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15 نکته از صحبت های رئیس کل بانک مرکزی درباره بسته 
ارزی جدید دولت

 رمزگشایی
بسته جدید ارزی

با تصویب هیات وزیران به طور رس��می از بس��ته جدید ارزی دولت رونمایی شد و این مصوبات ارزی به گفته 
رئیس کل جدید بانک مرکزی از امروز سه ش��نبه اجرا خواهد ش��د. بر این اس��اس، ارز رسمی فقط به کاالهای 

اساسی اختصاص می یابد و مابقی واردات باید ارز خود را از طریق سامانه نیما و با نرخ بازار تأمین کنند...

رئیس کل جدید بیمه مرکزی خبر داد

 بخشی از بیمه ایران
واگذار می شود
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38 اقتصاددان به رئیس جمهور نامه نوشتند

 راهکارهای بیست گانه
برای عبور از مشکالت اقتصاد ایران

 فشار هایی که رهبران با آن دست و پنجه نرم می کنند
5مهارت ارتباطی ضروری برای مدیران 

قوانین فعالیت در شبکه های اجتماعی
جدیدترین روش برای برخورد با پرداخت به ازای هر کلیک 

درس هایی از 7کمپین برتر بازاریابی و تبلیغات
تبلیغات یا بازاریابی محتوایی؛ کدام یک موثرتر است؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تیم کوک دستیابی به ارزش
یک تریلیون دالری را 

نقطه عطفی برای اپل می داند

5
فرصت امروز: بازار سـرمایه این روزها به طور مداوم در حال 

شگفتی آفرینی است و دیروز، هشتمین روز متوالی 
بود که شاخص کل بورس بدون هیچ استراحتی...

شاخص کل بورس بیش از 5 هزار واحد رشد کرد

واکنش مثبت و تاریخی بورس 
به بسته ارزی

یادداشت
 توسعه ماندگار

در سایه صلح مثبت

بی��ن متفک��ران  از دیرب��از   
»واقعیت  درخصوص  سیاس��ی 
سیاس��ت« و »ام��ر سیاس��ی« 
داش��ته  نظ��ر وجود  اخت��اف 
اس��ت. در حالی که واقع گرایانی 
مانند نیکول��و ماکیاولی و کارل 
اش��میت، قلمروی سیاس��ی را 
قلم��روی منازع��ه و جن��گ در 
نظر می گرفتند، اندیشمندانی از 
جمله اندیشمندان لیبرال، اصل 
را بر صلح گذاشته اند. از دیدگاه 
این اندیشمندان، می توان و باید 
شرایطی برای تحقق صلح فراهم 
آورد و وضعیت عادی و مطلوب، 
یعنی صلح، را تحقق بخشید. چه 
با گروه نخست هم عقیده باشیم 
و چه حق را به گروه دوم بدهیم، 
در این امر تردیدی نیس��ت که 
برای دستیابی به توسعه، وجود 
صل��ح ام��ری ض��روری اس��ت.
در واقع، تحق��ق صلح هنگامی 
اهمیت دارد که با مفهومی دیگر 
نیز پیوند یابد و آن امنیت است. 
امروزی  دولت های  به بیان دیگر، 
نیاز به صل��ح دارند ت��ا بتوانند 
امنیت به وج��ود آورند و نیاز به 
امنیت دارند تا بتوانند توس��عه، 
رفاه و اقتصاد پررونق ایجاد کنند. 
ادامه در همین صفحه

علی 
مرشدی زاد

عضو هیات مدیره 
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صلح ایران
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توسعه ماندگار در سایه صلح مثبت
ادامه از همین صفحه

در اینجا وضعیتی پارادوکسیکال تحقق می یابد. صلح 
برای امنیت و توس��عه ضروری اس��ت. درعین حال برای 
داشتن صلحی همراه با امنیت، باید صلح مسلح به وجود 
آورد و درنتیجه همواره دچار رقابت تسلیحاتی هستیم که 
به صلح برس��یم و همین رقابت تسلیحاتی نشانه هایی از 

تهدید را به کشورهای دیگر مخابره می کند.
دولت ه��ای ماقب��ل م��درن وظیف��ه ای ب��ا عن��وان 
توسعه بخشی برای خود قائل نبودند. درنتیجه حیات خود 
را در جنگ های��ی، گاه طوالنی م��دت، تعریف می کردند. 
این جنگ ها می توانس��تند در کنار کشورگشایی، غنایم 
و ثروت های به دست آمده، اعتباری نیز برای کشور پیروز 
و فات��ح به بار آورن��د. برای دولت ه��ای امروزی وضعیت 
به گونه ای دیگر اس��ت. این دولت ها نیاز دارند دس��ت به 
توس��عه بزنند و فاصله توس��عه یافتگی خ��ود را با جهان 
پیرامون کاهش دهن��د. نیاز دارند اقتصاد را در وضعیتی 
متعادل و تراز اقتصادی را در وضعیتی مثبت نگاه دارند. 
نیاز دارند و در واقع موظفند برای مردم و شهروندان خود 
رفاه ایجاد کنند. دس��تیابی به این اهداف نیازمند فراغت 

بالی است که تنها در حالت صلح تحقق می یابد.
پرسش��ی که مطرح می شود این است که صلح به چه 
معناس��ت؟ در اینجا به دو تعریف کلی از صلح می رسیم 
که در واقع متمایزکننده صلح منفی از صلح مثبت است. 
اصطاح صلح مثبت توسط جان گالتونگ، پدر مطالعات 
صلح، ابداع ش��د. از نظر وی، صلح منفی به معنای نبود 
خش��ونت، درگیری و جنگ اس��ت. برق��راری آتش بس 
نمونه ای از ایجاد صلح منفی است، ولی این صلح همواره 
در معرض فروپاشی است. درنتیجه دولت ها همواره دچار 
نگرانی درخصوص فروپاش��ی این صلح شکننده هستند. 
فرق است بین دولتی که در وضعیت صلح به سر می برد 
و اندکی احتمال بروز جنگ می دهد با دولتی که همواره 
س��ایه شمش��یر داموکلس جنگ را بر سر خود احساس 
می کند. وضعیت مطلوب آن است که این احساس اندک 
باشد. تحقق این احساس به میزان زیادی به شکل گیری 
سیاست ها، روابط و نهادهای صلح طلب بستگی دارد. صلح 
مثبت هنگامی تحقق می یابد که روابط انسانی به گونه ای 
سازنده برقرار باشد، نهادها و نظام هایی در مسیر برقراری 
صلح به وجود آیند، و روابط انسانی آمیخته با عدالت باشد.

دولتی که بخواهد در مسیر صلح مثبت قدم بردارد باید 
بتواند روابط خود با ش��هروندان خوی��ش و رابطه اجزای 
درونی نظام سیاس��ی خود را براس��اس عدالت بنا کند و 
روابط خود با دیگر کشورها را نیز به گونه ای سامان بخشد 
که نش��انه های منازعه و جنگ طلبی از خود بروز ندهد. 
باید بتواند این تصویر را از خود ارائه دهد که من در عین 

قدرتمندی تمایلی به خشونت ندارم.
البته باید توجه داشت که صلح به معنای از میان رفتن 
مطلق منازعه نیست. روابط انسانی استعداد بروز رقابت، 
اخت��اف و منازعه را دارد و دولت ها باید آمادگی دفاع از 
خود در زمان بروز جنگ را داشته باشند، ولی صلح مثبت 
می توان��د می��زان بروز منازعه را کاه��ش دهد و به دیگر 
کشورها این اطمینان را بدهد که این کشور شروع کننده 

جنگ نیست.
در این حالت می توان بودجه های نظامی را به مسیری 
درس��ت آورد و با برنامه ریزی توس��عه ای در مسیر رفاه و 
آس��ایش ش��هروندان و در جهت تحقق اقتصادی پویا و 
پیشرو به جریان انداخت. رقابت تسلیحاتی چه در سطح 
منطقه ای و چه در سطح جهانی قدم گذاشتن در مسیری 
اس��ت که کشور را به تباهی می برد. دولت ها در رقابت با 
هم، سرمایه های خود را در چاه پرنشدنی خرید و ساخت 
تس��لیحات می ریزند و با هر اقدام خود، طرف مقابل را به 
تجهیز هرچه بیشتر تشویق می کنند. تنها حدی که برای 
این رقاب��ت می توان در نظر گرف��ت، از بین رفتن کامل 
منابع اقتصادی یکی از طرفین یا هر دوی آنها و فروپاشی 
است؛ سرنوش��تی که در مورد اتحاد شوروی اتفاق افتاد 
و می تواند به صورت آینه عبرت پیش روی همه نس��ل ها 

باشد.
نگاهی به کشورهای جهان، به ویژه کشورهایی که طی 
چند دهه اخیر به توس��عه دست  یافته اند، نشان می دهد 
که این کشورها دارای سیاس��تمدارانی خردمند بوده اند 
که ب��ا کاهش بحران های غیرضروری و اطمینان به نبود 
اراده خش��ونت طلبی، این توس��عه را به وج��ود آورده اند. 
تحقق صلح مثبت نیازمند میزانی از خیرخواهی، باور به 
انسانیت و باور به راه حل های سیاسی به جای نظامی است. 
پیش نیاز باور به این امر این است که انسان ها می توانند با 

گفت وگو، و نه اسلحه، مشکل خود را حل کنند.
منبع: آینده نگر

سخنگوی قوه قضاییه گفت که از زمان ورود این قوه به 
مس��ئله اخال در بازار ارز، سکه و خودرو تاکنون 45نفر 
دس��تگیر ش��ده اند و افرادی هم هستند که اتهامات شان 

کمتر بوده است و با قرار وثیقه آزاد شده اند.
والمس��لمین  حجت االس��ام  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
محس��نی  اژه ای در رابطه با مباحث مطرح شده در جلسه 
مس��ئوالن عالی قضایی گفت: مطابق آخرین اخباری که 
در این رابطه پیگیر ش��دم، تاکنون 45نفر در این دو سه 
پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت شده اند. البته افرادی 
هم هستند که ممکن است اتهامات شان کمتر باشد و با 
قرار وثیقه آزاد شده باشند، اما تا همین امروز 45 نفر در 

بازداشت به سر می برند.
مع��اون اول قوه قضایی��ه گفت: مطل��ب دیگر مطرح 
شده در جلس��ه امروز بیان مشکات برخی از سازمان ها 
مثل س��ازمان ثبت اسناد، س��ازمان زندان ها و بعضی از 
معاونت ه��ا مث��ل معاونت فن��اوری و آمار ق��وه قضاییه 

درخص��وص مس��ائل مربوط ب��ه مناقصات و مش��کات 
بودج��ه ای بود که با توجه به گذش��ت چند ماه از س��ال 
و مس��ائلی که ب��ا آن مواجه بوده ایم و مش��کات جدی 
که داریم، مس��ائل خود را مطرح کردند که مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در جلسه امروز توصیه ها و راهنمایی ها 
و دستوراتی که باید داده می شد، داده شد و مقرر گردید 
مس��ئوالن ذی ربط پیگیری کنند که ان شاءاهلل به نتیجه 

برسد.
محسنی اژه ای افزود: موضوع دیگری که در جلسه روز 
گذشته مطرح شد درخصوص برخی واگذاری های اخیر 
بود که توس��ط سازمان خصوصی س��ازی انجام شده. در 
این مورد رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور گزارشی در 
رابطه با یکی دو پرونده ارائه داد که از سوی ریاست قوه 
قضایی��ه در مورد موافقت با ادامه این پیگیری ها مطالبی 

بیان شد.

وی توضیح داد: اخیرا هم در جلس��ه سران قوا مطرح 
ش��ده که هر می��زان از پروژه هایی ک��ه در اختیار دولت 
اس��ت و مشمول اصل 44 می ش��ود که قابلیت واگذاری 
دارن��د، با رعایت همه ضواب��ط و غبطه دولت و حکومت 
واگذار ش��ود و عمدتا به دست مردم برسد؛ یعنی اینطور 
نباش��د که پروژه ای واگذار شود و فردا کارگران آن بیکار 

شوند و یا احیانا پروژه نیمه  کاره، نیمه کاره باقی بماند.
مع��اون اول قوه قضایی��ه اظهار کرد: اگ��ر پروژه های 
واگ��ذاری به دس��ت خود مردم و یا کنن��ده کار و بخش 
خصوصی برس��د که می توانند اداره کنند و برای این کار 
اهلی��ت دارند، حتما بای��د این کار را انجام دهیم و آن را 
توصیه کنیم و اصا مدیران را به این کار تشویق نماییم، 
ام��ا درخصوص موردی که آقای س��راج درباره واگذاری 
اخیر گزارشی دادند، دستور داده شد که پیگیری شود و 
چنانچه کشف فسادی شد، حتما گزارش کنند که طبق 

قانون اقدام شود. 

محسنی اژه ای خبر داد

45 نفر از اخاللگران اقتصادی دستگیر شده اند

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی:

اولویت دولت واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی است
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دوشنبه به 

ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
اس��حاق جهانگیري با تاکید بر اینکه واگذاري طرح هاي 
نیمه تمام به بخش خصوصي و مش��ارکت بخش خصوصي 
براي تکمی��ل این طرح ها گامي در جهت خدمت رس��اني 
هرچه بیش��تر به مردم است، گفت: سیاست دولت کاهش 
تصدیگري و افزایش نقش بخش خصوصي در کشور است 
و خوشبختانه در جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ران قوا تصمیمات خوبي در راس��تاي اجراي این برنامه 
اتخاذ شده، ضمن آنکه این موضوع از مطالبات جدي مقام 

معظم رهبري نیز است.
مع��اون اول رئیس جمهور اف��زود: با توجه به اینکه براي 
تکمیل طرح هاي نیمه تمام در کش��ور بی��ش از 450 هزار 
میلیارد تومان اعتبار الزم است و بودجه دولت امکان تامین 
این حجم از نقدینگي را ندارد،  باید راهي براي تأمین مالي 
اجراي این طرح ها پیدا کنیم که یکي از بهترین مس��یرها 

واگذاري طرح ها به بخش خصوصي است. 
رئیس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاکید بر اینکه 
باید ش��رایطي فراهم شود تا بخش خصوصي انگیزه کافي 
براي مشارکت در اجراي طرح هاي نیمه تمام را داشته باشد، 
افزود: معافیت ها و امتی��ازات خوبي براي بخش خصوصي 
در نظر گرفته ش��ده و در جلسه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا نیز اختیارات کافي به کارگروه واگذاري 
طرح ها تفویض ش��ده تا با شرایط سهل و آسان طرح هاي 

عمراني نیمه تمام به بخش خصوصي واگذار شود.
وي افزود: در برنامه ریزي براي واگذاري طرح ها به بخش 
خصوصي تمام س��از و کارهایي که براي تس��هیل جریان 

واگذاري مدنظر بوده لحاظ ش��ده و دغدغه هاي مورد نظر 
بخش خصوصي و دستگاه هاي اجرایي در مصوبات مدنظر 
ق��رار گرفته اس��ت. مع��اون اول رئیس جمه��ور ادامه داد: 
دس��تگاه هاي اجرایي با توجه به مصوبات خوب اتخاذشده 
ب��راي واگذاري طرح ه��اي نیمه تمام باید به س��رعت این 
طرح ه��ا را به بخش خصوصي واگذار کنن��د و از این پس 
هیچ گونه بهانه اي پذیرفته شده نیست. جهانگیري با اشاره به 
اینکه برخي ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز اعام آمادگي 
کرده اند که در تکمیل طرح هاي نیمه تمام مشارکت داشته 
باشند، از همه دس��تگاه هاي اجرایي و به خصوص سازمان 
برنامه و بودجه خواس��ت زمینه و بس��ترهاي الزم را براي 
مشارکت بخش خصوصي و نیز فعالیت ایرانیان مقیم خارج 

از کشور فراهم سازند.
مع��اون اول رئی��س جمهور ضم��ن تاکید ب��ر ضرورت 
هماهنگي کافي میان س��تاد فرمانده��ي اقتصاد مقاومتي، 
س��تاد مقابله با تحریم و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
س��ران قوا و اتخاذ تصمیمات هم جه��ت براي بي اثر کردن 
تحریم ه��ا ،  تصریح کرد: تصمیم گیري ها و س��از و کارهایي 
که در دوران تحریم اتخاذ مي ش��ود باید در جهت افزایش 
اقتدار دولت در مدیریت کش��ور باش��د و نباید روال عادي 
اداره کشور را بر هم بزند و الزم است دبیرخانه هاي این سه 
ستاد، هماهنگي هاي الزم را انجام دهند تا دچار اختال در 

تصمیم گیري و موازي کاري نشویم.
وي همچنین از رئیس س��ازمان امور اداري و استخدامي 
کش��ور خواست بررس��ي هاي الزم را به عمل آورد و ضمن 
هماهنگي با کمیسیون هاي ذ ي ربط دولت درخصوص ادامه 
کار و ی��ا امکان ادغام برخي از ش��وراها تصمیم گیري الزم 

را انجام دهند. جهانگیري با اش��اره به برخي پیش��نهادات 
مطرح شده در جلسه براي توسعه بنادر کشور و به خصوص 
بندر ش��هید بهش��تي چابهار، بر ضرورت تمرکز ویژه براي 
توس��عه بندر شهید بهش��تي چابهار تاکید کرد و گفت: با 
راه اندازي و رونق بندر ش��هید بهشتي چابهار شاهد کمک 
به روند توسعه سیس��تان و بلوچستان و رونق این منطقه 
خواهیم ب��ود. رئیس س��تاد فرماندهي اقتص��اد مقاومتي 
همچنی��ن با تاکید بر ضرورت حف��ظ موقعیت جغرافیایي 
ایران و صیانت از مزیت هاي کش��ور در زمینه ترانزیت کاال 
خاطرنش��ان کرد: یکي از موضوعات بس��یار مهم تکمیل و 
توس��عه کریدورهاي ترانزیتي کشور اس��ت و در شرایطي 
ک��ه دش��منان در تاش هس��تند نقش ای��ران را از برخي 
کریدوره��اي ترانزیتي نظیر جاده ابریش��م کمرنگ کنند، 
الزم اس��ت جلس��اتي در این خصوص برگزار و راهکارهاي 
حفظ جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران بررسي و به صورت 
روش��ن و دقیق وظایف هر دستگاه در این زمینه مشخص 
ش��ود. در این جلس��ه که وزراي فرهنگ و ارشاد اسامي، 
جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، 
نیرو، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، رئیس س��ازمان امور 
اداري و استخدامي کش��ور، معاون علمي و فناوري رئیس 
جمهور، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس 
هیأت عامل صندوق توسعه ملي و رئیس اتاق بازرگاني ایران 
نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشي از وضعیت پروژه هاي 
نیمه تمام کش��ور ارائه کرد و گف��ت: در حال حاضر 6هزار 
پروژه ملي و 70 هزار پروژه استاني نیمه تمام در کشور وجود 
دارد ک��ه ب��راي تکمیل آنها به اعتباري بال��غ بر 450 هزار 

میلیارد تومان نیاز است.



امروزه با گس��ترش فناوری اطاعات در ش��بکه بانکی دنیا، جرم 
در صنعت به صورت چشمگیری در حال افزایش است و هزینه های 
زیادی را به کسب وکارها تحمیل می کند. در نتیجه شناسایی جرم 
به مس��ئله بس��یار مهمی تبدیل شده اس��ت. یکی از جرم هایی که 
منجر به ایجاد اختال در عملکرد بانک ها می ش��ود، جرم پولشویی 
اس��ت که تاش های گسترده ای در سطح بین الملل برای کشف آن 
در حال انجام اس��ت. در همین راستا، طراحی مکانیسمی که قادر 
به شناس��ایی جرم پولشویی باشد دارای اهمیت است. تکنیک های 
شناس��ایی جرم پولشویی عاوه بر آنکه تقلب ها و کاهبرداری های 
صورت گرفت��ه در ی��ک س��ازمان را شناس��ایی می کن��د و م��ورد 
تجزیه وتحلیل قرار می دهد، به ترتیبی با ش��ناخت رفتار کاربران یا 
مش��تریان س��عی در پیش بینی رفتار آتی آنها دارد و ریسک انجام 

پولشویی را کاهش می دهد.
اعظ��م احمدی��ان با توجه به اهمی��ت این موض��وع در مقاله ای که با 
عنوان »پیش��نهاد یک متدولوژی برای کش��ف پولشویی )با به کارگیری 
روش منط��ق ف��ازی(« در آخرین ش��ماره فصلنامه علمی - پژوهش��ی 
»سیاس��ت های مالی و اقتص��ادی« در وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
منتش��ر کرده، سعی کرده است براس��اس ضوابط بین المللی مکانیسمی 
برای شناس��ایی جرم پولش��ویی در ش��بکه بانکی کش��ور طراحی کند. 
طراحی این مکانیس��م بانک ها را قادر خواهد س��اخت قبل از وقوع جرم 
احتمال وقوع آن را شناس��ایی کنند و مانع از رخداد پدیده پولش��ویی 

شوند.
در پدی��ده پولش��ویی مجرمان س��عی می کنن��د پول های��ی را که از 
فعالیت ه��ای مجرمانه به دس��ت می آورند، با روش ه��ای قانونی به پول 
تمی��ز تبدیل کنند. امروزه پولش��ویی س��ومین و بزرگ ترین تجارت در 
جهان بعد از مبادله ارزی و صنعت خودرو اس��ت، بنابراین شناس��ایی و 
پیش بینی آن دارای اهمیت زیادی اس��ت. گسترش فناوری اطاعات و 
توس��عه ابزارهای الکترونیکی نقل وانتقال وجوه، رخداد پدیده پولشویی 
را برای مجرمان س��هل تر کرده اس��ت. همین امر موجب شده است که 
دولت ها نهادهای مالی را ملزم به شناس��ایی و کش��ف آن کنند. در این 
میان، طراحی سیس��تم ضد پولشویی می تواند ضمن کشف پولشویی به 

ثبات مالی و امنیت بانک ها در سطح بین الملل کمک کند.
برای کشف پدیده پولشویی می توان از روش سنتی یا روش هوشمند 
اس��تفاده کرد. روش س��نتی فرآیند ضد پولش��ویی ی��ک روش مبتنی 
بر انس��ان اس��ت که در این روش پدیده پولش��ویی کش��ف و شناسایی 
و از رخ دادن آن جلوگیری می ش��ود. در مقاب��ل، ارزش داده های بانکی 
و تراکنش ه��ای بانک��ی ب��ا روش های مختل��ف افزایش یافته اس��ت و 
به کارگیری روش های س��نتی برای کشف پولش��ویی زمان بر و پرهزینه 
و گاه��ی غیرممکن اس��ت، بنابراین روش هایی نیاز اس��ت که به صورت 

خودکار جرم پولشویی را کشف کند.
در برهه کنونی ش��بکه بانکی کشور در تاش برای پیوستن به شبکه 
بانک��ی بین المللی اس��ت و بنابراین ض��رورت دارد موانع موجود در این 
زمین��ه در ش��بکه بانکی شناس��ایی و قبل از هر نوع برق��راری رابطه با 
بانک های بین المللی رفع شود. یکی از مهم ترین گزینه ها برای بانک های 
بین المللی نبود پدیده پولش��ویی در بانک های طرف ارتباط اس��ت. این 
موضوع ضرورت طراحی مکانیسمی را که بتواند پولشویی را کشف کند 
برجسته س��اخته اس��ت. هدف از این تحقیق طراحی مکانیسمی است 
ک��ه هم به بانکداران و هم به سیاس��ت گذاران و هم به نهادهای نظارت 
ب��ر بانک ها کمک کند تا بتوانند بهتر فرآیند مالی موجود در بانک خود 
را کنت��رل کنند و هرگونه تراکنش مش��کوک را با دقت بررس��ی کنند 
و در ص��ورت وجود احتمال باالی پولش��ویی، از تحق��ق آن ممانعت به 

عمل آورند.
در این مقاله س��عی ش��ده اس��ت با توجه به ادبیات نظری و تجربی 

موجود در زمینه کش��ف پولشویی، مکانیس��م هوشمندی طراحی شود 
که البته صرفا احتمال رخداد پدیده پولش��ویی را نش��ان می دهد و در 
واقع یک مکانیس��م هش��دار برای کش��ف پولشویی اس��ت و دقت مدل 

طراحی شده به منزله وجود پولشویی در بانک مورد بررسی نیست.
چهار روش مقابله

بس��یاری از نهاده��ای مال��ی در ت��اش برای مب��ارزه با پولش��ویی، 
سیس��تم های ضد پولش��ویی را بس��ط داده اند و برای پیاده س��ازی آن 
برنامه ریزی کرده اند. چهار نوع سیس��تم ضد پولش��ویی در کش��ورهای 
مختلف در حال پیاده س��ازی است که عبارتند از: سیستم ضد پولشویی 
برمبنای قاعده، سیستم ضد پولشویی چندعاملی، سیستم ضد پولشویی 
تحلیل جریان تراکنش و سیس��تم ضد پولشویی لینک. در سیستم ضد 
پولشویی برمبنای قاعده کشورها براساس قوانین موجود در کشور خود 
و همچنین قواعد بین المللی معیارهایی را برای شناس��ایی تراکنش های 
مش��کوک تعری��ف می کنند و س��پس براس��اس آن معیارها به کش��ف 
پولشویی می پردازند. در سیستم ضد پولشویی چندعاملی چندین عامل 
در شناسایی پولشویی دخیلند و وظایف خاص خود را دارند. عامل ها در 
تعام��ل با یکدیگر و با تجزیه و تحلیل پروفایل مش��تریان و اندازه گیری 
ریس��ک معامات به کش��ف پولش��ویی می پردازند. در سیستم تحلیل 
جریان تراکنش، تراکنش های بانکی ب��ا به کارگیری روش داده کاوی به 
دو گروه س��الم و مش��کوک تقسیم می شوند و س��پس با تجزیه وتحلیل 
تراکنش های مش��کوک و پروفایل مش��تریان مربوط ب��ه تراکنش های 
مش��کوک، پولشویی کشف می شود، اما در سال های اخیر با به کارگیری 
روش کان داده )Big Data( سیس��تم تح��ت عنوان سیس��تم لینک 
طراحی ش��ده است که به صورت هم زمان به تجزیه وتحلیل تراکنش ها و 
پروفایل مش��تریان می پردازد و براساس قواعد سیستم، پدیده پولشویی 

کشف می شود.
داده کاوی فازی

ب��رای طراح��ی تکنیک داده کاوی کارا که قادر به کش��ف پولش��ویی 
باش��د نیاز اس��ت متناسب با کش��ف پولشویی طراحی ش��ود. در میان 
روش ه��ای مختل��ف داده کاوی، مهم تری��ن روش های موجود اس��تفاده 
روش خوش��ه بندی، روش ماش��ین بردار و روش فازی اس��ت. در روش 
خوش��ه بندی، برای گروه بندی معامات و حس��اب ها برحسب تشابهات 
آنها خوش��ه بندی صورت می گیرد. این تکنیک به شناس��ایی معامات 
مشکوک و کشف ریسک مش��تریان یا ریسک حساب ها کمک می کند. 
روش ماش��ین بردار پش��تیبان از جمله روش های آماری است که برای 
دس��ته بندی و رگرسیون استفاده می شود و این ابزار شامل کشف رفتار 
غیرمعم��ول همه م��وارد نظیر تراکنش ها، حس��اب ها و انواع خروجی ها 

است.
یک��ی از مهم ترین تکنیک های داده کاوی که در س��ال های اخیر برای 
کش��ف پولش��ویی به کار گرفته ش��ده، تکنیک منطق فازی است. این 
تکنیک دارای دو کاربرد کنترل و کش��ف است. کنترل و بررسی داده ها 
نخس��تین گام در کش��ف پولش��ویی اس��ت. اگر موارد خاص در فرآیند 
نظارت و کنترل کشف شد، گام بعدی در منطق فازی اطمینان از وجود 
پدیده پولشویی است. در پایان نیز یک استراتژی کنترلی برای مدیریت 

مسائل مورد نیاز است.
در طراحی سیس��تم کشف پولش��ویی با استفاده از روش منطق فازی 
ابت��دا باید از منافع مختلف داده های مورد نیاز را جمع آوری کرد. منابع 
اصلی که ب��رای تحلیل داده ها مورد نیاز هس��تند عبارتند از: مدل های 
موجود برای کش��ف تقلب که داده های مش��کوک به تقلب را از س��ایر 
داده ها متمایز می کنند، نمایش��گرهای خدمات مشتری که حساب ها را 
نشان می دهند و در ارتباط با مشتری هستند، از طریق پروفایل مشتری 
و همچنین از طریق حسابی که مشتریان با آنها در ارتباط هستند. پس 
از جمع آوری داده، قواعد با اس��تفاده از معیارهایی که مش��خص کننده 

پدیده پولشویی هستند، به صورت اگر و آن گاه )با تعریفی که در منطق 
فازی دارند( تعریف می ش��وند و در پایان نیز استنتاج فازی برای کشف 

پدیده پولشویی صورت می گیرد.
در مکانیس��م پیش��نهادی ای��ن مقاله، با توج��ه به قانون مب��ارزه با 
پولش��ویی مهم ترین معیارهای شناسایی پولش��ویی عدم رعایت سقف 
مقرر و س��پرده گذاری به دفعات و برداشت یکجا و عمده است. همچنین 
معامات نقدی کمتر از س��قف مقرر به صورت مداوم و مس��تمر احتماال 
به منظور ممانعت از گزارش دهی، یکی از ش��گردهای پولش��ویی است 
که تقریبا از معمول ترین و پرتکرارترین الگوهای پولش��ویی به حس��اب 
می آید و سیس��تم باید نسبت به آن حس��اس باشد و این گونه الگوها را 

تشخیص دهد.
در سیس��تم مد نظر این مقال��ه دو ورودی و یک خروجی وجود دارد. 
س��قف برداشت از حس��اب بانکی براساس قانون پولش��ویی نباید از 50 
میلی��ون تومان و تراکنش بانکی نی��ز نباید از 15 میلیون تومان در یک 
روز بیش��تر باش��د. یکی از ورودی های مدل، برداشت از سپرده بیش از 
س��قف مقرر در نظر گرفته شده است. همچنین برای کم  کردن برداشت 
و واریز مکرر در مدت زمان کوتاه، اگر فاصله واریز وجوه و برداشت وجوه 
کمتر از س��ه روز باش��د، تراکنش به عنوان تراکنش مشکوک شناسایی 
می ش��ود. خروجی نرم اف��زاری که برای این کار طراحی ش��ده، احتمال 
رخداد پولشویی است. برای هر یک از ورودی ها و خروجی ها سه حالت 

کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته شده است.
پس از فازی سازی و ورودی ها و تعیین درجه عضویت، ساختار قواعد 
سیستم فازی باید تعیین شود و مهم ترین قواعد نرم افزار این خواهد بود 
که اگر مبلغ برداش��ت از س��پرده بین صفر تا 15 میلیون تومان و دوره 
زمانی بیش از س��ه روز باش��د، احتمال رخداد تقلب پولشویی بسیار کم 
است و از سوی دیگر، اگر مبلغ بیش از 50 میلیون تومان و دوره یک تا 
دو روز باشد، احتمال رخداد پولشویی بسیار زیاد است. استنتاج فازی و 
معیارهای آزمایش این مکانیس��م نیز نشان می دهند که این روش برای 

استفاده معتبر است.
کمک گرفتن از منطق فازی برای تعیین احتمال پولشویی

سیس��تم فازی طراحی شده در این پژوهش می تواند تمام حساب های 
کارب��ران را پس از شناس��ایی، در قالب س��ه گروه کم، متوس��ط و زیاد 
دسته بندی کند. ادعای پولشویی که در گروه کم قرار می گیرد، می تواند 
مورد چشم پوشی قرار گیرد. مواردی که در گروه متوسط قرار می گیرند 
نیازمند بررسی مشخصات مشتری صاحب حساب در چارچوب مقررات 
شناس��ایی مشتریان هس��تند و آن دس��ته از مواردی که در گروه زیاد 
قرار می گیرند، نیازمند ارائه گزارش به واحد پولش��ویی برای رس��یدگی 
بیشتر هستند. این سیس��تم نه تنها می تواند به طور مستقل پولشویی را 
تش��خیص دهد، بلک��ه می تواند از محیط نیز آم��وزش ببیند و تغییرات 
محیطی را بپذیرد و تصمیم گیری کند. به طوری که تصمیمات به وسیله 
انس��ان قابل تفسیر باشد. به واس��طه عامل کاربر، سیستم ضد پولشویی 
طراحی ش��ده می توان��د با برنامه مال��ی هماهنگ باش��د. اضافه کردن و 
کم کردن و حذف کردن قواعد کس��ب وکار و سناریوهای پولشویی در آن 
راحت اس��ت. این روش می تواند برای کس��ب وکار مناس��ب باشد چون 
هزینه های کش��ف پولشویی را کاهش و بهره وری واحد کشف پولشویی 
را افزایش می دهد. پیش��نهاد می ش��ود هر بانک سیستم ضد پولشویی 
هوش��مندی طراحی کند که این سیستم قادر به دریافت اطاعات مالی 
و تجزیه وتحلیل پروفایل مشتریان و تجزیه وتحلیل حساب های مشتریان 
بدون نیاز به هویت آنها باشد. کارکنان بانک ها نیز باید در انجام کارهای 
روزمره خود طبق دس��تورالعمل های بانکی به مواردی از قبیل شناخت 
هوی��ت و ماهیت کار مش��تری، تغییرات ناگهان��ی فعالیت مالی با توجه 
به ش��غل مش��تریان و تحقیق از امور مشتری در صورت هرگونه شک و 

تردید، توجه و دقت الزم را داشته باشند. 

فناوری و علوم جدید چگونه به کمک بانکداری می آید؟

کشف پولشویی با روش منطق فازی
دریچه

آینده احتمالی ما به روایت مجله فوربس
3 پیش بینی درباره آدم ها در جوامع آینده

با س��رعتی که جهان دارد در عرصه تولید اطاعات پیش می رود، 
ش��کاف بین امسال و سال ۲0۲0 خیلی بیش��تر از شکافی خواهد 
ش��د که مثا بین دهه 1۹۸0 و ۲010 میادی وجود داش��ته، اما 
حتی در سال ۲0۲0 هم زندگی ما با آنچه که ری کورزویل درباره 
آینده پیش بینی کرده، تفاوت زیادی خواهد داش��ت. تئوری او این 
بوده که برای رقابت با هوش مصنوعی، انسان چاره ای جز همکاری 
خیلی نزدیک با ماش��ین نخواهد داش��ت و هیچ وقتی را هم در این 

راه نباید تلف کند.
کورزویل یکی از چهره های آینده ش��ناس معروف دنیاس��ت و در 
ش��رکت گوگل هم ریاس��ت بخش مهندس��ی را به عه��ده دارد. او 
به خاطر درس��ت  از آب درآمدن تعداد زی��ادی از پیش بینی هایش 
ش��هرت زی��ادی دارد. از دهه ۹0می��ادی تاکن��ون، 150 مورد از 
پیش بینی ه��ای او محق��ق ش��ده اند و بنابراین عجیب نیس��ت که 
خیلی ها دنبال نظریات او درباره آینده باش��ند. او س��ال گذشته در 
کنفران��س اس ایکس اس دابلی��و یک پیش بینی دیگ��ر کرد که فکر 
خیلی ها را مشغول نگه داشته: »من پیش بینی می کنم که در سال 
۲0۲۹، هوش مصنوعی قادر ش��ده باش��د آزمون تورینگ را پشت 
س��ر بگذارد و درنتیجه خود را به س��طح هوشی انس��ان ها برساند. 
همچنین سال ۲045 در پیش بینی های من زمانی است که ما قادر 
خواهیم ش��د هوش خود را با هوش مصنوع��ی ترکیب کنیم و آن 
را میلیاردها برابر بیش��تر و موثرتر کنیم.« تنها گذشت زمان است 
که می تواند به ما بگوید آیا این پیش بینی کورزویل درس��ت از آب 

درمی آید یا نه، اما تا آن زمان قرار است ما انسان ها چه کار کنیم؟
یکی از مفیدترین کارهایی که از دس��ت ما برمی آید این است که 
فعالیت کس��ب و کارهای مختلف و نوآور دنیا را به تدریج بررس��ی 
و تحلیل کنیم و ببینیم با همین هوش انس��انی ما چه روندهایی را 
می توان در آینده آنها مش��اهده کرد. به این س��ه پیش بینی درباره 

آینده جوامع ما و آدم هایش توجه کنید.
1-جنبه انسانی از جوامع محو نخواهد شد

واقعیت این اس��ت که دنیای امروز باعث شده ما به سمت انزوای 
اجتماع��ی پیش برویم. از بانک گرفته تا خواربارفروش��ی، همه جا و 
همه ک��س در تاش��ند تا کارهای ما را با س��رعت هرچه بیش��تر و 
با تعام��ل هرچه کمتر با آدم های دیگ��ر راه بیندازند. درواقع بحث 
ماشینی ش��دن امور در دنیای امروز خیلی جدی است و حتی شغل 
بسیاری از مردم را از دست شان درخواهد آورد، اما بررسی روندهای 
یک دهه اخیر نش��ان می دهد که به این زودی ها جنبه انس��انی از 
مصرف گرای��ی ما جدا نخواهد ش��د. در س��ال های اخیر، س��رعت 
ماشینی ش��دن امور خیلی باال بوده، اما برخ��ی نهادهای محبوب و 
خاطره ساز - مثل خواربارفروشی های محلی- در نقاط مختلف دنیا 
از پا درنیامده اند. پیش بینی می ش��ود محبوبیت این جنبه انسانی از 
مصرف گرایی در س��ال های آینده هم ادامه داش��ته باشد. این خبر 
جالبی برای کس��انی است که مدعی اند آینده بشر صرفا ماشینی و 

تهی از هر ارتباط انسانی خواهد بود.
2-نفوذ شرکت های بزرگ روی آدم ها بیشتر خواهد شد

پیشرفت تکنولوژی هایی که توسط شرکت های بزرگ دنیا توسعه 
می یابند، در آینده هم با س��رعت ادامه خواهد داشت. معنی اش این 
است که آنها همیشه چند قدم از ما مردم عادی جلوتر خواهند بود 
و برای هر نیاز ما، محصوالت مختلفی را به بازار خواهند فرس��تاد. 
این وضع احتماال از س��ال ۲0۲0 به بعد تش��دید هم خواهد شد و 
م��ا هم باید خودمان را آماده کنیم که خیلی از این کنترل متعجب 

نشویم.
3-یکپارچگی محصوالت زیاد خواهد شد

اگ��ر نمی دانید منظور از یکپارچگی محصوالت چیس��ت، به این 
نکته فک��ر کنید که کدام برن��د تکنولوژیک را در س��ال های اخیر 
پشت هم استفاده کرده اید و سعی کرده اید همه دستگاه های تان را 
از همان برند تهیه کنید. احتمالش هس��ت که بعضی از ش��ما برند 
گوش��ی، لپ تاپ، ساعت و وسایل دیگرتان یکی باشد و همه آنها را 
به هم وصل کرده باش��ید تا تمام اطاعات تان دائم در دسترس تان 
باش��د. پیش بینی می ش��ود که این وضع در آین��ده نزدیک خیلی 
ش��دیدتر هم بش��ود. تمایل به وصل ب��ودن و یکپارچه ب��ودن تمام 
دس��تگاه های الکترونیک ما در آینده به دلیل پیشرفت تکنولوژیک 
باالتر خواهد رفت و ش��رکت ها در این زمینه با هم وارد رقابت های 
س��نگینی خواهند ش��د. مثا برند اپل یا گ��وگل را در نظر بگیرید. 
در ح��ال حاضر، اپ��ل در زمینه یکپارچگی محص��والت بهتر عمل 
کرده، اما ش��رکت گوگل نیز چنان در عرصه های مخلتف تکنولوژی 
پیش رفته که می تواند خیلی زود تمام دس��تگاه های الکترونیک ما 
حتی ریموت های خانه و وسایل الکترونیکی دیگر را هم قبضه کند. 
پیش بینی می ش��ود که در آینده، ای��ن یکپارچگی ها در زندگی ما 
به حدی برس��د که دیگر خواهان وجود هیچ فاصله ای بین وس��ایل 
تکنولوژیک مورد اس��تفاده مان نباش��یم؛ دقیقا ب��ه همین دلیل که 
به اطاع��ات مربوط به خودمان خیلی اهمی��ت می دهیم و تحمل 
ش��کاف بین آنها را نخواهیم داش��ت. این همان آینده ای اس��ت که 

تکنولوژی های هوشمند می خواهند برای ما بسازند. 
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ب��ا تصویب هیات وزیران به طور رس��می از بس��ته جدید ارزی دولت 
رونمایی شد و این مصوبات ارزی به گفته رئیس کل جدید بانک مرکزی 
از امروز سه ش��نبه اجرا خواهد ش��د. بر این اس��اس، ارز رسمی فقط به 
کاالهای اساس��ی اختصاص می یابد و مابق��ی واردات باید ارز خود را از 
طریق س��امانه نیما و با نرخ بازار تأمین کنند. طبق مصوبه دولت: »ارز 
کلیه کاالهای اساسی و دارو به نرخ رسمی 4۲00 تومان تأمین می شود 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کاالهای اساسی را 
بازنگری و به روز رسانی کند و نظارت الزم را به منظور حصول اطمینان 
از توزیع کاالهای اساس��ی و دارو برمبنای نرخ رسمی از زمان ورود کاال 
تا عرضه آن در ش��بکه خرده فروشی )از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن 

به دست مصرف کننده( به عمل آورد.«
همچنی��ن یک��ی دیگ��ر از مصوب��ات هیات وزیران ب��ه فعالیت مجدد 
صرافی ه��ا مرتبط ب��ود. طبق سیاس��تگذاری قبلی دولت ک��ه روز ۲0 
فروردین ماه اباغ ش��ده بود؛ خرید و فروش ارز اقدامی قاچاق محسوب 
می ش��د و صرافی ها اجازه هیچ گونه فعالیتی را در این زمینه نداش��تند، 
ام��ا طبق مصوبه جدید هیات وزیران: »کلیه صرافی های مجاز می توانند 
در چارچوب انجام معامات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس 
با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولش��ویی اقدام کنند. 
ف��روش ارز توس��ط صرافی های مجاز صرف��ا بابت مص��ارف خدماتی و 
مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات 

الزم امکان پذیر خواهد بود.«
عاوه بر اینها هیات وزیران مصوب کرده اس��ت: »ورود ارز به صورت 
اس��کناس و طا به داخل کش��ور بدون محدودیت مطاب��ق با ضوابط و 
مقررات بانک مرکزی توس��ط اش��خاص حقیقی و حقوقی مجاز است و 
واردات ط��ا به صورت خام طبق ضوابط بان��ک مرکزی از کلیه حقوق، 
عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند. تأمین ارز برای 
واردات بقی��ه کاالها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه 
کاالهای غیرنفتی )به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروش��یمی، 
محصوالت فوالدی و فلزات رنگی( و خدمات تأمین می ش��ود. معامات 
در ای��ن ب��ازار بین صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان از طریق بانک ها و 
صرافی های مجاز صورت می گیرد و نرخ ارز در این بازار براس��اس عرضه 
و تقاضا به دس��ت می آید. این نرخ، به نحو مناس��ب، به عنوان نرخ آزاد 
ارز اطاع رسانی می شود. صادرکنندگان باید تعهد الزم را برای برگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.« هیات وزیران 
تصویب کرد: »دریافت س��پرده ارزی )به صورت اس��کناس( از اشخاص 

حقیقی و حقوقی به واسطه بانک های عامل انجام شود.«
رئیس کل بانک مرکزی درباره بسته توضیح می دهد

بعد از تصویب بسته ارزی جدید از سوی هیات وزیران که رئیس کل 
جدید بانک مرکزی، عبدالناصر همتی آن را پیش��نهاد داده اس��ت؛ او با 
حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ش��بکه دو نکات مهمی را در 

توضیح این بسته ارائه داد:
1 -از نظر تراز ارزی، تراز مثبت اس��ت و مش��کلی برای اقتصاد کشور 
پیش نیامده اس��ت، پس اکنون که تراز ارزی خوب است اشکالی ندارد 
ک��ه بازار ارز را باز کرده و اجازه دهیم که فعاالن اقتصادی با هم آزادانه 

کار کرده و بازار ارز را عمق بخشند و شفاف کنند.
۲ -دغدغ��ه عموم��ی مق��ام معظم رهب��ری و رئیس جمهور و س��ایر 
مس��ئوالن نظ��ام این اس��ت ک��ه کاالهای اساس��ی و ض��روری و دارو، 
تجهیزات پزش��کی به قیمت ثابت و بدون افزایش نرخ، به دس��ت مردم 
برس��د، بنابراین وزارتخانه های صمت، جهاد و بهداش��ت مکلف شده اند 
که فهرس��ت کاالهای ضروری یعنی حتی باالتر از کاالهای اساس��ی را 
بازنگری کرده و دارو و تجهیزات پزشکی نیز در گروه اول قرار گرفته اند.
3 -نرخ کاالهای اساسی تا پایان فروردین ۹۸ بدون تغییر باقی خواهد 
مان��د و البته ارز هم تا همان زمان به نرخ 4۲00 تومانی در اختیار آنها 

قرار می گیرد.
4 -در گذشته قرار بر این بود که ۲0درصد از صادرکنندگان ارز حاصل 
از صادرات خود را به بازار ثانویه ارائه کنند، که البته این بازار به صورت 

کامل ش��کل نگرفت، اما غیر از کاالهای اساسی، اکنون همه کاالها باید 
از این بازار تامین ارز شوند، بر این اساس تمامی واردکنندگان براساس 
برنامه ریزی که وزارت صمت خواهد داشت و برمبنای ثبت سفارشی که 
برای کشور و کارخانجات ضروری است، از این بازار تامین خواهد شد.

5 -پتروش��یمی ها، فوالدی ها، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی 
مجموعا به عن��وان عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد 
و قیمت هم براس��اس عرضه و تقاضا است، البته عرضه و تقاضا این طور 
نیست که رها باشد، اگرچه معتقدیم که بازار بهترین کار را خواهد کرد، 
اما ما در نرخ دخالت نمی کنیم، اما ارز پرقدرت بانک مرکزی نیز حاضر 
خواهد ش��د و در مواقع ضروری، ب��ازار را هدایت خواهد کرد، پس نرخ 

شناور مدیریت شده خواهد بود.
6 -صادرکنن��دگان اگ��ر ارز خود را در مدت زمان تعیین ش��ده به بازار 
ثانویه ارائه نکرده باشند، باید مابه التفاوت را با نرخ بازار آزادی که شکل 

خواهد گرفت، به حساب خزانه واریز کنند.
7 -دول��ت راجع به نرخ دخالت نمی کند و این نرخ را اعام نمی کند و 
نخواهد کرد، بنابراین بازار آزاد قیمت را ش��کل خواهد داد، ضمن اینکه 
مطمئن باش��ید که نرخی که در این بازار شکل می گیرد، به خاطر عمق 

زیاد بازار ثانویه جدید، حتما نرخ بهینه ای خواهد داشت.
۸ -آن دس��ته از کاالهایی که در وزارت صمت ثبت س��فارش خواهند 
ش��د، از بازار ثانویه تامین ارز خواهند کرد؛ پس اولویت بندی دو و س��ه 

نیز نخواهیم داشت.
۹ -اگ��ر از مصرف کنن��دگان حمای��ت کنیم، به طور خ��ود به خودی 
تولیدکنندگان نیز حمایت خواهند ش��د. این در حالی است که نرخ ارز 
4۲00 تومانی به دست تولیدکنندگان نمی رسید؛ این در حالی است که 

نرخ دستوری حتما رانت و فساد خواهد داشت.
10 -تصمیم دولت بر این شد که خرید و فروش ارز در صرافی ها مجاز 
باش��د، همه صرافی ها خرید و فروش ارز را خواهند داش��ت و برای سفر 
خارجی و خدمات نیز تامین اسکناس خواهند کرد. امیدواریم صرافی ها 
که مدتی اس��ت فعالیت شان تعطیل بوده است، به دولت و مردم کمک 
کنند تا این بازار ش��فاف شود و نیازهای واقعی مردم را با نرخ ارزی که 

در بازار ثانویه شکل گرفته است، تامین کنیم.
11 -بازار صرافی ها، خرید و فروش خرد انجام می دهند، خرید و فروش 
تا 10هزار دالر نیز مجاز اس��ت. باید در بازار ثانوی، تسویه ارز صرافی ها 
نیز صورت  گیرد. در این میان صادرات غیرنفتی غیر از پتروش��یمی ها و 
مواردی از این دست، می توانند تامین کنندگان ارز صرافی ها باشند. اگر 
این روند صادرات پتروش��یمی پیش رود، به 40 میلیارد دالر در س��ال 
ج��اری خواهیم رس��ید؛ چراکه در چهار ماهه ابتدای س��ال جاری، 15 

میلیارد دالر صادرات پتروشیمی داشتیم.
1۲ -اختاف اسکناس و حواله در بازار تا حد معقولی قابل قبول است؛ 

نرخ بازار از ادغام بازار ثانویه و سامانه نیما به دست می آید.
13 -با کنترلی که خواهیم داش��ت اجازه خروج س��رمایه را نخواهیم 
داد، ما ورود ارز به کش��ور را از س��وی صرافی ها مجاز اعام کرده ایم که 
هم طا و هم اس��کناس می توانند وارد کنند. البته اشخاص حقیقی نیز 
می توانند ارز و طا وارد کنند؛ این در حالی اس��ت که این کار البته در 

تخصص صرافی ها است.
14 -ارز مسافرتی از این به بعد آزاد است و ارز مسافرتی به کسی داده 
نخواهد شد البته افرادی که بلیت تهیه کرده اند برای روزهای پیش رو، 
حتما ارز خود را به نرخ قبلی دریافت خواهند کرد. این در حالی اس��ت 

که از این پس ارز مسافرتی معنا نخواهد داشت.
15 - بان��ک مرکزی وظیفه دارد ت��ا ارزش پول ملی را حفظ و تورم را 
کنترل کند. این در حالی اس��ت که بانک ها باید ضوابط جدی را رعایت 
ک��رده و از خلق پول جلوگی��ری کنند. پس از س��اماندهی بازار ارز، به 

بانک ها خواهیم پرداخت. 

قابل توجه سرمایه گذاران محترم صندوق 
سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 13۹7/05/03 و تاییدیه 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره 1 ماده  17 و 1۹ اساسنامه 

صندوق تغییر یافت. برای آگاهی از جزئیات بیشتر به وب سایت 
www.azpfund.com مراجعه فرمایید.

15 نکته از صحبت های رئیس کل بانک مرکزی درباره بسته ارزی جدید دولت

رمزگشایی بسته جدید ارزی
نگاه

شرایط بازار ارز عادی می شود
سیاست های جدید ارزی؛ یک گام رو به جلو

عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت مدرس گفت که بس��ته ارزی 
پیشنهادی بانک مرکزی در شرایط کنونی می تواند بازار ارز ایران را 
به سمت عادی سازی وضعیت سوق دهد. مرتضی عزتی در گفت وگو 
با خبرآناین، در این خصوص گفت: ارائه این بس��ته ارزی تا حدی 
ب��ازار ارز ای��ران را تعدیل می کند. بی تردید در روزهای آتی ش��اهد 
بهبود وضعیت در بازار خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه آزادسازی 
معام��ات ارزی البت��ه با ماحظات اعامی از س��وی بانک مرکزی، 
خود اتفاقی مثبت در این فضاس��ت، اضافه کرد: ارزی که در اختیار 
دولت نیست، باید در بازار آزاد خرید و فروش شود و این گام مثبتی 
برای شفاف س��ازی وضعیت و معامات اقتصادی اس��ت.  او با تاکید 
بر اینکه بخش هایی از این بسته نیز با توجه به شرایط ممکن است 
ام��کان اجرا نیابد، توضیح داد: فکر می کنم در صورتی که تنش های 
بازار بیش از حد معمول شود، بانک مرکزی نتواند برای مهار قیمت 
ارز وارد عمل ش��ود، باید در نظر بگیریم که امروز قیمت ارز در اثر 
عرضه و تقاضا در بازار ایران تعیین نمی شود و تاثیر سیاست بر این 

بازار بسیار باالست.
 او با تاکید بر اینکه باید بستری برای تامین نیازهای عادی مردم 
فراهم کرد، ادامه داد: هرچند بس��ته ارائه شده از سوی بانک مرکزی 
را بسته خوبی می دانم، اما باید تاکید کنم این بسته ها برای شرایط 
اضطراری تدوین شده و بی تردید ما در سطح کان نیازمند بازنگری 

در روش ها و شیوه های مدیریتی خود هستیم .
او در پاس��خ به اینکه باز ش��دن بازار ارز، به افزایش شدید تقاضا 
در کوتاه م��دت دامن نمی زند؟ گفت: بعید می دانم چنین اتفاقی رخ 
دهد. کس��انی که هفته قبل دالر 1۲ هزار تومانی خریدند به شدت 
متضرر ش��دند و این وضعیت احتماال ادامه دار خواهد بود. در ضمن 
باید توجه داش��ته باش��یم که قیمت ارز در شرایط کنونی در حدی 
اس��ت که خود مانعی در برابر تقاضای باال محسوب می شود. عزتی 
گفت: سفته بازان وقتی وارد بازار می شوند که حس می کنند قیمت 
کاالیی غیرواقعی اس��ت، بی تردید با تصمیمات اتخاذشده قیمت ارز 
در نقط��ه بهینه ای می نش��یند که دیگر س��رمایه گذاری بر آن فاقد 

توجیه منطقی و اقتصادی باشد.
 ب��ه گفته وی در تم��ام بازارهای ارز جهان اگ��ر چنین وضعیتی 

ایجاد شود، سفته بازان وارد میدان خواهند شد .
 عضو هیات علمی دانش��گاه تربیت م��درس ادامه داد: به عبارت 
دیگر اگر در بازارهای جهانی نیز ارز به قیمت کمتر از قیمت واقعی 

عرضه شود، کسانی برای خرید وارد میدان می  شوند.
همچنین حس��ین ساح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران معتقد است 
باوجود اینکه در تدوین این بس��ته از بخ��ش خصوصی نظرخواهی 
نشده، اما دربردارنده همان مواضعی است که بخش خصوصی اعام 
ک��رده بود. به عقیده او اگر اجرای این بس��ته بتواند به تثبیت بازار 
منجر شود، می تواند یک گام روبه جلو برای حل مسائل ارزی باشد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
16 مرداد 1397
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بانک مسکن خبر داد
ارائه پیشنهادات جدید در حوزه مسکن

وزیر راه و شهرس��ازی در مراس��م افتتاح هجدهمین نمایش��گاه 
بین المللی صنعت س��اختمان، از ارائه پیش��نهادات جدید در حوزه 

تامین مسکن خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مس��کن، عباس آخوندی در حاشیه 
افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که از روز 
دوش��نبه به مدت چهار روز در نمایش��گاه بین المللی تهران آغاز به 
کار کرد، در جمع خبرنگاران درباره آخرین پیشنهادات ارائه شده در 
حوزه تس��هیل تامین مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: 
ابتکارها و پیش��نهادات مختلفی در حوزه های تس��هیات مس��کن، 
اجاره، مالیات بر خانه های خالی، مس��تغات و معافیت های مالیاتی 

برای ساخت واحدهای کوچک متراژ ارائه شده است.
وی ادامه داد: این پیش��نهادات مراحل تصویب را در شورای پول 
و اعتبار و مجلس ش��ورای اس��امی متناس��ب با نوع پیشنهاد طی 

می کند که پس از تصویب جزییات آنها به عموم اعام می شود.
آخوندی همچنین درباره نمایشگاه بین  المللی صنعت و ساختمان 
گفت: نمایشگاه بسیار ارزشمندی است که ۸55 تولیدکننده داخلی 

و 151شرکت خارجی در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: این نمایش��گاه نش��ان از توان تولید بس��یار خوب 
ایران در صنعت س��اختمان دارد ک��ه تولیدات مختلف هم در حوزه 
تولیدات فناورانه و هم در حوزه زیبایی و طراحی را ش��امل می شود 
و ای��ن نمایش��گاه کاما قابل رقابت با رقبای بین المللی اس��ت. این 
عض��و کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر تاثیر نمایش��گاه بین المللی 
صنعت ساختمان و افزایش تولید ملی و رشد صنعت افزود: با توجه 
به اینکه امس��ال شاهد رشد پروانه های ساختمانی در ماه های اولیه 
بودیم امیدواریم تا صنعت س��اختمان به سمت رونق بیشتر حرکت 

کند.
وزی��ر راه و شهرس��ازی در پای��ان تاکید کرد: صنعت س��اختمان 
یکی از صنایع پیش��گام اس��ت که می تواند ظرفیت های اش��تغال را 

نیز توسعه دهد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت: 
همراه بانک و همراه پالس بانک ملت در کشور 

بی مانند است
مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت گفت که همراه  پاس ملت از 

بعد خدمات و نوع سرویس در ایران بی مانند است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملت، هادی س��پانلو در حاش��یه 
نمایش��گاه الکامپ با اش��اره به برنامه های کان این بانک در حوزه 
خدمات نوین، اظهار داش��ت: فاز اول پروژه همراه پاس ملت مورد 
بهره برداری قرار گرفته و به زودی فازها و نس��خه بعدی آن رونمایی 

و ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به جابه جایی وجه به وسیلهQRکد در سامانه همراه 
پاس ملت، تصریح کرد: حجم دانلود س��امانه جدید همراه بانک در 
روزهای نخس��تین آن و سواالتی که مشتریان درباره خدمات جدید 
این س��امانه از مرکز تماس پرس��یده اند نشان می دهد که مشتریان 

به روز و با محصوالت بانک ملت، همگام هستند .
س��پانلو با اشاره به خدمت جدید همراه پاس در زمینه پرداخت 
قبوض پارکینگ با اس��تفاده از کیف پول، گفت: این خدمت در فاز 
اول با پنج پارکینگ تا چند روز آینده به بهره برداری خواهد رسید .

مدیر ام��ور طرح و برنامه بانک ملت با بی��ان این نکته که همراه 
بان��ک جدید بیش از 1۲0 خدمت و قابلی��ت دارد، گفت: هم اکنون 
بی��ش از دو و نیم میلیون نفر از خدمات نس��خه جدید همراه بانک 

استفاده می کنند.
وی در زمینه توس��عه آتی سامانه همراه بانک ملت افزود: خدمات 
جدید این بانک ش��امل اپلیکیشن همراه بانک مبتنی بر ساعت های 
هوشمند در سیستم های اندروید وIOS، امکان استفاده از سرویس 
ص��وت )voice( جهت فراخوانی س��رویس ها و همچنین ارس��ال 
پیامک به ذی نفع/گیرنده حواله با ش��ماره تلفن همراه مش��تری تا 

پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد .
مدی��ر امور طرح و برنامه بانک ملت با اش��اره ب��ه بهره برداری از 
دومین محصول تجاری بانک به نام س��پان که از قبل آماده بوده و 
با قوانین بانک مرکزی همس��و شده است، خبرداد و گفت: بیش از 
650000دستگاه کارتخوان بانک ملت به روز رسانی شده و کاربران 
قادر خواهند بود که این خدمت را از طریق همراه بانک ملت دریافت 

کنند.
وی اظه��ار امیدواری کرد ک��ه تبلیغات این خدمت به زودی آغاز 

شود.

حال وهوای فردوسی پس از سیاست های جدید ارزی
بسته ارزی با طعم کاهش قیمت سکه

بعد از اباغ بس��ته جدید ارزی، کاه��ش قیمت طا و ارز در بازار 
آزاد شدت بیشتری گرفته است.

ب��ه گ��زارش تس��نیم، با اع��ام جزییات بس��ته جدی��د ارزی از 
یکشنبه ش��ب، ریزش قیمت ها در بازار طا و ارز نسبت به روز قبل 
آن شدت بیشتری گرفته اس��ت. فعاالن بازار پیش بینی می کنند با 
آزاد شدن خرید و فروش ارز در صرافی ها، حباب ارز و سکه بترکد.
رئیس کل بانک مرکزی در اولین گفت وگوی رس��می خود اعام 
کرد که با آزاد ش��دن خرید و فروش ارز و برداشتن عنوان قاچاق از 
این معامات، حباب س��که کاهش می یابد و باید منتظر ارزان شدن 

سکه هم باشیم.
از زمان اعام بس��ته جدید ارزی، فروشنده های طا و ارز در بازار 
زیاد ش��ده اند و همین امر موجب شده تا قیمت ها نیز سیر نزولی را 
با ش��دت بیشتری طی کنند؛ بر همین اساس، دالر که روز یکشنبه 
ب��ا مقاومت باالی 10 هزار تومان ماند بار دیگر وارد کانال ۹ هزاری 

شده است.
البته ۹۸50 تومان قیمت اولیه ارز در بازار آزاد است؛ ضمن اینکه 
س��که نیز که یکش��نبه به 3 میلیون و 500 هزار تومان رسید، ولی 
با مقاومت به 3میلیون و 700 هزار تومان برگش��ت، دوشنبه بازهم 

نزولی شده و به قیمت 3 میلیون و 6۲0 هزار تومان رسید.
 

بانکنامه

3۸ اقتصاددان در نامه ای به رئیس جمهور، الگوی کنونی اقتصاد ایران را 
ضد تولید و غیرمردمی دانستند و برای خروج از وضعیت اقتصادی حاضر، ۲0 
راهکار ارائه کردند. در نامه سرگشاده این 3۸اقتصاددان که نام های آشنایی 
همچون حسین راغفر، کمال اطهاری، محسن رنانی، عباس شاکری، احسان 
سلطانی و فرشاد  مؤمنی نیز در میان آنان به چشم می خورد، وضعیت اقتصاد 
کشور از ابتدای انقاب تاکنون تشریح شده است؛ به باور این اقتصاددانان، 
اقتصاد دهه نخست پس از انقاب 57 اقتصاد حاکمیت محوری بوده که در 
آن پیوندی قوی میان حاکمیت و مردم و پش��تیبانی دولت از فعالیت های 
مولد بخش خصوصی وجود داشته است، اما این رویه پس از جنگ، تغییر 
می کند و جای خود را به اقتصاد خصوصی - دولتی )خصولتی( می دهد؛ در 
واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با 

یک اقتصاد رفاقتی روبه رو شدیم.
امضاکنن��دگان این نامه بر این باورند که »این س��اختار رفاقتی پدید 
آمده از مناس��بات قدرت-ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران 
شده است؛ نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیرمولد بوده و دوم 

اینکه غیرمردمی است.«
این اقتصاددانان، انحراف مسیر توسعه کشور از »اقتصاد تولیدمحور« 
به »اقتصاد رانت محور«، تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی 
از خام فروشی، رش��د بی قاعده بنگاه های رانتی شبه دولتی )پتروشیمی، 
ف��والد، معدن��ی، خودروس��ازی و بانکی(، تس��لط س��فته بازی، داللی و 
رباخ��واری« بر اقتصاد ایران، ترویج فس��اد در س��طح قوای س��ه گانه با 
ایجاد البی های سیاس��ی و اقتص��ادی، ورود نهادها، بنیادها و ارگان ها و 
بخش های نظامی و عمومی به عرصه بنگاهداری و کس��ب و کار و ایجاد 
رانت ارزی با تحمیل دس��توری جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز توس��ط 
بخش خصولتی به اقتصاد کش��ور را از ویژگی های چنین اقتصادی بیان 

کردند.
ای��ن 3۸ اقتصاددان در ادام��ه نامه برای برون رف��ت از بحران کنونی 
اقتصاد کش��ور پیش��نهادهایی نیز مطرح کردند؛ محدودسازی و کاهش 
تزری��ق رانت )به خصوص رانت مناب��ع و انرژی( به بنگاه های خصولتی و 
توزیع عادالنه آن در طول زنجیره های ارزش با توجه به ایجاد اش��تغال 
و ارزش افزوده، ایجاد نهاد فراقوه ای با شیوه متفاوت تصمیم گیری برای 
جلوگیری از تش��تت فکری و سیاستی کنونی، مبارزه فراگیر با فساد از 
طریق محدودس��ازی یا حذف ان��واع رانت ها به ویژه رانت های انرژی که 
الزمه آن شفاف س��ازی همه فرآیندهای کسب درآمدهای ارزی و ریالی 
بخ��ش عمومی و م��وارد مصرف آنها از جمله ای��ن راهکارهای خروج از 

شرایط حاکم بر اقتصاد ایران است.

همچنین در ادامه این نامه آمده اس��ت: تفکیک کامل مدیریت دولتی 
از مدیریت بنگاه ه��ای خصولتی، جرم انگاری انتق��ال مدیران دولتی به 
بنگاه های خصولتی قبل و بعد از بازنشس��تگی، کنترل جدی نوع روابط 
میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی و کنترل نوع 
خدمت دهی دس��تگاه های دولتی و بنگاه های خصولتی به نمایندگان از 

دیگر اقدام های ضروری دولت در این شرایط است.
از دیگر راه حل های پیشنهادی این اقتصاددانان، موضوع مالیات است 
و آنها پیش��نهاد دادند که دولت چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی 
کش��ور و گس��ترش دامنه مالیات س��تانی به تمام بخش های خدماتی و 
به خصوص مالیات بر مس��تغات، درآمدهای حاصل از سود سپرده های 
بانک��ی و فعالیت های نامولد مانند واس��طه گری و داللی، کاهش مالیات 
صنایع کوچک و متوس��ط به عنوان رکن اصلی فرصت های شغلی مولد 
)به ویژه در بخش های کاربر و نوآور( و لغو معافیت های مالیاتی صادرات 

مواد خام و اولیه را در برنامه های خود قرار دهد.
در ادام��ه راه حل   های پیش��نهادی اقتصاددانان آمده اس��ت: با هدف 
شفاف سازی مهم ترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت های 
همگان��ی و تخصصی و پاس��خگو ک��ردن دولت در ب��اب تک تک موارد 
تخصیص های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای 

اسامی واگذار شود.
این نامه می افزاید: به منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیرپاسخگو، 
بانک های به اصطاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، 
ورشکس��ته محس��وب نمی ش��وند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک 
تبدیل شوند و در مورد بانک های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری 
ورشکس��ته، انحال، ادغ��ام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دس��تور کار 

قرار گیرد.
منحصر ک��ردن نگهداری حس��اب های بخش عموم��ی در بانک های 
دولت��ی و جلوگیری از پرداخت بهره به این س��پرده ها، مدیریت عرضه 
و تقاض��ای ارز ب��ا محدود کردن تخصیص ارز به کاالهای اساس��ی غذا، 
دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری 
از فعالیت ه��ای س��وداگرانه روی آن و برقراری پیمان نام��ه ارزی برای 
بنگاه های صادرات��ی که از منابع و یارانه های عموم��ی بهره گرفته اند و 
بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی از دیگر راه حل های پیشنهادی 

اقتصاددانان بود.
در این نامه تاکید ش��ده است: تا قبل از تحقق اصاحات پیشنهادی، 
ایج��اد ب��ازار ثانویه ارز نیازمند بررس��ی کارشناس��ی و دقی��ق نتایج و 
پیامدهای آن اس��ت و در ش��رایط کنونی باید از تعجی��ل در راه اندازی 

آن ب��ه طور جدی اجتناب ش��ود. در کوتاه مدت، دول��ت باید به منظور 
بازگردان��دن اعتم��اد و آرامش عمومی، تم��ام ظرفیت های خود را برای 
مهار تاش هایی که افزایش ش��دید قیمت ها را دنبال کرده اند، با هدف 
ایجاد ثبات در اقتصاد کش��ور به کار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، 

از جمله قیمت ارز در نرخ اعانی خود، جلوگیری کند.
»خ��روج تمامی بنگاه ها و نهادهای نظام��ی از فعالیت های اقتصادی، 
تامین هزینه های امنیت کش��ور از طریق اخ��ذ مالیات و انحصار آن در 
مس��یر بودجه عمومی مصوب مجلس، تجدیدنظر اساسی در بسترهای 
فضای کس��ب و کار برای کاهش هزینه ه��ای بخش های مولد و افزایش 
هزینه ه��ای بخش ه��ای نامول��د« از جمل��ه دیگ��ر پیش��نهادهای این 

اقتصاددانان بوده است.
همچنین به باور این 3۸ اقتصاددان، یکی از ارکان شکل دهنده بحران 
موج��ود، »تن دادن ب��ه منافع واردکنندگان« بوده اس��ت، بنابراین لزوم 
بازنگری در سیاس��ت های وارداتی بس��یار واجب اس��ت. در عین حال، 
طراحی برنامه ویژه مس��کن اقش��ار کم درآمد و خارج س��اختن زمین و 
مس��کن از مناسبات سوداگرانه از دیگر پیش��نهادهایی است که در این 

نامه قید شده است.
در پای��ان این نامه، امضاکنندگان تاکی��د کردند: »بی ثباتی های اخیر 
بازار عاوه بر مش��کات س��اختاری ریش��ه در بی اعتم��ادی عمومی به 
نظام تصمیم گیری و ناهماهنگی سیاس��ت مداران ارش��د و نبود انسجام 
و بی ثبات��ی در موضع گیری های داخلی در برابر تنش های خارجی دارد. 
بر این اساس الزم است تشتت در موضع گیری های سیاسی و اظهارنظر 
و ورود مقامات غیرمس��ئول در حوزه سیاس��ت  خارجی به سرعت پایان 
پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقانی و مبتنی بر تعامل 

مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعام کند.«
گفتنی اس��ت عبدالمجید آهنگری، مرتضی افق��ه، ناصر الهی، امراله 
امینی، کمال اطهاری، س��ید محمد بحرینیان، علی اصغر بانویی، س��جاد 
برخورداری، جهان میر پیش بین، هاتف حاضری، غامحسین حسن تاش، 
حمید رضا حری، محمود ختائی، حس��ین راغفر، مراد راهداری، محسن 
رنانی، محس��ن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، 
بهرام سحابی، عباس ش��اکری، ولی اله شهباز خانی، حسن طائی، فرهاد 
علی ن��ژاد مهربانی، جمال  فتح الهی، رس��ول قاس��می، س��ید ضیاء الدین 
کیا الحس��ینی، کامران کس��رایی، سید محمد حس��ن مصطفوی، فرشاد  
مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سید محمد باقر نجفی ، علیرضا 
ناصری، محمد لش��گری، محمد رضا یوسفی و سید احمد یزدان پناه، 3۸ 

اقتصاددانی هستند که این نامه را امضا کرده اند. 

38 اقتصاددان به رئیس جمهور نامه نوشتند

راهکارهای بیست گانه برای عبور از مشکالت اقتصاد ایران

رئی��س کل جدی��د بیمه مرک��زی گفت که عاقه مندی��م تا با اصاح 
ساختارهای اقتصادی بتوانیم بخشی از بیمه ایران را واگذار کنیم.

غامرض��ا س��لیمانی ب��ا بیان اینک��ه ما به دنبال رش��د و گس��ترش 
خصوصی س��ازی هس��تیم، گفت: برای بیمه ایران هدف این نیست که 
این بیمه بورسی شود بلکه می خواهیم بخشی از آن را در اختیار بخش 

خصوصی بگذاریم تا بتوان وضعیت این بیمه را متعادل تر هم کرد.
او ب��ا بیان اینکه بیمه مرکزی صاحب هیچ بیمه ای نیس��ت ادامه داد: 
ما مقام ناظر هس��تیم اما ب��ا این حال به دنبال این قضیه هس��تیم که 
بیمه های خصوصی را تقویت کنیم. ش��رکت بیمه ایران اما یک شرکت 
دولتی اس��ت که برای آنکه از حالت دولتی خودش خارج شود ابتدا نیاز 

به طی فرآیندهای قانونی دارد.

س��لیمانی با بیان اینکه بیمه مرکزی و بانک مرکزی درواقع نهادهایی 
تنظیم گر هس��تند، گفت: ما س��عی می کنیم تا اطاع��ات مهمی را که 
می تواند به صنعت بیمه کمک کند را منتش��ر کنیم تا هم بیمه ها و هم 
مطبوعات بتوانند از این اطاعات برای تحلیل های خود استفاده کنند.

او با بیان اینکه صنعت بیمه صنعتی رو به رش��د اس��ت، گفت: با این 
حال این صنعت به خاطر مس��ائل به وجود آمده نس��بت به بازار پولی و 
اقتصاد کش��ور عقب ماندگی هایی دارد که ما باید س��عی کنیم تا مسائل 

پولی و بیمه ای را با این شرایط هماهنگ کنیم.
س��لیمانی با بیان اینکه می خواهیم تا بخ��ش خصوصی را در صنعت 
بیمه بس��یار بیش��تر تقویت کنیم، گف��ت: قصد داریم تا ح��دود 60 تا 

70درصد از بازار بیمه را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

او با بیان اینکه یکی از نگرانی های من این است که وصول حق بیمه 
با صدور بیمه نامه متناس��ب نباش��د، اظهار کرد: در این زمینه مجموعه 
معاون��ت، نظارت بیمه مرکزی به این حوزه وارد ش��ده اس��ت تا بتواند 

چالش های بیمه ای را در این حوزه برطرف کند.
رئی��س کل بیمه مرک��زی با بیان اینکه تح��والت ارزی تاثیرات خود 
را بر بازار بیمه خواهند گذاش��ت، گفت: یکی از روش های ما برای فرار 
از فش��ارهای افزایش نرخ ارز این اس��ت که پوش��ش بیمه را در کشور 
گس��ترده تر کنی��م. ما می توانیم با حجم ف��روش باالتر خود این کاهش 
ارزش ری��ال را پوش��ش دهیم. هرچند باید ای��ن واقعیت را پذیرفت که 
بیمه ه��م مانند دیگر محصوالت تحت تاثیر ش��رایط ارزی قرار خواهد 

گرفت. 

رئیس کل جدید بیمه مرکزی خبر داد

بخشی از بیمه ایران واگذار می شود

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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رئیس سازمان بورس:
 سرمایه گذاران دقت کنند

ریسک استارتاپ ها باالست
در حالی که برخی ش��رکت های اس��تارتاپی در ارزش گذاری های 
خ��ود رقم ه��ای باالی��ی را عن��وان می کنن��د و برای تامی��ن مالی 
درخواس��ت پذیرش خود را ب��ه بورس و فراب��ورس داده اند، رئیس 
س��ازمان بورس اوراق بهادار می گوید »این شرکت ها ریسک باالیی 
در سرمایه گذاری دارند، خواهش من از سرمایه گذاران این است که 

به ماهیت این صنعت ها بیشتر توجه کنند.«
به گ��زارش ایس��نا، تع��دادی از اس��تارتاپ ها در ح��وزه تجارت 
الکترونیک که منابع زیادی را صرف تبلیغات و معرفی خود کرده اند 
مدتی اس��ت با مشکات مالی دس��ت به گریبان هستند، مخصوصا 
آنهایی که بیزینس مدل ش��ان را برمبنای تزریق س��رمایه بنا کردند 
و س��ودده نیستند. این استارتاپ های حوزه تجارت الکترونیک برای 
تامین مالی س��عی دارند از طرق عرضه قس��متی از سهام ش��ان در 
ب��ورس یا فرابورس ایران اقدام به جم��ع آوری منابع مالی و افزایش 
س��رمایه کنند. آنها در حالی مدعی هس��تند که ارزش یک میلیارد 
دالری دارند که رئیس سازمان بورس ارزش گذاری این استارتاپ  ها 
را مورد تایید این سازمان  نمی  داند و بسیاری از کارشناسان تجارت 
الکترونی��ک نی��ز ارزش گذاری آنه��ا را غیرواقعی عن��وان می کنند. 
ارزش گذاری اس��تارتاپ ها  موضوعی است که چالش های زیادی را 
در بازار س��رمایه و اکوسیستم استارتاپی به وجود آورده است. نکته 
مورد توجه اینکه این شرکت ها دارایی مشهود ندارند و حتی ایده ای 

هم نتوانستند به ثبت برسانند.
ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس درباره ای��ن موضوعات، 
گفت: شرکت های استارتاپی، فین تک، آی تی و آی سی تی در کشور 
ما جدید هستند و کارشناس��ان کشور باید دقیق   تر در این حوزه ها 
تمرکز کنند تا ارزیابی دقیقی از ارزش آنها داشته باشند. این صنایع 
ماهیتا ریس��ک دارند و تغییرات سریع در آنها رخ می دهد در نتیجه 
خواهش ما از س��رمایه گذاران این است که به ماهیت این صنعت ها 

بیشتر توجه کنند.
محم��دی تاکید ک��رد: تحوالت این صنایع نه تنه��ا در ایران بلکه 
در دنیا بس��یار سریع است و در این تحوالت سریع، جابه جایی های 
بزرگ در س��هم بازاری این ش��رکت ها اتفاق می افتد و این موضوع 
روی س��ودآوری اینه��ا تاثی��ر می گ��ذارد، بنابراین الزم اس��ت که 
حتما کس��انی که در این صنایع وارد می ش��وند ع��اوه بر گزارش 
کارشناسان، خودشان صنعت را شناسایی کنند و با دقت زیادی در 
این صنعت س��رمایه گذاری کنند، چراکه شرکت های سنتی دارایی 
دارند و شرکت های جدید دارایی چندانی ندارند. آنها عمدتا قرارداد 
ی��ا ایده دارند. ای��ن قراردادها می تواند تغییر کنن��د، بنابراین خوب 
اس��ت شما به عنوان رسانه که در این مورد می نویسید تفاوت اینها 
را ب��رای عامه م��ردم باز کنید که صنعت IT، ICT  و اس��تارتاپی 

ریسک باالیی دارند.
رئیس س��ازمان بورس در پاس��خ ب��ه اینکه آیا این ش��رکت ها با 
اعام ارزش گذاری های باال قصد تبلیغ و ش��و ندارند؟ گفت: ما برای 
ش��رکت ها حکم کل��ی نمی  توانیم بدهیم. باید هم��ه دقت کنند که 
ش��رکت های خوب را از ش��رکت هایی که اطاعات ش��ان قابل تامل 
اس��ت جدا کنند. البته قاعده بر این اس��ت که همه شرکت ها سعی 
دارند که س��ودآور باش��ند، اما باید ما به عنوان نهاد ناظر و شما به 
عنوان رس��انه و همچنین سرمایه گذاران به اطاعات دقت کنند که 

درست باشند. 

نگاه

فرصـت امروز: ب��ازار س��رمایه این روزه��ا به طور م��داوم در حال 
ش��گفتی آفرینی است و دیروز، هشتمین روز متوالی بود که شاخص کل 
بورس بدون هیچ استراحتی سبز پوش شد، اما روز دوشنبه بازار سرمایه 
ایران بیش از هر روز دیگری به خبرهای بازار ارز واکنش نش��ان داد. در 
حالی که در ۲1فروردین ماه امسال، معاون رئیس جمهور اعام کرد که 
قیمت دالر تک نرخی ش��ده و تنها دالر با قیمت 4۲00 تومان دادوستد 
می ش��ود، قیمت ارز در بازار غیررسمی ایران، پنج رقمی شد و تاثیرات 

شدیدی روی معامات بازار سهام داشت.
با افزایش نرخ دالر در بازارهای غیررس��می قیمت سهام شرکت هایی 
که عمدتا صادرات محور بودند، همچون فلزات اساس��ی، پتروش��یمی ها، 
نفتی ها و محصوالت ش��یمیایی با روند افزایشی مواجه شدند و روزهای 
زیادی ش��اهد صف های خرید برای این س��هم ها بودیم. افزایش شدید 
تقاضا نس��بت به عرضه در بازار س��هام سبب افزایش قیمت ها شد و این 
موضوع سبب شد شاخص های بازار س��هام شاهد رکوردشکنی های پی 
در پی باش��ند. اما با اع��ام عبدالناصر همتی، رئی��س بانک مرکزی، از 
امروز سه ش��نبه معامله ارز در صرافی ها با قیمت آزاد کاما آزاد اس��ت 
و قیمت ارز با توجه به عرضه و تقاضا در س��امانه نیما کش��ف می شود. 
کلیات سخنان همتی که یکشنبه شب در گفت  وگوی ویژه خبری سخن 
می گفت، بر روند معامات بازار سرمایه به شدت سایه افکند و باعث شد 
تصمیم گیری در خرید و فروش تا حدودی سخت تر انجام شود، هرچند 
ک��ه به  رغم صحبت های رئیس کل بانک مرکزی، روز دوش��نبه بار دیگر 
فعاالن بازار س��هام برای خرید سهم در نمادهای صادرات محور از جمله 

فلزات اساسی و پتروشیمی ها در صف خرید ایستادند.
در واقع، پس از یک هفته انتظار، س��رانجام بس��ته ارزی جدید دولت 
رونمای��ی ش��د و همانطور ک��ه انتظار می رف��ت، در این بس��ته ارزی، 
پتروش��یمی ها، فوالدی ها و فلزی ها امکان ف��روش ارز در بازار ثانویه را 
یافتند که س��ودآوری این شرکت ها را افزایش می دهد. با توجه به اینکه 
بخش عمده فروش این ش��رکت ها صادرات بوده و یا فروش داخلی آنها 
نیز بر مبنای دالر انجام می ش��ود، آزادسازی آنها در فروش ارز دریافتی 

به نرخ بازار ثانویه، با استقبال زیادی مواجه شد.
به گزارش ایرنا، بر این اس��اس، ش��اهد ایجاد صف های خرید سنگین 
در نمادهای مربوط به گروه های پتروش��یمی، فوالدی و فلزی بودیم که 
به تبع آن، ش��اخص نیز رشد بی س��ابقه ای را تجربه کرد. در واقع، اعام 
جزییات بس��ته ارزی جدید باعث استقبال گسترده از سهام شرکت  های 
صادراتی ش��د، به طوری که شاخص بورس روز دوشنبه با رشد 5هزار و 
1۹۸ پل��ه ای نس��بت به روز قبل، در جای��گاه 133 هزار و 646 واحدی 

قرار گرفت.
در معام��ات دی��روز، نماده��ای صادرات��ی و ارزمح��ور مانند فارس 
)هلدینگ خلیج  فارس(، فخاس )فوالد خراس��ان(، فوالد )فوالد مبارکه(، 
وبصادر )بانک صادرات(، فملی )ملی صنایع مس(، پارس )پتروش��یمی 
پارس( و کگل )صنعتی و معدنی گل گهر( با رش��د خود بیشترین تاثیر 

مثبت را بر رشد شاخص داشتند.
تداوم رشد دسته جمعی شاخص های بورس

همچنین طی این معامات، 3میلیارد و 66۸میلیون سهم، حق تقدم 

و اوراق به��ادار به ارزش 14 ه��زار و ۲6۸ میلیارد ریال در 1۸4 هزار و 
715 نوبت داد و ستد شد.

بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی- ارزش��ی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری 
بر ش��اخص می گذارد، یک هزار و 5۲4 واحد رش��د کرد و شاخص کل 
)هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در 
محاسبه ش��اخص کل، یکسان در نظر گرفته می ش��ود، 73 واحد رشد 
کرد. شاخص قیمت )هم وزن( نیز 5۲ واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر 

سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور نیز 4هزار و ۹0۲ واحد افزایش یافت؛ این شاخص 

بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
ش��اخص ب��ازار اول )مربوط ب��ه ش��رکت های بهتر از نظر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور( 4هزار و 107 واحد کاهش و 

شاخص بازار دوم بورس نیز ۹هزار و ۲۹ واحد افزایش یافت.
صدرنشینی گروه شیمیایی و پتروشیمی

گروه ش��یمیایی در معامات روز دوش��نبه، بورس صدرنشین شد؛ در 
این گروه 633 میلیون س��هم به ارزش 4ه��زار و 56۹ میلیارد ریال داد 
و س��تد شد. گروه فلزات اساسی به ارزش 3هزار و 745 میلیارد ریال و 
فرآورده ه��ای نفتی به ارزش یک ه��زار و 1۸۲میلیارد ریال جایگاه های 
بع��دی را به خود اختصاص دادند. همچنین در رده چهارم، گروه تامین 
آب، برق و گاز با دادوس��تدی به ارزش یک هزار و 31 میلیارد ریال قرار 
گرف��ت و گ��روه کانی های فل��زی نیز با معاماتی ب��ه ارزش یک هزار و 

4میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.
رکوردشکنی فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( در معامات دیروز 53پله رشد کرد و در 
جایگاه یک هزار و 5۲7واحدی قرار گرفت. همچنین در بازار فرابورس، 
بیش از 7۹4 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از 5هزار و 1۲7 
میلیارد ریال داد و س��تد شد. در معامات روز دوشنبه، نمادهای مارون 
)پتروش��یمی مارون(، زاگرس )پتروش��یمی زاگرس(، ذوب )ذوب آهن( 
و هرم��ز )فوالد هرمزگان جنوب( بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص 

داشتند. 

شاخص کل بورس بیش از 5 هزار واحد رشد کرد

واکنش مثبت و تاریخی بورس به بسته ارزی
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شرایط ترخیص کاالهای اساسی و دارویی
کاالهای اساس��ی و اقام دارویی بدون معطلی پس از ورود به گمرک 
ب��ا طی کردن مراحل اداری به کارخانجات و انبارهای مربوط فرس��تاده 
می ش��ود. به گزارش ایس��نا، براساس آمار ارائه ش��ده توسط رئیس کل 
گمرک ایران در 11 ماه اخیر، 14 میلیون و 5۲5 هزار تن ترخیص کاال 
انجام ش��ده که در مقایسه با مدت مشابه س��ال قبل ۲.3درصد افزایش 
داشته است و از سوی دیگر درخصوص ترخیص کاال به ویژه مواد اولیه، 
تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. همچنین برای کمک به بخش تولید 
و کاالهای اساسی تصمیماتی همچون اباغ بسته های حمایتی به منظور 
افزای��ش نقدینگی اباغ ش��ده، به گونه ای که واردکنن��دگان می توانند 
کاالهای خود را ش��ش ماهه به ش��رط 70درص��د ترخیص و 30درصد 
پس از تسویه ترخیص کنند، گرفته شده که در حال اجراست. از سوی 
دیگر گمرک ایران برای کاالهای اساسی و دارویی تفاهم نامه ای با وزارت 
بهداشت امضا کرده است که بر اساس آن قرار بر این است که ترخیص 
چهار ماهه صورت پذیرد؛ یعنی اقام دارویی بدون معطلی پس از ورود 
ب��ه گمرک با طی کردن مراحل اداری به کارخانجات و انبارهای مربوط 

فرستاده شود و تا چهار ماه فرصت برای ترخیص کاال وجود دارد.

 هیچ کمک ارزی به شرکت نیشکر
نشده است

مدیرعامل ش��رکت توسعه نیش��کر و صنایع جانبی گفت: به شرکت 
توس��عه نیشکر که یک شرکت تولید کننده است، هیچ کمکی در بحث 
ارز مورد نیاز برای ورود قطعات و ماش��ین آالت نمی ش��ود و ما قطعات 
یدکی و همچنین ماشین آالت مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد و تامین 
می کنیم. به گزارش ایسنا، محمود شمیلی در حاشیه نشست با نخبگان 
اقتصادی خوزس��تان، اظهار کرد: شرکت توسعه نیشکر حدود 40درصد 
شکر کشور را تولید می کند و حدود 70درصد درآمد این شرکت از تولید 
شرکت است و 30درصد دیگر نیز از صنایع جانبی حاصل می شود. وی 
با بیان اینکه در دنیا نیشکر را با صنایع جانبی آن می شناسند، نه با شکر 
تولید شده افزود: در برنامه هایی که در شرکت توسعه نیشکر تعریف شده 
اس��ت، می توانیم 60 محصول را از فرآورده های نیش��کر داشته باشیم. 
خوشبختانه حدود یک سال است که اتاق فکری را در سه حوزه صنعت، 
کش��اورزی و مدیریت منابع انسانی تشکیل داده ایم و در این بخش ها با 
کمک این اتاق فکرها به تصمیم گیری می پردازیم. مدیرعامل ش��رکت 
توس��عه نیش��کر و صنایع جانبی ادامه داد: یکی از کارهایی که اخیرا در 
شرکت توسعه نیشکر آغاز شده آن است که ضایعات تولیدی شرکت را به 
صفر برسانیم. در حال حاضر در حال حرکت به سمت این مسیر هستیم 
و در بحث استفاده از زه آب نیشکر، این زه آب را به یک فرصت تبدیل 
کرده ایم. شمیلی عنوان کرد: در حال حاضر در این زمینه از زه آب نیشکر 
توانسته ایم برای شیات و همچنین کشت  گیاهان مقاوم به شوری را در 
کانون های ریزگرد اس��تفاده کنیم و این کار را نیز آغاز کرده ایم. این کار 
برای اولین بار در کشور در حال انجام است. وی با بیان اینکه انتظار داریم 
به مشکات شرکت توسعه نیشکر توجه شود، عنوان کرد: شرکت توسعه 
نیشکر نسبت به سایر صنایع در استان یک شرکت نوپا است و حدود ۲5 
سال است که فعالیت خود را در خوزستان آغاز کرده است. در این زمینه 
در بحث قطعات و ماش��ین آالت وارداتی انجام می گی��رد و این واردات 
نیز با ارز آزاد انجام می ش��ود. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی بیان کرد: به شرکت توسعه نیشکر که یک شرکت تولید کننده 
است، هیچ کمکی در بحث ارز مورد نیاز برای ورود قطعات و ماشین آالت 
نمی شود و ما قطعات یدکی و همچنین ماشین آالت مورد نیاز خود را با 

ارز آزاد وارد و تامین می کنیم.

دولت حمایت نکند، بازار منطقه را از دست 
می دهیم

عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران گفت: امروز در کش��ور 
موضوع جنگ اقتصادی مطرح است و در صورتی که دولت حمایت الزم 
را از فعاالن اقتصادی و بازرگانان نداش��ته باشد، به زودی بازار اقتصادی 
منطقه را از دست خواهیم داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احمد 
حسینی اقتصاد دان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعام 
مطل��ب فوق افزود : ابت��کار رهبرمعظم انقاب در تش��کیل اتاق جنگ 
اقتصادی  برای حل مش��کات معیش��تی و اقتصادی مردم در نوع خود 
بدیع و خاقانه است و الزم است تا با انسجام هرچه بیشتر پیروز میدان 
باشیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در شرایط 
کنونی حمایت از بازرگانان و فعاالن اقتصادی معتبر و معتقد به نظام در 
جامعه ضروری اس��ت. این در حالیس��ت که بیش از 1500هزار میلیارد 
تومان حجم نقدینگی در جامعه است، بنابراین حتی اگر کشور با التهابات 
ارزی مواجه نباشد، باید مدیریت نقدینگی و حمایت های ویژه از فعاالن 
اقتصادی که صادرات و واردات انجام می دهند در کشور اتفاق بیفتد، لذا 
باید از س��رمایه گذاری ها و توان عملیاتی این افراد در افزایش صادرات و 
بهبود کسب و کار  حمایت های کامل صورت گیرد. حسینی خاطرنشان 
کرد: با اجرای اصل 44 و کاهش حضور دولت دربخش خصوصی می توان 

گام موثری در تقویت بازار اقتصادی منطقه برداشت .

تامین 2.2 میلیون تن نهاده های دامی با ارز 
ارزان قیمت

مدی��رکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام با بیان اینکه مش��کلی 
بابت تامین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان دام و طیور نداریم گفت: 
تامین ۲.۲میلیون تن انواع نهاده  های دامی در دس��تور کار قرار گرفته 
که بخشی از آن نیز تا به امروز ترخیص شده است. به گزارش خبرنگار 
کشاورزی خبرگزاری تسنیم، تورج صارمی در نشست خبری چهارمین 
همایش بین المللی و نمایشگاه جهانی خوراک دام، طیور و آبزیان اظهار 
کرد: بالغ بر 10 میلیون تن انواع خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور 
تولید می ش��ود که شرایط افزایش تولید این محصوالت نیز در دستور 
کار ق��رار دارد. وی در ارتباط ب��ا دالیل افزایش قیمت نهاده های دام و 
طیور »خوراک دام« بازار گفت: بخش عمده ای از دالیل افزایش قیمت 
خ��وراک دام، طیور در بازار مصرف ناش��ی از افزایش جهانی قیمت ها 
است و جنگ تجاری آمریکا و چین در این ارتباط تاثیر گذاشته است.

اخبـــار

آمار گمرک از افزایش قابل توجه واردات بسیاری از کاالهای اساسی 
مهم کشور نشان دارد.

به گزارش ایس��نا، براس��اس تازه ترین آمار گمرک ای��ران از تجارت 
خارجی کش��ور در چهار ماهه نخست س��ال جاری، ذرت دامی، برنج، 
لوبیای س��ویا، جو، کنجاله و س��ایر قطعات بی اس��تخوان منجمد گاو 
ازجمله کاالهای اساس��ی هس��تند که بیش ترین می��زان واردات را در 

این مدت داشته اند.
بنابراین گزارش، ذرت دامی ازجمله کاالهای اساس��ی اس��ت که در 
لیس��ت عمده کاالهای وارداتی به کش��ور طی چهار ماهه نخست سال 
۹7، رتب��ه دوم را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت؛ به طوری که در این 
مدت 3 میلیون و 104 هزار تن ذرت دامی به کشورمان وارد شده که 

به لحاظ وزنی نسبت به سال ۹6 رشد 41.۸0 درصدی داشته است.
ارزش دالری ذرت دامی وارد شده به کشورمان طی این مدت 711 
میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46.۹4 درصد 
افزایش را نش��ان می دهد، واردات این کاال در مجموع 4.6۸ درصد از 

سهم ارزشی واردات به کشور را به خود اختصاص داده است.
برنج از دیگر کاالهای اساس��ی اس��ت که در رتبه س��وم اقام عمده 
وارداتی به کش��ور قرار دارد. طی چهار ماهه نخس��ت سال جاری 663 
هزار تن برنج به ارزش 675 میلیون دالر به کشور وارد شده که نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته از نظر وزنی و ارزش به ترتیب ۲.7۹ 
درصد و 11.۹5 درصد افزایش داشته است، این کاال در مجموع 4.44 

درصد از سهم ارزشی کل واردات را دارد.
لوبیای س��ویا رتبه چهارم را در لیست اقام عمده وارداتی به کشور 
دارند، به طوری که طی چهار ماهه نخس��ت سال جاری ۹۹۹ هزار تن 
لوبیای س��ویا به ارزش 4۹۲ میلیون دالر به کشورمان وارد شده است 
که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 
41.۸7 و 45.7۹ درصد افزایش داش��ته است و درمجموع لوبیای سویا 
3.۲4 درصد از سهم ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است.
در ادام��ه این گزارش نش��ان می دهد که طی م��دت مذکور، جو با 
می��زان 77۲ هزار تن ب��ه ارزش 166 میلیون دالر در ردیف نهم اقام 

وارداتی به کش��ور جای دارد که نسبت به مدت مشابه سال ۹6 بیانگر 
افزای��ش ۹3.61 درص��دی از نظر وزن��ی و 136.۹۸ درصدی از حیث 

ارزش است و 1.0۹ درصد از سهم ارزشی کل واردات را دارد.
براس��اس آنچ��ه گمرک ایران منتش��ر کرده اس��ت، س��ایر قطعات 
بی اس��تخوان منجم��د از نوع گاو از دیگر کاالهای اساس��ی اس��ت که 
بیش��ترین میزان واردات را طی چهار ماهه نخست سال  جاری داشته 
است و رتبه یازدهم لیس��ت اقام عمده وارداتی را داراست. به طوری 
ک��ه به میزان 34 هزار تن به ارزش 14۸ میلیون دالر به کش��ور وارد 
شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹6 افزایش ۲.57 درصدی از 

نظر وزن و 7.6۹ درصد از حیث ارزش داشته است.
براساس این گزارش، کنجاله و سایر آخال های جامد حتی خرد شده 
یا به هم فش��رده در رتبه س��یزدهم اقام عمده کاالهای وارداتی طی 
چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری را قرار دارد و 3۲3 هزار تن به ارزش 
137 میلیون دالر وارد کش��ورمان شده است که بیانگر کاهش 3۹.17 

درصدی از نظر وزن و 35.6۹ درصدی از نظر ارزش است.

آمار واردات مهم ترین کاالهای اساسی

»قیم��ت خرید تضمین��ی ثابت ماند، تولید گن��دم 14 درصد کاهش 
یافت«؛ رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تازگی ها این خبر را داده 
و گفته باید قیمت گندم در س��ال جاری حدود 10 درصد افزایش پیدا 

می کرد که سازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد.
قیمت خرید تضمینی ثابت ماند، تولید گندم 14درصد کاهش یافت؛ 
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس تازگی ها این خبر را داده و گفته 
باید قیمت گندم در س��ال جاری حدود 10درصد افزایش پیدا می کرد 
که س��ازمان برنامه و بودجه با آن مخالفت کرد. بنابراین در سال جاری 
تاکنون حدود 14درصد میزان تولید گندم نس��بت به سال قبل کاهش 

داشته است.
ب��ر این اس��اس باید گف��ت در حالی بخ��ش کش��اورزی از مهم ترین 
بخش های اقتصادی اس��ت که امنیت غذایی جامعه از این طریق تامین 
ش��ده و از محصوالت کش��اورزی به ویژه »گندم« ب��ه عنوان یک کاالی 
استراتژیک در دنیا یاد می شود که به نوعی تامین کننده امنیت سیاسی 

و اقتصادی کشورها نیز بشمار می آید.
به همین دلیل کشورهای مختلف تاش می کنند با اتخاذ سیاست های 
مختلف اقدام به حمایت از کش��اورزان در راس��تای کشت بیشتر و بهتر 

محصوالت به ویژه گندم کنند.

در این راس��تا در کشور ما نیز در سال 136۸ قانونی با عنوان »خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی« تصویب ش��د و برای حمایت از تولید 
محصوالت اساس��ی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری 
از ضایعات محصوالت کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف 
شد همه ساله خرید محصوالت اساسی کشاورزی را تضمین و بر اساس 
آن حداق��ل قیمت خرید تضمینی را اعام و همچنین نس��بت به خرید 

این محصوالت از طریق واحدهای ذی ربط اقدام کند.
اما ضعف ه��ای این این طرح که به نوبه خود در آن روزها تا حدودی 
درم��ان موقتی ب��رای دردهای حوزه کش��اورزان و فع��االن این صنعت 
ب��ود، رفته رفته در مراحل مختلف اجرا، نمایان ش��د ک��ه از جمله این 
موارد می توان به مش��کات دولت در سیاس��ت خرید تضمینی ش��امل 
مساله فس��ادپذیری محصوالت کش��اورزی، هزینه های باالی نگهداری 
محص��والت، عدم ت��وان دولت برای پرداخت بدهی کش��اورزان با توجه 
ب��ه میزان بودجه س��االنه، فش��ار بر سیس��تم بانکی، حض��ور دالالن و 

واسطه گران در این بازار و ... اشاره کرد.
این مش��کات تا آنجا پیش رفته که این روزها در دنیا از این طرح به 
عنوان یکی از سیاست های منسوخ شده در راستای حمایت از کشاورزان 
و محصوالت تولیدی آنها یاد می شود و به همین دلیل هم با گذر زمان 

متولیان امر به فکر این افتادند تا طرح و سیاس��ت جدیدی را جایگزین 
»خرید تضمینی« کنند.

بر این اس��اس »قیمت تضمینی« به عنوان جایگزینی مناس��ب برای 
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تدبیر شد و رفته رفته، طرح جدید 
م��ی رود تا جای خ��ود را در بازار محصوالت کش��اورزی باز کند. به این 
منظور در س��ال 13۹4 طرح قیمت تضمینی بر روی دو محصول ذرت 
و ج��و اجرایی و در س��ال ۹6 هم محصول گندم چهار اس��تان مرکزی، 
اردبیل، خراس��ان رضوی و زنجان به صورت پایلوت در راس��تای اجرای 

طرح قیمت تضمینی در بورس کاالی ایران عرضه  شد.
ای��ن در حالی اس��ت که اجرای طرح قیم��ت تضمینی به جای خرید 
تضمینی موجب می شود تا اگر قیمت کشف شده محصوالت کشاورزی 
در بورس پایین تر از قیمت تضمینی اعام ش��ده از س��وی دولت باشد، 
وجه حاصل از فروش محصوالت کشاورزی در بورس در مدت چند روز 
به حس��اب کشاورزان واریز می شود و مابه التفاوت آن نیز از سوی دولت 
به تولیدکنندگان محصوالت کش��اورزی پرداخت شود. بنابراین اجرای 
این سیاس��ت می تواند به افزایش انگیزه کش��اورزان برای تولید بیش��تر 
محصول، رش��د کیفیت محصوالت و همچنین اس��تقرار نظام انبارداری 

کمک کند.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان مرغ و ماهی تهران قیمت تعیین ش��ده 
ستاد تنظیم بازار برای مرغ را غیرمنطقی بیان کرد و گفت: در روزهای 
اخیر که بازار با کاهش عرضه مرغ مواجه ش��ده است، تولیدکنندگان به 
دنبال جبران ضررهای گذش��ته خود هستند و گرانی مرغ به ماهی نیز 

سرایت کرده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، در ماه های اخیر نوس��ان قیمت گوش��ت مرغ به 
بیش��ترین میزان خود رس��یده و تولیدکنندگان و فروش��ندگان مرغ بر 
این باورند که باید قیمت هر کیلو مرغ کش��تار شده روز حداقل ۹000 
تومان باش��د و مهدی یوس��ف خانی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان مرغ  
 تهران بر این باور است که هر کیلو مرغ زنده حداقل باید قیمتی حدود
6000 تومان و هر کیلو مرغ کشتار روز باید ۹۲00 تومان داشته باشد.

یوسف خانی به ایسنا گفته بود که با توجه به هزینه تولید و نرخ نهاده 
دامی قیمت تمام ش��ده هر کیلو مرغ زنده بیش از 6000 تومان اس��ت 
اما با این وجود س��تاد تنظیم بازار در هفته گذشته حداکثر قیمت مرغ 

زنده تحویل درب واحد مرغداری با ۹درصد افزایش هر کیلوگرم 5155 
تومان و حداکثر قیمت مصرف کننده گوش��ت م��رغ با ۹درصد افزایش 

معادل ۸175 تومان تعیین کرده است.
حال با توجه به اینکه این نرخ کمتر از معیار قابل قبول تولیدکنندگان 
و اتحادی��ه اس��ت و در کنار آن ب��ازار قیمتی حدود 11 ه��زار تومان را 
برای هر کیلو مرغ کش��تار روز در نظر گرفته است، مهدی یوسف خانی، 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان مرغ و ماهی تهران  به ایسنا گفت: هر کیلو 
م��رغ زنده باید ح��دود 6300 تومان قیمت گذاری ش��ود تا هزینه های 
تولید مرغدار پوش��ش داده ش��ود و اگر این رقم معیار مناسبی باشد هر 
کیلوگرم مرغ کش��تار روز گرم ب��رای مصرف کننده حدود ۹400 تومان 

قیمت گذاری می شود.
وی با اشاره به نرخ تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای قیمت 
مرغ، ادامه داد: نرخ تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار، درست نیست 
و جای سوال دارد که ستاد تنظیم بازار قیمت  قابل محاسبه برای نهاده 

را چه رقمی در نظر گرفته است.
او بیان کرد: با وجود آنکه ستاد تنظم بازار نرخی را تعیین کرده است 
ام��ا مرغدار با توجه به هزینه ه��ای تولید نرخ منطقی خود را اعام می 
کند که در چند روز گذش��ته اختاف قیمت مرغدار و نرخ ستاد تنظیم 

بازار برای هر کیلو مرغ زنده در حدود 1000تومان بوده است.
یوس��ف خانی خاطرنشان کرد: س��ازمان های بازرسی و نظارتی تنها بر 
فعالی��ت حلق��ه انتهایی زنجی��ره تولید و توزیع نظ��ارت دارند و به نظر 
می رس��د باید نظارت های خود را بر حلقه ه��ای ابتدایی معطوف کنند، 
زمان��ی که هر کیلو مرغ زنده در حدود 7100تومان عرضه می ش��ود با 

قیمت بیش از 10هزارتومان به مشتری فروخته می شود.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان م��رغ و ماهی تاکید ک��رد: در چند روز 
اخیر مرغ زنده با قیمت بیش از 7000تومان به فروش رسیده و به نظر 
می رس��د این روند ادامه نخواهد داش��ت، زیرا عرضه مرغ در چند وقت 
اخیر کاهش یافته و مرغدار به دنبال جبران ضررهای گذشته خود است.

آیا زمان خداحافظی با طرح »خرید تضمینی« فرا رسیده است؟

گرانی مرغ به ماهی هم سرایت کرد!

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

آغاز تحریم خودروسازی ایران از امروز
 صنعت خودرو آمادگی مقابله با بحران پیش 

رو را دارد؟
طبق اعام دولت ایاالت متحده آمریکا، دور نخست تحریم ها علیه 
ایران از امروز آغاز می ش��ود و بر این اس��اس، خودروسازی  کشور با 
محدودیت های بین المللی به خصوص در حوزه تامین قطعات مواجه 

خواهد شد.
به گزارش پدال نیوز، طبق اعام دولت ایاالت متحده آمریکا، دور 
نخس��ت تحریم ها علیه ایران از امروز آغاز می شود و بر این اساس، 
خودروسازی کشور با محدودیت های بین المللی به خصوص در حوزه 
تامین قطعات مواجه خواهد ش��د. این در ش��رایطی است که به نظر 
می رس��د وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و زنجیره خودروس��ازی 
کش��ور برنامه ای بلندمدت و دربر گیرنده راهکارهایی اجرایی برای 
کم اثر کردن تحریم ها تدوین نکرده و تنها به ذخیره س��ازی قطعات 

روی آورده اند. 
 این ذخیره سازی البته اقدامی منطقی به شمار می رود، با این حال 
ظاهرا تنها تا پایان امسال کفاف تولید را می دهد و مشخص نیست 
در س��ال های آتی قرار اس��ت چگونه با تحریم ه��ای صنعت خودرو 
مقابل��ه کرد. ب��ه  عبارت بهتر، ظاهرا وزارت صنعت و خودروس��ازان 
برنام��ه ای جامع و کامل و بلندمدت که بتواند دومین صنعت بزرگ 
کش��ور را در براب��ر تحریم های آمریکا مقاوم کن��د، روی میز ندارد. 
گفته می ش��ود تحریم های جدید بسیار س��ختگیرانه تر از قبل بوده 
و ه��دف آمریکایی ها از آن، فلج ک��ردن دومین صنعت بزرگ ایران 
به واس��طه خروج ش��رکای خارجی، محدود کردن ارسال قطعات به 

ایران و کاهش شدید تولید و بیکاری کارگران است.
ذخیره سازی محدود قطعات 

با خروج آمریکا از برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور 
اعام کرد که قص��د دارد تحریم ها علیه ایران را دوباره فعال کند و 
با توجه به اهمیت باالی خودروس��ازی در اشتغال و همچنین تولید 
ناخالص ملی و رش��د اقتصادی، این صنعت بزرگ را در س��ر لیست 
تحریم ها قرار داد. از همین رو، تحریم های مربوط به خودروس��ازی، 
از امروز رس��ما آغاز می ش��ود و در پی آن، چند اتفاق ناخوشایند و 

مخرب گریبان صنایع خودرو و قطعه کشور را خواهد گرفت.
یکی از تبعات ناگوار بازگشت تحریم ها، قطع ارتباطات خارجی در 
صنعت خودروی کشور اس��ت. بر این اساس، آمریکا به شرکت های 
خارجی به ویژه برندهای خودروس��از هشدار داده که در صورت عدم  
ت��رک ایران، آنها را با جرائم مادی و معنوی س��ختی مواجه خواهد 
کرد. در پی این هشدار، بیشتر خودروسازان خارجی معتبر که پس 
از توافق هس��ته ای و برجام در ایران حضور پیدا کرده یا قصد آمدن 
داش��تند، عطای آن را به لقایش بخشیده یا خروج کرده یا از حضور 
در ایران منصرف ش��ده اند. بر این اس��اس، تا به امروز شرکت هایی 
مانند پژو، س��یتروئن، رنو، هیوندای، کیا و مزدا خروج شان از ایران 

قطعی شده و فعا تنها خودروسازان چینی ماندگار هستند.
جدا از خروج خودروس��ازان خارجی، مشکل دیگری که تحریم ها 
ب��رای صنعت خ��ودروی ایران پدی��د خواهد آورد، محدود ش��دن 
رون��د تامین قطعات خارجی اس��ت. با اع��ام آمریکایی ها، از امروز 
ه��ر گونه تجارت با خودروس��ازی ایران ممنوع و ش��رکت هایی که 
ای��ن ممنوعیت را رعای��ت نکنند، با جریمه و تحریم از س��وی این 
کش��ور مواجه خواهند شد. با این حساب، خودروسازان کشور عما 
نمی توانند به قطعات اصلی دسترس��ی داشته باشند و تامین قطعه 
از منابع فرعی نیز با مش��کات و موان��ع بزرگی »به ویژه محدودیت 
نقل و انتقال پول« مواجه خواهد شد. این مشکات، ضربه اصلی را 
به تولید خودرو در ایران زده و س��بب افت شدید تیراژ در آینده ای 
نه چندان دور می ش��ود. به جز خودروسازان، شرکت های قطعه ساز 
نیز حلقه تحریم را بر گردن خود احساس خواهند کرد؛ به نحوی که 
به احتمال ف��راوان نمی توانند مواد اولیه موردنیاز خود را به راحتی 
تامی��ن کنند. اثر مس��تقیم این ماجرا عاوه بر مخت��ل کردن تولید 
واحدهای قطعه س��ازی، به تیراژ خودروس��ازان نیز خواهد رس��ید و 
ای��ن موضوع در کنار محدودیت تامین قطعات خارجی، عرصه را بر 

خودروسازان و البته قطعه سازان بسیار تنگ خواهد کرد. 

100 قطعه ساز در حالت تعلیق یا تعطیل
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور با بیان اینکه در حال 
حاضر 100 قطعه س��از کشور در حالت تعلیق و یا تعطیلی هستند، 
گفت: در شرایط فعلی پیش بینی افزایش ۸0 تا 140درصدی قیمت 

در قطعات خودرو مطرح است.
آرش محبی ن��ژاد در گفت وگ��و ب��ا تس��نیم، با اش��اره ب��ه اینکه 
تولیدکنندگان از بسته سیاست ارزی دولت حمایت می کنند، اظهار 
داش��ت: البته دولت باید این نکته را ه��م مدنظر قرار دهد که تمام 
مشکات ارزی و تورمی را در قالب یک سیاست های هماهنگ رفع 
کند و فقط تمرکز خود را به کاهش نرخ ارز و تورم نکند زیرا نه تنها 
مش��کات برطرف نمی ش��ود بلکه نگرانی تولیدکنن��دگان از اوضاع 

بیشتر از گذشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 100 قطعه س��از کشور در حالت 
تعلیق و یا تعطیل هس��تند، افزود: همه ما منتظر این هس��تیم که 
ببینیم بس��ته جدید دولت چه معجزه ای را در بازار خواهد کرد، اما 
ب��از تأکید می کن��م فقط نباید به موضوعات ارزی پرداخته ش��ود و 
سیاس��ت ها باید هماهنگ و یکپارچه در بخش های اقتصادی کشور 

اجرایی شود.
دبی��ر انجمن صنای��ع همگن قطعه س��ازان کش��ور تصریح کرد: 
هم اکنون کل مطالبات صنعت قطعه سازی بیش از 15 هزار میلیارد 
تومان اس��ت که حدود 5هزار میلیارد تومان از این مطالبات معوق 

است.
وی با اشاره به افزایش قیمت قطعه در سطح بازار گفت: متأسفانه 
س��فته بازی و احتکار عاملی ش��د تا موج گرانی در بازار قطعه ایجاد 
ش��ود، البته به اعتقاد ما تا پیش از اجرای بس��ته ارزی پیش بینی 
افزایش 35 درصدی قیمت ها مطرح بود که به نظر می رس��د با اجرا 
ش��دن سیاس��ت های جدید افزایش ۸0 تا 140 درصدی قیمت در 
قطعات خودرو رخ دهد که دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار 
داده و در قالب سیاست های کلی رفع مشکات صنعت قطعه سازی 
را نی��ز مورد توجه قرار دهد تا افزایش قیمت ها رش��د قابل توجهی 

پیدا نکند.

صنایع بزرگ در تمام دنیا به ویژه صنعت خودروس��ازی همه قطعات 
م��ورد نیاز خ��ود را در داخل کشورش��ان تولید نمی کنن��د و به دالیل 
مختلف برخی از قطعات از سایر کشورها وارد می شوند. این امر می تواند 
به دلیل تکنولوژیکی و یا قیمت تمام ش��ده قطعات باش��د. در ایران این 
امر بیش��تر به دالیل تکنولوژیکی اس��ت که ما بخشی از قطعات را وارد 
می کنیم. درخصوص خودروهای پس��ابرجامی حدود ۸0درصد قطعات 
وارد می ش��وند و در زمین��ه خودروهای پرتیراژ داخلی این رقم بس��یار 
کاهش یافته ولی هنوز به صفر نرس��یده اس��ت، بنابراین افزایش قیمت 
دالر به ط��ور قطع هزینه تمام ش��ده خودروهای تولی��د داخل را افزایش 
می دهد. این موضوع را با مشاهده آنالیز قیمتی خودروهای تولید داخل 

که به شورای رقابت ارائه می شود می توان به وضوح مشاهده کرد.
همچنین نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این واقعیت است 
که خودروس��ازی ایران هنوز محتاج قطعات خارجی است و گذشته از آن، 
برخی قطعه س��ازان نیز با وجود توان تولید، رو ب��ه واردات آورده اند. حال با 
توج��ه به صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروس��ازان از ناحیه واردات قطعه 
باال خواهد رفت و این موضوع روی قیمت تمام ش��ده خودروها اثر افزایشی 
خواهد داش��ت. از آن سو براساس مقررات جدید ارز مبادله ای قطعه سازان 
برای واردات مواد اولیه حذف و آنها مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد 
موردنیاز خود کنند. با توجه به این موضوع، هزینه تولید قطعه س��ازان باال 
خواهد رف��ت و این موضوع کم و بیش در آنالیز قیمتی قطعات و در نتیجه 

قیمت تمام شده خودروها تاثیری صعودی خواهد داشت.
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه کارشناس��ان معتقدند حتی اگ��ر به فرض 
مح��ال تم��ام قطعات یک خودرو هم در داخل کش��ور تولید ش��ود، به 
هر حال تامین مواد اولیه،  ماش��ین آالت، تجهیز و نگهداری ماشین آالت 

قطعه س��ازان و بس��یاری دیگر از موارد که در تولید دخیل هس��تند، به 
خارج از کش��ور بس��تگی دارد و افزایش قیمت ارز به طور غیرمس��تقیم 

منجر به افزایش قیمت تمام شده خودروها می شود.
محمدرضا محمدی، کارش��ناس اقتصادی در گف��ت و گو با »فرصت 
امروز« می گوید: براس��اس برخی آمار غیررس��می ارزبری هر خودروی 
س��بک داخلی )خودروساز و قطعه س��از( حدود ۲500 دالر است و اگر 
بپذیریم که در بازار ثانویه این دالر به قیمت 7000 تومان تامین شود، 
معنای آن این است که این بخش از هزینه تمام شده خودروهای داخلی 
نس��بت به س��ال قبل در همین زمان حدود دوبرابر ش��ده اس��ت. حال 
پرس��ش این است که این میزان چه سهمی از کل قیمت تمام شده یک 

خودرو را دارد.
وی می افزای��د: ب��ا توجه ب��ه قیم��ت خودروهای مش��ابه در خارج و 
براس��اس آمار باز هم غیررس��می، قیمت تمام شده یک خودروی سبک 
حدود ۸000 دالر اس��ت، بنابرای��ن ۲500 دالر حدود 30درصد قیمت 
تمام شده است. به عبارت دیگر از این بابت می توان گفت با یک حساب 
سرانگشتی و درمجموع، حداقل 30درصد افزایش قیمت در خودروهای 

تولید داخل نسبت به تابستان سال گذشته طبیعی است.
در تحلی��ل دقیق ت��ر این آمار باید گفت که س��هم قطع��ات وارداتی 
در خودروس��ازی ها ح��دود 15درصد اس��ت، ام��ا وقتی ب��ه نهاده های 
مورد اس��تفاده در صنعت قطعه س��ازی نگاه می کنیم س��هم واردات در 
خودروسازی بیشتر می شود و تقریبا به همان 30درصد)به طور متوسط( 
نزدیک می شود. نهاده هایی مثل آلومینیوم، مس، فوالد، چدن، الستیک 
و . . . طی دو س��ال گذش��ته افزایش قیمت زیادی داشته اند که بخشی 
از آن متاثر از افزایش نرخ ارز بوده اس��ت، بنابراین بدیهی اس��ت که در 

این ش��رایط قطعه س��ازان هم مجبور به افزایش قیمت محصوالت خود 
ش��ده اند و در نتیجه قیمت تمام شده خودروهای داخلی افزایش می یابد 

و چاره ای جز افزایش قیمت محصوالت برای خودروسازان نمی ماند.
ای��ن حقیقت که ش��ورای رقابت امس��ال با 7درص��د افزایش قیمت 
خودروه��ای تولی��د داخل موافق��ت کرده اس��ت با واقعیت ه��ای بازار 
هماهنگی ندارد. براس��اس اطاعات موجود متوس��ط قیمت مواد اولیه  
مانند مس، آلومینیوم، مواد پتروش��یمی و فوالد در س��ال ۹7 نسبت به 
سال ۹6 حدود 40درصد و در سال۹6 نسبت به ۹5 نیز 55درصد رشد 
را نشان می دهد. دس��تمزد کارگران هم که امسال با ۲0درصد افزایش 
روب��ه رو بوده و قیمت ارز هم که به ش��دت افزایش یافته اس��ت. چطور 

می توان افزایش قیمت 7درصدی را منطقی دانست!؟
اینکه می توان با افزایش بهره وری هزینه ها را کاهش داد بحث دیگری 
و افزایش قیمت نهاده ها به ش��کل جهشی ناش��ی از عوامل مختلف در 
یک دوره کوتاه مدت موضوع دیگری اس��ت. نمی ت��وان به بهانه افزایش 
به��ره وری حقایق بازار را نادیده گرفت و از خودروس��ازان خواس��ت که 
یک ش��به بهره وری را افزایش دهند. اگر قیم��ت دالر برای تامین مواد 
اولیه و قطعات روی 7000 تومان تثبیت ش��ود، تجدید نظر در افزایش 
قیمت خودروهای داخلی توس��ط ش��ورای رقابت ام��ری حیاتی به نظر 
می رسد تا صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور بتواند به حیات خود 
ادامه دهد و به طور ناخواسته روی کیفیت تولیدات تاثیر نگذارد. به ویژه 
آنکه به زودی در ش��رایط تحریم ها قرار خواهیم گرفت و خروج شرکای 
خارجی خودروس��ازان، خودش به تنهایی مسئله س��از و موجب فشار به 
این صنعت خواهد ش��د و منطقی نیس��ت با اعمال فشارهای داخلی نیز 

معضات آنها را دوچندان کنیم.

افزایش قیمت ارز و نهاده ها با صنعت خودرو چه می کند؟

موضوع آزادس��ازی قیمت خودرو، با نامه انجمن خودروسازان به وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت بار دیگر به صدر اخب��ار مرتبط با این صنعت 
بازگش��ت. به گزارش پدال نیوز در ش��رایطی که از چهار سال گذشته و 
همزمان با حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، دست اندرکاران 
این صنعت خواستار آزادس��ازی قیمت ها بوده و این اقدام را سبب حل 
مش��کات خودروسازی کش��ور می خوانند این سوال مطرح می شود که 
س��ود و زیان مصرف کنندگان از آزادس��ازی قیمت ها چیس��ت؟ و اینکه 
ب��ا احتم��ال اقدام ش��ورای اقتصاد مبنی ب��ر خروج خ��ودرو از کاالهای 
انحصاری، چه سرنوش��تی در انتظار طرف تقاضا یا مصرف کننده واقعی 
بازار خودرو خواهد بود؟در شرایط کنونی که تحریم های بین المللی علیه 
کش��ورمان آغاز ش��ده و نرخ ارز نیز روند صعودی به خود گرفته، تقاضا 
در بازار خودرو با بحرانی بی س��ابقه روبه رو است. مصرف کنندگان واقعی 
قادر به خرید محصول موردنظر خود با قیمت مناسب نیستند و این در 
ش��رایطی است که دامنه نوسانات قیمتی در بازار از ماه به روز رسیده و 

شاهد هستیم که هر روز قیمت ها در بازار تغییر می کند.
دو روی سکه آزادسازی قیمت خودرو 

در این زمینه فعاالن بازار این مساله را ناشی از عدم عرضه کافی خودرو 
از س��وی تولید کنندگان می دانند این در حالی اس��ت که خودروسازان 
ش��رایط اقتصادی کشور را دلیل بحران کنونی می خوانند. آنها نوسانات 
ارزی و عدم تخصیص ارز دولتی به میزان کافی به زنجیره خودروس��ازی 
کشور را عواملی می دانند که تولید را در این بخش با چالش مواجه کرده 
اس��ت. از این رو تاکید آنها برای حل معض��ات کنونی صنعت خودرو، 
آزادس��ازی قیمت ها اس��ت.در این بین اما برخی آزادسازی قیمت را به 
نفع تولید کننده ای می خوانند که در نبود بهره وری و تکنولوژی س��اخت 

تنها با افزایش قیمت به حیات خود ادامه می دهد؛ بنابراین آزادسازی را 
تماما به ضرر مصرف کننده کشور خوانده و آن را تنها به نفع خودروساز 
می دانن��د. ب��ا این حال ام��ا برخی دیگ��ر از کارشناس��ان معتقدند که 
آزادس��ازی قیمت ها در شرایط فعلی هم به نفع طرف عرضه است و هم 
به نفع متقاضی.نکته ای که کارشناس��ان روی آن توافق دارند این است 
که آزادس��ازی قیمت ها در بازار س��بب خروج دالالن و واسطه ها از این 
بازار خواهد ش��د و خروج دالالن و واس��طه ها را به نفع مصرف کنندگان 
واقعی تفسیر می کنند. نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد حفظ 

کیفیت فعلی محصوالت تولید شده داخلی است.
چنانچ��ه دول��ت از قیمت گذاری خودروخارج ش��ود و اج��ازه دهد تا 
خودروس��ازان در حاش��یه بازار و براس��اس نظام عرضه و تقاضا اقدام به 
قیمت گذاری خودرو کنند، کیفیت محصوالت ش��ان حفظ خواهد ش��د. 
اما اگر اصرار به قیمت گذاری دس��توری باش��د آنچه اتفاق می افتد این 
است که تولید کنندگان خودرو و قطعه، چندان تعهدی به حفظ کیفیت 
نخواهند داش��ت. در واقع آنچه مش��خص اس��ت اگر چه کیفیت کنونی 
و عرض��ه خودرو را برخ��ی تابع قیمت گذاری دس��توری می خوانند، اما 
با آزادس��ازی نیز انحصار تولید کنندگان در بازار بیش��تر خواهد ش��د و 
آن وقت اس��ت ک��ه مصرف کنندگان بای��د تماما تابع سیاس��ت گذاری 

خودروسازان در عرضه و قیمت گذاری خودرو به بازار باشند.
در حال حاضر کنترل قیمت تنها در مبادی شناخته شده و رسمی مانند 
کارخانه ها و توزیع کننده های رس��می میس��ر اس��ت و بعد از خروج کاال از 
ش��بکه رس��می توزیع، امکان کنترل آن وجود ندارد و کاال در حاشیه بازار 
و ش��ناور قیمت گذاری می شود و به دست مش��تری می رسد. در این بین 
خودروساز با این شرایط نیز بر قیمت بازار کنترل دارد به طوری که با عرضه 

ک��م می تواند قیمت ها را در بازار به نفع خود کاهش یا افزایش دهد. با این 
حال کارشناس��ان دو راهکار برای حل معضات قیمت گذاری دس��توری و 
همچنین چالش آزادس��ازی خودرو ارائه می کنند. راهکار اول این است که 
در کنار آزادسازی قیمت ها، رقابت در صنعت خودرو نیز مدنظر قرار گیرد. 
راهکار دومی که این کارشناس��ان پیشنهاد می کنند این است که به جای 
دخالت در قیمت گذاری، بیش��تر بر مدیریت طرف عرضه تمرکز شود و به 
خودروسازان اجازه ندهد تا از بازار انحصاری به نفع خود سوء استفاده کنند و 
با کاهش عرضه در مقاطعی قیمت را در بازار به قیمت دلخواه خود برسانند.

مصائب تولید از قیمت گذاری دستوری 
در ح��ال حاضر ط��رف تقاضا در بازار خ��ودرو را می توان به دو دس��ته 
تقس��یم کرد. دسته اول مشتریان یا دالالنی هس��تند که به دلیل شرایط 
حاکم بر اقتصاد کشور، به دنبال تبدیل سرمایه ریالی خود به کاالی با دوام 
هس��تند تا از این طریق سرمایه خود را حفظ کنند. در کنار آنها اما دسته 
دیگ��ری قرار دارند که برنامه ای برای خرید خودرو در آینده داش��تند اما با 
توجه به ش��رایط بازار، تقاضای خود را جلو انداخته اند و تاش می کنند تا 
محصول مورد نظر خود را هر چه زودتر تهیه کنند. این در ش��رایطی است 
که هجوم تقاضا به بازار در کنار عرضه کم خودروس��ازان سبب شده است 
آنها نتوانند محصول مورد نظر خود را خریداری کنند.در این ارتباط حسن 
کریمی س��نجری، کارشناس خودرو می گوید که در شرایط حاضر که میان 
قیم��ت بازار و کارخانه فاصله وجود دارد، مش��تریان نمی توانند محصوالت 
موردنظر خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. نکته ای که این کارشناس به 
آن اش��اره می کند، این است که با وجود قیمت گذاری دستوری خودرو که 
به نظر می رسد با توجه به منافع مشتریان در نظر گرفته شده، بازهم نفعی 

برای مصرف کنندگان ندارد.

سود و زیان مصرف کنندگان از آزادسازی قیمت خودرو چیست؟
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با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، مش��اوره های الزم در 
حوزه کس��ب وکار و تحلیل ریسک در قالب پیشخوان های مشاوره تخصصی، به 
شرکت های دانش بنیان ارائه می ش��ود. مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

معاونت علمی، به منظور برنامه ریزی اس��تراتژیک 
و توس��عه کس��ب وکار ش��رکت های دانش بنیان، 
اق��دام ب��ه راه اندازی پیش��خوان مش��اوره در 1۸ 
 سرفصل با استفاده از مشاوران خبره کرده است. 

راه اندازی هر کسب وکار جدید، نیازمند تهیه طرح 
کسب وکار )Business Plan( جامعی است، که 
Business Mo - )مموری مانند مدل کسب وکار 
el(، تخصی��ص منابع، تمرک��ز روی نقاط کلیدی 
موفقیت، کسب آمادگی برای برخورد با تهدیدها و 
 بهره برداری از فرصت ها را مورد بررسی قرار دهد. 
ط��رح کس��ب وکار درواق��ع راهنم��ای مس��یر 
تجاری س��ازی و بیان کننده نق��اط ضعف و قوت 
ط��رح اس��ت. عاوه ب��ر ای��ن می ت��وان از طرح 

کسب وکار به عنوان ابزاری ارتباطی برای انتقال اطاعات به طیف وسیعی از افراد 
 مانند سرمایه گذاران، شرکای تجاری آینده، کارکنان و مدیران نیز استفاده کرد.

براس��اس این گ��زارش، ش��رکت های دارای��ی تأییدی��ه دانش بنی��ان از طرف 

معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری می توانن��د به ص��ورت رایگان 
از خدم��ات مش��اوره ص��ادرات بهره مند ش��وند. س��قف اس��تفاده رای��گان از 
 خدمات پیش��خوان مش��اوره، برای هر حوزه دو جلس��ه مش��اوره در ماه است. 

عنوان س��رفصل ها ارجاع کار و معامات دولتي 
)مناقصات(، اس��تراتژی و توس��عه کسب وکار، 
بازاریابی و فروش، تأمین مالی و سرمایه پذیری 
حقوق��ی، گمرک و واردات، مالیاتی و مدیریت و 
ساختار سازمانی، منابع انسانی و آسیب شناسی، 
همچنی��ن بیمه تأمی��ن اجتماع��ی از عناوین 
س��رفصل های پیش��خوان مش��اوره کسب وکار 
 هس��تند ک��ه می ت��وان ب��ه آن اش��اره ک��رد. 

تحقیق��ات ب��ازار، اس��تقرار در مراکز رش��د و 
پارک ها، مشاوره اس��تقرار در فضاهای صنعتی 
و نیمه صنعتی اس��تان تهران، مش��اوره ورود به 
بورس و فرابورس، مشاوره قیمت گذاری محصول 
و طراح��ی صنعتی و بس��ته بندی محصوالت، 
همچنین پیشخوان مش��اوره توسعه فنی محصوالت در حوزه فناوری اطاعات 
و ارتباطات و مش��اوره مالکیت فکری از دیگر عنوان های این پیشخوان به شمار 

می روند که می توان به آن اشاره کرد.

رس��ول س��رائیان، با اش��اره به عدم توقف ط��رح 10 برابر کردن 
محتوای فارسی مطابق با اهداف پروژه های اقتصاد مقاومتی و تداوم 
آن، اظهار داش��ت که پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی هر س��ال 

به روز می شود و امسال نیز مطابق با اباغیه 
معاون اول رئیس جمهور، موضوع افزایش 
س��هم زبان فارس��ی در فض��ای مجازی و 
افزای��ش محتوای فارس��ی، در این اباغیه 
دیده می ش��ود؛ ب��ا این تف��اوت که عنوان 
 10 براب��ر کردن ب��رای آن وج��ود ندارد.
به گزارش مهر، وی ب��ا بیان اینکه مطابق 
ب��ا ای��ن قان��ون موض��وع ب��زرگ کردن 
محت��وای الکترونیک��ی به عن��وان وظایف 
هم��ه دس��تگاه های اجرای��ی پیش بین��ی 
ش��ده اس��ت، افزود: تمامی دس��تگاه های 
اجرای��ی موظ��ف ب��ه الکترونیک��ی کردن 
محت��وای قاب��ل ارائ��ه خ��ود ش��ده اند و 

در ای��ن زمین��ه س��ازمان فن��اوری اطاعات ای��ران، نق��ش فراهم 
 کردن زیرس��اخت ها و بس��تر م��ورد نیاز ای��ن س��ازمان ها را دارد.
رئی��س س��ازمان فن��اوری اطاع��ات ای��ران ادام��ه داد: طبق این 

قانون رس��یدن ب��ه 50درصد ترافی��ک ارتباطات داخل��ی از جمله 
 اهداف پیش بینی ش��ده که این مس��یر هم اکنون رو به رش��د است.

مع��اون وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطاعات اضافه ک��رد: در زمینه 
افزای��ش صفح��ات وب فارس��ی اگرچه 
اس��ت،  نش��ده  پیش بین��ی  ش��اخصی 
وضعی��ت  ارتق��ای  ب��رای  ت��اش  ام��ا 
دارد. ق��رار  کار  دس��تور  در   فعل��ی 

سرائیان گفت: بررس��ی ها نشان می دهد 
ک��ه می��زان صفح��ات وب فارس��ی طی 
دو س��ال اخی��ر رش��د خوب��ی داش��ته 
وب  صفح��ات  درص��د  هم اکن��ون  و 
فارس��ی ب��ه ی��ک و ۹ ده��م درص��د از 
 س��هم کل فض��ای وب رس��یده اس��ت.

وی با بیان اینکه این رقم س��ال گذشته 
1.۲درص��د و س��ال پی��ش از آن 7 دهم 
درص��د ب��وده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
هم اکن��ون زبان فارس��ی با س��هم 1.۹درص��دی در فض��ای وب از 
کش��ورهای چین و ترکیه و حتی کشورهای عربی نیز سبقت گرفته 

و مسیر رو به رشدی را با سرعت طی می کند.

رشد تولید محتوای فارسی در فضای مجازیپیشخوان مشاوره کسب وکار به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود

مدیر مرکز کارآفرینی و اش��تغال جهاد دانش��گاهی خراس��ان 
رضوی یکی از دالیلی را که باعث عدم موفقیت کس��ب وکارهای 

خانگی می شود هزینه های باالی تغییر و توسعه آنها دانست.
به گزارش ایسنا، جواد س��خدری در اولین جلسه برنامه ریزی 
ایجاد شبکه های دست دوزهای چرمی استان، اظهار کرد: طرحی 
درخصوص توسعه کسب وکار خانگی به دنبال شبکه سازی برای 
پش��تیبانان و تولیدکنندگان کس��ب وکار واجد شرایط مزیت در 

سطح استان در نظر گرفته شده است.
 وی ادام��ه داد: قرار بر این ش��د که در ف��از اول این طرح، در 
چند رش��ته این مسئله را س��اماندهی کنیم، این رشته ها شامل 
»گل وگیاه«، »ویراستاری«، »انیمیشن« و »تولید اثر« است که 
در س��طح کشوری هدایت می ش��ود، همچنین این طرح دارای 
پش��تیبانانی ب��وده به طوری که ب��ه افرادی که ثبت ن��ام کردند، 

آموزش داده و زنجیره تامین عملیات را به عهده می گیرند.
مدیر مرکز کارآفرینی و اش��تغال جهاد دانش��گاهی خراس��ان 
رضوی تصریح ک��رد: در واقع می خواهیم در برخی از حوزه های 
کس��ب وکار مانند دس��ت  دوزه های چرمی طبیعی و مصنوعی و 
دست بافت های داری یک مدل، شبکه سازی اجرا کنیم تا میزان 

ارزش افزوده در این دسته کسب وکارها افزایش یابد.
 س��خدری عنوان کرد: یکی از اقدامات ما در س��طح اس��تان، 
ایج��اد نامی تحت عن��وان دس��تبافت های داری ب��ود. در واقع 
تم��ام حوزه ه��ای گلیم، فرد، ف��رش، تابلوف��رش و. . . در حوزه 
دس��تبافت های داری قرار داده تا دامنه گس��ترده تری را شامل 

شود.
 وی خاطرنش��ان کرد: اگر در محیط کسب وکاری شبکه هایی 
مناس��ب ایجاد شود که  ارزش افزوده بیشتری را به وجود آورد، 
تمام افرادی که در این ش��بکه ها هستند، می توانند سود خوبی 

کسب کنند به طوری که آن شبکه نیز پایدار بماند.
مدیر مرکز کارآفرینی و اش��تغال جهاد دانش��گاهی خراس��ان 
رضوی با اشاره به عدم موفقیت کسب  وکارهای خانگی بیان کرد: 
یکی از دالیلی که کس��ب وکارهای خانگی موفق نمی شوند این 
است که هزینه های تغییر توسعه آن در محیط کسب وکار بسیار 
باالست. این هزینه ها بیشتر در حوزه بازاریابی، مدیریت بازار و. . . 
 بوده و هر کسی به تنهایی نمی تواند از عهده این مشکات برآید.
سخدری تصریح کرد: در حقیقت در حوزه کسب وکار به دنبال 
این هستیم که در حوزه های واجد مزیت برندسازی را آغاز کنیم 
به طوریکه در هر حوزه ای یک عامل را مشخص کردیم که افراد 
را در این زمینه س��اماندهی کنند، در برخی از حوزه ها بازاریابی 
در کش��ورهای خارج��ی در حال انجام بوده ک��ه اقدامات خوبی 

صورت گرفته است.
هیچ گاه سود فرش به دست تولیدکننده نمی رسد

 مدیر مرکز کارآفرینی و اش��تغال جهاد دانش��گاهی خراسان 
رضوی با اش��اره به اینکه یکی از دالیل رکود و مشکات صنعت 
فرش، خود صاحبان این کس��ب وکار هس��تند، اظهار کرد: فرش 
ایران��ی در بازارهای خارجی چندین برابر قیمت آن در بازارهای 
داخلی است اما این سود هیچ گاه به دست تولیدکننده نمی رسد 
 چراکه پشتیبانی که در این صنعت شکل گرفتند، انصافی ندارند.

 وی عن��وان ک��رد: در ای��ن ط��رح می ت��وان به اف��رادی که در 
حوزه ه��ای مختلف مانند R&D)تحقیق و توس��عه(، اتصال به 
بازار و برندس��ازی نیازمند مش��اوره هس��تند، کمک کرد. البته 
پیش��نهاد ما این اس��ت که همه این افراد در ای��ن حوزه تحت 
عن��وان یک برند یا ش��بکه ق��رار گیرند و هر ی��ک از این افراد 
مس��ئولیت یکی از بخش ه��ا را به عهده بگی��رد و در آن بخش 
 تخصص یابند تا بتوان با کمک یکدیگر به س��ود مناسبی رسید.
 مدیر مرکز کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی خراسان رضوی 
اظه��ار کرد: همچنین در زمینه مش��کاتی نظی��ر منابع مالی و 
تامین مواد اولیه که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، می توان 
ب��ا کمک ما آن را حل ک��رد. در واقع جهاد دانش��گاهی نهادی 
برای توسعه در این حوزه بوده که مورد وثوق سایر ارگان هاست 
 ت��ا راهکاری برای مش��کات در حوزه مش��اغل خانگ��ی بیابد.
 وی افزود: ش��بکه بایستی دارای یک بخش بازاریابی باشد و آن 
نیز به R&D و تحقیق و توس��عه متصل شود. همچنین شبکه 
 بایستی زنجیره تامین مواد اولیه داشته باشد که ارزان قیمت باشد.

 سخدری خاطرنشان کرد: در دنیا مسئله ای تحت عنوان تمرکز 
وجود داش��ته و در صنایعی مانند خودرو  این مس��ئه به چشم 
می خورد و در واقع خود آنها س��طوح رقابت را تعیین می کنند. 
زمانی که از اس��تراتژی تمرکز اس��تفاده می ش��ود، تخصص در 
آن حرفه بیش��تر و رقابت س��خت تر می ش��ود. این مس��ئله در 

شبکه سازی نکته کلیدی به شمار می رود.
فروش محصوالت خانگی به هواپیمایی امارات و ش��رکت های 
خودروس��ازی در ادام��ه ندا کیوان��ی، یک بان��وی کارآفرین در 
حوزه چرم، تصریح کرد: حدود س��ه س��ال اس��ت که کارم را در 
ای��ن حوزه آغ��از کرده ام، به طوری که طی یک س��ال گذش��ته 
اقدامات��ی در حوزه ثبت برند چرم خ��ود انجام دادم، اما تاکنون 
این برند به ثبت نرس��یده اس��ت، تاکنون هزینه های بس��یاری 
را متحم��ل ش��دم ت��ا برندس��ازی کس��ب وکار خ��ود را انجام 
 ده��م که ای��ن هزینه ها حدود 40 میلیون تومان ش��ده اس��ت.

 وی خاطرنش��ان ک��رد: کار م��ن بیش��تر در حوزه تولید س��ت 
اداری چ��رم مانن��د کیف، کیف جیبی و. . . اس��ت به طوری که 
محصوالت در بازار عرضه نمی ش��وند و ب��ه صورت ویزیتوری  و 
ب��ا کاتالوگ به فروش می رس��انیم به طوری ک��ه می توان از این 
محصوالت به عنوان هدیه نیز اس��تفاده کرد. یکی از مش��کات 
م��ا افزایش قیمت ماش��ین آالت بوده که روز ب��ه روز به قیمت 
آنها افزوده می ش��ود. از دیگر مشکات ما نبود منابع مالی است 
 ب��ه طوری که برای خرید مواد اولیه با مش��کل مواجه هس��تیم.

 همچنی��ن راضی��ه اعتصام��ی دیگر بان��وی کارآفرین اس��تان، 
تصری��ح ک��رد: در من��زل خ��ود ب��ا خان��واده ام کار می کنیم.  
ح��دود ۹۸درص��د تولی��دات ما ب��ه ام��ارات صادر می ش��ود و 
 مابق��ی آن نی��ز در نمایش��گاه ها و سفارش��ات داخل��ی اس��ت.

 وی ادام��ه داد: همچنی��ن از دیگ��ر تولیدات ما ب��رای کارخانه 
خودروسازی جنسیس بوده که مدارک خودرو را  با همان چرم 
داخل خودرو  برای این کارخانه تولید کردیم. س��ایر محصوالتی 
که ما تولید کردیم برای ش��رکت هواپیمای��ی امارات بود که به 
صورت کیفی برای نگهداری سکه مورد استفاده قرار می  گرفت.

چرا کسب و کارهای خانگی موفق نمی شوند؟

مرکز آمار اتحادیه اروپا اعام کرد اسلواکی بهترین کشور اروپایی برای داشتن 
کسب وکار اس��ت. به گزارش ایسنا، تا پایان سال ۲017 حدود 30.4 میلیون نفر 
بین س��نین ۲0 تا 64 سال خوداشتغال بوده اند که از این میان ۲6.۹میلیون نفر 
اتباع خود این کش��ورها و 3.5 میلیون نفر نیز مهاج��ران خارجی بوده اند. از این 
میزان ۲.۲ میلیون نفر متولد س��ایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مابقی متولد 
کشورهای خارج اتحادیه بوده اند. به گفته مرکز آمار اتحادیه اروپا از کل جمعیت 
ش��اغل در اتحادیه اروپا، 14.۲درصد اتباع و 1۲.7درصد مهاجران دارای کسب و 
کارهای خود بوده اند. در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، 36.5درصد جمعیت 
کش��ور اسلواکی خوداشتغال بوده اند و بدین ترتیب این کشور بهترین وضعیت را 

برای افراد خوداشتغال در بین کشورهای اروپایی دارد.

وضعیت خوداشتغالی در کدام 
کشورهای اروپایی بهتر است؟

دریچــه
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معاون پذیرش و ناشران فرابورس ایران از تصویب امیدنامه و اساسنامه 
صندوق Fund of funds در هیات مدیره سازمان بورس خبر داد و اعام 
کرد که نخس��تین درخواست راه اندازی این نوع از صندوق ها در فرابورس 

مطرح ش��ده و بر این اس��اس شاهد تشکیل 
نخستین Fund of funds بازار سرمایه که 
در واحدهای س��ایر صندوق ها سرمایه گذاری 
ب��ود. خواهی��م  فراب��ورس  در   می کن��د، 
به گزارش سنا، سید مهدی علم الهدی که در 
پنل »بقای اس��تارتاپ ها در قحطی سرمایه« 
در آخری��ن روز از نمایش��گاه الکامپ س��خن 
می گفت، درخص��وص ای��ن صندوق ها بیان 
کرد: Fund of funds به صورت مشارکت 
مح��دود )Limited Partnership( و ن��ه 
برای مدیریت در واحدهای س��ایر صندوق ها، 
اقدام به سرمایه گذاری می کند و درخواستی 
نیز ک��ه به فراب��ورس ب��رای راه ان��دازی این 

 صندوق ارائه شده به منظور سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه است.
وی ب��ا بی��ان اینکه نتیجه بررس��ی های متقاضی این صن��دوق در قالب 
یک اساس��نامه و امیدنامه پیش��نهادی به س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

ارائه ش��د، ادام��ه داد: پس از مطالعات کمیته تدوین و مقررات س��ازمان 
ب��ورس، امیدنامه و اساس��نامه ای��ن صندوق برای ط��رح در هیات مدیره 
 س��ازمان ارج��اع ش��د و س��وم مردادم��اه ج��اری ب��ه تصویب رس��ید.

ب��ه گفت��ه علم اله��دی پ��س از تصوی��ب 
تغیی��رات نهای��ی در اساس��نامه و امیدنامه 
ای��ن صندوق، نس��خه نهایی آن ب��ه ارکان 
ب��ازار س��رمایه اباغ خواهد ش��د و با توجه 
به اینکه نخس��تین درخواس��ت تاس��یس 
فراب��ورس  توس��ط   Fund of Funds
ای��ران مطرح ش��ده، ای��ن صن��دوق برای 
 اولین بار در فرابورس تش��کیل خواهد شد.

پن��ل،  ای��ن  از  دیگ��ری  بخ��ش  در  وی 
مراح��ل تامی��ن مال��ی ن��وآوری از طریق 
ظرفیت ه��ای فراب��ورس ای��ران را ب��ه این 
ترتیب تشریح کرد که اگر ایده، تکنولوژی، 
اخت��راع، ط��رح صنعت��ی و . . . قاب��ل ثبت 
باش��د و در فهرس��ت عرضه ه��ای ب��ازار دارایی فک��ری فراب��ورس قرار 
گی��رد، ام��کان تامین مال��ی آن از طریق این ب��ازار فراهم اس��ت و نوع 
 تامی��ن مالی آن نیز بس��تگی به مذاکرات��ی که صورت می گی��رد، دارد.

طرح نوآفرین، اس��تارتاپ های کوچ��ک را از پرداخت مالیات معاف 
می کند. به گفته وزیر ارتباطات این طرح در جهت رفع موانع مالیاتی، 
بیمه و زیرساخت های حقوقی استارتاپ ها در یک دوره زمانی سه الی 

پنج ساله طراحی ش��ده و هم اکنون نیز در 
دولت مطرح است.

به گزارش دیجیات��و، آذری جهرمی اظهار 
امیدواری کرده که این طرح با بازنگری در 
برخ��ی پارامترها ب��ه زودی در هیات دولت 
تصویب شود. وی عنوان می کند که سازمان 
امور مالیاتی کل کش��ور نی��ز طرح را قبول 
و امضا کرده اس��ت. جهرمی البته در پایان 
اردیبهش��ت ماه و همزم��ان ب��ا روز جهانی 
ارتباط��ات نی��ز گفته بود که ای��ن طرح به 

زودی تصویب خواهد شد.
وزیر ارتباطات در گفت وگو با ایبنا، اشاره 
کرده اس��ت که معافیت مالیاتی البته صرفاً 

برای کس��ب وکارهایی اس��ت ک��ه در دوره های اولی��ه  فعالیت خود یا 
»نونهالی« هستند و نه شرکت های بزرگی مانند اسنپ یا دیجی کاال:

»آنچه در طرح نوآفرین آمده اس��ت، مشوق هایی برای کسب وکارها 

در دو دوره س��ید و تری س��ید به عنوان دوره اولیه یا نونهالی اس��ت 
و اس��تارتاپ هایی که در ای��ن مرحله قرار می گیرن��د از مالیات معاف 

خواهند شد.
ط��رح نوآفری��ن صرفا ب��رای حمایت از 
کس��ب و کارها در دوره نونهالی به منظور 
گسترش حجم بازار و س��رمایه شرکت ها 
تا زمان تبدیل ش��دن به یک کسب و کار 
مس��تقل و تنومند است. کس��ب و کاری 
مثل دیجی کاال و اس��نپ در این طرح قرار 
نمی گیرد و هیچ دلیل��ی ندارد که مالیات 
بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت نکند، 
چرا که آنها کس��ب و کارهای اس��تارتاپی 
گذشته بودند و حاال یک شرکت مستقل و 

تنومند اینترنتی به شمار می روند.«
نکت��ه قاب��ل توج��ه در خص��وص بحث 
پرداخت مالیات از س��وی اس��تارت آپ ها، 
نحوه درآمدزایی آنهاس��ت که متفاوت از روند های س��نتی است و یک 
کس��ب وکار نوپای اینترنتی ممکن اس��ت برای ب��ازه زمانی طوالنی به 

درآمدزایی نرسد.

استارتاپ ها در دوره »نونهالی« از پرداخت مالیات معاف می شوندنخستین Fund of funds بازار سرمایه در فرابورس ایران

س��اخته ایم   ۲017 س��ال  ب��رای  لطیف��ه ای  همس��رم  و  م��ن 
کردی��م.  نام گ��ذاری  محاکم��ه  و  آزمای��ش  س��ال  را  آن   و 
در سال گذش��ته به خاطر کاهش نقدینه مان رشد بسیار کمی داشتیم 
و مقیاس کس��ب و کارمان کوچک تر ش��د و عاوه بر آن چندین ماه را 
با اس��ترس بسیار زیاد صرف نوسازی و تجهیز مکان جدیدمان کردیم. 
در ماه ژانویه، خانه تازه تعمیرمان گرفتار مش��کات تازه ای ش��د، لوله 
فاضاب ترکید و آب تمام زیرزمین س��اختمان را برداش��ت. به اضافه 
تمام اینها اتومبیلی که برای یک س��فر تابس��تانی اج��اره کرده بودیم 
خراب شد و در همان ابتدای سال، همسرم دچار سرطان سینه شد. 

 تمام کاری که از دست ما برمی آمد این بود کنترل اوضاع را به دست بگیریم. 
فرزندانم س��امت هس��تند و تمام شان مشاغل بس��یار خوبی دارند و 
سرطان همسرم به راحتی درمان شد و سرعت بهبودی اش بسیار خوب 
اس��ت. موفقیت در هر زمینه ای وابسته به نقطه نظر خودتان است: آیا 
توان الزم را برای مقابله با چالش ها دارید یا اینکه اجازه می دهید این 

مشکات و مسائل شما را مدفون کنند؟
در صخره نوردی اصطاحی با عنوان »جهان سه قدمی« وجود دارد، 
که براساس این دیدگاه، صخره نورد به ابعاد و ارتفاع کلی صخره ای که 
قص��د نوردیدن آن را دارد فکر نمی کند، بلکه تمرکز وی روی مس��ائل 
پیش روی اش است. هرگاه این مسائل برطرف شدند او برای مواجهه با 
چالش های سه قدم بعدی آماده است. این طرز فکر موجب شده است 
ت��ا صخره نوردان بتوانند بلندترین قله ها را فتح کنند و البته در زندگی 

و کسب و کار به کمک من هم آمد. 
من این جهان سه قدمی را به سه قاعده برای دوام استارتاپ ها بدل 

کرده ام، این قوانین در ذیل اشاره شده اند:
قانون شماره 1: وحشت نکنید

گاهی اوقات که همه چیز بر طبق روال به نظر می رسد و استارتاپ تان 
مسیر موفقیت را طی می کند، به ناگاه با خبرهای بدی مواجه می شوید. 
ش��اید یکی از افراد کلیدی تان، فردی که از آغاز همراه تان بوده است، 
بخواهد به خاطر مسائل خانوادگی شرکت شما را ترک کند یا اینکه بازار 
 دچار چرخش ها و نوس��ان های ناگهانی شده و همه چیز بهم می ریزد. 
هنگامی که من در ش��رکت ShareThis کار می کردم، یکی از رقبای 
ما که منابع بیش��تری در اختیار داش��ت س��عی کرد تا شرکت ما را از 
کار بین��دازد و من این خبر را نیمه ش��ب از طریق یک ایمیل دریافت 
کردم. در ابتدا وحش��ت زده ش��دم، اما کمی بع��د فهمیدم که این یک 
نکته مثبت اس��ت: ما توجه آنها را به خودمان جلب کرده ایم و آنها ما 
را به حساب آورده اند. من بافاصله بعد از خواندن آن پیام هیچ کاری 
نکردم، بلکه استراحت کرده و به خودم زمان بیشتری دادم، روز بعد با 
تیمی متش��کل از افراد شرکت جلسه ای را برقرار و طرح ریزی نمودیم. 
در نهایت مش��خص ش��د که ما بحث مان بر س��ر تهدیدات آنها است و 
می توانس��تیم همه چیز را با چند تم��اس تلفنی حل کنیم. کارآفرینان 
بای��د توانایی حفظ خونس��ردی خود را داش��ته باش��ند و در ش��رایط 
نامطمئن آرام بمانن��د. عجله نکنید، قطعا راهی خواهید یافت. به جای 
اینکه شرایط را بدتر کنید، با تیم خود جلسه ای گذاشته و سعی کنید 

ش��رایط لحظه ای را تحت کنترل درآورید. همه مسائلی هستند که در 
حوزه کنترل ش��ما ب��وده و اگر روی آنها تمرکز کنید مس��ائل دیگری 
نیز آش��کار می شوند. پس تمام توجه و تمرکز خود را به مقوله های در 

دسترس معطوف کنید. 
قانون شماره 2: اگر درون چاله ای افتادید، از کندن دست بکشید

وقتی که ش��رایط در منزل یا محیط کار سخت می شوند، تعجب زده 
نش��وید، اما وقتی این اتفاق می افتد، خودتان به ش��رایط دامن نزنید. 
ریشه اصلی کلمه اشتیاق، رنج کشیدن است. برای کارآفرینان پرانرژی 
و مشتاق چندان غیرمعمول نیست که هر چند ماه با یک سری بحران 
مواجه ش��وند. حال فرق��ی نمی کند که این بحران اس��تعفای یکی از 
مدیران ش��رکت، افزای��ش هزینه های جاری و یا اتم��ام قرارداد با یک 
مش��تری کلیدی و تعیین کننده باش��د. گاهی اوق��ات تمام چیزی که 
نیاز دارید یک بازنش��انی است. با یک قدم به عقب رفته و اولویت های 
اصلی تان را شناسایی کنید و روی کارهایی که می کنید تمرکز داشته 

باشید. اوضاع را وخیم تر نکنید. 
ای��ن رویکرد در م��ورد تنش های محیط کار و من��زل نیز کارکردی 
اس��ت، چراکه در این موقعیت ها هم اوضاع پیش از بهتر شدن، بدتر و 
بدتر می ش��وند. اگر من س��اعات زیادی را صرف کار می کردم، همسرم 
احساس فش��ار می کرد و این می توانست به جر و بحث در خانه منجر 
ش��ود، آن هم هنگامی که من در س��خت ترین ش��رایط کاری ام به سر 
می ب��ردم. همین طور ک��ه فرزندانم بزرگ می ش��وند، گاهی به خاطر 
می آورند که من در سنین رشدشان سخت مشغول کار کردن بودم، اما 
این را هم به خاطر دارند که من به  رغم تمام مشکات و گرفتاری های 
ش��غلی، وقتی به خانه برمی گش��تم تماما وقتم را به خانواده اختصاص 

می دادم. 
قانون شماره 3: حرکت را با پیشرفت اشتباه نگیرید!

اگه تمام روز را مشغول کار هستید و سرتان حسابی شلوغ است، این 
لزوما بدان معنا نیس��ت که در حال پیشرفت هستید و گامی در جهت 
رس��یدن به اهداف بلندمدت تان برمی دارید. صرفا محض مشغول بودن 
برای خودتان مشغله نتراشید. مطمئن شوید که قدم بعدی تان حرکت 
صحیحی اس��ت و ب��ه اجرای اس��تراتژی هایی که اهداف ت��ان را پیش 

می برند، موثر است. 
وقتی اوضاع زندگی ام پیچیده و سخت شد، می توانستم به خودم این 
اجازه را بدهم که مسائل پیش رو را حل کنم، چراکه می دانستم با این 
شرایط، اهداف و مس��یر بلندمدت به خودی خود از دست رفته است. 
کارآفرین��ان خوب نی��ز مانند صخره نوردانی که از ابتدای مس��یر برای 
درنوردیدن و فتح قله طرح و نقشه دارند، برای اهداف خود یک برنامه 
راهبردی طراحی می کنند. با این کار، وقتی تحت فشار قرار می گیرید، 
می توانید اطمینان داشته باش��ید که نقشه بلندمدت تان به قوت خود 
باقی است و بعد از فائق آمدن بر مشکات، آن را پیگیری خواهید کرد. 
اگر حس می کنید که از مسیر خارج شده اید و یا به مشورت نیاز دارید، 

هیچ اشکالی ندارد که از یک دوست یا راهنما کمک بخواهید.
لزوم��ا هیچ ی��ک از ای��ن کارها آس��ان نیس��ت، اما تک ت��ک آنها به 
پیش��رفت تان کمک می کنند. به بیان ساده تر، جهان سه قدمی شما را 

از تسلیم شدن دور می  کند.     
entrepreneur :منبع

هنگامی که با یک بحران مواجه می شوید، چند قدم 
جلوتر را ببینید

تیم کوک دستیابی به ارزش 
یک تریلیون دالری را 

نقطه عطفی برای اپل می داند
یادداشـت

رئیس مجلس ش��ورای اس��امی با تأکید بر لزوم حذف کنکور دانش��گاه ها، 
گفت که  پذیرش دانش��جو باید برعهده دانش��گاه ها باشد و با برگزاری کنکور، 
کارآم��دی کاهش می یابد. به گزارش  صدا و س��یما، عل��ی الریجانی دیروز با 
حضور در نشس��ت کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اسامی، 
ضمن استماع دغدغه های اعضای این کمیسیون،  نظرات خود را نیز در حوزه 

مسائل مربوط به بخش آموزش کشور ارائه کرد.
رئی��س مجلس با تأکید بر لزوم حذف کنک��ور تصریح کرد: کنکور در حال 
رس��اندن کارآفرینی کش��ور به صفر است، چراکه مردم حتی از مقطع ابتدایی 
برای کنکور دغدغه دارند لذا بهتر است که پذیرش دانشجو برعهده دانشگاه ها 

باشد.

کنکور، کارآفرینی را در کشور به 
صفر می رساند

مترجم: علی اکبری

تیم کوک در یاداشتی جدید، دستیابی به ارزش یک تریلیون دالری را نقطه عطفی برای اپل عنوان کرده است، 
اما آن را معیاری برای سنجش موفقیت نمی داند.

پس از اینکه اپل گزارش عملکرد مالی خود در سـه ماهه دوم سـال 2018 را منتشـر کرد، این شـرکت با رشد 
ارزش هر سـهم مواجه شـد که دسـتیابی به ارزش یک تریلیون دالری را برای اپل به ارمغان داشت. دستیابی به 
این مهم باعث شد تا اپل نام خود را به  عنوان نخستین شرکت عمومی آمریکا که به ارزش تریلیون دالری دست 

یافته است، در تاریخ ثبت کند.
حـال مدیرعامـل کوپرتینونشـین ها، تیم کوک به همین مناسـبت یادداشـتی را به کارکنان خود نوشـته که 

نقطه نظرات خود را درباره  این امر به اشتراک می گذارد.
کوک در این یادداشت، دستیابی به این ارزش را نقطه عطفی برای شرکت تحت رهبری اش عنوان کرد است؛ با 

این وجود، وی این اتفاق را مهم ترین معیار برای سنجش موفقیت Apple نمی داند.
تیم کوک در یادداشت خود این چنین می گوید:

امروز اپل نقطه عطفی قابل توجه را پشت سـر گذاشـت. زمانی که ارزش هر سهم ما به 207.39 دالر رسید، بازار 
بورس ارزش اپل را بیش  از یک تریلیون دالر عنوان کرد. در حالی که باید به این دسـتاورد افتخار کنیم، اما این 
اتفاق مهم ترین معیار برای سنجش موفقیت ما نیست. نتایج مالی، بازده   نوآوری  های اپل است که به واسطه ی قرار 

دادن محصوالت و مشتریان در اولویت و پایبند ماندن به ارزش های مان محقق شده است.
این مربوط به شـما اسـت؛ مربوط به تیمی است که اپل را عالی ساخته اند و موفقیت ما نیز از تالش های سخت، 
تعهد و اشتیاق شما به بار نشسته است. به شخصه بابت کارهایی که انجام می دهید سر تعظیم فرود می آورم و کار 
کردن در کنار شما امتیاز زندگی من شمرده می شود. می خواهم از شما بابت تمام کارهایی که تا دیروقت مشغول 

به انجام دادنش بودید و سفرهای اضافی ای که انجام دادید، قلبا تشکر کنم.
اجازه دهید این لحظه را به تشـکر از مشتریان، تأمین کنندگان، شـرکای تجاری، جامعه  توسعه دهندگان اپل، 
همکاران مـان و تمام کسـانی کـه تا پیش از این به ما در دسـتیابی به این شـرکت قابل توجه کمـک کردند نیز 

اختصاص دهیم.
استیو جابز، اپل را با این ذهنیت که نیروی خالقیت انسان قادر به حل  و فصل بزرگ ترین چالش ها است و افراد 
پرجسارتی که فکر می کنند توانایی تغییر دنیا را دارند، بنیان گذاشت. در دنیای کنونی، مأموریت ما از هر زمان 
دیگری مهم تر است. اکنون محصوالت ما نه تنها لحظه های لذت و شگفتی می آفرینند؛ بلکه به انسان های سراسر 

دنیا این قدرت  را می دهند تا زندگی خود و دیگران را غنی سازند.
به رسم کاری که استیو در لحظات این چنینی انجام می داد، ما باید به پیش رو و آینده  روشن اپل و کارهایی که 

قرار است با یکدیگر انجام دهیم، نگاه کنیم.
قرار اسـت در ماه سـپتامبر Apple از آیفون های 2018 رونمایی کند که مسـلمًا عملکـرد آنها می تواند تأثیر 

بسزایی در ارزش این برند بزرگ داشته باشد.



اگرچ��ه راه ان��دازی و مدیری��ت یک برنام��ه معمولی در ش��بکه های 
اجتماعی گامی بس��یار موثر در جهت توسعه بخش بازاریابی و تبلیغاتی 
کس��ب وکارمان اس��ت، با این حال برای موفقیت بیش��تر برندها باید به 
س��وی کمپین های هدفمند و حرفه ای در پلتفرم های اجتماعی حرکت 
کنند. کمپین ها در ش��بکه های اجتماعی دارای ماهیت ویژه ای هستند. 
براین اس��اس آنها با یک اس��تراتژی معمولی در ش��بکه های اجتماعی 
تفاوتی آشکار دارند. آنها اهداف خاص به همراه نتایجی که باید بدان ها 
دس��ت یافت و همچنین بخش اندازه گیری و بازآفرینی برای پیش��رفت 
عملکرد دارند. به طور معمول کمپین ها در شبکه های اجتماعی بر روی 
یک بخش از کس��ب وکار ش��رکت ها متمرکز می ش��وند. توسعه جایگاه 
برند یا معرفی محصول جدید ش��رکت نمونه های مناسبی در این زمینه 

هستند.
در این مقاله ما به شما برخی نمونه های موفق کمپین ها در شبکه های 
اجتماع��ی را نش��ان خواهیم داد. همچنین نکات مه��م آنها را نیز مورد 

بررسی قرار می دهیم.
هفت ایده کمپین شبکه های اجتماعی از برندهای برتر

Wealthsimple #- 1:سرمایه گذاری برای انسان ها
آی��ا تا به حال اصطاح »روبات های مش��اور« به گوش تان خورده؟ در 
م��ورد نحوه عملکرد آنها چی��زی می دانید؟ به نظرم نیازی به آگاهی در 

این زمینه نیست.
Wealthsimple برن��دی فعال در زمینه مدیریت س��رمایه گذاری 
آناین است. این ش��رکت کانادایی دفتر مرکزی خود را در شهر تورنتو 
بن��ا کرده اس��ت. آنها در زمینه اس��تفاده از تکنولوژی های هوش��مند و 
روبات های مش��اور سرمایه گذاری فراوانی کرده اند. با این حال استراتژی 
ش��رکت تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ب��ا تاکید بر س��رمایه گذاری اش 
نیس��ت. در عوض Wealthsimple برنام��ه ای کاما معمولی را برای 
تبلی��غ خدمات اش در نظر دارد. نکته مهم در م��ورد این برنامه انطباق 
آن با ش��رایط سنی مشتریان شرکت است. براین اساس اغلب مشتریان 
این برند کانادایی را افراد باالی ۲۹ س��ال تشکیل می دهد. بی تردید این 
افراد عاقه  به تبلیغات پر سر و صدا ندارند. همچنین  براساس مطالعات 
Wealthsimple اغلب مش��تریان آنها عاقه مند به دریافت اطاعات 
از طریق ش��بکه های اجتماعی هستند. سادگی نمودارها و اطاعات نیز 

برای مشتریان اهمیت ویژه ای دارد.
کارش��ناس های ح��وزه بازاریاب��ی و تبلیغات بس��یاری از کمپین های 
Wealthsimple را س��تایش کرده اند. بااین ح��ال در اینجا هدف ما 

بررسی نقاط مثبت کمپین #سرمایه گذاری برای انسان ها خواهد بود.
پلتفرم مورد استفاده: فیس بوک،اینستاگرام، یوتیوب و توییتر.

آنها دقیقا چه کاری کردند؟
در ابت��دا ش��رکت مصاحبه ای با صدها فرد واقعی در مورد مش��کات 
مال��ی انجام داد. البته آنه��ا این کار را به صورت رای��گان انجام ندادند. 
در حقیق��ت Wealthsimple از برتری��ن مصاحبه کننده های موجود 
اس��تفاده کرد. بی ش��ک این همکاری هزینه باالیی را روی دس��ت آنها 
گذاش��ت. همچنین آنها یکی از با اس��تعدادترین فیلم سازان را نیز برای 
ترغی��ب مصاحبه ش��وندگان به بی��ان حقیقت پیرامون مشکات ش��ان 

استخدام کردند. 
تیم فنی ش��رکت به منظور طراحی دکوراسیونی مطابق حال و هوای 

شبکه های اجتماعی از دیواری پر از لوگو شرکت در پس زمینه استفاده 
کرد. در نهای��ت نیز فیلم مصاحبه ها در اینرتنت و ش��بکه های مختلف 

تیلویزیونی به نمایش در آمد. 
نکت��ه جال��ب در مورد کمپی��ن Wealthsimple مصاحب��ه آنها با 
مردم عادی بود. در اینجا هیچ خبری از س��لبریتی ها نیس��ت. در میان 
مصاحبه ه��ای برخی از مردم کاما غافلگیر ش��دند که بهترین صحنه ها 

را به نمایش درآورد.
تمرک��ز اصلی س��ازنده فیلم بر روی بیان احساس��ات م��ردم بود. در 
حقیقت ش��رکت به دنبال اظهارنظرهای کاما تکنیکی پیرامون مسائل 
مالی نرفت. با این حال همچنان از دل نظرهای ساده مردم هم می توان 
پیام ویژه ش��رکت را شنید:»در مورد پول تان احمقانه عمل نکنید. با آن 
سرمایه گذاری کنید. هیچ زمانی برای از دست دادن وجود ندارد. بیایید 

دیگر چنین مشکات مالی را تجربه نکنی.«
برن��د مال��ی  مش��کات  تک��رار  ع��دم  م��ورد  در   خوش��بختانه 

Wealthsimple آماده ارائه خدمات وسیع به عاقه مندان است.
نتایج کمپین

-فقط یکی از ویدئوهای شرت در یوتیوب بیش از 1.۸ میلیون بازدید 
داشته است. 

-هزاران بازدید منحصر به فرد در اینستاگرام که به طور کامل از سوی 
کاربران واقعی بوده است.

نکات مهم
-در کمپین تان از زبان ساده و همه فهم استفاده کنید.

-ش��ما نیازی به فروش محصول ت��ان از طریق کمپین خود ندارید. به 
جای آن می توانید ایده تان را به فروش برس��انید. بی تردید ایده شما در 

نهایت به فروش محصول تان منجر خواهد شد.
-در مورد س��اخت کمپی��ن خاقانه عمل کنید. در واقع تاش ش��ما 
باید نمایش خاقانه هنجارهای و قواعد موجود در کسب وکارتان باشد. 
-از ویدئو آناین اس��تفاده کنید. در این زمینه از افراد ماهر به مظنور 

افزایش کیفیت کارتان کمک بگیرید.
-یوتیوب تنها مکان مناس��ب برای آپلود ویدئوها نیس��ت. به توییتر، 

اینستاگرام و فیس بوک نیز توجه کنید.
-پرداخت هزینه تبلیغات داخلی در ش��بکه های اجتماعی برای جلب 

بازدید بهتر یکی از بهترین گزینه های ممکن است.
IHeratDogs - 2: 0% تخفیف

برند iHeartDogs یکی از معدود برندهای بس��یار موفق در زمینه 
فعالیت اینترنتی اس��ت. بی شک همه ما این برند را با اختصاص بخشی 
از س��ود هر خرید مشتریان برای کمک به سگ های ولگرد و بی خانمان 
می شناسیم. محصوالت این شرکت عاوه بر خوراکی های سگ ها شامل 
محص��والت تزئینی مانند تیش��رت و جواهرات نیز هس��ت. با این حال 
وبسایت رسمی آنها فقط یک فروشگاه آناین نیست. بلکه یک وبسایت 
س��بک زندگی به حس��اب می آید. با مراجعه به این س��ایت شما امکان 
مطالع��ه مقاالت گوناگون در مورد نح��وه نگهداری از حیوانات خانگی و 

غذاهای مناسب آنها را خواهید داشت.
iHear -  یی تردی��د همه م��ا عاقه مند به آگاهی از منب��ع ایده های

Dogs در زمین��ه طراح��ی کمپین ه��ای اش در ش��بکه های اجتماعی 
هستیم، اجازه دهید با کمپین »عشق به سگ« شروع کنیم.

پلتفرم مورد استفاده: فیس بوک
آنها دقیقا چه کاری کردند؟

ب��ه طور معمول ش��رکت ها به دنب��ال افزایش ف��روش از طریق ارائه 

تخفیف های مختلف هستند. این استراتژی به ویژه در جمعه سیاه تب و 
تاب بس��یاری پیدا می کند. با این حال در جمعه سیاه سال ۲017 برند 
iHeartDogs کمپین��ی را رونمایی کرد که کمتر کس��ی انتظارش را 

داشت: »0 %تخفیف«
تعجب نکنید، ش��ما آن ش��عار تبلیغاتی را درس��ت مشاهده کرده اید. 
در این کمپین ش��رکت به مش��تریان اعام کرد که در این جمعه سیاه 
خبری از تخفیف های ویژه نیس��ت. با ای��ن حال این اقدام باعث کاهش 
فروش شرکت نشد. نکته جذاب در مورد کمپین iHeartDogs دقیقا 
همینجاس��ت. آنها به جای ارائه تخفیف به مش��تریان فقط به اعام یک 
قول اکتفا کرند: دو برابر کردن کمک ها به سگ های بی خانمان در هفته 

پس از جمعه سیاه.
ه��دف کمپین ش��رکت ارائ��ه 100هزار وع��ده غذایی به س��گ های 
موردنظر بود. با اعام تعهد در جمعه سیاه این رقم به ۲00 هزار رسید.

نتایج کمپین
-در هفته پس از جمعه سیاه فروش شرکت چهار برابر شد.

-دو برابر کردن کمک شرکت به سگ های بی خانمان.
-نیم میلیون نفر در فیس بوک از کمپین و آگهی شرکت بازدید کردند.
اج��ازه دهید در اینجا به صحبت های جاس��تین پالم��ر، مدیرعامل و 
یکی از موس��س های برن��د iHeartDogs توجه کنیم:»مهم ترین نکته 
در کس��ب وکار وفاداری مشتریان اس��ت. در پی اجرای کمپین ویژه مان 
ه��زاران ایمیل و نامه تش��کر برای حمایت از حیوان��ات دریافت کردیم. 
در حقیقت مش��تریان استقبال بسیار بیشتری نسبت به این نوآوری در 

مقایسه با تخفیف های رایج نشان دادند.«
در زمینه نوآوری و اجرای کمپین در شبکه های اجتماعی آقای پالمر 
توصیه هایی نیز برای س��ایر کسب وکارها دارد:»توصیه من شنا در مسیر 
خاف جهت رودخانه اس��ت. براین اساس کمپین »0 %تخفیف« به طور 
کاما موفق توجه اهالی رس��انه و کس��ب وکار را به خ��ود جلب کرد. با 
خاقیت خود نش��ان دهید هدف از حضور برندتان در عرصه کسب وکار 

چیست.«
نکات مهم

-کاری را انجام دهید که هیچ کس انتظار آن را ندارد، اما در انجام آن 
بهتری��ن عملکردتان را نیز ارائه دهی��د. همچنین فراموش نکنید که در 

مورد آن به مخاطب توضیحات کافی را نیز منتقل کنید.
-یک ارزش اخاقی مثبت در جامعه را در کمپین تان بزرگنمایی کنید.

-آماده استفاده مناسب از زمان های خاص مانند مناسبت های مختلف 
باشید.

-کمپین تان را به صورت کاما حرفه ای طراحی کرد و از افراد ماهر در 
زمینه های مختلف استفاده کنید تا حرفه ای به نظر برسید.

-ب��رای کمپین تان اهدافی را تعیین کنید. س��پس در مراحل مختلف 
میزان دس��تیابی به آنها را م��ورد ارزیابی قرار دهید. ب��ه این ترتیب از 
کیفیت عملکردتان پس از پایان کمپین به صورت دقیق مطلع خواهید 

شد.
-به جای کمیت بیش��تر ب��ه کیفیت اهمیت دهید. براین اس��اس به 
هنگام طراحی اس��تراتژی برای جذب مشتری فقط به سود شرکت فکر 

نکنید.
-امکان خرید از طریق پس��ت های تان در شبکه های اجتماعی را برای 

مشتریان راحت کنید.
ادامه دارد ...
hootsuite: منبع

تبلیغات یا بازاریابی محتوایی؛ کدام یک 
موثرتر است؟

دنی��ای بازاریاب��ی آناین ی��ک دنیای غنی و متنوع اس��ت و در 
آن کس��ب وکارها می توانند از ده ها روش و اس��تراتژی برای جذب 
افراد و افزایش نرخ تبدیل اس��تفاده کنند. البته با وجود این تنوع، 
بیشترین استراتژی ها را می توان در دو نوع اصلی دسته بندی کرد: 

بازاریابی ربایشی و برونگرا.
بازاریابی برونگرا ش��یوه س��نتی تر تبلیغات اس��ت ک��ه در آن از 
تبلیغ��ات خارج��ی ب��رای جلب توج��ه کاربران جه��ت خرید یک 
محصول استفاده می شود. برای مثال، تبلیغات در نتایج جست وجو 
می تواند یک کاربر را تش��ویق کند تا کتابی را مس��تقیما از صفحه 
نتایج موتورهای جست وجو خریداری کند، اما بازاریابی ربایشی به 
معنای این است که کاربران را به صورت طبیعی به سایت هدایت 
کنید. منظور از این روش های طبیعی استفاده از روش هایی مانند 

بازاریابی محتوایی و سئو است.
البته استراتژی های زیادی وجود دارد که زیرمجموعه هرکدام از 
دو مورد گفته ش��ده در باال قرار می گیرند. اما بازاریابی محتوایی و 
تبلیغات دو مورد از جدی ترین اس��تراتژی هایی هستند که توسط 
کس��ب وکارها مورد اس��تفاده قرار می گیرند. حال سوال این است 
ک��ه ک��دام یک از این دو موثرتر اس��ت؟ در این مطلب مش��خص 

خواهیم کرد.
تعریف »اثرگذاری«

م��ا در ای��ن مطلب می خواهی��م بدانیم که اثرگ��ذاری بازاریابی 
محتوایی بیشتر اس��ت یا تبلیغات. اما در ابتدا باید دقیقا مشخص 
کنی��م که منظ��ور ما از اثرگ��ذاری چیس��ت. چگون��ه می توانیم 
اثرگذاری یک کمپین بازاریابی را اندازه گیری کنیم؟ آیا اثرگذاری 
ی��ک کمپین را می��زان درآمد حاصله از آن تعیی��ن می کند؟ این 
کمپین باید به چه اهداف خاصی دست پیدا کند که به عنوان یک 

کمپین موثر شناخته شود؟
در این مقاله ما تمرکز خود را روی بازگشت سرمایه قرار داده ایم. 
یعنی هزینه صرف شده برای اجرای هر استراتژی و میزان سودی 

که از طریق این استراتژی به کسب وکار می رسد.
مزایای بازاریابی محتوایی و تبلیغات

بیایید در ابتدا به مزایای این دو رویکرد نگاهی داش��ته باش��یم. 
تبلیغات روش��ی ساده تر است و می توانید آن را به راحتی به سمت 
ه��دف نهای��ی هدایت کنید، ام��ا طیف مزایای آن نی��ز محدودتر 
اس��ت. به عنوان مثال، اگر ش��ما یکس��ری محصول را تبلیغ کنید، 
در واق��ع روی کس��ب باالترین نرخ تبدیل تمرک��ز خواهید کرد و 
مزایای دیگری در انتظار شما نخواهد بود. اما در همین یک مورد 

می توانید مزایای خود را به حداکثر برسانید.
ام��ا بازاریابی محتوایی از طرف دیگر میزبان مجموعه  وس��یعی 
از مزایا اس��ت. با اس��تفاده از بهترین ش��یوه ها و اس��تراتژی  ها در 
بازاریاب��ی محتوایی می توانید ش��اهد مزایایی مانند افزایش بازدید 
از برند، بهبود شهرت برند، افزایش ترافیک از منابع خارجی مانند 
موتورهای جس��ت وجو و ش��بکه های اجتماعی و نرخ تبدیل بهتر 

باشید.
هزینه ها

اتخ��اذ هر رویکرد در کن��ار مزایا، قطعا هزینه های خاص خود را 
نیز دارد. مدل تعیین هزینه های تبلیغات معموال س��اده تر است و 
در آن ش��ما به ازای هر کلیک مبلغ��ی را می پردازید و این مدلی 
نس��بتا قابل پیش بینی و س��اده برای اندازه گیری کمپین ها است. 
پلتفرم ه��ای مختلف هزینه های مختلفی نی��ز دارند و در اینجا ما 

نمی توانیم به صورت کلی تخمین هزینه داشته باشیم.
اما در حوزه محتوا کمی کار پیچیده تر می شود؛ زیرا لزوما نباید 
هزین��ه ای برای اتخاذ این اس��تراتژی بکنید. در ع��وض، بازاریابی 
محتوای��ی به صرف حجم زیادی از زمان برای توس��عه و انتش��ار 

محتوا نیاز دارد.
البت��ه از آن جایی که هر کدام از این اس��تراتژی ها در واقعیت با 
آن چی��زی که م��ا در اینجا به صورت تئ��وری می گوییم متفاوت 
هس��تند نمی توان به صورت قطعی در م��ورد هزینه های هر کدام 

نظر قطعی داد.
دستاوردهای کوتاه و بلندمدت

دس��تاوردهایی ک��ه تبلیغ��ات و بازاریابی محتوای��ی می توانند 
در کوت��اه و بلندمدت به دس��ت دهند در واق��ع بزرگ ترین نقطه 
تمایز بین این دو اس��تراتژی است. بزرگ ترین نقطه قوت بازاریابی 
محتوای��ی درواقع بزرگ ترین نقطه ضعف آن نیز هس��ت: بازاریابی 
محتوایی برای پا گرفتن به زمان زیادی نیاز دارد. در ماه های اولیه 
اجرای کمپی��ن بازاریابی محتوایی به ندرت می توانید ش��اهد یک 
جهش باش��ید. اما بعد از چند ماه نش��انه های بازدهی و بازگشت 

سرمایه آشکار می شود.
از ط��رف دیگ��ر، تبلیغ��ات می توان��د در مدت زم��ان کوتاه تری 
به نتیجه برس��د، اما میزان رش��د و اثرگذاری آن ممکن اس��ت از 

بازاریابی محتوایی کمتر باشد.
مالحظات صنعتی

شما باید دقیقا بدانید که کدام استراتژی می تواند برایتان موثرتر 
باشد. برای مثال، یک بازاریابی محتوایی برای برخی کسب وکارها 
 B۲B ممکن اس��ت بهتر از تبلیغات جواب بدهد. کس��ب وکارهای
 B۲C بیش��تر تمایل به استفاده از بازاریابی محتوایی دارند و انواع
نیز معموال به س��راغ تبلیغ��ات می روند. به دق��ت باید برای خود 

مشخص کنید که کسب وکارتان به کدام استراتژی نیاز دارد.
کالم آخر

هر کدام از دو اس��تراتژی بازاریابی محتوای��ی و تبلیغات اگر به 
درستی اجرا شوند در جایگاه خود موثر هستند و شما باید هرکدام 
که برای س��ازمانتان مناسب تر اس��ت را انتخاب کنید. بزرگ ترین 
نقطه تمای��ز بین این دو زمان الزم ب��رای نتیجه دادن و مزیت ها 
است. با استفاده از بازاریابی محتوایی، مزیت های بلندمدت بهتری 
در انتظار شما اس��ت. تبلیغات نیز می تواند در مدت زمان کمتری 
مزایایی را برایتان داش��ته باش��د. برای بیشتر شرکت ها، یک مدل 
ترکیبی از این دو می تواند س��ودمند باش��د. اما به صورت خاصه، 
اگ��ر به اندازه کاف��ی صبر دارید توصیه ما این اس��ت که بازاریابی 
محتوایی را انتخاب کنید و ما نیز برای تان صبر ایوب را درخواست 

می کنیم.
daartagency: منبع
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گوگل در اوای��ل این ماه، نه تنها خبر از بازآفرینی برند گوگل ادوردز 
)GoogleAdWords( ب��ه  برند گوگل ادز )Google Ads( را داد، 
بلک��ه همینطور اولین راه حل جدید این برند را عرضه کرد؛ کمپین های 

هوشمند.
کمپین های هوش��مند فرصتی عالی برای مش��غول ش��دن کس��ب و 
کار ه��ای کوچ��ک و محلی در فض��ای تبلیغات��ی پولی، ب��دون نیاز به 

نمایندگی یا کارمند بازاریابی تمام وقت، است.  
م��ن پس از چندی تحقیق درمورد راه حل به این یقین رس��یده ام که 

موج جدیدی از اتوماسیون بازاریابی در راه است. 
م��ن در ای��ن یادداش��ت مطالبی را بررس��ی خواهم کرد ک��ه درباره 
کمپین های هوش��مند آموخته ام، برای تان توضی��ح خواهم داد که این 
کمپین ها برای چه افرادی طراحی شده یا نشده اند و کمی درباره هدف 
گ��وگل از به کارگیری این روش جدید و کاما خودکار بازاریابی صحبت 

خواهم کرد. 
بیایید کارمان را شروع کنیم!

کمپین های هوشمند چه هستند؟
ادوردز اکس��پرس براس��اس فن��اوری   کمپین ه��ای هوش��مند ک��ه 
)AdWords Express( س��اخته ش��ده اند، کمپین های��ی خودکار با 
راه اندازی آس��ان هستند که برای تشکیل و اداره سریع و آسان کسب و 

کارها با گوگل ادز طراحی شده اند. 
فرآیند س��اخت کمپین های هوشمند ش��امل خلق تبلیغات خودکار، 
ایجاد مخاطب، انتخاب نوع بس��ته تبلیغاتی و به زودی، صفحات فرودی 

»landing pages«می شود. 
بله درست خواندید....صفحات فرودی!

زمانی که این گزینه تا پایان س��ال به طور رس��می ب��ه عموم معرفی 
شود، کمپین های هوشمند قادر خواهند بود که صفحات فرودی را برای 
کس��ب و کارهایی که دارای وب سایت نیس��تند، به طور خودکار تولید، 

بهینه سازی و میزبانی کنند. 
این هیجان انگیز نیست؟ 

بای��د بگوی��م زمانی که فهمی��دم گوگل در ح��ال الیه بندی صفحات 
فرودی در داخل این فرآیند است، واقعا هیجان زده شدم.

اینکه کسب و کار های کوچک و محلی تنها با پرداخت هزینه تبلیغات 
به تمامی عناصر کمپین های تبلیغاتی پولی دسترس��ی داش��ته باشند، 
بسیار حیرت آور اس��ت. پیش بینی من آن است که افزودن کمپین های 

هوشمند، بازی را تغییر خواهد داد. 
س��رچ گ��وگل  ش��بکه  در  ه��م  هوش��مند   کمپین ه��ای 
)Google Search Network( و ه��م در ش��بکه گوگل دیس��پلی 

)Google Display Network( قابل اجرا است.
هرچند شبکه جست وجو قادر است در همان زمانی به مردم دسترسی 
داشته باشد که بدنبال کاالها یا خدمات خاصی هستند، شبکه دیسپلی 
می تواند به صاحبان کسب و کار کمک کند تا توجه اشخاص را در اوایل 

چرخه خرید به خود جلب کنند.
مطلب بسیار هیجان انگیز در این خصوص آن است که صاحبان کسب 
و کار های کوچک قادرند قبل از آنکه مردم شروع به جست وجوی اقام 
مورد عرضه آنها کنند، تبلیغات خود را در معرض دیدشان قرار دهند که 

می تواند بخش مهمی از استراتژی تبلیغاتی کلی شما باشد.

نحوه کارکرد کمپین های هوشمند 
طبق گفته گوگل فرآیند آغاز کردن کمپین های هوشمند، کار بسیار 

آسانی است. 
ش��ما یک حس��اب گوگل اد برای کس��ب و کار کوچک خود ایجاد و 

کمپین های هوشمند خود را آغاز می کنید. 
گوگل تمام اطاعات مورد نیاز خود را از شرح حال )های( موجود شما 
در گوگل به دس��ت خواهد آورد تا فورا برایتان کمپین های واکنش پذیر 
و مؤث��ری را ایج��اد کند. تمام کاری که الزم اس��ت انجام دهید، تعیین 

بودجه و اهداف تان خواهد بود. 
گوگل به محض آماده ساختن تبلیغات، از ابزارهای یادگیری ماشینی 
خود اس��تفاده خواهد کرد تا کمپین های تان را بهینه س��ازی و نتایج تان 
 و همینط��ور هر تغیی��ر ثبت ش��ده در صفحه گ��رد آوری اطاعات تان

)dashbord( را ارائه دهد. 
این فرآیند خودکار برخاف کمپین های س��نتی ادوردز، مش��کات و 
پرداخت هزین��ه اضافی را از تبلیغات پرداخت در ازای هر کلیک حذف 
م��ی کند و به صاحبان کس��ب و کار کوچک ام��کان تمرکز بر عملیات 

روزانه خود و رشد کسب و کار شان را می دهد. 
محص��والت  مدیرعام��ل   ،)Kim Spalding(اس��پالدینگ کی��م 
گ��وگل، در وباگ خود گفت: »م��ا با تطبیق دادن ن��وآوری و فناوری 
تبلیغاتی موجود در گوگل ادز برای صاحبان کس��ب و کار های کوچک، 
کمپین های هوش��مند را ایجاد کردیم. شما اکنون می توانید ظرف چند 
دقیق��ه تبلیغاتی را خلق کنید و نتایجی واقعی را همچون زنگ خوردن 
گوش��ی تان، ارسال س��رنخ ها به وب سایت تان یا کش��اندن مشتریان به 

فروشگاه تان به وجود آورید.«
گوگل همینطور یک ویدئوی عالی س��اخت ت��ا نتیجه ای واقعی را به 
نمایش گذارد که مش��تریان کس��ب و کارهای کوچ��ک از کمپین های 

هوشمند بدست می آورند. 
کمپین های هوشمند برای چه افرادی طراحی شده اند؟

کمپین های هوشمند مخصوصا برای کسب و کار های کوچک و محلی 
طراحی ش��ده اند که قادر به تأمین بودجه کارکنانی متعهد برای بخش 

بازاریابی یا تبلیغات نیستند. 
ه��دف گوگل از خودکار س��اختن تمام��ی فرآیند با کم��ک فناوری 
یادگیری ماش��ینی، برعهده گرفتن کارهای سنگین و فراهم آوردن این 
امکان برای صاحبان کس��ب و کار بود تا در زمانی که گوگل بر برآورده 
س��اختن اهداف تبلیغاتی آنان در چارچ��وب گوگل ادز تمرکز می کند، 
توجه خود را به جنبه های دیگری از کسب و کار خود معطوف سازند. 

یکی از مزایای این کمپین های هوشمند آن است که سیستم خودکار 
گوگل تنها برای خلق کمپین ها به وجود نیامده است.

گوگل به بهینه سازی کمپین ها و تبلیغات ادامه خواهد داد و تضمین 
خواهد کرد که در طول دوره کمپین تبلیغاتی به نتایج دلخواه صاحبان 
کس��ب و کار برس��ند. ای��ن کار حقیقتا به صاحبان کس��ب و کار اجازه 
می دهد تا این کمپین را فعال کرده و دیگر کاری به آن نداشته باشند.

راس��تش را بخواهید کمپین های س��نتی ادوردز مستلزم زمان زیادی 
برای راه اندازی و درک درستی از تمامی گزینه های نشان داده طی این 

فآایند راه اندازی هستند.
چه رسد به درک نتایج تبلیغات تان تا بتوانید براساس کارهای مؤثر و 

غیرمؤثر تصمیم گیری کنید.
این بستر به خاطر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ساخت گوگل 
قادر است تمامی تصمیم گیری ها، بهینه سازی و گزارش دهی را برعهده 

بگیرد و تضمین کند که تبلیغات ش��ما نتایج مورد نیاز تان را خلق می 
کنند. 

جنبه های مثبت کمپین های هوشمند
با توجه به تمام چیزهایی که تاکنون دیده و مطالعه کرده ام، جنبه های 

مثبت یا مزایای کمپین های هوشمند شامل موارد زیر می شود:
-خلق فوری تبلیغات به صورت آناین

-دسترسی به مشتریانی که قبا قابل دسترسی نبودند
-اس��تفاده از رفتارها، مکان، تمهیدات و دیگر عائم برای دسترس��ی 

به مخاطبان مناسب
-نیاز به حداقل مدیریت مداوم

-تسهیل بررسی نتایج یا اثربخشی 
-پرداخت پول تنها در زمان کلیک کردن روی یک تبلیغ

از آنج��ا ک��ه این کمپین ها عمدت��ا از خلق تبلیغات گرفت��ه تا ارائه و 
بهینه س��ازی به صورت خ��ودکار درآمده اند، بزرگ تری��ن مزیتی که در 
به کارگیری کمپین های هوش��مند می بینم آن اس��ت ک��ه به صاحبان 
کس��ب و کارهای کوچک امکان بهره مندی از تبلیغات را بدون دانش یا 

استراتژی جامعی می دهند.
معایب کمپین های هوشمند

من در نق��ش متخصص پرداخت ب��ه ازای هر کلی��ک )PPC( اقرار 
می کنم که تنها عیب آش��کاری که به چش��م می بین��م، فقدان کنترل 

کاربران  بر کمپین های هوشمند است. 
ش��ما با س��پردن اختیار خود به گوگل، اساس��ا به آنها کنترل کامل 
تبلیغ��ات خود و نحوه هزینه کردن بودجه ت��ان را می دهید. این موضوع 
برای اغلب صاحبان کس��ب و کار مشکل ساز نیست، هرچند افرادی که 
دوست دارند در نحوه اداره کارها دخالت کنند با مشکل مواجه خواهند 
ش��د. به هر حال مبادله در اینجا اس��تفاده آس��ان و توانایی آماده سازی 

فوری است.
اگر دوست دارید که در حساب خود تغییرات دستی ایجاد کرده و بر 
هزینه تبلیغات خود نظارت کاملی داش��ته باشید، این راه حل برای شما 

مناسب نیست. 
من قبل از تصمیم گیری از ش��ما می خواهم که مزایای فوق را بررسی 

کرده و گزینه های خود را بسنجید.
این راه حل بدین منظور طراحی شده تا نوعی فرصت تبلیغاتی را برای 
کس��ب و کارهای کوچک تر ایجاد کند که معموال قادر نیس��تند در آن 
س��همی داشته باشند، بنابراین شما را تشویق می کنم که وارد کار شده 

و کمپین هوشمند را امتحان کنید.
با رفتاری هوشمندانه کمپین های هوشمند را بررسی کنید

براساس تجربه من، کسب و کارهای کوچک غالبا از اجرای ترفندهای 
بازاریاب��ی همچ��ون گ��وگل ادز هراس دارن��د. از آنجا که آنه��ا اغلب با 
بودجه های��ی ک��م و ثابت و کارکن��ان محدودی فعالی��ت می کنند، این 

موضوع کاما قابل درک است.
اگر قرار باش��د از این یادداش��ت نتیجه ای بگیرید، اج��ازه دهید این 
موضوع باش��د که کمپین های هوشمند گوگل راه حل هایی برای بررسی 

و امتحان هستند.
راه اندازی کمپین های هوش��مند سریع و آسان است و به نگهداری و 
تعمیر زیادی نیاز ندارد و حداقل میزان خطر را برای کاری سرگرم کننده 
ارائ��ه می دهند. همین امروز با رفتاری هوش��مندانه، کمپین هوش��مند 

گوگل را بررسی کنید.
impactbnd: منبع

3 قانون ساده که به هنگام آغاز فعالیت در 
شبکه های اجتماعی باید به خاطر داشته باشید

امروزه یک��ی از تاکتیک های بازاریابی داخل��ی که به غایت دچار 
سوءتفاهم و بدفهمی شده است، مقوله شبکه های مجازی است، اما 
به خاط��ر مخاطبان زیاد و متنوع و همچنین هزینه های پایین، یکی 

از سودمندترین ابزارها است. 
شبکه اجتماعی از هر نوعی که باشد، فیس بوک، توییتر، لینکداین 
و یا حتی اینس��تاگرام، امکانی بی دلیل برای دسترس��ی و ارتباط با 
خریداران محصوالت و خدمات تان را در س��طحی ش��خصی فراهم 
می کند. ش��بکه اجتماعی به شما این شانس را می دهد تا مستقیما 
با افراد ارتباط برقرار کرده و بُعد انس��انی بیش��تری را از برندتان به 

نمایش بگذارید. 
در ای��ن بخش، ما قوانینی که در پیاده س��ازی و حفظ اس��تراتژی 
ش��بکه مجازی به کمک تان می آیند را چارچوب بندی کرده و به تیم 

فروش تان کمک می کنیم تا راندمان کاری بهتری داشته باشد:
1 - برندینگ پیوسته ای داشته باشید
۲ - مرتبا مطلب و محتوا منتشر کنید

3 -در مباحثات و گفت وگوها شرکت کنید
قانون شماره 1: برندینگ پیوسته ای داشته باشید

پروفایل شما در شبکه های اجتماعی، نمایه ای از کسب و کارتان، 
تیم تان، و پیش��نهادهای تان اس��ت. پس در آنجا نیز رفتار و عملی 

مشابه و متناسب داشته باشید.
باید مطمئن باش��ید وقتی کس��ی به پروفایل تان سر می زند، همه 
چیز مطابق با مواردی باش��د که مخاطب ت��ان در مورد برندتان می 
دانند. نبای��د چیزی را به نمایش بگذارید که نماینده ش��رکت های 

دیگر باشد. 
برای اینکه در پروفایل ش��بکه های اجتماعی برندینگ پیوسته ای 

داشته باشید، نکات زیر را به خاطر داشته باشید:
•از س��بک و س��یاق بصری برندتان تبعیت کنید. در ش��بکه های 
مجازی نیز از همان فونت ها، رنگ ها، و نمادهایی که در وب سایت 
خودتان و یا سایر ابزارهای بازاریابی استفاده می کنید، بهره ببرید.

•صدای تان را ش��ناخته و آن را تغییر ندهید. قبل از اینکه چیزی 
را پس��ت کنید و یا به اش��تراک بگذارید، از خودتان بپرسید که چرا 
بای��د برندتان چنین چیزی بگوی��د؟ آیا این موضوع با مخاطبان من 

هم خوانی دارد؟
دور ش��دن از برندتان، موجب ورود به ریس��ک ارس��ال پیام های 
درهم می شود. که این به نوبه خود باعث سردرگمی شده و در این 
شرایط مخاطبان تان نمی دانند که دقیقا چه انتظاری از شما داشته 

باشند و در نهایت با شما و برندتان غریبه می شوند. 
قانون شماره 2: مرتبا مطلب و محتوا منتشر کنید

انتش��ار گاه و بی گاه مطالب در ش��بکه های اجتماعی شاید بتواند 
ب��ه پرکردن تایم الین تان کمک کند، اما به جذب مخاطبان جدید و 

ایجاد ارتباطی موثر با مخاطبان جدیدتان کمکی نمی کند. 
ب��ا تیم خود همفکری کرده و یک برنامه منس��جم برای انتش��ار 
مطلب در هر یک کانال های موجود در شبکه های اجتماعی بچینید. 
پیوس��تگی در انتشار مطالب، همچون استمرار و پیوستگی در امر 
برندینگ، موجب ایجاد حس اعتماد در مخاطبان تان می شود. » اگر 
مخاطب ش��ما یک شرکت دیگر باش��د اهمیت این مساله دوچندان 

می شود.«
اگر در یکی از ش��بکه های اجتماعی تازه وارد هستید، می توانید با 
استفاده از این تمرین ها فعالیت خود را شروع کرده و به برنامه ریزی 

خوب و مناسبی دست پیدا کنید. برای مثال:
•توییتر: 3 تا 5 توییت در روز »صبح، عصر، غروب و شب«

•فیس بوک: یک پست در روز »محتوای اصلی و یا اشتراکی«
•لینکداین: 1 یا ۲ پست در هفته »محتوای اصلی و یا اشتراکی«

بعد از گذش��ت 3 ماه خواهید فهمید ک��ه مخاطبان تان چه موقع 
فعالیت بیشتری داشته و با چه مسائل و محتواهایی درگیر هستند. 
و بنا بر این ایده، با گذش��ت زمان و اس��تمرار بر برنامه ای منس��جم 
می توانی��د به درس��تی بفهمی��د که چه وقت، چه چی��زی و چگونه 
مطال��ب و محتواهای مدنظرت��ان را در پلت فرم ه��ای اجتماعی به 

اشتراک بگذارید. 
قانون شماره 3:  در مباحثات و گفت وگوها شرکت کنید

در پایان باید گفت که هدف نهایی از ورود به شبکه های اجتماعی 
و پلتفرم ه��ای مجازی نباید باال بردن امار فروش باش��د»هرچند که 
اگر این اتفاق بیفتد بس��یار خوب اس��ت.« در واقع هدف از ورود به 

شبکه های اجتماعی باید اجتماعی شدن باشد.
عظیم ترین فرصت هایی که ش��بکه های اجتماعی در اختیار کسب 
و کاره��ا قرار می دهند، بیش��تر در جذب و س��رگرم کردن کاربران 
نهفته اس��ت، یا به بیان دیگر، معرفی کردن افرادی جدید به برندتان 
و حفظ رابطه ای سالم با دنبال کنندگان، طرفداران و مشتریان فعلی. 
اما این قضیه تنها با منتشر کردن مطلب و محتوا اتفاق نمی افتد. 
ش��ما باید به ش��کلی فعال با افرادی که در پروفایل تان حضور دارند 
وارد گفت وگو شوید و به چیزهایی که آنها می گویند توجه کنید. 

طرف��داران و دنبال کنن��دگان ش��ما در مورد چه مس��ائلی صحبت 
می کنند؟ شکایت های آنان در رابطه با چه مواردی است؟ کدام جنبه از 

کاالها و خدمات تان را دوست دارند؟ دقیقا چه انتظاراتی دارند؟ 
به این نظرات و کامنت ها خوب گوش دهید. به آنها پاس��خ دهید. 

از ایشان سوال بپرسید و راه حل هایی ارائه کنید. 
ش��بکه های اجتماعی برخاف روندهای پرهزینه تحقیقات بازار و 
س��نجش کاربر، یکی از ش��انس های محدود هر کس��ب و کار برای 

دریافت مستقیم نظرات مشتریان و مخاطبان اش است. 
چگونه می توان در شبکه های مجازی گفت وگویی را به راه انداخت؟

•یک سوال بپرسید
•اخب��ار مرتبطی را از مناب��ع خارجی به اش��تراک بگذارید »و به 

همراه آن نقطه نظر خود را هم بیان کنید«
•به نظرات دیگران پاسخ دهید

•موضوعات داغ و به روز را بررس��ی کنید و محتوای خود را با آن 
منطبق کنید

•یک مسابقه با هدف انقیاد حساب کاربری خود راه اندازی کنید
ادامه دهید!
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5مهارت ارتباطی ضروری برای مدیران 

از جمل��ه نش��انه های مهم یک مدیر موف��ق را می توان در مهارت 
ارتباطی وی با سایرین خاصه کرد. درواقع شما در راستای مدیریت 
س��ایرین نیاز به برق��راری ارتباط با آن ها داری��د و این امر از جمله 
عواملی اس��ت که بس��یاری از مدیران در رابطه با آن با مش��کاتی 
جدی مواجه هستند. در این رابطه توجه به این نکته ضروری است 
که این امر یک مهارت محسوب شده و هر فردی می تواند با تمرین 
به س��طح باالیی از آن دست پیدا کند. با این حال برخی از افراد در 
این رابطه از استعداد باالتری برخوردار بوده و این امر نیاز به تمرین 
بیش تر را کاهش می دهد. به همین خاطر گام نخست در این رابطه 
این اس��ت که خود را با هیچ مدیری مقایس��ه نکرده و تنها بر روی 
افزایش سطح توانایی خود متمرکز باشید. در همین راستا و در ادامه 
به بررسی 5 مهارت ارتباطی ضروری برای مدیران خواهیم پرداخت.

1-زبان بدن را به عنوان یک هنر مهم بیاموزید 
زب��ان بدن یک نش��انه درس��ت و راه��کاری دیگر ب��رای انتقال 
احساس��ات افراد محسوب می شود. در موارد متعددی مشاهده شده 
اس��ت که عدم ارتباط الزم میان کام و زبان بدن فرد باعث ش��ده 
اس��ت تا از میزان تاثیر جمات وی به شدت کاسته شود. به همین 
خاطر الزم اس��ت تا اصوا و قواعد آن را فرا گرفته و در موقعیت های 
مختلف نظیر جلس��ات و گردهمایی ها، از آن اس��تفاده نمایید. نکته 
دیگ��ری که باید در این رابطه مورد توجه قرار دهید این اس��ت که 
لحن ش��ما در موقعیت های مختلف تفاوت های��ی را دارد و این امر 
دقیقا نکته ای است که رد رابطه با زبان بدن نیز باید رعایت گردد. 

2-موضوعات روز را مدنظر قرار دهید
همواره مش��اهده شده است که برخی از مدیران در گفت وگو های 
خ��ود موضوعات قدیم��ی را مطرح می نمایند که ای��ن امر می تواند 
نارضایتی کارمندان را به همراه داش��ته باش��د. توجه داشته باشید 
ک��ه تمامی م��واردی که در گذش��ته اتفاق افتاده اس��ت، مربوط به 
گذشته بوده و تاکید بیش از حد بر روی آن، وجهه شما را به شدت 
خدش��ه دار خواهد نمود. نکته دیگ��ری که در این رابطه باید مدنظر 
قرار دهید این است که در هنگام گوش دادن به حرف سایرین الزم 
اس��ت تا توجه کافی را از خود نش��ان دهید. برای مثال ممکن است 
ذهن شما درگیر مسائل قدیمی متعددی باشد، با این حال ضروری 
اس��ت تا آن ها را در جایی یادداش��ت کرده و تنها بر روی کاری که 
در حال حاضر مش��غول آن هستید، متمرکز بمانید. بدون شک این 
امر باعث خواهد ش��د تا کارمندان ب��ا تمایل بیش تری به صحبت با 

شما بپردارند که این خود پایه گذار یک ارتباط عالی خواهد بود.
3-به جزییات توجه کافی داشته باشید

از جمل��ه مهارت های گوش دادن به حرف دیگران این اس��ت که 
تمرکز خود را نس��بت به جزئیات افزایش دهید. این امر ش��ما را در 
درک بهتر پیام گفته ها کمک خواهد کرد و بیانگر میزان عاقه مندی 
شما به صحبت های دیگران خواهد بود. برای مثال این امر که موارد 
مه��م را همواره در جایی یادداش��ت ک��رده و در گفت وگوی بعدی 
خود با فرد مذکور از آن ها استفاده کنید، از جمله عواملی محسوب 
می شود که از تکرار های بی جا جلوگیری خواهد نمود. همچنین این 
امر به شما کمک خواهد کرد تا پاسخ های دقیق تری را داده و کمتر 

دچار مشکل شوید. 
4-در مکالمات خود هوشمند باشید 

منظور از هوشمندی در این بخش این است که همواره روش های 
نوی��ن و کارآمدتری را امتحان نموده و همواره به دنبال راهکارهای 
جدیدی باشید. برای مثال ممکن است تشکیل جلسه امری زمان بر 
و پرهزینه باش��د و این امر در حالی اس��ت ک��ه وجود یک گروه در 
یک ش��بکه ارتباطی نیز می تواند به خوبی نیاز شما را برطرف کنید. 
همچنین توصیه می ش��ود تا مشورت گرفتن از تیم کاری را به عادت 
رفتاری خود تبدیل کرده و از تصمیم گیری تک نفره فاصله بگیرید. 

5-به احساسات خود و دیگران بها دهید 
اگرچه فضای کاری یک محیط رس��می محسوب می شود، با این 
حال این امر نباید منجر به ارتباطات رس��می و خش��ک شود. توجه 
داش��ته باش��ید که افراد زمان زیادی را در محل کار خود س��پری 
می کنن��د و این ام��ر در صورتی که برای آن ها با احس��اس راحتی 
همراه نباش��د، می تواند خود فش��ار زیادی را وارد س��ازد. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود تا در رفتار با س��ایرین کاما انسانی و بر پایه 
احساس��ات رفتار کرده و مهربان بودن با تیم کاری خود را فراموش 
نکنید. این اقدام با توجه به این امر که ش��ما الگوی سایر کارمندان 
محسوب می ش��وید، در نهایت به فرهنگی در شرکت تبدیل خواهد 

شد.
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قدرت یک نیروی انگیزش��ی مهم برای مجریان موفق اس��ت. در یک 
مطالع��ه قدیمی، روانشناس��ی به نام دیوید مک کللن��د، الگوی انگیزش 
رهب��ری) ال ام پی( )Leadership motive pattern( را مطرح کرد 
 )Empire building( که به طور غیررس��می ب��ه آن امپراتور س��ازی
می گوین��د. مجریان با ال ام پی باال باور داش��تند که مدیران اثر بخش��ی 
هس��تند. آنها نیاز خیل��ی باالیی به قدرت دارند، نی��از کمی به تعلق به 
دیگران و خودکنترلی قابل ماحظه ای دارند. آنها بیش��تر به نفوذ کردن 
نیاز دارند تا ارتباط برقرار کردن با دیگران. بر حس��ب پژوهش های انجام 
ش��ده در مورد ال ام پی، یافته ش��د که ال ام پ��ی پیش بینی کننده ای 
بس��یار خوب برای موفقیت مدیران در مشاغل غیر فنی است. نیاز مدیر 
به توفیق در کارها) نیاز به انجام درس��ت کاره��ا( هم می تواند موفقیت 
در جایگاه ه��ای غیر فنی را پیش بینی کن��د. به عاوه، مدیرانی که دارای 
ال ام پی باال هس��تند، مش��اغلی را ترجیح می دهند که پرس��تیژ و شان 
اجتماعی باالیی داشته باشند. افرادی که از رایزنان درون شرکت حمایت 
و پشتیبانی می گیرند، اغلب افرادی هستند که در سلسله مراتب شرکت 
به احتمال بیشتری پیشرفت خواهند کرد. یک رایزن) Mentor(، مربی 
)Coach( یا مشاور )Counselor( است که حمایت ها و مشورت هایی 
را ب��ه ف��رد تازه کار ج��وان ارائه می کن��د. مدیرانی که به ان��دازه کافی 
خوش شانس هستند که رایزنان خوبی داشته باشند، نسبت به آنهایی که 
به این رایزنان دسترسی ندارند، به احتمال بیشتری افزایش حقوق و ارتقا 
دریافت خواهند کرد. در فراتحلیلی از 43 مطالعه، ارزش رایزنی حرفه ای 
ب��رای بهبود زندگ��ی حرفه ای را تایید کرد. ای��ن فراتحلیل بر جنبه های 
کاری و رایزنی های روانشناختی متمرکز بود که شامل مدل سازی نقش، 
مش��اوره و دوس��تی می ش��د. کارکنانی که رایزنی می کردند، نسبت به 
کارکنانی که رایزنی نمی کردند، نگرش های مثبت تری به شغل و سازمان 
داش��تند و از لحاظ ارتقا و افزایش حقوق موفق تر بودند. مطالعات انجام 
شده در سازمان های امریکایی نش��ان داده است که کیفیت و اثربخشی 
رایزنیهای فراهم آمده برای کارمندان توسط مدیران را می توان از طریق 
آم��وزش بهبود داد. همچنین، اجازه دادن به مدیران و زیردس��تان برای 
شرکت در فرآیند آشناسازی رایزن با کارکنان می تواند مفید باشد. برای 
س��ازمان بسیار مهم اس��ت که بدانند چه خصوصیاتی سبب می شود که 
بعض��ی از مدیران نتوانند موفق ش��وند. این ناکامی ه��ا، معوال به از خط 
خارج شده )Derailment( تعبیر می شود. مجریانی که زمانی پتانسیل 
مدیرتی را نش��ان داده اند، ولی بعدا اخراج یا بازنشسته شده اند، به خاطر 
عوامل ش��خصیتی ن��اکام می مانند و نه عملکرد ش��غلی، مجریان از خط 
خارج شده این گونه توس��ط سرپرستان مورد قضاوت قرار می گیرند که 
فاقد رفتارهای ماحظه ای هس��تند. آنها بی تفاوت، متکبر، حاشیه نشین 
هستند و س��بک رهبری مسلط و فرساینده ای را نشان می دهند و برای 
رس��یدن به اهداف شخصی و نه در اهداف س��ازمانی، جاه طلب هستند. 
یکی از روانشناس��ان سازمانی صنعتی مجریان ناموفق را از لحاظ نقصان 

و خلل در تفکراتشان چنین توصیف کرده است:
1 -  خطای مثبت اندیشی غیرواقع بینانه: باور به اینکه آنها آنقدر زیرک 

هستند که هرکاری که بخواهند می توانند انجام دهند.
۲ -خطای خود محوری: باور به اینکه آنها تنها افرادی هستند که مهم 

هستند، افرادی که برای آنها کار می کنند اصا به حساب نمی آیند.
3 -خط��ای عامه دهر بودن: باور به اینکه آنها همه چیز را می دانند و 

هیچ محدودیتی برای علم ندارند.
4 -خطای قادر مطلق بودن: باور به اینکه از همه قدرتمندتر هستند و 

هر چیزی که بخواهند مستحقش هستند.
5 -خط��ای شکس��ت ناپذیری: باور به اینکه آنه��ا می توانند از پس هر 
کاری برآین��د؛ چون آنها خیلی زیرکند و گیر نمی افتند، حتی اگر گیر 
هم بیفتند، باور دارند که تنبیهی در کار نیس��ت، چون آنها خیلی مهم 

هستند.
خصوصی��ات رهبری هم زمان با تغییرات در س��طوح مدیریتی تغییر 
می کند و فشارها و مسائل هم تغییر می کند؛ به گونه ای که سرپرستان 
صف نس��بت به مجریان مش��اغل س��خت تری دارند، با این حال آن ها 
در مورد نحوه مدیریت ک��ردن دیگران آموزش های کمی می بینند. در 
حقیقت، ممکن است که سرپرس��تان هیچ آموزشی را دریافت نکنند و 
آنه��ا به دقتی که صرف انتخاب افراد با س��طح باالتر می ش��ود انتخاب 
نش��وند. اغلب، بدون آنکه از توانایی بالقوه رهب��ری کارکنان ارزیابی به 
عمل آید، برای سرپرس��تی انتخاب می شوند. سرپرستانی که از طبقات 
مختلف س��ازمانی ارتقا می یابند با تقاضاه��ا و تعهدات متعارضی مواجه 
م��ی ش��وند. قبل از آنک��ه ارتقا یابند، آنها توس��ط همکاران خودش��ان 
پذیرفته می ش��وند و نگرش ها و ارزش هایی مشترک حاصل می آید. آنها 
در فض��ای خارج از کار احتماال اجتماعی ش��ده ان��د. کارگروه آنها یک 
حس یکس��ان ب��ودن و به هم مرتبط بودن را اب��راز می دارد که این کار 
یک امنیت عاطفی ایجاد می کند. بعد از اینکه آنها سرپرس��ت ش��دند، 
دیگ��ر نمی توانند از ارتباطات با همکاران و دوس��تان لذت ببرند، حتی 
اگر ت��اش کنند تا عضوی از گ��روه باقی بمانند، همکاران س��ابق آنها 
دیگر مثل گذش��ته به آنها پاسخگو نیستند؛ چون روابط تغییر کرده اند. 
این هزینه های سرپرس��تان ارتقایافته در امنیت عاطفی است که ناشی 
از تعلق گروهی و یکس��ان بینی اس��ت. سرپرس��تان نقطه ارتباطی بین 
مدی��ران و کارکنان هس��تند؛ آنها تاش می کنند ت��ا نیازهای متعارض 
هر دو طرف را بس��نجند. اگر سرپرس��تان انتظار داش��ته باشند، تثبیت 
شوند و وفاداری و همکاری کارکنان را هم به دست بیاورند، باید نیازها 
و تصمیم ه��ای مدی��ران را به کارکنان ابراز کنند و باید از س��ویی دیگر 
نیازهای کارکنان را هم به مدیران منتقل کنند. بدین وس��یله به مانند 
یک س��پر کار می کنند و همچون یک کانال ارتباطی باز هس��تند. در 
واقع، اغلب سرپرس��تان اگر بخواهند شغل ش��ان را حف��ظ کنند باید به 
تقاضاهای روسای ش��ان بیشتر پاسخگو بشند. روند رو به رشد مشارکت 
کارکنان، کار سرپرس��تان صف را پیچیده تر س��اخته است. آنها بخشی 
از خودمخت��اری را به خاطر مش��ارکت زیردس��تان در تصمیم گیری ها 
و به اش��تراک گذاشتن رهبری از دس��ت داده اند. گروه های کاری خود 
مدیری��ت، تهدیدی دیگر ب��رای قدرت سرپرس��تی و خودمختاری آنها 
هس��تند. در این طرح ها، به جای اش��تراک گذاشتن قدرت، سرپرستان 
باید مسئولیت های سنتی را ترک کنند و به مانند افرادی با تدبیر عمل 
کنند و نه رهبران. اگر کارگروه به اندازه ای که انتظار می رفت اثر بخش 
نباش��د، سرپرست مقصر دانسته می ش��ود. اگر کارگروه اثر بخش باشد، 
مدیران عالی معموال نتایج مطلوب را به کارکنان اس��تناد می دهند و نه 
سرپرس��ت. مطالعه ای روی 10۲ گروه مدیریتی در یک هتل زنجیره ای 
در ایاالت متحده انجام ش��ده بود، هر کدام از گروه ها یک مدیر و دست 
کم دو کارمند را شامل می شد. باور بر این بو که رفتارهای توانمند ساز 
 ،  )Leading by example(رهبران )همچون هدایت بر مبنای مثال
 Experessing concern for ( مربی گری، اظهار نگرانی بابت گروه
 Participative decision(و تصمیم گیری مش��ارکتی )the team

making(( ب��ا عملکرد گروه به طور مثبتی همبس��تگی دارد. هر چه 
مدیران رفتارهای توانمند س��از را به زیردس��تان بیشتر ابراز می داشتند، 
گروه به طور اثر بخش تری وظیفه اش را انجام می داد. رئیس یک شعبه 
س��ازمانی یا بخش با اس��ترس هایی مواجه می ش��ود که با استرس های 
یک مدیر اجرایی ارش��د شرکت، تفاوت هایی دارد. مدیران سطح میانی، 
با وجود حقوق مناس��ب و مناف��ع جانبی دیگر، نوعا ناخش��نودی قابل 
ماحظ��ه ای را اظهار می دارند. یکی از مش��کات که ب��ه صورت مکرر، 
ابراز می ش��ود، مقدار نفوذ در تدوین سیاست شرکت است و اینکه توقع 
دارند که آنها بدون اینکه پرسش��ی بپرس��ند، سیاس��ت ها را اجرا کنند. 
مدی��ران میانی درباره اینکه اختیار و منابع کافی برای اجرای سیاس��ت 
شرکت ندارند، شکایت می کنند. آنها باید برای مورد توجه قرار گرفتن 
از جانب سرپرس��تان تاش کنند و از نظرات و طرح های ش��ان حمایت 
کنند. در نتیجه، مدیران میانی اغلب با ناکامی های بیش��تری مواجهند 
و باید برای نفوذ در میان مدیران ارش��د در سلس��له مراتب سازمانی به 
رقابت بایکدیگر بپردازند. منبع دیگر نارضایتی احس��اس منسوخ ش��دن 
اس��ت که بر مدیران سطح میانی در س��نین اواخر 30و آغار 40سالگی 
غالب می شود. اکثر آنها مدت های طوالنی ثابت می مانند و هیچ ارتقایی 
نمی یابند. این حقیقت اغلب به بخشی از بحران عمومی تبدیل می شود 
که در اواسط زندگی مدیران میانی، دوره زمانی که در آن مدیران میانی 
که به واسطه زیردس��تان جوان از طریق تغییر ارزش های فرهنگی و از 
طریق اهداف جدید س��ازمانی احس��اس تهدیدشدن می کنند و از خود، 
ارزیاب��ی انجام می دهند. بهره وری، خاقیت و انگیزه آنها ممکن اس��ت 
کاهش یابد و احتماال به خاطر بازنشس��تگی از شغلش��ان در س��ازمان 
کمتر مشارکت داشته باشند. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، منبع 
دیگر نارضایتی برای مدیران میانی اس��ت. با این حال که مدیران میانی 
نفوذی بر تصمیم دهی موثر بر مشاغلشان ندارند، می بینند که کارمندان 
و کارگران خط تولید و مونتاژکار این حق را به دس��ت می آورند که در 
تصمیم گیری ها و طراحی ش��غل مشارکت کنند. دموکراسی مشارکتی 
ب��ه تغییرات بزرگ در روش هایی که مدیران می توانند بر کارکنانش��ان 
اعمال کنترل کنند، منجر می ش��ود. رهبری اش��تراکی منجر به کاهش 
اقتدار، ش��ان و قدرت مدیریتی می ش��ود. برقراری دموکراسی می تواند 
منج��ر به حذف پیش نیازهای س��نتی مدیریت همچ��ون فضای پارک 
اختصاص��ی، اتاق های ناه��ار خوری واحد و دفاتر کار خصوصی ش��ود. 
یک��ی از منابع اس��ترس که در میان مدیران عالی متداول اس��ت، تعهد 
زیاد به س��ازمان از لحاظ زمانی و انرژی اس��ت. 60 تا ۸0ساعت کار در 
ه��ر هفته یا بردن کارها به خانه در عصره��ا یا آخر هفته برای مجریان 
نامتعارف نیست. مجریان می توانند از طریق تلفن های هوشمند، هشدار 
دهنده ه��ا و لپ تاپ ها، کاره��ا را در خانه و یا در حین مس��افرت انجام 
دهن��د. پس آنها ب��ه ندرت می توانند از زیر تقاضاه��ای اداره فرار کنند. 
این ش��رایط س��بب ایجاد توازن در زندگی ش��خصی آنها می شود؛ چرا 
که برای خواس��ته های خانواده شان زمان اندکی دارند. پاداش های بالقوه 
جای��گاه مجری، یعنی قدرت، پول، ش��ان اجتماع��ی، چالش و کامیابی 
فراوانند، ولی درخواست ها هم زیادند. با این حال، جنبه های مثبت تری 
برای زندگی در سطوح عالی سلسله مراتب سازمانی وجود دارد. مدیران 
عالی، رضایت ش��غلی باالیی دارند. نظرس��نجی ها نشان داده اند که اکثر 
مجریان س��طوح باالتر، حتی اگر از نظر مالی مستقل هم باشند، باز هم 
در آن ش��غل باقی می مانند. شغل آنها چیزی فراتر از رضایتمندی مالی 

فراهم می آورد.
ادامه دارد...

دانش رهبری خوب - قسمت هفتم

 فشار ها و مسائلی که رهبران با آن دست و پنجه نرم می کنند
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند- بیست و دومین جلسه کمیته مدیریت 
خشکس��الی سازمان آب و برق خوزستان با محوریت تسریع در رفع 
موانع اجرایی طرح ها، ارائه برنامه های خشکسالی، بررسی پیش بینی 
و شرایط بارشی برای سال آبی آینده برگزار شد. دبیر کمیته مدیریت 
خشکسالی این سازمان، با اعام خبر فوق گفت: در بیست و دومین 
جلسه کمیته مدیریت خشکسالی، روند اجرای طرح و بند خاکی مارد 
و اثرات آن بر کاهش شوری انتهای رودخانه کارون و آبرسانی به برخی 
مناطق دارای بحران آب ش��رب نظیر هندیجان و ایذه مورد بررسی 
قرار گرفت. در این جلسه همچنین شرایط منابع آبی فعلی سدها و 
رودخانه های اس��تان، تامین آب انجام شده درحوضه های آبریزهای 
مختلف منطبق با مصوبات ستاد خشکسالی استان خوزستان، اقدامات 
ص��ورت گرفته در حفاظت و بهره ب��رداری از منابع آبی و برخورد با 
برداش��ت کنندگان غیرمجاز، تامین امینت تاسیس��ات آبی، تدوین 
راهکار برای حل موانع انجام اقدامات تعدیل خشکسالی  پیش بینی 
های بلند مدت ش��رایط آب وهوایی برای ادامه سال بخصوص پاییز 

آینده مور بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  "داریوش بهارلویی" افزود: 
از شروع دوره کشت های تابستانه، بیش از ۹3 درصد مصوبات ستاد 
خشکس��الی استان خوزستان در بحث تامین آب کشت های دائم و 
فصل��ی برخی حوضه ه��ا و 100 درصد حوضه هایی نظیر کرخه به 
سرانجام رسیده است. و این مهم در حالی است که شاهد کشت های 

پرمصرف و مغایر با محدودیت ها و ممنوعیت های ستاد خشکسالی 
استان بوده ایم . مدیر دفتر برنامه ریزی منابع آب معاونت مطالعات 
پایه آب س��ازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: یکی از چالش های 
مهم پیش رو ، مدیریت منابع آبی تا ش��روع دوره بارندگی هاس��ت، 
نامش��خص بودن این شرایط و کسری مخازن سدها در صورت عدم 
وقوع بارندگی مناسب در سال آبی آینده، محدودیت های بیشتری را 
به استان تحمیل می کند. اگر چه در بحث تامین آب شرب و حفظ 
ذخایر استراتژیک برای این منظور، تمام تمهیدات در نظر گرفته شده 
لیکن مصارف در س��ایر بخش ها باید مدیریت شود. وی با بیان این 
که، در حال حاضر چشم انداز ارائه شده توسط مدل ها و سایت های 
پیش یابی، پاییز کم بارشی را پیش بینی می کند تصریح کرد: برای 
برنامه ریزی بلند مدت تر باید منتظر به روز شدن اطاعات هواشناسی 
بود. بهارلویی با اشاره به خشکسالی شدید فعلی، تصریح کرد: حتی 
در صورت بارش های نرمال نباید منتظر رواناب ها و ورودی آب سدها 

به مقادیر طبیعی باشیم.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس کل دادگس��تری استان 
البرز در مراس��م هم اندیش��ی اصناف از کمک های این قشر در امور 
خیریه و آزاد س��ازی زندانیان تقدیر کرد. احمد فاضلیان در نشستی 
هم اندیشی دادگستری استان البرز و اتاق اصناف البرز که با حضور 
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان، مدیران کل تعزیرات حکومتی 
و میراث فرهنگی و گردش��کری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و 
خدم��ات بهداش��تی درمانی البرز، رئیس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان البرز، رئیس اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، معاون 
اقتصادی استاندار البرز با هدف بررسی مشکات و موانع پیش روی 
استان البرز برگزار شد، اصناف را از تاثیرگذارترین اقشار جامعه دانست 
و گفت: این قشر جایگاه رفیع و تاثیرگذاری در حوزه های مختلف اعم 
از پیشگیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر، فرهنگ سازی ترویج کار و 
حمایت از تولید ایرانی دارد و مسئوالن باید از اصناف حمایت کنند. 
وی افزود: با توجه به اینکه در تحریم های ش��دید اقتصادی و شرایط 
جنگ قرار داریم باید مسئوالن تصمیم های درست و متناسب با این 
شرایط را داشته باشند. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به 

اینک��ه اصناف دو دغدغه مهم مالیات و عوارض را دارند که باید برای 
حل آن چاره اندیش��ی کرد متذکر ش��د: از اصناف  این انتظار وجود 
دارد ک��ه حقوق عامه م��ردم را رعایت کنند و با توجه به نقش مهم 
اصناف در زندگی و معیشت مردم، در این زمینه اغماض و مماشاتی 
وج��ود ندارد. فاضلیان با تاکید بر برخ��ورد با اخذ عوارض غیرقانونی 
توسط برخی دستگاه ها بیان کرد: برای حل دغدغه اصناف در حوزه 
عوارض، هیئتی تعیین می شود تا کس��انی که با شهرداری اختاف 

نظر دارند اختافاتشان در این هیئت مورد بررسی قرار گیرد. رئیس 
کل دادگس��تری اس��تان البرز عنوان کرد: در حوزه مالیاتی نیز باید 
سازوکارهایی تعبیه شود تا اجحافی به کسبه و اصناف نشود؛ با توجه 
به اینکه اصناف به نحوه محاسبه مالیات ابهام دارند ضرورت دارد در 
راستای تبیین و رفع ابهامات و در صورت لزوم برطرف کردن ایرادات 
اقدام الزم انجام ش��ود. یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست 
ساماندهی دستفروشان بود که فاضلیان درباره آن گفت: ساماندهی 
دستفروش��ان در ک��رج  را به صورت جدی پیگی��ری می کنیم ولی 
متاسفانه ش��هرداری و شورای شهر به وظایف خود عمل نمی کنند؛ 
یکی از گرفتاری های کرج، در حوزه مش��کات شهری است که فعا 
در مورد آن سکوت کرده ایم ولی اگر مشاهده کنیم که وضعیت فعلی 
ادامه خواهد یافت و منافع مردم به خطر خواهد افتاد  ورود پیدا کرده 

و سکوت خود را خواهیم شکست.
وی متذکر ش��د: وظیفه ش��هرداری و ش��ورای شهر خدمتگزاری 
و کمک به توس��عه استان اس��ت و امیدواریم اعضای شورای شهر و 

شهرداری در قبال مشکات مردم مسئوالنه برخورد کنند.

اصفهان - قاسم اسد- بیستمین و یکمین  دوره  باشگاه مدیران 
و مشاوران استان اصفهان با حضور مشاوران و فعاالن اقتصادی و در  
اتاق بازرگانی اصفهان  برگزار ش��د . در این دوره باشگاه ،30 مشاوره  
مج��رب در قالب ۲0 میز تخصصی به ارایه مش��اوره به مراجعین و 
ش��رکت کنندگان در زمینه ه��ای فروش،صادرات،بهره وری،تامین 
مالی،مدیریت مالی،برندینگ و ثبت اختراع،سرمایه گذاری خارجی 
،فناوری اطاعات)کلیه شاخه ها(،روابط عمومی و رسانه ،امور حقوقی 
و تنظیم قراردادها و تجارت الکترونیک پرداختند.  فعاالن اقتصادی 
و جوان��ان  عاقه مند ب��ه فعالیت های اقتصادی با حض��ور در این 

باش��گاه  با مش��اوران در زمینه های مختلف به گفتگو  پرداختند . 
س��ه پیشخوان بازرگانی ،مدیریت و فناوری اطاعات )ICT(هر یک 
شامل چهار مشاوره از ابعاد مختلف در این دوره باشگاه به مراجعین 
خدمات مش��اوره ی رایگان  ارایه کردند. باش��گاه مدیران و مشاوران 
به همت کمیته شبکه سازی متخصین کمیسیون آموزش،پژوهش 
و توانمندسازی اتاق بازرگانی  اصفهان و با همکاری  شبکه پژوهش 
و فناوری اس��تان اصفهان  با هدف ارایه خدمات مش��اوره به اعضای 
ات��اق بازرگانی ،فعاالن اقتصادی و جوانان عاقه مند به فعالیت های 

اقتصادی راه اندازی شده است.

ساری - دهقان - دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان اولین 
دستگاه اجرایی برگزار کننده مراسم نکوداشت روز خبرنگار در استان 
مازندران و با حضور گسترده اهالی رسانه از خبرنگاران تجلیل کرد. به 
گزارش خبرنگار مازندران، سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران در مراسم نکوداشت روز خبرنگار به نقش خبرنگاران 
اشاره کرد و اظهار کرد: رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش 
مهمی در اطاع رس��انی و آگاهی دادن مردم جامعه نسبت به حوزه 
س��امت دارند وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی آموزش عالی 
س��امت را مدیریت می کند و عاوه برآن خدمات بهداشتی، درمانی 
غذا و دارو را نیز ارائه می دهد بیان کرد : امروزه در مناطق روستایی و 
شهری مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت خدمات الزم را به مردم 
در حوزه بهداشتی و درمانی ارائه می دهند که سبب کاهش بیماری ها 
شده است. دکتر موسوی به فعالیت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
حوزه پژوهش و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران با توجه به کسب رتبه نخست در سال های متوالی و در بین 
دانشگاه های تیپ دو در زمینه پژوهشی توانسته است جزو دانشگاه 
های تیپ یک کشور قرار گیرد و این موفقیت بزرگی است و از حیث 
تحقیقات و فن آوری هم از این پس بعنوان دانشگاه تیپ یک محسوب 
می گردد. وی با بیان اینکه دانش��گاه علوم پزشکی مازندران در سال 
جاری توانست در بین ده دانشگاه برترجهان اسام قرار بگیرد، گفت: 

دانش��گاه علوم پزشکی مازندران توانس��ت در این رده بندی در رتبه 
نهم دانش��گاه ها قرار گیرد که با توجه به سابقه فعالیت این دانشگاه 
اهمیت زیادی دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: تاش 
بر این اس��ت تا در این جلسه اصحاب رس��انه و خبرنگاران نظرات و 
پیش��نهادات خود را جهت افزایش تعامل بین دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران و رس��انه ها در جهت ارتقای سامت جامعه بیان کنند. در 
ادامه این جلسه خبرنگاران نظرات خود را در ارتباط با راه های افزایش 
تعامل با بخش های مختلف حوزه سامت بیان کردند که با استقبال 
رئیس دانشگاه مواجه شد. محس��ن اعرابی افزود: شماره1۹0 جهت 
ثبت  و پیگیری شکایات است همچنین چندین شهر پسماند داریم 
که پسماند عفونی نیز هست و دفع درست زباله عفونی را در 50درصد 
بیمارس��تانها داریم تا بتوانیم در شرکتهایی قرار دهیم تا ساماندهی 
کنن��د. در پایان نیز از خبرنگاران حاضر با اهدای لوح تقدیر قدردانی 

به عمل آمد.

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی - رئیس اداره ی بهزیستی 
شهرستان قدس در خصوص شعار امسال این  سازمان گفت : هدف 
سازمان بهزیس��تی , فراهم نمودن ش��رایط به زیستن برای اقشار 
مختلف جامعه اس��ت   ناصر نیک افش��ار گفت : علی رغم فعالیت 
های گس��ترده بهزیستی در س��طح جامعه ,این سازمان ناشناخته 
مانده اس��ت .  وی ضمن یادآوری اقدامات مثبت اداره بهزیس��تی 
در شهرس��تان قدس اف��زود : این اداره خدمات چش��مگیری را به 
شهرواندان ارائه داده اس��ت .در دوسال اخیر اورژانس اجتماعی در 
شهرقدس فعال ش��ده که به محض اطاع از بروز مشکات خاص 
مانند اقدام به خودکش��ی ,کودک آزاری , س��المند آزاری  و موارد 

مشابه کارشناس��ان جهت رفع مشکل به محل اعزام خواهند شد .  
نیک افش��ار در خصوص گسترش فعالیت در برخی حوزه ها گفت 

:در شهرس��تان قدس تنها1درصد از جامعه معلولین تحت پوشش 
سازمان هستند آمار نشان می دهد که یک جامعه دو سه هزار نفری 
معلول دیده نش��ده اند .به نظر میرسد در خدمات بخش سامت , 
مهد کودک ها و مراکز توانبخشی نیز باید گسترش صورت بپذیرد . 
وی در مورد طرح پیشگیری از معلولیت چنین توضیح داد :همکاران 
ما در بیمارستان ها و زایشگاه ها مستقر هستند ودر روزهای نخست 
تولد نوزاد ,با کمک دستگاه های مخصوص, بینایی و شنوایی نوزادان 
را مورد بررس��ی قرار می دهند نوزادانی که دچار مشکل در این دو 
بخش هستند را به مراکز ویژه و مجهز معرفی می کنند . و در این 

مراکز اقدامات درمانی آغاز می شود .  

سـاری – دهقان - رئیس اداره ایمن��ي و حریم اداره کل 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای اس��تان مازندران از اقدامات 
ایمن سازي گسترده در سطح محور ارتباطی ساری _ کیاسر 
_ سمنان توسط این اداره کل خبر داد و افزود : اعتباری بالغ 
ب��ر 11 میلیارد ریال در جهت ایمن س��ازی محور مذکور در 
خرداد ماه صورت پذیرفت . به گزارش خبرنگار مازندران و به 
نق��ل روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اس��تان مازندران ، اسماعیل فوالدي با بیان این مطلب افزود: 
ایمن س��ازي محورهاي اس��تان با توجه به تردد باال و حضور 
میلیوني گردش��گر و مسافر در این استان یکي از برنامه هاي 
اصلي و مهم کاري این اداره کل است. وي در ادامه یادآور شد: 
این اداره کل با بس��یج و بکارگیري نیروهاي مجرب و کارآمد 
خود اقدامات وسیع راهداري در قالب حفظ و نگهداري راه هاي 

ارتباطي اس��تان در دست اجرا دارد. فوالدی در ادامه به محور 
ارتباطی ساری _ کیاسر _ سمنان اشاره و اظهار داشت : محور 

مذکور به دلیل وجود روس��تاها ، مواهب طبیعی خدادادی و 
همچنین راه دسترسی به استان سمنان همواره پر تردد بوده ، 
از این رو این اداره کل در آستانه فصل تابستان و افزایش تردد 
در این محور اقدامات گسترده ایمنی سازی را درقالب اجرای 
روکش اس��فالت ، اجرای خط کشی ، پاکسازي ، شستشوي 
عائم ، بازسازي عائم ، رنگ آمیزي و .... خبرداد.   رئیس اداره 
ایمني و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مازندران به تاثیر مثبت اقدامات ایمن سازي راه ها در کاهش 
سوانح رانندگي اش��اره و خاطر نشان ساخت : با وجود تاش 
ش��بانه روزي راهداران در جاده ها باید به این نکته نیز توجه 
داشته باشیم که ضامن سامتي رانندگان محترم در رانندگي 
، توج��ه آنان به عائم موجود در راه ها بوده تا س��فري امن و 

مطمئن را سپري کنند.

بیست و دومین جلسه کمیته مدیریت خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد

تقدیر رئیس کل دادگستری استان البرز از فعالیت های اتاق اصناف مرکز استان البرز

بیستمین و یکمین   دوره  باشگاه مدیران و مشاوران در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد

تجلیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از خبرنگاران حوزه سالمت استان 

رئیس اداره ی بهزیستی شهرستان قدس عنوان کرد:

صیانت و بالندگی اجتماعی با توسعه بهزیستی

در ماه اخیر و با تالش راهداران :

ایمن سازی محور ساری - کیاسر شتاب مضاعف گرفت

حجت االسالم پژمان فر رئیس کمیته فضای مجازی مجلس شد
مشـهد - صابر ابراهیم بای - حجت االس��ام احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسامی از انتخاب اعضای کمیته فضای مجازی این کمیسیون خبر 
داد و گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون نصراله پژمان فر نماینده مردم مشهد به عنوان 
رئیس این کمیته انتخاب شد. وی با بیان اینکه محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز نایب 
رئیسی کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی را عهده دار شد، ادامه داد: حجت االسام 
مهدی شیخ نیز به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس 

تصریح کرد: محمدعلی وکیلی و احمد سالک نیز عضو این کمیته شدند.

نشت یابی 6 هزار و 300 کیلومتر شبکه گازرسانی در استان کرمانشاه
کرمانشاه - منیر دشتی - مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از نشت یابی 6 هزار و 300 کیلومتر خطوط و 
شبکه های گازرسانی استان در سال گذشته  خبر داد. مهندس شهبازی با بیان این مطلب اظهار کرد: نشت یابی خطوط 
و شبکه ها از فاکتورهای مهم و ضروری در زمینه نگه داشت تاسیسات گازرسانی و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی 
در این حوزه است. وی افزود: پس از وقوع زمین لرزه شدید در آبان ماه سال گذشته که هفت شهرستان استان را تحت 
تاثیر قرار داد کار وسیعی در زمینه نشت یابی شبکه های گازرسانی انجام گرفت و تاسیسات گازرسانی مناطق زلزله زده 
سه بار مورد نشت یابی قرار گرفت. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در تشریح سایر اقدامات انجام گرفته در راستای 
اطمینان از عملکرد مطلوب تاسیسات گازرسانی اظهار کرد: در سال گذشته با برنامه ریزی و تاش همکاران واحد بازرسی 
فنی این شرکت، 173 ایستگاه تقلیل فشار درون شهری در سطح استان مورد بازرسی و پایش قرار گرفت و اشکاالت 
موجود رفع گردید. مهندس شهبازی تصریح کرد: بحمد ا.. با برنامه ریزی مناسب و اقدامات انجام گرفته آمادگی خوبی 
در سطح شرکت گاز استان کرمانشاه به منظور خدمت رسانی مطلوب به مردم و برقرای جریان پایدار گاز طبیعی در 

تمام فصول سال حاصل شده است.

بازدید رئیس اوقاف ناحیه 1 قم از فعالیت های فرهنگی حرم امامزاده جعفر غریب)ع(
قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اوقاف ناحیه یک شهرستان قم با حضور در حرم 
مطهر امامزاده جعفر غریب)ع( روند فعالیت های فرهنگی در این بقعه متبرکه را مورد بازدید 
قرار داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، رئیس اوقاف ناحیه 
یک شهرستان قم در حرم مطهر امامزاده جعفر غریب)ع( حضور یافت و مضجع شریف این 
امامزاده واجب التعظیم را زیارت کرد. حجت االس��ام سید محمد باقر طباطبایی سپس به 
بازدید از روند فعالیت های فرهنگی و عمرانی در این بقعه متبرکه پرداخت. گفتنی اس��ت 
در این بازدید، حجت االسام خسروانی مسئول فرهنگی ناحیه یک اوقاف قم و خاکپور مسئول غبارروبی حرم مطهر، 

طباطبایی را همراهی می کردند.

بررسی موانع توسعه پروژه های انتقال و فوق توزیع برق در شهرستان دزفول
اهواز- شـبنم قجاونـد- با حضور مدیرعامل و معاونین ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان، نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسامی و سرپرست فرمانداری این 
شهر موانع انجام پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان در شهرستان دزفول مورد 
بررسی قرار گرفت. از جمله مسائل پروژه های برق در شهرستان دزفول بحث مربوط به 
معارضین پروژه ها، خطوط و پست های آماده اجرا و همچنین تامین زمین برای شروع 
عملیات اجرایی پروژه های برنامه ریزی شده در این شهرستان است. در همین راستا، 
محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به همراه عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای 
اس��امی و امیر عیس��ی زاده سرپرست فرمانداری دزفول در نشست هم اندیشی مشترک این موضوعات را مورد بررسی قرار داده و 
تمهیدات الزم را برای تسریع در روند اجرایی پروژه ها اتخاذ کردند. شایان ذکر است، شرکت برق منطقه ای خوزستان برای توسعه 
زیرساخت های شبکه برق شهرستان دزفول 13 پروژه توسعه ای شبکه برق با هزینه ای بالغ بر چهار هزار و 700 میلیارد ریال برای 

چهار سال آینده برنامه ریزی کرده است.

اتمام ساخت سقاخانه حرم امامزاده جعفر غریب)ع(
قم- خبرنگار فرصت امروز- ساخت سقاخانه حرم مطهر امامزاده جعفر 
غریب)ع( به اتمام رس��ید و به زودی به بهره برداری می رسد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، آستان مقدس امامزاده جعفر 
غریب)ع( در نزدیک مس��جد مقدس جمکران کنار تپه های مش��هور به )قل 
درویش( سر راه سابق کاشان در وسط باغی که وقف بر همین امامزاده می باشد 
واقع شده است. این بقعه از آثار دوره قاجاریه است و با توجه به افزایش روزافزون 
زائران، نیاز به توسعه آن و نیز امکانات زیرساختی و مورد نیاز مسافران و زائران بیش از گذشته احساس می شود. بر این 
اساس ساخت سقاخانه حرم مطهر امامزاده جعفر غریب)ع( از محل نذورات و اعتبارات عمرانی سازمان اوقاف از چندی 

پیش شروع شد و در حال حاضر عملیات عمرانی مربوط به آن به اتمام رسیده و به زودی به بهره برداری می رسد.

در هفته دولت؛ طرح گازرسانی به 12 روستای صعب العبور لنگرود افتتاح می شود 
 رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیان از گازرساني به 1۲ روستاي صعب العبور 
و کوهس��تانی شهرستان لنگرود تا هفته دولت امس��ال خبر داد.وي با اعام این خبر اظهار داشت: برای گازرسانی به 
1۲روستاي پنو، ماز گوابر، سوگوابر، لموش پشت، اشکان، کهلبون، فتحعلی گوابر، خرما، بندر محله، چالدشت، زرگوش 
و الته در دو خوشه خرما و بلوردکان بیش از 11 میلیارد ریال هزینه شده است.مدیرعامل گاز گیان ادامه داد: تاکنون 
بیش از 30 کیلومتر عملیات شبکه گذاری در این روستاها صورت پذیرفته و 56 انشعاب گاز نصب شده است.مهندس 
اکبر بیان نمود: هم اکنون 1۲7 روستای لنگرود با جمعیتی بالغ بر 13 هزار 500 خانوار از نعمت گاز برخوردارند و بر 
طبق تعاریف وزارت نفت اگر بیش از ۹5 درصد سوخت شهرستانی از طریق گاز طبیعی تامین گردد آن شهرستان بعنوان 
شهرس��تان سبز بلحاظ گازرسانی معرفی می گردد و هم اکنون شهرستان لنگرود با پوشش صد درصدی خانوارهای 
شهری و ۹6 درصدی خانوارهای روستایی از نعمت گاز، بعنوان یکی از شهرستان های سبز استان می باشد.مهندس 
اکبر در خاتمه ابراز امیدواری نمود طبق برنامه ریزی های بعمل آمده و در صورت تأمین منابع مالی، تا پایان سال ۹7 با 

گازرسانی به 5 روستای دیگر، درصد بهره مندی روستایی این شهرستان به باالی ۹۸ درصد افزایش یابد.

دیدار نماینده مردم اراک ، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسالمی با 
مدیر عامل راه آهن

اراک - مینو رسـتمی - به گزارش روابط عمومی راه آهن اراک،  نماینده 
مردم ش��ریف اراک کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای اسامی با وزیر راه 
و شهرس��ازی و مدیرعامل راه آهن، در ساختمان مرکزی راه آهن دیدار کرد.در 
این جلسه در خصوص وضعیت حمل و نقل ریلی و پروژه های ریلی و تولیدات 
ریلی اس��تان بحث و گفتگو شد.سید مهدی مقدسی پس از برگزاری نشست 
مش��ترک با وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن، از »کنترل مرکزی راه 

آهن« )CTC ( بازدید کرد.

استقرار میز خدمت در اداره کل استاندارد استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- با راه اندازی میز خدمت در دس��تگاه های اجرایی اس��تان، خدمات به دو صورت حضوری و 
الکترونیکی به ارباب رجوع ارائه می شود. بهمن رحمتی معاون ارزیابی انطباق و نماینده تام االختیار استقرار میز خدمت 
این اداره کل گفت: به منظور تحقق ماده 17 تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری، 
کارگروه استقرار میز خدمت در اداره کل استاندارد استان تشکیل جلسه داد. در این جلسه برای اجرایی شدن هر چه بهتر 
خدمات رسانی در میز خدمت به ارباب رجوع، خدمات قابل ارائه در میز خدمت حضوری و الکترونیکی احصا و مورد بحث و 
گفتگو قرار گرفت. رحمتی افزود: کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت، تسریع در خدمات رسانی و ارتقای کمی و کیفی ارائه 
خدمت به مردم از مهمترین مزیت های فعالیت میز خدمت در دستگاههای اجرایی استان محسوب می شود. بهمن رحمتی 
عنوان کرد: در میز خدمت الکترونیکی یکی از اهداف مهم کاهش مراجعه به ادارات و صرفه جویی در هزینه است. وی افزود: 
ادارات می بایست شرایطی را ایجاد کنند که ارباب رجوع به محض ورود به سازمان یا ادارات مورد نظر از جایگاه میز خدمت 
با نصب بنر آگاه شود. رحمتی در پایان اشاره کرد: بر اساس مصوبات جلسه، خدمات رسانی به ارباب رجوع برای خدمات 
اصلی دستگاه،ٍ صرفا از طریق میز خدمت مستقر در طبقه همکف این اداره کل انجام خواهد شد تا ضمن ارائه خدمات به 

هنگام و کارآمد به مشتریان سازمان، از سرگردان شدن آنها در طبقات  و اتاق ها جلوگیری به عمل آید.



وسواس فکری عبارتی است که به اشتباه با معانی منفی 
تدبیر می ش��ود درصورتی که مانند س��وخت و انرژی برای 

کارآفرینی است و موفقیت را تضمین می کند.
آی��ا تا به حال به ش��خصیت افرادی ک��ه در زندگی الگو 
ق��رار می دهید فک��ر کرده ای��د؟ فرقی نمی کن��د این افراد 
رهبر کس��ب وکار، ورزشکار یا موسیقی دان باشند. مهم این 
اس��ت که تمام این اف��راد به دلیل وس��واس فکری به این 
درجه از موفقیت رس��یده اند. معموال همه  ما بعد از شنیدن 
عبارت »وس��واس فکری« احس��اس خوبی پیدا نمی کنیم. 
درصورتی که داش��تن وسواس فکری تنها روی موضوع های 
ناس��الم اثرات منفی دارد و توصیه نمی ش��ود. افراد دارای 
وس��واس فکری اگر در مس��یر درس��ت قرار بگیرند نه تنها 
ب��ه موفقیت خواهند رس��ید بلکه با حف��ظ موفقیت رو به 
جلو حرکت خواهند کرد. در ادامه ی این مقاله  به بررس��ی 

دقیق تر دالیل این موضوع می پردازیم.
1- وسواس، شجاعت را افزایش می دهد

زمانی که شخصی وسواس فکر دارد به طور ناخودآگاه و 
بدون اینکه متوجه باش��د کارهایی انجام می دهد که شاید 
افراد دیگر جرات انجام آن را نداش��ته باش��ند. این افراد از 
هیچ چیز نمی ترس��ند، بعد از زمین خوردن بلند می شوند 
و ب��رای ش��روعی دوباره ت��اش می کنند. به عن��وان مثال 
مایکل جردن، س��تاره  بسکتبال در دوران دبیرستان از تیم 
بس��کتبال مدرسه کنار گذاشته شد اما او با جرات به بازی 
کردن ادامه داد و امروزه در تمام دنیا به عنوان ورزش��کاری 
موفق از او یاد می ش��ود. آمبروز ردمون، نویس��نده  معروف 

گفته است:
ج��رات به معنای کمبود ترس نیس��ت. بلکه به این معنا 

است که چیزهای مهم تری از ترس وجود دارند.
2- وسواس مهارت های زمان بندی را افزایش می دهد

هم��ه ی کارآفرینان موفق باید نس��بت ب��ه برنامه ریزی 
روزانه ی خود وس��واس داش��ته باش��ند. بدون پایبندی به 
برنامه ری��زی و انجام کاره��ای روزانه نمی ت��وان به اهداف 
و برنامه ه��ای بلندم��دت دس��ت پی��دا ک��رد. پایبندی به 
برنامه ری��زی روزانه یعنی ش��خص زمان ارزش��مند خود را 
روی فعالیت های س��ازنده و مفید س��پری کرده است. اگر 
می بینید شرکت در جلسه ای هیچ مزیتی برایتان ندارند آن 
را از تقویم کاری حذف کنید. همچنین اگر می بینید مهلت 
انجام پروژه رو به اتمام است کارهایی مانند کتاب خواندن 

و ورزش کردن را به زمان دیگری موکول کنید.

3- وسواس، تفکر سازنده و نوآوری را افزایش 
می دهد

وس��واس فکری موجب می شود ش��خص هر روز هفته و 
هر ۲4 ساعت حریص باشد و فکر موفقیت از سرش بیرون 
نرود. افراد دارای وسواس فکری دائما به فرصت های جدید 
فک��ر می کنن��د و راه حل های خاقانه ای ب��رای محصول و 
خدمات خود ارائه می دهند. درواقع به همین دلیل اس��ت 
که افراد موفق به طور پیوسته نظر دیگران را جویا می شوند 
و از تکنیک ه��ای جدی��د ب��رای بازخورد گرفتن اس��تفاده 
می کنند. اف��رادی مانند ایان ماس��ک گفته ان��د بازخورد 
گرفت��ن از دیگران آن ها را در جری��ان کار حفظ می کند و 

طرز تفکرشان را به چالش می کشد.
4- وسواس میزان تمرکز و انرژی را مهار می کند

تص��ور کنید روز جمعه از خواب بیدار ش��ده اید و حوس 
کرده اید برای صبحانه حلیم بخورید. این تمام چیزی است 
ک��ه در آن لحظه به آن فکر می کنی��د و درنهایت تصمیم 
می گیرید به نزدیک ترین حلیم فروش��ی بروید و صبحانه ی 
مورد عاق��ه خود را تهیه کنید. افراد موفق این احس��اس 
را در م��ورد تم��ام کارهای روزانه ی خ��ود دارند. زمانی که 
چیزی را می خواهند تم��ام تمرکز و انرژی خود را برای به 
دس��ت آوردن آن به کار می گیرن��د و تا زمانی که به هدف 
خود نرسد روی هیچ موضوع دیگری تمرکز نخواهند کرد.

5- افراد دارای وسواس فکری عاشق »نه« گفتن 
هستند

اگر دقت کرده باش��ید متوجه می ش��وید تمام بچه ها در 
یک دوران خاص عاش��ق »نه« گفتن هس��تند و البته این 

موضوع میان افراد موفق نیز صدق می کند.
وارن باف��ت، کارآفرین و س��رمایه گذار معروف آمریکایی 

گفته است:
افراد موفق تقریبا به همه چیز »نه« می گویند. حال این 
س��وال پیش می آید چرا این اف��راد چنین دنیایی با نگرش 
منف��ی دارند؟ به این دلیل که اگر همیش��ه پاس��خ مثبت 
بدهند نه تنها حواس ش��ان پرت می شود بلکه از رسیدن به 

اهداف و رویاهای خود نیز باز می مانند.
6- افراد دارای وسواس فکری تصمیمات آگاهانه 

می گیرند
افراد موفق هیچ موقع دنبال مقصر نیس��تند و مسئولیت 
کاره��ای خ��ود را بر عه��ده می گیرند. به عن��وان مثال اگر 
کسب وکارشان با شکست مواجه شود، دولت یا مشتری ها را 

مقصر نمی دانند. این افراد به انتخاب خودشان کسب وکاری 
را راه اندازی کرده اند اما نتوانس��ته اند با شرایط بازار تطبیق 
پیدا کنند. از همه مهم تر اینکه آن ها شکس��ت را تجربه ای 
آموزنده می دانند و مطمئن هستند تجربه ی بعدی شان در 

دنیای کسب وکار به موفقیت خواهد رسید.
7- افراد دارای وسواس فکری دنبال مربی هستند

 خوان��دن کتاب و مقاالت مفید اس��ت اما راهنمایی های 
کل��ی ارائه می دهد. هر کارآفرینی به یک راهنما در زندگی 
احتیاج دارد تا مطالبی که از کتاب ها یادگرفته اس��ت را در 
دنیای کسب وکار پیاده س��ازی کند. به طور متوسط حدود 
10 هزار س��اعت طول می کش��د تا یک شخص در مهارتی 
حرفه ای شود. درصورتی که می توان از دیگران کمک گرفت 
و ای��ن زمان را به حداقل کاهش داد. افراد موفق پیوس��ته 
دنبال مربی و راهنما هس��تند. فرق��ی نمی کند این راهنما 
نویسنده  کتاب، اس��تاد دانشگاه یا صاحب کسب وکار باشد 
مهم این است که این فرد بتواند مسیر درست را به شخص 
نش��ان دهد ت��ا او بتواند به بهترین نس��خه خودش تبدیل 

شود.
8- افراد دارای وسواس فکری لزوما با استعداد 

نیستند
تام بریدی بازیک��ن معروف فوتبال آمریکایی اس��ت که 
به عن��وان یک��ی از چهره ه��ای موفق این ورزش ش��ناخته 
می ش��ود. او اس��تعداد کاف��ی ب��رای ورود به تی��م فوتبال 
آمریکایی را داش��ته و بعد از آن با تاش های بی و قفه  خود 
توانس��ته به یک��ی از بهترین بازیکن ها تبدیل ش��ود. او در 

مستندی در مورد خود گفته شده است:
وس��واس دلیل موفقیت من است. چیزی به نام استعداد  
وج��ود ندارد و همه  انس��ان ها با هم برابر هس��تند. ش��ما 
می توانید هر ش��خصی که می خواهید باش��ید؛ فقط کافی 
اس��ت برای آن زمان بگذارید. من وسواس فکری دارم و با 

استعداد نیستم.
کلمه ی وس��واس طوری در زندگی ما جا افتاده است که 
همیشه از آن فرار می کنیم و جنبه های مفید آن را در نظر 
نمی گیریم. از وسواس فکری به عنوان سوخت و انرژی الزم 
برای کارآفرینی یاد می ش��ود و انس��ان را در مسیر درست 
قرار می دهد. افرادی که در مورد کس��ب وکار خود وسواس 
دارن��د، معموال عملکرد بهتر و تصمیم گیری های موفق تری 

نبست به سایر همنوعان خود دارند.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

چرا افراد دارای وسواس فکری موفق تر هستند

سیستم تاکسیرانی دوبی هوشمند می شود
سیس��تم هوش��مند حمل و نقل دوبی امکان برآورد تعداد مسافران حاضر در یک رویداد خاص و ارسال 

ناوگان تاکسی متناسب به آن منطقه را فراهم می کند.
به گزارش دیجیاتو، دوبی به عنوان یکی از توس��عه یافته ترین ش��هرهای منطقه س��االنه میزبان بیش از 
500 رویداد بزرگ اس��ت که شرکت کنندگان بس��یاری را از سراسر جهان به خود جلب می کند. از سوی 
دیگر شرکت های بزرگی در دنیا دفاتر منطقه ای خود را در این شهر دایر کرده اند که در کنار شمار باالی 

توریست ها بار ترافیکی سنگینی را به این شهر تحمیل می کند.
مدیریت صحیح حمل و نقل این تعداد از مسافران نیازمند سیستم های پیشرفته ای است. اخیرا »مطار 
الطایر« مدیرکل »س��ازمان حمل و نقل جاده ای دوبی« )RTA( از برنامه ریزی برای راه اندازی سیس��تم 

مدیریت زمان هوشمند )STMS( خبر داده است.
این سیس��تم با ارائه داده های بادرنگ از تعداد شرکت کنندگان در یک رویداد به RTA اجازه می دهد 
تاکس��ی های مورد نیاز را به محل اعزام کند. عاوه بر این تعداد ماش��ین های در دسترس و زمان انتظار را 

هم به مسافران ارائه می کند.
مس��ئوالن پروژه برای پیاده س��ازی این سیس��تم ابتدا بازدیدهایی میدانی را از مکان برگزاری رویدادها 
صورت داده و میزان تقاضای شرکت کنندگان برای تاکسی را برآورد کرده اند. آنها سپس مطالعه ای جامع 
به منظور تعیین چالش های حین رزرو تاکسی را در دستور کار قرار داده اند. در مرحله نهایی نیز سیستم 

مورد نیاز بر اساس داده های قبلی طراحی شده و در »دوبی مال« تست شده است. 
راه اندازی چنین س��امانه ای در کنار پروژه »هایپرلوپ وان« برای پیاده س��ازی پاد شناوری که مسافران 
را با س��رعت 1۲00 کیلومتر بر س��اعت بین ابوظبی و دوبی جا به جا می کند، حاکی از اهمیت سیس��تم 
حمل و نقل برای حاکمان دوبی است. به لطف این پاد شناور طی مسافت 140 کیلومتری بین این دو شهر 

از ۹0 دقیقه به 1۲ دقیقه کاهش پیدا می کند.
الطایر راهکار RTA برای دس��تیابی به اهداف مورد نظر را ارائه س��رویس هایی با استانداردهای فراتر از 

حد انتظار، بهبود پیوسته سرویس ها و کاهش زمان انتظار مسافران عنوان می کند.

بزرگ ترین اشتباه در مصاحبه با مشتریان چیست؟

مصاحبه با مش��تریان، تکنیک خوبی اس��ت برای اینکه بتوانیم به ش��یوه ای ارزان و سریع، دید اولیه  ای 
نس��بت به مشتریان و نیازهای ش��ان پیدا کنیم. با این حال اکثر مدیران اجرایی خطای خطرناکی مرتکب 
می ش��وند. بسیاری از آنها تفس��یر درستی از نظرات مش��تریان در مورد حقایق انکارناپذیر ندارند و دچار 

سوء برداشت می شوند.
اگر به تفاوت های بین نظر مشتریان و حقایق موجود توجه نداشته باشید، مصاحبه های شما با مشتریان 
به راحتی در مس��یر اشتباه پیش خواهد رفت. کس��انی که به خوبی برای کشف مشتری آموزش ندیده اند، 
احتماال چنین سواالتی را در مصاحبه با مشتریان خواهند پرسید: »آیا این ایده را دوست دارید؟«، »شما 
کدام راه حل را ترجیح می دهید؟«، »آیا این محصول را می خرید؟«. با این س��واالت از مش��تری خواسته 
می شود نظرش را بیان کند. اما تجربه نشان می دهد، افراد به ندرت آنچه را که می گویند، انجام می دهند.

آنچه باید مورد تمرکز و بررسی قرار گیرد سواالت شما در مورد حقایق انکارناپذیر است. برای مثال به 
جای اینکه از مش��تریان بپرسید: »به نظر شما چالش چیست؟«، چنین سواالتی را مطرح کنید: »آخرین 
باری که با این چالش خاص مواجه ش��دید چه زمانی بود؟« یا »آخرین باری که برای این مش��کل خاص 

به دنبال یک راه حل بودید چه زمانی بود؟«
مش��کل رایج دیگر در مصاحبه با مشتریان این است که، مصاحبه کنندگان وقتی در مورد حقایق سوال 
می پرس��ند با ش��واهد ظاهری »کیفی« قانع می شوند. وظیفه  ش��ما هنگام انجام مصاحبه  این است که با 
کاوش��ی عمیق، موارد خاص نهان را کشف کنید. حتی االمکان شواهد کّمی را کاوش کنید. مثا بپرسید: 
»چرا این مس��ئله برای ش��ما تبدیل به چالش شده اس��ت؟«، »چگونه موفقیت یا شکس��ت مربوط به این 
چالش را ارزیابی می کنید؟«. وقتی مصاحبه شونده در پاسخ می گوید: »من به راه حلی سریع تر نیاز دارم«، 
فورا بپرسید: »چقدر سریع تر؟«. اگر راه حل تان برای مشتری ارزش ایجاد کند و نتوانید به درستی نحوه ی 
سنجش میزان موفقیت و شکست تان را توسط مشتریان تان کمی سازی کنید، چگونه می توانید قضاوت و 

نتیجه گیری درستی داشته باشید؟
اگر فکر می کنید مطرح کردن س��واالت در مورد معیارهای کّمی چندان منطقی به نظر نمی رس��د، برای 

سنجش موفقیت یا شکست به سراغ نمونه های واقعی بروید.
»یادم می آید یکبار به یک آژانس گردش��گری کمک کردم مصاحبه های کشف مشتری انجام دهد. آنها 
ب��رای اینک��ه درک کنند بازدیدکنندگان چطور می توانند تجربه ی منحصر به فردی داش��ته باش��ند، این 
س��واالت را پرس��یدند: در مورد آخرین تجربه  منحصر به فردتان برای ما بگویید و دقیقا چه چیزی باعث 

شد آن تجربه منحصر به فرد شود؟ با این سواالت می توانید شواهد قوی تری به دست آورید.«
بزرگ ترین خطا در مصاحبه های کش��ف مشتری این است که به جای اینکه از مشتری در مورد حقایق 
بپرس��یم، نظر خودشان را جویا ش��ویم. این کار به این دلیل مشکل ایجاد می کند که پیاده سازی ایده ای 
جدید براس��اس نظرات افراد، معموال مسیر خطرناکی است و ریس��ک ایده ی جدید را به اندازه ی بررسی 
حقایق کاهش نمی دهد. پیگیری آنچه که براس��اس شواهد گذشته به دست آمده، بسیار بهتر است، حتی 
اگر راه حل ش��ما چیز جدیدی باش��د. وظیفه  شما این اس��ت که رفتار جدید را به شواهد گذشته مرتبط 

سازید. شواهد گذشته، بیانگر رفتار آینده هستند.
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