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مبنای انتخاب دالر 4200 تومان به روایت سخنگوی دولت

فرمول تعیین قیمت ارز
فرصـت امروز: پ��س از آنکه دالر مرزهای ناممکن و تاریخی را در بازار ارز ای��ران درنوردید و تا بیش از 6هزار 
توم��ان نیز پیش رفت، سیاس��ت یکسان س��ازی نرخ ارز از سه ش��نبه هفته گذش��ته به اجرا درآم��د و دالر با نرخ 
4200 توم��ان و به منظور تأمین نیازهای اصلی تک نرخی ش��د.  اما اینک��ه مبنای انتخاب دالر 4200 تومانی چه 
بود، پرسش��ی اس��ت که دولتمردان سعی کرده اند به آن پاس��خ دهند و از آن دفاع کنند. در همین زمینه، محمد 
نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور هفته گذش��ته در برنامه »گفت وگوی ویژه خبری« ش��بکه دو س��یما به 
تش��ریح نحوه تعیین قیمت ارز توس��ط دولت پرداخت و گفت:  »تک نرخی ش��دن ارز در کشور براساس محاسبه 
تفاضل نرخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت و 4200 تومان تعیین ش��د.« به گفته نهاوندیان،  »در صورتی که 
تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را مبنای تغییرات قیمت ارز قرار دهیم به قیمت بهینه برای آن خواهیم رسید...

پیش بینی یک اقتصاددان از تأثیر جنگ تعرفه ها بر اقتصاد

 طال، بازار ایران را
به کدام سو می کشاند؟ 

2

4

5

کدام یک پاسخگوی نیاز بازار است؟ 

بورس ارز یا صندوق های سرمایه گذاری

7 ایده خالقانه برای ارائه در سایت شرکت ها
6 نشانه تیمی که هوش هیجانی باالیی دارد

6 راه ارزیابی موفقیت شما
موفقیت در بازاریابی با شیوه تأثیرگذاری
4 نمونه خارق العاده از داستان سرایی برند
برند خود را در همه جنبه ها توسعه ندهید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 آمازون با هزینه 23 میلیاردی
 رتبه اول تحقیق و توسعه را

به خود اختصاص داد

پرویز قربانی 
کارشناس اقتصادی

7
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 

گفـت با توجه به اثر افزایش رشـد 20درصدی نرخ 
دستمزدها در سال جاری، اعالم نرخ 4200 تومانی...

با دالر ۴۲۰۰تومانی هزینه 
تولید خودرو کاهش می یابد

یادداشت

 کاالی ایرانی
چیست؟ 

امس��ال  انقالب  رهبر معظم 
کاالی  از  »حمای��ت  س��ال  را 
ایران��ی« نامیده ان��د، اما اینکه 
کاالی ایرانی چیست، حدود و 
ثغور آن کجاس��ت و اصوال چه 
کاالیی را می توان ایرانی نامید 
متخصصان  اس��تادان،  برعهده 
ف��ن و مس��ئوالن و متصدیان 
امور کش��ور است تا اراده رهبر 
و  تبیی��ن  را  انق��الب  معظ��م 
در می��دان تحق��ق جامه عمل 
پوش��انند.   البت��ه ب��ا توجه به 
اطالعاتی،  شگفت انگیز  انقالب 
رسانه ای  و  مخابراتی  ارتباطی، 
اواخر قرن بیستم و نیز گستره 
دنی��ای جام��ع اینترن��ت ک��ه 
فواص��ل جغرافیایی  و  مرزه��ا 
را کمرن��گ و دهک��ده جهانی 
را نوی��د می ده��د، کار چندان 
س��اده ای هم به نظر نمی رسد 
به ویژه که با تأس��یس سازمان 
تجارت جهانی نیز مفهوم تولید 
ملی متحول و دچار دگرگونی 
شده است. بدین ترتیب صرف 
نظر از ماهی��ت، آیا می توان به 
صنای��ع مونت��اژ، کاالی ملی و 
ایرانی اطالق کرد؟ همچنین به 
کاالهایی که تولید آنها نیازمند 
م��واد اولیه و یا ماش��ین آالت 

خارجی است. 
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
تا همین 30، 40س��ال پی��ش تعریف لغت 
خودرو در فرهنگ عامه مردم کش��ور چین در 
دوچرخه و حداکثر جیپ های ارتش��ی روسی 
خالصه می شد! اکنون اما چند سالی است که 
مونتاژ انواع خودروهای سبک و سنگین و بلند 
و کوت��اه چینی در کارخانه های خودروس��ازی 
م��ا و جوالن آنه��ا در جاده ه��ا و خیابان های 

کشورما ن ادامه دارد! 
در همان سال ها مسافران ایرانی عازم سئول 
کره جنوبی به منظور جبران هزینه های س��فر 
با خ��ود قاب فلزی عینک می بردند، امروزه اما 
صنعت خودروس��ازی کره که تقریبا همسن و 
سال صنعت خودروسازی ما است گوی سبقت 

را از اتومبیل  های ژاپنی هم ربوده است. 
صنایع و محص��والت ژاپنی هم ک��ه امروزه 
در ردی��ف برترین های جهانی ج��ای دارند در 

ب��دو راه چنین نبودند و بی گمان در رس��یدن 
بدین جایگاه سختکوش��ی، صب��ر و حوصله و 
هدفمندی مردم ژاپن که در همه حال اعتالی 
ملی را بر منافع ش��خصی مقدم می دارند عامل 
اصلی و اساس��ی بوده اس��ت. در ای��ام فراغت 
نوجوان��ی، باعالق��ه ب��ه عموی��م در اداره امور 
فروش��گاه لوازم تأسیسات س��اختمانی کمک 
می ک��ردم. ب��ه ی��اد دارم عمویم با مش��تریان 
رفتاری محترمانه و مودبانه داش��ت و تقاضای 
ایش��ان را با اطالع رس��انی دقیق پاسخ می داد، 
مثال اگر کس��ی برای خرید ش��یر آب مراجعه 
می ک��رد ب��ا صبر و حوصل��ه ان��واع آمریکایی، 
انگلیس��ی، آلمان��ی، فرانس��وی و ایتالیای��ی را 
م��ی آورد و ضمن توضیح مختص��ات هر کدام 
قیمت ش��ان را هم یکایک بی��ان می کرد و در 
پای��ان و تکمی��ل توضیحات��ش می گف��ت اگر 
جن��س ارزان می خواهید »ژاپن��ی« هم داریم. 

از دیگ��ر خاط��رات ریش��ه دار آن دوران ک��ه 
هیچ گاه فراموش��م نمی شود هل دادن هر روزه 
وانت میتسوبیش��ی عمویم بود! بله همین برند 
ممتاز و مش��هور ژاپنی که ام��روزه محصوالت 
باکیفیتش ش��هرت جهانی دارد و معروف است 
که از س��وزن های صنعتی ت��ا موتور هواپیما را 
تولید می کند.  نتیجه اینکه با توجه به تحوالت 
علم��ی، صنعت��ی و ارتباطی ق��رن حاضر اوال 
حدود کاالی خالص ایرانی باید مشخص شود، 
ثانی��ا با مرتفع کردن موانع موجود بر س��ر راه 
تولید از هدررفتن منابع ارزشمند مواد اولیه در 
تولید محصوالت بی کیفیت به شدت جلوگیری 
ب��ه عمل آید و نهایتا در دنی��ای رقابتی حاضر 
صدور تولیدات کیفی ایرانی ارزآوری را میس��ر 
س��اخته و رویای دیرین عدم خام فروش��ی که 
موجب رونق اش��تغال جوانان مان و رفع معضل 

 ام الفساد بیکاری نیز خواهد بود محقق شود. 

فرصت امروز: چند روزی است که ارز در اقتصاد 
ایران تک نرخی شده و بسیاری از بازارهای موازی 
و بخش های تجاری را تحت تأثیر قرار داده است، 
ازجمله صرافی ها که براساس دستورالعمل جدید 
ارزی دول��ت و آنچ��ه رئیس کل بان��ک مرکزی 
گفته اس��ت، صرافان دیگر اجازه خرید و فروش 
اس��کناس ارزی و یا صدور حواله ه��ای ارزی را 
ندارند و تنها بانک ها مجاز به معامله اس��کناس 

ارزی و صدور حواله هستند. 
بر همین اساس، بانک مرکزی در حال حاضر 
هی��چ ارزی به بازار و صرافی ه��ا تزریق نخواهد 
کرد. این در حالی است که تا پیش از این، بانک 
مرک��زی به طور روزانه و یا چن��د روز در هفته و 
براساس نیاز بازار، ارز را از طریق صرافی بانک ها و 
یا صرافی های منتخب خود به بازار تزریق می کرد 
و صراف��ان مجاز و تحت نظ��ارت بانک مرکزی 
می توانس��تند هر بار بین ۵0 ت��ا ۱00 هزار دالر 
ارز دریافت کرده و با اختالف قیمت حدود ۱0 تا 
۱۵ تومان در بازار به فروش برسانند. با این همه، 
فعال بانک مرکزی به روال گذش��ته به صرافی ها 
ارز تزریق نخواهد کرد و این روند منتفی اس��ت 
چراکه قرار اس��ت تأمین نیازه��ای اصلی همه 
گروه های نیازمند به ارز به طور غیرمستقیم و یا از 

طریق سامانه های تعیین شده تأمین شود. 
در همین زمینه، مع��اون ارزی بانک مرکزی 
گف��ت: از این پس، صدور حوال��ه ارزی خارج از 
ش��بکه بانکی، ممنوع خواهد ب��ود و همچنین 

بانک ها ملزم به خرید اسکناس خرد افراد هستند 
و صرافی ها نمی توانند خرید و فروش اس��کناس 

انجام دهند. 
به گزارش تسنیم، معاون ارزی بانک مرکزی، 
مهم ترین موض��وع در ب��ازار ارز را جلوگیری از 
خروج س��رمایه و تأمین مالی قاچاق دانس��ت و 
گفت: در حال حاضر تراز ارزی کش��ور ما بسیار 
مطل��وب اس��ت و هیچ گونه مش��کلی در تأمین 
نیازهای کشور نداریم، اما نباید شرایط به گونه ای 

باشد که منجر به خروج سرمایه از کشور شود. 
س��یداحمد عراقچی با اش��اره به اینکه در پی 
تصمیم اخیر س��تاد اقتصادی دولت، تجارت از 
حال��ت بی نظمی خارج می ش��ود، گفت: فرآیند 
واردات ب��دون ثبت س��فارش براس��اس مصوبه 
هیأت دولت، ممنوع اعالم شده و هرگونه واردات 
که نی��از به تخصیص ارز دارد با ثبت س��فارش 
انجام می ش��ود.  این مقام مسئول بانک مرکزی 
درخص��وص روش انجام ثبت س��فارش تصریح 
کرد: ثبت سفارش کاالهای وارداتی الزاما با روش 
بانکی خواهد بود و این روش به شفافیت بیشتر 

در واردات منجر می شود. 
به گفته عراقچی، براساس ضوابط جدید تأمین 
ارز برای واردات از دو طریق قابل انجام است: در 
وهله اول، بانک ب��ا بهره گیری از مراودات بانکی 
خود، ارز مورد نیاز را تأمین می کند و در غیر این 
صورت، بانک می تواند از طریق صرافی های مجاز 

برای تأمین ارز اقدام کند. 

معاون ارزی بان��ک مرکزی افزود: از این پس، 
صدور حواله ارزی خارج از شبکه بانکی، ممنوع 

خواهد بود. 
عراقچی درخص��وص واردات بدون انتقال ارز 
نیز گفت: این موضوع طب��ق ضوابط قبل انجام 
خواهد شد و واردکنندگان باید اظهارنامه مالیاتی 

داشته باشند. 
مع��اون ارزی بانک مرکزی با اش��اره به نحوه 
عم��ل درخص��وص ارز صادرکنن��دگان، گفت: 
صادرکنن��دگان می توانند ارز خ��ود را از طریق 
سامانه نیما به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز 
بفروشند و این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز 

کشور می رسد. 
عضو هیأت عامل بانک مرک��زی عنوان کرد: 
طب��ق ضواب��ط جدی��د بانک ها ملزم ب��ه خرید 
اسکناس خرد افراد هستند و صرافی ها نمی توانند 

خرید و فروش اسکناس انجام دهند. 
عراقچی درباره س��پرده پذیری ارزی نیز گفت: 
بانک مرکزی این تضمین را به تمام سپرده گذاران 
ارزی می دهد که با س��ود مقرر در سررسید، به 
این افراد، همان اس��کناس سپرده گذاری شده را 

بازپس دهد. 
معاون ارزی بانک مرکزی، نگهداری ارز بیش 
از ۱0ه��زار ی��ورو یا معادل آن به س��ایر ارزها را 
ممنوع خواند و افزود: افرادی که در حال حاضر 
بیش از این مبلغ در اختیار دارند می توانند منابع 

خود را نزد بانک ها سپرده گذاری کنند. 

خرید و فروش اسکناس ارزی در صرافی ها ممنوع شد

تزریق ارز به صرافی ها متوقف شد

کاالی ایرانی چیست؟ 



در روزها و هفته های گذشته 
دو اتف��اق ب��زرگ در اقتص��اد 
جه��ان رخ داد؛ یک��ی ش��روع 
جن��گ تج��اری می��ان چین و 
آمریکا و دیگری افزایش قیمت 
نف��ت و طال؛ به ط��وری که این 
دو رخداد در کانون توجه همه 
دنیا قرار گرفته و هر کش��ور به 
فراخ��ور بهره یا آس��یبی که از 
این دو روی��داد می بیند، برای 
امسال و سال آینده برنامه ریزی 

می کند. 
ام��ا نوس��ان قیم��ت این دو 
کاالی اس��تراتژیک هم��واره بر 
اقتص��اد ای��ران نی��ز تأثیرگذار 
افزایش  بوده اس��ت. خصوص��اً 
قیمت نفت که س��بب افزایش 
درآمدهای دولت خواهد ش��د. 
اولی��ن تأثیر بر بودجه اس��ت. 
قیمت نفت محاس��به شده در 
در  دالر   ۵۵ امس��ال  بودج��ه 
هر بشکه اس��ت، این در حالی 
است که هم اکنون قیمت نفت 
در بازارهای جهانی حوالی 73 
دالر اس��ت. این فاصله قیمتی 
البته براس��اس قان��ون باید در 
صندوق توس��عه مل��ی ذخیره 
ش��ود. با این حال، این افزایش 
قیمت برای بودجه ای که گفته 
می ش��ود کس��ری های پی��دا و 
پنه��ان دارد، می تواند ش��رایط 
مطمئن ت��ری پیش روی دولت 

قرار دهد. 
در همی��ن زمین��ه مرتض��ی 
و  اقتص��اددان  ایمان��ی راد، 
اقتص��اد  مس��ائل  تحلیلگ��ر 
افزای��ش  درب��اره  بین الملل��ی 
قیم��ت طال و نفت در بازارهای 
جهان��ی و تأثیری که بر اقتصاد 
ایران می گذارد، در گفت وگو با 
»در  اس��ت:  معتقد  خبرآنالین 
منطق��ه خاورمیان��ه تنش ها به 
باالتری��ن حد خود در دهه های 
اخیر رس��یده و همین موجب 
می ش��ود که ه��م قیمت طال و 
ه��م قیمت نفت ب��دون ارتباط 
با تقاضای واقعی باال رود. البته 
جن��گ تجاری چی��ن و آمریکا 
ه��م به نوب��ه خ��ود در این امر 
تأثیرگ��ذار اس��ت. چون قیمت 
دالر آمریکا را کاهش می دهد و 
همزمان به همین خاطر قیمت 

طال و نفت باال می رود. 
بنابرای��ن این موضوع فارغ از 
تقاضای واقعی در بازار اس��ت. 
تن��ش  وقت��ی  خاورمیان��ه  در 
منطقه  چون  می ش��ود،  بیشتر 
نفت خیز اس��ت، به طور طبیعی 
قیمت نفت باال می رود. طال هم 
کاری به منطقه ندارد. هر موقع 
تنش در یک منطقه زیاد ش��د 
طال باال می رود و اگر تنش باال 
نباشد با کاهش قیمت دالر باال 
می رود. این روند چندین ساله 
طال در بازار جهانی اس��ت و در 

نتیجه قیمت طال در داخل نیز 
افزایش می یابد.«

این اقتصاددان درباره افزایش 
قیمت طال و تأثیری که بر بازار 
ای��ران می گ��ذارد، توضیح داد: 
»این مسئله ممکن است اندکی 
بی ثباتی و سفته بازی را در بازار 
در ای��ران ایجاد کند، زیرا مردم 
افزایش قیمت طال را ناش��ی از 
بی ثباتی بازار می دانند و نسبت 
به ش��رایط بدبین می شوند. به 
عبارت دیگ��ر تمایالت بازار در 
اقتصاد ای��ران را تغییر می دهد 
و این تغییر بیش��تر به س��مت 
کااله��ای س��وداگرانه خواه��د 
بود ولی ب��اال رفتن قیمت نفت 

داستان دیگری دارد.«
او گف��ت: »اگ��ر قیمت نفت 
صورتی ک��ه  در  و  ب��رود  ب��اال 
عوای��د حاصل��ه از این صادرات 
قاب��ل دسترس��ی بانک مرکزی 
باش��د، می تواند روی ش��رایط 
ایران بسیار قوی اثر گذار باشد. 
حداقل کاری که می کند دولت 
را از نظر مال��ی قوی تر می کند 
و دول��ت می توان��د بخش��ی از 
مش��کالتش را حل کند تا بعد 
با این  بتواند به ط��ور بنی��ادی 

مشکالت درگیر شود.«
»هم��ه  ک��رد:  تأکی��د  وی 
بیش��ترین  ک��ه  می دانن��د 
ی��ک  در  کش��ور  چالش ه��ای 
ایس��تاده است،  سمتش دولت 
بنابرای��ن بهب��ود وضعیت مالی 
دول��ت می توان��د دول��ت را در 
مهار چالش ه��ا توانمندتر کند. 
البته اینها زمانی معنادار اس��ت 
که قیمت نفت ب��ه مقدار قابل 
مالحظه افزای��ش یابد ولی اگر 
حتی به قیمت 70 دالر برس��د 
و دور و بر این قیمت در س��ال 
تغیی��رات  ب��از  بمان��د   20۱۸
قابل توجه��ی در اقتصاد ایران 

نخواهد داشت.«
 او افزود: »در ش��رایط فعلی 
مش��کل دولت و مشکل اقتصاد 
ای��ران زی��اد به قیم��ت نفت و 
درآمده��ای نفتی ارتباط ندارد. 
مش��کل اقتصاد ایران تحریم ها 
زیرا تحریم ه��ا موجب  اس��ت، 
ش��ده که تمام مناب��ع حاصل 
از صدور نف��ت در اختیار بانک 
نباش��د. همین مسئله  مرکزی 
علیرغ��م افزای��ش قیمت نفت، 
اقتصادی  مش��کالت  نمی تواند 
ای��ران و دولت را حل کند. این 

دو شدیدا به هم تنیده اند.«
ترکیب اقتصاد جهان تغییر 

می کند
ایمان��ی راد درب��اره فرصت ها 
و تهدیده��ای ناش��ی از جنگ 
تعرف��ه ای بین آمری��کا و  چین 
در اقتصاد جهان ادامه داد: »با 
قدرت گرفت��ن ترامپ و چیدن 
مهره هایش، آن طور که خودش 

جن��گ  می خواس��ت،  دل��ش 
تج��اری را ابتدا با کش��ورهای 
عضو نفتا و س��پس با اروپا و به 
طریق شدیدتری با چین شروع 
کرد. در بعض��ی از جراید ایران 
از ش��روع جنگ ارزی توس��ط 
ترام��پ نی��ز نام بردن��د که در 
نوشته های متعدد گفتم رؤسای 
جمه��ور در کش��ورهای غربی 
تأثیر قاب��ل توجهی بر تغییرات 
نرخ ارز به طور مس��تقیم ندارند 
و این بانک های مرکزی اس��ت 
ک��ه تغیی��رات ارزه��ا را دنبال 
می کنند و اقدامات و تصمیمات 
آنه��ا نرخ ه��ای ارز را در جهان 
آنچه  بنابراین  می ده��د.  تغییر 
در ح��وزه قدرت ترامپ اس��ت 
همان جنگ تجاری اس��ت که 
از طریق تعرفه ها انجام می دهد. 
در این رابطه الزم اس��ت یک 
نکت��ه مهم را ابت��دا بازگو کنم. 
همان طور ک��ه تاکنون تجربه 
شده اس��ت، ترامپ اهل جنگ 
راه انداخت��ن، چه نظامی و چه 
ترامپ  رفتار  نیس��ت.  تعرفه ای 
بیشتر تهدید و شلوغ کردن و از 
این طریق گرفتن امتیاز است. 
شما برخوردش را با کره شمالی 
ببینید. شاخ و شانه می کشد و 
حتی تهدید به حمله می ش��ود 
ولی پس از مدتی کره ش��مالی 
کوتاه می آید و حتی قرار دیدار 
در واشنگتن می گذارد. او از این 
ش��یوه در مقابل روسیه و چین 

هم استفاده کرده و می کند.«
این اقتص��اددان تصریح کرد: 
»به نظ��ر می رس��د ترامپ اگر 
ب��ا تهدی��د نتواند ب��ه مقصود 
خود برس��د از ابزاره��ای دیگر 
اس��تفاده می کن��د. بنابراین در 
م��ورد جنگ تعرفه ه��ا با چین 
اساس��اً متمرکز است به تهدید 
کردن و اقدامات��ی برای جدی 
بودن خود ه��م انجام می دهد، 
ول��ی در نهایت ب��ه دنبال حل 
مس��المت آمیز مسئله از طریق 
اجب��ار طرف مقابل به تس��لیم 
است. در هر حال جنگ شروع 
ش��ده است و اگر وضع تعرفه ها 
ب��ه مرحل��ه نهای��ی برس��د در 
ترکیب تجارت جهانی تغییراتی 

خواهد داد.«
وی با بی��ان اینک��ه اگر این 
مس��ئله جدی ش��ود بخش��ی 
از ص��ادرات چی��ن از مقص��د 
آمری��کا تغییر جه��ت می دهد 
و به س��مت کش��ورهای دیگر 
س��رازیر می ش��ود، یادآور شد: 
»چی��ن مجب��ور اس��ت دوباره 
اهداف توس��عه صادرات خود را 
از منظ��ر تخصی��ص منطقه ای 
تغییر دهد. این کار برای چین 
پرهزینه است. طبیعی است که 
برای پیدا کردن مقاصد جدید 
الزم اس��ت قیمت های خود را 

کاهش دهد. این کاهش بیشتر 
در م��ورد کاالهای با تکنولوژی 
پایی��ن و عمدت��ا کارب��ر اتفاق 

خواهد افتاد.«
نفع ایران از جنگ تجاری

او در پاس��خ به این سوال که 
آیا محدود ش��دن تجارت چین 
ب��ا آمریکا تأثی��ری بر مبادالت 
ایران و چین خواهد گذاش��ت، 
گف��ت: »ای��ران نی��ز می تواند 
از این ش��رایط به��ره بگیرد و 
تجارت خارجی خود را با چین 
بهبود ببخش��د. مهم ت��ر اینکه 
چین  بانکی  س��خت گیری های 
ایران  انتقال مناب��ع  در م��ورد 
می تواند کمتر شود و در نتیجه 
از این  وضعی��ت ارزی کش��ور 

طریق بهبود پیدا کند.«
این اقتص��اددان عنوان کرد: 
»عمده تحرکات ترامپ ناش��ی 
از این واقعیت است که چندین 
سال اس��ت آمریکا در مبادله با 
چین دچار کسری تجاری است 
و می��زان این کس��ری هم کم 
درگیری چین  بنابراین  نیست. 
و آمریکا یک درگیری س��اده و 
در ح��د تعرفه ها نیس��ت، بلکه 
رویارویی دو قدرت جهانی برای 
کسب هژمونی اقتصادی و طبعا 

سیاسی در جهان است. 
 20۱7 س��ال  در  فق��ط   
دالر  میلی��ارد   37۵ آمری��کا 
کس��ری تجاری تنه��ا با چین 
داشته اس��ت. طبیعی است که 
ای��ن وضعیت را به گذش��تگان 
اتفاقی  ولی  می کند،  منس��وب 
که دارد می افتد تقابل قیمت و 
تکنولوژی بین دو کشور است. 
االن آمریکا تنه��ا ۱30میلیارد 
دالر ب��ه چین در س��ال 20۱7 
صادر کرده است درحالی که در 
همین س��ال وارداتش از چین 
۵06 میلیارد دالر بوده اس��ت. 
طبیعی اس��ت که از تاجری به 
نام ترامپ این ش��کاف دردآور 
است و آن را خوب می فهمد.«

گفت:»ترام��پ  راد  ایمان��ی 
می خواه��د با تهدی��د تعرفه ها 
از چی��ن امتی��از بگی��رد غافل 
از اینک��ه چی��ن کره ش��مالی 
نیس��ت. چین فقط اگ��ر اراده 
کند می تواند ب��ا اوراق قرضه و 
دالرهای��ی ک��ه در اختیار دارد 
ضرب��ات بدی به آمری��کا بزند. 
ب��ه عن��وان نمونه ح��دود یک 
اوراق  از  دالر  میلی��ارد  ه��زار 
قرضه آمری��کا در اختیار چین 
اس��ت و با این حجم اوراق هر 
کاری دلش می خواهد می کند. 
بنابراین ترامپ مجبور می شود 
با آرامش مسئله خود را با چین 
ح��ل کند. در نتیج��ه به نظرم 
این جنگ تجاری لطمه زیادی 
ب��ه تج��ارت جهان��ی نمی زند 
و آن ط��ور که گفته می ش��ود 

ای��ن جنگ س��ردتر می ش��ود 
و ب��ا تفاوت های��ی در اج��را به 

دوره های قبل تغییر می کند.«
خبر خوب برای ایران

مطالع��ات  مؤسس��ه  رئی��س 
اقتص��ادی بامداد در پاس��خ به 
اینک��ه پی��ش از عملی ش��دن 
جن��گ تعرفه ای بی��ن آمریکا و 
چین، کریس��تین الگارد رئیس 
صندوق بین المللی پول به شدت 
ابراز نگرانی کرده که این جنگ 
تجاری رش��د اقتص��اد جهان را 
تحت تأثیر قرار می دهد؛ آیا این 
جن��گ تعرفه ها بح��ران تازه ای 
برای اقتصاد جهانی نخواهد بود، 
گفت: »اگر تعرفه ها قانون ش��ود 
و عماًل اجرا ش��ود طبیعی است 
که نرخ رش��د تجارت جهانی را 
کاهش و ممکن اس��ت التهابات 
زی��ادی را در قیمت ها و تجارت 
جهان��ی ایجاد کن��د. اینکه این 
مسئله ممکن است نظم جهانی 
را ب��ه مخاطره بین��دازد یا نرخ 
رش��د جهان��ی را کاه��ش دهد 
احتمالش کم اس��ت. همان طور 
که گفتم ترامپ همه این مسائل 
را از دی��د تجاری ن��گاه می کند 
و بنابرای��ن در عمل آنچه را که 
می گوی��د انج��ام نمی دهد مگر 
اینکه مجبور شود. تقابل ترامپ 
ب��ا ایران هم همین طور اس��ت. 
تاکنون فقط تهدید کرده اس��ت 
و حت��ی بعض��ی از تحریم های 
مص��وب را اج��را ه��م نمی کند. 
ترام��پ به دنبال این اس��ت که 
ایران را همانند کره ش��مالی به 
میز مذاکره یک طرفه بکشاند.«

او گفت: »در کل این تقابل ها 
و تهدید ها ی��ک عامل در حال 
تغیی��ر اس��ت؛ چ��ه تهدید ه��ا 
اجرایی ش��ود و چه نشود و آن 
هم دالر آمریکا است یا دقیق تر 
 dollar بگوی��م ش��اخص دالر
index  اس��ت. ب��ا هیاهوها و 
تهدید ه��ا دالر آمریکا ضعیف تر 
می شود، کما اینکه تا حاال شده 
است. ش��اخص دالر آمریکا در 
یک ماه پس از انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا به عدد تاریخی 
۱03 در چندین س��ال گذشته 
رس��ید. االن این شاخص ۵/۸۹ 
اس��ت. یعنی تاکنون ش��اخص 
دالر آمری��کا ح��دود ۱3درصد 
کاهش یافته است. به این مقدار 

می گویند سقوط. 
این مس��ئله موجب تحوالت 
ج��دی در جهان می ش��ود که 
البته برای کشور ما خبر خوبی 
اس��ت، چون هم قیمت فلزات 
باال می رود و ه��م قیمت نفت. 
ایران هم یک کش��ور کاال پایه 
اس��ت و از این ش��رایط س��ود 
می برد، البته اگر ش��رایط برای 
این اس��تفاده با وجود تحریم ها 

از بین نرود.« 

پیش بینی یک اقتصاددان از تأثیر جنگ تعرفه ها بر اقتصاد

طال، بازار ایران را به کدام سو می کشاند؟ 
دریچه

گزارش »اکونومیست« از »ماه نگرانی« در 
آفریقای جنوبی

قرض می گیرم، پس هستم
۸6درصد از م��ردم آفریقای جنوبی برای تأمین 
مخارج روزانه خود ق��رض می گیرند. اغلب آنها به 
قرض گرفتن اعتیاد پیدا کرده اند و همین مس��ئله 
اقتص��اد آنها را به س��مت ویرانی می ب��رد. در این 
گ��زارش اکونومیس��ت با مضرات بدهکاری آش��نا 

می شوید. 
مردم آفریقای جنوبی به ژانویه در زبان انگلیسی 
می گویند »جانو- واری«، منظورش��ان ماه نگرانی 
است. کمی بعد از کریس��مس در ماه ژانویه زمان 
آن فرا می رس��د ک��ه قرض ها پرداخ��ت و بدهی ها 
صاف ش��ود. وب س��ایت های مختلف و شبکه های 
مجازی پر می ش��ود از درخواس��ت های کمکی که 
اف��راد دارند. همه به دنبال وام هس��تند تا بتوانند 
قرض های��ی را که گرفته اند پرداخ��ت کنند. همه 
برای زنده ماندن و ادامه حیات دست وپا می زنند. 
ادامه زندگی در بقیه س��ال کاری بس��یار دشوار 
اس��ت؛ زندگی با جیب های خال��ی. مردم آفریقای 
جنوبی مطابق آمار بانک جهانی بیش��ترین ولع را 
برای قرض گرفتن دارند. یکی از بررس��ی ها که در 
س��ال 20۱4 منتشر شده نشان می دهد ۸6درصد 
از م��ردم ای��ن کش��ور در همان س��ال پول قرض 

گرفته اند. 
به گ��زارش آینده نگر، اکثر افراد از دوس��تان یا 
اعض��ای خانواده خ��ود پول ق��رض می گیرند. اما 
نکته جالب توجه اینجاس��ت که 2۵میلیون نفر از 
37میلی��ون فرِد بزرگس��ال در آفریقای جنوبی به 
نهادهای مالی یا شرکت ها و مؤسسه هایی که پول 
قرض می دهن��د، بدهی دارند و بای��د به آنها پول 
پرداخت کنند. مس��ئله قابل توجه دیگر این است 
که تنها کمتر از ۱0میلیون نفر به صورت رس��می 
شاغل هس��تند البته اگر بتوان به این آمار اعتماد 
ک��رد. به این ترتی��ب مردم راه های زی��ادی برای 
پرداخت منظم بدهی های خود ندارند یا به عبارتی 
نمی دانند دقیقاً چه زمانی پول دریافت می کنند تا 

بتوانند بدهی های خود را صاف کنند. 
اما ریش��ه این ماجرا در کجاست؟ می توان ریشه 
را در طبقه متوس��طی جس��ت وجو کرد که از قضا 
بس��یار حریص اس��ت. از س��ال ۱۹۹4 ک��ه رژیم 
آپارتاید به پایان رسید، طبقه متوسط سیاه پوست 
به صورت ناگهانی ظاهر ش��د. بسیاری از افراد در 
پی این بودند که ظهور خودش��ان را اثبات کنند. 
آنها می خواس��تند بگویند که وارد بازی ش��ده اند. 
اما چط��ور باید این کار را انجام می دادند؟ س��اده 
است، با خودروهای شیک، گوشی های جدید تلفن 
همراه، خانه های جدید. اما همه نمی توانند اینها را 
تأمین کنند و نش��ان بدهند که سری میان سرها 

درآورده اند. 
مالیات سیاه

رش��د اقتصادی در این منطقه بس��یار آرام است. 
بیکاری نیز نرخ 2۸درصد را نش��ان می دهد که البته 
اگ��ر به صورت واقع بینانه بخواهیم به آمار نگاه کنیم 
بیکاری نرخ 37درصد را نش��ان می دهد. آن دس��ته 
از سیاه پوس��تان آفریقای جنوبی که صاحب ش��غل 
هستند باید افراد بیکار زیادی را پوشش بدهند. آنها 
خویش��ان و بس��تگان زیادی دارند که همگی بیکار 
هستند و چش��م امیدشان به همان یک نفری است 
که شغل دارد. آنها حتی در میان خودشان با عنوان 
»مالیات سیاه« به این قضیه اشاره می کنند. نخستین 
عضو خانواده که به دانشگاه راه پیدا می کند یا شغلی 
به دست می آورد باید خرج کوچک ترین عضو خانواده 
را بدهد تا او هم به مدرس��ه ب��رود. به عالوه پرداخت 
قبوض مختلف و خرجِی بقیه اعضای خانواده نیز به 
گردِن همان یک نفر می افتد. جالب اینجاس��ت که 
م��ردم در آفریقای جنوبی برای مخ��ارج روزانه خود 

قرض می گیرند. 
به نظر می رس��د م��ردم در آفریق��ای جنوبی به 
تأمین مناب��ع مالی خود به صورت ش��خصی فکر 
نمی کنند و در واقع با اس��اس آن آش��نا نیستند. 
آنها باید با مدیریت بدهی آش��نا بش��وند. برخی از 
آنها پول خوبی هم به دست می آورند اما نمی دانند 
چط��ور این پ��ول را مدیریت کنند ی��ا به عبارتی 
ی��اد نگرفته اند چطور خرج کنند ک��ه برای آینده 
خودشان نیز پس اندازی داشته  باشند. این مسئله 
در دولت هم مش��اهده می شود. در واقع دولت هم 
در بده��ی غرق می ش��ود و نمی دان��د چطور باید 
ای��ن قضیه را مدیریت کند. آن دس��ته از افراد که 
دوس��تان ثروتمندی ندارند به وام های غیرقانونی 
پناه می برند. وام هایی که بدون برنامه داده می شود 
و بدهی هایی که بدون برنامه ایجاد می شود همگی 
روی رش��د اقتصاد اث��ر منفی می گذارد. مس��ئله 
بده��ی نه تنه��ا روی اقتص��اد بلک��ه روی پایداری 
جامعه نیز اثر منفی می گذارد. بس��یاری از فجایع 
اجتماعی که در کشورهای مختلف رخ داده ریشه 
در همین مس��ائل و مش��کالت مالی داشته  است. 
این افراد باید هرچه س��ریع تر رفتار خود را تغییر 
بدهند. بدهی ها می تواند اقتصاد آنها را به حاش��یه 
براند و در نهایت این اقتصاد است که ویران خواهد 
ش��د. انتظار می رود رش��د اقتصادی این کشور در 
سال 20۱۸ به ۱.۱درصد برسد و یکی از مهم ترین 
عوامل همین بدهی هایی اس��ت که با بی حواسی و 

بی احتیاطی ایجاد می شود. 

اقتصادجهان

خودروهای الکتریکی رقیب نفت می شوند
چرا عصر نفت هنوز به پایان 

نرسیده است؟
 کارشناس��ان زیادی معتقدن��د همانطور که عصر 
زغال س��نگ پای��ان یافت، عص��ر نفت هم ب��ه پایان 
می رسد، اما دلیل پایان یافتن این دوره کاهش تولید 
نفت نیست، بلکه تغییر تقاضاست و به هر حال، نفت 
از قیمت ها و روزهای اوجش فاصله گرفته اس��ت. در 
همین زمینه، سی ان بی سی در گزارشی پاسخ داده 

که چرا عصر نفت هنوز به پایان نرسیده است؟
برای س��ال های زی��اد، افزایش قیمت نفت تا س��ال 
20۱4 ادامه داشت. زمانی قیمت نفت خام برنت، بیش 
از ۱00 دالر در هر بش��که می رسید. این قیمت باال به 
افزایش راندمان و بهره وری در صنعت و سایر بخش های 
انرژی کمک کرد، اما در نهایت منجر به اش��باع بازار و 
قیمت های پایین تر ش��د. در حال حاضر، قیمت نفت با 
افزایش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه رو به رشد 
اس��ت. ماجراهای اخیر و نوسان قیمت می تواند مزایای 
استفاده از یک منبع جایگزین ارزان تر را پررنگ تر کند. 
اما حتی اگر س��رمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر 
گسترش یابد، هنوز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند 
عصر نفت هنوز هم ادامه خواهد داشت. جان ایشبرگ، 
مدی��ر اجرایی ش��رکت Fuels می گوید: به اعتقاد من 
عص��ر نفت تا 4 یا ۵ ده��ه دیگر هم پابرجا خواهد بود. 
البت��ه تغییر اتفاق خواهد افتاد، اما زمان می برد. آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی )IEA( انتظار دارد ک��ه تقاضای 
نفت تا س��ال 2040 همچنان رشد کند، مخصوصا در 
بازاره��ای نوظهور مانند هن��د و صنایعی مانند حمل 
و نقل، پتروش��یمی، حمل و نقل هوای��ی و دریایی. اما 
آژانس بین المللی انرژی ادام��ه می دهد که انرژی های 
تجدیدپذیر و گاز طبیعی هم سهم افزایشی از تقاضای 

انرژی جهانی را گرفته اند.
یک دلیل برای این موضوع کشور چین است. چین به 
عنوان بزرگ ترین آالینده جهان، در حال حاضر رهبری 
استفاده از انرژی های پاک را مدنظر قرار داده است. باید 
مش��اهده کنید که چین چه اقداماتی برای استفاده از 
انرژی ه��ای پاک انجام داده اس��ت. آژانس بین المللی 
ان��رژی انتظار دارد تا س��ال 2040، از هر چهار وس��یله 
نقلی��ه در جاده ه��ای چین، یکی خ��ودروی الکتریکی 
باش��د. ناوگان جهانی خودروهای الکتریکی تا آن زمان 
به 2۸0 میلیون عدد خواهد رس��ید؛ رقمی که در حال 
حاضر 2 میلیون عدد است. تغییر بزرگ در وسایل نقلیه 
الکتریکی می تواند پیامدهای مهمی برای نفت داش��ته 
باشد؛ نفتی که س��وخت بیش از نیمی از حمل و نقل 
جه��ان را به خود اختصاص داده اس��ت. اما با این حال 
حتی با افزایش خودروهای الکتریکی، ده ها س��ال نیاز 
است تا زیرساخت های الزم ایجاد شود و این خودروها 
از خودروهای بنزینی سبقت بگیرند. اما افزایش قیمت 
نف��ت می تواند مصرف کنندگان را وسوس��ه کند که به 

سمت استفاده از جایگزین نفت پیش بروند.

پس لرزه های حمله به سوریه
وال استریت سقوط کرد

معامالت جمعه بازارهای جهانی در حالی پایان یافت 
که پس از عملکرد ضعیف بانک ها، س��هام شرکت های 
مالی به شدت سقوط کرد و با نگرانی از درگیری سوریه، 
وال اس��تریت به افت خود ادام��ه داد. به گزارش مهر به 
نقل از رویترز، معامالت جمعه بازارهای جهانی در حالی 
پایان یافت که پ��س از نتایج عملکرد ضعیف بانک ها، 
سهام شرکت های مالی به شدت سقوط کرد و با نگرانی 

از درگیری سوریه، وال استریت به افت خود ادامه داد.
ش��اخص بانک ه��ای اس اندپی 2.6 درصد س��قوط 
کرد و ش��اخص گس��ترده تر مال��ی اس اندپ��ی را ۱.6 
درص��د به قعر برد ک��ه این، بدترین عملک��رد در بین 
۱۱ ش��اخص اس اندپ��ی ب��ود. س��هام جی پی مورگان 
چی��س، که بزرگ ترین بانک آمریکا از لحاظ س��رمایه 
اس��ت، با اعالم نتایج عملکرد ربع س��االنه آن، که کمی 
از ح��د انتظار ضعیف ت��ر بود، 2.7درصد س��قوط کرد. 
س��هام جی پی م��ورگان باالتری��ن وزن را در ش��اخص 
اس اندپی۵00 به خود اختصاص داده اس��ت. ولز فارگو، 
پس از این که این بانک اعالم کرد امکان دارد برای حل  
و فصل تحقیقات��ی که در مورد بانک انجام می ش��ود، 
جریمه ای یک میلیارد دالری پرداخت کند، س��هام آن 

3.4 درصد سقوط کرد.
پ��س از این ک��ه دپارتمان دولت آمری��کا اعالم کرد 
مدارکی به دس��ت آورده که س��وریه حمله شیمیایی 
اخی��ر به ش��هر دوما را انجام داده اس��ت، بازار س��هام 
وال اس��تریت به افت خود ادام��ه داد. میانگین صنعتی 
داو جونز ۱22.۹۱ واحد یا 0۵درصد، س��قوط کرد و به 
24360.۱4 واحد رسید. اس اندپی 7.6۹ واحد یا 0.2۹ 
درصد افت کرد و در س��طح 26۵6.3 واحد بسته شد. 
کامپوزیت نزدک با از دست دادن 33.60 واحد یا 0.47 
درصد، در سطح 7۱06.6۵ واحد به کار خود پایان داد.

روی هم رفته، این هفته اس اندپی ۱.۹۹ درصد، داوجونز 
۱.7۹ درص��د و نزدک 2.77 درصد به ارزش خود افزودند. 
از سوی دیگر، اعالم نتایج عملکرد بانک ها در روز جمعه، 
فصل اعالم درآمدها را آغاز کرد. داده های تامپسون رویترز 
نشان می دهد در ربع اول سود شرکت های تحت شاخص 
اس اندپی، ۱۸.6درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته 
است که این بیشترین افزایش آن در هفت سال گذشته 
است. پس از این که شرکت روسی اعالم کرد ممکن است 
تامین آلومینیوم بوئینگ را متوقف کند، سهام این شرکت 

هواپیماسازی 2.4 درصد سقوط کرد. 
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با حکم مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا
نادر صادقی مدیرعامل گروه 

صنعتی ملی شد

ن��ادر صادق��ی، قائم مق��ام پیش��ین هلدین��گ آتیه 
صبا، مدیرعام��ل گروه صنعتی ملی ش��د.  به گزارش 
»فرصت امروز«، مراس��م تودیع و معارفه علی شالباف، 
مدیرعامل سابق و نادر صادقی، مدیرعامل جدید گروه 
صنعتی ملی با حضور ولی آذروش، مدیرعامل هلدینگ 
آتیه صبا و همچنین مدیران و کارکنان شرکت کفش 
ملی برگزار شد.  در ابتدای مراسم، مدیرعامل هلدینگ 
آتیه صبا ضمن تبریک سال نو و انتخاب شعار »حمایت 
از کاالی ایرانی« از سوی رهبری گفت: افتخار می کنیم 
که هیچ نوع کاالی چینی و خارجی در فروش��گاه های 

کفش ملی حضور نداشته و نخواهد داشت. 
آذروش درباره انتخ��اب صادقی به عنوان مدیرعامل 
گروه صنعتی ملی با اش��اره به اینکه هر آمدنی رفتنی 
دارد، گف��ت: آق��ای ش��الباف حدود یک س��ال در این 
مجموع��ه ت��الش کردن��د و از همه زحمات��ی که در 
 این مدت کش��یدند سپاس��گزاریم. آق��ای صادقی نیز
۱۱ سال قائم مقام شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بوده و 

الحمداهلل دایره المعارف مجموعه ما هستند. 
مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا در پایان، با ارزش��مند 
توصیف کردن برند ملی گفت: امیدواریم سیر صعودی 
کفش ملی که در زمان آقای ش��الباف آغاز شده بود با 
مدیریت و اس��تراتژی جناب صادقی ش��تاب بیشتری 
بگیرد.   نادر صادقی، مدیرعامل گروه صنعتی ملی نیز 
در این مراس��م ضمن تبریک س��ال نو و اعیاد پیش رو 
گفت: آنچه که باعث شد کفش ملی سیر صعودی پیدا 
کند قطعا همکاری مدیران بوده است و همیشه شاهد 
تالش های این ش��رکت به س��مت هدف گذاری اصلی 
بوده ام.  صادقی با اش��اره به فراز و فرودهای کفش ملی 
در طی سال ها ادامه داد: به خاطر دارم کفش ملی سالی 
را با ۱3 میلیارد تومان زیان به پایان رساند و به عکس 
س��الی با ۱6 میلیارد تقسیم س��ود، دفاتر مالی خود را 
بست؛ چنین تحوالتی نشان می دهد که این شرکت چه 

تالطمی داشته است. 
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بودج��ه س��ال ۱3۹6 با رق��م مصوب 
منابع عمومی تا 346 هزار میلیارد تومان 
بس��ته ش��د. این رقم در مقایسه با 320 
هزار میلی��ارد تومانی که دولت در الیحه 
پیشنهاد داده بود حدود 26هزار میلیارد 
تومان رشد داشته است. به  هر حال نظر 
مجلس بر افزایش س��قف بودجه بود و با 
این هم��ه، عملکرد مالی دولت نش��ان از 
عدم تحقق حدود 26 هزار میلیارد تومان 
از مناب��ع مصوب در بودجه س��ال ۱3۹6 

دارد. 
به  گزارش  ایس��نا، آخری��ن آماری که 
خزان��ه داری کل از عملک��رد مالی دولت 
منتشر کرد نش��ان می دهد که در بخش 
منابع عمومی یعنی جایی که درآمدهای 
نفت��ی و فرآورده ه��ای آن )تملک دارایی 
س��رمایه ای(، واگ��ذاری دارایی های مالی 
)انتشار اوراق و اسناد خزانه( و همچنین 
درآمده��ا یعن��ی منابعی ش��امل مالیات 
و س��ایر درآمده��ا ق��رار دارد در مجموع 
320ه��زار میلیارد توم��ان تحقق وجود 
دارد. این رقم مع��ادل ۱00درصد الیحه 
پیش��نهادی دول��ت و ۹2.3درص��د رقم 

مصوب منابع عمومی در مجلس است. 
در بخ��ش درآمده��ا ک��ه در بودج��ه 
۱74 ه��زار میلیارد تومان مصوب ش��ده 
ب��ود تا ۱67 ه��زار و ۵00 میلیارد تومان 
محقق ش��ده که در مقایسه با ۱۵۹ هزار 
و ۵00 میلیارد تومان پیش��نهادی دولت 
۵درص��د افزایش و نس��بت ب��ه مصوب 
درآمده��ای  دارد.  کاه��ش  3.7درص��د 
مالیات��ی و گمرکی که س��ایر درآمدها را 
تش��کیل می دهند تا ۱۱۵ ه��زار میلیارد 
تومان ثبت ش��ده اس��ت که نس��بت به 
رق��م ۱۱2 ه��زار و 700میلیاردی الیحه 
 2درص��د افزای��ش و ب��ه ۱۱6 ه��زار و

400 میلیارد مص��وب 0.7درصد کاهش 
دارایی های  واگذاری های  دارد. همچنین 
س��رمایه ای به عنوان بخ��ش دیگر منابع 

دولت حدود ۱۱۸ ه��زار و ۹00 میلیارد 
توم��ان در بودج��ه مص��وب ش��د که در 
سال گذش��ته تا ۹2 هزار میلیارد تومان 
محقق ش��ده اس��ت. این رقم نس��بت به 
الیح��ه ح��دود 7۹.4درصد و نس��بت به 
مصوب 77.4درصد تحقق نشان می دهد. 
متوس��ط قیم��ت فروش هر بش��که نفت 
حدود ۵3 دالر و متوس��ط قیمت فروش 
هر بشکه میعانات تا ۵۵دالر بوده است. 

 بخ��ش س��وم مناب��ع عموم��ی یعنی 
 واگ��ذاری دارایی های مال��ی، در بودجه

۵3 ه��زار و 700 میلی��ارد تومان مصوب 
ش��د که عملکرد آن به 60 هزار میلیارد 
تومان می رس��د. این رق��م در الیحه 44 
هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده بود 
ک��ه عملک��رد بیانگر رش��د 3۵درصدی 
نس��بت به الیح��ه و ۱۱.7درص��دی در 

مقایسه با مصوب است. 
عموم��ی  مص��ارف  بخ��ش  در  ام��ا 
هزینه ه��ای ج��اری، عمران��ی و تمل��ک 
دارایی های مالی قرار می گیرد. آمار نشان 
می ده��د در بخش جاری ک��ه عمده آن 

 را حقوق و دس��تمزد تش��کیل می دهد،
2۵3 ه��زار و ۸00 میلیارد تومان مصوب 
ش��ده بود که در نهایت 243هزار میلیارد 
تومان محقق شده است. این رقم نسبت 
به الیحه 0.3درصد افزایش و در مقایسه 
با مص��وب 0.4درصد کاهش و به عبارتی 

عدم تحقق دارد. 
ه��زار   7۱ عمران��ی  بودجه ه��ای  در 
و 300 میلی��ارد توم��ان مص��وب ش��د 
 ک��ه عملکرد نهای��ی حاک��ی از پرداخت
42 ه��زار میلی��اردی و ب��ه عبارتی عدم 
پرداخت 2۸ هزار میلی��ارد تومان از این 
مناب��ع را دارد. بودجه ه��ای عمران��ی در 
مقایس��ه با پیش��نهاد دولت در الیحه که 
برابر با 62 هزار و 700 میلیارد تومان بود 
حدود 32.۸درصد و در مقایسه با مصوب 

حدود 40درصد کاهش دارد. 
بخش س��وم منابع عموم��ی مربوط به 
تمل��ک دارایی ه��ای مالی و ب��ه عبارتی 
پرداخت س��ود واگذاری های انجام ش��ده 
اس��ت. برای سال گذشته حدود 2۱ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده بود که تا 

همین حدود هم محقق شده است. 
در مجم��وع دولت در س��ال گذش��ته 
ح��دود 320 هزار میلی��ارد تومان منابع 
کسب کرده است که البته نسبت به رقم 
مص��وب 26 هزار میلیارد تومان کم دارد. 
محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه 
و بودجه معتقد است بودجه سال گذشته 
براس��اس آنچه که این سازمان بر مبنای 
کارشناس��ی پیش بینی کرده بود، محقق 
ش��ده و بخش��ی که مجلس به آن  اضافه 

کرد با عدم تحقق مواجه است. 
مجم��وع منابع مصرف ش��ده در س��ال 
۱3۹6 در بخش ج��اری، عمرانی و مالی 
ب��ه ح��دود 307 ه��زار میلی��ارد تومان 
می رسد که در مقایسه با منابع 320 هزار 
میلیاردی کسب شده نزدیک به ۱3 هزار 

میلیارد تومان کمتر بوده است. 

بخشنامه دس��تمزد ۹7 امروز یکشنبه 
با امضای وزیر کار ابالغ می ش��ود و تمام 
کارفرمای��ان ملزم به اعمال مصوبه جدید 
ش��ورای عالی کار در م��زد فروردین ماه 

کارگران هستند. 
به گزارش مهر، روز چهارشنبه گذشته 
با پای��ان مذاکرات تعیین دس��تمزد ۹7 
در ش��ورای عالی کار و امض��ای اعضای 
کارگری، کارفرمایی و دولت در این شورا 

پرونده دستمزد ۹7 بسته شد. 
قرار است علی ربیعی، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، بخش��نامه دستمزد ۹7 
را ام��روز یکش��نبه برای اج��را ابالغ کند 
و بنابرای��ن تمامی کارفرمای��ان موظفند 
دس��تمزد فروردین م��اه را ب��ه اس��تناد 
مصوبه جدید شورای عالی کار محاسبه و 

پرداخت کنند. 
براس��اس این گ��زارش، طب��ق مصوبه 
کار،  ش��ورای عالی  گذش��ته  هفت��ه 
دس��تمزد ۹7 برای دو گ��روه از کارگران 
یعنی »حداقلی بگیران« و »س��ایر سطوح 
م��زدی« متفاوت اس��ت، به ای��ن ترتیب 
کارگران��ی ک��ه دس��تمزد پای��ه آنها در 
س��ال ۹6 معادل ۹2۹ هزار و ۹3۱ هزار 
تومان بود »کارگران حداقلی بگیر« تلقی 
می شوند که دستمزد این گروه از کارگران 
در سال ۹7 به میزان ۱۹.۵درصد افزایش 
یافت، بنابراین دس��تمزد حداقلی بگیران 
در س��ال ۹6 با افزایش ۱۸۱هزار و 336 
تومان��ی به ی��ک میلی��ون و ۱۱۱ هزار و 

267 تومان رسید. 
اما دستمزد س��ایر کارگران که حقوق 
 پای��ه آنه��ا در س��ال ۹6 »بیش��تر از«

۹2۹ هزار و ۹3۱ تومان اس��ت، در گروه 
»سایر سطوح مزدی« قرار می گیرند. 

بن��ا بر این گزارش، دس��تمزد »س��ایر 
س��طوح مزدی« ب��ه ص��ورت ترکیبی از 
»درص��د« و »رق��م ثابت« تعیین ش��د. 
ب��ه این ترتی��ب که ع��الوه ب��ر افزایش 
۱0.4درصد نس��بت به پای��ه حقوق ۹6، 
رق��م ثابت ۸4 هزار و 624 تومان به مزد 
پایه این گ��روه از کارگران اضافه خواهد 

شد. 
ب��ا این محاس��به به عن��وان مثال اگر 

پای��ه حقوق کارگری که در س��ال ۹6 به 
می��زان یک میلی��ون و 200 هزار تومان 
باش��د، ۱0.4درص��د از حق��وق پایه وی 
معادل ۱24 ه��زار و ۸00 تومان خواهد 
ب��ود، عالوه بر این رق��م ۸4 هزار و 624 
تومان )عدد ثابت ب��دون در نظر گرفتن 
پایه حقوق ۹6( به مزد پایه سال گذشته 

اضافه خواهد شد. 
بنابراین »دستمزد پایه« یک میلیون و 
200 هزار تومانی کارگری در س��ال ۹6، 
با احتس��اب ۱0.4درصد رشد و رقم ثابت 
۸4624 تومان، در س��ال ۹7 معادل یک 
میلیون و 40۹ هزار و 424 تومان خواهد 

بود. 
ذک��ر ای��ن نکت��ه ض��روری اس��ت در 
طبقه بن��دی  ط��رح  دارای  کارگاه ه��ای 
مش��اغل، تم��ام کارگ��ران در گروه های 
بیست گانه شغلی که حداقل یک سال در 
همان کارگاه س��ابقه کار دارند مش��مول 

پایه سنوات خواهند بود. 
بر این اساس پایه سنوات برای کارگران 
قرارداد دائم و موقت تحت پوشش قانون 
کار با بیش از یک س��ال س��ابقه کار )در 
گروه یک ش��غلی(، همچون سال گذشته 
روزان��ه ۱7000 ریال )ماهان��ه ۵۱ هزار 
تومان( تعیین ش��ده است که به تناسب 

در گروه های بیست گانه متغیر است. 
بنابراین تمام کارکن��ان دارای قرارداد 
دائ��م و موقت ک��ه دارای »یک س��ال« 
س��ابقه کار هس��تند و ی��ا یک س��ال از 
دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان 
کارگاه گذشته باشد مشمول دریافت پایه 

سنوات در سال ۹7 خواهند بود. 
کارفرمایان باید پایه س��نوات را به مزد 
مبنای کارگر اضافه کنند تا به تناسب در 
اضاف��ه کار، عیدی و حق س��نوات کارگر 

محاسبه شود. 
الزم به ذکر اس��ت، برای سال ۹7 حق 
مس��کن به میزان 40 هزار تومان و حق 
بن کارگری به می��زان ۱۱0 هزار تومان 
تثبیت ش��د. عالوه بر این کارگران دارای 
فرزن��د زیر ۱۸ س��ال ب��ه ازای هر فرزند 
مشمول دریافت حق اوالد به میزان ۱۱۱ 

هزار و 26۹ تومان هستند. 

بخشنامه دستمزد97 امروز ابالغ می شود

 اعمال مزد جدید
در حقوق فروردین ماه

پرونده بودجه 1396 بسته شد

یک حساب سرانگشتی از دخل و خرج دولت
دریچه ارتباطات

کاربران شبکه های اجتماعی بخوانند
فالوئر بخرید و راحت تر کاال بفروشید

اینس��تاگرام یکی از شبکه های اجتماعی محبوب بین 
ایرانی هاس��ت آنقدر که از نظر تعداد کاربران فعال در این 
شبکه بین ۱0 کشور اول قرار دارد. آمارها نشان می دهد 
ک��ه ایرانی ها با 24 میلیون حس��اب کاربری فعال در این 
ش��بکه اجتماعی در رتبه هفتم اس��تفاده از اینستاگرام 
ق��رار گرفته اند و پ��س از ایران، ژاپنی ها، انگلیس��ی ها و 
مکزیکی ها ب��ا ح��دودا 20 میلیون حس��اب کاربری در 
اینس��تاگرام فعالیت می کنند. حجم باالی استفاده از این 
ش��بکه اجتماعی و پیام  رس��ان های خارجی دیگری مثل 
تلگرام که بی��ش از 4۵ میلیون کاربر در ایران دارد باعث 
شده بعضی فعاالن اس��تارت آپی به فکر تسهیل استفاده 
کاربران ایرانی در این شبکه ها باشند.  اینستاگرام ۹۸ یکی 
از این استارت آپ هاس��ت که خدماتی مثل افزایش فالوئر 
اینستاگرام یا بازیابی حساب های کاربری هک شده را ارائه 
می کند. این نرم افزار همچنین رتبه بندی از اینس��تاگرام 
ایرانیان ارائه کرده که براساس تعداد فالوئر است. هرچند 
رتبه های باال بیش��تر به هنرمندان یا کاربران پرحاش��یه 
اینس��تاگرام تعلق دارد، اما مردم ع��ادی هم می توانند با 
اس��تفاده از خدمات اینس��تاگرام ۹۸ به جایگاه خوبی در 
رقابت با حلقه ارتباطی خودشان در این شبکه اجتماعی 
برسند. شعار اینستاگرام ۹۸ این است که این استارت  آپ 
هر آنچه در دنیای اینستاگرام به آن نیاز دارید را در اختیار 

شما قرار می دهد. 
تلگرام ش��اپ دیگ��ر اس��تارت آپ ایران��ی اس��ت که با 
س��وژه کردن فرص��ت خری��د و ف��روش کاال در تلگرام در 
کانال های مختلف شکل گرفته است. این استارت آپ قرار 
است فروش در کانال های تلگرامی و گروه ها را امن کند اما 
چگونه؟ سامانه تلگرام ش��اپ مدعی است که با استفاده از 
این سامانه فروشنده محصوالت ویترینی از تمام محصوالت 
با قابلیت فروش آنالین خواهد داشت. زمانی که مشتری با 
استفاده از این سامانه بخواهد محصولی را بخرد نیاز نیست 
منتظر بماند تا فروشنده آنالین شود و سفارش او را ببیند 
و اطالعات از وی تقاضا کند، ش��ماره کارت بدهد و سپس 
مش��تری اقدام به پرداخت کند و رس��ید پرداخت را برای 
فروشنده بفرستد. سامانه خرید در تلگرام در هر لحظه ای 
به سفارشات رسیدگی می کند. خرید در تلگرام یک درگاه 
پرداخت آنالین در اختیار طرفداران محصوالت قرار می دهد 
تا به سادگی پرداخت خود را انجام دهند. در دسترس بودن 
نظرات سازنده مشتری های پیشین و مشاهده آنها توسط 
مش��تریان احتمالی محصوالت باعث ایجاد اعتماد شده و 
تصمیم گی��ری به خری��د را راحت تر می کند. اس��تفاده از 
سامانه خرید در تلگرام باعث می شود محصوالت در نتایج 

جست وجوی گوگل هم نشان داده شوند. 

راه های افزایش امنیت موبایل بانک
9 توصیه  برای امنیت 

موبایل بانکینگ
دولت همراه سال گذش��ته همزمان با فاز اول دولت 
الکترونیک راه اندازی شد که در نتیجه آن تلفن همراه 
به یک دفتر خدمات الکترونیکی تبدیل می شود. با توجه 
به اینکه امروزه گوشی موبایل از مهم ترین ابزارهای مورد 
استفاده روزمره اس��ت، به آسان تر شدن هرچه بیشتر 
فرآیندها کمک خواهد کرد، اما موضوع مورد اهمیت در 
این میان امنیت موبایل بانکی است.  به گزارش ایسنا، 
حذف دردس��رهای استفاده از کارت های بانکی در یک 
بس��تر امن و جایگزینی موبایل با بس��یاری از ابزارهای 
مورد اس��تفاده امروزی، پرداخ��ت موبایلی را به یکی از 
ضرورت ها تبدیل کرده است؛ به نظر می رسد این امر نیز 
در حال تحقق است تا شعار دولت همراه بیش از پیش 
عملی ش��ود بر این اساس آمارها نشان می دهند میزان 
اس��تفاده از موبایل بانکینگ در مقایسه با اینترنت بانک 
رو به افزایش بوده اس��ت.  هزینه های بانکی با استفاده 
از موبایل بانکینگ، به ش��دت کاهش می یابد و از سوی 
دیگر رضایت مش��تریان را به جهت دسترسی آسان به 
تراکنش ه��ای مالی در هر زمان و مکان به جای انتظار 

در صف گیشه بانک در ساعات کاری فراهم می آورد. 
در ه��ر ح��ال موبایل بانکینگ از جمل��ه روش های 
پرداخت است که با به کارگیری اصولی و متناسب آن، 
می ت��وان هزینه های بانکی را به ش��دت کاهش داد. به 
ش��رط آنکه از نکات امنیتی غافل نش��ویم. یکی از این 
موارد به امنیت گوشی های تلفن همراه مربوط است و 
نکته دیگر قرار دادن نام کاربری و رمز عبور روی گوشی 
کاربر اس��ت تا در صورت به سرقت رفتن موبایل، امکان 

دسترسی به اطالعات مالی تان وجود نداشته باشد. 
در این باره کارشناس��ان پلیس فتا توصیه هایی برای 
امنیت موبایل بانک ها ارائه کرده اند از آن جمله می توان 

به موارد زیر اشاره کرد: 
- برای گوشی تان رمز بگذارید. 
- مراقب دانلودهای تان باشید. 

- تنها از نرم افزار بانک خودتان استفاده کنید. 
- از ش��بکه های امن اینترنتی ب��رای انجام عملیات 

بانکی استفاده کنید. 
- سطوح دسترسی اپلیکیشن ها را بررسی کنید. 

- اطالعات بانکی خود را در برنامه نوت برداری گوشی 
یادداشت نکنید. 

- در صورت فروش یا واگذاری تلفن همراه به دیگران 
هرگونه اطالعات بانکی ذخیره ش��ده در آن را پاکسازی 

کنید. 
- آنتی ویروس فراموش نشود. 

- روی هر لینکی کلیک نکنید ممکن اس��ت در پی 
سرقت اطالعات شما باشند. 

یکشنبه
26 فروردین 1397
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فرصـت امـروز: پ��س از آنک��ه دالر 
مرزهای ناممکن و تاریخی را در بازار ارز 
ایران درنوردید و تا بیش از 6هزار تومان 
نیز پیش رفت، سیاس��ت یکسان س��ازی 
نرخ ارز از سه شنبه هفته گذشته به اجرا 
درآم��د و دالر با ن��رخ 4200 تومان و به 
منظور تأمین نیازه��ای اصلی تک نرخی 

شد. 
ام��ا اینکه مبنای انتخ��اب دالر 4200 
تومان��ی چه ب��ود، پرسش��ی اس��ت که 
دولتمردان س��عی کرده اند به آن پاس��خ 
دهن��د و از آن دف��اع کنن��د. در همین 
زمینه، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی 
رئیس جمه��ور هفته گذش��ته در برنامه 
»گفت وگوی ویژه خبری« شبکه دو سیما 
به تش��ریح نحوه تعیین قیمت ارز توسط 
دولت پرداخت و گفت:  »تک نرخی شدن 
ارز در کش��ور براس��اس محاسبه تفاضل 
ن��رخ تورم داخلی و جهانی صورت گرفت 

و 4200 تومان تعیین شد.«
ب��ه گفته نهاوندی��ان،  »در صورتی که 
تف��اوت نرخ ت��ورم داخل��ی و خارجی را 
مبن��ای تغیی��رات قیمت ارز ق��رار دهیم 
به قیمت بهینه برای آن خواهیم رس��ید. 
مث��ال در س��ال ۹3 تورم داخل��ی برابر با 
۱۵,6درصد بوده است این درحالی است 
که تورم جهانی 3.2درصد بوده است که 
تفاضل آن برابر اس��ت با ۱2.4درصد. در 
س��ال ۹4 نیز تورم داخل��ی برابر با ۱۱.۹ 
و ت��ورم خارجی نی��ز برابر ب��ا 2.۸ بوده 
اس��ت که تفاضل این دو نیز برابر اس��ت 
با ۹.۱درصد. اگر همین گونه تفاضل ها را 
برای س��ال های مختلف محاسبه کنیم و 
سپس تفاضل ها را با یکدیگر جمع بزنیم، 
آنگاه می توان به قیمت بهینه ارز رس��ید. 
به طور مثال اگر این مقدار را برای س��ال 
۹4 و ۹۵ و ۹6 بر اس��اس قیمت ارز بازار 
آزاد س��ال ۹3 در نظر بگیری��م به مقدار 
2۱.۸درصد خواهیم رس��ید. یعنی اینکه 
قیمت ارز در س��ال ۹3 تا س��ال ۹6 باید 
تعدیلی به میزان 2۱.۸ داش��ته باشد. در 
واقع اگر این میزان درصد را بر قیمت ارز 
در سال ۹3 اعمال کنیم، آنگاه قیمت ارز 
40۱6 تومان خواهد بود. حال اگر مبنای 
تعیین قیمت ارز را قیمت دالر در س��ال 
۹2 در نظ��ر بگیریم جم��ع تفاضل تورم 
داخل و خارج برابر با 34.2درصد خواهد 
بود ک��ه در این حالت قیم��ت بهینه ارز 
مقدار 4272خواهد بود. در نتیجه قیمت 
تعیین ش��ده توس��ط دولت، یعنی 4200 
تومان، میزانی اس��ت بهین��ه بین این دو 
مقدار. حال اگر س��تون تفاضل ها را جمع 
بزنیم و در قیمت دالر در سال ۹3 ضرب 
کنی��م به مق��دار تقریب��ی 4200 تومان 

خواهیم رسید.«
 تشریح روند

انتخاب دالر 4200 تومان
همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگوی 
دولت در گفت وگو ب��ا خانه ملت، درباره 
انتخ��اب ارز 4200توم��ان گف��ت: ن��رخ 
3۵00 توم��ان ک��ه در الیح��ه و مصوب 
مجل��س آمد مبنای محاس��باتی اس��ت، 
یعن��ی وقتی حدود ۵0 میلیارد دالر نفت 
می فروش��یم و ارز را ب��ا این رقم کس��ب 

می کنیم، چ��ون بودجه ما ریالی اس��ت 
باید به عددی تبدیل کنیم تا نرخ برابری 
ایجاد ش��ود، سال گذشته این رقم حدود 

3200 تا 3300تومان بود. 
او با اش��اره به مصوبه مجلس در قانون 
بودجه س��ال۹7، ادام��ه داد: مجلس در 
مبح��ث ارز قانون بودج��ه تصویب کرده 
اس��ت که اگر دولت به ه��ر دلیلی برای 
تنظیم ب��ازار نرخ ارز را ب��ه جای 3۵00 
تومان ه��ر عدد دیگ��ری در نظر گرفت، 
درآم��د جدی��دی کس��ب و ای��ن منبع 
درآم��دی جدید در ردیف ه��ای مصرفی 
مش��خصی هزینه ش��ود، بنابرای��ن مازاد 
درآمد ارز به خزانه واریز و باید متناس��ب 

با سرفصل هزینه ها استفاده شود. 
 مبنای انتخاب دالر 4200 تومان

چه بود؟ 
س��خنگوی دول��ت ب��ه رون��د انتخاب 
ن��رخ 4200 توم��ان ارز نیز اش��اره کرد 
و گف��ت: نکت��ه دیگری که وج��ود دارد 
این اس��ت که چ��را 4200 توم��ان برای 
نرخ دالر انتخاب ش��د، در جلس��ه ستاد 
اقتص��ادی، پیش��نهادات مختلف��ی ارائه 
ش��د و همه اف��راد مبنای نظری ش��ان را 
گفتن��د، عده ای ب��ا مفروض��ات و مبانی 
نظ��ری پیش��نهاد کردند قیم��ت دالر را 
در ح��د 3۹00 تا 3۹۵0 تومان بگذاریم، 
عده ای مبانی محاسباتی شان این بود که 
اگ��ر مثال 4۵00 ی��ا 4600 بگذاریم رقم 
مطمئن تری اس��ت و عده ای همین عدد 

4200 را می گفتند. 
سیاست تک نرخی شدن ارز پیاده شد

نوبخ��ت ادام��ه داد: در نهای��ت هم��ه 
اس��تدالل ها و محاس��بات مطرح ش��د و 
آنچ��ه که قابل اج��را و مبانی آن همه را 
قانع ک��رد، این بود که ب��ا 4200 تومان 
می توانیم اق��دام را انج��ام دهیم، ضمن 
اینک��ه مدت ه��ا ب��ود که می خواس��تیم 
سیاس��ت یکسان س��ازی نرخ ارز را انجام 
دهی��م، در ح��ال حاضر تقریب��ا این کار 
صورت گرفته اس��ت همه نیازهای واقعی 

کشور با رقم 4200پاسخ داده می شود. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه در حال حاضر 
مش��کل کمبود منابع ارز را نداریم، بیان 
داشت: در حال حاضر مشکل این نیست 
که منابع ارزی ما تقلیل پیدا کرده است، 
بلکه صادرات نفتی ۵0 دالر است، منابع 
صادراتی غیرنفتی 46 میلیارد دالر وجود 
دارد، ۹0میلیارد دالر منابع ارزی داریم. 

ای��ن عضو دولت تأکید کرد: چیزی که 
باعث شد این منابع نتوانست پاسخ دهد، 
غیرواقعی  تقاضای های جدی��د  سلس��له 
بوده چه آنهایی که فکر می کردند هرچه 
ری��ال دارند را ب��ه دالر تبدی��ل کنند و 
س��فته بازی صورت گیرد، چه عده ای که 
فکر می کردن��د این مناب��ع را به صورت 

خروج سرمایه استفاده کنند. 
عده ای با منابع ارز، در کشورهای 

همسایه خانه و ویال خریده اند
نوبخت با انتقاد از این دو دیدگاه گفت: 
ما حق نداری��م منابع مردم را که از نفت 
و صادرات حاصل می ش��ود به آسانی در 
اختیار عده ای قرار دهیم تا در کشورهای 
همسایه خانه و ویال بخرند، ما حق نداریم 

منابع را در ش��رایطی که فشار جهانی بر 
جمهوری اسالمی است و تهدید می کنند 
ک��ه ما را از نظر اقتصادی تحریم خواهند 
کرد از دست بدهیم بلکه باید مدیریت بر 

عرضه و تقاضا داشته باشیم. 
 قیمت یورو متناسب با ارز

4200 تومانی تنظیم می شود
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه کل 
کش��ور درخص��وص جایگزین��ی یورو در 
مبادالت گفت: ش��کی در این نیست که 
می خواهیم دالر را از محاسبات مان کنار 
بگذاریم و در حوزه یورو کار کنیم چرا که 
یورو مانند دالر در وضعیت تحریمی قرار 
ن��دارد.  وی با اش��اره ب��ه افزایش قیمت 
یورو در روزهای اخیر و مدیریت نرخ این 
ارز از س��وی دولت بیان داش��ت: افزایش 
نرخ یورو متناس��ب با افزایش چش��مگیر 
غیرواقعی دالر بود، اما وقتی دالر 4200 
باشد س��ایر ارزها براساس 4200 تومان 

تنظیم می شود. 
توضیح نوبخت درباره عدم 
یک صدایی دولت درباره ارز

نوبخ��ت ب��ه انتق��اد رئی��س مجل��س 
درخص��وص شنیده ش��دن یک ص��دا از 
دولت در زمینه ارز، اش��اره کرد و توضیح 
داد: وقتی دولت می گوییم یعنی مجموعه 
رس��می دولت، در دولت سی و چند نفر 
معاون رئیس جمهور و وزیر داریم هر یک 
می تواند نظراتی داش��ته باشند، اما وقتی 
جمع بندی و تصمیم گیری می شود همه 

از آن تبعیت می کنند. 
وی ادام��ه داد: االن همین وضع وجود 
دارد ممک��ن اس��ت درب��اره ارز ع��ده ای 
پیش��نهادی داش��ته اند، اما یک استدالل 
قوی ت��ر پذیرفت��ه می ش��ود اف��رادی که 
استدالل دیگر داشتند نظرشان پذیرفته 
نشده است، اما وقتی نظر رسمی دولت از 
سوی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور 

و س��خنگوی دولت گفته می ش��ود دیگر 
نباید دوگانگی باشد. 

نظر رسمی دولت درباره ارز تغییر 
نکرده است

سخنگوی دولت تأکید کرد: بنابراین بیان 
رس��می همین بود، دولت بیان خود را در 
زمینه ارز تغییر نداده است، همواره گفته ام 
دول��ت با افزایش غیرطبیعی و غیرمتعارف 
نرخ ارز مخالف است. درست است پولی به 
دست دولت می آید، اما به دلیل نارضایتی 
مردم روند افزایشی دالر به نفع دولت نبود، 
دولت تحت هیچ شرایطی اعتقاد ندارد که 

دالر افزایش پیدا کند. 
شاخص های اقتصادی کشور رو به 

رشد است
نوبخت با بیان اینکه در ش��اخص های 
اقتصادی دیگر وضعیت مناس��بی داریم، 
اظهار داش��ت: ن��رخ بیکاری به نس��بت 
س��ال گذش��ته تقلیل پیدا کرده اس��ت، 
بازار س��رمایه و بورس متعادل بوده، تنها 
در ب��ازار پول آن ه��م در بخش ارز روند 
غیرقابلی وجود داش��ت، براساس گزارش 
بررس��ی اقتصاد ایران با 40 ش��اخی در 
هفت بخش اس��فندماه س��ال گذش��ته 
صن��دوق بین المللی، همه ش��اخص های 
اقتصادی کش��ور رو به رش��د است.  وی 
تأکید ک��رد: روند افزایش��ی قیمت دالر 
به خاطر مس��ائل سیاسی، روانی، مطالب 
مختلف و جایی هم عده ای هول زدند که 
بعد زیر دس��ت و پا له شدند، این معقول 
نیس��ت هر کس��ی چند تومانی داش��ته 
باش��د تبدیل به ارز کند اگر این ش��کل 
باش��د تمام ذخایر بانک مرکزی یا حتی 
ذخایر بانک مرکزی آمریکا را بیاوریم کم 
می آوریم.  نوبخت بیان داش��ت: فعال در 
این شرایط ما برای همه نیازهای معقول 
م��ردم ارز داریم ص��ادرات به م��ا اجازه 

می دهد این کار را انجام دهیم. 

مبنای انتخاب دالر 4200 تومان به روایت سخنگوی دولت

فرمول تعیین قیمت ارز همچنان تعداد زیادی صرافی غیرمجاز فعالند
آرامش پس از توفان در بازار ارز

س��یطره غیرمجازه��ا بر اقتص��اد ایران هرچن��د رو به 
پایان اس��ت اما پس لرزه های ش��دید ای��ن خداحافظی، 
بخش های مختل��ف اقتصادی را تحت تأثیر ق��رار داد. با 
 این همه، به نظر می رسد با یکسان سازی نرخ ارز بر قیمت
4200 توم��ان از ی��ک س��و و نظارت دقیق ب��ر عملکرد 
صرافی ها، آرامش به بازار ارز بازگردد، اما باید در نظر داشت 
که پایداری این آرامش منوط به رعایت مر قانون و نظارت 
دائمی بر فعالیت بازار ارز اس��ت.   به گزارش خبرآنالین، 
هنوز تبعات زلزله ناشی از ساماندهی بازار متشکل پولی و 
انحالل موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز در بازار پولی 
به پایان نرس��یده بود که سودجویی برخی از غیرمجازها 
بازارهای ارز و سکه را با آشفتگی مواجه کرد. داستان تنها 
به کسانی که کف خیابان ها ارز را دست به دست می کنند 
و حاش��یه فردوسی و سبزه میدان را در اختیار گرفته اند، 
نیست. اتفاقا برخی واحدهای صنفی غیرمجاز، نام صرافی 
را بر خود می گذارند تا بتوانند از سود هنگفتی که در سایه 
عملکرد غیرقانونی در این حوزه حاصل می شود، بهره مند 
ش��وند. هرچند نهادهای قانونی و بان��ک مرکزی در این 
سال ها چشم خود را بر این فعالیت غیرقانونی نبسته اند، 
اما به نظر می رسد برخورد و ساماندهی با آنها نیز چندان 

به موقع و پیش از وقوع حادثه نبوده است. 
 برمبنای گزارش های ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی 
با توجه ب��ه انجام برخی تخلفات و انجام عملیات صرافی 
برخالف قوانین و مق��ررات ذی ربط، پیش از بحران ارزی 
اخی��ر بانک مرکزی مجوز فعالی��ت این گونه صرافی ها را 
ابطال کرده بود که شمار کسانی که در این راستا با برخورد 
قانونی و بازدارنده مواجه ش��ده  اند، 2۱0 واحد در سراسر 
کشور اعالم شده است؛ با این حال تعداد واحدهای صرافی 
که به صورت غیرمجاز در ش��بکه بانکی کش��ور فعالیت 
می کنند همچنان باالس��ت. به طوری که به گفته برخی 
نمایندگان مجلس فعالیت آنها نظم بازار ارز را بهم ریخته 
اس��ت و اگر با آنها برخورد نش��ود، احتمال پس لرزه های 
بع��دی هم وجود دارد.  ارزیابی های کارشناس��ی نش��ان 
می دهد نظر به وجود س��ود قابل توجه و بعضا نامتعارف 
در حوزه خرید و فروش س��که و ارز، بسیاری از اشخاص 
ب��ا مجوز اتحادیه طال و جواهر و ی��ا بدون مجوز اتحادیه 
مذکور، اقدام به خرید و فروش س��که و ارز می کنند. این 
در حالی اس��ت که با توجه به مقررات و مصوبات موجود، 
فعالیت هم در زمینه خرید و فروش سکه و هم در حوزه 
خرید و فروش ارز نی��از به اخذ مجوز بانک مرکزی دارد. 
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این اعتقادند 
که برخورد با این دس��ته از متخلفان دیرهنگام  بوده، اما 
ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز حتی در جواب 
دالی��ل این تأخیر، تأکید کرده که بناس��ت از این پس از 
فعالیت نامتعارف و خالف قانون صرافی ها، چه صرافی های 

مجاز و چه غیرمجاز پیشگیری شود. 

مهدی کرباسیان: 
بانک مرکزی تعجیل می کرد بحران 

ارز 3 روزه جمع می شد
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران )ایمی��درو( اختالالت بازار ارز را 
موضوع جدید ندانست که تأثیر عمیقی بر فعالیت های 
اقتصادی بگ��ذارد و با بیان اینکه اق��دام دولت و بانک 
مرک��زی برای کنترل بازار کار خوبی بود، گفت که اگر 
این اقدام دو - سه هفته زودتر انجام می شد، بحران ارز 

دو- سه روزه جمع می شد. 
به گزارش ایسنا، اگرچه موضوع اختالالت ارزی می تواند 
بسیاری از فعاالن اقتصادی و صنایع ایران را از خود متاثر 
کند، اما بخش معدن از آن دس��ته حوزه هایی اس��ت که 
ب��ه  خاطر ارزبری پایین معموال چن��دان تحت تأثیر قرار 
نمی گیرد یا حتی در مواردی که بیشتر مصارف صادراتی 
به آن حاکم می ش��ود، از افزایش قیمت ارز نیز اس��تقبال 
می کنند.  در همین زمینه، مهدی کرباسیان معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: مس��ئله اختالالت در بازار 
ارز موضوع جدیدی نیست و از زمان وقوع انقالب تاکنون 
در دوره های مختلف با آن درگیر بودیم و بارها نوس��انات، 
تنش ها و افزایش های ناگهانی قیمت ارز را تجربه کردیم. 
وی ادامه داد: پی��ش از این نیز در هر یک از دوره های 
آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد این مدل بحران های 
ارزی یک یا دو بار تجربه شد؛ به گونه ای که به خاطر داریم 
در دول��ت دهم وضع به جایی رس��ید که طی چند هفته 

قیمت ارز به صورت ساعتی افزایش می یافت. 
او با اش��اره ب��ه تصمیم دولت برای مه��ار این بحران 
تصریح کرد: در روزهای اخیر شاهد بودیم که دوباره بازار 
ارز با برهم ریختگی هایی مواجه بود که به نظر می رسد 
اگر بانک مرکزی در این مورد فعال تر و س��ریع تر عمل 
می کرد، این امکان وجود داشت که بحران بازار ارز طی 

دو یا سه روز جمع شود. 
وی با بیان اینکه به نظر می رس��د بحران این دفعه ارز 
فقط معلول فاکتورهای اقتصادی نبود، اظهار کرد: با اینکه 
تصمیم سریع دولت برای کنترل بازار عقالیی و خوب بود، 
اما بهتر بود این تصمیم دو هفته زودتر گرفته می ش��د و 
البته باید به تصمیم خوب دیگری که دولت در این میان 
گرفت نیز اش��اره کرد که آن تک نرخی کردن قیمت دالر 
بود.  کرباسیان افزود: دولت توانست در روز های گذشته، 
دالر را ب��ا ش��یوه مد نظر خود و قیم��ت 4200 تومان 
تک نرخی کند. گرچه ش��اید در این بین صاحب نظران 
بحث هایی درباره قیمت تعیین ش��ده یا نحوه عملکرد 
بانک مرکزی داشته باش��ند اما در مجموع نتیجه این 

تصمیم اتفاق مثبتی بود. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک 4

دریچــه

تأثیر تک نرخی شدن دالر بر بازار سکه
موج سواران حاشیه نشین شدند

تصمیمات جدی��د بانک مرکزی ب��رای کنترل بهای 
ارز و س��اماندهی این بازار، موج س��واران قیمت سکه را 
حاشیه نش��ین کرد.   به گزارش خبرآنالین، درحالی که 
س��که امامی در اولین روز هفته جاری بهایی برابر با یک 
میلی��ون و 7۸3 هزار تومان داش��ت، تح��والت رخ داده 
در بازار ارز ش��رایط را برای رس��یدن به��ای این کاالی 
سرمایه گذاری به یک قدمی 2 میلیون تومان در هر قطعه 
نزدیک کرد.   افزایش مداوم بهای س��که در حالی ادامه 
داشت که پیش فروش سکه از سوی بانک ملی همچنان 
پیگیری می شد و در نتیجه رشد شگفت انگیز بهای قیمت 
حکایت از اختاللی جدی در این بازار داشت. موج سوارانی 
که تالش برای رشد قیمت دالر با هدف کسب سود آنی 
را در دس��تور کار ق��رار داده بودند، بهای س��که را نیز با 
واردکردن تقاضای غیرواقعی افزایش می دادند.   بسیاری 
معتقدند ایجاد صف در مقاب��ل صرافی ها خود به نوعی 
تهیی��ج مردم برای ورود به این بازار را به همراه داش��ت.  
براساس این گزارش در دومین روز هفته قیمت هر قطعه 
سکه به یک میلیون و ۹30 هزار تومان رسید و این روند 
در سومین روز هفته  یعنی دوشنبه نیز با رسیدن بهای 
س��که به یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان ادامه داشت. با 
اعالم تصمیم بانک مرکزی درخصوص تک نرخی شدن 
دالر، بهای هر قطعه س��که به یک میلیون و 770 هزار 
تومان کاهش یافت. تالش ناکام برای ایجاد فضای رونق 
کاذب در بازار س��بب شد چهارشنبه بهای سکه افزایش 
اندکی را تجربه کند و به یک میلیون و 7۹۱ هزار تومان 
در هر قطعه برس��د اما در آخرین روز هفته بهای س��که 
امامی به کانال یک میلیون و 7۸0 هزار تومانی بازگشت.  
پیش بینی می ش��ود حباب قیمت سکه در روزهای آتی 
تخلیه شود. جدول زیر قیمت سکه امامی در فاصله شنبه 

تا پنجشنبه را نشان می دهد: 

ارائه خدمات کارگزاری در شعبه 
مشهد بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد به منظور رفاه حال مش��تریان و در 
ادامه پیاده س��ازی طرح موفق ارائه خدمات کارگزاری 
در ش��عبه ها، این خدمت را در شعبه چهارراه آزادشهر 
مشهد خود نیز ارائه می دهد.  به گزارش روابط  عمومی 
بانک پاس��ارگاد، در این راس��تا از تاریخ 27 لغایت 30 
فروردین س��ال ۱3۹7، کارشناس ش��رکت کارگزاری 
بانک پاسارگاد، در شعبه چهارراه آزادشهر مشهد، ضمن 
ارائه نام کاربری و رمز عبور برای انجام معامالت برخط 
کارگزاری و س��ایر خدمات مربوط به آن، پاس��خگوی 
سواالت مراجعه کنندگان نیز خواهند بود.  گفتنی است 
ش��عبه چهارراه آزادشهر در مش��هد، چهارراه آزادشهر، 

تقاطع خیابان های امامت و معلم، واقع است. 
همچنین بانک پاسارگاد در اطالعیه ای اعالم کرد که 
این بانک، پیام رس��ان آی گپ را خریداری نکرده است. 
در این اطالعیه آمده اس��ت: پی��رو درج خبر خریداری 
پیام رس��ان آی گپ از طریق برخی از خبرگزاری ها به 
آگاهی هموطنان عزیز می رساند که بانک پاسارگاد این 
پیام رس��ان را خریداری نکرده و خبر منعکس شده در 

رسانه های جمعی صحت ندارد. 

نرخنــامه

قیمت )تومان(روز

۱,7۸3,000شنبه ۱۸ فروردین ماه

۱,۹30,000یکشنبه ۱۹ فروردین ماه

۱,۹۵۵,000دوشنبه 20 فروردین ماه

۱,770,000سه شنبه 2۱ فروردین ماه

۱,7۹۱,000چهارشنبه 22 فروردین ماه

۱,7۸۵,000پنجشنبه 23 فروردین ماه

یکشنبه
26 فروردین 1397

شماره 1040
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راه ان��دازی ب��ورس ارز از س��ال ها قبل 
در اقتص��اد ایران مطرح ش��د و حتی در 
آذرماه س��ال ۹4 نیز شورای عالی بورس 
راه ان��دازی ب��ازار آتی ارز را ب��ه تصویب 
رس��اند. اما به رغم گذشت حدود دو سال 
از مصوبه تأس��یس بورس ارز در شورای 
عالی بورس و به دالیلی ازجمله تفاوت در 
نرخ ارز اعالمی بانک مرکزی با بازار آزاد، 
ای��ن اتف��اق هرگز رخ نداد. ب��ا این همه، 
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه معتقد 
است در شرایط فعلی، اقتصاد ایران برای 
تأسیس بورس ارز مهیا نیست. او معتقد 
اس��ت برخی صندوق های سرمایه گذاری 
در طال ی��ا صندوق های س��رمایه گذاری 
ارزی می توانند مق��داری از تقاضای بازار 

ارز را به سمت خود جذب کنند. 
محم��د حس��ن جنانی در گفت وگ��و با 
ایسنا، درباره نوسان نرخ ارز های خارجی 
و تأثی��ر آن بر بازار س��رمایه، گفت: نرخ 
دالر تابعی از تورم در داخل کشور و تورم 
بین المللی اس��ت و در سال های گذشته 
ش��یب رش��د ن��رخ دالر این موض��وع را 
نش��ان داده اس��ت. در دولت نهم و دهم 
اقتصاددان ها توصی��ه می کردند که بهتر 
اس��ت دالر با چنی��ن نرخی رش��د کند 
ولی متأس��فانه دولت ب��ه این موضوع در 
س��ال های اول توجه نکرد و دالری که از 
حدود قیمت ۸۵0 تومان شروع شده بود 
در دو س��ال آخر دولت  ده��م به 3600 

تومان رسید. 
ب��ه گفته او، این رش��د قیمت در طول 
هشت س��ال دولت نهم و دهم به تدریج 
اتف��اق نیفتاد، بلکه تقریباً در س��ال های 
آخ��ر دولت ده��م قیم��ت دالر افزایش 
فزاینده ای داشت. از آنجا که دولت ایران 
بزرگ ترین مصرف کننده ارز و بزرگ ترین 
ارگانی است که ارز وارد می کند، بنابراین 
تا زمانی ک��ه اختیار داش��ته و در حیطه 
کنترلش باش��د می تواند روی قیمت ارز 
تأثیر بگذارد مگر این که اتفاقی بیفتد که 
قدرت دولت را ک��م کند. به عنوان مثال 
از سال ۱3۹۱-۱3۹2  می توان تحریم ها 

را یادآور شد. 
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تأکید 
ک��رد: نظریه پردازان فعل��ی معتقد بودند 
ک��ه دالر و در کل ارزهای خارجی باید با 
توجه به اختالف تورم در داخل کش��ور و 
تورم بین المللی رش��د کند. مثاًل اگر نرخ 
تورم س��االنه در داخل کشور ۱۵درصد و 
نرخ تورم جهانی 4درصد اس��ت، نرخ ارز 
باید در داخل کش��ور س��االنه ۱۱ درصد 

رشد کند. 
جنان��ی افزود: اگ��ر طبق ای��ن نظریه 
 جل��و می رفتی��م بای��د ن��رخ ارز ح��دود

۵0 درصد رش��د می کرد ول��ی در چهار 

س��ال اول دولت یازدهم نرخ ارز سرکوب 
شد و در شش ماه اخیر هم که عمدتا این 
نرخ رها ش��د. به نوعی در این دولت نیز 
اشتباهات دولت های نهم و دهم در مورد 
ارز تکرار ش��د. از طرف دیگر گمانه زنی ها 
از بابت تحوالت سیاس��ی چند ماه آینده 
درباره ماندن یا خ��روج آمریکا در برجام 
باع��ث ش��د نگرانی هایی ک��ه در جامعه 
پیش می آید و انتظارات آتی س��بب شود 
که مردم به سمت ارز بروند و اینها باعث 
س��رازیر ش��دن اس��کناس ارز به داخل 
خانه ها ش��د، اما اگر افزایش قیمت ارز از 
ابتدای دولت به صورت تدریجی بود این 

شوک رخ نمی داد. 
این عضو هیأت علمی دانش��گاه افزود: 
افزایش ن��رخ ارز برای ش��رکت هایی که 
عمدت��ا واردکننده هس��تند به��ای تمام  
شده ش��ان را باال می برد و حاش��یه سود 
را پایین می آورد و برعکس ش��رکت های 
صادرکنن��ده از افزایش قیمت ارز منتفع 

می شوند. 
وی توضی��ح داد: در س��ال ۱3۹2 نیز 
ش��رکت هایی که از افزایش نرخ ارز سود 
پتروش��یمی،  عمدتا ش��رکت های  بردند 
کانه ه��ای فل��زی و نظای��ر اینه��ا ب��ود؛ 
بنابراین فک��ر می کنم اگر این روند ادامه 
پیدا کند موجب می ش��ود ش��رکت های 
صادرات محور آثار مثبتی داش��ته باشند 
و بتوانند سود خوبی را شناسایی کنند. 

وی با اش��اره ب��ه بازار پ��ر تالطم طال 
و س��که در هفت��ه گذش��ته نی��ز گفت: 
تأثیرات قیمت طال همبس��تگی نزدیکی 
ب��ا تغییرات نرخ ارز در داخل کش��ورمان 
دارد. تغیی��رات قیمت��ی س��که و طال در 

داخل ایران بستگی به نرخ برابری ریال با 
ارزهای دیگر و قیمت اونس جهانی دارد. 
وقتی قیمت اونس جهانی ثابت باش��د و 
نرخ براب��ری ریال با ارزهای دیگر رش��د 
کند طبیعی است که قیمت طال افزایش 
پیدا کند، اما این که چرا ش��یب رشد طال 
و س��که از ارز بیش��تر ش��د این است که 
مردم در خری��د ارز محدودیت دارند اما 
در خرید طال این محدودیت وجود ندارد. 
در نتیجه در ق��رارداد آتی ماه های آینده 

هم رشد چشمگیری ایجاد شد. 
جنانی درباره درست یا نادرست بودن 
خرید ارز با هدف س��رمایه گذاری، گفت: 
سرمایه گذاری در ارز از لحاظ اخالقی کار 
درستی نیست؛ چراکه اگر همه مردم در 
ارز سرمایه گذاری کنند اشتغال در کشور 
بای��د بخواب��د. البته در هر ح��ال اقتصاد 
خیل��ی تابع اخ��الق نیس��ت؛ در نتیجه 
کسانی که می خواهند در این حوزه فعال 
باشند موضوعاتی مانند پیش خرید سکه 
از بانک ه��ا می تواند جلوی کاهش قدرت 

خرید آنها را بگیرد. 
وی با اشاره به سیاست های پولی بانک 
مرکزی، گفت: یکی از سیاست های بانک 
مرکزی کاهش س��ودهای س��پرده بانکی 
بود اما در ماه های اخیر یک ش��به س��ود 
س��پرده ها افزایش یافت که این موضوع 
ش��اید بازتاب خوبی در اقتصاد نداش��ته 
باش��د. جدا از این که افزایش نرخ س��ود 
س��پرده ها در این مقطع چق��در به بازار 
پرتالط��م ارز و س��که کم��ک می کند، با 
توجه به معضالتی ک��ه برخی از بانک ها 
با آن دس��ت به گریبان هس��تند شرایط 
مناسبی برای اقتصاد پیش نمی آید. باید 

با اعمال برخی سیاست های پولی و مالی 
مثل پیش فروش س��که یا موارد مش��ابه 
ت��ا حدودی بتوانی��م بازار را در ش��رایط 

باثبات تری قرار دهیم. 
او در پاس��خ به این که تأسیس بورس 
ارز چه تأثی��ری می تواند در بازار ارز آزاد 
داش��ته باش��د، گفت: اگر بورس ارز قبال 
راه ان��دازی ش��ده و جایگاه خ��ود را پیدا 
کرده بود شاید می توانست کمک زیادی 
به شرایط فعلی کند اما چون ما سازوکار 
تش��کیل بورس ارز را نداش��تیم، به نظر 
نمی رسد که بتوانیم آن را تأسیس کنیم. 
ب��ا توجه به فاصله ای ک��ه بین قیمت ارز 
مبادل��ه ای و آزاد افتاد به نظر می رس��د 
فعاًل تأس��یس بورس ارز ممکن نباش��د، 
ام��ا به نظر م��ن برخ��ی از صندوق های 
س��رمایه گذاری در طال ی��ا صندوق های 
مقداری  می توانند  ارزی  س��رمایه گذاری 
از تقاضای بازار را به س��مت خود جذب 

کنند. 
جنان��ی درباره لزوم وجود صندوق های 
پوش��ش ریس��ک در ای��ران، گف��ت: اگر 
ریسک(  پوشش  )صندوق های  هج فاندها 
در کشور ما وجود داشته باشد می تواند در 
مواقع بحران به کمک بازار بیاید. در سال  
200۸ هج فانده��ا نقش  خیلی مهمی در 
اقتصاد دنیا داشتند. اگر ما صندوق هایی 
داشتیم که بخش��ی از دارایی هایشان در 
دارایی ه��ای مش��تقه نظی��ر قراردادهای 
ارزی و ط��ال بود، به تلطی��ف بازار کمک 
می ش��د. در ح��ال حاضر در ب��ازار ما دو 
صن��دوق وج��ود دارد که یک��ی صندوق 
لوت��وس ط��ال و دیگری صن��دوق گوهر 
اس��ت که اگر بازده ای��ن دو صندوق را با 
صندوق های دیگر در ش��ش ماهه گذشته 
مقایس��ه کنیم متوجه می شویم که بازده 
مناس��بی دارند. به نظر من باید سریع به 
س��مت هج فاندها یا هم��ان صندوق های 

پوشش ریسک حرکت کنیم. 
او در پاس��خ به س��ؤالی درباره تصمیم 
دولت ب��رای ارز تک نرخی 4200 تومانی 
گفت: چرا زودتر این تصمیم اعالم نش��د 
و ای��ن عدد 4200 از کج��ا آمد؟ به نظر 
می رس��د دولت ارز الزم بابت پاس��خ به 
تقاضاهای وارداتی کنترل شده و محدود 
و مصارف ضروری را می تواند از محل دالر 
4200 تومان��ی تأمین کند ولی یک بازار 
زیرزمین��ی ارز هم با نرخ های باالتر - که 
از نظر دولت قاچاق اس��ت - در کنار آن 
خواهد بود. بدیهی اس��ت که قیمت های 
دس��توری در بلندمدت پاسخگو نبوده و 
نیروه��ای عرضه و تقاضا قیمت را تعیین 
می کنن��د. ضمن اینکه اتفاقات سیاس��ی 
ماه بعد در زمینه برجام نیز مطمئناً تأثیر 

چشمگیری بر قیمت ها خواهند داشت. 

کدام یک پاسخگوی نیاز بازار است؟ 

بورس ارز یا صندوق های سرمایه گذاری
یادداشت

بیم و امیدهای بورس در سال 97

بورس ته��ران در حالی چند هفته ای اس��ت معامالت 
امسال خود را تجربه می کند که شاخص بورس در سالی 
که گذش��ت رش��د بیش از 2۵ درص��دی را تجربه کرد و 
بازار س��رمایه در کنار س��ایر بازارها از جمله مسکن، ارز 
و ط��ال بازده��ی قابل قبولی را به ثبت رس��اند.  از این رو 
نگاهی به عوامل تأثیرگذار بر رشد شاخص بورس و قیمت 
سهام برخی شرکت ها در تاالر شیشه ای طی سال گذشته 
نشان می دهد به پش��توانه عوامل بنیادی از جمله صعود 
قیمت جهانی نفت، بهبود شرایط کاالها به ویژه فلزات پایه 
در بازارهای جهانی و افزایش نرخ ارز، بازار س��هام س��ال 
نس��بتا خوبی را به لحاظ رش��د شاخص بورس پشت سر 
گذاشته اس��ت.  در حالی بازار سرمایه تا ابتدای زمستان 
س��ال ۹6 به لطف خودنمایی اثر مثب��ت نرخ ارز و صعود 
قیمت ها در بازارهای جهانی، ش��اهد رشد شاخص بورس 
ب��ود که بخش عمده این بازدهی مرهون معامالت مثبت 
س��هام در آذر و دی ماه گذش��ته بوده اس��ت و در مقابل 
اهالی تاالر شیشه ای در دو ماه پایانی پارسال تحت تأثیر 
عوامل مختلف از جمله افت قیمت ها در بازارهای جهانی، 
نوسانات شدید و چشمگیر نرخ ارز، انتشار گواهی سپرده 
با نرخ سود 20درصدی از سوی بانک مرکزی، اعالم نظر 
رس��می ترامپ در مورد برجام و احتمال عدم تمدید آن 
و همچنین برخ��ی ناآرامی های داخلی و در پی آن غالب 
ش��دن فضای احتیاط و انتظار بر تاالر شیش��ه ای شاهد 

اصالح قیمت ها و افت شاخص بورس بودند. 
بر این اساس بورس تهران در شرایطی سال ۹7 را آغاز 
کرده که عوامل مثبت و منفی زیادی می تواند مسیر آن را 
تعیین کند یا تغییر دهد که از جمله می توان به وضعیت 
بازاره��ای جهانی کاالها و نفت، نوس��انات ارز، کاهش یا 
افزایش نرخ س��ود بانکی و همچنین عاقبت برجام اشاره 
کرد.  در این میان، نوس��ان ش��دید ن��رخ ارز و در پی آن 
تک نرخی ش��دن و ایستادن دالر روی رقم 4200 تومان، 
اثرات متفاوتی بر نمادهای معامالتی بازار س��هام گذاشته 
است. به عنوان مثال با افزایش نرخ دالر تا 6 هزار تومان، 
صف های خرید در نماد معامالتی مربوط به ش��رکت های 
صادرات محور از جمله پتروش��یمی ها تش��کیل شد و در 
مقابل در برخی نمادها که مواد اولیه آنها از خارج کش��ور 
تأمین می شود از جمله خودرویی ها، شاهد تشکیل صف 
فروش در تاالر شیش��ه ای بودیم. از س��وی دیگر با اعالم 
ن��رخ 4200 تومان برای دالر، این صف ها برعکس ش��د 
که نش��ان از تأثیر متفاوت افزایش و کاهش نرخ ارز روی 
نمادهای معامالتی در بازار س��هام دارد.  از س��وی دیگر 
به جز تج��اوز نظامی ایاالت متحده به س��وریه که اثر آن 
ب��ر معامالت بورس کم تأثیر و گذرا پیش بینی می ش��ود، 
یک��ی از مهم تری��ن موضوعاتی که در هفته ه��ای آینده 
ادامه مس��یر معامالت بورس را در س��ال جدید مشخص 
خواه��د ک��رد تعیین تکلیف و آینده برج��ام در پی نحوه 
واکنش ایاالت متحده به توافق هسته ای در اردیبهشت ماه 
اس��ت.  این موضوع زمانی برای س��هامداران حساس تر و 
برای تصمیمات آنها تعیین  کننده تر می ش��ود که آنچه از 
جهت گیری سیاس��ت خارجی آمریکا به نظر می رسد این 
است که رئیس جمهوری آمریکا قصد محدود کردن منافع 
اقتصادی ایران از توافق هسته ای را دارد و به همین دلیل 
هم هست که س��ایه این ریسک سیستماتیک باالی سر 

تاالر شیشه ای سنگین تر و ادامه دار خواهد شد. 

نگاه فعاالن بورس به بازار ارز
فعاالن بورس تهران هفته گذش��ته را در شرایطی 
س��پری کردند که ریسک های مختلف بازار سهام را 
تهدی��د می ک��رد و بازارهای پول و ارز ب��ه رقابت با 
بازار س��رمایه پرداختند.  به گزارش ایسنا، در هفته 
گذش��ته معامالت بازار سهام به ش��دت تحت تأثیر 
ب��ازار ارز ب��ود. تالطم های قیمتی در ب��ازار ارز و در 
نهایت خبر ارز 4200 تومانی تصمیمات فعاالن بازار 
س��هام را برای دادوستد با شک و تردید هایی مواجه 

کرد و ریسک های خرید و فروش را افزایش داد. 
طی روزهای گذش��ته یکی از گروه هایی که با افت و 
خیز زیاد در قیمت سهم ها مواجه شد، گروه خودرو بود. 
در این گروه با خبر دالر 6 هزار تومانی و افزایش تقاضا 
شاهد افت یکدست قیمت سهم ها تا بیش از 4 درصد 
بودیم، اما تنها بعد از گذشت یک روز کاری و صحبت ها 
در م��ورد ارز تک نرخ��ی 4200 تومانی روند قیمت ها 
صعودی ش��د، ولی در آخرین روز کاری بورس تهران 
با ادامه ابهامات در بازار ارز، قیمت س��هام خودرویی ها 
دوب��اره با کاهش قیمت روبه رو ش��دند.  دیگر گروه ها 
همچون فلزات اساسی و گروه نفت نیز از نوسانات ناشی 
از ن��رخ دالر به دور نبودند، نفتی ها به عنوان یک گروه 
صادرات محور با افزایش ن��رخ دالر روند صعودی را در 
قیم��ت پایانی طی کردند، اما در مجموع در این روزها 
وضعیت خاص اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سهام 
را با ریس��ک های مضاعفی همراه کرده که این موضوع 
می تواند از حجم و ارزش معامالت بکاهد.  هفته گذشته 
ابهامات در بازار سهام سبب شد شاخص کل بار دیگر 
کانال ۹7 هزار واحدی را از دست بدهد و تا اواسط تراز 
۹6 هزارتای��ی پایین بیاید. خالصه اینکه طی روزهای 
گذشته در این هفته نماگر اصلی بازار ۸63 واحد افت 
کرد.  شاخص آزاد شناور در این مدت ۱633 واحد افت 
کرد که نشان از شناسایی ریسک های موجود در بازار 
سهام توسط معامله گران حقیقی دارد، با توجه به این 
ریس��ک ها شاخص آزاد شناور تا رقم ۱02 هزار و 323 
واحدی کاهش یافت. از طرفی شاخص بازار اول و دوم 
در این مدت با افت 663 و ۱۵7۸ واحدی مواجه شد و 

شاخص صنعت 63۹ واحد کاهش یافت. 

تأثیر دالر تک نرخی بر معامالت 
بورس کاال

مدیرعامل بورس کاالی ایران تأثیر تک نرخی ش��دن 
ارز بر معامالت ب��ورس کاال را مثبت ارزیابی کرد.  حامد 
س��لطانی نژاد در گفت وگ��و با تس��نیم در خصوص تأثیر 
یکسان سازی نرخ ارز بر معامالت بورس کاالی ایران گفت 
در این بورس یکی از موارد مهم در ورودی بازار قیمت های 
پایه است و با تمهیدی که دولت اندیشید، دالر به سمت 
تک نرخی شدن در حال حرکت است.  مدیرعامل بورس 
کاالی ای��ران افزود: این موض��وع کار را برای بورس کاال 
بس��یار راحت تر کرد چراکه مبن��ای قیمت های پایه این 
ب��ازار ارزی خواهد بود که در واقع حاصل ارز تعادلی بازار 
اس��ت و به نظر می رس��د بازار خیلی شفاف تر به حرکت 
خود ادامه خواه��د داد. به خصوص در حوزه کاالهایی که 
قیمت های پایه آنها تابعی از نرخ ارز اس��ت و اختالف آنها 
در فرمول های قیمتی باالدست و پایین دست خیلی کمتر 
خواهد بود، چراکه هر دو به یک نرخ ارز یکس��ان اش��اره 
خواهند کرد چه این که این ارز به صورت یکسان مدیریت 
شود یا این که بتوانیم از بازاری این ارز را استخراج کنیم. 

دریچه

مهدی حاجی وند
 کارشناس بازار سرمایه
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و صاحبنظ��ران  برخ��ی کارشناس��ان 
معتقدن��د یک��ی از موثرتری��ن راهکارها 
برای حمایت از کاالی ایرانی به توس��عه 
گردش��گری و بهره گیری از این ظرفیت 

ویژه و کم نظیر معطوف می شود. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
بس��یاری از کش��ورهای جهان با اتکا به 
صنعت توریسم و گردشگری به توفیقات 
بسیاری در حوزه اقتصادی نائل شده اند، 
نمونه بارز این ادعا را می توان با اشاره به 
دو کشور همسایه ایران همچون ترکیه و 

امارات به اثبات رساند. 
به رغم تأکید بس��یاری از کارشناس��ان 
مبنی ب��ر لزوم توس��عه و تقویت صنعت 
گردشگری، متأسفانه وضعیت موجود در 
تراز ظرفیت های بالقوه ایران زمین در این 

عرصه نیست. 
شرایط خاص اقلیمی ایران، پهنه وسیع 
جغرافیایی این م��رز و بوم و برخورداری 
از باف��ت طبیع��ی خ��اص اع��م از کویر، 
کوه، دش��ت، دریا، جن��گل و فراتر از آن 
عقب��ه تاریخی و فرهن��گ و تمدن کهن 
کشورمان، فرصت هایی است که نمی توان 
به سادگی از آن گذشت و زمانی افسوس 
از ش��رایط فعلی در جذب توریسم ایران 
عمیق تر می ش��ود که بسیاری از کشورها 
بدون برخورداری از چنین استعدادهایی 
ب��ه موفقیت های خیره کنن��ده ای در این 

عرص��ه نائ��ل ش��ده اند. البت��ه نباید این 
واقعیت نادیده گرفته ش��ود که توس��عه 
گردش��گری در کش��ور، صرفا با تصمیم 
یا اظهارات فالن مس��ئول و تصویب فالن 
قان��ون روی کاغذ محقق نخواهد ش��د و 
حص��ول چنین ام��ر خطیری مس��تلزم 
تأمی��ن پیش نیازها، امکان��ات و الزامات 

خاص خود است. 
در صورت مهیاش��دن اقتضائات توسعه 
گردش��گری، قطع��ا ش��اهد موفقیت ها و 
دس��تاوردهای متعدد و زنجی��ره واری از 
پولسازی، اشتغال زایی و نشاط و طراوت 

اقتصادی در کشور خواهیم بود. 
درآمد 25 میلیارد دالری ترک ها از 

گردشگری 
آنچن��ان ک��ه اخب��ار و گزارش ه��ای 
رس��انه ها نش��ان می دهد، درآمد کش��ور 
ترکیه از محل گردشگری، ساالنه حدود 
2۵ میلیارد دالر برآورد می شود و این در 
ش��رایطی است که بخش قابل توجهی از 
این درآمد، به واس��طه حضور گردشگران 
ایرانی در این کش��ور تأمین می شود، که 
مصداقی از ضرب المثل آب در کوزه و ما 

گرد جهان می گردیم، است. 
در ای��ن می��ان، عوامل��ی همچون بعد 
مس��افت نس��بتا ان��دک در مقایس��ه با 
دیگ��ر مقاص��د گردش��گری در جهان و 
ع��دم ضرورت اخ��ذ ویزا از م��وارد حائز 

اهمیت در س��فر ایرانیان به این کشور به 
ش��مار می رود تا جایی ک��ه بنابر اخبار و 
گزارش های منعکس شده، تنها در مقطع 
بین )یکم فروردین تا ۱3 فروردین س��ال 
۱3۹6/ 2۱ مارچ تا 2 آوریل سال 20۱7( 
70درصد از گردش��گران کش��ور ترکیه ، 

ایرانی بودند. 
در همی��ن ارتب��اط، رئی��س انجم��ن 
هتل ه��ای ترکیه در س��ال گذش��ته در 
قال��ب بیانیه ای اعالم کرد، 2۵0 هزار نفر 
گردش��گر ایرانی به این کش��ور عزیمت 

کرده اند. 
آنچنان که تیم��ور باییندر مطرح کرده؛ 
استانبول و وان دو شهر مورد توجه ایرانیان 

در سالیان اخیر محسوب می شوند. 
در مجم��وع، 2میلیون و ۵00 هزار نفر 
ایرانی در س��ال 20۱7 به کش��ور ترکیه 
مس��افرت داش��ته اند که برخی از آنها با 
هدف تفریح و س��یاحت و بخش��ی دیگر 
در قالب مس��افرت کاری و تجارت انجام 
پذیرفت��ه اس��ت. در هر ص��ورت و با هر 
هدف و منظوری، هتل ها و صنوف ترکیه 

از حضور ایرانیان منتفع شده اند. 
ط��رح ای��ن موضوع ب��ه معن��ای نفی 
مس��افرت س��یاحتی ایرانی ها به خارج از 
کشور نیس��ت، اما موضوع و بحث اصلی 
به ای��ن امر معطوف می ش��ود که خروج 
هر مس��افر از ایران به معنای خارج شدن 

ارز از کش��ور خواهد بود و در ش��رایطی 
ک��ه حفظ ارز کش��ور نقش بس��یاری در 
حصول برخ��ی از اهداف اقتص��ادی ایفا 
می کن��د، هر آنچ��ه از این خ��روج ارزی 
پیش��گیری ش��ود، ضریب تحقق اهداف 
مورد نظ��ر اقتصادی )حداق��ل در برخی 
بخش ها( تس��هیل خواهد شد و از سوی 
دیگ��ر ای��ن ام��ر زمان��ی تأمل برانگیزتر 
می شود که مراکز گردشگری و سیاحتی 
ایران زمین ب��ه مراتب فراتر از کش��وری 
همچون ترکیه است، اما نباید خودفریبی 
ک��رد و این واقعیت را نی��ز انکار کرد که 
تفاوت اصل��ی موجود میان ما و کش��ور 
ترکیه ب��ه این امر بازمی گردد که ترک ها 
برنامه های هوش��مندانه بسیاری را برای 
جذب گردشگر تعیین، تعریف و عملیاتی 
کرده ان��د، اما ما همچن��ان در پیچ و خم 
برخی از نارس��ایی ها و گرفتاری ها س��یر 

می کنیم. 
البت��ه آنچن��ان که مس��ئوالن ذی ربط 
مطرح می کنند ضریب حضور گردشگران 
به نسبت ادوار گذشته در ایران با افزایش 
هم��راه ب��وده، اما با نیم نگاه��ی به پهنه 
وس��یع جغرافیایی ایران و تنوع، تعدد و 
تکثر نقاط دیدنی این مرز و بوم تاریخی، 
این واقعیت مسجل می شود که همچنان 
ب��ا عقب ماندگی های بس��یاری در عرصه 

جذب توریسم مواجه هستیم. 

صنعت کاش��ی و سرامیک در طول چهار دهه اخیر 
و در س��ایه اعم��ال برخی اقدامات س��ازنده حمایتی، 
به توفیقات بس��یاری نائل ش��ده و می تواند به عنوان 
نمونه ای مناس��ب برای نمود و جلوه کاالی ایرانی در 
جهان معرفی شود، اما برخی ضعف ها، حصول این امر 

را با نارسایی هایی همراه ساخته است. 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، کاش��ی و 
س��رامیک از نمونه مصالحی به شمار می رود که تولید 
آن در ایران از قدمت نسبتا طوالنی برخوردار است. 

با نی��م نگاهی به ابنیه تاریخ��ی و مذهبی این مرز 
و بوم، ب��ا نمونه های متعددی از هن��ر اصیل ایرانی و 
اس��المی مواجه می ش��ویم که بینندگان و مخاطبان 

خود را متحیر می کند. 
ای��ن هنر چش��م نواز ایرانی در س��الیان و دهه های 
گذش��ته با اعمال برخی اقدامات و اتخاذ برخی تدابیر 
همچن��ان کیفی��ت مطلوب و کم نظیر خ��ود را حفظ 

کرده است. 
بنابرای��ن با همه این اوص��اف، رکود حاکم بر بخش 
مس��کن در سال های گذش��ته، این عرصه فعالیتی را 
با مش��کالت بس��یاری مواجه کرده و بالطبع با توجه 
به مصرف چنین تولیداتی در بخش مس��اکن، کاهش 
و تنزل ضریب س��اخت و س��از تقاضا برای خرید این 
محصول را نیز به شدت تحت الشعاع قرار داده است. 

مصطف��ی خرمگاه، یک��ی از توزیع کنندگان مصالح 
ساختمانی در غرب استان تهران با اشاره به توانمندی 
ویژه ایران در بخش تولید کاش��ی و س��رامیک، اظهار 
کرد: عرصه مذکور از حوزه هایی به ش��مار می رود که 
ه��م از حیث کمی و ه��م از حیث کیفی در دهه های 

گذش��ته رون��د صع��ودی خ��ود را حفظ ک��رده، اما 
مواجه ش��دن آن با رکود در بخش مس��کن و ساخت 
و س��از در س��الیان اخیر باعث ش��ده تا ضریب تولید 
کارخانه های کاش��ی و سرامیک س��ازی با افت مواجه 
شود.  وی افزود: خوش��بختانه در این بخش، کیفیت 
تولی��دات همچن��ان حفظ ش��ده و برخ��الف برخی 
عرصه های دیگر که رکود روی محصوالت نیز تأثیرات 
ناخوشایندی گذاشته، کاشی و سرامیک سازی ایران، 
همچنان از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار اس��ت 
و محص��والت ایران��ی هم پا ب��ا تولیدات کش��ورهای 
توسعه یافته و پیشرفته اروپایی پیشرفت داشته است. 
این توزیع کننده مصالح س��اختمانی در غرب استان 
تهران، گفت: یکی از نارس��ایی هایی که در این بخش 
ش��اهد آن هس��تیم به عرصه برنامه ریزی و بازاریابی 
بازمی گ��ردد و در ص��ورت هوش��مندی و هدفمندی 
هرچه بیش��تر، قطعا رکود جاری و س��اری در بخش 
مس��کن، تولیدکنن��دگان را از حی��ث عرضه و فروش 
محصوالت خود، با دشواری و مشکالت عدیده مواجه 
نمی ک��رد، زیرا بازار کش��ورهای خارجی به س��هولت 

جبران کننده رکود داخلی بود. 
خرمگاه، بیان کرد: ضعف در بازاریابی باعث ظهور و 
بروز برخی نارسایی ها شده و در شرایطی که تولیدات 
ایرانی با کیفیت محصوالت کش��ورهای صاحب نام در 
این صنعت همچون ایتالیا و اس��پانیا برابری می کند، 
نتوانس��ته ایم در ح��وزه ف��روش محص��والت ایرانی ، 
در بازاره��ای خارج��ی و بین الملل��ی ب��ه توفیقات و 
موفقیت های��ی در ت��راز توانمندی ه��ا و ظرفیت های 

عظیم کاشی و سرامیک سازی در ایران نائل شویم. 

کاهش تولیدات کاشی و سرامیک ایران از 
500میلیون متر مربع به 340 میلیون متر مربع

چن��دی پی��ش، محمد روش��نفکر، رئی��س انجمن 
تولیدکنندگان کاشی و س��رامیک ایران در گفت وگو 
با رسانه ها در ارتباط با میزان تولید کاشی و سرامیک 
در ایران و س��یر نزول��ی آن در س��الیان اخیر، گفت: 
بین دهه ه��ای ۸0 و۹0، میزان تولیدات کارخانه های 
داخل��ی به ۵00 میلیون متر مربع رس��ید، اما تنها از 
سال ۱3۹۱ تا س��ال ۱3۹۵ )ظرف مدت چهار سال( 
میزان تولی��دات با کاهش ۱60 میلی��ون متر مربعی 
هم��راه ش��د و به بی��ان دیگر ضریب تولید کاش��ی و 

سرامیک در ایران به 340 میلیون متر مربع رسید. 
وی در ادامه می افزاید: صنعت کاش��ی و س��رامیک 
می توان��د ب��ه عنوان یک��ی از مولفه ه��ای اثرگذار در 
افزای��ش و توس��عه ص��ادرات غیرنفتی کش��ور ایفای 
نق��ش کند و با توجه به برخورداری از ش��اخصه هایی 
همچون نیروی انسانی کافی و کار بلد، ذخایر و منابع 
طبیعی مناس��ب و تکنولوژی روز، این حوزه فعالیتی 
از مزیت های مطلوب و قابل توجهی برخوردار است. 

روش��نفکر با بیان رش��د 200درصدی کارخانجات 
کاش��ی و سرامیک طی ۱0 س��ال اخیر، می گوید: در 
حال حاضر، حدود ۹0 واحد تولید کاش��ی و سرامیک 
و حدود ۱۵ کارخانه تولید مواد اولیه و لعاب در کشور 
فعالیت می کنند که عمده آنها در استان های مرکزی 

کشور و یزد مشغول به فعالیت هستند. 
آنچنان که وی مطرح می کند، دلیل این تمرکز در 
مناطق اشاره شده به دسترسی آسان تر به مواد اولیه و 

مورد نیاز کاشی و سرامیک معطوف می شود. 

صنعت کاشی و سرامیک، ظرفیتی مناسب برای عرضه کاالی باکیفیت ایرانی در جهان

صادرات نامرئی کاالی ایرانی با رونق گردشگری

سهم ایران از صنعت جهانی گردشگری چقدر است؟ 
صادرات

لزوم بازگشت ارز صادرکنندگان به نظام ارزی کشور
  مشکل دالر

سفته بازی عده ای خاص بود
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با تأکید بر اینکه طبق 
بخش نامه های جدید صادرش��ده الزم است ارز حاصل از 
صادرات به نظام ارزی کش��ور منتقل شود، گفت: مشکل 
اصلی بازار ارز، معامله ها و سفته بازی های عده ای خاص بود 

که برای ایجاد درآمد از ارز انجام می دادند. 
به گزارش ایس��نا، مجتبی خس��روتاج، معاون صادراتی 
وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری ب��ه ارائه توضیحات��ی درباره مصوب��ه اخیر دولت 

درخصوص مبادالت ارزی پرداخت. 
حذف ارز مبادله ای از 4400 قلم کاالیی 

وی در ابت��دای صحبت ه��ای خود با اش��اره به اینکه 
پیش از تک نرخی ش��دن ارز مش��کالت متع��ددی برای 
تجار ایجاد می ش��د، توضیح داد: در سال های گذشته ما 
بخش��ی از کاالهای وارداتی را به س��مت ارز آزاد هدایت 
کردی��م و ب��ه این ترتیب بیش از 4 ه��زار و 400 کاال به 
سمت ارز آزاد رفتند.  خسروتاج افزود: در ماه های گذشته 
نی��ز بس��یاری از واردکنندگانی ک��ه قراردادهای متعدد 
داش��تند و بر این اس��اس ملزم به واردات بودند، با توجه 
به نرخ ارز دچار مشکالتی می شدند. از سوی دیگر برخی 
صنایع پایین دستی برای تأمین مواد اولیه خود از طریق 
مکانیزم بورس مش��کالتی داش��تند زیرا براساس ارز آزاد 
کار می ش��د و در نهایت تأمین مواد اولیه برای واحدهای 
پایین دستی گران تمام می ش��د.  رئیس سازمان توسعه 
تجارت همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر، برخی از تجار 
که در گذشته از صندوق توسعه ملی وام هایی را دریافت 
کرده بودند، ملزم به بازپرداخت این رقم ها در موعد مقرر 
بودن��د، اما با توجه به تغیی��رات صورت گرفته در نرخ ارز 
چنی��ن امکانی ب��رای آنها مهیا نبوده و دچار مش��کالت 
متعدد می شدند.  خسروتاج گفت: اکنون با سیاست گذاری 
صورت  گرفته این مش��کالت برطرف خواهد شد، اما باید 
توجه داشت که اجرای این سیاست امری است که نیاز به 
همکاری بخش های مختلف برای تسریع امور دارد.  معاون 
صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همواره 
صادرکنندگان نوسان نرخ ارز را مشکلی می دانستند که 
امکان برنامه ریزی را از آنها سلب می کرد. در واقع مطلوب 
نرخ ارز آن اس��ت که این رقم به طور تدریجی و براساس 
مابه التفاوت تورم داخل و خارج محاس��به شود. اگر ما در 
چنین ش��رایطی قرار داشته باشیم و صادرکننده ما بداند 
نرخی ثابت و با حمایت دولت برخوردار اس��ت، می تواند 
ب��رای ایفای تعهدات خود با برنامه ریزی برای س��ال های 
بعد اقدام کند.  خسروتاج اظهار کرد: اکنون سیاست های 
اعمال شده بیشتر براس��اس شفاف سازی و جلوگیری از 
خروج غیرضروری ارز از کش��ور طراحی ش��ده است. در 
گذش��ته صادرکنندگان درآمد ارزی خود را به صرافی ها 
منتقل می کردند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را 
از طریق صرافی ها خریداری می کردند. البته ارز بانکی هم 
وجود داشت اما نیمی از نیازها از طریق صرافی ها تأمین 
می ش��د. حال با ایجاد سامانه های متعدد و سیاست های 
دولتی این موضوع ساماندهی می شود و ما به خوبی قادر 
به تشخیص این هستیم که درآمد ارزی حاصل از صادرات 

چگونه به چرخه بانکی بازمی گردد. 
4200 تومان نرخ پایه دالر است

وی همچنین به بحث در نظر گرفتن مبلغ 4200تومانی 
به عنوان نرخ ارز اش��اره کرد و گفت: این نرخ یک نرخ پایه 
است و بعدها براساس مابه التفاوت تورم داخل و خارج امکان 
هدایت آن وجود خواهد داش��ت. اکنون تالش بر آن است 
که بازار ارز کش��ور مدیریت شود. البته به هر صورت برای 
ارزهای مختلفی مانند مسافری و دانشجویی سقف تعیین 
می شود. به هر حال شرایط به گونه ای خواهد شد که افراد 
با خواسته های متفاوت راهی بازار شوند؛ در چنین شرایطی 
یک ب��ازار ثانویه ایجاد خواهد ش��د.  وی ادامه داد: اکنون 
بحث دولت این است که نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد. 
شاید در گام بعدی مشکل بازارهای ثانویه نیز برطرف شود. 

رشد 26درصدی صادرات طالی سرخ در سال96
 نرخ هر کیلو زعفران

5 میلیون و 600 هزار تومان
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران، گفت براس��اس آمار 
۱۱ماهه س��ال۹6، ۱۹4ت��ن و 664 کیلو زعفران با ارزش 

بیش از 2۸0 میلیون دالر به بازار های هدف صادر شد. 
غالمرضا میری، نایب رئیس ش��ورای مل��ی زعفران در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۱0درصدی 
نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ 
هر کیلو طالی سرخ 4 میلیون و 200 و حداکثر ۵ میلیون 
و 600 هزار تومان اس��ت.  وی افزایش قیمت را ناش��ی از 
کاهش عرضه زعفران در تعطیالت نوروز دانس��ت و افزود: 
با افزایش عرضه پس از تعطیالت پیش بینی می ش��ود که 
قیمت ها به روال سابق بازگردد.  میری با اشاره به آخرین 
وضعیت صادرات زعفران، بیان کرد: بعد از تعطیالت نوروز 

صادرات طبق روال معمول در حال انجام است. 
نایب رئیس ش��ورای مل��ی زعفران ادامه داد: براس��اس 
آم��ار ۱۱ماه��ه گمرک، ص��ادرات زعفران در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه سال قبل 26درصد رش��د داشته است.  به 
 گفته وی، براس��اس آم��ار ۱۱ماهه س��ال۹6، ۱۹4تن و
 664 کیل��و زعفران با ارزش بیش از 2۸0 میلیون دالر به 
47 کشور دنیا صادر شد.  میری میزان صادرات زعفران در 
س��ال جدید را پیش بینی کرد و گفت: اگر موانعی سد راه 
صادرات نباش��د، میزان صادرات در مقایسه با سال ۹6 از 

رشد قابل مالحظه ای برخوردار خواهد بود. 

اخبار

صادرکنندگان ملزم شدند ارز خود را 
به سیستم بانکی یا صرافی ها بفروشند

صادرکنن��دگان غیرنفت��ی ملزم ش��دند ارز خود را از 
طریق س��امانه نیما –نظام یکپارچه مدیریت ارزی- به 
سیس��تم بانکی یا صرافی های مجاز بفروش��ند که این 
ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کش��ور می رسد.  به 
گزارش تس��نیم به نقل از بانک مرکزی، در ادامه تدوین 
ضوابط و دس��تورالعمل های مربوط به سیاس��ت جدید 
یکسان سازی نرخ ارز، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی 
طی جلسات متعدد و با حضور مدیران ارشد اقتصادی و 
بانکی کشور، ضوابط بخش واردات و همچنین چگونگی 
هدای��ت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به 
چرخه تجاری کش��ور را بررس��ی کردند.  بر این اساس 
رئی��س کل، معاون ارزی و مدیران و کارشناس��ان ارزی 
بانک مرکزی پس از بحث و بررس��ی درباره نحوه تأمین 

ارز واردات کشور، ضوابط مربوط  را نهایی کردند. 
درآمدهای ارزی صادرکنندگان غیرنفتی به 

چرخه تجاری کشور هدایت می شود
همچنین در جلس��ه دیگری با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت در دفتر 
دکتر س��یف، مراحل اجرایی هدایت درآمدهای ارزی 
صادرکنندگان غیرنفتی به چرخه تجاری کشور، بررسی 
ش��د.  در این جلسه ضوابط اجرایی موضوع مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و هماهنگی های الزم به عمل آمد. 
در این جلس��ه مقرر شد صادرکنندگان غیرنفتی، ارز 
خود را از طریق س��امانه نیما –نظام یکپارچه مدیریت 
ارزی- به سیستم بانکی یا صرافی های مجاز بفروشند که 

این ارز نیز به مصرف واردات مورد نیاز کشور می رسد. 
از این پس واردات کاال و خدمت در مناطق آزاد 

با ثبت سفارش انجام خواهد شد
در جلس��ه هماهنگی دیگر بانک مرکزی و دبیرخانه 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی درخصوص 
نحوه تأمین ارز واردات در مناطق آزاد بحث و بررس��ی 
شد.  در این جلسه مقرر شد براساس تصویب نامه هیأت 
وزی��ران، تم��ام واردات کاال و خدمت در این مناطق با 

ثبت سفارش انجام شود. 
بانک ها ارز مورد نیاز واردات را تأمین می کنند

معاون ارزی بانک مرکزی در جلسه با مدیران بین الملل 
و ارزی بانک ها و موسس��ات اعتباری کش��ور با اشاره به 
تصویب نامه هیأت وزیران، تمام واردات کاال و خدمت به 
کشور را منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اعالم کرد و افزود: بر این اس��اس واردات کاال و 
خدمت حتی در مناطق آزاد تجاری نیازمند ثبت سفارش 
اس��ت.  س��یداحمد عراقچی درخص��وص تغییر عمده 
مقررات واردات کاال و خدمت به کشور نسبت به گذشته 
اعالم کرد: براساس تصویب نامه هیأت وزیران، تأمین ارز 
مورد نیاز واردات به کش��ور باید از طریق سیستم بانکی 
صورت گی��رد و واردکنندگان برای تأمین نیازهای خود 
باید به بانک ها مراجعه کنند.  معاون ارزی بانک مرکزی 
درخصوص نحوه تأمین ارز واردات به سرزمین اصلی نیز 
گفت: ثبت سفارش واردات در سرزمین اصلی از گذشته 
الزامی بوده و این روند ادامه پیدا می کند. نحوه تأمین ارز 
آن از طریق بانکی و خرید از بانک مرکزی، بدون انتقال 
ارز مطاب��ق ماده 3۸ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و 
واردات و یا منابع خود مشتری نزد بانک خواهد بود.  وی 
افزود: در صورتی که بانک ها امکان انتقال وجه نداش��ته 
باش��ند، می توانند از خدمات صرافی خود یا صرافی های 
مجاز اس��تفاده کنند.  الزم به ذکر اس��ت بخشنامه های 
مرتبط با ارز مس��افری، دانشجویی و درمانی در روزهای 
اخیر به شبکه بانکی ابالغ شده و موضوع مربوط به تأمین 
ارز م��ورد نیاز بخش واردات نیز نهایی و از روز یکش��نبه 

هفته آتی قابل اجرا خواهد بود. 

 انتقاد از صادرات گیاهان دارویی
به صورت خام

مشاور و نماینده ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان 
دارویی و طب س��نتی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری گفت: ما به شدت مخالف صادرات مواد اولیه 
گیاهان دارویی به خارج از کشور هستیم.  مهندس علی 
ابراهیمی ورکیانی در گفت وگو با ایسنا، با تأکید بر لزوم 
همراه کردن فناوری با محصوالت کشاورزی، اظهار کرد: 
چرا ما باید مواد اولیه گیاهان دارویی را به صورت خام 
به خارج از کشور صادر کنیم؟  وی تأکید کرد: با توجه 
ب��ه تنوع اقلیمی و ظرفیت باالیی ک��ه ایران در زمینه 
گیاهان دارویی دارا اس��ت ما می توانیم هم خودمان از 
این ظرفیت بهره ببریم و هم درصد قابل توجه ای از آن 
را به کشورهای هدف صادر کنیم. البته مسئله نظارت 
بر خروج گیاهان دارویی بس��یار مهم است که دستگاه 
نظارتی نسبت به این موضوع باید اهتمام جدی داشته 
باشند.  نماینده ستاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان 
داروی��ی اضافه کرد: اکنون تج��ارت زعفران ۸ میلیارد 
دالر اس��ت؛ ۹4درصد صادرات زعفران در ایران صورت 
می گیرد، اما ما شاهدیم که بیشتر سود آن را کشورهای 
دیگر می برند لذا ما باید در زمینه زعفران و سایر گیاهان 

دارویی برنامه ریزی بهتری داشته باشیم. 
ابراهیم��ی ب��ا تأکید بر اینک��ه ما نبای��د از گیاهان 
انحص��اری و اندمی��ک ای��ران غافل ش��ویم، ادامه داد: 
گیاهان دارویی معادل اقتصاد نفت می توانند به کشور 
کمک کنند، بنابراین باید از این پتانسیل ها و استعدادها 
به نحو مطلوب استفاده کنیم نه اینکه گیاهان دارویی 
را ب��ه صورت خ��ام صادر کنیم تا کش��ورهای دیگر از 
ارزش افزوده آن اس��تفاده کنند و برای این کار باید از 

تکنولوژی استفاده کنیم. 

یکشنبه
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رئیس انجم��ن صنایع همگن 
نی��رو محرک��ه و قطعه س��ازان 
کش��ور گفت ب��ا توجه ب��ه اثر 
نرخ  افزایش رش��د 20درصدی 
دستمزدها در سال جاری، اعالم 
ن��رخ 4200 تومانی نرخ دالر با 
اثر کاهشی بر هزینه تمام شده 
تولی��د همراه خواهد ب��ود و به 
نظر می رس��د اث��ری ملموس و 
قاب��ل توجه در قیم��ت قطعات 

داشته باشد. 
کارپ��رس،  گ��زارش  ب��ه 
»محمدرضا نجفی منش« افزود: 
در س��ال های گذش��ته با وجود 
افزایش نرخ ارز، اما خودروسازان 
اج��ازه افزای��ش قیمت ه��ا ب��ه 

قطعه سازان نمی دادند. 
ب��ه گفت��ه این مق��ام صنفی، 
مش��کل از آنج��ا آغاز ش��د که 
زمان��ی در دولت ه��ای نه��م و 
دهم ب��ا بی��ان عب��ارت »پراید 
قیمت گذاری  چن��د؟«  کیلویی 
خودروه��ا ب��ه ش��ورای رقابت 
واگذار ش��د که ای��ن تصمیمی 
اش��تباه بود زی��را نبای��د اجازه 
داد دول��ت یا خودروس��ازان در 
فرآین��د قیمت گ��ذاری دخالت 
کنند تا قطعه سازان نیز بتوانند 
فعالیت ه��ای خ��ود را ب��ا روال 

عادی به انجام برسانند. 
نجفی منش با اشاره به تعیین 
4200 تومانی نرخ دالر از سوی 
دولت در روزهای گذشته، اظهار 
کرد: ن��رخ ارز روی قیمت مواد 
اولیه وارداتی تأثیرگذار اس��ت، 
در برخ��ی اوقات حت��ی قیمت 
فوالد داخلی و مواد پتروشیمی 

نیز به نرخ ارز وابسته است. 
نرخ��ی  ت��ک  ارز  سیاس��ت 
ش��امگاه 20 فروردین ب��ا اعالم 
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول 
رئیس جمه��وری کلی��د خ��ورد. 

وی اع��الم کرد که ن��رخ دالر از 
2۱ فروردین ب��رای همه فعاالن 
اقتصادی و برای رفع همه نیازهای 
قانون��ی و اداری آن��ان، نیازهای 
خدماتی مس��افران، دانشجویان، 
محققین و دانشمندانی که برای 
کاره��ای تحقیقاتی خ��ود به ارز 
نیاز دارن��د، 4 هزار و 200 تومان 

خواهد بود. 
 طلب 100 هزار میلیارد 

ریالی قطعه سازان
رئیس انجم��ن صنایع همگن 
نی��رو محرک��ه و قطعه س��ازان 
کشور در ادامه گفت وگو یادآور 
شد: در ش��رایط کنونی بسیاری 
از قطعه س��ازان با زی��ان مواجه 
ش��ده و از گردونه فعالیت خارج 

شده اند. 
وی با اش��اره به برآورد حدود 
ریال��ی  میلی��ارد  ه��زار   ۱00
مطالبات قطعه س��ازان از دولت 
در س��ال ۹6، خاطرنشان کرد: 
بخش��ی از این بدهی ه��ا اواخر 
پارس��ال پرداخت ش��د، اما باید 
رون��دی  مطالب��ات  پرداخ��ت 

سیستمی به خود بگیرد. 

نجفی من��ش ادام��ه داد: باید 
پرداخت ه��ا برای قطعه س��ازان 
کوچک و متوس��ط ی��ک ماهه 
ش��ده و برای قطعه سازان بزرگ 
نی��ز در صورت طوالنی ش��دن 
پرداخت  با  هم��راه  پرداخت ها، 

هزینه های مالی دیرکرد باشد. 
وی تصری��ح ک��رد: دورنمای 
صنعت قطعه س��ازی در صورت 
پرداختی های  به موق��ع  انج��ام 
آنها، س��رمایه گذاری های جدید 

و نوسازی روشن است. 
داش��ت:  اظهار  نجفی من��ش 
دولت 320 ه��زار میلیارد ریال 
ب��ه منظور س��رمایه گذاری های 
جدی��د در صنعت قطعه س��ازی 
در نظ��ر گرفته ک��ه در صورت 
تخصیص، می توان برای نوسازی 

این صنعت به کار گرفت. 
ب��رای  ک��رد:  تصری��ح  وی 
نوس��ازی این صنع��ت نیازمند 
3میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری 
ارزی و ۱00 هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری ریالی هستیم. 
این مق��ام صنفی همچنین با 
اش��اره به در نظر گرفته ش��دن 

ب��رای  جدی��د  اس��تانداردهای 
خودروس��ازان تا دی ماه امسال، 
خاطرنش��ان کرد: قطعه س��ازان 
ب��رای تحقق این مه��م آمادگی 
اینک��ه  ب��ه  مش��روط  دارن��د، 
خودروس��ازان نی��ز خ��ود را با 
همس��و  جدید  اس��تانداردهای 

کنند. 
 واردات 2 میلیارد دالر قطعه

رئیس انجم��ن صنایع همگن 
نی��رو محرک��ه و قطعه س��ازان 
کش��ور گفت: پارسال نزدیک به 
2میلی��ارد دالر واردات قطعات 
خودرویی به کش��ور انجام شد، 
درحالی ک��ه ارزش تقریبی بازار 
خودروی کش��ور ح��دود 600 

هزار میلیارد ریال است. 
نجفی من��ش اب��راز امیدواری 
کرد با افزایش ظرفیت و کار در 
این صنع��ت و همچنین برنامه 
دولت ب��رای افزایش نرخ تعرفه 
قطعات منفصله )س��ی.کی.دی( 
توجه به قطعات تولیدی ساخت 

داخل بیشتر شود. 
کامل  بس��ته ای  سی.کی.دی 
ش��امل همه قطعاتی اس��ت که 

برای تولید وسیله نقلیه باید به 
یکدیگر متصل شوند. 

آخرین وضعیت قراردادهای 
پسابرجامی خودرو

ب��ا  ادام��ه  در  نجفی من��ش 
اش��اره به قراردادهای خودرویی 
پس��ابرجامی، ی��ادآوری ک��رد: 
تعدادی از قراردادهای ش��رکت 
مش��ترک س��ایپا - س��یتروئن 
انتظار  منعق��د ش��ده اس��ت و 
م��ی رود ط��ی چهار م��اه آینده 
نخستین محصول آنها وارد بازار 

شود. 
وی اف��زود: پ��ژو 30۱ ایران 
خ��ودرو خ��ط تولی��دی مدرن 
و عال��ی دارد و امیدواری��م این 
خودرو نیز تا پایان امسال روانه 
بازار ش��ود و مطابق ش��نیده ها 
کارشناسان شرکت رنو نیز هفته 
آینده س��ایت »بن رو« ساوه را 
تحوی��ل گرفته ان��د و کار تولید 
خودرو در این س��ایت نیز آغاز 

خواهد شد. 
رئیس انجم��ن صنایع همگن 
نی��رو محرک��ه و قطعه س��ازان 
ابراز امی��دواری کرد با  کش��ور 
تحرکات انجام ش��ده و افزایش 
عم��ق داخلی س��ازی خودروها، 
رون��ق و حرک��ت رو ب��ه جلوی 
صنعت قطعه س��ازی را ش��اهد 

باشیم. 
وی به طور نمونه با اش��اره به 
برای  شرط گذاش��تن هندی ها 
ورود یک خودروس��از چینی به 
این کشور و تأکید آنها بر هندی 
بودن ۸0 درصد قطعات خودرو، 
تأکی��د کرد: با توج��ه به توان و 
تخص��ص ب��االی قطعه س��ازان 
در  م��ی رود  انتظ��ار  ایران��ی، 
ب��ا  خودروی��ی  قرارداده��ای 
خارجی ه��ا همچون هندی ها از 

این فرصت ها استفاده کنیم. 

عض��و کمیس��یون قضای��ی و حقوقی 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت صنعت 
خودرو یکی از صنایعی است که اکثریت 
قریب ب��ه اتفاق م��ردم از محصوالت آن 
اس��تفاده می کنن��د ولی نگاه��ی که در 
ح��ال حاضر در فضای جامعه نس��بت به 
خودروهای ایرانی وجود دارد متأس��فانه 
ن��گاه کاماًل منفی اس��ت و این خودروها 
از نظ��ر کیفیت و راحتی ت��وان رقابت با 

خودروهای خارجی را ندارند. 
پورمخت��ار در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
خبرخودرو گفت: این ایراد صنعت خودرو 
متعلق به امروز و دیروز نیست و در طول 
زمان ایجاد ش��ده اس��ت و نیاز به اصالح 
دارد و باید خیلی سریع این اصالح اتفاق 

بیفتد. 
وی در ادامه افزود: م��ا توانمندی های 
فک��ری زی��ادی در کش��ور داری��م مانند 
دانش��مندان و نخبگان��ی ک��ه در بنی��اد 

ریاس��ت  علم��ی  معاون��ت  و  نخب��گان 
جمهوری ثبت نام کرده و منتظر هستند 
تا از آنها اس��تفاده ش��ود؛ واقع��اً نیازمند 
این هس��تیم تا خودروس��ازان ما به جای 
مونتاژ خودروهای فرانس��وی و کره ای و 
ایجاد وابستگی بیش��تر، که نشان دهنده 
بی برنامگ��ی دولت ه��ا در صنعت خودرو 
طی س��الیان است، به س��مت استفاده از 

این افراد حرکت کنند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: مق��ام معظ��م 
رهبری در بازدیدی ک��ه از ایران خودرو 
داش��تند توصیه های کارشناسانه ای ارائه 
کردند که متأس��فانه خودروس��ازان این 
موارد را به فراموش��ی سپردند و به سمت 
بومی س��ازی حرکت نکردن��د، در نتیجه 
محصوالت��ی ک��ه در حال حاض��ر تولید 
می شود بر پایه محصوالت خارجی است 
و حیف اس��ت که ما با سابقه و توانمندی 
خوبی که در صنعت خودرو داریم به این 

ش��کل صنعت خودروس��ازی را به دست 
خودمان تضعیف کنیم. 

عض��و کمیس��یون قضای��ی و حقوقی 
مجلس شورای اس��المی در ادامه افزود: 
شراکت با خودروس��ازی های معتبر دنیا 
ایرادی ندارد به ش��رط اینکه دانش فنی 
را نیز منتقل کند اما متأسفانه در قرارداد 
رن��و قرار ب��ر انتقال تکنول��وژی و دانش 
فن��ی نیس��ت چنانچ��ه گاه خودروهای 
خارجی که در کش��ور تولید می شود زیر 
نظر کارشناس��ان همان کشورها ساخته 
می ش��وند و این ب��دان معناس��ت که ما 
کارگر آنها هس��تیم، آنها ناظر هس��تند، 
تکنولوژی را می آورند بدون اینکه انتقال 
دهن��د و ای��ن ظلم به صنع��ت خودرو و 
کش��ور اس��ت.  وی با اش��اره به اهمیت 
بحث تحقیق و پژوهش خاطرنشان کرد: 
در صنع��ت خودرو لزوما بای��د تحقیق و 
پژوه��ش بی��ش از آنچه در ح��ال حاضر 

وجود دارد تقویت ش��ود و خودروسازان 
در این زمینه باید هزینه کنند. 

وی در خصوص اهمیت سرمایه گذاری 
روی بحث تحقیق و پژوهش گفت: حسن 
خودروس��ازی های خارجی این است که 
ی��ک مرکز علمی دارند و دانش��مندان را 
دعوت به همکاری می کنند و به کار آنها 

و نتایج آن اهمیت می دهند. 
پورمختار در پایان گفت: در کش��ور ما 
افرادی هس��تند که با هزینه خودش��ان 
تحقی��ق می کنن��د و حاضر هس��تند که 
نتایج آن را در اختیار خودروس��ازان قرار 
دهند ولی خودروس��ازان حاضر نیستند 
از ای��ن تحقیقات اس��تفاده کنند، تفاوت 
م��ا با خودروس��ازان برتر دنیا این اس��ت 
و چنانچ��ه ای��ن فرهنگ عوض ش��ود و 
منفعت طلبی ها کنار برود حتماً ما شاهد 
جهش بس��یار اساس��ی نه تنها در صنعت 
خودرو که در اکثر صنعت ها خواهیم بود. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران نحوه شارژ حس��اب شهروندی در 
ط��رح ترافی��ک جدید را تش��ریح کرد و 
گفت مردم هیچ گونه ناراحتی و استرسی 
برای ثبت نام نداشته باشند و اگر ببینیم 
ک��ه هنوز بخش زی��ادی از مردم تا پایان 
ماه جاری ثبت نام نکرده و تحت فش��ار و 
اس��ترس هستند قطعاً نس��بت به تمدید 
۱0 روزه یا دو هفته ای طرح ترافیک قبل 

اقدام خواهیم کرد. 
به گزارش پایگاه خب��ری عصرخودرو، 
محسن پورسیدآقایی با اشاره به جزییات 
ثبت ن��ام ط��رح ترافیک س��ال ۹7 گفت: 
خوش��بختانه با همکاری همه دستگاه ها، 
سازمان ها، ارگان ها و... شاهد این هستیم 
ک��ه طرح ترافیک جدید ب��ه مرحله اجرا 
رسیده اس��ت و از ابتدای اردیبهشت ماه 

اجرایی می شود. 
وی با بی��ان اینکه از منتقدان تش��کر 
می کن��م که ب��ا بیان نظ��رات و انتقادات 
خ��ود ب��ه ما کم��ک کردن��د ک��ه نقاط 

ضعف ط��رح ترافی��ک را تکمیل کرده و 
آن را برط��رف کنیم، ادام��ه داد: حاال به 
مرحله ای رسیده ایم که با کار کارشناسی 
اجرای این طرح مورد تأیید و وثوق همه 
دس��تگاه ها از جمله پلیس، اس��تانداری، 

وزارت کشور و... است. 
پورس��یدآقایی ب��ا بی��ان اینک��ه همه 
اف��رادی که می خواهند حت��ی برای یک 
ب��ار وارد مح��دوده طرح ترافیک ش��وند 
باید اطالعات خودروی خود را در سامانه 
کنن��د،  وارد    MY. TEHRAN. IR
گفت: این سامانه تا پایان سال فعال است 
و الزم است هر فردی که می خواهد حتی 
برای یک بار وارد محدوده شود، اطالعات 

خودرویی خود را وارد کند. 
وی با بیان اینکه این سامانه به سامانه 
سایر سازمان ها همچون ثبت احوال و... 
متصل است و الزم است افراد اطالعات 
خود را به طور دقیق و کامل وارد کنند تا 
مشکلی در تأیید آنها ایجاد نشود، اظهار 
کرد: ش��هروندان می بایس��ت در هنگام 

ثبت اطالعات خود صبر داش��ته باشند 
اما اگر به هر دلیلی نتوانستند اطالعات 
خ��ود را در ای��ن س��امانه ثب��ت کنند، 
می توانند به دفات��ر خدمات الکترونیک 
ش��هر مراجعه کرده و حضوری ثبت نام 
کنند، اما دقت داشته باشید که تاکنون 
بیش از 60 هزار خ��ودرو ثبت نام موفق 
در این س��امانه داش��ته اند و این نشان 
می دهد که سامانه در حال فعالیت است 

و مشکلی ندارد. 
پورس��یدآقایی در مورد ش��ارژ حس��اب 
ش��هروندی گفت: هر فردی که می خواهد 
وارد مح��دوده طرح ترافیک ش��ود حداقل 
می بایس��ت مبل��غ 36 هزار توم��ان را که 
حداکثر عوارض یک روز می شود از طریق 
همان سامانه در حس��اب شهروندی خود 
شارژ کند و سامانه نیز میزان عوارض را بر 
اساس ساعت ورود و خروج و همچنین نوع 
معاینه فنی محاس��به می کند و از حساب 
شهروندی کسر می ش��ود و صورت حساب 

نیز برای مالک ارسال می شود. 

وی اف��زود: ش��هروندان دقت داش��ته 
باش��ند اگ��ر 36 ه��زار توم��ان حس��اب 
شهروندی خود را ش��ارژ کرده باشند اما 
ع��وارض آنها کمتر مث��اًل ۱0 هزار تومان 
محاسبه شود، مابقی پول در حساب آنها 

و نه حساب شهرداری باقی  می ماند. 
معاون حمل و نقل شهرداری تهران با 
بیان اینکه الزم اس��ت شهروندان حداقل 
مبل��غ 36 ه��زار تومان در حساب ش��ان 
باشد، گفت: اما افرادی که دارای سهمیه 
یک س��اله تردد هس��تند می بایست یک 
میلیون تومان در حس��اب شهروندی آنها 

در ابتدا شارژ شود. 
پورس��یدآقایی با بیان اینکه افرادی که 
از س��همیه استفاده می کنند پیش از این 
نیز در مدل قبل طرح ترافیک می بایست 
2 میلیون و 400 هزار تومان  ابتدا واریز 
می کردن��د و به اصطالح ط��رح ترافیک 
خری��داری می کردن��د، گف��ت: البته این 
شامل حال معلولین، جانبازان و بیماران 

خاص نمی شود. 

اهمیت به تحقیق و پژوهش و رفع منفعت طلبی ها، پله ترقی صنعت خودرو است

احتمال تمدید طرح ترافیک 96 تا نیمه اردیبهشت

با دالر ۴۲۰۰تومانی هزینه تولید خودرو کاهش می یابد
اخبار

چشم انداز تولید 3 میلیونی خودرو 
در ایران

طبق افق چشم انداز باید تولید خودروی سواری 
و وان��ت تا س��ال ۱404 به 3 میلیون دس��تگاه با 

محوریت صادرات 33 درصدی برسد. 
ب��ه گ��زارش کار پ��رس، اردیبهش��ت س��ال 
گذش��ته بود که وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
س��ند راهب��ردی صنعت خودرو را ب��ه روز کرد تا 
هدف گذاری تولید و تجارت در این صنعت نسخه 

جدیدی پیدا کند. 
 این وزارتخانه با بررسی وضعیت صنعت خودرو 
و اهداف سند چشم انداز به نقشه راهی برای آینده 
رس��یده اس��ت که بر اس��اس آن تولید خودرو در 
کشور باید طی ۸ سال از یک میلیون و 3۵0 هزار 
دس��تگاه فعلی به 3.۱ میلیون دس��تگاه برسد. در 
ح��ال حاضر ظرفیت تولید خودرو در کش��ور ۱.۹ 

میلیون دستگاه برآورد شده است. 
بر اساس س��ند راهبردی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در س��ال ۱404 تعداد 3میلیون دستگاه 
خودروی سواری و وانت با استاندارد آالیندگی روز 
اتحادیه اروپا تولید خواهد ش��د که یک س��وم آن 

راهی بازارهای صادراتی خواهد شد. 
در کن��ار افزایش ظرفیت تولید خودرو، دولت بر 
آن شده تا ظرفیت 363 هزار تنی تایر و تیوب در 
س��ال جاری را به 700 هزار تن در س��ال ۱404 

افزایش دهد. 
ب��ا توج��ه به گ��زارش وزارت صنع��ت، در حال 
 حاضر س��هم تولید خودروی ایران از سهم جهانی

2 درص��د اس��ت درحالی که ایران در س��ال ۹0 با 
تولید بیش از 6.۱ میلیون خودرو رتبه س��یزدهم 
جهان را به خود اختصاص داده بود که این رتبه با 
افت تولید در س��ال های بعد تنزل یافت. برآوردها 
نش��ان می دهد این صنعت در سال گذشته ۱۵.4 

درصد رشد را به ثبت رسانده است. 
در حال حاضر س��هم خودرو در میزان اش��تغال 
ایجاد شده ۱2درصد از اش��تغال بخش صنعت را 

تشکیل می دهد. 
از مناطق فعال صنعت خودروس��ازی کش��ور 
در ح��ال حاض��ر می توان به اس��تان های تهران، 
خراس��ان رض��وی، کرم��ان، آذربایجان ش��رقی 
و اصفهان اش��اره ک��رد و همچنین اس��تان های 
آذربایجان غربی، س��منان، کرمانشاه، لرستان و 
مازندران در زمینه قطعه سازی و مجموعه سازی 

فعال هستند. 
صنعت خودروسازی ایران در کشورهای سوریه، 
عراق، بالروس، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئال 

سایت فعال دارد. 
 طبق سند راهبردی وزارت صنعت برآورد شده 
اس��ت که میزان فروش ساالنه صنعت خودرو باید 
به 20 میلیارد دالر برسد که این رقم باید در سال 

۱404 به ۵0 میلیارد دالر افزایش یابد. 

پژو در حال حاضر به خودروهای 
الکتریکی نیاز ندارد! 

با وجود سیس��تم های مح��رک کم مصرف، مدیر 
اجرایی کمپانی خودروسازی پژو اعالم کرده است 
ک��ه در حال حاضر این ش��رکت به سیس��تم های 

محرک الکتریکی نیازی ندارد. 
به گزارش پرش��ین خودرو، اس��فندماه س��ال 
گذش��ته به این موض��وع پرداختیم که ش��رکت 
مؤسس��ه  تحقیق��ات  در  تویوت��ا  خودروس��ازی 
JATO با تولید میانگی��ن ۱0۱.2 گرم گازهای 
آالینده ب��ه ازای هر کیلومتر کارک��رد، به عنوان 
کم مصرف تری��ن تولید کنن��ده اتومبی��ل در بازار 
اروپ��ا معرف��ی ش��ده اس��ت و بعد از آن ش��اهد 
حض��ور کمپانی خودروس��ازی پژو ب��ا میانگین 
تولی��د ۱04.۵ گرمی گازهای آالینده به ازای هر 
کیلومتر هس��تیم، این درحالی  اس��ت که شرکت 
خودروسازی پژو در سال 20۱6 میالدی با تولید 
۱0۱.۸ گرم گازهای آالینده، به عنوان پاک ترین 
خودروس��از اروپا معرفی ش��د که عنوانی بس��یار 

ارزشمند و قابل تقدیر است. 
ح��ال با توج��ه به موض��وع ب��اال، ژان فیلیپ 
ایمپ��ارات ب��ه عن��وان مدی��ر اجرای��ی کمپانی 
خودروس��ازی پژو در آخری��ن صحبت های خود 
عنوان کرده اس��ت ک��ه با وجود سیس��تم های 
محرک کم مصرف ب��ا کمترین میزان آالیندگی، 
در حال حاضر کمپانی خودروسازی پژو برخالف 
برخی تولیدکنندگان اتومبیل که به فکر کاهش 
آمار و میزان تولید گازهای آالینده هس��تند، به 
دنبال طراحی و راه اندازی یک سیس��تم محرک 
کاماًل الکتریکی نیست، با این وجود سیستم های 
محرک وابس��ته ب��ه نی��روی الکتریکی همچون 
هیبری��دی و پالگین هیبری��دی در برنامه ریزی 
این ش��رکت وجود دارد که پیش بینی می ش��ود 
تا س��ال 20۱۹ میالدی حدود ۸درصد از فروش 
کل پژو را تشکیل دهد و تا سال 2020 میالدی، 
این آمار به چیزی حدود ۵0 درصد افزایش پیدا 

کند. 
هرچند در سال گذشته کمپانی خودروسازی پژو 
با افزایش فروش ۱0.4درصدی همراه بوده است و 

همچنان سیر صعودی خود را ادامه می دهد. 

اخبار

مصوبه دولت برای کاهش 
تعرفه خودروهای هیبریدی به 
دستگاه های اجرایی ابالغ شد

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت، از اب��الغ مصوبه 
کاه��ش تعرف��ه واردات خودروه��ای هیبری��دی به 

دستگاه های اجرایی خبر داد. 
به گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« به نقل از 
خانه ملت، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اشاره به مصوبه جدید دولت برای تعرفه 
خودروه��ای هیبریدی، گفت: مصوبه قبلی دولت که 
فاصل��ه تعرفه خودروهای هیبری��دی مختلف را کم 
کرده و شرایطی را فراهم کرده بود که شاید اشتیاق 
برای ورود خودروهای هیبریدی کم ش��ده بود تغییر 

یافت. 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت با بی��ان اینکه با 
مصوبه جدید دولت فاصله بین انواع مختلف بیش��تر 
ش��د، افزود: این مصوبه بدین منظور تصویب شد که 
خودروهای هیبریدی تولید ش��ده به صورت سه نوع 
موازی، س��ری و س��ری موازی را مورد حمایت قرار 

دهیم. 
این عض��و کابینه دول��ت دوازده��م تصریح کرد: 
بهترین نوع آن عینا ش��بیه خودروهای برقی ش��ده 
و مابق��ی با نرخ س��ود تعرف��ه ترجیحی نس��بت به 
خودروهایی که س��وخت فس��یلی مص��رف می کنند 
ام��کان ورود پی��دا می کنن��د ک��ه ای��ن مصوب��ه به 

دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. 

10 درصد ارزش گمرکی به عوارض 
واردات خودرو اضافه شد

دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو گفت در حال 
حاض��ر با موانع تعرف��ه ای و غیرتعرفه ای کار واردات 
خودرو دش��وارتر از هر زمان دیگری است، به طوری 
که با احتس��اب بندهای اضافه ش��ده در بودجه ۹7، 
میزان تعرفه واردات به ۱۵0 تا 200 درصد رس��یده 

است. 
مهدی دادف��ر در گفت وگو با پایگاه خبری »عصر 
خودرو« با اش��اره به بند 7 دستورالعمل صادر شده 
در تاریخ 2۸ اس��فندماه که مانعی دیگر در مس��یر 
واردات خودرو به ش��مار م��ی رود، گفت: در بودجه 
امس��ال و جدول شماره 3 بخش درآمدها، واگذاری 
دارایی های س��رمایه ای و واگذاری دارایی های مالی 
در قان��ون بودجه س��ال ۹7 کل کش��ور، پیش بینی 
ش��ده به میزان ۱0درصد ارزش گمرکی خودروهای 
بنزین س��وز ب��ه عن��وان درآم��د حاص��ل از وض��ع 
عوارض خ��ودرو، طی ردیف درآم��دی ۱60۱۸۱ از 

واردکنندگان اخذ شود. 
وی اف��زود: ب��ر اس��اس پیگیری های انجام ش��ده 
از س��وی انجمن، اعالم ش��ده که این بن��د از منابع 
درآم��دی معین ش��ده در بودجه س��ال ۹7 اس��ت 
درحالی ک��ه پی��ش از ای��ن واردکنن��دگان ملزم به 

پرداخت چنین هزینه هایی نبودند. 
دادفر اظه��ار کرد: واردکنن��دگان ابتدا و همزمان 
با ابالغ این دس��تورالعمل گم��ان می کردند که این 
میزان همان ۱0درصد مربوط به ناجا و شماره گذاری 
خودروه��ا اس��ت ک��ه ب��ا پیگیری های انجام ش��ده 
مش��خص ش��د بند جدید متفاوت بوده ک��ه بر این 
اس��اس پیگیری ها برای مشخص شدن آن همچنان 

ادامه دارد. 

آیا افزایش 7 درصدی نرخ کرایه 
اتوبوس منطقی است؟ 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 
افزایش قیم��ت کرایه حمل ونقل عمومی باید کمتر 
از نرخ تورم باش��د افزایش نرخ 7 درصدی اتوبوس را 

منطقی دانست. 
به گ��زارش پای��گاه خب��ری عصرخ��ودرو، مجید 
کیان پ��ور در واکنش ب��ه افزایش ۱0 تا ۱۵ درصدی 
ن��رخ بلی��ت اتوبوس ها، گفت: بهتر اس��ت نرخ بلیت 
اتوب��وس ثاب��ت بماند و دول��ت مابه التف��اوت آن را 

پرداخت کند. 
نماین��ده م��ردم دورود و ازنا در مجلس ش��ورای 
اسالمی، افزود: نرخ کرایه حمل ونقل نباید به گونه ای 
افزایش یابد که انگیزه ش��هروندان جهت استفاده از 
سیس��تم حمل ونق��ل عمومی را کم رن��گ کند و از 

سویی فشار مضاعفی به مردم وارد شود. 
وی با بیان اینکه دولت نرخ تورم را ۹ درصد اعالم 
کرده اس��ت، گفت: افزایش قیمت کرایه ها باید کمتر 
از نرخ تورم باش��د از این رو افزایش نرخ 7 درصدی 

اتوبوس منطقی به نظر می رسد. 
نماین��ده م��ردم دورود و ازنا در مجل��س دهم، با 
یادآوری اینکه افزایش نرخ غیرمنطقی بلیت اتوبوس 
کاهش اس��تفاده ش��هروندان و به تب��ع آن افزایش 
ترافی��ک و آلودگی هوا در پایتخت را به دنبال دارد، 
ادامه داد: افزایش نرخ منطقی حمل ونقل عمومی به 
کاه��ش و روان کردن ترافی��ک و آلودگی هوا کمک 

می کند. 
نایب رئی��س کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای 
اس��المی، با تأکید بر ضرورت گس��ترش و توس��عه 
ش��بکه حمل ونق��ل عمومی، تصریح ک��رد: در کنار 
گس��ترش حمل ونقل، نوس��ازی آنها باید در دستور 

کار قرار گیرد.
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پ��ارک فناوری پردیس معاونت علمی روی��داد »نوآوری نوآورانه« با 
ه��دف نوآورتر کردن یک نمایش��گاه نوآوری و تکنول��وژی بین المللی 

برگزار می کند. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
روی��داد »ن��وآوری نوآوران��ه« ب��ه منظ��ور 
ایده پردازی برای نمایشگاه اینوتکس 20۱۸ 
به هم��راه دوره های آموزش��ی و گواهینامه 
پایان دوره برگزار می ش��ود. ورکش��اپ های 
تعاملی گیمیفیکیش��ن، تعاملی ایده کاوی و 
تعاملی ارائه سریع و موثر همراه خواهد بود. 
این رویداد که به همراه شرکت کنندگان، 
چه به صورت تیمی و چه به صورت فردی، 
در کنار آموزش های هدفمند به ایده پردازی 
برای یک نمایش��گاه خالقان��ه می پردازد در 
نظر دارد مرزهای همیش��گی نمایشگاه ها را 

کمی جابه جا کند. 
این رقاب��ت در دو محور اصلی هدایت می ش��ود؛ طراحی خدمات و 
طراح��ی محصول محور. ش��رکت کنندگان می توانند ایده هایی در زمینه 

 تبلیغ��ات خالقانه، س��رویس و خدمات، طراحی محیطی نمایش��گاه و...
به دس��ت آورند. ثبت نام رویداد »نوآوری نوآورانه« عمال رایگان است، 
چراکه هزینه دریافتی پس از شرکت در تمام رویداد به شرکت کنندگان 

بازگردانده خواهد شد. 
این رویداد شامل پنج روز است. روز اول، 
سوم، چهارم و پنجم رویداد در پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی که به بهشت فناوری 
منطقه مشهور است برگزار خواهد شد. روز 
دوم نیز که نوعی بازدید گروهی اس��ت، در 
تهران برگزار می شود. پس از ارائه ایده ها، به 
سه ایده برتر )تیمی یا فردی( جوایز نقدی و 

غیرنقدی اهدا می شود. 
روی��داد »ن��وآوری نوآوران��ه« تنها یک 
مسابقه نیست. این رویداد در کنار رقابتی 
دوس��تانه، مهارت ه��ای زی��ادی را نیز به 
شرکت کنندگان آموزش می دهد. با توجه 
ب��ه دوره های آموزش��ی حین رویداد و همچنین برنام��ه و امکانات در 
نظر گرفته ش��ده، تالش شده اس��ت تا این رقابت با تعداد قابل قبول و 

درعین حال حفظ کیفیت برگزار شود. 

دبیر س��تاد توسعه فناوری اطالعات معاونت علمی با بیان اینکه دولت 
بزرگ ترین خریدار محصوالت حوزه فناوری اطالعات است، گفت: حمایت 

از تولید داخل در قالب پیوست فناوری رخ می دهد. 
مهدی فقیهی در خصوص توس��عه فناوری 
اطالع��ات و موضوع حمای��ت از کاالی ایرانی 
اظهار کرد: پتانس��یل های خوب��ی در زمینه 
فناوری اطالعات در کش��ور وجود دارد. دبیر 
ستاد توسعه فناوری اطالعات معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری خاطرنشان کرد: 
ب��رای تولید محص��ول از تکنولوژی های پایه 
و فناوری ه��ای لبه فناوری حمایت می کنیم؛ 
برخی از ای��ن پروژه ها به اتمام رس��یده اند و 
برخی دیگر در حال نهایی شدن هستند.وی 
با بیان اینکه شرکت ها و استارت آپ های این 
حوزه رشد خیره کننده ای دارند، افزود: تحول 
در حوزه فناوری اطالعات از س��ال 20۱0 در 

دنیا با ورود شبکه های اجتماعی رخ داده است. فقیهی ادامه داد: اما اکنون 
دیدگاه جدیدی در این حوزه عرضه ش��ده به طوری که موضوع کسب وکار 
و ایج��اد رقاب��ت تنها در این حوزه موضوعیت ن��دارد، بلکه نقش فناوری 

اطالعات به نوآوری و مزیت رقابتی تبدیل ش��ده است.  به گفته وی، این 
موضوع نشان می دهد که فناوری اطالعات می تواند بستر نوآوری باشد؛ در 
همین راستا شرکت ها به دنبال استفاده از فناوری اطالعات نیستند و آن 
را نوآوری می دانند که قابلیت ارتقا توس��عه 
کسب و کارش��ان را دارد. دبیر ستاد توسعه 
فناوری اطالعات معاونت علمی با بیان اینکه 
م��ردم می توانن��د در کنار این س��رویس ها 
بهره ببرند، خاطرنش��ان کرد: به طور روزانه 
نرم افزاره��ای جدی��دی در ح��وزه فناوری 
اطالعات ارائه می ش��ود ک��ه خدمات دهنده 
هستند و مردم می توانند مخاطب آنها باشند. 
اس��تارت آپ های  خص��وص  در  وی 
حوزه فن��اوری اطالعات با تأکی��د بر اینکه 
استارت آپ ها مثل یک موجود زنده هستند و 
باید برای توسعه آنها اکوسیستم استارت آپی 
وجود داشته باش��د، عنوان کرد: زیست بوم 
استارت آپ ها باید موجودیت هایی مانند دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک ها، 
سرمایه گذاران، شتابدهنده ها، دولت و نهادهای حاکمیتی موجودیت های 

اکوسیستم استارت آپ هستند. 

توسط پارک فناوری پردیس معاونت علمی انجام می شود 

استارت آپ های فناوری اطالعات حمایت می شوندبرگزاری رویداد ایده پردازی برای نمایشگاهی خالقانه تر

اگر ش��رکتی را تأس��یس کرده اید که فعاًل خودت��ان تنها مدیر و 
کارمند آن هستید، مدیریت زمان اولین و مهم ترین راهکار موفقیت 

شما است. 
وقت طال است. زمانی که یک کسب وکار کوچک را اداره می کنید، 
بی��ش از دیگران به صحت این جمله پی می بری��د. اگر تنها مالک 
و کارمند یک ش��رکت هستید، ارزش زمان برای شما چندین برابر 
اس��ت، زیرا فرصتی برای سؤال پرسیدن، بحث کردن و عذر و بهانه 

آوردن ندارید. 
در چنین ش��رایطی باید روی مهم ترین مس��ائل متمرکز ش��وید. 
ش��اید بهتر است بگوییم باید روی مهم ترین مسائل متمرکز شوید، 
آن  هم زمانی که از مهم تری��ن اولویت برخوردارند. در ادامه مطلب، 
س��ه مبحث اصلی کس��ب وکار را برای مالکان شرکت های یک نفره 

توضیح می دهیم.
مشتریان را اولویت بندی کنید

ب��ه نظر موضوع کاماًل واضحی اس��ت، اما به  م��رور زمان متوجه 
می ش��وید که اجرای این اصل کار آس��انی نیس��ت. ل��وی کینگ، 
مدیرعامل ش��رکت Nav ک��ه تجربیات خود را در ای��ن زمینه به 
اش��تراک گذاش��ته، می گوید در آغ��از کار از مش��کالت فروش به 
وحشت افتاده بود. گرچه روش تماس های تبلیغاتی را برای معرفی 
خدمات خود انتخاب کرده بود، اما حس می کرد نمی تواند با کسی 

تماس بگیرد. 
او مکالمات سخت و طاقت فرسایی را شروع کرد و به کارش ادامه 
داد، ت��ا زمانی که پیش��رفت کمی در کارش حاصل ش��د، اما اینجا 
بود که چالش های واقعی یک کس��ب وکار تک نفره نمایان ش��د. او 
به عنوان تنها مالک و تنها کارمند ش��رکت، باید وظایف مختلفی را 

به عهده می گرفت: حسابدار، منشی، بازاریاب و مدیر. 
کینگ به راحتی می توانس��ت از تماس گرفتن با مش��تریان بالقوه 
جدی��د خ��ودداری کند، با ای��ن توجیه که به تازگی مستندس��ازی 
و ثبت  اس��ناد را برای یک ماه جاری به پایان رس��انده اس��ت، اما 

می دانست که این بهانه ها واقعی نیستند. 
مسئولیت اصلی او این بود که همه انرژی خود را صرف مشتریانی 
کند که هر لحظه در دسترس بودند. در مورد شرکت او، این پروسه 

از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر طول می کشید. 
مس��ائل دیگری نظیر حسابداری یا طراحی مجدد لوگوی شرکت 
باید به تعویق انداخته می ش��د. تا زمانی که مش��تریانی در دسترس 
بودند که به تماس های تبلیغاتی پاس��خ می دادند، کینگ باید وقت 

خود را به این اولویت اختصاص می داد. 
ش��ما هم دیسیپلین کارتان را توس��عه دهید. بیش از هر چیز به 
فروش، خدمات مش��تریان و تکمیل سفارش هایی که بابت آن پول 
دریافت کرده اید توجه کنید. کارهای دیگر را به س��اعات غیر اداری 

موکول کنید. 
حسابداری و ثبت مدارک را به تعویق نیندازید

اغل��ب ما عالقه ای به این قبیل وظای��ف نداریم، اما به عنوان تنها 
مال��ک کس��ب وکار نمی توانیم از زیر آن ش��انه خال��ی کنیم. اجازه 
ندهید ثبت و تراز حس��ابداری شرکت، به پایان سال موکول شود. 
این کار اش��تباه ب��زرگ و تقریباً متداولی اس��ت. گاهی به خودتان 
می گویید زمانی که چندین س��فارش دریاف��ت کردید، همه آنها را 

باهم ثبت می کنید. اما اتفاقی که رخ می دهد این اس��ت که ش��ما 
هرگز برای پیگیری هزینه ها وقت کافی به دست نمی آورید و زمانی 
متوجه اش��تباه تان می شوید که با کوهی از اعداد و ارقام ساماندهی 

نشده مواجه می شوید. 
هرماه کلیه امور حس��ابداری و بایگانی خود را چک کنید. گرچه 
حالت ایده آل این اس��ت که هفته ای یک ب��ار بایگانی خود را مرتب 
کنید. همیشه به یاد داش��ته باشید که جزییات، می توانند به قاتل 
پنهان کسب وکار ش��ما تبدیل شوند، پس هر زمان که سفارشی را 
می پذیرید یا یک پروس��ه اداری را تکمیل می کنید، جزییات آن را 
با دقت ثبت کنید. به روز نگه داش��تن حس��اب های شرکت، مزایای 
زیادی دارد از جمله اینکه به س��المت کس��ب وکار خ��ود اطمینان 
خواهید داش��ت. به عالوه می توانید کارایی جریانات نقدی ش��رکت 

را افزایش دهید و پیش بینی های مالی دقیق تری داشته باشید. 
حفظ درآمد جاری شرکت

اگر ش��ما تنها مالک و کارمند یک شرکت هستید، به این معنی 
است که کسب وکار ش��ما هنوز مقیاس پذیر نیست. به عبارت دیگر، 
پول زیادی در اختیار ندارید و از سمت درآمد و مشتریان آسیب پذیر 
هستید، زیرا نمی توانید به راحتی مشتریان خود را جایگزین کنید. 
همیش��ه مراقب خط اصلی فروش و جریان درآمد شرکت باشید. 
به عنوان مثال اگر یک پیمانکار هس��تید و می توانید سه مشتری را 
اداره کنی��د، نبای��د حتی یک ماه را از دس��ت بدهی��د، زیرا همین 

فرصت کم آسیب زیادی به کسب وکار شما وارد خواهد کرد. 
اگر ش��رکت ش��ما 30 برابر بزرگ تر از ش��رکت فعلی بود، شاید 
از دس��ت دادن یک مش��تری زیاد نگران کننده نبود. ممکن اس��ت 
تابه حال به این موضوع فکر نکرده باش��ید ام��ا به عنوان مالک یک 
ش��رکت تک نفره، جذب یا از دس��ت دادن تنها یک مشتری، تأثیر 

زیادی در موفقیت یا شکست کسب وکار شما خواهد داشت. 
ت��الش کنید همه خطوط پذیرش مش��تریان را فعال نگه  دارید. 
ظرفیت پذیرش سفارش��ات را به حداکثر برسانید و حتی لحظه ای 

از آن غافل نشوید. 
اگر امروز س��ه مش��تری دارید و می ترس��ید یکی از آنها، ناگهان 
انتظارات جدیدی مطرح کند و شرکت شما را ترک کند، از همین 

امروز به دنبال مشتری چهارم بگردید. 
ظرفی��ت جدیدی برای مش��تری چهارم به وج��ود آورید. ممکن 
اس��ت برای مدتی فش��ار کارها بیش��تر ش��ود، ولی حف��ظ امنیت 
کس��ب وکار ش��ما ارزش این س��ختی ها را خواهد داشت. هرگز در 
خصوص خطوط مش��تریان، بیش ازحد خوش بین نباش��ید، بلکه با 

تحلیل مداوم، واقع گرایی خود را حفظ کنید. 
اداره ک��ردن کس��ب وکاری که هم��ه وظای��ف آن را خودتان به 
عهده دارید، کار س��خت اما هیجان انگیزی است. درست مثل  اینکه 
بذری را کاش��ته باش��ید و جوانه زدن و رش��د لحظه به لحظه آن را 
شاهد باشید، زمانی که پیشرفت کسب وکار را می بینید، ارزش آن را 
با تمام وجود درک می کنید. برای رس��یدن به این هدف، باید زمان 
خود را عالی مدیریت کنید. روی س��ه حوزه ای که ش��رح دادیم با 
دق��ت تمرکز کنید و موفقیت را س��ریع تر از آنچه فکر می کنید، به 

دست آورید. 
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در سـال گذشته میالدی آمازون باالترین هزینه را در میان شرکت های 
آمریکایی برای تحقیق و توسعه پرداخت کرده است. 

به گزارش زومیت، شـرکت های حوزه فناوری پنـج رتبه اول در زمینه 
تحقیق و توسـعه را به دسـت آورده اند و مجموعـا 76 میلیارد دالر برای 
تحقیق و توسـعه هزینه کرده اند. آمازون با هزینـه 22.6 میلیارد دالری 
در سـال 2017 رتبه نخسـت را در این زمینه به دسـت آورده که نشانگر 
افزایش 41درصدی نسـبت به سـال گذشته است؛ شـایان ذکر است که 
آمازون در سال 2016 نیز موفق به کسب رتبه نخست در این زمینه شده 

بود. 
 ،AWS آمازون این مبلغ را در زمینه سرویس های ابری خود موسوم به
دستیار هوشـمند الکسـا و فناوری هایی مانند دید رایانه ای هزینه  کرده 
اسـت. این هزینه ها کمک خواهند کرد تا آمازون پروژه های جاه طلبانه ای 
مانند پروژه Go جهت ایجاد فروشگاه های بدون صندو  قدار را به واقعیت 
تبدیل کند. جالب اینجا اسـت که آمازون اخیرا هدف حمله های توییتری 
ترامپ قـرار گرفته بـود. رئیس جمهور ایاالت متحده آمـازون را به عدم 
پرداخت مالیات های مربوط به اسـتفاده از سیسـتم پستی آمریکا متهم 

کرده بود. 

اهمیـت هزینه هـای تحقیق و توسـعه تنها به نوآوری و کسـب برتری 
فنـی محدود نمی شـود. این هزینه هـا موجب افزایش بهره وری شـده و 
حدودا 3درصد از درآمد سـرانه را به خـود اختصاص می دهند. بهره وری 
معیاری اقتصادی اسـت که عالوه بر هزینه های تحقیق و توسـعه شـامل 
مواردی مانند حقوق و سـاعات کاری نیز می شـود. در سال های گذشته، 
به  رغم کم بودن اسـتخدام ها و افزایش سود شرکت ها، این معیار در سطح 
پایینـی باقی مانـده که چندان قابل توجیه نیسـت.  پـس از آمازون نیز 
آلفابت، اینتل، مایکروسـافت و اپـل به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به 
خـود اختصاص داده اند. جالب این اسـت که فیس بوک نیز با جهشـی از 
رتبه سـیزدهم به رتبه نهم صعود کرده اسـت. این شـرکت 7.8 میلیارد 
دالر صـرف تحقیق و توسـعه کرده که 32درصد باالتر از سـال گذشـته 
اسـت. بخشـی از این افزایش هزینه را می توان به مقـر تحقیقاتی مرموز 
فیس بوک موسوم به »ساختمان 8« نسبت داد که در آن تحقیقات مربوط 

به سخت افزار انجام می شود. 
در پایـان الزم اسـت متذکـر شـویم کـه در ایـن گـزارش هزینه های 
صرف شده برای فناوری و محتوا نیز به عنوان بخشی از هزینه های تحقیق 

و توسعه آمازون در نظر گرفته شده است.

مهم ترین اصول اداره شرکت های تک نفره

 آمازون با هزینه ۲۳ میلیاردی
رتبه اول تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داد

نگـــاه

مرک��ز فن بازار ملی ایران با همکاری ش��رکت ملی گاز ایران و با حمایت پارک 
فناوری پردیس معاونت علمی به منظور جذب س��رمایه برای ش��رکت های نوپا و 
اس��تارت آپ های فع��ال در صنعت گاز و با هدف توس��عه زیس��ت بوم نوآوری و 
استارت آپی کشور، نهمین رویداد اس��تارت آپ دمو )Start-up Demo( را در 
حوزه صنعت گاز و صنایع وابس��ته برگزار می کند.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنیاد ملی نخبگان، رئیس مرکز فن بازار ملی معاونت علمی گفت: نهمین رویداد 
اس��تارت آپ دم��و )Start-up Demo( در حوزه صنعت گاز و صنایع وابس��ته 
در اردیبهش��ت ماه سال جاری همزمان با بیس��ت و سومین نمایشگاه نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشیمی در محل نمایشگاه بین المللی تهران با حضور سرمایه گذاران 

و شرکت های نوپا و استارت آپ های این حوزه برگزار خواهد شد. 

نهمین استارت آپ دمو با موضوع 
نوآوری های صنعت گاز برگزار می شود

یکشنبه
26 فروردین 1397
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عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر گفت: 
دانش��گاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به سمت کارآفرینی حرکت 
می کن��د.  مجید یوس��فی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره ب��ه اینکه 

دانش��گاه های نسل اول دانش��گاه آموزشی 
بودند و نسل دوم به سمت پژوهش و سپس 
نسل سوم تبدیل به کارآفرین شدند، اظهار 
کرد: دانش��گاه علوم دریایی ام��ام خمینی 
نوش��هر نیز به خوبی این س��یر و فرآیند را 
ادام��ه می دهد.  وی با بیان اینکه دانش��گاه 
علوم دریایی امام خمینی نوشهر در گذشته 
موارد آموزش��ی را به جد دنب��ال می کرده 
است، افزود: در حال حاضر نیز دانشجوهای 
س��ایر ارگان های دریایی مانن��د نفتکش و 
سازمان بنادر در این دانشگاه فارغ التحصیل 
می ش��وند.  مدی��ر گ��روه رایانه دانش��کده 
مهندسی برق الکترونیک و مخابرات دریایی 

دانش��گاه امام خمینی نوشهر تصریح کرد: این دانشگاه سپس سمت و 
سوی پژوهشی به خود گرفت و به این نتیجه رسید که باید هم زمان با 
تغییرات در کل دنیا این تغییرات در دانشگاه نیز ایجاد شود و در حال 

حاضر دانشگاه با یک مسیر علمی نظامی این روند را ادامه می دهد. 
یوسفی خاطرنشان کرد: دانش��گاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر 
پژوهش��گری فناوری دریا را ایجاد کرد که س��اختار آن در س��ال ۹3 

مصوب شد. 
وی چاپ نش��ریه علمی ترویجی در این 
دانش��گاه را از دیگر اقدامات موثر در حوزه 
پژوهشی عنوان کرد و گفت: نشریه علوم و 
فناوری دریا که از سال 7۱ چاپ می شود 
یک��ی از قدیمی ترین نش��ریات معتبر در 
ح��وزه دریایی بوده که دارای مجوز وزارت 
عل��وم با گری��د علمی ترویجی اس��ت و از 
س��ال ۹0 با پیگیری هایی که انجام ش��د 
دو نش��ریه علمی پژوهش��ی در راس��تای 
تقویت حوزه پژوهشی در دانشگاه به چاپ 

می رسد. 
یوسفی میزبانی و برگزاری کنفرانس های 
بزرگ را از دیگر نقاط قوت این دانش��گاه عنوان کرد و متذکر شد: دو 
دوره همایش ملی فناوری های نوین دریایی و در کنار آن نمایش��گاه و 

کارگاه آموزشی نیز در دانشگاه علوم دریایی نوشهر برگزار شد. 

براساس گزارش های جدید، شیائومی در صدد تصاحب گوپرو است 
که در طول یک س��ال اخیر ش��اهد کاهش 4۱درصدی ارزش سهام 

خود بوده است. 
به گزارش زومیت، س��هام گوپرو پس از 
انتش��ار گزارش��ی مبنی بر اینکه شیائومی 
در پی خرید این ش��رکت است، نزدیک به 
۸.۸درصد افزایش پیدا کرد. شیائومی هنوز 
به صورت رس��می پیشنهادی برای تصاحب 
گوپ��رو ارائه نکرده اس��ت و بای��د دید آیا 
ش��رکت چینی قدم های بیشتری به سمت 

تصاحب گوپرو خواهد برداشت یا خیر. 
نی��ک وودم��ن، مدیرعام��ل گوپ��رو، به 
این نکته اش��اره کرده که گوپ��رو پذیرای 
پیش��نهادات برای فروش این شرکت است 
و ب��ه این منظ��ور، از ابتدای س��ال جاری 
میالدی از مش��اوره جی . پی. مورگان برای 

ف��روش احتمالی ش��رکت به خریداران که تمای��ل به تصاحب گوپرو 
داش��ته باشند، استفاده می کند. گوپرو در سال های اخیر با مشکالت 
عدیده ای دست و پنجه نرم  می کند که عمده ترین آن کاهش فروش 

محصوالتش اس��ت و برای بازگش��ت به دوران اوج، در صدد افزایش 
گس��تره محصوالت خود نیز بود. این ش��رکت، پهپ��ادی نیز به این 
منظ��ور راهی بازار کرد، ولی وجود مش��کالت در س��اختار آن باعث 
ش��د گوپرو نتواند حضوری موفق در بازار 

پهپادها داشته باشد. 
ارزش ب��ازار گوپ��رو در روزه��ای اوج 
نزدیک به ۱0میلیارد دالر بود؛ حال آنکه 
کاهش روزافزون ارزش سهام این شرکت، 
ارزش س��هام آن را ب��ه 76۱میلیون دالر 
کاهش داده اس��ت. تحلیلگ��ران معتقدند 
که ش��رکت های عالقه من��د می توانند با 
تصاحب گوپرو و استفاده از برند آن، سود 

فروش خوبی به دست بیاورند. 
شرکت چینی DJI از جمله گزینه هایی 
بود که نامش چند ماه پیش برای تصاحب 
گوپ��رو مط��رح ش��د، ولی این ش��رکت 
منفعتی در تصاحب گوپرو نیافت و از ارائه پیش��نهاد خرید خودداری 
کرد. حال نام ش��رکت جوان شیائومی به عنوان خریدار گوپرو مطرح 

شده است. 

شیائومی در صدد خرید گوپرو استدانشگاه علوم دریایی نوشهر به سمت کارآفرینی حرکت می کند

توفان، س��یل، زمین لرزه و دیگر بالیای طبیعی می توانند موجب شکست 
کس��ب وکارهای کوچک ش��وند، اما به تازگی مطالعه ای انجام شده است که 
نش��ان می دهد بالیای طبیعی می توانند تأثیر مثبت چش��مگیری بر درک 
کارآفرینان از فرصت ها و بهره وری از موقعیت ها داشته باشند. به این سادگی 
هم نیس��ت. کارآفرینانی که حوادث طبیعی را پشت سر می گذارند پرواضح 
است که ترس بیشتری از شکست و درک کمتری از توانایی های خود دارند. 
بیزینس نیوزدیلی گفت وگویی با هاویر مونلر، محقق و استاد دانشگاه دوپل 
ش��یکاگو، ترتیب داده است. این گفت وگو به تأثیرات مثبت و منفی حوادث 
طبیعی بر صاحبان کسب و کار می پردازد. در این گفت وگو همچنین درمورد 
مفاهیم کاربردی نتایج تحقیق مشترک وی برای کارآفرینان و سیاست گذاران 
بحث می ش��ود. این تحقیق با عنوان »کش��ف فرصت ها در زمان احتیاج: اثر 
تخریب خالق معکوس« با همکاری نزیه آلتای، استادیار مدیریت در دانشگاه 

دوپل، نوشته شده است. 
در مورد پیشـینه خود و ارتباط آن با موضوع بحث برای خوانندگان 

توضیح دهید. 
من در حوزه خالقیت و شناخت فرصت های کارآفرینی تحقیق و تدریس 
می کن��م. در پورتوریکو به دنیا آمدم و بزرگ ش��دم، جایی که وقوع توفان و 
هشدارهای آن امری رایج و همیشگی است، تا آنجا که ما نسبت به این پدیده 
بی تفاوت شده بودیم و دیگر گمان می کردیم توفان ها به ما آسیبی نمی رسانند 
و ما از بالیا دور خواهیم ماند و توفان هرگز دس��تش به ما نمی رسد تا اینکه 

روزی توفانی رخ داد و شهروندان آمادگی آن را نداشتند. 
چـرا تصمیم گرفتید درمـورد تأثیرات بالیای طبیعـی بر مفاهیم و 

فعالیت های کارآفرینی مطالعه کنید؟ 
علت آن ترکیبی از دو مس��ئله است؛ نخست، همکار محقق من در حوزه 
زنجیره تأمین بشردوستانه تخصص دارد و پیش از این تحقیقی درمورد تأثیر 
بالیا بر این زنجیره انجام داده بود. خودم هم شخصاً به تأثیر بالیای طبیعی 
عالقه داشتم، چون خالقیت افراد و کارآفرینان را دیده بودم که چه به تنهایی 
و چه با کمک دیگران راه هایی را برای غلبه بر مسائل و موانع می یابند که پس 
از ب��روز بالیای طبیعی پیش می آمد و دیده بودم که چطور این حوادث )در 
تجربه من توفان( بر رخوت ایشان غلبه می کند و مجبور می شوند برای بقا و 

بازسازی دست به کار شوند. 
خالف روال معمول به نظر می رسـد کـه بالیای طبیعی تأثیر مثبتی 

داشته باشند. این موضوع شما را شگفت زده نکرد؟ 
من شگفت زده نشدم و بر اساس تجربه شخصی خودم و چند تحقیقی که 
پیشتر انجام شده بود، این مسئله را پیش بینی می کردم. کارآفرینان اشخاص 
خالق و فعالی هس��تند و به ویژه در حل مس��ئله مهارت دارند. به نظرم  در 
اینجا باید نکته ای را خاطرنشان کنم که ما در تحقیق استدالل نمی کنیم که 
بالیای طبیعی پدیده ای مثبت هس��تند. بالعکس به شدت تخریبگر هستند 
و موجب درد و رنج فراوانی می ش��وند، بلکه ما می خواهیم نش��ان دهیم که 
این حوادث نیز نیروی قدرتمندی هس��تند که می توانند موجب برانگیختن 
اقدامات کارآفرینانه شوند. این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه 
کمک ها و دولت های محلی بیشتر به سازمان های مردمی )NGO( و دیگر 
سرمایه گذاران اجتماعی توجه دارند و از آنان حمایت می کنند و به ندرت پیش 
می آید که کارآفرینان را نیروی محرکی درنظر بگیرند که قادرند تالش های 

بازسازی و ترمیمی را تسریع کند. 

ویژگی های این تأثیر مثبت چیست؟ 
مهم ترین یافته تحقیق ما این اس��ت ک��ه فعالیت های کارآفرینانه پس 
از بالیای طبیعی افزایش می یابند. ما اس��تدالل می کنیم که این مس��ئله 
اساس��اً به خاطر فرصت های جدیدی اس��ت که خلق می شوند اما عوامل 
بسیار دیگری هم هستند که وارد بازی می شوند و بهتر است در تحقیقات 
آینده بررسی ش��وند. برای مثال تجربیات کارآفرینانه فرد پیش از حادثه 
آی��ا فرد پیش از حادثه تصمیم داش��ته کس��ب وکاری راه اندازی کند؟ به 
اعتق��اد خود فرد پیش از حادثه چه اندازه امکان راه اندازی کس��ب وکار را 

داشته است؟ 
چه تأثیرات منفی از بالیای طبیعی پیدا کردید؟ 

اگرچ��ه ما به تأثیری منفی دس��ت پیدا نکردیم اما ای��ن یافته در نتیجه 
داده ه��ای محدودی ب��ود که مجبور بودیم ب��ا آن کار کنیم. تنها جهتی که 
می توانیم به یافته هایمان عنوان تأثیر منفی بدهیم این است که برخی عوامل 
مورد بررس��ی ما هیچ تغییری نکردند. برای مثال تصمیمات کارآفرینی هیچ 
تغییری نکردند که خالف انتظار ما بود. ما گمان می کردیم مردم مایلند بعد 
از بروز یک حادثه طبیعی کسب وکاری راه بیندازند چراکه این مسئله عامل 
پیشگویی کننده فعالیت های کارآفرینانه در آینده است. با این حال دریافتیم 
که فعالیت ها افزایش یافتند بنابرین مطالعات آینده می توانند این مس��ئله را 

بررسی کنند و دریابند چطور چنین چیزی اتفاق می افتد. 
پیام تحقیق شما برای سیاست گذاران و کارآفرینان چیست؟ آیا این 

دو باید بالیای طبیعی را متفاوت ببینند و متفاوت عمل کنند؟ 
نتایج تحقیق ما به ویژه به سیاس��ت گذاران مربوط می ش��ود؛ سیاس��تی 
ک��ه فعالیت های کارآفرینانه را تش��ویق کند می تواند با تس��ریع تالش های 
بازس��ازی، تأثیر مثبت بسزایی در اجتماع داشته باشد. کارآفرینان می توانند 
در کن��ار س��ازمان های مردمی )NGO( و واحده��ای دولتی کار کنند تا با 
همکاری یکدیگر به بازس��ازی، راه اندازی مجدد و برگرداندن شرایط طبیعی 
به منطقه کمک کنند. از طرف دیگر سیاست گذاری ها می تواند مانعی بر سر 
راه کارآفرینان باش��ند. اگر سیاست گذاران مدام قواعد بازی را تغییر دهند یا 
س��رمایه ها و تالش ها را به حوزه های دیگر هدایت کنند، ممکن اس��ت مانع 

اقدام افراد شود. 
محدودیت های تحقیق شـما چیسـت؟ آیا پرسـش دیگری در این 

موضوع باقی مانده است؟ 
تحقیق ما بس��یار ابتدایی و مقدماتی بود و بیش��تر محدودیت های آن به 
داده هایی بر می گردد که بدان دسترس��ی داشتیم. اکثر داده ها در سطح ملی 
بودند و بنابرین اس��تنباط رفتار فردی براس��اس آن کار دشواری بود. من به 
برخی از پرس��ش ها اشاره کردم که تحقیقات آینده می توانند بررسی کنند، 
اما موردی که اش��اره نکردم این اس��ت که داده ه��ا را از محوطه جغرافیایی 
کوچک ت��ری جمع آوری کنند و نیز مطالعات طول��ی انجام دهند تا بتوانند 
فعالیت های کارآفرینان را در منطقه آسیب دیده برای ماه ها یا سال ها تحت 

نظر داشته باشد. 
پروژه تحقیقاتی بعدی شما چیست؟ 

همچنان در حوزه خالقیت و شناسایی فرصت های کارآفرینانه کار می کنم. 
در ح��ال حاضر مش��غول کارکردن روی چند مقاله هس��تم که برایم جالب 
هستند. یکی از این مقاالت به دنبال بررسی تأثیری است که تکنولوژی تولید 
تجهیزات اداری )از جمله پرینتر 3بعدی و برش لیزری( بر اهداف کارآفرینانه 
دانش آموزان می گذارد. عالوه بر این مشغول مطالعه روی نوآوری و خالقیت 
تیمی هس��تم و در نهایت قصد دارم تحقیقاتم را در حوزه حوادث طبیعی و 

شناسایی فرصت های کارآفرینانه گسترش دهم. 

اهمیـت هزینه هـای تحقیق و توسـعه تنها به نوآوری و کسـب برتری 
فنـی محدود نمی شـود. این هزینه هـا موجب افزایش بهره وری شـده و 
حدودا 3درصد از درآمد سـرانه را به خـود اختصاص می دهند. بهره وری 
معیاری اقتصادی اسـت که عالوه بر هزینه های تحقیق و توسـعه شـامل 
مواردی مانند حقوق و سـاعات کاری نیز می شـود. در سال های گذشته، 
به  رغم کم بودن اسـتخدام ها و افزایش سود شرکت ها، این معیار در سطح 
پایینـی باقی مانـده که چندان قابل توجیه نیسـت.  پـس از آمازون نیز 
آلفابت، اینتل، مایکروسـافت و اپـل به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به 
خـود اختصاص داده اند. جالب این اسـت که فیس بوک نیز با جهشـی از 
رتبه سـیزدهم به رتبه نهم صعود کرده اسـت. این شـرکت 7.8 میلیارد 
دالر صـرف تحقیق و توسـعه کرده که 32درصد باالتر از سـال گذشـته 
اسـت. بخشـی از این افزایش هزینه را می توان به مقـر تحقیقاتی مرموز 
فیس بوک موسوم به »ساختمان 8« نسبت داد که در آن تحقیقات مربوط 

به سخت افزار انجام می شود. 
در پایـان الزم اسـت متذکـر شـویم کـه در ایـن گـزارش هزینه های 
صرف شده برای فناوری و محتوا نیز به عنوان بخشی از هزینه های تحقیق 

و توسعه آمازون در نظر گرفته شده است.

زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، کارآفرینان کارهای شگرف می کنند

 آمازون با هزینه ۲۳ میلیاردی
رتبه اول تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داد

یادداشـت

دبیر کارگروه فرش و صنایع دس��تی کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی 
ایران با بیان اینکه اتاق برای رفع مش��کالت شرکت های نوپا اهتمام دارد، گفت: 
قوانین در حوزه اس��تارت آپ ها مس��کوت مانده که امیدواری��م بتوان در تعامل با 
دس��تگاه قانون گذار مشکالت را حل کنیم.  به گزارش تسنیم، سال گذشته خبر 
موافقت هیأت رئیس��ه محترم اتاق ایران با تش��کیل اتاق های جوانان اعالم شد تا 
زمینه ورود افراد جوانی را فراهم آورد که قصد ورود به فعالیت های اقتصاد و کسب 
و کار های جدید و به اصطالح استارت آپی )شرکت های نوپا( دارند.  پدارم سلطانی، 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در باره این اتاق می گوید:  »استفاده از نام »اتاق« 
برای این تش��کل به دالئلی امکان پذیر نشد و نهایتا قرار شد که این تشکل ها نام 

»انجمن جوانان کارآفرین استان. . . « را به خود بگیرند. 

قوانین در حوزه استارت آپ ها 
مسکوت است

مارک هنریکز بیزینس نیوزدیلی
مترجم: سعیده کریمی
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 peak-end( بر طبق قانون اوج-پایان
rule(، ه��ر رویدادی ب��ه خاطر لحظات 
قابل توج��ه و پایانی خود ب��ه یاد آورده 
می ش��ود، بنابراین برای برجس��ته کردن 
یک برند، بهتر اس��ت بر بهبود این جنبه 

از تجربه مشتری متمرکز شوید. 
به نظر می رس��د به وضوح، بسیاری از 
تصمیمات هزینه بردار ما از گذشته تأثیر 
می گی��رد. برای ی��ک لحظ��ه، چگونگی 
انتخاب یک رس��توران را در نظر بگیرید. 
قطعا در مورد مراجع��ات قبلی خود فکر 
می کنید: طعم غذا، جذبه گارسون و صد 
البته میزان رضایت یا عدم رضایت ناشی 

از مشاهده صورتحساب! 
ب��ا این حال، به دنبال آن نیس��تیم که 
بگوییم گذش��ته، رفتار آینده ما را شکل 
می دهد، بلکه خاطره ما از گذش��ته است 
که چنین کاری را انجام می دهد. به نظر 
می رس��د بین این دو مفه��وم، تنها یک 
تف��اوت معنایی وج��ود دارد، اما اینگونه 
نیس��ت و این دو با هم تمایزی اساس��ی 

دارند. 
ای��ن امر به آن دلیل اس��ت که مغز ما 
مانن��د ی��ک ضبط کنن��ده ویدئوی��ی که 
صادقانه هرآنچه برایم��ان اتفاق می افتد 
را ثب��ت می کند، عم��ل نمی کند. به طور 
خیلی س��اده، ما ظرفیت به یادآوری هر 
لحظه را نداریم. در عوض، بخش کوچکی 
از آنچ��ه را که برایم��ان اتفاق می افتد به 
خاطر می س��پاریم. از آنجایی که حافظه 
ما، تنها گزینش��ی از لحظ��ات را در خود 
ج��ای می دهد، احتمال آنکه یک رویداد، 
بسیار متفاوت از آنچه اتفاق افتاده  به یاد 
آورده ش��ود، به اینکه کامال و دقیقا کدام 
لحظات در حافظه ما حک شده، بستگی 

دارد. 
خوشبختانه، علم روان شناسی در مورد 
لحظات��ی که در مغزمان حک می ش��ود، 
راهنمایی های��ی را فراهم کرده  اس��ت. ما 
بیش��تر تمایل داریم لحظ��ات نهایی یک 
تجرب��ه و )ی��ا حداق��ل( لذت بخش ترین 
بیاوری��م.  ی��اد  ب��ه  را  آن  قس��مت های 
روان شناسان این موضوع را »قانون اوج-

پایان« می نامند. 
شواهد موجود برای قانون اوج-پایان
قوی ترین ش��واهد حاکی از قانون اوج-

پای��ان، از کاره��ای دنیل کانم��ن، برنده 

جایزه نوبل سال 2002 در زمینه اقتصاد 
به دست آمده است. 

در س��ال ۱۹۹3، کانم��ن و همکارش 
در  را  آزمایش��ی  ردلمای��ر،  دونال��د 
می��ان بیم��اران واقع��ی کولونوس��کوپی 
)پس روده بین��ی( انج��ام دادن��د. اگ��ر با 
کولونوس��کوپی آش��نایی ندارید، در این 
روش پزش��ک با ق��رار دادن یک دوربین 
انعطاف پذیر در روده بزرگ تان، به دنبال 
بافت ه��ای ملتهب یا زائده های گوش��تی 
می گ��ردد. درس��ت اس��ت! ای��ن کار یک 
تجربه ناخوش��ایند اس��ت و میزان دردی 
که متحمل می ش��وید، با توجه به میزان 

حرکت دوربین متفاوت خواهد بود. 
کانم��ن به ه��ر داوطلب یک دس��تگاه 
جیب��ی )قابل حمل( داد تا در طول روند 
معاینه؛ میزان درد خود را در هر 60 ثانیه 
ثبت کنند. س��پس بیماران، دو ارزشیابی 
بازنگری شده را از میزان ناخوشایند بودن 
این روش ارائه دادند: یکی بالفاصله پس 

از انجام معاینه و دیگری یک ماه بعد. 
کانم��ن دریاف��ت ک��ه هی��چ ی��ک از 
ارزش��یابی های بازنگری ش��ده، با سطوح 
درد کل��ی مطابق��ت ن��دارد. در ع��وض، 
ارزشیابی مربوط به دو لحظه بسیار بهتر 
ش��ده بود: قل��ه مربوط به ش��دت درد و 
ناراحتی احساس شده در لحظات پایانی 
معاینه. کانمن ای��ن پدیده را قانون اوج-

پایان نامید. 
اغلب افراد، تالش خود را در زمینه های 
متع��ددی معط��وف کرده و می کوش��ند 
ت��ا در هر جنب��ه ای از تجربه مش��تری، 
پیش��رفت های جزئی حاصل ش��ود. این 
کار، آنه��ا را به یک نتیج��ه معمولی و نه 

چندان خوب خواهد رساند. 
ای��ن  دادن  نش��ان  ب��رای  ت��الش 
یافته ها مح��دود به ی��ک آزمایش نبود؛ 
کانم��ن بررس��ی های خ��ود را در ی��ک 
پیگیری هوش��مندانه، می��ان 62۸ بیمار 

کولونوسکوپی دیگر نیز انجام داد. 
این مرتب��ه، بیماران به ط��ور تصادفی 
تحت یکی از دو شرایط زیر معاینه شدند. 
در حالت اول، همان روش اس��تاندارد به 
آنها اعمال ش��د ک��ه در آن، حرکت دائم 
دوربی��ن، کام��ال باع��ث ناراحت��ی بیمار 
می گش��ت. س��ناریوی دوم مانند حالت 
اول بود، در حدود ۱۵ دقیقه، میزان درد 
متوسطی به بیمار تحمیل می شد، اما در 
ادامه اوضاع تغییر می کرد. جراح، دوربین 
را به مدت سه دقیقه دیگر نگه می داشت؛ 

ک��ه این به معنای آن ب��ود که بیمار باید 
س��ه دقیقه دیگر، یک ناراحتی خفیف را 

تحمل کند. 
س��پس کانم��ن از بیم��اران خواس��ت 
تا تجربه خ��ود را ارزیاب��ی کنند. به طور 
منطق��ی، فرض ب��ر این بود ک��ه تجربه 
بیمارانی ک��ه حالت دوم ب��ه آنها اعمال 
ش��ده، بای��د بدتر باش��د. به ه��ر طریق، 
تنه��ا تفاوت بین دو روش در این بود که 
ناراحتی اضافه تری  دومین حالت، شامل 

به میزان سه دقیقه بود. 
اما نظ��ر بیماران این نب��ود. از آنجایی 
ک��ه لحظ��ات نهایی تنها کم��ی دردناک 
ب��ود، آنها تجربه طوالنی ت��ر )حالت دوم( 
را ۱0 درص��د خفیف ت��ر )ب��ا درد کمتر( 
ارزیاب��ی کردن��د. مهم تر از هم��ه اینکه 
بیماران، ۱0 درصد بیشتر تمایل داشتند 
که دوباره چنین روش کولونوس��کوپی را 

انجام دهند. 
در حقیق��ت، اس��تفاده از قان��ون اوج-

پای��ان، نه تنها خاطره از درد را تغییر داد، 
بلکه منجر به تغییر رفتار نیز شد. 

کاربرد این قانون در بازاریابی
اگرچ��ه ماج��رای کولونوس��کوپی ها از 
مقول��ه بازاریابی بس��یار دور اس��ت، اما 
ش��رکت های هوشمند می کوش��ند با به 
کارگیری قانون اوج-پایان، خاطرات ثبت 
ش��ده از خود را تا ج��ای ممکن مثبت تر 
 Magic( س��ازند. هتل قلعه س��حرآمیز
Castle(، که در کتاب »قدرت لحظه ها« 
نوشته چیپ هیث و دان هیث بدان اشاره 

شده، یکی از این موارد است. 
هت��ل Magic Castle در رتبه بندی 
س��ایت Travel Advisor ب��ه عنوان 
دومی��ن هت��ل برتر لس آنجل��س معرفی 
شده اس��ت. آمار قابل توجه ۹4 درصد از 
3۱2۵ ارزش��یابی و نقد و بررس��ی، این 
هتل را »بسیار خوب« یا »عالی« توصیف 
کرده، که این آمار نسبت به هتل معروف 
در    )Four Seasons( چه��ار فص��ل 

بورلی هیلز نیز بهتر است. 
موفقیت��ی ک��ه ای��ن هت��ل در قب��ال 
معماری اش به دست آورده، شگفت انگیز 
است: دکوراس��یون تاریخی، سوئیت های 
ساده و یک استخر کوچک و البته اقامت 
در همین هت��ل کامال هزینه دارد. خودم 
یک ب��ار در این هتل اتاق��ی رزرو کردم. 
هزینه اقامت برای یک شب، رقم جادویی 
2۵4 پوند ش��د که با قیمت رزرو اتاق در 
یک��ی از هتل ه��ای زنجی��ره ای ماریوت 

)Marriot(  معادل است. 
در   Magic Castle راز  پ��س 
چیس��ت؟ این هتل به طرز اس��تادانه ای، 
قان��ون اوج-پای��ان را به کار برده  اس��ت. 
آنها برای مش��تری یک تجربه یکنواخت 
ایج��اد نمی کنند و در ع��وض، روی یکی 
دو لحظه برجس��ته تمرکز کرده اند. یکی 
از این لحظات، خط تلفن بس��تنی یخی 

است. 
ش��ما می توانید در ه��ر زمانی از روز یا 
شب، گوشی تلفن قرمز رنگ قدیمی کنار 
اس��تخر را بردارید و ش��ماره گیری کنید. 
ناگهان مردی با دس��تکش های سفید در 
جلویتان ظاهر شده و یک سینی نقره ای 
ح��اوی انواع مختلف بس��تنی یخی را به 

شما تعارف می کند. 
این حرکت، یعنی تمرکز بر ایجاد یک 
لحظه اوج برجسته - به جای تالش برای 
بهب��ود همه لحظات تجربه ف��رد، که در 
نهای��ت منجر به برجس��تگی خفیفی در 
ه��ر لحظه خواهد ش��د- دلیل محبوبیت 

فوق العاده این هتل است. 
س��اده اس��ت، نه؟ اما چند برند چنین 
تفک��ری را به کار می برن��د؟ اغلب برندها 
می کوش��ند تا در هر جنب��ه ای از تجربه 
مش��تری، پیش��رفت های جزئ��ی حاصل 
ش��ود؛ که همین باعث می شود خروجی 
کارش��ان در حد معمول��ی بماند، ضمن 
اینک��ه ارتق��ای تم��ام جنبه ه��ا بس��یار 

هزینه بردار خواهد بود. 
اکن��ون اگ��ر ب��ه قان��ون اوج-پای��ان 
عالقه مند شده اید، چگونه از آن استفاده 
خواهی��د کرد؟ چرا موارد گفته ش��ده را 

امتحان نمی کنید؟ 
یادداش��تی را در دفت��ر خاطرات خود 
بنویس��ید. بع��د از یک ماه ب��ه آن رجوع 
و ت��الش کنی��د محتوایش را ب��ه خاطر 
بیاورید. پیش بینی من این است که چیز 
کمی را به یاد خواهید آورد. آن بخش��ی 
که در ذهن ش��ما باق��ی می ماند، همان 
لحظه اوج مدنظر )ش��بیه کولونوسکوپی 
یا خط تلفن بس��تنی یخی( خواهد بود و 

این، خالصه ماجراست. 
خ��ب، اگر حق با من اس��ت، چرا نباید 
قان��ون اوج-پای��ان را ب��رای برن��د خود 
امتح��ان کنید؟ ی��ک لحظ��ه –ترجیحا 
لحظات پایانی- در تجربه مشتری را سوا 
کرده و آن را به لحظه ای استثنایی مبدل 

کنید. 
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بر آنچه برندتان را به یاد ماندنی خواهد کرد، تمرکز کنید

برند خود را در همه جنبه ها توسعه ندهید  4 نمونه خارق العاده از 
داستان سرایی برند )2(

BeardBrand 
بخشی از داستان سرایی های عالی برند را شناخت 
مخاطبان تش��کیل می دهد. در این رابطه باید بدانید 
که چگونه به مخاطبان ایده آل خود دسترس��ی پیدا 

کنید. 
BeardBrand  مثال��ی عالی در ای��ن زمینه به 

شمار می رود. 
BeardBrand  ش��رکتی اس��ت که ب��ه فروش 
محصوالت ویژه مراقبت از ریش می پردازد. روغن ها 
و کیت ه��ای دام��ادی و مراقب��ت از م��و مختل��ف 
BeardBrand حفظ ظاهر را برای مردان آس��ان تر 

می کند. 
موس��س BeardBrand، اریک باندهولز فقط با 
یک وب��الگ و کانال یوتیوب کار داستان س��رایی را 
ش��روع کرد. از طری��ق این کانال ه��ا، او محتوایی را 
تولی��د کرد که حاوی یک س��ری ن��کات و توصیه ها 

برای حفظ و نگهداری از ریش مردان است. 
ب��ا گذش��ت زمان، باندهولز کش��ف ک��رد که یک 
فرهنگ مرد ریش دار شهری کلی وجود دارد. سپس 
او فهمی��د ک��ه می تواند از این فرهنگ در کش��ور و 
مملکت خود استفاده کند. مردم کشور مشتاق خرید 

محصوالتش بودند. 
وقت��ی او درص��دد عرضه محصوالت خ��ود برآمد، 
بدون هرگونه ش��عار برای مخاطبانش کار را ش��روع 
ک��رد. از وقتی که آنها به او ب��ه عنوان فردی مقتدر، 
خوش��نام و توانمند اعتماد کردن��د، اطمینان کافی 

برای خرید محصوالتش نیز به وجود آمد. 
هر داستان عالی و تمام عیاری نیاز به یک مخاطب 
دارد. مخاطبان خود را شناس��ایی و شروع به گفتن 
داس��تان هایی برای آنها کنید که نیاز به شنیدن شان 

دارند. 
Blue Apron

بخش��ی جدایی ناپذیر از داس��تان برند شما هدف 
ش��ما اس��ت. از هدف تان به عنوان دلیل بقا نام برده 
می شود و این هدف باید از محصوالت یا خدمات تان 
فراتر رود. این همان قسمت از داستان شما است که 
مردم بیش از همه به وسیله آن با شما ارتباط برقرار 
خواهند کرد، زیرا مردم عاشق آن هستند تا از دالیل 

پشت پرده اطالع یابند. 
Blue Apron  این کار را فوق العاده خوب انجام 

می دهد. 
سرویس Blue Apron مواد الزم برای غذا هایی 
را ارائه و تحویل می دهد که امکان طبخ آنها در خانه 
برای مش��تریان وجود دارد. این یک فرآیند بس��یار 
ساده است. پس از ثبت نام هر هفته مقدار خاصی از 

مواد غذایی به خانه شما تحویل داده می شود. 
Blue Apron  م��واد الزم و ط��رز تهیه غذا ها را 
در اختی��ار ش��ما قرار می دهد. در ادامه ش��ما غذا را 

می پزید. 
این بیانیه ماموریت Blue Apron است: 

»ماموری��ت ما ایجاد ام��کان پخت و پز در خانه به 
شکلی باور نکردنی برای عموم مردم است.«

همه کارمندان و مدیران Blue Apron بر س��ر 
این هدف با هم توافق دارند مگر اینکه البته ش��ما از 
آش��پزی خانگی باورنکردنی و فوق العاده عالی متنفر 

باشید. 
برق��راری ارتب��اط ب��ا ه��دف پش��ت برند ش��ما، 

داستان تان را برای مخاطبان جذاب تر خواهد کرد. 
Wedding Wire

ی��ک  عن��وان  ب��ه   WeddingWire ش��رکت 
فروش��گاه یک مرحله ای به کم��ک زوج هایی می آید 
ک��ه قصد ازدواج دارند. به این ترتیب امکان برقراری 
ارتباط با فروشندگان، سالن های عروسی و ابزار های 

برنامه ریزی به وجود می آید. 
  WeddingWire ،در حوزه داستان سرایی برند
این کار را به نحو احس��ن انج��ام می دهد. در وبالگ 
این ش��رکت، مدیران فرصت مشاهده تصاویر پشت 
صحن��ه از فعالیت ه��ای WeddingWire  را ب��ه 
بازدید کنن��ده می دهند. قابلیت فوق را می توان یکی 
دیگر از اجزای مهم داستان سرایی عالی برند نامید. 

به دلیل نمایش وجهه انسانی شرکت، هر چه بیشتر 
به مخاطب��ان اجازه بازدید از صحنه های پش��ت پرده 
از فعالیت های ش��رکت داده شود، بهتر خواهد بود. به 
خاطر داشته باشید مصرف کنندگان نه با محصوالت و 

خدمات، بلکه با انسان ها ارتباط برقرار می کنند. 
هر چه بیشتر به برند خود جنبه انسانی ببخشید، 
نتای��ج بهتری نی��ز به دس��ت خواهند آمد. پش��ت 
محصوالت خ��ود پنهان نش��وید. اج��ازه بدهید که 

مخاطبان شما را ببینند. 
نتیجه

ب��رای موف��ق ش��دن، ش��ما ب��ه چیزی بیش��تر 
از محص��والت و خدم��ات نی��از داری��د. ش��ما باید 
داس��تان هایی را بگویید که دل مش��تریان تان را به 

دست می آورد. 
ابن تنها راهی اس��ت که می ت��وان از طریق آن از 
بقی��ه متمایز بود. با گنجاندن این درس و نکات این 
مقاله در روند کار و فعالیت خود، ش��ما ش��اهد رشد 
ارتباط خود با مخاطبان با گذشت زمان خواهید بود. 
این مثال ها نش��ان می دهند که تبدیل شدن به یک 
کارآفرین موفق مستلزم داستان سرایی عالی و تمام 

عیار است. 
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تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات
واقعیت تبلیغات )2(

افراد جذب شده و جذب نشده

گیلبرت و سولیوان در آواز خود می گویند: »طعنه ها 
و کنایه ها را به گوش خلق رساندیم، اما هیچ کس این 
پارادوکس را نفهمید!«. خب پس همیش��ه نمی توان 
ی��ک کمپین را از روی فروش��ش قضاوت کرد؟ پس 
هم��ه چیز از دس��ت رفته و تبلیغ کنن��ده از واقعیت 

فاصله گرفته است! 
ضرورتا خیر. 

در واقع اینجا، آغاز واقعیت تبلیغات است. 
حاال ما را در یک حساب س��اده دنبال کنید. تنها 
چی��زی که نیاز داری��د جمع و تفریق اس��ت، اما ما 
می خواهیم آن را در نوع جدیدی از تحقیق تبلیغات 
استفاده کنیم، تحقیقی که قسمت های مبهم نظریه 

تبلیغات را توضیح خواهد داد. 
تصور کنید تمام جمعیت ایاالت متحده در دو اتاق 
بزرگ تقسیم شده باشند. در یک اتاق، افرادی را قرار 
دهید که تبلیغ کنونی ش��ما را نشناسند. آنها به یاد 
نمی آورند که تبلیغ چه گفته است؛ به یاد نمی آورند 
ک��ه آن را دیده اند، خوانده اند یا ش��نیده اند؛ تا جایی 
که به تبلیغ ش��ما مربوط می ش��ود، ذهن شان خالی 
است. حاال به این اتاق بروید و با آنها مصاحبه کنید. 

مصرف کنندگان محصول را شناسایی کنید. 
فرض کنید که پنج نفر از هر ۱00 نفر تبلیغ ش��ما 
را نمی شناسند )یا ۵درصد( اما مشتری شما هستند. 
چون این پنج نفر تبلیغات ش��ما را نمی شناس��ند، 
مش��خص اس��ت که از راه دیگری محصول ش��ما را 
انتخاب کرده اند. ممکن اس��ت دوستی محصول شما 
را به آنها معرفی کرده باش��د. ممکن اس��ت ش��ما به 
آنها نمونه رایگان داده باشید. شاید پزشک شان آن را 
تجویز کرده است. ممکن است از طریق یک کمپین 
قدیم��ی، که اکنون آن را اصال ب��ه یاد نمی آورند، به 
سمت محصول ش��ما آمده باش��ند. ممکن است در 
دوران کودک��ی از والدین خود یاد گرفته باش��ند. اما 
از طریق تبلیغ تان مش��تری شما نشده اند، زیرا تبلیغ 

کنونی شما را نمی شناسند. 

حاال به اتاق دیگر بروید. اینجا افرادی هس��تند که 
تبلیغ ش��ما را به یاد می آورند. می توانند ثابت کنند 
ک��ه آن را می شناس��ند زیرا پیام تبلی��غ را دقیقا به 

یاد دارند. 
فرض کنید که 2۵ نفر از هر ۱00 نفر تبلیغ ش��ما 
را می شناسند )یا 2۵درصد( و مشتری شما هستند. 
از  یک��ی  ش��ما  ح��اال  درص��د!   2۵ ت��ا   ۵ از 
هیجان انگیزتری��ن آمار را در تبلیغ��ات مدرن دارید. 
این آمار یعنی چنانچه شما هیچ تبلیغی انجام نداده 
باش��ید، می توانید ب��رای مدتی به ۵درص��د از افراد 
فروش داش��ته باش��ید اما از میان هر ۱00 نفری که 
تبلیغ ش��ما را به یاد می آورن��د، 20 نفر دیگر نیز به 

استفاده از محصول شما ترغیب خواهند شد. 
جذب شده در برابر جذب نشده! 

حاال ممکن است فروش کلی به دالیل زیاد دیگری 
ب��اال و پایین برود، اما می دانید یک 20درصد اضافی 
در مح��ل ثبت تبلی��غ خواهید داش��ت و این تعداد 

مشتری فقط از طریق تبلیغات جذب شده اند. 
این رق��م ممکن اس��ت 20، ۱۸، ۱4، ۱0، 6 یا 3 
باشد. بدتر اینکه ممکن است صفر باشد. بدتر از صفر 

اینکه ممکن است منفی 3 یا منفی ۱0 باشد. 
همان گونه که می بینید، شاید افرادی که تبلیغات 
ش��ما را خوانده اند و با آنها آشنایی دارند، در مقایسه 
ب��ا افرادی که هیچ اطالعی از تبلیغات ش��ما ندارند، 
خری��د کمتری انجام دهند. به عب��ارت دیگر ممکن 

است این افراد، مشتریان جذب نشده باشند. 
ح��اال ب��رای اولین ب��ار، راهی برای س��نجش یک 
کمپی��ن بدون اش��اره ب��ه متغیرهای دیگ��ر دارید. 
می توانی��د متغیرها را بررس��ی کنی��د و از خروجی 

دالرهای تبلیغاتی خود آگاه شوید. 
ادامه دارد. . . . 
Reality In Advertising منبع: کتاب
واقعیت تبلیغات/افراد جذب شده و جذب نشده
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ط��رح این ۱0 س��ؤال به ش��ما کمک 
می کند ت��ا ابزارهای بازاریاب��ی اینترنتی 
الزم برای رشد و موفقیت کسب وکارتان 
را مطابق ب��ا نیازه��ا و بودجه تان تعیین 

کنید. 
اگر برای کسب وکارتان به دنبال خرید 
یک س��امانه بازاریابی خودکار هستید و 
در این زمینه مق��داری تحقیق کرده اید، 
احتم��اال کمی س��ردرگم ش��ده اید. این 
روزها کسب وکارها از انتخاب های زیادی 
در زمین��ه ابزارهای بازاریاب��ی برخوردار 

هستند. 
نهایت��ا ب��رای تصمیم گی��ری در مورد 
اینک��ه ک��دام ابزاره��ای بازاریاب��ی برای 
کسب وکار شما مناس��ب تر هستند، باید 
به هم��ان معیارهایی که در زمینه خرید 
ه��ر نرم اف��زار دیگری مهم اس��ت، توجه 
کرد. تصمیم گیری صحیح در این زمینه 
ارزیاب��ی نیازه��ا، ظرفیت ها و  نیازمن��د 
محدودیت های مالی هر کسب وکار است. 
پاس��خ دادن به این۱0س��ؤال به شما 
کم��ک می کن��د ک��ه انتخاب های تان را 
مح��دود و مش��خص کنی��د ک��ه ک��دام 
نیازهای  اینترنت��ی،  بازاریابی  ابزاره��ای 

بازاریابی شما را برآورده می کنند. 
1- سیستم بازاریابی فعلی شما چه 

خألهایی دارد؟ 
خودکارس��ازی فعالیت ه��ای بازاریابی 
می تواند راه حل خوبی برای بس��یاری از 
شرکت ها باشد، به خصوص شرکت هایی 
که به س��رعت در حال رش��د هس��تند. 
عن��وان  تح��ت  اخی��را  ک��ه  گزارش��ی 
»بس��ترهای خودکارس��ازی بازاریاب��ی« 
B2B توس��ط مرکز بازاریاب��ی اینترنتی 

منتش��ر شده، به ذکر این نکته می پردازد 
که نرم افزارهای خودکارس��ازی می توانند 
برای چند برابر کردن حجم فعالیت های 
بازاریاب��ی، ی��ا ب��رای کنت��رل همزمان 
پایگاه های داده متعدد مناس��ب باش��ند. 
همچنین در صورتی که سیس��تم ارسال 
ایمی��ل نمی تواند به خوبی تعامل ش��ما 
را ب��ا بازار هدف برقرار کند، اس��تفاده از 
برنامه های اتوماس��یون )خودکارس��ازی( 
گزینه مناسبی است. در غیر این صورت 
ممکن اس��ت بهتر باش��د که معیارهای 
شخصی خودتان را برای تشخیص نیاز به 
یک سیستم جدید بازاریابی ایجاد کنید. 

2- اهداف بازاریابی شما کدامند؟ 
نکته اصلی این اس��ت که اگر ندانید به 
چه هدفی می خواهید دس��ت پیدا کنید، 
از قابلیت های مورد نیازتان آگاه نخواهید 
ب��ود. آیا نی��از دارید لحظه ب��ه لحظه به 
داده های بازار دسترس��ی داشته باشید؟ 
آیا نیاز دارید حضورتان را در رس��انه های 
اجتماعی پر رنگ تر کنید؟ اهداف خود را 
ارزیابی کنید تا بتوانی��د تعیین کنید به 

چه چیزی نیاز دارید. . . 
3- چه قابلیت هایی می توانند به شما 

در رسیدن به اهداف بازاریابی تان 
کمک کنند؟ 

اتوماس��یون  نرم افزارهای  از  بس��یاری 
قابلیت های مش��ابهی دارن��د، اما بعضی 
از ای��ن نرم افزارها برای رف��ع نیازهای به 
قابلیت های  هستند.  مناسب تر  خصوصی 
محصوالت نرم افزاری مختلف را بررسی 
ک��رده و هر تعداد از آنها را که می توانید، 
آزمایش کنید ت��ا ببینید کدام یک بهتر 
می توانند نیازهای اصلی ش��ما را برآورده 

سازند. 
4- یک نرم افزار بازاریابی خوب باید 

چه قابلیت هایی داشته باشد؟ 

وج��ود قابلیت ه��ای خ��اص و منحصر 
ب��ه فرد در یک ن��رم افزار ه��م می تواند 
باعث ش��ود ک��ه اس��تفاده از ای��ن ابزار 
جدید لذت بخش تر و س��اده تر شود و هم 
می تواند شما را از سایر رقبا متمایز کند. 
پس اگ��ر در هزینه های تان تغییر زیادی 
ایجاد نمی ش��ود، بهتر اس��ت که بهترین 

نرم افزار موجود در بازار را انتخاب کند. 
5- چه نوع نرم افزار بازاریابی 
اینترنتی با سیستم فعلی شما 

سازگارتر است؟ 
 امکان اس��تفاده از برخی از س��امانه ها 
و س��اختارهای فعلی، راهی مناسب برای 
صرفه جوی��ی در وقت و هزینه اس��ت که 
نه تنها باعث س��هولت کارک��رد نرم افزار 
جدید می ش��ود، بلک��ه هزین��ه آموزش 

کارکنان را نیز کاهش می دهد. 
ب��رای مث��ال اگ��ر ب��ه دنب��ال خرید 
نرم اف��زاری ب��رای مدیری��ت ارتب��اط با 
مش��تری )CRM( هس��تید، بهتر است 
نرم افزاری را انتخاب کنید که در بس��تر 
نرم افزاری فعلی سازمان قابل ادغام باشد. 

6- بودجه شما چقدر است؟ 
حال ک��ه متوجه نیازهای اساس��ی تان 
شده اید، باید ببینید که بودجه تان چقدر 
است؟ آیا سیس��تم هایی وجود دارند که 
ب��ه صورت قابل توجه��ی ارزان تر از بقیه 
باشند و نیازهای ش��ما را برآورده کنند؟ 
حال وقت آن رسیده که رقبا را بشناسید. 

7- به چه خدمات پس از فروشی 
نیاز دارید؟ 

هم��ه خدم��ات دارای ارزش مس��اوی 
نیستند. بسیاری از بسترهای نرم افزاری، 
در  را  ش��ده ای  درجه بن��دی  خدم��ات 
زمینه ه��ای نرم اف��زاری و س��خت افزاری 
در اختیار مش��تریان ق��رار می دهند. آیا 
از خدم��ات پش��تیبانی نرم اف��زار راضی 

هس��تید؟ آیا در مجموعه خودتان، گروه 
پش��تیبانی IT می توانند مشکالت ساده 
نرم افزار را ح��ل کنند؟ با توجه به جواب 
ای��ن س��ؤاالت می توانی��د بودجه ت��ان را 
مجددا بررسی کرده و خدمات پشتیبانی 
بیشتر یا کمتری را برای نرم افزار در نظر 

بگیرید. 
8- آیا به کارکنان بیشتری نیاز 

خواهید داشت؟ 
ه��دف اصل��ی اتوماس��یون، افزای��ش 
کارک��رد فعل��ی مجموعه اس��ت، اما اگر 
کارکنان ش��ما مهارت الزم ب��رای انجام 
وظای��ف جدید را نداش��ته باش��ند، باید 
اس��تخدام کارکنان جدید را هم در نظر 

بگیرید. 
9. آیا خرید نرم افزار اتوماسیون 

توسط مدیریت مجموعه تأیید شده 
است؟ 

اگر ش��ما مالک کس��ب وکار نیستید یا 
وظیفه به کار گیری راه حل های مدیریتی 
جدید برعهده شما قرار داده نشده است، 
اآلن زمان خوبی اس��ت که آموخته های 
خود را به کار ببندید و مطابق با نیازهای 
کس��ب وکارتان بهترین انتخ��اب را انجام 

دهید. 
10- موفقیت سیستم اتوماسیون 

جدید را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ 
امروزه بیش��تر بسترهای خودکارسازی 
بازاریاب��ی، هم��راه با بس��ته های تحلیلی 
عرضه می شوند که به شما امکان نظارت 
و بررسی معیارهای مختلف را می دهند، 
اما ضروری اس��ت اطمینان حاصل کنید 
که این قابلیت های تحلیلی، مطابق با نیاز 
شما هستند تا نهایتا بتوانید تعیین کنید 
کدام سامانه بازاریابی خودکار برای شما 

مناسب تر است. 
inc :منبع
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چه در زمینه زندگی ش��غلی ی��ا در حوزه  زندگی 
شخصی، پاس��خ دادن به این سؤال آسان نیست. در 
 ،)B2B( مورد بازاریابی دیجیتال بین کس��ب  وکارها
پاس��خ به این س��ؤال سخت تر اس��ت، اما غیرممکن 

نیست. 
درس��ت مث��ل پخت ی��ک کیک خ��وب، کیفیت 
مش��تریان پیشگام کس��ب  وکار، به زمان و محتویات 
مناس��ب و کیفیت بازاریابی بس��تگی دارد و سپردن 
این مس��ائل به قض��ا و قدر، می تواند باعث س��قوط 

کسب وکار شما شود. 
در ای��ن مقاله، ش��ش نکته مهم مطرح  ش��ده که 
به ش��ما کمک می کنند ت��ا تالش های تان در زمینه 
بازارسازی برای مشتریان پیشگام در حوزه B2B به 

نتایج مطلوب منجر شود. 
1- اهداف شفافی را برای جذب مشتریان 

پیشگام تعیین کنید
من اغلب این نکته را مطرح می کنم که گروه های 
ف��روش و بازاریابی باید در مورد اهداف کس��ب وکار 
در زمینه جذب مش��تریان پیشگام به درک متقابل 
و هماهنگی کامل برس��ند. هر قدر حلقه اتصال بین 
این دو گروه قوی  تر ش��ود، مدیریت جذب مشتریان 
پیشگام آسان تر ش��ده و متعاقبا می  توانید اثربخشی 

پویش  های تبلیغاتی خود را ارزیابی کنید. 
اطالعات جمع آوری  ش��ده از هر دو بخش فروش 
و بازاریاب��ی، دیدی کل��ی از رون��د هدایت و جذب 
مش��تریان پیش��گام - از اولین تماس تا عقد قرارداد 
- به ش��ما ارائه می  دهد. بس��ترهای بازاریابی برخط 
مانن��د HubSpot می توانند این امکان را به ش��ما 
بدهند که به راحتی اهداف جذب مش��تریان پیشگام 
را تعریف و شخصی  سازی کرده و پیشرفت هر یک از 
پویش ه��ای بازاریابی  تان را به  صورت ماهانه ارزیابی 

کنید. 
2- مبادی ورودی مشتریان پیشگام را 

شناسایی کنید 
ب��ا دانس��تن اینک��ه ک��دام کانال ه��ا و روش  های 
تبلیغاتی و بازاریابی، بیش��ترین و بهترین مشتریان 
پیشگام را جذب می کنند، می توانید پویش  های خود 
را بهینه س��ازی و گ��روه هدف خ��ود را از نو تعریف 

کنید. 
ع��الوه ب��ر آن، محدود ک��ردن فعالیت های جذب 
مش��تری به گ��روه هدف - یا افراد - معین به ش��ما 
کم��ک می کن��د ک��ه نمای��ی مش��خص از بازخورد 

پیام های تبلیغاتی  تان داشته باشید. 
3- مشتریان پیشگام را با توجه به کیفیت شان 

دسته  بندی کنید
چالش  برانگیزتری��ن بخش تحلیل بازار، س��عی در 
فهم رفتارهای گروهی تصادفی از مشتریان پیشگام 
اس��ت. بررس��ی تمام روش  ه��ا و کانال  ه��ای جذب 
مش��تری های پیش��گام نیز فرآیندی خسته کننده و 

وقت  گیر است. 
در ای��ن مورد هم خودکارس��ازی )اتوماس��یون(، 
کلید حل مشکل است. با ایجاد گروه و تقسیم بندی 
کانال  ه��ای جذب مش��تریان پیش��گام طب��ق نمره 
عملکردش��ان، نیازی نیس��ت که بعدا و با اس��تفاده 
از نیروی انس��انی به تحلیل رفتار مشتریان پیشگام 

بپردازید. 
4- در مورد عقب  نشینی مشتریان پیشگام 

اطالعات کسب کنید 
دانستن اینکه بیشترین تعداد مشتریان پیشگامی 
ک��ه از ادامه معامله منصرف ش��ده اند از طریق کدام  
یک از پویش  ها و روش  های پیام رسانی با کسب وکار 
شما آشنا شده  اند، به شما کمک می کند تا داده های 
ارزشمندی برای کمک به بهبود بازاریابی B2B در 

اختیار داشته باشید. 
ب��ا ارزیابی و مستندس��ازی اقدامات انجام  ش��ده 
توس��ط مش��تریان پیش��گام در هر مرحله از مسیر 
فروش، می توانید استراتژی بازاریابی خود را مستمرا 

بهبود ببخشید. 
5- ارزش هر یک از مشتریان پیشگام را 

تعیین کنید 
تعیین ارزش هر مش��تری پیشگام و هزینه ای که 
برای جذب آنها انجام  شده ضروری است. با استفاده 
از داده ه��ای قدیم��ی و جاری، می  توانید بازگش��ت 
س��رمایه مصرفی در روند جذب مشتریان اولیه را به 

حداکثر برسانید. 
6- یک استراتژی جامع، سنگ بنای جذب 

مشتریان پیشگام است. 
موفقیت تمام تالش های ش��ما برای جذب نس��ل 
اول مشتریان B2B نیازمند دارا بودن یک استراتژی 
قوی اس��ت.  این اس��تراتژی باید اهداف ش��ما را به  
وض��وح، تعیین و ویژگی  ها و رفت��ار بازار هدف را به 
 خوبی تحلیل کند. تمام کانال  های پیام رس��انی شما 
باید از اولین تماس تا جذب مشتری، با هدف جذب 
مش��تریان پیشگام طراحی و س��اخته شوند. باید به 
یاد داشته باشید که این استراتژی - که سنگ بنای 
جذب مش��تریان پیشگام اس��ت - یک موجود زنده 
اس��ت که باید دائما و بر اساس اطالعات دریافتی از 

مشتریان پیشگام، آن را به  روز رسانی کنید. 
stormid :منبع

موفقیت در بازاریابی با شیوه 
تأثیرگذاری)3(

در شماره های قبل درباره بازاریابی تأثیرگذاری صحبت 
کردیم و پنج نمونه از کمپین های مربوطه را بررسی کردیم. 

در ادامه به پنج نمونه دیگر اشاره خواهد شد. 
GAP -6

 ،29 Refinery افراد تأثیرگذار: رسانه دیجیتال
وبالگ های مرتبط با سلبریتی ها

بدون ش��ک دوستداران برند GAP از موفقیت کمپین 
 Styled By اخیر این شرکت به خوبی اطالع دارند. کمپین
 Refinery این برند مش��هور با همکاری رسانه دیجیتال
2۹ و برخی دیگر از غول های عرصه وبالگ نویسی مد مانند 
Who What Where )چه کس��ی، چه چیزی، کجا( 
تمام تالش  خ��ود را در زمینه نمایش آخرین محصوالت 
GAP در فضایی دوس��تانه و صمیمی به مخاطب ها کرد. 
خالقیت جالب GAP در این زمینه افزودن امکان خرید 
مسقیم از صفحه فرد )در اینجا رسانه( تأثیرگذار بود. به این 
ترتیب مخاطب به محض عالقه مندی به یکی از محصوالت 

امکان خرید آن را پیدا می کرد. 
Stride 7- آدامس

افراد تأثیرگذار: دی جی خالد
اگر تنها یک فرد به خوبی ش��یوه کسب مخاطب وفادار 
در اس��نپ چت را بلد باشد، آن فرد دی جی خالد است. در 
حقیقت این س��تاره هیپ هاپ با اس��تفاده هوشمندانه از 
اسنپ چت روند شهرت و موفقیت خود در عرصه کسب وکار 
را سرعت بخشیده است. به این ترتیب هرکدام از پست های 
وی در ای��ن پلتفرم به طور میانگین 3میلیون بازدیدکننده 
دارد.  امانوئل س��ئیز، نایب رئیس کمپین تبلیغاتی جدید 
کوکاکوال در مورد دی جی خالد نظر جالبی دارد: »دی جی 
خالد به بهترین وجه از اسنپ چت استفاده می کند. وی به 
گونه ای با فضای این پلتفرم خو گرفته که انگار خودش آن 
را طراحی کرده است. او بی تردید پادشاه قلمرو اسنپ چت 
است«. باتوجه به شهرت فوق العاده در اسنپ چت، همکاری 
این خوانند مش��هور با برندها نیز عمدتا معطوف به همین 
فضاست. براین اساس ویدئوها و تصاویر تبلیغاتی وی برای 
ش��رکت های مختلف عمدتا در اس��نپ چت به نمایش در 
می آید.  هنگامی که شرکت تولید آدامس Stride به سراغ 
دی جی خالد رفت انتظارات خود را برای تأثیرگذاری روی 
مخاطب در پایین ترین حد قرار داد. با این حال اس��تمرار 
هم��کاری دوجانبه از یکس��و و تأثیر عمی��ق خالد بر روی 

مخاطب ها باعث حصول نتیجه ای خارق العاده شد. 
Naked Juice  -8

افراد تأثیرگذار: کیت ال ویه
برن��د تولی��د آبمی��وه Naked Juice برخالف س��ایر 
شرکت های مشابه راه خود را به شیوه ظریفی به سوی عرصه 
محصوالت زیبایی، مد و س��المت باز کرده اس��ت. برهمین 
اس��اس این شرکت هنگام اقدام برای راه اندازی کمپین های 
تبلیغاتی این ش��رکت با طیف وس��یعی از اف��راد تأثیرگذار 
مناس��ب با ماهی��ت برندش اش مواجه خواهد ب��ود. یکی از 
گزینه های اصلی کمپین اخیر Naked Juice وبالگ نویس 
حوزه س��بک زندگی به نام کیت ال ویه است. کیت شهرت 
خ��ود را عمدتا به دلی��ل ارائه نظرات کارشناس��ی در مورد 
محوالت حوزه سالمت و زیبایی به دست آورده است. براین 
 Naked Juice اساس وی در پست های تبلیغاتی اش برای
محصوالت این برند را در میان سایر محصوالت مشهور حوزه 
س��المت و زیبایی قرار م��ی داد. این ترکیب به خوبی بیانگر 
جهت گیری سال های اخیر Naked Juice در زمینه ورود 

به عرصه های جدیدتر کسب وکار است. 
Loeffler Randall  -9

افراد تأثیرگذار: زنان خالق عرصه کسب وکار
ش��رکت مش��هور Loeffler Randall ب��ا س��ابقه ای 
درخش��ان در تولید کفش و زی��ورآالت به برندی محبوب 
در میان هنرمندان، وبالگ نویس ها و طراحان مد بدل شده 
اس��ت. بخش زیادی از شهرت باالی این برند در سال های 
اخیر مرهون شیوه های بازاریابی حرفه ای اتخاذ شده از سوی 
 Loeffler Randall مدیران ارشدش است.  کمپین اخیر
ب��ا نام س��فیران LR در پی همکاری با طیف وس��یعی از 
نویس��ندگان، نقاش ها، پرورش دهندگان گل و دیگر زنان 
نابغ��ه  دنیای کس��ب وکار صورت پذیرف��ت. در این کمین 
تالش شد تا حلقه پیوندی میان سبک زندگی زنان موفق 
 Loeffler در عرصه کس��ب وکار و اس��تفاده از محصوالت
Randall برق��رار ش��ود. ب��ه لطف تأثیرگ��ذاری عمیق و 
انتخاب سنجیده افراد تأثیرگذار کمپین شرکت نفوذ باالیی 
روی طیف وس��یعی از مخاطب های هدف پیدا کرد.  برند 
Loeffler Randall به جای پیشبرد کمپین اش از طریق 
تبلیغات اف��راد تأثیرگذار در پروفایل های ش��ان تصاویری 
از آنه��ا هم��راه با محص��والت ش��رکت را روی اکانت های 

رسمی اش بارگذاری کرد. 
Glossier  -10 

افراد تأثیرگذار: تمام زنان
این استارت آپ واقع در منهتن که اخیرا از سوی مؤسسه 
Fast Company به عنوان یکی از خالق ترین برندهای 
س��ال 20۱7 انتخاب شده اس��ت، بیشتر موفقیت خود را 
مدیون سرمایه گذاری روی تأثیرگذاری افراد شناخته شده 
در ش��بکه های اجتماعی و طرفداران سرسخت اش است. 
در حقیق��ت این برند به جای س��رمایه گذاری روی چند 
سلبریتی بسیار مشهور طیف وسیع تری از افراد تأثیرگذار 
را مدنظر دارد: زنان معمولی. امیلی ویس در این خصوص 
به خبرگزاری اینترنتی Quartz اینگونه پاسخ داده است: 
»آنچه برای ما بیش از سایر نکات انگیزه بخش است، ایده 

تأثیرگذاری هر زن معمولی است«. 
hubspot :منبع

بازاریابیخالق

نوشته کونستانس برینکلی بَِجت
مترجم: صهبا صمدی

ایستگاهبازاریابی بازاریابینوین

نوشته   جان هاگز
Storm ID مدیر بازاریابی دیجیتال در شرکت

مترجم: صهبا صمدی

به قلم: کارال کوک 
ترجمه: علی آل علی 

یکشنبه
26 فروردین 1397

شماره 1040



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریت کسب و کار 12

6 نشانه تیمی که هوش هیجانی 
باالیی دارد

عوامل کمی هس��تند که یک گروه را در کنار هم 
نگه می دارند و مهم تری��ن آنها اعضای متفاوت گروه 
اس��ت که من عنوان نارنجک های دس��تی  اجتماعی 
را برای ش��ان برگزیده ام. اینها کسانی هستند که اگر 
خواستید به یک مهمانی خاتمه دهید می توانید این 

افراد را به آنجا بفرستید. 
تحقیقات دهه های اخیر نش��ان داده اند که هوش 
هیجانی عامل مهمی اس��ت که اف��راد با عملکرد باال 
را از دیگ��ران متمای��ز می کند. ع��الوه براین، هوش 
هیجانی ب��رای عملکرد تیم هم اهمی��ت دارد. برای 
مث��ال در مطالعه ای آمده اس��ت ک��ه »تیم هایی که 
میانگین ه��وش هیجان��ی باالتری دارن��د، عملکرد 
بهتری نس��بت به تیم هایی ب��ا هوش هیجانی کمتر، 
برخوردارن��د.« همی��ن مطالع��ه نش��ان می دهد که 
»توانایی درک عبارات احساس��ی یکدیگر بیانگر 40 

درصد از واریانس عملکرد تیمی است.«
کارهایی که در گذش��ته به ی��اری چند نفر انجام 
می ش��د حاال نیازمند هس��ته ای جمعی است )مانند 

یک تیم( تا این تکه ها را به هم متصل کند. 
ب��ه هرحال کار ک��ردن به عنوان یک تیم آس��ان 
نیس��ت. با وجود مجموع وس��یع تجربی��ات و افکار 
متفاوتی که افراد گ��روه دارند )گروه با تیم هم معنا 
نیست(، رهبران برای سازماندهی، ترغیب کردن و به 
چالش کش��یدن اعضا کار سختی پیش رو دارند، به 

نحوی که بتوانند تعامل متقابلی ایجاد کنند. 
هسته سازنده  تیم ارتباطاتی است که تیم را تعالی 
می بخش��د یا موجب از هم پاشیدن آن می شود. در 
اینجا ش��ش نش��انه ای آمده که تیم های��ی با هوش 

هیجانی باال از آنها برخوردارند: 
1- اعضا هنجارها را برای تازه واردان توضیح 

می دهند 
وقتی اعضای جدیدی به گروه می پیوندند، اعضای 
حاضر خ��وب می دانند که فرد جدید با قوانین گفته 
ی��ا ناگفته ای ک��ه رفتارهای تی��م را هدایت می کند 
آش��نایی ندارد، بنابراین اعضا با ت��ازه واردان ارتباط 
برقرار می کنند و هنجارهای تیم را عنوان  و بررسی 
می کنند که این هنجارها هنوز کاربرد دارند یا خیر. 
2- اعضا برای تقویت ارتباطات کنجکاوی می کنند 
تیم هایی که از ه��وش هیجانی باالیی برخوردارند 
برای آنکه بر س��ر موضوع مورد بحث متمرکز بمانند 
از حس کنجکاوی بهره می برند، اطالعاتی را که برای 
تصمیم گی��ری نیاز دارند جم��ع آوری و دیدگاه های 
یکدیگ��ر را درک می کنند. آنها ب��ه خوبی می دانند 
که سبک و س��نگین کردن نظرات به توافق جمعی 
می رس��د به همین دلی��ل از پرس و ج��و به عنوان 
ابزاری برای یافتن راه حل صحیح استفاده می کنند. 

3- محیط روانی تیم امن است 
امنی��ت روانی یعنی اگر اش��تباهی ک��ردی تنبیه 
نش��وی؛ یعنی می توانی آزادانه نظراتت را بیان کنی 
و وض��ع موجود را زیر س��وال ببری. امنیت روانی در 
ایجاد هوش هیجانی تأثی��ر گلوله برفی دارد؛ هرچه 
بیش��تر پرس و جو کنی بیش��تر می آموزی و آگاه تر 
می ش��وی. این نکته دقیقا همان رفتار تیمی اس��ت 
که پیش��رفت های چش��مگیری برای یک شرکت به 
ارمغان می آورد و نیز موجب ایجاد اعتماد میان اعضا 

می شود که نشانه تیم های برگزیده است. 
4- ارتباطات بر مبنای وظایف هماهنگ می شود

عملکرد تیم های هوش��مند روی ی��ک طیف قرار 
دارد که یک س��ر آن دستیابی به اهداف و سر دیگر 
آن ارتباطات س��الم اس��ت. اعضای تیم می دانند که 
به انجام رس��اندن رس��الت تیم نیازمن��د ارتباطات 
س��الم اس��ت و می دانند که باید به نتیجه برس��ند. 
تیم های هوش��مند با دقت و بی عجله این موقعیت ها 
را شفاف س��ازی می کنند تا اعضای تیم متوجه شوند 
چرا به عنوان مثال ش��یوه تصمیم گیری اس��تبدادی 
)باال به پایین( بر شیوه جمعی ارجحیت داشته است. 

5- یادگیری تیمی در اولویت است 
طبق تجرب��ه م��ن، هوش��مندانه ترین محصول و 
خدمات��ی که تیم بعد از بررس��ی عملکرد خود بدان 

دست می یابد تعیین و شناسایی سه عامل است: 
۱- قصد داشتند به چه چیزی دست پیدا کنند

2- به چه چیزی دست پیدا کردند
3- چه چیزی باعث تفاوت در مورد ۱ و 2 شد. 

با این کار آگاهی جمعی تیم درمورد یکدیگر و در 
مورد هدف حال حاضر تیم شکل می گیرد. 

6- اعضا به حرف های یکدیگر گوش می دهند 
تیم هایی که از ه��وش هیجانی باالیی برخوردارند 
از ح��ال یکدیگر در موقعیت ه��ای گوناگون باخبرند 
زیرا همیش��ه با دقت به حرف های دیگر اعضا گوش 
می س��پارند. آنه��ا منتظر فرصتی ب��رای حرف زدن 
نیس��تند، بلکه فعاالنه به حرف ه��ای دیگران گوش 
می کنند بی آنکه در ذهن ش��ان مشغول آماده کردن 

حرف های بعدی خود باشند. 
چالش ه��ای پیچیده امروزی به س��مت پیچیدگی 
بیشتر پیش می روند و تنها با تیمی بهره مند از هوش 

هیجانی می توان از پس این چالش ها برآمد. 
جف سرپرستی یک تیم مدیریتی را بر عهده دارد 
و نویس��نده کتاب »هدایت آشوب: چگونه در شرایط 

نامطمئن به اطمینان برسیم« است. 
forbes :منبع

برنده��ای ب��زرگ ب��ه خوبی 
می دانن��د ک��ه ب��رای ف��روش 
چیزی  ب��ه  خ��ود  محص��والت 
فرات��ر از چن��د تصویر س��اده و 
توضیح��ی مختصر نی��از دارند. 
ماجرا در بازاریابی مدرن فروش 
سبک های زندگی متفاوت است 
و این به معنای نیاز به محتوای 
جذاب تر، فراگیر و حرفه ای برای 

جذب مخاطب خواهد بود. 
اگر نسبت به ماهیت ایده های 
خالقان��ه ب��رای بازرایاب��ی بهتر 
اط��الع کاف��ی ندارید ی��ا نحوه 
استفاده از آنها را بلد نیستید، در 
این مقاله ِگِرگ وایز به بررس��ی 
هفت ایده برتر برای استفاده در 
س��ایت رسمی شرکت ها خواهد 
پرداخ��ت. ایده ه��ای موجود در 
این مقال��ه از میان خیل عظیم 
انتخ��اب  موف��ق  کمپین ه��ای 
ش��ده اس��ت. برهمین اساس با 
توجه به کیفی��ت محتوای آنها 
و نتیجه مطلوب ش��ان در وادی 
عمل گزینه ه��ای مطلوبی برای 

الهام گیری شما خواهند بود. 
REI: معجزه توصیه های 

حرفه ای
محتوای ایده: نوع سنتی 

آموزش چگونگی انجام کارها
عب��ارت  ب��ه  ی��ا   REI
 Recreational کام��ل 
ن��ام   Equipment
خرده فروش��ی مشهور آمریکایی 
اس��ت ک��ه در زمین��ه عرض��ه 
س��فر،  و  س��یر  محص��والت 
طبیعت گردی و ورزشی فعالیت 
دارد. نکته مهم در مورد س��ایت 
این برند عدم جذابیتش در نگاه 
اول است. در حقیقت اگر نگاهی 
 REI س��طحی ب��ه وب س��ایت
ش��اخصی  نکته  هیچ  بیندازید، 
به چشم نمی آید. مزیت رقابتی 
سایت این برند نه جلوه بصری، 
بلکه محت��وا تولیدی از س��وی 
تیم فنی اس��ت. ب��ه این ترتیب 
س��ایت ش��رکت بیش��تر شبیه 
به ی��ک وب��الگ حوزه س��بک 
اس��ت. ش��یوه س��نتی  زندگی 
جذب مخاط��ب REI بر تولید 
محتوای جذاب و کاربردی برای 
مخاطب ه��ای حرفه ای اس��توار 

است. 
برند REI محصوالت خود را 
باتوجه به نوع، دس��ته ورزش��ی 
و نح��وه اس��تفاده در ش��رایط 
دسته بندی  مختلف  آب وهوایی 
ک��رده اس��ت. در ه��ر بخ��ش 
کارشناس های حرفه ای به کمک 
کارب��ران آم��ده و توصیه ه��ای 
حرفه ای در مورد نحوه استفاده 
از آن محص��ول را ذکر کرده اند. 
به ای��ن ترتیب در کن��ار خرید 
آنالی��ن از این فروش��گاه امکان 
از  اس��تفاده  نح��وه  یادگی��ری 
طی��ف وس��یعی از محص��والت 
نی��ز وج��ود خواهد داش��ت. به 
عنوان مثال اگر به دنبال کفش 
کوهنوردی هس��تید، در سایت 

REI اطالعات مهمی در زمینه 
انتخاب کفش سازگار  چگونگی 
با ویژگی های فیزیکی ش��ما به 
همراه آموزش اس��تفاده صحیح 

از آن موجود است. 
تارگت: جعبه جست وجو

محتوای ایده: نمایش پست های 
اینستاگرامی کاربران

ق��درت  ام��روز  دنی��ای  در 
ش��بکه های اجتماع��ی بس��یار 
محسوس اس��ت و خرده فروشی 
تارگ��ت نی��ز آن را ب��ه خوب��ی 
اس��اس  برهمی��ن  می دان��د. 
جس��ت وجویی  بخش  ش��رکت 
ب��رای   Finds تح��ت عن��وان 
مشاهده مش��هوترین پست ها و 
استوری های مشتریان فروشگاه 
خریدهای ش��ان  پیرام��ون 
راه ان��دازی کرده اس��ت. به این 
ترتیب کاربران امکان مش��اهده 
از  مش��تریان  دیگ��ر  را  آنچ��ه 
هس��تند  راض��ی  مصرف ش��ان 
 Finds خواهند داش��ت. بخش
ب��ه تارگ��ت نوعی حک��م تأیید 
مج��ازی می ده��د. ای��ن تأیید 
اینستاگرامی به دلیل برآمدن از 
درون نظرات مشتریان اعتباری 
خاص و تأثیرگذاری باالیی دارد. 
با اس��تفاده از این روش میزان 
فروش و درخواست گفت وگوی 
آنالی��ن کارب��ران تارگت به طور 
چشمگیری افزایش یافته است. 
ب��ه همین دلی��ل الگوبرداری از 
روش بازارایابی تارگت گزینه ای 
غیرقابل چشم پوش��ی محسوب 

می شود. 
GoPro کانال

محتوای ایده: ویدئوهای 
ساخته کاربران

  GoPro ،ب��ه مانند تارگ��ت
نیز خی��ل عظیم��ی از کاربران 
ش��بکه های اجتماعی را به خود 

ج��ذب ک��رده اس��ت. برهمین 
اساس هر هفته تیم فنی با خیل 
عظیم��ی از ویدئوه��ا و تصاویر 
ارسالی از سوی مشتریان مواجه 
تفاوت  نقط��ه  تنه��ا  می ش��ود. 
تارگت  با   GoPro طرف��داران 
تف��اوت پلتفرم پای��ه آنها برای 
است.  محتوای ش��ان  بارگذاری 
براین اساس یوتیوب در تسخیر 

طرفداران GoPro است. 
تیم فنی ش��رکت ب��ه منظور 
از  حداکث��ری  بهره ب��رداری 
ویدئوهای تولیدی مش��تریانش 
نه تنه��ا آنه��ا را بر روی س��ایت 
رس��می خود بارگذاری می کند، 
بلک��ه طرح ه��ای تش��ویقی نیز 
ب��رای ویدئوه��ای برگزی��ده در 
نظر گرفته است. همچنین کاال 
رسمی GoPro در یوتیوب نز 
میزبان ویدئوهای تحسین ش��ده 
مش��تریان ش��رکت خواهد بود. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب GoPro ب��ا 
ص��رف کمترین هزین��ه ممکن 
محتوای جذاب و خارق العاده ای 
برای س��ایت و کانال رسمی اش 
فراهم می کند. برای درک بهتر 
خالقی��ت GoPro در اخذ این 
ایده نگاهی به تفاوت ویدئوهای 
موج��ود روی کان��ال ای��ن برند 
ویدئوه��ا  ای��ن  اس��ت.  کاف��ی 
مکان هایی از آمریکای شمالی تا 
نقاط دوردس��ت آفریقا را شامل 

می شود. 
Burberry: آوای سری 

آکوستیک
محتوای ایده: استفاده 
از افراد تأثیرگذار حوزه 

موسیقی
بی تردید موس��یقی یک زبان 
جهانی اس��ت. برهمین اس��اس 
 Burberry برن��د  مدی��ران 
ص��دای  گرفتن��د  تصمی��م 

س��ازهای آکوستیک ش��ان را به 
گ��وش تم��ام جهان برس��انند. 
در این راس��تا موسیقیدان های 
خبره به ش��رکت کمک کردند. 
این همکاری محتوایی  ماحصل 
بی نظیر شامل آوای ساز برترین 
موس��یقیدان های جه��ان ب��ود. 
ای��ن کمپی��ن عالوه ب��ر جذب 
برای  عالقه مندان به موس��یقی 
تماشای س��تارگان محبوب شان 
نتای��ج عینی روی آم��ار فروش 
گذاش��ت.  برجای  نیز  ش��رکت 
در ه��ر ص��ورت وقت��ی برترین 
موس��یقیدان ها در یک کمپین 
 Burberry از کیفیت سازهای
تعری��ف کنند، گزینه نخس��ت 
خریداران از پیش تعیین ش��ده 

خواهد بود. 
Best Buy: ارائه راهنمایی 

خرید
محتوای ایده: تهیه و عرضه 

راهنمای استفاده
امروزه فکر ک��ردن به تجارت 
مبتنی بر تکنولوژی بدون توجه 
امکان پذی��ر   Best Buy ب��ه 
نیس��ت. این فروش��گاه س��لطه 
غیرقاب��ل رقابت��ی را ب��ر حوزه 
و  می کند  اعم��ال  الکترونی��ک 
از همه مهم ت��ر اعتماد کاربران 
دارد.  خوی��ش  س��ر  پش��ت  را 
الکترونیکی  دنی��ای  غ��ول  این 
آزمای��ش  ارائ��ه س��رویس  ب��ا 
از محصوالت  مجازی اس��تفاده 
کارکردشان  یادگیری ش��یوه  و 
تحول��ی در زمین��ه بازاریابی و 
ف��روش ایج��اد کرده اس��ت. به 
ای��ن ترتی��ب کارب��ران پیش از 
تهیه محص��ول موردنظر تجربه 
مج��ازی کار ب��ا آن را خواهند 
 Best Buy داش��ت. ماج��رای
به همی��ن جا ختم نمی ش��ود. 
کاربران برجس��ته ای که ش��یوه 

اس��تفاده از طی��ف وس��یعی از 
مصوالت را ی��اد بگیرند، امکان 
همکاری با ش��رکت ب��ه عنوان 
کارش��ناس و ارائ��ه توصیه های 
کاربردی در زمینه اس��تفاده از 
محصوالت موجود در فروش��گاه 
را خواهند داشت. به این ترتیب 
ش��رکت عالوه بر ارائه خدمات 
نوی��ن به مش��تریان از نیروهای 
آزموده و جوان نیز بهره  الزم را 

خواهد برد. 
:Lane Bryant"

 مدل های ویدئویی
محتوای ایده: پیش نمایش 

ویدئویی محصوالت
بیشتر خریداران فروشگاه های 
محصوالت  خرید  هنگام  آنالین 
حوزه پوش��اک از تفاوت تصاویر 
موجود در س��ایت فروش��گاه با 
واقعی محصول ش��کایت  ظاهر 
دارند. به منظور حل این مشکل 
بهترین راه جایگزینی مدل های 
ویدئوی��ی ب��ه ج��ای مدل های 
تصویری اس��ت. برهمین اساس 
Lane Bryant ب��رای معرفی 
محص��والت خ��ود از مدل های 
ویدئوی��ی ب��ه منظ��ور نمایش 
هرچه دقیق ت��ر لباس موردنظر 
استفاده می کند. این تقریبا همه 
اطالعاتی است که مشتریان این 
برند پیش از خری��د نیاز دارند. 
تأثی��ر چنین ایده های س��اده و 
خالقانه ای بی��ش از همه حوزه 
برندس��ازی را تح��ت تأثیر قرار 
می ده��د. براین اس��اس میزان 
 Lane ش��هرت و ذکر نام برند
Bryant در م��دت اندک پس 
از معرفی این سرویس به شدت 

افزایش یافته است. 
Woot. Com: توصیف 

کم نظیر محصوالت
محتوای ایده: ارائه توصیف 
طنز و جذاب برای محصوالت

استفاده از مقداری عنصر طنز 
به هنگام نگارش متن توضیحی 
پیرام��ون محص��والت می تواند 
نتیج��ه ای فراتر از ح��د انتظار 
برای ش��رکت ها به ب��ار بیارود. 
ای��ن اس��تراتژی دقیق��ا اق��دام 
اخیر Woot. com را توضیح 
برن��د  حقیق��ت  در  می ده��د. 
Woot. com  بخش عمده ای 
مدی��ون  را  خ��ود  ش��هرت  از 
این نوع س��بک فعالیت اس��ت. 
توضیحات  مداوم  به روز رس��انی 
محص��والت از س��وی برتری��ن 
طنزپ��ردازان همیش��ه دلیل��ی 
برای بازدید دوباره از س��ایت به 

کاربران اینترنتی می دهد. 
در پای��ان مقاله باید نس��بت 
به کارب��رد هرک��دام از ایده ها 
در کس��ب وکارتان فک��ر کنید. 
کدام ایده با الزامات کسب وکار 
ش��ما هماهن��گ و ب��ه تبع آن 
قابل اجراس��ت؟ آیا بخش��ی از 
ایده ه��ای این مقال��ه را پیش 
از ای��ن ب��ه اجرا گذاش��ته اید؟ 
امی��دوارم نتیج��ه حاصل از به 
مقاله  این  ایده ه��ای  کارگیری 

برای شما مثبت باشد. 
hubspot :منبع

چگونه انفجاری در زمینه بازاریابی برای برندمان ایجاد کنیم؟ 

7 ایده خالقانه برای ارائه در سایت شرکت ها
دیدگاه

لزوم داشتن یک برنامه  منسجم کاری 
در آغازین روزهای سال جدید 

با شروع هر س��ال جدید، صاحبان کسب وکار باید 
زمان��ی را صرف بررس��ی و برنامه ریزی برای مس��یر 

پیش رو و چشم انداز آتی کارشان بگذارند. 
برای اطمینان از اینکه آیا آنان قادر به نگه داشتن 
شرکت خود در مسیر درست هستند؟! برای بررسی 
اینکه آیا کس��ب وکار موجود، اهداف مالی و عملیاتی 
آنان را برآورده خواهد کرد؟! آیا کارکنان ش��رکت با 
محیط کار خود خوش��حال بوده اند و خواهند شد؟! 

و. . . . 
اگر شما صاحب کس��ب وکاری هستید، یادداشت 
فوق می تواند در روند برنامه ریزی ش��ما برای س��ال 

جدید مفید باشد. 
1- فروشندگان و تأمین کنندگان 

فروش چرخ حیات یک ش��رکت اس��ت و صاحبان 
و  فروش��نده ها  مرت��ب  به ط��ور  بای��د  کس��ب وکار 
تأمین کنن��دگان را بررس��ی کنند تا مطمئن ش��وند 
آن��ان قیمت های رقابتی و خدماتی با کیفیت را ارائه 
می دهند. آغاز س��ال بهترین زمان سال برای بررسی 

این موضوع است. 
صاحب��ان کس��ب وکار بای��د اطمین��ان یابن��د که 
معامالت خ��وب را دریافت می کنند، زیرا به دس��ت 
آوردن بهترین معامالت، کسب وکار را قادر می سازد 
هزینه های پایین خود را تا حدودی حفظ کنند و راه 

را برای توسعه بهبود بخشند. 
2-تجهیزات

کارخانه ه��ای تولی��دی و بس��یاری از ش��رکت ها 
هستند که خدمات ارائه ش��ده از سوی آنان وابسته 
به ماشین آالت، لوازم و تجهیزات مختلف )از وسایل 
نقلی��ه تا دس��تگاه های مونت��اژ و. . . .( اس��ت، حال 
عده ای از صاحبان کسب وکار در فعالیت های روزمره 
گاه��ی اوقات فراموش می کنن��د که کنترل کردن و 
تعمیرات دوره ای این تجهیزات از ملزومات پیش��برد 
اهداف اس��ت و بدون اینگونه تجهیزات کاالیی تولید 

نمی شود که دغدغه فروشش را داشته باشند. 

س��ه ماهه اول س��ال جدید، زمان مناس��بی برای 
ارزیابی نیازهای تجهیزات شرکت و تعیین اینکه آیا 
باید سرمایه گذاری هایی در این زمینه صورت پذیرد 
یا خیر اس��ت، چراکه شناسایی تجهیزات کسب وکار 
در اوایل س��ال جاری می تواند به شرکت کمک کند 
تا در مس��یری روش��ن و با پیش بینی های الزم قدم 

بگذارد. 
3-کارکنان 

مهم ترین س��رمایه هر کسب وکار، نیروهای انسانی 
آن سازمان هستند،پس الزم است نیازهای کارکنان 
در نظر گرفته ش��ود و هرگونه نقص در اوایل س��ال 
مالی را شناس��ایی و تصمیمات مناس��ب اتخاذ شود. 
همچنی��ن در نظر داش��ته باش��ید که پی��دا کردن، 
اس��تخدام و آم��وزش فرد مناس��ب می توان��د زمان 
زی��ادی را صرف کند، بنابراین ایده خوب این اس��ت 
که بستری مناس��ب با آرامش برای حفظ کارمندان 
قدیم خود فراهم آورید، یادمان باشد رضایت نیروی 
کاری با میزان باالی بهره وری و افزایش سود ارتباط 

مستقیم دارد. 
عالوه بر این، مهم است که متوجه باشید بسیاری 
از کارکنان تمای��ل دارند آینده خود را در پایان یک 
س��ال و با شروع سال جدید بررسی کنند و وضعیت 
خ��ود را بدانند و این حق طبیعی کارفرما و کارکنان 

است که در این موضوع شفاف سازی کنند.
در پایان برای تمام صنعتگران و اهالی کس��ب وکار 
در س��ال حمایت از تولید ملی آغازی پر از موفقیت 

آرزومندیم. 

دریچــه

جف باس
 نویسنده در موضوعاتی چون رهبری، سازگاری و تیم های موفق

مترجم: سعیده کریمی

سمیه سلحشوری اردستانی
مدرس و محقق در حوزه بازاریابی و فروش

به قلم: ِگِرگ وایز  
ترجمه: علی آل علی  
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روان شناسی جذب مشتری

چگونه مشتریان و مراجعان را جذب کنیم؟ 

مش��تریان می  توانند یک کسب وکار را 
بس��ازند یا از بین ببرند. در واقع مشتریان 
همیشه در حال انجام یکی از این دو کار 
هستند.  تصوراتی که صاحبان کسب وکار 
و بازاریاب ه��ا در م��ورد ب��ازار ه��دف و 
انگیزه  های خری��داران دارند، تأثیر زیادی 
بر س��المت کس��ب وکار خواهد داش��ت. 
یک��ی از حدس  های اش��تباه من در مورد 
مش��تریانم باعث ش��د ه��زاران دالر ضرر 
کن��م، اما امروزه مقدار زی��ادی از وقت و 
منابعم را صرف جذب مش��تری می  کنم. 
در ای��ن مقال��ه ن��کات مهم��ی در مورد 
روان شناس��ی فروش مطرح می ش��ود که 

باید به آنها دقت کرد. 
اگ��ر فهرس��تی از قوی تری��ن نمان��ام  
)برند( های دنیا را به ذهن بیاورید، متوجه 
می شوید که رضایت مشتری هسته اصلی 
شرکت  هایی  آنهاس��ت.  بی  نظیر  موفقیت 
مانن��د اپل، اس��تارباکس، دیزنی، آیکیا و 
بی ام و مش��تریان بس��یار وفاداری دارند 
که اطرافیان ش��ان را نیز ب��ه این نمانام ها 
عالقه مند ک��رده و زنجیره ای دنباله دار از 
طرفداران را تشکیل می دهند که موفقیت 

پایدار این نمانام ها را تضمین می کنند. 
از ط��رف دیگر، ب��ر اس��اس تحقیقات 
بالفاصله  مش��تریان  انجام شده ۹0درصد 
بع��د از یک تجربه ناموف��ق خرید از یک 
برند، ش��روع به خرید از رقی��ب آن برند 
می کنن��د و میلیون  ه��ا دالر درآمد بالقوه 
را ب��ا خود می برند. این چیزی اس��ت که 
هیچ صاحب کسب وکاری نمی  خواهد آن 

را تجربه کند. 
همین مس��ئله در مورد کسب وکارهای 
نوپا نی��ز صدق می کند، با ای��ن تفاوت که 
چنین کس��ب وکارهایی که اغل��ب از خانه 
اداره می شوند، بسیار کمتر اجازه خطا دارند. 
به عنوان صاحب یک کسب وکار نوپا، اعتبار 
برای ش��ما بسیار مهم اس��ت و نباید اجازه 

دهید که مشتریان ناراضی شوند. 
ب��زرگ  کس��ب وکارهای  درحالی ک��ه 
نارضایتی ه��ای  و  انتق��ادات  می  توانن��د 
مشتریان را مدیریت کنند، کسب وکارهای 
کوچک و مس��تقل نمی توانن��د در مورد 
رضایت مشتریان و مراجعین خطر کنند. 
به  وی��ژه ب��رای ارائه دهن��دگان خدمات، 
ص��رف پیدا ک��ردن مش��تری و عقد یک 
ق��رارداد موف��ق می توان��د ی��ک چالش 

همیشگی در چرخه کسب وکار باشد. 
اما چطور می  توانیم کس��ب وکارمان را 
برای مش��تری جذاب  تر کنی��م؟ به عنوان 
صاحب کس��ب وکار و متخصص در حرفه  
خودت��ان چط��ور بای��د کاری کنی��د که 
محصول، خدمات یا طرح تان دیده ش��ود 
و مشتری به امتحان کردن آن عالقه مند 

شود؟ 
خودخواهی در کسب  و کار موجب 

شکست است
بیایی��د یک س��ناریوی برعک��س را در 
نظر بگیری��م: چه چیزی باعث می ش��ود 

مشتریان کسب وکار شما و تخصص شما 
را نادیده بگیرند؟ احتماال خیلی چیزها. 

از ژنرال چینی سون تزو که الهام بخش 
فرمانده��ان جنگی و تاجران زیادی بوده، 
نقل  ش��ده که شناخت خود، رمز پیروزی 
در نبردهاس��ت. بدیهی است که شما باید 
در کارتان تبحر داشته باشید، نقاط قوت 
و ضع��ف خود را بشناس��ید، ب��ه  صورت 
تهاجم��ی، کارتان را تبلی��غ و ارزش کار 

خود را به مشتریان معرفی کنید. 
پس باید زمان زیادی را صرف س��اخت 
ی��ک وب س��ایت مناس��ب ب��رای معرفی 
کارتان بکنید و پروژه های انجام شده قبلی 
و کارهای در دست انجام را در آن معرفی 
کنید ت��ا از لحاظ بصری، بازار هدف را به 

خود جذب کنید. 
البته این فقط یک بخش قضیه اس��ت. 
مهم ت��ر از تثبیت جایگاه خ��ود به  عنوان 
صاح��ب یک کس��ب وکار، این اس��ت که 
بتوانید ارزش کار خود را برای مش��تریان 
بالقوه به  خوبی روشن کنید. این نکته ای 
اس��ت که متأسفانه بس��یاری از صاحبان 
کس��ب وکار و پیمانکاران مس��تقل از آن 

غافل می شوند. 
س��ون تزو همچنی��ن گفته ک��ه برای 
پیروزی در نبرد باید دش��من را شناخت. 
البت��ه نمی  ت��وان مش��تری را دقیق��ا به 
دشمن تش��بیه کرد زیرا شما سعی دارید 
با مش��تری تعامل داش��ته باشید و ارزش 
افزوده ای به او ارائه دهید، اما مفهوم کلی 
این توصیه در م��ورد بازاریابی نیز کاربرد 
دارد. البته س��ون تزو در کتابش بارها به 
این نکته اش��اره می کند که شناخت خود 
تنها در نیمی از موارد موجب پیروزی در 
نبرد می ش��ود. برای پی��روزی در نبرد )و 
در بازاریابی( ش��ما باید از اشخاصی که با 
آنها در تعامل هستید هم شناخت داشته 

باشید. 
شما باید مشتریان را به  خوبی بشناسید. 
شاید حتی بیش از میزانی که خودتان را 
می شناس��ید. راز جالب جذب مشتری در 
همین نکته  به  ظاهر متناقض اس��ت؛ اگر 
می خواهید مشتریان به شما جذب شوند 
باید به آنها نش��ان دهی��د که می خواهید 
نیازهای آنها را بشناس��ید و باید گام  های 
دقیق و محکمی برای شناخت انگیزه های 

خرید آنها بردارید. 
این درسی است که نباید برای آموختن 
آن بهای گزاف��ی پرداخت کنید؛ صحبت 
ک��ردن در م��ورد خودتان بدون نش��ان 
دادن عالق��ه به نیازهای مش��تری، باعث 
می شود که حتی با وجود تخصص بیشتر 
شما، کس��ب وکارتان زیر گام های رقبای 
مش��تری مدار از بین ب��رود. در نهایت ما 
انسان ها س��عی می کنیم با کسانی کار و 
معامله کنیم که ب��ه ما اهمیت می  دهند. 
اگر کسی از صمیم قلب به ما و اهداف مان 
اهمی��ت ندهد ما به س��راغ کس دیگری 

می رویم. 
از علم روان  شناسی برای تحریک ذهن 

مشتریان و جذب آنها استفاده کنید. 
لئو ویدریش، یکی از مؤسسین شرکت 

باف��ر )Buffer( مقال��ه  ای در مورد »۱0 
راه آس��ان برای جذب مش��تری از طریق 
روان شناسی« نوشته که حاوی داده نمای 
جالبی اس��ت. بعضی از نکات این مقاله را 
با اس��تفاده از ذکر چند مث��ال از تجارب 

شخصی  ام در اینجا مطرح می کنم. 
حتی سون تزو هم پیش بینی نمی کرد 
که جذب مش��تری در زم��ان ما به  نوعی 
مب��ارزه بین ش��رکت های مختلف تبدیل 
 ش��ود؛ ن��ه از ای��ن نظ��ر که مش��تری و 
فروشنده سعی دارند سود بیشتری نصیب 
خودش��ان کنند، بلکه بیشتر منظور یک 
جنگ روانی اس��ت که در آن باید بتوانید 
ذهن مشتری را بخوانید و تصمیمات او را 

پیش بینی کنید. 
برخالف ی��ک نبرد واقع��ی، رابطه بین 
ارائه  دهندگان خدمات و مشتریان آنها بر 
این فرض مبتنی اس��ت که تبادالت بین 
آن دو برای طرفین سودبخش است. البته 
این فرض همیشه صحیح نیست و ایده آل 
همیش��ه از واقعیت فاصله دارد و در یک 
نبرد واقعی، هر دو طرف سعی دارند همه  

چیز را مال خود کنند. 
بنابرای��ن، هفت گامی که در زیر مطرح 
می شوند، با این هدف طراحی  شده  اند که 
مشتری و فروش��نده با وضعیت برد- برد 

نبردشان را به پایان برسانند: 
۱ - تحقی��ق کنی��د: زمان بیش��تری را 
برای تحقیق درباره  مش��تریان و شناخت 
فرهنگ، نیازه��ا و انتظارات ش��ان صرف 

کنید. 
2 - ب��ه کارتان جلوه دهی��د: با طراحی 
یک نقش��ه راه، به مش��تریان نشان دهید 
که چطور می توانند با استفاده از محصول 
یا خدماتی که ش��ما ارائ��ه می دهید، در 
ی��ک زمینه  خاص که مرتبط با کار یا نیاز 
آنهاس��ت، موفق ش��وند. به این صورت به 
مشتریان نشان می  دهید که کسب  و کار 
آنه��ا را می  شناس��ید و برای اه��داف آنها 

اهمیت قائل هستید. 
3 - در مورد فنون و روش کار با مشتری 
صحبت کنید: به مشتری کمک کنید که 
راهکاره��ای ش��ما - اعم از رون��د کار و 
معیارهای بررسی پیشرفت و موفقیت کار 
- را بشناسد. در مکاتبات و ارتباطات تان 
از بیان و لحنی پویا و غیرمنفعل استفاده 
کنید که اعتماد به  نفس ش��ما را نش��ان 
داده و مشتریان را از مهارت و تسلط شما 

مطمئن کند. 
4 - قوانی��ن معامل��ه را تعیین کنید: در 
م��ورد انعقاد قرارداد با مش��تری، حداقل 
و حداکث��ر مطالب��ات خ��ود را تعیی��ن 
کنید. خودتان را زیادی گران نفروش��ید 
و در عین ح��ال ارزش کاری را ک��ه انجام 

می  دهید پایین نیاورید. 
۵ - ن��وع خریداران خود را بشناس��ید: 
متوجه باشید که س��ه نوع خریدار وجود 
دارد و هریک دارای اولویت های متفاوت و 
بنابر این نیازمند رویکرد متفاوتی هستند. 
لئو خریداران را به این صورت دسته  بندی 

می کند: 
)۱۵درص��د  بازه��ا  دل  و  دس��ت   -

ن��وع  اینه��ا مطلوب  تری��ن  خری��داران(: 
خریداران برای هر کس��ب وکاری هستند. 
این نوع خریداران را همیش��ه در جریان 
رون��د کار نگ��ه  داری��د و ارزش کاری را 
ک��ه انجام می  دهید به آنه��ا اطالع دهید. 
همچنین خدمات ویژه مشتریان وفادار یا 
پیشنهادهای ویژه ای را به آنها ارائه دهید. 
- خس��یس ها )2۵درصد خری��داران(: 
ب��رای ای��ن گ��روه از خری��داران، صرفه 
اقتص��ادی در اولویت اس��ت، پ��س باید 
تخفیف  ه��ای ویژه را به آنه��ا اعالم کرده 
و قیمت ه��ای خ��ود را به گونه  ای منعطف 
کنید که ب��رای این دس��ته از خریداران 

قابل  قبول باشد. 
)6۱درص��د  متوس��ط  خری��داران   -
خری��داران(: ای��ن ن��وع از خری��داران، از 
قش��ر متوسط جامعه هس��تند و احتماال 
را  بزرگ  تری��ن گ��روه مش��تریان ش��ما 
تش��کیل می دهند. با تمرکز بر بیان نتایج 
و موفقیت ه��ا، انگیزه و عالق��ه آنها را باال 

ببرید. 
6 - س��رعت را افزایش دهید: با تعیین 
مهلت های مقرر، اهداف زمان بندی  شده، 
یا هر نوع ش��مارش معکوس، نوعی حس 
فوریت و محدودیت زمانی را به مش��تری 
الق��ا کنی��د. ای��ن کار را مخصوص��ا در 
زمان های اعالن پیشنهاد ها و تخفیف  های 
وی��ژه )معموال به مدت ی��ک تا دو هفته( 
انج��ام دهید. برای مث��ال من به  صراحت 
در وب س��ایتم اع��الم کرده ام ک��ه تنها با 
حرفه  ای ترین ه��ای ح��وزه  کاری  ام و ب��ا 
ش��رکت  های رو ب��ه رش��د - و آن  هم به 

تعداد محدود - قرارداد می  بندم. 
7 - ب��رای ه��دف درس��تی بجنگید: با 
نش��ان دادن این موض��وع که به چیزها و 
کس��انی غیر از خودتان اهمیت می  دهید، 
کس��ب وکارتان را متمایز کنید. این چیز 
می تواند یک ای��ده، یک پویش )کمپین( 
اجتماعی یا یک س��ازمان مردم نهاد باشد. 
می  توانید حوزه فعالیت تان را تخصصی  تر 
کنی��د، اما در آن ح��وزه بهترین خدمات 
را ارائ��ه دهید. این روش ج��ادو می کند. 
به عالوه، می  توانید به خیریه ها یا کارهای 
عام المنفعه مانند کارهای زیست محیطی 
ی��ا تحقیق��ات در زمینه درمان س��رطان 
کم��ک کنید. اگر واقعا بخش��ی از درآمد 
کسب وکارتان را صرف کمک به این گونه 
کارها کنید، مش��تریان بیش��تر به ش��ما 

اعتماد خواهند کرد. 
در مجموع باید گفت که مشتریان، داور 
نهایی موفقیت کس��ب وکار شما هستند. 
درس��ت رفتار کردن با مشتری و شناخت 
آنها و اهداف و اولویت های ش��ان به ش��ما 
در کس��ب نمره  قبولی از مش��تری کمک 

می کند. 
ای��ن نکته م��ا را به ی��ک نتیجه کلیدی 
می  رس��اند. ه��ر وقت ک��ه می خواه��م از 
آموزه  های »هنر جنگ« سان تزو در ارتباط 
با مش��تری اس��تفاده کنم، ب��ه این نتیجه 
می  رس��م که برای موفقیت، باید مشتری را 

از صمیم قلب دوست داشته باشید. 
thebalance :منبع

رایان رابینسون کارآفرین
مترجم: صهبا صمدی

عبارات ساده که منجر به بی اعتباری 
ایمیل ها و مکاتبات کاری می شوند

ارس��ال ایمیل هنوز ه��م یک��ی از پرکاربردترین 
روش های ارتباطات سازمانی و رعایت لحن و نوشتار 
صحی��ح در آن، ب��رای هر فردی ضروری اس��ت. در 
ادام��ه این مقاله  برخی از عب��ارات را معرفی و دلیل 

مضر بودن آنها را بیان می کنیم. 
1- فردا به مرخصی استعالجی نیاز دارم

همه کارمن��دان در دوران کاری خ��ود یک یا چند 
روز را به بهانه مرخصی استعالجی به کارهای شخصی 
پرداخته اند. این رفتار عادی اس��ت، اما اشاره کردن به 
آن در ایمیل ه��ای ش��رکتی، حرکت هوش��مندانه ای 
نیس��ت. پاتریک کالوین، شریک تجاری بخش نیروی 
انس��انی یو اس ای تودی، در این م��ورد می گوید: »اگر 
پیام و ایمیل شما به دس��ت افرادی غیر از مدیر مورد 
نظر بیفتد، این نوع اطالع رس��انی، عدم صداقت شما را 
پیش همگان آش��کار خواهد ک��رد. تنها در حالتی که 
واقعا احساس بیماری می کنید، می توانید چنین پیامی 
ارسال کنید.« فراموش نکنید که عنوان کردن صادقانه 
مش��کل ش��خصی با مدیر، بهترین راه حل است و در 
مقابل، ارس��ال پیام با چنین مضمونی، ش��ک مدیر را 

نسبت به صداقت شما افزایش خواهد داد. 
2- همکارم در این پروژه موفق نبود

کم بیش��اپ، مدیرعام��لSkillPath، در این باره 
می گوی��د: »هی��چ گاه در ایمیل ها در م��ورد کارایی 
همکارتان صحبت نکنید، مگر اینکه مدیر او هستید 
و ب��ا مدیر باالت��ر یا واحد نی��روی انس��انی مکاتبه 
می کنی��د. این کار نه تنها بی ادبانه اس��ت، بلکه هیچ 
قانونی به شما اجازه نمی دهد در مورد بهره وری یک 

نفر در مکاتبات ایمیلی صحبت کنید.«
3- من احساس می کنم

کارشناس��ان کس��ب وکار معتقدند هی��چ گاه نباید 
در مکاتبات اداری به احساس��ات رج��وع کرد. فضای 
کسب وکار نیاز به حقایق، آمارهای صحیح و همچنین 
اطالعات قابل اس��تناد دارد. وقتی شما احساس تان را 
در پیام��ی بیان می کنید، نمی توانید از آن پش��تیبانی 
کنید، چراکه صدای ش��ما و لح��ن بیان تان در ایمیل 
وجود ندارد. به بیان دیگر، بیان احساس��ات و تفکرات 
درونی نیاز به مکالمه حضوری دارد و فضای خش��ک و 

قانون مند مکاتبات، برای آن مناسب نیست. 
4- آیا اسناد را تا زمان تعیین شده برای من 

ارسال خواهید کرد؟ 
در ایمیل های کاری باید قاطعیت بیش��تری داش��ته 
باش��ید. وقتی ش��ما از مخاط��ب به صورت س��ؤال باال 
درخواس��ت می کنید، به او اجازه می دهید زمان را کمی 
جابه جا کند. قطعا در ادامه س��ؤال ب��اال، به او می گویید 
آماده نبودن اسناد در زمان مشخص، ایراد خاصی ندارد. 
در این حالت، نمی توانید برنامه ریزی مناسبی روی پروژه 
داشته باشید.  به جای سؤال باال می توانید از این عبارت 
اس��تفاده کنید: »آیا اس��نادی را که قبال ارس��ال کردم 
مطالعه کردید؟ لطفا آنها را مطالعه کنید و پاسخ را تا روز 
آینده و ساعت 3 بعدازظهر برایم ارسال کنید تا بتوانیم 
طبق برنامه ریزی پروژه پیش برویم.« لحن قاطعانه و البته 
مؤدبانه باعث می ش��ود که کاره��ا روی نظم پیش بروند 

و شما نیز فردی بااعتمادبه نفس و الیق به نظر برسید. 
5- این فایل پروژه ای است که با همکارانم انجام 

می دهیم. لطفا نظرتان را برایم ارسال کنید
اش��تراک اطالع��ات ش��رکت و اس��ناد محرمانه و 
اختصاص��ی جای��ی در ایمیل ها ندارد. ای��ن اتفاق اگر 
به ص��ورت تصادفی ه��م رخ بده��د، می تواند منجر به 
اخراج شما شود. تمایل به اشتراک کارها در میان نسل 
جوان بیش��تر دیده می ش��ود، اما باید توجه داشت که 
این نوع اش��تراک اطالعات حتی با دوستان، ضررهای 

جبران ناپذیری به روند کاری شما وارد خواهد کرد. 
6- برخی اوقات از این کار خسته می شوم

حت��ی زمانی که ب��رای بهترین دوس��ت و همکار 
خود نامه  می نویس��ید، هرگز در مورد شرایط کار از 
جمالت منفی اس��تفاده نکنید. پیام های شما ممکن 
اس��ت به هر نحوی ب��ه مدیرتان برس��د. در بهترین 
حالت رئیس در جلس��ه ای خصوصی مشکالت شما 
را می ش��نود و در بدترین حالت، با نوشتن پیام های 

منفی، نامه اخراج خود را امضا کرده اید. 
7- بابت عملکرد امروز عذرخواهی می کنم

عذرخواهی و قبول مس��ئولیت از رفتارهای بس��یار 
پس��ندیده کاری هس��تند. نکته اینجا است که برخی 
اف��راد در ای��ن رفتار زی��اده روی به خ��رج می دهند و 
بی��ش از اندازه از عملکرد خ��ود عذرخواهی می کنند. 
زنان ب��ه خاطر تربیت های اجتماعی نادرس��ت، بیش 
از م��ردان چنین رفتاری از خود نش��ان می دهند و در 
نتیجه فرصت پیش��رفت خود را از بی��ن می برند. اگر 
جزو افرادی هستید که گاه و بی گاه با عبارات عاجزانه 
معذرت خواه��ی می کنند یا ارزش ای��ده و نظر خود را 
پایین می ش��مارند، هرچه سریع تر به فکر تغییر رفتار 
خود باشید، چرا که ادامه این رفتار شما را فردی ضعیف 

و همچنین غیرقابل اطمینان نشان می دهد. 
8- من از فرصت های جدید استقبال می کنم

یک��ی از بدترین و معمول تری��ن رفتارها در میان 
کارمن��دان، اش��تراک ایده در مورد ترک ش��رکت و 
جست وجو برای فرصت های جدید است. این پیام ها 
بدتری��ن نش��انه در مورد عالقه ش��ما ب��ه کار فعلی 
هس��تند و امنیت ش��غلی را با خطرات جدی مواجه 
می کنند. حتی اگر به فکر ش��غل جدید هس��تید، تا 
نهایی شدن فرآیند آن، هیچ صحبتی در این مورد با 

همکاران تان نداشته باشید. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

دریچه

هوش هیجانی چیست و چرا 
اهمیت دارد؟ 

اغلب مردم پذیرفته اند که داشتن اخالق کاری، تعهد، و 
مهارت موجب موفقیت یک کارمند می شود. با این حال 
پژوهش��ی جدید حاکی از آن است که هوش هیجانی باال 

نقشی کلیدی در موفقیت شغلی ایفا می کند. 
در مقاله ای که در نشریه علمی پژوهشی رفتار حرفه ای 
به چاپ رس��یده است، جوزف رود نویسنده مقاله و استاد 
رشته مدیریت در دانش��گاه میامی اوهایو، و نویسندگان 
مشترک مقاله به این نتیجه رسیده اند که هوش هیجانی 

با حقوق باالتر و رضایت شغلی بیشتر در ارتباط است. 
گرچه هوش هیجانی به تنهایی ش��ما را موفق نخواهد 
کرد، اما قطعا شما را در شغل تان شادتر و موفق تر می کند. 
مجل��ه بیزینس نیوز ب��ا ج��وزف رود و دیگر متخصصان 
درم��ورد هوش هیجانی و تأثیر آن بر پیش��رفت ش��غلی 

مصاحبه کرده است. 
هوش هیجانی چیست؟ 

ب��ه گفته لی��ز بنتل��ی، بنیان گذار مؤسس��ه لیز بنتلی 
آسوشیت »ساده ترین تعریف هوش هیجانی توانایی کنار 
آمدن با دیگران اس��ت.« بنتلی معتقد است افرادی که از 
هوش هیجانی باالیی برخوردارند، آگاهی فردی و آگاهی 
اجتماعی داشته و می توانند خودشان و دیگران را مدیریت 

کنند. 
رود نیز هوش هیجانی را توانایی شناس��ایی و مدیریت 

اطالعات احساسی تعریف می کند. 
وی می گوید: »هوش هیجانی بیانگر تالقی احساسات و 
توانایی ذهنی عمومی- یا همان آی کیو است. همچنین 
می ت��وان گفت هوش هیجانی نش��ان می دهد فرد تا چه 
اندازه در مورد احساسات فکر می کند، یا از احساسات به 
عنوان یک منبع اطالعاتی مهم بهره می برد درست شبیه 

دیگر منابع اطالعاتی مانند حقایق یا نظرات و عقاید.«
بنتلی معتقد اس��ت افرادی که ه��وش هیجانی باالیی 
دارند عموما به پیامدها و نتایج خوبی می رسند، با افرادی 
ک��ه اهداف معی��ن دارند در یک صف ق��رار می گیرند، از 
دیگران می خواهند در قبال مسئولیت های شان پاسخگو 
باشند، زمانی که دس��تیاران و همکاران شان گرفتار شده 
باش��ند هدایت ش��ان می کنند و محیط کاری منسجم و 

مبتنی بر تعامل و همکاری خلق می کنند. 
ه��وش هیجانی و مهارت های وابس��ته ب��ه آن اهمیت 
وی��ژه ای دارند، زیرا افراد بخش مهمی در هر کس��ب وکار 

محسوب می شوند. 
بنتلی در ادامه مصاحبه با مجله بیزینس نیوز می گوید: 
»افراد ارزش��مندترین و حیاتی ترین دارایی ما هستند. ما 
همگی در تجارت های مردمی مش��غول هستیم. برخی از 
مردم رئیس ما هستند، برخی دستیارمان، اعضای تیم ما، 
همکاران ما، مشتریان، فروشندگان و مصرف کنندگان ما 

هستند. 
رود می گوید: »احساس��ات بخش مهم��ی از اطالعات 
هستند که می بایست در فرآیند تصمیم گیری مورد توجه 
قرار گیرند، حتی اگر الزم باشد بیاموزیم چطور توجه خود 

را به آن معطوف کنیم.«
وی می افزاید: »گرچه هوش هیجانی توانایی اس��تفاده 
از احساس��ات به منظ��ور افزایش انگی��زه و تمرکز را در 
برمی گیرد، به عالوه توانایی فاصله گرفتن از احساس��ات 
بس��یار قدرتمن��د و کوتاه مدت را نیز ش��امل می ش��ود، 
احساس��اتی که موجب کاهش تمرکز فرد بر کاری که در 

دست دارد می شود.«
به کارگیری هوش هیجانی برای پیشرفت

پژوهش رود نش��ان می دهد افرادی که هوش هیجانی 
باالیی دارند عموما نس��بت به دیگر افراد حقوق بیشتری 
دریافت می کنند. برای س��نجش ه��وش هیجانی رود و 
همکارانش از ش��رکت کنندگان این پژوهش خواس��تند 
به تعداد مس��ئله هیجانی پاس��خ دهند که پاسخ درست 
و غلط داش��ت، ش��بیه آزمون های  آی کی��و. برای مثال 
شرکت کنندگان احساسات موجود در تعدادی صورت یا 
نقاشی را شناس��ایی و بهترین راه حل برای موقعیت های 
گوناگون را تعیین کردند. مشخص شد که هوش هیجانی 
باالت��ر با معیارهای متعددی در رهبری تأثیرگذار مرتبط 
است.  رود می افزاید: » در ادامه تحقیق نتیجه می گیریم 
ک��ه در رتبه های باالتر س��ازمانی ه��وش هیجانی باید با 
موفقیت و دستمزد ارتباط قوی تری داشته باشد، زیرا در 
این قسمت ها رهبری و مدیریت بخش مهم تری از شغل 

فرد را تشکیل می دهند.«
ام��ا ارتباط می��ان هوش هیجان��ی باال و حق��وق باال 
چیست؟ برد فالورز شریک تجاری بول هورن کریتیو در 
این باره می گوید این ویژگی مهم به ش��ما کمک می کند 
تا موقعیت را شناس��ایی کنید و خواسته تان را به درستی 
زمان بندی کنید.  فالورز می گوید: »برای دریافت حقوق 
بیش��تر، سخت ترین قسمت درخواس��ت کردن آن است. 
هوش هیجانی با ابزارهایی که در اختیار ش��ما می گذارد 
کمک تان می کند تا بتوانید بهترین زمان برای درخواست 
را بشناسید، بیاموزید چگونه درخواست خود را به شنونده 
ارائه کنید و چگونه با پاس��خی که دریافت می کنید کنار 
بیایید.« جنیفر هنکاک، بنیانگذار مؤسس��ه سیستم های 
آموزشی انسانی می گوید افرادی که هوش هیجانی باالیی 
دارند اصوال حقوق بیشتری دریافت می کنند، چون افرادی 
پربازده و سازنده هستند.  وی در ادامه می گوید: »افرادی 
که خوب می توانند در کنار دیگران کار کنند و دیگران را 
ترغیب می کنند کنارش��ان کار کنند، کار بیشتری را به 
پایان می برند. این افراد خوشنام و معتبرند، چون دیگران 

کار کردن کنار ایشان را دوست دارند.«

دیدگاه
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یادگیری ماش��ین می توان��د راه  حلی ب��رای تصمیم گیری  
پیچی��ده بازاریابی و روش��ن کردن چش��م اندازی باش��د که 

پیش ازاین به راحتی قابل  تشخیص نبود. 
موفقی��ت بازاریابی به عوامل مختلف و متعددی بس��تگی 
دارد. ش��ما بای��د به دقت در مورد مش��تریان تحقیق کنید تا 
اس��تراتژی برندسازی مؤثری توس��عه دهید، محتوای جذابی 
تولی��د کنید که مخاطبان از آن لذت ببرن��د، درک دقیقی از 
اقتصاد رفتاری داش��ته باشید و مش��تریان را با محرک هایی 
تشویق کنید که شما را به رقیبان تان ترجیح بدهند. در عصر 
دیجیتال، بازاریابان نمی توانند بدون تسلط بر داده ها، تحلیل ها 
و اتوماس��یون، در بازار برنده ش��وند.  خوش��بختانه یادگیری 
ماش��ین )ML(  می تواند عملکرد فروشندگان را در وظایفی 
نظیر گروه بندی مشتریان، ضمانت برند، استخراج و طبقه بندی 
محتوای مرتبط، ارتباطات مش��تری و به طور کلی بهره وری و 
تولید، بهبود ببخشد. می توان گفت در اقتصاد جدید، یک واحد 
بازاریابی بدون تسلط بر یادگیری ماشین، در معرض مشکالت 
جدی خواهد بود.  اما نکته اینجاست که استفاده از یادگیری 
ماشین بدون درک درست و عینی آن، به آسیب های بیشتری 
منجر می شود و معموال زمان و سرمایه زیادی به هدر می دهد. 
یادگیری ماشین، جادو نیست و هیچ شرکتی را به خودی خود 
به هدف نمی رس��اند، مگر اینکه تی��م بازاریابی در چالش های 

خاص، راه حل مناسب ML را انتخاب و پیکربندی کند. 
بس��یاری از ش��رکت های بازاریابی تکنولوژی ادعا می کنند 
که از آخرین پیشرفت های هوش مصنوعی استفاده می کنند. 
برخی از آنها واقعا از فناوری های پیش��رو اس��تفاده می کنند، 
اما س��ایرین، تکنیک های تقلیدی، رایج و قابل تکرار را به کار 
می گیرند.  برای اینکه بتوانیم تفاوت این دو گروه از شرکت ها را 
بفهمیم، بهترین برنامه های کاربردی یادگیری ماشین در امور 

بازاریابی را مرور می کنیم: 
برنامه های کاربردی رایج یادگیری ماشین در بازاریابی

ازآنجا که بازاریابی یک حوزه ترکیبی است، یادگیری ماشین 
را می توان به انواع تکنیک ها اضافه کرد: 

کشف و گروه بندی مشتریان
همه مش��تریان شبیه یکدیگر نیس��تند. یادگیری ماشین 
می تواند به بازاریابان کمک کند مخاطبان خود را به گروه های 
پویا تقس��یم کنند و بر این اس��اس با آنها وارد تعامل ش��وند. 
به عنوان  مث��ال، پلتف��رمAffinio، میلیارده��ا متغیر منافع 
مصرف کنن��دگان را تجزیه وتحلیل می کن��د، عالیق و منافع 
خاص مش��تریان را بر اس��اس فعالیت هایی که در رسانه های 
اجتماع��ی دارند مش��خص می کند و س��پس در یک گزارش 
بصری، گروه هایی از مردم را که از عالیق یکسان برخوردارند، 
مش��خص می کند. به این ترتیب متوجه می شوید کدام گروه از 

مشتریان عاش��ق غذا خوردن هستند، کدام گروه یک سریال 
خاص تلویزیونی را دنبال می کنند و کدام گروه برنامه های سفر 

مشابهی دارند. 
بهینه سازی محتوا

به کمک تست های A / B می توانید بفهمید که کدام گزینه 
محتوا )لحن ایمیل، طراحی صفحه وب، عناصر گرافیک در یک 
آگهی، عنوان مقاله و. . .( تأثیرگذاری بیش��تری روی مخاطب 
ش��ما دارد. بااین حال تس��ت A / B، زمانی که شما از بهترین 
گزینه اس��تفاده نکرده اید، یک دوره »پشیمانی« را نیز شامل 
می شود. شما مجبورید تا پایان شمارش معکوس صبر کنید و 
ببینید کدام گزینه، بهترین راه برقراری تعامل با مخاطبان بوده 
است. در مقابل تست های بندیت، از طریق بهینه سازی پویا این 
هزینه فرصت پشیمانی را کاهش می دهد. در این انواع گزینه ها 
هم زمان موردبررسی و بهره برداری قرار می گیرند و به تدریج و 
به صورت خودکار، محتوا به سمت گزینه بهتر حرکت می کند. 

مدل های رگرسیون برای قیمت گذاری پویا
طرح یا اس��تراتژی قیمت گذاری، می تواند یک محصول را 
به موفقیت برس��اند یا کامال از بازار خ��ارج کند. تکنیک های 
رگرس��یون یادگیری ماش��ین، به بازاریابان اجازه می دهد بر 
اساس تجارب پیش��ین، ارزش های رقمی را پیش بینی کنند؛ 
امری که به نوبه خود آنها را قادر می سازد جوانب مختلف تجربه 
مشتریان را بهینه سازی کنند. رگرسیون می تواند در پیش بینی 
فروش و بهینه س��ازی مخارج بازاریابی نیز مورد استفاده قرار 

بگیرد. 
دسته بندی متون برای بینش و شخصیت شناسی کاربر

یک سیس��تم یادگیری ماشین با اس��تفاده از پردازش زبان 
طبیعی )NLP(، می تواند محتوای متنی یا صوتی را بررس��ی 
و سپس هر محتوا را بر اساس متغیرهایی مانند لحن، گرایش 
یا موض��وع طبقه بندی کن��د تا همان بین��ش مصرف کننده 
یا محتوای مورد نظر را تولی��د کند. برای مثال تحلیل کننده 
تن آی بی ام- واتس��ون، می تواند بازخوردهای آنالین مشتریان 
را آنالی��ز و گرایش عمومی کاربران را در بررس��ی محصوالت، 

تعیین کند. 
استخراج و خالصه سازی متن برای اخبار

بازاریاب��ان می توانند با کمک ML محتوای مناس��ب را از 
مقاالت خبری آنالین و سایر منابع داده استخراج کنند و متوجه 
شوند که مردم، چگونه برند آنها را می بینند و به محصوالت شان 
واکنش نشان می دهند. برای مثال پلتفرم Protagonist به 
شرکت ها کمک می کند اهداف و انگیزه های مشتریان خود را 
بیابند و متوجه شوند که این فاکتورها، چگونه روی تصمیمات 
خرید مشتریان تأثیر می گذارد. تیم های بازاریابی شرکت های 
فن آوری همچنین می توانند الگوریتم ML خود را با استفاده 

از APIهایی مانند AYLIENT در راستای جمع آوری اخبار 
مرتبط، بررس��ی گرایش��ات اجتماعی و دیگر اهداف طراحی 

کنند. 
شبکه عصبی مصنوعی برای ترجمه ماشین

مکانیسم های توجهی در یادگیری عمیق، به بهبود ترجمه 
ماش��ین کمک می کنند و داده های بازاریاب��ی را برای ورود به 
مرحله جهانی، آماده می س��ازند. ورود ی��ک برند به یک بازار 
جدید و متفاوت، مستلزم ترجمه های دقیق بازاریابی است، ولی 
پیشرفت هایی که اخیرا در حوزه هوش مصنوعی حاصل شده، 
ترجمه ماش��ین را تقریبا هم تراز با کار انسانی قرار داده است. 
البته هنوز بس��یاری از ش��رکت ها به منظور توجیه هزینه ها و 
تسریع پروسه های خود، از خروجی های ترجمه ماشین دست 

می کشند و فقط به بررسی ترجمه انسانی اکتفا می کنند. 

شبکه عصبی تکرارشونده برای تولید متن
اگ��ر تیم بازاریابی ش��ما دائما تحت فش��ار باش��د ت��ا برای 
محصوالت جدید، کمپین ها و شرکت ها، نام های عالی پیشنهاد 
دهد، می توانید از مدل های نسبی مانند RNN استفاده کنید 

تا مکررا نام های قابل  اعتماد و باورپذیر را به شما ارائه کند. 
سیستم های دیالوگ برای اتوماسیون تجربه مشتری 

و چت بات ها
بات ه��ا و چت بات ه��ا، از کاربردی تری��ن برنامه های هوش 
مصنوعی هستند. بس��یاری از بات های بازاریابی، به طور کامل 
اسکریپت شده اند و از پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین 
استفاده می کنند، اما سیستم های پیچیده تر، می توانند به منابع 

دانش خارجی نیز رجوع کنند و به س��ؤاالت غیرمعمول پاسخ 
دهند. به همین دلیل می توان در صورت لزوم، این سیستم ها 
را به عوامل انسانی افزود. در حال حاضر برخی از شرکت ها، از 
چت بات  برای خدمت به مشتریان استفاده می کنند. از همان 
لحظه ای که مش��تریان برای نخس��تین بار با یک برند آش��نا 
می ش��وند تا زمانی که محصوالت برند را خریداری می کنند و 
به خدمات پس از فروش نیازمند می شوند، این چت بات ها در 

خدمت رسانی به مشتریان کامال مفید واقع می شوند. 
متن به گفتار )TTS(  و گفتار به متن )STT(  برای 

قدرت جست وجو مبتنی بر صدا
بخشی از دامنه مکالمه ای هوش مصنوعی، یعنی سیستم های 
صوتی فعال و سیستم های صرفا صوتی، امکانات جدیدی برای 
تعامالت کارب��ری در رابط های نرم افزاری و س��خت افزاری ما 
معرفی می کند. درحالی که اس��تفاده از دس��تیارهای مجازی 
مبتن��ی بر صدا، نظیر آمازون اکو و دس��تیار گوگل که امکان 
خری��د و جس��ت وجوی بدون لم��س را فراه��م می کنند در 
حال فراگیر ش��دن اس��ت، مدیران بازاریابی به یک استراتژی 
مح��اوره ای هوش مصنوعی نیاز دارند ت��ا بازاریابی آینده خود 

را تضمین کنند. 
شبکه های تبلیغاتی تولیدی )GAN(  برای رسانه های 

اصلی
انویدی��ا ب��ا متدول��وژی خ��ود )ایج��اد تصاوی��ر واقعی از 
س��لبریتی های جعلی( دنیای کس��ب وکار را در بهت فروبرد. 
درحالی که به نظر می رسید این تصاویر، از مردم واقعی گرفته  
شده باشند، همه آنها توسط فناوری هوش مصنوعی تولیدشده 
بودند. سیس��تم انویدیا با بهره گیری از شبکه تبلیغاتی مولد، 
به تدری��ج در تولید عکس های جعلی ام��ا فوق العاده باورپذیر، 

مهارت و تبحر بیشتری پیدا می کند. 
GAN-ه��ا ش��امل دو ش��بکه رقی��ب، یعن��ی ژنراتور و 
متمایزکننده هس��تند. این دو شبکه همیشه در حال پیشی 
گرفتن و آموختن از یکدیگر هس��تند و به این ترتیب، دائما در 
تولید و تش��خیص تصاویر جعلی، بهتر و بهتر عمل می کنند. 
تکنولوژی های دیگر از GAN برای س��اخت لوگو اس��تفاده 
می کنن��د و تصاویری باورپذیر و واقع��ی از طرح اولیه خود به 
دس��ت می آورند. گاهی این پروس��ه برای تولید صدا نیز اجرا 

می شود. 
اتوماسیون روباتیک برای عملیات بازاریابی

بازاریاب��ی دیجیتال به ط��ور روزافزون از اتوماس��یون بهره 
می گیرد تا کار را برای ش��اغالن تحت فش��ار، آس��ان تر کند. 
فرآینده��ای خ��ودکار خوان��دن ایمیل، ب��از ک��ردن و آنالیز 
ضمیمه های ایمیل، واردکردن داده ها به فرم های آماده ش��ده 
گزارش ه��ا و ردیاب��ی و تعام��الت ش��بکه های اجتماعی، به 

بازاریابان کمک می کند سریع تر و مؤثرتر حرکت کنند. برای 
مثال پلتفرم هوش متنوعی آلبرت، نیاز به دخالت انس��ان در 
خریدهای رس��انه ای را کاهش می دهد، به محاسبات تحلیلی 
مورد نیاز، سرعت می بخشد و کمپین های غیر رایگان تبلیغاتی 

را بهینه سازی می کند. 
تجسم سازی خودکار داده ها برای گزارش های پیشرفته

تصاویر بلندتر و رس��اتر از واژه ه��ا صحبت می کنند. هوش 
مصنوعی، بسیار سریع تر و کاراتر از هر انسان متخصص، داده ها 
را ب��ه تصاویر تبدیل می کند. معم��وال تحلیلگران از ابزارهایی 
مانند اکسل یا Tableau استفاده می کنند تا تصاویر بصری 
را به صورت دستی ایجاد کنند، اما راه  حل های تجزیه وتحلیل 
خ��ودکار س��ازمانی مانن��دQlik، می توانند مناب��ع داده ها را 
متمرک��ز کنند و داش��بوردها و گزارش های مفیدی برای تیم 
بازاریابی آماده کنند. امروزه بسیاری از پلتفرم ها، از آنالیز دیتا 
و الگوریتم های پیشرفته یادگیری ماشین استفاده می کنند تا 
به روندهای بازار، الگوهای رفتاری افراد و س��ایر اطالعاتی که 

به راحتی قابل  درک نیستند، وضوح بیشتری ببخشند. 
یادگیری تقویتی برای تصمیم گیری های متوالی 

بازاریابی
برخی از پیچیده ترین تصمیماتی که ما اتخاذ می کنیم، صرفا 
پیش بینی های منفرد نیس��تند، بلکه مجموعه ای تصمیمات 
را در یک اف��ق بلندمدت کنار یکدیگر قرار می دهند. واقعیت 
این اس��ت که برقراری تعادل بین خواس��ته های کوتاه مدت و 
سود بلندمدت، اصاًل کار ساده ای نیست.  یادگیری تقویتی در 
A -  ننین م��واردی کارایی باالیی دارد. به عنوان مثال پلتفرم

phaGo Deepmind دقیقا برای کمک به تصمیم گیری ها 
پیچیده انسانی در شرایط دشوار طراحی  شده است. تحقیقات 
دانش��مندان IBM نش��ان می ده��د که چگونه می ت��وان از 
یادگیری تقویتی برای بهبود و بهینه سازی بازاریابی هدفمند 
اس��تفاده کرد.  نکته آخر اینکه در طول یک دهه گذش��ته، با 
توجه به ظهور کالن داده و افزایش قدرت محاس��بات، هوش 
مصنوعی و زیرشاخه های آن مانند یادگیری عمیق، چشم انداز 
کامپیوتر و پ��ردازش زبان طبیعی به طور چش��مگیری مورد 
اس��تقبال قرار گرفته است.  مش��کل اینجا است که برخی از 
کارشناس��ان می خواهند محصوالت هوش مصنوعی را مانند 
»روغن مار« به فروش برسانند؛ گویی که اکسیری برای درمان 
همه مش��کالت بازاریابی اس��ت. اما شرکت ها باید پیش از هر 
اقدامی، اهداف کسب وکار و معیارهای موفقیت خود را به وضوح 
مشخص کنند و بر اساس آن به دنبال راه  حل های اتوماسیون 
و هوش مصنوعی بگردند. به یاد داش��ته باش��ید که یادگیری 

ماشین، درمان همه معضالت بازاریابی نیست. 
FORBES/zoomit :منبع

یادگیری ماشین چگونه بازاریابی را بهبود می دهد
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تبریز – فالح: استاندار آذربایجان شرقی حل مشکالت اقتصادی 
را نیازمن��د پرهیز از کلی گویی و اولویت گذاری مس��ائل دانس��ت و 
گف��ت: حمایت از کاالی ایرانی نیازمند ارتقای کیفیت تولید داخلی 
اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مجید خدابخش در نشست 
هم اندیش��ی فعاالن اقتصادی و صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی 
اس��تان، اظهار کرد: مش��کالت با کلی گویی و بی��ان الفاظ و مفاهیم 
عمومی حل نمی ش��ود، باید مسائل را با دید عملیاتی مدیریت کرد 
و از فضای نصیحت و موعظه و کلی گویی خارج ش��د. وی، تش��کیل 
ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را در این راستا عنوان 
کرد و گفت: این شورا محل تصمیم گیری نیست بلکه ابزاری برای بیان 
عملیاتی مش��کالت و شناسایی قوانین و مقررات مزاحم تولید است. 
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه اولویت گذاری مسائل و طبقه بندی 
مش��کالت را نیز ضروری دانست و گفت: امروز جذب سرمایه گذاری 

یکی از اولویت های اصلی ماست و بنده حاضرم هر روز چهار ساعت 
از وقت��م را به این موضوع اختص��اص دهم و همه مدیران را هم پای 
کار بی��اورم. وی در بخش دیگری از س��خنان خود حمایت از کاالی 
ایران��ی را نیازمند ارتقای کیفیت تولید داخل��ی عنوان کرد و گفت: 
تکنولوژی در دنیا روز به روز در حال پیش��رفت است و با تکنولوژی 

30 س��ال قبل نمی توان با تولیدات جهانی رقابت کرد. خدابخش با 
اشاره به صادرات 2,4 میلیارد دالری از استان در سال گذشته، گفت: 
صادرات یعنی کیفیت و هر واحدی که بتواند کاالی تولیدی خود را 
به بازارهای جهانی صادر کند قطعاً در داخل کشور نیز می تواند موفق 
باشد. استاندار آذربایجان شرقی، تجارت را پیشران تولید خواند و گفت: 
تولیدی که بازار فروش نداشته باشد به درد نمی خورد، امروز تجارت 
باید به یک ارزش تبدیل ش��ود و نباید برای تاجر از لفظ واس��طه گر 
استفاده کنیم. وی ابراز امیدواری کرد استان آذربایجان شرقی با سابقه 
درخش��ان خود در عرصه تولید و تج��ارت و با همت همه صاحبان 
صنایع و تولیدکنندگان و حمایت مردم، در تحقق ش��عار حمایت از 
کاالی ایرانی موفق باشد. در این نشست تعدادی از مدیران تشکل های 
صنعتی و تولیدی اس��تان به بیان مس��ائل و مشکالت حوزه تولید و 

فضای کسب و کار پرداختند.

اهـواز- شـبنم قجاوند-   نخس��تین س��مپوزیوم بی��ن المللی 
مجسمه س��ازی اهواز با حضور کتانباف ش��هردار اهواز ، فلسفی رییس 
و باباپور نایب رییس ش��ورای ش��هر، حجه االسالم موس��ی پور، ایزدی، 
حاجتی،حیدری، موسوی زاده، لطفعلی زاده ، کعب عمیر، موسوی نژاد، 
س��نواتی و قنوات از اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر اهواز و تنی چند از 
معاونین و مدیران ش��هری و هنرمندان داخلی و خارجی پذیرفته شده 
در س��مپوزیوم بین المللی مجسمه سازی اهواز و تعدادی از هنرمندان 
اهوازی در پارک جزیره برگزار ش��د. در ابتدای این مراسم، شهردار اهواز 
ضمن خیرمقدم به مهمانان با اهداف برگزاری این س��مپوزیوم اش��اره 
کرد و گفت: امروزه به دالیل گوناگون تامین نشاط، شادی و سرزندگی 
شهری به یکی از دغدغه های اصلی نظام های مدیریت شهری به ویژه در 
کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است. تامین سرزندگی شهری نیز به 
مثابه آرمانی مشروع در صدر بسیاری از اسناد رسمی شهرسازی مشاهده 
می شود که خود برخاسته از اهمیت سرزندگی شهر به مثابه یک هدف 
و یک وس��یله است. کتانباف نقش هنر مجسمه سازی را در این فرایند 

مهم دانس��ت و اذعان کرد: در این بین، مجسمه ها نیز جزئی از عناصر 
و مبلمان فضاهای ش��هری هس��تند که نه تنها به غنای بصری شهر و 
فضای اجتماعی ما کمک می کنند بلکه به عنوان نماد و نشانه از فرهنگ 
غنی و هویت جمعی ما قابل اس��تفاده هستند. مجسمه ها از آن دسته 
عناصر هستند که کارکرد آنها یکی از مهمترین فاکتورها است کارکرد 
فیزیکی، معنایی و مفهومی. از این رو سازمان زیباسازی شهرداری اهواز 
با هدف معرفی و ارتقای جایگاه استان زرخیز خوزستان به عنوان مهد 

فرهنگ و هنر با قدمتی چندین هزار ساله در عرصه هنر مجسمه سازی، 
اولین سمپوزیوم مجسمه سازی اهواز را در سطح بین المللی برگزار می 
کند. شهردار اهواز ادامه داد: این سمپوزیوم با هدف توسعه هنر مجسمه 
س��ازی و فراهم آوردن ش��رایط آفرینش هنری به منظور تجلی میراث 
تاریخی ایران اسالمی، انتقال تجربه زیباشناسانه به جامعه، ایجاد فضای 
تعامل و گفتگو همراه با افزایش سطح آگاهی عمومی و ورود آثار خلق 
شده به فضای شهری به عنوان عناصر ماندگار هنری در موضوعات نقش 
کارون در شکل گیری اهواز، اهواز پایتخت دفاع مقدس و نقش نفت در 
پویایی اهواز به فراخوان گذاشته شد. منصور کتانباف به جزییات فراخوان 
سمپوزیوم اشاره کرد و گفت: تعداد ۵00 اثر به دبیرخانه سمپوزیوم ارسال 
شد که شامل 200 اثر بین المللی و 300 اثر داخلی بوده است که هیات 
داوران در چندین مرحله بازنگری آثار 2۵ طرح را واجد شرایط شرکت 
دانست و نتیجه آن حضور ۱4 هنرمند ملی و ۱۱ هنرمند بین المللی از 
کشورهای تایوان، بلغارستان، اوکراین، سوریه، عراق، ترکیه و گرجستان 

است که به ارزش این سمپوزیوم می افزاید. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- در راستای اهداف طرح 
احیا و تعادل بخش��ی منابع آب و لزوم هماهنگی و اطالع رس��انی 
وضعیت منابع آبی ، دکتر هوش��نگ مالیی مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان و سردار ملکی فرماندهی نیروی انتظامی استان 
هرمزگان دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای هرمزگان  ، دکتر مالیی در این دیدار ضمن ارائه آخرین وضعیت 
منابع آب اس��تان ، اقدامات انجام شده جهت تامین آب و همچنین 
طرح احیا و تعادل بخشی منابع آّب را تشریح و از همکاری صمیمانه 
نیروی انتظامی در خصوص گشت و بازرسی شبانه و شناسایی چاه 
غیر مجاز و برداشت های غیر مجاز تشکر و تقدیر نمودند. وی با اشاره 

به وضعیت بحرانی منابع آب افزود : در ش��رایط کنونی و با توجه به 
کاهش شدید بارندگی و کمبود آب ، همکاری در تامین آب و ایجاد 

امنیت در سازه های آبی از مهمترین اولویت های استان است. در این 
نشست فرمانده انتظامی استان هرمزگان نیز اظهار داشت  : اهمیت 
حفاظت از منابع آبی بر همگان روش��ن است و می بایست در کنار 
هم با همکاری، تعامل و فرهنگ س��ازی این مهم را عملی سازیم و 
در این زمینه نیروی انتظامی استان آماده هرگونه همکاری می باشد.
در ادامه س��ردار ملکی  بر آمادگی پاس��گاه ها وکالنتری های حوزه 
فعالیت استان در شناسایی تخلفات مرتبط با حوزه عملکرد شرکت 
آب منطقه ای تاکید نمود. ش��ایان ذکر است در این نشست معاون 
حفاظت و بهره برداری و جمعی از مدیران ش��رکت آب منطقه ای 

هرمزگان نیز حضور داشتند.

خـرم آباد- خبرنگار فرصـت امروز- در س��ال ۹6 به جهت 
اس��تفاده مردم از گاز سی ان جی بعنوان سوخت پاک و ارزان حدود 
۱2۱ میلیون لیتر بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر مصرف 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی  پخش فر آورده های نفتی  
منطقه لرس��تان ، مهندس پیمان بهرامی مدیر این ش��رکت در این 
خصوص اظهار کرد: مصرف سی ان جی  در سال  ۹6 به بیش از ۱40 
میلیون و 2۸7 هزارمتر مکعب رسید، که معادل آن بنزین صرفه جویی 

شده است. وی بیان داشت: مصرف گازطبیعی فشرده »سی ان جی« 
منطقه لرستان در سال ۹6، با 3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به صرفه جویی در مصرف ۱2۱ میلیون و 777 هزار لیتر 
بنزین منجر شده است. بهرامی با اشاره به رشد  3  درصدی مصرف 
گاز طبیعی در این منطقه افزود: روزانه 3۸۵  هزار مترمکعب سی ان 
جی بطور متوسط از طریق  ۵0 باب جایگاه  فعال عرضه این سوخت 

در منطقه لرستان توزیع می شود.

تبریـز - فـالح: معاون مال��ی و اقتصادی ش��هرداری منطقه۹ 
کالنش��هر تبریز در اولین دیدار مردمی خود در جریان مش��کالت و 
درخواست های همشهریان قرار گرفته و در جهت رفع این مشکالت 
دس��تورات الزم را صادر کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این 
جلسه مهندس یونس آقاجان با بررسی درخواست های شهروندان، 
دس��تورات و راهکاره��ای الزم را ارائه داد. مع��اون مالی و اقتصادی 
شهرداری منطقه۹ کالنشهر تبریز در این جلسه که با حضور برخی 
مدیران واحدهای مختلف این شهرداری برگزار شد، جلب رضایتمندی 
ش��هروندان، ارتباط رودررو و تکریم ارباب رجوع را از اهداف مالقات 
های مردمی دانست و بر تداوم آن تأکید کرد. آقاجان با تشکر از مردم 
که با سعه صدر در این دیدارها مشکالت و خواسته های خود را مطرح 

کردند، افزود: با توجه به تأکید شهردار منطقه ۹ تبریز و سیاست های 
اتخاذ ش��ده در صددیم تا در حد وس��ع و توان، مشکالت پیش روی 
شهروندان عزیز را حل و فصل نمائیم. معاون مالی و اقتصادی منطقه 
۹ شهرداری کالنشهر تبریز همچنین  با تک تک پرسنل و کارکنان 

شهرداری منطقه دیدار کرد. بر اساس این گزارش، یونس آقاجان در 
اولین روز کاری خود با حضور در محل کار تک تک همکاران با کلیه 
پرسنل ش��هرداری منطقه ۹ دیدار کرد. وی رعایت منزلت کارکنان 
خدوم منطقه را از اولویت های کاری خود برشمرد و بر رعایت شأن 
و جای��گاه همکاران تأکید کرد. آقاج��ان افزود: امیدواریم با همکاری 
کارکنان تالشگر منطقه ۹ شهرداری تبریز، روند رو به رشد و مطلوبی 
را طی کنیم و در راس��تای اعتالی اهداف س��ازمانی گام های مؤثر 
برداریم. ش��ایان ذکر اس��ت مهندس یونس آقاجان در سنوات پیش 
نیز با س��مت مدیر امور اداری و منابع انسانی در شهرداری منطقه ۹ 
تبریز اشتغال داشت و از مدیران مردمی، موفق و خوشنام شهرداری و 

مدیریت شهری تبریز محسوب می شود.

استاندار آذربایجان شرقی:

حل مشکالت اقتصادی نیازمند پرهیز از کلی گویی و اولویت گذاری موضوعات است

افتتاح نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی اهواز

نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان

صرفه جویی 121 میلیون لیتر بنزین در منطقه لرستان به ازای مصرف cng در سال 96

معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه 9 کالنشهر تبریز:

جلب رضایتمندی شهروندان و ارتباط رودررو از اهداف مالقات های مردمی است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: نشست مشترک هیات بلند 
پایه سازمان بنادر و دریانوردی ایران و قطر در بندر بوشهر برگزار 
ش��د. به گزارش روابط عموم��ی ، در ابتدای این آئین هیات بلند 
پایه قطری متشکل از کاپیتان الخنجی رییس سازمان بنادرقطر 
،حسن الهیل مشاور ارشد وزیر حمل ونقل و ارتباطات قطر، کاپیتان 
الیافعی مدیر بندر حمد، خالد النعیمی مدیر بندر الرویس و حمد 
االنص��اری مدیر بین الملل وزارت حم��ل و نقل با حضور در بندر 
بوش��هر  از توانمندیها و تاسیسات این بندر بازدید کردند.در ادامه 
نیز  جلس��ه ای با حضور مهندس زرین فر معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری بوشهر،دکتر حسن زاده 
معاون امور بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی ،  نوراهلل اس��عدی 

سرپرس��ت اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و تعدادی از 
تجار و بازرگانان اس��تان  در سالن جلس��ات برج اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر برگزار شد. در این جلسه  مهندس زرین 

فر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انس��انی اس��تانداری 
بوشهر گفت: قطر در ردیف ۱0 کشور اول هدف ایران برای توسعه 
مراودات تجاری اس��ت. زرین فر افزود: ایران و بویژه استان بوشهر 
از دیرباز رابطه حسنه ای با قطر داشته اند که امکان ایجاد مجدد 
این ارتباط تجاری و رونق آن وجود دارد.   معاون استاندار بوشهر 
یادآورش��د: در این ارتباط در سال های 20۱3 و 20۱4 نخستین 
تفاهم نامه تجاری بین ایران و قطر منعقد شده است. وی در باره 
ظرفیت های اقتصادی و تجاری استان بوشهر بیان کرد: این استان 
در کشاورزی، نخیالت و تولید محصوالت خارج از فصل جزو سه 
استان اول ایران است و در تولید میگوی پرورشی نیز اولین استان 

کشور به شمار می رود. 

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران 
و به نقل روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
مازندران، س��ید مصطفی موس��وی اظهار داش��ت: 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک باهدف 
کاهش ریسک پذیری و پوشش انواع خطرات پیش 

روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بخش تولید و 
صنعت، راه اندازی و تشکیل ش��ده است. مدیرعامل 
ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی مازن��دران افزود: 
ضمانت نامه صندوق برای تسهیل در تأمین مالی و در 
راستای جایگزینی وثیقه مورد مطالبه بانک ها، برای 

واحدهای تولیدی و صنعتی صادر می شود. موسوی 
بیان داش��ت: در س��ال گذش��ته ۱۱2 میلیارد ریال 
ضمانت نامه برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط استان صادرشده است. وی با اشاره به نقش 
مهم و کلیدی صنایع کوچک در رونق اقتصادی کشور 

تصریح کرد: صنایع کوچک 
با توجه به ش��رایط موجود 
در تهیه تس��هیالت بانکی، 
خرید مواد اولیه و تجهیزات، 

می توانند از مزایای صندوق ضمانت بهره مند شوند.

حضور هیأت بلند پایه قطری در بندر بوشهر

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران:

 112 میلیارد ریال ضمانت نامه برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در سال 96 صادر شد

جنگل پیمایی گروه کوهنوردی سرخدار منابع طبیعی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- گروه کوهنوردی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با هماهنگی و همکاری 
پایگاه بسیج المهدی ، دفتر نمایندگی ولی فقیه و امور فرهنگی این اداره کل  در روز پنجشنبه مورخ ۱6فروردین سال جاری اقدام 
به جنگل پیمایی در منطقه شصت کالته گرگان نمودند.مسئول امور فرهنگی اداره کل در تماسی با پایگاه اطالع رسانی این اداره 
کل هدف از برگزاری برنامه مذکور را افزایش توان جسمی اعضاء و البته پاکسازی مسیر آبشار باران کوه عنوان کرد . به گفت وی 
خوش��بختانه علی رغم آغاز باران ش��دید در هنگام عزیمت ، تمامی اعضاء به سالمت مسیر چند ساعته را طی نموده و بازگشتند. 
احمدکردجزی در پایان از همه دوستداران طبیعت که در روزهای اخیر ضمن بهره مندی از طبیعت زیبای خداوندی ، در پاکسازی 
محیط و مسیر راه و آبشار، همت به خرج داده ، تالش شایسته ای از خود نشان دادند به نمایندگی از طرف گروه کوهنوردی سرخدار 
و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان تش��کر و قدردانی نمودند. اعضای گروه کوهنوردی سرخدار اداره کل منابع طبیعی 
وآبخیزداری اس��تان گلستان عبارتند از آقایان: حاج آقا یوری،امیدکاظمی ،احمدکردجزی،محمدپرتوی،جالل امیرخانی،انوشیروان 

عبداللهی،سیدحمزه میرقربان زاده ،سیدرسول حسینی،جوادعلیشاهی،احمدنوچمنی.

آغاز مبارزه با آفت ملخ مهاجر در حوزه شهرستان آق قال
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با رویت و شناسایی کانون وکلونیهای ملخ مهاجر در مرتع قره قربزرگ از حوزه شهرستان 
آق قال عملیات مبارزه با این آفت خطرناک به سرعت در حوزه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال آغاز شد. به گزارش 
روابط عمومی شهرستان آق قال در تاریخ ۹7/۱/۸ با شناسایی اولیه و تایید امکان طغیان  ، این اداره مراتب را سریعاً به اطالع اداره 
کل منابع طبیعی ، فرمانداری ومدیریت جهادکشاورزی رسانده  ،  جهت جلوگیری از خسارت وگسترش ملخ مراکشی در مراتع با 
همکاری مدیریت جهادکشاورزی، مرکزخدمات انبارالوم وبا مشارکت بهره برداران منطقه آلوده به این آفت ، شرکت تعاونی مرتعداری 
چمنزارآالگل وشرکت انصار ، عملیات مبارزه شیمیایی را در مورخه ۹7/۱/۱۵ آغاز نمودند.در همین خصوص پیشتر جلسه ای با حضور 
فرماندار آق قال در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شده بود که طی آن فرماندار محترم  بر مدیریت واحد و آسیب شناسی 
عملیاتی در مبارزه با ملخ مراکشی تاکید نموده بودند.در این جلسه که با عنوان اولین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با ملخ مراکشی 
در سال جاری برگزار شده بود و بخشداران مرکزی و وشمگیر، مدیران ادارات،نهادها و مسئولین دستگاههای اجرایی،روسای مراکز 
خدمات و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری نیز حضور داشتند فرماندار شهرستان آق قال  
از مبارزه مستمر و قدرتمند با این افت طی سالهای گذشته گفتند و از کاهش سطح این آفت که در سابق سطح ۸ هزار هکتار از مراتع 
را در بر میگرفته و خوشبختانه اینک این میزان به سطح 2 هزار هکتار از مراتع و اراضی منابع طبیعی رسیده اطالع داده و گفتند : 
این میزان کاهش قدرت تخریب آفت ملخ مراکشی نشان از همت واال و تالش مجموعه مسئولین دستگاههای اجرایی و مردم این 

شهرستان در جهت حفظ مراتع و جلوگیری از طغیان این پدیده و آسیب کمتر به مزارع کشاورزی دارد . 

مشترکین استان قزوین بیش از 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف کردند
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین ازمصرف 4 میلیارد و 6۱3 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش های مسکونی، صنعتی و تجاری، سی ان جی و نیروگاهی 
طی سال ۹6 در استان قزوین خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل 
مفرد بوش��هری با اعالم خبر فوق اظهار کرد: مشترکین خانگی شرکت گاز در ۱2 ماه سال گذشته 
726 میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند که این مقدار معادل ۱6 درصد مصرف کل اس��تان بوده 
است و در مقایسه با مصرف بخش خانگی در سال ۱3۹۵ خوشبختانه 2 درصد کاهش داشته است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین در زمینه تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی به عنوان بزرگترین مصرف کننده گاز در استان 
گفت: بیش از 2 میلیارد و ۵۹0 میلیون متر مکعب گاز در سال گذشته به نیروگاه شهید رجایی تحویل شده است که شامل ۵6 درصد 
مصرف کل استان است. وی افزود: میزان تحویل گاز در سال ۱3۹6 نسبت به سال آغاز به کار دولت تدبیر و امید در سال ۱3۹2 که 
در آن ۱میلیارد و ۵۸ میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه شهید رجایی تحویل شده است رشد 60 درصدی داشته است. بوشهری در 
ادامه به آمار تفکیکی مصرف گاز طبیعی در استان اشاره کرد و گفت: از کل گاز مصرف شده در سال ۹6 حدود ۱6 درصد در بخش 
خانگی ، 23 درصد در بخش صنعتی و تجاری ، ۵6 درصد در نیروگاه و ۵ درصد در جایگاه های سوخت CNG مصرف شده است.

در سال گذشته بیش از 50 هزار مشترک گاز در گیالن جذب شد 
رشـت- مهناز نوبری - حس��ین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از جذب ۵0 هزار و سیصد مشترک جدید  در سال 
۹6 در گیالن خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم این خبر افزود: با جذب این تعداد مشترک مجموع مشترکین گاز در 
گیالن به بیش از یک میلیون و پانزده هزار مشترک افزایش یافته است.مهندس اکبر ادامه داد: هم اکنون درصد بهره مندي شهري 
خانوارهاي شهري استان ۹۹,۹6 درصد مي باشد و با احتساب مشترکین جدید در سال ۹6، درصد بهره مندي خانوارهاي روستایي 
گیالن به ۹3,۵ درصد  رسیده است.وي ادامه داد: آمار جذب مشترک جدید بعلت نزدیک شدن به پایان عملیات گازرساني در استان 
در حال کاهش مي باش��د و ش��رکت گاز استان گیالن اولویت خود را ارتقاي سطح کیفي خدمات به مشترکین مانند اجراي پروژه 
قرائت و چاپ همزمان صورتحساب، سامانه رسیدگي به شکایات و .... قرار داده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان 
اظهار داشت: افزایش ۵ درصدی تعداد مشترکین گاز استان در یک سال به معناي افزایش مصرف گاز به همان میزان مي باشد و 
ما از همه مشترکین عزیز تقاضا داریم تا با توجه به آغاز فصل گرم سال با مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعي، هزینه گاز کمتري را بر 

اقتصاد خانوار تحمیل نمایند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان:
روستاهای استان هرمزگان بدون تنش آبی ایام نوروز را سپری کردند 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان عنوان کرد: در ایام نوروز خوشبختانه 
روستاهای استان هیچ گونه مشکل کمبود آب نداشته و ساکنان روستاها با آسودگی تعطیالت خود را سپری کردند. به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، مهندس عبدالحمید حمزه پور با توضیحی در خصوص خدمات دهی به روستاییان 
در ایام نوروز بیان کرد: تیم هایی برای خدمات رسانی به روستاییان در صورت بروز اتفاق و یا مشکل به صورت شبانه روزی آماده بودند 
که خوشبختانه این ایام بدون بروز هیچ گونه مشکلی سپری شد. وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه سال گذشته یکی از کم 
بارش ترین سال های استان بود و در حال حاضر نیز با خشک سالی روبه رو هستیم تمامی تالش خود را برای عدم بروز مشکل آبی در 
روستاها به کاربستیم. این مقام مسئول تصریح کرد: مشکل کمبود منابع آبی یکی از بزرگ ترین چالش های استان هرمزگان است که 
امیدوارم بتوانیم با همراهی همه مردم در مصرف بهینه و تغییر الگوی مصرف مشکالت را پشت سر بگذاریم. مهندس حمزه پور در 
پایان خاطرنشان ساخت: در سفر رئیس محترم جمهور به استان نیز مصوبات خوبی را توانستیم در حوزه تأمین منابع مالی در راستای 

تکمیل مجتمع های روستایی داشته باشیم. 

تقدیر استاندار از اجراي موفقیت آمیز طرح نوروزي راهداری و حمل و نقل 
جاده ای مازندران

ساری – دهقان : محمد اسالمی استاندار مازندران با اهدای لوح تقدیري به مهندس احمد 
آفرین محمدزاده مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان از فعالیتهاي گسترده این 
اداره کل در کمیته خدمات حمل و نقل س��تاد اجرایی خدمات س��فر مازندران در ایام نوروز 
تش��کر و قدرداني نمود.   هوشنگ نصیری پر کوهی مشاور مدیرکل و رئیس روابط عمومي 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ضمن اعالم این مطلب افزود: این 
اداره کل به عنوان متولی اصلی کمیته خدمات حمل و نقل ستاد اجرایی خدمات سفر استان 
در نوروز امسال توانست با برنامه ریزی مدون و حضور مستمر نیروهای انسانی خود ، حضوری تاثیرگذار در خدمات دهی به مسافران 
نوروزی داشته باشد. نصیری پرکوهی ادامه داد: در نوروز امسال 33 اکیپ راهداری با 320 نیروی راهدار اقدامات بسیار گسترده اي 
درزمینه راهداري در سطح محورها انجام داده که از جمله آنها مي توان به طرح ضربتي پاکسازي و زیبا سازي حریم راهها ،  ترمیم 
و روکش آسفالت محورهاي اصلي و فرعي استان _ شانه سازی _ خط کشي و لکه گیري محورها _ احیاء و بازسازی و نصب عالئم 
) تابلوهاي اخباري – هشداري و دیجیتالي ( و تجهیزات ایمني در سطح محورها _نگهداری نصب دوربین هاي تصویري  نظارتي 
به منظور رصد نمودن ترافیک در محورهای استان _ اعزام گشت هاي راهداري در سطح محورها و نگهداري روشنایي محورهاي 
استان تهیه و ذخیره سازی آسفالت سرد به میزان ۵00 تن ، ساماندهی مبادی ورودی و خروجی راه های استان و پارکینگ موجود 

جهت هدایت خودروها  اشاره نمود. 

دیدار نوروزی شهردار و معاونین ایشان با اعضای شورای شهرستان مالرد
مالرد- خبرنگار فرصت امروز- علی سلگی شهردار مالرد به همراه معاونین و مدیران سازمان های تابعه جهت دیدار نوروزی 
به ساختمان شورای اسالمی شهر مالرد رفته و با ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر مالرد دیدار و گفتگو کردند . در ابتدا علی 
سلگی شهردار مالرد ضمن تبریک این ایام و آرزوی سالی سرشار از موفقیت برای مردم و اعضای شورای شهر گفت: در سال جدید 
جهت رفاه حال شهروندان و آبادانی شهرستان مالرد، با قوت مضاعف و تصمیم مجدانه، آمادگی کامل جهت رفع معضالت و مشکالت 
شهری داریم  و در این زمینه از هیچ تالشی فرو گذار نخواهیم کرد. سلگی افزود :جهت رفاه حال شهروندان و رفع موانع و مشکالت 
از  نظر و مشورت شهروندان هم استفاده خواهیم کرد و از شهروندان عزیز استدعا داریم مشاور خوبی جهت حل مشکالت برای ما 

باشند و ما را در این راه یاری کنند. 
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پالک های دیجیتال در دوبی آزمایش 
خواهند شد

از ابتدای اختراع وسایل نقلیه تا به حال پالک های آنها 
دس��تخوش تغییرات مفهومی زیادی نبوده و پالک های 
فعل��ی ش��اید تنه��ا در جنس، ش��کل، طرح ی��ا برخی 
قابلیت ه��ای کوچک با اولین پالک ه��ای موجود تفاوت 
داش��ته باشند. اکنون به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده 
که با ظه��ور پالک های دیجیتال، تغییرات ش��گرفی در 
این زمینه ایجاد ش��ود، چراکه قرار است این پالک های 

دیجیتال در شهر دوبی آزمایش شوند. 

به گزارش دیجیاتو، گزارش ش��ده که شهر دوبی از ماه 
آین��ده میالدی میزبان پالک های دیجیتال هوش��مندی 
خواهد بود که به گفته  کارشناس��ان با اس��تفاده از آنها، 
نیروهای ام��دادی و پلیس قادر خواهند بود واکنش های 
ضروری ش��ان در ح��وادث، تصادف ه��ا ی��ا دزدی ه��ا را 
س��رعت ببخش��ند. با پالک های دیجیتال، سرویس های 
دیگری نظیر تمدید م��دارک، پرداخت عوارض اتوبان و 
پارکینگ  ها نیز آسان تر شده و ارگان ها قادر خواهند بود 
بالفاصله مبلغ مورد نیاز خود را از حس��اب مالک وسیله 

نقلیه کم کنند. 
پالک های دیجیتال هوشمند خالی از اشکال نیستند، 
چراکه در آنها چیپ های GPS  تعبیه ش��ده و به همین 
دلی��ل نگرانی هایی درب��اره حفظ حریم ش��خصی میان 
کاربران ایجاد شده است. عالوه بر این می توان شماره های 
ای��ن پالک ها را از راه دور تغییر داد و خطر هک ش��دن 
نیز آنها را تهدید می کند. کارشناسان معتقدند که آب و 
هوای بیابان، گرما و ش��ن نیز چالش های پیش روی این 

تکنولوژی جدید در شهر دوبی هستند. 
پی��ش از ای��ن ایالت کالیفرنیا در س��ال 20۱3، الیحه 
اس��تفاده آزمایش��ی از پالک های دیجیتال هوش��مند را 
تصویب کرد، اما این مس��ئله پنج س��ال به طول انجامید 
تا باالخره امسال ش��هروندان کالیفرنیا، بتوانند این مدل 

پالک ها را روی وسایل نقلیه شان نصب کنند. 

با اجرای طرح آزمایشی پالک های دیجیتال موسسات 
دولتی و اجرایی نظیر ادارات پلیس، مالیات، شهرداری ها 
و. . . ق��ادر خواهن��د ب��ود عملی��ات اجرایی خ��ود را با 
بهره گیری از ویژگی  ردیابی آنها س��رعت داده و بازدهی 
خود را باال ببرند. حال س��ؤال اینجاس��ت که پالک های 
دیجیتال هوش��مند ب��ه غیر از ویژگی ه��ای مفیدی که 
ب��رای این ارگان ها به ارمغان می آورند، چه فوایدی برای 

صاحبان شان خواهند داشت؟ 

افراد به طورکلی بر ای��ن باورند تیم هایی که به طور 
هماهن��گ با یکدیگ��ر کار می کنند، نس��بت به دیگر 
تیم ها بازده بیش��تری دارن��د، ام��ا در مطالعه ای که 
روی س��مفونی ها داش��تیم، دریافتیم ارکس��ترهایی 
ک��ه نوازندگان ش��ان روابط چندان خوب��ی با یکدیگر 
نداشتند نس��بت به ارکس��ترهایی که نوازندگان آنها 
تقریبا روابط خوبی با یکدیگر داش��تند عملکرد کمی 
بهتری دارند. در ادامه با ایده هایی برای دس��تیابی به 
بهترین عملکرد تیم ها در کسب وکار آشنا می شوید. 

در مورد عضویت س��خت گیر باشید: گردآوری یک 
تیم ش��امل تصمیماتی دش��وار در مورد کسانی است 
که در دس��تیابی به اهداف تی��م بهترین همکاری را 
خواهند داشت. تمام افرادی که تمایل به عضویت در 
تی��م رادارند، نباید پذیرفته ش��وند و برخی افراد باید 

کنار گذاشته شوند. 
خصلت ه��ای عجیب خود را بپذیرید: هیچ س��بک 
کامال درس��تی برای رهبری تیم وجود ندارد، بنابراین 
درصدد تقلید از رویکرد رهبری فرد دیگری نباش��ید. 

توانایی ه��ا و ضعف ه��ای خ��ود را ب��ه کار بگیرید. از 
توانایی های خود بهره ب��رداری کنید و در زمینه هایی 

که تخصص ندارید، کمک بگیرید. 
مربیگری خ��ود را بر فرآینده��ای گروهی متمرکز 
کنی��د: ب��رای آنک��ه تی��م ش��ما بتوان��د از تمام��ی 
راهنمایی های ارائه  ش��ده از سوی شما بهره مند شوند 
بای��د آن راهنمایی ها را در جه��ت تقویت فرآیندهای 
گروهی متمرکز کنید، نه اینکه به راهنمایی و اصالح 
رفتار تک تک اف��راد بپردازی��د. زمان بندی مهم ترین 

عامل است. باید بدانید که چگونه: 
جلس��ه هماهنگ��ی ب��رای پ��روژه برگ��زار کنی��د: 
به طوری که اعضا در راس��تای کارش��ان قرار بگیرند و 

به کارشان بپردازند. 
به تیم خ��ود در اج��رای بازبینی ه��ای میان مدت 
مربوط به عملک��رد قوی و ضعیف بخش های مختلف 
کم��ک کنید؛ این کار تیم را قادر می س��ازد تا راهبرد 

عملکرد خود را تنظیم کند. 
بع��د از اتمام کار، چنددقیق��ه ای را به تفکر درباره 

بخش هایی که عملکرد مناس��ب یا ضعیفی داش��تند 
اختص��اص دهید و به شناس��ایی راه های��ی بپردازید 
ک��ه اعضای تیم بتوانن��د از دانش و تجربیات خود در 

فعالیت های بعدی بهترین استفاده را داشته باشند. 
در تیم افرادی که دید متفاوتی دارند حمایت کنید: 
چنین فردی صحبت های��ی خواهد کرد که هیچ کس 
دیگری تمایل به بیان آنها ندارد. برای مثال یک لحظه 
صبر کنید، اصال چرا این کار را می کنیم  یا باید کار را 
همین جا متوقف کنیم و شاید مسیر را عوض کنیم .

این مش��اهدات باب گفت وگوهای خالقانه ای را باز 
می کنند، اما از سوی دیگر، میزان اضطراب بقیه افراد 
را باال می برد. افراد ممکن است احساس کنند که باید 
او را س��رکوب و وادار کنند که به طرح پرس��ش های 
دش��وارش پای��ان دهد یا حت��ی او را از تی��م بیرون 
بیندازند. اجازه ندهید چنین اتفاقی رخ دهد؛ اگر این 
ف��رد از تیم برود امکان دارد تیم به س��طح متوس��ط 

نزول کند. 
hormond :منبع

دستیابی به بهترین عملکرد تیم ها در کسب وکار

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 943 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس��خ کارش��ناس: آدم ه��ا به کس��ب وکار هویت 
می دهند و کس��ب وکارها در ذات خ��ود خوب و بد 
نیس��تند. هر کسب وکاری می تواند شما را در زمینه 
مالی موفق کند. اگر ش��ما انگی��زه الزم را برای کار 
کردن داش��ته باش��ید طبعا می توانی��د در کار خود 
موفق ش��وید، بنابراین طالفروش��ی، دس��تفرو شی، 
تولی��د آلومینیوم یا پرورش ش��ترمرغ در ذات خود 
نش��ان نمی دهد کس��ب وکار موفقی اند ی��ا ناموفق، 
بلکه افراد به کس��ب وکارها هویت می دهند و از آن 

درآمدهای عالی کس��ب می کنند، ب��ه همین خاطر 
گاه ش��اهدیم که فالن طالف��روش در کمتر از یک 
سال ورشکسته می شود و فالن دستفروش در مدت 

کوتاهی صاحب مغازه و خانه. 
نکته دوم اینکه در کسب وکار به دنبال پول نباش. 
کس��انی که هدف آنها از راه اندازی کسب وکار صرفا 
پول بوده پس از مدتی شکست خورده اند. شما باید 
انگیزه قوی برای راه اندازی یک کس��ب وکار موفق را 
داشته باشید اگر به کارتان عشق بورزید پس از یک 
مدتی مشتری های شما زیاد می شود و سفارش های 
زیادی به دست شما می رسد، زیرا مشتری به دنبال 

کار خ��وب و خدمات خوب اس��ت. در دنیای رقابتی 
امروز کس��انی که با عشق کار می کردند در کارشان 
موفق و صاحب پول و س��رمایه شدند، اما کسانی که 
در کار از ابتدا به پول فکر می کنند نمی توانند کاری 
حرفه ای انجام دهند و ناگزیر مش��تریان کمتری به 

سراغ آنها می آید. 
پیشنهاد می شود کاری را که دوست دارید شروع 
کنی��د و با عش��ق و عالقه ادامه دهی��د و در آن کار 
متخصص شوید. ش��ک نکنید در دوره کوتاهی پس 
ازخوب کار کردن مش��تری و پول به س��راغ ش��ما 

می آید؟ 

پول در کسب وکار

پرسش: جوانی 28 ساله ام و دنبال یک کسب وکاری  هستم که بتوانم با چند سال سخت کار کردن به همه آرزوهای 
مالی ام برسم؟ شما چه کسب وکاری را پیشنهاد می کنید؟  کلینیک کسب و کار

برای کسب بهترین نتایج، روحیه 
تالش را در خودتان تقویت کنید

اگ��ر می خواهید ب��ه نتایج فوق العاده و دس��تاوردهای 
عال��ی برس��ید، باید به جای تکرار مس��یرهای گذش��ته، 
برنام��ه جدیدی تنظیم کنید که پتانس��یل های ش��ما را 
به حداکثر می رس��اند.  بس��یاری از مردم در حال تالش 
و جس��ت وجوی موفقیت هس��تند،  اما کارهای یکسانی 
را انج��ام می دهند و مس��یر مش��ابهی را طی می کنند و 
س��رانجام به همان نقطه ای می رسند که از آنجا کار خود 
را ش��روع کرده بودند. طبیعی است که تکرار مسیرهای 
گذش��ته به نتیجه جدیدی ختم نمی ش��ود. تنها افرادی 
که از روحیه مزیت جویی برخوردارند، مس��یر دشوارتر را 
انتخ��اب می کنند و به موفقیت می رس��ند.  ما با پیروی 
از الگوه��ای عادی و روزمره، به نتایج عالی دس��ت پیدا 
نمی کنیم. مزیت های فوق العاده مس��تلزم پیگیری الگوها 

و نمونه های فوق العاده است. 
سختکوشی و تالش بیشتر

ناپلئ��ون هیل یکی از افرادی اس��ت که غالبا با نگرش 
و روحیه مزیت جویی خود شناخته می شود. هیل معتقد 
اس��ت زندگی روزمره اش را ب��ا تکنیکی که آن را فرمول 
 QQMA نامی��ده، به جلو می ب��رد. تکنیک QQMA
برگرفته از س��ه فاکتور اصلی است: کیفیت خدماتی که 
ارائه می دهید، کمیت خدماتی که ارائه می دهید، نگرش 
و گرایش ذهنی شما در قبال خدماتی که ارائه می کنید. 
هیل ت��الش می کند در هر یک از ای��ن زوایای خدمات 

خود، یعنی کیفیت، کمیت و نگرش، عالی عمل کند. 
فرم��ول QQMA می تواند زندگی ما را تا حد زیادی 
تحت تأثیر قرار دهد. ما باید در جس��ت وجوی ماکزیمم 
پتانسیل خودمان باش��یم و روحیه تعالی را به هر کاری 
که انجام می دهیم، وارد کنیم. ش��اید همیشه بی عیب و 

نقص نباشیم، اما باید به تالش مان ادامه دهیم. 
همه کارها را به خوبی تکمیل کنید

راه های زیادی برای سختکوش��ی و تجس��م بخشیدن 
ب��ه روحی��ه تعالی وج��ود دارد. یک��ی از گام هایی که به 
این هدف کمک می کند، این اس��ت که در اس��رع وقت 
ب��ه پیام ها و ایمیل های مهم پاس��خ دهید. دیوید ملتزر، 
مؤسس و مدیرعامل شرکت بازاریابی اسپرت وان تئوری 
جالب و ساده ای را مطرح می کند: »همین حاال انجامش 
بده«. به این معنی ک��ه کاری را که می توانید هم اکنون 
انج��ام دهید، به تعویق نیندازید، زیرا در غیر این صورت 
هزین��ه و زمان خود را هدر می دهید. این تئوری س��اده، 

یکی از نمودهای سختکوشی به شمار می رود. 
آیا تابه حال متوجه ش��ده اید که موفق ترین افراد عادت 
دارن��د صبح زود از خواب بیدار ش��وند؟ س��حرخیزی و 
روتین هایی نظیر مدیتیش��ن، نوش��تن و پاسخ دادن به 
ایمیل ها به ش��ما کمک می کند زندگی بهتری را تجربه 
کنید.  یکی دیگر از اقداماتی که می توانید در این راس��تا 
انج��ام دهید، ارتب��اط برقرار کردن با افرادی اس��ت که 
خدمات ش��ما را بررس��ی و ارزیابی می کنند و نظرش��ان 
را برای ش��ما ارسال می کنند. س��عی کنید انتقادات آنها 
را به خوب��ی درک کنی��د و به این منظ��ور، همه انرژی و 
تالش��تان را ب��ه کار بگیرید.  چرا آنها احس��اس مثبتی 
نس��بت به خدم��ات )یا محص��والت( ش��ما ندارند؟ چه 
ویژگی ه��ا یا زوایایی از کار ش��ما موردپس��ند مخاطبان 
نیس��ت؟ س��عی کنید نگاه منتقدان را کامال درک کنید 
و بر همین اس��اس محت��وای تبلیغات��ی را اصالح کنید. 
به این ترتی��ب حت��ی می توانید مخالفان سرس��خت را به 

طرفداران دائمی خود تبدیل کنید. 
موفقیت در فروش، به استقامت در برابر پاسخ های 

منفی بستگی دارد
سختکوش��ی و تالش بیش��تر در هر زمینه ای، احتمال 
موفقیت را باال می برد، اما در دنیای کسب وکار این موضوع 
اهمی��ت بیش��تری هم پی��دا می کند. مطالعات مؤسس��ه 
مارکتینگ دونات نشان می دهد که اولین جلسه مالقات با 
مشتریان بالقوه، تنها 2درصد از فروش را تضمین می کند. 
به عبارتی ۹۸درصد فروش نهایی، به تالش بیش��تر ش��ما 
بستگی خواهد داشت. شما باید عالقه مخاطبان را تحریک 
کنید، یک چش��م انداز خاص را با آنها به اشتراک بگذارید و 
مهم تر از همه، برای توسعه این چشم انداز تالش بیشتری به 
خرج دهید.  مقاومت و پش��تکار و پیگیری بخش مهمی از 
این تالش مازاد شما محسوب می شود، حتی زمان هایی که 
پاسخ منفی شنیده اید. به گفته دیوید پیپلز، نویسنده کتاب 
»ماکزیمم فروش«، اغلب فروشندگان درست زمانی که باید 
پایداری بیش��تری از خود نش��ان دهند، تسلیم می شوند و 

کوتاه می آیند: 
- 44درصد از فروشندگان پس از شنیدن اولین پاسخ 

منفی، تسلیم می شوند. 
- 22درص��د از آنها پس از دومین پاس��خ منفی، کنار 

می روند. 
- ۱4درصد از آنها پس از س��ومین پاسخ منفی دست 

از تالش برمی دارند. 
- ۱2درص��د از آنها پس از ش��نیدن چهارمین پاس��خ 

منفی، کنار می روند. 
کارشناسان توصیه می کنند حداقل تا پیش از سومین 
پاس��خ منفی، به تالش ادام��ه دهید. به م��رور زمان یاد 
می گیری��د که هر پاس��خ منفی، واقعا چ��ه معنایی دارد. 
به عنوان مث��ال زمانی ک��ه یک مش��تری اظه��ار می کند 
بیش ازحد گرفتار است و برای مالقات با شما وقت ندارد، 
یا بهانه هایی از این قبیل، باید او را در شمار افرادی قرار 

دهید که ارزش دوباره سعی کردن را دارند. 
نکته آخر

درس��ت اس��ت که نمی توانیم ۱00درصد کارهای مان را 
عالی و بی نقص انجام دهیم، اما مهم این است که از تالش 
کردن ناامید نشویم و بهترین ها را از خودمان انتظار داشته 
باشیم. به عبارتی، از دنبال کردن روحیه تعالی لذت ببریم.  
فرمول QQMA ناپلئون هیل و فلس��فه سختکوش��ی و 
تالش بیشتر، به ما کمک می کند فرای روزمرگی ها، آنچه را 

از زندگی می خواهیم، به دست آوریم. 
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