینک��ه در هر عرصه  ای از 
کس��ب  وکار افراد با مردم در ارتباط هستند، 
الزم اس��ت موارد مورد پس��ند جامعه را به 
لیس��ت سیاس��ت رفتاری خود اضافه کنید. 
بدون تردید یکی از بدترین کارهایی که یک 
کارآفرین می  تواند انجام دهد، تخریب همکار 
یا حتی رقیب خود است. برای موفقیت تنها 
کافی اس��ت کاری را که ب��ه آن ایمان دارید 
با سعی و تالشی مناس��ب و به خوبی انجام 
دهی��د. با این نگرش دیگر نیازی به بدگویی 
از فرد دیگر وجود ندارد. خانم   ایریس خود را 
در صنعت مد قردی متفاوت می  داند. با این 
حال این امر نباید زمینه ساز قضاوت  هایی در 
رابطه با وی ش��ود. همچینن او نیز تا کنون 

به واسطه س��بک خاص خود فرد دیگری را 
مورد قضاوت قرار نداده و خود را برتر از هیچ 

فرد دیگری نمی  داند. 
6- نگذارید شهرت شما را به چیزی که 

نیستید تبدیل کند
بس��یاری از افراد به محض کس��ب اندکی 
ش��هرت اقدام ب��ه اعمال تغییرات بس��یاری 
در زندگی خود می کنن��د. با این حال خانم   
ایری��س عقی��ده دارد ک��ه اصالت اف��راد از 
جمله عواملی اس��ت که تفاوتی جذاب را به 
وجود خواهد آورد. بدون تردید اگر ش��ما به 
پیاده روی عالقه داری��د و از این کار آرامش 
خاصی دریافت می کنی��د دلیلی ندارد که با 
کس��ب شهرت این عادت خود را ترک کرده 
و به ورزش��ی گران قیمت روی آورید. توجه 
داش��ته باشید که ش��ما باید دو جنبه کامال 
متف��اوت در زندگی خود داش��ته باش��ید و 
زندگی ش��خصی تان را با آن  چی��زی که در 

محل کار  هستید ادغام نکنید. 
7- با پول نمی  توانید موفقیت را 

خریداری نکنید
خانم   ایری��س جمله  ای مع��روف دارد که 
می  گوید هیچ پولی ارزش سبکی را که شما 
طراحی می  کنید نخواهد داش��ت. به همین 
دلیل نباید صرفا برای کس��ب ثروت کاری را 

انجام دهید. پول تنها عاملی اس��ت که رفاه 
را در زندگ��ی برای ما به ارمغان خواهد آورد 
و نباید به هدفی در زندگی تبدیل ش��ود. به 
همی��ن خاط��ر همواره کاری را که دوس��ت 
داری��د در اولوی��ت قرار دهی��د و صرفا روی 
آن  چی��زی که می  خواهید ب��ه جهان معرفی 
کنی��د تمرکز ک��رده و موراد دیگ��ر را کنار 
بگذارید. با این سیاس��ت ث��روت نیز خود به 

دنبال شما خواهد آمد. 
8- همواره بهترین به معنای 
گران قیمت  ترین گزینه نیست

همواره مش��اهده شده اس��ت که یک تیم 
کوچ��ک موفق ب��ه انجام کاری می  ش��ود که 
غول  های آن عرصه از انجام آن عاجز هستند 
و ای��ن امر خ��ود گواه این اس��ت ک��ه صرفا 
ثروتمنده��ا موف��ق نخواهند ب��ود. در دنیای 
حاضر این خالقیت اس��ت که ح��رف اول را 
می  رند به همین خاطر به خود ایمان داش��ته 
باشید و از ایجاد مانع  های گوناگون پیش پای 
خود جلوگیری کنید. در زمینه مد نیز به نظر 
خان��م   ایریس اینکه چه چیزی را می  پوش��ید 
چندان اهمیت ندارد، بلکه عامل مهم چگونه 
لباس پوش��یدن اس��ت. به همین خاطر نگاه 
خود را نسبت به مسائل مختلف تغییر دهید 
و همواره به دنبال راهکارهایی خالقانه باشید. 

9- شروعی کوچک داشته باشید
همواره مش��اهده ش��ده که برخی از افراد 
از هم��ان ابتدای کار در ت��الش برای ایجاد 
ش��رکتی لوکس و با امکانات کامل هستند. 
این امر بدون شک هزینه بسیاری را به همراه 
خواهد داشت و به عاملی تبدیل خواهد شد 
که زمان را از افراد خواهد گرفت. برای ایجاد 
قصر خود زمان کافی خواهید داش��ت با این 
حال ابتدا الزم اس��ت امپراتوری تان را شکل 
دهید. به همین خاطر در ابتدای کار تنها به 
در اختیار داش��تن مکانی برای شروع بسنده 
نکنید و این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید 
که فرصت  ها منتظر شما نمی  مانند و ممکن 
است ایده امروز شما فردا توسط فردی دیگر 

به اجرا گذاشته شود. 
10- تظاهر را کنار بگذارید

گذر عمر امری بدون توقف است و هیچ دلیل 
منطقی وجود  ندارد که سن خود را پنهان کنید. 
بدون ش��ک انجام کاری مصنوعی منجر به این 
خواهد ش��د تا درک الزم صورت نگرفته و متهم 
به تظاهر کردن به چیزی که نیس��تید، ش��وید. 
درواقع بهتر اس��ت به ج��ای پنهان کردن چین 
و چروک  ه��ای خود در فکر جوان نگه داش��تن 
مواردی نظیر فکر و لباس خود باش��ید تا مانند 
خانم   ایریس به زنی ۱۰۰ ساله ولی با روحیه یک 
آدم جوان تبدیل شوید که هر فردی را به تحسین 

وادار خواهد کرد. 
cnbc :منبع

ایریس اپفل از تجربیات خود می گوید

1۰ توصیه از مادربزرگ دنیای مد
مترجم: امیرآل  علی

بدون تردید هر فردی که در زمینه مد اطالعاتی  داشته باشد با نام خانم ایریس آپفل آشنایی دارد. در رابطه با زندگینامه وی می  توان گفت که وی در شهر کوئینز نیویورک در 29 آگوست سال 1921 در خانواده ای 
 Women’s Wear یهودی به دنیا آمده است، پدر او ساموئل برل تاجر معروف شیشه و آینه و مادر وی زنی روسی و صاحب یک بوتیک بوده است. وی در رشته تاریخ هنر در دانشگاه نیویورک تحصیل کرد و در مجله

Daily مشغول به کار شد. همچنین او دستیار رابرت گودمن تصویرساز معروف هم بود و در سال 1948 با کارل آپفل ازدواج کرد و آن دو با هم کارخانه پارچه بافی Old World Weavers  را بنیانگذاری کردند که 
تا سال 1992 و بازنشستگی آنها پابرجا بود. جالب است بدانید که او طراحی داخلی کاخ سفید را در دوره ریاست جمهوری ترومن، آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون، فورد، کارتر، ریگان و کلینتون به عهده داشته 
است. وی در آستانه 100 سالگی قرار دارد، با این حال همچنان در عرصه خود فعال بوده و به همین خاطر بدون شک راز ماندگاری وی در صنعتی که همواره در حال تغییر و تحول است، خود حاوی نکاتی ارزشمند 

خواهد بود. در ادامه به بررسی 10 توصیه از این کارآفرین و طراح خالق خواهیم پرداخت. 

 موفقیت یعنی چسبیدن
به عالیق در شغل 

اولین باری را که تالش می کردم داستانی بنویسم 
خوب به خاطر دارم. یک ش��ب گرم تابستانی بود و 
خ��ودم را در اتاقم محبوس ک��رده بودم، روی زمین 
نشس��ته بودم و تند تند روی کاغذ چیز می نوشتم. 
پنج س��اله بودم.در آن وقت به س��ختی می توانستم 
حروف را درس��ت بنویسم، اما ایده ها همچون طلوع 
خورش��ید درونم را روش��ن ک��رده بود- من ش��ور 

زندگی ام را پیدا کرده بودم. 
اگر آنقدر خوش ش��انس هس��تید ت��ا حرفه ای را 
بیابید که ش��ما را سر شوق آورد، زندگی تان را روی 
آن بن��ا کنید، اهداف تان را ب��ا آن هماهنگ کنید و 

هرگز رهایش نکنید. 
هیث��ر موناه��ان موس��س گروه مش��اوره ش��غلی 
»ارب��اب تپه ه��ا« می گوی��د: »ب��رای آنک��ه بتوانید 
ب��ه ظرفیت های ت��ان دس��ت یابی��د بای��د عالیق و 
اس��تعدادهای تان را شناس��ایی و راه های��ی ب��رای 
بکارگیری روزانه آنها ایج��اد کنید. اگر چیزی واقعا 
برای ت��ان اهمیت داش��ته باش��د، راهی ب��رای وقت 

گذاشتن روی آن پیدا خواهید کرد.«
اگر آرزوهای تان را کنار بگذارید بی انگیزه خواهید 
ش��د و این مسئله بر زندگی شخصی و حرفه ای شما 
تأثیر خواهد گذاش��ت. در این نوشته نشان می دهم 
چگونه به عالیق حقیقی تان بچسبید و اهداف تان را 

از طریق حرفه تان دنبال کنید. 
حرفه ای را انتخاب کنید که بیانگر عالیق شما 

باشد
نیازی نیست در جایگاهی کار کنید که دقیقا مطابق 
عالیق ش��ما باشد، اما بهتر اس��ت به هر شیوه ممکن 
ش��غل تان را در مس��یر عالیق تان هدایت کنید. برای 
مث��ال اگر در بنگاه معامالت ام��الک کار می کنید، اما 
به عکاس��ی عالقه دارید می توانی��د با عکس گرفتن از 
امالک و مستغالت مهارت تان را به کار ببندید. این کار 
نه تنها به مذاق خریداران خوش می آید، بلکه ش��ما را 

قادر می سازد تا روی توانایی های تان کار کنید. 
بدون انگیزه و ش��ور قلبی هرگ��ز به ظرفیت خود 
دست نخواهید یافت. به جای آنکه شغلی را به خاطر 
پول و درآمد انتخاب کنید، به خاطر خوش��حالی تان 
انتخاب کنید و اگر احس��اس رضایتمندی ندارید در 

ایجاد تغییر تردید نکنید. 
موناه��ان پیش��نهاد می کن��د ک��ه اگر احس��اس 
نارضایت��ی می کنید با مدی��ران محیط کارتان حرف 
بزنید. ش��اید بتوانن��د ش��ما را در پروژه هایی به کار 
بگیرند که به اس��تعدادهای تان نزدیک تر باشد. با به 
کار بس��تن عالیق و مهارت های ت��ان در محیط کار 
نه تنه��ا بهتر کار می کنید، بلکه احس��اس اعتماد به 

نفس، انگیزه و خالقیت بیشتری خواهید داشت. 
اهداف تان را با دوستان تان در میان بگذارید

 هرچه بیش��تر در مورد مس��ئله ای صحبت کنید، 
واقعی تر می ش��ود. از هر فرص��ت ممکن برای حرف 
زدن درم��ورد اهداف تان س��ود ببرید و با هرکس��ی 
که می توانید در این م��ورد صحبت  کنید.  موناهان 
می گوید: »هرچه بیشتر با دیگران درمورد اهداف تان 
صحبت کنید، افراد بیش��تری در مورد پیش��رفت و 
پیشبرد کارهای تان از شما پرس وجو می کنند و این 
مسئله شما را به فعالیت بیشتر وامی دارد.«  این فرد 
می تواند از اعضای خانواده تان باش��د، مشاور باشد یا 
فردی که در زمینه مشابه تالش می کند. به هرحال 
با بیان اهداف و آرزوهای تان انگیزه بیشتری دریافت 

خواهید کرد. 
موناهان اهدافش را با پسرش در میان می گذارد تا 
انگیزه بگیرد. وقتی احساس شکست می کند، با خود 
فکر می کند چه الگویی برای پسرش خواهد بود و به 

راه ادامه می دهد. 
عالیق تان را در اولویت قرار دهید

رایج تری��ن بهان��ه ای که برای انجام ن��دادن کارها 
آورده می شود، نداش��تن وقت است. اما اگر واقعا به 
انجام کاری عالقه داش��ته باشید، از انجام کار اصلی 
منحرف نخواهید ش��د. احتماال شما هیچ گاه فرصت 

پیدا نخواهید کرد، خودتان باید فرصت را بسازید. 
موناه��ان می گوید: »من دریافته ام که برداش��تن 
گام های��ی هرچند کوچک س��ودمند اس��ت. هر روز 
برای نزدیک تر ش��دن به اهداف تان ی��ک کار انجام 
دهید، مهم نیس��ت که چقدر کوچ��ک و بی اهمیت 
باش��د و خواهید دید که چقدر پیشرفت کرده اید.« 
در نهایت همه چیز به ش��ما بستگی دارد. حتی اگر 
از حمایت دوس��تان و آشنایان برخوردار باشید، این 
شما هستید که انتخاب می کنید یک ساعت زودتر از 
خ��واب برخیزید، یا در اوقات بیکاری روی پروژه تان 

کار کنید یا پای اینترنت وقت بگذرانید. 
 مس��ئولیت دنبال ک��ردن آرزوهای تان را بر عهده 

بگیرید، مهم نیست چقدر مشغله دارید. 
موناه��ان اضافه می کند »نوش��تن اهداف تان و در 
دسترس گذاش��تن آن برای دیدن و به خاطر آوردن 
نی��ز کمک ش��ایانی می کند. من دوس��ت دارم برای 
خودم محدودیت زمانی تعیین و هر هفته پیش��رفت 
کارهایم را بررس��ی کنم.« همیش��ه به خاطر داشته 
باش��ید چرا کاری را شروع کردید و کجا می خواهید 

آن را به پایان برسانید. 
businessnewsdaily :منبع
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اخبار

خبرنگار فرصت امروز- به گزارش خبرنگار فرصت امروز ، دکتر 
صفری، رییس هیات مدیره ش��رکت،  دردیدار نوروزی مدیرعامل و 
هیات مدیره ش��رکت مخابرات ایران با کارکنان با بیان این مطلب 
افزود: ش��رکت ها و دولت هایی که رشد کردند و در سودآوری رتبه 
مناسبی دارند، سبب آن حمایت از تولیدات آنهاست، لذا بر این اساس 
همه ما باید از تولیدات و کاالهای داخلی حمایت کنیم.  دکتر صفری 
به پیام مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری سال جدید اشاره 
کرد و افزود: اگر به تسلسل نامگذاری سالها از سوی ایشان دقت کنیم، 
در م��ی یابیم مولفه هایی نظیر مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، 
اش��تغال و حمایت، شکل دهنده موفقیت در صنعت و خدمات می 
باشد.  رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، آموزش و ارتقای 
دانش را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ما باید همواره با آموزش 

های الزم، سواد و دانش خود را افزایش دهیم تا در این زمینه، از سایر 
کشورهای توسعه یافته عقب نمانیم.  دکتر صفری، خطاب به مدیران 
و کارکنان شرکت گفت: شما موتور اقتصاد و ایجاد اشتغال در کشور 

هستید، بنابراین به عنوان یک فرصت باید با تالش و کار بیشتر باعث 
رش��د و شکوفایی اقتصاد کشور باشید.  رییس هیات مدیره شرکت 
مخابرات ایران صنعت ICT را مهمترین پیش��رانه اقتصادی کشور 
دانست و افزود: مخابرات به عنوان تامین کننده بستر ارتباطی و ارایه 
دهنده فناوری اطالعات و خدمات مبتنی بر آن، در ابعاد سیاس��ی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یکی از بنگاه های سرآمد کشور بوده 
و تاثیر بس��زایی در رش��د آن دارد.  دکتر صفری در پایان س��خنان 
خود، از اینکه س��ال جدید ۱۳۹۷ با میالد باسعادت امیرالمومنین و 
فرا رس��یدن ماه مبارک رجب مزین شده یمن مبارکی دانست و از 
کارکنان خواست با تالش و کوشش و ارتقای دانش فنی خود ضمن 
کمک به تحقق اهداف شرکت، زمینه های حمایت از تولیدات داخلی 

را ایجاد کنند.

تبریز - فالح: معاون فرهنگی اجتماعی منطقه 8 ش��هرداری 
تبریز از شکس��تن رکورد اس��تقبال گردش��گری نوروزی از دفتر 
گردشگری شهرداری منطقه 8 خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، حسین پور ضمن اعالم خبر فوق افزود: برابر آمار و اطالعات 
ثبت ش��ده، در نوروز ۹۷ بالغ بر ۱۱۶5۰ نفر به دفتر گردش��گری 
منطقه 8 مراجعه  و از راهنمایی های همکاران ما بهره مند گشته 
اند که این رقم از رش��د ۳۲ درصدی میزان مراجعه گردش��گران 
نوروزی به دفتر گردشگری منطقه 8 نوید می دهد. معاون فرهنگی 
اجتماعی منطقه 8 ادامه داد: در نوروزس��ال ۱۳۹۷، بیش از ۶5۰ 
نفرگردشگر خارجي از کشورهاي مختلف جهان از جمله استرالیا، 
ژاپن، چین، اندونزی، آلمان، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، ترکیه، هلند، 
س��وئیس و کانادا جهت دریافت اطالعات، نقشه و برنامه مسافرتی 

به این دفتر مراجعه کردند که نس��بت به س��ال گذشته درهمین 
مدت رش��د ۲۹ درصد را نش��ان مي دهد.  به گفته وی، طی این 
مدت ۱۱۰۰۰ نفر از گردشگران داخلي به دفتر گردشگری مراجعه 

داش��تند که این رقم رشد ۳۲ درصد را نسبت بمدت مشابه سال 
۱۳۹۶ نشان مي دهد. حسین پور افزود: با توجه به نظرسنجي ها 
و گفتگوهاي بعمل آمده با مراجعه کنندگان، مسئله اي که بیشتر 
مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي بود، قدمت تاریخي شهر 
تبریز، پاکیزگي شهر، امنیت حاکم، بازار تاریخي تبریز با معماري 
منحصر بفرد آن و برخورد گرم شهروندان با میهمانان عنوان شده 
است . وی همچنین اضافه کرد: حضور مستمر و موثر پرسنل دفتر 
اطالع رس��اني و گردشگري شهرداري منطقه 8 در ایام نوروز سال 
۱۳۹۷ باعث رضایت مراجعه کنندگان گردید که امید است با عنایت 
به حمایتهاي بي دریغ مدیران و مسئولین شهرداري کالنشهر تبریز، 
گام بزرگي در توس��عه صنعت گردشگري شهر تاریخي، فرهنگی 

تبریز و استان آذربایجان شرقي برداشته شود.

اصفهان - قاسم اسـد- رییس کمیسیون سیاست گذاری و 
پایش اتاق بازرگانی اصفهان گفت: مرکز مذاکره ،کارشناسی ،میانجی 
گری و سازش اتاق بازرگانی اصفهان راه اندازی می شود. مصطفی 
رناسی در نخستین جلسه کمیسیون  سیاست گذاری و پایش در 
سال جدید گفت:این مرکز بر اجرای ماده ۱ و 5 قانون اتاق بازرگانی 
و مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان به منظور 
فراهم آوردن موجبات رش��د و توس��عه اقتصاد کش��ور و نیز ایجاد 
هماهنگ��ی و همکاری بین بازرگان��ان و صاحبان صنایع ، معادن و 
کش��اورزی از طریق حل و فصل اختالفات ناش��ی از روابط تجاری 
آنان راه اندازی می شود. وی اضافه کرد:هدف از راه اندازی این مرکز 
تس��ریع در حل دعاوی بین فعاالن اقتصادی است و این مرکز می 
تواند در زمان و هزینه رسیدگی به دعاوی صرف جویی کند .  رناسی 
در بخش دیگری از س��خنان خود خواستار صدور اعالمیه مشترک 
از س��وی تشکل های اقتصادی استان در موضوعات مختلف شد و 
گفت:به جای تفرق و چندصدایی بخش خصوصی بایس��تی تالش 
کنیم یک صدا از این بخش به دولت،مجلس و قوه قضاییه رسانده 
ش��ود.   علی صفرنوراهلل عضو کمیس��یون سیاست گذاری و پایش 

در این جلسه خواستار توجه تشکل های اقتصادی به بهبود محیط 
کس��ب و کار اعضا  شد و گفت:نقش تشکلها فقط برطرف ساختن 
مس��ایل و مش��کالت پیش روی اعضا نیس��ت بلکه توسعه کسب 
و کار از اهم فعالیت های آنان نیز اس��ت. کامران پورجوهری نایب 
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلس��ه با تبیین فعالیت ه��ای مرکز مذاکره و میانجیگری 
گفت:فرهنگ مذاکره و سازش در بین فعاالن اقتصادی کمتر مورد 
توجه قرار می گیرد و اغلب دعاوی از طریق دادگستری و به صورت 
قضایی و صرف هزینه و زمان بسیاری به پایان می رسد. وی تصریح 

کرد:فعاالن اقتصادی به جای مراجعه به دادگستری و صرف هزینه 
های س��نگین دادرس��ی می توانند با مراجعه ب��ه این مرکز از یک 

کارشناس خبره برای حل دعاوی تجاری خود بهره گیرند.
15 تشکل اقتصادی در اتاق بازرگانی ثبت شده و  17 

تشکل در مرحله ثبت قرار دارند
محسن پورسینا رییس کمیسیون تشکلها اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلس��ه با تشریح فعالیت سه سال این کمیسیون گفت:قبل 
از فعالیت این کمیس��یون  5 تشکل رسمی در اتاق اصفهان به ثبت 
رسیده بود ولی طی دو سال گذشته ۱۰ کمیسیون به ثبت رسیده و 
۱۷ تشکل در مراحل تکمیل مدارک و موافقت اصولی قرار دارند. وی 
اضافه کرد:این کمیسیون با داشتن سه کمیته توسعه و سامان دهی 
تشکلها ،هماهنگی و همسوسازی تشکلها  و حمایت و توانمندسازی 
تشکلها  خواستار تقویت و تاثیرگذاری تشکل های اقتصادی در فضای 
کسب و کار استان و کشور است. وی برگزاری همایش های آموزشی و 
نشست های بین تشکلی را از دیگر فعالیت های عمده این کمیسیون 
برشمرد و گفت:دوره های آموزشی تشکلها به صورت دوره ای هر ماه 

در زمینه های مختلف برگزار می شود.   

اهواز - شبنم قجاوند- از فریده سالمی پور، رئیس گروه اسناد و 
مدارک فنی شرکت برق منطقه ای خوزستان در اولین همایش ملی 
کتابخانه های تخصصی کشور به عنوان اولین کتابدار کتابخانه های 
تخصصی اس��تان خوزس��تان با اهدای لوح تقدیری قدردانی ش��د. 
اولین همایش ملی کتابخانه های تخصصی کشور، مسائل، فرصتها 
و رویکردها؛ در مجموعه آمفی تئاتر بوس��تان اهواز با هدف بررس��ی 
چالشها و مشکالت کتابخانه های تخصصی کشور به ویژه کتابخانه ها 
و مراکز اطالع رسانی فعال در حوزه صنعت و همچنین تبادل تجربیات 

و ارائه راه حلهای بهبود در این زمینه با حضور اساتید، پژوهشگران و 
کتابداران بیش از سی دانشگاه، پژوهشگاه و دستگاه اجرایی از سراسر 
کش��ور برگزار گردید. در این همایش در قالب یک کارگاه آموزشی، 
تجارب سازمان آب و برق خوزستان در حوزه مدیریت دانش تشریح 
گردی��د و در پایان از تعدادی از فعاالن برگزاری این همایش و فریده 
سالمی پور رئیس گروه اسناد و مدارک فنی شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان به عنوان اولین کتابدار کتابخانه های تخصصی اس��تان 

خوزستان با اهدای لوح تقدیری قدردانی و تجلیل شد .

تبریز - فالح: رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی 
با صدور حکمی میرزاآقا بابازاده را به سرپرست دبیرخانه هیأت 
امنای دانش��گاه آزاد اسالمی اس��تان آذربایجان شرقی منصوب 
کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در متن حکم عزیز جوانپور 
خطاب به بابازاده آمده اس��ت:با توجه به مراتب تعهد و س��وابق 
اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست 
دبیرخانه هیأت امنای دانش��گاه آزاد اسالمی استان آذربایجان 
شرقی منصوب می شوید. امید است با رعایت تقوا و بهره گیری 
شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی 
توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه 

نمایید. میرزاآقا بابازاده دانشیار پایه ۱۹ گروه شیمی دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد تبریز و دارای مدرک دکتری تخصصی ش��یمی 

آلی از دانش��گاه تبریز اس��ت. وی پیش از این ریاست دانشگاه 
آزاد اس��المی واحد بستان آباد، معاونت پژوهش و فناوری واحد 
تبریز، ریاست کمیسیون نظارت بر مصوبات هیأت امنای استان 
آذربایجان ش��رقی و مدیریت گروه رشته شیمی واحد تبریز را 
عهده دار بوده اس��ت. بابازاده چاپ بیش از ۷۰ مقاله در مجالت 
ISI و علمی پژوهش��ی وزارتین، ارائه بیش از ۱۶۰ عنوان مقاله 
در همایش های ملی و  بین المللی و ۷ طرح پژوهش��ی خاتمه 
یافته را در کارنامه علمی خود دارد. وی پژوهشگر برتر دانشگاه 
آزاد اسالمی تبریز در سالهای 85، 8۶ و ۹۲ و استان آذربایجان 

شرقی در ۱۳88 بوده است.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات استان :

ارائه خدمات باکیفیت و پاسخگویی مناسب به مشتریان و ذی نفعان

با مراجعه 11650 گردشگر داخلی و خارجی

رکورد مراجعان گردشگران نوروزی به دفتر گردشگری منطقه 8 شهرداری تبریز شکست

در کمیسیون سیاست گذاری و پایش مطرح شد؛

مرکز مذاکره ،کارشناسی ،میانجی گری و سازش اتاق بازرگانی اصفهان راه اندازی می شود

تقدیر از کارمند برق منطقه ای خوزستان در همایش ملی کتابخانه های تخصصی کشور

با حکمی از سوی رئیس این دانشگاه صورت گرفت

انتصاب سرپرست دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی 

ساری - دهقان : محمد اسالمی، استاندار مازندران با اهدای 
لوح تقدیري به مهندس احمد آفرین محمدزاده مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اس��تان از فعالیتهاي گس��ترده این اداره 
کل در کمیته خدمات حمل و نقل س��تاد اجرایی خدمات سفر 
مازندران در ایام نوروز تشکر و قدرداني نمود.   هوشنگ نصیری 
پر کوهی مشاور مدیرکل و رئیس روابط عمومي اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اس��تان مازندران ضمن اعالم این مطلب 
افزود: این اداره کل به عنوان متولی اصلی کمیته خدمات حمل 
و نقل ستاد اجرایی خدمات سفر استان در نوروز امسال توانست 
با برنامه ریزی مدون و حضور مس��تمر نیروهای انس��انی خود ، 
حضوری تاثیرگذار در خدمات دهی به مس��افران نوروزی داشته 
باش��د. نصیری پرکوهی ادام��ه داد: در نوروز امس��ال ۳۳ اکیپ 
راهداری با ۳۲۰ نیروی راهدار اقدامات بسیار گسترده اي درزمینه 
راهداري در س��طح محورها انجام داده که از جمله آنها مي توان 

به طرح ضربتي پاکس��ازي و زیبا س��ازي حریم راهها ،  ترمیم و 
روکش آس��فالت محورهاي اصلي و فرعي استان _ شانه سازی 
_ خط کش��ي و لکه گیري محورها _ احیاء و بازسازی و نصب 
عالئم ) تابلوهاي اخباري – هشداري و دیجیتالي ( و تجهیزات 
ایمني در سطح محورها _نگهداری نصب دوربین هاي تصویري  
نظارتي به منظور رصد نمودن ترافیک در محورهای اس��تان _ 

اعزام گشت هاي راهداري در سطح محورها و نگهداري روشنایي 
محورهاي استان _ تهیه و ذخیره سازی آسفالت سرد به میزان 
5۰۰ تن ، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی راه های استان و 
پارکینگ موجود جهت هدایت خودروها  اشاره نمود. وي تصریح 
نمود : به غیر از فعالیته��اي راهداري نیز این اداره کل در زمینه 
فرهنگي و آموزشي اقدامات گسترده اي از قبیل تهیه و ساخت 
برنامه رادیویي " آوای خوش س��فر " و توزیع در بین مسافرین 
نوروزي ، چاپ و توزیع نقش��ه راههاي اس��تان و کشور ، تهیه و 
ساخت کلیپهای کوتاه آموزشی و توزیع در بین کاربران فضاهای 
مجازی و پخش از شبکه پنج استانی ، تهیه و چاپ نشریه خط 
ل��و ) ویژه اقدامات ن��وروزی ( و توزیع در بین ادارات اس��تانها و 
ادارات تابعه و س��تادی ، نصب بنر با مضامین شعارهاي ایمني و 
هشداردهنده در کلیه محورهاي مواصالتي تحت پوشش استان و 

پلهاي عابر پیاده انجام داده است. 

تقدیر استاندار از اجراي موفقیت آمیز طرح نوروزي راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران

پیام تسلیت مهندس سپهر سپهری به خانواده های داغدار و کارکنان شرکت
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران در پیامی درگذشت دو نفر از کارکنان 
دس��تگاه حفاری ۲۲ فتح در اثر حادثه واژگونی خودرو  را به خانواده های داغدار و کارکنان ش��رکت 

تسلیت گفت .
در پیام سپهر سپهری آمده است :

اناهلل و اناالیه راجعون
با اندوه فراوان جان باختن دو نفر از همکاران س��اعی و پر تالش  زنده یاد محمد یعقوبی و  س��ید 
احسان موسوی را به مجموعه  کارکنان شریف شرکت به ویژه خانواده معزز و داغدار این عزیزان  تسلیت عرض می نمایم . به محض 
 اطالع از  وقوع حادثه واژگونی خودروی حامل کارکنان  دس��تگاه حفاری۲۲ فتح با بس��یج امکانات ش��رکت و هماهنگی با شرکت

بهره برداری نفت و گاز گچساران و نیروهای امدادی شهرستان تیم های پزشکی و آمبوالنس های مورد نیاز  به منطقه عملیاتی بی بی 
حکیمه اعزام و مدیر HSE  و فوریت های پزشکی و کارشناسان بخش مدد کاری را مامور رسیدگی دقیق حادثه و پیگیری وضعیت 
مصدومین نمودم که انشااهلل تا سالمتی کامل همکاران این پیگیری ها ادامه خواهد یافت .  ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت و 
تعزیت مجدد  به خانواده های داغ دیده از درگاه ایزد منان برای جان باختگان این حادثه رحمت واسعه، برای مصدومین شفای عاجل 

و سالمتی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

عملیات امداد رسانی به موتور لنج باری در حال غرق در نزدیکی جزیره خارگ
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با اقدام به موقع شناور عملیاتی ناجی 
۹ ، موتور لنج باری از خطر غرق شدن نجات یافت. به گزارش روابط عمومی، نوراهلل اسعدی سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر در این باره گفت: در پی اعالم اضطرار در ساعت ۴:5۰ از سوی موتورلنج حادثه باری دیده که در مسیر دیر - دیلم در 
حال تردد بود  به مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی خارگ مبنی بر نقص فنی و آبگرفتگی شدید، هماهنگی های الزم انجام و شناور 
ناجی ۹ به موقعیت اعزام شد. اسعدی افزود: با رسیدن ناجی ۹ و تیم عملیاتی به موتور لنج مذکور در ساعت ۶:۳۰میزان خسارت 
ارزیابی و بالفاصله عملیات تخلیه آب و تحت کنترل در آوردن میزان آبگرفتگی انجام گرفت. وی افزود: پس از تخلیه آب از موتور 
لنج، شناور ناجی ۹ به جهت حصول اطمینان الزم از وجود مشکل برای شناور،لنج حادثه دیده را به مدت یکساعت در مسیر مورد 
اسکورت قرار داد که با تایید فرمانده موتور لنج باری از عدم وجود اشکال،  شناور عملیاتی ناجی۹ در ساعت ۷:55 به سمت پایگاهش 

در اسکله مروارید جزیره خارگ بازگشت.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان :
با مهندسی مجدد چاه مجتمع سبزواری ها 5 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تامین 

آب این مجتمع افزوده شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمدی معاون بهره برداری این شرکت از افزایش دبی چاه مجتمع سبزواریهای 
شهرستان آزادشهر از 5 به ۱۰ لیتر بر ثانیه در پی بهسازی و مهندسی مجدد آن خبر داد.مهندس محمدی با اعالم این خبر افزود : 
خشکسالی های اخیر ، کاهش نزوالت جوی و همچنین افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و از طرفی افزایش مصرف آب در فصل 
گرما ، رشد جمعیت از دیگر عوامل کمبود آب شرب در سطح روستاها می باشد که جهت گذر از بحران کم آبی نیاز به برنامه ریزی 
و مدیریت بهینه از منابع آبی و به تبع آن افزایش توان تولید آب از منابع موجود می باشد که بدین منظور این شرکت جهت افزایش 
راندمان آبدهی چاه مجتمع سبزواریها که 5 روستای ابه سبزواریها ، ابه گلها ، حاجی نبی گل چشمه ، بایر صوفی و حاجی نبی ۲ 
)وحدت ( با ۶۹8 خانوار تحت پوشش دارد اقدام به مهندسی مجدد چاه مجتمع فوق نموده است .وی تصریح کرد: عملیات مهندسی 
مجدد که یکی از شاخصهای اقتصاد مقاومتی می باشد شامل لوله گذاری ، احیاء و بازسازی بوده که هزینه بالغ بر ۱۰۰۰ میلیون ریال 
در بر داشته که عالوه بر افزایش دبی 5 لیتر بر ثانیه مشکل کمبود آب شرب روستاهای مجتمع سبزواریها را نیز مرتفع نموده است.

افتتاح 1047 واحدمسکونی روستایی در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- محمدتقی زمانی نژاد در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن دهه حساب ۱۰۰ اظهار داشت: 
هدف حساب ۱۰۰ تأمین مسکن برای اقشار محروم و نیازمند و عمران و آبادانی روستاهاست که تاکنون در کشور و استان گلستان 
منشاء خیر و برکت فراوانی بوده است.وی افزود: در استان گلستان از محل حساب ۱۰۰ تاکنون ۲۶5 واحد مسکونی برای اقشار کم 
درآمد و محروم استان احداث و تحویل شد.مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: سال گذشته مبلغ 5۰۰ میلیون تومان کمک 
بالعوض به اقشار کم درآمد برای تعمیر و ساخت مسکن پرداخت شده است. هم چنین سال گذشته در دهه حساب ۱۰۰ برای هر 
شعبه ساخت ۲ واحد مسکونی به صورت بالعوض درنظر گرفتیم که در دهه حساب ۱۰۰ امسال به بهره برداری می رسند.زمانی نژاد 
اعالم کرد: در دهه حساب ۱۰۰ امسال یک هزار و ۴۷ واحد مسکونی با اعتبار تسهیالتی ۱۴ میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان افتتاح و 
تحویل متقاضیان می شود.وی در ادامه درخصوص ساخت مسکن روستایی هم اظهار کرد: این طرح از سال 8۴ در کشور آغاز شد و 
ساالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستاها مقاوم سازی شده که سهم استان گلستان ساالنه ۶  تا ۷ هزار واحد مسکونی بوده است.
زمانی نژاد افزود: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۲۲8 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان وجود دارد که 
از این تعداد ۱۲8هزار واحد غیرمقاوم بوده و نیازمند نوسازی است.وی ادامه داد: از این تعداد حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی در قالب 
طرح مقاوم سازی گنجانده شده است. از این تعداد ۶۳ هزار واحد مسکونی به بانک ها معرفی شده و انعقاد قرارداد انجام دادند و 55 
هزار واحد نیز کار ساخت آن به اتمام رسیده و پایان کار دریافت کرده است.مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان خاطرنشان کرد: در 
راستای اجرای این طرح ۳5۰ ناظر روستایی انتخاب و ۴۰ دفتر طراحی ایجاد شده است تا نقشه های خانه های روستایی تهیه شود.

وی با بیان اینکه پیش از این مشاور ارشد برای این کار گرفته شده بود، گفت: مشاور ۱5۰ تیپ نقشه را با توجه به شرایط اقلیمی و 
ویژگی های فرهنگی روستاها تهیه کرده است. 

نماینده ولی فقیه در استان  و امام جمعه قزوین درمراسم تقدیر از فعاالن  نماز  شرکت توزیع برق قزوین :
اگر نماز جدی گرفته شود همه امور جدی گرفته خواهد شد

قزوین- خبرنگار فرصت امـروز- آیت اله عابدینی امام جمعه معّزز قزوین در 
مراسم افتتاح نمازخانه  جدید شرکت توزیع برق استان قزوین  و تقدیر از فعاالن نماز  
که با حضور حجت االسالم  حاج سید قریش موسوی  مدیر اقامه نماز استان ، مدیریت  
و کارکنان  ش��رکت توزی برق و جمعی از مسئولین بسیج  برگزار شد  در بخشی از 
سخنانش ا با اشاره به اهمیت نماز فزود  : اگر نماز جدی گرفته شود همه امور جدی 
گرفته خواهد ش��د.  وی در ادامه گفت  : یکی از خواس��ته های حضرت ابراهیم )ع( از 
خداوند این بوده که ایشان و ذریه شان را جزو اقامه کنندگان نماز قرار دهد.  آیت اله عابدینی تصریح کرد : خداوند می فرماید شما 
)مسلمان ها( در دین پدرتان ابراهیم هستید و این یعنی همه مسلمان ها ذریه ی حضرت محسوب می شوند و دعای ایشان در حق همه 
مسلمان ها بوده و ما می باید لیاقت و شایستگی اقامه کنندگی نماز را در خود ایجاد کنیم. امام جمعه قزوین با بیان این که نماز محور 
استحکام همه امور است، بیان کرد: اگر نماز جدی گرفته شود، همه امور جدی گرفته خواهد شد و کرامت انسان ها نیز جدی گرفته 
خواهد شد. نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: در منابع دینی نماز ستون دین معرفی شده است و ستون بودن نماز به 
معنای آن است که همه چیز با نماز تکلیفش روشن می شود و ارزش پیدا می کند. وی خاطرنشان کرد: اگر نماز انسان درست باشد، 
به خاطر نماز سایر اعمال نیز درست می شود؛ اما اگر نماز آسیب ببیند، اعمال دیگر نیز آسیب دیده و استحکام پیدا نمی کند. حجت 
االسالم و المسلمین حمداله آزادی مسئول امور فرهنگی و دینی  شرکت توزیع برق قزوین  در ابتدای این مراسم  ضمن تبریک 
میالد امام محمد باقر)ع( و عید نوروزو ماه رجب و گزارشی از اقدامات شورای فرهنگی در زمینه برنامه های فرهنگی و دینی از جمله 
نماز ارائه دادند  و از مدیریت محترم  عامل  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین   و ابدلیل اهتمام  به امور فرهنگی و دینی  بویژه 

نماز   تقدیر و تشکر نمودند  

برگزاری جشنواره ی »دانایی و توانایی« در مدارس شهریار
شهریار- خبرنگار فرصت امروز- معاون پرورشی و تربیت بدنی از برگزاری اولین 
دوره ی مسابقه ی کتابخوانی در قالب جشنواره ی » دانایی و توانایی« با شرکت ۱5۰ 
واحد آموزش��ی در ش��هریار خبر داد جوانشیر جوادی ضمن اعالم این خبر اظهار کرد : 
درحال حاضر ،توانایی خواندن از مهمترین مهارتهای دنیای امروز است و انس با کتاب 
الزمه ی ارتباط گیری با جامعه ی امروزی می باشد جوادی هدف از برگزاری این آزمون 
را توسعه ی فرهنگ مطالعه و آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با کتاب عنوان کرد و 
افزود : با تقویت حافظه ، تمرکز بیشتر می شود و باعث کاهش استرس می گردد وی 
گفت : همزمان با سراسر کشور مرحله ی اول مسابقات کتابخوانی » جشنواره ی دانایی 
و توانایی « در تمامی مقاطع تحصیلی و با شرکت ۱5۰ واحد آموزشی در شهریار بر گزار 
گردید جوادی در ادامه افزود : از تعدادی از مدارس مجری این جش��نواره، توسط آقای 
دکتر جهانجو نیا ،کارشناس رسانه های مجازی وزارت آموزش و پرورش ، خانم نجفی 
،کارش��ناس پژوهش و تولید آثار وزارت آموزش و پرورش و خانم اکبریان ،کارش��ناس 

مسوول فرهنگی هنری اداره کل بازدید به عمل آمد
معاون پرورشی وتربیت بدنی در پایان گفت : شهرستان شهریار با حضور حداکثری داوطلبین و توزیع 5۰ هزار جلد کتاب ، بیشترین 

استقبال از این آزمون در کشور را داشته است

چهارشنبه
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آدیداس با تعطیلی فروشگاه  های 
فیزیکی به سمت فروش آنالین می رود

آدی��داس در پ��ی آن اس��ت ت��ا ب��ا تعطی��ل ک��ردن 
فروش��گاه های فیزیکی خود در س��ال های آینده، تمرکز 

خود را روی فروش آنالین افزایش دهد. 

ب��ه گزارش زومیت، کس��پر روس��تد، مدیرعامل گروه 
آدی��داس در گفت وگویی با فایننش��ال تایمز اعالم کرده 
که این کمپانی در نظر دارد تا توجه بیشتری را معطوف 
فروش آنالین کند. ای��ن کمپانی آلمانی در نظر دارد در 
س��ال های آینده فروشگاه های فیزیکی خود را تعطیل  و 
محصوالت خود را بیشتر به صورت آنالین راهی بازار کند. 
روستد به این نکته اشاره کرد که طی سال های آینده 
آدی��داس تعداد فروش��گاه های فیزیکی خ��ود را کاهش 
خواهد داد، حال آنکه کیفیت این فروشگاه های فیزیکی 

بیش از پیش افزایش پیدا می کند.
 روس��تد در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: 
وب س��ایت آدیداس مهم ترین فروشگاهی است که ما در 

سطح جهان در اختیار داریم. 
آدی��داس برنامه ریزی ک��رده تا میزان ف��روش آنالین 
محصوالت خود را از ۱.۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ به 
بیش از ۴میلیارد یورو در س��ال ۲۰۲۰ میالدی افزایش 
ده��د. از جمل��ه اقدامات آدیداس برای دس��ت یافتن به 
این هدف، اس��تخدام بی��ش از ۲۰۰ نفر در حوزه فروش 
دیجیتال اس��ت. همچنی��ن باید به افزای��ش همکاری با 
فروشگاه های آنالین مطرحی اشاره کرد که در کشورهای 

مختلف فعالیت می کنند. 

به گزارش فایننش��ال تایمز، آدیداس در سراسر جهان 
بیش از ۲.5۰۰ فروش��گاه رس��می را در اختیار داشته و 
بیش از ۱۳.۰۰۰ فروش��گاه تحت لیس��انس این کمپانی 

فعالیت می کنند. 
کس��پر روستد، از س��ال ۲۰۱۶ میالدی و پس از جدا 
ش��دن از ِهنکل، سمت مدیریت عاملی در آدیداس را بر 
عهده گرفته اس��ت. آدیداس موفق شده در سال ۲۰۱۷ 
می��الدی درآم��دی .۲۲۱ میلیارد یورویی را به دس��ت 
بیاورد که در مقایس��ه با س��ال پیش از آن افزایش پیدا 
کرده اس��ت. یک��ی از چالش های بزرگ آدی��داس، فائق 
آمدن بر نایکی اس��ت ک��ه بازار آمریکای ش��مالی را در 

اختیار خود دارد. 

مسئولیت پذیری اجتماعی هر کسب وکاری، به افزایش 
س��ود کمک می کند. این عبارت در مقاله میلتون فرید 
م��ن در س��ال ۱۹۷۰ به چاپ رس��ید. از س��ویی هالت 
اظهار داشت: موضوعات و مطالب مهم دیگری در مقاله 
فریدمن مطرح شده است. این موضوعات به خوبی به فهم 
این مسئله کمک می کند که چطور می توان نگرش ها را 
درک کرد و آیا سازمان ها باید عملیات مارکتینگ پایدار 

را انجام دهند؟
 هالت در ادامه در مورد نگرش خود در مورد عبارت 

فریدمن صحبت کرد و اظهار داشت: 
در ش��رکت ها و سیس��تم ام��وال خصوص��ی، مدیر 
اجرایی شرکت به عنوان یک کارمند، مالک کسب وکار 
محسوب می ش��ود. او مسئولیت مدیریت کارمندانش 
را برعهده دارد و طبق خواس��ته مالکان، کسب وکار را 
مدیریت می کند. در کل این امر منجر به افزایش سود 
می ش��ود. البته درصورتی که مطابق با قوانین اساسی 
جامعه باش��د. مدیر، درواقع نماینده مالکان شرکت یا 
به عبارتی مؤسس��ان اولیه ش��رکت است و مسئولیت 
اولیه او، تعهدش در قبال آنان است. وی اظهار داشت: 
بازاریابان باید برای ارائه خدمات اجتماعی مسئولیت 
داشته باشند. به گفته او این مسئولیت ها عبارت اند از: 
- کاهش سوءاس��تفاده از مارکتینگ و به روز کردن 

استانداردها
- کمک به کاهش و حذف تأثیرات فقر

- کمک به توس��عه سوش��ال مارکتینگ و خدمات 
فرهنگی

- توس��عه س��ازمان های مارکتین��گ بین المللی و 
افزایش درک و توزیع منابع در س��طح جهان و صلح 

جهانی
مفهوم جدید، سوش��ال مارکتینگ نام گرفته که از 
سال ۱۹۶۰ متداول شده است. این مفهوم به بررسی 
نیازه��ا، خواس��ته ها و تقاض��ای مش��تریان پرداخته 
اس��ت: اینکه چط��ور می توان ب��ا ایج��اد ارزش های 
واال، رضای��ت مش��تریان را برآورده ک��رد و همچنین 
س��طح رفاه اجتماع��ی را باال ب��رد. تولیدکننده نباید 
محصوالت��ی تولید کند که خطراتی ب��رای جامعه به 
همراه داش��ته باش��د. کاتلر و آرمس��ترانگ ابعاد این 
مفه��وم را اصالح کردند. مفهوم سوش��ال مارکتینگ 
آن است که استراتژی مارکتینگ باید برای مشتریان 
ارزش بیافریند و س��طح رفاه ه��ر دو اعم از جامعه و 
مشتریان را افزایش دهد. سوشال مارکتینگ می تواند 
مارکتینگ پایدار نامیده ش��ود. ای��ن نوع مارکتینگ، 
ع��الوه بر اینکه به نیازهای فعلی مش��تری و کس��ب 
س��ود ش��رکت از طری��ق آن تمرکز دارد، س��عی بر 
حفظ و افزایش توانایی نس��ل آینده در برآورده کردن 

نیازهایش دارد.  
سوشال مارکتینگ

مفهوم مارکتینگ به سمت افزایش سودآوری شرکت ها 

برمبنای تأمین نیازهای جامعه به عنوان یک اصل کلی 
متمرکز شده است. براین اساس، آنها نیاز جامعه را به طور 
کامل بررس��ی کرده و اظهار می دارند که شرکت ها باید 
در طول تصمیم گیری، زمینه های ایمنی، سالمت و ابعاد 
محیطی را توس��عه دهند. به طور مثال، تولیدکنندگان 
اتومبیل باید مفهوم سوشال مارکتینگ به هنگام تولید 
محصوالت خود در نظر بگیرند. به عبارت دیگر، آنها نه تنها 
باید س��ازمان های پرسود به ش��مار روند بلکه، باید در 
مورد عوامل محیطی نیز بیندیش��ند. می توان بسیاری 
از تولیدکنن��دگان اتومبیلی را مش��اهده ک��رد که این 
اس��تراتژی ها را به اج��را درآورده اند. آنها بر روی کاهش 
انتشار گازهای خطرناک تمرکز می کنند و برخی از آنها 

به تولید اتومبیل های الکتریکی کمک کرده اند.
 شرکت ها باید تعادلی بین سه عامل اساسی ایجاد 
کنند: جامعه، مش��تریان، ش��رکت. به عبارت دیگر این 
فلس��فه نش��ان می دهد که س��ازمان ها نه تنها تأمین 
 کننده نیاز مش��تریان هس��تند بلک��ه تأثیر درازمدت 
فعالیت های تجاری آنها بر روی جامعه و زندگی افراد 
باید مورد توجه قرار گیرد. تعریف مارکتینگ از سوی 
انجم��ن مارکتینگ آمریکا بر اهمیت بعد از سوش��ال 
مارکتینگ افزوده اس��ت و اظهار می دارد: جامعه یکی 
از انتخاب ه��ای اولی��ه مارکتینگ ب��رای تولید ارزش 

است. 
hormond :منبع

سوشال مارکتینگ؛ مسئولیت پذیری اجتماعی در کسب وکار

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 941 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: اگر دلیل تغییر شغل به دلیل 
رکود بازار مس��کن اس��ت پیش��نهاد می کنم این کار 
را نکنی��د. ب��رای اینکه رکود بازار مس��کن ناش��ی از 
نابسامانی های اقتصادی طی سالیان اخیر است و طبعا 
این دوره نیز می گذرد و همچنان که این روزها شاهد 
دوره پیش رونق برای مسکن هستیم در آینده نزدیک و 

شاید نیمه دوم سال شاهد رونق در بازار مسکن شویم 
و طبعا بازار ش��ما نیز در خری��د و فروش امالک رونق 
می گی��رد.  اما این نکته را فرام��وش نکنید که در هر 
کاری فراز و فرود وجود دارد و اگر قرار باش��د به دلیل 
کم رونقی و یا بی رونقی شغل خود را تغییر دهید باید 
هر چند س��ال یک شغل جدید انتخاب کنید. ثانیا در 
همین فضای رکود بازار مسکن، بنگاه های امالک وجود 
دارند که به شکل حرفه ای مشغول فعالیت اند و درآمد 
خوبی بابت مشاوره و حق کمیسیون ها دارند. اگر شما 
به درآمد مکفی دست پیدا نکردید شاید هنوز با اصول 

و قواعد مدرن بازاریابی مس��کن آشنا نیستید و مانند 
گذش��ته در بنگاه می نشینید تا مشتری بیاید. اگر این 
گونه اس��ت از همین امروز راه و رسم و شیوه فعالیت 
خود را عوض کنید. اگر بنگاه ش��ما هنوز به یک برند 
تبدیل نش��ده و در منطقه آن را ب��ه عنوان یک بنگاه 
امالک برتر نمی شناس��ند الزم است طبق یک برنامه 
مشخص زمینه های معرفی حرفه ای آن را فراهم کنید  
امروزه ش��غل مشاور امالک یک کس��ب وکار پردرآمد 
به ش��مار می رود مشروط به اینکه با اصول بازاریابی و 

فروش امالک به شکل حرفه ای و مدرن آشنا باشید. 

تغییر شغل به خاطر رکود 
بازار مسکن

پرسش: پنج سالی است مشاور امالک یکی از بنگاه های شمال تهرانم، اما به دلیل رکود بازار می خواهم شغلم را 
تغییر دهم. نظر شما چیست؟  کلینیک کسب و کار

در مسیر کاهش اضطراب
هم��ه ما در طول روز با فش��ارها و تنش های متعددی روبه رو 
هس��تیم. چگونه می توانیم مانع از تحلی��ل رفتن انرژی و انگیزه 

خودمان بشویم؟ 
ما هرروز بیش��تر و بیشتر با چالش های متوالی زندگی دست 
ب��ه گریبانیم. به نظر می آید حجم مس��ائلی که باید به آنها فکر 
کنیم، از مس��ائل کاری گرفته تا خانواده، سالمتی، وظایف خانه، 
ناآرامی های سیاس��ی و اجتماعی، بی پایان است و همه آنها هم 
از اهمیت فوق العاده ای برخوردارن��د. به عالوه هرکدام از اتفاقات 
روزان��ه، همه تالش و توج��ه ما را می طلبند و اگ��ر قبال انرژی 
خودمان را بابت فعالیت دیگری صرف کرده باش��یم، دیگر اداره 

کردن این چالش ها تقریبا غیرممکن است. 
ط��رف روش��ن قضیه این اس��ت که بس��یاری از اس��ترس و 
اضطراب ه��ا، در ذه��ن ما به وج��ود می آیند. البت��ه نمی توانیم 
به آسانی آنها را از فکرمان بیرون کنیم و کنار بگذاریم، اما گام های 
ملموس��ی برای کاهش اضطراب و تنش وج��ود دارد. این گام ها 
به ما کمک می کنند اولویت بندی های بهتری داش��ته باش��یم و 

راحت تر با مسائل روبه رو شویم: 
به جای قضاوت کردن، خودتان را بپذیرید

یکی از اثرات مخرب استرس این است که مردم خودشان را به 
خاطر احساسی که دارند، سرزنش می کنند. شما در حال حاضر 
موضوعات استرس زای مختلفی در ذهن دارید و آخرین چیزی 

که نیاز دارید، یک صدای سرزنش درونی است. 
در عوض احس��اس خود را بپذیرید. بابت آن از خودتان متنفر 
نباش��ید؛ زیرا این واقعیت شما اس��ت. به این ترتیب انرژی منفی 
قضاوت کنن��ده را کنار می زنید. این کار به ش��ما اجازه می دهد 
احساس تان را درک کنید. درنتیجه می توانید موارد تأثیرگذار بر 

احساسات و عوامل آنها را کشف کنید. 
در طول زمان، این عادت را توسعه دهید و الگوهای مبتنی بر 
استرس را بیابید. شناخت الگوها به شما کمک می کند اجتناب و 

پیشگیری از این احساسات منفی را یاد بگیرید. 
آنچه می خواهید از ذهن تان بیرون کنید، بنویسید

ش��ما به کمتر از پن��ج دقیقه نیاز دارید ت��ا ذهن تان را خالی 
کنی��د. هر چیزی که آزارتان می دهد، روی کاغذ بنویس��ید. هر 
چیزی که به ش��ما اس��ترس وارد می کند، هر فکر و ایده ای که 
ذهن تان را مشغول کرده است، بنویسید. نوشتن باعث می شود 
مجبور نباش��ید همه چیز را درون سرتان نگه دارید. خواهید دید 
که این کار، بالفاصله اس��ترس شما را کاهش می دهد. ذهن تان 
بازتر می ش��ود و آماده می شوید به سایر وظایف و ایده های دیگر 

فکر کنید. 
کمی استراحت کنید

اگر تحت  فشار روحی قرار دارید و باید کوهی از وظایف مختلف 
را اجرا و تکمیل کنید، ابتدا به خودتان کمی اس��تراحت بدهید. 
حتی ممکن است با چند دقیقه استراحت، احساس بهتری داشته 
باش��ید و بهره وری شما افزایش پیدا کند. پس از یک استراحت 
مؤثر، تمرکز بیش��تری خواهید داشت و وظایفی را که به عهده  

دارید، بهتر به انجام می رسانید. 
فرم این اس��تراحت، ب��رای هر فرد متفاوت اس��ت. می توانید 
موس��یقی گوش دهید، تمرینات تنفس��ی انج��ام دهید، کتاب 
بخوانی��د، با بچه ه��ا یا حیوان خانگی خود ب��ازی کنید یا کمی 
پیاده روی کنید. اگر دقیقا نمی دانید چه کاری به ش��ما احساس 
بهتری می دهد، گزینه های مختلف را امتحان کنید. هر چیزی را 

که باعث می شود آرام تر شوید، بعدا بیشتر تکرار کنید. 
انجام فعالیت های آرامش بخ��ش، حتی اگر فقط چند دقیقه 
طول بکش��د، راهی عالی برای از بین بردن اس��ترس و بازگشت 

به کار است. 
10 دقیقه را به اولویت بندی مسائل بگذرانید

عالوه بر یادداشت کردن همه مواردی که از ذهن تان می گذرد، 
۱۰ دقیقه را ه��م به اولویت بندی وظایف خود اختصاص دهید. 
ضروری ترین کار شما چیست؟ چه کاری را می توانید تا یک هفته 
آین��ده به تعویق بیندازید؟ چه کاری را می توانید کال از لیس��ت 
خط بزنید؟ این پروسه به شما کمک می کند زمان تان را به امور 

مهم تر اختصاص دهید. 
زمانی که لیس��ت وظایف مان بس��یار طوالنی است، معموال از 
ساده ترین کارها یا وظایفی که بیشتر به آنها عالقه داریم، شروع 
می کنیم. اما این روش همیش��ه درس��ت نیس��ت. ممکن است 
ساعت ها وقت خود را صرف کاری کنید که تا چندین هفته بعد 
به نتایج آن نیازی ندارید و از طرف دیگر مس��ائل ضروری امروز 
را نادیده بگیرید. اولویت بندی به ش��ما کمک می کند به اهداف 

مهم تر توجه کنید. 
با دوستان تان بخندید

خنده، یک داروی بس��یار قدرتمند محس��وب می ش��ود. این 
موضوع به خصوص وقتی تحت  فشار روحی هستید، بسیار صادق 
است. با یکی از عزیزان تان یک فیلم، سریال یا میان پرده کمدی 
نگاه کنید یا راهی برای خندیدن پیدا کنید! این کار استرس شما 
را در یک تم قوی تر قرار می دهد و ذهن شما را روشن می کند. 

ورزش کنید
حتی اگر در اتاق کمی نرمش کنید یا حرکات کشش��ی انجام 
دهید، اس��ترس ذهنی و تنش بدنی ش��ما کاهش پیدا می کند. 
حتما متعجب می شوید وقتی ببینید که بدن تا چه حد استرس 
را درون خود نگه می دارد. اگر در برخی از نواحی بدن، احساس 
تنگی یا فشار می کنید، حرکات کششی راهکار بسیار خوبی برای 

شما خواهد بود. 
اگر زمان بیش��تری در اختیار دارید، تمرین  طوالنی هورمون  
اندورفین را در بدن آزاد می کند که استرس را کاهش می دهد و 

باعث می شود انرژی بیشتری درون خود احساس کنید. 
به یک تصویر بزرگ تر فکر کنید

سعی کنید کمی از همه موضوعاتی که شما را در بر گرفته اند، 
جدا شوید. همه وظایف سخت، ترسناک یا مهمی که پیش روی 
شما اس��ت، احتماال آخر دنیا را رقم نمی زنند. حتی اگر نتوانید 
همه وظایف ت��ان را به موقع تکمیل کنید، بازهم اوضاع به خوبی 
می گذرد. گاهی اوقات فکر کردن به بدترین س��ناریو ممکن، به 
برخی از مردم کمک می کند: همیشه بدترین نتایج، به آن اندازه 

که تصور می کنید بد نیست. 
اجازه ندهید نوس��انات زندگی، روحیه، انرژی و انگیزه شما را 
نابود کند. احساس خود را تشخیص دهید، آن را بپذیرید، از افق 
وسیع تری به زندگی نگاه کنید. به خودتان یادآوری کنید که تا 
به این نقطه، چقدر خوب پیش  آمده اید. این گام ها به شما کمک 

می کند خیلی زود احساس بهتری داشته باشید. 
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