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سود ارز یارانه ای به چه کسانی رسید؟ 

مصائب پرداخت 
یارانه ارزی

واردات کاال ب��ا ارز 4200 تومان��ی همچنان داغ ترین پرونده خبری این روزهای ایران اس��ت، درحالی که هنوز 
فصل پایانی این پرونده نگاش��ته نش��ده است. پس از اتفاقات رخ داده در بازار ارز و رشد جهش آسای قیمت ها در 
ابتدای امسال، دولت تصمیم گرفت با یکسان سازی قیمت ارز و ممانعت از خرید و فروش آزاد آن، کنترل بازار را...

 بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی
به شورای عالی اقتصاد ارائه می شود

 راهکارهای نه گانه
کنترل بازار مسکن
3

2
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بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه ایران و ۴+1

انگلیس عهده دار ریاست مشترک کارگروه نوسازی 
رآکتور اراک شد

5 روش علمی برای افزایش اعتماد به نفس در فضای کار
بهترین ابزار و منابع برای سرمایه گذاری

5 روش برای افزایش قیمت ها بدون از دست دادن مشتریان
درس هایی از بدترین تبلیغات تلویزیونی تمام دوران ها

آینده تبلیغات به چه سمتی می رود؟ 
مراحل ایجاد رفتار عادتی خرید در مصرف کنندگان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 شیائومی درصدد ورود
به بازار آمریکا است

مهدی کسـرایی پور، مدیرکل سیاسـت ها و مقـررات ارزی 
بانک مرکـزی اعالم کرده اسـت خـودرو در گروه 
چهارم کاالها و ورود آن ممنوع است و ارزی به آن...

چالش واردات در نوسانات قیمت دالر

ارز رسمی به واردات خودرو 
تعلق نمی گیرد

یادداشت

آزمون و خطا در نظام ارزی

ب��ا نگاهی به تصمیمات اخیر 
دول��ت در نظ��ام ارزی و اصرار 
بر تثبیت نرخ ی��ا بهتر بگوییم 
مبن��ای  ارز،  ن��رخ  س��رکوب 
اصول��ی و بلندمدت برای اتخاذ 
نمی شود  مش��اهده  سیاست ها 
و همچن��ان بدون مش��ورت با 
می شود.  انجام  بخش خصوصی 
نتیجه این مدل سیاست گذاری 
را ه��م پس از انتش��ار لیس��ت 
دولت��ی  ارز  دریافت کنن��دگان 
چیزی  ک��ه  کردی��م  مش��اهد 
جز توزی��ع ران��ت و در نهایت 
هدررف��ت مناب��ع ارزی در پی 
نداش��ت.  ابالغیه جدید معاون 
اول رئیس جمه��ور مبن��ی ب��ر 
ال��زام  و  ارزی  ب��ورس  ایج��اد 
واردکنندگان  و  صادرکنندگان 
برای ارائ��ه و تأمین ارز خود بر 
مبنای قیمت توافقی سؤال های 
زی��ادی را ایجاد کرده اس��ت. 
هرچند این پیشنهاد بر اساس 
نظر بخش  خصوصی بوده است 
اما انتظار م��ی رود نحوه اعمال 
آن با نظ��رات بخش  خصوصی 
نیز در یک جهت باش��د. یک از 
سؤال ها این است؛ در فشار های 

حاصل از تحریم چقدر 
2طرف خارجی تمایل...

علیرضا کالهی
عضو هیأت نمایندگان 

اتاق ایران
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فرصت امروز: دیروز پایتخت اتریش بار دیگر میزبان مذاکرات برجام 
بود و اولین نشس��ت کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه 
بعد از خروج آمریکا از برجام برگزار شد. روز جمعه پس از اینکه حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ایران ش��هر وین، پایتخت اتریش را ترک کرد، 
مذاکرات کش��ورهای 1+4 آغاز شد و وزرای خارجه پنج کشور انگلیس، 
آلمان، فرانسه، روسیه و چین به همراه وزیر امور خارجه ایران و فدریکا 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دور هم جمع شدند تا 
از بسته پیشنهادی اروپا برای ایران رونمایی کنند. در این میان، آمریکا 
که بنا به تصمیم دونالد ترامپ از برجام خارج ش��ده و اقدام به بازگشت 
تحریم های یکجانبه خود علیه ایران نموده، نماینده ای در نشس��ت روز 
جمعه نداش��ت تا گروه موس��وم به 1+5 از این پس با یک عضو کمتر به 

کار خود ادامه دهد. 
پیش از برگزاری این نشس��ت، ایران مصرانه خواهان دریافت بسته ای 
مش��خص از جانب اروپا بود؛ بس��ته ای اقتصادی که حاوی راهکارهایی 
ب��رای ادامه مبادالت تجاری می��ان ایران و اروپا و حفظ برجام باش��د. 
ای��ران گفت��ه بود که تواف��ق را در صورتی ادامه می ده��د که اروپایی ها 
پیشنهادهای مش��خصی ارائه کنند تا براساس آن منافع ایران از برجام 
لحاظ ش��ود، چنانچه هم حس��ن روحانی و هم محمدجواد ظریف اعالم 
کرده بودند ایران در صورتی به حفظ برجام و توافق با اروپایی ها پایبند 

خواهد بود که منافع ایران از این توافق حفظ شود. 
حس��ن روحانی، رئیس جمهوری ای��ران که پس از دی��دار با مقامات 
س��وییس به اتریش س��فر کرده بود، در پایان نشست با همتای اتریشی 
خود ب��ار دیگر تأکید کرده بود که »ما ت��ا زمانی که منافع مان از برجام 
تأمی��ن ش��ود، از آن خارج نخواهیم ش��د.« در عین ح��ال، محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه ایران صبح جمعه و پیش از برگزاری نشس��ت 
در پستی توییتری، نگرانی ایران درباره بسته پیشنهادی اروپا را این گونه 
مط��رح کرده بود:  »وظیفه من کامال روش��ن اس��ت: ایجاد راه حل های 
عملیات��ی. از اتحادیه اروپا و همتایانم در س��ه کش��ور اروپایی به اضافه 
دو کش��ور )روس��یه و چین( انتظار دارم که تعهدات قاب��ل اجرا و قابل 
پیگی��ری ارائه دهند و قول ه��ای مبهم و طوالنی مدت ندهند. اش��تباه 
نکنید: تحریم ها و پایبندی به برجام نمی توانند در کنار هم قرار گیرد.«

رایزنی های تلفنی روحانی
اما همزمان با اقدامات ظریف در وین، حس��ن روحانی نیز رایزنی هایی را 
با س��ران کشورهای غربی انجام داد. رئیس جمهور پنجشنبه شب در تماس 
تلفنی با »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه، تالش فرانس��ه در روند 
حفظ برجام در ماه های گذشته را مثبت دانست و گفت: بسته پیشنهادی 
اروپا درباره ادامه روند همکاری ها در برجام دربرگیرنده همه خواس��ته های 
م��ا نیس��ت و امیدواریم روند مذاک��رات وزرای پنج کش��ور در وین، بتواند 

خواسته های ایران را برای ادامه همکاری در برجام تأمین کند. 
رئیس جمه��وری با اش��اره به فعالیت های اقتص��ادی و روابط بانکی و 
مش��کالت به وجود آمده برای برخی شرکت های اروپایی در پروژه های 
ایران، به واس��طه خروج یکجانبه آمریکا از برجام، گفت: انتظار ما از اروپا 
ارائه یک برنامه عملیاتی روشن و دارای زمان بندی است تا بتواند نقشی 

جبران کننده در قبال خروج آمریکا داشته باشد. 
رئیس جمه��ور همچنین در تماس تلفنی ب��ا صدراعظم آلمان تأکید 
کرد: اگر روند کار اجالس وزرای کشورهای اروپایی در وین برای ترغیب 
ایران به همکاری و فعالیت مشترک امیدوارکننده باشد، مسیر همکاری 

را ب��ا اروپا ادامه خواهیم داد. روحانی عصر پنجش��نبه در تماس تلفنی 
با »آنگال مرکل« با اش��اره به خروج یکجانب��ه آمریکا از برجام و فرصت 
محدودی که در اختیار اروپا قرار گرفت تا مواضع خود را به طور روش��ن 
و صری��ح درباره چگونگی ادامه برج��ام اعالم کنند، گفت: پس از خروج 
آمری��کا از برجام مش��کالتی در زمینه اقتصادی، رواب��ط بانکی و نفتی 
ایجاد شده و شرکت های س��رمایه گذار در ایران برای ادامه فعالیت شان 

دچار تردید شدند. 
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به ارائه بس��ته پیشنهادی سه کشور 
اروپای��ی در ارتباط ب��ا چگونگی عمل به تعهدات و همکاری های ش��ان 
در برجام، آن را مأیوس کننده عنوان کرد و گفت: متأس��فانه در بس��ته 
پیش��نهادی ارائه ش��ده راهکار عملیاتی و ش��یوه مش��خصی برای ادامه 
همکاری ها وجود نداش��ت و یکس��ری تعهدات کل��ی در حد بیانیه های 

سابق اتحادیه اروپا عنوان شده بود. 
صدراعظم آلمان نیز در این گفت وگوی تلفنی، با بیان اینکه در بسته 
پیش��نهادی به ایران موضوعات کلی و اصولی مورد اش��اره قرار گرفته و 
در زمینه جزیی��ات باید گفت وگوها ادامه پیدا کند، گفت: آنچه اهمیت 
دارد، این  است که می دانیم و یقین داریم می خواهیم در برجام بمانیم و 

معتقدیم باید با آرامش ادامه روند گفت وگوها به انجام برسد. 
بیانیه پایانی نشست وزیران خارجی ایران و ۴+1

اما دیروز نشس��ت کمیس��یون مشترک برجام در س��طح وزیران پس از 
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام برگزار شد و در پایان، بیانیه پایانی نشست 
وزیران خارجه ایران و 1+4 توسط موگرینی قرائت شد. در این بیانیه به طور 
خالص��ه آمده که تمام طرف های برجام بر ل��زوم ادامه اجرای این توافق و 
پایبندی به تعهدات ش��ان تأکید و توافق کردند که ص��ادرات نفت و گاز و 
تولیدات پتروشیمی ایران باید ادامه یابد و به عالوه نشست های کمیسیون 
مشترک، ازجمله در سطح وزیران ادامه داشته باشد. شرکت کنندگان توافق 
کردند تا به پیشرفت ها )برای حفظ برجام( تحت بازبینی دقیق ادامه دهند 
و کمیسیون مشترک، ازجمله در سطح وزیران کماکان تشکیل جلسه دهد 

تا تالش های مشترک به پیش رانده شود. 
در این بیانیه همچنین آمده اس��ت که طرف های توافق بر لزوم ادامه 
صادرات نفت و گاز و تولیدات پتروش��یمی ایران تأکید کرده  و خواستار 

ترغیب به سرمایه گذاری در ایران شده اند. 
به گزارش خبرگزاری ها، این بیانیه شامل 10 بند است. 

براساس درخواست ایران، نشست کمیسیون مشترک برجام در تاریخ 
۶ جوالی در سطح وزرا در وین برگزار شد. طرف های شریک در برجام 
ب��ار دیگر بر تعهد خ��ود به اجرای کامل و موثر توافق هس��ته ای تأکید 
کردن��د. آنها برجام را به عنوان عنصری کلیدی در معماری عدم اش��اعه 
جهانی و دس��تاوردی قابل توجه در دیپلماسی چندجانبه که به صورت 
اجماع��ی توس��ط قطعنامه 22۳1 ش��ورای امنیت تأیید ش��ده اس��ت، 
توصیف کردند. طرف های شریک در برجام از یازدهمین گزارش آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی به تاری��خ 24 ماه مه  در تأیی��د اینکه ایران به 

تعهدات هسته ای خود پایبند است، استقبال می کنند. 
تمامی طرف های شریک بر ضرورت ادامه اجرای کامل و موثر تمامی 
تعهدات هسته ای تأکید کردند. آنها از پیشرفت مداوم در مدرنیزه کردن 
رآکتور تحقیقات اراک اس��تقبال کرده و ب��ا طیب خاطر اعالم می کنند 
که انگلیس عهده دار نقش یکی از روسای مشترک گروه کاری اراک )به 
جای آمریکا( می ش��ود. طرف های ش��ریک به حمایت از مدرنیزه کردن 

رآکتور تحقیقاتی اراک به عنوان بخش��ی از برجام و تبدیل تأسیس��ات 
ف��ردو به مرکز هس��ته ای، فیزیک و فناوری ادام��ه می دهند. طرف های 
ش��ریک از پروژه های قابل توجه در حوزه همکاری های مس��المت آمیز 
هسته ای که براساس پیوست ۳ برجام انجام می شود، استقبال کردند. 

طرف های ش��ریک اعالم می کنند که به ازای اجرای تعهدات برجامی 
از سوی ایران، برداشتن تحریم ها از جمله مزایای اقتصادی ناشی از آن، 
بخشی اساسی از برجام است. آنها همچنین اشاره می کنند که براساس 
تعهدات مندرج در برجام که از سوی باالترین سطوح در شورای امنیت 
تأیید ش��ده اس��ت، فعاالن اقتصادی که به دنبال کس��ب وکار مشروع با 

ایران هستند، با حسن نیت عمل کرده اند. 
همچنین در ادامه آمده است که شرکت کنندگان درباره اقدامات اخیر به 
منظور دستیابی به راهکاری عملی برای روابط اقتصادی و بازرگانی با ایران 
مذاکره کردند. آنها ضمن اس��تقبال از اقدامات فش��رده انجام شده تاکنون، 
خواستار مذاکرات فنی فشرده و انتقال منابع به وسیله همه طرف ها شدند. 
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: ش��رکت کنندگان اعالم می کنند که 
اتحادیه اروپا در حال پیشبرد فرآیند قوانین مسدودساز )تحریم ها( است 
تا به این وس��یله از شرکت های کشورهای اعضای اتحادیه اروپا حمایت 
کند و مجوز وام خارجی بانک س��رمایه گذاری اروپا را برای پوشش دادن 
ایران به روز رسانی کند. طرف های شرکت کننده، روی مسائل اشاره شده 
به وس��یله تالش های دوجانبه و همکاری با ش��رکای جهانی به منظور 
 تش��ویق آنه��ا ب��رای پی��روی از سیاس��ت های مش��ابه کار می کنند، تا

ساز و کار مشابهی در روابط اقتصادی با ایران ایجاد کنند. 
در بند پایانی این بیانیه نیز آمده اس��ت که طرف های ش��رکت کننده 
موافقت کردند که تحت نظارت کامل و در نشس��ت مجدد کمیس��یون 
مش��ترک برجام از جمله در س��طح وزرا در راس��تای ارتقای تالش های 
مش��ترک خود ادامه دهند. ش��رکت کنندگان بر عزم خود در راس��تای 
توسعه موثر و اجرای راهکارهای عملی درباره موارد باال تأکید کردند. 

ظریف: بر ضرورت انتفاع ایران از برجام تأکید شد
همچنی��ن محمدج��واد ظری��ف پ��س از نشس��ت ب��ا وزی��ران امور 
خارجه1+4گفت: در این نشس��ت، همه اعض��ای باقی مانده در برجام بر 

ضرورت انتفاع ایران از برجام تأکید کردند. 
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز جمعه در جمع 
خبرنگاران گفت: این اولین نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح 

وزیران خارجه بعد از خروج آمریکا از این توافق بین المللی بود. 
ظریف با بیان اینکه این نشس��ت بسیار جدی و سازنده بود، گفت: در 
طول دو ماه گذش��ته بعد از خ��روج غیرقانونی آمریکا تالش های زیادی 
از س��وی اعضای باقی مانده صورت گرفت تا ای��ران از منافع به خصوص 

اقتصادی برجام استفاده کند. 
وی اف��زود: بیانی��ه ای که توس��ط خان��م موگرینی قرائت ش��د بیانیه 
مشترکی بود که از سوی همه اعضا در اولین کمیسیون مشترک برجام 

در سطح وزیران منتشر شد. 
ظری��ف در ادامه تأکید کرد: ایران این حق را برای خود محفوظ دارد 
ک��ه در برابر تخلف رس��می آمریکا در خروج از برج��ام اقدامات خود را 

انجام دهد. 
وزیر خارجه کش��ورمان با بیان اینکه در این جلس��ه ب��ر اینکه مردم 
ای��ران بای��د منافع برجام را ببینند تأکید ش��د، خاطرنش��ان کرد: همه 
اعضای باقی مانده تعهدات ش��ان را در حوزه های مختلف در سطح وزرای 

خارج��ه بیان کردند. از ادامه فروش نف��ت و روابط مالی، حمل و نقل و 
سرمایه گذاری تا سایر موضوعات که در بیانیه ذکر شده است. 

ظری��ف تصریح کرد: پریروز در تهران بس��ته ای را دریافت کردیم که 
آقای روحانی گفتند کافی نیست. امروز در این جلسه توضیحات بیشتر 

شنیدیم و در مورد موضوعات نفتی و بانکی توضیح دادند. 
حمایت اتحادیه اروپا از فعالیت بانک سرمایه گذاری اروپا در ایران

ام��ا پیش از نشس��ت روز جمعه در وین، قانون گ��ذاران اتحادیه اروپا 
مج��وز فعالیت بانک س��رمایه گذاری اروپا )EIB( در ای��ران را تصویب 
کردند؛ اقدامی که به حفظ توافق موس��وم به برجام کمک خواهد کرد و 

موجب دلگرمی و روحیه برای آینده برجام خواهد بود. 
ب��ه گزارش رویترز، بانک س��رمایه گذاری اروپا که یک بانک غیرانتفاعی 
مصوب در لوکزامبورگ است، یکی از قطب های کلیدی تالش های اتحادیه 
اروپ��ا برای حفظ ارتباطات تج��اری و همکاری ها با ایران در مقابل تصمیم 

واشنگتن برای اعمال مجدد تحریم ها علیه تهران محسوب می شود. 
با این حال، این تصمیم قانون گذاران اروپا بانک سرمایه گذاری اروپا را 
ملزم به همکاری با ایران نمی کند؛ اقدامی که می تواند توانایی این بانک 
را برای جذب سرمایه گذاری های شرکت های آمریکایی به خطر بیندازد 

و پیامدهایی از سوی آمریکا برای این بانک داشته باشد. 
مدی��ران بان��ک س��رمایه گذاری اروپا نگ��ران توقف س��رمایه گذاری 
ش��رکت های آمریکایی در این بانک در صورت همکاری با ایران هستند. 
ه��دف از این تصمی��م قانون گ��ذاران اتحادی��ه اروپا اس��تفاده از بانک 
س��رمایه گذاری اروپا برای حفاظت از شرکت های اروپایی عضو در برابر 
تحریم های ثانویه آمریکاس��ت. کمیس��یون اروپا همچنین در نظر دارد 
طرح��ی ارائه دهد که براس��اس آن دولت های اروپایی به طور مس��تقیم 
ب��ه مبادله مالی با بان��ک مرکزی ایران بپردازند تا بدین وس��یله مانع از 
مجازات های شرکت ها و موسسات مالی این کشورها توسط آمریکا شود. 
پارلمان اروپا با 5۷۳ رأی موافق در برابر ۹۳ رأی مخالف تصویب کرد 
که بانک EIB با ایران دادوس��تد کند. تصویب این مجوز که با مخالفت 
احزاب راس��ت افراطی اروپ��ا همراه بود به مذاک��رات قریب الوقوع میان 

اتحادیه اروپا و ایران کمک خواهد کرد. 
براس��اس این گزارش، دولت های اتحادیه اروپا همچنان می توانند در 
عمل این پیش��نهاد کمیس��یون اروپا را مس��دود کنند، ام��ا با توجه به 
حمای��ت علنی رهبران اتحادیه اروپ��ا از فعالیت این بانک در ایران بعید 

است که چنین کاری انجام دهند. 
گفتنی اس��ت براس��اس آماره��ای بلومبرگ، در س��ال 201۷ ارزش 
تجارت کاالیی اتحادیه اروپا با ایران تنها 2۳.2 میلیارد دالر بوده اس��ت 
و ایران از این لحاظ ش��صت و شش��مین ش��ریک تجاری اتحادیه اروپا 

محسوب می شود. 

بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه ایران و ۴+1

انگلیس عهده دار ریاست مشترک کارگروه نوسازی رآکتور اراک شد



واردات کاال با ارز 4200 تومانی همچنان داغ ترین پرونده خبری این 
روزهای ایران اس��ت، درحالی که هنوز فصل پایانی این پرونده نگاش��ته 
نش��ده اس��ت. پس از اتفاقات رخ داده در بازار ارز و رش��د جهش آسای 
قیمت ها در ابتدای امسال، دولت تصمیم گرفت با یکسان سازی قیمت 
ارز و ممانعت از خرید و فروش آزاد آن، کنترل بازار را در دست بگیرد، 
اما انتش��ار خبرهایی در خصوص سرنوش��ت کاالهایی که با ارز 4200 
تومان وارد ش��ده و س��پس با قیمت هایی باالتر در بازار فروخته شدند، 

ضرورت بازنگری در سیاست کنونی را آشکار کرد. 
یارانه ارزی برای همه چیز

به گ��زارش خبرآنالین، پنجمی��ن روز تیرماه بود ک��ه رئیس جمهور 
دس��تور انتشار اس��امی واردکنندگان کاال با ارز 4200 تومانی را صادر 
ک��رد. وی هدف از این اقدام را ایجاد ش��فافیت در عرصه اقتصاد اعالم 

کرده بود. 
هر چند خرید و فروش دالر در بازار آزاد منع ش��ده اس��ت و برخی 
صرافی ه��ا این روزها با نصب آگهی خرید و فروش نداریم پای خود را 
از این بازار بیرون کشیده اند، اما با این حال قیمت هر دالر چیزی در 
حدود هشت هزار تومان در بازار آزاد اعالم شده است. محاسبه قیمت 
سکه و دیگر اقالم نیز این واقعیت را آشکار می کند. باید توجه داشت 
در چنین ش��رایطی تخصیص ارز 4200 تومانی ب��ه معنای پرداخت 
مس��تقیم یارانه ارزی به واردکننده اس��ت، چراکه هر دالر نزدیک به 
نصف قیمت واقعی برای وارد کننده آب می خورد، درحالی که بررس��ی 
قیمت ه��ا در بازار، از گوش��ی موبایل گرفته تا سش��وار، جاروبرقی و... 
نش��ان می دهد بخش عمده کس��انی که برای واردات کاال ارز 4200 

تومانی دریافت کرده بودند، کاالهایش��ان را بر مبنای ارز هش��ت هزار 
تومانی فروخته اند. 

نقطه شوک
دهمی��ن روز تیرم��اه بود که بانک مرکزی اولین فهرس��ت اعالمی از 
س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد. آشکار شدن این 
نکته که در بحران و مضیقه ارزی واردات کباب پز، تس��تر، سشوار و. . . 
به کشور اتفاق افتاده است بخشی از داستان پیچیده ارز 4200 تومانی 
بود و تخلف برخی شرکت ها در واردات داستانی دیگر، چنانچه شرکت 
خودروسازی نس��بت به واردات قهوه جوش و چای ساز اقدام کرده بود 
و ش��رکتی دیگر به جای واردات کاغذ روزنامه، کاغذ بس��ته بندی میوه 
و گیاهان دارویی وارد کرد و این داس��تان پیچیده بحث های فراوانی را 

پیرامون خود شکل داد. 
گرهی به نام واردات خودرو

دوازدهمین روز تیرماه نیز مصادف شد با انتشار اسامی واردکنندگان 
خودرو با ارز 4200 تومانی. حیرت آنجاست که در همین دوره زمانی، 
یعن��ی پس از فروردین م��اه تاکنون قیمت ان��واع خودروهای خارجی 
رش��دی سرسام آور را به رغم پرداخت یارانه ارزی هنگفت در این بخش 

تجربه کرده است. 
مخالفت با یارانه ارز

زمزم��ه مخالفت با پرداخت یارانه ارز حاال کم کم به گوش می رس��د. 
پ��درام س��لطانی، نایب رئیس ات��اق بازرگانی معتقد اس��ت ناکارآمدی 
پرداخت یارانه ارز حاال آشکار شده و الزم است تدابیری برای حل این 
مشکل اندیش��یده شود. در عین حال برخی دیگر از کارشناسان نیز بر 

این عقیده اند که اقدام مذکور در راستای ایجاد شفافیت ثابت کرده که 
این روند الزم است تداوم داشته باشد. 

اما مروری بر خبرها نش��ان می دهد مش��کالت عرص��ه واردات با ارز 
یارانه ای 4200 تومانی در اغلب حوزه ها وجود دارد. موز هم ارز گرفت 
هم گران ش��د، ل��وازم خانگی 4۳ میلیون دالر ارز گرفت و گران ش��د. 
واردکنن��دگان چ��ای ارز 4200 تومانی گرفتند و گرانفروش��ی کردند. 
در میان واردکنن��دگان خودرو تنها پنج نفر عضو انجمن واردکنندگان 
خودرو هس��تند. واردکنن��دگان موبایل تخلف کردند. اینها بخش��ی از 
خبرهایی اس��ت که این چند روز در فضای رسانه ای ایران منتشر شده 
است؛ نکاتی که نشان می دهد ارز یارانه ای نه تنها از زیان مصرف کننده 
واقعی پیش��گیری نکرده، بلکه س��ود هنگفتی برای واردکننده ای که از 

این امکان برخوردار بوده دربر داشته است. 
بس��یاری از کارشناسان حاال مطالبه تداوم شفاف سازی در این عرصه 
را خواستار هس��تند و توجه افکار عمومی به این دسته خبرها نشان از 
اهمیت ادامه این روند دارد. بازی دو س��ر باخ��ت پرداخت یارانه ارزی 
و فش��ار غیرمس��تقیم بر اقتصاد از یک س��و و تحمل رش��د قیمت ها و 
آش��فتگی بازار از سوی دیگر نش��ان می دهد تداوم این روند نمی تواند 

زمینه را برای حل مشکالت اقتصادی فراهم کند. 
آنچه با انتش��ار اسامی واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز مبنای 
4200 تومان شروع شده بود حاال با رسیدن به خودرو، شکل دیگری به 
خود گرفته و این س��وال را در افکار عمومی شکل داده که آیا پرداخت 
این یارانه ارزی هنگفت ب��رای مردم و مصرف کنندگان در زمان جنگ 

اقتصادی و وضعیت غیرعادی کنونی ثمری دربر دارد؟ 

سود ارز یارانه ای به چه کسانی رسید؟ 

مصائب پرداخت یارانه ارزی

در واپس��ین ساعات پنجشنبه ش��ب، خبرگزاری ها از ارسال نامه ای از 
س��وی رهبر معظم انقالب اس��المی به رئیس جمهور خب��ر دادند که بر 
اس��اس آن حس��ن روحانی ماموریت یافت ضمن رس��یدگی به موضوع 
واگ��ذاری ارز و س��که در ماه های اخیر و ابهاماتی ک��ه در افکار عمومی 
ایجاد ش��ده، گزارش دقیقی تهیه و به محضر رهبر معظم انقالب ارسال 

کند. 
در ای��ن میان فعاالن اقتصادی بر این باورند که این دس��تور عالوه بر 
ترمیم اعتماد عمومی، نقطه عطفی در شفاف س��ازی است و به طورقطع 
مؤید تمامی دغدغه ها و هش��دارهایی اس��ت که طی ماه های گذشته به 
رئیس جمهور، معاون اول وی و س��ایر مقامات ارش��د دولت داده ش��ده 
و متأس��فانه در برخ��ی موارد، بی توجهی به آنها مش��کالت عدیده ای را 
پی��ش روی اقتصاد ایران قرار داده اس��ت؛ مش��کالتی ک��ه دامنه آن از 
افزایش بی سابقه و بی منطق نرخ ارز شروع شده و تا رانت ها و فسادهایی 
گس��ترش یافته که با اس��تفاده از منابع ارزی کش��ور رقم خورده است. 
عرض��ه بی منطق ارز و طال از محل منابع ارزی و طالی کش��ور موجب 
ش��ده خریداران خاص س��که میلیاردها تومان بر ثروت شان بیفزایند یا 
فهرس��ت اقالم لوکس و غیرضروری واردات��ی را بلندباالتر از قبل کرده 

است. 
ترمیم اعتماد عمومی با تأکید رهبری بر شفاف سازی

به گزارش مهر، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران ضمن اس��تقبال از نامه مهم مق��ام معظم رهبری به رئیس جمهور 
در خصوص رس��یدگی به وضعیت واگذاری ارز و س��که گفت: از ابتدای 
ش��روع روند افزایش قیمت ارز و سکه در اواخر زمستان سال گذشته و 
ابالغ سیاس��ت های ارزی در ابتدای امس��ال، عیان و آشکار بود که این 
سیاست ها، رانت زا و مفس��ده برانگیز است، کما اینکه دلسوزان در اتاق 
بازرگان��ی و بخش خصوصی، بارها و بارها هش��دار الزم را در این زمینه 

به دولت داده بودند. 
حس��ین س��الح ورزی، در گفت وگو با مهر تصریح ک��رد: این اتفاقات، 

موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی شده است، لذا تأکید مقام معظم 
رهبری و البته اقدام به موقع دولت و قوه قضاییه در تهیه گزارش شفاف 
و صری��ح و نیز برخورد مناس��ب، ازیک طرف می توان��د موجب ترمیم و 
بازآفرینی اعتماد عمومی شده و از طرف دیگر، باعث کوتاه شدن دست 
س��ودجویانی شود که در این ش��رایط، عالوه بر سودجویی، قصد اعمال 

فشار بر دولت را داشتند. 
سالح ورزی تصریح کرد: این نامه، از طرف دیگر حمایت الزم از دولت 
برای افشاء و برخورد با این جریانات را صورت داده و دست دولت را در 

این زمینه بازتر می کند. 
مأموریت پیگیری و شفاف سازی به رئیس جمهور

محس��ن جالل پور، رئیس سابق اتاق ایران نیز با استقبال از نامه مهم 
مق��ام معظم رهب��ری گفت: به صورت کلی وقتی  چنین جریانی بر س��ر 
مناب��ع ارزی و اقتصاد ایران می آید، س��ه پیام��د دارد که از نظر فعاالن 
اقتصادی هر س��ه پیامد قابل توجه است؛ اولین و مهم ترین آن، به خطر 
افتادن منابع کش��ور است. به هرحال مس��ئوالن باید حافظ منابع کشور 
بوده و به عنوان حاکمیت، امانتی که متعلق به یک نس��ل نیست و منابع 

بین نسلی به شمار می رود را به خوبی حفظ کنند. 
وی اف��زود: منابع کش��ور اعم از درآمده��ای ارزی و منابع طال که در 
طول سال ها از منابع زیرزمینی و ظرفیت های داخلی احصاء شده است، 
باید ب��ا جدیت مورد محافظت قرار گیرد، بنابرای��ن پیامد اول جریانات 

غلط تصمیم گیری آن است که منابع کشور صدمه می بیند. 
جالل پور، پیامد دوم را شکل گیری فضایی دانست که انگیزه و فضای 
کار سالم را دچار خدشه می کند. وی گفت: وقتی روندی ایجاد می شود 
که به موجب آن درآمدهای کالنی از راه رانت و ارتباطات ویژه بین برخی 
از کسب وکارها شکل می گیرد، آنگاه عالوه بر اینکه منابع در مسیرهایی 
غیر صحیح و رانتی هزینه می ش��ود، انگیزه فعاالن اقتصادی س��الم هم 
ب��رای ادامه کار اقتصادی از بین می رود، چراکه آنها مش��اهده می کنند 
ک��ه برخی با ارتباطاتی که در نهادهای تصمیم گیر و با سیاس��ت گذاران 

دارند، اطالعاتی از جمله قیمت ارز و س��که یا ممنوعیت واردات برخی 
کاالها و نظیر آن را به دست می آورند که می تواند منجر به شکل گیری 
رانت ش��ود. پس این امر، فضا را به س��مت یک فضای ناسالم اقتصادی، 

کار غیرمولد و یک فعالیت غیرشفاف پیش می برد. 
وی اظهار کرد: این امر، صدمه جدی به فضای کس��ب وکار وارد آورده 
و انگیزه کسب وکارهای سالم و شفاف را صفر می کند؛ ضمن اینکه باعث 
خواهد ش��د فضای کسب وکار، در شرایط بسیار نامناسبی قرار گیرد که 

عماًل کار مولد را کمتر و حتی تهدید می کند. 
رئی��س س��ابق ات��اق بازرگان��ی، صنایع، مع��ادن و کش��اورزی ایران 
خاطرنش��ان کرد: مسئله سوم، پس��امدهای این جریان است که فضای 
کار اقتصادی را در س��ایه قرار می ده��د؛ در بحث ارز، وقتی منابع ارزی 
کش��ور کم می شود، پسامدش این است که دولت نتواند نیازهای مهم و 
ضروری ارزی را پاس��خ دهد؛ بنابراین کاالهایی که نیاز کش��ور است، با 
محدودیت وارد می ش��وند یا در حالتی دیگ��ر، اگر تولید گرفتار واردات 
بی رویه شود، فضای اقتصادی کشور را به سمت نااطمینانی، بی اعتمادی 

و تزلزل پیش خواهد برد. پس این، یک مسئله جدی است. 
جالل پور گفت: بنابراین فعاالن اقتصادی از هر سه زاویه، تحت الشعاع 
این تصمیمات قرار می گیرند؛ ضمن اینکه متأسفانه تأثیرپذیری فعاالن 
اقتصادی از این تصمیمات زیاد است و فعاالن اقتصادی کاماًل اثر منفی 
می گیرند؛ درحالی که آنها، به اندازه سر سوزنی نقشی در شکل گیری این 

شرایط نداشته اند. 
وی ادام��ه داد: ب��ا همه ای��ن مباح��ث، نامه مقام معظ��م رهبری 
و مأموریت ایش��ان ب��ه رئیس جمهور، ب��رای فعاالن اقتص��ادی پیام 
میم��ون و مبارکی به هم��راه دارد و در حقیق��ت، اظهار همدردی و 
همراهی ایش��ان را با جامعه فعاالن اقتصادی ش��فاف و س��الم کشور 
نشان می دهد؛ بنابراین پیگیری این مأموریت توسط رئیس جمهور و 
پاس��خگویی به ملت و مجموعه مطالبه کنندگان شفافیت، یک نقطه 

عطف به شمار می رود. 

نظر فعاالن اقتصادی درباره نامه رهبری به رئیس جمهور

نقطه عطف شفاف سازی

یادداشت

آزمون و خطا در نظام ارزی

با نگاهی به تصمیمات اخیر دولت در نظام ارزی و اصرار بر تثبیت 
ن��رخ یا بهتر بگوییم س��رکوب نرخ ارز، مبن��ای اصولی و بلندمدت 
برای اتخاذ سیاس��ت ها مشاهده نمی شود و همچنان بدون مشورت 
با بخش خصوصی انجام می شود. نتیجه این مدل سیاست گذاری را 
هم پس از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مشاهد کردیم 
ک��ه چیزی جز توزیع رانت و در نهایت هدررفت منابع ارزی در پی 

نداشت. 
ابالغی��ه جدید مع��اون اول رئیس جمهور مبنی ب��ر ایجاد بورس 
ارزی و الزام صادرکنن��دگان و واردکنندگان برای ارائه و تأمین ارز 
خود بر مبنای قیمت توافقی سؤال های زیادی را ایجاد کرده است. 
هرچند این پیشنهاد بر اس��اس نظر بخش  خصوصی بوده است اما 
انتظار می رود نحوه اعمال آن با نظرات بخش  خصوصی نیز در یک 

جهت باشد. 
یک از س��ؤال ها این است؛ در فش��ار های حاصل از تحریم چقدر 
ط��رف خارجی تمایل دارد ارز خود را به چرخه بورس وارد کند که 
تجربه نشان می دهد نمی توان در این موضوع چندان خوش بین بود. 
یکی از مواردی که دولتمردان باید تمرکز ویژه بر کنترل آن کنند 
هدایت جریان نقدینگی و تقاضای کاذب موجود در کش��ور اس��ت، 
چراک��ه نتایج هر سیاس��تی در بخش ارز از این ب��ازار کاذب تأثیر 
می پذی��رد و می تواند نتایج هر تصمی��م مثبتی را با مخاطره مواجه 
سازد. این در حالی است که با شروع تحریم ها در ماه نوامبر احتماال 
ای��ن تقاضا ها قدری افزای��ش یابد، از این رو مدیری��ت منابع ارزی 
باید براس��اس تأمین نیازهای ضروری کشور صورت گیرد و فعاالن 
بخش  خصوصی بتوانند خارج از الزامات و بوروکراس��ی های پیچیده 
و زمانب��ر، ارز حاصل از صادرات را از طریق صرافی های مجاز نیز به 
چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. در این مقطع دستگاه های نظارتی 
صرفاً بر کنترل بازار نظارت و با متخلفین و دالالن برخورد کنند نه 
در فرآیند قیمت گ��ذاری، چراکه هرگونه تصمیم غیراصولی موجب 

التهاب بیشتر و افزایش قیمت کاذب خواهد شد. 
نکته قابل توجه دیگر که تصمیم سازان باید در سیاست گذاری های 
تخصیص ارز مورد توجه قرار دهند تس��هیل ش��رایط تخصیص ارز 
برای تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان خصوصاً کاالی صادراتی است 
ک��ه تکمیل زنجیره ارزش اف��زوده را با اخالل مواجه کرده اس��ت. 
به ط��ور مثال در ش��رایط فعلی صنعت برق خاص��ه تولیدکنندگان 
س��یم و کابل در تأمین برخی اقالم واردات��ی خود مانند عایق های 
پلیمری که در تولید کابل های فشار قوی است با مشکل مواجهند و 
نتوانستند ارز مورد نظر را برای تأمین نیاز های خود دریافت کنند. 
کالم آخر آنکه سیاس��ت گذاران ارزی ب��ا معافیت صادرکنندگان 
واقعی از بخش��نامه ها و تأمین ارز تولیدکنندگان برای واردات اقالم 
خود روند تولید در کش��ور را سرعت بخشند و قبل از هر تصمیمی 
طبق قان��ون ابالغی خود مش��ورت با بخش خصوص��ی را فراموش 
نکنن��د. بی تردی��د کمیته ارزی ات��اق ایران منطبق ب��ا نظر فعاالن 
اقتصادی و با تکیه ب��ر انتقال تجربیات بخش خصوصی می تواند در 

جهت عبور از موانع پیش رو دولت را یاری دهد. 

بالتکلیفی در تصمیم گیری صادرکنندگان 
 بخش خصوصی

در ش��رایط کنونی نزدیک شدن به ش��رایط تحریمی سبب شده 
کش��ور و به ویژه صادرکنندگان بخش  خصوصی در کس��ب و انتقال 
درآمدهای ارزی با س��ختی های بسیاری دس��ت و پنجه نرم کنند؛ 
البته بر کس��ی پوشیده نیست که همین فعاالن نیز می توانند نقش 

بی بدیلی در پیشبرد صادرات و ارزآوری کشور ایفا کنند. 
ش��ایان توجه اس��ت که متأس��فانه موانع متعددی ک��ه با صدور 
ابالغیه ه��ای اخیر از یک س��و و تغییرات مکرر آنها از س��وی دیگر 
ایجاد ش��ده، س��بب افزایش ابهامات و بالتکلیفی در تصمیم گیری 
صادرکنندگان بخش خصوص��ی و در نتیجه تمایل به توقف جریان 

صادرات آنها شده است. 
تغییرات مش��کل آفرین مجدد همچون پتکی بر س��ر صادرکننده 
فرود آمد، »ابالغیه صادره دولت مبنی بر کاهش زمان بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور از ش��ش ماه به دو ماه 

طی هفته جاری«.
اج��رای این ابالغیه موجب اخالل ج��دی در امر صادرات خواهد 
ش��د. بس��یاری از اقالم صادراتی کش��ور جهت حفظ رقابت پذیری 
به صورت فروش اقس��اطی، بلندمدت و امانی در کش��ورهای هدف 
عرضه می شود و حتی در بسیاری از فروش های نقدی نیز پرداخت 
مش��تریان با یک وقفه زمانی و پس از تشریفات حمل و تهیه اسناد 
مربوط��ه صورت می پذیرد. با توجه به موارد ذکر ش��ده، اجرای این 
ابالغیه سبب کاهش قدرت چانه زنی صادرکنندگان و رقابت پذیری 

محصوالت صادراتی خواهد شد. 
با توجه به موارد ذکر ش��ده و تحت ش��رایط دشوار تحریم های 
خارجی و مش��کالت صادرات محصول از مب��دا ایران، این ابالغیه 
و موارد مش��ابه قبلی آن، نه تنها موجب توسعه صادرات غیرنفتی 
کش��ور نمی ش��ود، بلکه حفظ س��هم کنونی این بخش از صادرات 
کش��ور و ت��داوم رابطه با ش��رکای تجاری را نیز ب��ا چالش جدی 

مواجه می سازد. 
بر این اس��اس، از آنجایی ک��ه تحت این ش��رایط انتظار می رود 
سیاس��ت گذاری های داخلی، آزادی عملی حتی بیش از گذشته را 
برای صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی )گروه سوم( فراهم کند، 
ضرورت معافیت این گروه از تمامی محدودیت های ایجاد ش��ده در 
ابالغیه ها و بخش��نامه های اخیر صادراتی و ارزی را تأکید و خواهان 
اجرای آن توسط معاونت محترم ریاست جمهوری، آقای جهانگیری 

هستم. 

علیرضا کالهی
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

عدنان موسی پور
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر
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فرصت امروز: التهاب بازار مس��کن، وزارت راه و شهرسازی را بر آن 
داش��ت تا نشست »راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن« را با حضور 
فعاالن این حوزه برگزار کند؛ نشس��تی که در آن، عباس آخوندی، بازار 
ملتهب مس��کن را منبعث از التهاب اقتصاد کالن کش��ور دانس��ت و در 
عین حال، از لزوم اثر کاهنده سیاستگذاری ها بر انتظارات تورمی سخن 
گفت؛ بحثی که به باور آخوندی، جان مایه اصلی راهکارهای پیشنهادی 
وزارت راه و شهرسازی در تعادل بخشی به بازار مسکن به شمار می رود.

اما راهکارهایی که آخوندی در س��خنانش به آن اشاره کرده، شامل ۹ 
پیش��نهاد برای تعادل بخشی به بازار مس��کن است که در قالب بسته ای 
پیش��نهادی به شورای عالی اقتصاد ارائه می شود و توضیح بیشتر درباره 
جزیی��ات آن را بای��د در صحبت ه��ای معاون آخوندی در این نشس��ت 

جست وجو کنیم.
ب��ه گفته حام��د مظاهریان، معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و 
شهرس��ازی، این راهکارهای نه گانه برای تعادل بخش��ی به بازار مسکن 
عبارت اس��ت از: عرضه بس��ته تش��ویقی مالیات��ی به منظ��ور افزایش 
تولید، راه ان��دازی بازارگاه الکترونیکی، انتق��ال ماموریت وصول مالیات 
بر خانه های خالی از س��ازمان امور مالیاتی به ش��هرداری ها، تسریع در 
تصویب الیحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش 
زمین از طریق اس��تفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه 
واحدهای مس��کونی کوچک متراژ، تس��ریع در اج��رای برنامه بازآفرینی 
ش��هری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه ای و تسریع 
در عرضه زمین های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای 

منطبق با الگوی مصرف.
گزارش »فرصت امروز« از نشس��ت »راهکارهای تعادل بخشی به بازار 

مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری« را در ادامه می خوانید.
انتظارات تورمی

وزیر راه و شهرسازی، بازار ملتهب مسکن را منبعث از التهاب اقتصاد 
کالن کش��ور دانس��ت و گفت: اخیرا س��طح عمومی قیمت ها و اقتصاد 
کالن کش��ور با التهاباتی مواجه بوده که این التهابات نگرانی هایی را در 

حوزه های مختلف به وجود آ ورده است.
عباس آخوندی با اش��اره به اینکه م��ا نمی توانیم خود را از متغیرهای 
کالن اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم، گفت: نکته مهمی که در 
این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاست هایی 
ک��ه در این حوزه اتخاذ می ش��ود مهم اس��ت که تا چه ان��دازه می تواند 
انتظ��ارات تورمی و ضدتورمی الزم را در ب��ازار ایجاد کند، بنابراین باید 
به این موضوع توجه کنیم که سیاس��ت گذاری هایی که انجام می دهیم 
باید روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داش��ته باشند؛ بحثی که جان مایه 
اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادل بخشی به بازار مسکن به شمار 

می رود.
به گفته آخوندی، این بسته پیشنهادی برای بررسی بیشتر به شورای 

عالی اقتصاد ارسال می شود.
راهکارهای نه گانه از زبان معاون وزیر

همچنی��ن حام��د مظاهریان با بیان اینکه بازار مس��کن مانند س��ایر 
بازاره��ای اقتص��ادی در ماه های اخیر با تغییر و تحوالتی مواجه ش��ده، 
گفت: هرچن��د دلیل اصلی بی ثباتی و افزایش س��طح عمومی قیمت ها 
به مس��ائل و مشکالت ساختاری در اقتصاد ایران از جمله تحوالت روی  
داده در حجم نقدینگی موجود در کشور و حرکت آن به سمت بازارهای 
مختل��ف و تغییر سیاس��ی، بین الملل��ی و انتظارات تورم��ی در جامعه 
برمی گردد، اما ضروری اس��ت در ش��رایط فعلی اقدامات��ی برای تعدیل 
اث��رات منف��ی تغییر و تحوالت در بازار مس��کن، تعادل بخش��ی به بازار 

مسکن و ایجاد تحرک در فعالیت های حقیقی این بخش انجام شود.
او س��پس با اشاره به ۹ پیش��نهاد وزارت راه و شهرسازی درباره رفع 
التهابات اخیر بازار مس��کن ادامه داد: اولین پیش��نهاد ما عرضه بس��ته 
تش��ویقی مالیاتی برای افزای��ش تولید و عرضه مس��کن مطابق الگوی 
مصرف در قالب خانه های اس��تیجاری یا ملکی است، این بسته می تواند 
ش��امل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات نقل و انتقاالت و 

مالیات بر اجاره باشد.
به گفته مظاهریان، طرحی را در نظر داریم تا مالکانی که با مستاجران 
قراردادهای دو یا سه ساله می بندند، مشمول معافیت های مالیاتی شوند.
وی با اش��اره به پیشنهاد دیگر وزارت شهرسازی برای بازار مسکن در 
ش��رایط فعلی گفت: راه اندازی بازارگاه های الکترونیکی پیش��نهاد دیگر 
ما اس��ت برای ایجاد ارتباط مس��تقیم بین عرضه کنندگان و متقاضیان 
مس��کن با ه��دف کاه��ش هزینه مبادل��ه، بان��ک مس��کن، بازارگاهی 
الکترونیک راه اندازی می کند. این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی 
بین سازنده، پیش  خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار خواهد کرد.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پیش��نهاد س��وم ما انتقال 
ماموری��ت وصول مالیات در خانه های خالی از س��ازمان امور مالیاتی به 
ش��هرداری ها، تخصیص ای��ن مالیات ها به ش��هرداری ها و مصرف وجوه 
آن برای اجرای برنامه های مس��کن اجتماعی است، گفت: برای افزایش 
عرضه در بازار مس��کن براس��اس قانون مالیات های مستقیم مقرر شده 
دولت از خانه های خالی مالیات بگیرد. با توجه به امکان شناس��ایی بهتر 
این واحدها توسط شهرداری ها اخذ این نوع مالیات توسط شهرداری ها 
آس��ان تر انجام می ش��ود و معتقدیم بهتر اس��ت که ای��ن مالیات صرف 

هزینه های بازآفرینی و عرضه مسکن اجتماعی شود.
مظاهری��ان گف��ت: تس��ریع در تصویب الیح��ه قانون��ی پیش فروش 
ساختمان برای تعادل بخشی به بازار مسکن از دیگر پیشنهادات ما برای 
تعادل بخش��ی به بازار اس��ت و یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف 

عرضه و تقاضای مسکن توسعه و ساماندهی بازار پیش فروش است.
وی افزود: قانون پیش فروش ساختمان در سال 8۹ به تصویب مجلس 
ش��ورای اسالمی رسیده و اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم 
بوده اس��ت. حال اینکه وظایف دس��تگاه ها و نهاده��ای ذی ربط در این 
قانون با وظایف ذاتی آنها مغایر اس��ت و از این رو قانون اجرایی نش��ده 
و قانون جدیدی در این خصوص تنظیم و ضروری اس��ت الیحه مربوط 
به س��رعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسالمی ارسال 

شود.
در ادامه این نشس��ت، اس��المی بیدگلی، اس��تاد دانش��گاه نیز گفت: 
اس��تفاده از اب��زار مالیاتی ب��رای ورود خانه های خالی به بازار مس��کن 
ضروری اس��ت. همچنین طی س��ال های گذشته اس��تفاده از کل منابع 
دولت��ی به بهبود کیفیت زندگی و فضای ش��هری منجر نش��ده اس��ت. 
حداقل زمین هایی که هنوز استفاده نشده اند و در اختیار دولت هستند، 
ته مانده دارایی ها هس��تند، بنابراین باید تمرکز روی سایر بخش های در 

اختیار وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی باشد.
مسکن در سال های آینده با رکود مواجه می شود

مهرگان، اس��تاد دانشگاه نیز به هرم س��نی جمعیت کشور اشاره کرد 
و گفت: آمار جدید نش��ان می دهد کمترین جمعیت کشور از 18 تا 22 
س��ال اس��ت. به همین دلیل در س��ال های آینده با رکود مسکن مواجه 
می شویم. در شهرهای بزرگ رشد جمعیت کاهش یافته که این مسائل 
به بخش مس��کن منتقل می ش��ود. مشکل بخش مس��کن کمبود تقاضا 
نیست بلکه افزایش قیمت مربوط به افزایش هزینه های ساخت است که 
باید به سمت روش های نوین ساخت مسکن برویم که با کمترین هزینه 
تولید ش��ود. با رش��د فعلی جمعیت نباید اطالعات غلطی به سازندگان 

بدهیم که در این بخش سرمایه گذاری کنند.
همچنی��ن قلی زاده، اس��تاد دانش��گاه نی��ز گفت: بی��ش از 5 میلیون 
واحدهای خالی و شبه خالی وجود دارد. این اولین بار است که این اتفاق 
افت��اد. البته این را به معنای علم��ی مازاد عرضه نمی توانیم تلقی کنیم. 
تمامی تمرکز روی رشد بوده و معیارهایی که برای تعریف رونق و رکود 
اس��تفاده می شد، معیارهای علمی و مبتنی بر اقتصاد کالن نبوده است. 
سیاس��ت گذار بخش مسکن از معیارهای اقتصاد کالن برای تعریف ادوار 
تجاری اس��تفاده کند. در مورد مالیات ها هم نرخ ها بسیار پایین است و 

باید اصالح شود.
 باید 8 تا 10درصد خانه ها خالی باشد

خس��روی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران نیز در ادامه نشست 

گفت: بیش از 50 س��ال اس��ت ک��ه در صنف مش��اوران امالک فعالیت 
می کنم. 28 سال از این سال ها را در اتحادیه بودم. قبل از انقالب وقتی 
به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم می رفتیم، می دیدیم کپرنش��ینانی در 
آنجا بودند، بنابراین بعد از انقالب، مسئوالن زحمت کشیدند ولی آمار و 
ارقام فعلی نشان می دهد که امروز مسئله حاد مسکن یک عمل جراحی 
می خواه��د. مالیات بر خانه های خالی را یک بار تجربه کردیم، از طریق 
آب و برق که نتیجه نگرفت. 2.5 یا به گفته بعضی دوس��تان 5 میلیون 
خان��ه خالی داریم، ۳0 میلیون س��ند داریم و باید 8 تا 10درصد از این 

تعداد خالی باشد.
او تاکید کرد: نمی ش��ود کس��ی که خانه خود را می فروش��د، برود در 
خیابان بخوابد تا یک خانه خالی شود و در آنجا سکونت پیدا کند. عرضه 
و تقاضاس��ت که می تواند توازن را برقرار کند. ما تولیدی به جز س��اخت 

و ساز نداریم که صنعت ما به آن بستگی دارد و نباید متوقف شود.
وی ب��ا بیان اینکه بعد از انقالب س��ه بار س��ال های 1۳۶8، 1۳8۶ و 
1۳۹1 قیمت مس��کن دچار جهش ش��د، خاطرنش��ان ک��رد: بانک های 
خصوصی تاس��یس ش��د و بانک ها با هر قیمتی در هر محله ای خانه ها 
را خریدند. من با مس��ائل جانمایی و مشکالت مسکن مهر کاری ندارم، 
اما دولت قبلی خیلی سریع مسکن مهر را استارت زد که باعث شد جو 
روانی کنترل ش��ود. از سوی دیگر همه می دانیم که مالیات خوب است 
ول��ی مالیات ارزش افزوده برای مس��تاجر چه معنای��ی دارد؟ این مبلغ 
برای هر مس��تاجر ۹درصد است که از حق کمیسیون دفاتر امالک اخذ 
می ش��ود. اگر این مبلغ اخذ نش��ود، حداقل یک ُمسِکن است. همچنین 
س��اخت و ساز سنتی است که باید صنعتی شود و دولت باید تسهیالت 

را افزایش دهد.
 نقدینگی به هر طرف می رود وحشتناک است

برزگر، رئیس کانون انبوه س��ازان نیز گفت: 1500هزار میلیارد تومان 
نقدینگی که به هر طرف هجوم می آورد، وحش��تناک اس��ت. سیاست ها 
بای��د به س��متی باش��د ک��ه نقدینگی به س��مت تولید و ب��ورس برود. 
سیاست های درون بخشی نمی تواند نجات بخش باشد. نظام تامین مالی 
مس��کن دچار مشکل است. قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن سال 
1۳8۷ چه زمانی می خواهد اجرایی شود؟ از یک طرف قانون رفع موانع 
تولی��د را مصوب می کنیم و از س��وی دیگر قان��ون پیش فروش را وضع 
می کنیم که تامین مالی را دچار مشکل کرده است. باید شهرداری ها به 

سمت درآمدهای پایدار بروند تا شهرفروشی اتفاق نیفتد.
همچنین شهریاری، نماینده مجلس در این نشست گفت: وقتی قیمت ارز 
تغییر می کند، یک مارپیچی در قیمت ها اتفاق می افتد تا بتواند تغییرات را 
کنترل کند. در بخش واقعی مسکن اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده است. 
وقتی نقدینگی ما به 1۷00هزار میلیارد تومان رس��یده به معنای ثروتمند 
شدن مردم نیست، این رقم در واقع قدرت خریدش برابر با نقدینگی است 
که 10 س��ال پیش بود که به معنای کاهش ارزش پول ملی اس��ت. در این 
ش��رایط هر آدم عاقلی می رود به این س��مت که این ریال را تبدیل به کاال 
کند تا از کاهش قیمت آن جلوگیری کند. مسکن هم از این شرایط متاثر 
است و در شرایط فعلی کار خاصی نمی توان انجام داد؛ چراکه قیمت مسکن 
براس��اس ارزش پول ملی افزایش پیدا نکرده ولی به هر حال فضای روانی 
ناشی از این افزایش، بازار را ملتهب می کند و دست اندرکاران را به این فکر 

می اندازد که چه راه حلی اندیشیده شود.
ای��ن عضو کمیس��یون عم��ران مجل��س، مهم ترین چالش نوس��ازی 
بافت های فرس��وده را عدم تعریف بازده س��رمایه دانس��ت و گفت: آقای 
وزیر، س��ال گذش��ته محله س��یروس را کلنگ زدند ت��ا این لحظه یک 
کامیون خاک از آنجا جابه جا نش��ده اس��ت. علتش این اس��ت که یک 
اصل ساده حاکم است که اگر در احیای بافت های فرسوده و بازآفرینی، 
توجیه اقتصادی و س��ود حاصل از سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار به 
دست نیاید، با بخشنامه و ابالغیه نمی توان بازآفرینی کرد. من 28 سال 
پیش در ژاپن یک پروژه بازآفرینی دیدم که حاش��یه سودی پیش بینی 
ش��ده که در س��اخت و س��ازهای جدید وجود ندارد. این مس��ائل باید 

محاسبه و برآورد شود تا به ابالغ برسد. 

بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به شورای عالی اقتصاد ارائه می شود

راهکارهای نه گانه کنترل بازار مسکن
دریچه

مشاور وزیر راه و شهرسازی:
قیمت مسکن به اندازه رشد ارز باال نمی رود

مش��اور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی گفت: بازار مسکن 
قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت 
مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم، افزایش پیدا نمی کند.

به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی در حاشیه نشست »راهکارهای 
تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری« در 
جمع خبرنگاران در پاس��خ به این س��وال که پیش بینی شما از قیمت 
مس��کن در ماه های آینده چیس��ت، اظهار کرد: پیش بینی در شرایط 
فعلی مش��کل است. بازار مس��کن از متغیرهای اقتصادی و حجم پول 
تاثیر گرفت. در چند سال اخیر نقدینگی افزایش یافت ولی پایین بودن 
تقاضای کل باعث کنترل قیمت ها می شد. همین االن هم موضوعی که 
باعث کنترل قیمت ها ش��ده این است که بودجه خانوار ضعیف است. 

وقتی قیمت ها خیلی باال برود، مردم آن کاال را مصرف نمی کنند.
وی افزود: اتفاقی که در س��ال جدید افت��اد موضوع خروج ترامپ از 
برج��ام بود که به عنوان عامل روان��ی در بازار عمل کرد. ترامپ تالش 
می کند که ما نتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزی به دست بیاوریم، 
این موارد به انتظارات تورمی تاثیر می گذارد، اما عامل تعیین کننده در 
قیمت مس��کن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ 
محدودیت، قیمت ه��ای اجاره بیش از این افزای��ش نمی یابد. افزایش 
قیمت مسکن نیز از هیاهوی عرضه و تقاضای واقعی باالتر بوده است. 

یعنی آنقدر که قیمت ها باال رفته، معامالت افزایش نیافته است.
او ادامه داد: بعضی ها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل 
می کنند؛ در حالی که مس��کن کاالی قابل صادر کردن نیس��ت. وقتی 
ترامپ از برجام خارج می ش��ود، قیمت ارز و ط��ال باال می رود چون با 
آن ارتباط دارد اما س��اختمان این ماهیت را ندارد. بازار مسکن قطعا از 
افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن 

با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.
قیمت گذاری، بازار مسکن را ویران می کند

عبده تبریزی همچنین درباره قیمت گذاری مسکن که از سوی برخی 
نمایندگان مجلس دنبال می شود، گفت: کنترل گذاری قیمت به زیان 
برنامه ریزی ش��هری اس��ت و در کوتاه مدت هم امکان ن��دارد. این نوع 
دستکاری در واقع باعث می شود مردم خانه های خود را اجاره ندهند و 
عرضه کم شود و بازار بهم بریزد. ممکن است اقدام کوتاه مدت برای چند 
ماه و ش��رایط خاص قابل توصیه باش��د، اما جمله ای از یک اقتصاددان 
سوئدی به یاد دارم که کنترل قیمت و اجاره مسکن، برنامه ریزی شهری 
را ویران می کند و فقط بمباران بدتر از این اس��ت که شما نظام اجاره 
و فروش را بهم بزنید. در حال حاضر هم فکر نمی کنم کسی در کشور 
باشد که با تصور افزایش عرضه، قیمت گذاری در حوزه مسکن را توصیه 

کند.
وی تاکی��د کرد: کنترل بازار در بخش هایی ک��ه انحصار وجود دارد 
جواب می دهد، اما در بازار مسکن که هزاران نفر قصد خرید و فروش یا 
اجاره مسکن را دارند، اعمال سیاست های کنترلی، نتیجه ای جز فساد 

نخواهد داشت.
محدودیت بودجه مانع از اجرای مسکن استیجاری شد

مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنی��ن درباره طرح مس��کن 
اجتماع��ی گفت: مس��کن اجتماعی برای اقش��اری اس��ت که توان 
اجاره و توان پرداخت اقس��اط تس��هیالت را دارند، بنابراین دولت، 
ش��هرداری ها و جامعه خیرین مورد حمایت قرار گیرند. بخش��ی از 
برنامه وزارت راه و شهرس��ازی به لح��اظ محدودیت های بودجه در 
مورد مسکن اس��تیجاری اجتماعی به اجرا درنیامد، اما تا حدی در 
این زمینه حرکت هایی صورت گرفت. امروز هم در این نشست بحث 
این بود که بتوان بخشی از مالیات مربوط به دولت را به شهرداری ها 
برای مسکن اجتماعی منتقل کرد، بدین صورت که بخشی از مالیات 
مربوط به بخش مس��کن را شهرداری ها به ش��کل عوارض دریافت 

کنند و برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند.
وی در پاسخ به سواالتی مبنی بر اینکه اجاره بها چند درصد افزایش 
یافته، راهکار کنترل قیمت اجاره چیست و مسکن استیجاری به کجا 
رس��ید، تصریح کرد: دولت ه��ای یازدهم و دوازده��م اعالم کردند که 
در حوزه ای که بخش خصوصی به ش��کل گس��ترده فعالیت می کند، 
عالقه مند به کار اجرایی نیس��تند، بنابراین فعالیت خانه سازی از سوی 
دول��ت را غل��ط می دانند. دولت باید سیاس��ت هایی را به کار گیرد که 
از اقشار آس��یب پذیر همچون حاشیه نشیان حمایت شوند و خانه های 

اجتماعی ایجاد شود.
به گفته او در بخش استیجاری نگرانی از پایین بودن عرضه خانه های 
کوچک وجود دارد. مقدار قابل مالحظه ای خانه های گران قیمت خالی 
داری��م ولی خانه های ارزان قیمت به ویژه در تهران و ش��هرهای بزرگ 
بس��یار کم است. باید تالش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و 

ارزان قیمت با پرداخت تسهیالت در دستور کار قرار گیرد.

کاهش محدودیت های خاموشی در کشور
معاون هماهنگی توزیع برق توانیر گفت: از چهارش��نبه گذش��ته 
تاکنون محدودیت های خاموش��ی در کش��ور کاهش داشته است و 
به جز مناطقی که احتماال به دلیل حادثه در ش��بکه دچار مش��کل 

شدیم، هیچ محدودیت باری نداشته ایم.
محمودرض��ا حقی فام در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به اینکه از 
روز چهارشنبه تاکنون محدودیت نیروگاه و تامین توان نداشته ایم، 
گفت: براس��اس آمار منتشرشده تغییر ساعات ادارات می تواند تاثیر 
زیادی نیز در کاهش بار داش��ته باشد، چراکه تاکنون نیز 1200 تا 

1500 مگاوات پیک بار از این طریق کاهش یافته است.
به گفت��ه وی، تاکنون تغیی��ر س��اعات اداری در ادارات پایتخت 
اجرایی نش��ده بود، لذا از اکن��ون نمی توان در مورد میزان تاثیر این 
امر در پیک بار صحبت کرد اما واضح اس��ت که قطعا این مس��ئله 

می تواند تاثیر  زیادی در کاهش پیک داشته باشد.
مع��اون هماهنگ��ی توزیع برق توانی��ر  با بیان اینک��ه اگر ادارات 
دولتی از ساعت 1۳:۳0 تجهیزات سرمایشی  خود را خاموش کنند، 
بی ش��ک در روند مصرف برق تاثیرات زیادی خواهد گذاشت، گفت: 
البته این طرح در پایتخت قرار اس��ت تنها تا انتهای تیرماه اجرایی 
ش��ود، اما اگر وضعیت نرمال شود، ممکن اس��ت قبل از تیرماه نیز 
شرایط به روال س��ابق بازگردد که البته باید استانداری در این باره 

تصمیم گیری کند. 
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خدمتی دیگر از بانک پاسارگاد
برداشت وجه بدون کارت توسط شخص دوم 

از خودپردازهای بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد در راستای گسترش خدمات بانکی، امکان برداشت 
وجه توسط شخص دوم )ش��خص غیر صاحب سپرده( بدون همراه 

داشتن کارت از طریق خودپردازهای بانک را فراهم کرد.
به گ��زارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، مش��تریان می توانند با 
مراجعه به دس��تگاه های خودپرداز بانک پاسارگاد و با قرار دادن کارت 
در دستگاه خودپرداز، درخواست »شناسه برداشت وجه بدون کارت« 
را ثبت نمایند. پس از آن با ورود مبلغ مدنظر جهت برداشت از سپرده 
خود و تعیین رمز 5 رقمی دلخواه و همچنین موبایلی که باید پیامک 
شناس��ه برای آن ارس��ال گردد، مبلغ مورد نظر از سپرده دارنده کارت 
 برداشت شده و به حساب واسط انتقال می یابد. در ازای آن یک شناسه

1۶ رقمی تولید می شود و از طریق ارسال پیامک به شماره موبایل مورد 
نظر اعالم می گردد. عالوه بر آن شناس��ه مربوطه روی رسید مشتری 
نیز چاپ می ش��ود. دارنده  کارت می تواند از طریق در اختیار گذاشتن 
شناس��ه 1۶ رقمی مورد نظر به همراه رمز 5 رقمی دلخواه مربوطه به 
شخص دیگر)ش��خص دوم(، امکان برداشت وجه بدون کارت تا سقف 
مبلغ تعیین شده از تمامی خودپردازهای بانک پاسارگاد را برای ایشان 
فراهم کند. در صورت عدم برداشت با استفاده از شناسه فوق، در پایان 

همان روز مبلغ به سپرده دارنده کارت عودت داده می شود.
همچنین خاطرنشان می سازد که مشتریان هرگز نباید رمز اول و 
دوم کارت خود را برای این عملیات )به عنوان رمز 5رقمی( انتخاب 
کنند. بانک پاسارگاد پیش از این خدمت برداشت وجه بدون کارت 

)توسط صاحب سپرده( را ایجاد کرده بود.

معاون بین الملل بانک مرکزی مطرح کرد
پیاده سازی سیستم پیام رسان مالی و بانکی 

بین ایران و روسیه
در شش��مین اجالس گروه بانکی و مالی ایران و روس��یه، توافقنامه 
همکاری نظام بانکی دو کشور به امضای معاون بین الملل بانک مرکزی 
ایران و قائم مقام بانک مرکزی روس��یه رس��ید. براساس این تفاهم نامه 
دس��تورالعمل الزم برای ارسال مدارک جهت افتتاح حساب بانک های 
ایران��ی نزد بانک های روس��ی که باعث صرفه جوی��ی در وقت و هزینه 
بانک های ایرانی می ش��ود، از سوی بانک مرکزی روسیه ارسال خواهد 
شد. همچنین در این تفاهم نامه بر پیاده سازی پروژه پیام رسان پولی و 
مالی بین دو کشور، انعقاد قراردادهای پیمان پولی مشترک و استفاده از 
ظرفیت های بیمه های اتکایی در بسته جدید همکاری های مالی و بانکی 
دو کش��ور تاکید شده است. به گزارش بانک مرکزی، ششمین اجالس 
گروه بانکی و مالی ایران و روس��یه با حضور یعقوبی، معاون بین الملل 
بانک مرکزی ایران، دیمیتری اسکابلکین، قائم مقام بانک مرکزی روسیه 
و مدیران ارش��د و مسئوالن بانک های ایرانی و روسیه به میزبانی بانک 
مرکزی برگزار ش��د. یعقوبی در این نشس��ت، بر لزوم مبادالت ارزی از 
طریق ارزهای ملی دو کشور )سوآپ ریال- روبل( تاکید کرد و خواهان 
انجام مذاکرات نهایی برای پیاده سازی سیستم پیام رسان مالی و بانکی 
بین دو کشور شد. او حضور مدیران ارشد بانک های بزرگ دو کشور در 
این اجالس را نشان عالقه مندی آنها به گسترش روابط بانکی دانست 
و گفت: امیدواریم نتایج اجالس گامی رو به جلو در پیش��برد و توسعه 
روابط بانکی باش��د و باعث افزایش حجم مبادالت تجاری و اقتصادی 
دو کشور شود. معاون بین الملل بانک مرکزی با اشاره به بدعهدی های 
آمری��کا به توافقات بین المللی و عدم پایبندی آنها به اصول و تعهدات 
جهان��ی گفت: این وضعیت ضرورت گس��ترش و تعمیق روابط ایران و 

روسیه را بیش از پیش می طلبد.
یعقوبی دس��تاوردهای مهم بانک مرکزی را در سال های اخیر شامل 
رشد اقتصادی مناس��ب، مهار تورم، تالش برای برقراری ثبات در بازار 
ارز و س��اماندهی موسسات غیرمجاز دانست و عنوان کرد: دستیابی به 
رش��د اقتصادی ۳.4درصدی در ۹ ماهه اول س��ال 1۳۹۶، دستیابی به 
تورم تک رقمی در محدوده ۹.۶درصد در سال 201۶ و استمرار آن در 
سال 201۷ از مهم ترین دس��تاوردهای بانک مرکزی است. همچنین 
تالش برای برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز با اقداماتی چون طراحی 
نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( از اهداف این بانک است. از سوی 
دیگر شاهد ساماندهی موسسات غیرمجاز و توقف کامل فعالیت آنها در 
سال گذشته بوده ایم. وی گسترش بانکداری الکترونیک به لحاظ کمی 
و افزایش کیفیت خدمات را از دیگر دس��تاوردهای بانک برش��مرد که 
منجر به کاهش میل نقدینگی خواهی در جامعه شده و سهم اسکناس و 

مسکوک در گردش از نقدینگی را به 2.۹درصد رسانده است.
معاون بین الملل بانک مرکزی با اش��اره به تاکید روسای جمهور دو 
کش��ور بر گس��ترش حجم مبادالت اقتصادی و تجاری گفت: در سال 
1۳۹۶ حجم صادرات ایران به روسیه 28۶ میلیون دالر و حجم واردات 
از این کشور ۷04 میلیون دالر بوده است که با سقف مورد نظر مقامات 
عالی رتبه دو کشور فاصله بسیاری دارد و بایستی با رفع محدودیت ها و 
ایجاد بسترهای الزم در عرصه روابط بانکی مقدمات تسهیل و گسترش 

مبادالت تجاری را فراهم کنیم.

رئیس اتحادیه طال: خریدوفروش مصنوعات طال به صفر رسید

چرا مردم دیگر طال نمی خرند؟
رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران با اش��اره به زیان طالفروش��ان از 
نوس��ان قیمت ها، گفت: رک��ود در بازار طال به حدی اس��ت که خرید و 

فروش مصنوعات طال به صفر رسیده است.
آیت محمدولی در گفت وگو با خبرآنالین با اش��اره به رکود موجود در 
بازار طال، گفت: خرید و فروش مصنوعات طال از ابتدای سال در حد صفر 
بوده است. با این تعداد طالفروشی ای که در کشور وجود دارد، از ابتدای 
س��ال 1۳۹۷ تا به االن خرید و فروش��ی که باید وجود داش��ته باشد و از 
مصنوعات طال استقبال شود و همکاران ما بتوانند از این خرید و فروش 

هزینه های خود را تامین کنند، وجود نداشته است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران توضیح داد: در این نوس��انات قیمت 
ط��ال، قدرت تصمیم گیری از مردم گرفته ش��ده و نیز از نظر اقتصادی و 
مالی قدرت خریدش��ان پایین آمده اس��ت. همچنین مردم در مس��یری 

رفتند که طال های آب شده یا سکه می خرند تا کار اقتصادی کنند.
محمدولی عنوان کرد: از نظر اقتصادی طالفروشان هزینه های روزمره 

خود را نیز نتوانستند تامین کنند.
وی با ذکر اینکه در حال حاضر حباب سکه در حدود ۶00 هزار تومان 
اس��ت، تصریح کرد: اگر دادوس��تد اتفاق بیفتد، برای طالفروشان خوب 

است و طالفروشان از این افزایش قیمت ها و نوسانات زیان دیده اند.

خبرنــامه

آمارها نشان می دهد که ۷0درصد سپرد ه های بانکی در دست 5درصد 
سپرده گذاران است و این تعداد قلیل و اندک می توانند هر بار اراده کنند 
برای افزایش س��ود خود به اقدامات برهم زننده اقتصاد دست بزنند و در 
نبود نظام مالیاتی منس��جم از یک سو و رانت اطالعاتی و عدم شفافیت 

از سوی دیگر کار خود را پیش برند.
این را وحید شقاقی ش��هری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانش��گاه 
خوارزم��ی می گوی��د. او در عین حال، بحران اساس��ی اقتص��اد ایران را 
در ش��رایط کنون��ی، کاهش ارزش پول ملی می داند و معتقد اس��ت که 
85درصد حجم نقدینگی ایران را شبه پول یعنی سپرده های کوتاه مدت 
و بلند مدت تش��کیل می ده��د که در بزنگاه های خ��اص می تواند اثرات 

مخربی را بر اقتصاد ایران داشته باشد.
این کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگو با خبرآنالی��ن و با بیان اینکه 
شفاف س��ازی مشخص می کند چه کسانی با قوانین بازدارنده سفته بازی 
مخالفند، گفت: تمرکز ثروت در ایران  باالس��ت و همین امر مش��کالت 
فراوان��ی را برای اقتصاد ایجاد کرده اس��ت، می بینی��م این نقدینگی هر 
زم��ان اراده می کن��د، بهم ریختگ��ی بخش هایی از اقتص��اد و بازارها را 
موجب می ش��ود در حالی که ش��فافیت اقتصادی و نبود رانت اطالعاتی 
از یک س��و و نظارت دقیق بر اجرای قوانین از س��وی دیگر مانعی بر سر 

ورود این سیل عظیم به بخش های گوناگون است.
وی در توضیح چرایی باال بودن تمرکز سرمایه و ثروت در ایران گفت: 
آمارها نش��ان می دهد ۷0درصد س��پرده های بانکی در دس��ت 5درصد 
س��پرده گذاران اس��ت در نتیجه این تعداد قلیل هر بار اراده کنند برای 
افزایش س��ود خود اقدام��ات برهم زننده اقتصاد را در دس��تور کار قرار 
داده و در نبود نظام مالیاتی منسجم از یک سو و رانت اطالعاتی و عدم 

شفافیت از سوی دیگر کار خود را پیش می برند.
کاهش ارزش پول ملی

عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی بحران اساس��ی اقتصاد ایران را 
در ش��رایط کنونی کاهش ارزش پول ملی نامید و گفت: از آذرماه سال 
گذش��ته تاکنون ارزش پول ملی 80درصد تنزل کرده اس��ت، این اتفاق 

مهمی اس��ت و باید ریشه ها را دریافت. طبیعی است که نظام بانکی در 
این پروس��ه دخالت دارد چراکه با خلق پول و پمپاژ نقدینگی به اقتصاد 

خود عاملی برای بهم ریختگی بازار تلقی می شود.
وی ادامه داد: وابس��تگی بیش از حد به دالر چنان ما را آس��یب پذیر 
کرده است که تاثیر تحریم در جامعه به شدت افزایش می یابد، متاسفانه 
اقتصاد ایران یکی از وابس��ته ترین اقتصادها به دالر است چراکه در همه 
کاالها به نوعی به دالر ارتباط می یابند و حتی اگر وارداتی نباش��ند، در 
پروس��ه تولید این وابستگی را تجربه می کنند. شقاقی شهری در توضیح 
ای��ن مطلب افزود: ای��ن وضعیت در کاالهای مصرفی ما، از مس��واک تا 
خودرو وجود دارد و در نتیجه تحریم زندگی روزمره را تحت فشار جدی 
ق��رار می دهد. به گفته وی از س��وی دیگر بخش عمده ای از صادرات به 
چهار تا پنج کشور انجام می شود و در نتیجه تمرکز باالی صادرات امکان 
فش��ار بر ایران را فراهم می کند. وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در 
این س��ال ها بین 22 تا 25درصد بوده اس��ت، گفت: این اتفاق در حالی 
رخ داده که تولید کمتر از 15درصد رش��د کرده و ناهمخوانی نسبت ها 

خود نشان از بحرانی بودن این وضعیت دارد.
پدیده کاهش ثروت

وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، ثروت ابرثروتمندانی که دست 
به س��فته بازی می زنند و از رانت های عجیب و غریب اطالعاتی و واقعی 

برخوردارند هر روز بیشتر می شود، گفت: آن وقت ۹0درصد مردمی که 
حقوق بگیر هستند و درآمد ثابت دارند هر روز که از سر کار بر می گردند، 
تحت تاثیر تالش ابرثروتمندان برای کسب ثروت بیشتر با کاهش ارزش 
دارایی و ثروت ش��ان روبه رو می شوند چرا که قدرت خریدشان مدام در 

حال تحلیل رفتن است.
او ب��ه گالیه برخی نماین��دگان مجلس درخصوص اج��رای قوانین از 
س��وی دولت اش��اره کرد و گفت: اتفاقا گالیه ما اینجاس��ت که مجلس 
باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند نه اینکه وارد پروسه مذکور شود.
او شفاف س��ازی اقتصاد و تن دادن به اج��رای قوانینی که منجر به مهار 
سفته بازی می شود را راه حل پیش روی اقتصاد ایران دانست و گفت: انتشار 
اطالعات برای ایجاد شفافیت ضروری است، اما در این پروسه الزم است که 
شفاف سازی شود چه کسانی با اجرای قوانین بازدارنده ای که کسب ثروت 
را در ایران منطقی و معقول می کند مخالفند.چه کسانی مانع تصویب قانون 
دریافت مالیات از سود و سرمایه می شوند، در بسیاری کشورها مالیاتی بین 
40 ت��ا 50 درصد از ثروت متوفی دریافت می ش��ود اما برخی مانع مصوب 
کردن این قوانین هستند و از سوی دیگر نمی گذارند قانون دریافت مالیات از 
خانه های خالی اجرایی شود. به گفته وی تدوین طرحی به منظور پیشگیری 
از خروج نقدینگی از نظام بانکی و سه قفله کردن در شرایط کنونی مهم ترین 

اقدامی است که باید در دستور کار قرار گیرد. 

وابستگی کاالهای مصرفی به دالر تأثیر تحریم ها را بیشتر کرد

70درصد سپرده های بانکی در دست 5درصد سپرده گذاران

آگهی دعوت سهامداران شرکت صندوق توسعه صادرات 
فرآورده های نفتی ایران )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 

2۴2370 و شناسه ملی 10102830829 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه صندوق توس��عه صادرات فرآورده های نفتی ایران که در 
س��اعت 15 روز یکش��نبه مورخ 1۳۹۷/04/۳1 در محل اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران به نشانی: خیابان مفتح شمالی، خیابان 

نقدی، پالک10، طبقه اول تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

- اس��تماع گزارش��ات هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال 
مالی منتهی به پایان اسفندماه 1۳۹۶

- تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1۳۹۶
-انتخاب اعضای هیات مدیره

-انتخاب بازرسین و تعیین حق الزحمه بازرس
تعیین روزنامه کثیر االنتشار

- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیات مدیره صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران

آگهی دعوت سهامداران شرکت صندوق توسعه صادرات 
 فرآورده های نفتی ایران )سهامی خاص( ثبت شده
به شماره 2۴2370 و شناسه ملی 10102830829 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم دع��وت می گردد تا 
در جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده صندوق توس��عه صادرات 
فرآورده ه��ای نفتی ایران که در س��اعت 1۷ روز یکش��نبه مورخ 
1۳۹۷/04/۳1 در محل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروش��یمی ایران به نشانی: خیابان مفتح شمالی، خیابان 
نقدی، پالک10، طبقه اول تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
- تصمیم گی��ری در خصوص افزایش س��رمایه صندوق پس از 

استماع گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی
- س��ایر موضوعاتی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده 

می باشد.
هیات مدیره صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
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کاهش ریسک با ایجاد بازار ارز کارا
بازار ثانویه ارز و کاهش ریسک بازار سرمایه

 ب��ازار س��رمایه، بهترین بازاری اس��ت که در وضع فعل��ی می تواند 
سرمایه های مردمی را جذب و این سرمایه ها را به سرمایه مولد تبدیل 
کند. در واقع، بازار سرمایه ازجمله ابزارهایی است که می تواند به افزایش 
جذب نقدینگ��ی در فرآیند تولید کمک کند و طبیعتاً به دلیل اینکه 
وجوه، بدون واسطه و مستقیماً می تواند وارد شرکت ها شود و به تسریع 

فرآیند تولید کمک کند، نسبت به بازار پول ابزار فرعی تری است. 
علی اسالمی بیدگلی، رئیس هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری 
آرمان آتی در گفت وگو با سنا و با اعالم این مطلب گفت: این ابزارها از 
طریق افزایش سرمایه شرکت ها یا از طریق عرضه های اولیه شرکت ها 
می تواند انجام ش��ود، بنابراین بازار س��رمایه باید کمک کند تا فرآیند 
صدور مجوزهای افزایش سرمایه و فرآیند IPO کردن شرکت ها تسریع 

شود. 
اسالمی بیدگلی ادامه داد: خوشبختانه این روزها در اخبار می خوانیم 
که اهالی بازار سرمایه این فرآیند را تسریع کرده اند و طی این هفته و 
هفته آتی شاهد عرضه اولیه چند شرکت بزرگ و کوچک دیگر خواهیم 
بود. در مورد افزایش س��رمایه هم گویا سازمان بورس در حال بررسی 
سریع تر است تا مجوز آنها صادر شود و این کمکی است که بازار سرمایه 

می تواند از طریق ابزارهای مبتنی بر سرمایه انجام دهد. 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: کمک دیگری که بازار سرمایه 
می تواند از طریق ابزارهای مبتنی بر سرمایه انجام دهد و در سال های 
گذش��ته نیز بستر آن فراهم و دستور العمل های آن تدوین شده است، 

استفاده از ابزارهای مبتنی بر بدهی است. 
وی افزود: انتشار انواع صکوک، اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مبتنی 
بر بدهی و دارایی که توسط بورس طراحی شده می تواند به این موضوع 
کمک کند و در سال های گذشته، شاهد تأمین مالی شرکت ها از طریق 
ابزارهای مبتنی بر بدهی بوده ایم؛ اما در حال حاضر س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در حال تالش برای مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی های 
اداری اس��ت تا این فرآیند را تس��ریع کند و ش��رکت ها بتوانند از این 

موضوع مهم استفاده الزم را ببرند. 
اس��المی بیدگلی با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور در خصوص 
بازار س��رمایه و به کارگیری تعبیر خط مقدم ب��رای آن گفت: طبیعتاً 
پس اندازها و س��رمایه های مردم در این روزها از بازاری به س��مت بازار 
دیگر در حال حرکت هس��ت، اما بهترین بازاری که می تواند به جذب 
س��رمایه مردم کمک و این سرمایه ها را به سرمایه مولد تبدیل کند و 
مولد بودن آنها نیز به بورس و توس��عه اقتصادی کشور کمک می کند، 
بازار س��رمایه اس��ت.  وی افزود: با ورود منابع در ماه های گذش��ته در 
خرید کاالهای مصرفی نظیر ثبت نام برای اتومبیل، خرید سکه و طال و 
کاالهای دیگر و گسیل بخشی از منابع به سمت سفته بازی بازار مسکن 
و در نهایت اشباع شدن آن بازارها، خوشبختانه اکنون منابع به سمت 
بازار س��رمایه در حرکت هستند.  وی با تأکید بر اینکه باید بسترهای 
الزم را فراهم کنیم تا منابع به صورت هدف دار و جهت دار به رش��د و 
توسعه اقتصادی کشور کمک کند، خاطرنشان کرد: به منظور هدایت 
س��رمایه های مردم به سمت بازار س��رمایه، باید تالش کنیم همزمان 
ارزش پایه بازار سرمایه نیز افزایش یابد که راه افزایش ارزش پایه بازار 
س��رمایه نیز از طریق انتش��ار مجوزهای افزایش سرمایه و ورود سهام 
ش��رکت های جدید به بازار سرمایه است.  این کارشناس بازار سرمایه 
تأکید کرد: در گام نخست برای اینکه منابع به صورت هدفمند وارد بازار 
سرمایه شده و سهامداران همانند رشدهای مقطعی سال های 8۳، 8۷ 
و ۹2، دچار خسران نشوند باید فرهنگ سازی کرد. گام دوم، این است 
که افراد با قدرت کارشناس��ی پایین تر و سرعت کمتر در دسترسی به 

اطالعات، از طریق ابزارهای واسطه ای وارد بازار سرمایه شوند. 
اس��المی بیدگلی به نرخ ارز و ش��روع به کار بازار ثانویه ارز در آینده 
نزدی��ک اش��اره کرد و گفت: یک��ی از ابهاماتی که این روزه��ا در بازار 
س��رمایه وج��ود دارد و طبیعتاً هر ابهام��ی را می توانیم به عنوان یک 
ریسک سرمایه گذاری مورد مالحظه قرار دهیم، مشخص بودن مبنای 
نرخ ارز ش��رکت هایی است که در بورس پذیرفته شده اند یا محصوالت 
آنها در بورس پذیرفته ش��ده است. بنابراین ایجاد یک بازار ارز کارا که 
قیمت گذاری آن بر اس��اس مکانیزم بازار تعیین ش��ود و نه بر مبنای 
مکانیزم های دستوری و سفارشی، می تواند این ریسک را از بازار سرمایه 
بردارد.  وی با بیان اینکه حذف هر ریس��کی در بازار می تواند منجر به 
افزایش P/E انتظاری بازار س��رمایه ش��ود، گفت: از راه اندازی این بازار 
خوش��حال هس��تیم و امیدواریم در صورتی که بازار ثانویه ارز مکانیزم 
بازار را در قیمت گذاری رعایت کند، بتواند به افزایش درآمد شرکت های 

پذیرفته شده در بورس و کاهش ریسک بازار سرمایه کمک کند. 

نگاه

در حال��ی نماگ��ر اصلی بازار س��رمایه ت��ا نزدیکی نیم��ه کانال 112 
هزار واحدی در هفته گذش��ته رش��د ک��رد که ارزش ب��ازار به کمتر از 
4۳0میلیارد تومان رس��ید و بس��یاری معتقدند در شرایط فعلی بورس 
نیاز به نقدینگی بیشتری دارد، اگرچه ریسک های سیستماتیک یکی از 

موانع پیش رو برای افزایش ارزش و حجم بازار است. 
به گزارش ایس��نا، بازار س��رمایه چند ماهی اس��ت که شاهد روزهای 
پرنوس��انی است. نوس��ان گیران یک روز برای خرید به صف می شوند و 
روز دیگر برای فروش؛ یک روز ش��اخص ۳ هزار واحد رشد می کند روز 
بعد 2 هزار واحد پایین می رود.  قیمت دالر در بازار غیررسمی در کنار 
ش��رایط خاص اقتصادی وضعیت غیرقابل پیش بینی بازار سهام را بیش 
از گذش��ته با ریسک های سیس��تماتیک مواجه کرده و شرایط را طوری 
رقم زده که عمدتا دو دسته احتمال به دست آوردن سود قیمتی داشته 
باش��ند؛ یکی نوس��ان گیران حرفه ای و دیگری افرادی که عده ای اعتقاد 
دارن��د آنها با رانت های خاص اقدام به خرید و فروش می کنند، به طوری 
که بسیاری از اهالی بازار معتقدند تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال در 

این بازار چندان جوابگو نیست. 
در هفته ای که گذش��ت، احتمال معامله گواهی صادراتی دالر و یورو 
در بورس تهران بس��یار س��ر و صدا کرد و تا حدودی هم توانست از نظر 
روانی جو بازار را به دس��ت گیرد، اما آن طور که مش��خص اس��ت هنوز 
درباره این موضوع تصمیم قطعی گرفته نش��ده است. در پایان معامالت 
هفت��ه منتهی به 1۳ تیرماه ۹۷، ش��اخص کل ب��ا 11۶5 واحد افزایش 
نس��بت به هفته قبل، به رقم 112 هزار و 4۹0 واحد رس��ید. ش��اخص 
بازار اول با ۹54 واحد افزایش به رقم 82 هزار و ۶08 واحد بالغ ش��د و 
شاخص بازار دوم با 1828 واحد افزایش عدد 225 هزار و 18۹واحد را 
تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1.2 درصد و شاخص بازار 

دوم با 0.8 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. 

در پن��ج روز کاری ای��ن هفت��ه، ارزش کل معام��الت اوراق بهادار به 
1808۶ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 4۹ درصد کاهش 
یافته اس��ت. در ضمن تعداد ۷012 میلی��ون انواع اوراق بهادار در بیش 
از 405 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 50 و 41 درصد 

کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. 
این درحالی اس��ت ک��ه تع��داد 100 میلیون واح��د از صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1024 
میلی��ارد ری��ال مورد معامله قرار گرفت و به ترتی��ب با 1۳ و 12 درصد 

افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. 
بازیگر اصلی این روزهای بازار سرمایه ایران

با اینکه در س��ایت ش��رکت مدیریت فناوری ب��ورس تهران نمادهای 
گواهی صادراتی یورو و گواهی صادراتی دالر قید ش��ده اس��ت همچنان 
احتمال وج��ود معامالت ارزی در این بازار زیاد نیس��ت. همچنین قرار 
بود اظهارنامه های ارزی 20درصد کاالهای صادراتی در بورس دادوستد 
شود، اما ظاهراً این تصمیم تغییر پیدا کرده و قرار است آنها هم از طریق 

سامانه نیما پیگیری شوند. 
اما ارزه��ای خارجی درحالی بازیگر اصلی این روزهای بازار س��رمایه 
ایران هس��تند که در بازارهای غیررس��می قیمت های در حال نوس��انی 
دارن��د. چندی پیش وزیر اقتصاد در راس��تای تثبیت نرخ ارز اعالم کرد 
ک��ه صادرکنندگان می توانند اظهارنامه صادراتی خود را در بورس اوراق 
بهادار تهران عرضه کرده تا واردکنندگان این ارزها را خریداری کنند. 

در راستای این تصمیم بورس تهران دو نماد با نام های »گواهی 1« و 
»گواه��ی 2« برای معامالت گواهی صادراتی دالر و یوروی را در تابلوی 
معامالت��ی درج کرد ولی درنهای��ت اعالم کرد که این نمادها صرفاً برای 
انجام امور فنی س��ایت اس��ت و نمی توان گفت که درج نماد انجام شده 
است. معاون بازار بورس تهران به ایسنا تأکید کرد که تا بورس اطالعی 

ندهد هیچ معامله ای روی این دو نماد انجام نمی پذیرد. 
در عین حال ولی اهلل س��یف، رئیس بانک مرکزی روز چهارش��نبه در 
اظهاراتی اعالم کرد که بازار ثانویه ارز شروع به کار کرده است؛ اظهاراتی 

که نه سازمان بورس و نه صرافان از آن اطالع نداشتند. 
ع��الوه بر این، محس��ن خدابخش، مدیر نظارت بر بازارهای س��ازمان 
بورس چن��د روز پیش در مورد معامالت بازار گواهی ارز گفت: ش��روع 
معامالت این بازار به تصمیم سازی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و بانک مرکزی بستگی خواهد داشت. قیمت و حجم عرضه در این بازار 

از اهمیت باالیی برای تعدیل نرخ و تنظیم بازار خواهد داشت. 
ظاه��راً برای انجام معامالت گواهی ارزی تصمیم گیران زیادی باید به 
تفاهم برس��ند تا این اتفاق بیفتد. یک پای موضوع وزارت صنعت و یک 

پای آن وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند. 
در سیاس��ت جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده اس��ت، 
صادرکنن��دگان و واردکنندگان می توانس��تند ارز خود را در س��امانه نظام 
یکپارچه معامالت ارزی )نیما( آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن 
را تعیین می کند، مورد معامله قرار دهند. این در حالی است که 80 درصد 
ارز ناش��ی از صادرات وارد س��امانه نیما شده و مورد معامله قرار می گیرد و 
واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را در این سامانه تأمین می کردند، اما به 
مرور بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( سیاست را به 
گونه ای دیگر تغییر داده و کاالهای وارداتی را برای دریافت ارز اولویت بندی 
کردند.  بر این اس��اس یک س��ری از کاالهای اساسی بر اساس درآمدهای 
نفتی تأمین ارز می ش��ود. دومی��ن گروه مواد اولی��ه کارخانه ها و کاالهای 
ضروری هس��تند که ارز آنها از طریق صادرات کاالهای غیرنفتی تأمین ارز 
خواهد ش��د. اما سومین گروه آنهایی هس��تند که بر اساس درآمد ارزی از 
محل 20 درصد ص��ادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به 

آنها ارز اختصاص می یابد. 
اما گروه سوم که باید ارز از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی تأمین 
می ش��د، در ادامه مشمول دس��تورالعمل جدیدی شد، به طوری که قرار 
ب��ر این بود تا طبق ابالغی��ه جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور- کلیه 
صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروش��یمی، 
محص��والت ف��والدی و فلزات رنگی که فهرس��ت آنها از س��وی وزارت 
صمت اعالم شد، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات 
کاالهای گروه س��وم اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی 
را در ب��ازار ب��ورس با نرخ رقابت��ی به واردکنندگان این گ��روه از کاالها 

واگذار کنند. 

نمادهای بورسی ارز که بالاستفاده ماندند

بازار سهام نیازمند نقدینگی
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تولید 55 میلیون تن فوالد تا افق 1۴0۴
 سازمان زمین شناسی و معاونت معدنی باید 

همگام شوند
ی��ک مقام مس��ئول گفت: ب��رای تولید 55 میلیون ت��ن فوالد تا 
افق 1404، نیاز به مواد اولیه معدنی همانند س��نگ آهن احس��اس 
می ش��ود. نادعلی اس��ماعیلی دهج، رئیس ش��ورای مرکزی و رئیس 
س��ازمان نظام مهندس��ی معدن در گفت وگو با   باشگاه خبرنگاران 
جوان، در مورد وضعیت فعلی معادن و شیوه شکوفایی این صنعت، 
اظهار کرد: در کش��ور ما بیش از 4 هزار کاداس و یا به عبارت دیگر 

کالکا وجود دارد که این مواد قابل صادرات است.
رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ادامه 
داد: برای تولید 55 میلیون تن فوالد تا افق 1404، نیاز به مواد اولیه 
معدنی همانند سنگ آهن احساس می شود، بنابراین تولیدکنندگان 
این دس��ت از م��واد معدنی می توانند با ف��روش محصوالت خود به 

واحد های فرآوری، نیاز صنایع معدنی را تامین کنند.
وی تصریح ک��رد: محدودیت هایی در معاونت های معدنی اس��ت 
که ب��ا افزایش اختیارات ای��ن حوزه اقدام��ات و تصمیم گیری های 

سازنده ای می توان اتخاذ کرد.
اس��ماعیلی دهج اب��راز کرد: ش��ورای مع��ادن بای��د راه حلی برای 
مزاحمت هایی را که در اجرای طرح های معدنی برای سرمایه گذاران 
به وجود می آید حل و رفع کند و به عبارتی با ایجاد بستر های الزم 

زمینه را برای شکوفایی فعاالن این عرصه به وجود بیاورد.
رئیس ش��ورای مرکزی و رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن 
معتقد اس��ت، ب��رای ایجاد تحول و ش��کوفایی در ای��ن عرصه باید 
از یافته های روز س��ازمان  زمین شناس��ی بهره برد. اکنون اطالعات 
بس��یاری از تحوالت اخیر بافت های کش��ور وجود دارد که در امور 
معادنی تطبیق های الزم انجام نش��ده اس��ت. اسماعیلی دهج گفت: 
خان��ه معدن ارتباط تنگاتنگ��ی با معدنکاران دارد، به این واس��طه 
می توان با نیازس��نجی صحیح زیربنا، اساس مناسبی را برای ترقی 

معدن داری و افزایش کاربری معادن به وجود آورد.

استنکاف از فروش به بهانه های واهی
با آشکارش��دن قیمت های واقعی گوش��ی تلفن همراه پس از انتشار 
فهرست واردکنندگان با ارز دولتی، برخی فروشندگان به امید گران تر 

شدن گوشی از فروش آن خودداری می کنند.
به گزارش ایس��نا، با انتشار فهرست کس��انی که درخواست واردات 
گوش��ی با نرخ ارز دولتی داش��تند از س��وی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و در پی آن انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی 
توسط بانک مرکزی، مشخص شد بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن 
همراه در حالی قیمت گوشی ها را در بازار بعضا تا دو برابر باال برده  بودند 

که ارز با نرخ دولتی 4200 تومانی دریافت کرده اند.
این موضوع واکنش مردم و مس��ئوالن را در پی داش��ت؛ س��ازمان 
تعزی��رات اعالم کرد کس��انی که ارز دولتی دریافت ک��رده و با نرخ ارز 
آزاد می فروش��ند مصداق گران فروشی را انجام می دهند با تخلف آنها 
برخورد می ش��ود و همچنین تاکید کرد که م��ردم در صورت مواجهه 
ب��ا موارد این چنینی، ش��کایت خود را به س��امانه 124 اعالم کنند تا 
موضوع پیگیری ش��ود. افرادی که می خواهند مطلع شوند گوشی های 
خریداری شده ش��ان با چه ارزی وارد شده  است نیز می توانند از طریق 
س��امانه #۷۷۷۷* با استعالم شماره سریال تلفن همراه از این موضوع 

اطمینان حاصل کنند.
پس از اینکه اعالم شد واردکنندگان گوشی با ارز دولتی باید قیمت 
گوش��ی را کاهش داده و آن را متناس��ب با همان ارز 4200 تومانی به 
فروش برسانند، خبرها از مراجعه  تعداد زیادی از مردم به فروشگاه های 
گوشی همراه حکایت داشت که به دنبال خرید گوشی با ارز دولتی بودند 
و حتی در روزهای گذش��ته اخباری مبنی بر تشکیل صف برای خرید 
گوشی های شرکت اپل از جمله آیفون ایکس منتشر شد که با افزایش 

نرخ ارز تا 11 میلیون تومان هم افزایش قیمت داشت.
ح��ال به نظر می رس��د جنجال ه��ای پیش آمده همچن��ان ادامه 
دارد، زی��را به دنبال دس��تور برای کاهش قیمت گوش��ی، برخی از 
فروش��ندگان هنوز قیمت ها را پایین نیاورده و از طرف دیگر برخی 
از فروش گوش��ی خودداری می کنند. حتی در مواردی فروشندگان 
برای نگه داش��تن گوش��ی ها، اقدام به فاکتورس��ازی کرده تا بدین 
ترتیب مانع از فروش گوشی  به قیمت واقعی شوند و به نظر می رسد 
مترصد فرصتی هس��تند که بتوانند گوشی ها را با قیمت باالتری به 

فروش برسانند.
در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات - با اشاره به احتمال احتکار گوشی های موبایل اظهار کرد: 
ممکن اس��ت برای ادامه فرآیند واردات، ارز 4200 به گوشی تلفن 
هم��راه تعلق نگیرد. مفهوم این موضوع برای عده ای این اس��ت که 
هرچه گوشی با ارز 4200 تومانی موجود در بازار را جمع آوری کرده 

تا زمانی که قیمت ها باالتر رفت بفروشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد طبیعتا با توجه به اتفاقاتی که رخ داده 
به نظر می رس��د این موضوع اجتناب ناپذیر است و ما یک دوران گذار 

این چنینی داریم که بازار به حالت تعادل برسد.
آذری جهرم��ی با اش��اره به صف هایی که مردم برای خرید گوش��ی  
تشکیل می دهند، بیان کرد: چون سیاست بازار هنوز مشخص نیست 
و ن��رخ ارزی که برای تامین گوش��ی های تلفن هم��راه اختصاص پیدا 
می کند، نهایی نشده است، معلوم نیست که این صف کشیدن  ها قطعا 
به نفع شان باشد، اما در شرایطی که بازار نامتعادل است این اتفاق رخ 

می دهد.
در حالی که اواسط اردیبهشت ماه، ابراهیم درستی- رئیس اتحادیه 
فروش��ندگان دس��تگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه - اظهار 
کرده بود احتکار در حجم وس��یع صورت نگرفته و در شرایط فعلی 
که تقاضایی از سوی مشتریان برای خرید تلفن همراه وجود ندارد، 
احت��کار غیرمنطقی اس��ت، اما اکنون که با کاهش قیمت گوش��ی، 
تقاض��ا برای خرید افزایش یافته، به نظر می رس��د بحث احتکار در 

میان است.
در این باره اما افشار فروتن - رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن 
همراه، س��یم کارت و لوازم جانبی - می گوید برخی از شرکت هایی که 
ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند، گوشی وارد نکرده اند و برخی دیگر 

گوشی وارد کرده و آن را با قیمت باالتر عرضه می کنند.

اخبـــار

رئیس انجمن ایمنی زیس��تی ایران گفت: امسال مجوز کشت و کار و 
مصرف پنبه تراریخته از محیط زیس��ت، وزارت بهداشت و وزارت جهاد 

کشاورزی دریافت می  شود.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بهزاد قره یاضی با اشاره به آخرین 
وضعیت کش��ت و کار محصوالت تراریخته در سراسر جهان اظهار کرد: 
براس��اس آخرین گزارش ساالنه سرویس بین المللی دستیابی و استفاده 
از کاربرد بیوتکنولوژی کش��اورزی )isaa( که هفته گذشته منتشر شد، 
سطح زیرکش��ت محصوالت تراریخته برای اولین بار به مرز 1۹0میلیون 
 هکتار رس��یده است، این امر بدان معناست که 1۷درصد اراضی دنیا به 

کشت محصوالت تراریخته اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه یکصد سال از عمر نهضت ارگانیگ  در دنیا می گذرد، 
افزود: این در حالی است که تاکنون سطح زیرکشت محصوالت ارگانیگ 
در اروپا، آمریکا و دیگر کش��ورها به یک درصد نرس��یده است، بنابراین 
می ت��وان به این نتیجه دس��ت یافت که این امر ای��رادی دارد که مورد 

استقبال قرار نگرفته است.
قره یاضی ادامه داد: در س��ال 2015 زمانی که تنها یک درصد س��طح 
زیرکشت محصوالت تراریخته در دنیا ناشی از خشکسالی اُفت پیدا کرد، 

انجمن صنفی س��وداگر اظهاراتی مبنی بر پایان دوره مصرف محصوالت 
تراریخته داشتند، اما امروزه با دیدن این افزایش سطح زیرکشت سکوت 

اختیار کردند.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه س��طح زیرکش��ت در کشورهایی که 
تراریخته کش��ت می شود به حد اشباع رسیده است، گفت: کشور برزیل 
از مجموع ۶0میلیون هکتاری که سویا و ذرت می کارد حدود 50/2دهم 
هکتار معادل ۹4درصد آن  به س��طح زیرکش��ت محص��والت تراریخته 

اختصاص دارد.
به گفته وی ۹4.5درصد س��طح زیرکش��ت در آمریکا، 100درصد در 
آرژانتین، ۹۳درصد هندوس��تان و 100درصد پنبه تولیدی پاکستان به 

محصوالت تراریخته اختصاص دارد.
رئیس انجمن ایمنی زیس��تی از افزایش س��طح زیرکشت محصوالت 
تراریخته نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل خبر داد و گفت: هم اکنون 
سطح زیرکشت 24 کشور به محصوالت تراریخته اختصاص دارد، ضمن 
آنکه دو کش��ور اروپایی پرتغال و اس��پانیا از جمله کش��ورهایی هستند 
که بی��ش از 1۳1 هزار هکتار محصوالت تراریخته در دل اروپا کش��ت 

می کنند.

قره یاضی با اش��اره به اینکه هم اکنون اروپایی ها بزرگ ترین واردکننده 
محصوالت تراریخته همراه چین هس��تند، بیان کرد: این در حالی است 

که به هیچ عنوان محصوالت تراریخته صادر نمی کنند.
وی با اش��اره به اینکه در س��ال 200۹ هندوستان برای اولین بار پنبه 
تراریخته وارد بازار کرد، افزود: از آن س��ال به بعد تقریبا پنج تا ش��ش 
سال طول کشید تا تمامی کشت و کار کشاورزان در این کشور تراریخته 
ش��د و حال جای این سوال مطرح اس��ت که اگر ۳00هزار نفر کشاورز 
خودکشی کردند پس چه کسی محصوالت تراریخته در این کشور کشت 

می کند چراکه مشاهدات عینی خالف این موضوع را نشان می دهد.
قره یاض��ی ب��ا بیان اینکه تا قبل از س��ال 200۹ هندوس��تان یکی از 
بزرگ ترین واردکنندگان پنبه بود،افزود: این درحالی است که هم اکنون 
به یکی از صادرکنندگان پنبه تبدیل شده است، ضمن آنکه این وضعیت 

مشابه هم اکنون در پاکستان نیز اتفاق افتاده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۳ میلیون هکتار اراضی پاکستان را 
کشت محصوالت تراریخته به خود اختصاص داده است، افزود: همچنین 
80درصد پنبه پاکستان تراریخته است. نکته حائز اهمیت اینجاست که 

پنبه ایران از پاکستان وارد می شود.

صدور مجوز کشت و کار و مصرف پنبه تراریخته در ایران

رئیس س��ازمان ش��یالت گفت: با توجه به س��هم ناچی��ز آمریکا از 
محصوالت ش��یالتی ایران، خروج این کشور از برجام تاثیری در میزان 

صادرات آبزی نخواهد داشت.
حسن صالحی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر 
خ��روج آمریکا از برجام بر صادرات محصوالت ش��یالتی اظهار کرد: با 
توجه به آنکه س��هم عمده محصوالت شیالتی به روسیه، آسیای میانه، 
کشورهای حوزه خلیج فارس و . . . صادر می شود و آمریکا سهم بسیار 
ناچیزی از صادرات آبزیان را به خود اختصاص داده اس��ت، بنابراین در 

شرایط جدید تحریم مشکل خاصی را در صادرات نخواهیم داشت.
وی با اش��اره به اینکه طی س��ال های اخیر تجهیزاتی از آمریکا وارد 
نش��ده اس��ت، افزود: تمامی تجهیزات، صنایع بس��ته بندی، فرآوری و 
اب��زارآالت مورد نیاز پرورش ماهی در قفس از اروپا وارد می ش��ود که 

خروج آمریکا از برجام نمی تواند تاثیری بر این امر داشته باشد.

صالحی ارزش صادرات محصوالت ش��یالتی در سال گذشته را ۹00 
میلیون دالر اعالم کرد و گفت: از این میزان رقم بسیار ناچیزی مبنی 
بر صادرات خاویار به صورت آزمایشی به آمریکا اختصاص دارد که رقم 

آن قابل ذکر نیست.
این مقام مسئول با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر امر صادرات بیان 
کرد: در ش��رایط کنونی، صادرات به کشورهای آسیای جنوب شرقی، 
آسیای میانه، خلیج فارس، اوراسیا و اروپا مشکلی ندارد و درباره آینده 

سایر مسئوالن دستگاه باید اظهارنظر کنند.
امکان تخم ریزی ماهیان خاویاری در دریای خزر وجود ندارد

وی در بخش دیگر س��خنان خود در پاسخ به این سوال که با وجود 
آلودگ��ی دریای خزر امکان ادامه تخم ریزی ماهیان وجود دارد یا خیر، 
بیان کرد: با توجه به آنکه ماهیان خاویاری جزو گونه هایی هستند که 
برای تخم ریزی به رودخانه های آب شیرین مهاجرت می کنند، بنابراین 

با توجه به کاهش بارش، برداش��ت آب های بی رویه، فعالیت برداش��ت 
ش��ن و ماس��ه و در برخی موارد ورود فاضالب ه��ای صنعتی و خانگی 

امکان تخم ریزی این ماهیان وجود ندارد.
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی ادامه داد: در س��ال های اخیر امکان 
مهاج��رت و تخم ریزی ماهیان خاویاری در دریای خزر وجود نداش��ت 
به همین خاطر متکی به تکثیر مصنوعی هس��تیم و این امر در مراکز 

تکثیر و بازسازی ذخایر شیالت صورت می گیرد.
وی در پای��ان تصری��ح کرد: امس��ال در برخی رودخانه های ش��رق 
مازن��دران و گلس��تان به س��بب کمبود ب��ارش برای رهاس��ازی بچه 
ماهی های تکثیر مصنوعی با مشکالتی روبه رو بودیم که انتظار می رود 
وزارت نیرو برای موضوع حقابه های رودخانه شمال تدابیری بیندیشد، 
چراکه ای��ن موضوع مورد تاکید س��ازمان ش��یالت و حفاظت محیط 

زیست قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: ارزش حاصل از صادرات فرش ماش��ینی در دو ماه نخس��ت سال 
جاری معادل ۶0 میلیون دالر اس��ت، که نس��بت به مدت مش��ابه سال 

گذشته 45درصد رشد داشته است.
 به گزارش ایسنا ، افسانه محرابی در حاشیه نشست هم اندیشی صنایع 
فرش ماشینی در کاش��ان، اظهار کرد: ارزش صادرات محصوالت بخش 
نس��اجی و پوش��اک کشور در س��ال ۹۶ بیش از  یک هزار و ۳1میلیون 

دالر بود.
وی تصریح کرد: ارزش صادرات کاالهای نس��اجی و پوشاک ایران به 
خارج از کش��ور  در س��ال ۹5 رقم  8۳5 میلیون دالر بود که این رقم 

در س��ال گذش��ته با 21درصد افزایش به رقم یک ه��زار و 4۳ میلیون 
دالر رسید.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت  
تاکید کرد: برخی اقالم مواد اولیه صنایع فرش  ماشینی، در داخل کشور 
توس��ط کارخانه های پتروشیمی تولید و در اختیار صاحبان صنایع قرار 

می گیرد.
وی گف��ت: برخی مواد اولی��ه این صنعت مانن��د آکرولیک، پروپیلن، 
نخ جود و کنف نیز در خارج از کش��ور تامین می ش��ود که این مواد در 
گروه یک ارزی قرار دارند و با ارز 4200 تومان تامین می شود و مشکلی 

در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی اف��زود: کاالهای صنایع نس��اجی ب��ا توجه به ماهیت��ی که دارد، 
قاچاق پذیر اس��ت، از این رو آس��یب های فراوانی دیده است که موضوع 
حمای��ت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کاالی نس��اجی از طریق 
مجل��س ش��ورای اس��المی نی��ز پیگیری می ش��ود و در ای��ن خصوص 
کمیس��یون مشترکی تش��کیل ش��ده و کارگروهی نیز زیرمجموعه این 

کمیسیون فعالیت می کند.
محراب��ی تصریح کرد: با توجه به برگزاری نشس��ت های این کارگروه 
و بازدیدهای میدانی که از منطقه های آزاد کش��ور انجام ش��ده اس��ت، 
امیدواریم با اجماع نظر، مس��ائل و مشکالت بررسی و برای ارائه راهکار 

به کمیسیون مشترک ارجاع شود.

سهم ناچیز آمریکا از محصوالت شیالتی ایران

خروج آمریکا از برجام در صادرات آبزی تاثیری ندارد

صادرات فرش ماشینی ۴5درصد رشد داشته است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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اخبار

 کاهش 8.6 درصدی واردات پارسال
خودرو سواری

واردات پارسال خودرو سواری ۷0هزار و ۷5 دستگاه بود که نسبت به 
س��ال 1۳۹5 از نظر ش��مار 8.۶درصد و از نظر ارزش 8.4 درصد کاهش 
را نشان می دهد.  به گزارش »عصرخودرو«، خودروسازان کشور پارسال 
یک میلیون و 5۳4 هزار دستگاه انواع خودرو سواری، وانت و تجاری تولید 
کردند که این میزان تولید نسبت به سال پیش از آن از رشد 1۳.۷درصد 
برخوردار بود.  میزان تولید انواع خودرو در س��ال 1۳۹5 به یک میلیون 
۳50 هزار دستگاه رسید.  از سوی دیگر، آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران نشان می دهد پارسال ارزش واردات ۷0هزار و ۷5دستگاه خودروی 
سواری، یک میلیارد و 8۳8 میلیون و 851 هزار دالر بود.  بر پایه گزارش 
پیام رسان گمرک، همه خودروهای وارداتی، ضوابط فنی موضوع آیین نامه 
ضوابط فنی مص��وب دولت و مجوزهای ثبت س��فارش معتبر در زمان 
ترخیص از گمرک، استاندارد و تأییدیه سازمان های ذی ربط را داشتند، 
حق��وق و عوارض گمرکی این خودروها پرداخت ش��ده بود و همچنین 
تش��ریفات گمرکی به طور کام��ل انجام و پروان��ه الکترونیکی برای این 
خودروها صادر ش��ده بود.  در زمان ممنوعیت ثبت س��فارش خودرو در 
س��ال 1۳۹۶، اعتبار ثبت سفارش های پیشین به مدت شش ماه بود.  به 
گزارش ایرنا، ساماندهی واردات و صادرات از بندهای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی است که در سال 1۳۹2 ابالغ شد.  

 شرکت خودروسازی  ام جی
ایران را ترک نمی کند

قائم مقام صنعت خودروی آذربایجان گفت با توجه به س��رمایه گذاری 
گروه خودروسازی سایک موتور چین در ایران، تحریم های یکجانبه آمریکا 
تأثیری بر فعالیت های این ش��رکت در ایران نخواهد داش��ت.  به گزارش 
ایسنا، فریبرز زارعی در نشستی خبری اظهار کرد: خودروسازی ام جی در 
س��ال 1۹24 در انگلستان تأسیس ش��ده و در سال 2000 مالکیت آن به 
گروه خودروسازی سایک موتور چین انتقال یافت.  وی با بیان اینکه سایک 
موتور اولین شرکت خودروسازی چین و هفتمین شرکت خودروساز دنیا 
با تیراژ تولید ساالنه ۶ میلیون و ۳00 هزار دستگاه است، خاطرنشان کرد: 
گروه خودروس��ازی سایک موتور چین از سال 201۶ با صنعت خودروی 
آذربایجان وارد ش��راکت ش��ده و س��رمایه گذاری در ایران را آغاز کرد که 
به دنبال آن تولید مش��ترک خودروهای ام جی آغاز شد. قائم مقام صنعت 
خودروی آذربایجان ادامه داد: با توجه به س��رمایه گذاری سایک موتور در 
ایران و تولید مش��ترک محصوالت، نگران��ی از بابت تحریم های یکجانبه 
 آمریکا نداش��ته و اطمینان داریم که همکاری های دوجانبه ادامه می یابد.  
وی افزود: خودروهای ام جی هم اکنون با حدود ۳0درصد س��اخت داخل 
در ایران تولید می ش��وند که برنامه داریم این میزان را افزایش دهیم. در 
حال حاضر تیم های ارزیاب س��ایک موتور در ایران بوده و در حال ارزیابی 

قطعه سازان داخلی برای توسعه داخلی سازی محصوالت هستند.  

 تا آخرین دالر از ارز ۴200 تومانی
باید شفاف سازی شود

نایب رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی 
در خصوص اعالم اس��امی واردکنندگان خ��ودرو که ارز دولتی دریافت 
کرده اند، گفت که در جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی به بررس��ی این موضوع می پردازیم و چنانچه کوتاهی وجود 
داش��ته باشد باید مشخص شود از جانب چه کسی است.  رضا علیزاده 
در گفت وگو با »خبر خودرو« گفت: پس از بررسی موضوع در جلسات 
کمیس��یون صنایع چنانچه نتیجه ای به ما اعالم نشود همچنان پیگیر 
موضوع هس��تیم و بایستی تا آخرین دالر از ارز 4200 تومانی که بابت 
هر کاالیی پرداخت ش��ده است شفاف سازی ش��ود.  وی اظهار داشت: 
دریافت کنندگان ارز، میزان ارز دریافتی و نوع کاالیی که ارز به آن تعلق 
گرفته است باید مشخص شود و قطع به یقین هم بخش های نظارتی و 
هم مجلس در این موضوع ورود پیدا کرده اند و قطعاً ما اطالعات به دست 
آمده را به اطالع عموم خواهیم رس��اند و چنانچه تخلفی صورت گرفته 
باش��د سازمان نظارت و بازرس��ی و نهاد های مرتبط مانند تعزیرات این 
موضوع را پیگیری خواهند کرد.  نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: اگر تخلفی از جانب بخش خصوصی، 
ارگان های دولتی، تخصیص دهندگان ارز یا وزارت صمت یا هر وزارتخانه 
دیگری صورت گرفته باش��د باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، چراکه 
حتی اگر این موضوع یک هزارم درصد هم صحت داش��ته باش��د کافی 
است تا روحیه مردم را در مقابله با دشواری ها و مشکالت از بین ببرد. 

علی��زاده در خص��وص مزایا یا معایب شفاف س��ازی های اینچنینی 
گف��ت: زمانی که مردم احس��اس کنند سوبس��یدها عادالنه تقس��یم 
می ش��ود و بیت المال حیف و میل نمی شود، آنگاه تحمل مشکالت و 
اتفاقاتی که در کش��ور می افتد برای آنها آسان تر می شود اما زمانی که 
به سیس��تم حاکم بی اعتماد باش��ند باید به آنها حق داد که همراهی 
نکنند.  وی گفت: مهم ترین ابزار ما در مقابل دشمنان و زورگویی های 
استکبار مردم است و چنانچه حمایت های مردم را داشته باشیم هیچ 
ابرقدرتی نمی تواند ضربه ای به کش��ور ما وارد کن��د، اما اگر مردم را 

از دست بدهیم دیگر توانایی انجام هیچ کاری را نخواهیم داشت. 

 ساعت کاری خطوط اتوبوسرانی
شرکت واحد تغییر کرد

شرکت واحد اتوبوسرانی با صدور بخشنامه ای از تغییر ساعات کاری خطوط 
این شرکت و آغاز آن از ساعت 5 صبح خبر داد.   به گزارش ایسنا، در بخشنامه ای 
که از ش��رکت اتوبوسرانی در این مورد صادر شده، آمده است: بر اساس مصوبه 
هیأت وزیران و به استناد بخشنامه استاندار تهران در خصوص تنظیم ساعات کار 
با توجه به تداوم ش��رایط خاص جوی و ضرورت صرفه جویی و مدیریت مصرف 
انرژی و براساس تدابیر معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، در ساعات 
کار خطوط ش��رکت واحد اتوبوس رانی تغییراتی به وجود خواهد آمد.  در ادامه 
این بخشنامه قید شده است که به منظور ارائه خدمات مناسب حمل ونقلی به 
شهروندان، کارکنان ادارات، سازمان ها و شرکت ها، ساعات فعالیت خطوط این 
شرکت از روز شنبه، شانزدهم تیرماه تا اطالع ثانوی از ساعت 5 صبح آغاز خواهد 
شد.  در متن بخشنامه تأکید شده که فعالیت خطوط ده گانه تندرو شهر تهران 
مانند گذشته به صورت شبانه روزی بوده و خدمت رسانی به شهروندان در ابتدای 

صبح با ظرفیت کامل و سرفاصله کم انجام می پذیرد. 

عضو حراس��ت وزارت صنعت، معدن و تج��ارت گفت متخلفان ثبت 
غیرقانونی س��فارش خودروها در سامانه ثبت سفارش از افراد سازمان 

توسعه تجارت بوده اند. 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، آنوش رهام دبیر شورای اطالع رسانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: درباره ثبت غیرقانونی س��فارش 
۳4 ه��زار خ��ودرو ابتدا گزارش ها به حراس��ت و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ارائه شد و وزیر نیز به حراست دستور داد که مسئله را پیگیری 

کند. 
 وی ب��ا بی��ان اینکه ثبت س��فارش به معنای واردات نیس��ت، افزود:

از ۶ ه��زار و 481 ثبت س��فارش حدود هزار و ۹00 خودرو وارد ش��د 
ک��ه 421 دس��تگاه در گمرکات موجود اس��ت.  رهام گفت: حراس��ت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش��ی از متخلفان را شناسایی کرد و 
آی. پی های افرادی که به س��امانه ثبت س��فارش دسترسی داشتند در 

اختیار وزارت اطالعات گذاشته شد. 
وی اف��زود: اس��امی واردکننده ه��ای خودرو نیز در اختیار س��ازمان 

تعزیرات قرار داده شد که پرونده آنها در مراحل نهایی است. 
ره��ام گفت: ای��ن اقدامات پیش از دس��تور رئیس جمه��ور به وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت درباره واردات غیرقانونی خودرو بود و پس از 

دس��تور رئیس جمهور نیز کمیته ای مسئول رسیدگی به ثبت سفارش 
خودروها و فروش آنها در داخل ش��د که 15 روز برای بررس��ی و ارائه 

گزارش فرصت دارند. 
س��یدعلی حسینی، عضو حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
در این برنام��ه گفت: متخلفان ثبت غیرقانونی س��فارش خودروها در 

سامانه ثبت سفارش از افراد سازمان توسعه تجارت بوده اند. 
وی اف��زود: 1۶0 آی.پی مربوط به متخلفان بود که آنها را در اختیار 
وزارت اطالعات دادیم و این وزارتخانه نیز با کارهای س��ایبری در حال 

شناسایی متخلفان است. 

متخلفان واردات خودرو کارمند سازمان توسعه تجارت بودند

مهدی کس��رایی پور، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 
اعالم کرده اس��ت خودرو در گروه چهارم کاالها و ورود آن ممنوع است 

و ارزی به آن تخصیص داده نمی شود. 
هفته گذش��ته، هفته انتش��ار لیست ش��رکت هایی بود که ارز دولتی 
دریافت کرده اند. مشکل هم از آنجایی شروع شده بود که طی هفته های 
گذش��ته قیمت کاالهای وارداتی چند برابر ش��د و فروش��ندگان مدعی 
بودند قیمت دالر باال رفته و همه چیز هم گران ش��ده اس��ت، اما دولت 
می گفت دالر 4200 تومانی به واردکنندگان داده اس��ت و آنها کاالهای 
وارداتی را به قیمت دالر ۷000 تومانی می فروش��ند. برای روشن شدن 
ماجرا رئیس جمهوری دس��تور داد لیس��ت ش��رکت هایی که ارز 4200 

تومانی دریافت کرده اند منتشر شود. 
اولین مس��ئولی که این لیست را منتش��ر کرد، وزارت ارتباطات بود. 
بع��د از آن چالش های س��ر واردکنندگان خ��ودرو و دیگر کاالها با وزیر 

صنعت پیش آمد. اما هفته گذشته باالخره لیست اینها هم توسط بانک 
مرکزی منتش��ر شد؛ لیس��تی که حاوی اطالعات جذابی بود. روزنامه ها 
گزارش های مختلفی از این جریان منتشر کردند و بعضی از آنها گروهی 
از واردکنن��دگان را مافیا خواندند. این لیس��ت همچنین نش��ان داد در 
چن��د ماه اخی��ر مجموعا 121میلیون ی��ورو ارز دولت��ی در اختیار 21 
ش��رکت واردکننده خودرو قرار گرفته است. ایس��نا در گزارشی در این 
باره نوشت: »در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی )یورو حدودا 
5000 تومانی( با نرخ آزاد این ارز )حدود 10هزارتومان( نش��ان می دهد 
ک��ه با توجه ب��ه پرداخت 121 میلیون ی��ورو ارز ارزان به واردکنندگان 
خودرو، در حقیق��ت یارانه حدودا ۶00 میلیارد تومانی به واردکنندگان 
خودرو پرداخت ش��ده است.« حاال یک هفته بعد از این جریان، مهدی 
کس��رایی پور، مدیرکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بانک مرکزی اعالم 
کرده اس��ت: خ��ودرو در گروه چهارم کاالها و ورود آن ممنوع اس��ت و 

ارزی به آن تخصیص داده نمی شود.  به گفته او، از 22 فروردین امسال 
که سیاس��ت های ارزی ابالغ ش��د برای واردات خودرو به وسیله بانک ها 
1۹درص��د از ارز اختص��اص یاف��ت که 81درصد آن مرب��وط به واردات 
آمبوالنس بود. همچنین 81 درصد ارز واردات خودرو را نیز سامانه نیما 
تخصیص داده اس��ت.  با این که لیست منتشر شده از سوی مسئوالن و 
تطبیق آن با بازار نش��ان دهنده این بود که کاالها و خودروها گران تر از 
ارز 4200 تومانی فروخته می ش��وند اما به گفته کسرایی پور، درباره این 
واردات تاکنون هیچ تخلفی اتفاق نیفتاده است. او ادامه داد: اگر خودرو 
تا مهلت قانونی وارد نش��ود یا خارج از مقررات و بیش��تر از قیمت تمام 
ش��ده با ارز دولتی فروخته شود تخلف است. زمان واردات خودرو شش 

ماه در نظر گرفته شده است. 
کس��رایی پور گفت: بانک ها سرنوشت ارزهای تأمین شده برای واردات 

کاالها را پیگیری می کنند. 

مدی��ر یک ش��رکت تولیدکننده خودرو گفت هم��کار چینی ما که 
به عنوان س��رمایه گذار وارد ش��ده، فارغ از بحث تحریم ها به تعهدات 
کاری خود در ایران پایبند است و به برنامه تولید خود ادامه می دهد. 
به گزارش ایرنا،  »دونالد ترامپ« که از بهمن سال 1۳۹5 سکاندار 
ریاست جمهوری آمریکا ش��ده است، شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه 
خ��روج از برجام را اع��الم و دو بازه زمان��ی ۹0 و 180 روزه را برای 

بازگشت تحریم ها تعیین کرد. 
توافق هس��ته ای برجام )برنامه جامع اقدام مش��ترک( بیست وسوم 
تیرماه س��ال 1۳۹4 )چهاردهم ژوئیه 2015( در وین بین نمایندگان 
جمهوری اس��المی ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 ش��امل انگلیس، 

فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان امضا شده بود. 
در پی این تصمیم، برخی ش��رکت های اروپایی برای ماندن در بازار 
ایران یا ترک کردن آن مردد مانده اند؛ هرچند کمیس��یون اروپا اعالم 
کرده است برای مقابله با تحریم آمریکا قانون انسداد را برای حفاظت 

از شرکت های اروپایی اجرا می کند. 
خارج ش��دن آمریکا از برجام، خروج ش��رکای خودروسازان ایرانی 
از جمله پژو-س��یتروئن، هیوندای موتورز، فولکس واگن و کیاموتورز 

را به دنبال داشت. 
در دور پیشین تحریم ها، خودروسازی نظیر رنو از بازار کشور خارج 
نش��د اما محدودیت های بانکی نقل و انتق��ال پول بین رنو و ایران را 
با مش��کالتی روبه رو کرد و نتوانس��ت همه قطعات مورد نیاز را برای 
مونت��اژ خودروه��ای خود در ایران ارس��ال کند ک��ه در نتیجه تولید 

محصوالت آن به شدت کاهش یافت اما قطع نشد. 
کمت��ر از دو ماه دیگر صنعت خودروی کش��ور بار دیگر از س��وی 

آمریکا تحریم می ش��ود، تحریم هایی که این بار سخت تر از دوره های 
گذشته عنوان شده است. 

با وجود این، برخی خودروسازان چینی که در سال های گذشته راه 
خود را به خوبی در بازار ایران باز کرده اند، معتقدند با وجود فش��اری 
که آمریکا بر آنها برای قطع رابطه با ایران می آورد و با ارسال نماینده، 
به تطمیع یا تهدید آنها دس��ت می زن��د، اما به تعهدات خود در قبال 
مش��تریان ایرانی پایبند بوده و حتی چند برابر شمارگان تولید خود، 

قطعه و تجهیزات دپو کرده اند. 
قائم مق��ام مدیرعامل در فروش و خدمات پس از فروش یکی از این 
شرکت های خودروسازی همکار با چینی ها دیروز در جمع خبرنگاران 
گفت: یکی از دالیل اساس��ی حضور ش��ریک چینی در ب��ازار ایران، 

سرمایه گذاری آنهاست. 
 »فریب��رز زارعی« که ش��رکت متبوعش بزرگ تری��ن واحد تولید 
خودرو در ش��مال غرب ایران اس��ت، اضافه کرد: تولید خودروی این 
شرکت با شمارگان ۶0 دستگاه در روز و با داخلی سازی ۳0 درصدی 
انجام می ش��ود که تا پایان س��ال ب��ه 120 دس��تگاه در روز افزایش 

می یابد. 
زارعی ادامه داد: افزایش عمق داخلی سازی این خودرو نیز با هدف 
کاهش وابستگی به خارج و افزایش اشتغال، به تدریج اجرایی می شود. 
این مس��ئول بیان داش��ت: به منظور مقابله با تحریم ها، چند برابر 
تولید مورد نیاز شرکت قطعه و لوازم یدکی در انبارها دپو شده است 

تا تولید و در نتیجه تعهد آنها به مشتریان دستخوش تغییر نشود. 
تولید خودروی سواری این ش��رکت در سه تیپ گیربکس دستی، 
اتوماتیک و توربو انجام می ش��ود و دارای 2۳ شبکه فروش و خدمات 

پس از فروش است. 
زارع��ی تصریح کرد: ای��ن روزها درحالی که عوام��ل متعددی بازار 
خودروهای داخلی و خارجی کش��ور را دس��تخوش تغییرات قیمتی 
ک��رده و نوس��ان هایی از چن��د درصدی تا چند براب��ری را در قیمت 
انواع خودروها شاهدیم، این شرکت محصوالت مونتاژی خود را بدون 

تغییر قیمت روانه بازار می کند. 
به گفته وی، اکنون این شرکت برای بیش از 2 هزار نفر به صورت 
مس��تقیم و غیرمستقیم اش��تغال زایی کرده که در آینده و با افزایش 
ش��مارگان تولید، همچنین توس��عه فروش و خدمات پس از فروش 

بیشتر می شود. 
به گزارش ایرنا، چندی پیش مدیر یک شرکت خودروساز چینی با 
اش��اره به برنامه های توسعه ای این شرکت در ایران گفته بود: هرگونه 
تغیی��ر در وضعیت برجام نمی تواند س��د راه برنامه های این گروه در 

ایران و منطقه شود. 
وی از ثب��ت برند برلیانس در ای��ران خبر داد و افزود: از این طریق 
می توانی��م عالوه بر افزایش تولید و تیراژ، به ارتقای کیفی محصوالت 
تولی��دی و خدمات پس از فروش پرداخته و کاس��تی های موجود را 

جبران کرد. 
 »اریک« با اش��اره به طرح مطرح ش��ده از س��وی رئیس جمهوری 
چی��ن ب��رای احیای راه ابریش��م موس��وم ب��ه »ی��ک کمربند- یک 
ج��اده« گف��ت: برلیانس در یک گام توس��عه ای، به دنبال تأس��یس 
یک شرکت س��رمایه گذاری مشترک با گروه س��ایپا )یا زیرمجموعه 
آن، پارس خودرو( اس��ت تا در قالب آن، از س��رمایه های شرکت مادر 

برلیانس چین برای توسعه فعالیت ها در ایران بهره مند شویم. 

چالش واردات در نوسانات قیمت دالر

ارز رسمی به واردات خودرو تعلق نمی گیرد

خودروسازان چینی: بازار ایران را حتی با تحریم رها نمی کنیم
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رئیس پارک علم و فناوری همدان با اشاره به اهمیت به اقتصاد دانش بنیان 
به عنوان مبنای اقتصاد مقاومتی گفت سیاس��ت های پولی در کش��ور برای 
تقویت روحیه کارآفرینی و نوگرایی مناسب نیست و باید برای حل این مشکل 

کار کارشناس��ی ش��ود. به گزارش ایرنا، مجید 
کزازی در نشستی با اصحاب رسانه های محلی و 
کشوری اظهار داشت: زمان بازپرداخت اعتبارات 
اعطایی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای 
فناور، اندک و س��ود این اعتبارات زیاد است در 
نتیجه نخبگان و نوآوران به س��ختی می توانند 
از این اعتبارات اس��تفاده کنند. وی با تاکید بر 
ضرورت حل این مشکل برای شکوفایی اقتصاد 
دانش بنیان افزود: باید از ضمانت های اعتباری 
و اعتبار ش��رکت ها برای اعطای وام اس��تفاده 
ش��ود، اما در هر حال نیازمند کار کارشناس��ی 
دقیق در این زمینه هستیم. عضو هیات علمی 
دانشگاه بوعلی سینا درباره برنامه سند راهبردی 

پارک علم و فناوری همدان اظهار داش��ت: این برنامه را براساس سه محور 
تدوین کرده ایم که محور اول رش��د کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان، 
محور دیگر فعال س��ازی و روزآمدسازی صنایع از طریق واحدهای تحقیق و 

توسعه در مراکز دانشگاهی و پارک و محور سوم توسعه تعامالت منطقه ای و 
بین المللی در سطح منطقه و کشور است. وی با اشاره به توجه به چالش های 
منطقه ای در پذیرش طرح های علمی افزود: در حوزه کش��اورزی و مسائل 
مرب��وط ب��ه آن یعنی بحران آب، فرس��ایش 
خاک، انرژی های تجدیدپذیر و صنایع دستی 
فعالیت می کنیم، یک مرکز رش��د تخصصی 
در مورد صنایع دس��تی در شهرستان اللجین 
تاسیس شده است و توسعه طرح های مرتبط 
ب��ا تجهیزات پزش��کی و دارو نیز در دس��تور 
کار ق��رار دارد. کزازی در مورد ش��رکت های 
دانش بنیان و ف��روش آنها در همدان و پارک 
علم و فناوری این استان نیز توضیح داد: 54 
شرکت دانش بنیان در استان و 2۷شرکت در 
پارک مستقر هس��تند، همچنین 150واحد 
فناور در مراکز مختلف و پنج مرکز رش��د در 
استان تاسیس شده اند، ۹۷0 نفر در واحدهای 
فن��اور و هزار و 200 نفر در ش��رکت های دانش بنیان کار می کنند، مجموع 
فروش شرکت ها در سال گذشته 1۹0 میلیارد تومان و نزدیک به 2میلیون 

دالر فروش ارزی بوده است.

رویداد اس��تارتاپی ب��ازی اتللو با هدف حمای��ت از تولید محصوالت 
فرهنگی و دیجیتال به مدت سه روز برگزار می شود.

به گزارش ایس��نا به نقل از فرهنگس��رای رس��انه، رویداد استارتاپی 
ب��ازی اتللو اولی��ن رویدادی اس��ت که در 
کش��ور توسط س��ازمان س��راج با مشارکت 
فرهنگسرای رسانه و ش��بکه های اجتماعی 
و ب��ا ه��دف حمای��ت از تولی��د محصوالت 
فرهنگ��ی و دیجیتال در تاریخ های 1۳، 14 

و 15 تیرماه برگزار می شود.
در این رویداد سه روزه حدود 50نفر در قالب 
12تیم رقابت می کنند. تیم های شرکت کننده 
تالش می کنن��د با کمک مربیان متخصص و 
باتجربه ایده های نوآورانه خود را اجرایی کنند. 
تیم هایی ک��ه ایده های جدیدی در حوزه های 
انیمیش��ن، بازی های رایان��ه ای، نرم افزارهای 
موبایل، مس��تند، موشنگ گرافیک و کلیپ و 

روزنامه نگاری در شبکه های اجتماعی داشته باشند می توانند در این رویداد 
شرکت کنند.

همچنی��ن تیم هایی ک��ه محصول آم��اده و یا ای��ده راه اندازی یک 

استارتاپ داشته باشند نیز می توانند در این رویداد شرکت کنند.
در ابت��دای رویداد ه��ر کدام از ثبت نام کننده ه��ا یک دقیقه فرصت 
دارن��د تا ایده خود را بیان کنند. از میان ایده های ارائه ش��ده 12 ایده 
برتر با نظر داوران انتخاب می ش��ود. کلیه 
افراد شرکت کننده در قالب این 12 تیم به 

کار خود ادامه می دهند.
در ای��ن رویداد چه��ار کارگاه تخصصی 
برگزار می ش��ود. امی��ر نورالدین��ی، فعال 
ارائ��ه  را  تیم س��ازی  کارگاه  اس��تارتاپی 
می کند. دکتر محمد واعظی نژاد بنیان گذار 
اس��تارتاپ مهمانو، کارگاه آش��نایی با بوم 
مدل کس��ب و کار را ارائه می کند. مسعود 
بیگی مش��اور فن��ی اس��تارتاپ  ها کارگاه 
ارائه موثر را بی��ان می کند و آقای مانوئل 
اوهانجانیانس موس��س ایس��مینار کارگاه 
کمینه محصول پذیرفتنی را ارائه می کند.

در طول رویداد که با مش��ارکت فرهنگس��رای رس��انه برگزار می شود، 
مربی��ان باتجربه در حوزه های مختلف حضور دارند که تیم ها می توانند از 
تجربه مربیان برای تکمیل و اصالح مدل کسب و کارشان استفاده کنند.

3 روز »اتللو« بازی کنیدسیاست های پولی برای تقویت روحیه کارآفرینی مناسب نیست

نجات و بقای کس��ب وکار مس��تلزم اتخاذ تصمیم ها و انتخاب های 
سخت است، از طرفی عالقه به کسب وکار مورد نظر برای نجات آن 

در اولویت است. 
 بیل گیتس: موفقیت یک معلم کثیف اس��ت. به افراد باهوش القا 

می کند که هرگز شکست نمی خورند. 
پژوهش های کاترین ش��او از دانش��گاه اس��تنفورد و فرانس��یس 
الفونتن از دانش��گاه میش��یگان نش��ان می دهند احتمال دستیابی 
کارآفرینان شکس��ت خورده به موفقیت در تالش دوم بیش��تر است، 
از طرفی هرچقدر کس��ب وکار اولی��ه آنها به مدت طوالنی تری فعال 
بوده باش��د، فرصت دس��تیابی آنها به موفقیت در مرتبه دوم بیشتر 
است، بنابراین هر فعالیت اقتصادی شکست خورده یک جنبه مثبت 

هم دارد. 
بااین حال شکست دردناک اس��ت. تمام کارآفرین ها هم به دنبال 
ساخت اس��تارتاپ هایی هس��تند که هیچ وقت شکست نمی خورند. 
به خص��وص زمانی که کارآفرین زمان و پول زیادی را صرف کار خود 
کرده باش��د، این شکست برای او دردناک تر است، اما می توان از هر 

شکست یک درس و تجربه  ارزشمند گرفت. 
نکته: اگر تسلیم نشوید، فراتر از تصور خود به موفقیت می رسید، 
بنابراین اگر اس��تارتاپ شما وارد یک مسیر پیچیده شده است، این 

روش ها را بررسی کنید: 
1. به استارتاپ عالقه داشته باشید

اس��تیو جابز: تنها راه برای انجام یک کار خوب، عشق ورزیدن به 
کاری است که انجام می دهید

بزرگ ترین اش��تباهی که کارآفرین ها مرتکب می ش��وند ساخت 
محصولی اس��ت که نه به آن اعتقاد دارند و نه آن را دوس��ت دارند. 
بعض��ی کارآفرین ها به خاطر رونق یک محص��ول خاص در بازار به 
دنبال آن می روند )نه به این دلیل که آن محصول را دوست دارند(. 
به طور خالصه، عش��ق، باور و عالقه به خدماتی که ارائه می دهید و 
محصولی که می س��ازید حتی در شرایط سخت هم به حفظ و بقای 

شما کمک می کند. 
داس��تان فیل لیبی��ن را در نظر بگیرید: لیبی��ن پس از فروش دو 
شرکتی که عالقه ای به آنها نداشت، تصمیم گرفت شرکت متفاوتی 
را تأس��یس کن��د. او و تیمش به جس��ت وجوی مخاطب پرداختند، 
محص��ول مورد عالقه خود را تولید و تج��ارت دلخواه خود را دنبال 
کردند. این محصول پلتف��رم Evernote  بود. بااین حال لیبین به 
دلی��ل محدودیت های مالی تصمیم گرفت پس از مدتی به کار خود 
پایان دهد؛ اما در لحظات آخر ایمیلی از یک س��رمایه دار س��وئدی 
دریاف��ت ک��رد که طرف��دار Evernote  ب��ود و مبل��غ 500 هزار 
دالر را ب��رای ادام��ه کار ش��رکت به او پیش��نهاد داد. پس از مدتی 

ارزش Evernote  به بیش از یک میلیارد دالر رسید. 
2. دلیل مشکل را پیدا کنید

فردریک دبلیو. اس��میت: رهبرها در مقابل مشکالت می ایستند و 
استانداردهای قضاوت و تمایل به قضاوت خود را باال می برند.

در ص��ورت بروز هر اتفاقی و صرف نظر از واکنش افراد به خدمات 
ش��ما، از بازخورده��ا و نظرات دیگ��ران ناراحت نش��وید. در عوض 
س��عی کنید نس��بت به یافتن راه حل برای مشکالت خود ذهنی باز 
و خالق داش��ته باشید. غول ورزش��ی، آدیداس در کمپین بازاریابی 

ایمیلی خود با تیتر تبریک، ش��ما از ماراتن بوس��تون جان سالم به  
در بردید، مرتکب اش��تباه بزرگی ش��د. بیننده ها این تیتر را بی ربط 
با بمب گذاری تروریس��تی ماراتن بوس��تون در 201۳ نمی دانستند 
که منجر به کشته شدن سه نفر و آسیب رسیدن به 2۶0 نفر شد. 
اما آدیداس خیلی س��ریع عقب نش��ینی کرد و این لطمه به اعتبار 
خود را با صادر کردن ی��ک بیانیه معذرت خواهی عمومی رفع کرد. 
این حرکت آدیداس هوشمندانه بود زیرا به خاطر این ایمیل تنش زا 
به تیتر اول بس��یاری از مطبوعات تبدیل شده بود. به گفته کامرون 
پوئتش��ر، معاون توسعه سازمانی ش��رکت اوبر که قبال با این قبیل 
مشکالت روبه رو ش��ده بود »شرکت ها باید در مورد اشتباهات خود 
ش��فاف عمل کنند. هر خطایی می تواند فرصتی برای پیش��رفت به 

شمار برود«.
 3. ایجاد فرصت هایی برای بقای کسب وکار

میلتون برل: اگر فرصت در نزد، در بسازید.
گاهی ممکن اس��ت استارتاپ ش��ما به مرز شکست برسد در این 
ش��رایط باید روش��ی خالقانه را برای حل مش��کالت خود در پیش 
بگیرید. در اینجا، صرف نظر از دیوانه وار بودن راه حل تا وقتی که آن 

را امتحان نکنید نمی دانید به چه نتیجه ای خواهید رسید. 
ایالن ماسک بر سر دوراهی نجات سازمان  SpaceX  و Tesla  قرار 
گرفته بود. او این دو راهی را این گونه توصیف می کند: نمی توانستم 
بین SpaceX یا Tesla یک��ی از آنها را انتخاب کنم، از طرفی هم 

نمی توانستم پول باقی مانده را بین آنها تقسیم کنم. 
موقعیت دش��وار ماس��ک یک راه حل کنش��گر را به او ارائه داد. او 
برای نجات SpaceX  قراردادی با ناس��ا امضا کرد. این قرارداد 1.۶ 
میلیارد دالر منجر به پیش��رفت و موفقیت SpaceX  ش��د. سپس 
برای نجات تس��ال یک وام ازSpaceX  گرف��ت و 50 میلیون دالر 
را هم از س��رمایه گذارهای خود دریافت کرد، در نتیجه شرکت تسال 
چند س��اعت قبل از ورشکستگی رسمی در کریسمس 2008 نجات 

پیدا کرد. 
۴. تا زمانی که مشکالت حل شود، سرسختی خود را حفظ کنید

هنری فورد: چه فکر کنید می توانید، چه فکر کنید نمی توانید، در 
هر دو صورت حق با شماست. 

بعضی کارآفرین ها شکس��ت را نشانه ای از توقف کار سازمان خود 
می بینند اما این تصور دور از واقعیت اس��ت. ش��اید آنها برای بهبود 
بهره وری و کارایی خود در کسب وکار و اطمینان از درستی عملکرد 
استارتاپ خود همه راه ها را به درستی طی کرده باشند؛ اما در چنین 
موقعیت هایی، باید سرس��خت باش��ند و باور به شکس��ت را از خود 

دور کنند. 
آریانا هافینگتون در فضای نشر آنالین به موفقیت رسید اما برای 
رس��یدن به این موفقیت چالش ها و مش��کالت زیادی را پشت سر 
گذاش��ت. او برای انتشار دومین کتاب خود به ۳۶ ناشر مراجعه کرد 
تا س��رانجام پاس��خ مثبت گرفت. هافینگتون در قدم بعدی در سال 
2005 هافینگتون پست را تأس��یس کرد. نشریه او بازخورد اندکی 
داش��ت اما او باز هم تسلیم نشد با تالش  و پشتکار مستمر در سال 
HuffPo ،2011 ب��ه یک میلیارد بازدید صفحه رس��ید و با قیمت 

۳15 میلیون دالر توسط AOL خریداری شد. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

استارتاپ خود را با این روش ها از سقوط نجات دهید

حس��ام زندحسامی، مدیرکل دفتر نوآوری و کس��ب وکارهای نوین معاونت علمی با 
اشاره به انتظارات موجود از کانون فرش اظهار کرد: مهم ترین هدف از شکل گیری این 
کان��ون، افزایش ضریب نفوذ فناوری در هنر-صنعت فرش اس��ت، به گونه ای که ضمن 
حفظ اصالت و هویت هنر فرش ایران، با اس��تفاده از فناوری موجب افزایش سهم بازار 
جهانی و ارتقای جایگاه این هنر-صنعت شویم. به گزارش مهر، مدیرکل دفتر نوآوری و 
کسب وکارهای نوین، ترسیم و آسیب شناسی زنجیره ارزش صنعت فرش و ارائه راهکارها 
با محوریت توسعه و نفوذ فناوری و با بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناوری کشور را 
کارکرد اصلی کانون فرش دانست و گفت: در این راستا کانون می بایست ضمن احصای 
زنجی��ره ارزش فرش و با توج��ه به چالش ها و ضعف های اصلی مرتبط با حوزه فعالیت 
خود، برنامه های مش��خصی را در بازه زمانی کوتاه مدت )یک ساله( و بلندمدت در قالب 

پروژه های عملیاتی و نه صرفا پژوهشی تعریف و اجرا کنند.

افزایش ضریب نفوذ فناوری در صنعت 
فرش با شکل گیری »کانون فرش«

استارتاپ

شنبه
16 تیر 1397

شماره 1105
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رئیس دانش��کده مهندس��ی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با تاکید بر 
ضرورت توجه صنایع به ایده های دانشجویان گفت: برگزاری روز پروژه در 
دانشگاه امکان شکل گیری این ارتباط به منظور شناخت بیشتر را فراهم 

می کند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دکت��ر مجی��د نیلی 
احمدآب��ادی هدف از برگ��زاری »روز پروژه« 
را ایج��اد فعالی��ت بیش��تر و امی��دوار بودن 
دانشجویان به کارهای خود و افزایش کیفیت 
فعالیت دانشجویان به واسطه ارائه ایده ها برای 
همه ذی نفعان برشمرد و افزود: یکی از اهداف 
ما این اس��ت که با ایجاد این فضا و امکانات، 
درصد قابل قبولی از دانش��جویان به این فکر 
بیفتند، تا پروژه کارشناسی خود را در مسیرها 
و حوزه هایی که امکان نوآوری همراه با ارزش 
اقتصادی در کشور اس��ت، تعریف کنند. این 
یک زیس��ت بوم اس��ت و گام نخس��تین آن 

امیدواری دانشجویان به انجام این گونه فعالیت ها است.
به گفته وی، مس��ئله مهم و قابل توجه عدم آگاهی ذی نفعان و جامعه 
از دس��تاوردهای دانشگاه تهران است که این خود منجر به کاهش میزان 

اثربخشی دانشجویان در جامعه شده است.
رئیس دانشکده مهندس��ی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران خاطرنشان 
کرد: اجرای برنامه های فوق برنامه  اجازه می دهد تا دانشجویان از ایده های 
یکدیگر باخبر ش��وند و همچنین صنعت و 
عالقه مندان به یافته ه��ای علمی به آگاهی 
الزم در ای��ن حوزه ه��ا دس��ت یابن��د. امید 
داریم در س��ال های آتی درصد قابل توجهی 
از پروژه های کارشناس��ی منجر به توس��عه 

اقتصادی کشور شود.
دکت��ر نیلی با بی��ان اینک��ه در دوره های 
پیش��ین برگ��زاری »روز پ��روژه« از صنایع 
مختلف حضور داشتند و همچنین جوایزی 
را ب��رای پایان نامه های برتر در نظر گرفتند، 
افزود: این بدان معنا اس��ت که دستاوردها و 
ایده های دانشجویان مورد توجه صنعت قرار 
گرفته است و در برخی از موارد حتی منجر 
به اس��تخدام دانشجویان شده اس��ت، اما هنوز زیرساخت های الزم برای 
اینکه این ایده ها منجر به استارتاپ شود، وجود ندارد که امیدواریم با ایجاد 

مرکز نوآوری این اتفاق بیفتد.

رئیس دانش��گاه صنعتی همدان با تاکید ب��ر ضرورت تقویت ارتباط 
دانشگاه با صنعت گفت: کانون شکوفایی و نوآوری را با همکاری پارک 
عل��م و فناوری ب��رای تقویت حمایت از پروژه ه��ای صنعتی راه اندازی 

کردیم. ب��ه گزارش ایرنا،  محم��ود نیلی در 
نشس��تی با خبرنگاران منطقه ای و کشوری 
اظهار داش��ت: دانش��گاه صنعتی همدان با 
صنای��ع مختلف همکاری دارد و بخش��ی از 
این همکاری ها در زمینه دفاعی اس��ت، این 
دانش��گاه س��ه قرارداد با وزارت دفاع دارد و 
1۷ قرارداد صنعتی نیز در س��طح اس��تان 

منعقد کرده است.
وی با اش��اره به فعالیت ه��ای بین المللی 
دانش��گاه صنعتی هم��دان گفت: ق��رارداد 
سه جانبه ای با دانشگاه لولئو )Lulea( سوئد 
و بوعلی سینا در زمینه پژوهش های مناطق 
سردسیر منعقد کرده ایم و قرار است در این 

زمینه آزمایشگاهی نیز در دانشگاه راه اندازی شود.
نیلی ادامه داد: تالش می کنیم 20درصد از مدیران صنعتی اس��تان 
متش��کل از دانش آموخته های این دانش��گاه باش��ند و در این راستا از 

مدیران اس��تانی و کش��وری درخواس��ت داریم رویکردش��ان نس��بت 
ب��ه دانش��گاه های تخصصی اس��تانی تغییر کند و اعتم��اد آنها به این 

دانشگاه ها بیشتر شود.
رئیس دانشگاه صنعتی همدان در مورد 
قراردادهای ارتباط با صنعت این دانشگاه 
نیز گف��ت: می��زان حج��م قراردادهای با 
صنع��ت ای��ن دانش��گاه از بدو تاس��یس 
تاکنون )12 س��ال( به س��ه و نیم میلیارد 
توم��ان رس��یده ک��ه برنامه داری��م آن را 
افزایش دهیم. پروژه های عمرانی دانشگاه 
۶2درصد پیشرفت کرده است و دانشکده 
فناوری ه��ای نوین این دانش��گاه به کمک 
خیرین پایان یافت و اواخر س��ال گذشته 

به بهره برداری رسید.
وی افزود: س��اختمانی در دانشگاه برای 
فعالیت های پژوهش��ی و فن��اوری در نظر 
گرفته شده اس��ت که برنامه داریم آن را به عنوان برج فناوری تجهیز 
کنیم و اکنون نیمی از تجهیزات در این س��اختمان اس��تقرار یافته و 

مابقی تجهیزات نیز در حال انتقال به این ساختمان است.

راه اندازی کانون شکوفایی و نوآوری برای حمایت از پروژه های صنعتیایده های دانشجویان باید مورد توجه صنعت قرار بگیرد

اغلب مرز باریکی میان ش��رکت های در حال سقوط و آنهایی که 
 دچار کمبود نقدینه و کاهش فروش فصلی می ش��وند، وجود دارد. 
کس��ب وکارها یک شبه ورشکست نمی ش��وند، بلکه در بسیاری از 
م��وارد کاهش تدریجی و غیرقابل مش��اهده ای ایجاد می ش��ود که 
ممکن اس��ت به چش��م صاحبان کس��ب وکار نیاید. خصوصاً اگر از 
 نشانه های کس��ب و کارهای در معرض ورشکس��تگی آگاه نباشند. 
در ای��ن مقاله، برخی از نش��انه های عمومی  را که گویای س��قوط 
کسب وکارتان هستند شناسایی و مرور می کنیم. اگر یک یا چندی 
از این نش��انه ها را در کس��ب وکار خود مشاهده کنید، آنگاه ممکن 
اس��ت در حال تجربه مسائلی باشید که تازه در حال بروز هستند. 
اگر چند مورد از نشانه های شکست شغلی را شناسایی کنید، آنگاه 
می توانید با درخواست مشورت از افرادی حرفه ای، کسب وکار خود 

را نجات دهید. 
1. توانایی پرداخت به موقع صورتحساب ها را ندارید

هر کس��ب وکاری مجبور به پرداخت یک س��ری صورتحس��اب 
اس��ت. حال فرقی نمی کند که این پرداخت ها به حس��اب صاحب 
ملک، کارکنان، ش��رکت های پشتیبان یا موسسات مالی و بانک ها 
باش��د. هرچند که گرفتاری بر سر پرداخت به موقع صورتحساب ها، 
علی الخص��وص ب��رای صاحبان کس��ب وکارهای کوچک، مس��ئله 
غیرمعمولی نیس��ت. اگر دائم��اً از س��وی حمایت کننده های مالی 
خود تماس ها و ایمیل های تهدیدآمیزی مبنی بر انجام پرداخت ها 
دارید، پس حتماً جریان مالی شرکت یا کسب وکارتان از مشکالتی 
جدی رن��ج می ب��رد. نادیده گرفت��ن چنین م��واردی می تواند به 
مش��کالت بزرگتری منجر شود که این مش��کالت خود می توانند 

نقطه شروِع سقوط شرکت و ورشکستگی تان باشد. 
2. معموالً پرداخت ها را دیر دریافت می کنید

پرداخت های دیرهنگام مش��تریان یکی از دالی��ل اصلی ناتوانی 
ش��رکت ها در انجام به موقع پرداخت هایشان به موسسات اعتباری 
اس��ت. اگر بی دلی��ل زمان پرداخت ه��ا را طوالنی کنی��د یا اینکه 
سیستم جمع آوری مالی مناسبی نداشته باشید، دچار کمبود مالی 
می شوید و این اتفاق مس��تقیماً کسب وکارتان را تحت الشعاع قرار 

می دهد. 
3. نرخ گردش کارکنان تان باال است

گردش کارکنان در هر کس��ب وکاری اجتناب ناپذیر است. حتی 
موفق ترین ش��رکت ها هم با گذش��ت زم��ان نیروهای خ��ود را از 
دس��ت می دهند. اما باال بودن نرخ گردش کارکنان گواهی اس��ت 
بر اینکه اوضاع کس��ب وکارتان بر وفق مراد نیس��ت. روحیه پایین 
کارکنان به خاطر عواملی از قبیل دس��تمزد پایین، ش��رایط کاری 
غیراس��تاندارد یا مدیریت نادرست است. نتیجه این عوامل کاهش 
میزان س��ودمندی و هزینه های گزاف استخدام و آموزش نیروهای 

جدید است. 
 ۴. به حداکثر دریافت وام رسیده اید

اگر به س��قف دریافت وام از موسسات مالی و بانک ها رسیده اید 
و نمی توانی��د بیش از این کمک مال��ی دریافت کنید، باید به جای 

جس��ت وجوی منابع مال��ی جدید، دلیلش را از خودتان بپرس��ید. 
باید موقعیت مالی خود را از نو ارزیابی کرده و وضعیت ش��رکت و 
کسب وکارتان را با تمرکزی ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار دهید. 

5. از کسب وکارتان حقوقی دریافت نمی کنید
اگ��ر ب��رای پرداخت حق��وق کارکن��ان خود ت��الش می کنید و 
خودتان چند ماه اس��ت که حقوقی دریاف��ت نکرده اید، پس حتماً 
کسب وکارتان رو به سقوط است. حتی اگر منتظر پرداخت بزرگی 
باش��ید، این امکان وجود دارد که این مبلغ نیز در درازمدت کفاف 

هزینه های جاری را ندهد. 
6. از هسته مرکزی کسب وکارتان منحرف شده اید

اغلب کسب وکارها برای اطمینان رشدشان، محصوالت و خدمات 
خود را متنوع می کنند، اما منحرف شدن از مسیر اصلی کسب وکار 
هزینه های بس��یاری را به همراه دارد و ش��ما را وارد دنیای رقابتی 
تازه ای کرده و مزیت رقابتی ای که مدت ها برای آن تالش کرده اید 
را از ش��ما س��لب می کند. ش��رکتی که بیش از حد به دنبال تنوع 
باشد، در واقع با ناامیدی به دنبال یافتن منابع مالی جدید است. 

7. دائمًا با مشکالت دست و پنجه نرم می کنید
اگر در روزهای کاری خود به جای آنکه بر اهداف کلی کسب وکار 
متمرکز باش��ید، از مشکلی به مشکل دیگر جهش کنید، پس قطعاً 
درگیر مسائل جدی هستید. درگیر شدن در مسائل مدیریتی خرد 
بس��یار آسان اس��ت. اما خرد شدن در زیِر مس��ائل روزمره شرکت 
نش��انه ای است که با تمام قوا روند رو به سقوط کسب وکار را فریاد 

می زند. 
8. فقدان اطالعات مدیریتی وجود دارد

تصمیم گیری جدی در مورد آینده ش��رکت تان بس��یار دش��وار 
است. این مسئله به شدت توانایی تان را در درک مسائل پیش رو و 
رویارویی مؤثر با آنها کاهش می دهد. گزارشات جریان مالی، میزان 
فروش و بدهکاری های قدیمی از جمله اطالعاتی هس��تند که باید 

در جایگاه مدیر به آنها دسترسی داشته باشید. 
9. کاالهای زیادی در اختیار دارید

ممکن اس��ت در حال حاضر اوضاع شغلی کس��ب وکارتان رو به 
راه باش��د، اما کاالهای بس��یاری در اختیار داشته باشید که دیر یا 
زود برایتان ایجاد مش��کل کنند. س��رمایه گذاری بیش از حد روی 
کاالها، توانایی شما را در بازپرداخت مبالغ وام ها و اعتبارات کاهش 

می دهد و شما را نسبت به ضرر آسیب پذیر می سازد. 
10. فکر می کنید که تنها تصمیم گیرنده هستید

اگر شما در بین بورد مدیریتی تنها فرد تصمیم گیرنده ای هستید 
که بار مس��ئولیت دیگران را هم به دوش می کش��د، پس در واقع 
در سراش��یبی س��قوط قرار گرفته اید. اگر روابط ب��ا دیگر مدیران 
خدش��ه دار شده باش��د، پیش بردن مثمر ثمر کسب وکار واقعاً کار 

دشواری است. 
اگر چندی از این عالئم خطر را در کس��ب وکار خود شناس��ایی 
کردید، باید به سرعت دست به کار شوید. اگر کسب وکارتان از دوام 
و قوام کافی برخوردار باشد، با کمک مناسب می توانید این مسائل 
را برطرف کنید، اما هرچه بیش��تر صب��ر کنید تعداد گزینه هایتان 

کاهش می یابد و تأثیرات مخرب بزرگ و بزرگتر می شوند. 
allbusiness :منبع

نایب رئیس شرکت چینی شیائومی درخصوص برنامه های آینده  این شرکت گفته 
است که به بهبود وضع موجود و ورود به بازار آمریکا امیدوار است.

به گزارش زومیت، شـیائومی قصد دارد تا سـال آینده وارد بازار آمریکا شـود. 
این خبر را وانگ شیانگ، نایب رئیس این شرکت در مصاحبه با خبرگزاری رویترز 
اعالم کرده اسـت. به گفته  وی، بازار آمریکا »بسـیار جذاب« اسـت و شـیائومی 
دسـتگاه های جدید خود را با در نظر گرفتن سـازگاری با شـبکه های این شرکت 

توسعه خواهد داد.
شـیانگ ضمن اشاره به این مسئله که نمایندگان شیائومی هنوز به توافق نهایی 
با اپراتورهای آمریکایی نرسیده اند، ابراز امیدواری کرده است که در آینده  نزدیک 
بتوانـد گام های مثبتـی را در این زمینه بردارد. اگر این مهـم به حقیقت بپیوندد، 
شـیائومی به بازاری راه پیدا خواهد کرد که شـرکت های چینی رقیب از آن اخراج 

شدند.
مجلس سنای آمریکا به اپراتورهای این کشور پیشنهاد کرده بود که قراردادهای 
خود با هوآوی را پاره کنند. دیگر تولیدکننده  مطرح چینی یعنی زدتی ای نیز پس 
از تخطی از توافق های به عمل آمده تا مرز بسته شـدن پیش رفت و در نهایت نیز 

موفق به همکاری با سران آمریکایی نشد.
بـا اینکه وضعیت سیاسـی بیـن چین و آمریـکا همچنان باعث بـروز تنش های 
اقتصادی بین دو کشـور می شود، شیانگ اذعان داشـته است که نسبت به آینده 
خوش بین اسـت. او ضمن بیان این نکته، بر روابط مثبت بین شـیائومی و کوالکام، 
تولیدکننده آمریکایی تراشـه و شرکت مادر گوگل، یعنی آلفابت تأکید کرد. البته 
دلیل بخشی از این تأکید را می توان سابقه  کار آقای شیانگ به عنوان مسئول امور 
کوالکام در چین دانست. وی در سمت قبلی در واکنشی نسبت به تحریم های چین 

توسط آمریکا گفته بود که این مسائل به آنها ارتباطی پیدا نمی کند.
تالش های شیائومی برای ورود به بازارهای بیشتر تاکنون نتیجه بخش بوده و این 
شـرکت توانسته است در هند، باالتر از سامسـونگ، خود را به عنوان بزرگ ترین 
فروشـنده گوشـی هوشـمند معرفی کند. این شـرکت در دو سـال اخیر رسما به 
بازارهای فرانسـه و ایتالیا نیز ورود پیدا کرده اسـت که این موضوع به شـیائومی 
کمک می کند تا بخشـی از بازار چین را که به گوشـی های ارزان شرکت های رقیب 

واگذار کرده است، از این طریق جبران کند.
 

 10 عالمت هشدار که نشان می دهند شرکت تان
رو به شکست است

شیائومی درصدد ورود 
به بازار آمریکا است

یادداشـت

غرفه ش��بکه محصول س��الم در ایران آگروفود 2018 با حمایت ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری معاونت علمی هش��تم تا یازدهم تیرماه برپا شد. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، غرفه شبکه 
محصول س��الم با حمایت ستاد توسعه زیس��ت  فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری هش��تم تا یازدهم تیرماه س��ال جاری در »بیست و پنجمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته 
)ایران آگروفود(« در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار ش��د. 
این غرفه توانس��ت شبکه محصول س��الم را به مخاطبان این حوزه معرفی کند. 
شرکت های بانک ژن ایران، آسیانیک، جنگل، کامور و شرکت گیتی آژن پردیس 

نیز با حضور خود در این غرفه به معرفی دستاوردهای خود پرداختند.

غرفه شبکه محصول سالم در ایران 
آگروفود 2018 برپا شد

Piers Ede :به قلم
مترجم: علی اکبری



پیش از ظهور دس��تگاه های ضبط تصویر دیجیتال و خدمات ویدئویی 
پیش��رفته همه چیز ساده تر به نظر می رس��ید. در آن زمان وقتی مردم 
پیرامون تماش��ای تلویزیون صحبت می کردند، واقعا در حال تماش��ای 
تلویزیون بودند. بدین معنا که افراد خانواده به وس��یله گیرنده های خود 
برنامه های زنده و از پیش ضبط شده را مشاهده می کردند. در آن دوران 
مخاطب چاره ای جز تماشای تبلیغات جسته و گریخته میان برنامه های 
محبوب  خود نداشت. بدین ترتیب شما در جای خود نشسته و تبلیغات 
مانند موجی س��همگین ش��ما را مورد تاخت و تاز ق��رار می داد. موجی 

بزرگ، با صدای بلند و به شدت آزاردهنده. 
ب��دون  تردید همه تبلیغات تلویزیونی افتضاح نیس��تند. در هر صورت 
ش��رکت ها برای نمایش آگهی ش��ان در ش��بکه های مختلف هزینه های 
نس��بتا باالیی پرداخ��ت می کنند. صرف نظر از ماهیت برش��گر تبلیغات 
تلویزیون��ی که ح��واس مخاطب را از برنامه اصل��ی پرت می کند، برخی 
از تبلیغ��ات با ارائه کیفیت باال در زمینه جذب مخاطب هدف و ترغیب 
آنها به برقراری ارتباط آنالین با شرکت متبوع شان موفق عمل می کنند. 
در برخ��ی مقاله های قبلی کم وبیش به راهکارهای موفقیت در تبلیغات 
تلویزیونی اش��اره ک��رده ام. در این مقاله قصد بررس��ی برخی از بدترین 
تبلیغ��ات تلویزیونی تاریخ را دارم. در واق��ع توصیه من پیش از مطالعه 
راهکاره��ای تولید تبلیغ مطلوب، مش��اهده برخی نمونه های افتضاح در 
این زمینه است. به این ترتیب درک بهتری از آنچه »نباید انجام دهیم« 
خواهیم داش��ت. اجازه دهید برخی از این نمونه ها را با یکدیگر بررس��ی 

کنیم.
Flowbee: دستگاهی عجیب برای اصالح موی سر

آی��ا آم��اده بهترین اصالح موی س��ر عمرتان هس��تید؟ کافی اس��ت 
Flowbee را به سیس��تم جاروبرق��ی خانه تان وصل کنی��د. به همین 

راحتی آماده بهترین اصالح موی تان خواهید شد. 
اج��ازه دهی��د فراموش کنیم که این تبلیغ به ش��ما اس��تفاده از یک 
مکنده قوی روی س��رتان را توصیه می کند. در واقع این تبلیغ مشکالت 
دیگ��ری نیز دارد. در حقیقت آگه��ی Flowbee  هیچ مخاطب هدفی 
ندارد. پیر و جوان، زن و مرد؛ اگر مویی روی س��رتان وجود داشته باشد 
و یک مکنده در اختیار دارید، Flowbee  روی ش��ما حس��اب ویژه ای 

باز می کند. 
صرف نظر از ظاهر مسخره این محصول )دستگاهی بزرگ و زرد رنگ( 
تنه��ا حالت هایی که ب��ا Flowbee خلق می ش��ود، مدل های دهه ۹0 
میالدی اس��ت. صادقانه بگویم، در صورت استفاده از این محصول مدل 
موی ت��ان حت��ی از نمونه های دهه ۹0 نیز بیش��تر به آن دوران ش��بیه 

خواهد شد. 
Easy-Off Bam: تمیزکننده سطوح با چاشنی یک افتضاح 

بزرگ
این تبلیغ و ش��یوه س��اخت آن بسیار س��ریع از دور رقابت و شهرت 
خارج ش��دند. در مقام توضیح این آگهی فق��ط باید به یک جمله اکتفا 
کرد: استفاده مکرر از یک کلیدواژه در آگهی برای ۳0 ثانیه. با مشاهده 
این آگهی واقعا به س��طح شناخت سازنده از مخاطب باید شک داشت. 
در حقیق��ت در ای��ن آگهی به ج��ای ارائه پیامی مش��خص و واضح به 
مخاطب هدف )اگر مخاطب هدفی برای این آگهی قایل باش��یم( دائما 
نام ش��رکت تکرار می ش��ود. نحوه واکنش و رفتار ش��خصیت اصلی این 
آگهی که یک زن خانه دار اس��ت نیز بسیار مصنوعی به نظر می رسد. در 
واقع این شخصیت با ارائه خنده های مصنوعی و واکنش بسیار خنده دار 
نس��بت به لکه های موجود روی سطوح مخاطب را بیش از پیش نسبت 
به این محصول و آگهی اش ناامید می س��ازد. امیدوارم مدیران این برند 
برای آگهی های بعدی حداقل از بازیگرهای حرفه ای تری استفاده کنند. 

WeBuyAnyCar. Com: سامانه راز آلود خرید خودرو 
در اینج��ا با ی��ک آگهی دیگر مواجه هس��تیم که به ج��ای تاکید بر 
ارزش های شرکتش به س��وی نمایشی ترحم بر انگیز حرکت کرده است. 
ب��ه ط��ور معمول در ی��ک آگهی مربوط ب��ه خرید اتومبی��ل هیچکس 
انتظار مش��اهده صحنه های حاوی آهنگ ه��ای بلند و حرکات دیوانه وار 
ش��خصیت های اصلی را ندارد. در واقع پس از مش��اهده این آگهی یک 
س��وال اساسی برای من پیش آمد: چرا همه ش��خصیت های این تبلیغ 
بی دلیل در حال رقص و شادی هستند؟ همچنین چگونه پیام آگهی در 

چنین فضایی منتقل می شود؟ 
این آگهی متعلق به یک س��ایت خرید خودروس��ت. در حقیقت شعار 
این س��ایت واضح است: ما هر ماش��ینی را می خریم. آگهی این موسسه 

نی��ز تقریبا امیدوارکننده ش��روع می ش��ود. یک گوین��ده خبر مطلبی 
امیدوارکننده خطاب به فروشندگان اتومبیل های  شخصی بیان می کند: 
م��ا همه خودرو های ش��ما را خواهیم خرید. نمای��ش امیدوارکننده این 
آگه��ی پ��س از بیان این جمل��ه پایان می یابد. در حقیق��ت از این پس 
فقط ش��اهد پایکوبی گوینده هستیم. انگار در کسری از ثانیه همه چیز 
فراموش می ش��ود. بدین ترتیب به عنوان مخاطب متوجه ش��یوه فروش 
خودروی مان به این س��ایت نخواهیم ش��د. آیا آنها ش��خصا به خانه من 
آمده و خودروی من را می خرند یا باید تا نمایندگی آنها رانندگی کنم؟ 
در ط��ول آگهی من صدای بیان یک ش��ماره را ش��نیدم. با این حال به 
دلی��ل غوغای این تبلیغ و عدم نمایش زیرنویس موفق به ثبت آن روی 

گوشی همراهم نشدم. 
اگ��ر بخواهم انصاف را رعایت کنم، این آگهی جذابیت بصری نس��بتا 
مطلوب��ی دارد. با این حال هرگز موفق به جذب مخاطب نخواهد ش��د، 
زیرا همه راه های ارتباطی مخاطب با خود را به طور مس��خره ای مسدود 

می کند. 
فیس بوک: صندلی ها مانند فیس بوک هستند

واقع��ا در مقام نق��د این کلیپ تبلیغات��ی هیچ نکت��ه ای را نمی توان 
بیان کرد. تقریبا تمام کلیش��ه ها و اغراق های مورد انتظار در این ویدئو 
پوش��ش داده شده اس��ت. در این ویدئو ۳۹ ثانیه ای ابتدا نمای استفاده 
از صندلی را مشاهده می کنیم. گوینده کلیدواژه مهمی را بیان می کند: 
همه می توانند از صندلی اس��تفاده کنند. س��پس در صحنه بعدی نمای 
اس��تفاده دونفر از یک صندلی به نمایش در می آید. در این بین گوینده 
جمل��ه دیگر را بیان می کند: حتی اگر تعدادتان زیاد اس��ت، دونفری از 
صندلی اس��تفاده کنید. در پایان نیز پیوند میان صندلی با فیس بوک به 
مخاطب منتقل می شود: همه از صندلی می توانند استفاده کنند، درست 

مانند فیس بوک. 
عالوه بر مش��کل در بیان خواسته اصلی ش��رکت، مقایسه فیس بوک 
ب��ا صندل��ی چندان باب میل مخاط��ب از آب در نیام��د. در هر صورت 
باید س��رویس مان را چیزی باارزش جلوه دهی��م، نه یک صندلی کامال 
معمول��ی. در غیر  این صورت برند ما نیز در کنار محصوالت معمولی به 
یاد آورده خواهد شد. بی تردید این خواسته هیچ گروه تبلیغاتی نیست. 

Kmart: گیف های متحرک
برخ��الف آگهی فیس بوک در این م��ورد من حرف زیادی برای گفتن 
دارم. در واق��ع به نظر فرایند تولید ای��ن آگهی Kmart به این صورت 
است که یک کارمند شرکت وارد اتاق کار شده و فریاد می زند: »امروزه 
گیف ها بس��یار محبوب هس��تند. اجازه دهید به مسخره و اجباری ترین 
ش��کل ممکن آنه��ا را در قالب ی��ک آگهی به مخاط��ب تحمیل کنیم. 
موضوع آن را هم خرید کریس��مس قرار می دهی��م. به هر حال گیف ها 
متعلق به دنیای اینترنت هس��تند«. دقیقا ب��ه همین اندازه بی منطق و 

غیرجذاب ایده این آگهی وارد مرحله عملیاتی شد. 
به طور معمول اگر یک  ترند مشهور با ماهیت تبلیغاتی کسب وکارتان 
هماهنگ نباش��د، ش��ما به بازآفرین��ی آگهی تان با اس��تفاده از ایده ای 
دیگ��ر خواهید اندیش��ید. با این حال در م��ورد Kmart هم ایده و هم 
شیوه اجرا بس��یار ناموزون هستند. براین اساس یک زن وشوهر در کنار 
صندوق پر از خرید خودروی ش��ان به تصویر کش��یده می شوند. آنها به 
طور مداوم در حال خوش��حالی )همانند گیف های مشهور در شبکه های 
اجتماعی( هس��تند. در این میان همسایه ش��ان از حی��اط بغلی به آنها 
خیره می شود. درست زمانی که قصد تماس با پلیس را دارد، همسرش 
او را از دلیل این خوشحالی غیرمترقبه آگاه می کند: آنها از تخفیف های 
ویژه Kmart برای کریسمس استفاده کرده اند. پرسش اصلی در اینجا 
کامال روش��ن اس��ت: آیا تخفیف های یک فروش��گاه ارزش این حجم از 

خوشحالی را دارد؟ 
کادیالک: تبلیغی برای آمریکایی ها

این آگهی کادیالک روی کلیشه ای بسیار قدیمی دست گذاشته است: 
ما آمریکایی ها در اوج س��ختی و مش��قت کار می کنی��م. زحمت و رنج 
فراوانی را متحمل می شویم. شما اروپایی ها چی؟ در اوج خوش گذرانی و 
تنبلی سر می کنید. از آنجایی که این آگهی با لهجه آمریکایی مغرورانه 
ضبط شده، به هنگام خواندن لحنش را برای خود شبیه سازی کنید. به 

این ترتیب ماهیت افتضاح آگهی را بهتر درک خواهید کرد. 
پیام اصلی آگهی کادیالک برای من بس��یار متضاد و غیرشفاف است. 
اج��ازه دهی��د به زبان یک مخاطب ناش��ناس و غیرحرف��ه ای در عرصه 
تبلیغ��ات نظرم را بیان کنم. این آگهی به طور کامل خانم ها را از دامنه 
مخاط��ب هدفش حذف می کند. در واقع تمرکز روی آقایان در تبلیغات 
مربوط به خودروها، به ویژه خودروهای مس��ابقه ای، امری رایج اس��ت. با 
ای��ن حال از کادیالک به عنوان برندی پیش��رو انتظار نوآوری و توجه به 

خانم ه��ا می رود. در هر ص��ورت باید تفاوتی میان یک برند مش��هور با 
شرکتی نوپا وجود داشته باشد. 

به عن��وان ی��ک نتیجه گیری کل��ی، ای��ن آگهی کادیالک پس��رهای 
آمریکایی وطن پرس��ت، دارای جنون هیجان، معتاد به کار و مس��ابقه و 
همچنین عالقه مند به ماش��ین های پر زرق و ب��رق را به عنوان مخاطب 
هدف خود انتخاب کرده اس��ت. ش��اید در نگاه نخس��ت این مش��خصه 
بسیاری از جوان های آمریکایی باشد. با این حال با نگاهی دقیق تر تعداد 

افراد دارای این ویژگی ها چندان هم زیاد به نظر نمی رسد. 
دکتر پِپر: این آگهی برای خانم ها نیست

هدف این آگهی برای همه کارش��ناس ها روش��ن اس��ت: معرفی یک 
نوش��ابه کم کالری به آقایان. با این حال شیوه ارائه این پیام به مخاطب 
بسیار عجیب است. واقعا تالش برای جلب نگاه آقایان با بیان اینکه »این 

تبلیغ برای خانم ها نیست« چقدر منطقی به نظر می رسد؟ 
من در مورد ریشه اصلی این آگهی چندان مطمئن نیستم. با این حال 
نگاهی به صحنه های این فیلم ایده هایی چند را پیرامون منشا اصلی آن 
به ذهن می آورد. بیشترین شانس در این میان متعلق به یک باشگاه به 

این نام است: مردهایی که از زن ها به شدت تنفر دارند. 
در این آگهی یک س��رباز در حال فرار به تصویر کشیده می شود. وی 
به سرعت به درون خودروی جنگی دوستش می پرد. سپس درحالی که 
در تالش برای ریختن نوشابه دکتر پِپر در لیوان است، جمله ای خطاب 
به خانم ها به زبان می آورد: آیا در حال لذت بردن از این آگهی هستید؟ 
مطمئن��ا نه، با این حال برای من چندان مهم نیس��ت. این آگهی برای 
خانم ها نیس��ت. نوشیدنی دکتر پِپر مخصوص مردهاست و شما خانم ها 

نیز می توانید ادامه فیلم های رمانتیک تان را مشاهده کنید. 
Go Daddy: یک ترکیب عالی

ب��ه نظرم بروس هورویتز از روزنام��ه USA Today به خوبی هرچه 
تمام ت��ر این فیل��م را مورد بررس��ی و نقد قرار داده اس��ت. در حقیقت 
به نظر بس��یاری دلی��ل اصلی عدم موفقیت این آگه��ی نمایش فضایی 
بسیار مصنوعی است. با این حال بروس نکته ای ظریف تر را مدنظر قرار 
داده اس��ت: »ش��ما نمی توانید عالقه و محبوبیت را در یک فضای کامال 

مصنوعی بین دو نفر با کمترین شباهت برقرار کنید«.
در این آگهی دو شخصیت اصلی به تصویر کشیده می شوند. یک پسر 
جوان و چاق که متخصص طراحی وب س��ایت اس��ت و دختری زیبا که 
روابط اجتماعی باالیی دارد. ش��عار اصلی آگهی نیز به ش��رح زیر است: 
وقتی متخصص و فرد زیبا را در کنار هم داش��ته باش��ید، کسب وکارتان 
رون��ق خواهد یافت. در انته��ا این آگهی کوتاه نیز دختر و پس��ر ماجرا 
عاشق یکدیگر می شوند. به همین سادگی پیام نسبتا مهمی به مخاطب 
منتقل می ش��ود. صرف نظر از محیط مصنوعی تبلیغ ماجرای عاش��قانه 
میان دو ش��خصیت اصلی اصال قابل درک نیس��ت. در هر صورت روابط 
عاشقانه نیازمند اختصاص زمان یا حداقل توضیح نسبتا بیشتری است. 

Safestyle: مرد پنجره ای
برند Safestyle یکی از زیرمجموعه های گروه Safe است. این گروه 
در زمینه تولید پنجره های Pvc و دوجداره شهرت باالیی دارد. برخالف 
ش��هرت و کیفیت ب��االی محصوالت این برند، آگه��ی »مرد پنجره ای« 
چن��دان خوب از کار در نیامد. در دس��ته بندی آگهی ها یک گروه با نام 
»خوب و در عین حال بد« ش��ناخته می شود. چنین آگهی هایی اگرچه 
عناصری از س��اختار مناس��ب یک آگهی را یدک می کش��د، اما در عین 
حال کاس��تی های فراوانی نیز دارد. در واق��ع این آگهی دقیقا متعلق به 
دسته بندی فوق است. یک شروع امیدوارکننده در کنار ساختار ابتدایی 
محکم با یک متن ضعیف و پایانی ناگهانی و دور از انتظار نابود می شود. 
مخاطب این آگهی بی تردید پس از مش��اهده دچار س��ردرگمی خواهد 
ش��د. به راستی دست اندرکاران این تبلیغ چگونه آن را با شروعی نسبتا 

خوب این گونه به نابودی کشیدند؟ 
یکی از نکات بسیار عجیب برای من سروصدایی بود که به طور مداوم 
از س��وی پنجره ها شنیده می ش��د. انگار فردی در پشت صحنه مدام در 
حال کوبیدن روی قاب پنجره هاست. اما چرا باید چنین اتفاقی در تبلیغ 
رخ ده��د؟ آن ه��م بدون هیچ توضیح یا دلیل خاص��ی. آیا این اتفاق به 
منظور اثبات دوام و اس��تحکام محصوالت شرکت بود؟ به نظرم توضیح 
دیگ��ری برای ای��ن کار وجود ندارد. در حقیقت در اواخر تبلیغ ش��دت 
ضرب��ات به اندازه ای بود ک��ه انگار فرد موردنظ��ر در حال خراب کردن 
کل کارخان��ه گروه Safe اس��ت. در هر صورت المان های عجیب وغریب 
و در عی��ن حال بی مفهوم زیادی در این آگه��ی تلویزیونی کوتاه وجود 
دارد. برهمین اس��اس نمی توان روی جذب مخاطب از سوی آن چندان 

حساب ویژه ای باز کرد. 
hubspot :منبع

کمپین های اینترنتی در برابر آگهی های 
بازرگانی صداوسیما؛ آینده تبلیغات به چه 

سمتی می رود؟ 
ب��ازار تبلیغات یا همان آگهی های بازرگانی در صداوس��یما آنطور 
که ش��نیده ها می گوید دیگر مثل قدیم نیست و این موضوع دالیل 
متفاوتی دارد. خارج از بحث های سیاس��ی ک��ه در این میان وجود 
دارد، ظه��ور پدیده ای به نام فضای مجازی و قدرت تبلیغات و مانور 
دیجیتال مارکتینگ در این فضا، یکی از مسائلی است که رودرروی 
صداوس��یما ق��رار گرفته و بس��یاری از ش��رکت ها و علی الخصوص 
اس��تارتاپ ها، به دالی��ل مختلف ترجیح می دهند ت��ا تبلیغات خود 
را نه در نش��ریات و نه در رادیو و تلویزیون، بلکه در میان صفحات 

وب انجام دهند. 
در اواخر س��ال های دهه ۷0، صدا و س��یما به طور کلی اینترنت را 
یک رسانه در نظر گرفته بود و خواهان تسلط بر همه محتویات فضای 
مجازی شده بود. حال بعد از گذشت سالیان دراز و رشد و توسعه وب 
فارس��ی از همه لحاظ، موضوع بحث برانگیز س��لطه صدا و سیما روی 
تلویزیون های اینترنتی، دوباره مطرح می شود که مشخص می کند این 
س��ازمان دولتی نیز به خوبی از قدرت و محبوبیت فضای مجازی آگاه 
بوده و خیال دارد الاقل بخشی از آن را در دست داشته باشد. اما از چه 
زمانی و چرا تقابل فضای مجازی با این مجموعه شروع شد؟ تبلیغات 

در فضای مجازی واقعا تا چه حد جوابگو هستند؟ 
ای��ن روزها تبلیغات در فضای مج��ازی خود تبدیل به یک تخصص 
جداگان��ه ش��ده و مباحثی همچ��ون دیجیتال مارکتین��گ و ایمیل 
مارکتینگ و مواردی از این دس��ت، در میان کس��ب وکارها جا افتاده 
و برخ��ی آن را مهم ترین اصل موفقیت این روزها می دانند. »ش��ایان 
نوبرانی«، کارشناس دیجیتال مارکتینگ و مدیرعامل آژانس دیجیتال 
آبانگان درباره علل س��قوط نس��بی صداوس��یما در زمینه آگهی های 
بازرگانی به دیجیاتو می گوید: »به طور متوسط، هزینه مورد نیاز برای 
اجرای یک کمپین با بازخورد مطلوب  در صداوس��یما هنوز نسبت به 
فضای مجازی بس��یار باالس��ت و هر برندی از عه��ده این هزینه  های 
سنگین بر نمی آید. در این بین بحث Targeting هم وجود دارد که 
در تبلیغات صداوسیما، در نهایت به انتخاب شبکه تلویزیونی و برنامه 
ختم می شود در صورتی که در فضای دیجیتال پارامترهای زیادی برای 
مشخص کردن مخاطبان هدف وجود دارد که باعث باال رفتن بازدهی 

کمپین ها می شود.«
او مهم ترین علت را اما مس��ئله ای به ن��ام اندازه گیری بیان می کند 
و می گوی��د که در فضای دیجیت��ال تمامی بازخورده��ا و نتایج قابل 
اندازه گیری اس��ت و می توان تمامی مراحل فرایندهای آن را سنجید: 
»عموما در صداوس��یما یا دیگر رسانه های سنتی، نمی توان فهمید به 
طور دقیق چند نفر آگهی شما را دیدند یا KPI های مختلف دیگر مثل 
نرخ تبدیل را سنجید. اینها ساده ترین برآوردهای تبلیغات است که در 

نوع دیجیتال به راحتی قابل دریافت است.«
نوبرانی معتقد اس��ت رویکرد تبلیغات در آینده بیش��تر به س��مت 
دیجیت��ال می رود ولی تاکید می کند که صداوس��یما همچنان یکی از 
موثرترین رس��انه ها در برخی کمپین ها به ویژه در ابعاد ملی است. این 
کارش��ناس باور دارد که تبلیغات در فض��ای دیجیتال، از لحاظ میزان 
بودجه هزینه ش��ده، فعال رقیب سرسخت و جدی صداوسیما نشده و 

این امر نیاز به زمان خواهد داشت.
 »در فضای دیجیتال کمپین های بس��یار موفقی ه��م برای برندها 
داش��تیم که با هزینه بس��یار کمتر از تبلیغات صداوس��یما به نتیجه 
رس��یده اند و این موارد زنگ خطری برای صداوس��یما می تواند باش��د 
و البته نباید تمامی کس��ب وکارها هم فکر کنند ک��ه لزوما می توانند 
با کمپین های دیجیتال موفق ظاهر ش��وند. استراتژی، ایده و پیام در 
کمپین های دیجیتال عوامل تعیین کننده در موفقیت یا عدم موفقیت 

این نوع کمپین ها هستند.«
نوبران��ی می گوید ک��ه هیچ نهادی نقش نظارت پیش از انتش��ار در 
تبلیغات فضای مجازی را ندارد و ممیزی پیش از اکران را در این حیطه 
منتفی اعالم می کند. او تاکید دارد که معموال خود آژانس ها و طراحان 
براس��اس عرف جامعه تبلیغات را می سازند تا مورد پذیرش مخاطبان 
هم قرار بگیرند: »برخی تبلیغات که ذاتا غیرقانونی هس��تند بیشتر در 
شبکه های اجتماعی رخ می دهد تا پلتفرم های رسمی و معتبر تبلیغاتی 
و پیگیری آنها هم البته سخت است، اما تعداد این موارد نسبت به کل 
فضای تبلیغات دیجیتال زیاد نیست و مشکالت جدی تا به امروز پیش 

نیاورده اند.«
این کارشناس دیجیتال مارکتینگ به چند مسئله مهم در تبلیغات 
اینترنتی همچون اینفلوئنسر مارکتینگ و تابومارکتینگ اشاره دارد و 
آنها را برای دیجیاتو بیشتر باز می کند: »این ماجرا در تمام دنیا وجود 
دارد و فقط مختص ایران نیس��ت. البته واژه اینفلوئنسر را در کشور به 
هر کسی اطالق می کنیم که درست نیست ولی خارج از این بحث باید 
بگویم که تبلیغات اینچنینی جایگاه و کیفیت متفاوتی دارند و لزوما هم 
موثر نیستند. هر برندی نباید با هر اینفلوئنسری رابطه تبلیغاتی ایجاد 
کند و انتخاب هوش��مندانه در این امر برای اینکه به برند لطمه نخورد 
بسیار مهم است. همکاری با این افراد می تواند هم بهترین ابزار دیجیتال 

مارکتینگ باشد و هم شاید بدترین آن.«
نوبران��ی در نهای��ت نی��ز تابومارکتینگ را یک��ی از عوامل جدید 
کمپین ه��ای اینترنت��ی در ایران عنوان می کن��د و می گوید که گاه 
برنده��ا با شکس��تن برخی تابوها و حتی مرزه��ای اخالقی و ایجاد 
یک فضای منفی و موج حمالت به خود گاهی قصد دیده شدن در 
میان کاربران اینترنتی را دارند، ولی ش��خصا معتقد است که ایجاد 
این فضا چندان جالب نیست و در بلند مدت باعث آسیب رسیدن به 

شخصیت برند خواهد شد. 
برخ��ی تبلیغات تلویزیونی در مواردی خاص به قیمت های چندصد 
میلیونی در هر ثانیه می رس��د که برای هر شرکتی تقبل این هزینه ها 
آسان نیست و بسیاری از کسب وکارهای کوچک وارد حیطه تبلیغات 
در فضای مجازی شدند. شبکه های اجتماعی و برخی پلتفرم های خاص 
ابزارهای��ی ش��ده اند که با هزینه های به مراتب کمت��ر در برخی مواقع 
توانس��ته اند برندهای کوچک را مطرح سازند. گرچه صداوسیما اخیرا 
در سیاس��ت های تبلیغاتی خود تس��هیالتی را برای شرکت های بومی 
کوچک تر داش��ته، ولی در هر حال به نظر می رس��د فضای مجازی و 
قابلیت های آن روز به روز بیشتر و بیشتر برای کسب وکارها و مشتریان 
آنها جذاب تر می ش��وند و آینده مارتینگ بیش��تر به این سمت پیش 

می رود تا در جعبه جادویی تلویزیون. 
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س��ال های سال اس��ت که به همه توصیه می کنیم محتوایی باکیفیت 
تولی��د کنند ت��ا بتوانند توجه بینندگان وب س��ایت ها را جلب کنند، اما 
وقتی همه کاری مشابه انجام دهند چه اتفاقی می افتد؟ )که در حقیقت 

هم همین طور است.(
تا اینجا اکثر کس��ب وکارها می دانند که باید محتوایی باکیفیت تولید 

کنند و خود را از محیط اشباع شده اینترنت برهانند. 
با وجود تمام محتواهای موج��ود، تاثیرگذاری آنها روز به روز کاهش 
می یاب��د و تعداد افراد کمتری را دخی��ل می کند. در حقیقت 50درصد 
مقاله های آنالین، هشت بار یا حتی کمتر به اشتراک گذاشته می شوند. 

خبر بدتر اینکه ۳ یا 4 مقاله هرگز به اشتراک گذاشته نمی شوند.
حال وقت آن رسیده است که از جست وجوی ارگانیک و اشتراک های 
شبکه های مجازی فراتر رفته و امید داشته باشیم که باالخره یک نفر از 

چیزهایی که ما تولید می کنیم، فراتر خواهد رفت. 
پیش ت��ر گفتیم که باید فقط 20درص��د از زمان تان را به تولید محتوا 
اختص��اص دهی��د و 80درصد باقی مان��ده را باید ص��رف ارتقا و بهبود 

محتوای خود کنید. 
چرا؟ 

خل��ق ایده ه��ا و تاکتیک ه��ای جدید ب��رای تولید و توزی��ع محتوا و 
وارد س��اختن آنها به اس��تراتژی بازاریابی تان به نمایش هرچه بیش��تر 

محتوای تان کمک می کند. 
بیایی��د نگاهی به 8 تاکتی��ک زیر بیندازی��م، 8 تاکتیکی که احتماال 

تابه حال به آنها فکر نکرده اید: 
1- امضای ایمیل ها

ای��ن یکی از آس��ان ترین و درعین حال کم اس��تفاده ترین راه ها برای 
توزیع محتوای تان اس��ت. چه تنهایی کار کنید و چه اینکه ش��رکتی با 
صدها کارمند داش��ته باش��ید، شانس بزرگ این اس��ت که روزانه بارها 
ایمیل می فرس��تید. در حقیقت، تحقیقی جدید نش��ان داد که تا س��ال 

201۹ روزانه 12۹ ایمیل کاری فرستاده و دریافت خواهیم کرد. 
قرار دادن لینک در تازه ترین محتوای تان یا ش��ماره تماس در قسمت 
امضای ایمیل، این ش��انس را فراهم می کند که هر روز 100 چش��م از 

محتوای تولیدی تان دیدن کنند. 
ابزارهایی مانند SenderGen و Sigstr مدیریت این کار را تسهیل 
می کنند. باید هر مشتری جدید دقیقا امضای ایمیل مشابهی را دریافت 

کند. 
بسته به نوع ابزاری که استفاده می کنید، می توانید میزان تاثیر آن را 

در مخاطبان خود و میزان بازدید محتوا را بررسی کنید. 
هم��واره محت��وای خ��ود را با رخداده��ای وی��ژه و تخفیفاتی 
ک��ه در نظ��ر می گیرید، به روز رس��انی کنید. اگر تم��ام روز را با 
فرس��تادن ایمیل برای مش��تریان خود س��پری می کنید، سعی 
کنی��د ایمیل های ت��ان حاوی ویدئو باش��د تا از ای��ن طریق فرم 
خصوصی تری به خود بگیرد. هنگامی که Wistia در ایمیل های 
خود ویدئوه��ا را گنجاند، ش��اهد افزایش 80درص��دی افزایش 

بازخوردهای محتوای خود بود. 
هرچند مثال آنها ش��امل یک پیام س��اده سالم است، اما ممکن است 
شما بخواهید برای آخرین محتوای تان از امضای ویدئویی استفاده کنید. 

چیزهای مختلفی را امتحان کنید! 

2- درگاه اجتماعی
احتم��اال در م��ورد محتواهایی ک��ه مدخل بلندی دارند ش��نیده اید، 
کارک��رد این ن��وع محتوا در جهت افزایش حجم گفت وگوها اس��ت، اما 
مدخل بن��دی محتوا در پش��ت یک قفل اش��تراک اجتماع��ی میزان به 
اش��تراک گذاری و توزیع آن را افزایش می دهد.  هنگامی که کاربر مقاله 
باکیفیت یا صفحه های س��تون- محتوا را می خواند، صفحه مذکور را در 
یکی از ش��بکه های اجتماعی خود به اش��تراک گذاش��ته تا بتواند ادامه 

مطلب را بخواند یا نسخه ای قابل چاپ از آن تهیه کند. 
3- به نرم افزارها و پلت فرم های توزیعی بپیوندید

من به تازگی در مورد Zest دچار وسواس شده ام )zest یک نرم افزار 
الحاقی گوگل کروم اس��ت که امکانات بازاریابی فراهم می کند( و هربار 

زبانه جدیدی در کروم باز می کنم محتوایی مشابه برایم باز می شود. 
م��ن در جای��گاه یک بازاریاب واقعا دوس��ت دارم ب��دون اینکه خودم 

تالشی بکنم، مطالب مشابه و مرتبطی بخوانم. 
آژانس ه��ا و بازاریابان می توانند ثبت نام کنند و محتوای ش��ان را ارتقا 
دهند و آن را در پلت فرم به اشتراک بگذارند. zest  موجب می شود که 

محتوای مذکور 10 برابر کلیک های بیشتری دریافت کند. 
ب��ه دنبال نرم افزار یا پلت فرم توزیعی باش��ید ک��ه به صنعت و حوزه 

کاری تان مرتبط باشد. 
۴- فهرستی از انتشاردهندگان فراهم کنید

فکر نکنید که قرار است تمام امور مربوط به انتشار و توزیع را خودتان 
انجام دهید، درخواست کمک کنید. 

تهی��ه یک فهرس��ت از افرادی که فک��ر می کنید محتوای ت��ان را به 
اشتراک می گذارند، راهکار موثری خواهد بود. 

ابتدا با مخاطبان خودتان ش��روع کنید. این افراد کس��انی هستند که 
پیش��تر با محتوای تان س��روکار داشته اند. سپس فهرس��تی از محتوای 
خ��ود در حوزه موضوعات پرطرف��دار ایجاد کنید. ب��رای مثال مقاالتی 
که در مورد ش��بکه های اجتماعی، CRO، بازگشت سرمایه و... باشند، 
نمونه های خوبی هس��تند. از این طری��ق، هنگامی که مقاله جدیدی در 
خصوص موضوعات مشابه می نویس��ید، به سادگی می توانید مقاالتی را 

که تا به حال محبوب بوده اند دسته بندی کنید. 
ایمیلی مش��ابه با نمونه زیر بنویس��ید و با آن محت��وای جدیدتان را 

انتشار دهید و از مخاطبان خود نیز بخواهید این کار را انجام دهند. 
سالم، نام شخص

چند وقتی است که باهم صحبت نکرده ایم، اوضاع چطور است؟ 
من متوجه ش��دم که شما مقاله »نام مقاله« را در خصوص »موضوع« 

را خوانده اید. نظرتان چیست؟ 
من به تازگی مطلب مشابهی را منتشر کرده ام و دوست دارم نظر شما 

را بدانم. مطلب مذکور را در اینجا می توانید مطالعه بفرمایید: لینک
لطفا نام شرکت خود را عنوان کرده تا بتوانیم از نظر شما مطلع شویم. 

نام خودتان 
می توانید رویکردی مشابه را در مورد افرادی که در رخدادی صنعتی 
ی��ا تجاری مالقات کرده اید، پیاده کنی��د. ارتباط خود را با آنها از طریق 
انتش��ار مطلب مرتبطی با موضوع رویداد یا موضوع گفت وگوهای تان از 

سر بگیرید. 
ب��ا اس��تفاده از اب��زار Buzzsumo می توانی��د پروفایل ش��بکه های 
اجتماعی افرادی را که مطالب مرتبط با محتوای ش��ما انتشار می دهند 

بیابید. س��پس در شبکه اجتماعی مذکور آنها را بیابید و مطالب تان را با 
آنها به اشتراک بگذارید. اگر از محتوای شما خوش شان بیاید این امکان 

وجود دارد که آن را برای دنبال کنندگان خود به اشتراک بگذارند. 
5- پلتفرم های پولی توزیع و انتشار محتوا

سرمایه گذاری در حوزه تولید و توزیع محتوا امکان ارسال و انتشار آن 
به مخاطب��ان هدف را فراهم می کند. ابزارهایی همچون Outbrain و 

Taboola گزینه های خوبی هستند. 
ب��ا بخش بندی درس��ت، محت��وای ش��ما مخاطبان مورد نظ��ر را در 
سایت های معمول همچون Business Insider و Time مورد هدف 

می دهد. 
فرص��ت دیگری که نباید دس��ت کم گرفته ش��ود، تبلیغات پولی در 

شبکه های مجازی است. 
از وقت��ی فیس بوک الگوریتم خود را تغییر داده اس��ت، ظهور مطالب 
صفحه های کسب و کار ارگانیک در خبرنامه ها بیش از پیش دشوار شده 
است. تعجبی نیس��ت که ۹۳درصد از بازاریابان برای تبلیغات همچنان 
از فیس بوک اس��تفاده می کنند. این بدان معناس��ت که چیزی حدود ۳ 
میلیون کسب و کار برای تبلیغات خود از فیس بوک استفاده می کنند. 

همان ط��ور که SproutSocial اعالم می کند، »راه اندازی و انتش��ار 
پست های ارتقایافته به عنوان بخشی از استراتژی فیس بوک تان، نه تنها 
میزان بازدید از محتوای تان را افزایش می دهد، بلکه این امکان را فراهم 

می آورد تا مخاطبان مرتبط بیشتری را مورد هدف قرار دهید.«
List. ly  -6

list. ly  به ش��ما ای��ن امکان را می دهد تا فهرس��ت محتوای خود را 
در س��ایت خودتان یا س��ایت خودش ایجاد و منتشر کنید. محتواهایی 
که مخاطبان هدف تان دوس��ت دارند بیابید و س��پس فهرستی عمومی 

بسازید تا میزان هدفمندی تان افزایش یابد. 
فقط محتوای مربوط به ش��رکت خودتان را ننویس��ید، استفاده از سایر 
منابع اطالعاتی، میزان اعتبار و صحت مطالب را افزایش می دهد.  کاربران 
می توانند فهرس��ت تان را دنبال کرده، آن را در ش��بکه های اجتماعی شان 

انتشار داده یا اینکه حتی مطالب تان را در سایت خودشان قرار دهند. 
7- روبات های َچت 

۳5درص��د افرادی که م��ورد ارزیابی قرار گرفتند، عن��وان کردند که 
هنگام حل مس��ائل و مش��کالت از چت بات اس��تفاده می کنند. این کار 
فرصت بس��یار خوبی اس��ت.  فکر کنید شما مطالبی نوش��ته اید که به 

بسیاری از کاربران در حل مشکالت شان کمک می کند. 
برای مثال، بیایید در نظر بگیریم که یک کاربر در حال بررس��ی وب 
سایت شما است. شما می توانید چت باتی برای سایت خود تعریف کنید 
که پس از گذش��ت چند ثانی��ه از ورود کاربر، باال بیاید. و او را به دیدن 
و مقایس��ه تفاوت های شما با صنایع رقیب تشویق کند. اگر در چت بات 
خود یک لینک اضافه کنید که چه بهتر. با این کار کانال جدیدی برای 

توزیع محتوای تان فراهم می شود. 
دسترسی تان را ارتقا دهید! 

اگر درگیری ش��ما این است که چگونه محتوا و مطالب خود را انتشار 
دهید، پیوس��ته به مخاطبان هدف خود فکر کنید. زندگی آنالین ش��ان 
کجا س��پری می ش��ود؟ در مورد عادت های تحقیقی شان چه می دانید؟ 
چگونه می توانید بیشتر و بهتر کمک کنید؟  این کار موقعیتی در جهت 

چارچوب بندی استراتژی های فرصت زا فراهم می کند. 
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5 روش برای افزایش قیمت ها بدون از دست 
دادن مشتریان

ش��رکت آم��ازون در ماه آوریل بیان کرد ک��ه قصد دارد هزینه 
اش��تراک س��االنه خود را از ۹۹ دالر ب��ه 11۹ دالر افزایش دهد. 
کمتر از دو ماه است که این افزایش 20 دالری اعمال شده است 
که البته زمان زیادی نیس��ت. خصوصا که برای مش��تریان امکان 
برخ��ورداری از »دو روز ارس��ال رایگان« و دسترس��ی آنالین به 
برنامه های تلویزیونی، فیلم، موس��یقی و حتی برنامه های ورزشی 
را فراه��م می آورد. هنوز هم فضای اینترنت از نظرات و ش��کایات 

کاربران پر است. 
چنین واکنش های ش��دیدی برای ترس��اندن کس��ب وکارهای 
کوچ��ک از باالبردن قیمت ها، کافی اس��ت. افزای��ش هزینه های 
نیروی کار، انرژی و قرض و وام بسیاری از صاحبان کسب وکارهای 
کوچک را بر آن داش��ت تا به هر ترتیبی ش��ده، هزینه های خود 

را کاهش دهند. 
اما نیاز نیس��ت ش��ما هم همین راه و روش را دنبال کنید. در 

اینجا پنج تاکتیک برای افزایش قیمت ها ارائه شده است: 
1- روراست باشید

بس��یاری از مصرف کنندگان و همین طور صاحبان کس��ب و کار 
تمایل دارند تا به میزان بیش��تری برای خدماتی که ارزش��ش را 
دارد، بپردازند. برای مثال، فروشگاه لباس Everlane  با افزایش 
می��زان تعهد خود نس��بت به اس��تفاده از رویکردهای اخالقی در 
کارخانج��ات و پارچه ه��ای بادوام موفق ش��ده اس��ت. در نتیجه 
این ش��فافیت ک��ه مرتبط با سیاس��ت های قیمت گذاری اس��ت، 
Everlane  نسبت به رقبای خود می تواند قیمت های باالتری را 

برای اجناسش در نظر بگیرد. 
به صالحدید خود و کس��ب وکارتان قیمت ها را باال برده و امید 
دارید که مصرف کنندگان متوجه چنین تغییراتی نش��وند؟ البته 
که آنها متوجه می شوند و اگر صادقانه به آنها بگویید که باال رفتن 
قیمت ها به خاطر افزایش دس��تمزد کارکنان تان و به مراتب بهبود 
کیفیت زندگی ش��ان اس��ت، به احتمال بیشتری این افزایش نرخ 

قیمت ها را می پذیرند. 
2- قیمت ها را به تدریج افزایش دهید

یک راه آس��ان ب��رای افزای��ش قیمت ها بدون از دس��ت دادن 
مش��تریان قدیمی این اس��ت که قیمت ها را تنها برای مشتریان 
جدی��د خود باال ببرید. اما این احتمال وجود دارد که مش��تریان 
جدید با آگاه شدن از تفاوت قیمت ها، تمایل خویش را نسبت به 
محصوالت شما از دست بدهند. می توانید از آمازون الگو بگیرید. 
این شرکت به کاربران اصلی خود این اجازه را داده است که تا ماه 
ژوئن حساب های کاربری خویش را با قیمت ساالنه ۹۹ دالر شارژ 
کنند. پس از آن این کاربران نیز مثل بقیه باید برای شارژ حساب 
کاربری خود 11۹ دالر بپردازند. )هدف بلند مدت شما این خواهد 

بود که همه مشتریان قیمت باالتری را بپردازند.(
3- زمانبندی درستی داشته باشید

ب��ه تازگی با حجم عظیمی از نظرات منفی مواجه ش��ده اید؟ یا 
نظر منفی ی��ک کاربر آنالین توجهات بس��یاری را به خود جلب 
کرده است؟ یا اینکه محبوبیت تان خدشه دار شده است؟ هنگامی 
که چنین ش��کایاتی در م��ورد محصوالت تان وج��ود دارد نباید 
قیمت ه��ا را افزایش دهید، بهترین زم��ان برای افزایش قیمت ها، 
هنگامی اس��ت که عمده مشتریان و مصرف کنندگان کاالهای تان 
ارضا ش��ده اند. به عمل آوردن همه پرس��ی از مش��تریان، پیش از 
سیاس��ت گذاری های افزای��ش قیم��ت، می تواند در فه��م میزان 
رضایت آنها از محصوالت و خدمات ش��ما کمک حال باش��د. اگر 
با نارضایتی خاصی مواجه ش��دید، باید پیش از افزایش قیمت ها، 

آنها را برطرف کنید. 
۴- قیمت ها را به پشتوانه خدمات الحاقی افزایش دهید

آی��ا تابه ح��ال به هن��گام خریدن ی��ک وس��یله الکترونیکی به 
خری��داری گارانتی، خدم��ات ارتباطی، باتری یا وس��ایل جانبی 
مجبور ش��ده اید؟ اگر کاالها یا خدمات الحاقی داش��ته باشید که 
باب میل بازار هدف باش��د، می توانید قیمت ه��ا را کمی افزایش 

دهید. 
برای مثال، من رس��توران های بس��یاری را دیده ام که در ازای 
مبلغی اضافه به س��اندویچ مرغ و ساالدهای ش��ان، آووکادو اضافه 
می کنند. اگر در منوی خود س��االد سزار به قیمت 10 دالر و ۹5 
سنت دارید، می توانید قیمت آن را به ۹ دالر و ۹5 سنت کاهش 
دهید، ول��ی در ازای آن گزینه هایی از قبیل مرغ 2 دالری، میگو 
۳ دالری و س��المون 4 دالری را برای ساالد در نظر بگیرید. حال 
مبنی بر انتخاب مش��تری، س��االد س��زار قیمتی برابر با 11.۹5، 

12.۹5 یا 1۳.۹5 دالر دارد. 
گزینه دیگر این اس��ت که قیمت کاالها و خدمات اصلی تان را 
ثابت نگاه دارید، ولی در عوض قیمت نسخه های الحاقی را افزایش 
دهید. به جای افزایش قیمت غذای اصلی، قیمت نوش��یدنی های 
خود را زیاد کنید. چراکه اکثر مشتری ها به آن توجهی نمی کنند. 
5- محصوالت، خدمات یا حتی مشتریان غیرسودمند را 

حذف کنید
این روش��ی معقول برای افزایش قیمت ها نیس��ت، اما می تواند 
تاثیر مش��ابهی داشته باشد. به امور مالی خود توجه داشته باشید 
و ببینید که کدام دسته از کاالها یا خدمات تان پایین ترین حاشیه 
سود را دارند. حذف پیش��نهادات و گزینه های کم سود، قابلیت و 
توانایی تولیدتان را افزایش داده و به ش��ما زمان بیش��تری برای 

تمرکز بر بخش های پرسود کسب وکارتان می دهد. 
آیا مش��تری داری��د که مبلغی پایین تر از ع��رف پرداخت کرده 
و خواهان زمان و تالش به نس��بت بیش��تر اس��ت؟ این بیشتر در 
مورد کس��ب و کارهایی اتفاق می افتد که ب��ر ارائه خدمات تمرکز 
دارن��د. به هرح��ال وقتی که کس��ب و کارتان رش��د می کند، این 
دس��ت از مشتریان بیش از پیش س��ودمندی خویش را از دست 
می دهند، چرا که زمان و تالش بسیاری را به خود اختصاص داده 
و آورده مالی چش��مگیری ندارند. س��عی کنی��د قیمت ها را برای 
این مش��تریان افزایش دهید، اگر موافقت نکردند آنها را از چرخه 

خدماتی خود حذف کنید. 
allbusiness :منبع

کلید

 7 تاکتیک بی نظیری که ممکن است
تا به  حال به آنها فکر نکرده باشید
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بهترین ابزار و منابع برای سرمایه گذاری از 
نگاه مالکان کسب وکارهای کوچک

س��رمایه گذاری درحالت صحیح می تواند عامل مهمی در تعیین جهت 
کسب وکار کوچک شما در دوراهی رشد و رکود باشد. تعدادی از کارآفرینان 
بهترین س��رمایه گذاری س��ال پیش یا برنامه س��ال آینده خود را با ما به 

اشتراک گذاشته اند که به بررسی آنها می پردازیم. 
قیف های فروش جدید 

تینک الینز )ThinkLions(  که آژانس مش��اوره و توس��عه کارآفرینی 
نرم افزارمحور، واقع در اوک پارک ایالت میش��یگان است، حدود ۳0.000 
دالر را صرف س��اخت و آزمایش قیف های فروش کرد، که درواقع متشکل 
از کتاب ه��ای مج��ازی و ویدئوها و صفحات آنالین و تبلیغاتی هس��تند و 
مانند آهن ربایی مخاطب را به جهت مورد نظر می کش��انند.  به گفته مایک 
سیمز )Mike Sims(، بنیان گذار و مدیرعامل این آژانس »استراتژی های 
بازاریابی ما همواره موثر بوده اند، اما س��ال گذشته متوجه شدیم تاثیر آنها 
درحال کاهش است. هرچند می خواستیم برنامه های بهینه سازی موتورهای 
جس��ت وجو و کمپین های تبلیغاتی خود را حفظ کنیم، اما متوجه ش��ده 
بودیم که الزم اس��ت موردی را به برنام��ه بازاریابی خود اضافه کنیم تا به 
آن قوت ببخش��د.« آن طور که س��یمز گفت، خدمات تینک الینز پرهزینه 
هس��تند و مشتریان ندرتا با نخستین مراجعه به سایت، با آنها وارد معامله 
می شوند. میزان بازدید از وب سایت آنها عالی بود، اما شرکت این بازدید ها 
را آن طور که مدنظر سیمز بود به فروش تبدیل نمیکرد. او می افزاید: »ما در 
جذب بازدیدکنندگان مشتریان بالقوه عملکرد خوبی داشتیم، اما در راضی 
کردن افراد به خرید موفق نبودیم. ما هرچه س��ریع تر به یک قیف فروش 
احتیاج داشتیم. می دانستیم که باید مشتریان بالقوه را راضی نگاه داریم و 
ب��ه آنها ثابت کنیم در حوزه خودمان افرادی حرفه ای هس��تیم. من خودم 
نخستین کتاب الکترونیکی شرکت را به قلم درآوردم، اما طراحی آن را به 
یک آژانس محول کردم تا به طور حرفه ای انجام شود.« شرکت او همچنین 
از آنباونس )Unbounce(  نیز اس��تفاده کرد که پلتفرمی برای س��اخت 
صفحات آنالین کمپین های بازاریابی ا ست. به گفته سیمز »ما یک متخصص 
در زمینه صفحه های آنالین اس��تخدام کردیم تا دانلود کتاب الکترونیکی 
م��ن را انجام دهد.« با این کار، نرخ تبدیل صفحه، که همان نس��بت تعداد 
بازدیدکنندگان به تعداد دانلودهای کتاب اس��ت، از 2 به 8 درصد رس��ید. 
ش��رکت همچنین متخصصی در زمینه تبلیغات فیس بوک استخدام کرد 
تا تعدادی از تبلیغات را تولید و بهینه سازی کند و افراد را از فیس بوک به 
صفحه آنالین خود بکشاند. پس از دانلود کتاب ها و دریافت ایمیل از افراد، 
تینک الینز متخصصی را در زمینه ایمیل استخدام کرد تا قیفی برای فروش 
از طری��ق آن ایجاد و به مش��تری های بالقوه اطالع��ات جدید تزریق کند.  
به گفته سیمز »مشتریان پس از مطالعه کتاب الکترونیکی متوجه شدند ما 
به کار خود مسلط هستیم، مورداعتماد آنها واقع شدیم و جلسات مشاوره 
ما سطح کیفی باالتری پیدا کرد. افراد در این جلسات حضور پیدا می کردند 
تا از ما مشاوره و راهنمایی دریافت کنند.« شرکت سرمایه خود را در چند 
زمینه بسط داد؛ آژانس طراحی کتاب الکترونیکی، نرم افزار طراحی صفحه 
آنالین، بهینه س��ازی درون سازمانی محتوای صفحات و مقایسه و تحلیل و 
بهینه س��ازی کمپین های تبلیغاتی فیس بوکی، مشاوره در زمینه طراحی 
صفحه و مقایس��ه و تحلیل آن، پایه ری��زی کمپین تبلیغاتی فیس بوکی و 
پایه ریزی قیف فروش از طریق ایمیل.  به گفته سیمز، تینک الینز تصمیمات 
خ��ود را بر پایه داده ه��ا قرار داد. از نظر او، س��رمایه گذاری در زمینه قیف 
فروش، بودجه ساالنه بخش بازاریابی تینک الینز را دوبرابر، اما فروش های 

آن  را در طول سال گذشته سه برابر کرد. 
آموزش و حمایت از کارکنان

از دی��دگاه جنل ایزاکس��ون )Jenelle Isaacson(، بنیان گذار و مالک 
لیوینگ روم رئالت��ی )Living Room Realty(  واقع در پورتلند ایالت 
اورگ��ون، کارکنان مهم ترین دارایی تجارت خدمت محور او هس��تند و وی 
راه های مختلفی برای س��رمایه گذاری روی آنها پیدا کرده است. ایزاکسون 
خاطرنشان می کند: »ما از طریق فرستادن افرادمان به برنامه های آموزشی 
در زمین��ه مدیری��ت و پرداخت هزینه های عضویت در س��ازمان هایی که 
به صورت نظیر  به  نظیر از رش��د و توسعه فردی و حرفه ای مدیران حمایت 
می کنند، روی آنها س��رمایه گذاری می کنیم.« این شرکت پیش از اقدام به 
بازسازی وب سایت خود، مسئول بخش بازاریابی اش را به کارگاهی فرستاد 
تا آموزش و ابزار الزم را برای افزایش کارایی وب س��ایت کس��ب و  از لحاظ 
حرفه ای رشد کند.  به گفته ایزاکسون »ما هرساله 5درصد از بودجه مان را 
به آموزش و اس��تخدام مش��اور برای کارکنان مان اختصاص می دهیم. این 
آژانس همچنین به تمامی کارکنان مبلغی به ارزش چند هزار دالر درقالب 
کمک هزینه آموزش��ی اهدا می کند تا آنها در کالس های مربوط به تجارت 
یا کالس ه��ای مورد عالقه خود حضور به عمل آورن��د. ما عقیده داریم اگر 
کارکنان بتوانند عالیق خود را دنبال کنند، ثمربخشی آنها افزایش خواهد 
یافت.« ش��رکت لیوینگ روم رئالتی در جلس��ه اخیرش با موضوع »تفریح 
و س��رگرمی های برنامه ریزی شده« س��رمایه گذاری کرد تا به سختکوشی 
کارکنان خود در س��الی که این شرکت رش��دی 25 درصدی داشته است، 
پاداشی داده باشد. به گفته ایزاکسون »این سرمایه گذاری که تنها چند صد 
دالر هزینه داش��ت، به افراد ما شادی و نشاطی داد که منجر به سوددهی 

در تمام طول سال شد.«
پاداش های کارکنان

جنیفر بارنز )Jennifer Barnes(، یکی از بنیان گذاران و مدیر پروبک 
آفیس )Pro Back Office( گفت، او تصمیم گرفته ساالنه 25.000 دالر 
را صرف س��رویس بونس��لی )Bonusly(  کند که سیستمی برای پاداش 
به کارکنان اس��ت. به گفته بارنز »بونسلی برنامه ای آنالین است که به طور 
جمعی کار می کند و به افراد امتیاز می دهد. افراد برای کس��ب امتیاز های 
ویژه رقابت می کنند و این برنامه کار تیمی، ارتباطات و انگیزه تیم را ارتقاء 
بخشیده است.« بارنز توضیح داد که تیم او متشکل از بیش از 80 کارمند 
اس��ت که معموال در دفاتر مش��تریان حضور دارند و بنابراین به طور مداوم 
مانند افراد ش��رکت های عادی زمان را در کنار یکدیکر سپری نمی کنند،« 
بنابرای��ن برنامه ای امتیازمحور که اف��راد در آن می توانند با یکدیگر تعامل 
داشته باش��ند و حتی بدون حضور فیزیکی مداوم در برابر یکدیگر پاداش 
دریافت کنند، س��رمایه گذاری هوشمندانه ای بود.« این برنامه به کارمندان 
این امکان را می دهد که از امتیازهای خود در خرید محصوالت، کارت های 
هدیه و مسافرت استفاده کنند، یا به  اندازه امتیازشان پول نقد دریافت کنند 
یا آن را به خیریه بدهند. کارکنان همچنین، برای شرکت در جلسات، جذب 
مش��تری جدید و تعریف و تمجید از سوی مش��تری و دالیل دیگر امتیاز 
دریاف��ت می کنند. بارنز این برنامه را راهی فوق العاده برای تعامل کارکنان 

با یکدیگر می داند. 

استارتاپ
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داشتن اعتماد به نفس مانند یک سرمایه گذاری  است: زمانی که شما 
به آنچه انجام می دهید باور داشته باشید، دیگران نیز به آن باور خواهند 

داشت و به درست بودن تصمیمات شما اطمینان خواهند کرد. 
هرچن��د، برای برخی از افراد، این گفتن��ش راحت تر از انجام دادنش 
است. اما جدای از باور به مهارت ها و توانایی های تان، اینک به پنج روش 

ساده برای افزایش اعتماد به نفس در فضای کار اشاره خواهیم کرد. 
خوب لباس بپوشید

دست کم گرفتن تاثیر پوشاک راحت است؛ شما هر روز دوش گرفته 
و لباس برتن می کنید، اما ش��اید بر این موضوع واقف نباش��ید که کمد 
لباس شما می تواند اعماد به نفس و ذهنیت شما را تحت تاثیر قرار دهد. 
پژوهش��ی به کش��ف این موضوع نایل آمد که بر تن کردن پوش��اک 
رس��می، روی��ه ذهنی اف��راد را تغییر می ده��د. همان طور ک��ه آبراهام 
روچیک، یکی از مولفان این پژوهش و استاد روان شناسی دانشگاه ایالت 
کالیفرنیا در نورتریج، در مصاحبه ای با مجله آتالنتیک گفت، »اس��تفاده 
از پوشاک رسمی به ما احساس قدرت می دهد، و این خود دید ما نسبت 
به جهان را تغییر می دهد«. به گفته مولفان، این پژوهش نش��ان داد که 
پوشیدن کت و شلوار ممکن است بر رویه های ذهنی که موجب »بیشتر 
شدن پردازش انتزاعی نسبت به پردازش واقعی« می شوند، تاثیر بگذارد. 
به طور خالصه، خوب لباس بپوش��ید: ترکیب لب��اس خود را ارتقا یا 
تغیی��ر دهید، لباس یا کت و ش��لوار با کیفیت ت��ری تهیه کنیدو طوری 
لباس بپوش��ید که احس��اس کنید ک��ه در حال ارائه بهترین نس��خه از 

خودتان هستید. 
از انتقاد سازنده استفاده کنید

انتقاد می تواند آزاردهنده باش��د در صورتی که تمرکز خود را بر نقاط 
منف��ی معط��وف کنید و درگیر ایرادات خود ش��وید به ج��ای اینکه به 
دس��تاوردهای تان در ط��ول زندگ��ی کاری تان توجه کنی��د. همچنین، 
آنطور که کیس��ی مولکویین، مدیر بخش تحقیق و توسعه کاال در گروه 
مش��اوره کارکرد در فضای کار، به USA Today گفته اس��ت، افرادی 
که بیشترین حالت تدافعی را به خود می گیرند، احتمال اینکه اعتماد به 

نفس پایینی داشته باشند بیشتر است. 
هرچند، مولکویین خاطرنش��ان ک��رد که برعکس ای��ن هم می تواند 
حقیقت داش��ته باشد، به عبارتی تس��بیب مایقارن )یکی از مغالطه های 
معروف(. به گفته او، »آیا انتقاد باعث اعتماد به نفس پایین می ش��ود یا 
افراد با اعتماد به نفس پایین بیش��تر در معرض انتقاد قرار دارند؟ هردو 

می توانند درست باشند.«

خ��ب با هم��ه اینها، چه کار می ش��ود ک��رد ک��ه مثبت اندیش ماند؟ 
همان ط��ور که نیکول لیندزی، متخصص توس��عه کاری، در مقاله ای در 
The Muse نوش��ته اس��ت، انتقاد ها را از صافی بگذرانید و به خودتان 
یادآور ش��وید که انتقادها می توانند به ش��ما در ارتقای مهارت ها، کار و 
ارتباطات ت��ان در طول زمان یاری رس��انند. او همین طور اضافه کرد، از 
فرد منتقد به خاطر بازخوردی که به شما ارائه داده است تشکر کنید و 
به دنبال راه حل هایی برای رسیدگی به مشکل خاطرنشان شده باشید. 

با همکاران خود به معاشرت بپردازید
کنجکاوی در مورد اینکه آیا همکاران تان از ش��ما خوش ش��ان می آید 
ممکن اس��ت اظطراب آور باشد و نقاط ضعف شما را نمایان سازد که به 

کمتر شدن اعتماد به نفس شما خواهد انجامید. 
آس��تین پیلی، مدیر ارتباطات بخش بازاریابی در آژانس طراحی وب 
 Business News در مصاحب��ه ای ب��ا ،Blue Fountain Media
Daily گفت، ب��رای جلوگیری از بروز لحظ��ات خجالت آور، موضوعات 
س��طحی و جالبی را پیدا کرده و ش��روع به صحبت کنید. این می تواند 

برای افزایش کارکرد و کم کردن اضطراب مفید باشد. 
به گفت��ه او، حتی برقراری اتباط با افراد تیمی که خود در آن حضور 
دارید می تواند حال ش��ما را بهتر کند و در دستیابی بهینه به اهداف به 

شما یاری رساند. 
پیلی به این موضوع اش��اره ک��رد که قراردادن اف��راد در تمرین های 
تیم س��ازی در زمان هایی که وقت خالی دارید، به صورت یک بازی تیمی 
یا صرف غذا بیرون از ش��رکت یا انج��ام دادن چیزی که همه افراد تیم 

دوست دارند می تواند مفید واقع شود. 
به موسیقی خوب گوش دهید

ش��ما می دانید که موسیقی می تواند احوال شما را تحت تاثیر قرار 
دهد، اما آیا می دانس��تید  انواع خاصی از موس��یقی می توانند اعتماد 
به نفس ش��ما را تح��ت تاثیر قرار دهند؟ یک پژوهش از آموزش��گاه 
مدیریت ِکالگ در دانش��گاه نورتوس��ترن به این موضوع دست یافت 
که انواع مختلفی از آهنگ ها می توانند بر اعتماد به نفس ش��ما تاثیر 

بگذارند. 
در این پژوهش، پژوهش��گران آهنگ های متفاوتی را برای افراد پخش 
کردند و س��پس از آنها خواس��تند تا به هر آهنگ بر مبنای اینکه به چه 
مق��دار ب��ه آنها حس قدرت و س��لطه و مصمم ب��ودن می دهد، نمره ای 
بدهند. سپس آنها این آهنگ ها را به دو دسته تقسیم کردند: یکی دسته 
»پرقدرت« )سه آهنگی که بیشترین نمره را گرفته بودند( و یکی دسته 
»کم قدرت« )س��ه آهنگی که به دسته اول شباهت داشتند، اما نمرات 
کمتری گرفته بودند(. پژوهش��گران یکی از این دسته آهنگ ها را برای 

یک گروه از افراد و دس��ته دیگر را برای گروهی دیگر پخش کردند، در 
حالی که ش��رکت کنندگان در حال انجام کار های متفاوت بودند. آنهایی 
که در حال گوش کردن به دسته »پرقدرت« بودند، کارها را با موفقیت 
بیشتری به انجام رساندند و احتمال اینکه در بحثی نخستین نفر باشند 
که داوطلب شوند تا شروع کنند بیشتر بود، در مقایسه با آنهایی که در 

حال گوش دادن به دسته آهنگ های »کم قدرت« بودند. 
 We Will Rock ،آهنگ هایی که بیشترین حس قدرت را می دادند
 In و Unlimited از Queen،  Get Ready For This از  You
Da Club از Cent 50  بودند. پژوهش��گران این تاثیر را به سنگین تر 
ب��ودن درج��ه بیِس این آهنگ ها نس��بت دادند. دفعه بع��د که در حال 
آماده ش��دن برای یک مصاحبه کاری یا یک ارائه بزرگ هستید، لیست 

آهنگ های اسپاتیفای خود را آماده کنید. 
صاف بنشینید

اهمیت طرز نشستن شما از سالمتی جسمی شما فراتر می رود؛ آنطور 
که تحقیقات نش��ان می دهند طرز نشستن ش��ما می تواند بر اعتماد به 

نفس شما هم تاثیر بگذارد. 
طبق پژوهش��ی از دانش��گاه ایالت اوهایو، صاف نشس��تن می تواند در 

افکار خودتان به شما اعتماد به نفس بیشتری دهد. 
پژوهش��گران گروهی متش��کل از ۷1 دانش��جو را در حالی که از آنها 
خواس��ته شده بود کارهای متفاوتی را در حالی که دستور داشتند صاف 
بنشینند یا به جلو خم شوند، انجام دهند، مشاهده کرد. در حالی که در 
حالت درخواست شده نشسته بودند، از آنها خواسته شد که سه ویژگی 
شخصی خوب یا بدشان را نام ببرند و همچنین از آنها خواسته شد تا در 
نظرسنجی ای شرکت کنند که در آن به خود درباره اینکه به عنوان یک 
کارمند چه مقدار موفق خواهند بود، نمره دادند. به گزارش پژوهشگران، 
دانش��جویانی که صاف نشسته بودند، در مقایسه با دانشجویانی که خم 
ش��ده بودند، احتمال بیشتری در دادن نمره باال به خود در ویژگی های 

خوب و نمره پایین در ویژگی های بد، داشتند. 
به گفته ریچار پِتی، استاد روان شناسی دانشگاه ایالت اوهایو و یکی از 
مولفان این پژوهش، »اف��راد می انگارند که اعتماد به نفس آنها از افکار 
خودش��ان نشات می گیرد؛ آنها متوجه این نیستند که طرز نشستن آنها 

به چه مقدار بر افکارشان تاثیر می گذارد«.
هرکس��ی در بازه هایی از زمان احس��اس ناامن��ی و اضطراب را تجربه 
خواهد کرد، اما اگر اجازه دهید این هیجانات زندگی شما را تحت سلطه 
در آورند، در محل کار صدمه خواهید دید. به خودتان و توانایی های تان 

برای رسیدن به اهداف اعتماد داشته باشید. 
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مصرف کنن��ده نمی تواند چیزی را ی��اد بگیرد مگر آنکه اطالعات را به 
دقت ادراک کرده و به آنها معنا بخشیده باشد... در واقع یادگیری، نوعا 
یک فعالیت ناآگاهانه است. مصرف کنندگان معموال حتی نمی دانند که 
چ��ه موقع اتفاق افتاده اس��ت. اگر تبلیغ کنن��دگان بدانند که یادگیری 
چگون��ه روی می دهد، خواهند توانس��ت تبلیغات��ی را طراحی کنند که 
یادگی��ری عناصر کلیدی در آگهی مث��ل نام، محل، کیفیت محصوالت، 
قیمت و نظایر آن بهینه شود. دانستن چگونگی یادگیری به دالیل دیگر 
نیز مهم است. مهم ترین آنها عبارت است از اینکه مصرف کننده می تواند 
نگرش ها، باور ها، رجحان ها، ارزش ها و مالک های مختلف را که جملگی 
ممکن اس��ت منجر به ایجاد تغییر در رفتار خرید او شود، یاد بگیرد. ما 
می توانی��م به مصرف کنندگان بی آموزیم که چگونه و چطور به خرید از 
محص��ول ما عادت کنند. ه��ر گاه مصرف کننده فرآیند خرید را چندین 
ب��ار تکرار کند و هر باراز نتیجه آن رضایت داش��ته باش��د، به نقطه ای 
دس��ت می یابد که عادت نامید می ش��ود. عادت جست وجوی اطالعات 
و ارزش��یابی گزینه های انتخابی را مح��دود یا کامال آنها را از دور خارج 

می کند. خرید از روی عادت دو مزیت عمده برای مصرف کننده دارد. 
اول خطر کردن را کاهش می دهد و دوم تصمیم گیری را آسان می کند. 
خرید یک محصول مشابه در دفعات متعدد، خطر شکست آن محصول 
و ضررهای مال��ی خریدهای مهم را کاهش می ده��د. همچنین، عادت 
از طریق اینکه نیاز به جس��ت وجوی اطالعات را به حداقل می رس��اند، 
تصمیم گیری را آس��ان می کند. روشن است که تبلیغ کنندگان، خواهان 
مصرف کنندگانی ان��د ک��ه از روی ع��ادت محصوالت ش��ان را اس��تفاده 
می کنند. دس��تیابی به این مهم نیاز به یک پیام نیرومند دارد که با یک 
محصول برتر حمایت شود. پس از شکل گیری یک عادت، نقش تبلیغات 
آن است که آن عادت را از طریق پیام های یادآورانه، پیام های قدردانی، 
پادش های واقعی مثل کوپن ها، جایزه ها و تخفیف ها تقویت کنند. ترک 
عادت یک مصرف کننده، کاری بس مش��کل اس��ت. حمله به رقیبی که 
به خوبی س��نگر گرفته است، ممکن اس��ت فقط مصرف کنندگان را به 
حال��ت دفاع��ی فرو ببرد و عادت آنان را تقوی��ت کند. یک روش موفق، 
ارائه اطالعات مربوط و جدید درباره خود یا رقیبان به مصرف کنندگان 
اس��ت. فراهم آوردن یک انگیزه فوق العاده برای تغییر از طریق کوپن ها 
و نمونه ه��ای مجانی نی��ز مؤثر بودن خود را به اثبات رس��انده اس��ت. 
مصرف کنندگانی که نسبت به قیمت حساسند، تمایل دارند که از روی 
ع��ادت اقالمی را بخرند که کمترین قیم��ت را دارند. تغییر دادن عادت 
این افراد، کاری بس مشکل است. تبلیغ کنندگان از فنون مختلفی برای 
بهبود یادگیری اس��تفاده می کنند. طنز، افراد مشهور و دوست داشتنی 
و محب��وب، موس��یقی و آگهی ه��ای آهنگین موجب بهب��ود یادگیری 
می ش��وند، زیرا تکرار را تشدید می کنند. ایجاد تداعی های مثبت با یک 
نام یا نش��ان تجاری نیز یادگی��ری را تقویت می کند و به مخاطب برای 
توجهی که مبذول داشته است نه تنها پاداش می دهد، بلکه در او انگیزه 

الزم را برای تکرار این فرآیند ایجاد خواهد کرد. 
ایجاد انگیزه تا ایجاد عادت خرید: 

ی��ک انگیزه، نیرویی اس��ت درونی که مص��رف را تحریک به رفتار در 
یک روال معین می کند. این نیروی رانش��ی به وس��یله حالتی از تنش 
ایجاد می ش��ود که ناش��ی از عدم تأمین یک نیاز است. انسان می کوشد 
هم آگاهانه، هم نیمه آگاهانه، این تنش را از طریق رفتاری کاهش دهد 
که پیش بینی می کند نیازهای او را تأمین خواهد کرد و احس��اس فشار 
روانی را تس��کین خواهد داد. در هر لحظه فروش، مصرف کننده احتماال 
تحت تأثیر تعدادی از انگیزه های مختلف قرار می گیرد که ممکن اس��ت 
برخی از آنها با هم متناقض باشند. برخی از انگیزه ها قوی تر از انگیزه ای 
دیگر اس��ت، ولی حت��ی این الگو نیز ممکن اس��ت از این زمان تا زمان 
دیگر تغییر کند. برای مثال انگیزش مصرف کننده برای خرید یک کت و 
شلوار جدید اگر قرار باشد در یک مصاحبه شغلی شرکت کند، شدید تر 

می شود. 
درک نیاز مصرف کننده: 

نیروه��ای بنیادینی که مصرف کنن��ده را برای انج��ام دادن کاری بر 
می انگیزن��د نیاز نام دارد. هر کس��ی، مجموعه ای از نیازهای خاص خود 
را دارد، برخی ذاتی اند و بقیه اکتس��ابی. نیازهای ذاتی، فیزیولوژیک اند 
و ش��امل نیاز به غذا، آب، هوا، مس��کن و امور جنس��ی اس��ت. از آنجا 
ک��ه تأمین این نیازها برای بقای زندگی ضروری اس��ت به آنها نیازهای 

اولیه می گویند. نیازهای اکتسابی آن هایی اند که ما در پاسخ به فرهنگ 
ی��ا محیط خ��ود می آموزی��م. این نیازها ممکن اس��ت ش��امل احترام، 
ش��أن، عاطف��ه و یادگیری باش��ند. از آنجا که نیازهای اکتس��ابی برای 
بقای جس��مانی ما ضروری نیس��تند، به آنها نیازهای ثانویه یا انگیزه ها 
می گویند. آبراهام مزلو به این نکته اش��اره دارد که نیاز ها دارای سلسله 
مراتبند و ما تمایل به آن داریم که نیازهای اولیه خود را قبل از نیازهای 
ثانوی��ه تأمین کنیم. وی پنج دس��ته مختلف نیاز را تعیین کرده اس��ت 
که می توان آنها را به ش��کل عم��ودی مرتب کرد، به نحوی که نیاز های 
اولی��ه در پایین قرار گیرند: 1 – نیازهای جس��مانی یا زیست شناس��ی، 
2 – نیازهای ایمنی و سالمت، ۳- نیازهای مربوط به عشق و وابستگی، 
4- نیازهای مربوط به ش��ان و احترام، 5- نیاز های مربوط به کامروایی 
خود. گرچه وارس��ی این سلسله مراتب بسیار مفید است، ولی مشاهده 
نیازه��ا در یک ب��رش مقطعی نیز کمک کننده خواه��د بود. از دید یک 
ب��رش مقطعی هیچ یک از طبق��ات نیازها به طور پایا ب��ر دیگر طبقات 

پیشی نمی گیرد. 
شکل گیری و تغییر نگرش در مصرف کننده: 

 یک نگرش از حالتی از پیش آمادگی آموخته ش��ده است، احساسی 
که نس��بت به یک ش��ی یک ف��رد و یا یک نظر داری��د و منجر به رفتار 
معینی می ش��ود. یک نگرش بر برخی از موضوعاتی متمرکز می شود که 
نقطه کانونی باورها و احس��اس های مصرف کننده را می سازد. نگرش ها 
همچنی��ن تمایل به پایداری دارند. مصرف کننده می تواند یک نگرش را 
برای ماه ها و س��ال ها حفظ کند. ما نگرش ها را می سازیم و می آموزیم، 
ن��ه این که با آنها  زاده ش��ویم. ب��ه آن که نگرش ها آموخته می ش��وند، 
می توانیم آنها را تغییر دهیم، بزداییم یا نگرش های جدیدی را جایگزین 
آنه��ا کنیم. همچنین نگرش ه��ا از حیث جهت و قدرت با هم متفاوتند، 
یعنی یک نگرش می تواند مثبت یا منفی، بازتابی از دوس��ت داش��تن یا 
دوست نداشتن باش��د. نگرش ها برای دست اندرکاران تبلیغات اهمیت 
دارن��د، زیرا آنها بر نحوه ارزش��یابی مصرف کنندگان از محصوالت تأثیر 
می گذارند. یک نگرش مثبت قوی را می توان به س��مت ترجیح دادن و 
وفاداری نس��بت به نام و نش��ان یک کاال برگردان��د. یک نگرش ضعیف 
حتی اگر مثبت باش��د، ممکن نیس��ت که برای متقاعد کردن ش��ما به 
عمل کافی باشد. تغییر یک نگرش، غیرممکن نیست ولی مشکل است. 
نگرش ها بازتاب دهنده ارزش های مصرف کنندگان نیز هس��تند. آنها به 
جهان، نش��ان می دهند که ما از چه چیز حمایت می کنیم و چه چیزها 
و نظرهای��ی را با اهمیت می دانی��م. آنها عکس العمل های مثبت و منفی 
ما را در زندگی نس��بت به چیزها مشخص می کنند. تحقیق روی عقاید 
برای وارسی چگونگی احساسات مردم نسبت به سایرین، کاالها، عالئم، 
جاذبه ه��ا و رونده��ای فعلی به کار گرفته می ش��ود. یک��ی از مهم ترین 

حوزه های تحقیق روی عقای��د در تبلیغات، چگونگی ادارک محصوالت 
و عالمت مش��خصه آن اس��ت. قبل از تدوین راهبرد تبلیغات، دانس��تن 
اینک��ه مصرف کننده، محصول را چگونه می بیند، اهمیت دارد. به عالوه 
دس��ت اندرکاران تبلیغات، باید نس��بت به عواملی که محصول در ذهن 

مصرف کننده با آنها پیوستگی یافته است، آگاه باشند. 
 شناخت شخصیت مصرف کننده: 

تمام��ی ای��ن عوامل ف��ردی و روان ش��ناختی در تعامل ب��ا یکدیگر، 
ش��خصیت یگانه مصرف کننده را می س��ازد. ش��خصیت به دس��ته ای از 
صف��ات اطالق می ش��ود که یک فرد را متمایز می س��ازد. چگونگی نگاه 
مصرف کنن��ده به دنیا، چگونگی ادراک و تفس��یر او از آنچه در اطرفش 
می گذرد، چگونگی پاس��خ های عقالنی و عاطفی و چگونگی شکل دادن 
به عقای��د و نگرش های وی تماما در ش��خصیت مصرف کننده منعکس 
می ش��ود. ش��خصیت مصرف کننده، همان چیزی است که از او یک فرد 
می س��ازد. تصویر از خویشتن، معطوف اس��ت به خودپنداره یا چگونگی 
نگریس��تن ما به خودمان. تصویر ما از خویش��تن خ��ود، منعکس کننده 
چگونگ��ی نگاه ما به ش��خصیت خ��ود و الگوهای ف��ردی قوت و ضعف 
ماس��ت. اگر برای لحظاتی به صفاتی بیندیش��یم که به بهترین نحو، ما 
را توصیف می کند. متوجه می ش��ویم که این صفات چه چیزهایی را در 
م��ورد تصور از خویش��تن خود به ما می گویند؟ آنها اساس��ا مثبت اند یا 
منف��ی؟ ما برای خود زی��اد احترام قائلیم یا کم؟ چ��ه تصویری از خود 
داری��م؟ اکنون اگر خودمان را ی��ک مصرف کننده در نظر بگیرم، چگونه 
این خصوصیات بر پاس��خ ما به محص��والت مختلف، تبلیغات و رفتار ما 
ب��ه عنوان یک مصرف کننده تأثیر می گذارد. آی��ا در این روند به خوبی 
می توانیم ببینیم که ش��ناخت ش��خصیت تا چه اندازه در تهیه یک پیام 
مناس��ب اهمیت دارد؟ عوامل مربوط به ش��یوه زندگ��ی غالبا به عنوان 
هس��ته اصلی تحقیق روان نگاری در نظر گرفته می شود. تحقیق درباره 
ش��یوه زندگی اساس��ا به راه هایی می نگرد که افراد، زمان، انرژی و پول 
خود را به آنها اختصاص می دهند. بازاریابان برای اندازه گیری و مقایسه 
فعالیت ه��ا، عالیق و عقاید مردم، تحقی��ق می کنند به عبارت دیگر این 
که مردم معم��وال چه کار می کنند یا چگونه رفتار می کنند، چه چیزی 
آن��ان را فریفته یا مج��ذوب می کند و درباره دنیای اطراف خود چه باور 
ی��ا فرضی دارند. از اطالعات ارائه ش��ده، تبلیغ کنندگان برای ش��ناخت 
چگونگی عمل فراگرد تصمیم گیری مصرف کننده اس��تفاده می کنند. به 
عب��ارت دیگر، مصرف کننده چگونه ب��رای خرید محصول اقدام می کند. 
گرچه در وهله اول چنین به نظر می رس��د که این فرآیند، فردی اس��ت 
و نمی ت��وان آن را به تمامی مصرف کنندگان تعمیم داد، ش��واهدی در 
دست است که نشان می دهد اکثر افراد از فرآیند تصمیم گیری مشابهی 
پی��روی می کنند. همچنین اگر تصمیم گیری را به صورت یک فرآیند با 

درگیری کم یا با درگیری زیاد در نظر گیریم، شناخت ما تقویت خواهد 
شد. زمانی که به فرآیند فکر مربوط به تصمیم گیری درباره یک محصول 
می اندیش��یم، چنانچه بگویی برای کاالهای گران تر، ش��خصی و دارای 
بار عاطفی بیش��تر، مثل اتومبیل، تالش بسیار زیادی می کنیم، به خطا 
نرفته ایم. درحالی که برای محصوالت ارازن تر و کمتر هیجان انگیزتر که 
مرتبا می خریم، تالش و اندیش��ه بس��یار کمتری را اختصاص می دهیم. 
مورد اول را یک فرآیند تصمیم گیری با درگیری باال و پیچیده و دومی 
را یک فرآیند تصمیم گیری کم درگیرانه ساده می نامیم. چنین مفهومی 
از درگی��ری، از تحقی��ق روی نحوه قرار گیری نی��م کره های مغز، یعنی 
عملک��رد نیم کره راس��ت و نیم کرده چپ به دس��ت آمده اس��ت. نیم 
کره چپ مغز، مخصوص فعالیت های ش��ناختی مانند خواندن و صحبت 
کردن اس��ت. کس��انی که در معرض اطالعات کالمی قرار میگیرند، این 
اطالعات را ازطریق پردازش قس��مت چپ مغز به طور شناختی، تجزیه 
و تحلیل می کنند و سپس از آنها شکل های ذهنی می سازند. بر عکس، 
نیم کره راس��ت مغز با اطالعات غیر کالمی، بدون زمان و تصویری سرو 
کار دارن��د. این ط��رح را می توان در مورد تصمیم گیری نس��بت به یک 
محصول به کار گرفت. تصمیمات مربوط به یک محصول که دارای )ربط 
ش��خصی زیاد و ریس��ک زیاد( اس��ت، خرید هایی با درگیری ذهنی باال 
نامیده می ش��وند که ضرورتا تصمیم گیری پیچیده ای را ایجاب می کند. 
محصوالتی که در سوی دیگر پیوستار )ربط شخصی / ریسک زیاد( قرار 
می گیرند، خرید های کم درگیرانه ای اند که نیاز به تصمیم گیری آس��ان 
دارند. تصمیم گیری های س��اده نیاز به اطالعاتی اندک و به واقع بدون 
ارزش��یابی دارند. با این حال، فرآیندی که مصرف کنندگان برای خرید 
به آن وارد می شوند، به طور قابل مالحظه ای بین دو حد کم درگیرانه و 

پر در گیرانه در نوسان است. 
درآخر: شش مرحله تا شکل گیری روال خرید در مصرف کننده: 

اولین مرحله تشخیص نیاز است که زمانی روی می دهد که مصرف کننده، 
نیاز به یک محصول را تشخیص می دهد. این نیاز بر حسب اهمیت یا جدیت 
ممکن اس��ت تغییر کند. هدف تبلیغ کننده در این مرحله، آن اس��ت که آن 
نیاز را فعال یا برانگیخته کند. جست وجوی اطالعات دومین مرحله است که 
می تواند غیر رس��می باش��د، نظیر خواندن آگهی ها و مقاالتی که اتفاقا توجه 
مصرف کننده را جلب می کند و یا رس��می باشد، نظیر جست وجوی اطالعات 
در نشریات مورد نظر. نوع دیگر جست وجو غیر رسمی یادآوری اطالعاتی است 
که مصرف کننده قبال دیده اس��ت. تبلیغات با ارائه اطالعات درخود آگهی به 
فرآیند جست وجود کمک می کند. مرحله سوم ارزشیابی و مقایسه است که در 
این مرحله مصرف کننده شروع به مقایسه محصول های مختلف و کیفیت های 
آنها می کند و فهرست انتخاب های خود را به تعدادی که عملی باشند، کاهش 
می دهد. کیفیت های معینی را که مهم اند، انتخاب می کند و از آنها برای داوری 
نسبت به گزینه های موجود، استفاده می کند. تبلیغات، در این فرآیند ارزشیابی، 
از آن جهت اهمیت دارد که در رتبه بندی محصول ها بر اساس کیفیت شان به 
ما کمک می کند. مرحله پنجم انتخاب محل خرید و تصمیم به خرید است. این 
محصول در کجا یافت می شود؟ در یک خواربار فروشی، یک فروشگاه ارزان، یک 
فروشگاه سخت افزار، یک بوتیک، یک فروشگاه بزرگ یا یک فروشگاه خاص. 
آیا مصرف کننده در ابتدا یک محصول با نام تحاری مشخص را انتخاب می کند 
و سپس می کوشد که آن را در یک فروشگاه بیابد، یا اول فروشگاهی را انتخاب 
می کند و س��پس محصوالت موجود در آن فروشگاه را مد نظر قرار می دهد؟ 
ترفندهای ترویجی درون فروشگاهی مانند بسته بندی، مکان ارائه محصول، 
تخفیف قیمت ها، عالئم و نشان ها و ارائه کوپن، مکان و پایگاه بر انتخاب ها تأثیر 

می گذارند. مرحله پنجم، یعنی خرید عملی است. 
مرحله شش��م ارزش��یابی پس از خرید اس��ت که آخرین گام در این 
فرآیند خواهد بود، نقطه ای اس��ت که از آن جا مالحظه مجدد و توجیه 
خرید خود ب��رای خود را آغاز می کند. به مح��ض آن که مصرف کننده 
محصولی می خرد، به ویژه اگر از نوع مهم باش��د، مش��غولیت ارزشیابی 
پس از خرید وی شروع می شود. آیا این محصول، پذیرفتنی است؟ این 
عمل تعیین می کند که ما آن محصول را مجددا خواهیم خرید و یا حتی 
آن را پس خواهیم گرفت. حتی قبل از گشودن بسته بندی یا استفاده از 
محصول، ممکن اس��ت مصرف کننده به عقالنی بودن خریدش مشکوک 
ش��ود. به این ش��ک، عدم تجانس پس از خرید می گویند. بس��یاری از 
مصرف کنندگان، حتی پس از خرید، درباره محصول خریداری ش��ده، 
مطالع��ه می کنند تا تصمیم خود را برای خود توجیه کنند. تبلیغاتی که 
بر روی بس��ته بندی به چاپ می رس��د، با بیان مجدد کیفیت ها و تأیید 
محبوبی��ت محصول یا عالمت مش��خصه، به کاهش عدم تجانس پس از 

خرید کمک می کند. 

مراحل ایجاد رفتار عادتی خرید در مصرف کنندگان
به مشتریان یاد دهیم که چطور، چگونه و تا چه زمانی از ما خرید کنند
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 روانکاو فروش ایران
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اخبار

سـاری - دهقان - طی حکمی از س��وی دکتر سید سعید 
آرام؛ مدیر کل بهزیستی مازندران، محمد جویباری؛ مشاور  و قائم 
مقام مدیر کل در امور فرهنگی ، با حفظ سمت بعنوان "مشاور 
مدیر کل و سرپرس��ت روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان 
مازندران" منصوب ش��د. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
رواب��ط عمومی اداره کل بهزیس��تی مازندران، متن حکم به این 

شرح است:
جناب آقای محمد جویباری

نظر به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی به موجب این ابالغ 
به عنوان " مش��اور مدیرکل و سرپرست روابط عمومی بهزیستی 
مازندران" منصوب می ش��وید. انتظار م��ی رود در انجام وظایف 

محوله به منظور ارتقا کیفیت خدمات ، وفق مقررات و قوانین و بهره 
گیری از منابع و امکانات، تمام توان عملی و علمی ارزشمند خویش 

را در جهت تحقق موارد ذیل بکار گیرید.     توسعه و ارتقا ارتباطات 
درون و برون س��ازمانی و تکریم به موق��ع ارباب رجوع     اعتالی 
جایگاه خدمت رس��انی حوزه های تخصصی در نزد جامعه هدف 
و افکار عمومی     س��اماندهی و ارتقا فعالیت های روابط عمومی 
شهرستانها     توسعه و تقویت ارتباط با سازمان ها و نهادهای مدنی 
و انجمن های مردم نهاد و خیرین به منظور جلب مشارکت در ارتقا 
کیفیت خدمات     جمع آوری تحلیل و ارائه اطالعات و بررس��ی 
مشکالت ارتقا پاس��خگویی در برابر مردم و جامعه هدف     ارتقا 
بهبود کیفی برنامه های رسانه ای و خبری و تعامل سازنده با رسانه 
ها توفیق روز افزون شمارا در انجام وظایف محوله با رعایت قانون 

مداری و اعتدال گرایی از درگاه خداوند منان مسئلت دارم .

اصفهان - قاسـم اسـد- سومین نشست  تخصصی و تحلیلی 
پایش محیط کسب و کار استان اصفهان با موضوع ارایه راه کارهای 
توان افزایی فضای کس��ب و کار و ارایه آیین نامه پیش��نهادی ایجاد 
هس��ته مشاوران کس��ب و کار  در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
امیرحسین زمانی مدیر دفتر راهبردی بهبود محیط کسب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان در این جلس��ه گفت:طبق ماده 12 احکام دایمی و 
به استناد بند دال  ماده ۹1 قانون اجرای سیاست های اصل 44 ارایه 
خدمات مش��اوره کارشناسی به اعضای اتاق های بازرگانی و تعاون از 
وظایف این دو تشکل است و در این راستا طرح ایجاد هسته مشاوره 
کسب و کار در دست بررسی است. وی هدف از ایجاد هسته مشاوره 
کسب و کار را توان افزایی فعاالن اقتصادی  برشمرد و گفت:این هسته 
می تواند فعاالن اقتصادی در سه اتاق بازرگانی ،تعاون و اصناف را تحت 
پشش قرار دهد. وی تصریح کرد:پایش فضای کسب کار هر ماه توسط 
این دفتر انجام می شود و هر سه ماه در قالب یک گزارش سراسری 

از س��وی اتاق بازرگانی ایران منتشر می ش��ود. وی افزود:مبنای این 
پایش بر اساس قانون بهبود محیط کسب و کار و با همکاری دستگاه 
های اجرایی ،مراکز آموزشی و پژوهشی و تشکل های اقتصادی انجام 
می ش��ود. وی افزود:فضای اقتصادی برای یک بنگاه دو بخش درون 
بنگاه و برون بنگاهی است  احمد بانک مدیر شرکت خدمات علمی و 
صنعتی ایرانیان به  ارایه طرح شورای مشاورین اتاق بازرگانی اصفهان 

با ارایه طرح پیش��نهاد هسته مش��اوره  و شورای مشاورین پرداخت. 
وی افزود:هسته مشاوره با معرفی سرپرست و ناظر می تواند ساختار 
مش��خصی برای ارایه مش��اوره به بنگاه های اقتصادی معرفی کند. 
حمیدرضا رناس��ی عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اسالمی مبارکه 
در این جلسه گفت:فرهنگ مش��اوره در بین صنعت گران و فعاالن 
اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت . وی خواس��تار آسیب 
شناس��ی این وضعیت در فضای اقتصادی استان شد و گفت:فرایند 
مش��اوره می تواند به بنگاه ه��ای اقتصادی کمک کند تا تصمیمات 
منطقی و اثرگذار اتخاذ شود.    محمد طاهری دبیر اتاق تعاون استان 
اصفهان  در این جلسه گفت:همه بخش های اقتصادی اهم از دولتی 
،خصوصی و تعاونی استان اصفهان باید تالش کنند تا فضای کسب و 
کار بهبود یابد. تقی زاده نماینده اتاق اصناق اصفهان در این نشست 
گفت:120 هزار واحد صنفی در شهرستان اصفهان و 200 هزار واحد 

صنفی در استان دارای پروانه فعالیت صنفی اند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون امور دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: دو فرمانده کشتی فعال 
در بندر شهید رجایی استان هرمزگان در فهرست دریانوردان نمونه 
سال ۹۷ کشور مورد تقدیر قرار گرفتند. به گزارش واحد اطالعات و 
اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "اسماعیل 
مکی زاده" در این رابطه اظهار داشت: کاپیتان بابک واالفر )فرمانده 
نامحدود کش��تی( به خاطر نجات جان دو دریانورد مضطر ایرانی در 
حوالی آّب های مسقط عمان مورد تقدیر قرار گفت و از او به عنوان 
دریانورد فداکار س��ازمان بنادر و دریان��وردی تجلیل بعمل آمد. وی 
افزود: حرکت قهرمانانه این فرمانده کشتی اقیانوس پیمای "همگام" 

در آذرماه س��ال ۹۶ در حالی انجام ش��د که دو صیاد اهل شهرستان 
جاسک به دلیل نداش��تن امکانات ارتباطی در آب های مواج دریای 

عمان سرگردان شده بودند و هیچ کس از وضعیت آنها خبر نداشت. به 
گفته معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، 
"محمد سیف زرگر" از راهنمایان ارشد کشتی در بندر شهید رجایی 
نیز به عنوان دیگر دریانورد هرمزگانی محسوب می شود که به دلیل 
خدماتش در بزرگترین بندر تجاری کشور از سوی مقامات کشوری 
مورد تقدیر قرار گرفت. مکی زاده یادآور شد: در مراسم گرامیداشت 
روز جهانی دریانورد که نهم تیرماه با حضور مدیر عامل سازمان بنادر 
و دریانوردی و مدیران ارشد ارگان های دریایی در تهران برگزار شد، 
از ۳8 دریانورد نمونه کشور از جمله دو دریانورد فعال در بندر شهید 

رجایی تقدیر بعمل آمد.

اهواز - شبنم قجاوند- در راستاي خدمت رساني به کارکنان 
شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري و مردم شهرستان امیدیه 
طرح بزرگ احداث خط لوله انتقال آب از جایزان به امیدیه توسط 
ش��رکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري اجرایي ش��د . با توجه به 
وضعیت بحراني آب، تأمین این مایع حیاتي یکي از نیازهاي ضروري 
شهرس��تان امیدیه و منازل و مناطق ش��رکتي ب��ود که با تأکید و 
حمایته��اي مهندس پیرامون مدیر عامل این ش��رکت و همراهي 
دلس��وزانه همه مس��ئولین شرکت و شهرس��تان طرح احداث 2۳ 
کیلومتر خط لوله انتقال آب از جایزان به امیدیه با هزینه اي معادل 
یکصدوپنجاه میلیاردریال اجرا و کمبود آب منازل و مناطق شرکتي 
و شهرس��تان تا حدودي تأمین گردید . مدت اجراي این پروژه که 
با عزم جهادي نیروهاي داخلي ش��رکت آغاجاري انجام گردید در 
کمتر از یکسال به بهترین نحو ممکن و سریعترین زمان انجام شد 

و منازل و مناطق شرکتي و بخشي ازشهرستان امیدیه از آب سالم 
برخوردار شدند . مهندس پیرامون مدیرعامل شرکت ضمن قدرداني 
از همه ادارات فعال در اجراي این پروژه در این باره گفت: با اجراي 
این طرح که گام مهمي در تحقق ش��عاراقتصاد مقاومتي و خدمت 
رس��اني به آحاد مردم شهرس��تان امیدیه اس��ت آب مورد نیاز این 

مناطق تأمین گردیده است . وي ابراز امیدواري کرد با تالش همه 
نیروها و دستگاهها و ادارات روز به روز شاهد اجراي طرح هاي عام 
المنفعه در سطح شرکت و شهرستان باشیم . مهندس سیدمهران 
رفیعي فرماندار شهرس��تان امیدیه نیز ضمن تشکر از مدیرعامل و 
مجموعه شرکت آغاجاري این طرح را اقدام بسیارارزشمند ومثبت 
ارزیابي و گفت: کمبود آب با توجه به وضعیت بحراني آن، نگرانیهایي 
براي شهرستان ایجاد نموده بود که با پیگیریها و تالشهاي صورت 
گرفته ، امروز شاهد تأمین آب مورد نیاز بخش مهمي از شهرستان 
امیدیه هس��تیم . گفتني اس��ت این پروژه با ت��الش و پیگیریهاي 
مستمر مدیریت امور فني، عملیات و پشتیباني مدیریت امور مالي 
و تالشهاي خستگي ناپذیر مسئولین، کارشناسان و کارکنان ادارات 
مهندسي و س��اختمان، خطوط لوله، ترابري، عملیات، نگهداري و 

تعمیرات اجرایي گردید .

کـرج- خبرنگار فرصت امـروز- مدیرکل اقتص��اد و دارایی 
اس��تان البرز از سرمایه گذاری ۶2 میلیون یورویی از ناحیه 4 طرح 
در اس��تان خب��ر داد. ابوالفضل فالح امروز با  اش��اره به  برگزاری 
کارگروه انرژی های خورشیدی در استان اظهار داشت: چند ماهی 
اس��ت ک��ه مجوزهای زیادی در این رابطه در کش��ور صادر ش��ده 
اس��ت. مدیرکل اقتصاد و دارایی اس��تان البرز با اش��اره به تشکیل 
کارگروه هایی که در اس��تان اس��ت، گفت: ما تنها به کسانی مجوز 
می دهیم که در این کار حرفه ای باشند و زیرساخت های الزم آن را 
مهیا  کنند. فالح تصریح کرد: در ۶ ماه گذشته با تشکیل کارگروه  
نیروهای خورشیدی ۳ شرکت خارجی با گذشت از مراحل قانونی 
وزارت نی��رو توانس��ته اند ۷0مگابای��ت، 50 مگابای��ت و دو تا 10 
مگابایت��ی مج��وز انتقال به ش��بکه را بگیرند ک��ه از این رو  مجوز 

هیئت س��رمایه گذاری خارجی را هم برای  آن ه��ا صادر کرده ایم. 
مدی��رکل اقتصادو دارایی اس��تان البرز با اش��اره ب��ه اینکه این  ۳ 
شرکت در استان البرز سرمایه گذاری ۶0 میلیون یورویی  را انجام 
داده ان��د،  عن��وان کرد: 2.5 میلیون یورو س��رمایه گذاری در  روان 

کننده بتون نیز  انجام ش��ده اس��ت که قبال به کشور وارد می شد  
ام��ا در ح��ال حاضر با  ۶0 درصد پیش��رفت فیزیکی  به زودی در 
استان به تولید می رسد. فالح  خاطرنشان کرد: عالوه بر تکنولوژی، 
س��رمایه های زیادی با این  س��رمایه گذاری ها وارد استان می شود. 
وی با بیان  اینکه 4 طرح از اس��تان البرز مصوب ش��ده است که ۳ 
طرح  آن نیروگاهی بوده و حدود ۶2 میلیون یورو س��رمایه گذاری 
در اس��تان ایجاد می کند، خاطرنش��ان کرد: نرخ قیمت  تضمینی 
وزارت نیرو جذاب اس��ت که س��بب شده  بس��یاری برای سرمایه 
گ��ذاری اقدام کنند و همچنی��ن 2 هزار هکتار زمین هم با در نظر 
گرفتن بحث های زیست محیطی به آن اختصاص داده شده است. 
وی با  بیان اینکه دولت به لحاظ بودجه مش��کلی ندارد بیان کرد: 

دولت هیچ مشکلی در پرداخت حقوق دستگاه ها ندارد.

طی حکمی از سوی دکتر سید سعید آرام، مدیر کل بهزیستی مازندران انجام شد

 انتصاب محمد جویباری به عنوان سرپرست 
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان مازندران

در نشست  تخصصی و تحلیلی پایش محیط کسب و کار استان اصفهان

طرح ایجاد هسته مشاوره کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان بررسی شد

مکی زاده خبر داد

دو کاپیتان فعال بندر شهید رجایی در فهرست دریانوردان نمونه کشوری سال 97

پروژه احداث 23 کیلومتر خط لوله انتقال آب جایزان به امیدیه راه اندازي شد

62 میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی از ناحیه ۴ طرح در استان البرز انجام شد 

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل سازمان تبلیغات 
اس��المی استان لرستان با بیان اینکه 2۶00 هیئت مذهبی در استان 
فعالیت دارند گفت: 400 موسسه و مرکز قرآنی در لرستان ثبت شد. 
حجت االسالم س��عید مهدوی امین داشت: سازمان تبلیغات اسالمی 
متولی حوزه های علمیه در بحث تبلیغ ش��د و اساس کار این سازمان 
بر تش��کل های مردمی اس��ت و اکثر محرومیت های س��ازمان توسط 
تشکل های مردمی تامین می ش��ود. وی افزود: هزار و ۷00 مسجد در 
سطح استان داریم که حدود 400 الی 500 مسجد امام جمعه دارند و 
برای مابقی مس��اجد نیز در ماه های خاص امام جماعت اعزام می شود.  
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی استان لرستان عنوان کرد: 400 امام 
جماعت در مس��اجد استان فعال هستند، ۳20 امام جماعت ادارات با 
ابالغ سازمان تبلیغات فعالیت دارند و 250 مبلغه سنتی نیز ساماندهی 

ش��ده اند همچنین هزار و ۷00 مبلغ و مبلغه در سامانه سجام ثبت نام 
کرده ان��د و ک��د تبلیغی گرفته اند.  وی بیان ک��رد: ۳20 خانه عالم در 
اس��تان وجود دارد که 1۳۷ روحانی مس��تقر در خانه های عالم است 
و موردحمایت س��ازمان هس��تند و کارهای بزرگی در سایر زمینه ها 

انج��ام داده اند دو هزار و ۶00 هیئت مذهبی در اس��تان فعالیت دارند 
که س��ازمان دهی شده اند و امروز هر هیئت یک روحانی، مداح و رابط 
فرهنگی دارد.  مهدوی امین بابیان اینکه دو هزار و 140 مداح ساماندهی 
و در س��امانه طوبی ثبت نام شده اند تصریح کرد: 15۳کانون فرهنگی و 
تبلیغی در اس��تان وجود دارد 400 موسس��ه و مرکز قرآنی در استان 
ثبت شده است و کارها به این مؤسسات سپرده می شود همچنین پنج 
دبیرستان علوم و معارف صدرا در استان وجود دارد که سازمان تبلیغات 
اسالمی رشته معارف اسالمی را در آموزش وپرورش نهادینه کرده است.  
وی خاطرنشان کرد: 15 هزار ظرفیت فرهنگی و دینی در استان احصا 
شده است که هر روحانی، مسجد، خانه عالم، کانون، موسسه قرآنی یک 
ظرفیت فرهنگی در استان به شمار می رود به طوری که به ازای هر 122 

نفر یک ظرفیت فرهنگی در استان وجود دارد.

۴00موسسه و مرکز قرآنی در لرستان ثبت شد

استاندار قم با اهدای لوح سپاس از مدیر و کارکنان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قم قدردانی کرد

قم- خبرنگار فرصت امروز- با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده در خصوص مدیریت پیک 
بار در تابستان 1۳۹۶ سید مهدی صادقی استاندار قم با اهداء لوح سپاس از مدیر و کارکنان منطقه 
قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم - با عنایت به 
اهمیت مدیریت مصرف انرژی و به منظور مقابله با کمبودها و ارتقاء بهره وری در این حوزه، استاندار 
قم از تالش ها و زحمات مدیر و کارکنان منطقه در این خصوص قدردانی نمود. بر اساس این گزارش 
- سید مهدی صادقی با اهداء لوح سپاس از مشارکت و تعامل ارزنده مدیر و کارکنان در زمینه کمک 
به اجرای شایسته طرح مدیریت پیک بار در تابستان 1۳۹۶ و نیز اعالم آمادگی مجدد برای همکاری با شرکت توزیع برق استان برای 

تابستان امسال، تشکر و قدردانی نمودند.

)IMS( تمدید مجدد گواهینامه های سسیتم مدیریت یکپارچه
کرمانشاه – منیر دشتی: به نقل از  پایگاه اطالع رسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با ممیزی خارجی مراقبتی شرکت 
 ،ISO14001 ،ISO۹001 در منطقه عملیاتی تنگ بیجار و ستاد کرمانشاه )بعنوان نمونه های انتخابی( گواهینامه های Aaap
HSE/MS ،ISO/TS2۹001 ،OHSAS18001 و IMS برای یکسال دیگر با موفقیت تمدید و این شرکت مجددا توسط 
ش��رکت گواه )ش��عبه ایرانی شرکتAaap( توصیه گردید. فیروز شریفی رئیس واحد مهندسی سیستم ها و بهره وری در جلسه 
اختتامیه ممیزی مستقل مراقبتی ضمن تشکر و تقدیر از مدیران و روسای عملیاتی و ستادی به اهمیت این گواهینامه در بهبود 
مستمر و افزایش روز افزون بهبود عملکرد سیستم های مدیریتی این شرکت تاکید و اشاره نمود. در جلسه مذکور که با حضور مدیر 
عامل محترم شرکت گواه، مدیر عامل محترم شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب و مدیران و روسای واحد ها در سالن کنفرانس 
س��تاد کرمانش��اه پس از پایان 4 روز ممیزی و به جهت اعالم نتایج و یافته های ممیزی انجام شده، تشکیل گردیده بود؛ مهندس 
ناصری پور مدیر عامل محترم ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی و اهمیت رعایت کلیه بند های استاندارد اخذ شده، از فعالیت واحد 
ها و شرکت ممیزی کننده تقدیر و تشکر نمود و به برنامه ارتقا سیستم های مذکور اشاره و خواستار بروز رسانی ویرایش های جدید 

استاندارد گردید. 

پایگاه بسیج شهید گرزین گازگلستان به عنوان موفق ترین پایگاه در رده 
شرکت های گازاستانی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- برابر ارزیابی های انجام شده توسط حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی گازایران ، پایگاه بسیج 
ش��هید گرزین ش��رکت گازاستان گلستان بعنوان موفق ترین پایگاه  در رده ش��رکت های گازاستانی انتخاب شد.به گزارش روابط 
عمومی،براساس سرکشی و ارزیابی های انجام شده حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی گازایران از اهم اقدامات،فعالیتها و برنامه های  
انجام شده پایگاه بسیج شهید گرزین گازگلستان و بررسی مستندات موجود در این  رابطه ،این پایگاه بعنوان موفق ترین پایگاه در رده 
شرکت های گاز استانی درسال حمایت ازکاالی ایرانی انتخاب و برگ زرین دیگری درکارنامه افتخارات این شرکت به ثبت رسیده 
است.   درهمین راستا درهمایش سراسری فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج شرکت ملی گاز که باحضور رحمانی فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج و تنی چندازمسئولین شرکت ملی گاز برگزارشد با اهداء لوح تقدیری به مهندس بهرام خلیلی تبار فرمانده پایگاه به 
نمایندگی از پایگاه بسیج شهید گرزین شرکت گاز استان گلستان  تجلیل بعمل آمد.  در همین زمینه مدیر عامل ، روابط عمومی و 
اعضای شورای پایگاه بسیج شهید گرزین گازگلستان کسب این افتخار ارزشمند را به مهندس خلیلی تبار فرمانده و سایر کارکنان 

بسیجی شرکت تبریک  عرض می نمایند.

افزایش متقاضیان استفاده از تسهیالت ارزان قیمت ساخت واحدهای 
مسکونی روستایی در گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت:بنا به گزارش روابط عمومی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان ابراز داشت: تالش مجموعه بنیاد مسکن 
استان در جهت ترویج مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی از یک سو و تعامل و همکاری اغلب بانک های عامل از سوی دیگر 
؛ موجب افزایش عقد قرارداد مش��مولین واجد ش��رایط و شروع عملیات ساختمانی به تعداد 2۹11 واحد مسکونی از محل سهمیه 
تخصیصی به استان گلستان در طی سالهای ۹۶-۹5 گردیده است.الزم بذکر است تسهیالت قرض الحسنه طرح ویژه با مبالغ 180 
و 200 میلیون ریال از طریق ۷ بانک عامل ، بدون سپرده گذاری و نوبت دهی، با کارمزد 5 درصد و دوران ساخت و بازپرداخت 15 

ساله پرداخت می گردد.

کاظمی معاون خدمات شهری شهرداری قزوین تشریح کرد
تشریح اقدامات شهرداری قزوین به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- کاظمی، معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، اقدامات شهرداری قزوین را به مناسبت هفته 
مبارزه با مواد مخدر تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گفت: همزمان با سالروز 
جهانی مبارزه با مصرف مواد مخدر حوزه های مختلف شهرداری ظرفیت های خود را در زمینهٔ حساس سازی، آموزش، اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی درزمینهٔ پیشگیری از مصرف مواد مخدر به کار بردند. معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، آگاهی بخشی و نشر 
مطالب هشداردهنده برای شهروندان و کارکنان شهرداری از طریق فضاهای تبلیغات شهری، روی بدنه ی اتوبوس های درون شهری، 
ارسال پیام های آموزشی و هشداردهنده از طریق شبکه داخلی و استفاده از فضاهای تبلیغاتی آرامستان ها برای زائران اهل قبور را 
ازجمله اقدامات مدیریت شهری قزوین در این هفته عنوان کرد. کاظمی در ادامه افزود: برگزاری نمایشگاه و مراسم فرهنگی در 8 
بوستان شهر و منطقه گردشگری باراجین و نیز برگزاری ورزش صبحگاهی با حضور مدیران شهری و جمعی از بهبودیافتگان در 
بوستان الغدیر از جمله اقدامات شهرداری در هفته مبارزه با مواد مخدر بود که با همکاری سازمان های آرامستان ها، اتوبوس رانی، 
فرهنگی و ورزش��ی، آمار و فن آوری اطالعات، زیباس��ازی، پارک ها و فضای سبز، منطقه گردشگری باراجین و اداره روابط عمومی 

شهرداری به انجام رسید.

طی تفاهم نامه ای با حضور مدیرعامل شرکت گاز مازندران
همکاری شرکت ملی گاز ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای

سـاری - دهقان - تفاهم نامه همکاری آموزش��ی بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و 
شرکت ملی گاز ایران امضاء شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران ، جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اعالم این خبر گفت: همکاری آموزشی 
بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت ملی گاز ایران در جهت توانمند سازی نیروهای 
کارجو و شاغالن شرکت ملی گاز ایران، منعقد شد. وی با بیان اینکه امضای این تفاهم نامه در جهت 
توانمندسازی پیمانکاران شرکت گاز انجام شده افزود: یکی از نگرانی های ما در بحث خصوصی سازی 
آموزش کارکنان و پیمانکاران بوده است و با این تفاهم نامه با کمک سازمان فنی و حرفه ای ، آموزش کارکنان را جهت رسیدن به 
استانداردهای الزم صورت خواهد گرفت . احمدپور با بیان اینکه شرکت گاز به دلیل حساسیت باال باید برای سرویس دهی استانداردها 
را صددرصد رعایت کند ، افزود: استانداردهای قابل اجرا در شرکت ملی گاز در حد باالیی قرار دارد و تولید شده باید بصورت ایمن 
مصرف شود بنابراین استانداردها باید صددرصد رعایت شود. وی تصریح داشت : کارجویان با حضور در این کالس ها و پس از قبولی 
در آزمون پایان دوره ، گواهی نامه ای دریافت خواهند کرد که ازاین پس پیمانکاران بخش خصوصی شرکت ملی گاز می توانند نیروی 

انسانی مورد نیازخود را از بین این افراد به کار گیرند.
  

 جلسه هماهنگی خدمات رسانی به محالت کم برخوردار منطقه هفت 
با حضور شهردار اهواز

اهواز - شبنم قجاوند- جلسه ش��هردار اهواز در راستای ارائه خدمات مطلوب به 
مناطق کم برخوردار در منطقه هفت برگزار ش��د. به گزارش اداره ارتباطات شهرداری 
منطقه هفت اهواز، در دفتر مدیر شهرداری منطقه هفت اهواز جلسه ای با حضور کتانباف 
ش��هردار اهواز ، سراج معاون شهردارو رییس س��ازمان فرهنگی ورزشی، ارشادی مدیر 
منطقه هفت و جمعی از معاونین منطقه به همراه گروه جهادی امام رضا )ع( برگزار شد . 
در ابتدا این جلسه نماینده گروه جهادی امام رضا)ع( از بررسی های انجام شده در منطقه 
هفت سخن گفت و مشکالت موجود را جهت بررسی و رفع نقص عنوان کرد. در ادامه جلسه کتانباف، هدف شهرداری از اجرای طرح 
جهادی را ،کاهش فاصله بین محالت عنوان کرد و گفت با توجه به وظایف شهرداری و همکاری با گروه جهادی امام رضا )ع( به زودی 
تغییرات عمده در محالت کم برخوردار برای رفاه شهروندان صورت خواهد گرفت . مدیر شهرداری منطقه هفت نیز گفت: فعالیت های 
عمرانی انجام شده خصوصا موضوع زیر سازی و لکه گیری آسفالت در محالت کمتر برخوردار و رسیدگی به مشکالت این محالت از 
اولویت های ماست و اکنون با همکاری گروه جهادی امام رضا )ع( نیز این مهم را ادامه خواهیم داد. از جمله برنامه های عنوان شده 
در جلسه ، احداث و تجهیز وسایل بازی کودکان در پارک های محله ای با ایجاد فضای سبز مناسب ، احداث و بازسازی زمین ورزشی 
چمن مصنوعی ،بازسازی و تجهیز مجدد سرای محله کوی آل صافی ، روشنایی و امکانات ورزشی پارک ها ، ایجاد خانه کارآفرینی در 

سرای محله با همکاری گروه جهادی امام رضا )ع( است.
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هن��ر تمرک��ز ک��ردن و برنامه ری��زی اولویت ه��ا یکی از 
مهارت ها در جهت موفقیت در کسب و کار است. قدم اول 

در این مسیر مشخص کردن اهمیت وظایف است. 
آیا تاکنون در انتهای روز احس��اس کرده اید که با وجود 
انج��ام تمام وظایف ض��روری، کار مهمی انج��ام نداده اید؟ 
اغلب م��ردم در پای��ان روز کاری چنین احساس��ی دارند. 
گزارش ژورنال تحقیقاتی مصرف کنندگان نش��ان می دهد 
افراد عموما به دنبال انجام وظایفی هستند که مهلت زمانی 
کوتاه تری دارند. حت��ی وقتی وظایفی با پاداش های بهتر و 
حتی مهلت زمانی بیش��تری داش��ته باشیم، باز هم وظایف 

کوتاه مدت را انجام می دهیم. 
البت��ه این یک رفت��ار طبیعی اس��ت تا وظای��ف دارای 
محدودی��ت زمانی را هرچه س��ریع تر انجام داده و آنها را از 
لیس��ت ذهنی وظایف خود خط بزنیم. در این میان تناقض 
اصلی در این اس��ت که عموم وظای��ف مهم و تأثیرگذار در 
مس��یر پیش��رفت، محدودیت های زمانی بازتری نسبت به 
وظای��ف کم اهمیت تر دارند. به عن��وان مثال، وظایف مهم و 

تأثیرگذار در زندگی یک فرد عبارتند از: 
- دستیابی به ارزش های شخصی )به عنوان مثال شرکت 
در کارهای داوطلبانه یا گذراندن وقت بیشتری با خانواده(

- دستیابی به شهرت و اعتبار عمومی )حضور در مجامع 
معتبر یا نوشتن کتاب(

- بهبود مهارت های حیاتی )مثل افزایش دانش در مورد 
آمار یا یادگیری زبان جدید(

- جلوگی��ری از بحران ها )مانند برنامه ریزی برای چکاب 
س��االنه پزش��کی یا تدوی��ن ط��رح مقابله با بح��ران برای 

کسب وکار(
اگ��ر مانند مردم عادی رفتار کنی��د، قطعا این اولویت ها 
ب��ه پس ذهن ش��ما خواهن��د رفت و زمان خود را بیش��تر 
روی انج��ام وظای��ف با اهمیت کمتر ص��رف می کنید. این 
وظای��ف مانند رزرو کردن اتاق هتل، خالی کردن اینباکس 
یا نوشتن خبرنامه   های ماهانه خواهد بود، اما به هرحال باید 
راه��کاری برای برون رفت از این حالت پیدا کنیم. در ادامه 
این مقاله  اس��تراتژی ها و نکات��ی را برای تغییر تمرکز روی 
موارد مهم بررس��ی می کنیم. به یاد داش��ته باشید که این 
راهکارها ش��ما را به فردی بی عیب تبدی��ل نمی کنند. تنها 
کاف��ی اس��ت آن روش هایی که بهترین اثر را روی س��بک 

زندگی شما دارند شناخته و پیاده سازی کنید. 
برنامه ریزی و اختصاص زمان بیش از حد نیاز به 

وظایف مهم
تحقیقات نش��ان می دهد وقتی زمان و مکان مش��خصی 
برای انجام یک وظیفه در نظر می گیریم، شانس انجام دادن 
آن بیشتر می ش��ود. به عنوان مثال می توان در برنامه ریزی 
هفتگی، ی��ک روز را به طور کامل به یک��ی از وظایف مهم 
زندگ��ی اختصاص داد. در این روز هی��چ کار دیگری نباید 

انجام ش��ود و قطعا باید هدفی مشخص برای پایان آن روز 
در نظر داشته باشید. 

در ای��ن می��ان وظایف مهم اما ناش��ناس، ی��ک منحنی 
یادگی��ری دارند و در نتیجه دانس��تن زمان مناس��ب برای 
انجام دادن کامل آنها کمی دش��وار اس��ت. ع��الوه بر آن، 
کار ک��ردن در این وظایف بهره وری پایینی دارد و عموما با 
اش��تباهات متعدد همراه است. همین مورد یکی از دالیلی 
اس��ت که ما کمتر ب��ه این وظایف می پردازی��م. در نتیجه 
اخص��اص دادن یک روز کامل ب��ه این وظایف، هرچند هم 
که زیاد به نظر برس��د، ب��رای انجام دادن کامل آنها پس از 

سعی و خطاهای متعدد، عالی است. 
تعیین بخش های مهم وظایف مهم

وظایف بزرگ عموم��ا روندهایی مرحله ای و پیش��رفتی 
دارند. در این میان اگر اهداف خود را بس��یار بلندپروازانه و 
ب��زرگ در نظر بگیرید، عموما آنها را نادیده خواهید گرفت. 
در ای��ن مواقع اهداف را به ابعاد کوچکتر تقس��یم کرده یا 
ب��ا نگاهی جزئی، بخش های مهم را جدا کنید. ش��اید برای 
رسیدن به هدفی قابل دس��تیابی و جذاب، نیاز به کوچک 
کردن چند مرحله ای هدف اصلی داشته باشید. این رویکرد 
را آن ق��در ادامه دهید ت��ا به هدفی قابل انج��ام در زمان 
مناسب برسید. فراموش نکنید که مرحله اصلی، شروع این 

وظایف است و پس از آن، روند پیشرفت شروع می شود. 
پیش بینی و مدیریت احساس اضطراب

بس��یاری از وظایف حس��اس ش��امل بخش های تفکر و 
تصمیم گیری های حس��اس هس��تند. این تصمیم گیری ها 
اضط��راب را افزای��ش می دهن��د. به عنوان مث��ال مراجعه 
به پزش��ک و بررس��ی یک مش��کل حاد، برنامه ریزی برای 
موفقیت کس��ب وکار یا تدوین طرح مقابل��ه با بحران را در 

نظر بگیرید. 
حت��ی وقتی وظایف نی��از به تفکرات عمیق نداش��ته 
باش��ند، باز هم با اس��ترس روبه رو خواهیم شد. وظایفی 
که در آین��ده نتایج بهتر و بزرگ تری خواهند داش��ت، 
اضطراب بیش��تری را به فرد منتق��ل می کنند. به عنوان 
مثال وظایف مهم اما اس��ترس زا عبارتند از: ش��روع یک 
رابطه جدید، انجام دادن یک کار چالشی برای اولین بار، 
بیان درخواست، شروع یک مکالمه دشوار، مقابله و حل 
مشکالت شخصی و کاری و پروژه های بلندمدت که نیاز 
به بررس��ی و تقابل طوالنی مدت چالش ها با استفاده از 

اعتماد به نفس دارند. 
به طور کلی انجام وظایف مهم نیازمند ش��خصیتی است 
که بتواند با احساس��ات ناراحت کننده کنار بیاید. شناخت 
و مش��خص کردن احساس��ات خاصی که ی��ک تجربه را از 
لحاظ احساس��ی چال��ش برانگیز می کنند، ق��دم پایه ای و 
بسیار تأثیرگذار برای کاهش آن احساسات است. در نهایت 
باید مهارت مدیریت تفکرات و احساس��ات خود را به دست 

بیاوری��د. در نتیجه به راحتی می توانید وظایفی را که خارج 
از منطقه امن ذهنی شما هستند انجام دهید. 

اختصاص زمان کمتر به وظایف کم اهمیت
وظایف کم اهمیت عموما زمان بیش��تری نسبت به آنچه 
نیاز دارند، هدر می دهند. به عنوان مثال ش��ما باید گزارش 
یک کارمند را صحت س��نجی کنید، اما پس از یک ساعت 
می بینی��د که آن را به طور کامل بازنویس��ی کرده اید. برای 
حل این مش��کل می توانید خود را محدود به ارائه تنها سه 
نکته اساس��ی در مورد گزارش بکنی��د یا محدودیت زمانی 
مش��خصی برای خواندن و نظر دادن در مورد گزارشات در 

نظر بگیرید. 
تنظیم اس��تراتژی برای تصمیم گیری س��ریع تر نیز مفید 
اس��ت. وقتی مجبور به تصمیم گیری در زیر فشار هستید، 
یک تصمیم س��ریع بهتر از زمان گذاشتن برای رسیدن به 

تصمیم عالی و بی عیب است. 
اولویت بندی برای کاهش وظایف کم اهمیت ولی 

ضروری
در زندگی امروزی تالش برای حل یک مش��کل با ارائه و 
به کارگیری راه حل های تکراری، اجتناب ناپذیر اس��ت. برای 
رهایی از این وظایف تکراری می توانید بسیاری از آنها را با 
برون سپاری، اتوماسیون، گروه بندی وظایف کوچک، حذف 
برخی وظایف، تغییر روش کار و تدوین مسیری برای انجام 

وظایف تکراری حل کنید. 
تالش برای رسیدن به دید کلی مسائل

وقت��ی تمرکز زی��ادی روی جزییات داش��ته باش��ید، 
احتم��ال اینکه از هدف کلی و مس��ائل مه��م باز بمانید، 
بیش��تر است. به مواردی اهمیت دهید که به طور طبیعی 
در مسیر رس��یدن به این دید کلی باشند. به عنوان مثال 
س��فر کردن به برخ��ی افراد کمک می کند تا مس��ائل را 
از دی��د کلی و بازتری ببینند. برخ��ی دیگر با وارد کردن 
جزییات در فایل ها و مطالعه آنها به نتیجه بهتر می رسند. 
راه حل دیگر، گذراندن اوقات با دوس��تانی هدفمند است 
که در دور ه های زمانی مش��خص انجام شود. این دیدارها 
به ش��ما کمک می کند از روند پیشرفت یکدیگر و از همه 
مهم ت��ر خودتان آگاه ش��وید. در نهای��ت، کمی توقف در 
کاره��ا و تفکر کلی نگر، ش��ما را از نف��وذ بیش از حد در 

وظایف کم اهمیت دور می کند. 
اگر در اولویت بندی وظایف مهم نسبت به موارد اورژانسی 
دچار مشکل هستید، نگران نباشید. این مشکل یک پدیده 
عمومی در دنیای مدرن اس��ت. تعدد محدودیت های زمانی 
در کنار طبیعت انسان که درصدد حذف وظایف مهم است، 
ای��ن اولویت بندی را دش��وارتر می کند. حت��ی افرادی که 
مقاالت و کتاب های متعددی هم در این زمینه نوش��ته اند، 

هنوز با اجرای عملی آن مشکل دارند. 
HBR/zoomit :منبع

مسائل مهم را به جای مسائل ضروری در اولویت قرار دهید

3  فناوری موثر بر کسب وکارهای کوچک 

این روزها به خصوص در دنیای کس��ب وکار، فناوری جلوه ای ناخوش��ایند به خود گرفته اس��ت. اگر کنار 
آب س��ردکن شرکت تان بایس��تید، احتماال گفت وگوی کارکنان را راجع به این موضوع خواهید شنید که 
برنامه های رایانه ای، چه تاثیری بر آینده ش��غل ها خواهند گذاش��ت. با نزدیک تر شدن به دستیابی کامل 
به چنین فناوری هایی، بس��یاری افراد نگران آینده حرفه ای خود هس��تند. آنها نگرانند که ش��اید به زودی 
روبات ها پشت میزهای آنها خواهند نشست و خودشان باید در خیابان ها به دنبال کار بگردند. با این حال، 
کارکنان نباید نگران تاثیر روبات ها بر شغل شان باشند. طبق گفته های راب نورمن )Rob Norman( از 
گروه تبلیغاتی گروپ اِم )GroupM(، فعالیت بازاریاب ها نسبت به قبل، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 
دلیل این واقعیت آن اس��ت که هرچند امروزه جهان در عرصه فناوری پیش��رفت های چشمگیری داشته 
اس��ت، اما ما هنوز به توانایی بازتولید خالقیت دس��ت نیافته ایم. حتی می توان گفت که حال به خالقیت 

بیش از هرزمان دیگری نیاز داریم. 
هرچند ممکن اس��ت باورش س��خت باشد، اما حقیقت این  اس��ت که روبات ها واقعی هستند. در دنیای 
امروز فناوری درحال تغییر رویه فعالیت های ما اس��ت. به عنوان رهبر یک کس��ب وکار کوچک، ش��ما نیز 
می توانید از این تغییرات استقبال کنید، آنها را تحت سلطه خود در آورید و از آنها درجهت افزایش کارکرد 

افراد استفاده کنید؛ راه دیگر آن ا ست که به دلیل ترس، از فناوری  دوری بجویید. 
آیا تیم شما واقعا خواهان فناوری های جدید است؟ 

در دنیای فناوری مدار امروز، نوآوری به س��رعت در حال رش��د است. این موضوع ممکن است کار را برای 
افرادی که مهارت زیادی در اس��تفاده از فناوری های مدرن ندارند و می خواهند خود را با ابزارهای جدید 
و پلتفرم های تازه تطبیق دهند، کمی دشوار کند. با همه اینها، استفاده از فناوری های نو برای کسب و کار 

شما امری حیاتی ا ست. 
تیم ش��ما تنها به دنبال فناوری نیس��ت، بلکه به دنبال ابزارهایی  اس��ت که کار را آسان تر و روان تر کنند. 
اینکه فقط راجع به اهمیت به کارگیری فناوری های نو صحبت کنید، کافی نیس��ت. مسئله مهم این  است 
که فناوری هایی را پیدا کنید که زندگی شغلی کارکنان تان را ارتقا بخشند. اینها فناوری هایی هستند که 
با نیازهای کارکنان هم خوانی دارند و برای روند کلی کار آنها ارزش��مند هس��تند. حال به بررسی سه نوع 

ابزار که این نیازها را برآورده می کنند می پردازیم: 

1- فناوری های اتوماسیون
ما در عصری زندگی می کنیم که مصرف کنندگان، از کس��ب و کارها انتظار پاس��خگویی بی درنگ دارند. 
اگر یکی از مش��تریان مش��کلی را در بخش پش��تیبانی مطرح کند، انتظار دارد در عرض چند س��اعت، یا 
حتی چند دقیقه، پاس��خی به او داده ش��ود. برآورده شدن انتظارات به صورت فردی، چیزی  است که افراد 
در دنیای امروز انتظارش را دارند، اما برای کسب وکارهای کوچک نمی توان این انتظار را از طریق نیروی 

انسانی برآورده ساخت. در اینجاست که اتوماسیون به کار می آید. 
با اس��تفاده از فناوری های اتوماسیون بازاریابی، قادر خواهید بود در عین پاسخگویی به مشتریان، وقت 
تیم خود را برای رس��یدگی به کارهای مهم تر خالی کنید. با اس��تفاده از این نوع فناوری، تیم شما به جای 
اینکه به مش��تریان پاسخ دهد، زمان بیش��تری برای تحلیل نتایج و طراحی برنامه هایی صرف می کند که 
برای ارتقای موقعیت کلی کس��ب و کار ش��ما موثر هس��تند. در این وضعیت افراد تیم می توانند از نیروی 

ذهن شان برای خلق امری فوق العاده بهره ببرند و شما هم از تیم تان حداکثر استفاده را می برید. 
2- فناوری برای کارکنان راه دور

ما در اقتصادی غول پیکر زندگی می کنیم و این بدان معنی ا س��ت که بس��یاری از کارکنان روز و ش��ب 
در کن��ار یکدیگ��ر نخواهند ب��ود. این جدایی مکانی به آس��انی می تواند به متارکه فعالیت از س��وی افراد 
تی��م بینجامد. بنابرای��ن فاصله فیزیکی را ازطریق فن��اوری از میان بردارید. پلتفرم ه��ای ارتباطی، مانند 
ویدئوکنفرانس، کانال های چت و ابزارهای همکاری، به اعضای تیم این حس را می دهند که شانه به ش��انه 
یکدیگر کار می کنند. این  گونه از فناوری ها راهی فوق العاده برای استفاده از فضای مجازی، به منظور ایجاد 

روابط واقعی میان همکاران هستند. 
3- فناوری های مربوط به منابع انسانی

بخش منابع انس��انی )HR(  قسمتی ا ست که همواره درگیر رویه های متفاوت است. این بخش گستره 
وس��یعی از وظایفی چون ادغام کارکنان جدید در فضای کار تا مصاحبه های خروج و هر مورد دیگری را 
که مربوط به نگهداری افراد ماهر اس��ت برعهده دارد. برای به حداقل رس��اندن سردرگمی که این رویه ها 
ممکن است به همراه داشته باشند، استفاده از فناوری به منظور تسهیل کارها بسیار مفید است و می تواند 
کارک��رد افراد را به ش��دت باال ببرد. با ابزارهایی همانند اتوماس��یون واریز حق��وق، پلتفرم های زمان بندی 
آنالین و ابزارهای مدیریت فواید، می توانید س��اعات کاری س��ختی را که تیم تان پیش رو دارد کم کنید تا 

آزادی بیشتری برای ایفای هرچه بهتر نقش خود داشته باشند. 
یک، دو، سه. . . آماده. . . پیاده سازی

پیاده سازی ابزارها و پلتفرم های جدید در کسب وکار ممکن است برای برخی افراد، ترسناک به نظر بیاید. 
با این حال، اگر ابزار درس��تی انتخاب کنید، کار را س��هل تر خواهید کرد، زی��را بار کاری کارمندان کم تر 

می شود و فضا پیدا می کنند تا بال های خالقیت شان را بگشایند. 
allbusiness :منبع
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