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بازگشت دالالن ارز به معامالت شبانه

 رقابت داغ ارز
و سپرده های بانکی

فرصت امروز: بازار ارز هنوز در تب و تاب اس��ت. نرخ ها اندکی متعادل ش��ده و صرافی ها مشغول به کار شده اند، 
اما هنوز هم دالل ها در بازار فعال  هس��تند و تالش می کنند تا بلکه بتوانند دوباره نبض بازار را در دس��ت گیرند، 
اگرچه صرافی ها همیش��ه برای آنها یک رقیب جدی به ش��مار می روند. در واقع، اکنون هم صرافی ها تالش دارند 
نقش آفرین میدان باش��ند و ه��م دالالن می خواهند خود را از تب و تاب نیندازند، چنانچه با ابالغ دس��تورالعمل 
خرید و فروش ارز توسط صرافی ها از سوی بانک مرکزی، دالالن به معامالت شبانه روی آورده و در حال انجام...

 بازار ثانویه ارز
به روایت راغفر
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 آزادسازی قیمت ها همراه با تدوین بسته حمایتی خرید
نیاز فوری صنعت خودرو

MVP راهی برای سنجش ظرفیت یک ایده تجاری

12 توصیه پولی ضروری برای تمامی بخش های حیات مالی 
بررسی مفهوم حراج و انواع آن

 7 دلیل نیاز کسب و کاربه راه اندازی پادکست
ری  برندینگ بدون از دست دادن مشتری و مخاطب 

7 منبع تصویرمایه های باکیفیت و رایگان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 نوکیا 9 به عنوان
پرچمدار بعدی فنالندی ها
هفته آینده معرفی می شود
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یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است رونق بازار مسکن 
بیش از آنکه در رشـد قیمت معنا شـود، بـه افزایش تعداد 
معامـالت و زمینه سـازی برای تولید بیشـتر مربوط اسـت 

درحالی که فعـال جهش قیمتی در ایـن بازار باعث 
شده مصرف کنندگان واقعی مسکن از بازار اخراج...

جهش قیمتی، رونق بازار مسکن را ناکام گذاشت

مسکن؛ دوباره در الک رکود

یادداشت
 پیچ و مهره صنعت با ارز

شل و سفت می شود

پیچ و مهره صنعت با ارز شل و سفت می شود

آمارهای ارائه شده از سوی دو 
مرجع اصلی تولی��د آمار، یعنی 
بانک مرک��زی و مرکز آمار ایران 
نشان می دهد بخش قابل اعتنایی 
از رش��د اقتصاد ایران در س��ال 
1396 و س��ال های پیش از آن 
از رش��د بخ��ش صنع��ت منتج 
ش��ده است. س��هم حدود 25 تا 
30درصدی فعالیت های صنعتی 
در کل ارزش اف��زوده تولید ملی 
این میزان س��هم را در رشدهای 
تولی��د ناخال��ص داخلی ممکن 
ک��رده اس��ت. از ط��رف دیگ��ر 
بخش صنعت در ای��ران یکی از 
بخش های اصلی ایجاد اش��تغال 
پایدار به حس��اب می آی��د و اگر 
این فعالیت در ش��رایط دش��وار 
قرار گیرد باید از ایجاد اشتغال تا 
اندازه زیادی ناامید شد.  تولیدات 
صنعتی عالوه بر اینکه نیازهای 
روزانه میلیون ها نفر از ایرانیان را 
در خانه و کاشانه برطرف می کند 
به تولید و رش��د سایر بخش ها 
نی��ز کم��ک می کن��د. بخ��ش 
کش��اورزی، بخش حمل ونقل و 
بخش خدمات نی��ز از تولیدات 
صنعتی برای رشد خود بهره مند 

می شوند. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
عالوه بر نکات یادش��ده، فعالیت های صنعتی در هر جامعه ای از جمله 
ایران، فعالیت درهم تنیده ش��ده اس��ت و می تواند راه رش��د علم را نیز 
هموار کند. مجموعه دالیل یادشده به ما می گویند که از اهمیت صنعت 

نباید غافل شد. 
 صنعت زنجیره جهانی است

برخالف فعالیت های کش��اورزی به ویژه کشاورزی سنتی که به هرحال 
ب��ه آب وخاک و اقلیم هر جامعه وابس��ته اس��ت و فع��االن آن با تجربه 
تاریخی و اس��تفاده از دارایی های داخلی و ش��اید با پیوندهای اندک با 
خارج می توانند تولید کنند، فعالیت های صنعتی از زمان زاد و رشد خود 
در انگلس��تان و انقالب صنعتی پدیدار ش��ده در این کشور یک فعالیت 

فراملی بوده و هست. 
این فعالیت فرامرزی از یک س��و به دلی��ل نیازمند به بازارهای جهانی 
اس��ت چون ماش��ین که آمد تولید انبوه انجام ش��د و دیگر بازار داخلی 
تکاف��و نمی ک��رد و از ط��رف دیگر صنع��ت در هر جامع��ه ای مطابق با 
توانایی ه��ای فنی- تکنولوژیکی حدود دانش موجود تکامل پیدا می کند 

و از این نظر نیز با هم ارتباط دارند. 
در ش��رایط حاضر اما فعالیت های صنعتی به گونه ای توس��عه و رشد 
پیدا کرده اس��ت که دنیای آزاد یک کارخانه شده و این کارخانه بزرگ 
ه��ر کدام قطعاتی یا کاالهایی از صنعت جهانی را تولید می کند. اکنون 
دیگر یک اتومبیل، یک تلویزیون، یک موبایل و. . . هرگز به تمامی- جز 
برخی استثناهای در داخل یک کشور- تولید نمی شود و بلکه هر قطعه 
یا مجموعه ای از قطعات آن در کش��وری دیگر تولید و در نهایت در یک 
کش��ور جمع آوری و مونتاژ می ش��ود. صنعت ایران اگرچه این ویژگی را 
کمتر دارد اما باز هم در این زنجیره جهانی جای دارد که در س��طرهای 

بعدی آن را توضیح خواهم داد. 
 زاد و رشد صنعت با طعم خارجی

ای��ران در اوایل س��ده حاضر و حت��ی پ��س از روی کار آمدن دولت 
مدرن در دهه 1310 هنوز یک کش��ور کش��اورزی بود. بخش عمده از 
تولید، اش��تغال، ارزش افزوده، تجارت داخلی و خارجی ایران را تولیدات 
کش��اورزی تش��کیل می داد. پس  از آنکه ایران از نظر ثبات سیاس��ی و 
تش��کیل دول��ت متمرکز به یک نقطه مناس��ب رس��ید مدیران ارش��د 
ایران به ویژه از 1316 به بعد که س��ازمان مقدماتی برای تش��کیل نهاد 
برنامه ریزی در دس��تور کار ق��رار گفت روند منفی ک��ردن ایران را آغاز 
کردند.  صنعت ایران اما به دالیل گوناگون به خارج وابس��ته ش��د. این 
وابس��تگی به ویژه از نظر تکنولوژی و تأمین مواد اولیه، ماش��ین آالت و 
تجهیزات روندی رو به رش��د را تجربه کرد. پس  از آنکه دو برنامه اول و 
دوم عمرانی ایران به جایی نرسید در برنامه سوم عمرانی توسعه صنعتی 
با اتکا به خارج در ایران ش��کل و ماهیت پیدا کرد. توسعه صنعت ایران 
در دهه 1340 با اس��تفاده از فضای مناسب داخلی و حمایت از صنعت 
از طرف وزیر اقتصاد وقت روندی مناسب داشت اما ضریب وابستگی به 
آن به خارج ادامه پیدا کرد. صنعت اتومبیل سازی، صنعت لوازم خانگی، 
صنع��ت نس��اجی، صنعت ماشین س��ازی و تجهیزات در ای��ران در دهه 
1340 با ش��تاب و البت��ه با درجه های باالی وابس��تگی روند فزاینده را 

حتی تا یک سال قبل از انقالب اسالمی ادامه داد. 
 صنعت و انقالب

پ��س از پی��روزی انقالب اس��المی در بهم��ن 1357 انقالبیون پیروز 
نمی دانس��تند چه ط��رح و برنامه ای باید برای اقتص��اد ایران طراحی و 

پیاده کنند. انقالب اس��المی ایران از همان روزهای نخس��ت به س��مت 
تعارض با ماهیت غرب رفت و چون صنعت ایران وابس��تگی شدیدی به 

غرب داشت مغضوب شد. 
غضب انقالبیون ش��امل مصادره اموال بورژوازی صنعتی شد و صنعت 
در ایران به مدت یک دهه ضعیف ش��د. در این دهه که از س��ال 1358 
شروع و تا پایان جنگ ادامه داشت انواع و اقسام طرح های انقالبی برای 
خودکفا شدن فعالیت های صنعتی به ذهن انقالبیون رسید برخی از آنها 
اجرایی شد اما در نهایت به دلیل پیچیدگی فعالیت های صنعتی ماهیت 

این فعالیت در تمایل به خارج باقی بماند. 
 3 وابستگی

با همه برنامه ریزی های انجام شده در 4 دهه گذشته برای قطع ارتباط 
صنع��ت ایران با صنعت جهانی، اما به دالیلی همچون پیوس��تگی ذاتی 
صنعت ب��ه هم و جهانی بودن، فعالیت های صنعت��ی ایران نیاز دارند با 
خ��ارج تعام��ل برقرار کنند. ای��ن تعامل که البته بیش��تر از طرف ایران 
نیاز اجتناب ناپذیر به حس��اب می آید موجب ش��ده است که فعالیت های 
صنعتی با سیاست های ارزی پیوندی غیرقابل منظم شدن داشته باشد. 
نخس��تین نی��از قطع��ی و اجتناب ناپذی��ر ای��ران به صنع��ت جهانی 
به روزرس��انی، نوسازی و بازس��ازی تکنولوژیک است. واقعیت این است 
که تکنول��وژی فعالیت های مرتبط با صنعت در دنیای بیرون از ایران با 
چنان ش��تابی پیش می رود که ایران هرگز نمی تواند با همان ش��تاب و 
حتی یک صدم آن حرکت کند. در ش��رایطی که کشورهای توسعه یافته 
صنعتی مثل آلمان، ژاپن، انگلس��تان، آمریکا و سایر کشورهای مشهور 
به کش��ورهای صنعتی نمی توانند از دام پیوندهای اجتناب ناپذیر به هم 
رها شوند، بدیهی است که ایران نیز باید براساس ضرورت برای نوسازی 
تکنولوژیک خود اقدام به واردات انواع ماش��ین آالت و تجهیزات روزآمد 

شده کند. 
عالوه ب��ر این وابس��تگی انکارناپذی��ر صنعت ایران از نظ��ر کاالهای 
سرمایه ای وابستگی تام به جهان دارد. حتی در صنایعی مثل پتروشیمی 
و تولید که مواد اولیه آن از داخل تأمین می شود ایران برای تولید همین 
کاالها باید ساالنه مقادیر قابل اعتنایی ارز برای خرید کاالهای سرمایه ای 

اختصاص دهد. 
واقعیت این اس��ت که تولید صنعتی ای��ران بدون واردکردن کاالهای 
واسطه ای و کاالهای سرمایه ای در کوتاه ترین زمان ممکن از پا درمی آید. 
وابس��تگی دیگر صنعت ایران به جهان خارج در حوزه مواد اولیه اس��ت. 
هم اکنون در صنعت نساجی، پوش��اک، دارو، خوراک دام، روغن نباتی، 
اتومبیل س��ازی، لوازم خانگی و. . . ایران به واردات نیازمند است. این سه 
وابستگی موجب ش��ده صنعت ایران به سیاس��ت های ارزی حساسیت 
داش��ته باشد. ایران برای زنده ماندن همین صنعت خود نیاز به بازارهای 
جهانی دارد و به ویژه صنعت پتروشیمی بدون صادرات تعطیل می شود. 

 سیاست های ارزی
سیاس��ت های ارزی در ایران تا اندازه زیادی از نظر عرضه به صادرات 
نفت خام وابس��ته اس��ت. به این معنا که 80درصد از درآمد ارزی ایران 
از محل صادرات نفت خام به دس��ت می آید و این یک ویژگی قابل اعتنا 
در تنظیم سیاس��ت های ارزی است که در س��طرهای بعد توضیح داده 
می شود. از طرف دیگر تقاضای ارز در ایران نیز چند محل عمده دارد. 
واردات کااله��ای س��رمایه ای، واس��طه ای، ماش��ین آالت و تجهیزات 
صنعتی ب��رای چرخیدن فعالیت های صنعتی ی��ک بخش قابل مالحظه 
از تقاضا را تش��کیل می دهد. عالوه بر این واردات کاالهای ساخته ش��ده 

صنعتی نیز س��هم قابل توجهی از کل تقاضای ارزی را به خود اختصاص 
می ده��د. واردات م��واد غذای��ی و محصوالت کش��اورزی به اضافه اقدام 
نظامی برای بخش دفاعی کشور و همچنین هزینه گردشگری ایرانی 5 
محل اصلی تقاضای ارز به حس��اب می آیند.  سیاست های ارزی در ایران 
از دهه 1340 تا امروز به لحاظ ساختاری تفاوتی معنادار را تجربه نکرده 
اس��ت. به این معنا که در رأس س��اختار سیاست های ارزی نهاد دولت- 
نهاد حکومت قرار دارد. نهاد دولت به وس��یله بانک مرکزی و تا حدودی 
از مس��یر وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وبودجه سیاست های ارزی خود 
را عرض��ه و اجرا می کند. دولت های ایران از دس��ت کم 70 س��ال پیش 
تاکنون هرگز برای حتی یک دوره میان مدت حاضر نشده اند بازار ارز را 

آزاد اعالم کرده و همواره گریبان آن را در اختیار داشته اند. 
سیاست میخکوب ارزی در همه سال های 1340 تا امروز به رغم همه 
دگرگونی هایی که در سیاس��ت های ارزی جهانی رخ داده است در ایران 
به انقطاع ادامه داشته و دارد و در حال حاضر، سیاست ارزی ایران از دو 

مسیر عرضه و تقاضا دچار آسیب و اخالل گسترده شده است. 
از س��مت عرضه به دلیل احتمال برگش��ت تحریم اقتصادی با کمبود 
واریز و برگش��ت ارز مواجه ش��ده ایم و این چیزی است که باوجود همه 
توضیحات دولت انکارناپذیر اس��ت. از سمت تقاضا نیز متأسفانه دولت با 
میخکوب کردن نرخ دالر و س��قف 4200 تومان، فضای کار را رانت آلود 

کرده است. 
صنعت در اولویت باشد

در ش��رایطی که دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده اند اکنون تخصیص 
ارز با یک معضل مواجه شده است. به نظر می رسد حتی در یک شرایط 
غیرع��ادی سیاس��ت های ارزی باید فعالیت های صنعت��ی در تخصیص 
ارز در اولوی��ت اول باش��د. درصورتی ک��ه این اتفاق نیفت��د پیچ و مهره 
فعالیت های صنعتی شل شده و در یک فرآیند ناگزیر از پای درمی آید. 
دولت دوازدهم باید توجه داش��ته باش��د که همین بنگاه های کوچک 
و بزرگی که با بی مهری  دولت مواجه ش��ده اند درمجموع س��االنه حدود 
25درصد از تولیدات ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و میلیاردها 
دالر کاال تولید کرده اند که در فقدان آنها با کمبود بزرگ مواجه خواهیم 
ش��د.  فعالیت های صنعتی به ویژه صنایعی مثل نس��اجی و پوشاک، غذا 
و مس��کن از برآورده کنندگان نیازهای اصلی ایرانیان به حساب می آیند. 
فعالیت های صنعتی میلیون ها ش��غل به طور مستقیم و غیرمستقیم در 
همه ش��هرهای بزرگ و کوچک ایجاد کرده اند ک��ه در صورت تعطیلی 

بنگاه ها در شرایط کمبود ارزی از بین خواهند رفت. 
در ح��ال حاض��ر میلیون ها جوان تحصیلکرده ایران��ی در ایران دنبال 
ش��غل هس��تند و در ص��ورت ناتوانی در توس��عه فعالیت ه��ای صنعتی 
نمی توان دست کم در میان مدت کاری برای آنها ایجاد کرد. امنیت ملی 
ایران در حال حاضر تا اندازه قابل اعتنایی به فعالیت های صنعتی وابسته 

است و باید سیاست گذاران ارزی این را در کانون توجه قرار دهند. 
 ارز در بازار آزاد

آی��ا باید به فعالیت های صنعتی ارز ترخی��ص داد؟ در این صورت آیا 
نق��ض غرض ش��ده و بنیان های سس��ت صنعت ایران به رانت و فس��اد 
بیش��تر آلوده نمی شود؟ واقعیت این است که شرایط حاضر یک فرصت 
تاریخ��ی برای پاالی��ش و زدودن ابهام ها در صنعت ای��ران فراهم کرده 
اس��ت. به این معنا که سیاس��ت گذاران ارزی، سیاست گذاران تجارت و 
صنعت و مقام های ارشد برنامه ریزی باید با اتحاد و انسجام فکری دنبال 
این باشند که همه راه های رانت و فساد در هر عرصه ای اعم از تجارت، 

صنعت، خدمات و کشاورزی مسدود کرده و فضای شفاف ایجاد کنند. 
راه عب��ور از دش��واری ام��روز و معضل ب��زرگ ب��دون تردید اصالح 
سیاس��ت های ارزی اس��ت. اگر بازار ارز از انحصار دولت خارج شد و به 
یک بازار ارز آزاد تبدیل ش��ود و همه فعالیت ها از تاریکی بیرون آیند و 
در فضایی باز و روش��ن به کار خود ادامه دهد سره از ناسره باز شناخته 
ش��ده و می توان امی��دوار بود که فعالیت های رانتی به کارش��ان خاتمه 

داده می شود. 
 چند پیشنهاد

با توجه به مجموعه ش��رایط سیاسی، اقتصادی در ایران و با توجه به 
اینکه فقدان نگاه روش��ن سیاس��ت های بهینه در شرایط فعلی می تواند 
به فاجعه منجر ش��ود و با عنایت به موضوع این نوشته چند پیشنهاد را 

در ادامه می آورم: 
یکم: اگر مدیران ارش��د سیاس��ی ایران می خواهند تهدیدهای فعلی 
ک��ه بر اقتصاد ایران از درون و از خارج تحمیل ش��ده اس��ت به فرصت 
تبدیل کنند باید همه ذهنیت های تاریخی 4 دهه اخیر را کنار گذاشته 
و با نگاهی دلس��وزانه و مس��ئوالنه امروز و فردا ای��ن مرزوبوم ممکن و 
مردمان بردبار آن را بر هر خواسته ای ترجیح دهند. در شرایط امروز هر 
اتفاق عمده ای که قرار اس��ت رخ دهد و در هر عرصه ای از فعالیت های 
صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید از فیلتر و صافی سیاس��ت 
عبور کند. توصیه نخس��ت این است که سیاس��یون با چشم هایی باز به 
صفح��ه مناس��بات داخلی و خارجی ن��گاه کنند و راه را ب��رای عبور از 

تنگنای عظیم فعلی هموار سازند. 
دوم: اکثریت کارشناسان و فعاالن اقتصادی و صنعتی و اقتصاددانان باور 
دارند که مرگ و زندگی اقتصاد ایران اکنون به عامل تعامل با جهان خارج 
گره خورده است. بدیهی است فعالیت های صنعتی به مثابه یک بخش عمده 
اقتصاد ایران از این قاعده مستثنا نیست و نیاز به تعامل با جهان دارد شاید 
اگر از 2 دهه پیش و حتی پس از جنگ اجازه می دادیم صنعتگران ایرانی با 
همتاهای خارجی خود به یک مشارکت واقعی دست می یافتند امروز کمتر 
در زحمت بودیم. توجیه کارشناس��انه این اس��ت که برای نجات صنعت از 

التهاب های ارزی باید راه گفت وگو با جهان خارج هموار شود. 
سوم: تخصیص ارز به شکل فعلی موجب شده است تقاضا برای ارز به 
دلیل رانت معنادار و نزدیک به 100درصدی در هر دالر وجود داش��ته 
و راه را از بی��راه پنهان کرده و به فریب و گمراهی مدیران منجر خواهد 
ش��د. توصیه کارشناسان این است که با استفاده از تجربه ناراحت کننده 
روزهای پس از اعالم سیاس��ت سرکوب ارزی از 20 فروردین 1397 به 
این س��و، هرچه زودتر به این سیاست خاتمه داده شود. بدیهی است که 
ادامه این وضع به بدترین ش��کل منجر به هدر دادن ارز گرانبها ش��ده و 
دولت محترم توجه داش��ته باشد که سرسختی در مسیر آزادسازی بازار 

ارز آزاد نیروی باقیمانده را نیز زایل خواهد کرد. 
چهارم: ب��رای آنکه پیچ و مه��ره فعالیت های صنع��ت در کوتاه مدت 
شل نشود و س��اختمان این بخش از هم نپاشد، پیشنهاد می شود برای 
دوره ای که شاید نباید طوالنی هم باشد در تخصیص ارز، بخش صنعت 
بیش از پی��ش در کانون توجه قرار گیرد. هر میزان ارزی که صنعت به 
فعالیت های غیرمولد اختصاص یابد گامی به عقب در توس��عه صنعت و 
ناممکن ش��دن پیمودن راه خواهد شد. مدیران صنعت و تجارت اکنون 
بهتری��ن فرصت برای پاالیش در صنعت را دارن��د. اجازه دهیم صنعتی 
باقی بماند که آینده دارد و در توس��عه پای��دار تاب کافی برای نبرد در 

صحنه جهانی را دارد. 



فرصت امروز:  فرش��اد مومنی و حسین راغفر ازجمله اقتصاددانانی 
هس��تند که در نحله فکری اقتصاد نهادگرایی قرار می گیرند و به نوعی 
س��خنگوی اقتصاددانان ضد اقتصاد آزاد نیز به حساب می آیند.  ازجمله 
باورهای این دو اقتصاددان نهادگرا،  انتقاد از سیاس��ت تعدیل ساختاری 
و همچنین نقد شبکه بانکی است و تعبیر بانک ها به مثابه غده سرطانی 
و محل رانت خواری، ترجیع بند همیش��گی صحبت های این دو است. در 
واقع، این دو اس��تاد دانشگاه به عنوان سردمداران اقتصاد نهادگرایی در 
ای��ران،  همواره ب��ه بانک ها حمله کرده و معتقدن��د بانک های ایرانی به 

بخش تولید وام کمتری می دهند. 
به تعبیر فرش��اد مومنی، در این سال ها بی سابقه ترین رونق ها از کانال 
بانکی نصیب بخش های غیرمولد شده و بی سابقه ترین فشارها به بخش 
مول��د وارد آمده اس��ت.  در عین ح��ال،  براس��اس گزارش های موثق، 
میزان بدهی های بانکی در ایران 4 برابر میانگین جهانی اس��ت و بدهی 

بانک های خصوصی 2.8 برابر شده است. 
از س��وی دیگر، درب��اره این اقتصاددان��ان نهادگرا عمدت��ا این انتقاد 
مطرح می ش��ود که آنها به عن��وان مخالفان اقتص��اد آزاد همواره بدون 
راه حل انتقاد می کنند.  این درحالی اس��ت ک��ه کمتر از دو هفته پیش 
و در میان��ه روزهای داغ مردادماه امس��ال،  38 اقتص��اددان نامه ای به 
رئیس جمهور نوشتند و الگوی کنونی اقتصاد ایران را ضد تولید دانستند. 
در نامه این 38اقتصاددان که سمت و سوی فکری اغلب آنها به اقتصاد 
نهادگرایی می رسد و در میان آنها، نام فرشاد مومنی و حسین راغفر نیز 
به چش��م می خورد،  راهکارهای بیس��ت گانه ای برای عبور اقتصاد ایران 
از چالش های پیش رو پیش��نهاد شده است. این راهکارها شاید پاسخی 
در براب��ر این اتهام بوده که این اقتصاددانان مخالف بازار آزاد غالبا بدون 
راه ح��ل انتقاد می کنند، چنانچه این نامه در رس��انه ها و فضای مجازی 
بحث ه��ای زیادی برانگیخت و در س��خنان چن��د روز پیش رهبری نیز 

مطرح شد. 
در همین ارتباط، آخرین نشس��ت هفتگی مؤسس��ه  »مطالعات دین 
و اقتصاد« مجالی بود تا فرش��اد مومنی و حس��ین راغف��ر به عنوان دو 
اقتصاددان نهادگرا و ازجمله امضاکنندگان نامه به رئیس جمهور، درباره 
چن��د و چون ن��گارش این نامه صحبت کنند. البت��ه صحبت های راغفر 
در این نشس��ت تنها محدود ب��ه موضوع نامه ب��ه رئیس جمهور نبود و 
نقد سیاس��ت تعدیل س��اختاری،  معایب بس��ته ارزی دولت و تعطیلی 
ب��ازار ثانویه ارز، از جمله مس��ائلی بود ک��ه او در میانه مباحثش به آنها 
گریزی زد و مطرح کرد. گزارش »ایلنا« از نشس��ت  »تبیین مولفه های 
راهبردی نامه اقتصاددانان خطاب به مردم و رئیس جمهور« در مؤسسه  

»مطالعات دین و اقتصاد« را در ادامه می خوانید. 
نقد سیاست تعدیل ساختاری

حسین راغفر در نشس��ت هفتگی موسسه »مطالعات دین و اقتصاد« 
درباره نامه به رئیس جمهور گفت:  این نامه بازبینی مش��کالت اقتصادی 
کش��ور مانند فساد و چگونگی ش��کل گیری آن در جامعه ماست.  سال 
1982 که بحران جهانی بدهی های کش��ورهای جهان سوم مطرح شده 
بود، کشور مکزیک با 97میلیارد دالر بدهی اعالم ورشکستگی کرد. این 
رقم برای برزیل 107 میلیارد دالر بود. این باعث شد کشورهای اروپایی 
و بانک ه��ای آنها که این کش��ورها را تأمین مالی ک��رده بودند، از ترس 
اعالم ورشکستگی سایر کشورها و ایجاد بحران برای کشورهای اروپایی، 

سیاست های تعدیل ساختاری را اعالم کنند. 

وی ادامه داد: وقتی این کش��ورها سیاس��ت های تعدیل ساختاری را 
اع��الم  کردند، ما در ش��رایط جنگ بودیم و این برنام��ه در قالب برنامه 
صفر جمهوری اسالمی به مجلس رفت که با توجه به فضای مخالف آن 
روز کش��ور به تصویب مجلس نرس��ید، اما بالفاصله پس از اتمام جنگ 
این فرصت برای دولت جدید فراهم ش��د که به س��هولت این برنامه را 

دنبال کند. 
راغفر با اش��اره به مولفه های برنامه تعدیل ساختاری گفت: مولفه های 
برنامه تعدیل ساختاری عموماً در راستای کاهش نقش دولت و واگذاری 
فعالیت ه��ای اقتصادی به بخش خصوصی اس��ت، اما مهم ترین مس��ئله 
خصوصی س��ازی در ایران، فراهم شدن بس��تری برای اجراکنندگان آن 
برای واگذاری منابع به افراد درون س��اختار قدرت بود که از این رهگذر 
صاح��ب ثروت های کالن ش��دند، بنابراین منابع ملی ما را به س��ادگی 
به رفق��ای خود واگ��ذار کردند و موجب تش��کیل کانون های فس��اد و 

انحصارهای بزرگ شدند. 
وی افزود: همزمان با انباش��ت س��رمایه از س��وی این اف��راد، فرآیند 
بی نواس��ازی جامعه شکل گرفت.  طوری که بس��یاری از مواهب دوران 
جنگ مانند مسکن،  آموزش و. . .  از دست مردم خارج شد.  برای نمونه 
یکی از برنامه ها حذف یارانه مس��کن برای کاهش هزینه های دولت بود 
که نتیجه آن عدم خانه دار ش��دن مردم است. همچنین خصوصی سازی 

مدارس و خودگردانی بیمارستان ها بخشی از این فرآیند است. 
استاد دانش��گاه الزهرا تصریح کرد: این برنامه ها پیامدهای هولناکی 
به دنبال داشت، طوری که از دهه70 شاهد کودکان کار،  فروش اجزای 
بدن و. . .  هس��تیم که محصول سیاست های این دوره است.  همزمان 
ش��اهد نفوذ برخی افراد در دولت هس��تیم که ب��ا فرصت های به وجود 
آمده س��عی می کنند منابع بانک ها را به سمت بنگاه های بزرگ سوق 
دهند و دسترس��ی به تس��هیالت بانک ها با نرخ های ترجیحی میس��ر 
می شود.  در این دوره خصوصی سازی بانک ها مطرح می شود که تأمین 
مالی از طریق همین بانک ها صورت می گیرد و این بانک ها این امکان 
را می یابند دو یا س��ه درصد بیش��تر از بانک های دولتی برای سپرده ها 

سود پرداخت کنند. 
نقد پرداخت بهره و سلب مالکیت

او ب��ا انتق��اد از پرداخت بهره ب��ه نهادهای عمومی گف��ت: در برنامه 
چه��ارم تصویب می کنن��د که نهادهای عمومی که پ��ول خنثی خود را 
ب��رای دریافت بهره به بانک های خصوصی بدهند و به نوعی با بانک های 
خصوص��ی معامله می کنند که البته یکی از دالیل و منش��أ نقدینگی و 
اصلی ترین عامل تورم اس��ت.  سیاس��ت های تنظیم شده بخش عمومی 
نیز منش��أ تورم اس��ت؛  مثاًل باال و پایین کردن نرخ س��ود بس��تگی به 
مناف��ع بانک ها دارد. از همین رو تورم در کش��ور ما محصول س��اختار 
تصمیم گیری در کش��ور اس��ت، طوری که نرخ بهره 5 س��ال اخیر، هزار 
هزار میلیارد تومان اس��ت که موجب افزایش شدید نقدینگی در کشور 

شده است. 
وی با اش��اره به اهمیت مالکیت گفت: وقتی رانت ارز ش��کل می گیرد 
بس��یاری از مردم بخشی از ارزش دارایی های خود را از دست می دهند 
و فرآیند س��لب مالکیت صورت می گیرن��د که همه اقتصاددانان نهادگرا 
بر این تأکید دارند که از مهم ترین نهادهای تنظیم کننده اقتصاد شکوفا 
ش��کل گیری مالکیت است اما دولت ها آن را چپاول می کنند و دست در 

جیب مردم می کنند که به آن مالیات تورمی می گویند. 

راغفر متذکر شد: شاهد شکل گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن 
سفته بازی، داللی و رانت مولفه های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور است. 

راغفر یادآور ش��د: برخی مس��ئوالن تازه یادش��ان افتاده که ما بعد از 
پای��ان جنگ نی��ز در جنگ اقتصادی بودیم. بای��د توجه کرد که آمریکا 
با تحریم ها و ابزارهای آن دنبال ناآرامی در کش��ور اس��ت و تا زمانی که 
اقتصاد رانت محور ادامه داش��ته باش��د راه نجاتی برای کش��ور نمی توان 

متصور شد و این مربوط به یک گروه خاص نیست. 
نقد بازار ثانویه ارز

این استاد دانش��گاه درباره بازار ثانویه ارز گفت:  متأسفانه در مجلس 
در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه  و رسانه هایی که 
در خدمت آنها هستند با مفاهیمی مانند رقابت،  بازار و. . .  از آن دفاع 
کردند. ادعا می کردند با این بازار ارز تک نرخی را حاکم خواهند کرد اما 
ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم 
آن به زودی وارد بازار خواهد ش��د و شرایط اضطراب به گونه ای شده که 

مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده اند. 
وی متذک��ر ش��د: کاهش ارزش پ��ول ملی باعث ف��رار کاالی داخلی 
می ش��ود. 4 ماه نخست س��ال 700میلیون دالر برای برنج، یک میلیارد 
دالر نهاده های دامی، 100 میلیون واردات کره صرف ش��ده درحالی که 
برای نمونه ش��اهد نایابی دارو در بازار هس��تیم و این جز س��وء مدیریت 
موضوع دیگری نیس��ت. ما نگ��ران پیامدهای اقتصادی و سیاس��ی این 

پوست اندازی ها و خصوصی سازی ها هستیم. 
راغفر یادآور شد: ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم و 
نیز نس��ل های آینده است. دولت حق فروش آن را ندارد و باید آن را به 
اش��کال دیگر سرمایه تبدیل کند و در زیرساخت ها، آموزش،  بهداشت. 

. . سرمایه گذاری کند. 
این اقتصاددادن در پاس��خ به کس��انی که افزای��ش نرخ ارز را محرک 
صادرات می دانن��د، گفت: زمانی که نرخ ارز از 7 هزار تومان به 12 هزار 
توم��ان افزایش یافت مدافعان آن اش��اره می کردند که این باعث تقویت 
صادرات می شود. درحالی که زمانی که روابط روسیه با ترکیه دچار تنش 
شد و روسیه بازارهای خود را به ما واگذار کرد، ما کاالیی برای صادرات 
نداشتیم یا در عراق که برای آن جنگیده ایم بازار کاماًل در اختیار ترکیه 
اس��ت و افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات موجب کمبود کاال در 

کشور خواهد شد.  با این شرایط بازار ثانویه را باید متوقف کنند.  
نقد بسته ارزی دولت

وی با اش��اره به بس��ته ارزی گفت: درحالی که نیاز ارز کشور برای غذا 
و دارو 10 میلیارد دالر و مواد س��اخت و تولید 20 میلیارد دالر اس��ت،  
مورد دوم در بس��ته جدید حذف ش��ده و این به معنای نابودی صنایع 
است و تنها صنایعی می توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق 
و گاز بهره مند باش��ند.  این ش��رایط راه را برای کاالهای بنجل چینی و 
هندی هموار و افرادی زیادی کار خود را از دست خواهند داد که نتیجه 

آن لشکری از بیکاران است. 
راغفر متذکر ش��د: اگر دولت با مردم صادق اس��ت ن��رخ را به 4200 
توم��ان بازگردان��د و اگر آن را انج��ام ندهد بزرگ تری��ن تحول جامعه 
خواهد بود. ارز کشور چنان تضعیف شده که دیگر کار برای افغان ها نیز 
صرفه اقتصادی ندارد. س��ال گذشته کل تولید ناخالص داخلی 2 هزار و 
600میلیارد تومان و افزایش ذخیره انبار هزار و 920 میلیارد تومان بود 

که این به معنای نبود قدرت خرید در مردم است. 

بازار ثانویه ارز به روایت راغفر
دریچه

برترین شهرهای جهان برای زندگی
ارتقای چشمگیر کیفیت زندگی در تهران

وین اتریش با پایان دادن به سلطه 9 ساله شهر ملبورن، عنوان بهترین 
شهر جهان از نظر کیفیت زندگی را از آن خود کرد.

ب��ه گزارش ایس��نا، در این گزارش 140 ش��هر بزرگ جه��ان از نظر 
کیفیت زندگی با یکدیگر مقایسه شده اند که بر این اساس تهران توانسته 
اس��ت با  5درصد بهبود در ش��اخص کیفیت زندگی، در کنار شهرهای 
ابیجان، هانوی، بلگراد و هو ش��ه مینه به عنوان یکی از 5 شهر موفق در 
بهبود کیفیت زندگی مطرح ش��ود. همچنین دمشق در سوریه، داکا در 
بنگالدش، الگوش در نیجریه، کراچی پاکستان و پورت موزربی در گینه 
نو به ترتیب بدترین شهرهای جهان از نظر کیفیت زندگی بوده اند. آمریکا 
امسال نتوانسته است هیچ نماینده ای در بین 10 شهر برتر جهان از نظر 
کیفیت زندگی داشته باشد. به گفته اکونومیست، 10 شهر برتر جهان از 
نظر کیفیت زندگی طبق 30 معیار در 5 طبقه ش��امل: ثبات، بهداشت 

و درمان، فرهنگی و محیط زیستی، آموزشی و زیرساختی عبارتند از:
1 -وین-اتریش: این برای نخس��تین بار است که وین باالترین کیفیت 
زندگی از دید اکونومیست را از آن خود می کند، هرچند که در رده بندی 
برخی موسس��ات و نهادهای دیگر سابقه مقام نخست را دارد. این شهر 
به 9 سال سلطه ملبورن به عنوان برترین شهر جهان خاتمه داد. امتیاز 

وین 99.1 است.
2 -ملبورن- اس��ترالیا: تنها به دلیل ش��اخصه امنیت��ی، ملبورن مقام 
نخس��ت خود را ب��ه وین واگذار کرده اس��ت، هرچند که این ش��هر در 
تمامی معیارهای دیگر با وین هم امتیاز اس��ت. این ش��هر 98.4 امتیاز از 

اکونومیست گرفته است.
3 -اوزاکا-ژاپن: یکی از دو ش��هر ژاپنی حاضر در جمع 10 ش��هر برتر 

جهان با امتیاز 97.7 است.
4 -کلگری-کانادا: برترین ش��هر کانادایی با امتیاز 97.5 در رده چهارم 

ایستاده است.
5 - سیدنی- استرالیا: با امتیاز 97.4 به عنوان دومین شهر استرالیایی 

برتر در این فهرست نام خود را به ثبت رسانده است.
6 - ونکوور- کانادا: این شهر با امتیاز 97.3 در رده ششم قرار گرفته است.

7 - تورنتو- کانادا: س��ومین و آخرین شهر کانادایی حاضر در بین 10 
شهر برتر جهان از نظر کیفیت زندگی که امتیاز آن 97.2 بوده است.

8 -توکیو-ژاپن: پایتخت ژاپن با کسب 97.2 امتیاز موفق شد به عنوان 
یکی از دو ش��هر تازه وارد به جمع 10 ش��هر برتر جهان از نظر کیفیت 

زندگی بپیوندد.
9 -کپنهاگن –دانمارک: تنها شهر دانمارکی و اسکاندیناوی حاضر در 

بین 10 شهر برتر جهان که امتیاز آن 96.8 است.
10 - آدالید- استرالیا: سومین شهر استرالیایی حاضر در این فهرست 

که امتیاز آن 96.6 عنوان شده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد
ثروتمندترین کشورهای دنیا تا سال 2020

صندوق بین المللی پول برآورد کرد که درآمد سرانه ساکنان ماکائو 
تا سال 2020 از قطر جلو بزند. به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی 
پ��ول پیش بینی کرده اس��ت ماکائو تا پایان س��ال 2020 به درآمد 
س��رانه 143 هزار و 116 دالری دس��ت یابد و از قطر که پیش بینی 
می شود درآمد س��رانه اش به 139 هزار و 151 دالر باشد، جلو زند. 
ماکائو یک منطقه خودمختار چین است که قبال مستعمره چین بود 
و از دو دهه پیش که خودمختاری خود را به دس��ت آورد، در مسیر 
توسعه حرکت می کند. درآمد سرانه این منطقه در سال 2001 تنها 
34هزار و 500 دالر بود. انتظار می رود اختالف درآمد س��اکنان این 
دو کش��ور حتی بیشتر از این هم ش��ود و به حدود 13هزار دالر در 
س��ال 2023 برس��د. پس از این دو کشور، س��نگاپور در رده چهارم 
قرار خواهد داش��ت و هنگ کنگ در جایگاه دهم قرار خواهد گرفت. 
جای��گاه پنجم نیز متعلق به آس��یایی ها و در اختیار کش��ور برونئی 
خواهد بود. در بین کشورهای اروپایی نیز لوکزامبورگ، ایرلند و نروژ 
باالترین درآمد س��رانه را خواهند داشت. لوکزامبورگ سوم و ایرلند 
و نروژ در رده شش��م و هفتم قرار دارند. در بین کش��ورهای منطقه 
نیز به جز قطر، نام امارات و کویت دیده می شود و این دو کشور در 

رده های هشتم و نهم باالترین درآمد سرانه قرار دارند.

آمارهای جالب از صنعت چاپ پول چین
پول کدام کشورها در چین چاپ می شود؟

دفت��ر چاپ پول چین موفق ش��ده اس��ت قراردادهای چاپ پول 
با چندین کش��ور را امضا کند که این مس��اله به افزایش نفوذ چین 
بر بانکداری جهانی منجر خواهد ش��د. به گزارش ایس��نا، به نقل از 
س��اوث چاینا مورنینگ پس��ت، بس��یاری از منابع آگاه گفته اند که 
صنعت چاپ پول چین در سراسر این کشور با به کارگیری بیشترین 
ظرفیت خود مشغول به کار است. یک منبع آگاه که خواسته است 
نامش به دالیل امنیتی فاش نش��ود، گفته است بسیاری از کشورها 
که عمدتا در پروژه جاده ابریشم جدید چین نیز حضور دارند، برای 
چاپ اس��کناس خود از چین کمک می گیرند و انتش��ار یوآن تنها 

بخشی از فعالیت صنعت چاپ پول چین را تشکیل می دهد.
دفتر چاپ پول چین که مقر آن در »ش��ی ش��نگ« ش��هر پکن 
ق��رار دارد، بزرگ ترین چاپخانه پول جهان با 18 هزار نیرو اس��ت و 
10 الی��ه امنیتی از آن محافظت می کنند. این در حالی اس��ت که 
همتای آمریکایی ای��ن دفتر حدود یک دهم این تعداد نیرو دارد و 
دومین دفتر بزرگ چاپ پول جهان به نام »دو ال قو: که در انگلیس 
مستقر است 3100کارمند دارد. 604 کارخانه در صنعت چاپ پول 
چین درگیر هستند و علیرغم گسترش پرداخت های الکترونیکی و 
استفاده از کارت های اعتباری، تقاضا برای اسکناس و سکه کماکان 
باال اس��ت. به گفته لیو گوئی شنگ- مدیر دفتر چاپ پول چین، تا 
همین اواخر چین پولی برای کش��ورهای خارجی چاپ نمی کرد اما 
از سال 2013 و با ش��روع پروژه جاده ابریشم، درهم تنیدگی چین 
با زیرس��اخت ها و بخش های بانکی جهان افزایشی چشمگیر داشته 
است. چین نخستین تجربه چاپ پول خود را در سال 2015 کسب 

کرد و به انتشار اسکناس های 100 روپیه ای کشور نپال پرداخت.
ب��ه گفته لی��و در حال حاضر بخش��ی از اس��کناس های مصرفی 
کش��ورهای تایلند، بن��گالدش، س��ریالنکا، مالزی، هن��د، برزیل و 

لهستان در چین چاپ و منتشر می شود. 
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در حالی که مشاوران امالک از کاهش محسوس تعداد مشتریان مسکن 
س��خن می گویند و معتقدند به رغم رشد شدید قیمت ها در بازار خریدار 
چندانی وجود ندارد، کارشناس��ان نسبت به خرید مسکن و الک رکود در 

ماه های پیش رو هشدار می دهند.
بررس��ی ها نش��ان می دهد در محدوده زمانی فروردین ماه سال جاری تا 
پایان تیرماه، هر چند حجم معامالت مسکن تنها 7.1 درصد افزایش یافت 
ام��ا قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مس��کونی در ش��هر تهران،  

افزایشی برابر با 31.3 درصد را تجربه کرده است.
 ب��ا این حال میزان معامالت مرداد ماه ، طبق آمارهای اولیه و مطالعات 
میدانی نیز افزایش خاصی را نس��بت به تیرماه شاهد نیست تا این گزینه 
پیش روی کارشناس��ان اقتصادی و فعاالن بازار مس��کن قرار گیرد که آیا 

رونق مسکن نیامده رفت؟
به گزارش خبرآنالین،  مهدی تقوی ، کارشناس اقتصادی که مطالعات 
گس��ترده ای بر اقتصاد خانوار دارد، در این خصوص می گوید: باید نکته ای 
را در نظر گرفت که افزایش شمار خریداران به معنی رونق در بازار مسکن 
نیست، متاسفانه در سال های گذشته از رشد قیمت مسکن و تالش برخی 
برای تبدیل نقدینگی به مس��کن به عنوان محل سرمایه گذاری به اشتباه 

تحت عنوان رونق یاد شده است.
 وی در توضیح این مطلب افزود: این در حالی است که رونق واقعی ریشه 
در خرید و فروش مسکن توسط مشتریان واقعی که نامشان مصرف کننده 

است، به وجود می آید و نباید این نکته را از نظر دور داشت.
 تقوی افزایش قیمت مس��کن در ش��رایط کنون��ی را قابل پیش بینی 
دانست و گفت: نقدینگی باید جایگاهی برای خود پیدا می کرد، سود بانکی 
کاهش یافته بود، معامالت ارز و سکه مشمول محدودیت های جدی بود و 
در عین حال نقدینگی سرگردان به دنبال ماوایی برای پیش گیری از کاهش 

قدرت خرید بود اما در شرایط کنونی و با بازگشت کاهش حجم معامالت 
در خرداد و تیر به نظر می رس��د به دلی��ل افزایش بیش از حد قیمت، بار 
دیگر این کاال از دسترس مصرف کننده خارج شده و همین امر می تواند 

احتمال رکود در بازار را تشدید کند.
مرکز آمار تایید می کند

هر چند گزارش مرکز آمار محدوده بهار سال جاری را در بر می گیرد اما 
اعداد و ارقام ارائه شده در آن، افزایش قیمت در عین بازگشت دوباره رکود 

از خرداد ماه را تایید می کند.
در گزارش مرکز آمار ایران تاکید ش��ده است متوسط قیمت فروش هر 
مترمربع زمین یا زمین س��اختمان مس��کونی کلنگی معامله شده در بهار 
97، از طریق بنگاه های معامالت ملکی در ش��هر تهران 61756 هزار ریال 
با میانگین مساحت 259 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 3.1 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 33.7 درصد افزایش داشته  است.

بازار خلوت تر می شود
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کارشناس 
مسکن نیز می گوید: آمارها نشان می دهد توان خرید متقاضیان مسکن نسبت 
به سال گذشته روند نزولی داشته است. به گفته وی ایجاد تالطم در بازارهای 
موازی از جمله ارز و سکه زمینه ساز حرکت نقدینگی به این بازارها شده است.  
از سوی دیگر افزایش قیمت اجاره بها در بازار دلیل دیگری است که بازگشت 
رک��ود را به بازار تایید می کند، چ��را که در دوره های کاهش قیمت و خرید و 
فروش، افزایش اجاره بها بیش از پیش رخ می دهد .  بررسی وضعیت بازار مسکن 
در گستره کشوری نیز نشان می دهد معامالت آپارتمان با حداقل یک فصل 
تاخیر نس��بت به تهران، اوایل امسال رونق گرفت؛ اما جهش قیمت ها در این 
بازار باعث سلب امکان خرید برای تقاضای مصرفی در شهرهای بزرگ و سکته 

سراسری بازار در خرداد شد. 

پیش بینی های محتاطانه
با وجودی که اغلب فعاالن بازار مس��کن پیش بینی های محتاطانه ای را 
درباره آینده بازار مسکن مطرح می کنند، اما کارشناسان تورم توام با رکود 

را طعم غالب بازار مسکن در نیمه دوم سال می دانند . 
 تحلیلگران اقتصادی بر این عقیده اند با رشد قیمت ها و رسیدن متوسط 
قیمت مس��کن به 7 میلیون توم��ان ، در تهران خری��داران واقعی از بازار 
مس��کن کوچ می کنند و در نتیجه سوداگران فضای جوالن بیشتری را از 

آن خود می کنند.
به نظر می رس��د رکود 10 ساله بازار مسکن در ایران که از سال 1386 
کلید خورد به تعبیری همچنان ادامه دارد و شاید تعبیر بهتر این باشد که 

در رکود یک دهه ای بازار، خرق عادتی کوتاه مدت رخ داد.

پیش بینی بازار مسکن در روزهای آینده

رقابت نفس گیر رکود و تورم در بازار مسکن

فرصت امروز: اصلی ترین مساله در 20 سال آینده ایران، بازافرینی شهری 
است. این موضوع را عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دیروز در جلسه 
س��تاد بازافرینی شهری استان سمنان بیان کرد و گفت: بازافرینی شهری 
اصلی ترین مساله در 20 سال آینده ایران خواهد بود که اگر به آن پرداخته 
نش��ود این بیماری و گرفتاری تعمیق پی��دا می کند. به طوریکه هرچه به 

حاشیه برویم گرفتاری در بافت میانی شهر بیشتر می شود.
وزیر راه و شهرس��ازی در این جلسه به تشریح سیاست های طرح جامع 
بازآفرینی ملی پرداخت و با تش��ریح مزایای اجرای برنامه محله محوری و 
معایب عدم توجه به بافت های میانی ش��هری ادامه داد: یکی از بزرگترین 
ماموریت های دولت اجرای طرح بازآفرینی شهری به منظور کاهش بحران 

های بافت های فرسوده و ارتقای سطح زندگی در آنهاست.
به گفته آخوندی، یک س��وم جمعیت شهری کش��ور در بافت فرسوده 
زندگی می کنند و این طرح به عنوان طرح اولویت دار در بیس��ت س��اله 

آینده کشور مطرح است.
او با بیان اینکه طرح بازآفرینی ش��هری بسیار پیچیده است و باید ابعاد 
اقتصای، مالی، اجتماعی و فرهنگی آن را در نظر گرفت، خاطرنشان کرد: 
در اجرای این طرح ، باید تفکر محله محور داشت و این اصل که محله به 

انسان هویت می بخشد را لحاظ کرد. 
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: زندگی مردم در شهرها باید با رویکرد 
بازآفرینی ش��هری ادامه یابد، براس��اس آمار، میزان بزهکاری اجتماعی در 
بافت های بی اصالت زیاد است و رفع بحران های بافت های فرسوده، چهره 
ش��هرها را امن تر خواهد کرد.  توسعه شهری باید در ابعاد مختلف اعمال 
شود، به طوری که مردم کیفیت زندگی را لمس کنند و سرمایه گذاری ها 

طوری برنامه ریزی نشود که حاشیه نشینی تشدید شود. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، آخوندی ادامه داد: در 
مباحث توسعه شهر و جمعیت، باید به مساله بازآفرینی شهری توجه ویژه 

شود و بزرگترین ماموریت دولت بازآفرینی شهری است.
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، برای اجرای طرح بازآفرینی شهری باید 
رویکرده��ای مختلف مورد توجه قرار گیرد و حداق��ل و حداکثر امکانات 

مدنظر نهاد های اجرایی باشد. 
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در گیر کردن دولت، در مناطقی که خود 

م��ردم می توانند کاری انجام دهند س��ودی ن��دارد و باید آحاد جامعه در 
بخش هایی که برنامه هایی به آن واگذار می شود خوب اقدام کند. 

آخوندی گفت: به هیچ عنوان نباید دولت درگیر مس��کن سازی شود و 
باید نهادهای خدمات رسان در بحث بازآفرینی شهری بیشتر مورد توجه 

قرار گیرد. 
وی با اشاره به اینکه حضور هماهنگ می تواند کیفیت زندگی شهروندان 
در بافت را افزایش دهد، خاطرنشان کرد: مردم اگر متوجه شوند مسووالن 
اراده خوب��ی در اجرای طرح باز آفرینی ش��هری دارند، هماهنگ با دولت 

حرکت خواهند کرد. 
آخوندی گفت: هزینه کرد دولت و ش��هرداری ها برای بازآفرینی شهری 
باید در بحث تامین خدمات زیربنایی باش��د و ش��هروندان نیز با دریافت 

تسهیالت بانکی باید در احیای بافت فرسوده همراهی کنند. 

اصلی ترین مساله 20 سال آینده ایران از نگاه عباس آخوندی

بازآفرینی شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی

حملونقلریلی
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جهش قیمتی، رونق بازار مسکن را ناکام گذاشت
مسکن؛ دوباره در الک رکود

یک کارش��ناس اقتصاد مسکن معتقد است: رونق بازار مسکن بیش از 
آنکه در رش��د قیمت معنا شود، به افزایش تعداد معامالت و زمینه سازی 
برای تولید بیشتر مربوط است درحالی که فعال جهش قیمتی در این بازار 
باعث شده مصرف کنندگان واقعی مسکن از بازار اخراج شوند و سازندگان 

نیز رغبتی به افزایش تولید نداشته باشند.
محمد عدالت خواه با اش��اره به جهش قیمتی در بازار مس��کن، گفت: 
میانگین تورم نقطه به نقطه در بازار مس��کن تهران در تیرماه سال جاری 
نس��بت به تیرماه س��ال قبل حدود 55 درصد بوده است که با توجه به 
باال بودن قیمت یک واحد مسکونی، افزایش بسیار قابل توجهی محسوب 
می شود. وی افزود: این افزایش قیمت باعث شده است متقاضیان مصرفی 
مسکن قادر به تأمین مالی خرید خانه موردنظر خود نباشند و تقاضایشان 
به تعویق بیفتد درحالی که سرنوش��ت نهایی بازار را همین تقاضاها رقم 
می زنند و حتی خریدهای سرمایه ای در بازار مسکن نیز با امید فروش در 

قیمت باالتر به متقاضی مصرفی صورت می گیرد.
عدالت خواه با تأکید بر اینکه رونق واقعی مس��کن باید در رش��د تعداد 
معامالت دیده ش��ود، تصریح کرد: اینکه ما رشد قیمتی را به عنوان رونق 
معرفی کنیم آدرس غلطی اس��ت چراکه رونق باید در چهار حوزه اعم از 
تعداد معامالت، قیمت، س��رمایه گذاری و تولید تجربه شود اما فعال فقط 

رشد قیمت اتفاق افتاده است.
وی گفت روند فعلی بازار مسکن چندان تناسبی با رونق ندارد و هرچند 
احتمال دارد رشد قیمت مسکن تا اواخر سال هم ادامه یابد اما درنهایت 
ثمره ای جز رکود تورمی سنگین برای این بازار به همراه نخواهد داشت. 
کارشناس اقتصاد مس��کن گفت: هزینه تولید ساختمان به واسطه رشد 
قیمت نهاده های موثر در ساخت وساز اعم از قیمت مصالح، هزینه نیروی 
کار و هزینه های جانبی باال رفته اما قدرت خرید متقاضی همچنان پایین 
اس��ت در نتیجه کاالیی که در این ش��رایط تولید می شود هرگز قادر به 
تسخیر بازار واقعی نیست و ناگزیر باید به تقاضای سرمایه گذاری اختصاص 
یابد. عدالت خواه با اشاره به اینکه تقاضای سرمایه ای نیز با دورنمای منفی 
بازار عقب می کش��د، افزود: وقتی س��رمایه گذار در بازار مس��کن متوجه 
ش��ود که واحد خریداری شده متقاضی بالفعلی در آینده نخواهد داشت، 
سرمایه گذاری خود را متوقف می کند تا دچار خواب سرمایه نشود اما فقط 
بخشی از این تقاضاها قادر به خروج از بازار خواهند بود و مابقی باید طعم 

تلخ رکود تورمی بازار مسکن را بچشند.
او ادامه داد: وقتی تقاضای سرمایه ای به بن بست برسد، تولید فعلی بازار 
مسکن نیز بدون تقاضا می ماند و سازنده به واسطه نبود سرمایه در گردش یا 
نداشتن چشم انداز سودآوری از سرمایه گذاری دوباره در صنعت ساختمان 

خودداری می کند.
به عقیده عدالت خواه این چرخه باطلی است که از سال ها پیش در بازار 
مسکن ایران به راه افتاده اما حاال به واسطه تغییرات مهم در شاخص های 
کالن اقتصادی و افزایش سرس��ام آور نقدینگی، کار به جایی رسیده که 

می تواند وضعیت تولید مسکن و تقاضای مصرفی را به بحران برساند.

شنبه
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نرخ ارز در سلیمانیه، افغانستان و امارات چگونه تعیین می شود؟

4 عامل تعیین قیمت نسبی ارز
درحالی که نرخ ارزهای مختلف براساس فرمول های اقتصادی به 
نسبت ثابتی مانند تفاضل نرخ تورم یا شاخص جهانی هر ارز تعیین 
می شود، در کشور ما به دلیل اعمال تحریم و محدودیت در مبادالت 
بانکی دایره عوامل موثر بر نرخ ارز گسترده تر از سایر کشورهاست.

ب��ه گزارش اقتصاد ایران، محم��د طبیبیان، اقتصاددان در صفحه 
اجتماعی خود در پاس��خ به این پرس��ش که چه عواملی نرخ ارز را 
در یک اقتص��اد تعیین می کنند؟ می گوید: »ارز هم مثل هر کاال یا 
دارایی دیگر دارای یک قیمت نس��بی و یک قیمت اسمی است. در 
اقتص��اد آنچه قیمت تلقی می ش��ود در واقع قیمت نس��بی هر کاال 
اس��ت. قیمت نس��بی دالر به این برمی گردد که مردم چگونه خیار، 
خربزه، نان، جوراب، س��که طال، مس��تغالت و. . . را با دالر مقایسه 
می کنند و چه عواملی س��بب می ش��ود که مردم در یک روز قیمت 
نس��بی باالتری برای دالر نس��بت به روز قب��ل تعیین کنند. قیمت 
نسبی را هم برای همه چیز عرضه و تقاضا تعیین می کند. درمجموع 
چهارعامل تراز بازرگانی خارجی، تراز مبادله خارجی )نسبت قیمت 
کاالهای صادراتی و وارداتی(، ش��رایط سیاس��ی و کسر بودجه های 
دول��ت در تعیین قیمت نس��بی ارز مؤثرند.  عامل اساس��ی دیگری 
که در تعیین قیمت ارز دخیل اس��ت و قیمت اس��می آن را تعیین 
می کند نرخ تورم داخلی در مقایسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ 
ت��ورم در داخل باالتر از نرخ تورم خارجی باش��د ارزش پول داخلی 

کاهش یافته و قیمت پول خارجی را افزایش می دهد.«
اما در س��ال های گذشته صرافی برخی از کش��ورها مانند امارات 
)دوب��ی( نقش زیادی در تعیین ن��رخ دالر صرافی های ایران و بازار 

آزاد داشته اند.
نقش دوبی میان عراق و افغانستان توزیع شده است

رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و ام��ارات در این باره گفت: 
ب��ا توجه به حجم باالی تجارت خارجی ایران و امارات این کش��ور 
در تعیین قیمت دالر ایران تأثیرگذار بوده اس��ت. درشرایط قبل از 
تحری��م از حدود 40 میلیارد دالر ص��ادرات ایران حدود 30میلیارد 
دالر آن از طریق امارات انجام می ش��د. در مجموع دوبی پایگاه ری 
اکس��پورت )صادرات مجدد( ایران بوده است و پس از چین دومین 

شریک تجاری کشور ماست.
مس��عود دانش��مند اف��زود: در ای��ن دوره صادرکنن��دگان بزرگ 
ای��ران همانند واحدهای پتروش��یمی و معدنی در بانک های امارات 
بخصوص دوبی حساب داشتند و درآمد ارزی آنها همان جا منتقل و 
صرف واردات کاال می شد. این اقدام باعث یک چرخه دالری در بازار 
دوبی و یک چرخه ریالی در بازار ایران می ش��د. ریال به صرافی های 

دوبی داده می شد و دالر دریافت می شد.
وی توضی��ح داد: به دلیل حجم ب��االی مبادالتی که میان ایران و 
ام��ارات انجام می ش��د، نرخ دالر در دوبی به طور مس��تقیم بر بازار 
ایران تأثیر داش��ت، اما پس از اعمال تحریم ها این نقش کمرنگ تر 

شده است.
براساس گفته های وی نقشی که دوبی در گذشته به تنهایی بازی 
می کرد، هم اکنون بین عراق، افغانس��تان و دوبی توزیع شده است، 

اما هنوز به ثبات نرسیده است.
وی با اش��اره به اینکه هنوز دوبی به صورت قطعی جایگزینی پیدا 
نکرده اس��ت، گفت: سلیمانیه و اربیل سعی دارند این نقش را بازی 
کنند ام��ا مبادالت تجاری ای��ران با این مناطق تنه��ا 10درصد از 
مبادالتی است که ایران با دوبی دارد. از سوی دیگر هرات افغانستان 
نیز به دلیل محدودیت مبادالت ارزی و تجاری نیز نتوانس��ته اس��ت 

نقش برجسته ای داشته باشد.
دانش��مند ادامه داد: در صورتی که مب��ادالت ارزی ایران از دوبی 
به س��وی مسقط تغییر مسیر دهد می توان امیدوار بود که در آینده 

عمان این نقش را برعهده بگیرد.
صرافی های سلیمانیه و اربیل به میدان می آیند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز گفت: در دورانی که 
صرافی های دوبی همکاری حداکثری با صرافی های ایران داش��تند، 
امکان رش��د صرافی های اقلیم کردس��تان عراق مانند س��لیمانیه و 
اربیل وجود نداشت. پس از کاهش همکاری میان صرافی های دوبی 
و ایران نیز براس��اس سیاست دولت صرافی های ایران تعطیل شد و 

این بستر فراهم نشد.
یحی��ی آل اس��حاق اف��زود: اکن��ون بس��ترهای هم��کاری میان 
صرافی های دوطرف فراهم ش��ده اس��ت. البته بان��ک مرکزی ایران 
درحال برطرف کردن برخی از مش��کالتی اس��ت که در این زمینه 
وجود دارد. ع��الوه بر این باید میان صرافی های دو طرف مذاکراتی 
ب��رای ایج��اد اعتماد برگزار ش��ود. به گفته وی با حل مش��کالت و 
رشد همکاری ها صرافی های سلیمانیه و اربیل می توانند در مبادالت 

ارزی ایران نقش پررنگ تری بازی کنند.
وی تأکید ک��رد: حجم مبادالت تجاری ایران و عراق در کاالهای 
غیرنفت��ی ح��دود 6 میلیارد دالر در س��ال و با احتس��اب کاالهای 
نفت��ی به 11 میلیارد دالر می رس��د که طی ماه های اخیر با رش��د 
23درصدی همراه بوده است. آل اسحاق اضافه کرد: البته هم اکنون 
ای��ران و عراق ب��ر پایه دالر ب��ا یکدیگر مبادل��ه ای ندارند اما بحث 

صرافی ها متفاوت است.
نقش ارزی افغانستان

در میان نرخ هایی که برای دالر عنوان می ش��ود، دالر مش��هد به 
طور معمول ارزان تر از تهران اس��ت که عالوه بر بعد مسافت قیمت 
دالر در آن س��وی مرز یعنی افغانستان بر آن تأثیر می گذارد. درواقع 
نرخی که در بازار س��رای شهزاده در کابل برای دالر تعیین می شود 

بر نرخ دالر مشهد و سپس تهران تأثیر می گذارد.
رئی��س هیأت مدیره اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و افغانس��تان 
درباره نقش افغانستان در تعیین نرخ دالر در ایران گفت: هم اکنون 
حجم مبادالت ارزی در افغانس��تان چندان زیاد نیست. با وجود این 
ورود دالر از این کش��ور به ایران توس��ط واس��طه ها یا کارگران در 

نرخ ها تأثیر دارد.
ع��ال میرمحم��د صادقی اف��زود: هرچ��ه مبادالت تج��اری میان 
دو کش��ور افزای��ش یابد تأثیر مب��ادالت ارزی این کش��ور در ایران 
بیشتر می ش��ود. طی سالیان گذش��ته در تجارت خارجی کمتر به 
کشورهای همسایه توجه کرده ایم. این در حالی است که می توان از 
ظرفیت های این کشورها استفاده کرد و نیازهای کشور را با سرعت 

و هزینه کمتری تأمین کرد. 

نگاه

فرصـت امروز: ب��ازار ارز هنوز در ت��ب و تاب اس��ت. نرخ ها اندکی 
متعادل ش��ده و صرافی ها مشغول به کار ش��ده اند، اما هنوز هم دالل ها 
در بازار فعال  هس��تند و تالش می کنند تا بلکه بتوانند دوباره نبض بازار 
را در دس��ت گیرند، اگرچه صرافی ها همیشه برای آنها یک رقیب جدی 
به ش��مار می روند. در واقع، اکنون هم صرافی ها تالش دارند نقش آفرین 
میدان باش��ند و هم دالالن می خواهند خ��ود را از تب و تاب نیندازند، 
چنانچه با ابالغ دستورالعمل خرید و فروش ارز توسط صرافی ها از سوی 
بان��ک مرک��زی، دالالن به معامالت ش��بانه روی آورده و در حال انجام 
فعالیت های س��فته بازی هستند. از س��وی دیگر، به موازات اعالم بسته 
ارزی دول��ت و کاه��ش نرخ ها در بازار، بانک ها نی��ز رقابتی را با بازار ارز 
ب��رای جذب منابع آغاز کرده اند و حتی پای س��ودهای 23-22درصدی 

هم به نظام بانکی دوباره باز شده است.
 به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ارز از جمله بازارهایی بود که از 
سال گذشته تاکنون سر و صداهای زیادی در اقتصاد و سایر بخش های 
مرتبط در کش��ور ایجاد کرده، نوسان های لحظه ای، هجوم مردم عادی 
ب��رای خرید و فروش و حضور پُررنگ و همیش��گی دالالن در این بازار 
از جمله موضوعاتی بود که بازار ارز طی یک سال گذشته به خود دید.

بانک مرکزی و دولت نیز در سوی دیگر ماجرا بیکار ننشسته و هرگونه 
اقدامی که موجب آرامش و ثبات بازار و همچنین کوتاه ش��دن دس��ت 
دالالن بود انجام دادند؛ به گونه ای که در اوایل امس��ال شاهد اعالم نرخ 

4200 تومان برای دالر و ممنوعیت فعالیت صرافان بودیم.
اما اخیرا با ارائه بس��ته ارزی و راه اندازی رسمی بازار ثانویه، بازار ارز و 
بازیگران این بازار نیز نسبت به این تغییرات واکنش نشان داده و موجب 
شد تا نرخ ارز از نوسان و هیجان های کاذب دور شود. بانک مرکزی نیز 
اواسط مردادماه دس��تورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های 
مجاز به ش��رکت های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران را ابالغ کرد. در چند روز اخیر و بعد از باز شدن 
صرافی ها و شروع به کار بازار ثانویه، بازار ارز با ثبات بیشتری نسبت به 

گذشته به کار خود ادامه می دهد.

س��فته  بازان و دالالن که طی این چند ماه با ایجاد نوسان های شدید 
س��ودهای کالنی به سبب عدم شفافیت و قاچاق بودن ارز به جیب زده 
بودند در روزهای اخیر فضا را برای ایجاد نوس��ان شدید در قیمت سکه 
و ارز در طول روز بسته یافتند و نتوانستند در معامالت فیزیکی به بازار 
التهاب وارد کنند؛ از این رو به روش قدیمی معامالت شبانه رو آورده اند 
و بعد از بس��ته ش��دن بازارها با معامالت کاغذی سعی در ایجاد التهاب 
و صعودی کردن بازارها دارند تا بتوانند همچون گذش��ته از آب گل آلود 

ماهی بگیرند.
مزیت معامالت ش��بانه در این است که بازیگران آن محدود هستند و 
عمق بازار کم و دیگر خبری از عرضه و تقاضا توس��ط مردم و یا بانک ها 
در آن وج��ود ندارد و هر فردی نمی توان��د به راحتی به مافیای آن وارد 
ش��ود به همین جهت به راحتی سفته بازان در این معامالت می توانند با 

قیمت ها بازی کرده و جهت را به سمت دلخواه شان تغییر دهند.
گفتنی اس��ت این مش��کل معامالت کاغذی ش��بانه و جوسازی های 
شبانه در گروه ها و کانال های وابسته به سفته بازان که باندهای مافیایی 
تعدادی از آنها در خارج از کش��ور هدایت می شوند از گذشته و سالیان 
قبل نیز وجود داش��ته، اما تاکنون کنترلی بر فعالیت این قبیل معامالت 
و شبکه ها نشده است، در عین حال باید منتظر اقدامات مقابله ای بانک 

مرکزی و قوه قضاییه در این رابطه باشیم.
مانور دوباره بانک ها با نرخ سود

از س��وی دیگر، اتف��اق دیگری که به موازات ب��ازار ارز اکنون در بازار 
پولی و مالی کش��ور در حال رخ دادن است، س��پرده های بانکی و بازی 
بانک ها برای جذب س��همی بیشتر از نقدینگی در دست مردم است، به 
طوری که دوباره برنامه های سودهای جذاب در نظام بانکی، پرونده خود 
را گش��وده و بانک ها با نرخ های متنوعی که دارند، تالش دارند تا س��هم 

بیشتری از آن بستانند.
گزارش میدانی خبرگزاری مهر از شعب بانکی نشان می دهد که برخی 
بانک ها به مش��تریان خاص خود، حتی نرخ های سود باالی 22درصد را 
هم پیش��نهاد می دهند و در اعالم رسمی خود، برای سپرده های خرد و 

اندک نرخ 15درصد مصوب ش��ورای پول و اعتبار با ترفندهایی همچون 
انتش��ار اوراق گواهی سپرده ویژه، به 18درصد افزایش یافته است اعالم 

می کنند.
در بهتری��ن حالت، برای نرخ های س��ود بانکی در س��پرده های با رقم 
چندص��د میلیونی، نرخ بین 20 تا 23درص��د و در بدترین حالت برای 
س��پرده های صدهزار تومانی تا چند ده میلیونی، نرخ سود 18درصد در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت که البته در قالب گواهی سپرده بانکی با مجوز 

بانک مرکزی از سوی برخی بانک ها عرضه شد.
گویا برخی ش��عب با اجازه ای که از سیاستگذار پولی و ارزی دریافت 
کرده اند، تالش دارن��د که نرخ را برای مردم جذاب کنند؛ چراکه بخش 
عمده ای از س��پرده های مردم از بانک ها خارج شده و به سمت بازارهای 
س��وداگری از جمله طال و س��که و همچنین ارز رفته اس��ت و بنابراین 

بانک ها باید با ایجاد جذابیت در نرخ سود، آن را باز هم جذب کنند.
بررس��ی های منابع رسمی از جمله اتاق بازرگانی تهران، حکایت از آن 
دارد که طی فصل اول سال 97، حدود 4.5 هزار میلیارد تومان از حجم 
سپرده های بلندمدت در نظام بانکی کاسته شده است و در پایان خرداد 
سال جاری هم، حجم سپرده های بلندمدت به رقم 835.9 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
بنابراین نظام بانکی امیدوار است که بتواند بخشی از سپرده ها که بعد 
از اجرای سیاست های غلط ارزی از بانک ها خارج شده و روانه بازار سکه 
و ارز ش��ده است را جذب کرده و وارد پروژه های جدیدی کند که برای 

هر دو طرف، مردم و بانک، سود داشته باشد.
در همی��ن رابطه، عبدالناصر همتی اعالم کرده اس��ت که در رابطه با 

سود و اضافه برداشت با بانک ها به زودی صحبت خواهد کرد.
رئی��س کل بانک مرکزی گفته که بانک مرکزی وظیفه دارد تا ارزش 
پول ملی را حفظ کرده و تورم را کنترل نماید؛ این در حالی اس��ت که 
بانک ها باید ضوابط جدید را رعایت کرده و از خلق پول جلوگیری کنند.
همتی به این نکته هم اشاره کرده است که پس از ساماندهی بازار ارز، 

به بانک ها خواهد پرداخت.

بازگشت دالالن ارز به معامالت شبانه

رقابت داغ ارز و سپرده های بانکی

یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی نمی تواند با دس��تکاری 
نرخ س��ود بانکی نقدینگی را کنترل کند، به این نهاد توصیه کرد که 

تمام تمرکز خود را روی کنترل بازار ارز بگذارد.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانش��گاه تهران، در 
گفت وگو با ایس��نا، با بیان این که در بازار ثانویه قیمت ها روی کاغذ 
مشخص می ش��ود اما در عمل اوضاع طور دیگری است، اظهار کرد: 
در بس��ته جدید ارزی چیزی که گم ش��ده در واقع عرضه ارز است، 
چرا که تقاضا تا پیش از این هم مش��خص بود و همه واردکنندگان 

را شامل می شد.
وی ب��ا بیان این ک��ه آنچه که اتفاق نیفت��اده، در واقع عرضه ارز از 

س��وی پتروشیمی ها به بازار بوده است، گفت: آن ها نرخ ارز دولتی را 
نمی پذیرند، بنابراین ما نمی توانیم اس��م چنین بازاری را بازار ثانویه 

ارز یا بازار ارز شناور مدیریت شده بگذاریم.
این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه در بحث افزایش نقدینگی ها 
م��ا به خاطر کم کاری س��ازمان های نظارت��ی و ناتوانی بانک مرکزی 
ضرب��ه خوردیم، اظهار ک��رد: نباید حاال نگران این باش��یم که پول 
ایجادش��ده به کدام بازارها م��ی رود. چیزی که باید روی آن متمرکز 

شویم در واقع این است که بتوانیم بازار ارز را ساماندهی کنیم.
بغزیان با اش��اره به دس��تکاری نرخ های س��ود بانکی توسط بانک 
مرک��زی برای کنت��رل نقدینگی افزود: واقعیت این اس��ت که بانک 

مرک��زی نمی تواند با دس��تکاری نرخ های س��ود بانک��ی نقدینگی را 
کنت��رل کند. ما اینج��ا توصیه می کنیم که بان��ک مرکزی کاری به 
نرخ سود بانکی نداشته باشد و همه تمرکز خود را روی کنترل بازار 

ارز بگذارد.
گفتنی اس��ت، اخیرا اغلب بانک ها به مشتریان خود اعالم کرده اند 
که امکان خرید اوراق گواهی 18درصد یک س��اله فراهم شده است؛ 
س��ودی که 3درصد باالتر از نرخ 15درصد س��پرده بانکی است.  به 
اعتق��اد کارشناس��ان، این تصمی��م نمی تواند در این ش��رایط باعث 
عقبگرد س��یل نقدینگی  به بانک ها شود و چه بسا در بلندمدت باعث 

افزایش حجم نقدینگی ها هم خواهد شد.

دارندگان ارز می توانند آن را به بانک ها آورده و بعد از س��پرده گذاری 
ضمن دریافت س��ود ارزی، در هر زم��ان که بخواهند ارز خود را تحویل 
بگیرند. با وجود بخش��نامه های قبلی این ب��ار بانک مرکزی خود ضامن 

تحویل سپرده های ارزی شده است.
به گزارش ایس��نا، در بسته جدید ارزی که از 16مردادماه سال جاری 
ب��ه مرحله اجرا درآمد، یکی از مس��ائل مورد تاکید افتتاح حس��اب های 

سپرده ارزی از سوی مردم است.
از گذشته بارها اتفاق افتاده که مردم ارزهای خانگی و یا ارز در اختیار 
خود را به بانک ها برده و س��پرده گذاری کرده بودند، اما در زمان تحویل 
با توجه به ش��رایط خاصی که پی��ش می آمد با این رفتار بانک ها مواجه 
بودند که به آنها ارز تحویل نداده و معادل ریالی آن را ارائه می کردند که 
این موضوع به مرور موجب بی اعتمادی و بی انگیزگی مش��تریان بانک ها 
برای سپردن ارزهای خود به شبکه بانکی شد و ترجیح دادند در خانه ها 

نگه دارند.
اما بعد از اینکه در نیمه دوم سال گذشته بازار ارز دچار نوسان زیادی 

ش��د، یکی از عوامل اصل��ی آن افزایش تقاضا برای خرید ارز از س��وی 
مردم و بردن به خانه ها بود و بانک مرکزی برای به جریان انداختن این 
ارزها بخشنامه ای ابالغ کرد که با دستور ولی اهلل سیف رئیس کل سابق 
بانک مرکزی بانک ها موظف شدند ارزهای مردم را در قالب سپرده های 
ارزی دریافت کرده و به آن س��ود ارزی پرداخت کنند، با این ش��رط که 
در هنگام درخواس��ت صاحب حس��اب حتما به وی ارز تحویل شود نه 

معادل ریالی آن.
اگرچه هیچ گاه آماری اعالم نش��د که میزان سپرده گیری ارزی چقدر 
بوده و آیا با این سیاس��ت مردم تمایل بیش��تری برای ورود ارز خود به 
بانک ها  داش��ته اند، یا خیر؟، اخیرا نیز در قالب بس��ته جدید ارزی این 

موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.
عبدالناصر همتی -رئیس کل بانک مرکزی- در هنگام اعالم جزییات 
بس��ته ارزی به طور خاص از تضمین س��پرده های ارزی س��خن گفت. 
آن ط��ور ک��ه وی اع��الم کرد با ی��ک تغییر رویه قرار ش��د ت��ا ضمانت 
بازپرداخت اصل و س��ود این س��پرده های ارزی را بانک مرکزی برعهده 

بگی��رد؛ به گون��ه ای که بانک ها ب��ه عاملیت از این بانک اج��ازه افتتاح 
حس��اب های سپرده ارزی را برای مردم داشته باشند و بانک مرکزی نیز 
ضامن آن باش��د تا در این حالت م��ردم به جای نگهداری ارز به صورت 
اسکناس در خانه های خود که خطرات فراوانی را هم به همراه داشته و 
از س��وی دیگر مانع از گردش ارز در چرخه اقتصادی می ش��ود، آن را با 

اطمینان کامل به بانک ها بیاورند.
البته این سیاس��ت مورد تصویب سران س��ه قوا قرار گرفت و در این 
ش��رایط دارندگان ارز از جمله ارزهای خانگی که رقم آن میلیاردها دالر 

برآورد می شود، می توانند با اطمینان ارز خود را به بانک ها بیاورند.
این در حالی است که در ماه های گذشته و بعد از اینکه عمده جریان 
ارزی به سامانه یکپارچه نظام ارزی )نیما( وارد شد، بسیاری از تقاضای 
بازار به خرید و فروش و معامالت خانه دارها و افرادی که تقاضای واقعی 
ندارن��د، برمی گردد. اکنون با وجود تضمین بان��ک مرکزی باید دید در 
زم��ان پیش رو ورود ارزه��ای خانگی و یا تجاری به ش��بکه بانکی چه 

ارقامی را ثبت خواهد کرد.

توصیه یک اقتصاددان به بانک مرکزی

تمرکز روی بازار ارز به جای دستکاری در نرخ سود

با تضمین بانک مرکزی

ارز بدهید، ارز بگیرید
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در حالی که به تازگی تعدادی از اس��تارتاپ ها به طور رس��می اعالم 
ورشکس��تگی کرده اند؛ تعدادی دیگر از آنها که با مشکالت شدید مالی 
دست و پنجه نرم می کنند به بورس و فرابورس ایران درخواست پذیرش 
داده اند تا از طریق سرمایه عامه مردم تامین مالی کنند، اما کارشناسان 
بازار س��رمایه در مورد ریس��ک این کس��ب و کارها به س��رمایه گذاران 

اخطار می دهند.
به گزارش ایسنا، مدتی است که چند استارتاپ از جمله یک استارتاپ 
در حوزه تجارت الکترونیک که با مش��کالت ش��دید مالی مواجه ش��ده 
درخواس��ت پذیرش خود را به بورس و فرابورس ایران ارائه داده اس��ت 
ت��ا از طریق منابع عامه مردم تامین مال��ی کند و حداقل برای مدتی از 
بحران خارج ش��ود. موضوعی که البته می تواند در صورت تحقق، اعتبار 

و شفافیت بازار سرمایه را زیرسوال ببرد.
اولین اس��تراتژی این دست اس��تارتاپ ها این بوده است که از طریق 
صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه، س��رمایه جذب کنند. از همین 

رو در طی ماه های گذش��ته 23 صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه به 
فرابورس ایران درخواس��ت پذیرش دادند ام��ا از این میان 15 صندوق 
توانس��تند از فراب��ورس موافقت اصول��ی بگیرند و از می��ان همین 15 

صندوق نیز تنها 5 صندوق موفق به پذیره نویسی شدند.
اما با کمی دقت، متوجه می شویم که طبق آمارهای اعالم شده همین 
5 صندوقی  که مجموع س��رمایه ش��ان 145 میلیارد تومان است، تنها 
توانس��ته اند 49 میلیارد و 450 میلیون تومان از طریق س��رمایه گذاران 
حرف��ه ای ج��ذب کنند. در صورتی ک��ه قرار بود مجم��وع صندوق های 
س��رمایه گذاری پذیرفته ش��ده در فرابورس تا اوایل سال 1397 حداقل 
1000 میلیارد تومان باشد و این مبالغ بر روی استارتاپ های دانش بنیان 

و دارای ایده نو سرمایه گذاری شود.
این موضوع یعنی س��رمایه گذاران حرفه ای و ریس��ک پذیر، ریس��ک 
حاصل از اس��تارتاپ ها را آنقدر زیاد دیدند که س��رمایه گذاری در آنها 
را غی��ر منطقی دانس��تند. کارشناس��ان معتقدند این اس��تارتاپ ها در 

س��رازیری سقوط و ورشکس��ت ش��دن قرار دارند. چندی پیش رئیس 
س��ازمان بورس در گفت وگو با ایس��نا به س��رمایه گذاران یادآور ش��د 
که به ریس��ک اس��تارتاپ ها دقت ویژه کنن��د و بدانند که »این صنایع 
ماهیتا ریس��ک دارند و تغییرات س��ریع در آن ها رخ می دهد در نتیجه 

سرمایه گذاران به ماهیت این صنعت ها بیشتر توجه کنند.«
در همین ارتباط، نظر کارشناس��ان مبنی بر شروع فصل ورشکستگی 
استارتاپ ها در این روزها درست از آب درآمده است، چرا که به تازگی 
موجی از خبرهای ورشکس��ته ش��دن اس��تارتاپ ها ش��نیده می شود. 
بسیاری معتقدند این اس��تارتاپ ها ایده های تازه ای نداشته اند و صرفا 
یک کپی هس��تند. نداشتن مدل کسب و کار مناسب و نداشتن ایده ای 
نو باعث شده این استارتاپ ها با کمبود شدید منابع مالی رو به رو شوند 
و از آن جایی که مدل کس��ب و کارش��ان بر مبن��ای تزریق منابع مالی 

بوده شکست بخورند.
در هفته های گذش��ته نیز چند اس��تارتاپ خدماتی اعالم ورشکستگی 
کرده ان��د تعدادی از این اس��تارتاپ ها متعلق به مجموع��ه ای بودند که به 
بورس و فرابورس ایران درخواس��ت پذیرش داده اند. این اس��تارتاپ ها با 
درخواس��ت پذیرش از بورس و فرابورس ایران س��عی دارند با جمع کردن 
منابع مالی از بازار س��رمایه عمر خود را طوالنی تر کنند اما سرمایه گذاران 
حرفه ای با استقبال نکردن از آن ها به بازار سرمایه سیگنال دادند که ریسک 
س��رمایه گذاری در آن ها بیش از حد معقول است. ورشکستگی زودهنگام 
چند استارتاپ این پیام سرمایه گذاران حرفه ای را بسیار زودتر از آنچه که 
انتظار می رفت به بازار سرمایه رساند. بسیاری معتقدند برگ ریزان کسب 
و کارهای اینترنتی شروع  شده است و اگر صاحبان این کسب و کارها می 
خواهند ادامه حیات دهند باید ایده هایی نو برای مدل کس��ب و کار خود 

خلق کنند و از کپی برداری بپرهیزند.
از سوی دیگر، ارزشگذاری استارتاپ ها نیز مدت هاست که با اختالف 
نظرهای زیادی مواجه شده اس��ت. در این مورد نهاد ناظر بازار سرمایه 
نیز اعالم کرده اس��ت که ارزشگذاری های اس��تارتاپ ها را قبول ندارد 
چرا که مشخص نیست این اعداد و ارقام از کجا آمده است. بسیاری نیز 
معتقد هس��تند که ارزش هایی که استارتاپ های فعلی اعالم می کنند 

غیر واقعی و صرفا یک مانور تبلیغاتی است.

نوسانات غیرمنتظره در بورس تهران
اما بورس تهران در هفته ای که گذشت، شاهد نوسانات غیرمنتظره ای 
ب��ود و فعاالن بازار س��رمایه ش��اهد کاهش قیمت س��هم ها نس��بت به 
هفته ه��ای قبل تر بودن��د. اما در مجموع در طی یک ماه گذش��ته روند 
قیمت  س��هم ها رو به افزایش بود و شاخص کل بارها کانال شکنی کرده 

است.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، در هفته گذش��ته بورس ته��ران برخالف 
هفته های پیش شاهد کاهش بیش از 1000 واحد در شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بود به طوری که در چهارشنبه 17 مردادماه نماگر بازار 
در تراز 131 هزار و 521 قرار داش��ت اما با گذش��ت پنج روز کاری این 

شاخص به رقم 130 هزار و 476 رسید.
در هفته های گذش��ته ش��اهد نوس��انات غیرمنتظره در قیمت سهام 
بسیاری از ش��رکت ها مخصوصا شرکت هایی که صادرات محور هستند، 
بودی��م. اصلی ترین علت این موضوع نوس��انات ش��دید قیم��ت ارز، در 
طی ماه های گذش��ته بود چرا ک��ه با افزایش قیمت دالر ش��رکت های 
صادرات محور همچون پتروشیمی ها، گروه محصوالت شیمیایی، نفتی ها 
و فلزات اساسی می توانند در صورت های مالی خود سود شناسایی کنند.

در پنج روز کاری گذش��ته، شاخص آزاد شناور 1278 واحد افت کرد 
و از ت��راز 140 هزار و 307 واحدی تا رقم 139 هزار و 92 واحد پایین 

رفت.
همچنین ش��اخص بازار اول با 501 واح��د کاهش به رقم 95 هزار و 
770 رس��ید و ش��اخص بازار دوم با 3364 واحد افت، تا رقم 267 هزار 
و 301 واحد عقب نشس��ت. در عین حال ش��اخص 50 شرکت فعال در 

بورس با 58 واحد افت از رقم 5756 تا رقم 5698 پایین رفت.
در هفته های گذش��ته در بس��یاری از روزهای معامالتی ش��اهد صف 
خری��د پایدار در برخی از گروه ها بودی��م و در بعضی از اوقات این صف 
خرید به یکباره به صف فروش بدل می ش��د. حال و هوای این روزهای 
بازار سرمایه باعث شده نوسان گیران حرفه ای سود خوبی را کسب کنند. 
در عین حال ریس��ک های سیس��تماتیک و غیر سیس��تماتیک در بازار 
بسیار بیش��تر شده و کارشناسان به س��رمایه گذاران غیر حرفه ای برای 

انجام سرمایه گذاری بدون آگاهی قبلی هشدار می دهند.

برگ ریزان استارتاپ ها در چله تابستان

فصل ورشکستگی استارتاپ ها
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وزیر هم حریف دالالن نشد!
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت پالستیک 
و تاثیر دوچندان آن بر محصوالت مختلف همچون مواد غذایی، دس��تور 
جلوگیری از صادرات مواد پتروش��یمی را داد ک��ه بنابر اظهارات رئیس 
اتحادیه س��ازندگان و فروشندگان پالس��تیک و نایلون، به دلیل حضور 
دالالن، این تصمیم افت قیمت مواد پالستیکی را به همراه نداشته است. 
به گزارش ایس��نا، با نوسانات نرخ ارز، صادرات محصوالت پتروشیمی به 
ویژه مواد اولیه محصوالت پالس��تیکی که حجم قابل توجهی از تولیدات 
داخلی ارتباط تنگاتنگی با آن دارد، رشد کرد و برخی از پتروشیمی ها را 
وسوس��ه کرد تا حجم بس��یار زیادی از تولیدات خود را به جاده صادرات 
بس��پارند. این اتف��اق در حال��ی رخ داد که برخی از کارشناس��ان بر این 
عقیده اند که دولت از این اتفاق خرسند شده، زیرا در شرایطی که دالر در 
بازار بسیار کم است، دالرهای پتروشیمی تا حدودی از نیاز بازار را پوشش 
می دهد. صادرات مواد اولیه تولید ظروف پالس��تیکی مواد غذایی آن قدر 
افزایش یافت که در مقاطعی برخی از مواد غذایی همچون آب معدنی در 
توزیع با مش��کل مواجه شدند و افزایش قیمت مواد خوراکی را به همراه 
داش��ت. با این اتفاقات، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت دس��تور داد تا از 
صادرات مواد پتروشیمی جلوگیری شود تا در ابتدای امر نیاز بازار داخلی 
رفع ش��ود و بعد از آن که تعادل به بازار بازگشت، محصوالت راه صادرات 
را در پی��ش بگیرند. در این رابطه س��یدرحیم مقیم��ی- رئیس اتحادیه 
س��ازندگان و فروش��ندگان پالستیک و نایلون، به ایس��نا، گفت: دستور 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعی��ت صادرات محصوالت 
پتروشیمی در حال حاضر آنطور که باید عملی نشده و حواشی این دستور 
شرایط را به جایی رسانده که وضعیت بازار پالستیک و دسترسی به مواد 

اولیه سخت تر از قبل شده است.
وی ادامه داد: پیش بینی می شود که شرایط بازار مواد پالستیک نسبت 
به گذش��ته بدتر شود، زیرا ش��ایعات و حضور دالالن به حدی است که 
ش��رایط سختی را برای پتروش��یمی ها ایجاد کرده و این شرایط به بازار 
منتقل خواهد ش��د. مقیمی خاطرنش��ان کرد: با توجه به شرایط سخت 
بازار و عدم دسترسی آسان به مواد اولیه، شرکت های تولیدی محصوالت 
پالس��تیکی به سمت ورشکستگی س��وق پیدا کرده اند و میزان بیکاری 
در این صنف و صنعت افزایش یافته اس��ت. رئیس اتحادیه س��ازندگان و 
فروشندگان پالستیک و نایلون یادآور شد: در حالی که اقدام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت مناسب ارزیابی می شود، اما شرایط توزیع به گونه ای است 
که مواد اولیه توسط دالالن خریداری می شود؛ در حالی که شرایط توزیع 
باید به گونه ای باش��د که مواد اولیه قابل رهگیری باشد و مشخص شود 
که مواد اولیه در کدام کارخانه ها مصرف ش��ده اس��ت. وی افزود: برخی 
شرکت ها که حتی کارخانه ای برای تولید ندارند، تنها با تکیه بر یک سوله 
خالی، مواد اولیه پتروشیمی ها را خریداری می کنند و با قیمت گذاری های 
سرس��ام آور، مواد اولیه را در بازار به فروش می رس��انند یا حتی به دیگر 
بازارها به صورت قاچاق عرضه می کنند. مقیمی در پاسخ به این سوال که 
آیا با ابالغ بخشنامه اخیر زیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با عرضه 
محصوالت پتروش��یمی، قیمت مواد اولیه محصوالت پالستیکی کاهش 
یافته اس��ت؟ بیان کرد: قیمت مواد اولیه رون��د نزولی به خود نگرفته و 
برای تهیه مواد اولیه تولید محصوالت پالستیکی روند بسیار سختی پیش 
روی تولیدکننده واقعی اس��ت. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
پالستیک و نایلون پیشنهاد داد تا قیمت مواد اولیه پالستیک آزاد شود تا 
از دالل بازی و خام فروشی جلوگیری شود، زیرا مواد اولیه با قیمت بسیار 
ارزان به کشورهای همسایه صادر می شود و محصول نهایی با وجود آن که 

تکنولوژی تولید در داخل وجود دارد، با قیمت بیشتری وارد می شود.

به رغم آب بری باال
صادرات هندوانه 100 میلیون دالری شد

ص��ادرات هندوانه در چهار ماه نخس��ت امس��ال ح��دود 100 میلیون 
دالر ارزآوری داش��ت. به گزارش ایس��نا، براس��اس آمار گمرک از تجارت 
خارجی ایران، تا پایان تیرماه س��ال جاری، 536 هزار و 549 تن هندوانه 
از ایران به کش��ورهای دیگر صادر شده اس��ت که ارزش آن به حدود 98 
میلیون و 972 هزار دالر می رسد. هندوانه ایران در این مدت به 32 کشور 
صادر ش��ده است که البته بخش دیگری از آن نیز از طریق مناطق آزاد و 
ویژه صادر شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 
می��زان صادرات هندوانه 400 هزار و 60 تن بوده اس��ت که ارزش��ی برابر 
77 میلیون و 584 هزار دالر داش��ته است. به این ترتیب مقایسه این آمار 
نشان می دهد که صادرات هندوانه در چهار ماه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل 34 درصد افزایش یافته ک��ه ارزآوری آن نیز 
با رش��د 27 درصدی همراه بوده اس��ت. از س��وی دیگر با توجه به ارزش 
ریالی صادرات هندوانه در سال جاری و سال قبل، قیمت هر کیلو هندوانه 
صادراتی ایران در س��ال جاری 757 تومان و در مدت مشابه سال گذشته 
629 تومان بوده است. این در حالی است که در حال حاضر قیمت هندوانه 
در میوه فروش��ی ها کیلویی 2000 تومان اس��ت.الزم به توضیح اس��ت که 
هندوانه از جمله صیفی جاتی اس��ت که برای پ��رورش آن آب زیادی الزم 
است. به همین دلیل در بسیاری از کشورها این میوه پرورش داده نمی شود. 
کارشناس��ان می گویند تولید یک هندوانه به 500 لیت��ر آب نیاز دارد. در 
واقع سالی یک سد کرج هندوانه صادر می کنیم! عراق به تازگی ممنوعیت 

واردات چهار میوه را برداشته که یکی از آن ها هندوانه است.

در سال 2018 انجام شد
صادرات 6 میلیارد یورو کاال از ایران به اروپا

ص��ادرات ایران ب��ه اتحادیه اروپا در نیمه نخس��ت س��ال جاری 
میالدی، با رش��د 23درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل به 
6 میلی��ارد و 110 میلیون یورو رس��ید. به گزارش خبرگزاری مهر، 
پایگاه خبری کمیس��یون اروپا از رش��د 8 درصدی مبادالت تجاری 
اتحادیه اروپا با ایران در 6 ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی خبر 
داد. مب��ادالت تجاری ای��ران و اتحادیه اروپا ک��ه در ماه های ژانویه 
ت��ا ژوئن س��ال 2017 بالغ بر 9.9 میلیارد یورو اعالم ش��ده بود در 
مدت مش��ابه امس��ال به 10.68 میلیارد یورو افزایش یافته اس��ت. 
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در نیمه نخست 2018 کاهش یافته 
ام��ا واردات این اتحادیه از ای��ران در این دوره افزایش قابل توجهی 
داش��ته اس��ت. اعضای اتحادیه اروپا در نیمه نخست 2017 بالغ بر 
4.96 میلی��ارد ی��ورو کاال از ایران وارد ک��رده بودند که این رقم در 
نیمه نخس��ت 2018 با رش��د 23 درصدی ب��ه 6.11 میلیارد یورو 

رسیده است.

اخبـــار

دریاف��ت مابه التفاوت نرخ ارز با اما و اگرهایی مواجه ش��ده و اعتراض 
بسیاری از فعاالن اقتصادی را به دنبال داشته است.

ب��ه گزارش خبرنگار باش��گاه خبرن��گاران جوان، اوای��ل مردادماه بود 
که محمد     باقر نوبخت رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه، جزئیات و نحوه 
پرداخ��ت مابه التفاوت ن��رخ ارز برای تأمین کاالهای اساس��ی و دارو را 

ابالغ کرد.
بر این اساس به جز9 قلم کاالی اساسی به همراه 4 قلم اقالم دارویی 
و س��ه قلم کاالی مورد درخواس��ت وزارت صمت مابقی کاالها ملزم به 

پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شدند.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مسئول بررسی لیست 

دریافت کنندگان ارز دولتی
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف ش��د از 16 
م��رداد، بابت ارز کاالهایی که به صورت بانکی یا در س��امانه نیما تامین 

شده و ترخیص آنها انجام نشده است، مابه التفاوت ارزی دریافت کند.
موض��وع دریافت مابه التفاوت، موجب اعتراض برخی فعاالن اقتصادی 
شد تا جایی که روسای اتاق بازرگانی ایران و تهران به عنوان نمایندگان 
بخش خصوصی در این ارتباط نامه های گالیه آمیزی به مسئوالن دولتی 

نوشتند.
احتمال تغییر لیست مابه التفاوت ارزی

در پی این اعتراض ها مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت 
از احتمال تغییر در لیس��ت کاالهای اساسی و همچنین احتمال حذف 
مابه التفاوت ارزی برای خودرو خبر داد و اعالم کرد: تکلیف مابه التفاوت 
ارزی کاالهای واردشده مشخص می شود و احتماال با معافیت هایی برای 

ماشین آالت، تجهیزات و برخی مواد اولیه همراه خواهد بود.

دریافت مابه التفاوت ارز، حیات واحدهای تولیدی را به خطر می اندازد
حمیدرضا نبی زاده، فعال حوزه تجارت در گفت و گو با خبرنگار صنعت، 
تج��ارت و کش��اورزی اظهار کرد: یکی از تصمیمات اش��تباه و عجوالنه 

دولت که به تازگی اتخاذ شده، دریافت مابه التفاوت نرخ ارز است.
وی افزود: هر کس��ی در آن زمان ارز دولتی دریافت کرده  این کار   را 
براساس قوانین و برنامه دولتی انجام داده است، چرا باید دولت اکنون از 
این افراد بخواهد که مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را پرداخت کنند.

فعال حوزه تجارت تاکید کرد: فقط تولیدکنندگان در این میان زیان 
نمی بینن��د بلکه بس��یاری از تجاری که با ش��رکت های بزرگ دولتی و 
وزارتخانه هایی همچون وزارت نیرو، نفت و وزارت دفاع قرارداد بسته اند، 
ض��رر می  کنند زی��را برنامه ریزی ه��ای آنها برای واردات کاال براس��اس 
نرخ ارز دولتی بوده و قرارداد بس��ته و ضمانت های هنگفت گذاشته اند و 
پول خود را انتقال داده و کاال را وارد کرده  اند، اما اکنون که می خواهند 
کاالی دریافت��ی را تحوی��ل وزارتخانه ه��ای مذک��ور دهن��د مجبورن��د 

مابه التفاوت پرداخت کنند.
نبی زاده با بیان این پرسش که چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان 
تولیدکنندگان و تجار باشد، گفت: سود میانگین واردکننده حدود 20 تا 
30درصد اس��ت در حالی که اکنون باید حدود 150درصد اضافه تر بابت 

تفاوت نرخ ارز به دولت بپردازد.
نبی زاده افزود: انباشت کاال در گمرک موجب شده تا دیگر هیچ فردی 

تمایل به ثبت سفارش و واردات نداشته باشد.
وی تصریح کرد: اولین اتفاقی که در راستای اجرای این دستورالعمل 
می افتد این اس��ت که بس��یاری از ش��رکت های تولیدکننده  کوچک و 
متوس��ط ورشکست خواهند شد و معموال ش��رکت های بزرگ با البی و 

رانت نجات پیدا می کنند.
دولت در دستورالعمل مابه التفاوت ارز کوتاه آمد

براس��اس این گزارش باالخره فش��ار نهادهای مختل��ف به ویژه بخش 
خصوصی تاثیر گذاش��ت و محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و 
تجارت درحاش��یه جلسه هیات دولت در تاریخ 24 مردادماه اظهار کرد: 
طبق ماده 5 بس��ته ارزی دولت که ابالغ ش��ده است، همه کاالهایی که 
پیشتر با ارز 4200 تومانی وارد می شد و در بسته ارزی جدید تامین ارز 
آنها به بازار ثانویه منتقل ش��ده و اکنون به گمرکات رس��یده و ترخیص 
نش��دند، مکلف شدند با پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز دریافتی و نرخ روز 

ارز کاال نسبت به ترخیص آنها اقدام کنند.
به گفته وی، این موضوع برای برخی خطوط تولید و تجهیزات مربوط 
به آنها مش��کالتی ایجاد کرده بود و بر این اس��اس، پیش��نهادی در این 
زمینه به هیات وزیران ارائه کردیم که طی آن کلیه کس��انی که واردات 
آنها به گمرکات رس��یده و موضوع واردات ش��ان تجهیزات خطوط تولید 
یا ماش��ین آالت تولید اس��ت با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی ربط 

می توانند به گمرکات مراجعه کنند و کاالهای شان را ترخیص کنند.
ش��ریعتمداری یادآوری کرد:  مواد اولیه و مواد مورد نیاز آن دس��ته از 
کاالهایی که محصول نهایی ش��ان با ارز 4200 تومانی عرضه می شود و 
لیست ش��ان جزو گروه 1 تحت کنترل دولت است هم مجاز هستند که 
با دریافت گواهی از وزارتخانه ذی ربط به گمرکات مراجعه کنند و بدون 

پرداخت مابه التفاوت، کاالهای شان را دریافت کنند.
در ادام��ه باید دید که اجرای دس��تورالعمل دریافت مابه التفاوت نرخ 
ارز ت��ا کجا قابلی��ت اجرا دارد و آیا دولت می توان��د از تبعات منفی این 

دستورالعمل بکاهد؟

اما و اگرهای دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان

کدام کاالها از گمرک ترخیص می شوند؟

سامانه ارزش کاال، سامانه بازار و سامانه انتشار آزاد اطالعات از جمله 
خدمات الکترونیکی گمرک ایران است. درباره میزان الکترونیکی شدن 
خدمات گفته ش��ده که گمرک از ابتدا شروع کننده انتشار آزاد اطالعات 
بود و اطالعات گمرک در بس��تر تبادل یکپارچه اطالعات وزارت اقتصاد 

به صورت آنالین و به روز قرار دارد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ب��ا الکترونیک��ی ش��دن تش��ریفات گمرک��ی، 
خدمت گیرن��دگان می توانند به صورت 24 س��اعته تش��ریفات گمرکی 
کاالهای صادراتی، ترانزیت��ی و وارداتی را بدون مراجعه حضوری انجام 
و کاالی خ��ود را به گمرک اظهار کنند. بر این اس��اس خدمات گمرک 
ایران با هدف حذف مراجعات حضوری، تسهیل تجارت و حذف کاغذ از 

فرآیند تشریفات گمرکی به صورت اینترنتی ارائه می شود.
در این باره مصطفی فارس��ی- کارش��ناس فن��اوری اطالعات گمرک 
ایران، ب��ا بی��ان اینکه گمرک ایران در راس��تای خدم��ات الکترونیکی، 
در س��ال های گذش��ته انقالب الکترونی��ک را راه انداخته، گفت: یکی از 
مواردی که برای مردم ملموس تر اس��ت و بیشتر با آن درگیرند، سامانه 
متمرکز ارزش کاالهاس��ت. گمرک ایران براس��اس سوابق ترخیصی که 
هر روز از گمرک می ش��ود و جمع آوری این سوابق، سامانه ای در دامنه 
پنجره واحدی که از قبل بوده تهیه کرده که س��ابقه ارزش کاالهایی که 

ترخیص شده به صورت آنالین در گمرک، وجود داشته باشد.
وی ادام��ه داد: بدین ترتی��ب ه��ر کالیی که احضار می ش��ود، اگر هم 
اطالعات یک کاال در س��امانه نباش��د، صاحب کاال درخواست می دهد، 
با اس��تفاده از اسناد موجود، ارزش کاال تعیین و به پورتال سامانه ارزش 
اضافه می ش��ود. این لیست هر روز آپدیت ش��ده و قیمت نهایی کاالها 
براس��اس قیمت اصلی که در خارج داش��ته، به عالوه عوارض گمرکی و 
سود بازرگانی، تعیین می شود و اگر مردم بخواهند بدانند ارزش کاالیی 

که از گمرک ترخیص شده چقدر بوده، متوجه خواهند شد.
کارش��ناس فن��اوری اطالعات گمرک ایران س��امانه  ب��ازار را از دیگر 
س��رویس های گمرک اعالم و بیان کرد: سامانه بازار امکانی را در اختیار 
کسانی قرار می دهد که به یک کاالی خارجی نیاز دارند. آن ها می توانند 
وارد سایت شوند و درخواست خود را برای آن کاال به صاحب کاالهایی 
که تا به حال واردکننده بوده، اعالم کند. بدین ترتیب ابتدا وارد س��ایت 
می شوند و اسم کاال را جست وجو می کند و بعد متن درخواستی خود را 
می نویسند. سیستم به صاحب کاال پیامک می دهد و آن شخص می تواند 
با متقاضی ارتباط بگیرد. فارسی با بیان اینکه سامانه  بازار ارتباطی بین 
متقاضی واقعی و صاحب کاالی واقعی ایجاد می کند، افزود: از طریق این 
س��امانه، واسطه ای که بین متقاضی و صاحب کاال وجود حذف می شود 

و متقاضی می تواند مستقیما با صاحب کاال ارتباط داشته باشد. با توجه 
به اینکه صاحبان کاالها زیاد هستند، مطابق پیامکی که به صاحب کاال 
داده می شود و پاس��خی که صاحب کاال می دهد، رتبه بندی می شوند و 
در صورتی که پاسخ درستی داده باشند و واقعا کاال را وارد کنند، مورد 

تایید ما قرار می گیرند.
وی در ادامه با اش��اره به س��امانه انتش��ار آزاد اطالع��ات، اظهار کرد: 
کاالهایی هس��تند که شاید ارزش آن ها در س��امانه ارزش هم باشد، اما 
این اطالعات که امسال ما چه کاالهایی و به چه میزان وارد کردیم، در 
پروتکل انتش��ار برخط اطالعات، قرار می گیرد. آمار پاالیش شده گمرک 
در ای��ن صفحه قرار می گیرد و هر کس��ی بخواهد آم��ار روزانه یا ماهانه 
یا س��االنه را بگیرد که چه کاالیی از چه مبدا و چه کش��ورهایی و از چه 
گمرکاتی وارد کشور شده را می تواند اطالعات را از آن جا دریافت کند.

کارش��ناس فناوری اطالعات گمرک ایران در پاس��خ به اینکه گمرک 
ایران چه اندازه در راس��تای دولت الکترونیکی گام برداش��ته، بیان کرد: 
ما در حوزه تجارت خارجی و فعالیت گمرک، اطالعات مان را در بس��تر 
تب��ادل یکپارچ��ه اطالعات ک��ه وزارت اقتصاد دارد، ق��رار دادیم و این 
اطالعات آنالین و به روز اس��ت. گمرک از ابتدا ش��روع کننده انتشار آزاد 

اطالعات بود و این بستر را هم در وزارت اقتصاد فراهم کرد.

کدام خدمات گمرک الکترونیکی شده است؟
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اخبار

 ترخیص خودرو های ثبت سفارش شده
 ممنوع شد

گمرک ایران براساس دستور مقام قضایی اعالم کرد، تا اطالع ثانوی 
از ترخی��ص خودروهای موضوع ثبت س��فارش های قب��ل، خودداری 
شود. ماه های اخیر، ش��اهد خبرهایی داغ در مورد خودروهای وارداتی 
و مش��کالت مربوط به س��امانه ثبت س��فارش خودرو بودیم.  پس از 
بس��ته شدن سایت واردات و رس��وایی ثبت سفارش غیرقانونی هزاران 
خ��ودرو، مس��ئوالن دولتی، گاهی اوقات به دنب��ال مقصر ماجرا بودند 
و برخ��ی مواقع از اقدام قانونی س��خن گفتند.  به گ��زارش زومیت در 
حالی که دیروز خبری مبنی بر احتمال باز شدن سایت ثبت سفارش 
و آزاد ش��دن واردات خودرو منتشر ش��ده بود، گمرک ایران براساس 
دس��تور مقام قضایی به گمرکات اجرایی اعالم کرد، تا اطالع ثانوی از 
ترخیص خودروهای موضوع ثبت س��فارش  ش��ده، خودداری شود. در 
این نامه، مسئولیت اجرای دستورالعمل متوجه باالترین مقام اجرایی 
گمرک خواهد بود . در این نامه آمده است: دس��تور فرمایید بر اس��اس 
دس��تور مقام محترم قضائ��ی تا اطالع ثان��وی از ترخیص خودروهای 
موضوع ثبت س��فارش های مذکور با ابط��ال اظهارنامه های مربوطه و 
همچنین اعاده آن ها به خارج از کش��ور، خودداری و چنانچه از محل 
ثبت سفارش های لیست پیوست ، خودرو یا خودرو هایی ترخیص شده 
باش��د، به جهت عدم تایید اصالت ثبت سفارش آن ها، نسبت به مورد 
بر اساس مفاد نامه شماره 30393/ 2487/ 109/ 6/ م مورخ 27/ 12/ 96 
مرکز مبارزه با جرایم س��ازمان یافته، اقدام الزم مبذول و از نتیجه آن 
مرکز را مطلع نمایند. پرونده واردات خودرو و هک ش��دن سایت ثبت 
سفارش خودرو، در حال حاضر آن قدر پیچیده شده است که حل آن، 
بسیار مش��کل به نظر می رسد. امیدواریم که مقامات اجرایی و قضائی 
بتوانند در آینده نزدیک با همدلی و اتحاد، موضوع واردات خودروهای 

ثبت سفارش شده را به خوبی حل وفصل کنند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران مطرح کرد
بازگشت آرامش به بازار خودرو های وارداتی

موتمنی گفت: بازار خودرو های وارداتی به سبب تشدید نظارت ها 
در حالت ثبات و آرامش بس��ر می برد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، س��عید موتمن��ی رئیس اتحادی��ه صنف نمایش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودروی تهران گفت: خودرو سازان داخلی در شرایط 
حاض��ر محصوالت خ��ود را به صورت قطره چکانی ب��ه بازار مصرف 
عرضه می کنند. وی همچنین اظهار کرد: متاسفانه بازار خودروهای 
تولید داخل متالطم و رش��د قیمت ها نیز به صورت نجومی اس��ت. 
رئی��س اتحادیه صن��ف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی 
تهران گفت: خوش��بختانه بازار خودروهای وارداتی به سبب تشدید 
نظارت ها در حالت ثبات و آرامش به س��ر می برد. وی افزود: ثبات و 
آرام��ش ب��ازار خودروهای داخلی نیز درگرو نظ��ارت کافی و عرضه 

مناسب است.
کاهش عرضه ترفندی برای خرید خودرو با نرخ باالتر

موتمنی تصریح کرد: اهالی مجلس چهارش��نبه هفته گذش��ته به 
افزای��ش قیمت خودرو چراغ س��بز نش��ان دادند به ای��ن ترتیب که 
ش��ورای رقابت در قیمت گ��ذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان 
دخالت نکند. وی گفت: بازار خودرو به این چراغ س��بز مجلس��ی ها 
واکنش نش��ان داد و موجب رش��د قیمت محص��والت خودرویی در 
کش��ور ش��د. رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان 
خ��ودروی تهران افزود: کاهش عرضه یکی از ترفندهای همیش��گی 
خودروسان داخلی برای افزایش قیمت یا پیش فروش خودروها است. 
وی در ادامه یادآورش��د: شرکت های خودروسازی با این روش ضمن 
ایجاد اختالف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد موجبات هجوم 

مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ باالتر را فراهم می کنند.

 موافقت وزارت صنعت با قیمت
101 میلیون تومانی رنو ساندرو استپ وی

عرض��ه مح��دود خودرو از س��وی خودروس��ازان، حضور ش��دید 
واس��طه ها و دالالن در ب��ازار، هج��وم مردم برای خری��د خودرو نه 
ب��رای مصرف بلکه برای حفظ س��رمایه را می ت��وان برخی از دالیل 
افزای��ش قیم��ت خ��ودرو در بازار دانس��ت. به نظر می رس��د عامل 
اخیر مهم تر اس��ت زی��را بخش مهم��ی از تقاضا را می ت��وان برای 
حفظ س��رمایه یا کس��ب س��ود یا نگرانی از افزایش بیشتر دانست 
و ب��ر این اس��اس بی��م آن می رود ب��ا این رون��د در آینده بس��یار 
 نزدیک ش��اهد انفجار بیش��تر قیمت و نه حباب در این بازار باشیم.
به گزارش دیجیاتو اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت 
با حضور در نشس��ت خبری اعضای انجمن قطعه س��ازان با اشاره به 
اینکه وزارت صنعت در جریان تمامی اطالعات ارزی و خرید قطعات 
و مواد از قطعه س��ازان و خودروس��ازان است، اعالم کرد: در رابطه با 
صنعت خودرو فقط وزارت صنعت اثرگذار نیس��ت و سایر دستگاه ها 
مانن��د وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم دخیل هس��تند. به همین 

دلیل باید به جمع بندی نهایی در این خصوص برسیم.
او ادامه داد: نامه انجمن قطعه سازان به هیات دولت ارسال شده و 
ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم گیری های مجموعه هیات 
دولت است. خسروش��اهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست 
افزای��ش قیمت خودرو از س��وی خودروس��ازان گفت: درخواس��ت 
افزایش قیمت از س��وی دو خودروس��از به رئیس جمهوری رس��یده 
اس��ت اما چون این موضوع در ش��رایط غیر عادی اعالم ش��ده باید 

رئیس جمهور خود در این رابطه تصمیم گیری کند.
وی اضاف��ه ک��رد: خودروس��ازان در نامه خود ب��ه وزارت صنعت 
درخواس��ت آزاد س��ازی قیمت خودرو و فروش محصوالت 5 درصد 
زیر قیمت بازار را دارند. خسروش��اهی با اعالم اینکه وزارت صنعت 
موافق آزادس��ازی قیمت خودرو است در پاس��خ به این پرسش که 
آی��ا قیمت 101 میلیون تومانی  اس��تپ وی ب��ا دالر 9 هزار تومانی 
معقول اس��ت، گفت: بله معقول است. مشاور خودرویی وزیر صنعت 
در خص��وص پرداخت یارانه به قطعه س��ازان، اف��زود: هرگونه رانت 

فساد ایجاد می کند و نباید هیچ رانتی در این زمینه داده شود.
وی همچنی��ن افزود: در حال حاضر ک��ه ارز 4200 تومانی برای 
قطعه س��ازان به نرخ آزاد رسیده است، آش��فتگی به همراه دارد، اما 
ت��ا یک ی��ا دو هفته آینده و پس از اصالحیه ه��ای صورت گرفته بر 

تصمیم گیری ها این وضعیت بهبود می یابد.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران 
گفت: آزادسازی ضابطه مند قیمت خودروها، همراه با تدوین بسته حمایتی 
مناس��ب از مش��تریان برای حفظ ق��درت خرید آنان، نی��از فوری صنعت 

خودروسازی است.
»امیرحسن کاکایی« در گفت وگو با ایرنا درخصوص آشفته بازار کنونی 
خودرو، در آغاز به پیش فروش س��که برای مدیریت التهابات بازار در س��ه 
ماه پیش اش��اره کرد و افزود: امروز کار به جایی رسیده که گفته می شود 
»باید آنانی که چنین تصمیمی گرفته اند عذرخواهی کنند، زیرا به التهابات 

دامن زدند«.
وی به ط��ور نمونه به دس��تور پیش فروش خودروه��ا در حدود یک ماه 
پیش اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز شاهد بودیم التهاب بازار خودرو 

فروکش نکرد، زیرا این التهاب دالیل متعددی دارد.
به گفته این اس��تاد دانش��گاه، یکی از دالیل این موضوع نرخ ارز است و 
تا زمانی که قیمت ارز کنترل نشود هر حرکت جزئی در هر یک از صنایع 

می تواند دردسرساز باشد.
وی یادآور ش��د: در همین چند ماه گذش��ته به تجربه های ارزشمندی 
دس��ت یافتیم و باید آنها را در س��طح دولت به س��رعت مورد ارزیابی قرار 

دهیم.
کاکای��ی با تاکید بر اینکه مش��کل صنعت خودرو ب��ا پیش فروش حل 
نمی ش��ود، تاکید کرد: باید یک بس��ته برای خودروس��ازی و بازار خوردو 

پیش بینی کنیم و همه مسائل با هم و در کنار هم دیده شود.
وی بیان داشت: نباید در زمان التهاب تصمیم گرفت، زیرا می تواند آثار 
منفی بعدی را به همراه داشته باشد و هیجانی بر هیجانات موجود بیافزاید.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران 
خاطرنشان کرد: این روزها دولت باید بررسی کند که وضعیت آینده دالر 
چه خواهد بود، دولتمردان و اقتصاد دانان می توانند پیش بینی کنند که آیا 

دالر می تواند در بازار ثانویه ثابت شود یا خیر.
وی ادام��ه داد: همچنین باید به س��رعت درخصوص آزادس��ازی قیمت 
خودروها با چارچوب مشخص اقدام شود، زیرا سوء استفاده ها زیاد شده و 

ممکن است پیش بینی ها اشتباه از آب در آید.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: روزی که افزایش 7.2 درصدی 

قیمت خودروهای داخلی اعالم ش��د، »گفتیم که به خودروسازان اجحاف 
شده است«.

وی هشدار داد: اگر تا 2 هفته آینده فکری در این زمینه نشود، در عمل 
فعالیت خودروسازان و قطعه سازان قفل می شود.

 آزادسازی قیمتی با طعم تعامل
کاکایی درخصوص آزادسازی قیمت ها نیز گفت: دولت، شورای رقابت، 
خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به 

قیمتی واحد دست یابند و ضوابط افزایش قیمت مشخص باشد.
وی اضافه کرد: در حالی که ش��رایط آزادس��ازی قیمت ها به طور کامل 
فراهم نیست، اما اگر آزادسازی نکنیم صنعت خودروسازی از بین می رود و 
شرایط آن همچون مریضی رو به موت است که باید جراح به داد آن برسد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: راه حل اصلی رفع این مشکل، نه در ثبات 
قیمت بلکه در »آزادسازی ضابطه مند« قیمت ها است و پیش بینی می شود 
در صورت آزادسازی کامل، بین 2 تا سه ماه بعد قیمت ها پایین می آید، زیرا 

کشش قیمتی بازار محدود است.
وی گفت: در بدترین شرایط، بازار در سه ماه به تعادل می رسد و دولت 

نیز می تواند به ارائه راهکار بپردازد.
کاکایی همچنین بر لزوم مراقبت از مصرف کنندگان خودروها تاکید کرد 
و اف��زود: باید اجازه داد قیمت خودروها افزایش یابد، البته نه در چارچوب 
خش��ک رشد 7.2 درصدی ش��ورای رقابت بلکه افزایش قیمتی معقول، و 
پس از آن اجازه دهیم قیمت ها به طور کامل آزاد شوند؛ در این زمینه همه 

باید تبادل نظر کنند.
وی یادآور شد: امروز زمان واردات خودرو نیست و باید از آن جلوگیری 

کنیم، اما برای میان مدت و بلند مدت باید برای آن برنامه داشته باشیم.
این کارش��ناس صنع��ت خودرو افزود: 2 خودروس��از خیل��ی بزرگ، 2 
خودروساز بزرگ و بین 15 تا 20 خودروساز فعال کوچک در کشور وجود 
دارند و یک راهکار این اس��ت که واردات خودرو را به مونتاژ داخل تبدیل 

کنیم.
وی تاکید کرد: تدوین یک بس��ته سیاس��ت گذاری در این زمینه واجب 

است و هوشیار باشیم که تک سیاستی بسیار خطرناک است.
 لزوم تدوین بسته های حمایتی از مصرف کنندگان

کاکایی در پاسخ به میزان کشش پذیری بازار با افزایش قیمت خودروها 
بیان داش��ت: به ط��ور قطع کش��ش پذیری قیمت��ی الزم وجود ن��دارد و 
خودروس��ازان بخشی از مشتریان خود را از دست می دهند، در این زمینه 

دولت باید به طراحی بسته های حمایتی بپردازد.
وی ادامه داد: در این ش��رایط اگر دولت بخواهد به اخذ مالیات، مالیات 
بر ارزش افزوده، بیمه و غیره ادامه دهد، به خودروس��ازان فش��ار مضاعفی 

وارد می شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران 
تاکید کرد: در این ش��رایط، از یک س��و باید قیمت خودروها را باال ببریم 
ک��ه در غیر این صورت خودروس��ازی از بین م��ی رود و از طرف دیگر، به 
مصرف کنندگان تس��هیالت کم بهره با اقس��اط بلندمدت بدهیم تا قادر به 
خرید باش��ند؛ به عبارت��ی دولت باید از برخی حق��وق خود به طور موقت 

بگذرد.
وی اظهار داش��ت: دولت باید ضمن به تعادل رساندن بازار و جلوگیری 
از رک��ود تورمی، به کنترل ن��رخ ارز پرداخته و موض��وع نرخ های بهره را 

مدیریت کند.
 بازار خودرو کش��ور در ماه های گذش��ته فراز و نشیب فراوانی را تجربه 
ک��رد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پ��ی آن زمزمه ها و احتمال 
کاهش یا قطع همکاری برخی ش��رکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز 
موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 
45 میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد. آشفتگی 
قیمت ها در بازار خودروهای خارجی بیش��تر بود. به ویژه آنکه از بیس��ت و 
یکم فروردین، همزمان با اعالم سیاست های ارزی جدید، تا پایان خردادماه 
امسال بیش از 120 میلیون یورو به واردات این کاال اختصاص یافت. البته 
از آغاز تیرماه دس��تورالعمل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای 

خارجی ابالغ شد. 
پیش از این »محس��ن صالحی نیا« معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت 
گفته بود: اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف 
تس��هیالت خودروسازان نیز افزوده ش��ود؛ در این زمینه، به شورای پول و 
اعتبار پیش��نهاداتی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود 100 هزار 

میلیارد ریال افزایش سقف تسهیالت درخواست شده است.

آزادسازی قیمت ها همراه با تدوین بسته حمایتی خرید، نیاز فوری صنعت خودرو

اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش 
تعداد اس��تانداردهای خودرویی از پنجاه و پنج به هشتاد و پنج  مورد خبر 
داد و اع��الم کرد که براس��اس تفاهم نامه  ای بین این س��ازمان و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارتقای استاندارد خودرو از نظر تعداد و کیفیت 
مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست  گذاری 
خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی 

استاندارد، خودروسازان و قطعه  سازان در دستور کار قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش دیجیات��و رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد با اش��اره به 
اینک��ه همه قطعات خودرو مش��مول اس��تاندارد اجباری نیس��تند، اعالم 
ک��رد: طب��ق مصوب��ه ش��ورای سیاس��ت گذاری خ��ودرو، خودروس��ازان 
مکل��ف ب��ه بازرس��ی اس��تاندارد خ��ودرو و قطع��ات آن هس��تند و هیچ 
نمی  ش��ود. ح��ذف  خ��ودرو  هش��تاد و پنج گانه  اس��تانداردهای  از   ی��ک 
نی��ره پیروزبخ��ت در نشس��تی خبری در محل س��اختمان س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران برگزار ش��د، با تاکید بر اینکه اس��تاندارد اجباری قطعات 
خودرو محدود اس��ت، اظهار کرد: در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو 
مصوب ش��د که خودروس��ازان مسئول بازرسی اس��تاندارد قطعات خودرو 
هس��تند و باید قطعاتی که مورد اس��تفاده قرار می  دهند، استاندارد باشد. 

این قطعات شامل آنهایی است که داخلی بوده و عالمت استاندارد دارند و 
 نیز قطعاتی است که وارداتی بوده و از عالمت استاندارد برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای تایید نوع کل خودرو مورد ارزیابی قرار 
می  گیرد اما اینکه تک تک قطعات توس��ط سازمان ملی استاندارد ارزیابی 
شده باشد، این گونه نیست و اگر خودروسازان شکایتی در خصوص برخی 
قطعات دارند می  توانند آن را به سازمان ملی استاندارد اعالم کنند و هیچ 
مشکلی در زمینه بررسی در این راستا وجود ندارد. در نهایت آنچه باید به 
آن تاکید کرد این اس��ت که خودروساز مکلف به بازرسی استاندارد خودرو 
و قطعات آن است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین در خصوص 
آخرین موضع این س��ازمان در ارتباط با تعدیل یا حذف برخی استانداردهای 
هش��تاد و پنج  گانه خودرویی بیان کرد: هیچ یک از استانداردهای هشتاد و پنج  
گانه خودرویی حذف نخواهد ش��د اما ممکن اس��ت که در مورد رعایت برخی 
 استاندارد زمان مورد نظر تمدید شده و جهت اجرا توسط خودروساز افزایش یابد.

پیروزبخ��ت ادام��ه داد: ت��ا زمانی ک��ه کار نهایی نش��ود و ب��ه تصمیم قاطع 
نرس��یم، اس��م خودرویی اعالم نخواهد ش��د و از ابتدای دی ماه س��ال جاری 
نی��ز آخرین مرحل��ه از اجرای اس��تانداردهای هش��تاد و پنج  گان��ه خودرویی 
کلی��د خواه��د خ��ورد. از تاری��خ اعالم��ی کار خ��ود را ش��روع ک��رده و به 

ترتی��ب پی��ش می رویم. ما در ای��ن رابطه نگرانی خاصی نداریم و بر اس��اس 
گزارش  های واصله ش��اهد آن هس��تیم که خودروس��ازان در حال وفق دادن 
 محص��والت خود ب��ا اس��تانداردهای هش��تاد و پنج  گانه خودرویی هس��تند.
وی در پاس��خ به س��وال مبنی بر اینکه به چه علت اسامی 42 موتورسیکلتی 
ک��ه خ��ط تولید آنه��ا از ابتدای تیر ماه س��ال ج��اری به دلیل ع��دم رعایت 
استانداردهای بیست و پنج گانه مربوطه اعالم نمی شود، گفت: موتورسیکلت  های 
 مربوط��ه مش��خص ش��ده اند و ان��واع و م��دل آنه��ا بع��دا اع��الم می ش��ود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوال دیگری مربوط به اینکه 
آیا نظارت سازمان ملی استاندارد در بنزین و نازل  های سوخت کم شده است، 
گفت: نظارت بر بنزین کم نشده است اما سازمان محیط زیست متولی اصلی 
است و سازمان ملی استاندارد با کمک وزارت نفت کمک  ها و کنترل  های الزم 
را انجام می دهد. در مورد نازل های سوخت نیز چه در تهران و چه در شهرهای 
دیگر کنترل ه��ای الزم را انجام می دهیم. هر چند در ماه  های اخیر ش��کایت 
کمتری به دست ما رسیده است حتی به صورت سرزده نیز بازرسی  ها انجام 
می  ش��ود اما موردی دیده نشده اس��ت. در عین حال به برخی نارضایتی  های 
مردم واقف هس��تیم و م��ی دانیم در فضای مجازی گله  های��ی در این رابطه 

مطرح می  شود.

رئیس کمس��یون توس��عه کس��ب و کار انجمن قطعه سازان گفت: به 
دلیل مش��کالت موجود در تهیه قطعات و مواد اولیه تا پایان ش��هریور، 

تولید قطعه سازان خودرو به صفر خواهد رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیمان یزدانبخش درباره وضعیت 
اش��تغال در صنعت قطعه س��ازی اظهار کرد: جمعیتی بالغ بر 770 هزار 
نفر در قالب 1200 ش��رکت، در انجمن قطعه سازان فعالیت می کنند. با 
در نظر گرفتن هزینه اشتغال بر ای هر نفر که معادل 220 میلیون تومان 

است، این صنعت ارزشی حدود 160 هزار میلیارد تومان دارد.
رئیس کمیسیون توسعه کسب و کار انجمن قطعه سازان در تشریح شرایط 
کنونی این صنعت تصریح کرد: صنعت خودرو کش��ور  به واس��طه تحریم 
های آمریکا ، دس��تورالعمل های مختلف و نوسانات ارزی به سمت مردگی 

حرکت می کند و با وجود اعالم نیاز قطعه سازان به 3 میلیارد یورو برای ادامه 
فعالیت، طی یک س��ال، تنها 800 میلیون یورو  به این صنعت اختصاص 
داده ش��ده اس��ت. وی به اشاره به دس��تورالعمل گمرک مبنی بر پرداخت 
مابه التفاوت از س��وی دریافت کنندگان ارز دولتی برای ترخیص کاال، اظهار 
کرد: پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و ثانویه برای قطعه سازان با توجه به نرخ 
گذاری دس��توری خودرو از سوی شورای رقابت بدون در نظر گرفتن تورم، 
امکان پذیر نیست و نیاز است در صورت محاسبه مواد اولیه مورد نیاز این 

صنعت با قیمت ارز ثانویه، قیمت ها نیز آزاد شود.
به گفته وی، به دلیل مش��کالت موجود در زمینه تهیه قطعات و مواد 
اولیه وارداتی طی روزهای آینده 4 هزار نفر و تا اواخر شهریورماه نیز 14 
هزار نفر نیروی فعال دیگر در این حوزه تعدیل خواهند شد. همچنین تا 

پایان شهریور تولید قطعه سازان نزدیک به صفر خواهد رسید.
رئیس کمیس��یون توسعه کسب و کار انجمن قطعه س��ازان با اشاره به 
سهم قطعه سازان از بازار داخل بیان کرد: دو دسته خودرو در بازار وجود 
دارد، دس��ته اولی خودرو هایی با قیمت زیر 50 میلیون تومان که حدود 
80 درصد قطعات آن ها توس��ط تولیدکنندگان داخلی تامین می شود و 
دسته دوم خودرو های وارداتی با تیراژ کم که سهم تولیدکنندگان ایرانی 

از این بخش 20 درصد است.
یزدانبخ��ش در پایان با اش��اره به خروج پژو و رن��و از بازار ایران بیان 
کرد: با توجه به ظرفیت های قطعه سازان داخلی، در صورت ایجاد فضای 
مناس��ب و تامین مواد اولیه می توان به راحتی خال ناشی از خروج پژو و 

رنو از بازارکشور را پر کرد.

هیچ یک از استانداردهای هشتاد و پنج گانه خودرو حذف نمی  شود

تعطیلی در کمین تولیدکنندگان قطعات خودرو
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تفاهم نام��ه همکاری بین س��ازمان منطق��ه آزاد تج��اری - صنعتی انزلی 
و پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران در راس��تای حمایت و کمک به ایجاد 
و توس��عه کس��ب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با 

ارزش افزوده باال، جذب سرمایه گذاری خارجی و 
ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای 
جهانی منعقد شد. به گزارش ایسنا، عباس زارعی 
هنزکی، رئیس پ��ارک علم و فناوری دانش��گاه 
تهران در نشس��ت انعقاد این تفاهم نامه با اشاره 
ب��ه زمینه های همکاری مش��ترک، تصریح کرد: 
منطق��ه آزاد انزلی با اج��رای طرح های مختلف 
زیرس��اختی، صنعتی و اقتص��ادی به یک پایگاه 
مناسب صادراتی در ش��مال کشور تبدیل شده 
اس��ت. وی اف��زود: این منطقه فض��ا و ظرفیت 
مناس��بی برای اج��رای طرح های ش��رکت های 
دانش بنیان سطح کش��ور دارد و نگاه توسعه ای 
این سازمان در حمایت ها و همکاری های صورت 

گرفته با پارک های علمی و فناوری اس��تان و کش��ور ملموس است.  زارعی با 
اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اظهار 
کرد: بخش عمده افراد از طریق آزمون  وارد پارک ها می ش��وند و بخش دیگر 

نیز افراد غیر دانشگاهی هستند که از طریق کسب و کارهای نوپا وارد شده اند و 
دانشگاه تهران جهت ایجاد کسب و کار در تمام نقاطی که پایگاه دارد برنامه های 
مشخص تدوین شده را اجرا می کند که دارای چهارچوب های خاصی هستند 
و جه��ت اثرگذاری نیاز به دعوت از اس��اتید و 
صنعت گران بزرگ داریم. مدیرعامل س��ازمان 
منطق��ه آزاد انزلی گفت: ش��رکت های دانش 
بنیان با هدف توس��عه مبادالت با کش��ورهای 
حاش��یه دری��ای خ��زر می توانن��د از ظرفیت 
زیرساخت های ایجاد شده در منطقه آزاد انزلی 
بهره مند شوند. رضا مس��رور در نشست انعقاد 
تفاهم نامه همکاری س��ازمان منطقه آزاد انزلی 
و پ��ارک علم و فناوری دانش��گاه تهران در این 
منطقه ب��ا تاکید بر اینکه ش��رکت های دانش 
بنیان به ویژه شرکت هایی که هدف آنها توسعه 
مبادالت با کشورهای حاشیه دریای خزر است 
می توانند از ظرفیت زیرساخت های ایجاد شده 
و کریدورهای بین المللی عبوری ازمنطقه آزاد انزلی بهره مند ش��وند، گفت: 
با انعقاد این تفاهمنامه، همکاری های مش��ترک در حوزه فناوری و شکوفایی 
واحدهای دانش بنیان افزایش پیدا می کند و شاهد اتفاقات مثبت خواهیم بود.

رئیس پارک علم وفناوری فارس با بیان اینکه ش��رکت های دانش بنیان 
محصوالت فناورانه ارائه می کنند، ولی در یافتن بازار مشکل دارند، گفت: 
تامین بازار نیازی است که در عزم ملی دستگاه های دولتی تامین می شود.

دکتر فرید ُم�ر هدف از تشکیل شرکت های 
دانش بنی��ان را تولید فناوری های پیش��رفته 
دانست و افزود: بر این اساس تمرکز بر تولید 
محصوالت و ارائه خدم��ات فناورانه، صادرات 

این محصوالت و کارآفرینی است.
وی اظه��ار کرد: اگ��ر ه��دف از راه اندازی 
شرکت های دانش بنیان این باشد، این اهداف 
هنوز حاصل نشده است، چراکه ایده های نوین 
که تبدیل به محصول می شوند در یافتن بازار 

و مشتری موفق نمی شوند.
مر ب��ا تاکید بر اینکه ش��رکت ها در بخش 
یافتن مش��تری مش��کل دارند، یادآور ش��د: 
شرکت ها محصوالتی را عرضه می کنند، ولی 

این محصوالت باید خواهانی داش��ته باش��ند و تاکنون هر اقدامی که در 
زمینه حمایت از این شرکت ها انجام شده، بیشتر در بخش عرضه متمرکز 

بوده است.

به گزارش ایس��نا رییس پارک علم و فناوری فارس با تاکید بر ضرورت 
توج��ه به بخش تقاضای بازار، خاطر نش��ان کرد: تحری��ک تقاضای بازار 
مستلزم همت ملی اس��ت و در این راستا باید همه دستگاه های اجرایی، 
کلیه شرکت های فعال مستقر در پارک های 
علم و فناوری را جدی بگیرند و سفارش های 
خود را به این شرکت ها ارائه دهند و کمک 

کنند تا خط تولید ایجاد شود.
وی با اش��اره ب��ه موفقیت ش��رکت های 
دانش بنیان مس��تقر در پارک علم و فناوری 
فارس در صادرات محصوالت، یادآور ش��د: 
محصوالت برخی از این شرکت ها در سطح 
استان کاربردی شده اس��ت، ولی نیاز همه 

شرکت ها »حمایت« و »تامین بازار« است.
مر با اش��اره به برنامه های وزارت علوم در 
زمینه ایج��اد مناطق ویژه عل��م و فناوری، 
تاکید کرد: اقداماتی که برای این مناطق در 

نظر گرفته شده است، به خوبی می توانست توسط پارک ها دنبال شود.
به گفته وی اگر به پارک های علم و فناوری اختیارات بیش��تری داده و 

تقویت می شدند، نیازی به راه اندازی این مناطق نبود.

نیاز به عزم ملی برای »حمایت« و »تامین بازار« شرکت های دانش بنیاناستفاده شرکت های دانش بنیان از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی

مروزه در مواجهه با بازاریابی جهانی محتوا مش��کل حادی وجود دارد: 
اشباع. بازاریابی محتوا اگر به درستی انجام شود، به شدت تاثیرگذار، مقرون 
به صرفه و سودآور است، اما با وجود رقابت شدید و تولیدکنندگان بسیار 

زیاد محتوا، جاماندن در این عرصه رقابتی بسیار آسان است.
براس��اس گزارش��ات، تنها یک چه��ارم محتوایی که تولید می ش��ود، 
به اش��تراک گذاشته ش��ده و لینک های جانبی را به خود جلب می کند، 
این بدان معناست که س��ه چهارم محتواهایی که تولید می شوند، اساسا 
بی ارزش هستند و نمی توانند خواسته های برند مورد نظر را تامین کنند. با 
افزایش شدت رقابت و ارتقای سلیقه مصرف کنندگان، این شکاف کیفیتی 

موجود در عرصه محتوا بیش از پیش رشد می کند.
پس عامل تمایز مقاالت موفق از مقاالت ناموفق چیست؟ با بررسی این 

سوال، نهایتا به هفت عنصر زیر می رسیم:
1- یک موضوع ناب

این مورد، اساس��ی اس��ت و می توان گفت نسبت به تمام عناصر دیگر، 
ضرورت بیش��تری دارد. اگر در مورد موضوعی که پی��ش از این بارها در 
موردش نوشته شده، مطلبی انتشار دهید که دربردارنده هیچ نکته تازه ای 

نباشد، هیچ کس آن را نخواهد خواند.
اگر می خواهید بهترین باشید، باید چیزی را بگویید که کس دیگری تا 
به حال نگفته باشد. اگر احساس فشار می کنید و یا صنعت و بازار کارتان 
زمین��ه الزم را ب��رای ارائه موضوعات جدید ن��دارد، پس مطالبی که قبال 
اشاره شده است را به شکلی متفاوت و گیرا بیان کنید. توجه داشته باشید 
ک��ه این مطلب جدید حاوی اطالعاتی موثر باش��د. برای مثال می توانید 
بررسی های تازه ای را در مورد یک پروسه قدیمی پیشنهاد کنید یا اینکه 

نقطه نظرات موجود در مورد یک موضوع محبوب را دسته بندی کنید.
2- یک فرضیه سودمند

انتخاب کردن یک موضوع ناب ش��روع خوبی است، اما آیا این موضوع 
برای مردم اهمیت دارد؟ سودمند است؟ کارکردی است؟ ارزشمند است؟

اگر این طور نباشد، مطلب تان خوانده نمی شود و کسی آن را به اشتراک 
نخواهد گذاش��ت. موفق ترین اشکال محتوا، آنهایی هستند که به واقع به 
مردم کمک می کنند؛ مش��خصا بهترین انتخاب ها، پس��ت های آموزشی 

هستند، اما به این دسته بندی ها محدود نشوید.
حتی پس��ت هایی که دربردارنده اعالم نظرات، بررسی و مرور و پرسش 
و پاس��خ هستند نیز می توانند سودمند باشند. خودتان چند بار تا به حال 
برای کسب اطالعات مورد نیاز، این دست اطالعات را جست وجو کرده اید؟

3- تحقیقات منسجم
همواره سعی کنید که پست های تحقیقاتی را در بین مقاالت تان داشته 
باش��ید. مردم ناخواسته به محتوایی که برایش تحقیق شده است، اعتماد 
می کنند. بهترین کار ممکن این است که تحقیق خود را با یک پرسشنامه 
و یا نمونه مطالعاتی همراه کنید. این مساله موجب افزایش و ارتقای اصالت 

مقاله تان می شود و می تواند ارزش بیشتری را برای مردم تامین کند.
اما از آنجایی که همیشه این کار ممکن و مقرون به صرفه نیست، گزینه 
مناسب بعدی، تحقیقات ثانویه هستند. یعنی اینکه ببینید مردم پیش از 
این، در مورد این موضوع چه چیزی گفته اند. می توانید برای پشتیبانی از 

نظرات خویش از اطالعات بیرونی استفاده کنید.

4-جزییات مختصر
توجه داشته باشید که من تا اینجا هیچ اشاره ای به طول مقاله نکرده ام. 
تع��داد کلمات مقاله به ان��دازه  جزییاتی که در آن ذکر می کنید، اهمیت 
ن��دارد. نکته حائز اهمیت بعدی نس��بت محتوای س��ودمند به محتوای 

فضاپرکن است.
نمونه اول درخصوص جزییات خام و نمونه دوم درخصوص مفید بودن 
آن است. هرچه جزییات بیشتری را در پست تان لحاظ کنید، به آن ارزش 
بیش��تری می دهید و هرچه مقاله تان مختصرتر باش��د، نس��بت ارزش به 
کلم��ه ای که برای مخاطب خود فراهم می کنید باالتر اس��ت. برای اینکه 

محتوای موفقی داشته باشید، باید هر دو المان را با هم داشته باشید.
5- ندایی به یاد ماندنی

صرفا محض پرکردن صفحات، مطلب ننویسید. ندایی به یاد ماندنی را 
در محتوای تان تزریق کنید، که این ندا می تواند ش��خصیت برندتان باشد 
که به شکلی جذاب به اطالع مخاطب می رسد. یکی از نمونه های ندای به 
یاد ماندنی، محتواهای تیم اوربان از شرکت WaitButWhy است. او به 

همراه مطالب خویش نقاشی های خودش را هم منتشر می کند.
اگر تا به حال ندای مخصوص برندتان را ایجاد نکرده اید، تمام جنبه های 
برجسته برندتان را با هم ترکیب کرده و ندای به خصوص برند خودتان را 
ایجاد کنید. در این قسمت باید داده های آماری خود را هم مد نظر داشته 
باشید، چیزی که یک پسر نوجوان می خواهد مشابه با چیزی که یک زن 

میانسال انتظار دارد، نیست.
6- فرمت بندی مناسب

شاید فرمت بندی در ظاهر کم اهمیت جلوه کند، اما بیش از چیزی که 
فکرش را می کنید، مهم اس��ت. بسیاری از خوانندگان آنالین به پست ها 
نگاه��ی انداخته و بدون خواندن حت��ی یک کلمه نظرات خود را در مورد 

آن شکل می دهند.
اگر محتوای ش��ما فقط حاوی متن بوده و به ش��کلی س��تونی نگاشته 
ش��ده باش��د، آنها صفحه ت��ان را ترک خواهن��د کرد. حال اگ��ر متن تان 
دارای بخش بندی، عنوان، ش��ماره گذاری، تصویر و ویدئو باش��د، احتمال 
خوانده ش��دن و اشتراک گذاری آن بیش��تر خواهد بود. مطمئن شوید که 

مقاله تان از لحاظ زیبایی شناسی خوشایند است.
7- امکان اشتراک گذاری

بهترین راه برای موفقیت یک محتوا این اس��ت که به اشتراک گذاشته 
شود و بهترین راه برای انجام این کار قرار دادن جنبه های احساسی است 
که افراد را برای اش��تراک گذاری آن با دوس��تان و خانواده ش��ان تشویق 
نماید. این بارقه احساس��ی می تواند به ش��کل طنز، س��ورپرایز، هیجان و 
یا حتی ترس باش��د. هرچه برانگیختی احساسی شدیدتر باشد، احتمال 

اشتراک گذاری آن بیشتر است.
اگر بتوانید به طور پیوسته محتوایی را تولید کنید که تمام این عناصر را 
در بر داشته باشد، در مواجهه با شکاف کیفی موجود در زمینه تولید محتوا 
هیچ مشکلی نخواهید داشت. هرچه محتوای بیشتری تولید کنید، فضای 
اینترنتی بیشتری را تصاحب کرده، ترافیک بیشتری به دست می آورید و 
بیشتر دیده می ش��وید، اما به خاطر داشته باشید که همیشه کیفیت در 
اولویت اس��ت. روزگار محتوای صفحه پرکن به پایان رس��یده است و اگر 
می خواهید در زمینه بازاریابی محتوا موفق باش��ید، باید خود را به تولید 

محتوای باکیفیت متعهد کنید.
allbusiness: منبع

نوکیا به تازگی در توییتی اعالم کرده اسـت که می خواهد »موردانتظارترین گوشـی موبایل« را هفته آینده 
معرفی کند. این گوشی احتماال نوکیا 9 خواهد بود.

به گزارش زومیت نوکیا ساعاتی پیش در توییتر رسمی اش اعالم کرد که قصد دارد، با برگزاری رویدادی از 
»موردانتظارترین گوشی  موبایل« رونمایی کند. درحالی که چنین ادعایی از سوی نوکیا هیجان انگیز و مرموز 

به نظر می رسد، اما می توان مطمئن بود که این اسمارت فون، پرچمدار بعدی این شرکت یعنی نوکیا 9 است.
انتظـار می رود کـهNokia 9 به عنوان جدیدترین پرچمـدار فنالندی ها به پردازنده ی اسـنپدراگون 845 
مجهز شـده باشد. طبق برخی شایعات، این شرکت در گوشی جدیدش از نمایشگر اولد استفاده کرده است؛ 
اگر چنین موضوعی حقیقت داشـته باشـد، می توان Nokia 9 را نه تنها از نظر کیفیت نمایشگر، بلکه از نظر 

قیمت نیز در کنار گوشی های آیفون 10 وگلکسی اس 9 قرار داد.
اثـر  حسـگر  از  گوشـی  ایـن  اسـتفاده    ،9 نوکیـا  بـه  مرتبـط  شـایعات  هیجان انگیزتریـن  از  یکـی 
انگشـت در داخـل نمایشـگر اسـت. گرچـه ایـن ویژگـی هم اکنـون در برخی دسـتگاه ها موجود اسـت، 
 امـا اسـمارت فون جدیـد نوکیـا ممکـن اسـت آن را در بهتریـن شـکل ممکـن بـه بـازار عرضـه کنـد.

بی شـک یکی از مهم ترین فاکتورها برای موفقیت Nokia 9 در بازار، دوربین آن اسـت. وقتی مردم برای 
تهیـه  یک گوشـی رقم باالیی پرداخت می کنند، انتظار دارند محصولـی که قصد خریدش را دارند به بهترین 

دوربین ممکن تجهیز شـده باشـد و بتواند تصاویر باکیفیتی ثبت کند. امـروزه دوربین دوگانه به یک 
ویژگـی معمولی در بین گوشـی ها تبدیل شـده اسـت و باید دید نوکیـا در محصول 

جدیدش از چند دوربین اسـتفاده می کنـد و آیا امکان دارد که فنالندی ها 
نوکیا 9 را به دوربین سه گانه تجهیز کنند؟

گفتـه می شـود کـه گوشـی Nokia 9  قـرار اسـت همچـون 
دستگاه های قبلی این شرکت از اندروید خالص بهره ببرد و بعدها 

به روزرسانی اندروید 9 پای را دریافت کند. اگر مهندسین نوکیا 
کارشان را به نحو احسن انجام داده باشند، قطعا نوکیا 9 خواهد 

توانست به محصولی جنجالی تبدیل شود.
خوشـبختانه برای فهمیدن مشـخصات و شـکل ظاهری 

محصول جدید نوکیا الزم نیسـت زیاد صبر کنیم؛ چرا که 
فنالندی هـا قصد دارند 21 آگوسـت 2018 )30 مرداد( از 

گوشی هوشمند جدیدشان رونمایی کنند.

7 عنصری که در بین تمامی مقاالت آنالین موفق مشترک است

 نوکیا 9 به عنوان
پرچمدار بعدی فنالندی ها

هفته آینده معرفی می شود

رئیس دانش��گاه جامع علمی کاربردی استان قم از راه اندازی کلینیک مشاوره 
ش��غلی و کارآفرینی اس��تان قم برای تس��هیل مهارت آموزی و اش��تغال درست 
دانش��جویان خبر داد. محمد حس��ن نادری در نشس��ت خبری که بعد از ظهر 
چهارش��نبه در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم برگزار شد، با بیان اینکه 
دانشگاه جامع علمی کاربردی یک دانشگاه مهارت محور است، اظهار کرد: دانشگاه 
جامع علمی کاربردی از جمله نسل سوم دانشگاه ها است و ماهیت کارآفرینی دارد. 
به گزارش  مهر، وی با اشاره به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم با 
400 هزار دانش��جو، 10 درصد دانشجویان کشور را به خود اختصاص داده است، 
افزود: این دانشجویان در کنار 5 درصد از دانشجویان مهارتی سایر دانشگاه ها رقم 

15 درصدی دانشجویان مهارتی دانشگاه های کشور را تشکیل می دهند.

کلینیک مشاوره شغلی و کار آفرینی 
استان قم راه اندازی شد

مترجم: علی اکبری
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مهندس بختیاری گفت: متاس��فانه مخترعان ما قبل از اختراع و 
بعد از آن به تجاری سازی و صرفه اقتصادی توجهی ندارند.

وی ب��ا بیان این مطلب افزود: نگاه مخترعان کش��ور ما در حین 
اخت��راع به بازار نیس��ت و توج��ه ندارند 
که اختراع آنها در کج��ای بازار و اقتصاد 
کش��ور قرار می گیرد و اینک��ه چه نیازی 
 را می توان��د از صنعت و م��ردم حل کند.

مهن��دس بختی��اری تأکی��د ک��رد: ما در 
رابط��ه با تج��اری س��ازی نیازمند تحول 
اساس��ی هستیم. در حقیقت باید به نقش 
کارش��ناس اقتص��ادی در کن��ار هر ثبت 
اختراع توجه کرد و اختراعات را به سمتی 
ب��رد که ی��ک صنع��ت و بخش خصوصی 
 ب��ه عن��وان نی��از اع��الم ک��رده باش��د. 
مع��اون تجاری س��ازی پارک ه��ا و مراکز 
جه��اد  تجاری س��ازی  س��ازمان  رش��د 

دانش��گاهی بی��ان داش��ت: ارزیابی اقتص��ادی و فنی اخت��راع باید 
در جای��ی در کن��ار هم انجام گ��ردد و به عنوان ی��ک نیاز مطرح 
 ش��ده باش��د. یعنی واژه اخت��راع را باید به فن��اوری نزدیک کنیم.

مهن��دس بختیاری در مصاحب��ه با رادیو گفت و گو بیان داش��ت: 
متاس��فانه بس��یاری از مخترعان م��ا از دانش فنی کس��ب و کار در 
حی��ن اختراع برخوردار نیس��تند. مس��اله دیگر این اس��ت که در 
حی��ن اخت��راع غ��روری ب��ه مخترعان 
دس��ت می ده��د ک��ه اج��ازه نمی دهد 
ب��رای تجاری س��ازی اخت��راع خ��ود از 
 متخصصان کس��ب و کار اس��تفاده کنند.

وی اضاف��ه ک��رد: ایده ای ک��ه به ذهن 
یک مخترع می رس��د همزم��ان به 15 
نف��ر دیگر در دنیا نیز می رس��د و زمانی 
آن ایده و اختراع ارزش��مند است که به 
عنوان نوآوری اجتماعی در اختیار افراد 
 ق��رار گرفته و از آن بهره برداری ش��ود. 

معاون تجاری س��ازی پارک ه��ا و مراکز 
رش��د س��ازمان تج��اری س��ازی جهاد 
دانش��گاهی گفت: میزان تجاری سازی 
فناوری های ما با مقاله های علمی که در دانشگاه ها تولید می شوند 
فاصله بس��یار زیادی دارند. اث��ر این اختراعات و مق��االت باید در 

زندگی مردم و رفاه و توسعه اقتصادی دیده شوند.

رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی نور در دیدار با رئیس جهاد دانش��گاهی 
مازندران با اشاره به بی اعتمادی میان صنعت و دانشگاه گفت: استارتاپ ها 

می توانند حلقه وصل دانشگاه و صنعت باشند.
محمد احمدی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
نور در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی استان 
مازندران در دفتر این واحد، با اشاره به اینکه 
دانشگاه نور در 17 رشته تحصیلی دانشجوی 
دکت��را می پذیرد و یک��ی از مهم ترین اهداف  
آن صنعتی کردن دانش��گاه آزاد است، اظهار 
کرد: زمانی دانشگاه موفق می شود که بخش 
کارآم��وزی صنع��ت را در آن تقویت و فعال 

کنیم. 
وی با بیان این که میان صنعت و دانش��گاه 
بی اعتمادی وج��ود دارد، تصریح کرد: میان 
دانشگاه و صنعت حلقه مفقوده وجود دارد که 

جهاد دانشگاهی می تواند این خال را پر کند.
به گزارش ایسنا، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نور با اشاره به این که یکی 
از دالیل ضعف در برقراری ارتباط میان صنعت و دانش��گاه، ضعف اساتید 
اس��ت، خاطرنشان کرد: برخی از اس��اتید دانشگاه هیچ نوع نگاه درآمدی 

برای دانشگاه ها ندارند که الزم است به این سمت حرکت کنند. احمدی 
ب��ا بیان اینکه ظرفیت های فراوانی برای توس��عه در مازندران وجود دارد، 
تصریح کرد: باید دانشگاه ها به گونه ای تالش کنند که اداره امور از منابع 

درآمدی غیر از شهریه، انجام پذیرد.
وی با اش��اره به اینکه ب��ه دنبال برقراری 
ارتباط مستمر با جهاد دانشگاهی در مسیر 
توسعه هستیم، گفت: برگزاری استارتاپ ها 
یکی از اصلی ترین برنامه های دانش��گاه آزاد 

نور است که در دستور کار قرار دارد.
رئیس دانش��گاه آزاد نور اف��زود: برگزاری 
اس��تارتاپ ها کمک می کند ت��ا رابطه میان 
دانش��گاه و صنعت به بهترین شکل ممکن 

برقرار شود. 
 واحد عبدالهیان، رئیس جهاد دانشگاهی 
اس��تان مازندران نیز با تاکید بر این که باید 
نقش دانش��گاه و اثرگذاری آن را در جامعه 
پررنگ تر کرد، گفت: اینکه در دانشگاه آزاد نور 17 رشته در مقطع دکترا 
دانشجو می پذیرد، ظرفیت بسیار بزرگی است که در مسیر توسعه استان، 

مغفول مانده است.

استارتاپ ها، حلقه وصل دانشگاه و صنعتتوجه مخترعان به بازار کسب و کار و نیاز جامعه ضروری است

مح��ل کار لورن کرین آنقدر س��رد اس��ت که در روزه��ای اول کار 
در اداره ب��ه او پت��و دادند. لورن حتی بخاری کوچک��ی را کنار میزش 
می گذاشت تا دست و پاهایش یخ نزند. دمای دفتر کار لورن در تگزاس 
را مدیر اجرایی ش��ان کنترل می کند ک��ه در کالیفرنیا زندگی می کند. 
لورن معتقد است که دفتر کارش دست کمی از قطب شمال ندارد، اما 
مش��کلی هم با پوش��اندن خودش ندارد.  در طرف دیگر کشور، کریس 
ونچ��ری معاون رئیس Coyne PR پنکه ای دارد که از لحظه ورود او 
به دفترش در نیوجرسی تا زمان خروجش بی وقفه کار می کند.  کریس 
خودش اعتراف می کند که: »دمای اداره را به محض رس��یدن به دفتر 

عوض می کنم، من همچین آدمی هستم. «
بر طب��ق نظرس��نجی Career Builder در س��ال 2018 تقریباً 
نیمی از 1012 کارمند آمریکایی تمام وقت شاغل در بخش خصوصی از 
گرمی یا سردی غیرقابل تحمل محل کارشان شکایت دارند.  چه محل 
کارتان گرمای جنگل های مرطوب اس��توایی را داشته باشد، چه مانند 

توندراها سرد و یخبندان باشد، شکی نیست 
که مناسب نبودن دمای محل کار بازدهی و 

راحتی کارکنان را کاهش می دهد. 
دمای مناسب چه دمایی است؟ 

اداره سالمتی و ایمنی کار ایاالت متحده 
)OSHA( کارفرمایان را ملزم نمی کند که 
مح��ل کار را در دمای خاصی نگه دارند، اما 
دمای بین 20 تا 25 سانتیگراد را به عنوان 
دمای مناس��ب توصیه می کند.  آزمایشگاه 
گرمایش، سرمایش و تهویه دانشگاه صنعتی 
هلسینکی دمای ایده آل برای یک دفتر کار 
»معمولی« را حدود 22 درجه س��انتیگراد 
تعیین کرده اس��ت. البته نظرات افراد با هم 
متفاوت اس��ت و مشکل بتوان همه را راضی 

نگه داشت.  پژوهش ها نشان داده است که زنان به طور کلی سرمایی تر 
از مردان هس��تند و در یک دمای یکس��ان بیش��تر از مردان احساس 
سرما می کنند. نتایج پژوهش انجام شده در دانشگاه صنعتی آیندهوون 
بیانگر آن است که مردان دمای 22.22 سانتیگراد را ترجیح می دهند، 
اما زنان با دمای 25 درجه موافق هس��تند. اندازه بدن و نس��بت چربی 
ب��ه عضله تاحدی ای��ن تفاوت را توضیح می ده��د.  گیلفورد می گوید: 
»منش��أ این اختالف به ده��ه 1960 و 1970، یعنی زمانی برمی گردد 
که دانشمندان و مسئوالن استانداردهای جوی محیط های کار داخلی 
را براس��اس نرخ متابولیس��م یک مرد 40 س��اله ب��ا وزن 70 کیلوگرم 

تعیین کردند.«
 واقعیت نهفته در پس بحث های دمایی

بس��یاری از اداره ها، ب��دون توجه به نتای��ج پژوهش ها و توصیه های
OSHA، خودش��ان دمای بهینه را تعیی��ن می کنند. برای مثال متیو 
بریگ��ز، مدیرعامل Briggs Acquisitions می گوید که دمای اداره 
را عمداً در حد 18.5 درجه سانتیگراد نگه می دارد تا بازدهی و تمرکز 
کارکن��ان افزایش یابد. البت��ه بریگز برای کارکنان س��رمایی خود نیز 

چاره ای اندیش��یده و به آنها ژاکت هایی می دهد که برند ش��رکت روی 
آن حک ش��ده است. بریگز مطمئن است که ش��رکت او تنها موسسه 

مالی ای نیست که این خط مشی را دنبال می کند. 
مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیس بوک، حاضر اس��ت بر سر مفید بودن 
دمای قطبی قس��م بخورد، ترموستات شرکت زاکربرگ روی 15 درجه 
س��انتیگراد تنظیم شده اس��ت.  در سر دیگر طیف رئیس جمهور سابق 
آمری��کا، باراک اوباما ق��رار دارد که آنقدر دفت��رش را گرم می کرد که 
مش��اور ارشد او دیوید اکسلراد در مصاحبه ای با نیویورک تایمز، دمای 

هوای دفتر اوباما را برای پرورش ارکیده مناسب دانست. 
ویتنی میرز یکی از کارمندانی اس��ت که دس��ت از جروبحث بر سر 
تنظیم دما برداش��ته و تابستان در خانه کار می کند. میرز می گوید: »با 
وجود گرمای 32 درجه بیرون مثل روزهای س��رد زمس��تان با جین و 

ژاکت از خانه بیرون می رفتم. . . ولی واقعاً گرم نمی شدم. «
برنده شدن در جدال های دمایی

اکث��ر کارمن��دان از دمای محل کار خود رضای��ت ندارند و می دانند 
وقت��ی آنها دارن��د از گرما عرق می ریزند یا از س��رما به خود می لرزند، 

همکار دیگرشان در همین فضا احساس متفاوتی دارد. 
س��امانتا المبرت، مدیر منابع انسانی در 
Blue Fountain Media می گوید که 
در بخ��ش او نیمی از کارمن��دان همواره 
سردش��ان اس��ت و نیم دیگ��ر از گرمای 

غیرقابل تحمل شکایت دارند. 
المب��رت می گوی��د که مدیری��ت منابع 
انس��انی نهایت تالش خ��ود را برای راضی 
نگ��ه داش��تن همه ک��رد، به ای��ن ترتیب 
ک��ه ژاکت ی��ا پتوی مخصوص ش��رکت و 
یک پنک��ه رومیزی را در تم��ام فصول در 
اختیار تم��ام کارکنان قرار داد.  همکارانی 
که با ونچری جلس��ه دارن��د، برای این که 
در س��رمای اتاق او ی��خ نزنند، ژاکت و پتو 
همراه خود می برن��د. ونچری فکر می کند 
که 95درصد همکارانش برخالف او از س��رما لذت نمی برند، اما معتقد 
است که آنها باالخره راهی برای کنار آمدن با این شرایط پیدا می کنند.  
از س��وی دیگر کرین خوشحال است که در اداره او کنترلی بر روی دما 
وجود ندارد، چون معتقد است که تنظیم دما باعث می شود که هر روز 
شاهد جرو بحث باشد. راهکار او این است که خودش را کاماًل بپوشاند و 
از همکارش که در فاصله شش قدمی او پنکه روشن کرده است، ژاکت 
قرض بگیرد.  بحث بر س��ر دمای مناس��ب محل کار چه بین کارکنان 
زن و مرد باش��د، چه بین گرمایی ها و س��رمایی ها، مطمئناً هیچ کسی 
نمی تواند به جای ش��ما بجنگد. اگر ناراحت هستید، با مدیرتان صحبت 
کنی��د، محل کارتان را به نقطه دیگری در اداره منتقل کنید، پنجره را 
باز بگذارید یا سر کار ژاکت بپوشید.  سخن آخر این که بعید است این 
قدرت را داش��ته باش��ید که بتوانید دمای محل کارتان را تغییر بدهید. 
راه برنده شدن در جدال های پرحرارت بر سر دمای محل کار این است 
که با در نظر گرفتن شرایطی که منجر به افزایش بهره وری تان می شود 

و مطابق با شرایط جوی اداره تان برنامه ریزی کنید. 
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خاتمه دادن به بحث های بی پایان بر سر دمای مناسب محل کار! 

 نوکیا 9 به عنوان
پرچمدار بعدی فنالندی ها

هفته آینده معرفی می شود
یادداشـت

مدیر مرکز رش��د پژوهش��گاه مواد و انرژی گفت: کلینیک کس��ب وکار با هدف کمک 
و ارتق��ای توانمندی ه��ای ف��ردی، گروه��ی و س��ازمانی و همچنین توس��عه محصوالت 
 و خدم��ات ش��رکت ها و اف��راد خ��الق و کارآفری��ن فعالیت خ��ود را آغاز خواه��د کرد .
ب��ه گزارش ایرنا محمدرضا دادفر اظهار کرد: مش��اوره بازاریابی، مش��اوره منابع انس��انی، 
مش��اوره طراحی س��اختار، سیس��تم ها و فرآیندها، مش��اوره در حوزه امور دانش بنیان، 
مش��اوره مالی و حقوقی، مش��اوره توس��عه فناوری و کسب و کار، مش��اوره مالکیت فکری 
و تجاری س��ازی، اس��تانداردها، مش��اوره ح��وزه بین المل��ل، مش��اوره حوزه مهندس��ی 
 م��واد، شناس��ایی و انتخاب م��واد و آزمون های مربوط توس��ط این مرکز ارائه می ش��ود.
مدیر مرکز رشد پژوهشگاه مواد و انرژی خاطر نشان کرد: امیدواریم راه اندازی این کلینیک 
منجر به تربیت و پرورش دانش آموختگان مهارتی کارآفرین، ارتباط دانشجویان با کارآفرینان 

به منظور استفاده از تجربیات و ایجاد شبکه ای بین پژوهشگاه، صنایع و کارآفرینان شود.

راه اندازی کلینیک کسب و کار در مرکز 
رشد پژوهشگاه مواد و انرژی

 مترجم: مریم امیری خواه



ری  برندینگ حالت های مختلفی دارد، از انتخاب نامی جدید تا اجرای 
ی��ک طرح تجاری متفاوت. تجارت ها بای��د در حین انجام این تغییرات 

همچنان ارتباط خود را با مخاطبان و مشتریان حفظ کنند. 
آی��ا ری  برندینگ بدون از دس��ت دادن مخاطبان و مش��تریان فعلی 
امکان پذیر اس��ت؟ پنج مدیرعامل نکات و نظ��رات خود را در اختیار ما 

قرار دادند. 
از دلیل ری  برندینگ آگاه باشید

ری برندین��گ کار بزرگی اس��ت و تمام جنبه های ش��رکت، از قبیل 
بازاریابی، حضور در فضای آنالین، لیس��ت مشتریان، کارمندان و اهداف 
را تح��ت تأثیر خ��ود قرار می ده��د. موفقیت این عمل ب��ا یک هدف و 

ماموریت خاص و بزرگ تضمین خواهد شد. 
دیوید بلک )David Black(، مدیر بازاریابی و روابط عمومی شرکت 
ریتایر ردی سولوشنز )Retire Ready Solutions(، به شرکت خود 
در طی یک ری برندینگ بزرگ، شامل تغییر کامل نام و خدمات، کمک 
شایانی کرد. در این مورد، ری برندینگ برای رشد شرکت و شفاف سازی 
خدم��ات الزم و ض��روری بود. با این حال، چنانچه ش��ما چنین اهدافی 

ندارید شاید ری برندینگ راه حل مناسبی نباشد. 
به نظر بل��ک: »چنانچه به دنب��ال ری برندینگ هس��تید، ابتدا تمام 
جوانب را در نظر داش��ته باش��ید و به زمان، هزینه ها و کار توجه کنید. 
آیا تالش و هزینه های شما نتیجه ای خواهد داشت و سرمایه باز خواهد 

گشت؟«
هنگام��ی که راد هی��وز )Rod Hughes(، معاون ش��رکت کیم بال 
هی��وز )Kimball Hughes(، در ری برندینگ ش��رکت از ارتباطات 
کیم بال )Kimball Communications( نقش بس��زایی داش��ت، 
تضمین کرد که این تغییر باعث تقویت رابطه شرکت با مشتری و جلب 

اعتماد آنها خواهد شد. 
به گفته راد: »من در سال 2016 یکی از مالکان و سهامداران شرکت 
بودم و دوست داشتم که مشتری بداند هنگام کار با من، در واقع با یکی 
از مالکان و رؤس��ای اصلی شرکت همکاری می کند. مدیرعامل شرکت، 
گری کیم بال )Gary Kimball( در س��ال 2020 بازنشس��ته خواهد 
شد و ما می دانستیم که آینده مدیریتی و حرفه ای شرکت برای مشتری 
فعلی و مش��تریان احتمالی آینده اهمیت بس��یاری خواهد داشت و آنها 

باید رهبر بعدی را بشناسند.«
بدون هدف و اس��تراتژی مشخص اقدام به ری برندینگ نکنید و پس 
از انجام چنین کاری، حتماً دالیل این تغییر را به مش��تریان خود اعالم 

کنید تا اعتماد آنها را از دست ندهید. 
پیش از شروع کار یک استراتژی جامع و کامل داشته باشید 

به گفته بلک: »تصمیم گیری در رابطه با ری برندینگ بسیار ساده بود. 
سختی در جزییات و پیاده سازی آن به وجود خواهد آمد. درست مانند 
الیه ها و پوسته های یک پیاز، تا زمانی که کار ری برندینگ را آغاز نکنید 

از الیه ها و زوایای آن اطالعی نخواهید داشت.«

تجارت ها از پیچیدگی های ری برندینگ ش��وکه خواهند ش��د. گرچه 
طرح ه��ای اولیه تنها به تغییر نام و خدمات محدود می ش��وند، ولی در 
حقیقت شما تمام موارد از قبیل شکل ظاهری لوگو، محصوالت شرکت، 
طراح��ی وب س��ایت و محتوای آن، بروش��ورهای محص��والت، خدمات 
ارائه ش��ده و حت��ی بازار هدف خود را تغییر خواهی��د داد. برای تضمین 
س��هولت کار و از بین نرفتن مش��تری باید یک استراتژی کامل و جامع 

داشته باشید. 
برای تغییرات و همچنین بخش هایی که تحت تأثیر این تغییرات قرار 
خواهند گرفت برنامه ریزی و اس��تراتژی طراحی کنید. اعضای تیم خود 
را در بخش ه��ای مختل��ف، از تصمیم گیری در رابطه با طرح ها تا انتقال 

اطالعات به مشتریان و مردم، به کار گیرید. 
به اعتقاد هیوز: »ری برندینگ روندی اس��ت که ش��ما طی آن اهداف 
و ماموری��ت خ��ود را مجددا تنظی��م می کنید. این تغیی��ر باید در تمام 
بخش های شرکت و همچنین ذهن مشتریان شما ثبت شود. این کاری 

بزرگ است و باید به مانند یک کار بزرگ با آن رفتار کنید.«
منتظر سواالت و نگرانی ها باشید 

ارتباط با مش��تری در طول ری برندینگ، کلید حفظ مشتریان فعلی 
و جلب اعتماد مش��تریان جدید است. چنانچه مشتری از دلیل تغییرات 
اطالعی نداشته باشد، اعتماد خود را از دست خواهد داد و شرکت ضرر 

خواهد کرد. 
برایان م��وآک )Brian Moak(، مالک مرکز تعمیرات مجاز خودرو 
هارت )Heart Certified Auto Care( در شیکاگو، برند خانوادگی 
خ��ود را از تغیی��ر اعمال یک س��ری تغییر به برندی مل��ی تبدیل کرد، 
ولی در طول کار متوجه ش��د که مشتریان احس��اس می کنند این ری 
برندین��گ و نام به معنای فروخته ش��دن تجارت خانوادگی آنها اس��ت. 
موآک برای حفظ اعتماد آنها سواالت احتمالی را پیش بینی کرد و پیش 

از انتقال تجارت به تمام آنها پاسخ داد. 
به گفته موآک: »در طول روند ری برندینگ، ارتباط ش��ما با مشتری 
باید س��اده و ش��فاف باش��د و به ترس ها و نگرانی های آنها پاسخ دهید. 
تغییر ترس��ناک است و مردم به توضیحات دقیق و قوت قلب نیاز دارند 

تا اهداف جدید شما را درک کنند و به حمایت ادامه دهند.«
 GMR Web( هنگامی که آژان��س بازاریابی تیم اینترنتی جی ام آر
Team( ب��ا ری برندین��گ تمرکز خود را بر صنعت بهداش��ت قرار داد، 
مالک و بنیانگذار ش��رکت، آجای پراساد )Ajay Prasad( دریافت که 
درک نگرانی های مشتری در پیش بینی سواالت احتمالی نقش بسزایی 
دارد. او به این نکته اشاره داشت که کارمندان وظیفه ارتباط با مشتری 
را برعه��ده دارند و بدون حمایت آن ها، مش��تری در ب��رزخ قرار خواهد 

گرفت. 
به گفته پراس��اد: »حتما یک دلیل قانع کننده داشته باشید. دلیل را 
ب��ا تیم در میان بگذارید و حمایت آنه��ا را جلب کنید. به این ترتیب 
آنها نیز به راحتی با مش��تری ارتباط برق��رار خواهند کرد و از وظایف 
جدید خود آگاه خواهند بود. ری برندینگ باید باعث پیشرفت تجارت 
ش��ما ش��ود، پس همه باید از بخش های تحت تأثیر این پیش��رفت ها 

مطلع باشند.«

ری برندینگ خود را عمومی کنید
ارتباط با مشتری نباید لزوما به صورت خصوصی و پنهان باشد. اعالم 
عمومی ری برندینگ نه تنها باعث حفظ سطح فعلی شرکت شما خواهد 

شد، بلکه آن را ارتقا نیز خواهد داد.« 
ب��ه گفته بل��ک هنگام اعالم خب��ر ری برندینگ ریتای��ر ردی: »ما از 
شبکه های اجتماعی، خبرگزاری ها و وب سایت برای اعالم خبر استفاده 
کردیم. ما متوجه ش��دیم که ترافیک وب س��ایت افزایش یافته و همه به 
دنبال برند ما هس��تند، زیرا خدمات ما درک ش��ده ب��ود و به راحتی در 

موتورهای جست وجوگر پیدا می شدیم.«
موآک متوجه شد که هنگام اعالم عمومی دالیل ری برندینگ هارت، 
حمایت و تش��ویق مش��تریان افزایش یافت:  »مش��تریان از گس��ترش 
Kris GÖs - )ددمات ما به ش��دت هیجان زده بودند.« کریس گوسر 
er(، مدیر بازاریابی ش��رکت بهداش��تی داتیکا )Datica(، درست پیش 
از برگزاری بزرگ ترین نمایشگاه سال برند شرکت را تغییر داد. با وجود 
برگ��زاری چنین نمایش��گاهی، تیم داتیکا به ص��ورت عمومی دلیل ری 
برندینگ خود را اعالم کرد. به گفته گوس��ر این به نفع ش��رکت ش��د: 
»واکنش مش��تریان ما به شدت مثبت بود. آنها عاشق نام جدید، هویت 
جدید، اهداف جدید و انرژی جدید ما در بازار بودند. مش��تریان به این 

نام جدید بیش از نام قبلی ما عالقه داشتند.« 
توپ را در زمین مشتریان فعلی خود نیندازید 

اس��تراتژی ها، مانند شفاف س��ازی ری برندینگ و داش��تن یک نقشه 
ش��فاف برای دس��تیابی به آن، نقش مهمی در حفظ مش��تری خواهند 
داشت، ولی بهترین راه برای جلوگیری از کاهش فروش، تمرکز بر حفظ 

ارائه عالی خدمات است. 
ب��ه نظر پراس��اد: »در صورت امکان، تأثیر ری برندینگ بر مش��تریان 
خود را به حداقل ممکن برس��انید. مشاهده نتیجه این تغییر کمی زمان 

خواهد برد پس نباید در این مدت کاهش فروش داشته باشید.«
پراساد در طول ری برندینگ شرکت خود، تمرکز را به بخش بهداشت 
محدود کرد، ولی در عین حال این احساس را به سایر مشتریان خود نیز 
انتقال داد ک��ه همچنان در اولویت قرار دارند: »ما یک ایمیل برای آنها 
ارس��ال کردیم و گفتیم که بخش بهداشت ما تنها برای مشتریان جدید 
اس��ت و در سایر خدمات هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد. مشتری به 
ما عالقه دارد و هیچ کس با این تغییر مشکلی نداشت. ما حتی وب سایت 
قدیمی خود را حفظ کردیم و به مشتریان قدیمی خود گفتیم که از آن 
اس��تفاده کنند.« هدف نهایی یک ری برندینگ، رش��د شرکت و ارتقای 
خدمات اس��ت. گاهی باید مشتریان خود را در اولویت قرار دهید و این 
لزوما بد نیس��ت.  ری برندینگ شرکت هیوز کمی به طول انجامید زیرا 
آنها تمرکز خود را بر روی مشتریان قرار داده بودند: »روند ری برندینگ 
طوالنی تر از انتظار شماس��ت. اولویت های متضاد، به خصوص مش��تریان 
و اهداف ش��رکت، بای��د همواره پیش از ری برندین��گ مورد توجه قرار 
گیرند.« این کار در نهایت به نفع شرکت هیوز بود. تمام مشتریان حفظ 
ش��دند و میزان رضایت مش��تریان قدیمی از خدمات شرکت درست به 

اندازه مشتریان جدید است. 
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7 منبع تصویرمایه های باکیفیت و رایگان

پیش از این یافتن تصویرمایه های باکیفیت و رایگان بسیار دشوار 
بود، چرا که گزینه های بس��یار کمی در دس��ترس بود و در بهترین 
حالت، تصاویری هم که در دسترس بودند، کیفیت پایینی داشتند. 
وای که چق��در زمانه تغییر کرده اس��ت. امروزه وب س��ایت های 
بس��یاری وجود دارند که تصویرمایه های رایگانی را فراهم می کنند 
ک��ه حتی انتخاب را دش��وار می س��ازند. در اینجا هفت وب س��ایت 
ارائه کننده تصویرمایه ه��ای باکیفیت و رایگان مورد عالقه خودم را 

ارائه کرده ام: 
Pixabay -1

ای��ن روزها، هرگاه به یک تصویرمایه رایگان نیاز داش��ته باش��م، 
Pixabay اولین وب س��ایتی اس��ت که از آن بازدی��د می کنم. این 
سایت با داشتن 420000 تصویر، تقریباً می تواند تمام نیازهای تان 

را برطرف کند. 
اس��تفاده از هیچ یک از این تصاویر نیازی به اجازه نامه ندارد. شما 
می توانید به راحتی از تصاویر این وب سایت در فرمت های دیجیتال 
و چاپی اس��تفاده کنید که این مس��ئله مشتمل بر مصارف شخصی 

و تجاری می شود. 
Unsplash -2

این وب س��ایت منبع بس��یار خوب��ی از تصاویر ف��وق هنری برای 
وبالگ و پروژه های دیجیتال تان اس��ت. می توانید در قسمت ذخیره 
وب سایت جست وجو کرده و یا ثبت نام کنید و هر 10روز، 10تصویر 

جدید را از طریق ایمیل دریافت نمایید. 
 CCZero تمامی تصاویر این وب س��ایت تحت لیس��انس بنیاد
هس��تند. این بدان معناس��ت که می توانید از تصاویر این وب سایت 
برای تمامی مصارف شخصی و تجاری استفاده کنید. شما می توانید 
بدون هیچ گونه پرداختی این تصاویر را دریافت کرده و به اش��تراک 
بگذاری��د، هرچند که همیش��ه ادب حکم می کند در ش��رایطی که 

اعتبار منقضی است، تخصیص اعتبار صورت بگیرد. 
StockSnap -3

هی��چ ی��ک از تصاویر موج��ود در این وب س��ایت تح��ت قوانین 
کپی رایت نبوده و استفاده از آنها به هیچ گونه مجوزی نیاز ندارد. هر 
هفت��ه صدها تصویر به آن اضافه می ش��ود و می توانید تعداد بازدید 
و تاریخ بارگذاری آنها را مش��اهده کنید. عالوه بر این، کانالی برای 
تصاوی��ر محبوب وجود دارد که می توانید پرطرفدارترین عکس ها را 

در آن بیابید. 
تصاویر این وب س��ایت همچ��ون Unsplash، تحت لیس��انس 
CCZero هس��تند، ک��ه این به معنای اس��تفاده آزادان��ه از تمام 
تصاویر اس��ت. هدف درازمدت و نهایی این وب سایت، ایجاد اجتماع 
عکاسانی است که قصد دارند هنر خود را با دنیا به اشتراک بگذارند. 

Flickr -4
فلیکر همیش��ه یک��ی از بهترین منابع برای دس��تیابی به تصاویر 
رایگان بوده است و البته هنوز هم همینطور است. بسیار مهم است 
که به مجوز CCZero برچسب شده به تصاویر دقت داشته باشید. 
در فلیکر هش��ت نوع مجوز مختلف برای اس��تفاده از تصاویر وجود 

دارد و کارکرد آنها با هم تشابهی ندارد. 
تصاویری که در قس��مت عکس های آزاد قرار دارند، در دسترس 
همگان بوده و استفاده از آنها نیازمند به هیچ گونه پرداختی نیست. 
آن دس��ته از کاربران فلیکر که تصاویر خود را در این قس��مت قرار 

داده اند، خودشان اجازه استفاده کردن از آنها را داده اند. 
Pexels -5

ای��ن وب س��ایت روزان��ه 10 تصوی��ر باکیفیت را به کلکس��یون 
تصویرمایه ه��ای رای��گان خ��ود اضاف��ه می کند ک��ه هم اکنون این 
کلکس��یون بی��ش از 2700 تصوی��ر دارد. با اضافه ک��ردن هفتگی 
حداقل 70 تصویر، ذخیره عکس پکس��ل هر ساله به میزان 3600 

قطعه تصویر گسترش می یابد. 
تیم پکسل تصاویر خود را از سایر وب سایت های منبع تصویرمایه 
همچون Unsplash گلچین می کنند. تمام تصاویر جدید باکیفیت 
بوده و تحت لیس��انس CCZero هس��تند و نتیجتا اس��تفاده ای 

نامحدود دارند. 

Death to the Stock Photo -6
ای��ن وب س��ایت با داش��تن نام��ی فراموش نش��دنی )م��رگ بر 
تصویرمای��ه(، یکی از محبوب ترین منابع تصاویر رایگان اس��ت. این 
سایت دو گزینه را برای کاربران خود ارائه می کند: یک پلن رایگان 
که یک بس��ته از تصاویر جدید را ب��ه صورت ماهانه برای تان ایمیل 
می کن��د و یک نس��خه پرداختی که ب��ا پرداخت ماهان��ه 15 دالر 
می توانید به تمام منبع ذخیره عکس وب سایت دسترسی پیدا کرده 

و ماهانه یک بسته پیشنهاد ویژه دریافت کنید. 
Snapwire Snaps -7

این وب س��ایت نی��ز گزینه دیگری اس��ت که تصاوی��ر رایگان را 
برای تان ایمیل می کند و هر هفته با فرس��تادن هفت تصویر جدید، 
منابع مورد نیازتان را تأمین می کند. اگر از کاربران تامبلر هس��تید، 
می توانی��د Snapwire Snaps را در این ش��بکه اجتماعی دنبال 

کرده و دیگر هیچ تصویر جدیدی را از دست نخواهید داد. 
این وب س��ایت که کمتر از یک س��ال پیش راه اندازی شده است، 
مس��لما بهترین گزینه ممکن نیس��ت، ام��ا قطعاً یک��ی از بهترین 
گزینه هایی اس��ت که می توانید آن را پس ذهن تان داش��ته باشید. 
در این وب س��ایت تصاویر خالقانه بس��یاری وجود دارند که هرگونه 

استفاده از آنها مجاز است و تحت لیسانس CCZero هستند. 
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یکی از مهم ترین عناصر هدایت موثر ارتباطات غیراینترنتی در مسیر 
ترغیب مش��تریان کنونی و یا مش��تریان بالقوه به بازدید از وب  س��ایت 
شرکت شما آن است که این افراد دلیلی قانع کننده برای این کار داشته 
باش��ند. به بیان مختصر، اگر خود شما دلیل قانع کننده ای برای بازدید 
از وب س��ایت خود ندارید از مش��تریان فعلی و یا بالقوه خود نیز چنین 

انتظاری نداشته باشید. 
ممکن اس��ت این کار خیلی ساده به نظر برسد. با این حال، تبلیغات 
مجله ای که روی میز کار شماس��ت را بررس��ی کنید و خودتان به این 
نکته پی می برید که تنها ش��رکت ها و در واقع بازاریابان محدودی موفق 
به محقق کردن این هدف شده اند. من به عنوان کسی که سال ها در این 
حوزه مش��غول بوده ام به خوبی از این مسئله آگاه هستم و سال هاست 
که به ش��رکت ها در زمینه انجام اقدامات درس��ت در این زمینه مش��اوره 

داده ام. 
چند س��ال پی��ش، به یکی از مش��تریان در زمینه هدایت تالش ��های 
بازاریاب��ی در زمینه ترغیب تعداد بیش��تری از مش��تریان فعلی و بالقوه 
برای بازدید از وب س��ایت آنها و قدم بعدی که باید پس از آنالین شدن 

مشتریان انجام دهند مشاوره ارائه می دادم. 
مش��تری مذک��ور بازاری��اب محص��والت مصرف��ی بود ک��ه در اغلب 
خرده فروش��ی های مهم عرضه کننده محص��والت ارزان همچون والمارت 
)Wal-Mart( و کی مارت )Kmart( یافت می ش��دند. قابلیت توزیع 
قابل توجه این خرده فروش��ی ها به خودی خود پتانس��یل قابل توجهی را 
برای ترغیب مش��تریان به بازدید از وب س��ایت آنها فراهم آورده بود. در 
آن زمان هدف من این بود که به آن مشتری نشان دهم چگونه می توان 
از طریق بسته بندی محصول، رسانه های بازاریابی غیراینترنتی، تبلیغات 
mercha - )للویزیونی، پایانه فروش، حمایت های مال��ی، بازارپردازی 

dising( و دیگر ابزارهای ارتباطی مش��تریان را به بازدید از وب سایت 
ترغیب کرد و چه اقداماتی را الزم است به محض تبدیل شدن مشتریان 

به کاربران وب سایت انجام دهند. 
در مراحل کس��ب آمادگی برای این قرار مالقات، بررسی محصوالت، 
تبلیغات، بروش��ورها، تبلیغ��ات تلویزیونی، بیلبورده��ا، روش بازاریابی 
مس��تقیم ارسال ایمیل، مجالت، روزنامه ها، نش��ریات حرفه ای و شاخه 
تخصص��ی تبلیغات را به منظ��ور آگاهی یافتن از نح��وه ترغیب افراد به 
بازدید از س��ایت ها توسط ش��رکت ها - با توجه ویژه به محصوالت مصرفی 
)عمدتاً وق��ت خودم را در حوزه مدل بنگاه با بنگاه( )B2B می گذارم( و 
آنالیز این شیوه در دستور کار قرار دادم. پس از آن، به آدرس وب سایت-
هایی که در این شیوه های تبلیغاتی غیراینترنتی به آنها اشاره شده بود 
رفته و تجربه ای مش��ابه مشتریانی که به واسطه شیوه های غیراینترنتی 
به بازدید از آن وب سایت ها ترغیب شده بودند داشتم و هر تجربه را ثبت 
می کردم. اگرچه وقتی به خودم آمدم س��اعات زیادی گذش��ته بود، این 

تجربه همچون سیر و سیاحتی ارزشمند بود. 
در ای��ن میان، به آن نتیجه رس��یدم که تبلیغ��ات غیراینترنتی اکثر 
شرکت ها از وب س��ایت خود به جمله ای همچون »به سایت ما به آدرس 
www. our company. com مراجع��ه کنید« و یا صرفاً اش��اره به 
آدرس اینترنتی صفحه نخس��ت وب س��ایت خود در زیر لوگو و یا پایین 
صفحه و یا صفحه چاپ ش��ده محدود می شود. شرکت ها به ندرت مزایایی 
را برای بازدید از وب سایت خود در نظر گرفته بودند و حتی تأسف بارتر 
آنکه ش��رکت هایی که از مزایای بازدید از وب س��ایت خود اطالع داشتند 

نیز نمی دانس��تند با بازدیدکنندگان از سایت خود چگونه برخورد کنند. 
در واقع، بس��یاری از وب س��ایت ها برای ترغیب بازدیدکنندگان به انجام 
اقدامات مش��خص بعدی همچون برداش��تن آدرس ایمیل و یا اطالعات 
ارتباطی خود هیچ تالش��ی نمی کنند و به نظر می رسید بازدیدکنندگان 
بدون هیچ هدف مشخصی تنها در وب سایت آنها وقت می گذرانند. نکته 
ناراحت کننده تر آن بود که اغلب س��ایت ها فاقد موارد دارای شباهت و یا 
نش��انه های بصری مرتبط با شیوه تبلیغاتی به عنوان مثال تصاویر بودند 
ک��ه بازدید کنن��ده را به بازدید از وب س��ایت ترغیب ک��رده بود. فارغ از 
داشتن لوگو و محصوالت تکراری، اغلب تجربه آنالین مشتریان ارتباطی 

با شیوه غیراینترنتی که به آدرس وب سایت ارجاع می داد نداشت. 
ش��اید بتوان گفت جالب ترین مثالی که می توان��م ارائه دهم به زمانی 
برمی گ��ردد ک��ه قبل از یک قرار مالقات مهم با یک مش��تری مش��غول 
خ��وردن صبحانه ب��ودم. همچنان که جعبه غ��الت صبحانه ریزین برن 
)raisin bran( در مقابلم قرار داش��ت با خودم فکر کردم: »از ش��یوه-

هایی که ش��رکت ها برای ترغیب افراد به بازدید از س��ایت خود استفاده 
می کنند متعجبم. ای��ن جعبه غالت فرصت فوق العاده ایه.« همچنان که 
روی جعبه ریزین برن دنبال آدرس س��ایت می گش��تم، باالخره آن را در 
قس��مت باالی جعبه یعنی جایی که نوشته شده بود: »آدرس سایت ما 
www…« پیدا کردم. نمی تونس��تم جلوی خنده خودم رو بگیرم، چرا 
که با خودم فکر کردم آیا واقعاً این مجاب کننده ترین دلیلی هس��ت که 
آنه��ا برای ترغیب افراد به بازدید از سایت ش��ون پی��دا کردند؟ با خودم 
گفتم باید چنین جمله ای هم به آدرس س��ایت اضافه می شد: ». . . البته 
که نمی دونیم چرا«. از طرفی هم این جمله به نوعی نشانگر یک فرهنگ 
ش��رکتی متزلزل و یا حتی فخرفروش��ی بود و منظور آنها در اصل این 

بود: »ببینید! ما دیگر ضد تکنولوژی نیستیم، ما موافق آن هستیم! « 
تعجبم از این بود که آیا مدیر این برند به زیر و بم وب آگاهی نداشت 
و آیا نمی دانست هدف از ترغیب مشتریان به بازدید از وب سایت چیست 
و یا اینکه اصوالً به تالش ها در زمینه تبلیغات از طریق وب سایت اعتقادی 
نداشته و قصد نداشت مش��تریان را به بازدید از وب سایت ترغیب کند. 
احتمال دیگر آن بود که هماهنگی الزم میان مدیر این برند و تیمی که 
مس��ئولیت راه اندازی وب س��ایت را برعهده داشت وجود نداشته و مدیر 
برن��د تنها از روی اجبار ای��ن آدرس را روی جعبه قرار داده بود. در هر 

صورت، این فرصتی از دست رفته بود. 
موقعی که از وب س��ایت این غ��الت صبحانه بازدید ک��ردم، از اینکه 
می دی��دم انواع دس��تورالعمل های مرتبط با محص��والت، کوپن ها و فروش 
جانبی محصوالت دیگر ش��رکت در این س��ایت آمده، شگفت زده شدم. 
در واقع، این س��ایت برای مصرف کنن��دگان غالت مذکور ارزش فراوانی 

قائل شده بود. 
همچن��ان که از س��ایت بازدید می ک��ردم، فکرم مش��غول آن بود که 
چگونه مدی��ر این برند در این مورد به واس��طه بس��ته بندی محصول، 
از ب��ه کارگیری فرصت پیش آمده مرتبط با مش��تریان ناکام مانده بود 
و اینکه او چگونه می توانس��ت مش��تری را به فضایی کنترل شده توسط 
بازاری��اب هدایت کند که در آن، فرصتی برای تبدیل مش��تری موردی 
به مش��تری همیشگی، بیش فروشی )upsell(، تقویت تصورات مطلوب 
مش��تری از آن برند، نظرسنجی از مش��تریان درباره محصوالت، بسته-

بندی، قیمت گذاری و یا حتی خود وب س��ایت و ی��ا آغاز ارتباط پایدار 
با مش��تری از طریق ایمیل های مبتنی بر اجازه وجود داش��ت – بازاریاب 
ای��ن محصول فرصت بس��یار مناس��بی را برای ایجاد رابط��ه قوی تری با 
مش��تریان در اختیار داش��ت، اما آن را پس زده بود. در این مثال، موارد 
بی ش��ماری وجود داشته اس��ت که این بازاریاب می توانسته برای مجاب 

کردن مش��تریان به بازدید از وب س��ایت به کار بگیرد، اما او هیچ یک از 
آنها را به کار نگرفته است. 

از آنجایی که مصرف کنندگان اصلی غالت برن افراد بزرگسال هستند، 
بازاریاب این محصول می توانس��ت بر تأثی��رات مثبت این محصوالت بر 
س��المت افراد متمرکز ش��ده و در ادامه، با ارائه اطالعات بیش��تری در 
زمینه س��المتی و فعالیت های بدنی کار خ��ود را ادامه دهد. به عالوه، او 
می توانس��ت دستورالعمل هایی را ارائه دهد که این محصول را به عنصری 
برای مجاب کردن مش��تریان به استفاده بیشتر از محصول تبدیل کند. 
گزین��ه دیگر پیش روی او معرفی یک برنامه وفاداری برای پاداش دادن 
به مشتریان برای خرید مجدد بود. به عالوه، او می توانست مراحل تولید 
محص��ول و یا دالیل برتری این فرآیند نس��بت ب��ه فرآیندهای تولیدی 
رقبا را نیز به ش��کل جالبی به تصویر بکشد. آنها می توانستند شیوه های 

مختلف تبلیغات را به کار گیرند. 
ب��ا توجه به آنکه غالت صبحانه مواد مصرفی کم هزینه ای هس��تند و 
بازگش��ت سرمایه این س��ایت هرگز آنقدر توجیه پذیر نیست، من الزاماً 
پیش��نهاد نمی کنم که این شرکت باید و یا نباید زمان و سرمایه ای را به 
گفت وگو با مشتریان و یا ارسال ایمیل های شخصی به آنها اختصاص دهد 
و یا حتی اینکه اصاًل نیازی به داش��تن وب سایت هست و یا خیر – من 
صرفاً به موضوع تبلیغ درباره وب س��ایت های راه اندازی شده پرداخته ام. 
این شرکت قطعاً بسیاری محصوالت دیگر را نیز در کنار غالت صبحانه 
به فروش می رس��اند و مدتی اس��ت که برخی اقداماتی که به آنها اشاره 

کرده ام را نیز به کار بسته اند. 
business-to-co - )تتأسفانه، چه در مدل بنگاه با مصرف کننده 

 ،)business-to-business( و چه در مدل بن��گاه با بنگاه )sumer
تع��داد محدودی از بازاریابان دالیل و یا مزایای حقیقتاً مجاب کننده ای 
را در ارتباطات غیراینترنتی خود برای بازدید از وب س��ایت خود مطرح 
کرده ان��د و با وجود میلیون ها وب س��ایت اینترنتی، من فکر می کنم بهتر 

است آنها هرچه سریع تر درباره دالیلی مجاب کننده بیندیشند. 
اگر با این حرف من موافق نیس��تید، به این س��وال من پاس��خ دهید: 
اگر حق انتخاب داش��تید، آی��ا تنها لحظاتی و یا حت��ی زمانی کمتر را 
به مش��تری فعلی و یا مش��تری بالقوه خود اختصاص می دادید تا درباره 
مزایای اس��تفاده از برند خود با او سخن بگویید و یا حتی احتماالً میان 
او و برن��د خود ارتباط دائمی برقرار کنید و یا دقایق بیش��تری را صرف 
این کار می کردید؟ من معتقدم تعداد زیادی از ما مدت زمان بیش��تری 
را صرف گفت وگو با مش��تریان فعلی و بالقوه و به چالش کش��یدن ذهن 
آنه��ا می کردی��م و واقعاً اهمیتی ندارد از چه ش��یوه  )کانال��ی( برای این 
کار اس��تفاده می کنید. کانال ایده آل کانالی اس��ت که کارآمدتر از بقیه 
کانال هاس��ت و اینترنت پتانس��یل آن را دارد که چنی��ن کانال مؤثری 
باشد، اما تنها در صورتی که بازار هدف شما آن را به منظور جست وجو، 
خرید و یا برقراری ارتباط با ش��رکت ها و برندهای تولیدکننده محصوالت 

و خدماتی که شما به فروش می گذارید به کار بگیرد. 
الزم اس��ت بازاریابان تالش ��های غیراینترنتی خ��ود را به منظور ترغیب 
بازدیدکنندگان به بازدید از مکانی که قابلیت جلب توجه مش��تریان فعلی 
و بالقوه در آن وجود دارد، قرار دادن زمان بیشتر در اختیار آنها برای کسب 
آگاهی درباره برند مورد نظر،  )در برخی موارد( ایجاد فرصت خرید، مشاهده 
دموها و یا دریافت نمونه ها، شنیدن نقطه نظرات مثبت مشتریان رضایتمند 

و برقراری روابط بازاریابی مبتنی بر اجازه به کار گیرند. 
ش��اید بتوان گفت مهم تری��ن چیزی که بازاریابان الزم اس��ت به کار 

گیرند عقل و درایت شخصی است. 
marketingtoday :منبع

کسب و کارتان به 7 دلیل نیازمند راه اندازی 
 پادکست است

کن گرین که همیشه به دنبال راه هایی برای رشد و گسترش شرکت مالی 
خویش اس��ت، تازگی به روش غیرمرسومی رو آورده است، او یک پادکست 
راه اندازی کرد. تعداد مخاطبان پادکست او به نام مهندسی مالی و با داشتن 
تنها 20 قس��مت، رو به رش��د است و توجه مش��تریان زیادی را در سرتاسر 
کش��ور به خود جلب کرده است. او می گوید: »این یکی از بهترین کارهایی 
است که من در عرصه بازاریابی انجام داده ام.« موفقیت گرین تصادفی نیست. 
پادکس��ت ها به بخش مهمی از موفقیت استراتژی بازاریابی کسب و کارهای 
کوچ��ک بدل ش��ده اند. در اینجا 7 دلیل که بیانگر نیاز کس��ب و کارتان به 

راه اندازی پادکست است، ارائه شده اند: 
1- مشتریان پتانسیلی تان گوش می دهند

بنا بر یکی از مطالعات سازمان تحقیقات کسب و کارهای کوچک بردین، 
بیش از یک سوم )39درصد( دارندگان SMB به پادکست گوش می دهند و 
حدود 65درصد به صورت هفتگی پادکست ها را دنبال می کنند. هرچه ابعاد 
شرکت بزرگ تر باشد، میزان مخاطبان بیشتری خواهد داشت، بنا بر مطالعه 
سازمان بردین، بین 70 تا 72درصد از کسب و کارهایی که 100 تا 500 نیرو 
دارند، وارد این عرصه شده اند.  اسپنسر شاو، موسس شرکت تولید پادکست 
PodKick Media می گوی��د:  »اگ��ر در کس��ب و کار و صنعتی فعالیت 
می کنید که برای مشتریان خود ارزش باالیی قائل است، راه اندازی پادکست 
یکی از بهترین ابزارهای آموزشی و بازاریابی موجود است«. »من متوجه شدم 
که پادکس��ت ها در زمینه های حقوقی، مالی و خدمات کسب و کار کارکرد 
بس��یار خوبی دارند. این راهکار می تواند برای دیگر شاخه ها نظیر مشاورین 

امالک هم مؤثر واقع شود.« 
2- دستیابی به مشتریان احتمالی شایسته تر

گرین می گوید یکی از نقاط قوتش این اس��ت که در برخوردهای رودررو 
با مشتریان و مسائل آموزشی عملکرد بسیار خوبی دارد، اما او نمی تواند هر 
هفته با صدها نفر از مش��تریان بالقوه اش مالقات حضوری ترتیب داده و به 
آنها مش��اوره بدهد. در عوض، پادکس��ت های او این امکان را برایش فراهم 
می کند تا به مخاطبان بس��یار بیشتری دسترس��ی داشته باشد. کسانی که 
نس��بت به رویکردهای او عالقه نش��ان دهند می توانند به او دسترسی پیدا 
کرده و ترتیب مالقات حضوری بدهند.  اس��تفن واسنر در پادکست خود با 
عنوان مردم، به پیش که یک پادکس��ت روزانه برای صاحبان کسب و کارها 
است می گوید: »نمی توانید بدون اشتراک گذاشتن مهارت تان، اعتبار خود را 
به نمایش بگذارید و هنگامی که مهارت تان را به اشتراک می گذارید، کمک 
حال دیگران خواهید بود و برای مخاطبان تان ارزش��مند می شوید. هنگامی 
که اعتبار خود را ایجاد کنید، احتمال اینکه بتوانید رابطه کاری مؤثری ایجاد 

کنید، بسیار بیشتر خواهد بود.« 
3- مشتریان خوب را جذب کنید

اکثر مواقع بازاریابان با مشتریانی سروکار دارند که نمی توان آنها را جذب 
کرد. ش��او می گوید: »یک پادکس��ت در صنایعی ارزش��مند است که وجود 
مشتریان نچسب گران تمام می شود و ارزش طول عمر مشتریان باال است«.  
»بسیاری از مشتریان ما بر این باورند که پادکست عامل جذب شان نیست؛ 
هرچند که بهترین پلتفرم موجود برای آموزش و یادگیری است.«  گرین به 
تازگ��ی با یکی از مخاطبانش صحبت کرد که قبل از مالقات حضوری با او، 
به تمام پادکست هایش گوش داده بود، این رویای یک بازاریاب است. شاید 
مشتریان بالقوه تان هر هفته به پادکست های شما گوش نکنند، اما اگر میزان 
ارتباط تان را با آنان ارتقا ببخشید، بارها و بارها بازمی گردند و پادکست های تان 
را بررسی می کنند«. بنا بر نظر شاو، »مشتریان بالقوه آماده شده و دیگر نیازی 
به هدایت نخواهند داشت، که این به نوبه خود پروسه آماده سازی های مابعد 

را آسان تر خواهد کرد.« 
4- با یک برنامه شلوغ تناسب دارد

هر کس��ی که دست به ساختن پادکست می زند، به شما خواهد گفت که 
این کار بسیار دشوار است، اما در حقیقت، شما در جایگاه مجری تنها کاری 
که باید انجام دهید این است که حضور داشته باشید و صحبت کنید. بسته 
ب��ه میزان زمان و ن��وع عالیق تان، می توانید منابع مورد نی��از را از کتاب ها، 
ویراستار، انتشارات، رونویسی، دست نویس ها تهیه کنید. گرین تولیدات خود 
را به عنوان منبع، در اختیار ش��رکت ش��او Podlock می گذارد. او با خنده 
می گوید:  »تمام کاری که باید بکنم این اس��ت که حرف بزنم.«  واس��نر که 
نویس��نده مقاله ساختن پادکست های سودمند: کس��ب و کار خود را رشد 
داده، پلتفرم تان را توس��عه داده و جماعتی از طرف��داران واقعی را گردآوری 
کنید نیز هست، 30 روز پس از رسیدن به ایده مد نظرش، اولین قسمت از 
پادکست های خود را ساخت. پس از آن پادکست هایش را به صورت مرتب، 

برای مشتریان منتشر کرد. 
5- نیازی به تغییردادن بودجه بندی بازاریابی تان نیست

با داشتن یک میکروفون و مجری می توانید پادکست خود را شروع کنید. 
میکروفون مورد عالقه شاو، مدل ATR2100 است که قیمت آن در سایت 
آمازون کمتر از 70 دالر است. او می گوید: »اگر خودتان تمام کارهای ویرایش 

و تولید را انجام دهید، هزینه ضبط پادکست 20 دالر در ماه خواهد بود.« 
6- انتشار پادکست می تواند سودآور باشد

پادکس��ت مردم، پیش مخاطبانی از سراس��ر جهان داش��ته و معادل با 2 
میلیون دالر س��ودآوری داش��ته است. واس��نر در کتابش با عنوان ساختن 
پادکست های س��ودمند: کسب و کار خود را رشد داده، پلتفرم تان را توسعه 
داده و جماعتی از طرفداران واقعی را گردآوری کنید، عمده موفقیت خویش 
را مرهون متد فروش »اسب تروی« می داند، وی با استفاده از این متد قادر 
خواهد بود تا در برابر رهبران صنعت و تصمیم گیرندگان کلیدی قرار گرفته 
و با آنها مصاحبه کند. تمامی پادکست سازان درخصوص این استراتژی با هم 
رقابت دارند.  عالوه بر افزایش مش��تریان واقعی و حجم فروش )که حقیقتاً 
می تواند دلیل خوبی برای ش��روع یک پادکس��ت باشد(، پادکست ها به واقع 
می توانند منبع خوبی برای درآمد و سودآوری جانبی باشند. واسنر می گوید: 
»شما مخاطبی را به خود جذب کرده اید که سایر شرکت ها حاضرند به شما 

پول پرداخت کنند تا به آنان دسترسی داشته باشند.« 
7- این کاری هیجان انگیز است

س��اخت و اجرای پادکست شاید چیزی باش��د که بیش از هر چیز دیگر 
بدان چشم دوخته اید. باید با میهمانان جذابی مالقات کرده و مصاحبه ترتیب 
دهید و از این طریق می توانید با مخاطبانی ارتباط برقرار کنید که تا به حال 
نمی شناختید. گرین می گوید: »من هر هفته منتظر اجرای پادکستم هستم. 
من عاش��ق روایت کردن داس��تان ها و بازتاب ایده هایی هس��تم که بتوانند 

تغییرات مالی چشمگیری را برای مخاطبان ایجاد کنند.« 
allbusiness :منبع

ایستگاهبازاریابی دلیلی برای مشاهده وب سایت خود در اختیار مشتریان قرار دهید

تالش  های غیراینترنتی برای ترغیب افراد به بازدید از وب سایت خود
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در محل کار تحت فشار هستید؟ شاید 
خودتان در حال سخت کردن اوضاع هستید

ش��اید ای��ن چهار رفتار کارش��کنانه ش��ما را از انج��ام بهترین 
کار خ��ود بازم��ی دارد. ش��ما خبر داری��د که قرار اس��ت کارتان 
چالش برانگی��ز باش��د – اما به هیچ وجه قرار نب��وده که این همه 
چالش برانگیز باش��د. حتی س��اده ترین کارها دوبرابر بیشتر از کار 
اف��راد دیگر در دفترتان زمان می برد و ش��ما کم کم فکر می کنید 

که مسئله خودتان هستید. 
در اینجا چهار روشی آمده است که احتماال شما به واسطه آنها 

اوضاع را بیش از حد الزم سخت تر می کنید. 
1- شما به فرآیندهای قدیمی چنگ می زنید

من درک می کنم، تغییر کردن دش��وار اس��ت. گاهی اوقات به 
نظر می رس��د که سماجت ورزیدن به روش استاندارد انجام کارها 

آسان تر از وفق دادن خود با فرآیند جدید شرکت تان باشد. 
مسئله اینجاست: آن تغییر شاید به این خاطر ارائه شد که بهتر 
و کارآمدتر بود، بنابراین چسبیدن به آن روند کاری خسته کننده 
و قدیمی عماًل تنها س��رعت تان را کن��د و همینطور همکاران تان 

را اذیت می کند. 
چاره کار

آن کاری را مش��خص کنید که الزم است برای آشنایی خود با 
آن رویک��رد جدید انجام دهید. آیا نیاز به آموزش یکی از اعضای 
گ��روه دارید که قبال در اس��تفاده از آن قطع��ه نرم افزاری مهارت 
پیدا کرده اس��ت؟ آیا نیاز دارید دس��تورالعمل مفصلی برای خود 

بنویسید تا کار بعدی تان را به یاد آورید؟ 
س��رعت گرفتن کمی کار می برد اما من مایلم شرط ببندم که 

طولی نمی کشد از انجام آن خوشحال شوید. 
2- شما به دنبال مهر تأیید همه هستید

من شخصاً از تأیید اینکه در مسیر درست حرکت می کنم 
به خ��ود می بالم. با ای��ن تأیید نه تنها این احس��اس به من 
دس��ت می دهد که کارها را به نحو عالی انجام می دهم، بلکه 
جلوی زحمت زیاد کش��یدن من را برای انجام کاری اشتباه 

می گیرد. 
با این حال اگر رئیس ش��ما از قبل اجازه آغاز کار را داده باشد، 
باید برای پیشروی ش��ما کافی باشد. شما به همان تأیید از همه 
مدیران بخش های شرکت، گروه و حتی مأمور برق نیازی ندارید. 

چاره کار
شاید بخش زیادی از آرزوی شما برای گرفتن مهر تأیید از یک 
دوجین آدم مختلف، این واقعیت باش��د که مطمئن نیستید چه 
کس��ی حرف آخ��ر را در پروژه ای می زند ک��ه در حال کار رویش 

هستید. 
زم��ان آغاز کار ی��ا وظیفه جدید، دقیقا بفهمید که چه کس��ی 
تصمیم گیرنده اصلی اس��ت. این کار به شما اعتماد به نفس الزم 
برای پیش��روی را بدون گوش دادن به حرف مطلقا همه اشخاص 

دخیل می دهد. 
3- شما بازخوردهای قبلی را فراموش می کنید

شما کم کم احساس می کنید که مجبورید هر وظیفه ای را دوبار 
انجام دهید. ابتدا تالش اولیه ش��ما وج��ود دارد و بعد هم تالش 
دوم ت��ان پس از آنکه همه با خ��ودکاری قرمز کارتان را بی ارزش 

می کنند. 
اصالحات و انتقاد سازنده اجتناب ناپذیرند، اما شما ممکن است 
با به خاطر نیاوردن یا به کار نبستن بازخوردی که قبال ارائه شده 
اس��ت، دردسر اضافی درس��ت کنید. هیچ چیز برای شما )و بقیه( 

آزاردهنده تر از نیاز به تغییر مداوم کاری یکسان نیست. 
چاره کار

الزم است تغییرات پیشنهادی را به صورت بهتری ثبت کنید تا 
بتوانید آنها را هنگام پیشروی به خاطر آورید. 

ثبت س��اده بازخوردها را برای خود شروع کنید که می تواند به 
س��ادگی در دسترس قرار دادن فایلی روی رایانه تان باشد. طوری 
با آن رفتار کنید که انگار کاغذ تقلب است و تغییراتی را که قبال 
پیشنهاد داده شده را ارجاع دهید و مطمئن شوید که هنگام انجام 

وظایف آینده خود جایی را برای شان باز می کنید. 
4- برای هر سناریوی ممکن برنامه ریزی می کنید

هیچ ایرادی به برنامه ریزی وارد نیست، در واقع برنامه ریزی در 
زمان ه��ای زیادی به دردتان خواهد خ��ورد. با این حال افتادن در 

دام فلج موشکافی هم بسیار آسان است. 
تجزی��ه و تحلیل بیش از حد هر مش��کل غیرمنتظ��ره یا مانع 
احتمالی به معنای ادامه تأخیر در آغاز یک پروژه، بدون اشاره به 

استرس جدی خواهد بود که به شما وارد می آید. 
چاره کار

فقط کار را آغاز کنید که در مفهوم به نظر آس��ان می رس��د اما 
عماًل می تواند برای افرادی مثل ما بس��یار دشوار باشد که دوست 
داریم برای همه سناریوها برنامه ریزی کنیم، اما اگر به دقت همه 
نماجاها )اسالید( آن س��خنرانی را برای هیأت مدیره شرکت تان 
طرح ریزی کرده اید، خود را وادار س��ازید تا ش��روع به خلق چند 

نماجا و پر کردن شان از اطالعات کنید. 
خاطرجمع باش��ید که هنوز هم می توانید تنظیمات و تغییراتی 
را در مسیر انجام دهید. اما حداقل سرانجام قلم تان را روی کاغذ 

می گذارید. 
اگر مطلقا نمی توانید میل وس��واس گونه برای برنامه ریزی )که 
خ��ودم هم همینطور هس��تم( را س��رکوب کنی��د، دوره ای برای 
برنامه ریزی خود تعیین کنید. همین که به پایان دوره رس��یدید، 

تنها الزم است که پروژه را شروع کنید. 
کار کردن همیشه آس��ان نیست و به همین خاطر اسمش کار 
اس��ت، اما به این معنا هم نیست که الزم است به شدت پیچیده 
باشد. با این حال زمانی که نوبت به ساده و مؤثر نگاه داشتن کارها 

می رسد، ما می توانیم بدترین دشمن خود باشیم. 
مراق��ب آن چهار موقعیتی باش��ید که کارها را س��خت تر از آن 
چیزی می سازید که هس��تند. زمانی که یکی از این موقعیت ها را 
شناس��ایی کردید آن وقت چه؟ اصالح��ات الزم را انجام دهید و 

آماده شوید که استرس کمتری در دفتر داشته باشید. 
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 اغل��ب م��ردم با ش��نیدن کلمه حراج )آکش��ن(، پدی��ده ای را به یاد 
می آورن��د که در آن، کاال ب��ه خریداری فروخته می ش��ود که باالترین 
قیم��ت را پیش��نهاد بدهد. ح��راج در لغت به معنی مزای��ده و در واقع 
مکانیسمی اقتصادی است که هدف از آن، توزیع و تعیین قیمت کاالها 
از طریق فرآیندی اس��ت ک��ه تحت عنوان »پیش��نهاد دادن قیمت« یا 
»بیدینگ« ش��ناخته می ش��ود، اما حراج ، انواع دیگری هم دارد. بس��ته 
ب��ه ویژگی های فرد پیش��نهاد دهنده و طبیعت کاالهایی که قرار اس��ت 
به حراج گذاشته ش��وند، ساختارهای مختلف حراج می توانند نسبت به 
یکدیگر، برای فروشنده، کارایی یا سود بیشتری به همراه داشته باشند. 
ویلیام ویکری، برای اولین  بار حراج ها را براساس ترتیب پیشنهاد قیمت، 
طبقه بندی کرده اس��ت. وی چهار نوع اصل��ی را برای حراج )یک طرفه( 

تعیین کرده است: 
1 - حراج انگلیسی )حراج باز، شفاهی یا صعودی(

2 - حراج هلندی )حراج نزولی( 
3 - حراج مخفی با قیمت اول 

4 - حراج مخفی با قیمت دوم )حراج ویکری(
چهار نوع اصلی حراج

1 - رایج ترین نوع حراج، حراج انگلیسی است که غالبا برای فروش آثار 
هنری، عتیقه جات و دیگر کاالها به کار برده می شود. در این نوع حراج، 
مس��ئول حراج، کار را با یک قیمت پایه )که ممکن اس��ت صفر باش��د( 
آغاز می کند. قیمت پایه، کمترین قیمتی اس��ت که یک فروشنده جهت 
کاالی خود، تمایل به قبول آن دارد. وقتی که یک پیشنهاد دهنده نسبت 
به این قیمت اظهار تمایل کند، مس��ئول حراج، منتظر پیشنهاد قیمت 

باالتر می ش��ود و معموالً قیمت را به میزانی که از قبل مش��خص ش��ده 
اس��ت، افزایش می دهد. این روند ادامه پی��دا می کند تا جایی که دیگر 
هیچ کس تمایلی به باال بردن قیمت پیش��نهادی نداش��ته باشد. اینجا 
اس��ت که حراج به پایان رسیده و فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
کرده اس��ت، آن کاال را به قیمت پیشنهاد داده شده دریافت می کند. از 
آنج��ا که در این نوع حراج، فرد برنده همان قدر بابت کاال می پردازد که 

خودش پیشنهاد داده بود، آن را حراج قیمت اول می نامند. 
 2 - مزایده هلندی برخالف حراج یا مزایده انگلیس��ی، به صورت نزولی 
صورت می گیرد. یعنی مسئول حراج، کار را با یک قیمت باال آغاز می کند. 
این قیمت، از قیمتی که مس��ئول حراج پیش بین��ی می کند کاال با آن به 
فروش خواهد رفت، باالتر اس��ت. سپس مسئول حراج، به تدریج قیمت را 
کاهش می دهد تا جایی که پیشنهاددهنده ای صدا بزند:  »مال من است! « 
آنگاه این فرد پیشنهاد دهنده، آن کاال را به قیمتی که پیشنهاد داده است، 
دریافت می کند. یکی از مزایای اصلی حراج هلندی، سرعت آن است. از آنجا 
که در این نوع مزایده هیچ گاه تعداد قیمت های پیشنهادی بیشتر از تعداد 
کاالهایی که قرار است به فروش برسند، نیست، لذا این حراج زمان زیادی 
نمی برد. این امر، یکی از دالیلی است که این نوع حراج در مکان هایی مثل 
بازارهای گل در هلند مورد استفاده قرار می گیرد )و به همین خاطر، به عنوان 
هلندی شناخته می شود(. در حراج انگلیسی و هلندی، پیشنهاددهنده ها، 
زمانی که دیگران پیشنهاد خود را اعالم می کنند، اطالعات کسب می کنند 
)در واقع می توان گفت در این حراج پیشنهاددهنده ها می توانند از پیشنهاد 

دادن خودداری کنند.( 
 3 - ام��ا در مزایده نوع س��وم که با عنوان ح��راج مخفی با قیمت اول 
ش��ناخته می شود، هر یک از ش��رکت کنندگان، پیشنهاد خود را در یک 
پاکت در بس��ته ارائه می کنند. س��پس همه این پاکت ها باز ش��ده و نام 
کسی که باالترین پیش��نهاد را داده باشد، اعالم شده و این فرد، کاالی 

مورد نظر را با قیمتی که پیشنهاد کرده است، دریافت می کند. 
4 - ن��وع چهارم، حراج مخفی با قیمت دوم اس��ت که آن را با عنوان 
مزای��ده ویکری نیز می شناس��ند. در این نوع حراج نی��ز همانند حراج 
مخفی قیمت اول )نوع س��وم(، پیش��نهاددهنده ها در ی��ک دور از ارائه 
پیش��نهادهای خود، پاکت های در بس��ته ای را تحویل می دهند. فردی 
ک��ه باالترین پیش��نهاد را داده باش��د، آن کاال را از آن خ��ود می کند، 
ام��ا با قیمتی که توس��ط دومین نفر ارائه کنن��ده باالترین قیمت، اعالم 
ش��ده، آن را دریافت می کند. به عبارتی، باالترین پیشنهاد غیرموفق، به 
منزله قیمت نهایی کاال تعیین خواهد ش��د. این نوع حراج، در برخی از 
کش��ورهای آفریقایی به عنوان راهی برای تعیین نرخ ارز خارجی، مورد 
استفاده قرار می گیرد هرچند کاربردهای دیگری نیز دارد. در این مثال، 
ف��ردی که 250 دالر را پیش��نهاد داده اس��ت برنده مزایده به حس��اب 

می آید اما قیمت نفر دوم )200 دالر( را پرداخت خواهد کرد. 
 البت��ه حراجی ژاپنی را ه��م می توان در این طبقه بندی قرار داد. این 
نوع حراجی، تا حدود زیادی مشابه حراج انگلیسی است. فروشنده با یک 
قیمت ابتدایی و پایین، حراجی را ش��روع می کند و به تدریج، قیمت را 
افزایش می دهد. پیشنهاددهندگان نیز به صورت ایستاده، به قیمت هایی 
که مس��ئول حراج اعالم می کند گوش می دهند و زمانی می توانند روی 
صندلی بنش��ینند که تمایلی به خرید کاال با قیمت اعالم ش��ده نداشته 
باش��ند. به عبارتی دیگر، نشستن آنها به منزله انصراف از خرید قلمداد 
می ش��ود. در نتیج��ه، کاال نهایتاً به آخرین نفری که همچنان ایس��تاده 

است تعلق می گیرد. 
 الزم به ذکر اس��ت نوعی از حراج معکوس یا مناقصه نیز وجود دارد 
ک��ه برخالف مزایده، خری��دار، به کمترین قیمت پیش��نهادی از جانب 
فروشندگان یا تأمین کنندگان، پاسخ مثبت می دهد که اغلب به صورت 

B2B یا G2B صورت می پذیرد. 

هر کس یک جایی در زندگی اش مرتکب اش��تباهات مالی می ش��ود، 
حال فرق��ی نمی کند که این اش��تباهات درخصوص اص��رار بر خریدن 
چیزهای غیرضروری باش��د و یا نادیده گرفتن مس��تمری بازنشستگی. 
حت��ی اف��رادی در امور مالی حرفه ای هس��تند هم در برابر اش��تباهات 
مصونیت ندارند. برای کمک به جلوگیری از این اشتباهات، همین افراد 
حرفه ای بهترین توصیه های خود را برای همنوعان جوان خود گردآوری 
کرده ان��د. این توصیه های خردمندانه، فارغ از س��ن تان به ش��ما کمک 

می کنند تا بهترین حیات مالی ممکن را تجربه کنید.
1- با پس اندازکردن شروع کنید

بر طبق یافته های تحقیقی در موسسه GOBankingRates میزان 
پس ان��داز نیمی از آمریکایی ها کمتر از 1000 دالر اس��ت. هنگامی که 
حقوق تان واریز می ش��ود، احتمال خرج کردن بسیار بیشتر از پس انداز 
اس��ت، اما اولویت بندی برای بازکردن یک حساب پس انداز امری جدی 
و غیرقابل انکار اس��ت. این کار راهی اس��ت ک��ه پرداخت ها را به صورت 

خودکار درمی آورد.
ش��ارون اپرسون، مشاور ارش��د مالی CNBC و مجری برنامه اصول 
بازنشستگی شبکه  CNBC می گوید: » اگر پول تان را نبینید، خرجش 
نمی کنید«. »پول خود را به صورت خودکار از حس��اب شغلی به حساب 

پس اندازی منتقل کنید که با حساب جاری تان در ارتباط نباشد.«
2- از تورم سبک زندگی دوری کنید

تد جنکی��ن، یکی از سرش��ناس ترین برنامه ریزان مال��ی حال حاضر 
می گوید: »هرگاه که دس��تمزدتان افزایش می یابد، نرخ پس انداز کردن 

خود را ارتقا داده تا رشد ارزش خالص حساب تان حفظ شود.«
او می گوید: »برای جلوگیری از دچارشدن به تورم سبک زندگی، یک 
س��وم از مبلغ افزایش حقوق خود را پس ان��داز کنید.« با نهادینه کردن 
این عادت در اولین سال های کاری تان می توانید عادات خوب دیگری را 
نظیر پس انداز کردن، سرمایه گذاری و پرداخت به موقع بدهی را در خود 
ایجاد کنید. با این اوصاف خود به خریدن وسایلی که تا چند سال آینده 

اهمیت خود را از دست می دهند، گرفتار نخواهید کرد.
3- پول خود را با خریدن چیزهایی که نیاز ندارید هدر ندهید

هرگاه که حقوق تان و اضافه دریافتی به حس��اب تان واریز می ش��ود، 
توانایی خریدن چیزهایی که دوست دارید به جای خریدن چیزهایی که 
نیاز دارید، وسوس��ه انگیز می شود، اما این کار می تواند به اشتباه بزرگی 

منتهی شود.
میش��ل ش��رودر گاردنر، بنیانگذار یک وبالگ درخص��وص امور مالی 
ش��خصی با عنوان معنابخشیدن به ِس��نت ها، می گوید: »پول زیادی را 
صرف خریدن لباس نکنید«. »من از زمانی که 14 سال داشتم همیشه 
به صورت تمام وقت کار ک��رده ام، اما پس انداز کردن را از یک دهه قبل 

آغاز کردم.«

4- برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران خرید نکنید
جان رمپتون، موس��س و مدیرعامل ش��رکت Calendar می گوید: 
»خرج کردن برای نیازهای اولیه می تواند به نیازهای آینده تان آس��یب 

برساند.« 
وی می افزاید: »وقت خود را با خریدن اتومبیل ها و وسایل گران قیمت 
تل��ف نکنی��د«. بهترین کار ممکن این اس��ت که به ج��ای خرج کردن 
س��رمایه، آن را پس ان��داز ک��رده و یا پول ت��ان را وارد جریانی کنید که 

سرمایه بیشتری برای تان فراهم کند.
5- هرچه سریع تر برای دوران بازنشستگی خود سرمایه گذاری کنید

یکی دیگ��ر از مطالعات موسس��ه GOBankingRates با موضوع 
پس انداز بازنشستگی حاکی از آن است که یک سوم مردم آمریکا چیزی 
کمت��ر از 10000 دالر برای دوران بازنشستگی ش��ان کن��ار می گذارند. 
نادیده گرفتن پس انداز در دوران 20 سالگی آسان است اما همان زمان 
بهترین موقع برای ش��روع است. هرچه سریع تر پس انداز کردن را شروع 
کنید، س��ریع تر می توانی��د از فواید پس انداز و س��رمایه گذاری تان بهره 
ببرید. خبرگان امور مالی بر این اعتقادند که همه افراد فارغ از سن شان 
باید هرچه سریع تر پس انداز برای دوران بازنشستگی خود را آغاز کنند.

6- از بازار بورس نترسید
انجام کارهایی که برای تان وحش��ت آور است می تواند تاثیر مثبتی بر 
امور مالی تان داش��ته باشد. اغلب س��رمایه گذاران تازه کار از بازار بورس 
وحش��ت دارند، اما هنگامی که در مقیاس��ی کوچک ش��روع به فعالیت 
می کنی��د، زندگ��ی مالی تان ارتقا می یابد. به همین دلیل اس��ت که تام 
هگنا برنامه ریز مالی و نویس��نده اقتصادی، س��رمایه گذاری در بورس را 
برای همگان واجب می داند. جف رز با او موافق است و می گوید: »هرچه 
س��ریع تر س��رمایه گذاری خود را آغاز کنید«. »م��ن کار کردن را از 16 
سالگی آغاز کردم، اما در 24 سالگی وارد عرصه سرمایه گذاری در بورس 
ش��دم، اگر زودتر ای��ن کار را انجام داده بودم احتماال مقداری س��رمایه 

بیشتری در اختیار می داشتم.«
7- و حاال، حتی بیشتر سرمایه گذاری کنید

هگن��ا می گوید: »در بازار س��رمایه گذاری کنید و ب��ا خریدن درآمد، 
میزان آورده مال��ی خود را تضمین کنید«. »به محض اینکه هزینه های 

جاری تان را پوشش دادید، بیش تر خرید کنید.«
اگر اکنون سرمایه گذاری خردمندانه ای داشته باشید، درآمد بیشتری 
را ب��رای خود رقم زده و طبیعتا می توانید مقدار پول بیش��تری را برای 
دوران بازنشس��تگی خ��ود اندوخته کنید که این کار باعث می ش��ود در 

دوران بازنشستگی زندگی آسوده تری داشته باشید.
8- روی خودتان سرمایه گذاری کنید

اف��زون بر ایجاد س��رمایه گذاری های مالی، بس��یار مهم اس��ت که با 
یادگیری هرچیز مرتبط با اقتصاد فردی، روی خودتان س��رمایه گذاری 
کرده و برنامه ریزی مالی را رقم بزنید که بیش��ترین کارکرد را برای تان 

داشته باشد.

 Finance مارش��ا بارنز، مشاور عالی رتبه امور مالی و موسس شرکت
Bar می گوی��د: »هیچ کس جز خودتان به موفقیت مالی ش��ما اهمیت 

نمی دهد همین امروز یادگیری را شروع کنید.«
نادیده گرفتن امور مالی فردی بسیار آسان است، اما با این کار تنها به 
خودتان آس��یب می زنید. هرچه سریع تر مسائل پولی مالی را فرابگیرید، 
زودتر می توانید از این دانش و آگاهی برای طرح ریزی اهداف کوتاه مدت 

و بلندمدت استفاده کنید.
9- به نجوای درونی تان گوش داده و به آن عمل کنید

جی دی راث، موسس وب سایت مالی آهسته ثروتمند شوید، می گوید: 
»چیزهایی را که در زندگی می خواهید برای خودتان مش��خص کنید و 
سپس مبتنی بر این هدف تصمیم گیری کنید، من به شخصه به محض 
درک اه��داف درازمدت��م، تصمیمات مالی را اتخاذ ک��ردم که به من در 

دستیابی به این اهداف کمک کند.«
وقت��ی دقیقا بدانید که برای چه منظ��وری پس انداز می کنید، انگیزه 
پیدا کرده و روی اهداف خود متمرکز می شوید و حتی با شدت بیشتری 

کار می کنید.
10- وقت خود را با نگرانی تلف نکنید

جن سینس��رو، مش��اور موفقیت و نویس��نده پرفروش ترین کتاب در 
فهرس��ت نیویورک تایمز می گوید: »نگذارید که ترس مانع دستیابی به 

چیزهایی که دوست دارید، بشود.«
او می گوی��د: » نگران��ی در واق��ع طلب ک��ردن چیزهایی اس��ت که 
نمی خواهی��د، پس نگرانی در امور مالی را بس کنید و تمام تمرکز خود 

را به چیزهایی که می خواهید، معطوف کنید.«
11- به خاطر داشته باشید که پول همه چیز نیست

هرچند که داش��تن پول برای برطرف کردن نیازهای روزمره و تامین 
احتیاجات زندگی ضروری است، اما با این حال همه چیِز زندگی نیست 
و البته این بدان معنا نیست که نباید به دنبال چیزهایی که لیاقت شان 

را دارید بروید.
بریتنی کاسترو، متخصص امور مالی می  گوید: »پول بیشتری بخواهید 
و هرچه س��ریع تر اصول مذاکره را فرا بگیرید، اما به دنبال پول نباشید، 
چ��را پول جام مقدس نیس��ت. از آن لذت ببرید. با پول تان پول س��ازی 
کنید، اما همواره به خاطر داشته باشید که پول یک منبع است و هرگز 

جایگاه و هویت شما را در این جهان تعریف نمی  کند.«
12-اجازه ندهید که پول تان معرف شما باشد

دومینیک برادِوی، مش��اور عالی رتبه در امور مالی و موس��س شرکت 
مال��ی Demystified مواف��ق اس��ت که پ��ول معرف هوی��ت افراد و 

موفقیت شان نیست.
او می گوی��د: »پول را با موفقیت ارتباط ندهید، پول می آید و می رود. 
روی پس انداز و رش��د پول تان تمرکز کنی��د و هرگز به چیزهای زرق و 

برق داری که موجب جلب توجه دیگران می شود، نپردازید.«
entrepreneur: منبع

12 توصیه پولی ضروری برای تمامی بخش های حیات مالی تان

بررسی مفهوم حراج و انواع آن
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مدرس دانشگاه و سخنران در حوزه های مدیریتی و کسب و کار
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MVP راهی برای سنجش ظرفیت یک ایده تجاری در بازار

یک��ی از بزرگ تری��ن اش��تباهات در راه اندازی یک کس��ب و کار و یا 
اس��تارتاپ این است که شما بدون ارزیابی اولیه بازار،  محصولی را برای 
مشتری خود ارائه دهید.  کارآفرینان اغلب در زمان طراحی مدل کسب 
و کار خود دچار این خطا می ش��وند که ارزش ارائه شده خود را از منظر 
ش��خصی خودشان تحلیل می کنند و نه مشتری.  این مسئله به آن معنا 
خواهد بود که محصول کس��ب و کار ش��ما صرفاً برای خودتان جذابیت 
دارد و ارزش��مندی آن برای مش��تریان بالقوه الزام��ا آنقدر که خودتان 
تخمین می زنید نیس��ت.  فرض کنید شما یک ایده عالی دارید و تیمی 
ایده آل هم تشکیل داده اید.  چندین ماه زمان برای طراحی و تولید اولیه 
محصول  )و یا کدنویس��ی برای محص��والت و خدمات دیجیتالی( صرف 
می کنید و باالخره محصول نهایی  )و یا وب سایت یا اپلیکیشن شما( باال 

می آید و تازه می خواهید شروع به آن  کنید! 
به همین دلیل است که پیش از هر اقدام اجرایی الزم است تا ظرفیت 
آن ایده را در بین مخاطبان تان مورد آزمایش قرار دهید.  برای انجام این 
کار بای��د راهی پیدا کرد تا بتوان از آن طریق،  نظر مش��تریان هدف در 
مورد خدمت یا محصول مورد نظر را در ابعاد آزمایشی دریافت کرد.  در 
این مس��یر،  شاید آشنایی با اصطالحMVP،  تنها راه رستگاری و نسخه 
شفابخش برای یک ایده یا محصول نوپا باشد.  حداقل محصول پذیرفتنی 
 )Minimum Viable Product(   ،ی��ا حداقل محصول قابل ارائ��ه
یا ب��ه اختص��ار MVP به محصولی اطالق می ش��ود ک��ه حداقل های 
کاربردی را جهت رس��یدن به یک هدف داش��ته باشد.  MVP می تواند 
به عنوان یک فرآیند و یک اس��تراتژی برای حرکت به س��مت تولید و 
فروش محصول به مش��تریان استفاده ش��ود.  به وسیله MVP می توان 
ایده پردازی کرد،  نمونه اولیه را طراحی و تولید کرد،  نمونه ساخته ش��ده 
را ارائه داد،  اطالعات را از مش��تریان جمع آوری نمود،  اطالعات را آنالیز 

کرد و در نهایت به طور مستمر محصول را بهبود بخشید. 
واژه MVP برای نخس��تین بار توسط فرانک رابینسون ابداع و سپس 
 )Eric Ries & Steve Blank( توس��ط اس��تیو بلنک و اریک ریس
فراگیر ش��د.  اریک ریس حداقل محص��ول پذیرفتنی را این گونه تعریف 

می کند: 
»MVP،  نس��خه ای از محصول است که باعث می شود صاحبان ایده 
و کس��ب و کار،  باالترین میزان اطالعات معتبر در مورد مش��تری را با 

کمترین تالش،  کسب کنند.«
به مرور زمان این تعریف بدین ش��کل س��اده تر شد:  »حداقل چیزی 
که می توانید بس��ازید و به ش��ما این امکان را می دهد تا آن را از طریق 
  )Build/Measure/Learn(  حلقه س��اخت،  اندازه گیری و یادگیری

توسعه دهید.  «
MVP اهداف

با توجه به تعریفی که انجام ش��د،  می توان گفت که هدف از س��اخت 
MVP عبارت است از: 

- ایجاد نمونه  اولیه محصول  )با حداقل منابع( و ارائه هرچه س��ریع تر 
آن به مشتری 

- توانایی س��نجش و اندازه گیری میزان رضایت و رفتار مصرف کننده 
محصول 

- افزایش سرعت یادگیری و توسعه  ویژگی های محصول در آینده
- کاهش اتالف زمان برای طراحی بخش هایی که مورد توجه مشتری 

نیست
- نمایش توانایی های تیم توسعه دهنده در ساختن محصول مورد نیاز 

- ورود به بازار در کمترین زمان ممکن
- ایجاد یک محصول پایه،  برای ایجاد محصوالت متفاوت در آینده.

با توجه به اهداف اشاره شده،  در واقعMVP،  حداقل چیزی است که 
 )با هدف آزمایش مدل کس��ب وکار( می توان آن را در قالب محصول به 
مش��تریان احتمالی در بازار هدف نش��ان داده و بازخورد آنها  )از مقدار 

ارزشمندی ایده( را مشاهده کرد. 
وجود MVP به شما امکان می دهد تا مشتریان خود را شناخته،  آنها 

را یافته و رفتارش��ان را مطالع��ه کنید.  از طریق MVP می توان فهمید 
که مشتریان چگونه شما را پیدا می کنند،  حاضرند برای ایده و یا کاالی 
شما،  چه قیمتی بپردازند و از همه مهم تر اینکه قبل از آنکه وقت و پول 
خود را برای توس��عه این محصول صرف کنید، MVP به شما می گوید 

که آیا این کار صحیح است یا خیر. 
MVP و اشتباهات رایج 

MVP یک نمونه  ناقص از محصول نهایی نیس��ت بلکه یک محصول 
Prot - )اابل فروش اولیه اس��ت.  این در حالی اس��ت که نمونه اولیه 

type( فقط یک نس��خه دست س��از از محصول اصلی است تا جنبه های 
فن��ی آن را از حی��ث امکانپذیری تولید،  بیازماید.  همچنین بد نیس��ت 
بدانیم که نس��خه آزمایش��ی )Demo( نیز نمونه ای از محصول اصلی 
اس��ت که پ��س از راه اندازی کس��ب  و کار،  برای آش��نایی مش��تری با 

کارکردهای محصول به او ارائه می شود و نه فروش نهایی.  
اگر در یک طرف،  محصولی را تصور کنیم که فاقد ش��رایط الزم برای 
حضور در بازار اس��ت و پس از ارائه،  شکست می خورد و در طرف دیگر 
محصولی را که شامل تمام آپشن ها و امکانات، MVP در نقطه ای بین 

این دو نقطه قرار دارد. 
بنابراین؛  

- ام وی پی،  مدل کسب  و کار را اعتبار سنجی می کند
- نمونه اولیه،  فناوری و امکان ساخت را اعتبار سنجی می کند

- نس��خه نمایش��ی،  ویژگی ها،  توانای��ی و امکانات محصول را نش��ان 
می دهد و بدیهی است که هیچ  کدام جای دیگری را نمی گیرد. 

یکی از اش��تباهاتی که در MVP صورت می گیرد این است که تمام 
مراح��ل،  طبق مراحل طراحی محص��ول،  ایده آل صورت می گیرد اما در 
مرحله تولید،  قس��مت های عمده ای از محصول حذف می شوند تا بدین 
صورت MVP محقق ش��ود!  اما با این کار عماًل محصولی غیرکاربردی 

تولید می شود. 
MVP کارکردهای 

زمانی که MVP ارائه می ش��ود،  مش��تریان هزینه کمتری برای تهیه 
محصول می پردازند و ممکن است انتظارات کمتری هم از محصول شما 
داشته باش��ند.  از طرفی چالش ها و مشکالتی که ممکن است محصول 
ش��ما در آینده با آن روبه رو ش��ود در یک جامعه کوچک و توس��ط یک 
محصول پایه شناس��ایی می ش��ود و در نس��خه عموم��ی محصول،  این 
مش��کالت رفع می شوند.  اس��تیو بلنک در مورد MVP می گوید:  »شما 
کمتری��ن مجموعه امکانات الزم را تحویل می دهید و چش��م انداز خود 
را می فروش��ید،  در این مرحله،  تنها متفکرین،  مش��تریان ش��ما هستند 

نه همه افراد.«
MVP حتی می تواند ایده ناب ش��ما را از شکست نجات دهد!  ممکن 
اس��ت ش��ما آنقدر به محصول خود،  امکانات اضافی و ناکارآمد بیفزایید 
که دس��تیابی به کاربرد اصلی محصول برای مشتری بسیار سخت باشد 
 یا مش��تری تص��ور کند بخش عمده ای از هزینه ای ک��ه می پردازد بابت 
خری��د این امکانات اضافی و ناکارآمد برای اوس��ت و همین امر س��بب 
می ش��ود تا ایده اصلی محصول شما مورد اس��تقبال قرار نگیرد  )مانند 
برگزاری برخی س��مینارها و همایش های گران قیمت که مسئوالن آن، 
 به جای پرداختن به اصل موضوع گردهمایی،  به تبلیغات هیجانی راجع 
به حواش��ی آن نظیر صرف ناهار در رس��توران های لوکس و یا پذیرایی 
در البی هتل های پنج س��تاره و ارائه گواهینامه با امضای فالن اس��تاد 
می پردازند(،  اما در MVP آنچه ارائه می شود ایده اصلی و همان هسته 
محصول شماس��ت.  مشتریان می توانند به سادگی آن را با نیازهای شان 
تطابق دهند و امکانات بیش��تری که نیاز دارند را به ش��ما اعالم کنند. 
 این بازخوردها سبب می شود تا دقیقا امکاناتی را توسعه دهید که مورد 
نیاز غالب مشتریان است و نه امکاناتی که شما فکر می کنید به آنها نیاز 
اس��ت.  به هر حال،  محصول MVP قطعاً دارای نواقص فراوان است که 
به تدریج و با کمک بازخوردهای مش��تریان اصالح ش��ده تا به محصول 
نهایی تبدیل ش��ود.  پس نباید به این فکر باش��یم که محصول بی عیب 
و نقص تولید کنیم زیرا هنوز نمی دانیم که آیا مش��تریان هدف،  به این 

محصول عالقه مند هستند یا خیر.  
ب��ه همین خاطر با تولید MVP و وارد ک��ردن آن به بازار می توانیم 

به این ش��ک و تردی��د پایان دهیم و برخالف بس��یاری از کارآفرینان و 
صاحب��ان ایده،  نباید ماه ها و س��ال ها وقت صرف کنی��م تا بعد متوجه 
ش��ویم که این محصول مناسب بازار ما نیست.  به عنوان مثال،  اگر برای 
مش��تری،  هدف،  رفتن از نقطه A به B است،  پس بهتر است در مرحله 
اول،  یک اس��کیت بس��ازیم که با دو چرخ خود،  می تواند تا حدودی نیاز 
مش��تری را رفع کند،  ن��ه اینکه در یک مرحله،  چرخ های جلو،  س��پس 
چرخ ه��ای عقب  و بعد بدن��ه و در نهایت کلی قطع��ات را مونتاژ کنیم. 
 مطمئناً هیچ کدام از این مراحل به درد مش��تری نخواهد خورد و فقط 
محصول نهایی  )آخرین مرحله( می تواند برای مش��تری قابل اس��تفاده 
باش��د که البته ممکن است حتی آن چیزی که انتظار داشت هم نباشد 
و تم��ام س��رمایه گذاری های مال��ی،  زمانی و فکری ما را ب��ه هدر دهد، 
 بنابراین MVP به ما یاد می دهد که در این مواقع،  ابتدا اس��کیت،  بعد 
دوچرخه،  پس از آن،  موتورسیکلت و در نهایت خودروی دلخواه مشتری 
را بس��ازیم.  خودروی��ی که به احتمال زیاد  )و نه قطعا( همان پاس��خ به 
نیاز مش��تری اس��ت چون در هر مرحله،  به بازخورد او گوش دادیم،  یاد 

گرفتیم و دوباره ساختیم  )چرخه بساز،  اندازه بگیر و یاد بگیر(.
MVP مفاهیم دیگر

مفهوم MVP در برگیرنده مفهوم مهم تری به نام »شکس��ت سریع« 
است و شکست سریع نیز در اینجا به معنای موفقیت بلند مدت.  اگر قرار 
اس��ت شکست بخوریم بهتر اس��ت همان ابتدا شکست بخوریم.  با توجه 
به عصر اطالعات و رقبای فراوان در هر حوزه  کاری،  بهتر اس��ت خیلی 
س��ریع و در کمترین زمان،  محصولی ب��ا حداقل ویژگی های قابل قبول 
وارد بازار کنیم تا متوجه ش��ویم محصول ما عالقه مندانی دارد یا خیر و 
اگر قرار است که احتماال با شکست مواجه شود،  این اتفاق زودتر بیفتد. 

)سریع شکست بخورید و زودتر یاد بگیرید( 
نمونه هایی از MVP در دنیای واقع 

1- فروشگاه آنالین کیف و کفش Zappos  )نیاز نیست چیزی 
بسازی،  شبیه  اش کافی است(

نیک س��وینگ  )بنیانگذار َزپوس( در سال 1999،  از طریق راه اندازی 
یک وب س��ایت بس��یار س��اده،  به جای خرید و انبار ک��ردن کفش  )که 
مشخص نبود آیا خریداری دارد یا نه(،  با چند فروشگاه کفش محلی  )نه 
تمام فروش��گاه های کفش شهر( هماهنگ کرد تا عکس محصوالت شان 
را در سایت خود نمایش دهد.  نیک سفارش های ثبت شده در سایت را از 
مغازه مربوطه تهیه می کرد و به مشتری تحویل می داد و به این ترتیب، 
 بعد از مدتی که سفارش ها بیشتر شد سایت خود را توسعه داد تا همان 

چیزی شد که امروزه می بینیم. 
ش��اید بتوان وب��الگ را نیز این گونه توجیح ک��رد.  بهترین مثال برای 
 ،)MVP(  اس��تفاده از وب��الگ ب��ه عنوان حداق��ل محصول پذیرفت��ی
 وب س��ایت دیجی کاال هست که در ابتدا با طراحی یک وبالگ معمولی، 
 ش��روع به نوش��تن نقد و بررس��ی در مورد دوربین های دیجیتال  )سال 
1385( و ام��کان فروش اینترنتی آنها کرد تا اینکه با درک نیازهای روز 
جامعه و یادگیری از تجربیات و بازخوردهای محیطی،  کسب و کار خود 
را توس��عه داده و وب سایت دیجی کاال با س��بد متنوعی از محصوالت و 

خدمات را راه اندازی نمود. 
2- ویدئوی تشریحی  )Ex-plainer Video( )به جای محصول 

محتوا بساز(
ایج��اد یک محتوای ویدئویی می تواند در مدت زمان بس��یار کوتاهی، 
 حجم زیادی از درخواست مخاطب را برای ایده یا محصوالت مان فراهم 
کن��د.  مثال بارز این روش،  ویدئوی چند دقیقه ای دراپ باکس هس��ت. 
 درو هیوس��تون  )Drew Houston( موس��س دراپ باکس،  ویدئویی 
سه دقیقه ای درست کرد و در آن مشخصات محصول را به صورت کامل 
تش��ریح کرد.  همین موضوع باعث ش��د تقاضا برای محصولی که هنوز 
تولید نش��ده بود در عرض فقط یک ش��ب،  از 5هزار نفر به 75 هزار نفر 

برسد! 
»هیچ ک��س ی��ک مدیر عام��ل مادر زاد نیس��ت.  یک س��ری مهارت ها 
وجود دارند که باید همزمان با انجام دادن ش��ان آنها را یاد بگیرید.  پس 
می توانیم بگوییم که همه مدیر عامل ها به نوعی اولین تجربه شان است. 

 تقریباً همه چیز قابل یاد گیری است. «  )هیوستون و شانتل(

جایگاه MVP در استارتاپ ها 
وجود MVP در انتخاب یک اس��تارتاپ می تواند مهم ترین مس��ئله 
باشد.  این امکان وجود دارد که فردی توانایی ساخت محصول مورد نظر 
خود را داشته باشد اما به دلیل عدم توجیه پذیری محصول،  کسی حاضر 
به همکاری و س��رمایه گذاری بر آن نباش��د، اما در صورتی که محصول 
مورد نظر خود را به س��اده ترین ش��کل ممکن ایجاد کرده باشد و آن را 

ارائه کند قطعا می تواند نظر دیگران را به خود جلب کند. 
نمونه ای از یک MVP مجازی - اپلیکیش��ن معرفی رس��توران های 

جنوب ایران
بسیاری از محصوالت امروزی،  نرم افزاری هستند و در نتیجه،  ساخت 
MVP ب��رای آنه��ا به مراتب س��اده تر از یک محصول فیزیکی اس��ت؛ 
 برای مثال اگر ش��ما قصد داش��ته باشید اپلیکیش��نی طراحی کنید که 
رستوران های غذای ایرانی را معرفی کند راه درست این است که مرحله 

به مرحله این کار را انجام دهید. 
یک MVP صحیح و مورد پذیرش

ماه اول  )ارائه به س��رمایه گذار یا ش��تاب دهنده( - ساخت اپلیکیشن 
معرفی رستوران های جنوب ایران  )با طراحی ساده(

ماه دوم- اضافه کردن ماهی کباب بندری به منوی اپلیکیشن  )ارتقای 
گرافیک اپلیکیشن(

ماه س��وم- اضافه کردن فالفل مخصوص آبادانی به منوی اپلیکیش��ن 
 )افزودن امکانات بهتر(

ماه چهارم- اضافه کردن قلیه ماهی بوش��هر به منوی اپلیکیشن  )ایجاد 
پلتفرم های متعدد(

پس از یک س��ال- آرشیوی از تمامی رستوران هایی که غذای جنوبی 
ارائه می کنند.   )اپلیکیشن به حد انتظار رسیده است(

یک MVP نادرست و رد شده 
ماه اول- س��اخت اپلیکیش��ن ارائه رس��توران های جنوبی  )با بهترین 

طراحی و بسیار زیبا با تمام امکانات(
ماه دوم- معرفی تمام رستوران های جنوب ایران

ماه سوم- عدم توانایی در گردآوری اطالعات 
ماه چهارم- صرف هزینه برای گردآوری لیست رستوران های جنوب

پس از یک سال - به این نتیجه می رسید که اگر طبق MVP صحیح 
عمل می کردید در مدت یک س��ال با کمتری��ن هزینه ها به هدف خود 

رسیده بودید.
چند توصیه

- امیدواران��ه حرکت کنید:  از شکس��ت نترس��ید و آن را یک گزینه 
واقع��ی و محتمل در نظر بگیرید.  جمله معروف توماس ادیس��ون را به 

یاد بیاورید.
- افراد مناس��ب را انتخاب کنید:  اعضای تیم خود را بادقت انتخاب 
کنی��د.  حت��ی اگر به افرادی از خارج س��ازمان نیاز داش��تید و یا فکر 
می کنی��د ای��ن کار،  زمان زیادی از ش��ما تلف می کند،  ب��از هم آن را 
انج��ام دهید.  افرادی را اس��تخدام کنید ک��ه دارای آرزوهای بزرگ و 
چشم انداز بلندی هستند.  افرادی که برای خود،  احترام قائلند و بزرگ 

فکر می کنند. 
 - از پش��ت میزتان بیرون بیایی��د و مردم  )بازار( را ببینید:  بدانید که 
بازار هدف ش��ما دقیقا کدام اس��ت.  به آنجا مراجعه کنید و با کاربران و 

مشتریان واقعی و بالقوه از نزدیک صحبت کنید. 
- همیش��ه ی��اد بگیری��د:  بزرگ بیندیش��ید،  کوچک عم��ل کنید  )با 
قدم های کوچک حرکت کنید(،  از شکس��ت های س��ریع استقبال کنید 

و به سرعت یاد بگیرید. 
- هیجان ت��ان را کنترل کنید:  تا زمانی که ط��رح و پروژه و ایده خود 
را به س��رانجام نرسانده اید،  به دیگران،  برنامه های تان را نگویید.  دیالوگ 
معروف پدرخوانده،  پایان بخش این مقاله،  دیالوگ زیبایی است از فیلم 
معروف پدرخوانده با هنرپیشگی مارلون براندو و آل پاچینو. « به آد م ها، 

 نقشه ها و برنامه هات رو نگو؛  نتایج رو بهشون نشون بده. . . «
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باور عمومی بر این اس��ت اکثر کارآفرینان موفق جوان هس��تند. بیل 
گیتس، اس��تیو جابز و مارک زاکربرگ تنها بیست و چند سال داشتند 
که دست به راه اندازی ش��رکت هایی زدند که بعدها دنیا را تکان دادند. 
آیا این چند چهره مش��هور الگوی قابل تعمیم��ی را منعکس می کنند؟ 
س��رمایه گذاری های خطرپذیر و حس��اب های کاربری رس��انه ای ظاهراً 
همین را نش��ان می دهند. با بررسی بنیان گذارانی که طی دهه گذشته 
موف��ق به دریاف��ت جایزه تِک کران��چ )TechCrunch( ش��ده بودند، 
دریافتیم میانگین س��نی آنها در زمان ش��روع به کارشان 31 سال بوده 
اس��ت. در میان افرادی که از س��وی مجله Inc به عنوان بنیان گذاران 
پرترقی ترین اس��تارتاپ ها برگزیده ش��ده اند نیز میانگین سنی فقط 29 
سال است. همگام با این یافته ها، پاول گراهام، یکی از مؤسسان شرکت 
»وای کامبینیِت��ر« )Y Combinator(، نی��ز به کنایه می گوید: »32 
س��الگی آخرین مهلت س��رمایه گذارها ب��رای آغاز کار اس��ت. . . بعد از 
32س��الگی به تدریج کمی ش��کاک و دیرباور می ش��وند.« اما آیا چنین 

دیدگاهی صحیح است؟ 
خط بطالنی بر افسانه کارآفرین جوان

گروه ما س��ن تمامی بنیان گذاران کس��ب وکار در ای��االت متحده در 
س��ال های اخیر را ب��ا کمک مجموعه داده های محرمان��ه اداری از اداره 
سرشماری ایاالت متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ما دریافتیم که 
میانگین سن کارآفرینان در زمان تأسیس شرکت های شان 42 سال بوده 
است، اما بخش اعظم این کسب وکارهای جدید احتماالً کسب وکار های 
کوچک��ی ب��وده و هیچ قصدی برای بزرگ تر ش��دن نداش��ته اند )مانند 
خشکش��ویی ها و رس��توران ها(. برای تمرکز بر کس��ب وکارهایی که به 
روح اس��تارتاپ های نمونه ای حوزه فناوری پیش��رفته نزدیک باشند، از 
شاخص های گوناگونی اس��تفاده کردیم؛ شاخص هایی مثل برخورداری 
ی��ا عدم برخورداری موسس��ه از پروان��ه ثبت اخت��راع، دریافت یا عدم 
دریاف��ت س��رمایه گذاری خطرپذی��ر ی��ا فعالیت در صنعت��ی که تعداد 
زیادی کارمند با مهارت های چهارگانه )STEM( را اس��تخدام می کند. 
همچنی��ن به موقعیت مکانی مؤسس��ه ها نیز توجه کردیم، به ویژه اینکه 
آیا در قطب های کارآفرینی مانند »سیلیکون ولی« واقع شده اند یا خیر. 
به ط��ور کلی، ای��ن تحلیل های جزئی تر تغیی��ری در نتیجه اصلی ایجاد 
نکردند: میانگین سنی مؤسس��ان فناوری های پیشرفته اولین سال های 

پس از 40سالگی است. 
بااین همه، این میانگین های سنی حجم عظیمی از تفاوت های موجود 
در میان صنایع را از نظر دور نگاه می دارند. در استارتاپ های نرم افزاری، 
میانگین س��نی 40 سال است، اما بنیان گذاران جوان تر هم کم نیستند. 
ب��ا این حال، در صنایع دیگری مانند نفت و گاز یا بیوتکنولوژی، حضور 

جوانان چندان ش��ایع نیست و میانگین سنی نزدیک به 47 سال است. 
بنابرای��ن جای��گاه برتر بنیان گذاران جوان در تصور عامه بیش��تر حاکی 
از آن اس��ت که مردم به جای پیگیری برابر و مداوم صنایع س��نگین یا 
بخش های کس��ب وکار به کس��ب وکار )B2B(، با تعداد کمی از صنایع 
فناوری اطالعات، مانند رسانه های اجتماعی، که با مصرف کنندگان خود 

ارتباط مستقیم دارند، در مواجهه ای نابرابر قرار گرفته اند. 
 ام��ا در م��ورد اس��تارتاپ های ت��راز اول چط��ور؟ آیا ممکن اس��ت 
ش��رکت هایی که توسط کارآفرینان جوان راه اندازی شده اند به موفقیت 
ویژه ای دست یابند؟ با بررسی 1/0 درصد برتر استارتاپ ها از نظر میزان 
ترقی در پنج س��ال اول فعالیت ، دریافتیم که بنیان گذاران شرکت های 
خ��ود را به طور میانگین در 45 س��الگی راه اندازی کرده اند. شناس��ایی 
مؤسس��اتی که دارای باالترین عملکرد هستند بر مبنای رشد استخدام 
در آنه��ا صورت گرفت. در عوض برای یافتن س��ن افراد از مؤسس��اتی 
استفاده شد که از سریع ترین رشد فروش برخوردار بودند و مشخص شد 
که سن بنیان گذار در استارتاپ هایی که توانسته اند از طریق اکتساب یا 
عرضه اولیه عمومی س��هام )IPO( با موفقیت از کسب وکار خود خارج 
شوند نیز به طور مشابه باال بوده است. به عبارت دیگر، با نگاهی به اکثر 
مؤسس��ات موفق، بیشتر شاهد باال رفتن میانگین سنی هستیم تا پایین 
آمدن آن. به طور کلی، ش��واهد تجربی نش��ان می دهند که کارآفرینان 

موفق بیشتر در سنین میانسالی هستند تا جوانی. 
س��یطره کارآفرینان میانسال در راه اندازی شرکت هایی با رشد سریع 
تا ح��دودی نمایانگ��ر تمایل میانس��االن به خطر کردن و ش��روع یک 

ماجراجویی اس��ت. در واقع میانس��االن با این کار بخت خود را بار دیگر 
می آزماین��د. بااین ح��ال، وقتی به نرخ های موفقی��ت از لحاظ راه اندازی 
واقعی یک شرکت نگاهی بیندازید، بیش از پیش متوجه شواهدی علیه 
موفقیت کارآفرینی در س��نین جوانی می ش��وید. در می��ان افرادی که 
دس��ت به تأسیس مؤسس��ه  ای زده اند، کارآفرینان مسن تر نرخ موفقیت 
بسیار باالتری دارند. شواهد ما حاکی از آن است که عملکرد کارآفرینی 
با باالرفتن سن به طرز چشمگیری ارتقا می یابد و در سال های آخر دهه 
50زندگی به اوج می رس��د. اگر با دو کارآفرین روبه رو ش��وید و چیزی 
جز سن شان از آنها ندانید، می توانید بر روی موفقیت کارآفرین مسن تر 

شرط ببندید. 
 دلیل این امر چه می تواند باشد؟ با اینکه عوامل بسیار دیگری هستند 
که می توانند علت مزیت س��ن باال در کارآفرینی را توضیح دهند، ما به 
این نتیجه رس��یده ایم که تجربه کاری نقش��ی اساس��ی در این امر ایفا 
می کند. در مقایس��ه با بنیان گذارانی که هیچ تجربه مرتبطی نداشتند، 
افرادی که در صنعتی مش��ابه با اس��تارتاپ خود حداقل سه سال سابقه 
کار داشتند، از 85 درصد شانس بیشتر برای موفقیت در استارتاپ خود 

برخوردار بوده اند. 
پس استیو جابز چطور؟ 

اگرچ��ه ما مؤسس��اتی با موفقیت اس��تثنایی- یعن��ی 1/0درصد برتِر 
ش��رکت ها از لحاظ میزان ترقی و نیز نتیجه نامعمول اکتساب یا عرضه 
اولیه عمومی موفق س��هام - را مورد بررس��ی قرار داده ایم، ممکن است 
این پرسش مطرح شود که آیا مؤسسات مستثنایی هستند که در همان 

س��نین جوانی راه اندازی ش��ده باش��ند. بااین حال جالب است که وقتی 
چهره های استثنایی مهمی مانند بیل گیتس، استیو جابز، جف بزوس یا 
س��رگئی برین و لری پِیج را مطالعه می کنیم، درمی یابیم که نرخ رش��د 
کس��ب وکار این افراد از نظر ارزش بازاری سهام در میانسالی آنها به اوج 
خود رسیده است. استیو جابز و شرکت اپل زمانی سودآورترین نوآوری 
ش��رکت را عرضه کردند که جابز 52 س��اله بود. ج��ف بزوس و آمازون 
بسیار فراتر از فروش آنالین کتاب رفته اند و نرخ رشد ارزش بازار آمازون 
در 45 س��الگی بزوس به بیش��ترین حِد خود رس��ید. این بنیان گذاران 
ممتاز احتماالً در جوانی به چنین قله هایی دست نمی یافتند. کارآفرینان 
مس��تعد ممکن است از تیزهوش��ی خارق العاده ای بهره مند باشند که به 
آنه��ا اجازه  ده��د حتی در جوانی ه��م موفقیت هایی کس��ب کنند، اما 
موفقیت های بزرگ تر در سنین باالتر به سراغ شان می آید. به این ترتیب، 
هی��چ تضاد بنیادینی بین وجود کارآفرین��ان موفق جوان و تمایل کلی 
بنیان گ��ذاران برای دس��تیابی ب��ه اوج قابلیت ه��ای کارآفرینی خود در 

سال های بعدی عمرشان وجود ندارد. 
چرا سرمایه گذاران خطرپذیر سرمایه گذاری روی بنیان گذاران 

جوان را ترجیح می دهند؟ 
برمبنای شواهدی که ذکر ش��د، چرا برخی سرمایه گذاران خطرپذیر 
بر س��رمایه گذاری روی بنیان گ��ذاران جوان اصرار دارن��د؟ با داده های 
موج��ود فعلی نمی توان پاس��خی قطعی به این پرس��ش داد، اما به باور 
ما ممکن اس��ت دو س��ازوکار در ای��ن تمایل س��رمایه گذاران تأثیرگذار 
باش��ند. نخست اینکه بسیاری از س��رمایه گذاران خطرپذیر ممکن است 
تحت تأثی��ر این باور نادرس��ت خود که جوانی اکس��یر کارآفرینی موفق 
اس��ت دست به اقدامی بزنند، که باید گفت سخت در اشتباهند. اگرچه 
بس��یار وسوس��ه کننده اس��ت که گرایش س��نی را توجیهی مهم برای 
دوگانگ��ی موجود بین یافته ه��ای خود و رفتار س��رمایه گذاران بدانیم، 
احتمال بی خطرتری هم وجود دارد: س��رمایه گذاران خطرپذیر صرفاً به 
دنبال شناس��ایی مؤسساتی نیستند که باالترین پتانسیل رشد را داشته 
باش��ند. بلکه، بیش��تر در پی سرمایه گذاری هایی هس��تند که بیشترین 
نرخ بازگش��ت را برای شان به همراه داشته باشد و احتماالً بنیان گذاران 
جوان در مقایسه با باتجربه ترها مضیقه مالی بیشتری داشته و به همین 
دلیل وادار به واگذاری حقوق خود با قیمت کمتری به س��رمایه گذاران 
می ش��وند. ب��ه عبارت بهتر، کارآفرینان جوان  نس��بت ب��ه بنیان گذاران 

باتجربه تر »معامله« بهتری برای سرمایه گذاری هستند. 
گام دوم پژوهش��گران یافتن توضیحی دقیق برای مزیت بنیان گذاران 
میانس��ال اس��ت. برای مثال، آیا این مزیت ناشی از دسترسی بیشتر به 
منابع مالی، ش��بکه های اجتماعی قوی تر یا تجربیات ویژه ای است؟ در 
این میان به نظر می رس��د که باال رفتن سن برای راه اندازی موفق ترین 

مؤسسات نه یک نقص بلکه یک ویژگی قدرتمند است. 
hbr :منبع

میانگین سنی بنیان گذاران استارتاپ های  موفق
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اخبار

رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی برنامه ابالغی برای تعیین 
و معرفی اعضای کمیته های تخصصی خانه مطبوعات کشور را گامی 
مهم و ارزنده برای پیگیری مطالبات صنفی فعاالن حوزه مطبوعات و 
رسانه توصیف  و  ابراز امیدواری کرد خانه مطبوعات آذربایجان شرقی 
در کمیته های تخصصی، سهمیه و جایگاهی متناسب با پیشینه و 
ظرفیت رس��انه ای کنونی خود داشته باشد. اسد فالح، تخصصی تر 
ش��دن برنامه ریزی ها و فعالیت های رس��انه ای را در قالب کمیته 
های متشکله الزامی دانست و خاطرنشان کرد: با تدابیر صورت گرفته 
توس��ط هیئت مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی، افق و چشم 
انداز روشن و شفافی پیش روی اصحاب رسانه عضو این تشکل رسانه 
ای می توان متصور ش��د. وی با اشاره به عضویت 173 نفر از فعاالن 
مطبوعاتی و اصحاب رسانه استان در خانه مطبوعات آذربایجان شرقی، 
از سایر همکاران رسانه ای این استان خواست برای برخورداری از مزایا 
و حمایت های رسانه ای، عضو خانه مطبوعات آذربایجان شرقی شوند.  
اسد فالح همچنین از صدور و توزیع کارت های جدید عضویت اعضای 
خانه مطبوعات آذربایجان شرقی طی روزهای آینده خبر داد و اظهار 
کرد: با عنایت به اعمال طرح ساماندهی اعضای عضو خانه مطبوعات، 

دارندگان کارت شناسایی این تشکل فراگیر رسانه ای بعنوان اصحاب 
رسمی رسانه محسوب می شوند. وی ادامه داد: فقط مدیران مسوولی 
که صاحب امتیاز رسانه می باشند از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی کارت شناس��ایی دریافت می کنند. رئیس خانه 
مطبوعات آذربایجان ش��رقی افزود: طی دوره نخست فعالیت هیئت 
مدیره فعلی، شاهد استقبال فعاالن مطبوعاتی و اصحاب رسانه استان 
برای عضویت در خانه مطبوعات بودیم به طوری که تعداد اعضا طی 
بازه زمانی یکس��اله از 109 نفر به 173 نفر افزایش یافته است. اسد 

فالح تصریح کرد: بی تردید دس��تیابی به این میزان از منحنی رشد 
در عضوگیری، نشانگر مقبولیت و تثبیت جایگاه خانه مطبوعات در 
فراگرد و سپهر رسانه ای استان است. وی با اشاره به انتشار خبر اعالم 
آمادگی معاونت مطبوعاتی برای واگ��ذاری صدور کارت خبرنگاری 
توسط خانه های مطبوعات اظهار داشت: با محقق شدن این رویکرد 
می توان تداوم روند عضویت گیری توس��ط خانه مطبوعات تا میزان 
صددرصدی کلیه فعاالن مطبوعاتی و رسانه ای استان را پیش بینی 
کرد. رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با تاکید بر مقوله مهم 
"آموزش"، گفت: کارگاه "بازاریابی رسانه" به همت خانه مطبوعات 
استان و با مشارکت مدرسه بازاریابی و فروش تبریز در روز سه شنبه 
23 مردادماه با حضور بیش از 60 نفر از اصحاب مطبوعات و رس��انه 
های اس��تان بصورت رایگان برگزار ش��د و طی آن شرکت کنندگان 
گواهینامه مربوطه را دریافت کردند. فالح، همچنین به برنامه ریزی 
خانه مطبوعات استان جهت پوشش نیازهای آموزشی اعضا اشاره کرد 
و افزود: کارگاه آموزشی "رسانه و آسیب های اجتماعی" نیز به زودی 
از طرف خانه مطبوعات آذربایجان شرقی برای همکاران مطبوعاتی 
برگزار خواهد شد که جزئیات آن متعاقبا به اطالع اعضا خواهد رسید.

 تبریز - لیال پاشائی- رئیس روابط عمومی شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی ایران با حضور در ستاد منطقه آذربایجان 
شرقی با مدیر این منطقه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
ش��رقی در دیدار با زیبا اسماعیلی رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، گزارشی اجمالی از عملکرد 
این منطقه در تأمین و توزیع بی وقفه سوخت استان و مناطق همجوار 
و صادرات فرآورده های نفتی ارائه کرد. ابوالفضل روح اللهی با اش��اره 
به اهمیت و نقش روابط عمومی در پویایی س��ازمان، ارتقای جایگاه 

رواب��ط عمومی و افزایش توان علمی کارکنان آن با برگزاری آموزش 
های مستمر در راستای  پیشرفت و تعالی شرکت را ضروری دانست 
.در ادامه اسماعیلی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش 
ف��رآورده های نفتی ایران ضمن تقدیر و تش��کر از خدمات ارزنده و 
عملکرد مدیر منطقه آذربایجان شرقی و کارکنان خدوم آن در توزیع 
ف��رآورده های نفتی، با بیان ویژگی های روابط عمومی های کارآمد 
و پویا نس��بت به تعامل سازنده روابط عمومی با مجموعه کارکنان و 
مدیریت در راستای اهداف متعالی شرکت، نیز ارتباط موثر با اصحاب 

رسانه و اطالع رسانی به موقع و مناسب تأکید کرد.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل با اش��اره به اتصال خط انتقال 16 اینچ پارس آباد به خط 30 
اینچ نیروگاه، گفت: با این اتصال تا حدودی مشکل افت فشار بر طرف 
ش��ده است.  فیروز خدائی استان اردبیل را یکی از استانهای انتهایی 
نقطه برداش��ت گاز در کشور برشمرد و گفت: مشکل افت فشار گاز 
در س��الهای نه چندان دور تامین پایدار انرژی گاز را برای مشترکین 
خانگی و صنعتی در بخش های ش��مالی استان با مشکالتی مواجه 
س��اخته بود. وی در ادامه گفت: با اتصال خط انتقال 16 اینچ پارس 

آب��اد به خط 30 اینچ نیروگاه و همچنین دو طرفه نمودن ایس��تگاه 
تقویت فشار گاز س��راب تا حدودی این مشکل بر طرف شده است. 
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اردبیل در ادامه گفت: درصدد اجرای 
خط انتقال جدید و تقویت خطوط انتقال گاز استان هستیم که انشااهلل 
با مساعدت مدیریت برنامه ریزی و همراهی شرکت انتقال گاز ایران 
به این کار مهم دست خواهیم یافت تا هم متضمن تامین پایدار گاز 
طبیعی در استان شده و هم نیازهای آتی استان در بخشهای مختلف 

علی الخصوص در بخشهای صنعتی تامین شود.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رؤسای حراست شرکت های 
گاز اس��تانی کل کشور به منظور ش��رکت در دومین دوره آموزشی 
SWOT ویژه نیروهای حراست در شرکت گاز استان قزوین حضور 
یافتند. به گزارش روابط عمومي ش��رکت گاز استان قزوین؛ مسعود 
طالبی رئیس حراست این شرکت گفت: با توجه به هماهنگی های به 
عمل آمده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی حراست شرکت 
ملی گاز ایران، دوره آموزشی SWOT ویژه کارکنان حراست شرکت 

های گاز اس��تانی و ش��رکت پاالیش گاز به مدت دو روز برگزار می 
ش��ود. طالبی افزود: دوره مذکور با هدف تعیین اهداف ، اس��تراتژی 
ها و اقدامات آتی حراس��ت های اس��تانی برنامه ریزی شده است تا 
بتوانند با بکارگی��ری روشSWOT نقاط قوت و ضعف واحدهای 
حراست و ش��رکت های مربوطه را شناسایی و همچنین بستر الزم 
برای بهره گیری از فرصت ها و تهدیدهای داخلی وبیرونی س��ازمان 

را فراهم نمایند.

قم-زهـره نعلبنـدی - مدیرکل کمیته امداد اس��تان قم در 
نشس��ت خبری باخبرنگاران ضمن بیان خدمات این نهاد، پویش 
احس��ان احسن، عید قربان و جش��ن عاطفه ها را برای خبرنگاران 
تشریح کرد. اکبر میرشکار ضمن تشکراز از مردم قم گفت:  با جذب 
4 میلیارد و 800 میلیون تومان کمیته امداد استان قم رتبه نخست 
را در حوزه مش��ارکت مردمی درکشور به ارمغان آورده است.  او با 
اش��اره به اینکه کمیته امداد ماهان��ه 290 هزار تومان برای کمک 
به رفع س��وءتغذیه کودکان زیر شش سال پرداخت می کند گفت: 
بیش از پنج میلیارد تومان نیز برای درمان نیازمندان پرداخت شده 
اس��ت. وی همچنین بیان کرد: به دلیل ش��رایط اقتصادی کنونی 
درخواس��ت های م��ردم از کمیته ام��داد افزایش یافت��ه و از مردم 
خواستاریم بیش از گذشته کمیته امداد را در رسیدگی به نیازمندان 
یاری کنند.  او بااظهار اینکه در سال جاری برای ایجاد اشتغال، 62 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است گفت: 43 میلیارد تومان 

آن برای اش��تغال روستایی است و با همکاری بانک های عامل در 
آین��ده نزدیک هزار و 500 تا هزار و 700 نفر از روس��تائیان عزیز 
مشغول به کار می شوند. میرشکار یکی از راه های اشتغال مددجویان 
را معرفی آن ها به ش��رکت های اس��تان برش��مرد و گفت: تاکنون 
200 نفر از 600 نفری که برای س��ال 97 هدف گذاری شده است 
به ش��رکت ها و کارگاه های استان معرفی شده اند. مدیرکل  کمیته 

امداد استان قم بابیان اینکه در مدیریت جدید کمیته امداد قم هیچ 
تصمیمی برای احداث مس��کن نداریم گفت: مجتمع سازی برای 
مددجویان دارای آسیب های فراوانی است که برای جلوگیری از این 
آسیب ها به جای ساخت مسکن، مددجویان را در خرید خانه کمک 
می کنیم که طی 18 ماه گذشته 238 مسکن خریداری شده است. 
مدیرکل کمیته امداد استان قم با تشریح طرح راهبری شغلی گفت: 
ای��ن طرح باهدف افزایش پایداری ش��غلی افراد با همکاری بخش 
خصوصی برای اولین بار در استان قم اجرا می شود. میرشکار افزود: 
افزایش 14 درصدی مس��تمری مددجویان، افزایش 50 درصدی 
وام های قرض الحس��نه، بهره مندی دو هزار نف��ر از مددجویان در 
برنامه های فرهنگی، توزیع 19 هزار دست لباس بین نیازمندان نیز 
ازجمله فعالیت های کمیته امداد استان قم در سال جاری بوده است. 
در پایان این نشس��ت خبری لوح تقدیری به عنوان روز خبرنگار به 

خبرنگاران حاضر در جلسه اهدا شد.

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفت 
خیز جنوب اظهار داشت: با مدیریت بهینه، برنامه ریزي و اقدامات 
دقیق،  مصرف برق در این شرکت 24 درصد کاهش یافت. مهندس 
بیژن عالي پور گفت: این ش��رکت به منظور کاهش مصرف برق، 
تدابیر، برنامه ری��زي و اقدامات دقیق و خاصي اتخاذ نموده که در 
نتیجه آن از نوزده��م خردادماه تاکنون، روزانه حدود 59 مگاوات 
برق در بخشهاي صنعتي و غیرصنعتي صرفه جویي شده است. وي 
با بیان این که این میزان صرفه جویي در مقایس��ه با کل دیماند 
مصرفي، کاهش��ي معادل 24 درصد را نش��ان مي ده��د افزود: از 

دالیل عمده این کاهش، مي توان به نوس��ازي و بازسازي توربین 
شماره 7 تلمبه خانه اهواز، بکارگیري توربین هاي گازي و خاموش 
کردن تلمبه ه��اي برقي در پیک مصرف، راه اندازي مولدهاي برق 
اضط��راري، راه ان��دازي نیروگاه هاي گازي موج��ود، برنامه ریزي و 
هماهنگي با سازمان برق در قطع برق مکانهاي از قبل تعیین شده، 
اشاره نمود.  مهندس عالي پور خاطر نشان کرد: این اقدامات مهم 
با توجه به کمبود برق و ش��رایط خاص آب و هوایي، بس��یار حائز 
اهمیت مي باشد که با تالش و دلسوزي و احساس مسئولیت کلیه 

همکاران محقق شده است.

گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخی��زداری اس��تان گلس��تان از امضا تفاهم نامه مش��ترک 
میان س��ازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و استانداری 
گلس��تان خبر داد.ابوطالب قزل س��فلو مدیر کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اس��تان گلس��تان از امضاء تفاهم نامه فی ما بین 

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور و استانداری گلستان 
در زمینهانجام عملیات آبخیزداری در تاریخ 21/5/97 خبر داد.

قزل سفلو افزود: این تفاهم نامه با هدف حفظ ،احیا ء توسعه و 
بهره برداری مناسب از منابع طبیعی استان  و در راستای تحقق 
اسناد باالدستی و سند چشم انداز در زمینه آبخیزداری،کنترل 

فرس��ایش،مدیریت رس��وب ،آبخوان داری،احیا و توسعه مراتع 
،جلب مش��ارکت مردم و ذینفعان محلی و اس��تفاده از ظرفیت 
خیرین است.مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضاء به مدت 
یک س��ال و در غالب انجام همکاری مش��ترک و هماهنگی در 

تخصیص اعتبارات خواهد بود.

رئیس خانه مطبوعات استان:

 سهمیه آذربایجان شرقی در کمیته های 
تخصصی خانه مطبوعات کشور افزایش می یابد

 حضور رئیس روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در منطقه آذربایجان شرقی

مدیر عامل شرکت گاز استان :

مشکل افت فشار گاز استان اردبیل مرتفع شد 

رؤسای حراست شرکت های گاز استانی میهمان گاز قزوین

درچهار ماه نخست امسال کمیته امداد درحوزه مشارکت های مردمی 18درصدرشدداشته است 

کاهش 24 درصدي مصرف برق در شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب

تفاهم نامه همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور واستانداری گلستان امضاء شد 

تفریغ بودجه سازمان های شهرداری بندرعباس در شورا تصویب شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- تفریغ بودجه س��ال گذش��ته س��ازمان های شهرداری 
بندرعباس در صحن علنی شورای اسالمی شهر مورد تصویب اعضای این شورا قرار گرفت. سرپرست 
معاونت مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس در ارتباط با تفریغ بودجه سال 96 سازمان های وابسته 
به ش��هرداری اظهار کرد: بودجه سازمان های شهرداری بندرعباس که طی جلسات متعدد طوالنی 
مورد بررسی قرار گرفته بود، پس از بحث و بررسی در کمیسیون های مربوطه شورای اسالمی شهر، با 
نظر مثبت اعضای این شورا به تصویب رسید. وی با اشاره به تصویب تفریغ بودجه شهرداری مرکزی 
و مناطق در جلسه هفته قبل شورای شهر، افزود: تفریغ بودجه، نتیجه نهایي نظارت بعد از خرج است که در پایان هر سال انجام 
می شود. سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس ادامه داد: تفریغ بودجه، نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات 
انجام شده توسط سازمان ها بر مبناي محاسبات پیش بیني شده است که از این حیث، سازمان های شهرداری وضعیت خوبی را طی 

سال قبل داشته اند.

تجهیز جنگل های گلستان به امکانات اطفای حریق هوایی و بالگرد با هدف کاهش 
خسارت های ناشی از آتش سوزی های گسترده فصول گرم سال ضروری است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- س��یدمناف هاشمی روز یکش��نبه در دیدار با معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت : ساالنه حجم زیادی از جنگل های گلستان به دلیل آتش سوزی و نبود تجهیزات 
کامل و مناسب برای خاموش کردن آن نابود میشود که استقرار بالگرد برای امداد رسانی در زمان آتش سوزی می تواند حجم این 
خسارت ها را تا حد زیادی کاهش دهد.وی بیان کرد : "گلستان در مقایسه با دو استان شمالی و ساحلی دیگر، خشک تر و کم بارش 
تر است که همین مورد، احتمال افزایش آتش سوزی در جنگل های این استان را افزایش می دهد ."استاندار گلستان افزود: امسال 
آتش سوزی های زیادی در جنگل های گلستان رخ داد که اگر اقدام به موقع نیروهای امدادی محلی ، دهیاران و روستاییان نبود، 
بی تردید بخش زیادی از این عرصه های ارزشمند طبیعی از بین می رفت .هاشمی ادامه داد: زمینه بروز آتش سوزی های بزرگ در 
جنگل های هیرکانی گلستان وجود دارد که استقرار بالگرد برای استفاده در مواقع اضطراری می تواند از بروز یک واقعه تلخ و نابودی 

وسیع جنگل ها جلوگیری کند .

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:
تجار و تولیدکنندگان نگران صادرات به عراق نباشند

کرمانشاه - منیر دشتی - رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به تجار و تولیدکنندگان اطمینان داد، هیچ نگرانی بابت صادرات 
به عراق نداشته باشند. کیوان کاشفی اظهار کرد: به دنبال اعالم دولت عراق مبنی بر قطع ارتباط تجاری بر پایه دالر، نگرانی هایی در 
بین صادرکنندگان ایرانی به وجود آمده است. وی با اشاره به آغاز تحریم های امریکا و اعالم نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه دالر 
از معامالت با ایران حذف خواهد شد، خاطرنشان کرد: این امر مانعی بر کاهش و یا ایجاد محدودیت در صادرات کشورمان به عراق 
نخواهد داشت و معامالت با ریال ایران، دینار عراق و یا یورو قابل انجام خواهد بود. وی ادامه داد: به نظر می رسد این تصمیم بیشتر 
به جهت جلوگیری از برخورد تنبیهی احتمالی دولت امریکا با بانک های عراقی اتخاذ شده است. رییس اتاق کرمانشاه ضمن اطمینان 
دادن به صادرکنندگان کاال به عراق، اعالم کرد: همه مرزهای کشورمان با عراق فعال هستند و نگرانی از این بابت وجود ندارد. وی 
پیش بینی کرد، صادرات ایران به عراق در سال جاری حداقل 30 درصد رشد باشد و با احتساب صادرات برق و گاز کشورمان به عراق 

حجم صادرات ایران در مجموع به حدود 13میلیارد دالر برسد.

نادری:تا پایان شهریور کلیه ادارات باید به سلولهای خورشیدی مجهز شوند
اندیشه- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شبکه برق شهر اندیشه در جمع خبرنگاران از ابالغیه 
وزارت نیرو مبنی بر تجهیز ادارات به سلولهای خورشیدی برای تامین حداقل 20 % از برق مصرفیشان 
خبرداد. وی افزود: هر اداره ای که تا پایان این مهلت اقدام الزم در خصوص تجهیز اداره مطبوع خود 
نکند، پس از آن تاریخ 20% از هزینه مصرف برقشان با تعرفه آزاد) 800 تومان( محاسبه خواهد شد. 
نادری همچنین خبری هم درباره مش��ترکین بدهکار و بد حس��اب داد و در این باره اظهار نمود: در 
صورت بدهی مشترکین با بیش از 40 هزارتومان و تعداد بدهی بیش از یک دروه، اقدام به قطع برق آن 
مشترک البته با صدور اخطاریه خواهدشد. رئیس اداره برق اندیشه ادامه داد: هزینه مصرف برق درساعات پیک بار)18 تا22( باتعرفه 
3برابری محاسبه میگردد که ضروری است مشترکین دراین ساعات از مصرف لوازم پرمصرفی مانند لباسشویی، چرخ گوشت، اتو و 
مایکروفر خودداری کنند. وی درپایان به مشترکین توصیه کرد برای اطالع از ساعات خاموشی ها، اخذ پرینت ، جدول مصرف واحد 

خود و ارائه گزارش و نظریه ، به سایت اداره برق شهرستان و شهر خود مراجعه نمایند.

مدیر تجاری وامور مشترکان مخابرات استان مرکزی عنوان کرد: 
ضرورت وصول مطالبات به موقع مشترکین مخابرات استان 

اراک- مینو رستمی - مدیر تجاری و امور مشترکان مخابرات استان مرکزی گفت: یکی از معضالت دستگاه های خدماتی بحث 
الوصولی مشترکان بوده هرچند محدودیتی در ارائه خدمات ایجاد نکرده ولی وصول به موقع سبب بهبود خدمات می شود.  علیرضا 
فرهادی بااشاره بر ضرورت همکاری مشترکین در پرداخت مطالبات اداره مخابرات اظهارداشت: با توجه به تغییرات تکنولوژی صنعت 
مخابرات وای تی هر پنج سال یکبار شاهد تغییراتی در ساختار تکنولوژی صنعت مخابرات هستیم بنابراین برای تامین و تجهیزات 
جدید نیازمند سرمایه گذاری سنگینی هستیم و این مهم جز با وصول مطالبات به موقع مشترکین امکان پذیر نخواهد بود. وی افزود: 
از این مطالبات 9 میلیاردتومان مربوط به تلفن ثابت و پنج میلیاردتومان بابت تلفن همراه است بنابراین به منظور تشویق مشترکین 
جهت پرداخت به موقع مطالبات خود اقدام به اعطای جوایز کرده ایم. مدیر تجاری و امور مشترکین مخابرات مرکزی تصریح کرد: یکی 
از معضالت دستگاه های ارائه دهنده خدمات، بحث الصولی مشترکین بوده هرچند این تاخیر محدودیتی در ارائه خدمات به مشترکین 
ایجاد نکرده ولی وصول به موقع سبب می شود خدمات بسیار بهتری با تامین نقدینگی به مردم بدهیم زیرا تاخیر در پرداخت ما را 

با مشکل مواجه خواهد کرد. 

 در هفته دولت درصد بهره مندی خانوارهای روستایی املش از نعمت گاز 
به 86.8 درصد می رسد 

 رشت- مهناز نوبری- در هفته دولت امسال طرح گازرسانی به 3 روستای کوهستانی و صعب العبور شهرستان املش به بهره 
برداری خواهد رسید. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: کلنگ اجرای عملیات گازرسانی به خوشه ملکوت 
در هفته دولت 96 به زمین زده شد و 3 روستای لرود، مربو، کاکرود با هزینه ای بالغ بر 22 میلیارد ریال در هفته دولت امسال از نعمت 
گاز بهره مند خواهند شد.وی با اعالم این خبر گفت: برای گازرسانی به این روستاها تاکنون بیش از 51 کیلومتر عملیات شبکه گذاری 
انجام شده است.مهندس اکبر افزود: با گازرسانی به این روستاها با جمعیتی بالغ بر 370 خانوار،  مجموع روستاهای گازدار شهرستان 
به 90 روستا خواهد رسید و درصد بهره مندی روستایی املش از 82.8درصد به 86.8 درصد افزایش می یابد.الزم به توضیح است 
که کلیه 6 هزار خانوار شهری املش از نعمت گاز بهره مند می باشند و از مجموع 9 هزار و 300 خانوار روستایی شهرستان، به بیش 

از 8 هزار خانوار گازرسانی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان:
ظرفیت اقامتی سمنان افزایش می یابد

سمنان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از 19 پروژه ساخت هتل 
با پیشرفت متوسط 40درصد در این استان خبر داد. محمد جهانشاهی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان ، بیان 
کرد :این پروژه هل با سرمایه گذاری بیش از پنج هزار میلیارد ریال در حال انجام است  و زمینه اشتغال بیش از یک هزار نفر را فراهم 
می کنند. با بهره برداری از این هتل ها، 978 تخت به ظرفیت اقامتی استان افزوده می شود، که این امر موجب افزایش دو برابری 
ظرفیت اقامتی استان می شود. وی افزود:یکی از مهمترین طرح های اشتغالزا در زمینه اقتصاد مقاومتی،راه اندازی اقامتگاههای بوم 
گردی است و با راه اندازی این اقامتگاه ها، زمینه اشتغال جوامع محلی و روستاییان فراهم میشود. مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع 
دس��تی و گردش��گری،یکی از اولویت های این اداره کل را اجرای پروژه های مش��ارکتی عنوان کرد و گفت: درحال حاضر 6 پروژه 
مشارکتی با همکاری این اداره کل و بخش خصوصی در حال انجام است که این تعداد تا پایان امسال به 25پروژه می رسد. جهانشاهی 

،اجرای این پروژه ها را در تحقق اقتصاد مقاومتی ،کاهش هزینه های دولت و اشتغالزایی موثر دانست. 

شهروندان ایالمی در طرح نذر آب مشارکت کنند
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل جمعیت هالل احمر ایالم از عموم مردم این استان برای مشارکت در اجرای طرح 
نذر آب ویژه کمک به مردم روستاهای جنوب شرقی کشور دعوت کرد. بر اساس اعالم مسئوالن در پی خشکسالی های اخیر بیش از 
500 روستای سیستان و بلوچستان از نعمت آب شرب سالم بهداشتی محروم هستند. به همین منظور طرح نذر آب ویژه کمک به 
تامین آب مردم این منطقه در سراسر کشور آغاز شده است مدیرعامل جمعیت هالل احمر ایالم افزود: این جمعیت با هدف کمک  
رسانی به هموطنان آسیب دیده از خشکسالی در ده ها روستای سیستان و بلوچستان طرح نذر آب را در استان های مختلف کشور 
آغاز کرده است. حسین عارفی اضافه کرد: در این طرح مردم نوعدوست می توانند هزینه روزانه حداقل یک بطری آب را برای ساکنان 

استان های جنوب شرقی کشور اهدا کنند.
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هیچ وقت از خود پرسیده اید که بعضی از افراد چطور تا به 
این حد موفق ش��ده اند؟ حتماً این سوال را بارها از خودتان 
پرس��یده اید. یک ایده خوب، انگیزه، پشتکار و کمی اقبال، 
همه و همه به موفقیت کمک می کنند، اما اکثر افراد موفق، 
عادات مش��ترکی دارند. در این مقال��ه 9 مورد از عاداتی را 
که به موفقیت این افراد کمک کرده  اند، معرفی می کنیم: 

مراقبه کردن
ِری دالیو )Ray Dalio(، مؤس��س ش��رکت بریج واتر و 
همکاران )Bridgewater Associates( در گفت وگو با 
نش��ریه هافینگتون پست )Huffington Post( در سال 
2013 اع��الم کرد که »مراقبه، بیش از هر چیز دیگری در 
زندگ��ی من، عامل موفقیتم بوده اس��ت« و البته دالیو تنها 
کس��ی نیست که این نظر را دارد. اوپرا )Oprah(، روپرت 
 Russel( راسل سیمونز ،)Rupert Mordoch( ُمرداک
Arianna Huffin Simons(، آریان��ا هافینگت��ون )-
Pa ton(، بیل فورد )Bill Ford( و پادمسری واریور )-

masree Warrior( همگ��ی از مراقبه به عنوان یکی از 
عوامل اصلی موفقیت ش��ان نام برده ان��د.  مراقبت از بدن و 
ذه��ن با اس��تفاده از انجام کاره��ای آرامش بخش، ورزش، 
تغذیه س��الم و خواب کافی، همگی روش هایی هستند که 

می توانند احتمال موفقیت شما را افزایش دهند. 
سحرخیزی

 ،)Richard Branson( باراک اوبام��ا، ریچارد برانس��ون
 Larry( ل��ری ش��ولتز ،)Jack Dorsey( ج��ک دورس��ی
Schultz(، تیم کوک )Tim Cook( و مدیرعامل ش��رکت 
زیراکس )Xerox(، اورس��ال برنز )Ursula Burns( همگی 
به س��حرخیزی معروف هستند. س��حرخیز بودن چگونه به 
موفقیت این افراد کمک کرده است؟ افراد سحرخیز می توانند 
روز خود را زودتر از دیگران ش��روع کنند و به همین دلیل با 
در اختیار داش��تن زمان بیشتر برای ورزش، رسیدگی به امور 
ش��خصی یا ایجاد ارتباطات اجتماعی، این افراد ش��ادتر و در 

نتیجه فعال تر از سایرین هستند. 

ارتباط سازی
افراد موف��ق اهمیت ارتباط س��ازی را درک می کنند. در 
واقع تحقیقات نش��ان داده که ارتباط سازی و شبکه سازی 
می توان��د باعث عملکرد بهتر اف��راد در محیط های کاری و 
افزایش احتمال کاریابی ش��ود. شبکه سازی به افراد موفق 
کمک می کند که از ابتکار عمل بیش��تری برخوردار باشند. 
Dale Car - )ممانطور که در کتاب مشهور دیل کارنگی 
 How :( به نام »آیین دوس��ت یابی« )عن��وان اصلیegie
To Win Friends & influence People( آم��ده 
اس��ت، افراد موفق به ن��درت از دیگران ش��کایت یا انتقاد 
می کنن��د. این افراد متواضع بوده و س��عی دارند با دیگران 

همدلی کنند. 
بیکار نبودن

افراد موفق به ندرت بیکار هس��تند. مش��هور اس��ت که 
کارآفرینای��ی نظی��ر ال. ب��ی. جی )LBJ( یا رابرت موس��ز 
)Robert Moses( بی��ن 60 تا 65 س��اعت در هفته کار 
می کنند. ایالن ماس��ک )Elon Musk( بین 80 تا 100 
س��اعت در هفته کار می کند و اعتقاد دارد که »کارآفرینان 

باید دارای چنین روحیه و اخالق کاری باشند.« 
هنر »نه گفتن«

»تفاوت بین افراد موفق و افراد بسیار موفق در این است 
که افراد بسیار موفق تقریباً به هر چیزی نه می گویند.«

)Warren Buffett( وارن بافت – 
اف��راد موفق می دانند که با »ن��ه گفتن« به منفی بافی ها، 
اضافه کاری ها و هر نوع فعالیتی که زمان را به هدر می دهد، 
می توانن��د بر افزایش به��ره وری کاری ش��ان تمرکز کنند. 
اینگون��ه افراد اگر بخواهند به هر چیز و هر کس��ی »آری« 
بگویند، از اهداف اصلی شان به کلی منحرف شده و قادر به 

انجام تکمیل اهداف شان نخواهند بود. 
مطالعه به جای تماشای تلویزیون

توماس کورلی )Thomas Corley(، نویس��نده کتاب 
»ع��ادات ثروت: عادات روزمره افراد ثروتمند« می نویس��د: 
»76 درصد از افراد ثروتمند در طول روز تنها یک س��اعت 
یا کمتر به تماش��ای تلویزیون می نشینند. کورلی همچنین 
دریافت��ه که تنها 6درصد افراد ثروتمند، س��ریال می بینند 

و ای��ن در حالی اس��ت که 78درصد فقرا س��ریال تماش��ا 
می کنند.«

ب��ه عالوه، 86درص��د از اف��راد ثروتمند عاش��ق مطالعه 
هس��تند و 88درصد افراد ثروتمند مدعی هس��تند که هر 
روز به مدت 30 دقیقه یا بیش��تر ص��رف مطالعه غیرکاری 

می کنند. 
یادداشت کردن کارها

معروف است که افراد موفق، هر شب فهرستی از کارهای 
روز بعدشان تهیه می کنند تا بتوانند، اولویت های کاری هر 
روزش��ان را مش��خص کنند. آنها مندرجات این فهرست را 

براساس اولویت و اهمیت کارها، شماره گذاری می کنند. 
هدف گذاری و تصویرسازی

ژول ب��راون )Joel Brown( با تع��دادی از کارآفرینان 
مصاحبه کرده و دریافته که »95درصد از کارآفرینان موفق 
حاض��ر در مصاحبات، اه��داف، برنامه ها و چش��م اندازهای 
موفقیت خود را به طور مرتب می نویسند.« افراد موفق این 
کار را هر ش��ب قبل از خواب یا هر روز صبح پس از بیدار 
ش��دن انجام می دهند تا ب��رای مواجهه با چالش های پیش 

رو آماده شوند. 
مدیریت مالی 

افراد موفق با مدیریت درس��ت منابع مالی شان به جایی 
که هستند، رس��یده اند. این بدان معناس��ت که این افراد، 
پول ش��ان را عاقالن��ه س��رمایه گذاری می کنند، ب��ه دنبال 
فرصت های مالی جدید هستند و همیشه مقداری پس انداز 
برای موقعیت های ض��روری دارند. این افراد، س��خاوتمند 
هس��تند و آماده بخشش به افراد نیازمند هستند. پس انداز 
کاف��ی )به اندازه مخارج یک س��ال( حتی ب��ه بهبود روابط 

زناشویی نیز کمک می کند. 
طب��ق ی��ک ضرب المثل قدیمی »تالش و ش��انس با هم 
فرصت می آفرینند.« موفق ترین افراد کس��انی هس��تند که 
با تالش همیش��گی، خود را ب��رای موفقیت مهیا می کنند. 
افراد موفق در عین اینکه منتظر ش��انس هستند، حداکثر 
تالش خود را به کار می بندند و شانس معموالً به سراغ این 

قبیل افراد می آید. 
entrepreneur :منبع

9 عادت افراد ثروتمند که انجام آنها به صرف هیچ هزینه ای نیاز ندارد

فراخوان خودروهای برقی و هیبریدی فولکس واگن؛ شایعه یا رسوایی جدید؟
فولکس واگ��ن، احتماال حدود 124 هزار دس��تگاه خودروی برقی و هیبری��دی را به علت آلوده بودن به فلز 
سرطان زای کادمیوم، فراخوان می کند. به گزارش زومیت، فولکس واگن در دو سال اخیر به دنبال جبران رسوایی 
دیزل گیت بود و در این راه س��عی داش��ت با تولید خودروی برقی و هیبریدی، موضوع را به فراموشی بسپارد. 
طی این مدت، فولکس واگن برنامه بلندمدتی برای تولید خودروهای  الکتریکی در سطح گسترده داشت، اما به 
نظر نمی رسد که خودروساز آلمانی به این زودی بتواند از مشکالت رهایی یابد. با توجه به آلوده بودن سیستم 
شارژ خودروهای برقی و هیبریدی فولکس واگن به فلز کادمیوم، احتماال تعداد زیادی از محصوالت با فراخوان 
روبه رو خواهند شد. سازمان نظارت بر حمل ونقل خودروی آلمان )KBA(، ممکن است بعضی از خودروهای 
الکتریکی گروه فولکس واگن را به دلیل آلوده بودن به فلز کادمیوم فرا بخواند. این ماده س��رطان زا در سیستم 
ش��ارژ خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد و می تواند ش��امل 124 هزار دس��تگاه خودروی فولکس واگن 
شود. سازمان نظارت حمل ونقل آلمان در حال بررسی این موضوع برای صدور دستور فراخوانی خودرو است. 
کادمیوم نوعی فلز س��رطان زا است که در سیستم شارژ خودروهای الکتریکی فولکس واگن مورد استفاده قرار 
می گی��رد. تمام خودروهای برقی و پالگین هیبریدی این گروه خودروس��ازی از جمله مدل های فولکس واگن 
e-Golf، گلف GTE وپاسات GTE مشمول طرح فراخوان می شوند. همچنین با توجه به استفاده از سیستم 
شارژ فولکس واگن در تمام محصوالت هیبریدی آئودی و پورشه، آن ها نیز احتماال شامل این فراخوان خواهند 
ش��د. فولکس واگن به تازگی از این مس��ئله آگاه شد و آن را سریعا به مسئوالن دولتی آلمان اطالع داده است. 
نزدیک به 0.008 گرم فلز کادمیوم در سیستم شارژ خودروی برقی فولکس واگن استفاده می شود؛ گرچه این 
قطعات خطری برای کاربران ایجاد نمی کند، اما تاثیرات زیس��ت محیطی آن ها مخصوصا در پایان عمر باتری  
و خودروی الکتریکی، می تواند خطرناک باش��د. این موضوع، باعث نگرانی سازمان نظارت بر حمل ونقل آلمان 
شده است. تولید خودروهای مذکور، به مدت محدود در کارخانه های فولکس واگن متوقف شد و در حال حاضر 
آن ها توانسته اند کادمیوم استفاده شده در چرخه تولید را با ماده دیگری جایگزین کنند؛ این ماده توسط یکی 
از قطعه سازان تامین شده است. هنوز فولکس واگن رسما به این گزارش واکنش نشان نداده و احتماال منتظر 

تصمیم نهایی سازمان نظارت بر حمل ونقل آلمان است.
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این شما و این هم 4 روش موثر برای ایجاد فرهنگ احترام و اطمینان

برخورد با کارکنان یکی از بزرگ ترین چالش های امروز اس��ت که هر ش��رکتی تالش می کند از پس آن 
برآید. چه چیز یا چیزهایی کارکنان را خوشحال می کند؟ چه چیزی موجب ماندن آنها می شود؟ و ما در 
جای��گاه مدیر، کارآفرین و یا همکار چه کاری می توانیم در این رابطه انجام دهیم؟ هفته گذش��ته جامعه 
مدیریت منابع انس��انی گزارش��ی را منتش��ر کرد که بر طبق آن »رفتار محترمانه با تمام کارکنان« اولین 
فاکتور رضایت ش��غلی در نظر گرفته ش��ده بود. پس از آن »اعتماد بین کارکنان و مدیران ارشدشان« در 
رتبه دوم قرار داش��ت. ببینید چه ایده س��اده و جذابی برای یک چالش معمول و همه گیر ارائه شده است.  
این بدان معناس��ت که فارغ از تمام فوت و فن های مدیریتی، درس��ت رفتارکردن با یکدیگر چیزی است 
که واقعا اهمیت دارد. چه خودتان صاحب یک ش��رکت باش��ید یا اینکه در بخشی از یک شرکت در حال 
رشد فعالیت داشته باشید، ایجاد فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام و اعتماد باید اولویتی اساسی باشد. 

1- به حرف های یکدیگر گوش دهید
ارتباط، قلب روابط انسانی است و این مسئله در مورد ارتباط با همکاران تان هم صدق می کند. مکالمات 
خ��ود را ب��ا گوش دادن به حرف های طرف مقابل خود ش��روع کرده و فضایی را فراه��م کنید که از بیان 
ایده های خود احساس راحتی کنند. این پروسه ممتد است که باید هر ساله تحقیقاتی میدانی را به خود 
اختصاص دهید. بازخوردهای عادی و مس��تمر کارمندان خود را گردآوری کرده و س��عی کنید که تمام 
اشکال بازخوردها در آن وجود داشته باشد.  هرگاه فرصت را مناسب دیدید، گروه های تمرکزی و جلسات 
حض��وری دو نف��ره ترتیب دهید، چراکه این فعالیت ها میزان مش��ارکت در مکالمات و گفت وگوها را ارتقا 
می بخش��د. گاهی اوقات بهترین بازخوردها از همین مکالمات غیررس��می حاصل می شوند، چراکه در این 

شرایط مرز و محدوده های رسمی ای وجود ندارد. 
2- به کارمندان خود نشان دهید که مسائل برای تان اهمیت دارند

همانطور که وقتی با کسی صحبت می کنید، سری تکان می دهید تا به مخاطب خود بفهمانید به حرف هایش 
گوش می دهید، بایستی با انتشار یافته های حاصل از بازخوردهای کارمندان، این اطمینان را در آنها ایجاد کنید 
که شنونده خوبی برای حرف های شان هستید. من طی یک نمونه مطالعاتی، با صدها شرکت مصاحبه کردم و 
در نهایت مشخص شد که اگر با نهایت حسن نیت ممکن در زمینه گردآوری بازخوردهای مختلف تالش کنید 
و در نهایت با این اطالعات جدید، کاری صورت ندهید، نتایج معکوسی خواهید گرفت. کارمندان می خواهند 
مطمئن باشند که صدای شان به گوش کسی می رسد. اگر نمی توانید اصالحاتی که مد نظر آنان است را ایجاد 
کنید، حداقل دلیلش را برای شان توضیح دهید. این کار وحشتناک است، اما وقتی کار خود را با این درجه از 

شفافیت انجام می دهید، همه چیز برای ایجاد یک فرهنگ مبتنی بر احترام و اعتماد آماده می شود. 
3- به همدیگر کمک کنید

افرادی که به یکدیگر احترام می گذارند، به هم کمک می کنند. آنها در جایگاه همکار و انسان همدیگر 
را حمایت می کنند. این مس��ئله نه تنها موجب غنی تر ش��دن روابط کارمندان در محل کار می شود، بلکه 
با وجود فرهنگ حمایت و پش��تیبانی، کارمندان از کمک خواس��تن ترسی نخواهند داشت. این مسئله در 

نهایت موجب افزایش آسایش و راحتی همگان شده و میزان بهره وری شغلی شان را بهبود می بخشد. 
4- افراد را به اینکه خودشان باشند، تشویق کنید

رویدادهای تیم سازی در ش��رکت من CultureIQ که یک شرکت فراهم کننده نرم افزارهای مدیریت 
فرهنگی اس��ت، ش��امل فعالیت هایی نظیر کوه نوردی و  فعالیت های رقابتی محلی می شود. نکته مشترک 

بین تمام این رویدادهای مختلف این است که تیم پشت تمام این اتفاقات است. 
ما هر ماه طرح ریزی رویدادهای فرهنگی را به یکی دیگر از اعضای تیم واگذار می کنیم، پس با این اوصاف هر 
یک از کارمندان این فرصت را خواهد یافت تا شخصیت خود را روی میز بیاورد. نه تنها طی این رویداد همدیگر 
را بهتر می شناسیم بلکه با پیشبرد روند چیزهای تازه ای را در مورد هر یک از کارمندان می فهمیم. کوه نوردی، 
فعالیت باب میل هر کسی نیست، اما گویای عشق و عالقه مدیر تولید ما نسبت به فعالیت های بیرونی است و 
ما در کنار هم می توانیم به آن احترام بگذاریم. دفعه بعدی که خود را در برخورد با کارمندان تان گرفتار دیدید، 

به خاطر داشته باشید که راه حل تمام این مشکالت دو چیز بسیار ساده است: احترام و اعتماد.  
entrepreneur :منبع

مترجم: علی اکبری

نویسنده: جان رمپتون 
مترجم: صهبا صمدی


