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بازنده های اصلی خروج احتمالی آمریکا از برجام به روایت سی ان ان مانی

مصائب جهان 
منهای برجام

درحالی که دولت های اروپایی طی هفته های اخیر حداقل در ظاهر تالش زیادی در راستای راضی کردن کاخ سفید 
برای باقی ماندن در برجام از خود نشان داده اند، رئیس جمهور آمریکا همچنان بر مواضع خود مبنی بر خروج از برجام 
اصرار می ورزد و به نظر می رسد حتی سفر رؤسای جمهور فرانسه و آلمان به آمریکا جهت گفت وگو با ترامپ در خصوص 

برجام نیز خللی در تصمیم وی ایجاد نکرده است.  دونالد ترامپ هم در دوران تبلیغات انتخاباتی خود و هم...

ربیعی: دولت تالش کرد
صدای کارگران را بشنود

 پیشنهاد تبدیل
 صندوق تأمین  اجتماعی

به صندوق زندگی
3

2

4

آمار گشایش های یورویی و یوانی 

رونق گشایش ال سی با دالر 4200تومانی

از مشتری بالقوه تا مشتری نهایی در 30 ثانیه
5 توصیه با هدف مرتب سازی اکانت مان 

سه جاده بزرگ به شهر ُرم
7 دلیل برای استفاده از تبلیغات پیامکی؟ 

جلوی آلودگی های پالستیکی دریا را بگیرید
کارآفرینان با چه چالش هایی مواجه هستند؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

پلی استیشن 4
منجی بزرگ ژاپنی ها

7

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تازه ترین آمار 
واردات خودرو، اظهار داشـت که مجمـوع واردات خودروی 

سـواری در سـال 1396 تعداد 67854 دستگاه به 
ارزش یک میلیارد 769 میلیون دالر بوده است...

 احتمال افزایش قیمت
خودروهای وارداتی وجود دارد

سرمقالـه
حمایت از کاالی ایرانی با نگاهی 

به جایگاه و نقش حاکمیت

از کاالی  موض��وع حمای��ت 
مبحث  ی��ک  به عنوان  ایران��ی 
اس��ت  توانس��ته  ام��روزه  ملی 
عالوه بر مطبوعات و رس��انه ها، 
از مس��ئوالن،  بس��یاری  توجه 
کارشناس��ان  و  صاحبنظ��ران 
مقنن��ه و  ق��وای مجری��ه،  در 
حت��ی قضایی��ه را نی��ز به خود 
به نحوی ک��ه  کن��د،  معط��وف 
پ��س از بیان��ات مق��ام معظم 
رهبری هر یک از روس��ای قوا 
در س��خنرانی های خود بر لزوم 
حمای��ت همه جانبه از کاالهای 
ایرانی تأکید کرده اند.  واقعیت 
امر این است که جایگاه و نقش 
دولت در حمایت همه جانبه از 
کاالی ایرانی به عنوان یک الزام 
بس��یار مه��م و ض��روری برای 
تضمین جریان مولد در کشور 
بای��د به ص��ورت عین��ی تحقق 
پیدا کن��د، چراکه فقط در این 
صورت اس��ت که بس��یاری از 
سیاس��ت های کالن نظ��ام در 
رونق فضای کسب و کار، رشد 
اشتغال، توسعه و ارتقای تولید 
و س��ایر مولفه ه��ای اقتصادی 
امکان پذیر خواه��د بود، لذا در 

اجماع  فرآین��د  ای��ن 
3ارکان نظام به صورت...

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی



درحالی ک��ه دولت های اروپایی 
طی هفته های اخی��ر حداقل در 
ظاهر تالش زیادی در راس��تای 
راضی کردن کاخ سفید برای باقی 
مان��دن در برجام از خود نش��ان 
آمریکا  رئیس جمه��ور  داده ان��د، 
همچنان بر مواض��ع خود مبنی 
بر خروج از برجام اصرار می ورزد 
و ب��ه نظر می رس��د حتی س��فر 
رؤسای جمهور فرانسه و آلمان به 
آمری��کا جهت گفت وگو با ترامپ 
در خص��وص برجام نیز خللی در 

تصمیم وی ایجاد نکرده است. 
دونالد ترامپ ه��م در دوران 
تبلیغ��ات انتخابات��ی خود و هم 
پس از ورودش به کاخ س��فید، 
چندی��ن ب��ار توافق هس��ته ای 
بین ای��ران و 5+1 را -که از آن 
به عن��وان برجام یاد می ش��ود- 
بدتری��ن تواف��ق تاری��خ نامیده 
اس��ت. او در ای��ام انتخاب��ات به 
طرفداران��ش وع��ده داده ب��ود 
که به محض آغاز دوره ریاس��ت 
جمه��وری خود، برج��ام را پاره 
خواه��د ک��رد ام��ا با گذش��ت 
حدود 16 م��اه از فعالیت دولت 
ترام��پ، آمریکا هن��وز از برجام 
خارج نش��ده اس��ت؛ اتفاقی که 
ب��ه نظ��ر می رس��د ش��اید این 
بار در ش��رف رخ دادن اس��ت. 
رئیس جمهور  مک��رون،  امانوئل 
فرانس��ه، هفته گذش��ته پس از 
دیدار با همتای آمریکایی خود، 
از خ��روج قریب الوقوع آمریکا از 
برجام س��خن گفت تا در فاصله 
دو هفته مان��ده به ضرب االجل 
12 می  )22 اردیبهش��ت( ذهن 
مردم و رسانه ها برای اعالم خبر 
خ��روج آمریکا از برج��ام آماده 
شود. اکنون سؤال این است که 

اگر در نهایت ترامپ تصمیم به 
خارج کردن کش��ورش از برجام 
بگی��رد، بازن��دگان اصل��ی این 
تصمیم چه کسانی خواهند بود؟ 
خبری-تحلیل��ی  پای��گاه 
س��ی ان ان مانی، بازندگان اصلی 
را  برج��ام  از  آمری��کا  خ��روج 

این گونه معرفی می کند: 
1- صاحبان خودرو

ایران چهارمین کش��ور جهان 
از لح��اظ حج��م ذخای��ر نفتی 
ب��ه ش��مار م��ی رود و از طرفی 
به تنهای��ی ح��دود 20درصد از 
کل ذخای��ر گاز جهان را نیز در 

اختیار دارد. 
پس از آغاز روند اجرای برجام 
در اوایل سال 2016 تولید نفت 
ایران به س��رعت افزایش یافت و 
اکنون به 3.8 میلیون بشکه در 
روز رسیده است که یک میلیون 
بشکه بیش از تولید روزانه نفت 
این کشور در سال 2015 )قبل 
از اج��رای برج��ام( اس��ت. اگر 
قرار باش��د ایران بار دیگر هدف 
تحریم ه��ای نفتی ق��رار گیرد، 
عرضه نفت در بازارهای جهانی 
بار دیگر دچار اخالل خواهد شد 
و سطح قیمت ها از میزان کنونی 
نیز باالتر خواهد رفت. از ابتدای 
تاکنون  س��ال جاری می��الدی 
قیم��ت نفت ح��دود 13درصد 
افزایش یافته و متوس��ط قیمت 
هر گالن )3.8 لیت��ر( بنزین در 
 آمریکا نی��ز اکن��ون نزدیک به

2.8 دالر است. 
ج��و م��ک مونی��ل، تحلیلگر 
مؤسس��ه  در  ان��رژی  ارش��د 
 ،Hedgeye ریس��ک  مدیریت 
می گوی��د:  خص��وص  ای��ن  در 
رئیس جمه��ور  »سیاس��ت های 

آمریکا در قبال ایران نقش بسیار 
زیادی در رش��د قیمت نفت ایفا 
کرده اس��ت. ما در مورد ریسک 
عدم عرضه حجم قابل توجهی از 
نفت صحبت می کنیم و خواهیم 
دید که قیمت ها باز هم افزایش 

خواهند یافت.«
2- بوئینگ و ایرباس

قراردادهای��ی  بزرگ تری��ن 
که پ��س از اج��رای برجام بین 
ایران��ی و غرب��ی  ش��رکت های 
امض��ا ش��ده اس��ت، ب��ه خرید 
هواپیماهای مسافربری به منظور 
بازس��ازی ناوگان فرسوده ایران 

مربوط می شود. 
 80 ف��روش  جهت  بوئین��گ 
فروند هواپیمای مس��افربری به 
ش��رکت هواپیمایی ای��ران ایر، 
ق��راردادی ب��ه ارزش 8میلیارد 
دالر ب��ا این ش��رکت ب��ه امضا 
رس��انده اس��ت و باید در سال 
نخس��تین  می��الدی  ج��اری 
ای��ن  قال��ب  در  را  هواپیماه��ا 
قرارداد به ایران ایر تحویل دهد. 
مقامات بوئین��گ اعالم کرده اند 
ف��روش 80 فرون��د هواپیما به 
ایران ای��ر، مس��تقیماً به حفظ 
ده ها هزار ش��غل در این شرکت 
کم��ک می کند. به گفت��ه آنها، 
حدود 100هزار نفر از کارکنان 
این ش��رکت به نوعی در ساخت 
قطع��ات هواپیماهایی که ایران 
ایر س��فارش داده است، فعالیت 
خواهند داش��ت. ع��الوه بر این، 
بوئین��گ قص��د دارد 30 فروند 
نوع  از  مس��افربری  هواپیم��ای 
737 مک��س را نیز به ش��رکت 

هواپیمایی آسمان بفروشد. 
رقیب اروپایی شرکت بوئینگ 
می خواهد  نی��ز  ایرب��اس  یعنی 

س��همی از ب��ازار ایران داش��ته 
باشد. این ش��رکت قراردادی به 
ارزش 10 میلی��ارد دالر را برای 
فروش 100 فرون��د هواپیما به 
ش��رکت ها ایرانی در دست اجرا 
دارد و اگ��ر دول��ت ترام��پ بار 
دیگر تحری��م فروش هواپیما به 
ای��ران را برقرار کن��د، با توجه 
ب��ه اینک��ه بخش��ی از قطعات 
آمریکا  از  ایرب��اس  هواپیماهای 
تأمین می شود، این شرکت نیز 
برای اج��رای قرارداد خود دچار 

مشکل خواهد شد. 
3- جنرال الکتریک، 
فولکس واگن و توتال

برخی ش��رکت ها همچنان به 
دلیل نگرانی از احتمال بازگشت 
تحریم ها، برای سرمایه گذاری در 
ایران تردید دارند اما در این میان 
از ش��رکت های معروف  تعدادی 
نفت��ی و غیرنفتی، طی دو س��ال 

اخیر وارد بازار ایران شده اند. 
در  توتال  فرانس��وی  ش��رکت 
برای  می��الدی  س��ال گذش��ته 
می��دان  توس��عه  در  مش��ارکت 
قراردادی  پارس جنوب��ی،  گازی 
2 میلی��ارد دالری با طرف ایرانی 
به امضا رس��اند و شرکت چینی 
س��ینوپک نیز قرار است توتال را 
در این مسیر همراهی کند. البته 
مقام��ات توت��ال حت��ی در زمان 
امضای قرارداد در تابس��تان سال 
گذش��ته نیز اظهاراتی محتاطانه 
داش��تند، به طوری ک��ه پاتریک 
پویانه، مدیرعامل این شرکت در 
گفت وگو با سی ان ان مانی درباره 
اجرای ای��ن ق��رارداد در صورت 
خروج آمریکا از برجام اعالم کرد: 
»اگر ازلحاظ حقوقی شرایط الزم 
فراهم باش��د، ما ق��رارداد را اجرا 

خواهی��م کرد، اما اگ��ر به دالیل 
حقوق��ی نتوانیم ق��رارداد را اجرا 
کنیم، مجبور خواهیم ش��د آن را 

مورد تجدیدنظر قرار دهیم.« 
صورت ه��ای  طرف��ی  از 
آمریکای��ی  ش��رکت  مال��ی 
نش��ان  نی��ز  جنرال الکتری��ک 
می دهد که این شرکت در سال 
2017 میلیون ها دالر سفارش از 
ایران دریافت کرده است. عالوه 
بر این، ش��رکت خودروس��ازی 
فولکس واگ��ن آلمان نیز س��ال 
گذشته اعالم کرد که قصد دارد 
برای اولین بار در 17 سال اخیر 
اقدام به عرضه محصوالت خود 

در بازار ایران کند. 
4- شرکت های هواپیمایی و 

هتل های زنجیره ای
ک��ردن  فروک��ش  از  پ��س 
تحریم ها علیه ایران، شرکت های 
گردشگری توانسته اند از مطرح 
شدن دوباره ایران به عنوان یک 
مقصد تجاری و گردشگری سود 
هواپیمایی  ش��رکت های  ببرند. 
اروپای��ی ازجمله بریتیش ایرویز 
مستقیم  پروازهای  لوفت هانزا  و 
ب��ه ای��ران را از س��ر گرفته اند 
و دول��ت ایران نیز ش��هروندان 
کشورهای بیشتری را از دریافت 
روادید برای س��فر به این کشور 

معاف کرده است. 
ش��رکت آکور فرانس��ه اولین 
شرکت هتل های زنجیره ای بود 
که در سال 2015 پس از توافق 
وی��ن حض��ور خ��ود را در بازار 
اع��الم کرد.  ایران  گردش��گری 
ش��رکت های ملی��ا )اس��پانیا( و 
روتانا )امارات( نیز برنامه هایی را 
ب��رای هتلداری در ایران تدارک 

دیده اند. 

بازنده های اصلی خروج احتمالی آمریکا از برجام به روایت سی ان ان مانی

مصائب جهان منهای برجام

ب��ه  نس��بت  گمانه زنی ه��ا 
تصمیم��ی ک��ه دول��ت آمریکا 
ایران  توافق هس��ته ای  درب��اره 
خواهد گرف��ت و مجموعه ای از 
عوامل دیگر، واقعیت جدیدی را 

در بازار نفت رقم زده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ح��دود 
تولیدکنندگان  قبل  س��ال  یک 
درباره عرض��ه بیش از حد نفت 
نگ��ران بودن��د، اما اکن��ون این 
واهمه وج��ود دارد که تقاضا از 
میزان عرض��ه فراتر رود. چنین 
را  نفت  قیمت های  چشم اندازی 
ب��ه باالترین حد خود از س��ال 

201۴ رسانده است. 
به��ای معام��الت آت��ی نفت 
برن��ت اوای��ل هفت��ه گذش��ته 
ب��رای نخس��تین ب��ار از اواخر 
س��ال 201۴، از م��رز 75 دالر 
در هر بش��که عبور ک��رد. برنت 
از ابت��دای ماه می��الدی جاری 
تاکنون 6درصد و وس��ت تگزاس 
اینترمدیت حدود 5 درصد رشد 
قیمت داش��ته اند. رش��د این دو 
قیم��ت پایه به رغم صعود ارزش 
براب��ر  در  ک��ه  داده  روی  دالر 

س��بدی از ارزه��ای رقی��ب به 
باالترین حد از 11 ژانویه به این 

طرف رسیده است. 
ان��رژی  بین الملل��ی  آژان��س 
پیش بینی کرده تقاضای جهانی 
برای نفت ممکن است امسال به 
حدود 100 میلیون بشکه در روز 
صعود کند، اما زمانی که مس��ئله 
قیمت نفت در سال 2018 مطرح 
می شود ش��ماری از عوامل وجود 
دارد که بای��د مدنظر قرار گیرند. 
یکی از بزرگ ترین مسائل احتمال 
خ��روج آمری��کا از برجام اس��ت. 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
ت��ا 12 م��ی درب��اره بازگرداندن 
تحریم های��ی ک��ه تح��ت توافق 
هس��ته ای ایران با ش��ش قدرت 
جهان��ی برچی��ده ش��ده بودن��د 
تصمیم خواهد گرفت. این مسئله 
ممکن است بر صادرات نفت ایران 
تأثی��ر بگذارد. ب��ا این همه انتظار 
می رود این تأثیر محدود باشد. به 
گفته رابرت یاوگر، مدیر معامالت 
نفت در میزوهو، ایران اکنون 2.5 
میلیون بش��که در روز نفت صادر 
می کند. اگر آمریکا از برجام خارج 

شود و تحریم ها مجددا بازگردند، 
ص��ادرات نفت ای��ران 350 هزار 
بشکه در روز کاهش خواهد یافت. 
به ع��الوه تولید نف��ت در ونزوئال 
که بزرگ ترین تولیدکننده عضو 
اوپک در آمریکای التین به شمار 
می رود، کاهش پیدا کرده اس��ت. 
بحران سیاس��ی و اقتصادی این 
کش��ور تولید نفتش را به حدود 
1.5 میلیون بشکه در روز کاهش 

داده است. 
عرض��ه کمتر نفت از س��وی 
ای��ران یا ونزوئ��ال، حفظ اهداف 
تولی��د تح��ت تواف��ق اوپک و 
غیراوپ��ک را راحت ت��ر می کند. 
این موضوعی اس��ت که دونالد 
ترامپ از آن خش��نود نیس��ت. 
ترامپ دو هفت��ه قبل در پیامی 
در توییتر خود نوش��ت: به نظر 
می رس��د اوپ��ک دوباره دس��ت 
به کار ش��ده و قیمت های نفت 
باالست.  بسیار  به طور مصنوعی 
این مسئله خوب نیست و قابل 
قبول نخواه��د بود. پیش از این 
توییت، عربستان سعودی اعالم 
کرده بود می خواهد قیمت نفت 

بی��ن 80 ت��ا 100 دالر در ه��ر 
بشکه باشد. 

اولیوی��ه جیک��وب، مدیر کل 
سوئیس��ی  تحقیقات��ی  گ��روه 
پتروماتریک��س در گفت وگ��و با 
شبکه الجزیره گفت: این مسئله 
به س��ود آمری��کا نخواهد بود و 
تص��ور می کن��م این نخس��تین 
رئیس جمهور  س��وی  از  هشدار 
آمریکا به اوپک اس��ت تا اجازه 
نده��د قیمت ه��ا بی��ش از حد 
باال ب��رود. رئیس جمهور آمریکا 
نمی خواهد به دوران نفت  واقعاً 
اوبام��ا  زم��ان  در  دالری   100
بازگردد زی��را قیمت باالتر نفت 
ممکن اس��ت یک عامل نگرانی 
ب��رای اعتماد مصرفی در آمریکا 
ش��ود و ب��ا برنام��ه ژئوپلیتیکی 
در خاورمیانه، وی مایل نیس��ت 
قیمت ه��ای نفت بی��ش از حد 

صعود کند. 
وی در ادامه افزود: اگر آمریکا 
از توافق هس��ته ای خارج شود، 
تأثی��ر تحریم ها به ان��دازه دور 
قب��ل نخواهد بود، زی��را آمریکا 
این بار تنها خواهد بود، بنابراین 

بیش��تر جریان  تغیی��ر  ش��اهد 
ص��ادرات نفت ایران به س��مت 
ش��رق خواهیم ب��ود و صادرات 
ایران به آس��یا در ح��ال حاضر 
نیز رو به افزایش است، بنابراین 
تص��ور می کنم ایران برای حفظ 
مشتریانش در آس��یا نفت خام 
خود را ارزانت��ر خواهد فروخت 
زی��را ای��ن منطقه حساس��یت 
کمتری نس��بت ب��ه تحریم های 

احتمالی از سوی آمریکا دارد. 
ام��ا در مورد تأثی��ر احتمالی 
ونزوئ��ال جیکوب  ب��ر  تحریم ها 
گفت: در حال حاضر ونزوئال نیز 
به دلی��ل این که تحت تحریم ها 
ق��رار دارد با مش��کالتی روبه رو 
اس��ت. آمری��کا از ای��ن نظر در 
موقعی��ت بهت��ری نس��بت ب��ه 
دش��واری  تحریم های  زمانی که 
علی��ه ونزوئال وضع نک��رده بود 
ق��رار دارد. ای��ن کش��ور اکنون 
تأثیر تحریم ها را لمس می کند، 
کاماًل  تحریم ها  تشدید  بنابراین 
ونزوئال  زی��را  نیس��ت،  ضروری 
خ��ود در ح��ال مح��دود کردن 

درآمدهای احتمالی اش است. 

واکنش بازار نفت به تهدیدهای ترامپ

گزارش2

دریچه

چرا ماموریت های فضایی آینده لزوما نظامی و 
دولتی نیستند؟ 

خصوصی ها فضا را می گیرند
آبزرور: تصورش غریب به نظر می رسد، اما رویای 
کاهش هزینه س��فر فضایی و حتی حمل بار به فضا 
که دهه ها امکان ناپذیر بود، دارد با س��رعت به تحقق 
می پیوندد. اخیراً راکتی توسط شرکت اسپیس ایکس 
متعلق به ایالن ماسک به فضا پرتاب شد که خیلی ها 
را در ح��وزه هوا و فضا هیجان زده کرد چون آس��ان 
 ش��دن برخی جنبه های س��فر فضای��ی را به نمایش 
می گذاشت. واقعیت این است که با پرتاب این راکت، 
دنیا وارد مرحله جدیدی از اکتش��اف فضا ش��ده که 
مثل دوران جنگ س��رد وابس��ته ب��ه بودجه نظامی 
دولت ها نیس��ت و نوآوری در آن خیلی باالتر اس��ت. 
اگر به زبان ساده بخواهیم قضیه را توصیف کنیم باید 
بگوییم که این راکت می تواند انس��ان و بار را با خود 
به فضا حمل کند. این پروژه برای اولین بار در س��ال 
2011 از سوی شرکت اس��پیس ایکس به رسانه ها و 

افکار عمومی دنیا معرفی شد. 
محموله ای که راکت فالکون سنگین )فالکون هوی( 
در ای��ن آزمایش اولیه با خود ب��ه فضا برد، خودروی 
الکتریک��ی ب��ود ک��ه یک ش��رکت دیگ��ر متعلق به 
ایالن ماس��ک - یعنی تسال- س��اخته است. طراحی 
فالکون هوی با بس��یاری از تجربه ه��ای فضایی قبلی 
تف��اوت داش��ت. النچره��ای قبلی راکت ه��ا پس از 
آنکه سوخت ش��ان به مص��رف می رس��ید در فضای 
باالیی اتمس��فر رها می شدند و سپس در اقیانوس ها 
می افتادند. اما النچرهای راکت فالکون هوی به زمین 
برگش��تند و دوتای آنها با موفقی��ت در جایگاه خود 
قرار گرفتند و می توان در ماموریت های بعدی از آنها 
اس��تفاده کرد. این گام بزرگی بود که در آینده سفر 

فضایی نقش مهمی ایفا خواهد کرد. 
بشر به صورت اصولی موفق شده در فضای نزدیک 
به زمین حضور داشته باش��د. نمونه اش ماهواره های 
مخابراتی، پیش بینی هوا و مشابه آنهاست. اما فضای 
دورتر همواره برای بشر دست نیافتنی به نظر رسیده 
و انس��ان نتوانسته نقشی در آن ایفا کند. البته برخی 
ماموریت ه��ای فضایی عظیم مثل تلس��کوپ فضایی 
هابل یا ماموریت کس��ینی )کاوش��گری که به زحل 
فرستاده شد( توسط انسان به انجام رسیده اما هزینه 
بسیار سنگین آنها همواره مانعی بازدارنده پیش روی 
تخیل و نوآوری انس��ان ب��وده و همه چیز را صرفاً به 
اهداف دولت ها وابسته کرده است. اما این وضع دارد 
تغییر می کند. پس از موفقی��ت پرتاب فالکون هوی، 
ش��رکت اس��پیس ایکس اع��الم ک��رده ک��ه ب��ردن 
محموله ه��ای بزرگ به فضا را ب��ا هزینه ۹0 میلیون 
دالری انج��ام خواه��د داد؛ درحالی ک��ه رقب��ای این 
ش��رکت هزینه ای بالغ ب��ر 300 تا ۴00 میلیون دالر 
را ب��رای محموله های فضایی طل��ب می کنند. هرچه 
هزینه این محموله ها پایین تر بیاید، ش��ناخت بشر از 
فضا بیشتر خواهد شد و ماموریت هایی مثل پژوهش 
درباره خورش��ید، بررسی شرایط زندگی در قمرهای 
بسیار س��رد زحل و مشتری و مس��ائل مشابه کاماًل 
امکان پذی��ر به نظر خواهند رس��ید. درواقع همه چیز 
بستگی به این دارد که شرکت اسپیس ایکس و ایالن 
ماس��ک بتوانند وعده حمل محمول��ه به فضا - برای 
مشتریان مختلفی از جمله محققان- را عملی کنند. 
آنچه تاکنون در خصوص مشتریان و ماموریت های 
احتمال��ی ب��رای راک��ت فالکون ه��وی اعالم ش��ده، 
حوزه های مختلفی را ش��امل می ش��ود؛ یکی از آنها 
فرس��تادن روبات ه��ا ب��ا کارکردهای مختل��ف برای 
انجام ماموریت های اکتش��افی روی سطح سیاره ها و 
جمع آوری اطالعات در مورد آنهاس��ت که ماموریتی 
بس��یار بلندپروازانه به ش��مار می رود. این ماموریت 
احتم��اال بیش��تر متمرک��ز روی مریخ خواه��د بود. 
همچنین استقرار شمار زیادی از ماهواره های کوچک 
با عملکردهای مختلف و نیز فرس��تادن تلس��کوپ از 
دیگ��ر ماموریت ه��ای احتمالی ب��رای فالکون هوی و 

راکت های مشابه آن به شمار می رود. 
ماسک در این راه تنها نیست. جف بزوس مدیرعامل 
آمازون هم با شرکت دیگرش به نام بلو اوریجین به دنبال 
ایجاد تحول در س��فرهای فضایی است و اهدافی مانند 
اس��تقرار روی ماه را دنبال می کند. چهره مشهور دیگر 
که در این حوزه س��رمایه گذاری کرده، ریچارد برانسون 
و ش��رکتش ویرجین گاالکتیک اس��ت که می خواهد 
گردشگران عالقه مند را به سفرهای فضایی کوتاه مدت 
ببرد. گروهی دیگر از سرمایه گذاران هم می خواهند مواد 
معدنی موجود در سیارک ها را استخراج و استفاده کنند. 
تنها گذشت زمان می تواند نشان بدهد که کدام یک 
از ای��ن اهداف بلندپروازانه در زمینه س��فر فضایی به 
خوبی محقق خواهند ش��د. اما نکته مهم این اس��ت 
ک��ه صنایع خصوصی با تمام قدرت وارد حوزه س��فر 
فضایی ش��ده اند و دارند از این سرمایه گذاری جواب 
هم می گیرند. در آینده نزدیک عماًل اکتش��اف فضا از 
کاری دولتی و نظامی- به س��یاق دوران جنگ سرد- 
خارج می ش��ود. این درس��ت ش��بیه همان وضعیتی 
اس��ت که در خصوص صنعت هوانوردی رخ داد. این 
صنعت هم ابتدا فق��ط در خدمت اهداف نظامی بود 
اما ب��ه تدریج به روی عامه مردم هم باز ش��د. حتی 
صنعت کامپیوتر و گوش��ی های هوشمند نیز ابتدا از 
دس��ترس عموم خارج بود اما ای��ن اوضاع بعداً تغییر 
کرد. گشایش صنعت فضانوردی به روی عموم مردم 
نیز عماًل در آینده مزایای فراوانی برای جوامع انسانی 

و پیشرفت آنها خواهد داشت. 

یادداشت

 کارگران کارفرما
و کارفرمایان کارگر

در جه��ان حاض��ر و عصر کنونی، مفه��وم »کارگر« 
نیز همانند بس��یاری از مفاهیم دچار تغییر شده است، 
عواملی نظیر »پیشرفت های تکنولوژیک« در زمینه های 
رایانه، اینترنت، ماهواره، ابزارهای هوشمند و شبکه های 
اجتماعی، پدیده مهاجرت نیروی کار و فرار مغزها، سهم 
بیشتر زنان و فارغ التحصیالن دانشگاهی در نیروی کار، 
کم رنگ ش��دن مرزه��ای جغرافیایی و جهانی ش��دن، 
سیالیت نیروی انسانی، سهم بیشتر بازار خدمات، رشد 
ش��رکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و صنایع کوچک 
باعث ش��ده اند که دیگ��ر تعاریف س��نتی از »کارگر« 
نتواند پاسخگوی وضعیت موجود بازار کسب وکار شود 
آن هم براس��اس مقرراتی ک��ه قدمت آنها به چند دهه 
می رسد.  دو فضایی شدن جامعه به سبب پیشرفت های 
تکنولوژیک، باعث شکل گیری یک بازار کار مجازی شده 
اس��ت و این دو فضا بر یکدیگر تأثی��ر و تاثرات زیادی 
دارند، به نحوی که دیگر با قواعد سنتی نمی توان بازار 
کار را تحلیل، تنظی��م و مدیریت کرد.  در حال حاضر 
به سبب تفوق بازار خدمات سایر بازارها و کوچک شدن 
کارگاه ها و تخصصی شدن فعالیت ها، پدیده »کارسپاری 
و کار پذی��ری« به وجه غالب تعام��الت و فعالیت های 
اقتصادی تبدیل شده است، به نحوی که دیگر با پدیده 
»کارگاه های س��یال« مواجه هس��تیم و مفهوم سنتی 
کارگاه که در آن یک نفر به عنوان مالک یا مدیر حضور 
داش��ت وعده ای در مقابل دریافت مزد در محل کارگاه 
برای او کار می کردند به تدریج دارد کم رنگ می ش��ود.  
ایران دارای س��ه قانون کار بوده اس��ت که اولین آن در 
بیش از 70 س��ال پیش به تصویب رسید ولی شرکت 
نفت انگلیس آن را نپذیرفت و در س��ال 1337 دومین 
قانون کار جایگزین آن شد و سومین و آخرین قانون کار 
مربوط به س��ال 136۹ است که جزو اولین محصوالت 

مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. 
وقتی بدانیم که در س��ال 1328 و سپس در اواسط 
ده��ه 50 و علی رغم تفوق نظ��ام فئودالی و خان بازی، 
قان��ون بیمه های اجتماع��ی کارگ��ران و قانون تأمین 
 اجتماعی به تصویب می رسد و سهم الشرکه حق بیمه 
20 درص��د برای کارفرما در نظر گرفته می ش��ود و نیز 
ضریب حق بیمه پیمان ها به عنوان یک مالیات اجتماعی 
درخصوص مقاطعه کاران و پیمانکاران اعمال می شود و 
آن را مقایسه کنیم با تالش هایی که طی یک دهه اخیر 
برای تضعیف توامان و همزمان قانون کار و قانون تأمین 
 اجتماع��ی و نیز تالش هایی ک��ه برای حذف حق بیمه 
پیمان ها انجام می پذیرد، می توانیم متوجه ش��ویم که 
نه تنها بازار کار ایران دچار تغییر و تحوالت شگرفی شده 

بلکه کشور دچار نوعی وارونگی ارزش ها شده است. 
بدیه��ی اس��ت جامعه کارگ��ری در مواجه��ه با این 
پدیده ها نیاز به پوس��ت اندازی دارد و دیگر نمی توان با 
روش های سنتی در این عرصه، از مصالح کارگران دفاع 
نمود. جامعه کارگری بایس��تی هم به »آسیب شناسی« 
و هم به »آینده نگری« بپردازد و در این میان بایس��تی 
با هم افزایی بین همه تشکل های کارگری از مقصریابی 
در بین کارگران پرهیز کرد.  به طور مثال اگر به ماده ۴ 
قانون کار نگاه کنیم، »کارگاه« نقش محوری در بازار کار 
و تنظیم روابط کار دارد و در تمامی مفاد قانون کار مقوله 
»کارگاه« نقش اساس��ی ایفا می کن��د:  »کارگاه محلی 
است که کارگر به درخواس��ت کارفرما یا نماینده او در 
آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، 
معدنی، س��اختمانی، تراب��ری، مس��افربری، خدماتی، 
تج��اری، تولیدی، اماک��ن عمومی و امث��ال آنها. کلیه 
تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند؛ 
از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، ش��یرخوارگاه، 
مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت 
خانه، کالس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و...« 
همانطور که پیشتر نیز عنوان شد در حال حاضر دیگر 
مفهوم »کارگاه« به عنوان یک پدیده فیزیکی و ملموس 
دچار تغییر و تبدیل ش��ده اس��ت صرف نظ��ر از ظهور 
پدیده های »کار مجازی«، »کارسپاری و کارپذیری« در 
فضای مجازی، »دور کاری«، »برون سپاری« و اثرات آنها 
بر تغییر مفه��وم کارگاه، در حال حاضر بنا بر قوانین و 
مقررات حتی منازل مسکونی و وسایل نقلیه نیز در حکم 
کارگاه قرار گرفته اند و بر همین اس��اس سهم کارگران 
ش��اغل در خارج از محیط کارگاه، شاغل در کارگاه های 
مجازی، ش��اغل در دس��تگاه های دولتی و حاکمیتی، و 
ش��اغل در منازل مسکونی و وس��ایل نقلیه و نظایر آن، 
دیگر دارد بر س��هم کارگران ش��اغل در کارگاه هایی با 
تعریف س��نتی که طبق قانون باید شورای اسالمی کار 
داشته باشند، می چربد و بر همین اساس به نظر می رسد 
بای��د عالوه بر »روزآمد س��ازی قوانین و مق��ررات کار و 
تأمین  اجتماعی« و سازگارسازی آنها با تغییر و تحوالت 
مستحدثه، همانطور که برای تعیین اعضای شورای شهر 
و روستاها انتخابات مستقیم برگزار می شود، برای تعیین 
نمایندگان کارگران در ش��وراها و مجامع تصمیم گیری 
نیز نسبت به مراجعه مستقیم به آرای نیروی کار اقدام 
کرد، وگرنه با س��همی که اقتصاد حاکمیتی و دولتی در 
اقتصاد دارد و با تغییراتی که در ترکیب جمعیت نیروی 
کار اتفاق افتاده است، نمی توان امیدوار بود تشکل های 
صنفی واقعی که نماینده واقعی جامعه کارگری باشند، 

در مصدر کار قرار گیرند. 
منبع: اتاق تهران 
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علی حیدری
 نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین  اجتماعی
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینک��ه کارگران، حامیان دولت و در کنار 
دول��ت خواهند بود، تأکی��د کرد: »دولت 
تدبیر و امید تم��ام تالش خود را کرد تا 
صدای کارگران را بش��نود و کار و کارگر 

ایرانی برای ما بسیار مهم است.«
به گ��زارش خبرآنالین، علی ربیعی در 
بیست و نهمین جش��نواره ملی قدردانی 
از کارگران، گروه های کار و واحدهای کار 
نمونه، با اشاره به روز جهانی کارگر اظهار 
داش��ت: »روز کارگر را به همه کارگران، 
م��ردان و زن��ان ایران تبری��ک می گویم. 
امیدوارم زندگ��ی کارگران ایرانی هر روز 
پر از ش��ادی باشد و از خداوند می خواهم 
کمک کن��د که ما به همراه دولت از درد 
و رنج ای��ن عزیزان کم کنی��م تا زندگی 

بانشاطی داشته باشند.«
وی اف��زود: »هفت��ه کارگ��ر هر س��ال 
به م��ا این فرص��ت را می ده��د در کنار 
رئیس جمهور باش��یم و بار دیگر مس��ائل 
و سیاس��ت ها را مرور کنیم و با کارگران 

پیمان ببندیم.«
ربیع��ی عن��وان ک��رد: »جن��اب آقای 
روحانی، کارگران با انقالب گره خورده اند. 
در آن زمان��ی  ک��ه گروه ه��ای مختل��ف 
می خواس��تند کارخانه ها را تعطیل کنند، 
این کارگران بودند که ایس��تادند و امروز 
در ۴0 س��الگی انقالب ه��م انقالبی ترین 
نیروه��ا همین کارگران هس��تند. زمانی 
 که ترورهای کور انجام می ش��د، کارگران 

قربانیان این ترور بودند.«
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
تصریح کرد:  »ش��هید صفدری که کارگر 
کارخانه پارس خودرو بود، به جرم اعتماد 
به انقالب و ش��ورای انقالب اسالمی ترور 
ش��د. هنوز بوی س��وخته آن پیکر رعنا و 
رش��ید که به بهان��ه آش آوردن در افطار 
ماه مبارک رمضان با نارنجک ترور شد را 

استشمام می کنم.«
وی در ادام��ه گفت: »در جنگ هم این 

کارگ��ران بودن��د که فوج ف��وج به جبهه 
رفتند و 6، 7 س��ال به حقوق آنان اضافه 
نش��د. کارگران تحول خواه و عدالت خواه 
دولت  می خواهن��د  کارگ��ران  هس��تند. 

تولیدمحور باشد.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
»اعتق��اد دارم خداون��د متع��ال آدم ها را 
با هم��ان ن��ام و نش��انی که برای ش��ان 
برمی گزیند، نش��ان می دهد. دولت شما 
دول��ت تدبیر و امید اس��ت. امی��دوارم با 
تدبی��ر و امید مش��کالت جامعه کارگری 

حل شود.«
ربیع��ی افزود: »م��ا طی این س��ال ها 
مشکالت زیادی داشتیم، فشار جمعیتی، 
آب و خ��اک طی س��الیان دراز، وضعیت 
کش��اورزان را وخیم کرده و معیشت آنان 
را در خطر قرار داده است. امیدوارم دولت 
با یک برنامه ریزی بتواند این مشکالت را 

برطرف کند.«
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
اینکه در این دولت سالمندان که سال ها 
قدرت خری��د فروافت��اده را تجربه کرده 

بودند، توانس��تند روی دیگری را ببینند، 
گفت: »ما در قبال کیفیت زندگی، حفظ 
تولی��د، بازنشس��تگی کارگران مس��ئول 

هستیم.«
وی خاطرنشان کرد: »در هیچ دوره ای 
کارگران اجازه راهپیمایی نداش��تند، اما 
در دول��ت تدبیر و امید مش��اهده کردیم 
ک��ه کارگ��ران راهپیمای��ی می کنن��د و 
55درصد تش��کل های کارگ��ری افزایش 
پی��دا کرد. ما ۴00 میلی��ارد تومان برای 
مسکن مس��تمری بگیران بودجه در نظر 

گرفته ایم.«
تبدیل صندوق تأمین  اجتماعی به 

صندوق زندگی اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید 
کرد:  »صن��دوق تأمین  اجتماعی باید به 

صندوق زندگی اجتماعی تبدیل شود.«
وی گف��ت: »نکت��ه دیگر م��ا کارگران 
غیررس��می هستند. خوش��حال هستیم 
ک��ه اش��تغال ایجاد ش��ده اس��ت و تمام 
تالش خودمان را برای رسمی شدن آنان 
می کنیم. ما 500 هزار ش��غل خدماتی و 

300 هزار ش��غل صنعتی ایجاد کرده ایم 
که سهم زنان از 15 به 25درصد رسیده 
اس��ت و حتی اش��تغال زنان در برخی از 
موارد نیز در بعضی شغل ها به 100درصد 

رسیده است.«
ربیع��ی تأکی��د کرد: »کارگ��ران امروز 
دارای تدبیر و اندیشه هستند. این نیروها 
ب��ا نیروهای س��ابق فرق بس��یاری کرده 

است.«
وی ادامه داد: »بحث دیگر ما اش��تغال 
فراگیر است و قصد داریم روستاهای مان 
را به س��مت این ش��غل پیش ببریم. در 
این دوره بیمه روس��تاییان عشایر صورت 
گرفت و م��ا دفترچه های بیمه را به آنان 

پرداخت کرده ایم.«
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
عنوان کرد: »در چهار س��ال دولت تدبیر 
و امید ش��اهد رشد چشمگیری در زمینه 
بهداشت و درمان هستیم و درمانگاه هایی 
را ب��رای کارگران اح��داث کردیم و قطعا 
این راه را ادامه خواهیم داد و بیشتر این 
درمانگاه ه��ا را در جنوب ته��ران افتتاح 

می کنیم.«
سیاست رونق کار و کاالی ایرانی

ربیعی با اشاره به سال حمایت از تولید 
کاالهای ایرانی گفت: »کار و کارگر ایرانی 
برای ما بس��یار مهم است ما می خواهیم 
آموزش های سیار کوچک و دانشگاه ها را 
در کن��ار افراد باتجربه قرار دهیم تا کار و 

کاالی ایرانی رونق پیدا کند.«
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
خطاب ب��ه روحانی افزود: »آقای روحانی 
شما از برجام بس��یار گفته اید. امروز اگر 
می خواهید کار ایرانی رش��د کند، باید به 
بازار جهانی وصل ش��وید و این مس��یری 

بوده که دولت شما خواستار آن است.«
وی با بی��ان اینکه کارگ��ران، حامیان 
دولت و در کنار شما خواهند بود، تأکید 
ک��رد: »دولت تدبیر و امی��د تمام تالش 
خود را کرد تا صدای کارگران را بشنود.« 

ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی می گوی��د 
تغیی��ر ارز مبن��ا از دالر به ی��ورو در ایران 
اقدامی منطقی اس��ت و برای ت��داوم این 
روند ضرورت دارد زیرس��اخت های الزم در 
ای��ن حوزه فراهم ش��ود.   عب��اس آرگون، 
عض��و هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی در 
گفت وگو با خبرآنالین تأکید کرد: به دلیل 
محدودیت هایی که آمریکا برای استفاده از 
دالر ب��رای ایران ایجاد ک��رده بود و تحریم 
این ارز برای کش��ورمان، بسیاری از فعاالن 
اقتصادی پیش از آنکه ارز مبنا تغییر کند، 
خودشان یورو را جایگزین دالر کرده بودند. 
 وی گف��ت: به ه��ر روی وقت��ی آمریکا 
محدودیت های خاصی را برای اس��تفاده از 
دالر برای ما ایجاد می کند، الزم بود که ما 
نیز اقداماتی را در دس��تور کار قرار دهیم تا 

وابستگی مان به این ارز کاهش یابد. 
 او با اشاره به اینکه بخش عمده صادرات 
غیرنفت��ی ایران به یورو ص��ورت می گیرد، 
گفت: هرچند من رقم دقیقی را در اختیار 
ندارم، اما برآوردهای اولیه نش��ان می دهد 
در ح��دود 70درصد از ص��ادرات غیرنفتی 
ای��ران بر پایه یورو ص��ورت می گیرد.   وی 
همین نکته را دلیلی بر صحت اقدام دولت 
درخصوص تغییر ارز مبنا در کشور دانست 
و توضی��ح داد: ای��ن مهم هن��وز در بحث 
واردات پیاده س��ازی نش��ده ب��ود و واردات 
کشور غالبا به واسطه دالر صورت می گرفت 
و می گی��رد از این رو عمال دولت از س��ال 
گذش��ته اقدام در این ح��وزه را کلید زد و 
با اعالم ممنوعیت ثبت س��فارش به دالر، 
تالش عملی خود برای کاهش وابس��تگی 

اقتصاد به دالر را آغاز کرد. 
دالر؛ هم اقتصادی و هم سیاسی

او با تأکید بر اینکه یورو در قیاس با دالر 
از نوسانات کمتری برخوردار است، استفاده 
از این ارز را به س��ود کشور دانست و گفت: 
برخی ممکن اس��ت در این شرایط در باب 
کارشناسی بودن یا نبودن این اقدام سخن 
بگویند و ماهیت اقتصادی دو ارز را مدنظر 
قرار دهند این در حالی اس��ت که موضوع 
تنها از جنبه اقتصادی قابل بررسی نیست. 
 عض��و هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
در توضی��ح این مطلب اف��زود: پیش بینی 
می ش��د با اجرایی ش��دن برجام، مشکالت 

در این حوزه کاهش یابد و محدودیت های 
اعمال شده از س��وی آمریکا برطرف شود، 
ام��ا در عمل آمریکایی ها ت��الش کردند تا 

محدودیت ها در قبال ایران پابرجا بماند. 
 وی گفت: در چنین شرایطی سویه های 
سیاسی نیز بر اتخاذ این تصمیم تأثیرگذار 
اس��ت و با توجه به همین مسائل می تواند 
منطق آن را درک کرد. در غیر این صورت 
باید توجه داشت بخش عمده ای از تجارت 
دنیا با استفاده از دالر صورت می گیرد، اما 
همانطور که گفتم منع و ممنوعیت اس��ت 
که مشکالت را پدید آورده است.  آرگون در 
پاسخ به این سوال که با اتخاذ تصمیماتی 
از این دس��ت تا چه میزان می توان به حل 
بحران ارزی در کش��ور امیدوار بود؟ گفت: 
برآوردها نشان می دهد ما درگیر محدودیت 
ارزی نیستیم و اتفاقا کمبودی در این حوزه 
وجود ندارد، این رشد رفتارهای دالل گونه 
بود که با فش��ار به ب��ازار، زمین��ه را برای 

افزایش بهای ارز فراهم کرد. 
اتاق به دولت گزارش می دهد

او ب��ا تأکی��د بر اینکه تصمیم��ات ارزی 
دولت در برخی م��وارد هنوز ابهامات تجار 
و صادرکنن��دگان را برطرف نکرده اس��ت، 
گفت: ما در حال تهیه گزارشی همه جانبه از 
وضعیت ارزی کشور هستیم و به زودی اتاق 
بازرگانی تهران این گزارش را به دولت ارائه 
خواهد کرد.   وی گفت: به نظر می رس��د با 
حل مشکالت مترتب بر تصمیمات ارزی و 
فراهم کردن زیرساخت ها امکان عبور از این 

دوره فراهم شود. 
این کارش��ناس اقتصادی ادام��ه داد: ما 
امیدوار بودیم دولت پیش از آنکه تصمیمی 
را در این حوزه اتخاذ کند، از اتاق بازرگانی 
و فعاالن اقتصادی و تج��ار نظرخواهی در 
این خصوص انجام می داد، منطقی نیز این 
ب��ود که اطالعی به بدن��ه صادرکنندگان و 
واردکنندگان داده ش��ود تا تصمیمات الزم 
از سوی آنان برای کم کردن مشکالت اتخاذ 
ش��ود، این در حالی است که پس از اتخاذ 

تصمیم ما از آن باخبر شدیم. 
 وی گفت: گزارش��ی که از س��وی اتاق 
بازرگانی تهران ارائه می شود، جوانب متعدد 
مس��ئله ارزی و ش��رایط موج��ود را مورد 

بررسی و تحلیل قرار داده است. 

کاهش وابستگی به دالر تصمیمی سیاسی-اقتصادی بود

 تغییر ارز مبنا به یورو
چه تأثیری در تجارت می گذارد؟ 

ربیعی: دولت تالش کرد صدای کارگران را بشنود

پیشنهاد تبدیل صندوق تأمین  اجتماعی به صندوق زندگی
یادداشت

درخشش ستاره صلح

فارغ از بعد جغرافیایی و دوری و نزدیکی مسافت در هر کجای 
این کره خاکی بی همتا که س��تاره صلح درخشیدن می گیرد و 
دس��ت های گرم دوس��تی یکدیگر را می فش��ارند، انس��ان ها و 
مردمان صلح دوس��ت و بیزار و گریزان از جنگ و کینه و نفرت 
خانمان برانداز، گش��اده رخ و اش��ک ش��وق بر چهره به یکدیگر 
تبریک می گویند و به زندگی، به گفت وگو، به تفاهم، به احترام 
به عقاید متفاوت، به اعتالی آستانه تحمل، به تاب آوری فردی 
و اجتماعی و. . . درود می فرس��تند.   دیدن صحنه های مالقات 
گرم و دوس��تانه دیپلمات های عالی رتبه دو کشور کره شمالی و 
جنوبی در دو طرف مدار38 درجه و کاشت و آبیاری نهال صلح و 
دوستی توسط ایشان انسان های آزاده را به وجد می آورد و اشک 
ش��وق از دیدگانش جاری می سازد. مردم مترقی دنیای امروز از 
65 سال دیوار جدایی و دوری یک ملت واحد و کشت بذر کینه 
و دشمنی و جنگ افروزی و برادرکشی مابین آنها آن هم به دلیل 
فقط دو ایده و دو نگرش متفاوت به جهان هستی دچار حیرت 
می ش��وند که از نتایج آن است تغییرات ناگهانی و شگفت انگیز 
در تراوشات مغزی جوانی وارث افکار جنگجویانه و قدرت طلبانه 
اجداد غریبه و ناآشنا با ارزش های مترقی پدیدار از تجارب تلخ 
و عبرت آموز تاریخی و شاید نتیجه جرقه و تلنگر و پرسشی آنی 
در برابر آینه که به رغم گذشت حدود 30سال از محوشدن عامل 
و مستقر کننده نخستین پایگاه های موشکی در خاک کشورش 
از نقشه جغرافیا و فرهنگ سیاسی جهان، آیا می باید در تفکری 
واپسگرا و بدون متولی همچنان گوشه گیر و منزوی باقی بماند 
و یا ش��جاعانه و محترمانه در میان جامعه جهانی با آینده نگری 
رفاه، آسایش و آرامش به ملت خویش هدیه کند.  اوریانا فاالچی 
روزنامه نگار، نویس��نده و مصاحبه گر سیاسی برجسته و مشهور 
ایتالیایی متوفی به سال 2006 میالدی، با نامیدن کتاب معروف 
خ��ود زندگی، جنگ و دیگر هیچ ک��ه حاصل حضور و تجارب 
شخصی او از جنگ ویتنام و فجایع آن می باشد شاید در هدفی 
واال به بش��ریت پیام داده اس��ت: زندگی، صلح و همه چیز.  که 
همه چیز برای مردم رنج کش��یده ش��به جزیره کره، از اش��غال 
سرزمین ش��ان توسط ژاپن تا تقسیم آن در س��ال 1۹۴5 و در 
پایان جنگ دوم جهانی، در گذر از نتیجه سحر تا دمیدن صبح 
دولتش، وحدت و یکپارچگی و آبادانی کل کشورشان است که 
یقینا میوه و ثمر درخت تنومند این نهال تازه  کشته خواهد بود.  

به سروده زیبای حافظ شیرین سخن ما: 
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد  

نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد...
 

سرمقاله

حمایت از کاالی ایرانی با نگاهی به 
جایگاه و نقش حاکمیت

موضوع حمایت از کاالی ایرانی به عنوان یک مبحث ملی 
امروزه توانس��ته اس��ت عالوه بر مطبوعات و رسانه ها، توجه 
بس��یاری از مس��ئوالن، صاحبنظران و کارشناسان در قوای 
مجری��ه، مقننه و حتی قضاییه را نی��ز به خود معطوف کند، 
به نحوی که پس از بیانات مقام رهبری هر یک از روس��ای قوا 
در سخنرانی های خود بر لزوم حمایت همه جانبه از کاالهای 
ایران��ی تأکید کرده اند.  واقعیت امر این اس��ت که جایگاه و 
نقش دولت در حمایت همه جانب��ه از کاالی ایرانی به عنوان 
یک الزام بس��یار مهم و ضروری ب��رای تضمین جریان مولد 
در کش��ور باید به صورت عینی تحقق پیدا کند. چراکه فقط 
در این صورت اس��ت که بسیاری از سیاست های کالن نظام 
در رونق فضای کس��ب و کار، رشد اشتغال، توسعه و ارتقای 
تولید و سایر مولفه های اقتصادی امکان پذیر خواهد بود، لذا 
در ای��ن فرآین��د اجماع ارکان نظام به ص��ورت عملی در این 
مسیر الزم و ضروری است.  نگاهی به شرایط اقتصادی کشور 
در حال حاضر نش��ان می دهد جریان تولید به علل و عوامل 
متعددی هنوز نتوانسته اس��ت به استانداردهای مناسبی از 
نظ��ر کیفی و کمی دس��ت یابد و در ای��ن میان نقش دولت 
و حاکمیت در این عدم توفیق قابل توجه اس��ت. هنوز نظام 
تولید کشور از وجود یک قانون مناسب و منسجم که بتواند 
توقعات بحق جریان تولید را در رفع موانع و مشکالت برآورده 
س��ازد، رنج می برد. بسیاری از بنگاه های تولیدی از نوسانات 
مختل��ف موجود در بازار رنج می برند و برای برنامه ریزی های 
میان مدت و بلند مدت آینده ناایمن هس��تند. بوروکراس��ی 
اداری در حوزه های مختلف و اخذ مجوزها و موافقتنامه های 
متعدد و متنوع، زم��ان و انرژی زیادی از این بنگاه ها را تلف 
می کند؛ نظام بانکی در ارائه تسهیالت به جریان تولید به جای 
مشارکت و انتفاع متقابل با شیوه های یک طرفه به عقد عقود 
ربوی عمال جریان تولید را در تنگناهای مالی و بن بست قرار 
داده اس��ت. جریان واردات کاال در کشور عمال نظام تولید را 
در پیش بینی و تحقق اهداف فروش با مشکالت جدی مواجه 
کرده اس��ت در ش��رایطی که کاالی باکیفیت داخلی امکانی 
برای عرضه در بازار دارد لیکن جریان واردات غیرهدفمند و 
بی رویه عمال بازار داخلی را در اختیار تولیدکنندگان خارجی 
قرار داده اس��ت و البته بالعکس آن نیز صادق اس��ت واردات 
هوشمند برای جلوگیری از انحصار تولیدات بی کیفیت داخلی 
و شکس��تن انحصار ناروا به مصرف کننده نیز مناس��ب عمل 
نمی کن��د و عمال موجب رخ��وت در برخی حوزه های تولید 
ش��ده اس��ت.  حوزه نظارت و کنترل بازار نیز از بخش هایی 
اس��ت که در حمایت از جریان تولید می تواند منشأ تحوالت 
جدی در بازار شود. نظارت هوشمندانه و هدفمند که عرصه 
را برای عرضه کاالی قاچاق و بی کیفیت ناایمن کند، می تواند 
به همان میزان موجب حمایت از کاالی باکیفیت داخلی شود 
و بس��تری امن برای ارائه محصوالت داخلی مناس��ب فراهم 
آورد از الزامات تلقی می شود و موارد متعددی که می تواند در 
حوزه تبلیغات، اطالع رسانی و آگاهی بخشی به دو رکن دیگر 
یعنی تولید کننده و مصرف کننده موثر واقع شود از وظایفی 
است که می توان از منظر نقش دولت در حمایت از تولید به 
آنها اشاره کرد. با عنایت به موارد صدراالشاره می توان جریان 
حمای��ت از کاالی ایرانی از منظر نقش و جایگاه دولت را در 

ذیل سه بخش مهم و اصلی تقسیم بندی کرد: 
1 - قوانین و مقررات ش��امل ح��ذف قوانین و مقررات 
مخل و موازی و تصویب قوانین و مقررات تس��هیل کننده 

جریان مولد. 
2 - حمایت از جریان تولید و فراهم کردن بسترهای الزم 
برای تولید رقابتی از طری��ق حذف فرآیندهای غیرضرور 
و فراه��م نمودن بس��ترهای الزم برای آرام��ش و ایمنی 
بازار کش��ور و تالش برای اطالع رسانی و آگاهی بخشی به 

گروه های هدف تولید کننده و مصرف کننده.
3 - نظارت و کنت��رل و مدیریت بازار و مبارزه با قاچاق 

کاال و اخاللگران نظم بازار. 
به نظر می رس��د حمایت از جریان تولید از منظر دولت در 
هرس��ه بخش ذکرشده دارای آس��یب هایی است که ضروری 
است دولت با بازبینی وظایف و اختیارات خود نسبت بر ترسیم 
افق های جدیدی متناسب با سیاست های کالن نظام در این 
خصوص برنامه ریزی کند. بی شک تحقق عملی شعار حمایت 
از تولید کاالی ایرانی به جز همکاری و هماهنگی نزدیک بین 
ارکان مختلف ذی مدخل در موضوع تحقق پیدا نخواهد کرد 
و در ای��ن میان نقش مهم و حس��اس دولت به عنوان متولی 
اصلی بازار در این رونق غیر قابل اغماض است.  در حال حاضر 
به نظر می رسد که جریان تولید از بالتکلیفی های زیادی ناشی 
از سیاس��ت های مقطعی در رنج بوده و در موارد متعددی از 
مطالبه نیازهای خود به س��بب سختی ها و مشکالت حصول 
به نتیجه، ناامید می ش��ود و چه بسا در مواردی تصور می شود 
ک��ه عدم ورود و دخالت دولت در موضوعی موجب تس��هیل 
امور می ش��ود و این موضوع یک تهدید جدی است که نشان 
می ده��د یک اهرم اثربخ��ش، مهم و حیات��ی در اثر غفلت، 
بی توجهی و ناآگاهی تا چه می��زان می تواند در فرآیند رونق 
و حمای��ت از تولید داخلی بی اثر و حت��ی در مواردی خدای 
ناخواسته به صورت مخرب عمل کند، لذا بازبینی و بازطراحی 
وظای��ف در این حوزه برای تحقق فرآین��د حمایت از کاالی 
ایرانی و جریان تولید ضروری به نظر می رس��د. در صورتی که 
دولت با همکاری همه ارکان ذی مدخل در این موضوع بتوانند 
بسترهای عملی حمایت از تولید کاالی ایرانی را فراهم کنند؛ 
موتور محرک جریان تولید برای تحقق شعار سال به خودی 
خود روشن خواهد شد چراکه تولید کننده وقتی از بسیاری از 
دغدغه های خود از این حوزه ها رهایی یابد، قطعا توجه و همت 
خود را به سمت ارتقای تولید و توسعه آن معطوف خواهد کرد 
و البته مصرف کننده نیز نگاه و توجه خود را به سمت کاالی 

داخلی مرغوب و مناسب معطوف خواهد کرد. 

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

پرویز قربانی
کارشناس اقتصادی
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مرک��زی  بان��ک  آماره��ای 
در  ک��ه  دارد  آن  از  حکای��ت 
مجموع 6هزار و 52 درخواست 
تأمی��ن ارز ب��ه این بان��ک ارائه 
ش��ده که از این تع��داد 2۹11 
فقره آن، یورویی و 1۴26 فقره 

آن بر مبنای یوان بوده است. 
به گزارش مهر، بعد از تصمیم 
دولت برای یکسان سازی نرخ ارز 
ب��ا دالر ۴200 تومان��ی، اگرچه 
مخالفت ها و موافقت های بسیاری 
با این طرح دولت صورت گرفت، 
اما اعض��ای کابین��ه به خصوص 
مس��ئوالن بانک مرکزی، دفاعی 
جانان��ه از تأمین ارز م��ورد نیاز 
رس��می  کاالهای  واردکنندگان 
کش��ور دارن��د و بر ای��ن باورند 
ک��ه درخواس��ت های حقیقی را 
بدون هیچ مشکلی تأمین اعتبار 

می کنند. 
براس��اس  ح��ال،  عی��ن  در 
در  مرک��زی  بان��ک  آماره��ای 
فاصل��ه 20 فروردین ماه س��ال 
جاری که رس��ما اجرای پروژه 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز کلی��د 
ابتدایی  روزه��ای  ت��ا  خ��ورده 
مجم��وع  در  اردیبهش��ت ماه، 
6052 فقره درخواس��ت تأمین 
ارز به بانک مرکزی وارد ش��ده 
ک��ه ارزش دالری آنه��ا معادل 

1332 میلیون دالر است. 
رس��می،  آمارهای  براس��اس 
برای ارز یورو تعداد درخواست 
تأمین ارز مع��ادل 2۹11 فقره 

معادل 6۴0میلیون یورو اس��ت 
که مع��ادل دالری 788میلیون 
دالر برآورد شده است. در عین 
ح��ال 1۴26 فقره درخواس��ت 

تأمین ارز به یوان ارائه شده که 
مبلغ ارزی آن یک هزار و 576 
میلیون یوان ب��ا معادل دالری 

250.87 میلیون دالر است. 

ی��وان، وون  ی��ورو و  از  بع��د 
کره جنوبی بیشترین تقاضا معادل 
683 فق��ره به ارزش 106 هزار و 
103 میلیون وون معادل ۹۹.36 

میلیون دالر است. در مورد روپیه 
هند و لیر ترکی��ه نیز به ترتیب 
52۴ و 2۹3 فق��ره درخواس��ت 
تأمی��ن ارز به ترتیب ب��ه ارزش 
6ه��زار و 122 میلی��ون روپیه و 
177 میلیون لیر است که معادل 
دالری آنه��ا نیز ب��ه ترتیب ۹3 
میلی��ون دالر و ۴3 میلیون دالر 
است.  در حوزه فرانک سوییس 
نیز تنها س��ه درخواست تأمین 
ارز به ارزش 23 میلیون فرانک 
و معادل دالری 2۴ میلیون دالر 
ارائه شده است؛ ضمن اینکه ین 
ژاپ��ن نیز با 160 فقره به ارزش 
2 ه��زار و 221میلی��ون ین و 
معادل دالری 20 میلیون دالر 
در جدول درخواست های تأمین 
ارز ق��رار دارد.  در ح��وزه روبل 
روس��یه ۴6 فقره درخواست به 
ارزش 3۹5 میلی��ون روب��ل و 
دالر  میلی��ون   6 دالری  ارزش 
و در حوزه ری��ال عمان 6 فقره 
درخواست به ارزش 1.۹میلیون 
ریال مع��ادل 5 میلیون دالر به 

بانک مرکزی رسیده است. 
در مجم��وع ب��ا درخواس��ت 
ب��ازه  در  عام��ل  بانک ه��ای 
 3 ت��ا  فروردی��ن   20 زمان��ی 
اردیبهش��ت ماه، ب��رای تأمی��ن 
6052 مورد گواهی ثبت آماری 
ب��ه منظ��ور واردات کاال معادل 
ی��ک میلی��ارد و 332 میلیون 
دالر آمریکا با نرخ ۴200 تومان 

اقدام کرده اند. 

آمار گشایش های یورویی و یوانی 

رونق گشایش ال سی با دالر ۴۲۰۰تومانی نبود کارت های بین المللی تقاضای 
ارز را باال برد

 رئی��س کل بان��ک مرک��زی گفت به دلی��ل نبود 
کارت های اعتباری بین المللی و حجم مس��افران به 
خارج از کشور که نیاز به اسکناس ارز دارند، اگر در 
تأمین آن مشکلی به وجود بیاید بالفاصله اثر شدید 

بر بازار می گذارد. 
رئی��س کل بانک مرک��زی در برنام��ه »نگاه یک« 
گفت عملکرد بان��ک مرکزی در بازار ارز را طی پنج 
سال گذشته بسیار مثبت توصیف کرد و تأکید کرد: 
بانک مرکزی در کنترل نوس��انات ارزی کامال موفق 

بوده است. 
او در عی��ن حال گفت: موضوع خروج س��رمایه از 
مباحث جدی اس��ت؛ منابع ارزی حاصل از صادرات 
غیرنفتی و نفتی ما سرمایه ملی است که باید به نحو 
مطل��وب و بهینه از آن اس��تفاده کنیم و به مصرف 

کاالها و واردات مورد نیاز کشور برسد. 
او افزود: اس��تفاده از ارز ب��رای بخش هایی که به 
مص��رف قاچاق کاالهای ممنوعه می رس��د درس��ت 

نیست. 
رئی��س کل بانک مرک��زی با بیان اینک��ه در هیچ 
سالی در نیمه اول فروردین به ویژه در چند روز بین 
تعطیالت تحرکی در بازار ارز نداش��تیم، عنوان کرد: 
اما امس��ال التهابات زیادی را با حجم بسیار کوچکی 
از معام��الت به صورت کاذب و هدفمند در این چند 
روز ایج��اد کردند که این ش��رایط عادی نبود، لذا از 
نهادهای مس��ئول تقاضا کردیم آن را بررس��ی کنند 
ت��ا علل ای��ن التهابات به صورت کامل و مش��خص، 

شناسایی شود. 
س��یف با اشاره به حواش��ی حضورش در مجلس 
جهت ارائه گزارش نوس��انات بازار ارز، تصریح کرد: 
برخ��ی نمایندگان ب��ه عللی از جمله اینکه ش��اید 
مواف��ق س��خنرانی ام نبودند فضاهای��ی را به وجود 
آوردن��د و ریاس��ت مجلس ه��م فضا را ب��ه خوبی 
مدیریت کرد. فرهنگ ما اس��المی و ایرانی و روحیه 
مهمان نوازی اس��ت و آن روز مهمان مجلس بودم و 
شنیدن توضیحات و سخنانم نباید حساسیت ایجاد 

می کرد. 
او اف��زود: تعداد این نمایندگان محدود بود و غاطبه 
نمایندگان برخورد و نگاه مثبتی داشتند و تالش کردند 

آرامش حفظ شود و در مجموع، جلسه خوبی بود. 
چه میزان ارز در اختیار فعاالن اقتصادی قرار 

گرفته است؟ 
سیف گفت: تخصیص ارز در زمان گشایش اعتبار 
و ثبت س��فارش و تأمین ارز از جمله مراحل اس��ت، 
تخصیص ارز از 22 فروردین تاکنون حدود 3میلیارد 
و 300میلی��ون دالر و تأمی��ن ارز بیش از 2 میلیارد 
دالر بوده و وقفه ای در تجارت خارجی کش��ور ایجاد 
نش��ده اس��ت و کار به آس��انی و بی وقفه ادامه یافته 

است. 
او افزود: اعالم کردیم هر قیمت و معامله ای خارج 
از ۴ ه��زار و 200 تومان برای دالر، قاچاق اس��ت و 
بنگاه های اقتصادی حس��اب و کت��اب دارند و هیچ 
ممیز مالیاتی هم ارز بیش��تر از ۴ هزار و 200 تومان 

را نمی پذیرد. 
او اضاف��ه ک��رد: نرخ های بیش از ۴ ه��زار و 200 
تومان بازار ارز، مصارف کوچکی وجود دارد از جمله 
اینکه برخی مسافران ممکن است بخواهند بیشتر از 
هزار یورو که سهمیه ارزی مسافران است و با قیمت 

بیشتری تهیه کنند. 
رئی��س کل بانک مرک��زی درباره ارزهای��ی که از 
گذشته در دست برخی افراد است نیز گفت: ممکن 
اس��ت در فضاهایی به دور از کنترل نیروی انتظامی 

خرید و فروش هایی انجام شود. 
او گفت: تعیین تکلیف نیازهای ارزی دانش��جویان، 
مس��افران و بیم��اران از دغدغه ه��ای ما ب��ود که تا 
حدودی تعیین تکلیف ش��دند و هر قدر جلوتر برویم 

طرح تکمیل تر می شود. 
 تکلیفی برای بیت کوین

قیمت سکه و وام مسکن
رئیس بان��ک مرک��زی با اش��اره ب��ه فعالی��ت ارز 
دیجیتال در کش��ور عنوان ک��رد: هیچ بانک مرکزی 
در هی��چ جای دنی��ا اق��دام اجرایی ب��رای فعالیت 
ارزهای دیجیتالی نداده است؛ البته در چین و سوئد 

مالحظاتی انجام شده است. 
او اضاف��ه ک��رد: بانک ه��ای مرک��زی ب��ه دنبال 
به کارگیری ارز دیجیتال اس��ت، اما ن��ه اینکه پولی 
مانند بیت کوین رایج شود، زیرا ضوابط هیچ کشوری 

بر این پول ها مشمول نیست. 
س��یف همچنین درب��اره تحوالت بازار س��که هم 
گفت: تا زمانی  که عرضه س��که با ن��رخ دالر ۴هزار 
و 200توم��ان صورت نگیرد حباب س��که احس��اس 

خواهد شد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی همچنی��ن درباره طرح 
بازآفرینی بافت های فرس��وده شهری هم گفت: این 
ط��رح می تواند آثار مثب��ت زی��ادی از جمله بهبود 
تغییر چهره ش��هر، ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی 

را داشته باشد. 
او افزود: وزارت راه و شهرسازی عاملیت این طرح 
را دارد و نظام بانکی کش��ور با حمایت بانک مرکزی 

هم نقش جدی در این زمینه دارد. 
ب��ه گفت��ه وی 2۹6 ه��زار نف��ر در ای��ن ط��رح 
س��پرده گذاری کردند که از ای��ن تعداد 37 هزار نفر 

تسهیالت را دریافت کردند. 
 

اعطای نشان عالی مدیر سال1396 
به مدیرعامل بانک  پاسارگاد

در س��ومین اجالس مدیران نمونه کش��ور، نشان 
 عالی مدیر سال، به پاس چهار دهه خدمات برجسته 
و پایدار در نظام بانکداری و اقتصادی، به آقای دکتر 
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد اعطا شد. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک پاس��ارگاد، 
بزرگ تری��ن گردهمایی مدیران نمونه کش��وری در 
س��ال حمایت از کاالی ایرانی، با حضور مس��ئوالن 
دس��تگاه های اجرایی، استادان دانش��گاه های معتبر 
داخل��ی و خارج��ی، مدیران ارش��د و کارشناس��ان 
س��ازمان ها و نهادهای دولت��ی و غیردولتی، با هدف 
اش��اعه  فرهنگ مدیری��ت ایرانی اس��المی و عدالت 
اجتماع��ی در جامعه و تأکید ب��ر نقش مدیریت در 
بهبود فضای کس��ب و کار، در تاریخ 8 اردیبهش��ت 
13۹7، در مح��ل مرکز همایش های وزارت کش��ور 

برگزار شد. 

در این مراس��م، با اهدای لوح و نش��ان عالی مدیر 
س��ال، به پاس چهار دهه خدمات برجسته و پایدار 
در نظام بانک��داری و اقتصادی، از آقای دکتر مجید 
قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد تقدیر شد. گفتنی 
است سخنرانی مس��ئوالن و مقامات عالی کشور در 
حوزه مدیریت اسالمی، ارائه آخرین روش های نوین 
مدیریت��ی در حوزه اقتصاد مقاومتی و نشس��ت های 
تخصصی و آموزش��ی از دیگر برنامه های این اجالس 

بود. 

نتیجه نهایی علت حادثه کشتی 
سانچی هفته آینده اعالم می شود

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت نتیجه 
نهایی علت حادثه کشتی سانچی، هفته آینده به طور 

کامل اعالم می شود. 
محمد راس��تاد در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، درباره آخرین وضعیت کش��تی غرق ش��ده 
سانچی اظهار کرد: روز گذشته جلسه ای در خصوص 
حادثه کشتی با کشورهای ذی ربط و اعضای مجمع 

شانگهای از جمله چین برگزار کردیم. 
وی افزود: بر این اس��اس، طی هفته آینده نتیجه 
نهایی علت وقوع غرق ش��دن کش��تی سانچی اعالم 

می شود. 
این مقام مس��ئول در پاس��خ به این سؤال که چرا 
م��دت زمان اعالم نتیجه طوالنی ش��د، گفت: به هر 
حال باید بررسی ها به طور کامل انجام می شد و چهار 
کش��ور ذی نفع )چین- ای��ران- پاناما- کره جنوبی(، 
بای��د نتایج خود را در کمیته رس��یدگی به کش��تی 

سانچی اعالم می کردند. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک 4

اخبارخبرنــامه

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و 
کار ات��اق بازرگانی تهران تصریح کرد در 
شرایط فعلی برای استفاده از دالر ۴200 
تومانی میزان تقاضا برای ثبت  سفارش به 
شدت باال رفته و روند صادرات و واردات 

را با مشکل روبه رو کرده است. 
بع��د از تعیی��ن ن��رخ ۴200 تومان��ی 
برای دالر برخی فع��االن اقتصادی برای 
ثبت  س��فارش و انج��ام فرآیند واردات و 
صادرات با مشکالتی مواجه شدند. این در 
حالی اس��ت که بانک مرکزی برای انجام 
عملیات نق��ل و انتقال بانکی از س��امانه 
نیما رونمایی کرده اس��ت البته هنوز این 
سامانه به طور کامل قابل استفاده نیست 
و مش��کالتی دارد. همین باعث شده که 
فرآین��د صادرات ب��رای صادرکنندگان با 

مشکالتی روبه رو شود. 
در ای��ن باره احم��د کیمیایی اس��دی 
در گفت وگ��و با ایس��نا، اظه��ار کرد: 21 
فروردی��ن امس��ال طی ی��ک ابالغیه که 
مع��اون رئیس جمه��ور آن را اعالم کرد، 
قیم��ت دالر ۴200 تومان تعیین ش��د و 
این در ش��رایطی بود ک��ه روز قبل از آن 
دالر حدود 6000توم��ان در بازار معامله 

شد. 
وی اف��زود: پس از آن ف��روش دالر با 

قیمت بیش��تر قاچاق تلقی و اعالم ش��د 
که »خالف مقررات بانکی است«. به طور 
کل��ی در وهله اول قیمت گ��ذاری ارز به 
ش��کلی انجام ش��د که فعاالن اقتصادی 
را دچ��ار تعجب کرد، چون ۴200 تومان 
عددی اس��ت که در ح��ال حاضر با نرخ 
واقع��ی دالر چندان همخوانی ندارد برای 
همین ش��اید بهتر بود ک��ه دالر مقداری 
بیش از ۴200 تومان تعیین می ش��د که 

دست خود دولت بازتر باشد. 
به گفت��ه این عضو هی��أت نمایندگان 
اتاق بازرگانی ته��ران، وقتی کاالیی مثل 
ارز پایین تر از قیمت واقعی قیمت گذاری 
می شود تقاضا برای آن باال می رود و این 

اتفاق طبیعی است. 
ایرادات سامانه نیما باید برطرف شود

کیمیایی اسدی درباره آخرین وضعیت 
اس��تفاده فعاالن اقتصادی از سامانه نیما 
گفت: ب��ه تازگی ه��م ب��رای ارز ۴200 
تومان از س��امانه نیما توسط معاون اول 
رئیس جمهور و رئی��س کل بانک مرکزی 
رونمایی ش��د. البته بع��د از آن هم اعالم 
شد که کار ایراداتی دارد که باید به مرور 
زمان این ایرادات برطرف شود. همچنین 
بخش��نامه ای برای صادرات اعالم ش��د، 
اینک��ه ه��ر صادراتی که انجام می ش��ود 

حتما باید ارز آن از طریق سیستم بانکی 
مبادله شود. این مس��ئله صادرکنندگان 
ب��ه وی��ژه صادرکنن��دگان ب��ه ع��راق و 
افغانستان را با مشکل روبه رو کرد. اکنون 
بخشنامه ها و اصالحیه هایی ابالغ می شود 
که بتواند سامانه نیما را اصالح و ایرادات 

آن را برطرف کند. 
وی در بخش دیگری از صحبت هایش 
ب��ه ارزیاب��ی تعیی��ن دالر ۴200 تومانی 
پرداخ��ت و اظهار کرد: در س��الیان اخیر 
رئیس جمه��ور مخالفت��ش را ب��ا اقتصاد 
دس��توری اعالم ک��رد اما عم��ال نرخ ارز 
به ش��کل دس��توری در یک جا ثابت نگه 
داش��ته ش��د، این اقدام ب��ا صحبت های 
رئیس جمه��ور در تع��ارض ب��ود، ولی از 
ط��رف دیگر بازار دچار آش��فتگی ش��ده 
بود و ش��اید نیاز بود که برای کنترل آن 
وضعیت آش��فته به شکل دستوری اقدام 

می شد تا از التهابات بازار کم شود. 
نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و 
کار اتاق بازرگانی ته��ران اضافه کرد: در 
حال حاضر از التهابات بازار کاس��ته شده 
که اتفاق مثبتی است، اما صادرکنندگان 
و واردکنن��دگان ب��ا مش��کالتی مواج��ه 
هس��تند و کس��انی ک��ه می خواهند کاال 
و خدم��ات وارد کنن��د و کس��انی ک��ه 

می خواهند ثبت س��فارش کنند موانع و 
مشکالتی دارند. 

دولت برای پاسخگویی به حجم ثبت 
سفارش ها با چالش روبه رو است

کیمیایی اس��دی گفت: ب��ا اینکه دالر 
۴200 تومان از طرف دولت اعالم شده 
ول��ی در ب��ازار نرخ آن ب��ه مراتب باالتر 
اس��ت. دولت دستور داده است که همه 
مراحل از جمله ثبت س��فارش و نقل و 
انتقال باید ش��فاف باشد این روند باعث 
شده اس��ت که تقاضا در سیستم بانکی 
ب��اال برود. پیش از این خیلی از این نقل 
و انتقاالت به صورت آزاد انجام می ش��د 
و صرافی ها ای��ن کار را انجام می دادند، 
ام��ا اکنون صرافی ها از این نقل و انتقال 
منع ش��دند. برای همی��ن حجم تقاضا 
برای ثبت سفارش کاالها و ماشین آالت 
وارداتی خیلی باال رفته اس��ت و در این 
ش��رایط خیلی از کسانی که کار واردات 
انج��ام نمی دادند هم به دلیل اس��تفاده 
از دالر ۴200 توم��ان وارد ای��ن عرصه 

شدند. 
به گفته وی، تقاضا برای ثبت سفارش 
به ش��دت باال رفته و دول��ت را با چالش 
مواجه کرده اس��ت لذا ش��اید نتوان این 

میزان ثبت سفارش را پاسخگو بود. 

افزایش تقاضای دالر 4200 تومانی 

مشکل در روند ثبت  سفارش

س��فیر آلمان در ایران اعالم کرد صدر 
اعظ��م آلم��ان در س��فری ک��ه روزهای 
گذش��ته به آمری��کا داش��ت در دیدار با 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور ای��االت 
متح��ده آمری��کا به صراح��ت از برجام و 

ادامه اجرای آن دفاع کرد. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از پژوهش��کده 
پول��ی و بانکی، مای��کل کل��ور برچتولد 
و  س��رمایه گذاری  تخصص��ی  پن��ل  در 
بازار ص��ادرات برای ش��رکت های ایرانی 
)فرصت ها و چالش ها( که در دومین روز 
همایش ششمین همایش تجاری و بانکی 
ایران-اروپ��ا برگزار ش��د، اظهار داش��ت: 
صادرات ایران ب��ه اروپا بعد از برجام 10  
برابر ش��ده اس��ت و در مقاب��ل صادرات 
اروپ��ا به ایران نیز بعد از س��ال 2015 و 
اجرایی ش��دن برجام بی��ش از 60درصد 
رش��د را تجربه کرده و همه این اتفاق ها 

به خاطر ثمرات موثر برجام بوده است. 

FATF  حل مسئله
وی در ادامه گفت: برای پیوس��تن کامل 
و حقیقی تر ایران به جامعه اقتصادی جهان 
باید موضوع FATF به صورت کامل حل 
ش��ود و امیدواری��م در فرص��ت باقی مانده 
ت��ا ماه ژوئ��ن 2018 ایران بتواند مس��ائل 
باقی مانده را نیز حل و فصل کند تا تحوالت 
بزرگ تری از مزایای برجام برای ایران و دنیا 
شکل بگیرد و هر دو سوی ماجرا به منافع 

و اهداف اقتصادی خود دست پیدا کنند. 
اجرای IFIRS از سوی بانک های 

ایرانی
س��فیر آلمان در ایران اظهار داش��ت: 
همچنی��ن برای تس��ریع گش��ایش های 
اقتصادی و تسهیل روابط تجاری ایران با 
اتحادیه اروپا و دنیا الزم اس��ت بانک های 
 IFIRS ایرانی با رعایت اس��تانداردهای
حداکثر ش��فافیت در صورت های مالی را 
ش��کل دهند تا س��رمایه گذاران با اعتماد 

بیشتری نسبت به سرمایه گذاری و مهم تر 
از آن ترنسفرهای مالی اقدام کنند. 

ارتقای رتبه ریسک اعتباری ایران
مای��کل کل��ور برچتولد در شش��مین 
همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا افزود: 
باید اعتمادس��ازی از سوی ایران و دنیا با 
سرعت بیشتری صورت بگیرد و در عین 
حال آخری��ن آمار س��ازمان های جهانی 
همانند OCD نیز مشخص کرد که رتبه 
ریسک اعتباری و اقتصادی ایران از 6 به 

5 رسیده که اتفاق ارزشمندی است. 
نقش دیپلماسی سازنده

ب��ه گفت��ه وی، آلم��ان تواف��ق برجام 
را ج��دی می داند و ت��الش می کند تا با 
متعهدمان��دن در اج��رای برج��ام نقش 
س��ازنده و فعالی را بی��ن ایران و اتحادیه 

اروپا برعهده بگیرد. 
س��فیر آلم��ان در ای��ران اع��الم کرد: 
دیپلماس��ی و گفت وگوه��ای مس��تقیم 

هم��راه با احترام در اتص��ال مردم جهان 
تأثیر فوق العاده ای دارد و توافق برجام نیز 
بر این مبنا ش��کل گرفت و در این زمینه 
آلم��ان نق��ش مثبت و پای��داری را برای 
شکل گیری و ادامه برجام بر عهده گرفت. 
دفاع صدراعظم آلمان از برجام مقابل 

ترامپ
وی اف��زود: با توجه ب��ه اینکه ایران در 
حال بازس��ازی ارتباط خود با کشورهای 
دنیا اس��ت، آلمان و اتحادیه اروپا در 1.5 
سال گذش��ته بیشترین تالش خود را در 
ایران  اعتمادس��ازی های  تس��ریع  جهت 
در جه��ان انجام داده اس��ت و در آخرین 
واکنش ها و حمایت از برجام، خانم آنگال 
م��رکل ، ص��در اعظم آلمان در س��فری 
ک��ه روزهای گذش��ته به آمریکا داش��ت 
در دیدار با دونال��د ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا به صراحت از برجام 

و ادامه اجرای آن دفاع کرد. 

سفیر آلمان در ایران اعالم کرد 

ایران تا ژوئن مسائلFATF  را حل کند

دوشنبه
10 اردیبهشت 1397

شماره 1053
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ش��اخص بورس و اوراق بهادار در پایان 
معامالت با کاه��ش 78.۴73 واحدی به 

پله ۹3 هزار و 810 واحدی رسید. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
ش��اخص بورس و اوراق به��ادار در آغاز 
معامالت با رش��د ۹2.12 واحدی به پله 

۹۴ هزار و 2۹7 واحدی رسید. 
ب��ر ای��ن اس��اس ارزش کل معامالت 
بورس تهران از 87میلی��ارد ریال فراتر 
رفت که ط��ی 3 هزار نوب��ت معامالتی 

انجام شد. 
نماد ه��ای پربیننده معام��الت  دیروز 
نم��اد امید، فای��را، فملی، ش��پنا با روند 
صع��ودی و نم��اد آپ، حکش��تی با روند 

نزولی کار خود را آغاز کردند. 
شاخص کل فرابورس در آغاز معامالت 
ب��ا 80 واحد رش��د به پله 1 ه��زار و 56 
واحد رس��ید که ب��ر این اس��اس ارزش 
کل معام��الت از 2۹ میلی��ارد ریال فراتر 
رفت که ناش��ی از دس��ت به دست شدن 
10 میلیون س��هم طی یک ه��زار نوبت 

معامالتی است. 
ارزش کل معامالت بورس تهران از 

یک میلیارد ریال فراتر رفت
شاخص بورس و اوراق بهادار در جریان 
معامالت با نزول 2۴8.06 واحدی به پله 

۹۴ هزار و 36 واحدی رسید. 
ب��ر ای��ن اس��اس ارزش کل معامالت 
ب��ورس تهران از یک میلی��ارد ریال فراتر 
رفت ک��ه طی 2۴ هزار نوب��ت معامالتی 

انجام شد. 
نماد ه��ای پر بینن��ده معام��الت دیروز 
فمل��ی با روال صعودی و ف��والد، فارس، 
حکش��تی، آپ، جم و اخابر با روال نزولی 

روبه رو بودند. 
جری��ان  در  فراب��ورس  کل  ش��اخص 
معام��الت ب��ا 2.۴0 واحد ن��زول به پله 
یک هزار رس��ید که براین اس��اس ارزش 
کل معام��الت از 522 میلیارد ریال فراتر 
رفت که ناش��ی از دس��ت به دست شدن 
71 میلی��ون س��هم طی 16ه��زار نوبت 

معامالتی است. 

شاخص بورس در پایان معامالت به 
پله 93 هزار واحد رسید

ش��اخص بورس و اوراق بهادار در پایان 
معامالت دیروز با کاهش 78.۴73 واحدی 
به پله ۹3 هزار و 810 واحدی رسید.  بر 
این اس��اس ارزش کل معام��الت بورس 
تهران از یک میلی��ارد ریال فراتر رفت که 
طی 37 هزار نوبت معامالتی انجام ش��د.  
نماد های پربیننده معام��الت دیروز نماد 
فارس، جم، فوالد، حکش��تی، آپ، تاپیکو 
با روند نزولی و نماد فملی با روند صعودی 

کار خود را به پایان رساندند. 
 مبادالت اوراق تسهیالت مسکن

بر مدار رشد قرار گرفت
همچنی��ن در نخس��تین هفت��ه کاری 
اردیبهشت ماه در حالی بازار اول با 37 و 

۴5درصد افت در حجم و ارزش مبادالتی 
مواجه ش��د که در بازار دوم ش��اهد رشد 
ارزش  و  حج��م  در  درص��دی   68 و   ۹
دادوس��تدی بودی��م.   در پی دادوس��تد 
853 میلیون ورقه بهادار به ارزش 7هزار 
و ۴15 میلی��ارد ریال در 1۴۹ هزار نوبت 
معامالتی، حجم و تعداد دفعات معامالت 
بازاره��ای نه گانه فرابورس طی یک هفته 
کاری به ترتیب رش��د 11 و 35 درصدی 
را به هم��راه داش��ت و در مقابل، ارزش 
دادوستدها نس��بت به هفته گذشته 18 

درصد کاهش یافت. 
ب��ه گزارش س��نا، در نخس��تین هفته 
کاری اردیبهش��ت ماه در حالی بازار اول 
ب��ا 37 و ۴5 درص��د اف��ت در حج��م و 
ارزش مبادالت��ی مواجه ش��د که در بازار 

دوم ش��اهد رش��د ۹ و 68 درص��دی در 
حجم و ارزش دادوس��تدی بودیم. بدین 
ترتی��ب معامله گران س��هام در بازار اول 
به جابه جایی 37میلیون س��هم به ارزش 
6۴ میلیارد ریال اقدام کردند و بازار دوم 
نیز که رشد چشمگیر ارزش مبادالتی را 
به همراه داش��ت، میزبان دست به دست 
ش��دن 367 میلیون سهم به ارزش ۹86 

میلیارد ریال بود. 
ب��ازار پای��ه نی��ز در هفت��ه منتهی به 
هفتم اردیبهش��ت ماه عملکرد س��بزی را 
از خ��ود به جای گذاش��ت و رش��د 22 و 
3۴ درصدی حج��م و ارزش معامالتی را 
نسبت به هفته پیش تجربه کرد که تابلو 
الف با حدود ۹0درصد رش��د در حجم و 
ارزش مب��ادالت، در صدر ای��ن بازار قرار 

گرفت. 
در مجموع در بازار پایه شاهد دادوستد 
۴22 میلیون سهم بودیم که این حجم از 
مبادالت، ارزش 6۴2 میلیارد ریالی را به 

ثبت رساند. 
از س��وی دیگ��ر نگاه��ی ب��ه مبادالت 
اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی نش��ان 
می دهد طی پن��ج روز کاری هفته ای که 
پش��ت س��ر گذاش��تیم 27 میلیون ورقه 
بهادار ب��ه ارزش افزون بر 5 هزار و 700 
میلیارد ریال در این بازار دست به دست 

شده است. 
در این بازار، اوراق بدهی و صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله با افت حجم 
و ارزش مبادالتی روبه رو ش��دند. این در 
حالی اس��ت که اس��تقبال خری��داران و 
فروش��ندگان از اوراق تس��هیالت مسکن 
با مبادله ۴/. میلیون ورقه تس��ه به ارزش 
23۹ میلی��ارد ریال موجب ش��د حجم و 
ارزش معام��الت هفتگی اوراق تس��ه به 

ترتیب 55 و 50درصد افزایش یابد. 
همچنین ش��اخص کل فرابورس ایران 
نسبت به آخرین روز کاری هفته پیش با 
س��ه واحد کاهش مواجه شد و در ارتفاع 
1060 واح��دی مب��ادالت ای��ن هفته را 

خاتمه بخشید. 

بورس و فرابورس افت کرد خبر

آشنایی اعضای شورای اطالع رسانی 
بازار سرمایه با سامانه سجام

هفتاد و یکمین جلس��ه ش��ورای اطالع رسانی بازار 
س��رمایه با حضور مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری 
مرک��زی برگزار ش��د و حس��ین فهیم��ی فرآیندها و 
مزیت های س��امانه س��جام را برای اعضای این ش��ورا 
تشریح کرد. در این جلسه اعضای شورای اطالع رسانی 
بازار س��رمایه با قابلیت ها و ویژگی های منحصر به فرد 
س��امانه جامع ثبت اطالعات مش��تریان )سجام( آشنا 
شدند.  به گزارش سنا، هفتاد و یکمین جلسه شورای 
اطالع رس��انی بازار سرمایه با حضور مدیرعامل شرکت 
س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه 
در محل این ش��رکت برگزار ش��د و حس��ین فهیمی 
فرآیندها و مزیت های س��امانه س��جام را برای اعضای 
این شورا تشریح کرد.  مدیرعامل سمات گفت: یکی از 
دغدغه های مدیران بازار سرمایه در سال های اخیر در 
اختیار داشتن سامانه جامع و تمرکز اطالعات صحیح 
س��هامداران این بازار بود که سامانه سجام این نقیصه 
را برط��رف خواهد کرد و در آینده ای نزدیک، اطالعات 
درست و به روز سهامداران جمع آوری، راستی آزمایی و 
پاالیش خواهد شد.  فهیمی با بیان اینکه سامانه سجام 
زیرساخت های بسیاری از خدمات بازار سرمایه را فراهم 
خواهد کرد، افزود: برگزاری مجامع الکترونیک و توزیع 
س��ود س��هامداران از مهم ترین پروژه هایی است که از 

طریق این سامانه اجرا خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
آیین نام��ه نظام مرکزی پرداخت عای��دی اوراق بهادار 
را در آینده نزدیک به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ارائ��ه خواهد کرد تا یکی از آرزوهای دیرینه اهالی بازار 
س��رمایه مبنی بر پرداخت س��ود عایدات آنها از سوی 
این ش��رکت محقق ش��ود.  مدیرعامل سمات افزایش 
شفافیت، جلوگیری از پولشویی و صیانت از دارایی های 
س��هامداران را از دیگر ویژگی های سامانه سجام اعالم 
ک��رد و گفت: اطالع��ات س��هامداران از طریق مراجع 
ذی صالح )ثبت احوال، بانک مرکزی، پژواک، بورس ها 
و...( راس��تی آزمایی خواهد ش��د تا اطمینان از صحت 

اطالعات آنها افزایش یابد. 
وی در پای��ان اظه��ار امیدواری کرد ب��ا همکاری و 
مساعدت تمامی ارکان بازار س��رمایه بتوان این پروژه 

بزرگ را در بازار سرمایه با موفقیت عملیاتی کرد. 
س��امانه جامع اطالعات مش��تریان با حضور رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در حاش��یه یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه رونمایی شد. 

 

 پذیرش دو کاالی جدید
در بورس انرژی

س��یدعلی حسینی با اش��اره به برگزاری جلسه 
کمیت��ه عرض��ه ب��ورس ان��رژی، گف��ت کاالهای 
بلندینگ نفتا و حالل ۴0۴ ش��رکت نفت س��تاره 
خلیج ف��ارس در بازار فیزیکی ب��ورس انرژی ایران 

پذیرش شد. 
مدیرعام��ل بوس ان��رژی از پذی��رش کاالهای 
بلندینگ نفتا و حالل۴0۴ ش��رکت نفت س��تاره 
خلیج ف��ارس در بازار فیزیکی ب��ورس انرژی ایران 

خبر داد. 
به گزارش س��نا، سیدعلی حس��ینی با اشاره به 
برگزاری جلسه کمیته عرضه بورس انرژی، گفت: 
کاالهای بلندینگ نفتا و حالل ۴0۴ ش��رکت نفت 
س��تاره خلیج فارس در بازار فیزیکی بورس انرژی 

ایران پذیرش شد. 
وی افزود: پیش از این نیز گاز مایع این ش��رکت 
در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران پذیرش ش��ده 
بود که با توجه به راه اندازی فاز دوم این پاالیشگاه، 
امید می رود در آینده نزدیک ش��اهد شروع عرضه 
محصوالت این پاالیشگاه در بورس انرژی باشیم. 

حس��ینی ادام��ه داد: با توجه به رس��الت بورس 
ان��رژی در بحث تأمین مالی صنعت انرژی کش��ور 
معادل با 3000 میلیارد ریال اوراق س��لف موازی 
اس��تاندارد بنزی��ن اکتان ۹2 جه��ت تأمین مالی 
فعالیت های ش��رکت بر پایه بنزی��ن اکتان ۹2 در 

سال ۹5 از طریق بورس انرژی منتشر شد. 
به گفته این مقام مس��ئول، شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس به عنوان نخس��تین پاالیشگاه طراحی 
شده بر اس��اس خوراک میعانات گازی با ظرفیت 
پاالیش 360 هزار بش��که میعانات گازی در روز با 
هدف تولید بنزین، گازوئیل، گاز مایع و س��وخت 
جت احداث ش��ده اس��ت.  وی افزد: ارزش افزوده 
باالتر نس��بت به پاالیش��گاه های نفت خام، تولید 
بی��ش از 75 درصد بنزین و نف��ت گاز از خوراک 
پاالیش��گاه میعان��ات گازی و تس��هیل ص��ادرات 
فرآورده ه��ای تولی��دی به خارج کش��ور از جمله 

توجیهات  اقتصادی برای انجام این پروژه است. 
حسینی گفت: پذیرش سایر فرآورده های شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس نیز در حال پیگیری است 
و به زودی شاهد پذیرش و عرضه سایر محصوالت 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس در ب��ورس انرژی 

خواهیم بود. 
 

بورس
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عض��و هیأت مدی��ره اتحادی��ه تولی��د 
و ص��ادرات نس��اجی و پوش��اک ای��ران 
دس��تورالعمل واردات پوش��اک به کشور 
را صرف��ا در ح��د یک ابالغیه دانس��ت و 
تصریح کرد به هیچ وجه کنترل و نظارت 
الزم در ای��ن رابطه ص��ورت نمی گیرد. از 
سوی دیگر با وجود اینکه مصرف پوشاک 
در کش��ور کاهش نیافته، واردات رسمی 
3میلی��ون دالر کم ش��ده در صورتی  که 
بای��د طب��ق ای��ن دس��تورالعمل واردات 

رسمی بیشتر می شد. 
به گزارش ایس��نا، ش��هریورماه س��ال 
13۹5 بود که دس��تورالعمل نحوه صدور 
گواه��ی فعالی��ت نماین��دگان و ش��عب 
شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک 
در ایران توس��ط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ابالغ ش��د که براساس آن شرکت 
خارجی یا نماینده آن مکلف اس��ت طی 
دو س��ال اول حداقل مع��ادل 20درصد 
ارزش واردات را در داخل تولید و حداقل 
معادل 50درص��د ارزش تولید داخلی را 

صادر کند. 
عالوه ب��ر این دارندگان گواهی فعالیت 
مکلف ب��ه دریافت پروانه کس��ب مطابق 
مق��ررات قانون نظام صنفی هس��تند و با 
عرضه کنندگان کاالی قاچاق برابر قانون 
برخ��ورد خواه��د ش��د. همچنین فروش 
پوش��اک بای��د صرف��ا در فروش��گاه های 

خرده فروش��ی مجهز به صندوق مکانیزه 
ف��روش متصل ب��ه درگاه س��ازمان امور 
مالیات��ی کش��ور و زیرمجموع��ه دارنده 
گواهی فعالیت باش��د، بنابراین مسئولیت 
عملکرد فروش��گاه های مذک��ور با دارنده 

گواهی فعالیت است. 
اما مس��ئله ای ک��ه در ای��ن رابطه مورد 
نق��د واقع ش��ده، نظ��ارت بر اج��رای این 
دستورالعمل توس��ط ارگان های ذی صالح 
اس��ت، چراک��ه نه تنه��ا واردات رس��می 
پوشاک در سال 13۹6 افزایش نیافته بلکه 
طبق آمار میزان واردات رس��می پوش��اک 
در س��ال جاری نس��بت به س��ال 13۹5 
حدود 3میلیون دالر کاهش یافته اس��ت، 
درحالی که براس��اس وعده ها و ش��عارهای 
داده ش��ده و با وجود دس��تورالعمل واردات 
رسمی پوشاک باید در سال گذشته میزان 
واردات رس��می پوشاک به کشور نسبت به 

سال 13۹5 افزایش می یافت! 
مجید نامی - عضو هیأت مدیره اتحادیه 
تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران- 
در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد از وضعیت 
اجرای دس��تورالعمل نحوه صدور گواهی 
فعالیت نمایندگان و ش��عب شرکت های 
خارج��ی عرضه کننده پوش��اک در ایران 
اظهار کرد: متأس��فانه این دس��تورالعمل 
تنها به مرحله ابالغ رس��ید و به هیچ وجه 
اجرای آن به طور جدی دنبال نمی ش��ود 

و ب��ه عینه ش��اهد مب��ارزه ب��ا قاچاق و 
کنترل فروشگاه های سطح شهر در حوزه 

پوشاک نیستیم. 
وی با بیان اینکه کشور ترکیه اعالم کرده 
اس��ت در فاصل��ه زمانی دی م��اه 13۹5 تا 
دی ماه 13۹6 به میزان 300 میلیون دالر 
پوش��اک به ایران وارد کرده اس��ت، گفت: 
نکته قابل تأمل این است که میزان واردات 
رسمی پوشاک در کشور طی سال گذشته 
مع��ادل 5۹ میلیون دالر بوده اس��ت. حال 
خود متوجه شوید که تا چه حد قاچاق در 

حوزه پوشاک صورت می گیرد! 
نام��ی با بیان اینکه دس��تورالعمل نحوه 
صدور گواهی فعالیت نمایندگان و ش��عب 
ش��رکت های خارجی عرضه کننده پوشاک 
در ای��ران در ظاهر امر اجرایی می ش��ود و 
عم��ال کنترلی صورت نمی گی��رد، تصریح 
ک��رد: چندین و چن��د ب��ار پیگیری های 
مختلف��ی در این رابطه ص��ورت گرفته که 
متاسفانه به نتیجه نمی رسد. برخی ارگان ها 
موظف هستند که کنترل های الزم را از نظر 
قانون��ی در این رابطه انج��ام دهند، اما این 

اتفاق به درستی انجام نمی شود. 
عض��و هیأت مدی��ره اتحادی��ه تولی��د 
و ص��ادرات نس��اجی و پوش��اک ای��ران، 
اف��زود: نیروی انتظامی و صنف پوش��اک 
موظفن��د کنترل ه��ای الزم را در ارتباط 
با این دس��تورالعمل انج��ام دهند و اگر 

با مس��ئله ای مواجه می شوند طبق قانون 
قاچاق کاال با آن برخورد کنند. 

وی با اش��اره به اینکه کنترل و نظارت 
الزم و کاف��ی ب��ر فعالی��ت نمایندگان و 
شعب ش��رکت های خارجی عرضه کننده 
پوشاک در ایران صورت نمی گیرد، اظهار 
کرد: درحالی که کشور ترکیه اعالم کرده 
در س��ال 2017 مع��ادل 300 میلی��ارد 
صادرات به ایران داشته، اما کلیه واردات 
پوش��اک به ایران از سراسر دنیا در سال 
گذش��ته معادل 5۹ میلیون دالر بوده که 

این رقم قابل تأمل است. 
نامی همچنین با اعالم اینکه در س��ال 
13۹5 معادل 62 میلیون دالر و در سال 
13۹6 معادل 5۹ میلیون دالر پوشاک به 
صورت رسمی وارد شده است، بیان کرد: 
س��وال اساس��ی که در این رابطه مطرح 
می ش��ود این اس��ت که به  رغم شعارها و 
وعده های داده ش��ده در ارتباط با مبارزه 
ب��ا قاچاق کاال به  ویژه در حوزه پوش��اک 
چگون��ه 3میلی��ون دالر واردات رس��می 

پوشاک به کشور کاهش یافته است؟ 
عض��و هیأت مدی��ره اتحادی��ه تولید و 
صادرات نساجی و پوش��اک ایران، ادامه 
داد: مش��خصا مصرف پوش��اک در کشور 
کاهش نیافته اس��ت و حدود 10 میلیون 
دالر به صورت س��االنه پوشاک در کشور 

مصرف می شود. 

هفته گذشته ایران به جمع کشورهایی پیوست که 
خرید و فروش ارزه��ای دیجیتالی را ممنوع کرده اند. 
این ممنوعی��ت »با هدف جلوگی��ری از خروج ارز از 

کشور در شرایط موجود« اتخاذ شده است. 
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری المانیتور، 
هفته گذش��ته ایران به جمع کش��ورهایی پیوست که 
خرید و فروش ارزه��ای دیجیتالی را ممنوع کرده اند. 
چرا این کش��ور چنین تصمیم گرفته است؟ چرا این 
تصمی��م اکنون اتخاذ ش��ده اس��ت؟ و چنین انتخابی 
چه تبعاتی خواهد داش��ت؟ به نظر می رس��د که این 
ممنوعیت ریشه در مس��ائل ارزی جاری ایران داشته 

باشد. 
بانک مرک��زی ایران روز 22 آوری��ل اعالم کرد که 
»تمامی ش��عب و واحد های تابعه بانک ها، موسس��ات 
اعتباری و صرافی ها« باید از خرید یا فروش بیت کوین 
و تم��ام انواع ارزهای دیجیتالی خ��ودداری کنند و از 
هرگون��ه فعالیتی که منجر به تس��هیل یا گس��ترش 

این ارزها می ش��ود امتناع ورزن��د. بانک مرکزی ایران 
گفته، به این دلیل ای��ن تصمیم را گرفته که ارزهای 
دیجیتالی ممکن اس��ت به ابزارهایی برای پولشویی و 
تأمین مالی تروریس��م تبدیل شوند و مجرمان از آنها 

برای نقل و انتقال پول استفاده کنند. 
36 بان��ک و موسس��ه اعتب��اری ایران��ی و ح��دود 
700صراف��ی تح��ت مجوز بانک مرک��زی قبل از این 
بخش��نامه ه��م فعالیت خاصی در زمینه داد و س��تد 
ارزهای مجازی نداش��ته اند. نماین��دگان چند صرافی 
شناخته ش��ده در ای��ران در این ب��اره تأکید دارند که 
این ممنوعیت تنها بر موسسات مالی ثبت شده توسط 
بان��ک مرکزی اعمال می ش��ود و بنابرای��ن تأثیری بر 
خری��د و فروش ارزهای دیجیتالی ندارد. به گفته نیما 
امیرشکاری، رئیس دپارتمان بانکداری الکترونیک در 
انیس��تیتو تحقیقات پولی و بانکی، ریش��ه اصلی این 
ممنوعی��ت به بحران ارزی ایران برمی گردد که دولت 
را ناگزیر ساخته تا نرخ ارز را تک رقمی کند و مقامات 

ارشد بانکی کشور هنوز هم جلسات روزانه ای را برای 
نهایی ک��ردن جزییات بس��ته کنترل ب��ازار ارز برگزار 
می کنن��د.  وی اف��زود: »ادامه فش��ارهای ارزی دلیل 
اصلی ممنوعیت داد و س��تد ارزهای دیجیتالی بوده، 
زیرا موضوع خروج ارز از کش��ور همچنان یک مسئله 
عمده اس��ت.« اما وی رویکرد بانک مرکزی را چندان 
موثر نمی داند و معتقد است: زمانی  که توانایی اعمال 
کنترل بر بازار را نداش��ته باشید، آسان ترین راه، اعالم 

ممنوعیت است.«
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران هم 
گفته، این ممنوعیت »با هدف جلوگیری از خروج ارز 

از کشور در شرایط موجود« اتخاذ شده است. 
س��پهر، یک ج��وان ایران��ی که در زمین��ه خرید و 
فروش ارزهای دیجیتالی فعال اس��ت، گفت: »طبیعتا 
من دوست ندارم کار غیرقانونی انجام بدهم، اما وقتی 
هیچ گزینه پایدار دیگ��ری ندارم، به خرید بیت کوین 

ادامه می دهم.«

ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتالی در ایران برای جلوگیری از خروج ارز

عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران:

 دستورالعمل واردات پوشاک به کشور در حد یک ابالغیه است
اخبار

واردات پوشاک از گمرکات کیلویی انجام نمی شود
 کد رهگیری

مانع عرضه پوشاک قاچاق
مدی��رکل دفتر خدم��ات بازرگان��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه واردات پوشاک از گمرک، 
کیلویی انجام نمی ش��ود، گفت: کد شناس��ه کاال روی 
پوشاک عملیاتی شده است، اما برای جلوگیری از عرضه 

پوشاک قاچاق باید کد  رهگیری عملیاتی شود. 
عب��اس تابش در گفت وگو با ف��ارس، در مورد نحوه 
واردات پوش��اک و اظهار آن در گمرکات کشور، گفت: 
در حال حاضر کد شناسه کاال در مورد 12 گروه کاالی 
هدف عملیاتی شده و کد شناسه کاال برای پوشاک هم 

اجرا شده است. 
وی با بیان اینکه واردات پوشاک از گمرکات دیگر به 
صورت کیلویی انجام نمی شود، گفت: نصب کد شناسه 

روی پوشاک وارداتی و تولید داخلی الزامی است. 
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: در حال حاضر الصاق کد شناس��ه کاال 
روی پوش��اک، عملیاتی شده، اما برای مبارزه با واردات 
پوش��اک قاچاق، حتما باید کد رهگیری هم عملیاتی 

شود. 
وی گفت: براساس قانون، یک سال پس از انجام کد 

شناسه باید کد رهگیری کاال هم عملیاتی شود. 
تاب��ش با بیان اینکه ارتباط وب سرویس��ی با گمرک 
هنوز عملیاتی نشده است، اظهار داشت: با برقراری این 
ارتباط، فساد کمتر می شود، زیرا به جای افراد، ارتباطات 

از طریق سیستمی انجام می شود. 
وی اف��زود: کد رهگی��ری کاال این ام��کان را فراهم 
می کند تا مسیر هر کاال از مبدا تا مقصد کامال مشخص 
و قاب��ل رهگیری باش��د، ب��ه عبارتی ب��ا راه اندازی کد 
رهگیری امکان گردش کاالی قاچاق در س��طح عرضه 

مقدور نخواهد بود. 
به گفته تابش ثبت س��فارش کلیه 12 گروه کاالیی 
ش��امل دخانیات، موبایل و تجهیزات س��یم کارت خور، 
پوشاک، لوازم خانگی، داروها و کاالهای سالمت محور، 
خودرو، قطع��ات یدکی خ��ودرو، طال و مس��کوکات، 
محصوالت کش��اورزی و داروهای دام��ی، فرآورده های 
نفتی و گاز و پتروش��یمی، س��رگرمی و اسباب بازی در 
س��امانه جامع تجارت انجام می شود و در مورد این 12 
گروه کاالیی نصب کد شناسه کاال عملیاتی شده است. 

برای آرامش بازار راه حل قانونی 
پیدا می کنیم

برخی فروش��ندگان در ب��ازار اقدام ب��ه نفروختن یا 
گران فروش��ی کاالی خود به دلیل نوسانات اخیر بازار 
ارز کرده اند که به گفته رئیس اتاق اصناف، تخلف است 
و با متخلفان برخورد می ش��ود، اما ب��رای آرامش بازار، 
تولیدکنندگان و واردکنندگان هم باید تدبیری در نظر 
گرف��ت که در جلس��ه ای که به زودی ب��ا وزیر صنعت 
برگزار می ش��ود، ب��رای این مش��کالت راه حل قانونی 
پیدا می کنیم.  به گزارش ایس��نا، چندی اس��ت برخی 
عرضه کنندگان کاالهای مختلف در بازار به بهانه افزایش 
نرخ ارز و مشخص نبودن وضع بازار که البته از نظر آنها 
این گونه به نظر می رس��د، کاالهای خود را نگه داشته 
و عرضه نمی کنند. این در حالی اس��ت که معاون اول 
رئیس جمهور در این زمینه اعالم کرده که »کسی نباید 
به بهانه نوسانات نرخ ارز از فروش کاال خودداری کند یا 
افزایش قیمت غیرمنطقی داشته باشد، چراکه براساس 
سیاس��ت گذاری جدید دولت دالر ۴200 تومانی برای 
واردات از ابتدای سال تأمین شده و به کاالهای اساسی 

نیز مابه التفاوت ۴00 تومانی داده می شود.« 
علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران - در این باره 
به ایس��نا، گفت: عرضه نک��ردن کاال، غیرقانونی بوده و 
نوعی احتکار محس��وب می شود، اما با توجه به شرایط 
به  وجود  آمده باید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان 
محص��والت و کاالهای مختلف هم فکری کرد، چراکه 
درست اس��ت کاالی وارداتی آنها از قبل تأمین شده و 
با ن��رخ ارز مبادله ای حدود 3700 تومان بوده اس��ت، 
اما باالخره آنها می خواهند مجددا نس��بت به تولید یا 
واردات کاالهای خود اقدام کنند و در این صورت باید با 
دالر ۴200 تومانی این کار را انجام دهند که این خود 
افزایش قیمتی برای آنها خواهد داش��ت، بنابراین اگر 
می خواهیم بازار آرامش داش��ته باشد و افزایش قیمتی 
هم رخ ندهد باید برای آنها هم تدبیری اندیشیده شود. 
وی افزود: قطعا راه جبران این خس��ارت ها و افزایش 
قیم��ت کاالها ب��رای عرضه کنندگان و فروش��ندگان 
کااله��ای مختل��ف، نفروختن ی��ا احتکار ی��ا افزایش 
غیرقانونی قیمت نیست بلکه آنها هم باید از طرق قانونی 

این کار را انجام دهند. 
رئیس اتاق اصناف ایران اعالم کرد: در جلس��ه ای که 
به زودی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار می شود، 
این مس��ائل و مش��کالت را مطرح و راه حل قانونی آن 
را پیدا می کنیم و مردم نگران این مش��کالت نباشند، 

چراکه به زودی حل و فصل می شود. 
فاضلی اعالم کرد: ه��ر دو طرف ماجرا یعنی فعاالن 
بازار و مسئوالن دس��تگاه های متولی و نظارتی باید با 
س��عه  صدر این مشکالت را طرح و حل و فصل کنند، 
چراک��ه به عن��وان مثال بای��د ای��ن اطمینان خاطر به 
کارآفرینان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داده شود 
که ارز مورد نیاز آنها با قیمت مناس��ب اعالم ش��ده به 
زودی تأمین می ش��ود و هیچ مشکلی برای آنها در این 
زمینه به وجود نخواه��د آمد و تخصیص اعتبار واقعی 

بوده و هم اکنون در حال انجام است. 

اخبار

 صنعت باید از مونتاژ
به نوآوری حرکت کند

عضو هیأت علمی دانش��گاه صنعتی ش��ریف به نقد 
سیاست های صنعتی در کش��ور پرداخت و گفت: یک 
سیاست این بود که تاجرها را صنعتگر کنند، درحالی که 
صنعتگر واقعی کس��ی است که کارآفرین باشد، بتواند 
س��ختی های مختلف را به ج��ان و دل بخرد.  ابراهیم 
س��وزنچی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف 
و دکترای سیاس��ت گذاری علم، تکنول��وژی و نوآوری 
در گفتار منتشرش��ده در ماهنامه مس��یر، وابس��ته به 
دفت��ر حفظ و نش��ر آثار رهبر معظم انقالب اس��المی 
به نقد سیاس��ت های صنعتی در کشور پرداخت.  این 
استاد دانشگاه معتقد است: دانش بنیان شدن به معنای 
مدنظر، این است که تولید ثروت از دانش صورت گیرد. 
در بس��یاری از کاالها نیز به دلیل ع��دم نیاز به دانش 
باال جهت تولید؛ ارزش افزوده کمی ایجاد می شود، اما 
اگر دارویی تولید ش��ود که فرموالس��یون آن را کسی 
جز شما نداند، می توانید درآمدی بسیار بیشتر از مواد 
سازنده اش به دس��ت آورید. در این کاال درواقع هزینه 
دانش آن س��تانده می ش��ود.  وی درباره تاریخ صنعتی 
ایران بیان داش��ت: در چارچوب توسعه صنعتی کشور، 
هیچ وقت تولید ماش��ین آالت ش��کل نگرفت. بیشتر از 
اینکه سیاس��ت گذاران ب��ه دنبال صنعتی ش��دن بوده 
باشند، به دنبال احداث کارخانه بودند و احداث کارخانه 
با صنعتی ش��دن بسیار متفاوت اس��ت. در کنار تعرفه 
صفر گمرکی برای ماش��ین آالت از سال 13۴2 تا سال 
1357 نرخ ارز را خیلی پایین نگه داشته بودند. نرخ ارز 
در 7 تومان ثابت بوده و تنها در دو س��ال آخر افزایش 
قیمت یافت. این نش��ان می دهد، واردات ماشین آالت 
به صرفه بوده اس��ت، چراکه تورم وجود داش��ت و این 
یعنی کمترش��دن هزینه واردات ماشین آالت در طول 
زمان، یعنی هزینه احداث کارخانه بسیار پایین است؛ 
در نتیجه به سرعت کارخانه تأسیس می شد و حرکتی 
هم در زمینه س��اخت ماشین آالت صورت نمی گرفت. 
سیاس��ت دیگر این بود که تاجره��ا را صنعتگر کنند. 
درحالی که صنعتگر واقعی کس��ی اس��ت که کارآفرین 
باشد، بتواند سختی های مختلف را به جان و دل بخرد 
و کارخان��ه یا ه��ر پلنتی را که اح��داث می کند، دائما 
نوآوری کرده و آن  را بهبود بخشد، اما تاجرها کارخانه 
را احداث می کردند، س��الیان سال کارخانه کار می کند 
تا آنجایی که همه چیز مس��تهلک شود، سپس دوباره 

تصمیم می گیرند که ماشین آالت جدید بیاورند. 
سوزنچی درباره سیاست های صنعتی بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی گفت: اما پس از انق��الب نیز در ابتدا، 
کش��ور گرفتار جنگ تحمیلی بود. سپس نیز تفکرات 
توسعه ای که متولی کار شدند، به این ماجرا فکر نکردند. 
در سال 8۴ رهبر معظم انقالب صدر و ذیل اصل ۴۴ را 
تغییر دادند. مقرر شد بخش خصوصی بتواند فعالیت های 
اصلی اقتصاد را در دست بگیرد و بسیاری از شرکت های 
دولتی نیز خصوصی شوند. این نقطه تحول اول بود، که 
10سال پیش اتفاق افتاد، بنابراین فرموده رهبر معظم 
انقالب که طی برنامه 10س��اله، صنع��ت باید از مونتاژ 
به ن��وآوری حرکت کند، یکی از صحبت های کلیدی و 
اساس��ی است. یعنی شاه کلیدی است که ما باید به آن 
توجه کنیم.  این اس��تاد دانشگاه صنعتی شریف درباره 
برنامه عبور از مونتاژکاری گفت: مش��ارکت س��ه گروه 
ماشین سازان، استفاده کنندگان ماشین آالت و دولت و 
استفاده از تجارب آنها در تدوین برنامه مهم است. یکی 
دیگر از الزامات بس��یار مهم، توجه به بازارهای جهانی 
است. اولویت گذاری اصل سومی است که وجود داشته 
و باید به آن توجه کرد. یعنی بدون اولویت کار کردن و 
اعطای وام و تسهیالت بدون اولویت بندی به کارآفرین 
اشتباه است. راهکار دیگر خرید شرکت های ورشکسته 
است. در قسمت هایی از دنیا که صنایع موجود دنیا دچار 
بحران می ش��وند، کارخانه ها و صنایع قوی ورشکس��ته 

شده، حاضر به فروش کل سیستم شان می شوند. 

التهاب در بازار زعفران
 قیمت زعفران یک میلیون تومان

افزایش یافت
عضو شورای ملی زعفران گفت قیمت طالی سرخ 
به دلی��ل ورود دالالن به بازار ای��ن محصول، حدود 
یک میلیون توم��ان در ایام بع��د از تعطیالت نوروز، 
افزایش یافته اس��ت.  علی حس��ینی در گفت وگو با 
مه��ر، با بیان اینکه قیمت زعفران در ایام بعد از عید 
بین 800 هزار تا یک میلیون تومان گران شده است، 
گفت: متأس��فانه عده ای که به دنبال سرمایه گذاری 
کاذب هس��تند، هر از گاهی نیز به بازار زعفران ورود 

کرده و بازار این محصول را ملتهب می کنند. 
وی اف��زود: ای��ن افراد ن��ه صادرکننده هس��تند و 
نه فروش��نده و کش��اورز؛ تنها زعف��ران را به منظور 
س��ودجویی می خرند و دپو می کنند.  حسینی اضافه 
کرد: سپس این سودجویان به شیوه های مختلف در 
بازار ش��ایعه می کنند که با کمب��ود محصول مواجه 
هستیم و بر همین اساس، اوضاع را ملتهب می کنند. 
عضو ش��ورای ملی زعفران ادام��ه داد: برخی فکر 
می کنند این مس��ئله به نفع کش��اورزان اس��ت، اما 
کش��اورز هیچ س��ودی از آن نمی برد، این کار هم به 
ض��رر تولیدکننده و هم به ضرر صادرکننده اس��ت و 

تنها دالالن از آن منتفع می شوند. 
حس��ینی اف��زود: هم اکن��ون قیمت ه��ر کیلوگرم 
زعف��ران حداق��ل ۴ میلی��ون و 800 ه��زار تومان و 

حداکثر 6میلیون تومان است. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران معتقد 
اس��ت اگرچه سامانه نیما مانعی پیش روی 
تج��ارت نیس��ت و به بانک مرک��زی برای 
مدیریت بهتر ب��ازار ارز کمک می کند، اما 
از آنجایی که این س��امانه هن��وز کار خود 
را به ط��ور ج��دی آغ��از نکرده، کس��ی در 
ای��ن س��امانه س��رمایه گذاری ارزی نکرده 
و هن��وز صادرکننده ه��ا به این سیس��تم 
تازه تأسیس اعتماد ندارند.  به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی بازارهای مالی )ایس��تانیوز(، 
تأمین ارز واردات کشور در حال حاضر به دو 
شکل انجام می شود، نیمی به صورت بانکی 
انجام می شود؛ به این صورت که واردکننده 
ثبت س��فارش را انجام می دهد و از طریق 
پورتال ارزی تأمین ارز می ش��ود و با توجه 
ب��ه روابط ارزی که می��ان بانک های ایرانی 
و خارجی وج��ود دارد پرداخت و ترخیص 
در پنجره واحد گمرکی انجام می شود. اما 
حلقه مفق��وده ای در پرداخت ارزی وجود 
داش��ت که با س��امانه جدید بانک مرکزی 
به نام »نظام یکپارچ��ه معامالت ارزی« یا 

»سامانه نیما«، حلقه مفقوده میان سازمان 
توس��عه تجارت و گمرک پوشش داده شد. 
این س��امانه به صورت آزمایش��ی چند روز 
قبل کار خود را آغاز کرده اس��ت؛ اس��داهلل 
عسگراوالدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق 
ای��ران درباره تأثیر نظام یکپارچه معامالت 
ارزی روی تجارت می گوید:  »اگرچه سامانه 
نیما مانعی پیش روی تجارت نیس��ت و به 
بانک مرکزی ب��رای مدیریت بهتر بازار ارز 
کمک می کند، اما هنوز کار خود را به طور 
جدی آغاز نکرده اس��ت؛ نه کس��ی در این 
سامانه سرمایه گذاری ارزی کرده و نه هنوز 
صادرکننده ها به این سیستم تازه تأسیس 

اعتماد دارند.«
عضو پیشکسوت هیأت نمایندگان اتاق 
ای��ران به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: 
»موضوع بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، 
همیش��ه از طرف دولتمردان مورد ش��ک 
و ش��بهه قرار می گرفت که قرار اس��ت در 
سامانه نیما ش��فافیت الزم برای آن ایجاد 
ش��ود. البت��ه صادرکننده های ب��زرگ هم 

می خواهند به دولت در اجرای این سیاست 
کمک کنند اما باید از دولت پرس��ید که او 

چه می کند؟«
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق ایران از 
عملکرد دول��ت انتقاد می کن��د: »دولت 
باید قبل از هر تصمیمی صادرکننده های 
بزرگ را دعوت کن��د و از نظرات آنها در 
حل مش��کل بهره بگیرد، ولی متاس��فانه 
دولت این کار را انج��ام نمی دهد. انتظار 
بخش خصوص��ی از دولت این اس��ت که 
س��ازوکارهای اقتصادی خ��ود را اصالح 
کن��د.« او ادام��ه می دهد: »در ش��رایط 
حاضر صادرکننده ها با مش��کالت زیادی 
مواجه هستند که با سیستم جدید ارزی، 
با سیس��تم نیما و امث��ال آن این موانع و 

مشکالت رفع نمی شود.«
او ب��ه مش��کل بین المللی هم اش��اره 
می کند: »ما هنوز در ش��رایط تعلیق قرار 
داریم و همه منتظر هستیم تا ببینیم روز 
اتفاقی در  اردیبهشت ماه چه  بیست ودوم 
عرصه سیاس��ت خارجی خواهد افتاد. آیا 

رئیس جمهوری آمری��کا به برجام متعهد 
می ماند یا اینک��ه می خواهد از آن خارج 
ش��ود. همه اینها شرایطی است که سبب 
ش��ده هن��وز نتوانی��م به روش��نی درباره 
چش��م انداز اقتص��اد، ص��ادرات و حت��ی 
سیستم ارزی کشور صحبت کنیم. برای 

همین باید کمی هم صبر کرد.«
گفته می ش��ود با تصمیمات اخیر ارزی، 
صادرکنندگان با چهار روش می توانند ارز 
خود را واگذار کنند، اما در همه موارد باید 
عملیات انجام ش��ده در سیستم نیما ثبت 
ش��ود. بر این اساس مش��خص می شود ارز 
واردات کاال از چ��ه محلی تأمین  ش��ده و 
همچنین از اینکه ارز حاصل از صادرات در 
اختیار واردات غیرقانونی و خروج س��رمایه 

قرار نگیرد، پیشگیری می کند. 
 ب��ه گزارش ات��اق ایران، عس��گراوالدی 
می گوید:  »اگرچه س��امانه نیما، می تواند 
کارایی مثبتی در حوزه تجارت داشته باشد، 
ولی در این ش��رایط اعتماد به این سیستم 

ارزی جدید دشوار است.«

صادرکننده ها هنوز به سیستم ارزی نیما اعتماد ندارند

دوشنبه
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هی��أت دول��ت روز گذش��ته 
یک��ی دیگ��ر از مصوب��ات خود 
را درخص��وص واردات خ��ودرو 
لغ��و کرد. پ��س از توقف اعمال 
تعرفه ه��ای جدی��د خودروهای 
هیبریدی، هی��أت دولت دیروز 
مصوبه اس��قاط هش��ت خودرو 
ب��ه ازای ورود یک خ��ودرو در 
مناط��ق آزاد را ملغ��ی اع��الم 
پدال نیوز،  گ��زارش  ب��ه  ک��رد. 
واردات  ساماندهی  دستورالعمل 
خودرو، دی ماه س��ال گذش��ته 
پس از گذش��ت ش��ش م��اه از 
توق��ف ثبت س��فارش از س��وی 
هیأت دولت مصوب و به وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت ابالغ 
ش��د. در این دس��تورالعمل که 
بیش��تر ب��ا ه��دف س��اماندهی 
خروج ارز از کشور و به دنبال آن 
محدودی��ت در واردات خ��ودرو 
تهیه ش��ده بود، تعرف��ه واردات 
خودروه��ای س��واری ب��ا حجم 
موتور تا 1500 سی سی معادل 
واردات خودروهای  55درص��د، 
س��واری با حج��م موتور 1501 
تا 2000 سی س��ی 75 درصد و 
تعرف��ه واردات خ��ودرو با حجم 
موتور 2001 تا 2500 سی سی 
براب��ر با ۹5درصد تعیین ش��د. 
طبق این دستورالعمل همچنین 
واردات خودروه��ای س��واری با 
ارزش بی��ش از ۴0 هزار دالر با 

ممنوعیت همراه بود. 
 ای��ن دس��تورالعمل اگرچ��ه 
از  بس��یاری  اعت��راض  م��ورد 
دس��ت اندرکاران بازار وارداتی ها 
واقع ش��د، اما دول��ت بر مواضع 
خ��ود مبنی  بر ایجاد محدودیت 
با هدف ساماندهی تأکید داشت 
ت��ا جایی ک��ه حتی نس��بت به 
رأی دی��وان عدالت اداری مبنی 
تعرف��ه خودروهای   بر کاه��ش 
س��واری بنزینی تمکی��ن نکرد. 
برخی کارشناسان مصوبه دولت 

غیرکارشناسی  ش��رایطی  در  را 
و دور از واقعی��ات ب��ازار خودرو 
کشور ارزیابی کردند که محمد 
ش��ریعتمداری وزی��ر صنع��ت، 
معدن و تجارت هفته گذش��ته 
در مصاحبه ای بر ل��زوم اجرای 
تعرفه ه��ای مصوب هیأت دولت 
دس��تورالعمل  همچنی��ن  و 
ابالغی دولت تأکی��د کرده بود. 
ام��ا افزایش تعرف��ه خودروهای 
س��واری که قرار بود برای ایجاد 
رقابت ب��ا تولی��دات داخلی، از 
دول��ت هش��تم رون��د نزولی به 
خ��ود بگیرد در دول��ت یازدهم 
ب��ه یک ب��اره روند صع��ودی به 
خود گرف��ت. در این بین تعرفه 
5درص��دی هیبریدی ه��ا نیز از 
چش��م دول��ت پنه��ان نماند و 
تعرف��ه ای��ن ن��وع خودروها نیز 
افزای��ش یاف��ت. هرچند برخی 
دیوان  به  شکایت  واردکنندگان 
عدال��ت اداری بردن��د و مجلس 
نیز پا پیش گذاش��ته تا ش��اید 
دولت نسبت به کاهش تعرفه ها 
اق��دام کن��د، اما ظاه��راً وزارت 

صنعت، مع��دن و تجارت قصد 
کوت��اه آم��دن از مواض��ع خود 
را ن��دارد. در ای��ن بی��ن برخی 
کاه��ش تعرف��ه هیبریدی ها را 
کوتاه آم��دن دول��ت از مواضع 
خود درخصوص واردات این نوع 

خودروها ارزیابی کردند. 
اس��ت  ش��رایطی  در  ای��ن   
ک��ه به نظر می رس��د ای��ن عده 
هم اکن��ون امید زی��ادی به رأی 
نهای��ی مجمع عموم��ی دیوان 
عدال��ت اداری و کوت��اه آم��دن 
دولت از مواضع خود درخصوص 
از  دارن��د.  جدی��د  تعرفه ه��ای 
س��وی دیگر کوتاه آمدن دولت 
از مصوبه اس��قاط هشت خودرو 
ب��ه ازای ورود یک خ��ودرو در 
مناط��ق آزاد امیده��ای زیادی 
را ب��رای تجدیدنظ��ر در دیگ��ر 
مصوبات هی��أت دولت به وجود 
آورده اس��ت. بر این اساس روز 
از سایت های  گذشته بس��یاری 
خبری رس��می اعالم کردند که 
پس از فراز و نش��یب های زیاد، 
باالخره ترخیص ۴ هزار خودرو 

از گمرک منطق��ه آزاد اروند با 
لغو مصوب��ه دولت انجام ش��د. 
داس��تان از این قرار اس��ت که 
هیات  دولت مرداد سال گذشته 
مصوبات مربوط به نحوه اسقاط 
خودروه��ای فرس��وده در ازای 
همچنی��ن  و  خ��ودرو  واردات 
تولید داخل��ی و گواهی معادل 
آنها را اص��الح کرد؛ به طوری که 
اصالحی��ه،  ای��ن  موج��ب  ب��ه 
خودروه��ای س��واری و وان��ت 
وارداتی از لحاظ مصرف سوخت 
به پنج گروه تقس��یم شدند که 
مصرف  ب��ا  ش��امل خودروهای 
کمتر از 5 لیتر در صد کیلومتر، 
5 ت��ا 6 لیتر در ص��د کیلومتر، 
6 ت��ا 7 لیتر در ص��د کیلومتر، 
7 تا 8 لیت��ر در صد کیلومتر و 
بیش از 8 لیتر در 100کیلومتر 
بودند و ش��رایط ش��ماره گذاری 
آنها براس��اس مصرف س��وخت 
در چرخ��ه ترکیبی، از اس��قاط 
حداقل 2 دس��تگاه ت��ا حداکثر 
8 دس��تگاه خودروی فرس��وده، 

متفاوت پیش بینی شد. 

 به این ترتیب برای س��واری 
تولید داخلی با مصرف س��وخت 
8 لیتر، بین 8 تا 8/5 لیتر، 8/5 
لیتر و بیش��تر در 100کیلومتر 
دس��تگاه  ی��ک  اس��قاط  نی��ز 
خودروی فرسوده در نظر گرفته 
ش��د که این مصوبه بالفاصله با 
شریعتمداری  محمد  پادرمیانی 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
و با حمای��ت از تولیدکنندگان 
داخلی لغو ش��د. مصوبه مذکور 
در حالی مش��مول مناطق آزاد 
نیز ش��ده ب��ود که اج��رای این 
مصوب��ه در مناط��ق آزادی که 
معضلی به نام خودروی فرسوده 
اس��قاط خودروهای  ی��ا  ندارند 
از  آزاد  مناط��ق  پ��الک  دارای 
جمله انزلی، اروند، ارس و ماکو 
که بیش از هفت سال از تأسیس 
آنه��ا نگذش��ته اس��ت، اجرایی 
شدن آن را با چالش هایی همراه 
می کرد. از همین رو بسیاری از 
واردکنندگان خودرو در مناطق 
آزاد با س��ردرگمی مواجه شده 
این  تهیه کنندگان  اینکه  بودند. 
ویژه  از ش��رایط  دس��تورالعمل 
مناطق آزاد بی اطالع بودند خود 
جای س��ؤال دارد ح��ال آنکه از 
درخواس��ت تا لغو این مقررات ، 
بس��یاری از واردکنن��دگان را با 

هزینه های زیادی روبه رو کرد. 
 در همی��ن راس��تا دبیرخان��ه 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری- 
صنعت��ی و ویژه اقتص��ادی طی 
نامه ای خطاب به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به بیان بدیهیات 
در م��ورد ش��رایط ای��ن مناطق 
پرداخته بود و اینکه براساس ماده 
)5( قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ماده )65( 
برنامه  های  دائم��ی  احکام  قانون 
توس��عه کش��ور، ای��ن مناطق از 
ش��مول مقررات عموم��ی دولت 

مستثنی هستند. 

رئیس انجم��ن واردکنندگان خودرو با 
اش��اره به تازه ترین آم��ار واردات خودرو، 
اظهار داش��ت که مجموع واردات خودرو 
س��واری در س��ال 13۹6 تعداد 6785۴ 
دس��تگاه به ارزش یک میلی��ارد و 76۹ 
میلیون دالر بوده است که نسبت به سال 
گذش��ته چه از نظر تعدادی و چه از نظر 

دالری 12درصد افت داشته است. 
وی افزود: از این تعداد 7881 دس��تگاه 
به ارزش 170 میلیون دالر واردات توس��ط 
خودروس��ازان و با مجوزه��ای خاص بوده 
است.  به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو، 
فرهاد احتش��ام زاد تصریح کرد: کشورهای 
عم��ده مبدا ب��ه ترتی��ب امارات با س��هم 
63درصد، کره جنوبی با س��هم 13درصد، 
آلمان با س��هم 5درصد، فرانس��ه ۴درصد 
و چی��ن، ترکیه و ژاپن ه��ر کدام 3 درصد 
بوده اند که بر این اساس بیش از ۹۴درصد 
واردات خودروهای سواری به کشور از این 

کشورها بوده است. 
احتشام زاد عنوان کرد: سهم گمرک ها 

در خصوص خودروهای س��واری وارده از 
آنها به ترتیب ش��هید باهن��ر 36درصد، 
گم��رک  12درص��د،  بوش��هر  گم��رک 
سلفچگان10درصد، بندر لنگه ۹درصد و 
گمرک معاون��ت ترانزیت تهران 8 درصد 
و گمرک ه��ای ارگ جدی��د بم 5 درصد، 
گمرک پیام ۴ درص��د و گمرک مهرآباد 
3درصد بوده که مجم��وع واردات از این 

هشت گمرک 80 درصد بوده است. 
وی با بیان این که س��هم بازار برندها به 
ترتیب رنو 2۴درصد، هیوندایی 23درصد، 
نیسان ۹درصد تویوتا، کیا و سانگ یانگ 
هر کدام 8درصد و میتسوبیشی 6 درصد 
بوده اس��ت، گفت: بیش��ترین رشد سهم 
بازار مربوط به برند رنو به مقدار 8 درصد 
و بیشترین افت سهم بازار مربوط به برند 

تویوتا به میزان ۹ درصد بوده است. 
سهم خودروهای وارداتی از بازار

رئیس انجم��ن واردکنن��دگان خودرو 
اف��زود: ۴7درص��د خودروهای س��واری 
دارای حج��م موت��ور 1500 ت��ا 2000 

سی سی، 3۴ درصد  با حجم موتور 2000 
تا 2500 سی سی و ۹ درصد دارای حجم 
موت��ور کمتر از 1500 سی س��ی بوده اند. 
10درصد خودروهای سواری به کشور در 

سال گذشته نیز هیبریدی بوده اند. 
احتش��ام زاد تصری��ح ک��رد: س��هم بازار 
خودروه��ای وارداتی از کل بازار ۴.5 درصد 
در س��ال 13۹6 ب��وده اس��ت. س��هم بازار 
خودروهای وارداتی نس��بت به سال 13۹5 
ب��ه میزان 1.3 درصد افت کرده اس��ت که 
البت��ه در ص��ورت احتس��اب خودروهای 
وارداتی تولیدکنندگان، س��هم بازار الباقی 
خودروه��ای واردات��ی ۴درص��د ب��وده و 
۹6درص��د بازار در اختی��ار تولیدکنندگان 
داخلی است.  وی عنوان کرد: جالب توجه 
است که در بخش خودروهای تولید داخل 
نیز ۹1درصد بازار در اختیار ش��رکت های 

ایران خودرو و گروه سایپا بوده است. 
رئیس انجم��ن واردکنن��دگان خودرو 
متذک��ر ش��د: مجم��وع ارزش قطع��ات 
منفصل��ه وارداتی ب��رای تولید خودرو در 

س��ال 13۹6 بی��ش از 3 میلی��ارد دالر 
بوده اس��ت و از آنجا ک��ه تخمین میزان 
قطع��ات وارداتی قاچاق به کش��ور بیش 
از نیم میلی��ارد تومان در س��ال گذش��ته 
بوده اس��ت، بنابرای��ن ارزش کل قطعات 
خودروی��ی وارداتی به کش��ور در س��ال 
گذشته بیش از ۴ میلیارد دالر بوده است. 
احتش��ام زاد ادامه داد: با توجه به قانون 
بودجه س��ال 13۹7 و آخرین تعرفه های 
گمرکی جاری ش��ده از س��وی دولت در 
اواخر س��ال گذش��ته که برخ��الف رأی 
صادره توس��ط دیوان عدالت کماکان در 
حال اجرا اس��ت، در ص��ورت عدم تغییر 
قوانی��ن و مق��ررات ج��اری و ع��دم رفع 
واردکننده  اقتصادی  بنگاه های  مشکالت 
خودرو، در سال جاری با محدودیت منابع 
عرض��ه خودروه��ای واردات��ی و کاهش 
می��زان واردات، با بح��ران مجدد افزایش 
قیمت ها و کم رنگ ش��دن شرایط فروش 
اعتباری برای خودروهای وارداتی روبه رو 

خواهیم شد. 

بیستم فروردین ماه امسال دولت برای 
کنترل ب��ازار، نرخ ارز را تک رقمی اعالم 
کرد و به تبع آن نیز بازار خودرو که خود 
از تأثیرپذیران اصلی منحنی نرخ ارز بود، 
ناگهان به س��کوت نشس��ت. پ��س از آن 
نیز مجل��س برای بهبود اوضاع برای بازار 
خودرو آس��تین باال زد، ام��ا هنوز نه تنها 
بازار س��امان نگرفته بلک��ه آب از آب هم 

تکان نخورده است. 
به گزارش پدال نیوز، از س��ال گذش��ته 
تاکنون بازار خودرو هم��واره تحت تأثیر 
نوس��انات نرخ ارز با افزایش قیمت همراه 
بوده اس��ت. افزایش قیمت هایی که بعضاً 
از سوی بازار حاشیه و سیاه به قیمت های 
واقعی بازار تحمیل شده و همین قیمت ها 
بر خودروهایی که ش��اید کشش افزایش 

قیمت نداشتند، ماندگار شده است. 
 با این وجود دولت دست از نظارت های 
گاه و بی گاهش برنمی دارد و یکی پس از 

دیگری قیم و سرپرست برای بازار خودرو 
تعیی��ن می کند. یک بار ش��ورای رقابت 
و ای��ن بار مجلس برای س��اماندهی بازار 
آماده ش��ده اند، طوری که این بار هم که 
بازار خودرو در روزهای پرالتهاب افزایش 
نرخ دالر به مرز ش��ش هزار تومان رسید 
و پس از آن با حکم دس��توری از س��وی 
معاون اول ریاس��ت جمهوری تک نرخی 
شد، بازار به س��کوت نشست و معامالت 
وارداتی ه��ا صفر ش��د، اما ب��از هم دولت 
دس��ت از دخال��ت نکش��ید و ای��ن ب��ار 
بهارس��تانی ها به دنبال س��اماندهی بازار 
خ��ودرو به پا خاس��تند و از درخواس��ت 
طرح دو فوریتی ش��ان برای س��اماندهی 
ب��ازار خودرو، در نهایت ی��ک فوریت آن 
رأی آورد. این درحالی است که هنوز در 
بازار خ��ودرو آب از آب هم تکان نخورده 

است. 
 حس��ن کریمی س��نجری- کارشناس 

زمین��ه  همی��ن  در  خ��ودرو-  صنع��ت 
می گوید: ورود مجلس یا دولت در مبحث 
س��اماندهی یا نرخ گذاری و قیمت گذاری 
خودرو چندان مؤثر نیس��ت، چراکه بهتر 
اس��ت قیمت ه��ا در حاش��یه ب��ازار اما با 
کنترل صورت گی��رد.  او می افزاید: باید 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو در حاش��یه بازار 
تعیین شود، چرا که حضور مصوبه دولتی 
کارساز نیس��ت و باید این امر ریشه یابی 
ش��ود.   کریمی س��نجری اظهار می کند: 
وقتی قیمت خودرو با ابزار شورای رقابت 
در نرخ پایین نگه داشته می شود، به طور 
طبیعی سود حاصل از نوسانات قیمت ها 
به جیب واس��طه ها می رود. از این رو باید 
نحوه عرضه خودروها در شرکت ها کنترل 

شود.
نبای��د  البت��ه  می کن��د:   تأکی��د  او   
قیمت گ��ذاری در بازار آزاد یا حاش��یه به 
گونه ای باش��د که این بازار تحت کنترل 

ش��رکت های عرضه کنن��ده باش��د.   این 
کارش��ناس صنعت خودرو ادامه می دهد: 
هن��وز بازار خ��ودرو از ویژگی ه��ای بازار 
رقابتی برخوردار نیست، از این رو به نظر 
می رس��د باید در ابتدا تولی��د و عرضه از 

سوی شرکت ها کنترل شود. 
 هرچند طی س��ال های اخی��ر نه تنها 
س��ایر بازاره��ا همچ��ون مس��کن، بلکه 
صنع��ت و بازار خودرو نی��ز با تصمیمات 
دولت��ی بهب��ود نیافته اند، بلک��ه حتی با 
دو نرخی شدن و حباب قیمتی نیز همراه 
شده اند. با این حال باز هم دولت به اخذ 
تصمیم های حکومتی خود ادامه می دهد 
و هی��چ به ای��ن فکر نمی کن��د که اثرات 
تصمیم های گذش��ته تا چه میزان بازار را 
تحت تأثیر قرار داده است و این تأثیرات 
تا چه زمانی پیش خواهد رفت؛ شاید این 
تصمیمات به تنهایی برای از بین رفتن و 

مرگ یک بازار کافی باشد. 

احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی وجود دارد

تأثیر تصمیمات لحظه ای بر بازار خودرو

مصوبه اسقاط خودرو به ازای واردات در مناطق آزاد لغو شد 
اخبار

حرکت کند و زیگزاگی رفتن 
گریبان صنعت خودرو را گرفت 

صنعت خودروسازی در ایران باید سرعت حرکت خود را 
افزایش دهد و مسیر مشخصی را برای فعالیت خود برگزیند.  
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودروی ایران 
قدمتی بیش از ۴0 سال دارد اما بر اساس نظر بسیاری از 
کارشناس��ان حوزه خودرو، این صنعت نتوانسته است به 
جایگاه اصلی خود در جهان برسد و متأسفانه همچنان یک 
مونتاژ کار باقی مانده است.  کارشناسان دانشگاهی فعال 
در حوزه خودرو بر این عقیده هستند که از همان ابتدای 
استارت خوردن تولید خودرو در کشور، راه و مسیر اشتباه 
انتخاب و پیموده ش��ده است و از این حیث ما نتوانستیم 
خود را به جایگاهی که کشورهای دیگر دست پیدا کردند 
برسانیم. از جمله ما صنعت خودرویی با قدرت کره و ژاپن 
در اختی��ار نداریم و در حال حاضر هن��د و تایوان نیز در 
حال پیش��ی گرفتن از ما هستند.  این همه در حالی رخ 
می دهد که قدمت آغاز مونتاژ خودرو در ایران از بس��یاری 
از کشورهایی که در حال حاضر در صنعت خودرو فعالیت 
می کنند بیشتر است.  منوچهر منطقی، مدیرعامل سابق 
ای��ران خ��ودرو، در خصوص عل��ت عقب ماندگی صنعت 
خودروی ایران گفت: ما در صنعت خودرو هیچ مسیری را 
اشتباه نرفتیم، اما روند کار بسیار کند بود.  وی ادامه داد: 
در واقع برای اینکه روند توس��عه در یک صنعت با سرعت 
استاندارد پیش برود، الزم است تمام الیه های سیاست گذار 
و رده های مختلف عملیاتی کمک حال صنعت باش��ند و 
در حوزه خودرو بی شک نقش زنجیره تأمین در این روند 
حیاتی است.  منطقی با رد این مطلب که ما روند اشتباهی 
را در صنعت خودرو از ابتدا کلید زدیم، تصریح کرد: اتفاقا 
روند کاری ما بر اساس برنامه صنعت خودروی دنیا پیش 
رفت اما دو مشکل عمده گریبان صنعت خودرو را گرفت؛ 
یکی حرکت کند و دیگری زیگزاگی حرکت کردن ما بود!  
وی افزود: در صنعت خودرو یک زمان تصمیم می گرفتند 
ک��ه خودرو طراح��ی کنند بعد تصمیم عوض می ش��د و 
می گفتند حاال کیت وارد کنیم و باز تصمیم عوض می شد 
و ای��ن هم��ان زیگزاگ��ی حرکت کردن و وقت از دس��ت 
دادنی است که من به عنوان مشکل اصلی صنعت خودرو 
از ابتدا ت��ا حال می دانم.  وی در پایان خاطرنش��ان کرد: 
علت رش��د کشورهای تازه وارد به صنعت خودرو میانبری 
ب��ود که زدند تا به جای یافت��ن تکنولوژی های قدیمی با 
استفاده از تکنولوژی های روز، خودروی متناسب با نیاز و 
اس��تانداردهای جدید تولید کنند که در این راه نیز موفق 

بودند. 

خروج 4000 خودرو از بازداشت 
گمرک اروند! 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت با لغو مصوبه 
هیأت دولت در مورد لزوم اس��قاط 8 خ��ودرو در برابر 
واردات یک خودرو، گام اساسی و نهایی برای ترخیص 
خودروهای محبوس شده در گمرک منطقه آزاد اروند 
خودرو برداش��ته ش��د.  به گزارش کار پرس، اسماعیل 
زمانی با اشاره به لغو مصوبه هیأت دولت درباره اسقاط 
8 خ��ودرو در برابر واردات یک خودرو اظهار کرد: بیش 
از ۴000 دس��تگاه خودرو پ��الک اروندی به دلیل این 
مصوبه هیأت دولت در گمرک منطقه آزاد اروند توقیف 
ش��ده بود و امکان ترخیص برای ای��ن خودروها وجود 
نداشت.  وی افزود: با توجه به اینکه در منطقه آزاد اروند 
عمر خودروها بیش از 15س��ال نیس��ت، اسقاط کردن 
خودروی فرسوده در این منطقه معنا و مفهومی ندارد 
ک��ه در این ارتباط با مس��ئوالن دولت از جمله معاون 
اول رئیس جمه��وری مذاکرات و مکاتبات زیادی انجام 
ش��د.  زمانی گفت: در روزهای آینده به تدریج نس��بت 
به ترخیص این خودروهای وارداتی که عموما س��اخت 
کشور کره جنوبی است اقدام خواهد شد.  صاحبان این 
خودروه��ا در چند هفته اخیر بارها در اعتراض به عدم 
ترخیص خودروهای خود در گمرک منطقه آزاد اروند 
در خرمشهر تجمع کرده و خواستار تعیین تکلیف این 

خودروها شده بودند. 

آیین نامه طرح ترافیک خبرنگاران به 
شکلی بود که کسی نتواند آرم بگیرد

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای 
ش��هر تهران گفت آیین نامه ای که ش��هرداری برای 
آرم ط��رح ترافی��ک خبرن��گاران تهیه ک��رده بود به 
ش��کلی بود که کس��ی نتواند طرح بگیرد که اعضای 
ش��ورا آن را اصالح کردند.  به گزارش فارس، رئیس 
کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران 
در پاس��خ به پرسشی مبنی بر نحوه توزیع آرم طرح 
ترافیک نیز گفت: در آیین نامه نمی توانیم تعداد آرم 
را مش��خص کنیم و آیین نام��ه ای که برای آرم طرح 
ترافیک خبرنگاران ارس��ال کرده بودند به شکلی بود 
که کس��ی نتواند طرح بگیرد که اعضای ش��ورا آن را 
اصالح کردند. ش��هرداری مسئول آزار و اذیت مردم 

نیست و وظیفه خدمت رسانی به مردم را دارد. 
وی افزود: اینکه چشم مان را ببندیم و سختگیرانه 

و غیراصوالنه برخورد کنیم آسیب می بینیم. 
رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای 
شهر تهران بیان داش��ت: تعداد آرم طرح ترافیک را 
شورای شهر تهران و ش��هرداری کم نکرده، بلکه در 
شورای عالی ترافیک این موضوع تصویب شده است. 
علیخانی افزود: ما متأس��فانه مدیریت یکپارچه در 

شهرداری نداریم و این مشکالت ایجاد می شود.

اخبار

هشدار سازمان حمایت به 
خریداران خودرو

معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات سازمان 
حمایت با بیان اینکه ش��رایط فروش و پیش فروش خودرو 
صرفاً توس��ط ش��رکت اصلی تولید کننده خودرو مشخص 
می ش��ود، با توجه به تعدد ش��کایات دریافتی در خصوص 
پیش فروش خودرو، از هموطنان خواس��ت در خرید خودرو 
هوش��یار باش��ند.  به گ��زارش پایگاه خبری دنی��ای بانک، 
وحید منایی افزود: ش��رایط ف��روش و پیش فروش خودرو 
صرفاً توس��ط ش��رکت اصلی تولید کننده خودرو مشخص 
می شود، بر این اس��اس کلیه خریداران خودرو های مذکور 
از عقد ق��رارداد خرید خ��ودرو با ش��رکت های متفرقه که 
اق��دام به تبلیغات فروش این نوع خودروها کرده و در قالب 
خرید های با مدت زمان بیش از 30 روز مبادرت به دریافت 
کل مبلغ قیمت خ��ودرو از مصرف کننده می کنند اجتناب 
کنند.  وی افزود: فروش خودرو توسط نمایندگی های رسمی 
خودروسازان تحت عنوان کاردکس صرفاً با قیمت مصوب و 
رسمی ش��رکت های عرضه کننده مجاز خواهد بود، لذا اخذ 
مبالغ بیش از قیمت رسمی توسط نمایندگی ها تخلف بوده و 
قابلیت پیگیری خواهد داشت.  منایی یادآور شد: شرکت های 
عرضه کننده خودرو به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان خ��ودرو هیأت وزیران، 
صرف��اً از طریق اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجاز به انجام پیش فروش خودرو بوده و اظهارات تبلیغاتی 
و فریبنده ای چ��ون دارای مجوز از بانک مرکزی، دارا بودن 
شماره ثبت و... مالک عمل برای پیش فروش خودرو نبوده 
و قابل اس��تناد نیست.  معاون نظارت برکاالهای سرمایه ای 
و خدمات س��ازمان حمایت مصرف کنندگان اشاره کرد: بر 
اساس تصویب نامه اس��فندماه ۹6 شرکت های غیرنماینده 
مجاز به واردات خودرو نیس��تند، ل��ذا هرگونه پیش فروش 
خودرو توسط شرکت های مذکور فاقد وجاهت است.  عضو 
هیأت مدیره سازمان حمایت تأکید کرد: هموطنان عزیز 
در صورت مواجهه با موارد تخلف، رس��یدگی به شکایات 
مصرف کنن��دگان را از طریق س��امانه تلفن��ی 12۴ یا با 
مراجعه به س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها 

گزارش کنند تا تحت رسیدگی قرار گیرد. 

واردکنندگان از نابسامانی بازار 
خودرو شانه خالی می کنند

واردکنن��دگان و فروش��ندگان خ��ودرو در حالی از 
نابس��امانی اخیر در بازار شانه خالی می کنند و انگشت 
اتهام را به سمت سیاست های دولت نشانه می روند که 
آمارها گویای حجم باالی واردات انواع خودرو سواری به 
کشور است و مشکلی بابت عرضه محصول وجود ندارد. 
واردات خودرو اوایل س��ال ۹6 رش��د شتابانی را تجربه 
کرد و همین امر سبب شد تا وزارت صنعت تیرماه با هدف 
»مدیریت منابع ارزی« س��ایت ثبت سفارش خودروهای 
خارجی را ببندد و اص��الح آیین نامه واردات خودرو را به 
دولت ارسال کند؛ سرانجام این آیین نامه به تصویب دولت 
رس��ید و از دی ماه سامانه ثبت سفارش بار دیگر به روی 
واردکنندگان خودرو باز ش��د.  به گزارش تجارت نیوز، با 
اینکه در نیمی از س��ال گذش��ته امکان ثبت س��فارش 
خودرو وجود نداش��ت، اما در مجموع پارسال 70 هزار و 
75 دس��تگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و 838 
میلیون و 851 هزار دالر وارد کش��ور ش��د؛ یعنی از نظر 
تع��داد 8,66 درصد و از نظ��ر ارزش 8,۴۴ درصد کاهش 
داشت.  با این حال و پس از پایان یافتن تعطیالت نوروزی 
و بروز نوس��ان در بازار ارز و به تبع آن اعالم سیاست ارز 
تک نرخی از س��وی دولت در شامگاه بیستم فروردین ماه، 
دس��ت اندرکاران حوزه خودروهای وارداتی، آشفته شدن 
ب��ازار را به دالیلی همچون »مش��خص نبودن نرخ ارز« و 
»باال بودن تعرفه های گمرکی« نسبت می دهند و انگشت 
اتهام را به سمت دولت نشانه می روند.  گزارش های رسیده 
نشان می دهد امتناع نمایشگاه داران از فروش خودروهای 
خارج��ی و افزای��ش قیمت ه��ا در بازار عل��ت اصلی این 
نابسامانی است درحالی که خودروهای موجود در بازار به 
نرخ های پیش از این ثبت سفارش شده و اگر هم در این 
مدت ثبت سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند. 
یکی از نمایشگاه داران خودروهای خارجی می گوید: بسته 
شدن سایت ثبت سفارش در سال گذشته، فضای کسب وکار 
خودروه��ای خارجی را به هم ریخت و نوعی فضای روانی در 
بازار ایجاد کرد، به ش��کلی که خودروها تا ۴0درصد افزایش 
قیمت داش��تند.  به گفته یکی دیگر از نمایشگاه داران مرکز 
تهران، با ن��رخ ارز جدید و تعرفه ه��ای اعالمی جدید، هنوز 
خ��ودروی جدیدی وارد بازار نش��ده و انتظار م��ی رود با این 
نرخ ها، قیمت ها نیز تغییر کند.  وی که خواس��ت نامش ذکر 
نش��ود، با اش��اره به رکود نس��بی بازار و نبود تقاضا از سوی 
مردم، اظهار داشت: اکنون به جز چند مدل خودروی فولکس، 
خودروهای مدل سال 2018 در بازار دیده نمی شود. این فعال 
بازار خودرو با اشاره به ثبت نام سری نخست یکی از مدل های 
خودروی فولکس در بهمن ماه پارسال، یادآور شد: این خودرو 
با قیمت 28۹ میلیون تومان در مدت یک ماه تحویل ش��د، 
س��ری دوم آن با قیمت 320 میلیون تومان )تحویل خرداد 
ماه( ثبت نام شد، اما امروز در بازار ۴20میلیون تومان قیمت 
دارد.  وی ادامه داد: پارس��ال »هیوندای سانتافه فول« حدود 
2۴0 میلیون تومان قیمت داش��ت، اما ام��روز همان خودرو 
با چند آپش��ن کمت��ر حدود 360 میلیون توم��ان به فروش 
می رسد، همچنین یکی از مدل های خودروی تویوتا که سال 
گذش��ته با قیمتی حدود 255 میلیون تومان خرید و فروش 
می شد، امروز به 380 میلیون تومان افزایش یافته است؛ حتی 
خودروهای س��اخت داخل نظیر ساندرو به دلیل قطعاتی که 
از خارج وارد می ش��ود، ب��ا افزایش حدود 10 میلیون تومانی 

مواجه شده اند. 
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کسب و کارامـروز8

مدیرکل کارآفرینی و تجاری دانش��گاه آزاد اس��المی از ایجاد ش��بکه 
کارآفرینی در سطح استادان، کارمندان، دانشجویان و فارغ التحصیالن خبر 
داد.  به گزارش ایسنا، دکتر داوود ثمری دیروز در هفدهمین جلسه کمیته 

نظارت و س��اماندهی مراکز رش��د واحدهای 
فن��اور که ب��ا حض��ور دکتر حامد افش��اری، 
مدیرکل توس��عه فن��اوری و ارتباط با صنعت 
دانشگاه آزاد اسالمی و برخی از مدیران مراکز 
رشد واحدهای دانشگاهی در سازمان مرکزی 
دانش��گاه آزاد اسالمی برگزار شد، درخصوص 
راهبردهای اداره کل کارآفرینی و تجاری سازی 
گفت: توس��عه پایدار و پویا در تجاری س��ازی 
فناوری های دانش��گاه، بسترس��ازی و توسعه 
کیف��ی فناوری ها و ایجاد ش��بکه کارآفرینی 
دانش��گاه از جمله راهبردهای ای��ن اداره کل 
است.  وی ادامه داد: برای توسعه پایدار و پویا 
در تجاری س��ازی فناوری ها، نیازمند توسعه و 

توانمندسازی مراکز رشد، توسعه کمی و کیفی واحدهای فناور، گسترش 
بازار محصوالت فناورانه و تعامالت بین المللی هستیم. 

مدیرکل کارآفرینی و تجاری س��ازی دانش��گاه آزاد اسالمی اظهار کرد: 

ایجاد و توس��عه مراکز ش��تاب دهنده ها، مراکز نوآوری در سطح دانشگاه، 
ایج��اد صندوق پژوهش و فناوری و توس��عه و حمایت از حقوق مالکیت 

فکری از دیگر ضرورت های توسعه پایدار و پویا در تجاری سازی است. 
 افش��اری با تأکید بر بسترسازی و توسعه 
کیف��ی فناوری ها، خاطرنش��ان ک��رد: باید 
برای افزایش کیفی توسعه فناوری ها، بستر 
و زیرس��اخت مناس��بی در س��طح دانشگاه 
ایج��اد و فناوری های جدید از طریق تقویت 
ایده پردازی و ش��ناخت فرصت های نوآوری 
تولید ش��ود.  وی از ایجاد شبکه کارآفرینی 
دانش��گاه خبر داد و افزود: شبکه کارآفرینی 
در سطح اس��تادان، کارمندان، دانشجویان 
و فارغ التحصی��الن ایج��اد و دروس مرتبط 
ب��ا کارآفرین��ی به منظ��ور توانمندس��ازی 
دانشجویان س��اماندهی می شود.  مدیرکل 
کارآفرین��ی و تجاری س��ازی دانش��گاه آزاد 
اس��المی گفت: توانمندسازی استادان در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی، 
برگزاری نمایش��گاه های اشتغال و کارآفرینی و فعال سازی مراکز رشد در 

حوزه کارآفرینی از راهکارهای ایجاد شبکه کارآفرینی دانشگاه است. 

مدیرکل طرح های ملی جوان��ان از برگزاری اولین همایش »تجلیل 
از کارآفرین��ان برتر ج��وان، جوانان کارآفرین و تش��کل های مردم نهاد 
فعال در حوزه کارآفرینی« اواخر اردیبهشت در استان گیالن خبر داد. 

امیرحس��ین آل اس��حاق در گفت وگ��و با 
ایسنا، ضمن تشریح برنامه های هفته جوان 
با اش��اره به اینکه بیش از 1600 برنامه در 
قال��ب 21 عنوان ب��رای اجرا ب��ه اداره کل 
جوانان مراکز اس��تان ها و شهرس��تان های 
کشور ابالغ شده است، افزود: دیدار جوانان 
با مراجع، نماین��دگان ولی فقیه ، نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی، برگزاری کارگاه ها 
و دوره های آموزشی گوناگون بخش دیگری 

از برنامه های هفته جوان است. 
وی در ادامه ارائ��ه خدمات و تخفیف در 
اماکن ورزش��ی، برگزاری جش��نواره امید و 
نشاط و برگزاری کرسی های آزاداندیشی در 

دانشگاه ها را از دیگر بخش های این برنامه ها عنوان و اظهار کرد: بیش 
از 200موض��وع برای خدمات دهی بهتر، حمای��ت از جوانان، برقراری 
ارتباط مس��تقیم بین جوانان و مس��ئوالن و هویت بخش��ی به جوانان 

کش��ور برای اجرا از سوی دستگاه های عضو ستاد ساماندهی ارائه شده 
اس��ت.  مدیرکل طرح های ملی جوانان با تأکید بر اینکه امور طراحی 
و اجرای برنامه های هفته جوان امس��ال به نخبگان و تشکل های جوان 
واگذار ش��ده اس��ت، اظهار کرد: غالب این 
برنامه ها در س��طح استانی و ملی از سوی 
تش��کل های جوان فعال در استان ها اجرا 

می شود. 
آل اس��حاق در ادامه نامگذاری ایام هفته 
جوان را )جلسه هم اندیشی روسای مجامع 
س��ازمان های مردم نهاد استان ها و جوانان 
احزاب( با حضور معاون اول رئیس جمهور، 
تش��کیل حلقه انسانی و جشن بزرگداشت 
روز خلیج ف��ارس در هرم��زگان، برگزاری 
نشس��ت جوان در اف��ق قانونگذاری، آیین 
تجلیل از ش��هدای جوانان مدافع حرم در 
اس��تان قم،  جش��نواره فرهنگی و هنری 
جوانان عش��ایر غرب کشور در اس��تان چارمحال و بختیاری، برگزاری 
آیین افتتاحیه اولین ش��تاب دهنده فرهنگی جوانان کش��ور در استان 

زنجان و میزبانی تبریز برای اولین گردهمایی جوانان اعالم کرد. 

اواخر اردیبهشت جوانان کارآفرین تجلیل می شوندایجاد شبکه کارآفرینی در سطح استادان، کارمندان و دانشجویان دانشگاه آزاد

یک��ی از بزرگ ترین دغدغه ها و چالش های هر کارآفرین، این اس��ت 
ک��ه بهتری��ن فرصت ها را برای گس��ترش همکاری با دیگران و رش��د 

کسب وکار خود شناسایی کند. 
ه��ر رهبر ی��ا کارآفرینی دوس��ت دارد با تمام وجود ب��رای موفقیت 
کس��ب وکار خود تالش کند و هر کار الزمی را انجام دهد. رویدادها و 
جلسات یکی از مهم ترین مکان ها برای آشنایی با افراد مرتبط با صنعت 
و ش��ناختن فرصت های جدید هستند. اما همانطور که می دانید انجام 
این کار عملی نیس��ت؛ زیرا رهبر کسب وکار یک نفر است و نمی تواند 
به طور همزمان در تمامی جلس��ات، کنفرانس های مرتبط با رهبری و 
رویدادها ش��رکت کند. درنتیجه باید بهترین و مهم ترین رویدادها را از 
می��ان آنها انتخاب کند. حضور پیدا ک��ردن تنها در رویدادهای خاص 
بس��یار منطقی به نظر می رس��د اما ش��اید از نظر یک کارآفرین قابل 
قبول نباش��د. یک کارآفرین عادت کرده است همیشه در کنفرانس ها 
و جلس��ات مرتبط حضور داشته باشد و با عدم شرکت در یکی از آنها 

احساس می کند فرصت بسیار بزرگی را از دست داده است. 
کارآفرینان افرادی هس��تند که از ش��رکت در رویدادها لذت می برند و 
از این طریق با افراد جدید آش��نا می شوند. مخصوصا اگر استارتاپی را به 

تازگی راه اندازی کرده باشند باید با شبکه سازی 
درست و مناسب از مهارت این افراد در آینده 
استفاده کرده یا بهترین اعضا را برای تیم خود 
انتخاب کنند. درنتیجه دائم نگران این موضوع 
هس��تند که با عدم ش��رکت در ی��ک رویداد 
فرصت رشد کسب وکار خود را از دست بدهند. 
و  رویداده��ا  ک��ه  اس��ت  ای��ن  واقعی��ت 
کنفرانس های کاری هیچ موقع تمام نمی شوند 
و حض��ور در تمام آنها برای یک کس��ب وکار 
مناسب نیس��ت. مطمئناً زمانی که کسب وکار 
رش��د پیدا می کند، نه ش��ما و نه هیچ یک از 
اعضای تیم زمان و منابع کافی برای حضور در 
رویدادها را نخواهید داشت. بنابراین بهترین و 

مؤثرترین راه این اس��ت که از میان دعوت نامه های بی شمار مناسب ترین 
آنها را شناس��ایی کنید. تشخیص مناس��ب ترین رویدادها چالش دیگری 

است که رهبر تیم باید با بررسی دقیق پشت سر بگذارد.
س��ه س��ؤالی که در ادام��ه این مقال��ه زومیت بررس��ی می کنیم به 

تشخیص بهترین و مناسب ترین فرصت ها کمک می کنند. 
1- آیا مخاطبان و اهداف یکسانی با سایر شرکت کنندگان دارید؟ 

ش��اید این س��ؤال ساده و واضح به نظر برس��د اما پاسخ آن بسیار مهم 
اس��ت. تیم های بس��یاری وجود دارند که زمان خود را ب��رای پروژه های 
غیرمفی��د صرف می کنند؛ پروژه هایی که در بلندمدت هیچ فایده ای برای 
آنه��ا ن��دارد و تنها منابع و انرژی اعضای تیم را هدر داده اس��ت. بنابراین 
پیش از هر کاری، هدف اصلی شرکت در رویداد یا جلسه باید مورد توجه 
قرار بگیرد. تصور کنید به رویداد یا جلسه ای دعوت شده اید که هیچ وجه 
اشتراکی میان اهداف شما و آنها وجود ندارد. این همکاری چگونه می تواند 
به رش��د شما یا سایر ش��رکت کننده ها کمک کند؟ این موضوع در مورد 
فرصت های بازاریابی مشترک برندها نیز صادق است. امروزه شاهد برگزاری 
کمپین های تبلیغاتی مشترک بس��یاری میان برندهای ایرانی و خارجی 
هس��تیم. آیا این کمپین برای هر یک از برندها به یک اندازه مهم است؟ 

آی��ا حوزه کاری برند و مخاطبان آن با موضوع کمپین، س��مینار یا پروژه 
تحقیقاتی در ارتباط است؟ 

ش��اید همکاری کردن در چنین ش��رایطی جالب و وسوسه کننده به 
نظر برس��د اما تا زمانی که برندها مخاطبان و اهداف یکس��انی نداشته 
باش��ند، حضور در چنین جلس��ات یا مراس��می تنها هدر دادن وقت و 

انرژی است. 
2- اهداف و موقعیت های آینده را نیز در نظر بگیرید

گاهی مش��ترک نب��ودن اه��داف و مخاطب��ان، دالیل کاف��ی برای 
نپذیرفتن فرصت همکاری نیستند. انجام یک کار شاید در حال حاضر 
ایده خوبی نباشد یا مفید به نظر نرسد اما ممکن است در آینده مفید 
واقع ش��ود. از همه مهم تر اینکه وقت و انرژی زیادی از ش��ما و س��ایر 
اعضای تی��م نمی گیرد اما موقعیت خوبی را ب��رای طرف مقابل ایجاد 
می کن��د. این مدل از همکاری ها در بلندم��دت جواب می دهد. به این 
صورت که کس��ب وکار مورد نظر با پیشنهاد فرصت های جالب اقدام به 

جبران لطف شما می کند. 
به عنوان مثال فرض کنید شرکتی یک پلتفرم خبری راه اندازی کرده 
است و از ش��ما می خواهد مطلبی برایش بنویسید. استراتژی محتوای 
ش��ما با آن سایت خبری همخوانی ندارد اما 
به انجام این کار عالقه مند هستید. همچنین 
نوشتن یک مطلب کوتاه زمان زیادی از شما 
نمی گیرد، پس پیش��نهاد را قبول می کنید. 
بعد از گذشت چند ماه کسب وکار آن پلتفرم 
خب��ری رونق می گی��رد و بخ��ش مرتبط با 
کسب وکار شما نیز در آن راه اندازی می شود. 
درنتیجه به واسطه رابطه خوب خود با مدیر 
آن کس��ب وکار می توانید مطالب خود را در 
سایت به چاپ برسانید. از آنجایی که سایت 
پرطرفدار اس��ت ش��انس بزرگی برای رشد 

کسب وکار شما فراهم می شود. 
3-  آیا به جای گفتن »بله« می توانید 

پیشنهاد دیگری ارائه دهید؟ 
 »نه« گفتن در برخی ش��رایط به هیچ عنوان ساده نیست مخصوصا 
زمانی که شخصی درخواس��ت کمک کرده باشد. یکی از بهترین کارها 
در این ش��رایط پیش��نهاد راه حل جایگزین و معرف��ی او به یک فرد یا 
کس��ب وکار مرتبط اس��ت. این روزها همه کارآفرینان و همه شرکت ها 
درگیر مس��ائل خود هس��تند و ش��اید فرصتی برای رفع مشکل طرف 
مقابل پیدا نکنند. بهترین کار در چنین شرایطی این است که شخص 
م��ورد نظر را به فرد دیگری معرفی کنی��د. گاهی  اوقات معرفی کردن 
فرد یا کس��ب وکار حتی نتیجه بهتری خواهد داشت. رد یک فرصت به 
هیچ عنوان بد نیست اما خوب است که با پیشنهاد بهتری همراه باشد. 
ی��ک کارآفرین ه��ر روز در حال یاد گرفتن موضوعات جدید اس��ت 
و همیش��ه بهترین معلم، تجربه اس��ت. رهبر یک کس��ب وکار به مرور 
زمان یاد می گیرد انجام چه کارهایی و برقراری ارتباط با چه کس��انی 
به پیش��رفت کسب وکارش کمک خواهد کرد. س��ه سؤالی که در این 
مقاله بررسی کردیم روند تصمیم گیری را سرعت می بخشند و احتمال 

اشتباه را کاهش می دهند. 
FORBES/zoomit :منبع

تازه تریـن گزارش مالی سـونی، حقیقتی سـاده و مهم 
را نمایـان می کنـد: اینکه کاز هیرای، مدیرعامل پیشـین 
سونی، کمپانی را در وضعیت نسبتا خوبی رها کرده است. 
طی سـال مالـی 2017 که در مـاه مارس به پایان رسـید، 
سـونی به درآمد 78.1 میلیارد دالری دسـت یافت و 6.7 
میلیـارد دالر از این رقم، سـود عملیاتی ژاپنی ها اسـت، 
بنابراین سونی نسبت به سود عملیاتی 2.6 میلیارد دالری 

سال قبل، رشد چشمگیری را پشت سر گذاشته است. 
البته این افزایش سـوددهی کامـال قابل پیش بینی بود، 
زیرا در سـال مالی گذشـته، تجارت دوربین های سونی به 
خاطر زمین لرزه کوماموتو ژاپن در سال 2016 با مشکالتی 
بزرگ مواجه شد، اما این واحد حاال روند پیشین خود را با 

قوت هرچه تمام تر در پیش گرفته است. 
مطمئنـا بـرای هیچ کس جـای تعجب نـدارد که بخش 
زیادی از موفقیت سونی، مدیون واحد پلی استیشن  است. 
این کمپانی در سـال مالی 2017 بالغ بر 19میلیون کنسول 
پلی استیشـن 4 فروخته که اندکـی از فروش 20 میلیونی 
سـال 2016 کمتر اسـت. دسـتیابی بـه این رقـم کماکان 
تحسـین برانگیز اسـت زیرا پلی استیشـن 4 به تولد پنج 
سـالگی خود نزدیک شـده. آمار نشان می دهد که فروش 
پلی استیشـن 4 تـا ماه مارس از 76 میلیـون گذر کرده و 
تا پیشـی گرفتن از فروش کل پلی استیشن 3 زمان زیادی 

باقی نمانده که عمری هفت ساله داشت. 
در مجمـوع واحـد گیمینگ سـونی سـود 1.6 میلیارد 
دالری را بـرای ژاپنی هـا به ارمغـان آورده و از این منظر، 
سـودده ترین تجـارت سـونی محسـوب می شـود. علت 
سـوددهی بیشـتر پلی استیشـن نسبت به سـال قبل را 
می تـوان در افزایش مشـترکین سـرویس پلی استیشـن 
پالس، تغییرات ارزهای خارجی به نفع ین ژاپن و افزایش 

فروش بازی های پلی استیشن 4 جست وجو کرد. 

عالوه بر این سونی در سال 2017 مجموعه ای از بازی های 
انحصـاری تحسـین برانگیز مثـل هورایزن: زیـرو داون، 
آنچارتد: السـت لگسـی، NieR: Automata، پرسونا 5 
و بسیاری بازی دیگر را به دست مشتریان رساند. با وجود 
بازی هایـی مثل God of War )بـا میانگین نمره 95 در 
 Detroit: Become ،)متاکریتیک و نمره 100 از دیجیاتو
Human و Spider-Man در سال 2018 نیز چشم انداز 

سال مالی آتی به اندازه سال 2017 نویدبخش است. 
واحـد سـرگرمی های خانگـی سـونی هـم عملکردی 
قابـل قبول در بازه مورداشـاره داشـته اسـت. این واحد 
784میلیون دالر برای سـونی سـودآوری کرد که از سود 
535 میلیـون دالری سـال مالی قبلی بهتر اسـت. بهبود 
وضعیـت این واحد هـم یک بار دیگر بـه تغییرات ارزهای 

خارجی و البته فروش بهتر تلویزیون ها ارتباط دارد. 
متاسـفانه در این بین تجارت موبایل کماکان عملکردی 
ضعیـف دارد و تنها 6.6 میلیارد دالر درآمدزایی کرده که 
از درآمـد 6.9 میلیارد دالری سـال پیش هم کمتر اسـت 
و ضـرری 253 میلیـون دالری به کمپانی زده اسـت. در 
مجموع سـونی در قیاس با 2016، سـال بهتری را پشـت 
سـر گذاشـته و انتظار دارد که اوضاع در سال 2018 بهتر 
هم بشـود. حال باید دید که کنیچیرو یوشیدا، مدیرعامل 
جدید سـونی قادر به حفـظ وضعیت کنونـی و بهبود آن 

خواهد بود یا خیر. 
 

بهترین راه تشخیص فرصت های مناسب کسب وکار

گزارش سونی از سال مالی 2017 

پلی استیشن ۴
منجی بزرگ ژاپنی ها

کسبوکار

رئیس بنیاد نخبگان استان گیالن گفت ترویج و همگانی سازی گفتمان علم وفناوری 
در اس��تان از پیش شرط های ایجاد اکوسیس��تم کارآفرینی و تحقق اقتصاد دانش بنیان 
در اس��تان است.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، به منظور گسترش 
ارتباط اجتماع نخبگانی و توسعه زمینه های همکاری، نشست مشترک اجتماع نخبگانی 
با مدیران ش��رکت های دانش بنیان و مدیران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
گیالن، برگزار شد.  در این نشست، مسعود اصفهانی، رئیس بنیاد نخبگان استان گیالن 
با اشاره به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و وضعیت نیروی  انسانی خالق استان و همچنین 
ظرفیت مناس��ب اش��تغال زایی صنایع دانش بنیان در اس��تان، ب��ه اهمیت تعامل بین 
دستگاه های مرتبط از جمله دانشگاه ها، پارک علم و فناوری، مراکز رشد و شتاب دهنده ها، 

اتاق بازرگانی و بنیاد نخبگان استان، به منظور ایجاد هم افزایی اشاره کرد. 

ترویج گفتمان علم وفناوری پیش شرط  
ایجاد اکوسیستم کارآفرینی است

دوشنبه
10 اردیبهشت 1397

شماره 1053
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گزارش  اخیر موسس��ه تحقیقاتی GFK در س��ال جاری نشان از آن دارد 
که تقاضا برای گوش��ی  هوش��مند در حال نزول اس��ت. این موسسه کاهش 
تقاضا را دلیل افزایش قیمت گوش��ی  هوشمند می داند.  به گزارش زومیت، 

براس��اس آخرین تحقیق انجام ش��ده توس��ط 
شرکت تحقیقاتی GFK، قیمت جهانی گوشی  
هوشمند به میزان قابل  توجهی در حال افزایش 
است؛ این افزایش قیمت به دلیل کاهش تقاضا 
رخ داده اس��ت. در ط��ول س��ه ماهه اول س��ال 
2018، صنع��ت تلفن هم��راه رقم فروش 3۴7 
میلیون دس��تگاه تلفن هم��راه را ثبت کرد که 
نشان از کاهش 2درصدی آن در هر سال دارد. 
این در  حالی اس��ت که میانگین قیمت فروش 
تلفن هم��راه به طور س��االنه 21درصد افزایش 
یافته که این میزان برابر ب��ا 37۴دالر برای هر 
دستگاه تلفن همراه است؛ این روند به طور قابل  
 توجهی باعث افزایش در آمد این صنعت به مبلغ

12۹.8 میلیارد دالر در طول این بازه زمانی ش��ده که در حقیقت 18درصد 
بیش از س��ه ماهه اول سال 2017 به ش��مار می رود. به نظر می رسد جهش 
غیرقابل توصیف در ارائه خدمات نرم افزاری گوشی  هوشمند لزوما دلیل افزایش 

قیمت تلفن  همراه نیس��ت، اما به احتمال بسیار زیاد عالقه مصرف کنندگان 
به گوش��ی های میان رده به دلیل کم شدن هرچه بیش��تر فاصله بین آنها با 
گوشی های پرچمدار، حداقل از لحاظ قابلیت های اصلی یک تلفن همراه که 
کاربران در درجه اول به آنها عالقه مند و حاضر 
به پرداخت پول برای آنها هس��تند، می تواند 

سبب این افزایش قیمت باشد. 
تحقیقات جدی��د، درحالی که  براس��اس 
صنعت تلفن همراه یک سال پیش در حال 
شکس��تن رکورد فروش بود، اکنون در حال 
ثب��ت لحظه ای تاریخی در کس��ب باالترین 
درآمد خود اس��ت. آرنت پولیفک، تحلیلگر 
GFK، می گوید این واقعیت که یک بخش 
در حال بلوغ نظیر موبایل وان قادر به کسب 
در آمدی بس��یار باال در صنعت تلفن همراه 
است درحالی که در جذب مصرف کنندگان 
عملک��رد ضعیفی دارد، اس��تثنایی اس��ت. 
آخرین گ��زارش با یافته ها و تخمین های GFK مطابق��ت دارد، اما این 
شرکت ادعا می کند با وجود نتایج مثبت در سه ماهه چهارم، برای اولین بار 

در سال گذشته فروش گوشی  هوشمند سیر نزولی داشته است. 

مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۹ سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران از راه اندازی نخس��تین مدرسه صنایع دس��تی ایران همزمان با 

سال حمایت از کاالی ایرانی در این منطقه خبر داد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی 
مدیری��ت فرهنگ��ی هنری منطق��ه ۹، این 
مدرسه با تفاهمی که بین سازمان فرهنگی 
هنری ش��هرداری تهران و س��ازمان میراث 
فرهنگی صنایع دس��تی منعقد ش��ده است 
روز سه ش��نبه 11 اردیبهش��ت ساعت 15 

مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
رویا فتحی-مدیر فرهنگی هنری منطقه۹ 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران- 
با اعالم این خبر بیان کرد: با توجه به دغدغه 
اصل��ی مقام معظم رهب��ری )مدظله العالی( 
پیرامون مس��ئله اقتصاد و معیشت مردم و 
باتوجه به تأکید ایش��ان مبنی بر حمایت از 

تولید ملی در جهت حل مشکالت اقتصادی در شعار سال ۹7، مدرسه 
صنایع دستی ایران با هدف بستر سازی جهت افزایش تولیدات صنایع 
دس��تی، ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت، ایجاد 

فضای الزم جهت گس��ترش و رش��د واحدهای کوچک صنایع دستی، 
بستر س��ازی جهت جذب دانش آموختگان به منظور ایجاد فرصت های 

شغلی راه اندازی خواهد شد. 
او ادام��ه داد: صنایع دس��تی ب��ا تلفیق 
مناس��ب و دلپذی��ر هن��ر و صنعت ضمن 
پرورش و بروز خالقیت ها و اس��تعدادهای 
ف��ردی، موج��ب انتقال بخ��ش مهمی از 
فرهنگ و هنر این سرزمین ب��ه نسل های 
بعدی و حتی مردم سایر کشورها می شود. 
مدیر فرهنگی هنری منطقه ۹ سازمان 
فرهنگی هنری ش��هرداری تهران اضافه 
کرد: اقدام س��ریع، ارزان و کاربردی برای 
بهبود وضع معیشت و اقتصاد خانواده ها، 
لزوم انتق��ال مفاهیم فرهنگ��ی، دینی و 
ملی پنهان در هنرهای س��نتی و صنایع 
دستی ب��ه خانواده ها و نسل های آینده، 
رونمایی از روش های جدید آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی 
با کاربرد مفیدتر و بازده س��ریع تر از ضرورت های تأس��یس مدرسه 

مذکور است. 

نخستین مدرسه صنایع دستی افتتاح می شودافزایش قیمت گوشی  با وجود کاهش تقاضا در 3ماهه  اول 2018

اگر فرآیند تفکر طراحی با نیازهای فعلی بازار منطبق باش��د، فرآیندی 
موفقیت آمیز برای س��ازمان خواهد بود، در غی��ر این صورت -هرچند که 
فرآیندی نوآورانه محس��وب می ش��ود- محکوم به شکس��ت است. تفکر 
طراحی در سال های اخیر بسیار مورد توجه کسب و کارها و سازمان ها قرار 
گرفته اس��ت. البته دالیلی برای این میزان توجه وجود دارد که در ادامه 

مطلب به آنها اشاره می کنیم: 
تفکر طراحی رویکردی خالقانه برای حل مسئله با استفاده از ابزارهای 
خ��اص، روش ها و ذهنیت طراحان اس��ت. انجام کارهای مش��ابه، نتایج 
یکسانی را به ارمغان می آورد، در صورتی که رسیدن به نتایج شگفت انگیز، 

نیازمند انجام کارها به طرق مختلف و کمی خالقانه است. 
جوهره خالقیت در طراحی س��ازمان ها با تفکر طراحی مطرح می شود 
که با ارائه خالقیت در دنیای کس��ب وکار، ب��ه تجزیه و تحلیل برای حل 
مشکالت پیچیده می پردازد. تفکر طراحی فرآیند مسئله یابی را از طریق 
درک کارب��ران، درک اطالع��ات مبهم، ایجاد فرصت ه��ای جدید، درک 
اکوسیستم و نمونه سازی اولیه انجام می دهد. همه اینها در امتداد فرآیند 

خالقیت قرار می گیرد. 
خالقی��ت یکی از عناصر کلیدی نوآوری اس��ت. در کمت��ر از یک دهه 
است که س��ازمان ها - در تمام سطوح، از استارتاپ های کوچک گرفته تا 
ش��رکت های چندملیتی - از طرف دولت های سنگاپور، فنالند، انگلستان 
و آلمان حمایت  ش��ده اند تا به خالقیت بپردازن��د و نوآوری های مفیدی 
را ارائ��ه دهند. این روند معموالً با همکاری طراحان، مش��اوران طراحی و 

استراتژیست ها به نتیجه می رسد. 
فرآیند معمول تفکر طراحی ش��امل چندین مرحله کلیدی اس��ت که 

عبارتند از: 
غوطـه وری: غوطه وری مفهومی برای درک ب��ازار و روندهای آتی در 

سطح کالن است. 
تشریح علمی: درک ذی نفعان از موضوعی برای رسیدن به همدلی و 

بینش در سطح خرد. 
ترکیب و پیوند: ایجاد بینش��ی برای شناس��ایی و بازبینی فرصت ها و 

نیازهای جدید. 
مفهوم سـازی: هم آفرینی با مش��تریان برای ایده یابی. در این فرآیند، 
ایده ها به طور سیستماتیک با فرصت های شناسایی شده ترکیب می شوند. 
ارزیابی: فیلتر کردن و انتخاب ایده ها بر اس��اس اهداف اس��تراتژیک و 

اثرات بالقوه مشتری. 
ایجاد نمونه اولیه: منظور توس��عه ایده های انتخاب شده با استفاده از 
نمونه اولیه و با کمترین الزامات است. در واقع عناصر موردنیاز را با هزینه 
کم و گرفتن بازخورد از مشتری به نمونه هایی با کیفیت باال تبدیل می کنیم. 
باوجود اینکه این مراحل کلیدی می تواند خالقیت را س��ازماندهی کند 
و با ایجاد ارزش های کیفی در نوآوری، برای سازمان موفقیت را به ارمغان 
آورد، اما باید گفت که این مراحل الزمند اما کافی نیستند. درواقع نوآوری 
نمی تواند اتفاق بیفتد مگر اینکه یک تفکر تجاری قوی وجود داشته باشد. 
اکنون این س��ؤال مطرح می ش��ود که دالیل شکست در اجرای فرآیند 

تفکر طراحی چیست؟ 
ادراک نادرست از مفهوم »تفکر طراحی«: گاهی اصطالح تفکر 

طراحی، به اش��تباه به عن��وان ابزاری برای زیبایی ش��ناختی در فرآیند 
کس��ب وکار تلقی می ش��ود. به ای��ن معنا که ما از تفک��ر طراحی برای 
زیبای��ی ظاهری محصوالت اس��تفاده می کنیم. از این رو برداش��ت از 
مفهوم تفک��ر طراحی به معنای »زیبایی شناس��ی بصری محصوالت و 

خدمات« درکی اشتباه است. 
عدم پذیرش عناصر خالق: س��ازمان ها خواهان خالقیت هستند، 
اما در پذیرش فش��ار، آش��فتگی، ابهام و ناآگاهی که با خالقیت همراه 
است، دچار مشکل می ش��وند. در دنیای منطقی قابل  قبول نیست که 
فرآیندی سیستماتیک؛ آش��فته، انتزاعی و مبهم به نظر برسد. در این 
صورت غیرقابل  پیش بینی، ناکارآمد و غیر قابل اندازه گیری خواهد بود. 
فقدان عوامل کسـب وکار: تفکر طراحی تالش می کند از روندی 
خالقانه ب��رای نوآوری در زمینه س��اختار محص��ول، خدمات، فرآیند 
و س��ازمان اس��تفاده کند. با این حال، نوآوری بی��ش از پیش نیازمند 
نمونه های��ی از مفاهیم به عنوان نتیجه نهایی اس��ت. این مقوله نیاز به 
مدل س��ازی و برنامه ریزی کس��ب وکار برای ایجاد رویکرد جامع تری از 
نوآوری دارد. مدل س��ازی کس��ب وکار اجازه می دهد تا خلق، مبادله و 
نگهداری ارزش ها در اکوسیس��تم تسهیل شود. بسته های برنامه ریزی 
کس��ب وکار نیاز به توجه همه جانبه به بخش های مختلف کس��ب وکار 
دارد. ب��ه همین دلی��ل عواملی همچون طرح مالی، ط��رح بازاریابی و 
برنامه عملیاتی، برای پیاده س��ازی و ایجاد تأثیر واقعی در سازمان مهم 

هستند. 
نادیده گرفتن آینده: تفکر طراحی فرآیندی است که برای شناسایی 
فرصت ها براس��اس بینش ذی نفعان موردنظر، طراحی  ش��ده اس��ت. این 
فرصت ها به طور معمول تصمیمات آینده س��ازمان ها را تعیین می کنند. 
درحالی که دستیابی به بینش برای شناسایی نیاز مشتریان ضروری است، 
اما واقعیت این است که ما جزء مهم تری به نام پیش بینی آینده را نادیده 
می گیریم. اگر نتوانیم آینده نگر باش��یم چگونه به فکر خوشحال کردن و 

رضایت مشتریان مان باشیم؟ 
اجـرای نادرسـت فرآیند تفکـر طراحی: ازآنجاک��ه تفکر طراحی 
به عنوان فرآیندی برای ارائه خالقیت در س��ازمان ها به کار گرفته می شود، 
طبیعی است که مانند فرآیند های عملیاتی از جمله »شش سیگما« اجرا 
ش��ود. به حداکثر رس��اندن بازدهی در خالقیت با تبدیل آن به فرآیندی 
خطی و گام به گام صورت می گیرد؛ بنابراین ارزش و اثربخش��ی خالقیت 
ارائه شده در تفکر طراحی زمانی رضایت بخش است که با فرآیندی مستقیم 

در سازمان اجرا شود. 
ضعف در جهت گیر تفکر طراحی: فرآیند تفکر طراحی با درک عمیق 
ذی نفعان از زندگی مش��تری و بازار ش��روع می شود. این مسئله می تواند 
گمراه کننده باشد، زیرا در این میان ممکن است مسیر و اهداف استراتژیک 

سازمان به بیراهه رود. 
ریسـک رکود بـرای تفکر طراحـی: اجرای فرآین��دی تکراری در 
بلندم��دت می تواند ریس��ک زیادی را به دنبال داش��ته باش��د. زمانی که 
رویکردی جدید برای نوآوری کشف شود، تفکر طراحی دچار رکود خواهد 
ش��د؛ زیرا فرآیندی جایگزین آن می شود که به طور سیستماتیک، مؤثرتر 
بوده و نیازهای جامع تری را برآورده می کند. فرآیند جدید می تواند به مدت 
طوالنی در س��ازمان حکمفرما ش��ود. این همان بالی جان تفکر طراحی 

است. 
innovationexcellence/modirinfo :منبع

چرا »تفکر طراحی« با شکست مواجه می شود؟ 

گزارش سونی از سال مالی 2017 

پلی استیشن ۴
منجی بزرگ ژاپنی ها

یادداشـت

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه باید به سمت برند سازی کاالی ایرانی 
برویم، گفت: بس��یاری از صنایع ما فرس��وده بوده و نیازمند تکنولوژی نو و مدرن 
هس��تیم.  به گزارش مهر، محسن احتش��ام روز شنبه در مراسم معارفه مدیرکل 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان جنوبی بیان کرد: باید فضای کس��ب وکار 
تس��هیل شود.  وی با بیان اینکه شایسته نیست خراسان جنوبی با وجود معادن 
غنی و پتانسیل های باال محروم باشد، اظهار کرد: این استان معدن علم، دانش و 
نیروی انسانی است.  احتشام با بیان اینکه نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه برای 
پیشرفت و آبادانی کشور است، افزود: باید همواره قدردان این نعمت ها باشیم.  وی 
با اشاره به شعار سال جاری بیان کرد: برای تحقق شعار»حمایت از کاالی ایرانی« 

سه گروه تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و مردم نیز دخیل هستند. 

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند: 

کاالهای ایرانی برند سازی شود

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی
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ش��رکت ها همواره به دنب��ال راهکاری 
ب��رای ارتب��اط بهتر ب��ا مخاطب��ان خود 
هس��تند. با ای��ن حال وج��ود روش های 
متع��دد در ای��ن خص��وص بدون ش��ک 
اف��راد را مجب��ور به انتخ��اب چند مورد 
می  کن��د. درواقع هر برن��دی از بودجه ای 
مش��خص برای انجام کاره��ای تبلیغاتی 
خ��ود برخوردار اس��ت. ب��ه همین خاطر 
ضروری اس��ت تا بهترین روش ممکن را 
بیابید و تمرکز اصلی خود را معطوف آن 
کنید. بدون ش��ک امروزه باتوجه به رشد 
چشمگیر تلفن های همراه، استفاده از این 
روش می تواند فواید بسیاری را به همراه 
داشته باشد که در ادامه به بررسی هفت 

مزیت اصلی آن خواهیم پرداخت. 
1- اثربخشی بیشتر در مقایسه با 

استفاده از ایمیل 
ام��روزه تقریبا تمامی افراد جهان تلفن 
همراه دارند و این امر باعث خواهد ش��د 
تا اس��تفاده از آن ب��رای امور تبلیغاتی به 
روش��ی مطمئن تبدیل شود. با این حال 
پیامک معموال بس��یار زودتر از از ایمیل 
مش��اهده خواهد ش��د. درواقع یک پیام 
تبلیغات��ی ارس��ال ش��ده از طریق ایمیل 
ممکن است با تأخیر بسیار مشاهده شود. 
اگرچه به نظر می رس��د با رشد چشمگیر 
شبکه های اجتماعی ارسال پیامک دیگر 
جایگاه س��ابق خود را ندارد، با این حال 
آماره��ا در این رابطه حاکی از آن اس��ت 

که در حال حاض��ر ۹8درصد از کاربران 
تلف��ن همچن��ان این روش را ب��ه عنوان 
س��ریع ترین راه ارتباط با س��ایرین، مورد 
اس��تفاده قرار می دهند. ب��ه همین دلیل 
الزم است تا به مزیت آن به نسبت ایمیل 
و سایر روش های اینترنتی توجه ویژه ای 

نشان داده شود. 
2- هزینه مناسب 

ارس��ال پیامک ه��ای متع��دد به علت 
ماهیت س��اده ای که دارد، معموال بسیار 
کم هزینه محسوب می شود. درواقع شما 
باید به این باور برس��ید که پیام ش��ما از 
این روش حتما مش��اهده خواهد شد که 
این موضوع در مقایسه با سایر روش های 
مطمئ��ن هزینه بس��یار کم��ی دارد. این 
موض��وع خصوصا برای ش��رکت هایی که 
به تازگ��ی فعالیت خود را آغ��از کرده اند 
و بودج��ه کافی ب��رای تبلیغ��ات ندارند، 

بهترین گزینه محسوب می شود. 
3- سازگاری با انواع مختلف 

تلفن های همراه 
این موضوع یک نکته بسیار مهم است که 
تمامی گوشی های جهان هوشمند نبوده و 
از قابلی��ت اتصال ب��ه اینترن��ت برخوردار 
نیس��تند. به همین دلیل روش های دیگر 
نمی تواند مخاطب حداکثری را برای ش��ما 
به ارمغان آورد. با این حال در ارسال پیامک 
دیگ��ر با چنی��ن محدودیت های��ی مواجه 
نیس��تید و می توانید اطمینان بیش��تری 
نسبت به نتیجه بخش بودن اقدامات خود 

داشته باشید. 

4- ارتباط مستقیم با مخاطب و 
امکان پیگیری آن 

گوش��ی های تلف��ن هم��راه ب��ه عنوان 
رایج تری��ن وس��یله ارتباط��ی، ام��روزه از 
جایگاهی برخوردار است که باعث می شود 
تا به وس��یله ای همیش��گی در کن��ار افراد 
تبدیل شود. همین موضوع باعث می شود 
تا امکان ارتباط با مخاطب در هر لحظه ای 
فراهم باشد که خود از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار خواهد ب��ود. نکته دیگری که در 
این بخش باید م��ورد توجه قرار گیرد این 
است که سیستم ارسال پیامک به شما این 
امکان را خواهد داد تا از دریافت پیام خود 
اطمینان حاصل کنید و با بازخوردهایی که 
دریافت می کنید، بتوانید تحلیلی بر اقدامات 

خود داشته باشید. 
5- امکان ارتباط و ادغام با سایر 
روش ها به سادگی امکان پذیر است

اگرچه در موارد گذش��ته بیان شد که 
ای��ن روش از جایگاه باالتری به نس��بت 
س��ایر موارد برخوردار است، با این حال 
این موض��وع به معنای عدم اس��تفاده از 
تمام��ی امکانات موجود نیس��ت. درواقع 
شما باید از هرآن چیزی که می تواند شما 
را در مسیر تبلیغات مناسب تر یاری کند، 
اس��تفاده کرده و خود را ب��ه حد خاصی 
محدود نکنید. برای مثال در پیامک های 
ش��بکه های  آدرس  می توانی��د  ارس��الی 
اجتماعی خود را ذکر کرده و بااین اقدام 
س��ایر روش های خود را تبلیغ کنید. این 
امر بدون ش��ک نتایج به مراتب بهتری را 

برای شما به ارمغان خواهد آورد. 
6- ارسال بسیار سریع 

در واقع فاصله میان ارس��ال پیام شما 
و دسترسی آن توس��ط میلیون ها دارنده 
تلف��ن همراه، تنها به مدت فش��ردن یک 
کلی��د خواهد بود. همی��ن موضوع باعث 
می ش��ود ت��ا بتوانید نتیجه بخ��ش بودن 
اقدام خ��ود را در کمتری��ن زمان ممکن 
م��ورد ارزیابی قرار داده و در صورت عدم 
نتیجه دلخواه، اق��دام به تغییر متن پیام 
کنید. با این حال توجه داشته باشید که 
تیتر پیام باید جذابیت باالیی داشته باشد 
ت��ا مخاطب را به باز کردن پیام به خوبی 

ترغیب کند. 
7- افزایش میزان تعهد مشتری 

ای��ن موض��وع ک��ه ش��ما هم��واره به 
مناس��بت های مختلف نظیر تبریک روز 
تولد خود را با زندگی افراد درگیر کنید، 
در درازمدت باعث خواهد شد تا آنها برند 
شما را به عنوان بخش��ی از زندگی خود 
حس کرده و این امر امکان پش��ت کردن 
به برند ش��ما را به ش��دت کاهش خواهد 
داد. با این حال در ارس��ال پیام های خود 
تنها منتظر زمان های مش��خصی نباشید 
و اس��تمرار الزم را در این رابطه داش��ته 
باشید. شایان ذکر است که میزان ارسال 
پیام ه��ا از جانب ش��ما باید ب��ا توجه به 
پارامترهایی نظیر فرهنگ، س��ن و حتی 
جنس��یت افراد جامعه مورد نظر باشد تا 

نارضایتی به وجود نیاورد. 
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7 دلیل برای استفاده از تبلیغات پیامکی؟  جلوی آلودگی های پالستیکی دریا 
را بگیرید

با توجه به اطالعات دریافتی از سازمان غیرانتفاعی 
آلودگ��ی   ،Sea Shepherd دری��ا  از  حفاظ��ت 
پالس��تیک در اقیانوس هر س��ال رکورد جدیدی را 
می زند و هر س��ال بیش از یک میلیون حیوان را در 

اقیانوس می کشد. 
 Sea به گفته الکس کورنلیسن، مدیرعامل جهانی
Shepherd، م��واد پالس��تیکی ی��ک تهدید جدی 
برای حی��ات وحش اقیانوس به ش��مار می رود و در 
قالب گونه ه��ای مهاجم موجودات دریای��ی را نابود 
می کنن��د. اگر ما تغییر نکنی��م، اقیانوس ها به زودی 
ش��اهد ورود حجم بیش��تری از مواد پالس��تیکی به 
ترکی��ب زندگ��ی حیوانات خواهند ب��ود. برای جلب 
 Sea Shepherd ،توجه عموم مردم به این موضوع
کمپی��ن Plastic Ocean را ب��ا هم��کاری آژانس 
تبلیغات��ی FF نیویوک برگزار کرد. این کمپین س��ه 
تصویر و یک ویدئو را در بر می گیرد که شاید در نگاه 
اول رنگارنگ و چش��م نواز باشد، اما همچنین نشان 
می دهد که چگونه زندگ��ی در دریا گرفتار ضایعات 

پالستیکی شده است. 
گروه گفت وگو امیدوار اس��ت که تصویر گرافیکی 
آگاه��ی عموم��ی درباره ای��ن موضوع را ب��اال ببرد. 
در ح��ال حاض��ر فقط بخ��ش کوچکی از م��ردم به 
ای��ن موضوع واقف هس��تند. کمپین در رس��انه های 
اجتماعی با جامعه هدف میانساالن و جوانان به طور 

خاص برگزار می شود. 
به اعتقاد کورنلیس��ن، ما می توانیم از این اتفاقات 
به��ره مثبت ببریم. ما می توانیم این حمله را متوقف 
کنی��م. آن وضعیت��ی را که باعث ب��ه وجود آمدنش 
ش��ده ایم باید ح��اال اص��الح کنیم و جل��وی تولید 
مواد پالس��تیکی را بگیریم. در کن��ار هم می توانیم 

اقیانوس ها را تمیز کنیم. 

تغییر نام و ریبرندینگ میراث 
جگوار لندرور

جگوار لندرور اتومبیلی شناخته ش��ده و خواستنی 
است و در عین حال تغییر آن سخت است. 

اما برند نیاز به تغییر داش��ت، باید متحول می شد 
و ب��رای حف��ظ توانمندی ه��ای خان��واده لن��درور، 

ویژگی های گروه را حفظ می کرد. 
تی��م خالقه هن��گام ریبرندین��گ ای��ن اتومبیل، 
س��ادگی آن را حفظ کرد. آنها می خواس��تند عالقه 
و احترام ش��ان را به خودروهای کالسیک شان نشان 
دهند و به صاحبان این نوع اتومبیل ها وفادار بمانند. 
اما هدف ش��ان چه بود؟ تأکید بر شکوه، وفاداری و 

منحصربه فردی. 
این مس��ئله که اتومبیل ها به مدل های کالس��یک 
تبدیل می شوند به این معنا نیست که برندینگ شان 
هم از این قانون تبعیت می کند. بازار، بس��یار رقابتی 
اس��ت و شرکت ها باید به دنبال فرصت های متفاوتی 

برای سرمایه گذاری باشند. 
جگ��وار لندرور جای��گاه خود را کن��ار خودروهای 
کالس��یک تعیین کرده بود. آنها با استفاده از شهرت  
و ب��ا ارائ��ه خدمات��ی خ��اص )مانن��د کاتالوگ های 
بخش های اتومبیل های کالس��یک که سال هاس��ت 
تولید نمی ش��وند( ک��ه دیگران قادر به عرضه ش��ان 

نبودند، در حال بهبود برندشان بودند. 
جگ��وار لن��درور اس��تراتژی متمرک��زی را دنبال 
می کرد، زیرا می خواس��ت ن��ام  کنونی برند را جوری 
تغیی��ر دهد ک��ه بتواند در ب��ازار یک س��ر و گردن 
باالتر از بقیه بایس��تد. معماری برند بس��یار دقیق و 
س��ختگیرانه تنظیم شده بود؛ تصمیم بر این شد که 

تمام محصوالت تحت عنوان لندرور ساخته شوند. 
ب��ه این ترتیب جگ��وار لندرور، به جگ��وار لندرور 
کالس��یک تبدیل ش��د تا بتوان��د با خان��واده لندرو 
هم نشینی بیش��تری داشته باش��د. تغییر زیادی در 
لوگو انجام نش��د و تغییرات تنها به س��مت سادگی 
و اعتم��اد بیش��تر رفت ت��ا ظاهر مدرن ت��ری به آن 
ببخش��د؛ تصوی��ری س��نتی و کالس��یک در دنیای 

مدرن.  
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )14(
سه جاده بزرگ به شهر ُرم- بخش اول

یک دانشجوی آلمانی که در زمینه تبلیغات فعالیت 
داش��ت و برای مطالعه تئوری به این کشور سفر کرده 
بود چنین می گوید: تئوری های ش��ما سؤال بزرگی را 
ک��ه در نقطه مقاب��ل تبلیغات مدرن ق��رار دارد نادیده 
می گیرند. امروز اکثر محصوالت تقریبا مشابه هستند. 
خود ش��ما نیز چنین جمله ای دارید: اکثر مشتریان دو 
نیمه یک اس��کناس یک دالری را برای ما می آورند و از 
ما انتظار خواهند داشت تا مردم را متقاعد کنیم که یک 
نیمه، بهتر از نیمه دیگر اس��ت. او اضافه کرد: به دلیل 
کمبود ادعاهای استثنایی، اکثر شرکت ها شروع به انجام 

تبلیغات ویترینی می کنند. 
این درک از حقیقت تبلیغات، اشتباه است. 

گرچ��ه اکث��ر محص��والت تقریبا مش��ابه یکدیگر 
هس��تند، ولی با این حال، حتی در زمینه به ش��دت 
رقابت��ی محصوالت بس��ته بندی – صابون ه��ا، مواد 
شوینده، مواد غذایی، نوشیدنی ها، خمیر ریش تراش، 
نان، خمیردندان، ش��امپو – نیز محصوالت به شدت 
ش��باهت دارند. زمانی که آژان��س گروهی از محققان 
باتجربه را اس��تخدام می کند و تحقیقاتی گس��ترده 
و پای��ان ب��از آغاز می ش��ود، تع��داد تفاوت های بین 
محصوالت واقعا چش��مگیر است؛ تفاوت هایی که در 
محصول یا نحوه اس��تفاده از آن وجود دارد و تاکنون 

نادیده گرفته می شدند. 
معموال قدرت فروش یو اس پی پس از وقوع چنین 

اتفاقی چندین برابر خواهد شد. 
با این حال، برای رس��یدن به ش��هر ُرم س��ه جاده 
ب��زرگ پیش رو خواهیم داش��ت و یافتن یو اس پی 
در محصول )درس��ت مثل یافتن مروارید در صدف( 
تنها یکی از س��ه راه اس��ت. اکنون دو راه دیگری را 
ک��ه ش��رکت ها می توانن��د در صورت مش��ابه بودن 
محصوالت از آنها استفاده کنند بررسی خواهیم کرد: 
1- آژانس می تواند مش��تری را تشویق به تغییر یا 
توس��عه محصول خ��ود کند. ما چندین ب��ار این کار 
را انج��ام داده ایم. یک یو اس پی نه تنها برای س��ود 
تولیدکنن��ده، بلکه ب��رای کمک به م��ردم و جامعه 

طراحی و اعمال می شود. 
یک��ی از بزرگان صنعت تبلیغات حدودا 30 س��ال 
پیش چنین جمله ای گفت: »یک محصول با استعداد 
بس��یار قدرتمندت��ر از یک قلم با اس��تعداد اس��ت.« 

جمله ای که اکنون به صحت آن پی برده ایم. 
این راه دوم نیس��ت. این معم��وال اولین و بهترین 

راه است. 
2- چنانچه محصول قابل تغییر نبوده و مشابه باقی 
بماند، می توان در تبلیغات به یک نکته ناش��ناخته و 

بسیار خاص اشاره کرد. 
این به معنای استثنایی بودن محصول نیست، ولی 
چنین احساسی ایجاد خواهد شد و ادعای سازنده با 

پوششی جدید به مصرف کننده ارائه می شود. 
دو رویک��رد اول کام��ال بدیه��ی اس��ت و هر کدام 
می توانند ب��رای کمپین های تبلیغاتی بهترین نتیجه 
را به ارمغان آورند. با این حال، راه سوم کمی متفاوت 

و دارای خطرات و ظرافت های بی شماری است. 
اکنون به بررسی چند مثال خواهیم پرداخت. 

کالود هاپکینز که قدرت طراحی و نوشتن تبلیغاتش 
او را به یک افس��انه در این صنعت تبدیل کرده اس��ت، 
داس��تان کمپینی را که برای یکی از شرکت های تولید 
آبمیوه انج��ام داده بود برای ما تعریف ک��رد. در زمان 
بازدی��د از کارخان��ه و پس از توضیح خ��واص مالت و 
رازک توسط راهنما، کالود مشاهده کرد که بطری های 
خالی با اس��تفاده از بخار زنده اس��تریل می شوند. او به 
ش��دت هیجان زده شده بود. مش��تری اصرار داشت که 
این روندی رایج در تمام کارخانه های تولید نوش��یدنی 
است، ولی هاپکینز با صبر و آرامش چنین گفت: »کاری 
که انجام می دهید هیچ اهمیتی ندارد، ولی نکته ای که 
در تبلیغ به آن اش��اره می کنید از اهمیت فوق العاده ای 
برخ��وردار خواه��د ب��ود.« او به این ترتی��ب کمپینی 

کالسیک نوشت: 
»بطری های ما با بخار زنده شسته می شوند!«

جرج واش��نگتن هیل، تولیدکنن��ده بزرگ تنباکو، 
برای کمپین س��یگار خود از جمله ای بسیار معروف 

استفاده کرد: 
»تُست شده!«

و البته تمام سیگارها این ویژگی را دارند، ولی هیچ 
تولیدکننده ای امکانات بی ش��مار این ویژگی ساده را 

مشاهده نکرده بود. 
هاپکینز دوباره و در زمان تبلیغات بزرگ کوپ نیز 

از این ویژگی استفاده کرد: 
»از شر جرم دندان خالص شوید!«

البته هر خمیردندانی این کار را انجام خواهد داد. 
منتق��دی چنی��ن گفت: »خ��ب اکنون م��ا از این 
ویژگی ها اس��تفاده کردیم. چنانچه تمام محصوالت 
از این یو اس پی بهره ببرند، ادعای ش��ما به ادعایی 
اس��تاندارد تبدیل خواهد شد و سایر شرکت ها نیز با 
سرقت و استفاده از طرح شما سودی کالن به دست 

می آورند.«
چنی��ن اف��رادی حقیق��ت تبلیغ��ات را ب��ه خوبی 
درک نکرده اند. یکی از حقایق این اس��ت که چنین 
ادعاهایی تنها با استفاده از تبلیغات قابل کپی برداری 

و دزدیدن نیستند. 
ادامه دارد. . . 
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اکنون مدتی از به��ار می گذرد و طبق 
رس��می رای��ج در بس��یاری از فرهنگ ها 
زمان س��اماندهی مجدد امور فرا رس��یده 
اس��ت. اگرچه پی��روی از برخی رس��وم 
دیگ��ر طرف��دار ن��دارد، با ای��ن حال در 
زمین��ه مدیریت ش��بکه های اجتماعی و 
بازاریاب��ی در این فضا همین س��نت های 
کلیش��ه ای نی��ز نقطه عطف به حس��اب 
می آید. در این مقاله اِما براون به بررسی 
پنج راهکار س��اده، تأثیرگذار و دقیق به 
منظور مرتب س��ازی ام��ور در اکانت های  
اجتماع��ی  ش��بکه های  در  ش��رکت مان 
خواه��د پرداخت. در ادامه هرکدام از این 
موارد را با هم مورد بررسی قرار خواهیم 

داد. 
1- آستین ها را باال بزنید و بخش های 

اصلی را تمیز کنید
وقت��ی از مرتب س��ازی و نظاف��ت در 
اجتماعی صحبت می کنیم،  ش��بکه های 
نخستین گزینه لوگوها و تصاویر پروفایل 
قدیمی خواهد ب��ود. در خصوص تصاویر 
پروفای��ل در اغل��ب اوقات ش��اهد برش 
)Crop( نامناس��ب آنها هستیم. بر این 
اس��اس اکنون باید یک بار برای همیشه 
تکلی��ف چنی��ن تصاوی��ر بی کیفیتی را 
روشن کنید. همچنین بارگذاری آخرین 
نمونه از لوگوی شرکت، در صورت تغییر 
آن، بیانگ��ر به روز ب��ودن اکانت برندتان 
خواهد بود. شاید در وهله نخست چنین 
تغییرات کوچکی چندان به چشم نیاید، 
با این حال در بح��ث بازاریابی مبتنی بر 
ش��بکه های اجتماعی حتی کوچک ترین 

نکات نیز اهمیت باالیی دارند. 
در مورد تغییر تصویر پروفایل و لوگوی 
ش��رکت توجه به تمام اکانت های مان در 
ش��بکه های اجتماعی مختل��ف ضروری 
اکانت ه��ای  فعالی��ت  واق��ع  در  اس��ت. 
مختلف م��ا با تصویر و لوگ��وی متفاوت 
ضربه جبران ناپذی��ری به وجهه حرفه ای 

کسب وکارمان خواهد زد. 
توج��ه به وجوه بصری اکانت ها به هیچ 
وج��ه کار بیهوده ای نیس��ت، ام��ا کافی 
ه��م نخواهد بود. براین اس��اس بررس��ی 
بیوگرافی و توضیحات پروفایل اکانت های 

شرکت باید در دستور کار قرار گیرد. در 
این زمینه می توانید چنین پرس��ش هایی 
را مطرح کنید: آیا توضیحات و بیوگرافی 
 URL اکانت ها به روز اس��ت؟ آیا آدرس
درس��ت بارگذاری شده است؟ توضیحات 
ارائه ش��ده در حال بیان چ��ه موضوع و 

خبری است؟ 
در م��ورد پرس��ش اخی��ر بای��د توجه 
داش��ت که توضیحات ارائه ش��ده مربوط 
به اتفاقات اخیر باش��د، نه حوادث س��ال 
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2- گردوخاک گیری از اهداف

اجتم��اع  ش��بکه های  در  فعالی��ت 
حال وهوای خ��اص خ��ود را دارد. براین 
اساس فراموشی اهداف یکی از رایج ترین 
عرص��ه  ای��ن  در  برنده��ا  معضل ه��ای 
اس��ت. توصیه من در ای��ن بخش زدودن 
گردوخاک های انباش��ته روی اهداف تان 
است. در حقیقت مشکل اصلی فراموشی 
اه��داف به دلی��ل حجم ب��االی کارهای 
شرکت نیست. چنین امری کامال طبیعی 
تلقی می ش��ود. تمرکز بح��ث روی عدم 
تمایل به بازیابی اهداف و انجام شان قرار 

دارد. 
بازیابی اهداف قدیمی در وهله نخست 
فاصله ت��ان با ایده آل های ترس��یم ش��ده 
و س��پس تداوم کارآمدی ش��ان را نشان 
می ده��د. برای��ن اس��اس ش��اید اهداف 
قدیم��ی دیگر مناس��ب وضعی��ت فعلی 
برندتان نباشد. در این صورت دیگر نیازی 
ب��ه پیگیری ش��ان وجود ندارد. از س��وی 
دیگر اگر هنوز به اهداف تان نرس��یده اید، 
اکنون زمان طرح پرسش هایی به منظور 
ریشه یابی چنین وضعی است. به راستی 
چرا هنوز به اهداف ترس��یم  شده شرکت 
نرسیده ایم؟ تأمل روی این نوع پرسش ها، 
حتی بدون عزم راس��خ برای تحقق شان، 
نتایج مفیدی در اختیار مدیران ش��رکت 

قرار می دهد. 
اگر با نیاز به تغییر اهداف قبلی مواجه 
ش��دید، نیازی ب��ه نگرانی بی��ش از حد 
نیس��ت. در حقیقت دنی��ای تکنولوژی و 
کس��ب وکار به س��رعت در حال تغییر و 
تحول هستند. براین اساس هر شش ماه 
یک بار باید تغییراتی اساس��ی در اهداف 

باقی مانده صورت گیرد. 
مراجع��ه به اه��داف قدیم��ی عالوه بر 

فایده ه��ای عمل��ی نوع��ی آینده پژوهی 
نیز محس��وب می ش��ود. به این ترتیب با 
مش��اهده نیاز به اصالح اه��داف قدیمی 
هدف گ��ذاری  فرآین��د  خص��وص  در 
ش��رکت در آینده نی��ز تامل هایی صورت 
خواه��د گرف��ت. بی تردید ه��دف از این 
بهینه سازی سیس��تم هدف گذاری  تفکر 

برندمان خواهد بود. 
3- بازنگری عمیق پیرامون 
استراتژی مان در شبکه های 

اجتماعی
فرآیند مرتب سازی امور نیازمند عجله 
بیش از حد نیست. به همین دلیل تأمل 
در خصوص نتایج حاصل از استراتژی های 
فعلی شرکت چندان هم بی فایده نخواهد 
بود. کدام راهکارها ت��ا اینجای کار مؤثر 
واقع ش��ده اند؟ کدام اس��تراتژی شرکت 

نیازمند اصالح و بهبود است؟ 
در این مرحله نیازی به تغییر استراتژی 
جاری شرکت نیس��ت. در حقیقت هدف 
اصلی بخش فعلی وادارس��ازی ش��ما به 
تفکر عمیق تر پیرامون وضعیت استراتژی 
برندتان اس��ت. هنگام صحبت از بررسی 
عمیق کوچک ترین اطالعات نیز اهمیت 
باالیی می یابند. براین اساس دسترسی به 

تمام اطالعات مورد نیاز خواهد بود. 
4- در کدام پلتفرم بهترین عملکرد 

را دارید؟ 
گاه��ی اوق��ات تالش ه��ای تی��م فنی 
شرکت در وادی عمل الغرتر از آنچه باید 
به نظر می رس��د. در خصوص فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی این امر معطوف به 
تف��اوت کیفیت عملک��رد در پلتفرم های 
گوناگ��ون اس��ت. اگ��ر در ی��ک ش��بکه 
 اجتماعی خاص بهتر از س��ایرین فعالیت 
دارید، زمان طرح پرس��ش هایی چند فرا 
 رس��یده است. در اینجا با دو سؤال اصلی 
مواجه هس��تیم. نخست اینکه، آیا امکان 
تکرار عملکرد موفق م��ان در پلتفرم های 
دیر وج��ود دارد؟ در صورتی که پاس��خ 
مثبت اس��ت باید هرچه زودتر نسبت به 
تغییر فرآیند فعالیت در س��ایر پلتفرم ها 
اقدام کنید. پرسش دوم، ضرورت تمرکز 
بر روی یک پلتفرم در صورت ناتوانی در 

تکرار موفقیت ها در دیگر شبکه هاست. 
باتوجه به ماهیت کسب وکار شما همه 
ش��بکه های اجتماعی به کارتان نخواهد 

آمد. به عن��وان مثال توییتر ب��رای ارائه 
خدمات پش��تیبانی مناس��ب اس��ت، اما 
برای فروش محصوالت بیشتر اینستاگرام 
گزینه عاقالنه ت��ری خواهد بود. همانطور 
که مش��اهده می کنید، ش��واهد حاکی از 
ل��زوم پیش��برد اس��تراتژی و برنامه های 
گوناگ��ون در کنار هم و در ش��بکه های 

اجتماعی مختلف است. 
5- نگاهی به نحوه فعالیت 
همسایگان )رقبا( خود کنید

پابل��و پیکاس��و جمله مش��هوری دارد: 
»هنرمند خوب کپ��ی می کند و بهترین 
هنرمن��د م��ی دزدد«. بی تردی��د توصیه 
من س��رقت تمام فعالیت های رقبای تان 
نیس��ت. با ای��ن ح��ال ام��کان تقلید از 
موفقیت ه��ای آنه��ا در عی��ن پرهی��ز از 
شکست های شان برای هر شرکتی وجود 
دارد. در حقیقت باید چشم های مان را باز 
کنیم و از هر موفقیت رقبا درس بگیریم. 
بی شک این امر در خصوص شکست های 

آنها نیز صادق خواهد بود. 
توصیه من در س��طر باال الگوبرداری از 
رقبا بود. با این حال چگونه باید رقبای مان 
را مشخص کنیم؟ بی تردید همه برندهای 
فع��ال در عرص��ه کس��ب وکارمان رقیب 
مس��تقیم و جدی ما محسوب نمی شوند. 
توصی��ه م��ن در این بخش انتخاب س��ه 
برن��د برتر به عنوان رقبای اصلی اس��ت. 
مشاهده دقیق ش��یوه فعالیت سه رقیب 
برتر در شبکه های اجتماعی هم نیازمند 
ص��رف زمان کمتری اس��ت و هم نتیجه 
بهتری به همراه دارد. توجه داشته باشید 
پس از مشاهده هر موفقیت از سوی یکی 
از رقب��ا باید یک پرس��ش مهم را پاس��خ 
دهید: آیا چنین ش��یوه ای در شرکت ما 
نیز تأثیر مثبت خواهد داش��ت؟ هدف از 
طرح چنین پرسشی توجه به تفاوت های 
س��اختاری و موقعیت برنده��ا با یکدیگر 

است. 
با انج��ام این پنج مرحل��ه امیدوارم تا 
ح��د زی��ادی فعالیت تان در ش��بکه های 
اجتماعی بهینه  ش��ده باش��د. در صورت 
تأثیرگ��ذاری ای��ن توصیه ها بهتر اس��ت 
در ه��ر فصل آنها را تک��رار کنید. به این 
ترتی��ب همواره اکانتی پویا در دس��ترس 

مخاطب های تان قرار خواهید داد. 
hootsuite :منبع

از مشتری بالقوه تا مشتری نهایی 5 توصیه با هدف مرتب سازی اکانت مان در شبکه های اجتماعی 
در 30 ثانیه

 فرآیند تبدیل ش��دن یک مش��تری بالقوه به یک 
مش��تری گاهی می تواند چنان طوالنی به نظر برسد 
که گویی یک فرآیند ابدی، جاویدان و تمام نشدنی 
اس��ت. شما با یک مشتری بالقوه دیدار می کنید، در 
طی زم��ان و در بازه های زمان��ی مختلف این دیدار 
خ��ود را پیگیری می کنی��د و به ش��کلی امیدوارانه 
ممکن است فرصتی برای ارائه پیشنهاد خود یا یک 
جلس��ه مش��اوره رایگان به صورت رایگان برای آنها 
تنظی��م کنید. س��پس بعد از این جلس��ه باز هم به 
فرآیند پیگیری خود ادامه می دهید و سعی می کنید 
ف��روش خود را به پایان برس��انید. در این بین حتی 
ممکن است ماه های متوالی یا حتی سال های زیادی 
بین دیدار اول و زمان امضا ش��دن یک قرارداد بین 

دو طرف سپری شود. 
چط��ور می توانی��د در این م��دت طوالنی بدون 
مواجه��ه ب��ا لقب َکِن��ه، آفت ی��ا در بهترین حالت 
مزاح��م ب��ه پیگیری خ��ود ادامه دهی��د؟ آیا طرح 
پرسش »آماده خرید هس��تید؟« از مشتری بالقوه 
خ��ود برای دفع��ات مک��رر راه و روش خوبی برای 
موفقی��ت در این عرصه هس��ت؟ چط��ور می توانید 
اعتماد مش��تری بالقوه را تا حدی نس��بت به خود 
جل��ب کنید که آنها نس��بت به اس��تخدام یا خرید 

کردن از شما تمایل پیدا کنند؟ 
با مشتری بالقوه همانند مشتری خود رفتار کنید

پاسخ به این پرسش های مزاحم شاید خیلی ساده 
در ای��ده ای که در این بخش به ش��ما ارائه می کنم، 
پیدا شود. با این مش��تریان بالقوه همانند مشتریان 
رسمی خود رفتار کنید؛ تنها فرق آنها با شما در این 

است که هنوز مبلغی را به شما پرداخت نکرده اند. 
تص��ور کنید ک��ه رفتار کردن با هر مش��تری بالقوه 
همانند شخصی که پیش از این با وی سابقه همکاری 
داش��ته اید، چگون��ه خواهد بود و چه احساس��ی برای 
ش��ما دارد. هر زمان که با مشتریان بالقوه خود تماس 
می گیرید، ممکن مطالعه مقاله ای را به آنها پیش��نهاد 
دهید که تصور می کنید مورد عالقه آنها باشد، معرفی 
شخصی باش��د که می تواند به آنها در رسیدن به یکی 
از اهداف آنها کمک کن��د یا حتی دعوتی از آنها برای 

شرکت کردن در یک رویداد پیش رو باشد. 
وقت��ی ک��ه ب��ا آنه��ا به ص��ورت رو در رو مالقات 
می کنی��د، به مش��کالت آنها گ��وش فرا می دهید و 
راه حل هایی را به آنها پیش��نهاد می دهید. وقتی پس 
از یک جلس��ه کاری یا حتی غیر کاری با آنها تماس 
می گیری��د، منابعی را برای کم��ک کردن به آنها در 

مورد مسئله مطرح شده در جلسه پیشنهاد دهید. 
البت��ه ممکن اس��ت راه حل ها و منابعی که ش��ما 
پیش��نهاد می دهید شامل محصوالت و خدمات شما 
ش��وند، اما نباید در این مرحله متوقف ش��وید. باید 
در کن��ار این موارد راه حل هایی را هم ارائه کنید که 

شامل استخدام و همکاری شما با آنها نباشد. 
تأثیر این نوع از س��خاوت بر مراجعین شما می تواند 
به شدت زیاد باشد. نتیجه این رویکرد، به جای در نظر 
گرفتن در ایمیل ها و تماس های انجام ش��ده با شما به 
عن��وان نوعی وقفه در کار، آنها ب��ا روی باز تماس های 
شما را دریافت کنند و به سخنان شما گوش می دهند. 
دیگر شما را یک فروشنده در نظر نمی گیرند، بلکه 
شما را یک منبع با ارزش یا شخص مهمی می دانند 

که آشنایی با شما برای شان غنیمت است. 
ذهنیت خود را تغییر دهید

من در رابطه با بخش��یدن و رها کردن فروش��گاه 
خودتان صحب��ت نمی کنم، پیش��نهاد نمی کنم که 
ب��ه مراجعه کننده خود آموزش رای��گان ارائه کنید، 
س��اعت ها صرف صحبت کردن و نظ��ر دادن به آنها 
در رابطه با مس��ئله یا مش��کل آنها کنی��د یا اینکه 
به هر ش��کلی از تخصص خودتان ب��دون هیچگونه 
دستمزدی اس��تفاده کنید. البته که درخواست وجه 
یا انتظار پرداخت داش��تن از آنه��ا در ازای خدمات 

تخصصی از آنها کامال منطقی و درست است. 
اما چیزی که پیشنهاد می دهم، داشتن یک تغییر 
در ب��اور خودتان اس��ت، در خدمت ب��ودن به جای 
ف��روش یک خدمت. به مش��تریان و مراجعان بالقوه 
خ��ود طعم و مزه میزان ارزش��مند بودن خود را در 
صورت اس��تخدام شدن خودتان را بدهید. نسبت به 
اطالعات و تماس هایی که در اختیار دارید، بخشنده 
و مهربان باش��ید. انتق��ال دادن یک ش��ماره تلفن، 
اخبار کوتاه یا حتی یک وب س��ایت مفید، شاید تنها 
چند دقیقه از ش��ما وقت بگیرد، اما مطمئنا از ذهن 

مشتری بالقوه شما پاک نمی شود. 
تأثی��ر ای��ن تغیی��ر ب��ر ش��ما می تواند ب��ه اندازه 
تأثیرگذاری بر روی مراجعان و مشتریان بالقوه قابل 
توج��ه باش��د. از این طریق ش��ما تماس های تلفنی 
مخوف خودت��ان را که احتم��اال بی نتیجه می مانند 
حذف ک��رده و تنها بر آنهایی تمرکز می کنید که به 
بهترین شکل به آنها کمک کرده اید. دیگر هیچ ترس 
و وحش��تی از تم��اس گرفتن با مش��تریان نخواهید 
داش��ت، بلکه همواره چش��م انتظار و منتظر لحظه 
برقراری تماس با مش��تریان بالقوه خودتان هستید. 

یعنی به جای فروختن، به آنها خدمت می کنید. 
فرام��وش نکنید که س��ریع ترین راه ب��رای تبدیل 
ک��ردن یک مش��تری بالقوه به یک مش��تری خیلی 
س��اده در تغییر دادن ش��یوه تفکر خودتان در رابطه 

با آنهاست. 
ibazaryabi :منبع

ترکیب CRM با بازخورد مشتری 
برای بهبود تجربه خرید

بازخورده��ای مش��تریان زمانی ب��ه راه حل تبدیل 
می شود که به بخش مربوط به خود انتقال پیدا کند 

و با استفاده از ابزارهای مناسب تحلیل شود. 
اگ��ر تا به حال از بازخوردهای مش��تری اس��تفاده 
نکرده ای��د یعن��ی یک��ی از بهتری��ن ابزارهای رش��د 
کسب وکار را نادیده گرفته اید. جمع آوری بازخوردهای 
مش��تری باید در هر مرحله از خرید صورت بگیرد و 
نهایتا برای حفظ بقا و رشد کسب وکار استفاده شود. 
به عنوان مث��ال هر برند با بررس��ی دقیق بازخوردها 
می تواند ضعف ه��ا و نقاط قوت یک کمپین بازاریابی 
را بس��نجد. هدف هر برندی ایجاد تجربه خوب برای 
مش��تری اس��ت؛ درنتیجه تحلیل بازخوردها را باید 

جدی بگیرد. 
طبق تحقیقات انجام ش��ده 86 درص��د خریداران 
حاضرند مبلغ بیشتری برای داشتن یک تجربه خوب 
خرید هزینه کنند. همچنین تخمین زده شده است 
تا سال 2020 تجربه مشتری از برند به عنوان یکی از 
عوامل اصلی تعیین قیمت محصول به ش��مار خواهد 
رفت. چگونه می توان تجربه بهتری برای مش��تری ها 
رقم زد؟ بدون ش��ک پرس��یدن از خودشان بهترین 

راه حل است. 
جالب است بدانید که هزینه جذب مشتری جدید 
به برند ش��ش تا هفت برابر بیشتر از هزینه نگهداری 
مش��تری های فعلی برند است، بنابراین ایجاد یک یا 
چند تغییر کوچک هزینه بسیار کمتری نسبت به از 
دست دادن تعداد زیادی از مشتری ها خواهد داشت. 
پس بازخ��ورد گرفتن از مش��تری و اعمال تغییرات 
جزئ��ی بس��یار بهت��ر و کم هزینه تر اس��ت. البته این 
نکته را نیز باید در نظر داش��ت ک��ه بازخوردها باید 
در جای درس��ت استفاده ش��وند. درواقع بازخوردها 
زمان��ی تأثیرگذار هس��تند که در بخش یا س��ازمان 
مربوط به خود به کار گرفته ش��وند. درنتیجه بهترین 
راه استفاده از بازخوردها در سیستم مدیریت ارتباط 
ب��ا مش��تری )CRM(  اس��ت. با انجام ای��ن کار هر 
کارمندی می تواند آنها را مشاهده و دسته بندی کند 

و برای پیشبرد اهداف بخش خود به کار بگیرد. 
مرتب سازی و استفاده بهتر

CRM  ب��رای مرتب س��ازی و افزای��ش بهره وری 
س��اخته می ش��ود، بنابرای��ن بهتری��ن مح��ل برای 
نگهداری بازخوردها اس��ت. بازخوردها با اس��تفاده از 
ویژگی های CRM بر اس��اس مش��تری مرتب سازی 
می ش��وند و درنتیجه هیچ چیز از قلم نخواهد افتاد. 
برخی از انواع CRM با س��ایر ابزارها و اپلیکیشن ها 
تجمی��ع و درنتیج��ه تمام بازخورده��ا در یک مکان 
جمع آوری می ش��وند. به کم��ک CRM می توان هر 
نوع بازخورد را به بخش مرتبط منتقل کرد. به عنوان 
مثال مش��کالت مربوط به خدمات مش��تری، نظرات 
در مورد بازاریابی و مش��کالت وب سایت بالفاصله به 
بخش مربوطه منتقل می ش��وند. درنتیجه کارمندان 
هر بخش دید بهتری پیدا می کنند و برای رفع سریع 

مشکالت اقدام می کنند. 
بهره مندی از هوش مصنوعی

برخی معتقدند جمع آوری تمام داده های مربوط به 
بازخورد، غیرممکن اس��ت، اما هوش مصنوعی انجام 
آن را راحت کرده است. یکی از جنبه های تکنولوژی  
اس��تفاده از CRM ب��رای بازخوردها این اس��ت که 
می توان از هوش مصنوعی برای اس��تخراج داده های 
مفیدتر اس��تفاده ک��رد. تجمیع ه��وش مصنوعی و 
CRM به کس��ب وکارها اج��ازه می دهد داده مربوط 
ب��ه بازخورده��ا را تحلی��ل و الگوه��ا و ترندهای آن 
را اس��تخراج کنن��د. درنتیجه یک کس��ب وکار دید 
بهتری از انتظارات مش��تری و راه حل هایی برای رفع 

مشکالت پیدا می کند. 
تم��ام داده هایی که در اختیار برن��د قرار دارد باید 
مورد اس��تفاده ق��رار بگی��رد و ه��وش مصنوعی به 
استفاده از تمام داده های در دسترس کمک می کند. 
داده های متنی برای درک رفتار مشتری، پیدا کردن 
دلیل رضایت و وفاداری مش��تری بس��یار ارزش��مند 
هس��تند. از طرفی داده های کّمی نیز مفهوم بهتری 

به متن های بدون ساختار می بخشند. 
بازخورد بی ارزش یک بخش برای سایر بخش ها 

گران بها است
تم��ام بازخوردها مهم هس��تند و هیچ ش��کی در 
این زمینه وجود ن��دارد. اما با این حال بازخوردهای 
مرتبط با سیس��تم پش��تیبانی تلفنی مش��تری هیچ 
ارزش��ی برای بخش بازاریابی س��ازمان ندارد. یکی از 
مزایای استفاده از CRM  این است که بازخوردهای 
مشتری را به بخش مربوطه می رساند تا اقدامات الزم 
برای بهبود آن انج��ام بگیرد. حتی بازخوردهایی که 
به هیچ س��ازمانی مرب��وط نمی ش��وند، می توانند در 
پروژه های آینده ش��رکت مورد استفاده قرار بگیرند. 
بازخ��ورد گرفتن ی��ک راه عالی برای این اس��ت که 
ببینی��م مش��تری ها در آینده چ��ه انتظاراتی از برند 

دارند تا بهترین محصول به آنها ارائه شود. 
اس��تفاده از CRM یک راه حل عالی برای تحلیل 
و مرتب سازی بازخوردهای مشتری است. بسیاری از 
کس��ب وکارها نرم افزار واقعی ندارند، اما می توانند به 
روش های دیگر از مزایای آن بهره مند ش��وند. گاهی 
اوقات CRM یک شرکت در قالب چند اپلیکیشن یا 
ابزار اس��ت و بازخوردهای مشتری می تواند از همین 

طریق تجمیع شود. 
FORBES/ZOOMIT :منبع
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تفاوت آزادکاری و کارآفرینی
 کارآفرینان با چه چالش هایی 

مواجه هستند؟ 
ش��اید تصور کنید آزادکاری همان کارآفرینی اس��ت، 
درحالی که این دو ش��غل هیچ ارتباطی ب��ا هم ندارند. در 
آزادکاری برای انجام کارها مختار هستید، اما در کارآفرینی 
هیچ تعادل��ی میان کار و زندگی تان وج��ود ندارد و وقت 
محدودی برای رس��یدگی به کارهای ش��خصی دارید. در 
ادامه تفاوت های آزادکاری و کارآفرینی را مرور می کنیم. 
کارآفرینی و آزادکاری تفاوت زیادی باهم دارند

ش��خصی را تصور کنی��د که تصمی��م می گیرد کار 
کردن ب��رای دیگران را رها کند و به ش��غل آزادکاری 
روی آورد. این فرد یک برند ش��خصی برای خود ایجاد 
کرده و با توجه به تجربیاتی که به دس��ت آورده است 
پروژه های متعددی در زمینه تولید محتوا، پیدا کردن 
مشتری و کپی رایتینگ چند شرکت را به طور هم زمان 
به انجام می رساند. این فرد ساعت کاری کمتری دارد، 
اما درآمدش نسبت به شغل کارمندی چند برابر افزایش 
یافته اس��ت. او بعد از سه هفته موقعیت شغلی خود را 
رها می کند و تصمیم می گیرد به همراه دوستش کسب 

و کار جدیدی راه اندازی کند. 
راه اندازی کسب و کار جدید

این شخص فکر می کرد با راه اندازی کسب وکار جدید 
درآمد بیش��تری خواهد داشت و تنها دو تا سه ساعت 
بیشتر نسبت به وقتی که آزادکار بود باید وقت بگذارد. 
درحالی که این طرز تفکر اصال درس��ت نیست. این دو 
نفر کسب وکار خود را با ایده جدیدی راه اندازی کردند، 
اما نمی توانند هیچ مش��تری ای پیدا کنند و در نتیجه 
با شکس��ت مواجه می ش��وند. پس مجبور هستند هر 
روز 1۴ س��اعت وقت بگذارند و روی ایده جدید و پیدا 
کردن مش��تریان بالقوه متمرکز شوند، اما ناگهان تمام 
زحمت های خود را از دست رفته می بینند و انگیزه خود 

را از دست می دهند. 
اکنون هیچ لذتی از خوردن قهوه صبحگاهی نمی برند 
و مجبورند به س��رعت قهوه بخورند تا انرژی الزم برای 
تا دیر وقت کار کردن را داشته باشند. مسئولیت پذیری 
امکان استراحت به هیچ یک از دو نفر را نمی دهد و تمام 
زندگی شان در کار خالصه می شود. چهار ماه از تالش 
بی وقفه آنها می گذرد و در نهایت ش��رکت با نام جدید 
به کار خود ادام��ه می دهد. کارها کمی جلو می برند و 
مؤسس��ان به این فکر می افتند چند کارمند استخدام 
کنند تا بتوانند با تقس��یم وظایف، تنها روزی دو تا سه 
ساعت کار کنند و کمی به خودشان استراحت دهند. 

آنها با اس��تخدام کارمند پنجم متوجه می شوند به 
آسانی نمی توانند به رؤیاهای خود دست پیدا کنند. 
اکنون آزادکار نیستند، بلکه مؤسس شرکتی هستند 
که با س��رعت زیادی در حال پیش��رفت است و این 

موضوع تا چند سال آتی ادامه خواهد داشت. 
هر کارآفرینی ممکن است انتظارات نابجا 

داشته باشد
تصور می کنید کارآفرینی نسبت به زندگی کارمندی 
آس��ان تر اس��ت، درحالی که اصال این طور نیس��ت. فکر 
می کنید با کارآفرینی زمان بیش��تری برای رسیدگی به 
کارهای شخصی و خانوادگی خواهید داشت، درحالی که 
این طور نیست.  فکر می کنید کارآفرینی یعنی دستیابی 
به درآمد باال با سرعت بیشتر، درحالی که این طور نیست. 
حتی ش��اید نیاز باشد چند س��ال اول تمام درآمد خود 
را صرف توس��عه کس��ب وکارتان کنی��د.  فکر می کنید 
کارآفرینی یعنی آزادی بیشتر، درحالی که این طور نیست. 

بزرگ ترین چالش کارآفرینی، برقراری تعادل 
میان کار و زندگی شخصی است

یک کارمند ساعت ۹ صبح با خیال راحت به سرکار 
م��ی رود، اما یک کارآفری��ن باید روز خ��ود را از 6 و 
نی��م صبح با خوان��دن ایمیل های کاری ش��روع کند. 
کارآفرین نمی تواند س��اعت 5 عصر از محل کار خارج 
شود و حتی ممکن است وقتی از دفتر خارج شود که 
روز کاری دیگری شروع شده است. هیچ وقت لیست 
انجام کارها تمام نمی شود، بلکه همواره به آن افزوده 
می ش��ود. در این وضعی��ت مرز می��ان کار و زندگی 
ش��خصی به قدری کمرنگ می شود که اصال نمی توان 
آن را تش��خیص داد. تعطی��الت آخ��ر هفت��ه ب��رای 
کارآفرین معنایی ندارد و حتی ش��اید مجبور باش��ید 
وقت��ی با خانواده هس��تید باز هم به مش��تری ها فکر 
کنید. کارآفرینی زندگی تان را دگرگون می کند و شما 
را به س��مت انجام کارهایی سوق می دهد که تاکنون 
در زندگی خود انجام نداده اید.  ش��اید بگویید چنین 
ف��ردی باید هر چه زودتر به کار خود خاتمه دهد، اما 
یک کارآفرین هرگز نمی تواند چنین کاری انجام دهد. 
کارآفرینان نسبت به کاری که انجام می دهند متعهد 
هستند و نس��بت به کارمندانی که استخدام کرده اند 
و حتی مش��تریان، احساس مس��ئولیت می کنند. آنها 
هیچ وقت قبول نمی کنند کاری را که شروع کرده اند 
رها کنند و این مسئله میزان استرس و فشاری را که 
دارن��د افزایش خواهن��د داد.  اگر به دنبال کارآفرینی 
هس��تید و می خواهید کس��ب وکار جدیدی راه اندازی 
کنی��د، باید بدانی��د هیچ تعادلی می��ان کار و زندگی 
شخصی ش��ما وجود ندارد. کس��ب وکار بدون حضور 
کارآفرین وجود نخواهد داش��ت و مش��تریان به سراغ 
برند دیگ��ری می روند. حتی ممکن اس��ت کارمندان 
بدون حضور ش��ما دلس��رد ش��وند و به محیط کاری 
دیگری روی آورند. ای��ن حجم کاری فوق العاده زیاد، 
فرصت هیچ استراحتی را در اختیارتان قرار نمی دهد. 
باید بتوانید میان کار و زندگی خود تعادل ایجاد کنید 

تا بهره وری باالتری داشته باشید. 
inc/ucan :منبع

درب��اره  ک��ردن  صحب��ت 
کار  در محی��ط  آس��یب پذیری 
آس��یب پذیر  نیس��ت.  آس��ان 
بودن، به وی��ژه در حوزه روابط 
و در مح��ل کار می توان��د باعث 
توبیخ ش��ود. نظ��رات در مورد 
اس��ت.  متفاوت  آس��یب پذیری 
اغل��ب اف��راد س��عی می کنن��د 
ب��ه ه��ر قیمتی که ش��ده نقاط 
آس��یب پذیر خود را مخفی نگاه 
دارند. ب��ا این وجود اغلب ما در 
مواجهه با کس��انی که می توانند 
خ��ود واقعی ش��ان باش��ند، به 

تحسین آنها می پردازیم. 
جمل��ه  از  آس��یب پذیری 
اس��ت  قدرتمن��دی  ابزاره��ای 
ک��ه رهبرانی با ه��وش هیجانی 
ب��اال می توانند ب��ه خوبی از آن 
استفاده کنند. رهبران شجاع و 
جسور قادرند از نقاط ضعف شان 
در جهت ایجاد ارتباطاتی اصیل، 
ن��وآوری و آموخت��ن اس��تفاده 
کنند. اینگونه افراد با ش��ناخت 
موقعیت کنونی خود، مسئولیت 
ضعف ه��ا و اش��تباهات خود را 
ب��ه عهده گرفت��ه و می توانند از 

دیگران کمک بگیرند. 
آس��یب  بخواهی��م  اگ��ر 
کنیم،  پنهان  را  پذیری های مان 
انرژی زیادی صرف مبارزه  باید 
با نقاط ضعف و کاستی های مان 
بکنیم. با پنهان کردن آسیب ها 
و ضعف های روح��ی، عوارض و 
جراح��ات روحی ناش��ی از این 
ضعف ه��ا عمیق ت��ر می ش��وند. 
س��رزنش خود، حالت تدافعی یا 
شرم همگی به موانعی در مسیر 
تبدیل  صحیح  خطرپذیری های 
می ش��وند. نیروی خالقه کاهش 
پی��دا می کند و ن��وآوری از بین 

می رود. 
پنهان کردن نقاط ضعف کار 
درست  اس��ت؛  طاقت فرس��ایی 
مثل اینکه مأمور مخفی باش��ید 
و ی��ک زندگی پنهانی داش��ته 
باش��ید. پنهان ک��ردن ضعف ها 
ی��ا مراقب��ت دائم��ی از نق��اط 
آس��یب پذیری روحی ناش��ی از 
این تصور غلط اس��ت که ش��ما 
ب��رای رویارویی ب��ا چالش ها به 

اندازه کافی قوی نیستید. 
وقتی که ش��روع به ش��ناخت 
نق��اط ضعف خ��ود می کنیم در 
واق��ع اولی��ن ق��دم را در جهت 
مدیری��ت احساس��ات و ایج��اد 
محیطی مناس��ب برای رش��د و 
رهبری  برداش��ته ایم.  آم��وزش 
که بتوان��د بگوید »نمی دانم« یا 
»اش��تباه کردم« به دیگران نیز 

اجازه انس��ان بودن داده اس��ت. 
ای��ن روش باعث می ش��ود که 
رهبری س��ازمان نی��ز در کنار 
س��ایرین ق��رار گرفته و کس��ی 
از او انتظ��ار ابر انس��ان بودن یا 
بی عی��ب و نقص بودن نداش��ته 
باش��د و هم��ه کارکن��ان برای 
حل مس��ائل و مشکالت تالش 
کنند. ب��ا اس��تفاده از این پنج 
محی��ط  در  می توانی��د  روش 
کار ب��ه اس��تقبال نقاط ضعف و 

اشتباهات بروید: 
1- کمکی از دست من 

ساخته است؟ 
وقت��ی که تجارب خ��ود را با 
دیگ��ران در می��ان می گذارید، 
ارتباطاتی عمیق و واقعی شکل 
می گیرن��د. البت��ه منظ��ور این 
نیست که تمام رازهای شخصی 
خ��ود را ب��ا دیگ��ران در میان 
بگذارید، بلکه منظور درس هایی 
اش��تباهات مان  از  ک��ه  اس��ت 
می آموزی��م. در کت��اب »گزینه 
دوم: رویاروی��ی با تن��وع، ایجاد 
انعطاف و دستیابی به موفقیت« 
 Sherly( س��ندبرگ  ش��رلی 
Sandberg(  در مورد منعطف 
ش��دن و تطبیق با اندوه ناش��ی 
ناگهان��ی همس��رش  از م��رگ 
درس های��ی را با رهبران تجاری 
در میان می گذارد. با استفاده از 
قدرت آس��یب پذیری، سندبرگ 
توانس��ت فضایی ایجاد کند که 
کارکن��ان ش��رکت ها در هنگام 
از دس��ت دادن عزیزان یا عبور 

از یک بح��ران روحی بتوانند از 
کمک س��ایرین استفاده کنند و 
بهتر بتوانند با عوارض ناش��ی از 

اینگونه آسیب ها کنار بیایند. 
2- سپر انداختن

آس��یب پذیری می تواند باعث 
تقوی��ت روابط ش��ده و عملکرد 
کن��د.  متح��ول  را  کارکن��ان 
متهورانه ترین حرکت یک رهبر 
تجاری این اس��ت که بتواند به 
صورت علنی و بدون پنهانکاری 
آسیب پذیر باش��د. البته منظور 
از آس��یب پذیری این نیست که 
رهبر یک مجموعه با چش��مانی 
اش��کبار در مح��ل کار بچرخد 
و عمیق تری��ن و ش��خصی ترین 
در  س��ایرین  ب��ا  را  رازهای��ش 
میان بگذارد. آس��یب پذیری در 
مح��ل کار به این معناس��ت که 
ف��رد بتواند بدون س��پر و بدون 
هیچگونه ظاهرسازی با دیگران 
مواجه شده و خود را در معرض 
تفکرات و نظرات س��ایرین قرار 
ده��د و فکر نکند که همیش��ه 
باید جواب همه سؤاالت یا کلید 
حل تمام مشکالت را در اختیار 

داشته باشد. 
ش��رکت   ،2007 س��ال  در 
  )Starbucks( اس��تارباکس 
درس جالبی در م��ورد رهبری 
ب��ه همه آموخ��ت. در آن زمان 
کس��ب وکار این شرکت بدترین 
می ک��رد.  تجرب��ه  را  رک��ودش 
ب��ا بازگش��ت ه��ووارد ش��ولتز 
ب��ه    )Howard Schultz(

س��مت مدیریت استارباکس، او 
طی یک سخنرانی احساسی این 
نکت��ه را ب��ا کارکنانش در میان 
گذاشت که اگر شرکت تغییرات 
اساس��ی صورت ندهد، بقای آن 
به خط��ر می افتد. این صراحت، 
و  آس��یب پذیری  و  ش��فافیت 
بی دفاع��ی صادقانه ب��ه هووارد 
ام��کان داد ک��ه ب��ا کارکنانش 
ارتب��اط عمیقی برق��رار کرده و 
نه تنه��ا اس��تارباکس را از ورطه 
س��قوط نجات دهد، بلکه آن را 
به یکی از قوی تری��ن برندهای 

جهان تبدیل کند. 
3- ایجاد تغییرات ذهنی

س��عی کنید به کسب وکارتان 
از دریچ��ه چش��م کارکنان نگاه 
کنید. به کارکن��ان فضا بدهید 
تا در مورد کس��ب وکاری که در 
آن فعالیت می کنند به گفت وگو 
بپردازن��د. به این طری��ق افراد 
بیش��تر ب��ا کس��ب وکار مرتبط 
شده و حس تعهد آنها نسبت به 
چش��م انداز و اهداف کسب و کار 

عمیقا تقویت می شود. 
 Glenn( لیوپی��س  گل��ن 
کت��اب  نویس��نده    )Liopis
»ذهنیت خالق« به کارآفرینان 
توصی��ه می کند که ط��رز تفکر 
جدیدی اتخاذ کنند. با توجه به 
است  ضروری  تغییرات،  سرعت 
که رهب��ران بتوانن��د از قدرت 
روابط انسانی برای دستیابی به 
اهداف کسب وکار استفاده کنند. 
رهبران تجاری باید با شفافیت، 

پاس��خگویی و ص��ادق بودن در 
زمینه ضعف ها و آسیب های شان 

به اعتمادسازی بپردازند. 
4- منیت را کنار بگذارید 

ک��ه  کاری  تأثیرگذارتری��ن 
می تواند  تج��اری  رهب��ر  ی��ک 
انج��ام دهد، پذیرا بودن اس��ت. 
گوش  س��ایرین  به حرف ه��ای 
دهید. رهب��ران باید از مدیریت 
اه��داف  تعیی��ن  گفت وگوه��ا، 
اجرایی  ش��یوه های  ترس��یم  یا 
دست بکش��ند. حتی یک رهبر 
تج��اری بای��د بتوان��د از تالش 
ب��رای پاس��خ دادن ب��ه تمامی 
س��ؤاالت دس��ت بکش��د. وقتی 
منیت را کنار بگذارید، بیشتر بر 
محتوای گفت وگو متمرکز شده 
و می توانید نظرات س��ایرین را 
واقعا بش��نوید و از آنها استفاده 
کنی��د. وقتی که تکب��ر درونی 
می خواهد زمام امور را به دست 
باید به خودتان یادآوری  بگیرد 
کنید که گوش دادن به سایرین 
نه تنه��ا ب��رای آنه��ا ک��ه برای 

خودتان هم مفید است. 
5- وقتی که افراد با یکدیگر 

سهیم می شوند، کارهای 
بزرگی صورت می گیرد 

 Marcus( مارکوس لمونیس
میلی��اردر   ،)Lemonis
خودس��اخته و س��تاره برنام��ه 
جریان  در  »س��ود«،  تلویزیونی 
آس��تین  زروک��ون  همای��ش 
س��ال   )Xerocon Austin(
2017 به س��خنرانی پرداخت و 
بر ای��ن نکته تأکید داش��ت که 
کلی��د موفقیت در کس��ب وکار، 
درک س��ایرین است. او داستان 
زندگی خودش را از زمانی که در 
بیروت یتیم شد برای مخاطبان 
ای��ن همایش تعری��ف کرد و بر 
اهمی��ت فضا دادن به س��ایرین 
آس��یب پذیر  و  کار  مح��ل  در 
ب��ودن و صادق ب��ودن در مورد 
نقاط ضعف فردی تأکید داشت. 
»آسیب پذیر  می گوید:  لمونیس 
بودن، ب��ه معنای پذی��را بودن 
سایرین و آش��کار ساختن خود 
واقعی، کلید موفقیت در تجارت 

است.« 
خصیصه ای  بودن  آسیب پذیر 
نیست که کسی به دنبال کسب 
آن باشد، اما این ویژگی می تواند 
باعث تعمی��ق روابط و وفاداری 
بیشتر ش��ده و به س��ایرین نیز 
امکان دهد که خود واقعی شان 
را به مح��ل کار بیاورند. یکی از 
یک  که  کارهایی  جسورانه ترین 
رهبر تج��اری می توان��د به آن 
دس��ت بزند، آشکار کردن نقاط 
ضعف خود در مقابل کارکنان و 

در مقابل تمام مردم است. 
entrepreneur :منبع

 آسیب پذیر بودن
جسورانه ترین حرکت در رهبری تجاری است

رهبری

مشاور مالی استارتاپ، نیاز 
مشترک همه کارآفرینان

بیش��تر کارآفرینان��ی که ایده ه��ای جدید خود را 
ب��ه مرحله اجرا می رس��انند، در امور مالی متخصص 
نیس��تند و این امر ب��ه یکی از معض��الت بلندمدت 

کسب وکار آنها تبدیل می شود. 
امیلی هیو، هم بنیانگذار ش��رکت توس��عه مشاوره 
  )Loup Digital( دیجیت��ال  ل��وپ  مخاطب��ان 

می نویسد: 
من حرفه خود را با کار در ش��رکتی ش��روع کردم 
که همه چیز را برای ما آماده کرده بود: بیمه درمانی، 
معافیت مالیاتی، برنامه های بازنشستگی و نظیر آن. 
چند سال بعد، زمانی که این شرکت را ترک کردم تا 
کس��ب وکار خودم را راه اندازی کنم، جنبه های مالی 

کار برایم کامال ناآشنا بود. 
همانطور که بس��یاری از کارآفرینان )ازجمله خود 
م��ن( تصدی��ق می کنن��د، بی ثباتی درآم��د یکی از 
دلس��ردکننده ترین جوانب مالکیت استارتاپ است. 
مخصوصا ش��رکت هایی که مثل شرکت ما مبتنی بر 
بودجه مشتریان هستند، در ادوار مختلف با واریانس 
ب��االی تع��داد و س��ایز مخاطبان مواجهن��د. ممکن 
اس��ت کسب وکار سودآوری داشته باشید، ولی بدون 
اختصاص زمان و منابع چش��مگیر، به پتانسیل های 

ایده خود دست پیدا نکنید. 
م��ن هم به عن��وان جوانی ک��ه تا اواخ��ر دهه 20 
زندگ��ی، هرگز اس��تراتژی مالی خاصی نداش��ت، با 
ش��رایط پیچی��ده ای روبه رو ش��دم. م��ن هیچ طرح 
و برنام��ه بودجه ای نداش��تم، نمی دانس��تم پس انداز 
بازنشس��تگی چیس��ت و هیچ ایده ای مبنی بر اینکه 
یک شرکت باید بخشی از یک استراتژی بزرگ باشد، 
در ذهن نداش��تم. در مرحله اول فک��ر کردم خودم 
تحقیقات مالی را تکمیل کنم. به شما توصیه می کنم 
ک��ه اگر پیش  از این در این حوزه کار نکرده اید، حاال 
هم وارد آن نشوید. در دنیای اینترنت یک سیاه چاله 
مش��اورات مال��ی وج��ود دارد که پ��ر از تناقضات و 
اصطالحات س��ردرگم کننده است. درنهایت به لطف 
یکی از دوس��تانم، با یک مش��اور مال��ی قرار مالقات 
گذاشتم و فهرستی طوالنی از سؤاالتی که در ذهنم 

بود آماده کردم. 

مش��اور مالی م��ن از هم��ان جلس��ه اول، صبور، 
قابل اعتم��اد و در دس��ترس ب��ود. او ب��ه زندگی من 
عالقه مند شد و استراتژی مالی چندجانبه ای طراحی 

کرد که کامال آن را درک می کردم. 
کارآفرینان��ی که مس��تقل از کارفرما کار می کنند 
و ط��رح از پیش تعیین ش��ده ای برای بازنشس��تگی 
ندارن��د، حتما باید به فکر بیمه عمر و بازنشس��تگی 
باشند. مشاور مالی گزینه های متنوعی را پیش روی 
من گذاش��ت که اصال نمی دانس��تم وج��ود دارند. او 
همچنین اهمیت س��رمایه گذاری های مختلف را در 

پورتفولیوی من، توضیح داد. 
مش��اور هم��ه برنامه ها را ب��رای هم بنیان گذار من 
نیز تطبی��ق داد. او ما را با برنامه بازپرداخت س��اده 
کارکنان و حقوق بازنشس��تگی آشنا کرد و بیمه های 
خریدوفروش کسب وکار را هم تنظیم کرد. مشاوران 
می توانند ب��رای هم بنیانگذارانی که س��بک زندگی 
متفاوت و اولویت های مختلفی دارند، یک استراتژی 

سودمند دوطرفه تنظیم کنند. 
 یک��ی دیگر از چالش های س��خت اس��تارتاپ ها، 
مس��ئله مالیات اس��ت، مخصوصا که قوانین مالیاتی 
دستخوش تغییرات زیادی هستند. متغیرهای زیادی 
روی مالیات ش��ما تأثیر می گذارد، ازجمله اینکه چه 
نوع شرکتی را ثبت کرده اید و در چه محدوده ای کار 
می کنید. زمانی که استراتژی های ما فرم پیچیده تری 
ب��ه خود گرفت، از یک حس��ابدار کم��ک گرفتیم تا 
مدیریت امور مالیاتی و درآمدی ما را به عهده بگیرد. 
همکاری و همفکری حس��ابدار و مش��اور مالی به ما 
اطمینان می دهد اس��تراتژی جامعی داریم و از همه 

منابع در دسترس، به صورت بهینه بهره می بریم. 
از نقطه نظر شخصی، ارزش��مندترین خدماتی که 
مشاور مالی به من ارائه کرده، یک چشم انداز روشن 
اس��ت. او به یک جوان ناامید مث��ل من، کمک کرد 
مس��ائل مالی خودم را اداره کنم، اهداف کسب وکار 
را مشخص کنم و پیش بینی روزهای سخت آینده را 

در برنامه ام بگنجانم. 
برای اغلب کارآفرینان، امور مالی، مسائلی پیچیده 
و سردرگم کننده اند. یک مشاور مالی قابل اعتماد به 
شما کمک می کند به جای اینکه فقط در زمان حال 
زندگی کنید، برای آینده کسب وکار هم برنامه ریزی 
داش��ته باشید و به س��مت موفقیت حرکت کنید. او 
می تواند شما را از مزیت هایی بهره مند کند که هیچ 
کارفرمایی به ش��ما ارائه نم��ی داد. به عالوه مجموعه 
مهارت های منحصربه فرد او، عنصر بسیار ارزشمندی 

برای کسب وکار شما خواهد بود. 
FORBES/zoomit :منبع

استارتاپ

به قلم آنجال کمبوریس
 مدیرعامل شرکت مشاوره کمبوریس

مترجم: صهبا صمدی

دوشنبه
10 اردیبهشت 1397

شماره 1053
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چگونگی طراحی برنامه ای موفق برای حفظ مشتریان

احساس��ی را ک��ه به هنگام از دس��ت دادن 
اولین مش��تری ام داش��تم هیچوقت فراموش 

نمی کنم. 
2۴ س��اله بودم، به تازگی ب��ه کار بازاریابی 
وارد شده بودم و احساسی که به من دست داد 
مثل این بود که با سر به دیوار خورده ام. من از 
نقطه کور ضربه خورده بودم و احس��اس کردم 
که باعث شکست کل برنامه بازاریابی شده ام. 

این احساس را هیچوقت فراموش نمی کنم، 
اما درسی راکه آموختم فراموش نمی کنم. 

گرچه من ه��ر هفته با مش��تریانم صحبت 
می ک��ردم، ام��ا واقعا به حرف مش��تری گوش 
نمی دادم. من به نگرانی های مشتری در مورد 
برنامه بازاریابی ما یا تحت فشار بودن از طرف 

مافوقش توجهی نکردم. 
همانط��ور که اغل��ب صاحبان کس��ب وکار 
می دانند، به دست آوردن یک مشتری جدید، 
ش��ش برابر حفظ مشتری هزینه بر است. پس 
باید دانس��ت که چطور می توان مش��تریان را 
حف��ظ کرد؟ در این نوش��ته من به چند مورد 
از تجربیات خودم در این زمینه اشاره می کنم. 
1 - از مشتریان فعلی و قبلی بازخورد بگیرید 
صحب��ت ک��ردن ب��ا مش��تریان کار خیلی 
س��اده ای ب��ه نظر می رس��د، ول��ی همین کار 
ساده را هم خیلی ها انجام نمی دهند! بگذارید 
این نکته را روش��ن کنم ک��ه بازخورد گرفتن 
از مش��تری لزوما به معنی شنیدن تحسین و 
تمجید نیست. ممکن اس��ت انتقادات سختی 
بش��نوید، ام��ا مطمئن باش��ید ک��ه چیزهای 
جدی��دی می آموزید و می توانید عملکردتان را 

بهبود ببخشید. 
ح��ال بهتری��ن راه ه��ای دریاف��ت بازخورد 
مش��تریان کدامند؟ و ش��ما چطور می توانید 
احتمال دریافت پاس��خ از مشتریان قدیمی را 

افزایش دهید؟ 
به دنبال بازخورد مشتری باشید 

ی��ک پرس��ش نامه برای مش��تری ارس��ال 
کنید تا از دلی��ل صرف نظر  او از خرید مطلع 
ش��وید. برای این کار حتی نیاز به اس��تفاده از 
نرم افزارهای نظرس��نجی نیس��ت. تنها کافی 
است یک ایمیل حاوی چند سؤال ساده برای 

مشتریان بفرستید. 
این دقیقا همان کاری است که شرکت گروو 
)Groove(  انج��ام داد. این ش��رکت قبال از 
طریق نرم افزارهای نظرسنجی، لینکی را برای 
مشتریان ارسال می کرد، اما تنها 1.3 درصد از 
مشتریان در این نظرسنجی شرکت می کردند. 

پس آنها در رویکردشان تجدیدنظر کردند. 
مدیرعام��ل و مؤس��س این ش��رکت، الکس 
ترنب��ول )Alex Turnbull( می گوید: »بعد 
از فکر کردن به اینکه چطور می توانیم بازخورد 
بهتری از نظرس��نجی های مان کس��ب کنیم، 
م��ا تصمیم گرفتی��م که از دریاف��ت اطالعات 
طبقه بندی شده و منظم صرف نظر کرده و در 
عوض به این توجه کنیم که مشتریان قبلی ما 
چ��ه حرفی برای گفتن دارن��د و به جای ارائه 
گزینه های از پیش طراحی شده، به آنها اجازه 
دهی��م که آزادانه و خ��ارج از هر چارچوبی به 
س��ؤاالت ما پاس��خ دهند، بنابراین به سادگی 
ی��ک ایمیل حاوی تع��دادی پرس��ش به آنها 

ارسال کردیم.«
این ش��رکت ایمیل حاوی پرس��ش نامه را 
چندین بار با گروه های آزمایشی امتحان کرد 

تا از کارآمدی آن مطمئن شود. 
نتیج��ه این بود که بعد از تغییرات جزئی در 
نوع س��ؤاالت و به عنوان مثال پرسیدن اینکه 
»چه چی��زی باعث ش��د از خریدتان منصرف 
شوید؟« به جای اینکه »چرا از خرید منصرف 
شدید؟« این شرکت توانست نرخ مشارکت در 

نظرسنجی را تا 1۹درصد افزایش دهد. 
مصاحبه ها را ضبط کنید 

به جای )یا عالوه بر( ارس��ال ایمیل، طرحی 
بریزی��د که بر اس��اس آن، به صورت مس��تمر 
و مرت��ب با مش��تریان مصاحبه کنی��د و این 
مصاحبه ه��ا را ضب��ط کنی��د. به ای��ن طریق 
احتمال سوءبرداش��ت یا اش��تباه در نقل قول 
کمتر شده و بازخوردهای دقیق تری به دست 

می آورید. 
شما می توانید این مصاحبه های ضبط شده 
را ب��ه فردی در ش��رکت تحویل دهید که آنها 
را به صورت دقیق بررسی و پیاده سازی کند. 

ی��ک ابزار مناس��ب ب��رای انجام ای��ن کار، 
نرم اف��زار NoNotes اس��ت که ه��م امکان 
ضبط تماس ها را در اختیار ش��ما قرار می دهد 
و هم مکالمات را پیاده سازی می کند و به این 
ترتیب به شما اجازه می دهد در زمان مکالمه، 
به جای خالصه برداری از گفته های مشتری، با 

خی��ال راحت روی مکالمه تمرکز و در مصرف 
زمان و انرژی صرفه جویی می کند. 

البته نکته مهم آن اس��ت که همیش��ه باید 
ضبط مکالمات را با اطالع و رضایت مش��تری 

انجام دهید. 
 از نرم افزارهای گفت وگوی برخط

)Live Chat(  استفاده کنید
مصرف کننده ها هر روز بیشتر به استفاده از 
نرم افزارهای گفت وگوی آنالین در وب سایت ها 
ع��ادت می کنند و در عمل ای��ن نرم افزارها به 
یک��ی از ل��وازم موفقیت کس��ب وکارها تبدیل 
شده است. طبق نظرس��نجی های انجام شده، 
51درص��د مصرف کننده ها بر ای��ن عقیده اند 
که باید امکان ارتباط مش��تری با فروشنده به 

صورت 2۴ ساعته فراهم باشد. 
دق��ت کنید ک��ه توصی��ه م��ن، نصب یک 
نرم اف��زار گفت وگوی آنالین اس��ت و نه یک 
روبات گفت وگو. گرچه اس��تفاده از روبات های 
گفت وگو می تواند خوب باش��د، اما گفت وگوی 
زن��ده با یک ش��خص حقیقی به ش��ما اجازه 
می ده��د که به مش��تری نزدیک ش��ده و با او 

وارد تعامل شوید. 
اس��پات  ه��ات  پیام رس��ان  نرم افزاره��ای 
دریف��ت  و    )HutSpot Messages(
)Drift(  هر دو برای این کار بس��یار مناسب 
اس��ت. با ای��ن نرم افزاره��ا می توانید صفحات 
خاص��ی از وب س��ایت را ب��رای نمایش پنجره 
گفت وگوی زنده انتخاب کنید. مثال می توانید 
صفحات کاربری مشتریان یا صفحه پشتیبانی 
و خدمات را ب��رای نمایش این گزینه انتخاب 
کنی��د تا بتوانید ب��ه نحو بهتری ب��ه نیازهای 
آنی مش��تری رسیدگی کنید. به همین دالیل 
است که 7۹درصد مش��تری ها اعالم کرده اند 
ک��ه امکان گفت وگوی زن��ده را به گفت وگو با 

روبات های راهنما ترجیح می دهند. 
نرم افزار پیام رس��ان هاب اس��پات مستقیما 
ب��ه نرم اف��زار مدیریت ارتب��اط با مش��تریان 
ه��اب اس��پات )HubSpot CRM(  متصل 
می ش��ود. بنابرای��ن نرم افزار پیام رس��ان هاب 
اسپات، هر مشتری را مستقیما به کارشناسی 
ک��ه قبال در گروه فروش ب��ا او در تماس بوده 
متصل خواهد کرد. این ویژگی باعث انس��جام 
بیش��تر رابطه مش��تری با شرکت ش��ده و به 
کارشناس��ان فروش هم اجازه می دهد که در 
مورد مش��تریانش اطالعات ارزشمند و دست 

اولی به دست بیاورند. 
در بس��ترهای پرس��ش و پاس��خ ش��رکت، 
مش��تریان را ب��ه تعامل و اظهار نظر تش��ویق 

کنید. 
بسترهای پرس��ش و پاسخ هنوز هم کارآمد 
هستند. گرچه این بسترها یکی از قدیمی ترین 
راهکاره��ای تعامل با مش��تری هس��تند، اما 
هنوز هم با اس��تفاده از آنها می توان ایده های 
جدیدی ب��رای ارتقاء محصوالت یا خدمات به 

دست آورد. 
ب��رای مثال، آیا می دانس��تید ک��ه برنامه ی 
بر   )Starbucks( اس��تارباکس  امتیازده��ی 
اساس نظری که یکی از مشتریان مطرح کرده 

بود شروع به کار کرد؟ 
این غ��ول صنعت کاف��ه داری، مانن��د اکثر 
کافه ه��ای زنجی��ره ای به مش��تریانش کارت 
عضویت ارائه می داد، اما نظر یکی از مشتریان 
باع��ث جرق��ه زدن ای��ده ای جدی��د در ذهن 
مدیران این ش��رکت ش��د. نظر مش��تری این 

بود که این ش��رکت باید با ایجاد یک سیستم 
امتیازدهی بر اساس میزان خرید مشتریان به 

آنها جایزه دهد. 
هاب اس��پات هم کاری شبیه به این را انجام 
می ده��د. در س��امانه پرس��ش و پاس��خ هاب 
اسپات، مشتریان می توانند پیشنهادات شان را 
برای ارتقای خدمات شرکت ثبت کنند. سپس 
سایر مش��تریان می توانند به این نظرات رأی 
دهند و هر قدر یک پیش��نهاد رأی بیش��تری 
بیاورد، احتمال عملی شدن آن بیشتر می شود. 
این راهکار هم مثال دیگری در مورد اهمیت 

شنیدن نظرات مشتریان است. 
میزان رضایت مشتریان را اندازه گیری 

کنید 
در ش��رکت ایمپکت )IMPACT(، ما هر 
دو هفته یک بار، ش��اخص خالص مروجان را 
در مورد هر مش��تری اندازه گی��ری می کنیم. 
در ابتدا ای��ن کار مثل یک وظیفه تحمیلی به 
نظر می رس��ید، اما به مرور زمان به بخشی از 
رون��د عادی کاری ما تبدیل ش��د تا حدی که 
حت��ی بحث و تبادل نظر درباره این ش��اخص 
به بخش جدایی ناپذیری از جلس��ات هفتگی 

ما تبدیل شد. 
این ش��اخص یک معیار کمی است که از 0 تا 
10 متغیر اس��ت. بر اساس این شاخص می توان 
پاسخ سؤاالت بسیاری را پیدا کرد. سؤاالتی نظیر 
اینکه چقدر ممکن است مشتری، کسب وکار ما 
را به دوس��ت یا همکاری معرفی کند؟ مشتری 

چقدر از عملکرد کنونی ما رضایت دارد؟ 
بع��د از رس��یدن به یک عدد مش��خص، ما 
به دنبال رس��یدن به اطالعات کیفی هستیم: 
چط��ور می توان ن��رخ این ش��اخص را به 10 
رس��اند؟ مهم ترین بخش��ی که بای��د بر روی 
آن کار شود کدام اس��ت؟ چطور می توانیم به 

موفقیت شغلی مشتری کمک کنیم؟ 
نرخ این شاخص، به ویژه برای مسئوالنی که 
هر روز با مش��تریان در ارتباط نیس��تند، مثل 
مدیرعامل یا مدیر بخش خدمات، برای تعیین 
موقعیت کنونی کسب و کار بسیار مهم است. 
اما ادامه ارتباط با مشتری کلید موفقیت است. 
ب��ا اندازه گی��ری می��زان رضایت مش��تری 
می توانی��د دقیقا به افکار مش��تری پی برده و 
خدمات یا کاالی خود را با نیازهای مش��تری 

مطابقت دهید. 
2- بر اساس بازخوردهای دریافتی، 

خدمات یا محصول خود را ارتقا دهید. 
بازخوردهای دریافتی ش��ما، چه پاسخی به 
یک ایمیل باشد، چه نکته ای باشد که در یک 
مکالمه ضبط ش��ده مطرح ش��ده، چه سؤالی 
باش��د که در یک گفت وگوی آنالین پرس��یده 
ش��ده یا نقد صادقانه ای باشد که در بسترهای 
پرسش و پاس��خ وبسایت شرکت نوشته شده، 
بانکی از اطالعات ارزش��مند را ب��رای ارتقای 

کارتان در اختیار شما قرار می دهند. 
حال زمان آن اس��ت ک��ه اطالعات دریافتی 
را ب��رای حفظ مش��تری و ارتق��ای خدمات یا 

محصول تان استفاده کنید. 
وبینارهای مشتری محور

پیش��تر گفتیم که مشتریان به دنبال یافتن 
پاس��خی برای سؤاالت شان هس��تند، اما شاید 
بتوانی��د ای��ن س��ؤاالت را حتی قب��ل از آنکه 

پرسیده شوند، پاسخ دهید! 
مش��تری محور  وبیناره��ای  برگ��زاری  ب��ا 
می توانی��د ب��ه این هدف دس��ت پی��دا کنید. 

رایج ترین سؤاالت دریافتی را جمع آوری کرده 
و ط��ی وبینارهای��ی که در طول س��ال برگزار 

می کنید به آنها پاسخ دهید. 
حت��ی می توانید وبینارهای برگزار ش��ده را 
ضبط کنید تا مش��تری های بعدی نیز بتوانند 
اطالعات مورد نظرش��ان را بدون طرح سؤال، 
پی��دا کنند. برگزاری وبینار همچنین روش��ی 
عالی برای اطالع رسانی به روز رسانی ها، شروع 
ب��ه عرضه کاالهای جدی��د، و آخرین تحوالت 

بازار است. 
ویدئوهای آموزشی

س��اخت ویدئوهای آموزش��ی روش دیگری 
برای پاسخگویی به س��ؤاالت مشتریان است. 

  )Soapbox( نرم افزارهایی نظیر سوپ باکس
یا لوم )Loom(  به ش��ما اجازه می دهند که 
از صفح��ه رایانه تا فیلمب��رداری کرده و بدین 
ترتیب، ویدئوهای آموزش��ی بسازید. برای این 
کار به هیچ ابزار پیشرفته ای برای فیلمبرداری 

هم احتیاج نیست. 
TR - تروپوین��ت  ش��رکای  )���رکت 

POINT Partners(  که یکی از مشتریان 
ایمپک��ت اس��ت، بع��د از دریافت س��ؤاالت از 
طری��ق گفت وگ��وی زنده، از ای��ن روش برای 
پاس��خگویی به س��ؤاالت مش��تریان استفاده 
می کند. کارشناسان فروش ویدئوهای کوتاه 1 
ت��ا 2 دقیقه ای تهیه ک��رده و از طریق آنها به 

سؤاالت مطرح ش��ده در ایمیل یا گفت وگوی 
زنده پاس��خ می دهند تا مش��تری دقیقا بتواند 

مراحل حل مشکل را دیده و دنبال کند. 
البت��ه ممکن اس��ت ای��ن نکت��ه بدیهی به 
نظر برس��د، ولی بس��یاری از شرکت ها از هیچ 
برنامه ی��ا نرم افزار خاصی برای پاس��خ گویی 
به س��ؤاالت مشتریان اس��تفاده نمی کنند. در 
واقع 66درصد کس��ب وکارهای کوچک، هیچ 

برنامه ای برای حفظ مشتریان ندارند. 
اگر ش��ما به دنبال حفظ مش��تری هستید 
)که باید باش��ید(، با وفادارترین و قدیمی ترین 
مشتری ها ش��روع کنید. تمام مراحل دریافت 
بازخورد مشتری را که پیشتر توضیح داده شد 
دنبال کنید تا بفهمید مش��تریان وفادار به چه 
دلی��ل به معامله با ش��ما ادامه می دهند و چه 

چیزهایی آنها را جذب می کند. 
برای حفظ مش��تریان وف��ادار، تخفیف های 
س��االنه برای آنها در نظر بگیرید. مش��تری ها 
اغلب از مش��وق های مالی به خوبی اس��تقبال 

می کنند. 
البت��ه برنامه ه��ای حفظ مش��تری لزوما به 
مس��ائل مالی محدود نمی ش��ود. یکی دیگر از 
راه های حفظ مش��تریان، بها دادن به ارزش ها 
و اعتقادات آنهاست. در واقع طبق نظرسنجی 
 ،)CeB( انجام ش��ده توس��ط مؤسسه س��ب
مشتریان بیش��تر به ارزش ها وفادار هستند یا 

به شرکت ها. 
ت��ام کف��ش  فروش��گاه  مث��ال،   ب��رای 
)Tom Shoes(، برنام��ه یک برای یک را به 
این ص��ورت آغاز کرد که ب��ا خرید هر جفت 
کفش، یک جف��ت کفش رای��گان به کودکی 
نیازمند هدیه می ش��د. این برنامه اکنون یک 
ارزش بنیادی این شرکت و مشتریان آن برای 

»ارتقای کیفیت زندگی« تبدیل شده است. 
این ش��رکت همچنین در زمین��ه تهیه آب 
آشامیدنی و افزایش س��المت زنان و کودکان 
فعالیت کرده و با س��ازمان هایی نظیر جمعیت 
Wildlife Co - )ففاظت از حیات وحش 

servation Soceity(  نیز همکاری می کند. 
impactbnd :منبع

نوشته جان بونینی
مدیر بازاریابی شرکت ایمپکت 
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تبریز – اسـد فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی و 
امام جمعه تبریز گفت: دشمنان برای تقابل با نظام مقدس جمهوری 
اسالمی عقاید و اندیشه های جوانان کشور را هدف قرار داده اند که 
البته با تکریم جوانان و با میدان دادن به آنها تداوم مس��یر انقالب را 
هموارتر می ش��ود. به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز به نقل از روابط 
عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، حجت االسالم 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار جوانان  و اعضای ستاد 
ساماندهی امور جوانان استان با بیان اینکه ارتقا سطح علمی، تذهیب 
و ورزش سه رکن اصلی تربیت اسالمی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد، گفت: آینده با نشاط، سربلند و مقتدر ایران اسالمی با اعتماد به 
جوانان مّیسر می شود و در این زمینه متولیان امر وظایف سنگینی 
برعهده دارند. امام جمعه تبریز افزود: جوانان کشور مایه عزت و اقتدار 
ایران اسالمی هستند و موفقیت های روز افزون عرصه های مختلف 
صنعتی، تولیدی، هسته ای، المپیادهای علمی و ورزشی مرهون تالش 
های نخبگان جوان این مرز و بوم هستیم. وی با اشاره به حضور جوانان 
در مس��اجد  و تکایا و تکریم شعائر دینی از سوی آنان گفت: جوانان 

انقالبی و حزب اللهی در جبهه های اعتقادی و مذهبی، پیشگام اهداف 
تعالی نظام هستند. حجت االسالم والمسلمین آل هاشم افزود: شب 
های قدر، مراس��م اعتکاف و برنامه های ملی و مذهبی شاهد حضور 
جوانانی است که شاید به زعم برخی ها از نظر ظاهری مناسب نیست 
اما همین جوانان به اعتقادی راسخ به مبانی دینی و انقالبی از ایران 
اسالمی حراست می کنند. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه جوانان و مردم دو موضوع و محور اصلی بیانات امام راحل 

و رهبر معظم انقالب اسالمی بوده و هست، تصریح کرد: جوان گرایی 
مجموعه های دولتی و خصوصی آثار و برکات زیادی به جامعه دارد و 
نمونه آن را در وزارت ارتباطات کشور شاهد هستیم که بواسطه حضور 
وزیری ج��وان در صدر آن اقدامات و خدمات ارزنده و چش��مگیری 
ارائه می شود. امام جمعه تبریز اشتغال جوانان را موضوع بسیار حائز 
اهمیت دانست و گفت: جبهه های اقتصادی نظام اسالمی در بخش 
های مختلف با نقش آفرینی جوانان پویا و کارآمد شده است، اما برای 
رسیدن به راهبردهای تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری باید به 
همه تالش های مسئوالن در راستای اشتغالزایی جوانان متخصص و 
فارغ التحصیل دانشگاهی جهت داده شود. حجت االسالم والمسلمین 
آل هاشم از نهادهای مختلف فرهنگی خصوصاً صدا و سیما خواست: 
رویکرد برنامه های خود را بر محوریت جوانان و ترویج فرهنگ انقالبی 
قرار دهند تا آینده مقتدر ایران اس��المی به دست جوانان با نشاط ، 
س��ربلند هدف گذاری شود. الزم به ذکر اس��ت در ابتدای این دیدار 
مدیرکل ورزش و جوانان استان از عملکرد این اداره گزارشی در حوزه 

جوانان ارائه داد.

اصفهان- قاسم اسد- در آیین تجلیل از پیشکسوتان 
نیم قرن اخیر صنعت و نش��ان عال��ي مدیران و به همت 
انجمن مدیران صنایع، استانداري،اتاق بازرگاني، سازمان 
صنعت و خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان 
شرقي از تالش ها و خدمات سید عبدالوهاب سهل آبادي 
در اعتالي صنعت کشور قدرداني گردید. به گزارش روابط 
عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، همایش 50 سال افتخار 
به منظور تجلیل از پیشکس��وتان نیم قرن اخیر صنعت 
و نش��ان عالي مدیران و با حضور دکتر مسعود پزشکیان 
نایب رییس مجلس ش��وراي اسالمي، دکتر محمدعلی 
موحد عرفان پژوه و تاریخ نگار برجسته معاصر،دکترعلی 
عبدالعلی زاده مش��اور وزیر کش��ور و رییس هیات مدیره 

سازمان س��رمایه گذاري تامین اجتماعي، استاندار،نمایندگان مجلس 
ش��وراي اسالمي، روساي تش��کل هاي اقتصادي، روساي دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالي،مدیران سازمان و نهادهاي دولتي و بیش از هزار 
نفر از فعاالن اقتصادي استان آذربایجان شرقي در تاالر وحدت دانشگاه 
تبریز برگزار ش��د. سید باقر ش��ریف زاده رییس انجمن مدیران صنایع 
استان آذربایجان شرقي در این همایش گفت:سرمایه یک ملت از سرمایه 
اقتصادی، اجتماعی، انس��انی و سرمایه نمادین نشات میگیرد. وی ادامه 
داد: انجمن مدیران در راستای رسالت و مسئولیت های اجتماعی خود به 
جهت حمایت از کاالی ایرانی به این نتیجه رسیده است در این راستا ابتدا 
باید هویت خود را در یابیم و بعد کاالی ایرانی را جایگزین کاالی خارجی 
کنیم. شریف زاده با بیان اینکه اگر اجتماعی نتواند چهره نمادین خود 
را حفظ کند، به فقدان هویت رسیده است، اذعان داشت: بنای تاریخی 
ارک و فضای اطراف آن به تنهایی فقط یک سرمایه اقتصادی است ولی 
وقتی ارک به یک چهره نمادین کشور تبدیل می شود، باعث ماندگاری، 

افتخار، درآمد، ایجاد اعتبار و در نهایت ایجاد هویت می شود. وی تاکید 
کرد: خاک آذربایجان و تبریز مملو از عالمه ها، شهیدان، عالمان، شعرا، 
صنعتگران و کارآفرینان است. اگر نتوانیم چنین چهره های نمادین استان 
و کشور خود را حفظ کنیم، بی هویت خواهیم شد.شریف زاده اضافه کرد: 
اگر امروز از این بزرگ مردان تجلیل به عمل می آید، به این دلیل است 
که در طول تاریخ و کوتاه مدت، اثر بخش شده اند و حال وظیفه ما است 
که قدردان هویت تاریخی خود بشویم. وی افزود: اگر خواستار گل سرخی 
هستیم، باید گل سرخی بکاریم. باید به جوانان میدان بدهیم میدانی که 
امکان بازی و رقابت در آن ممکن ش��ود. این افراد عاشق اند. عاشقان را 
دریابیم. دکتر علی عبدالعلی زاده نیز در این همایش گفت: قطعا ش��کر 
گذاری و س��پاس گذاری از چه��ره های خدمت گزار و کارآفرین کمک 
خواهد کرد این نعمت ها به جامعه اضافه بشوند و روز به روز شاهد شکل 
گیری کارآفرینان در کشور شویم. وی افزود: یکی از دالیلی که باعث شد 
من بیشتر ترغیب شوم تا در این جمع حضور پیدا کنم، دعوت سازمان 

مردم نهاد بود. مشاور وزیر کشور افزود: متاسفانه ما دورانی 
را سپری می کنیم که فاصله زیادی با جهان های توسعه 
یافت��ه دارد و یکی از ارکان و نهاد های مردم س��االری و 
توسعه به وجود سازمان نهاد زیاد و در رشته های مختلف 
در کش��ور های توسعه یافته است که در کشور ما به جد 
گرفه نشده است. عبدالعلی زاده گفت: نه مردم و نه دولت 
توجه چندانی به گسترش سازمان های مردم نهاد ندارند 
و این جریان حاکی از ویژگی های بزرگ حکومت بزرگ و 
انحصار طلب کشور ما است. این نظریه پرداز توسعه ادامه 
داد: متاسفانه تعداد زیادی از مدیران ارشد ما در تفکرات 
دوران طالی��ی درآمد های بازامدی نفتی و جمعیت کم 
کشور سیر میکند و هنوز نتوانستیم قبول کنیم که درآمد 
امروزی نفت، جوابگوی 80 میلیون جمعیت نیست و باید بجای درآمد 
نفت به درآمدهای حاصل از تالش و کوشش مردم بها داد. رییس هیات 
مدیره شستا با بیان اینکه نفت فروش دارایی است نه هنر، افزود: کار و 
ایجاد ارزش افزوده بر مبنای رقابت با دنیا هنر و ارزشمند است و درآمد 
آن برک��ت دارد. وی ادام��ه داد: عزیزان صنعتگران، کارآفرینان، مدیران 
صنعتی دقت کنند که اگر می خواهند بر مشکالت موجود غلبه کنند، 
به دنبال راهکار های عجیب و غریب نگردند، چرا که تجارب کشور های 
توسعه یافته یکی از ساده ترین راهکارهای موجود برای رفع مشکالت و 
خارج ش��دن از دوران رکود است. عبدالعلی زاده افزود: امروزه اقصاددان 
های دنیا کشور در مقابل حل مشکل رکود عاجز مانده اند. سازمان های 
خصوصی نیز معترض اند از آنچه که در کتاب ها و دانشگاه ها یاد گرفتند 
مشکلی را حل نمی کند، زیرا هنوز اقتصاددان های ما باور ندارند در کنار 
س��رمایه اقتصادی و سرمایه انسانی نیاز به سرمایه جدیدی است که در 

کنار آن تعبیه شده است.

اهواز- شـبنم قجاوند- از س��وی مدیری��ت HSE ، پدافند 
غیرعام��ل، مدیریت بحران و فوریت های پزش��کی ش��رکت ملی 
حفاری ایران به مناس��بت روز جهانی بهداشت حرفه ای همایشی 
تح��ت همین عن��وان برگزار ش��د. در این همایش که در س��الن 
اجتماعات ساختمان مرکزی شرکت برگزار گردید، مدیر و شماری 
از کارشناس��ان بخش های مختلف این شرکت و روسای بهداشت 
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، صنایع فوالد، بهداشت شرق 
استان خوزستان و دانش��گاه های جندی شاپور و علمی کاربردی 
استان حضور داشتند. در این نشست دکتر غالمعباس شیرالی استاد 
و عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور و دکتر کیومرث بشلیده 

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ارتباط با 
موضوع همایش س��خنرانی کردند. بهداشت حرفه ای، عوامل زیان 
آور، مش��اغل س��خت و زیان آور، عوامل محیط کار و طب صنعتی 

 ، HSE از جمله مباحث طرح ش��ده از سوی سخنرانان بود. مدیر
پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و فوریت های پزشکی شرکت در 
باره این همایش توضیح داد: بهداشت حرفه ای علم شناسایی، اندازه 
گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار اس��ت . سعید 
قربانی گفت: 28 آوریل مصادف با هشتم اردیبهشت از سوی سازمان 
بین المللی کار )ILO ( به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه 
ای نامگذاری شده است. وی افزود: با توجه به اینکه نیروی کار یکی 
از محورهای اساسی توسعه پایدار محسوب می شود و کارکنان هر 
صنعت سرمایه اصلی آن سازمان هستند، حفاظت از سالمت آنان 

امری ضروری می باشد. 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راه و شهرسازی استان 
بوش��هر از مشارکت وزارت نفت و راه و شهرسازی در اجرای باند دوم 
جاده جم به فیروزآباد خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه 
و شهرسازی استان بوشهر مهندس فرزاد رستمی در نشست بررسی 
اجرای باند دوم جاده جم در استان بوشهر به فیروزآباددر استان فارس 
اظهار داشت:در راستای توسعه راههای استان بوشهرتالشهای خوبی 
صورت گرفت��ه و طرحهای مهمی در این زمین��ه داریم.وی یکی از 
مهمترین مطالبات شهرستان جم راساخت بزرگراه جم به فیروزآباد 
عنوان کردوادامه داد این محور دارای س��طح تردد باالیی است وبرای 

بهبود ایمنی این محور باید باند دوم آن اجرایی ش��ود. مدیرکل راه و 
شهرسازی استان بوشهر اضافه کرد:این مسیر دارای طول160کیلومتر 
است که 25 کیلومتر آن در استان بوشهر قرار داردو135 کیلومتر در 
استان فارس است واز انجام طرحهای مطالعاتی برای اجرای باند دوم 
مسیر جم - فیروزآباد خبر داد و بیان کرد:برای اجرای باند دوم جاده 
جم به فیروزآبادوزارت نفت و راه و شهرس��ازی باید مشارکت داشته 
باشند.   رستمی از ساخت باند دوم مسیر جم - فیروزآباد در مدت 18 
ماه خبر داد و افزود:500 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح باند دوم 

جم به فیروز آباد در محدوده استان بوشهرنیز است.

امام جمعه تبریز: آینده با نشاط، سربلند و مقتدر ایران اسالمی با اعتماد به جوانان مّیسر می شود

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: 
تکریم جوانان و میدان دادن به آنان تداوم مسیر انقالب را هموارتر می کند

در همایش 50 سال افتخار

از چهار دهه خدمات سید عبدالوهاب سهل آبادي تقدیر شد

از سوی مدیریت HSE شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد

همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای

مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر مطرح کرد:

مشارکت وزارت نفت و راه در اجرای باند دوم جاده جم - فیروز آباد

تبریز - فالح- مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان ش��رقی 
گفت: خانواده ها نخستین و موثرترین نقش را در شکل گیری زندگی 
قرآنی فرزندان ایفا می کنند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت 
االسالم علی مصائبی در حاشیه بازدید از برگزاری مرحله استانی سی 
و ششمین دوره مس��ابقات قرآن، نماز و عترت آذربایجان شرقی در 
اردوگاه الغدی��ر تبریز اظهار کرد: نماز همواره در قرآن به مس��لمانان 
س��فارش ش��ده و اگر بخواهیم روح نماز و لذت نماز در زندگی را به 
معن��ای واقعی درک کنی��م، باید با آن انس بگیری��م. وی افزود: هر 
ش��خص، خود باید ب��ه این مرحله از درک و فهم برس��د که انس با 
خدا و نیایش را فراموش نکند که این مس��ئله مسلما تا ثیرگذارتر از 
آن اس��ت که بخواهیم با تبلیغ فردی را به سمت نماز دعوت کنیم. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در خصوص نقش خانواده ها در 

ترویج فرهنگ قرآنی گف��ت: خانواده، باالترین و مهم ترین نقش در 
آموزش قرآن را دارد و اگر تمام مس��ابقات، جامعه و حتی آموزش و 
پرورش تالش کنند ولی تش��ویق و حمایت و آمادگی های روحی و 
روانی از طرف خانواده نباشد موفقیتی اتفاق نمی افتد. وی همچنین 

در ادامه افزود: ارتباط فرزندان با پدر و مادر حتی در انتخاب رش��ته 
تحصیلی نیز تاثیر دارد چه برسد به بحث قرآنی که یکی از مهم ترین و 
تأثیرگذارترین بحث های زندگی انسان است. حجت االسالم مصائبی 
با اشاره به ویژگی های یک فرد قرآنی اظهار کرد: لذت و نشاط های 
معنوی عمیقی در دین اسالم وجود دارد اگر کسی به این لذت ها پی 
ببرد س��راغ سایر لذت های زودگذر دنیوی نمی رود. مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه اس��تان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برنامه 
های ماه مبارک رمضان اذعان داشت: تمام مردم برای استفاده بهتر 
از م��اه قرآن و عبادت برنامه های ویژه ای دارند و یکی از برنامه های 
شاخص این اداره کل جزء خوانی قرآن در مساجد و بقعه ها است که 
به صورت متمرکز در مصلی اعظم امام خمینی )ره( تبریز با حضور 

قاریان برتر برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی:

خانواده ها نقش بسزایی در شکل گیری زندگی قرآنی فرزندان دارند

مدیرعامل آبفاشهری مازندران : 
نهم اردیبهشت؛ نقطه عطف مردم ساالری دینی و حضور فعال مردم در 

توسعه و آبادانی کشور است
سـاری – دهقان : مدیرعامل آبفاش��هری مازندران فرا رسیدن نهم اردیبهشت؛ روز شوراها را به 
اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا تبریک گفت و این روز را نقطه عطف مردم ساالری دینی و 
حضور فعال مردم در توسعه و آبادانی کشور دانست. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از شرکت 
آبفاش��هری مازندران، در متن پیام مهندس ذاکری آمده است: نهم اردیبهشت، یکی از نقاط عطف 
تاریخی در نظام جمهوری اسالمی ایران و نمونه بارز مردم ساالری دینی و حضور فعال مردم در توسعه 
و آبادانی شهرها و روستاهاست که با فرمان تاریخی معمار کبیر انقالب اسالمی، سرفصل جدیدی در 
باالبردن سطح مشارکت عمومی در اداره امور جامعه گشوده شد . بی شک یکی از مهم ترین اهداف شوراها ، پیشبرد سریع برنامه 
های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداش��تی، آموزش��ی و رفاهی است که با همکاری مردم امکان پذیر می باشد و این همراهی در 
رونق شهرها و روستاها بی مثال و ستودنی است. امید است در سالی که به نام " حمایت از کاالی ایرانی" نام گذاری شده، با تبعیت 
از رهنمودهای مقام معظم رهبری ، با کمک و تعامل اعضای محترم شوراهای اسالمی شهر و روستا، تالش خود را در تحقق اهداف 
عالیه نظام جمهوری اسالمی ایران بکار بندیم. این روز باشکوه را به تمامی اعضای محترم شورای اسالمی که با سرلوحه قرار دادن 
قانون و وظیفه شناسی و درنظر گرفتن خشنودی خداوند در این راه گام های استوار برمی دارند، تبریک عرض نموده و توفیقات روز 

افزون را از خداوند منان مسئلت دارم.

سخنگوی استانداری ایالم:
با اجرای مصوبات سفر استاندار زیرساخت های شهرآبدانان توسعه پیدا می کند

ایالم- هدی منصوری- مدیرکل روابط عمومی اس��تانداری ایالم با اش��اره به اینکه در این نشست تصمیمات خوبی در زمینه 
توسعه راههای ارتباطی در محدوده این شهرستان اتخاذ شد، ابراز داشت: با توجه به اهمیت تکمیل تونل کبیرکوه، در این جلسه 
مقرر شد عالوه بر اعتبار موجود در پیوست بودجه ۹7، از محل توازن نیز اعتبار مناسبی به این پروژه تزریق شود. وی در خصوص 
سایر تصمیمات اتخاذ شده در زمینه توسعه راههای ارتباطی ابراز داشت: ارتقاء مشخصات 5 کیلومتر از خروجی آبدانان به سمت 
تقاطع هفت چشمه، ارتقاء ایمنی تقاطع های روستاهای پشت قلعه و هفت چشمه، تکمیل واریانت گوراب، روکش جاده دینارکوه و 
تکمیل مسیر ورودی شرقی آبدانان از سه راهی پشت قلعه تا هزاردر از مصوبات این نشست در راستای توسعه زیرساخت های ارتباطی 
شهرس��تان آبدانان بود. مدیرکل روابط عمومی استانداری ایالم در خصوص تصمیمات این نشست در زمینه آب و آبفا ابراز داشت: 
باتوجه به اهمیت احداث سد ورگر مقرر شد اعتبار الزم جهت انجام مطالعات این پروژه لحاظ گردد. همچنین مقرر شد شرکت آب و 
فاضالب شهری اقدام الزم را در زمینه تکمیل مطالعات و اخذ مجوز ماده 23 شبکه جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه شهر آبدانان به 
عمل آورد. عالوه بر این رفع مشکالت تامین آب شرب 17 روستای حوزه شهرستان و رفع کمبود آب شرب مورموری از دیگر مصوبات 
این نشست در زمینه آبفا بود. یونس آزادی افزود: از دیگر مصوبات این جلسه میتوان به تامین گاز پدافند نیروی هوایی و روستاهای 
گنداب و انجیره تا پایان سال ۹7،اجرای 10 بند سنگی جهت کنترل و استفاده بهینه از سیالب توسط منابع طبیعی،تعمیر و بازسازی 
زمین چمن شهر آبدانان و احداث دو عدد زمین ورزشی چمن ورزشی چمن مصنوعی در شهرک شهید رجایی و شهرک هزارانی 
،رفع مشکل آنت دهی17 روستای شهرستان و بخشی از شهر آبدانان تا دهه فجر واقدام اداره کل نوسازی مدارس نسبت به تکمیل 

مدرسه 6 کالسه هزارانی و هنرستان 15 کالسه آبدانان تا پایان سال ۹7 اشاره کرد.  

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان :
لزوم استفاده از ظرفیت رسانه ای و فرهنگی برای حل مشکالت جوانان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان گلستان بر لزوم استفاده از ظرفیت رسانه ای و فرهنگی برای حل 
مشکالت و معضالت حوزه جوانان تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت صدا و سیما به نحو احسن استفاده کرد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان گلستان، بهمن طیبی در جلسه مشترک با مدیرکل و معاونان صدا و سیمای مرکز گلستان گفت: نباید 
ظرفیت رسانه ها به ویژه صدا و سیما در راستای فرهنگ سازی و اقدامات فرهنگی و رسانه ای در حوزه جوانان را نادیده گرفت.وی 
با تقدیر از عملکرد صدا و سیمای مرکز گلستان و جمیع رسانه های استان در راستای تولید محتوا در بخش های مختلف مرتبط با 
جوانان به ویژه آسیب های اجتماعی، اشتغال و ازدواج گفت: امروز همه ما به این امر اعتقاد داریم که دشمنان ما به دنبال اقدامات نرم 
و تهاجم فرهنگی برای آسیب رساندن به جوانان ما هستند.طیبی اضافه کرد: به طور حتم نیاز است تا با ظرافت بیشتری در حوزه 
جوانان اقدامات رسانه ای را در یک تعامل بی سابقه اقدامات را در دستور کار قرار دهیم.مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان تصریح 
کرد: خوشبختانه نگاه ظریف و دقیق برنامه سازان در صدا و سیما مرکز گلستان در حوزه جوانان باعث شده تا بتوانیم به موفقیت های 

مختلفی در حوزه جوانان دست یابیم اما همه بر این اعتقادیم که موضوعات مرتبط با جوانان همانند یک دریای بی کران است.

انعقاد تفاهمنامه همکاری صدا و سیما با شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
برای صرفه جویی در مصرف برق

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- صدا و سیمای مرکز گلستان و شرکت توزیع نیروی برق استان با هدف ترویج فرهنگ مدیریت 
صحیح مصرف برق تفاهم نامه همکاری امضا کردند.بر اساس این تفاهم نامه که به امضای آقایان علی اکبر نصیری مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان و بهرام عبدالحسینی مدیرکل صدا و سیما گلستان رسید ، دو طرف برای تولید برنامه های متنوع با موضوع 
صرفه جویی در مصرف برق همکاری خواهند کرد.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: امسال کاهش 8۴ مگاواتی برق 
را در برنامه داریم و با مدیریت کردن مصرف مردم می توانیم از قطعی برق و بروز مشکالت در تابستان جلوگیری کنیم.علی اکبر 
نصیری با اشاره به وجود 700 هزار مشترک در استان گفت: 82 درصد مشترکان برق در استان خانگی، 12درصد تجاری ، یک درصد 
صنعتی و مابقی مربوط به بخش کشاورزی و عمومی هستند. مدیرکل صدا و سیمای مرکز گلستان در جلسه امضای این تفاهم نامه 
تاکید کرد : باید با استفاده از ظرفیت رسانه اهمیت و حساسیت موضوع را برای مشترکان به خوبی تبیین کنیم تا بتوانیم تابستان 

امسال را نیز با کمترین مشکل سپری کنیم.

مدیرمهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد
اصالح جاده روستایی با همت نفتی ها

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرمهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان از اصالح و مرمت جاده دسترسی 
روستاها به همت این شرکت خبر داد . مهرداد آقا بیگی در تکمیل این خبر اظهار داشت : این پروژه با هدف تسهیل و ایمن بخشی در 
تردد ساکنین تعدادی از روستاهای حوزه عملیاتی با استفاده از توانمندی و امکانات این شرکت انجام شد . وی افزود : طی این اقدام 
که در مدت زمان 5 ماه انجام شد جاده روستاهای نرگسی که عمدتاً بدلیل کوهستانی بودن دچار آبشستگی و تخریب گردیده بود 
و همچنین قوس های مربوطه اصالح و بخش هایی از کوه و تپه های مشرف به جاده بدلیل جلوگیری از ریزش مجدد ، خاکبرداری 
و اصالح گردید . آقا بیگی در خصوص حجم کارهای صورت گرفته اظهار داشت : احداث 2550 متر مکعب دیوار سنگی کنار جاده 
بمنظور جلوگیری از آبشستگی و تخریب جاده – احداث 70 متر مکعب دیوار سنگی حایل و نصب گارد ریل در مقاطع و بخش های 

حادثه خیز از جمله اقدات صورت گرفته در این پروژه می باشد .

آبرسانی به 900 هکتار از اراضی کرمانشاه آغاز شد
کرمانشاه - دشتی - همزمان با افتتاح سد ازگله با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، آبرسانی به ۹00 هکتار از زمین های غرب استان 
کرمانشاه آغاز شد. این آبرسانی توسط سه ایستگاه پمپاژ با مجموع ظرفیت یک متر مکعب در ثانیه صورت می گیرد و آب سد مخزنی 
شهدای ازگله را به زمین های دشت های این منطقه سرازیر می کند. طول شبکه آبیاری در این مسیر 1۴ کیلومتر است که منجر به 
افزایش 10 هزار تنی تولیدات کشاورزی منطقه می شود. بنابر اعالم شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، اجرای این طرح میزان 
درآمد کشاورزان منطقه را حدود 10 برابر افزایش می دهد و با افزایش اشتغال روستائیان مانع مهاجرت ساکنان مرزنشین منطقه می 
شود. سد مخزنی شهدای ازگله در شهرستان ثالث و باباجانی با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو به بهره برداری رسید. این سد که با تالش 
مهندسان قرارگاه خاتم االنبیا سپاه پاسداران ساخته شده، از نوع سنگ ریزه ای با هسته رسی است که به ارتفاع 65 متر از پی احداث شده 
و دارای مخزنی به حجم 30 میلیون متر مکعب است. آب انتقالی سد شهدای ازگله پس از ورود به مخزن سد که اولین سازه از مجموعه 
اجزای طرح بزرگ گرمسیری استان کرمانشاه است، وارد سامانه اصلی گرمسیری شده و برای مصرف در این حوضه توزیع می شود. طرح 
گرمسیری از طرح های مهم و زیربنایی در نیمه غربی استان های کرمانشاه و ایالم به طول حدود ۴00 کیلومتر در دست ساخت است. 

فرمانده انتظامی استان ایالم خبر داد
کشف بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر در استان ایالم

ایالم - هدی منصوری - س��ردار نورعلی یاری گفت در پی دریافت اخبار موثق مبنی بر ورود مواد مخدر توس��ط تعدادی از 
فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر به استان موضوع  بصورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت. وی به اقدامات خاص و 
تخصصی در راستای مبارزه با مواد مخدر اشاره و اظهار داشت: در یک عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان لرستان و با همکاری انتظامی شهرستان چرداول یک محموله مواد مخدر از نوع تریاک به مقدار 57 کیلو 
گرم کشف و در این راستا 2 دستگاه خودرو توقیف و تعداد ۴ نفر نیز دستگیر شدند.  فرمانده انتظامی استان در پایان از همکاری و 
اعتماد مردم عزیز استان قدردانی کرد و گفت: در طول سال ۹7 در یک ماه گذشته نزدیک به ۹0 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد 

که نسبت به سال گذشته درصد باالیی رشد داشته است.

دوشنبه
10 اردیبهشت 1397
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آلفابت یک سیلیکون ولی جدید در 
کانادا می سازد

کمپان��ی Sidewalk ک��ه یکی از ش��رکت های تابعه 
آلفابت به شمار  می آید قصد دارد تا سال 2020 میالدی، 
یک محله پیشرفته و جدید به نام Quayside  نزدیک 
تورتن��و ایجاد کند. کارشناس��ان نگرانند ک��ه این محله  
به یک س��یلیکون ولی جدید تبدیل ش��ده و مش��کالت 

مشابهی مانند آن در این محله جدید پدید آید. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، این پ��روژه 12 هکت��اری که 
»پی��اده  رو ی تورنت��و« لق��ب گرفته در راس��تای ارتقای 
وضعیت محیط زیست، پایداری، حمل و نقل، توان مالی 

و کارآفرینی در این شهر پایه گذاری شده است. 
چندی پیش کمپانی یاد شده سعی کرد تا اولین اتاق 
فکر خود را با حضور 800 نفر از س��اکنین تورنتو برگزار 
کند تا آنها خواسته های ش��ان از ش��هر جدی��د را به این 

شرکت اعالم کنند. 
ساکنین تورنتو از این ارگان درخواست های بی شماری 
داشتند که در موارد به خصوصی خالصه می شد. پایداری 
باال، فضای عمومی مناس��ب، خدمات شهروندی مطلوب 
نظیر مراکز درمانی و مدارس باکیفیت، خانه هایی مقرون 
به صرفه، سیس��تم حمل و نقل کارآمد، ساختمان سازی 
و حف��ظ حری��م اطالعات ش��خصی خواس��ته های این 

شهروندان به شمار می رفت. 

س��اکنین ش��هر یاد ش��ده اعالم کردند که نگرانند با 
هجوم شرکت های تکنولوژی محور به  Quayside، این 
منطقه به یک سیلیکون ولی جدید تبدیل شده و همانند 
آن از مش��کالتی نظیر افزایش هزینه ها، باالرفتن قیمت 

اجاره و خرید ملک، تقسیم ناهمگون درآمد رنج ببرد. 
در جواب ای��ن نگرانی ها، ش��رکت Sidewalk اعالم 
کرده که قصد ن��دارد اولویت خاصی برای ش��رکت های 
تکنولوژی محور قائل شود و در طراحی  این محله چنین 
هدف��ی را دنبال نکرده اس��ت. با این حال کارشناس��ان 
معتقدند که طراحی  نوآورانه این شهر موجب خواهد شد 

غول های تکنولوژی به سمت آن هجوم آورند. 
با این حال س��اکنین تورتنو آینده روشن در سیلیکون 
ول��ی جدید می بینن��د و امیدوارند که ای��ن محله بتواند 
مش��کالت فعل��ی ای��ن ش��هر در زمینه ه��ای پای��داری 
محیط زیس��ت، خدمات اجتماع��ی و حمل ونقل را بهبود 

بخشد. 
پیش از این ساکنین منطقه Bay Area  نیز در دهه 
70 و 80 میالدی به آینده روشن سیلیکون ولی امیدوار 
بودند. درست است که این محله اقتصاد آمریکا و جهان 
را به ش��دت تحت تأثیر قرار داده اما در زندگی ساکنین 

قدیمی این منطقه چندان تفاوتی ایجاد نکرده است. 

این نکته بس��یار مهم اس��ت که کاربران مرورها را 
می خوانند زیرا می خواهند بدانند افراد دیگر که شبیه 
خودش��ان هستند، چه نظری درباره محصوالت دارند 
و چگون��ه درباره آنها فکر می کنن��د. آنها باید به این 
مروره��ا اعتماد کنند. اگر اعتم��اد نکنند، این مرورها 
نمی توانند مؤثر باشند. برای ایجاد حداکثر فرصت ها، 
مارِکِتره��ا بای��د ی��ک رویک��رد تج��ارت اجتماعی با 

مشخصات زیر ایجاد کنند: 
- صحت و اصالت: پذیرش تبلیغ ش��فاهی طبیعی، 

به صورت مثبت یا منفی. 
- ش��فافیت: شناس��ایی نظرات��ی که توس��ط برند 

ایجادشده، تشویق شده و تسهیل شده اند. 
- وکال��ت: توانمند ک��ردن مصرف کنن��دگان برای 

رتبه بندی نظرات ارزشمند در سایت. 
- مش��ارکت: تش��ویق مصرف کنندگان به ارس��ال 

پست. 
- عمل متقابل: شناس��ایی نظرات ارزش��مندی که 

مصرف کنندگان دارند. 
- ُمس��ری ک��ردن مطال��ب: امکانی فراه��م کنید 
ت��ا مصرف کنن��دگان بتوانن��د مروره��ا را به راحت��ی 
روی وبالگ ها و س��راچه های ش��بکه های اجتماعی، 

اشتراک گذاری کنند. 
- ماندگاری: نظرات آنالین به این دلیل مؤثر هستند 
که زندگی ابدی دارند. اگر این مصرف کننده ها به طور 
شفاهی درباره تجربه مطلوب خود در استفاده از برند 
به دوس��ت خود بگویند، این تجربه تنها یک بار گفته 

می ش��ود و قابل ی��ادآوری و پیگیری نیس��ت، اما اگر 
نظ��ر خود را در یک س��ایت مرور تح��ت کنترل برند 
ثبت کند، این نظر یا نظرات می تواند با کمی تعدیل، 

توسط برند چاپ شود. 
اینه��ا چه پیامی ب��رای مارِکِتره��ا دارد؟ در درجه 
اول، مارِکِتره��ا باید به باال ب��ودن کیفیت محصوالت 
و خدم��ات خود توجه کنن��د، زیرا در غیر این صورت 
جایی در دنیای مرورهای اجتماعی نخواهند داش��ت. 
تعریف کردن تجربه اس��تفاده از یک برند، برای افراد 
کار راحتی اس��ت، خواه این تجربه خوب باش��د خواه 
بد. این بدان معناس��ت که بای��د کاری کنیم که این 
تجربه ها خوب باش��ند، خیلی خ��وب! تجربه هایی که 
نتوانند خوب باش��ند، داستان های س��طح پایینی در 
دنی��ای اجتماعی تولید می کنند ک��ه منجر به تولید 
مرورهای ارس��الی ش��ده و در س��راچه های ش��بکه 

اجتماعی اشتراک گذاری می شوند. 
در درجه دوم، برندها باید همواره نمایان باش��ند نه 
اینکه پنهان ش��وند، زیرا فضای آنالین، فضای پنهان 
ش��دن از نظرات مصرف کنندگان نیس��ت. در مقابل، 
س��ازمان ها می توانن��د فعاالنه با مارکتینگ ش��فاهی 
درگیر شوند، یعنی دالیل و بهانه هایی به مردم بدهند 
ت��ا درب��اره برند آنها صحب��ت کنند و خود س��ازمان 
برای تس��هیل ای��ن گفت وگوها، ت��الش کند. انجمن 
مارکتینگ ش��فاهی، پنج عنصر کلی��دی مارکتینگ 
شفاهی را روی وب س��ایت خود قرار داده است. همه 
این پنج مورد می تواند ب��رای مدیریت نظرات آنالین 

محصوالت و ایجاد ارزش برند، استفاده شوند: 
- م��ردم را درباره محص��والت و خدمات خود آگاه 

کنید. 
- افرادی را که تمایل بیش��تری به اشتراک گذاری 

نظرات شما دارند، شناسایی کنید. 
- ابزارهایی پیدا کنید که اش��تراک گذاری اطالعات 

را برای شما راحت تر می کنند. 
- بررس��ی کنی��د ک��ه نظ��رات ش��ما ک��ی و کجا 

اشتراک گذاری می شود. 
- به طرفداران، مخالفان و افراد خنثی گوش دهید 

و به حرف های آنها پاسخ دهید. 
به عبارت دیگ��ر، مارِکِترها می توانند با آگاهی دادن به 
مصرف کنندگان درباره برند، گفت وگوها را تشویق کنند، 
فرومی را برای بیان نظرات مصرف کنندگان پیش��نهاد 
دهن��د و ب��ه نظراتی که مصرف کنن��دگان در این فروم 
یا جاهای دیگر گذاش��ته اند، پاس��خ دهند و یک ارتباط 
دوس��ویه ایجاد کنند. ممکن اس��ت از مصرف کنندگان 
دعوت ش��ود تا مرورهای خ��ود را بیان کنند، در نتیجه 
آنها با برند بیشتر درگیر شده و ارتباطات شفاهی مثبتی 
را درباره برند، منتش��ر می کنند. شاید مهم ترین عنصر 
در مارکتین��گ ش��فاهی، گوش کردن باش��د. در اینجا 
اطالع��ات ارزش��مندی برای ارتقای محص��والت وجود 
دارد، مانن��د مش��خصات محصول ی��ا کیفیت خدمات 
مدنظر مصرف کنن��دگان. این اطالعات در نظرات، مرور 

و رتبه دهی ها دیده می شود. 
hormond :منبع

افزایش نفوذ مرور و رتبه دهی اجتماعی در فضای دیجیتال

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 954 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه 
مزیت ه��ای رقابتی می توانن��د در حوزه های مختلفی 
مانند مدیریت، فناوری، بازاریابی و قیمت گذاری و. . . 
نمود پیدا کنند و مورد ارزیابی قرار بگیرند. مزیت های 
رقابتی اگر در طول زمان و دش��واری در تقلید پایدار 
بمانند، موجب تقویت جایگاه برند در سازمان و حفظ 
و بق��ای آن در بازار خواهند ش��د. معموال مزیت های 
توانمندی ه��ا و مناب��ع درون س��ازمانی  از  رقابت��ی 
مانند کیفیت منابع انس��انی نش��أت می گیرند. همین 
مزایای رقابتی اس��تراتژی سازمان را ترسیم می کنند 
و مهم تری��ن راهبردهای ش��رکت را جهت می دهند.  

به طور کلی مزیت رقابتی الزمه  فعالیت ش��رکت های 
اقتصادی امروزی اس��ت، با این حال در بازار آش��فته 
و ش��لوغ مشخص کردن جنبه های تمایز و مزیت های 
رقابتی دش��وار است. برای شناس��ایی مزایای رقابتی 
س��ازمان در نخس��تین قدم باید اهداف مش��خصی را 
برای سازمان تعریف کنید. دراین زمینه سواالتی را از 
خود بپرس��ید؛ مانند اینکه دالیل این کسب وکار برای 

ورود به بازار این صنف چه بوده است؟ 
آی��ا به دلیل وجود خأل های موج��ود در بازار وارد 
این حوزه کسب وکار شده اید یا شاید گمان کرده اید 
که پیشنهادات بهتر و متفاوتی از رقبای موجود برای 
بازار  دارید؟ با طرح این س��وال، اهداف اولیه خود را 
برای ورود به بازار مورد بررس��ی ق��رار خواهید داد. 

س��وال بعدی این است که اگر روزی کسب وکار من 
در ب��ازار فعالیت نکند، بازار چه چیزی را از دس��ت 
خواهد داد و با چه مش��کالتی روبه رو خواهد ش��د؟ 
یا عکس العمل بازار در مقابل نبود محصول شما چه 
خواه��د بود؟ آیا بازار این نبود را حس خواهد کرد و 
سراغ محصوالت تان را خواهد گرفت یا بعد از مدتی 
محصول ش��ما را فراموش خواهد کرد؟ و سوال آخر 
اینکه، دوس��ت دارید برداشت رقبا از کسب وکار شما 
چگونه باش��د و چگونه از کسب وکار شما یاد کنند؟ 
با پاسخ به این س��واالت می توانید ارزیابی دقیقی از 
ش��رایط داخلی و خارجی کس��ب وکار خود به عمل 
آورید و به خوبی موقعیت کس��ب و کار را شناس��ایی 

کنید. 

شناسایی مزایای رقابتی

پرسش: یک کسب وکار خدماتی را مدیریت می کنم و در مدت دو سال، کم و بیش مشتریانی برای خود دست و پا 
کرده ام. چطور می توانم مزیت های رقابتی خود را به دقت شناسایی کنم؟  کلینیک کسب و کار

پرورش عادات مالی خوب در بچه ها
 Cambridge چند سال پیش تیم تحقیقاتی دانشگاه
مطالعاتی را در خص��وص پرورش عادات مالی در بچه ها 
انجام داد. نتیجه تحقیق نش��ان داد بچه ها از س��ن چهار 
س��الگی متوجه می ش��وند با اس��تفاده از پول می توانند 
محصول مورد نیاز خود را خریداری کنند. در سن شش 
س��الگی متوجه می ش��وند آیا از عه��ده خرید محصولی 
برمی آیند و در سن هفت س��الگی با مفهوم خرج کردن 
و پس انداز کردن آش��نا می شوند. این یعنی عادات مالی 
تا قبل از رس��یدن به س��ن هفت س��الگی در آنها شکل 
می گیرد. بنابراین خیلی مهم است که والدین آموزش را 
از س��نین پایین آغاز کنند تا بچه ها با مفهوم پول آش��نا 
ش��وند. مطمئنا بچه هایی که از س��نین پایین با مفاهیم 
صحیح پس انداز و خرج کردن پول آش��نا می ش��وند در 
آین��ده بهتر می توانن��د دارایی خ��ود را مدیریت کنند و 
اس��ترس کمتری بابت این موضوع خواهند داش��ت. در 
ادامه این مقاله  به بررس��ی پنج نکت��ه ای می پردازیم که 
انجام آنها عادات خوب مالی را در بچه ها تقویت می کند. 
1- اجازه دهید خودشان پول های شان را مدیریت 

کنند
هیچ روش��ی آموزنده تر از انجام دادن نیست. بسیاری 
از والدین فکر می کنند با مدیریت پول های فرزندانیشان 
می توانند روش صحیح مدیری��ت را به آنها یاد دهند در 
صورتی که این روش درس��ت نیس��ت. مطمئنا زمانی که 
مدیری��ت پول ب��ه بچه ها داده ش��ود دچار اش��تباهاتی 
می ش��وند ام��ا والدی��ن نمی توانن��د آنه��ا را از هر خطر 
احتمالی دور نگه دارند. عالوه براین تجربه اش��تباه کردن 
درس های آموزنده تری نس��بت به »نه« گفتن والدین به 

آنها خواهد داد. 
بچه هایی که دائما با کلمه »نه« از سوی والدین روبه رو 
می ش��وند هرگز نکته مفیدی یاد نخواهند گرفت. اینکه 
یاد بگیرند خودش��ان باید پول های شان را مدیریت کنند 
احس��اس استقالل بیش��تری به آنها می دهد و همچنین 
کم��ک می کند در آینده از نظر مالی به کس��ی وابس��ته 

نباشند. 
2- بگذارید پول های شان را پس انداز کنند

ش��رکت  مدیرعام��ل   ،)John Hall( ه��ال  ج��ان 
Influence & Co فع��ال در زمین��ه بازاریاب��ی محتوا 
می گوی��د: »یکی از مهم ترین درس های��ی که از والدینم 
یاد گرفتم در رابطه با پس انداز کردن اس��ت. به یاد دارم 
زمانی که در دوره دبیرس��تان تحصی��ل می کردم مادرم 
م��ن را مجبور کرد کتابی مرتبط با ام��ور مالی از دیوید 
ب��چ )David Bach( بخوانم. خواندن این کتاب به من 
کمک کرد در س��ن 18 سالگی اولین خانه خود را بخرم. 
م��ن برای گرفتن وام مجبور بودم به بانک مراجعه کنم و 
33 بانک با تقاضای من مخالفت کردند. اما خواندن این 
کتاب به من کمک کرد تا از س��ی وچهارمین بانک پاسخ 

مثبت بشنوم.«
گاهی اوقات کمبود پول به مردم اجازه نمی دهد دنبال 
رویاه��ای خود بروند. مطمئنا هی��چ پدر و مادری چنین 
چی��زی را برای فرزند خ��ود نمی خواهد اما پول دادن به 
بچه ها نیز راه حل مناسبی نیست. بهترین راه برای آماده 
کردن ش��ان برای آینده این اس��ت ک��ه روش پس انداز 
کردن پول را به آنها یاد دهید تا بتوانند رویاهای خود را 

در آینده دنبال کنند. 
3- تفاوت بین »نیاز« و »خواستن« را به آنها یاد 

دهید
نتیج��ه مطالعات��ی که پیش تر ب��ه آن اش��اره کردیم 
همچنین نش��ان داده اس��ت آموزش دادن تفاوت میان 
»نی��از« و »خواس��تن« ب��ه بچه ها یکی از س��خت ترین 
مفاهیم اس��ت. زمانی که صحبت از مدیریت پول به میان 
می آید یاد گرفتن تفاوت این مفهوم اهمیت بسیار زیادی 
پیدا می کند. بنابراین ب��ه آنها یاد دهید گاهی اوقات در 
برابر خرید چیزهایی که واقعا نیاز ندارند »نه« بگویند یا 
حداق��ل خرید آن را به زمان دیگ��ری موکول کنند. این 
کار ب��ه آنها یاد می دهد که در آینده نیز دقت بیش��تری 
در خریدهای خود داش��ته باش��ند و پول خود را بیهوده 

هدر ندهند. 
4- یاد دهید چه موقع صبر کنند و چه موقع اقدام 

کنند
درست است که پول خرج کردن برای خرید چیزهایی 
ک��ه می خواهی��م همیش��ه بد نیس��ت اما خری��د باید با 
برنامه ری��زی همراه باش��د. به آنها بگویی��د قبل از خرید 
هر چیزی از خودش��ان بپرس��ند: »آیا دیروز برای خرید 
این محص��ول برنامه ریزی کرده ب��ودم؟«، »آیا فردا هم 
ب��ه ان��دازه امروز این محص��ول را می خواه��م؟« و »اگر 
این محصول حراج نش��ده بود آیا باز هم دوس��ت داشتم 
آن را بخرم؟« اگر پاس��خ هر یک از این س��ؤال ها منفی 
باش��د یعنی فعال نیازی به خریداری آن محصول نیست. 
پرسیدن این سؤال ها کمک می کند تصمیم عاقالنه تری 

برای خریدهای خود در آینده داشته باشد. 
5- سبک و سنگین کردن فرصت ها را به آنها یاد 

دهید
یکی دیگر از سؤال هایی که کودکان باید قبل از خرید 
چیزی از خودش��ان بپرس��ند این اس��ت »آیا می توانم با 
ای��ن پول کار بهتری انجام دهم؟« بس��یاری از مردم در 
تصمیم گیری مهارت دارند اما هنگام خرید تعداد کمی از 
آنها می توانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پس به جای 
ی��اد دادن »بله« و »خیر« ب��ه فرزندان، به آنها یاد دهید 
گاهی اوقات می توانند خرید محصول بهتری را جایگزین 
کنند یا پول خود را به یک ش��خص نیازمند کمک کنند. 
س��بک و س��نگین کردن فرصت ها یکی دیگ��ر از نکاتی 
است که بهتر است از سنین کم به بچه ها یاد داده شود. 
مطمئن��ا هیچ ک��س از بچه ها در س��نین پایین انتظار 
ندارد که مدیریت صحیحی روی پول ها و نحوه پس انداز 
خود داشته باش��د اما آموزش دادن این موارد در سنین 
پایین کم��ک می کند تا در آینده تصمیم های بهتری در 

امور مالی اتخاذ کنند. 
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