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یک میلیون و 33 هزار شغل دست یافتنی است؟ 

پیش بینی نرخ بیکاری 
در سال 97

با نهایی ش��دن بودجه 97 و ابالغ آن، از اینک دولت موظف اس��ت تا پایان س��ال یک میلیون و 33 هزار ش��غل 
ایجاد کند؛ این براساس تعهدی است که دولت در بودجه سال 1397 دارد و از همین رو، دولت در نظر دارد این 
میزان اش��تغال زایی در سال 1397 را عمدتا از طریق س��رمایه گذاری در طرح های تولیدی و عمرانی فراهم کند. 
به گزارش خبرآنالین، اولین بار محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دی ماه سال گذشته در تشریح 
جزیی��ات بودجه س��ال 1397، از این هدف گذاری رونمایی ک��رد و گفت:  »برنامه ریزی ه��ای الزم برای ایجاد...

رشد 22درصدی صادرات کاالهای صنعتی و معدنی

صادرات 47 میلیاردی شد
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افزایش 1500 تومانی قیمت دالر طی یک سال گذشته

 نوسانات دالر و طرح کمیسیون اقتصادی مجلس
برای کنترل بازار

9 راهبرد برای تبلیغات فراموش نشدنی
برندسازی هیجانی چیست؟ 

2 روش موفق برای هزینه کردن در تبلیغات
اصول بازاریابی برای نسل جوان

3 روش ساده برای جذب مشتری
کسب اولین شغل مدیریتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 پاسخ زاکربرگ به تیم کوک
در مورد بحران اخیر فیس بوک

4

با وجود اینکه در حال حاضر در بسیاری از بانک ها نرخ سود 
سـپرده تا حد زیادی پایدار شـده و افتتاح حسـاب با سود 
بیش از 15درصد انجام می شـود، ولی پرداخت نمی شود، اما 

برخی بانک ها که تا پیش از این به نرخ سود مصوب 
پایبند بودند، بار دیگر به نرخ های قبلی برگشته و...

قبح سود باال ریخت

سپرده ۲۱درصدی برگشت

یادداشت
سیاستگذار پولی در سال 97 

چه مسیری باید در پیش گیرد؟ 

پیش بین��ی روند ن��رخ تورم 
در س��ال آتی، مستلزم بررسی 
روند تورم طی س��ال های اخیر 
و بررس��ی عوامل اثرگذار بر آن 
است. درحالی که در مرداد سال 
1392 و در نقطه  شروع به کار 
دول��ت دوازدهم ت��ورم 12ماه 
منتهی به مرداد 1392 معادل 
39درصد و تورم نقطه به نقطه 
س��ال های  بود، طی  42درصد 
گذشته نرخ تورم روندی نزولی 
طی کرد و در خ��رداد 1395، 
تورم 12م��اه منتهی به خرداد 
تک رقمی  بار،  نخس��تین  برای 
شده و به رقم 9.7درصد رسید. 
تداوم عوامل اثرگذار بر کنترل 
تورم سبب شد تورم ساالنه در 
س��ال 1395 تک رقمی باشد و 
در س��ال 1396 نیز تک رقمی 
یا در مح��دوده  10درصد قرار 
گی��رد. این می��زان از ثبات در 
تورم در اقتصاد ایران طی چهار 
ده��ه  گذش��ته بی س��ابقه بوده 
است.  بررس��ی عوامل اثرگذار 
بر کنت��رل و کاهش تورم طی 
س��ال های اخیر نشان می دهد 
ط��ی دوره  کاهش مس��تمر در 
تورم در فاصله  نیمه  دوم س��ال 
1392 تا 1396، عواملی چون 

قیمت ه��ای  کاه��ش 
4جهانی، ثبات نرخ...

فرهاد خان میرزایی
پژوهشگر اقتصادی

بنگاهداری و دانستگی

در بنگاهداری ایران رس��م اس��ت ک��ه برای قوی تر 
ک��ردن بنیه مدیریتی ش��رکت، پرس��نل ش��رکت را 
ب��رای دوره های آموزش��ی می فرس��تند و یا بعضی از 
مدیران و راهبران ش��رکت نیز در این دوره ها شرکت 
می کنند. گروهی دیگر برای باال رفتن توان مدیریتی 
 DBA و بعد از آن در MBA در دوره های��ی ش��بیه
ش��رکت می کنند تا بتوانند مس��ائل درونی و بیرونی 
س��ازمان را بفهمند و سیاس��ت ها و اس��تراتژی های 
مناس��ب را در مواجهه با چالش های متعدد تدوین و 
اج��را کنند. گروه��ی دیگر چ��اره کار را در انتقال یا 
نو ش��دن تکنولوژی می دانن��د. من با هیچ یک از این 
را ه حل ها مخالف نیس��تم، ولی در عین حال معتقدم 
که این ش��یوه ها نهایتا منجر به »تغییر« در شرکت ها 
می ش��ود. تغییر هم در جهان با ثبات جواب می دهد. 
ولی همه نش��انه ها گواهی می دهد که در سال جاری 
در اقتصاد ایران و در نظام جهانی به دلیل ویژگی های 
متفاوتی که دارند، نوس��ان و ش��دت تغییرات بسیار 
باال س��ت و لذا ب��ا پارادایم تغییر نمی توان س��ال 97 
را مدیریت کرد. س��رعت تکنولوژی باال رفته اس��ت، 

نوس��ان بازارهای مالی به شدت باالست، پارازیت های 
سیاس��ی در سطح جهان باال رفته است، در ایران نیز 
کماکان موانع داخلی، موانع منطقه ای و موانع جهانی 
نه تنها حضور دارند، بلکه به نظر می رسند که در سال 
97 قدرت خواهند گرفت. در این شرایط شرکت ها به 
پارادایم »تحول« نیاز دارند تا بتوانند نه تنها ش��رایط 
پیش رو را پش��ت س��ر بگذارند، بلکه سرعت حرکت 
خود را نیز بیش��تر کنند. برای دس��تیابی به پارادایم 
تح��ول، برخالف پارادای��م تغییر، مدی��ران به دانش 
بیش��تر نیاز ندارند. آنها بیش��تر نیاز دارند که شرایط 
را خ��وب ببینند و خوب تبیی��ن کنند و خوب دیدن 
نیز چیزی جز دیدن شرایط بدون خوب و بد کردن و 
قضاوت کردن نیست. دیدن درست الزمه خردمندی 
است و تحول نیز از دل این خردمندی بیرون می آید. 
در س��ال جاری به جای تکنولوژی های نو به نگاه های 
نو نیاز داریم و نگاه نو ب��ه جای قالب گیری واقعیات، 
ب��ا تغییر واقعی��ات تغییر می کند. ب��دون تغییر زاویه 
دی��د و متفاوت دیدن پدیده ه��ای محیطی، کار را در 
سال 97 سخت می کند، در سالی که پیام های زیادی 
به ما می رسد که کار کردن در این سال بسیار سخت 
خواه��د بود، ولی ویژگی نگاه نو و متفاوت این اس��ت 

که از دل سختی کاری »نو« پدید آورد. 

یادداشت

دکتر مرتضی ایمانی راد
اقتصاددان

بیش از حمایت مالی از کسب وکارهای نوپا، تسهیل 
قوانین و ح��ل موانع این ش��رکت ها از اهمیت زیادی 
برخ��وردار اس��ت؛ به همی��ن دلیل، الیح��ه ای در این 
باره مورد توجه مس��ئوالن ح��وزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات قرار گرفته است و وعده تدوین آن را داده اند.
به گزارش ایسنا، کسب وکارهای نوپا از مواردی است 
که به ویژه در حوزه فناوری اطالعات اثرگذارند و اخیرا 
ه��م مورد توجه ق��رار گرفته اند که اگر ب��ه آنها توجه 
ش��ده و حمایت الزم، نه الزام��ا حمایت های مالی بلکه 
بیشتر تسهیل ش��رایط و قوانین انجام شود، می توانند 
سهم بسزایی در افزایش نقش ICT در اقتصاد داشته 

باشند.
از جمل��ه حمایت هایی که اخیرا از اس��تارت آپ ها یا 
همان کس��ب وکارهای نوپای فن��اوری اطالعات انجام 
شده، توسط سازمان فناوری اطالعات بوده که با اعالم 
این س��ازمان، اس��تارت آپ هایی که ای��ده و توانمندی 
ب��رای فعالیت های مرتبط در ح��وزه فناوری اطالعات 
دارند، با ارائه طرح های خود به مرکز توانمندس��ازی و 
تسهیل گری کس��ب وکارهای نوپا می توانند از حمایتی 
در راس��تای اش��تغال زایی و توس��عه مناط��ق کمت��ر 
توس��عه یافته و روستایی بهره مند ش��وند. این اقدام با 
هدف توس��عه کس��ب وکارهای نوپا، حمایت از اشتغال 

جوانان کارآفرین و توس��عه خدمات الکترونیکی برای 
مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، اجرایی می شود.

در ای��ن راس��تا محمدج��واد آذری جهرم��ی، وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات اخی��را با اش��اره به 
الیح��ه 7 م��اده ای وزارت ارتباطات ب��رای رفع موانع 
کس��ب وکارهای نوپا، در ش��بکه اجتماعی توئیتر خود 
نوش��ت: ش��اهد اظهارنظره��ای حمایتی مع��اون اول 
محت��رم رئیس جمهور و نیز وزی��ر صمت در خصوص 
کس��ب وکارهای نوپا بودیم. امیدوارم با این حمایت ها 
الیح��ه 7 ماده ای وزارت ICT  برای رفع موانع ثبت و 
انحالل، بیمه و مالیات و نیز اعطای تس��هیالت به این 

کسب وکارها در دولت تا اردیبهشت ماه جاری باشیم.
جهرمی پیش از این هم به سیس��تم حمایت مالی از 
کس��ب وکارهای نوپا اش��اره و اظهار کرده بود: در هیچ 
کجای دنیا به اس��تارت آپ ها وام نمی دهند. اساسا وام 
دردی از استارت آپ ها دوا نمی کند، در عوض دولت ها 
می روند و س��رمایه گذاری های خطرپذی��ر را تقویت و 
نظام های تامین مالی استارت آپ ها را تامین می کنند. 
ما موظفیم مسیر سرمایه گذاری در استارت آپ ها را باز 
و ش��اخص گذاری های الزم را انج��ام دهیم؛ مطمئنیم 
اگر مصوبه ای در این حوزه تصویب ش��ود، همه ارکان 

نظام در آن همراه خواهند شد. 

بع��د از تحوالت دی ماه بحث فیلترینگ تلگرام باز هم 
داغ ش��د؛ تصمیمی که برای مدتی کوتاه اجرایی ش��د و 

این روزها زمزمه اجرای کامل آن به گوش می رسد. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، پ��اول دورف و نیکالی دورف، 
این دو برادر روس��ی هی��چ وقت فک��رش را نمی کردند 
ابداع ش��ان روزی تبدی��ل ب��ه دردس��ر و اخت��الف بین 
مس��ئوالن ایرانی شود. هرچه باشد پیوند ایران و روسیه 
را در آسمان ها بسته اند؛ البته شاید این حد از محبوبیت 
تلگرام در میان ایرانی ها هم در مخیله ش��ان نمی گنجید؛ 
به هرح��ال امروز قلب مس��ئوالن از این اب��داع برادران 
دورف مکدر اس��ت و بع��د از رویدادهای دی ماه 96 این 
آزردگی خاطر به اوج رسیده و حاال زمزمه فیلتر کردنش 
به گوش می رسد. صحبت بر سر تلگرام است؛ نرم افزاری 
که حدودا پنج س��ال است جای خود را در جامعه ایران 
باز کرده و حتی گوش��ه ای از بار اش��تغال زایی را هم به 

دوش می کشد. 
ماجرای فیلترینگ موضوعی نیس��ت که تنها درمورد 
تلگرام مطرح شده باشد؛ تقریبا هر دهه بحث فیلترینگ 
دام��ن یک ن��وع از رس��انه را می گیرد و س��رگیجه نوع 

برخورد با آنها در میان صاحب منصبان هویدا می شود. 
بار مسئولیت فیلترینگ روی شانه کدام ارگان؟ 

نهاده��ای ت��و در ت��و بزرگ ترین ش��اخصه سیس��تم 
بوروکراتیک ما است. از مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته 
تا بحث فضای مجازی چندین ارگان برای تصمیم گیری 

وجود دارد. 
محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی 
در این رابطه به خبرآنالین گفت: بحث فیلترینگ تلگرام 
از دی و بهم��ن بود که مطرح ش��د ام��ا هنوز تصمیمی 
در این باره اتخاذ نش��ده اس��ت. به هرح��ال منافع ملی 
ممکن اس��ت ایجاب کند اقداماتی انجام دهیم، اما اینکه 
بخواهیم فن��اوری روز را محدود کنیم به نظر می رس��د 
راهکار درستی نباشد. باید به جای محدود ساختن مردم 

را توجیه کنیم. من مخالف فیلتر تلگرام هستم.
وقت��ی اکث��ر نمایندگان ب��ا این فیلتر ش��دن مخالف 
هستند س��ؤال اینجاست که چقدر شورای عالی مجازی 
ق��درت اجرای تصمیم دارد و چق��در مجلس می تواند با 

آن مقابله کند؟ 
کاظم��ی ب��ه این س��ؤال اینگون��ه پاس��خ می دهد: ما 
مقررات م��ان در رابطه با فضای مجازی کامل نیس��ت و 
مشخص نیس��ت حدود و اختیارات شورای عالی فضای 
مجازی تا کجا هست؟ چون ما در این زمینه خأل قانونی 
داریم به هر صورت باید این تصمیمات بر اس��اس قوانین 
مصوب مجلس اتخاذ ش��ود اما هن��وز من ندیدم تصمیم 

مشخصی در این رابطه گرفته شده باشد. 
اما پورمختار اعتقاد دیگری دارد. او می گوید: به لحاظ 
حقوقی اختیار این مسئله با شورای عالی فضای مجازی 
است که از هر سه قوه در آنجا حضور دارند. طبیعتا وقتی 

به نتیجه ای برس��ند آن هم بر اس��اس اخبار موثق برای 
مضر بودن این نرم افزار و سوءاس��تفاده از اطالعات مردم 

در نظر گرفته خواهد شد و الزم االجراست. 
رمضانعل��ی س��بحانی ف��ر از اعضای ناظ��ر در کمیته 
مصادیق مجرمانه به خبرآنالین می گوید: دو نهاد شورای 
عالی فضای مجازی و کمیت��ه مصادیق مجرمانه وظیفه 
تصمیم گی��ری در مورد فیلتر ش��دن تلگ��رام را بر عهده 
دارد، اما اینکه این تصمیم گرفته شده است یا خیر هنوز 
بحثی مطرح نش��ده اس��ت و زمانی هم برای این مسئله 
تعریف نش��ده اس��ت و نمی دانم این تا آخر فروردین از 

کجا آمده است. 
او گف��ت: به هر ح��ال درباره فیلتر ش��دن تلگرام باید 
ش��ورای عالی فضای مجازی نظر ده��د که پیش از عید 
آنها جلسه ای داش��تند و روابط عمومی این شورا چنین 
مصوب��ه ای را رد کرد. س��بحانی ف��ر همچنین می گوید: 
اینکه مجلس��ی ها با فیلترینگ مخالف هس��تند درست، 
اما چنانچه ش��ورای عالی فضای مج��ازی تصمیم بگیرد 
تلگرام فیلتر ش��ود مجلس نمی توان��د آن را نقض کند، 

شاید بتواند یک طرح تکمیلی ارائه کند. 
جایگزین تلگرام و رصد نهادهای نظارتی

صحب��ت فیلت��ر تلگ��رام ک��ه به می��ان می آی��د همه 
می پرس��ند جایگزینش چیس��ت؟ مس��ئله ای که حتی 
موافق��ان فیلتر ش��دن تلگرام را هم، ب��ه فکر وا می دارد. 
محمدعلی پورمختار، عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی 
مجل��س در این رابطه ب��ا بیان اینکه بح��ث فیلترینگ 
تلگرام در اختیار ش��ورای عالی فضای مجازی اس��ت که 
ریاس��ت آن را رئیس جمهور به عهده دارد به خبرآنالین 
گفت: م��ن اعتقاد دارم اگر یک پیام رس��ان داخلی قوی 
داش��ته باش��یم حتماً اطمینانش برای مردم و ماندگاری 
و س��ودش برای مردم خواهد بود، لذا الزم اس��ت حتی 
فراخوان��ی بدهیم تا بخش خصوصی وارد میدان ش��ود تا 
چنین پیام رسانی تهیه شود تا بتواند جایگزین آن شود. 
بنابراین تا روزی که چنین اتفاقی رخ ندهد امکانی برای 

بستن تلگرام وجود ندارد. 
او درب��اره اینکه ش��ائبه رصد پیام رس��ان های داخلی 
توس��ط وزارت اطالع��ات و اطالعات س��پاه وجود دارد، 
گف��ت: بر فرض اینک��ه اطالعات یا اطالعات س��پاه این 
پیام رس��ان را رصد کند بهتر اس��ت یا موساد و سیا و...؟ 
م��ن نمی گویم ای��ن اتفاق درم��ورد نرم افزار های داخلی 
وج��ود دارد، اما معتقدم این یک فضا س��ازی اس��ت که 
از س��وی افراد مغرض ص��ورت می گیرد. مگر اطالعات و 
سپاه دشمن این کشور است. متأسفانه ویدئوهایی که در 
این رابطه تهیه می شود حتی از سوی مسئوالن رده باال 
آدرس غلط دادن اس��ت. در ایران اگر قرار باشد رصدی 
ص��ورت بگیرد باید با اجازه قاضی باش��د، اما در خارج از 

کشور این محدودیت وجود ندارد. 
وی می گوی��د: ب��ه هر ص��ورت معتقدم بای��د هرچه 

س��ریع تر ای��ن پیام رس��ان داخل��ی طراح��ی ش��ود و 
اعتمادس��ازی صورت بگیرد. او در پاس��خ به این سؤال 
که نرم افزارهایی مانند سروش چقدر می تواند جایگزین 
شود، گفت: این نرم افزارهایی که طراحی شده ایراداتی 
دارد که ضعیف هستند و من خودم نصب کردم و تعداد 
زیادی پیام هم به دوس��تان فرس��تادم، اما همه گفتند 

این ضعیف است. 
رمضانعلی س��بحانی فر گفت: به هرحال ما باید تالش 
کنیم تا مردم از اپلیکیش��ن های داخلی اس��تفاده کنند، 
ام��ا باید این زمینه فراهم ش��ود تا کاربران ش��بکه های 
داخلی را انتخاب کنند و این مستلزم آن است که بتواند 
جایگزین ش��ود، مضاف بر آنکه باید نفوذ ناپذیر باش��د، 
به گونه ای که اطالعات کاربران مورد سوءاس��تفاده قرار 
نگیرد. از س��وی دیگ��ر صاحبان ای��ن نرم افزارها باید به 
گون��ه ای برنامه را طراحی کنند که موجبات بی اعتمادی 
نش��ود. برای مثال وقت��ی موقع نصب از اف��راد عکس و 
شماره ملی و. . . خواسته می شود طبیعی است که مردم 
اعتماد نمی کنند و از هم��ان اول فرار می کنند، لذا باید 

اعتماد سازی بیشتری صورت گیرد. 
او درباره اینکه آیا این پیام رسان هایی که امروز معرفی 
می ش��وند چنین ویژگی دارند گفت اگ��ر این ویژگی را 
داش��ت که امروز به ج��ای تلگرام ای��ن نرم افزارها مورد 

استفاده قرار گرفته بود. 
فیلترینگ راه حل خوبی است؟ 

ت��ا اس��م فیلترینگ می آید یک لیس��ت از وی چت تا 
فی��س بوک و توئیتر جلوی چش��مان مان صف می بندد. 
حاال س��ؤال این اس��ت که آی��ا این فیلترینگ توانس��ت 
راه درمانی باش��د در محدود کردن مردم در اس��تفاده از 

شبکه های اجتماعی. 
پورمخت��ار به ای��ن س��ؤال اینگونه پاس��خ داد: به هر 
ح��ال برخی افراد که برایش��ان مهم اس��ت از فیلترینگ 
اس��تفاده کنند با فیلترش��کن بار دیگر از ای��ن نرم افزار 
اس��تفاده خواهند کرد، اما دیگران که چندان برای شان 
فرقی نمی کند طبیعی است که با اعتمادسازی می تواند 
مؤث��ر باش��د. اما به هر حال معتقدم م��ا قبل از اینکه به 
فیلتر فکر کنیم باید پیام رسان های داخلی را به درجه ای 
برس��انیم که خود مردم به آن س��مت حرکت کنند. اگر 
فیلترینگ های قبل جواب نداش��ت ب��ه دلیل ضعف های 
دولت ها بوده اس��ت، چراکه جایگزینی برای آن طراحی 

نکرده بودند. 
رمضانعل��ی س��بحانی فر هم گفت: فیلت��ر در مقطعی 
ص��ورت گرفت و مردم با فیلتر ش��کن به تلگرام دس��ت 
پیدا می کردند اما این موجب ش��د تا مردم از فیلتر شکن 
استفاده کنند و استفاده از فیلتر شکن در واقع راهی است 
برای ورود به سایت ها و برداشتن همه محدودیت ها، لذا 
به نظرم به جای رفتن به سمت فیلترینگ باید به سمت 

تقویت نرم افزار ها و اپلیکیشن های داخلی گام برداریم. 

تدوین الیحه  راهگشای استارت آپ های فناوری مجلس قدرت مقابله با فیلترینگ تلگرام را دارد؟ 

سرگیجه مسئوالن بر سر »فیلتر« تلگرام



فرصـت امـروز: اقتصاددانان 
معتقدن��د تصمیم��ات اقتصادی 
یکباره دونالد ترامپ، کار دس��ت 
از  می ده��د.  آمری��کا  اقتص��اد 
زمانی ک��ه رئیس جمه��ور آمریکا 
جرقه های جن��گ تجاری را آغاز 
ک��رده، ه��ر روز خبری منتش��ر 
می شود و تحلیلی از وخیم شدن 
اوض��اع تجارت جهان��ی به میان 
می آی��د. ت��ا جایی ک��ه چین در 
واکنش به افزای��ش تعرفه فوالد 
و آلومینی��وم آمریکا، تعرفه هایی 
ت��ا 25 درصد ب��ر 12۸ محصول 
ارزش  ب��ه  آمری��کا  از  واردات��ی 
حدودا 3 میلیارد دالر اعمال کرد 
و ب��ه یکباره ش��اخص های مهم 
بازارهای این کشور را با سقوطی 
ناگهان��ی روبه رو کرد؛ اقدامی که 
نشان می دهد جنگ تجاری بین 
دو اقتص��اد بزرگ جهان��ی آغاز 

شده است. 
گفته ان��د  چین��ی  مقام��ات 
هدف ش��ان »حفاظ��ت از منافع 
در  ت��وازن«  ایج��اد  و  چی��ن 
ض��رر ناش��ی از تعرفه ه��ای تازه 
آمریکاس��ت؛ اتفاقی که به نوعی 
رودرروی��ی اقتص��ادی آمریکا با 
چین و حتی جهان را ش��فاف تر 

کرد. 
در همین زمینه، سی ان بی سی 
در گزارشی به تبعات این جنگ 
تجاری پرداخته و معتقد اس��ت 
ک��ه احتم��اال برخ��ی کمپانی ها 
وابستگی ش��ان به ایاالت متحده 

را کاهش می دهند. 
گ��زارش،  ای��ن  اس��اس  ب��ر 
ش��رکت های مرتب��ط ب��ا پیمان 
پاس��یفیک،  جدی��د  تج��اری 
ممکن اس��ت وابس��تگی خود را 
به بزرگ تری��ن اقتصاد جهان در 

پی تعرفه های بحث انگیز ترامپ 
کاهش دهند. 

استراتژیس��ت ها،  گفت��ه  ب��ه 
تولی��دات  از  افزای��ش حمای��ت 
ای��االت متحده، اهمیت یک نظم 
تج��اری چندجانب��ه را تقوی��ت 
می کند. این ماجرا حتی می تواند 
باعث شود شرکت های مستقر در 
کش��ورهای عضو TPP از انجام 
کس��ب و کار در ای��االت متحده 

دوری کنند. 
توافق نامه CPTPP توافق نامه 
تجارت آزاد اس��ت ک��ه تعرفه ها 
بین 11 کشور از جمله استرالیا، 
کان��ادا، ش��یلی، ژاپ��ن، مالزی و 
مکزیک را کاه��ش می دهد. این 
توافق نامه همان روزی امضا شد 
که ترام��پ مالیات هایی را برای 
واردات فوالد و آلومینیوم در نظر 
گرف��ت؛ مالیات ه��ا و تعرفه هایی 
که قرار است پکن را تحت فشار 

قرار دهد. 
ح��اال در جن��گ تج��اری که 
ترامپ به راه انداخته، کشورهای 
دیگ��ر س��عی دارند ب��ا همکاری 
ثبات بیشتری به تجارت جهانی 
بدهند. ب��ه گفته دب��ورا المس، 
مدیراجرایی مرکز تجاری آس��یا 
مس��تقر در س��نگاپور، در ی��ک 
محی��ط بی ثب��ات و خط��ر رو به 
رش��د، CPTPP می توان��د ب��ه 

ثبات کمک کند. 
توافق نام��ه  ای��ن  گف��ت:  او 
فرصت ه��ای جدیدی  می توان��د 
و  عض��و  ش��رکت های  ب��رای 
پیدا ک��ردن بازاره��ای جدید و 
صرفه جوی��ی در هزینه ها فراهم 
 کند. ای��ن توافق نامه ش��رکت ها 
را مجب��ور می کند ت��ا پروژه های 
خ��ود را متنوع و کمتر به ایاالت 

متحده اعتماد کنند. 
دولت  تج��اری  سیاس��ت های 
ترامپ، روی مذاک��رات دو جانبه 
ب��ه ج��ای توافق��ات چندجانبه 
متمرکز است. حاال هم در صورت 
امکان، شرکت های چندملیتی یا 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط 
می توانن��د انگیزه ای برای تقویت 
 TPP همکاری ب��ا دیگر اعضای
به ج��ای ایاالت متحده داش��ته 

باشند. 
آمریکا  گذاش��تن  کن��ار  البته 
از معام��الت تج��اری جه��ان و 
نادیده گرفت��ن کامل آن به نظر 
کارشناسان بین المللی غیرممکن 
ب��ه نظر می رس��د. ش��اید هم با 
اعمال تعرفه های تجاری ترامپ، 
برخ��ی از ای��ن ش��رکت ها ک��ه 
نمی توانند از بازار ایاالت متحده 
بگذرند، ممکن اس��ت در آمریکا 
تولید کنن��د و با خواس��ته کاخ 

سفید هماهنگ شوند. 
کارشناس��ان هم  از  بس��یاری 
هشدار داده اند که تصمیم ترامپ 
ب��رای خ��روج ای��االت متحده از 
کش��ورهای عض��ور TPP، ضرر 
رقابتی نس��بت ب��ه دیگر اعضای 
این گ��روه به ویژه در محصوالت 
ایجاد  آمری��کا  برای  کش��اورزی 

می کند. 
به عنوان مث��ال در توافق نامه 
صادرکنن��دگان   ،CPTPP
گوشت اس��ترالیایی تنها 9درصد 
تعرف��ه ب��رای ف��روش خ��ود به 
ژاپ��ن می پردازن��د، درحالی ک��ه 
شرکت های آمریکایی رقیب آنها، 
با نرخ 3۸ درصد مواجه خواهند 

شد. 
گفت��ه  ب��ه  ح��ال  ای��ن  ب��ا 
کارشناس��ان هن��وز زود اس��ت 

ارزیابی تأثی��رات این پیمان  که 
جدید و همکاری های بین المللی 

مشخص شود. 
رویترز، ترامپ را بدترین 
دشمن وال استریت خواند

رویت��رز ه��م در گزارش��ی به 
پیامدهای جنگ تجاری آمریکا با 
چین پرداخته و ترامپ را بدترین 
دش��من وال اس��تریت خوان��د. 
ترامپ که باره��ا و بارها از تأثیر 
پی��روزی خ��ود در انتخابات در 
روند صعودی وال استریت سخن 
گفته اس��ت از طرف بس��یاری از 
س��رمایه گذاران مس��ئول ریزش 
محسوس بازارها دانسته می شود. 
به گ��زارش رویترز، درحالی که 
کرده  پیش بینی  رسانه ها،  برخی 
بودند که چین به اقدامات تجاری 
تالفی جویان��ه در مقاب��ل آمریکا 
دس��ت نخواه��د زد و تنها نوعی 
اق��دام نمادی��ن انج��ام می دهد، 
اما این��ک با اق��دام عملی چین 
مش��خص ش��د که این برداشت 
چیزی جز یک توهم ساده نبوده 
اس��ت و با اینکه چی��ن و آمریکا 
رس��ماً اعالم نکردند که وارد یک 
جنگ تجاری ش��ده اند اما جرقه 
این جنگ زده شده و به احتمال 
ف��راوان در ماه های آتی این نبرد 

تجاری اوج خواهد گرفت. 
 وزارت بازرگان��ی چی��ن گفته 
است این کش��ور همه تعهداتش 
به س��ازمان تجارت جهانی مبنی 
بر کاهش تعرف��ه بر 120 کاالی 
آمریکای��ی را ب��ه حال��ت تعلیق 
رو  از همی��ن  و  اس��ت  درآورده 
واردات میوه و اتانول نیز مشمول 
ای��ن تعلیق می ش��ود. همچنین 
کاالها  دیگر  واردات  تعرفه ه��ای 
را بیش��تر از 15درص��د افزایش 

وزارتخان��ه  ای��ن  داد.  خواه��د 
همچنین اف��زود که برخی دیگر 
از کاالهای آمریکایی مانند برخی 
انواع گوشت و ضایعات آلومینیوم 
نیز می توانند مشمول تعرفه های 
وزارت  ش��وند.  درص��دی   25
بازرگان��ی چین ای��ن اقدامات را 
منطبق با قواعد س��ازمان تجارت 
جهانی دانسته و آن را در راستای 

تأمین منافع چین عنوان کرد. 
چی��ن به س��رعت به س��مت 
اقدامات تالفی جویانه و تش��دید 
تن��ش تج��اری با آمری��کا پیش 
می رود و این در حالی اس��ت که 
بازار های مال��ی در بیم و هراس 
از این تن��ش بین دو غول بزرگ 
اقتصاد جهانی به س��ر می برند و 
همی��ن هفته گذش��ته بازار های 
مال��ی به عل��ت نگران��ی از بروز 
جن��گ تج��اری تمام عی��ار بین 
چین و آمریکا با افتی قابل توجه 
مواجه ش��دند. در واق��ع بیم آن 
می رود که اقتصاد جهانی از این 

جنگ تحت تأثیر قرار گیرد. 
در واکن��ش به اق��دام پکن در 
واشنگتن اعالم شد که یارانه های 
چین برای تولید فوالد و بیش از 
حد ظرفیت بودن این صنعت در 
چین، عل��ت اقدام آمری��کا بوده 

است. 
لیندس��ی  رابط��ه  ای��ن  در 
والت��رز، س��خنگوی کاخ س��فید 
ط��ی بیانی��ه ای اعالم ک��رد که 
چی��ن به جای هدف ق��رار دادن 
سیاست صادراتی عادالنه آمریکا 
الزم است سیاس��ت های تجاری 
ناعادالنه خود را متوقف کند که 
هم به امنی��ت ملی آمریکا ضربه 
می زد و هم موجب بی نظمی در 

بازارهای جهانی شده است. 

جنگ تجاری چین و آمریکا اوج می گیرد

دنیای تجارت علیه ترامپ

ع��ده ای از کس��ب و کارهای 
ایاالت متح��ده می گویند دولت 
به درس��تی مش��کل چی��ن را 
تش��خیص داده اس��ت، ام��ا در 
نحوه درمان اشتباه کرده است؛ 
این خالصه گزارش��ی است که 
س��ی ان ان مان��ی درباره جنگ 
تجاری آمریکا با چین منتش��ر 
کرده و آورده اس��ت که آمریکا، 
اعمال تعرفه روی 1300 کاالی 
چین��ی را مطرح کرده اس��ت تا 
اگر گمانه زنی هایی درباره جنگ 
تجاری رو به کاهش بود، دوباره 
ش��عله ور ش��ود.  براس��اس این 
روز سه ش��نبه،  آمریکا  گزارش، 
کاالی   1300 از  لیس��تی 
صادراتی چین منتش��ر کرد که 
می توان��د مورد هدف تعرفه های 

ایاالت متحده قرار بگیرد. 
ای��االت متح��ده قص��د دارد 
تعرفه های��ی ح��دود 50میلیارد 
چی��ن  مج��ازات  ب��رای  دالر 

درب��اره س��رقت اس��رار تجاری 
ثب��ت  نرم افزاره��ا،  جمل��ه  از 
اختراع��ات و فناوری های دیگر 
اعم��ال کن��د. حت��ی ب��ه گفته 
نماینده تج��اری ایاالت متحده، 
تعرف��ه 25درصدی ب��رای همه 

محصوالت اعمال خواهد شد. 
بس��یاری از تعرفه ه��ا، صنایع 
و  فن��اوری  صنای��ع  هوافض��ا، 
ماش��ین آالت چین را هدف قرار 
داده اس��ت. تع��دادی دیگ��ر از 
تعرفه ها هم تجهیزات پزش��کی 

و . . . را دربر می گیرد. 
طبق گزارش های منتشرشده، 
در بیانی��ه ای که س��فارت چین 
در ایاالت متحده منتش��ر کرده 
اس��ت، چین این اقدام آمریکا و 
لیست مطرح ش��ده را به شدت 
محکوم کرده و مخالف آن است. 
البت��ه اقدامات چی��ن تنها به 
ای��ن بیانیه ختم نخواهد ش��د. 
آنط��ور که س��فیر چی��ن اعالم 

کرده این کش��ور قص��د دارد با 
سازمان تجارت جهانی همکاری 
کند تا قوانینی را برای حل این 

ماجرا تصویب کنند. 
ب��ا ای��ن ح��ال، تعرفه ه��ای 
مطرح  ش��ده از س��وی آمریکا به 
این س��رعت اجرا نخواهند شد. 
دولت ای��االت متحده قصد دارد 
15 مه، یک نشس��ت عمومی با 
کسب و کارهای مختلف برگزار 
کند. حتی مش��خص نیست که 
بعد از این تاریخ، اعمال تعرفه ها 

چه زمانی رخ دهد. 
ع��ده ای از کس��ب و کارهای 
ایاالت متح��ده می گویند دولت 
به درس��تی مش��کل چی��ن را 
تشخیص داده است، اما در نحوه 

درمان اشتباه کرده است. 
میرون بریالنت، معاون اجرایی 
ات��اق بازرگانی ای��االت متحده، 
گ��روه حامی کس��ب و کارهای 
با  مدت هاس��ت  که  آمریکای��ی 

سیاس��ت های ترام��پ مخالفت 
می کند، گفت: دولت به درستی 
بر بازسازی عدالت متمرکز شده 
است. با این حال اعمال مالیات 
بر محصوالتی ک��ه روزانه مورد 
و  آمریکایی هاس��ت  اس��تفاده 
ش��غل هایی در این کشور ایجاد 
کرده، راه رس��یدن به این هدف 
نیس��ت.  یک گ��روه میانجی از 
کش��اورزان آمریکای��ی از دولت 
خواسته اند که تعرفه ها را اعمال 
نکن��د. آنه��ا از مقابل��ه به مثل 
چینی ها که یکی از بزرگ ترین 
کشاورزی  محصوالت  خریداران 
آمریکایی ها هستند، می ترسند. 
نمی توانند  می گویند  کشاورزان 
ب��رای صادرات  مالی��ات جدید 

خود بپردازند. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب چی��ن هم 
از صادرات محصوالت  لیس��تی 
آمریکایی تهیه کرده اس��ت که 
در صورت لزوم آنها را هدف قرار 

دهد.  رهبران هر دو کشور بیش 
از یک هفته اس��ت که در حال 
مذاکره هس��تند تا ب��ه مصالحه 
برسند. قبال ایاالت متحده اعالم 
کرده که تعرفه های مطرح شده، 
شامل صنایع هوافضا، ارتباطات 
ام��ا  و ماش��ین آالت می ش��ود. 
م��وارد  منتشرش��ده  لیس��ت 
غیرمنتظ��ره ای دربر داش��ت و 
کاالهایی مثل کیت آزمایش��گاه 
دندان  ماالریا، سمعک، سرنگ، 
تجهیزات دس��تگاه  و  مصنوعی 
درب��ر  ه��م  را  ایک��س  اش��عه 

می گرفت. 
دولت ترام��پ در حال حاضر 
واردات  برای  تعرفه 25درصدی 
ف��والد و 10درصد برای واردات 
آلومینیوم را اعمال کرده است. 
این تعرفه ها برای اکثر کشورها 
از جمله چین اعمال می ش��ود، 
اما برخی از کشورها از آن معاف 

شده اند. 

آمریکا 1300 کاالی چینی را در لیست افزایش شدید تعرفه قرار داد

پرده جدید از نمایش ترامپ در جنگ تجاری

گزارش2

دریچه

اندیشکده بروکینگز پاسخ می دهد
چرا آفریقا »سرزمین فرصت ها« 

است؟
آفریقا جدیدترین بازار نوظهور جهان محسوب می شود 
و همان ط��ور که چین بهره برداری از این بازار را آغاز کرده 
اس��ت، دیگر کش��ورها نیز باید برای ورود به بازار آفریقا و 

استفاده از ظرفیت های فوق العاده آن دست به کار شوند.
از س��ال 2000 تاکنون دست کم نیمی از کشورهایی 
ک��ه باالتری��ن نرخ رش��د اقتص��ادی س��االنه در جهان 
را داش��ته اند، جزو کش��ورهای آفریقای��ی بوده اند و در 
س��ال 201۸ نیز شش کش��ور از 10 کشوری که طبق 
پیش بینی ه��ا باالترین نرخ رش��د اقتصادی در جهان را 
خواهند داش��ت، از قاره آفریقا خواهند بود. هفت س��ال 
قبل مجله کس��ب وکار هاروارد در مقاله ای به این نکته 
اشاره کرد که بسیاری از فرصت های بزرگ و کشف نشده 
جه��ان را باید در آفریقا جس��ت وجو نمود؛ قاره ای که با 
وجود ظرفیت های فوق العاده اش برای س��رمایه گذاری، 
هنوز ه��م در اولویت برنامه های کش��ورهای غربی قرار 
نگرفته است. از سال 2014 تا 2016 صادرات آمریکا به 
کش��ورهای آفریقایی، از 3۸ میلیارد دالر به 22 میلیارد 
دالر کاه��ش یافت. انگلیس اما ب��ه فرصت های موجود 
در آفریقا توجه بیش��تری نشان داده است، به طوری که 
ارزش سرمایه گذاری های این کشور در آفریقا، در فاصله 
س��ال های 2005 تا 2014 بیش از دو برابر ش��ده و به 
رقم 42.5 میلی��ارد پوند )57.6 میلیارد دالر( رس��یده 
اس��ت؛ هرچند در س��ال 2017 ارزش صادرات انگلیس 
به آفریقا تنها 2.5 درصد ارزش کل صادرات این کش��ور 
بوده است. کشورهای غربی عماًل بازار آفریقا را به چین 
 باخته ان��د؛ کش��وری که صادراتش ب��ه آفریقا طی دوره

10 ساله 2005 تا 2012، با بیش از هفت برابر افزایش 
به 103 میلیارد دالر رس��یده است. س��ایر اقتصادهای 
ب��زرگ جهان اگر می خواهن��د در آفریقا با چین رقابت 
کنند، باید با کشورهای آفریقایی و بخش های اقتصادی 
مس��تعدی که ظرفیت های بیش��تری برای رشد دارند، 

ارتباط نزدیک تری برقرار کنند.
در سال 2030 جمعیت آفریقا به 1.7 میلیارد نفر خواهد 
رس��ید که بی��ش از نیمی از این جمعیت در کش��ورهای 
نیجریه، اتیوپی، جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، تانزانیا، 
کنیا و آفریقای جنوبی ساکن خواهند بود. نکته مهم تر این 
است که در افق 2030 حدود 43 درصد آفریقایی ها جزو 
طبقه متوس��ط خواهند بود، درحالی که این رقم در سال 

2013 کمتر از 40 درصد بوده است.
پیش بین��ی می ش��ود در س��ال 2030 ارزش ب��ازار 
محص��والت غذای��ی در آفریقا ب��ه 740 میلی��ارد دالر 
و ارزش ب��ازار آم��وزش و حمل ونقل ب��ه 397 میلیارد 
دالر برس��د. البته بازارهای دیگری مانند مسکن )390 
میلی��ارد دالر(، کاالهای ب��ی دوام )370 میلیارد دالر(، 
گردش��گری و تفریحات )260 میلیارد دالر(، بهداشت و 
سالمت )175 میلیارد دالر(، خدمات مالی )۸5 میلیارد 
دالر( و مخابرات )65 میلی��ارد دالر( نیز می توانند نظر 

سرمایه گذاران را به خود جلب کنند.
البت��ه بخش زیادی از این رش��د اندازه ب��ازار به اجرای 
صحی��ح طرح منطق��ه آزاد تجاری آفریقا بس��تگی دارد؛ 
طرحی ک��ه 44 کش��ور از 54 کش��ور آفریقای��ی در آن 
مش��ارکت دارند و می تواند با یکپارچه کردن بازار آفریقا، 

مبادی متعددی را برای ورود به این بازار فراهم کند.
حوزه تجارت بین بنگاه��ی )B2B( آفریقا نیز دیگر 
حوزه ای اس��ت که انتظار می رود در افق 2030 ش��اهد 
تحوالت عظیمی باش��د، به طوری که پیش بینی می شود 
ارزش تجارت بین بنگاهی در آفریقا از 1.6 تریلیون دالر 
در س��ال 2015 به 4.2 تریلیون دالر در س��ال 2030 
افزایش یابد. در این میان بخش هایی مانند کش��اورزی 
و فرآورده های غذایی )915 میلیارد دالر(، ساخت وساز، 
ان��رژی و حمل ونقل )7۸4 میلی��ارد دالر(، تولید )666 
میلی��ارد دالر(، عمده فروش��ی و خرده فروش��ی )665 
میلی��ارد دالر(، منابع )357 میلی��ارد دالر(، بانکداری و 
بیمه )249 میلیارد دالر( و مخابرات و فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات )79.5 میلیارد دالر(، به ترتیب بیش��ترین 
س��هم را از تجارت بین بنگاه��ی در آفریقای 2030 به 
خود اختصاص خواهند داد. پیش بینی رش��د قابل توجه 
بخش کشاورزی و فرآورده های غذایی نشان دهنده این 
واقعیت است که مواد غذایی همچنان بیشترین سهم را 
در س��بد مصرفی خانوارهای آفریقایی خواهد داشت. از 
طرفی 60درصد از زمین های قابل کشت اما کشت نشده 
جه��ان در آفریق��ا واقع ش��ده و ع��دم اس��تفاده از این 
ظرفیت عظیم باعث ش��ده است که آفریقا سهم اندکی 
از بازار جهانی محصوالت و فرآورده های غذایی داش��ته 
باشد. در سال 2012 کش��ورهای بورکینافاسو، اتیوپی، 
نیجریه، مال��ی، موزامبی��ک، روآندا و تانزانی��ا، برترین 
کشورهای آفریقایی از لحاظ نرخ رشد ارزش افزوده در 
بخش کشاورزی بوده اند. کش��ورهای آنگوال، مراکش و 
آفریق��ای جنوبی نیز بازاره��ای بزرگی برای محصوالت 
کش��اورزی هس��تند و در راه توس��عه بخش کشاورزی 
خود گام برمی دارند. عالوه بر این، آفریقا این پتانس��یل 
را دارد ک��ه در دهه های آتی ب��ه مهم ترین تولیدکننده 
محص��والت صنعتی در جهان تبدیل ش��ود. با توجه به 
باال رفتن س��طح دستمزدها در چین، این کشور تا سال 
2030 بین ۸5 تا 100 میلیون شغل را در صنایع کاربر 
)صنایع��ی که به نی��روی کار زیاد و طبیعت��اً ارزان نیاز 
دارند( از دست خواهد داد و آفریقا مترصد آن است که 
جای چین را در این صنایع بگیرد. آفریقا حتی در حوزه 
صنایع بزرگ و رقابتی مانند خودروس��ازی، حمل ونقل، 
پاالی��ش و پتروش��یمی، رایانه و ماش��ین آالت اداری و 

صنعتی نیز فضای مساعدی برای پیشرفت دارد.

اقتصادجهان

اختالل در روابط با آمریکا
 ریسکی بزرگ تر از برگزیت

برای اقتصاد اروپا
دبیرکل س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت 
بزرگ ترین ریسک پیش روی بهبود اقتصاد اروپا، تنش 
در روابط با آمریکاست که بزرگ ترین مشتری کاالهای 
این منطقه محس��وب می شود. به گزارش ایسنا به نقل 
از یورونیوز،  آنخل گوریا دبیرکل س��ازمان همکاری و 
توس��عه اقتصادی گفت با توجه به آن که معتقد است 
انگلیس همواره شریک قدرتمند اتحادیه اروپا و بخشی 
از واقعیت اقتصادی اروپا باقی خواهد ماند، برگزیت تاثیر 

مخرب کمتری بر اقتصاد اتحادیه خواهد داشت.
وی گف��ت: روابط با آمریکا برای اتحادیه اروپا حیاتی 
است چراکه آمریکا مشتری بسیار مهمی برای کاالهای 
اروپایی اس��ت، برگزیت بر پروسه ساخت چارچوبی که 
در حال بنای آن بودیم اثر مخربی دارد و ناگهان متوجه 
ش��دیم که یکی از مهم ترین مشتریان تصمیم به ترک 
اتحادیه گرفته است. با این حال انگلیس هیچ گاه از اروپا 
دور نخواهد ش��د و آن سوی کانال مانش باقی خواهد 
ماند. انگلیس همواره یکی از مهم ترین س��رمایه گذاران 
در بخش فناوری در اروپا بوده اس��ت. دبیرکل سازمان 
همکاری و توس��عه اقتصادی خاطرنشان کرد انگلیس 
مانند سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، عضو سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی است و ما قطعا وظیفه داریم 
که ببینیم چگونه می توانیم خروج انگلیس از اتحادیه را 
تا حد امکان نرم، یکپارچه و دارای آثار تخریبی کمتری 
کنیم. باید با این واقعیت مواجه ش��ویم؛ انگلیس جایی 
نخواهد رفت و یکی از اجزای بس��یار مهم اقتصادی در 

سراسر اروپا باقی خواهد ماند.

صعود بورس های آسیایی با وجود 
جنگ تجاری لفظی چین و آمریکا

بازارهای آس��یایی پس از رون��د نزولی اخیر به دلیل 
ت��رس از آغاز جنگ تج��اری بین چی��ن و آمریکا، در 
معامالت چهارش��نبه موفق شدند رشدی مالیم داشته 
باش��ند. به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، بورس توکیو 
بیش��ترین افزای��ش را در منطقه داش��ت و ش��اخص 
 »نیک ک��ی 225« ب��ه لطف عملکرد صع��ودی بورس

وال اس��تریت و تضعیف ین ک��ه به نفع صادرکنندگان 
خواه��د بود، با 0.5 درصد افزایش به 213۸9.27 واحد 
رس��ید. هر چند که آثار این افزایش در ژاپن به سرعت 
محو شد و بازارهای کره جنوبی و استرالیا به دلیل ترس 
از جنگ تجاری قرمزپوش باقی ماندند. آمریکا به تازگی 
فهرس��تی از واردات چین به ارزش 50 میلیارد دالر را 
منتشر کرده است که در معرض اعمال تعرفه های وارداتی 
قرار دارند؛ امری که نشانه ای آشکار از رودر رویی با پکن 
تلقی می ش��ود. چین سریعا به این اقدام واکنش نشان 
داد و اعالم کرد آماده است این »حرکت غیرواقع گرایانه 
و حمایت گرایانه ای که به نفع هیچ کشوری نیست«  را 
تالفی کند. استفان اینس- تحلیلگر »اونادا سکیوریتیز« 
نوش��ت طرفین هن��وز در حال بازی ب��ا جنگ تجاری 
هستند و لفاظی های بین آمریکا و چین می تواند بیشتر 
ش��ود. نمادها در چین نس��بتا باالتر بازگشایی شدند و 
شاخص »ش��انگهای کامپوزیت« با 0.3 درصد افزایش 
 به 3147.05 واحد رس��ید و شاخص »هانگ سنگ« با

0.2 درصد افزایش به 30244.22 واحد رسید.
صعود بورس های آس��یایی به دنب��ال روند صعودی 
بورس وال اس��تریت در روز سه شنبه انجام می شود. در 
معامالت این روز، ش��اخص » داو جونز« با 1.7 درصد 
افزای��ش در س��طح 24033.36 واحدی بس��ته ش��د. 
ش��اخص »اس اند پی 500« 1.3 درصد افزایش یافت 
و »نزدک« با یک درصد افزایش، از  فشار روزهای اخیر 
رها ش��د. در انگلیس نیز شاخص »فوتسی 100« 0.4 
درصد افزایش یافت و به 7030.46 واحد رسید. در بازار 
ارز هر دالر از 106.60 ین به 106.56 ین رس��ید، یورو 
از 1.2271 دالر به 1.2275 دالر افزایش یافت و پوند از 
1.4057 دالر به 1.4076 دالر رسید. نفت برنت دریای 
شمال با 22 سنت کاهش به 67.90 دالر در هر بشکه 
رس��ید و نفت »وست تگزاس اینترمدیت« با 21 سنت 

کاهش به 63.30 دالر در هر بشکه رسید.

جوانان اروپایی کار را به تحصیل 
ترجیح می دهند

دفت��ر آم��ار اتحادی��ه اروپ��ا اع��الم ک��رد نتای��ج 
نظرس��نجی های سال 2016 نش��ان می دهد بیش از 
3میلیون نفر از جوانان اروپایی که پیش تر در دانشگاه 
ی��ا کالج تحصیل می کرده ان��د، تحصیل را رها کرده و 
جذب بازار کار شده اند. به گزارش ایسنا، در بازه زمانی 
مورد مطالعه یعنی س��ال 2016، ح��دود 30 میلیون 
نف��ر از جوانان اروپای��ی توانس��ته اند تحصیالت عالی 
خ��ود را به پایان برس��انند. بنا بر نظرس��نجی صورت 
گرفت��ه، دلی��ل اصلی ادام��ه ندادن تحصی��ل در بین 
جوان��ان اروپایی مختلف بوده اما اصلی ترین دلیل این 
کار، تمایل به کار کردن به جای تحصیل بوده اس��ت 
که از ط��رف 25درصد از ش��رکت کنندگان به عنوان 
دلیل اصلی ترک تحصیل ذکر ش��ده است. حدود 22 
درصد نیز اعالم کرده اند رشته خود را جالب نیافته اند 
یا رشته ش��ان پاس��خگوی نیازهای ش��ان نبوده است، 
1۸درصد درجه س��ختی رش��ته خ��ود را عامل ترک 
تحصیل دانسته اند و 10درصد نیز اعالم کرده اند بنا بر 

دالیل خانوادگی مجبور به رها کردن درس شده اند.
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با نهایی شدن بودجه 97 و ابالغ آن، از 
اینک دولت موظف اس��ت تا پایان سال 
یک میلیون و 33 هزار شغل ایجاد کند؛ 
این براس��اس تعهدی است که دولت در 
بودج��ه س��ال 1397 دارد و از همی��ن 
رو، دول��ت در نظ��ر دارد تا ای��ن میزان 
اش��تغال زایی در س��ال 1397 را عمدتا 
از طری��ق س��رمایه گذاری در طرح های 

تولیدی و عمرانی فراهم کند. 
اولین ب��ار  گ��زارش خبرآنالی��ن،  ب��ه 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه در دی ماه س��ال گذش��ته در 
تش��ریح جزییات بودجه سال 1397، از 
این هدف گ��ذاری رونمایی کرد و گفت:  
»برنامه ریزی های الزم ب��رای ایجاد یک 
میلیون و 33هزار ش��غل در سال 1397 

انجام شده است.«
بن��ا به گفت��ه نوبخ��ت، »پیش بینی ها 
 در این راس��تا اس��ت که در س��ال جاری 
۸3۸ ه��زار نف��ر متقاض��ی جدی��د وارد 
بازار کار ش��وند و در این راستا باید نرخ 
بیکاری تقلیل پیدا کن��د.« نرخ بیکاری 
بودج��ه 11.2درصد  براس��اس  امس��ال 

پیش بینی شده است. 
ای��ن در ش��رایطی اس��ت ک��ه رئیس 
مرکز آمار ایران اس��فندماه سال گذشته 
اعالم کرد ک��ه »در حال حاضر مجموعه 
 بی��کاران مطل��ق کش��ور 3 میلی��ون و 
226 ه��زار نفر اس��ت؛ ضمن اینکه در 9 
ماهه ابتدای سال 1396، تعداد شاغالن 
3.6درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال 

قبل افزایش داشت.«
بر این اس��اس، محمود واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهور با اش��اره به جمعیت 
بیکاران که بیش از 3 میلیون نفر اس��ت، 
تأکی��د کرد: »همه دس��تگاه های دولتی 
موظف به اس��تفاده از کاالی ایرانی برای 

رفع نیازمندی های شان هستند.«
ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل 

چگونه؟ 
با توجه به این آمارها از جمعیت بیکار 
و وضعیت اقتصاد کش��ور، در حال حاضر 
این س��وال مطرح اس��ت که چگونه یک 
میلیون و 33 هزار ش��غل در سال جاری 
ایجاد خواهد شد؟ رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه در توضیح ای��ن موضوع گفته 
است: »سازمان به دستور رئیس جمهور، 
خ��ود را متعه��د می داند تا ب��ا نظارت و 
از طریق دس��تگاه های مختلف در س��ال 
جدید ی��ک میلیون و 33 ه��زار فرصت 
شغلی ایجاد شود.« در این راستا به گفته 
نوبخت، »در طرح های تولیدی و عمرانی 
سرمایه گذاری خواهیم شد که 73هزار و 
400 میلیارد تومان به طرح های تولیدی 
و 254هزار میلی��ارد تومان به طرح های 

عمرانی تخصیص داده شد.«
در طرح ه��ای تولیدی 17هزار و 400 
میلیارد تومان از محل حامل های انرژی، 
15هزار میلیارد تومان از محل تسهیالت 
صندوق توس��عه ملی، 35ه��زار میلیارد 
تومان از محل تس��هیالت حساب بانکی 
و 6ه��زار میلیارد تومان دیگ��ر از قانون 
حمای��ت از توس��عه و اش��تغال پای��دار 
 تأمین می ش��ود که در مجموع 73هزار و 
400 میلیارد تومان به طرح های تولیدی 

اختصاص خواهد یافت. 
علی ربیع��ی، وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی نیز از خیز بزرگ اجرای طرح 
اشتغال فراگیر از اردیبهشت ماه سال 97 
خبر داده و گفته است:  »نتایج این طرح 
در س��ال پیش رو به خوب��ی قابل رویت 

خواهد بود.«
وی با ذکر این نکته که ایجاد اش��تغال 
اولویت اصلی دولت در س��ال های 1395 

و 1396 بوده و این روند در س��ال جاری 
نیز ت��داوم خواهد داش��ت، عنوان کرده 
است: »هرچند نتیجه اشتغال افزایی رفع 
بیکاری اس��ت، ولی اشتغال و بیکاری دو 

مقوله جدا از هم هستند.«
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
تصری��ح کرده اس��ت:  »دول��ت با وجود 
تمامی تالش ها هنوز نتوانس��ته بر پدیده 
بی��کاری غلبه کند، ام��ا در زمینه ایجاد 
اش��تغال به نس��بت موفق عم��ل کرده 

است.«
ربیعی با اش��اره به اج��رای طرح های 
مرتب��ط با بحث اش��تغال از قبیل رش��د 
فراگیر اش��تغال، کاج، آموزش در محیط 
واقعی کار و . . . متذکر شده است: »امید 
م��ی رود با توجه ب��ه برنامه ریزی و ایجاد 
بسترسازی های الزم سال پیش رو، سال 
پررونقی در بحث اشتغال افزایی در کشور 

باشد.«
دولت دست از طرح های جدید بردارد

آیا مس��یر ایج��اد یک میلیون ش��غل 
هموار اس��ت؟ حمی��د حاج اس��ماعیلی، 
کارش��ناس ب��ازار کار در ای��ن خصوص 
می گوی��د: »دولت برای س��ال آینده دو 
رویکرد اساس��ی را در پیش رو دارد. یک 
رویکرد، تعهدی است که براساس برنامه 
ششم توسعه باید دنبال کند و آن، ایجاد 
5 میلیون شغل طی دوره برنامه است که 
یک سال آن س��پری شده است. دومین 
برنام��ه کوتاه م��دت دول��ت، هدفگذاری 
س��االنه در بودجه 97 اس��ت که حدود 
900 هزار شغل را شامل می شود. دولت 
باید برنامه جدی��دی را برای تحقق این 
تعداد شغل در سال آینده مطرح کند.«

به گفته وی، »عمده فعالیت دولت در 
قال��ب تخصیص اعتبار انجام ش��ده برای 
اش��تغال روس��تایی خواهد بود، به دلیل 

اینکه منابع آن از محل صندوق توس��عه 
ملی اس��ت که ح��دود 1.5 میلیارد دالر 
است، نرخ این تسهیالت به مراتب خیلی 
کمتر از تس��هیالت بانک ها است. بر این 
اس��اس، میزان اعتبار بس��یار قابل توجه 
اس��ت؛ البته مبلغ جداگانه ای که دولت 
در بودجه برای اش��تغال عمومی در نظر 
دارد، 60 ه��زار میلیارد تومان اس��ت که 
نسبت به سال 96 سه برابر شده است.«

متذک��ر  کار  ب��ازار  کارش��ناس  ای��ن 
می ش��ود: »به طور معمول و بنابر سنوات 
گذشته، اعتبارات اشتغال زایی بودجه به 
دالیل مختلف چندان مطمئن نیس��ت و 
نمی ت��وان از تحقق این مبل��غ اطمینان 
حاص��ل کرد. بخش��ی از تردیدها مرتبط 
ب��ه هم��کاری نک��ردن بانک ها اس��ت و 
بخش��ی هم ب��ه مناب��ع اعتب��ار مربوط 
اس��ت؛ گرچه هزینه های افسارگسیخته 
و حوادث غیرپیش بینی ش��ده در کشور 
مزید بر مش��کل ف��وق هس��تند. با این 
حال اگ��ر دولت روند گذش��ته را دنبال 
کن��د، نمی توان توفیق زی��ادی را انتظار 
داش��ت، چون روش های اجرایی گذشته 
در تقویت بنگاه ها و بازار کار ناموفق بوده 
اس��ت.  حاج اس��ماعیلی تأکید می کند: 
»من هنوز هم پیش��نهادم این است که 
دولت دس��ت از طرح های جدید بردارد 
و بیش��ترین تمرک��ز را روی حمای��ت از 
کارگاه ه��ا و بنگاه های موج��ود بگذارد. 
ای��ن کار هزینه کمتری برای دولت دارد 
و در عین حال، ریس��ک تخصیص منابع 

را به شدت کاهش می دهد.«
و  »تأس��یس  می کن��د:  عن��وان  وی 
راه ان��دازی بنگاه ه��ای جدید ع��الوه بر 
ریس��ک ب��اال، نیاز ب��ه س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی دارد که در شرایط فعلی 

کمتر داوطلبی را در کشور دارد.« 

از ابتدای مهرماه تاکنون که حدود هفت 
ماه از س��ال آبی 97-96 گذش��ته اس��ت، 
خشک ترین سال را در 50 سال اخیر تجربه 
کرده ایم و این مس��ئله عالوه ب��ر تأثیرات 
مختل��ف که در ح��وزه منابع آبی کش��ور 
گذاش��ته در تولید برق نیز تأثیر گذار بوده 
است؛ به گونه ای که براساس گفته های وزیر 
نیرو پیش بینی می شود برای پیک تابستان 
س��ال جاری شاهد کاهش 4000 مگاواتی 

تولید برق باشیم. 
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، س��ال گذش��ته
9300 مگاوات برق آبی تولید شد و برای 
امسال نیز پیش بینی می شود در بهترین 
حال��ت این رقم بی��ش از 6000 مگاوات 
نش��ود. این کاهش تولید به همراه اضافه 
رشد طبیعی مصرف که امسال نسبت به 
سال گذشته رشد پیدا کرده است کشور 
را با شرایطی روبه رو خواهد کرد که حتی 
با واردشدن نیروگاه های جدید رقمی در 
ح��دود 4000 مگاوات ب��رای قله مصرف 

پیک تابس��تان سال 1397 کاهش تولید 
داریم. همچنین با توجه به مصرف بسیار 
باالی برق توسط سیس��تم سرمایشی از 
جمل��ه کولره��ای گازی نگرانی هایی به 
وجود آمده که وزارت نیرو در صدد است 
تا با اصالحاتی جزئی و موثر در س��اخت 
تجهی��زات مربوط ب��ه این ن��وع کولرها 
30درص��د میزان مص��رف در این بخش 
را کاهش دهد. همین مسئله نیز موجب 
ش��د وزیر نیرو در ایام ن��وروزی خود به 
مشترکان هشدار مدیریت مصرف بدهد. 

ع��الوه ب��ر ای��ن طب��ق بررس��ی های 
صورت گرفت��ه پیک بار تابس��تان 1397 
از م��رز 57 ه��زار م��گاوات نی��ز خواهد 
گذش��ت که اگ��ر بخواهی��م به راحتی از 
این پی��ک عبور کنیم الزم اس��ت تدابیر 
الزم از هم اکن��ون اندیش��یده ش��ود، از 
س��ری اقداماتی که تاکنون توسط وزارت 
نی��رو انجام ش��ده این اس��ت که 3500 
مگاوات نی��روگاه جدید هم اینک در حال 

آماده س��ازی است که قرار ش��ده قبل از 
تابستان سال 1397 یکی پس از دیگری 

وارد مدار شود. 
از س��وی دیگر با توجه ب��ه برآوردهای 
انجام ش��ده در تابس��تان 1397 در چهار 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، تهران، 
مازندران و سیستان و بلوچستان شرایط 
خاص��ی ب��رای وضعیت ب��رق پیش بینی 
شده است که طبق اعالم مسئوالن برقی 
کشور امسال با رش��د 7درصدی مصرف 
برق روبه رو بودیم و پیش بینی می ش��ود 
س��ال آینده نیز ح��دود ۸درصد افزایش 
مصرف برق را ش��اهد باش��یم. همچنین 
ب��ا توجه به اینک��ه س��ال 1396 از نظر 
افزایش اوج مصرف س��الی ویژه بود، الزم 
اس��ت عالوه بر افزایش میزان ظرفیت در 
تجهیزات صنعت برق، ظرفیت نیروگاه ها 
نیز 5 تا 5.5 برابر افزایش یابد تا بتوان بار 

شبکه را پشت سر گذاشت. 
در مجموع س��االنه باید 5درصد میزان 

تولید برق افزایش یاب��د که برای گذر از 
اوج مصرف س��ال آینده نیازمند افزایش 
3000 مگاوات تولید ش��بکه برق هستیم 
که قرار شده قس��مت عمده این افزایش 
تولید در بخش بخار نیروگاه های موجود 
سراسر کشور صورت بگیرد. همچنین در 
بخش انتق��ال و فوق توزی��ع تدابیر الزم 
برای افزای��ش ظرفیت تولید برق در نظر 
گرفته ش��ده، به طوری که طرح های ویژه 
عبور از اوج مصرف تدوین ش��ده تا بتوان 
نقص ه��ا و مش��کالت موجود در ش��بکه 

انتقال و فوق توزیع را برطرف کرد. 
با نزدیک ش��دن به فص��ل گرما دغدغه 
خاموش��ی در کشور اوج می گیرد. امسال 
نیز شرایط به گونه ای است که از چند ماه 
گذش��ته نگرانی مسئوالن و چاره اندیشی 
آنها در این حوزه آغاز ش��ده در این بین 
الزم است مش��ترکان نیز با رعایت نکات 
مدیری��ت مصرف وزارت نی��رو را در دور 

زدن خاموشی همراهی کند. 

آتش کم آبی دامن نیروگاه ها را گرفت

یک میلیون و 33 هزار شغل دست یافتنی است؟ 

پیش بینی نرخ بیکاری در سال 97
ارتباطات

برای هر دقیقه تماس تلفن همراه 
چقدر می پردازید؟ 

اپراتوره��ای هم��راه اول، ایرانس��ل و رایت��ل برای 
برق��راری مکالمه تعرفه های متفاوت��ی را دارند که از 

حداقل 29تا حداکثر 93تومان را شامل می شود. 
به گزارش ایسنا، با فرا رسیدن سال جدید، اگرچه 
ابزارهای زیادی برای ارتباط وجود دارد، اما همچنان 
یکی از این راه ها برقراری تماس اس��ت و تلفن همراه 
ه��م یکی از مهم ترین نقش ها را ایفا می کند. هر یک 
از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل تعرفه های 
خود را برای برقراری تماس دارند که در این گزارش 

به این تعرفه ها اشاره شده است. 
تعرفه های مکالمه همراه اول: با یکسان س��ازی 
تعرفه ها و ح��ذف هزینه جابه جایی، تعرفه های زمان 
اوج ترافی��ک و زمان غی��راوج ترافی��ک، هزینه های 
بین ش��هری و بین استانی همراه اول از اردیبهشت ماه 
س��ال 1393، تعرفه برق��راری تماس با اس��تفاده از 
س��یم کارت های دائم��ی همراه اول ب��ه تلفن ثابت و 
هم��راه اول، 57 تومان به ازای ه��ر دقیقه مکالمه و 
در تماس با ایرانسل یا رایتل 62.5 تومان به ازای هر 
دقیقه است. در اینجا نیز معیار محاسبه تعرفه تماس 

براساس ثانیه است. 
تعرف��ه برقراری تماس با س��یم کارت های اعتباری 
هم��راه اول به تلف��ن ثابت و هم��راه اول، 67 تومان 
ب��ه ازای هر دقیقه مکالمه و تعرفه برقراری تماس به 
ایرانس��ل یا رایتل نیز 93.7 تومان است. البته معیار 
محاس��به تعرفه یک تماس براس��اس ثانیه است. به 
عنوان مثال هزینه یک تماس30 ثانیه ای همراه اول 
اعتباری به تلفن ثابت برابر 33.5 تومان خواهد بود. 
تعرفه های مکالمه ایرانسل: در اپراتور ایرانسل، 
برق��راری تماس داخل ش��بکه ایرانس��ل )از خطوط 
ایرانس��ل به خط ایرانسل دیگر( برای سیم کارت های 
دائم��ی 33.3 تومان برای هر دقیقه یا 0.555 تومان 
برای ه��ر ثانیه اس��ت. در س��یم کارت های اعتباری 
نی��ز ای��ن هزین��ه 66.9 تومان ب��رای ه��ر دقیقه یا 

1.115تومان برای هر ثانیه است. 
همچنین برقراری تماس خارج ش��بکه ایرانسل )از 
ایرانسل به س��ایر خطوط( در سیم کارت های دائمی 
33.3 توم��ان برای هر دقیقه ی��ا 0.555 تومان برای 
ه��ر ثانیه اس��ت و در س��یم کارت های اعتب��اری نیز 
92.9توم��ان برای هر دقیقه ی��ا 1.54۸ تومان برای 
ه��ر ثانیه اس��ت. برقراری تماس از خط ایرانس��ل به 
خط ثابت نیز در سیم کارت های اعتباری 79.9 تومان 
برای هر دقیقه یا 1.331 تومان برای هر ثانیه است. 
تعرفه های مکالمه رایتل: مبنای محاسبه تعرفه 
کلی��ه تماس ها در اپراتور رایت��ل نیز مانند دو اپراتور 
دیگر براساس ثانیه  اس��ت. در سیم کارت های دائمی 
رایت��ل، برقراری مکالمه درون ش��بکه و برون ش��بکه 
ی��ک تعرفه دارد که به ازای ه��ر دقیقه 29.9 تومان 
است. در سیم کارت های اعتباری رایتل نیز هر دقیقه 
مکالمه درون شبکه 49.9 تومان و مکالمه برون شبکه، 
59.9تومان هزینه دارد. البته این تعرفه ها در ش��بکه 
رایتل محاسبه می ش��ود و تعرفه مکالمه در خارج از 

شبکه رایتل )رومینگ ملی( 49.9 تومان است. 

سفر کوتاه بین اپراتوری؛ چاره کیفیت پایین موبایل
نحوه فعال سازی رومینگ ملی

اگر یک اپراتور در محلی پوش��ش مناس��بی نداشته 
باش��د، مش��ترک می تواند از پوشش ش��بکه ای اپراتور 
دیگری اس��تفاده کند؛ این ط��رح همان رومینگ ملی 
است که می تواند دغدغه پوشش شبکه را تا حدی برای 

کاربران حل کند. 
به گزارش ایس��نا، با در نظر گرفتن این مهم که هیچ 
ش��هروندی نباید دغدغه پوشش باکیفیت تلفن همراه 
حتی در نقاط کم پوشش را داشته باشد، طرح رومینگ 
ملی ارائه ش��د ک��ه با اجرای آن، هرگاه مش��ترک یک 
اپراتور در محلی دسترس��ی به پوشش مناسبی نداشته 
باشد، می تواند از پوشش شبکه ای اپراتور دیگری که در 

آن نقطه وضعیت بهتری دارد، استفاده کند. 
اما موضوع رومینگ ملی به مصوبه ای برمی گردد که 
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات س��ال 1390 در 
ارتباط با استفاده متقابل از شبکه اپراتورها تدوین کرد 
و براس��اس آن اپراتورهای سیار موظف شدند خدمات 
رومینگ ملی را برحس��ب درخواس��ت اپراتور دیگر در 
اختیار آن قرار دهند. اس��فند 1392 نیز نوعی بازنگری 
در مصوبه قدیمی صورت گرفت و در قالب مصوبه 1۸6 
اپراتورهای سیار غالب ملزم شدند خدمات رومینگ ملی 
را بر حسب درخواست اپراتور سیار غیرغالب در اختیار 

آنها قرار دهند. 
رومین��گ ملی درواقع راهکاری اس��ت تا با توجه به 
هزینه های ب��االی تأمین تجهیزات، اپراتوره��ا از الزام 
خری��د تجهی��زات برای تم��ام نقاط صعب العب��ور و یا 
کم جمعیت بی نیاز ش��وند و اگر در نقطه ای یک اپراتور 
پوشش ندارد، بتواند از شبکه اپراتور دیگر استفاده کند. 
بر این اساس کاربران اپراتورهای مختلف بدون پرداخت 
هزینه می توانند در نقاط کور به اصطالح روی ش��بکه 

اپراتورهای دیگر روم شوند. 
درباره هزینه اس��تفاده از این طرح هم عنوان شد که 
اگر مشترکان همان سرویسی را که از مجموعه اپراتور 
اصلی دریافت می کنند بخواهند، برای ش��ان هزینه ای 
نخواهد داش��ت، اما اگر از اپراتور دیگر س��رویس ارزش 
اف��زوده ای را بخواهن��د؛ اپرات��ور میزب��ان در قبال آن 

سرویس، هزینه دریافت می کند. 

دریچه

تفاوت دولت روحانی با احمدی نژاد به روایت 
فرشاد مؤمنی

اتحاد سه گانه ضد توسعه ای در 
اقتصاد ایران

فرصت امروز: فرش��اد مومنی از جمله اقتصاددانان 
نهادگرایی است که همواره سویه های انتقادی اش درباره 
اقتصاددانان بازار آزاد یا به تعبیر خودش نوکالسیک های 
وطن��ی ش��هره و آشناس��ت. نهادگرای��ان بخش��ی از 
اقتصادان��ان ایران��ی هس��تند که عمدت��ا دانش آموخته 
دانش��گاه اقتصاد عالمه طباطبایی هس��تند و عالوه بر 
نقش آفرین��ی ب��ازار در فرآیند اقتص��اد، معتقد به نقش 
دولت در فرآیند توس��عه نیز هس��تند و تأکید بر نقش 
حاکمیتی دول��ت، مهم ترین جنبه تفکر این نهادگرایان 
ایرانی است. مومنی نوکالسیک های وطنی را ضلع سوم 
اتحاد س��ه گانه منحوس و ضدتوس��عه ای می داند که در 
اقتصاد ایران شکل گرفته است. دو ضلع دیگر این مثلث 
ضدتوسعه ای از نگاه این اقتصاددان نهادگرا، غیرمولدها 

و دولتی است که دست به آینده فروشی می زند. 
مومنی در نشس��ت »بررس��ی نرخ ارز« در موسس��ه 
»مطالع��ات دی��ن و اقتص��اد« ب��ار دیگر ب��ه بازخوانی 
تفکرات��ش درب��اره اقتص��اد ای��ران پرداخ��ت و گفت: 
در اقتص��اد ای��ران ش��اهد اتح��اد س��ه گانه منحوس و 
ضدتوسعه ای هستیم که توجه ما روی وجهه اندیشه ای 
آن است. این اتحاد سه گانه ش��امل غیرمولدها هستند 
که ویژگی مشترک ش��ان در منافع آنی و زودگذر است 
و همچنین دولتی که مس��ائل بلندمدت را قربانی امور 

روزمره و فوری می کند. 
اما ضلع سوم این مثلث، همان اقتصاددانان بازار آزاد یا 
به تعبیر مومنی، نوکالس��یک های وطنی هستند که این 
اس��تاد دانشگاه عالمه آنان را از جمله عوامل و مولفه های 
ضدتوس��عه در اقتصاد ایران قلمداد می کند. به تعبیر وی، 
ضلع سوم این اتحاد س��ه گانه، بازاریان یا نوکالسیک های 
وطنی هس��تند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه های 
دیگر براساس تحلیل های بازار از محل تعادل های لحظه ای 
اس��ت که اتحاد این سه گروه ریشه بر تیشه اقتصاد ایران 

می زند. 
او ادامه داد: بس��یاری از کارشناسان در دوره شکوفایی 
قیمت نفت و از سال ۸4 در مورد سلطه کوته نگران هشدار 
می دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل 
می ش��ود که برای به دس��ت آوردن رانت و حداکثر کردن 
منافع س��عی در حذف رقیب داش��تند؛ به طوری که طی 
 س��ال های ۸4 تا 92 با خشونت هایی روبه رو بودیم که در 
دوران پس از انقالب بی سابقه بوده است و متأسفانه دولت 

کنونی جرأت ارائه گزارش در آن موارد را ندارد. 
مومن��ی با انتق��اد از عملکرد دولت گفت: من از س��ال 
1393 که اولین بسته سیاس��تی دولت روحانی ارائه شد 
از طریق بررس��ی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از 
منظر سیاس��ت اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین با 
اصل مس��ائل رانتی تفاوتی نداش��ته است که این موضوع 
نشان می دهد وجه اختالف با دولت پیشین در اصل رانت 

نیست بلکه روی کانون های اصابت رانتی است. 
او راه توسعه ایران را رویکرد مبتنی بر عدالت اجتماعی 
دانس��ت و گفت: متأس��فانه دولت کنونی روی دیگر سکه 
دولت احمدی نژاد اس��ت که با ش��عارهای عدالت محورانه 
در عمل نتیجه ای جز فالکت نداشت. وقتی دولت عدالت 
اجتماعی را نادیده می گیرد نتیجه همان می شود که دولت 

احمدی نژاد به آن رسید. 
مؤمنی گفت: دولت کنونی مکررا اعالم می کند که در پی 
ایجاد ثبات اس��ت و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب 
می کند و آنچه در عمل ش��اهد آن هس��تیم جهت گیری 
منافع رانت بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است 

که در این صورت نمی توانیم اقتصاد بالنده داشته باشیم. 
به گزارش ایلنا، مومنی با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: 
برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتبا خطر در رفتن 
فنر نرخ ارز را گوشزد می کنند که با توجه به شواهد بسیار 
مس��ئله فنر موکول و وابسته به این اس��ت که در عرصه 
سیاست گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته 

باشیم. 
وی ادامه داد: این کارشناس��ان براس��اس نظریه برابری 
ق��درت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را 
توضیح می دهند درحالی که نظریه برابری قدرت خرید از 
نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است 

که در عمل غیر از این است. 
این اقتصاددان افزود: در سال های اخیر شواهد و آماری 
داریم که نرخ ارز حتی براس��اس نظری��ه قدرت خرید در 
15 سال گذش��ته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ 

موجود باشد. 
مومن��ی با تأکی��د بر مدیریت تقاضا گف��ت: در بازار ارز 
ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه 
انحصاری هستیم که جهت گیری های سیاسی و اقتصادی 
تعیین کننده نرخ ارز اس��ت، باید به سمت مدیریت تقاضا 
حرکت کنیم که به وضوح منافع رانتی و ضدتوس��عه ای را 
می بینیم. رکن این مدیریت در ربع قرن گذشته آزاد سازی 
تج��اری ب��وده ک��ه در کان��ون قاعده گذاری و به ش��دت 

توزیع کننده نابرابری در ثروت و درآمد است. 
 این اقتصاددان با انتقاد از واردات بی رویه گفت: برآوردها 
نش��ان می دهد که به ازای هر یک میلی��ارد دالر واردات 
کاالهای مشابه داخلی 20 تا 100 هزار نفر فرصت شغلی 
را از دس��ت می دهند و باید پرس��ید که افرادی که از این 
شیوه دفاع می کنند، منافع چه کسی را تأمین می کنند؟ 

وی ادامه داد: در بحرانی ترین ش��رایط اقتصاد کشور در 
سال 1391 منابع اندک ارزی به جای صرف تأمین منابع 
اولیه تولید و مصارف دارویی صرف کاالهای لوکس می شد 

که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود. 

پنجشنبه
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با وجود اینکه در حال حاضر 
در بسیاری از بانک ها نرخ سود 
سپرده تا حد زیادی پایدار شده 
و افتتاح حساب با سود بیش از 
ولی  می ش��ود،  انجام  15درصد 
پرداخ��ت نمی ش��ود، اما برخی 
بانک ه��ا که تا پی��ش از این به 
نرخ س��ود مصوب پایبند بودند، 
ب��ار دیگ��ر ب��ه نرخ ه��ای قبلی 
برگش��ته و ب��ا س��ود 21درصد 
افتتاح حس��اب می کنند. شعب 
در م��واردی می گوین��د بعد از 
انتش��ار اوراق 20درصد سپرده 
و بازش��دن س��ود باال به شبکه 
بانکی، مردم سخت زیر بار سود 

15درصد می روند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ح��دود 
هف��ت م��اه از ابالغ بخش��نامه 
تکلیف��ی  و  هش��ت بندی 
بانک مرک��زی ب��ه بانک ها برای 
رعایت دقیق نرخ س��ود سپرده 
گذش��ته است. در ش��هریورماه 
س��ال گذش��ته بانک ها موظف 
متفاوتی  نرخ ه��ای  تا  ش��ده اند 
را ک��ه ب��رای حس��اب س��پرده 
اختصاص می دادند حذف کرده 
و تمام��ی س��پرده های جدید با 
س��ود حداکثر 15درصد جذب 

شود. مدت کوتاهی نگذشت که 
شبکه بانکی به طور یکدست به 
س��مت اجرای بخشنامه حرکت 
ک��رد و افتت��اح حس��اب عمدتا 
براس��اس این دستورالعمل بود، 
به طوری که س��ود باالتر از 15 
حت��ی در ص��ورت آوردن منابع 
از  و  نمی ش��د  پرداخ��ت  کالن 
س��وی دیگ��ر ضواب��ط مربوطه 
از جمل��ه واری��ز و برداش��ت به 
حس��اب های مدت دار نیز تا حد 

زیادی اجرا می شد. 
ام��ا بررس��ی های میدان��ی از 
روزه��ای  در  بانک ه��ا  ش��عب 
ابتدای��ی س��ال جدی��د نش��ان 
اینکه  می ده��د که ب��ا وج��ود 
در ح��ال حاض��ر در بس��یاری 
از بانک ه��ا همچن��ان نرخ های 
مص��وب اجرا می ش��ود، ولی در 
این بی��ن برخ��ی از بانک هایی 
که کمتر به ضوابط س��ود توجه 
نرخ ه��ای  معم��وال  و  داش��ته 
باالت��ری پرداخ��ت می کردن��د 
ام��ا بع��د از اب��الغ بخش��نامه 
قوانین  شهریورماه در چارچوب 
حرک��ت کردند، ای��ن روزها بار 
دیگر نرخ های س��ود ب��اال را به 
به  برگردانده اند؛  خ��ود  ویترین 

گونه ای که به راحتی به مشتری 
پیش��نهاد افتتاح حساب سپرده 

با سود 21درصد را می دهند. 
در ای��ن بین با توجه به اینکه 
در بخش��نامه س��ود تأکید شده 
بود هرگونه واریزی به حس��اب 
م��دت دار ممنوع و برداش��ت از 
آن ب��ا جریمه مواجه می ش��ود، 
بانک ه��ا مش��اهده  اکن��ون در 
می ش��ود که در این باره رعایت 
چندانی وجود نداشته و مشتری 
می توان��د به راحتی به حس��اب 
مدت دار خود که البته سودهای 

باالیی دارد، مبلغ اضافه کند. 
گفت وگو با برخی از کارکنان 
در شعب بانک ها از این حکایت 
داشت که به هر صورت در حال 
حاضر جذب منابع در بانک ها از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت 
و ب��ا وج��ود اینک��ه حرکت در 
چارچوب سود 15درصد و سایر 
ضوابط بخش��نامه هش��ت بندی 
بانک مرکزی یک الزام است، اما 
در مواردی بانک ها ناچارند برای 
مشتریان  با  نگهداشت س��پرده 

راه بیایند. 
موضوعی که در این بین مورد 
توجه ق��رار دارد و برخی مدیران 

شعب به آن اشاره دارند به آثار به 
جای مانده از انتشار اوراق گواهی 
س��پرده 20درص��دی اختصاص 
دارد و عنوان می کنند که در هر 
حال وقتی مخاطبان شبکه بانکی 
مدتی حس��اب با سود 20درصد 
باز کرده ان��د اکنون چندان میلی 
به افتتاح حساب با سود 5درصد 
کمتر ندارند و به ویژه برای مبالغ 
کالن س��ودهای باالت��ر و نرمش 
بانک ها در ج��ذب منابع را طلب 

می کنند. 
همچنی��ن یک��ی از مدی��ران 
ش��عب می گوید باالتر رفتن سود 
س��پرده از نرخ س��ود تسهیالت 
)1۸درصد( در زمان انتشار اوراق 
که موج��ب جابه جایی باالیی در 
حساب ها ش��د خود هزینه هایی 
برای بانک ها دارد که در مواردی 
ترجیح می دهند با باال بردن سود 
حداقل مانع از جابه جایی پول بین 

بانک ها شوند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که در 
انته��ای س��ال قب��ل ب��ه دلیل 
نوس��ان بازار ارز، بانک مرکزی 
که در مقابل انتقادات نسبت به 
خروج منابع از بانک ها به دلیل 
کاهش دس��توری س��ود بانکی 

ق��رار داش��ت، تصمی��م گرفت 
انتشار اوراق سپرده 20درصد را 
در دستور کار قرار دهد تا منابع 
بار دیگ��ر جذب ش��بکه بانکی 
شود. در کنار حواشی که انتشار 
ای��ن اوراق ب��ه دنبال داش��ت، 
بع��د از زمان تعیین ش��ده یک 
افتتاح  بار دیگ��ر روال  هفته ای 
حس��اب و س��ود به قبل یعنی 
همان 15درصد برگش��ت، ولی 
ب��ا هزینه هایی ب��رای بانک ها از 
جمله ایج��اد اختالف چند هزار 
میلیاردی در پرداخت س��ود به 

حساب سپرده همراه بود. 
با این حال فرش��اد حیدری، 
مرکزی  بان��ک  نظ��ارت  معاون 
تأکی��د دارد ک��ه رعای��ت نرخ 
س��ود به طور مناسبی در شبکه 
بانک��ی در ح��ال اجرا ب��ود، اما 
بانک مرکزی مجبور شد تا برای 
اقتصاد  از  مدیریت یک بخ��ش 
)ب��ازار ارز( نس��بت به انتش��ار 
اوراقی که سود باالتری داشتند 
اق��دام کند. وی این را هم گفته 
که به مرور با به تعادل رس��یدن 
ش��رایط حتما در مورد کاهش 
نرخ سود در سپرده و تسهیالت 

بررسی و اقدام خواهد شد. 

قبح سود باال ریخت

سپرده ۲۱درصدی برگشت سیاستگذار پولی در سال 97 چه 
مسیری باید در پیش گیرد؟ 

پیش بینی روند نرخ تورم در س��ال آتی، مس��تلزم بررسی 
روند تورم طی سال های اخیر و بررسی عوامل اثرگذار بر آن 
اس��ت. درحالی که در مرداد سال 1392 و در نقطه  شروع به 
کار دولت دوازدهم تورم 12ماه منتهی به مرداد 1392 معادل 
39درصد و تورم نقطه به نقطه 42درصد بود، طی سال های 
گذشته نرخ تورم، روندی نزولی طی کرد و در خرداد 1395، 
تورم 12ماه منتهی به خرداد برای نخس��تین بار، تک رقمی 
شده و به رقم 9.7درصد رسید. تداوم عوامل اثرگذار بر کنترل 
تورم سبب ش��د تورم ساالنه در سال 1395 تک رقمی باشد 
و در س��ال 1396 نیز تک رقمی یا در محدوده  10درصد قرار 
گی��رد. این میزان از ثبات در تورم در اقتصاد ایران طی چهار 

دهه  گذشته بی سابقه بوده است. 
بررس��ی عوام��ل اثرگذار ب��ر کنترل و کاه��ش تورم طی 
سال های اخیر نش��ان می دهد، طی دوره  کاهش مستمر در 
تورم در فاصله  نیمه  دوم سال 1392 تا 1396، عواملی چون 
کاهش قیمت های جهانی، ثب��ات نرخ ارز و انتظارات تورمی 
کاهنده ناش��ی از انتظار بهبود در شرایط اقتصادی به دلیل 
اجرایی شدن برجام و همچنین نرخ سود باالی بانکی عوامل 

اثرگذار بر کاهش تورم بوده اند. 
ثبات نـرخ ارز: درحالی که در مقطع ش��هریور 1392 تا 
شهریور 1396 نرخ ارز روند مالیم افزایشی را تجربه کرد و در 
مجموع حدود 22درصد - معادل ساالنه حدود 5درصد- رشد 
را تجربه کرد، در فاصله  انتهای شهریور 1396 تا هفته پایانی 
اسفند س��ال جاری حدود 22درصد رشد – معادل رشد دوره  
چهار س��ال پیش از آن- افزایش قیمت را تجربه کرده است. 
برآوردهای صورت گرفته درخصوص اثرگذاری افزایش نرخ ارز 
بر سطح عمومی قیمت ها حاکی است که به ازای یک درصد 
افزایش در نرخ ارز، سطح عمومی قیمت ها در بلندمدت بین 
0.1 ت��ا 0.3درصد افزایش می یاب��د. اثرگذاری این افزایش به 
عوامل مختلفی چون وضعیت بازدهی بازارهای مالی، سیاست 
بانک مرک��زی درخصوص نرخ س��ود، وضعیت بخش واقعی 
اقتصاد و شدت نوسانات نرخ ارز بستگی دارد. به نظر می رسد 
در س��ال آتی باید شاهد اثرگذاری افزایش در قیمت ارز طی 
ماه های اخیر بر سطح عمومی قیمت ها باشیم. در یک برآورد 
اولیه، انتظار می رود س��طح عمومی قیمت ها ناشی از افزایش 

نرخ ارز بین 2 تا 6درصد در سال آتی افزایش یابد.
انتظارات تورمی: درحالی که در فاصله ش��هریور 1392 
تا 1396، انتظار بهبود در ش��رایط اقتصادی ناش��ی از توافق 
هس��ته ای و اجرایی ش��دن برجام باعث ثبات در ب��ازار ارز و 
کنترل انتظارات تورمی بود، به نظر می رسد در شرایط فعلی 
انتظارات تورمی برای سال 1397 در شرایطی متفاوت با سال 

1396 و سال های پیش از آن خواهد بود. 
برآیند تغییر در انتظارات تورمی را می توان در فرآیندهای 
چانه زنی برای حداقل دس��تمزد س��ال 1397 مشاهده کرد. 
درحالی که حداقل دستمزد سال 1396 نسبت به سال 1395 
معادل 14.5درصد افزایش یافته است و پیشنهاد دولت برای 
افزایش حداقل دستمزد در سال 1396 حدود 10درصد بوده 
اس��ت، در جلس��ات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال 
1397، نمایندگان دولت پیش��نهاد افزایش 1۸درصدی در 
حداقل دستمزد را داده اند، لذا انتظارات تورمی در سال آتی، 
متفاوت با سال های اخیر خواهد بود و این عامل نمی تواند در 

کنترل تورم به مانند ماه های گذشته نقش ایفا کند. 
نرخ سـود بانکی: طی سال های گذشته، مشکالت نظام 
بانکی که خود را در افزایش نرخ س��ود و همچنین رشد پایه 
پولی از طریق افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی متجلی 
کرده اس��ت، عامل اصلی ایجاد شکاف بین رشد نقدینگی و 
همچنین کاهش نرخ تورم بوده اس��ت. اثرگذاری نرخ باالی 
سود بر وضعیت سرمایه گذاری و همچنین افزایش هزینه های 
نظ��ام بانکی، بانک مرکزی را مجاب به کاهش نرخ س��ود در 
ش��هریورماه 1396 کرد. سیاس��ت کاهش نرخ س��ود که به 
معنای کاهش بازدهی سپرده گذاری در بازار پول بود، سبب 
شد تا بخشی از نقدینگی به سمت دارایی های دیگر از جمله 
مسکن و ارز حرکت کند و در کنار عوامل اثرگذار دیگر باعث 
ایج��اد تالطم در بازار ارز و در نهایت توقف این سیاس��ت از 

طریق افزایش نرخ سود با فروش گواهی سپرده شود. 
اثرگذاری نرخ س��ود ب��ر کنترل تورم در حالی اس��ت که 
افزایش نرخ س��ود باعث تش��دید مش��کالت نظ��ام بانکی و 
همچنین کاهش س��رمایه گذاری خواهد شد. درواقع به نظر 
می رسد در شرایط کنونی به دلیل وضعیت متغیرهای کالن 
اقتصادی مانند نقدینگی، ذخایر ارزی و شرایط نظام بانکی، 
بین هدف کنترل تورم در محدوده  تک رقمی، کنترل بازار ارز 
و همچنی��ن کنترل وضعیت نظام بانکی، تعارض پیش آمده 
است.  این تعارضات سبب شده است امکان پیش بینی رفتار 
سیاس��تگذار پولی در ماه های آتی دشوار شود. با این حال با 
توجه به وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی و همچنین عدم 
قطعیت های سیاسی پیش روی اقتصاد ایران در سال 1397 
و تغییر جهت عوامل زمینه ای اثرگذار بر تورم به نظر می رسد 
ش��رایط پیش رو، تنها در صورت نرخ سود باال سازگار با تورم 
تک رقمی خواهد بود که این امر سبب تشدید مشکالت نظام 

بانکی می شود و به نظر راهکار پایدار یا بلندمدتی نیست. 
 بان��ک مرکزی باید برای س��ال 1397 به جای تمرکز بر 
دستیابی به تورم تک رقمی نرخ تورم هدف خود را در تناسب 
بیش��تر با وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی انتخاب کند و 
تمرکز خ��ود را بر کاهش عدم قطعیت های سیاس��تگذاری 
قرار دهد؛ به طوری که سیاست های بانک مرکزی برای آحاد 
اقتصادی از ش��فافیت و پیش بینی پذیری باالتری برخوردار 
شود و دامنه  پیش بینی آحاد اقتصادی از وضعیت متغیرهای 

اصلی اقتصاد – نرخ سود، نرخ ارز و تورم- کاهش یابد. 
منبع: اتاق تهران 
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یادداشت

سفر رئیس جمهور به ترکیه
امید به ترمیم نقشه ارزی ایران 

درحالی که ترکیه برای سال ها جزیی از نقشه ارزی 
ایران بوده است به نظر می  رسد با توجه به سفر اخیر 
روحانی به این کش��ور می توان به ترمیم نقشه ارزی 

ایران امیدوار بود. 
به گزارش تس��نیم، رئیس جمهور راهی ترکیه شد 
و طبعا موضوع نقش��ه ارزی یکی از مهم  ترین نکاتی 
است که با طرف ترک مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
ترکیه برای سال ها جزئی مهم از نقشه ارزی سابق 
ای��ران )تا ابت��دای ژانویه 201۸( ب��ود. نه تنها حلقه 
میانی بال غربی این نقش��ه بود بلکه حتی در حدی 
بار حوالجات دالری به چین و آس��یای شرقی را هم 

به دوش می کشید. 
حمل��ه آمریکا ب��ه هالک بانک در قالب بازداش��ت 
قائم مق��ام هالک و بع��د افزایش فش��ار تحریمی در 
زمس��تان 95 اولین تالش ثبت ش��ده برای زدن این 
حلق��ه میانی ب��ود تا حدی ک��ه برای مدت��ی کوتاه 

مخاطرات جدی پیش آمد. 
فرص��ت عال��ی وقایع کردس��تان ع��راق، منجر به 
انعق��اد پیم��ان دوجانبه پولی ناقص در حد س��وآپ 
لیر و ریال ش��د که فرصت��ی عالی برای احیای نقش 
ترکیه در حد س��ابق در نقشه ارزی ایران بود. آمریکا 
به ش��دت نس��بت به این موضوع واکنش نشان داد 
و به عن��وان وجهی از پرونده رضا ضراب یک فش��ار 
روانی- حقوقی شدید به فضای مالی ترکیه وارد آورد 
که هم خ��ود ترکیه و هم فضای انتقال بین ترکیه و 
دوبی را شدیدا تحت تأثیر قرار داد. این حقیقت مهم 
در کنار بعضی ع��دم انگیزه ها در الیه فنی ایرانی ها، 
مالحظات حسابداری و تشدید نگرانی های تحریمی 
بعد از کاتس��ا باعث شده هنوز از ظرفیت این قرارداد 
بسیار مهم استفاده الزم صورت نپذیرد. در کنار این 
موضوع به بهان��ه بررس��ی دوره FATF حواله های 
دالری اس��تانبول به شرق آسیا هم از جانب چینی ها 

در تابستان 96 مشکالت جدی پیدا کرد. 

حراج سکه نداریم
در حالی حراج س��که در آستانه نوروز متوقف شد 
و قرار بود ش��رایط ادامه آن بع��د از تعطیالت اعالم 
ش��ود که بانک مرکزی تاکنون هیچ دستوری در این 
رابطه نداش��ته است. بر این اساس حراج سکه که در 
روزهای زوج برگزار می شد، برای روز چهارشنبه نیز 

متوقف است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، زمانی  که قیمت س��که حبابی 
و نرخ های باال را پش��ت س��ر گذاش��ت بانک مرکزی 
در آذرماه س��ال قب��ل بود که ح��راج آن را در بانک 
کارگش��ایی ش��روع کرد تا بتواند با افزایش عرضه تا 
ح��دی از حبابی که تا 250 ه��زار تومان پیش بینی 

می شد را تخلیه کند. 
ح��راج س��که در روزهای زوج و با اع��الم نرخ پایه 
از س��وی بانک مرکزی در بانک کارگشایی با حضور 
متقاضی��ان انجام می ش��د و در نهایت ب��ه باالترین 
قیمت سکه های تمام و نیم به همراه 9درصد مالیات 
بر ارزش افزوده به فروش می رفت، اما حراجی سکه با 
شروع سال نو و تعطیالت نوروز از سوی بانک مرکزی 
متوقف شد و در این مدت هیچ حراجی برگزار نشده 
اس��ت و قرار بر این بود که بانک مرکزی نحوه ادامه 
آن در سال جدید را اعالم کند که تاکنون در این باره 
خبری منتشر نش��ده و پیگیری موضوع از مسئوالن 
مربوطه نیز حاکی از آن اس��ت که فعال حراجی سکه 
متوقف خواهد بود.   در سوی دیگر طرح پیش فروش 
س��که در بانک ملی که در اواخر سال گذشته به اجرا 
درآمد همچنان ادامه دارد و متقاضیان می توانند هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی را با سررسید شش ماهه 
با قیم��ت قطعی یک میلیون و 400 ه��زار تومان و 
سررس��ید یک س��اله با قیمت قطعی ی��ک میلیون و 

300 هزار تومان پیش خرید کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

--دالر آمریکا

6.205یورو اروپا

7.050پوند انگلیس

1.375درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

695.000مثقال طال

160.400هر گرم طالی 1۸ عیار

1.673.000سکه بهار آزادی

1.740.000سکه طرح جدید

۸43.000نیم سکه

531.000ربع سکه

341.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه

روزه��ای  در  قیم��ت دالر  در حال��ی 
ابتدایی س��ال جاری از مرز 5 هزار تومان 
گذش��ته اس��ت و حتی تا 5 هزار و 100 
ت��ا 200 تومان هم معامله ش��ده اس��ت 
که حاال نمایندگان کمیس��یون اقتصادی 
مجلس به دنبال فش��ار بر دس��تگاه های 
دولتی و اج��رای طرحی ویژه که در این 

کمیسیون تهیه کرده اند، هستند. 
اقتص��ادی مجلس  رئیس کمیس��یون 
در گفت وگ��و ب��ا خانه ملت، از نشس��ت 
مش��ترک این کمیس��یون با وزیر اقتصاد 
و رئی��س کل بانک مرک��زی درباره بازار 
ارز در هفت��ه آینده خب��ر داد. محمدرضا 
پورابراهیمی گفت: کمیس��یون اقتصادی 
مجلس با مس��عود کرباس��یان، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و ولی اهلل سیف، رئیس 
کل بانک مرکزی در روز یکش��نبه هفته 
آت��ی درباره بررس��ی وضعیت نابس��امان 
بازار ارز و افزایش غیرمنطقی آن جلس��ه 
دارد. او با اش��اره به تهیه طرحی از سوی 
کمیس��یون اقتص��ادی ک��ه ب��ه گفته او 
می توان��د بازار را س��اماندهی کند، گفت: 
این طرح در این نشس��ت مورد بررس��ی 

قرار می گیرد و اگر محورهای مورد بحث 
در این نشس��ت مورد تواف��ق قرار بگیرد، 
در همان جلس��ه به بان��ک مرکزی ابالغ 
می ش��ود تا این محوره��ا را اجرایی کند. 
اگر این محورها در نشست مشترک مورد 
توافق ق��رار نگیرد، طرح کمیس��یون در 
قالب طرحی دو فوریتی به هیأت رئیس��ه 
مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود.« 
درواقع این موضوع به معنای این اس��ت 
که کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال 
فش��ار بر مردان اقتصادی دولت اس��ت تا 
به نوعی طرح این کمیس��یون را اجرایی 
کنند. البت��ه پورابراهیمی هیچ جزییاتی 
از ط��رح کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
ارائ��ه نکرد و بای��د دید آی��ا در روزهای 
آینده جزییاتی از این طرح مطرح خواهد 
شد که کارشناسان به بررسی جنبه های 
مختل��ف آن بپردازند. رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس با غیرمنطقی دانس��تن 
افزایش قیمت ارز در این گفت وگو دلیل 
اصلی رشد نرخ ارز را »عدم نظارت بانک 

مرکزی« دانسته است. 
قیمت ارز در ماه های گذش��ته روندی 

رو به رش��د داشته اس��ت و این افزایش 
در ماه اس��فند و اوای��ل فروردین ماه که 
همه مردم در تعطیالت نوروزی و س��فر 
بودند، س��رعتی بیش��تر به خود گرفت 
تا جایی که دائم ش��اهد رکوردش��کنی 
قیم��ت دالر و ی��ورو در ب��ازار بودیم تا 
جای��ی ک��ه قیمت به 5 ه��زار و 150 تا 
200 تومان هم در بازار آزاد رس��ید. به 
اعتق��اد کارشناس��ان اصلی ترین عاملی 
که در ماه های گذش��ته باع��ث افزایش 
قیمت دالر ش��ده اس��ت، ترس مردم و 
سرمایه گذاران نس��بت به خروج آمریکا 
از برجام و افزایش قیمت ها است. عالوه 
بر ای��ن افزایش تقاضا برای خرید دالر و 
س��فرهای خارجی نوروزی هم در ایجاد 
الته��اب در ب��ازار بی تأثیر نبوده اس��ت، 
ام��ا با همه اینها بای��د منتظر بود و دید 
که آیا قیم��ت دالر در روزهای آینده با 
نوس��ان رو به باال روبه رو خواهد ش��د و 
یا اینکه بار دیگر به کانال 4 هزار تومان 
بازمی گردد. قیمت دالر س��ال گذشته و 
بعد از تعطیالت نوروز در بازار تهران بین 
3650 تا 3700 توم��ان خرید و فروش 

می شد؛ قیمتی که حاال به 5هزار و 150 
تا 200 رسیده اس��ت و با مقایسه آن با 
قیمت سال گذشته می توان متوجه رشد 
1500تومانی آن ظرف این مدت ش��د. 
البته بانک مرکزی و دولت در این مدت 
تالش های بسیاری برای کاهش نوسانات 
قیمت ارز و پایین نگه داش��تن قیمت ها 
انجام داده اند و حتی برای مقطعی سود 
تسهیالت بانکی را به 20درصد رساندند، 
اما همه اینه��ا در نهایت مانع از افزایش 
قیمت دالر نش��د؛ قیمتی که بس��یاری 
از مس��ئوالن از جمله رئی��س کل بانک 
مرکزی معتقد است دلیل رشد آن اصال 
جنبه اقتصادی ندارد. نگرانی بس��یاری 
از کارشناس��ان در حال حاضر نسبت به 
سرنوش��ت دالر بعد از خ��روج احتمالی 
رئیس جمهور آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم ه��ا اس��ت که می توان��د قیمت ها 
را باز ه��م افزایش ده��د؛ اتفاقی که به 
اعتقاد کارشناس��ان اقتص��ادی از همین 
حاال دولت باید برنامه های ویژه ای برای 
روبه رویی و حل چالش های احتمال آن 

داشته باشد. 

افزایش 1500 تومانی قیمت دالر طی یک سال گذشته

نوسانات دالر و طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای کنترل بازار

فرهاد خان میرزایی
پژوهشگر اقتصادی
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بورس تهران در حال��ی اولین روزهای 
کاری را در س��ال جدید س��پری می کند 
که تغییر س��ودهای بانکی در بازار پول و 
نوس��انات نرخ دالر بر بازار سرمایه سایه 
افکنده است. با این همه، بورس تهران در 
حالی دهمین روز معامالتی خود در سال 
جدید را تجربه کرد که به نظر می رس��ید 
هن��وز فضای معامالت ب��ازار از تعطیالت 
ن��وروزی فارغ نش��ده و حج��م معامالت 
همچن��ان در فضایی کم حج��م تعقیب 

می شود. 
به گزارش ایسنا، بازار سرمایه ایران در 
حالی روزهای اولیه سال 1397 را سپری 
می کند که فعاالن این بازار منتظر هستند 
ت��ا بدانند تحریم های علیه ایران بار دیگر 
توس��ط آمری��کا تعلیق می ش��ود یا خیر. 
این موضوع می توان��د در انتظارات آینده 
سرمایه گذاران تأثیر گذار باشد، همچنین 
کاه��ش ارزش پول ملی و افزایش قیمت 
دالر می توان��د س��یگنال هایی را به بازار 
بدهد و ریس��ک های سیس��تماتیک بازار 

سرمایه را افزایش دهد. 
روز چهارش��نبه در حالی بورس تهران 
ش��رایط نس��بتا راکدی را تجربه کرد که 
مقدار نقدینگی ش��ناور در دس��ت مردم 

کمتر ش��ده و مقداری هم به سمت بازار 
پول هدایت شده بود. در چنین شرایطی 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران 64 واحد رش��د کرد و 
به رقم 97 هزار و 150 واحدی رسید، اما 
ش��اخص کل هم وزن با حدود 10 واحد 
کاه��ش رقم 17 ه��زار و 334 واحدی را 
تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 
32 واحد کاه��ش رقم 103 هزار و 956 
واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول 
و دوم هر یک به ترتیب 37 و 1۸1 واحد 

رشد کردند. 
گزارش ه��ا از بازار پول حاک��ی از این 
اس��ت که بانک ه��ا برای بار دیگر س��ود 
س��پرده ها را تا 21 درصد افزایش دادند 
و با این اوصاف نرخ س��ود بدون ریس��ک 
برای س��رمایه گذاران افزایش یافته است، 
این شرایط می تواند سرمایه ها را بیش از 

پیش به سمت بازار پول روانه کند. 
در معامالت روز گذشته، بورس، فوالد 
مبارک��ه اصفهان، ایران خودرو و ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران س��ه نمادی بودند 
که ه��ر یک به ترتیب 5۸، 11 و 9 واحد 
تأثیر کاهنده روی دماس��نج بازار سرمایه 
داش��تند، اما مل��ی صنایع م��س ایران، 

معدنی و صنعتی گل گهر و پتروش��یمی 
جم به ترتیب با 51، 41 و 26 واحد تأثیر 
افزاین��ده س��عی کردند ش��اخص ها را به 

سمت باال هدایت کنند. 
اکثر نمادها در گروه فلزات اساس��ی و 
بانک ها با کاهش در قیمت پایانی مواجه 
ش��ده اند، همچنین در گ��روه خودرو نیز 

کاهش قیمت سهم ها محسوس بود. 
خودرویی ه��ا ش��اهد معامل��ه بیش از 
136 میلیون س��هم ب��ه ارزش نزدیک به 
16میلی��ارد تومان بودن��د و بانکی ها نیز 
بعد از خودرویی ها با معامله 132 میلیون 
سهم به ارزش 9 میلیارد تومان بیشترین 
حجم معامله را در میان گروه های بورسی 

به خود اختصاص داده اند. 
در گروه ساخت محصوالت فلزی تمام 

نماده��ا غیر از نماد ماشین س��ازی اراک، 
نوسان قیمتی کمتر از نیم درصد داشتند، 
ام��ا ماشین س��ازی اراک با ص��ف خرید 
هم��راه بود و در نهای��ت بیش از 4درصد 

در قیمت پایانی رشد کردند. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
140 میلی��ارد توم��ان بالغ ش��د که این 
رقم ناش��ی از دست به دست شدن 715 
میلیون س��هم و اوراق مالی طی 49 هزار 

و 39۸ نوبت داد و ستد بود. 
آیفکس نی��ز با افت 6.7 واحدی همراه 
ش��د و ب��ه رق��م 10106 رس��ید. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران ب��ه رقم 149 
میلیارد تومان بالغ شد و حجم معامالت  
هم ب��ه رقم 134 میلیون س��هم و اوراق 

مالی رسید. 

تقویت 64 واحدی شاخص کل بورس

بورس در محاصره بازار پول و نوسانات نرخ ارز
بورسکاال

بستری برای کشف مناسب قیمت کاالهای ایرانی 

تأثیر بورس کاال در تحقق شعار سال
یک کارشناس بازار سرمایه گفت بورس کاال محلی 
برای قیمت گذاری مناسب کاالهای ایرانی است و این 
ب��ورس از زمان آغاز فعالیت خود تأثیر قابل توجهی بر 
شفافیت قیمت کاالهای داخلی گذاشته است و اذهان 
مخاطبان و فعاالن اقتص��ادی را به درجه ای از امنیت 
الزم در خص��وص روند معامالت و قیمت ها رس��انده 
است؛ از این رو تقویت بورس کاال در تحقق شعار سال 

مؤثر خواهد بود. 
ب��ه گزارش س��نا ب��ه نقل از ف��ارس، س��یدحمید 
میرمعینی، با اش��اره به کلیدی بودن ش��عار امسال در 
خصوص حمایت از کاالی ایرانی اظهار کرد: مهم ترین 
نقش در حمایت از کاالی ایرانی را دولت باید عهده دار 
ش��ود و این مس��ئله در تمامی جوانب آن از حمایت و 
فرهنگ سازی تا تدوین برنامه های الزم بر عهده دولت 

است. 
وی با اش��اره به اینکه برنامه ها در خصوص حمایت 
از کاالی ایرانی باید قابل اجرا باشد، افزود: نقش دولت 
به عن��وان بزرگ ترین متولی س��ازمان های اقتصادی 
در کش��ور نق��ش کاماًل کلیدی و تأثیرگذار اس��ت که 

امیدواریم در این زمینه به درستی ایفای نقش کند. 
این کارش��ناس بورس تصریح کرد: بورس کاال برای 
جلوگیری از سوء استفاده های مالی باید چارت محکم و 
روند قانونی خود را برای عرضه محصوالت مختلف در 

این بازار حفظ کنند. 
میرمعین��ی بیان کرد: این تنها ب��ورس اوراق بهادار 
نیست که باید به وظیفه خود در تسهیل ورود شرکت ها 
ب��ه بورس عمل کند بلکه نهادهای موازی مانند دولت 
نهادهای مالیاتی و حسابرس��ی نیز بای��د در حل این 

مشکل بکوشند. 
کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: بورس کاال محلی 
برای قیمت گذاری مناس��ب کاالی ایرانی اس��ت و این 
بورس از زمان آغاز فعالیت خود تأثیر بس��یار خوبی بر 
ش��فافیت قیمت کاالهای داخلی در کشور گذاشته و 
اذهان مخاطبان را به درج��ه ای از امنیت الزم در این 

خصوص رسانده است. 
وی اضاف��ه کرد: طیف های مختلف��ی از محصوالت 
داخل��ی در بورس عرضه می ش��ود و تقوی��ت این بازار 
می تواند نه تنها در تحقق ش��عار س��ال، بلکه در تحقق 

سیاست های اقتصاد مقاومتی بسیار مؤثر باشد. 
این کارش��ناس بازار تأکید کرد: تحکیم بورس و در 
کل بازار س��رمایه باعث تقویت تولی��دات داخلی و در 
نتیجه افزایش فرصت شغلی و حل معضل بیکاری در 
جامعه می شود که در نهایت منجر به پایداری اقتصادی 

در کشور خواهد شد. 
میرمعینی گفت: تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی 
و ایجاد ابزارهای تأمین مالی یکی از مسائل مهمی است 
که می تواند بنگاه های اقتصادی را در پیش��برد اهداف 
اقتص��ادی یاری کن��د که در نهایت منجر به رش��د و 

حرکت رو به جلوی تولیدات داخلی خواهد شد. 

سامانه سهام عدالت باز شد
جامانده ها شماره شبا بدهند

فرصت امروز: سامانه سهام عدالت که به منظور 
به روزرسانی اطالعات، از روزهای پایانی سال گذشته 
از دسترس خارج ش��ده بود، از روز چهارشنبه فعال 
ش��د. بر این اس��اس، مردم می توانند برای اطالع از 
آخرین وضعیت پرداخت س��ود س��هام خود یا ارائه 

شماره شبا، به این سامانه مراجعه کنند. 
در همین زمینه سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس 
سازمان خصوصی س��ازی اعالم کرد: س��امانه سهام 
عدالت همزمان با به روز رسانی و اضافه شدن امکانات 
جدید از روز جاری 15 فروردین ماه 97 برای عموم 

مشموالن در دسترس قرار گرفت. 
س��بحانی ادامه داد: در سامانه سهام عدالت بعد از 
به روز رس��انی اخیر، صورت وضعیت دارایی و بدهی 
مشموالن به صورت تفکیک شده در اختیار آنها قرار 
گرفته اس��ت. همچنین مشموالنی که تاکنون موفق 
به ثبت ش��ماره ش��با برای دریافت سود سهام خود 
نشده اند، می توانند با ثبت شماره شبای خود نسبت 

به دریافت سود سهام عدالت اقدام کنند. 

وزیر اقتصاد خبر داد
تقویت بازار سرمایه از برنامه های 

راهبردی است
وزیر اقتصاد تقویت بازار س��رمایه را از برنامه های 
راهب��ردی این وزارتخانه در س��ال پیش رو خواند و 
گف��ت این وزارتخانه تمام توان خود را در راس��تای 
تحقق اهداف شعار سال جدید معطوف کرده است. 
به گزارش س��نا، مسعود کرباس��یان که در برنامه 
»س��که تمام بهار« رادیو اقتصاد حض��ور یافته بود، 
ضمن اش��اره ب��ه نام گذاری س��ال 97 به نام س��ال 
»حمای��ت از کاالی ایران��ی« از س��وی مقام معظم 
رهبری اف��زود: این نام گذاری ناظر به فراگیری کلی 

در تمامی زمینه هاست. 
او اظهار داش��ت: حمایت از تولی��د داخلی مربوط 
ب��ه همه بخش ه��ای جامعه اع��م از تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان، کارآفرینان، دولتمردان، اتحادیه ها، 
اصن��اف، نخبگان، دانش��گاهیان، فرهنگیان و همه و 

همه است. 
وزی��ر اقتصاد گفت: تولید مل��ی زمانی در مملکت 

شکوفا می شود که همه پای کار باشند. 

دریچه
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رئیس س��ازمان توسعه تجارت عملکرد 
ص��ادرات غیرنفتی در دو بخش صنعت و 
معدن را مطابق با رش��د هدفگذاری شده 
در س��ال 1396 دانس��ت و گفت ارزش 
دالری صادرات غیرنفتی در سال گذشته 
براس��اس برآورد اولیه گمرکات به حدود 
47 میلیارد دالر رس��یده که نس��بت به 
دوره مشابه سال 1395 حدود 6.5درصد 
رشد داشته و چنانچه فقط صادرات اقالم 
صنعتی و معدنی )به اس��تثنای میعانات 
گازی و پتروشیمی ها( مورد بررسی قرار 
گیرد رش��د ص��ادرات کاالهای صنعتی و 

معدنی حدود 22درصد بوده است. 
مجتبی خسروتاج در گفت وگو با ایسنا، 
حمای��ت از کاال و خدمات ایرانی را رکن 
پویای اقتصاد کش��ور خواند و اظهار کرد: 
خطاب ش��عار امس��ال به هر س��ه قوا در 
کش��ور اس��ت و هر یک به نحوی باید در 

اجرای این شعار ایفای نقش کنند. 
مع��اون صادراتی وزی��ر صنعت، معدن 
کاالی  از  حمای��ت  اف��زود:  تج��ارت  و 
ایران��ی همانند این اس��ت ک��ه بخواهیم 
تولی��د ناخالص داخل��ی را حمایت کنیم 
و اینجاس��ت ک��ه نق��ش قانونگ��ذاری، 
سرمایه گذاری، پس انداز، میل به مصرف، 
مالیات بر ارزش افزوده، کیفیت و قیمت 
محص��ول دارای اهمیت خاص می ش��ود. 

خطاب این ش��عار همگانی اس��ت و برای 
بعضی ها بیش��تر و ب��رای بعضی ها کمتر 

ایجاد مسئولیت می کند. 
چالش های تحقق اهداف شعار سال

رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت، در 
تبیین مهم ترین چالش در دس��تیابی به 
شعار امسال تأکید کرد: مهم ترین چالش 
در دس��تیابی به ش��عار حمایت از کاالی 
ایرانی تف��رق دیدگاه ها و تش��تت آرا در 
نحوه اجرا اس��ت، در اینکه باید از کاالی 
ایرانی حمایت ش��ود ش��کی نیس��ت، اما 
نح��وه اجرا از دید صاحبنظران متفاوت و 

نیازمند ایجاد همگرایی است. 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  خس��روتاج 
صحبت ه��ای خ��ود حرک��ت به س��مت 
ف��رآوری و ایجاد ارزش اف��زوده باالتر را 
گامی مهم در توس��عه صادرات دانس��ت 
و افزود: در س��ال گذش��ته اق��دام جدی 
برای ارتباط بیش��تر با نمایندگان مجلس 
صورت گرفت و جلسات متعددی برگزار 
ش��د که در نتیجه آن منابع خوبی، البته 
ن��ه در ح��د انتظار، در نظر گرفته ش��ده 
که امیدواریم به موقع در اختیار س��ازمان 
توسعه تجارت ایران قرار گیرد تا بتوانیم 
در جه��ت حمایت از تولی��د صادراتی به 

کار گیریم. 
وی توسعه ای شدن سازمان متبوع خود 

را از دیگر موضوعاتی دانست که در سال 
گذش��ته دنبال ش��ده، اما هنوز به نتیجه 
نرس��یده اس��ت و امید می رود که در سه 
ماهه اول سال جاری در راه خدمات رسانی 
بهتر س��ازمان توسعه تجارت، این معضل 

نیز از میان برداشته شود. 
تأکید بر حفظ قیمت و کیفیت

معاون وزیر در ام��ور صادراتی ضمن 
بااهمی��ت خوان��دن خدم��ات میزهای 
کاالیی و کش��وری در س��ازمان توسعه 
تجارت گفت: نتیج��ه اقدامات میزهای 
کاالیی باید منجر به ظرفیت س��ازی در 
بخش تولید صادراتی و حل مش��کالت 
پی��ش روی ص��ادرات کااله��ا ش��ود و 
نتیجه اقدامات میزهای کش��وری باید 
متنوع کردن  بازار،  توس��عه  زمینه س��از 
بازارهای صادرات��ی، چاره جویی و ارائه 
راه حل برای بازاریابی در بازارهای هدف 

شود. 
خس��روتاج همچنین بر ظرفیت سازی، 
نام و نش��ان محصوالت و برندینگ ملی، 
اهمیت و نقش آنها را در توسعه صادرات 
غیرنفتی تأکید کرد و گفت: با حرکت به 
س��مت محصوالت و خدمات خوش آتیه، 
صنایع خالق و رشته های متکی بر منابع 
انسانی می توان از ظرفیت ها و فرصت های 
موجود در کشور استفاده بهتری داشت. 

وی راهکارهای حمایت از کاالی ایرانی 
را ع��الوه ب��ر انج��ام اقدام��ات فرهنگی، 
اطالع رس��انی و معرفی محص��والت، در 
رش��د و ارتق��ای کیف��ی محص��والت و 
قیمت های رقابتی دانس��ت که انتظار هر 

ایرانی از محصول تولید داخل است. 
ادام��ه داد: سیاس��ت های  خس��روتاج 
بای��د  وکار  و فض��ای کس��ب  اتخ��اذی 
زمینه س��از رقابت و ارتقای شاخص ها در 
دو بخش کیفیت و قیمت باش��د و سایر 
حمایت ه��ا باید منجر ب��ه ارتقای این دو 

شاخص شود. 
رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت در 
بخش پایانی صحبت ه��ای خود با تأکید 
ب��ر اصالحات س��اختاری م��ورد نیاز در 
س��ازمان، تولید صادراتی براس��اس نیاز 
بازارهای هدف، ظرفیت س��ازی در بخش 
خدمات و صنای��ع خالق، خلق فرصت ها 
و کس��ب وکارهای تجاری جدید، ارتباط 
بیش��تر با صادرکنن��دگان و اخذ نظرات 
مشورتی آنها، برنامه ریزی برای دستیابی 
ب��ه اهداف کمی صادرات��ی و رصد آنها و 
تأکی��د بر اج��رای پروژه ه��ای صادراتی 
متضمن اش��تغال و ف��رآوری محصوالت 
خ��ام را از برنامه های اساس��ی س��ازمان 
توس��عه تجارت ای��ران در س��ال جاری 

دانست. 

رئیس انجمن صادرکنندگان برنج پاکستان با اشاره 
به اینکه به رغ��م امضای توافق تجارت ترجیحی میان 
ایران و پاکس��تان از س��ال 2006 عم��ده تجارت دو 
کش��ور از جمله برنج از طریق دوب��ی انجام می گیرد، 
گفت: حجم تجارت دوجانبه از کمتر از ۸00 میلیون 
دالر فعلی می تواند ب��ه 10 میلیارد دالر افزایش پیدا 

کند. 
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری نیشن، یوال 
نعیم گفت: ایران یک کشور مصرف کننده بزرگ برنج 
است که میانگین سرانه مصرف آن 46کیلوگرم است. 
وی گفت: برادران ایرانی به برنج باسماتی هندی به 
دلیل طعم، عطر و کیفیت پخت آن بس��یار عالقه مند 
هس��تند. م��ا از دول��ت ای��ران درخواس��ت می کنیم 
دسترس��ی به برنج باس��ماتی از طریق تدابیر تجارت 

معقوالنه تسهیل و موانع فنی برطرف شوند. 
رئیس انجمن صادرکنندگان برنج پاکس��تان که در 
مراس��می با حض��ور مقامات ایرانی س��خن می گفت، 
از ای��ران خواس��ت تحت تواف��ق تج��ارت ترجیحی، 
تعرفه ه��ای پایین تری را برای واردات برنج پاکس��تان 

به ایران وضع کند. 
در ای��ن مراس��م که مجی��د صادق��ی دولت آبادی، 
سرکنس��ول موق��ت ای��ران در اله��ور و همچنی��ن 
س��یدکمال خرازی، وزی��ر امور خارجه س��ابق ایران 

حضور داش��ت، رئی��س انجمن صادرکنن��دگان برنج 
پاکس��تان خواس��تار تغییر رویک��رد از توافق تجارت 
ترجیحی به تواف��ق تجارت آزاد با تعرفه واردات صفر 

برای هر دو طرف شد. 
وی گفت: ایران و پاکستان توافق تجارت ترجیحی 
را در س��ال 2006 اج��را کردن��د با ای��ن  همه حجم 
فعلی تجارت دوجانبه میان دو کش��ور منعکس کننده 
پتانس��یل های واقعی که هر دو کش��ور دارا هس��تند، 
نیس��ت. ما باید سیاس��ت تج��اری مناس��بی را برای 
تضمی��ن تجارت پایدار میان دو کش��ور تدوین کنیم. 
کش��ور پاکستان عالقه مند است تجارت دوجانبه ای با 
کشور نفتخیز ایران داشته باشد. ما کاالهای مناسبی 
ب��رای تجارت ب��ا یکدیگر داریم، اما متأس��فانه عمده 
تجارت میان دو کشور از طریق کشورهای دیگر انجام 
می ش��ود. ما هر دو پتانس��یل افزای��ش حجم تجارت 
دوجانب��ه به 5میلیارد دالر را در صورت رفع مش��کل 

انتقال پول از طریق کانال بانکی داریم. 
وی پیش��نهاد ک��رد یک بانک ایرانی در پاکس��تان 
راه اندازی شود که موثرترین گام برای تضمین تجارت 
پایدار میان دو کش��ور اس��المی خواهد بود. نعیم در 
ادام��ه افزود: فعالی��ت یک بانک ایرانی در پاکس��تان 
تعامل ش��رکت های خصوصی پاکس��تانی با همتایان 
ایرانی را در بلندمدت تس��هیل خواهد کرد. بانک ملی 

ایران عالقه مند به افتتاح ش��عبه ای در الهور اس��ت. 
ب��رای این منظور ه��ر حمایتی که الزم باش��د دریغ 
نخواهی��م کرد. من مطمئنم ک��ه همه صادرکنندگان 
برنج پاکس��تان از طریق این ش��عبه اق��دام به افتتاح 
حساب و انجام تجارت خواهند کرد. ما آماده هستیم 
ت��ا همه نیروی خود را برای افتتاح ش��عبه بانک ملی 

ایران در الهور بگذاریم. 
وی همچنین خواس��تار حرکت در مسیر صحیح و 
انجام یک توافق مبادله ارزی ش��د، زیرا چنین توافقی 
مشارکت بخش خصوصی دو کشور را تضمین کرده و 

روابط دو طرف را عمیق تر خواهد کرد. 
رئی��س انجم��ن صادرکنن��دگان برن��ج پاکس��تان 
همچنین اعالم کرد: ای��ن انجمن یک هیأت 17نفره 
را ماه میالدی جاری به تهران و مش��هد اعزام خواهد 
کرد. این دیدار با هدف تعامل بازرگانان دو کش��ور و 

افزایش مراودات بازرگانی انجام می گیرد. 
س��یدکمال خ��رازی در این مراس��م تأکی��د کرد: 
تهران س��رگرم کار روی پیش��نهادی برای گش��ایش 
ش��عب بانکی در هر دو کش��ور برای مبادالت تجاری 
مس��تقیم به ارزهای دیگری به جز دالر است. وی در 
ادام��ه افزود: تهران عالقه مند به همکاری دوجانبه در 
بخش ه��ای مختلف بوده و با پاکس��تان برای کاهش 

تعرفه در تجارت دوجانبه مذاکره می کند. 

ادامه تجارت برنج ایران و پاکستان از طریق دوبی

رشد 22درصدی صادرات کاالهای صنعتی و معدنی

صادرات ۴7 میلیاردی شد
اخبار

دولت 20 میلیارد تومان برای 
واردات تخم مرغ یارانه داد

وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت که وقت��ی به خاطر 
بیم��اری آنفلوآنزا مجبور به تأمین حدود 10 هزارتن 
تخم م��رغ از خارج ش��دیم، واردکنن��دگان از قیمت 
تنظیم بازاری هر ش��انه 12 ه��زار 600 تومان برای 
تخم مرغ وارداتی اس��تقبال نکردند و دولت به ناچار 

20 میلیارد تومان یارانه اختصاص داد. 
به گزارش تس��نیم، محمود حجتی روز سه ش��نبه 
در دیدار ن��وروزی با جمعی از مدی��ران این وزارت، 
تش��کل ها و فع��االن بخش کش��اورزی با اش��اره به 
فعالیت 4 میلی��ون بهره بردار در بخش کش��اورزی، 
ب��ر لزوم افزایش دان��ش بهره ب��رداران و به کارگیری 
ش��یوه های نوین علمی در ای��ن بخش از طریق ارائه 
آموزش های مهارتی و همچنین حضور آنان در مزارع 

کشاورزان پیشرو تأکید کرد. 
وی ارائ��ه آم��وزش ضمن خدمت ب��رای کارکنان 
وزارت جهاد کش��اورزی را ضروری برشمرد و افزود: 
با توج��ه به پیش��رفت های علمی و فن��اوری بخش 
کش��اورزی، اطالعات کارکنان نیز الزم اس��ت به روز 

شود. 
وزی��ر جهاد کش��اورزی در بخش دیگ��ری از این 
دیدار با تأکید بر لزوم بهره گیری از مش��ارکت مردم 
در اج��رای طرح های مناب��ع طبیعی تصریح کرد: در 
اج��رای طرح هایی همچ��ون آبخی��زداری، مقابله با 
ریزگردها، مالچ پاش��ی و . . . باید از مش��ارکت مردم، 

بسیج و NGO ها استفاده کنیم. 
حجتی با اش��اره ب��ه آماده ب��ودن زمینه فرهنگی 
مش��ارکت مردم در اجرای طرح های منابع طبیعی، 
اظهار داش��ت: در هرمزگان »خیری��ن آبخیزداری« 
میلیاردها تومان برای اج��رای طرح های آبخیزداری 

در این استان مشارکت داشته اند. 
وزیر جهاد کش��اورزی در بخ��ش دیگری از دیدار 
امروز به حمایت های دولت از صنعت مرغداری اشاره 
و خاطرنش��ان کرد: در دول��ت تدبیر و امید از طریق 
ارائ��ه ارز مبادل��ه ای برای تأمی��ن نهاده های ذرت و 
کنجاله س��ویا و همچنین وضع تعرفه صفر درصد از 
صنعت مرغداری حمایت و این اقدام موجب پایداری 

تولید شده است. 
وی افزود: قیمت هر کیلوگرم ذرت در س��ال 92، 
1257 تومان بود درحالی ک��ه به رغم افزایش قیمت 
ارز هم اکن��ون ذرت با قیمت ه��ر کیلوگرم 1140 تا 

1160 تومان معامله می شود. 
حجتی، خرید گوش��ت مرغ مازاد بر نیاز بازار را از 
دیگ��ر حمایت های دولت از ای��ن صنعت عنوان کرد 
و افزود: با هدف جلوگی��ری از زیان تولیدکنندگان، 
دول��ت در مقاطع��ی، مرغ م��ازاد بر نیاز ب��ازار را از 
تولیدکنن��دگان خریداری و در ای��ام پرمصرف نظیر 
ش��ب عید به منظور جلوگی��ری از افزایش قیمت ها 
و زی��ان مصرف کنندگان، این محص��ول را با قیمت 

تنظیم بازار عرضه می کند. 
وزیر جهاد کش��اورزی بر ضرورت تشکیل زنجیره 
تولید تا مصرف محصوالت کش��اورزی تأکید و اضافه 
ک��رد: به منظ��ور کاه��ش قیمت تمام ش��ده، حذف 
واسطه ها و بهره مندی تولیدکنندگان از ارزش افزوده 
فعالی��ت خود، زنجیره تولی��د از مرحله تأمین نهاده 
تا بازار باید توس��ط تعاونی ها و تش��کل های تولیدی 

تشکیل شود. 

جنگ تجاری آمریکا و چین به نفع 
پسته ایران تمام می شود

کش��اورزان کالیفرنیای��ی ک��ه بس��یاری از آنها 
ب��ه دونالد ترام��پ و مواضع سرس��ختانه وی در 
زمینه تج��ارت رأی داده اند می گوین��د، اقدامات 
تالفی جویانه چی��ن در قبال تصمیمات ترامپ به 
توان رقابتی آنها با رقبایی نظیر پسته کاران ایرانی 

لطمه می زند. 
به گزارش تس��نیم به نق��ل از رویترز، چین اعالم 
کرده که تعرفه های تالفی جویانه 15 تا 25درصدی 
را بر 2.75میلیارد دالر از محصوالت وارداتی آمریکا 
از جمله گوشت خوک و انواع آجیل اعمال می کند. 
این اقدام در واکنش به وضع تعرفه های س��نگین بر 
واردات آلومینیوم و فوالد به آمریکا از س��وی دولت 

ترامپ وضع شده است. 
کشاورزان کالیفرنیایی که پسته و بادام می کارند 
نگران آس��یب دیدن از تعرفه های جدید هس��تند 
زی��را این تعرفه ها محصوالت آنها را در بازار چین 
گران تر می کند و راه را برای محصوالت کشورهای 
دیگر از جمله پس��ته ایران هموار می سازد.  پسته 
بزرگ ترین محصول کشاورزی صادراتی کالیفرنیا 
به چین است. چین در سال 2016، 531میلیون 

دالر پسته از کالیفرنیا خرید. 
ب��ه گفت��ه ریچ��ارد متوئی��ان، مدی��ر اتحادیه 
پس��ته کاران آمریکایی، قبل از وض��ع تعرفه های 
جدی��د، چین تعرف��ه 5درصدی بر پس��ته خام و 
تعرفه 10درصدی بر پسته شور وارداتی از آمریکا 

اعمال می کرد. 
متوئیان اف��زود، وضع تعرفه اضافی 15درصدی 
»بر توانایی م��ا برای رقابت با رقب��ای ایرانی مان 
تأثیر می گذارد.«  ایران و کالیفرنیا سال هاست که 
در حال دس��ت به دست کردن عنوان بزرگ ترین 

تولید کننده پسته جهان هستند. 

اخبار

طرحی که قرار بود مثل »شبنم« 
نباشد! 

نزدیک به یک س��ال از تعریف شناس��ه واردات برای 
کااله��ای مختلف می گذرد و هنوز این طرح به مرحله 

دوم یعنی شناسه پیگیری نرسیده است. 
به گزارش ایس��نا، نهم خردادماه س��ال قبل بود که 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعریف و طراحی 
کدهای شناس��ایی و رهگیری برای کاالهایی در س��ه 

گروه مختلف خبر داد. 
در آن زم��ان یداهلل صادقی گ��روه اول این کاالها را 
دارو )انسانی – حیوانی(، مکمل های دارویی، تجهیزات 
پزشکی، لوازم آرایشی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی 
قابل نصب س��یم کارت و دخانیات دانست و گفت: این 
کاالها از تاریخ 31اردیبهشت ماه ملزم به واردات براساس 
شناسه مربوطه هستند و این شناسه در مبدا سفارش 
داده می شوند و برخالف طرح شبنم قرار نیست داخل 

کشور کدی سفارش داده شده یا نصب شود. 
معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در ادامه صحبت های خود به گروه سوم 
کاالها اش��اره کرد و گفت: در این گروه کاالهایی چون 
محصوالت کش��اورزی )ش��امل برنج، گندم، دانه های 
روغنی، کنجاله، س��موم و بذره��ا و. . .( قرار می گیرند 
و طب��ق آیین نامه های موجود الزم اس��ت واردات این 
محص��والت نیز از تاریخ 31 خردادماه با شناس��ه های 

تعریف شده انجام شود. 
بدین ترتیب ق��رار بر آن بود که در یک مقطع زمانی 
تمامی کاالها دارای شناس��ه ش��ده و واردکنندگان و 
تولیدکنن��دگان گروه های کاالیی ملزم به اخذ و نصب 
شناسه کاال شوند زیرا پس از این تاریخ کلیه فرآیندهای 
تجاری اعم از ثبت س��فارش، ترخیص، انبارش و حمل 
تنها با شناس��ه کاال امکان پذیر می شد. به همین دلیل 
واردکنندگان و تولیدکنن��دگان کاالهای مختلف باید 
مطابق زمان بندی مشخص ش��ده در دستورالعمل های 
مص��وب، به س��امانه شناس��ه کاال مراجعه و شناس��ه 
کاالی م��ورد نظر خود را اخذ و روی بس��ته بندی کاال 
نصب کنند.  شناس��ه کاال نیز در واقع زبان مش��ترک 
تش��ریح کاال در فرآین��د تجاری کش��ور باالخص بین 
س��امانه های الکترونیکی از قبیل سامانه جامع تجارت 
ایران، ثبتارش، پنجره واح��د تجارت فرامرزی، بارنامه 
برخ��ط، جامع انباره��ا و ت��دارکات الکترونیکی دولت 
محسوب می شود.  اما در توضیح اینکه چرا باید چنین 
کدهایی روی کاالهای مختلف نصب شود، معاون وقت 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت اظهار ک��رد: آیین نامه 
اجرایی قانون مبارزه با کاالی قاچاق بر ایجاد شناس��ه 
و کد رهگیری برای کاالهای گروه مصرف تأکید دارد، 
چراکه این موضوع به شفاف سازی اسناد تجاری کشور و 
کنترل قاچاق کاال کمک خواهد کرد.  بنا بر اعالم یداهلل 
صادقی پس از ارائه کد شناسایی برای کاالهای وارداتی 
و تولی��دی در مرحله بعد شناس��ه رهگی��ری نیز ارائه 
خواهد شد که امکان مناسب تری برای رصد و ممیزی 
کاال در سطح بازار ایجاد می کند.  حال حدود یک سال 
از این موضوع گذشته و گروه های مختلف کاالیی ملزم 
به نصب شناسه تولید یا واردات شده اند، اما همچنان از 
مرحله دوم یا همان شناسه رهگیری که مربوط به بازار 

می شد خبری شنیده نمی شود. 
البت��ه در برخ��ی حوزه ه��ا از جمله تلف��ن همراه 
می توان اجرای طرح رجیس��تری را به نوعی مرحله 
دیگری از این طرح دانس��ت، اما باید توجه داش��ت 
ک��ه طبق اظهارات صادقی حدود 1497 قلم کاال در 
بنده��ای »ب« و »ج« و بیش از 400 هزار قلم کاال 
در گروه »الف« که مواردی چون مواد دارویی را دربر 
می گی��رد، قرار دارد. به عبارت دیگر حجم بس��یاری 
از کاالها همچن��ان نیازمند تمرکز بیش��تر و الصاق 
شناس��ه رهگی��ری و مهم تر از آن نظ��ارت  نهادهای 
مربوطه هس��تند.  معاون ام��ور اقتصادی و بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در پاسخ 
به این سوال که در مراکز فروش کاال چگونه براساس 
کدهای مربوطه نظارت خواهد شد، توضیح داد: امور 
مرب��وط به کاالهای موجود در س��طح بازار به زودی 
تعیین تکلیف خواهد ش��د. البته هنوز در این زمینه 

خبری منتشر نشده و اطالعاتی داده نشده است.

صادرات چین به ایران 18درصد 
رشد کرد

صادرات چین به ایران در دو ماهه نخس��ت س��ال 
جاری میالدی با رش��د 1۸درصدی به 3.27 میلیارد 
دالر رس��ید.  به گ��زارش تس��نیم، جدیدترین آمار 
منتشرش��ده از س��وی گمرک چین نش��ان می دهد 
مب��ادالت تج��اری این کش��ور با ای��ران در دو ماهه 
نخس��ت س��ال جاری میالدی رش��د 17.۸درصدی 
داش��ته و ب��ه 6.7۸میلیارد دالر رس��یده اس��ت. در 
ماه های ژانویه و فوریه س��ال میالدی گذشته ارزش 
تج��ارت ایران و چین 5.75میلیارد دالر اعالم ش��ده 

بود. 
چین در ماه های ژانویه و فوریه امسال 3.51میلیارد 
دالر کاال از ای��ران وارد کرده که این رقم نس��بت به 
مدت مش��ابه سال قبل رش��د 17.7درصدی داشته 
است. واردات چین از ایران در مدت مشابه سال قبل 

2.9۸میلیارد دالر اعالم شده بود. 
صادرات چین به ایران در دو ماهه نخس��ت امسال 
نیز 1۸درصد رش��د داش��ته و به 3.27میلیارد دالر 
رسیده است. در مدت مشابه سال قبل 2.77میلیارد 

دالر کاالی چینی به کشور وارد شده بود. 

پنجشنبه
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وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در شرایطی »داخلی سازی اولیه 
»ص��ادرات  و  40درص��دی« 
به عن��وان  را  30درص��دی« 
در  حض��ور  اصل��ی  ش��رط  دو 
خودروس��ازی ایران، پیش پای 
گذاشت  خارجی  سرمایه گذاران 
که آمار و ارقام نش��ان می دهند 
ش��روط موردنظ��ر تا ب��ه امروز 

محقق نشده اند. 
ب��ه گ��زارش کارپ��رس، پس 
از تواف��ق هس��ته ای و امض��ای 
برجام ب��ود که تالش ه��ا برای 
مشارکت های جدید خارجی در 
خودروسازی کشور و بازگرداندن 
برندهای بین المللی)که به دلیل 
تحری��م، از خودروس��ازی ایران 
رفت��ه ی��ا فعالیت های خ��ود را 
کاهش داده بودند(، آغاز ش��د. 
در ای��ن ماج��را، وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت نقش اصلی را 
داش��ت و از همین رو در همان 
ابتدا، یک شرط کلی و دو شرط 
ضمنی را برای حضور خارجی ها 
در خودروس��ازی کشور در نظر 
گرف��ت تا ب��ه قول مس��ئوالن 
ای��ن وزارتخانه، ب��ازار خودروی 
کشور مفت و مجانی در اختیار 

خارجی ها قرار نگیرد. 
ناکامی »شروط خودرویی« 

در پسابرجام
ش��رط کل��ی وزارت صنعت، 
مس��تقیم  س��رمایه گذاری 
خارجی ها در خودروسازی ایران 
خودروس��ازان  به نحوی که  بود، 
در  ب��رای حض��ور  بین الملل��ی 
کش��ور ملزم ش��دند یا سرمایه 
نق��دی با خ��ود بیاورن��د یا در 
و  تکنول��وژی  انتق��ال  قال��ب 
کنند.  س��رمایه گذاری  فناوری، 
این ش��رط کلی وزارت صنعت 
ب��ه نوعی ریش��ه در اتفاقات رخ 
داده در خودروسازی ایران طی 
دوران تحریم ه��ای بین الملل��ی 
داش��ت، چه آنکه در آن مقطع، 
خودروس��ازان خارج��ی ب��دون 
هیچ قی��دی، از ای��ران رفته یا 
تعلی��ق  را  فعالیت ه��ای خ��ود 
کردند. در واق��ع وزارت صنعت 
قص��د داش��ت از ای��ن مس��یر 
تا  )س��رمایه گذاری مس��تقیم(، 
حد امکان حضور خودروس��ازان 
خارج��ی را در کش��ور تضمین 
کرده و شرایطی را مهیا کند که 

آنها در صورت رخ دادن اتفاقاتی 
مانند تحریم، چمدان هایشان را 

نبندند و نروند. 
در ب��اب اینکه این ش��رط تا 
چه اندازه می تواند خودروسازان 
خارجی را در ایران پایبند کند، 
باید صبر کرد و در آینده درباره 
آن نظ��ر داد، ب��ا ای��ن حال در 
پاس��خ به اینکه شرط موردنظر 
تا چه اندازه محقق ش��ده است، 
به نظ��ر می رس��د فع��اًل نتای��ج 
ایده آلی به دس��ت نیامده است. 
البته بدون تردید انتقال سرمایه 
)چه در قالب پول خارجی و چه 

در قالب تکنولوژی و فناوری( تا 
حدی صورت گرفته، با این حال 
در حدی که گفته می شد و قرار 
ب��ود و انتظار می رفت، نیس��ت. 
قرارداده��ای  اج��رای  کن��دی 
خارج��ی صنعت خ��ودرو پس 
از اجرایی ش��دن برج��ام، خود 
نشان دهنده ضعف ورود سرمایه 
خارجی به خودروس��ازی است، 
چ��ه آنکه اگ��ر س��رمایه گذاری 
و  پیش بینی ه��ا  ح��د  در 
برنامه ریزی ها صورت می گرفت، 
ح��اال خودروهای پس��ابرجامی 
و  جاده ه��ا  در  را  بیش��تری 

خیابان های کشور شاهد بودیم. 
ام��ا به ج��ز این ش��رط کلی، 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تج��ارت، ش��روطی ضمنی و به 
نظ��ر س��ختگیرانه را نی��ز برای 
حض��ور خودروس��ازان خارجی 
در ای��ران، لح��اظ ک��رد؛ یکی 
در  40درصدی  »داخلی س��ازی 
آغاز تولید« و دیگری »صادرات 
اتفاقا  ای��ران«.  از  30درص��دی 
مش��کل اصل��ی خودروس��ازان 
خارج��ی ب��ا همین دو ش��رط 
ب��ود و آنها گاهی غیر مس��تقیم 
و گاه��ی نیز ب��ه صراحت، این 

دو ش��رط را م��ورد انتق��اد قرار 
دادند. ب��رای س��ختگیرانه و به 
نوعی غیر کارشناسانه بودن این 
دو ش��رط، کافی اس��ت نگاهی 
به وضع فعلی س��اخت داخل و 
صادرات خودروهای پسابرجامی 
بیندازی��م. ت��ا به ام��روز به جز 
پ��ژو 200۸ )به عن��وان خودرو 
ق��رارداد مش��ترک  از  حاص��ل 
ای��ران خودرو و پژو( و دو س��ه 
مدل خ��ودرو، البت��ه نه چندان 
بخش خصوص��ی،  در  ب��ه روز 
محصول دیگ��ری پس از برجام 
در خودروسازی کشور به تولید 

نرسیده است. 
با مالک ق��رار دادن این چند 
م��دل محص��ول پس��ابرجامی، 
کاماًل مشخص می ش��ود که نه 
داخلی س��ازی اولیه 40درصدی 
ت��ا به ام��روز محقق ش��ده و نه 
صادرات 30 درص��دی. در این 
بین، پ��ژو 200۸ که تابس��تان 
پارس��ال به جم��ع خودروهای 
ب��ا  پیوس��ت،  داخ��ل  تولی��د 
داخلی س��ازی اندک��ی )کمتر از 
20 درص��د( به تولید رس��ید و 
ظاهراً هنوز هم س��اخت داخل 
40 درصدی در آن محقق نشده 

است. 
از آن سو، در مورد خودروهای 
پسابرجامی بخش  خصوصی نیز 
گفته می شود در حال حاضر با 
حداقل داخلی س��ازی به تولید 
می رس��ند و ظاهراً برنامه جدی 
و مدون��ی نی��ز ب��رای افزایش 
ساخت داخل آنها وجود ندارد. 
با ای��ن حس��اب، اص��اًل گزاف 
نیست اگر بگوییم شرط وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت مبنی 
ب��ر داخلی س��ازی 40 درصدی 
در  پس��ابرجامی  خودروه��ای 
شروع تولید محقق نشده است. 
در کنار ساخت داخل اما شرط 
ص��ادرات 30 درصدی هم رنگ 
تحقق ب��ه خود نگرفته اس��ت. 
نگاهی به آمارهای منتشرشده، 
نشان می دهد تا به امروز حتی 
یک دستگاه خودرو پسابرجامی 
نی��ز ص��ادر نش��ده و بنابراین 
دومین ش��رط ضمن��ی وزارت 
خودروس��ازان  ب��رای  صنع��ت 
خارج��ی حاض��ر در ای��ران نیز 
رن��گ واقعیت به خ��ود نگرفته 

است. 

و  نمایش��گاه داران  اتحادی��ه  رئی��س 
فروش��ندگان خودرو کشور، از خریداران 
خودروه��ای خارجی خواس��ت ت��ا زمان 
مش��خص ش��دن وضعیت این خودروها 
از خرید خودروه��ای وارداتی خودداری 
کنن��د.  به گ��زارش خبرن��گار تین نیوز، 
س��عید موتمنی با اشاره به توقف واردات 
خودرو از ماه های آخر س��ال گذش��ته و 
حاکم ش��دن رکود در این بخش، اظهار 
کرد: تنها تغییری که در بازار خودروهای 
واردات��ی ب��ه وجود آمده، ص��دور فاکتور 
و خ��ودداری از فروش اس��ت که تفاوت 

چندانی با وضعیت گذشته ندارد. 

وی اضاف��ه ک��رد: در روزه��ای اخی��ر 
خودروهای وارداتی با افت ش��دید قیمت 
همراه ش��دند ب��ه گونه ای ک��ه در برخی 
موارد حدود 55 میلیون تومان زیر قیمت 
بازار عرضه و به فروش رس��ید که با ادامه 
این روند قطعاً بسیاری از فروشندگان از 
فروش خودروه��ای خود، امتناع خواهند 
کرد و بازار سیاه حاصل آن خواهد بود. 

موتمنی با تأکید بر تبعیت از قانون در 
واردات، خرید و فروش خودرو در کشور، 
افزود: با بروز اختالف نظر در نحوه واردات 
و فروش خودرو به کش��ور، دیوان عدالت 
اداری به بررس��ی عل��ل و عوامل موضوع 

پرداخت و لذا، خریداران و فروش��ندگان 
خودرو در انتظار رأی نهایی دیوان عدالت 
اداری هس��تند چراکه در این روزها بازار 
خودروه��ای واردات��ی با کاه��ش قیمت 
زیادی مواجه ش��ده اس��ت و این به نفع 

شرکت ها و بازار نیست. 
و  نمایش��گاه داران  اتحادی��ه  رئی��س   
فروش��ندگان خودروی کشور خاطرنشان 
س��ایت  بازگش��ایی  وج��ود  ب��ا  ک��رد: 
ثبت س��فارش واردات خ��ودرو از دی ماه 
سال گذش��ته اما تاکنون هیچ خودرویی 
تحوی��ل خریداران نش��ده و بس��یاری با 
مش��اهده وضعیت موجود از درخواس��ت 

خود منصرف شده و ترجیح دادند تا تنها 
به دریافت پول خود اقدام کنند. 

به گ��زارش تین نیوز، این س��خنان در 
حالی گفته می شود که گمرک جمهوری 
اس��المی در اقدامی جدید، بخش��نامه ای 
را ابالغ ک��رده و طی آن ش��رایط جدید 
ترخیص خودروهای س��واری اعالم شده 
که در آن آمده اس��ت: بخشنامه گمرک 
در خصوص ترخیص خودروهای سواری 
دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود 
به اماکن گمرک��ی، مناطق آزاد و ویژه یا 
قبض انب��ار معتبر گمرک��ی به گمرکات 

اجرایی سراسر کشور ابالغ شد. 

رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه 
و موتورسیکلت تهران می گوید نوسانات 
ارزی در روزهای پایانی س��ال 96 ضمن 
اینکه مش��کالتی را برای تولیدکنندگان 
ایجاد کرد، مس��ائلی را هم برای مصرف 

کنندگان به وجود آورده است.
به گزارش خبر خ��ودرو، محمد خادم 
منصوری اظهار داش��ت: وضعیت کنونی 
از  بس��یاری  ارزی،  نوس��انات  و  ب��ازار 
خریداران موتورس��یکلت را با بالتکلیفی 
زیادی مواجه کرده اس��ت، به طوری که 
به گفته بس��یاری از فعاالن بازار در سال 
96 فروشندگان موتورسیکلت نسبت به 
س��ال گذش��ته حدود 40درصدی افت 

فروش را تجربه کردند. 

وی تصری��ح ک��رد: البت��ه در س��ال 
موتورس��یکلت های  ب��ازار  اش��باع   96
کاربرات��وری و از س��ویی تولید همزمان 
موتورس��یکلت های انژکتوری که حدود 
700 هزار تا یک میلیون تومان باالتر از 
موتورهای کاربراتوری هستند بر کسادی 
بازار و افت تقاضای بازار موتورس��یکلت 
تأثیر گذاش��ت و این در حالی است که 
همچنان ب��ازار موتورهای کاربراتوری از 
تقاضای باالتری نس��بت به انژکتوری ها 

برخوردار است. 
وی تأکید کرد: متأس��فانه مش��کالت 
ق��درت  کاه��ش  موج��ب  اقتص��ادی 
خری��د مردم و ع��دم نوس��ازی در بازار 
موتورسیکلت شده اس��ت، به طوری که 

در سال های گذشته به محض فرسودگی 
موتورها، دارندگان این موتورها اقدام به 
تعوی��ض و خرید موتورس��یکلت جدید 
می کردن��د اما امروز به دلیل مش��کالت 
مال��ی ام��کان خری��د موت��ور جدی��د و 

جایگزینی را ندارند. 
ب��ه گفت��ه وی، دولت برای نوس��ازی 
بای��د  فرس��وده  موتورس��یکلت های 
ی��ا  داده  اختص��اص  را  تس��هیالتی 
کارخانج��ات تولیدی را ب��ا راهکارهای 
تشویقی نسبت به ارائه همکاری در این 

زمینه مصمم کند. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان دوچرخه 
خاطرنش��ان  ته��ران  موتورس��یکلت  و 
ک��رد: اکث��ر قری��ب ب��ه اتف��اق جامعه 

قش��ر  موتورس��یکلت،  مصرف کنندگان 
ضعیفی جامعه هس��تند که مسلما برای 
رونق بازار و حمایت از مصرف کنندگان 
باید اقدامی از سوی دولت صورت گیرد. 
منص��وری همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه 
تبلیغات گس��ترده در خص��وص مزیت 
در ش��رایط  برق��ی  موتورس��یکلت های 
کنونی کالنشهرها، افزود: تاکنون نسبت 
به خری��د این موتورس��یکلت های برقی 
اس��تقبالی صورت نگرفته اس��ت چراکه 
قیمت ای��ن موتورها چندی��ن برابر یک 
اینکه  موتورسیکلت بنزینی است ضمن 
خدمات پس از ف��روش این موتورها نیز 
موض��وع مهمی اس��ت که بای��د به این 

مسئله نیز توجه شود. 

تعیین تکلیف خودروهای وارداتی در انتظار رأی دیوان عدالت اداری

افت 40 درصدی تقاضا در بازار موتورسیکلت در سال 96

نگاهی به سرنوشت شروط ضمن عقد قراردادهای خودرویی
اخبار

مهلت 3ماهه برای ترخیص 
خودروهای سواری

گمرک ایران براس��اس بخش��نامه ای، مهلت س��ه 
ماهه برای ترخیص خودروهای س��واری دارای ثبت 
سفارش معتبر در زمان ورود به گمرک، مناطق آزاد 

و ویژه تعیین کرد. 
به گزارش پرش��ین خودرو به نق��ل از ایرنا، در این 
بخش��نامه به گمرکات اجرایی سراس��ر کشور تأکید 
ش��ده ک��ه خودروهای با حج��م موتور زی��ر 2500 
سی س��ی و با ارزش بیش از 40 هزار دالر با محاسبه 
40 درصد س��ود بازرگان��ی بیش��تر از ماخذ حقوق 

ورودی تعیین شده می توانند ترخیص شوند. 
همچنین در این بخش��نامه آم��ده که تمدید ثبت 
س��فارش خودروی س��واری صادره در س��ال 1395 
موج��ود در گمرک ک��ه قبض انبار آنه��ا تا 9 بهمن 
ماه 1396 اس��ت، به تأمین خدم��ات پس از فروش 

نیاز دارد. 
گمرک جمهوری اسالمی ایران نهم اسفندماه 96 
در بخش��نامه ای اعالم کرد ترخی��ص همه خودروها 
)به اس��تثنای خودروهای مربوط ب��ه محل مصوبات 
جانب��ازان و معلوالن( ک��ه تا پیش از نه��م دی ماه 
ثبت س��فارش ش��ده و پذی��رش درخواس��ت ابطال 
اظهارنامه ه��ای مرب��وط، فقط به اعالم ش��ماره ثبت 
س��فارش، شرح موضوع و هماهنگی با این مرکز قبل 

از هرگونه اقدام منوط است. 
رئی��س س��ازمان تعزی��رات حکومتی ش��انزدهم 
اس��فندماه 96 اع��الم ک��رد: خودروه��ای لوکس یا 
غیرلوکس از اقالمی اس��ت که تعیین تکلیف حکمی 
ش��ده و تعیین تکلیف اجرایی آنه��ا متولیان دیگری 
دارد؛ ضمن آنکه در ماده هفت آیین نامه قاچاق کاال 
و ارز، به صادرات این کاالها اش��اره شده که تاکنون 

اتفاق نیفتاده است. 
باای��ن حال 21 اس��فند پارس��ال، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم ک��رد که ترخیص خودروهای 
س��واری دارای ثبت س��فارش معتبر ی��ا قبض انبار 
معتب��ر در اماکن گمرکی، مناط��ق ویژه اقتصادی و 
مناط��ق آزاد تجاری صنعتی به تاری��خ نهم دی ماه 
96 و پی��ش از آن، با رعایت پرداخت حقوق ورودی 
و برخورداری از شرایط آیین نامه ضوابط فنی واردات 

خودرو در زمان ورود خودرو به کشور مجاز است. 
براین اس��اس، خودروهای با حج��م موتور 2500 
سی س��ی و کمتر که دارای ثبت س��فارش معتبر در 
زم��ان ورود خودرو به اماکن گمرک��ی، مناطق ویژه 
اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی بوده اند، بدون 
الزام به رعایت مصوبه مرب��وط به خودروهای دارای 
ارزش بیش��تر از 40 هزار دالر، با محاسبه و پرداخت 
40 واحد درصد س��ود بازرگانی مازاد بر ماخذ حقوق 

ورودی، قابل ترخیص است. 

توقف پذیرش ضمانت نامه  بانکی 
برای واردات خودرو در گمرک

بر اساس بخشنامه گمرک ورود کاالی مشابه داخل 
از ش��مول تس��هیالت ضمانت نامه ای حذف و پذیرش 
ضمانت نامه بانکی برای واردات خودرو توس��ط گمرک 

از ابتدای سال 1397 ممنوع شده است. 
به گ��زارش پدال نیوز به نقل از تس��نیم، بر اس��اس  
بخش��نامه رئیس کل گمرک ایران با توجه به بند )ت( 
ماده 3۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد 
ماده 6 قانون امور گمرکی  و به منظور تسهیل و تسریع 
در ترخی��ص کاالها و جب��ران کمبود نقدینگی بخش 
تولید اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کاال ها بنا به 
درخواست صاحب کاال، اظهارکننده یا نماینده قانونی 
با ضمانت نام��ه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول 

گمرک را داد. 
 براس��اس ای��ن بخش��نامه یکی از ش��رایط اجازه 
دریافت ضمانت نامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای 
تولیدی، ماش��ین آالت خط تولی��د، قطعات منفصله 
س��ی کی دی، قطعات یدکی مورد نی��از کارخانجات 
تولی��دی، ش��رکت های دانش بنی��ان، فع��االن مجاز 
اقتص��ادی، ان��واع دارو، لوازم و تجهیزات پزش��کی، 
تجهیزات  توانبخش��ی،  بیمارستانی،  آزمایش��گاهی، 
کارگاهی، معدنی و همچنین برای کاالهای اساس��ی 
)ش��امل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، 
روغ��ن و ک��ره( ب��ا سررس��یدحداکثر 15 بهمن 97 

تعیین شده است. 
 همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی آن 
دسته از کاالهای وارداتی که دارای حقوق ورودی باالی 
26درصد هس��تند مشمول اس��تفاده از این تسهیالت 
نیس��تند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. 
کاالهای اساسی یاد ش��ده و فصل 9۸ فهرست منظم 
به کتاب مقررات صادرات و واردات از این بند مستثنی 

است. 
 بر مبنای این بخشنامه حقوق ورودی جهت ترخیص 
قطعی کلیه کاالهای وارده به استثنای موارد مطرح شده 

در بند الف الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد. 
 همچنین در راس��تای توس��عه ص��ادرات غیرنفتی 
کاالهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه 

با سررسیدحداکثر یکساله قابل ترخیص است. 
 گفتنی است، دریافت ضمانت نامه در گمرکات کشور 
به صورت سیس��تمی است. همچنین اخذ ضمانت نامه 
برای مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است. این بخشنامه 
با امضای فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران جهت 

اجرا به گمرکات سراسر کشور ابالغ شده است. 

اخبار

سهم بیشتر خودروهای قدیمی از 
صنعت قطعه سازی

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور 
گف��ت خودرو های پرتیراژ با حدود ۸5 درصد س��اخت 
داخل بیشترین سهم را از تولید قطعه در کشور دارند، 
این گروه از خودرو ها با گذشت بیش از دو دهه از تولید 

همچنان روی خط تولید قرار دارند. 
مه��دی مطل��ب زاده در گفت وگوی��ی اختصاصی با 
خبرگزاری صدا و س��یما با اش��اره ب��ه ظرفیت باال در 
صنعت قطعه س��ازی کشور، بیش��ترین تولید صنعت 
قطعه س��ازی را مربوط به س��ال 90 دانس��ت و افزود: 
براس��اس قراردادی که میان خودروسازان با طرف های 
خارجی به امضا رسیده است، تولید خودروهای جدید 
با 40 درصد ساخت داخل آغاز می شود که با توجه به 
14درصد سهم مونتاژ و 6درصد سهم باتری و الستیک، 
تولید این خودروها عماًل با 20 درصد ساخت داخل آغاز 
می ش��ود.  وی گفت: بنابراین در سال جدید با اجرای 
اس��تانداردهای اجب��اری هش��تادوپنج گانه در صنعت 
خودروسازی کشور، پیش بینی ما این است که صنعت 
قطعه سازی ضربه مهلکی خواهد خورد و ورشکستگی 

این صنعت در سال 97 دور از انتظار نیست. 
مطل��ب زاده همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه فرس��ودگی 
ماشین آالت صنعت قطعه سازی افزود: با توجه به اعمال 
تحریم ها در سال های گذشته سرمایه گذاری های الزم 
در این صنعت انجام نشد و عدم انتقال فناوری و به روز 
نشدن ماشین آالت، افزایش هزینه های تولید و کاهش 
بهره وری را در پی داش��ته و این به این معنی است که 
حتی اگر قرار باش��د سهم س��اخت داخل خودروهای 
جدید به ۸0درصد برس��د قطعه سازان برای تأمین نیاز 
صنعت خودرو به دو س��ال زمان نیاز دارند.  وی گفت: 
برآورد انجام شده نشان می دهد حدود 10 هزار میلیارد 
تومان س��رمایه ثابت 3 میلیارد یورو منابع ارزی برای 
واردات ماش��ین آالت با فناوری جدید الزم است که با 
توجه به نرخ س��ود بانکی 23 ت��ا 24 درصد تحقق آن 
همت عالی باالدستی ها را می طلبد.  مطلب زاده با بیان 
اینکه خودروسازان اقدام به ایجاد شرکت های خصوصی 
کرده اند، افزود: متأسفانه بخش خصوصی واقعی وجود 
ندارد و با گذشت 12 سال از سند چشم انداز هیچ کس 
پایش نکرده است که چرا ما به جای پیشرفت پسرفت 
کردیم، براساس این سند درسال 1404 باید 3 میلیون 
 دس��تگاه خ��ودرو تولید و ی��ک میلی��ون آن همراه با
6 میلیارد دالر قطعه صادر شود که باید بگویم متأسفانه 
به اهداف این س��ند دس��ت نخواهیم یافت.  وی گفت: 
برای اینکه ساختار صنعت خودرو و قطعه سازی از ابتدا 
خوب پایه گذاری نش��ده است، به صورت قارچی رشد و 
شرکت های تابعه را ایجاد کردند که آنها هم با بهره وری 
بسیار پایین کار می کنند و تا زمانی که خصوصی سازی 
واقعی اتفاق نیفتد صنعت خودروی ما رشد نخواهد کرد.  
مطلب زاده با انتقاد از خودروسازان در انعقاد قراردادهای 
جدید ب��ا طرف های خارجی اف��زود: الزم بود در زمان 
انعقاد این قراردادها نمایندگان صنعت قطعه سازی هم 
حضور می داشتند و خودروساز خارجی موظف می شد 
دست قطعه ساز خود را در دست قطعه ساز ما قرار دهد، 
در آن ص��ورت بود که انتقال فن��اوری به راحتی انجام 
می شد، خودروسازان متأسفانه مستقل از قطعه سازان 

این قراردادها را منعقد کردند. 

خودرو که ویترین کاالی ایرانی 
است وضعیت خوبی ندارد

ی��ک عض��و کمیس��یون ش��وراها و ام��ور داخل��ی 
مجلس گفت عرضه کااله��ای ایرانی به مردم نیازمند 
زیرساخت هایی از جمله کیفیت و قیمت مناسب است. 
به گزارش بورس نیوز، عبدالرضا هاشم زایی در رابطه 
با ش��عار س��ال که حمایت از کاالی ایران��ی نام گذاری 
ش��ده اس��ت، با بیان اینکه »عرضه کاالهای داخلی به 
مردم نیازمند زیرساخت هایی است« اظهار داشت: باید 
کیفیت کاالها را باال ب��رده و قیمت آنها را پایین آورد. 
کیفی��ت و قیمت دو فاکتور تعیین کننده بازار مصرفی 
هستند، صرف شعار، مشکل را حل نمی کند. حمایت از 
کاالی ایرانی شعار زیربنایی و اساسی است و تحقق آن 

نیاز به زیرساخت و ابزار خود را دارد. 
وی در ادام��ه با بیان اینکه »در کش��ور ما س��اخت 
خودرو همزمان با کره جنوبی آغاز ش��د و اکنون بعد از 
50 سال بیشترین برندها در دنیا مختص به کره جنوبی 
است و ماشین های این کشور به اقصی نقاط دنیا صادر 
می شود« تصریح کرد: ما باید ببینیم کیفیت خودروی 
ما نیز در این 50 س��ال چه میزان افزایش یافته است؟ 

چرا که خودرو ویترین کاالهای ساخت داخل است. 
نماین��ده مردم تهران افزود: از نظ��ر من تا زمانی که 
کیفیت خودروی ما این گونه باشد عدم تمایل مردم به 
استفاده از کاالهای ایرانی دیده خواهد شد. به اعتقاد من 
با ممنوعیت و تعرفه های باالی کاالی خارجی مشکل 
حمایت از کاالی داخلی حل نمی شود. ما باید کیفیت 
محص��والت خ��ود را باال ببریم.  این عضو کمیس��یون 
شوراها گفت: مردم تمام کشورها دوست دارند تا کاالی 
داخلی کش��ور خود را اس��تفاده کنند و این کیفیت و 
قیمت است که در کشور ما باعث عدم تمایل مردم به 
استفاده از کاالی داخلی شده است. اکنون ما می بینیم 
که یک کارگاه س��ه برابر نیازش کارمن��د دارد و کار را 
تشریفاتی جلو می برد که این امر باعث افزایش قیمت 
تمام ش��ده می ش��ود و زمانی که قیمت تمام شده کاال 
باال باشد وقتی کشوری می تواند همان کاال را با قیمت 

پایین تر تولید کند، مردم نیز سراغ آن کاال می روند. 

پنجشنبه
16 فروردین 1397
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مدیرعامل کارگزاری بانک س��امان، نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه را 
ویترینی برای معرفی شرکت ها و صنایع فعال در این سه حوزه توصیف 
ک��رد و گف��ت فاینکس 201۸ تقریب��ا برای تمامی ش��رکت هایی که در 

خصوص عملک��رد خود حرفی ب��رای گفتن 
دارن��د یا می خواهند برنامه ه��ای آتی خود را 
اعالم کنند، فرصت بسیار مناسبی است تا این 

اندیشه ها را در معرض دید عموم قرار دهند.
حمیدرضا مهرآور گفت: از آنجا که رس��انه 
ملی و دیگر رس��انه های ارتباط جمعی، اخبار 
نمایش��گاه را به خوبی پوش��ش می دهند به 
نظ��ر می آید کارگزاری ها، ش��رکت های بیمه 
و بانک ه��ا بتوانند خدمات عرضه ش��ده خود 
را دوباره معرفی کنن��د یا به معرفی خدمات 

جدید خود بپردازند.
وی افزود: تجربه س��ال های گذشته نشان 
داده است بسیاری از دانشجویان و عالقه مندان 

رشته های مالی نیز با شور و شعف خاصی از این نمایشگاه بازدید می کنند 
که نقطه بسیار مثبتی اس��ت و دستاوردهایی که در معرض نمایش قرار 

می گیرند، معرفی می شود.

مهرآور در پاسخ به این سوال که نمایشگاه بورس، بانک و بیمه چه نقشی 
در مبادله اطالعات بین صنایع و اصناف مختلف ایفا می کند، گفت: طبیعتا 
بسیاری از شرکت ها و همچنین بانک ها، بیمه ها و بورس ها، مجموعه ای 
از اطالعات و دس��تاوردها و خدمات نوین را 
در این نمایشگاه تخصصی عرضه می کنند و 
صنعتگران و تولید کنندگان نیز با مراجعه به 
این محل می توانند از نزدیک با این خدمات 

آشنا شوند.
 مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با اشاره 
به اینکه ب��رای تامین مال��ی کوتاه مدت در 
تم��ام دنیا به بازار پول و ب��رای تامین مالی 
بلندمدت، به بازار سرمایه مراجعه می کنند، 
گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است 
که در سال های گذشته نحوه تامین مالی در 
این بازار معرفی ش��ده است، اما هنوز نقش 
اثرگذار بازار س��رمایه در تامین مالی مغفول 
مانده است. لذا می توانیم از طریق نمایشگاه های تخصصی بازار سرمایه را 
معرفی کنیم. همچنین محلی برای معرفی آخرین دستاوردهای صنعت 

بانکداری به شمار می رود.

 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور بیش از 33 هزار نماد 
اعتماد الکترونیک به متقاضیان کار در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش صداو و سیما، رمضانعلی صادق زاده افزود: مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی بر اس��اس قانون تجارت مصوب 
مجلس شکل گرفته و در حوزه کسب وکارهای 

مطمئن در فضای مجازی ایجاد شده است.
وی گفت: بر اساس اساسنامه ای که به ثبت 
رس��یده است باید سیاست های الزم در حوزه 
کس��ب و کارهای اینترنتی در این مرکز اتخاذ 

شود.
ص��ادق زاده ادامه داد: بر اس��اس قانون رفع 
موان��ع تولید، ی��ک هی��أت مقررات زدایی در 
وزارت اقتصاد ش��کل گرفته اس��ت که تعداد 
فرآین��د ص��دور مجوزها را کاه��ش دهد. در 
حال حاضر نم��اد الکترونیکی به عنوان یکی 
از مجوزه��ای حوزه کس��ب و کار اینترنتی به 

رسمیت شناخته شده است.
وی تصری��ح ک��رد: چنانچه افراد حقیقی و حقوق��ی بخواهند در حوزه 
کسب وکار در فضای مجازی فعالیت داشته باشند تقاضای خود را به این 

مرکز ارس��ال می کنند تا پس از بررس��ی، درباره اعطای نماد الکترونیکی 
تصمیم گیری شود.

ص��ادق زاده افزود: همه متقاضی��ان کار در فضای مجازی برای دریافت 
نماد اعتماد الکترونیکی باید س��امانه داشته 
باشند که پس از احراز هویت و تأیید نهایی، 
نماد اعتماد الکترونیک به آنها اعطا می شود.

وی گف��ت: این نماد در س��مت راس��ت 
س��امانه های خرید و ف��روش کاال در فضای 
مجازی قرار می گیرد که دو ویژگی دارد، اول 
اینکه مردم با اعتماد بیشتری خرید می کنند 
و در مرحله بعدی فروش��نده تحت نظارت 
ق��رار دارد و چنانچه اختالفی بین خریدار و 
فروشنده ایجاد شود در این محل رسیدگی 

خواهد شد.
رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی 
اف��زود: نماد اعتم��اد الکترونیک ب��ه رونق 
کس��ب و کارهای مطمئن در فضای مجازی کم��ک می کند و افراد بدون 
صرف هزینه های یک مغازه یا شرکت می توانند در محل کار یا خانه خود 

این سامانه ها را با کمترین هزینه اداره کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح کردظرفیت های تامین مالی در فاینکس یازدهم

 صدور بیش از 33 هزار نماد اعتماد الکترونیک

با بررسی آمارهای تجارت الکترونیک ایران در سال های اخیر، نقش 
پر رنگ آن در اقتصاد کشور به وضوح روشن می شود. تعداد سایت های 
کسب درآمد اینترنتی در سال95، 23074 و در سال 96، به 29120 
رس��یده است و تنها در چهار اپلیکیش��ن برتر ایران 30 میلیون نصب 
فعال ثبت ش��ده اس��ت. در این مس��یر یکی از مهم ترین مس��ائلی که 
به رش��د کسب وکار های اینترنتی منجر می ش��ود تحقیقات بازاریابی و 

شناسایی نیاز مشتریان آنالین است. 
پژوهش بازارهای تجارت الکترونی��ک می تواند با روش های متداول 
س��نتی )مثال با نظر سنجی ش��خصی، گروه های کانونی( یا می تواند با 
اس��تفاده از اینترنت صورت گیرد. تحقیق بازار اینترنتی که به دفعات 
سریع تر از شیوه سنتی است، به محققان اجازه می دهد تا به مخاطبان 
متنوع از راه دور دسترسی یابند. عالوه بر این، محققان بازار می توانند 
مطالعات وسیعی را روی وب سایت با قیمت پایین تری نسبت به روش 
آفالین انجام دهند. تحقیقی در آمریکا نش��ان داد که نظرس��نجی های 
تلفن��ی می تواند به اندازه 50 دالر به ازای هر مصاحبه هزینه بردارد و 
کیفیت ش��ان ممکن است ضعیف باش��د. بعضی هزینه ها می تواند روی 
هم هزاران دالر هزینه بتراشد با توجه به اینکه به چند صد نفر منشی 
تلفنی نیاز خواهد بود. یک مصاحبه آنالین نس��بت به مصاحبه تلفنی 
در اندازه مش��ابه مقدار کمتری هزینه خواهد داشت و می تواند به طور 
قابل مالحظه ای س��رعت تحقی��ق را افزایش دهد. از ط��رف دیگر، به 
دلیل وسیع تر شدن اندازه نمونه ها در مصاحبه های آنالین، دقت نتایج 

افزایش می یابد. 
فروشنده ها در تحقیق بازارEC  به دنبال چه چیزی می گردند؟ 
بررس��ی پروفایل ش��خصی مش��تریان )که می توان از آن رفتار های 
مش��تریان در وب س��ایت را مش��اهده ک��رد(، به فروش��نده ها کمک 
می کند تا رفتار خرید آنالین را پیش بینی کنند. برای مثال، شرکت ها 
می خواهند بدانند که چرا برخی مش��تریان خریداران آنالین هستند و 
چرا بقیه خرید اینترنتی نمی کنند. عوامل اصلی که در پیش بینی رفتار 
خرید آنالین مش��تری می توان از آنها اس��تفاده کرد )با ترتیب اهمیت 
نزولی(: اطالعات درخواس��ت شده درباره محصول، ایمیل های مرتبط، 
تعداد سفارش��ات ثبت ش��ده، محصوالت/خدمات سفارش داده شده و 

جنسیت هستند. 
س��ؤاالت ویژه ای که تحقیقات بازار آنالین درتکاپو اس��ت تا به آنها 

پاسخ گوید موارد زیر هستند: 
الگوهای خرید افرادی از یک طبقه خاص اجتماعی چیست؟ چگونه 
می توانیم آن دس��ته از افرادی را که خریدار واقعی هس��تند از آنهایی 
که فقط س��ایت را مشاهده می کنند، تش��خیص دهیم؟ طراحی بهینه 
صفحات وب چیست؟ دانستن پاسخ این سؤاالت می تواند به فروشنده 
کمک کند تا به طور مناسب تری تبلیغات انجام دهد، کاال و خدمات را 
قیمت گذاری کند، وب سایت طراحی کنند و خدمات مناسبی را فراهم 
آورند. تحقیق بازار آنالین می تواند داده هایی را فراهم آورد تا به پاسخ 

سؤاالت کمک کند. 
رویکردهای موجود جهت پژوهش بازار

هدایت بازاریابی آنالین، مس��تلزم آن اس��ت که خواسته و نیازهای 

مشتری را بدانید. برخی اطالعات می تواند با موارد زیر کنترل شود: 
*درخواست اطالعات از مش��تریان آنالین )با مصاحبه، پرسش نامه، 

استفاده از گروه های کانونی یا وبالگ نویسی(
* با اس��تفاده از معامالت ثبت ش��ده مشاهده کنیم که مشتریان در 

وب سایت چه کاری انجام می دهند؟ 
* از داده ها، متن های وب سایت یا تکنیک های تقسیم بندی گروهی 

استفاده کنیم تا داده های در دسترس را مورد تجزیه تحلیل قرار دهیم.
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها 

از ش��یوه های مخصوص جم��ع آوری داده های آنالین م��وارد زیر را 
می توان نام برد: 

ارتباط مس��تقیم با مش��تری از طریق ایمیل، پرسش��نامه هایی که 
در وب س��ایت ق��رار دارد، نمایش مکالمات در ش��بکه های اجتماعی و 

پیگیری آنچه مشتریان در وب سایت انجام می دهند. 
نظرسنجی های آنالین 

روش اصلی جمع آوری داده های تجارت الکترونیک، نظرسنجی های 
آنالین اس��ت و این روش از روش سنتی نظر سنجی مقرون به صرفه تر 
اس��ت. ای��ن روش مزیت های دیگری هم دارد که ش��امل م��وارد زیر 
اس��ت: مراحل آماده سازی کمتر اس��ت و هزینه های مدیریتی پایین تر 
و کنترل فرآیند تکمیل پرسش��نامه بهتر صورت می گیرد. )که ممکن 
اس��ت خطاهای پاسخگویی کمتری را به همراه داشته باشد و آسان تر 

پیگیری شود.(
هرچند مصاحبه های آنالین محدودیت هایی دارند که ش��امل موارد 

زیر است:
در مواردی که فرد تمایل به ناش��ناس ماندن دارد، ناش��ناس ماندن 
غیرممکن اس��ت. ب��ه دلیل بی پاس��خ ماندن احتمال خط��ای داده ها، 
پاس��خگویی جانبدارانه )همراه با تعصب( وج��ود دارد و امنیت داده ها 

پایین است. 
نظرسنجی های وبی 

ن��وع وی��ژه ای از نظرس��نجی های آنالی��ن وج��ود دارد ک��ه در آن 
پرس��ش هایی در س��ایت قرار می گی��رد و از مش��تریان بالقوه دعوت 
می شود تا به پرسشنامه جواب بدهند. نظرسنجی های وب ممکن است 
منفعل باش��د )فرد تنها پرسش��نامه را تکمیل می کند( یا تعاملی )فرد 
بتواند پرسش نامه های دانلود شده را پاسخ دهد، نظرات را اضافه کند 
س��ؤاالتش را بپرسد و درباره مس��ائل بحث کند(. پرسشنامه ها ممکن 

است هر دو رویکرد را شامل شوند. 
گروه های کانونی آنالین 

موسسات تحقیقاتی متعددی، گروهی از بازدیدکنندگان شایسته را 
ایجاد می کنند تا در گروه های کانونی آنالین ش��رکت کنند. استفاده از 
ش��رکت کنندگان گروه های کانونی که از پیش انتخاب شده اند، کمک 
می کن��د تا بر برخی از محدودیت ها )مثل کوچک بودن اندازه نمونه و 

پاسخ های جانبدارانه( غلبه کنند. 
مستقیما از مشتریان بشنوید

ب��ه جای اس��تفاده از گروه های متمرکز، ش��رکت باید مس��تقیما از 
مش��تریان بپرس��د که درباره محصول یا خدمات چه فکری می کنند. 
ش��رکت ها می توانن��د از چت روم ه��ا، گروه های بح��ث و گفت وگو در 
ش��بکه های اجتماعی، وبالگ ه��ا، ویکی ها، پادکس��ت ها و انجمن های 
الکترونیک مشتریان استفاده کنند تا با مشتریان تعامل داشته باشند. 

بحران اخیر فیس بوک همچنان دامن گیر مدیران و کارمندان آن اسـت. اخیرا مارک زاکربرگ پاسـخی تند به اظهار نظر مدیرعامل اپل در 
مورد این بحران داده است. به گزارش زومیت، حدود یک هفته پیش، تیم کوک، مدیرعامل اپل، در مورد بحران کمبریج آنالیتیکا اظهارنظری 

جنجالی داشت. او عنوان کرد که باید قوانین بیشتر و سختگیرانه تری  در ارتباط با شرکت هایی همچون فیس بوک وضع شود.
کوک عالوه بر تأکید روی وضع قوانین جدید حفظ حریم شـخصی، در صحبت هایش به این نکته اشـاره کرده بود که اپل هیچ گاه رفتاری 
شـبیه به فیس بوک نخواهد داشـت و اطالعات مشتریان خود را به آژانس های تبلیغاتی نمی فروشد. اکنون و یک هفته پس از این اظهار نظر، 

مارک زاکربرگ، مؤسس و مدیرعامل فیس بوک، در مصاحبه ای با وبسایتVox، پاسخی جنجالی  به سخنان تیم کوک داده است:
بـه عقیـده  من اینکه ما تنها به افرادی خدمات دهیم که هزینه پرداخت کنند، روشـی اشـتباه و کم خردانه اسـت. عالوه بر آن، این روش 
کاری با واقعیت هم هم خوانی ندارد. واقعیت این اسـت که اگر قصد سـاختن سرویسـی برای خدمت دهی به تمام افراد جهان داشته باشید، 
قطعا برخی از افراد نمی توانند هزینه آن را پرداخت کنند. در نتیجه، برای پشـتیبانی از سـاخت چنین سرویسـی، نیاز به طرح های درآمدی 
آگهی محور داریم تا بتوانیم خدمات را با کمترین هزینه به کاربران ارائه دهیم. کامال مشخص است که این نوع از کسب درآمد هیچ منافاتی 
با اهمیت دادن به مردم ندارد. در مقابل من فکر می کنم که بهتر اسـت دچار سـندرم استکهلم نشویم. )حالتی که گروگان  با گروگانگیر حس 
همـدردی پیـدا می کند( در نتیجه نباید به شـرکت هایی که بیش از انـدازه از کاربران هزینه می گیرند اجازه دهیم کـه ما را گول بزنند. آنها 

می خواهند ما قانع شویم که بیشتر از بقیه به کاربران اهمیت می دهند.
البته تیم کوک پیش از این مصاحبه، صحبتی هم با کارشناسـان شـبکهMSNBC داشت. او در این مصاحبه می گوید: با فروختن اطالعات 
مشتریان، می توان درآمد هنگفتی کسب کرد. در این حالت، مشتریان به محصوالت ما تبدیل خواهند شد. ما انتخاب کردیم که چنین روندی 
در پیش نگیریم. در پایان وقتی از کوک سـؤال شـد که در موقعیت های مشـابه با بحران فیس بوک چه اقدامی خواهد کرد، او پاسخ داد: »ما 

هرگز در چنین موقعیتی نخواهیم بود.«

راهکارهایی برای پژوهش درباره عالقه، تفکر و رفتار مشتریان در 
خرید اینترنتی

 پاسخ زاکربرگ به تیم کوک
در مورد بحران اخیر فیس بوک

یادداشت

اصول راه اندازی استارت آپ، روز پنج شنبه 30 فروردین ماه 1397 از ساعت 
16 تا 19 در ِری برگزار می شود. به گزارش مرکز توانمندسازی و تسهیل گری 
کس��ب وکارهای نوپای فاوا، رویداد »ِری استارت«، مجموعه ای از دورهمی ها، 
کارگاه های آموزشی راه اندازی کسب وکار، انتقال تجربه و آموزش برنامه نویسی 
اس��ت ک��ه به ص��ورت دوره ای و به منظور ایجاد اکوسیس��تم اس��تارت آپی و 
کارآفرینی در ش��هرری برگزار می شود. در این رویداد، با بهره گیری از تجارب 
»واقعی« مدیران و بنیان گذاران استارت آپ های کشور، جوانان و عالقه مندان 
این ش��هر با نحوه راه اندازی استارت آپ، چالش ها و راهکارهای علمی و عملی 

غلبه بر این چالش ها آشنا می شوند.

ِری استارت: اصول راه اندازی 
استارت آپ برگزار می شود

مهندس نیلوفر کیمیایی راد
کارشناس ارشد کارآفرینی

پنجشنبه
16 فروردین 1397

شماره 1033
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر لزوم حمایت از شرکت های 
فناور در حوزه علوم انسانی و استارت آپ ها گفت : بر این اساس با بازنگری 
رده بندی ش��رکت های دانش بنیان پیشنهاد دانش بنیان کردن شرکت های 

مرتبط با حوزه های علوم انس��انی، مهندس��ی 
و طراح��ی و اس��تارت آپ ها را ب��ه معاون��ت 
علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری ارائه کردیم. 
دکتر بهزاد س��لطانی در گفت وگو با خبرنگار 
ایس��نا، با اش��اره ب��ه اقدامات ای��ن صندوق 
در زمین��ه دس��ته بندی جدی��د ش��رکت های 
دانش بنی��ان، اف��زود: ح��دود پنج س��ال قبل 
که در س��مت مش��اور معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری مش��غول به فعالیت بودم، با 
همکاری کارشناسان در این معاونت تعریفی از 
شرکت های دانش بنیان و طبقه بندی آنها ارائه 
دادیم. وی با بیان اینک��ه در این طبقه بندی، 
ش��رکت های نوپا و صنعتی نیز ب��ه آن اضافه 

شد، خاطرنشان کرد: این رده بندی شرکت های دانش بنیان به مدت چهار 
سال استفاده شد که در این مدت با موارد دیگری روبه رو شدیم که در این 
رده بندی دیده نشده بود. سلطانی، نادیده گرفتن شرکت های استارت آپی 

و عدم تعریف خاص از شرکت های بزرگ را از جمله چالش های رده بندی 
شرکت های دانش بنیان نام برد و یادآور شد: عالوه بر آن، در این رده بندی 
ش��رکت های مرتبط با علوم انس��انی یا ش��رکت های مهندسی و طراحی 
در ای��ن تعریف دیده نش��ده اس��ت. رئیس 
صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی اضافه کرد: با 
توجه به چنین مواردی با بازنگری رده بندی 
شرکت های دانش بنیان هفت چالش مختلف 
را استخراج کردیم و با توجه به این مشکالت 
الزم ب��ود تعری��ف مجددی از ش��رکت های 
دانش بنیان داش��ته باش��یم. وی با تاکید بر 
اینکه تعریف از ش��رکت های دانش بنیان در 
ح��وزه کاری صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی 
نیس��ت، بلکه جزو وظای��ف کارگروه ارزیابی 
و تش��خیص صالحیت شرکت ها و موسسات 
دانش بنی��ان در معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری اس��ت، گف��ت: صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی به عنوان یکی از اعضای ای��ن کارگروه مطالعه ای در 
ای��ن زمینه انجام داده و خود کارگروه نی��ز مطالعاتی در این زمینه انجام 

داده است و در نهایت جمع تصمیم می گیرد. 

پیش بینی می ش��ود سامسونگ در فصل نخس��ت 201۸، سود عملیاتی 
13.73 میلیارد دالری به  دست آورد که نزدیک به 50درصد بیشتر از سود 
عملیاتی س��ه ماهه ابتدایی 2017 است. به گزارش زومیت، تحلیلگران سود 

عملیاتی 14.6 تریلی��ون وان )13.73 میلیارد 
دالر( را برای سامسونگ در سه ماهه  ابتدایی سال 
جاری میالدی پیش بینی می کنند. این رقم از 
سود عملیاتی 14.25 میلیارد دالری کره ای ها 
در فصل چهارم 2017 کمی پایین تر است، اما 
نزدیک به 50درصد باالتر از رقم 9.31 میلیارد 
دالری س��ه ماهه  ابتدایی سال گذشته میالدی 
محسوب می شود. طبق اعالم مؤسسه  پژوهشی 
WISEfn در تاری��خ ی��ک آوریل، تقریبا تمام 
مؤسسه های تحقیقاتی بر این موضوع اتفاق  نظر 
دارند که سامسونگ در فصل نخست 201۸ به 
درآمد 61.44 تریلیون وان )57.۸ میلیارد دالر( 
و س��ود عملیاتی 14.6۸ تریلیون وان )13.۸1 

میلیارد دالر( دست خواهد یافت، اما کمتر از یک ماه پیش، بسیاری از این 
مؤسس��ات نگاهی منفی به درآمد آتی سامسونگ داشتند، چرا که معموال 
 )IT( سه ماهه ابتدایی، فصلی آرام برای حوزه لوازم خانگی و فناوری اطالعات

به حس��اب می آید و ارزش وان کره  جنوبی نس��بت به دالر در حال افزایش 
است که تأثیر سوئی بر صادرات می گذارد و به ویژه، نگرانی هایی در خصوص 
 حوزه  نمایش��گر مطرح بود. سانگ میانگ ساپ، یکی از تحلیلگران مؤسسه 
 ،HI Investment & Securities Co
می گوید: سامس��ونگ به  دلیل فروش ضعیف 
آیف��ون 10 و کند ش��دن بازار گوش��ی های 
هوش��مند، کاهش س��ود عملیاتی حاصل از 
فروش نمایش��گر امولد را پیش بینی می کند. 
همچنی��ن به دلیل کاهش قیم��ت پنل های 
LCD، احتم��ال داده می ش��ود کس��ب وکار 
نمایشگرهای LCD س��ایز متوسط و بزرگ 
این ش��رکت منجر به زیان عملیاتی شود. در 
حقیقت ح��دود یک ماه پیش، کارشناس��ان 
درآمد 61.07 تریلی��ون وان )57.45 میلیارد 
دالر( و س��ود عملیات��ی 14.6 تریلی��ون وان 
)13.73 میلی��ارد دالر( را برای سامس��ونگ 
پیش بینی می کردند که پایین تر از ارقام تخمینی فعلی هس��تند. با نزدیک 
شدن به زمان اعالم گزارش مالی سامسونگ، مؤسسات بیشتری پیش بینی  

خود از درآمد کره ای ها را افزایش می دهند.

پیشنهاد جدید صندوق نوآوری برای حمایت از شرکت ها

پیوستن شرکت های علوم انسانی و استارت آپی به جمع دانش بنیان ها
پیش بینی سود عملیاتی 13.8 میلیارد دالری سامسونگ در فصل اول 2018

صادرات به عنوان عاملی سازنده و زیربنایی در راه توسعه تولیدات داخلی 
و ایجاد فرصت های ش��غلی در جامعه، نقش مهمی در توس��عه اقتصادی 
کش��ورها بازی می کند و به دلیل اهمیتی که در عرصه جهانی پیداکرده 
اس��ت، هر دولتی به هر ش��کلی اقدام به حمایت از فعالیت های صادراتی 
ش��رکت ها با به کارگیری مشوق ها و برنامه های حمایتی می کند.   امروزه 
رشد صادرات برای دولت ها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است و 
دولت ها نقش کلیدی را در ترغیب فعالیت های تجارت خارجی بنگاه های 

داخلی از طریق برنامه های توسعه صادرات بازی می کنند. 
با عنایت به پایان پذیر بودن منابع نفتی، برنامه ریزان و دولتمردان کشور 
به این اعتقاد رسیده اند که توسعه صادرات غیرنفتی و عدم اتکا به اقتصاد 
تک محصولی ضرورتی حیاتی اس��ت. در خالل دهه ۸0 در کشور شرایط 
نامناس��بی برای تداوم رشد صادرات نفتی ایجاد شد و افزایش هزینه های 
تولید اغلب کاالهای صادراتی به دالیل گوناگون منجر به تضعیف موقعیت 
رقابتی صادرکنندگان در بازارهای هدف ش��د. به همین س��بب ضرورت 
احیای جوایز صادراتی موردتوجه مسئوالن قرار گرفت و به موجب بند )ه( 
تبصره 19 قانون بودجه س��ال 13۸1 به دولت اجازه داده شد که در سال 
13۸1 بخشی از درآمد یک درصد موضوع اندوخته ای احتیاطی صندوق 
ضمانت صادرات ایران با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای 
تشویق صادرات اختصاص یابد. افزایش شکاف تراز بازرگانی کشور به ویژه 
در مهروموم های اخیر دولت را بیشتر به حمایت از بخش صادرات غیرنفتی 

به گونه ای سازمان یافته ترغیب کرده است. 
 بر اس��اس گزارش اخیر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، 
جمهوری اس��المی ایران با صادرات س��االنه 1.2 میلیارد دالر محصوالت 
کشاورزی نخستین صادرکننده در خاورمیانه و شمال آفریقا شناخته شد. 
در این منطق��ه امارات متحده عربی با صادرات یک میلیارد دالر در رتبه 
دوم و مراکش با ۸35 میلیون دالر در رتبه سوم قرارگرفته است. بر همین 
اس��اس بخش عمده ای از درآمد صادرات غیرنفتی ایران به صادرات پسته 
و زعف��ران اختص��اص دارد و این موضوع حمایت از کش��اورزان را به یک 
امر ضروری تبدیل کرده اس��ت. بر اساس آمار سال 2012 میالدی، ایران 
توانسته با حجم صادرات 54.034 میلیارد دالری اش در رتبه یازدهم دنیا 

قرار بگیرد. 
در بحث توس��عه صادرات محصوالت کش��اورزی، موارد متعددی چون 
افزایش تولید، ارتقای کیفیت تولید، بهبود بس��ته بندی استاندارد، توجه 
به آموزش تولیدکنندگان و نیروی انسانی مرتبط، ضرورت تأسیس نقطه 
ویژه اقتصادی کشاورزی و یافتن بازارهای هدف صادراتی نقش عمده ای به 
عهده دارد. یکی از راهکارهای مؤثر در توسعه صادرات برنامه های تشویقی، 
حمایتی و ایجاد تس��هیالت در قالب سیاس��ت های تجاری مناسب است. 
در برنامه چهارم توس��عه اقتصادی، توسعه صادرات محصوالت کشاورزی 

رقم خورد. 
همه ساله سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، اقدام به انتشار 
لیس��ت رتبه بندی کشورها از نظر میزان تولید مواد دامی و باغی می کند. 
طی سال های اخیر بخش کش��اورزی به یکی از قطب های درآمدزایی در 
دنیا تبدیل شده و کشورهای مختلف برنامه های گسترده ای را برای توسعه 
کش��اورزی در کشور خود دارند. بر اس��اس آمار، کشورهایی که مساحت 

بزرگ تری دارند )به طور مثال چین و هند( پتانس��یل بیشتری برای قوت 
در بحث کشاورزی دارند. 

در کش��ور ایران ساالنه مبالغ قابل توجهی صرف تهیه و تدوین و اجرای 
مش��وق های صادراتی می ش��ود. در ضمن چارچوب نهادی مشخصی نیز 
در کش��ور برای حمایت از صادرات ش��کل گرفته است که سازمان توسعه 
تجارت، مؤسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگان��ی، صندوق ضمانت 
صادرات، بانک توسعه صادرات و شرکت نمایشگاه های بین المللی در این 

چارچوب قرار می گیرند. 
به اس��تناد مصوبه مورخ9/ 12/ ۸3 شورای عالی صادرات میزان جوایز 
تعلق گرفته متناس��ب باارزش افزوده و مزیت رقابتی، محاسبه و پرداخت 
می شود. در رابطه با محصوالت کشاورزی هرچه محصول فرآوری شده تر 
یا در بس��ته بندی های کوچک تر صادر شود، ضریب حمایت باالتر و برای 
تأثیرگذاری جوایز صادراتی الزم اس��ت، ازآنجاکه نرخ تورم ساالنه به طور 
میانگین حدود 20درصد است، میزان کل کمک ها و جوایز صادراتی ایران 
از رقم 200میلیون دالر در سال فراتر نمی رود که این رقم کمتر از 2درصد 
ارزش کل صادرات کاال و خدمات کشور را تشکیل می دهد، لذا کمک های 
صادراتی کنونی کش��ور در سطحی نیست که افزایش هزینه های تولید را 

بپوشاند و تداوم توسعه صادرات را تضمین کند. 
مشکالت اساسی در صادرات محصوالت کشاورزی در ایران

در گروه کش��اورزی، آب و منابع طبیعی اس��تان تهران، موانع صادرات 
محصوالت کشاورزی موردبحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط اتاق 
ایران، موانع صادرات محصوالت کش��اورزی به س��ه بخش پیش از تولید، 

حین تولید و پس از تولید، تقسیم می شود.
از دیگر موانع و مشکالت موجود بر سر راه صادرات محصوالت کشاورزی 
طبق اظهارات س��جاد س��نجابی ش��امل 1- نبود مدی��ران الیق، کمبود 
س��رمایه گذاری و همچنین غیرواقعی بودن کمینه قیمت های تضمینی 
که دولت به کش��اورزان قول می دهد 2- حذف یارانه های مربوط به کود 
شیمیایی در مراحل اولیه طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت که منجر 
به باال رفتن قیمت کود و توزیع آن به بخش خصوصی محول ش��د. این 
عاملی بود که این بخش بایستی خود را با آن هماهنگ می کرد و موجب 
برخی نابسامانی ها شد. 3- بالیای طبیعی گوناگون مانند خشکسالی، سیل 
و تغییرات آب و هوایی و درنهایت هدفمندی یارانه ها موجب افزایش شدید 
بهای انرژی مصرفی کش��اورزان بدون جبران آن توس��ط دولت. درنتیجه 
طبق کالم آقای سنجابی، »تعداد زیادی از کشاورزان انگیزه خود را برای 
تولید از دست دادند« و بخش کشاورزی متضرر شد. بدین ترتیب کشور به 
سمت واردات بیشتر مواد غذایی و میوه سوق یافت. پرواضح است که یکی 
از آثار سوء رکود بخش کشاورزی مهاجرت روستاییان به مناطق شهری و 

باال رفتن مشکالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق شهری است.
جمع بندی

با توجه به این که هیچ کشوری با اقتصاد بسته نمی تواند به حیات خود 
ادامه دهد، در جهت ایجاد جریان های تجاری و توسعه اقتصادی نیازمند 
برقراری روابط تجاری با دیگر کشورهاست. در این میان، کشورهایی که در 
برقراری این ارتباط از راه صادرات محصول توانایی بیشتری داشته باشند، 
در این رقابت به موفقیت بیش��تر دست می یابند. افزایش حجم صادراتی 
یک کشور با وارد کردن منابع ارزی به آن کشور، بستری مناسب را جهت 
س��رمایه گذاری های تولیدی فراهم می آورد. ازاین رو، اتخاذ سیاست هایی 
به منظور جذب بازار کشورهای مقصد مورد توجه بسیاری از کشورهاست. 

بحران اخیر فیس بوک همچنان دامن گیر مدیران و کارمندان آن اسـت. اخیرا مارک زاکربرگ پاسـخی تند به اظهار نظر مدیرعامل اپل در 
مورد این بحران داده است. به گزارش زومیت، حدود یک هفته پیش، تیم کوک، مدیرعامل اپل، در مورد بحران کمبریج آنالیتیکا اظهارنظری 

جنجالی داشت. او عنوان کرد که باید قوانین بیشتر و سختگیرانه تری  در ارتباط با شرکت هایی همچون فیس بوک وضع شود.
کوک عالوه بر تأکید روی وضع قوانین جدید حفظ حریم شـخصی، در صحبت هایش به این نکته اشـاره کرده بود که اپل هیچ گاه رفتاری 
شـبیه به فیس بوک نخواهد داشـت و اطالعات مشتریان خود را به آژانس های تبلیغاتی نمی فروشد. اکنون و یک هفته پس از این اظهار نظر، 

مارک زاکربرگ، مؤسس و مدیرعامل فیس بوک، در مصاحبه ای با وبسایتVox، پاسخی جنجالی  به سخنان تیم کوک داده است:
بـه عقیـده  من اینکه ما تنها به افرادی خدمات دهیم که هزینه پرداخت کنند، روشـی اشـتباه و کم خردانه اسـت. عالوه بر آن، این روش 
کاری با واقعیت هم هم خوانی ندارد. واقعیت این اسـت که اگر قصد سـاختن سرویسـی برای خدمت دهی به تمام افراد جهان داشته باشید، 
قطعا برخی از افراد نمی توانند هزینه آن را پرداخت کنند. در نتیجه، برای پشـتیبانی از سـاخت چنین سرویسـی، نیاز به طرح های درآمدی 
آگهی محور داریم تا بتوانیم خدمات را با کمترین هزینه به کاربران ارائه دهیم. کامال مشخص است که این نوع از کسب درآمد هیچ منافاتی 
با اهمیت دادن به مردم ندارد. در مقابل من فکر می کنم که بهتر اسـت دچار سـندرم استکهلم نشویم. )حالتی که گروگان  با گروگانگیر حس 
همـدردی پیـدا می کند( در نتیجه نباید به شـرکت هایی که بیش از انـدازه از کاربران هزینه می گیرند اجازه دهیم کـه ما را گول بزنند. آنها 

می خواهند ما قانع شویم که بیشتر از بقیه به کاربران اهمیت می دهند.
البته تیم کوک پیش از این مصاحبه، صحبتی هم با کارشناسـان شـبکهMSNBC داشت. او در این مصاحبه می گوید: با فروختن اطالعات 
مشتریان، می توان درآمد هنگفتی کسب کرد. در این حالت، مشتریان به محصوالت ما تبدیل خواهند شد. ما انتخاب کردیم که چنین روندی 
در پیش نگیریم. در پایان وقتی از کوک سـؤال شـد که در موقعیت های مشـابه با بحران فیس بوک چه اقدامی خواهد کرد، او پاسخ داد: »ما 

هرگز در چنین موقعیتی نخواهیم بود.«

مشوق های صادراتی و توسعه صادرات

 پاسخ زاکربرگ به تیم کوک
در مورد بحران اخیر فیس بوک

یادداشـت

رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی اعالم کرد: سود تسهیالت 
بانکی در بیش��تر کش��ورها 3درصد اس��ت در حالی که در کش��ور ما بیش از 

1۸درصد بوده و این موضوع قدرت رقابت کاالهای داخلی را از بین می برد.
به گزارش ایران اکونومیست، محمدرضا نجفی با اشاره به اینکه شعار امسال 
به درس��تی انتخاب ش��ده اس��ت، در بیان علت رقابتی نبودن برخی کاالهای 
داخل��ی گفت: قوانینی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی و س��ود 
باالی بانکی در مقابله با رونق تولید اس��ت. وی ادامه داد: خوشبختانه مجلس 
ب��ه نواقص قانونی توج��ه و اتاق بازرگان��ی هم نظرات خ��ود را اعالم کرده و 

امیدواریم با توجه به شعار امسال، این قوانین دست وپاگیر اصالح شود.

اصالح قوانین دست و پاگیر 
کسب وکار

متینه مقدم
دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی
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می��زان توج��ه، هرگ��ز ک��م نب��وده و 
مصرف کنن��دگان هرگز ای��ن همه گزینه 
نداش��ته اند. ب��رای دیده ش��دن، به یک 

راهبرد هوشمندانه احتیاج دارید. 
تبلیغات، صنعت بزرگی است. در واقع، 
زمانی که آمار سال 2017 مشخص شود، 
پیش بینی می ش��ود هزین��ه تبلیغات در 
ایاالت متحده به 207میلیارد دالر برسد. 
به هر حال، تحقیقات نش��ان می دهد که 
64درص��د مردم، تبلیغ��ات را آزاردهنده 
و مزاح��م می دانند. 92درص��د تبلیغات 
آنالین، اصال مورد توجه قرار نمی گیرند. 

اگ��ر می خواهی��د در س��ال 201۸، از 
تبلیغ��ات خود نتیج��ه بگیری��د، باید به 
برخ��ی اص��ول و قوانین پایبند باش��ید. 
هنگامی که راهبرد خود برای سال جدید 
را تعیین می کنید، 9 اصل زیر را به خاطر 

بسپارید. 
1. تبلیغات خود را برای دوران کاهش 

میزان توجه، بهینه سازی کنید 
کاه��ش م��داوم میزان توج��ه، یکی از 
بزرگ تری��ن چالش های تبلیغات اس��ت. 

آمار زیر را در نظر بگیرید: 
- مایکروس��افت در یک مطالعه جدید، 
اعالم کرد که متوسط میزان توجه از 12 
ثانیه در س��ال 2000 به ح��دود ۸ ثانیه 

کاهش یافته است. 
 ،Jampp مطالعه انجام شده توسط -
کاهش ساالنه ۸۸درصدی میزان توجه را 
نشان می دهد، به ویژه به دلیل تکنولوژی 

و اپلیکیشن های گوشی های همراه.
- برخی از مناب��ع تخمین می زنند که 
م��ا روزانه با ح��دود 5000 تبلیغ مواجه 
هس��تیم؛ افزایش��ی ناگهانی از چند دهه 

گذشته. 
مخاطب��ان ب��ه کاه��ش می��زان توجه 
دچارن��د، اما بیش��تر از قبل ب��ا تبلیغات 
مواجه می ش��وند. با دانستن این مسئله، 
الزم اس��ت این اصل را بپذیرید: س��خت 

.)KISS نگیر، رفیق! )اصل
2. از »قانون هفت« پیروی کنید

یکی از قوانین طالیی تبلیغات، »قانون 

هفت« است: اکثر مشتریان، قبل از اینکه 
پیش��نهادتان را در نظر بگیرند، باید پیام 
ش��ما را حداقل هفت ب��ار ببینند. انتظار 
نداش��ته باشید که اکثر افراد، اولین باری 
که پیش��نهاد ش��ما را می بینند، متقاعد 
ش��وند. در عوض، از راه ه��ا و کانال های 
مختلف برای رس��اندن پیام ت��ان به آنها 
اس��تفاده کنید. با این کار، احتمال پاسخ 

آنها به پیشنهادتان را باال می برید. 
3. افرادی را که با برندتان آشنایی 
دارند هدف تبلیغات خود قرار دهید

با توجه ب��ه اس��تانداردهای بازاریابی، 
احتمال ف��روش به یک مش��تری جدید 
ح��دود 5 تا 20درصد اس��ت درحالی که 
احتمال فروش به یک مش��تری قدیمی، 
60 ت��ا 70درص��د اس��ت. بازاریابی برای 
افرادی ک��ه با برندتان آش��نایی دارند یا 
کسانی که مشتری قدیمی شما هستند، 
آسان تر از کسانی است که در حال آشنا 
ش��دن با برند ش��ما هس��تند. تحقیقات 
نش��ان می دهد که اگر افرادی را که قبال 
از وبس��ایت تان دیدن کرده اند هدف پیام 
خود ق��رار بدهید، این کار می تواند باعث 
10 برابر ش��دن تعداد کلیک ها و افزایش 

70درصدی مکالمات شود. 
 CTA 4. سازگاری حسی، بر رنگ

غلبه می کند
HubSpot، س��ال ها پی��ش در یکی 
از مق��االت خ��ود ادعا کرد ک��ه در مورد 
عملک��رد دکمه ه��ای رنگ��ی، »قرمز، بر 
س��بز غلبه می کن��د«. متخصصان، مدت 
زیادی، قرمز را بهترین رنگ برای عبارت 
call to action )فراخوان��ی به عمل( یا 
همان CTA می دانستند. از سوی دیگر، 
Unbouncy می گوید رنگ نارنجی، به 
نرخ تبدیل بیش��تری می انجامد. دیگران، 

سبز، زرد یا آبی را بهترین می دانند. 
خ��ب، کدام رن��گ، بهتری��ن نتیجه را 
می ده��د؟ هیچک��دام از رنگ ه��ای باال! 
روان شناس��ی رنگ ها اهمیت کمتری به 
این مس��ئله داده و اصل قوی تر سازگاری 
حس��ی را در نظر می گی��رد. به طور کلی، 
مغ��ز ما ه��ر چی��زی را که ب��ا پیرامون 
آن ترکی��ب ش��ود نادیده می گی��رد. در 
صفحه ای که از طرح قرمز استفاده کرده 

اس��ت، دکمه سبز، بیشتر جلوه می کند و 
برعکس. CTAهای ش��ما باید مشخص 
و برجس��ته باش��ند. این کار را که انجام 
دهی��د، تم��ام رنگ ه��ا به خوب��ی عمل 

می کنند. 
5. تقسیم بندی و تعیین هدف

Marketing Sherpa ی��ک مطالعه 
انج��ام داده ک��ه در آن، ن��رخ بازگش��ت 
س��رمایه )ROI( ایمیل های هدفدار )بر 
اس��اس عالیق ب��رای کاربران فرس��تاده 
ش��دند( و ایمیل های بی هدف )برای هر 
کس��ی که در فهرس��ت اس��ت فرستاده 
شدند( را مقایسه کرده است. ایمیل های 
دس��ته بندی ش��ده، 20۸درصد بیشتر از 
ایمیل هایی که هدفی نداشتند، به مکالمه 
و گفت وگ��و خت��م ش��دند. تحقیقات در 
زمینه تبلیغات، بر اهمیت تقس��یم بندی 
و تعیی��ن ه��دف تأکید می کن��د. اخیرا، 
متخصص��ان بازاریاب��ی به منظ��ور ایجاد 
انتخاب ه��ای پیچی��ده برای ه��دف قرار 
دادن کاربران، از هوش مصنوعی استفاده 

می کنند. 
6. تمرکز بر حفظ و نگهداری

مطالع��ه اخی��ر انج��ام ش��ده توس��ط 
Adobe Digital Insights ب��ه ای��ن 
نتیجه رس��یده اس��ت که قیمت تبلیغات 
در ح��ال افزای��ش اس��ت، درحالی که به 
دست مصرف کنندگان کمتری می رسند. 
متخصص��ان انتظ��ار دارند این مس��ئله 
کم��اکان ادامه دار باش��د، زی��را کاربران 
روش ه��ای بیش��تری را ب��رای مس��دود 
کردن تبلیغات پیدا می کنند. بس��ترهای 
تبلیغاتی در تالش ب��رای افزایش درآمد 
هس��تند، لذا برای کسب درآمد بیشتر از 
تبلیغات خود، باید روش هایی برای حفظ 
و نگهداری کاربران در نظر بگیرید. حفظ 
و نگهداری کاربران نس��بت به دستیابی 
مج��دد و بازگردان��دن آنه��ا، اقتصادی تر 
اس��ت. فهرس��تی از کابران بس��ازید که 
بتوانید آنها را به گروه هایی تقسیم کنید؛ 
ی��ک فهرس��ت ایمیل ها، یک فهرس��ت 

اعالن ها و... 
7. تلفن همراه را نادیده نگیرید 

امروزه نادیده گرفتن کاربران تلفن های 
همراه بزرگ ترین اشتباه یک تبلیغ کننده 

است. تعداد کاربرانی که فقط از اینترنت 
تلفن همراه استفاده می کنند از کاربرانی 
که فق��ط از اینترنت کامپیوتر اس��تفاده 
می کنند، بیش��تر اس��ت. تحقیقات نشان 
می دهد که استفاده از تلفن همراه بیشتر 
از اس��تفاده از کامپیوتر است. اگر راهبرد 
تبلیغ تلفن همراه نداشته باشید، بیش از 
نیمی از مش��تریان بالقوه خود را از دست 

خواهید داد. 
8. اصل »کار کمتر، بازدهی بیشتر« 

را بپذیرید
تصور اینکه دادن انتخاب های بیش��تر 
به م��ردم، به بازگش��ت س��رمایه بهتری 
می انجامد بدیهی به نظر می رس��د، اما در 
همه م��وارد صدق نمی کند. در واقع بری 
شوارتز- روان ش��ناس- در کتاب خود به 
نام تناقض انتخاب، با این مسئله مخالفت 
می کند. وی به مطالعه انجام شده توسط 
شینا ینگر و مارک لپر اشاره می کند. این 
دو محقق، مشتریان را به دو گروه تقسیم 
کردند. به اولین گروه از مشتریان، میزی 
را ک��ه حاوی ش��ش نوع مربا بود نش��ان 
دادند. به گروه دوم، میزی با 24 نوع مربا 
نش��ان داده ش��د. اکثر افراد از میزی که 
گزینه های بیشتر داشت دیدن کردند، اما 
تع��داد افرادی که از میز ب��ا انتخاب های 
کمتر خرید کردند، 10 برابر بیش��تر بود. 
می توانی��د همی��ن کار را انج��ام دهید: 
انتخاب های کمتری ایجاد کنید و شاهد 

افزایش مکالمات و گفت وگوها باشید. 
9. از متن، استفاده استراتژیک کنید

یک تصویر، بیش��تر از هزار کلمه ارزش 
دارد، مگر اینکه تصویر با ارزش��ی نباش��د. 
درمورد نق��ش تصاویر در عملی ش��دن و 
تقویت تبلیغ، صحبت ه��ای زیادی وجود 
دارد. ام��ا تحقیقات نش��ان می دهد که اگر 
متن به درستی به کار رود، تأثیر آن از آثار 
بصری بیشتر است. Launchbit دریافت 
که بنرهای تبلیغاتی و متنی بزرگ، نسبت 
به بنرهای حاوی گرافیک و رنگ، به کلیک 
و مکالمه بیش��تری منتج می ش��وند. یک 
هشدار مهم وجود دارد: متن شما دقیقا باید 
چی��زی را منتقل کند که کاربران در زمان 

کلیک بر تبلیغات، می بینند. 
entrepreneur :منبع
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 )emotional branding( هیجانی  برندسازی 
س��بب می شود مشتریان برای مدتی طوالنی به برند 

شما وفادار بمانند. 
ه��ر بازاریاب��ی می داند که برندس��ازی به ش��کلی 
باورنکردن��ی، مه��م اس��ت چ��را که باعث می ش��ود 
مش��تریان با برند شما آشنا ش��وند و آن را در میان 
س��یلی از برندهای رقبا تش��خیص دهن��د. موفقیت 
ای��ن برندها چیزی فراتر از لوگوی آنها و در خصوص 
ایجاد رابطه ای هیجانی و احساسی با مشتریان است. 
با ای��ن س��طح از تعام��ل هیجان و احس��اس در 
تصمیم گیری، آسان اس��ت که ببینیم چگونه ایجاد 
ارتب��اط هیجانی با مش��تریان س��هم به س��زایی در 

سودآوری شرکت ها ایفا می کند. 
برندسازی هیجانی و برندسازی احساسی مشخصا 
شرکت ها را از رقبای شان متمایز می کند و به خلق 
ارتباط��ی عمیق و حقیق��ی بین برند و مش��تریان 
کمک می کن��د. ارتباطات با ابعاد هیجانی بیش��تر 
ش��بیه به مقاومت کردن آزمای��ش در برابر معیوب 
بودن اس��ت تا قیمت  های نس��بتا ظاهری یا مبتنی 

بر تسهیالت.
فقط یک رویکرد بازاریابی شخصی س��ازی ش��ده 
درون��ی می  توان��د در ح��د کفایت ارتباط��ی قوی با 
برند ش��کل دهد که منجر به اظهار عکس العمل های 
هیجانی و ش��خصی در مشتریان شود. بازاریابی برند 
از طریق شبکه های اجتماعی بر اهمیت آن می افزاید 
و از این رو برندها در جهت ایجاد ارتباط با مشتریان 

در سطح شخصی تالش می کنند. 
ایج��اد یک ارتباط هیجانی با مش��تریان به چیزی 
بیش از بازاریابی خوب نیازمند اس��ت. تعامل شرکت 
در برندسازی هیجانی نیاز های مشتریان را نسبت به 

فروش محصوالت در اولویت قرار می دهد. 
مفهوم برندسازی هیجانی: 

مشتریان خود را بر اساس برندی که مورد استفاده 
قرار می دهند، تعریف می کنند. لباس های برندی که 
می پوش��ند، ماش��ینی که با آن رانندگ��ی می کنند، 
نوش��یدنی که مصرف می کنند، دانشگاهی که در آن 
تحصیل می کنند، مکان های مورد عالقه برای سپری 

کردن زمان و مواردی از این دست. 
م��ارک گ��وب )Marc Gobe(  ب��رای اولین بار 
مفهوم برندس��ازی هیجانی را بیش از 15سال پیش 
خلق کرد. فلس��فه او بر اس��اس مش��اهداتی بود که 
بر اس��اس آن ارتباطاتی که در س��طحی هیجانی و 
احساس��ی بین برند و مردم ب��ه وجود بیاید می تواند 
منجر به برقراری رابطه  ای مستحکم بین آن دو شود. 
مصرف کنندگان به برند وابسته  اند. آنها انعکاسی از 
هویت خود را در برند احس��اس می کنند و زمانی که 
ارتباطی حسی با برند شکل می گیرد سطح هیجانات 
بسیار باال می رود، به گونه  ای که افراد نسبت به برند 

مورد مصرف شان تعصب دارند. 
ب��ه کارگیری برندس��ازی هیجان��ی ارتباط عمیق 
حسی با مش��تریان ایجاد می کند که نهایتا منجر به 
ایجاد وفاداری پایان ناپذیر مش��تریان نسبت به برند 
  )Pepsi( می شود و برندهای زیادی از جمله پپسی
و مرس��دس )Mercedes(  با استفاده از برندسازی 
هیجانی از مزایای آن برای برند و موقعیت خود بهره 

می برند. 
در برندسازی هیجانی مشتریان را در اولویت 

قرار دهید
بناب��ر آنچه گفته ش��د، چگونه می  خواهید نش��ان 
دهی��د ک��ه مش��تریان تان را در هر ش��رایطی ارجح 

می  دانید؟  
1- تصمی��م بگیری��د می خواهی��د ک��دام حس و 
هیجان را برای مخاطبان تان در نظر بگیرید. تعریف 
و تشخیص نیار هیجانی و احساسی اصلی مخاطبان 
هدف تان مهم ترین جنبه برندس��ازی هیجانی است. 
برق��راری ارتب��اط با این م��ورد در تم��ام جنبه  های 

داخلی و خارجی شرکت امری حیاتی است. 
2- مش��تریان را تش��ویق کنی��د ت��ا ب��ه حال��ت 
هیجان��ی پایدار مطلوب دس��ت یابند»من فقط برند 
X را خری��داری می کنم؟« ب��ا درنظر گیری نیازهای 
مش��تریان تان )آنچه آنها طلب می کنند و در اشتیاق 

آن هستند(، شروع به برندسازی هیجانی کنید. 
3- ارتباط یکپارچه و با محوریت نیازهای هیجانی 
مش��تریان ایجاد کنید. هر نکته   و بخش��ی از محتوا 
بای��د پیامی را که برند در پاس��خگویی نیاز هیجانی 
مش��تریان می دهد تقویت و منعکس کند. به عنوان 
مثال: ارتباطات مش��تریان، محتوای آنالین و تعامل 
در ش��بکه  های اجتماع��ی این م��ورد به خصوص در 

»موارد اضطراری« بسیار با اهمیت است. 
زمانی ک��ه مردم دلبس��تگی های هیجانی را با برند 
برقرار می کنند قوت این ارتباط ش��بیه به وابستگی 
اس��ت که نسبت به اش��خاص دیگر دارند. از این رو 
برای آنها سخت خواهد بود خودشان را از برندی که 
به آن عالقه دارند جدا و با برندی دیگر ارتباط برقرار 
کنند. برندس��ازی هیجانی فق��ط از طریق ارجحیت 
دادن مشتریان نسبت به هر چیز دیگری امکان پذیر 

است. 
اگر ش��ما بتوانید در مهارت  های ایج��اد ارتباط با 
مش��تریان تان در این سطح تس��لط یابید، می توانید 
ب��رای م��دت طوالنی با آنه��ا در ارتباط باش��ید که 
مطمئنا این عامل بیش از پیش بر اهمیت برندسازی 

هیجانی می افزاید. 
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

2 روش موفق برای هزینه کردن در 
تبلیغات

با نکات مفیدی که در ادامه می آید، اهداف مدنظرتان 
در تبلیغات مبتنی بر حساب کاربری را تحقق بخشید.  
اگر در زمینه بازاریابی برای یک اس��تارت آپ )شرکت 
نوپا( کار می کنید، پس ش��ما بخشی از یک تیم تولید 
محتوا هستید. در مراحل اولیه شکل گیری شرکت های 
حوزه فن��اوری، بازاریابان در خط مق��دم تولید محتوا 
ق��رار دارن��د.  در حقیقت، ش��ما از طریق پس��ت های 
وبالگ، پادکس��ت ها و توییت ها، اطالعات الزم را برای 
عرضه محصوالت سازمان خود به بازار ایجاد می کنید.  
بسیاری از ما این چرخه را دنبال کرده ایم. یک محتوای 
ش��گفت انگیز ایجاد می کنی��م، آن را چن��د مرتبه در 
ش��بکه های اجتماعی به اش��تراک گذاریم، به خبرنامه 
خود اضافه می کنیم و سپس منتظر می مانیم تا جادوی 

تعامل ]با مخاطب[ وارد عمل شود. 
ام��ا با ای��ن رویک��رد، تقریب��ا هرگز هی��چ اتفاقی 

نمی افتد! 
صحبت ه��ای  ش��نیدن  از  پی��ش،  س��ال  ی��ک 
کنفران��س  کلی��دی  س��خنران  رای��ت،  تروی��س 

#FlipMyFunnel در آتالنتا لذت بردم. 
#FlipMyFunnel، اجتماعی از متخصصان حوزه 
بازاریابی، فروش و موفقیت مش��تری در B2B )تجارت 
ش��رکت به شرکت( است که به منظور تقویت یکدیگر 
در پیشبرد ارزش در سازمان های خویش، دانش جمعی 
خود را به اشتراک می گذارند. این اجتماع به طور منظم، 
بزرگ ترین کنفرانس های بازاریابی مبتنی بر حس��اب 
کارب��ری )ABM( در جهان را س��ازماندهی و برگزار 
می کند.  اگر ترویس را نمی شناسید، فقط این نکته را 
 MarTech بدانی��د که تا به حال در فضای کنفرانس
فردی به پویایی ذهن او ندیده ام.  در 15 سال گذشته، 
تروی��س برنامه های بازاریابی متع��ددی را برای صدها 
وب سایت کس��ب وکار B2B و B2C )تجارت شرکت 
به مشتری(، از استارت آپ ها و کسب وکارهای متوسط 
گرفته تا شرکت های بزرگ موجود در فهرست فورچون 
Fortune( 500 500(، بهینه سازی و طرح ریزی کرده  
است. با این تفاسیر، شاید به سختی باور کنید که وی 

در سن 13 سالگی، یک دی جی بود! 
او در طول س��خنرانی اش، بهترین ش��یوه ها درباره 
چگونگی اس��تفاده موفقیت آمیز از تبلیغات محتوایی 
و تبلیغ��ات مبتنی بر حس��اب کاربری به کمک یک 

راهبرد ABM را مطرح کرد. 
1. بازاریابی محتوایی مبتنی بر حساب کاربری

بازاریابی محتوایی مبتنی بر حساب کاربری، به همان 
ش��یوه بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری عمل می کند: 
هدف قرار دادن مناس��ب ترین حساب های کاربری برای 
کمپین خود.  از نظر من، ABM به عنوان یک رویکرد 
بس��یار متمرکز از بازاریابی B2B ک��ه در آن، تیم های 
بازاریاب��ی و فروش ب��ا همکاری یکدیگر مناس��ب ترین 
حساب های کاربری را هدف قرار داده و آنها را به مشتری 
تبدیل می کنند، تعریف می شود.  اگرچه حجم جست وجو 
برای »بازاریابی محتوایی مبتنی بر حساب کاربری« در 
طول دو س��ال گذشته به ش��دت افزایش یافته است، اما 
این اصطالح در مقایس��ه با مفاهیم جاافتاده تری مانند 
]لینک[ ورودی، بازاریابی محتوایی، تبلیغات فیس بوک 
و. . . هنوز جای کار دارد.  یک راه عالی برای اهرم نفوذ در 
بازاریابی محتوایی مبتنی بر حساب کاربری برای کمپین 
ش��ما، این اس��ت که از محتوای خود ب��رای هدف قرار 
دادن افراد خریدار اس��تفاده کنید.  ترویس خاطرنشان 
کرد ک��ه راه های مختلفی برای ایج��اد ارتباط از طریق 
محتوا وج��ود دارد که فقط به وبالگ ها و اینفوگرافی ها 
محدود نمی شود.  دانس��تن این نکته ضروری است که 
برای چه کس��ی محتوا ایجاد می کنید و ایجاد آن محتوا 
در ک��دام مرحله از پروژه انجام می گیرد.  یک ابزار مفید 
به منظور برنامه ریزی مرحله ای محتوای ش��ما، استفاده 
از چارچوب بازاریابی مبتنی بر حساب کاربری است که 
انواع محتوایی را که باید در حین فرآیند سفر مشتری و 
نیز پس از تبدیل شدن وی به یک مشتری ایجاد کنید 

برجسته می سازد. 
2. تاکتیک های تقویت محتوای ارگانیک 

)سازمان یافته(
همیشه به نظر می رس��د برای ایجاد این محتوای 
ج��ذاب، چرخه ای وج��ود دارد و واقع��ا در موردش 
هیجان زده می ش��ویم، ولی بعد. . . هیچ اتفاق خاصی 
نمی افتد. بسیاری از تیم های بازاریابی همین موضوع 

را تجربه می کنند. اما چرا این اتفاق می افتد؟ 
زیرا شما افراد مناسبی را هدف قرار نداده اید. 

در اینجا چند روش برای ترویج محتوای ش��ما به 
ص��ورت طبیعی )ارگانیک( وجود دارد )که کارتان را 

ساده تر خواهد کرد(: 
1. بازاریابی ایمیلی

SEO 2. بهینه سازی
3. به اشتراک گذاری اجتماعی متداول

4. تبلیغات دهان به دهان )گفت وگوی شفاهی(
5. گروه های فیس بوک/لینکدین

6. ترویج حمایت از کارکنان
 B2B طبق راهنمای ارزیابی مؤسسه بازاریابی محتوایی
در سال 2017، ایمیل )پست الکترونیک(، اولین کانالی 
است که بازاریابان B2B معموال برای توزیع محتوا از آن 
استفاده می کنند و به دنبال آن نیز شبکه های اجتماعی 

لینکدین و فیس بوک در رتبه بعدی قرار دارند. 

BRANDکارگاهبرندینگ

Eran Halevy  به قلم
مترجم: مژگان گوران

 به قلم: سانگرام واجره
مترجم: رامک سلیم
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تا همین چند س��ال پیش نسل جوان 
از نظ��ر بازاریاب ه��ا چن��دان اهمیت��ی 
نداش��ت. در واقع بسیاری از نوجوان های 
چن��د دهه پی��ش از نظ��ر توانایی خرید 
گزینه ه��ای جذاب��ی ب��رای کمپین های 
بازایابی محس��وب نمی شدند. با این حال 
براس��اس پیش بینی ها نوجوان��ان اکنون 
25.9 درص��د جمعی��ت ای��االت متحده 
را تش��کیل می دهن��د. اگر ب��ه این رقم 
ق��درت خرید 44میلی��ارد دالری آنها را 
نیز اضاف��ه کنیم، آنگاه با قش��ر نوظهور 
و بس��یار جالبی مواجه خواهیم ش��د، اما 
این پایان ماجرا نیست. با احتساب عامل 
تأثیرگذاری جوانان بر روی والدین ش��ان 
قدرت خرید آنها نزدیک به 200میلیارد 

دالر خواهد شد. 
پی��ش از پرداختن به اص��ول بازاریابی 
برای نس��ل جدی��د باید آنه��ا را تعریف 
کنیم. براس��اس تعریف های رایج نس��ل 
جدید یا نس��ل Z ش��امل اف��راد به دنیا 
آم��ده در بین دهه 90 می��الدی تا اوایل 
هزاره جدید هستند. این نسل با میانگین 
سنی کم به س��رعت در حال پیشرفت و 
توسعه است، همین آنها را بدل به عاملی 
تأثیرگذار در س��بک زندگ��ی خانواده ها 
و تصمیم گی��ری نهای��ی در م��ورد خرید 

محصوالت کرده است. 
آنها بازاریاب شخصی و صمیمی 

می خواهند
نس��ل جدید همانطور که گوش��ی های 
غیرهوش��مند را تا به حال ندیده، عادت 
ب��ه کمپین ه��ای بازاریاب��ی غیرهدفمند 
نی��ز ندارد. آنه��ا به خوبی از دسترس��ی 
ش��رکت ها ب��ه اطالعات کارب��ران مطلع 
هس��تند، برهمین اس��اس انتظارشان از 
کمپین ه��ای بازاریابی فرآیندهایی کامال 

شخصی سازی شده است. 
براس��اس آماره��ای گ��وگل 26درصد 
خریداران نوجوان نس��بت به انتظارشان 
از فروش��نده ها به یک نکته مهم اش��اره 
تجربه شخصی س��ازی  ارائ��ه  کرده ان��د؛ 
ش��ده تر. این درحالی است که نسل های 
قبلی هرگز چنین خواس��ته ای را مدنظر 

قرار نمی دادند. 
حساسیت نسبت به فضای شخصی

اگرچه نسل جدید عالقه مند به تجربه 
و خریدهای شخصی س��ازی  کمپین ه��ا 
ش��ده اس��ت، اما در عین حال نسبت به 
فضای شخصی خود نیز حساسیت باالیی 
دارد. براس��اس آمارهای رسمی این نسل 
وب کم های  پوش��اندن  ن��رخ  بیش��ترین 

کامپیوترشان را دارد. 
بازاریاب ها نیازمند اطمینان از پیشبرد 
و  قواع��د  براس��اس  کمپین های ش��ان 
خواسته های جوانان هستند. براین اساس 
بای��د شخصی س��ازی کمپین ها را  ه��م 
مدنظر داشت و هم از فضای شخصی شان 
فاصله گرفت. براس��اس پژوهش مؤسسه 
IBM تنه��ا یک س��وم جوان ه��ا مای��ل 
ب��ه دسترس��ی ش��رکت های مختلف به 
اطالعات شخصی ش��ان به منظ��ور ارائه 
کمپی��ن و تجربه خرید ش��خصی و ویژه 
هستند. براین اس��اس 61درصد جوان ها 
هیچ عالقه ای به اشتراک گذاری اطالعات 
نیمه شخصی ش��ان با برندهای گوناگون 

ندارند. 
ارائه بازخورد

Z عالقه من��د حف��ظ  اگرچ��ه نس��ل 
اطالعات شخصی اش است، اما جمعیتی 
کامال فروبس��ته نیست. براین اساس آنها 
عالقه زیادی به ارائه بازخورد و نظرش��ان 
نس��بت به ام��ور مختل��ف دارن��د. بیش 
از 50درص��د خری��داران نوج��وان اعالم 
کرده اند بیش��تر اوقات ب��ه هنگام خرید 
نظرش��ان را با ش��یوه  مختل��ف به اطالع 

فروشنده می رسانند. 
برای  محبوب ترین ش��یوه های جوانان 
ارائه بازخورد مراجعه به وب سایت رسمی 
کامنت  درج  شرکت هاس��ت. همچنی��ن 
در صفحه رس��می برندها در فیس بوک، 
توییت��ر و اس��نپ چت نی��ز از گزینه های 
محب��وب این نس��ل به حس��اب می آید. 
به ای��ن ترتیب ب��ا فعالیت گس��ترده در 
شبکه های اجتماعی شانس کسب وکارها 
ب��رای جلب نظر نس��ل جدی��د افزایش 

خواهد یافت. 
گشت وگذار مخفیانه در اینترنت

برخالف نسل قبلی که اهمیت چندانی 
ب��رای اطالعاتش در اینترن��ت )به دلیل 

عدم نیاز به ارائ��ه اطالعات فراوان( قائل 
نبود، نسل جدید ترجیح می دهد تا جای 
ممکن مخفیانه در فضای اینترنت حضور 

داشته باشد. 
اپ هایی مانند اسنپ چت، ویسپر، ییک 
یاک و س��کرت دقیقا ب��ه دلیل حفاظت 
بس��یار زیاد از فضای شخصی افراد میان 
باالیی دارن��د. برهمین  جوانان ش��هرت 
اساس در ش��بکه های اجتماعی سنتی تر 
مانن��د فیس بوک و توییت��ر اغلب افراد با 
اس��تفاده از نام های کاربری غیرواقعی به 
فعالیت مشغول هس��تند. در اینستاگرام 
نی��ز اغل��ب آنه��ا اس��تفاده از پیام های 
خصوص��ی را ب��ه س��رویس های عمومی 

مانند استوری ترجیح می دهند. 
نگاه��ی به عدم حضور معنی دار نس��ل 
ج��وان در فیس ب��وک به خوب��ی بیانگر 
خواسته های آنها از شبکه های اجتماعی 
اس��ت. براین اس��اس فیس بوک به دلیل 
امکان دسترس��ی والدین و دوس��تان به 
اطالع��ات کاربر نزد جوان ه��ا محبوبیت 
اندکی دارد. در حقیقت اگرچه 34درصد 
از نس��ل جدی��د همچن��ان از فیس بوک 
استفاده می کنند، اما اغلب شان معتقدند 

فیس بوک متعلق به افراد پیر است. 
بی تردید عالقه نس��ل Z به اس��تفاده 
ش��بکه های  و  اینترن��ت  از  مخفیان��ه 
اجتماع��ی ب��رای برندها دردس��رهای 
زی��ادی در راس��تای ارائ��ه محت��وای 
تبلیغاتی شخصی س��ازی شده به همراه 
دارد. ب��ا این ح��ال این امر ب��ه معنای 
پایان کار برای شرکت ها نیست. رویکرد 
جایگزین باید بر اس��تفاده از کانال های 
شخصی برای برقراری ارتباط با مخاطب 
اس��توار شود. به عنوان مثال استفاده از 
سرویس Direct اینستاگرام و مسنجر 
فیس بوک به جای پس��ت های عمومی 
خواهند  مطلوبی  جانش��ین  گزینه های 

بود. 
استفاده از پلتفرم های متفاوت برای 

هر خرید
بازاریاب��ی بیانگ��ر عالق��ه  تحقیق��ات 
۸5درصد از کاربران نسل جوان به کسب 
اطالع��ات پی��راون محص��والت از طریق 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. این امر به 
معنای 59درصد تمایل بیش��تر این نسل 

در مقایس��ه با والدین ش��ان ب��ه برقراری 
ارتب��اط با برنده��ا از طریق ش��بکه های 

اجتماعی است. 
در میان پلتفرم های مختلف اینستاگرام 
با اخت��الف نخس��تین انتخ��اب جوانان 
را تش��کیل می ده��د. در جای��گاه بعدی 
نی��ز فیس بوک )البته با اختالفی نس��بتا 
فاح��ش( قرار دارد. همچنین این گروه از 
افراد دو برابر بیشتر از نسل های قبلی به 
یوتیوب برای آشنایی با محصوالت جدید 

مراجعه می کنند. 
یوتی��وب در زمین��ه آگاه��ی از نح��وه 
اس��تفاده از محص��والت ب��ا اختالف در 
ص��در قرار دارد. براین اس��اس 24درصد 
از نس��ل جوان به یوتی��وب، 17درصد به 
اینس��تاگرام و 16درص��د ب��ه فیس بوک 

مراجعه می کنند. 
بی ش��ک آگاهی از نحوه استفاده نسل 
ج��وان از پلتفرم ه��ای مختلف برای طی 
فرآین��د خرید تأثی��ر مهمی روی هدایت 
هرچه بهتر کمپی��ن بازاریابی مان خواهد 

داشت. 
آنها مشکلی با تبلیغات بیشتر در 

شبکه های اجتماعی ندارند
با پیش��رفت تبلیغات دیجیتالی نس��ل 
ج��وان نیز ب��ه آن عادت کرده اس��ت. به 
عنوان مث��ال اگرچه 39درص��د کاربران 
ج��وان یوتی��وب معتقدن��د ای��ن پلتفرم 
تبلیغ��ات زیادی در خ��ود دارد، اما هنوز 
هم اس��تفاده از آن در میان نسل جدید 
رواج باالیی دارد. در شبکه های اجتماعی 
نظی��ر اینس��تاگرام و اس��نپ چت حتی 
بیش��تر از یوتی��وب فضا برای پیش��رفت 
کمیپن های تبلیغاتی برندها وجود دارد. 
در م��ورد این دو پلتف��رم تنها 11درصد 
جوان ها معتقدند تبلیغات موجود در آنها 

بیش از اندازه است. 
اگرچه بازاریاب ها در مواجهه با نس��ل 
جدید فرصت تبلیغاتی بیشتری دارند، اما 
باید به سرعت پیام شان را به طرف مقابل 
انتقال دهن��د. براین اس��اس بازاریاب ها 
فقط ۸ ثانیه برای جلب نظر مخاطب های 
جوان وق��ت دارند، در غی��ر این صورت 
کارب��ر به راحتی به س��راغ مطالب بعدی 

خواهد رفت. 
hootsuite :منبع

همه آنچه بازاریاب های شبکه های اجتماعی باید در مورد نسل جدید بدانند

23 مدیر فروش و بازاریابی،  رموز موفقیت شان اصول بازاریابی برای نسل جوان )۱(
را در اختیار شما قرار می دهند

توصیه  های شغلی برای شروع سال 
جدید)3(

با مرور س��الی که گذش��ت، نسبت به س��ال پیش رو 
کنجکاوتر می شوم. سال جدید برای من چه چیزهایی به 
ارمغان خواهد آورد؟ چطور می توانم خودم را بهتر کنم و 
اطمینان یابم که در حال پیشرفت هستم؟ چطور می توانم 
از یادگیری چیزهای جدید و آگاهی از مسائل روز تجارت 
عق��ب نمانم؟ چطور می  توانم مطمئن ش��وم که بهترین 
خدمات را به مشتریانم عرضه می کنم و کار من برای آنها 
ارزش��مند است؟ در ش��ماره های پیش توصیه های چند 
نفر از بزرگ  ترین متخصصان بازاریابی و فروش را با ش��ما 
در میان گذاش��تیم و در ادامه توصیه های برخی دیگر از 

کارشناسان را مرور می کنیم.
9. گریک لینمانستونز

)Weidert Group( ریاست ویدرت گروپ
وقتی 25 ساله بودم )در سال  هایی خیلی دور!( از یک 
کارفرما این توصیه را ش��نیدم که هیچ  وقت فراموش��ش 
نمی کن��م. او به م��ن گفت: »جوان  ها در ش��روع زندگی 
شغلی  ش��ان باید بر یک  چیز بیش از هر چیز دیگر تمرکز 
کنن��د: صرف  نظر از عنوان ش��غلی یا می��زان حقوق، به 
بهترین ش��رکت که می  توانند، بپیوندند. به این موقعیت 
باید مثل یک ایس��تگاه قطار نگاه کرد که مهم  ترین سفر 
زندگی شما از آنجا آغاز می شود. سوار بهترین قطار شوید 
و خیلی درگیر این موضوع نباشید که کدام صندلی نصیب 
شما می  شود. سوار قطاری شوید که به سمت مقصد مورد 
نظر شما در حرکت است.« هنوز هم وقتی این توصیه را به 
جوان  هایی که با من کار می کنند، منتقل می  کنم، بسیار 

احساساتی می شوم.
10. مارک رابرگ

دانشیار مدرسه   عالی تجارت هاروارد
زندگ��ی ش��غلی  تان را مث��ل ی��ک برنام��ه پس ان��داز 
بازنشستگی در نظر بگیرید. اگر در سن 22 سالگی حساب 
پس انداز بازنشستگی افتتاح کنید،  چندان محتاطانه عمل 
نمی  کنید. در این س��ن معموال از س��وی مشاوران مالی 
به ش��ما توصیه می  شود که پس انداز بازنشستگی خود را 
در سهام پرخطر ولی پرسود سرمایه  گذاری کنید، چراکه 
فرصت زیادی ب��رای آزمون  و خطا در اختی��ار دارید. در 
زندگی ش��غلی نیز همین قاعده حاکم اس��ت. در شروع 
مس��یر، خطر کنید. به شرکت های تازه تأسیس بپیوندید 
یا اصال خودتان یک ش��رکت تأس��یس کنید. به س��راغ 
فرصت های شغلی نوظهور بروید. وارد حاشیه امن نشوید، 
چرا که در س��ال  های پیش رو، برای ایجاد امنیت شغلی 

فرصت زیادی خواهید داشت.
11. باب رافولو

)Impact( بنیانگذار و مدیر عامل ایمپکت
بهترین توصیه ای که به من ش��ده درباره  لذت بردن از 
مس��یر اس��ت. در هنگام بروز هر چالش و هر مانعی باید 
سعی کنید که به همراه همکاران تان، از روند حل چالش ها 
و از میان برداش��تن مانع ها لذت ببری��د، چرا که در طی 
مس��یر، چالش ها و موانع روز به  روز س��خت تر و بزرگ  تر 
می ش��وند و اگر از دس��ت  و پنجه نرم کردن با آنها لذت 
نبرید، کار بس��یار سختی در پیش خواهید داشت؛ اما اگر 
یاد بگیرید از مسیر لذت ببرید، شغل شما برای تان بسیار 

رضایت  بخش خواهد بود.
12. جان مک تیگ

مشاور فناوری های بازاریابی در گروه مشاوران 
)MarTech( مارتک

من در سال  های کاری ام سرپرست های زیادی داشته ام، 
اما با ارزش تری��ن درس زندگی ام را از اولین سرپرس��تم 
آموختم؛ کس��ی که مرا بالفاصله بع��د از فارغ  التحصیلی 
اس��تخدام کرد. او به من گفت:  »فق��ط کاری را که به تو 

سپرده  شده انجام نده؛ خودت کارت را خلق کن«.
منظور او این بود که خوب گوش کن تا بفهمی که چه 
چیزی در کار مورد نیاز اس��ت، یا چه چیزی کم اس��ت و 
س��پس بر آن موضوع تمرکز کن. بر اس��اس نیازهایی که 
شناس��ایی کرده ای برای خودت هدف گذاری کن و برای 
رسیدن به این اهداف، برای خودت شرح وظایفی بنویس. 
برنامه  دقیق و زمان بندی  ش��ده  ای طراحی کن. ابتدا این 
برنامه را با سرپرس��تت و بعد با رئیست در میان بگذار. از 
شکست خوردن نترس، اما از جشن گرفتن پیروزی هایت 

نیز واهمه نداشته باش.
13. تارا رابرتسون

مشاور توسعه  کسب   کار در شرکت اسپروت 
)Sprout(

از زمانی که من کارم را شروع کردم، همیشه  دو توصیه 
را مد نظر داشته  ام. اولین توصیه را از یکی از اولین مدیرانم 
شنیدم که به من گفت:  »همیشه با یک راه حل پیش من 
بیا، نه با یک مش��کل«. من همیشه سعی کرده ام در همه 
شرایط به این توصیه عمل کنم. غرق شدن در مشکالت 
کاری روزمره و شناسایی چالش  های پیش رو آسان است، 
اما مهم آن است که بتوانید به هر چالش به  عنوان فرصتی 
برای ارائه راه حل و تفکر خالقانه نگاه کنید و از حل مسائل 
لذت ببرید. اگر راه  حلی ارائه ندهید و فقط مش��کالت را 
به مافوق تان گزارش دهید، حرف  های ش��ما بیشتر شبیه 
غرولند به گوش می  رسد. رهبر بودن یا کسب خصوصیات 
رهب��ری به این معناس��ت ک��ه باید در ه��ر قدمی که بر 
می دارید معقول و عمل  گرایانه باشد.         ادامه دارد ...
impactbnd :منبع      

 3 روش ساده
برای جذب مشتری

اولین قدم برای راه اندازی یک کسب وکار جدید، پیدا 
کردن مشتری است. در اینجا نحوه انجام این کار را شرح 
می دهیم.  ما نام چیزی را که اکثر مردم به آن مشتری 
جمع کردن می گویند، مش��تری »خریدن« می گذاریم!  
دلیل این نام گذاری چیست؟ اگر لحظه ای بایستید و به 
هزینه ای که برای جذب مشتری های جدید می پردازید، 
فکر کنید، می توانید به درستی تصمیم بگیرید که زمان 
و منابع مالی خود را چگونه و در کجا صرف کنید.  این 
کار به خصوص برای صاحبان کس��ب وکارهای نوپا که 
نه تنها می خواهند از ابزارهای محدودتری استفاده کنند، 
بلکه معموال تا مش��تری جدید چندین بار از آنها خرید 
نکند به س��ودی نمی رسند، ضروری است و البته، نکته 
مهم در این است که بدون داشتن مشتری های ثابتی که 
دائما از شما خرید کنند، تنها راه نجات تان شاخ و برگ 
دادن به همان منابع محدود اس��ت.  در اینجا سه روش 

ساده برای »خرید« مشتریان جدید ارائه شده  است: 
1- تبلیغات

 راز تبلیغ��ات موفق در این اس��ت ک��ه در عوض 
پولی ک��ه صرف می کنی��د، راه های نویدبخش��ی به 
وج��ود بیاورید. برای انجام چنین کاری، باید پیغامی 
طراحی ش��ود که نه تنها نظر مش��تریان هدف تان را 
جل��ب کند، بلکه ارزش محصول پیش��نهادی به آنها 
را ه��م به خوبی نش��ان دهد.  برای مثال، تلویزیون را 
که گران قیمت ترین نوع تبلیغات است در نظر بگیرید. با 
این وجود، هدف گذاری بر اساس برنامه های تلویزیونی 
به جای کانال ها و شبکه ها - مثال پخش آگهی در یک 
برنامه تلویزیونی آش��پزی پرطرفدار، به جای راه اندازی 
یک کمپین تبلیغاتی در یک ش��بکه آشپزی- بازخورد 
بیشتری را در ازای منابع مالی شما به ارمغان می آورد. 

رادی��و نیز به ش��ما این ام��کان را می ده��د تا به 
ص��ورت انتخاب��ی، تبلیغ در فرمت ه��ا، زمان بندی ها 
و برنامه ه��ای رادیوی��ی خاصی را ه��دف قرار دهید. 
حت��ی در محوطه های بزرگ مترو ه��م می توانید از 
امتی��از حمایت مال��ی )اسپانسرش��یپ( ارزان قیمت 
گزارش های آب و هوایی یا ترافیکی استفاده کنید. 

با وجود اینکه در س��ال های اخیر، اشتراک روزنامه ها 
کمرنگ تر از قبل شده است، اما بسته به نوع بازار شما، 
آنها هنوز هم گزینه ارزش��مندی برای جلب مشتریان 
جدید هس��تند. مثال اگر بازار هدف شما افراد 55 سال 
به باالس��ت، می توانید روزنامه های عمومی و نش��ریات 
بی رقی��ب را ک��ه مصرف کنندگان مس��ن، هنوز هم به 

اطالعات آنها تکیه می کنند، مدنظر قرار دهید. 
اما این روزها حتی مس��ن ترها هم به طور فزاینده ای به 
صفح��ات وب روی آورده اند و همی��ن امر، وب را برای هر 
راهبرد تبلیغاتی، به نقطه قوتی تبدیل کرده  اس��ت. اولین 
قدم برای موفقیت در این محیط، تأسیس یک وب سایت 
اس��ت. س��پس، با توجه به مش��تری هدف - مش��تریان 
کسب وکارهای بزرگ یا سایر کسب وکارها- کانال ارتباطی 
خود در شبکه های اجتماعی را انتخاب کنید. برای نمونه، 
لینکدین ب��رای مدیران تجاری، مدیران ارش��د اجرایی و 
سایر صاحبان کس��ب و کار و کارآفرینان، به یک تکیه گاه 
مطمئن تبدیل شده، درحالی که در میان مصرف کنندگان، 

فیس بوک از محبوبیت زیادی برخوردار است. 
2- شبکه سازی و ارجاع

 ارجاعات��ی ک��ه به دنبال شبکه س��ازی ی��ا از طریق 
کسب وکارهای وابسته سابق صورت می گیرد، نه تنها یک 
روش ارزان برای رشد کسب و کار جدید است، بلکه باعث 
می شود مشتریانی با باالترین نرخ ماندگاری به سراغ تان 
بیایند. عالوه بر این، مش��تریان ارجاعی در طول زمان، 
بیشتر و بیشتر خرید خواهند کرد و به نوبه خود، به یک 
منبع ارجاع تبدیل می شوند.  اما چگونه مشتریان ارجاعی 
را پیدا کنید؟ فراتر از داش��تن محصوالت و خدماتی که 
تقاضا برای شان زیاد است، می بایست از این موضوع که 
مش��تری »بی عیب و نقص« و »ایده آل« ش��ما کیست، 
ایده روشنی داشته باش��ید.  از این طریق می توانید در 
ش��بکه خود، با آن دسته از مشتریانی که به دنبال شان 
هستید ارتباط برقرار کنید. همچنین می توانید تمرکز 
محص��والت یا خدم��ات خود را به منظور پاس��خگویی 
به نیازها، خواس��ته ها و آرزوهای گروه بس��یار خاص از 
مشتریان معطوف کنید.  در ادامه باید از مشتریان راضی 
خود درخواس��ت کنید که ش��ما را به دیگران پیشنهاد 
کنند. یادتان باش��د که به روش های گوناگون و به طور 

مداوم، از حمایت های آنها قدردانی کنید. 
3- کار تیمی

 روش دیگری که می توانید از آن به عنوان یک اهرم 
نفوذ به منابع موجود اس��تفاده کنید، آرایش میزبان-
ذی نفع )host-beneficiary( اس��ت. در این روش، 
یک شرکت با کس��ب وکاری دیگر که مشتریان هدف 
مشابه با شما دارد، از پایگاه اطالعاتی خود برای تبلیغ 
و ترویج کس��ب وکار ش��ما اس��تفاده خواهد کرد.  آنها 
ممکن اس��ت در انتهای خبرنامه ی��ا ایمیل خود، یک 
کوپن هدیه یا یک پیش��نهاد تخفیف برای محصوالت 
شما را پیوست کنند. نمونه هایی از این دست عبارت اند 
از: همکاری مش��ترک یک سالن آرایشی لوکس با یک 
نمایندگی فروش خودروهای مدل باال و یا همکاری یک 
وکیل با یک حس��ابدار.  برای توافق در این زمینه، مثال 
می توانید پیش��نهاد دهید که تمامی هزینه های ارسال 
ایمیل برعهده ش��ما باش��د یا اینکه درصدی از فروش 

)حق الزحمه( را به آنها پرداخت کنید. 
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 4  اقدام
برای جلب اعتماد تیم کاری

اعتماد س��ازی مفهومی است که معموال در شرکت   ها به 
عنوان یک ارزش در نظر گرفته می شود. این امر بسیار مهم 
اس��ت به این خاطر که یکی از اصول کار تیمی هماهنگی 
میان اعضا است که بدون شک تنها زمانی میسر خواهد بود 
که تمامی افراد اعتماد الزم را به یکدیگر داشته باشند. با این 
حال در این زمینه بیشتر افراد توجه خود را به اعتمادسازی 
میان کارمندان شرکت معطوف کرده و از بخش   های دیگر 
غافل می ش��وند. بدون تردید یکی از مهم   ترین بخش   های 
این امر اعتماد س��ازی میان کارمندان و مدیر شرکت است 
که بس��یار کم م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. با این حال 
در ای��ن رابطه نیاز به انجام کاری خارق العاده نیس��ت و با 
راهکارهایی ساده در این زمینه می   توانید کامال موفق عمل 
کنید. در همین راستا و در ادامه به بررسی چهار اقدام مؤثر 

در این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- کمک کننده و کمک گیرنده باشید

در ش��رکت هایی که اعتماد به اف��راد به خوبی رعایت 
می ش��ود معموال کارکنان راندمان به مراتب بهتری دارند 
ک��ه با توجه به فضای به ش��دت رقابتی حال حاضر، این 
امر می   تواند از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار باش��د. در 
همین راس��تا توصیه می شود مدیران همواره مانند مربی 
دلس��وز عمل کنند و از کمک کردن ب��ه کارمندان خود 
دریغ نکنند. این امر که افراد ش��ما را دلس��وز خود و نه 
صرفا منتقد بدانند، به ایجاد اعتماد بسیار خوب و ضروری 
کم��ک خواهد ک��رد و از بروز خطاهای بس��یاری که به 
علت مخفی کردن اشتباهات افراد ممکن است رخ دهد، 
جلوگیری خواهد ش��د. با این ح��ال در هر ارتباطی الزم 
است تا در تالش برای دو طرفه کردن آن باشید. این امر 
نه تنها برای شما نیز مزیت   های بسیاری را به همراه خواهد 
داش��ت، بلکه در ایج��اد اعتمادی واقع��ی و بهبود روابط 
کمکی بسیار خوب محسوب خواهد شد. درواقع توجه به 
این امر ضروری است که برخالف تصور رایج، مدیران نیز 
افرادی معمولی و مانند سایر اعضای تیم شرکت هستند، 
با این تفاوت که آنها از س��طح دانش و تجربه بیش��تری 
برخ��وردار بوده با این حال این امر به معنای نبود ایراد و 
اشتباه در آنها نیست. در همین راستا همواره فضا را برای 
کمک رسانی به خود نیز فراهم کرده و با این کار اهمیت 
کارکن��ان خ��ود را افزایش دهید. هنگام��ی که در کاری 
مستقیما با تیم خود در ارتباط باشید، رابطه   ای دوستانه 
میان ش��ما ش��کل خواهد گرفت که این امر خصوصا در 

شرایط سخت تأثیر مثبت خود را نشان خواهد داد. 
2- نصیحتی بدون قضاوت داشته باشید

بدون تردید شما به عنوان مدیر یک شرکت از دانش و 
تجربه باالیی برخوردار خواهید بود که می   تواند راهنمای 
عمل بس��یار خوبی خصوصا برای تیم ت��ازه کار و جوان 
ش��رکت باشد. با این حال بس��یاری از مدیران در نحوه 
انتقال این موارد به نحوی نادرس��ت عمل می کنند که 
باعث عدم تأثیرگذاری آن در فرد می شود. در این رابطه 
توصیه می شود تا صرفا به بیان نصیحت خود پرداخته و 
از قضاوت وی با خود بپرهیزید. بدون تردید هر فردی از 
ش��رایط و اهداف متفاوتی برخوردار  است و اینکه توقع 
داشته باشید کارمندان شما نیز به مانند دوران کارمندی 
خودتان عمل کنند، تصمیمی کامال نادرست محسوب 
می شود. همچینن توجه داشته باشید که نصیحت باید 
در محیطی بدون حضور س��ایر کارمندان و با لحنی با 
محب��ت صورت گیرد. در آخر همواره به خاطر داش��ته 
باشید که هدف ارتقای سطح کارمندان است، به همین 
خاطر به نحوی عمل کنید که کارمندان بتوانند در بیان 

نقص   ها و خواسته   های خود به شما اعتماد کنند. 
3- عذرخواهی را فقط مخصوص دیگران ندانید

همه ما در شرایطی ممکن است اشتباهاتی داشته باشیم 
که طبیعی محسوب می شود. با این حال نحوه برخورد شما 
پس از وقوع این امر بسیار مهم است. درواقع همه مدیران 
توقع دارند کارمندان در صورت بروز اش��تباهی به سرعت 
عذرخواه��ی کرده و درصدد جبران آن برآیند. با این حال 
در زمانی  که خود اش��تباهی را مرتکب می شوند واکنشی 
از خود نش��ان نداده و حتی س��عی در مقصر دانستن فرد 
دیگ��ری دارند. بدون تردید با این گونه رفتارها ش��ما قادر 
به جلب اعتماد اف��راد نخواهید بود. با این حال این امر به 
معنای کوچک کردن خود در بین کارمندان نیست و بدون 
تردید الزم است تا مرز میان کارمند و رئیس حفظ شود. با 
این حال ضروری است تا رفتاری انسانی با تمامی کارکنان 

خود داشته باشید تا زمینه اعتراضات شکل نگیرد. 
4- سایر شرکت   ها را مورد بررسی قرار دهید 

یکی از اقداماتی که می   تواند به ش��ما در زمینه نحوه 
اعتماد س��ازی در شرکت کمک بسیاری کند این است 
که چگونگی رفتار س��ایر شرکت   ها را مورد بررسی قرار 
دهید. بدون تردید هر ش��رکتی از فرهنگ س��ازمانی 
خاص خ��ود برخوردار بود و این امر باعث می ش��ود تا 
سیاست آنها در رابطه با موضوعات مختلف تفاوت   هایی 
با سایرین داشته باش��د. با این حال در این رابطه الزم 
است تا اقدامات رقبای خود را با شرایط خود انطباق داده 
و از کپی برداری همان اصول    خودداری کنید. همچنین 
توصیه می ش��ود برای یافتن موارد مشابه خود با سایر 
اعضای تیم در تالش باش��ید. برای مثال در صورتی که 
تقریبا تمامی افراد ش��رکت به ی��ک ورزش عالقه   مند 
هس��تند، می   توانید از آن در راستای بهبود روابط خود 
استفاده کنید. توجه به این امر ضروری است که افراد به 
هر میزانی که بیشتر با یکدیگر در ارتباط باشند، سطح 

اعتماد باالتری میان آنها شکل خواهد گرفت. 
entrepreneur :منبع

در مسیر پیش��رفت به سوی 
جالب��ی  اتف��اق  مدی��ر ش��دن 
ش��ما،  فنی  تخصص  می افت��د. 
یعنی دانش و مهارتی که ش��ما 
را تا س��طح ی��ک کارمند صرف 
ارتقا داده، در این س��طح جدید 
از ارزش کمتری برخوردار است. 
متأس��فانه، بس��یاری از مدیران 
این نکته را فراموش می کنند و 
برای آنکه همچنان باهوش ترین 
ف��رد حیطه خود باش��ند انرژی 

زیادی صرف می کنند. 
مدیران باهوش به سرعت یاد 
می گیرند تا برای تش��کیل گروه 
و عملکرد گروه��ی بر تخصص 
اعض��ای گ��روه خود تکی��ه و از 
پیش��رفت ف��ردی نی��ز حمایت 

کنند. 
به بیان دیگر، مدیران باهوش 
بودن  متخصص  می گیرن��د  یاد 
در هر موضوع��ی را رها کرده و 
متخصصان جدیدی را در گروه 

خود به کار بگیرند. 
آنچه شما را تا به اینجا 

رسانده برای جلوتر رفتن 
کافی نخواهد بود. 

برای خیلی از مدیران تازه کار 
ک��ه ع��ادت کرده اند در ش��غل 
خ��ود به عن��وان ی��ک کارمند 
صرف در نق��ش یک متخصص 
کار کنن��د، کنار گذاش��تن این 
کاری شان  ش��خصیت  از  بخش 
دش��وار است. کسانی که در کار 
خود تبحر باالی��ی دارند به طور 
طبیعی ه��وش فنی و تخصصی 
خود را ب��ا موفقیت  خود مرتبط 
می دانن��د و ای��ن به بخش��ی از 
هوی��ت حرفه ای و ف��ردی آنها 

بدل می شود. 
نمی توانند  آنه��ا  ک��ه  چیزی 
درک کنند این است که قوانین 
بقا و موفقیت تغییر کرده، حاال 
دیگ��ر به جای تأکی��د بر دانش 
تخصصی، ب��ر توانای��ی  آنها در 
دس��تیابی به نتایج تج��اری از 
طریق دیگ��ر کارکن��ان تمرکز 
می شود. عدم درک این واقعیت 
ت��ازه و تطبی��ق نیافتن با آن به 
طیف وسیعی از مشکالت برای 
مدی��ران و اعض��ای گروه ش��ان 

منجر می شود. 
وقتی مدیر مثل یک متخصص 
کار می کند، شکاف  های تنشی 

پدیدار می شود
مدیری که اص��رار دارد نقش 
تخصصی خود را حفظ کند، به 
ط��رق مختلف به تنش در میان 

اعضای گروه خود می افزاید. 
برخی از رایج ترین این موارد 

عبارتند از: 
- وقت��ی مدی��ر اص��رار دارد 
خودش تمام پرسش ها را پاسخ 
بدهد یا پاس��خ نهایی همواره از 
آن خودش باش��د، اعضای گروه 
گمان می برند که تخصص فنی 

آنها بی ارزش تلقی می شود. 
- مدی��ری ک��ه چه��ره یک 
متخصص را به خ��ود می گیرد، 
به ج��ای ایجاد ج��وی گروهی 

موقعی��ت  کار،  مح��ل  در 
بی��ن  در  را  سلس��له مراتبی 

کارکنان تقویت می کند. 
- وقت��ی اف��راد می بینند که 
ایده ها و نظرات ش��ان به حساب 
نمی آید، می��ل و انگیزه خود را 
از دست می دهند. این بی میلی 
ی��ا خ��ود را ب��ه ص��ورت رفتار 
پرخاش��گرانه نش��ان می دهد یا 
به صورت آنچه مدیران از آن با 
عنوان ط��رز برخورد ضعیف یاد 

می کنند، نمایانگر می شود. 
- وقتی اعضای گ��روه عادت 
را  س��ؤاالت  پاس��خ  می کنن��د 
همیش��ه از مدیر دریافت کنند، 
خالقیت های ف��ردی خود را از 

دست می دهند. 
- وقت��ی محی��ط کار گ��روه 
کم ک��م ب��ه تلخ��ی می گراید و 
مدیر هر روز بیش از پیش س��د 
راه ش��ده و اعضای گروه در هر 
موضوع��ی منتظ��ر اظهارنظر او 
می مانند، عملک��رد نهایی گروه 

تضعیف خواهد شد. 
وقتی مدیران جدید باید بین 
نابودی و غرق شدن و زنده 
ماندن و شنا کردن یکی را 

انتخاب کنند
تبدیل ش��دن از یک کارمند 
ص��رف ب��ه ی��ک مدی��ر امری 
می��زان  اس��ت.  چالش برانگی��ز 
از کار در  بری��دن  خس��تگی و 
بین مدیرهای تازه کار به میزان 

بس��یاری  در  غیرقابل قبول��ی 
از مؤسس��ات باالس��ت، چراکه 
آموزش پیش��رفته ای که به آنها 
داده ش��ده کم و مش��اوره پس 
از ترفی��ع رتبه حت��ی از آن هم 
کمتر اس��ت. بسیاری از مدیران 
به ح��ال خود رها می ش��وند تا 
با وظایف جدید خود دس��ت و 
پنج��ه نرم کنند. وقتی در نقش 
جدید خود با ابهام بسیار زیادی 
روبه رو می شوند، به طور طبیعی 
به همان چیزی رجوع می کنند 
که قبال برای ش��ان کارگشا بوده 
اس��ت و توانایی شان در راهبری 
مسائل دش��وار با تکیه بر دانش 

تخصصی است. 
س��ناریوی  ه��م  ش��ما  اگ��ر 
مش��ابهی را تجربه می کنید، در 
اینجا ش��ش راه حل ارائه شده تا 
به ش��ما کمک کند بدون ایجاد 
ش��کاف های تنش زا ک��ه در باال 
ذکر ش��د، مس��یر تح��ول خود 
از متخصص به مدی��ر را هموار 

سازید. 
6 ایده برای کمک به تبدیل 

شدن از یک کارشناس صرف 
به یک مدیر مؤثر

خ��ود  مأموری��ت  در   -1
تجدیدنظ��ر کنی��د: مأموری��ت 
جدید ش��ما به عنوان یک مدیر 
این است که همراه با گروه خود 
محیط کاری بس��ازید که آنها را 
برای انجام کارهای شان به نحو 

احس��ن تش��ویق کند. تخصص 
فنی شما هرگز در کانون توجه 
نیس��ت. توانمندسازی گروه تان 
ب��رای پیش��رفت و س��پس ب��ه 
تخصص شان  گذاش��تن  نمایش 
هدف اصلی مأموریت شماست. 
2- تمرکزتان را بر گس��ترش 
اعتماد بگذاری��د: تأکید مدام بر 
تخصص فنی خودتان با فرآیند 
اعتمادس��ازی در تعارض است. 
به جای ای��ن  کار، از افراد خود 
س��ؤال و آنه��ا را در پیگیری و 
ارائه ایده های شان تشویق کنید. 
اش��تیاق ش��ما برای آنکه اجازه 
دهید تجربه کنند و حتی زمین 
بخورند اعتماد و حمایت شما را 

جلوه گر می سازد. 
3- آم��وزش دهید. بین جلب 
هم��کاری اعضای گ��روه با ارائه 
پاس��خ ها یا رد ایده ها و آموزش 
دانس��ته های خود به آنها تفاوت 
وج��ود دارد. مدیران��ی ک��ه به 
آموزش می پردازند، خصوصا در 
سطوح باالی کاری، از پیشرفت 
اعض��ای گ��روه خ��ود ب��ه  طرز 
قانع کننده ای حمایت می کنند. 

4- ب��ر غری��زه خ��ود ب��رای 
پاس��خ دادن غلب��ه کنی��د و در 
عوض یک سؤال ساده بپرسید. 
مهم تری��ن پرسش��ی ک��ه یک 
مدی��ر می  تواند هن��گام مواجهه 
با درخواست راهنمایی از سوی 
اعض��ای گروه مط��رح کند، این 

اس��ت »مطمئن نیستم، به نظر 
خودت باید چ��ه کاری کنی؟« 
مس��لما غریزه شما در این است 
که براس��اس تخصص فنی خود 
اولیه  پاس��خ  ب��ه پرس��ش های 
دهی��د. در بس��یاری از م��وارد، 
پاسخ س��ؤال برای شما به طرز 
دردناک��ی بدیهی اس��ت. با این 
وج��ود، بهتری��ن واکنش��ی که 
می توانید نشان دهید این است 
که میل خود برای پاس��خ دادن 
را فرونشانده و نظر آنها را جویا 
ش��وید. با این کار، تفکر نقادانه 
آنها را بر می  انگیزید و اعتمادتان 
را به آنها نشان می  دهید تا طرز 
تفک��ر و طرز عم��ل منحصر به 

خود را داشته باشند. 
5- یادگیری گروهی و فردی 
را ارتقا دهی��د. بخش مهمی از 
توفی��ق ش��ما در مأموریتی که 
ب��رای ایجاد فض��ای کاری توأم 
با رش��د و فعالیت پویا بنا نهاده 
ش��ده، مدل  س��ازی رفتاره��ای 
ض��روری برای یادگیری اس��ت. 
روی  اس��ت  ممک��ن  هرج��ا 
سرمایه گذاری  گروه تان  اعضای 
کنید. آنه��ا را برای به یادگیری 
فن��ون یا موضوع��ات مرتبط به 
کارتان بفرس��تید. فرصت کافی 
ب��رای ش��رکت در س��مینارها 
در  آموزش��ی  وبینار ه��ای  و 
اختیارش��ان ق��رار دهی��د. یک 
کتابخان��ه گروهی از منابع مورد 
نی��از تش��کیل دهید. اف��راد را 
تشویق کنید تا آنچه را در خالل 
به  فرا گرفته اند  تالش های ش��ان 
باقی اعضای گ��روه نیز آموزش 

دهند. 
مثب��ت  بازخورده��ای  از   -6
برای تقویت خالقیت  های فردی 
و گروه��ی اس��تفاده کنی��د. در 
کنار تم��ام اقدامات باال ضروری 
اس��ت که به افراد یا گروه  هایی 
که از خود خالقی��ت بروز داده 
و با مسائل دشوار در محیط کار 
دس��ت و پنجه و ن��رم می کنند 
بازخورد مثبت نش��ان دهید. با 
ذک��ر رفتارهای مثبت و تأثیری 
که بر نتیجه کارها داش��ته اند بر 
بیفزایید.  بازخورد خ��ود  ارزش 

این کار را هر روز تکرار کنید. 
حرف آخر

موفقیت در کسوت یک مدیر 
بیش از آنک��ه ارتباطی با هوش 
فنی شما داش��ته باشد، مربوط 
ب��ه توانای��ی ش��ما در ترغی��ب 
دیگ��ران برای ارائه کارش��ان به 
نحو احس��ن است. تخصصی که 
در گذش��ته به بهترین شکل به 
شما کمک می کرد، اکنون باید 
کن��ار رفت��ه و جای خ��ود را به 
تمرکز  با  مهارت های جدی��دی 
بر حمایت و پیشرفت سایر افراد 
گروه بدهد. کار را با تغییر قالب 
مأموری��ت حرفه ای خ��ود آغاز 
کنید و س��پس تمرکزتان را بر 
پ��رورش مجموع��ه مهارت های 
جدی��دی بگذاری��د که رش��د و 
ترقی ش��ما به عنوان یک مدیر 

و رهبر را تقویت کنند. 
thebalance :منبع

چگونه از یک متخصص صرف به یک مدیر مؤثر تبدیل شویم؟ 
رهبری

کسب اولین شغل مدیریتی

آنچ��ه باید برای رس��یدن به اولین ش��غل مدیریتی 
بدانی��د و ب��ه کار بندید هر مدی��ری روزی و در جایی 
اولین ش��غل مدیریتی را در حرفه خ��ود تجربه کرده 
اس��ت. اولین تجربه من سرپرستی دو مشاور دیگر در 
یک گروه ارائه طرح های پیش��نهادی بود. اگرچه مانند 
اکثر مش��اغل، هیچکس نمی خواس��ت به فردی بدون 
سابقه مسئولیت مدیریتی بسپارد و این یعنی زمانی که 
کس��ی اولین فرصت را به شما نمی دهد پس فرصتی 
برای کس��ب تجربه و ایجاد س��ابقه پیدا نخواهید کرد. 
در اینجا به نکاتی می پردازیم که برای رسیدن به اولین 
ش��غل مدیریتی خود باید بدانید و از آن مهم تر به آنها 

عمل کنید. 
1- کارتان را درست انجام دهید

اگ��ر نتوانی��د کار خودتان را به خوب��ی انجام دهید، 
هیچ کس حاضر نخواهد بود مس��ئولیتی به عهده شما 
بگذارد. اولین گام برای رسیدن به یک شغل مدیریتی 
این است که همان کاری را که دارید به  بهترین شکل 
انجام دهید. الزم نیس��ت بهترین باشید، اما حتما باید 
خوب باش��ید. بهترین برنامه نویس یک شرکت ممکن 
اس��ت نتواند مدیر توسعه خوبی باشد. ممکن است به 
جای قبول مس��ئولیت های مدیریتی ترجیح بدهد کد 
بنویس��د، اما با اطمینان می ت��وان گفت که یک مدیر 

توسعه قبال برنامه نویس خوبی بوده است. 
2- تحقیق و مطالعه کنید

کش��ف کنید مدیران چه کارهایی می کنند. مدیران 
سازمان خود را زیر نظر بگیرید و ببینید چه کارهایی را 
چطور انجام می دهند. کتاب های مربوط به مدیریت و 
رهبری را بخوانید و یاد بگیرید چه کارهایی را باید و چه 
کارهایی را نباید انجام دهید. سؤاالت خود را از مدیرانی 

که می شناسید بپرسید. 
3- مهارت های افراد را پرورش دهید

مهم ترین مهارت هر مدی��ری توانایی اش در مدیریت 
افراد اس��ت.  طرز فکر، واکنش و عملکرد افراد را هنگام 
رویارویی با الزامات متنوع بیرونی بشناس��ید. به دیگران 
احترام بگذارید، حتی به آنهایی که با شما تفاوت دارند. 
اگر نح��وه کار با م��ردم را بیاموزید، س��پس می توانید 
چگونگی تأثیرگذاری بر رفتارشان را هم فرا بگیرید. اگر 
نتوانید بر افراد مدیریت داشته باشید، هیچ کس به شما 
نقش مدیریتی نخواهد داد. کسی که به مدیریت برسد و 
قادر به مدیریت افرادش نباشد، محکوم به شکست است. 

4- پیش قدم باشید 
نباید پشت میزتان بنشینید و منتظر بمانید تا کسی 
ش��غل مدیریت را به ش��ما تعارف کند. ابتکار عمل به 
خ��رج دهید. برنامه ری��زی یک��ی از مهارت های اصلی 
مدیریت است، پس با گردآوری اطالعات ضروری برای 
کمک ب��ه رئیس تان در تهیه بودجه س��االنه داوطلب 
ش��وید. پیش��نهادتان را برای کمک در ب��رآورد هزینه 
بخش ه��ای اضافه ش��ده به خط تولید مط��رح کنید. 
اگر دپارتمان ش��ما باید کسی را به کمیته برنامه ریزی 
گردش دسته جمعی شرکت )یا کمیته روابط کارکنان، 
گروه مطالعات منابع انسانی و...( بفرستد، برای چنین 
مأموریتی داوطلب ش��وید )همانطور که گفتیم با این 
کار مهارت های ارزشمندی هم در مدیریت افراد کسب 
می کنید(. تا جایی که عملکرد ش��ما در کار اصلی تان 
تأثیر منفی نپذیرد، هر چه می توانید مس��ئولیت قبول 
کنید.  یکی دیگر از فرصت های مهم شما برای یادگیری 
و تمرین مهارت های مدیریتی و رساندن خود به جایگاه 
بهتر برای اولین شغل مدیریتی ، داوطلب شدن در یکی 
از س��ازمان های محلی غیرانتفاعی است که از اهدافش 
حمایت می کنید. مهارت و تجربه ای که از کار داوطلبانه 
به دس��ت می آورید می تواند در پیدا کردن اولین شغل 
مدیریتی به شما کمک کند. عالوه براین، کار داوطلبانه 
ش��ما را در معرض دید کسانی قرار می دهد که ممکن 
است ش��ما را در اولین شغل مدیریتی در یک شرکت 
دیگ��ر اس��تخدام کنند، یا ش��ما را برای اس��تخدام به 

رئیس شان پیشنهاد دهند. 
5- درخواست کنید

در نهای��ت، اگر می خواهی��د دیگران ش��ما را برای 
شغل های مدیریتی در نظر داشته باشند، این را از آنها 
بخواهید. صبر نکنید تا کسی بیاید و به شما پیشنهاد 
بدهد. نزد رئیس خود بروید و به او بگویید تمایل دارید 
از او پی��روی کنید و به س��مت مدیریت حرکت کنید. 
از او بخواهید بار دیگر که برای سرپرس��تی یک کمیته 
ی��ا رهبری یک گروه کوچک یا چی��زی نظیر اینها به 
دنبال کسی بودند، ش��ما را در خاطر داشته باشند. به 
این ترتیب آنها متوجه عالقه مندی شما شده و شما را 
زی��ر نظر خود قرار خواهند داد. وقتی ببینند می توانید 
از پس امور کوچک تر برآیید، کم کم کارهای بزرگ تری 
به ش��ما می دهند و در آخر کار سرپرستی یا مدیریت 
را ب��ه عهده تان می گذارند.  در س��ازمان های بزرگ تر، 
اداره منابع انس��انی فهرستی از مناصب شغلی خالی را 
در شبکه داخلی شرکت منتشر می کنند. شرکت های 
کوچک تر ممکن اس��ت این فهرست را فقط در تابلوی 
اعالنات ش��رکت قرار دهند. پیگیر این فهرست باشید 
و هر وقت به یک ش��غل مدیریتی بدون نیاز به سابقه 
قبلی برخوردی��د برایش تقاضا دهید.  اگر کارتان را به 
خوبی انجام داده  باش��ید، مطالعه و تحقیق داش��ته و 
بدانید مدیران چه کارهایی می کنند، مهارت های تعامل 
با دیگران را پ��رورش داده و رئیس خود را از عالقه  تان 
به مدیریت آگاه کرده باشید، در این صورت رئیس تان 

احتماال با تقاضای کار شما موافقت خواهد کرد. 
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اخبار

تبریز - فالح- کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شورای اسالمی شهر تبریز به ریاست محمد اشرف نیا نابسامانی 
موجود در خطوط بی آرتی را مورد بررسی قرار داد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��ورای اسالمی 
کالنشهر تبریز، کارشناس عمرانی کمیسیون عمران و حمل 
و نقل در این نشس��ت با ارائه گزارش کارگروه کارشناسی که 
به بررس��ی مسیر بی آر تی پرداخته اس��ت، وجود ترک های 
انعکاس��ی، تراش غیراصولی، س��اخت ناایم��ن و غیراصولی 
ایس��تگاه ها با استفاده از مصالح نامرغوب و عدم وجود ورودی 
بانوان در ایستگاه ها را از جمله مشکالت موجود در مسیر بی 
آرت��ی اعالم کرد. وحیدی آذر در ادامه به مش��کالت ایمنی و 
ایجاد خودسرانه معابر غیرایمن اشاره کرد و افزود: عدم وجود 
برنامه منسجم ترافیکی مهمترین خالیی است که در شهرداری 
تبریز در حوزه حمل و نقل به چشم می خورد. وی در همین 
ارتباط پیشنهاد کرد واحد مدیریت و نگهداری مسیر بی آرتی 
در ش��هرداری ایجاد شود. این کارشناس کمیسیون عمران و 
حمل و نقل برخورد نامناسب ماموران بی آرتی را متذکر شد 
و ادامه داد: ع��دم زمانبندی دقیق حرکت اتوبوس ها به طور 
روزمره باعث سرگردانی مردم و تجمع آنها در ایستگاه ها می 
ش��ود. وی پیشنهاد راه اندازی سیس��تم جی پی اس را برای 
اس��تفاده و برنامه ریزی مسافران مطرح کرد و در پایان عنوان 
داشت: تشکیل کارگروهی در جهت استفاده از طرح های علمی 
روز دنیا برای روسازی مسیر بی آر تی و جلوگیری از تحمیل 

هزینه های مستمر برای مدیریت وضع موجود ضرورت دارد.
"بی آرتی" نیازمند بهینه سازی اصولی

محمدحس��ین اسحقی، معاون عمرانی شهردار در پاسخ به 
گزارش کارگروه کارشناسی، با بیان اینکه اقدامات موقت برای 
بهبود اوضاع مس��یر بی آرتی از دو هفته قبل آغاز شده است، 
عنوان داشت: مسیر بی آرتی نیازمند بهینه سازی کلی است 
و اگر در س��ال آتی کمک بیشتری را شاهد باشیم می توانیم 
این موضوع را به س��ر انجام برس��انیم. وی برآورد خود را برای 
بهینه سازی کلی مس��یر 5 میلیارد تومان اعالم کرد. عبداهلل 
تقی پور عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل در این نشست 
با بیان اینکه ایجاد بی آرتی در تبریز اتفاق مثبتی بود، عنوان 
داشت: متاسفانه تحمیل س��الیق فردی، بی آرتی را از مسیر 

کارشناسی دور کرد.
اتوبوسرانی تبریز با سیستم سنتی اداره می شود

تقی پور با تاکید بر اینکه امروز بی آرتی در تبریز معنای خود 
را از دس��ت داده اس��ت، افزود: حداقل کاری که از دستمان بر 
می آید این است که مسیر فعلی را بهینه سازی کنیم. وی ادامه 
داد: اتوبوسرانی تبریز با سیستم سنتی اداره می شود و تفکرات 
جدید در آن راه ندارد. این عضو ش��ورای شهر تبریز خواستار 
بررسی گزارش کارشناسی کمیسیون توسط معاونت حمل و 

نقل و ترافیک شهرداری شد.
 حسرت مسئولیت پذیرِی شهرداری

بر دِل نایب رئیس شورا!
سونیا اندیش، نایب رئیس شورای شهر نیز در ادامه با اشاره 
به پاسخ های معاون عمرانی شهرداری درباره وضعیت بی آرتی، 
عنوان داشت: حسرت به دل ماندیم که معاونت عمرانی یک بار 

مسئولیت قبول کند!
اندیش با بیان اینکه نابودی و تخریب زیرساختها و سازه های 
تازه احداث می تواند فاجعه بار باشد، از فرافکنی و انحراف بحث 
توسط معاون شهردار انتقاد کرد و ادامه داد: سوال من این است 
که آیا در این شهرداری با این همه بریز و بپاش 5 میلیارد اعتبار 

برای بهسازی مسیر بی آرتی پیدا می نمی شود؟!
خجل از اعتراضات مردم!

محرم محمد زاده، دیگر عضو ش��ورای شهر نیز با اسف بار 
خواندن وضعیت بی آرتی، گفت: به عنوان یک عضو ش��ورای 
شهر از حضور در جمع مردم خجالت می کشم! وی ادامه داد: 
انتقاد مردم از وضع بی آرتی تمام نشدنی است و من این را حق 
آنها می دانم. محمدزاده با بیان اینکه بی آرتی به دلیل استفاده 
عمومی از آن باید در راس اولویت های شهرداری باشد، افزود: 
وقتی در همه ش��هرها بی آرتی می تواند به شکل مطلوب به 
مردم ارائه خدمات کند، چرا ما در تبریز از مدیریت صحیح این 

سیستم عاجر هستیم!

سیاه کاری به جای لکه گیری!
در ادامه این نشس��ت محمد اشرف نیا رئیس کمیسیون 
عم��ران، حمل و نق��ل و ترافیک با تاکید ب��ر اینکه جنبه 
عمران��ی بی آرتی باید همزمان ب��ا جنبه ترافیکی آن مورد 
بررس��ی قرار گیرد، افزود: آنچه که تحت عنوان لکه گیری 
در مسیرهای مختلف صورت می گیرد، نه لکه گیری بلکه 
سیاه کاری است! اشرف نیا تاکید کرد: شخص شهردار باید 
نس��بت به این مسائل پاسخگو باش��د و اگر معاون عمرانی 
اختی��ارات الزم را در این خصوص ندارد، در جلس��ات آتی 

شخص شهردار را فرا می خوانیم!
 چطور برای ورزش پول داریم ولی برای 

»بی آر تی« نه!
وی با واکنش به مطالبه 5 میلیاردی معاون عمرانی شهردار 
برای بهینه سازی مسیر بی آر تی عنوان داشت: اگر کسی در 
ش��هرداری بگوید پول نداریم دروغ می گوید، چرا که در این 
صورت مبالغ میلیاردی را در ورزش تلف نمی کردند! اش��رف 
نیا افزود: وقتی در سازمان ورزش اعتبار درخواست می شود در 
همان روز با آن موافقت می کنند حاال چه شده است که برای 

موضوع مهمی مثل بی آرتی می گویند پول نداریم!
مصوبات کمیسیون

در نشس��ت این هفته کمیس��یون عمران، حم��ل و نقل و 
ترافیک همچنی��ن طرح نوآورانه »رنگ خط کش��ی خیابان 
ه��ا« با ترکیبات جدید برای جلوگی��ری از واردات و در عین 
حال ماندگاری و دوام بیشتر برای بررسی و استفاده به صورت 
آزمایشی به کمیته کارشناسی ارجاع شد. کمیسیون همچنین 
پس از بررس��ی طرح اتصال غیر همسطح شبکه معابر کوی 
نصر، مرزداران و باغمیشه، این طرح را رد کرد. در این نشست 
همچنین نسبت به تبلیغات »تز پارک« مجری سیستم پارک 
هوشمند، به دلیل مخالفت کمیسیون با طرح پیشنهادی در 
نشست های پیش��ین، تذکر داده شد. کمیس��یون عمران و 
حمل و نقل همچنین موضوع خرید یارانه ای دوچرخه برقی 
و موتور سیکلت برقی برای بهبود سیستم حمل و نقل شهری 
را جهت بررس��ی بیشتر به کمیته کارشناس��ی ارجاع داد. بر 
اساس این گزارش، عبداهلل تقی پور فریدون بابایی اقدم، محرم 
محمدزاده و سونیا اندیش، اعضای کمیسیون عمران، حمل و 
نقل و ترافیک شورای شهر تبریز را به ریاست محمد اشرف نیا 

تشکیل می دهند.

اهواز - شـبنم قجاوند- معاون برنام��ه ریزی و تحقیقات 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان گفت: با توجه به نیاز شبکه 
سراسری و همچنین برنامه تعمیرات واحدهای تولیدی، کل تولید 
برق استان در یازده ماهه اول سال 1396 برابر 34692 گیگاوات 
س��اعت بوده است.  سید مهرداد بالدی موسوی بیان کرد: سهم 
نیروگاههای برق آبی از ابتدای سال تا پایان یازده ماه 1396 برابر 
10697 گیگاوات س��اعت معادل 31 درصد و سهم نیروگاههای 
حرارتی و سیکل ترکیبی برابر 23995 گیگاوات ساعت معادل 69 
درصد کل انرژی تولیدی بوده اس��ت. وی ادامه داد: نیروگاههای 
حرارتی و گازی استان )رامین، زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان، 
ماهش��هر و فجر ( در سال جاری 23995 گیگاوات ساعت تولید 
داش��ته ان��د که از این می��زان 51 درصد توس��ط بخش دولتی 
)نیروگاه رامین و ماهشهر( و 49 درصد توسط نیروگاههای بخش 
خصوصی تولید و به ش��بکه تحویل گردیده است. معاون برنامه 
ریزی و تحقیقات ش��رکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: 

نیروگاههای حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط 
در هر روز بیش از 71 گیگاوات س��اعت برق تولید و به ش��بکه 
تحویل داده اند. بالدی موسوی اظهار کرد: پیک بهمن ماه سال 
جاری 3277 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه 
سال قبل حدود 2 درصد کاهش داشته است، انرژی مصرفی در 
یازده ماهه سال 1396 نیز برابر 33224 گیگاوات ساعت بوده که 

نشان دهنده رشد حدود 3/7 درصد مصرف انرژی نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل می باشد. وی با تقدیر از مردم خوزستان به 
علت همکاری در مدیریت مصرف انرژی الکتریکی درطی سالیان 
اخیر، گفت : به منظور تامین انرژی الکتریکی مطمئن برای کلیه 
مشترکین و تامین رفاه عمومی ضروری است تا استفاده بهینه از 
انرژی الکتریکی توسط تمامی اقشار جامعه به طور جدی َمد نظر 
قرار گیرد. معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
خوزستان تصریح کرد: شرکت برق منطقه ای خوزستان تمهیدات 
الزم جهت تامین برق مطمئن و پایدار را برای کلیه مش��ترکین 
درتمامی فصول سال فراهم نموده، اما به منظور افزایش قابلیت 
اطمینان ش��بکه و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی که یکی از 
مهمترین منابع ملی کشور محسوب می شود ضرورت مدیریت 
مصرف برق و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف 
س��اعت ) 20 الی 23( به سایر ساعات ش��بانه روز توسط کلیه 

مصرف کنندگان امری الزم و ضروری می باشد. 

ساری - دهقان- به گزارش  خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عموم��ی آب منطقه ای مازندران، مهن��دس مهدوی فر مدیرکل 
فناوری اطالعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت 
منابع آب ایران در دیدار نوروزی و بازدید و بررس��ی زیرساختهای 
فنی-الکترونیکی و نحوه ارائه خدمات از طریق س��امانه ساماب، بر 
ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان و حفظ کرامت ارباب رجوع 
تأکید کردند.   ایش��ان با تصریح بر جلب رضایت مراجعین اظهار 
داش��ت: می بایست ضمن اطالع رس��انی مناسب به مراجعین در 
زمینه نحوه ارائه خدم��ات از طریق نصب بنر، تابلوی اعالنات و از 
همه مهمتر بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری و استقرار سامانه 
ه��ای الکترونیکی، ارائه خدمات تس��ریع یابد. مدی��رکل فناوری 
اطالعات، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مدیریت منابع آب 
ایران خاطر نش��ان کرد: افزایش کمیت و کیفیت خدمات رسانی 
از جمله تس��ریع در دریافت خدمات )با کاهش بروکراسی اداری و 

رفت و آمدهای غیرضروری(، برخورد مناسب همکاران با مراجعین، 
پاسخگویی و ارائه خدمات با استفاده از سامانه های الکترونیکی نظیر 
س��امانه جامع حفاظت و بهره برداری )ساماب(، سامانه استمالک 
اراضی، س��امانه اطالعات مکانی یکپارچه رودخانه ها )سامیر( و ... 
گامهای مهم جهت نهادینه شدن موضوع رضایتمندی مراجعین 
و رعایت حقوق ش��هروندی می باشد. وی اضافه کرد: باید با ایجاد 
س��از و کارهای الزم، با تمام توان و بهره مندی صحیح و مناس��ب 
از ظرفیتها و پتانس��یل های موجود، برای افزایش خدمات رسانی 
مطلوب و شایسته به جامعه تالش کرد. در این بازدید که مهندس 
اس��المی، معاون برنامه ریزی و تنی چند از مدیران و کارشناسان 
شرکت آب منطقه ای مازندران نیز حضور داشتند، مهندس مهدوی 
فر ضمن بازدید و بررسی نحوه استقرار سیستم های مدیریتی الزم 
جهت تحقق اجرای دستورالعمل میز خدمت الکترونیکی و برنامه 
های نقشه راه اصالح نظام اداری، رهنمودهای الزم را بیان داشتند. 

تبریز - فالح- اصالح هندس��ی میادی��ن واقع در محور 
جاده ائل گلی بر اساس مصوبه شورای حمل و نقل و ترافیک 
اس��تان اجرائی می ش��ود. به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، 
ش��هردار منطقه 2 کالنشهر تبریز با اعالم این خبر افزود: در 
راس��تای روان سازی ترافیک و تسهیل تردد در محور اصلی 
 جاده ائل گلی اصالح هندس��ی میادین واقع در محور جاده
ائل گلی بر اساس مصوبه شورای حمل و نقل و ترافیک استان 
اجرائی می ش��ود. باقر خوشنواز اضافه کرد: در راستای روان 
سازی ترافیک و تسهیل تردد در محور اصلی جاده ائل گلی 
به عنوان مهمترین مقصد گردشگری تبریز، عملیات اصالح 
هندس��ی میادین خیام، گلشهر و ائل گلی اجرائی می گردد. 

وی ادامه داد: بر اس��اس مطالعات جامع و کارشناسی انجام 
یافته از طریق مهندس��ین مشاور ذیصالح ترافیکی و ایمنی 
راهه��ا و طرح در کمیته های فنی و تخصصی حوزه معاونت 
حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری تبریز و مصوبه ش��ورای 
 عالی ترافیک استان توس��ط شهرداری منطقه 2 تبریز اجرا
می گردد. ش��هردار منطقه 2 شروع این پروژه را در راستای 
برنام��ه های تبریز 201۸ و روان س��ازی ترافیک این محور 
به عنوان اصلی ترین قطب گردشگری تبریز و تسهیل تردد 
خودروهای عبوری از این جاده را ضروری دانس��ت و از کلیه 
ش��هروندان به جهت صبر و بردباری در اجرای این پروژه ها 

تقدیر و تشکر کرد.

»بی آرتی« پاشنه آشیل حمل و نقل در تبریز

اشرف نیا: چطور برای ورزش پول داریم ولی برای »بی آر تی« نه!

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

تولید 34692 گیگاوات ساعت برق توسط نیروگاه های خوزستان در یازده ماهه سال 96

مهندس مهدوی فر در بازدید و بررسی زیرساخت های فنی-الکترونیکی و نحوه ارائه خدمات از طریق سامانه ساماب مازندران :

 ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان مهم ترین اولویت کاری 
مدیریت منابع آب در شهرستان ها می باشد

شهردار منطقه 2 تبریز خبر داد؛

اصالح هندسی میادین جاده ائل گلی با مصوبه شورای حمل و نقل و ترافیک استان اجرا می شود

رئیس واحد پژوهش شرکت گاز استان آذربایجان غربی خبر داد
تعریف و برنامه ریزی 16  پروژه پژوهشی برای سال 97

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز-  رئیس واحد پژوهش شرکت گاز استان آذربایجان غربی در 
مصاحبه ای گفت : در سال جاری 7 پروژه پژوهشی اجرا شده است . قادر علیزاده ادامه داد: طراحی 
و س��اخت نمونه صنعتی سیستم تشخیص محل نشتی ، کمی سازی و تدوین روش اجرایی جهت 
استفاده از دستگاه UT  به منظور تشخیص عیوب سر جوشهای لوله های پلی اتیلینی، ردیابی انواع 
پیک ها در خطوط تغذیه گازرس��انی، مطالعه موردی هیترگازی ایس��تگاه CGS  )انتقال حرارت 
جابجایی نانو سیال غیر همگن در اثر پدیده های نانو الیه براونی و ترمو فرسیس ، ایجاد روش مسدود 
کننده های انبس��اطی جریان گاز برای موارد تعمیراتی و اضطراری، تهیه و بررس��ی عملکرد مسدود 
کننده های نوین بر پایه هیدروژل های نانو کامپوزیتی برای ممانعت از نشت گاز طبیعی در لوله های انتقال گاز حین جوشکاری از 
مهمترین پروژهای پژوهشی ای است که در طول سال در این واحد صورت گرفته است. علیزاده اظهار کرد : تالش برای برنامه ریزی در 
امر پژوهش ، تشکیل شورای پژوهشی، تالش برای اشاعه فرهنگ پژوهشی، ایجاد زمینه های ارتباط و همکاری تنگاتنگ با دانشگاهها و 
مراکز تحقیقاتی، تهیه و تدوین برنامه بودجه ساالنه فعالیتهای پژوهشی، برقراری ارتباط منظم با واحد پژوهش ستاد به منظور داشتن 
هماهنگی الزم جهت بهره مندی از دستاوردهای دیگر شرکتها، بررسی طرح های تحقیقاتی دریافتی از دانشگاهها ، انعقاد قراردادهای 
پژوهشی ، تهیه گزارش جامع از فعالیتهای پژوهشی، تعیین کارشناس ناظر بر اجرای طرح های تحقیقاتی موضوعه شرکت، نظارت و 

کنترل هزینه های هر یک از پروژه های تحقیقاتی متناسب با بودجه نیز از مهمترین وظایف واحد پژوهش است.   

تقدیر نماینده مردم ایالم در مجلس از وضعیت گازرساني استان 
ایالم- هدی منصوری- دکتر جالل میرزایی نماینده مردم ایالم و هیئت همراه در 
جمع مردم دهستان بولی وضعیت گازرسانی به روستاهای شهرستان ایالم و دهستان 
مذکور را پیگیری نمود. مهندس"عباس شمس اللهی" در ابتدا به تشریح وضعیت عملیات 
گازرس��انی در شهرستان ایالم اشاره کرد و گفت: در این شهرستان در مجموع بیش از 
۸40 کیلومتر شبکه توزیع اجرا ، بیش از 30 هزار  انشعاب نصب شده و بیش از 69 هزار  
مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که 100 درصد جمعیت خانوار شهری 
این شهرستان می باشند.همچنین 49 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند. 
مهندس شمس اللهی در ادامه گفت : پروژه گازرسانی به دهستان گنجوان بخش چوار از توابع شهرستان ایالم با 30 کیلومتر شبکه 
توزیع ، 250 انشعاب و بهره مندی 300 خانوار از نعمت گاز طبیعی به زودی توسط پیمانکار عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد و 
ایشان خاطرنشان کرد: که پیمانکار پروژه انتخاب گردیده است و ان شااهلل با همکاری و همراهی مردم عزیز منطقه و با کمک خود 
مردم بتوانیم پروژه را به سرانجام برسانیم و در زمستان امسال شاهد بهره مندی مردم عزیز و شریف دهستان بولی از نعمت گاز طبیعی 
باشیم. در پایان دکتر میرزایی نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی از خدمات ارزنده مهندس شمس اللهی  مدیرعامل و کارکنان 

شرکت گاز استان ایالم تقدیر و تشکر نمود. 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
رشد 42 درصدی مصرف برق خوزستان در اولین روز کاری سال 97

اهواز - شبم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت مصرف برق در اولین روز 
کاری امسال )پنجم فروردین( نسبت به روز مشابه در سال 96 رشد 42 درصدی را نشان می دهد. 
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: مصرف برق دراولین روز کاری سال جدید سه هزار و 390 مگاوات 
بوده که نسبت به روز مشابه سال قبل که دو هزار و 3۸7 مگاوات بوده رشدی 42 درصدی را نشان 
می دهد. وی ادامه داد: حدود 190 مگاوات از این رشد مصرف هزار مگاواتی برق در سال جدید، ناشی 
از افزایش مصرف صنعت فوالد و بقیه، رشد بار سایر بخش های مصرف کننده برق از جمله مصارف 
خانگی به دلیل افزایش دما و استفاده از وسایل سرمایشی است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: بیشترین 
دمای استان در 5 فروردین امسال حدود 36 درجه سانتیگراد گزارش شده که نسبت به روز مشابه در سال گذشته 11 درجه افزایش 
داشته است. دشت بزرگ با درخواست همکاری از شهروندان در مصرف بهینه برق، تصریح کرد: با توجه به کاهش تولید برق آبی در 
سال جاری به دلیل خشکسالی، از مردم تقاضا می شود به شدت درمصرف برق صرفه جویی نمایند تا درگرمای طاقت فرسای امسال 

که خیلی زود خود را نشان داده با مشکل کمبود برق و خاموشی مواجه نشویم.

مخزن 2 هزار مترمکعبی آب شرب شهر گالیکش شست وشو شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر آب و فاضالب منطقه گالیکش از شست وشوی مخزن دو هزار مترمکعبی آب شرب شهر 
گالیکش خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس مظاهر ملکان در گفت و گو با پایگاه خبری 
این شرکت افزود: این عملیات با هدف ارتقای سطح کیفی و بهداشتی آب شرب شهر گالیکش انجام شده است.وی با اشاره به اهمیت 
شست وشوی مخازن ذخیره به عنوان محل ذخیره سازی و توزیع آب شرب مصرفی شهروندان افزود: شست وشوی مخازن براساس 
برنامه زمان بندی شده و طبق الزامات شرکت آب و فاضالب مبنی بر توزیع آب شرب سالم و بهداشتی مطابق با استانداردهای جهانی 
بهداش��ت آب انجام شده است.مهندس ملکان در خصوص مراحل شست وشوی مخزن گفت: در این عملیات مخزن به طور کامل 
تخلیه و سپس کلیه رسوبات ته نشین شده در مخزن خارج شده و در نهایت دیوارها و کف مخزن توسط مواد گندزدا با غلظت مناسب 

شست وشو و پس از طی مدت زمان موثر، شست و شوی مجدد انجام شده است.

کاروان راهیان نور شرکت گاز استان گلستان با شهداي عزیز 8 سال دفاع 
مقدس  تجدید میثاق کردند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در آس��تانه س��ال نو، کاروان راهیان نورگازگلستان متشکل ازتنی چند از کارکنان بسیجی 
گازگلس��تان و خانواده همراه باخیل عظیم کاروانهای راهیان نور ش��رکت ملي گاز ایران از مناطق جنگی و عملیاتی  ۸ س��ال دفاع 
مقدس جنوب کشور بازدید نمودند.به گزارش روابط عمومی، براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، پایگاه مقاومت بسیج شهید 
گرزین گازگلستان با فراخوان عمومي از کارکنان شرکت،همچون سنوات گذشته کاروانی را متشکل از 40 نفر از کارکنان و خانواده 
آنها  به منظور بازدید از مناطق  عملیاتی دوران ۸ سال دفاع مقدس به این مناطق حماسی اعزام کرد.خوشبختانه کاروان اعزامی 
باحضور درمناطق عملیاتي ،ازصحنه های به یادماندنی و مناطق افتخارآفرین رزمندگان اسالم،مش��اهد ش��هداء،تجهیزات و ادوات 
جنگی،یادمانها،اماکن مقدس ،نمایشگاههای مربوطه بازدید و یکبار دیگر با آرمانهای مقدس و واالی شهیدان و ایثارگران عزیز تجدید 
میثاق نمودند.درطول این سفر ، برنامه هاي متنوع فرهنگي تدوین شده بود که توسط همکاران گرامی و خانواده این عزیزان به اجرا 

در آمدکه بهره کافی را از این فضای معنوی و حماسی بردند.   

فرماندارشاهرود : درسال 96مبلغ 120میلیاردتومان تسهیالت به واحدهای 
تولیدی شاهرود پرداخت گردید 

شـاهرود - حسـین بابامحمدی -معاون استانداروفرماندارشهرستان 
شاهرود درگفتگو باخبرنگارماگفت :درسال 96 به 226 واحد صنعتی، معدنی 
وکشاورزی ازمحل س��تاد رفع موانع تولید ) سایت بهین یاب ( توسط بانک 
های عامل شهرس��تان بیش از 120 میلیاردتومان تسهیالت درجهت ایجاد 
رونق اقتصادی، افزایش تولید وتثبیت اشتغال پرداخت شده است که نسبت 
به سال 95 که 7۸ میلیارد تومان بود 43 درصد درسال 96 رشد داشته است   
وی درادامه افزود:درسطح استان به ۸15 واحد صنعتی وکشاورزی مبلغی بالغ بر 4۸0میلیاردتومان پرداخت شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران : 
50 درصد شالیزارها شخم و شیار و خزانه گیری شد - مزارع گندم و کلزا مطلوب است

ساری - دهقان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: آورد رودخانه ها نسبت به سال گذشته 45 درصد کاهش 
دارد و در حال حاضر 50 درصد شالیزارهای مازندران خزانه گیری و شخم و شیار شد و کشاورزان به کمبود منابع آبی توجه 
کنند تا دچار خسارت نشوند. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران دالور 
حیدرپور در نخستین جلسه شورای کشاورزی و شورای هماهنگی بخش کشاورزی در سال 97 که در شهرستان بابلسر برگزار 
شد با بیان اینکه سال گذشته موفقیت های خوبی را در تولید محصوالت کشاورزی داشتیم، گفت: بازار محصوالت کشاورزی 
همیشه دچار نوسان است که باید بخش خصوصی ورود پیدا کند تا رونق بازار محصوالت کشاورزی را شاهد باشیم. وی ادامه 
داد: باید تجار و شرکت های بازرگان تجاری به گونه ای در بازار ورود پیدا کنند تا نیاز به مداخله دولت نباشد. رئیس سازمان 
جهاد کش��اورزی مازندران با بیان اینکه س��ال گذشته واحدهای مرغ مادر دچار بیماری آنفلوآنزای مرغی شدند که باعث شد 
برای تامین تخم مرغ مشکالتی در بازار بوجود بیاید اما اکنون در تامین و توزیع این محصول مشکلی وجود ندارد، افزود: در 
حال حاضر 40 تن تخم مرغ در اس��تان ذخیره ش��د و شهرستان ها برای رفاه حال هم استانی ها نسبت به خرید و توزیع آن 
اقدام کنند. رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی مازندران با اشاره به مطلوب بودن مزارع گندم و کلزا گفت: کشاورزان نسبت به 

انجام قارچ کش در مزارع خود اقدام کنند.

پنجشنبه
16 فروردین 1397
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خرید از نزدیک ترین فروشگاه
نام استارت آپ: خریدینو

kharidino. ir :وب سایت
سال تأسیس: 1396

موضوع: خرید از نزدیک ترین فروش��گاه و تحویل در 
کمتر از یک ساعت
توضیح بیشتر: 

خریدین��و )یا هم��ان خریدی نو( با هدف تس��هیل در 
خرید ان��واع مایحتاج ش��هروندان از قبی��ل موادغذایی، 
خواروبار، ش��یرینی، خشکبار، گل و... به صورت آنالین از 
نزدیک ترین فروشگاه اطراف مشتری بر اساس تشخیص 
موقعی��ت مکانی او و یا فروش��گاه مورد عالقه وی در هر 
جای ش��هر و تحویل آن در ته��ران، در کوتاه ترین زمان 
)1 تا 2 س��اعت بر اس��اس مسافت فروش��گاه تا مشتری 
و زمان انجام س��فارش(، راه اندازی ش��ده است.  مشتری 
می تواند از طریق س��ایت یا اپلیکیشین موبایل خریدینو، 
فروش��گاه هایی را که ارائه خدمات می کنند ببیند و پس 
از انتخاب فروش��گاه موردنظر به قسمت محصوالت قابل 
عرضه آن فروش��گاه وارد و س��فارش دهد. حتی مشتری 
می تواند فروشگاه دلخواه خود را اگر در اطراف او نیست 
هم جست وجو و کاالی مورد نظر خود را خریداری کند. 

نظ��رات درب��اره محص��ول روی خری��داران تأثیر 
می گذارد، اما ای��ن تنها راه تأثیرگ��ذاری مارکتینگ 
روی فرآیند خرید نیس��ت. نظرات و مرورهای آنالین 
باعث افزایش فروش بین مش��تریان جدید می ش��ود، 
همچنین افرادی که مرورها را می نویس��ند، نسبت به 
کسانی که مروری را نمی نویسند، بیشتر تمایل دارند 
خری��د کرده یا در فروش��گاه های آنالین وقت گذرانی 
کنن��د. کس��انی ک��ه درب��اره محص��والت مرورها را 
می نویس��ند، تنه��ا یک چهارم کل خری��داران آنالین 
هس��تند، ام��ا در عمل روی خرید آنالین س��ه چهارم 

دیگر خریداران تأثیرگذارند. 
مصرف کنندگان تمایل دارند برای محصوالتی پول 
بدهند که رتبه و امتیاز باالیی داش��ته باش��ند. برای 
خرده فروش��ان الکترونی��ک، این بدان معناس��ت که 
میزبانی از مرورها و رتبه دهی ها، در عمل باعث ایجاد 
حس مثبت کس��ب وکار می ش��ود. م��رور و رتبه دهی 
باعث افزایش ترافیک طبیعی وب سایت در موتورهای 
جس��ت وجوگر می ش��ود. افزایش ترافیک طبیعی به 
این دلیل اتفاق می افتد ک��ه مرورکنندگان تمایل به 

اس��تفاده از واژگان کلیدی تکراری دارند و با واژگان 
یکسان، مشخصات محصول را شرح می دهند که این 

واژگان در جست وجوها استفاده می شود. 
پِتک��و، ی��ک خرده ف��روش حیوان��ات خانگ��ی، به 
ای��ن نتیجه رس��یدکه نمایش مروره��ا و رتبه دهی ها 
روی س��ایت، پنج برابر بیش��تر از اجرای کمپین های 
تبلیغات��ی باعث افزایش بازدید از س��ایت می ش��ود. 
درب��اره محصوالتی که در فهرس��ت پرامتیازها بودند 
و رتبه باالیی داش��تند، 49درصد بیش��تر از میانگین 
محص��والت گفت وگو صورت می گرف��ت و 63درصد 
بیشتر خرید می ش��دند. نتایج مرورها باعث جذابیت 
بیش��تر سایت می ش��ود. مش��تریانی که مرورها را در 
س��ایتی می خوانند، بیش��تر از دیگر سایت ها در آنجا 
می مانن��د. مرورها همچنین می توان��د باعث افزایش 

بهره وری استراتژی های تبلیغاتی شود. 
برای مثال شرکت رابِرمید، قسمتی را برای نظرات 
م��روری به محتواهای خود اضاف��ه کرد به نحوی که 
محصوالت��ی ک��ه دارای نظ��رات مروری ب��ا رتبه باال 
بودند، ش��امل تخفیفاتی می ش��دند. مرورها و نظرات 

ارسال ش��ده، منبع��ی از داده ه��ا ب��رای پژوهش های 
تجاری هس��تند که مشخص ش��ده مده��ای محبوب 
هس��تند. برخی از مدیران بازرگان��ی اعتقاد دارند که 
اطالعات به دس��ت آمده از مرورهای آنالین، به مراتب 
از نتای��ج ی��ک پژوهش گ��روه کانون مؤثرتر اس��ت. 
مصرف کنندگان  بفهمن��د  می توانن��د  کس��ب وکارها 
کدام ی��ک از برنده��ای رقی��ب را ترجی��ح می دهند، 
مصرف کنن��دگان چگون��ه ب��ه اخبار مثب��ت و منفی 
واکنش نش��ان می دهند، چه داستان هایی درباره برند 
پخش می کنند و اینکه کدام مشتریان کامال وفادار به 

برند و کدام یک »تروریست برند« هستند. 
بنابراین ش��کل های مختلفی از محتوای تولیدشده 
توس��ط کارب��ر ش��ناخته  ش��ده اند ک��ه روی فرآیند 
تصمیم گی��ری مصرف کنن��دگان تأثیرگذارن��د. پس 
مارکتره��ای باهوش می توانند از این پدیده اس��تفاده 
کرده، آن را ب��ا ابزارهای نرم افزار اجتماعی مخصوص 
خرید اجتماعی طراحی کرده و با بازارهای اجتماعی 

همکاری کنند. 
hormond :منبع

سودمندی خرده فروشان الکترونیک

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 936 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس:اصوال رپرتاژ آگهی در مرحله 
معرفی س��ازمان، معرفی محص��ول جدید یا رفع 
اخبار جریان س��از و ش��ایعات، کاربرد بیش��تری 
دارد. اگر در اطالعات داده ش��ده، فعالیت سازمان 
خود را بیان می کردید، امکان راهنمایی به صورت 
دقیق و مش��خص وجود داشت. با این حال معموال 
رپرت��اژ آگهی به دلیل مفصل بودن و بیان جزییات 

از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است و همراه 
نگهداشتن مخاطب با رپرتاژ کاری دشوار است. با 
توج��ه به جنس س��ازمان و خدمات یا محصوالت 
ارائه ش��ده می توان گزینه ه��ای رپرتاژ اینترنتی و 
رادیویی را بررس��ی ک��رد. با عنایت ب��ه اینکه در 
س��وال خود به معرفی اش��اره کرده اید، توصیه ای 
ب��ر عدم  انج��ام آن ندارم ولی بح��ث چگونگی آن 
بس��یار مهم اس��ت. هزینه های تلویزیون��ی رپرتاژ 
آگهی بس��یار سرسام آور است و حتما باید با توجه 

ب��ه بازخوردهای احتمالی از این ش��یوه پر هزینه 
اس��تفاده کرد. در قیاس با این روش، مخاطبان از 
شبکه های رادیویی و س��ایت های اینترنتی بیشتر 
به صورت تخصصی استفاده می کنند و دسته بندی 
مخاطب��ان و ارتباط ب��ا مخاطبان ه��دف در این 
رس��انه ها بهینه تر اس��ت. ابزارهای روابط عمومی، 
س��مینارها، گردهمایی ه��ا و... می تواند با توجه به 
نوع س��ازمان و فعالیتش گزینه ه��ای جایگزین یا 

مکمل قابل تاملی باشند.

رپرتاژ آگهی

پرسش: مدیر روابط عمومی یک شرکت بزرگ هستم؛ می خواهیم برای سازمان یک رپرتاژ آگهی آماده کنیم. تا به حال 
این کار را نکرده ایم و از بازخوردهای آن اطالعی نداریم. به نظر شـما این شـیوه، راهکار مناسبی برای معرفی عملکرد 

سازمان ما است؟ به نظر شما چه بازخوردهایی را دریافت خواهیم کرد؟  کلینیک کسب و کار

چرا نباید زمان تان را به طور مساوی 
تقسیم کنید؟ 

تمرک��ز بر چن��د کار معدود اما با اهمی��ت بهترین راه 
کسب نتیجه است. 

با آمدن س��ال نو، بسیاری از ما فهرستی از تصمیماتی 
داری��م که عالقه مندیم چه در زندگی ش��خصی و چه در 
زندگی حرفه ای خود آنها را عملی سازیم، اما تشویق تان 
می کنم که یک مورد دیگر را هم به این فهرس��ت اضافه 

کنید: دست از تقسیم مساوی زمان خود بردارید. 
منظورم این اس��ت که وقتی می خواهیم از عهده  انجام 
تمام موارد فهرست کارهای مان برآییم، به همه  آنها زمان 
یکسانی اختصاص می دهیم. چون همه  موارد به نظرمان 
مهم هس��تند، می خواهیم مطمئن شویم که برای هریک 

از آنها مقداری زمان صرف کرده ایم. 
اما معموال چه اتفاقی می افتد؟ بیش��تر آن موارد هرگز 
به سرانجام نمی رس��ند، زیرا زمان کافی را به آنهایی که 
از همه مهم ت��ر بوده اند اختص��اص نداده اید. حتی بدتر، 
ک��م  ارزش تری��ن کارها تمام و کمال به انجام رس��یده و 

مهم ترین اهداف تان دست نخورده باقی مانده اند. 
می توانیم از بازی ش��طرنج درس بگیریم. در قانون این 
بازی، از آنجایی که هر دو س��وی تخته به طور مش��ابه و 
با تعداد مهره های مس��اوی آغاز می شوند، هر نوبت بازی 
بای��د با یک حرکت به پایان برس��د. اما بازیکنان باهوش 
خوب می دانند که اگر بخواهند برنده  بازی باش��ند، باید 
برای درهم شکس��تن خطوط حریف و ب��ه چنگ آوردن 
مهره  ش��اه، نیروهای خود را در یک نقطه متمرکز کنند، 
حتی اگر به این معنی باشد که گاهی مجبور باشند برای 

رسیدن به آن نتیجه، بعضی از مهره ها را قربانی کنند. 
چنین قیاس��ی در مورد چگونگی س��پری کردن زمان 
نی��ز صادق اس��ت. به جای آنکه به تمام موارد فهرس��ت 
خود زمان مس��اوی اختصاص دهیم، باید نیروی خود را 
بر انجام مهم ترین موارد فهرست  متمرکز و آنها که ارزش 

کمتری دارند را فدا کنیم. 

وقت��ی می توانید از پس چنی��ن کاری برآیید که یک 
سیستم رتبه بندی بر مبنای سه ویژگی ارزش اقتصادی، 
میزان ریس��ک و رضایت ف��ردی ترتیب دهید. س��پس 
براس��اس برآیندی که از ترکیب آن سه ویژگی به دست 
می آورید، به هریک از موارد فهرست خود امتیاز بدهید. 
ح��اال باید تمام یا بخش اعظ��م وقت تان را وقف مواردی 

کنید که باالترین امتیازات را به دست آورده اند. 
برای مثال، من قصد داش��تم با دوستانم به ماهیگیری 
بروم. وقتی فهرس��ت کارهایم را رتبه  بندی کردم، متوجه 
شدم این مورد از نظر ارزش اقتصادی امتیاز خوبی ندارد 
)برایم هزینه  مالی داشت( و واقعا مخاطره آمیز نیست، اما 
از نظ��ر رضایت و حال خوبی که به من می دهد در صدر 
قرار می گیرد. همین ش��د که تصمی��م گرفتم فورا برای 
سفرم جا رزرو کنم و باقی کارهایم را برای بعد بگذارم. 

م��ورد دیگر زمانی بود که ارزش به دس��ت آوردن یک 
مش��تری بزرگ جدید را رتبه بندی کردم. از آن جایی که 
ارزش اقتصادی به چنگ آوردن مش��تری جدیدی مانند 
این بس��یار باال بود، س��ریعا به صدر فهرست منتقل شد. 
متأسفانه به دست آوردن مشتری جدید می تواند به طور 
بالق��وه ماه ها به ط��ول بینجامد. اما من می دانس��تم که 
مجبورم بیش��تر وقتم را وقف ای��ن کار کنم، بنابراین به 
جای اینکه برای پیگی��ری فعالیت تجاری جدیدم زمان 
کمتری بگذارم، همه  کارهای کم اولویت را کنار گذاشتم. 
نکته اینجاس��ت که اگر واقعا بخواهید به نتایج معنادار 
و جالبی دس��ت یابی��د، باید زمان خ��ود را روی معدود 
کارهایی که بیش��ترین بازده را برای ت��ان دارند متمرکز 
کنید نه آنکه وقت تان را بین همه  کارها تقس��یم کنید و 

در آخر به هیچ نتیجه  ارزشمندی نرسید. 
پ��س در س��ال جدید، ب��ه این فک��ر کنید ک��ه واقعا 
می خواهید چه چیزی را به اتمام برس��انید، سپس تمام 
وق��ت خود را صرف انجام ارزش��مندترین کارهایی کنید 
که شما را به آن هدف می رسانند و باقی کارها را به نفع 
آنه��ا کنار بگذارید. در نهایت ش��اهد کامیابی در زندگی 

شخصی و حرفه ای خود خواهید بود. 
inc :منبع
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ارزهای رمزپایه در ماه مارس، درآمدی 
3.43 میلیارد دالری روانه جیب 

TSMC  کرده اند
بناب��ر گزارش های ت��ازه، اس��تخراج ارزه��ای رمزپایه و 
تکنولوژی های مرتبط با آن س��بب ش��ده فروش کمپانی 
تایوان��ی TSMC ط��ی ماه گذش��ته میالدی به ش��کلی 
چش��مگیر افزایش یابد. تحلیلگران حاال انتظ��ار دارند که 
TSMC در م��اه م��ارس درآمدی 3.43 میلی��ارد دالری 
کسب کرده باشد و بخش اعظمی از این درآمد به سفارش 
چیپست های 12 و 16 نانومتری از سوی انویدیا و کمپانی 

چینی استخراج های رمزپایه،  Bitmain تعلق دارد. 
به گ��زارش دیجیاتو، گذش��ته از عملیات های مرتبط با 
ارزهای رمزپایه، انویدیا ب��ه دنبال بهره گیری از چیپ های 
سفارش��ی جدیدش در دیوایس های گیمینگ اس��ت. این 
 Tegra X1 کمپان��ی آمریکایی چیپ های 20 نانومت��ری
را برای کنس��ول هیبریدی نینتندو سوییچ تأمین کرد که 
گفته می ش��ود در س��ال آتی میالدی، از نظر سخت افزاری 
به روزرس��انی خواهد شد. به گفته منابع، مدل بهبودیافته 
نینتندو س��وییچ قرار اس��ت از ماژول های س��اخت انویدیا 
استفاده کند که با تکنولوژی فرآیندهای TSMC ساخته 

می شود. 
 TSMC در حال حاضر برای ارائه چیپ های 7 نانومتری 
س��فارش اپل در نیمه دوم سال 201۸ آماده می شود و این 
محصوالت به طور یقین، به رشد درآمد کمپانی تایوانی در 
اواس��ط 201۸ و بعد از آن منجر می ش��وند. از طرف دیگر، 
 های س��یلیکوِن هواوی، کوال��کام و Xilinx هم از جمله 
کمپانی هایی هس��تند که همین حاال س��فارش هایی برای 

تولید با فرآیند 7 نانومتری TSMC به ثبت رسانده اند. 
در حال حاضر پیش بینی ش��ده که TSMC در س��ال 
201۸، رشد ساالنه حداقل 10 درصدی را پشت سر خواهد 
گذاش��ت که علت اصلی آن افزایش چشمگیر تقاضا برای 
ارزهای رمزپایه و اسمارت فون های قدرتمند است. فرآیند 7 
نانومتری FinFET این کمپانی تا ماه ژوئن برای تولید انبوه 
آماده می شود و  TSMC را به نخستین شرکتی که قادر به 

تولید این چیپست ها هست تبدیل می کند. 
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