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تشکیل کارگروهی برای برخورد با دالالن بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن

 برخورد مالیاتی
با سوداگران اقتصادی

فرصـت امروز: رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از تش��کیل کارگ��روه ویژه برخ��ورد مالیاتی قاطع با 
س��وداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد. س��ید کامل تقوی نژاد با اشاره به دستور رئیس جمهوری در 
جلس��ه ساماندهی بازار و بررسی نوس��انات اخیر در قیمت برخی کاالهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو فرمایشات 
ریاس��ت محترم جمهوری و دس��تور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران 
اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور...

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
از اروپایی ها دعوت کرد

سرمایه گذاری در 
استارتاپ های ایرانی
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رئیس کل بانک مرکزی در جلسه بانک ها با سازمان میراث فرهنگی   و گردشگری تأکید کرد

آمادگی نظام بانکی برای حمایت از صنعت گردشگری

چگونه از جریان ایده های خوب پشتیبانی کنیم
کنار آمدن با رد درخواست استخدام و استفاده از آن

چگونگی ساخت شبکه ای پایدار و حمایت گر
نکاتی مهم درباره نگارش طرح بازاریابی عالی و سودده 
5 کارآفرین برتر از شیوه های برندسازی شخصی می گویند

تبلیغات نمرده است  اما بازار در حال تحول است

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 شیائومی یکی از
 بیشترین پاداش های تاریخ را

به بنیانگذار خود اهدا کرد

4

براسـاس ابالغیه وزیـر صنعت، معدن و تجارت به سـازمان 
توسـعه تجـارت، ثبـت سـفارش و واردات 1339 ردیـف 
تعرفه ای کاال که شـامل بیش از 14۰۰قلم کاال اسـت ممنوع 

شـد، خودرو نیز جزو کاالهای ممنوعه واردات قرار 
دارد.  وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به...

براساس ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت

واردات خودرو ممنوع شد

یادداشت
ابتکار ایران طرح فریز نفتی را 

حفظ کرد

 کش��ورهای عض��و اوپک و 
غیراوپک��ی  تولیدکنن��دگان 
نف��ت در دو اجالس گذش��ته 
به تفاهم مشترکی موسوم به 
طرح فریز نفتی دست یافتند 
که بر اس��اس آن کش��ورهای 
دس��ته اول بای��د تولید نفت 
 را ب��ه می��زان یک میلی��ون و
200 هزار بشکه و غیراوپکی ها 
ب��ه می��زان 600هزار بش��که 
س��قف  می دادن��د.  کاه��ش 
تولید 14 کش��ور عضو اوپک 
درنهای��ت با اجرای طرح فریز 
نفتی ب��ه 32 میلیون و 500 
بش��که در روز می رسید. این 
طرح با نظارت دائمی دبیرخانه 
اوپک و رویه منسجم کشورهای 
عضو در تولید به افزایش قیمت 
نفت انجامید. دامنه قیمت که 
در یک س��ال اخیر می رفت به 
زی��ر 40 دالر برس��د به 60 تا 
70 دالر رسید. در ماه گذشته 
نف��ت برنت دریای ش��مال و 
نف��ت س��بک منطق��ه اوپک 
75 دالر قیمت گذاری ش��د و 
ایران نتوانس��ت نفت سبکش 
را با نرخی بی��ش از 75 دالر 

 در ه��ر بش��که نی��ز
2به فروش برساند...

رضا پدیدار
 رئیس کمیسیون 

انرژی و محیط زیست 
اتاق تهران
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نشس��ت روز ش��نبه نماین��دگان دول��ت و 
بخش خصوصی اس��تان تهران به انتقاد جدی 
و مجادله آنها در مورد سیاس��ت های اقتصادی 
دولتی ه��ا و افزایش بی رویه قیمت ها توس��ط 

بخش خصوصی انجامید. 
در چه��ل و شش��مین نشس��ت نمایندگان 
دول��ت و بخش خصوصی اس��تان تهران که به 
»بررس��ی قانون بیمه کارگران س��اختمانی« 
اختصاص داشت، مسئله ارز، افزایش قیمت ها 
و نگران��ی بخش خصوص��ی از آین��ده فض��ای 
کس��ب وکار، از موضوع ه��ای مجادل��ه برانگیز 
بوده است. به گزارش ایرنا، مسعود خوانساری 
در این نشس��ت، به گذش��ت حدود سه ماه از 
تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز اشاره 
کرد و گفت: اشکاالت تصمیم دولت بعد از این 

مدت به طور کامل نمایان شده است. 
رئیس ات��اق بازرگان��ی تهران اف��زود: ایراد 
نخس��ت به سیاس��ت ارزی دول��ت اینکه، این 
تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد؛ ضمن آنکه 
ن��رخ 4200 تومانی دالر واقعی و کارشناس��ی 
ش��ده نب��وده و اکنون ش��اهدیم تقاض��ا برای 
دریاف��ت ارز 4200 تومانی به ش��دت افزایش 
یافت��ه و به گفته مقام ه��ای دولتی، در دو ماه 
اخیر نزدیک به 20 میلیارد دالر ثبت سفارش 

صورت گرفته است. 
خوانس��اری درعین حال افزود: از طرفی، در 
هفته های اخی��ر تقاضا برای ص��دور و تمدید 
کارت بازرگانی افزایش یافته که نشان می دهد 
تقاضا برای دریافت ارز به شکل محسوس باال 

رفته است. 
وی اضافه کرد: دستور به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به نرخ 4200 تومان نیز مشکالتی 
برای فعالیت ه��ای صادرکنندگان ایجاد کرده، 
در حالی که کاالهای صادراتی در داخل کشور 
ب��ا نرخ ارز 6 تا 7 هزار تومانی تولید می ش��ود 
اما دول��ت صادرکنندگان را مکلف کرده تا ارز 
صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در داخل 

عرضه کنند. 
رئی��س اتاق ته��ران در ادامه ب��ا بیان اینکه 
طبق بخش��نامه های دولتی، فروش ارز خارج 
از سیستم تعریف شده از سوی بانک مرکزی، 
قاچاق محس��وب می ش��ود، گف��ت: در دو ماه 
گذش��ته، مقام ه��ای دولت��ی از تریبون ه��ای 
مختلف باره��ا ادعا کرده اند که می توانند همه 
نیازه��ای ارزی را تأمین کنند، درحالی که این 
ادع��ا نه تنها واقعی نیس��ت، بلکه ش��دنی هم 

نیست. 

وی ادام��ه داد: دول��ت باید هرچه س��ریع تر 
اجازه دهد ارز صادراتی ُخرد، با قیمت توافقی 
می��ان صادرکنندگان و وارد کنندگان خرید و 
ف��روش ش��ده و این بخ��ش از ارز به کاالهای 

اولویت دو و سه تخصیص داده شود. 
دالیل نابسامانی بازار خودرو

رئیس ات��اق تهران در ادام��ه، تالطم ایجاد 
شده در بازار خودروی کشور را قابل پیش بینی 
دانس��ت و گفت: یکی از دالیل اصلی افزایش 
افسارگس��یخته قیمت ه��ا در ب��ازار خ��ودرو، 
تصمی��م نادرس��ت وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت در گذشته است که به یک باره واردات 

خودرو به کشور را ممنوع کرد. 
وی اف��زود: اتف��اق دیگری که ب��ه پیدایش 
مش��کل امروز در بازار خودرو مربوط می شود، 
افزایش تعرفه های این بخش تا 100 درصد از 
س��وی دولت بود؛ ضمن اینکه قطع تأمین ارز 
برای خودرو از سوی دولت یکی دیگر از دالیل 

نابسامانی در بازار خودرو است. 
بازار با دندان کنترل می شود

رئی��س اتاق اصناف نیز با بیان اینکه در کل 
کش��ور 2میلی��ون و 500 ه��زار واحد صنفی 
دارای پروانه کس��ب فعالیت هس��تند، گفت: 
ب��رای کنترل ب��ازار، فقط 1800 ب��ازرس در 
سراسر کشور مستقرند و عمال بازار را با دندان 

کنترل می کنیم. 
فاضلی با اش��اره به تالطم قیمت��ی در بازار 
خ��ودرو، گفت: برای کنت��رل قیمت ها در این 
بخ��ش همه باید دس��ت به دس��ت هم دهند؛ 
اصناف به تنهایی حریف این بازار و عوامل آن 
نمی ش��ود، زیرا وضعیت امروز بازار اصال خوب 

نیست. 
تشکیل ستاد مقابله با تحریم

در ادامه نشست ش��ورای گفت وگوی دولت 
رئی��س  ته��ران،  اس��تان  بخش خصوص��ی  و 
کمیس��یون تس��هیل کس��ب وکار اتاق تهران 
ب��ا ی��ادآوری تهدی��د آمریکا مبنی ب��ر اعمال 
تحریم های س��ختگیرانه علیه ایران، پیشنهاد 
ایجاد س��تاد مقابل��ه با تحریم ها ب��ا محوریت 

معاون اول رئیس جمهوری را مطرح کرد. 
به گفته محمدرضا نجفی  منش، درحالی که 
در وزارت خزان��ه  داری آمریکا دس��ت کم 500 
کارشناس و متخصص برای تدوین برنامه های 
تحریمی علیه ایران متمرکز شده اند، در کشور 
م��ا نیز باید برای مقابله با این تهدیدها 5 هزار 

نفر را به کار گرفت. 
وی پیشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحریم ها 

زی��ر نظر مع��اون اول رئیس جمهوری ایجاد و 
کارگروه استان تهران این ستاد نیز در شورای 
گفت وگ��وی دول��ت و بخش خصوص��ی تهران 

مستقر شود. 
اس��تاندار تهران ضمن اس��تقبال از تشکیل 
این س��تاد، یادآور ش��د که برای تش��کیل آن 

اقدام خواهد کرد. 
هشدارهای استاندار

محمدحسین مقیمی، استاندار تهران نیز در 
ابتدای نشس��ت، با اشاره به تغییر قیمت ها در 
بازار ارز کش��ور و تصمیم ها و اقدام های دولت 
برای ایجاد ثبات در این بازار، گفت: نوس��انات 
نرخ ارز نباید قیمت ها در بازار س��ایر کاالهای 
مصرف��ی را به ط��ور غیراصول��ی و غیرمنطقی 

افزایش دهد. 
وی که ریاس��ت شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان تهران را برعهده داشت، 
به افزایش چش��مگیر قیمت ها در بازار خودرو 
اش��اره کرد و گف��ت: درحالی ک��ه خودروهای 
خارجی با ارز 3700 تومانی وارد کش��ور شده 
است اکنون با قیمت های گزاف در بازار داخل 
به فروش می رس��د به طوری که یک خودروی 
 خارج��ی ب��ا قیم��ت 150 میلی��ون تومان��ی

400 میلیون تومان معامله می شود. 
مقیمی با بیان اینکه پس از افزایش نرخ ارز، 
افزای��ش 10 تا 20درصدی قیمت ها در برخی 
بازارهای کاالیی کش��ور رخ داد، افزود: با این 
ح��ال، جهش قیمت ه��ا در دارو و خودروهای 
خارجی بسیار فراتر از تصور بوده است؛ ضمن 
اینکه افزایش قیمت برای خودروهای س��اخت 
داخل نیز اتفاق افتاد که جلوی آن گرفته شد 
و قیمت ها در این بازار در حال متعادل ش��دن 

است. 
اس��تاندار تهران هش��دار داد، اگ��ر افزایش 
قیمت ه��ا در بازار کااله��ای مصرفی همچنان 
ادامه یابد، تصمیم هایی اتخاذ خواهد ش��د که 
اثرات آن ممکن اس��ت برای بازار خوش��ایند 

نباشد. 
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره 
واحدهای تولیدی و کس��ب  و کار نیز گفت: در 
حال حاضر گالیه واحدهای اقتصادی، مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده و گرفتاری ه��ای آن برای 
فعاالن اقتصادی اس��ت، از این رو این موضوع 
بای��د در همفکری بخش خصوصی و دولت، در 
مجلس شورای اسالمی مورد بررسی قرار گیرد 
تا به راهکاری مناسب برای واحدهای تولیدی 

دست یابیم. 

واکنش استاندار تهران به افزایش بی ضابطه قیمت ها

نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی به مجادله کشید



ابتکار ایران طرح فریز نفتی را حفظ کرد

 کش��ورهای عضو اوپک و تولیدکنن��دگان غیراوپکی نفت در دو 
اجالس گذشته به تفاهم مشترکی موسوم به طرح فریز نفتی دست 
یافتند که بر اس��اس آن کش��ورهای دس��ته اول باید تولید نفت را 
به می��زان یک میلیون و 200 هزار بش��که و غیراوپکی ها به میزان 
600هزار بشکه کاهش می دادند. سقف تولید 14 کشور عضو اوپک 
درنهایت با اجرای طرح فریز نفتی به 32 میلیون و 500 بش��که در 
روز می رس��ید. این ط��رح با نظارت دائمی دبیرخان��ه اوپک و رویه 
منسجم کش��ورهای عضو در تولید به افزایش قیمت نفت انجامید. 
دامنه قیمت که در یک س��ال اخیر می رفت به زیر 40 دالر برس��د 
به 60 تا 70 دالر رس��ید. در ماه گذشته نفت برنت دریای شمال و 
نفت سبک منطقه اوپک 75 دالر قیمت گذاری شد و ایران نتوانست 
نفت سبکش را با نرخی بیش از 75 دالر در هر بشکه نیز به فروش 
برس��اند. اتکای اقتصاد کشورهای عضو اوپک به نفت و البته اعضای 
غیر اوپکی به ماده س��یاه )48درصد از اقتصاد روس��یه وابس��ته به 
درآمد نفت است( باعث شد در آخرین اجالس اوپک کشورها دوباره 
ط��رح فریز نفتی را مورد تأکید قرار دهند. درواقع در مذاکرات روز 
گذشته در وین سقف تولید اوپک بر 32 میلیون و 500 هزار بشکه 

در روز باقی مانده است. 
اما ابتکار عمل ایران و مس��ئله افزایش تولید چیست؟ در اجالس 
173 ک��ه در نوامبر س��ال 2017 می��الدی برگزار ش��د، پایبندی 
کش��ورهای اوپک��ی و غیر اوپکی به ط��رح فریز نفتی ب��ه بیش از 
98درصد رس��ید. پس از این در آغاز س��ال 2018 میزان پایبندی 
تولیدکنن��دگان نف��ت به این ط��رح به 150درص��د افزایش یافت. 
معنای این پایبندی این است که کشورها عالوه بر تعهد به کاهش 
تولید نفت به میزان الزم، ضریبی پایین تر از س��قف مورد انتظار از 
نفت ش��ان را وارد بازار کرده اند و در عمل میزان تولید روزانه اوپک 
به ج��ای 32 میلیون و 500 هزار بش��که، 31 میلی��ون و 500هزار 
بش��که بوده است. ابتکار وزیر نفت ایران که در اجالس اخیر مطرح 
ش��د، این بود که با تأکید بر طرح فریز نفتی، کشورها میزان تولید 
را ت��ا جایی افزایش دهند که 32 میلیون و 500 هزار بش��که نفت 
در روز روانه بازار شود. در محاسبه ای که انجام شد، میزان افزایش 
تولید نفت کش��ورها برای عمل به طرح فریز نفتی رقمی نزدیک به 

700هزار بشکه است. 
هنوز اس��امی کش��ورهایی که تولید را افزایش می دهند منتش��ر 
نش��ده اما حدس می زنم عربس��تان، عراق، لیبی، ونزوئال، نیجریه و 
ایران باید تولید نفت شان را افزایش دهند. ایران در طرح فریز نفتی 
در بین کش��ورهایی قرار گرفت که تولید را کاهش نداده و افزایش 
داد ام��ا میزان افزایش تولید نفت خام ایران 3 میلیون و 798 هزار 
بش��که بود درحالی که در طرح فریز نفتی، سقف 3.8 میلیون بشکه 
برای تولید نفت خام کش��ورمان در نظر گرفته  شده است، درنتیجه 
افزایش میزان تولید ایران مغایرتی با طرح فریز نفتی ندارد. بنابراین 
با اجرای این طرح درآمد کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت 

است پایدار می ماند. 

نرخ تورم دهک های مختلف در خردادماه
قیمت کدام کاالها کم شد؟ 

تازه ترین تحلیل های مرکز آمار ایران نش��ان می دهد دامنه تغییرات 
ن��رخ ت��ورم دوازده ماهه منتهی به خردادم��اه 1397 برای دهک های 
مختل��ف هزین��ه ای از 8,1 درصد برای دهک اول ت��ا 8.4 درصد برای 
دهک هفتم اس��ت.  مرکز آمار ایران گزارش تورم خرداد ماه امسال را 
منتشر کرد. براس��اس این گزارش، در خرداد ماه 1397 عدد شاخص 
کل )100=1395( به 116,2 رس��یدکه نسبت به ماه قبل 1.9 درصد 
افزایش نش��ان می دهد. در این ماه درصد تغییر ش��اخص کل نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل 10.2 درصد اس��ت؛ یعنی خانوارهای کشور 
به ط��ور میانگی��ن 10.2 درصد بیش��تر از خ��رداد 1396 برای خرید 
یک »مجموعه کاال و خدمات یکس��ان« هزینه کردند که نس��بت به 
ای��ن اط��الع در ماه قبل )8,3 درصد( 1.9 واح��د درصد افزایش یافته 
است. این میزان افزایش در درصد تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )1.9 واحد درصد( در یک م��اه، از فروردین 1392 تاکنون 
 بی سابقه بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1397
به 8,2 درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )8,0 درصد( 
0.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد.  شاخص قیمت در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 4,2 درصد و 
در گروه عم��ده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 0.9 درصد افزایش 
نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه 1397 برای 

این دو گروه به ترتیب 10,5 و 7.3 درصد است. 
براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت کل برای خانوارهای 
ش��هری کشور در خردادماه 1397 به عدد 116,1 رسید که نسبت به 
ماه قبل 1.7 درصد افزایش نش��ان می دهد. درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مش��ابه س��ال قبل 10.2 درصد و نرخ تورم دوازده ماهه 
منته��ی به ماه جاری برای این دس��ته از خانوارها 8,2 درصد اس��ت.  
همچنین ش��اخص قیمت کل برای خانوارهای روس��تایی کش��ور در 
خرداد ماه 1397 به عدد 117,1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7درصد 
افزایش نش��ان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 9.9 درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای 

این دسته از خانوارها 7,9 درصد است. 
اما تغییرات قیمت ها نش��ان می دهد در گروه عمده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« بیش��ترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به اقالم هندوان��ه، طالبی، خربزه، کیوی، انواع پرتقال، 
هویج فرنگی، انواع س��یب، کرفس، خیار، گوجه فرنگی، کش��مش 
پلویی، آب معدنی و گوش��ت قرمز اس��ت. در گروه عمده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« انواع سیگار، تجهیزات رایانه، گوشی تلفن 
همراه، تبلت و اتومبیل س��واری بیش��ترین افزایش قیمت را نسبت 

به ماه قبل داشته اند. 

در روزهایی که بس��یاری از ش��رکت های بین الملل��ی به دلیل خروج 
آمری��کا از برجام در حال ترک ایران هس��تند و به نظر می رس��د جذب 
سرمایه گذاری های خارجی چالش برانگیز شده است، توسعه استارتاپ ها 
می توان��د راه جدی��دی برای هم��کاری بین المللی ای��ران به خصوص با 
ش��رکت های اروپایی باشد. برای تحقق این مهم و مذاکرات گسترده در 
این زمینه معاون علمی رئیس جمهور اواخر هفته گذشته عازم بروکسل، 
پایتخت سیاسی اتحادیه اروپا شد تا در همایش »همکاری های بین المللی 
اقتصادی و فناوری ایران و اروپا« ش��رکت کند و از توانمندی های ایران 
در حوزه اس��تارتاپ ها بگوید. یکی از اصلی ترین محورهای این همایش 
که روز جمعه به پایان رسید »رشد جامعه استارتاپی و بین المللی سازی 
ش��رکت های دانش بنی��ان« بود. همچنین در این همایش نشس��ت های 
تخصص��ی ب��ا موضوع��ات »چش��م انداز اس��ت�ارتاپ ه�ا در ای���ران« و 

»سرمایه گذاری و کسب وک�ار در ای�ران« برگزار شد. 
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، قرار گرفت��ن ایران در 
 میان پنج کش��ور برتر دارای بیشترین رشد کارآفرینی در جهان، وجود

47 میلیون کاربر اینترنت و رتبه 5 در تعداد مهندس��ان فارغ  التحصیل 
را مزیت ه��ای ای��ران برش��مرد و گفت: ما آماده هس��تیم تا دس��ت در 
دست کش��ورهای اتحادیه اروپا زیرساختارها و کانال های ضروری برای 
همکاری را تأس��یس کنیم. س��تاری گفت: با تمرکز بر صحنه استارتاپ 
در ایران، اصالحاتی در سیس��تم ن��وآوری انجام دادیم. برای مثال، مدل 
اکوسیس��تم تجاری و استارتاپ های جدید، شکل گرفته اند؛ امور مالی و 
س��رمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل شده اند و فرار مغزها 

معکوس شده است. 
وی ب��ه اقدامات انجام ش��ده در زمینه ترویج کارآفرینی در حوزه های 
فناوری در ایران اش��اره کرد و گفت: بیش از 3500 ش��رکت مبتنی بر 
فناوری، طی شش سال اخیر شناسایی شده اند و ما با ارائه معافیت های 

مالیاتی، معافیت ه��ای گمرکی، وام های کم بهره و بس��یاری از امکانات 
توانمندس��ازی و برنامه های ترغیب کس��ب وکار، فعاالنه از آنها حمایت 
می کنیم. به گفته وی، این ش��رکت ها در حال حاضر ساالنه 12 میلیارد 
دالر آمری��کا گ��ردش مالی دارند و باعث ایجاد حدود 300 هزار ش��غل 
مس��تقیم جدید در کش��ور شده اند. س��تاری توس��عه صنعت محتوای 
دیجیتال را از جمله دس��تاوردهای این شرکت ها عنوان کرد به گونه ای 
که نس��خه یوتیوب ایران��ی )آپارات( هر روز 74 میلی��ون بازدید دارد و 
ادامه داد: فروش��گاه برنامه موبایل ایران با عن��وان »کافه بازار« از دیگر 
 زمینه ه��ای فعالی��ت دیجیتالی ایران اس��ت ک��ه 40 میلی��ون کاربر و

210 هزار طراح دارد. 
مع��اون علم��ی ریاس��ت جمهوری ش��رکت دیج��ی کاال را ب��ه عنوان 
بزرگ ترین ش��رکت تجارت الکترونیک در ایران عنوان کرد که سرمایه 
محل��ی و خارجی اضافی زیادی را کس��ب کرده اس��ت و صاحب بیش 
از 90 درصد فروش��گاه خرده فروشی آنالین کش��ور است و تأکید کرد: 
این ش��رکت به  عنوان یک فروش��گاه آنالی��ن، بیش��ترین بازدید را در 
خاورمیان��ه دارد و جزو برترین های آسیاس��ت، به گون��ه ای که بیش از 
1000 عرضه کننده و 11 هزار مس��ئول فروش دارد و هر روز 3 میلیون 

دالر آمریکا فروش دارد. 
ستاری، بخش اجاره آنالین خودرو را از دیگر فعالیت های شرکت های 
اس��تارتاپی ذک��ر کرد و اف��زود: یک اس��تارتاپ به نام »اس��نپ« که با 
س��رمایه گذاری مشترک یک ش��رکت ایرانی و شریکی خارجی تأسیس 
ش��د، توانست به  س��رعت، ابعاد بازار خود را از 100 س��واری روزانه در 
ژانوی��ه 2016 در تهران ت��ا حدود یک میلیون س��واری روزانه در حال 

حاضر گسترش دهد. 
او ظهور چنین اس��تارتاپ های معتبری را موجب فراهم شدن فرصتی 
برای همکاری بین المللی در اکثر بخش های مختلف در ایران دانس��ت و 

ادامه داد: بیش از 100 اس��تارتاپ توسط کارشناسان جوان ایرانی خلق 
شده  است که در خارج تحصیل  کرده اند و تصمیم گرفتند تا با استفاده 
از بهترین تجارب و شبکه جهانی خود در ایران، زندگی و سرمایه گذاری 
کنند. این اس��تارتاپ ها، مش��اغل تخصصی بس��یاری برای کارشناسان 
ایران��ی در حوزه هایی مانند ICT، تجهیزات پزش��کی، بیوتکنولوژی و 
نوآوری ش��هری ایجاد کرده است. ستاری همچنین شرکت های اروپایی 
را به س��رمایه گذاری در حوزه استارتاپ ها و شرکت های دانش  بنیان در 
ایران دعوت کرد و گفت: س��رمایه گذاری و مشارکت اقتصادی در ایران 
نه تنها جذاب بلکه مفید اس��ت و فرصتی برای بررسی بازار بهره  برداری 

نشده در منطقه، ایجاد می کند. 
البته در شرایطی معاون علمی رئیس جمهور برای جذب همکاری های 
بین المللی در حوزه اس��تارتاپ ها و ش��رکت های دانش بنی��ان ایرانی به 
بروکس��ل رفت که در دو س��ال گذش��ته از سوی ش��رکت های اروپایی 
همچون )IIIC( در شرکت های اس��تارتاپی ایران همچون دیجی کاال و 

کافه بازار سرمایه گذاری هایی صورت گرفته است. 
همچنین چندی پیش، مدیرعامل فرابورس نیز از عالقه ش��رکت های 
خارجی برای سرمایه گذاری در حوزه استارتاپ های ایرانی خبر داد. امیر 
هامونی با اش��اره به حمایت بازار سرمایه از اس��تارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنی��ان داخلی، گفت: بین س��رمایه گذاران داخلی و خارجی برای 
حمای��ت از اس��تارتاپ ها رقابت وجود دارد. او ب��ه توجه ویژه خارجی ها 
به کس��ب وکارهای نوین ایرانی اش��اره کرد و ادامه داد: در برخی موارد، 
س��رمایه گذاران خارجی اقدام به جذب اس��تارتاپ های ایرانی کرده اند، 
به طوری که گروه کاری مربوطه را به طور کامل به خارج از کشور انتقال 
داده اند. سرمایه گذاران کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس از جمله 
مهم ترین س��رمایه گذارانی هس��تند که اس��تارتاپ های ایرانی را جذب 

کرده اند. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از اروپایی ها دعوت کرد

سرمایه گذاری در استارتاپ های ایرانی

اقتصاد ایران در طول چند هفته گذش��ته روزهای پرماجرایی را پشت 
س��ر گذاش��ت. افزایش قیمت های زنجیروار اقالم و کاالهای اساس��ی، 
داس��تان هر روزه مردم ش��ده بود تا این که در 27 خرداد، علی کریمی 
در واکنش به گران ش��دن اجناس و کاالها، از مردم خواس��ت تا یک بار 
برای همیشه با یکدیگر متحد شده و تا یک ماه از بازار خریداری نکنند؛ 
نه طال، نه خودرو و نه هر کاالی دیگری که گران ش��ده اس��ت. از سوی 
دیگ��ر، تحلیلگران اقتصادی معتقدند در ش��رایط کنون��ی اقتصاد بیمار 
ایران نیازمند جراحی اساس��ی و عمیق است و کمپین های نه به خرید 

تنها در کوتاه مدت می تواند مرهمی بر اقتصاد ایران باشد. 
به گزارش خبرآنالین، تجربه های مش��ابه در سایر کشورهای دنیا نشان 
داده که روش های اجتماعی مقابله با تدابیر سیاسی و اجتماعی روشی مدنی 
و کارآمد بوده و تمرین این روش ها برای پیش��برد اهداف اجتماعی و ملی 
حرکتی ضروری و کم هزینه و پرمنفعت است. در دنیا کمپین های نخریدن، 
نمونه های زیادی دارد. کمپین چند روز اخیر »نخریدن« موافقان و مخالفان 
زیادی دارد و هر کدام دالیل خاص خود را دارند. اما نکته مهم این اس��ت 
که این کمپین، ماهیت اعتراض نس��بت به سردمداران اقتصادی و سیاسی 
دارد. در این که مافیای خودرو انحصارهای غذایی و. . . در عمل نشان داده اند 
که به منافع ملی و هم نوع توجهی نداش��ته و در این که با یک درصد گران 
شدن کاالها در شرایطی که درآمدها ثابت است، قدرت خرید مردم کاسته 

می شود، تردیدی نیست. 
وقتی قدرت خرید کم شد

در همی��ن یک ماه اخیر با افزایش بهای برخ��ی کاالها، قدرت خرید 
م��ردم کاهش یافته و انحص��ارات دولتی و غیردولتی دس��ت در جیب 
م��ردم برده و ناگهان موجودی جیب آنها کاهش یافته اس��ت. به اعتقاد 
برخی کارشناسان، چنین کمپینی تنها در مواردی که گرانی بی دلیل و 
غیرمنطقی بوده، ممکن اس��ت مفید و ثمربخش باشد. اگر گرانی دارای 

دالیل دیگری باش��د، نه تنها تحریم خرید اثری در کاهش قیمت ندارد، 
بلکه باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی و رکود می شود. 

به طور معمول موفقیت کمپین ها و حرکت های اجتماعی نیازمند باال 
بودن س��رمایه اجتماعی در جامعه اس��ت، در غیر ای��ن صورت کمپین 
شکس��ت خواهد خورد. بنابراین در ش��رایط کنون��ی موفقیت این گونه 

حرکت ها در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
وقتی انتظارات تورمی باال رفته است

در ش��رایطی که نرخ ارز در بازار رشد قابل توجه داشته، طبیعی است 
که به دلیل افزایش قیمت تمام ش��ده، کاالهای وارداتی و کاالهایی که 
مواد اولیه وارداتی دارند، افزایش قیمت ش��دید داشته باشند. در شرایط 
افزایش ن��رخ ارز همواره انتظارات تورمی افزایش می یابد و مردم انتظار 
افزای��ش قیمت ها را دارند، بنابراین طبیعی اس��ت ک��ه پس انداز خود را 

تبدیل به کاالی اساسی همچون مسکن و طال می کنند. 
با باال رفتن ش��دید تقاضا طبیعی اس��ت که قیمت ها افزایش هم پیدا 
کند. از سوی دیگر، با خروج آمریکا از برجام، نااطمینانی از آینده اقتصاد 
افزای��ش یافته و باز هم دلیل دیگری برای نگه نداش��تن پول نقد ایجاد 
ش��ده است. نرخ س��ود بانکی باال در سال های اخیر باعث افزایش شدید 
نقدینگی ش��ده است، اما با کاهش نرخ سود بانکی، بانک دیگر جذابیت 
الزم برای س��پرده گذاری را ندارد و نقدینگی باالی محبوس شده پشت 
س��د بانک ها به حرکت درآمده و سبب ایجاد تورم در بازارهای مختلف 
شده است، بنابراین افزایش نرخ ارز، افزایش نااطمینانی به آینده، خروج 
نقدینگی از بانک ها و افزایش انتظارات تورمی از یک س��و باعث افزایش 
قیمت تمام شده کاالها و از سوی دیگر، سبب افزایش تقاضای آنها شده 

است. در نتیجه این اتفاقات، قیمت ها رشد داشته است. 
سودجویان دست از سر اقتصاد برنمی دارند

البته در برخی موارد هم س��ودجویی گروهی باع��ث افزایش بی رویه 

قیمت ها ش��ده و نمی توان منکر این موضوع شد. در آشفته بازار اقتصاد، 
س��فته بازی و احتکار می تواند اختالل بیش��تری در بازار ایجاد کند و به 

تورم نیز دامن بزند. 
تحلیلگ��ران اقتصادی معتقدند کمپین نه به خرید، مردم را به حقوق 
مصرف کننده آگاه می کند، چراکه ما گاهی به حقوق مصرف کننده آگاه 
نیستیم و بر این اساس، تحت تأثیر جو قرار می گیریم. برای مثال امروز 
اگر بگویند روغن نیس��ت، همه می روند روغ��ن می خرند یا اگر بگویند 
پودر لباسشویی یا صابون نیست، همه می روند صابون می خرند. این گونه 

انبارها تبدیل به انبارهای خانگی می شود. 
به باور آنها، حرکتی ش��روع ش��ده که جلوی دالل ب��ازی را می گیرد. 

اگرچه این حرکت باید بسیار هوشمندانه باشد. 
در حال حاضر بازار مسکن افزایش 30 تا 50 درصدی را تجربه کرده 
اس��ت که رکودی طوالنی را پش��ت سر می گذارد. ش��اید کمپین نه به 
خرید، بتواند بخش��ی از حباب قیمت��ی در این بازار را بترکاند. همانطور 
که تا حدی در روزهای گذش��ته در بازار خودرو شاهد بودیم که قیمت 

برخی خودروها کاهش قابل توجه داشتند. 
اقتصاد ایران نیازمند جراحی اساسی است

در کل کمپین نخرید از این منظر که نوعی تمرین تغییر رفتار مردم 
باشد، درخور تحسین و تقدیر است. می توان گفت بخش عمده ای از این 
تالطمات و رفتارهای هیجانی مردم و عدم احس��اس امنیت، رفتارهای 
االکلنگی و سیاست های غلط اقتصادی است. در همه جای دنیا با وجود 
فضای رقابتی، چنانچه یک تولیدکننده یا فروش��نده گران فروشی کند، 
مصرف کنندگان برای تنبیه ب��ه دنبال دیگر تولیدکنندگان می روند. در 
ش��رایط کنونی واقعیت ماجرا این اس��ت که اقتصاد بیمار ایران نیازمند 
جراحی اساسی و عمیق اس��ت و این گونه کمپین ها تنها در کوتاه مدت 

می تواند مرهمی بر اقتصاد ایران باشد. 

اما و اگرهای کمپین »نه به خرید« کاالی گران

کمپین »نه به خرید« جلوی دالالن می ایستد؟ 

یادداشت

اقتصادکالن

رضا پدیدار
 رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
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فرصت امروز: با اینک��ه اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، 
اع��الم کرده که ت��ا زمان پایبندی ای��ران به تعهدات��ش در برجام باقی  
می ماند، اما بس��یاری از ش��رکت های بزرگ اروپایی از ترس بازگش��ت 
تحریم ه��ای آمری��کا ترجیح داده اند ک��ه عطای ماندن در ای��ران را به 
لقایش ببخش��ند؛ ش��رکت هایی مانند توتال، زیمنس و ایرباس ازجمله 
این شرکت ها بودند و باید دید آیا در آینده با حمایت سیاسی دولت های 
اروپایی امکان همکاری با ایران را خواهند داشت یا خیر. در همین حال، 
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در تازه ترین گفت وگویش 
با »یورونیوز« برجام را به بیماری در آی س��ی یو تشبیه کرده و گفته که 
باقی ماندن ایران در برجام منوط به حفظ تعهدات طرف مقابل و تامین 

منافع ایران از سوی اروپا خواهد بود.
در عین حال، در ش��رایطی ک��ه این روزها انتقاد از برجام به واس��طه 
خ��روج آمریکا از آن اوج گرفته، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
در یادداش��تی به دفاع از برج��ام پرداخته و گفته که هدف اصلی برجام 
محقق ش��ده اس��ت. در واقع، پس از خروج آمریکا از توافق هس��ته ای، 
بسیاری از قراردادهای اقتصادی ایران با طرف های اروپایی در هاله ای از 
ابهام قرار گرفته و در این بین، وزارت راه و شهرسازی که پس از برجام 
توافق های گس��ترده ای را برای بهبود ش��رایط حمل ونقل ایران در نظر 

گرفته بود، با مشکالتی مواجه شده است.
به گزارش ایس��نا، نامشخص بودن سرنوشت قراردادهای بزرگی که به 
س��رمایه گذاری و تامی��ن منابع مالی الزم در این حوزه منجر می ش��د، 
یکی از اصلی ترین ابهام های پیش روی این وزارتخانه اس��ت. در کنار آن 
ای��ران چند قرارداد مهم برای خرید هواپیماه��ای جدید را نهایی کرده 
بود که به نظر می رس��د در حال حاضر شانسی برای اجرا و نهایی کردن 

آنها وجود ندارد.
وزارت راه و شهرس��ازی در ط��ول هفته های گذش��ته ت��الش کرده 
صرف نظ��ر از آنچه در فض��ای بین المللی اتفاق می افتد، ن��گاه ایران به 
مس��ائل بین المللی را در دستور کار قرار دهد و در این راستا وزیر راه و 
شهرسازی در یادداشت جدید خود به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته 

است.
آخوندی در این یادداش��ت به تفاوت نگاه کالن در بررس��ی مس��ائل 
سیاس��ت بین الملل پرداخته و مقایس��ه میان دو دیدگاه واقع گرایانه که 
براس��اس زور تعریف می شود و نگاه نهادگرایانه که قدرت نرم را بررسی 

می کند در دستور کار خود قرار داده است.
ای��ن عضو کابینه دول��ت دوازدهم در ابتدا به ه��دف اصلی برجام که 

همان استقرار صلح و امنیت ایران و منطقه بوده پرداخته و معتقد است: 
منتقدان دیروز برجام که امروز از لغو آن خوش��حال هستند ولی نسبت 
به اجرایی نش��دن ابعاد اقتصادی اش اعتراض می کنند، یک عامل بسیار 
مهم را فراموش کردند. در متن برجام آمده که ایران از فصل 7 شورای 
امنیت س��ازمان ملل خارج می شود و این موضوع به معنای حفظ صلح 
و جلوگیری از جنگ در منطقه اس��ت. برجام توانس��ته تمام تحریم های 
چندجانبه که به پش��توانه قطعنامه های پی در پی سازمان ملل بوده را 

کنار بزند و این هدف به طور کامل اجرایی شده است.
در سوی دیگر اما رسیدن ایران به منافع اقتصادی حاصل از این توافق 
یکی دیگر از اهداف این قرارداد بوده که هنوز به دلیل س��نگ اندازی ها 
اجرای آن ممکن نشده است. وزیر راه و شهرسازی بر این موضوع صحه 
می گذارد که مجموعه پنج کش��ور باقی  مانده در توافق با ایران به دلیل 
منافع انباش��ته ای که در آمریکا دارد دست کم در عمل امکان ایستادگی 
تمام عی��ار در برابر این کش��ور را ندارد و همین موضوع باعث ش��ده که 
منتقدان برجام که نمی توانند خوش��حالی درونی خود را از این وضعیت 
پنهان کنند، جش��ن شکست برجام راه انداخته اند و این در حالی است 
که اتخاذ سیاست درست و قابل اقدام و حافظ امنیت و منافع ملی ایران 

برترین وظیفه حاکمیت است.
آخون��دی در بخش دیگری از یادداش��ت خود به تفاوت نگاه کالن در 
عرصه سیاس��ت بین الملل پرداخته است. به اعتقاد وی، آنچه که دولت 
ترامپ پیگیری می کند مربوط به نگاه های واقع گرایانه است که هدفش 
اعمال قدرت س��خت و مستقیم علیه دیگر کشورهاست. در این شرایط 
دول��ت آمریکا تالش می کند با اعمال زور مس��تقیم سیاس��ت های خود 
را در س��طح جهان اعمال کند و خروج ش��ان از برجام نیز بخشی از این 

طرح کالن است.
وزیر راه و شهرس��ازی در این یادداش��ت سوال پرس��یده که در نظم 
نوی��ن جهانی تضمین اجرای قدرت چیس��ت؟ و اگ��ر دولتی بخواهد به 
شکل مستقیم اعمال زور کند و از نظام حقوق بین الملل سرپیچی کند 

دولت ها چه واکنشی در قبال آن باید داشته باشند.
به اعتقاد آخوندی در این فضا تصمیم اتحادیه اروپا بس��یار تاثیرگذار 
خواهد بود. این اتحادیه امروز توان آن را ندارد که مس��تقیما در مقابل 
قدرت س��خت آمریکا بایس��تد، اما در عین حال می تواند با یک اجماع 
جدی تالش کند که قدرت خود را در سطح بین المللی حفظ کرده و به 
برجام پایبند بماند. تا زمانی که ایران و س��ایر طرف های حاضر در این 
توافق به تعهدات شان پایبند باشند برجام نیز حفظ خواهد شد و در این 

فضا الاقل تحریم های سازمان ملل بار دیگر علیه ایران اعمال نمی شود. 
این همان هدف بنیادین برجام است که بر جای خود باقی مانده و حفظ 
آن بس��یار مهم و حیاتی اس��ت، زیرا بازگرداندن قطعنامه های ش��ورای 
امنی��ت علیه ایران با مقاومت مدبرانه ای ک��ه علیه زورگویی های آمریکا 

اجرایی شده مغایرت خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی یادداشت خود برجام را بهترین 
بدی��ل برای جن��گ در خاورمیانه دانس��ته و این جمل��ه را از موگرینی 
مس��ئول سیاس��ت خارجه اتحادیه اروپا گرفته اس��ت. وی معتقد است 
ک��ه موضع جدید آمریکا نه تنها صلح در منطقه را به خطر می اندازد که 
شرایط اتحادیه اروپا را نیز تغییر خواهد داد. اروپا در صورتی که به نظم 
جدید آمریکا در جهان تن دهد منافع بلندمدت خود را از دست خواهد 
داد و از این رو دلیل مقاومت اروپا در مقابل آمریکا را باید در این نکته 

دید نه دوستداری ایران. 

با افزایش انتقادها از برجام، عباس آخوندی به دفاع از دستاوردهای برجام پرداخت

بزنگاه برجام

فرصت امروز: رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از تش��کیل 
کارگ��روه وی��ژه برخورد مالیات��ی قاطع با س��وداگران بازار ارز، س��که، 
خودرو و مس��کن خبر داد. س��ید کامل تقوی نژاد با اش��اره به دس��تور 
رئیس جمهوری در جلس��ه س��اماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در 
قیمت برخی کاالهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو فرمایش��ات ریاس��ت 
محترم جمهوری و دس��تور ویژه وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی مبنی بر 
برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف 
رصد مالیاتی بازار ارز، س��که، خودرو و مس��کن در سازمان امور مالیاتی 
کش��ور تشکیل شده اس��ت. او به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان 
امور مالیاتی کش��ور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، دستگاه های 
نظارتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ایر دستگاه های ذی ربط به 
منظور دریافت اطالعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اش��اره کرد و گفت: 
بال��غ بر 6 میلیون و 400 هزار رکورد اطالعات مرتبط با خرید و فروش 
ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطالعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی 

شده و به روزرسانی این اطالعات نیز در دست پیگیری است.
تقوی نژاد اضاف��ه کرد: در این کارگروه مقرر ش��د اطالعات مرتبط با 
خرید و فروش ارز، س��که و خودرو و به روزرسانی آنها برابر اتفاقات سال 
ج��اری از ناحیه بانک مرکزی و س��ایر مراج��ع ذی ربط، پیگیری و پس 
از تحلیل اطالعات اخذش��ده، فرآیند رس��یدگی و تشخیص پرونده های 

مذکور در جهت مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.
به گزارش رس��انه مالیاتی ایران، وی همچنین در خصوص رصد بازار 

سکه نیز گفت: در راستای این امر، اطالعات مرتبط با پیش فروش سکه 
با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت س��نجی 
اطالعات توس��ط مراجع ذی ربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل 
پرونده ه��ای مالیاتی و یا تکمیل پرونده ه��ای موجود و به تبع آن انجام 
فرآیند رس��یدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی 

قرار گرفته است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه به منظور گس��ترش تعام��الت و همگرایی و 
هم افزای��ی ظرفیت ه��ای مبارزه با فرار مالیاتی و پولش��ویی در کش��ور، 
شناس��ایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروه های فعال و مرتبط 
با موضوع بحث، به صورت جدی پیگیری می ش��ود، عنوان داش��ت: در 
راس��تای تس��هیل و تس��ریع فرآیند رسیدگی و تش��خیص پرونده های 
مالیاتی مرتبط با س��وداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه های 
رس��یدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و 

انجام این مهم، خارج از رویه های مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.
تقوی نژاد افزود: همچنین دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با مالیات، 
ارز و س��که با هدف تس��ریع و تسهیل فرآیند رس��یدگی، بازنگری و در 

صورت لزوم بازنویسی خواهد شد.
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور در خاتمه با اش��اره به مقوله 
جرم انگاری ف��رار مالیاتی در اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم، بر 
اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرایم مالیاتی به اس��تناد موضوع ماده 

274 قانون مذکور تاکید کرد. 

تشکیل کارگروهی برای برخورد با دالالن بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن

برخورد مالیاتی با سوداگران اقتصادی

دریچه

نحوه کالهبرداری سایت های شرط بندی آنالین
مس��ابقات جام جهانی فوتبال 2018 در کش��ور روس��یه در حال 
برگزاری است و در این راستا برخی سودجویان مجازی با راه اندازی 
س��ایت های شرط بندی بعد از جلب اعتماد کاربران، به کالهبرداری 
از آن��ان اق��دام می کنند. به گزارش ایس��نا، این روزها ب��ا توجه به 
برگزاری مس��ابقات جام جهانی فوتبال در روسیه، به عالقه مندان به 
فوتبال هشدار داده می شود که مراقب سایت های شرط بندی و قمار 

آنالین باشند تا اسیر کالهبرداران سایبری نشوند.
هدایت کاربران به س��ایت های فیش��ینگ از رایج ترین شگردهای 
س��ایت های ش��رط بندی اس��ت و کالهبرداران س��ایبری با هدایت 
کارب��ران در زمان پرداخت وجه ش��رط بندی ب��ه درگاه های بانکی 
فیشینگ اطالعات بانکی کاربران را سرقت می کنند و مدتی بعد نیز 
هر آنچه در حس��اب کاربر وجود داشته را به  حساب های غیرواقعی 
انتقال داده و کاربر نیز با توجه به اینکه دست به اقدامی غیرقانونی 
)قم��ار( زده ان��د، از ش��کایت صرف نظر کرده و کالهب��رداران نیز از 
این همین ویژگی سوءاس��تفاده می کنند. بر این اس��اس، پلیس فتا 
برحسب دستور مقام قضایی براس��اس قوانین مطرح شده در قانون 
مجازات اسالمی )مواد 705 تا 710( نسبت به مسدودکردن سایت 
مذک��ور و برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد. این س��ایت ها برای 
جذب مش��تری و جلوگیری از ش��ک کاربران، اف��رادی را به عنوان 
برنده اعالم و حتی اقدام به پرداخت جایزه های کوچک با مبالغ کم 
می کنند تا از این طریق کاربران را به س��رمایه گذاری بیشتر ترغیب 
کنند. کالهبرداران س��ایبری پس از جلب اعتم��اد قربانی مبنی بر 
فعالیت مجاز و س��الم بعد از س��رمایه گذاری با مبالغ کالن، س��ایت 
مذکور کلیه س��رمایه وی را بلوکه کرده و از آن به بعد به پیام های 

کاربران و قربانیان خود پاسخ نمی دهد.
در ای��ن ب��اره پی��ش از این رئیس پلی��س فتای ته��ران بزرگ با 
هش��دار در مورد س��رقت اطالعات بانکی کارب��ران گفته بود برخی 
از س��ودجویان با شبیه سازی صفحه درگاه های پرداخت بانکی اقدام 
ب��ه سوءاس��تفاده از اطالعات حس��اب کاربران می کنن��د و با ایجاد 
صفح��ه ای جعلی، اطالعات کارت بانکی کارب��ران را ذخیره کرده و 
مدتی بعد نیز هر آنچه که در حس��اب کاربر وجود داش��ته را تخلیه 
می کنند. متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می دانند 
دس��ت به اقدام��ی غیرقانونی زده اند، از ش��کایت صرف نظر کرده و 

کالهبرداران نیز از این همین ویژگی سوء استفاده می کنند.
بر این اس��اس دستور مسدودسازی سایت های شرط بندی و قمار 
آنالین از س��وی مقام قضایی صادر ش��ده و ی��ا در کارگروه تعیین 
مصادی��ق محتوای مجرمانه ب��ه تصویب می رس��د؛ در مواردی هم 
پلیس فتا با شناس��ایی این درگاه ها دس��تور انسداد آن را از یکی از 

این دو شیوه اخذ می کنند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی از این افراد در خارج از کش��ور 
فعال هستند و همین موضوع دستگیری آنان را با مشکالتی مواجه 
می کند و امکان برگش��ت پول کاربران نیز بس��یار سخت است، اما 
اگر آنان در داخل کش��ور باشند امکان شناس��ایی و دستگیریشان 

راحت تر است. 
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براساس ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت
واردات خودرو ممنوع شد

براس��اس ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه 
تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 ردیف تعرفه ای کاال که شامل 
بیش از 1400قلم کاال اس��ت ممنوع شد، خودرو نیز جزو کاالهای 

ممنوعه واردات قرار دارد.
به گزارش ایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به تاریخ 
سی ام خردادماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابالغ کرده است.
در این نامه آمده اس��ت: »بدین وس��یله فهرس��ت گ��روه چهارم 
کاالیی ش��امل 1339 ردیف تعرفه هش��ت رقمی که ثبت سفارش 
آنها در جلس��ه روز جاری س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع 
گردیده، جهت اجرا ابالغ می ش��ود. الزم به ذکر است که تمام ثبت 
س��فارش های صادره قبلی مربوط به این ردیف کاالها فاقد اعتبارند 
مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا 

بدون انتقال ارز باشند.«
در این ش��رایط طبق ابالغیه وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، ثبت 
س��فارش و واردات کاالهای قرارگرفته در گ��روه چهارم کاالیی که 
ش��امل 1339 ردیف تعرفه گمرکی کاال اس��ت ممنوع اعالم شده و 
متوقف خواهد شد و همچنین ثبت سفارش های پیشین انجام شده 
برای واردات این کاالها نیز ابطال می ش��ود مگر برای آن دس��ته از 
کاالهای ثبت س��فارش ش��ده ای که ارز آنها از طریق ش��بکه بانکی 

تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد.
در ای��ن 1339 ردیف تعرف��ه گمرکی کاالیی، بیش از 1400 قلم 
کاال وجود دارد که شامل شش گروه کاالیی عمده بوده و خودروی 
آم��اده )CBU( نیز از جمله کاالهای ممنوعه واردات تعیین ش��ده 
اس��ت. به نظر می رس��د این تصمیم در راستای حمایت از کاالهای 

تولید داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.

بانک مرکزی اعالم کرد
 دو بانک و یک موسسه

به سامانه وام ازدواج پیوستند
بانک  مرکزی از اتصال بانک های خاورمیانه، س��رمایه و موسس��ه 
اعتباری غیربانکی کاسپین به سامانه قرض الحسنه ازدواج خبر داد.

به گزارش بانک مرکزی، بانک های خاورمیانه، س��رمایه و موسسه 
کاس��پین از 29 خرداد، به سامانه قرض الحسنه ازدواج متصل شدند 
و متقاضیان دریافت تس��هیالت ازدواج می توانند نسبت به انتخاب 

بانک ها و موسسه یادشده در سامانه ازدواج اقدام کنند.
با پیوس��تن بانک ه��ای خاورمیانه، س��رمایه و موسس��ه اعتباری 
غیربانکی کاس��پین به س��امانه تس��هیالت ازدواج، تعداد بانک ها و 

موسسات اعتباری متصل به این سامانه به 34عدد رسید.
این اقدام در راس��تای تس��هیل دسترس��ی جوانان به تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج انجام شده است.
از ابتدای امس��ال تاکنون بیش از 183 هزار نفر تسهیالت ازدواج 
در ش��بکه بانکی پرداخت شده است؛ طبق قانون بودجه، امسال به 

هر یک از زوجین 150 میلیون ریال وام ازدواج پرداخت می شود.
س��امانه وام ازدواج از س��ال 1388با هدف س��اماندهی پرداخت 

تسهیالت ازدواج در نظام بانکی راه اندازی شده است.

 قیمت سکه آتی
به بیش از 3 میلیون تومان رسید

هر س��که آتی تحویل ش��هریور، آبان و دی در بورس کاالی ایران 
بیش از 3 میلیون تومان داد و س��تد می ش��ود در عین حال قیمت 
هر س��که در بازار نقد حدود 2 میلیون و 650 هزار تومان است. به 
گزارش ایسنا، با افزایش قیمت سکه در بازار نقد بازار آتی سکه نیز 
با افزایش قیمت مواجه ش��ده، به طوری که هر س��که آتی تحویل 

دی ماه به قیمت بیش از 3میلیون تومان رسیده است.
همچنین در حال حاضر قیمت تس��ویه روزانه قرارداد آتی س��که 
تحویل آبان ماه 3 میلیون و 100 هزار تومان را پش��ت س��ر گذاشته 
اس��ت و قیمت س��که تحویل ش��هریورماه کمی بیش از 3 میلیون 
توم��ان اس��ت. الزم به ذکر اس��ت در هفته های گذش��ته با افزایش 
نوسانات صعودی در بازار طال قیمت سکه به طور کم سابقه ای رشد 
کرد و در حال حاضر قیمت س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در 

بازار نقد حدود 2میلیون و 650 هزار تومان است.
عده ای معتقدند یکی از عوامل گرانی طال نوسانات نرخ ارز است، 
چراکه قیمت طال و س��که وابستگی نزدیکی به قیمت دالر دارد. از 
طرفی در این روزها قیمت دالر در بازار غیررس��می با افزایش رو به 
رو ش��ده و این موضوع در افزایش قیمت سکه در بازارهای مختلف 

از جمله بازار آتی بورس کاال تاثیر داشته است.
ع��دم توازن عرض��ه و تقاضا نیز از دیگر دالیل گران ش��دن طال و 
خصوصا س��که است، چراکه بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول 
خود برای خرید س��که اقدام می کنند و با افزایش تقاضا با مقداری 
کمب��ود در بازار مواجه هس��تیم که این کمبود خ��ود به باال رفتن 
قیم��ت دامن می زند. ای��ن موضوعات به افزای��ش قیمت ها در بازار 
آتی س��که طال هم دامن زده، به طوری که طی دو ماه گذش��ته با 
اینکه قیمت هر سکه طال در بازار آتی کمتر از 2میلیون تومان بود 
امروز این مبلغ به بیش از 3میلیون تومان رس��یده است. عده ای از 
کارشناس��ان معتقدند قیمت ها در ب��ازار آتی در ادامه نیز احتماال با 
نوسانات زیادی همراه خواهد بود. کارشناسانی هستند که معتقدند 
قیمت سکه در بازار ایران با توجه به دیگر بازارها از جمله بازارهای 
غیررسمی ارز با حباب مواجه است. در عین حال افزایش تقاضا که 
ناشی از التهاب در بازار و سرمایه گذاری بابت حفظ ارزش پول است 

به این حباب دامن زده است.
ق��رارداد آتی به طور کلی، قراردادی اس��ت ک��ه در آن خریدار و 
فروشنده توافق می کنند، مقدار معینی کاالی مشخص را با کیفیت 
مش��خص، قیمت معلوم و در زمان مش��خص معامله کنند. در این 
قرارداد فروش��نده متعهد تحویل کاال در تاریخ تعیین شده در زمان 
عق��د قرارداد و همچنین خریدار متعه��د به پرداخت وجه در تاریخ 
مذکور می باش��د. س��رمایه گذاران معموال از این ن��وع قرارداد برای 

پوشش ریسک خود استفاده می کنند.

دریچه

رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های کشور در جلسه ای 
با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری به بررس��ی راهکارهای تقویت ظرفیت سفرهای 

داخلی کشور پرداختند. 
ولی اهلل سیف در این جلسه درباره مدیریت سفر و تقویت ظرفیت های 
داخل��ی، گفت: همانطور که رهبر معظم انق��الب فرموده اند، با این دید 
می توان به رشد و رونق گردشگری داخلی از طریق افزایش جذابیت های 
داخلی کش��ور کمک کرد، چراکه ایران از ظرفیت های الزم و مناس��بی 
برای رونق گردش��گری برخوردار است و قطعا آمار و ارقام موجود فعلی 
با توانمندی های صنعت گردش��گری کشورمان فاصله دارد و نظام بانکی 

می تواند نقش مهمی را در ارتقای این صنعت ایفا کند. 
به گزارش بانک مرکزی، وی حوزه گردش��گری و اقتصاد مرتبط با آن 
را حائ��ز اهمیت خواند و گفت: این ح��وزه نقش مهم و حیاتی در رونق 
اقتص��ادی و به طور ویژه در زمینه اش��تغال ایف��ا می کند و در این میان 
بی شک نظام بانکی می تواند به توسعه این صنعت در کشور یاری رساند. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با اشاره به جهت گیری ها و سیاست های 
نظام بانکی طی دو الی س��ه سال گذش��ته در قبال بنگاه های کوچک و 
متوس��ط عنوان کرد: آنچه همیش��ه در اعطای تسهیالت به بخش های 
مختلف مدنظر ش��بکه بانکی کشور بوده، اعطای آن به صورت جهت دار 
در راس��تای دس��تیابی به اهداف اقتصادی بوده، ب��ه گونه ای که به این 

واسطه اثربخشی اقتصاد و نظام بانکی نیز ارتقا یابد. 
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه خاطرنش��ان کرد: در همین راس��تا و از 
زمان آغاز طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، این طرح به شیوه ای 
پایه گذاری ش��د که تمامی بنگاه های صنعتی، کش��اورزی، خدماتی و . . . 
و به ویژه صنعت گردش��گری را نیز دربر بگی��رد. در کنار این مهم یکی از 
اصلی ترین ویژگی های این بنگاه ها پراکندگی آنها در اقصی نقاط کشور است 

که می تواند موجب تحرک و رونق اقتصادی شود. 
عالی تری��ن مق��ام بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه صنعت گردش��گری از 
ظرفیت باالیی برای توس��عه و رش��د برخوردار است، اظهار کرد: صنعت 
گردشگری می تواند یکی از منابع کسب درآمد ارزی باشد و در کنار این 
مهم، باید تالش کرد همگام با پیشرفت در این بخش به رشد اقتصادی 

در سایر بخش ها نیز کمک کرد. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با اش��اره به اینکه پ��روژه باغ موزه بانک 
مرک��زی در حال تکمیل اس��ت، عنوان ک��رد: این پروژه ه��ا از ظرفیت 
مناس��بی برای حضور و مش��ارکت  بانک ها برخوردار اس��ت. برای نمونه 
بانک های قدیمی کش��ورمان می توانند اشیای ذی قیمت و گرانبهایی را 

ک��ه در مجموعه های خود دارند به معرض دید عموم بگذارند و در کنار 
آن بایگانی ه��ای متعلق به افراد ملی، مذهبی و سیاس��ی را نیز نمایش 
دهند. همچنی��ن بانک ها هر یک می توانند با نام خود دارایی ها و ثروت 
ارزشمندش��ان را در باغ موزه بانک مرکزی خود ثبت کنند و در معرض 

دید عموم بگذارند. 
همچنین به گفته س��یف بانک ها با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، می توانند پروژه های نیمه تمام در این زمینه 
را به مرحله اتمام و اجرا برس��انند تا این گونه زمینه الزم برای بازگشت 
طرح های مورد اش��اره به چرخه بازدهی فراهم شود. بنا به گفته رئیس 
کل بانک مرکزی به منظور تس��هیل فعالیت های واحدهای گردش��گری 

می توان با رعایت اصول کلی، برخی بخشنامه ها را به روزرسانی کنند. 
کمک گردشگری به رونق بخش های اقتصادی

علی اصغ��ر مونس��ان، مع��اون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری نیز با بیان اینکه این بخش جزو 
نادر بخش هایی است که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذار 
است، افزود: در بعد اقتصادی این بخش در ایجاد اشتغال با سرمایه اولیه 
بسیار پایین تر نسبت به سایر بخش ها بازدهی باالیی خواهد داشت؛ الزم 
به ذکر است یکی دیگر از ویژگی های این صنعت ایجاد اشتغال پایدار به 

واسطه این صنعت است. 
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت گردش��گری در زمینه ایجاد 
درآمد ارزی و ریالی در کش��ور موثر است، عنوان کرد: یکی از مهم ترین 
اهداف مرتبط با صنعت گردش��گری به مانند دیگر کشورها، کمک این 
صنع��ت به ایج��اد رونق اقتصادی اس��ت. باید به خاطر داش��ت که این 
صنعت موجب رونق در سایر بخش ها می شود، به طور مثال صنعت حمل 
و نق��ل اعم از زمین��ی، هوایی، دریایی، ریلی و . . . زمانی به ش��کوفایی 

می رسد که صنعت گردشگری رونق یابد. 
مونس��ان با بی��ان اینکه در کش��ور درخص��وص آماره��ای مرتبط با 
درآمدهای ناش��ی از گردش��گری، تنها ارز واردش��ده توسط گردشگران 
خارجی محاسبه می شود، افزود: متأسفانه در این زمینه حساب اقماری 
گردش��گری وجود ندارد و برآورد دقیقی نس��بت به سهم گردشگری در 
تولی��د ناخالص داخلی وجود ندارد، از این رو نیاز اس��ت بانک مرکزی، 
مرکز آمار ایران و س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
س��هم گردشگری خارجی و داخلی را در تولید ناخالص داخلی کشور به 
صورت دقیق محاس��به کنند. برای مثال س��هم مستقیم و غیرمستقیم 
صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان حدود 7 هزار میلیارد 
دالر درآم��د گردش��گری به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم در تولید 

ناخالص داخلی جهان اس��ت که براس��اس برآوردهای س��ازمان جهانی 
س��فر، سهم گردش��گری در اقتصاد ایران حدود 7.5درصد از کل تولید 

ناخالص داخلی است. 
این مقام مسئول با بیان اینکه حمایت از تولید نباید تنها به حوزه های 
صنعت و کش��اورزی محدود شود، اظهار کرد: صنعت گردشگری نیز به 
مانند این بخش ها نیازمند حمایت اس��ت و قطعا هر یک از بخش هایی 
که در این باره به آنها اشاره شد، نیازمند بازار است که این مهم از طریق 

صنعت گردشگری فراهم می شود. 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی با اشاره به دستاوردهای دولت تدبیر 
و امید طی س��الیان اخیر در حوزه گردش��گری عنوان ک��رد: در دولت 
فعلی اقدامات چش��مگیری در این حوزه انجام شده است و برای نمونه 
در حال حاضر حدود 158 هتل 4 تا 5س��تاره در کش��ور وجود دارد و 
برآورد ما این است که این میزان به 240 هتل تا پایان دوره دولت فعلی 
برس��د، همچنین اقدامات مناس��بی نیز در زمین��ه واحدهای بوم گردی 
انجام شده است. همچنین در افق 1404، 20 میلیون گردشگر خارجی 
و 80میلیون گردشگر داخلی برآورد شده است، که در حال حاضر حدود 
46 میلیون س��فر ثبت ش��ده است و بیش از 5 میلیون گردشگر ورودی 

به کشور را ثبت کرده ایم. 
به گفته مونس��ان صنایع دس��تی در داخل به دلی��ل همخوانی و دارا 
بودن ویژگی های اقتصاد مقاومتی می تواند موجب بهبود و رونق کس��ب 

و کار شود و صادرات به خارج از کشور در این حوزه را افزایش دهد. 
مونس��ان با اشاره به همکاری و مشارکت بانک ها در طرح های پیشین 
این س��ازمان عنوان کرد: خوش��بختانه ش��بکه بانکی پی��ش از این در 
صنعت گردش��گری فعاالنه حضور داشته است و ما نیز از آمادگی کافی 
برخورداریم که برای تکمیل پروژه های نیمه تمام س��رمایه گذارانی را به 

بانک ها معرفی کنیم. 
گفتنی اس��ت، در این جلس��ه مدیران عامل بانک ها ضمن استقبال از 
همکاری و مش��ارکت در طرح های مرتبط با گردش��گری، پیشنهاداتی 
را ب��ه منظور اس��تفاده از توان و ظرفیت های اقتص��ادی این حوزه ارائه 
کردن��د که از ای��ن موارد می توان ب��ه حمایت از پروژه ه��ای منطبق با 
استانداردهای روز دنیا، بهبود بهره گیری از توان بانکداری الکترونیک در 
اماکن گردشگری مانند هتل ها و . . . ، امکان اتصال به سایت های معتبر 
به آژانس های گردش��گری، ایجاد صندوق ضمانت در حوزه گردشگری، 
توج��ه به فرهنگ س��ازی، اختصاص یارانه به مجری��ان طرح ها، طراحی 
س��فرکارت ها، بهبود و ارتقای مجتمع های بین راهی، امکانات بهداشتی، 

اتمام پروژه های نیمه تمام در حوزه گردشگری اشاره کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه بانک ها با سازمان میراث فرهنگی   و گردشگری تأکید کرد

آمادگی نظام بانکی برای حمایت از صنعت گردشگری

نوسان قیمت در بازار رسمی و غیررسمی ارز، در ابتدای هفته با ثبت 
نرخ های جدیدی همراه شد.

به گزارش ایس��نا، از هفته گذش��ته نوس��ان قیمت ارز در هر دو بازار 
رس��می و غیررسمی چش��مگیر بود؛ به طوری که قیمت های اعالم شده 
از س��وی بانک مرکزی به عنوان نرخ مرجع خرید و فروش، رشد داشت 
و دالری ک��ه حدود دو ماه پیش 4200 تومان قیمت گذاری و قرار نبود 
به این زودی ها تغییر کند، تا 4250 تومان برای روز ش��نبه پیش رفته 
است. نرخ مرجع دالر در حدود دو ماه گذشته 50 تومان افزایش داشته 
و ای��ن ارز ب��رای فروش در بانک ها و ب��رای متقاضیان تا بیش از 4270 

تومان محاسبه می شود.
به دنبال رش��د قیمت ها در بازار رس��می، بازار غیررسمی هم ساکت 
نمانده و نوسان تندتری داشته است؛ به طوری که دالر در هفته گذشته 
از حدود 7200 تومان به 7400 تومان رس��ید و روز ش��نبه در آخرین 
قیمت گذاری های فروش��ندگان که عمدتا صرافان و دالالن هستند، آن 

را تا 8000 تومان قیمت گذاری کردند. دالر 8000 تومانی در حالی در 
بازار آزاد رقم خورده که بانک مرکزی بعد از اجرای سیاست جدید ارزی 
در فروردین ماه امس��ال اعالم کرد که  این بازار را به رس��میت نشناخته 
و هرگون��ه  معامله ای در آن قاچاق محس��وب می ش��ود. با این وجود در 
همین بازار قاچاق حجم تقاضا و البته عرضه باال بوده و فقط غیرش��فاف 
و غیررس��می انجام می شود؛ به طوری که دالر حدود 6200 تومانی دو 

ماه پیش اکنون رکورد 8000تومانی را شکسته است.
صرافان دلیل نوس��ان اخیر بازار را ع��دم عرضه ارز طی روزهای اخیر 
از س��وی بانک مرکزی عنوان کرده و می گویند هرچند که در بخشنامه 
جدید ارزی، توزیع ارز از س��وی بانک مرکزی در بازار ممنوع شده بود، 
ولی این بانک برای کنترل بازار به طرق مختلف دس��ت به عرضه می زد 
اما طی یک هفته گذش��ته ای��ن اتفاق نیفتاده که عام��ل تحریک بازار 

شده است.
ب��ه گفته صرافان در حال حاضر با وجود اینکه نرخ دالر باالس��ت، در 

بازار خرید و فروش��ی انجام نمی شود و قیمت ها به طور حبابی در حال 
رش��د است. از این رو اگر عرضه ای انجام شود، می تواند تا حدی موجب 
شکستن نرخ ها شود؛ هرچند که دیگر نباید منتظر دالر کمتر از 7000 

تومان بود.
در س��ایر معامالت، یورو نیز که نرخ مرجع آن در بانک مرکزی حدود 
5000 تومان اس��ت در بازار آزاد رش��د چشمگیری داش��ته و از حدود 
8200 تومان در اوایل هفته گذش��ته تا 9100 تومان برای روز ش��نبه 

افزایش قیمت داشته است.
گرچه بانک مرکزی همچنان بر گفته خود در ظاهر امر پایبند اس��ت 
و بازار آزاد را به رس��میت نمی شناسد، اما در هر صورت بخشی از تقاضا 
در این بازار در حال شکل گیری است. تحلیلگران بازار ارز معتقدند باید 
بانک مرکزی سیاس��ت جدید ارزی خود را تغیی��ر داده و بازار ارز را به 
رس��میت بشناس��د، در غیر این صورت باید منتظر اتفاقات جدیدی در 

حوزه ارزی بود. 

آخرین تغییرات قیمتی نرخ ارز آزاد و دولتی

چشم بازار روشن

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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شرکت های ارزمحور؛ محرک اصلی رشد بورس
دلیل رکوردشکنی بورس تهران

فصل به��ار در حالی پایان یافت ک��ه در روز کاری پایانی خردادماه 
ش��اخص بورس برای نخس��تین بار وارد کانال 108 هزار واحدی شد 
و به باور برخی کارشناس��ان، این موضوع به رش��د شرکت های دارای 
منابع ارزی و ارزمحور برمی گش��ت. موج ش��تابان رشد شاخص بورس 
از 22 خردادماه آغاز ش��د که رکوردش��کنی های پی درپی را به دنبال 
داشت، بر این اساس نماگر بازار سرمایه در کمتر از یک هفته از کانال 
96 ه��زار به کانال 108 ه��زار واحدی جهش کرد.  ب��ه گزارش ایرنا، 
حرک��ت صعودی ب��ورس در روزهای اخیر به حدی ب��ود که در طول 
عمر 50 س��اله بازار سرمایه ایران سابقه نداشت و بر این اساس، توجه 
بخش های مختلف اقتصادی و حتی سیاس��ی را به خود معطوف کرد.  
با وجود رش��د قابل توجه ش��اخص بورس که با افزایش قیمت س��هام 
برخی شرکت ها همراه بود، اما برخی گروه های بورسی از قطار پرسرعت 
رشد شاخص جا مانده اند که بر این اساس کارشناسان توصیه می کنند 
خریداران جدید و تازه وارد، با دقت انتخاب کرده و سراغ سهام با ارزشی 
ک��ه بازدهی خوبی دارند بروند.  ورود نقدینگی جدید، رش��د نرخ ارز، 
افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها، رشد سودآوری و چشم انداز مثبت 
گروه های بورس��ی از مهم ترین عواملی هس��تند که کارشناسان از آنها 
به عنوان عوامل رش��د شاخص بورس نام می برند.  یک کارشناس بازار 
س��رمایه با بیان این که ش��رکت های دارای منابع ارزی و ارز محور در 
کانون رش��د بورس قرار دارند، گفت: چشم انداز مثبت رشد سودآوری 
ش��رکت ها به دلیل افزایش ن��رخ دالر، باالرفت��ن »ارزش جایگزینی« 
ش��رکت ها و ورود نقدینگی جدید از مهم ترین عوامل جهش بی سابقه 
شاخص بورس هستند.  عزت صیادنیا طیبی درباره علت رشد شاخص 
بورس در روزهای اخیر افزود: عامل اصلی رش��د اخیر شاخص بورس، 
چشم انداز مثبت به رشد سودآوری شرکت هاست، به طوری که انتظار 

می رود برخی سهم ها تا 100 درصد نیز تعدیل مثبت بدهند. 
این کارش��ناس بازار سرمایه یادآور شد: افزایش نرخ دالر باعث رشد 

سودآوری و شناسایی سود جدید برای شرکت ها شده است. 
طیب��ی با بیان این که ش��رکت های پتروش��یمی، فل��زات و معدنی، 
پیش بینی س��ود باالی��ی را ارائه کرده ان��د، اضافه کرد: این دس��ته از 
ش��رکت ها، محصوالت خود را بر اساس نرخ دالر به فروش می رسانند، 

حتی فروش داخلی آنها نیز بر مبنای نرخ دالر است. 
وی ادامه داد: بخش عمده ای از شرکت های تولیدکننده داخلی اکنون 
از وضعیت فروش خوبی برخوردار هستند، زیرا کاالهای مشابه خارجی 
ب��ا تفاوت قیمتی خیلی باالتری وجود دارد که تقاضا برای آنها افزایش 
یافته است که از جمله آنها می توان به مواد غذایی و لوازم خانگی اشاره 
کرد که از پتانس��یل سوداوری و رش��د قیمت برخوردار هستند.  این 
کارشناس بازار سرمایه با بیان این که عامل دیگر رشد سهام، باال رفتن 
»ارزش جایگزینی« شرکت ها به دلیل افزایش قیمت دالر است، اضافه 
 کرد: به عنوان مثال، هزینه س��اخت یک پاالیش��گاه 50 هزار بشکه ای

یک میلیارد دالر اس��ت، که سال گذشته معادل 4 هزار میلیارد تومان 
بوده، اما امس��ال به دلیل رشد نرخ دالر و سایر هزینه ها، ارزش ساخت 
آن به 7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت.  طیبی خاطر نش��ان 
کرد: این شرایط باعث می ش��ود شرکت های موجود، ارزشمندتر شده 
و توجهات به آنها بیش��تر ش��ود و به تناسب قیمت سهام آنها افزایش 
یاب��د.  وی گفت: البته باید توجه داش��ت که با وجود اینکه ش��اخص 
بورس در روزهای اخیر رشد خوبی داشته است، اما قیمت سهام برخی 
ش��رکت های بورسی منفی است که نش��ان می دهد توجه فعاالن بازار 
س��رمایه به سوی ش��رکت هایی اس��ت که از ظرفیت خوب سودآوری 
برخوردار باش��ند.  این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه 
حدود 60درصد از بازار در اختیار صنایع فلزی، معدنی و پتروشیمی و 
پاالیش��ی است و قیمت گذاری آنها بر مبنای دالر و قیمت های جهانی 
قرار دارد، اکنون چش��م انداز مثبتی برای تداوم افزایش س��ود این نوع 
ش��رکت ها وجود دارد.  طیبی درباره چش��م انداز رشد شاخص بورس، 
گفت: درصورت ورود نقدینگی جدید، رش��د ش��اخص ب��ورس تداوم 
می یابد.  این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان این که ش��رکت های ارز 
مح��وری که ص��ادرات و فروش داخلی آنها بر مبنای نرخ دالر اس��ت، 
بیشترین رشد قیمت و س��ودآوری را تجربه کرده اند، گفت: 60 تا 70 

درصد ارزش بازار سهام به این شرکت ها تعلق دارد. 

نگاه

در یک هفته گذش��ته ش��اخص ب��ورس تهران با رکورد ش��کنی های 
پی در پی به بیش از 109 هزار واحد رسیده است؛ اتفاقی که در 52 سال 
عمر بورس تهران بی سابقه و شگفت انگیز بوده است، آن هم در شرایطی 
که دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد این کش��ور از برجام 
خارج می ش��ود. اما س��ؤال اصلی این است که این رشد بی سابقه چرا به 
صورت ناگهانی اتفاق افتاده است؟ عباس آرگون، کارشناس بازار پول و 
س��رمایه و عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران معتقد است: تورمی که در 
چند ماه گذش��ته و در بخش های مختلف رخ داده بود به بازار س��رمایه 
نرسیده بود و با رسیدن آن در هفته گذشته شاهد افزایش ارزش بورس 
تهران و رش��د آن بودیم، از طرف دیگر ش��اهد رش��د نقدینگی در بازار 
س��رمایه هستیم و همه اینها باعث شده اس��ت که شاخص در روزهای 

گذشته بیش از 9 درصد رشد داشته باشد. 
او در پاس��خ به اینکه آیا مردم عادی س��رمایه گذاری جدید کردند و 
پول های س��رگردان جذب بورس شده است؟ گفت: باالخره در چند ماه 
گذش��ته تالطم هایی در بازارهای مختلف سکه، طال، ارز و مسکن اتفاق 
افتاده بود و تنها بازاری که تغییر چندانی را ش��اهد نبود؛ بازار س��رمایه 
بود که در نهایت این س��رمایه های سرگردان به بازار سرمایه هم رسید. 
در جامعه افراد حقیقی و حقوقی بسیاری با نقدینگی باال وجود دارند و 

عمدتا مردم ایران هیجانی خرید می کنند. 
او در پاس��خ به اینکه آیا افزایش ارزش ش��رکت های حاضر در بورس 
مانند شرکت های پتروشیمی هم می تواند باعث رشد شده باشد؟ گفت: 
ارزش شرکت ها افزایش پیدا نکرده است بلکه شاهد کاهش ارزش ریال 
بوده ایم که نرخ را باال می برد اما ارزش ذاتی ش��رکت ها که افزایش پیدا 
نکرده است، در واقع نرخ جایگزینی آن با توجه به افت ارزش ریال تغییر 
کرده اس��ت. اگر شما ارزش اینها را با دالر 6 هزار تومانی مقایسه کنید 

بله از بعد اسمی این رقم باالتر رفته است. 
او همچنین در پاسخ به اینکه پیش بینی نسبت به آینده بازار چیست؟ 
گفت: ریس��ک حضور در بازار سرمایه به مراتب بیشتر از بازارهای دیگر 

اس��ت و توصیه من به افراد این اس��ت که اصاًل به صورت هیجانی وارد 
بازار س��رمایه نشوند. باید با بررسی های زیاد و منطقی وارد بازار سرمایه 
و س��رمایه گذاری در آن ش��وند. افراد توجه داش��ته باشند که رشدهای 
س��نگین در بازار بورس می تواند افت های ناگهانی و س��نگینی را هم در 
پی داشته باشد. کسانی که با توجه به رشد بازار سرمایه می خواهند وارد 
این بازار ش��وند حتماً باید با تحلیل وارد بازار ش��وند، اینکه افراد ببینند 
عده ای به بازار سرمایه هجوم آورده اند نباید باعث تصمیم احساسی آنها 
ش��ود و س��رمایه گذاری کنند زیرا به دلیل عدم شناخت درست در یک 

بازه زمانی متضرر خواهند شد. 
رشد 528 واحدی شاخص بورس

به رغم کانال شکنی های نماگر اصلی بازار در هفته گذشته و صف های 
طوالنی خرید، شاخص کل حدود 528 واحد در روز نخست هفته رشد 
کرد و از صف های خرید آنچنانی خبری نبود، هرچند برخی خودرویی ها 
از معدود س��هم هایی بودند که تا پایان س��اعت معامالت هم صف خرید 

را تجربه کردند. 
به گزارش ایس��نا، روز شنبه در بازار سرمایه شاهد رشد 528 واحدی 
ش��اخص کل ب��ازده نقدی و قیمت��ی بودیم، به طوری که این ش��اخص 
ت��ا تراز 109 ه��زار و 401 باال رفت. درحالی ک��ه در روزهای معامالتی 
هفته گذش��ته ب��ورس تهران ب��ا هیجان روب��ه رو بود و هر روز ش��اهد 

کانال شکنی های پی در پی نماگر اصلی بازار بودیم. 
قیمت دالر در بازارهای غیررس��می همچنان در دیگر بازارها از جمله 
بازار طال و بازار س��هام تأثیرگذار است؛ در این روزها بازارها تا حدودی 
غیرقاب��ل پیش بین��ی عمل می کنن��د و نگرانی ها از ای��ن روند غیرقابل 

پیش بینی، ریسک های سیستماتیک بازار را افزایش داده است. 
ش��اخص کل هم وزن امروز 183 واحد رشد کرد و به رقم 18 هزار و 
72 واحدی رس��ید. در عین حال شاخص آزاد شناور با 472 واحد رشد 
ت��ا رقم 120 هزار و 304 باال رفت. ش��اخص بازار اول نیز با 345 واحد 
افزایش عدد 79 هزار و 951 را تجربه کرد و شاخص بازار دوم با 1283 

واحد رشد تا تراز 221 هزار و 39 باال رفت. 
ملی صنایع مس ایران بیش��ترین تأثیر را بر نوس��انات ش��اخص کل 
داش��ت. این نماد با 150 واحد تأثیر کاهنده س��عی ک��رد نماگر اصلی 
ب��ازار را به س��مت پایین هدایت کند. همچنین س��رمایه گذاری غدیر و 
گس��ترش نفت و گاز پارس��یان از نمادهایی بودند که تأثیر منفی روی 
دماسنج بازار داشتند. در طرف مقابل پاالیش نفت اصفهان، پتروشیمی 
شازند و پتروش��یمی جم به ترتیب 100، 70 و 63 واحد تأثیر افزاینده 
روی دماس��نج بازار داش��تند و سعی کردند ش��اخص ها را به سمت باال 

هدایت کنند. 
در گروه خودرو و س��اخت قطعات در اکثر نمادها شاهد رشد فزاینده 
قیمت ها بودیم، به طوری که قیمت س��هم ها در این گروه عمدتا نزدیک 
به 5 درصد نس��بت به آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته رشد داشت. 
در نمادهایی در این گروه ش��اهد صف خرید بودیم که تا پایان س��اعت 

معامالتی نیز ادامه یافت. 
ام��ا در گروه فلزات اساس��ی روند قیمت  س��هم ها در اکثر ش��رکت ها 
کاهنده بود و اندک نمادی توانستند رشد قابل توجهی داشته باشند. در 
این گروه 169 میلیون سهم به ارزش 62 میلیارد تومان مورد دادوستد 

قرار گرفت. 
نفتی ها نیز هرچند مانند روزهای خاص هفته گذش��ته رشد آنچنانی 
نداش��تند، اما در مجموع روند نوس��انات قیمتی آنها افزاینده بود، اما در 

گروه محصوالت شیمیایی قیمت ها عمدتا با کاهش مواجه بود. 
ارزش معامالت بورس تهران دیروز به 504 میلیارد تومان رس��ید که 
این رقم ناش��ی از دس��ت به دست ش��دن بیش از 1.5 میلیارد سهم و 
اوراق مال��ی بود. همچنین تعداد معامالت این بازار به 109 هزار و 342 
نوبت معامله رس��ید. آیفکس نیز رشد فزاینده خود را ادامه داد و تا رقم 
1258 واحدی رش��د کرد. ارزش معام��الت فرابورس ایران به رقم 217 
میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت عدد 559 میلیون سهم و اوراق 

مالی را تجربه کرد. 

از هیجان معامالت بورسی کاسته شد

بورس در مسیر اصالحی

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه گران شدن برخی اقالم در 
بازار کاالهای اساسی مستقیماً به خاطر وجود تحریم ها است، گفت در شرایط 
حاضر نه مس��ئوالن فعلی، بلکه هیچ تفکر و شخص دیگری هم نمی تواند این 
حجم از مش��کالت اقتصادی را که بخش زیادی از آن محصول دولت گذشته 
است به سرعت حل کند.  زهرا کریمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که گران 
ش��دن برخی اقالم در بازار کاالهای اساسی مستقیماً به خاطر وجود تحریم ها 
اس��ت، اظهار کرد: مثاًل درباره اقالمی مانند روغن یا کره چون مواد اولیه اینها 
وارداتی اس��ت اعمال تحریم ها بر اقالم تأثیر مس��تقیم می گذارد؛ با این حال 
مسئله اصلی تر احتمال گسترش نگرانی ها نسبت به بازار است که می تواند خود 
را به صورت خرید فوری و زیاد کاالها نشان دهد که همین باعث ایجاد تورم در 
بازار خواهد شد.  وی با اشاره به آمارهای مطرح شده در خصوص رشد جهشی 
بورس و جذب باالی س��رمایه در این بازار، اظهار کرد: ما در س��ال های 1391 
و 1392 این تجربه را داشتیم که درحالی که رشد اقتصادی کشور منفی بود، 
اما بورس رش��دی جهش��ی را تجربه کرد. علت هم در این است که در شرایط 
حاضر که نرخ ارز باال رفته است بنگاه هایی که در کار صادرات هستند سوددهی 
باالتری دارند، چرا که قدرت ارزآوری بیشتری دارند.  وی اضافه کرد: صنایعی 
مانند پتروشیمی و فوالد مبارکه که مواد اولیه یا واسطه ای کارخانه های صنعتی 
را در چین یا کشورهای توسعه یافته تأمین می کنند با توجه به افزایش قیمت 
ارز بهتر می توانند س��ودآوری داش��ته باش��ند؛ پس بدیهی است که بورس در 
این حوزه ها جذب س��رمایه بیشتری داش��ته باشد.  این اقتصاددان با اشاره به 
حجم عظیم س��رمایه های س��رگردان در اقتصاد بیان کرد: واقعیت این است 
که در حال حاضر حجم عظیمی از س��رمایه در اختیار مردم یا عده ای از آنها 
قرار دارد که این س��رمایه ها از بازاری به بازار دیگر می رود و باعث ایجاد تورم 
در بازارهای مقصد می شود. برای مثال بازار مسکن که تا پیش از این در رکود 
به س��ر می برد به خاطر هجوم این سرمایه ها نوساناتی را تجربه کرد.  کریمی 
با بیان این که در ش��رایط تورمی سرمایه گذاران ترجیح می دهند سرمایه خود 
را به حوزه هایی که س��ودآوری بیشتری داشته باشد منتقل کنند، اظهار کرد: 

در چنین ش��رایطی برخی ترجیح می دهند س��رمایه خود را به جای آنکه در 
بانک ها سرمایه گذاری کنند، در بازارهایی سرمایه گذاری کنند که بتواند سود 
س��رمایه آنها را تضمین کند. یکی از این بازارها، بازار بورس است که می تواند 
جذابیت های زیادی را برای س��رمایه گذاران داش��ته باشد. در بورس عده ای به 
عنوان کارگزار یا مش��اور مشغول به کار هستند که گزینه های جالبی را برای 
سرمایه گذاری به سرمایه داران ارائه می دهند. به این صورت که حتی می گویند 
اگر شما در این شرکت سرمایه گذاری کنید و ضرر کنید تا این حد از ضرر شما 
را جبران می کنیم. این افراد و اطمینان بخش��ی آنها سبب می شود کسانی که 
در بورس سررشته ای هم ندارند سرمایه های خود را به این بخش منتقل کنند. 

احتمال گسترش نگرانی ها نسبت به بازار

باید مانع هجوم مردم به بازارها شویم
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 سیب از آذربایجان غربی صادر
و کاغذ وارد می شود

رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تج��ارت آذربایج��ان غربی از 
صادرات 310 هزار تن کاال از اس��تان به خارج از کشور طی دو ماه 
گذشته س��ال جاری خبر داد. جعفر صادق اسکندری در گفت و گو 
با خبرنگار ایسنا، افزود: سال گذشته 213 هزار تن کاال طی دو ماه 
اول سال از استان صادر شد که امسال این میزان به 310 هزار تن 
رس��یده است. وی ادامه داد: امسال  میزان صادرات کاال در مقایسه 

با مدت زمان مشابه سال قبل 46درصد رشد داشته است.
اس��کندری ارزش ریالی کاالهای صادرات��ی را 113میلیون دالر 
عن��وان کرد و اظهار ک��رد: ارزش ریالی کااله��ای صادراتی نیز در 
مقایسه با مدت زمان سال گذشته 26درصد افزایش نشان می دهد.

وی س��یب، کنس��انتره، کفپ��وش، س��یمان و می��وه را از عمده 
کاالهای صادراتی در اس��تان برش��مرد و اضافه کرد: عراق، ترکیه، 
افغانس��تان، پاکستان، ارمنس��تان، گرجس��تان و اتریش مهم ترین 
مقاصد کاالهای صادراتی از اس��تان بودند. رئیس س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت آذربایجان غربی همچنی��ن از کاهش واردات طی 
مدت زمان س��ال جاری خبر داد و گفت: س��ال گذشته 118میلیون 
دالر کاالی وارداتی به اس��تان داش��تیم که امس��ال ای��ن میزان با 
کاهش 24درصدی به 80میلیون دالر رس��یده اس��ت. اسکندری با 
بیان اینکه انواع کاغذ، کمپرسورها و کاالهای واسطه ای و سرمایه ای 
از مهم ترین کاالهای وارداتی به اس��تان بودند، گفت: ترکیه، آلمان، 
انگلس��تان، چی��ن، ایتالیا، کره جنوبی و بلغارس��تان نی��ز مهم ترین 
کش��ورهای هدف کاالهای وارداتی به اس��تان بودند. وی با اشاره به 
شعار س��ال و لزوم حمایت از کاالی ایرانی با قطع واردات کاالهای 
مش��ابه تولید داخل، یادآور شد: سیاس��ت گذاری ممنوعیت واردات 
کاال از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به اس��تان     ها 
ابالغ ش��ده و وظیفه اس��تان ها اجرای بخش��نامه    های صادره است 
و در ای��ن زمینه بخش های اس��تانی توان و اجازه فعالیت مس��تقل 
ندارن��د. رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تج��ارت آذربایجان غربی 
در نظ��ر گرفت��ن قیمت تمام ش��ده محصول، کیفیت، بس��ته بندی، 
رقبای موجود در بازار و س��ایر ش��اخصه های تولید و صادرات کاال 
را ب��رای همه تولیدکنندگان داخلی الزامی دانس��ت و افزود: رایزنی 
با کش��ورهای همسایه برای تس��هیل مبادالت تجاری دو طرف در 
قالب تفاهمنامه های تجاری به وسیله دستگاه های مربوطه از طریق 

سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.

ارائه 15 میلیارد دالر تسهیالت ارزی برای صادرات در سال جاری
 پرداخت 75۰ میلیون دالر برای اشتغال 

روستایی
قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت:  امسال با عاملیت بانک ها 15 
میلیارد دالر تس��هیالت ارزی برای اه��داف صادراتی در نظر گرفته 
شده اس��ت. علیرضا صالح در گفت وگو با خبرگزاری فارس، با بیان 
اینکه 20درصد از منابع صندوق توس��عه ملی به صورت تس��هیالت 
ریالی پرداخت می ش��ود، اظهار داش��ت: 80درصد منابع صندوق به 

صورت ارزی با نرخ سود 4درصد در اختیار طرح ها قرار می گیرد.
قائم مقام صندوق توس��عه ملی با بیان اینکه امسال منابع ورودی 
صندوق توس��عه ملی خوب بوده است، گفت: هر ماه سهم صندوق 

توسعه از درآمد نفت و گاز که 30درصد است، واریز می شود.
وی در مورد پرداخت منابع برای اش��تغال روس��تایی و عشایری 
بیان داش��ت: 50درصد در س��ال اول یعنی 750 میلیون دالر آن با 
قرارداد عاملیت بانک ها پرداخت ش��د. صالح افزود: بانک کشاورزی، 
توس��عه تعاون، پس��ت بانک و صن��دوق کارآفرینی امی��د در زمینه 
اشتغال روس��تایی و عشایری فعال هس��تند و جزییات پرداختی و 
عملکرد این بخش توسط س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی رصد و نظارت می شود. قائم مقام صندوق توسعه 
ملی یادآور ش��د: نرخ تسهیالت صندوق طبق قانون صفر است، اما 
با منابع بانک ها تلفیق ش��ده و با نرخ 6درص��د به طرح ها پرداخت 
می ش��ود. وی در مورد تسهیالت دهی برای س��ال 97 تصریح کرد: 
15 میلیارد دالر امس��ال قرارداد عاملیت با بانک ها منعقد شده تا با 
محوریت صادرات تس��هیالت ارزی پرداخت شود. صالح تأکید کرد: 
این منابع فقط برای س��ال 97 اس��ت و به تازگی قرارداد آن منعقد 

شده است. امسال مشکل ارزی برای ارائه تسهیالت نداریم.

قیمت ذرت 5درصد ارزان شد
فاصله زیاد قیمت مرغ با نرخ واقعی

عضو اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: هم اکنون هر کیلو ذرت با کاهش 
5درص��دی به نرخ یک هزار و 200 تومان به مرغداران عرضه می ش��ود. 
عظیم حجت، عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی در گفت وگو با  باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، درباره آخرین وضعیت ن��رخ مرغ در بازار اظهار کرد: 
هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده در مرغداری 4 هزار و 800 و مرغ آماده 
به طبخ در خرده فروش��ی ها از 6 هزار و 500 تا 6 هزار و 700 تومان در 
نوسان است که با قیمت واقعی خود 2 هزار و 500 تومان اختالف دارد. 
وی با اشاره به اینکه خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام تأثیری 
بر روند بازار نداشته است، افزود: نرخ خرید مرغ توسط پشتیبانی امور دام 
مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی نیست، به همین دلیل این امر بر تعادل 
بازار و کاهش زیان مرغداران تأثیر چندانی نداشته است. به گفته حجت، 
نرخ واقعی هر کیلو مرغ در خرده فروش��ی با احتساب نوسان هزینه های 
تولی��د 9هزار و 500 تومان اس��ت. این مقام مس��ئول ادامه داد: اگرچه 
 وزارت جهاد کشاورزی نرخ کارشناسی هر کیلو مرغ برای مصرف کننده را

9 هزار و 500 تومان اعالم کرده است، اما پشتیبانی امور دام نمی تواند از 
وزارت جهاد تبعیتی داشته باشد، چراکه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب 
مرغ را اع��الم می کند و انتظار می رود  بازنگری در قیمت ها انجام دهد. 
عضو اتحادیه مرغداران گوش��تی درباره آخرین وضعیت نهاده های دامی 
بی��ان کرد: به  رغم کاه��ش قیمت مرغ در بازار، ن��رخ نهاده های دامی با 
نوس��اناتی روبه رو بود که خوشبختانه با ورود پشتیبانی امور دام، کمبود 
نهاده در بازار مدیریت شد. وی از کاهش 5درصدی قیمت ذرت در بازار 
خب��ر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و 200 تومان 
و کنجاله س��ویا 2 هزار و 600 تومان به مرغداران توزیع می ش��ود که با 

استمرار توزیع احتمال کاهش نرخ کنجاله سویا در بازار وجود دارد.

اخبـــار

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت: از جنبه ه��ای مثبت معامالت آتی، 
امکان پوش��ش ریسک نوسانات قیمت زعفران برای ماه های آینده است 
که به این ترتیب صادرکننده ها از طریق این ابزار میزان آس��یب پذیری 

خود در برابر تغییرات قیمتی در بازار را کاهش می دهند.
علی شریعتی مقدم، عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی تس��نیم، با اش��اره به مزایای راه ان��دازی معامالت آتی زعفران 
در ب��ورس کاال اظهارک��رد: به ط��ور طبیعی معامالت آت��ی زعفران در 
کوتاه مدت جنبه عمومی ن��دارد، اما این ابزار مالی در میان و بلندمدت 
با مشارکت مناس��ب فعاالن بخش خصوصی می تواند اثرات مناسبی بر 

بازار زعفران بگذارد.
شریعتی مقدم بیان کرد: در حال حاضر بیش از 50صادرکننده بزرگ 
وجود دارند که رس��الت اصلی صادرات را برعهده دارند، تعداد 60 واحد 
بس��ته بندی هم هس��تند که اقدام به توزیع داخلی و همچنین صادراتی 

می کنند.

عضو ش��ورای ملی زعفران اظهار داش��ت: در صورت��ی که بورس کاال 
موفق ش��ود تا به ه��ر نحوی بازیگران اصلی تولی��د و تجارت زعفران را 
جذب کند و تا حدودی مشکالت آنها از طریق بورس کاال برطرف شود 
به نظر می رسد که عرضه این محصول در بورس و معامالت آتی زعفران 
با عملکرد مثبتی همراه می ش��ود؛ چراکه نوس��انات بازار و کیفیت های 
غیراس��تاندارد در س��طح ب��ازار لطمه ه��ای ش��دیدی را ب��ه واحدهای 

بسته بندی و صادرات وارد کرده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه می توان با اس��تفاده از قرارداده��ای آتی به روند 
معامالت زعفران نظم بخش��ید، گفت: یکی از کارکردهای این معامالت 
در بورس کاال در حوزه صادرات اس��ت. هم اکنون صادرکنندگان همواره 
به دلیل تحوالت بازار طی بازه های زمانی مختلف با ریس��ک های نوسان 
قیمتی مواجه هس��تند که یکی از جنبه های مثبت معامالت آتی امکان 
پوش��ش ریسک نوسانات قیمت زعفران برای ماه های آینده است که به 
این ترتیب صادرکنند ه ها از طریق این ابزار میزان آسیب پذیری خود در 

برابر تغییرات قیمتی در بازار را کاهش می  دهند.
او افزود: زعفران که به عنوان کاالی ارزش��مند و ایرانی تلقی می شود 
نیازمن��د انواع اقدام��ات برای احی��ا و افزایش جایگاه و برن��د ایران در 
دنیاست که ایجاد ابزار مالی و استفاده از ظرفیت بورس کاال نیز می تواند 

در بهبود اوضاع این صنعت کمک کننده باشد.
او معتقد اس��ت تاکنون بورس کاال و برخی فعاالن بازار تالش زیادی 
برای بهبود معامالت و واقعی ش��دن قیمت ه��ا انجام داده اند اما در ادامه 
باید راهکارهای میانی برای ورود تجار، فعاالن و ش��رکت های این حوزه 

به بورس کاال پیدا شود.
ش��ریعتی مقدم در پایان با بیان اینکه ب��ورس کاال در زمینه صادرات 
زعفران می تواند نقش موثری داش��ته باش��د، گفت: در شرایط فعلی به 
دلیل وجود مش��کالت در بخش صادرات همچون نوسان نرخ ارز، نقش 
بورس کاال در امر صادرات بیشتر به ایجاد شفافیت قیمتی و تاثیرگذاری 

بر روند صادرات برمی گردد تا قیمت ها برای همگان مشخص باشد.

جذابیت باالی معامالت آتی زعفران برای صادرکنندگان

بانک تجارت در راس��تای انجام رسالت اجتماعی خود و برای ارتقای 
جای��گاه کاالی ایران��ی و ایج��اد اش��تغال پایدار و در جه��ت کمک به 
فعالیت های تولیدی به عن��وان یکی از مصادیق اصلی اقتصاد مقاومتی، 

مولدسازی دارایی های خود را جزو برنامه های کاری قرار داده است.
ب��ه گزارش س��رویس ب��ازار ایس��نا، عب��اس اش��رف نژاد نایب رئیس 
هیات مدی��ره بانک تجارت با اش��اره به برنامه های تس��هیالتی این بانک 
گفت: بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های تجاری و باس��ابقه کشور 
سعی داشته با عملکردی هدفمند در بخش اعتباری، تاثیری فزاینده در 

رشد اقتصادی کشور و توسعه صنعت داشته باشد.
وی با اش��اره به نامگذاری س��ال 1397 از س��وی رهبر معظم انقالب 
اس��المی با عنوان س��ال حمایت از کاالی ایرانی، حرکت در مسیر مورد 
اش��اره را از برنامه های بلندمدت بانک تج��ارت عنوان کرد و گفت: چه 
در چند س��ال اخیر که با نام اقتصاد مقاومتی سپری شد و چه در سال 
حمای��ت از کاالی ایرانی همواره تالش کردیم در بخش تخصیص منابع 
و تجهیز بنگاه های فعال کش��ور، مقوله های مهمی همچون »کارآفرینی 
و اش��تغال«، »اقتصاد دانش بنیان«، »اقتصاد مقاومتی«، »افزایش تولید 
و صادرات« و در نهایت »حمایت از کاالی ایرانی« را مدنظر قرار دهیم.

معاون مدیرعام��ل بانک تجارت در امور اعتب��اری اقدامات این بانک 
در بخش اعطای تس��هیالت به بنگاه های کوچک و متوس��ط را اینگونه 
تش��ریح کرد: در س��ال 1396 تع��داد 2173 بنگاه کوچک و متوس��ط 
)ثبت نام ش��ده در س��امانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت( از 
بانک تجارت تسهیالت دریافت کردند و این آمار در دو ماه ابتدای سال 

جاری 76مورد است.

اش��رف نژاد بیان کرد: بانک تجارت در بخش تس��هیالت خرید خودرو 
و کاالی ایرانی نیز در مجموع در س��ال 1396 و دو ماهه ابتدای س��ال 
جاری بیش از 83 هزار مورد تسهیالت به مبلغ بیش از 10هزار میلیارد 

ریال اعطا کرده است.
عضو هیات مدیره بانک تجارت درخصوص برآیند تس��هیالت اعطایی 
این بانک در بازه زمانی مذکور یادآور شد: خوشبختانه با رعایت بهداشت 
اعتباری و کنترل بهینه مصارف و تس��هیالتی بانک تجارت موفق شدیم 
زمینه ایجاد بیش از 13 هزار و 300ش��غل را در کشور فراهم کنیم که 
البته تا پایان سال جاری برای افزایش هرچه بیشتر این رقم برنامه های 
مدونی داریم. در مجموع باید اش��اره کنم که در سال 1396 و دو ماهه 
ابتدایی س��ال جاری بیش از 166 هزار میلیارد ریال تس��هیالت توسط 
بانک تجارت پرداخت شده که این آمار مجموع دو بخش تامین سرمایه 
در گردش و س��رمایه ثابت را ش��امل می ش��ود. این بانک همچنین در 
بازه زمانی ابتدای س��ال 1396 تا پایان خردادماه به بیش از 160  هزار 
متقاضی، مجموعا مبلغ حدود 17 هزار و 700 میلیارد ریال تس��هیالت 

قرض الحسنه ازدواج و خرید جهیزیه پرداخت کرده است.
اش��رف نژاد در ادام��ه به برنامه های بانک تج��ارت در حوزه پیگیری و 
وصول مطالبات اش��اره کرد و گفت: متاسفانه طی سال های اخیر شبکه 
بانکی کشور بنا به دالیل کالن اقتصادی از جمله تحریم و نوسانات نرخ 
س��ود و حباب نرخ ارز دچار مشکالتی در بخش وصول مطالبات خود از 
ش��رکت های دولتی و غیردولتی شده و بانک تجارت نیز بر همین قاعده 
با محدودیت هایی در تخصیص منابع خود مواجه شده که در این راستا 

برنامه ویژه ای را برای پیگیری و وصول مطالبات به اجرا درآمده است.

مع��اون مدیرعامل بانک تجارت با اش��اره به جزیی��ات برخی اقدامات 
ای��ن بانک در حوزه وصول مطالبات افزود: در این حوزه برون س��پاری و 
استفاده از توان متخصصان خارج از بانک را مدنظر قرار دادیم و با کمک 
ش��رکتی با عنوان پیگرد صادق، به طور تخصصی و ویژه مطالبات معوق 
بان��ک را در جهت تعیین تکلیف نهایی تحت پیگیری قرار دادیم. تدوین 
مجلد سیاس��ت های کاهش مانده مطالبات، ابالغ اه��داف و برنامه های 
س��االنه این حوزه، تش��کیل کمیته عالی وصول مطالبات، اس��تفاده از 
سیستم هشدار انتقال مطالبات به سرفصل های مطالباتی باالتر، بررسی 
و رصد روزانه مانده مطالبات و بهینه سازی بخشنامه های مرتبط از دیگر 

برنامه های بانک تجارت در کاهش مطالبات به شمار می روند.
وی در همی��ن خص��وص اضاف��ه کرد: در س��ال 1396 ح��دود 317 
 پرونده تس��هیالتی بانک تجارت به سرفصل مطالباتی وارد شد که تعداد
118 مورد آنها با پیگیری های مستمر تعیین تکلیف شدند و 129پرونده 
نی��ز تحت پیگیری و اقدام به منظور تعیین تکلیف و تس��ویه بدهی قرار 

گرفته است.
نایب رئی��س هیات مدیره بانک تجارت با اش��اره ب��ه برنامه ویژه بانک 
تجارت برای خروج از موضع زیان و ورود به وضعیت س��ودآوری س��هام 
بانک تجارت تاکید کرد: مدیران ارشد بانک تجارت و مجموعه کارکنان 
ای��ن بانک با وجود ش��رایط ویژه اقتصادی کش��ور و تنگناهای موجود، 
هم��واره بر این امر متعهدند که تمام��ی فرآیندهای عملیاتی خود را در 
راستای حفظ منافع سهامداران و مشتریان قرار داده و برای نامدار شدن 
بان��ک تجارت به عنوان بانکی حرفه ای و س��ودآور، تمامی انرژی و توان 

خود را هم افزا و همراستا کنند.

بانک آینده، در س��ه ماه نخست سال 1397، بیش از 2هزار فقره وام 
قرض الحسنه ازدواج، به متقاضیان اعطا کرده است.

بانک آینده، با اش��اره بر ض��رورت توزیع بهینه تس��هیالت و اهمیت 
عدالت توزیعی به موازات افزایش تعداد ش��عب جدید خود در سراس��ر 
کش��ور، اعالم کرد: با ایجاد زیرس��اخت های ضروری و اخذ تأیید بانک 
محت��رم مرکزی جمهوری اس��المی ایران، تاکنون 140 ش��عبه از 202 

ش��عبه بانک آینده، به »سامانه ازدواج«، متصل ش��ده اند. گفتنی است 
در چارچ��وب عمل به مس��ئولیت اجتماعی، امر تس��هیل و تس��ریع در 
پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان و جوانان در مناطق کمتر 
برخوردار، در دس��تور کار بانک آینده قرار گرفته و در همین راستا، اخذ 
موافقت درخصوص 313 زوج تحت پوش��ش کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، در اس��تان هرمزگان در حال پیگیری است. بانک آینده، همچنین 

تأکید دارد بر طبق روال تعریف ش��ده برای س��ال 1396 و با مراقبت و 
نظارت مس��تمر مدیریت شعب، تالش  کند روند عدم وجود صف انتظار 
برای اعطای خدمات و تس��هیالت به متقاضیان وام ازدواج، حفظ شود. 
بانک آینده، با سرافرازی، اعالم کرد: هیچ گونه پرونده پرداخت تسهیالت 
ازدواج از سال گذشته )1396(، در حال حاضر مفتوح و در دست اقدام 

نیست و تسهیالت تقاضا شده کال، پرداخت شده است.

ارتقای جایگاه کاالی ایرانی با مولدسازی دارایی ها

در 3 ماه نخست سال 1397

بانک آینده بیش از 2هزار فقره وام ازدواج اعطا کرده است
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اخبار

هیچ اقدامی در رابطه با افزایش قیمت بنزین 
انجام نشده است

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت افزایش قیمت هیچ یک 
از حامل های انرژی در دس��تور کار کمیس��یون انرژی وجود ندارد، 
دولت نیز اگر بخواهد چنین اقدامی انجام دهد ابتدا باید به مجلس 

بیاید تا در مجلس در این زمینه تصمیم گیری شود. 
 ب��ه گزارش ایس��نا، علی بختیار با اش��اره به ش��ایعاتی مبنی بر 
افزای��ش قیمت بنزین، بیان ک��رد: افزایش قیمت بنزین و هیچ یک 
از حامل های انرژی در دس��تور کار کمیس��یون انرژی وجود ندارد و 
افزایش قیمت بنزین که اخیراً حاشیه س��از ش��ده و در رابطه با آن 
صحبت هایی می ش��ود صحت ندارد. در این زمینه هیچ الیحه ای از 
طرف دولت به کمیس��یون نیامده و در کمیس��یون نیز دستوری در 

رابطه با افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد. 
وی در ادامه بیان کرد: همانطور که مس��تحضر هستید در بودجه 
امسال نیز افزایش قیمت های حامل های انرژی به طور کامل از سوی 
کمیس��یون حذف شد و کمیس��یون تلفیق نیز افزایش قیمت ها را 
نپذیرف��ت.  وی افزود: امروز هیچ اقدامی در رابطه با افزایش قیمت 
بنزین انجام نش��ده است، اگر دولت نیز بخواهد چنین اقدامی انجام 
ده��د قطعاً ابتدا بای��د به مجلس بیاید و در مجل��س در این زمینه 

تصمیم گیری شود. 

بیمه صنعت خودرو با حمایت از زنجیره تأمین 
دبیر انجمن همگن تخصصی قطعه سازان کشور تأکید کرد صنعت 
قطعه س��ازی ایران در س��ال های گذش��ته ثابت کرده که قادر است 
قطعاتی باکیفیت و با استانداردهای جهانی تولید کند. این شرکت ها 
در گذش��ته به ش��رکت هایی مانند بنز، ول��وو، پژو، رن��و و... قطعه 
می فروختن��د.  محبی نژاد، درباره راهکارهای توس��عه و خودکفایی 
صنعت خودرو با توجه به خروج خودروسازان خارجی و فسخ برخی 
قرارداده��ا گفت: باید به تقویت ت��وان داخلی و طراحی پلتفرم ملی 
بهای بیش��تری داده ش��ود.  آرش محبی نژاد در گفت وگو با سنا، به 
لزوم بومی سازی توان تحقیق، توسعه و طراحی در کشور اشاره کرد 
و اظهار داش��ت: باید تالش شود تا صنعت خودرو وابستگی خود را 
به واردات از لحاظ طراحی، تکنولوژیک و دانش فنی کاهش دهد و 

به سمت بومی سازی حرکت کند. 
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه سهم قطعه ساز در 
فرآیند تولید، حدود 86درصد خودروی نهایی و س��هم خودروس��از 
14درصد اس��ت، گفت: این 86 درصد قطعه، زنجیره تولید است که 
قطعه س��ازان آن را تأمین می کنند، بنابراین وزن زنجیره تأمین در 

صنعت خودروسازی قابل توجه و چشمگیر است. 
وی حمایت از زنجیره تولید را برای ارتقای صنعت خودرو بس��یار 
مهم دانس��ت و اظهار داش��ت: باید به زنجیره تأمین بها داده شود و 
قطعه سازان و اعضای زنجیره تأمین در همه رده های یک، دو و سه 
مورد حمایت قرار بگیرند.  محبی نژاد معتقد اس��ت قطعه سازان در 
هر ش��رایطی تالش کرده اند که با داخلی سازی و ایجاد عمق بیشتر 
در ساخت داخلی صنعت را سرپا نگه دارند.  وی با تأکید بر اینکه در 
س��ال های تحریم 91 تا 94 قطعه سازان توانستند صنعت خودرو را 
در مسیر خوبی هدایت کنند، گفت: در آن سال ها بسیاری از قطعات 
داخلی سازی ش��د و قطعه سازان در راستای ایجاد استقالل صنعتی 
داخلی تالش زیادی کردند.  محبی نژاد به لزوم خروج قطعه س��ازان 
از تنگنای مالی اش��اره کرد و گفت: با توجه به تجربه های موفق این 
قش��ر باید برنامه ه��ای حمایتی برای آنها در نظر گرفته ش��ود و در 
بحث اصالح قیمت قطعات، شیوه و مدت زمان پرداخت به این گروه 
توجه بیشتری شود.  محبی نژاد با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی 
ایران در صورت پیش��رفت قادر است هزینه های تولید خودرو را در 
ایران به ش��دت کاهش دهد، افزود: خودروسازان با پرداخت کردن 
مطالبات این ش��رکت ها می توانند بس��یاری از مشکالت این قشر و 

سرمایه گذاران آنها را برطرف کنند. 

اما و اگرهای ارزان شدن خودرو
  ممنوعیت واردات خودرو بحران جدی

ایجاد می کند
عض��و انجم��ن واردکنندگان خودرو ب��ا بیان این ک��ه بهای تمام 
ش��ده واردات و نرخ ارز از مهم ترین مولفه های تأثیرگذار در قیمت 
خودروهای وارداتی اس��ت، اعالم کرد که اگر هر کدام از این موارد 
دس��تخوش تغییر ش��وند در قیمت نهایی خودرو مؤثرند، همانطور 
که با نوس��ان ب��ازار ارز در روزهای گذش��ته ش��اهد افزایش قیمت 

خودروهای وارداتی بودیم. 
ک��ورش مرشد س��لوک در گفت وگو با اقتصاد آنالی��ن با تأکید بر 
این که اگر ارز 4200 تومانی به واردات خودرو تخصیص داده ش��ود 
و تعرفه ه��ا نیز کاهش یابد، خودرو ارزان خواهد ش��د، تصریح کرد: 
ب��رای دریافت دالر دولتی پیگیری کرده ایم و همچنین در جلس��ه 
کمیس��یون زیربنایی دول��ت، تبعات عدم تخصی��ص ارز به واردات 

مطرح شد اما نتیجه همچنان نامشخص است. 
مرشد س��لوک اضاف��ه کرد: با توج��ه به این که خ��ودرو به کاالی 
س��رمایه ای تبدیل شده اس��ت، هر خللی که در واردات ایجاد شود 
منج��ر به ی��ک بحران ج��دی در بازار خواه��د ش��د، بنابراین باید 

تصمیمات سنجیده ای در این زمینه گرفته شود. 
عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به این که محدودیت های 
ایجاد ش��ده برای خودروهای وارداتی در قیمت خودروهای داخلی نیز 
تاثیرگذار اس��ت، تأکید کرد: با توجه به شرایط فعلی، بازار خودروهای 
وارداتی در آینده ای نه چندان دور دچار مش��کل جدی خواهد شد.  او 
با اش��اره به »کمپین نه به خرید« و تأثیر آن در کاهش قیمت خودرو، 
توضی��ح داد: این کمپین تأثیری در کاهش قیمت ن��دارد چرا که این 
نوسانات اختیاری نبوده و از این طریق قابل اصالح نیست، ضمن اینکه 
این کمپین برای کاالهای مصرفی نتیجه مثبتی دارد نه برای خودرو که 

تبدیل به کاالی سرمایه ای شده است. 
مرشد س��لوک عام��ل اصلی افزای��ش قیمت خ��ودرو در روزهای 
گذش��ته را نتیجه عدم تخصیص دالر 4200 تومانی دانست و بیان 
کرد: تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد قیمت خودرو نیز ارزان 

نخواهد شد. 

صنع��ت خ��ودروی ای��ران با ی��ک س��ابقه تقریب��اً 60س��اله یکی از 
پربحث ترین و پرچالش ترین صنایع کش��ور در تاریخ صنعت کشور بوده 
اس��ت. مخالفان و موافقان همواره در این دوران در برابر هم صف کش��ی 
کرده ان��د. موافقان از دالیل خود ب��رای حمایت از این صنعت گفته اند و 
مخالفان اس��تدالل های خود برای متوقف کردن حمایت های همه جانبه 
از سوی دولت را با شور و هیجان ارائه کرده اند. این بحث هنوز هم ادامه 
دارد و در ش��رایط کنونی که آمریکا به صورت یک جانبه از برجام خارج 
ش��ده و به تبع آن ش��رکای خارجی خودروس��ازان کشور نیز ساز رفتن 
کوک کردن، وارد مرحله جدیدی ش��ده اس��ت. پرسش این است که آیا 
صنعت خودروی کشور در پسابرجام و با رفتن شرکای خارجی می تواند 
با اتکاء به دانش فنی خود و نیروهای نخبه ای که در کشور وجود دارند 
و در این س��ال ها تربیت ش��ده اند روی پای خود بایس��تد و خودروهای 
باکیفیتی تولید کند که هم در داخل مورد اقبال قرار بگیرند و هم امکان 

صادرات آنها وجود داشته باشد؟ 
برخ��ی اعتقاد دارند چطور اس��ت که ما در صنعت اتمی و موش��کی 
توانس��ته ایم اینق��در توانمن��د بش��ویم ول��ی در صنعت خودروس��ازی 
نمی توانیم؟ آیا واقعاً این صنایع از خودروسازی کمتر پیچیده هستند؟ 

تهدید یا فرصت؟ 
 خروج ش��رکای خارجی صنعت خودروس��ازی کش��ور و در رأس آنها
پژو-س��یتروئن در وهل��ه اول هر چند یک تهدید به ش��مار می آید ولی 
می ت��وان آن را ب��ه یک فرصت تبدیل کرد به ش��رط آنک��ه یک بار برای 
همیش��ه برای صنعت خودروسازی کش��ور یک برنامه استراتژیک ملی 
تدوی��ن کنیم که ب��ا تغییر مدیران و مس��ئوالن و به ط��ور کلی دولت، 
تغییری در آن حاصل نشود و با مدیریت صحیح و کشف نخبگان ایرانی 
و س��رمایه گذاری روی آنها بتوانیم به معنی واقعی کلمه پیشرفت را در 

صنعت خودروسازی کشور شاهد باشیم. 
بسترهای کلیدی

بدون ش��ک قطعه س��ازی و کیفیت قطعه های ساخته شده شرط الزم 
برای پیش��رفت صنعت خودروسازی کشور اس��ت، اما خود این موضوع 
نیز به کیفیت و پیش��رفت صنایع دیگری مانند صنایع فلزی، غیرفلزی، 
ش��یمیایی، پلیمری، پالس��تیکی و غیره که کاربرد مستقیم در خودرو 

دارند وابس��ته اس��ت. بنابراین باید به فکر برنامه ریزی و رش��د و توسعه 
زنجیره ای از صنایع باشیم که در نهایت منجر به تولید قطعات باکیفیت 

و در نتیجه خودروی با کیفیت تر شود. 
ع��الوه بر این، یکی دیگر از بس��تر های بس��یار مهم برای پیش��رفت 
ای��ن صنعت طراحی اس��ت، هم طراحی قطعات و ه��م طراحی خودرو. 
خوش��بختانه در س��ال های اخیر پیش��رفت های خوبی در این خصوص 
ش��ده اس��ت و حتی طراحان باس��ابقه ای از سایر کش��ورها به خدمت 
گرفته ش��ده اند تا این دانش مربوطه به نوعی به کشور منتقل شود. کما 
اینکه همانطور که گفته ش��د می توان با کشف اس��تعدادهای داخلی و 
س��رمایه گذاری روی آنها این نقطه ضعف را از بین برد. با توجه به اینکه 
برخی ایرانیان در بخش طراحی خودروس��ازان ب��زرگ خارجی فعالیت 
می کنند، بنابراین می توان گفت که ایرانی ها از این نظر استعداد الزم را 
 BMW دارند. همچون نادر فقیه زاده که به عنوان طراح ارش��د شرکت
آلمان سال ها است که درنتیجه اعتماد و حمایت عملی مدیران این برند 
خوش��نام باورایایی، ش��اهکارهایی همچون سری 6 و 7 را طراحی کرده 
است. چرا سایر جوانان ایرانی در داخل کشور نتوانند با مدیریت درست 

جذب شوند و فقیه زاده های دیگر نداشته باشیم. 
پلت فرم ملی

طی چند س��ال گذشته خودروس��ازان کش��ور به ویژه ایران خودرو به 
صورت موازی هم مشارکت با خودروسازان خارجی را پیش بردند و هم 
روی طراح��ی پلت فرم داخلی کار کردند. اکنون که ش��رکای خارجی پا 
پس کشیدند فرصت مغتنمی است که تمرکز بیشتری روی پلت فرم های 
ملی داشته باشیم و بتوانیم در این بخش که شاید بتوان آن  را گام آخر 
خودروس��از ش��دن ایران به معنای واقعی کلمه بدانیم به پیشرفت های 

قابل توجهی دست یابیم. 
در ای��ن خص��وص امیرحس��ین قنات��ی، مدی��رکل صنایع خ��ودرو و 
نیرومحرکه وزارت صنعت می گوید: خودروس��ازی ما س��طوح مختلفی 
را تجرب��ه کرده اس��ت. در ابت��دا به کار مونتاژ مش��غول بودیم و از دهه 
قبل انقالب تا س��ال های ابتدایی انقالب صرفاً فقط مونتاژ کار بودیم. در 
دهه هفتاد و در جریان تغییر قوانین به نوعی به سوی قطعه سازی خیز 
برداش��تیم و این قدمی رو به جلو برای خودکفایی بود. از اواس��ط دهه 

هفتاد تا اواخر این دهه، خودروس��ازی ما رو به تأمین قطعات و ساخت 
بدنه آورد. در مرحله بعدی که به س��ال های 80 تا 85 برمی گرد باز هم 
شاهد یک پله صعودی به اسم تولید پیشرانه بودیم. به عبارتی به واسطه 
رونق بخش توس��عه و تحقیق ش��رکت های ایران خودرو و سایپا به بحث 
نی��رو محرکه خودرو ها ورود کردیم. در دل این رویکرد صعودی بود که 
ش��رکت هایی همچون مگا موتور و مرکز تعمیر موتور ایران خودرو روی 
کار آمدند. پس از آن از سال 85 تا 90 با همکاری برندهای دیگر حتی 
م��ا رو به صادرات نیز آوردیم و محصوالتی تولید می کردیم که از بیرون 
از کش��ور متقاضی داشت. از س��ال 90 به بعد نیز رویکرد خودروسازی 
ایران به س��مت طراحی پلت ف��رم رفت، مرحله ای که مش��خصه اصلی 
یک خودروس��از اس��ت.  وی می افزاید: در حال حاضر در حال س��اخت 
پلت فرم های کاماًل بومی هستیم و مثال بارز آن نیز شرکت ایران خودرو 
اس��ت که با کنسرسیوم 10 ش��رکت خارجی در حال تحقیق و ساخت 
پلت فرم��ی جدید و کاماًل بومی اس��ت.  در همی��ن زمینه امراهلل امینی، 
عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی می گوید: اقدامات خصمانه 
ترامپ علیه ایران فرصت مناسبی است تا استراتژی صنعت خودرو برای 

خودروساز شدن با تمرکز و قدرت بیشتری پیگیری شود. 
در چن��د س��ال اخیر با روی کار آم��دن دولت تدبی��ر و امید صنعت 
خ��ودرو از رکود قبلی فاصل��ه گرفته و برنامه هایی را برای خودروس��از 
ش��دن طراحی و اجرا کرده است.  وی با بیان اینکه خودروسازان برنامه 
طراحی و تولید پلت فرم و خودروهای ملی را در دستور کار قرار داده اند، 
خاطرنش��ان کرد: با به نتیجه رس��یدن پروژه های فعلی طراحی و تولید 
پلت فرم ملی اس��ت که صنعت خودروی ایران را می توان »خودروساز« 
نامید.  امینی با بیان اینکه در طراحی و تولید پلت فرم ملی تکیه اصلی 
بر توان فنی و مهندس��ی داخلی در کنار استفاده از مشاوران کارآزموده 
خارجی اس��ت، تصریح ک��رد: در مجموع صنعت خ��ودرو نباید نگرانی 
خاصی از اقدامات ترامپ داش��ته باش��د زیرا براس��اس اطالعات موجود 
پ��روژه طراحی پلت فرم ملی در خودروس��ازان داخل��ی ظرف یک تا دو 
س��ال آینده به نتیجه خواهد رسید و پس از آن خودروسازان می توانند 
خودروهای س��اخت داخل را بدون وابس��تگی به خارج بر روی پلت فرم 

ملی تولید و عرضه کنند. 

بررسی توانمندی های صنعت خودروی کشور با اتکا به دانش فنی، طراحی، مهندسی و نیروهای نخبه

خودروسازی ایران در مسیری جدید

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص 
افزایش قیمت 7درصدی خودروهای زیر 45 میلیون تومان اظهار داشت 
که باید دو مقوله افزایش قیمت خودرو و افزایش هزینه های قطعه سازان 
را از یکدیگ��ر جدا کرد، چراکه افزای��ش قیمت خودرو به معنی افزایش 
قیمت قطعات به همان میزان نیست و در مواردی خودروسازان افزایش 

قیمت را با همان درصد برای قطعه سازان لحاظ نمی کنند. 
فره��اد بهنیا در گفت وگ��و با خبر خودرو گفت: طی یک س��ال اخیر 
قیم��ت مولفه های تولید قطعه س��ازی بیش از 25درص��د افزایش یافته 
اس��ت؛ از یک س��و نرخ ارز آزاد 60درصد افزایش یافته است )البته ارز 
دولتی به قطعه س��ازان تعلق می گیرد اما طی یک پروس��ه طوالنی( و از 
س��وی دیگر قیمت مواد اولیه داخلی نیز افزایش یافته اس��ت و با وجود 

اینکه بارها این ارقام اعالم شده است اما گوش شنوایی نیست. 
وی تصریح کرد: افزایش هزینه های خودروسازان بیش از 7درصد بوده 
است اما شورای رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت 
صمت همگی معتقد هستند که افزایش قیمت بیشتر خودرو اوالً موجب 

نارضایتی ش��دید مصرف کننده می شود و ثانیاً ممکن است بازار کشش 
افزایش قیمت بیش��تر را نداش��ته باشد.  س��خنگوی انجمن سازندگان 
قطع��ات و مجموعه های خودرو در ادامه بیان داش��ت: چنانچه افزایش 
قیمت مولفه های تولیدی قطعه سازان از طرف خودروسازان تأمین نشود 
قطع به یقین طی یکی دو ماه آینده شاهد تعطیلی بسیاری از بنگاه های 
تولیدی خواهیم بود.  بهنیا معتقد اس��ت دول��ت چنانچه بخواهد تولید 
داخل را س��رپا نگه داشته، تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد و ایجاد 

اشتغال کند، راهی جز حمایت عملی از بنگاه های تولیدی ندارد. 
وی با اشاره به راهکارهای مفید و عملی در این زمینه گفت: چنانچه 
مواد اولیه با قیمت س��ال 96 و حت��ی کمتر در اختیار بخش تولید قرار 
گی��رد همچنین پرداخت های مالیاتی با ضرایب کاهش��ی همراه باش��د 
سرمایه های س��رگردان به سمت بنگاه های تولیدی هدایت شده و خود 

تولیدکنندگان نیز بیشتر ترغیب به سرمایه گذاری خواهند شد. 
وی در ادامه افزود: در حال حاضر در بیمه های تأمین  اجتماعی سهم 
کارفرما 23درصد و س��هم کارگر 7درصد است که رقم سنگینی است و 

دول��ت می تواند در این بخ��ش ورود کرده و به عنوان یارانه یا یک طرح 
تشویقی برای تولیدکنندگان سهم کارفرما را کم کند. 

بهنیا در ادامه اذعان داش��ت: دولت می تواند از طریق صندوق توسعه 
با پرداخت وام هایی با ش��رایط سهل گیرانه و نرخ بهره های کم به بخش 

تولید کمک کند. 
وی اظهار داش��ت: چنانچه خودروس��ازان با زیان مواجه ش��وند، یا از 
میزان تولید خود می کاهند یا به قطعه س��ازان فش��ار می آورند؛ بنابراین 
دولت باید راهکاری برای خودروس��از داشته باشد و توصیه ما این است 
ک��ه مطابق با نرخ تورم واقعی بازار، نه آن چیزی که با ارقام س��اختگی 
اعالم می ش��ود، قیمت خودرو را تعدیل کنند یا اینکه مشوق هایی را در 
اختیار خودروس��ازان قرار دهند تا افزای��ش قیمت ها را از محل دیگری 
جب��ران کنن��د.  وی تأکید ک��رد: چنانچه وضعی��ت افزایش قیمت های 
قطعه سازان سریعا بهبود نیابد و مطالبات معوقه آنها پرداخت نشود، در 
آینده ای نزدیک شاهد توقف تولید بسیاری از بنگاه های تولیدی خواهیم 

بود و این یک هشدار جدی از سوی انجمن قطعه سازان است. 

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان دوچرخ��ه و موتورس��یکلت تهران در 
خص��وص پیگیری وزارت صنع��ت در دولت برای مجوز ش��ماره گذاری 
موتورس��یکلت های کاربراتوری اظهار داش��ت ک��ه چنین چیزی صحت 
ندارد، چرا که تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری متوقف شده است و 
شاید فقط قرار است موتورسیکلت های کاربراتوری که از قبل تولید شده 
و در کارخانه ای به صورت انباشت باقی مانده است شماره گذاری شود. 
محم��د خ��ادم منص��وری در گفت وگ��و با خب��ر خ��ودرو، در ارتباط 
ب��ا ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های ی��ورو 3 گف��ت: ش��ماره گذاری 
موتورس��یکلت های ی��ورو 3 آغ��از ش��ده اس��ت اما ت��ا پای��ان مهرماه 
موتورس��یکلت های تولید شده باید اس��تانداردهای یورو 4 را پاس کنند 
و تولیدکنندگان نیز به دنبال انجام این کار هس��تند.  وی با اش��اره به 
افزایش گرایش مردم به خرید موتورس��یکلت گف��ت: به دنبال افزایش 
قیمت خودرو مردم به خرید موتورس��یکلت روی آورده اند، البته نه برای 
مصرف بلکه برای س��رمایه گذاری و زمانی که تقاضا نسبت به عرضه زیاد 
باشد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.  وی در خصوص افزایش قیمت 

موتورس��یکلت ها در س��ال جاری گفت: در ابتدای س��ال جاری ش��اهد 
افزایش قیمت 15درصدی موتورس��یکلت در بازار بودیم که این افزایش 
ناشی از عدم شماره گذاری موتورس��یکلت ها، همچنین افزایش نرخ ارز 
و دس��تمزد کارگران بوده است.  رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و 
موتورسیکلت تهران در خصوص قراردادهای پسابرجامی تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت گفت: قبل از برجام برای انعقاد قرارداد با ش��رکت یاماها 
ژاپن جهت همکاری در ایران مش��کالتی وجود داش��ت که برطرف شد 
و قرارداد منعقد ش��ده اس��ت، لذا چنانچه شرکت ژاپنی به قرارداد خود 
متعهد باشد باید از مهرماه همکاری خود را با شرکت ایرانی آغاز کند. 

وی در ادامه افزود: منتظر واکنش کشور ژاپن در برابر تحریم ها هستم 
و چنانچه این همکاری به س��رانجام نرسد قطعاً مشکالتی برای شرکت 
طرف قرارداد ایجاد خواهد ش��د؛ البته ما در حال حاضر با کش��ورهای 

چین و هند بدون هیچ گونه مشکلی در حال همکاری هستیم. 
خادم منصوری با اش��اره به عدم اس��تقبال از موتورسیکلت های برقی 
تصریح کرد: به علت قیمت باال و همچنین عدم فراهم سازی زیرساخت ها 

و خدمات پس از فروش الزم جهت اس��تفاده از موتورسیکلت های برقی 
قشر اندکی تمایل به استفاده از این نوع موتورسیکلت ها دارند. 

وی با بیان اهمیت ایجاد زیرس��اخت های الزم برای موتورسیکلت های 
برق��ی تأکید ک��رد: قب��ل از فراهم س��ازی زیرس��اخت های الزم، ورود 
موتورس��یکلت های برقی به بازار اشتباه اس��ت و چنانچه امکانات شارژ 
این وسیله نقلیه در سطح شهر وجود نداشته باشد یا اینکه از باتری های 
بی کیفیت در ساخت آنها استفاده شود، این موتورسیکلت ها نه تنها عماًل 

مفید نخواهند بود، بلکه فقط مردم را دچار دردسر خواهند کرد. 
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان دوچرخ��ه و موتورس��یکلت تهران در 
خص��وص تولید دوچرخه در کش��ور گف��ت: کلیه کارخانه ه��ای تولید 
دوچرخه در کش��ور تعطیل ش��ده اس��ت، اما در حال حاضر کارخانه ای 
در ش��هر قم مونتاژ دوچرخه را آغاز کرده اس��ت و برخی از قطعات که 
تکنولوژی پیچیده ای ندارد مانند فرمان، رکاب و امثالهم را نیز خودشان 
تولید می کنند، همچنین مس��ئوالن این کارخانه در نظر دارند در آینده 
تکنولوژی تولید دوچرخه را وارد کرده و ساخت دوچرخه را بومی سازند. 

عدم بهبود وضعیت قطعه سازان مساوی با توقف تولید در آینده ای نزدیک است

گرانی خودرو بازار موتورسیکلت را داغ کرد
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حش��مت اهلل عسگری با اشاره به نقش استارتاپ ها و شتاب دهنده ها در 
ایجاد کسب وکار در فضای مجازی، گفت: توجه به داشته های بومی و ایجاد 

زیرساخت های ارتباطی در استان یک ضرورت است.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، حش��مت اهلل عس��گری، معاون 
استاندار سمنان با اشاره به نقش استارتاپ ها 
و ش��تاب دهنده ها در ایج��اد کس��ب وکار در 
فض��ای مج��ازی، گف��ت: هوشمندس��ازی، 
 ICT زمینه ساز ارتباط مداوم و مستمر حوزه
با بدنه اجرایی اس��تان و تسهیل کننده مسیر 
اش��تغال زایی پایدار اس��ت، بنابراین توجه به 
داش��ته های بوم��ی و ایجاد زیرس��اخت های 
ارتباطی در استان یک ضرورت است. عسگری 
با اشاره به تعدد دانشجویان و دانش آموختگان 
در استان سمنان، افزود: استفاده حداکثری از 
ظرفیت های حوزه ICT در ش��هرها و حتی 

روستاهای اس��تان، نیازمند برنامه ریزی دقیق و فعال شدن همه جانبه در 
عرصه های اس��تارتاپ و ش��تاب دهنده ها اس��ت. در این حوزه ها عالوه بر 
پارک علم  و فناوری، باید ش��رایط برای حضور بخش خصوصی نیز فراهم 

شود. معاون استاندار سمنان ادامه داد: در عصر حاضر با توجه به سرعت 
باالی رویدادها، باید ایده های ارائه شده قابل دفاع و پرورش باشند. از سوی 
دیگر، می توان با برگزاری جش��نواره ها و همایش های باکیفیت، به رش��د 
ایده های ثروت ساز با ارزش افزوده باال خاصه 
در دانشگاه ها س��رعت بخشید. در این بین، 
حضور دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی 
سرمایه گذار نیز نقش مهمی در تشویق افراد 

به حضور در عرصه ایده پردازی دارد.
وی با بیان اینکه اتکای اس��تان به دولت 
از ح��د منطق��ی فراتر رفته اس��ت، تصریح 
کرد: ایجاد فضای کس��ب وکار نوپا در استان 
می تواند سبب رشد متوازن و توسعه پایدار 
منطقه ای ش��ود؛ این مهم در حوزه فناوری  
اطالعات از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
عسگری یادآور ش��د: پویایی در دانشگاه ها 
می تواند کارآفرینی را به دنبال داشته باشد 
که بر این اساس با آسیب شناسی جدی تر در این حوزه و تعامل گسترده تر 
دانشگاه و مراکز اجرایی با تغییر برخی نگاه ها و دیدگاه ها می توان به نتایج 

مطلوبی در این زمینه دست یافت.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت کاهش وابس��تگی به وام از مزایای 

طرح الگوی نوین مشاغل خانگی است.
به گ��زارش ایس��نا، مهناز امام��دادی در 
جم��ع خبرنگاران اظهار ک��رد: الگوی نوین 
مش��اغل خانگی با بازنگری در آنچه که طی 
چند س��ال گذشته انجام ش��ده و مطالعات 
میدان��ی، تطبیقی و مراجع��ات مردمی که 
داش��تیم طراحی ش��ده اس��ت. وی با بیان 
اینکه مش��کالت و حلقه های مفقوده ای در 
فرآیند قبل دیده ش��د که م��ورد ارزیابی و 
آسیب شناس��ی قرار گرفت، ادامه داد: بحث 
شناس��ایی، ارتباط��ات و مش��ارکت بخش 
خصوصی، حقیقی و حقوقی و توانمندسازی 
و اثرگذاری مشاغل خانگی در الگوی جدید 
دیده ش��ده اس��ت. امام��دادی اضافه کرد: 

همچنین توانمندس��ازی، مش��اوره و هدایت متقاضیان، بازارشناسی، 
کارآفرینی و تیم شناسی و شبکه سازی در این طرح آورده شده است.

رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمی و کیفی و استانداردسازی محصوالت، 
اتص��ال به بازارها و برندهای مع��روف را از دیگر ویژگی های این طرح 
عنوان کرد و گفت: الگوی نوین مش��اغل خانگی در هش��ت استان به 
صورت آزمایش��ی شروع ش��ده و طی سه 

مرحله پیگیری می شود.
وی از نهایی ش��دن مرحل��ه اول ط��رح 
خب��ر داد و اف��زود: بخش��ی از فازه��ای 
بعدی انجام و بس��ترهای الزم فراهم شده 
ک��ه عرضه محص��والت توس��ط برندهای 
معروف در دست پیگیری است. امامدادی 
کاه��ش وابس��تگی ب��ه وام را از مزای��ای 
این طرح برش��مرد و خاطرنش��ان کرد: با 
توانمندسازی متقاضی نیاز او به تسهیالت 
کاه��ش می یابد و البته در گس��ترش کار 

موضوع وام پیگیری خواهد شد.
وی جه��اد دانش��گاهی را عامل اجرایی 
طرح عنوان کرد و با مطلوب دانس��تن خدم��ات این نهاد گفت: مرحله 
اول کامال انجام و بس��ترهای مراحل دوم و س��وم تهیه شده است که 

امیدواریم به زودی بحث اجرا و ثبت نام شروع شود.

کاهش وابستگی به وام، مزیت طرح الگوی نوین مشاغل خانگیاستارتاپ نقش مهمی در ایجاد فضای کسب وکار پایدار دارد

پلیس لندن خانمی را ب��ه دلیل گردش خالف در چهارراهی جریمه 
ک��رد. خانم اعتراض کرد ک��ه تابلوی گردش ممنوع در س��ر چهار راه 
نیس��ت. پلیس به تابلوی کج و خمیده ای که به دش��واری دیده می شد 
اش��اره کرد. خانم، خشمگین، از او ش��کایت کرد. روز داوری فرا  رسید 
و او بی صبران��ه منتظ��ر ماند تا طرح دع��وی کند. اما تا ل��ب باز کرد، 
قاض��ی امان صحبت کردن را از او گرفت، پرونده را بس��ت و به س��ود 
او رأی داد. این زن چه احساس��ی می توانس��ت داش��ته باشد؟ احساس 
خوش��حالی؟ پیروزی؟ احقاق حق؟ هیچ کدام. او احس��اس پریش��انی 
می کرد و س��خت ناراحت ب��ود و با لحن گالیه آمی��زی گفت: من برای 
اج��رای عدالت آمدم، اما قاضی نگذاش��ت من حرفم را بزنم. به س��خن 
دیگ��ر، آن خانم از این ک��ه قاضی به نفع او رأی داده بود خش��نود بود 
اما فرآیند رس��یدن به رأی را نمی پس��ندید. اقتصاددانان در نظریه های 
خوی��ش، فرض می کنند مردم دنبال حداکثر رفاهند و مهم ترین انگیزه 

آنان سود شخصی است. یعنی به گمان 
آنه��ا، مردم تنها به پیام��د توجه دارند. 
بسیاری از نظریه ها و اقدامات مدیریتی 
ب��ر پای��ه همین فرض اس��توار اس��ت. 
مدیران بر حسب سنت، برای کنترل و 
بر انگیختن کارکن��ان، از ابزار پاداش و 
تغییر رتبه سازمانی بهره می گیرند. ولی 
بجاس��ت مدیران این ف��رض را بازبینی 
کنن��د، زی��را نمی ت��وان آن را در همه 
حالت درس��ت دانس��ت. مردم بی گمان 
به پیامد توجه دارن��د، اما فرآیندی نیز 
که آن پیامد را به بار می آورد برای شان 
مه��م اس��ت. آن��ان مایلند حرف ش��ان 
شنیده و به نظرشان توجه شود اگرچه 
پذیرفته نش��ود. نتیجه مهم اس��ت، اما 
نه پی��ش از وجاهت فرآیندی که آن را 

ب��ه بار می آورد. پیتر دراکر معلم بازاریابی معتقد اس��ت برخالف منابع 
سنتی تولید، یعنی زمین، نیروی کار و سرمایه، دانش منبعی است که 
نمی توان آن را به زور از چنگ کس��ی بیرون آورد. این در حالی اس��ت 
که تولید دان��ش، و درمیان گذاری آن، نق��ش حیاتی در پرورش حس 
ن��وآوری دارد و ن��وآوری بزرگ ترین چالش اقتصاد دانش مدار ش��مرده 
می ش��ود. برای ایجاد محیطی که در آن، کارکنان ابتکارات و تجربیات 
خود را داوطلبانه به میان آورند، ابزارهای س��نتی کافی نیست، مدیران 
باید اعتم��اد بیافرینند. توم��اس دوان پورت به مدت 10 س��ال رابطه 
میان اعتماد، اش��تراک گذاشتن دانسته ها، و کارکرد سازمان ها را مورد 
پژوهش و بررس��ی قرار داده است. وی جست وجویش را به این موضوع 
اختصاص داده اس��ت که چرا مدیران ش��عب، غالبا از درمیان گذاشتن 
اطالعات خود با مدیران ارش��د سازمان مرکزی ش��انه خالی می کنند. 
وی، در میان گروه های مامور به تولید کاالهای جدید، گروه های مامور 
به ایجاد تحول س��ازمانی، و گروه های حاصل از مش��ارکت بنگاه ها، به 
بررس��ی ع��وام مؤثر بر فرآین��د در میان گذاری دانس��ته ها پرداخته اند. 

دس��تاورد این پژوهش��گر پاسخی به این پرسش اس��ت که چرا افراد با 
تغییرات و ایجاد تحوالت س��ازمانی حتی اگر به راس��تی به سودش��ان 
باشد مخالفت می کنند.  دراکر بر این باور است که عاملی به نام کردار 
موجه یا به عبارتی، وجاهت روش��ی که مدیران برای گرفتن تصمیم و 
به اجرا گذاش��تن آن به کار می بندند، نقش��ی تعیین کننده دارد. اصول 
فرآیند کردار موجه س��اده است. اول، شرکت دادن کارکنان در گرفتن 
تصمیم های��ی که مس��تقیماً بر آنان اثر می گ��ذارد. دوم، توضیح این که 
چرا چنین تصمیم هایی گرفته می ش��ود. و سوم، شفاف سازی انتظارات 
مدیریت از کارکنان. فرآیند کردار موجه شاید دست کم گرفته شود، اما 
برای جلب اعتماد و باز کردن قفل دانس��ته ها حیاتی اس��ت. بدون آن، 
افراد از همکاری کامل و بروز ابتکار و خالقیت خوش س��ر باز می زنند. 
هرگاه افراد سازمانی به وجاهت رفتار و درستی تصمیم مدیر خود شک 
کنند، انگیزه آنان فروکش می کند. ش��ک عامل ایجاد بی اعتنایی است 
و این آفت بزرگ بیش��تر سازمان هاست. این موضوع همیشه مهم بوده 
است اما اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، زیرا سازمان های 

دانش مدار به کلی به دانسته ها و تعهد کارکنان خود وابسته اند. 
بدبختان��ه وجهات رفت��ار و تصمیم 
درس��ت گرفت��ن، چیزهایی نیس��تند 
که بتوان معجزه آس��ا به تمام مدیران 
س��ازمان بخش��ید، ام��ا س��ردمداران 
فرآیندهای��ی  می توانن��د  س��ازمان ها 
طراح��ی کنن��د ک��ه در عی��ن حفظ 
صداق��ت مدی��ران، اعتم��اد کارکنان 
ه��م جلب ش��ود. دابیلو چ��ان کیم و 
رنه مابورگن طی پژوهش��ی در زمینه 
رابطه میان اعتماد، به اشتراک گذاری 
دانس��ته ها، و کارکرد سازمانی متوجه 
ش��دند که اگ��ر کارکنان ب��ه وجاهت 
فرآین��د تصمیم گیری مدی��ران ایمان 
داشته باشند، حتی اگر علیه خودشان 
باش��د، به اجرای آن گ��ردن می نهند. 
موضوع س��اده به نظر می آید در عین 
حال بیشتر سازمان ها به وجاهت کردار اهمیت نمی دهند، و به همین 
دلیل هیچ گاه نمی فهمند چه میزان از نوآوری ها و دانسته های کارکنان 
خود را از دس��ت داده اند.  فرآیند کردار موجه، هیچ گاه به اندازه امروز 
برای مدیران مهم نبوده اس��ت. در بنگاه هایی که برای  گذار از اقتصاد 
تولیدمدار به اقتصاد دانش مدار کوش��ش می شود، مدیران می توانند از 
فرآین��د کردار موجه، ب��ه منزله ابزاری نیرومند به��ره بگیرند، زیرا در 
اقتصاد دانش مدار، ایجاد ارزش افزوده به گونه فزاینده ای به دانس��ته ها 
و نوآوری های کارکنان وابس��ته شده است. وجاهت کردار، اثر ژرفی بر 
رفتار و پندار افراد، که سرچشمه شکوفایی سازمان است، دارد. اعتماد 
و شکوفایی اندیشه ها نتیجه جانبی شکل گیری چنین فرآیندی در هر 
س��ازمان اس��ت. اگر روند تصمیم گیری مدیران وجاهت الزم را داشته 
باش��د، کارکنان داوطلب همکاری می ش��وند و بدی��ن ترتیب مدیران 
خواهند توانس��ت به دشوارترین و س��خت ترین هدف های خود دست 
یابند. بدون وجاهت فرآیند تصمیم گیری، رسیدن به هدف دشوار است 

حتی اگر کارکنان با پیامد آن موافق باشند. 

شـیائومی به تازگی یکی از بیشـترین پاداش های تمام 
تاریخ را به »لی جـون«، مدیرعامل و بنیانگذار خود اهدا 

کرده است.
در حالـی که شـیائومی، کمپانی تولیدکننـده کاالهای 
متعددی از جمله گوشـی های هوشمند، قصد عرضه اولیه 
سهام )اولین فروش سـهام توسط یک شرکت خصوصی( 
در اوایـل ماه جـوالی )تیرماه( را دارد، لی جون پاداشـی 
معادل با 1.5 میلیارد دالر را در قالب سـهام دریافت کرده 

است.
بـه گـزارش دیجیاتو بـه نقـل از وال اسـتریت ژورنال، 
ایـن مبلغ به عنوان پاداش مشـارکت به جون اهدا شـده 
و ارتباطی بـا هیچ یک از اهداف عملکرد این شـرکت در 
آینده نداشـته. همچنین اعالم شده که پاداش مورد بحث 
ارتباطی با اینکه عرضه سهام در هفته های آتی تا چه حد 

خوب پیش برود ندارد.
بنا بر گزارش وال اسـتریت ژورنال، شیائومی قصد دارد 
هر واحد سـهام را به قیمتی معادل بـا 2.17 تا 2.8۰ دالر 
آمریـکا عرضه کنـد. به این ترتیب سـهامی معادل با 6.1 
میلیـارد به فروش خواهد رسـید. در ایـن صورت، میزان 
سـهام لی جون می تواند به ارزشـی بین 1.38 میلیارد تا 

1.79 میلیارد دالر دست پیدا کند.
پـاداش 1.5 میلیارد دالری لی جون از برخی پاداش های 
سـهام کمپانی های تکنولوژیـک نیز فراتر رفتـه؛ »ایوان 
اشـپیگل« مدیرعامل اسـنپ چت پاداشـی 638 میلیون 
دالری را در ماه فوریه سـال جاری میالدی دریافت کرده 
بود که از سـال 2۰11 تا آن زمـان، باالترین میزان پاداش 

دریافت شده در قالب سهام بود.
پاداشـی به این انـدازه، که به اهداف تجـاری در آینده 
ارتباطی ندارد، چندان معمول نیست. از نمونه پاداش هایی 
که به آینده کمپانـی ارتباط دارد می توان به پاداش ایالن 
ماسـک، مدیرعامل تسـال اشاره کرد. ماسـک قرار است 
پاداشی 2.6 میلیارد دالری را به عنوان سهام در یک دهه 
آتـی دریافت کند، البته به شـرطی که بتواند به اهداف از 

پیش تعیین شده کمپانی دست یابد.
 

مدیریت در اقتصاد دانش محور

 شیائومی یکی از
 بیشترین پاداش های تاریخ را

به بنیانگذار خود اهدا کرد

 رویداد اینوتکس پیچ از سری برنامه های هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری 
و فناوری که با حمایت معاونت علمی برگزار می شود، در تهران برگزیدگان خود 

را شناخت. 
به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، رویداد اینوتکس پیچ در راستای هفتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری 
و فناوری برگزار می شود. این رویداد رقابتی ابتدا در خرداد و تیرماه 97 در چهار 
ش��هر تهران، اهواز، شیراز و مشهد برگزار می شود. پس از انتخاب برترین های هر 
شهر، از هر شهر دو استارتاپ برای حضور در مرحله نهایی انتخاب می شود. مرحله 

نهایی همزمان با اینوتکس 2018 برگزار خواهد شد. 

رقابت استارتاپ های تهران در 
رویداد اینوتکس پیچ 

به قلم: حامد هدائی
روانکاو فروش ایران

دریچــه
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مدیر گروه آموزش کارآفرینی س��ازمان فنی  و حرفه ای کشور گفت: 
300 مربی کارآفرینی در رشته های مختلف در کشور فعالند و هر یک 

به طور متوسط به 100 نفر آموزش می دهند.
به گزارش خبرن��گار ایرنا، عباس کریمی 
روز جمعه در بازدی��د از مرکز آموزش فنی  
و حرفه ای شهید اشجعی آستارا با تاکید بر 
اینکه مهم ترین وظیفه سازمان آموزش فنی 
 و حرف��ه ای، تربیت نیروی ماهر و مورد نیاز 
موسسات، س��ازمان ها و واحدهای صنعتی 
اس��ت یادآور شد: مربیان در طول 10 سال 

گذشته در این سازمان تربیت شده اند.
وی اظه��ار کرد: س��ازمان آم��وزش فنی  
وحرف��ه  ای در چهار حوزه س��اخت و تولید، 
خدم��ات، فرهنگ و هنر و کش��اورزی دوره 
آموزش برگزار می کند و در حوزه س��اخت 
و تولی��د، برای هر شهرس��تان حداقل یک 

مربی کارآفرینی تربیت شده اس��ت. وی بیان کرد: تجهیز کارگاه های 
مراکز آموزش فنی  و حرفه ای کش��ور به سیستم های پیشرفته مستلزم 
حمایت صنایع، بنگاه ها و ش��رکای اقتصادی است و در روزهای اخیر، 

حدود 500 وس��یله نقلیه به کارگاه ها اختصاص یافته اس��ت. کریمی 
ادامه داد: بنگاه های اقتصادی برای پیشرفت در کارهای خود به نیروی 
ماهر نیاز دارند و مهارت ش��غلی باالتر نسبت به دیگران، زمینه جذب 

افراد را در بازار فراهم می کند.
او گفت: آموزش فنی، حرفه ای و مهارت 
مطاب��ق با نیازه��ای جامع��ه از مهم ترین 
محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر 
رهب��ر معظم انقالب اس��ت و ارتباط موثر 
واحدهای تولیدی و مراکز فنی و حرفه ای 
باع��ث نیازس��نجی و آم��وزش مطاب��ق با 

خواست بازار هدف می شود.
مرکز آم��وزش فنی و حرفه ای آس��تارا 
از س��ال 76 فعالی��ت خود را آغ��از کرد و 
در رش��ته های تعمیر ل��وازم خانگی، برق، 
تراش��کاری، مکانیک، تاسیس��ات، صنعت 
س��اختمان، صنایع، بازرگانی و کارآفرینی 
آن 340نفر آموزش می بینند.  شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار 
نفر جمعیت در منتهی الیه ش��مال غرب اس��تان گیالن و همسایگی 

جمهوری آذربایجان واقع شده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، روز پنجشنبه در دومین همایش 
همکاری های بین المللی اقتصادی و فناوری ایران و اروپا در بروکسل گفت، 
در خالل دهه های 2005 و 2016 رتبه جهانی ایران در تولید علمی به طرز 

چشمگیری رشد کرده و از رده 34 به 16 ارتقا 
یافته است. »سورنا ستاری« در این همایش که 
از 31 خرداد تا اول تیرماه سال جاری با موضوع 
همکاری ه��ای اقتصادی و فن��اوری، به همت 
موسسه مطالعاتی »َرَوند« و با همکاری وزارت 
امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در بروکس��ل پایتخت بلژیک برگزار 
ش��د، تصریح ک��رد: ایران در تولی��د علم رتبه 
اول آس��یای غربی را دارد، به طوری که تعداد 
دانش��جویان ما از 2 میلیون و 400هزار نفر به 
4میلیون و 800 هزار نفر افزایش  یافته اس��ت. 
وی افزود: این مس��ئله، ایران را از لحاظ تعداد 
مهندسان دانش آموخته در رده پنج کشور برتر 

قرار داده اس��ت. همچنین مشارکت ایران در توسعه فناوری های پیشرفته 
زیس��تی )بیو(، نانو، انرژی تجدیدپذیر، علوم شناختی و سلول بنیادین نیز 
رشد بی نظیری داشته است. وی با بیان اینکه ایران عالوه بر پیشرفت های 

چش��مگیر در عل��وم و فناوری، اکن��ون در حال گذار به س��مت نوآوری و 
دانش مبتنی بر اقتصاد است، گفت: ایران جمعیت بسیاری دارد که عمدتا 
تحصیلکرده اند و پتانسیل کارآفرینی بسیاری دارند. معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری نفوذ اینترنت و گوشی های 
هوش��مند در ایران را بس��یار باال دانس��ت و 
اظه��ار داش��ت: 33 میلیون نف��ر )بین 20 و 
40 ساله( از این فناوری ها استفاده می کنند. 
نفوذ گوش��ی هوشمند در هر 100 نفر، 130 
عدد است. 47 میلیون کاربر اینترنت در ایران 
وج��ود دارند. آنها تقریبا نیمی از کل کاربران 
اینترنت در خاورمیانه را تش��کیل می دهند. 
چنین احتماالتی ای��ن اطمینان را می دهند 
که کش��ور ما در میان مکان های بالقوه برای 
گسترش و رونق استارتاپ، قرار دارد. ستاری 
افزود، با تمرکز بر صحنه استارتاپ در ایران، 
اصالحاتی در سیس��تم نوآوری انجام شد، به 
طوری که مدل اکوسیس��تم تجاری و اس��تارتاپ های جدید، شکل گرفته ؛ 
امور مالی و سرمایه گذاری در اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل و فرار مغزها 

معکوس شده است.

رتبه ایران در تولید علمی از 34 به 16 ارتقا یافته است3۰۰ مربی کارآفرینی در کشور فعالیت می کنند

شب بازی ایران و اسپانیا یک شب تماشایی و ماندنی بود و میلیون ها 
ایرانی با شوق وش��ور فراوان دربرابر جعبه جادویی تلویزیون نشستند 
و ب��ا تمرکز تمام لحظه لحظه ب��ازی فوتبال را دیدند و از جان و دل و 

برای این تیم هورا کشیدند و کف زدند. 
فوتبال ایران و اس��پانیا صورت تمثیلی خوبی برای اهالی کسب وکار 
بود و درس های زیادی برای رس��یدن به موفقیت داش��ت. اگر امروز ما 
س��ربلند در برابر فوتبال جهان می ایستیم و از اعتبار این فوتبال دفاع 
می کنیم به دلیل عملکرد خوبی اس��ت که بازیکنان تیم از خود نشان 
دادن��د. گرچه تیم ملی فوتبال ایران در عدد و رقم نتوانس��ت از رقیب 
پیش��ی بگیرد، اما توانست دل ها را تسخیر و زمینه ها را برای یک اوج 

بلند فراهم کند. 
ب��ازی ایران ب��ا اس��پانیا یک��ی از دیدنی ترین بازهای ج��ام جهانی 
2018 تاکنون بوده اس��ت و به رغم اینکه ایران در برابر اس��طوره های 

فوتب��ال جهان ب��ازی می کرد، نش��ان 
داد ک��ه می تواند آبرومندان��ه از اعتبار 
فوتبال ای��ران دفاع کند و این موفقیت 
بزرگی اس��ت تا همه ما بدانیم رسیدن 
ب��ه این م��رز یعن��ی آغاز ی��ک جهش 
برای موفقیت های بزرگت��ر در روزها و 

فصل های آینده. 
یادم می آید چند س��ال قبل که تیم 
مل��ی فوتب��ال آلم��ان تن به شکس��ت 
بزرگ��ی داد تم��ام تماش��اگران آلمانی 
حاض��ر در اس��تادیوم در پایان بازی به 
پ��ا خاس��تند و به  رغم باخ��ت همراه با 
صدراعظم، تیم ش��ان را تشویق کردند. 
شاید آن سال ها این شیوه از نگاه برای 
ما کمی غریب بود ام��ا در جام جهانی 
2018 به رغ��م این ک��ه تی��م فوتبال ما 

در عدد و رقم نتوانس��ت امتیازی کس��ب کند اما هم��ه ملت ایران به 
احترام ش��ان به پا خاستند و دس��ت زدند و هورا کشیدند، برای این که 
این تیم از هر جهت شایس��تگی برنده ش��دن و موفقیت را داش��ت و 

چشم ها در انتظار خیز دوباره این تیم است. 
 فوتبال نش��انه های زیادی دارد که می توان��د الگویی برای موفقیت 
اهالی کس��ب وکار باشد. ما نباید در کس��ب وکار موفقیت های کوچک 
را نادی��ده بگیریم و فقط ب��ه نتیجه نهایی نگاه کنی��م همان طور که 
امروز در آنالیز بازی ایران و اس��پانیا س��ربلند از لحظ��ات خالقانه در 
دفاع و حمله حرف می زنیم، می توانیم با درایت و هوشمندی لحظالت 
خالقانه کارکنان و مدیران شرکت خود را نیز ببینیم. اگر مدیر فروش 
ش��رکت شما در ش��ش ماه اخیر نتوانس��ت در زمینه فروش آمار قابل 
قبولی به دس��ت بیاورد اما لحظات چشمگیری در برابر رقبا خلق کرد 
و توانس��ت نگاه ه��ا را به توانمندی و خالقی��ت و باورمندی جلب کند 

باید تشویق شود. 
گرچه همواره ما در انتظار موفقیت نهایی هستیم اما فراموش نکنیم 

که هر بازی خوبی می تواند سرمش��ق های عالی برای دیگران داش��ته 
باش��د. باید در کس��ب وکار هم مانند بازی تیم ملی در برابر اسپانیا از 
همه تاکتیک ها و تکنیک ها به جای خود درس��ت و به موقع اس��تفاده 
شود. شاید الزم باشد گاهی شما نیروهای خود را برای پیشبرد تعویض 
کنید، شاید الزم باشد گاهی با دست و هورا آنها را تشویق کنید یا الزم 
باشد در میانه دو نیمه کارکنان خود را با اصول و قواعد و تاکتیک های 
جدید آش��نا یا به آنها این تاکتیک ها را یادآوری کنید. بودن یک مدیر 
توانا بر سر هر تیمی می تواند نتایج خوبی به بار بیاورد و لبخند بر لب 

افراد زیادی بنشاند. 
تیم ایران در ی��ک نیمه دفاعی لحظات خوبی خلق کرد که خودش 
می تواند یک تاکتیک حرفه ای باش��د، همان طور که گاه یک ش��رکت 
داخلی تمام تالش خود را برای کس��ب سهم فروش بیشتر بازار داخلی 
به کار می گیرد. گاهی هم الزم اس��ت ب��ه داخل زمین حریف بروی و 
توانمندی خود را نش��ان دهی حتی اگر موفق به فروش باالیی نشوی. 
بنابراین می توانی در دوره ای که زمینه ها فراهم ش��ده است با نیروهای 
کارآمد کاالهای خود را به کشورهای دیگر و سرزمین های دیگر صادر 

کنی. 
تی��م ایران نش��ان داد ک��ه هم در 
تکنی��ک موفق بوده و هم در تاکتیک 
و اگ��ر اینه��ا را نش��انه های موفقیت 
ی��ک تیم بدانی��م باید انتظار داش��ته 
باش��یم در هر شرکت موفقی عالوه بر 
هدف گذاری و برنامه ریزی و مدیریت، 
هر ف��رد نیز باید دارای هوش خالقانه 
باش��د. همان طور که وحی��د امیری، 
پیکه اس��طوره فوتب��ال جهان را الیی 
می زند و س��انتر خوبی برای گل زدن 
می فرستد باید انتظار داشته باشیم که 
یک فروشنده و بازاریاب خوب نیز در 
زمان مناس��ب برگ های برنده خود را 
در فروش رو کند تا رقیب در برابر این 
هوش خالقانه و تصمیم فردی تسلیم 

شود همان طور که پیکه تسلیم وحید امیری شد. 
مقاومت و سختکوش��ی تیمی هم مهم است. در بازی ایران و اسپانیا 
بازیکنان ایرانی سنگ تمام گذاشتند و در تمام دقایق سخت دویدند و 
تالش کردند. به یاد بیاوریم زمانی که اس��پانیا صاحب کرنر شد و توپ 
روی خط دروازه ما فرود آمد، چگونه رامین رضاییان، سعید عزت الهی 
و امید ابراهیمی در کنار بیرانوند در برابر هجوم پیکه، داوید س��یلوا و 
داگالس کاس��تا تالش کردند تا توپ وارد دروازه نش��ود و این نش��انه 
خوب��ی اس��ت تا تمامی اعض��ای یک تیم فروش س��خت در برابر همه 
فش��ارها و تهدیدهای رقبا بایس��تند و همواره چون س��دی از حیثیت 
و آبروی ش��رکت دف��اع کنند. تصور کنید اگر غیرت و سختکوش��ی و 

مقاومت اینها نبود شاید تن به شکست سختی می دادیم. 
بیش از 90 دقیقه با بازی زیبای ایران در برابر اسپانیا تن به تماشای 
تلویزی��ون دادی��م و بی��ش از 90 درس از این فوتبال ب��رای زندگی و 
کس��ب وکار آموختیم که تنها به چند درس آن در این نوش��ته اش��اره 

شده است. 

درس های کسب وکاری از بازی ایران و اسپانیا )2(

یادداشـت

خبرهای رسیده حاکی از آن است که کوالکام و چاینا موبایل در حال مذاکره با 
شیائومی برای خرید سهام این شرکت چینی هستند. به گزارش زومیت، شیائومی 
 در آس��تانه عرضه  اولیه  س��هام )IPO( خود در بازار بورس هنگ کنگ قرار دارد.
گفته می شود که چینی ها در دومین IPO بزرگ طی دو سال اخیر )پس از عرضه  
 اولیه س��هام علی بابا(، با وضع کردن شرایطی آزمایشی، به دنبال جذب سرمایه  ای
6.1 میلیارد دالری هستند. دو شرکت کوالکام و چاینا موبایل )به عنوان بزرگ ترین 
اپراتور چین( اصلی ترین مش��تریان سهام ش��یائومی به حساب می آیند. براساس 
 اطالعاتی که بلومبرگ به دس��ت آورده این ش��رکت چینی قرار اس��ت تا تاریخ
28 ژوئن )7 تیر(، درخواس��ت های س��ازمانی را دریافت کند و از تاریخ 9 جوالی 

)18تیر( اقدام به مبادله سهام کند.

کوالکام و چاینا موبایل؛ مشتریان اصلی 
شیائومی در عرضه اولیه سهام این شرکت

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی



برانس��ون، ماسک و س��ندبرگ نام هایی هس��تند که همه ما بی هیچ 
دردس��ری به یاد می آوری��م. در واقع آنها برندهایی ش��خصی در دنیای 
کس��ب وکار هس��تند، اما این کارآفرین های مش��هور چگون��ه برندهایی 

مشهور از نام شان می سازند؟ 
هیچگاه قدرت برند شخصی را دست کم نگیرید. ایده پشت آن ساده 
اس��ت: اس��تفاده از هویت ش��خصی به عنوان پلتفرم برندسازی جدای 
از برن��دی که در آن مش��غول به کار هس��تیم. براین اس��اس با اتکا به 
ش��خصیت مان فالوورهای خود را جمع کرده و بر ش��هرت مان به مثابه 
صاحبان برند ش��خصی می افزاییم. در بس��یاری از مواق��ع عملکرد برند 
ش��خصی افراد در زمینه جذب س��رمایه گذار و همچنین بهبود وضعیت 
برند اصلی شان بسیار موفق تر از هر کمپین تبلیغاتی یا بازاریابی است. 

در ابتدای کار خلق برند ش��خصی س��اده به نظر می رسد. با این حال 
در عم��ل این فرآین��د نیازمند توجه مداوم، کاربرد تاکتیک مناس��ب و 
تعادلی مطلوب میان برند ش��خصی و کاری اس��ت. در این زمینه، مانند 
سایر حوزه های کس��ب وکار، موفقیت در گرو یافتن ایده های ناب است. 
یکی از راهکارهای س��اده چنین کاری هم الگوبرداری از شیوه عملکرد 
افراد موفق محس��وب می شود. به عنوان مثال، این پنج کارآفرین موفق 

در زمینه برندسازی شخصی را در نظر بگیرید: 
1- ریچارد برانسون

هم��ه ما ریچارد برانس��ون را به عنوان موس��س و چهره بصری اصلی 
برن��د Virgin Group  می شناس��یم. ای��ن برند در ابت��دا به عنوان 
فروش��گاهی کوچک در زمینه محصوالت موسیقی ش��روع به کار کرد. 
با این حال اکنون با پیش��رفتی تحسین برانگیز بدل به یکی از غول های 
عرصه حمل ونقل هوایی ش��ده است. اگرچه این برند براساس معیارهای 
خ��اص اش در مس��یر توس��عه حرکت کرده، اما ش��خصیت ش��وخ طبع 
برانس��ون، در کنار ویژگی برونگرایی اش به این روند کمک شایانی کرده 
اس��ت. شهرت اصلی برانس��ون در زمینه مدیریت توجه به کارمندان در 
درج��ه اول و بارگذاری نکات و توصیه های خود در وبالگ ش��خصی اش 
است. با این حال اگر چنین شیوه ای برای مواردی خاص پاسخگو نباشد، 
برانس��ون همیشه راهکارهای جایگزین در اختیار دارد. در واقع برانسون 
در زمینه ثبت رکوردهای فیزیکی نیز سابقه طوالنی دارد )گاهی اوقات 
در جریان کارهای عجی��ب اش حتی جان خود را نیز به خطر انداخته(. 
بیش��تر مردم ریچارد را به عنوان فردی جسور که هیچگاه در یکجا بند 

نخواهد شد، می شناسند. 
نکته راهبردی: توانایی موردپس��ند واقع ش��دن مزیت بس��یار بزرگی 
است. اگر برداشت مردم از شما شخصیتی دوستانه و راحت باشد، آنگاه 
تمایل بیش��تری به پیگیری اخبار پیرامون تان خواهند داشت. به همین 

ترتیب عالقه مخاطب به خرید از برندتان نیز افزایش می یابد. 
2- نیل پاتل

نیل پاتل ش��خصیتی مشهور در زمینه کسب وکار به حساب می آید و 
وی یکی از مؤس��س های برن��د Quicksprout، KISSMetrics  و 
نیل پاتل دیجیتال است. همچنین نیل به عنوان پرفروش ترین نویسنده 
نیویورک تایمز و برترین ش��خصیت تأثیرگذار در دنیای آنالین از سوی 

مجل��ه وال اس��تریت ژورن��ال، فورب��س و entrepreneur ش��ناخته 
می ش��ود. فعالیت گسترده وی در بس��یاری از پروژه های آنالین همیشه 
ن��ام وی را در صدر اخبار دنیای دیجیتال ق��رار می دهد. در کنار اینها، 

وبالگ شخصی نیل پاتل ماهانه 2میلیون بازدید به خود می بیند. 
عملک��رد فوق العاده پاتل به همین جا ختم نمی ش��ود. وی در بیش از 
270 کنفرانس و ش��رکت س��خنرانی کرده اس��ت. همچنین اکانت وی 
در توییت��ر بی��ش از 294 هزار فال��وور و کانال��ش در یوتیوب 3میلیون 
بازدید کننده دارد. فراموش نکنیم که نیل پادکست های ویژه خود را نیز 

به طور منظم روانه بازار می کند. 
نکته راهبردی: کمیت بیش��تر همیش��ه به معنای نتیجه بهتر نیست. 
ب��ا این حال افزایش دسترس��ی مخاطب به برند ش��خصی مان از طریق 
کانال های مختلف امکان جذب نگاه های بیشتر را فراهم خواهد کرد. به 
این ترتیب ما برندی بزرگ تر را ایجاد کرده و بر ش��هرت مان، به صورت 

کامال محسوس، خواهیم افزود. 

3- َرند فیشکین
فیشکین به عنوان یکی از بنیانگذارهای برند Moz به غیر از فعالیت 
روزان��ه در برن��دش برنامه های دیگری نی��ز دارد. در واقع تمرکز وی در 
زمان های فراغت بر روی استارتاپ SparkToro معطوف است. با این 
 Moz حال فیشکین همچنان به عنوان یکی از همکارهای مؤثر وبالگ
شناخته می شود. به عالوه وی شهرتی جهانی به عنوان تأثیرگذار برتر در 
 ،SparkToro زمینه موتورهای جس��ت وجو دارد. عالوه بر فعالیت در
َرند اکانت شخصی اش در توییتر را با 410 هزار فالوور مدیریت می کند. 
نکت��ه راهبردی: یک برند ش��خصی می تواند با متغیرهای متفاوتی در 
ارتباط باش��د. برخی از این متغیرهای خارجی برندهایی بزرگ و بسیار 
مش��هور هس��تند. با این حال آنها مانعی بر سر راه توسعه برند شخصی 
نیس��تند، بلکه هموارکننده این فرآیند به حس��اب می آیند. نوع نگاه ما 
به آنها باید مانند محافظ  هایی باش��د که از برند ش��خصی مان به خوبی 

مراقبت می کنند. 
4- ایالن ماسک

برند ش��خصی ماس��ک یکی از چند برند پیچیده وی در کنار تس��ال 

SpaceX و درگاه پرداخت��ی PayPal به حس��اب می آید. ماس��ک به 
عنوان یک کارآفرین همیش��ه ش��وخی های جالبی با م��ردم در توییتر 
می کن��د. همچنین وی به بیان خاط��رات عجیب وغریب و در عین حال 
جذاب پیرامون زندگی گذشته اش ش��هرت دارد. از جمله این خاطرات 
می ت��وان به برگزاری مهمانی های ویژه در دوران دانش��جویی و میزبانی 
از مالقات های بس��یار کوتاه در آن دوران اشاره کرد. همه اینها از ایالن 
ماسک شخصیتی پیچیده، چند وجهی و در عین حال دوست داشتنی و 
غیرقابل پیش بینی ساخته است. شاید به همین دلیل اغلب افراد نظرات 
متفاوتی در مورد وی دارند. با این حال یک نکته کامال واضح است: همه 

ایالن ماسک را دوست دارند. 
نکت��ه راهبردی: خودتان باش��ید. نمایش یکی از عادت ه��ا و رفتارهای 
منحص��ر به فردتان هیچ خجالتی ندارد. در واقع چنین المان هایی ش��ما و 
برندتان را از خیل عظیم شخصیت های کلیشه ای دنیای کسب وکار متمایز 
خواهد کرد. چنین نکته ای در عصر حاضر که میلیون ها برند شخصی دیگر 
مشغول فعالیت اند، اهمیت باالیی دارد. به این ترتیب هم برند شخصی تان و 

هم برند کار شما توجه بیشتری را به خود جلب خواهد کرد. 
5- شریل سندبرگ

شاید شما سندبرگ را به عنوان یکی از مدیران ارشد فیس بوک بشناسید. 
با این حال وی با کتاب مشهورشLean In، که به وی فرصت دیده شدن 
داد، به ش��هرت رس��ید. در واقع این اثر شریل را به یکی از بزرگ ترین افراد 
تأثیرگذار روی زنان در سراسر دنیا بدل کرد. تحول عظیم کتال سندبرگ از 
طریق وب سایت رسمی آن به نشانی Leanin. com صورت گرفته است. 
به این ترتیب زنان با مراجعه به این س��ایت توصیه ه��ای کاربردی از افراد 
مش��هور در زمینه موفقیت در زندگی شخصی و حرفه ای دریافت خواهند 
کرد. خوش��بختانه اکنون امکان استفاده از این س��رویس در بیش از 160 
کش��ور جهان فراهم ش��ده اس��ت.  بخش قابل توجهی از قدرت سندبرگ 
مدیون شخصیت اجتماعی و باز وی است. چند سال پیش شریل به صورت 
کامال راحت در مورد تراژدی مرگ همسرش صحبت کرد و حتی با برخی از 
روان شناس ها در راستای نگارش کتابی جدید پیرامون سختی های زندگی 
همکاری کرد. نام این اثر »گزینه ب: مواجهه با سختی، ایجاد انعطاف پذیری 

و یافتن شادی« است. 
نکته راهبردی: هیچگاه ترس��ی از برق��راری ارتباط با افراد داوطلب و 
دارای نگرش همس��و به خود راه ندهید. در حقیقت، برندهای ش��خصی 
بیش��تر اوقات کامال ش��خصی هستند. براین اس��اس به اشتراک گذاری 
احساسات و نگرش های شخصی بخش جدایی ناپذیری در فرآیند توسعه 

برند شخصی مان به حساب می آید. 
بی تردی��د ام��روزه هیچ  اش��کالی در زمینه راه اندازی برند ش��خصی 
متوجه افراد نیست. خوشبختانه با توجه به توسعه فناوری های ارتباطی 
با اختصاص تنها چند س��اعت در روز به امور برند شخصی مان به راحتی 
امکان حضوری قدرتمند در این عرصه فراهم خواهد ش��د. برای ش��روع 
کافی اس��ت چند دقیقه وقت صرف راه اندازی اکانت تان در ش��بکه های 

اجتماعی و ایجاد وبالگی شخصی کنید. 
حتی اختصاص دو ساعت در هفته به برند شخصی نیز مدیریت بهینه 
آن را با مش��کل مواج��ه نخواهد کرد. در واقع ش��اید برقراری ارتباط با 
مخاطب های جدید کلید ورودتان به مرحله تازه تری از کسب وکار باشد. 
 entrepreneur :منبع

 تبلیغات نمرده
 اما بازار در حال تحول است

تمام اش��کال تبلیغات از بین نرفته است، بلکه عمر تبلیغات بد سر 
رسیده است.  برد جیکمن، سرپرست گروه بین المللی پپسی در طول 
جش��نواره س��االنه غول های تبلیغات با عنوان شیرهای َکن در جنوب 

فرانسه این جمله را در مصاحبه با مجله وال استریت گفت. 
آقای جیکمن گفت: »ما اینجا جمع ش��ده ایم ت��ا آن 0,5درصد کار 
واقعی ای را که صورت گرفته جشن بگیریم، آن 95,5درصد باقی تماما 
افتض��اح اس��ت و وقتی چنین اتفاقی می افت��د، مصرف کنندگان هیچ 
تمایلی به دیدن آن تبلیغات ندارند.« ش��یرهای ک��ن راهی بود برای 
انجمن های تبلیغاتی تا به کمک آن بتوانند از آگهی های تبلیغاتی خوب 
تقدیر کنند. به تازگی فعالیت این انجمن به این س��طح محدود نبوده 
و فرآیندهای تصمیم گیری نیز صورت می پذیرند. اما انجمن امسال در 
دوره حساسی از صنعت تبلیغات برگزار شد. همه روزه مصرف کنندگان 
هرچه بیش��تری از نرم افزارهای مسدودس��از تبلیغات آنالین استفاده 
می کنند. بازاریابان در مورد شفافیت خرج کرد پول خود در آژانس های 
تبلیغاتی نگران هستند و پیشتازان جدید رسانه به جای برندها تولید 
محت��وا می کنند و از حد و مرزهای آژانس های تبلیغاتی س��نتی عبور 

می کنند. 
تیتر مجله وال اس��تریت از این قرار بود:  »تبلیغات مرده است؛ زنده 

باد تبلیغات«، 
یک��ی از مهم ترین موضوعات مورد بح��ث در گردهمایی َکن، جلب 
توج��ه مصرف کنندگان در ش��رایط متغی��ر تکنول��وژی و همچنین 

واکنش های منفی موجود در مقابل هجمه تبلیغات بود. 
آقای جیکمن عنوان کرد که با ظهور و پیشرفت تبلیغات دیجیتالی و 
آگهی های تلویزیونی 30 ثانیه ای که بیشتر شبیه آثار باستانی هستند، 
برندها بیش از پیش برای انتش��ار محصوالت خود به صرافت افتاده اند، 
اما این اتفاق از کیفیت و بار معنایی این آگهی ها می کاهد و چیزی  که 
با آن طرف هس��تیم مش��تی محتوای مزخرف است که سریع و ارزان 
آماده می شوند و نمی توانند با خط سیر برند کوچک ترین ارتباطی برقرار 

کنند. 
رس��انه تبلیغاتی وایس آقای اس��میت بر این باور اس��ت که راه حل 
را می داند. این ش��رکت به برندس��ازی محتوا معروف بوده و توانس��ته 
اس��ت ارزش کارکرد خود را به چیزی حدود 4,5 میلیون دالر برساند. 
وایس با بازاریابان کار می کند و برای ایشان ویدئو های تبلیغاتی تولید 
می کند. آقای اسمیت می گوید مادامی که ویدئوها ترغیب کننده باشند، 
بینندگان برای ش��ان مهم نیس��ت که محتوایی که می بینند تبلیغاتی 
ب��وده و اسپانس��ر دارد.  وی می گوید: »تبلیغات 30 ثانیه ای مرس��وم، 
دیگر کاربردی نیس��ت.« او ادامه می دهد: اگر وایس مجبور باشد یک 
فیلم ویدئویی در مورد کوهنوردی بس��ازد، حاضر است برای معامله ای 
برنددار قطب ش��مال را درنوردد.  سرپرست و مدیر تبلیغات دیجیتال 
فیس بوک، خانم مندلسون گفت مصرف کنندگان به آگهی هایی پاسخ 
می دهند که دقیقا خود آنها را هدف گرفته باش��د و مشکل اینجاست 
که برخی آگهی ها برای بینندگان شان بسیار نامربوط هستند. او ادامه 
می ده��د: با وجود اینکه فیس بوک تمام تالش خ��ود را بر جمع آوری 
گسترده اطالعات مصرف کنندگان متمرکز کرده است، امنیت نخستین 

و مهم ترین چیزی است که به آن فکر می کنیم. 
آقای س��ورل که مدیر بزرگ ترین هلدینگ تبلیغاتی جهان اس��ت، 
فرصت را غنیمت شمرده و از شکل سنتی رسانه دفاع کرد. او گفت در 
مورد ویدئو های فیس بوک، تعداد بازدیدها با گذشت سه ثانیه شمارش 
می ش��ود و اکثر بینندگان آنها را بدون صدا می بینند، نتیجتا این نوع 
تبلیغات را نمی توان با آگهی های تلویزیونی مقایسه کرد.  آقای سورل 
گفت: »از نقطه نظر درگیری با مخاطب، رس��انه های سنتی، تلویزیون 
خطی، و روزنامه ها با آن فرمت قدیمی خود بسیار تأثیرگذار هستند.«

آقای س��ورل صحبت خ��ود را این گونه ادامه می ده��د: »75درصد 
از ش��رکت ما پر از چیزهایی اس��ت که دان دراپر )ش��خصیت تخیلی 
تبلیغاتی ای که از سال 1960 بر اساس برنامه تلویزیونی مردان دیوانه 
س��اخته شد( توانایی تشخیص آنها را ندارد. آقای سورل گفت: »از 73 
میلیارد دالری که ش��رکت WPP در سال برای مشتریان خود خرج 
ک��رد، 4 میلیارد دالر برای گ��وگل و یک میلیارد دالر برای فیس بوک 
هزینه ش��د. امس��ال WPP 5 تا 5,5 میلیارد دالر برای گوگل و 1,7 

میلیارد دالر برای فیس بوک هزینه خواهد کرد. 
آقای س��ورل گفت: »فیس بوک با رون��د کاری ای که در پیش دارد، 

سال آینده بعد از گوگل دومین شریک تجاری بزرگ ما خواهد بود.«
در ضم��ن افزون بر موارد مذکور، این هفته ابرهای س��یاه تخفیفات 
بر آس��مان خورش��یدی َکن س��ایه افکندند. در اوایل این ماه، سازمان 
ش��رکت های تبلیغات ملی گزارشی را منتش��ر کرد که مسائل مربوط 
به شفافیت کس��ب وکار در صنعت تبلیغات را با جزییات تشریح کرد. 
در صورتی که آژانس های تبلیغاتی مقداری از پول مش��تریان را صرف 
کنند، برخی از شرکت های رسانه ای تخفیفات ویژه ای به آنها می دهند. 
این گزارش این طور نتیجه گیری می کند که بس��یاری از مشتریان در 
اکثر مواقع از تشویقاتی که آژانس های تبلیغاتی شان دریافت می کنند، 
مطلع نیس��تند.  آقای جیک من گف��ت: »ما باید از محل تراکنش های 
مال��ی اطالع کامل داش��ته باش��یم.« او ادامه داد: تا ب��ه امروز صنعت 
تبلیغات سیاست نانوشته »نپرس و نگو« را در پیش گرفته بوده است.  
برنامه ریزان مجله وال استریت در مورد سنجه های موجود در کسب وکار 
رسانه نیز ابراز نگرانی کردند. آقای جیک من گفت: »تصمیمات میلیارد 
دالری براساس تحقیقات از مدافتاده اتخاذ می شوند.« و همچنین آقای 
سورل بیان داشت: »دنیای دیجیتال به ساختن واحدهای اندازه گیری 
مقبولی نیاز دارد که توس��ط شرکت های شخص ثالث ساخته شوند.« 
او ب��ه ش��رکت comScore ک��ه در ای��ن زمینه متخص��ص بوده و 
WPP16درصد در آن س��هم دارد، اشاره کرد.  آقای سورل گفت: »ما 
به خاطر اینکه تصور می کردیم سیستم نیلسن جامعیت الزم را ندارد، 
در comScore س��رمایه گذاری کردیم و مشتریان و اصحاب رسانه و 
آژانس های تبلیغاتی همگی به این مسئله باور دارند.«  پیش بینی آقای 
اسمیت در مورد آینده این است که برون ریز رسانه ها گلچین می شوند، 
چراکه برندها محل و مقدار خرج کرد هزینه های تبلیغاتی خود را برآورد 
کرده و ش��رکت های رسانه ای برای به دست آوردن آن دالرها دست وپا 
می زنند.  آقای اسمیت گفت: »در آینده ای نزدیک رسانه ها به تحکیم و 

تثبیت می رسند و فقط قوی ترین ها باقی می مانند.«
wsj :منبع
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چطور برخی برندهای خ��اص هر روز طرح هایی عالی و بی نقص ارائه 
می کنند؟ طرحی که در کنار فروش محصول، مشتری را سرگرم و حتی 
با او همدردی می کند و باعث می ش��ود افراد با هیجان و اشتیاق بسیار 

زیادی کارهای شرکت را دنبال کنند. 
این برندها معموال دارای یک نویس��نده )یا یک تیم نویس��نده( ماهر 
هس��تند که س��ال ها در این عرص��ه فعالیت کرده اس��ت. آنها با صرف 
هزینه های بسیار هنگفت و ارائه آزادی عمل به نویسنده به موفقیت های 
چش��مگیری دس��ت پیدا می کنند.  ولی استخدام یک نویسنده همیشه 
بهترین گزینه نیست. اگر شما یکی از چندین برند و شرکت دارای طرح 
و برنامه هستید، می توانید با کمک این شش نکته از یک شرکت سطح 

پایین و عادی، به برندی قدرتمند و معتبر تبدیل شوید. 
روند را جدی بگیرید 

 »م��ردان دیوان��ه« )Mad Men( یک برنامه عالی ب��ود، ولی باعث 
پرورش این ایده اش��تباه ش��د که نوش��تن یک طرح، ی��ک عمل کامال 
خالقانه اس��ت. از گفتن این جمله متاس��فم، ولی ش��ما با دراز کشیدن 
روی تخت و خیره ش��دن به سقف اتاق خود به هیچ نتیجه ای نخواهید 
رس��ید. بهترین نویسندگان دنیا با کمک یک روند دقیق و حساب شده، 

مشتری را در مرکز تالش های خود قرار می دهند. 
قرار دادن مش��تری در باالترین اولویت، کلید نگارش یک طرح عالی 
اس��ت. برای مثال، هاب اسپات )HubSpot( با اس��تفاده از یک روند 
نگارش طرح مشتری محور، تعداد مشتریان خود را تقریبا دو برابر کرد. 
روند برای هر نویس��نده و ش��رکت متفاوت است، ولی گام های اصلی 

یکسان خواهند بود. 
1. تحقیق: دانش، در زمان نگارش یک طرح مؤثر، قدرت اس��ت. شما 
باید کامال از هدف خود و همچنین نیازها و مش��کالت مصرف کنندگان 
آگاه باش��ید و از کلمات مناس��ب برای تش��ریح و توصیف این مشکالت 

استفاده کنید. 
2. شناس��ایی همپوشانی ها: نقاط تقاطع مشکالت کاربر و راه حل های 
ش��ما چیس��ت؟ مردم به دنبال این همپوشانی ها هستند و شما نیز باید 

در طرح خود به شدت بر آنها تأکید کنید. 
3. طرح کلی و اولیه. کار را با تمرکز بر نکات متقاعد کننده اصلی طرح 
خود و پیروی از این فرمول س��اده آغاز کنی��د: توجه، عالقه، طراحی و 
عمل. طرح خود را با توجه به ویژگی های کلیدی کار بنویس��ید. پس از 

ترسیم تصویر کلی، طرح اولیه را تولید کنید. 
4. مرور: طرح اولیه را پیش از درخواست برای ارائه بازخورد در رابطه 
با نکات مبهم، س��اختارهای ضعیف، متن غیرمؤثر و عناصر بی فایده، در 

بخش کوچکی از بازار آزمایش کنید. 
5. صیقل: مقاله را با اس��تفاده از بازخوردها بازنویسی کنید. گام های 

4 و 5 را تا زمان دستیابی به نتیجه ای مطلوب و مناسب تکرار کنید. 
از طرح های کتبی و نوشتاری فاصله بگیرید 

من به طرح های کتبی و به طور کلی کار نویس��ندگی به شدت عالقه 
دارم، ولی این طرح ها دارای محدودیت های بس��یاری هستند. در دنیای 
مدرن و با وجود دس��تگاه هایی مانند تلفن های همراه هوش��مند، رایانه، 
تبلت، ش��بکه های اجتماعی و ویدئو، متن گاه��ی موفق به جلب توجه 

مصرف کننده نمی ش��ود. اکثر برندها برای جذب مش��تری از روش های 
جایگزین استفاده می کنند: 

 Nielsen Norman( طب��ق گ��زارش گ��روه نیلس��ن نورم��ن -
Group(، تصاویر بیش از متن باعث جذب مشتری خواهند شد. 

- طب��ق گزارش هاب اس��پات )Hubspot(، اموجی ها باعث تقویت 
تعامل در سطح تمام پلتفرم ها خواهند شد. 

- طب��ق گزارش آنیموتو )Animoto(، میزان محبوبیت ویدئو چهار 
برابر متون کتبی است. 

محتوای کتبی همیش��ه در بازاریابی حضور خواهد داشت، ولی کاربران 
مدرن به متن عالقه ای ندارند. این ادعا با موفقیت برندهایی مانند دالر شیو 
کالب )Dollar Shave Club( تقویت می ش��ود؛ برندی که به لطف یک 
ویدئوی تبلیغاتی که در عرض 48 ساعت حدود 12 هزار بیننده داشت و با 
صرف هزینه ای بس��یار پایین، به موفقیت بزرگی دست یافت. ویدئو پس از 

گذشت یک سال به رکورد حدود 4,75 بیننده رسید. 

ویدئوه��ا، اموجی ها، تصاویر و س��ایر عناصر غیرکتب��ی، کلید افزایش 
تأثیر و قدرت طرح و برند شما هستند. 

نویسندگان خوب، طرح های خوبی خواهند نوشت؛ نویسندگان ممتاز 
سرقت خواهند کرد. 

بهترین نویس��ندگان دنیا، س��ارق هس��تند. آنها به دنبال منابع الهام 
یا نکات جدید نیس��تند، بلکه این موارد را مس��تقیما از مخاطبان خود 
به س��رقت خواهند برد. آنها می دانند که تنها ش��خص مطلع از نیازهای 
مش��تری، خود مش��تری اس��ت. پس اصال تالش��ی برای تولی��د محتوا 

نمی کنند. 
نویسندگان ماهر بازخوردها و نظرات بازار هدف را دریافت کرده و آنها 

را به طرح های فروش استثنایی تبدیل می کنند. 
در زمان بررسی مخاطب به دنبال نقاط حساس، نظرات و مزایا باشید 
و فورا آنها را تصاحب کنید. هر چه بیشتر بر موردی تأکید شود، احتماال 

تأثیر و قدرت آن نیز بیشتر خواهد بود. 
جوآنا ویب )Joanna Wiebe( با اس��تفاده از این روش، تیتر تبلیغ 
ی��ک مرکز زیبایی را خلق ک��رد و این تیتر باعث افزایش 400 درصدی 

نرخ کلیک وب س��ایت شد: »چنانچه فکر می کنید که باید به یک مرکز 
زیبایی مراجعه کنید، باید به یک مرکز زیبایی مراجعه کنید!«

تنها مشتری از نیاز مشتری باخبر است و شما باید حتما به این نکته 
توجه داشته باشید. 

همواره بر مزایا تمرکز داشته باشید. 
یکی از بزرگ ترین اشتباهات هنگام نگارش یک طرح، تمرکز بیش از 
حد بر ویژگی هاست. برندها در تالش هستند تا توجه مخاطب را به یک 
ویژگ��ی یا خدمات خاص جلب کنند و ای��ن ویژگی معموال بزرگ ترین 
ویژگی محصول است و شرکت تالش زیادی برای دستیابی به آن انجام 
داده اس��ت. این اقدام قابل درک ولی اش��تباه است. مشتری به تالش و 

کوشش شما هیچ عالقه ای ندارد. 
آنها به دنبال مزیت ویژگی هستند. این ویژگی یا خدمات چطور باعث 

بهبود زندگی مشتری خواهد شد؟ 
- تکنولوژی 4k عالی اس��ت، زیرا کاربر کیفیت باالتری دریافت خواهد 

کرد. 
- دوربین آیفون x دارای 12 مگاپیکس��ل اس��ت، کاربر به این ترتیب 

می تواند عکس ها و ویدئوهایی عالی ثبت و ضبط کند. 
- اس��لک به شکلی مناسب کدنویسی ش��ده است، به این ترتیب نیاز 

کاربر به برگزاری جلسه کاهش می یابد. 
شاید شما به شدت به ویژگی کلیدی محصول خود افتخار کنید، ولی 
مش��تری تنها به دنبال مزیت و تأثیر است. محصول را فراموش کنید و 

نتیجه را بفروشید. 
آزمایش، آزمایش، آزمایش

به ندرت با اولین تالش به موفقیت خواهید رس��ید. درست مثل سایر 
انواع بازاریابی، آزمایش کلید موفقیت است. شما بدون آزمایش، ارزیابی 
و تالش هرگز به نتیجه نخواهید رس��ید. کیفیت محصول را با توجه به 
بازخورده��ای مش��تری افزایش دهید و از یک آزمایش توقع پیش��رفت 
چش��مگیر نداشته باشید. گاهی آزمایش شما تنها باعث افزایش 1 یا 2 

درصدی خواهند شد ولی نگران نباشید. 
وب س��ایت ورزش��ی س��ایدالینز )Sidelines( موف��ق ب��ه افزایش 
55درصدی مخاطبان خود ش��د، ولی این موفقیت پس از انجام ش��ش 

آزمایش به دست آمد. 
هر روزی که بدون آزمایش س��پری ش��ود، یک روز هدر رفته اس��ت. 
همواره در تالش برای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت محصوالت خود 

باشید. 
خواندن را متوقف و نوشتن و آزمایش را آغاز کنید 

تمرین، تنها راه افزایش مهارت اس��ت. خواندن مقاله و تحقیق ش��اید 
باعث افزایش دانش ش��ما شود، ولی بهترین دانش از آزمایش به دست 

خواهد آمد. 
فعال باش��ید. محتوا تولید کنید، بازخوردها را ارزیابی کنید و به تأثیر 
آن توجه داش��ته باش��ید. درس هایی که از آزمایش های ناموفق خواهید 

گرفت در هیچ کتاب و تحقیقی وجود ندارند. 
بهترین نویس��ندگان دائما در حال تولید محتوا هس��تند. آنها همواره 
مخاطب را زیر نظر دارند و هر روز طرحی جدید ارائه می کنند. موفقیت 

و اعتبار به این ترتیب به دست خواهد آمد. 
entrepreneur :منبع

چگونگی ساخت شبکه ای پایدار و حمایت گر 
برای کسب وکار

هر کس��ب وکاری بعد از تمرکز روی س��اخت محصول��ی با کیفیت و 
کامل باید شبکه ای متشکل از طرفداران و حمایت گران برای رسیدن به 
موفقیت داشته باشد.  این روزها هرجا صحبت از کسب وکارهای آنالین و 
آفالین، شناسایی برند و بازاریابی در میان باشد، لغت »شبکه سازی« نیز 
به گوش می خورد. شبکه سازی به معنای تشکیل اجتماعی از طرفداران 
و افراد حمایتگر است که از هیچ تالشی برای پیشرفت کسب وکار دریغ 
نمی کنند. تش��کیل چنین اجتماعی آس��ان نیست و سختی های مسیر 
نیز به اندازه مزایای آن زیاد اس��ت. شبکه س��ازی یک کسب وکار باید با 
برنامه ریزی و هدف دقیقی انجام ش��ود، زیرا اگر با غرور و هدف افزایش 
درآمد همراه باشد، به عنوان کسب وکاری فرصت طلب شناخته می شود. 
همچنین اگر هیچ حد و مرز و انتظارات مش��خصی نداشته باشد، ارزش 
کار دس��ت کم گرفته خواهد ش��د و هیچ حمایتی از س��وی مخاطبان 
دریافت نخواهد کرد.  جامعه هر کسب وکار از افرادی تشکیل شده است 
که برای کار ارزش قائل هس��تند؛ کسانی که برند را تشویق می کنند تا 
مس��ئولیت پذیری و تعهد بیشتری داشته باشد. نقش این افراد به عنوان 
طرفداران برند بسیار مهم اس��ت، بنابراین در ادامه این مقاله به بررسی 
راه هایی برای تش��کیل شبکه ای پایدار از افراد حمایتگر برای کسب وکار 
می پردازیم. این راه ها توسط سه نفر از رهبران Kickstarter )پلتفرمی 
برای معرفی ایده های جدید و جذب س��رمایه( به عنوان روش هایی برای 

شبکه سازی و تأمین حمایت مالی پایدار ارائه شده اند. 
1- تولید محصوالتی باکیفیت و بدون نقص

اعتبار، مردم را به س��مت کسب وکار جذب خواهد کرد و این عالقه و 
اشتیاق صاحب کسب وکار است که شبکه را به طور طبیعی شکل می دهد. 
بزرگ ترین استراتژی برای تشکیل شبکه، تولید محصولی کامل و بدون 

نقص است. 
2- به اشتراک گذاری، آزمایش، تکرار چرخه

کارت��ان را با دیگران به اش��تراک بگذارید، واکنش دیگران را نس��بت 
به آن بس��نجید، نواق��ص را برطرف و چرخه را مج��ددا تکرار کنید. به 
اشتراک گذاش��تن محصوالت با دیگ��ران، نقاط قوت و ضعف محصول را 
به س��ادگی مشخص می کند. استفاده از روش های مختلف برای توصیف 
کار بهتری��ن راه ب��رای ه��دف ق��رار دادن گروه های مختل��ف و گرفتن 
بازخوردهای متفاوت اس��ت. قرار گرفت��ن در جوامع مختلف و برقراری 

ارتباط با روش های خالقانه همیشه نتیجه مثبتی در شبکه سازی دارد. 
3- پیدا کردن طرفداران واقعی

تصور کنید محصول یا خدمات خود را با دیگران به اشتراک گذاشته اید. 
مرحله بعد پیدا کردن مردمی است که واقعا به کارتان ایمان دارند. نیازی 
نیست میلیون ها دنبال کننده یا هزاران اشتراک دریافت خبرنامه داشته 
باشید؛ مهم این است که طرفداران واقعی کسب وکار خود را پیدا کنید. 
افرادی که نماینده ش��ما هس��تند و کاری را که انجام می دهید با شبکه 
خود به اشتراک می گذارند. اگر هنوز نمی دانید برای شبکه سازی از کجا 
ش��روع کنید، نگاه دقیق تری به اطراف خود داش��ته باشید، از دوستان 
نزدی��ک یا افراد فامیل کمک بگیرید و در مورد کس��ب وکاری که انجام 

می دهید صحبت کنید. 
4-کمک گرفتن از افراد شبکه

ش��بکه هر کس��ب وکار باید از افرادی تشکیل شده باشد که ارزش آن 
کس��ب وکار را باال می برند، بنابراین ایده ه��ا و افکار خالقانه خود را با هر 
شخصی به اش��تراک نگذارید. حدود مشخصی تعیین کنید و اطالعات 
ارزشمند کار خود را فاش نکنید. اغلب مردم و به ویژه هنرمندان معموال 
توانایی های افراد جامعه خود را دست کم می گیرند. این فرضیه همیشه 
وجود دارد که تعداد افراد موجود در ش��بکه بیش از اندازه زیاد اس��ت و 
هیچ یک از آنها حاضر به سرمایه گذاری روی کار شما نیستند. درنتیجه 
ش��بکه ای از افراد نزدیک و صمیمی را در اولویت قرار دهید. از گسترش 
دادن ارتباطات خود نترسید و از دیگران بخواهید پیغام تان را به دیگران 
منتقل کنند. به عنوان مثال اگر مدتی است کار خود را به صورت رایگان 
در اختی��ار دیگران ق��رار می دهید، از آنها بخواهید در قبال اس��تفاده از 

خدمات تان، بیشتر از شما حمایت کنند. 
5- در نظر گرفتن مزایایی برای افراد حمایتگر

افرادی که از ش��ما حمایت می کنند یا کارتان را با دیگران به اشتراک 
می گذارند شناسایی کنید. از کارشان تشکر کنید و با فرستادن یک هدیه 
یا در نظر گرفتن مزایای خاص نش��ان دهید ارزش کارشان را می دانید. 
گاهی اوقات پیشنهاد همکاری بهترین روش قدردانی از این افراد است. 

پس روش خالقانه ای برای آغاز همکاری های بیشتر در نظر بگیرید. 
6- ارائه تعریف واضح از نحوه کار و خدمت رسانی

افرادی که از نزدیک با کار شرکت آشنا نیستند انتظارات شان بر اساس 
صحبت های ش��ما، قیمت محصوالت و خدماتی که ارائه می دهید شکل 
می گیرد. آنها را از آخرین تغییرات و کارهایی که انجام داده اید آگاه کنید، 
ام��ا از ارائه محصوالت رایگانی ک��ه ارزش کار را پایین می آورند اجتناب 
کنید. فراموش نکنید هیچ کاری که ارزش باالیی داشته باشد به صورت 

رایگان عرضه نمی شود. 
7- هدایت و رهبری صحیح جامعه

اگر کاری را که انجام می دهید با دیگران به اش��تراک گذاش��ته اید 
و انتظ��ار حمایت دارید باید موضوع مهم��ی را در نظر بگیرید. گاهی 
اوقات این احتمال وجود دارد که اعضای یک جامعه مانع از ورود افراد 
جدید می شوند. اگر به طور عمومی اعالم کرده اید که کسب وکارتان از 
همه اقشار حمایت می کند، نباید مانع ورود جنسیت یا گروهی خاص 
از افراد شوید. به عنوان مثال این روزها جامعه به کسب وکارهایی نیاز 
دارد که از فعالیت زنان حمایت می کنند. کس��ب وکارهایی که نه تنها 
خدمات خود را محدود نمی کنند، بلکه صدای این افراد را بیش��تر به 

گوش دیگران می رسانند. 
8- آمادگی برای ریسک پذیری و شکست

مانند هر رابطه دیگری، جامعه اطراف یک کسب وکار نیز همیشه حامی 
آن نخواه��د بود. این ی��ک واقعیت در دنیای کارآفرینی اس��ت و باید آن 
را پذیرفت. افرادی که امروز طرفدار محصوالت ش��ما هس��تند شاید فردا 
جذب محصوالت برند دیگری شوند. کارآفرینان زیادی وجود دارند که ایده 
خالقانه خود را به اشتراک می گذارند، اما هیچ حمایتی دریافت نمی کنند. 
این پایان دنیا نیست و همیشه راهی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد. 

9- تمرکز روی فعالیت اصلی کسب وکار
شبکه س��ازی هیچ موقع نباید نخستین اولویت یک کسب وکار باشد. 
نخستین اولویت هر کس��ب وکاری تمرکز روی تولید محصوالتی کامل 
اس��ت. هرقدر کیفی��ت محصولی باالتر باش��د، اعتمادبه نفس الزم برای 

شبکه سازی و تشکیل جامعه ای از افراد حمایت گر نیز بیشتر می شود. 
forbes/zoomit :منبع
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 کنار آمدن با رد درخواست استخدام
و استفاده بهینه از آن

ممکن است در برهه ای  از زمان، رد  درخواست استخدام برای همه 
ما اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی تجدید خونسردی تجربه دشواری 
است. چگونگی رفتار با خود و قدم بعدی تان می تواند برای پیشرفت 
کاری و رفاه ش��خصی شما حیاتی باشد. در اینجا، شش روش رفتار 

حرفه ای در این شرایط معرفی شده اند. 
1- پل های پشت سر را خراب نکنید 

جریحه دار ش��دن احساسات پس از رد ش��دن درخواست استخدام، 
می تواند قطع رابطه را وسوس��ه انگیز کند. گاهی اوقات قطع رابطه پس 
از طرد ش��دن، می تواند امری خوشایند باشد، اما این مسئله به معنای 
طرد کردن شخص شما نیس��ت. در چنین شرایطی سالم و قابل عبور 
نگاه داش��تن پل های پشت سر می تواند عملی سودمند باشد. پس از رد 
درخواست استخدام، از طریق یادداشت یا ایمیل تشکر کنید. آن شخص 
را به حساب لینکدین )LinkedIn(  خود اضافه یا کسب وکار آنها را در 
صفحه فیس بوک تان الیک کنید.  به هیچ عنوان وسوسه نشوید که تنها 
به خاطر رد درخواس��ت خود، به طور علنی به یک شخص یا کسب وکار 
حمله  کنید. در این صورت، آن پل پشت س��ر و احتماال پل های فراوان 

دیگری را در این حین خراب خواهید کرد. 
2- به خود فرصتی برای اندوهگین شدن بدهید 

بس��یار خب؛ موضوع تنها یک شغل یا قرارداد فروش بود، یا شاید 
هم یک شغل بزرگ، یک قرارداد فروش بزرگ، یک مشتری مهم یا 
پیشکسوتی که همواره رؤیای همکاری با او را داشتید. اهمیتی ندارد 
تا چه اندازه اندوهگین هس��تید یا این اتف��اق برای تان چه مفهومی 
داش��ته اس��ت؛ به خود فرصت کافی بدهید. گاهی اوقات رسیدن به 
آرامش می تواند به آس��انی قدم زدنی طوالنی و حس کردن خشم، 
غم، ناباوری یا حتی ش��رمندگی با تمام وجود باشد. شما همین طور 
می توانی��د تجرب��ه روزانه خود را یادداش��ت کنید. نوش��تن آزادانه 
مطال��ب، بدون کنترل خود، می تواند روش واقعا مؤثری برای رهایی 
از ناامیدی و اندوهگین بودن و ش��فا یافتن باشد. شما در ذهن خود 
تصوری از نتیجه ای دلخواه داش��تید که اتفاق نیفتاد. به خود اجازه 

دهید آن را حس کنید تا بتوانید آن شکست را پشت سر بگذارید. 
3- این شکست را به فرصتی برای یادگیری بدل کنید

موفق تری��ن اف��راد در زندگی و کس��ب وکار، افرادی هس��تند که 
هیچ گاه از اصالح وضعیت خود دس��ت نمی کش��ند و پیوسته تالش 
می کنن��د تا خود را به س��طح باالتری برس��انند.  ابراز احساس��ات 
منفی، تنها در کارتان وقفه ایجاد می کند. درعوض از خود بپرس��ید 
چه چیزی می توانید از این وضعیت یاد بگیرید؟ چرا این اتفاق برای 
شما می افتد؟ چه درسی می توانید از آن بیاموزید؟ چگونه می توانید 

برای دفعه بعد بهتر عمل کنید؟ 
اگر رها ش��دن از یک احساس منفی برای تان مشکل است، آن را 
درک کنید. آن احساس، صدای درونی تان است که به شما می گوید 
اینج��ا چیزی درجای درس��ت خود ق��رار ندارد. به آنچ��ه  این صدا 

می گوید گوش فرا دهید. 
4- از خود بپرسید آیا این شغل، همان چیزی بود که می خواستید؟ 
آیا واقعا به آن ترفیع نیاز داشتید، یا فقط این طور به نظر می رسید 
که این شغل، قدمی منطقی برای شما باشد؟ پیدا کردن آن مشتری 

واقعا اهمیت داشت یا تمایل قلبی عمیقی به این کار نداشتید؟ 
پس از آنکه به این پرسش ها پاسخ دادید، از خود یک سؤال واقعا 
مهم بپرس��ید-واقعا و حقیقتا به چه  چیزی نیاز دارید؟ اگر انجام هر 
کاری مطلقا امکان پذیر بود، همین حاال چه می خواس��تید؟ منظورم 
آن چیزی نیس��ت ک��ه فکر می کنید باید بخواهید یا مردم از ش��ما 

انتظار دارند، بلکه خود شما چه می خواهید؟ 
اگر قلبا احس��اس می کنید این شغل واقعا همان چیزی ا ست که 
می خواهید، اطمینان داشته باشید دلیلی برای عدم موفقیت شما در 
این لحظه وجود دارد. کار س��ختی  اس��ت؛ به خصوص اگر هنوز درد 
این شکس��ت را احس��اس می کنید، اما مطمئن باشید که چو ایزد ز 

حکمت ببندد دری، به رحمت گشاید در دیگری.
5- به جنگل نگاه کنید، نه درختان 

ش��ما یک بدبیاری را تجربه کرده ای��د، اما این بدبیاری تنها مانند 
درختی در یک جنگل بسیار بزرگ است. روی تنها یک چیز انگشت 
نگذارید. تمرکزتان بر تصویر بزرگی باشد که حقیقتا می خواهید در 

زندگی تان نقش ببندد. 
تص��ور کنید ه��ر آنچه را نی��از دارید، هم اکنون در زندگی ش��ما 
موجود اس��ت. ظاهر، حالت و بوی آن را تجس��م کنی��د. انرژی آن 
آینده دلخواه را وارد جس��م خود کنید. از خود بپرسید شما در این 
آینده دلخواه چه خواهید کرد؟ چه مسیری را پیش خواهید گرفت؟ 
ش��ما در آینده، در زندگی دلخواه خود قرار دارید و دقیقا می دانید 

چگونه به آن برسید. 
6- یک نقشه با اقدامات عملی طرح کنید 

یک تجربه معمول پس از رد ش��دن درخواس��ت استخدام، حسی 
ش��بیه گیر افتادن در مخمصه است؛ اما شما این گونه نیستید. شما 
با احساس��ات منفی خود روبه رو ش��ده و رهای شان کرده اید. شما از 
آنچه ک��ه می خواهید، به وضوح اطالع داری��د و بر تصویر بزرگ خود 
تمرکز کرده اید.  حال یک نقش��ه ط��رح کنید. دوباره خودتان را در 
آین��ده ببینید تا بتوانید اقداماتی را طرح ریزی کنید که ش��ما را از 
محل کنونی، به جایگاه دلخواه تان خواهند برد. تابلویی از این تصویر 
ذهنی درست کنید تا هرروز عینا آن چیزی را به شما یادآوری کند 
که در حال حرکت به س��متش هس��تید و تعهد کنی��د با گام هایی 
واقعی به س��مت آن   اتفاقی حرکت کنید که خواهان خلقش هستید. 
رد ش��دن درخواست اس��تخدام می تواند یک هدیه باشد، البته اگر 
بخواهید آن را این گونه ببینید. این شکس��ت فرصتی برای آن است 
که نگاهی صادقانه به خود و مس��یری بیندازید که هم اکنون در آن 
قرار دارید تا متوجه ش��وید آیا این ش��غل واقعا همان چیزی ا س��ت 
که می خواهید یا خیر. اگر در مس��یر درس��تی قرار ندارید، زمان آن 
رسیده است که یک مسیر تازه را طرح ریزی کنید. اگر هم در مسیر 
درس��ت قرار گرفته اید، وقت آن اس��ت از خود بپرسید آیا اقداماتی 
ک��ه در زندگی روزان��ه اتخاذ می کنید، حقیقتا ب��ا هدف دلخواه تان 
هماهنگ هس��تند یا خیر. سپس تصویر روشنی از آن چیزی که نیاز 

دارید ایجاد کنید و به آن سمت و سو قدم بردارید. 

رهبری
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ایده هایی که توسط کارمندان شرکت ارائه می شوند، پتانسیل اجرایی 
و توانایی بهبود شرایط کسب وکار بیشتری از ایده های خارجی دارند. 

کس��ب وکارهای زی��ادی در ط��ول دوران فعالیت خود با مش��کالت 
عملکردی روبه رو شده اند. یکی از راهکارهایی که در این مواقع به ذهن 
مدیران می رس��د، دریافت ایده و راه حل از کارمندان شرکت است. البته 
اجرای این راه حل به برنامه ریزی و مهارت های مدیریتی نیاز دارد که در 

صورت نبود آنها، پروژه با شکست مواجه خواهد شد. 
Elop  یک ش��رکت  الکترواپتیک است که در سال 2007 با مشکالت 
عملکردی روبه رو ش��د. جوزف گالن مدیر یکی از بخش های این شرکت 
بود. او با اس��تفاده از تجربیات خ��ود تصمیم گرفت فرآیند دریافت ایده 
از کارمن��دان را اجرا و برای مش��کل پیش آم��ده راه  حلی پیدا کند. پس 
از اج��رای برنامه، تنها تع��داد کمی از کارمندان در آن ش��رکت کردند 
و ایده ه��ای خود را از طریق سیس��تم ارائه دادند. سیس��تم پیاده ش��ده 
فرآیندی طوالنی مدت و دست وپاگیر برای اثبات سوددهی ایده ها داشت 
و به همین دلیل کارمندان متوجه شدند که پرورش ایده و بهینه سازی 
آن برای سیس��تم ارزش وقت گذرانده  ش��ده را ن��دارد. گالن با طراحی 

سیستم جدید به این مشکل پایان داد. 
تحقیقات سه دهه اخیر مجله کسب وکار هاروارد، راه  حل های متنوعی 
به مدیران ارائه کرده است تا کارمندان را برای ارائه ایده های عملی برای 
حل مشکالت کسب وکار تشویق کنند. در این تحقیقات انواع شرکت ها 
اعم از تیم های طراحی، تحقیق و توس��عه و فناوری )که عموما به عنوان 
شرکت های خالق ش��ناخته می شوند( و همچنین شرکت های سنتی با 

خالقیت عملکردی پایین مورد بررسی قرار گرفته اند. 
نکته بدیهی این اس��ت که در صورت تأمین نکردن منابع، پش��تیبانی 
و مکانیزم مناسب برای توس��عه و پرورش ایده، این برنامه ها با شکست 
مواج��ه خواهند ش��د. در واقع وقتی مدیران کارمن��دان را به پرورش و 
ارائه ایده ها تش��ویق کنند و در مقابل )به دالیل گوناگون( ایده های آنها 
را رد کنند، کارمندان از ایده پردازی خس��ته می شوند و به مرور، جریان 

خالقیت و نوآوری در شرکت متوقف خواهد شد. 
اچ بی آر برای کشف چگونگی ایجاد خالقیت و حفظ آن در شرکت ها، 
ب��ه مطالعه ش��رکت Elop و تصمیم��ات مدیر میان��ی آن یعنی گالن 
پرداخت. آنها تحقیقات خود را روی اطالعات جمع آوری ش��ده از 9 سال 
تالش مدیران برای کش��ف مش��کل عملکردی در ش��رکت انجام دادند. 
میانگین س��نی کارمندان این شرکت 48 سال اس��ت و عمر کارمندی 
بس��یاری از آنها بیش از 20 سال است. عموم کارمندان این شرکت نیز 

مهاجر هستند. 
سیس��تم جدید دریافت ایده در این ش��رکت با سیس��تم های سنتی 
دریافت نظرات و انتقادات متفاوت اس��ت. آنها فرآیندی جامع را به  کار 
گرفته ان��د که کل چرخه عم��ر خالقیت را مورد بررس��ی قرار می دهد. 
ای��ن سیس��تم به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که ایده ها گم نش��وند و 
انگی��زه کارمندان برای ارائه ایده ها همیش��ه حفظ ش��ود و از بین نرود. 
این سیس��تم از تولید ایده ش��روع می ش��ود، اما در این مرحله متوقف 
نمی ش��ود. سیس��تم، مراحل توس��عه، ارزیابی، انتخاب و اعالم ایده ها را 
نیز در فرآیندی کامال ش��فاف پیاده س��ازی می کند. از زمان اجرای این 
سیس��تم، تعداد ایده های ارائه ش��ده و اجراش��ده در این شرکت افزایش 

زیادی داشته است. 

از بین بردن موانع خالقیت
گالن موانع س��ازمانی و روان شناسی بر سر فرآیند ارائه ایده را از بین 
برد. این موانع مواردی همچون ترس از شکست، انگیزه ضعیف مدیران، 
کمبود منابع مرتبط و کاغذبازی های سنتی بودند. بسیاری از کارمندان 
در شرکت ایده های اجرایی داشتند، اما به خاطر موقعیت سلسله مراتبی 
خود و ترس از اینکه ایده نابالغ شان اجرا نشود یا در صورت اجرا شکست 
بخ��ورد، از ابراز آن خودداری می کردن��د. آنها در عموم مواقع از توضیح 
پتانسیل ایده خود برای مدیران عاجز بودند. عالوه بر آن این کارمندان 
عالقه ای به صرف زمان بیش��تر و توسعه ایده در ساعات خارج از محیط 

کاری نداشتند. 
در سیس��تم س��نتی ارائه پیش��نهاد، یک ابهام نیز در ذهن کارمندان 
وجود داش��ت. روند بررس��ی و اعتبارس��نجی ایده ها مش��خص نبود و 
کارمندان ش��ک داشتند که نظرات ش��ان به خوبی بررسی و برای تأمین 
منابع مورد نیاز تصمیم گیری ش��ود. عالوه بر آن کارمندان نگران بودند 
ک��ه دیگ��ران از ایده آنها و امتیازاتش سوءاس��تفاده ی��ا آنها را به خاطر 

شکست ایده ها سرزنش کنند. 
گالن ب��رای حل این مش��کالت ابتدا یک سیس��تم اینترانت طراحی 
ک��رد که کارمن��دان با پر کردن یک فرم س��اده ایده های خود را در آن 
ارائه  می کردند. تمامی اطالعات ثبت ش��ده برای همه افراد شرکت قابل 
مشاهده بود. شفاف س��ازی موجود، روند عادالنه ای برای بررسی ایده ها 
ایجاد می کرد که پارامترهای آن کامال طراحی ش��ده، مشخص، روشن و 

قابل مشاهده توسط همگان بود. 
در سیس��تم جدی��د، تمامی مدی��ران رده پایین مس��ئولیت مطالعه و 
بررسی ایده های کارمندان مستقیم و ارائه تمامی آنها به مدیران رده باال 
را دارن��د. به ع��الوه آنها باید ایده های منتخب را مش��خص کنند و برای 
تأمی��ن منابع مورد نیاز برای آنها اقدامات الزم را انجام دهند. در مقابل 
کارمندان نگران دزدیده ش��دن ایده ها نیس��تند و حتی اطمینان دارند 
که در صورت قبول ش��دن ایده، منابع الزم برای توس��عه آن را دریافت 

خواهند کرد. 
از ط��رف مدیران نیز انگیزه ه��ای الزم برای در نظ��ر گرفتن ایده ها، 

همکاری با کارمندان برای پرورش آنها و بهینه س��ازی آنها پیش از ارائه 
به مدیران اصلی ایجاد ش��ده اس��ت. دلیل ایجاد این انگیزه نیز سیستم 
امتیازدهی به مدیران رده پایین بر اس��اس توانایی  آنها در ارائه ایده های 
کاربردی است. یکی از جنبه های اصلی این سیستم، ارائه بازخورد به هر 

کارمند برای هر ایده ثبت شده است. 
در اکثر سیس��تم های ارائه ایده، کارمندان بر اساس کیفیت ایده های 
ارائه ش��ده پ��اداش دریافت می کنند. این در حالی اس��ت که سیس��تم 
شرکت Elop روی تالش کارمندان متمرکز است و تنها به نتیجه توجه 
نمی کند. این سیس��تم، یادگیری را تش��ویق می کند. هر ایده ثبت شده 
در این ش��رکت به کارمن��د یک »امتیاز خالقیت« می دهد که توس��ط 
تیمی از کارشناسان حرفه ای امتیازدهی می شود. این پنل امتیازدهی به 
ایده های بکری که کارمندان را از منطقه امن خارج کنند و س��وددهی 
گس��ترده تری برای افراد س��ازمان داشته باش��ند، امتیاز بیشتری اهدا 
می کند. عالوه بر این سیس��تم، جوایز سمبلیکی نیز از طرف مدیران به 

کارمندان ایده پرداز اهدا می شود. 
کارمندان این شرکت بر این عقیده هستند که بازخورد گرفتن و دیده 
ش��دن ایده ها، انگیزه و اعتماد به نفس الزم ب��رای ادامه راه به آنها داده 

است. یکی از این کارمندان در مورد سیستم جدید می گوید: 
من هیچ گاه در زندگی جایزه ای کس��ب نکرده بودم. وقتی نش��انی که 
به خاطر ارائه ایده از مدیرم دریافت کرده بودم به خانواده نش��ان دادم، 
آنها این پیروزی من را جشن گرفتند. تشویق شدن توسط نوه هایم برای 
من معنی زیادی داش��ت و انرژی من را برای ساختن ایده های جدید و 

خالقانه بیش از پیش کرد. 
البته همه ایده ه��ا ارزش قدردانی و پیاده س��ازی را ندارند. به هرحال 
اگر مدیران تصمیمات خود را با توجه به ایده های ارائه شده اتخاذ کنند 
و س��پس روند تصمیم گیری را به روش��نی برای کارمندان شرح دهند، 
انگیزه آنها )حتی در صورت قبول نشدن ایده( حفظ خواهد شد. در واقع 
شفافیت و عدالت موجود در این سیستم ها، عامل حیاتی برای موفقیت 
بلندمدت آنهاست. در مثال شرکت Elop، انجام سه اقدام موجب ایجاد 

حس عدالت در میان کارمندان شد: 
 - دریاف��ت اطالع��ات دقی��ق و کام��ل از کارمند مربوط��ه، پیش از 

تصمیم گیری
 - استفاده از فرآیند شفاف و بدون تعصب برای اعتبارسنجی ایده ها

 - توضیح دقیق و شفاف در مورد تصمیمات اتخاذشده
وقتی سیستم روندی عادالنه داشته باشد، کارمندان باانگیزه خواهند 
مان��د و از بازخورد دریافت ش��ده ب��رای بهبود ایده های خود اس��تفاده 

می کنند. 
نتایج خیره کننده

نتیجه به کارگیری سیستم جدید در شرکت Elop بسیار خیره کننده 
بود. کارمندان این ش��رکت از سال 2007 تا 2014، بیش از 5هزار ایده 
ثب��ت کرده اند. به کارگیری و اجرای نهای��ی ایده ها نیز 70درصد بود که 
آماری عالی اس��ت. در این آمار ایده های ساده بیش از ایده های پیچیده 
اجرایی ش��ده اند. تا س��ال 2015 ایده های ارائه ش��ده توسط کارمندان 
میلیون ها دالر در س��رمایه این ش��رکت صرفه جویی کردند، بازدهی را 

افزایش دادند و از همه مهم تر فرهنگ سازمانی آنها را بهبود دادند. 
HBR/zoomit :منبع

چگونه از جریان ایده های خوب در داخل شرکت پشتیبانی کنیم
به قلم ملیسا دان

مربی و کارآفرین
مترجم: مروارید فیض

یکشنبه
3 تیر 1397
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ب��رای موفقیت یک کمپین بازاریابی آنالین باید به دو مقوله تس��لط 
پیدا کرد: افزایش بازدید و ترافیک و س��پس تبدیل ترافیک به س��رنخ 
  )Landing Page( ب��ا عرضه پیش��نهاد ی��ا صفحه ف��رود  )Leads(

متناسب. 
س��رنخ های وب ب��ه درآمد مس��تقیم تبدی��ل نمی ش��وند، بلکه اغلب 
کس��ب وکارها س��رنخ ها را جمع آوری و به تیم فروش محول می کنند تا 
آنها س��رنخ ها را ارزیابی و به اصط��الح »منعقد« )Close( کنند که در 

نهایت منجر به فروش خواهد شد. 
انعقاد سرنخ ها همان حلقه گمشده ما است که معموال بخشی آفالین 
و مجزا از راهبرد بازاریابی آنالین اس��ت. حال اگر س��رنخ های بس��یاری 
توسط تیم بازاریابی در اختیار تیم فروش قرار بگیرد، اما همچنان شاهد 
ضریب انعقاد )Close Ratio( پایین باشید، چه گام هایی می توانید در 

جهت رفع این مشکل بردارید؟ 
گام اول: رفع نواقص قیف فروش

در اولی��ن گام بای��د نواقص »قی��ف« )Funnel( جذب س��رنخ ها را 
برطرف کنی��د، چون ش��اید ناهماهنگی هایی با راهبرد بازاریابی ش��ما 
داش��ته باش��د. فرض ما بر این اس��ت ک��ه مخاطبان هدف��ی که قصد 
تبدیل ش��ان )Convert(  را دارید مش��خص هستند و شرایط خاص و 
ویژگی های جمعیت ش��ناختی آنان را شناسایی کرده اید )مثال مخاطب 
هدف ش��ما می تواند صاحبخانه های میانس��الی باشند که به دنبال یک 
اج��اق جدید می گردند(. اگر هم هنوز مخاطب هدف خود را مش��خص 

نکرده اید، باید بازار را بررسی و مخاطب خود را پیدا کنید. 
قیف فروش چندین مرحله دارد که در هر مرحله مخاطب بالقوه شما 
مشخص تر می شود. مثال می توانید محتوای مخصوص صاحب خانه ها را 
در ش��بکه های اجتماعی اجتماعی خود منتشر کنید تا توجه آنان را به 
برند خوب جلب کنید. بعد از اینکه پای آنها به وب س��ایت ش��ما باز شد 
یا در ش��بکه های اجتماعی ش��ما را دنبال کردند، وظیفه جذب افرادی 
که به دنبال اطالعات بیشتر در خصوص اجاق ها هستند برعهده صفحه 

فرود شما خواهد بود. 
اولی��ن کاری که به منظور بهبود ضرایب انعقاد خود باید انجام دهید، 
یافتن و رفع عیب های همین قیف فروش اس��ت. ممکن است نیاز باشد 
مراحل بیش��تری به آن بیفزایید تا مخاطب تان مشخص تر شود، یا الزم 
باش��د قیف را دوباره تنظیم کنید تا مخاطبان »درس��ت« را هدف قرار 
دهید. هرچه س��رنخ های مرتبط تری جذب کنید ش��انس بیش��تری در 

انعقاد آنها خواهید داشت. 
گام دوم: کسب اطالعات بیشتر

با کس��ب اطالعات بیشتر از سرنخ های خود نیز می توانید کیفیت آنها 

را بهبود دهید. هرچه اطالعات بیشتری داشته باشید، در گفت وگوهای 
خود بهتر س��رنخ ها را هدف قرار خواهی��د داد و تیم فروش هم در قانع 

کردن آنان موفق تر خواهد بود. 
  )Conversions( شاید با کس��ب اطالعات بیشتر کمی از تبدیل ها
را از دس��ت بدهید، اما اگر نرخ تبدیل شما به قدری باال هست که تنها 
مش��کل تان انعقاد سرنخ ها اس��ت، ضرر نخواهید کرد. حتما موارد زیر را 

بپرسید: 
- اطالعات تماس. چندین راه ارتباطی از سرنخ ها بگیرید. اگر سرنخ ها 
از طریق وب پیدا ش��ده اند، به احتم��ال زیاد راه های ارتباطی دیجیتالی 
را ترجیح می دهند، اما به این مس��ئله ات��کا نکنید. از راه های مختلف با 
سرنخ های خود در تماس باشید تا باالخره یکی از این راه ها جواب دهد. 
- عالیق. مش��خص کنید دلیل تماس ش��ان با شما چیست. معموال از 
منوهای کشویی )Drop-down Menu(  برای گرفتن این اطالعات 
اس��تفاده می شود، اما در هر صورت باید مشخص کنید به چه چیز برند 

شما عالقه دارند. 
- مح��ل کار. اگر معامالت B2B انجام می دهید، س��عی کنید اس��م 
شرکت سرنخ را دریافت کنید. این اطالعات به تیم فروش کمک می کند 

تا قبل از انجام معامله در باره پیشینه شرکت تحقیق کند. 
- اطالع��ات تکمیلی. ی��ک کادر »س��ایر« برای پر ک��ردن اطالعات 
اختیاری بیشتر مهیا کنید تا هر مسئله دیگری که الزم می بینند در آن 
بنویسند. هرچه اطالعات بیشتری به شما بدهند به نفع تان خواهد بود. 

گام سوم: بهینه سازی زمان پاسخ اولیه
پ��س از اینکه اطالع��ات مورد نیاز را جمع آوری کردید، س��عی کنید 
زمان پاس��خ خود را بهینه س��ازی کنی��د. در هر فرمی که س��رنخ ها پر 
خواهند کرد، توضیح��ی در خصوص مرحله بعدی کار ارائه دهید؛ مثال 
می توانید به آنها بگویید در طی یک س��اعت آینده پاسخ شان را خواهید 
داد. البته همواره سعی کنید زودتر از زمان اعالمی این کار را بکنید. بر 
مبنای پژوهش��ی در همین باره، اگر در پنج دقیقه ابتدایی پس از ثبت 
فرم، پاسخ آن را بدهید انعقادهای موفق شما ده برابر زمانی خواهد بود 

که در یک ساعت یا بیشتر پاسخ دهید. 
گام چهارم: پیگیری و پافشاری

تیم فروش تان باید پیگیر باش��د. یک برخورد کوت��اه به تنهایی برای 
ج��ذب مخاطب و نزدیک تر کردن او به خرید کافی نیس��ت. البته نباید 
هم به حدی باش��د که ایجاد مزاحمت ش��ود. قبل از اینکه س��رنخی را 

کن��ار بگذاری��د، حداقل پنج یا ش��ش بار ب��ا او تماس بگیری��د. یکی از 
 برنامه هایی که می تواند در این امر به شما کمک کند، بومرنگ جیمیل

)Boomerang for Gmail(  اس��ت. مثال اگر پس از مدت مشخص 
پاسخی از سرنخ ها دریافت نکنید، به شما یادآوری خواهد کرد. 

گام پنجم: بازبینی قیمت ها
اگر با مش��کل انعقاد در همه حوزه های کسب وکارتان روبه رو هستید، 
پیش��نهادهای خود را بازبینی کنید. اگر قیمت ها باال باشند یا بسته های 
خدماتی مشتری پسندی عرضه نکنید، هر قدر هم که سرنخ های خوبی 
داشته باشید فایده ای نخواهد داشت. برای این منظور باید با هماهنگی 
بخش های مختلف، پیشنهادها و قیمت های خود را به صورت مقایسه ای 

با رقبای نزدیک خود، ارزیابی کنید. 
گام ششم: رفع نواقص متن های پیش نویس

حتی ماهرترین فروش��ندگان هم ب��رای مدیریت بهت��ر اعتراضات و 
س��وق دادن گفت وگوها به س��مت انعقاد فروش نیاز به پیش نویسی از 
پاسخ های مختلف )Script( دارند. اگر انعقاد های شما با مشکل مواجه 
اس��ت، باید این متون پیش نویس را طی آزمون ها و بررسی های مداوم 
 )Intercom( بهینه س��ازی کنید.  همچنین با ابزارهایی مثل اینترکام
می توانید ایمیل های خودکاری برای س��رنخ های جدید ارس��ال کنید تا 
آنه��ا را جذب کرده یا به س��مت تبدیل س��وق دهید. یک��ی از بهترین 
قابلیت های اینترکام این است که می تواند روی تک تک ایمیل ها آزمون 
آ/ب )A/B Test( انجام دهد و امکان بهینه س��ازی مداوم قیف را برای 

شما فراهم می کند. 
گام هفتم: کسب بازخورد

اگ��ر تمامی گام ه��ای باال را برداش��ته اید، اما هنوز ب��ه ضریب انعقاد 
دلخواه تان نرس��یده اید، س��عی کنید از برخی افرادی که موفق به جذب 
آنها نش��ده اید بازخورد بگیری��د. ببینید آیا در تماس های تلفنی بیش از 
حد س��ماجت به خرج نداده ای��د، یا قیمت هایتان خیلی باال نیس��تند، 
یا اصال آیا افراد عالقه ای به محصوالت و خدمات ش��ما داش��ته اند؟ هر 
اطالعاتی که کس��ب کنید به دردتان خواهد خورد. همچنین می توانید 
با اس��تفاده از سامانه هایی چون میل چیمپ )MailChimp( یا تایپ 
فرم )Typeform(  نظرسنجی های خودکار از سرنخ های خود بگیرید 

و اطالعات ارزشمندی به دست آورید. 
خوش��بختانه فرآیند انعقاد هم مانند تمام��ی حلقه های دیگر زنجیره 
فروش و بازاریابی قابل بهینه سازی است. پس گام به گام فرآیند کنونی 
خود را با دقت بررسی کنید و مطمئن شوید همه چیز سر جای خودش 
است و متناس��ب با حوزه کس��ب وکار و مخاطبان هدفتان بهینه سازی 
شده است.  اگر پس از اعمال همه این موارد باز هم ضریب انعقاد درخور 
توجهی حاصل نشد، شاید نیاز باشد مخاطبان هدف تان را عوض کنید یا 
تغییرات سراسری در فرآیند فروش خود اعمال کنید، اما دست از تالش 

و آزمایش برندارید تا راه حلی عملی پیدا کنید. 
allbusiness :منبع

7 گام برای رفع مشکل انعقاد سرنخ های وب
به قلم: جیسون دیمز

موسس و مدیر شرکت بازاریابی محتوایی آدینس بلوم
مترجم: حمید پرهام پور
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد- نشست بررسی راهکارهای اجرایی شدن 
منویات مقام معظم رهبــری در خصوص حمایت از کاالی ایرانی با  
حضور رییس کل دادگستری ،معاون اقتصادی و برنامه ریزی استاندار 
و هیات رییسه اتحادیه های صنفی اصفهان در سالن همایش های 
بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد.    احمد خسروی وفا 
رییس کل اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش با اشــاره به نقش 
اصناف در پیروزی انقالب اسالمی گفت:مردم ایران نشان دادند که در 
پیچ های تاریخی با همراهی دولت و نظام از تنگناها با موفقیت عبور 
می کنند. وی تاکید کرد:حمایت از کاالی ایرانی حمایت از دسترنج 

مردم ایران و بزرگ شدن سفره های آنان است .
استقبال از کاالی ایرانی عامل خالی شدن زندان از زندانیان است

وی استقبال از کاالی ایرانی را عامل موثر در خالی شدن زندان از 
زندانیان برشمرد و گفت:فروش کاالی ایرانی باعث ایجاد شغل برای 
جوانان  ایرانی می شود  و تمایل به جرم را در جامعه کاهش می دهد. 
رییس کل دادگستری اصفهان با اشاره به افزایش سرقت در جامعه 
گفت:قصد حمایت از دزدان  را ندارم ولی برخی از آنان  برای تامین 
نان شب دست به دزدی می زنند. وی ریشه برخی از  بداخالقی های 
جامعه را  بی پولی و بیکاری دانست و گفت:برای سالم سازی جامعه 
باید ابتدا اشتغال و امنیت روانی ایجاد کرد و برای رونق اشتغال باید 

مردم از تولیدات داخلی حمایت کنند.
حمایت از کاالی ایران منوط به همت تولیدکننده ،مصرف 

کننده و حاکمیت است 
خســروی وفا در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از کاالی 
ایرانی را منوط به نقش آفرینی سه ضلع تولیدکننده ،مصرف کننده 
و حاکمیت دانست و گفت: ضلع اول این مثلث تولید کننده است که 

با تولید محصوالت با کیفیت و با دوام باعث می شود مصرف کننده 
به اغنای وجدانی برای خرید کاالی ایرانی برسد . وی خواستار حذف 
واســطه گری در فروش کاالی ایرانی شد و گفت:افزایش کیفیت و 
کاهش قیمت تمام شده کاال می تواند به استقبال مصرف کنندگان 

ایرانی منجر شود.
مردم نسبت به کاالی ایرانی تعصب داشته باشند

وی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کاالی ایرانی مهم و اثرگذار 
دانست و گفت:مردم باید نسبت به کاالی ایرانی تعصب داشته باشند 
.این تعصب باعث می شــود که تولید و اشــتغال در ایران گسترش و 
تهدیدهای خارجی بی نتیجه شود. خسروی وفا به  نقش حاکمیت  در 
حمایت از کاالی ایرانی اشاره کرد و گفت:مسوولین با تمام وجود باید به 
فرهنگ سازی مصرف و تولید کاالی ایرانی بپردازند و یکی از مهمترین 
اقدامات در این راستا مبارزه جدی با کاالی قاچاق است . وی افزود: اگر 
جلوی قاچاق گرفته شود 50 درصد بیکاری موجود کشور حل می شود.

با قاچاقچی و کاالی قاچاق نباید رحم کرد
وی خواستار عملی شدن خواســته رهبری در آتش زدن کاالی 

قاچاق شــد و تاکید کرد:نباید به کاالی قاچــاق و قاچاقچی رحم 
شــود زیرا پدیده  قاچاق باعث کوچک شــدن سفره های مردم می 
شــود و باعث بیکاری و فساد  در جامعه می شود. رسول جهانگیری 
رییس اتاق اصناف استان اصفهان در این نشست گفت:یکد اتحادیه 
صنفی اصفهان آماده حمایت از کاالی ایرانی و فرهنگ سازی مصرف 
این کاال در نزد مشــتریان اســت . وی از همراهی سه اتاق بازرگانی 
،اصناف  وتعاون اصفهان در مسیر حمایت از کاالی ایرانی خبر داد و 
گفت:آموزش واحدهای صنفی  بر مبنای حمایت از کاالی ایرانی شکل 
گرفته اســت  و همواره در همایش و و نشست ها بر فروش کاالهای 

ایرانی تاکید می شود .  
رفع  دشواری تامین مالی و تثبیت نرخ ارز خواسته فعاالن 

اقتصادی استان اصفهان است
 امیرحســین زمانی مدیر دفتر راهبردی محیط کسب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان با اشاره به نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران  
در سال 1396 از سوی اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق های استان 
ها  گفت: موولفه محیط مالی از 10 منفی نمره 8 را بدست آورد . این 
مولفه دارای دو زیر مولفه خواهد بود که تاثیر دشواری تامین  مالی 
و تاثیر نرخ ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی تاکید کرد:  هر 
گونه تصمیم دولت در خصوص این دو مولفه دارای آثار متنوعی در 
اقتصاد کشور خواهد داشت. بر این اســاس اگر افزایش ساالنه نرخ 
واقعی ارز بر مبنای نرخ تورم و افزایشات ساالنه داخلی انجام گردد و 
افزایش متناسب درآمدهای مردم  جامعه با حفظ قدرت خرید مردم با 
مدیریت شناور نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا صورت پذیرد حمایت 
از کاالی داخلی اتفاق خواهد افتاد. وی افزود: انتظاری که آحاد جامعه 

از دولت دارند اعتالی بند 12 از اصل 3 قانون اساسی کشور است .

قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون پشتیبانی و منابع انسانی 
شــرکت آب و فاضالب روستایی استان قم گفت : کیفیت و کمیت 
خدمات ارائه شــده به شــهروندان از طریق میز خدمت حضوری و 
الکترونیکی شرکت آب و فاضالب روستائی استان قم  برابر بخشنامه 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به منظور 
دسترسی آسان و سریع مشترکین به خدمات این شرکت، افزایش 
یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
قم، محمد عسگری معاون پشتیبانی و منابع انسانی شرکت آبفای 
روستایی استان قم، ضمن اعالم این خبر گفت، این طرح در راستای 
اســتقرار نظام حقوق شهروندی در سیستم اداری اجرا می شود و از 
آنجایی که مردم، ســرمایه های اجتماعی و پشتوانه و همراه نظام و 
انقالب هستند، ارائه خدمات بهینه به شهروندان الزامی است. وی، 
تصریــح کرد: میز خدمت با هدف ارائــه اطالعات و راهنمایی های 
الزم بــه مراجعه کنندگان و دریافت مدارک و همچنین انجام امور 

مربوط با درخواست های مردمی و ارائه نتایج به متقاضیان و هدایت 
آنها به واحد های مربوطه در شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
قم به اجرا در آمده اســت . این مقام مسئول اذعان داشت: با ایجاد 
میــز خدمت ، ضوابط ، مقررات گــردش کار و فرآیند و زمان انجام 
هــر یک از وظایف مرتبط با ارباب رجــوع در اختیار مراجعین قرار 

می گیرد . وی با اشــاره به اینکه میز خدمت در دو شکل حضوری 
و الکترونیک پیاده می شود، اضافه کرد: برای راه اندازی میز خدمت 
حضوری فضای مناسب تخصیص یافته و کار شناسان ماهر و مسلط 
به امور نیز انتخاب شــده است. عسگری در ادامه افزود: این شرکت 
به منظور تسهیل در ارایه خدمات به مردم استان در پورتال شرکت 
خدمات الکترونیک 22 گانه مشــترکین را در بخش آب و فاضالب 
طراحی کرده که مشترکین می توانند با مراجعه به این پورتال از این 
خدمات غیرحضوری بهره مند شوند. معاون پشتیبانی و منابع انسانی 
شرکت آبفای روستایی استان قم در انتها با اشاره به حذف ارتباطات 
چهره به چهره در راستای کاهش بروکراسی اداری و افزایش سالمت 
اداری از طریق میز خدمت گفت: در حقیقت میز خدمت یک ماکت 
کوچک از ســاختمان اداری خواهد بود که خدمــات را به صورت 
ســاده تر به مراجعان ارائه خواهد کــرد و هدف کلی این میز ایجاد  

احساس رضایت برای مردم خواهد بود. 

ساری – دهقان - نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی 
در نشست با مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد : طی مصوبه ای 
در ســال 96 مقرر شــد 50 هزار میلیارد ریال به شرکت ملی گاز و 
شرکت های گاز اســتانی جهت انجام پروژه های گازرسانی روستایی 
اختصاص داده شــود. به گزارش خبرنــگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی شــرکت گاز اســتان مازندران ، "علی اصغر یوســف نژاد" 
سخنگوی کمیسیون تلفیق در این نشست با اشاره به اینکه همچنان 
تعداد روســتاها و مناطق محروم فاقد گاز بســیار است و با توجه به 
منابع محدود در دست شرکت ملی گاز ضروری می دانیم اجازه دهیم 
مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تســهیالت از طریق بانک ها به شرکت 
ملی گاز پرداخت شود. وی از اقدامات زیربنایی شرکت گاز استان در 
بحث توسعه خطوط گاز اظهار کرد: محرومیت زدایی و جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان از روستاها به شهرها یکی از مولفه های است که 
با رشد خدمت رسانی در مناطق محروم محقق می شود. یوسف نژاد 

رشد گازرسانی به روستاهای واجدشرایط استان طی سالهای اخیر را 
هدیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دانست و افزود: بی شک 
رضایت خداوند متعال در گرو رضایتمندی مردم از اقدامات و فعالیت 
های خادمان خود در دستگاه های اجرایی مختلف است. در ادامه " 
جعفر احمدپور " مدیرعامل شــرکت گاز مازندران ، ضمن تشریح 
عملکرد شرکت در ســال 96، به اولویت کاری شرکت در خصوص 

گازرسانی به روستاهای باقی مانده فاقد گاز اشاره کرد و تصریح نمود: 
امیدواریم کلیه متقاضیان گاز طی سال 97 در روستاهای باالی 20 
خانوار باقیمانده که در بخش های مختلف استان می باشد، از نعمت 
گاز بهره مند گردند. وی افزود: شرکت گاز استان مازندران هرگز در 
ارائه خدمات مطلوب به مردم توقف نمی کند. مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان مازندران از بهره مندی 53 شهر و 1961 روستای استان از 
نعمت گاز خبر داد و  عنوان کرد : تاکنون در اســتان 735 کیلو متر 
خط انتقال و تغذیه 19 هزار و 450 کیلومتر شبکه اجرا ، 737 هزار 
انشعاب نصب و یک میلیون و 314 هزار مشترک از نعمت گاز بهره 
مند شده اند. احمدپور تصریح کرد: عملیات گازرسانی به 474 روستا 
و 4 شهر این استان با جدیت تمام در حال اجراست. وی عنوان کرد: 
شرکت گاز استان با همه توان در تالش است تا گاز را به روستاهای 
باالی 20 خانوار برساند اما در این راه نیازمند تالش و همکاری همه 

نهادهای خدمات رسان و همچنین تامین اعتبارات می باشیم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شــرکت آب 
منطقه ای هرمزگان گفت : اول تا هفتم تیرماه هرســال هفته صرفه 
جویی در مصرف آب نامگذاری شده است اگر چه این مناسبت در تقویم 
رسمی کشور درج نشده است اما به عنوان یک رویداد فرهنگی در افکار 
عمومی و رســانه جای خود را باز کرده است و هرساله به این مناسبت 
فعالیت های فرهنگی وآموزشی زیادی برای ارتقای آگاهی عمومی در 
موضوع صرفه جویی آب وفرهنگ سازی افکار عمومی پرداخته می شود.    
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای هرمزگان ، هوشنگ 
مالیی به نامگذاری روز های هفته صرفه جویی آب اشاره کرد وگفت : 
جمعــه 1397/4/1: آب،آموزه های دینی و ملی و  ارتقای آگاهی های 
عمومی - شــنبه 1397/4/2: آب، خانواده ) مدیریت تقاضا و مدیریت 
مصرف آب ( - یکشــنبه 1397/4/3: آب،  اقتصاد و توســعه پایدار - 
دوشنبه 1397/4/4: آب، محیط زیست و سالمت همگانی ) کمپین آب 

رفته برمیگردد( - نامگذاری شده است . وی افزود: سه شنبه 1397/4/5: 
آب،رســانه و افکار عمومی -  چهارشنبه 1397/4/6: آب، مشارت های 
مردمی، سمن ها ، خیرین آب رسان - پنجشنبه 1397/4/7: آب،  قانون 
و حقوق شهروندی و شرکت آب منطقه ای هرمزگان برنامه هایی را برای 
هرروز این هفته در نظر گرفته است . مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

هرمزگان استفاده از ظرفیت رسانه های نوشتاری، مطبوعات ، خبرگزاری 
ها و صداوسیما درامر  اطالع رسانی و نهادینه کردن مصرف آب را بسیار 
حائز اهمیت دانســت و افزود : یکی از  برنامه های این هفته نشست با 
رسانه ها است . مالیی با بیان این مطلب که مدیران شرکت آب منطقه 
ای هرمزگان با حضور در مراسم نماز جمعه مردم را به مدیریت مصرف 
آب دعوت می کنند افزود : همچنین بازدید از تاسیسات آبی استان و 
تشویق کشاورزان جهت اصالح الگوی کشت و استفاده از سیستم های 
آبیاری نوین در راستای حفظ منابع آب زیرزمینی بخش دیگری از برنامه 
های هفته صرفه جویی است. وی پخش تیزر و بنر تبلیغاتی واستفاده 
از آموزه های دینی در بحث صرفه جویی ، جلســات مشترک با امامان 
جمعه ، دعوت از خانواده ها برای صرفه جویی در مصرف آب و همچنین 
نشست با مسئولین قوه قضائیه در راستای برنامه های هفته صرفه جویی 

در مصرف آب ، قانون وحقوق شهروندی انجام خواهد گرفت.

در نشست بررسی راهکارهای  حمایت از کاالی ایرانی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

مردم نسبت به کاالی ایرانی تعصب داشته باشند

در راستای تکریم ارباب رجوع و  ارائه خدمات مطلوب به شهروندان انجام شد:

افزایش کیفیت و کمیت خدمات میز خدمت شرکت آبفار قم

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی خبر داد ؛

اختصاص5۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی گاز برای گازرسانی روستایی

برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب اعالم شد

قزوین- خبرنــگار فرصت امروز- افشــین پیرنون مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین از اجرای سیســتم 
هوشمند سامانه توزین در حال حرکت WIM وسایل نقلیه حمل بار 
در محورهای موصالتی استان خبر داد.  به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین، افشین پیرنون با 
اعالم این خبر گفت: مهمترین شاخصه سامانه توزین در حال حرکت 
)WIM( کنترل وزن وسایل نقلیه در حال حرکت بدون نیاز به توقف 
آنهاســت، این روش مزایایی چون کاهش اتالف زمان، صرفه جویی 
سوخت و حذف نیروی انسانی برای پیشگیری از تردد ناوگان سنگین 
حامل بار اضافی به همراه دارد. پیرنون بیان داشــت: این ســامانه با 
استفاده از سنسورهای نصب شده در سطح جاده وسایل نقلیه متخلف 
دارای اضافه تناژ را شناسایی کرده و به طور هوشمند به اطالع پلیس 

راه می رساند، در مرحله بعد در باسکولهای ثابت پلیس راه وسیله نقلیه 
مذکور به طور دقیق وزن شــده و نسبت به اعمال مقررات اقدام می 
گردد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین اظهار 
کرد: به منظور کنترل و نظارت بیشتر بر حمل بار در جاده ها و شناسایی 
اضافه تناژ و تخلفات مرتبط با آن ، عملیات اجرایی سامانه های توزین 
در حال حرکت )WIM( در 3 محور دانسفهان - اشتهارد، تاکستان 
- قزوین و رشــت - قزوین نصب و بهره برداری می شود. وی عنوان 
داشت: ســامانه هوشمند توزین در حال حرکت به منظور شناسایی 
دقیق بار مجاز محوری و کل بار اضافی خودروهای سنگین به اجرا در 
می آیند . این سامانه ها با اتصال به بانک اطالعات بارنامه ها قادر خواهد 
بود ناوگان فاقد بارنامه را نیز شناسایی نموده و با دادن پیش آگاهی و 
ارسال مشخصات و عکس و پالک این خودروها به پاسگاههای پلیس 

راه ، گام مهمی در راستای اجرای مقررات و قوانین حمل بار  بردارند. 
پیرنون گفت: با توجه به اینکه یکی از علل اصلی تخریب رویه راه ها و 
ابنیه آن، اضافه بار وسایل نقلیه سنگین است، کنترل و شناسایی وسایل 
نقلیه سنگینی که دارای اضافه بار غیرمجاز هستند، اهمیت باالیی در 

حفظ راه و کاهش هزینه های نگهداری آن دارد.

اجرای سامانه هوشمند توزین در حال حرکت WIM وسایل نقلیه حمل بار در استان قزوین 

نائب قهرمانی تیم برق منطقه ای خوزستان در مسابقات والیبال
اهواز- شبنم قجاوند- تیم والیبال شرکت برق منطقه خوزستان نائب قهرمان مسابقات هیئت 
والیبال استان شد. به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان یک دوره مسابقه والیبال به میزبانی هیئت 
والیبال خوزستان با حضور هشت تیم از سراسر استان در سالن ورزشی خانه والیبال اهواز برگزار 
گردید که در پایان این دوره از مسابقات، تیم های وحدت اندیکا، برق منطقه ای خوزستان و هیئت 
والیبال اهواز به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. اعضای تیم والیبال شرکت برق منطقه 
ای خوزستان در این دوره از مسابقات را، شهریار بهرامی)سرمربی(، عیسی باویه )سرپرست( و علی 
اصغرخدامرادمنگری، احمدرضابخشی، امیر مهرابی، ایمان درود،کاوه بختیاریان، مهدی باصری، بهرام ابراهیم بیگی، مصطفی نصیری، 

شهرام جاللی، افشین جابری، علی ربیعی، امین جعفری عبداالمیر روانشاد و بهنام مهمانپذیر به عنوان بازیکن تشکیل دادند.

 شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی :
برگزاری پنجمین جلسه و سومین کارگاه آموزشی پیام گزاران سالمت آذربایجان غربی

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- پنجمین جلسه و سومین کارگاه آموزشی پیام 
گزاران سالمت آذربایجان غربی بعنوان رابطان ارشد سالمت دستگاههای اجرائی استان 
به دعوت معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی و به میزبانی 
شرکت آب و فاضالب برگزار گردید. پس از تالوت آیات کالم اهلل مجید و پخش سرود 
ملی ، معاون برنامه ریزی  منابع انسانی شرکت آب و فاضالب به ارائه برنامه های این 
شرکت در راستای ارتقاء شاخص های سالمت برای همکاران و مشتریان خدمات این 
شرکت پرداختند.  در ادامه برنامه با خیرمقدم معاون بهره برداری شرکت به پیامگزاران ارشد سالمت سازمان ها و دستگاههای اجرائی 
استان  آغاز گردید. در این جلسه برنامه های پیامگزاران ارشد سالمت در سال 97 به اطالع حاضرین رسید و سپس کارگاه آموزشی 
آشــنایی با چگونگی حفظ محیط زیست و نیز مســمومیت با قارچ برای حاضرین برگزار گردید. در انتها پیامگزاران ارشد سالمت 

دستگاههای اجرائی به بیان مشکالت و راهکارهای عملی  خود در خصوص  ارتقا سالمت پرداختند.

مدیر امور آبفای قدس خبر داد:
توسعه شبکه جمع آوری فاضالب شهری به طول یک کیلومتر

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- بهزاد رضوانی با اعالم این خبر گفت: جمع آوری و هدایت 
فاضالب به سوی تصفیه خانه  و توسعه شبکه فاضالب در سطح شهرستان قدس تاثیر بسیار مثبت در 
حفظ محیط زیست و ارتقاء سطح سالمت جامعه دارد. مدیر امور آبفای شهرستان قدس اظهار داشت: 
در حال حاضر عملیات اجرای شبکه فاضالب در خیابان های خیبر و زنده دل به طول یک کیلومتر 
در حال اجراســت. بهزاد رضوانی با تاکید بر مزایای دفع بهداشتی فاضالب افزود: با تصفیه فاضالب 
شهری  می توان پساب آن را در بخش صنعت و کشاورزی استفاده کرد و با این کار  بهره وری دربخش 
مدیریت مصرف افزایش پیداکرده وبخش عمده ای ازآب موجود ذخیره می شود. او خاطر نشان کرد: متقاضیان خرید انشعاب فاضالب 

می توانند با در دست داشتن مدارک و آخرین قبض آب بها برای خرید با تسهیالت ویژه به واحد مشترکین این امور مراجعه کنند.

معاون فنی و آبخیزداری گلستان:
با ارائه خدمات هرچه بهترمی شود گامهای مهم و موثرتری در 

توانمندسازی تعاونیهای مرتعداری برداشت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در نشستی که با حضور مسئولین و کارشناسان اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
با هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای مرتعداری حوزه شهرستان گنبد کاووس برگزار شد ، معاون فنی و آبخیزداری برتقویت تعاونیها تاکید 
کرد و گفت: با ارائه خدمات هرچه بهتر می شود گامهای مهم و موثرتری در توانمندسازی تعاونیهای مرتعداری برداشت.این نشست 
در محل اداره کل برگزار گردیدو طی آن مسائل و موارد موجود از جمله مشکالت موجود مابین اتحادیه و اداره مرتع اداره کل مطرح 
گردید و پیرامون آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در این نشست،نخست مدیرعامل اتحادیه طی سخنانی ضمن تقدیر ازحمایت 
و اقدامات اداره کل خصوصاً دربرگزاری کالســهای آموزشی و تسهیل گری، جمع آوری اطالعات آماری دقیق از اعضای اتحادیه ، 
مسائل مربوطه از جمله مشکالت ایستگاه اتحادیه و آب آن را مطرح نموده ،مهمترین خواسته خود را لزوم حمایت مالی از طرح بیان 
داشتند.در ادامه رئیس اداره منابع طبیعی گنبدکاووس پیرامون خواست این اداره از اتحادیه مبنی بر لزوم رعایت و پایبندی به قانون 
و اجرای قوانین موجود در کتابچه اتحادیه را بیان داشتند. سپس معاون فنی و آبخیزداری ضمن تقدیر از اقدامات انجام گرفته گفتند: 
تعاونی ها باید خود را تقویت کنند تا هیات مدیره قوی داشته باشند. اصوالً اتحادیه با هدف حل مشکالت و ارتقای شرایط تشکیل 
شده پس مسائل و مشکالت میبایست درون خود اتحادیه حل و فصل گردد از اینرو شاید بهتر باشد اساسنامه تنظیم گردد، مجمع 
تشکیل و تصمیمات مفید و صحیح گرفته شود.مهندس عبدالرحیم لطفی در ادامه گفت: باید دامداران را تحت پوشش خود گرفته به 
آنها خدمات دهید و توانمندشان کنید چون با ارائه خدمات هرچه بهتر است که می شود گامهای مهم و موثرتری در توانمندسازی 

تعاونیهای مرتعداری برداشت. 

هم اندیشی روزجهانی مقابله با بیابانزایی در گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی به همت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلستان و با مشارکت شرکت آب منطقه ای گلستان و با حضور مسئولین و کارشناسان استانی مرتبط و عالقه مند هم اندیشی برگزار 
گردید. این مراسم در محل سالن آمفی تاتریگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آغاز و پس از آن پیام دبیر اجرایی 
کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل متحد خانم مونیک باربوت بصورت کلیپ پخش گردید.     در ادامه مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان طی سخنانی گفت: بیش از 300هزار هکتار از مساحت استان مناطق در معرض بیابانی شدن و دشت رسوبی 
شور است ، این مناطق گرم و خشک اکثرا در شمال گلستان و در حوزه شهرستان های ُگمیشان، آق قال، گنبدکاووس، مراوه تپه و 
قسمتی در شهرستان آزادشهر قرار دارد. بیشتر قسمت های جلگه ای و اراضی پست منطقه گلستان به علت مجاورت با صحرای قره 
قوم ترکمنستان، در معرض پدیده بیابان زایی قرار دارد و می توان گفت در حال حاضر پدیده بیابان زایی در قسمت های شمالی استان 
گلستان در حالت جدی قرار دارد.مهندس ابوطالب قزلسفلو در ادامه با اشاره به مطالعات انجام شده در حوزه بیابان زایی اظهار کرد: 
مطالعات نشان می دهد به طور کلی سه عامل عمده در ظهور پدیده بیابان زایی نقش داشته که دو عامل نخست طبیعی و عامل سوم 
انسانی است . در خصوص عوامل اقلیمی می توان گفت که بخشی از حوزه اترک و گرگانرود دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است 
و تکرار خشکسالی در این مناطق باعث تشدید پدیده بیابان زایی می شود. اعتبارات بیابان زدایی در گلستان رشد 60 برابری داشته ، 
اعتبارات بیابان زدایی به 6 میلیارد و 800 میلیون تومان رسیده و حدود 60 درصد آن محقق شده است و این امر نشان می دهد دولت 
نسبت به پروژه های مقابله با بیابان زایی عزم جدی دارد. در همین خصوص ایشان افزودند: در سال های گذشته کل اعتبارات ما در 
بحث مراتع و بیابان ها به 100 میلیون تومان نمی رسید، مبلغ 6 میلیارد و 800 میلیون تومان چیزی معادل 60 برابر رقم تخصیص 

یافته درسال های گذشته بوده و این امر نشان می دهد هم استان گلستان و هم نگرانی هایش در سطح کشور معرفی شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خبر داد: 
انعقاد قرارداد بیمه خسارت های مالی و جانی وارد به مشترکین گازی با بیمه رازی 

 رشت- زینب قلیپور - بر اساس قرارداد جدید شرکت ملی گاز ایران با شرکت سهامی بیمه رازی و در ادامه طرح بیمه مشترکین 
گاز طبیعی، کلیه مشترکین خانگی و تجاری در کشور در سال 97 نسبت به حوادث ناشی از گاز طبیعی بیمه شدند. سعید مؤمنی، 
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب، اظهار داشت: ضمن اینکه هموطنان گرامی در هر زمان بایستی نکات ایمنی 
را در استفاده از وسایل گازسوز رعایت کنند تا حادثه ای رخ ندهد، از این رو برای حمایت و محافظت از آنان در مقابل حوادث مرتبط 
با گاز طبیعی، بیمه مشترکین خانگی از سال 1389 تا کنون به صورت سالیانه برقرار شده و در سال جاری نیز حق بیمه به ازای هر 
مشترک تجاری و هر واحد مسکونی مشترکین شهری ماهیانه 2000 ریال و مشمولین روستایی ماهیانه 1000ریال بر مبنای قانون 
بودجه از طریق قبوض گاز مشترکین محاسبه و اخذ می شود.وی اظهار داشت: بر این اساس، پرداخت غرامت فوت برای هر نفر در 
هر حادثه 650 میلیون ریال و همچنین پرداخت غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دائم و جبران هزینه های پزشکی برای هر نفر در 
هر حادثه، حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ریال است.مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: حداکثر جبران خسارت های 
مالی وارده به کلیه ذینفعان و هرگونه اموال منقول و غیرمنقول آنها در هر حادثه و به ازای هریک از موارد تحت پوشش به عنوان یک 

واحد مستقل، تا مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال مقرر شده است.

برگزاری نشست مشترک مربیان صالحین بسیج کارمندان استان مرکزی در راه آهن اراک
اراک- مینو رستمی - نشست مشترک مربیان صالحین سازمان بسیج کارمندان استان مرکزی در سالن جلسات اداره کل راه 
آهن اراک برگزار شد.در ابتدای این جلسه سرهنگ پاسدار ابراهیم عباسی ریاست سازمان بسیج کارمندان استان مرکزی گزارشیاز 
اقدامات انجام شده ارائه و تکریم ارباب رجوع و ارتقاء وجدان کاری در ادارات را دو سیاست اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت:همه ی 
بسیجیان می بایست به منظور ایجاد سازمان و کارمند در طراز انقالب اسالمی این دو سیاست را مد نظر قرار داده و اجرا و پیاده سازی 
آن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.در ادامه حجت االسالم و المسلمین عبدالهی،سر مربی صالحین سازمان بسیج کارمندان استان 
ضمن تشریح برکات و فیوضات ماه مبارک رمضان و بهره گیری از این ماه شریف بر توجه به مقوله تکریم ارباب رجوع در ادارات تاکید 
کرد و گفت:ما باید ضمن آنکه واقعیت های موجود جامعه را بپذیریم و مشکالت و تنگنا های بوجود آمده را انکار نکنیم باید از تزریق 

یاس و ناامیدی به جامعه و بزرگنمایی غیر واقعی مشکالت نیز بپرهیزیم.در ادامه مربیان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
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هرچه نور خورشید بیشتر باشد، بدن ما سروتونین بیشتر 
و مالتونین کمتری ترش��ح خواهد کرد، در نتیجه تابستان 
زمان بسیار خوبی اس��ت برای زودتر بیدار شدن، معاشرت 

کردن، و کارآمدتر بودن. 
روزهای تابس��تان طوالنی تر، گرم تر و آفتابی تر می شوند. 
تحقیقات نش��ان داده هوش��یاری ذهنی، روحی��ه و انرژی 
انس��ان با قرارگیری در معرض نور طبیعی افزایش می یابد، 
لذا س��اکنان نیمکره ش��مالی می توانند تا تنور داغ است از 
این کارآمدی بهره کافی را ببرند. قدم اول روش��ن اس��ت: 

کمی آفتاب بگیرید. 
طبق پژوهش��ی که توس��ط آیوی چنگ و همکارانش در 
سال 2014 منتشر شده،  »مهم ترین عامل هماهنگ کننده 
در مغ��ز و ب��دن، نور اس��ت.« مثل روز روش��ن اس��ت که 
روشنایی روز برای سالمت جسمانی و ذهنی ما مفید است، 
مخصوصا که از اثرات نبود نور بر بدن و مغز انسان هم آگاه 
هس��تیم. اختالل عاطفی فصلی )SAD(  که نوع رایجی از 
افسردگی زمس��تانی است در نتیجه کاهش تولید هورمون 
سرخوش��ی س��روتونین )Serotonin(  در مغ��ز به خاطر 

کمبود نور آفتاب ایجاد می شود. 
ذهن ش��ما حت��ی با یک افس��ردگی فصل��ی خفیف هم 
در حال��ت »خ��ودداری« )Avoidance(  ی��ا »انصراف« 
)Withdrawal( ق��رار می گیرد و در نتیجه فعالیت هایی 
چون باش��گاه رفتن، معاش��رت با افراد جدید و خالقیت به 
خ��رج دادن، دش��وار تر جلوه می کنند. در عوض تابس��تان 
فرصت خوبی اس��ت برای ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی 
و ش��غل، ت��رک عادت های ب��د و مقی��د بودن ب��ه برنامه 
بدنسازی تان. چندین پیشنهاد دیگر برای بهره بردن از این 

رونق فصلی را در ادامه می خوانیم. 
ریسک کنید

ذهن ش��ما در تابس��تان راحت تر دل به دریا می زند و با 

خیال آسوده تری می توانید اهدافی را که بزرگ و دلهره آور 
می   نمایند عملی کنید، مخصوصا فعالیت های اجتماعی که 
نیاز به ریس��ک دارند. پس اگر قصد داشتید دوستان جدید 
پیدا کنید یا درخواس��ت ارتقای ش��غلی بدهید، االن زمان 
مناس��بی برای عمل است. از آنجا که فرآیندهای شناختی 
 Approach( »مؤث��ر در »پیش��قدم ش��دن و معاش��رت
and engage( با روش��نایی روز تقویت می شوند، استرس 

کمتری در انجام این فعالیت ها خواهید داشت. 
اگر تا به حال از ش��مال غربی پاس��فیک یا خلیج س��ان 
فرانسیس��کو و ی��ا بریتانی��ا دیدن ک��رده باش��ید، احتماال 
می دانید که مردم آنجا با سر رسیدن روزهای تاریک و ابری 
زمس��تان، خواب زمس��تانی را تجربه می کنن��د و هرچه به 
سمت شمال پیش می روید، مبتالیان بیشتری به افسردگی 
فصلی می بینی��د، چرا که تابش ن��ور صبحگاهی به تأخیر 
می افتد. پس تا می توانید یک دل سیر آفتاب بگیرید و بعد 
هم بزنید بیرون و به معاش��رت بپردازید. ذهن شما جرات 

بیشتری برای بیرون آمدن از الک خود خواهد داشت. 
در محل کار کنار پنجره بنشینید

اگ��ر امکانش را داری��د، کنار پنج��ره کار کنید، یا حتی 
زمان ه��ای اس��تراحت و ناهار خ��ود را بی��رون بگذرانید، 
مخصوصا بعدازظهرها که انرژی و بهره وری انس��ان تحلیل 
می رود. براس��اس برخ��ی تحقیقات، افرادی ک��ه در دفتر 
کارش��ان در معرض نور طبیعی قرار دارند نسبت به آنهایی 
که زیر نور مصنوعی عرق می ریزند خوشحال تر و کارآمدتر 
هس��تند. بر اس��اس یکی از این تحقیقات، اف��رادی که در 
دفاتر پنجره دار کار می کنند نس��بت به کس��انی که محل 
کارش��ان پنجره ندارد، زمان بیشتری )15درصد( را صرف 
امور کاری می کنند و طبق تحقیقی دیگر، احساس راحتی 
و س��رزندگی کلی کارکنان با ش��رایط نوری محیط مرتبط 

است. 
اما حت��ی اگر در حی��ن کار خیلی امکان بی��رون رفتن 
ندارید، باز هم امیدی هس��ت. برخی محققان بر این باورند 
ک��ه حتی با کمی آفت��اب گرفتن حول و حوش عصر )مثال 

در راه بازگش��ت به خانه( تع��ادل هورمون خواب مالتونین 
)Melatonin(  در ب��دن تغییر می کند و چرخه خواب و 
بیداری )Sleep/wake Cycle(  کمی جابه جا می ش��ود. 
پس به خاط��ر غروب های دیرهنگام تابس��تان، تا مدتی از 
ش��امگاه هم احساس هوش��یاری خواهید کرد. مادامی که 
در طول روز عوامل دیگری موجب خس��تگی ش��ما نشود، 
کمی بیخوابی در تابس��تان آن تأثیرات ناخوشایند زمستان 
را ن��دارد و می توانید از ای��ن فرصت برای افزایش بهره وری 

استفاده کنید. 
برنامه بدنسازی خود را از نو سامان دهید

عده زیادی با فرا رس��یدن ماه های آخر س��ال به فکر 
س��اختن بدن خود می افتند و درس��ت وس��ط زمستان 
اه��داف جاه طلبانه ای ب��رای خود مق��رر می کنند. این 
راه معموال ج��واب نمی دهد، اما طلوع ه��ای زودهنگام 
تابس��تان فرصت خوبی اس��ت تا از صبح های طوالنی تر 
بهره ببرید. س��عی کنید همیش��ه پرده ها را کنار بزنید 
تا ع��ادت کنید به ط��ور طبیعی با نور خورش��ید بیدار 
ش��وید و از ش��ر خواب آلودگ��ی صب��ح و وسوس��ه »به 
تعویق انداختن« هش��دار ساعت رهایی یابید. اگر سری 
به باش��گاه بزنید و کمی تمرین کنی��د، یا اینکه قدری 
در بی��رون بدوید، می بینید که چندان هم بد نیس��ت. 
برخالف زمس��تان که موانع طبیع��ی نمی گذارد قبل یا 
بع��د از کار ورزش کنید، چرا که روش��نایی محدود روز 
باعث می شود صبح ها خواب آلوده تر شوید و عصرها هم 

زودتر احساس خمودگی به شما دست دهد. 
اگر هم در خود نمی بینید کمی عرق بریزید، می توانید از 
این زمان اضافی صبح استفاده کنید و به خالقیت بپردازید، 
به ایمیل های تان پاسخ دهید، مدیتیشن کنید یا ترکیبی از 
اینها را انجام دهید. بعد از کار هم می توانید با دوس��تان یا 
همکاران تان یک نوشیدنی بنوشید و به معاشرت بپردازید، 
چون هنوز تا حوالی س��اعت هش��ت هوا روشن است. این 

روابط هم به دردتان خواهد خورد. 
fastcompany :منبع

توصیه هایی برای بهره گیری هرچه بیشتر از روزهای طوالنی تابستان

مارکتینگ برای سایت
آمازون دات کام، بهترین روش در تجارت الکترونیک است، زیرا تمام سیستم های جزئی آن به نظارت و پیگیری بر اولویت های 
مشتری اشاره می کند. شرکت فوق، فراتر از جمع آوری اطالعات، روی خریدهای واقعی پیش می رود. آنچه مشتریان جست وجو 
می کنند، اما خریداری نمی کنند و اقالمی که به دیگران توصیه می کنند حفظ و نگهداری می کند. موتور جست وجوی شرکت 
آمازون به نام 9 آ، مواردیرا  که مشتریان جست وجو کرده اند به یاد می آورد. این وب سایت عالیق افرادی را که به آن سر زده اند 
می داند و از آن اطالعات برای توصیه و پیشنهاد اقالم جدید و خاصی به بازدیدکنندگان وب سایت استفاده می کند. ورای ایجاد 

مشخصات مشتری، کارورزان تجارت الکترونیک به بهترین روش های زیر اشاره می کنند: 
-  موتور جس��ت وجو و بهینه س��ازی واژگان کلیدی: تعیین اندیش��مندانه واژگان کلیدی با محصوالت و خدمات شما، این 
اطمینان را به شما می دهد که به هنگام جست وجو با وب سایت گوگل در صفحات ابتدایی این وب سایت نمایش داده خواهید 
ش��د. هدف اصلی، نمایان ش��دن وب سایت تان برای اولین یا دومین صفحه جست وجوی گوگل است. این یکی از عوامل اصلی 

در موفقیت آنالین است. 
-  تبلیغات هدفمند، پست الکترونیک و لینک های متناسب با صفحات وب سایت شما. این ابزار احتماال خریداران را به سوی 

وب سایت تحریک می کند. 
-  لینک های دوجانبه که ترافیکی روی وب سایت تان ایجاد می کند. لینک های دوجانبه لینک هایی با سایت های دیگر هستند 
که به طورکلی به محصوالت شما مربوطند، اما ارتباطی با رقبای مستقیم ندارند. برای مثال، اگر شما دارای یک وب سایت لباس 
زنانه باشید اما جواهرآالت نفروشید، ممکن است قصد داشتن تنظیمات لینک دوجانبه با وب سایت جواهرآالت را داشته باشید. 
بعضی افرادی که از آن وب سایت بازدید می کنند، روی لینک تان کلیک خواهند کرد یا بالعکس. بهترین بخش این است که 

این مبالغ دوجانبه، معموال رایگان هستند. 
-  محتوای مناسب و مربوط، شامل محتوا و اطالعات قبلی رایگان. اینها به طور ویژه در وا داشتن بازدیدکنندگان به انتخاب 

داوطلبانه برای داشتن پست الکترونیک مفیدند. 
-  ویژگی های یک ورود راحت، هدایت راحت و خروج راحت از وب سایت را داشته باشید. طراحی وب سایت باید منعکس کند 

که چگونه مشتریان قصد استفاده از این وب سایت را دارند. 
-  اطالعات صحیح، مناسب و مفصل محصول. بازدیدکنندگان وب سایت جزییات کافی می خواهند، به طوری که بتوانند از آنچه 

به دست خواهند آورد، مطمئن شوند. در غیر این صورت خرید نمی کنند. 
-  «تشکر کردن« و تأیید معامالت از طریق پست الکترونیک بعد از هر خرید. 

-  اجرای بدون عیب و نقص. خطاهای اجرا، سودها را از فروش مشتریان بیگانه خارج می کند، بنابراین اجرا باید بدون عیب 
و در حد صفر باشد. 

hormond :منبع
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نکات تأثیرگذار در طراحی و توزیع بروشور تبلیغاتی
پیش از طراحی بروشور تبلیغاتی، بودجه خود را بررسی کنید. اگر می خواهید روی بند کفش کار کنید، استفاده خود را از 
عکس های رنگی به حداقل برسانید و در عوض روی بروشورهایی با اندازه استاندارد کارکنید که می توان آنها را روی کاغذهای 
کوچک چاپ کرد. اگر در ش��رکت خود کارمندانی ندارید که کار طراحی را انجام دهد، از گرافیس��ت یا شرکتی که این امور 
را انجام می دهد بخواهید روی طراحی بروشورها کار کند. همانطور که پیش می روید موارد زیر را هم در ذهن داشته باشید: 

- اگر عکس های رنگی برای کار شما ضروری هستند بودجه را متناسب با آن تنظیم کنید. رنگ ها میزان پاسخ مشتری 
به بروشور را افزایش می دهند، اما هزینه های تولید را هم باال می برند. 

- کیفیت بروشور خود را هم تراز با سطح پیشنهادتان قرار دهید. بروشوری با چاپ لیزری و رنگ های نئونی احتماال برای 
مشتریانی خوب است که به دنبال خرده فروشی با قیمت های ارزان هستند، اما برای رستورانی که آگهی برگزاری مناسبات 
رسمی و سالگردها را ارائه می کند چنین بروشوری مناسب نخواهد بود. اگر پیشنهاد شما ساده است بیش ازحد هزینه نکنید، 

از طرفی دیگر پیشنهاد های لوکس خود را نیز با بروشورهای بی کیفیت خراب نکنید. 
- فرمت و رنگ های اصلی خود را بشناسید. طراحان عاشق ابتکار و خالقیت هستند. این کار آن هاست، اما کار شما این 
است که به آنها پارامترهایی بدهید تا در همان محدوده کار کنند. در مورد فرمت، لوگو یا رنگ اطالعات داشته باشید تا آنچه 

ارائه می دهید برای شرکت شما تأثیرگذار باشد. 
- نام ش��رکت خود را خوانا بنویس��ید تا دیده شود. معموال محل مناسب برای نام شرکت در قسمت باالی بروشور است. 

فراموش نکنید نام و اطالعات خود مانند ایمیل، وب سایت و شماره تلفن را نیز اضافه کنید. 
توزیع خوب بروشورهای تبلیغاتی

اگر بگوییم بروشورهای تبلیغاتی برای کسب وکارهای کوچک مانند وب سایت است، پر بیراه نگفته ایم. چاپ بروشور اول همیشه 
گران ترین چاپ اس��ت. بعد از آن فقط پول کاغذ و جوهر می دهید، پس به تعداد کافی بروش��ور چاپ کنید تا مطمئن ش��وید 
الزم نمی شود در عرضه بروشورها به بازار خساست به خرج دهید. سپس با کمک ایده های زیر بروشورها را در بازار پخش کنید: 
- بروش��ور خود را برای تمام افرادی که در فهرس��ت ارتباطات شما هستند، بفرستید. نسخه هایی از بروشور خود را برای 
مش��تریان واقعی و احتمالی، کارپردازان و دیگر افراد مرتبط بفرس��تید. همراه با بروشور نامه ای بفرستید و از آنان به خاطر 
کمک شان به شما در راه دستیابی به موفقیت تجارت تشکر کنید. به آنها بگویید می خواهید به عنوان ارزشمندترین دوستان 
کاری تان اولین کسانی باشند که بروشور شمارا می بینند. برایشان نسخه های اضافی بفرستید تا بتوانند در اختیار دیگر افراد 

عالقه مند قرار دهند. 
- نسخه هایی از بروشور را برای سردبیران نشریات محلی و صنعتی بفرستید. بروشور جدید جزو خبرها محسوب نمی شود، 
اما نمایانگر فرصتی برای ایجاد ارتباطات رس��انه ای و فراهم کردن اطالعاتی در مورد کسب وکار شماست. هنگام ارسال آن 
برای این افراد، یادداشتی همراه بروشورها بفرستید. مثال یک سازنده مسکن می تواند این یادداشت را بفرستد: فکر کردم این 
اطالعات جدید درباره شرکت ما می تواند مفید باشد. ازآنجاکه شما به موضوع رشد بازار مسکن در این منطقه می پردازید، 
لطفا هر زمان که خواستید دراین ارتباط با من تماس بگیرید. شرکت ما توانسته در دهه گذشته اطالعاتی درباره تغییر سلیقه 

مالکان و نیز اطالعاتی در مورد آمار صنعتی و منطقه ای جمع آوری کند. 
- همیشه با خود چند بروشور داشته باشید. کارکنان خود را نیز تشویق کنید همین کار را بکنند. منظور این نیست آنها 
را مانند نقل ونبات در اختیار هر که از راه رسید قرار دهید. توزیع خود را هدفمندسازید تا بروشورها به دست مشتریان بالقوه 

واقعی شما برسد، کسانی که به پیام شما ارزش می دهند و ممکن است تصمیم بگیرند از شما خرید کنند. 
- قبل از مالقات تان بروشورها را بفرستید تا مشتریان تان قبل از دیدار با شما در مورد کارتان اطالعاتی داشته باشند. 

- با یک ش��رکت خدمات توزیع تماس بگیرید. اگر می خواهید بروش��ورها را به دس��ت کسانی برسانید که در مراکز 
پرتردد مانند مراکز خرید رفت وآمد دارند، با یک ش��رکت توزیع و پخش بروش��ور تم��اس بگیرید تا در زمان منقضی 

بروشورهای شمارا پخش کند. 
منبع: هورموند


