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آیا نرخ دالر 4200 پایدارخواهد ماند؟ 

 رشد عرضه پول
در کمین بازار ارز

بازار ارز در همین ابتدای سال جاری، همه را انگشت به دهان نگه داشت و با رکوردشکنی های غیرمنتظره و پی 
در پی، خود را از کانال 6 هزار تومان عبور داد. این بار دیگر بحث نوسان چند تومان ساده نبود؛ نرخ به سرعت از 
مرز 5 و 6 هزار تومان گذر کرد و بی وقفه پیش رفت؛ تا جایی که برخی نرخ 7 هزار تومانی و دیگری، نرخ 8 هزار 
تومانی را برای آن پیش بینی کردند. مردم برای خرید دالر هجوم آوردند. آنها حتی حاضر بودند برای خرید دالر 
از شب قبل در صف صرافی هایی که دالر می فروختند، منتظر بمانند، اما دست خالی برنگردند. از همان نگاه اول...
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رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی مدیران دولت دوازدهم تشریح کرد

4بازیگر عمده در سامانه نیما

چطور برای نخستین جلسه راهبردی خود آماده شویم؟ 
5علت ترک شرکت از سوی کارمندان

وقتی رتبه گوگل دیگر اهمیتی ندارد
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در هفته گذشته، رسـانه ها و نهادهای اقتصادی بین المللی، 
آمارهـای گوناگونـی را در ارتبـاط بـا اقتصـاد، تجـارت و 
کسـب وکار در نقـاط مختلـف جهان منتشـر کردنـد که از 

مهم تریـن آنهـا می تـوان بـه آمار مجمـوع بدهی 
کشورهای جهان، نرخ تورم اروپا و آمریکا، میزان...

حال و روز اقتصاد جهان در آخرین هفته فروردین ماه 97

روایتی نو از اقتصاد جهان

یادداشت
تأثیر جایگزینی دالر به یورو 

در اقتصاد ایران

داس��تان تغیی��ر پای��ه ارزی 
کش��ور از دالر به یورو مس��ئله 
تازه ای نیس��ت. چندین بار به 
شکل های متفاوت دولت تالش 
داشته است دالر را از مبادالت 
ایران حذف کند و هر بار طرح 
ارائه ش��ده شکس��ت خ��ورده 
اس��ت. خیل��ی س��اده بگویم، 
تصمی��م تغییر پایه ارز کش��ور 
از دالر به یورو کاماًل سیاس��ی 
اس��ت و نفع اقتص��ادی نصیب 
کشور نخواهد شد. در هر حال 
ای��ن تغییر پایه ب��ه دو صورت 
خ��ودش را در اقتص��اد ای��ران 
تمامی  اول،  نش��ان می ده��د: 
محاس��بات و گزارش ها از این 
پ��س با یورو انجام می ش��ود و 
دالر حذف می شود. دوم، بانک 
مرکزی قیمت ی��ورو را روزانه 
تعیین می کند و س��ایر ارزها از 
جمل��ه دالر به صورت تابعی از 

یورو محاسبه می شود. 
در ش��کل اول اگر محاسبات 
و گزارش��گری ب��ا ی��ورو انج��ام 
شود هیچ مشکلی از کشور حل 
نمی کند و با توجه به گران شدن 
یورو در چند م��اه اخیر در بازار 

هم  مش��کالتی  جهانی 
2ایجاد می کند ولی...

 مرتضی
ایمانی راد

اقتصاددان

فرصت امروز: رئیس جمهور در نخس��تین 
روز اردیبهش��ت ماه و در نشس��ت هم اندیشی 
مدیران ارش��د دولت تدبیر و امید که در سالن 
اجالس سران کش��ورهای اسالمی برگزار شد، 
از وزیر اقتصاد خواس��ت تا فهرس��ت کس��انی 
را ک��ه مالیات نمی دهند به م��ردم اعالم کند. 
حجت االس��الم حس��ن روحانی گفت:  »آقای 
وزیر اقتصاد! در سایت اعالم کنید چه کسانی 
مالیات نمی دهند. شما در سایت تان بنویسید 
ک��ه این اف��راد و نهادها مالی��ات نمی دهند تا 
م��ردم بدانند که از او نباید کاال بخرند چون او 

حق مردم را نمی دهد.«
اما اقتصاد، اش��تغال، سیاس��ت ارزی دولت 
و حمایت از کاالی ایران��ی از دیگر محورهای 
سخنان روحانی در جلسه هم اندیشی مدیران 
ارش��د دولت بود. گزارش »فرص��ت امروز« از 

سخنان رئیس جمهور را در ادامه می خوانید. 
* اگ��ر بتوانی��م ۲۰ خان��ی را که ب��رای افراد 
درس��ت کردیم تا مجوز ی��ک کارگاه تولیدی و 
بنگاه اقتصادی به او بدهیم را تبدیل به ۱۰ خان 
کنیم معلوم است انقالب در ۴۰سالگی خود قرار 
گرفته و معنای انقالب را به درستی فهمیده ایم. 
* می دانی��م که کش��ور در کم آبی ق��رار دارد 
و م��ردم ممکن اس��ت نگران برخ��ی رفتارهای 
دشمن باش��ند و می دانیم که در کشور مشکل 
محیط زیس��ت، بیکاری و عدم اشتغال جوانان و 
زنان را داریم، اما همه اینها با اراده و تصمیم مان 

و اتکای به خداوند، حل شدنی است. 
* وقتی می گوییم در کشور با کم آبی مواجه 
هس��تیم، م��ردم آن را بهتر از م��ا می دانند و 
کش��اورزان پی��ش از م��ا متوجه خشکس��الی 
می ش��وند. دولت در جایگاهی نیس��ت که به 
مردم اعالم کند دچار خشکس��الی هس��تیم، 

بلکه باید برنامه ارائه بدهد. 
* مدی��ران دولتی نباید نصیحت  کنند و منبر 
بروند، چراکه برای نصیح��ت کردن، علما و ائمه 
جمع��ه و خیلی ه��ای دیگر هس��تند، بلکه مدیر 
اجرایی کش��ور، باید برنامه ریزی داش��ته باشد و 
برای مقابله با کم آبی وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، 
صنعت و معدن و رئیس س��ازمان محیط زیست، 

باید با هم مشورت کرده و برنامه ارائه دهند. 
* می آیند به م��ن گزارش می دهند که آب 
کم است خب من چه باید بکنم مگر نمی دانم 
که با کم آبی مواجهیم. باید برنامه ارائه دهید. 
هر چه قدر به مردم بگویید صرفه جویی کنند، 
کفایت نمی کند. توقع مردم از دولت و دستگاه 
اجرای��ی در همه مس��ائل نصیح��ت کردن و 

خواندن روایت و آیه نیست، ما به عنوان دولت 
باید برنامه ریزی داشته باشیم تا فساد، کاهش 

یافته یا صورت نپذیرد. 
* باید در مسائل و موضوعات مختلف کشور 
از جمل��ه ارز، ص��ادرات غیرنفتی، اش��تغال و 
مقابله با توطئه های دشمن پشتیبانی مردم را 
داشته و مردم را همراه کنیم. ما باید اول خوب 
به مردم توضیح بدهیم تا آنها مشکل را بدانند. 
اگر توضیح ندهیم و مردم درس��ت مش��کل را 
لمس نکنند و دیگران راه های انحرافی را پیش 
پای آنها بگذارن��د، می توانند مردم را تحریک 
کرده و ما را با مش��کل مواج��ه کنند، چراکه 
مس��ئوالن توضیح کافی را به م��ردم ندادند و 
آنها ب��دون در نظر گرفت��ن برنامه های آینده 

فقط مشکل فعلی را می بینند. 
* زمان��ی یک دس��تگاه نظارت��ی برای یک 
وزارتخان��ه دول��ت نوش��ته بود ک��ه در خرید 
هواپیما چه نوع هواپیمای��ی را باید خریداری 
کند و بنده برای آن دس��تگاه نوشتم که به تو 
چه ربط��ی دارد و تو چ��ه کاره ای که دخالت 
می کن��ی. تص��ور کرده اند که چون دس��تگاه 
نظارتی هس��تند، بای��د نوع هواپیم��ا، خودرو 
و داروی��ی را هم ک��ه می خواهی��م خریداری 
کنیم آنها مش��خص کنند. در صورتی که آنها 
اگر تخلفی ب��ر مبنای قانون دیدند، باید اعالم 
کنن��د. البته اگر بر مبنای قانون باش��د، نه بر 
مبنای عقل ناقص خود؛ عقل ناقص تو که مبنا 

نیست، آقای دستگاه نظارتی!! 
* در بودج��ه امس��ال برنامه ری��زی کردیم 
که پول ب��ر مبنای عملک��رد اختصاص یابد و 
امیدواری��م اجرایی و عملیاتی ش��ود. امس��ال 
بناست این بودجه نسبت به برخی دستگاه های 

حداقل عملیاتی توزیع شود. 
* م��ردم بای��د ناظر ب��ر چگونگ��ی مصرف 
پول هایشان باش��ند. اعالم کردم پول هایی که 
تخصیص داده می ش��ود باید در سایت منتشر 
شود تا مردم بدانند این پول به چه کسی داده 
شده و آن دس��تگاه به چه میزان خدمت ارائه 

کرده است. 
* من در اینجا به صراحت می خواهم بگویم 
که از سیستم ارز در چهار سال گذشته راضی 
نبودم، از سیستم ارزی فعلی هم راضی نیستم 
و باید به یک سیس��تم سوم دست پیدا کنیم. 
چهار س��ال گذش��ته ارز را با گرفتاری فراوان 
تهیه می کردی��م و با هواپیما وارد می کردیم و 
با ماش��ین های مس��لح ارز را به بانک مرکزی 
منتق��ل می کردی��م و بان��ک مرک��زی نیز به 

صرافی ها ارائه می داد. 
* در صرافی ه��ا هم ارز به هر ش��یوه ای که 
دل ش��ان می خواس��ت تقس��یم می ش��د و ارز 
خوب ها در پاکت رفته و به جای دیگر منتقل 
می ش��د و این سیس��تم اداره ارز کشور بود و 
بانک که باید مس��ئولیت اصلی را داشته باشد، 

تماشاگر بود. 
* ب��ا چند نرخ در مبادل��ه ارز مواجه بودیم 
ک��ه حداقل آن دو نرخ ب��ود. برخی کاالها در 
این نوس��ان با یک نرخ و برخ��ی با نرخ دیگر 
ارائ��ه می ش��د و من از ابتدا در تمام جلس��ات 
منتقد این شیوه تقسیم ارز بودم و معتقد بودم 
که ارز نباید بوس��یله اسکناس ارائه شود، بلکه 
باید حواله داده ش��ده و حداکثر امور به دست 

بانک ها باشد. 
* از ابت��دای دولت یازدهم نظر ما بر اجرای 
همین سیاس��ت ب��ود و در چند ماه گذش��ته 
ش��رایطی ب��ه واس��طه رفتاره��ای گرگ های 
خارجی و س��ودجویان داخل��ی پیش آمد که 
آرامش بازار متزلزل ش��د و امروز در شرایطی 
قرار گرفتیم که ش��اید بهترین شرایط نباشد، 

اما مطلوب است. 
* ای��ن تصمیم با اجماع همه مس��ئوالن و 
کارشناس��ان اقتصادی اتخاذ شد و بر این مبنا 
گرفته شد که واردکنندگان کاالهای مورد نیاز 
واقعی مردم و کشور، بتوانند کار خود را راحت 
انجام دهن��د. قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز در این 
سیس��تم با توجه به نرخ تورم و مس��ائل دیگر 
دقیق محاسبه ش��د و کم و زیاد شدن قیمت 
 آن در طول س��ال نیز ب��ر همین مبنا حداکثر

5 درصد خواهد بود. 
* ب��ر ای��ن مبن��ا واردکنن��دگان در وزارت 
صنع��ت ثب��ت س��فارش ک��رده و ب��ر مبنای 
سفارش خود از سیس��تم بانکی ارز مورد نیاز 
را تحویل می گیرند، پس همه توزیع کنندگان، 
کااله��ای  مصرف کنن��دگان  و  فروش��ندگان 
واردات��ی خی��ال ش��ان راحت باش��د که هیچ 
مش��کلی در تأمی��ن ارز یا افزای��ش قیمت ارز 
وج��ود ندارد و بهان��ه ای در این زمینه ای قابل 
قب��ول نیس��ت. تولیدکنندگان ه��م مطمئن 
باشند که مبنای قیمت ارز همین قیمت است 

و ارز به میزان نیاز، تخصیص داده می شود. 
* حمایت دولت از کاالی ایرانی، برنامه ریزی 
است، اگر نه شعار دادن را که خیلی های دیگر 
هم بهتر از دولت بلد هستند. دولت باید برای 
تأمی��ن تضمین ش��ده م��واد اولیه م��ورد نیاز 

تولیدکنندگان برنامه ریزی کند. 

خواسته رئیس جمهور از وزیر اقتصاد

به مردم اعالم کنید چه کسان و نهادهایی مالیات نمی دهند! 

والدت امام سجاد)ع( مبارک



تأثیر جایگزینی دالر به یورو در 
اقتصاد ایران

داس��تان تغییر پای��ه ارزی کش��ور از دالر به یورو 
مس��ئله ت��ازه ای نیس��ت. چندین بار به ش��کل های 
متفاوت دولت تالش داش��ته است دالر را از مبادالت 
ایران حذف کند و هر بار طرح ارائه ش��ده شکس��ت 
خورده اس��ت. خیلی ساده بگویم، تصمیم تغییر پایه 
ارز کش��ور از دالر به یورو کاماًل سیاسی است و نفع 
اقتصادی نصیب کش��ور نخواهد شد. در هر حال این 
تغییر پایه به دو ص��ورت خودش را در اقتصاد ایران 
نش��ان می دهد: اول، تمامی محاسبات و گزارش ها از 
این پس با یورو انجام می شود و دالر حذف می شود. 
دوم، بان��ک مرک��زی قیمت ی��ورو را روزان��ه تعیین 
می کند و سایر ارزها از جمله دالر به صورت تابعی از 

یورو محاسبه می شود. 
در شکل اول اگر محاس��بات و گزارشگری با یورو 
انجام شود هیچ مش��کلی از کشور حل نمی کند و با 
توجه به گران ش��دن یورو در چند ماه اخیر در بازار 
جهانی مش��کالتی هم ایجاد می کند ولی در مجموع 
اهمیت��ی در اقتصاد ن��دارد و روی قیم��ت یورو هم 

تأثیری ندارد. 
در ش��کل دوم، داستان متفاوت اس��ت و هر روزه 
از قیمت یورو می توان قیمت دالر را محاس��به کرد. 
ب��ا توجه به اینک��ه دالر ارز پای��ه و پرحجم ترین ارز 
در جهان اس��ت، دولت ای��ران نمی تواند این قانون را 
عوض کند و اجرایی هم نیس��ت. بنابراین سیاس��ت 
جدید محدود به محاس��بات و گزارش��ات می شود و 
به طور مس��تقل نمی تواند قیمت آن در داخل تعیین 
شود. یعنی کماکان پول پایه مبادالت در کشور دالر 
خواهد ماند. این مس��ئله موجب می شود قیمت یورو 
در اقتصاد ای��ران از طریق نرخ برابری بین المللی اش 

به دالر محاسبه می شود. 
 نتیجه مهمی که از این بحث می توان گرفت، این 
اس��ت که همانند س��ابق، دالر بر اس��اس متغیرهای 
داخلی و بین المللی تعیین می ش��ود و بر اس��اس آن 
یورو محاسبه می ش��ود. بنابراین یورو تنها زمانی در 
اقتص��اد ایران باال می رود که دالر باال برود و اگر دالر 
ثابت بمان��د، تغییرات یورو ب��ه دالر همان تغییراتی 
است که در سطح بازارهای بین المللی رخ می دهد و 
تابع متغیرهای داخلی نخواهد بود. بنابراین باز بحث 
اصلی این خواهد بود که با توجه به مسائل بین المللی 
و مواضع تن��د ترامپ در مورد برجام، قیمت دالر در 
س��ال جاری چه تغییراتی خواهد داش��ت و س��وال 
مهم تر این اس��ت که سرنوشت سیاس��ت های ارزی 

بانک مرکزی در سال جاری چه خواهد بود. 

ارز مسافرتی 5400 تومانی
فقط یورو پرداخت می شود

شعب بانک ملی که مسئولیت فروش ارز مسافرتی 
را برعه��ده دارند، به مس��افران فقط یورو می پردازند 

آن هم با قیمتی نزدیک 5۴۰۰ تومان! 
به گزارش تسنیم، بعد از اعالم تصمیم دولت برای 
ارز تک نرخ��ی در قیمت ۴۲۰۰ تومان، بانک مرکزی 
در اطالعیه ای از سیاس��ت های جدید این بانک برای 

توزیع ارز مسافرتی رونمایی کرد. 
برهمین اساس اعالم ش��د ارز مسافرتی برای یک 
بار سفر در س��ال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن 
به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی 
پرداخت می ش��ود. میزان ارز مس��افرتی پرداختی به 
مس��افران هوایی به کش��ورهای هم مرز و کشورهای 
مش��ترک المنافع به غیر از عراق 5۰۰ یورو یا معادل 

آن به سایر ارزها است. 
مراجعه خبرنگار ما به ش��عب ارزی که مس��ئولیت 
فروش ارز مس��افرتی را برعه��ده دارند حکایت از آن 
دارد که این ش��عب به مسافران در همان ابتدا اعالم 
می کنن��د ک��ه فقط ی��ورو را به عنوان ارز مس��افرتی 
می فروشند. ش��عب فروشنده ارز مس��افرتی، قیمت 
یورو را برای روز شنبه نزدیک به 5۴۰۰ تومان اعالم 
ک��رده و می گویند ای��ن نرخ هر روز از س��وی بانک 

مرکزی اعالم می شود و متغیر است. 
این درحالی است که بانک مرکزی نرخ فروش یورو 
در مرکز مب��ادالت ارزی را برای روز نخس��ت هفته 
5۱6۱ تومان اعالم کرده اس��ت؛ البت��ه در بازار آزاد 

نرخ فروش یورو 686۰ تومان است. 
مقتاضیان ارز مس��افرتی با ارائه مدارک مورد نیاز 
شامل گذرنامه معتبر جمهوری اسالمی ایران، بلیت 
هواپیما، ویزای کشور مقصد )در مورد کشورهایی که 
نیاز به ویزا دارند( و رسید پرداخت عوارض خروج از 
کش��ور در واحدهای بانک ملی ایران نسبت به واریز 

ریال اقدام و در قبال آن رسید دریافت می کنند. 
باجه ه��ای بانک ملی ای��ران در گیت های خروجی 
فرودگاه ه��ای بین المللی امام خمینی )ره(، اصفهان، 
ش��یراز، تبریز، ارومیه و اهواز با دریافت رسید نسبت 
ب��ه پرداخت ارز خریداری ش��ده به مس��افران اقدام 

می کنند. 
مس��افران می توانند حداکثر چه��ار روز کاری قبل 
از سفر به ش��عب بانک مراجعه و نسبت به خرید ارز 

مقرر اقدام کنند. 

در هفته گذش��ته، رسانه ها و نهادهای 
اقتص��ادی بین المللی، آمارهای گوناگونی 
و  تج��ارت  اقتص��اد،  ب��ا  ارتب��اط  در  را 
کسب وکار در نقاط مختلف جهان منتشر 
کردن��د که از مهم ترین آنه��ا می توان به 
آمار مجم��وع بدهی کش��ورهای جهان، 
ن��رخ تورم اروپا و آمری��کا، میزان تولید و 
صادرات گاز طبیعی آمریکا و نرخ رش��د 
اقتصادی چین اش��اره ک��رد. در گزارش 
حاض��ر نگاهی کرده ایم ب��ه اعداد و ارقام 
متعددی که در آخرین هفته فروردین ماه 
امس��ال از س��وی رس��انه ها، نهاده��ای 
اقتص��ادی مل��ی و بین الملل��ی، مراک��ز 

تحقیقاتی و ... منتشر شده است.
164 تریلیون دالر

صندوق بین المللی پول: مجموع بدهی 
کشورهای جهان در پایان سال ۲۰۱6 به 
۱6۴ تریلیون دالر رس��یده است که این 
رقم بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی 
جهان در همان س��ال است. 63درصد از 
بدهی مذک��ور مربوط به بخش خصوصی 
و 37درصد از آن مربوط به بخش دولتی 

کشورهای مختلف جهان است.
1.2 میلیارد نفر

بانک جهانی: در فاصله سال های ۲۰۱۱ 
ت��ا ۲۰۱7 حدود ۱.۲ میلیارد نفر از افراد 
بزرگس��ال جهان صاحب حس��اب بانکی 
شده اند. نسبت جمعیت بزرگسال دارای 
حس��اب بانکی به کل جمعیت جهان، از 
6۲ درصد در س��ال ۲۰۱۴ به 69 درصد 

در پایان سال ۲۰۱7 رسیده است.
65 درصد

بان��ک جهانی: در کش��ورهای پردرآمد 
جهان، ثروت انس��انی حدود 65درصد از 
کل ثروت کش��ور را تش��کیل می دهد اما 
این رق��م در کش��ورهای کم درآمد تنها 

۴۰درصد است.
2.5 میلیارد نفر

حاض��ر ح��ال  در  جهان��ی:   بان��ک 

۲.5 میلیارد نفر از جمعیت جهان به نوعی 
تح��ت پوش��ش حمایت ه��ای اجتماعی 
کش��ورهای  در  بااین ح��ال  هس��تند. 
کم درآم��د، از هر پنج نفر تنها یک نفر از 

چنین مزیتی برخوردار است.
30 درصد

بانک جهان��ی: در سراس��ر جهان تنها 
3۰درص��د از بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوس��ط تح��ت مالکی��ت زن��ان اداره 

می شوند.
74 دالر

تایم��ز: در معام��الت روز  فایننش��ال 
پنجش��نبه قیمت هر بش��که نفت برنت 
دریای ش��مال از مرز 7۴ دالر عبور کرد 
تا باالترین رقم خ��ود در ۴۱ ماه اخیر را 

تجربه کند.
90.9 میلیارد فوت مکعب

اداره اطالعات انرژی آمریکا: تولید گاز 
طبیعی آمریکا در س��ال ۲۰۱7 به 9۰.9 
میلیارد فوت مکعب رس��ید که باالترین 
میزان تولید ساالنه گاز طبیعی در تاریخ 
صنعت نفت و گاز این کش��ور به ش��مار 
می رود. ص��ادرات گاز طبیعی آمریکا نیز 
در سال ۲۰۱7 حدود 36درصد نسبت به 

سال ۲۰۱6 افزایش یافته است.
61 درصد

اداره اطالعات ان��رژی آمریکا: صادرات 
زغال س��نگ آمری��کا در س��ال ۲۰۱7 با 
افزای��ش 6۱ درصدی در قیاس با س��ال 

۲۰۱6، به 88 میلیون تن رسید.
100 میلیون نفر

س��ی ان ان: جف ب��زوس، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت آمازون اعالم 
ک��رد تع��داد اعض��ای ویژه این ش��رکت 
اکنون از مرز ۱۰۰ میلیون نفر عبور کرده 
اس��ت. اعضای ویژه آمازون ساالنه مبلغی 
را به عنوان حق عضویت به این ش��رکت 
پرداخ��ت می کنند و در مقابل از خدمات 

خاصی برخوردار می شوند.

11 میلیارد دالر
رویترز: ش��رکت آی ب��ی ام در معامالت 
روز چهارش��نبه بورس نیوی��ورک با افت 
7.3 ارزش هر س��هم خود مواجه ش��د و 
ارزش بازارش بی��ش از ۱۱ میلیارد دالر 
کاهش یافت. ش��رکت آی بی ام از س��ال 
۲۰۱3 تاکن��ون هرگ��ز چنی��ن کاهش 
روزانه ای را در ارزش س��هام خود تجربه 

نکرده بود.
6.9 میلیارد دالر

رویترز: سود خالص بانک آو آمریکا در 
سه ماهه نخست سال جاری میالدی 6.9 
میلیارد دالر گزارش ش��ده است که این 
میزان سود خالص در یک دوره سه ماهه، 

در تاریخ این بانک بی سابقه بوده است.
600 میلیون کاربر فعال

آنکت��اد: در س��ال ۲۰۲5 آفریقا 6۰۰ 
میلیون کاربر فعال اینترنت خواهد داشت 
که این رق��م نش��ان دهنده ظرفیت های 
قابل توج��ه این ق��اره در ح��وزه فناوری 

اطالعات است.
25 درصد

اداره ملی تحقیق��ات اقتصادی آمریکا: 
نتای��ج یک پژوهش در م��ورد کارآفرینی 
مهاجران نش��ان می دهد که ۲5درصد از 
کس��ب وکارهای جدید در آمریکا توسط 
مهاجران نس��ل اول راه اندازی می ش��ود. 
در برخی ایالت های آمریکا این رقم حتی 

باالتر از ۴۰درصد گزارش شده است.
6.8 درصد

فایننش��ال تایمز: آماره��ای اداره ملی 
آمار چین از رش��د 6.8 درص��دی تولید 
ناخالص داخلی این کش��ور در س��ه ماهه 
نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه 

سال قبل حکایت دارد.
2.74 دالر

اداره اطالعات انرژی آمریکا: پیش بینی 
می ش��ود که در تابس��تان س��ال جاری 
قیمت متوسط هر گالن )3.8 لیتر( بنزین 

در آمریکا به ۲.7۴ دالر برسد که باالترین 
میزان آن در چهار س��ال اخیر محسوب 

می شود.
1.3 درصد

یورو اس��تات: ن��رخ تورم س��االنه اروپا 
در دوره ۱۲ ماه��ه منتهی به 3۱ مارس 
۲۰۱8 )۱۱ فروردی��ن 97( به ۱.3درصد 
رس��ید که در قی��اس ب��ا دوره ۱۲ماهه 
منتهی به پایان ماه قبل از آن ۰.۲ نقطه 

درصد افزایش نشان می دهد.
68 درصد

س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی 
)OECD( : متوس��ط ن��رخ اش��تغال در 
کش��ورهای عض��و OECD )ش��امل 35 
کش��ور عمدتاً توس��عه یافته( در س��ه ماهه 
چهارم س��ال ۲۰۱7 به 68 درصد رس��یده 
است که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱6 

حدود  ۰.8 درصد افزایش نشان می دهد.
2.4 درصد

اداره آمار وزارت کار آمریکا: شاخص تورم 
مصرف کننده در آمریکا طی دوره ۱۲ ماهه 
منتهی به پایان ماه مارس سال جاری )۱۱ 
فروردین 97( ۲.۴ درصد نسبت به دوره ۱۲ 
ماهه قبلی افزایش نشان می دهد. در همین 
بازه شاخص تورم تولیدکننده نیز 3 درصد 

افزایش یافته است.
180 میلیارد دالر

استاتیستا )Statista( : انتظار می رود 
در افق ۲۰۲۰ مجموع مخارج صرف شده 
برای تبلیغات موبایلی در سراس��ر جهان 
ب��ه بیش از ۱8۰ میلیارد دالر برس��د که 
7۲.6 میلی��ارد دالر بی��ش از رقم آن در 

سال ۲۰۱7 است.
8.5 درصد

ای مارکت��ر )eMarketer( : بر اس��اس 
نتایج یک پژوهش میدانی، تنها 8.5 درصد 
از کاربران اینترنت در آمریکا عالقه ندارند 
هن��گام خریدهای اینترنت��ی، محصولی از 

طرف فروشنده به آنها پیشنهاد شود. 

حال و روز اقتصاد جهان در آخرین هفته فروردین ماه 97

روایتی نو از اقتصاد جهان

گزارش مرکز آمار و اطالعات 
اقتصادی اتاق ایران در خصوص 
محیط کس��ب وکار در زمستان 
دی��د  از  می ده��د  نش��ان   96
فعاالن اقتصادی ش��اخص ملی 
محی��ط کس��ب وکار در ای��ران 
بهب��ود بس��یار جزئ��ی داش��ته 
اس��ت. چنانچ��ه میانگین کلی 
محیط کسب وکار  ملی  شاخص 
در زمس��تان س��ال گذش��ته به 
5.8۰ )۱۰ بدترین نمره( رسید 
 که نس��بت به پایی��ز 96 بهبود

۰.9۲ درص��دی و نس��بت ب��ه 
زمستان س��ال 95 بهبود ۰.58 

درصدی داشته است.
مهم ترین موانع کسب وکار

در زمس��تان ۱396، فع��االن 
مش��ارکت کننده  اقتص��ادی 
در ای��ن پای��ش، به ترتیب س��ه 
مؤلف��ه: ۱ - بی ثبات��ی و غیرقابل 

پیش بینی ب��ودن قیمت ها )مواد 
اولیه و محصوالت(؛ ۲ - دشواری 
تأمین مالی از بانک ها و بی ثباتی 
و  3 -مق��ررات  و  سیاس��ت ها 
ب��ه  ناظ��ر  اجرای��ی  رویه ه��ای 
نامناس��ب ترین  را  کس��ب وکار، 
کس��ب وکار  محیط  مؤلفه ه��ای 
کشور دانسته اند. قابل ذکر است 
که در چهار دوره نخس��ت اجرای 
این طرح، دش��واری تأمین مالی 
از بانک ها به عنوان نامساعدترین 
مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده بود 
ام��ا در دو دوره پاییز و زمس��تان 
غیرقاب��ل  و  بی ثبات��ی   ،۱396
پیش بینی ب��ودن قیمت ها )مواد 
اولیه و محصوالت(، نامساعدترین 

مؤلفه کسب وکار ارزیابی شد.
وضعیت بخش های اقتصادی

در دوره زمس��تان 96، شاهد 
بهب��ود اوضاع در بخش  خدمات 

نس��بت به دوره گذشته )فصل 
پاییز 96( هس��تیم و در بخش 
کش��اورزی، وضعیت کسب وکار 
بنا به پاس��خ فع��االن اقتصادی 
ط��رح،  در  کنن��ده  ش��رکت 

نامساعدتر ارزیابی شده است.
وضعیت استان ها در محیط 

کسب وکار
بر اس��اس یافته های این طرح 
در زمس��تان ۱396، استان های 
کرمانشاه، سیستان وبلوچستان و 
خراسان ش��مالی به ترتیب دارای 
بدترین وضعیت محیط کسب وکار 
و اس��تان های مازندران، قزوین و 
زنج��ان به ترتی��ب دارای بهترین 
وضعیت محیط کسب وکار نسبت 

به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
وضعیت رشته فعالیت های 

اقتصادی
بی��ن رش��ته فعالیت های  در 

اقتص��ادی، رش��ته فعالیت های 
پسماند،  مدیریت  ۱ -آبرس��انی، 
فاض��الب و فعالیت های تصفیه. 
۲ -عمده فروشی و خرده فروشی، 
تعمی��ر وس��ایل و... )ص��ادرات 
3 -کش��اورزی،  واردات(.  و 
جنگلداری و ماهی گیری، دارای 
بدتری��ن وضعیت کس��ب وکار و 
رش��ته فعالیت های ۱ - آموزش. 
 ۲ -هن��ر، س��رگرمی و تفری��ح.
3 -مالی و بیمه، بهترین وضعیت 
کسب وکار را در مقایسه با سایر 
اقتصادی  فعالیت ه��ای  رش��ته 

درکشور داشته اند.
 شاخص محیط کسب وکار بر 
اساس مدل کارآفرینی شین

نظری��ه عمومی  اس��اس  ب��ر 
کارآفرینی ش��ین، شاخص ملی 
محی��ط کس��ب وکار ای��ران در 
 6.۰۰ ع��دد   ،۱396 زمس��تان 

ارزیاب��ی  بدتری��ن   ۱۰ )ع��دد 
است( به دس��ت آمده است که 
ت��ا ح��دودی بهت��ر از وضعیت 
ای��ن ش��اخص در ارزیابی فصل 
گذشته )پاییز ۱396 با میانگین 
ارزیابی  6.۰3( اس��ت. میانگین 
 5.86 ع��دد  اقتصادی  محی��ط 
اس��ت ک��ه در ارزیاب��ی فص��ل 
حاص��ل   5.96 ع��دد  گذش��ته 
ش��ده ب��ود و میانگی��ن ارزیابی 
محیط نهادی عدد 6.۱۰ اس��ت 
که در فصل گذش��ته عدد 6.۰8 
ارزیابی ش��ده بود. نگاه اجمالی 
فصل  همانن��د  می دهد  نش��ان 
گذش��ته محی��ط جغرافیایی با 
عدد ۴.۱8 و محیط مالی با عدد 
7.99 به ترتیب مس��اعدترین و 
نامساعدترین محیط ها بر اساس 
کارآفرینی شین  نظریه عمومی 

بوده اند. 

پایش ملی محیط کسب و کار از فعاالن اقتصادی نشان می دهد

بهبود جزیی شرایط کسب و کار در زمستان 96

گزارش2

اقتصادجهان

چالش جدید در راه ابریشم چین
هند و ژاپن هم کریدور تجاری 

می سازند
طرح »یک کمربند، یک ج��اده« چین یک رقیب پیدا 
کرده است؛ حاال ژاپنی ها با همکاری هندی ها می خواهند 
ج��اده ای جدا برای فعالیت های تج��اری خود ایجاد کنند 
و مجمع جهانی اقتصاد نیز گزارش��ی دراین باره منتش��ر 
کرده اس��ت.  طبق این گزارش، کریدور آسیا-آفریقا یک 
چش��م انداز مش��ترک از همکاری هند و ژاپن برای ایجاد 
مس��یری اقتصادی و اتصال به ش��مال شرق آسیا، جنوب 
شرقی آسیا، جنوب آسیا و آفریقا و سرتاسر منطقه هند و 
اقیانوس آرام اس��ت. به نظر می رسد اقدام مشترک هند و 
ژاپ��ن برای مقابله با طرح »یک کمربند، یک جاده« چین 
باش��د، چرا که س��طح باالیی از این مسیر با جاده ابریشم 

جدید هم پوشانی دارد. 
هدف چیست؟ 

ناراندا مودی، نخست وزیر هند اعالم کرده است که هند 
و ژاپن به طور مشترک کریدور آسیا-آفریقا )AAGC( را 
توس��عه خواهند داد. این طرح یک س��ند چشم انداز برای 
رش��د و توس��عه پایدار و نوآورانه است. در این سند عنوان 
ش��ده کریدور آس��یا-آفریقا نقش مهمی در گس��ترش و 
تقویت زنجی��ره تأمین ایفا می کند. همچنین این کریدور 
تضمین هم��کاری اقتصاد و فنی ب��رای افزایش ظرفیت، 
تس��هیل جریان مردم بین دو قاره و دس��تیابی به رش��د 
پایدار بلندمدت است. این کریدور توسط زیرساخت های با 
کیفیت و ارتباطات قانونی و دیجیتالی تکمیل خواهد شد. 
البته هنوز روش اجرایی دقیقی برای عموم منتشر نشده 
است. اما براس��اس اسناد رسمی منتشر شده توسط دولت 
هند و ژاپن، همچنین یافته های تحقیق این کریدور دارای 
  AAGC ،ویژگی هایی به این شرح است: از لحاظ جغرافیایی
منطقه هند-اقیانوس آرام با تأکید بر مناطق دریایی آسیا و 
آفریقا را پوش��ش می دهد. طبق این نقش��ه، دریای آسیا و 
آفریقا جزو مناط��ق اولویت دار برای ژاپن و هند هس��تند. 
دریای آس��یا به منطقه دریایی از شمال شرق آسیا، سراسر 
آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا به غرب آسیا اشاره دارد.   
با توجه به اهمیت فزاینده امنیت دریایی در این مناطق که 
ظاهراً آسیب پذیرتر شده اند، نگرانی های امنیتی ژاپن و هند 
افزایش یافته و منجر ب��ه افزایش همکاری امنیتی دریایی 
شده است. از زمان انتشار این سند چشم انداز، همکاری دو 
کشور عمیق تر شده است. از طرفی پیشرفت چین در بندرها 
و در دریاهای آس��یا نگرانی های هند را در مورد استراتژی 
تش��دید کرده اس��ت. ژاپن هم از اینکه چین نظم دریایی 
را به خطر بیندازد، می ترس��د. ژاپن و هند معتقدند به طور 
مشترک برای مقابله با تسلط چین باید همکاری می کنند. 
آفریقا یکی دیگر از حوزه های مهم AAGC است. در سند 
چش��م انداز بسیاری از برنامه های توس��عه و همکاری روی 
آفریقا متمرکز ش��ده است. این سند بر چهار ستون استوار 
است: زیرساخت های باکیفیت، ارتباطات سازمانی، افزایش 

ظرفیت و مهارت و مشارکت مردم. 

آمریکا می خواهد اولین تولیدکننده نفت جهان شود
قیمت نفت، بازی جدید ترامپ می شود

ب��ازار نفت، ترام��پ را بی��ن غرایز حرف��ه ای و تمایالت 
پوپولیستی اش گرفتار کرده است. رئیس جمهور آمریکا یکی 
از بزرگ ترین دوستان صنعت سوخت های فسیلی است، اما 
اخیراً قیمت نفت اوپک افزایش یافته اس��ت. در هفته های 
اخیر، قیمت هر بشکه نفت به حدود 7۰ دالر رسید که باالتر 
از سه سال گذشته بوده است.  در همین زمینه، سی ان مانی 
گزارش��ی منتشر کرده اس��ت. طبق این گزارش، ترامپ در 
توییتری نوش��ته است: قیمت نفت به صورت مصنوعی باال 
است و این پذیرفته نخواهد بود.  ترامپ معتقد است اوپک 
با س��ردمداری عربس��تان، قیمت ها را هماهنگ ش��ده باال 
می برد. به این ترتی��ب اگر قیمت بنزین در نتیجه افزایش 
قیمت نفت باال رود، میلیون ها رای دهنده آمریکا خشمگین 
خواهند ش��د. همچنین میلیون ها رای دهنده به ترامپ در 
ایالت هایی مانند تگزاس، اوکالهما و داکوتای شمالی زندگی 
می کنند که زندگی ش��ان به نفت وابس��ته اس��ت. سقوط 
قیمت نفت در س��ال های ۲۰۱6-۲۰۱۴ هزینه های زیادی 
را ایجاد کرد و منجر به ورشکس��تگی ده ها شرکت شد.  به 
گفته کارشناس��ان، ایالت های تولید کننده نفت، بخشی از 
ائتالف ترامپ هس��تند. آنها می گویند برای داشتن سلطه 
انرژی و حمایت از س��رمایه گذاری به قیمت های باالتر نیاز 
اس��ت.  ترامپ س��عی دارد خود را به عن��وان یک حرفه ای 
نشان دهد، اما در عین حال به شرکت های بزرگ آمریکایی 
مانند آمازون حمله می کند، تهدیداتی درباره جنگ تجاری 
پرهزینه با چین را به میان می کشد. حاال هم حمله ترامپ 
به اوپک می تواند برای تالشش برای بهبود روابط با عربستان 
آسیب وارد کند.  زمان بندی توییت ترامپ هم جالب است، 
چراکه استراتژی اوپک هیچ تغییری نکرده است. قیمت نفت 
در این سال ۱۲درصد افزایش داشته و قیمت گاز هم به طور 

میانگین به ۲.75 دالر در هر گالن جهش پیدا کرد. 
بخش��ی از این امر به دلیل کاهش تولید اوپک و روسیه و 
موفقیت آنها برای کاهش عرضه بود. به گفته کارشناسان هم 
اوپک نسبت به ابتدای سال ۲۰۱7، حرف جدیدی نزده است. 
به همین دلیل هم به نظر می رسد توییت ترامپ گمراه کننده 
اس��ت.  ترامپ خودش را برای پرش اخیر قیمت نفت مقصر 
می داند. حمالت هوایی آمریکا به سوریه باعث شد قیمت نفت 
در ابتدای ماه جوالی افزایش یابد. معامله گران نفت همچنین 
در مورد تهدیدات ترامپ برای برگشتن دوباره تحریم ها علیه 
ایران نگران هستند، چراکه این حرکت می تواند ریسک عرضه 
یک میلیون بش��که در روز را باال ببرد. از طرفی دولت ترامپ 
می خواهد تحریم های نفتی علیه ونزوئال اعمال کند که این 

موضوع می تواند عرضه را با کاهش بیشتری مواجه کند. 
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بازار ارز در همین ابتدای س��ال جاری، 
هم��ه را انگش��ت به دهان نگه داش��ت و 
با رکوردش��کنی های غیرمنتظ��ره و پی 
در پی، خ��ود را از کانال 6 ه��زار تومان 
عبور داد. این بار دیگر بحث نوسان چند 
تومان س��اده نبود؛ نرخ به سرعت از مرز 
5 و 6 ه��زار تومان گذر ک��رد و بی وقفه 
پی��ش رف��ت؛ تا جای��ی که برخ��ی نرخ 
7 ه��زار تومان��ی و دیگری، ن��رخ 8 هزار 
تومان��ی را ب��رای آن پیش بین��ی کردند. 
م��ردم ب��رای خرید دالر هج��وم آوردند. 
آنها حتی حاضر بودن��د برای خرید دالر 
از ش��ب قب��ل در ص��ف صرافی هایی که 
دالر می فروختن��د، منتظ��ر بمانن��د، اما 
دس��ت خالی برنگردند. از همان نگاه اول 
مشخص است که گروهی از این افراد در 
صف دالالنی هستند که می خواهند دالر 
صراف��ی را با قیمتی که دولت مش��خص 
ک��رده، بخرند و ۱۰۰ مت��ر آن طرف تر با 

قیمتی باالتر بفروشند. 
ب��ا این هم��ه، تحلیلگ��ران اقتص��ادی 
معتقدند رش��د باالی عرضه پول اگرچه 
منجر به تورم نش��ده اس��ت، اما سایه ای 
سنگین بر بازارهای دارایی ها ایجاد کرده 

است. 
به گزارش خبرآنالین، انتشار خبرهای 
ضد و نقیض در مورد سرنوش��ت برجام و 
همچنین ایجاد تغیی��رات کابینه ترامپ، 
گمانه زنی ها نس��بت به احتم��ال خروج 
آمری��کا از برجام را افزای��ش داد. همین 
مس��ئله باعث ش��د ت��ا در ای��ن اوضاع و 
اح��وال، دالالن از آب گل آل��ود ماه��ی 
بگیرند و با جوس��ازی نس��بت به آینده، 

خریدهای خود را افزایش دهند. 
به هر ترتیب انتظارات ارزی با تش��دید 
ب��روز  کن��ار  در  سیاس��ی  ریس��ک های 
مش��کالت در مبادالت و ع��دم عرضه و 
کمب��ود ارز، از مهم تری��ن عوامل اثرگذار 
در مرزش��کنی جدید دالر بودند. یکی از 
مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در اقتصاد 

ایران، تغییر ارزهای خارجی به ویژه دالر 
آمریکا اس��ت. به دلیل وابس��تگی تولید 
داخلی به مواد اولی��ه خارجی و تقاضای 
کااله��ای لوکس خارجی در ب��ازار ایران 
که در س��ال های اخی��ر در حوزه خودرو، 
صنعت��ی،  س��رمایه گذاری  تجهی��زات 
لوازم خانگ��ی و. . . ب��ه اوج خود رس��یده 

است. 
اثر نرخ ارز روی متغیرهای اقتصادی

تغیی��ر قیم��ت ارز، متغیره��ای کالن 
اقتص��ادی از جمل��ه ش��اخص قیمت ها 
را تحت تأثی��ر ق��رار می ده��د. از این رو، 
تاثیرپذی��ری اقتصاد ایران از نوس��ان ارز 
ب��ه وی��ژه دالر قابل انکار نیس��ت. اگرچه 
نگه��داری ارز به صورت اس��کناس بازده 
ارزی ندارد، ام��ا افزایش نرخ ارز در بازار 
منجر به ایجاد بازده ریالی برای نگهداری 
ایرانیان  بنابرای��ن  این دارایی می ش��ود، 
می توانند بخشی از س��بد دارایی خود را 
به ص��ورت دارای��ی ارزی در منازل خود 

نگه دارند. 
در ن��گاه بس��یاری از کارشناس��ان، به 
اشتباه سطح نرخ ارز نش��ان دهنده توان 
اقتصاد و تعیین کننده ارز پول ملی است. 

این در حالی اس��ت ک��ه ارزش پول ملی 
براساس قدرت خرید آن در داخل تعیین 
می ش��ود و اگر قدرت خرید پول ملی در 
داخل کش��ور باال باشد، در پی آن قدرت 
خرید آن در خارج نیز باال خواهد رفت. 

با چنی��ن اس��تداللی ارزش پول ملی 
در داخ��ل تحت تاثی��ر تورم ق��رار دارد و 
تورم های مس��تمر باع��ث کاهش قدرت 
خرید پول می شود، بنابراین تورم داخلی 
و ثب��ات ن��رخ ارز، دو پدی��ده جمع پذیر 
نخواهند بود. بدین جهت که اولی قدرت 
خرید داخلی پول ملی را کاهش می دهد 
و دوم��ی، به دنبال تثبی��ت قدرت خرید 

خارجی پول ملی است. 
در این میان، سیاس��ت های س��رکوب 
ارز همواره از س��وی دولت ها اجرا ش��ده 
و در عم��ده موارد موجب فشرده ش��دن 
تورم و افزایش محس��وس آن شده است؛ 
چراکه آزاد گذاشتن ارز به دلیل تعامالت 
پرنوس��ان سیاس��ی و وابس��تگی بیش از 
حد به کاالهای خارجی، ش��اخص قیمت 
تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده را افزایش 
داده و ضری��ب س��رمایه گذاری را کاهش 
می دهن��د. از ای��ن رو به لحاظ س��اختار 

بیمار اقتص��اد ایران، ایجاب می کند نظام 
ارزی ایران مدیریت شده باشد. 

سایه سنگین رشد عرضه پول بر 
بازارهای دارایی

رشد عرضه پول تهدیدی دیگر بود که 
شبکه بانکی با آن درگیر بود. رشد باالی 
عرض��ه پول اگرچه منجر به تورم نش��ده 
اس��ت، اما سایه ای س��نگین بر بازارهای 
دارای��ی ایجاد ک��رده اس��ت. این معضل 
هر لحظ��ه آمادگی حمله به ب��ازار ارز یا 
بازارهای دیگر را دارد. تورم در کنار رشد 
اقتص��ادی، تقاض��ای ارز را افزایش داد و 
سیاست گذار چاره ای نداشت جز اینکه با 

تمام قوا نرخ ارز را حفظ کند. 
تعادل در بازار ارز ت��ا اندازه ای ناپایدار 
بود که تغییر محدود در انتظارات فعاالن 
اقتصادی توانس��ت بازار ارز را به مشکل 
برساند. عدم اطمینان از آینده پیش روی 
عرضه باعث ش��د انتظارات نسبت به نرخ 
آین��ده ارز رو به افزایش رود و متقاضیان 
ارز افزای��ش یابند. در کنار این رویدادها، 
رفتار غیرحرفه ای و احساسی مردم عادی 
و صف بس��تن جل��وی صرافی ه��ا برای 
عقب نیفتادن از تحوالت بازار ارز و حفظ 
قدرت خرید خ��ود، همه و همه منجر به 
رش��د غیرمنتظره نرخ ارز شد. در چنین 
ش��رایطی تزری��ق ارز دیگ��ر جواب گوی 
کنترل بازار نبود و مقامات دولتی مجبور 
ب��ه تعطیل کردن ب��ازار آزاد ش��دند و به 
نوعی یکسان س��ازی نرخ ارز اتفاق افتاد. 
براس��اس گفته رئیس کل بانک مرکزی، 
دالر ۴۲۰۰ تومان برمبنای مدل ش��ناور 

مدیریت شده است. 
باید بپذیریم ن��رخ دالر ۴۲۰۰ تومانی 
نیازمند حمایت سیاست گذار پولی است. 
اقدام س��ریع و ضربتی دولت در چند روز 
گذش��ته و اعالم یک نرخ دستوری برای 
پای��ان دادن ب��ه بح��ران ارز را بای��د یک 
سیاس��ت موقت در نظر بگیریم و نه یک 

چاره جویی استراتژیک. 

مقایسه آماری شاخص های نیروی کار 
حاکی از آن است که در سال گذشته به 
جمعیت ش��اغل کشور 79۰ هزار و 56۱ 
نفر و به جمعیت بیکار کش��ور نیز 6 هزار 

و 8۰8 نفر اضافه شده است.
نتای��ج  بررس��ی  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
ش��اخص های نی��روی کار در س��ال 96 
نش��ان می دهد نرخ مش��ارکت اقتصادی 
یعنی مجموع جمعیت ش��اغل و بیکار از 
39.۴درصد در س��ال 95 به ۴۰.3درصد 
در سال 96 رسید تا جمعیت فعال کشور 

معادل ۰.9درصد افزایش یابد.
جمعی��ت فع��ال ک��ه با ش��اخص نرخ 
مشارکت اقتصادی ش��ناخته می شود، از 
۲5 میلی��ون و 79۱ ه��زار و ۴5۰نفر در 
سال 95 با افزایش 797 هزار و 369نفر، 
به ۲6 میلیون و 588 هزار و 8۱9 نفر در 

سال 96 افزایش یافت.
ام��ا از مجموع جمعیت فعال در س��ال 
و ه��زار   378 و  ۲3میلی��ون   گذش��ته، 
6۱3 نفر تع��داد ش��اغالن و 3میلیون و 
۲۱۰ ه��زار و ۲۰6 نف��ر جمعیت بیکاران 
هستند. مقایس��ه جمعیت شاغل و بیکار 
در سال های 96 و 95 حاکی از آن است 
که در سال گذش��ته هم جمعیت شاغل 

کش��ور افزایش یافت و ه��م به جمعیت 
بیکار کشور افزوده شد.

به این ترتیب، جمعیت ش��اغل کشور 
در س��ال گذش��ته 79۰ هزار و 56۱ نفر 
افزایش پیدا کرد؛ از طرف دیگر در س��ال 
گذشته به جمعیت بیکار کشور نیز 6هزار 
و 8۰8 نفر نس��بت به سال 95 اضافه شد 
تا تعداد بیکاران به استناد آمارهای مرکز 
آمار ای��ران از 3 میلی��ون و ۲۰3 هزار و 
 398 نف��ر در س��ال 95 ب��ه 3میلیون و 
۲۱۰ هزار و ۲۰6 نفر در سال 96 برسد.

البته به رغ��م افزایش تعداد بیکاران در 
سال گذشته اما به دلیل افزایش جمعیت 
فعال و رش��د تعداد شاغالن، نرخ بیکاری 
در س��ال 96 ب��ا ۰.3درص��د کاه��ش از 
۱۲.۴درصد در س��ال 95 به ۱۲.۱درصد 
کاه��ش پیدا کرده اس��ت. ن��رخ بیکاری 
گروه س��نی ۱5 تا ۲9 ساله نیز با کاهش 
۰.6درصدی از ۲5.9درصد در س��ال 95، 

در سال گذشته به ۲5.3درصد رسید.
بر ای��ن اس��اس، از مجم��وع جمعیت 
3میلیون و ۲۱۰هزار نفری بیکار در سال 
96، ی��ک میلیون و 756 هزار و ۱35 نفر 
از بیکاران در گروه س��نی ۱5 تا ۲9 سال 

قرار دارند.

اشتغال 790 هزار نفری در سال 96

جمعیت فعال به 40درصد افزایش یافت

آیا نرخ دالر 4200 پایدارخواهد ماند؟ 

رشد عرضه پول در کمین بازار ارز
اشتغال

وزیر کار تشریح کرد
5طرح دولت برای اشتغال زایی هدفمند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پنج طرح دولت 
برای اش��تغال زایی در س��ال جاری خبر داد و گفت: 
حدود ۲ ه��زار میلیارد تومان طرح اش��تغال زایی به 
بانک ها ارسال ش��ده که تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان 

به متقاضیان تسهیالت پرداخت شده است. 
ب��ه گزارش ایرنا، علی ربیعی در حاش��یه نشس��ت 
مدیران ارشد دولت تدبیر و امید در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به پنج برنامه اصلی دولت در حوزه اشتغال 
گفت: یکی از این برنامه ها تثبیت ش��غل اس��ت؛ باید 
ش��غل های موج��ود را حف��ظ کنیم و آث��ار تحوالت 
اقتصادی از دس��ت رفتن شغل را کم کنیم، بنابراین 
امس��ال بخشی از منابع بانکی را همچون سال 95 به 

این بخش سوق خواهیم داد. 
او ادام��ه داد: بخ��ش دیگر اش��تغال فراگیر، همان 
طرح موس��وم به »طرح تکاپو« است که منابع مورد 
نیاز آن ایجاد ش��ده اس��ت و به هر کس شغل ایجاد 

کرد، تخفیف هایی به وی ارائه می شود. 
ربیعی اضافه کرد: متاس��فانه وامگی��ری از عادات 
غلطی بوده ک��ه وامگیرهای حرفه ای می آمدند و وام 
می گرفتن��د؛ اکنون کارآفرین واقع��ی وام می گیرد و 

این طرح راه می افتد. 
وزیر کار درباره برنامه دولت برای ایجاد اشتغال در 
بخش روس��تایی هم گفت: باید در روستاها اشتغال 
را به س��مت بسته بندی، گردش��گری و صنایع دستی 
ببری��م؛ بخ��ش کش��اورزی از بخش هایی اس��ت که 
وام های پرداختی از دس��ت می رود و منتهی به شغل 
نمی ش��ود و بنابرای��ن در میان مدت اینه��ا را حذف 
کردیم.  ربیعی درباره طرح اشتغال فراگیر که اجرای 
آن از نیمه دوم س��ال گذش��ته برای توسعه اشتغال 
در مناطق کمتر برخوردار، روس��تایی و عشایری آغاز 
ش��ده است، یادآور شد: بیش از ۲هزار میلیارد تومان 
طرح به بانک ها رفته که ۲5درصد اول تخصیص داده 

شده و به طور کامل به بانک ها رفته است. 
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی ب��ا بیان اینکه 
پرداخت ها در اردیبهش��ت ماه افزایش می یابد، اظهار 
کرد: تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است 
و ت��ا اردیبهش��ت ماه ۲هزار میلی��ارد تومان پرداخت 

خواهد شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالی��ت س��امانه »کارا« برای 
هدفمند س��ازی اش��تغال اظهار کرد بعد از طی این 

مراحل به سمت 5۰درصد بعد می رویم. 

ارتباطات

چاره  قطع سرویس گوشی بعد از رجیستری
افزایش 10 برابری کاربران 

پیام رسان های داخلی
پس از اجرای طرح رجیستری، در صورتی که پیامکی 
مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده  یا ارتباط شما قطع 
شده  باشد، باید به سامانه همتا مراجعه و با مطرح کردن 

مشکل خود، موضوع را پیگیری کنید. 
به گزارش ایسنا، با اجرای طرح رجیستری و آخرین 
مرحله آن از ابتدای اردیبهش��ت ماه، در راستای حفظ 
حقوق مش��ترکان و جلوگیری از فروش گوش��ی های 
قاچاق به جای گوش��ی های قانونی، صرفا گوشی هایی 
که از مبادی قانونی وارد کش��ور شده اند، فعال خواهند 
شد، بنابراین در صورتی که شناسه  گوشی در سیستم 
اپراتوری ثبت نشده باش��د، برای کاربر پیامکی ارسال 
می ش��ود که تنها ت��ا یک ماه دیگر از ش��بکه خدمات 

دریافت خواهد کرد. 
از طرف��ی در اطالعی��ه س��ازمان تنظیم مق��ررات و 
ارتباط��ات رادیویی درباره اج��رای آخرین مرحله طرح 
احراز اصالت تجهیزات دارای س��یم کارت )رجیستری( 
آمده اس��ت تمامی گوش��ی هایی ک��ه پیامک مبنی بر 
غیرقانونی بودن گوشی دریافت کرده اند، 3۱روز مهلت 
استفاده داشته و پس از آن از شبکه سرویس نخواهند 
گرفت.  در صورتی که گوشی خود را قبل از تاریخ های 
اعالم شده روشن نکرده اید، طبق قوانین قطع سرویس 
خواهد ش��د. اگر مدعی روش��ن بودن گوش��ی قبل از 
تاریخ های اعالمی برای برندهای مشمول طرح هستید، 
جهت پیگیری موضوع را به مرکز تماس طرح با شماره 
۰96366 و یا به آدرس ایمیل سامانه همتا اعالم کنید. 
همچنین جهت هرگونه سوال و حل مشکالت مربوط به 
طرح رجیستری می توانید با مرکز تماس طرح با شماره 
۰96366 تماس حاصل کنید.  در صورتی که گوش��ی 
خود را از خارج از کش��ور خری��داری کرده اید، یک ماه 
مهلت دارید در س��ایت گمرک اقدام به ورود اطالعات 
و حقوق و عوارض گمرکی کرده، رس��ید آن را پرینت 
گرفته و در سایت سامانه همتا در بخش مسافری ثبت 
و به آدرس همتا ایمیل کنید. در صورت وصل نش��دن 
گوشی پس از دو الی س��ه روز، مشکل خود را با مرکز 
تماس طرح ۰96366 و یا به آدرس ایمیل همتا مطرح 

کنید. 
اگ��ر ج��زو مس��افرانی هس��تید ک��ه می خواهید از 
س��یم کارت های داخل��ی اس��تفاده ک��رده و به همین 
منظور، حقوق و عوارض گمرکی گوشی مسافری خود 
را پرداخت کرده اید اما گوش��ی همچنان قطع سرویس 
اس��ت، تصویر رس��ید خود را در سایت همتا در بخش 
مس��افری ثبت و همچنین با ش��رح موضوع به آدرس 

ایمیل همتا ارسال کنید. 
اگر گوش��ی مس��تعمل خود را بنا به ه��ر دلیلی در 
فروشگاه های خارج از کشور تعمیر یا تعویض کرده اید 
که منجر به تغییر IMEI گوشی شده است و پیامکی 
از سامانه همتا مبنی بر قطع سرویس دریافت کرده اید و 
 IMEI گوشی قبلی و IMEI ،یا قطع سرویس شده اید
گوش��ی جدید به همراه نام و نام خانوادگی، کد ملی و 
شماره تلفن همراهی را که در گوشی استفاده می شود 
به همراه کلیه مس��تندات و با ش��رح موضوع به آدرس 

ایمیل همتا بفرستید. 
هنگام خرید از اصالت گوشی مطمئن شوید

خریداران تجهیزات سیم کارت خور باید هنگام خرید، 
سریال دس��تگاه مورد نظر را به سامانه همتا اعالم و از 
رجیستربودن آن اطمینان حاصل کنند؛ برای استعالم 
قانونی و یا غیرقانونی بودن روند واردات هر گوشی الزم 
است با استعالم کد ۱5رقمی )IMEI( که روی گوشی و 
همچنین با شماره گیری #۴* مشاهده می شود، اصالت 
گوشی را بررسی و پس از اطمینان از ثبت گوشی نسبت 
ب��ه خرید آن اقدام کنند. البته وظیفه رجیس��ترکردن 
دس��تگاه های موبایلی که در فروشگاه هستند، برعهده 
فروشنده اس��ت. به همین دلیل خریداران باید هنگام 
مراجعه به فروشگاه و خرید گوشی، از فروشنده فاکتور 
بگیرند تا در صورت بروز مشکل بتوانند به مراجع مربوط 
مراجعه کنند.  بنابراین اگر از مغازه و یا فروشگاه داخل 
ایران گوش��ی خریداری کرده و از سامانه همتا پیامکی 
مبنی بر غیرقانونی بودن گوشی و قطع سرویس دریافت 
کرده  و یا قطع س��رویس ش��ده اید، باید گوش��ی را به 
فروش��نده بازگردانید و هزینه خود را دریافت کنید. در 
صورت هرگونه مشکل با فروشنده، یعنی اگر فروشنده 
حاضر به دریافت گوش��ی با عودت مبلغ نشده و یا آن 
را تعویض نکرد، خریدار می تواند با س��ازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان )۱۲۴( و یا بازرسی و 
تعزیرات حکومتی )۱35( تماس حاصل گرفته و اعالم 
کند گوشی خریداری شده رجیستر نیست و مراحل را از 

این طریق پیگیری کند. 
افزایش 10 برابری کاربران پیام رسان های داخلی

همچنی��ن وزی��ر ارتباط��ات در حاش��یه نشس��ت 
هم اندیش��ی مدیران ارش��د دولت تدبیر و امید درباره 
موضوع حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: در صبح 
روزی که کانال مقام معظم رهبری از پیام رسان تلگرام 
خارج ش��د )چهارشنبه ۲9فروردین(، گرایش به برخی 
از پیام رس��ان های داخلی ۱۰ برابر شد.  آذری جهرمی 
ادام��ه داد: صدا و س��یما با دیدگاه حمای��ت از کاالی 
داخلی برخی از پیام رس��ان ها را مطرح کرده اس��ت که 
ب��ه دلیل کمبود منابع ش��ان فعالیت های ش��ان مطرح 
می شود و باعث بدنامی پیام رسان های داخلی می شود.  
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تلگرام فیلتر 
می ش��ود یا خیر گفت: این پرسش را باید از مسئوالن 

فیلترینگ بپرسید. 
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رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا بیان 
اینکه سیاس��ت های جدی��د ارزی باعث 
گف��ت:  ش��د،  اقتص��اد  مصون س��ازی 
بهتری��ن  ارزی  جدی��د  سیاس��ت های 
تصمیم��ی بود ک��ه در ش��رایط موجود 

می توانست اتخاذ شود. 
به گزارش خبرگزاری ها، ولی اهلل سیف 
که در نشس��ت هم اندیشی مدیران ارشد 
دولت ب��ا حض��ور رئیس جمهور س��خن 
می گفت، با اشاره به اینکه در چهار سال 
گذشته، بازار ارز وضعیت باثباتی داشت، 
افزود: از نیمه دوم سال 96 التهابات بازار 
ارز ش��روع ش��د که برخی عوامل موثر بر 
آن، روش��ن اس��ت که می ت��وان گفت و 

برخی را هم نمی توان گفت. 
از واقعیت ه��ای  تابع��ی  او ن��رخ ارز را 
اقتصادی و تعادل عرضه و تقاضا دانست و 
افزود: در ش��رایطی که تعادل بین عرضه و 
تقاضا وجود دارد، التهاباتی را شاهد بودیم. 
سیف نقش بانک مرکزی را جلوگیری 
از هیجانات کوتاه مدت دانس��ت و از نبود 
نظ��ارت و مراقب��ت از ارز صادرات��ی که 
صرف کااله��ای قاچاق می ش��ود، وجود 
استثنائات برای واردات کاال از کانال های 
رسمی و خارج از چارچوب سیاست های 
خارج��ی کش��ور همچون مناط��ق آزاد، 
اس��تفاده از ارز ب��رای انتقال س��رمایه ها 
برای خارج از کشور، محدودیت دولت در 
اس��تفاده از بانک های بین المللی به دلیل 
تحریم و نیاز به نقدینگی و تسویه حساب 
از طریق اس��تفاده از اس��کناس، کیفیت 
تولی��دات داخلی و اقب��ال هموطنان در 
مقایس��ه با کاالهای مشابه خارجی و در 
بخش گردش��گری مقاصد خارج از کشور 
و فضاس��ازی  دارد  بیش��تری  جذابی��ت 
دش��منان خارج از کش��ور و دس��تمایه 
ق��رار دادن ای��ن فضاس��ازی ها در داخل 
به عن��وان برخی از دالی��ل ناآرامی های 
اخی��ر در بازار نام ب��رد.  رئیس کل بانک 

مرکزی همچنین درب��اره ضرورت اتخاذ 
تصمی��م یکسان س��ازی نرخ ارز توس��ط 
دولت گفت: برگردان��دن آرامش به بازار 
ارز، تأمی��ن نیاز واقع��ی جامعه در بخش 
کاالیی و خدماتی، فراهم آوردن ش��رایط 
پایدار در جامعه ب��رای فعالیت اقتصادی 
و مصون سازی کش��ور در برابر تهدیدات 
خارجی از ضرورت های این تصمیم است. 
وی افزود: س��اماندهی و شفاف س��ازی 
تجارت خارجی کش��ور و انتقال س��ریع 
منابع ارزی که س��رمایه ملی است و باید 
بادقت صرف رش��د و شکوفایی اقتصادی 
کش��ور ش��ود از دیگر ضرورت های اتخاذ 

تصمیم یکسان سازی ارز است. 
س��یف همچنین درباره ویژگی های 
سیاست جدید ارزی گفت: نظام ارزی 
نرخ ش��ناوری اس��ت و ثابت نیست و 
متناس��ب با رقم متغیرهای اقتصادی 
تغییر می کن��د، هدایت واردات کاالها 

رس��می،  کانال ه��ای  از  خدم��ات  و 
انتقال ارز ناش��ی از صادرات به چرخه 
اقتصادی، اطمینان از تخصیص منابع 
اولویت ه��ای موجود،  براس��اس  ارزی 
جلوگی��ری از مصرف مناب��ع ارزهای 
قاچاق و خروج سرمایه از کشور، عدم 
افزایش قیمت کاالهای اساس��ی، دارو 
و تجهی��زات پزش��کی از طریق تأمین 
تف��اوت ریالی نرخ ارز مربوطه توس��ط 
دول��ت از جمله ویژگی های سیاس��ت 

ارزی جدید است. 
وی همچنی��ن درب��اره س��امانه نیم��ا 
گفت: س��امانه نیما یک نظ��ام یکپارچه 
مدیریت ارزی با قابلیت تنظیم ش��وندگی 
تمام��ی  اس��ت ک��ه  و سیاس��ت گذاری 
مناب��ع و مص��ارف ارزی در یک جا جمع 
می شود و براساس ترجیحات متقاضی و 
اولویت های سیاستگذار عرضه و تقاضای 

ارز با هم برابری می کند. 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
ساختار این سامانه براساس چهار بازیگر 
عمده شکل می گیرد، افزود: وارد کنندگان 
کاال و خدم��ات به عن��وان متقاضی ارز، 
صادرکنن��دگان دولت و خدمات ش��امل 
دول��ت ب��ه عن��وان صادرکنن��ده نفت و 
عرضه کنن��ده ارز کش��ور، واس��طه گران 
ش��امل بانک ها و صرافی ها ک��ه منابع را 
از س��مت عرضه کنندگان ب��ه متقاضیان 
هدایت می کنند و در نهایت سیاس��تگذار 
ارزی براساس پیش بینی منابع و مصارف، 
نرخ، اولویت ها و ثب��ت مصارف از طریق 

سامانه تحت کنترل دارد. 
وی افزود: نیما یک ابزار اطالعاتی برای 
رص��د لحظه ای بازار ارز اس��ت که امکان 
سیاس��تگذاری فوری و مداخالت موثر را 

فراهم می کند. 
س��یف درباره ویژگی های سامانه نیما 
گفت: داده ها و اطالع��ات کامل و واقعی 
از عرض��ه و تقاضای ارز را فراهم می کند، 
فرآین��د تأمین مناب��ع و تخصیص ارز در 
یک س��اختار ش��کل می دهد، ع��الوه بر 
پوشش نیازهای کالن مربوط به نیازهای 
اجرای��ی قابلی��ت پوش��ش نیازهای کل 
مردم را نیز داراس��ت و رویکرد واکنشی 
سیاس��تگذار ب��ه رویکرد کنش��ی تبدیل 
می ش��ود و با سامانه جامع تجارت وزارت 

صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارد. 
رئیس  کل بانک مرک��زی با بیان اینکه 
آرامش پیش نیاز ش��روع حرکت و تحقق 
رش��د اقتصادی است، گفت: در پنج سال 
گذش��ته با وجود آرامش اقتصادی شاهد 
خ��روج از رک��ود اقتصادی بودی��م و در 
سال 95 به رش��د اقتصادی ۱۲.5درصد 
رس��یدیم. در س��ال 96 نیز رش��د باالی 
۴درص��د نیز قطعی اس��ت و این ویژگی 
مثبتی اس��ت که باید به آن توجه کنیم 
و برای تحقق این دستاورد همه عوامل با 

هم همکاری کرده اند. 

رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی مدیران دولت دوازدهم تشریح کرد

4بازیگر عمده در سامانه نیما سخنگوی دولت از تکمیل بانک اطالعاتی 
یارانه خبر داد

حذف یارانه 24 میلیون نفر در 
دستور کار

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف 
دولت ب��رای حذف یاران��ه ۲۴ میلی��ون نفر، گفت: 
انتظار داریم با شناس��ایی دقیق اف��راد بتوانیم یارانه 

افرادی را که نیاز ندارند حذف کنیم. 
به گ��زارش ایلن��ا، محمدباقر نوبخت در نشس��ت 
هم اندیش��ی مدیران ارش��د دولت تدبی��ر و امید، با 
بیان اینکه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر جزو تکالیف 
دولت در تبصره ۱۴ بودجه اس��ت، ادامه داد: دولت 
عالقه مند نیست یارانه مردم را قطع کند، ولی انتظار 
داریم با شناس��ایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی 
را که نی��از ندارند حذف کنیم و هدف مجلس را در 

جهت حذف یارانه تحقق بخشیم. 
وی در ادامه گفت: اطالعات افراد به طور کامل در 
اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیس��ت و 
از استانداران می خواهیم در جهت تکمیل اطالعات 

افراد کمک کنند. 
 او همچنی��ن درب��اره رق��م بودج��ه اف��زود: رقم
3۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در س��ال 96 نسبت 
ب��ه ۲83هزار میلیارد تومانی که در س��ال 95 بود با 

رشد ۱3درصدی روبه رو بوده است. 
رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه گفت: براس��اس 
گ��زارش خزان��ه، منابع و مصارف بودج��ه 96 دقیقا 
3۲۰ ه��زار میلی��ارد تومان ب��ود و از آنجا که دولت 
پیش بینی صحیح و درستی از منابع و مصارف سال 

96 داشت آن را با این رقم به پایان رساند. 
وی ادام��ه داد: اگر ت��ورم 8 و ۲ دهم درصدی را 
کنار بگذاریم رشد منابع و مصارف ۴ و 5 نیم درصد 
بود که رش��د اقتصادی براس��اس گزارش مرکز آمار 
در 9ماه��ه اول س��ال گذش��ته ۴ و ۴ دهم درصد با 
احتس��اب نفت و ۴ و 7 دهم درصد بدون احتس��اب 

نفت بوده است. 
سخنگوی دولت افزود: مالیات هم در بودجه سال 
گذش��ته به میزان 93 هزار میلی��ارد تومان بود که 
بدون در نظ��ر گرفتن 3 هزار میلی��ارد تومان تهاتر 
بقیه آن به دقت حاصل ش��د و از این نظر پیش بینی 
دولت درس��ت بود.  نوبخت با اش��اره به اینکه دولت 
برای فروش هر بش��که نفت در بودجه سال گذشته 
5۰ ت��ا 55 دالر در نظر گرف��ت بود که در ۱۱ ماهه 
اول س��ال گذش��ته موفق شدیم هر بش��که نفت را 
به طور متوس��ط 53 دالر و هر بشکه میعانات گازی 
را 55 دالر ب��ه فروش برس��انیم.  وی اف��زود: میزان 
مصارف جاری در س��ال گذش��ته ۲۴3 هزار میلیارد 

تومان بود که 96درصد آن تحقق پیدا کرد. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه گفت: در برخی 
دس��تگاه ها بیش از ۱۰۰درصد مصارف ش��ان تحقق 
پیدا کرد و برخی هم بیش از ۱۱۰درصد مصارف شان 
محقق ش��د از جمله اس��تان ها که مصارف ش��ان تا 

۱۱۰درصد هم تخصیص پیدا کرد. 
ایجاد اشتغال در 6 حوزه ظرف 12 برنامه در 

سال97
رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه همچنین گفت: 
ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی در شش 

حوزه و با اجرای ۱۲ برنامه محقق خواهد شد. 
مدی��ران  سراس��ری  نشس��ت  در  ک��ه  نوبخ��ت 
 دولتی س��خن می گفت، اف��زود: دول��ت 73 هزار و
۴۰۰ میلی��ارد توم��ان از منابع خ��ود، منابع بانکی، 
صندوق توس��عه ملی برای اش��تغال در سال جاری 

در نظر گرفته است. 
وی ادام��ه داد: برنامه های��ی دولت برای اش��تغال 
در ش��ش حوزه مس��کن، حمل و نقل، گردشگری، 
کش��اورزی، صنعت و سیاس��ت های اشتغال در نظر 
گرفت��ه که در هر حوزه دو برنامه طراحی ش��ده که 

در مجموع ۱۲ برنامه خواهیم داشت. 
وی ادام��ه داد: اس��تانداران باید س��هم خود را از 
رقم 73 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مش��خص کنند. 
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دریچــه

بیمه پاسارگاد شفاف ترین ناشر 
فرابورسی در فاینکس 2018

ش��رکت بیم��ه پاس��ارگاد در مراس��م تقدی��ر از 
فعال ترین نهادهای مالی و ش��فاف ترین ناشران بازار 
س��رمایه ایران توانس��ت به عنوان ش��فاف ترین ناشر 
فرابورس��ی لوح تقدیر س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

را دریافت کند. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بیمه پاس��ارگاد، طی 
مراس��می با حض��ور دکتر ش��اپور محم��دی رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر حس��ن امیری 
مع��اون نظ��ارت بر بازاره��ا و بورس ه��ا و دکتر علی 
س��عیدی معاون نظارت بر نهادهای سازمان بورس و 
جمعی از مدیران ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار 
از فعال ترین نهادهای مالی و شفاف ترین ناشران بازار 
س��رمایه در روز چهارشنبه ۲9 فروردین ماه قدردانی 

شد. 
در این مراسم رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
از شرکت بیمه پاس��ارگاد به عنوان شفاف ترین ناشر 
فرابورسی با توجه به احراز باالترین امتیاز در شاخص 

اطالع رسانی در سال ۱396 قدردانی کرد. 
گفتن��ی اس��ت عملکرد مناس��ب و منطق��ی بیمه 
پاس��ارگاد، ارائه به موقع و ش��فاف اطالعات و اعتماد 
سهامداران از عوامل رشد ارزش بازار این شرکت بوده 
و بیمه پاسارگاد توانسته براساس امتیاز کسب شده از 
نظر کیفیت افش��ا و اطالع رسانی مناسب در شاخص 

اطالع رسانی رتبه برتر را کسب کند. 
براس��اس این گزارش امتیاز اطالع رس��انی ناشران 
براس��اس وضعیت اطالع رس��انی آنه��ا از نظر قابلیت 
اتکا و به موقع بودن ارس��ال اطالعات محاس��به شده 
 اس��ت. معی��ار به موقع بودن براس��اس زمان ارس��ال 
اطالعات توس��ط ش��رکت )پیش بینی  سود هر سهم، 
صورت ه��ای مالی می��ان دوره ای حسابرسی نش��ده، 
صورت وضعی��ت پرتفوی، اظهارنظرهای حس��ابرس 
نس��بت به پیش بینی س��ود هر س��هم و صورت های 
مالی ش��ش ماهه، صورت های مالی حسابرسی نشده و 
حسابرسی ش��ده پایان دوره مالی و برنامه  زمان بندی 
پرداخت س��ود س��هامداران( در مقاطع تعیین ش��ده 
در دس��تورالعمل افش��ای اطالعات و با لحاظ نمودن 
میزان تاخیر در ارس��ال اطالعات، مورد محاسبه قرار 
می گیرد. میزان تغییرات در پیش بینی های ارسالی و 
همچنین تفاوت های میان مبالغ پیش بینی  ش��ده و 
عملکرد واقعی حسابرسی ش��ده معیار قابلیت اتکا در 

این محاسبات محسوب می شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۰۰دالر آمریکا

6.86۰یورو اروپا

7.8۲7پوند انگلیس

۱.5۰6درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

739.۰۰۰مثقال طال

۱7۰.6۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.777.5۰۰سکه بهار آزادی

۱.838.۰۰۰سکه طرح جدید

895.۰۰۰نیم سکه

563.5۰۰ربع سکه

356.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بیمهنامه

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی می گوید 
پیش فروش س��که با سررس��ید یک ماه، به 
دلیل محدودی��ت بانک مرک��زی در ضرب 
سکه متوقف شده است، اما پیش فروش برای 
سررسیدهای سه ماهه تا دو ساله ادامه دارد. به 
اعتقاد او با ورود سکه های پیش فروش شده به 
بازار، از طریق ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا 
قیمت ها در این بازار کنترل و متعادل می شود. 
او درباره ارزیابی بانک مرکزی در آینده بازار 
سکه پس از اجرای طرح پیش فروش سکه، 
گفت: با ورود تدریجی و متناسب سکه های 
پیش فروش ش��ده به بازار از ی��ک ماه آینده 
و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای س��که، 
نیازهای موجود تأمین ش��ده و قیمت ها نیز 

کنترل و متعادل خواهد شد. 
به گزارش روابط عموم��ی بانک مرکزی، 
مسعود رحیمی افزود: بانک مرکزی از ماه های 
پایانی سال قبل به منظور مدیریت نقدینگی و 
تنظیم بازار ارز به صورت کلی و خاصه ایجاد 
تعادل در عرضه و تقاضای س��که بهار آزادی 
در کشور، اقدام هایی از جمله برگزاری حراج 

سکه طال از طریق بانک کارگشایی و متعاقب 
آن ارائه طرح پیش فروش سکه بهار آزادی با 

سررسیدهای زمانی مختلف را انجام داد. 
رحیم��ی ادام��ه داد: از ابت��دای برگزاری 
حراج س��که در بانک کارگشایی تا تاریخ ۲۰ 
فروردین ماه امس��ال، درمجموع تعداد ۲6۰ 
هزار س��که تمام بهار آزادی و ۲۲5 هزار سکه 

نیم بهار آزادی در بازار عرضه شد. 
مدی��رکل ریالی و نش��ر بان��ک مرکزی با 
بیان اینک��ه در ادامه و پ��س از اجرای طرح 
پیش فروش سکه، با توجه به استقبال مردم 
از طرح، برگزاری جلسات حراج سکه متوقف 
ش��د، گفت: پیش ف��روش س��که در ابتدا با 
سررسیدهای ش��ش ماهه و یک ساله آغاز و 
در ادام��ه با توجه به تقاضای موجود در بازار، 
پیش فروش با سررسیدهای نزدیک تر از جمله 
یک ماهه، س��ه ماه��ه، 9 ماهه و همچنین 
سررسیدهای طوالنی تر یک ساله، ۱8ماهه و 

دو ساله نیز در دستور کار قرار گرفت. 
رحیمی اضاف��ه کرد: انتظار می رود با ورود 
تدریجی و متناسب سکه های پیش فروش شده 

به بازار ضمن تأمین سکه های مورد نیاز مردم، 
از طری��ق ایجاد تعادل بی��ن عرضه و تقاضا، 

قیمت ها نیز کنترل و متعادل شود. 
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به 
توقف طرح پیش فروش یک ماهه تصریح کرد: 
یکی از موضوعات مهمی که در اجرای طرح 
پیش فروش سکه مطرح ش��ده، برنامه ریزی 
برای تولید س��که های پیش فروش ش��ده با 
توجه به سررسیدهای مختلف است؛ در این 
خصوص با توجه به شهرت سکه های تولیدی 
بان��ک مرکزی و اعتماد م��ردم به آن، حفظ 
کیفیت کار از لحاظ عیار دقیق، خلوص باال و 
ضرب از یک سو و ایفای دقیق تعهدات ناشی 
از پیش فروش از سوی دیگر، مهم ترین دغدغه 
و خط قرم��ز بانک مرکزی در تولید و توزیع 

سکه است. 
وی اظه��ار ک��رد: بر این مبنا ب��ا توجه به 
اس��تقبالی که از پیش فروش ب��ا موعد یک 
ماهه شده اس��ت و محدودیت های خطوط 
تولید سکه طال در ضرابخانه، پیش فروش با 

سررسید یک ماهه متوقف شد. 

رحیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ذخایر 
ارزی بانک مرکزی ش��رایط بسیار مناسبی 
دارد، به وی��ژه اینکه بع��د از اجرای برجام نیز 
فرصت مناسبی برای تأمین بیش ازپیش طال 
و افزای��ش ذخایر فراهم آمد. بر این اس��اس 
مش��کل خاصی ب��رای تأمین ط��الی مورد 
نیاز بازار وجود نخواهد داش��ت. درعین حال 
امکان بازنگری در سررسیدهای موجود برای 
مقاطع مختلف زمانی، براساس میزان سکه 
پیش فروش شده و ظرفیت و امکانات تولیدی 

در آینده نیز وجود خواهد داشت. 
براساس اعالم بانک مرکزی، پیش فروش 
سکه تمام در سررسید سه ماهه یک میلیون 
و 5۴۰ ه��زار توم��ان، 6 ماهه یک میلیون و 
۴75 هزار تومان، 9ماهه یک میلیون و ۴۱۰ 
هزار تومان و یک س��اله یک میلی��ون و 35۰ 
هزار تومان در ش��عب بانک ملی ایران انجام 
می شود؛ قیمت سکه برای سررسید ۱8ماهه 
یک میلیون و ۲۴5 هزار تومان و سررس��ید 
دوساله یک میلیون و ۱6۰ هزار تومان تعیین 

شده است. 

مدیرکل نشر بانک مرکزی پاسخ داد

چرا پیش فروش سکه یک ماهه متوقف شد؟ 

یکشنبه
2 اردیبهشت 1397

شماره 1046
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در حال��ی ک��ه ب��ازار س��هام روزهای 
ابتدای سال ۱397 با رشد آرام قیمت ها 
مواجه ش��د، طی روزهای گذش��ته روند 
قیمت ها کاهشی شده و گروه های اصلی 
ش��اهد افت قیمت ها هس��تند. حجم کم 
معامالت نیز نش��ان از تردید سهامداران 

در دادوستدها دارد.
به گ��زارش ایس��نا، بورس ته��ران در 
معامالت هفته گذشته شاهد افت قیمت 
س��هام بود که این روند در نخستین روز 
اردیبهش��ت ماه نیز تکرار شد و گروه های 
با کاه��ش قیم��ت مواجه  شاخص س��از 
ش��دند. یک��ی از عوام��ل ای��ن افت های 
پی در پ��ی در این روزه��ا می تواند مربوط 
به نگرانی س��رمایه گذاران در مورد ادامه 
تحریم ه��ا و مش��کالت اقتصادی باش��د. 
ع��الوه بر این ابهامات موجود در بازار ارز 
نیز ه��م تمام بازارها را تح��ت تاثیر قرار 
داده و ای��ن موض��وع به بازار س��هام هم 
تس��ری پیدا می کند، هر چند که بورس 
تهران ب��ه خودی خود نیز به ش��دت به 
اخبارهای سیاس��ی و اقتص��ادی واکنش 

نشان می دهد.
اما در نخس��تین روز اردیبهش��ت ماه، 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق به��ادار ته��ران ۲58 واحد کاهش 
یافت و به رق��م 95 هزار و ۲65 واحدی 
رس��ید. اما ش��اخص کل ه��م وزن با 59 
واحد رش��د تا رقم ۱5 ه��زار و 79۴ باال 
رفت. ش��اخص آزاد شناور نیز ۲۴3 واحد 
افت کرد و تا رقم ۱۰۱ هزار و 3۲3 پایین 
رفت. شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک 
به ترتیب ۲۱۱ و ۴۰۱ واحد افت کردند.

ش��رکت  اصفه��ان،  مبارک��ه  ف��والد 
ارتباطات سیار ایران و صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس هر ی��ک به ترتیب 9۴، ۲5 
و ۲3 واحد تاثیر کاهنده روی دماس��نج 
بازار داش��تند و در طرف مقابل خدمات 
انفورماتی��ک، پاالی��ش نف��ت اصفهان و 
کالس��یمین به ترتیب ۲۰، ۱9 و 9 واحد 

تاثیر افزاینده روی شاخص داشتند.

روز ش��نبه در گ��روه فل��زات اساس��ی 
تع��دادی از نمادها ش��اهد رش��د قیمت 
بیش از 3.5درصد بودند، اما حدود نیمی 
از نماده��ا نی��ز با کاهش قیم��ت روبه رو 
 ش��دند. در گ��روه فلزات اساس��ی حدود

۴۰ میلیون سهم به ارزش نزدیک به ۱۱ 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در گروه خودرو نیز 78 میلیون س��هم به 
ارزش 9 میلیارد تومان دادوس��تد ش��د. 
عمده س��هم های این گ��روه کمتر از یک 
درصد نس��بت به آخرین روز کاری هفته 

گذشته نوسان قیمتی را تجربه کردند.
و  ش��یمیایی  محص��والت  گ��روه  در 
گروه مخابرات ش��اهد افت عمده س��هام 
شرکت ها بودیم، اما در گروه فرآورده های 
نفتی به رغم افت قیمت سهم ها در بیشتر 
نمادها، تک سهم هایی هم بودند که کمتر 
از یک درص��د افزایش قیم��ت را تجربه 
کردن��د. ارزش معام��الت ب��ورس تهران 
 در نخس��تین روز اردیبهش��ت ماه به رقم

۱۴8 میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دس��ت به دست ش��دن 55۲ 

میلیون س��هم و اوراق مالی طی 39 هزار 
و ۱۴8 نوبت دادوس��تد بود. آیفکس نیز 
روز گذش��ته با رش��د 3.3 واحدی همراه 
ش��د و رقم ۱۰67 را تجرب��ه کرد. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران ب��ه رقم ۱58 
میلی��ارد تومان رس��ید و حجم معامالت 
رقم ۱75 میلیون س��هم و اوراق مالی را 

تجربه کرد.
ماجرای واگذاری 2 شرکت  بیمه ای

همچنین ای��ن روزها ماجرای واگذاری 
دو شرکت  بیمه ای در صدر خبرهای بازار 
سرمایه است. اواخر سال گذشته بود که 
۱7.3۴درصد  س��ازی  سازمان خصوصی 
از س��هام بیمه الب��رز و ۱8.8۴ درصد از 
سهام بیمه آسیا را در بورس عرضه کرد، 
گرچه در م��ورد خریداران ای��ن بیمه ها 
ح��رف و حدیث های��ی وجود داش��ت و 
خبرهایی ش��نیده می ش��د که خریداران 
این ش��رکت ها نهادهای خصوصی واقعی 

نیستند.
در همین زمینه، معاون بازار ش��رکت 
ب��ورس درب��اره واگ��ذاری ش��رکت های 
بل��وک خری��دار  می گوی��د   بیم��ه ای 

۱7.3۴ درصدی بیمه البرز به تایید بیمه 
مرکزی نرسیده و این معامله انجام نشده 
اس��ت. او همچنین درباره خریدار بلوک 
۱8.8۴ درص��دی بیمه آس��یا نیز گفت: 
در ای��ن مورد منتظر نظ��ر بیمه مرکزی 
هستیم. علی صحرایی با اشاره به خریدار 
بلوک ۱8.8۴درصدی بیمه آس��یا گفت: 
خریدار این س��هم برای ما مشخص است 
ول��ی برای رعایت مق��ررات صنعت بیمه 

منتظر نظر بیمه مرکزی هستیم.
معاون ش��رکت بورس تاکی��د کرد که 
نام خریدار این سهم تا زمانی که معامله 

قطعی نشده قابل افشا نیست.
صحرایی درباره واگذاری بلوک ۱7.3۴ 
درصدی بیم��ه البرز نیز گف��ت: خریدار 
این س��هم به تایید بیمه مرکزی نرسید و 
معامله قطعی نشد. خریدار کنسرسیومی 

به رهبری تامین اجتماعی بود. 

افت 258 واحدی شاخص بورس در نخستین روز اردیبهشت ماه

حجم کم معامالت و رکود ادامه دار در بازار سهام
بورسکاال

در فروردین ماه رقم خورد
معامله 33هزار میلیارد ریال انواع 

کاال در بورس کاالی ایران
تاالره��ای مختل��ف ب��ورس کاالی ای��ران ط��ی 
فروردین م��اه س��ال 97 ش��اهد معامل��ه بی��ش از 
یک میلی��ون و ۴93 ه��زار تن ان��واع کاال به ارزش 
بیش از 33 ه��زار میلیارد ریال بودن��د.  به گزارش 
بورس کاالی ایران، طی ماه گذشته تاالر محصوالت 
کشاورزی ش��اهد معامله بیش از ۱5۴ هزار و 785 
تن انواع محصول به ارزش یک هزار و 8۲7 میلیارد 
ریال بود.  بر این اساس در این تاالر ۴6۰ هزار قطعه 
جوجه یک روزه، ۱۰۰ کیلوگرم زعفران، ۱۲6 هزار و 
6۰۰ تن گندم، ۱۴ هزار و 375 تن ش��کر، 6 هزار و 
6۰۰ تن روغن خام و 6 هزار و 75۰ تن جو طی ماه 

مذکور به فروش رسید. 
این گزارش حاکی اس��ت، تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی بورس کاالی ای��ران نیز در ماهی که 
گذشت ش��اهد معامله افزون بر یک میلیون و ۱3۱ 
ه��زار ت��ن انواع کاال ب��ه ارزش بی��ش از ۲۴ هزار و 
5۰میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود. 
 در ای��ن تاالر بالغ بر 376 ه��زار و 5۴5 تن انواع 
 قی��ر، ۱93 ه��زار و 335 تن انواع م��واد پلیمری و

6۰ هزار و 978 تن مواد شیمیایی معامله شد. 
از دیگر کاالهای معامله شده در این تاالر می توان 
به دادوس��تد ۴۱۱ ه��زار و ۲۱۰ تن وکی��وم باتوم، 
5۰ه��زار و ۱8۰ تن ل��وب کات، ۲9 هزار و 63۰ تن 
گوگ��رد، ۲۰ تن انواع گازها و خ��وراک، 8 هزار تن 
عای��ق رطوبتی، ۲ هزار و 5۰۰ تن س��الپس واکس، 
یک هزار و 89۴ ت��ن عایق رطوبتی، 3 هزار و 55۰ 
سالپس واکس و 3 هزار و 68۰ تن روغن اشاره کرد. 
ت��االر محصوالت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی 
ایران نیز در فروردین ماه شاهد معامله بیش از ۲۰۱ 
هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از ۱9 هزار و 5۰۲ 

میلیارد ریال بود. 
در ای��ن ت��االر ۱7۴ هزار و ۲6۰ ت��ن انواع فوالد، 
۱۰ ه��زار و ۴35 تن انواع مس، ۲8۰ تن کنس��انتره 
مولیبدن، ۲۴ تن کنس��انتره، 3۰ کیلوگرم ش��مش 
طال، ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۲ هزار تن سیمان و 
۴ هزار و ۴6۰ تن انواع آلومینیوم از سوی مشتریان 

خریداری شد. 
ب��ازار فرع��ی ب��ورس کاال نیز طی م��دت مذکور 
معامله یک ه��زار و ۱۲5 تن محصول معدنی، 3۱6 
ت��ن ضایعات فل��زی و ۲ ه��زار و 3۱9 تن محصول 

کشاورزی را تجربه کرد. 

مانعی در ورود شرکت ها به بورس نیست
ظرفیت بورس های کاالیی در 

حمایت از کاالی ایرانی
مدی��ر نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، ظرفیت بورس های کاالیی در خصوص حمایت 
از تولید ایرانی را بسیار باال دانست و گفت اگر شرکت ها 
شرایط ورود به بازار سرمایه را داشته باشند هیچ مانعی 
در مقاب��ل آنها وجود ندارد و تأمین س��رمایه از محل 
این بازار تس��ریع خواهد شد.  محس��ن خدابخش به 
سنا گفت: در حال حاضر شرکت های پذیرفته شده در 
بورس همگی شرکت های داخلی هستند و قاعدتاً این 
شرکت ها در زمینه فعالیت های خود تولیداتی دارند یا 
خدمات��ی را انجام می دهند که عملکرد آنها با توجه به 
شفافیت در این بازار، در نهایت به نفع کل اقتصاد کشور 
خواهد بود.  وی اف��زود: اگر مصرف کنندگان داخلی و 
صنایع داخلی، محصوالت و تولیدات این ش��رکت ها را 
خری��داری کنند از دو طریق به اقتصاد کش��ور کمک 
خواهند کرد: خرید محصوالت ایرانی س��بب می شود 
نی��روی کار فعال به فعالیت خ��ود در این زمینه ادامه 
دهد و در راستای افزایش تولید، نیروی بیشتری را هم 
ج��ذب کند و بیکاری را کاهش دهد.  خدابخش ادامه 
داد: از طرف دیگر با س��ودآوری ش��رکت های بورسی، 
سهامداران نیز منتفع می ش��وند و این اثری است که 
می توان در راستای حمایت از کاالی ایرانی و نامگذاری 

امسال از سوی مقام معظم رهبری متصور بود. 
وی در پاسخ به اینکه بازار سرمایه در ایجاد بازارهای 
صادراتی جدید چه نقشی می تواند داشته باشد، گفت: 
در بازار س��رمایه دو ب��ورس کاالیی تحت عنوان بورس 
کاالی ایران و بورس انرژی فعال هستند و خوشبختانه 
در ه��ر دو بورس رینگ ه��ای صادراتی با ظرفیت های 
باالیی وجود دارد که عرضه کاال در آنها با هدف صادرات 
اس��ت.  خدابخش ب��ا بیان اینکه عملک��رد بورس های 
کاالیی، حتی می تواند در راس��تای کنترل و ارتباطات 
ب��ا گمرک و س��ایر نهادها کمک کننده باش��د و تبادل 
اطالعات به صورت ش��فاف انجام گیرد، اظهار داش��ت: 
این مس��ئله در بحث قاچاق و مس��ائل مش��ابه نظارت 
دقیق ت��ری را در بر دارد و همه این موارد به بحث تولید 
داخلی کمک خواهند کرد.  مدیر نظارت بر بورس های 
سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از طرف دیگر اگر 
این اطالعات و دیتاها مبادله شود، رینگ های صادراتی 
فعال تر می شوند و هر کدام از این رینگ ها به یک مبدا 
تبدیل می ش��وند و بر تعیین قیمت ها اثرگذار خواهند 
بود. در نتیجه، هر چه اینها تعیین کننده تر باشند به نفع 

کل اقتصاد کشور خواهد بود. 

نگاه
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مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان 
توس��عه تجارت بر این نکت��ه تأکید دارد 
که در سال گذش��ته روابط تجاری ایران 
و روس��یه به گونه ای پیش رفته که روند 
صادرات ایران افزایشی و صادرات روسیه 

کاهشی شده است. 
بهروز حسن الفت در گفت وگو با ایسنا، 
به ارائه  توضیحاتی درب��اره وضعیت بازار 
روس��یه پرداخت و گفت: با توجه به آنکه 
هنوز آمار نهایی س��ال گذش��ته منتش��ر 
نش��ده، نمی توان حجم دقی��ق مبادالت 
دو کشور را اعالم کرد، اما به طور تقریبی 
مب��ادالت ای��ران و روس��یه ح��دود یک 

میلیارد دالر می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در رواب��ط تجاری 
دو کش��ور تاکن��ون تراز به نفع روس��یه 
بوده، اظهار کرد: در س��ال گذشته حجم 
ص��ادرات ما ح��دود 6۰درص��د افزایش 
یافت، اما این اتفاق در شرایطی افتاد که 
صادرات روس��یه به ایران حالت کاهشی 

یافته و حدود یک سوم کمتر شد. 
مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان 
توسعه تجارت در ارتباط با عدم موفقیت 
ایران در کس��ب س��همی قاب��ل توجه از 
بازار روس��یه توضیح داد: بحث توس��عه 
صادرات به بازاری مانند روس��یه اینگونه 
نیس��ت که یک ش��به، یک ماهه یا یک 
ساله محقق شود. برای توسعه این روابط 

زیرساخت هایی الزم است که عمده ترین 
آنها به داخل کشور مربوط می شود. 

الفت ادامه داد: ش��رکت ها و بنگاه های 
ما باید آمادگی داش��ته باش��ند تا بتوانند 
سهم بیش��تری از بازار روسیه را به خود 
اختص��اص دهند تا زمانی که این آمادگی 
وجود نداش��ته باش��د هرچ��ه مقامات و 
مس��ئوالن عالقه من��د به توس��عه روابط 
باش��ند و در ای��ن زمین��ه ت��الش کنند، 

اتفاقی که باید نخواهد افتاد. 
تأثیر تنش های روسیه و ترکیه بر 

تجارت ایران
وی اظهار کرد: مش��کل مه��م ما برای 
حضور در بازار روسیه آن است که برخی 
از کاالهای ما ش��رایط و اس��تانداردهای 
مدنظر روس��یه را ن��دارد. البته از س��ال 
گذش��ته و به ویژه با توجه به مش��کالتی 
که در روابط روس��یه و ترکیه پیش آمد 
برنامه ریزی های��ی صورت گرفته اس��ت. 
اکن��ون نی��ز در حوزه هایی مانن��د مواد 
در  راهکارهای��ی  کش��اورزی  و  غذای��ی 
دس��تور کار قرار گرفته و مجوزهای الزم 
برای صادرات این کاالها به بازار روس��یه 

دریافت شده است. 
مدیرکل سازمان توسعه تجارت افزود: 
در حوزه های��ی مانن��د میگ��و، لبنیات و 
ش��یالت رش��د قابل توجهی در صادرات 
ایران به روسیه مش��اهده می شود، اما با 

ای��ن وجود می توان همچن��ان حجم این 
صادرات را گسترش داد. 

الف��ت اظهار کرد: نکته دیگری که باید 
مورد توج��ه قرار گیرد بح��ث ظرفیت و 
توان تولیدی و صادراتی بنگاه های کشور 
اس��ت. بازار روس��یه به دلیل س��اختاری 
ک��ه دارد معم��وال عالقه مند ب��ه واردات 
کاالهای��ی با حجم و ارقام باال اس��ت که 
متأس��فانه کمتر پیش می آید بنگاه های 
ایران��ی بتوانن��د پاس��خگوی ای��ن حجم 
درخواس��ت باش��ند حتی در س��ال های 
گذشته گاه کنسرسیوم های ایرانی هم در 
مواردی قادر به پاسخگویی به این نیازها 

نبوده اند. 
وی ادامه داد: واردات روس��یه معموال 
دارای دو فاکتور است اول آنکه بازرگانان 
این کشور معموال با شرایط و قیمت ثابت 
کار می کنن��د و قراردادهایی با حجم باال 
منعقد می کنند برهمین اساس در ایران 
تعداد ش��رکت هایی که بتوانن��د در این 
ح��وزه فعالیت ک��رده و پاس��خگوی این 

نیازها باشند اندک است. 
تغییرات تعرفه ای 250 تا 300 کاال در 

دستور کار
الفت در پاس��خ به این س��وال که آیا 
در س��ال های گذش��ته تالش��ی برای 
مش��ترک  کنسرس��یوم های  ایج��اد 
صورت نگرفته، توضی��ح داد: عمال این 

کنسرس��یوم ها ایجاد نش��ده اند، چراکه 
برخ��ی از بنگاه ه��ا قوی ت��ر و برخ��ی 
ضعیف تر هس��تند و کمتر پیش می آید 
ش��رکت ها به توافقی برسند که موفق 
شوند فارغ از برند خود بتوانند در کنار 
یکدیگر ب��رای جذب این ب��ازار تالش 
کرده و تقاضایی را که از س��وی کشور 
ط��رف مقابل وج��ود دارد با توان باال و 

کیفیت مناسب پاسخگو باشند. 
وی افزود: برهمین اس��اس ش��اید این 
م��وارد را بت��وان مش��کالت پی��ش روی 
تجارت ایران و روسیه به شمار آورد. البته 
بحث های تعرف��ه ای و گمرکی نیز نقش 
خ��اص خود را دارد که ت��الش داریم در 
قالب موافقت نامه اوراس��یا که روسیه هم 
عضو آن اس��ت تا حدودی این تعرفه ها را 

کاهش دهیم. 
مدی��رکل س��ازمان توس��عه تج��ارت 
اظه��ار کرد: متناس��ب با اقالم��ی که در 
یادداشت های تفاهم مربوطه مورد توجه 
قرار گرفته ۲5۰ تا 3۰۰ قلم برای کاهش 
تعرفه یا صفرش��دن تعرفه در نظر گرفته 
ش��ده که اغلب این موارد ب��ا نگاه مزیت 
اقتص��ادی ای��ران تعریف ش��ده اس��ت و 
فکر می کنیم در س��ال ۲۰۱8 بتوان این 
توافق نام��ه را به امضای روس��ای جمهور 
چند کش��ور عضو رس��انده و به مدت دو 

سال ایران عضو اتحادیه اوراسیا شود. 

صنع��ت کش��ور سال هاس��ت ک��ه دچ��ار عارض��ه 
مونتاژکاری ش��ده و گاهی ش��اهدیم برخی با واردات 
قطعات منفصله، محصول مونتاژش��ده را تحت عنوان 
تولی��د داخلی عرض��ه می کنند.   به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، سال هاست به موضوع تولید ملی و 
ضرورت توجه به آن تأکید می شود و با وجود برگزاری 
نشست ها، س��مینارها و میزگردهای بسیار، همچنان 
پای تولید بومی و داخلی در بسیاری از بخش ها لنگ 
می زند که این نارس��ایی خود معلول عوامل بس��یاری 
است.  توسعه و تقویت تولید ملی یا داخلی یا حمایت 
از کاالی ایرانی، عبارات و واژگانی اس��ت که از حیث 
معنا و مفهوم در یک قالب می گنجد و به واقع هر آنچه 
نسبت به حمایت حداکثری از کاالی ایرانی یا تقویت 
بنیه تولیدی به توفیقات بیشتری نائل شویم به همان 
میزان در ش��کوفایی و توسعه پایدار اقتصادی، ضریب 

موفقیت ها افزون تر خواهد شد. 
فارغ از مزایا و دستاوردهای حمایت از کاالی ایرانی 
که طی روزهای گذشته به کرات به ابعاد آن پرداخته 
شده، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برخی 
از فعاالن حوزه صنعتی، با واردات قطعات منفصله به 
س��رهم بندی پیچ و مهره یا به تعبی��ری مونتاژکاری 
مبادرت می ورزند و محص��ول حاصله را تحت عنوان 
تولید مل��ی، روانه بازار می کنند؛ رویه و رویکردی که 
شوربختانه باید به آن عنوان خودفریبی یا دیگرفریبی 
را اطالق کرد، زیرا واضح اس��ت که چنین محصوالتی 
از اصل و اس��اس در قالب تولی��د داخلی نمی گنجد و 
زمانی می توان یک محصول را تولید بومی نام نهاد که 

قطعات منفصله آن نیز در داخل کشور تولید و عرضه 
شود؛ در این میان برخی از کارشناسان و فعاالن حوزه 
صنعتی حتی کاالهای��ی را که برخی از قطعات مورد 
نیاز آن، از آن س��وی مرزها وارد کش��ور می ش��ود در 

قالب تولید ملی نامگذاری می کنند. 
احمد رس��تمی، یک��ی از فعاالن عرص��ه صنعت و 
تولید در غرب اس��تان ته��ران، با اش��اره به ضرورت 
دوری جس��تن از رویه مونتاژکاری در میان برخی از 
تولیدکنن��دگان اظهار کرد: اهمیت تولید داخلی تنها 
به عرض��ه کاال و بیرون آمدن محصول��ی از یک واحد 
تولیدی بزرگ، متوس��ط یا کوچک خالصه نمی شود، 
بلکه آنچه حائز اهمیت اس��ت به اس��تقالل کش��ور از 
حی��ث اقتصادی و صنعتی و عدم وابس��تگی به فالن 

کمپانی یا تولیدکننده خارجی معطوف می شود. 
وی اف��زود: زمانی  ک��ه بر ضرورت تولی��د داخلی و 
حمای��ت از کاالی ایران��ی تأکی��د می ش��ود، مواردی 
همچون عدم خروج ارز از کش��ور، توسعه فرصت های 
ش��غلی، رونق تولی��د، باالرفتن فض��ای رقابتی میان 
تولیدکنن��دگان و فرهنگ اس��تفاده و مصرف کاالی 
داخل��ی مد نظر ق��رار می گیرد در غی��ر این صورت، 
بس��تن پیچ و مهره و نصب قطع��ات منفصله وارداتی 
به یکدیگر، دس��تاوردهای مذک��ور را در پی نخواهد 
داش��ت و بالطبع نمی ت��وان آن را در زم��ره تولیدات 
داخل��ی محس��وب کرد.  ای��ن فعال ح��وزه صنعت و 
تولید در غرب اس��تان تهران بی��ان کرد: این موضوع 
را )مونتاژکاری( حتی در برخی صنایع بزرگ تولیدی 
ایران نیز ش��اهد هس��تیم اما نباید ای��ن واقعیت را از 

نظر دور داش��ت که فلس��فه تولی��د داخلی و حمایت 
از کاالی ایران��ی، تنها یک نام و عبارت نیس��ت؛ بلکه 
اهمیت آن به دستاوردها و توفیقاتی معطوف می شود 
که در س��یر تولید برای کشور حاصل می شود در غیر 
این ص��ورت، یدک کش��یدن عن��وان کاالی ایرانی در 
پوش��ش مونتاژکاری افتخاری نیس��ت که برخی آن 
را مای��ع بالندگی کش��ور قلمداد کنند و اساس��ا نظر 
مقام معظ��م رهبری نیز ب��ه موضوع تولی��د داخلی، 

مونتاژکاری نبوده و نیست. 
ضرورت واردات تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا

چن��دی پیش، مجتبی خس��روتاج، مع��اون وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت راه��کار فاصله گرفتن از 
فرهنگ مونت��اژکاری را در اتکا به تکنولوژی و دانش 
روز دنی��ا بیان کرد.  وی معتقد اس��ت یکی از دالیل 
بروز این نارس��ایی )مونت��اژکاری( را بای��د در ضعف 
آکادمیک کشور )در برخی حوزه ها( جست وجو کرد. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: باید 
نظام علمی و دانش��گاهی کش��ور در تقویت داده های 
خ��ود به ضریبی از توفیق نائل ش��ود ک��ه ضعف ها و 
کاستی های صنعت و تولید داخلی را تشخیص داده و 
با واردات تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا، کمک حال 

تولید کننده داخلی باشد. 
به زعم خس��روتاج می توان همچون حوزه هایی مثل 
هوافض��ا، پتروش��یمی، نانو و. . . که با ات��کا به دانش 
فنی بومی، موفقیت های بسیاری را کسب کرده ایم در 
دیگر حوزه ها و عرصه ه��ای صنعتی و تولیدی چنین 

توفیقاتی را استمرار بخشیم. 

سرهم بندی پیچ و مهره، به تولید ملی کمک نمی کند

 واردات فناوری و تکنولوژی پیش نیاز حمایت از کاالی ایرانی

چرخش روابط تجاری ایران و روسیه به نفع ایران
اخبار

واردات دام زنده با شعار حمایت از 
تولید داخل، در تضاد است

یک مقام مسئول گفت سیاس��ت اخیر وزارت صنعت 
درخصوص واردات گاو و گوس��اله زنده، در تضاد با شعار 
حمای��ت از تولید داخل اس��ت.  احمد مقدس��ی، رئیس 
انجمن صنفی گاوداران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، با انتقاد از نامه اخیر وزارت صنعت مبنی بر ثبت 
س��فارش واردات گاو و گوس��اله زنده اظهار کرد: اگرچه 
وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است و در صورت نیاز 
باید اقدام ب��ه واردات کند، اما وزارت صنعت طی نامه ای 
به استان های کش��ور اعالم کرد که ثبت سفارش واردات 
نیازی به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی ندارد.  به گفته 
وی، در سال حمایت از تولید داخل، سیاست اخیر وزارت 
صنع��ت و معدن در تضاد با این ش��عار اس��ت که انتظار 
می رود دستگاه های مربوطه، نظارت الزم را داشته باشند.  
مقدسی ادامه داد: با وجود صادرات گوساله به کشورهای 
همج��وار، دلیل نامه اخیر وزارت صنعت مبنی بر واردات 
گاو و گوس��اله زنده را نمی دانی��م.  رئیس انجمن صنفی 
گاوداران یادآور ش��د: با وجود نوس��ان قیم��ت نهاده ها و 
افزایش هزینه ها، تولید در حال نابودی است و اقدام اخیر 

وزارت صنعت در تسریع این نابودی تأثیر بسزایی دارد. 
 واردات گاو و گوساله زنده مقرون به صرفه نیست

علیرض��ا عزیزالله��ی، مدیرعامل اتحادی��ه دامداران 
اظهار کرد: افرادی که در وزارت بازرگانی این مس��ائل 
را مط��رح می کنند، باید پاس��خگوی دیدگاه های خود 
باش��ند؛ چراکه واردات دام زنده شرایطی دارد که جدا 
از سیاس��ت های دولت عملیاتی نیست.  به گفته وی، 
واردات گاو و گوس��اله زنده به س��بب رعایت مس��ائل 
و پروتکل ه��ای بهداش��تی مق��رون به صرفه نیس��ت.  
عزیزاللهی در خاتمه تأکید کرد: واردات نژادهای اصیل 

و پر تولید برای اصالح  نژاد یک ضرورت است. 

نظارت چهارگانه بر ممنوعیت  فروش سیگار
 رصد کامل شبکه دخانیات از آبان

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از امکان 
رصد کامل ش��بکه تولی��د و واردات محصوالت دخانی 
از آبان ماه س��ال ج��اری خب��ر داد.  علی اصغر رمزی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس سامانه ای بر خط از 
ابتدای آبان ماه سال جاری تمامی شبکه تولید و واردات 
محصوالت دخانی قابل رصد و رهگیری است؛ مسئله ای 
که براس��اس ماده ۱3 قانون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز 
مدنظر قرار گرفته است.  وی با اشاره به اینکه سه مرحله 
از بهره برداری سامانه جامع تجارت به سرانجام رسیده و 
دو مرحل��ه از آن به منظور بهره برداری کامل باقی مانده 
اس��ت، اظهار کرد: ثبت سفارش و واردات تنها از طریق 
سامانه با شناسه کاال، ثبت تولید توسط تولیدکنندگان 
س��یگار و نقل و انتقال از تولید کنن��ده به توزیع کننده 
کشوری سه مرحله ای است که تاکنون در ارتباط با این 
س��امانه به مرحله اجرا درآمده و تنها دو مرحله مربوط 
به ورود توزیع کنندگان استانی و ورود خرده فروشان در 

راستای بهره برداری کامل این سامانه باقی مانده است. 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات در بخش 
دیگری از این گفت وگو به قانون جامع مبارزه با دخانیات 
مصوب سال ۱385 اشاره کرد و گفت: براساس این قانون 
فروش س��یگار به صورت نخی به افراد دارای کمتر از ۱8 
سال ممنوع است، اما متاسفانه این قانون در مقاطع زمانی 
مختل��ف با روندهای گوناگونی اجرایی و همین مس��ئله 
موجب شده تا سیاست واحد و پیگیرانه ای در این رابطه 
وجود نداشته باشد.  رمزی ادامه داد: بر این اساس فروش 
س��یگار به صورت نخی و نیز فروش س��یگار به افراد زیر 
۱8سال ممنوع است، چراکه موجب اشاعه مصرف سیگار 

به ویژه در قشر نوجوان و جوان می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بازرس��ان س��ازمان حمای��ت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان سازمان های 
صنع��ت، مع��دن و تجارت اس��تان ها، بازرس��ان وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و نیز بازرسان سه 
اتحادیه )اتحادیه خواربارفروش��ان، سوپرمارکت داران و 
سقط فروشان( مکلف هس��تند بر فروش سیگار نظارت 
کنند، گفت: در صورت مشاهده فروش سیگار به صورت 
نخی و یا به افراد کمتر از ۱8 سال این موضوع به عنوان 
قاچاق تلقی شده و براساس قانون با آنها برخورد می شود.  
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات همچنین 
با اشاره مجدد به قانون جامع مبارزه با قاچاق دخانیات 
گفت: در این قانون اشاره شده است که عرضه کنندگان 
س��یگار باید مجوزهای الزم را داش��ته باشند متاسفانه 
در ارتب��اط با این موضوع نیز تا س��ال ۱393 به صورت 
جدی ورود نش��د، اما از سه سال قبل تاکنون و با انجام 
جلسات مختلف ضوابط خرده فروشی محصوالت دخانی 
تدوین و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.  وی ادامه 
داد: ت��ا به ام��روز 35 واحد خرده فروش��ی مجوز فروش 
محصوالت دخانی در سراس��ر کش��ور را اخذ کردند و از 
طریق س��ه اتحادیه خواربارفروشان، سوپرمارکت داران و 
سقط  فروشان اقدام به دریافت مجوزهای الزم می کنند. 

به گزارش ایس��نا، قانون جامع مبارزه با دخانیات در 
سال ۱385 به تصویب رسید و دو موضوع فروش سیگار 
به صورت نخی و فروش سیگار به افراد زیر ۱8 سال در 
آن به عنوان ممنوعیت فروش اشاره شد؛ مسئله ای که 
تاکنون به صورت جدی توس��ط مراجع نظارتی نسبت 
به آن اقدام نشده و طبق گفته رئیس مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بر دخانیات در س��ال ۱397 با این دو موضوع 
به صورت جدی برخورد می شود و در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف توس��ط خرده فروش��ان براساس قوانین 

اعمال رأی خواهد شد. 

صادرات

پیش بینی افزایش صادرات 
1.5میلیارد دالری معدن در سال 97

مع��اون صادراتی وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت و 
رئیس سازمان توس��عه تجارت ایران گفت: با توجه به 
ظرفیت س��ازی های انجام ش��ده پیش بینی می شود در 
س��ال 97 افزایش صادرات ح��دود ۱.5 میلیارد دالری 
در بخش معدن داش��ته باش��یم.   به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، مجتبی خسروتاج، در نخستین جلسه 
کمیته تحلیل تجاری اظهار کرد: پتروشیمی و معدن دو 
بخش عمده صادرات کش��ور محسوب می شوند که در 
س��ال جدید با مشارکت استان ها ظرفیت های تولیدی 
صادراتی که در سال 97 به بهره برداری خواهند رسید 
احص��ا و برنامه ریزی صادراتی ب��رای آنها انجام خواهد 
ش��د.  وی با تأکید بر اهمیت رص��د و پیگیری اهداف 
کم��ی و کیفی در توس��عه صادرات غیرنفت��ی و تاثیر 
تحلی��ل  تجاری ب��ر تصمیم گیری و اتخاذ اس��تراتژی 
مناس��ب صادراتی بیان کرد: توس��عه صادرات نیازمند 
ظرفیت سازی اس��ت، اگر ظرفیت های تولید صادراتی 
وجود نداشته باش��د بازاریابی نیز راه به جایی نخواهد 
برد.  خس��روتاج تصریح کرد: امیدواریم همه س��ه قوه ، 
در حمایت از صادرات غیرنفتی و پاسخگویی مثبت به 
الزامات دسترسی به این ظرفیت ها، صادرات غیرنفتی را 

کمک کنند تا نیل به اهداف کمی میسر شود. 
صادرات محصوالت پتروشیمی در سال 96 به 

مرز 47میلیارد دالر رسید
در ادامه این جلسه، مسعود کمالی اردکانی، مدیرکل 
دفتر توس��عه صادرات محصوالت صنعت��ی و معدنی، 
ضمن ارائه گزارش��ی از عملکرد ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمی و معدن گفت: در ۱۲ماهه س��ال ۱396 
ص��ادرات به رقمی حدود ۴7 میلیارد دالر رس��یده که 
حدود 6.5درصد افزایش ارزشی داشته است.  وی افزود: 
براس��اس آمارهای اولیه منتشرش��ده از سوی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، صادرات محصوالت پتروشیمی 
بدون احتساب میعانات گازی به حدود ۱5 میلیارد دالر 
رسیده که با 8درصد کاهش مواجه شده است و میزان 
ص��ادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی به حدود 
7.5میلیارد دالر رسید که افزایش ۱۴درصدی را نشان 
می دهد.  گفتنی است نخستین جلسه کمیته تحلیل 
تجاری به ریاس��ت معاون صادراتی وزیر و ریاست کل 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران و با حضور نمایندگان 
معاونت ه��ای صنعتی و معدن��ی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ایمیدرو و موسس��ه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی درخصوص تحلیل عملکرد تجارت خارجی با 

موضوع محصوالت پتروشیمی و معدنی برگزار شد. 

دولت ابزار کنترلی کارت بازرگانی 
را نادیده نگیرد

یک کارش��ناس اقتص��ادی گفت دول��ت باید آزادی 
عمل و اختیار را برای بخش خصوصی داش��ته باش��د 
ام��ا هیچ وقت نباید ابزار نظارتی و کنترلی خود را برای 
کارت های بازرگانی سلب کند.  جعفر قادری، کارشناس 
اقتص��ادی در گفت وگو با مهر، گف��ت: موافق واگذاری 
بخشی از مسئولیت دولت به تشکل ها و بخش خصوصی 
هستم، اما این امر نباید زمینه را برای سوءاستفاده یک 
ع��ده فراهم کند تا با صدور کارت بازرگانی به نام افراد 
کم سواد و ناآشنا با امر تجارت، اقدام به واردات کنند و 
به این ترتیب در آینده، تعهدی به گمرک و س��ازمان 
ام��ور مالیاتی برای پرداخت حق��وق گمرکی و مالیات 
قانونی خود نداشته باشند.  وی در ادامه به معضالت این 
کارت ها اش��اره کرد و گفت: طبق آمار و نیز گفته های 
مس��ئوالن، بدهی مالیات��ی ۱۰۰۰میلی��اردی، قاچاق 
گسترده کاال و نیز نابسامانی بازار ارز، از جمله معضالت 
سوءاستفاده از این کارت ها به شمار می آیند. همچنین 
طبق آخرین آم��ار ۱۲۰۰۰میلیارد تومان فرار مالیاتی 
ناشی از سوءاس��تفاده از این کارت ها بوده که سازمان 
امور مالیاتی، 8۰۰۰میلیارد تومان آن را غیرقابل وصول 
اعالم کرده است.  قادری عنوان کرد: با تمام مشکالتی 
که این کارت ها به هم��راه دارند، می توان گفت دولت 
باید آزادی عمل و اختیار را برای بخش خصوصی داشته 
باشد، اما هیچ وقت نباید ابزار نظارتی و کنترلی خود را 
نادیده بگیرد؛ در واقع مسئوالن ذی ربط باید نسبت به 
این کوتاهی ها پاسخگو باشند، چراکه تفویض اختیار، به 

مفهوم سلب مسئولیت از مسئوالن نیست. 
این کارش��ناس اقتصادی یادآور شد: متاسفانه مدت 
زیادی است که کارت های بازرگانی معضالت زیادی را 
ایجاد کرده اند و با وجود آنکه انتقادات فراوانی نس��بت 
ب��ه آنها وجود دارد، اما بعضا دیده ش��ده که ارگان ها و 
س��ازمان های مختلف، حاضر به قبول اشتباهات خود 
نیس��تند و دیگ��ران را مقصر می دانن��د درحالی که در 
موض��وع کارت ه��ای بازرگانی، س��ازمان ها و نهادهای 
مختلف��ی درگیر هس��تند و تا زمانی ک��ه هماهنگ با 
ه��م درصدد حل مش��کالت برنیاین��د، اتفاقات منفی 
سوءاس��تفاده از کارت های بازرگان��ی همچنان وجود 

خواهد داشت. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه درآمده��ای مالیاتی یکی از 
اصلی تری��ن منابع درآمدی دولت به حس��اب می آید، 
گف��ت: در بند ۱7 سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی بر 
این موضوع تأکید ش��ده که دولت باید نظام درآمدی 
خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصالح کند، 
بنابراین تمام این نهادها و ارگان ها باید تمام تالش خود 
را برای اجرایی شدن این بند به کار گرفته و بدین منظور 
درص��دد رفع ف��رار مالیاتی کالن ناش��ی از کارت های 

بازرگانی باشند. 

یکشنبه
2 اردیبهشت 1397
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طبق اصل ۴۴ قانون اساس��ی 
شرکت های  آن،  سیاست های  و 
خودروس��ازی جزو شرکت هایی 
هس��تند ک��ه دول��ت می تواند 
حداکثر ۲۰درصد از س��هام آنها 
را دارا باش��د. ام��ا آنچه در حال 
حاضر رخ داده، س��ایه سنگین 
دول��ت ب��ر تصمیم��ات صنایع 

خودروسازی را نشان می دهد. 
پای��گاه خبری  ب��ه گ��زارش 
»عصرخودرو« به نقل از فارس، 
انقالب سال جدید  رهبر معظم 
را به نام س��ال حمایت از کاالی 
ایرانی نامیدند. در ش��عار امسال 
ه��م حمای��ت از تولی��د کاالی 
ایران��ی و ه��م مص��رف کاالی 
ایران��ی مورد توجه ق��رار گرفته 

است. 
همچنین طی سال های اخیر 
به دلیل تحری��م، رکود، قاچاق، 
واردات بی رویه و... جایگاه تولید 
مل��ی تن��زل قاب��ل مالحظه ای 
یافته اس��ت و بر کسی اهمیت 
و جای��گاه ویژه حمای��ت از آن 

پوشیده نیست. 

لزوم خصوصی سازی واقعی 
خودروسازان

از  وقت��ی صحبت  بالفاصل��ه 
کاالی ایرانی ب��ه میان می آید، 
اولین چیزی که نظر همگان را 
جلب می کند خ��ودروی ایرانی 
اس��ت. کیفیت نه چن��دان قابل 
ایرانی نقش  قبول خودروه��ای 
اصلی را در بدبین کردن اقش��ار 
مختلف به اس��تفاده از کاالهای 

با کیفیت ملی داشته است. 
ام��ا اص��الح وضعی��ت فعلی 
در  ه��م  آن  خ��ودرو  صنع��ت 
س��ال حمایت از کاالی ایرانی، 
مردم مح��ور ک��ردن اقتصاد در 
ای��ن صنعت و اصالح س��اختار 

مدیریتی خودروسازان است. 
اقتصاد مردم محور در صنعت 
خودرو می تواند به دو معنا باشد؛ 
بخش خصوصی  جدی  مشارکت 
در مالکیت و مدیریت بنگاه های 
خودروس��ازی و قطعه س��ازی و 
جلب رضای��ت مصرف کننده به 
عنوان یک��ی از ذی نفعان اصلی 

در صنعت خودرو.

در ادامه به بررس��ی مورد اول 
پرداخته می شود. 

لزوم اصالح ساختار 
مدیریتی خودروسازان در 
راستای اقتصاد مردم محور

طبق اصل ۴۴ قانون اساس��ی 
شرکت های  آن،  سیاست های  و 
خودروس��ازی جزو شرکت هایی 
هس��تند ک��ه دول��ت می تواند 
حداکثر ۲۰درصد از س��هام آنها 

را دارا باشد. 
بر این اس��اس طی س��الیان 
گذش��ته س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ای��ران )ایدرو( 
که ب��ه نمایندگ��ی از دولت در 
شرکت های ایران خودرو و سایپا 
صاح��ب اکثری��ت س��هام بوده 
است، اقدام به فروش سهام خود 
کرد و س��هم خ��ود را در هر دو 
خودروساز بزرگ کشور به کمتر 

از ۲۰درصد رساند. 
با ای��ن اوصاف بای��د دولت با 
توج��ه به مالکی��ت ۲۰درصدی 
خود، تنها یک عضو از پنج عضو 
هیأت مدیره را در این شرکت ها 

نصب ک��رده و نق��ش کمرنگی 
در »مدیری��ت« این ش��رکت ها 
داشته باش��د.  اما آنچه در حال 
حاضر رخ داده است، حکایت از 
نصب ۲ الی 3 عضو هیأت مدیره 
توسط دولت دارد. این مسئله به 
معنای کنترل مدیریتی دولت بر 
خودروسازان است. برای بررسی 
دقیق ت��ر این چالش در ادامه به 
بیان سهام دو خودروساز بزرگ 
»ای��ران خ��ودرو« و »س��ایپا« 

پرداخته شده است. 
سهامداران ایران خودرو 

و سایپا
ایران خ��ودرو،  ش��رکت  در 
بی��ش از ۲7درص��د از س��هام 
ش��رکت در اختیار شرکت های 
زیرمجموع��ه ایران خ��ودرو قرار 
دارد. این ش��رکت ها در مجموع 
می توانن��د دو عضو از پنج عضو 
هیأت مدی��ره را تعیی��ن کنن��د 
اما ب��ا اعط��ای وکال��ت، نصب 
هیأت مدی��ره را به دولت واگذار 
کرده ان��د. بنابرای��ن دول��ت ب��ا 
وج��ود س��هم ۱8.5درص��د در 

مدیریتی  کنت��رل  ایران خودرو، 
شرکت را در اختیار دارد. 

این مش��کل در سایپا به شکل 
شدیدتری وجود دارد. در شرکت 
سایپا، بیش از 39درصد از سهام 
ش��رکت در اختیار ش��رکت های 
زیرمجموعه س��ایپا قرار دارد که 
باعث می شود در مجموع بتوانند 
دو عضو از پنج عضو هیأت مدیره 
را تعیین کنند. ب��ا این حال این 
ش��رکت ها نی��ز وکال��ت نص��ب 
هیأت مدی��ره را به دول��ت واگذار 
کرده اند. در نتیجه در س��ایپا نیز 
دول��ت با س��همی کمت��ر از ۲۰ 
درصد، کنترل مدیریتی ش��رکت 

را در اختیار دارد.
ل��ذا دولت��ی ب��ودن مدیریت 
صنع��ت خ��ودرو موجب ش��ده 
این صنع��ت از بهره وری پایینی 
برای  بنابراین  باش��د.  برخوردار 
رقابت پذیر کردن صنعت خودرو 
به عن��وان یکی از لکوموتیوهای 
باید س��اختار  ای��ران،  اقتص��اد 
مدیریتی خودروسازان را اصالح 

کرد. 

مدیریت صنعت خودرو باید از دولت به بخش  خصوصی واقعی واگذار شود
اخبار

واردات خودرو زیر تیغ بی رحم 
فضای مجازی

از س��ال گذش��ته، همزمان ب��ا توقف ثبت س��فارش خودرو، 
کلیپ هایی در فضای مجازی دس��ت به دس��ت می ش��ود که از 
توق��ف صدها خودروی وارداتی در پارکینگ های غیررس��می یا 
گمرکات کش��ور حکایت دارد؛ خودروهایی با برندهای کره ای، 
ژاپن��ی یا حتی فرانس��وی که به تعداد زی��اد در پارکینگ هایی 
خاص به یک ردیف پارک ش��ده اند ی��ا با خودروهای مخصوص 
حمل این کاال، در حال جابه جایی هستند.  به گزارش کارپرس، 
انتش��ار دهندگان این ویدئوها به مخاطبان خ��ود این گونه القا 
می کنند که دس��ت های پش��ت پرده با نادیده گرفتن مقررات 
واردات و با رانت دولتی مش��غول تجارت پرسود خودرو هستند.   
در این کلیپ ها همچنین عده ای قصد نشان دادن عواقب دخالت 
دولت در مقررات واردات آن هم به نفع عده ای خاص را دارند و 
عده دیگر با انتشار این ویدئوها، عملکرد گمرک در ترخیص بعضاً 
خودروهای به اصالح قاچاق را به چالش می کشند. به این معنا که 
انتشار کلیپ های مذکور به نوعی عملکرد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در پروسه ثبت سفارش و همچنین گمرک را در ترخیص 
خودروهای وارداتی زیر سؤال می برد و چنین وانمود می کند که 
دولت ب��ا وضع مقررات خاص به عمد برای عده معدودی ایجاد 
رانت کرده اس��ت. حال این س��ؤال مطرح است که چه اهدافی 
پش��ت انتش��ار چنین کلیپ هایی آن هم در فضای مجازی قرار 
دارد؟ هرچند گمرک کش��ور در واکنش به اتهاماتی که در پس 
انتش��ار ویدئوها به این سازمان دولتی می شود پاسخگوست، اما 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون به اظهارات یا کلیپ های 
مذکور واکنشی نشان نداده است. آنچه عملکرد این وزارتخانه را 
طی چند ماه گذشته و همزمان با اجرای مقررات جدید واردات 
با چالش مواجه کرده، باز کردن سایت ثبت سفارش برای عده ای 
معدود از واردکنندگان آن هم در زمان توقف شش ماهه سایت 
یاد شده است.  ثبت سفارش برای 6 هزار خودرو آن هم زمانی که 
وزارت صنعت ب��ه دلیل ایرادات آمارگی��ری فصلی و بارگذاری 
تعرفه های واردات خودرو، این س��ایت را متوقف کرده بود حاال 
برای بسیاری از واردکنندگان عادی امری نابخشودنی است. خبر 
مربوط به ثبت س��فارش مذکور را هر چند فرود عسگری رئیس 
کل گمرک به رسانه ها داد، اما تاکنون مسئوالن دیگر واکنشی به 
آن نداشته اند. تحقیقات تیم های بازرسی و نظارتی نشان می داد 
برخی از ثبت سفارش های بارگذاری شده قبلی که خودروی آنها 
نیز ترخیص ش��ده، قابل رویت نبوده اس��ت، این در حالی است 
که در پاسخ به استعالم به عمل آمده از اداره کل مقررات وزارت 
صنعت اعالم شد که ثبت سفارش های موصوف مورد تأیید اداره 
کل مقررات نیس��ت.  ب��ه این ترتیب گم��رکات اجرایی مکلف 
شدند به قید فوریت ضمن بررس��ی مدارک ارسالی درخصوص 
خودروهای ترخیص شده و خودروهایی که هنوز متوقف بوده اما 
اظهار شده اند، گزارش وقوع جرم علیه کلیه عوامل این تخلف به 

مرجع قضایی منعکس کنند. 

اخبار

پیش بینی افزایش 15 تا 25 درصدی 
قیمت قطعات با موافقت شورای رقابت

فرمول شورای رقابت برای محاسبه قیمت خودرو نه تنها امروز 
جواب نمی دهد، بلکه متأسفانه ضرر و زیان و بهره های سنگینی 
را به خودروسازان تحمیل کرده است.  عضو هیأت مدیره انجمن 
تخصص��ی صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور در گفت وگو با 
پرش��ین خودرو، با اش��اره به تبعات منفی ناشی از افزایش نرخ 
ارز و هزینه تولید بر واحدهای قطعه سازی اظهار داشت: با توجه 
به افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و 
نرخ ارز، انتظار می رود قیمت خودرو حداقل ۲۰درصد افزایش 
یابد، در غیر این صورت خودروس��ازان و قطعه سازان به شدت 
متضرر و بخش زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل خواهند شد.  
س��عید صبوری تأکید کرد: در صورت موافقت شورای رقابت با 
افزای��ش ۲۰درصدی قیمت خودرو طبع��ا قطعات تولیدی نیز 
بس��ته به نوع موادبری و میزان داخلی س��ازی بی��ن ۱5 تا ۲5 
درصد افزایش قیمت خواهند داشت و این افزایش قیمت بخش 
زیادی از مشکل نقدینگی و تأمین هزینه در حوزه قطعه سازی 
را جب��ران خواهد کرد.  وی گفت: امروز که نرخ ارز مبادله ای از 
37۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته اس��ت مس��لما به همین 
میزان افزایش قیمت را در کش��ور ش��اهد خواهیم بود چنانچه 
این جریان در صنعت خودرو نیز افزایش هزینه و دس��تمزدها 
را به دنبال خواهد داشت.  صبوری تصریح کرد: در حال حاضر 
قیمت اغلب مواد اولیه تولید در واحدهای قطعه سازی بین 3۰ تا 
6۰ درصد افزایش قیمت یافته، حتی امروز در برخی مواد اولیه 
تولیدی گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ها هستیم. البته 
با یکسان سازی نرخ ارز، انتظار می رود پتروشیمی ها و واحدهای 
تولید پلیمر، فوالدمبارکه و س��ایر بخش ها مبنای قیمت مواد 
تولیدی را از نرخ ارز 58۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان کاهش دهند 
هر چند در این جریان دولت باید کنترل و نظارت الزم را داشته 
باش��د و قیمت مواد اولیه ای که بی رویه باال رفته به قیمت قبل 
و بر مبنای دالر ۴۲۰۰ تومان بازگردد.  وی همچنین به تالش 
دولت در مهار افزایش نرخ ارز در هفته های اخیر اش��اره کرد و 
یادآور ش��د: با وجود اینکه در هفته های اخیر بی سر و سامانی 
زیادی که در نرخ دالر به وجود آمد تنش های زیادی را در کشور 
ایجاد کرد اما خوش��بختانه با سیاست هایی که دولت در پیش 
گرفت امروز به جهت یکسان سازی نرخ ارز، سکون و آرامشی در 
بازار برقرار ش��ده است.  این فعال در صنعت قطعه سازی کشور 
همچنین یکی از موارد مؤثر در افزایش نرخ تورم در کش��ور را 
سیاس��ت افزایش ساالنه حقوق و دستمزد دانست و بیان کرد: 
متأسفانه یکی از مس��ائلی که هر ساله با شروع سال جدید در 
کشور مطرح می شود افزایش قیمت ها در کلیه بخش هاست که 
عمده علت این جریان ناش��ی از نرخ تورم است. درحالی که بر 
اس��اس اعالم دولت نرخ تورم در کش��ور تک رقمی است اما هر 
ساله حقوق و دستمزدها دورقمی افزایش می یابد. جریانی که 
قطعاً مسیر اشتباهی را در کشور دامن می زند چرا که با افزایش 
حقوق و دس��تمزدها نه تنها کمکی به کش��ور نمی ش��ود بلکه 
مسیر تورم برای افزایش بیشتر آزاد می شود.  به گفته صبوری، 
افزایش حدود ۱9 درصدی حقوق و دستمزدها در سال جدید، 
با تأثیراتی که در سایر هزینه های جانبی به دنبال دارد در واقع 
هزینه 3۰درصدی را به بخش های تولیدی تحمیل می کند. وی 
معتقد است در چنین شرایطی که عالوه بر هزینه های ناشی از 
حقوق و دستمزدها، افزایش نرخ ارز، عواملی مانند هزینه انرژی 
و حم��ل و نقل نیز افزایش قیمت داش��ته، طبعا این هزینه ها 
در جریان تولید خودرو نیز تأثیر زیادی خواهد داش��ت، این در 
حالی است که صنعت خودرو همواره در این جریان مظلوم واقع 
می ش��ود و با وجود تحمیل چنین هزینه هایی هر س��اله برای 
دریافت افزایش قیمت از سوی شورای رقابت با مشکل و موانع 

زیادی مواجه می شود. 

خبرنگاران در اولویت دریافت سهمیه طرح ترافیک
برخورد با رسانه ها و خبرنگاران 

متخلف
مس��ئول بررسی مدارک و اس��ناد متقاضیان استفاده از 
س��همیه ویژه  خبرنگاری از برخورد با رسانه های متخلفی 
ک��ه کادر اجرای��ی را به عنوان خبرن��گار معرفی می کنند، 
خبر داد.  به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از 
ایسنا، فرهاد خوانساری با بیان این که بنده مسئول بررسی 
مدارک و اس��ناد متقاضیان استفاده از سهمیه خبرنگاران، 
روزنامه نگاران و عکاس��ان خبری هستم، اظهار کرد: البته 
کارگروه ما تنها به بررسی مدارک و اسناد ارسالی می پردازد 
و تصمیم گیرن��ده نیس��تیم.  وی در مورد وضعیت دبیران، 
س��ردبیران و کادر اجرایی مطبوعات در طرح ترافیک ویژه  
خبرنگاران گفت : اغلب مجوزهای مربوط به خبرنگاران در 
س��ال های گذش��ته به افراد غیر توزیع شده است و تعداد 
زیادی از کارت های خبرنگاری دس��ت افرادی قرار داشت 
ک��ه خبرنگار نبودند، ولی امس��ال تالش مان بر این اس��ت 
ک��ه بر اس��اس آیین نامه  ک��ه صراحتا ن��ام روزنامه نگاران، 
خبرنگاران و عکاس��ان خبری را برده اس��ت عمل کنیم و 
طبیعتا اولویت مان در ارائه طرح ترافیک، عکاسان خبری، 
روزنامه  نگاران و خبرنگاران است.  مسئول بررسی مدارک 
و اسناد متقاضیان اس��تفاده از سهمیه ویژه  خبرنگاری در 
ادامه  در مورد تخلف برخی رس��انه ها مبنی بر معرفی افراد 
غیر به عنوان خبرنگار برای اس��تفاده از سهمیه ویژه  طرح 
ترافیک، خاطر نشان کرد: فرض ما بر صداقت افراد است و 
هنگامی که فردی مدارک مورد نیاز را می آورد فرض ما بر 
اعتماد است و برای وی کارت صادر می کنیم، اما ما به این 
مسئله تنها اکتفا نکرده و بعد از آن نیز شروع به استعالم و 
بررس��ی خواهیم کرد و اگر در بررسی ها مشاهده شود فرد 
مورد نظر عملکردش بر مبنای صداقت باشد، طرح ترافیک 
مبارکش باش��د، اما اگر ببینیم مغایرتی میان فعالیت وی 
و اس��ناد وجود دارد با او برخورد کرده و تمام ترددهایش 
در س��طح شهر بر اس��اس ورود غیر مجاز محاسبه شده و 

جریمه منظور می شود. 
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دبیر ستاد توسعه فناوری های انرژی با تأکید بر استفاده از فناوری های 
نوین در حوزه انرژی گفت در حال حاضر ۲۰درصد تلفات انرژی در بخش 
مس��کن اس��ت که با اس��تفاده از فناوری های نوین می توان این میزان را 

کاهش داد. 
به گزارش ایس��نا، دکتر سیروس وطن خواه 
روز گذشته در گردهمایی استارتاپ های حوزه 
ان��رژی با تأکید ب��ر اهمیت ح��وزه انرژی در 
توس��عه پایدار کشور، افزود: به رغم تالش های 
صورت گرفت��ه، کش��ور در دو بخش عرضه و 
تقاضا در حوزه های بهره وری، بهینه س��ازی و 

مصرف بهینه وضعیت مناسبی ندارد. 
وی با تأکید بر اینکه ایران در شاخص هایی 
همچون شدت انرژی در جایگاه مطلوبی قرار 
ن��دارد، تأکید ک��رد: ادامه این رون��د ما را به 
ناکجاآباد خواهد برد و شاید هم اکنون نیز برده 
باش��د، لذا الزم است همه ما در هر جایگاهی 

که هستیم در زمینه بهره وری، نگهداشت و بهینه سازی انرژی فکر جدی  
کنیم. 

دبیر ستاد توسعه فناوری های انرژی اضافه کرد: این فکر که تصور شود 

افرادی هس��تند که اقداماتی در این حوزه اجرایی می کنند، فکر درستی 
نیست چراکه در حوزه فناوری در دنیا اتفاقات مهمی رخ داده است. 

وی با اش��اره به فناوری های نوین ارائه شده در دنیا در حوزه های انرژی ، 
اظهار کرد: این فناوری ها، بنیادهای فکری و 
اجرایی کس��ب و کارها را تا حدودی عوض 
ک��رده اس��ت ک��ه از جمله آن می ت��وان به 
فناوری IT اش��اره کرد که اث��رات آن را در 
کس��ب و کارها در کشور می توانیم مشاهده 

کنیم. 
وطن خ��واه با بیان اینکه ای��ن فناوری ها، 
انگاره های ذهنی را تا ح��دود زیادی تغییر 
داده اس��ت، یادآور شد: امروزه فناوری IT و 
سایر فناوری های نوین در حوزه های مختلف 
از جمله مس��کن، تغییرات اساس��ی ایجاد 
کرده، از این رو نشان می دهد که فناوری ها 

می توانند انگاره های ذهنی را تغییر دهند. 
وی برگ��زاری ای��ن گردهمایی را توجه بیش��تر ب��ه فناوری ها و تغییر 
انگاره های ذهنی دانس��ت و افزود: ما در تالش هس��تیم تا با اس��تفاده از 

فناوری های نوین، رویکردهای حوزه انرژی را اصالح کنیم. 

مدیرعامل بیمه ایران می گوید دفاتر نمایندگی ها الجرم باید خود را برای 
ارائه خدمات آنالین به روز کنند، ما هم تالش می کنیم این پروسه به گونه ای 
انجام ش��ود که ش��غل افراد از بین نرود.  محس��ن پورکیانی در گفت وگو با 

ایس��نا، درب��اره تصمیم بیمه ای��ران در جهت 
آنالین ش��دن نمایندگی های دفتر بیمه، اظهار 
کرد: بیمه ایران مخالف اس��تارتاپ ها نیس��ت، 
یعنی هیچ ک��س توانایی این را ن��دارد در برابر 
اف��کار و تکنولوژی های جدید مقاومت کند. به 
هر حال تکنولوژی های جدی��د می آیند و این 
قابلی��ت را ه��م دارند که مش��تریان را به خود 
جل��ب کنن��د، بنابراین بدیهی اس��ت که همه 
ش��رکت ها و بنگاه ها و س��ازمان ها باید خود را 
با ش��رایط جدید تطبی��ق دهند و تالش کنند 
که در همان جهت حرک��ت کنند. بنابراین ما 
مخالفتی با آنالین ش��دن پروسه های مربوط به 
دفاتر بیمه نداریم.  وی در پاسخ به اینکه اکنون 

بسیاری از نمایندگی ها نسبت به برخی بازاریابی های آنالین و از آن گذشته 
آنالین شدن نمایندگی ها ابراز نگرانی می کنند، بیان کرد: این نگرانی ها را ما 
هم درباره نمایندگی ها داریم و به همین جهت در بحث استارتاپ ها و فروش 

الکترونیک به دنبال آن هستیم که امور را از طریق نمایندگی ها سازماندهی 
کنیم تا نمایندگی های بیمه ایران که قشری عظیم و زحمت کش هستند و 
83 سال با بیمه ایران همراهی کردند متضرر نشوند.  او در پاسخ به اینکه به 
گفته کارشناسان، آنالین شدن پروسه ها منجر 
به آن خواهد شد که بس��یاری از مشاغل در 
دفات��ر نمایندگی ها از بین ب��رود، گفت: تمام 
تالش ما این اس��ت که چنین اتفاقی نیفتد و 
مشاغل ایجادشده حفظ شوند. هرچند که به 
هر حال تأکید می کنم نمی توانیم در برابر این 
پدیده مقاومت کنیم ولی به دنبال حفظ منافع 
افراد شاغل در دفاتر بیمه هستیم.  مدیرعامل 
بیمه ایران ادامه داد: البته به نظر نمی رسد در 
همه رشته های بیمه بش��ود به صورت تمام و 
کمال از فروش الکترونیک اس��تفاده کرد. به 
هر حال به نیروی انسانی هنوز هم نیاز است 
خصوصا در فروش بیمه های عمر که مراحل 
مختلفی هم دارد. در بس��یاری از رشته ها اینچنین است که فقط بخشی از 
کار می تواند به صورت الکترونیک انجام شود و باقی بخش ها باید توسط افراد 

صورت گیرد، از جمله این بخش ها بازاریابی است.

در گردهمایی استارتاپ های حوزه انرژی مطرح شد 

نبود استارتاپ ها در حوزه انرژی
مدیرعامل بیمه ایران: 

صنعت بیمه نمی تواند در مقابل آنالین شدن خدمات مقاومت کند

بیایی��د با مفهوم »نوآوری« مواجه ش��ویم؛ واژه ای که ش��اید امروزه 
کمتر در معنای واقعی خود به کار می رود. گرچه از این واژه در مواردی 
نظیر »تحقیق و توس��عه«، »نوآوری های تکنولوژیک«،  »نوآوری های 
فرآیند کس��ب وکار«، »نوآوری مدل کسب وکار«،  »نوآوری محصول« 
و... اس��تفاده می ش��ود، اما نکته ای که وجود دارد این است که هسته 

اصلی معنای این کلمه از بین رفته یا کم رنگ شده است. 
هنگامی ک��ه ش��رکت خودروس��ازی، خودروی جدی��دی را تولید 
می کند، این محصول جدید به تدریج روند رش��د تازه ای را در پیش 
می گی��رد. در مقیاس انبوه از آن تولید و جایگزین مدل های قدیمی 
می ش��ود. از این رو میزان فروش را همچنان حفظ می کند. از سوی 
دیگر، نوآوری با ایجاد »موتورهای رشد کاماًل جدید« برای شرکت، 
بر رشد بالقوه آن تأثیر می گذارد. هنگامی که آمازون خدمات وب را 
آغاز کرد، این پروژه ش��رکت را از تمرکز بر مصرف کننده در تجارت 
الکترونیک، به سمت توسعه کسب و کار در حوزه زیرساخت فناوری 
اطالعات س��وق داد. نوآوری در مدل کسب وکار آمازون، موتور رشد 
کام��اًل جدیدی برای آمازون ایجاد کرد. در س��ال ۲۰۱6 آمازون از 
همین پروژه درآمدی بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر کسب کرد که حاشیه 
سود قابل مالحظه ای نسبت به شیوه قبلی یعنی تجارت الکترونیک 

داشت. 
چرا دقت به مسئله »نوآوری« مهم است؟ 

ان��واع مختلف فعالیت ه��ای نوآوری دارای پیامدهای اس��تراتژیک و 
س��ازمانی متفاوتی هستند. آنها نقاط قوت و ضعف مختلفی دارند و از 
همه مهم تر، انواع مختلف نوآوری به روش های متمایز کاری نیاز دارند. 
در ای��ن بخش ابتدا تمایز میان »بهره ب��رداری از نوآوری« و »ابداع« 
را بررس��ی می کنیم. بعد از آن انواع مختلف نوآوری را تعریف کرده و 
درنهایت نش��ان می دهیم که چگونه ارزیابی س��ازمان از خودش، رشد 

نوآوری را به طور جدی افزایش می دهد. 
بهره برداری از نوآوری یا ابداع: 

فعالیت های نوآورانه در طیف گس��ترده ای ق��رار دارند. این طیف از 
بهره وری باالتر، بهبود کارکردی و موفقیت مدل کس��ب وکار به وجود 
می آید و همه چیز را برای کشف افق های نو در قالب کسب وکار جدید 

و مدل های نوآورانه مخرب فراهم می کند. 
 »بهره ب��رداری از نوآوری« عمدتاً ب��ر آن نوع از فعالیت های نوآورانه 
متمرکز اس��ت که باعث ایجاد راندمان ی��ا تغییرات تدریجی در جهت 
بهبود وضع ش��رکت می شود. اکثر شرکت ها این قسمت را نسبتاً خوب 
مدیری��ت می کنند. نمونه هایی ازجمله مهندس��ی مج��دد فرآیندهای 
کس��ب وکار، فعالیت هایی برای کاهش هزینه یا جایگزینی محصوالت 
و خدم��ات با محصوالت جدیدت��ر، نمونه هایی از این مقوله هس��تند. 
متأس��فانه، تمرکز بر این بخش به تنهایی کافی نیس��ت و شرکت های 
بزرگی همچون »کداک«،  »نوکیا« یا »بالکباس��تر« قباًل این را نشان 

داده اند. 
 »ابداع« بر گزاره های ارزش��ی، مدل های کس��ب وکار و س��ایر انواع 
موتورهای رش��د کاماًل جدید متمرکز می ش��ود. درواقع در بحث ابداع 
به آن دسته از فعالیت های نوآورانه ای اشاره می شود که منجر به رشد 

قابل مالحظه جدیدی می ش��وند. شرکت های تأسیس شده به ندرت این 
ن��وع فعالیت های نوآورانه را مدیریت می کنند، زیرا آنها نیاز به اقدامات 
بس��یار متفاوتی دارند. فرهنگ، مهارت ه��ا، فرآیندها و حتی نظام های 
انگیزش��ی ک��ه بتواند این ن��وع از نوآوری را حمایت کند، به س��ادگی 

ایجاد نمی شوند. 
ای��ن نوع از فعالیت ه��ای نوآورانه به مجموعه  متفاوت��ی از ابزارهای 
کس��ب وکار نیاز دارد. ابزارهای برنامه ریزی اس��تراتژیک و فرآیندهای 
بهره برداری از مدل کس��ب وکار، زمانی که کس��ب وکار به مرحله رشد 
می رس��د، بی اثر هس��تند. در حقیقت، اب��زار و فرآینده��ای موردنیاز 
برای ایجاد رش��د جدید مانند بوم مدل کس��ب وکار، توسعه مشتری و 

استارتاپ ناب، بیشتر در مرحله راه اندازی نمایان می شوند. 
فعالیت های نوآورانه در سازمان های دوسویه: 

ش��رکت هایی که می خواهند در قرن بیس��ت ویکم برنده شوند، باید 
فعالیت های نوآورانه  را در طیف گسترده ای از »بهره برداری« تا »ابداع« 
توس��عه دهند. صاحب نظ��ران این گونه س��ازمان ها را »س��ازمان های 
دوسویه« می نامند. این امر بسیار دشوار خواهد بود، چرا که الزم است 
پرورش فرهنگ »بهره برداری« و »ابداع« به طور هم زمان صورت گیرد. 
هر فرهنگی نیاز به س��اختارها، فرآیندها و ابزارهای مختلف س��ازمانی 
دارد. به همین دلیل اس��ت ک��ه تمایز بین انواع مختل��ف فعالیت های 

نوآوری و پیامدهای آن بسیار مهم است. 
اهداف نوآوری: 

اساساً سه هدف متفاوت در مورد نوآوری وجود دارد: 
۱- افزای��ش کارآیی کس��ب وکار: بهب��ود فرآیندهای کس��ب وکار و 

افزایش بهره وری افراد با استفاده از فناوری های مشترک
۲- تقویت پایداری کسب وکار: معرفی محصوالت و خدمات جدیدی 
ک��ه جایگزین محصوالت قدیمی هس��تند یا اج��رای نوآوری هایی در 

فعالیت های بازاریابی و تبلیغات. 
3- ایجاد موتورهای رش��د جدی��د: تجربه گزاره های ارزش��ی کاماًل 

جدید یا مدل های کسب وکار. 
ب��ا توجه به موارد باال می توان گفت دس��تیابی ب��ه اهداف کارآیی و 
پایداری در نوآوری عموماً بس��یار آسان تر از ایجاد ارزش ها و مدل های 
کسب و کار جدید است، زیرا شناخته شده تر هستند. ایجاد موتورهای 
رش��د جدید با ریس��ک و عدم قطعیت بیش��تری همراه است. در واقع 
دو ه��دف اول در طیف »بهره برداری« و مورد س��وم در طیف »ابداع« 

قرار دارند. 
هنگامی که به منظور بهبود کارایی، دست به نوآوری می زنید با مدل 
کس��ب وکار اثبات شده ای مواجه هستید. از گذشته اطالعاتی دارید که 
نش��ان می دهد چه قس��متی از ش��رکت کار می کند و چه چیزی کارا 
نیس��ت. بدون نیاز به تغییر مدل کس��ب وکار هدف شما مرتفع خواهد 

شد. 
ام��ا هنگامی که برای »ایجاد موتورهای رش��د جدی��د«، تصمیم به 
ن��وآوری می گیرید، اطالعات گذش��ته اغلب کمکی به ش��ما نمی کند. 
احتماال نیاز به گزاره های ارزشی و مدل های کسب وکاری داشته باشید 
که کاماًل جدید  هس��تند. در این حالت ریس��ک و عدم اطمینان بسیار 
باالتر اس��ت. از این  رو، خطر شکست نیز همواره کسب و کار را تهدید 

می کند. 
strategyzer/modirinfo :منبع

 Mac OS و iOS اواخر سال گذشته میالدی برخی منابع خبر از احتمال ادغام دو سیستم عامل شرکت اپل یعنی
داده بودند تا توسعه دهندگان مجبور نباشند دو نسخه متفاوت از اپلیکیشن خود را برای آیفون ها و مک بوک های اپل 

آماده سازی کنند، اما حاال تیم کوک این گمانه زنی ها را رد می کند. 
خبرگزاری بلومبرگ وعده داده بود که رویداد مذکور تا نیمه نخست سال 2018 به وقوع خواهد پیوست، اما تیم کوک، 
مدیرعامل اپل به تازگی در مصاحبه ای اعالم کرده است که این شرکت هیچ برنامه ای برای ادغام سیستم عامل ابزارهای 

همراه و رایانه های رومیزی خود ندارد. 
 Mac OS و iOS به گزارش دیجیاتو، کوک در تشریح دالیل عدم تمایل شرکتش به چنین کاری اعالم کرده است که

هر دو در عالی ترین شرایط خود قرار دارند و آنها طی سال های گذشته تالش کرده اند تا هر کدام وظایف منحصر به 
فردی را به بهترین شکل ممکن به انجام برسانند. او معتقد است ادغام این دو پلتفرم، اپل را ناچار می کند تا از برخی 

ایده آل ها صرف نظر کند. 
البته عدم تمایل اپل برای یکی کردن دو سیستم عامل محبوبش به معنی نبود تالش هایی برای پورت کردن ساده تر 
اپلیکیشن ها میان دو سیستم عامل نیست. کمپانی کالیفرنیایی می خواهد با ارائه ابزارهایی توسعه دهندگان پرشمار 

پلتفرم iOS  را تشویق کند تا به ساده ترین شکل ممکن نسخه تحت Mac OS اپ خود را نیز تهیه و ارائه کند. واقعیت 
 App Store از جهت پویایی و تنوع اپلیکیشن ها به هیچ وجه در حد و اندازه های Mac App Store آن است که

نیست و تیم کوک و همکارانش قصد دارند این وضعیت را تغییر دهند. 
 

نوآوری نمرده است، زنده  باد نوآوری! 

 تیم  کوک: اپل برنامه ای
برای ادغام iOS و Mac OS ندارد

یادداشت

کارگاه آموزش��ی »طراحی و خلق مدل کس��ب وکار« روز دو شنبه 3 اردیبهشت ماه 
۱397 از س��اعت 9 تا ۱3 در اراک برگزار می شود.  این رویداد  منطق یک کسب وکار 
را در چگونگی خلق و ارائه و کس��ب ارزش توصیف می کند و چارچوبی برای پرورش 
ایده، تولید سود و ثروت آفرینی است که نشان می دهد یک بنگاه اقتصادی چه مجموعه 
فعالیت هایی را چگونه و در چه زمانی باید انجام دهد تا انتظار مشتریان از شرکت فراهم 
ش��ود. مدل کس��ب وکار بیان می کند که چگونه سازمان برای تولید محصول و یا ارائه 
خدمت، ایجاد ارزش می کند و این روش��ی است که ش��رکت برای تولید سود و سرپا 
نگه داش��تن خود انتخاب می کند. در این کارگاه آموزشی، مخاطبان عالوه بر آشنایی 
با مفاهیم و اصول مدل کس��ب وکار، با مفهوم و چگونگی طراحی بوم مدل کسب وکار 
)BMC( به عنوان یک ابزار مدیریتی و استراتژیک برای کارآفرینی آشنا خواهند شد. 

کارگاه آموزشی »طراحی و خلق مدل 
کسب وکار« برگزار می شود

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

یکشنبه
2 اردیبهشت 1397

شماره 1046
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رئیس چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی گفت: فضای مجازی می تواند 
نقش موثری در توس��عه اقتصادی و به ویژه در حوزه کس��ب وکار ایفا کند.  به 
گزارش ایسنا، دکتر سعید هاشمی، رئیس دانشگاه علم و فرهنگ روز گذشته 

در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین المللی 
وب پژوهی که با حضور دکتر محمدجواد کارگر، 
دبیر علمی کنفرانس در دانش��گاه علم و فرهنگ 
برگزار ش��د، اظهار کرد: فض��ای مجازی می تواند 
نقش موثری در توس��عه اقتص��ادی و به ویژه در 
حوزه کس��ب و کار ایفا کن��د.  وی با بیان اینکه 
با توجه به بین رش��ته ای ب��ودن وب پژوهی، این 
حوزه می تواند به توس��عه مش��اغل جدید کمک 
کند، اظه��ار امیدواری کرد: با حضور متخصصان 
و صاحبنظران در این کنفرانس، زمینه شناسایی 
ظرفیت های کسب و کار در این حوزه فراهم شود.  
رئیس چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی 
با اش��اره به برگ��زاری موفق س��ه دوره قبل این 

کنفرانس تأکید کرد: نیمی از جمعیت کش��ور، کاربر اینترنت و وب محس��وب 
می ش��وند. خأل نبود یک کنفرانس جامع در حوزه وب و وب پژوهی، باعث شد 
که دانش��گاه علم و فرهنگ به این حوزه ورود پیدا کند و توجه ویژه ای به این 

مبحث داشته باشد.  هاشمی افزود: دنیای وب می تواند با معایب و خطراتی برای 
جامعه همراه باشد، البته بیشتر آسیب های این حوزه را مورد بررسی قرار داده 
و کمتر به مزایای آن پرداخته ایم. این کنفرانس فرصت مناسبی است که زمینه 
تبادل نظ��ر میان صاحبنظ��ران و متخصصان 
داخلی و خارجی این حوزه )و بررسی معایب و 
مزایای آن( را فراهم می کند.  دکتر محمدجواد 
کارگ��ر، دبیر علم��ی کنفرانس نی��ز در بخش 
دیگری از این نشس��ت گفت: برخی افراد اقدام 
به برگزاری کنفرانس هایی می کنند که از لحاظ 
علمی، اعتب��اری ندارد و تنها ب��ه محلی برای 
کس��ب درآمد تبدیل شده است و این مشکلی 
اس��ت که در برگ��زاری کنفرانس ه��ای داخلی 
با آن مواجه هس��تیم.  دبی��ر علمی چهارمین 
کنفران��س بین المللی وب پژوهی افزود: با توجه 
به عدم برگزاری اقدامات متمرکز در حوزه وب، 
کنفرانس وب پژوهی را از سال 9۴ برگزار کردیم. 
 )IT( شاید از نظر فنی، وب و وب پژوهی تنها به رشته های کامپیوتر و آی تی
مرتبط باش��د، اما در این حوزه با موضوعات مختلفی در حوزه اقتصاد، مباحث 

حقوقی، حریم خصوصی، جامعه شناسی و حتی هنری روبه رو هستیم. 

کوالکام با هدف کاهش هزینه های س��االنه  و به  دس��ت  آوردن اعتماد 
سرمایه گذاران خود، فرآیند تعدیل تعدادی از کارکنانش را آغاز کرد. 

کوالکام روز گذشته اعالم کرد که با هدف عملی کردن وعده خود به 
س��رمایه گذاران مبنی بر کاهش هزینه های 
س��االنه تا س��قف یک میلیارد دالر، فرآیند 
تعدی��ل نیرو را آغ��از کرد. گفته می ش��ود 
کوال��کام در ای��ن فرآیند ۱5۰۰ نف��ر را از 
کار برکنار خواهد کرد. یکی از س��خنگویان 
کوالکام ک��ه خواس��تار مخفی  ماندن هویت 

خود است، در این رابطه می گوید: 
کوالکام قصد دارد تعداد کارکنان تمام وقت و 

موقتی خود را کاهش دهد. 
س��خنگوی یادش��ده می گوی��د اگرچ��ه 
کوالکام در ابتدا کاه��ش هزینه ها بدون در 
نظر گرفت��ن تعداد کارکنان را مورد ارزیابی 
قرار داد، اما در نهایت س��ران این ش��رکت 

متوجه ش��دند که برای پش��تیبانی از رش��د و موفقیت طوالنی مدت، 
کاهش نیروی کار اجتناب ناپذیر خواهد بود. کوالکام مدعی اس��ت که 
ب��رای کارکنان متاث��ر از فرآیند کاهش نیروی کار، بس��ته های خاتمه 

خدمت ارائه می دهد، این ش��رکت از تاریخ ۲۴ س��پتامبر سال گذشته 
میالدی )۲ مهر(، حدود 33.8۰۰ نیروی تمام وقت، پاره وقت و موقتی 
استخدام کرده است.  به گزارش بلومبرگ، تعداد نیروهای برکنارشده 
کوال��کام به ان��دازه ای ب��اال اس��ت که این 
ش��رکت باید به ایالت کالیفرنیا درخواست 
انتش��ار اطالعیه تعدیل و بازآموزی نیروی 
کار )WARN( را ارائ��ه دهد. کوالکام در 
ماه ژانویه س��ال جاری میالدی اعالم کرد 
که با ه��دف کاهش یک میلی��ارد دالری 
هزینه ه��ا و به  دس��ت  آوردن پش��تیبانی 
س��رمایه گذاران در جریان تمایل برودکام 
ب��رای تصاحب این ش��رکت، در سراس��ر 
کس��ب وکار خود، چندی��ن فرآیند تعدیل 

نیرو را اجرا خواهد کرد. 
خاطرنش��ان می کنی��م فرآین��د تصاحب 
کوالکام توس��ط برودکام در نهایت به  دست 
دولت ترامپ و به  دلیل نگرانی های موجود بر سر امنیت ملی متوقف شد. 
کوالکام از آن زمان تاکنون با هدف بهبود رش��د درآمد، در حال گسترش 

فعالیت های خود است. 

در نشست خبری کنفرانس بین المللی وب پژوهی مطرح شد 

تعدیل 1500 نفر از نیروی کار کوالکام با هدف کاهش هزینه نقش موثر فضای مجازی در توسعه اقتصادی و کسب وکار

بس��یاری از دس��ت اندرکاران دنیای بازاریابی آرزوی امکان س��اخت 
اینفوگرافی به راحتی س��ایر گونه های نگارش��ی را دارن��د. با این حال 
متأس��فانه اکنون چنین امکانی در دس��ترس عالقه مندان نیس��ت. بر 
همین اس��اس اصوالً س��اخت محتوای تصویری زمانی بسیار بیشتر از 
نگارش مت��ن نیاز دارد. نکته مهم در اینجا ناتوانی در چشم پوش��ی از 
ق��درت تأثیرگذاری محتوای بصری اس��ت. به همی��ن دلیل ما در این 
مقاله با کوشش فراوان سعی در توضیح گام به گام و جامع روال خلق 
ی��ک اینفوگرافی اس��تاندارد  را داریم. فرض اصلی م��ن در این مقاله 
توانای��ی همه، حتی ش��ما، در ایجاد اینفوگرافی های ب��ا کیفیت، زیبا، 
حرفه ای و کامل فقط در عرض یک ساعت است. در ادامه تالش خواهم 

کرد این ادعا را اثبات کنم. 
نخس��تین گام در راستای ایجاد اینفوگرافی فراهم سازی محتوا برای 
قالب بصری پروژه اس��ت. اگر مرحله نخس��ت را با دقت سپری کنید، 
ش��انس تان برای موفقی��ت در ادامه فرآیند دوچندان خواهد ش��د. در 
زمین��ه ایجاد قالب بصری نیز پاورپوینت بهترین نمونه موجود در بازار 
است. شیوه ساخت اینفوگرافی در این نرم افزار به قدری ساده است که 

شاید حتی نیازی به توضیح نداشته باشد. 
چگونه در کمتر از یک ساعت اینفوگرافی رایگان بسازیم؟ 

گام اول: جمع آوری محتوا و انتخاب قالب
مرحله نخس��ت جم��ع آوری اطالعات موردنیاز اس��ت. این مرحله از 
آنجای��ی اهمیت دارد که ب��دون محتوای دقیق و حساب ش��ده توجه 
مخاطب به پیام مان جلب نخواهد ش��د. در حقیقت قالب های زیبا تنها 
یک س��وم راه هس��تند. تأثیر نهایی از س��وی کیفیت محتوای موجود 
برجای گذاش��ته می ش��ود. در زمینه انتخاب قالب هم با جست وجویی 
س��اده در اینترنت با خیل عظیمی از قالب ه��ای آماده مواجه خواهیم 

شد. 
خوشبختانه با پیش��رفت تکنولوژی در زمینه تهیه داده اولیه امکان 
اس��تفاده از نرم افزاره��ای مفی��د در کن��ار اقدام ش��خصی جمع آوری 
مهیاس��ت. در صورت تمایل به استفاده از نرم افزارهای جانبی اطمینان 
از ذکر منبع معتبر ب��رای نمایش در بخش پایانی اینفوگرافی ضروری 

است. 
تع��دد مناب��ع ب��رای ارجاع در بخ��ش پایان��ی اینفوگراف��ی یکی از 
دردس��رهای همیش��گی طراحان تبلیغاتی محسوب می شود. پیشنهاد 
م��ن در ای��ن بخش اس��تفاده از یک آدرس URL ب��ه منظور هدایت 
کارب��ران ب��ه فهرس��ت منابع اصلی اس��ت. ب��ه این ترتیب ع��الوه بر 
صرفه جوی��ی در فضای طراحی، تمام منابع نیز در دس��ترس مخاطب 
قرار خواهد گرفت. به منظور صرفه جویی هرچه بیش��تر در صرف زمان 
)توجه داش��ته باشید هدف ما تهیه اینفوگرافی در کمتر از یک ساعت 
اس��ت( قالب »ج��دول زمانی« ی��ا »Time Line« را به عنوان مدل 
پیش��نهادی در نظر گرفته ام. این م��دل به صورت یک جدول خطی با 
امکان افزودن متن در دو طرف جدول به صورت رایگان در دس��ترس 

کاربران قرار دارد. 
گام دوم: شخصی سازی اینفوگرافی

کاماًل واضح اس��ت ک��ه این مرحل��ه وقت گیرتری��ن گام در فرآیند 

طراحی اینفوگرافی محس��وب می ش��ود. با این حال در این مرحله به 
اندازه س��ختی تحمیلی نش��اط و ش��ور هم وجود دارد. نخستین عمل 
در ای��ن بخش انتخاب تیتر جذاب و دلرباس��ت. تیتر نخس��تین بخش 
م��ورد توجه اینفوگرافی برای مخاطب اس��ت. به همین دلیل نباید در 
برخورد اول ناامید کننده ظاهر ش��د. در خص��وص انتخاب حالت های 
گرافیک��ی و رنگ ها به خود آزادی عمل دهی��د. این تنها راهکار خلق 
ترکیب ه��ای خالقانه اس��ت. در حقیقت، اگر با تقلید از آثار برجس��ته 
موفقیت به دست می آمد، دیگر نوآوری معنایی نداشت. به منظور خلق 
اث��ری خاص تر امکان تغییر رنگ و ن��وع فونت نیز چندان دور از ذهن 
نیس��ت. به عبارت ساده، در این بخش باید تمام ذوق مان را برای ثبت 

اثری جدید به خرج دهیم. 
در نهایت نیز به عنوان خالق اثر نوعی امضا یا لوگو ویژه در گوشه ای 
از کار درج کنید. اگر در زمان های قدیم امضای فیزیکی نشانه مالکیت 
معنوی آثار هنری بود، اکنون لینک های اینترنتی جایگزین روش های 
قدیم��ی ش��ده اند. بر همین اس��اس ذکر آدرس اکانت ت��ان در یکی از 
شبکه های اجتماعی راهکاری منطقی برای دستیابی به مخاطب بیشتر 
است. نکته مهم در این میان تمرکز اصلی روی طراحی نمایان و واضح 
لوگوی شرکت یا مؤسسه اصلی است. بر همین اساس شخصاً به هنگام 
طراحی اینفوگرافی برای Hubspot لوگوی آن را با بزرگ ترین فونت 
تایپ می کنم. در هر صورت این ش��رکت صاحب امتیاز اس��ت که باید 
در نگاه مخاطب برجس��ته شود. نام شما تنها به درد افراد عالقه مند و 

مشتاق به همکاری متقابل خواهد آمد. 
ش��اید برای تان عجیب باش��د، اما این تمام مراحل م��ورد نیاز برای 
تهیه یک اینفوگرافی باکیفیت اس��ت. اگرچ��ه در اینجا آموزش دقیق 
در خصوص نحوه کار با پاورپوینت را ارائه نکردم، اما چنین اقدامی به 
هیچ وجه بی دلیل نبوده است. در نسخه های اخیر نرم افزار آفیس رابط 
کاربری به طور چش��م گیری ساده سازی ش��ده است. این نکته در کنار 
سیس��تم راهنمای درونی نرم افزار کار را برای افراد مشتاق به یادگیری 
بس��یار آسان می کند. برهمین اساس همه چیز به میزان سخت کوشی 
و پش��تکار شما بستگی دارد. تا اینجای کار تالش من معرفی گام های 
اصولی در راستای تولید اثری بی نظیر بوده است. با این حال هنوز هم 

یک گام تا پایان ماجرا فاصله داریم. 
گام سوم: افزودن کد قرارداد، دکمه پینترست و انتشار اینفوگرافی

اکنون تنها کار باقی مانده انتش��ار و تبلیغ اثر هنری  تازه مان اس��ت. 
همانط��ور که همیش��ه در مقاله های خود عنوان می کنم، اس��تفاده از 
وب��الگ ش��خصی بهترین راه برای ج��ذب مخاطب به اث��ر جدیدمان 
اس��ت. همچنین باتوجه به رواج گسترده استفاده از پینترست برای به 
اشتراک گذاری اینفوگرافی ها و سایر فرمت های تصویری افزودن دکمه 
دسترس��ی به نسخه پینترس��ت اثرمان نیز ضروری خواهد بود. به این 
ترتیب کاربران پینترس��ت به راحت ترین ش��کل ممکن به اینفوگرافی  
ما دسترس��ی پیدا می کنند. اگر خوش شانس باشیم، در صورت عالقه 
مخاطب��ان ب��ه اثرمان ش��مار باالیی از آنه��ا اینفوگراف��ی جدید را در 
س��ایت ها و اکانت های شان در شبکه های اجتماعی بازنشر خواهند داد. 
در ه��ر صورت این مرحله پایانی فرآین��د خلق اینفوگرافی در کمتر از 
یک ساعت است. پس از طی این مسیر همه چیز برای انتشار اثرتان در 
فضای اینترنت یا نشریه ها )بسته به مخاطب هدف( مهیا خواهد بود. 
hubspot :منبع

جادوی تصویر در بازاریابی

چگونه در کمتر از یک ساعت اینفوگرافی بسازیم؟ 

یادداشـت

امی��ر هامونی در اختتامیه فین اس��تارز ۲۰۱8 با بی��ان اینکه از چندین ماه 
قب��ل برای برگزاری این روی��داد بزرگ برنامه ریزی و ت��الش کرده ایم، گفت: 
از ماه های قبل تیم های اس��تارتاپ، مربیان، مش��اوران و سرمایه گذاران برای 
حضور در فین اس��تارز ثبت نام کردند و با برگزاری چندین نشست تخصصی با 
فعاالن حوزه فین تک، س��رمایه گذاران و حسابرسان نتایج بسیار کیفی تری از 

فین استارز ۲۰۱8 در مقایسه با فین استارز ۲۰۱7 به دست آمد. 
به گزارش س��نا، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، گفت: در این دوره 
اهمی��ت ورود تکنولوژی های نو به حوزه حس��ابداری و حسابرس��ی مطرح و 

مفهوم بالک چین برای ورود به این حوزه تبیین شد. 
وی تصریح کرد: تعداد 83 اس��تارتاپ برای حضور در فین اس��تارز امس��ال 
ثبت نام کردند که ۱۴ تای آنها از اس��تارتاپ های شاخص سال گذشته بودند. 

83 استارتاپ در فین استارز فاینکس یازدهم

به قلم لیندسی کولویچ 
ترجمه: علی آل علی  
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رس��انه فیلم یکی از ملزومات بازاریابی 
مدرن و راهبردهای تولید محتواست که 
اگر به درس��تی انجام شود می تواند باعث 
ایجاد مشتریان راغب و باکیفیت و فروش 

بیشتر می شود. 
فوربس  مؤسس��ه  نظرس��نجی  طب��ق 
)Forbes(، 59 درص��د مدیران اجرایی 
ترجی��ح می دهند به ج��ای مطالعه یک 
مت��ن به مش��اهده یک ویدئ��و بپردازند. 
در تحقیق��ی مش��ابه، ش��رکت اَنیموت��و 
)Animoto(  ب��ه ای��ن نتیجه رس��ید 
که چهار پنج��م مصرف کنندگان ترجیح 
می دهن��د به ج��ای مطالع��ه درباره یک 
در  ویدئوی��ی  خدم��ات،  ی��ا  محص��ول 
م��ورد آن ببینن��د. به ع��الوه 8۰درصد 
مصرف کنندگان اع��الم کردند که دیدن 
نحوه کار ی��ک کاال یا خدمات به صورت 
یک فیلم مهم اس��ت. گوگل هم گزارش 
ک��رده ک��ه بی��ش از نیم��ی از کاربران 
اینترنت قبل از سر زدن به فروشگاه های 
حقیقی یا مجازی به مش��اهده ویدئویی 
در م��ورد محص��ول ی��ا خدم��ات مورد 
نظرش��ان می پردازند. در واقع، بس��یاری 
از بازاریاب ه��ا برای ه��ر مرحله از فرآیند 
خرید مشتری، ویدئویی مجزا می سازند. 

بیش از نیمی از بازاریاب های سراس��ر 
جه��ان از محت��وای ویدئویی ب��ه عنوان 
یکی از انواع محتوا با بیش��ترین بازگشت 
س��رمایه یاد می کنند. قابل توجه اس��ت 
که 55درص��د افراد، محت��وای ویدئویی 
را ت��ا به آخ��ر تماش��ا می کنن��د. از آن 
مهم ت��ر، ۴3درصد افراد عن��وان کرده اند 
ک��ه می خواهن��د محت��وای ویدئویی در 

اختیارشان گذاشته شود. 
واضح است که تولید محتوای ویدئویی 
دیگر یک انتخاب نیست، اما برای بعضی 
بازاریاب ها که در حاش��یه باقی مانده اند 
هنوز ب��رای ایجاد یک برنام��ه راهبردی 
تولید محتوای ویدئویی دیر نش��ده است. 
ب��رای عقب نماندن در ای��ن رقابت، چند 

نکته را باید در نظر داشت. 
 ویدئوهای شما باید چه محتوایی 

داشته باشند؟ 
همیش��ه بهترین کار این است که کار 
را از ابتدایش شروع کنید. در مورد گروه 
هدف تان فکر کنید و اینکه چه نوع روایت 
و داس��تانی برای آنها جذاب خواهد بود. 

  )HubSpot( وب س��ایت هاب اس��پات
گ��زارش ک��رده ک��ه رایج تری��ن ان��واع 
محتواهای ویدئویی عبارتند از ویدئوهای 
توضیحی، ویدئوهایی از نمونه محصول یا 
خدمات )Demo(، ویدئوهای آموزشی و 
ویدئوهایی از داس��تان رضایت مشتریان. 
وب س��ایت ویدی��ارد )Vidyard(  انواع 
دیگر ویدئوها از جمله مصاحبه با مدیران 
و ایده پ��ردازان کس��ب وکار، وبیناره��ا و 
ویدئوه��ای پخ��ش زن��ده را نی��ز به این 

فهرست اضافه می کند. 
ابتدا تلفن های همراه هوشمند را در 

نظر داشته باشید
 Tubular( به گزارش توبوالر اینسایتز
Insights(  پیش بینی می ش��ود که در 
س��ال ۲۰۱9 ن��گاه کردن ب��ه ویدئوهای 
اینترنتی  ترافی��ک  موبایل��ی 7۲درص��د 

تلفن های همراه را تشکیل دهد. 
در هنگام ساختن محتوای ویدئویی به 

نکات زیر توجه کنید. 
واکنش��ی  برنامه ه��ای  از   -
)responsive(  پخ��ش فیلم اس��تفاده 
کنید: با بارگ��ذاری محتوای ویدئویی در 
وب س��ایت، بای��د حتما به حج��م برنامه 
پخش ویدئویی که می خواهید اس��تفاده 
کنی��د هم فکر کنید. همچنین باید دقت 
کنید ک��ه حجم و ابعاد پخ��ش ویدئوی 
شما برای دس��تگاه های مختلف مناسب 
اس��ت؛ یعنی محت��وای ویدئویی باید هم 
روی گوشی های هوش��مند )عرض 6۴۰ 
پیکس��ل( و ه��م برای صفح��ات نمایش 
بزرگ تر )عرض ۱9۲۰ پیکس��ل( مناسب 

باشد. 
- فرمان ه��ای آن��ی: اطمین��ان حاصل 
کنید که لینک های دس��توری آنی روی 
صفحات موبایل ه��م کار می کنند. برای 
وب سایت یا وبالگ تان از بسترهای پخش 
ویدئویی اس��تفاده کنید که اجازه ایجاد 
فرامین لمس��ی و آنی در خارج از صفحه 

پخش ویدئو را می دهند. 
- پخش بی صدا: اطمینان حاصل کنید 
که ویدئوی ش��ما اگ��ر در حالت بی صدا 
پخش شود بی مفهوم نمی شود. یک روش 
این اس��ت که به ویدئ��و زیرنویس اضافه 
کنید، چرا که بیش��تر مردم در تلفن های 
همراه ش��ان ویدئوها را به صورت بی صدا 

تماشا می کنند. 
مهم ترین نکته این است که ویدئو را در 
صفحات گوشی ها همراه مختلف امتحان 
کنید و آن را بدون صدا هم تماش��ا کنید 

تا از کیفیت آن مطمئن شوید. 

تنها چند ثانیه برای تأثیرگذاری 
فرصت دارید

مس��لما اکثر افراد مش��غله های فکری 
زیادی دارن��د و عموم کارب��ران اینترنت 
چندان با صبر و حوصله نیستند. باید این 
نکته را در هنگام س��اخت ویدئو در ذهن 
داشته باشید و ویدئوهای مختصر و مفید 

درست کنید! 
برنامه ریزی کافی است؛ وارد عمل 

شوید
بخ��ش ضروری  تبلیغاتی  رس��انه های 
س��ایت  هس��تند.  ویدئوی��ی  بازاریاب��ی 
Outbrain روش هایی برای به حداکثر 
رس��اندن ارزش و حوزه تأثیر ویدئو را به 

شرح زیر مطرح کرده است. 
- داس��تان پردازی دنبال��ه دار. روای��ت 
داس��تان مناس��ب برای مصرف کننده ها 
یک��ی از بخش ه��ای ضروری اس��تراتژی 
بازاریاب��ی هر برند اس��ت. با اس��تفاده از 
قابلیت داستان س��ازی دنباله دار نرم افزار 
داس��تان های  می توانی��د   Outbrain
قش��نگی روای��ت کنی��د و بهتری��ن راه 
داستان س��ازی نی��ز اس��تفاده از تصویر 
متح��رک اس��ت. به یاد داش��ته باش��ید 
ک��ه اولی��ن مرحل��ه، اس��تفاده از برنامه 
Outbrain Pixel برای مخاطب سازی 
اس��ت. یک مث��ال خوب در ای��ن زمینه، 
ش��رکت رنو اس��ت که از داستان س��ازی 
دنبال��ه دار ب��رای تبلی��غ خودروهای��ش 

استفاده کرد. 
- رس��انه های تبلیغاتی را با هم ترکیب 
بازاریاب��ی  در کس��ب وکار  اگ��ر  کنی��د. 
دیجیتال هس��تید به طور حتم با نرم افزار 
  )Google Analytics( تحلیلگر گوگل
و AdWords   آش��نا هس��تید. چ��را 
اس��تفاده از ای��ن نرم افزاره��ا را ترکیب 
نکنید؟ اولین قدم این اس��ت که حساب 
کاربری ای��ن دو نرم افزار را به هم متصل 
کنید. س��پس در حس��اب کاربری گوگل 
آناالیتیک��ز، کاربرانی را ک��ه از محتوای 
ویدئوی��ی وب س��ایت بازدی��د می کنند، 
اضافه کنید. تنها کس��انی را اضافه کنید 
ک��ه از صفحات پویش ه��ای تبلیغاتی به 
ویدئو دسترس��ی پیدا کرده اند و کاربرانی 
را که به مش��تری تبدیل شده اند مستثنا 
کنید. حال به حس��اب کارب��ردی اَدُوردز 
رفت��ه و همی��ن مخاطبان را به قس��مت 
اضافه  تبلیغات  فهرس��ت جس��ت وجوی 
کنید. اگر مخاطب��ان زیادی دارید، حتی 
توصی��ه می ش��ود که ب��رای ه��ر پویش 
تبلیغاتی یک حس��اب کارب��ری جداگانه 

ایجاد و مخاطبان هر پویش را جدا کنید. 
ای��ن کار باعث کاهش هزینه ها می ش��ود 
و همچنی��ن ب��ه ش��ما کم��ک می کند 
مخاطبانی را که ویدئوی ش��ما را تماش��ا 
کرده و س��پس به جس��ت وجوی آن در 

گوگل پرداخته اند، از دست ندهید. 
- رسیدگی به صفحه اصلی ویدئو. برای 
هر ویدئو یک صفحه اصلی در نظر بگیرید. 
در این مورد هم قبل از اینکه ش��روع به 
انتش��ار ویدئ��و در رس��انه های تبلیغاتی 
 Outbrain مختلف کنید، ابتدا از برنامه
Pixel استفاده کنید و بخشی مخصوص 
به مخاطبان آن ویدئو بسازید. حال زمان 
آن است که به مخاطبانی رسیدگی کنید 
ک��ه ویدئو را دیده اما ب��ه صفحات دیگر 
وب س��ایت نرفته اند. این مخاطبان را در 
ش��بکه Outbrain دنب��ال و ویدئ��وی 
دیگری ب��رای آنها ارس��ال کنید. وزارت 
گردش��گری اردن با استفاده از این روش 
توانس��ت به موفقیت زیادی دست یابد و 
بازدیدکنن��دگان ویدئوهایش را چندبرابر 
کن��د. نهایتا این وزارتخانه توانس��ت نرخ 

جذب مشتری را افزایش دهد. 
- اپلیکیش��ن کس��ب وکارتان را تبلیغ 
کنی��د. ب��ا اس��تفاده از س��اخت ویدئو، 
می توانی��د ای��ن کار را انج��ام دهید. اگر 
  )iTunes( یک عکس در برنام��ه آیتونز
ی��ا گوگل پلی ارزش ی��ک مقاله را دارد، 
ی��ک ویدئ��و هم به ان��دازه ه��زار عکس 
ارزش دارد! بهتر اس��ت هرچه س��ریع تر 
یک ویدئو به صفحه دریافت اپلیکیش��ن 
در برنامه ه��ای آیتونز یا گوگل پلی اضافه 
کنی��د. بعد از انجام این کار، با اس��تفاده 
از نرم اف��زار Amplify ای��ن ام��کان را 
خواهی��د داش��ت ک��ه می��زان تعامل با 
اپلیکیش��ن را در بین مخاطبان باکیفیت 
اندازه گی��ری کنید. همچنی��ن می توانید 
بازدیدکننده های صفحه اصلی اپلیکیشن 
را افزایش داده و آنه��ا را به دیدن ویدئو 
و شناخت بهتر اپلیکیشن ترغیب کنید. 

را  یوتی��وب کس��ب وکارتان  - کان��ال 
تبلیغ کنی��د. اگر یک کان��ال یوتیوب یا 
ویمئ��و )Vimeo(  داری��د می توانید با 
س��اخت ویدئو هم مشترکان کانال و هم 
بازدیدکنندگان ویدئ��و را افزایش دهید. 
برنامه Amplify ابزار مناسبی برای این 
کار اس��ت. با یک میلیون مشترک فعال و 
۲75 میلی��ون بازدیدکنن��ده در هر ماه، 
امپلیفای می تواند کانال شما را به سرعت 

تبلیغ کند. 
outbrain :منبع

چرا باید در سال جدید ساخت ویدئوهای تبلیغاتی را 
در اولویت قرار دهید؟ 

 چگونه در اینستاگرام
برند خود را بهبود بخشیم

با نگاهی به برترین پیج های اینس��تاگرام شاید به 
ای��ن فکر بیفتید که آنها حتم��ا  رازی مهم دارند. با 
این حال واقعیت این اس��ت که وجود بیش از 5۰۰ 
میلون کاربر فعال این امکان را برای هر برندی فراهم 
م��ی آورد که بتوانن��د مخاطبان زیادی را به س��مت 
خ��ود جذب کنن��د. با این حال در این مس��یر نحوه 
تالش های ش��ما نیز باید به سمتی درست باشد، در 
غیر این صورت نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. 
در ادامه به بررس��ی 7 راهکار برای رشد برند در این 

شبکه اجتماعی محبوب خواهیم پرداخت. 
1- از تمامی امکانات اینستاگرام برای تولید 

محتوا استفاده کنید
اگرچه مبنا اصلی اینستاگرام بر روی ارسال عکس 
است، با این حال این موضوع نباید باعث شود تا شما 
نس��بت به اهمیت متن و ارس��ال ویدئو غافل شوید. 
همچی��ن قابلیت هایی نظیر اس��توری و جدیدترین 
امکان آن یعنی قیمت گذاری روی محصوالت موجود 
در تصویر ارس��ال ش��ده، همگی از جمل��ه امکانات 
رایگان آن محس��وب می شود که می تواند به صورتی 

جذاب مورد استفاده قرار گیرد. 
2- ارتباط تان را با سایر شبکه های اجتماعی 

حفظ کنید
ای��ن موضوع که مخاطب دقیقا بداند که ش��ما در 
چ��ه زمان هایی محتوایی جدید را در معرض نمایش 
قرار می دهید، خ��ود از جمله عواملی خواهد بود که 
رضایت بیش��تر آنها را به همراه خواهد داشت. نکته 
دیگری که در این بخش الزم است  مورد توجه قرار 
دهید این اس��ت که فواصل میان ارسال مطالب شما 
نبای��د مدت زمانی طوالنی را در بر گیرد. در غیر این 
ص��ورت به راحتی دنبال کننده های خود را از دس��ت 
خواهید داد. همچنین به منظور بیش��تر دیده ش��دن 
توصی��ه می ش��ود فعالیت هایی در دیگر ش��بکه های 
اجتماعی محبوب داشته باشید و آدرس صفحه خود 

را در هرکدام از آنها در اینستاگرام خود ذکر کنید.
3- به مخاطبان خود بها دهید

در واقع ش��ما نیاز به ارتباط��ی عمیق با مخاطبان 
خ��ود دارید تا در نهایت بتوانید آنها را به مش��تریان 
خود تبدیل کنید. ب��ه همین خاطر همواره آنها را با 
مطالب خ��ود درگیر کنید. همچنین واکنش افراد را 
نسبت به هر مطلب ارسالی جویا شوید و در آخر هر 
هفته به عملکرد خود امتیاز بدهید. با این اقدام شما 
قادر خواهید بود عملکرد خود را دائما بهبود بخشید. 

4 - از صفحات سایر افراد برای کسب شهرت 
بیشتر استفاده کنید

در واقع ش��ما می توانید به صورت بس��یار ساده با 
حمای��ت مالی از افرادی که در اینس��تاگرام فعالیتی 
را انجام داده و به این واس��طه توانسته اند مخاطبان 
مناسبی را به دست آورند، برای بهبود وضعیت برند 
خود اس��تفاده کنید. در این رابطه شما می توانید به 
صورت مس��تقیم از فرد مورد نظ��ر بخواهید تا برند 
ش��ما را تبلیغ کند یا به صورت غیرمس��تقیم ضمن 
ارس��ال مطلب خود جایی را برای اشاره به برند شما 
در نظ��ر بگی��رد. نتایج در این رابطه نش��ان می دهد 
که م��ورد دوم نتیجه به مراتب بهت��ری را به همراه 

خواهد داشت. 
5- از اهمیت هشتگ غافل نشوید

هشتگ در واقع باعث خواهد شد تا مطلب ارسالی 
در دس��ته بندی مورد نظ��ر قرار گی��رد و مخاطبان 
بتوانند با یک جس��ت وجوی س��اده مطلب ش��ما را 
نیز مش��اهده کنن��د. با این حال در ای��ن رابطه تنها 
افزای��ش تعداد آن نباید مدنظ��ر قرار گیرد و مرتبط 
بودن عبارات به کار گرفته ش��ده نیز از جمله موارد 

تعیین کننده محسوب می شود. 
6 - دیگر پیج های مرتبط با حوزه کاری خود را 

دنبال کنید
در واقع این موضوع که ش��ما عملکرد س��ایرین را 
زی��ر ذره بین قرار دهید، باعث خواهد ش��د تا امکان 
ایده گرفتن به خوبی برای ش��ما مهیا ش��ود. با این 
حال فراموش نکنید که در این رابطه از کپی برداری 
خ��ودداری کنید و ب��ا این اقدام اعتب��ار خود را زیر 
س��ؤال نبرید. همچنین این موض��وع می تواند خود 
زمین��ه را برای انواع همکاری ها مهیا س��ازد که خود 

تأثیر مطلوبی روی برند شما خواهد داشت. 
7 – ارتباط تان را با مخاطبان محدود نکنید 

ای��ن موض��وع ک��ه تنها ارتباط ش��ما مح��دود به 
اینستاگرام باش��د، نمی تواند در درازمدت نتایج الزم 
را برای ش��ما به ارمغان آورد. به همین خاطر همواره 
ب��ه بهانه های مختل��ف مخاطبان خ��ود را به بازدید 
از ش��رکت ی��ا نمایندگی های فروش دع��وت کنید. 
ای��ن موضوع با اعط��ای تخفیف های وی��ژه یا ایجاد 

چالش های مهیج به سادگی قابل انجام است. 
entrepreneur :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )8(
اشتباه چند میلیون دالری

کار س��ختی اس��ت که از میان صدها موضوعی که 
درمورد نفوذ و جذب مشتری تدریس شده، فقط چند 
نمونه را ب��رای کتاب کوچکی مانند این کتاب انتخاب 
کنیم. به هر حال یکی از بزرگ ترین درس ها این است: 
تغییر زیاد کمپین تبلیغاتی، نفوذ را از بین می برد

این یک اش��تباه چند میلیون دالری است. این یکی 
از قدیمی ترین اصول در تبلیغات است که به طور کلی 
نادیده گرفته نش��ده است؛ زیرا چند برند در بازار وجود 
دارد که کمپین ها را در ۲۰ س��ال گذشته، 5، ۱۰، ۱5، 

۲۰ بار تغییر نداده اند. 
یک تولید کننده خواهد گفت که: »این داس��تان در 

حال منسوخ شدن است.«
تولید کننده دیگر خواهد گفت: »مردم از آن خس��ته 

شده اند.«
نفر سوم خواهد گفت: »یک داستان جدید، یک جنب 

و جوش جدید را در برند من به وجود می آورد.«
اگر 9۰درصد افراد آن را به یاد نیاورند، داستان از بین 
نمی رود. اگر 9۰درصد اف��راد اصال از وجود آن بی خبر 
باش��ند، به شدت خسته می شوند و آن فیلسوف عالقه 
مند به جنب و جوش جدید، اگر فقط اعداد را داش��ته 
باش��د، می فهمد که با تغییر داستان خود، ویژگی های 

برند خود را به افراد کمی معرفی می کند. 
اگر یک تبلیغ کننده در س��ال، ۲میلیون دالر هزینه 
کند و جذابیت خود را تغییر ندهد و به شکلی خالقانه، 
از اصول دیگری که در قسمت های بعدی کتاب به آنها 
اشاره خواهد شد، استفاده کند، خواهد دید که می تواند 

داستان خود را به ۴۰درصد افراد معرفی کند. 
اگر تبلیغ کننده واقعا متخصص باشد، می تواند خیلی 
بهت��ر عمل کند. ما یک برند داریم و س��االنه ۲میلیون 
و 5۰۰ه��زار دالر ص��رف آن می کنی��م و ب��ه نفوذی 
7۰درصدی دس��ت یافته ایم. به این معنا که از هر ۱۰ 

نفر، هفت نفر در آمریکا، تبلیغ را می شناسند. 
به هر حال، تبلیغ کنندگانی وجود دارند که در سال، 
بی��ش از ۱۰میلیون دالر هزین��ه می کنند، اما به دلیل 

تغییر، نفوذ خود را در سطح ۱5درصد حفظ کرده اند. 
یک داستان موردی

رئیس یک شرکت به مدت پنج سال، ساالنه 5میلیون 
دالر هزینه کرد. هر سال، نارضایتی تازه ای )برخی به آن 
هوش��مندی می گویند( باعث ایجاد یک کمپین جدید 
ش��د. در این زمان، ش��رکت او، پنج کمپین متفاوت را 

اداره می کرد. 
مطالعه داس��تان های م��وردی نف��وذ در مدت زمان 
طوالنی، باعث می ش��ود باور کنیم که ممکن است این 
فرد با استفاده از یک مفهوم مفرد و مداوم، حاال به یک 
نفوذ حداقل 6۰درصدی رسیده باشد. به این معنا که از 

هر ده نفر، شش نفر در آمریکا، داستان او را می دانند. 
در عوض، م��ا او را با نفوذ ۱5درص��د یافتیم. قدرت 
تبلیغات او 75درصد کمتر از حد انتظار بود. ۲5میلیون 
دالر برای نفوذ هزینه کرد که ممکن است 6 میلیون و 

۲5۰ هزار دالر آن را به دست آورده باشد. 
چنین افرادی به کار قطع درختان خود مش��غولند. 
برخ��ی از این درخت ها زمانی که نه��ال  بوده اند، بریده 
شدند. برخی دقیقا زمانی که شروع به رشد کردند بریده 
شدند و گاهی وقت ها ما شاهد یکی از بی معنا ترین موارد 
در کس��ب و کار تبلیغات هستیم: یک مدیریت جدید، 
ظاهرا تنها ب��ه دلیل میل به تغییر دوباره چش��م انداز 

تبلیغات، یکی از غول ها را نابود می کند. 
در این جا صدای آرامی می شنویم که می پرسد: »بله، 
ام��ا زمانی که یک کمپین به نفوذ خیلی باالیی دس��ت 
پیدا می کند، زمانی که تقریبا تمام مردم کش��ور آن را 

می شناسند، آیا خودش را از بین نمی برد؟«
البته که جواب منفی اس��ت. آمار نف��وذ این را ثابت 
می کند، زیرا اگر کمپینی خودش را فرسوده کند، یکی 
از ای��ن دو اتفاق رخ خواه��د داد: نفوذ از بین می رود یا 
مردم واکنشی به پیام نشان نمی دهند و جذب مشتری 

سقوط می کند. 
ما هرگز شاهد وقوع چنین اتفاقی نبودیم، مگر اینکه 
خ��ود محصول به ش��کلی ناگهانی از مد خارج ش��ود. 
در عوض، کمپین به رش��د خ��ود ادامه می دهد، مانند 
درخت بزرگی که شاخه هایش رشد کرده و به خورشید 
می رسند و هر سال، دانه های بارورش بر زمین می افتند 

و فروش جدید و مشتریان جدید به بار می دهد. 
س��ه اصل اساسی از واقعیت تبلیغات از تحقیق ما به 

دست می آید: 
۱. ت��ا زمانی که نفوذ مدنظر باش��د، تغییر دادن یک 

داستان همان تأثیر متوقف کردن دارایی را دارد. 
۲. اگر هر سال یک کمپین هوشمندانه را اداره کنید، 
اما هر س��ال آن را تغییر دهید، رقیب ش��ما می تواند با 
کمپینی ضعیف تر، از ش��ما پیشی بگیرد. زیرا او نسخه 

خود را تغییر نمی دهد. 
3. تا زمانی که یک محصول از مد خارج نش��ود، یک 

کمپین بزرگ، خود را فرسوده نمی کند. 
بنابراین بگذارید درخت تان به خورش��ید برس��د. در 
واق��ع، زیر گیاه تبلیغات را پاکس��ازی کنی��د و به آن 
فرصت رشد و نفس کشیدن بدهید. می توانید صاحب 
یک درخت غول پیکر شوید که ریشه هایش در اعماق 
زمین است و در برابر قوی ترین توفان های تبلیغاتی نیز 

نمی شکند. 
ادامه دارد. . . 
Reality In Advertising منبع: کتاب
اشتباه چند میلیون دالری در تبلیغات
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عرص��ه بازاریابی آنالین همیش��ه تحت 
سلطه قواعد نگارشی به منظور کسب رتبه 
بهت��ر در موتورهای جس��ت وجوگر مانند 
گ��وگل و یاهو ب��وده اس��ت. همچنین در 
بس��یاری از مواقع همین رتبه اینترنتی به 
هن��گام ارزیابی کلی یک کمپین به عنوان 

معیار اصلی مطرح می شود. 
اگر به پنج یا ش��ش سال قبل برگردیم، 
اطالعات بازاریاب ها از کلمات پرجست وجو 
در موتورهای جس��ت وجوگر حتی از تیم 
فنی ش��رکت های متبوع نیز بیش��تر بود. 
در واق��ع همه نگاه ها به آمارهای رس��می 
دوخته می ش��د. این امر نه تنه��ا به دلیل 
اهمیت جانبی چنی��ن اطالعاتی، بلکه به 
خاط��ر تأثیر مس��تقیم رتبه س��ایت ها در 
میزان بازدید و ف��روش اینترنتی بود. پس 
از معرفی گوگل از سرویس آنالیز اطالعات 
جس��ت وجو به ظاهر تغییری اساس��ی در 
ح��وزه بازاریابی اینترنتی پدی��د آمد. این 
تغییر معطوف به کاهش زحمت دسترسی 
به اطالعات معتبر به وسیله انتشار رسمی 
داده ه��ا از س��وی گوگل بود. ب��ا این حال 
سلطه معیارهای کمی بر بازاریابی دیجیتال 
چندان به درازا نکش��ید. این بار هم گوگل 
پیشگام تغییرات بود. تغییر الگوریتم گوگل 
به س��وی جس��ت وجوی رمزنگاری ش��ده 
موجب کاهش دقت اطالعات مورد استفاده 
بازاریاب ها شد. در حقیقت امروزه در بخش 
آنالیز جست وجوهای گوگل بخش زیادی 
را عنوان »ارائه نش��ده« به خود اختصاص 

داده است. 
گام بعدی که س��لطه معیارهای کمی را 
به کلی نابود کرد باز هم از س��وی گوگل و 
در چند ماه اخیر رخ داد. در حقیقت اکنون 
دیگر خبری از ارائه آمار دقیق در خصوص 
جس��ت وجوی کلمات کلیدی در آمارهای 
گوگل نیس��ت. به عنوان مثال اگر کلمه ای 
خاص در ماه گذش��ته ۱۴۰۰ باز از س��وی 
کاربران جست وجو شده باشد، در فهرست 
گوگل مقابل ستون تعداد جست وجو چنین 
عبارتی را مشاهده خواهیم کرد: بین یک تا 
۱۰هزار بار در ماه. بی تردید چنین آمار غیر 

دقیقی به کار هیچ بازاریابی نخواهد آمد. 
تغییرات مذکور در سطور باال بازاریاب ها 
را مجبور به خداحافظی با معیارهای کمی 
و یافتن راهکارهای حایگزین کرده اس��ت. 
به این ترتیب با اقدامات گام به گام گوگل 
دوران توج��ه باال به میزان جس��ت وجوی 
کلم��ات کلیدی ب��ه پایان راه رس��ید، اما 
این پای��ان ماج��رای بازاریاب��ی اینترنتی 
نیس��ت. حرکت به سوی تحلیل موضوعی 
جس��ت وجوی کاربران فرصت های زیادی 
را پیش روی بازاریاب ها گذاش��ته است. به 
این ترتیب دیگر به ج��ای کلمات منفرد، 
موضوعات کلی مدنظر کارشناس ها خواهد 

بود. 
رتبه بندی کلمات کلیدی نادرست 

است
یکی از انتقادهای همیشگی به رتبه بندی 
کلمات کلیدی نادرس��تی آنهاست. در این 
زمینه بس��یاری از رهب��ران صنایع و حتی 

س��ازندگان نرم افزارهای رتبه بندی داده ها 
به این نکت��ه اعتراف کرده اند. دالیل اصلی 
چنین امری را نمی ت��وان در یک جمله یا 
عبارت کوتاه جس��ت وجو ک��رد. برهیمن 
اس��اس س��ه دلیل عمده در اینج��ا مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 

1- شخصی سازی
در زمان انتش��ار شبکه  اجتماعی گوگل 
پالس صنع��ت موتورهای جس��ت وجوی 
اینترنتی تأکید زیادی روی شخصی سازی 
جس��ت وجوها داشت. معرفی گوگل پالس 
قرار بود به این انتظار جامه عمل پوش��اند. 
ب��ا ای��ن ح��ال حتی پ��س از م��رگ این 
شبکه اجتماعی پر س��روصدا نیز تأکید بر 
جست وجوی شخصی س��ازی شده از بین 

نرفت. 
تبل��ور موفقیت آمی��ز تأکید گ��وگل بر 
جست وجوی شخصی سازی شده در بررسی 
تاریخچه جس��ت وجوی کاربران به منظور 
نمایش نتای��ج بهینه در جس��ت وجوهای 
بعدی نمایان ش��ده اس��ت. به این ترتیب 
برای مثال اگر ش��ما عب��ارت »خودروهای 
الکتریکی« را در گوگل جس��ت وجو کنید، 
گ��وگل ب��ه س��راغ تاریخچ��ه مرورگرتان 
می رود. ب��ه این ترتیب اگر ش��ما پیش از 
این در خصوص برند تس��ال در اینترنت به 
گش��ت وگذار پرداخته باشید، طبقه بندی 
شخصی سازی شده گوگل محصوالت تسال 
را در صدر فهرس��ت جست وجوی تان قرار 

می دهد. 
باید توجه داشت که این شخصی سازی 
ب��رای کاربرانی که س��ابقه جس��ت وجوی 
مؤثر در زمینه موردنظ��ر را ندارند، اعمال 
نخواهد ش��د. برهمین اس��اس پیش بینی 
اینکه کدام وب سایت به طور قطع در رتبه 
نخست جست وجوی کاربران قرار می گیرد، 
امری بسیار دش��وار و پیچیده خواهد بود. 
علت اصلی ای��ن امر نیز تغییر طبقه بندی 

اطالعات برای هر کاربر است. 
2- اهمیت دستگاه مورد استفاده و 

موقعیت مکانی
درحالی که شخصی سازی جست وجوها 
نقش تأثیرگ��ذاری در زمینه نتایج نهایی 
جست وجو ایفا می کند، اما هرگز به اندازه 
نوع دس��تگاه مورد اس��تفاده و موقعیت 
مکان��ی مه��م نیس��ت. در واق��ع یکی از 
مزیت ه��ای اصل��ی گوگل در پنج س��ال 

اخیر آنالیز جزئی ترین اطالعات به منظور 
نمای��ش نتایج هرچ��ه بهتر ب��ه کاربران 
بوده اس��ت. اجازه دهید ب��رای فهم بهتر 
این نکت��ه یک مثال عینی مثل کلیدواژه 
»رستوران های بوستون« را مورد بررسی 

قرار دهیم. 

اگ��ر ب��ه س��ال ۲۰۱۰ بازگردی��م، ب��ا 
»رس��توران های  عب��ارت  جس��ت وجوی 
بوس��تون« با خیل عظیمی از سایت هایی 
مواجه می شویم که دارای عبارتی پیرامون 
ای��ن کلیدواژه یا رس��تورانی واق��ع در آن 
موقعیت مکانی هستند. حال اجازه دهید به 
سال ۲۰۱8 بیاییم. اکنون با جست وجوی 
این عبارت اطالعاتی به مراتب هوشمندتر 
را مش��اهده خواهیم کرد. ب��ه این ترتیب 
گوگل نوع دستگاه و موقعیت مکانی کاربر 
را برای نمایش اطالعات هرچه بهتر بررسی 
می کند. پیش از این به بررس��ی اطالعات 
جزئی از س��وی گوگل اش��اره ک��ردم. در 
ای��ن م��ورد الگوریتم گ��وگل حتی گزینه 
مخصوص»درحال حرکت« نیز برای کاربر 
تعبیه کرده است. به این ترتیب اگر در حال 
حرکت باشید، نتایج جس��ت وجوی تان با 
زمان توقف در یک مکان مشخص متفاوت 
خواهد شد.  فرض کنید در حال استفاده از 
دستگاه آیفون و قدم زنی در مرکز بوستون 
در س��اعت ۱۱:3۰ دقیقه صبح هس��تیم. 
معنای جس��ت وجوی ش��ما در این حالت 
برای گ��وگل اینگونه خواهد ب��ود: »کدام 
رستوران ها در حال حاضر در نزدیکی کاربر 

برای صرف ناهار باز هستند؟« 
دسترس��ی گ��وگل ب��ه ای��ن اطالعات 
ب��دون حتی ط��رح یک پرس��ش اضافه از 
کاربر صورت می گیرد. در نتیجه س��رعت 
سرویس دهی این غول اینترنتی به طور قابل 
مالحظه ای افزایش خواهد یافت. باتوجه به 
بررس��ی نکات بسیار جزئی از سوی گوگل 
حال به خوبی دشواری پیش بینی فهرست 
جس��ت وجوی هر کارب��ر را به خوبی درک 
خواهید کرد. در واقع این چالش تقریبا هیچ 
نقطه اشتراکی بین کاربران باقی نمی گذارد. 

رتبه بندی  کلیدواژه ها مستقیم و 
ناکارآمد است

امروزه کس��ب رتبه باال در جست وجوی 
کلیدواژه ها لزوم��ا به معنای ترافیک باالی 
س��ایت های موردنظر نیست. همانطور که 
در ابتدای مقاله اشاره کردم، اکنون وضوح 

بسیاری از معیارها به دلیل شخصی سازی 
اطالعات مخدوش ش��ده اس��ت. برهمین 
اس��اس پیش بینی میزان ترافیک دریافتی 
س��ایت ها به دنب��ال س��رمایه گذاری روی 
کلیدواژه ه��ا تقریب��ا غیرممک��ن ب��ه نظر 
می رسد.  شخصی سازی نتایج جست وجو 
ب��رای کارب��ران ق��درت پیش بین��ی را از 
کارش��ناس ها سلب کرده اس��ت. به عالوه 
تأکید بیش از ان��دازه بر روی چنین معیار 
کمی ما را از سایر نکات مثبت غافل خواهد 
کرد. به عنوان مثال شاید سایت شما رتبه 
چن��دان باالیی در جس��ت وجوهای گوگل 
)پیش از اعمال الگوریتم جدید( نداش��ته 
باش��د، اما محتوایی ارزشمند را در اختیار 
مخاطب قرار دهد. بی تردید تکلیف ارزیابی 
محتوای س��ودمند ب��ا تکیه ص��رف روی 

معیارهای کمی امکان پذیر نخواهد بود. 
ارزیابی عملکرد براساس دسته بندی 

موضوعی
به منظور رفع مشکالتی که در بخش های 
 Hubspot قبلی بدان اش��اره ک��ردم، در
ما ب��ه دنبال معیاره��ای ارزیابی جایگزین 
رفته ایم. برهمین اساس در سال های اخیر 
م��ا به جای مقایس��ه عملک��رد کمپین ها 
براساس دس��ته بندی صفحه به صفحه به 
عملکرد س��طح محتوای تولیدی در زمینه 
تخصصی کس��ب وکار توج��ه می کنیم. به 
عب��ارت س��اده، در اینجا دیگ��ر خبری از 
مقایسه دو کمپین از صنایعی کامال متفاوت 
نیس��ت. به عالوه میزان کیفیت محتوا بر 
ترافی��ک کمی دریافتی اولوی��ت دارد.  در 
مقام مقایسه کمپین ها توجه به اوضاع کلی 
حاکم بر هر کس��ب وکار ضروری است. به 
ای��ن ترتیب در کس��ب وکارهای تخصصی 
نباید انتظ��ار جلب مخاطب چند میلیونی 
داش��ت. همچنین مقایسه کیفی محتوای 
کمپین ها در دو مقیاس محلی و بین المللی 
صورت می پذیرد. به این ترتیب از مقایسه 
بی مورد میان برندهای کوچک و غول های 

بزرگ جلوگیری خواهد شد. 
بی تردید توجه به معیارهای جایگزین هم 
برای مخاطب و هم برای تیم های بازاریابی 
مفید خواهد بود. با اس��تفاده از این آمارها 
تیم های بازاریابی نقاط قوت و ضعف شان را 
در سریع ترین زمان ممکن متوجه می شوند. 

آیا هنوز جایی برای رتبه بندی 
کلیدواژه ها وجود دارد؟ 

هرآنچه را ک��ه در بخش های قبلی بیان 
ک��ردم، فراموش کنی��د. در واقع من حکم 
م��رگ رتبه بن��دی کلیدواژه ه��ا را ص��ادر 
نک��رده ام. حقیقت این اس��ت که داده های 
حاص��ل از کلیدواژه ها در زمینه رفع برخی 
از مشکالت موجود در زمینه ترافیک پایین 

سایت ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
نکته مه��م در زمین��ه داده های حاصل 
از کلیدواژه ه��ا ع��دم صح��ت و کارب��رد 
۱۰۰درصدی ش��ان است. به این ترتیب در 
مقام یک بازاریاب نباید تمام توجه خود را 
بر روی چنین اطالعاتی قرار دهید. از سوی 
دیگر با توجه به تغییر الگوریتم طبقه بندی 
بس��یاری از موتوره��ای جس��ت وجوگر از 
جمله گوگل بررسی آمارهای کیفی کمک 

بیشتری به کمپین ها خواهد کرد. 
hubspot :منبع

گزارش Hubspot از تغییرات دنیای بازاریابی اینترنتی

7 روش هوشمندانه استفاده از وقتی رتبه گوگل دیگر اهمیتی ندارد
محتوا در جهت رشد کسب وکار

از هر وسیله ای که برای ارتباط با بازار استفاده می کنید، 
این روزها محتوا به نحو فزاینده ای به رمز موفقیت ش��ما 
تبدیل شده است. تولید محتوای بدون مخاطب فایده ای 
ن��دارد.  در قدم بعدی باید به ای��ن فکر کرد که محتوای 
تولید ش��ده به مخاطِب درس��ت و به بازار هدف برسد و 
محتوا چگونه باید پیام درستی در بر داشته باشد و اولین 
مخاطبان را جذب کند؟  راه های زیادی برای اس��تفاده از 
محتوا در جهت رشد کسب وکار وجود دارد و در این مقاله 

به بررسی هفت مورد ازین روش ها پرداخته ایم. 
1- بگذارید مشتریان گفت وگو را در دست 

بگیرند 
محتوایی که توس��ط مخاطب تولید شده باشد نه تنها 
مخاطبان دیگر را به تعامل تشویق می کند، بلکه محتوای 
شما را بس��یار قابل اعتمادتر می کند.  تحقیقی که اخیرا 
انجام ش��ده نشان می دهد که 66 درصد مردم به نظراتی 
که س��ایر مصرف کنندگان یک کاال یا خدمات در فضای 
مجازی منتش��ر می کنند، اعتماد دارند، درحالی که تنها 
۲9درصد مردم به محتوای تولید شده توسط رسانه های 

رسمی یک شرکت اعتماد دارند. 
2- با مخاطبان در فضای خود آنها )بدون ایجاد 

مزاحمت( ارتباط برقرار کنید 
ش��بکه های اجتماعی، پدیده های ارتباطی رو به تکاملی 
هس��تند و گ��زارش جامع وب س��ایت هاب اس��پات درباره 
وضعیت بازاریابی س��ال ۲۰۱6 نش��ان می دهد که مردم به 
محتویات ش��بکه های اجتماعی بیش از وبالگ ها و مقاالت 
خبری توجه نشان می دهند. انتشار محتوای جالب و معتبر 
در ش��بکه های اجتماعی باعث می شود که بتوان با ارجاع به 

مشتریان فعلی، مشتریان جدید را جذب کرد.  
3- متفاوت فکر کنید 

چه چیزی پیشنهاد شما را متفاوت می کند؟ 
اگ��ر بتوانید به این س��ؤال جواب دهی��د، می توانید به 
دنیای��ی از ایده های تازه برای تولی��د محتوای نو، آگاهی 
بخش و جذاب وارد کنید. به اشتراک گذاشتن تخصصی 
منحصربه فرد و ویژه که مربوط به کس��ب وکار شماست، 
باعث می شود که بیشترین تعداد مخاطب به سمت شما 
جذب شوند و شرکت شما را به عنوان متخصصی با بینش 

منحصر به فرد، از سایر رقبا متمایز کند. 
4- سؤاالت درستی بپرسید

همیش��ه از نقطه نظر مخاطب م��ورد نظرتان به محتوا 
نگاه کنید و به جای تولید محتوای بی هدف و مبهم برای 
انبوه��ی از مخاطبان، برای گروه هدف تان به تولید محتوا 
پرداخته و هر محتوایی را قبل از انتشار، نقد و بررسی کنید. 

این محتوا از چه جهت برای مخاطب من مفید است؟
بعد از مطالعه این مطلب، مخاطب چه تصمیمی خواهد 
گرف��ت و م��ن چگونه می توان��م او را در ادامه مس��یرش 
راهنمایی کنم؟ م��ن می خواهم مخاطب بعد از بازدید از 
این محتوا چ��ه کاری انجام دهد و چطور می توانم وی را 
به انجام این کار تشویق کنم؟ طبق یک نظرسنجی انجام 
ش��ده توسط گروه فناوری بازاریابی لینکدین سه معیاری 
که می توانند تأثیرگذاری محتوای ش��ما را بیش��تر کنند 
عبارتن��د از مفید بودن محتوا برای مخاطب )58 درصد(، 
داس��تان پردازی جذاب و گیرا )57 درصد( و محتوایی که 

مخاطب را وارد گفت وگو/عمل کند )5۴ درصد(. 
5- در دسترس باشید 

ی��ک مطلب وبالگی هر قدر هم مفید باش��د، وقتی به 
دس��ت مخاطبش نرس��د فایده ای ندارد.  ب��رای حصول 
اطمین��ان از دیده ش��دن و در دس��ترس ب��ودن محتوا، 
باید از روش های بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو )سئو( 
اس��تفاده کنید تا مخاطبان مناسب را به اطالعاتی که در 

جست وجوی آن هستند، متصل کند. 
6- در زمان مناسب در مکان مناسب باشید 

ش��رکت گوگل در یکی از تحقیقاتش متوجه ش��د که 
9۱ درصد اس��تفاده کنندگان از تلفن هوش��مند در حال 
انجام کارهای روزمره ش��ان، ب��رای یافتن ایده های جدید 
از تلفن هوشمندش��ان استفاده می کنند.  این نکته باعث 
خلق فرصت بازاریابی می ش��ود. سعی کنید خودتان را به 
جای مخاطب و در ش��رایط او تصور کنید تا بفهمید چه 
چی��زی برای ارائه به مش��تری دارید و محتوا را به نحوی 
تهیه کنید که مخاطب حس کند محتوا برای ش��خص او 
تهیه ش��ده است.  برای مثال اگر شرکت شما محصوالت 
آشپزخانه می فروش��د، یک وبالگ مفید و آگاهی بخش 
در مورد رایج ترین مش��کالت آشپزخانه و نحوه حل این 
مشکالت می تواند حلقه اتصال مفیدی بین کسب وکار و 

مشتریان باشد. 
7- یک جریان ارتباطی باارزش ایجاد کنید 

چ��ه برای کس��ب وکار و چ��ه برای مش��تریان، جذب 
مخاطب از طریق محتوای مفید و مناسب به شما کمک 
می کند که درکی از س��لیقه مش��تریان به دست آورید و 
ش��یوه های ارتباطی خود را با نیازهای آنها منطبق کنید 
تا بتوانید شانس جذب مخاطب و تبدیل آنها به مشتری 

را افزایش دهید. 
حلقه ارتباط با مش��تری می تواند توسط محتوایی که 
انتش��ار می دهید قوی تر ش��ده یا از بین ب��رود. بنابراین 
ش��ناخت مخاطب��ان و راهنمای��ی آنان به س��مت هدف 
مشترک شما و مشتری، کلید موفقیت کسب و کار است. 
تولید محتوای منسجم )و با کیفیت( می تواند مشتریان را 
راضی نگه دارد و مشتریان جدیدی را جذب کند، بنابراین 

بهتر است برای تولید محتوا زمان بگذارید. 
stormid :منبع
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در شماره قبل شش مورد از انواع متنوعی از فنون بازاریابی 
بین کسب وکارها )B۲B(  بیان شد که از طریق آنها می توان از 
اطالعات ارزشمندی نظیر نام، ایمیل، شرکت و حوزه فعالیت 
بازدیدکنندگان محتوا مطلع شد. در این شماره به شش مورد 

دیگر می پردازیم. 
exit-intent pop-e 7

ups( برای راهنمایی کاربران گمشده استفاده کنید 
البته هرکسی که در سایت به گشت و گذار می پردازد لزوما 
راهش را گم نکرده اس��ت، اما به دالیل مختلفی ممکن است 
کاربران یک وب سایت آن چیزی را که به دنبال آن هستند پیدا 
نکنند. از تبلیغات گمراه کننده گرفته تا مشکالت مسیریابی 
در وب سایت، همگی را می توان با استفاده از باالپرهای زمان 
خروج برای راهنمایی کاربران گمشده استفاده کرد.  به عنوان 
مثال در وب سایت کویکس��پروت )Quicksprout(  از نوار 
باالپر برای بستن صفحه یا بزرگنمایی صفحه استفاده می شود 
و همین کار، دس��تیابی به محتوای آموزشی را برای کاربران 

ساده تر می کند. 
8- نمایی از پشت صحنه امور را به کاربران خاص 

نشان دهید
همه کس��ب وکارهای B۲B این امکان را ندارند که اشتراک 
آزمایشی یا محصول نمونه رایگان به کاربران ارائه کنند، اما عرضه 
چنین خدماتی به مشتریان راغب، منافع زیادی برای کسب وکار 
به همراه دارد.  اما برای کسانی که می خواهند اطالعات کاربردی 
را به سرعت در اختیار کاربران قرار دهند تا باعث تشویق آنان به 
خرید شوند، ارائه فیلم های نمونه یا تصاویری از عملکرد کاال یا 

خدمات می تواند این امر را ممکن کند. 
9- یک وبینار آموزشی ترتیب دهید

وبینارها به دلیل کاربرد گسترده شان - از ابزاری مؤثر برای 
جذب و حف��ظ مخاطب تا باالبردن و تحکیم جایگاه برند در 
میان رقبا گرفته - هنوز از پرطرفدارترین روش های بازاریابی 
هستند.  به دلیل اینکه بیشتر وبینارها موضوعات مشخصی 
را پوش��ش می دهند و معموال نظرات متخصصان هر حوزه را 
بازتاب می دهند، ارائه اطالعات ضروری و صحیح به کاربران از 
مهم ترین نقاط قوت وبینارهاست.  دریافت اطالعات کاربرانی 
که برای ش��رکت در وبینار ثبت نام می کنن��د، از جمله نام، 
ایمیل سازمانی، نام شرکت، سمت شغلی فرد، شماره تماس 
و میزان درآمد فرد، جذب و کیفیت سنجی مشتری را تسهیل 

کرده و باعث درآمدزایی برای کسب و کار شما خواهد شد. 
10- اطالعات بخش مدیریت ارتباط با مشتری و 

ایمیل های مشتریان را به زنجیره هایی برای ارتباط با 
مخاطبان جدید تبدیل کنید 

برای جس��ت وجوی کاربرانی ب��ا ارزش بالقوه باال، جایی بهتر 
از بانک اطالعات کاربران کس��ب و کار وجود ندارد.  به سادگی 
ذخیره کردن یک رزومه یا فهرس��تی از کاربران لینکدین، شما 
می توانید با استفاده از رجوع به اطالعات کاربران فعلی و زنجیره 
ارتباطی آنها، به مخاطبان جدید دس��ت پیدا کنید که به گروه 
هدف ش��ما ش��باهت دارند و ش��اهد افزایش ش��دید موفقیت 
پویش های رسانه ای، نرخ جذب مشتری و نرخ کلیک )CTR( و 
کاهش هزینه تبلیغات برخط به ازای هر بیننده )CPM(  شوید. 

11- با استفاده از داده های موجود، به شخصی سازی 
تجربه مشتری دست بپردازید

ای��ن روزهای شخصی س��ازی تجربه مش��تری ن��ام دیگر 
کس��ب وکار اس��ت. اگر ش��ما نتوانید بر اس��اس رد پایی که 
بازدیدکنندگان در وب س��ایت ش��ما به جا می گذارند، برای 
آنها تجربه ای ش��خصی و خاص خلق کنید، به احتمال زیاد 
بازدیدکنندگان ترجیح خواهند داد که با شرکت دیگری وارد 
معامله شوند.  با استفاده از داده های پس زمینه ای که مستقیما 
  )first-party data( از خود بازدیدکننده به دست می آورید
 third-party( یا از شرکت های واسطه خریداری می کنید
data(، نظیر مبدأ ورود کاربر )از طریق موتورهای جست وجو، 
لینک تبلیغاتی، خبرنامه، ورود مستقیم و. . .(، دستگاه مورد 
استفاده کاربر )لپ تاپ، موبایل، تبلت و. . .(، محل جغرافیایی 
کاربر و آب و هوای آن منطقه و تاریخچه جست وجوی کاربر 
)بار چندم است که کاربر به سایت شما مراجعه می کند(، شما 
می توانید به اساس اطالعاتی که از هر کاربر در اختیار دارید، 

تجربه ای شخصی و خاص برای آنها خلق کنید. 
12- با پیشنهاد دادن محتوا به بازدیدکنندگان 
وب سایت، آنها را به بازدید از صفحات مختلف 

وب سایت دعوت کنید 
اگ��ر کاربری در دفعه اول ورود به وب س��ایت با ش��ما وارد 
ارتباط نش��د مش��کلی نیس��ت. بیش��تر کاربرانی که از یک 
وب س��ایت دیدن می کنند، به خص��وص در فضای ارتباطی 
بین کس��ب وکارها )B۲B( معموال بدون برق��راری ارتباط با 
 ،B۲B آن کسب وکار، وب سایت را ترک می کنند. در تجارت
ایجاد ارتباط و اعتمادسازی به مدت زمان بیشتری نیاز دارد. 
می توان با جهت دهی کاربران و پیش��نهاد دادن محتوای 
مرتبط با موضوع مورد نظر آنها، کاربر را با محتوا و وب سایت 

درگیر کرد و باعث بازگشت آنها به قیف فروش شد. 
نتیجه

ه��ر تکه از محت��وا می تواند به عنوان اب��زاری برای جذب 
مش��تری راغب اس��تفاده ش��ود. برخی از نوآوری ها موفقیت 
بیش��تر و جذب آنی بیشتری دارند و به همین دلیل، باید به 
همی��ن منوال و با توجه به قیف فروش، ارزیابی ش��وند. نکته 
مهم این است که هدف ما به سادگی، ایجاد رزش افزوده برای 
کس��ب وکار است.  مش��تری ها دیر یا زود به سراغ ما می آیند 
اما با اس��تفاده از ترکیبی از این ابزارها، می توانید قیف فروش 

شرکت را همین االن از مشتریان جدید پر کنید. 
outbrain :منبع
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8 میلیاردری که در کمترین زمان ممکن 
موفق به کسب ثروتی عظیم شده اند

اگرچه به نظر می رسد که برای کسب ثروت میلیاردی 
نی��از به صرف مدت زمان بس��یاری اس��ت، با این حال 
واقعیت این اس��ت که مواردی را نیز می توان یافت که 
به این موفقیت در مدت زمان به مراتب کوتاه تری دست 
پی��دا کرده اند. در تمامی این موارد افراد ایده ای نوین و 
ن��اب را در اختیار داش��ته و آن را وارد بازار مدنظر خود 
کرده اند که در ادامه به معرفی 8 مورد منتخب خواهیم 

پرداخت. 
1- ادواردو ساورین، کشور: برزیل، سن: 36
 مدت زمان صرف شده برای کسب موفقیت:

یک سال 
وی همکالسی مارک زاکربرگ در دانشگاه هاروارد بوده 
و یکی از موسسان فیس بوک محسوب می شود. ساوارین 
با حفظ سهام خود در شرکت فیس بوک در مدت یک سال 
موفق ش��د به ثروتی میلیاردی از این طریق دس��ت پیدا 
کند. بدون شک انتخاب های هوشمندانه وی در کسب این 

موفقیت نقش اصلی را ایفا کرده است. 
 2- ایوان اشپیگل و باب مورفی
کشور: آمریکا ، سن: 27 و 29 

مدت زمان صرف شده برای کسب موفقیت: 3 سال 
این دو دوس��ت به عنوان موسس��ان اسنپ چت معرفی 
می ش��وند و عل��ت اینکه آنها توانس��تند در م��دت زمان 
کوتاه��ی به این حجم از موفقیت دس��ت پی��دا کنند را 
باید در عدم فروش س��هام خود در ابتدای کار به شرکت 
فیس بوک دانست. درواقع این شرکت در تالش برای خرید 
اسنپ چت با رقم 3میلیون دالر بوده است که با مخالفت 
این دو در کمتر از س��ه سال توانستند ارزش شرکت را به 

بیش از 33 میلون دالر برسانند. 
3- شان پارکر،کشور: آمریکا، سن: 38 

 مدت زمان صرف شده برای کسب موفقیت:
 1.5 سال

وی مؤس��س سایت اشتراک فایل نپستر و اولین مدیر 
سایت فیس بوک است. در رابطه با نپستر می توان گفت 
که سیستمی برای به اش��تراک گذاری فایل های صوتی 
است. عملکرد آن به نحوی است که افراد موسیقی مدنظر 
خود را می توانند از رایانه فردی که آن را در اختیار دارد 
دریافت کنند و به این ش��کل دیگ��ر نیازی به خرید آن 
نداشته باشند. با این حال علت کسب ثروت عظیم برای 
شان پارکر را باید به تصمیم عاقالنه وی مبتنی بر حفظ 
سهام خود حتی پس از خارج شدن از این شرکت دانست 
که باعث شد در مدت زمان کوتاهی و با رشد فیس بوک، 

افزایش چشمگیری پیدا کند. 
4- پیر امیدیار، کشور: فرانسه ، سن: 50 سال

مدن زمان صرف شده برای کسب موفقیت: 3 سال
وی در س��ال ۱995 ش��رکت ای بی را تأس��یس کرد. 
این ش��رکت درواقع یک وبگاه مزایده اینترنتی محسوب 
می شود که اگرچه ایده وی در ابتدا بسیار ساده بود، با این 
حال تالش او در راستای پیشرفت در نهایت باعث شد در 
مدتی کوتاه بتواند به ثروتی عظیم دست پیدا کند. جالب 
است بدانید که در حال حاضر از وی به عنوان پدر تجارت 

الکترونیک جهان یاد می شود. 
5- جف بزوس، کشور: آمریکا ، سن: 54

مدت زمان صرف شده برای کسب موفقیت: 6 سال 
وی مدیرعامل و موسس ش��رکت آمازون، بزرگ ترین 
شرکت خرده فروش��ی آنالین در سراسر جهان است. وی 
کار خ��ود را  با فروش آنالین کتاب آغاز کرد، با این حال 
خ��ود را به آن مح��دود نکرد و با کس��ب موفقیت اولیه 
محصوالت دیگر را نیز اضافه کرد. در نهایت این اقدامات 
منجر به آن ش��د تا وی بتواند جایگاه ثروتمندترین مرد 
جهان را تصاحب کند. وی به درس��تی رش��د استفاده از 
اینترنت را درک کرد و به فکر ایجاد کس��ب وکاری نوین 
که به مراتب کم هزینه تر از موارد مشابه آن است افتاد که 
در نهایت در مدت زمان ش��ش سال نتیجه فوق العاده ای 

را به وجود آورد. 
6- مارک زاکربرگ،کشور: آمریکا ، سن: 33 
 مدت زمان صرف شده برای کسب موفقیت: 

چهار سال 
موس��س ش��رکت فیس ب��وک و یک��ی از جوان تری��ن 
کارآفرینانی است که موفق شده به ثروتی فوق العاده دست 
پیدا کند. اگرچه این شرکت توسط چند نفر تأسیس شد، 
با این حال وی با خرید سهام سایرین موفق شد در مدت 

زمانی کوتاه به موفقیتی عظیم دست پیدا کند. 
7- مارک کوبان، کشور: آمریکا، سن: 60

مدت زمان صرف شده برای کسب موفقیت: 4 سال 
وی صاحب تیم داالس ماوریکس و چندش��رکت دیگر 
است. وی با فروش س��ایت Broadcast. com به یاهو 
درست پس از چهار سال از تأسیس آن موفق شد به ثروتی 

عظیم دست پیدا کند. 
8- جری یانگ و دیوید فیلو، کشور: تایوان و 

آمریکا، سن: 49 و 51
مدت زمان صرف شده برای کسب موفقیت: 4 سال 
این دو در س��ال ۱99۴ شرکت یاهو را تأسیس کردند. 
یاه��و یک��ی از بهترین س��ایت های اینترنتی اس��ت که 
امکانات زیادی مانند موتور جس��ت وجوی یاهو، ایمیل و 
سامانه اخبار رس��انی را در اختیار کاربران قرار می دهد. تا 
قب��ل از ظهور گوگل این ش��رکت در صدر محبوب ترین 
جس��ت وجو گرهای اینترنتی قرار داش��ت. عم��ده دلیل 
موفقی��ت آن را نیز بای��د در انتخاب صحیح آنها مبنی بر 
عدم فروش برند خود به مایکروسافت در همان سال های 

ابتدایی دانست. 
businessinsider :منبع
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5علت ترک شرکت از سوی 
کارمندان

امروزه رهبران ش��رکت ها حفظ اس��تعدادها را به 
مراتب مهم تر از جذب آنها دانس��ته و همین موضوع 
لزوم توج��ه به آن را دوچندان کرده اس��ت. درواقع 
روندی که باید برای جایگزین کردن فردی که اقدام 
به ترک ش��رکت کرده است طی شود، اقدامی کامال 
پرهزینه خواهد بود. به همین دلیل توصیه می ش��ود 
از وقوع آن جلوگیری کنید. در همین راس��تا به پنج 
دلیل رایج ترک ش��رکت از سوی کارمندان خواهیم 
پرداخ��ت که می تواند به مدیران کمک بس��یاری در 

راستای بهبود شرایط کاری آنها کند. 
1- عدم توجه کافی 

درواق��ع اینک��ه کارمندان حس کنن��د ارزش های 
آنها به آن ش��کلی که شایسته است مورد توجه قرار 
نمی گی��رد، خود از جمله دالیل مهم ترک ش��رکت 
محس��وب می شود. توجه داشته باش��ید که شما در 
کس��ب وکار خود تنها نیستید و همین باعث می شود 
تا س��ایر رقبا همواره در اندیش��ه ضربه زدن به شما 
باش��ند. بدون شک جذب استعدادهای شما می تواند 
از جمله اقدامات در این زمینه باش��د که در صورتی 
که ش��ما برای جلوگی��ری از آن برنامه ای نداش��ته 
باش��ید، به راحتی مغلوب این نقش��ه خواهید شد. به 
همین خاطر در نخستین گام ضروری است تا به هر 
ی��ک از کارمندان خود به اندازه ارزش هایی که برای 
ش��رکت دارند، بهای کافی بدهی��د و به نحوی عمل 
کنید که نش��انگر آن باش��د که نزد ش��ما از اهمیت 
خاصی برخوردارند. با این ح��ال الزامی وجود ندارد 
که در این زمینه خ��ود را متحمل هرینه های گزاف 
کنید و همه چیز را حول محور مادیات بدانید. برای 
مثال حتی اجازه مرخصی چند روزه به کارمند نمونه 
ش��رکت نیز خود می تواند اقدامی سودمند محسوب 
ش��ود، بدون اینکه ش��ما مجبور ب��ه پرداخت هزینه 

بسیاری باشید. 
2- نبود امکانات الزم برای رشد و ترقی

بدون تردید هیچ فردی عالقه ندارد که همواره در 
همان ش��رایط س��ابق خود باقی بماند و اهمیت این 
امر بدون ش��ک برای افراد با استعداد بیشتر خواهد 
بود. ب��ه همین دلیل در صورتی ک��ه برنامه  ای برای 
پیش��رفت تیم خود نداشته باش��ید، همواره با خطر 
از دس��ت دادن آنها مواجه خواهید بود. در این راستا 
ضروری است تا سیس��تم انتقال اطالعات و آموزش 
و همچنین امکان تجربه موقعیت های ش��غلی جدید 
برای کارمندان با اس��تعداد و توانمند شرکت فراهم 
باش��د. در این رابط��ه انتقال تجربی��ات مدیران نیز 
می توان��د اقدامی کامال س��ودمند و در جهت ارتقای 

سطح رضایتمندی کارمندان محسوب شود. 
3- نبود ارتباط مناسب با همکاران و مدیریت 

همه ما این جمله مش��هور را ش��نیده ایم که افراد 
شغل خود را ترک نکرده، بلکه از همکاران و مدیران 
خ��ود فاصله می گیرن��د. این جمل��ه واقعیتی کامال 
درس��ت محس��وب می ش��ود و اهمیت وجود ارتباط 
مناس��ب ب��ا اف��راد حاض��ر در ش��رکت از آن جهت 
ضروری اس��ت که افراد س��اعت های بس��یاری را در 
ش��رکت س��پری خواهند کرد. درواقع محیط کاری 
خانه  دوم کارمندان محس��وب می شود و بدون شک 
تحمل فضایی خش��ک و آزار دهن��ده برای هر فردی 
س��خت خواهد بود. ب��ه همین خاط��ر از همان بدو 
تشکیل تیم تان برای ایجاد ارتباط مناسب میان خود 
ب��ا کارمندان و همچنین بهبود روابط افراد حاضر در 
شرکت، برنامه ریزی و مطالعات الزم را داشته باشید 
و به ش��کلی حرف��ه ای عمل کنید. ب��دون تردید در 
صورت وجود ارتباطی شایسته و حتی دوستانه، یک 
کارمند به سختی می تواند خود را از چنین محیطی 

جدا سازد. 
4- نبود امنیت شغلی

اینکه کارمندان افق های روشنی را پیش روی خود 
حس نکنن��د نیز می توان��د از مهم ترین دالیل ترک 
موقعیت ش��غلی محسوب ش��ود. درواقع هیچ فردی 
دوس��ت ندارد که همواره با اس��ترس اینکه در آینده 
در چه موقعیتی قرار خواهد داش��ت، زندگی کرده و 
به همین خاطر ضروری اس��ت  خ��ود را برای ایجاد 
امینت شغلی به کارمندان آماده سازید. قراردادهای 
بلند مدت می تواند به راحتی نیاز افراد را تأمین کرده 
و ش��ما را از بابت نبود نارضایتی در این رابطه کامال 

مطمئن سازد. 
5- نبود فرصت های جدید 

انجام کاری تکراری بدون ش��ک در درازمدت فرد 
را با کاهش انگیزه مواجه خواهد س��اخت. در همین 
راس��تا همواره کاره��ای جدیدی را ب��رای تیم خود 
داش��ته و حتی از فرس��تادن آنها به مکان های دیگر 
برای کس��ب تجربه، غافل نش��وید. همواره این را به 
خاطر داش��ته باش��ید که تیم قدرتمند در نهایت به 
رش��د و ترقی ش��رکت و برند شما منجر خواهد شد. 
به همین خاطر از انجام اقداماتی که می تواند به این 
امر کمک کند واهمه نداش��ته باش��ید و در موقعیت 
مناسب آنها را به مرحله اجرا درآورید. همچنین الزم 
است تا نسبت به اهداف شخصی هر یک از کارمندان 
خود نیز آگاهی داش��ته  باش��ید و آنها را مورد توجه 
قرار دهی��د. با این حال فرام��وش نکنید که اولویت 

همواره باید با اهداف شرکت باشد. 
entrepreneur :منبع

فرآین��د  در  هرگ��ز  اگ��ر 
برنامه ری��زی راهبردی ش��رکت 
نک��رده باش��ید، دع��وت به این 
جلسات از س��وی مدیر برایتان 
ه��م هیجان انگی��ز اس��ت و هم 
ترسناک. ایده »راهبرد« مهم و 
شگفت انگیز به نظر می رسد، اما 
با آنک��ه بخش عمده آن چندان 
ه��م ش��گفت انگیز نیس��ت، در 
عی��ن حال قطعا حیاتی اس��ت. 
این مطلب الفب��ای اولیه برخی 
موضوعات اصلی را ارائه می دهد 
که بای��د در حین آمادگی برای 
هم��کاری با س��ایر کارکنان در 
ارزیاب��ی و بازتعری��ف راهب��رد 
شرکت، با آنها آش��نایی داشته 

باشید. 
درباره مفهوم راهبرد خوب 

فکر کنید: 
اگر معن��ی راهب��رد را از ۱۰ 
مدیر بپرسید، ۱۰پاسخ متفاوت 
دریافت می کنید. جوهره اصلی 
انتخاب محل  راهبرد پیرام��ون 
مناس��ب برای س��رمایه گذاری، 
مخاط��ب مناس��ب و چگونگی 
رقابت و پیروزی در آن اس��ت. 
ج��ورج  کالس��یک  تعری��ف  از 
ِدی:  »راهب��رد مجموع��ه ای از 
اقدام��ات یکپارچ��ه در پی یک 
فعالیت رقابتی اس��ت« گرفته و 
تا تعریف بسیار ساده جک ولچ:  
»هدفی را برمی گزینی و با قوت 
راهبرد  اجرایش می کنی«  تمام 
انتخ��اب محل  هم��واره درباره 
منابع  به کارگیری  برای  مناسب 
شرکت به منظور خدمات رسانی 
موف��ق به ی��ک مخاطب خاص 
اس��ت. اگر بخواهیم رقبا را هم 
در این تعری��ف بگنجانیم، یک 
شعار نظامی کالسیک هست که 
می گوید راهبرد یعنی اس��تفاده 

از زور در برابر ضعف. 
راهبرد چه چیزی نیست: 

- راهب��رد صرفا فهرس��تی از 
نتایج مالی  اهداف مالی نیست. 
برآمده از اقدامات صورت گرفته 
راهبرد  ی��ک  اجرای  به منظ��ور 

هستند. 
- رش��د یک راهبرد نیس��ت. 
زمان��ی ش��نیدم ک��ه مدی��ری 
می گفت: »راهبرد ما رش��د ۱۰ 
درصدی در هر س��ال اس��ت«. 
مدیر دیگر معتقد بود: »راهبرد 
ما این است که رشدی سریع تر 
از رقبای مان داش��ته باش��یم«. 
هیچکدام از آنها تعریف درستی 
از راهبرد در ش��رکت خود ارائه 

نمی دادند. 
- راهب��رد ربطی ب��ه بودجه 
ن��دارد. ش��ما از راهب��رد کمک 
الزم  س��رمایه های  تا  می گیرید 
ب��رای تحقق راهب��رد را تعیین 
و اولویت بن��دی کنی��د. بودجه 
فهرست مفصلی از زمان بندی ها 
و مجموع هزینه ها و درآمدهای 

برنامه ریزی شده است. 
- راهبرد یک رویداد نیس��ت، 
بلک��ه فرآیند پویایی اس��ت که 
نیازمند ارزیابی مستمر و اصالح 

منظ��م براس��اس آموخته هایی 
اس��ت ک��ه از ب��ازار به دس��ت 
آورده ایم. بس��یاری از مؤسسات 
کار راهب��ردی را ب��ه جلس��ات 
گاه وب��ی گاه خ��ارج از ش��رکت 
یا جلس��ات برنامه ری��زی تنزل 

می دهند. 
- راهبرد فهرست »بایدهای« 
عملی��ات تاکتیک��ی نیس��ت. با 
آنک��ه، همانط��ور ک��ه در ب��اال 
اش��اره ش��د، یک��ی از نتایج هر 
مجموعه ای  راهب��ردی،  فرآیند 
از اقدامات هماهنگ اس��ت، اما 
تمرک��ز این اقدام��ات باید روی 
به مش��تریان، گشایش  خدمت 
بازارهای جدید و ارتقای قدرت 
رقابت باش��د؛ نه فهرست کردن 

پیشرفت های عملیاتی. 
آنچه باید درباره فرآیند 

راهبرد بدانید: 
 بس��یاری از مؤسسات در دام 
توسعه  کلیش��ه ای  رویکردهای 
یکی  می ش��وند.  گرفتار  راهبرد 
از همی��ن کلیش��ه های رایج و 
بی تأثی��ر بر ای��ن مبنا اس��توار 
است که مؤسسه باید مأموریت 
خود را مرور کرده، چش��م انداز 
آین��ده اش را مش��خص کن��د و 
س��پس اقدامات ض��روری برای 
رس��یدن ب��ه آن چش��م انداز را 
تعیین کند. درس��ت اس��ت که 
هم��ه آن موضوعات مزیت هایی 
از  ام��ا اس��تفاده  ه��م دارن��د، 
ای��ن فرآیند کلیش��ه ای اگرچه 
اس��ناد  خالص��ه  و  اس��الیدها 
زیبای��ی به جای می گ��ذارد اما 
کوچک ترین محتوای معناداری 

از راهبرد در خود ندارد. 

کار راهب��ردی واقعی ش��امل 
تحقی��ق، اکتش��اف و بح��ث و 
گفت وگ��و با تمرکز بر موارد زیر 

است: 
- ارزیاب��ی وضعی��ت کنون��ی 
تمام��ی  مقاب��ل  در  مؤسس��ه 
مخاطبان ذی نفع اصلی از جمله 
مشتری ها، عرضه کنندگان، رقبا 

و شرکای اصلی، 
- ارزیابی مزایای منحصربه فرد 
و معای��ب و ضعف ه��ای اصلی 

مؤسسه، 
- شناسایی و ارزیابی تحوالت 
جدید در بازار یا در فناوری های 
ی��ا  فرصت ه��ا  ک��ه  نوظه��ور 
برای  را  احتمال��ی  تهدیده��ای 

مؤسسه شما به همراه دارند، 
- ارزیاب��ی نیازه��ای متغیر و 
کس��ب وکار مش��تریان و کشف 
حوزه هایی که مؤسس��ه در آنها 
نیاز به تقویت، سرمایه گذاری یا 

سرمایه برداری دارد، 
- تجمی��ع موارد ب��اال در یک 

تحلیل منسجم، 
- پاس��خ به این پرس��ش که 
»بر مبنای این تحلیل، باید چه 
کار کنیم؟« فریب س��ادگی این 
سؤال را نخورید. ارائه یک پاسخ 
روش��ن، س��اده و معنادار بسیار 
دشوار است. روملت این پرسش 
را »فلس��فه هدایت گر« راهبرد 

توصیف می کند. 
در آخ��ر، گروه باید براس��اس 
اقدام��ات باال س��رمایه گذاری ها 
و اقدامات مناس��ب برای تحقق 
راهبرد موردنظر را ارزیابی کند. 
ای��ن ارزیابی ش��امل س��نجش 
س��رمایه گذاری،  گزینه ه��ای 

جدید،  پروژه ه��ای  راه ان��دازی 
برای  الزامات مه��م  شناس��ایی 
کش��ف فرصت ها، س��امانه ها و 
منابع پش��تیبانی است. چکیده 
این اقدامات در یک طرح پروژه، 
ک��ه برنام��ه و فرآین��د اجرای 
راهب��رد را توصی��ف می کن��د، 

گنجانده می شود. 
کار سخت راهبرد: 

با اینکه برمبنای اقداماتی که 
در باال ذکر ش��د ممکن اس��ت 
تصور ش��ود تعریف یک راهبرد 
مؤثر نس��بتا آس��ان اس��ت، اما 

چنین تصوری درست نیست. 
فرصت ه��ای  شناس��ایی 
و  قابل دس��ترس  و  هدفمن��د 
تعیی��ن چگونگ��ی تحق��ق آن 
فرصت ها در یک بازار رقابتی یا 
پرتقاضا فرآیند دش��واری است. 
کار راهب��ردی نیازمن��د ارزیابی 
بی طرف قابلیت های مؤسس��ه و 
مذاکرات ف��راوان درباره بهترین 
آن فرصت هاس��ت.  تحق��ق  راه 
درست مانند هر فعالیت دیگری 
در زندگی، ه��ر چه برنامه ریزی 
پیش��رفته جامع تر باشد، نتیجه 
بهتری خواهد داش��ت. در مورد 
راهب��رد، برنامه ریزی پیش��رفته 
مجموع��ه نامرتب��ی از ایده ها و 
نظرات اس��ت که بای��د به راهی 
منسجم، مورد توافق و روبه جلو 
در راستای خدمت به مشتری و 

غلبه بر رقبا تبدیل شوند. 
اجرای راهبرد: 

اقدامات  پیاده س��ازی  فرآیند 
ذکرش��ده و تعیی��ن معیارهای 
پیش��رفت و اه��داف مالی برای 
آنچه از آن با عنوان فرآیند اجرا 

یاد می شود ضروری هستند. 
ی��ک برنامه اج��رای مطلوب 
نی��از ب��ه ارتب��اط و هماهنگی 
گسترده و شفاف را به رسمیت 
تقوی��ت  ب��رای  و  می شناس��د 
پیاده س��ازی و گزارش ده��ی از 
ابزاره��ای مدیریت پ��روژه بهره 
می گیرد. ب��ه عالوه، یک فرآیند 
اجرای راهبرد مؤثر از حلقه های 
بازت��اب  ب��رای  نی��ز  بازخ��ورد 
آموزه ه��ای بازار و س��ازگاری با 

آنها استفاده می کند. 
7 چالش موجود در راهبرد: 

با در نظ��ر گرفتن موضوعات 
و مفاهیمی ک��ه در باال توصیف 
به ط��ور  اس��ت  ممک��ن  ش��د، 
منطق��ی به این نتیجه برس��ید 
ک��ه کار راهبردی ی��ک فرآیند 
درهم ریخت��ه، غریزی و پرخطر 
اس��ت. درس��ت اس��ت ح��ق با 

شماست. 
تع��دادی از حوزه های��ی ک��ه 
ب��ه  پرداخت��ن  در  س��ازمان ها 
راهبرد دچار مش��کل می شوند 

عبارتند از: 
۱- ع��دم توفی��ق در ارزیابی 

عمیق قابلیت ها و فرصت ها، 
۲- اشتباه گرفتن برنامه ریزی 
برنامه ری��زی  ب��ا  عملیات��ی 

راهبردی، 
3- عدم توفیق در تعریف یک 
فرآیند اجرای��ی دقیق و مفصل 
با اهداف و معیارهای مش��خص 

پیشرفت، 
۴- راه یافتن سیاست و َمنیت 
ب��ه این حوزه و تقلیل دادن کار 
ب��ه مذاک��ره صرف  راهب��ردی 

درباره بودجه و قلمرو، 
5- ع��دم س��رمایه گذاری در 
مخ��رب  رویداده��ای  کش��ف 
رویداده��ای  ی��ا  احتمال��ی 
مح��رک در بازاره��ای دیگر که 
ممکن اس��ت بر مش��تری ها یا 
فناوری های مؤسسه اثر بگذارد، 
6- عدم توفیق در به کارگیری 
حلقه های بازخ��ورد در انعکاس 

آموزه های بازار، 
7- ع��دم توفیق در برخورد با 
راهبرد به عن��وان فرآیندی که 
نیازمند ارزیابی و اصالح مستمر 

است. 
حرف آخر

خب��ر خ��وب ای��ن اس��ت که 
دع��وت برای ش��رکت در تعیین 
سمت وس��وی آتی مؤسسه محل 
کارتان نوعی تمجی��د و تأیید از 
س��وی رئیس تان است که اعتقاد 
او به دانش و توانایی ش��ما برای 
مش��ارکت در این فرآیند را نشان 
می دهد. اجازه ندهید مطالب باال 
شما را بترساند. اگرچه تا تبدیل 
ش��دن به یک متفک��ر انتقادی و 
راهبردشناس بزرگ راه زیادی در 
پیش دارید، دانش شما از فرآیند، 
رویکردها و نقاط ضعف احتمالی 
که در باال ذکر ش��د، به ش��ما در 
برابر دیگ��ر همتایان خود برتری 
ویژه ای می بخشد. از ابزارهایی که 
در اختیار دارید در کمال صحت 

راهبردی استفاده کنید. 
thebalance :منبع

چطور برای نخستین جلسه راهبردی خود آماده شویم؟ 
کلید دریچــه
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یادداشت

اخبار

تبریز - فالح: شهردار کالنشهر تبریز وجود مرکز همایش های بین 
المللی تبریز را زیرساخت ارزشمندی برای توسعه شاخص های فرهنگی 
ش��هر تبریز دانس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ایرج شهین باهر 
با بیان این مطلب اظهار داش��ت: مرکز همایش های بین المللی تبریز 
با جدیت و تالش ش��بانه روزی همکاران شهرداری تبریز برای حضور 
رئیس جمهور محترم و برگزاری مراسم رسمی تبریز ۲۰۱8 آماده شده 
است. وی با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان برای حضور در مراسم 
رسمی تبریز۲۰۱8 گفت: همراهی و همدلی تمامی ارگان ها و سازمان 
ها برای برگزاری مراسم رسمی تبریز ۲۰۱8 و سفر رئیس جمهور باعث 
خواهد شد میزبانی شایسته ای از رئیس جمهور داشته باشیم. شهردار 
کالنشهر تبریز افزود: اجرای این پروژه که به عنوان بزرگترین زیرساخت 
فرهنگی شمالغرب کشور مطرح است با جدیت شهرداری کالنشهر تبریز 
از چند سال گذشته آغاز شده است و با برگزاری مراسم رسمی رویداد 

تبریز ۲۰۱8 ش��اهد ارائه خدمات این مرک��ز بزرگ خواهیم بود. مرکز 
همایش های بین المللی تبریز ش��امل س��الن اصلی با ظرفیت ۱5۰۰ 
نفر و همچنین فضاهای متعدد دیگر از قبیل س��الن کنفرانس، آمفی 
تئاتر و گالری ها با جدید و تالش شبانه روزی مجموعه شهرداری تبریز 

آماده برگزاری مراسمات و رویدادهای فرهنگی است.  الزم به ذکر است 
مراسم رسمی رویداد تبریز ۲۰۱8 با حضور رئیس جمهور کشورمان در  
 Tabriz International( مرکز همایش های بین المللی تبریز

Conference Center ( برگزار خواهد شد.

اصفهان - قاسـم اسـد- نخس��تین جلس��ه میزهای توسعه 
صادرات ویژه طال به میزبانی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال،جواهرات و سنگ های قیمتی استان و کمیته فلزات گرانبهای 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. اسرافیل احمدیه 
ریی��س س��ازمان صنعت،معدن و تجارت اس��تان اصفه��ان در این 
جلسه گفت:شش گروه کاالیی ش��امل شیرینی جات سنتی ،طالو 
جواهر،گالب ،فرش ماش��ینی ، نس��اجی و روغ��ن صنعتی در قالب 
میزهای توسعه صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به استان 
اصفهان واگذار  شده است . وی تصریح کرد:مسایل و مشکالت بخش 
طال و جواهرات بویژه در بخش صادرات پس از بررسی و ارایه راهکار 

به وزارت صنعت،معدن و تجارت ارجاع داده می شود.
مهمترین مساله تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال  

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طالست
محس��ن طالی��ی مینای��ی ریی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان 
وصادرکنندگان طالجواهر،نقره وسنگ های قیمتی استان اصفهان 
در این جلسه گفت: مهمترین مساله تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
طال  محاس��به مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طالست. وی تصریح 
کرد:تولیدکنندگان،صادرکنن��دگان و فع��االن این بخش خواس��تار 
محاس��به مالیات از اجرت ساخت طال هستند و آماده پرداخت این 
مالیات اند. وی افزود:ورود شمش بدون حقوق و عوارض گمرکی )برای 
صادرکنندگان(،اعطای تس��هیالت ارزان قیمت برای تولیدکنندگان 
،ورود مصنوع��ات خارجی با کنترل مراج��ع قانونی،کمک در جهت 
کاهش هزینه های تولید )بیمه، واردات دستگاها و لوازم یدکی تولید، 
مواد اولیه شیمیایی(،کمک در جهت صادرات طالی ساخته )مشکل 

در صادرات با توجه به نرخ ارز (،حضور نماینده انجمن در جلس��ات 
تخصصی )گمرک، اداره امور مالیاتی، بانک مرکزی( از خواست های 
فعاالن این بخش است . وی اضافه کرد:یکی از شروط تبادالت تجاری 
با کش��ورهای حاشیه خلیج فارس تهاتر کاال با کاالست و با تسهیل 
ش��رایط از سوی دولت می توان طالی ساخته شده ایران را با طالی 

ساخته شده این کشورها مبادله کرد.
در سال 96 ،23 درصد درامد مالیاتی استان تحقق پیدا نکرد

مراد امیری مدیر کل مالیاتی استان اصفهان در این جلسه گفت:در 
س��ال 96 بیش از ۲3 درصد درامد مالیاتی اس��تان به دلیل افزایش 
صادرات تحقق پیدا نکرد. وی تصریح کرد:استان اصفهان پس از تهران 
با ۲۰۰ میلیارد تومان استرداد مالیاتی به مودیان رتبه دوم کشور را به 
خود اختصاص داده است. وی با اشاره به مسایل واحدهای تولیدی و 
صادرکنندگان طال و جواهرات گفت:پرونده های مالیاتی تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان طال و جواهر به صورت ویژه پیگیری می ش��ود  تا 
فعاالن این بخش در شرایط مناسب به فعالیت خود ادامه دهند. وی با 

تاکید بر اینکه فرار مالیاتی در استان اصفهان به نقطه صفر نزدیک می 
شود، افزود:با بررسی  95 واحد تولیدی بزرگ استان ، فروش واحدهای 

تولیدی استان نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است . 
ورود موقت طال با مجوز بانک  مرکزی با هدف صادرات 

هیچ منعی ندارد 
اصغر خودس��یانی مدیر گمرک فرودگاه اصفهان در این جلس��ه 
گف��ت:ورود موقت طال با مجوز بانک  مرکزی با هدف صادرات هیچ 
منعی ندارد.  وی افزود:برای آزمایش ش��مش طال توس��ط س��ازمان 
استاندارد  در گمرک  هیچ  شمشی برای یک ساعت هم  بلوکه نمی 
شود . وی حضور نماینده بانک مرکزی در میز طال را مهم و اثرگذار 
دانس��ت و گفت:همه تصمیمات مربوط به  طال بر اساس بخش نامه 

های بانک مرکزی انجام می گردد.
بوروکراسی ورود موقت طال برای تولید و صادرات پیچیده 

شده است
 لشگری  تولیدکننده و صادرکننده طالی استان اصفهان در این 
جلس��ه گفت:فرایند ورود موقت طال که سال های گذشته به آسانی 
انجام می گردید امروز به بورکراسی و موانع بسیاری روبرو شده است و 
تولیدکننده و صادرکننده را بی انگیزه کرده است . وی اضافه کرد:برای 
ورود موقت طال با هدف صادرات طالی ساخته شده عالوه بر آزمایش 
های استاندارد باید ضمانت نامه بانکی یا وثیقه قرار داد که این خود 
مانعی پیش روی صادرات طالی کشور است . وی با انتقاد از دریافت 
عوارض مالیات بر ارزش افزوده ش��مش طال ب��ا هدف ورود موقت و 
صادرات  گفت:تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال با این شرایط نمی 

توانند فعالیت کنند . 

سـاری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی آب منطقه ای مازندران: آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی، 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران از روند نزولی میزان بارش 
و ذخایر منابع آب در ده س��ال گذش��ته خبر داد.   ایش��ان با اشاره 
به اینکه آبدهی رودخانه ها در مقایس��ه با متوسط دراز مدت )چهل 
سال گذش��ته( حدود ۱5 درصد کاهش داشته است گفت: متوسط 
سطح آب زیرزمینی استان نیز در مقایس��ه با دوره درازمدت حدود 
یک متر افت داشته و در بعضی مناطق این افت خیلی بیشتر است و 
همچنین آبدهی چشمه ها نیز در مقایسه با ۱۰ سال گذشته حدود 
۴۰ درصد کاهش داشته و کیفیت آب زیرزمینی نیز در مقایسه با ده 
سال گذشته بدتر شده و ش��وری آن بیشتر شده است.لذا در برنامه 
ریزی و بهره برداری از منابع آب برای مقاصد و مصارف مختلف می 
بایست برنامه سازگاری با کم آبی را پیاده کرد. یخکشی افزود: در سال 
جاری خشکی مفرطی بر کشور حاکم است و همچنین در استان نیز 
سال بسیار خشکی پیش رو خواهیم داشت و میزان بارش در شش 
ماهه س��ال آبی )مهر لغایت اسفند ماه سال 96 ( ۱۱ درصد کاهش 
را نسبت به دوره متوسط پنجاه سال اخیر نشان می دهد و از جهت 
منطقه ای نیز میزان کاهش بارش در غرب استان با میزان ۱6 درصد، 
بیشتر از مناطق دیگر بوده است و در مناطق شرقی استان ۱۲ درصد 
و در مناطق مرکزی مازندران 8 درصد است. مدیرعامل آب منطقه ای 
مازندران تصریح کرد: در طول پنجاه سال اخیر فقط یکسال از بارش 

س��ال 96 کمتر بوده و همچنین میزان ب��ارش برف در ارتفاعات نیز 
بسیار کم بوده و آبدهی رودخانه ها نیز بطور متوسط ۴۴ درصد نسبت 
به متوسط دوره ۴۰ سال گذشته کاهش یافته است و این کاهش ها 
بین 5 درصد در رودخانه هراز تا 6۲ درصد در رودخانه تاالر متفاوت 
اس��ت. وی با اش��اره به وضعیت ذخایر سدها گفت: میزان پرشدگی 
سدها بطور متوسط 5۱ درصد حجم مخزن می باشد و این پرشدگی 
در سد شهید رجایی حدود 3۰ درصد است یعنی در حدود 3۰ درصد 
از مخزن س��د شهید رجایی آب ذخیره شده است و این کاهش آب 
سد شهید رجایی در ۲۰ سال دوره بهره برداری بی سابقه بوده است. 
ایشان پهنه تاثیر این خشکسالی را بر همه مناطق استان حاکم دانست 
و گفت: لیکن در زیردست سد شهید رجایی به دلیل وابستگی به آب 
سد شهید رجایی عمق تاثیر بیشتر خواهد بود. رئیس هیات مدیره آب 
منطقه ای مازندران تاکید کرد: از چند ماه پیش جلسات متعددی بین 

دستگاه های آب، جهاد کشاورزی و مدیریت بحران استانداری تشکیل 
گردید و در شورای حفاظت منابع آب استان نیز شرایط موجود حال 
و آینده بررسی و کارگروه های مقابله با خشکسالی در حوزه آب شرب 
و کشاورزی تش��کیل گردید، وی همچنین گفت: برای سازگاری با 
کم آبی تصمیمات خوبی برای تامین آب ش��رب و کشاورزی اتخاذ 
شد که مهمترین تصمیمات در بخش شرب عبارتند از: اولویت تامین 
آب شرب شهرها و روستاها و برنامه ریزی اقدامات اضطراری الزم از 
جمله حفر چاه، آبرسانی از سدها در بعضی از شهرها و نیز تامین آب 
س��یار و در بخش آب کشاورزی: آگاهی رسانی به کشاورزان محترم 
از طریق رس��انه ها و نیز شهرستان ها و بخشداری ها و دهیاری ها، 
توصیه به کشت جایگزین در بعضی از مناطق از جمله  پائین دست 
س��د شهید رجایی و همچنین کش��ت محصوالت کمتر آب طلب، 
توصیه به بیمه محصوالت در مناطق تحت پوشش، تاکید بر آبگیری  
بیش��تر آب بندان ها، کمک و انجام اق��دام عملیاتی در آبگیری آب 
بندان ها که بطور متوسط حدود 87 درصد آبگیری شده اند، برنامه 
ریزی برای انجام عملیات در مزرعه برای کاهش مصرف آب، توجه به 
عدم کاشت ارقام کم محصول، تشکیل کارگروه مشترک عملیاتی در 
سطح شهرستان ها برای تقسیم و توزیع آب، انجام الیروبی های انهار 
و س��ردهنه ها، پیش بینی انجام باروری ابرها در فصل بهار با کمک 
مرکز باروری ابرها وسپاه و پیگیری های انجام شده در این خصوص و 

بسیاری از اقدامات دیگربوده است.

تبریـز - فـالح- اولین جلس��ه تح��ول اداری با 
رویکرد ح��ذف و یا کاهش فرایندهای زائد یا فعالیت 
های ارائه خدمات با حضور معاونت توسعه مدیریت و 
سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی و 
تعدادی از مدیران این ش��رکت برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، در ابتدای جلسه علیرضا ایمانلو 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان 
شرقی رویکرد این ش��رکت در ارائه خدمات به مردم، 
ح��ذف و یا کاهش فراینده��ای زائد و یا فعالیت های 
مربوط به انجام خدمات را عنوان کرد و اظهار داش��ت: 

تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت دانشی ایجاد شده در کارکنان و 
همچنین توسعه بخش فناوری اطالعات، بصورت نظام مند در حذف 
ی��ا کاهش گام های ارائه خدمت به مردم تمرکز کنیم. معاون برنامه 
ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضالب استان نیز در ادامه نشست 
با ارائه گزارشی ضمن اشاره به عملکرد کمیسیون توسعه مدیریت و 
کمیته های زیرمجموعه در س��ال 96 به عنوان مبنا و اساس برنامه 

های تحول اداری، به تش��ریح الزامات مورد تاکید کمیسیون توسعه 
مدیریت و کمیته های پنج گانه و اقدامات انجام یافته شرکت مرتبط 
با هر حوزه پرداخت. مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت آبفا نیز در گزارش 
تفصیلی به اقدامات و برنامه های انجام یافته این شرکت در بخش امور 
مشترکین در راستای کاهش مراجعات و انجام غیرحضوری خدمات 
پرداخت و اعالم کرد: با اقدامات صورت گرفته ضمن صرفه جویی در 
هزینه ها، از میزان مراجعه مردم به شرکت کاسته شده و همچنین 

موضوع مدیریت س��بز و ارتقاء سالمت اداری نیز 
تامین شده است. وی در توضیح انجام ارائه خدمت 
به مشترکان بویژه در بحث واگذاری اشتراک آب به 
روند طوالنی مدت اخذ جوابیه استعالم از شهرداری 
ها اش��اره و اعالم کرد: درصورت حل این مش��کل 
امکان واگذاری کنتور در حداقل زمان ممکن فراهم 
خواهد شد. بر اساس اعالم روابط عمومی شرکت 
آبفا اس��تان، در پایان نشس��ت نیز معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان از فعالیت ها و اقدامات انجام یافته آبفا 
آذربایجان شرقی در حوزه تحول اداری تقدیر کرد 
و گفت: با توجه به نظر مقامات ارشد استانی مصمم هستیم با برنامه 
ریزی مناسب نسبت به تسهیل ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی 
اقدام کنیم. فتح زاده در ادامه قول مس��اعد داد با تشکیل جلسات با 
دستگاه های اجرایی ذینفع در انجام فرایندهای عمومی شرکت آب 
و فاضالب اس��تان بویژه شهرداریها، در جهت حل مشکل طرح شده 

تالش شود.

شهردار: تبریز میزبانی شایسته ای از رئیس جمهور خواهد داشت

مرکز همایش های بین المللی تبریز به عنوان بزرگ ترین زیرساخت 
فرهنگی شمالغرب کشور مطرح است

در میز توسعه صادرات طال و جواهر استان اصفهان  مطرح شد

 مهم ترین مساله تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طالست

یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:

 میانگین ذخیره آب سدهای استان 50 درصد و این رقم در سد شهید رجایی حدود 30 درصد است

در نشست تحول اداری با رویکرد حذف فرایندهای زائد اعالم شد

تحقق مدیریت سبز و ارتقای سالمت اداری در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

اتاقهایی با درهای برقی و روکش چرم 
مدیران در پشت درهای بسته

شهریار- غالمرضا جباری
در حرفهای عامه پسند می گوید، مسئوالن ما در اتاقهای شیشه ای هستند و درب اتاقشان همواره به روی مراجعان باز است. می 
گویند فلسفه حضور مسئوالن ارائه خدمات بهتر به مردم است تا مردم در صورت روبرو شدن با نا مالیمات دیگر کارکنان ، به آنها 
مراجعه کنند تاعالوه بر اینکه با چهره ای گشاده روبرو می شوند، در کمال آرامش و احترام به مشکالت پیش آمده رسیدگی کنند. 
باز گفته اند و همچنان ادامه می دهند که مردم ولی نعمت مسئوالن و نهاد ها هستند  و تکریم ارباب رجوع از پر اهمیت ترین اصول 
کار در ادارات است . ادعای همیشگی اکثر مسئوالن ارشد وحتی رده چندمی این بوده و هست که این میزها و پست ها هدیه مردم 
ایران به آنها ست و آنان امانت دار چند وقته مسئولیت هستند تا با خدمت به مردم، توشه نیکویی برای سفر به آن دنیا فراهم کنند 
و آن یکی چه زیبا گفت ک پذیرش یک مسئولیت فرصتی غنیمت است برای رسیدن به کمال انسانی و نزدیک تر شدن به خدا. اما 
وقتی به تحقیقات میدانی خود ادامه دادم، همواره دیدم ، درب اتاق مدیران پوشیده از چرم است تا بلکه صدای صحبت مدیر با آن 
دیگری بیرون درز نکند و قفلش هم برقی است تا اگر زمانی مراجعه کننده خسته ای از روی عصبانیت  خواست بدون اجازه دفتر دار 
وارد اتاق رئیس بشود، با مانع امنیتی روبرو شود. براستی چه صحبت هایی مگر در پشت آن درب های پوشیده از چرم می کنند که 
نباید دیگران بشنوند.؟ آیا ممکن است پرداختن به تقاضایی غیر قانونی و خدایی ناکرده در راستای تضییع حقوق دیگران باشد؟ یکی 
می گفت دیدم در یکی از شهرداریها و حتی ودفاتر شورای شهر ، ساعت3۰ / 9داشتند صبحانه )  املت، عسل، تخم مرغ آب پزشده( 
می خوردند .خدمتکار هم مرتب چای برایشان سرو میکرد، البالی خوردن هم با هم شوخی می کردند و از خاطرات شیرین میگفتند 
و می خندیدند، وقتی تعداد مراجعان راشمردم ، تعداد افراد منتظر به 8 نفر رسیده بود. دفتردار جدید مرا نمیشناخت، گفتم با فالنی 
قرار دارم، گفت جلسه دارند، بنشین و منتظر باش تا خبر بدم، بال درنگ با شخص مورد نظرم تماس گرفتم که من آمده ام در سالن 
انتظار هستم، گفت بیا داخل، به دفتر دار گفتم، او رفت اجازه گرفت و مرا بداخل راه داد، وقتی وارد شدم دیدم ک چه سفره رنگینی 
چیده ش��ده و چند نفر با آرامش خاطر دارند درس��اعت کاری صبحانه میخورند، گفتم فالنی ، ساعت3۰ /9  است ، مردم پشت در 
منتظرهستند، گفت بیا صبحانه بخور خیلی حرص نزن. فکر کنم یادش رفته بود، وقتی که آنرا برای صرف صبحانه در ساعت اداری 
، هدر میدهد و آن موادی که می خورد، حق الناس است و باید در قبال این رفتارش پاسخگوی دادگاه الهی باشد. بیرون که آمدم 
به دفتردار گفتم، این افراد در گذر زمان تغییر می کنند . تو بخاطر هیچ بهره ای ، خودتو آلوده به گناه نکن و دروغ نگو. شهرداری و 
شورا و حتی ادارات دیگه در کل کشور ، برای این مردمه و اینها ولی نعمت مسئوالن هستن، سعی کن مردمی باشی. از دستم دلخور 
شد و من بیرون اومدم. سوال جدید من از آقای استاندار، فرماندار و نماینده محترم قانون گذار در مجلس: آدرس اتاقهای شیشه ای 

کجاست؟ و مسئول مردمی کیست و چه خصوصیاتی داره؟

 دیدار اعضاء مجتمع خانواده شورای حل اختالف اهواز 
با رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان

اهواز - شـبنم قجاوند- رئیس و اعضاء مجتمع خانواده شورای حل اختالف اهواز با 
معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان دیدار و گفتگو کردند. به گزارش 
روابط عمومی ش��وراهای حل اختالف استان خوزس��تان خانم سرخی مسئول نظارت و 
بازرسی اداره کل بهمراه رئیس و اعضاء مجتمع خانواده شورای حل اختالف اهواز در فضای 
صمیمی با زبیدی نیا معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان دیدار و گفتگو 
نمودند. در این دیدار زبیدی نیا ضمن تبریک سال نو و عید سعید مبعث از تالشها و زحمات 
اعضاء این مجتمع در سال گذشته تشکر و قدردانی نمود و بر خدمت مضاعف به مردم و تالش برای حل و فصل پرونده های خانوادگی 
با ایجاد صلح وسازش تاکید کرد در ادامه این دیدار اعضاء مجتمع شورای حل اختالف اهواز ضمن تشکر از آقای زبیدی نیا  بر پیگیری 

و حل مشکالت شوراهای حل اختالف استان به ارائه نظارت،پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند.

نگهداری و صیانت از تجهیزات گازرسانی وظیفه اصلی حوزه بهره برداری
مشهد - صابر ابراهیم بای- سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی معتقد 
است ظرفیت اصلی کاری امور بهره برداری شرکت باید به نگهداری و صیانت از تجهیزات و تاسیسات 
گازرس��انی اختصاص یابد. حسن افتخاری ضمن قدردانی از حسن اعتماد مدیرعامل و هیات مدیره 
گفت: اس��تفاده از س��رمایه های ارزشمند منابع انس��انی، تحول دیجیتال، اصالح فرآیندها بمنظور 
تغییر استراتژی شرکت از کمیت به کیفیت، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات کیفی به متقاضیان و 
مشترکین و برنامه ریزی برای برون سپاری نظام مند و ساختار یافته امور ابالغ شده توسط ستاد با حفظ 
و تقویت فرآیند نظارت عالیه بر امور واگذار  شده از مهمترین سرفصل های کاری امور بهره برداری در سال جاری خواهد بود. وی 
افزود: عالوه بر آن طرح ریزی تقویت پایداری و تاب آوری شبکه ها و تاسیسات گازرسانی به کمک سایر واحدهای شرکت  باید به 
طور جدی پیگیری و عملیاتی شود. سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان تاکید کرد: توان و ظرفیت فعالیت کاری ادارات 
شهرستانها باید به نگهداری و صیانت از تجهیزات و تاسیسات گازرسانی اختصاص داشته و نبایستی نگران بحث های توسعه ای باشند؛ 
چراکه اینگونه امورات  غیر مرتبط با مباحث  نت توسط واحدهای ستادی حوزه مدیریت بهره برداری و بصورت تجمیعی مدیریت 
خواهد شد. افتخاری خاطرنشان کرد: ضمن استمرار فعالیت های خوب گذشته، با کمک و همکاری کلیه همکاران نگاه جدیدی به 

امور بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی ایجاد خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی:
بهسازی 6 هزار و 472 واحد تعمیری در سطح استان

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- محمود بدلی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل 
اداره بنیاد مسکن آذربایجان غربی برگزار شد ضمن تبریک سالروز تأسیس این بنیاد اظهار داشت: 
این بنیاد با اهداف بسیاری از جمله کمک به قشر روستا نشین به دستور امام خمینی )ره( تأسیس 
شد.  مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی افزود: تعداد 3 هزار و یک صد و 65 واحد 
در بالیای طبیعی خس��ارت دیدند که تالش بسیاری در بازسازی این واحدها از سوی دولت صورت 
گرفت و تعداد 6 هزار و ۴7۲ واحد تعمیری نیز در سطح استان بهسازی شدند.  وی بیان کرد: صدور 
سند مالکیت برای روستاهای باالی ۲۰ خانوار از دیگر اقدامات مهم اداره است که برای یک صد و 69 هزار 6۲7 واحد مسکونی در 
روستاها سند صادر شده است و پس از بررسی الزم این واحدها به ثبت اسناد ارائه شده است.  وی خاطرنشان کرد: بیش از 3۰۰ 
کیلومتر راه های روستایی آسفالت می شود که یکی از اقدامات قالب توجه بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی در سطح استان 
است که ان شاء اهلل مورد توجه خداوند متعال قرار گیرد. وی تصریح کرد: بنیاد مسکن آذربایجان غربی در 3 شهر دارای یک صد و 
۴3 روستای استان کرمانشاه مستقر بوده و به بازسازی مناطق زلزله زده پرداخت و روز پنجشنبه همراه با استاندار آذربایجان غربی 

مهمان مردم کرمانشاه خواهیم بود. 

تقدیر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از دادگستری استان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در پی اعالم ریاست محترم دادگستری مبنی بر ُحکم یکی از قضات شهرستان گالیکش برای فرد 
خاطی که بصورت غیرمجاز از آبهای سطحی حوزه آن شهرستان بهره برداری میکرده که به جای حبس، خدمت به انفال و همکاری با 
خادمان طبیعت برایشان در نظر گرفته شده ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری از عنایت قضات محترم به منابع طبیعی تقدیر نمودند.
در این خصوص ریاست دادگستری گفتند : قاضی این فرد را به استناد بند ه� از ماده ۴5 قانون توزیع عادالنه آب مجرم شناخت و به جای 
۴5 روز حبس تعزیری به یکصد ساعت خدمات عمومی رایگان در زمینه جنگلداری ، مرتع داری ، مراقبت از عرصه های ملی و مشارکت در 
امرخاموش کردن آتش در منابع طبیعی به جای زندان محکوم کرد. ایشان در ادامه افزود :اداره منابع طبیعی و واحد اجرای احکام کیفری 
شهرستان گالیکش بر اجرای این حکم نظارت می کنند .درپایان ایشان متذکر گردیدند استان گلستان از استان های پیشرو کشور در صدور 

آرای جایگزین حبس است و در سال گذشته قضات گلستان بیش از 3 هزار و ۲۰۰ رای جایگزین زندان صادر کردند.

کودپاشی مراتع آزادشهر با مشارکت جوامع محلی
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از کودپاشی ۴۰۰هکتار از 
مراتع شهرستان آزادشهر با مشارکت شوراها، دهیاران، دامداران و مرتعداران به منظور تقویت پوشش گیاهی و افزایش میزان بهره وری 
مراتع خبر داد.مهندس عبدالرحیم لطفی در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اظهار کرد: 
در راستای اجرای پروژه بین المللی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی )ترسیب کربن( عملیات کودپاشی با 
کود نیتراته و در سطح معادل ۴۰۰هکتار از مراتع شهرستان آزادشهر عملیات کودپاشی انجام شده ، این عملیات با مشارکت شوراها، 
دهیاران، دامداران و مرتعداران در روستاهای خوش ییالق، کاشیدار، سیب چال و نراب منطقه هدف ترسیب کربن آزادشهر انجام 
گرفته است. ایشان در ادامه افزودند: کودپاشی در مراتع با هدف تقویت پوشش گیاهی و افزایش میزان بهره وری مراتع و تشویق 
جوامع محلی برای استفاده بهینه از مراتع در دستور کار قرار دارد. همچنین به لحاظ تاثیر کمی و کیفی کودهای شیمیایی بر پوشش 
گیاهی بر پوشش گیاهی با استفاده از کود نیتراته در مراتع خوش ییالق و تیل آباد در سطحی معادل۴۰۰ هکتار )به میزان ۱۰ تن( در 

سال 93 و ۴۲۰ هکتار در سال 9۴ و 95 کودپاشی انجام شده است.
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گاه��ی اوقات برنده��ا با ایجاد مش��کالت عمدی و 
پیاده س��ازی یک استراتژی هوشمند نه تنها نارضایتی 
مش��تری را از بین می برند، بلک��ه روابط را نیز بهبود 

می بخشند. 
برنامه ریزی برای اش��تباه انج��ام دادن کارها بخش 
مهم��ی از ایجاد یک تجربه خوب برای مش��تری های 
برن��د اس��ت. در بس��یاری از م��وارد اس��تفاده از این 
اس��تراتژی نیازمند اس��تخدام کارمندان مناس��ب و 
آم��وزش انعطاف پذی��ری و ط��رز برخ��ورد صحیح با 
مشتری های ناراضی است. اما در سایر موارد می توان 
از یک فرمول هوشمند برای رفع این مشکل استفاده 
کرد. لگو )LEGO(  شرکتی است که از راه حل دوم 
برای دلجویی از مشتری های ناراضی استفاده می کند. 
این شرکت با یک نامه ساده و تفکر هوشمندانه ای که 
پشت آن پنهان ش��ده کاری می کند که مشتری های 

ناراضی ارتباط نزدیک تری با برند داشته باشند. 
ش��رکت لگ��و می داند هن��گام بس��ته بندی کردن 
محصوالت ممکن اس��ت یک یا چند قطعه به اشتباه 
در بس��ته قرار نگیرند یا ممکن اس��ت خود مش��تری 
تع��دادی از قطعات را گم ک��رده و نتواند طرح مورد 
نظر را کامل بسازد. علت وجود چنین مشکلی چندان 
اهمیت ندارد؛ مهم این اس��ت که شرکت لگو موظف 
اس��ت راه حلی ب��رای این موضوع ارائ��ه دهد. ناگفته 

کند که این ش��رکت فکر هم��ه جا را کرده و در واقع 
از ای��ن طریق رابطه نزدیک تری با مش��تری ها برقرار 
می کند. این موضوع را ش��خصی متوجه شد که برای 
دختر ۱۰ ساله اش یک بسته لگو خریداری کرده بود. 
زمانی که دخت��رش در حال تمام ک��ردن طرح مورد 
نظر بود متوجه ش��د دو قطعه داخل بسته بندی قرار 
نگرفته اس��ت. آنها ابتدا فکر کردند ش��اید اش��تباه از 
چیدن قطعات باش��د اما خیلی زود مشخص شد این 
طور نیس��ت و دو قطعه به اش��تباه شرکت لگو داخل 

بسته بندی قرار نگرفته است. 
درنتیجه این پدر و دختر از وب س��ایت لگو بازدید 
کردند و متوجه ش��دند می توانند قطعات گم شده را 
از داخل وب س��ایت س��فارش دهند. چیزی که برای 
آنها جالب بود نامه ای بود که همراه قطعات گم ش��ده 

ارسال شده بود. داخل نامه نوشته شده بود: 
ممن��ون از اینکه با ما ارتباط برقرار کردید. ما بابت 
مش��کل پیش آمده بسیار متأسف هس��تیم و نهایت 
تالش خود را انجام می دهیم تا مطمئن ش��ویم تمام 
بس��ته بندی های لگو کامل و بدن نقص هس��تند، اما 
گاهی اوقات چنین مشکالتی پیش می آیند. هر ثانیه 
هفت بس��ته بندی از محصوالت لگو در سراس��ر دنیا 
ب��ه فروش می رس��ند و کنترل ک��ردن محصوالت در 
چنین ش��رایطی بسیار سخت اس��ت. ما یک سازمان 

کام��ل از متخصصان و ابزارآالت دقیق داریم که تمام 
بس��ته بندی های لگو را پیش از ورود به بازار بررس��ی 
می کنند. م��ا حتی تمام بس��ته ها را وزن می کنیم تا 
مطمئن ش��ویم هیچ مش��کلی وجود نخواهد داشت. 
م��ا در تالش هس��تیم تا بهتر ش��ویم و وجود چنین 
اشتباه هایی را به صفر برسانیم درنتیجه پیغام شما به 
تیم بررس��ی بسته بندی ها ارسال شده است تا به آنها 

کمک کند این اتفاق در آینده رخ نخواهد داد. 
کامال مش��خص است که ش��رکت بزرگی مانند لگو 
اس��تراتژی مناسبی برای بروز مش��کالت و برخورد با 
مش��تری های ناراضی داشته و ارس��ال چنین نامه ای 
رابط��ه مش��تری و برند را بهتر از زمان��ی می کند که 
هیچ مشکلی در بسته بندی محصوالت وجود نداشته 
باش��د. اما چنین چیزی چطور ممکن است؟ مشتری 
با دریافت این نامه احس��اس می کند بخش��ی از تیم 
بزرگ شرکت لگو است. شرکت لگو در این نامه مکررا 
از کلمه »ما« که نش��ان دهنده اعضای یک تیم است 
اس��تفاده کرده بود و به مش��تری این احساس را القا 
ک��رده بود که او نیز در بهتر ش��دن این برند س��هیم 
است. این حرکت هوش��مندانه نه تنها نارضایتی باقی 
نمی گذارد، بلکه ارتباط مش��تری و برند را نیز افزایش 

می دهد. 
forbes/zoomit :منبع

لگو از چه ترفندی برای برخورد با مشتری های ناراضی استفاده می کند

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 947 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: ساختار یک تبلیغ معموال سه 
رکن اساس��ي را در خود ج��اي مي دهد؛ یک: حوزه 
مدیری��ت و اجرا که در آن مش��خص مي ش��ود که 
تبلیغ چگونه اجرا و کمپین هاي مرتبط با آن چگونه 
باید مدیریت ش��ود. دو: اس��تراتژیک ب��ودن تحلیل 
ی��ا راهبردهاي تبلیغ؛ این کار ب��ه این منظور انجام 
مي گیرد که س��نجیده شود تبلیغ چقدر با راهبردها 
و اهداف سازمان هماهنگي و ارتباط دارد. سه: ابعاد 
فني تبلیغ؛ که تبلیغ از لحاظ س��اخت مورد ارزیابي 
ق��رار مي گیرد. هر س��ه رک��ن در ه��ر تبلیغي قابل 

بررسي و تحلیل است. 
تبلیغ��ات هی��چ گاه اث��ر مس��تقیم روي ف��روش 
نمي گذارد. تبلیغ باعث برندس��ازي مي ش��ود و برند 
را ارتق��ا مي ده��د و پس از آن برند اس��ت که باعث 
فروش محصوالت مي ش��ود. به خاطر اینکه برند در 

ذهن مشتریان تصویر پیدا کند و به یک ارزش ویژه 
میان مشتریان برسد، باید به اندازه کافي از تبلیغات 
حمایت ش��ود تا برند ساخته ش��ود. تبلیغ از لحاظ 
محتوایي باید در خانه هاي مردم باشد، تبلیغ باید در 

نهاد فکري مردم نفوذ کند. 
تبلیغ��ات دقیقا نق��ش یک دنده  کمک��ي را براي 
یک س��ازمان بازي مي کند که هرجا الزم باشد مدیر 
یک س��ازمان از آن استفاده مي کند. در بحث توسعه 
خدمت جدید موضوع مهم��ي وجود دارد که به آن 
منحن��ي عمر خدمت گفته مي ش��ود. وقتي منحني 
عمر خدم��ت به مرحل��ه بلوغ برند برس��د مي توان 
خدم��ت جدید دیگري  را جایگزی��ن قبلي کرد. در 
تبلیغ��ات بحثي وجود دارد به نام قالب ذهن؛ تبلیغ 
باید به گونه اي س��اخته شود که ذهن مشتري به آن 
قالب شود؛ مانند ماهي ای که در قالب گیر مي کند، 
در ای��ن حالت مش��تري ه��ر جا که م��ي رود باید با 
تبلیغات مواجه شود. در تولید محصول بحثي وجود 

دارد، با عنوان تولید کششي، در حال حاضر برندهاي 
دنیا از این ش��یوه تبعیت مي کنن��د، یعني برندهاي 
دنی��ا کاالیي را تولید مي کنند ک��ه مصرف کننده به 
آن نیاز دارد؛ به این معنا که زمان ش��روع تولید در 
کارخانه فش��اري نیس��ت که کاالیي را تولید کند و 
مردم مجب��ور به خرید آن باش��ند. در دنیاي امروز 
تولیدکنن��دگان چیزي را تولی��د مي کنند که مردم 

تقاضاي آن را دارند. 
همین کانس��پت را در بازاریابي نی��ز داریم یعني 
بای��د به گونه اي  بازاریاب��ي کشش��ي. تولیدکنن��ده 
ب��راي محصوالت��ش بازاریاب��ي کند که ب��ر مبناي 
نی��از مردم باش��د. در ای��ن میان تبلیغ��ات نیز باید 
کشش��ي باش��د. در تبلیغات باید نکته اي گفته شود 
ک��ه مردم ب��ه آن نیازمند هس��تند. اگ��ر این نکات 
را هن��گام طراح��ي و ارائ��ه خدم��ات جدی��د مورد 
 توج��ه ق��رار دهید، احتمال موفقیت ش��ما بیش��تر 

مي شود.

معرفي خدمت تازه به بازار

پرسش: کسب وکاري دارم و در حوزه هاي مختلف به بازار خدماتي را ارائه مي دهم، هنگام ورود خدمت تازه به بازار 
شـروع به تبلیغات مي کنم ولي در اکثر مواقع موفق نیسـتم. درصورت امکان مرا راهنمایي کنید که چه زماني و به 

چه طریقي خدمت را به بازار معرفي کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

چگونه در شرایط سخت کاری آرامش خود را حفظ کنیم؟ 
13 راهکار ساده برای کنترل فشار و 

استرس ناشی از کار

بدون تردید ش��رکت هایی که در مسیر موفقیت قرار دارند، 
معم��وال دارای محیط هایی پر تنش هس��تند که به س��ادگی 
اس��ترس افراد را افزایش خواهد داد. در همین راستا و در ادامه 
به بررسی ۱3 راهکار ساده برای کسب آرامش خواهیم پرداخت. 

1- تنفسی عمیق داشته باشید
در این زمینه دانش��گاه هاروارد تحقیقات��ی را صورت داده 
است که نتایج آن نش��ان می دهد تنفس در راستای کاهش 
استرس عملکردی فوق العاده دارد. با این حال توصیه می شود 
این کار در محیطی آرام و به صورت کامال عمیق صورت گیرد. 

2- بخندید
خندی��دن و بها دادن به طنز از جمله مواردی اس��ت که 
باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش درد خواهد شد. 
همچنین افرادی که روزانه میزان خنده مناسبی دارند کمتر 

در معرض استرس قرار خواهند گرفت. 
3- ماساژ درمانی را فراموش نکنید

اگرچ��ه هم��واره در رابطه با فواید ای��ن موضوع مقاالت 
متعددی به چاپ می رس��د، با این حال واقعیت این اس��ت 
که تنها درصد کمی از افراد در این رابطه آموزش های الزم 
را دیده و به اصطالح ماس��اژور محسوب می شوند. دانشگاه 
میامی در س��ال ۲۰۰5 در این زمین��ه مقاله ای را به چاپ 
رس��انده است که نش��ان می دهد این اقدام به جهت بهبود 
وضعی��ت گردش خون، باعث کس��ب آرام��ش و در نهایت 
کاهش اس��ترس خواهد ش��د. به همین دلیل بهتر اس��ت 
در زمان های اس��تراحت خ��ود با هم��کاران در این زمینه 

فعالیت هایی را صورت دهید. 
4- از ذهن خود کمک بگیرید

تلقین از جمله مواردی اس��ت که باعث خواهد شد فرد 
بتواند خود را در شرایط مطلوب تصور کند. با این حال این 
یک مهارت بوده و در راس��تای تقویت آن الزم اس��ت تا به 
صورت روزانه چند دقیقه  چشمان خود را ببندید و به چیزی 

که می خواهید فکر کنید. 
5- رفتارتان را اصالح کنید

اینکه با تمامی افراد حاضر در شرکت رفتاری شایسته و 
حتی دوستانه داشته باشید، در کاهش فشارهای عصبی و 
اس��ترس کمک بسیاری خواهد کرد. در این رابطه دانشگاه 
کالیفرنیا طی تحقیقاتی به این نتیجه رس��یده اس��ت که 
بهترین سیاست رفتاری در محیط های کاری این است که 
از هر اقدام هرچند کوچک افراد مراتب قدردانی را به عمل 
آورید. این امر در وضعیت روحی شما و کسب آرامش بیشتر 

تأثیر مطلوبی خواهد داشت. 
6- آواز بخوانید

در تحقیقات��ی که در یکی از دانش��گاه های کش��ور ژاپن 
صورت گرفته اس��ت، نتیجه ای بسیار جالب به دست آمده 
است که نشان می دهد ریشه بسیاری از فشارهای روانی در 
عدم اعتماد به نفس کافی افراد است. توجه به این موضوع 
ضروری اس��ت ک��ه آواز خواندن نیازمن��د اعتماد به نفس 
مطلوبی اس��ت. به همین دلیل تمرین این کار برای بهبود 
وضعیت افراد می تواند اقدامی کامال کاربردی محسوب شود. 

7- از حس بویایی خود کمک بگیرید
برخ��ی از عصاره ها مانند لیمو بر کاهش اس��ترس نقش 
مؤثری داش��ته و توصیه می ش��ود عطرهای آنها را همواره 

همراه خود داشته باشید. 
8- تا 10 بشمارید

همواره متوقف س��اختن کار خود و منحرف کردن ذهن از 
شرایط سختی که در آن هستید، می تواند تأثیر مطلوبی روی 
کسب آرامش داشته باشد. به همین دلیل توصیه می شود هر 
لحظه که احساس کردید تحت فشاری خارج از آستانه تحمل 
خود قرار دارید، کارتان را رها کنید و تا ۱۰ شروع بشمارید. 

9- استراحت کوتاه داشته باشید
اگرچه تمامی ش��رکت ها زمانی را به صرف ناهار و استراحت 
اختصاص می دهند، با این حال منظور از این کار این است که 
در جایی دراز کشیده و چشمان خود را ببندید. حتی یک خواب 

کوتاه نیز در کسب انرژی و آرامش بیشتر کمک خواهد کرد. 
10- آب بنوشید

اگرچه در شرکت ها استفاده از نوشیدنی هایی نظیر قهوه 
رایج است با این حال نتایج آخرین تحقیقات نشان می دهد 
که مصرف روزانه آن مضراتی را به همراه خواهد داشت. به 
همین دلیل بهتر است تا آب را جایگزین آن کنید. مصرف 
آب خود به بهبود س��المت ش��ما کمک خواهد کرد. به هر 
میزان که از س��المت بیش��تری برخوردار باشید، به همان 

میزان نیز با مشکالت روحی کمتری مواجه خواهید شد. 
11- آدامس بجوید

اینکه نسبت به استرس های خود واکنشی داشته باشید و 
آن را سرکوب نکنید خود باعث خواهد شد تا با فشار کمتری 
مواجه ش��وید. در این رابطه اس��تفاده از آدامس می تواند به 

افزایش تمرکز و کاهش اضطراب شما کمک کند. 
12- از میان وعده های حاوی آنتی اکسیدان استفاده 

کنید
همانگون��ه که از اس��م آن نیز می توان ح��دس زد، آنتی 
اکسیدان ها موادی هستند که فرآیند اکسیداسیون را مهار 
می کنند. این امر نقش بسزایی در بدن انسان دارد و مصرف 
آن خود به احساس بهتر افراد و افزایش آستانه تحمل آنها 
 c کمک می کند. موادی نظی��ر کاکائو، دارچین و ویتامین
سرش��ار از این ماده مهم هس��تند که بهتر است در برنامه 

غذایی خود قرار دهید. 
13- ورزش کنید

مؤسس��ه درمانی مایا با آزمای��ش روی افرادی که مرتب 
ورزش می کنند به این نتیجه مهم دس��ت یافته اس��ت که 
ورزش باعث تولید اندورفین در بدن می شود که خود مانعی 
در جهت ایجاد استرس محسوب شده و همچنین وضعیت 
خواب افراد را به بهترین شکل بهبود می بخشد. بدون شک 
خواب کافی و با کیفیت خود عامل مهمی در کسب آرامش 

محسوب می شود. 
entrepreneur :منبع
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دوربین EverCam با هر بار شارژ، 
امنیت منزل را برای یک سال تأمین 

می کند
از  Eufy خ��ود  س��ری  ب��ا   Anker کمپان��ی 
محص��والت خانگی هوش��مند متفاوت��ی رونمایی 
ک��رده که از جمل��ه آنها می ت��وان ب��ه روبات های 
جاروب، ترازوهای هوش��مند و حت��ی رقیبی برای 
اکو دات آم��ازون به نام Genie اش��اره کرد. حاال 
خانواده Eufy عضوی تازه دارد که سیستم امنیتی 
وایرلس��ی به نام EverCam است. این دوربین در 
حال حاضر س��رمایه قابل توجهی در کیک استارتر 
جمع آوری ک��رده و به خاطر عم��ر باتری طوالنی، 
نصب آسان و دوربین ۱۰8۰p اش گزینه ای ایده آل 

برای متقاضیان چنین سیستم هایی است. 
به گزارش دیجیاتو، EverCam روی یک پایه کروی 
و آهن ربایی قرار می گیرد که به لطف بدنه چسبنده آن، 
امکان اتصالش به هر سطح صافی وجود دارد. باتری این 
سیس��تم در حالت فعال تا یک س��ال دوام می آورد و در 
حالت اس��تندبای، این عمر به سه سال می رسد. نرم افزار 
دوربین ه��م از تکنولوژی تش��خیص چهره پش��تیبانی 
می کند و با الگوریتم های ش��بکه عمیق عصبی، به ش��ما 

در شناسایی سارقین یاری می رساند. 
EverCam پروس��ه ای س��ه مرحله ای برای اسکن و 
فیلترگ��ذاری دارد تا به خاطر عب��ور حیوانات یا حرکت 
اش��یای اتفاقی، به کاربران هش��دار اش��تباه ندهد. خود 
دوربی��ن ه��م به لنزی عری��ض و ۱۴۰ درج��ه ای مجهز 
ش��ده و با گش��ودگی دهانهf/۲.۲، میدان دید وسیعی را 

با رزولوشن باال پوشش می دهد. 

محصوالت تویوتا از سال 2025 با هم 
ارتباط برقرار می کنند

ایجاد ارتباط بین وس��ایل نقلیه یکی از ایده هایی است 
که به واس��طه پیش��رفت روزافزون تکنولوژی و فراگیرتر 
ش��دن فناوری ه��ای ارتباط��ی در کانون توج��ه برخی 
خودروسازان قرار گرفته. تویوتا یکی از این خودروسازان 
اس��ت که برنامه وی��ژه ای را در این زمینه تدوین کرده و 
قصد دارد در آینده نه چندان دور مدل های تولیدی خود 

را به این قابلیت مجهز کند. 
به گ��زارش دیجیاتو ب��ر اس��اس برنامه ریزی های این 
کمپانی ژاپنی، نخستین سری از اتومبیل هایی که دارای 
چنین قابلیتی باشند، در س��ال ۲۰۲۱ وارد خیابان های 
آمریکا خواهند شد. در میانه های دهه بعدی نیز »اکثر« 
 DSRC محصوالت تویوتا و لکس��س با قابلیت��ی به نام
ک��ه ش��کل اختص��اری عب��ارت »ارتباطات ب��رد کوتاه 

اختصاصی«" است، به دست مشتریان خواهند رسید. 
البت��ه ظاهرا تویوتا پی��ش از این نی��ز گام هایی را در 
راس��تای ایجاد ارتباط بی��ن محصوالت خود برداش��ته 
اس��ت، چراکه طبق گزارش رویترز، این ش��رکت از سال 
۲۰۱5 تاکنون ۱۰۰ هزار دس��تگاه از تولیدات خود را به 

تکنولوژی های مشابه تجهیز کرده است. 
ب��رای اثبات ای��ن ادعا تویوت��ا به سیس��تم های ترمز 
خودکار خود که از س��ال ۲۰۱5 در برخی مدل ها نصب 
ش��ده اند، اشاره می کند. به گفته این کمپانی 9۲ درصد 
از خودروهایی که اکنون در ایاالت متحده با نش��ان های 
تویوت��ا و لکس��س ب��ه ف��روش می رس��ند، از تکنولوژی 

Safety Sense بهره می برند. 
در کنار تویوتا دیگر ش��رکت های خودروساز نیز برای 
ورود به عرص��ه فناوری ارتباطات بی��ن خودرویی اعالم 
آمادگ��ی کرده ان��د. فولک��س واگن یکی از این ش��رکت 
هاس��ت که از س��ال ۲۰۱9 محصوالتش را با این قابلیت 

عرضه خواهد کرد. 
بد نیس��ت اش��اره کنیم با تکیه بر فناوری ارتباط بین 
خودروی��ی)V۲V(  وس��ایل نقلیه حاض��ر در خیابان ها 
می توانن��د ب��ه همدیگر متصل ش��ده و اطالعاتی را رد و 
بدل کنن��د. همچنین فناوری دیگر ب��ه نام V۲I وجود 
دارد ک��ه از طریق آن بین اتومبیل ها و زیرس��اخت های 

شهری ارتباط برقرار می شود. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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