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 4 عاملی که باید برای حمایت از کاالی داخلی
در نظام تصمیم گیری اصالح شود

مختصات حمایت از 
تولید کاالی ایرانی

فرصـت امروز: با نامگذاری س��ال 97 به نام س��ال »حمایت از کاالی ایرانی« از س��وی مق��ام معظم رهبری، 
ح��اال ادبی��ات اقتصاد ایران تحت الش��عاع این مقوله قرار گرفت��ه و هر یک از مس��ئوالن و اقتصاددانان از دیدگاه 
خ��ود ب��ر حمایت از تولید و کاالی ایران��ی تأکید کرده اند، اما با اینکه این موضوع از س��ال ها و دهه ها پیش جزو 
بایدها و ضروریات اقتصاد ایران اعالم ش��ده بود، ولی حاال وضعیت به ترتیبی اس��ت که به تعبیر مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور »اقتصاد ایران با پدیده ای تقریباً منحصر به فرد در مقیاس جهانی به نام »قاچاق کاال« مواجه است. 

درحالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه...

وزیر اقتصاد به مردم نوید داد

 بازگشت اقتصاد
به ریل ثبات 

3

2

7

نگاهی به موقعیت ایران میان غول  های خود  روساز

10 نکته مدیریتی فیلم بندباز
چطور کاری کنیم که یک کارمند استعفا دهد؟ 

اصول بازاریابی برای نسل جوان
5 نکته مهم برای خلق تیترهای جذاب

5 نکته ضروری بازاریابی برای تضمین موفقیت
اولین کاتالوگ خودرو کامال زیست محیطی در جهان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آیفون خمیده اپل را به اولین 
شرکت تریلیون دالری دنیا 

تبدیل می کند؟ 

4

اگرچـه بانک مرکزی تاکنون توضیحـی درباره دلیل افزایش 
قیمت پیش فروش سـکه اعالم نکرده اسـت، اما بررسـی ها 
نشـان دهنده تأثیر گرانی دالر بر تصمیم بانک مرکزی دارد. 

این در حالی اسـت که حراج سکه که از پایان سال 
گذشته به دلیل تعطیالت نوروزی متوقف شده بود...

چرا پیش فروش سکه گران شد؟ 

سکه هم چندنرخی شد

سرمقاله
آب؛ سرمایه ملی

فروردی��ن دوم   تخصی��ص 
)22 مارس( به عنوان »روز جهانی 
آب« اقدام نیکویی است که البته 
با تأخیر بس��یار انجام می ش��ود! 
شاید این اهمال از فراوانی ظاهری 
این مایه حیات تجدید شونده در 
س��طح کره زمین نش��ات گرفته 
اس��ت! زیرا سه چهارم سطح کره 
ما یعنی بیش از 68 درصد معادل 
360 میلی��ون از 510 میلی��ون 
کیلومترمربع وس��عت کره زمین 
را آب ه��ا تش��کیل می دهند اما 
تنه��ا 3درصد از این حجم عظیم 
آب، ش��یرین و قابل شرب است.  
آب ی��ا به التی��ن آک��وا در علوم 
مختلف مانن��د فیزیک و خواص 
فیزیکی، منابع آبی، محیط زیست، 
شیمیایی  مختصات  هواشناسی، 
و نیز مصارف مختلف و مس��ائل 
مذهب��ی تقس��یم بندی ش��ده و 
کاربرده��ای متفاوت��ی دارد.  آب 
یک س��رمایه ملی است. در قرن 
گذش��ته س��رمایه ملی کشورها 
ان��رژی و نفت بود، ول��ی در قرن 
حاض��ر آب جای نف��ت را گرفته 
است، زیرا علم، انرژی های پاک تر 
و بهتر از انرژی های فسیلی چون 
انرژی های تجدید پذیرخورش��ید 
و باد را به بش��ر هدیه داده است، 
ولی در حال حاضر آب جایگزینی 

ندارد.
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
 ب��ه همین جهت و نیز به دلیل محدودیت منابع آب امروزه تأکید 

زیادی در صرفه جویی و استفاده بهینه آب صورت می گیرد. 
چنانچه گفته شد، اگرچه حجم کلی آب های سطح زمین به ظاهر 
زی��اد می نماید، ولی بی��ش از 97درصد این آب ه��ا در اقیانوس ها و 
دریاه��ا متمرکزند و حدود 2درصد نیز به صورت یخ در یخچال های 
قطبی قرار دارد و از یک درصد باقیمانده نیز بخش زیادی در اعماق 
زمین است که به دلیل مشکل استخراج از دسترس انسان دور است. 
مضافا منابع آب شیرین س��طح زمین نیز یکنواخت توزیع نشده اند، 
به طوری که 60 درصد از این منابع در9 کشور آمریکا، کانادا، روسیه، 
چین، هند، برزیل، اندونزی، کلمبیا و پرو قرار دارد و درمقابل حدود 
80 کشور با کمبود آب مواجه هستند که برخی از آنها مانند کویت، 
بحرین، مالت، امارات متحده عربی، سنگاپور، اردن و لیبی تقریبا به 

هیچ منبع آب شیرین دسترسی ندارند! 
با توجه ب��ه افزایش روزاف��زون جمعیت جهان، توس��عه صنایع و 
افزایش آلودگی منابع آب ش��یرین، در برخی نقاط جهان دسترسی 
به آب کافی و مناس��ب به بحرانی جدی تبدیل شده است. متأسفانه 
درکشور عزیز ما نیز به دلیل پاره ای سوءمدیریت ها در ایجاد سدهای 
غیرضروری و کارشناس��ی نشده، اس��تفاده مضاعف از منابع آب های 
زیرزمینی و... شاهد خشک شدن رودها، تاالب ها و دریاچه ها و بروز 
پدیده خشکسالی هس��تیم که کاهش بارش های آسمانی در پاییز و 

زمستان گذشته نیز مزید علت شده است. 
در چنی��ن ش��رایط بحران کم آبی وظیفه ملی، ش��رعی و اخالقی 
آحاد مردم ش��ریف است که نهایت امساک و صرفه جویی در مصرف 
آب تصفی��ه ش��ده را مرعی بدارن��د، به خصوص که کش��ور ما فاقد 
سیستم های جداگانه آبرسانی مصرفی و آب شرب است و البته عدم 
شست و شوی حیاط، پارکینگ، پیاده راه جلوی ساختمان و اتومبیل 
ب��ا آب تصفیه ش��ده گران قیم��ت در رأس هرم این حماس��ه ملی و 

همگانی قرار دارد. 
یادمان باش��د آب و آبادانی همواره مکمل یکدیگر بوده و همیش��ه 
تاری��خ همه تمدن های بش��ری در کنار آب برپا ش��ده و گس��ترش 
یافته ان��د. همانطور ک��ه آب موجب و موجد آبادان��ی و رونق بوده و 

هست، پدیده کم آبی و بی آبی با خسران قرین است. 
گفتنی و نوش��تنی در مورد آب بس��یار است که همه درگنجایش 

محدود ظرف این یادداشت نمی گنجد. 
ضمن تحس��ین و تبریک به متولیان روز جهانی آب، با برشماردن 
عوارض و نشانه های بحران کم آبی در بدن این یادداشت را به پایان 

می برم. 
س��ردرد، رخوت و بی حال��ی، تغییرات خلق��ی، واکنش های کند، 
خش��کی مج��اری بینی، خش��کی و ترک خوردگی لب ه��ا، ضعف و 
خس��تگی، پریشانی و باالخره تیره رنگی ادرار که با مصرف روزانه 6 

تا 8 لیوان آب عوارض مذکور بهبود می یابد. 

آب؛ سرمایه ملی

آماره��ا نش��ان می دهد واحده��ای کوچک و 
ارزان قیمت همچنان سهم بیشتری از معامالت 
مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده اند. 

به گ��زارش ایس��نا، آمار منتش��ر ش��ده از 
وضعیت بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد 
کم��اکان واحدهای کوچک و ارزان مش��تری 
بیشتری دارند. بر حسب قیمت هر متر مربع، 
واحدهای 3 تا 3.5 میلیون تومان با 8.1 درصد 
بیشترین سهم از معامالت را به خود اختصاص 
دادند. بر اس��اس ارزش هر واحد مسکونی نیز 
واحدهای 100 تا 200 میلیون تومان با سهم 
18.2 درص��د بیش��ترین فروش را داش��ته اند. 
البت��ه این ش��اخص که توس��ط بانک مرکزی 
ارائه ش��ده سال گذشته بر اس��اس واحدهای 
150 تا 200 میلیون تومان محاس��به می شد 
که امسال احتماال به دلیل رشد قیمت مسکن 
و انس��جام بیشتر آمار، این شاخص به 100 تا 

200 میلیون تومان تغییر کرده است. 
همچنی��ن توزی��ع فراوانی تع��داد معامالت 
برحس��ب س��طح زیربنا نیز حاکی از آن اس��ت 
واحده��ای 60 ت��ا 70 مت��ر با س��هم 1۴درصد 
باالترین فروش را داشته اند. بعد از آن واحدهای 
50 ت��ا 60 مت��ر و 70 تا 80 متر مربع به ترتیب 

ب��ا س��هم های 12.9 و 12درص��د در رتبه های 
بعدی قرار دارند. در مجموع در اسفندماه 1396 
 واحدهای مس��کونی با س��طح زیربنای کمتر از
80 متر مربع ۴8.8 درصد از معامالت انجام شده 

را به خود اختصاص دادند. 
ب��ازار مس��کن در وضعیتی ق��رار دارد که هر 
ماه به ش��رایط رکود تورمی نزدیک تر می ش��ود، 
چ��را که این بازار متاثر از افزایش س��ود بانکی و 
جه��ش قیمت ارز می خواهد خود را با ش��رایط 
تطبیق دهد. در اسفندماه میانگین قیمت مسکن 
ش��هر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 
26درصد رش��د کرد و به قیم��ت 5.76 میلیون 
تومان در هر متر مربع رس��ید. در بعضی مناطق 
نیز قیمت ها تا ۴0درصد رش��د نش��ان داد. این 
شرایط حاکی از آن است که از یک سو تقاضای 
س��وداگری بازار مسکن به سمت بازار ارز و سکه 
رفته و از س��وی دیگر قیمت مسکن، به خصوص 
در بخش می��ان متراژ و متوس��ط قیمت دچار 

جهش شده است. 
س��لمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن 
می گوی��د: اگر نرخ ارز ب��از هم افزایش پیدا کند 
انتظارداریم قیمت مسکن باز هم باال برود و این 
ب��ازار وارد فضای تورم رکودی ش��ود. چیزی که 

از متغیرهای االن وضعیت کالن اقتصاد می بینم 
این اس��ت که نه تنها در بازار مس��کن، بلکه اگر 
ش��رایط به همین منوال پیش برود و فشارهای 
بین المللی افزایش پیدا کند در کلیت اقتصاد هم 

چشم انداز روشنی دیده نمی شود. 
وی بیان می کن��د: به اعتقاد م��ن دالر هنوز 
ب��ا ارزش واقعی خود فاصل��ه دارد و فعاالن بازار 
مسکن منتظر هستند که وضعیت دالر به تثبیت 
برس��د تا خود را با آن تطبیق کنند. در ماه های 
اخیر با تأثیر متغیرهای اقتصادی همچون کاهش 
نرخ بهره و افزایش نرخ ارز، مسکن دهک های 8 
و 9 تحرک بیش��تری به خ��ود گرفت و اگر قرار 
باشد نرخ ارز باز هم افزایش پیدا کند که احتمال 
آن باالس��ت با یک وقفه زمانی چند ماهه تأثیر 
خود را با رش��د قیمت مسکن و رکود این بخش 

خواهد گذاشت. 
گفتن��ی اس��ت در اس��فندماه 1396 تع��داد 
معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران به 
12.3 هزار واحد رس��ید که نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل افزای��ش اندک 0.5 درصد را نش��ان 
می دهد. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن شهر 
تهران نیز 5.76 میلیون تومان بود که نسبت به 
ماه مشابه سال قبل 26.1 درصد افزایش یافت. 

بررسی بازار مسکن در پایتخت

کدام خانه ها فروش بیشتری دارند؟ 

پرویز قربانی 
کارشناس محیط زیست



فرصت امروز: با نامگذاری س��ال 97 به 
نام سال »حمایت از کاالی ایرانی« از سوی 
مقام معظ��م رهبری، حاال ادبی��ات اقتصاد 
ایران تحت الش��عاع این مقوله قرار گرفته و 
هر یک از مسئوالن و اقتصاددانان از دیدگاه 
خ��ود بر حمای��ت از تولی��د و کاالی ایرانی 
تأکی��د کرده اند، ام��ا با اینکه ای��ن موضوع 
از س��ال ها و دهه ه��ا پی��ش ج��زو بایدها و 
ضروریات اقتصاد ایران اعالم ش��ده بود، ولی 
حاال وضعیت به ترتیبی اس��ت که به تعبیر 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور »اقتصاد ایران 
با پدیده ای تقریباً منحصر به فرد در مقیاس 
جهانی ب��ه نام »قاچاق کاال« مواجه اس��ت. 
درحالی که واژه قاچاق در کش��ورهای دیگر 
محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، 
حال آنکه در کش��ور ما این واژه عمدتا برای 
واردات غیررس��می اقالمی از قبیل وس��ایل 
خانگ��ی، پارچه، لباس و اقالم مش��ابه به کار 

برده می شود.«
چنانچه دردناک ترین برآیند این شرایط را 
در پدیده کولبری در اقتصاد ایران به وضوح 
می بینی��م که س��ال گذش��ته حاش��یه های 
زی��ادی را به وجود آورد و به تعبیر نیلی، آن 
»جوانان رشیدی که لوازم خانگی سنگین را 
بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی 
عب��ور می دهند. . . می توانس��ته اند کارگران 
آموزش دی��ده و ماهر کارخانه ای باش��ند که 
همان تلویزیون��ی را تولید کند که اکنون بر 

دوش گرفته اند و با خود می کشند.«
اما با نامگذاری امسال به نام سال »حمایت 
از کاالی ایران��ی« جهت گیری های نظری و 
عملی مسئوالن به سمت بایدها و نبایدهای 
حمایت از تولید داخلی رفته و در این میان، 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در یادداشتی 
ب��ا عنوان »چن��د نکته پیرام��ون حمایت از 
تولید کاالی ایرانی« به چهار عاملی که باید 
برای حمایت از کاالی تولید داخلی در نظام 
تصمیم گی��ری اصالح ش��ود، پرداخته و آن 
را »سیاس��ت های ارزی نادرست«، »فقدان 
تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی 
و تولی��دی با جه��ان«، »نظ��ام بنگاهداری 
اقتص��ادی ناکارآم��د« و »محیط نامس��اعد 

اقتصاد کالن« نام برده است. 
تجارت ضدانسانی در شکل کول بری، 

ته لنجی و. . . 
به گفته نیلی، شرایط متعارضی که کشور 
ما طی چند دهه گذش��ته از نظر اهداف در 
یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه 
تولید و تجارت پش��ت سر گذاشته، سواالت 
زی��ادی را در زمین��ه کارایی سیاس��ت های 
اتخاذش��ده در این زمینه به وجود آورده که 
داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها می تواند به 
عنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویکردها 
در آینده مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. در این 
نکت��ه تردیدی وجود ندارد که طی دهه های 
گذش��ته، مس��ئوالن کش��ور همواره تأکید 

صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته اند. 
مش��اور اقتص��ادی رئیس جمه��ور ادام��ه 
داد: مس��ئوالن م��ا از واردات بیزار بوده اند و 
امتی��ازات متعددی را ب��رای تولید و جرایم 
س��نگینی را برای واردات در نظر گرفته اند. 
دوره های��ی بوده که مهری ب��ه نام مهر عدم 
س��اخت وجود داشته، به این معنی که فقط 
واردات کاالهای��ی مجاز ب��وده که »امکان« 
تولی��د آنها در داخل وجود نداش��ته اس��ت. 
تأمین انرژی و آب ارزان، عرضه تس��هیالت 
بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن 
ب��ازار داخل��ی تضمین ش��ده ب��دون رقیب 
خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند 
دهه، تالش سیاس��تگذار معطوف به تحقق 

آن بوده است. 
او اضافه کرد: اما امروز کجاییم؟ کاالهای 
ایران��ی نیازمند آن هس��تند ک��ه مرتب بر 
حمایت از آنها تأکید ش��ود. صادرات مان را 
عمدت��ا محصوالت خام یا بس��یار نزدیک به 
خام تشکیل می دهد و در مقابل، واردکننده 
محصوالتی هستیم که با همان مواد ساخته 
می ش��وند. کار به جایی رس��یده اس��ت که 
اقتصاد ایران با پدیده ای تقریبا منحصر به فرد 
در مقی��اس جهانی ب��ه نام »قاچ��اق کاال« 
مواج��ه اس��ت. درحالی ک��ه واژه قاچاق در 
کش��ورهای دیگر محدود به اس��لحه، انسان 
و مواد مخدر اس��ت، در کش��ور ما این واژه 
عمدتا ب��رای واردات غیررس��می اقالمی از 
قبیل وس��ایل خانگی، پارچه، لباس و اقالم 

مشابه به کار برده می شود. 
دس��تیار وی��ژه رئیس جمه��ور در ادام��ه 
یادداشت خود نوش��ت: همه موارد ذکرشده 
ذیل س��رفصلی قرار می گیرند که می توانیم 
آن را فق��دان کیفیت مطلوب، یا در بهترین 
حال��ت، پایین ب��ودن کیفی��ت محص��والت 

تولیدش��ده در کش��ور بنامی��م. ب��رای دو 
محص��ول باکیفیت مش��ابه، محصول ایرانی 
معموال به طور معن��اداری گران تر و برای دو 
کاالی هم قیمت، کاالی ایرانی دارای کیفیت 
نازل تری است، چرا اینطور است؟ چرا آنچه 
محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر 
اس��ت، بلکه کامال در نقط��ه مقابل آن قرار 

دارد؟ 
به گ��زارش ایس��نا، نیلی ب��ه نقش چهار 
عامل سیاس��ت های ارزی نادرس��ت، فقدان 
تعام��ل س��ازمان یافته و منضب��ط تجاری، 
مال��ی و تولیدی با جه��ان، نظام بنگاهداری 
اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد 
کالن اش��اره کرد و سپس به تبیین هر یک 
از آنها پرداخت. او درباره سیاست های ارزی 
نادرس��ت، توضیح داد: سیاس��ت های ارزی 
کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی 
بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم 
بوده اس��ت. از آنجا که این سیاس��ت امکان 
تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در 
دوره های��ی که منابع اقتص��اد اجازه می داده 
ثابت نگه داش��ته شده اس��ت و پس از آن، 
طی یک ی��ا چند جهش به مق��دار تعادلی 
خود رس��یده است، اما این نحوه تعدیل نرخ 
ارز فق��ط به بی ثباتی دام��ن زده و اثرات آن 
بسیار متفاوت با ش��رایطی است که تعدیل 
نرخ به طور هموار صورت می گیرد. وقتی نرخ 
ارز در خ��الف جهت تورم تثبیت می ش��ود، 
باالترین و موثرترین کمک به تولیدکنندگان 
خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به 

تولیدکنندگان داخلی وارد می شود. 
نیلی با اش��اره به اینکه تورم نسبی باالتر، 
به معنی رش��د بیش��تر قیمت ه��ا در داخل 
اس��ت، ادام��ه داد: درحالی که، ب��ا ثابت نگه 
داشتن نرخ ارز، قیمت کاالی خارجی تقریبا 
ثاب��ت باقی می ماند )با توج��ه به اینکه تورم 
کش��ورهای ط��رف تجاری نزدی��ک به صفر 
اس��ت(، بنابرای��ن ب��ا اعمال این سیاس��ت، 
بیش��ترین خدم��ت و بزرگ تری��ن کمک به 
بازاریاب��ی محص��والت خارج��ی در داخ��ل 

صورت گرفته است. 
ای��ن اقتص��اددان ب��ا آوردن مثالی گفت: 
ف��رض کنید تورم داخل��ی 20درصد و تورم 
خارجی صفر باش��د )صرفا از جهت تسهیل 
محاسبات(. در این شرایط، اگر تلویزیون در 
داخل با کیفیت قابل رقابت س��اخته شده و 
ب��ه قیمت ۴ میلیون تومان عرضه می ش��د، 

درحالی ک��ه قیمت جهانی تلویزیون مش��ابه 
وارداتی 1000 دالر و نرخ ارز ۴000 تومان 
بود، مصرف کننده داخلی، در مقابل انتخاب 
دشواری قرار نمی گرفت و در چنین حالتی، 
ب��دون نیاز ب��ه وضع تعرف��ه، ترویج مصرف 
کاالی ایران��ی معن��ادار بوده و می توانس��ت 

موثر باشد. 
وی با بیان اینکه اما با گذش��ت یک سال، 
قیم��ت تلویزیون داخلی با ت��ورم 20درصد 
به ۴.8 میلی��ون تومان افزایش پیدا می کند 
درحالی ک��ه تلویزیون خارجی ب��ا ثابت نگه 
داش��تن نرخ ارز، همچن��ان ۴میلیون تومان 
ثاب��ت مانده اس��ت، عن��وان ک��رد: طبیعی 
اس��ت مصرف کننده داخل��ی هرچند اخالقا 
ه��م پایبند به مصرف کاالی داخلی باش��د، 
تلویزی��ون وارداتی را خواه��د خرید و تولید 
تلویزیون در داخل بدون توجیه می ماند. اگر 
این شرایط را یک سال دیگر هم ادامه دهیم، 
قیم��ت تلویزیون تولید داخل، به حدود 5.8 
میلیون تومان می رس��د و با ادامه این روند، 
طبیعی اس��ت که کارخان��ه داخلی تعطیل 

شده و کارگرانش بیکار می شوند. 
نیلی خاطرنش��ان کرد: ح��ال فرض کنید 
در چنین شرایطی، تصمیم گیرندگان کشور، 
همزم��ان با تأکید بر ت��داوم تثبیت نرخ ارز، 
حمای��ت از تولید داخل��ی را نیز مورد تأکید 
ق��رار دهند. نتیج��ه چه می ش��ود؟ افزایش 
قاب��ل توجه تعرف��ه به ان��دازه ای که قیمت 
5.8میلیون تومان تلویزیون س��اخت داخل، 
کمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باش��د، در 
ای��ن  صورت الزم اس��ت بی��ش از ۴5درصد 
تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاش��ته شود 
ت��ا تولیدکننده داخلی بتوان��د بدون نگرانی 
نس��بت به رقیب خارجی محص��ول خود را 
بفروش��د، اما با اعمال این سیاس��ت، فاصله 
بی��ش از 1.8 میلی��ون تومان��ی قیمت با و 
ب��دون تعرفه تلویزیون، ای��ن انگیزه را برای 
ع��ده ای ایجاد می کند که خ��ارج از مبادی 
رس��می وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت 
تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقالم مشابه را از 
طریق معابر کوهستانی، به کشور وارد کنند 
و اینچنین است که پدیده ای به نام کولبری، 
ته لنجی و س��ایر شقوق پنهان واردات شکل 

می گیرد. 
ای��ن اقتص��اددان در ادامه با بی��ان اینکه 
من نام این پدیده را »تجارت ضدانس��انی« 
می گ��ذارم، گفت: مش��اهده صحنه هایی که 

هموطنان ما، جوانان رش��ید کشور، چگونه 
لوازم خانگی س��نگین را ب��ر دوش گرفته و 
از معابر سخت کوهس��تانی عبور می دهند، 
اش��ک بر چش��م جاری می کند. این جوانان 
می توانسته اند کارگران آموزش دیده و ماهر 
کارخانه ای باش��ند که هم��ان تلویزیونی را 
تولی��د کند که اکنون ب��ر دوش گرفته اند و 

با خود می کشند! 
نیلی با بیان اینکه اما با اعمال سیاست های 
نادرس��ت و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و 
آموزش آنها نیس��ت که ب��ه کار می آید، بلکه 
زور ب��ازو و قدرت فیزیک��ی رو به اضمحالل 
آنها اس��ت که به غیرانسانی ترین شیوه مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، ادامه داد: اینچنین 
اس��ت که پدی��ده قاچاق ش��کل می گیرد و 
مادام که این سیاس��ت نادرست تداوم دارد، 

قاچاق کاال هم ادامه پیدا می کند. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر، واردات بدون 
تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه باالست، به 
امتیازی بزرگ تبدیل می شود. گروه هایی که 
امکان استفاده از این شرایط را پیدا می کنند 
به مدافعان پروپاقرص سیاس��ت تثبیت نرخ 
ارز تبدی��ل می ش��وند و اینچنین اس��ت که 
فس��اد مبتنی بر بهره مندی از رانت واردات 
بدون تعرف��ه برای گروه های خاص ش��کل 
می گیرد. یادمان باش��د که همه اینها ریشه 
در تثبیت نرخ ارز مس��تقل از تفاوت معنادار 
تورم داخل��ی با تورم خارجی دارد. وقتی در 
عرصه تصمیم گیری، از یک طرف چارچوب 
سیاس��ت گذاری، شامل سیاست های ارزی و 
تعرفه ای، صحیح و در نتیجه خدش��ه ناپذیر 
و غیرقاب��ل تغیی��ر قلمداد ش��ود و از طرف 
دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق 
کاال و فس��اد به عنوان پدیده های مذموم اما 
مس��تقل از ریشه های سیاس��ت گذاری آن، 
م��ورد نکوهش قرار گی��رد، در واقع با حفظ 
علت بروز مش��کل، به جن��گ معلول همت 
گماش��ته ایم؛ فرآیندی که انرژی زیاد اداری 
و مال��ی را صرف کرده و ب��ه نتیجه مطلوب 

نمی رسد. 
نیل��ی به فق��دان تعامل تج��اری، مالی و 
تولی��دی با جهان هم اش��اره ک��رد و گفت: 
ظرف حدود 15 سال گذشته، میزان واردات 
س��االنه کاال در دامن��ه 30 ت��ا 85 میلیارد 
دالر در نوس��ان ب��وده ک��ه هم��واره حدود 
80 ت��ا 85درصد آن را کاالهای واس��طه ای 
و س��رمایه ای تش��کیل می داده است. شاید 

جای تعجب باشد که بخش عمده ای از این 
می��زان از تبادل کاالیی با جه��ان، در قالب 
هیچ قرارداد بلندمدت با طرف های خارجی 
صورت نگرفته و ارتباط س��ازمان یافته ای با 
طرف های خارج��ی از نظر ف��روش تجاری 
)عمده فروشی( و ارائه خدمات پس از فروش 

شکل نگرفته است. 
وی ب��ه ورود حجم عظیم��ی از کاالهای 
مختلف مصرفی، به صورت خرده فروش��ی و 
در قالب های غیررسمی به کشور اشاره کرد 
و گف��ت: بنابراین مصرف کنن��ده نه از ناحیه 
تولید کننده داخلی به دالیلی که ذکر شد از 
حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات 
بدون ارتباط سازمان یافته با تولیدکنندگان 
خارجی. همچنی��ن، تولیدکننده داخلی هم 
در ش��رایط تعریف ش��ده مش��خصی از نظر 
رقابت با تولیدکننده خارجی قرار نمی گیرد. 
ای��ن اقتص��اددان عنوان ک��رد: یک کاالی 
صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماش��ین 
لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت های 
کامال متفاوت وارد کشور می شود و در نتیجه 
امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را 
از تولید کننده داخلی سلب می کند. نبود یک 
سازماندهی تعریف ش��ده و بلندمدت تجاری، 
تولی��دی و مالی با جه��ان، هزینه های مبادله 
را به ش��دت افزایش داده و تأثیر قابل توجهی 
را بر رقابت پذیری محصوالت تولیدش��ده در 
داخل گذاشته اس��ت.  نیلی به نظام ناکارآمد 
بنگاهداری داخلی اش��اره کرد و گفت: در این 
نکته تردیدی نیس��ت که تولی��د محصوالت 
داخلی، در اصطالح، گران درمی آید. مطالعات 
انجام ش��ده نشان می دهد که حدود 70درصد 
از تولید صنعتی کشور، توسط حدود 3درصد 
از بنگاه ها که بنگاه های بزرگ هستند صورت 
می گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام ش��ده 
بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره وری 
کل عوام��ل تولی��د، رابط��ه عکس ب��ا اندازه 
بنگاه ه��ا دارد ب��ه ای��ن معنی ک��ه بهره وری 
بنگاه های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر 

از بنگاه های کوچک است. 
وی بخ��ش بزرگ��ی از این ش��رایط که به 
کاه��ش معن��ادار رقابت پذی��ری محصوالت 
تولیدش��ده در داخل منجر ش��ده اس��ت را 
مربوط به محیط غیررقابتی تولید دانس��ت 
و گفت: س��اختار مالکیتی بنگاه های بزرگ 
اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. 
تعداد ش��اغالن و ترکیب شاغالن یک بنگاه 
بزرگ متعلق به بخش غیرخصوصی، معموال 

با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. 
این اقتصاددان با اش��اره به اینکه مدیران 
ای��ن بنگاه ها معموال تح��ت تأثیر معیارهای 
سیاسی انتخاب می ش��وند، گفت: در تعیین 
قیم��ت محص��والت ای��ن بنگاه ه��ا معموال 
مصلحت اندیش��ی های سیاس��ی به اش��کال 
گوناگون نقش دارد. محدودیت های سیاسی 
در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این 
بنگاه ها به مراتب بیش��تر است. خالصه آنکه 
ساختار مالکیت بنگاه های اقتصادی در ایران 
ب��ه ویژه پ��س از اجرای سیاس��ت های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی، بس��یار سیاسی تر 
ش��ده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر 
تولیدش��ده توسط  رقابت پذیری محصوالت 

بنگاه های بزرگ داشته است. 
نیلی درباره محیط نامساعد اقتصاد کالن 
نی��ز توضیح داد: محی��ط اقتصاد کالن طی 
دهه های گذش��ته از نظر شاخص های مرتبه 
اول مانن��د تورم، ب��ازار ارز، نرخ های س��ود 
بانک��ی و به طور کلی س��اختار کالن تأمین 
مالی و از نظر شاخص های مرتبه دوم، مانند 
حجم بودجه، تع��ادل بودجه، نظام مالیاتی، 
سیاست های پولی و . . . در شرایط مساعدی 
نبوده است. ش��رایط نامساعد اقتصاد کالن، 
از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه های 
مبادله می شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط 
اقتصاد کالن و محیط مناس��بات بین الملل 
خ��ود را پیش بینی کند، ناچ��ار خواهد بود 
موجودی انب��ار مواد اولیه خ��ود را بیش از 
حد بهینه نگهداری کند. وقتی عدم قطعیت 
زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر 
نیاز دارد. وقتی عدم قطعیت باال است، بنگاه 
تمایل پیدا می کن��د که فعالیت های خود را 
ب��ه صورت غیربهینه متنوع کند تا ریس��ک 

پیش بینی ناپذیری را به حداقل برساند. 
وی ادام��ه داد: وقت��ی ع��دم قطعیت باال 
اس��ت بنگاه کمتر س��رمایه گذاری می کند. 
در مجموع محیط نامس��اعد اقتصاد کالن به 
ویژه بر عملکرد بنگاه ه��ای بزرگ به عنوان 
بنگاه های��ی که بخش اصلی تولید را برعهده 
دارند تأثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، 
هزینه ه��ای مبادله و در نتیجه رقابت پذیری 
محصوالت ایرانی را تحت تأثیر قرار می دهد. 

4 عاملی که باید برای حمایت از کاالی داخلی در نظام تصمیم گیری اصالح شود

مختصات حمایت از تولید کاالی ایرانی
دریچه

کشورهایی که از جنگ تجاری چین و آمریکا 
سود می برند

تبدیل تهدید به فرصت
فرصـت امروز: درحالی که جن��گ تجاری میان چین 
و آمریکا به یکی از بحران های س��ال 2018 تبدیل ش��ده 
اس��ت، اما در مقابل کشورهایی هم از آن سود می برند. در 
همین زمینه »سی ان بی سی« در گزارشی به کشورهایی 
که از جنگ تجاری چین و آمریکا سود می برند، پرداخته 
و معتقد است برزیل، آرژانتین، پاراگوئه، اروگوئه و استرالیا 
از جمله این کش��ورها هستند که می توانند این تهدید را 
به فرصت تبدیل کنند و صادرات خود را گسترش دهند. 

بر اس��اس این گزارش، تا به امروز هر دو کش��ور آمریکا 
و چی��ن اعالم کرده اند صدها میلی��ارد دالر تعرفه واردات 
برای کاالهای یکدیگر اعم��ال خواهند کرد. این در حالی 
است که بسیاری از اقتصاددانان و مدیران شرکت ها ترس 
از انتقامجوی��ی دارند و جنگ تجاری را اتفاقی ناگوار و بد 
برای جهان می دانند، اما در مقابل، یکس��ری کش��ورها از 
تعرفه های چین و آمریکا برای یکدیگر بهره مند می شوند، 
چراکه فرصت برای آنها ایجاد می ش��ود تا صادرات خود را 

گسترش دهند. 
 جی��م بارین��و، رئی��س بازاره��ای نوظهور در ش��رکت
 Schroders می گوید: قطعاً در میان تعرفه هایی که آمریکا 
و چین برای هم اعمال کرده اند، کشورهایی هم از این تعرفه ها 
س��ود می برند. اگ��ر این اختالف به جنگ تجاری مس��تمر 
و ادامه دار تبدیل ش��ود، چین می تواند س��رمایه گذاری های 
مستقیم خود را به کشاورزان، صنعت گران و تولیدکنندگان 

انرژی در سراسر اقتصادهای نوظهور افزایش دهد. 
برزیل: س��ویا، یکی از صادرات عمده آمریکاس��ت و در 
حال حاضر با 25درصد تعرفه مواجه ش��ده اس��ت. چین 
بزرگ تری��ن وارد کنن��ده این محصول در جهان اس��ت و 
آمریکا هم دومین تأمین  کننده آن. حاال تعرفه های سویا 
به ش��دت به کش��اورزان هر دو کشور چین و آمریکا تأثیر 
می گذارد –هم کشاورزان سویا آمریکا و هم تولیدکنندگان 
گوش��ت خوک در چین- که به ش��دت ب��ه این محصول 
وابس��ته هس��تند. به این ترتیب بازارهای آمریکا جنوبی 
می تواند یک پتانس��یل برای این حجم از سویا باشند. در 
این میان برزیل می تواند سود بیشتری ببرد. در حال حاضر 
75درصد از س��ویای تولیدی آنها ب��ه چین می رود. با این 
اوصاف، اگر سویای آمریکا با تعرفه های چین مواجه شود، 

برزیل می تواند سود کند. 
برزیل در حال حاضر تأمین  کننده برتر س��ویای چین 
اس��ت، اما به تنهایی نمی تواند جایگزین عرضه آمریکا هم 
شود. در سال 2017، ایاالت متحده آمریکا 32.9 میلیون 
تن سویا به چین فروخته است که در رتبه بعد از برزیل با 

50.93 میلیون تن قرار گرفته است. 
آرژانتین: آرژانتین س��ومین صادرکننده بزرگ س��ویا 
در جهان است. غذای س��ویا، 17.5 درصد از کل صادرات 

آرژانتین را دربر می گیرد. 
پاراگوئه و اروگوئه: بازار بزرگ چین احتماال به دنبال 
جایگزین های بیشتری است. در این میان صادرکنندگان 
کوچک مانند پاراگوئه و اروگوئه می تواند گزینه خوبی باشد. 
اسـترالیا: پنب��ه یک��ی از 106 قل��م کاالی صادراتی 
آمریکاس��ت که چین برای��ش 25 درصد تعرف��ه در نظر 
گرفته است. البته چین واردکننده عمده پنبه ایاالت متحده 
نیس��ت، اما آن دس��ته از کس��ب وکارهایی ک��ه به دنبال 
جایگزین کردن بازار و دور زدن تعرفه ها هستند، احتماال به 
استرالیا خواهند چربید. صادرات پنبه خام استرالیا ساالنه 
به 1.2 میلیارد دالر می رسد که یک سوم آن در حال حاضر 

به چین می رود. 

7 میلیاردر روس در فهرست جدید 
تحریمی آمریکا

وزارت خزان��ه داری آمری��کا 17 نف��ر از مقامات، 12 
ش��رکت و 7 نف��ر از میلیارده��ای روس را به فهرس��ت 
تحریم های خود افزود.  به گزارش ایسنا به نقل از فوربس، 
در بین افراد تحریم شده نام اولگ دریپاسکا- تاجر با نفوذ 
آلومینیوم- نیز دیده می شود که در بیش از 100 شرکت 
بزرگ سرمایه گذاری کرده است و ارزش دارایی های وی 
به 5.3 میلیارد دالر می رسد. وی یکی از افرادی است که 
متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 
داشتن روابط تجاری با پاول منفورت- مدیر کمپین های 
انتخاباتی ترامپ- اس��ت.  دو نف��ر دیگر از میلیاردرهای 
موجود در این فهرست را پسران دوستان نزدیک پوتین 
تش��کیل می دهند. ایگور روتنبرگ ب��ا 1.5 میلیارد دالر 
ثروت فرزند آرکادی روتنبرگ اس��ت که با پوتین جودو 
تمرین می کرد. خود آرکادی از سال 201۴ توسط وزارت 
خزانه داری آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرس��ت تحریم ها 
ق��رار گرفته بود. پس از ای��ن تحریم ها آرکادی برخی از 
دارایی های خود نظیر سهام شرکت »موستور تست« را 
به پسرش منتقل کرده بود.  کریل شامالوف- جوان ترین 
میلیاردر روس با ثروتی معادل 1.۴ میلیارد دالر نیز دیگر 
فرد تحریم ش��ده اس��ت که فرزند نیکالی شامالوف- از 
دوستان پوتین و سهامدار بانک است.  دیگر میلیاردهای 
تحری��م ش��ده بیش��تر در بخ��ش نفت و مع��دن فعال 
هس��تند: والدیمیر بوگدانوف با ثروت 1.8 میلیارد دالر 
 در س��ال 2016 از طرف پوتی��ن به دلیل خدمات کاری
منحصر به فرد به کش��ور و مردم، م��دال طالیی قهرمان 
فدراسیون روسیه را دریافت کرد. سلیمان کریموف با ثروتی 
معادل 6.6 میلیارد دالر که 82 درصد از س��هام بزرگ ترین 
ش��رکت تولید طالی روس��یه را در اختی��ار دارد و آندری 
اسکوچ با ثروت 5.1 میلیارد دالری مالک 30درصد از سهام 

بزرگ ترین شرکت تولیدکننده فوالد روسیه است. 
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اصالح برخی سیاست ها در حمایت از کاالی ایرانی
همچنین یک مقام مس��ئول کارگری می گوید به منظور تشویق 
مردم به خرید و مصرف کاالی ایرانی باید قدرت خرید آنها تقویت 
ش��ود. او تأکید دارد ک��ه حمایت از کاالی ایران��ی نیازمند اصالح 
برخی سیاس��ت ها اس��ت.  علی خدایی در گفت وگو با ایس��نا، در 
ارزیابی نامگذاری ش��عار س��ال 1397 با عنوان »حمایت از کاالی 
ایران��ی« گفت: اولی��ن حرکتی که ما را به مص��رف کاالی داخلی 
می رس��اند، فرهنگ سازی عمومی اس��ت و پس از آن باید شرایط 
تولی��دات داخل تس��هیل ش��ود.  وی اف��زود: یک��ی از مهم ترین 
پیش نیازه��ا برای حمایت از تولید داخل و تش��ویق مصرف کننده 
داخلی ب��ه خرید کاالی ایرانی، جلوگی��ری از واردات بی رویه کاال 

و قاچاق کاال است. 
این مقام مس��ئول کارگری اصالح سیس��تم بانک��ی را از جمله 
سیاس��تگذاری هایی دانست که باید از س��وی دولت دنبال شود و 
گفت: حمایت از کاالی ایرانی باید از تمام مس��ئوالن و قوا ش��روع 

شود و در تمام وزارتخانه های اقتصادی دولت به ویژه صنعت، معدن 
و تجارت اتفاق بیفتد و س��ازمان برنامه و بودجه می تواند این روند 
را اصالح کند.  به اعتقاد خدایی، بودجه س��ال 1397 با نامگذاری 
شعار امسال سازگار نیست و بودجه عمرانی پیش بینی شده توسط 

دولت نیز به هیچ وجه تحریک کننده شعار سال 1397 نیست. 
عضو کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار تقوی��ت قدرت خرید 
م��ردم را موثرتری��ن راه خرید و حمایت از کاالی ایرانی دانس��ت 
و گفت: با افزایش دس��تمزد مناسب می توان قدرت خرید مردم را 
تقویت کرد تا بتوانند کاالی داخلی را خریداری و از آن اس��تفاده 

کنند و به سراغ مصرف کاالی خارجی نروند. 
وی در پایان تأکید کرد: به منظور فرهنگ س��ازی برای حمایت 
و خرید کاالی داخلی، مس��ئوالن باید عمال در این زمینه پیشقدم 
ش��وند و از حرکت های شعاری و غیرواقعی در این خصوص فاصله 

بگیریم. 

یکشنبه
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اقتص��اد  وزی��ر  کرباس��یان،  مس��عود 
دولت دوازدهم نش��ان داده که تنها یک 
اقتصاددان نیس��ت و یک س��لبریتی نیز 
هس��ت و به فرهنگ و هن��ر نگاه ویژه ای 
دارد، او در گفت وگوی��ی ک��ه در روزهای 
پایانی اس��فندماه سال گذشته با روزنامه 
اعتم��اد داش��ت و درباره س��بک زندگی 
وزیر اقتصاد بود، اع��الم کرد که روحانی 
فرماندهی می کند، دوستان نظر می دهند 
و پاس��خگویی با من است. کرباسیان در 
ای��ن گفت وگو گفت که بعد از جلس��ات 
هی��أت دول��ت در روزهای یکش��نبه که 
معموال س��اعت هش��ت ش��ب ب��ه اتمام 
می رس��د از پاس��تور به انقالب رفته و به 
دوس��تان قدیمی اش در نش��ر اختران و 

سایر انتشاراتی ها سر می زند. 
کرباسیان که عموما رابطه اش با رسانه ها 
خوب است، حاال در تازه ترین گفت وگویش 
با مه��ر، درب��اره مختصات اقتص��اد ایران 
صحب��ت ک��رده و از بازگش��ت اقتصاد به 
ری��ل ثبات خبر داده اس��ت. او گفته »این 
موض��وع را رد نمی کنم ک��ه برهم خوردن 
ثبات بازارها و حتی نگرانی مردم نسبت به 
آینده قیمت ها، فضای ذهنی کارآفرینان و 
ش��هروندان را مخدوش کرده  است، اما این 
اطمینان را به صاحبان کسب وکار می دهم 
که دولت به هیچ عنوان بی تفاوت نیس��ت 
و ب��ه زودی مس��یر به ریل باثب��ات و قابل 

پیش بینی بازخواهد گشت.«
وزیر اقتصاد البته پیش شرط دستیابی 
ب��ه این مهم را اجم��اع، وحدت و پیروی 
از اص��ول منطقی رفتار اقتصادی در تمام 
ارکان موثر اقتصاد ایران خواند و س��پس 
به موضوع هی��أت مقررات زدایی اش��اره 
کرد و این ق��ول را به کارآفرینان داد که 
در فواص��ل زمانی مش��خص گزارش های 
دقیق��ی از وضعی��ت این هیأت ب��ه آنها 
ارائه ده��د. او گفت که دولت قصد ندارد 
در فرآیند بازس��ازی اقتصاد ایران به طور 
یک طرفه عم��ل کن��د و بنابراین میدان 
ج��ذب س��رمایه را ب��ه بخش خصوص��ی 

سپرده و پشتیبان می شویم. 
اقتصاد ایران دچار مشکل تأمین 

سرمایه است
کرباس��یان از مشکل تأمین سرمایه در 
اقتصاد ایران س��خن گف��ت و ادامه داد: 
اقتصاد ایران دچار مشکل تأمین سرمایه 
اس��ت؛ به خصوص بخش تولید به جهت 
برخ��ی موانع دسترس��ی به تس��هیالت 
بانک��ی و همچنی��ن اث��رات تحریم های 
گذش��ته، برای توس��عه فعالیت های خود 
به سرمایه جدید نیاز دارد. در این میان، 
یک راه حل مش��خص ب��رای تولیدکننده 
داخلی، جلب نظر مساعد شریک خارجی 
است، اما س��رمایه گذار خارجی به دلیل 
مش��خصات بومی ای��ران، عموما ترجیح 
می ده��د ک��ه در ش��راکت ب��ا کارآفرین 
ایرانی مجموعه ای را تأس��یس کند یا در 
آن س��رمایه گذاری داش��ته  باشد؛ چراکه 
س��رمایه گذار خارجی اطالع��ات کافی از 
بافت سیاسی کش��ور، وضعیت اقلیمی و 
منطق��ه ای، قوانین و مقررات و اصول کار 
در ایران ن��دارد و حتی همین موضوعات 
گاهی باعث می ش��ود ک��ه او قید کار در 
ایران را بزند. این یک سیاست ملی است 
ک��ه بهره مندی از مزیت ه��ای خارجی با 
ایرانی صورت  همکاری بخش خصوص��ی 

گیرد. 
او اف��زود: در این روش هر دو طرف به 

رضایت از کار می رس��ند و س��هم کشور 
هم ایجاد اش��تغال ب��رای جوانان، بهبود 
وضعیت معیش��تی م��ردم، افزایش پیوند 
اقتصادی با کش��ورهای منطقه و تقویت 
موقعیت سیاسی ایران است. در این میان 
کارآفرینان ایرانی در سال جاری که شعار 
حمای��ت از تولید ایرانی برای آن انتخاب 
ش��ده، باید از این امکان بهترین استفاده 

را ببرند. 
کرباسیان خاطرنش��ان کرد: این قول را 
به کارآفرینان کشور می دهم که در فواصل 
زمان��ی مش��خص گزارش ه��ای دقیقی از 
وضعیت هی��أت مقررات زدایی به آنها ارائه 
دهیم. عزم جدی تمام کشور این است که 
کارآفرین ایرانی، کاالی باکیفیت و مطلوب 
تولید کند و قطعا خریدار ایرانی هم به دلیل 
حفظ اشتغال و ارزش آفرینی برای کشور به 

سمت این کاال می رود. 
او ادام��ه داد: دول��ت قص��د ن��دارد در 
فرآین��د بازس��ازی اقتصاد ای��ران به طور 
یک طرف��ه عمل کن��د. اص��ل ۴۴ قانون 
اساس��ی، سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
و همچنین برنامه  خصوصی س��ازی حرف 
روش��ن و آش��کاری دارند که مبنای آن 
واگ��ذاری امور به بخش خصوصی اس��ت. 
همه این فرآیندها ممکن است در مراحل 
اجرا با مقاومت هایی روبه رو ش��ده  باشند، 
اما در س��ال 97 این اجماع در مجموعه 
دول��ت وج��ود دارد که تم��ام اصالحات 
س��اختاری را با جدیت پیگیری کند و به 

نتیجه برساند. 
کرباسیان سپس حفظ ثبات اقتصادی 
کشور را نه مطالبه صرف بخش خصوصی، 
بلکه مطالبه ملی و عمومی خواند و گفت: 
مردم از مجموع��ه دولت انتظار دارند که 
فضایی ام��ن، آرام و پیش بینی پذیر برای 
اقتص��اد کش��ور را بس��ازد. آرامش روانی 
جامعه ایران ام��روز در گرو همین ثبات 

اقتصادی است. 
نگرانی مردم نسبت به آینده بازارها 

را انکار نمی کنم
وزیر اقتص��اد نگرانی مردم نس��بت به 
آینده بازارها را پذیرفت و گفت: شاخص 
رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی 
و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. 
این رس��الت ماس��ت که در جهت حفظ 
ثبات اقتصادی از هرگونه ابالغ  بخشنامه، 
آیین نام��ه، تغیی��ر رویه ها و ه��ر اقدامی 
ک��ه به صورت آنی نظ��م اقتصاد را برهم 
می زن��د، دوری کنی��م. وزارت اقتصاد به 
این مهم توجه خواهد داشت و می توانیم 
ای��ن قول را به کارآفرینان و مردم بدهیم 
که به طور حتم فرآیند تصمیم گیری ها به 
هیچ عن��وان بدون اط��الع، دفعتی، بدون 
پش��توانه و مش��ورت کارشناسی نخواهد 
ب��ود. البت��ه که توج��ه به ای��ن موضوع 
براس��اس قان��ون بهبود مس��تمر فضای 
کسب وکار تکلیف قانونی دولت نیز است. 
وی ب��ه مس��ئولیت دولت اش��اره کرد 
و اف��زود: دول��ت نهاد ناظر اس��ت و این 
مس��ئولیت نبای��د با دخال��ت در اقتصاد 
مخدوش ش��ود؛ در این میان کارآفرینان 
کش��ور یقین بدانند که دولت در س��ال 
جاری ه��م خصوصی س��ازی واقعی را با 
جدیت دنبال می کن��د، هم بهبود فضای 
کس��ب  و کار را به فاز عملیاتی س��ریع و 
دقیق هدای��ت خواهد ک��رد و هم اینکه 
مب��ارزه با فس��اد را با تمام ق��وا به  پیش 

می راند. 
کرباسیان ادامه داد: این اطمینان خاطر 
باید در مردم و کارآفرینان وجود داش��ته 

 باش��د که دولت به دقت وضعیت بازارها 
را رصد می کند و نس��بت به هیچ تحولی 
بی تفاوت نیست. کاهش نرخ تورم و حفظ 
آن در نرخ های تک رقمی، بهبود وضعیت 
اش��تغال در قیاس با سال های گذشته و 
افزایش نسبی درآمد س��رانه شهروندان 
همگی محص��ول تدابیر دول��ت یازدهم 
و دوازدهم بوده اس��ت. ب��ا این وجود رد 
نمی کنیم ک��ه برهم خوردن ثبات بازارها 
و حت��ی نگران��ی مردم نس��بت به آینده 
قیمت ه��ا، فض��ای ذهن��ی کارآفرینان و 
ش��هروندان را مخدوش کرده  اس��ت، اما 
ای��ن اطمین��ان را به صاحبان کس��ب  و 
کار می دهی��م که دولت ب��ه هیچ عنوان 
بی تفاوت نیست و به زودی مسیر به ریل 
باثبات و قابل پیش بینی بازخواهد گشت 
ک��ه البته پیش ش��رط دس��تیابی به این 
مهم، اجماع، وح��دت و پیروی از اصول 
منطق��ی رفتار اقتص��ادی در تمام ارکان 
موثر اقتصاد ایران اس��ت که قطعا چنین 

هم خواهد شد.  وی افزود: بارها پای درد 
دل کارآفرینان کشور نشسته ایم. آنها به 
دو نوع مش��کل در اقتصاد ایران اش��اره 
می کنن��د؛ یک گ��روه مربوط ب��ه موانع 
ساختاری است، به خصوص اینکه همین 
موانع ساختاری منجر به بدترشدن رتبه 
ایران در فضای کس��ب وکار می شود و در 
نهای��ت می��ل س��رمایه گذار خارجی هم 
برای حضور در کشور را کاهش می دهد. 
به ط��ور مش��خص در مجموع��ه وزارت 
اقتص��اد اقدام ب��ه پایش دقی��ق فرآیند 
کسب  و کار در کش��ور کرده ایم. تعریف 
33پ��روژه راهبردی نی��ز در جهت حل 

همین مشکالت است. 
وزی��ر اقتصاد در پایان اب��راز امیدواری 
کرد تا سال جدید با رویکرد صادرات محور 
و تولید کاالی با استانداردهای جهانی به 
پایان برسد و مردم هم در نظام اقتصادی 
باثب��ات و مس��ئول طعم آرام��ش را در 

زندگی شان احساس کنند. 

وزیر اقتصاد به مردم نوید داد

بازگشت اقتصاد به ریل ثبات 
دریچه

قانون بازی برای پرداختن بدهی
توصیه صندوق بین المللی پول به 

بدهکاران
بررس��ی های صندوق بین المللی پول نشان می دهد 
بدهی دولت ها در فقیرترین کش��ورهای دنیا ریسک ها 
را افزایش داده اس��ت.  به گ��زارش خبرآنالین، صندوق 
بین الملل��ی پ��ول در گزارش��ی از چش��م انداز توس��عه 
اقتصادی و تح��والت جهانی اعالم کرد که یک پنجم از 
پرجمعیت ترین کشورهای دنیا تنها ۴ درصد از تولیدات 
جه��ان را در اختی��ار دارن��د.  این گ��زارش البته روی 
افزایش بدهی دولت ها متمرکز شده است، اما به ترکیب 
بدهکاران هم پرداخته است. دلیل این تمرکز البته یافتن 
راهی است که به وسیله آن بتوان با روش های مطمئن و 
با همکاری بین کشورها، میزان بدهی کشورهای بدهکار 
را کاهش داد.  ترکیب بدهی ها در کش��ورهای مختلف 
متفاوت است. ریش��ه این بدهی ها از شوک هایی که به 
آنها وارد ش��ده از جمله افت ش��دید قیم��ت کاالها در 
س��ال 201۴، کاهش درآمد صادرکنندگان کاال، شیوع 
بیماری ابوال و جنگ های قبیله ای در باالترین سطح به 
تولید ملی و سرمایه گذاری اقتصادی این کشورها آسیب 
وارد کرده است، برمی گردد.  افزایش میزان نقدینگی و 
نقشی که نقدینگی توانس��ته بر افزایش بدهی های این 
دولت ها بگذارد، عامل دیگری اس��ت که دریافت وام ها 
را آس��ان تر کرده و بر میزان بدهی ها افزوده اس��ت.  در 
دهه اخیر به دنبال کاهش درآمد کشورها کسری بودجه 
افزایش یافته است؛ 70 درصد کشورهای با درآمد پایین 
در سال 2017 با کس��ری بودجه ای مواجه شده اند که 
ناشی از کمبود درآمد طی س��ال های 2010 تا 201۴ 
بوده اس��ت.  اگرچه براساس اقدامات بین المللی جامعه 
جهانی رش��د بدهی ه��ای عمومی کش��ورهای بدهکار 
کاهش یافته که بیش��ترین کاهش به کش��ورهای فقیر 
برمی گ��ردد، ام��ا همچنان ای��ن موض��وع نگران کننده 
اس��ت.  در واقع، حدود یک سوم از کشورهای فقیر مثل 
بنگالدش، کنیا، ماداگاسکار، مولداوی و نیکاراگوئه شاهد 
رشد س��رمایه گذاری در مواردی بیش از کسری بودجه 
بوده اند که سبب ش��ده نیمی از بدهی های آنها کاهش 
یابد. بنابراین روشن است که این روش موجب می شود 
کشورها با کمک به س��رمایه گذاری بدهی های خود را 
محدود کنند.  در این میان، چندین کشور از جمله چاد، 
موزامبیک و جمهوری کنگو در معرض تهدید بدهی های 
ت��ازه ق��رار گرفته اند، هرچن��د برخی از آنه��ا به دنبال 
پرداخت بدهی های خود هس��تند، اما آیا با درآمدهای 

پایین دغدغه کشورهای بدهکار رفع می شود؟ 

ارتباطات

نحوه غیرفعال سازی آسیب پذیری
جزییات حمله سایبری اعالم شد

در پی حمالت س��ایبری رخ داده در جمعه شب اعالم 
شد که هیچ دسترسی غیرمجازی به اطالعات شهروندان 
اتفاق نیفتاده و این حمالت شامل تجهیزات روتر و سوئیچ 
متعدد شرکت سیس��کو بوده که تنظیمات این تجهیزات 
مورد حمله قرار گرفته و کلیه پیکربندی های این تجهیزات 
حذف شده اس��ت.  به گزارش ایسنا، مرکز مدیریت امداد 
و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای )ماهر( به دنبال 
حمالت سایبری جمعه ش��ب اطالعیه ای منتشر و اعالم 
کرده است که در پی بروز اختالالت سراسری در سرویس 
اینترن��ت و س��رویس های مراکز داده داخلی در س��اعت 
حدود 20:15 در تاریخ هفدهم فروردین ماه 97 بررسی و 
رسیدگی فنی به موضوع انجام و مشخص شد این حمالت 
شامل تجهیزات روتر و سوئیچ متعدد شرکت سیسکو بوده 
که تنظیمات این تجهیزات مورد حمله قرار گرفته و کلیه 

پیکربندی های این تجهیزات حذف گردیده است. 
دلی��ل اصلی مش��کل، وجود حفره امنیت��ی در ویژگی 
smart install client  تجهی��زات سیس��کو ب��وده و 
هر سیس��تم عاملی ک��ه این ویژگی روی آن فعال باش��د 
در معرض آس��یب پذیری مذکور قرار داش��ته و مهاجمان 
می توانند با اس��تفاده از اکسپلویت منتشر شده نسبت به 

اجرای کد از راه دور روی روتر/سوئیچ اقدام کنند. 
 الزم اس��ت مدی��ران سیس��تم با اس��تفاده از دس��تور
»no vstack«  نس��بت به غیرفعال س��ازی قابلیت فوق 
)که عموما مورد اس��تفاده نیز قرار ندارد( روی سوئیچ ها و 
روترهای خود اقدام کنند، همچنین بستن پورت ۴786 در 
لبه شبکه نیز توصیه می شود. در صورت نیاز به استفاده از 
ویژگی smart install، الزم است به روزرسانی به آخرین 

نسخه های پیشنهادی شرکت سیسکو صورت پذیرد. 
در این راس��تا به محض شناس��ایی عام��ل این رخداد، 
دسترسی به پورت مورد اس��تفاده توسط اکسپلویت این 
آس��یب پذیری در لبه شبکه زیرساخت کشور و همچنین 
کلیه سرویس دهنده های عمده اینترنت کشور مسدود شد. 
ماهر اعالم کرده اس��ت که تا این لحظه، سرویس دهی 
ش��رکت ها و مراکز داده بزرگ از جمله افرانت، آسیا تک، 
ش��اتل، پارس آنالین و رس��پینا به صورت کامل به حالت 
عادی بازگش��ته و اقدامات الزم جهت پیشگیری از تکرار 
رخداد مش��ابه انجام شده است.  همچنین الزم به توضیح 
است متأس��فانه ارتباط دیتاسنتر میزبان وب سایت مرکز 
ماهر نیز دچار مش��کل ش��ده بود که در ساعت ۴ بامداد 
مشکل حل شد. همچنین پیش بینی می شود با آغاز ساعت 
کاری س��ازمان ها، ادارات و شرکت ها، شمار قابل توجهی 
از ای��ن مراکز متوجه وقوع اختالل در س��رویس ش��بکه 
داخلی خود ش��وند. لذا مدیران سیس��تم های آسیب دیده 
الزم اس��ت اقدامات زیر را انجام دهند: با استفاده از کپی 
پش��تیبان قبلی، اق��دام به راه اندازی مج��دد تجهیز خود 
کنن��د یا در صورت عدم وجود کپی پش��تیبان، راه اندازی 
 و تنظیم تجهیز مجددا انجام پذیرد.  قابلیت آس��یب پذیر
 »no vstack« با اجرای دستور smart install client
غیر فعال شود. الزم است این تنظیم روی همه تجهیزات 
روتر و س��وئیچ سیسکو )حتی تجهیزاتی که آسیب ندیده 
اند( انجام ش��ود و رمز عبور قبلی تجهیز تغییر داده شود.  
مرک��ز مدیریت ام��داد و هماهنگی عملی��ات رخدادهای 
رایان��ه ای )ماهر( در پایان توصیه کرده اس��ت در روتر لبه 
 TCP 4786 ترافیک ورودی ACL ش��بکه با استفاده از
نیز مسدود شود. ضمن اینکه متعاقباً گزارشات تکمیلی در 
رابطه با این آسیب پذیری و ابعاد تأثیرگذاری آن در کشور 
و س��ایر نقاط جهان را منتشر خواهد کرد.  در این ارتباط 
س��رهنگ علی نیک نفس رئیس مرکز تشخیص سایبری 
پلیس فتا هم با اشاره به حمله سایبری با اشاره به اختالل 
رخ داده در سرویس اینترنت کشور گفت: بررسی های اخیر 
تیم تالوس که مرجع تهدیدشناس��ی و امنیت تجهیزات 
سیسکو اس��ت، نش��ان دهنده وجود این نقص امنیتی در 
بیش از 168 هزار ابزار فعال در ش��بکه اینترنت بوده است 
و این حمله س��ایبری ناشی از آس��یب پذیری امنیتی در 
س��رویس پیکربندی از راه دور تجهیزات سیس��کو بوده و 
با توجه به اینکه روترها و س��وئیچ های مورد اس��تفاده در 
سرویس دهنده های اینترنت و مراکز داده نقطه گلوگاهی 
و حیاتی در ش��بکه محسوب می ش��وند ایجاد مشکل در 
پیکربندی آنها تمام ش��بکه مرتبط را به صورت سراسری 
دچار اختالل کرده و قطع دسترسی کاربران این شبکه ها 
را در پی داش��ته است.  وی افزود: حدود یک سال قبل نیز 
شرکت مورد نظر هشداری مبنی بر جست وجوی گسترده 
 هکرها به دنبال ابزارهایی که قابلیت پیکربندی از راه دور
)smart install client( روی آنها فعال است را منتشر 
ک��رده بود.  ب��ه گفته نیک نفس، چنانچه قب��ال نیز مکرراً 
تأکید ش��ده است مسئوالن فناوری اطالعات سازمان ها و 
شرکت ها باید مستمراً رصد و شناسایی آسیب پذیری های 
جدید و رفع آنها را در دس��تور کار داشته باشند تا چنین 
مشکالتی تکرار نشود.  جمعه شب گذشته وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات نیز با انتشار توئیتی از حمله گسترده به 
برخی مراکز داده کشور خبر داد. محمد جواد آذری جهرمی 
در توییت خود آورده بود: برخی مراکز داده کشور با حمله 
سایبری مواجه شده اند. تعدادی از مسیریاب های کوچک 
به تنظیمات کارخانه ای تغییر یافته اند. مرکز ماهر با یاری 
رساندن به این مراکز داده حمله را کنترل و در حال اصالح 
ش��بکه های آنان و برگردان��دن وضعیت به حالت طبیعی 
است.  تالش ها برای ناامن جلوه دادن ها یک فرصت برای 

اصالح اشکال هاست. 
آذری جهرمی همچنین در توئی��ت دیگری دامنه این 
حمالت را فراتر از ایران اعالم کرده و ادامه داده است: منشا 
حمالت در دست بررسی است. تاکنون بیش از 95درصد 
مس��یریاب های متاثر از حمله به حالت عادی بازگشته  و 

سرویس دهی خود را از سر گرفته اند. 

ایمان ولی پور
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تاکنون  بانک مرک��زی  اگرچه 
توضیح��ی درباره دلی��ل افزایش 
قیم��ت پیش فروش س��که اعالم 
بررس��ی ها  ام��ا  نک��رده اس��ت، 
نش��ان دهنده تأثیر گرانی دالر بر 
تصمیم بانک مرک��زی دارد. این 
در حالی است که حراج سکه که 
از پایان س��ال گذش��ته به دلیل 
تعطیالت نوروزی متوقف ش��ده 
ب��ود، ب��ار دیگر از ابت��دای هفته 
در بانک کارگش��ایی آغاز ش��ده 
و همچنی��ن پ��س از آنک��ه دالر 
و ی��ورو در ب��ازار آزاد دونرخی و 
چندنرخی شدند، این بار نوبت به 
سکه رسیده است که با چند نرخ 
عرضه ش��ود.  به گزارش ایس��نا، 
ب��ا تصمیم بانک مرک��زی از روز 
شنبه قیمت پیش فروش سکه در 
دو سررسید شش ماهه و یک ساله 
افزایش یافته است، به طوری که 
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
که تا پی��ش از این ب��ا نرخ یک 
میلیون و ۴00 هزار تومان شش 
ماهه پیش فروش می شد به یک 
میلیون و ۴75 هزار تومان رسید 
و هر قطعه در سررسید یک ساله 
از یک میلیون و 300 هزار تومان 
به یک میلیون و 350 هزار تومان 
افزایش قیمت دارد.  در رابطه با 
اینکه چ��را قیمت پیش فروش را 
بانک مرک��زی افزایش داد، فعال 
اطالعاتی از این بانک به دس��ت 
نیامده است و اطالعیه ای هم در 
این باره ن��دارد، ولی پرس وجوی 
مس��ئوالن  برخ��ی  از  موض��وع 

مربوطه و همچنین کارشناس��ان 
ب��ازار س��که و ارز از این حکایت 
دارد ک��ه وضعیت ب��ازار موجب 
تغیی��ر قیمت پیش فروش ش��ده 
اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که 
دالر عام��ل اصل��ی تعیین کننده 
قیمت س��که به حس��اب می رود 
و ب��ا توجه به اینکه بانک مرکزی 
پیش فروش سکه در 28 بهمن ماه 
را با نرخ دالر حدود ۴700شروع 
 ک��رد، اکن��ون ب��ا رش��د حدود

۴00 تومان��ی که دالر داش��ته و 
تا 5100 توم��ان در بازار معامله 
می ش��ود، باع��ث افزایش قیمت 
ذاتی سکه ش��ده است. به طوری 
که در حال حاض��ر قیمت ذاتی 
س��که حدود یک میلیون و 570 
هزار تومان تخمین زده می شود، 
بنابرای��ن با توجه به رش��دی که 
نس��بت به قیمت پای��ه در زمان 
پیش فروش داش��ته افزایش نرخ 
در پیش ف��روش نی��ز منطقی به 

نظر می رسد. 
در ح��ال حاض��ر قیم��ت هر 
قطعه س��که تمام بهار آزادی تا 
یک میلیون و 720 هزار تومان 
در بازار به فروش می رس��د که 
این ن��رخ در مقایس��ه با حدود 
یک میلیون و 600 هزار تومان 
 در پایان س��ال قب��ل نزدیک به

120 ه��زار تومان افزایش دارد. 
این در ش��رایطی است که برای 
س��که بیش از 120 هزار تومان 

حباب پیش بینی می شود. 
ام��ا تصمی��م بان��ک مرکزی 

برای افزایش قیمت پیش فروش 
هرچند که از نظر کارشناس��ان 
مربوط��ه در حوزه س��که و ارز 
منطق��ی ب��ه نظر می رس��د، اما 
چندان اقتصادی نیست، چراکه 
در ه��ر صورت س��ود ناش��ی از 
ای��ن س��رمایه گذاری را ب��رای 
کاهش  ح��دی  ت��ا  مخاطب��ان 
می ده��د و حداقل در مقایس��ه 
با قیمت ه��ای فعلی و همچنین 
قیمت ذاتی س��که سود کاهش 
دارد. ب��ا این وج��ود خریداران 
سکه پیش فروش باید در انتظار 
تحوالت آینده بازار و قیمت های 
نهایی در زمان سررسید باشند. 

حراج برقرار شد
در سوی دیگر با توجه به اینکه 
حراج سکه از پایان سال گذشته 
ب��ه دلی��ل تعطیالت ن��وروزی 
متوقف ش��ده بود، ب��ار دیگر از 
روز گذشته در بانک کارگشایی 
آغاز شده و متقاضیان می توانند 
از س��اعت س��ه تا پنج عصر در 
ای��ن حراجی ش��رکت کنند که 
در روزهای زوج برگزار می شود. 
در حراج س��که قیمت های پایه 
از س��وی بانک مرکزی اعالم و 
در نهای��ت به باالتری��ن نرخ به 
همراه 9درصد مالیات بر ارزش 
افزوده فروش می رود. بسته های 
50  تایی و 100 تایی نیم و تمام 
بهار آزادی در حراج سکه عرضه 

می شود. 
سکه هم چندنرخی شد

اما بعد از آنکه دالر و یورو در 

ب��ازار آزاد دونرخی و چندنرخی 
ش��دند، این بار نوبت به س��که 
رس��یده اس��ت که با چند نرخ 
عرضه ش��ود. دالر در هفته ها و 
ماه ه��ای اخیر عم��ال با چندین 
ن��رخ در ب��ازار آزاد ب��ه فروش 
رسیده است. در یک دسته بندی 
ش��امل دالر بانک��ی و دالر آزاد 
می ش��ود و در دسته بندی دیگر 
در بخش ه��ای مختل��ف ب��ازار 
نرخ ه��ای مختلف��ی دارد که از 
جمل��ه ب��ه دالر فردای��ی، دالر 
س��لیمانیه،  دالر نق��دی و دالر 
پاس��اژ افشار می توان اشاره کرد 
که در حدود 20تا 50 تومان با 

یکدیگر تفاوت قیمت دارند. 
ام��ا در ح��ال حاض��ر پس از 
تحوالتی که بازار س��که پش��ت 
س��ر گذاشته اس��ت و در کمتر 
 از 20 روز گذش��ته ب��ا افزایش
1۴0 هزار تومانی روبه رو ش��ده 
است انواع سکه هم با چند نرخ 

در بازار معامله می شود. 
قیمت س��که تم��ام در اواخر 
یک میلیون  در حدود  اسفندماه 
و 600 هزار توم��ان بود، اما در 
تعطی��الت نوروز و پس از آن به 
یک میلیون و 7۴0 هزار تومان 
رسید که این قیمت برای سکه 

بی سابقه بود. 
براس��اس آنچه سایت رسمی 
اتحادی��ه ط��ال و جواه��ر اعالم 
کرده است نرخ س��که به چهار 
ش��کل معامالتی، تک فروش��ی، 
فردایی و تاریخ پایین ثبت شده 

است که این اتفاق به تازگی رخ 
داده و پیش از این تنها یک نرخ 

برای انواع سکه وجود داشت. 
اکن��ون س��که تم��ام ط��رح 
جدی��د معامالتی ی��ک میلیون 
و 7۴9 هزار تومان، س��که تمام 
تک فروش��ی یک میلیون و 753 
هزار تومان، س��که تمام فردایی 
یک میلیون و 7۴9 هزار تومان 
و س��که تمام تاری��خ پایین یک 
میلی��ون و 555 ه��زار توم��ان 

قیمت گذاری شده است. 
بر این اس��اس قیمت س��که 
تک فروش��ی ک��ه ظاه��را ن��رخ 
رس��می و واقعی س��که است از 
بقیه نرخ ها گران تر اس��ت، پس 
از آن س��که معامالتی و س��که 
فردایی ق��رار دارند و ارزان ترین 
نرخ متعلق به سکه تاریخ پایین 

است. 
ای��ن چندنرخ��ی ش��دن در 
شرایطی اتفاق افتاده که از چند 
ماه پیش ح��راج و پیش فروش 
س��که توس��ط بانک مرکزی در 
چندین نوبت آغاز شده که یکی 
از اه��داف ای��ن اقدامات تعدیل 
بازار و کاه��ش حباب قیمت ها 

بوده است. 
اما عمال با این سیاست ها این 
اتفاق نیفتاد و به غیر از مقاطعی 
کوتاه قیمت نه تنها کاهش پیدا 
نک��رد بلکه روند صع��ودی پیدا 
ک��رد و حاال به غی��ر از افزایش 
قیمت با چندنرخی شدن سکه 

در بازار مواجه هستیم. 

چرا پیش فروش سکه گران شد؟ 

سکه هم چندنرخی شد شعبی که به بانک ها ضربه می زند
 رتبه 25 شعب بانکی در دنیا

برای ایران
در ش��رایطی که بانکداری نوین در دنیا به س��وی 
الکترونیکی ش��دن و ارزه��ای رمزپای��ه پیش رفته و 
بانک های بزرگ دنیا از تعداد شعب خود می کاهند، 
تعداد ش��عب بانکی در ایران ب��ه یکی از بزرگ ترین 

معضالت سیستم بانکی تبدیل شده است. 
به گ��زارش خبرآنالین، آیا زیادبودن ش��عب یک 
بانک ب��ه معن��ای قدرتمندبودن آن بانک اس��ت یا 
قدرت رقابت را بین بانک ها باال می برد؟ واقعیت این 
اس��ت که هیچ ک��دام از این دو فرضی��ه که در قالب 
س��وال مطرح شده، امروز پاسخ مثبتی در پی ندارد. 
در س��ال های اخیر تبادل پول به صورت دس��تی به 

کمترین میزان خود کاهش یافته است. 
در بس��یاری از کش��ورهای پیش��رفته از جمل��ه 
کش��ورهای اروپ��ا و آمریکا حمل بی��ش از 10 هزار 
دالر پ��ول نق��د، به دلیل مس��ائلی چون پولش��ویی 
امری غیرموجه محس��وب ش��ده و اغلب فروشگاه ها 
از دریاف��ت وجه نقد اکراه دارن��د. در واقع بانکداری 
الکترونیک آنچنان در حال پیش��رفت است که دیگر 
نشستن یک متصدی پشت باجه بانک برای شمردن 
پ��ول ی��ا پرداخت قبض ب��ه لحاظ اقتص��ادی برای 

بانک های پیشرفته توجیه اقتصادی ندارد. 
بانک ه��ای ب��زرگ در دنی��ا ب��ه تدری��ج از تعداد 
شعب خود کاس��ته اند و تنها خدمات تجارتی بزرگ 
در ش��عب بانک ها انجام می ش��ود. حت��ی بازکردن 
حس��اب های بانکی نیز در بسیاری از کشورها کامال 
الکترونیکی اس��ت و افراد همه مراحل بازکردن یک 
حس��اب بانکی را از طری��ق اینترنت انجام می دهند. 
درواقع بس��یاری از خدمات معمول که در بانک های 
ایران همچنان با ش��دت و حدت دنبال می شود، در 

بانک های پیشرفته دیگر محلی از اعراب ندارد. 
الکترونیکی ش��دن بانک��داری ع��الوه ب��ر اینک��ه 
بهره وری بانک ه��ا را باال برده، بلک��ه در هزینه های 
بانک ها به ش��دت صرفه جویی کرده است. حال آنکه 
در ای��ران به دلیل نوع نگاه س��نتی که به بانکداری 
وجود دارد، همچنان داشتن شعب بانکی در بهترین 
موقعی��ت تجاری با بهترین ترکیب س��اختمان، یک 
رکن برای جذب مشتری و البته رقابت بین بانک ها 

در جریان است. 
کسب رتبه 25 شعب بانکی

یکی از شاخص هایی که میزان پیشرفت اقتصادی 
کش��ورها را برمبنای آن می س��نجند، بررسی تراکم 
شعب بانکی در هر کش��ور است. طبق تعریف بانک 
جهانی اس��تاندارد تعداد ش��عب بانکی ب��ه ازای هر 

100هزار نفر جمعیت است. 
ای��ران در ای��ن ش��اخص، رتب��ه 25 را در جهان 
دارا اس��ت که به نس��بت خدماتی ک��ه بانک ها ارائه 
می کنند، تعداد ش��عب باال س��بب شده تا بخشی از 

منابع بانک ها در ساختمان ها راکد بماند. 
براس��اس آمار بانک مرک��زی، در حال حاضر 23 
ه��زار و 230 ش��عبه بانک��ی در قال��ب ۴2 بانک و 
موسسه در سراسر کشور فعالند که بررسی این رقم 
نشان می دهد که سهم هر 3۴00 ایرانی معادل یک 
ش��عبه بانکی است! مقایس��ه همین آمار با کشوری 
مثل فرانسه نشان می دهد که در این کشور به ازای 
ه��ر 100 هزار نفر حدود 37.5 ش��عبه بانکی وجود 

دارد. 
مقایس��ه تع��داد ش��عب بانکی در ای��ران با برخی 
کشورهای منطقه حتی از این تعداد هم کمتر است. 
مثال در عربس��تان برای هر 100 ه��زار نفر 8.8، در 

سنگاپور 10 و در ترکیه 19.8 شعبه وجود دارد. 
بانک جهانی با بررس��ی آمار شعب بانک در 178 
کش��ور جهان اعالم کرده که س��رانه ش��عب بانکی 
در ایران بیش��تر از کشورهای توس��عه یافته ای مثل 
انگلی��س، نروژ، اتریش و آلمان اس��ت، به طوری که 
در ایران به ازای هر 100هزار نفر 1/29 شعبه بانک 
تجاری تأسیس شده که این رقم تقریبا 2برابر آلمان 

و اتریش است. 
شعب چگونه تکثیر شدند؟ 

از اوای��ل دهه 80 که مج��وز بانک های خصوصی 
صادر ش��د، ب��ه تدریج در ه��ر خیابان تع��دادی از 
ام��الک با بهتری��ن موقعیت توس��ط بانک های تازه 
از راه رس��یده، خریداری ش��ده و در کمترین زمان 
ممکن، تابلوی بانک نورس��یده، بر س��ردر آن نصب 
شد. مجوزها که بیش��تر می شد، رقابت برای خرید، 
ام��الک تج��اری در خیابان های ش��هرهای کش��ور 
افزای��ش یاف��ت. هرچند، س��اخت و س��از در بخش 
مسکن و رشد قیمت ها در اواسط دهه 80 هم سبب 
ش��د تا بانک ها بخش قابل توجهی از سرمایه خود را 
در امالک سرمایه گذاری کنند، به همین دلیل به جز 
شعب، بانک ها در بازار مسکن هم ورود پیدا کردند، 
اما به تدریج با رکودی که از اوایل دهه 90 در بخش 

مسکن پدید آمد، سرمایه بانک ها راکد ماند. 
فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی درباره 
دلی��ل افزایش تعداد ش��عب بانک ها می گوید: »قبال 
خدم��ات انفورماتیک و الکترونی��ک بانک ها چندان 
توس��عه پیدا نک��رده ب��ود و از این رو تعداد ش��عب 
متناسب با مراجعه مش��تریان بانک ها شکل گرفته، 
اما اکنون با توس��عه بانکداری الکترونیک و عدم نیاز 
به مراجعه مس��تقیم به شعب برای انجام بسیاری از 
خدم��ات، دیگر نیازی به تعداد باالی آنها نیس��ت و 

باید این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.«
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حق بیمه پایه انواع خودرو در سال 97
حق بیمه پایه شخص ثالث 10درصد 

افزایش یافت
فرصت امروز: بیمه مرکزی جداول حق بیمه پایه 
ش��خص ثالث را برای س��ال جاری منتشر کرده که 
نش��ان می دهد حق بیمه پایه شخص ثالث نسبت به 

سال گذشته 10درصد افزایش یافته است. 
ب��ر این اس��اس، مبل��غ ح��ق بیمه برای وس��ایل 
نقلیه س��واری با کارب��ری آژانس، تاکس��ی، کرایه و 
مسافرکش درون شهری، 10درصد و سواری تاکسی 
و مسافرکش ش��خصی برون شهری، 20درصد بیشتر 
از حق بیمه وس��ایل نقلیه سواری مشابه تعیین شده 
است. همچنین وس��ایل نقلیه عمومی شهری حمل 
مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر 50درصد تخفیف 
تعلق گرفته اس��ت. در توضیحات منتشرشده درباره 
ای��ن جداول نی��ز آمده اس��ت که تعرف��ه حق بیمه 
آمبوالن��س، وس��ایل نقلیه ویژه حم��ل خون، حمل 
وس��ایل رادیولوژی و آتش نش��انی با توج��ه به نوع و 
ظرفیت آنها براس��اس تعرفه وس��ایل نقلیه مش��ابه 

محاسبه خواهد شد. 
حق بیمه وسایل نقلیه شخصی به این شرح است: 
حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر: 836 

هزار تومان
پیکان، پراید و سپند: 990 هزار تومان

سایر وس��ایل نقلیه چهار س��یلندر: یک میلیون و 
163 هزار و 800 تومان

بیش از چهار س��یلندر: یک میلی��ون و 302 هزار 
و ۴00 تومان

همچنین حق بیمه موتورسیکلت نیز به این ترتیب 
است: 

گازی: 207 هزار تومان
دنده ای یک سیلندر: 253 هزار تومان

دو سیلندر به باال: 278 هزار تومان
دن��ده ای دارای س��ه چرخ یا س��ایدکار: 299 هزار 

تومان. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

5.121دالر آمریکا

6.325یورو اروپا

7.280پوند انگلیس

1.۴00درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

700.300مثقال طال

161.675هر گرم طالی 18 عیار

1.685.000سکه بهار آزادی

1.756.000سکه طرح جدید

8۴۴.000نیم سکه

539.000ربع سکه

3۴3.000سکه گرمی

نرخنــامه

بیمهنامه

 )IBNS( انجمن بین المللی اس��کناس
زیباترین اسکناس سال را معرفی کرد.

به گزارش ایس��نا از الیف رو، اسکناس 
جدی��د 10فرانکی س��وییس ب��ه عنوان 

زیباترین اسکناس سال شناخته شد.
در طراح��ی این اس��کناس موضوعات 

انتزاع��ی و مل��ی در نظ��ر گرفته ش��ده 
که نش��ان دهنده دست بش��ر، حرکت و 
موس��یقی و  زمان دقیق اس��ت و نمادی 
از عش��ق به موس��یقی مردم سوییس را 
در کن��ار مراقب��ت از زم��ان و حرکت رو 
 به جلو نش��ان می دهد. در مسابقه امسال

170 قطعه اسکناس از کشورهای مختلف 
جهان شرکت داشتند که مهم ترین معیار 
انتخاب اس��کناس سال، طراحی شایسته 
هن��ری، اس��تفاده مناس��ب از رنگ ها و 
کنتراس��ت آن در تع��ادل مفه��وم کلی 
ط��رح و س��طح امنیتی ب��اال در مقابله با 

جعل اس��ت. انجمن بین المللی اسکناس 
موسس��ه ای غیرانتفاعی است که در سال 
1961 میالدی تاسیس شده و هدف آن 
ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه در 
رابطه با اس��کناس است، در این موسسه 

بیش از 90کشور دنیا عضویت دارند. 

معرفی زیباترین اسکناس سال 2017 میالدی

یکشنبه
19 فروردین 1397

شماره 1035
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فرصت امروز: ش��روع ب��ورس تهران 
ن��وروزی  تعطی��الت  پای��ان  از  پ��س 
خوش یم��ن نبود و ش��اخص ب��ورس در 
نخس��تین روز پ��س از پای��ان تعطیالت 
ن��وروز با 370 واحد افت به رقم 96 هزار 
و 779 واحد رس��ید. از مهم ترین اتفاقات 
این روز، عقب گرد 307 واحدی شاخص 
کل بورس، صدرنش��ینی خ��ودرو و افت 
ان��دک فرابورس ب��ود. در واقع، آنچه این 
روزه��ا در بازار س��هام ب��ه خوبی لمس 
می ش��ود، کم جان بودن نقدینگی و عدم 
گردش آن در سهم های مختلف از جمله 
در گروه های پیش��رو اس��ت؛ ب��ازاری که 
منتظر مش��خص شدن دورنمای بازار ارز 
و همچنی��ن تعیین تکلیف برخی اقدام ها 
در حوزه سیاست خارجی ازجمله برجام 

است. 
ب��ا این همه، این روزه��ا فعاالن بورس 
تهران در حالی ش��اهد افت مداوم قیمت 
س��هم ها هس��تند ک��ه سیاس��ت گذاران 
اقتصادی کشور س��عی دارند نقدینگی را 
از بازار ارز به سمت دیگر بازارها از جمله 

بازار پول سوق دهند. 
به گزارش ایس��نا، این روزها که ارزش 
پول مل��ی در برابر دیگ��ر ارزهای جهان 
در حال کاهش اس��ت، مسئوالن به فکر 
راهی هس��تند که بتوانند نقدینگی را از 
ب��ازار ارز به دیگر بازاره��ا هدایت کنند. 
یکی از راهکارها افزایش سود سپرده های 
بانکی است، نرخ هایی که در اواسط سال 
گذش��ته با بحث های بسیار زیادی همراه 
بود و در نهایت تا 15درصد کاهش یافت. 

اما بازار متالطم ارز ظاهراً کار را به جایی 
کشانده که سیاست گذاران پولی دست به 
دامان بازار پول شوند تا تقاضا را در بازار 

ارز کاهش دهند. 
ام��ا در عین حال افزایش س��ود بدون 
ریس��ک می توان��د س��رمایه گذاران را به 
س��مت بازار پول س��وق دهد و نقدینگی 
را در ب��ازار س��رمایه کاهش ده��د. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه بی��ش از نیمی از 
شرکت های بورس��ی با افزایش نرخ دالر 
سود حسابداری پیش بینی می کنند. این 
در حالی است که شرایط خاص اقتصادی 
و کاه��ش ارزش پ��ول مل��ی می توان��د 
ریس��ک های س��رمایه گذاری را باال ببرد 
و در نهایت س��ود حس��ابداری، به س��ود 
اقتصادی منجر نش��ود و رک��ود در بازار 

سهام ادامه دار شود. 
ام��ا روز ش��نبه از ابت��دای باز ش��دن 
معامالت بورس تهران ش��اخص کل روند 
کاهشی را پیش گرفت و با شیبی تقریباً 
ثابت افت کرد، به طوری که در نهایت این 
ش��اخص 370 واحد افت ک��رد و به رقم 
96 هزار و 779 واحدی رسید. همچنین 
شاخص کل هم وزن نیز با افت 61 واحد 
رقم 17 هزار و 272 واحدی همراه شد. 

در بازار سراسر قرمز روز نخست هفته، 
ش��اخص آزاد شناور ۴61 واحد افت کرد 
و به رقم 103 هزار و ۴9۴ واحدی رسید 
و ش��اخص بازار اول و ب��ازار دوم هر یک 
به ترتیب 286 و 666 واحد افت کردند. 
فوالد مبارکه اصفهان، س��رمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین و پاالیش 

نفت تهران سه نمادی بودند که به ترتیب 
ب��ا 109، 69 و ۴0 واحد تأثیر کاهش بر 
ش��اخص ها داش��تند. در ط��رف مقاب��ل 
پتروش��یمی جم، ملی صنایع مس ایران 
و مخاب��رات ایران به ترتی��ب با 72، 57 
و 31 واحد تأثیر مثبت س��عی کردند که 
نگذارند نماگرهای بازار س��رمایه بیش از 

این کاهش یابند. 
در گروه فلزات اساس��ی به جز معدود 
نمادهایی، مابقی روند کاهشی در قیمت 
پایان��ی را تجرب��ه کرده ان��د و تع��دادی 
 از نماده��ا ش��اهد افت قیمت��ی بیش از
 3 درص��د بودن��د. در این گ��روه بیش از
۴2 میلیون س��هم ب��ه ارزش ح��دود 12 
میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
در گ��روه محص��والت ش��یمیایی نیز 
اکثریت سهم ها شاهد افت قیمت بودند. 
در این گروه حدود 26میلیون س��هم به 
ارزش تقریبی 7 میلیارد تومان مورد داد 
و س��تد قرار گرفت. در گروه فرآورده های 
نفت��ی، کک و س��وخت هس��ته ای نی��ز 
فعاالن بازار ش��اهد افت یک دست سهم 
ش��رکت های این گ��روه بوده اند. البته دو 
نمادی ک��ه در این گ��روه توانس��تند از 

کاهش قیمت س��هم در امان باشند، نفت 
به��ران و نفت ایران��ول بودند که هر یک 

حدود 1.5 درصد رشد قیمت داشتند. 
در گ��روه خ��ودرو، س��اخت قطعات و 
همچنی��ن اس��تخراج کانه ه��ای فل��زی 
نیز ش��اهد اف��ت قیمت س��هم ها بودیم. 
معامله 123میلیون  خودرویی ها ش��اهد 
سهم به ارزش 15 میلیارد و 500 میلیون 

تومان بودند. 
حجم معام��الت بورس تهران نس��بتا 
پایی��ن بود به طوری ک��ه ارزش معامالت 
ای��ن بازار به رق��م ح��دود 139 میلیارد 
تومان رسید و حجم معامالت عدد 631 
میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
در فراب��ورس ای��ران نی��ز آیفکس در 
روندی کم س��ابقه ح��دود 10 واحد افت 
ک��رد و به رق��م 1097 واحدی رس��ید. 
ارزش معام��الت فرابورس ای��ران به رقم 
160 میلیارد تومان دس��ت یافت و حجم 
معام��الت این ب��ازار ع��دد 1۴0 میلیون 
سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. از جمله 
نمادهای تأثیرگذار در آیفکس می توان به 
پتروش��یمی مارون، پتروشیمی زاگرس و 

سهامی ذوب آهن اصفهان نام برد. 

شاخص بورس در پایان تعطیالت نوروزی 370 واحد افت کرد

کاهش نقدینگی در بورس و افت قیمت سهام
بورسکاال

انعقاد 133 هزار قرارداد آتی سکه 
در بورس کاالی ایران

هفته گذش��ته در بازار مشتقه بورس کاالی ایران 
133 هزار و 665 قرارداد آتی سکه به ارزش 25هزار 
و ۴66 میلی��ارد ریال منعقد ش��د.  ب��ه گزارش کاال 
خبر، در معامالت آتی سکه طی هفته گذشته، سکه 
سررس��ید دی ماه به عنوان پرطرفدارترین سررسید 
لقب گرفت، به نحوی که طی سه روز معامالتی هفته 
گذشته 113 هزار و 191 قرارداد به ارزش معامالتی 
21 هزار و 671 میلیارد ریال در این سررسید مورد 
معامله ق��رار گرفت.  رتبه دوم معامالت آتی س��که 
نیز به سررسید آبان سال 97 تعلق گرفت، به طوری 
که معامله گران در این سررس��ید16هزار قرارداد به 
ارزش 2 ه��زار و 991 میلی��ارد ری��ال در این موعد 
تحویل به ثبت رس��اندند. این در حالی است که در 
مکان س��وم بازار آتی نیز قرارداد ش��هریورماه سال 
آینده قرارگرفت، به طوری ک��ه معامله گران با داد و 
 س��تد یک ه��زار و 897 قرارداد ب��ه ارزش 3 هزار و

۴65 میلی��ارد ریال معامالت خ��ود را در هفته اخیر 
به پایان رس��اندند.  در سررسید اردیبهشت ماه سال 
 97 نیز یک ه��زار و 613 قرارداد به ارزش 2 هزار و

8۴5 میلیارد ریال معامله ش��د. همچنین سررسید 
تیر ماه سال 97 با داد و ستد 962 قرارداد به ارزش 
یک هزار و 72۴ میلیارد ریال در مکان آخر بازار آتی 

از نظر حجم معامالت ایستاد. 

رئیس مرکز آموزش سبا اعالم کرد
اول اردیبهشت، زمان ثبت نام 

آزمون های حرفه ای بازار سرمایه
مرکز آموزش س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم 
کرد، طب��ق برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده، ثبت نام 
آزمون های حرفه ای بازار سرمایه برای سه ماهه دوم 
سال 97، از ابتدای روز شنبه اول اردیبهشت ماه آغاز 
خواهد ش��د.  به گزارش س��نا، رئیس مرکز آموزش 
س��با با بیان این مطلب اف��زود: به دلیل تعداد باالی 
متقاضیان و محدودیت ه��ای موجود، افرادی که در 
آزمون های الکترونیکی  اصول بازار س��رمایه در س��ه 
ماهه اول س��ال جاری ثبت نام کرده اند، امکان ثبت 

نام در آزمون های سه ماهه دوم را ندارند. 
ش��اهین احم��دی همچنی��ن بیان ک��رد: تمامی 
آزمون ه��ای حرف��ه ای ب��ازار س��رمایه ب��ه صورت 

الکترونیکی و فقط در تهران برگزار خواهد شد. 
وی به داوطلب��ان توصیه کرد به دلیل محدودیت 
در پذیرش، س��عی کنند مراحل ثبت نام را در همان 
لحظ��ات ابتدای��ی تکمی��ل ک��رده و ب��ا مراجعه به 
قسمت »آزمون های من«، از تکمیل فرآیند ثبت نام 
اطمین��ان حاصل کنن��د )در صورتی که عبارت »در 
انتظار آزم��ون« نمایش داده ش��ود، ثبت نام قطعی 
ش��ده اس��ت، در غیر این صورت، بای��د مجددا ثبت 

نام انجام شود(. 

بانک مرکزی منتشر کرد
جزییات محدودیت ارزی واردات کاال 

از چین، ترکیه، کره جنوبی و هند
فرصت امروز: در حالی واردات کاال از کش��ورهای 
چین، ترکیه، کره جنوبی و هند برای ثبت سفارش های 
بع��د از تاریخ 16بهمن ماه 96ب��دون خرید ارز از بانک 
مرک��زی ممنوع ش��ده اس��ت ک��ه بانک مرک��زی در 
بخشنامه ای جزییات بیشتری از آن را منتشر کرد. این 
بخشنامه در شرایطی ابالغ شده است که چهار کشور 
چی��ن، ترکیه، هند و کره جنوب��ی به نوعی مهم ترین 
ش��رکای اقتصادی ایران محسوب می ش��وند. در این 
بخشنامه به موارد سه گانه ای که به شبکه بانکی ابالغ 
ش��ده، اشاره و آمده اس��ت:»با توجه به ابالغیه شماره 
96.23۴58 م��ورخ 1396.11.10 مع��اون اول رئیس 
جمهور درخصوص ممنوعیت واردات کاال از کشورهای 
ترکیه، چین، ک��ره و هند به صورت بدون انتقال ارز و 
تأکید بر اس��تفاده از روش های بانکی )گشایش اعتبار  / 
برات اس��نادی یا حواله( ش��بکه بانکی الزم اس��ت در 
استفاده از روش پرداخت برات اسنادی با رعایت موارد 
زی��ر و در چارچوب مقررات ارزی اقدام��ات الزم را به 

عمل آورند:
1  - در مواردی که ثبت سفارش غیر بانکی و پرداخت 
به فروشنده قبل از 1396.11.16 صورت پذیرفته باشد، 
استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به 
ش��رط ارائه اصالحیه ثبت س��فارش مبن��ی بر تغییر 
نوع آن به » ش��یوه های متداول بانکی« و ارائه اس��ناد 
و مدارک مثبته توس��ط متقاضی مبین انجام پرداخت 
یا تس��ویه حساب با ذی نفع و همچنین در مقابل ارائه 
اس��ناد حمل مربوطه، صرفاً تا پایان فروردین ماه سال 

1397 مجاز خواهد بود.
 2  - در مواردی که ثبت سفارش انجام نشده و لیکن 
پرداخت ه��ای مربوطه قب��ل از 1396.11.16 صورت 
پذیرفته باش��د، اس��تفاده از روش برات اسنادی بدون 
تعه��د پرداخت به ش��رط انجام ثبت س��فارش با نوع 
»ش��یوه های متداول بانکی« با ارائه اس��ناد و مدارک 
مثبته توسط متقاضی حاکی از انجام پرداخت یا تسویه 
حس��اب با ذی نفع و ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا 

پایان فروردین ماه سال 1397 مجاز خواهد بود.
 3  - در سایر موارد درصورت انجام ثبت سفارش بعد 
از 1396.11.16 بابت واردات از چهار۴ کش��ور مذکور 
اس��تفاده از روش برات اس��نادی بدون تعهد پرداخت 
مجاز نبوده و استفاده از سایر ابزارهای بانکی منوط به 

خرید ارز از این بانک خواهد بود.

دریچه

یکشنبه
19 فروردین 1397
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3شرط جدید واردات کاال از ترکیه 
چین، کره و هند

بانک مرکزی در تکمیل بخش��نامه ممنوعیت 
واردات کاال از کش��ورهای ترکی��ه، چین، کره و 
هند به صورت بدون انتقال ارز، موارد سه گانه ای 

را به شبکه بانکی ابالغ کرد. 
به گزارش تس��نیم به نق��ل از روابط عمومی 
بان��ک مرک��زی، ب��ا توجه ب��ه ابالغیه ش��ماره 
96.23۴58 م��ورخ 1396.11.10 مع��اون اول 
رئیس جمه��ور درخص��وص ممنوعی��ت واردات 
کاال از کش��ورهای ترکیه، چی��ن، کره و هند به 
ص��ورت بدون انتقال ارز و تأکید بر اس��تفاده از 
روش های بانکی )گشایش اعتبار  / برات اسنادی 
و یا حواله( ش��بکه بانکی الزم است در استفاده 
از روش پرداخت برات اس��نادی با رعایت موارد 
زیر و در چارچ��وب مقررات ارزی اقدامات الزم 

را به عمل آورند: 
1  - در م��واردی که ثبت س��فارش غیربانکی 
و پرداخت به فروش��نده قب��ل از 1396.11.16 
صورت پذیرفته باش��د، اس��تفاده از روش برات 
اس��نادی بدون تعه��د پرداخت به ش��رط ارائه 
اصالحی��ه ثبت س��فارش مبنی ب��ر تغییر نوع 
آن ب��ه »ش��یوه های مت��داول بانک��ی« و ارائه 
اس��ناد و مدارک مثبته توس��ط متقاضی مبین 
انجام پرداخت و یا تس��ویه حس��اب با ذی نفع و 
همچنین در مقابل ارائه اس��ناد حمل مربوطه، 
صرفا ت��ا پایان فروردین ماه س��ال 1397 مجاز 

خواهد بود. 
انج��ام  ثبت س��فارش  ک��ه  م��واردی  در   -  2
نش��ده و لیک��ن پرداخت های مربوط��ه قبل از 
1396.11.16 صورت پذیرفته باش��د، استفاده 
از روش برات اس��نادی بدون تعهد پرداخت به 
ش��رط انجام ثبت س��فارش با نوع »شیوه های 
مت��داول بانکی« با ارائه اس��ناد و مدارک مثبته 
توس��ط متقاضی حاکی از انج��ام پرداخت و یا 
تس��ویه حس��اب با ذی نفع و ارائه اس��ناد حمل 
مربوطه، صرفا تا پایان فروردین ماه سال 1397 

مجاز خواهد بود. 
3  - در س��ایر م��وارد در ص��ورت انج��ام ثبت 
س��فارش بع��د از 1396.11.16 باب��ت واردات 
از چهار کش��ور مذکور اس��تفاده از روش برات 
اس��نادی بدون تعه��د پرداخت مج��از نبوده و 
اس��تفاده از سایر ابزار های بانکی منوط به خرید 

ارز از این بانک خواهد بود. 
ضمنا درخصوص ثبت س��فارش هایی که قبل 
از 1396.11.16 ب��ه ص��ورت ب��دون انتقال ارز 
)غیربانکی( صادر گردیده اند، چنانچه مش��مول 
م��اده 11 آیین نام��ه اجرای��ی قان��ون مقررات 
واردکنن��دگان  باش��ند،  واردات  و  ص��ادرات 
می توانند با هماهنگی گمرک جمهوری اسالمی 
ایران درخص��وص ترخیص کاالی خ��ود اقدام 

کنند. 

لزوم برنامه ریزی ایران برای صادرات 
برق به افغانستان و پاکستان

قائم مق��ام مدیرعام��ل توانی��ر تبدی��ل ایران به 
مرکز راهبری ش��بکه برق منطقه را در گرو انجام 
اقدامات گس��ترده و س��رمایه گذاری های فراوانی 
دانس��ت و اف��زود: باید با تالش همگانی س��رآمد 
کشورهای منطقه در زمینه برق باشیم و آن را به 
شکل پایدار، باکیفیت مناسب و در استانداردهای 

جهانی عرضه کنیم. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، داوود منظ��ور، قائم مقام 
مدیرعام��ل و معاون هماهنگی مالی و پش��تیبانی 
ش��رکت توانی��ر که در جم��ع مس��ئوالن مالی و 
پش��تیبانی ش��رکت های ب��رق منطقه ای س��خن 
می گفت، با اشاره به اینکه فرصت  های زیادی برای 
صادرات برق وج��ود دارد، گفت: با توجه به اینکه 
کش��ورهای اطراف به ویژه افغانس��تان و پاکستان 
نیازمند برق هس��تند باید تدابیر الزم برای اتصال 

شبکه برق به این کشورها اندیشیده شود. 
وی از تبادل ه��زار و ۴00 مگاوات برق با عراق 
خبر داد و گفت: با توجه به نیاز عراق، این ظرفیت 

می تواند افزایش یابد. 
منظور با اشاره به چشم انداز صنعت برق کشور، 
ادامه داد: انتظار می رود سرآمد کشورهای منطقه 
در زمینه برق باش��یم و ب��رق را پایدار و باکیفیت 

مناسب و در استانداردهای جهانی عرضه کنیم. 
وی رسیدن به این هدف را نیازمند ایجاد زمینه 
و ابزارهای مورد نیاز دانس��ت که بخش عمده آن 

در گرو بخش مالی است. 
به گفت��ه وی، انتظار دیگ��ر از صنعت برق این 
است که در منطقه به مرکز راهبری شبکه تبدیل 
ش��ده و این انتظار در گرو انجام اقدامات گسترده، 

تدابیر و سرمایه گذاری های بسیاری است. 
منظور افزود: با مجموعه زحماتی که در صنعت 
برق کشیده ش��ده امروز به جایگاهی رسیدیم که 
حدود 3۴ میلیون مش��ترک داریم و هر سال 3تا 
۴درصد به مشترکان افزوده می شود و این صنعت 
پویا باید پاسخگوی نیازهای مشترکان جدید باشد 

که این امر رشد و توسعه کشور را در پی دارد. 
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اس��تفاده از صنایع  های تک در تولید 
ملی از مولفه های بسیار تعیین کننده در 
حمایت از کاالی ایران��ی و تحقق هرچه 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  شایسته تر 

به شمار می رود. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
صنای��ع  ه��ای ت��ک ی��ا هم��ان صنایع 
پیش��رفته، یکی از اصلی ترین مولفه ها در 
توسعه یافته  کشورهای  فزاینده  پیشرفت 
در زمینه های صنعتی و تولیدی و به تبع 

آن اقتصادی به شمار می رود. 
به واقع، صنایع  ه��ای تک به حوزه ای 
اطالق می ش��ود ک��ه در آن نق��ش علم 
و  ناف��ذ  بس��یار  روز،  فناوری ه��ای  و 
تعیین کننده به ش��مار می رود و هر آنچه 
در این عرصه توفیقات بیش��تری حاصل 
ش��ود؛ طبیعتا فاصله با صنایع س��نتی و 
قرابت با صنایع به روز بیشتر خواهد شد. 
یکی از ویژگی ه��ای اصلی صنایع  های 
ت��ک ب��ه این ام��ر معطوف می ش��ود که 
خروج��ی تولید در ای��ن فعالیت ها از دو 
منظر کمیت و کیفیت به مراتب باالتر از 

صنایع سنتی است. سرعت تولید، کیفیت 
باالی محصوالت، هزینه تمام شده کمتر و 
مصرف انرژی پایین تر )به نس��بت میزان 
انرژی که در صنایع س��نتی به کار گرفته 
می ش��ود( از ش��اخص های قابل توجه در 

صنایع  های تک به شمار می رود. 
ب��ه واق��ع تکنول��وژی و فن��اوری روز، 
ح��رف نخس��ت را در صنای��ع  های تک 
می زن��د و ارزش افزوده ای که با کار روی 
مواد اولیه ب��رای تولید و عرضه محصول 
لحاظ می ش��ود، به مراتب فراتر از ارزش 
اف��زوده ای اس��ت که ما ب��ه ازای فعالیت 

صنایع سنتی به دست می آید. 
برخی گمان می کنند صنایع های تک، 
تنها به محص��والت و کاالهایی همچون 
کامپیوت��ر و اق��الم الکترونیک��ی خالصه 
می ش��ود، اما در واقع، دامنه صنایع  های 
تک بسیار گس��ترده تر از این محصوالت 
اس��ت و ام��روزه خروجی تولی��دات این 
صنای��ع ب��ه حوزه هایی همچ��ون صنایع 
داروس��ازی، غذایی، کش��اورزی همچون 
تولید کودهای بیولوژیکی، حشره کش ها، 

صنایع اُپتی��ک و لیزر، صنایع هوا و فضا، 
انرژی های نو  فناوری ه��ای ماه��واره ای، 
همچ��ون مبدل ه��ای خورش��یدی و. . . 

تسری پیدا کرده است. 
باوجود چنین گس��تردگی، متأس��فانه 
به کارگی��ری صنایع  های تک در کش��ور 
آنچن��ان که انتظار م��ی رود، پیش نرفته 
است؛ موضوعی که در صورت عزم جدی 
و همتی عالی تر می توان، بروز این صنعت 
را در بخش ه��ای متعدد تولیدی کش��ور 
تجرب��ه ک��رد. آنچنان که امروزه ش��اهد 
هس��تیم در صنعت هس��ته ای، به میزان 
قاب��ل توجه��ی در این حوزه پیش��رفت 
داشته ایم و همین توانمندی دنیا را چنان 
به حی��رت واداش��ت ک��ه قدرتمند ترین 
کش��ورهای دنیا را برای نشس��تن بر میز 

گفت وگو و مذاکره با ایران مجاب کرد. 
قطعا ه��ر آنچه در این ح��وزه )صنایع  
های تک( برنامه ری��زی دقیق تری لحاظ 
ش��ود ش��اهد توس��عه تولید در کش��ور 
خواهی��م ب��ود و به تب��ع آن ب��ا کمی و 
کیفی تر شدن محصوالت در سایه صنایع 

 ه��ای تک، کااله��ای ایران��ی از حمایت 
فزاینده تر برخوردار خواهند شد و اساسا 
یک��ی از پیش نیازه��ای حمایت از کاالی 
ایرانی به این امر خطیر معطوف می شود. 
به واق��ع، صنایع  های ت��ک یا به تعبیری 
اقتصاد دانش بنیان، از موضوعات خطیری 
است که در طول سالیان گذشته به کرات 
از سوی دلسوزان نظام و کشور مورد تأکید 
قرار گرفته و به طور قطع در صورت غفلت 
و کم توجه��ی به این توصیه ه��ا در آینده، 
بخ��ش قابل توجه��ی از ارز کش��ور صرف 
خرید محصوالت مورد نیاز از کش��ورهای 
خارجی خواهد شد و منطق حکم می کند 
برای تس��ریع روند توسعه اقتصادی کشور، 
تأمی��ن نیاز داخلی و فرات��ر از آن صادرات 
محصوالت دانش بنیان و حصول اهداف از 
پیش تعیین ش��ده در عرصه سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی، ت��الش فزاینده تری در 
این عرصه لحاظ ش��ود، در غیر این صورت 
بی توجهی ی��ا کم توجه��ی در این بخش، 
تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد کشور در 

پی خواهد داشت. 

واردات کشور در سال 1396 نسبت به مدت مشابه 
آن در س��ال قبل خود حدود 10 میلیارد دالر افزایش 

داشته است. 
به گزارش ایس��نا، به تازگی مع��اون صادراتی وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت اینگونه اعالم کرده اس��ت 
که حجم واردات در س��ال 1396 به 5۴ میلیارد دالر 
رس��یده و با توجه به صادرات ۴7 میلیارد دالری، تراز 

تجاری ما حدود 7میلیارد دالر منفی است. 
مجتبی خس��روتاج همچنین یادآور شده است که 
واردات سال گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال 

قبل 10 میلیارد دالر افزایش یافته است. 
ام��ا این رش��د 10 میلیاردی که بال��غ بر 22درصد 
می ش��ود در ش��رایطی رخ داده ک��ه بازارهای عمده 
صادراتی ایران در س��ال گذشته در اغلب موارد از نظر 
وزن یا ارزش رش��دی منفی داش��ته اند، با این وجود 
مروری بر مبادی وارداتی سال 1396 گویای آن است 
ک��ه به غیر از چند مورد محدود در تمام کش��ورهای 
صادرکننده ب��ه ایران از نظر حج��م و ارزش افزایش 

صادرات وجود داشته است. 
براس��اس آمارهای 11 ماه��ه گمرکی از نظر ارزش 
28درص��د و از نظر وزن 27درصد افزایش واردات در 
س��ال گذش��ته صورت گرفته اس��ت که البته با اعالم 
آمارهای مربوط به اس��فندماه این ارقام دس��تخوش 
تغیی��ر خواهد ش��د. از میان کش��ورهای صادرکننده 
ایران همچنان چین، ام��ارات متحده عربی و کره در 
صدر کشورها قرار دارند و پس از آنها ترکیه، آلمان و 

سوییس قرار می گیرند. 
گرم شدن بازار ایران برای انگلیسی ها

اما اگر بخواهیم رش��د واردات از کشورها را بررسی 
کنیم، در س��ال گذش��ته برزیل ۴7درصد رشد منفی 

داشته و فدراسیون روس��یه دیگر کشوری بوده است 
که واردات از آن 58درصد کاهش یافته اس��ت، اما به 
غیر از این دو کش��ور حداقل از نظر ارزش هیچ کشور 

دیگری کاهش صادرات به ایران را نداشته است. 
کش��ور انگلس��تان با 1۴7درصد افزای��ش صادرات 
ارزش��ی و 175درصد افزایش ص��ادرات وزنی یکی از 
کش��ورهایی بوده که در س��ال گذشته بیشترین رشد 
صادرات��ی به ایران را ش��اهد بوده اس��ت. در مجموع 
میزان واردات از این کش��ور 982 میلیون دالر بوده و 
2.1درصد از کل واردات کشور به انگلستان اختصاص 
داش��ته است. س��وئد و س��نگاپور دیگر کش��ورهایی 
هستند که به ترتیب در رده دوم و سوم رشد صادرات 

به ایران قرار می گیرند. 
طبق آمارهای 11 ماهه گمرک، سوئد از نظر وزنی 
535درصد و از نظر ارزش 132درصد رشد صادرات به 
ایران را ش��اهد بوده و با صادراتی در حد 656میلیون 
دالر در رده س��یزدهم کش��ورهای صادرکننده ایران 
قرار گرفت��ه و 1.۴درصد از مجم��وع واردات ایران را 
به خود اختصاص داده اس��ت. س��نگاپور نیز رش��دی 
12۴درصدی از نظر ارزش و 209درصدی از نظر وزن 
کاالهای صادراتی به ایران را تجربه کرده و در نهایت 

900 میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده است. 
ام��ارات متح��ده عرب��ی نی��ز ک��ه در رتب��ه دوم 
صادرکنندگان ایران قرار دارد در یک س��ال گذش��ته 
51درص��د افزای��ش ص��ادرات ارزش��ی و 33درص��د 
ص��ادرات وزنی را تجربه کرده و در نهایت با صادراتی 
در حد 8میلی��ارد و 759 میلیون دالر 18.۴درصد از 

واردات ایران را به خود اختصاص داده است. 
ارز کشور برای واردات چه کاالهایی خارج شد؟ 
اما مروری بر عمده کاالهای وارداتی گویای آن است 

که قطعات منفصله خودروهای س��واری، خودروهای 
سواری، انواع ذرت، دس��تگاه های تلفن و مودم، انواع 
دارو، برنج، لوبیا س��ویا، اجزا و قطعات وس��ایل نقلیه، 
دس��تگاه های برقی – طبی مورد اس��تفاده پزشکی و 
جراحی و همچنین ماش��ین آالت آزمایش��گاهی برای 
استرلیزه و پاستوریزه کردن 10 کاالی عمده وارداتی 
بوده اند که در مجموع 12 میلیارد و 5۴9میلیون دالر 
از حج��م واردات را به خود اختصاص داده اند. در این 
بخش ها نس��بت به مدت مشابه سال قبل 26.3درصد 

افزایش واردات صورت گرفته است. 
در نهایت طبق آمارهای ارائه ش��ده در 11 ماهه اول 
س��ال قبل بالغ ب��ر 28 میلی��ارد و 539 میلیون دالر 
کاالی واسطه ای وارد کشور شده که ارزش این کاالها 
حدود 60درصد واردات کشور را در بر می گرفته است. 
واردات کاالهای س��رمایه ای نیز بی��ش از 7میلیارد و 
۴99 میلیون دالر بوده  که 15.7درصد از کل واردات 

را به خود اختصاص می دهد. 
همچنی��ن 8میلی��ارد و 68۴ میلی��ون دالر کاالی 
مصرفی وارد کش��ور ش��ده که این کاالها 18.2درصد 
از مجموع واردات کش��ور را دربر می گیرند. 2میلیارد 
و 935 میلیون دالر نیز صرف واردات کاالهایی ش��ده 
است که در دسته بندی این سه گروه قرار نمی گیرند. 
اما در سالی که دولت برای تأمین ارز با دشواری های 
متعدد مواجه ش��د، منفی شدن تراز تجاری از مواردی 
بود که به زعم برخی کارشناس��ان اقتصادی در ایجاد 
این وضعیت بی تأثیر نبود. حال در سالی که نامگذاری 
آن بر حمایت از تولیدات داخلی تأکید دارد قطعا نیاز 
به هدفمندی واردات بیش از گذش��ته حس ش��ده و 
انتظار می رود در این زمینه تدابیری خاص در دستور 

کار قرار گیرد. 

افزایش 10 میلیارد دالری واردات

نقش صنایع »های تک« در حمایت از کاالی ایرانی
اخبار

اختصاص 25درصد سطح زیرکشت 
اراضی به تولید محصوالت ارگانیک

ی��ک مقام مس��ئول گفت در 10 س��ال آینده 
حداقل 25درصد سطح زیرکشت کشور به تولید 

محصوالت ارگانیک اختصاص خواهد یافت. 
آزاد عمرانی عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد 
از کاهش س��طح زیرکش��ت محصوالت ارگانیک 
در کش��ور اظهار کرد: باال بودن هزینه نهاده ها و 
پاک ش��دن اراضی از سموم شیمیایی و همچنین 
هزینه گواهی و بازرس��ی برای گذر از کشاورزی 
رای��ج به ارگانیک یک��ی از محدودیت های پیش 
روی تولید این محصول به ش��مار می رود که به 
همین خاطر، اکنون س��طح زیرکشت محصوالت 
ارگانیک کمتر از یک دهم درصد در کشور است. 
وی اف��زود: با وجود آنکه ده ه��ا هزار مهندس 
کش��اورزی بیکار در کش��ور وج��ود دارد، از آنها 
می ت��وان در زمین��ه نظ��ارت بر اج��رای گواهی 
ارگانیک و تس��هیلگری و صدور مجوزها استفاده 
کرد ت��ا ش��اهد افزایش س��طح زیرکش��ت این 

محصول در کشور باشیم. 
به گفته عمرانی اگر دولت برنامه های حمایتی 
در زمین��ه تولی��د محص��والت ارگانی��ک به کار 
گی��رد، در 10س��ال آین��ده حداق��ل 25درصد 
سطح زیرکشت کش��ور به تولید این محصوالت 

اختصاص خواهد یافت. 
وی با اشاره به اینکه پتانسیل و ظرفیت تولید 
محصوالت کش��اورزی ارگانیک در کشور وجود 
دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه 55درصد اراضی 
کش��ور دیم اس��ت، قطعا اراضی دی��م با میل به 
سمت کشاورزی ارگانیک، سهم باالیی در تولید 
غذای سالم خواهد داشت که متأسفانه هم اکنون 
ای��ن ظرفیت مورد غفل��ت واقع ش��ده و انتظار 
می رود دولتمردان درخصوص تبدیل اراضی دیم 

به ارگانیک هرچه سریع تر اقدام کنند. 
این مقام مس��ئول ادامه داد: در ش��رایطی که 
کش��ور از مشکالت کم آبی و اقلیمی رنج می برد، 
کش��اورزی ارگانیک نسخه ش��فابخش و راه حل 
مطمئن برای دستیابی به کشاورزی پایدار است. 
عضو هیأت رئیس��ه انجمن ارگانیک با اشاره به 
اینکه ایران جزو پنجاهمین کش��ور تولیدکننده 
محصوالت ارگانیک در دنیاست، بیان کرد: سطح 
زیرکش��ت محصوالت ارگانیک در دنیا به شدت 
در حال افزایش اس��ت، به ط��وری که هم اکنون 
بی��ش از 55میلیون هکتار س��طح زیرکش��ت به 
تولید ای��ن محصوالت در دنی��ا اختصاص دارد؛ 
درحالی که س��هم کش��ور تنها حدود 700 هزار 

هکتار است. 
وی موان��ع ارزیابی گذر از کش��اورزی رایج به 
ارگانی��ک و افزای��ش هزینه های تولی��د را عامل 
اصلی س��هم ناچیز س��طح زیرکشت محصوالت 

ارگانیک ایران در دنیا دانست. 
 عمرانی در خاتمه گفت: پیش بینی می ش��ود 
که ایران در 10س��ال آینده، جزو 10کشور برتر 

تولید کننده محصوالت ارگانیک قرار گیرد. 

واردات دانه لوبیا و بذر کاکتوس 
محدود شد

گمرک ایران اعالم ک��رد واردات دانه لوبیای 
خوراکی، بذر کاکتوس، چیپس پوس��ت کاج و 
بذر چمن منوط به رعایت ش��رایط قرنطینه ای 

است. 
ب��ه گ��زارش اقتصاد آنالی��ن به نق��ل از ایرنا و 
براس��اس اعالم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی گمرک، دانه لوبیای خوراکی برای 
مصرف خوراکی از کشورهای دانمارک و کامرون، 
بذر کاکتوس با هدف کاش��ت از کش��ور آلمان و 
چیپس پوس��ت کاج برای کاش��ت گیاهان زینتی 
جزو کاالهایی هستند که باید برای ورود به کشور 

شرایط قرنطینه ای را طی کنند. 
براساس این بخش��نامه، این کاالها در فهرست 
کاالهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار دارند 
و واردات ای��ن س��ه کاال بای��د با رعایت ش��رایط 
قرنطینه ای و بازدید کارش��ناس قرنطینه در مرز 
ورودی )گمرک ترخیص کننده( امکان پذیر است. 
همچنی��ن براس��اس بخش��نامه دفت��ر واردات 
گمرک، واردات بذر چمن منوط به رعایت شرایط 

قرنطینه و بازرسی کارشناسان قرنطینه است. 
طی مکاتبات دفتر مق��ررات صادرات و واردات 
وزارت جهادکش��اورزی ب��ا دفت��ر واردات گمرک 
ای��ران درب��اره ترخیص ب��ذر چم��ن از گمرکات 
اجرایی برای مصارف کاش��ت، از تمام کشورها در 
فهرست کاال با ریسک قرنطینه متوسط قرار دارد 
و واردات آن منوط به رعایت ش��رایط قرنطینه ای 
و نیز بازدید کارشناس��ان قرنطین��ه در گمرکات 

ترخیص کننده است. 
ب��رای ثب��ت س��فارش بذرهایی که فهرس��ت 
کاالهای با ریسک متوس��ط قرار دارند، نیازی به 
اخذ مجوز س��ازمان حفظ نباتات نیست، اما برای 
ورود و ترخی��ص آن بای��د عالوه ب��ر ارائه گواهی 
بهداش��ت نباتی )قرنطینه( کش��ور مبدأ، شرایط 

قرنطینه ای نیز برای آنها رعایت شود.

واردات

صادرات

یکشنبه
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صنعت خودرو در ایران تقریبا 
ب��ا صنعت خ��ودروی  همزمان 
کره جنوبی و البته بسیار پیش تر 
ترکی��ه  خ��ودروی  صنع��ت  از 
پایه گذاری ش��ده و با این همه 
این روزها از هر دوی این رقبای 

قدیمی عقب افتاده است. 
به گزارش کارپرس، آمارهای 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
تولی��د صنعت  می  دهد  نش��ان 
خودروس��ازی ای��ران در ط��ول 
هفت سال گذشته همچنان در 
مح��دوده ای پایین ت��ر از رکورد 
تولی��د خود در س��ال 1390به 
س��ر می برد. در این سال ایران 
 ۴21 و  یک میلی��ون  مجموع��ا 
هزار دس��تگاه خودروی سواری 
تولی��د کرده بود و این در حالی 
اس��ت که تولید خودروی کشور 
در پای��ان س��ال 1395 به یک 
میلی��ون و 255 هزار دس��تگاه 
رس��ید و برای دومین  بار در یک 
دهه گذش��ته رکوردی بیش از 
یک میلیون دس��تگاه از خود به 

جای گذاشته است. 
 اف��زون بر ای��ن اما ای��ران در 
خالل ای��ن س��ال ها رفته رفته از 
یک صادرکننده خ��ودرو به یک 
واردکننده خودرو بدل شده است؛ 
به طوری که مطابق آمارها در سال 
1389، ایران حدود 389میلیون 
دالر خودروی سواری صادر کرده، 
اما در هفت ماهه ابتدایی س��ال 
1396، صادرات تنها 2.8میلیون 
دالر خودرو را نش��ان می دهد. از 
س��وی دیگر اما ای��ران در زمینه 
س��واری  خودروه��ای  واردات 
رون��د معک��وس دارد، به ط��وری 
س��ال 2012می��الدی  در  ک��ه 
واردات  حدود 2.3میلی��ارد دالر 
خودروهای س��واری داش��ته، اما 
در پای��ان س��ال 2016میالدی، 
3.2 میلیون دالر خودرو به کشور 
وارد شد. بر همین اساس ایران در 
جایگاه سی و چهارمین واردکننده 

خودرو در جهان قرار دارد. 

 در حسرت روزهای اوج
تولی��د خ��ودرو در ای��ران در 
یک دهه گذش��ته دس��تخوش 
نوس��ان های زیادی شده و البته 
هن��وز هم ب��ه نقط��ه اوج خود 
در س��ال 1390 نرسیده است. 
براساس آمارهای وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت، تولید خودرو 
در ای��ران در س��ال 1390 ب��ه 
بیش از یک میلیون و ۴21هزار 
دس��تگاه رس��ید و ب��ا توجه به 
ظرفیت تقاضا در بازار آن س��ال 
)ح��دود یک میلیون و 85۴هزار 
دستگاه خودرو( کمترین شکاف 
میان عرض��ه و تقاض��ا در بازار 
خودروی کش��ور در این س��ال 

رقم خورده است. 
این در حالی است که بررسی 

رون��د بیش از یک دهه ای تولید 
خودرو در کشور نشان می دهد 
تنه��ا در س��ال 1385 تولی��د 
خودرو در کشور بیش از ظرفیت 
)یا ب��ه بیان دیگ��ر تقاضا( بوده 
اس��ت. در سال 1385، مجموعا 
حدود 92۴هزار دستگاه خودرو 
در کش��ور تولید شده و این در 
حالی اس��ت که ظرفی��ت بازار 
خودروه��ای س��واری در ای��ن 
ح��دود 691هزار  تنه��ا  س��ال 
دس��تگاه ب��وده اس��ت. ظرفیت 
بازار خودروهای س��واری از آن 
زمان تاکن��ون تقریبا همواره رو 
به گس��ترش بوده و البته تولید 
نتوانس��ته همپای تقاضا رش��د 

داشته باشد. 
وزارت  آم��اری  داده ه��ای 

صنعت، معدن و تجارت نش��ان 
خ��ودروی  تولی��د  می ده��د، 
س��واری در کش��ور در پای��ان 
س��ال 1395 ب��ه یک میلیون و 
255هزار دس��تگاه رسیده و به 
ای��ن ترتیب در قی��اس با مدت 
مش��ابه س��ال قبل از رش��دی 
برخوردار  ح��دود 28.9درص��د 
بوده اس��ت. بر این اساس سال 
1395 نخس��تین س��ال پس از 
س��ال 1390 اس��ت که در آن 
تولید خودروی سواری در کشور 
از مرز یک میلیون دستگاه عبور 
می کند و البت��ه چنان که گفته 
ش��د، این صنعت هنوز با نقطه 
اوج خود فاصل��ه دارد. آمارهای 
هفت ماهه ابتدایی سال 1396 
هم نش��ان دهنده آن اس��ت که 

در این مدت ح��دود 772 هزار 
دس��تگاه خودروی س��واری در 

کشور تولید شده است. 
 صنعت خودرو همچنان در 

انحصار تهران
انتظ��ار می رود،  آنچه  مطابق 
صنعت تولید خودروی س��واری 
آمای��ش  نظ��ر  از  کش��ور  در 
جغرافیای��ی همچن��ان صنعتی 
متمرکز محس��وب می ش��ود. بر 
این اساس تا پایان سال 1395 
ح��دود 59.7درص��د از مجموع 
تمام خودروهای س��واری کشور 
در اس��تان ته��ران تولید ش��ده 
است. اس��تان خراسان رضوی با 
س��هم 11.3درص��د از این نظر 
در جای��گاه دوم ق��رار می گیرد 
و اس��تان های اصفه��ان، کرمان 
و آذربایجان ش��رقی به ترتیب با 
س��هم 10.7درصد، 7.9درصد و 
5.9درصد در جایگاه های س��وم 

تا پنجم ایستاده اند. 
صنعت خودروی ایران اما چه 
کش��ورهای  میان  در  جایگاهی 
جه��ان دارد؟ در س��ال 2016 
می��الدی ح��دود 72.3میلیون 
دستگاه خودرو در سراسر جهان 
تولید شده و این در حالی است 
ک��ه مجموع تولی��د خودروهای 
سواری در جهان در سال 2012 
میالدی تنها حدود 63.1میلیون 
دس��تگاه ب��وده اس��ت. چین با 
تولی��د 2۴.۴میلی��ون دس��تگاه 
خودرو در سال 2016 میالدی 
به تنهایی س��هم 33.8درصدی 
از صنع��ت تولی��د خودروه��ای 
س��واری در جه��ان را ب��ه خود 
اختصاص داده است. در همین 
س��ال ژاپن با تولید 7.9میلیون 
دس��تگاه خودروی س��واری در 
جایگاه دومین خودروساز بزرگ 
جهان ایستاد. رتبه سوم در این 
زمینه ب��ه آلمان اختصاص دارد 
که در سال 2016 میالدی، 5.7 
تولید  خودرو  دس��تگاه  میلیون 

کرده است. 

و  نمایش��گاه داران  اتحادی��ه  رئی��س 
فروش��ندگان خ��ودروی ته��ران از افت 
تقاضا و قیمت در بازار خودروهای داخلی 
خب��ر داد و گف��ت از اواخر اس��فندماه با 
اف��ت تقاضا و عدم صدور فاکتور توس��ط 
کارخانج��ات، قیمت در بازار داخلی روند 
نزولی یافته و با ورود به سال 97 نیز این 

جریان افت قیمت ادامه دارد. 
به گزارش خبر خودرو، رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروش��ندگان خودروی 
ته��ران از اف��ت تقاضا و قیم��ت در بازار 
خودروه��ای داخلی خب��ر داد و گفت: از 
اواخر اسفندماه با افت تقاضا و عدم صدور 
فاکتور توسط کارخانجات، قیمت در بازار 
داخلی روند نزولی یافته و با ورود به سال 
97 نیز این جریان افت قیمت ادامه دارد. 
س��عید موتمن��ی در گفت وگ��و با خبر 
خودرو با اش��اره به بازگش��ت آرامش به 
ب��ازار خودروهای داخلی، اظهار داش��ت: 
از 25 اس��فندماه قیمت خ��ودرو در بازار 
نسبت به دهه اول اسفند جریان کاهشی 

داش��ت که عمده علت آن به عدم عرضه 
خودرو توسط ش��رکت ها از اواخر اسفند 

بازمی گردد. 
به گفت��ه وی، هم اکن��ون بین 300 تا 
2میلی��ون اختالف قیمت در بازار خودرو 
وجود دارد و همچن��ان جریان دو نرخی 

بر بازار خودروهای داخلی حاکم است. 
وی تصری��ح ک��رد: با اتم��ام تعطیالت 
ن��وروزی با وجود ص��دور فاکتور اما عدم 
ش��ماره گذاری خودروها، خریدار در بازار 
کاه��ش یافته؛ به طوری ک��ه این جریان 
موجب شده همچنان قیمت خودروهای 
داخلی نس��بت به اواخر اس��فندماه سیر 
نزولی داش��ته باشد.  وی با اشاره به افت 
قیم��ت برخی خودروها در بازار گفت: در 
حال حاض��ر قیمت مزدا 3 ک��ه تا پیش 
از ای��ن تا 1۴9 میلی��ون در بازار خرید و 
فروش می ش��د طی چند روز گذشته به 
1۴0 میلیون بدون آپشن و 1۴2 میلیون 

با آپشن رسیده است. 
وی اف��زود: طی چند روز گذش��ته نیز 

 قیمت پژو 206 تیپ 2 که تا پیش از این
35 میلی��ون و 300 ه��زار تومان معامله 
می ش��د به 3۴ میلی��ون و 700 هزار در 
ب��ازار رس��ید و تیپ 5 نیز ب��ا افت 700 
هزار تومانی قیمت، هم اکنون ۴0 میلیون 

تومان در بازار خرید و فروش می شود. 
وی گفت: همچنی��ن قیمت پژو ۴05 
GLX که تا 3۴میلی��ون افزایش قیمت 
داشت طی چند روز اخیر به 32 میلیون 
و 200 در بازار رسیده است این در حالی 
است که قیمت پژو پارس نیز با افت نیم 
میلیون��ی از ۴1 میلیون در ب��ازار به ۴0 
میلی��ون و 500 کاه��ش قیمت داش��ته 

است. 
و  نمایش��گاه داران  اتحادی��ه  رئی��س 
فروشندگان خودرو همچنین با توجه به 
افت قیمت سایر خودروها در بازار اظهار 
داش��ت: تن��در E2 ایران خ��ودرو که تا 
هفته های گذشته ۴۴ میلیون بود، امروز 
به ۴3میلیون و۴00 هزار در بازار رس��ید 
و تندر پالس اتوماتیک نیز از 57 میلیون 

و 500 ه��زار به 56میلی��ون و 700 هزار 
تومان افت قیمت داشته است. 

به گفته موتمنی، با ادامه کاهش قیمت 
در بازار داخلی ها قیمت پژو 207 نیز که 
تا چند روز گذشته 56 میلیون و نیم بود 
هم اکنون به 55 میلیون در بازار رسیده و 
قیمت س��مند EF7 نیز با افت 200هزار 
تومان��ی هم اکنون 33 میلیون و 500 در 

بازار معامله می شود. 
وی همچنی��ن ب��ه افت قیم��ت برخی 
از محصوالت س��ایپا در بازار اش��اره کرد 
و گفت: طی دو س��ه روز گذش��ته قیمت 
پرای��د 111 نیز با افت 700 هزار تومانی 
ب��ه 23 میلیون و 300 در بازار رس��یده 
اس��ت این در حالی است که قیمت پراید 
131 در بازار تغییر چندانی نداشته است. 
وی افزود: در چند روز گذش��ته قیمت 
سراتو نیز که تا قبل از تعطیالت نوروزی 
به 110 میلیون رسیده بود طی چند روز 
گذش��ته به 106 میلیون و 500 در بازار 

رسیده است. 

همگ��ن  صنای��ع  انجم��ن  رئی��س 
از  کش��ور  قطعه س��ازی  و  نیرومحرک��ه 
پیش بینی تس��هیالت 32 ه��زار میلیارد 
تومانی نوسازی در سال جاری خبر داد. 

به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، 
محمدرضا نجفی منش با تأکید بر این که 
از این میزان عدد مشخصی برای صنعت 
قطعه پیش بینی نش��ده اس��ت، گفت: به 
هر می��زان تقاضای��ی که ب��رای دریافت 
ای��ن تس��هیالت وجود داش��ته باش��د، 
ام��کان پرداخت وجود خواهد داش��ت و 

محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. 
وی ب��ا بیان این که ش��رایط اس��تفاده از 
تسهیالت نوس��ازی برای همه قطعه سازان 
فراهم اس��ت، گفت: هرچن��د این حرکت 

از س��ال گذشته آغاز شده اما تاکنون هیچ 
قطعه سازی موفق به دریافت این تسهیالت 
نش��ده است.  رئیس انجمن صنایع همگن 
نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور دلیل 
ای��ن امر را روند دش��وار و طوالنی دریافت 
تس��هیالت نوس��ازی اعالم و تصریح کرد: 
مش��کل بزرگ��ی ک��ه در اس��تفاده از این 
تس��هیالت برای قطعه س��ازان وجود دارد، 
وثیقه و ضمانت دریافت بوده که الزم است 
در س��ال جاری اقداماتی در جهت تسهیل 
این امر انجام شود.  نجفی منش با تأکید بر 
این که به طور قطع روند دریافت تسهیالت 
و نوس��ازی واحده��ا، فرآین��دی زمانب��ر 
اس��ت، یادآور ش��د: با این حال الزم است 
قطعه س��ازان اقدامات الزم را برای نوسازی 

واحدهای خود انجام دهند. 
این فع��ال صنعت قطعه در پاس��خ به 
تأثی��ر نوس��ازی واحدهای قطعه س��ازی 
بر قیمت تمام ش��ده نیز گفت: نوس��ازی 
واحده��ای منجر ب��ه ارتق��ای کیفیت و 
روزآمدی کاالها خواهد ش��د اما در عین 
حال نباید به اثرگذاری آن بر قیمت تمام 

شده و کاهش آن نیز بی توجه بود. 
همگ��ن  صنای��ع  انجم��ن  رئی��س 
نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در پایان 
از اطالع رسانی این انجمن به قطعه سازان 
زیرمجموع��ه خ��ود ب��رای دریاف��ت این 
تس��هیالت خبر داد و گفت: به طور قطع 
در کنار این اطالع رسانی اگر مشکلی در 
زمینه دریافت تس��هیالت وجود داش��ته 

باشد شخصاً پیگیر موضوع خواهم بود. 
محم��د  گ��زارش،  ای��ن  اس��اس  ب��ر 
ش��ریعتمداری، وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت پیش از این نیز برنامه سه س��اله 
نوس��ازی صنعت قطعه س��ازی خبر داده 
و اظه��ار امیدواری ک��رده بود در صورت 
موافقت در بودجه 97، رقم قابل توجهی 
تس��هیالت ب��ه نوس��ازی ای��ن صنع��ت 
اختصاص خواهد یافت. وی در عین حال 
با تأیی��د اختصاص 32هزارمیلیارد تومان 
منابع با هدف نوسازی صنایع تأکید کرده 
بود، یکی از صنایعی که باید از این منابع 
اس��تفاده کند قطعه سازان خواهند بود تا 
به تولید کیفی و با اس��تاندارد براس��اس 

فناوری روز اقدام کنند. 

عدم شماره گذاری خودروها موجب افت قیمت و خریدار در بازار شد

همه قطعه سازان مشمول تسهیالت نوسازی می شوند

نگاهی به موقعیت ایران میان غول  های خود  روساز
اخبار

نیاز واقعی صنعت خودرو در سال 
جدید چیست؟ 

یک کارش��ناس صنعت خودروی کشور با اشاره به 
حمایت دولت از صنعت خودرو در سال گذشته گفت 
دولت با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در س��ال 
گذش��ته بهترین حمایت را از خودروس��ازان داشت 
و در واق��ع در بین صنایع، صنعت خودرو بیش��ترین 
حمایت را در س��ال گذش��ته به خود اختصاص داده 

است. 
به گزارش پ��دال نیوز، امیرحس��ن کاکایی اظهار 
داش��ت: ش��عار »حمای��ت از کاالی ایرانی« بیش��تر 
موج��ب توجه مردم به خرید خ��ودروی تولید داخل 
می ش��ود درحالی که نکته ای که در حمایت واقعی از 
تولی��د در صنعت خودرو باید ب��ه آن توجه کرد این 
اس��ت که باید حمایت ها و توجه های س��اختاری در 

این صنعت صورت بگیرد. 
 وی افزود: در س��ال جدی��د پارامتر های اقتصادی 
که بر این صنعت تأثیر گذار هستند از جمله نرخ ارز، 
نرخ بهره بانکی و افزایش حداقل دستمزد و متعاقب 
آن افزایش دس��تمزدها موج��ب افزایش هزینه ها در 
صنعت خودرو خواهند شد و افزایش قیمت خودروها 
در پ��ی افزای��ش هزینه ها یک دور باطل اس��ت که 
هیچ وقت صنعت خ��ودرو را از وضعیت کنونی خارج 

نمی کند. 
 وی گفت: حرکت های بزرگی در دو س��ال گذشته 
در صنعت خودرو آغاز ش��ده است که نیاز به سرمایه 
دارند و با توجه به اوضاعی که در حال حاضر ش��اهد 
آن هس��تیم ش��رایط برای جذب س��رمایه مناس��ب 
نیست در نتیجه صنعت خودرو برای به ثمر رسیدن 
اقدامات صورت گرفته در دو س��ال گذشته، در سال 
97 بای��د هزینه های ارزی داش��ته باش��د و با توجه 
به مش��کالت موجود یکی از بهترین پیش��نهادات و 
اقدامات��ی که دولت می تواند در این زمینه ارائه دهد 

استفاده از صندوق ذخیره ارزی است. 
امیرحس��ن کاکایی تصریح کرد: باید توجه داشت 
که این س��رمایه گذاری ها سرمایه گذاری های اساسی 
هس��تند که موج��ب افزایش تکنول��وژی در صنعت 
خودرو می شوند و در پی آن شاهد جهش در کیفیت 
محص��والت خواهیم ب��ود و مهم ت��ر از آن می توانیم 

شاهد بهره وری در صنعت خودرو نیز باشیم. 
 این کارش��ناس صنع��ت خودروی کش��ور اذعان 
داش��ت: در س��ال 97 باید به فکر اصالح ساختاری 
و ج��ذب س��رمایه به طور اصول��ی در صنعت خودرو 
باش��یم.  کاکایی گفت: برای اینکه در صنعت خودرو 
ش��اهد یک جهش تکنولوژیک باش��یم از آنجایی که 
این صنع��ت زنجیره تأمین بس��یار بزرگی دارد باید 
هم��ه این زنجیره همزمان جه��ش پیدا کند زیرا در 
غیر این صورت ش��اهد نواقص زیادی در این صنعت 
خواهی��م ب��ود و ای��ن امر موج��ب ادام��ه نارضایتی 

مصرف کننده ها از این کاالی اساسی می شود. 
 وی تصری��ح کرد: ب��ا توجه به افزای��ش قیمت ها 
که ش��اهد آن هس��تیم و باال رفتن هزینه های مردم 
پیش بینی می ش��ود در س��ال جدید صنعت خودرو 
ب��ا مش��کالتی در زمین��ه ف��روش مواجه ش��ود، در 
نتیجه سیس��تم های مال��ی برای فعال نگه داش��تن 
صنعت خ��ودرو بای��د تدارکاتی در نظ��ر بگیرند که 
س��رمایه گذاری هایی که در س��ال گذش��ته صورت 

گرفته است نیمه کاره نمانند و به سرانجام برسند. 

 تکذیب تخفیف 40درصدی
در طرح ترافیک

رئیس کمیس��یون عمران شورای شهر با تأکید بر 
این موضوع که تخفیف ۴0درصدی در طرح ترافیک 
نداری��م، گفت فق��ط 20درصد تخفی��ف در مصوبه 

بیشتر قائل نشده ایم. 
به گزارش پرش��ین خودرو به نقل از فارس، محمد 
علیخانی در خصوص خبر منتش��ره مبنی بر تخفیف 
۴0درص��دی در ط��رح ترافیک گفت: ای��ن موضوع 
صحت ندارد. در مصوب��ه فقط 20 درصد تخفیف به 

دارندگان معاینه فنی ویژه داده می شود. 
وی با بیان اینکه نمی دانم این که می گویند اگر افراد از 
قبل نیز حساب شهروندی شان دارای شارژ باشد از 20 
درصد تخفیف دیگر برخوردار می شوند چیست، گفت: 
در مصوبه شورا این موضوع دیده نشده و اگر کاری غیر 

از مصوبه انجام شود خالف است. 
 قنبرن��ژاد، مدیرکل واحد صدور آرم طرح ترافیک 
ش��هرداری ته��ران اع��الم کرده اس��ت  اف��رادی که 
معاین��ه فنی برتر را اخذ کنن��د از 20درصد تخفیف 
بهره مند ش��ده و همچنین اگر افراد از قبل حس��اب 
شهروندی شان دارای شارژ باشد از 20درصد تخفیف 
دیگ��ر هم برخوردار می ش��وند که جمع��ا ۴0درصد 

تخفیف خواهد شد.

خبر

 نوسانات دالر با بازار خودرو
چه می کند؟ 

یک کارشناس بازار خودرو معتقد است با حذف 
تدریج��ی ارز مبادالتی از محصوالت خودرویی در 
س��ال گذش��ته همزمان با افزایش نرخ ارز، انتظار 
می رود خودرو در سال جاری شاهد افزایش قیمت 

قابل توجه شود. 
نوس��انات اخیر ب��ازار دالر نگرانی هایی را برای 
بازارهای دیگر به وجود آورده اس��ت. یکی از این 
بازارها خودرو اس��ت، آیا بازار خودرو از نوس��انات 

دالر متاثر می شود؟ 
به گزارش تجارت نیوز، کارشناسان بازار خودرو 
در روزهای اخیر از نگرانی هایی بابت نوس��ان دالر 
س��خن گفته اند. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو 

نیز در این مورد توضیحات قابل توجهی دارد. 
فرب��د زاوه، کارش��ناس ب��ازار خ��ودرو در ای��ن 
م��ورد گفت: نرخ برابری ارزه��ای خارجی یکی از 
فاکتوره��ای اصلی اقتصادی بودن کس��ب و کارها 
در هر کشوری محسوب می شود. هرچند می توان 
نرخ برابری ارزی را توس��ط اهرم تعرفه به صورت 
چندنرخی ب��رای واردات کاالهای مختلف تنظیم 
کرد و متناسب با نیازها و درآمدهای کشور، میزان 
تولی��د، واردات و نهایتاً بازار مصرف و نرخ تورم را 
در کشور کنترل کرد، اما تغییرات نرخ پایه ارز به 
صورت یکسان و مستقیم در بازار تأثیر می گذارد. 
وی ادام��ه داد: سیاس��ت تثبیت نرخ ارز و حتی 
س��رکوب طوالنی مدت نرخ براب��ری و ایجاد پول 
پرقدرت که به منظور کاهش فشار به حلقه مصرف 
و تنظی��م تورمی ک��ه خود معلول سیاس��ت های 
اقتصادی و پولی در کش��ور اس��ت بعد از گذشت 
چند دهه شرایط را به جایی رسانده است که نرخ 
ارز تأثی��رات قابل توجهی در زندگی روزمره مردم 
می گ��ذارد و در نتیجه حساس��یت های عمومی به 
تغییرات آن بس��یار زیاد اس��ت، هرچند نهایتاً هم 
حفظ قدرت پول ملی میسر نبوده و کاهش ارزش 

به صورت ناگهانی اتفاق می افتد. 
زاوه اضاف��ه ک��رد: سیاس��ت تثبیت ن��رخ ارز، 
توان تولید را در کش��ور به ش��دت کاهش داده و 
ب��ازار مصرف را به ش��دت به واردات وابس��ته نگه 
داش��ته اس��ت، لذا در دوره هایی ک��ه حفظ پول 
پرقدرت میس��ر نیست، فش��ار اقتصادی سنگینی 
به مصرف کننده نهایی وارد می ش��ود. درحالی که 
اگر نرخ ارز متناسب با فاکتورهای اصلی اقتصادی 
مانند تورم داخلی و خارجی، نرخ تولید و صادرات 
و واردات ب��ه کش��ور تنظیم می ش��د، هم ش��اهد 
جهش ه��ای ناگهان��ی نبودیم و ه��م تأثیرپذیری 
زندگی روزم��ره مردم از نرخ ارز به ش��دت فعلی 

نبود. 
وی تصریح ک��رد: در این بین، اص��رار بر حفظ 
تثبیت تصنعی نرخ ارز با چندنرخی کردن ارز پایه 
منجر به تولد بازارهای کاذب جدیدی در کش��ور 
ش��ده اس��ت بدون آنکه یارانه پرداختی روی نرخ 
ارز، در حف��ظ قدرت خری��د مصرف کننده نهایی 
تأثیری داش��ته باش��د. در این فض��ا، افزایش های 
ناگهانی و ش��دید نرخ ارز، منجر به افزایش بهای 
مصرف کننده کاالها و کاهش ش��دید قدرت خرید 
مردم می شود، لذا معموالً دولت ها ناچار می شوند 
ب��ا افزایش ناگهان��ی نرخ ارز، تعرفه ه��ا را کاهش 
دهن��د تا بتوانند اثر تورمی ای��ن افزایش را تا حد 
زیادی خنثی کنند؛ اتفاقی که در س��ال 90 و 91 
ش��اهد آن بودیم و تعرفه ه��ای وارداتی با دو برابر 
شدن نرخ برابری ارز ناگهان به نصف کاهش یافت. 

دالر 5 هزار تومانی چقدر خودرو را گران 
می کند؟ 

ب��ه گفت��ه این کارش��ناس ب��ازار خ��ودرو، این 
رفتارهای هیجانی و ناگهانی مانع از آن می ش��ود 
ک��ه افزای��ش ن��رخ ارز کارکرد اصلی خ��ود را که 
افزای��ش توجیه اقتص��ادی تولید داخل اس��ت و 
افزای��ش جذابیت س��رمایه گذاری تولیدی در یک 
کشور می شود را بالفعل کند و تنها منجر به تورم 

داخلی می شود. 
داد: صنع��ت  توضی��ح  م��ورد  وی در همی��ن 
خ��ودرو هم متاث��ر از کالن اقتصاد و مانند س��ایر 
کاالها از ای��ن جریانات متاثر خواهد ش��د. عمده 
تولیدکنن��دگان خودروهای س��واری و تجاری در 
س��ال های گذش��ته از نرخ ترجیح��ی و مبادالتی 
اس��تفاده کرده اند، هرچند بعض��ا کاالی خود را با 

آن نرخ به بازار عرضه نکردند. 
انتظار گرانی خودرو

زاوه همچنی��ن گف��ت: ب��ا ح��ذف تدریجی ارز 
مبادالتی از محصوالت خودرویی در سال گذشته 
همزم��ان با افزایش نرخ ارز، انتظار می رود خودرو 
در س��ال جاری ش��اهد افزایش قیمت قابل توجه 
شود. هرچند سقف این افزایش قیمت الزاما توسط 
حس��ابداری صنعتی ش��رکت ها تعیین نمی شود و 

بازار عرضه و تقاضا آن را تعیین خواهد کرد. 
وی ادام��ه داد: در واقع زی��ان این افزایش بها را 
فروش��نده و خریدار مش��ترکا باید پرداخت کنند. 
در عین ح��ال اقالم پرتیراژ که با س��اخت داخل 
ب��اال تولید می ش��وند هم از افزای��ش قیمت متاثر 
می ش��وند. نحوه محاس��به میزان داخلی سازی به 
گونه ای اس��ت که ارزبری تجمع��ی تولید مبنای 
محاس��بات نبوده و در نتیجه می��زان ارزبری کاال 

بسیار باالتر از میزان اعالمی آن است. 

یکشنبه
19 فروردین 1397
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بازیگران اصلی بازار کس��ب وکارهای نوپ��ای مالی، پولی و بیمه از جمله 
استارت آپ های فین تکی، صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، فرشتگان 
س��رمایه گذار، سازمان های دولتی و تصمیم گیران اصلی این صنعت، اواخر 

فروردین م��اه برای س��ومین بار در بزرگ ترین 
گردهمایی اس��تارت آپ ها و فع��االن فین تک 
یعن��ی فین اس��تارز 2018 که با ه��دف رفع 
نیازهای فناورانه بازارهای مالی کش��ور برگزار 
می ش��ود، گردهم می آیند تا به شبکه س��ازی 
کارآمد و هدفمند بپردازند.  به گزارش س��نا، 
رئیس هیأت مدیره فراب��ورس ایران با یادآوری 
اینکه برگزاری فین استارز به عنوان مهم ترین 
رویداد اس��تارت آپی بازارهای مالی کش��ور از 
سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به فرابورس 
ایران سپرده شده است، گفت: برپایی تخصصی 
این رویداد با رویکرد فرآیندس��ازی آن کمک 
می کند تا در مسیری هموارتر، تکنولوژی مالی 

در ای��ران معنا پیدا کند و بتوان به دانش روز و پرورش ایده های نو در بازار 
سرمایه و سایر بازارهای مالی دست یافت.  مهرداد نعمتی با اشاره به اینکه 
اس��تارت آپ ها در مقطع کنونی دارای اکوسیس��تمی هستند که اگر نتوان 

اج��زای آن را کنار یکدیگر قرار داد به نتیجه مطلوب منجر نخواهد ش��د، 
یادآور شد: قرار گرفتن اجزای این اکوسیستم مانند صندوق های جسورانه، 
شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران و. . . در کنار یکدیگر که در فین استارز اتفاق 
می افتد به خوبی می تواند زمینه ساز دستیابی 
به مناف��ع حداکثری برای تمام��ی بازیگران 
حوزه دانش بنیان و فین تک ها شود.  نعمتی 
تجربه موفق برگزاری فین استارز در دوره قبل 
را تا بدان جا دانس��ت که به گفته وی موجب 
ش��ده این رویداد از یک عن��وان به فرآیندی 
اثرگذار تبدیل و توجه هرچه بیشتری از سوی 
فعاالن بازارهای مالی به سمت آن جلب شود.  
وی با بیان اینکه با تجربه هایی که از برگزاری 
دوره پیش��ین این روی��داد به دس��ت آمده 
فین اس��تارز 2018 چالش مح��ور و کیفی تر 
برپا خواهد ش��د، گفت: با اع��الم اولویت ها و 
چالش های سرمایه گذاری از سوی دبیرخانه 
فین استارز، استارت آپ ها، کارآفرین ها، ایده پردازان و به طور کلی شرکت های 
فعال  در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات می توانند در این رقابت حضور 

یابند که جوایز آن جذب سرمایه گذار خواهد بود. 

مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی از برگ��زاری دومین 
نمایش��گاه تخصصی تولیدات دانش بنیان و ن��وآور از 28 فروردین ماه 

در قزوین خبر داد. 
ه��ادی طاهرخانی در گفت وگ��و با مهر، 
اظهار داش��ت: دومین نمایش��گاه تخصصی 
تولی��دات دانش بنیان و ن��وآور از تاریخ 28 
لغای��ت 30 فروردین م��اه در مح��ل دائمی 
نمایش��گاه های بین الملل��ی اس��تان قزوین 

برگزار خواهد شد. 
وی اف��زود: با توجه به نامگذاری امس��ال 
ب��ا عنوان حمای��ت از کاالی ایرانی توس��ط 
مق��ام معظ��م رهبری و نقش ش��رکت های 
دانش بنیان در راس��تای تولید و حمایت از 
کااله��ای ایرانی، ایجاد فضای مش��ارکت و 
دانش بنیان  ش��رکت های صنعتی  همکاری 
با دانش��گاه ها، معرفی و عرضه محصوالت و 

توانمندی های ش��رکت های دانش بنیان و صنایع نوآور اس��تان قزوین، 
تبادل اطالعات بین متخصصان و کارشناس��ان از جمله اهداف برپایی 

این نمایشگاه است. 

طاهرخان��ی بیان کرد: اقتص��اد دانش بنیان بر پای��ه تولید و کاربرد 
دانش و اطالعات ش��کل گرفته و سطح باالیی از سرمایه گذاری در آن 
به ابداع و نوآوری اختصاص می یابد و فناوری های کسب شده با شدت 

باالیی مصرف می شوند. 
وی یادآور شد: این نمایشگاه در فضایی 
به مس��احت ۴ هزار مترمرب��ع برپا خواهد 
ش��د و محص��والت تولی��دی و ایده ه��ای 
خالقانه در مدت س��ه روز در معرض دید 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
طاهرخان��ی اظه��ار داش��ت: برگ��زاری 
کارگاه های فن بازار و رویداد اس��تارت آپ، 
برگ��زاری جلس��ات هم اندیش��ی و ارائ��ه 
دیدگاه ها و نقط��ه نظر فعاالن دانش بنیان 
و ارائ��ه راهبردهای جهش��ی در این حوزه 
از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه است. 
وی اضافه کرد: برگزاری این نمایش��گاه 
بس��تر مناسبی به منظور معرفی بیشتر شرکت های دانش بنیان است و 
با تداوم این برنامه ها می توان مردم را با ایده ها و دس��تاوردهای بومی 

جوانان کشور بیشتر آشنا کرد. 

دومین نمایشگاه تخصصی تولیدات دانش بنیان برگزار می شودفین استارز 2018 چالش محور و کیفی تر برگزار می شود

اس��تارت آپ ها یا کسب وکارهای نوپا نوعی فعالیت  اقتصادی بر بستر 
اینترنت هس��تند که عالوه ب��ر افزایش به��ره وری در فضای اقتصادی 

می توانند سبب ایجاد برخی مشاغل جدید شوند. 
به گزارش ایس��نا، کس��ب وکارهای نوپای مبتنی بر اینترنت از جمله 
مش��اغلی هستند که با رشد س��رعت اینترنت و گسترش آن در کشور 
مطرح ش��دند. اگر بخواهیم منصفانه بگویی��م، مقوله اقتصاد دیجیتال 
و به تبع آن رش��د کس��ب وکارهای نوپا در ایران بعد از روی کار آمدن 
دول��ت تدبیر و امید مطرح ش��د. به اعتقاد برخی کارشناس��ان، دوران 

در  واعظ��ی  محم��ود  وزارت 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات همچون انقالبی برای 
ح��وزه اینترنت ب��ود؛ دوره ای 
که ب��ا ایجاد زیرس��اخت های 
عظی��م برای افزایش س��رعت 
و گس��ترش ش��بکه اینترنت، 
نقطه  عن��وان  ب��ه  همچن��ان 
و  ارتباط��ات  ب��رای  عطف��ی 
فن��اوری اطالعات در کش��ور 

شناخته می شود. 
اما اس��تارت آپ ها در فضای 
اقتصاد دیجیتال بیش��تر معنا 
ک��ه  اقتص��ادی  می گیرن��د، 
هرچند هنوز ق��وام نیافته اما 
حاکی  دولتم��ردان  گفته های 
از ن��گاه ویژه آنها به این حوزه 
از اقتص��اد ب��رای ح��ل موانع 
اش��تغال و احتم��اال افزای��ش 
بهره وری از این طریق اس��ت؛ 
اش��تغالی که ح��اال و با ورود 
فارغ التحصیالن  عظی��م  خیل 
به بازار کار، رفته رفته می رود 
تا شکل یک معضل را به خود 

بگیرد. 
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
مش��خص  ام��ا  اطالع��ات 
ک��ردن ش��اخص ها را ب��رای 
آزادس��ازی امور و سپردن به 
کس��ب وکارهای نوپا مناس��ب 
دانس��ته و تأکید دارد که باید 

توجه داش��ته باش��یم که اس��تقامت جلوی تحوالت و کسب وکارهای 
نوپا درنهایت مس��اوی اس��ت با عقب ماندگی که بیکاری و عدم توسعه 
را به همراه دارد. واقعیت این اس��ت که با ظهور کس��ب وکارهای نوپا، 
بسیاری از شغل ها از بین می رود، اما بنا به آمار مکنزی تا سال 2025، 
در مجم��وع 800 هزار ش��غل در انگلیس از بین م��ی رود، درحالی که 

3.5میلیون شغل جدید جایگزین آنها می شود. 
اشتغال زایی مولد استارت آپ ها در بلندمدت

محمدجواد آذری جهرمی همچنین با اش��اره به اینکه رشد کسب و 

کار حوزه فاوا سال گذشته قابل توجه بوده، تصریح کرده است: در سال 
1397 برای حل موانع این کس��ب و کاره��ا برنامه ریزی خواهیم کرد 

و بستر مناسب برای زیست بوم این کسب و کارها را فراهم می کنیم. 
در ای��ن باره اما یک کارش��ناس ح��وزه فناوری اطالعات با اش��اره 
به بخش رو به رش��د اس��تارت آپ ها در توس��عه اقتص��اد دیجیتال، بر 
اش��تغال زایی این کسب وکارها در بلندمدت تأکید کرده و معتقد است 
وقتی بدنه سنتی سرمایه گذاران مشاهده کند که نسل جوان با کمترین 
س��رمایه ها می توانند کس��ب وکارهای خوبی را راه اندازی کنند، در این 
بیشتری  سرمایه گذاری  حوزه 
خواهند داش��ت، ام��ری که از 
بیشترین  استارت آپ ها  سوی 
نیاز به آن احس��اس می شود، 

امر سرمایه گذاری است. 
مه��دی غیبی با اش��اره به 
نقش پراهمیت کسب و کارهای 
اینترنت  نوپ��ا و مبتن��ی ب��ر 
در رون��ق اقتص��اد دیجیت��ال 
بی��ان ک��رد: بخ��ش س��نتی 
س��رمایه گذاران در کش��ور به 
تدریج و با دیدن موفقیت های 
ایج��اد  در  ج��وان  نس��ل 
استارت آپ ها و رونق آنها برای 
حوزه های  در  س��رمایه گذاری 
دیجیتالی ترغیب خواهند شد. 
اوص��اف  ای��ن  تم��ام  ب��ا 
ش��رکت های نوپا می توانند در 
هر ش��کلی و به ه��ر اندازه ای 
ایجاد شوند اما سرمایه گذارها 
به ط��ور کلی به آن دس��ته از 
نوپای��ی جل��ب  ش��رکت های 
می ش��وند ک��ه نس��بت خطر 
و  دارن��د  باالی��ی  س��ود  ب��ه 
مقیاس پذیرتر هستند. معموالً 
نوپ��ای موفق  ی��ک ش��رکت 
قابلیت رش��د بیشتری نسبت 
به یک شرکت جاافتاده دارد، 
یعن��ی می تواند با س��رمایه ای 
کمتر، نی��روی کار ی��ا زمینه 
رش��د بیش��تری نس��بت ب��ه 
شرکت های قدیمی داشته باشد. شرکت های نوپا برای رشد سریع خود 
نی��از به جذب س��رمایه دارند و در این راه گزینه ه��ای مختلفی دارند. 
ش��رکت های دیگر یا افراد س��رمایه گذار می توانند به شرکت های نوپا 
با تبادل پول نقد در برابر س��هام کمک کنند تا فعالیت خود را ش��روع 
کنند؛ هرچند در عمل خیلی از شرکت های نوپا توسط بنیانگذاران شان 
سرمایه گذاری می شوند. اگر ارزش یک شرکت بر اساس فناوری خاص 
آن ش��رکت باشد، مهم است که بنیانگذاران بتوانند از مالکیت معنوی 

ایده های خود حفاظت کنند. 

چندی پیش شـایعاتی منتشـر شـد که خبر می داد اپـل در حال بررسـی و تولید 
نمونه  های آزمایشـی از آیفون  هایی با لبه خمیده اسـت. حال یک تحلیلگر ادعا کرده 
که ظهور آیفون خمیده، اپل را به اولین شرکت تریلیون دالری دنیا تبدیل خواهد کرد. 
 X به گزارش دیجیاتو، طی سـال گذشـته میالدی، اپل با رونمایی از طراحی آیفون
اسـتراتژی تازه ای در پیش گرفت و به نظر می رسـد این روند نـو، در طراحی و تولید 
آیفون های بعدی نیز به کار گرفته شود. بنا بر گزارش اخیر وب سایت بلومبرگ، اپل به 
استفاده از تکنولوژی نمایشگر پیشرفته تری روی آورده که تجربه تعاملی تر ارائه خواهد 

داد. نمایشـگرهای جدید اپل قرار اسـت از بخش های باالیی و پایینی به سمت داخل 
خمیده شوند.  حال با مطرح شدن شایعات تولید آیفون خمیده، یک تحلیلگر ادعا کرده 
که این مدل تلفن هوشمند باالخره می تواند ارزش اپل را به یک تریلیون دالر برساند. 
به باور »دانیل ایوز« با ظهور چنین آیفون  هایی، اپل قادر خواهد بود تا پایان سال 2018 

میالدی ارزش خود را حداقل به یک تریلیون دالر برساند. 
وی در این باره می گوید:  »من معتقدم که آیفون  جدید با نمایشگر  های اولد خمیده 
می تواند تأثیر شـگرفی بر طرفداران اپل بگذارد تا گجت های خود را برای سـال 2019  مسیر حرکت استارت آپ ها هموار می شود؟ 

 آیفون خمیده
اپل را به اولین شرکت تریلیون دالری دنیا تبدیل می کند؟ 

استارتآپ

وزیر علوم گفت حرکت هایی در س��طح دانشگاه ها برای تحقق شعار سال آغاز 
ش��ده و انتظار ما این اس��ت که بخش تولید و صنعت به طرف دانشگاه ها بیایند.  
ب��ه گزارش مهر، دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاش��یه 
نشست هم اندیشی وزیر علوم و مدیران ستادی در جمع خبرنگاران درباره تحقق 
شعار سال جاری گفت: وظیفه ملی ما است که در راستای تحقق شعار سال که 
توس��ط مقام معظم رهبری اعالم شده تالش کنیم.  وزیر علوم درباره بودجه سال 
97 گفت: با تالش هایی که در اواخر سال صورت گرفت، در حوزه پارک های علم و 
فناوری که محل عملیاتی شدن نتایج تحقیقات هستند و به شکل گیری شرکت ها 
و اس��تارت آپ ها منجر می شوند، توفیقات خوبی داشتیم و با حمایت نمایندگان 

رشد 50درصدی بودجه را در زمینه پارک های علم و فناوری داشتیم. 

وزیر علوم خبر داد 

رشد 50درصدی بودجه پارک ها

یکشنبه
19 فروردین 1397

شماره 1035
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سامسونگ گزارش مالی مربوط به سه ماهه اول سال 2018 را منتشر 
کرده که براس��اس آن، این کمپانی به س��ود عملیات��ی 1۴.7 میلیارد 
دالری دست پیدا کرده است.  به گزارش دیجیاتو، سامسونگ گزارش 

مالی مربوط به سه ماهه چهارم سال 2018 
را منتش��ر کرد که براس��اس آن، عملکردی 
فراتر از پیش بینی ه��ای تحلیلگران به ثبت 
رسانده است؛ هرچند باید به این نکته اشاره 
کرد که واکنش بازار به این موضوع برعکس 
بود.  پس از انتش��ار گزارش مالی مربوط به 
زمس��تان 2018 سامس��ونگ، ارزش سهام 
ای��ن کمپانی با کاهش روبه رو ش��د؛ چراکه 
سامسونگ پیش بینی کرده است به موجب 
کاه��ش فروش تراش��ه حافظهDRAM  و 
همچنین هزینه های ب��االی بازاریابی برای 
گلکس��ی اس 9، در طول سه ماهه دوم سال 
ج��اری میالدی ش��اهد کاهش س��وددهی 

باش��د.  براساس اطالعات ارائه ش��ده، سامسونگ موفق شده است طی 
س��ه ماهه اول سال 2018 سود عملیاتی 1۴.7 میلیارد دالری به جیب 
بزند که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال پیش از آن، شاهد افزایش 

57.6درصدی اس��ت. پیش بینی  صورت گرفته توس��ط کارشناسان امر 
نش��ان از این داشت که سامسونگ سودی 13.7 میلیارد دالری کسب 
خواهد کرد. درآمد سامس��ونگ نیز با افزایش��ی 18.7درصدی به بیش 
از 56 میلیارد دالر رسیده است که بخش 
بزرگی از آن در گرو افزایش قیمت حافظه 
DRAM اس��ت.  گوش��ی های هوشمند 
نیز نق��ش پررنگی در افزایش س��وددهی 
سامسونگ طی س��ه ماهه اول سال جاری 
میالدی بازی کرده اند. براس��اس آمارهای 
موجود، گوش��ی های هوش��مند در س��ال 
2017 قری��ب ب��ه ۴0درص��د از درآم��د 
سامس��ونگ را به خود اختص��اص دادند؛ 
البت��ه اولی��ن آمارهای مرب��وط به کاهش 
فروش گوش��ی های سامس��ونگ نیز سال 
گذشته به ثبت رس��ید.  سامسونگ اعالم 
کرده اس��ت که میزان فروش گوشی های 
هوش��مند این کمپانی طی زمستان س��ال جاری میالدی بسیار خوب 
بوده و معرفی گلکسی اس 9 در ماه مارس در کنار فروش گوشی های 

هوشمند میان رده بسیار مناسب بوده است. 

مشاور مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت گردشگری امیدبخش ترین 
صنعت برای توس��عه جهان سوم است.  محمد پور جعفری در گفت وگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی در 

جهان امروز اس��ت.  وی ادامه داد: این صنعت 
نقش مهمی در توس��عه پایدار محلی، کاهش 
فقر و اش��تغال زایی ایفا می کن��د.  وی افزود: 
گردش��گری از طریق ترکی��ب و به کارگیری 
همزم��ان منابع داخل��ی و خارج��ی، منافع 
اقتصادی، اجتماعی، زیست شناسی و فرهنگی 
زیادی را به همراه دارد و امروزه در بس��یاری 
از کش��ورها به نیروی اصلی پیش��برد و رشد 

اقتصادی تبدیل شده است. 
وی توضیح داد: صنعت گردشگری امروزه به 
اندازه ای در رشد اقتصادی � اجتماعی کشورها 
اهمی��ت دارد که اقتصاددان��ان آن را صادرات 

نامرئی نامیده اند. 
وی با اشاره به برخی پیامدهای توجه به صنعت گردشگری گفت: رشد 
صنعت گردش��گری تأثیرات چند جانبه ای در کش��ورها به دنبال دارد که 
برق��راری توازن و تعادل در وضعی��ت پرداخت ها، تنوع اقتصادی، افزایش 

درآمدها و ایجاد فرصت های ش��غلی تنها بخشی از آن است.   پورجعفری 
افزود: گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح 
ملی می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی در قلمرو ملی باشد و محور 

توسعه پایدار کشوربه شمار  آید. 
مش��اور مدیرکل میراث فرهنگ��ی البرز 
اف��زود: اف�زایش تعداد گردش��گران موجب 
رون��ق یافتن کس��ب وکار و افزای��ش درآمد 
شرکت ها و مؤسساتی می ش��ود که در این 

عرص�ه فعالیت می کنند. 
وی اظهار کرد: توسعه گردشگری به ویژه 
در کش��ورهای کمتر توس��عه یافت�ه، عامل 
مؤث��ری در مقابل��ه با فقر اس��ت و موجب 
اف�زایش درآمد قش��رهای مختلف، کاهش 
بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیج�ه بهبود 
کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی 
می شود.  وی افزود: شاید ب�ه هم�ین دلیل 
اس��ت که گردشگری را امید بخش ترین و پیچیده ترین صنعتی می دانند 
ک�ه جهان سوم با آن روبه رو است و معتقدند ک�ه گردشگری بیش�ترین 

قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد. 

گردشگری؛ امیدبخش ترین صنعت برای جهان در حال توسعهکسب سود عملیاتی 14.7 میلیارد دالری توسط سامسونگ طی زمستان 2018

 آماره��ای بازار مس��کن در س��ال 96 نش��ان می دهد بازار مس��کن
آرام آرام طی ماه های پایانی س��ال گذش��ته از دوره رکود خارج و وارد 
دوره پیش رونق شده است و اگر زمینه ها همچنان مهیا باشد به زودی 

در تابستان 97 وارد دوره رونق بازار مسکن خواهیم شد. 
به دلیل نوس��انات نرخ قیمتی در بازار مسکن هنوز بسیاری از افراد 

نمی دانند که آیا سال 97 زمان 
مناس��بی برای خری��د ملک و 
آپارتمان اس��ت یا خیر. پاسخ 
بسیار ساده است و حتی افراد 
ع��ادی نیز می توانن��د با دیدن 
آماره��ای بانک مرکزی متوجه 
روند رو به رش��د قیمت و رشد 
تع��داد معامالت ش��وند و اگر 
همی��ن روند ادام��ه یابد و نرخ 
ارز نی��ز در همین بالتکلیفی و 
افزایش گاه گاهی به س��ر ببرد 
طبعا اکنون بهترین زمان برای 

خرید خانه و آپارتمان است. 
آماری که بان��ک مرکزی در 
نتیج��ه معام��الت ثبت ش��ده 
مس��کن در ته��ران در پای��ان 
ک��رده  منتش��ر  س��ال 1396 
اس��ت نش��ان می ده��د که در 
اس��فندماه متوسط قیمت یک 
متر مربع واحد مسکونی حدود 
5 میلی��ون و 760 هزار تومان 
بوده که نس��بت ب��ه بهمن ماه 
حدود ۴.6 درصد و در مقایسه 
 ب��ا اس��فند س��ال 1395 ت��ا
26.1 درصد گران شده است. 

جزیی��ات تغییرات قیمتی از 
ای��ن حکایت دارد ک��ه منطقه 
ی��ک با متوس��ط قیمت حدود 
گران تری��ن  میلی��ون   12.3
ح��دود ب��ا   18 منطق��ه   و 

2.۴ میلی��ون تومان ارزان ترین 
نقاط پایتخت هس��تند که در 

ای��ن حالت اختالف قیم��ت بین مناطق تهران به ح��دود 10 میلیون 
تومان می رسد. 

همچنین بیش��ترین رشد متوسط قیمت به منطقه 5 برمی گردد که 
در اس��فند نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل تا ۴0درصد رشد دارد، در 
عی��ن حال که کمترین رش��د قیمت در منطق��ه 18 با 11درصد ثبت 

شده است. 
با این رشد مالیم قیمتی بهتر است کسانی که قصد خرید آپارتمان 

یا خانه را دارند در همین ابتدای س��ال اقدام کنند زیرا ش��کی نیست 
که ما در بازار مس��کن حتی در دوران رکود پنج ساله با کاهش قیمت 
مواج��ه نبودیم یعن��ی خریداران نباید انتظار کاهش قیمت را داش��ته 
باش��ند. به عبارت دیگر حتی اگر قیمت مس��کن افزای��ش نیابد - که 
بسیار بعید است - قیمت مسکن در سال 97 کاهش نمی یابد بنابراین 
چ��را خریدار نباید ب��رای خرید اقدام کند؟ البته آم��ار تعداد معامالت 
مس��کن هم در سال 96 روند رو به رشدی را نشان می دهد گرچه این 
رش��د چندان چشمگیر نیس��ت اما نشان از یک روند رو به باالست. در 
 اس��فند ماه حدود 12 هزار و
300 واحد مس��کونی معامله 
شده که این تعداد در مقایسه 
با ماه مشابه در سال 1395 تا 

0.5 درصد رشد دارد. 
در مجموع در سال 1396 
تع��داد معام��الت آپارتم��ان 
مس��کونی در ته��ران حدود 
181 ه��زار واح��د ب��ود که 
نس��بت به سال 1395 حدود 
دارد،  رش��د  درص��د   11.8
همچنین متوس��ط قیمت در 
طول س��ال حدود ۴ میلیون 
و 900 ه��زار تومان بوده که 

افزایش 11.5درصدی دارد. 
اگر ش��ما قصد خرید خانه 
یا آپارتمان را برای س��کونت 
ی��ا  الزم  س��رمایه  و  داری��د 
وام بانکی ش��ما آماده اس��ت 
دلیل��ی ب��رای اق��دام نکردن 
وجود ن��دارد، زیرا در بهترین 
بازار خرید مس��کن  وضعیت 
قرار دارید و کس��ی که امروز 
خرید می کند بهتر از فرداست 
زیرا همین رشد آهسته تعداد 
معامالت ب��ا توجه به کاهش 
آمار ساخت و ساز به خصوص 
ب��رای واحده��ای ک��م متراژ 
می توان��د وضعی��ت عرضه و 
تقاضا را تغییر دهد و با توجه 
به این که اغلب افراد به دلیل 
بودجه مالی محدود به دنبال 
واحدهای کم متراژ با قیمت کمتر هس��تند در ادامه چه بس��ا با کاهش 
عرضه مس��کن واحدهای کم متراژ روبه رو شویم و این کم شدن عرضه 
باعث افزایش قیمت ش��ود. بنابراین بهترین تصمیم در وضعیت کنونی 
خریدن آپارتمان یا خانه برای س��کونت است. گرچه سرمایه گذاری نیز 
در این بخش نیز می تواند در آینده نتایج ثمربخش��ی داش��ته باشد اما 
کسانی که پول هایشان در بانک است می توانند از فرصت موجود برای 

صاحب خانه شدن استفاده کنند. 

داد. نمایشـگرهای جدید اپل قرار اسـت از بخش های باالیی و پایینی به سمت داخل 
خمیده شوند.  حال با مطرح شدن شایعات تولید آیفون خمیده، یک تحلیلگر ادعا کرده 
که این مدل تلفن هوشمند باالخره می تواند ارزش اپل را به یک تریلیون دالر برساند. 
به باور »دانیل ایوز« با ظهور چنین آیفون  هایی، اپل قادر خواهد بود تا پایان سال 2018 

میالدی ارزش خود را حداقل به یک تریلیون دالر برساند. 
وی در این باره می گوید:  »من معتقدم که آیفون  جدید با نمایشگر  های اولد خمیده 
می تواند تأثیر شـگرفی بر طرفداران اپل بگذارد تا گجت های خود را برای سـال 2019 

میـالدی ارتقـا دهند. به تخمین مـن 350 میلیون کاربر آیفون تا سـال 2019، موبایل 
هوشمند خود را ارتقا خواهند داد.«

اکنون هر ارزش اپل در بازار بورس آمریکا به نرخ 170 دالر در حال معامله است و بدین 
ترتیب ارزش کنونی کمپانی کوپرتیونی 862 میلیون دالر است. به همین دلیل است که 
عرضه آیفون  هایی متفاوت  تر از همیشه می تواند دستیابی به ارزش یک تریلیون دالر را 
به این شرکت آسان کند. البته هنوز هیچ چیز مشخص نیست چرا که هنوز تولید آیفون 

خرید مسکن در سال جدیدخمیده اپل تأیید نشده  است. 

 آیفون خمیده
اپل را به اولین شرکت تریلیون دالری دنیا تبدیل می کند؟ 

یادداشـت

یک اس��تارت آپ قصد دارد هتلی در فضا بس��ازد و از س��ال 2022 پذیرش 
مهمان را آغاز کند. هزینه س��فری 12 روزه ب��ه این هتل از 9.5 میلیون دالر 
آغاز می ش��ود.  تا چهار سال دیگر توریس��ت های ثروتمند می توانند به هتلی 
در فضا س��فر کنند.  در همین راستا استارت آپ Orion Span تصمیم دارد 
ایستگاه فضایی Aura Station خود را در اواخر 2021 میالدی افتتاح کند 
و از 2022 پذیرای مهمانان در آن باشد.  فرانک بانگر، مدیر ارشد اجرایی این 
ش��رکت می گوید: ما نخس��تین هتل فضایی لوکس را می سازیم. بهای اقامتی 
12 روزه در این ایس��تگاه از 9.5 میلیون دالر آغاز می ش��ود. البته این قیمت 

کمتر از بهایی است که توریست های فضایی پیشین پرداخت کرده اند. 

دستاورد شگفت انگیز یک استارت آ   پ: 
اقامت در هتل فضایی تا 2022

محمدرضا محمدی
کارشناس مسکن
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اگ��ر در ح��وزه فن��اوری کار می کنید یا 
حداقل یک حساب توییتر دارید، قطعا در 
مورد خاموشی )قطع برق( که در نمایشگاه 
  )CES( محصوالت الکترونیک��ی مصرفی
رخ داد، چیزهایی شنیده اید. درست است؛ 
نمایش برخی از قدرتمندترین ش��رکت ها، 
برندها و محصوالت آینده توسط بارندگی 

قطع شد! 
خوش��بختانه این نمایش ادامه یافت و 
 )trends( توانستم ابتکارات و روندهایی
را که توس��ط برخی از ش��رکت های برتر 
فن��اوری در جهان اس��تفاده شده اس��ت 
از نزدی��ک ببینم. در اینجا، س��ه مورد از 
آنهایی را که فکر می کنم در سال 2018، 
در دس��تور کار نوآوری برای بس��یاری از 
تبلیغات قرار خواهد گرفت ذکر می کنم. 
1- نبرد سخت: آمازون در برابر گوگل

محوری��ت نمایش��گاه CES در م��ورد 
سخت افزار نبود. مطمئنا تعداد ابزارک ها 
ی��ا گجت ه��ای )Gadgets(  جالب که 
اکثرش��ان کوچک ت��ر و کوچک تر ش��ده 
بودند، بیش��تر از آنی بود ک��ه بتوانم آنها 
را شمارش کنم. ولی تمرکز CES  روی 
این موارد نبود. در عوض، CES  بیش��تر 
به یک میدان جنگ بزرگ میان گوگل و 

آمازون شباهت داشت. 
البت��ه ال ج��ی، سامس��ونگ و س��ایر 
برنده��ای دنیای تکنول��وژی، محصوالت 
خود را در معرض نمایش گذاش��تند، اما 
به دلیل محبوبیت روزافزون دستیارهای 
مج��ازی آم��ازون و گ��وگل، حت��ی در 
غرفه های این برندها هم اثراتی از آمازون 
و گوگل وجود داش��ت. آم��ازون و گوگل 
به ج��ای آنکه خود را درگی��ر رقابت در 
س��اخت یک محصول چش��مگیر جدید 
برای آش��پزخانه تان کنن��د، در زمینه به 
تص��رف درآوردن اطالعات ش��ما ریش��ه 

دوانده اند. 
ام��ا چرا؟ این امر به آنها کمک می کند 

از لحظات زندگی مصرف کنندگان باخبر 
شوند که همین برایشان امکان دسترسی 
راحت تر به مشتری را فراهم می کند. این 
همان چیزی است که ما در Kiip انجام 
می دهیم؛ سعی می کنیم به جای آنکه در 
راحت تری��ن مواقع ممکن برای خودمان، 
مصرف کنن��دگان را با یک تبلیغ پاپ آپ 
بمب��اران کنیم )! (، در لحظ��ات مهم از 
زندگی روزمره ش��ان، به آنها دسترس��ی 

داشته باشیم. 
اطالعات دس��تگاه های وصل شده ]به 
نت[ به م��ا کمک می کند ت��ا رفتارهای 
مصرف کنن��دگان – مث��ال در خانه و در 
ماشین- را بیشتر و عمیق تر درک کنیم. 
پ��س می توانید تصور کنی��د که کنار هم 
گذاش��تن »عالقه من��دی برندها به هدف 
»س��لیقه های  و  مش��تری«  دادن  ق��رار 
مش��تری« در کنار ه��م، در نهایت منجر 
به این می شود که برندها، حداکثر ارزش 

ممکن را به مشتری ارائه دهند. 
صاحبان کسب وکار باید در مورد اینکه 
هوش مصنوعی و دستیاران مجازی تا چه 
حد می تواند به کس��ب و کارشان کمک 
کند، فکر کنند. به عنوان مثال، می توانید 
نس��خه های آزمایش��ی برنام��ه Yelp  و 
دیگ��ر برنامه ه��ا را در نظ��ر بگیری��د که 
کسب وکار شما را توسط دستیار مجازی، 
برای دیگران قابل جس��ت وجو می سازد. 
ش��ما حت��ی می توانید به مش��تریان تان 
اجازه دهید تا به کمک این دس��تیارهای 
مجازی با هم قرار مالقات گذاش��ته و از 
نظرات یکدیگر در مورد کس��ب وکار شما 

مطلع شوند. 
2- نمایشگرهای همه گیر

حقیقتا صفحه نمایش ها هیچ شباهتی 
ب��ه والدی��ن م��ا ندارن��د، اما ب��ه معنای 
واقع��ی کلم��ه در همه جا هس��تند و ما 
را احاط��ه کرده اند! آی��ا آن زمانی  را که 
فکر می کردی��م بیلبورده��ای دیجیتالی 
خوش��ایند هس��تند به یاد دارید؟ آه، چه 

دوران خوبی بود! 
نمایش��گرها نه تنها در همه جا هستند، 
بلک��ه مانند کاغذه��ای آین��ده، ارزان تر 

و نازک تر می ش��وند. این موضوع ش��اید 
کم��ی ترس��ناک باش��د )آیا م��ا اکنون 
ب��رای کاغذ خود ب��ه محافظ های صفحه 
نمای��ش نی��از داری��م؟ (، ام��ا صادقان��ه 
بگویم، پیش��رفت بسیار ش��گفت انگیزی 
اس��ت. به عل��ت انعطاف پذی��ری نوظهور 
نمایشگرها، فرصت این را داریم که حتی 
نمایش��گرهای خالقانه تری بسازیم. مثال 
ممکن اس��ت به زودی، صفح��ه نمایش 

شما یک دیوار کامل باشد! 
ام��ا این ب��رای آگهی دهن��دگان چه 
اهمیتی دارد؟ مطالب گفته شده به این 
معناست که اکنون یک بوم )تبلیغاتی( 
بی انتها در اختیار داریم. دیگر بیلبوردها 
به پایین کشیده نمی ش��وند. می توانید 
فن��اوری صفح��ه نمای��ش را در ی��ک 
میلی��ون روش مختلف برای دس��تیابی 
به یک ه��دف خاص ب��ه کار ببرید. به 
بیلبورده��ای پوی��ا و تعامل��ی و خرید 
برنامه ری��زی ش��ده تبلیغ��ات محیطی 
)OOH(  فکر کنید. شرکت هایی نظیر 
Clearchannel پیش از این، این کار 
را شروع کرده اند و این نوع از تبلیغات، 
مخصوصا تبلیغات محیطی، روز به روز 

ارزان تر خواهد شد. 
3- تجربیات کاربری و نه فناوری

یکی از ش��رکت هایی ک��ه واقعا مرا به 
فکر واداشت، پاناسونیک بود. این شرکت 
»تجربه کاربری از ورزشگاه های آینده« را 
مجسم ساخت. به بیان دیگر، رویدادهای 
ورزشی در آینده نزدیک، حتی از وضعیت 
فعلی خود عالی تر خواهند شد. می توانید 
بلی��ت خ��ود را از روی همان صندلی که 
بر رویش نشس��ته اید، تأیید و اس��نک ها 
و نوش��یدنی های مورد عالق��ه خود را از 
 Drone( طری��ق پهپادهای کاالرس��ان
Deliveries( دریافت کنید. در مجموع 
به کمک فن��اوری، هرآنچه را که ممکن 
اس��ت در حین تماشای یک ورزش توپی 
به آن نیاز پیدا کنید  راحت تر به دس��ت 

خواهید آورد. 
هدف برندهایی نظیر پاناس��ونیک این 
است که به ما نش��ان دهند یک فناوری 

جدید، چه تجرب��ه ای را به دنبال خواهد 
داش��ت؛ فرورفتن کامل در جهانی که به 
نظر بی نق��ص می رس��د و در آن مجبور 
نیس��تیم ب��ه این دلیل که پش��ت س��ر 
ما یک ص��ف 20 نفره منتظر اس��ت، در 
تصمیم گیری برای انتخاب میان اس��نک 

مکزیکی یا هات داگ عجله کنیم. 
ای��ن روند برای تبلی��غ کنندگان بدان 
معناست که برندهای معتبر می توانند از 
این فرصت های تجرب��ه کاربری، حمایت 
مالی داش��ته باشند. مثال نظرتان چیست 
که آمازون، که تا به اینجا برای پهپادهای 
کاالرسان خود حسابی معروف شده است، 
امتیاز انحصاری حمایت مالی از ش��ما را 
بخرد؟ یا اینتل، که اخیرا از اولین نمایش 
عمومی از فناوری تش��خیص چهره خود 
پرده برداری کرده  است، حامی مالی بلیت 

شما باشد؟ 
ش��اید بخواهید در م��ورد کارآفرینان 
کس��ب وکار کوچک هم س��ؤال کنید که 
چگون��ه می توان به عن��وان اولین نفر در 
کس��ب وکار خوی��ش، به گون��ه ای تجربه 
کارب��ری ایجاد کرد که ب��ه تدریج، نقش 
فناوری تقریبا از بین برود. اگر یک شرکت 
حسابداری مستقل هس��تید، استفاده از 
ابزار Slack با مش��تریان خود، که باعث 
می ش��ود کمتر احس��اس بیگان��ه بودن 
با آنها داش��ته و بیش��تر جزئی از زندگی 
روزم��ره آنها باش��ید را در نظر بگیرید. یا 
اگر در یک بنگاه امالک و مس��تغالت کار 
 VR می کنید، چ��را ابزار واقعیت مجازی
را به منظ��ور پیش نمایش من��ازل برای 
مش��تریان خود اجرا نمی کنید؟ هرآنچه 
ک��ه انجام می دهید، بای��د به قدری قابل 
توجه و متفاوت از دیگران باش��د که تنها 
راه مخاطبان برای بهره بردن از آن، روی 

آوردن به سمت شما باشد. 
پس امسال، این روندها را به دقت زیر 
نظر بگیرید ی��ا اینکه نه، از همین لحظه 
ش��روع کنید و راه مناسب را برای اینکه 
شرکت تان چگونه می تواند این روندها را 

به کار گیرد، پیدا کنید. 
inc :منبع

آینده تبلیغات احتماال به این سه  ترند CES  بستگی دارد
5 نکته ضروری بازاریابی برای 

تضمین موفقیت

تصمیم برندینگ مجدد ش��رکت، می توان��د تأثیر عمیقی 
بر مش��تریان کنونی ش��ما بگذارد. اس��تارت آپ های جدیدتر 
که تغییر را زودتر انجام می دهن��د، احتماال »میراث« زیادی 
برای نگه داش��تن ندارند، اما در یک شرکت کامل و با داشتن 
دنبال کنندگان قوی، تغییر یک عنصر کلیدی برند می تواند 
مخاطبان اصلی ش��ما را شوکه کند.  بنابراین، زمانی که قصد 
تغیی��ر بزرگی مانند عرضه محصوالت، لوگو یا نام ش��رکت را 
دارید، در نظر گرفتن نحوه واکنش مشتریان گذشته و کنونی 
اهمیت بس��یاری دارد. ناتوانی در انجام این کار می تواند باعث 
افت ش��هرت و اعتبار ش��رکت و اعتماد میان ش��ما و افرادی 
که ش��رکت ش��ما را می شناسند و دوس��ت دارند، شود.  تام 
کانوسکی، مدیر ارشد بخش توسعه کسب وکار در شرکت درایو 
سیستمز )Derive Systems( می گوید: »یکی از چالش ها 
)در برندینگ( حفظ ارزش اس��ت«. » )ممکن اس��ت( باعث 
شود مشتریان احساس کنند اعتمادشان زیر پا گذاشته شده 
است«. چه برندینگ مجددتان در حال اجرا باشد و چه هنوز 
در مرحله برنامه ریزی باشید، برای مقابله با این چالش، به یک 
استراتژی بازاریابی محکم احتیاج دارید. متخصصان بازاریابی 
در ش��رکت هایی که برندینگ مجدد قاب��ل توجهی را تجربه 
کرده اند، برخی نکات را برای اعالم و ارتقای انتقال برند ش��ما 

بدون از دست دادن مشتریان ثابت، به اشتراک می گذارند. 
مشتریان را در جریان بگذارید

از نظ��ر اس��تیو راکم��ن، کارمن��د ارش��د بازاریاب��ی در 
TruFusion، گفت وگو و مشارکت مداوم، مهم ترین عامل 
در ترغیب مشتریان و محافظت از برندتان در زمان برندینگ 
مجدد است. راکمن می گوید: مشتریان شما باید از تغییرات 
آگاه بوده و در صورت امکان، در فرآیند حضور داشته باشند.  
به گفت��ه راکمن، »در زمان ایجاد چنی��ن تغییر بزرگی در 
برند شرکت خود، تقاضای بازخورد از مشتریان و قرار دادن 
آنها در جریان امور، همیشه مؤثر است«.  جنیفر جکسون، 
نایب رئیس بخش توسعه در Hungry Howie's، اضافه 
کرد که مش��تریان این حق را دارند که بدانند چرا برندینگ 
مجدد شما اهمیت دارد. جکسون می گوید: »شاید بهتر باشد 
که یک مطل��ب چاپی درمورد تفاوت و دلیل اهمیت تغییر 
برای رش��د و احیای برند را انتشار دهید«. این کار می تواند 
از طریق نمایش »تغییر« جدید ش��رکت به مش��تریان تان، 

موقعیت خوبی برای توسعه برندینگ نیز باشد. 
تأکید بر فواید برندینگ مجدد

زمانی که مش��تریان را از قصدتان برای برندینگ مجدد آگاه 
کردید و دلیل اهمیت این کار را برایشان توضیح دادید، به آنها 
فرصت داده اید که بفهمند چرا این کار، کار درستی است.  کیم 
 Blue Fountain Media کانرز، مدیر بخش اس��تراتژی در
می گوی��د: »اگر به دلی��ل یک خرید یا ادغ��ام، قصد برندینگ 
مجدد دارید، ش��رکت کوچک شما باید کارهایی انجام دهد تا 
به مشتریان )و کارمندان( اطمینان دهد چیزهایی را که از برند 
شما دوست دارند از دست نخواهند داد«. کانرز چنین بیان کرد 
که باید خطرات بالقوه برندینگ مجدد را کم اهمیت جلوه داد و 
بر فواید آن تأکید کنید. برای مثال، در مورد تملک یک شرکت 
بزرگ تر، ممکن است مش��تریان موجود، نگران از دست دادن 
توجه ویژه و کارمندان، نگران از دس��ت دادن شغل شان باشند. 
کانرز تعیین شرکت جدید مادر را در قالب یک شرکت چتری 
)حمایتی( توصیه می کند که فواید یک شبکه ملی توسعه یافته 
نظی��ر منابع چندگانه، چابکی و برنامه مدیریت منابع انس��انی 
یک سازمان معتبر را داشته باشد.  کانوسکی که شرکتش، این 
مسئله را پس از ادغام موفق سه شرکت تکنولوژی خودرو تجربه 
کرد، اضافه می کند: » روی روابط، اعتماد و میراث ارتباط هایی 
که قبال ساخته شده، سرمایه گذاری کنید تا چشم انداز بلندمدت 
ش��رکت را به اش��تراک گذاش��ته و خطوط تجاری را با مسیر 

برندینگ همتراز کنید«. 
پیام رسانی و ارتباط خود را دائمی کنید

جکس��ون می گوید: »تالش برندینگ مج��دد معموال با 
دوره ای از تغییر، رش��د و تکامل در کسب وکار همراه است. 
تصمیمات بازاریابی شما باید از این مرحله به بعد، چشم انداز 
شما برای شرکت را به درستی نشان دهد«. به گفته او، »باید 
مطمئن ش��وید که همه افراد یک نظر واحد دارند، بنابراین 
ثبات در پیام رسانی و ارتباط یک امر ضروری است«. کانرز به 
این موضوع اشاره می کند زمانی که شرکت، برندینگ دوباره 
انجام دهد، باید اطمینان داش��ته باشد که تمام برند – چه 
آنالین و چه آفالین- با هم همراستا باشند.  به گفته کانرز: 
»مس��ائل زی��ادی در برندینگ مجدد وج��ود دارد از جمله 
 ،URL ،نام گذاری، لوگو، راهنماهای رنگ / تصویرس��ازی
کانال های اجتماعی، مس��تندات چاپی و بسیاری چیزهای 

دیگر«. »ثبات، کلید مسئله است«. 
قابل اعتماد باشید

کانوس��کی به این اش��اره می کند که اگرچه ممکن است به 
خاطر بازاریابی هویت جدید برندتان هیجان زده باشید، اما برای 
حفظ ارتباط تان با سهامداران کنونی، باید هر کاری که می کنید 
با ارزش های اصلی تان سازگار باشد. همچنین راکمن می گوید 
شرکت هایی که در حال برندینگ مجدد هستند باید درمورد 
تجربه کلی مشتری و درک مشتریان از برند فکر کنند.  راکمن 
می گوید: »باید طرحی را انتخاب کنید که تجربه مشتری را به 
بهترین شکل نشان دهد. توجه کنید که می خواهید برندتان، 

چه چیزی درمورد کسب وکارتان نشان دهد«. 
از موافقت تیم تان اطمینان داشته باشید

اگرچه در زمان برندینگ مجدد، تمرکز بر س��هامداران 
خارج��ی اهمیت دارد، اما نباید تیم داخلی را که در انجام 
ای��ن کار کمک کردند فراموش کرد. یک برندینگ مجدد 
موفق نیازمند این اس��ت که هر فردی که به شرکت شما 
مرتبط است از جمله کارمندان تان، با این کار موافق باشند. 
businessnewsdaily :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

اولین کاتالوگ خودرو کامال 
زیست محیطی در جهان

ب��ی ام دبلی��و در هم��کاری ب��ا آژان��س تبلیغاتی 
Gitam BBDO در قال��ب یک کمپی��ن جدید از 
کاتالوگ��ی پ��رده برداش��ته که کامال از مواد س��بز و 
حافظ محیط زیست ساخته شده است. این کاتالوگ 
به تبلیغ خودروی مدل جدید BMWi3 می پردازد. 
این خودروی شهری، 100درصد برقی، بدون مصرف 

سوخت و بدون تولید هرگونه آلودگی است. 
م��واد بازیافت��ی جمع آوری ش��ده از ده ها کارخانه 
بازیافت در سرتاسر کشور سرانجام صفحات کاتالوگ 
را تش��کیل دادن��د. هر صفحه از یک م��اده بازیافتی 
متفاوت س��اخته می ش��ود: تراش��ه چوب، الستیک، 
شیشه، قلع، چرم مصنوعی، سنگ مرمر، ساتن، مقوا 
راه راه، کاغذ بازیافتی، مقوای بازیافتی، بوم نقاش��ی 
و حتی داخل ی��ک کاتالوگ قدیمی بی ام دبلیو. این 
کاتالوگ داخل یک جعبه OSB با پش��م گوس��فند 

پوشانده شده است. 
کاتالوگ ه��ا چاپ و در نمایش��گاه های بی ام دبلیو 

میان مشتریان BMW i3 توزیع می شوند. 

جادوی چشم های یک دالل 
معامالت ملکی

در سال 2016 پاتریش��یا هولیهان دالل معامالت 
ملکی در کانادا بعد از س��ال ها راضی ش��د تصویرش 
را با چش��م هایی که اشعه لیزر از آنها بیرون زده، در 
یک تک آگهی ایس��تگاه اتوبوس ب��ه نمایش بگذارند. 
مایک کات��رال، مدیر خالقیت آژانس ایمرژن باالخره 
توانس��ت او را قان��ع کند ک��ه این تصوی��ر، به دلیل 

رویکرد متفاوتش می تواند تأثیرگذار باشد. 
کات��رال خانم هولیه��ان را ابَرانس��انی می بیند که 
وکی��ل اس��ت، در دفتر معامالت ملک��ی کار می کند 
و م��ادر دو فرزن��د دوقلو اس��ت و به ط��ور حرفه ای 
ورزش هم می کند. »پس او همان زنی اس��ت که در 

چشم هایش نور لیزر دارد«.

نور لیزر از چشم های خانم هولیهان ساطع می شد 
و »او می توانس��ت چیزهای��ی را ببیند ک��ه دیگران 
قادر به دیدن ش��ان نبودند«. او از آگهی های تکراری 
آژانس های مس��کن ک��ه چمن های منظ��م خانه ها 
و صورت ه��ای خن��دان کارمندان آژانس مس��کن را 
نش��ان می داد، خس��ته بود و دنبال تصویری بود که 
حرف ت��ازه ای برای گفتن داش��ته باش��د و در عین 
حال سرگرم کننده هم باش��د. پس تصویر مورد نظر 
که س��ال ها قبل طراحی ش��ده بود، در یک ایستگاه 

اتوبوس قرار داده شد. 
خان��م هولیهان که پیش��تر با نمای��ش این آگهی 
مخال��ف بود، این ب��ار به این نتیجه رس��یده بود که 
آگهی مورد نظر ممکن اس��ت مورد توجه شبکه های 
اجتماع��ی ق��رار بگیرد و همین طور هم ش��د. آگهی 
راه��ش را ب��ه ش��بکه های اجتماع��ی و همین طور 

Reddit باز کرد. 
کاربران ش��بکه اجتماع��ی Reddit این آگهی را 
براس��اس تصورات خودش��ان تغییر دادن��د و تصاویر 
مختلفی تولید ش��د. در دنیای بیرون از ش��بکه های 
اجتماعی هم خانم هولیهان توانس��ت توجه زیادی را 
به خود جلب کند و مش��تریان بی ش��ماری به دست 

بیاورد. 
mbanews :منبع
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به دلیل فرصت اندکی که برندها برای 
جلب نظر مخاطب جوان در اختیار دارند، 
تبلیغات غیرقابل اجتناب برای این گروه 
سنی مانند شکنجه اس��ت. براین اساس 
باید همیش��ه امکان رد کردن مش��اهده 
تبلی��غ را در آگهی مان قرار دهیم. به طور 
معم��ول ای��ن نس��ل فق��ط 9.5 ثانیه از 
ویدئوهای تبلیغاتی را مش��اهده می کند. 
پ��س از آن اگر ب��ه محتوای ارائه ش��ده 
عالقه ای پیدا نکند به راحتی آن را خواهد 
بس��ت. این درحالی اس��ت که نسل  قبل 
12.6 ثانیه به ویدئوها فرصت می دهند. 

تهیه تبلیغات داوطلبانه
همانطور که گفته ش��د، نس��ل جدید 
نسبت به تماشای اجباری ویدئوها عالقه 
چندانی ن��دارد. برهمین اس��اس برندها 
باید به س��وی ارائه محتوای تبلیغاتی به 
صورت داوطلبانه حرکت کنند. ۴1درصد 
جوان ها نس��بت به مطالع��ه تبلیغات به 
صورت داوطلبانه اظهار رضایت کرده اند. 
همچنین تجربه نشان داده ارائه تبلیغات 
به ص��ورت داوطلبان��ه خروجی بس��یار 
بهتری در مقایسه با سایر روش ها دارد. 
عالقه به شیوه های جدید تبلیغاتی

جوان ها نه تنها عالقه من��د به برقراری 
ارتب��اط با برندها هس��تند، بلکه آمادگی 
تجربه ش��یوه های نوی��ن تبلیغاتی را نیز 
دارند. براساس نظرسنجی ای که از سوی 
Accenture صورت گرفته، 73 درصد 
نس��ل جوان اعالم کرده  ان��د که به دنبال 
آزمایش سیستم جدید فرماندهی صوتی 
در محصوالت جدید )مانند گوش��ی های 
پلی استیش��ن(  و  کامپیوت��ر  هوش��مند، 
هس��تند. آنه��ا همچنی��ن نس��بت ب��ه 
دوربین ه��ای واقعیت مجازی یا VR نیز 

عالقه باالیی نشان داده اند. 
اطالعات��ی ک��ه در مورد عالقه نس��ل 
ج��وان ب��ه تکنولوژی ه��ای جدی��د در 
دس��ترس اس��ت ب��ه بازاریاب ه��ا امکان 
ویژه ای ب��ری جلب نظ��ر مخاطب هدف 
می ده��د. به عنوان مث��ال تبلیغات زنده 
و اس��تفاده از دوربین های 360 درجه از 
جمله تکنولوژی های تبلیغاتی موردعالقه 
جوان هاس��ت. به همی��ن ترتیب هرآنچه 
فرآیند خرید را س��اده و سریع تر کند نیز 
با اس��تقبال از سوی نس��ل جوان مواجه 

خواهد ش��د. به عنوان نمون��ه 71درصد 
از افراد بین 18 تا 20 س��ال نس��بت به 
اس��تفاده از نرم افزاره��ای ثب��ت خودکار 

سفارشات رضایت کامل دارند. 
اعتماد به سلبریتی ها

س��بک زندگی و م��وارد م��ورد تأیید 
س��لبریتی ها برای نس��ل جوان و به ویژه 
نوجوان ه��ا اهمیت خاص��ی دارد. با این 
حال این موضوع به معنای چشم پوش��ی 
آنها از کیفیت محصوالت و تصمیم گیری 
مس��تقل نیست. در حقیقت اگر محصول 
توصیه شده از سوی سلبریتی ها کیفیت 
م��ورد انتظ��ار را نداش��ته باش��د، دیگر 

اعتمادی به آن سلبریتی نخواهد کرد. 
 Hootsuite هنگامی که تیم فن��ی
پرس��ش نامه ای را مبنی ب��ر میزان تأثیر 
چهره ه��ای مش��هور در اختی��ار جامعه 
آماری متش��کل از نس��ل Z ق��رار داد، 
پاس��خ ها از ش��یوه پیچی��ده اعتماد به 
س��لبریتی ها حکای��ت داش��ت. برای��ن 
اس��اس جوانان به چهره های مش��هوری 
که به هن��گام معرفی ی��ک محصول به 
علت انتخاب ش��ان نیز اش��اره می کنند 
بسیار بیشتر از سایر سلبریتی ها اعتماد 
خواهند کرد. به همین ترتیب وقتی یک 
س��لبریتی فقط به بارگذاری تصویر یک 
محص��ول در اکانتش اکتف��ا کند، توجه 
چندانی از س��وی جوان ها بدان صورت 

نمی پذیرد. 
نکته مهم در مورد س��لبریتی ها تغییر 
ماهیت شان است. در واقع امروزه اگرچه 
بازیگران، ورزش��کاران و اهالی موسیقی 
همچن��ان تأثیر باالی��ی بر اف��راد دارند، 
ام��ا س��تارگان اینترنتی نی��ز روز به روز 
تأثیرگ��ذاری بیش��تری روی جوان ها به 
دس��ت می آورند. بنا بر ن��وع محصول در 
برخی م��وارد س��تارگان اینترنتی حتی 
تأثیر بیش��تری نسبت به ستارگان دنیای 
واقعی بر روی جوان ها خواهند گذاش��ت. 
ب��ه عنوان مثال در مورد لوازم آرایش��ی، 
سلبریتی های شبکه های اجتماعی حرف 
اول را می زنن��د. این در حالی اس��ت که 
در خصوص پوشاک همچنان هیچ رقیبی 
برای بازیگران و ورزشکاران وجود ندارد. 
تنوع فرهنگی و اجتماعی باالی نسل 

جوان
اغلب جوان ه��ا منابع متع��ددی برای 
دریاف��ت اطالعات دارد. ب��ه عنوان مثال 
در زمین��ه خرید و س��بک زندگی برنامه 

RuPaul’s Drag Queens و مجل��ه 
Teen Vogue ج��زو پرمخاطب تری��ن 
محص��والت هس��تند. به ای��ن ترتیب در 
زمین��ه تبلیغات نیز انتظار نس��ل جدید 
خالقی��ت ب��االی بازاریاب ه��ا و طراحان 

تبلیغات است. 
عالوه بر دنیای مد، در زمینه فرهنگی 
و اجتماعی نیز نس��ل جدید به طیف های 
گوناگونی تقسیم می ش��ود. براین اساس 
76درص��د جوان��ان در آمری��کا تواف��ق 
یکس��انی در مورد ارزش های بنیادین در 
محیط کار ندارند. این امر در مورد سبک 
زندگی نس��ل جدی��د در بریتانی��ا نیز به 

همین ترتیب است. 
تبلیغات��ی  کمپین ه��ای  ب��ه  نگاه��ی 
برنده��ای ب��زرگ حاک��ی از آگاهی آنها 
نسبت به این تغییر سلیقه در نسل جوان 
اس��ت. براین اساس از یکسو شاهد کلیپ 
تبلیغاتی پپسی یا حضور کندال جنر و از 
سوی دیگر کمپین شرکت خودروسازی 
از  بخش های��ی  از  اس��تفاده  ب��ا   Ram
س��خنرانی مارتین لوتر کینگ هس��تیم. 
ب��ه  مناس��ب  پاس��خگویی  بی تردی��د 
تنوع طلبی جوان ها ب��ه هیچ وجه راحت 
نیست. شاید در برخی موارد حتی کار به 
شکست نیز برسد. با این حال در صورت 
موفقیت در این زمینه جلب نظر و فروش 
باال به نس��ل جوان تا حد زیادی تضمین 

خواهد شد. 
اهمیت عامل جنسیت

برندها همچنان که نس��بت به س��ایر 
نکات توجه دارند، بای��د به تفاوت عالقه 
به پپلتفرم ها در میان پس��رها و دخترها 
نیز دقت کافی داش��ته باش��ند. براساس 
عالق��ه  دختره��ا   Adweek گ��زارش 
بیش��تری ب��ه اس��تفاده از اینس��تاگرام، 
فیس بوک، اسنپ چت، پینترست و تامبلر 
دارند. این درحالی است که پسرها بیشتر 
وقت ش��ان را ب��هTwitch، تلویزی��ون و 
Reddit اختص��اص می دهند. همچنین 
پسرها 2۴درصد بیشتر به یوتیوب عالقه 

نشان می دهند. 
نکته جالب در ای��ن میان نحوه داوری 
در م��ورد جذابی��ت محص��والت اس��ت. 
براین اساس پس��رها توحه باالیی به نظر 
دوس��تان و دیگ��ر کارب��ران آن محصول 
دارن��د، اما تصمیم گی��ری دخترها کامال 
متف��اوت اس��ت. در واق��ع آنه��ا توج��ه 
چندان��ی به نظ��ر دیگران ندارن��د، بلکه 

بیشتر به احساس شخصی شان نسبت به 
محصوالت می اندیشند. 

خوشبینی جوانان نسبت به آینده  
خود

ذهنیت جوانان نس��بت به آینده ش��ان 
بی��ش از آنچ��ه ما فک��ر می کنیم، مثبت 
اس��ت. بی��ش از 50 درص��د جوان های 
کانادای��ی معتقدن��د آین��ده ای بهت��ر از 
والدین ش��ان خواهند داش��ت. این امر از 
آنجایی حیرت انگیز اس��ت ک��ه این آمار 
در سال 2016 تنها 27درصد مورد تأیید 
فارغ التحصیل های دبیرستانی متولد دهه 
 Z 80 قرار داش��ت. به این ترتیب نس��ل
بی��ش از ه��ر نس��ل دیگری نس��بت به 

آینده اش امیدوار است. 
ش��اید با نگاه ب��ه آماره��ای مربوط به 
آینده نگ��ری چنی��ن ادعای��ی در م��ورد 
نس��ل جوان قاب��ل قبول تر ش��ود. براین 
اس��اس 85درص��د جوان ها ب��ا پس انداز 
مواف��ق  آینده ش��ان  س��ال های  ب��رای 
هس��تند. همچنین 63درص��د آنان خود 
را اف��رادی اهل پس انداز دانس��ته و فقط 
37درصدش��ان اعتراف به ولخرجی بیش 

از اندازه کرده اند. 
اولویت ه��ای زندگی نس��ل ج��وان در 
آمری��کا ش��امل ل��ذت ب��ردن از زندگی، 
یافت��ن ش��غل موردعالقه و ت��الش برای 
تبدیل ش��دن به فردی بهتر اس��ت. همه 
این س��ه عامل گویای امید باالی آنها به 
آینده ش��ان اس��ت. در طرف مقابل افراد 
مس��ن تر نگاهی بدبینانه به آینده دارند. 
5۴ درصد آنها معتقدند که زندگی ش��ان 
بس��یار بدتر از نس��ل جدید خواهد بود. 
در این مورد اظهارنظر دو نس��ل جوان و 
پی��ر در مورد برگزیت بس��یار قابل توجه 
اس��ت. اغلب جوانان بریتانیایی برگزیت 
را موج��ب بهب��ود آینده ش��ان ارزیاب��ی 
کرده ان��د. در طرف مقابل اما افراد متعلق 
به نسل های قبلی این برنامه را مقدمه ای 
بر کاهش س��طح رفاه و زندگی سخت تر 

عنوان می کنند. 
ای��ن تفاوت نگاه در میان نس��ل جدید 
و قدی��م برای بازاریاب ه��ا اهمیت باالیی 
دارد. براین اس��اس باید پیام تبلیغاتی را 
به هنگام تعامل ب��ا هرکدام از گروه ها به 
ش��یوه ای هوش��ندانه تهیه کرد. در واقع 
دیگر دوره طراحی یک کمپین برای همه 

افراد به سر آمده است. 
hootsuite :منبع

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

5 نکته مهم برای خلق تیترهای جذاباصول بازاریابی برای نسل جوان)2(

فک��ر می کنم همه با با جمله مش��هور مالکوم گلدول در 
زمینه کسب مهارت در امور مختلف آشنا هستیم. به گفته 
گلدول برای تخصص در یک کار باید 10هزار ساعت تمرین 
انجام دهیم. بی تردید این مقدار از زمان در عصری که همه 
چیز حول محور مدیریت بهینه زمان می گذرد، غیرمنطقی 
محس��وب می ش��ود. با این حال هنوز هم بس��یاری از افراد 
معتقدند برای تخصص در هر کاری از جمله نگارش تیترهای 
ج��ذاب برای تبلیغ��ات نیازمند تمرین بی وقف��ه و طوالنی 
هستیم. جاس��تین بلکمن به عنوان یک طراح حرفه ای در 
عرص��ه تبلیغات ک��ه در آتاالنتا فعالی��ت دارد، نظری کامال 
مخال��ف با گلدمن و دیگران را دنبال می کند. اگرچه راهکار 
پیش��نهادی بلکمن نیز تقریبا زمان زیادی را طلب می کند، 
اما به اندازه 10هزار بار تمرین گلدمن و رفقا طوالنی نیست. 
بر این اس��اس نظر پیشنهادی جاستین تعویض تمرین های 
10هزارتایی با 100 تمرین در طول 100 روز است.  هنگامی 
که بلکم��ن برنامه 100 روزه خود ب��رای نگارش تیتر را در 
فیس بوک به اشتراک گذاشت، افراد زیادی نسبت به ایده اش 
اظهارنظرهای بدبینانه ای ارائه کردند. کار به جایی رسید که 
حتی برخی کارشناس ها به جاستین توصیه هایی در زمینه 
توقف این طرح کردند. در واقع عالوه بر بدبینی نس��بت به 
نتیجه آزمایش دوس��تان بلکمن نگران تأثیر این طرح روی 
کارنام��ه حرفه ای وی نیز بودند. بلکمن به عنوان یک طراح 
تبلیغاتی باتجرب��ه هیچگاه ایده های خ��ود را تنها به دلیل 
عدم استقبال کارشناس ها رها نکرده است. برهمین اساس 
در مورد طرح 100 روزه نیز وی دس��ت از کار نکش��ید. در 
واقع چندی پیش وی گزارش��ی در مورد طرحش به صورت 
عموم��ی ارائه کرد.  در ادامه مقاله پن��ج راهکار اصلی را که 
براساس آزمایش بلکمن باعث تقویت توانایی افراد در خلق 

تیترهای تبلیغاتی جذاب می شود با هم مرور می کنیم. 
1- مخاطب خود باشید

درک  نیازمن��د  بازاریاب ه��ا  و  کارآفرین��ان  هم��ه 
مخاطب ش��ان هس��تند. در واقع اگر در طول زندگی تان 
حتی یکبار در کالس های بازاریابی شرکت کرده باشید، 
بی تردید درک دیدگاه، سلیقه و خواست مخاطب بارها و 
بارها به شما توصیه شده است. با این حال بلکمن روشی 
متفاوت برای دس��تیابی به این هدف را در پیش گرفته 
اس��ت. براین اس��اس پیش فرض اصلی عدم تفاوت میان 
فرد بازاریاب و مخاطب عادی اس��ت. در واقع هر دو این 
افراد از نظر درک هیجانی در س��طحی تقریبا برابر قرار 
دارند. براین اس��اس هنگام طراحی ی��ک تیتر تبلیغاتی 
تنها کافی است به این سؤال پاسخ دهید: آیا تیتر حاضر 
ب��رای من جذاب اس��ت؟ بلکمن در ای��ن زمینه اینگونه 
اظهارنظر می کد: »پس از پایان کار چش��م هایم را بسته 
و خود را در جایگاه مخاطب قرار می دهم. به این ترتیب 

بسیار بهتر قادر به داوری در مورد اثرم خواهم بود«.
2- معدن طالیی به نام گوگل

بلکم��ن یک مع��دن طالی ناب ب��رای کش��ف ایده های 
ج��ذاب در مورد تیترهای تبلیغاتی پیدا کرده اس��ت: بخش 
جس��ت وجوی تصاویر گوگل. وی در این مورد روزی را که به 
صورت اتفاقی بر روی گزینه »نتایج تصویری« کلیک کرد به 
عنوان دگرگون کننده کسب وکارش معرفی می کند: »به یاد 
دارم زمانی چند سال پیش در حال طراحی یک تبلیغ برای 
مؤسسه Owl Rescue که در زمینه رهاسازی جغدهای در 
خطر انقراض در محیط های حفاظت شده فعالیت دارد، بودم. 
انتخاب تصادفی گزینه نمایش نتایج تصویری در گوگل من را 
با خیل عظیم تصاویر مواجه ساخت. در این میان تصویر جغد 
مشهور سری فیلم های هری پاتر من را به فکر فروبرد. همین 
جرق��ه کافی بود تا ایده ای جذاب برای طرح تبلیغاتی ام پیدا 
کنم«. بی تردید بدون آن اتفاق بلکمن هرگز قادر به برقراری 
ارتباط میان مؤسس��ه Owl Rescue  و سری داستان های 
هری پاتر نبود. برهمین اس��اس عملکرد مش��ابه بلکمن در 
مواردی که ایده  ای در ذهن نداریم، ضروری به نظر می رسد. 

3- ذهن تان را رها کنید
ای��ن ایده ش��اید اندک��ی عجیب ب��ه نظر برس��د، اما 
نتیجه بخش خواهد بود. به بیان بلکمن گاهی اوقات باید 
به ذهن م��ان اجازه دهیم آزادانه ایده پردازی کند. ش��اید 
بسیاری از ایده هایی که از این طریق روی کاغذ پیاده شود 
خنده دار و غیرقابل استفاده به نظر برسد. با این حال پس 
از زمان اندکی برخی از ایده های جالب به ذهن مان خطور 
خواهند کرد. بی تردید ضرورتی برای استفاده از این ایده ها 
به عن��وان کار نهایی وجود ن��دارد. در واقع به این ایده ها 
باید به چش��م طرح اولیه و خام نگریست. در شرایطی که 
قادر به ایده پردازی نیس��تیم، استفاده از این روش یکی از 

بهترین گزینه های ممکن محسوب می شود. 
4- برجسته سازی کلمات مهم

آیا هیچ ایده ای ندارید و از طرفی با محدودیت زمانی نیز 
مواجه هستید؟ در این شرایط تنها کافی است کلمات مهم 
متن تبلیغاتی تان را برجسته و بقیه را حذف کنید. به این 
ترتیب در کمترین زمان ممکن یک تیتر ایده آل در اختیار 
خواهید داشت. چنین شیوه ای به بهترین شکل محتوای 

طرح مخاطب به نمایش در می آورد. 
5- توجه به قالب های از پیش آماده

مانند هر حوزه دیگری در عرصه تبلیغات نیز برخی از 
قالب های آماده وجود دارد. شاید در نگاه نخست استفاده 
از قالب های از پیش طراحی ش��ده ویژه افراد غیرحرفه ای 
در عرصه تبلیغات به نظر برسد. با این حال بلکمن توجه 
به آنها را برای دستیابی به ایده  های اولیه مناسب ارزیابی 
می کند: »من هیچگاه به طرح های آماده اطمینان نکرده ام. 
این کار مانند اکتفا به طرحی متوس��ط است. با این حال 
هیچ مانعی در راه استفاده از این طرح های از پیش آماده 

به منظور کشف ایده های جدید وجود ندارد«. 

23 مدیر فروش و بازاریابی، رموز موفقیت شان 
را در اختیار شما قرار می دهند

توصیه  های شغلی برای سال جدید )5(
 

با مرور سالی که گذشت، نسبت به سال پیش رو کنجکاوتر 
می شوم. سال جدید برای من چه چیزهایی به ارمغان خواهد 
آورد؟ چطور می توان��م خودم را بهتر کنم و اطمینان حاصل 
کنم که در حال پیشرفت هستم؟ چطور می توانم از یادگیری 
چیزهای جدید و آگاهی از مس��ائل روز تجارت عقب نمانم؟ 
چط��ور می  توانم مطمئن ش��وم ک��ه بهترین خدم��ات را به 
مشتریانم عرضه می کنم و کار من برای آنها ارزشمند است؟ 

در ش��ماره های پیش توصیه  های چند ت��ن از بزرگ ترین 
متخصصان بازاریابی و فروش را با شما در میان گذاشتیم و در 
ادامه توصیه های برخی دیگر از کارشناسان را مرور می کنیم. 

18. جی دی شرمن
مدیر ارشد بازاریابی و برنامه ریزی محتوا در 

)HubSpot( شرکت  هاب اسپات
یکی از بهترین توصیه  هایی که من دریافت کرده ام در مورد 
حل مشکالتی بوده که دیگران از مواجهه با آنها می  ترسند. به  
عبارت  دیگر، برای انجام پروژه هایی داوطلب ش��وید که برای 
آنها راه ح��ل و روش واضحی وجود ندارد، اما بالقوه می  توانند 

تأثیر مثبتی بر تجارت شرکت شما داشته باشند. 
پذیرفتن این نوع پروژه  ها نه تنها شما را به چالش می کشد و 
مجبور به آموختن چیزهای جدید می کند، بلکه باعث می شود 
که بتوانید حس��ن نی��ت خودتان را نش��ان داده و به مدیران 

مافوق نشان دهید که از انجام کارهای سخت نمی ترسید. 
19. جورج بی توماس

سخنران حرفه ای فروش و بازاریابی در شرکت 
)Sales Lion( سلز الیون

هیچ��گاه فکر نکنید ک��ه به مقصد رس��یده  اید. هر روز در 
حال آموختن و رش��د باش��ید. اگر روزی را بدون یادگرفتن 
چیز جدیدی بگذرانید، آن روز تلف  ش��ده اس��ت. وقتی چیز 
جدیدی یاد می گیرید، آموخته های تان را به کار ببرید. بهترین 
دس��تورالعمل موفقیت این اس��ت: بیاموزید، به کار ببندید، 

بیاموزید، به کار ببندید. 
20. فرانکو والنتینو

بنیانگذار و مدیرعامل و ب سایت اکوسیستمز 
)Website Ecosystems(

وقت��ی در  ای بی ام )IBM( در بخش مدیریت خدمات کار 
می کردم، بخش مدیریت کنترل پروژه ما در حال رسیدگی به 
7 میلیارد دالر تراکنش های مشتریان بود. یک جای کار اشتباه 
از آب درآم��د و کل ام��ور به هم  ریخت. چهار ماه بود که ما با 
یک شرکت حمل  و نقل ملی وارد همکاری شده بودیم و یک 
اشتباه کالمی باعث شد که یک روز کامل تبادالت مالی ما به 
هدر برود. مدیران ارشد اجرایی روز بعد ما را به جلسه احضار 
کردند و فضای جلسه بس��یار پرتنش بود. پیش از اینکه وارد 
جلس��ه شویم، معاون ارش��د بخش ما - که در حوزه مدیریت 
بحران پیشکسوت و خبره بود - گفت: »خشم تان را مهار کنید. 
قبل از وارد شدن به بحث منطقی، احساسات را کنترل کنید. 
ما قرار نیس��ت با مدیرعامل شرکت صحبت کنیم. ما داریم با 
انسانی صحبت می کنیم که در حال رنج کشیدن است. رنج او 
را بپذیرید و بدون قلدری کردن، آن را تسکین دهید و بعد به 
جزییات بپردازید«.وقتی  وارد اتاق شدیم، او لبخند زد و گفت 
»خب، گند زدیم!« همه کسانی که در اتاق بودند خندیدند و 
او با این کارش فضای پرتنش و دلهره  آور جلسه را تا حدودی 
تلطی��ف کرد. توصی��ه  او دیدگاه مرا در مورد تنش و ش��رایط 
سخت تغییر داد. باید اذعان کنم که این توصیه دفعات زیادی 

به کمک من آمده و هنوز هم از آن استفاده می کنم. 
21. مایک وولپه

 ،)Cybereason( رئیس اداره  بازاریابی شرکت سایبریزن
سرمایه گذار و مشاور شرکت  های تازه تأسیس

پذی��رای راهنمایی باش��ید. اغلب ما چنان بر نش��ان دادن 
توانمندی  های مان و ارتقای شغلی تمرکز می کنیم که فراموش 
می کنی��م انتقادپذیری و پذیرش نقاط ضعف، مهم ترین چیز 
اس��ت. در درازم��دت آن چیزی که موجب پیش��رفت ش��ما 

می شود این خصوصیت است. 
22. کیت والش

معاون بخش همکاری های بین المللی شرکت  
)HubSpot( هاب اسپات

از مش��کالت سخت نترسید. بیش��تر پیشرفت  های شغلی 
زمانی اتفاق می  افتند که اش��خاص وارد مش��کالت س��خت 
می شوند و شرایط را به نفع خودشان تغییر می  دهند یا حداقل 

تغییر مثبتی ایجاد می کنند! 
23. یوهانا وایابی

  )Aristory( عضو مؤسس شرکت آریستوری
)Copy Hackers( و بنیانگذار کپی هکرز

وقتی وارد مدرس��ه حقوق ش��دم، یکی از وکالی دفتری که 
در آن مش��غول به کار ب��ودم ضمن تبریک به من گفت: »هیچ 
 وقت خودت را خیلی جدی نگیر«.  ظرف 15 سال گذشته، این 
جمله به  تنهایی به من کمک کرد که مخاطرات و تجارب زیادی 
را از س��ر بگذرانم. با اتکا به همین توصیه بود که ش��رکت کپی 
هکرز را تأس��یس کردم و موانع نتوانستند واقعا مانع من شوند. 
وقتی مضطرب یا مستأصل می شوم و وقتی هیچ کاری درست 
پیش نمی رود، معموال متوجه می  شوم که خودم را زیادی جدی 
گرفته ام. فقط باید کمی از کار فاصله بگیرم و تجدیدقوا کنم و 
بعد آن  طور که دوس��ت دارم - و نه آن  طور که دیگران از من 
انتظار دارند - ب��ه کار ادامه دهم. یادآوری این موضوع که دنیا 

چندان اهمیتی به من نمی  دهد، آرامش  بخش است. 
بهترین توصیه شغلی شما چیست؟ 

ش��کی نیست که شغل و پیش��ینه  کاری و اهداف هرکس 
متفاوت اند. برای هرکس��ی که این مت��ن را می  خواند ممکن 
است یکی از این توصیه  ها بهتر باشد، یا ممکن است هر کسی 

توصیه  های این مقاله را بر وضعیت خودش انطباق دهد. 
impactbnd :منبع
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 Harsh Pamnani  به قلم
بازاریاب و نویسنده

مترجم: امیرآل علی

چطور کاری کنیم که یک کارمند 
استعفا دهد؟ 

یکی از س��خت ترین کارها برای ه��ر مدیری مقابله با یک 
کارمند کم کار است. در واقع، بسیاری از مدیران از قرارگیری 
در چنی��ن موقعیت هایی خودداری می کنند و مس��ئله را تا 
مدت ها به تعویق می اندازند. این امر، کارمندانی را که مطابق 
انتظار یا فراتر از آن کار می کنند بی انگیزه می کند، بر عملکرد 
کلی گروه تأثیر می گذارد و اگر به آن رس��یدگی نشود منجر 
به شکل گیری فرهنگی می شود که معتقد است »این چیزها 
اینجا اهمیتی ندارد«. چرا مدیران با کارمندان کم کار برخورد 
نمی کنن��د؟ دلیل اول این اس��ت که آدم ه��ا، به طور کلی، از 
جنجال و کشمکش پرهیز می کنند. درگیری کاری نابهنجار 
و دش��وار است، پس اغلب برایمان ساده تر است که سرمان را 
در الک خود فرو ببریم و امیدوار باشیم که مسائل خودبه خود 
حل شوند.  حتی اگر هم مدیران برخوردی با کارمندان داشته 
باش��ند، برخوردشان اغلب از حد مش��خصی فراتر نمی رود و 
تمایلی ندارند کارمندی را به دلیل پیش��رفت ناکافی اخراج 
کنند. گاهی اوقات آنها مرعوب انبوه فرآیندهای منابع انسانی، 
فرم ها و مقررات دس��ت وپاگیر اداری می شوند که باید با آنها 
دست وپنجه نرم کنند. ممکن است از محاکمه یا متهم شدن 
به آزار و اذیت بترسند یا ممکن است تصور کنند کارشان از 
روی ترحم است.  حقیقت این است که وقتی یک مدیر اجازه 
می دهد کارمندی با عملکرد ضعیف در شغل خود باقی بماند، 
بی رحمانه ترین کار ممکن را در حق او انجام داده  اس��ت. به 
احتم��ال زیاد هم خود کارمند و هم س��ایرین می دانند که با 
زور و تقال در شغلش مانده است. چنین وضعیتی خجالت آور 
و تحقیرآمیز است.  راه دیگری هم برای پرداختن به موضوع 
عملک��رد کارکنان هس��ت، بدون آنکه نی��ازی به طی کردن 
فرآیند طوالنی، کش دار و رسمی اداری باشد و در عین حال 

از بدنامی اخراج از کار برای کارکنان نیز اجتناب شود. 
ترغیب کارمند به استعفا

ترغیب کارمند به اس��تعفا به او کم��ک می کند تا متوجه 
ش��ود انصراف داوطلبانه از کار به نفع��ش خواهد بود. با این 
کار، این انتخاب به او داده می ش��ود که در داخل یا خارج از 
ش��رکت به دنبال ش��غل دیگری برود که تناسب بیشتری با 
مهارت هایش داشته باشد و فرصتی برای موفقیت بیشتر در 
اختیارش بگذارد. ترغیب کارمند به اس��تعفا در هر موقعیتی 
بهترین انتخاب نیست. نباید از این کار برای تخلف های آشکار 
از خط مشی شرکت )یعنی دزدی، خشونت، تقلب فریبکاری 
و...( اس��تفاده کرد. در عوض بای��د از آن به عنوان جایگزینی 
برای اخراج کارمندی بهره گرفت که یا عملکرد ضعیفی دارد 
یا صرفا چندان به کارش متعهد به نظر نمی رسد. ممکن است 
اس��تخدام آن فرد اش��تباه بوده باشد، یا الزامات شغلی تغییر 
کرده و فراتر از قابلیت های آن کارمند رفته باش��د، یا ممکن 
است او را از مدیر قبلی که خود را به بی خبری زده بوده است، 

به ارث برده باشید. 
چطور گفت وگو را آغاز کنیم؟ 

1- آماده سازی: مراحل ترغیب کارمند به استعفا شباهت 
بس��یاری به مراحل الزم برای طرح مباحث انضباطی اخراج 
کارمن��د دارد. در اینجا هم الزم اس��ت به گرد آوری ش��واهد 
و مستندس��ازی عملک��رد ضعیف وی پرداخت��ه و برای ارائه 
نمونه های فراوانی از دالیل محکم مبنی بر الیق نبودن کارمند 

برای آن شغل آماده باشید. 
2- با بخش منابع انسـانی صحبت کنید: به هیچ وجه 
ترغیب کارمند به اس��تعفا را به عنوان راهی برای خودداری 
از همکاری با مدیر منابع انس��انی محلی پیش��نهاد نمی کنم 
)اگرچه بس��یاری از مدیران ای��ن کار را می کنند(. یک مدیر 
خوب منابع انس��انی آنچه قصد انجام��ش را دارید به خوبی 
درک و حمایت می کند. شما از آنها اجازه نمی خواهید، بلکه 
درخواست راهنمایی می کنید. عالوه براین، اگر نتوانید کارمند 
را به انصراف داوطلبانه از کارش متقاعد کنید، در این صورت 
مجبور خواهید بود فرآیند رسمی انضباطی رسمی اخراج را 
آغاز کنید و اینجاس��ت که باید مدیریت منابع انس��انی را در 

جریان بگذارید. 
3-  انتظـارات و عملکـرد را توصیف کنید: بحث را با 
توصیف انتظارات و معیارهای عملکردی آغاز کرده و توضیح 
دهید ک��ه چرا کارمند آن انتظارات را ب��رآورده نمی کند. در 
بس��یاری از م��وارد، کارمند خ��ودش دالی��ل را می داند. در 
حقیق��ت، پس از ش��رح انتظارات، مدی��ر می تواند از کارمند 

بخواهد تا عملکردش را خودش ارزیابی کند. 
4- چند گزینه پیش رویش بگذارید: با فرض اینکه این 
اولین باری نیست که درباره عملکرد ضعیف بحث می کنید، 
)اما اگر بار اول اس��ت، بحث در این مورد بس��یار زود است و 
باید در کنار کارمند به شناسایی دالیل عملکرد ضعیف و حل 
مشکالت بپردازید(. به کارمند سه گزینه برای انتخاب بدهید: 
- می توانند همین حاال یا در آینده نزدیک )پس از چند روز 

فکر کردن درباره اش( استعفا دهند؛ 
- می توانند در همان شرکت یا خارج از آن به دنبال شغل 
دیگری بگردند. مهلتی که برای این کار به کارمند می دهید 
به عوامل بسیاری از جمله مدت زمان خدمت، طرز برخورد و 
رفتار کارمند و استحکام روابط بستگی دارد. هر تصمیمی که 
بگیرید، تعیین ضرب االجل برای آن حائز اهمیت است. مثال 
چیزی شبیه به این بگویید: »چهار هفته فرصت داری شغل 
دیگری چه در خود شرکت و چه در جای دیگر، پیدا کنی که 
با مهارت هایت تناسب بیشتری داشته باشد. با این حال، اگر تا 
پایان این مدت نتوانی شغل دیگری پیدا کنی، مجبور خواهم 
بود فرآیند رس��می انضباطی اخراج را آغاز کنم که می تواند 
منجر به فس��خ قرارداد ش��ود. انتظار دارم در این مدت همۀ 

تالشت را برای بهبود عملکردت به کار ببندی«.
- اگر تصمیم بگیرند استعفا ندهند یا به دنبال کار دیگری 
نرون��د، در این صورت باید به آنها اط��الع دهید که چاره ای 
 ندارید ج��ز اینکه فورا فرآیند انضباطی اخ��راج را به جریان
thebalance :بیندازید.                                        منبع

بندباز محصول س��ال  فیل��م 
کارگردانی  ب��ه  میالدی   2015
راب��رت زمکیس اس��ت ک��ه با 
س��اخت فیل��م فارس��ت گامپ 
)199۴( موفق به دریافت اسکار 
ش��د. این فیلم روایتگر داستان 
واقعی راه رفتن غیرقانونی فلیپ 
پت��ی روی طن��اب متصل بین 
برج های »مرکز تجارت جهانی« 
در س��ال 197۴ را ب��ه تصوی��ر 
می کشد. وی موفق شد این باور 
را در افراد ش��کل دهد که برای 
کسب ش��هرت تنها کافی است 
کاری را در موقعیت��ی مناس��ب 
انج��ام دهید که تاکنون کس��ی 
به فکر آن نیفتاده است. اگرچه 
این فیلم در گیش��ه نتوانس��ت 
موفقیت چش��مگیری به دست 
آورد، با این ح��ال حاوی نکات 
ارزش��مندی است که باعث شد 
نظ��ر بس��یاری از منتقدان را به 
خود جل��ب کند که در ادامه به 
بررسی برخی از نکات مدیریتی 

آن خواهیم پرداخت. 
1- اهمیت وجود دیدگاه 
منطقی نسبت به مسئله

در واقع ی��ک کارآفرین الزم 
اس��ت دیدگاهش را نس��بت به 
مس��یر خود به صورت��ی کامال 
حرفه ای واضح سازد. تا زمانی که 
دقیق��ا ندانید چ��ه می خواهید، 
قادر نخواهید بود کارهای خارق 
العاده ای را انجام دهید. هنگامی 
که چش��م انداز ش��ما نسبت به 
اقدامات و آینده پیش رو شکل 
گیرد، ش��ما قدرت برنامه ریزی 
صحی��ح را پیدا خواهی��د کرد. 
درس��ت مانن��د فلی��پ ک��ه از 
هم��ان ابت��دای کار خود هدف 
هم��واره  و  ک��رد  مش��خص  را 
اقداماتش را حول محور مسیری 
که مشخص کرده بود شکل داد. 
در کل فیل��م، ش��خصیت اصلی 
همواره سعی در تحلیل اوضاع و 
یافتن راهکاری برای بهبود کار 
خود دارد که این انگیزه و تالش 
ناش��ی از دی��دگاه منطقی وی 
نس��بت به خواس��ته خود است 
که باعث می ش��ود از مس��یرش 
خارج نش��ده و ب��ا نامالیمات و 
س��ختی های پیش رو به خوبی 

مبارزه کند. 
2- اهمیت درس گرفتن از 

شکست و همواره رو به جلو 
حرکت کردن 

هم��ه م��ا در ط��ول زندگی 
خ��ود ب��ا شکس��ت هایی مواجه 
می ش��ویم، با این حال اشتباهی 
که باعث می شود شکست را به 
معنای ع��دم توانایی خود تصور 
کنیم این اس��ت که سایرین را 
تنها در زمان های موفقیت مورد 
بررسی و تحسین قرار می دهیم. 
امر باعث می ش��ود  درواقع این 
ت��ا تص��وری غلط در ما ش��کل 
گی��رد که افراد موف��ق از همان 
بدو تولد به مهارت کافی دست 

پیدا ک��رده و به همی��ن خاطر 
انگیزه های خود را به مرور زمان 
از دس��ت خواهی��م داد. با این 
حال این فیلم به خوبی نش��ان 
می دهد که ش��خصیت داستان 
که امروزه به عنوان یک قهرمان 
و اسطوره شجاعت یاد می شود، 
به چه میزان با شکس��ت مواجه 
ش��ده اس��ت. با این حال او این 
ام��ر را تنها هش��داری مبنی بر 
آم��اده نبودن خود تلقی کرده و 
با حفظ روحی��ه خود در نهایت 
توانس��ت کار خارق الع��اده خود 
را انجام دهد. ب��ه همین خاطر 
ض��روری اس��ت ت��ا در مس��یر 
موفقیت همواره واکنشی مثبت 
در قب��ال شکس��ت های خ��ود 
داشته باشید و گام های خود را 

رو به جلو حفظ کنید. 
3- اهمیت ایجاد تیمی 

قدرتمند
جهان امروز به نحوی اس��ت 
که دیگر نمی توانید تنها با تکیه 
بر خود به موفقیت دس��ت پیدا 
کنید. این امر در تمامی زمینه ها 
مشهود است. حتی یک قهرمان 
تنیس ک��ه به تص��ور عموم به 
تنهای��ی کار می کند، در پش��ت 
صحنه با یک تیم همکاری دارد 
که بسیاری از ش��رایط آمادگی 
وی را مهیا می سازند. در همین 
راستا توصیه می شود تا از همان 
ابت��دای مس��یر به فک��ر ایجاد 
تیمی مناسب برای خود باشید. 
در این رابطه الزامی وجود ندارد 
ک��ه حتما افراد تی��م خود را در 
زمانی مش��خص ش��کل داده و 
همه افراد را یکج��ا به عضویت 
درآورید، بس��یاری از آشنایی ها 
در طول مس��یر ش��کل خواهد 
گرف��ت. با ای��ن ح��ال همواره 
دغدغه تشکیل تیم باید در شما 
وجود داشته باشد. در این مسیر 
هر فرد سیاس��ت رفتاری خاص 
خود را دارد. ب��رای مثال فلیپ 
صداقت را به عنوان برگ برنده 
خود انتخاب کرده و با اش��تیاق 
با افرادی ک��ه می توانند کمکی 

برای او باشند رویای خود را در 
میان می گذاشت. در طول فیلم 
اهمیت افرادی ک��ه به تیم وی 
ملحق شده اند و اهمیت هریک 
ب��ه خوبی ب��ه نمای��ش درآمده 

است. 
4- اهمیت شناخت نقاط 

قوت و ضعف خود 
ه��ر کارآفری��ن برای کس��ب 
موفقیت الزم اس��ت نقاط قوت و 
ضعف خود را به خوبی شناسایی 
کن��د. ای��ن امر که ش��ما در چه 
وضعیت��ی ق��رار دارید ب��ه نحوه 
عملکرد ش��ما ش��کلی مطلوب 
خواه��د بخش��ید. بدون ش��ک 
هنگامی که بدانید چه مزیت هایی 
نس��بت به س��ایرین دارید، قادر 
خواهید ب��ود تا با تکی��ه بر آنها 
موفقیت را ب��رای خود به ارمغان 
آورید. با این حال این اقدام پایان 
راه نیست و الزم است تا به نقاط 
ضعف خود نیز توجه ویژه نش��ان 
دهید. درس��ت  مانند شخصیت 
اصل��ی داس��تان که ب��ا توجه به 
تفاوت طناب میان دو برج تجاری 
با طناب معمول بندبازی نسبت 
به نقاط ضعف خود برای این کار 
آگاهی پیدا کرد و با تکیه بر نقاط 
قوت خود س��عی در پوشش آنها 

داشت. 
 5- اهمیت توجه به 

فرصت ها
هم��واره در زندگی هر فردی 
فرصت هایی شکل خواهد گرفت 
که نبای��د از پرداخت��ن به آنها 
غافل ش��د. با این حال این امر 
به معنای نشستن و صبر کردن 
برای آنها نیس��ت و به این اشاره 
دارد ک��ه این فرصت ه��ا که به 
مانند س��کوی پرتابی برای شما 
خواهن��د بود، تنه��ا زمانی خود 
را نش��ان خواهن��د داد ک��ه در 
مسیری مش��خص گام بردارید. 
فلی��پ نیز از هم��ان ابتدا بدون 
اینکه زم��ان خود را با پرداختن 
ب��ه س��ختی های کار ی��ا حتی 
غیرممکن بودن آن صرف کند، 
ب��ه این ام��ر توجه داش��ت که 

چگونه می تواند خواس��ته خود 
را عملی سازد. همین امر باعث 
شد تا وی زمان خود را از دست 
نده��د و در نهای��ت ب��ه عملی 

کردن رویای خود دست یابد. 
6-  توجه به تمامی جنبه ها

یک کارآفرین به عنوان مدیر 
شرکت خود نیاز دارد تا مسائل 
را از جنبه های��ی مورد بررس��ی 
قرار دهد که از نظر سایرین دور 
مانده است. به همین خاطر این 
مهارت را بای��د در خود تقویت 
کنی��د که هم��ه چی��ز را صرفا 
آنگونه که نش��ان می دهد مورد 
توجه قرار نداده و تفکری عمیق 
در برابر مسئله پیش روی خود 
داشته باش��ید. فلیپ نیز قبل از 
پای گذاش��تن در برج ها شروع 
به بررس��ی نقش��ه های هر یک 
و کس��ب اطالع��ات از طری��ق 
مختلف کرد. درواقع این امر که 
صرفا به یک منبع داده منحصر 
نباشید نیز خود از جمله عوامل 

تعیین کننده خواهد بود. 
7- مسئولیت ها را به خوبی 
میان تیم خود تقسیم کنید

کاره��ای روزان��ه و همچنین 
اهداف��ی را که باید در پایان روز 
به آنها دس��ت یابید الزم اس��ت 
در جایی مکت��وب کنید. با این 
حال نحوه انتقال هریک به تیم 
نیز از دیگ��ر موارد تعیین کننده 
خواه��د ب��ود. در همین راس��تا 
توصیه می ش��ود تا حجم کارها 
را ب��ه خوب��ی میان تی��م خود 
تقسیم و در این مسیر از اعمال 
تبعیض یا فش��ار بی��ش از حد 
بر یک عضو خ��اص، جلوگیری 
کنید. در سراس��ر فیلم این امر 
که فلیپ چگونه مسئولیت افراد 
را به خوبی مش��خص می کرد و 
همچنین تکرار مس��ئولیت های 
روزانه به صورت مکرر، به خوبی 

به نمایش درآمده است. 
8- با موقعیت های 

غیرمنتظره و جدید به خوبی 
همگام شوید

ای��ن امر یک واقعیت غیرقابل 

انکار اس��ت که همه چیز طبق 
برنامه ری��زی افراد پیش نخواهد 
رفت. به همی��ن دلیل ضروری 
اس��ت ت��ا صرفا ب��ر پای��ه یک 
نقش��ه کلی اقدامات خود را به 
جل��و نبرده و احتم��االت را نیز 
مدنظر قرار دهی��د. با این حال 
ای��ن امر نیز یک واقعیت اس��ت 
که همواره ای��ن احتمال وجود 
دراد که چی��زی کامال خارج از 
برنامه و تصور ش��ما رخ دهد. به 
ارتباط  همین خاط��ر چگونگی 
برقرار کردن با شرایط جدید را 
نیز باید به عنوان یک مهارت در 
خود تقویت کنید. فلیپ نیز در 
با موقعیت هایی  طول داس��تان 
مواجه ش��د که کامال ب��رای او 
غیرمنتظره بود و باعث ش��د تا 
با چال��ش مواجه ش��ود. با این 
ح��ال وی به خوب��ی در تمامی 
این شرایط کنترل خود را حفظ 

کرد. 
9- احترام به مشتری

هم��واره در رابط��ه با اهمیت 
زمان ب��رای کارآفرینان مقاالت 
است.  منتش��ر ش��ده  متعددی 
با این حال در مس��یر موفقیت 
تنه��ا نبای��د ب��ه زم��ان خ��ود 
اهمی��ت دهی��د. در واقع در هر 
کس��ب وکاری ش��ما با مردم در 
ارتباط خواهید بود و در راستای 
ارتق��ای رضایت مش��تری الزم 
است تا به وقت آنها نیز توجه ای 
ویژه نش��ان دهید. ب��ا این حال 
احترام به مش��تری تنها شامل 
اقدام مذکور نیست و الزم است 
ه��رکاری را ک��ه در توان ش��ما 
اس��ت، انجام دهید. برای مثال 
فلیپ هنگام بند بازی در طناب 
میان برج های تجاری با حرکتی 
جذاب توجه و احترام خود را به 
افرادی که مشغول به دیدن وی 
بودند نش��ان داد که با واکنش 
فوق الع��اده ای از س��وی م��ردم 

مواجه شد. 
10- قدردانی از افرادی که 
در کسب موفقیت به شما 

کمک کرده اند
همواره کارآفرینان فش��ارهایی 
را روی تیم خود برای رسیدن به 
موفقیت اعمال می کنند. این امر 
بدون شک یک ضرورت محسوب 
می ش��ود، با این حال نحوه رفتار 
و واکنش شما پس از رسیدن به 
موفقیت نیز عاملی تعیین کننده 
خواه��د ب��ود. در همین راس��تا 
توصیه می ش��ود حتی در صورت 
عدم موفقیت نیز مراتب قدردانی 
از تی��م خ��ود را به عم��ل آورید. 
درواقع تیم شما نیاز دارد تا شما 
تنها فردی نباش��ید که در پایان 
راه دی��ده می ش��وید. ب��ه همین 
خاط��ر باید برنام��ه ای ویژه برای 
این موضوع در ذهن خود داشته 
باش��ید و آن را ب��ه عن��وان یک 
ضرورت مدنظ��ر خود قرار دهید. 
فلیپ نیز قبل از ش��روع بندبازی 
مش��هور خود تمامی تیم خود را 
معرفی کرد و از آنها قدردانی خود 

را به عمل آورد. 
entrepreneur :منبع
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3دلیل اهمیت استفاده از کارمندان 
غیر رسمی در شرکت 

گ��روه  بنیانگ��ذار  و  رئی��س  برانس��ون  ریچ��ارد 
شرکت های ویرجین اس��ت که عنوان بیش از ۴00 
ش��رکت در سراس��ر دنیا را از آن خود کرده  اس��ت. 
وی اخی��را در رابط��ه با نح��وه تعامل ب��ا کارمندان 
س��خنرانی ای را انجام داده است که در بخشی از آن 
به ضرورت استفاده از کارمندان غیررسمی پرداخته 
و آن را سیاس��تی درست خصوصا برای شرکت هایی 
می داند که نی��از به افزایش محدوده عملکردی خود 
دارن��د. جالب اس��ت بدانید که وی در س��ال 2005 
دقیقا به عنوان یک کارمند غیررس��می در ش��رکتی 
فعالی��ت می ک��رده و علت این انتخ��اب را تمایل به 
گذراندن زمان بیش��تر در کنار خانواده خود می داند. 
در واقع هنگامی که شما نیازی به رفتن به محل کار 
خود نداشته باشید، حداقل در زمان رفت و آمد شما 
صرفه جویی خواهد شد که این امر زمانی را برای شما 
به ارمغان خواهد آورد که می توانید از آن برای انجام 
فعالیت های دیگر استفاده کنید. همچنین این اقدام 
باعث خواهد شد تا دیگر محدود به زمان کاری خود 
نباشید و خود تعیین کننده ساعات کاری هستید. با 
این حال این امر تنها برای کارمندان سودمند نیست 
و ش��رکت ها نیز از این ط��رح مزیت هایی را دریافت 
می کنند که در ادامه به بررسی سه مورد آن با توجه 

به گفته های آقای برانسون خواهیم پرداخت. 
1- توجه داشته باشید که میزان تمایل به این 

نوع کارمندی با سرعتی چشمگیر در حال 
افزایش است

یک کارآفرین موفق باید درک درس��تی از شرایط 
جامعه خود داش��ته باش��د. بدون تردید این امر تنها 
زمانی میس��ر خواهد شد که سیس��تم اطالع رسانی 
درس��تی را در اختیار داش��ته باش��ید. در این رابطه 
یافتن دوس��تانی از ش��رکت های متعدد می تواند در 
تکمیل اطالعات ش��ما کمک بس��یاری کند. در این 
رابط��ه بنا بر آمارهای منتش��ر ش��ده کش��ور ایاالت 
متحده در جایگاه نخس��ت قرار داش��ته و پیش بینی 
می ش��ود که در چند س��ال آینده اغلب ش��رکت ها 
بیش��تر حجم پرسنل خود را از این دست کارمندان 
ش��کل دهند. اگرچه برای محبوبیت این طرح دالیل 
متعددی ذکر می شود، با این حال به عقیده برانسون 
علت اصلی آن برای ش��رکت ها، کاه��ش هزینه ها و 
ب��رای کارمندان تعادل بیش��تر می��ان کار و زندگی 

شخصی است.

2- افراد حرفه ای نیز به این نوع رابطه کاری 
تمایل پیدا کرده اند

سیاس��ت تقریب��ا تمام��ی ش��رکت ها در رابطه با 
کارمندان غیررسمی افرادی است که از سطح توانایی 
پایین تری نسبت به استاندارد شرکت برخوردار بوده 
یا پست مورد نظر چندان اهمیتی برای شرکت ندارد 
که برای آن فردی را به صورت رس��می به استخدام 
خ��ود درآورد. همین امر زمینه س��از اعتراضات افراد 
با مهارت  و به اصطالح س��تاره شده است. درواقع با 
توجه ب��ه مزیت های این طرح حت��ی افراد حرفه ای 
نی��ز به این نوع رابط��ه کاری عالقه پیدا کرده اند. در 
همین راس��تا ضروری است تا این اقدام را در تمامی 
بخش ها مورد اس��تفاده قرار دهی��د. همچنین توجه 
داش��ته باش��ید که امروزه دیگر در اختیار داش��تن 
تعداد پرس��نل باال مزیت محس��وب نمی ش��ود و به 
همین خاطر ش��رکت های جمع وجور کارایی بهتری 
را از خود نش��ان می دهند. همین واقعیت غول هایی 
نظی��ر آمازون و فیس بوک را ب��ه روی آوردن به این 
سیاس��ت ترغیب کرده اس��ت، به نحوی که در سال 
گذش��ته آم��ازون 5000 کارمن��د غیررس��می را به 
مجموعه کاری خود اضافه کرده اس��ت. توجه داشته 
باش��ید که بی توجهی شما به نیاز کارمندان خصوصا 
کارمندان حرفه ای و مهم خود در نهایت ممکن است 
آنها را به کار در شرکتی دیگر ترغیب کند که بدون 
شک مشکالت بسیاری را خصوصا در شرایطی که به 

رقیبان شما بپیوندند، به همراه خواهد داشت. 
3-  کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 

هنگامی که شما درخصوص مقوله استخدام نیروی 
کاری به این شکل خالقانه عمل می  کنید از بسیاری 
از هزینه ه��ا نظیر فضای کاری، ان��واع بیمه نامه ها و 
تهیه وس��ایل کار و م��وارد اینچنینی رهایی خواهید 
یافت. ب��دون تردید ای��ن امر در رابطه ب��ا مدیریت 
بودج��ه گامی کامال س��ودمند محس��وب می ش��ود. 
در موارد بس��یاری مشاهده شده اس��ت که افراد به 
دلیل کاه��ش هزینه ه��ای خود مجب��ور به کاهش 
تعداد کارمندان خود هس��تند. با ای��ن حال این امر 
به معنای کاهش س��طح عملکردی آنها خواهد بود. 
با این سیاس��ت خود را از وق��وع چنین رویدادهایی 
ایمن خواهید ساخت. توجه داشته باشید که در این 
زمینه اقدامات حرفه ای را صورت دهید و به یک باره 

تغییرات عمده را ایجاد نکنید. 
cnbc :منبع

 

دیدگاه

مترجم: نسیم حسینیمترجم: امیرآل علی

یکشنبه
19 فروردین 1397

شماره 1035



13 بازاریابـــی نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

چگونه با واتس اپ کسب وکارمان را متحول کنیم؟ 

اصول بازاریابی حرفه ای در واتس اپ

هنگام��ی که در مورد ش��بکه های اجتماعی 
فکر می کنی��م، گزینه هایی نظی��ر فیس بوک 
و توییت��ر پیش از دیگ��ران به ذهن مان خطور 
می کند. با این ح��ال در زمینه جذب کاربران 
این شبکه های مجازی موبایل محور هستند که 
بازار را در دست دارند. برهمین اساس استفاده 
از چنین پلتفرم هایی ب��رای بازاریابی انتخاب 

منطقی تری محسوب می شود. 
در زمینه شبکه های اجتماعی موبایلی هیچ 
پلتفرم��ی در حد و اندازه واتس اپ نیس��ت. با 
1.5 میلیارد کاربر فعال در سراس��ر جهان این 
پلتف��رم بی رقیب ب��ه نظر می رس��د. بی تردید 
ب��رای بازاریاب ه��ا و اهالی کس��ب وکار چنین 
ب��ازار بزرگی غیرقابل چشم پوش��ی اس��ت. با 
این حال پرس��ش اصل��ی چگونگ��ی فعالیت 
اثربخش در این فضاس��ت. به مانند هر محیط 
ناش��ناخته دیگری، در واتس اپ نیز فرصت ها 
و چالش های کم نظیری پیش روی بازاریاب ها 
قرار دارد. به همی��ن دلیل در این مقاله ریک 
مازِریو به بررس��ی صفر تا صد فرآیند بازاریابی 

مؤثر در واتس اپ پرداخته است. 
واتس اپ چیست؟ 

واتس اپ ی��ک نرم افزار رایگان برای کاربران 
گوش��ی های هوش��مند به منظور چت، تماس 
و ایج��اد گ��روه از طری��ق اتصال ب��ه اینترنت 
اس��ت. عالوه بر این موارد، واتس اپ امکان به 
اش��تراک گذاری فایل های مختلف را نیز برای 

کاربرانش فراهم می کند. 
ش��هرت اصلی این پلتفرم در کشورهایی با 
هزینه ارس��ال پیامک باالست. به عنوان مثال 
برزی��ل، مکزی��ک و مال��زی با تعرف��ه مکالمه 
60درص��د از کل کارب��ران واتس اپ را به خود 
اختصاص داده اند. باتوجه به آمارهای رس��می 
وات��س اپ در بین 109 کش��ور جه��ان رتبه 
نخس��ت جذب کاربر را کسب کرده است. این 
امر بدان معناس��ت که 55.6 درصد از کاربران 

فعال اینترنت در واتس اپ فعالیت دارند. 
اگرچه فیس بوک در سال 201۴ با هزینه ای 
19میلیارد دالری واتس اپ را خرید، اما از آن 
زم��ان این پلتفرم به صورت کامال مس��تقل از 
شرکت مادر به توس��عه خود ادامه داده است. 
به همین دلیل به هنگام کار با واتس اپ خبری 
از ابزارهای ویژه مس��نجر فیس بوک نیست. به 
عبارت دیگر، در واتس اپ متفاوت از فیس بوک 

مواجه هستیم. 
چگونه از واتس اپ استفاده کنیم؟ 

واتس اپ نسخه های مخصوص برای آیفون، 
اندروی��د، وین��دوز فون و نوکیا S40 منتش��ر 
کرده اس��ت. همچنین در آخری��ن اقدام تیم 
فنی نسخه دسکتاپ این پلتفرم نیز در فضای 
مجازی منتش��ر شده اس��ت. با این حال برای 
استفاده از نسخه دسکتاپ باید اپ واتس اپ را  

روی گوشی مان داشته باشیم. 
پ��س از دانل��ود و نص��ب باید کش��ور محل 

س��کونت مان را انتخاب کنیم. س��پس شماره 
همراه ت��ان را وارد ک��رده و منتظ��ر دریاف��ت 
پیامک تأیید بمانید. به منظور سهولت در طی 
مراحل ثبت نام تیم فنی واتس اپ امکان انتقال 
مشخصات کاربران فیس بوک به پلتفرم خود را 
فراهم کرده است. براین اساس دیگر نیازی به 

طی مراحل وقت گیر ثبت نام نیست. 
مانند اغلب ش��بکه های اجتماعی، واتس اپ 
نیز با دسترس��ی به دفترچه تلفن کاربران آن 
دس��ته از دوس��تان مان را که عضو این شبکه 
هستند معرفی می کند. به این ترتیب عالوه بر 
اطالع از عضویت دوستان مان در واتس اپ آنها 

نیز از عضویت ما باخبر خواهند شد. 
در وات��س اپ س��ه راه��کار اصلی ب��رای به 

اشتراک گذاری پیام وجود دارد: 
1-  چت خصوصی

به مانند سایر برنامه های مشابه در واتس اپ 
نیز امکان ارس��ال پی��ام خصوصی وجود دارد. 
همچنی��ن کاربران ق��ادر به برق��راری تماس 
صوت��ی و تصوی��ری رایگان با مخاطبان ش��ان 

هستند. 
2-  ارسال گروهی پیام

اگر قصد ارس��ال یک متن یا فایل به تعداد 
زیادی از افراد را دارید، استفاده از امکان پیام 
گروهی منطقی ترین گزینه محسوب می شود. 
توجه به این نکته ضروری اس��ت که ارس��ال 
پیام گروهی فقط برای کسانی که شماره شان 
را داریم امکان پذیر اس��ت. مزی��ت اصلی این 
س��رویس وات��س اپ ع��دم نمای��ش پروفایل 
کاربران پس از ارس��ال پیام گروهی اس��ت. به 
این ترتیب دیگر صفحه اصلی مان ش��لوغ و به 
هم ریخته نخواهد شد. محدودیت ارسال پیام 
از طریق این س��رویس نیز برای 256 کاربر در 

یک بار استفاده است. 
3- ایجاد گروه

با ایجاد گروه امکان برقراری ارتباط همزمان 
ب��ا حداکثر 256 نفر برای ش��ما فراهم خواهد 
شد. به اش��تراک گذاری مس��تقیم انواع فایل 
و پی��ام از مزیت ه��ای تش��کیل گروه اس��ت. 
همچنین اگ��ر حوصله تایپ مت��ن را ندارید، 
صدای خود را ضبط کرده و برای کاربران )چه 
در گروه و چه در چت خصوصی( ارسال کنید. 
چرا باید از واتس اپ برای امور کسب وکار 

استفاده کرد؟ 
بهتری��ن دلیل ب��رای اس��تفاده از واتس اپ 
حض��ور خی��ل عظیم��ی از مش��تریان در این 
پلتفرم اس��ت. بی تردید آمار ارسال 60میلیارد 
پی��ام روزانه از طریق این ش��بکه  اجتماعی به 
خوب��ی گویای اهمیت حضور در آن برای امور 

کسب وکار خواهد بود. 
کارب��ران وات��س اپ، برخ��الف بس��یاری از 
شبکه های اجتماعی، تمایل زیادی به برقراری 
ارتب��اط با برنده��ای گوناگ��ون از طریق این 
پلتف��رم دارند. براس��اس گزارش تیم توس��عه 
کارب��ران  از  67درص��د  فیس ب��وک،  ش��بکه 
واتس اپ عالقه باالیی به ارتباط با شرکت ها از 
طریق ای��ن پلتفرم به جای انواع دیگر راه های 

ارتباطی دارند. همچنین 53درصد از کاربران 
نیز اذعان کرده اند عالقه مند خرید از برندهای 

دارای تیم پشتیبانی در واتس اپ هستند. 
براس��اس پژوهش��ی ک��ه مرک��ز تحقیقاتی 
Pew انجام داده اس��ت، ۴2درصد از کاربران 
گوشی های هوش��مند که بین 18 تا 29 سال 
س��ن دارند از این پلتفرم به ط��ور مداوم برای 
ارتباط با دیگ��ران اس��تفاده می کنند. به این 
ترتیب اگر در کس��ب وکار خود با نس��ل جوان 
س��روکار دارید، توجه به وات��س اپ باید جزو 

اولوت های تان باشد. 
در کنار آم��ار باالی کارب��ران، واتس اپ در 
زمینه نرخ پیام های س��الم نیز رتبه نخس��ت 
را در اختیار دارد. به عبارت س��اده، 98درصد 
از پیام ه��ای ارس��الی در وات��س اپ از س��وی 
دریافت کنندگان م��ورد مطالعه قرار می گیرد. 
نکته جالب در این میان مشاهده 90 درصد از 

پیام ها در کمتر از سه ثانیه است. 
استراتژی ها و توصیه های بازاریابی در 

واتس اپ
از آنجای��ی ک��ه وات��س اپ هیچ ن��وع پیام 
تبلیغاتی را به صورت رس��می از س��وی خود 
در پلتفرم اش منتش��ر نمی کند و ابزار کمکی 
قاب��ل ذکری نیز برای اهالی کس��ب وکار تهیه 
ندیده است، شاید در نگاه نخست بازاریابی در 
این ش��بکه  اجتماعی غیرممکن به نظر برسد. 
برهمین اس��اس به منظ��ور فعالیت ثمربخش 
در این محیط باید برنامه مش��خص و ویژه ای 
در اختی��ار داش��ت. به همین دلی��ل توجه به 
توس��عه استراتژی شخصی سازی شده در کنار 
استراتژی عمومی بازاریابی در واتس اپ امری 

ضروری است. 

همانط��ور که اش��اره ش��د، وات��س اپ ابزار 
ویژه ای ب��رای فعالیت تج��اری در پلتفرم اش 
ارائه نمی کند. این امر نخس��تین و بزرگ ترین 
محدودیت پیش روی ما محس��وب می شود. با 
ای��ن حال ویژگی هایی نظی��ر کاربران پرتعداد 
چنین مسئله ای را در حاشیه قرار خواهد داد. 
در صورت ایجاد حس��اب رسمی برای برندتان 
هیچ تفاوتی میان اکانت تان با سایر اکانت های 
دیگر مشاهده نخواهید کرد. این امر به هنگام 
معرفی خ��ود به مش��تریان می توان��د اندکی 

دردسرساز شود. 
ازآنجای��ی که فعالیت در وات��س اپ نیازمند 
ثبت ن��ام از طریق ش��ماره تلفن همراه اس��ت 
و ام��کان برق��راری ارتب��اط همزم��ان نی��ز با 
محدودی��ت )256 کارب��ر( مواج��ه می ش��ود، 
این پلتف��رم ب��رای اس��تراتژی های بازاریابی 
ب��زرگ چندان مطلوب نخواه��د بود. برهمین 
اس��اس به منظور موفقی��ت در واتس اپ باید 

محدودیت های آن را بدل به مزیت کرد. 
به خاطر داش��ته باش��ید یک��ی از رمزهای 
موفقی��ت واتس اپ ارائه آن برای گوش��ی های 
هوش��مند اس��ت. در واقع اس��تفاده از گوشی 
همراه به مراتب راحت تر از کامپیوتر اس��ت. به 
این ترتیب کاربران در هر زمان و مکانی امکان 
فعالی��ت در وات��س اپ را دارند. ای��ن امر برای 
کمپین های بازاریابی فرصتی طالیی محسوب 
می ش��ود. در واق��ع هرچ��ه مخاط��ب فعالیت 
بیش��تری در پلتفرم پایه داشته باشد، شانس 
م��ا برای جذب آنها افزای��ش خواهد یافت. در 
ادامه مقاله برخی از اس��تراتژی ها و برنامه های 
مناس��ب برای بازاریابی موفق در واتس اپ را با 

هم مرور خواهیم کرد. 

با ایجاد اکانت رسمی سر و صدا به پا کنید 
هنگامی که پپس��ی در سال 2016 کمپین 
بازاریابی خود را با معرفی برخی از محصوالت 
جدی��دش آغ��از ک��رد، اس��تفاده از واتس اپ 
نخس��تین انتخاب ش��ان برای توس��عه فرآیند 
بازاریابی بود. براین اساس در آرژانتین که نرخ 
8۴درصد اس��تفاده از این ش��بکه  اجتماعی را 
دارد، تم��ام تمرکز تیم بازاریابی پپس��ی روی 
وات��س اپ ق��رار گرف��ت.  مراس��م رونمایی از 
محص��والت جدید پپس��ی در آمریکای التین 
معم��وال جمعی��ت زی��ادی را به خ��ود جلب 
می کند. برهمین اساس بلیت های ویژه مراسم 
از چن��د روز قبل به فروش می رس��د. این بار 
تیم بازاریابی ش��رکت ایده خالقانه ای را برای 
جلب نظر کاربران به کار بست. در واقع پپسی 
با ایجاد اکانتی رس��می در واتس اپ و ارائه نام 
کاربری و ش��ماره آن از افراد عالقه مند حضور 
در مراس��م دعوت کرد تا شانس خود را برای 
حض��ور بیازماین��د. هرکدام از کارب��ران برای 
دریافت بلیت مراسم باید اکانت رسمی شرکت 
را متقاعد به دعوت خود می کرد. به این ترتیب 
در خالل گفت وگو امکان ارائه اطالعات جانبی 
فراوانی از سوی مدیریت اکانت وجود داشت. 

کمپین پپس��ی بیش از ه��زار عکس، فیلم 
کوتاه و فایل صوت��ی مختلف دریافت کرد. در 
واقع می��زان خالقیت برخ��ی از کاربران برای 
دریافت بلیت های مراسم در نوع خود بی نظیر 
ب��ود. به این ترتیب عالوه بر برگزاری مراس��م 
همراه با افراد عالقه مند، س��ر و صدای زیادی 

نیز در مورد کمپین پپسی به راه افتاد. 
ارائه خدمات پشتیبانی اختصاصی

شرکت تولید س��س مایونز هلمن به منظور 
توس��عه طیف مش��تریانش کمپین��ی با هدف 
معرفی س��س مایونز به عنوان یک مواد اولیه 
تهی��ه غذا، به جای مکمل��ی جانبی، در برزیل 
راه اندازی کرد. برهمین اس��اس تیم بازاریابی 
ش��رکت تبلیغات وس��یعی برای ج��ذب افراد 
عالقه من��د انج��ام داد. عمده تری��ن هدف این 
فرآین��د جم��ع آوری ش��ماره تماس اف��راد به 
منظور برقراری تماس بعدی از س��وی شرکت 
بود. برهمین اساس هلمن آشپزهای حرفه ای 
را اس��تخدام ک��رد ت��ا از طریق وات��س اپ با 
ش��ماره های دریافت��ی ارتب��اط برق��رار کنند. 
پیام های ارس��الی از سوی آش��پزهای شرکت 
حاوی دستور پخت غذاهای مختلف با استفاده 
از س��س هلمن به عنوان یکی از مواد اساسی 
فرآیند آشپزی بود. در این میان آشپزها حتی 
ش��یوه پخت غذاها را با تهیه و ارس��ال فیلم، 

عکس و فایل صوتی نیز آموزش می دادند. 
نتیجه ای��ن کمپین برق��راری ارتباط با 13 
ه��زار نفر به همراه مکالمه میانگین 65 دقیقه 
ب��ا هر کاربر ب��ود. در پایان نی��ز 99.5 درصد 
ش��رکت کنندگان از کیفیت خدمات ش��رکت 
اعالم رضایت کردن��د. موفقیت این کمپین به 
اندازه ای بود ک��ه هلمن را متقاعد به برگزاری 
نمونه های مش��ابه در آرژانتین، اروگوئه، شیلی 

و پاراگوئه کرد. 

ارائه توصیه و سرویس ویژه به مشتریان وفادار
خرید لباس زیر یکی از خس��ته کننده ترین 
انواع خرید محس��وب می ش��ود. در واقع افراد 
ترجیح می دهند بیش��تر زمان خریدش��ان را 
روی لباس های اصلی بگذارند. برهمین اساس 
برن��د Agent Provocateur  از واتس اپ 
برای ارائه خدمات جانبی به مش��تریان ثابتش 
استفاده می کند. هدف اصلی از این کار کاهش 
زم��ان موردنیاز افراد برای انجام خرید اس��ت. 
اکانت رسمی شرکت در واتس اپ اخبار آخرین 
محصوالت، فهرست قیمت ها و همچنین زمان 
برگزاری جش��نواره های تخفیف��ی را به اطالع 
مش��تریان ثابت می رساند. همچنین مشتریان 
نی��ز امکان ط��رح پرس��ش و دریافت پاس��خ 

موردنظر در کمترین زمان ممکن را دارند. 
موفقیت  این طرح برای مش��تریان وفادار به 
اندازه ای بود که Agent Provocateur در 
کریسمس امس��ال کمپینی مشابه برای تمام 
مشتریان راه اندازی کرد. به این ترتیب اکنون 
کاربران واتس اپ حتی امکان دعوت کارشناس 
ش��رکت به گروه های خود ب��ه منظور دریافت 

اطالعات جانبی را دارند. 
اگرچه کمپین شرکت برای مشتریان وفادار 
تنها 112 مخاطب داش��ت، ام��ا از این مقدار 
31 درص��د به طور مس��تقیم از صفحه چت به 
وب سایت مراجعه کردند. همچنین در کمپین 
عمومی 61درصد به ترافیک س��ایت رس��می 

Agent Provocateur اضافه شد. 
ابزارهای بازاریابی در واتس اپ

اخیرا واتس اپ از یک نس��خه نرم افزار ویژه 
کس��ب وکار رونمایی کرده است. این ابزار فعال 
فقط برای سیستم عامل اندروید عرضه می شود. 
از امکان��ات جدید این اپ می توان به ابزارهای 
خودکار ارس��ال و پاس��خگویی به مخاطب ها 
اشاره کرد. به عنوان مثال، امکان ذخیره سازی 
پیام ها برای اس��تفاده مجدد و »پاس��خگویی 
سریع« به طور مؤثری در این نسخه قرار دارد. 
همچنین امکان تنظیم پاس��خ های آماده برای 
زمان هایی که به اینترنت دسترسی نداریم نیز 

در نسخه کسب وکار فراهم شده است. 
از آنجایی که در اپ اصلی واتس اپ هیچ نوع 
امکانات جانب��ی در زمینه بازاریابی و مدیریت 
کسب وکار ارائه نمی دهد، بهترین گزینه برای 
فعالی��ت تجاری هرچ��ه بهتر در ای��ن پلتفرم 
استفاده از نس��خه جانبی است. اگرچه امکان 
ثبت نام چند اکانت برای یک برند در واتس اپ 
وج��ود دارد، اما قوانین این ش��بکه  اجتماعی 
حض��ور همزمان چند کاربر ب��ا هویت واحد را 
ممن��وع اعالم کرده اس��ت. به ای��ن ترتیب در 
صورت فعالی��ت با چند اکانت ب��ه زودی تیم 

فنی شما را از عضویت محروم خواهد کرد. 
در میان تمام محدودیت های واتس اپ برای 
فعالیت تجاری، خبر خوش حرکت این پلتفرم 
در مسیر مسنجر فیس بوک است. بدین ترتیب 
در آین��ده ای نه چن��دان دور ش��اهد افزایش 
امکانات نسخه تجاری این پلتفرم خواهیم بود. 
hootsuite :منبع

به قلم: ریک مازِریو 
ترجمه: علی آل علی 
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اخبار

ارومیـه- خبرنگار فرصت امروز- احمد مجرد مدیر منطقه 
ارومیه از افزایش میزان مصرف بنزین و CNG در مرکز و شهرهای 
ش��مال استان آذربایجان غربی خبرداد و گفت: با شروع تعطیالت 
نوروز مصرف بنزین از 28 اس��فند 96 لغایت 13 فروردین 97 در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 18 درصد رشد به 27 میلیون 
لیتر رس��ید  وی افزود متوس��ط مصرف روزانه بنزی��ن در مرکز و 
ش��هرهای شمال استان آذربایجان غربی یک میلیون و 800 هزار 
لیتر و متوس��ط مصرف روزانه گاز طبیعی )CNG( بالغ بر 800 
هزار مترمکعب می باش��د که مصرف گاز طبیعی در مدت مشابه 
س��ال قبل بالغ بر 2 درصد رشد داش��ته است. مدیر شرکت ملی 
پخ��ش فراورده های نفتی منطقه ارومی��ه درباره آخرین وضعیت 
مصرف به تفکیک نواحی تابعه گفت: باالترین رشد مصرف بنزین 

مربوط به شهرستانهای خوی و ماکو  بوده و مصرف بنزین در بازه 
زمانی مذکور در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل در مرکز استان 
با 0.29درصد رش��د، س��لماس 6 درصد کاهش، خوی 29 درصد 

افزایش و ماکو با ۴0 درصد رشد مواجه بوده است. مجرد خاطرنشان 
ساخت از عوامل مهم افزایش مصرف بنزین در سطح منطقه، شرایط 
مناس��ب آب و هوایی، افزایش سفرهای نوروزی ، خرید از بازارچه 
های مرزی و بازدید از آثار تاریخی و باستانی بوده است.  این مقام 
مس��ئول گفت: میزان شکایات دریافتی مرکز پاسخگویی 09627 
در ای��ام تعطیالت نوروز از تعداد 120 باب جایگاه عرضه س��وخت 
فقط یک مورد بوده که به قید فوریت توس��ط کارشناس مسئول 
مربوطه بررس��ی و رسیدگی شد. مجرد خاطرنشان ساخت شماره 
تلفن 09627 در کلیه مجاری عرضه و در معرض دید مش��تریان 
نصب شده و مشتریان و مراجعین جایگاههای سوخت می توانند 
در ص��ورت هرگونه ش��کایت از نحوه عملک��رد جایگاهها با مرکز 

پاسخگویی 09627 تماس بگیرند.

تبریز - فالح: ش��هردار منطقه 2 کالنش��هر تبریز، تکمیل و 
بهره برداری از پروژه ی رمپ ش��مال شرقی طرح شبدری افالک 
نما را باعث تس��هیل در روانسازی ترافیک منطقه عنوان کرد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، باقر خوشنواز افزود: عملیات عمرانی 
احداث رمپ ش��مال شرقی افالک نما که بنوعی در تسهیل تردد 
وسایل نقلیه شهری به پل اتحادملی نیز تاثیر گذار است، به منظور 
روان س��ازی ترافیک شهری و تکمیل طرح شبدری افالک نما با 
انجام خاکبرداری در حدود 25 هزار مترمکعب و بسترسازی برای 
مخلوط ریزی س��رعت یافته است. خوشنواز تصریح کرد: مرحله 

بعدی تکمیل طرح شبدری افالک نما با انجام پی کنی برای اجرای 
عملیات دیوار بتنی و دیواره س��نگی رمپ شمال شرقی این طرح 
است. یه گفته شهردار منطقه 2 تبریز، احداث رمپ شمال شرقی 
افالک نما با 180 میلیارد ریال هزینه در 250 متر طول و 2۴ متر 
عرض، موجب اتصال این مسیر به ابتدای شهرک زعفرانیه )از سوی 
راهنمائی( و اتصال به بلوار دکترحسابی را به سهولت شده و عالوه 
بر تاثیرگذاری در روان س��ازی عبور و مرور وسایل نقلیه شهری با 
تکمیل این پروژه تردد شهروندان به کمربندی میانی نیز به آسانی 

امکانپذیر می شود.

اصفهان - قاسم اسد- آیین افتتاحیه هفته فرهنگي اصفهان با 
حضور مقامات فرانسوي،رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران،سفیر 
ایران در فرانسه، شهردار اصفهان و جمعي از ایرانیان مقیم این کشور در 
مجلس ملي فرانسه، برگزار شد.  رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران در آیین گفت:میان ش��هرهای ایران اصفهان همچون جواهری 
است که با وجود نوسانات تاریخی و گذر قرنها هنوز درخشش و شکوه 
خود را حفظ کرده است.این شهر آنچنان شاداب است که گویی امروز 
زندگی را ش��روع کرده و با وجود این آنچنان اصیل اس��ت که گویی 
همیشه وجود داشته اس��ت. فرهنگ غنی و طبیعت زیبای اصفهان 
چنان با یکدیگر سازگارند که به نظر می رسد هر یک بازتاب دیگری 
است. اصفهان تجلی کاملی از فرهنگ ایرانی-اسالمی می باشد. اصفهان 
با وجود تاریخچه ی قدیمی و آثار باستانی فراوان آن یکی از شهرهای 
نمونه جهان می باش��د. براس��اس نوشته نویسنده فرانس��وی ، آندره 
مالراکس ، فقط فلورنس و پکینگ با اصفهان قابل مقایسه می باشند. 
رییس اتاق بازرگاني اصفهان افزود:آثار تاریخی اصفهان شامل مجموعه 
ای از بهتری��ن نمونه های گونه های متنوع از معماری ایرانی در هزار 
سال پیش و بیشتر می باشد. کیفیت و کمیت اینگونه کارهای هنری 
بسیار است و شاهکارهای هنری معماری ایرانی پس از اسالم می باشد. 
در میان آثار تاریخی اصفهان می توان انواع گوناگونی از گنبدها ، کاشی 
کاری ها ، گچ کاری ها ، دیوارنگاری ها ، و خطاطی ها را به بهترین وجه 
خود مشاهده کرد.کارهایی که اعتقاد مذهبی پدید آوردندگان خود را 
آشکار می کنند و به طرز چشمگیری بیننده ی خود را مجذوب می 

کنند که گویی بیننده به زمان و احساسات پدید آورنده کشیده می 
ش��ود ، در دنیایی که سرشار از نور و لطافت است.گویي فرشتگاني از 
آسمان به زمین آمده و این آثار بدیع را نگار گري کرده اند. سهل آبادي 
افزود:هنرمندان معاصر اصفهان ابداعات جدیدی را در س��الهای اخیر 
در زمینه ی نقاش��ی مینیاتور ، کاشی کاری و کنده کاری انجام داده 
اند . اصفهان همچنین سنت موسیقی دیرینه ای دارد. امروزه عالمان 
موس��یقی در موس��یقی ایرانی به لهجه اصفهانی صحبت می کنند. 
اصفهان در دهه های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. اصفهان 
چهره ای از یک شهر مدرن را با افزایش جمعیت ، گسترش مناطق و 
خیابان های جدید ، ساختمانها و کارخانه ها کسب کرده است. رییس 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگري از سخنان خود 
با اش��اره به وضعیت مناسبات بین المللي کشورمان افزود:دیپلماسی 
فعال و پویای ایران در سطوح مختلف نه تنها شمشیر دشمنان را کند 
کرده بلکه جایگاه جمهوری اس��المی را در مجامع و گروه بندی های 

بین المللی ارتقا داده اس��ت. در فضای پسابرجام و به دنبال ترددهای 
دیپلماتیک فراوان، صدها توافق بین ایران و کشورهای مختلف از اقصی 
نقاط جهان از امضا گذشت که بسیاری از سندهای همکاری در حال 
عملیاتی شدن است. وي ادامه داد: با تدبیر مدبرانه رهبر معظم انقالب 
و برنامه ریزي و تالش موفق دولت، تبلیغات رییس جمهور آمریکا براي 
بازگردانندن موج ایران هراس��ي در منطقه و جهان با شکست مواجه 
ش��ده است و سفر هیات هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي به ایران و 
برگزاري این چنین نشست هاي نشان از تغییر معادالت بین المللي 
و منطقه اي به نفع کشورمان دارد. سهل آبادي افزود:بررسی پیشینه 
تحوالت و روابط میان ایران و فرانسه نشان می دهد که این دو کشور 
در بسیاری از فرازهای تاریخی از سطح تعامالت باالیی برخوردار بوده 
اند.حضور کوتاه مدت امام خمینی )ره( در فرانسه و برخورد مثبت این 
کش��ور با جریان انقالب باعث بهبود جایگاه فرانسه در افکار عمومی 
ایرانیان شد و بعد از پیروزی انقالب اسالمی تبادالت علمی، فرهنگی 
و تجاری این دو کش��ور فزونی یافت. رییس اتاق بازرگاني اصفهان با 
قدرداني از فعالیت هاي صورت پذیرفته براي برگزاري هفته فرهنگي 
اصفهان گفت: به پاریس آمده ام تا ضمن شرکت در این آیین باشکوه 
و ابالغ آمادگي فعاالن اقتصادي ایران براي افزایش مبادالت اقتصادي و 
تجاري بین دو کشور ، فرصت هاي سرمایه گذاري اصفهان را در کانون 
کارفرمایان فرانسه)MEDEF( براي تجار، تولید کنندگان و بازرگانان 
فرانسوي تبیین نمایم و امیدوارم این نشست، زمینه ساز افزایش سطح 

روابط اقتصادي و فرهنگي دو کشور گردد. 

اهواز - شـبنم قجاونـد- عملیات اح��داث ورود و خروج خط 
132 کیلو ولت شمالغرب- منفرد نیاکی در پست کیانشهر اهواز به 
صورت هوایی شامل تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب برج 
و سیمکشی به طول 1/1 کیلومتر خط دو مداره به تعداد ۴ دستگاه 
برج تلسکوپی و یک دستگاه برج فلزی با هادی پرظرفیت دریک به 
پایان رسیده است. مجری طرح های خطوط شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: هدف از اجرای این پروژه امکان بارگیری از ظرفیت 
منصوبه در پست برق 132 کیلو ولت کیانشهر اهواز، افزایش پایداری 

و ضریب اطمینان شبکه فوق توزیع منطقه و کاهش محدودیت در 
شبکه فوق توزیع بوده است . امیر حیاتی ارزش سرمایه گذاری طرح را 
بالغ بر 16 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: به میزان 70 درصد صرفه 
جویی زمانی و ریالی از محل بازنگری مجدد در طراحی و اجرای خط 
بصورت هوایی صورت گرفته است . وی تصریح کرد: در حال حاضر 
خط برقدار و آماده بهره برداری است و کلیه مراحل طراحی، خدمات 
مهندس��ی و همچنین س��اخت تجهیزات و اجرای عملیات توسط 

شرکت های داخلی انجام شده است.

تبریز - فالح- عضو ش��ورای اسالمی شهر تبریز استقبال نوروزی 
از تبریز را چش��مگیر عنوان کرد و گفت: نوروز امس��ال شاهد استقبال 
گردشگران داخلی و خارجی از تبریز بودیم اما متاسفانه میانگین اقامت 
در شهر ما کم است و با برنامه ای بلند مدت باید سعی کنیم میانگین 
اقام��ت را افزایش دهیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فریدون بابایی 
اقدم در بازدید از مرکز همایش های بین المللی تبریز یادآور شد: سال 
گذش��ته به دلیل انتخابات شورا و تغییر و تحوالت شهرداری بخشی از 
پروژه های عمرانی به پایان نرسید اما این مرکز فرهنگی اردیبهشت ماه با 
حضور رئیس جمهور به بهره برداری خواهد رسید. وی در بخش دیگری 

از سخنان خود با اشاره به اتفاقی که روزهای گذشته در منطقه زعفرانیه 
تبریز افتاد، خاطرنشان کرد: متاسفانه روزهای گذشته در منطقه زعفرانیه 
شاهد از بین رفتن تعداد زیادی درخت بودیم که مشابه این اتفاق سال 
های گذشته در پارک نظامی تبریز در شرف اقدام بود اما با عکس العمل 
افکار عمومی مواجه شد و همین امر مانع از بین رفتن فضای سبز پارک 
نظامی ش��د. رئیس کمیسیون شهرس��ازی و معماری شورای اسالمی 
شهر تبریز همچنین گفت: مدیریت شهری باید با نهادهای حکومتی 
هماهنگی های الزم را در راستای حفظ فضای سبز شهری انجام دهد تا 

پس از این شاهد صدور احکامی از این قبیل در تبریز نباشیم.

تبریز - فالح- مدیرعامل ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی 
در دیدار نوروزی با کارکنان شرکت، ضمن تقدیر از عملکرد اجرایی 
همکاران که منجر به ارائه کارنامه ای قابل قبول در سال 96 گردیده، 
به تبیین اهداف س��ال کاری جدی��د پرداخت و گفت: ارتقای کیفی 
خدمات مشترکین از طریق سیستم های نوین، در صدر برنامه های 
س��ال کاری 97 قرار دارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، س��یدرضا 
رهنمای توحیدی در این دیدار صمیمی با اشاره به عملکرد چشمگیر 
شرکت در سال گذشته افزود: در سال 96 علیرغم محدودیت بودجه 
ها خوش��بختانه از طریق مدیریت مطلوب منابع، شاهد ارتقای قابل 
توجه شاخص های گازرسانی و سایر حوزه های خدمات رسانی بوده 
ایم. وی تصریح کرد: در سال گذشته در سایه تالش جمعی همکاران 
و بهره گیری از پیمانکاران مجرب و نظارت مس��تمر، با بهره برداری 
از گاز  16۴ روس��تای جدید شمارروستاهای گازدار استان به تعداد 

1861 افزای��ش یافته  و هم اکنون ش��اهد بهره مندی 93 درصدی 
خانوار روستایی در استان هستیم. رهنمای توحیدی با اشاره به برنامه  
شرکت جهت توسعه گازرسانی به بخش های روستایی در سال جدید 
ادامه داد: ان شاءاهلل امسال نیز روند توسعه گاز در مناطق روستایی با 
شتاب سال گذشته تداوم داشته و با اتمام  پروژه های فعال گازرسانی 
به 252 روس��تای استان شاهد بهره مندی بیش از 96 درصد خانوار 

روستایی در س��ال 97 باشیم. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر ضرورت ارتقای انگیزه کاری منابع انس��انی اظهار داشت: 
انگیزه پیش��رفت مهمترین سرمایه هر سازمان موفق در نیل به بهره 
وری می باشد که این امر صرفاً شامل انگیزش مالی نبوده و با توانمند 
س��ازی همکاران از طریق آموزش، تطبیق سمت سازمانی و وظایف 
محول��ه و همچنین ایجاد عدالت اداری  می توان هر چه بیش��تر در 
مسیر  رضایت شغلی و ارتقای عملکرد اجرایی گام برداشت. مدیرعامل 
شرکت گاز استان در پایان یادآور شد: ترسیم سازمان مجازی نیروهای 
قراردادی و ارکان ثالث، وصول مطالبات معوقه، تسویه پیمانهای خاتمه 
یافته، جلوگیری از پرت گاز، مدیریت کربن و استقرار کامل  سامانه 
IPCMMS، گازرسانی به صنایع مصوب شورای اقتصاد، بازسازی و 
مقاوم سازی تاسیسات گازرسانی، نگهداری سیستم های مدیریتی و.... 

از جمله برنامه های اجرایی شرکت در سال 97 خواهد بود.

  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه :  

رشد 1۸ درصدی مصرف بنزین در ایام تعطیالت نوروزی  

شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز:

رمپ شمال شرقی طرح شبدری افالک نما باعث تسهیل در روانسازی ترافیک منطقه می شود

طنین نام اصفهان در بزرگ ترین شهر اقتصادي اروپا

سهل آبادي: پروژه ایران هراسي آمریکا محکوم به شکست است

برقداری ورود و خروج خط 132 کیلو ولت پست کیانشهر اهواز

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر تبریز:

میانگین اقامت گردشگران در تبریز کم است

در دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت گاز استان با کارکنان اعالم شد؛

ارتقای کیفی خدمات مشترکین از طریق سیستم های نوین، در صدر برنامه های سال کاری 97 قرار دارد

قاسم شهابی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران :
امسال به دلیل کم آبی و گرمای زیاد، مصرف برق افزایش می یابد/مردم 

مدیریت مصرف را مورد توجه قرار دهند
ساری - دهقان: قاسم شهابی با اشاره به اینکه امسال به دلیل کم آبی و گرمای زیاد، مصرف برق 
افزایش می یابد، گفت: مردم مدیریت مصرف را مورد توجه قرار دهند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران با بیان اینکه 325 نفر از مأموران شرکت توزیع برق مازندران به صورت 2۴ ساعته تا 17 
فروردین ماه در حالت آماده باش هستند، گفت: پیش بینی ما این است امسال به دلیل کم آبی و گرمای 
زیاد، مصرف برق افزایش یابد.. وی اظهار کرد: مصرف برق در تعطیالت نوروزی امسال در مازندران 
افزایش چشمگیری نداشته است. شهابی با اشاره به طوفان روز نخست نوروز امسال در مازندران، گفت: 
مأموران شرکت برق بالفاصله نسبت به رفع مشکل در شبکه اقدام کردند و توانستند مشکل خاموشی را برطرف کنند. مدیرعامل 
شرکت توزیع برق مازندران یادآور شد: معموال در خرداد ماه شاهد افزایش مصرف برق هستیم امسال شاید زودتر شاید روند افزایش 
مصرف برق باشیم. شهابی ادامه داد: باتوجه به محدودیت های اعتباری که داشتیم برنامه های شرکت برق برای نوسازی و بهسازی 
شبکه تا حدودی اجرا شده است. وی با تأکید بر اینکه توصیه اصلی ما مدیریت مصرف و استفاده بهینه از برق است، خاطرنشان کرد: 
حتی یک المپ اضافی تعیین کننده خواهد بود که الزم است مردم به این مهم توجه کنند. قاسم شهابی گفت: چند روز باقی مانده تا 
20 فروردین درخواست ما از مردم این است که مبالغ برق خود را پرداخت کنند تا بتوانیم به عنوان درآمد سال 96 بودجه و نقدینگی 

بیشتری را برای استان مازندران اختصاص دهیم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:
کاهش 35 درصدی آب موجود در سدهای گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: طبق آمار تا ابتدای فروردین 
97 حجم موجود آب س��دهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته کاهش 35 درصدی را نشان می دهد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: حجم کل مخازن سدهای 1۴ گانه استان حدود 
300 میلیون متر مکعب است که در ابتدای سال جاری حدود 72 میلیون متر مکعب معادل 27 درصد آن دارای آب است.وی افزود: 
طبق همین آمار تا ابتدای فروردین سد وشمگیر 20درصد، بوستان 29 درصد، گلستان ۴0 درصد، آلماگل 8 وآالگل 7 درصد دارای 
آّب است که آمار کاهشی را نسبت به دوره مشابه نشان می دهد.مهندس حسینی از کشاورزان خواست، ضمن اجتناب از برداشت غیر 
مجاز، بهره برداران مجاز نیز ضمن کاهش سطح کشت خود طبق برنامه ریزی های انجام شده، در صرفه جویی و مصرف بهینه آب 

بیش از پیش کوشا باشند و هدر رفت آب را به حداقل برسانند.

ثبت مصرف 25 میلیون لیتر بنزین در تعطیالت نوروزی در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مصرف بنزین استان گلستان در تعطیالت نوروزی سال 97 به 25 میلیون لیتر رسید.به گزارش 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان حبیبی، سرپرست منطقه اعالم کرد: از آغاز سفرهای نوروزی)29 
اسفند ماه 96( تا پایان تعطیالت)13 فروردین ماه 97( 25 میلیون لیتر بنزین)معمولی و سوپر( در استان گلستان مصرف شده است 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از افزایش 11 درصدی برخوردار بوده است.وی تصریح کرد: بیشترین مصرف طی بازه زمانی یاد 
شده در منطقه گلستان با 2 میلیون و 300 هزار لیتر مربوط به نهم فروردین ماه جاری بوده است.ایشان با اشاره به میانگین مصرف 
روزانه بنزین این منطقه در روزهای عادی سال 96 به میزان یک میلیون و سیصد هزار لیتر، بیان کرد: میزان میانگین مصرف این 
فراورده در روزهای تعطیالت نوروزی یک میلیون و هشتصد هزار لیتر بوده که این مقدار از افزایش 38 درصدی حکایت دارد.حبیبی 
سپس اظهار داشت: باتوجه به فعالیت مستمر و شبانه روزی تیمهای مختلف نظارتی، کلیه فعالیتهای مجاری عرضه چه از نظر کیفی 
و چه از لحاظ کمی در ایام نوروز مورد پایش قرار گرفته که بر این اساس شاهد سوخترسانی و خدمات دهی بسیار مطلوب و شایسته 

ای به مسافرین عزیز و مردم شریف استان بوده ایم.

تقدیر معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت 
تعاون، کار ورفاه اجتماعی از مدیر کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ایالم از تقدیر 
دکتر سازگارنژاد از مهندس شیرخانی خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان ایالم، بر اساس این خبر، دکتر سازگارنژاد، طی صدور تقدیر نامه ای از اقدامات و تالش 

های مهندس شیرخانی، در جلسه شورای هماهنگی مدیران در سال 1396، تشکر و قدردانی کرد.
 

از 24 اسفند 96 تا 13 فروردین 97؛
ثبت بیش از 13 میلیون تردد در محورهای استان مرکزی

اراک- مینو رستمی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با بیان اینکه از 2۴ اسفند 96 تا 13 فروردین سال 
جاری بیش از 13 میلیون و 2۴7 هزار تردد در محورهای استان مرکزی ثبت شده است افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته 7.7 درصد افزایش نشان می دهد. علی زندی فر افزود: در مدت زمان یاد شده در سال جاری بیش از دو میلیون و 516 
هزار تردد ورودی به استان و بیش از دو میلیون و 507 هزار تردد خروجی از استان صورت گرفته که در مقایسه با سال گذشته در 
هر دو بخش با افزایش 17 درصدی ترددها مواجه بوده ایم. به گفته وی،  رتبه کشوری استان مرکزی در سال جاری در حوزه مجموع 
ترددها نهم و رتبه کش��وری اس��تان در حوزه تردد ورودی و خروجی سوم بوده است. زندی فر همچنین با بیان اینکه از 23 اسفند 
سال گذشته تا 13 فروردین امسال 96 هزار و 612 مسافر به استان مرکزی وارد و 8۴ هزار و 12۴ مسافر خارج شده اند کل میزان 
جابجایی مسافر در استان طی این مدت را 31 هزار و 969 نفر عنوان و اظهار کرد: این میزان جابجایی تنها مربوط به مسافرت هایی 

است که با استفاده از ناوگان پالک عمومی صورت گرفته است.

شرکت گاز استان گیالن متعهد به اجرای الزامات پدافند غیرعامل است 
رشت- مهناز نوبری- امیر مرادی مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری گیالن و هیئت همراه با حضور در شرکت گاز با حسین 
اکبر مدیرعامل گاز گیالن دیدار کردند.در این دیدار مهندس اکبر ضمن عرض خوش��امد و تبریک س��ال نو بر اهمیت مقوله دفاع 
غیرنظامی و پدافند غیرعامل تاکید نمود و اشاعه این مبحث را در سطح جامعه و دستگاه های اجرایی امری ضروری دانست.وی با 
اعالم این موضوع که شرکت گاز استان گیالن متعهد به اجرای الزامات پدافند غیرعامل است اظهار داشت: الزامات و دستورالعمل 
های پدافند غیرعامل  باید بصورت ملی  و نه به شکل جزیره ای انجام گیرد.مدیرعامل گاز گیالن در پایان از لحاظ شدن دستورالعمل 
های ایمنی و پدافند غیرعامل در پروژه ها و فعالیت های جاری شرکت خبر داد و عنوان نمود: افتتاح مرکز دیسپچینگ گاز گیالن 
سبب گسترش اهرم نظارتی شرکت خواهد شد.در این دیدار امیر مرادی مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری گیالن ضمن تقدیر از 
اقدامات صورت گرفته در زمینه ایمنی و پدافند غیرعامل، گاز گیالن را یکی از دستگاه های اجرایی برتر در این حوزه نامید.وی اظهار 
داشت: اداره کل پدافند غیرعامل در سال های گذشته در زمینه های جدیدی از قبیل، اهداف زیستی، نجوم، رباتیک،کشاورزی و 
GIS ورود کرده است  که موفقیت در این عرصه ها مستلزم همراهی و تالش همه سازمان ها و نهاد های اجرایی در استان می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در دیدار نوروزی با کارکنان :
اختصاص 300 میلیارد تومان بودجه برای اجرای پروژه های گازرسانی 

استان در سال گذشته
ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران در دیدار نوروزی با کارکنان ابراز امیدواری 
کرد که کارکنان و مدیران این ش��رکت در پیش��برد اهداف سازمانی با همت و تالش مضاعف انجام 
وظیفه کنند ، گفت: در س��ال گذش��ته  300 میلیارد تومان بودجه برای اجرای پروژه های عمومی 
عمرانی گازرسانی استان اختصاص یافته است . به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی 
شرکت گاز استان مازندران ، " جعفر احمدپور " مدیرعامل شرکت گاز استان صبح امروز )سه شنبه( 
در دیدار نوروزی با کارکنان این شرکت ضمن تبریک سال نو به همکاران خود، سال نود و هفت را سال 
پربرکتی به یمن ماه مبارک رجب و میالد مولی متقیان حضرت علی )ع( خواند و ابراز امیدواری کرد کارکنان و مدیران شرکت گاز 
مازندران همچون سال 1396 در پیشبرد اهداف سازمان با همت و تالش مضاعف انجام وظیفه کنند. مدیرعامل شرکت گاز مازندران ، 
امید، آرامش و نشاط مردم را از جمله اهداف شرکت گاز در توسعه گازرسانی به مناطق محروم خواند و افزود: امیدوارم با همت و تالش 
کارکنان در سال جدید نیز برگ زرین دیگری بر کتاب پر افتخار صنعت گاز در استان افزوده و شرکت گاز استان مازندران به جایگاه 
های واالتر و بهتری نایل شود. احمدپور اضافه کرد: در سال گذشته پروژه های اجرایی گازرسانی پیشرفت بسیار خوبی داشت و در 
این راستا 70 هزار مشترک جدید به مشترکین گاز مازندران افزوده شدند. وی به کار گروهی و جمعی در سازمان اشاره کرد و گفت: 
همه باید نسبت به سازمان احساس مسئولیت کرده و خدمات دهی بدون منت به مشترکین گاز طبیعی را در اولویت ویژه قرار دهند. 
احمدپور تصریح داشت: حمایت از کاالی ایرانی  محور اصلی تحقق  اقتصاد مقاومتی است و فعالین حوزه کشاورزی نقش مهمی در 
تحقق این شعار دارند. وی با اشاره به نام گذاری امسال با عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: این 
نام گذاری ها که هر ساله با توجه به اساسی ترین نیازهای جامعه صورت می گیرد ، در حقیقت نقشه راهی برای رسیدن بیش از پیش 

کشور به رونق اقتصادی و خودکفایی کامل است.

یکشنبه
19 فروردین 1397
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طراحی و تولید پوشاک سایز بزرگ
نام استارت آپ: تپل تیپ

topoltip. com :وب سایت
سال تأسیس: 1396

موضوع: طراحی و تولید پوشاک سایز بزرگ
توضیح بیشتر: 

تیم تپل تیپ در س��ال 1396 در راس��تای حمایت از 
کاالی ایرانی و همچنین تولیدی های پوش��اک، شروع به 
تهیه لباس های کمیاب در بازار کرده است. این لباس ها 
در حال حاضر ش��امل لباس های زنانه س��ایز بزرگ برای 

بانوان بزرگ اندام است. 
اغلب افراد بزرگ اندام برای خرید لباس با مش��کالت 
فراوان��ی روبه رو می ش��وند. تپ��ل تیپ ب��ا نظرخواهی از 
فروش��ندگان و همچنین خریداران لباس، این مشکالت 

را بررسی و درصدد رفع آن برآمده است. 
تپل تیپ با اس��تفاده از دوزنده های حرفه ای مخصوص 
لباس های س��ایز بزرگ، طراحان لباس خوش س��لیقه و 
همچنی��ن اس��تفاده از پارچه های مرغ��وب و با کیفیت 
ایران��ی، کار خود را با تولید لباس های س��ایز بزرگ )در 

حال حاضر برای بانوان( آغاز کرده است. 

هن��گام افزایش س��هم تان در بازار، خ��ود را با چنین 
موانع��ی نترس��انید: »هیچ ک��س تابه ح��ال در مورد ما 
نش��نیده«. در ادام��ه معموال جمله ای از یک مش��تری 
بالق��وه می آی��د که چیزی در مورد کس��ب وکار ش��ما 
نشنیده اس��ت. اگر شما صاحب کس��ب وکار هستید و 
فروش دارید، پس مطمئنا بازار تا حدی از کس��ب وکار 
شما باخبر اس��ت. همچنین به همین میزان می توانید 
مطمئ��ن باش��ید همه در مورد ش��ما نش��نیده اند و از 
محصوالت شما نخریده اند.  بزرگ ترین آگهی دهندگان 
هرس��ال صده��ا میلی��ون دالر در مارکتین��گ خ��رج 
می کنند و هنوز هم هیچ برندی در دنیا وجود ندارد که 
100درصد مردم آن را بشناسند، چه رسد به دستیابی 
به 100درصد س��هم بازار. نکته داس��تان اینجاست که 
باید هنگام تعیین سهم بازار و میزان رشد موردنظرتان، 
منطقی رفتار کنید؛ و نیز اگر قصد افزایش س��هم خود 

را در بازار دارید، از این موارد دوری کنید: 
- با کاهش قیمت، سهم تان را در بازار افزایش 
ندهیـد: حداقل های خ��ود را برای جذب مش��تری 

جدید قربانی نکنید. 

- قبـل از دعـوت مشـتریان جدیـد، خود را 
آمـاده کنیـد: وقت تلف نکنید، ام��ا به خود فرصت 
کافی دهید تا اطمینان یابید می توانید در همان وهله 
نخس��ت اثر خوبی بر مشتری بگذارید. قبل از هرگونه 
تالش برای توس��عه کس��ب وکار، از روی فهرست زیر 

پیش بروید: 
- توجه به س��طح رضایت مش��تریان موج��ود: آیا 
مش��تریان فعل��ی از محص��والت ش��ما راضی اند؟ آیا 
به طورکلی از کس��ب وکارتان رضایت دارند؟ آیا مدام 
به کسب وکار شما بازمی گردند؟ آیا مشتریان در مورد 

شما به خوبی صحبت می کنند؟ 
- اصالح و به سـازی خدمت به مشـتری: قبل 
از اق��دام به جذب مش��تریان جدی��د، تغییراتی را در 
نظر بگیرید که س��طح خدمات ش��ما به مش��تری را 
ارتقا می بخش��د تا مش��تریان جدید و قدیم به محض 
رس��یدن بخواهند که بمانند. آیا می خواهید در عرضه 
محصوالت تغیی��رات مثبت صورت دهید؟ چگونه آن 
را قیمت گذاری، بس��ته بندی و ضمانت می کنید؟ آیا 
باید دس��تی به س��روگوش محیط کار خود بکشید؟ 

ای��ن م��ورد می تواند ش��امل اصالح هم��ه از افزایش 
فض��ای محی��ط کار گرفته تا ارتقای س��رعت و دقت 
پایگاه اینترنتی ش��ما شود. حتما دوباره میزان راحتی 
مش��تری را در موارد مختلف از س��رویس بهداش��تی 
گرفته تا سیاس��ت های پرداخت در نظ��ر بگیرید. آیا 
از مش��تریان در م��ورد محص��والت و خدم��ات خود 
نقدهای زیادی دریافت کرده اید؟ و آیا تالش کرده اید 

مشکالت را به شیوه ای ثمربخش حل کنید؟ 
- آمادگی تجاری: آیا آماده هس��تید از مشتریان 
جدید بخواهید کس��ب وکار شما را امتحان کنند؟ آیا 
ب��رای عرضه محصول )در مورد تج��ارت خدماتی، از 
کارکن��ان، توانایی و ظرفیت کاف��ی( برخوردارید؟ آیا 
کارکنان ش��ما از کلیه پیشنهاد های فروش آگاهند و 
برای کمک به مشتری آماده هستند؟ )تابه حال چند 
بار پس از دیدن یک تبلیغ تماس گرفته اید و شخص 
پش��ت تلفن گفته: من خبر ندارم، بگذارید از رئیسم 
س��ؤال کنم؟ و تابه حال چند بار بعد از منتظر ماندن 
پشت تلفن قطع کرده اید؟ این یعنی اتالف تبلیغات(.
hormond :منبع

افزایش سهم بازار در کسب وکارهای کوچک

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 938 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: بهترین پیشنهاد به چنین کسب 
وکاری تغیی��ر بس��ته بندی و طع��م محصول اس��ت . 
مش��تریان هر کشوری که قرار اس��ت محصول مورد 
نظ��ر به آنها صادر ش��ود، ذائقه خاص خ��ود را دارند؛ 
برای مثال برنجی که برای مش��تریان داخلی مطلوب 
و مناس��ب است، ش��اید مورد پسند مش��تریان خارج 
از کش��ور نباشد یا ش��یرینی که باب سلیقه مشتریان 
داخلی تولید می ش��ود، مورد پسند مشتریان خارج از 
کشور نیست؛ شاید آنها محصول را با شیرینی کمتری 
بپسندند . اگر شرکتی بخواهد شیرینی را به اروپا صادر 
کند، این ش��یرینی مطلوب جامعه هدف نخواهد بود ، 

بنابراین براس��اس ذائقه بازار هدف مخصوصا در حوزه 
مواد غذای��ی و همچنی��ن رقابت پذی��ری ب��ازار هدف 
صادرات مواد غذایی باید صورت بگیرد . البته در س��ایر 
کشورهای دنیا شیوه ای دیگر نیز باب است . برای مثال 
برخی موارد نام محصوالت ارائه شده در داخل کشور و 
با نام هایی که برای صادرات استفاده می شود، متفاوت 
اس��ت؛ برای مثال ش��رکت نیس��ان محصول قشقایی 
خود را در کش��ورهای دیگر با نام ه��ای متفاوتی ارائه 
می کند . این ش��رکت ها نام محصوالت داخلی خود را 
هنگام صادرات تغییر می دهند . در ایران چون دیدگاه 
برندس��ازی وجود ندارد و محصوالت به صورت فله ای 
صادر می ش��وند، این موض��وع کمتر اتف��اق می افتد . 
اگر برند قابلیت های برندش��دن را داش��ته باشد و در 

میان مشتریان جایگاه خود را باز کرده باشد، مشکلی 
برایش پیش نمی آید و به راحتی می توان این نام را با 
کمی تغییرات صادر کرد . به هرحال باید اسم محصول 
و برند در فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد 
تا معنای بدی نداش��ته باشد . اگر برند خوب باشد نیاز 
به تغییر نام در کش��ورهای دیگ��ر وجود ندارد اما اگر 
برندی به عنوان مثال از حروف پ، ژ، گ، چ در نامش 
اس��تفاده کرده باشد، امکان صادر شدن به بسیاری از 
کش��ورها به خصوص عربی را نخواهد داشت . در زبان 
ما برخی از کلمات بد تلفظ می ش��وند و معنای زشتی 
پیدا می کنند، به همین دلیل ش��رکت های خارجی با 
تغییر برخی از حروف، آن اسم را تغییر داده و مطابق 

با فرهنگ ما می کنند . 

صادرات محصول پرطرفدار

پرسش: صاحب کسب وکاری در حوزه مواد غذایی هستم . تصمیم دارم یکی از محصوالت باکیفیت و پرطرفدار شرکت را 
به برخی کشورها صادر کنم . چه المان هایی از این محصول را باید به منظور صادراتی شدن تغییر دهم؟  کلینیک کسب و کار

قدرشناسی: مهم ترین مهارت برای 
دستیابی به زندگی شاد

بس��یاری از افراد، ش��اد زندگی کردن را برابر با داشتن 
ش��انس می دانند. پژوهش ها نشان می دهد شادی بیش از 

شانس، به مهارت های زندگی کردن مرتبط است. 
بس��یاری از مردم تصور می کنند که ش��ادی، به شانس 
یا خصیص��ه ذاتی ارتب��اط دارد. آنها تص��ور می کنند اگر 
خوش ش��انس باشید و با یک روحیه بش��اش متولد شوید 
و دنیا هم موقعیت های مناس��بی پیش روی تان قرار دهد، 
آن زمان خوش��حال زندگی خواهید ک��رد. اما اگر با چند 
بدشانس��ی رودررو شوید، دیگر روی س��عادت را نخواهید 

دید. 
دانش��مندان در بررس��ی های خ��ود به چنی��ن نتایجی 
بخت آزمای��ی،  برن��دگان  روی  بررس��ی ها  نرس��یده اند. 
مدال آوران المپیک، افراد فلج در قسمت پایین تنه و مردم 
عادی دیگر انجام ش��د، اما داده ها نش��ان دادند که میزان 
باالیی از سالمت عاطفی به شرایط افراد مربوط نمی شود، 

بلکه مربوط به نگرش و دیدگاه آنها است. 
ب��ه بیان دیگر، ب��ا نگرش مثبت باز هم ممکن اس��ت با 
بدبی��اری یا خوش شانس��ی روبه رو ش��ویم، اما ش��ادی را 

می توان با یادگیری یک سری مهارت به دست آورد. 
این یافته ه��ای جدید برای والدین جالب توجه اس��ت؛ 
چرا که آنها همیش��ه به دنبال راه هایی برای ش��اد زندگی 
کردن فرزندان شان هستند. تالش برای بهبود شرایط مالی 
فرزن��دان تنها بخش کوچکی از این جریان اس��ت. والدین 
همچنی��ن باید طرز تفکر و رفتاری مانند یک فرد ش��اد را 
نی��ز به فرزندان خود بیاموزن��د. طبق پژوهش های متعدد، 
مهم تری��ن رفتار مؤثر در میان مهارت های ش��اد زیس��تن 

قدردانی کردن است. 
مزیت های قدرشناسی

پیش از پرداختن ب��ه روش های آموزش قدردانی کردن 
ب��ه فرزن��دان، بهتر اس��ت مزیت ه��ای آن را برش��ماریم. 
پژوهش ه��ای متع��دد در این زمین��ه نش��ان داده اند که 
سپاس��گزار بودن، اهمیت بس��یاری در بهبود زندگی افراد 
دارد. مزای��ای بی ش��مار قدردانی کردن ش��امل موارد زیر 

است: 
- فیزیکی: عملکرد بهتر دس��تگاه ایمنی و فش��ار خون 

پایین تر
- خواب بهتر و در نتیجه احس��اس س��رزندگی در طول 

روز
- افزایش احساسات مثبت؛ از جمله شادی و لذت بیشتر
- خوش بینی: پژوهش ها نش��ان می دهند که سپاسگزار 
بودن باعث تغییر دیدگاه و در نتیجه، دید مثبت در زندگی 

می شود
- سخاوت و محبت بیشتر، در نتیجه تنهایی کمتر

- به دست آوردن موفقیت بیشتر در زندگی
به جز مزایای علمی که در باال مش��اهده می کنید، عقل 
س��لیم و تجارب شخصی نش��ان می دهند که تعامل با فرد 
قدرنش��ناس یا کودک بی ادب، هم برای والدین آنها و هم 
اطرافیان شان ناخوشایند اس��ت. قدرشناسی باعث زندگی 
ش��ادتر فرزندان و لذت بخش تر ش��دن آن می ش��ود. البته 

قطعا آموزش این مهارت به کودکان آسان نیست. 
چگونه فرزندان قدردان تربیت کنیم

دانش��مندان در رابطه ب��ا تربیت فرزن��دان قدردان چه 
نظری دارند؟ قدردان بودن خود، مانند صفات مثبت دیگر، 
نقش مهمی در آموزش این مهارت به فرزندان دارد. مرکز 
علم��ی UC Berkeley's Greater Good به تازگ��ی 
یک س��ری نکات اثبات ش��ده در پژوهش ه��ا را در ارتباط 
با آموزش مهارت قدردانی کردن در فرزندان منتشر کرده 

است. خالصه ای از این نکات را در ادامه می خوانیم: 
- در درک احساس��ات ب��ه فرزندان کم��ک کنید. یک 
پژوهش جدید نش��ان داده اس��ت که می��زان اطالع باالی 
کودکان پیش دبستانی درباره عواطف، احساس قدرشناسی 
آنها را در س��ن مدرس��ه رفتن باال می برد. ای��ن مقاله که 
در Greater Good  نوش��ته شده است، توصیه می کند 
که والدین برای ایجاد احس��اس قدرشناس��ی در کودکان، 
باید برای آنه��ا راهنمایی ایجاد کنن��د. والدین باید زبانی 
ب��رای بیان مجموعه عواطف و اف��کاری به کودک آموزش 
دهند. زبانی که خود و دیگران از آن برای بیان احساس و 
تفکر کردن استفاده می کنند. برای مثال از کودک بپرسند: 
»فکر می کنی آن ش��خص چه احساسی دارد؟« این سؤال 

کودک را برای بیان احساسات آموزش می دهد. 
- به کودکان بزرگ تر یادآوری کنید که مراقب آنها هستید. 
در این مقاله آمده اس��ت: »فرزندان بزرگ تری که از حمایت 
والدین و معلمان برخوردار هس��تند، قدرشناسی بیشتری را 
احس��اس می کنند.« می توان در کن��ار فرزندپروری صحیح 
به گونه ای رفتار کرد که فرزندان بزرگ تر، شبکه ای ارتباطی از 
حامیان بزرگ سال تشکیل دهند و در زمان های دشوار به آنها 
به عنوان منابع آسایش و قدرت تکیه کنند، همچنین با شیوه 

دریافت حمایت آشنا شوند. 
- تش��ویق فرزن��دان به ش��رکت ک��ردن در رویدادهای 
سپاس��گزارانه. این مورد بس��یار بدیهی است. رویدادهایی 
ش��کرگزاری خانوادگی که در آنها از عواملی قدردانی شده 
یا فعالیت های خیریه انجام می ش��ود، قدردانی کردن را به 
کودکان می آم��وزد. البته در انتخ��اب وظایف کودکان در 
این برنامه ها باید به س��ن آنها توجه شود، چراکه برخی از 
رفتارهای داوطلبانه مانند تهیه غذا و بس��ته بندی، ممکن 
اس��ت نگرانی گرس��نه ماندن در آینده را در کودک ایجاد 
کند، بنابراین نیاز اس��ت که این رویدادها مناس��ب با سن 

کودک، شخصیت او و اهداف والدین برنامه ریزی شوند. 
- در مورد ارزش قدرشناسی با فرزندان صحبت کنید. انجام 
این مورد هم ساده است، اما والدین در کشاکش زندگی از آن 
غافل می ش��وند. در مورد اهمیت قدرشناسی به طور منظم با 
کودکان گفت وگو کنید. تفکر فرزندان را به خالقیت نش��ان 
دادن در نح��وه ابراز قدردانی به دیگ��ران و صحبت در مورد 
پاسخ های مثبت دیگران به اهتمام آنها مشغول کنید. قدردانی 
را در مقابل فرزندان تمرین کنید و به آنها بگویید که در زمان 

ابراز آن به شما، چه احساسی دارید. 
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سازمان نظارت بر رسانه های روسیه خواستار 
فیلترینگ تلگرام شد

بهای حفاظت از حریم شخصی
به گزارش وب س��ایتABC News، سازمان نظارت 
بر رسانه های روس��یه از دادگاهی در این کشور خواسته 
تا پیام رس��ان تلگرام فیلتر ش��ده و از دسترس کاربران 

خارج شود. 
به گزارش دیجیاتو، این سازمان که نظارت بر ارتباطات 
و رس��انه های جمعی روس��یه را برعه��ده دارد می گوید 
شرکت تلگرام، اولتیماتوم تعیین شده برای ارائه کدهای 
رمزنگاری شده تلگرام به سازمان امنیت روسیه را نادیده 
نگرفته و ش��کایت خود را به دیوان عالی این کشور برده 
است. این در حالی است که تلگرام از مدت ها پیش اعالم 
ک��رده بود که ب��ه چنین ابزارهایی ب��رای رصد پیام های 

کاربران دسترسی ندارد. 
بعد از این ماجرا، پاول دوروف، بنیانگذار شرکت تلگرام 
گفته اس��ت که درخواس��ت دولت مسکو برای نظارت بر 
پیام ه��ای کاربران، مصداق نقض حریم ش��خصی آنها به 

حساب می آید و این عمل را محکوم کرده است. 
ناگفته نماند ک��ه تلگرام طی چند وقت اخیر در ایران 
هم با مش��کالتی مواجه ش��ده و خبرهای��ی ضدونقیض 
درب��اره فیلترینگ آن ت��ا پایان فروردین م��اه به گوش 
می رس��د. این طرح مثل همیش��ه موافق��ان و مخالفان 
خاص خود را دارد و ظاهرا هنوز تصمیم قاطعی در قبال 

وضعیت این پیام رسان اتخاذ نشده است.

معرفیاستارتآپ

پیشرفتشخصی بستهبندیخالق
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