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)FATF( لوایح سه گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی 
از ایران در دستور کار مجلس شورای اسالمی

آزمون مهم مجلس دهم
فرصت امروز: بررسی سه الیحه »الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم«،  »اصالح قوانین 
مبارزه با تأمین مالی تروریس��م« و »الیحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی« این هفته در دس��تور کار مجلس 
قرار گرفته اس��ت. تصویب این لوایح س��ه گانه جزو درخواست های گروه ویژه اقدام مالی )FATF(  از ایران است 
و دولت تالش می کند رضایت مجلس را در این زمینه جلب کند. از همین رو، بررس��ی این لوایح با اصرار دولت 
و با قید اولویت، در دس��تور کار این هفته مجلس قرار گرفته اس��ت، زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشس��ت 
م��اه ژوئن )تیرماه FATF )97 که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در »برنامه اقدام« محس��وب 
می شود، باقی مانده است. در همین راستا، اوایل بهمن ماه پارسال هم دیگر درخواست FATF از ایران در حوزه 
قانون گذاری یعنی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی...

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی صنعت  نفت ایران آغاز به  کار کرد

زنگنه: ایران خواهان قیمت باالی نفت نیست
2

3
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بانک مرکزی اعالم کرد

چک های غیرصیادی از شهریور 97 پذیرش نمی شود

قوانین جف بزوس برای برگزاری جلسات
چرا به تحلیلگر کسب وکار نیاز داریم؟ 

10 چالش اصلی بر سر راه مدیران و راه های مقابله با آنها
انتشار محتوای یکسان در شبکه های اجتماعی ممنوع

یک پست موفق وبالگ چه ویژگی هایی دارد
حقه فرویدی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 I/O هر آنچه از کنفرانس گوگل
امسال انتظار داریم

1
فرصت امـروز: رئیس جمهور با بیان اینکـه برای هر تصمیم 

ترامپ برنامه داریم، خاطرنشان کرد که اگر آمریکا 
از برجام خارج شود، به زودی دچار پشیمانی...

رئیس جمهور با اشاره به تصمیم ترامپ درباره برجام:

هفته آینده تغییری در زندگی ما 
ایجاد نخواهد شد

یادداشت
معجزه بخش خصوصی در 

اقتصاد ایران

 20 چش��م انداز  براس��اس 
س��اله قرار ب��وده س��االنه 2 تا 
5.2 درص��د از محل بهره وری، 
و ح��دود 5 درص��د از مح��ل 
س��رمایه گذاری ها رش��د ایجاد 
ش��ود، ام��ا باید توجه داش��ت 
وقتی دولت دچار کس��ر بودجه 
باش��د و بدهی ه��ای بنگاه های 
خصوص��ی و دولت��ی و نهادها 
را نده��د، متعاق��ب آن بنگاه ها 
ب��ه بانك ها بدهكار می ش��وند. 
بانك ه��ا ه��م در ای��ن چرخه 
ش��ده  معیوب  عملكرد  دچ��ار 
و نمی توانن��د ب��ه بنگاه ه��ا وام 
بدهند. بررسی ها نشان می دهد 
بنگاه ه��ا ب��ه دلی��ل طلب��كار 
ش��دن از دول��ت و بده��كاری 
ب��ه بانك ه��ا، نتوانس��ته اند در 
مش��ارکت  خصوصی س��ازی ها 
کنن��د و مع��دودی ه��م ک��ه 
ش��رکت کردند، نتوانس��تند به 
خصوصی سازی  اقس��اط  موقع 
را پرداخ��ت کنند، چ��را که با 
عدم تعدیل نرخ ارز نتوانس��تند 
رش��د تولید بهره ور و س��ودآور 
و رش��د صادرات داشته باشند. 
ب��ه همین دلیل ه��م می بینیم 

که ع��دم توانایی مالی 
2بخش خصوصی...

 عوض
 محمد پارسا

عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران

فرصـت امـروز: رئیس جمهور با بیان اینك��ه برای هر 
تصمیم ترامپ برنامه داریم، خاطرنشان کرد که اگر آمریكا از 
برجام خارج شود، به زودی دچار پشیمانی تاریخی می شود.

حجت االسالم حس��ن روحانی که روز یكشنبه در جمع 
مردم س��بزوار سخنرانی می کرد با اش��اره به شعرا، مفاخر، 
بزرگان، ایثارگران و رزمندگان این شهر گفت: خوشحالم که 
۴۳۶ طرح و پروژه در اس��تان رضوی بعد از سال ها و ماه ها 

تالش به افتتاح می رسد.
روحان��ی گفت: طرح مهم »پارس فوالد س��بزوار« امروز 
افتتاح خواهد ش��د. در این دو روز بیش از ۳ هزار میلیارد 
تومان و بیش از 200میلیون یورو پروژه افتتاح می شود. این 
به معنای حرکت معنادار مردم اس��تان خراسان رضوی در 

توسعه و اقتصاد است.
رئیس جمه��ور ادامه داد: در زمین��ه انتقال لوله قدم های 
بسیار خوبی برداشته شده و 75 درصد آن اجرا شده و بقیه 
یعنی 25 درصد اجرا خواهد ش��د و در س��ال های پیش رو 

500 کیلومتر دیگر لوله گذاری انجام می شود.
او افزود:  دولت توجه کافی به مشكل کم آبی در این استان 
دارد. بارش استان 50 درصد کاهش یافته و ما باید مشكل 
آب را جبران کنیم. در س��ال های گذش��ته در محصوالت 
کش��اورزی پیش��گام بودیم و تحرک و رشد خوبی در سال 
گذش��ته در این زمینه داش��تیم. این استان قطب صنعتی 
کشور و قطب فوالد ایران است. در بخش های مختلف فوالد 
تحرکات خوبی در س��بزوار و نیشابور و در سنگان داشته و 

اقدامات خوبی انجام شده است.
به گزارش ایسنا، روحانی گفت: این استان قطب مهمی 
برای قطب اس��تراتژیك کشور اس��ت. دولت مصمم است 
تالش خود را برای احیای اس��تان ادامه دهد. مردم استان 
خراس��ان رضوی مردمی س��ختكوش و پرتالش و باایمان 
و مردم س��بزوار نیز مردم دیار س��بزه داران، سرزمین کار و 
تالش هستند. به مردم سبزوار قول می دهم همه پروژه هایی 
که مورد تعهد دولت است از تكمیل خط راه آهن به سبزوار 
گرفته تا تكمیل بیمارستان حشمتیه و تا تكمیل ورزشگاه 
۱5 هزار نف��ری، دولت همه تعهدات خود در زمینه علم و 
دانش و بهداش��ت و درمان و پزش��كی و عمران ش��هری و 
نیز ارتباطات و معادن را انجام دهد و قدم های ارزش��مندی 

بردارد.
رئیس جمهور افزود:  ما ملت  ایران، بنای ما با هم از سال 
92 این بود که با یك ایران هراس��ی ک��ه به دروغ آمریكا و 
صهیونیس��ت ها در دنیا ترویج ک��رده بودند مبارزه کنیم و 
به مردم دنیا بگوییم مل��ت ایران ملت مبارز و صلح طلبی 
هستند و ما از سال 92 همه با هم تالش کردیم که سیاست 
خارجی م��ان را با هزینه کمتر اما با عزت و س��ربلندی به 

پیش ببریم.
وی ادام��ه داد:   تحریم هس��ته ای علیه ایران اش��تباه و 
غلط ب��وده و دنیا به ویژه قدرت های بزرگ باید از این طرح 
نادرس��ت عقب نش��ینی کنند. ما به دنیا خواستیم بگوییم 

همانط��ور که رزمندگان ما پیروزند، دیپلمات های ما هم با 
بهترین توانمندی و منطقی ترین سخنان می توانند در برابر 
قدرت های بزرگ جهان حرف بزنند و پای میز بیایند و این 

کار را دیپلمات های سرافراز توانستند انجام دهند.
وی اف��زود: ما از آذر س��ال 92 اولین ق��دم تحریم را 
شكس��تیم، اع��م از تحری��م در پتروش��یمی و مس��اله 
خودروس��ازی و غیره. بخش دیگر تحریم را ما در س��ال 
9۴ ب��ا توافق نهای��ی با چهار قدرت بزرگ برداش��تیم و 
قدرت ما دو برابر ش��د. همچنین مبادالت بانكی ما آغاز 
ش��د و صادرات و واردات در مس��یر درست قرار گرفت. 
علی رغم اینكه آمریكایی ها در همه مراحل به تعهد خود 
عمل نكردند ما در طول این مدت به تعهداتی که به دنیا 

داده بودیم عمل کردیم.
روحان��ی خطاب ب��ه مردم ای��ران گفت: ب��ه نقطه ای 
رس��یدیم که باید ش��ما مردم غیور از آن مطلع باش��ید. 
ای��ن آقایی که از ۱۴ ماه پیش س��خنان خود را ش��روع 
ک��رده، یعنی ترامپ مدام می گوی��د توافق برجام به نفع 
ایران و به ضرر آمریكاس��ت. او می گوید ایران س��ر ما را 
کاله گذاشته است. حرف های او که منطقی نیست؛ چرا 
که ما س��ر کسی را کاله نگذاش��ته ایم. ما در مذاکرات با 
کشورهایی بر سر موضوعی مذاکره کردیم و سازمان ملل 

هم آن را تایید کرد.
در ای��ن می��ان، م��ردم حاضر در ورزش��گاه س��بزوار 
ش��عارهایی س��ر دادند که رئیس جمهور خطاب به آنها، 
گفت: همه ش��عارهای ش��ما درس��ت اس��ت. ما همه با 
هم متحد هس��تیم. م��ا همه باهم قدمی برداش��تیم که 

مستحكم و درست بوده است.
وی افزود: مردم جهان طی چهار س��ال و نیم گذشته 
ب��ه ایران به عنوان یك ق��درت بزرگ بالیدند. هیچ کس 
نیست که بگوید کار ما اشتباه بوده است، به جز آمریكا، 
رژیم صهیونیستی و عربستان که می گویند برجام اشتباه 

بوده است.
روحانی همچنان در واکنش به شعارهای مردم، گفت: 
همه مردم همواره از دولت حمایت کردند. من از رهبری 
و نیروهای مس��لح تشكر می کنم. همه ما دست به دست 
هم دادیم تا به اینجا برس��یم. اگر آمریكایی ها امروز فكر 
می کنند که ما سرشان را کاله گذشته ایم که این فكری 

به ناحق است، به دلیل وحدت ما بوده است.
رئی��س جمهور در بخش دیگری از این س��خنرانی در 
ارتب��اط با تصمی��م آمریكا در مواجهه ب��ا برجام که قرار 
است طی یك هفته آینده اعالم شود، گفت: آمریكایی ها 
یا از برجام خارج می ش��وند،  یا به آن لطمه می زنند و یا 

راه آمریكا و اروپا از هم جدا می شود.
وی خطاب به م��ردم ایران گفت: آمریكا در برابر ملت 
ایران کاری از پیش نمی برد. طی ۴0 س��ال گذشته علیه 
ملت ما کارش��كنی هایی کرده است، اما هیچ گاه در برابر 
ملت ما موفقیت به دس��ت نیاورده اس��ت. این بار هم دو 

مرتبه دچار اشتباه می شود.
رئیس جمهور ب��ا بیان اینكه برای ه��ر تصمیم ترامپ 
برنامه داریم، خاطرنش��ان کرد که اگ��ر آمریكا از برجام 

خارج شود، به زودی دچار پشیمانی تاریخی می شود.
وی ادام��ه داد: از چند ماه پیش تمام دس��تورات الزم 
به بخش های اجرایی کش��ور داده شد. به سازمان انرژی 
اتمی دس��تورات الزم ارائه شده و من چند روز پیش هم 

درباره مسیر روشن مان مجدد با آنها صحبت کردم.
روحانی با اش��اره به تغیی��رات دولت درباره تصمیمات 
ارزی نی��ز گفت: اینكه می بینید دولت برای س��اماندهی 
ارز طرح  جدیدی اعالم کرده است به این دلیل است که 
آمریكا بفهمد ملت م��ا همواره آنچه را که برای خدمات 
و تولیدات خود الزم دارد در دسترس دارد. هیچ نگرانی 

وجود ندارد.
رئی��س جمه��ور س��پس گفت: م��ردم بدانی��د طبق 
پیش بینی ه��ا ۱00 میلیارد دالر درآمد نفتی و غیرنفتی 
خواهیم داشت. مخارج ما 70میلیارد دالر بیشتر نیست، 

پس ما با مشكلی روبه رو نخواهیم شد.
وی تبلیغ��ات آمریكایی ها علیه ایران را سراس��ر دروغ 
خوان��د و گف��ت: مل��ت ما هم��واره در مقاطع حس��اس 
ایس��تادگی کردند و هراس��ی ندارند. با این رهبر، با این 
مل��ت و با این مس��ئولین ما به راه توس��عه خ��ود ادامه 

می دهیم.
رئیس جمهور خطاب به جریانات سیاسی داخل ایران 
گفت: امروز دیگر راس��ت و چپ معنی ندارد. همه دست 
به دست هم می دهیم. رژیم صهیونیستی باید بداند ملت 

ما با هم متحد هستند.
روحان��ی در بخ��ش پایانی س��خنرانی خ��ود تصریح 
ک��رد: ملت ما به عهد خود وفادار اس��ت، اما به صراحت 
می گوییم ما درباره س��الح و دفاع کش��ورمان با کس��ی 
مذاکره نخواهیم کرد. ما هر مقدار که موش��ك و س��الح 
الزم باش��د می س��ازیم و انبار می کنیم. به کس��ی ربطی 

ندارد که ملت ایران چه تصمیمی اتخاذ کرده است.
وی تاکی��د کرد که ایران درب��اره قدرت دفاعی خود با 

کسی مذاکره نمی کند.
رئی��س جمهور با بیان اینكه امنیت منطقه برای ایران 
اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: ما با ترکیه و روسیه راجع 
به س��وریه در حال مذاکره هس��تیم. با کشورهای دیگر 
هم راجع به یم��ن مذاکره می کنیم. ب��ه دنیا می گوییم 
راجع به تروریس��م هر جا باش��د، وارد می شویم و با آن 
مبارزه می کنیم؛ چرا که دیگر نمی گذاریم داعش دیگری 
بسازید. اهل جنگ و تنش نیستیم، اما اهل دفاع قاطعانه 

هستیم.
وی در پای��ان گفت: مردم ایران بدانید هفته آینده هر 
تصمیمی که گرفته ش��ود در زندگی م��ا تغییری ایجاد 
نخواه��د کرد. هر تصمیمی که ترامپ بگیرد، در برابرش 

ایستادگی می کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به تصمیم ترامپ درباره برجام:

هفته آینده تغییری در زندگی ما ایجاد نخواهد شد
مع��اون اول رئیس جمهور با تأکید مجدد بر اینكه دولت 
در اجرای سیاست های جدید ارزی مصمم است و کمترین 
تردیدی درخصوص موفقیت این سیاس��ت ها ندارد، گفت: 
مردم مطمئن باشند که با وجود فضاسازی های منفی علیه 
کشور، سیاست های جدید ارزی با موفقیت اجرا خواهد شد.  
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اسحاق جهانگیری 
صبح یكش��نبه در جلسه س��تاد اقتصادی ساماندهی امور 
ارزی کشور با اشاره به حمایت همه دستگاه ها و ارکان نظام 
از اجرای سیاس��ت های جدید ارزی گفت: این سیاست ها 
موج��ب جلوگیری از خروج س��رمایه های مل��ی، مقابله با 
قاچ��اق، حمایت از تولید داخلی و نی��ز ایجاد اطمینان در 
م��ردم و فعاالن اقتص��ادی برای ثب��ات و پیش بینی پذیر 
کردن اقتصاد کش��ور می ش��ود و دولت کمترین تردیدی 
درخصوص موفقیت این سیاس��ت ها ندارد و با قدرت این 
سیاست ها را اجرایی خواهد کرد .  معاون اول رئیس جمهور 
با اش��اره به انتشار اخبار بدون مبنا و بی اساس درخصوص 
خری��د و فروش ارز در بازار غیررس��می، گفت: با توجه به 
اینك��ه دولت نیازهای واقع��ی ارزی را تأمین می کند و اگر 
کس��ی برای واردات کاال نیاز به ارز داش��ته باشد می تواند 
ب��ا مراجعه به نظام یكپارچه معام��الت ارزی )نیما( ارز به 
قیمت مصوب ۴200 تومان دریافت کند، منطقی نیس��ت 
که کسی برای واردات کاال از بازار سیاه ارز تهیه کند.  وی 
افزود: متأس��فانه این اخبار نادرس��ت که منبع آن مبهم و 
نامش��خص است توسط برخی رس��انه ها تیتر می شود، اما 
وقتی پرسیده می شود این میزان ارز کجا و با چه منظوری 
خرید و فروش ش��ده است؟ پاسخ می دهند کسانی به آنها 
اینطور گفته اند، که البته نباید به این اطالعات غیرصحیح 
اتكا کرد.  جهانگیری با تاکید بر اینكه دستور کار اصلی کلیه 
دستگاه های کش��ور کمك به اجرای درست سیاست های 
جدی��د ارزی کش��ور اس��ت، از وزارت جهاد کش��اورزی، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و بانك مرکزی خواس��ت 
تا به صورت روزانه مردم را در جریان آخرین تحوالت ارزی 
و میزان واردات کاالهای اساس��ی به کشور قرار دهند تا از 
ایجاد ش��رایط برای فضاسازی و افزایش اخبار نادرست که 
موجب تشویش و نگرانی در جامعه می شود جلوگیری شود.  
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که با هدف بررسی 
موان��ع پیش روی انتقال ارز حاص��ل از صادرات به اقتصاد 
کش��ور و چگونگی ثبت س��فارش برای واردات برگزار شد، 
گفت: تغییر سازوکار ها همواره به لحاظ روانی، اطالعاتی و 
اجرایی با مقاومت و مشكالتی روبه رو بوده است اما با همت 
و تالش همه دستگاه ها و مردم از این مرحله به نفع اقتصاد 
و منافع ملی کش��ور با موفقیت عب��ور خواهیم کرد.  وی 
با تاکید بر اینكه موضوع مدیریت بازار ارز کش��ور و تأمین 
نیازهای واقعی مردم به ارز موضوع اصلی دولت است، اظهار 
داش��ت: نیازهای جاری کش��ور به ارز با بازگشت ارز ناشی 
از ص��ادرات به چرخه اقتصاد مرتفع خواهد ش��د و در این 
زمینه برنامه ریزی شده است تا همانند سال گذشته حداقل 

ماهانه ۳ میلی��ارد دالر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به 
چرخه اقتصاد کش��ور بازگردد.  مع��اون اول رئیس جمهور 
گفت: دولت به ان��دازه کافی ابزار الزم برای بازگرداندن ارز 
حاص��ل از ص��ادرات به کش��ور را دارد و با هماهنگی همه 
صادرکنندگان در صدد است عالوه بر شفاف سازی مبادالت 
ارزی و پولی، اقتصاد کش��ور را در برابر تكانه های خارجی 
مقاوم س��ازی کند.  وی افزود: با اختصاص منابع اعتباری و 
ریالی الزم برای خرید ارز به قیمت رسمی از صادرکنندگان 
کاال توس��ط بانك مرکزی، روند واریز ارز ناشی از صادرات 
غیر نفتی به اقتصاد کشور تسریع خواهد شد.  جهانگیری 
همچنین شناسایی نیازهای واقعی مردم به ارز توسط بانك 
مرکزی را ضروری خواند و با اش��اره به مسایل عنوان شده 
درباره نیاز ارزی و ریالی مردم و غرفه داران داخلی و خارجی 
در ایام برگزاری نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران، گفت: 
دول��ت در این زمینه پیش بینی های الزم را انجام داده و با 
توجه به جایگاه و اهمیت اصحاب فرهنگ و ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی تدابیر الزم را اندیشیده است و ارز مورد 
نیاز این بخش با تأیید وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی به 

قیمت مصوب اختصاص می یابد. 
استقبال از سامانه »نیما«

رئیس کل بانك مرکزی نیز در این جلس��ه با اش��اره به 
فروش 2 میلیارد و 700 میلیون دالر به قیمت مصوب برای 
واردات کاالهای اساسی و اختصاص ۱00 میلیون یورو ارز 
مسافری، دانشجویی و درمانی از زمان اجرای سیاست های 
جدید ارزی، از هماهنگی با بانك ش��هر و صرافی این بانك 
به عنوان متولی تأمین ارزی و ریالی نمایش��گاه کتاب خبر 
داد و گفت: خوش��بختانه هر روز ش��اهد اس��تقبال بیشتر 
صادرکنن��دگان و واردکنندگان از س��امانه نیما هس��تیم.  
وزیر جهاد کشاورزی هم با اشاره به میزان واردات کنجاله، 
دانه های روغنی و سایر اقالم مورد نیاز صنعت دام و طیور 
کش��ور گفت: خوش��بختانه در حال حاضر نگرانی از بابت 
تأمین نیازهای کشور به این اقالم وجود ندارد و کمبودی در 
این زمینه ایجاد نخواهد شد.  نماینده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این جلسه 
گفت: از زمان اجرای سیاست های جدید ارزی تاکنون بیش 
از ۴.5 میلیارد دالر ثبت سفارش واردات کاال به کشور شده 
اس��ت.  در این جلس��ه که وزرای اقتصاد و دارایی و جهاد 
کش��اورزی، رؤسای کل بانك مرکزی و س��ازمان برنامه و 
بودجه و معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز حضور داشتند 
درباره آخری��ن تحوالت مربوط به نظام یكپارچه معامالت 
ارزی )نیما(، میزان واردات کاالهای اساس��ی به کش��ور و 
نحوه تأمین نیازهای واقعی ارزی تبادل نظر شد. همچنین 
مقرر شد کارگروه ساماندهی مسائل ارزی با تشكیل روزانه 
جلس��ات خود در بانك مرکزی ضمن شناس��ایی نیازهای 
واقعی ارزی مردم که تاکن��ون مورد توجه قرار نگرفته اند، 
راهكارهای الزم برای تأمین این دس��ت از نیازها را جهت 

تصمیم گیری پیشنهاد کند. 

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی تأکید کرد

دولت کمترین تردیدی درخصوص موفقیت سیاست  جدید ارزی ندارد



امـــروز:  فرصـــــت 
نمایش��گاه  بیست وس��ومین 
بین الملل��ی نف��ت، گاز، پاالیش 
و پتروش��یمی، صبح یكش��نبه 
در محل دائمی نمایش��گاه های 
بین الملل��ی تهران آغ��از به کار 
ک��رد و بی��ش از هزار ش��رکت 
ایرانی و ۶00 ش��رکت خارجی 
آن  در  جه��ان  کش��ور   ۳8 از 
حضور دارند. این نمایش��گاه تا 
۱9 اردیبهش��ت و در فضایی به 
وسعت حدود 80 هزار متر مربع 
برپا بوده و از س��اعت ۱0 صبح 
تا ۱8 عصر میزبان عالقه مندان 

است.
ام��ا وزی��ر نفت در مراس��م 
بیست وس��ومین  افتتاحی��ه 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و 
پتروش��یمی با تاکید بر اینكه 
ای��ران خواه��ان قیمت باالی 
قیمت  گف��ت:  نیس��ت،  نفت 
نف��ت باید ب��ه نحوی باش��د 
دس��تخوش  مرتب  ب��ازار  که 
نوسان  زیرا  نباش��د،  نوس��ان 
ب��رای  را  بی ثبات��ی  ب��ازار 
سرمایه گذاری فراهم می کند.

بی��ژن زنگن��ه با بی��ان اینكه 
ایران ۱۱0 س��ال اس��ت که در 
بازار جهان��ی انرژی ایفای نقش 
می کن��د، گفت: ای��ران همواره 
از غیر سیاس��ی بودن این بازار 
سیاس��ی  اس��ت.  کرده  صیانت 
ک��ردن ب��ازار ان��رژی و اعمال 
محدودیت نه به نفع تولیدکننده 
و نه به نفع مصرف کننده است.

نمی توان از بازار ایران 
چشم پوشی کرد

ب��ه گزارش ایس��نا، وزیر نفت 

با تاکید بر اینكه ایران کشوری 
نیس��ت که کسی بتواند در بازار 
انرژی از آن چشم پوش��ی کند، 
تصریح کرد: ممكن است بتوانند 
توسعه را به تاخیر بیندازند، اما 
ما در هم��ه زمینه ها برنامه های 
خودم��ان را ادام��ه می دهی��م. 
ما خواس��تار هی��چ محدودیتی 
نیس��تیم و در تعام��ل خ��ود با 
فناوری  به  مختلف  کش��ورهای 

عالقه داریم.
زنگنه با اش��اره به نام گذاری 
س��ال ۱۳97 توسط مقام معظم 
رهب��ری ب��ه عن��وان حمایت از 
کاالی ایرانی گفت: صنعت نفت 
می تواند پیش��ران اقتصاد ایران 
باش��د؛ نه تنه��ا از طریق درآمد 
حاص��ل از نفت که ب��ه بودجه 
تزریق می ش��ود، بلكه از طریق 

ایجاد اشتغال.
در  اینك��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
صنع��ت نفت بای��د تقاضا ایجاد 
ک��رد، اف��زود: پیش نی��از ایجاد 
تقاض��ا، مناب��ع قابل ات��كا برای 
سرمایه گذاری است. اگر طرحی 
را  الزم  مناب��ع  و  ش��ود  آغ��از 
نداشته باشد، باعث ورشكستگی 

پیمانكار می شود.
گازرسانی به بیش از 11 هزار 

و 500 روستا
وزی��ر نف��ت ب��ا اش��اره ب��ه 
گازرسانی به روستاها در دولت 
یازده��م و دوازدهم گفت: طی 
چه��ار س��ال ب��ه بی��ش از ۱۱ 
 ۱07 و  روس��تا   500 و  ه��زار 
شهر گازرسانی ش��د و در حال 
حاضر جمعیت ش��هری کش��ور 
به جز سیس��تان و بلوچستان و 

هرمزگان گازدار هس��تند. برای 
این منظ��ور ۱7 ه��زار میلیارد 
تومان هزینه ش��د که یك ریال 
آن ه��م از مناب��ع دولتی نبود و 
ب��رای تحق��ق آن هم��ه نیروها 
ایرانی  پیمان��كاران  و  تجهیزات 
بودند. اگر 5 میلیون خانوار هم 
گازدار ش��ده باشند، تقاضا برای 

۱0 میلیون بخاری ایجاد شد.
زنگنه ادام��ه داد: همان طور 
ک��ه بارها مط��رح ش��ده برای 
توسعه صنعت نفت در پنج سال 
آینده نیاز به 200 میلیارد دالر 
س��رمایه وج��ود دارد که بخش 
اعظم��ی از آن بای��د از مناب��ع 
خارج��ی تامین ش��ود. در واقع 
هم به منابع و هم به تكنولوژی 

خارجی نیاز داریم.
بسته 6 میلیارد دالری برای 
مشارکت شرکت های ایرانی

وی ادامه داد: برای نگهداشت 
و افزای��ش تولید، بس��ته های ۶ 
میلیارد دالری تعریف ش��د که 
ب��ه زودی در ش��ورای اقتص��اد 
تصوی��ب خواهد ش��د. همه این 
فرآین��د به ش��رکت های ایرانی 
ارجاع داده می ش��ود و مناقصه 
کار از اواخر س��ال گذشته آغاز 
شده است. منابع از بازار داخلی 
تامین می ش��ود و ب��رای تامین 
کاال پیش پرداخ��ت می دهی��م. 
این کار بیش از 50 هزار ش��غل 
مس��تقیم در مناط��ق نفت خیز 

ایجاد می کند.
وزیر نفت با اش��اره به ساخت 
نی��از  م��ورد  کاالی  قل��م   ۱0
تجهی��زات نفت گف��ت: از دیگر 
اش��تغال  ایجاد  ب��رای  اقدامات 

برای س��ازندگان ایرانی ساخت 
۱0 قلم کاالی اساس��ی بود. در 
میانه س��ال ۱۳9۶ قراردادی به 
مبل��غ 55۶ میلی��ون یورو برای 
س��اخت و انتق��ال تكنول��وژی 
لوله های CRA با یك ش��رکت 
اس��پانیایی و یك شرکت ایرانی 
امضا ش��د که در پای��ان قرارداد 
ای��ن تكنولوژی  ای��ران صاحب 

می شود.
زنگنه ادامه داد: در ۶ میلیارد 
دالری که تعریف ش��ده زمینه 
جدی��دی برای ق��رارداد تعیین 
از  بلن��دی  لیس��ت  و  کردی��م 
کااله��ای ش��رکت های ایران��ی 
تهیه شد که شرکت های ایرانی 
کااله��ا را باید از ش��رکت های 
ایرانی خری��داری کنند. اگر در 
زمین��ه ی��ك کاال انحصار وجود 
داشت، ش��رکت های ایرانی حق 
ندارن��د قیم��ت را از یك حدی 

باالتر ببرند.
ب��ه  م��ن  داد:  ادام��ه  وی 
ش��رکت های خارج��ی توصی��ه 
می کنم اگر می خواهند در بازار 
ای��ران و منطقه س��هم داش��ته 
ایرانی  باش��ند، ب��ا س��ازندگان 

مشارکت کنند.
وزی��ر نف��ت ب��ا اش��اره ب��ه 
در  گف��ت:   IPC قرارداده��ای 
قرارداده��ای IPC چن��د اقدام 
برای حمای��ت از ایرانی ها انجام 
شد؛ نخست آنكه در هر قرارداد 
باید یك ش��رکت ایرانی شریك 
شرکت خارجی باشد. همچنین 
تقوی��ت  ب��رای  برنامه ری��زی 
سازندگان و به کارگیری حداکثر 
تولی��دات داخل��ی بود. در س��ه 

قراردادی که امضا ش��ده، بیش 
از 70 درص��د کار از نظر ارزش 
توسط ش��رکت های ایرانی اجرا 

می شود.
زنگنه ادامه داد: امس��ال برای 
اینك��ه صنعت کش��ور در حوزه 
نفت فع��ال باش��د، ایفای نقش 
صن��دوق توس��عه مل��ی الزامی 

است.
افزایش تزریق اتان به 

پتروشیمی ها
وی ب��ا بی��ان اینكه توس��عه 
تامی��ن خوراک  پتروش��یمی و 
نیز صورت گرفته اس��ت، گفت: 
س��ال ۱۳9۶ اتان بیش��تری به 
پتروش��یمی ها تزریق کردیم که 
میزان آن امس��ال ه��م افزایش 
خ��وراک  مص��رف  می یاب��د. 
پتروش��یمی ها در سال ۱۳95، 
5.5 میلیون تن بود که در سال 
۱۳9۶ با رش��د ۱۳ درصدی به 

۶.2 میلیون تن رسید.
خودکفایی بنزین با ساخت 
پاالیشگاه صورت نمی گیرد

وزی��ر نف��ت ب��ا بی��ان اینكه 
متوس��ط تولید بنزین در س��ه 
س��ال ۱۳9۶،  نخس��ت  ماه��ه 
۶2 میلی��ون لیت��ر در روز بود، 
این  می ش��ود  پیش بینی  گفت: 
میزان در س��ه ماهه اول امسال 
ب��ه بی��ش از 77 میلی��ون لیتر 
و در س��ه ماه��ه پایان��ی به 9۶ 
میلیون لیتر در روز برسد. البته 
خودکفایی بنزین فقط با ساخت 
بلكه  نمی شود،  ایجاد  پاالیشگاه 
بخش��ی از آن در کارخانه ه��ای 
خودروسازی و بخشی به قیمت 

بنزین بستگی دارد.

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی صنعت  نفت ایران آغاز به  کار کرد

زنگنه: ایران خواهان قیمت باالی نفت نیست

بررسی آمارهای بانك مرکزی 
در خصوص 80 س��ال نرخ تورم 
در ایران نشان می دهد، دهه 20 
صدرنش��ین افزایش نرخ تورم در 
ایران طی هشت دهه اخیر است.

 به گزارش خبرآنالین، بررسی 
آمارهای ارائه شده از سوی بانك 
مرک��زی در خصوص ن��رخ تورم 
نش��ان می ده��د ده��ه 20 ایران 
باالترین نرخ تورم را در سال های 
اخیر شاهد بوده است.  بررسی ها 
نشان می دهد نرخ تورم در ایران 
پس از س��ال ۱۳20، همزمان با 
اش��غال کشور از س��وی متفقین 
رو به افزایش گذاش��ت به طوری 
که در برخی نقاط تهران قحطی 
ناش��ی از کمبود م��واد غذایی و 
گرانی آن کشته های فراوانی را نیز 
گرفت. ایران در شهریور ۱۳20 از 
سوی روس��یه و انگلستان اشغال 
شد و س��ال پس از آن نیروهای 
ب��ه اش��غالگران  نیز  آمریكای��ی 

پیوستند.

 بر اس��اس این گ��زارش نرخ 
تورم در ایران در س��ال ۱۳20، 
اولین س��ال اش��غال ب��ه ۴9.5 
درصد رس��ید و در سال پس از 
آن یعنی س��ال ۱۳2۱ به 9۶.2 
درصد رس��ید و در سال ۱۳22 
س��د ص��د درص��دی ش��دن را 
شكست و نرخ ۱۱0.5 درصد را 
ثبت کرد. دول��ت وقت با اتخاذ 
سیاس��ت کنترل تورم در صدد 
مهار بحران برآمد. نرخ تورم در 
س��ال های ۱۳2۳ براب��ر با 2.7 
درصد و در سال ۱۳2۴ ، یعنی 
س��ال پایانی جنگ جهانی دوم 
منف��ی۱۴.۴ درصد اعالم ش��ده 

است.
دهه 70

پس از پی��روزی انقالب اما در 
حالی ک��ه ای��ران درگیر جنگی 
هشت ساله- که به طوالنی ترین 
جنگ قرن بیستم شهرت دارد_ 
ش��د اما نرخ تورم در محدوده ای 
کنترل ش��ده گام برمی داشت و 

جریان تامین کاال با اس��تفاده از 
سهمیه بندی و کوپن و ... مدیریت 

می شد.
 پس از پایان جنگ تحمیلی، با 
اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و 
بازسازی اما نرخ تورم بار دیگر رو 
به افزایش گذاشت و در دهه 70، 
این نرخ برای دومین بار در تاریخ 
تدوین آمار تورم و اولین بار پس 
از پیروزی انقالب اسالمی رکورد 
شكس��ت.  روند رو به رشد تورم 
از س��ال ۱۳70 آغاز ش��د و نرخ 
تورم از 9 درصد در س��ال ۱۳۶9 
به نزدیكی 2۱درصد دراین سال 

افزایش یافت.
 س��ال بعد از آن نرخ تورم پا به 
مح��دوده 2۴.۴ درصد گذاش��ت 
و س��ال ۱۳72 نیز ت��ورم 22.9 
درصدی ش��د. س��ال های ۱۳7۳ 
و ۱۳7۴ نی��ز ن��رخ ت��ورم ۳5.2 
درص��دی و ۴9.۴ درصدی اعالم 
ش��د تا باالخره با عقب نش��ینی 
دولت وقت از سیاست تعدیل بار 

دیگر کنترل نرخ تورم در دستور 
کار دولت قرار گیرد.
دهه 90

س��ومین  در  ام��ا  ت��ورم 
رکوردشكنی خود در دهه 90، هر 
چند رکورد دهه 70 را نشكست 
اما فش��ار اقتصادی شدیدی را به 

توده مردم وارد کرد.
 در س��ال ۱۳9۱، پس از تنگ 
ش��دن حلقه تحریم ه��ا و اعمال 
تحریم های نفتی اروپا علیه ایران، 
ن��رخ تورم روند رو به رش��د خود 
را ادام��ه داد و از مح��دوده ۳0 

درصدی فراتر رفت.
 ن��رخ تورم در س��ال ۱۳90 تا 
۱۳92 ب��ه ترتیب براب��ر با 2۱.5 
 ۳۴.7 و  درص��د  درص��د، ۳0.5 
درص��د از س��وی بان��ك مرکزی 
گزارش شده است. دولت یازدهم 
اما در پنج س��ال گذشته کنترل 
ن��رخ تورم را در دس��تور کار قرار 
داده و ب��رای اولی��ن بار در چهل 
سال اخیر دو س��ال پیاپی ایران 

تورم تك رقمی را در اقتصاد خود 
ثبت کرده است.  

ریشه توفان های تورمی
هر چند ت��ورم همپای دیرپای 
اقتصاد ایران در س��ال 80 س��ال 
اخیر تلقی می شود اما بررسی ها 
نشان می دهد توفان های تورمی 
در س��ه دوره از راه رسیده است؛ 
دهه ه��ای 20، 70 و 90. مته��م 
ردی��ف اول توف��ان تورمی دهه 
20، اش��غال ای��ران، متهم ردیف 
دوم توف��ان تورم��ی ده��ه 70، 
آغاز بازس��ازی همزمان با اجرای 
سیاست تعدیل اقتصادی و دلیل 
اصلی مهارگسیختگی آن در دهه 
90، تش��دید تحریم ه��ا در کنار 
بی انضباطی ش��دید پولی و مالی 

بوده است.
 در عین حال افزایش وابستگی 
به نف��ت پس از ده��ه 50، خود 
عاملی ساختاری برای رشد تورم 
و دو رقمی بودن آن طی ۴0 سال 

اخیر تلقی می شود.

تورم در ایران در کدام سال بیش از 100 درصد شد؟

نگاهی به 80 سال تورم در ایران

گزارش2

اقتصادجهان

نگرانی درباره تبعات جنگ تجاری
هشدار 1144 اقتصاددان به ترامپ

هزار و ۱۴۴ اقتصاددان برجسته آمریكایی که نام چند 
برن��ده جایزه نوبل هم در میان آنها دیده می ش��ود، در 
نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور این کشور نسبت به 
تبعات منفی اتخاذ سیاست حمایتگرایانه هشدار دادند.

 به گزارش تسنیم به نقل از اسپوتنیك، از ماه ژانویه 
به این طرف، دولت آمریكا تعرفه واردات مجموعه ای از 
کاالهای خارجی را افزایش داده و انتقاد اتحادیه اروپا و 
چین را برانگیخته است. طرف های تجاری آمریكا این 

کشور را تهدید به اقدامات تالفی جویانه کرده اند.
گروهی از اقتصاددانان برجسته آمریكایی که نام چند 
برن��ده جایزه نوبل هم در میان آنها دیده می ش��ود، در 
نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور این کشور نسبت به 
تبعات منفی اتخاذ سیاست حمایتگرایانه هشدار دادند.

۱۱۴۴ امضاکننده این نامه از ترامپ خواس��ته اند از 
تكرار اشتباهاتی که منجر به وقوع رکود بزرگ در دهه 
۳0 میالدی ش��د خودداری کند. در این نامه یادآوری 
ش��ده که در س��ال ۱9۳0 میالدی نیز بی��ش از هزار 
اقتصاددان آمریكایی در نامه ای مش��ابه به قانونگذاران 
این کش��ور از آنها خواسته بودند تا قانون حمایتگرایانه 

تعرفه های اسموت-هاولی را به تصویب نرسانند.
در این نامه آمده اس��ت: »کنگره در س��ال ۱9۳0 به 
توصیه اقتصاددانان توجهی نكرد و شهروندان آمریكایی 

بهای این بی توجهی را پرداختند.«
نویس��ندگان ای��ن نامه کاهش موان��ع تعرفه ای بین 
کش��ورها را به عنوان یكی از دستاوردهای بزرگ نظام 
اقتص��ادی جهانی در دوران پ��س از جنگ دوم جهانی 
برشمرده و هشدار داده اند که سیاست های حمایتگرایانه 
ترامپ »هزینه زندگی را افزایش خواهد داد و به اکثریت 

عظیمی از شهروندان آمریكایی لطمه خواهد زد.«
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریكا در دفاع از طرح 
خود برای افزایش تعرفه های فوالد و آلومینیوم وارداتی 
و دیگر کاالها گفته جنگ تجاری خوب اس��ت و بردن 
آن آسان است؛ »وقتی یك کشور در حال از دست دادن 
میلیاردها دالر پول در تجارت با تمام کشورهایی است 
که با آنها داد و س��تد دارد، جنگ تجاری خوب است و 

بردن آن آسان.«

سرمایه گذاران مردد به روایت سی ان ان مانی
دالر، بازارهای نوظهور را بهم ریخته 

است
 قرار ب��ود بازارهای نوظهور حاکم��ان آینده اقتصاد 
باشند. کشورهایی که به نظر می رسید مسیر اقتصاد را 
تغییر بدهند، اما گویا دالر تمام بازارهای جهانی را بهم 
ریخته اس��ت. سی ان ان مانی گزارشی درباره بازارهای 

نوظهور و رشد آنها منتشر کرده است.
طبق این گزارش، س��رمایه گذاران به ایاالت متحده 
هج��وم آورده ان��د؛ موضوعی که می توان��د برای برخی 

بازارهای نوظهور دردآور باشد.
نرخ بهره در آرژانتین رکورد ۴0درصدی را زده است. 
آن هم بعد از آنكه ارز این کشور با ریزش مواجه شد. لیر 
ترکیه هم در روزهای اخیر به شدت کاهش یافته است، 

چراکه سرمایه گذاران از ارز این کشور فراری شده اند.
پول��ی که به ایاالت متحده روان می ش��ود، بازارهای 
س��هام را تح��ت تاثی��ر ق��رار می دهد. بانك س��وئدی 
SEB می گوید ش��اخص بازارهای نوظهور از ماه ژانویه 

۱0درصد کاهش یافته است.
 با افزایش نرخ بهره و تقویت دالر، سرمایه گذاران به 
ایاالت متحده جذب شده اند. بازده ۱0 ساله اوراق قرضه 
خزانه داری امسال از 2.۴درصد به ۳درصد افزایش یافته 
است و از اواس��ط ماه آوریل ارزش دالر نسبت به سایر 

ارزهای اصلی ۴درصد رشد را نشان می دهد.
داده ه��ای Morningstar نش��ان می ده��د ک��ه 
نزدی��ك به ۳ تریلیون دالر در صندوق های درآمد ثابت 
 ETFs و   )US fixed income funds( آمری��كا 
س��رمایه گذاری شده که باالترین س��طح در پنج  سال 
گذشته بوده است. به گفته کارشناسان، سرمایه گذاران 
در حال فروش س��هام بازارهای نوظهورش��ان هستند. 
بان��ك آمریكا می گوید صندوق ه��ای تامینی، مدیران 
و س��رمایه گذاران در طول دو هفته گذش��ته، به سمت 
دالر روی آورده اند. به گفته اقتصاددانان، سرمایه گذارها 
از بازارهای در حال توس��عه خسته شده اند و به سمت 
آمری��كا رفته ان��د. این در حالی اس��ت که بس��یاری از 
بازارهای نوظهور جهانی نس��بت به پنج سال گذشته، 
قوی تر شده اند. با توجه به اقداماتی که در آمریكا صورت 
گرفته اس��ت، طب��ق گزارش س��ی ان ان مانی، به نظر 
می رس��د که ترکیه و آرژانتین جزو آسیب پذیرترین ها 
باشند. هر دوی این کشورها، کسری حساب ارزی دارند؛ 
به این معنا که آنها برای واردات بیشتر از صادرات هزینه 
می پردازند. به این ترتیب سرمایه گذاران درباره پرداخت 

بدهی ها نگران هستند.
در آرژانتی��ن ن��رخ بهره قب��ل از این اتفاق��ات روی 
27.25درصد ایس��تاده بود. پزوی آرژانتین ۱5درصد از 
ارزش��ش را در برابر دالر در س��ال 20۱8 از دست داده 
اس��ت. بانك مرکزی این کش��ور هم س��عی می کند از 

ریزش های بیشتر جلوگیری کند.
در ترکیه، لیر هم افت ۱۱درصدی در برابر دالر داشته 
است. شاخص سهام بنچمارک این کشور هم ۱۱درصد 
کاه��ش را در این مدت نش��ان می دهد. کارشناس��ان 
معتقدند که تورم باال، کس��ری حساب ارزی و ریسك 
سیاس��ی احتماال باعث می شود س��رمایه گذاران از لیر 

دوری کنند.

یادداشت

معجزه بخش خصوصی در اقتصاد ایران

براس��اس چش��م انداز 20 س��اله قرار بوده ساالنه 2 تا 
5.2 درص��د از مح��ل به��ره وری، و ح��دود 5 درصد از 
محل س��رمایه گذاری ها رشد ایجاد ش��ود، اما باید توجه 
داش��ت وقتی دولت دچار کسر بودجه باشد و بدهی های 
بنگاه های خصوص��ی و دولتی و نهادها را ندهد، متعاقب 
آن بنگاه ها به بانك ها بدهكار می ش��وند. بانك ها هم در 
ای��ن چرخه دچار عملكرد معیوب ش��ده و نمی توانند به 

بنگاه ها وام بدهند. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد بنگاه ها به دلی��ل طلبكار 
ش��دن از دولت و بدهكاری به بانك ها، نتوانس��ته اند در 
خصوصی س��ازی ها مش��ارکت کنند و معدودی هم که 
شرکت کردند، نتوانستند به موقع اقساط خصوصی سازی 
را پرداخت کنند، چرا که با عدم تعدیل نرخ ارز نتوانستند 
رشد تولید بهره ور و سودآور و رشد صادرات داشته باشند.

به همین دلی��ل هم می بینیم که ع��دم توانایی مالی 
بخش خصوصی سبب شده تا حدود 80درصد بنگاه هایی 
که خصوصی شدند به نهادهای شبه دولتی واگذار شوند. 
درواقع، دستور به موقع مقام معظم رهبری روی اجرایی 
شدن اصل۴۴ که خصوصی سازی واقعی بود، به درستی 
اجرا نشد.  اگر به شعارهای چند ساله مقام معظم رهبری 
مخصوص��ا از تولید ملی و س��رمایه ایرانی اس��ت توجه 
می شد، حتماً بخش خصوصی امروز جایگاه مهم تری در 
اقتصاد ایران داشت.  اگر در دهه سوم انقالب تعدیل نرخ 
ارز صورت می گرفت، این میزان لطمه به بنگاه های داخل 
کشور وارد نمی شد. به رغم این اتفاق متأسفانه تشكل ها 
هم به موقع معترض نشدند؟ چرا تشكل های ما به موقع 

به دنبال رفع مشكل به صورت ریشه ای نبودند. 
درواقع بنگاه و تشكل های بخش خصوصی، منافع کوتاه 
مدت را دیدند و خوشحال بودند که نرخ سوخت و آب و 
برق س��االنه رشد نكرده است. درحالی که اگر ساالنه نرخ 
ارز را تعدیل کرده بودیم امروز با مش��كل جهش یكباره 

ارز روبه رو نبودیم. 
آیا اگ��ر ارز به موقع تعدیل می ش��د، ام��روز صادرات 
غیرنفتی م��ان بهتر نب��ود؟ آیا در این ش��رایط، نیازهای 
وارداتی م��ان خیل��ی پایین ت��ر از ارقام فعلی نب��ود؟ آیا 
وابس��تگی مان به درآمدهای نفتی کمتر نمی ش��د؟ و آیا 
دش��منان خارجی می توانس��تند به ما لطمه بزنند؟ آیا 
دش��منان جرأت می کردند در این حد دس��ت به تحریم 
گسترده بزنند؟ آیا اقتصادی که نیازمندی اش به واردات 
کمتر باش��د و صادرات متنوع داش��ته باش��د ضربه پذیر 
اس��ت؟ آیا در این ش��رایط خصوصی س��ازی واقعی تری 
انج��ام نمی ش��د؟ و در این صورت بخ��ش خصوصی با 
سرمایه گذاری در بازارهای داخلی و خارجی نمی توانست 

جلو تحریم ها راحت تر ایستادگی کند؟ 
بنابراین نقش تشكل ها و نمایندگان بخش خصوصی در 
تشكل ها، در جهت تسهیل در کسب وکار باید ریشه ای تر 
باشد و نگاه ما به منافع درازمدت ملی باید بیش از مسائل 
کوتاه مدت باشد و دولت و مجلس باید در برنامه ریزی ها 
در بودجه بندی و پرداخت مالیات، توجه بیشتری داشته 
باش��ند چرا که اگر درآمد دولت از محل مالیات ها و سود 
و عوارض باش��د و ما به عنوان بخش خصوصی توجه مان 
به کسری بودجه دولت و نرخ ارز و عدم وابستگی بودجه 
دولت به درآمدهای نفتی، بیش��تر از خود دولت باش��د، 
هیچ وقت دچار نوسانات شدید نرخ ارز به این صورتی که 
در حال حاضر ش��ده ایم نمی شویم و هیچ وقت دشمنان 

نمی توانند با تحریم های نفتی به اقتصاد ما لطمه بزنند. 

 تعیین تکلیف 632 بنگاه دولتی
در سال 97

قرار ش��ده اس��ت در س��ال جاری ۴۱2 بنگاه دولتی 
توس��ط س��ازمان خصوصی س��ازی به بخش خصوصی 
واقعی واگذار شود و درباره واگذاری 220 بنگاه دیگر نیز 
تصمیم گیری شود. این در حالی است که قرار بر این بود 
که تا سال ۱۳9۳ کل واگذاری ها تمام و قسمت بزرگی 

از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، یكی از تكالیف هی��أت واگذاری 
در س��ازمان خصوصی س��ازی در هر سال این است که 
فهرستی ش��امل اسامی بنگاه های مشمول واگذاری به 
همراه مقدار س��هام یا درصد قاب��ل واگذاری آنها و نیز 
برنامه واگ��ذاری را به تصویب برس��اند. طبق قانون تا 
پایان سال ۱۳9۳ می بایس��ت همه واگذاری ها خاتمه 
پیدا می کرد ولی از س��ال ۱۳9۴، همه س��اله قانونگذار 
در قوانین بودجه س��نواتی اجازه واگ��ذاری بنگاه ها تا 
خاتمه کامل واگذاری ها را به س��ازمان خصوصی سازی 

داده است. 
در این راس��تا امسال هم به اعتبار قانون بودجه سال 
۱۳97 کل کش��ور، اج��ازه واگذاری ب��رای بنگاه های 
مش��مول اصل ۴۴ قانون اساس��ی صادر ش��ده است. 
بنابراین در جلس��ه چند روز پیش هیأت واگذاری که 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، این هیأت 
تمامی بنگاه های شناسایی ش��ده تاکنون را در لیست 

واگذاری های سال جاری قرار داد و به تصویب رساند. 
این بنگاه ها ش��امل مواردی که فاقد هر گونه ابهام یا 
چالش در امر واگذاری هس��تند، ب��وده و ۴۱2 بنگاه را 
شامل می شود و تعدادی نیز بنگاه های نیازمند بررسی 
و کارشناسی بیشتر هس��تند که تعداد آنها 220 مورد 

است. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز 2

عوض محمد پارسا
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

خبر

دوشنبه
17 اردیبهشت 1397

شماره 1058



3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرصـت امروز: بررس��ی س��ه الیحه 
»الحاق ای��ران به کنوانس��یون مبارزه با 
تأمین مالی تروریس��م«،  »اصالح قوانین 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم« و »الیحه 
اصالح قان��ون مبارزه با پولش��ویی« این 
هفته در دس��تور کار مجلس قرار گرفته 
اس��ت. تصویب این لوایح س��ه گانه جزو 
درخواس��ت های گروه ویژه اق��دام مالی 
)FATF(  از ایران اس��ت و دولت تالش 
می کن��د رضایت مجلس را در این زمینه 
جلب کند. از همین رو، بررسی این لوایح 
با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور 
کار این هفته مجلس قرار گرفته اس��ت، 
زیرا م��دت کوتاه��ی تا زم��ان برگزاری 
 FATF )97 نشس��ت ماه ژوئن )تیرماه
که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات 
باقی مان��ده در »برنامه اقدام« محس��وب 
می ش��ود، باق��ی مانده اس��ت. در همین 
راس��تا، اوایل بهمن ماه پارسال هم دیگر 
درخواس��ت FATF از ای��ران در حوزه 
قانون گ��ذاری یعنی الیحه الح��اق ایران 
به کنوانسیون س��ازمان ملل متحد برای 
مب��ارزه با جرائ��م س��ازمان یافته فراملی 
)پالرم��و( در مجلس مورد بررس��ی قرار 

گرفت و به تصویب رسید. 
اما بررسی و تصویب این لوایح سه گانه 
کم��ی پیچیده اس��ت. دولت از یك س��و 
اعتقاد دارد که موانع همكاری بانك های 
خارج��ی ب��ا ای��ران در ص��ورت تحق��ق 
مطالب��ات FATF برطرف خواهد ش��د 
و از س��وی دیگر، بسیاری از کارشناسان 
و نماین��دگان مجل��س، ای��ن تحلی��ل را 
غیرواقعی دانس��ته و معتقدند که تحقق 
مطالب��ات FATF، تبع��ات خطرناک��ی 
مانند تشدید خودتحریمی به دنبال دارد. 
درواق��ع، ب��ا توجه ب��ه اختالف نظری که 
درباره این تصویب لوایح س��ه گانه وجود 
دارد، نماین��دگان مجل��س ده��م آزمون 

سختی در این زمینه در پیش دارند. 
آنچه گذشت

در  ب��ار س��ال 2009  اولی��ن  ای��ران 

کنار کش��ورهای پاکس��تان، ازبكس��تان 
س��یاه  لیس��ت  وارد  ترکمنس��تان  و 
 FATF س��رمایه گذاری  پیش��نهادهای 
شد. س��ال 20۱۶، گروه پولشویی، ایران 
را در لیس��ت سیاه نگاه داشت، اما برخی 
از اقدام��ات متوق��ف ش��د؛ موضوعی که 
به س��رعت در خروجی تمام س��ایت های 
خب��ری قرار گرفت. کارگ��روه ویژه اقدام 
مالی )FATF(  مهم ترین نهاد مبارزه با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم همان 
  FATF :زم��ان در بیانیه ای اع��الم کرد
از تطبیق ایران برای س��طح باالی تعهد 
سیاس��ی و طرح عملی برای رسیدگی به 
کاس��تی های اس��تراتژیك )ضدپولشویی 
و تأمین مالی ضد تروریس��تی( استقبال 
می کند. به این ترتیب س��ال 20۱۶، این 
کارگ��روه اعالم کرد که به منظور نظارت 
بر پیش��رفت ایران در اج��رای این طرح، 
اقدامات متقابل برای ۱2 ماه لغو می شود. 
در این بیانیه آمده بود: »اگر ایران نتواند 
وضعیت خود نسبت به پولشویی و تأمین 
مالی تروریس��م را انجام دهد و نتواند به 
تعه��دش عمل کند، اقدام��ات متقابل با 
ش��دت بازگردانده می شود، اما اگر بهبود 
ایجاد ش��ود، گام های مثبت بیشتری در 

نظر گرفته می شود.« 
اسفندماه سال گذشته هم تعلیق ایران 
از لیست سیاه FATF تمدید شد. ایران 
برای مبارزه با پولش��ویی اقدامات مهمی 
انجام داده اس��ت. از جمل��ه اینكه الیحه 
مبارزه با تأمین مالی تروریس��م در سال 
۱۳89 تقدیم مجلس شورای اسالمی شد 
و در س��ال ۱۳90 پ��س از تأیی��د و ابراز 
نظر قوه مقنن��ه، در صحن علنی مجلس 

به تصویب رسید. 
صف بندی موافقان و مخالفان

در همی��ن زمینه، نماین��دگان مجلس 
در جلسه علنی روز یكشنبه وارد بررسی 
کلی��ات الیحه اص��الح قانون مب��ارزه با 
پولش��ویی ش��دند ک��ه بع��د از گزارش 
کمیس��یون حقوقی به عنوان کمیسیون 

اصل��ی بررس��ی کننده این الیح��ه، علی 
ادیانی نماینده قائمش��هر به عنوان اولین 
مخالف کلیات این الیحه گفت: این الیحه 
دارای مش��كالتی اس��ت که کمیس��یون 
حقوقی تالش ک��رده آن را برطرف کند، 
اما در ماده ۴ آن موضوع تشكیل شورای 
عالی مبارزه با پولش��ویی آمده است. این 
یعنی تشكیل ش��ورایی کامال حاکمیتی 
ک��ه قرار اس��ت از این به بع��د همه امور 
زی��ر نظر دولت ها باش��د. وی تأکید کرد 
که اکنون برهه مهمی برای مجلس برای 
تصویب و یا عدم تصویب این الیحه است 

که در تاریخ نوشته می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، کاظ��م دلخوش 
نماینده صومعه سرا به عنوان اولین موافق 
کلی��ات این الیحه اظهار ک��رد: مبارزه با 
پولش��ویی در دس��تور کار همه دنیا قرار 
گرفته است. ما در سال 8۶ در کمیسیون 
اقتص��ادی قان��ون پولش��ویی را تصویب 
کردی��م. امروز مجددا اص��الح این قانون 
در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است 
تا جرائم و روش ه��ای جایگزین به جای 

روش های قدیمی باشد. 
احمد سالك، نماینده اصفهان به عنوان 
دومین مخالف کلی��ات این الیحه گفت: 
ما ۱۱ س��ال پیش قانون پولشویی را در 
مجلس تصویب کردیم. پس هیچ الزامی 
وجود نداش��ت که از خارج از کشور به ما 
دستور دهند که قانون پولشویی را تغییر 

دهیم. 
وی با تأکید بر اینكه نباید به استقالل 
کشور خدش��ه وارد شود، گفت: برجام را 
ظ��رف ۱5 دقیقه تصوی��ب کردیم. امروز 
نباید این اتفاق در مورد دو الیحه مبارزه 
با قانون پولشویی و مبارزه با تأمین مالی 

تروریسم بیفتد. 
عل��ی الریجان��ی، رئی��س مجل��س در 
واکن��ش ب��ه ای��ن صحب��ت س��الك در 
م��ورد تصوی��ب برجام ظ��رف ۱5دقیقه 
گف��ت: برج��ام دو م��اه در مجلس مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت و س��اعت ها 

دبیرخان��ه  و  مختل��ف  فراکس��یون های 
ش��ورای امنیت روی آن بحث و بررس��ی 
کردند و ما در مجلس نتیجه را رأی گیری 
کردیم لذا مدام روی آن مانور ندهید که 

ما مجبور شویم توضیح دهیم. 
در  را  اظهارات��ش  س��الك  ادام��ه  در 
مخالفت با این الیح��ه ادامه داد و گفت: 
نباید اجازه دهیم اقتدار کش��ور از دست 
 FATF براس��اس  مال��ی  رود. جری��ان 
تمامی معامالت ما را تحت نظر دش��من 
قرار می دهد. هیچ دلیلی ندارد که دشمن 
از اطالع��ات م��ا خبردار ش��ود و علیه ما 

استفاده کند. 
این نماینده اصولگرای مجلس با تأکید 
بر اینكه اس��تكبار به دنبال افزایش فشار 
بر ایران اس��ت، اظهار ک��رد: نباید اجازه 
دهیم اس��تقالل م��ا ضربه خ��ورد، ما با 
تبادل مالی مشكل نداریم ولی بحث مان 
این اس��ت که چرا باید اطالعات ما دست 

دشمن باشد. 
الریجان��ی مجددا ب��ه این صحبت های 
س��الك واکن��ش نش��ان داد و گفت: این 
صحبت های شما مربوط به الیحه اصالح 
قان��ون مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م 
اس��ت. ما اکنون در حال بررس��ی الیحه 

مبارزه با پولشویی هستیم. 
واکن��ش گف��ت: مب��ارزه  س��الك در 
ب��ا پولش��ویی و مب��ارزه با تأمی��ن مالی 
تروریس��م موازی یكدیگر هستند. سوال 
ما این است که چرا شما عجله دارید این 
لوایح قبل از 22 اردیبهش��ت که آمریكا 
می خواه��د درب��اره برج��ام موضع گیری 
کند، تعیین تكلیف ش��ود. اکنون مجلس 

در پیچ تاریخی حساس قرار دارد. 
طیبه سیاوش��ی به عن��وان دومین موافق 
کلی��ات الیحه گفت: این الیحه در راس��تای 
امنیت سرمایه گذاری است و باید برای مبارزه 
با پولش��ویی بحث حفظ اس��رار مورد تأکید 
ق��رار گیرد.  در نهایت، ادامه بررس��ی الیحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی به جلسه روز 

سه شنبه )۱8 اردیبهشت( موکول شد. 

پیشنهاد افزایش طول دوره بازپرداخت 
تس��هیالت مس��كن یك��م در بافت های 
ناکارآم��د از ۱2 ب��ه ۱5 س��ال در حالی 
پذیرفته شده که معامالت و روند نوسازی 

در این مناطق به کندی انجام می شود. 
به گ��زارش ایس��نا، دومین پیش��نهاد 
وزارت راه و شهرس��ازی برای نوسازی و 
تحرک بخش��ی به بازار مس��كن پذیرفته 
ش��د. آبان ماه سال گذش��ته، مشاور وزیر 
راه و شهرسازی از پیشنهاد این وزارتخانه 
مبن��ی ب��ر افزای��ش م��دت بازپرداخت 
تس��هیالت مس��كن یك��م از ۱2 به ۱5 
س��ال خب��ر داد که دیروز و بن��ا به گفته 
مدیرعام��ل ش��رکت عمران و بهس��ازی 
ش��هری، مورد قبول شورای پول و اعتبار 
قرار گرفته اس��ت. هوش��نگ عش��ایری 
با اع��الم این خب��ر همچنی��ن گفته که 
براس��اس مصوبه جدید، مبلغ قس��ط وام 

80 میلیون تومانی ب��ه میزان ۶75 هزار 
تومان رسیده است. 

چند روز پیش هم شورای پول و اعتبار 
س��ود تسهیالت صندوق پس انداز مسكن 
یكم در چارچوب برنامه بازآفرینی شهری 
را از 8 به ۶درصد و س��ود سایر مناطق را 

از 9.5 به 8درصد کاهش داده بود. 
این اقدامات در حالی انجام می شود که با 
توجه به افزایش 29درصدی قیمت مسكن 
نسبت به سال گذشته، قدرت پوشش دهی 
تسهیالت ۱۶0 میلیون تومانی زوجین به 
نصف میانگین قیمت مسكن در شهر تهران 
کاهش یافته است. به همین دلیل وزیر راه 
و شهرس��ازی در اولی��ن روز کاری خود در 
سال ۱۳97 پیشنهاد کرد تا مبلغ تسهیالت 
به 200میلیون توم��ان افزایش پیدا کند؛ 
پیشنهادی که هنوز مورد موافقت شورای 

پول و اعتبار قرار نگرفته است. 

همچنین بهمن ماه سال ۱۳9۶ مدیرعامل 
بانك مسكن از پیشنهاد این بانك به بانك 
مرک��زی ب��رای افزای��ش دوره بازپرداخت 
تسهیالت در بافت فرسوده خبر داد و گفته 
ب��ود که در صورت صدور مجوز بازپرداخت 
وام از محل اوراق در بافت فرسوده از ۱2به 

۱5 سال افزایش می یابد. 
ظرفی��ت  از  اس��تفاده  ب��رای  ت��الش 
بخش خصوصی برای نوس��ازی و بهسازی 
بافت ه��ای ناکارآم��د در حال��ی صورت 
می گی��رد که بهمن ماه س��ال گذش��ته، 
عدم توجیه س��رمایه گذاری در بافت های 
فرسوده 22شرکت خصوصی را در اولین 
گام از ورود ب��ه ای��ن ط��رح باز داش��ت؛ 
چراکه طبق محاسبات برخی انبوه سازان، 
س��اخت و س��از در باف��ت فرس��وده ب��ا 
۱52میلیون تومان ض��رر برای هر واحد 

مسكونی همراه خواهد بود. 

س��رمایه گذاران ب��ا توجه به محاس��به 
تورم در طول مدت س��اخت، نرخ س��ود 
تس��هیالت و هزینه ه��ای مالیاتی حاضر 
به پذیرش ریس��ك های آن نیستند و به 
نظر می رس��د با ادامه این شرایط تا پایان 
دولت دوازدهم نیز ش��اهد تحرکی جدی 
در بخش نوس��ازی و بهس��ازی نباشیم. 
محاس��بات نش��ان می دهد ب��ا توجه به 
نرخ ت��ورم و هزینه های تحمیل ش��ده از 
طریق نرخ س��ود تسهیالت و مالیات های 
مستقیم، عمال هزینه پول برای وام گیرنده 
در باف��ت فرس��وده به ح��دود ۴0درصد 
می رس��د؛ حال آنكه در محاسبات دولت، 
ظاهرا صرفا نرخ 8درصد س��ود تسهیالت 
مالک هزینه ها در نظر گرفته ش��ده و با 
ای��ن توجیه، انتظار از انبوه س��ازان وجود 
دارد در این طرح ملی که اشتغال و تولید 
را به همراه دارد، دولت را همراهی کنند. 

مانع دوم نوسازی مسکن برداشته شد

لوایح سه گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی )FATF( از ایران در دستور کار مجلس شورای اسالمی

آزمون مهم مجلس دهم
مسکن

پیش بینی بازار مسکن در سال 97
ساخت و ساز رونق می گیرد

مدیرکل اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازی 
اع��الم ک��رد: مطاب��ق پیش بینی ه��ای کارشناس��ی 
و نش��انه هایی ک��ه در ماه ه��ای اخی��ر از فعالی��ت 
سرمایه گذاران س��اختمانی بروز کرده، ساخت و ساز 

در سال 97 رونق می گیرد. 
ب��ه گزارش مه��ر، علی چگنی گفت: بازار مس��كن 
س��ال97 تحت تأثی��ر عوامل مختلفی ق��رار دارد که 
مجموع��ه این عوامل موجب ش��ده اس��ت همزمان 
ب��ا افزایش ناگهان��ی قیمت ها در ب��ازار ملك، حجم 
معام��الت خری��د و ف��روش در ب��ازار مس��كن نی��ز 

دستخوش تغییر و تحول شود. 
وی افزود: به رغم اینكه پیش بینی ها برای بازار مسكن 
در س��ال 97 حاکی از روند رو به رش��د ش��اخص های 
مختلف بخش مس��كن از جمله حجم معامالت خرید 
و فروش آپارتمان های مسكونی، قیمت و سرمایه گذاری 
در حوزه ساخت و س��از است، اما میزان رشد هر کدام 
از این متغیرها تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که 
هر کدام از این عوامل به نوبه خود جهت بازار مسكن در 

سال جاری را تحت تأثیر قرار می دهند. 
چگن��ی ادامه داد: درواقع میزان رش��د هر کدام از 
این متغیرها وابس��ته به پارامترهای درونی و بیرونی 
اثرگذار بر بازار ملك ب��ه خصوص متغیرهای اقتصاد 
کالن اس��ت.  وی متغیرهای اقتص��اد کالن همچون 
تورم عمومی، نرخ س��ود بانكی، رش��د تولید ناخالص 
داخلی و ق��درت خری��د متقاضی��ان را از مهم ترین 
عوامل اثرگذار بر مس��یر بازار مسكن در سال جاری 
عنوان کرد و گفت: در این میان نوس��انات و تحوالت 
سایر بازارهای اقتصادی نقش مهمی در تحوالت این 

بخش ایفا می کند. 
مدیرکل دفتر اقتصاد مسكن، توضیح داد: تحوالت 
و نوسانات بازارهای موازی به خصوص بازار طال و ارز 
از مهم ترین عواملی اس��ت که بر جهت بازار مس��كن 
از ابتدای س��ال 97 تاکنون اثرگذار بوده اس��ت. این 
تأثیرگذاری البته بیش��تر جنبه روانی داش��ته، اما به 
شكل غیرمستقیم نیز متغیرهای بخش مسكن را در 

میان مدت و بلند مدت تحت تأثیر قرار می دهد. 
وی با اشاره به تأثیر دوسویه نوسان نرخ ارز بر بازار 
مس��كن و تحوالت آن، گفت: عموم��ا با افزایش نرخ 
ارز هرچند بخش��ی از نقدینگی موجود در جامعه که 
می تواند جذب بازار مس��كن ش��ود به سمت بازار ارز 
می رود، اما از س��وی دیگر با افزایش س��طح تورم در 
جامع��ه و همچنین افزایش انتظارات تورمی منجر به 
افزایش قیمت نهاده های ساختمانی یا همان مصالح 
س��اختمانی می ش��ود؛ مجموعه این عوامل ناشی از 
ایج��اد انتظ��ارات تورمی و اثرگذاری ب��ر هزینه های 
س��اخت و س��از در نهایت منجر ب��ه افزایش قیمت 
تمام ش��ده و قیمت فروش واحدهای مس��كونی شده 
و همین موضوع منجر به ش��كل گیری تورم در بازار 

مسكن می شود. 
چگنی اف��زود: با توجه به اینك��ه هم اکنون فضای 
بازار مس��كن فضایی مصرفی اس��ت هر نوع افزایش 
نامتعارف در س��طح قیمت ها منجر می ش��ود بخشی 
از متقاضی��ان مصرفی به دلیل اف��ت قدرت خرید از 
بازار ملك خارج ش��ده و عمال موفق به خرید مسكن 
نش��وند؛ همین موضوع موجبات افت حجم معامالت 
مسكن و کاهش شیب رونق در بازار را ایجاد می کند. 
وی تأکید کرد: در صورت تداوم این نوسانات بازار 
مس��كن با افت محس��وس در حجم معامالت خرید 
و فروش آپارتمان به دلیل رش��د ناگهانی در س��طح 

قیمت ها مواجه می شود. 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن معاونت 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، خودداری 
از عرضه بخش��ی از واحدهای مسكونی آماده عرضه 
به بازار از س��وی برخی س��رمایه گذاران و سازندگان 
به امید رش��د بیش��تر قیمت ها را از دیگر پیامدهای 
این وضعیت اعالم کرد و گفت: نوس��انات نرخ ارز در 
اواخر سال گذشته و ماه آغازین امسال، منجر به افت 
حجم معامالت مس��كن ش��د و روند رونق در بازار را 

تضعیف کرد. 
وی راه��كار بازگش��ت ب��ازار مس��كن ب��ه مس��یر 
رون��ق غیرتورمی در مقط��ع زمانی فعل��ی را اعمال 
سیاس��ت های کنترل کننده در جهت تنظیم نرخ ارز 
عنوان کرد و ادامه داد: پیش بینی ها حاکی اس��ت در 
صورتی که دولت موفق به اجرای سیاس��ت های موثر 
در راس��تای کنترل نرخ ارز شود و ثبات و آرامش به 
این بازار برگردد به طور قطع حجم معامالت مس��كن 
و س��طح تقاضا نیز به مرور افزایش می یابد و می توان 

امیدوار بود که رونق به مسیر سابق بازگردد. 
این مسئول بخش مسكن همچنین به کاهش نرخ 
س��ود بانكی و تأثیر آن بر س��ایر بازارهای اقتصادی 
از جمله بازار مس��كن اش��اره کرد و گفت: با کاهش 
نرخ س��ود سپرده های بانكی در سال گذشته، بخشی 
از نقدینگی ها و تقاضای س��رمایه ای به س��مت بازار 
مس��كن حرکت کرد. با این حال مطابق پیش بینی ها 
و روند فعلی بازار مسكن، به نظر می رسد بازار ساخت 
و ساز در سال جاری به وضعیت رونق برسد، بنابراین 
رفتار سازندگان مسكن در این مسیر بسیار اثربخش 

و مهم خواهد بود. 
مصرف��ی،  مس��كونی  واحده��ای  س��اخت  وی 
ارزان قیم��ت و کوچك مت��راژ را اولی��ن اولویت بازار 
س��اخت و ساز در س��ال جاری توصیف کرد و گفت: 
س��ازندگان باید از این پس ب��ا در نظر گرفتن الگوی 
تقاضای غالب خانوارها اقدام به ساخت مسكن کنند. 

یادداشت

یک امید و 2 توصیه درباره جذب 
سرمایه خارجی

۱ - برجام از دس��تاوردهای خوب جمهوری اس��المی 
ای��ران اس��ت. انتظار فع��االن بخش خصوص��ی این بود 
ک��ه برج��ام بس��یاری از مش��كالت را ح��ل کن��د، اما 
س��نگ اندازی های آمریكا در عمل باعث شد انتظارات از 
برجام برآورده نشود و در مرحله اجرا به مشكل خوردیم. 
هفته آینده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا تصمیمش 
مبنی بر ماندن یا رفتن از برجام را اعالم می کند. احتمال 
خروج آمریكا از برجام زیاد اس��ت و به هر بهانه ای فشار 
اقتص��ادی به ایران در آینده زیاد خواهد ش��د. به عقیده 
م��ن کار وزارت ام��ور خارجه در مذاک��ره با اعضای 5+۱ 
درست است. به طور حتم فشارهای بانكی با خروج آمریكا 
از برجام افزایش پیدا می کن��د و ایران باید تمهیداتی را 
بیندیشد تا کمتر ضربه بخورد. ممكن است این فشارها 
تجدیدنظر سرمایه گذاران خارجی را در پی داشته باشد و 
تمایل به حضور کم شود، اما سرمایه گذاری های کوچك و 
متوسط ادامه پیدا می کند چراکه اروپا قطعا بازار ایران را 
رها نمی کند و تالش می کند حضور محدود را حفظ کند. 
2 - دولت آمارهای مختلفی از جذب سرمایه خارجی 
اعالم می کند و بی اعتمادی به آمار و ارقام دولتی اشتباه 
بزرگی اس��ت. باید به دولتی که انتخاب ش��ده اطمینان 
ک��رد چراکه هزینه های این بی اعتمادی زیاد اس��ت. به 
نظر من راه درست شفافیت بیش��تر دولت در ارائه آمار 
جذب س��رمایه خارجی است. این مس��ئله یك فرآیند 
اس��ت یعنی در مرحله اول تفاهم نام��ه، در مرحله دوم 
قرارداد و در مرحله س��وم اجرای قرارداد مطرح می شود. 
به نظر می رس��د تفكیك مرحله به مرحله در آمار دولت 
به شفافیت بیش��تر و اعتماد بیشتر شهروندان و فعاالن 

بخش خصوصی می انجامد. 
۳ - اص��ول کار ای��ن اس��ت جذب س��رمایه خارجی 
توس��ط بخش خصوصی انجام ش��ود. در جذب سرمایه 
خارجی س��هم بخش خصوصی در کش��ورهای در حال 
توسعه و توس��عه یافته به مراتب بیش از دولت هاست و 
طرف های خارجی هم عالقه مند به کار مش��ترک با این 
بخش از اقتصاد ها هس��تند، اما متأس��فانه در پسابرجام 
کمیس��یون های مشترک با حضور ش��رکت های دولتی 
تشكیل ش��ده و در بیشتر سفرها بخش خصوصی کمتر 
حضور یافته است. شرکت های بخش خصوصی که سابقه 
فعالیت بین الملل��ی دارند در این دوره کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند. باید در این باره آسیب شناس��ی کرد و به 
پاسخ درستی برای این چرا رسید و البته پرهیز از حدس 

و گمان مهم ترین نكته در فرآیند آسیب شناسی است. 

معاون سازمان بنادر و دریانوردی پاسخ داد
چرا خدمه سانچی از قایق نجات 

استفاده نکردند؟ 
معاون س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت اگر کشتی 
سانچی هشدار کش��تی ماهیگیران را جدی می گرفت 
شاید این س��انحه رخ نمی داد، هر دو کشتی سانچی و 

کریستال ارزیابی دقیقی از ریسك احتمالی نداشتند. 
ه��ادی حق ش��ناس در گفت وگو با ایلن��ا، درباره دالیل 
اعالم شده در مورد وقوع سانحه تصادف دو کشتی سانچی 
و کریستال گفت: کمیته بررسی سوانح حكم صادر نمی کند 
بلكه علل وقوع س��انحه را بررسی می کند، اما به طور قطع 
در وقوع این س��انحه فقط یك عامل مطرح نبوده بنابراین 
تمام دالیل باید بررس��ی شود تا اینكه منتج به تولید یك 
قان��ون جدید در صنعت دریانوردی ش��ود.  وی ادامه داد: 
معتقدم در این س��انحه هم کش��تی سانچی و هم کشتی 
کریستال مرتكب اشتباه شده اند، اشتباه کشتی کریستال 
این بوده تغییر مس��یر داده و اش��تباه کشتی سانچی هم 
راه ندادن به کش��تی کریستال بوده است البته هر یك از 
ذی نفعان معتقدند که تصمیم کش��تی مربوط به کش��ور 
خود درست بوده است.  معاون سازمان بنادر و دریانوردی 
افزود: نگاه کار شناس��ی ما می گوید تغییر مس��یر کشتی 
کریستال عامل وقوع این سانحه است و دو ذی نفع سانچی 
و کریس��تال هم بر این باور هستند که اگر کشتی سانچی 
به کشتی کریستال راه عبور می داد شاهد وقوع این تصادم 
نبودیم.  حق ش��ناس تأکید کرد: شاید اگر کشتی سانچی 
به هشدار کشتی ماهیگیران توجه می کرد و پیام را جدی 
می گرفت این س��انحه رخ نمی داد، اما سوال این است که 
چرا کریستال تغییر مسیر داده است و ما معتقدیم که این 
تصمیم کشتی کریستال عامل اصلی وقوع سانحه سانچی 
است.  وی در پاسخ به اینكه آیا کشتی کریستال مجاز به 
تغییر مس��یر بوده است، گفت: در شرایطی که کشتی در 
فاصله کمتر از ۱0 مایلی کش��تی دیگری است این تغییر 
مسیر عقالیی نبوده است. شرکت نفت می تواند درباره این 
اقدام غیرعقالیی کشتی کریستال پیگیری حقوقی انجام 
دهد.  حق ش��ناس درباره اینكه چرا خدمه کشتی سانچی 
پس از درک خطر از قایق نجات اس��تفاده نكردند، تأکید 
کرد: یكی از خطاهای افسر سوم این بوده که زود تر موضوع 
را به کاپیتان اطالع نداده است و کاپیتان کشتی دو دقیقه 
مانده به وقوع س��انحه از شرایط مطلع شده است. واقعیت 
این است که افسران کشتی سانچی تصور نمی کردند این 
س��انحه رخ دهد و یكی از نتایج کمیته بررسی سوانح هم 
این بود که هر دو کشتی ارزیابی دقیق از ریسك احتمالی 

را نداشتند وگرنه قطعا هر دو تغییر مسیر می دادند. 

رئیس خانه اقتصاد ایران
ابراهیم جمیلی
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بان��ك  امـروز:  فرصـت 
مرکزی با هدف یكسان س��ازی 
روی��ه ص��دور دس��ته چ��ك و 
و  محتوای��ی  خصیصه ه��ای 
امنی��ت آن در ش��بكه بانك��ی، 
28ش��هریورماه 9۶ ط��رح ملی 
صی��اد را اجرای��ی و اعالم کرد 
که از نیمه اردیبهش��ت ماه 97 
از پذی��رش چك ه��ای قدیمی 
در س��امانه چ��كاوک ک��ه ب��ه 
تراکنش چك ها اختصاص دارد، 
خ��ودداری می ش��ود، اما برخی 
بانك ها در روزهای گذش��ته به 
مشتریان خود اعالم کرده اند که 
مهلت اعالم ش��ده بانك مرکزی 
ب��رای جم��ع آوری چك ه��ای 
قدیمی به تعویق افتاده اس��ت. 
در همین زمینه، مدیرکل ریالی 
و نشر بانك مرکزی با تأیید این 
مطلب، ش��هریور 97 را آخرین 
برای هماهنگی  بانك ها  فرصت 
ب��ا س��امانه جدید صی��اد برای 
جدید  دس��ته چك های  صدور 
عن��وان ک��رد و گف��ت: پس از 
ش��هریورماه چك های مدت دار 
تنها در شعب صادر کننده قابل 

پیگیری هستند. 
بنا ب��ر اعالم رواب��ط عمومی 
بانك مرکزی، مس��عود رحیمی 
گف��ت: پ��س از یكسان س��ازی 

طرح، محتوا و ابعاد دس��ته چك 
و   ۱۳95 س��ال  بهمن م��اه  از 
بانك  راه اندازی س��امانه صیاد، 
مرکزی ب��ه عن��وان گام بعدی 
در جهت تكمیل پروژه و ایجاد 
نظم در ش��بكه بانكی تاریخ ۱5 
را   ۱۳97 س��ال  اردیبهشت ماه 
برای عدم پذیرش چك هایی با 
طرح قدیم و متفاوت در سامانه 

چكاوک در نظر گرفت. 
وی اف��زود: با توج��ه به ابعاد 
گس��ترده ط��رح صی��اد و لزوم 
اعطای فرصتی به بانك ها برای 
هماهنگ��ی با س��امانه جدید و 
انجام اقدام��ات الزم به صورت 
کامل و همچنی��ن حجم باالی 
چك ه��ای قدیم��ی در دس��ت 
مردم، تاریخ مدنظر تمدید شد. 
وی با ی��ادآوری اینكه حجم 
باالی چك های قدیمی موجود 
در دس��ت م��ردم و نپذیرفت��ن 
چك ه��ا در چ��كاوک منجر به 
ایج��اد اختالل و تش��ویش در 
ش��عب و جامع��ه خواهد ش��د، 
اظهار داشت: بنابراین با اعطای 
فرصتی به منظور تعیین تكلیف 
چك  ه��ای قدیم��ی ب��ه دنبال 
کاهش تبعات مردمی هس��تیم 
ضمن آنكه پس از ش��هریورماه 
چك ه��ای م��دت دار فق��ط در 

شعب بانك صادرکننده قابلیت 
تعیین  تكلیف را دارند. 

وی یادآور شد: بانك مرکزی 
در گذشته نیز طرح های بزرگی 
همچون چ��كاوک را اجرا کرده 
و در تمامی آنها س��عی داش��ته 
کمتری��ن اختالل و نابس��امانی 
در فرآیند اجرایی داشته باشد؛ 
با اجرایی ش��دن س��امانه صیاد 
به ش��كل کام��ل، ب��ا توجه به 
کارکرد و ثمرات ارزنده آن مثل 
اعتبارسنجی،  و  استعالم  امكان 
افزایش امنی��ت و کاهش جعل 
و کنترل دقیق اهلیت متقاضی 
دس��ته  چك پیش از صدور آن، 
می توان شرایط را برای بازگشت 

اعتبار به چك فراهم آورد. 
بان��ك  در  مس��ئول  ای��ن 
مرک��زی خاطرنش��ان ک��رد: با 
توجه به ابعاد گس��ترده طرح و 
حجم باالی ش��عبه های بانكی، 
راه اندازی صیاد در کش��ور کار 
بسیار بزرگی بوده و آنچه برای 
بان��ك مرک��زی حائ��ز اهمیت 
امور  است، پیشبرد هرچه بهتر 
برای بهره مندی از عواید حاصل 
از اجرای آن است، اما برخی از 
بانك ه��ا که تع��داد زیادی هم 
نیس��تند، تاکنون ش��رایط الزم 
را برای اجرای س��امانه صیاد به 

صورت کامل فراهم نكرده اند. 
آنج��ا  از  داد:  توضی��ح  وی 
ک��ه بانك ها فراخوان مناس��بی 
ب��رای تعوی��ض دس��ته چك ها 
نداشته اند، اس��تقبال دارندگان 
دس��ته  چك ب��رای تعویض آن 
قابل توجه نبوده و الزم اس��ت 
اطالع رس��انی صحی��ح توس��ط 
بانك ه��ا ب��رای تغییر چك های 

قدیمی انجام شود. 
رحیمی ادام��ه داد: باید بازه 
زمان��ی مدنظ��ر ب��رای تعویض 
دس��ته چك ها به گون��ه ای در 
نظر گرفته ش��ود که از فش��ار 
و تقاض��ای آنی ب��رای تعویض 
دس��ته  چك و هج��وم مردم به 
ش��عب جلوگیری شود. در غیر 
این صورت ضم��ن اینكه نتایج 
م��ورد نظر از اجرای طرح صیاد 
به صورت کامل احصا نمی شود، 
ممكن اس��ت برای مردم اعم از 
صاحب��ان حس��اب و ذی نفعان 

چك مشكالتی پدید آید. 
مدیرکل ریالی و نش��ر بانك 
در  داش��ت:  اظه��ار  مرک��زی 
بانك مرک��زی کارگروهی برای 
پیگیری س��امانه صیاد تشكیل 
شده اس��ت که مس��ئولیت آن 
پیش��رفت  دریافت گزارش های 
بانك ه��ای  از  ۱0روزه  کار 

و  برنامه ری��زی  از  جا مان��ده 
پیگی��ری امور اس��ت ت��ا طرح 
بدون ایجاد مشكل برای عموم 

مردم اجرایی شود. 
وی ب��ا بی��ان اینكه س��امانه 
اس��تعالم همگانی چك در دهه 
پایانی خردادماه به بهره برداری 
می رس��د، گف��ت: این س��امانه 
سوابق  وضعیت  استعالم  امكان 
را  چك برگش��تی صادرکنن��ده 
برای ذی نفع به هنگام معامله و 
پیش از پذیرش چك، از طریق 
ارسال شناس��ه استعالم مندرج 
در متن برگ��ه چك صیادی به 
سرشماره پیامكی بانك مرکزی 
و دریاف��ت پاس��خ آن فراه��م 
می آورد ک��ه نتیجه آن کاهش 
توس��ط  پذیرش چك  مخاطره 
ذی نفع��ان و اص��الح رفت��اری 
صادرکنندگان چ��ك و به تبع 
آن کاهش حجم چك برگشتی 

خواهد بود. 
مدیرکل ریالی و نش��ر بانك 
مرک��زی از بانك ه��ا خواس��ت 
ب��ه  را  الزم  اطالع رس��انی 
مش��تریان خود درباره تعویض 
دس��ته چك ها انجام دهند و از 
پذیرش چك جهت کارس��ازی 
آن در آینده در سامانه چكاوک 

خودداری کنند. 

بانک مرکزی اعالم کرد

چک های غیرصیادی از شهریور 97 پذیرش نمی شود باجه نشینان: خرداد به بعد بیایید! 
ترمز بانک ها بر اعطای وام های خرد

گویا این رس��م هر س��اله ش��ده که بانك ها دو 
ماه��ی از آغاز س��ال جدی��د را وام ندهند و نبود 
دستورالعمل های ابالغی برای سال جدید را بهانه 
کنند؛ اکنون متقاضی��ان می گویند که بانك ها از 

خرداد به بعد، وام می دهند. 
ب��ه گزارش مه��ر، بانك ها دوب��اره ترمز اعطای 
تس��هیالت خرد را کش��یده اند و اع��الم می کنند 
که فعال منابعی برای اعطای وام در س��ال جدید 
ندارند. هستند مراجعه کنندگانی که با حضور در 
برخی ش��عب بانكی، با این پاسخ مواجه می شوند 
که تا خرداد باید صبر کنید تا منابع بانكی جدید 
وارد ش��عبه ش��ده و اقدام به اعط��ای وام کنیم. 
همین کافی اس��ت تا مشتریانی که این روزها به 
منابع مالی فوری نیاز دارند، کارش��ان به مشكل 

بخورد و از جواب بانك ها دلسرد شوند. 
این موضوع به خصوص در ش��عب شهرس��تانی 
بانك ها بیش��تر به چش��م می خ��ورد؛ آنجا که به 
خاطر منابع محدود بانكی و البته متقاضیانی که 
به دلیل وضعیت کنونی اقتصاد ایران و اش��تغال 
و بیكاری، ش��دیدتر از متقاضیان پایتخت، پیگیر 
دریاف��ت وام هس��تند. اکن��ون ش��عب بانكی به 
خواس��ته آنها به راحتی ن��ه می گویند و دلیل آن 
هم، نب��ود منابع بانكی و ع��دم ابالغ و تخصیص 

منابع جدید عنوان می کنند. 
موضوع دیگر، کمرنگ ش��دن سپرده های بانكی 
طی ماه های گذش��ته اس��ت که به نظر می رسد 
منابع بانك ها را تحت الشعاع قرار داده و به نوعی 
تعادل آن را به هم زده اس��ت؛ به خصوص اینكه 
بانك ه��ا هنوز توفیق چندان��ی در فروش اموال و 
دارایی ه��ای مازاد خ��ود و تبدیل آن به نقدینگی 
الزم برای انجام امور بانكی، به دس��ت نیاورده اند 
و همین امر س��بب شده تراز منابع و مصارف آنها 

نامیزان شود. 
در ای��ن می��ان، برخ��ی از متصدی��ان بانك��ی 
ه��م می گوین��د که هزین��ه تأمین مال��ی از بازار 
بین بانكی سبب می شود تا بانك ها کمتر به سمت 
قرض گرفت��ن از یكدیگر برون��د و به همین دلیل 
ه��م، ترجیح می دهند در ح��د منابع خود، اقدام 
به ارائه تس��هیالت کنند که آن هم بیش��تر روی 
پرونده هایی است که پیش از سال جدید تشكیل 
ش��ده و اکنون، نیازمند آن اس��ت که در اولویت 

تأمین مالی قرار گیرند. 
یكی از متصدیان بانكی در گفت وگو با خبرنگار 
مه��ر می گوید: تأمین مالی درخواس��ت های خرد 
به طور کامل متوقف نش��ده است، اما به هر حال 
باید به این نكته توجه کرد که اگر هم قرار باش��د 
وامی پرداخت ش��ود، براس��اس بخش��نامه بانك 
مرک��زی اولویت با وام ه��ای ازدواج یا بخش های 
تولیدی اس��ت و کمتر نوب��ت به تقاضاهای خرید 

کاال و مواردی از این دست می رسد. 
وی می افزای��د: برخی وام گیرن��دگان، به دلیل 
اوض��اع ب��د کس��ب و کار و منابع مال��ی خود، از 
بازپرداخ��ت وام ها خودداری می کنند؛ البته بانك 
پیامك های��ی را به آنها ارس��ال ک��رده و حتی با 
ضامن های ش��ان هم تماس می گی��رد، اما گاهی 
واقع��ا ش��رایط دریافت اقس��اط از مردم، بس��یار 
س��خت اس��ت؛ ضمن اینكه به هر حال وام هایی 
همچون وام ازدواج که امسال هم با افزایش سقف 
پرداخت مواجه بوده اس��ت، کار را سخت تر کرده 

است. 
نكته حائز اهمیت در توقف وام دهی بانك ها به 
دلیل کمبود منابع اعتباری، افرادی هس��تند که 
پول خود را به عنوان س��پرده نزد برخی ش��عب 
بانكی ب��ه امانت گذاش��ته اند تا اینك��ه در موعد 
مقرر خود که بعضا س��ه ماهه هم هست، بتوانند 
روی س��پرده خ��ود، وام دریافت کنن��د. آنها این 
روزه��ا به در بس��ته می خورند و بانك ه��ا با این 
عن��وان که توانای��ی اعطای وام ندارن��د، از وعده 
خود س��ر ب��از می زنند و این امر البته در ش��عب 
بانكی شهرس��تان  ها، بیش از هر زمان دیگری به 
چشم می خورد. یكی از س��پرده گذاران بانكی در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر، می گوی��د: از پیش از 
س��ال جدید، برای دریافت وامی به بانك مراجعه 
کردم که نیاز به س��پرده گذاری داش��ت، بنابراین 
پ��ول خود را به بانك س��پردم ت��ا در موعد مقرر 
برای انجام یك کار ضروری، وام دریافت کنم، اما 
اکنون که موعد دریافت وام رس��یده، بانك عنوان 
می کن��د که مناب��ع مالی ارائه تس��هیالتش برای 

امسال، به اتمام رسیده و باید فعال صبر کنم. 
وی می افزای��د: متص��دی ش��عبه ب��ه ص��ورت 
س��لیقه ای برخ��ورد می کند و می گوی��د که فعال 
نمی خواه��د وام بدهد؛ درحالی ک��ه یكی دیگر از 
متصدیان بانكی می گوید که بانك ها تا خردادماه 
س��ال بع��د، چن��دان نمی توانن��د در پرداخ��ت 
تسهیالت فعال باشند، چراکه دستورالعمل ها باید 
بیاید و داس��تان های خاص خ��ود را دارد، همین 
امر بسیاری از سپرده گذاران را نگران کرده است. 
به هر حال به نظر می رسد که باید روی نظارت 
بر ش��عب بانك��ی نیز دقت نظر بیش��تری صورت 
گیرد و اگر قرار است روند وام دهی متوقف بوده یا 
کمرنگ شود، متقاضی یا سپرده گذاران متقاضی 

دریافت وام بانكی را مطلع کنند. 
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بانکنامه

بازار سکه
به کجا می رود

بازار س��كه و طالی ایران در ماه ها، هفته ها و 
روزهای گذش��ته از رخدادها و عوامل متعددی 
تأثیر پذیرفته اس��ت که این عوامل به دو دسته 
درونی و بیرونی قابل تقس��یم اس��ت. در بخش 
خارج��ی و بیرونی می ت��وان ب��ه افزایش بهای 

جهانی اونس طال اشاره کرد. 
تنها در یك هفته اخیر فلز زرد با رش��د حدود 
هفت دالری مواجه ش��ده اس��ت و خ��ود را به 
باالی ۱۳۱7 دالر رس��انده اس��ت. عالوه بر این 
برخالف یك دهه گذشته با اتمام طالی موجود 
در الیه های س��طحی معادن، استخراج کنندگان 
برای دستیابی به ذخایر طالیی که در عمق چند 
کیلومتری معادن قرار دارد باید هزینه بیشتری 
کنند که همین عامل به رش��د تدریجی قیمت 

اونس کمك کرده است. 
در  ک��ه  اقتص��ادی  و  سیاس��ی  تنش ه��ای 
عرص��ه بین الملل ایجاد ش��ده اس��ت نیز یكی 
از عوامل��ی اس��ت که از خ��ارج از مرزها بر بازار 
داخلی طال تأثیر گذاش��ته اس��ت. در این زمینه 
مناقش��ات اقتصادی و تج��اری آمریكا با چین و 
اروپا و همچنین کره ش��مالی مواردی اس��ت که 
تحلیلگران بازار طال را به این باور رس��انده است 
که بهای اونس طال روند صعودی را طی خواهد 

کرد. 
ش��اید مهم ترین عامل بیرونی ک��ه این روزها 
بر بازار طالی ایران اثر گذاش��ته است، موضوع 
برجام و نزدیك شدن به موعد تمدید آن از سوی 
دولت آمریكا باشد. از ماه ها پیش رئیس جمهوری 
آمری��كا تهدیدات خ��ود را درخص��وص خروج 
از برج��ام رس��انه ای ک��رده اس��ت و اکنون که 
ب��ه این موعد نزدیك می ش��ویم، هیج��ان بازار 
افزایش یافته است. نكته ای که در این خصوص 
باید به آن اش��اره کرد این اس��ت ک��ه با تقویت 
زیرساخت های صنعتی و تولیدی کشور، میزان 
اثرپذیری اقتصاد ایران از این عوامل بیرونی که 

تحت کنترل نیستند نیز کاهش خواهد یافت. 
اما درخصوص عواملی که از داخل کش��ور به 
رش��د قیمت ها در بازار طال منجر ش��ده است، 
تحلیل اقتصادی و منطقی نمی توان ارائه داد. در 
بازاری که در مدت کوتاهی نرخ سكه از محدوده 
۱.7 میلیون تومان به 2.۱ میلیون تومان افزایش 
یافته اس��ت، تحلیل اقتص��ادی جایگاه چندانی 
ندارد و بیش��تر این هیجانات اس��ت که بازار را 

به پیش می برد. 
این در حالی است که دولت از 2۱ فروردین ماه 
امسال با اجرای سیاست یكسان سازی نرخ دالر 
طرح ه��ای مختلفی برای س��اماندهی بازار ارز و 
بازار موازی آن یعنی س��كه در دست اجرا دارد 
که باید منتظر به ثمر رسیدن آنها بود، بنابراین 
در ش��رایط فعلی ک��ه هنوز این سیاس��ت ها به 
نتیجه نرسیده اس��ت هر گونه تحلیلی پشتوانه 
کافی ن��دارد و به همی��ن دلیل بای��د به دولت 
فرصت داد تا با پیش بردن سیاست های خود در 

آینده ای نزدیك آن را به نتیجه برساند. 
در ش��رایطی که بازار س��كه و طال با نوسانات 
ش��دید قیمتی مواجه می ش��ود به طور معمول 
برخی از مردم برای کس��ب سود یا حفظ ارزش 
دارایی ه��ای خود برای خرید س��كه و طال اقدام 

می کنند. 
این درحالی است که هیچ ضمانتی برای اینكه 
خریداران طال و س��كه در آینده به سود برسند 
وجود ندارد و در صورتی که وضعیت تغییر کند 

به طور قطع آنها متضرر خواهند شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.200دالر آمریكا

7.۶02یورو اروپا

8.750پوند انگلیس

۱.7۴9درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

892.000مثقال طال

205.9۳0هر گرم طالی ۱8 عیار

2.0۴0.000سكه بهار آزادی

2.07۴.500سكه طرح جدید

۱.0۶0.000نیم سكه

۶25.000ربع سكه

۳82.000سكه گرمی

نرخنــامه

یادداشت

حدود یك ماه از اجرایی شدن سیاست 
بان��ك مرک��زی ب��رای س��اماندهی بازار 
ارز گذش��ته و ب��ا وجود ش��روع فعالیت 
س��امانه ارزی )نیما(، بازیگ��ران این بازار 
نتوانس��ته اند چندان  جای خ��ود را پیدا 
کنند. رئیس کل بانك مرکزی از بانك ها 
و صرافی ها خواسته تا در جایگاه خود قرار 
گیرند، اما در س��وی دیگر صادرکنندگان 
و واردکنن��دگان در فروش و تأمین ارز با 

مسائلی مواجه هستند. 
به گ��زارش ایس��نا، با اعالم سیاس��ت 
جدی��د ارزی و اجرایی ش��دن آن از 2۱ 
فروردین ماه، کانال های فروش و دریافت 
ارز تغیی��ر ک��رد و در مجم��وع در قالب 
س��امانه ارزی »نیم��ا« گ��رد آم��د، این 
سامانه، نظام یكپارچه مدیریت ارزی بوده 
و قرار بر این است تا با فعالیت آن تمامی 
منابع و مصارف ارزی در یك محل جمع 
و براساس ترجیح متقاضی و اولویت  های 
سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز تعدیل 

شود. 
در مجموع در س��امانه نیما چهار گروه 
عمده حض��ور دارن��د؛ اول واردکنندگان 
کاال و خدمات به عن��وان متقاضیان ارز، 
گروه دوم ش��امل صادرکنن��دگان کاال و 
خدمات به عنوان عرضه کننده ارز و گروه 
سومی که واس��طه  گران شامل بانك ها و 

صرافی ه��ا هس��تند و منابع را از س��مت 
عرضه  کنن��دگان ب��ه متقاضی��ان هدایت 
می  کنن��د. همچنین گ��روه چهارمی که 
نق��ش ناظر را دارد، یعنی سیاس��ت گذار 
براس��اس پیش بین��ی مناب��ع و مصارف، 
نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت ها و سقف 
مصارف را از طریق سامانه کنترل می کند. 
ای��ن ورود صادرکنندگان و واردکنندگان 
اس��ت که به چرخش ارز در نیما ش��كل 
می ده��د و موجب انج��ام معامالت ارزی 
می ش��ود، در این بین بانك ها و صرافی ها 
نیز به عنوان واس��طه بی��ن دو گروه اول 

عامل انجام معامالت هستند. 
در سیاس��ت جدید ارزی، ورود به بازار 
برای تأمین و ی��ا فروش ارز و البته با هر 
نرخی غی��ر از ۴200 تومان برای دالر و 
یا نرخ های اعالم ش��ده برای س��ایر ارزها، 
ممن��وع و قاچاق اس��ت و بای��د از محل 
س��امانه نیما انجام ش��ود. ای��ن در حالی 
اس��ت که بعد از اعالم ط��رح دولت برای 
س��اماندهی ب��ازار ارز تا ح��دود دو هفته 
س��امانه نیما فعالیت خاصی نداشت و تا 
رونمایی رس��می از آن زمان صرف ش��د. 
حتی بعد از آن نیز تاکنون به روال عادی 
بازنگش��ته و آن طور که رئیس کل بانك 
مرکزی چندی پی��ش اعالم کرد ادعایی 
ه��م در مورد جامع بودن سیاس��ت ارزی 

وجود ندارد و به تدریج کامل می شود. 
س��یف در تازه تری��ن جلس��ه خ��ود با 
بازیگ��ران ارزی، نشس��تی ب��ا بانك ه��ا 
و صراف��ان داش��ته و از آنه��ا ب��ه عنوان 
بازیگ��ران اصلی بازار ارز یاد کرده اس��ت 
و گفت��ه ک��ه باید انگیزه کام��ل از جانب 
بانك ها و صرافی ها برای حضور و فعالیت 
در س��امانه نیما داش��ته باشند. وی البته 
عملكرد بانك ها در مدت گذشته در نیما 
را تأیید ک��رده و در مقاب��ل انتظارش از 
صرافی ها این بوده که با تحرک بیشتری 

در این طرح به فعالیت بپردازند. 
این در ش��رایطی اس��ت که در س��وی 
واردکنندگان،  و  صادرکنن��دگان  دیگ��ر 
دیگر اعضای اصلی بازار ارز هس��تند که 
نس��بت به روال موجود رضایت چندانی 
نداش��ته و ظاه��را کمتر دیده ش��ده اند. 
گزارش ه��ای دریافتی ایس��نا و گفت وگو 
با برخی گروه های اصلی عرضه ارز یعنی 
پتروشیمی ها از این حكایت دارد که برای 
فروش ارز ناش��ی از صادرات با مشكالتی 
مواجه ان��د؛ به ط��وری ک��ه نمی توانند به 
روالی معم��ول و آن طور ک��ه پیش بینی 
شده، ارز خود را به بانك ها و صرافی های 
تعیین ش��ده بفروشند و موفقیت چندانی 
برای فعالیت در س��امانه نیما نداشته اند. 
صادرکنندگان همچنین از افزایش هزینه 

خود برای فروش ارز گله داشته و عنوان 
می کنن��د که تا پیش از ای��ن ارز خود را 
از کان��ال صرافی فروخت��ه و یك کارمزد 
می پرداختند، اما اکنون باید برای فروش 
ب��ه بانك ها یك انتق��ال اضافه به بانك ها 
انج��ام دهند که کارم��زد دیگری هم در 
بانك ها از آنها دریافت می شود که با توجه 
ب��ه باالبردن ارقام، هزینه های س��نگینی 
برای آنها به هم��راه دارد. آنها می گویند 
رایزنی بس��یاری برای رفع مسائل موجود 
و موانع عرض��ه ارز داش��ته اند و تاکنون 
ش��رایط به حالت عادی برنگش��ته است. 
در این ش��رایط واردکنندگان هم به طور 
طبیع��ی برای تأمین ارز م��ورد نیاز خود 
در این سامانه با مشكل مواجه می شوند. 
در سوی دیگر س��امانه نیما همان طور 
که بانك مرکزی تأیید می کند پاسخگوی 
تمامی نیازهای ارزی نیست و تكمیل آن 
زمانب��ر خواهد بود. به هر حال هس��تند 
گروه های��ی  که تقاض��ای ارز آنها تعریف 
نش��ده و باید برای تأمین آن به بازار آزاد 
و کانال های دیگر ورود کنند. رئیس کل 
بانك مرکزی وعده داده که در مورد آنها 
هم احتماال تصمیم گیری می ش��ود، ولی 
فعال باید با ش��رایط کن��ار آمده و تحمل 
کنن��د. در عی��ن حال که تعه��دی برای 

افزایش سهم ارزی وجود ندارد. 

فعال نوبت بانک ها و صرافی هاست

بازیگران کمرنگ ارزی

عباداهلل محمدولی
عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر

دوشنبه
17 اردیبهشت 1397

شماره 1058
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فرصت امروز: نخس��تین مرکز مشاوره 
سرمایه گذاری بورس روز گذشته با حضور 
رئیس و معاونان س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار و جمعی از فعاالن بازار س��رمایه در 
هلدین��گ خدم��ات مالی مفید گش��ایش 
یافت. در این مراسم، شاپور محمدی رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهنگ سازی 
و آموزش روش های صحیح سرمایه گذاری 
را از کارکردهای اصلی اولین مرکز مشاوره 
س��رمایه گذاری در بورس دانست و گفت: 
دفاع از حقوق س��رمایه گذاران و کارگزاران 
وظیفه ماس��ت و الزمه این کار نیز شفاف 
بودن کارگزاری ها در م��واردی چون ثبت 

دفاتر، گردش حساب و دیگر امور است. 
 ام��ا نزدی��ك ش��دن ب��ه ۱2 م��ی  یا

22 اردیبهش��ت و تصمیم گی��ری دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریكا درباره برجام، 
موضوعی بود که رئیس س��ازمان بورس 
درب��اره آن گفت: با توج��ه به توان باالی 
سودآوری بازار سرمایه، درباره پیامدهای 
خروج احتمالی آمریكا از توافق هسته ای 

برجام نگرانی خاصی نداریم. 
محم��دی ادام��ه داد: در صورت��ی که 
س��رمایه گذاران پس از خ��روج احتمالی 
آمری��كا از برج��ام به کمك نیاز داش��ته 
باش��ند، صن��دوق تثبیت بازار س��رمایه 
مطابق ماده 28 قان��ون رفع موانع تولید 

از بازار حمایت می کند. 
اقتصاد ما قوی تر از گذشته است

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

گفت: افرادی که به صورت اس��تراتژیك 
در بازار حضور دارند، افق سرمایه گذاری 
بلندم��دت دارن��د و بنابرای��ن جای هیچ 

نگرانی نیست. 
به گ��زارش ایرنا، محمدی تصریح کرد: 
وظیف��ه همه، بیان واقعیت های اقتصادی 
اس��ت و واقعیت این اس��ت که اقتصاد ما 
قوی تر از گذش��ته و سودآوری شرکت ها 
نیز نسبت به سال های پیش بیشتر شده 

است. 
وی ابراز امیدواری کرد در هر شرایط 
مرتب��ط با برجام، بازار س��رمایه مس��یر 
بلندم��دت خود را دنبال کند و ش��اهد 
ب��ورس  فعالیت ه��ای  در  تنوع بخش��ی 

باشیم. 
اوراق  و  ب��ورس  س��ازمان  رئی��س 
به��ادار ی��ادآوری ک��رد: وقت��ی ترام��پ 
در  ش��د،  آمری��كا  رئیس جمه��وری 
مصاحب��ه ای اع��الم کردم تأثی��ر حضور 
وی ب��ر بازارها بلندم��دت نخواهد بود و 
دیدیم که در ادامه، بازار رش��د زیادی را 
تجربه کرد. در بح��ث ارتباطات بانكی و 
ارتباطات بین المللی ب��ازار پول نیز نظام 
پولی کش��ور تمهیداتی اندیشیده است و 

نگرانی خاصی وجود ندارد. 
وی تأکید کرد در بازار س��رمایه، توان 
س��ودآوری ش��رکت ها تعیین می کند در 
بلندمدت به چه سمت و سویی می روند، 
ام��ا تأثیر حرکت هایی مثل خروج آمریكا 

از برجام کوتاه مدت است. 

صندوق های تثبیت بازار و توسعه 
بازار آماده است

محم��دی ادامه داد: اگ��ر در پی تصمیم 
آمریكا برای خروج از برجام تأثیر محدودی 
نیز اتفاق بیفتد، با تحلیل منطقی به مصاف 
آن می روی��م و فرام��وش نمی کنیم نظیر 
چنین مسائلی در گذشته نیز اتفاق افتاده و 
کشور توانسته است روابط بین المللی خود 

را حفظ کند. 
وی درباره س��كون این روزه��ای بازار و 
بالتكلیفی برخی فعاالن اقتصادی یادآوری 
ک��رد: بازار همواره ب��ا تصحیح هایی همراه 
اس��ت و وقت��ی مدتی را با رش��د س��پری 
می کند، ممك��ن اس��ت تصحیح هایی در 
قیمت ها ص��ورت پذیرد. ای��ن تصحیح ها 
ممكن است به دالیل سیاسی، اقتصادی و 
حتی شرکتی باشد و چنین مسائلی طبیعی 
و در چارچوب مكانیس��م بازار است اما اگر 
جایی نگرانی بی دلیلی به وجود آید، آنگاه 
صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار 

وارد عمل می شوند. 
محمدی اضافه کرد: هر جا احساس شود 
عده ای اخباری را بیش از اندازه مهم جلوه 
داده اند یا قصد دارند سهام خوب را از دست 
دیگران خارج کنند، صندوق های یاد شده 
وظای��ف نظارتی و حمایتی خ��ود را انجام 

می دهند. 
این مس��ئول در پاسخ به پرسشی درباره 
وجود دو ن��رخ برای دالر در ب��ورس کاال، 
تصریح کرد: مالک عمل بورس دالر ۴200 

تومانی اس��ت و سیاس��ت دولت در بازارها 
باید رعایت ش��ود.  محمدی تأکید کرد که 
نوس��ان های مقطعی در بازار ممكن است 
متاثر از قیمت کاال در بازارهای بین المللی، 
هزینه حمل و نقل، کم یا زیاد شدن عرضه 

و تقاضا و غیره باشد. 
کنار سرمایه گذاران خارجی می ایستیم

رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
درباره شرکت های خارجی حاضر در بورس 
ایران، گفت: در قانون، چگونگی حمایت از 
سرمایه گذاران خارجی، تخصیص ارز برای 
آنها، چگونگی افزایش سرمایه آنان و غیره 

مشخص شده است. 
وی ادام��ه داد: اطمینان می دهیم حتی 
در صورت خ��روج آمری��كا از برجام، کنار 

سرمایه گذاران خارجی می ایستیم. 
عبده تبریزی، عضو  همچنین حس��ین 
ش��ورای عالی ب��ورس در این مراس��م با 
اش��اره به اینكه س��رمایه گذاری مستقیم 
توسط عامه مردم خطرناک است، گفت: 
هم اکن��ون در دیگر کش��ورهای دنیا نیز 
س��رمایه گذاری مستقیم توصیه نمی شود 
و بخ��ش اعظم س��رمایه گذاری از طریق 
افراد متخصص و مشاورین و کارگزاری ها 

انجام می شود. 
وی افزود: سرمایه گذاری غیرمستقیم از 
س��ال 82 در بورس کشور پیگیری شده و 
مزایای زیادی هم دارد که کمترین آن عدم 
گرفت��اری عموم در کاری اس��ت که لزوما 

شاید حرفه و تخصص اصلی آنها نباشد. 

نخستین مرکز مشاوره سرمایه گذاری در بورس گشایش یافت

واکنش بورس ایران در پی خروج احتمالی آمریکا از برجام
خبر

شاخص کل بورس 250 واحد افت کرد
بازگشت به کانال 92 هزار واحدی

در دومی��ن روز هفت��ه ب��ا ادامه روند کاهش��ی 
قیمت ه��ا در بورس ته��ران، ش��اخص کل کانال 
9۳ ه��زار واح��دی را ت��رک ک��رد. ریس��ك های 
سیستماتیك بازار سرمایه سبب شده سهامداران 
با احتیاط و نگرانی بیش��تری ب��ه خرید و فروش 

دست بزنند. 
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر روند اصالحی 
قیمت ها در بورس تهران س��بب شده سهامداران 
نس��بت به ماه های گذش��ته زیان تجربه کنند. با 
توجه به ریسك های سیاسی و اقتصادی پیش رو 
تا زمانی که وضعیت آینده برجام مش��خص نشود، 
س��رمایه گذاران در سردرگمی به سر می برند. این 

موضوع می تواند به التهاب بازار دامن بزند. 
روز یكش��نبه ش��اخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران ش��اخص کل بازده نق��دی و قیمتی بورس 
اوراق به��ادار تهران 250 واحد افت کرد و به رقم 
92 ه��زار و 8۴9 رس��ید. همچنین ش��اخص کل 
هم وزن با ۱۱۱ واحد افت، تا رقم ۱۶ هزار و ۴۱5 
کاهش یافت. ش��اخص آزاد شناور نیز 277 واحد 
اف��ت کرد و ت��ا رقم 98 ه��زار و ۶52 پایین آمد. 
شاخص بازار اول و دوم نیز هر یك به ترتیب ۱72 

و 5۶۶ واحد افت کردند. 
خدمات انفورماتیك، مل��ی صنایع مس ایران و 
س��رمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین هر 
یك به ترتی��ب ۴9، ۴5 و ۴۱ واحد تأثیر کاهنده 
روی ش��اخص های بازار س��رمایه داش��تند اما در 
طرف مقابل فوالد مبارکه اصفهان، گسترش نفت 
و گاز پارسیان و پتروشیمی جم به ترتیب ۴7، 29 
و 25 واحد تأثیر افزاینده داش��تند و سعی کردند 

شاخص های بازار را به سمت باال هدایت کنند. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی شاهد افت اکثر 
س��هم ها بودیم، البت��ه کاهش قیمت در بیش��تر 
س��هم ها چش��مگیر نبود. در این گروه 28میلیون 
س��هم به ارزش 8 میلی��ارد و 200 میلیون تومان 

مورد داد و ستد قرار گرفت. 
اما در گروه فلزات اساس��ی روند ریزشی سهم ها 
کندت��ر ب��ود و تعداد زی��ادی توانس��تند کمتر از 
۱.5 درصد رش��د کنن��د. تعدادی از س��هم ها نیز 
همچون آلومینیوم ایران، مس شهید باهنر و نورد 
آلومینیوم بیش از ۴ درصد رشد را تجربه کردند. 
در عین حال گروه خودرو و ساخت قطعات با افت 
یكدست همراه شد و تعداد زیادی از سهم های این 
گروه ت��ا نزدیك 5 درصد اف��ت در قیمت را تجربه 
کردند. تع��داد معامالت این گروه ب��ه 7۴۴9 نوبت 
رس��یدو حجم معامالت آن 90 میلیون سهم را رد 
ک��رد. در گروه مواد و محصوالت دارویی نیز ش��اهد 

کاهش قیمت بسیاری از سهم ها بودیم. 
رق��م ب��ه  ته��ران  ب��ورس  معام��الت   ارزش 
۳5۳ میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت رقم 
یك میلیارد و ۱25 میلیون س��هم را تجربه کرد. 
همچنین تعداد معامالت دیروز به رقم ۴2 هزار و 

۴۱۴ نوبت رسید. 
ام��ا در فراب��ورس ایران آیفكس ۶ واحد رش��د 
ک��رد و رقم ۱0۴7 واح��دی را تجربه کرد. ارزش 
معام��الت فرابورس به رقم ۱87 میلیون س��هم و 
اوراق مالی رس��ید که این رقم ناش��ی از دست به 

دست شدن بیش از 2۳۶ میلیون سهم بود. 

بازار سرمایه؛ با برجام، بی برجام
 »تجربه نش��ان می دهد واکن��ش معامله گران قبل از 
وقوع مس��ئله ای نظیر تحریم ها به قدری شدید بوده که 
بعد از رخداد آن مسئله بازار عماًل متوجه شده که بیش 
از اندازه واکنش نشان داده و حتی بعد از روی دادن اتفاق 
مثبت ش��ده اس��ت. این خصوصیت بازار سهام است که 
معموالً بدترین سناریو را در نظر می گیرد. البته بخشی از 
این رفتار ناشی از کمبود تحلیل و اطالعات در بازار است؛ 
مثاًل در مورد همین برجام ما در دو ماه گذش��ته شاهد 
آن نبودیم که کارش��ناس یا کارشناسانی از حوزه وزارت 
خارجه و دیگر دستگاه های دخیل در مسئله موضوع را 

برای بازار سرمایه تشریح کرده باشند.«
مدیر صندوق های س��رمایه گذاری کارگ��زاری بانك 
آینده در گفت وگو با س��نا با بیان این مطلب و با اش��اره 
ب��ه گمانه زنی ها در خصوص خ��روج احتمالی آمریكا از 
 برجام گفت: ابتدا باید تعریفی از »خروج« ارائه داد؛ قطعاً
ای��االت متحده یك��ی از پنج طرف برجام بوده و س��هم 
مؤثری در تحریم ها و لغو آنها داش��ته اس��ت، بر همین 
اس��اس اگر ترامپ از برجام خارج ش��ود موضوع بعدی 
مس��ئله تحریم ها و برگش��ت ی��ا عدم برگش��ت آنها و 
همچنین دامنه این برگشت خواهد بود.  همایون دارابی 
ادامه داد: لذا نتایج این اقدام به صورت مش��خص به این 
بازمی گردد که نخست آیا این خروج توام با عدم برگشت 
تحریم ها خواهد بود یا خیر. به عنوان مثال آیا زمانی به 
دیگر طرف های برجام داده می شود که سناریوی جدیدی 
را جایگزین مدل قبلی کنند؟ دوم در صورت برگش��ت 
تحریم ها آیا کشورهای دیگر نظیر اتحادیه اروپا، چین و 
روسیه از این تحریم ها تبعیت می کنند یا خیر؟ آیا خرید 
نفت ایران از سوی این کشورها کاهش می یابد یا خیر و 
سناریوهای مختلف دیگر. لذا پاسخ به این سؤال، بستگی 
تام به ماتریس��ی از احتماالت دارد ک��ه در آن احتمال 
حالت های مختلف ارزیابی ش��ود. درحال حاضر فعاالن 
اقتصادی عموما بدترین حالت ها را در نظر می گیرد که 
چندان ممكن است رخ ندهد. از این رو ممكن است آنچه 
در نهایت رخ می دهد با چیزی که اینك در ذهن فعاالن 
بازارها است متفاوت باشد.  به گفته این کارشناس بازار 
س��رمایه، افزایش اطالعات معامله گران و سرمایه گذاران 
بورس تهران از جمله مسائلی است که می تواند مشكالت 
را کاهش داده و برای بازار ملموس کند.  دارابی افزود: جا 
دارد در این گونه مس��ائل که موضوعی خارج از مباحث 
شناخته شده بازار قرار است رخ دهد، موضوع برای بازار 
تشریح شود تا بازار به سراغ بدترین سناریوها نرود؛ اما در 
شرایط کنونی به نظر می رسد موضوع »بیش واکنشی« 
در بازار صحت داشته و بعد از رخداد مسئله مورد انتظار 
حتی اگر بدترین سناریو باشد شرایط بدتر نخواهد شد. 

دارابی همچنین در پاسخ به این سؤال که راهكارهای 
پیش روی دولت برای خنثی سازی اثرات اقتصادی خروج 
احتمالی آمریكا از برجام چه خواهد بود، گفت: مس��ئله 
قدری حس��اس اس��ت، ولی ما نس��بت به آن بی تجربه 
نیس��تیم و در گذشته ش��اهد آن بوده ایم. لذا باید توجه 
کنیم که دچار اش��تباهات گذش��ته نش��ویم. در دوران 
تحریم ها بیشترین فشار به بنگاه های اقتصادی وارد شد، 
لذا مجددا اگر قرار به تكرار این فش��ار باش��د باید تالش 

شود تا شرکت ها دچار »تحریم داخلی« نشوند. 
او در پایان تأکید کرد: دولت باید با اتخاذ تصمیم های 
جدی مانع از افزایش فشار به بنگاه های اقتصادی شود. 
کاهش مالیات ها، کاهش نرخ سودهای بانكی و همچنین 
ارائه تسهیالت جبران خسارات تحریم، از جمله مواردی 

است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

نگاه
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اش��اره به تغیی��ر ن��رخ ارز تأکید کرد 
طب��ق ق��ول مع��اون اول رئیس جمهور، 
تولیدکنن��دگان برای تأمین مواد اولیه از 
دالر ۴200 تومانی بهره مند می ش��وند و 

جای نگرانی وجود ندارد. 
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در جلسه 
ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید قزوین 
که در سالن جلسات استاندار برگزار شد، 
تصریح کرد: کارگروه ملی صنعت یكی از 
توفیقات ایجادشده توسط دولت است که 
مشكالت تولید را با ریاست وزیر صنعت، 

معدن و تجارت پیگیری می کند. 
وی افزود: س��ال گذشته 7500 جلسه 
در همین راستا برگزار و طی آن ۳2 هزار 
پرونده بررسی شد، این جلسات ۳8 هزار 
مصوبه داشت که تاکنون 5۳درصد آن در 

کل کشور محقق ش��ده است.  قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: 
اس��تان قزوین در این زمینه موفق عمل 
ک��رده و 75درص��د از مصوب��ات اجرایی 
ش��ده اس��ت که جای تقدی��ر دارد.  وی 
افزود: اس��تان های قزوین، البرز، تبریز و 
آذربایجان شرقی نسبت به سایر استان ها 

از مشكالت کمتری برخوردار است. 
رحمانی با اشاره به ش��عار سال تأکید 
کرد: پروژه اصلی ما در س��ال جاری آری 
گفتن به تولید ملی است، باید تغییر نگاه 
حاصل ش��ود، در حال حاضر بزرگ ترین 

تهدید کشور بیكاری است. 
وی تصری��ح کرد: س��رمایه گذاران باید 
توج��ه کنن��د که این مس��ئله ب��رای ما 
دارای اهمیت اس��ت و س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت نیز باید در زمینه بهبود 

کسب وکار ورود پیدا کند.  قائم مقام وزیر 
صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: طرح 
شناس��ایی ظرفی��ت تولید مل��ی راهبرد 
درون زا اقتصاد مقاومتی است، در همین 
راستا طبق فعالیت های صورت گرفته در 
حال حاض��ر اطالعات را به صورت آنالین 
دریاف��ت می کنی��م.  وی اضافه کرد: این 
اطالعات مبنای برنامه ریزی قرار می گیرد 
و مش��كالت جمع بندی می ش��ود، تا حد 

امكان مشكالت رفع خواهد شد. 
رحمان��ی با اش��اره به تغییر ن��رخ ارز 
تأکید کرد: در این زمینه مش��كلی ایجاد 
ش��ده بود که جل��وی بح��ران را گرفت، 
معاون اول رئیس جمه��ور قول دادند که 
تولیدکنن��دگان برای تأمین مواد اولیه از 
همان دالر ۴200 تومانی بهره مند شوند. 
وی تصری��ح ک��رد: ن��رخ ارز مش��كل 

همیشگی است که دولت تاکنون به خوبی 
آن را مدیریت کرده است، در حوزه تولید 

نیز جای نگرانی وجود ندارد. 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنش��ان کرد: نوس��ازی و بازس��ازی 
واحده��ای تولیدی از دیگ��ر موارد مورد 

توجه دولت است. 
وی با اش��اره به ش��رایط قزوین تأکید 
ک��رد: قزوین اس��تانی صنعتی اس��ت که 
پیش��رفت آن کامال مشهود است، انتظار 
داریم اس��تان های دیگر را نیز تحت تأثیر 

قرار دهد. 
رحمان��ی بیان ک��رد: در ط��رح رونق 
واحده��ای تولیدی به 28 ه��زار و ۶۶2 
واح��د صنعت��ی، عموم��ی و کش��اورزی 
پرداخت داش��تیم که اعتب��ار آن بالغ  بر 

20هزار میلیارد تومان است. 

رئیس س��ندیكای تولیدکنندگان کاغذ 
و مقوای ای��ران از تخصیص حدود 200 
میلی��ون دالر ارز ۳850تومان��ی جه��ت 
تأمین مواد اولی��ه و نیز واردات کاغذ در 

بخش تحریر و روزنامه خبر داد. 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو 
با ایس��نا، با اش��اره به اینكه بعد از ایجاد 
نوس��ان در نرخ ارز و جهش های به وجود 
آم��ده در بازار نگران��ی در حوزه کاغذ به 
وج��ود آمد، اظهار کرد: ب��ه همین دلیل 
دولت برای ایجاد آرام��ش در بازار کاغذ 
ب��ا تولیدکنندگان و واردکنن��دگان وارد 
مذاکره شد و جلساتی با مسئوالن وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و نی��ز وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد. 
وی ادامه داد: کمبود کاغذ عرضه ش��ده 
در س��طح بازار و نیز گرانی به وجود آمده 
نگرانی ه��ا را در بخ��ش تأمی��ن کاغ��ذ 

دوچندان کرد،  به همین منظور برگزاری 
جلسه جهت چاره اندیشی در دستور کار 

قرار گرفت. 
روغنی گلپایگان��ی با تأکید بر اینكه پس 
از جلسه برگزارشده نگرانی از لحاظ کمبود 
کاغذ در ب��ازار وجود ندارد، گفت: مدیریت 
ب��ازار به منظور کنترل جه��ش قیمت در 
دس��تور کار قرار گرفته و قرار است معادل 
200 میلیون دالر ارز ۳850 تومانی جهت 
تأمین کاغذ تحریر و روزنامه تخصیص یابد. 
رئیس س��ندیكای تولیدکنندگان کاغذ 
و مق��وای ای��ران اف��زود: مابه التفاوت ارز 
مربوطه توس��ط دولت پرداخت می شود 
و درنهای��ت ب��ه مصرف کنن��ده نهای��ی 

بازمی گردد. 
روغنی گلپایگانی با اش��اره به اینكه به 
کاغ��ذ تحری��ر حدود 90درص��د از 200 
میلی��ون دالر ارز تخصیص می یابد، بیان 

ک��رد: عالوه بر این باید بدانید که س��هم 
تولیدکنندگان نس��بت ب��ه واردکنندگان 
بیش��تر خواه��د ب��ود.  وی در پاس��خ به 
اینك��ه آیا تاکن��ون ارز ۳850 تومانی به 
تولیدکنن��دگان جهت تأمی��ن مواد اولیه 
و ب��ه واردکنندگان تعلق گرفته اس��ت یا 
خیر؟ گفت: تاکن��ون ارزی در این رابطه 
پرداخ��ت نش��ده و دولت بای��د کدهای 
مربوطه در س��امانه بان��ك مرکزی را باز 
کن��د.  رئیس س��ندیكای تولیدکنندگان 
کاغذ و مقوای ای��ران همچنین در مورد 
اینك��ه آیا در س��ال ج��اری قیمت کاغذ 
افزای��ش خواه��د یاف��ت یا خی��ر، اعالم 
کرد: اگ��ر دولت تأمی��ن ارز و قیمت آن 
را کنت��رل کند افزایش قیمتی در س��ال 

جاری نخواهیم داشت. 
به گ��زارش ایس��نا، پس از نوس��انات 
به وجودآمده در ب��ازار ارز و کمبود کاغذ 

در س��طح بازار نگرانی ه��ای مختلفی در 
بخ��ش تأمین کاغذ تحری��ر و روزنامه به 
وج��ود آمد تا اینكه اخی��را وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی اع��الم ک��رد ک��ه به 
تولیدکنن��دگان جهت تأمی��ن مواد اولیه 
و نی��ز ب��ه واردکنندگان جه��ت واردات 
کاغذ ارز ۳850 تومان��ی تعلق می گیرد. 
حال رئی��س س��ندیكای تولیدکنندگان 
کاغذ و مقوای ایران با اش��اره به جلسات 
برگزارش��ده در رابطه با مسئوالن وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و نی��ز وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی اعالم کرد که 
حدود 200 میلیون دالر ارز ۳850 هزار 
تومان��ی جه��ت تأمین م��واد اولیه تولید 
کاغ��ذ و نیز واردات کاغذ تخصیص یافته 
اس��ت و تولیدکنن��دگان و واردکنندگان 
در انتظار باز ش��دن کده��ای مربوطه در 

سامانه بانك مرکزی هستند. 

تخصیص 200 میلیون دالر ارز 3850 تومانی برای تأمین کاغذ

نبود توان ظرفیت سازی برای صادرات
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تولیدکنندگان نگران تأمین مواد اولیه نباشند
معدن

طرح »جایگزینی معدن به جای نفت« روی 
زمین ماند

 دولت کمکی برای خرید تجهیزات 
معدنی نمی کند

مع��اون معدنی خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
ایران گفت از روزی که در کش��ور، شعار »معدن 
به جای نفت« مطرح شد، نه تنها شاهد بهترشدن 
اوض��اع اقتصاد معدنی نبودیم، بلكه بس��یاری از 
معادن به دلیل مش��كالت بی ش��مار به تعطیلی 

کشانده شدند. 
  ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، یكی 
از مش��كالت اساس��ی مع��ادن کش��ور، تأمی��ن 
ماش��ین آالت معدنی است به گونه ای که در پنج 
س��ال گذش��ته قیمت ماش��ین آالت راهسازی و 
معدن��ی ۶ تا 7 برابر افزایش پیدا کرده اس��ت و 
ای��ن رقم حتی با در نظ��ر گرفتن حقوق ورودی 
و تعرفه ه��ای گمرکی از میزان ت��ورم و افزایش 
نرخ ارز باالتر اس��ت. از نظر اقتصادی باید گفت: 
حت��ی ن��رخ ۴200 تومان اعالم ش��ده از س��وی 
دولت برای دالر ب��رای بخش معدن به خصوص 

تولیدکنندگان  کوچك و متوسط زیاد است. 
گله ای ک��ه در حوزه خرید ماش��ین وجود دارد 
ن��ه از بابت تك نرخی ش��دن ارز یا مق��دار افزایش 
صورت گرفت��ه بلكه ب��ه دلیل اتخ��اذ تصمیم های 
یك شبه و افزایش قیمت های ناگهانی است، چراکه 
اکنون عمال تمام برآورده��ای اقتصادی طرح های 
معدنی بی ارزش ش��ده است و این برآوردها باید در 
حوزه  اقتصادی مجددا بررسی شود. به طور معمول 
طرح های معدنی برآوردهای اقتصادی خود را برای 
س��ه تا چهار سال انجام می دهند و برای آن قیمت 
ماشین آالت، نیروی انسانی و موارد اقتصادی دیگر 
را محاسبه می کنند که با وضعیت فعلی عمر فنی 
این محاس��بات به دو تا سه ماه کاهش پیدا کرده 

است. 
ش��اید بتوان گف��ت واحدهای معدن��ی که در 
حوزه ص��ادرات فعال هس��تند به نس��بت دیگر 
واحده��ای معدنی فقط ح��دود ۱0 تا ۱5درصد 
باش��ند، درحالی ک��ه معادن��ی ک��ه ب��ه دلی��ل 
هزینه های تولید ناش��ی از نوس��انات غیرمنطقی 
نرخ ارز متضرر می ش��وند بس��یار بیشتر هستند. 
کارشناس��ان و صاحب نظ��ران مع��دن هش��دار 
می دهن��د اگر وضعیت کنون��ی ادامه پیدا کند و 
دولت و مجلس شورای اس��المی فكری به حال 
ضرر و زی��ان تولیدکننده ها نكنند و ش��رایط را 
از ط��رق مختلف از جمله حمایت در تس��هیالت 
یا تس��هیل ص��ادرات و واردات فضا را منعطف تر 
اداره نكنند، در س��ال جدید باید آماده تعطیلی 

50درصد معادن کوچك کشور باشیم. 
همچنین به گفته سازمان توسعه تجارت، میزان 
صادرات محص��والت معدنی و صنای��ع معدنی به 
حدود 7.5 میلیارد دالر در س��ال 9۶ رس��یده که 
رش��د ۱۴درصدی را نش��ان می دهد و دولتمردان 
پیش بین��ی می کنن��د ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های 
ایجادشده، امسال حدود ۱.5 میلیارد دالر در بخش 

معدن افزایش صادرات داشته باشیم. 
ب��ا وج��ود هم��ه ای��ن آماره��ا عبدالوه��اب 
سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ای��ران و رئیس اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی اصفهان معتقد اس��ت هن��وز جایگاه 
مناس��بی در بازارهای جهانی محصوالت معدنی 
نداریم و این بخش نیازمند حمایت های جدی تر 

دولت است. 
وی می گوی��د: رک��ود حاکم بر اقتص��اد ایران 
که طی 50س��ال گذش��ته بی س��ابقه بوده است 
در بخش معدن بیش��تر از همه رس��ته ها خود را 
نش��ان داده اس��ت. از طرفی ب��رای بخش معدن 
سیاست های دولت اغلب بازدارنده بوده و انگیزه 
س��رمایه گذاران در این بخ��ش را تحریك نكرده 
اس��ت. با توجه به اینكه سرمایه گذاری در بخش 
مع��دن اغلب در ابت��دای زنجیره های تولید بوده 
و سیاس��ت های تش��ویقی برای س��رمایه گذاری 
در ح��وزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیش��تر 
به درس��تی اعمال نش��ده، در اغل��ب بخش های 
معدن��ی در حوزه ه��ای میان��ی ش��اهد کمب��ود 
تولید ب��وده و در ابتدای زنجیره ب��ا مازاد تولید 
روبه رو هس��تیم. ای��ن در حالی اس��ت که هر از 
چند گاهی دولت با اعم��ال عوارض بر صادرات، 
بازار ه��ای صادراتی را متش��نج و کنترل آن را از 
صادرکنن��دگان می گیرد. آنچه فعاالن این حوزه 
خواس��تار آن هستند داشتن برنامه ای منسجم و 
هدف دار از سوی دولت، با در نظر گرفتن تمامی 
جوانب و دریافت نظر های مش��ورتی تش��كل ها 
و فعاالن این صنعت اس��ت ت��ا بتوانند طبق این 
برنامه پیش رفته و از زدن برچس��ب خام فروشی 
به آنها پرهیز ش��ود. در این بی��ن زنجیره ارزش 
نیز متعادل ش��ده و چالش هایی چون هزینه های 
تحمیل��ی تصمیمات یكباره نی��ز از بین می رود. 
س��هم مع��دن در تولید ناخالص داخلی کش��ور، 
ح��دود یك درصد و س��هم صنایع معدنی حدود 
5درصد اس��ت، اما اگ��ر بتوانیم ب��ا ایجاد ارزش 
افزوده بیش��تر در صنایع معدن��ی و صادرات آن 
بازارهای هدف بیش��تری بیابیم، می توانیم شاهد 
افزایش صادرات بیشتر در صنایع معدنی به ویژه 

سنگ های ساختمانی در کشور باشیم. 

اخبار

ایران 180 هزار تن ذرت از برزیل و 
اوکراین خرید

تجار اروپایی گفتند، ش��رکت بازرگانی وابس��ته به 
دولت ایران اوایل این هفته ۱80 هزار تن ذرت دامی 

از برزیل و اوکراین خریداری کرده است. 
به گزارش تس��نیم به نق��ل از رویت��رز، این تجار 
افزودند، دو محموله مجموعا ۱20 هزار تنی احتماال 
از برزی��ل تأمین خواهد ش��د و ی��ك محموله حدود 
۶0ه��زار تنی نیز از اوکراین به ایران ارس��ال خواهد 

شد. 
ای��ن ش��رکت دولت��ی ایران��ی اخی��را مق��ررات 
س��ختگیرانه قبلی خود برای تضمین ایفای تعهدات 
تأمین کنندگان غالت را تعدیل کرده و همین مسئله 
س��بب ش��ده تا بتواند در هفته های اخیر خریدهای 

بزرگی را انجام دهد. 
تج��ار همچنین گفتند، این ش��رکت پس از چند 
ماه حج��م پایین خری��د، در 27 آوریل حدود 200 
ه��زار تن غالت، ۱۳0 ه��زار تن جوی دامی و حدود 

۱۳0هزار تن سویا خریداری کرده است. 
جدیدترین محموله ذرت، ب��ه قیمت حدود 20۳ 
یورو در هر تن خریداری ش��ده که یك محموله آن 
در ماه مه  از اوکراین و دو محموله آن در ماه آگوست 

از برزیل ارسال خواهد شد. 
ی��ك تاجر غ��الت در این باره گف��ت: »خریدهای 
جدید نشان می دهد فعالیت های تجاری این شرکت 
در س��طح فنی دارد به حالت ع��ادی برمی گردد، اما 
تنش های سیاس��ی بین ای��ران و آمری��كا همچنان 
ادامه دارد، ریس��ك باال بدان معناس��ت که برخی از 
تجارتخانه ه��ای بزرگ همچنان تج��ارت با ایران را 

بسیار پرریسك ارزیابی می کنند.«

 »صادرات« کامیون ها را به صف کرد
دروازه ترانزیتی ایران در انتظار توجه

آذربایج��ان غربی ب��ا 89۱ کیلومتر مرز مش��ترک 
و برخ��ورداری از پنج پایانه م��رزی از 2۳پایانه موجود 
در کش��ور و 9 گم��رک مرزی، پتانس��یل باالیی برای 
دسترسی به بازارهای جهانی به خصوص اروپا دارد که 
در ای��ن میان پایانه مرزی بازرگان دومین پایانه مهم و 
بزرگ زمینی کش��ور به شمار می رود.  به گزارش مهر، 
وجود صف های طویل در پایانه مرزی بازرگان به دلیل 
وجود پاره ای مشكالت، همه ساله موجب بروز مشكالت 
اساس��ی برای رانندگان و تجارت مرزی در این منطقه 
می شد اما در سال های اخیر با رایزنی های صورت گرفته 
و اقدامات عمرانی در دو س��وی مرز این مش��كل رفع 
ش��ده است.  امسال نیز خبر وجود صف های طویل در 
مرز بازرگان رسانه ای شد؛ صف های طویلی که این بار 
نه تنها نش��ان از وجود مشكل نداشت بلكه نویدبخش 
افزایش میزان صادرات و رونق تجارت مرزی است؛ خبر 
مسرت بخشی که با مدیریت و تدابیر مسئوالن می تواند 
ثمرات زیادی برای اقتصاد منطقه و حتی کشور در پی 

داشته باشد. 
 »بازرگان« دومین مرز رسمی و زمینی کشور

گمرک بازرگان دومین مرز رسمی و زمینی کشور به 
دلیل هم مرزی با کشور ترکیه، دروازه ترانزیتی ایران به 
کشورهای اروپایی بوده و از جایگاه باالیی در مبادالت 
اقتصادی و تردد مسافران برخوردار است.   »بازرگان- 
گوربوالغ« بزرگ ترین دروازه گمرکی ایران به ترکیه و 
اروپا که همواره با حجم کاری بسیار باالیی روبه رو است، 
گرفتار مشكل تشكیل صف های طوالنی در هر دو سوی 
مرز بود که این مشكل امروز تا حدودی رفع شده است. 
ای��ران و ترکیه نیز همكاری ه��ای خوبی درخصوص 
فعالیت این مرز داشته و توافقاتی نیز برای ایجاد پنجره 
واحد برای به حداقل رساندن زمان امور گمرکی تریلرها 
و کامیون ها در مرز دارند که بخشی از این توافقات هنوز 
اجرایی نشده و با توجه به حجم مبادالت فی مابین باید 

این تفاهم نامه ها از سوی دو کشور اجرایی شوند. 
این منطقه نقطه انتهایی مس��یر »جاده ابریشم« در 
ای��ران بوده ک��ه از »پل خاتون« در مرز ترکمنس��تان 
ش��روع  ش��ده و پس از استان های خراس��ان، سمنان، 
تهران، قزوین و زنجان از آذربایجان غربی عبور می کند 
و به عنوان مهم ترین و کوتاه ترین راه موجود برای مبادله 
کاال و مسافر از طریق ایران به اروپا محسوب می شود. 

گمرک بازرگان در س��ال ۱۳05 زمانی  که روستای 
ب��ازرگان حدود ۴0 خان��وار جمعیت داش��ت، در این 
منطقه فعال شده است و از مرزهای مهم و استراتژیك 
در زمینه توسعه سطح تجارت خارجی به شمار می رود. 

افزایش صادرات عامل ایجاد صف کامیون ها
رئی��س اداره ترانزیت و حمل ونق��ل بین الملل اداره 
کل راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای آذربایجان غربی 
درخص��وص آخری��ن وضعیت م��رز ب��ازرگان و وجود 
صف های طوی��ل در این پایانه م��رزی طی هفته های 
اخی��ر گف��ت: بع��د از اتمام تعطی��الت نوروز ش��اهد 
ازس��رگیری تج��ارت م��رزی و افزایش ص��ادرات در 
مرزهای اس��تان به خصوص مرز بازرگان هستیم.  امیر 
عش��قی در گفت وگ��و با مهر، با بیان اینكه امس��ال به 
دلی��ل نزدیك بودن ماه مبارک رمض��ان تقاضای میوه 
و صیفی جات از س��وی کشورهای همسایه به خصوص 
ترکیه افزایش  یافته است، افزود: به دلیل شرایط آب و 
هوایی همه س��اله شاهد رشد زودتر میوه و صیفی جات 
در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه هستیم که 
این امر موجب تقاضای باالی این کش��ورها برای میوه 
و صیفی جات ش��ده و همین تقاضا در ماه های ابتدایی 
سال دلیل صف های طوالنی خودروهای ترانزیتی است. 

معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان اینكه 
ت��وان ظرفیت س��ازی ب��رای ص��ادرات را نداریم و در 
مواقعی که بازار تش��نه اس��ت، نمی توانیم بار مناسب 
را فراه��م کنیم، گفت: اگرچه در س��ال 9۶ در بخش 
صادرات ۳درصد رشد داشتیم، اما ۱0میلیارد دالر در 

بخش واردات کشور اضافه شد. 
به گزارش خبرنگار ایس��نا، مجتبی خس��روتاج در 
مراس��م تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان با اشاره 
به اینكه در س��ال گذش��ته ۴7 میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی داش��تیم که نس��بت به س��ال گذش��ته که 
۴۴میلیارد دالر بود ۳درصد رش��د داشت، اظهار کرد: 
افزایش ۳میلی��ارد دالری صادرات نتیجه تالش تمام 

صادرکنندگان کشور است. 
وی همچنی��ن اف��زود: در یك ماه��ه فروردین 97 
نیز براس��اس گزارشات با رش��د ۱5درصدی صادرات 

غیرنفتی روبه رو بودیم. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با بیان اینكه امید 
می رود به اهداف برنامه شش��م توسعه با رشد ساالنه 
2۱.7درصد دس��ت یابیم، افزود: در نظر سنجی که در 
اس��تان ها انجام ش��د به غیر از چند استان اصلی که 
هنوز جواب قطعی را ندادند )حاصل 2۳ استان( اعالم 
ش��د که پروژه های مختلفی در طول س��ال جاری به 

بهره برداری می رسد که برابر با 8میلیارد دالر است. 
وی با بیان اینكه عالوه بر مش��كل بازاریابی مشكل 
دیگری وجود دارد، تصریح کرد: توان ظرفیت س��ازی 
نداریم و در مواقعی که بازار تش��نه است مانند روسیه 
که نمی توانیم بار مناسب برای آن فراهم کنیم و یك 

فروش��گاه زنجیره ای را به طور مرتب و منظم پاسخگو 
باش��یم.  خسروتاج با تأکید بر اینكه ظرفیت سازی در 
داخل بس��یار مهم اس��ت و تنها بحث فیزیكی مطرح 
نیس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: نیازمند توانمند س��ازی 
بنگاه ه��ا، ان��واع و اقس��ام نرم افزاره��ا و تس��هیالتی 
سهولت بخش برای صادرات در داخل کشور هستیم. 

وی با بیان اینكه اگرچه در س��ال گذشته در بخش 
صادرات ۳درصد رشد داشتیم، اما ۱0میلیارد دالر در 
بخش واردات اضافه ش��د، اظهار کرد: سال گذشته در 
بخش خشكبار ۱.7 میلیارد دالر صادرات داشتیم که 
نسبت به سال گذشته95، 8درصد رشد منفی داشت. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت اضافه کرد: 
در بخ��ش محصوالت دامی به غی��ر از آبزیان در اکثر 
محصوالت کاهش داشتیم و رشد آنچنانی حاصل نشد 
و تراز تج��اری در بخش دامی بی��ش از ۶00میلیون 
دالر منفی اس��ت، بنابرای��ن در این صنعت به صورت 
جدی باید کار کرد، همچنین در بخش آبزیان حدود 

۳0درصد رشد صادرات حاصل شد. 
وی با اش��اره به اینكه در حوزه ش��یرینی و شكالت 
با صادرات ۶85 میلیون دالر ش��اهد رشد 2۱درصدی 
در ای��ن صنعت بودیم، گفت: تراز این صنعت در تمام 
بخش ها مثبت است، همچنین صادرات بخش صنایع 
تبدیل��ی همچ��ون انواع کنس��رو، رب و. . . باالی یك 
میلی��ارد دالر بود و با ۱۳درصد رش��د در تمام اقالم 

مثبت است. 
خس��روتاج ادام��ه داد: در بخ��ش گیاه��ان دارویی 
به رغم اینكه کش��ور ظرفیت خوبی دارد، اما متأسفانه 

بخش گیاهان دارویی تراز تجاری کش��ور منفی است، 
همچنین تراز تجاری بخش میوه و تره بار یك میلیارد 
و ۱2۱ میلیون دالر اس��ت که در سال گذشته به جز 

محصول خیار، ۳۱درصد رشد داشته است. 
وی با اش��اره ب��ه اینكه در بخش صنعت در س��ال 
گذش��ته )ش��وینده ها و رنگ( شاهد رش��د صادراتی 
خوب��ی بودیم و در مواد آرایش��ی تراز تجاری کش��ور 
منفی بود، گفت: در بخش صنعت فوالد اگرچه خوب 
کار ش��ده است، اما برای نیاز داخلی در اقالم مختلف 
صادرات ورق 5۴درص��د کاهش یافته، به گونه ای که 

حجم زیادی ورق وارد کشور شده است. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت با بیان اینكه بهتر 
اس��ت در اتاق بازرگانی س��امانه ای طراحی ش��ود تا 
واردکنندگان و صادرکنندگان از آن اس��تفاده کنند، 
خاطرنش��ان کرد: مدت زمان در نظر گرفته شده برای 
صادرات ش��ش ماه اس��ت و اگر صادرکننده ای بعد از 
مدت ش��ش ماه در بحث صادرات نتوانست اقدام کند 
این مدت تمدید می ش��ود تا مش��كالت صادرات رفع 
ش��ود. در واردات نیز ارز متقاضی نداریم و محل ارزی 
هر ش��خصی که تمایل به واردات دارد باید مش��خص 

شود. 
وی ادامه داد: در سال گذشته طی صحبت هایی که 
با نمایندگان مجلس صورت گرفت، عنوان کردیم که 
حداقل ۴هزار میلیارد توم��ان، برابر 2درصد میعانات 
گازی و پتروشیمی کنار بگذاریم و اگر این مقدار پول 
در اختیارمان باشد با حدود ۳درصد میانگین می توان 

از صادرات حمایت کنیم. 

دوشنبه
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اتحادی��ه صن��ف  س��خنگوی 
یدک��ی  ل��وازم  فروش��ندگان 
اتومبیل و ماش��ین آالت با اشاره 
به افزای��ش قیم��ت ارز و تأثیر 
تورم حاصل از آن بر لوازم یدکی 
گفت با توجه به اینكه اکثر لوازم 
یدک��ی از خارج کش��ور تأمین 
می ش��ود، همچنین در تولیدات 
داخلی نیز بخش��ی از مواد اولیه 
از خارج کش��ور وارد می ش��ود، 
صنف فروش��ندگان لوازم یدکی 
وابس��تگی بس��یار زیادی به ارز 
دارد و افزایش قیمت دالر روی 
ای��ن صنف نی��ز همانند س��ایر 

اصناف تأثیر زیادی داشت. 
در  کاظم��ی  س��یدمهدی 
گفت وگ��و ب��ا خب��ر خ��ودرو با 
اشاره به افزایش قیمت قطعات 

یدک��ی در بازار، اظهار داش��ت: 
ارز،  قیم��ت  افزای��ش  پ��ی  در 
در اق��الم مختلف ل��وازم یدکی 
 ش��اهد افزای��ش قیم��ت ۱0 تا
۴0 درصدی در بازار بودیم و در 
ش��رایط فعلی عدم ثبات قیمت 
ارز باعث ایجاد مشكالت زیادی 
است  شده  تولیدکنندگان  برای 
و ب��ا وج��ود اعالم ت��ك نرخی 
شدن قیمت ارز، در حال حاضر 
دالر با قیم��ت ۴200 تومان به 
نمی رسد،  تولیدکنندگان  دست 
در نتیجه تولیدکنندگان مجبور 
هستند برای جلوگیری از توقف 
تولید، ارز را ب��ا قیمت های باال 

خریداری کنند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه دخال��ت 
دولت و کمك به ش��رایط فعلی 

تولیدکنن��دگان ل��وازم یدک��ی 
گف��ت: در حال حاض��ر رکود بر 
صنف لوازم یدکی مستولی شده 
اس��ت و دولت باید با استفاده از 
کارشناس��ان صنف تمهیداتی را 
ب��ه کار گیرد تا مش��كل صنف 
ل��وازم یدک��ی ح��ل ش��ود، در 
غی��ر این ص��ورت بس��یاری از 
فروش��ندگان  و  تولیدکنندگان 
ورشكس��ت ش��ده یا مجبور به 

تعطیلی کار خواهند شد. 
ظرفی��ت  ک��رد:  تأکی��د  وی 
کاهش وابس��تگی به ارز در صنف 
ل��وازم یدک��ی ت��ا 90 درصد در 
کش��ور وجود دارد؛ با اس��تفاده از 
نخبگان ایران��ی و حمایت مالی و 
معنوی دول��ت از تولیدکنندگان 
یا حتی با کاهش سختگیری های 

دول��ت در وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت و همچنی��ن گمرک، 
مالیات و سازمان اس��تاندارد این 
ام��ر قابل تحقق اس��ت.  کاظمی 
افزود: متأس��فانه در ادارات دولتی 
کارش��ناس وجود ندارد و بارها از 
دولت درخواست کرده ایم که برای 
ارائه راهكار از کارشناسان صنوف 
و تجربی��ات چندی��ن س��اله آنها 
کمك بگیرند اما تاکنون توجهی 
به این موضوع نش��ده است.  وی 
با اش��اره به آخرین وضعیت بازار 
لوازم یدکی، اظهار داشت: در حال 
حاضر در خودروهای قدیمی تولید 
داخل مانند پژو و پراید حدود 80 
درصد لوازم یدکی در داخل کشور 
تولید می شود و در صورت حمایت 
دول��ت، در این دو خودرو می توان 

به رقم ۱00 درصد نیز رس��ید اما 
در خودروهای تولید داخل با عمر 
تولید کمتر از ۱0 س��ال که تیراژ 
تولید باالی��ی ندارند حدود ۳0 تا 
۴0درصد لوازم یدکی ها در داخل 

کشور تولید می شود. 
س��خنگوی اتحادی��ه صن��ف 
یدک��ی  ل��وازم  فروش��ندگان 
اتومبی��ل و ماش��ین آالت تأکید 
ک��رد: در ح��ال حاض��ر حدود 
۱20ه��زار واحد ف��روش لوازم 
یدکی در سرتاس��ر ایران وجود 
دارد که به طور متوسط حداقل 
سه کارمند در هر واحد مشغول 
ب��ه کار هس��تند و دولت باید با 
کاه��ش فش��ارهای موج��ود از 
جمله کاه��ش مالیات به کمك 

این قشر بیاید. 

صنعت خودروسازی کش��ور با اجرایی 
شدن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
جان تازه ای گرفته و با قراردادهای جدید 
پس��ابرجامی که توس��عه داخلی س��ازی، 
صنع��ت  رون��ق  و  صادرات مح��وری 
قطعه س��ازی در آنه��ا گنجان��ده ش��ده، 
شاهد حضور خودروهای جدید در سطح 
خیابان ه��ا و جاده ه��ا و تغیی��ر تدریجی 

چهره شهرها هستیم. 
به گ��زارش پدال نیوز به نق��ل از ایرنا، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاس��ت 
حضور برندهای بزرگ خودروس��ازی در 
ایران ب��رای تولید مش��ارکتی و صادرات 
را پیگی��ری می کند؛ هدفی که با اجرایی 
شدن برجام در دی ماه سال 9۴ بیش از 

هر زمان به ایران نزدیك است. 
ب��ا نهای��ی و اجرای��ی ش��دن برجام و 
لغ��و تحریم های هس��ته ای غ��رب علیه 
کش��ورمان، همكاری بخش های مختلف 
اقتصادی کش��ور ب��ا همتای��ان خود در 
کش��ورهای مختلف آغاز ش��د. در مدت 
سپری شده از برجام، برخی خودروسازان 
داخلی مذاکرات شان با همكاران خارجی 
را کلی��د زدند؛ برخی ب��ه مرحله امضای 
تفاهم نام��ه و ق��رارداد رس��یدند و حتی 

در ای��ن میان برخی ش��رکت ها به تفاهم 
تولید خودروی مش��ترک دس��ت یافته و 

خودروهای جدید را روانه بازار کردند. 
به گفته منصور معظمی، رئیس هیأت 
عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو(، بازار خودروی ایران بازاری 
بزرگ است که آن را در صورت مشارکت 
در اختی��ار دیگران ق��رار می دهیم و در 
قبال بخش��ی از ب��ازار، قس��متی از بازار 
جهانی را به شرط صادرات و وصل شدن 
به ش��بكه قطعه س��ازی جهانی به دست 
می آوریم.  سال گذشته 2.9 درصد تولید 
ناخالص داخلی کش��ور مربوط به صنعت 

خودروسازی بود. 
رویداده��ای  مهم تری��ن  از  برخ��ی 
خودرویی کشور در پسابرجام را در ادامه 

مرور می کنیم. 
 تولد گروه ایکاپ و پژو 2008 

ب��ر پایه این گزارش، با اجرایی ش��دن 
برجام دور ت��ازه همكاری ایران خودرو و 
پژو با امضای قرارداد بین مدیران دو گروه 
خودروس��از و در حضور رؤسای جمهوری 
اسالمی ایران و فرانس��ه )بهمن ۱۳9۴( 

کلید خورد. 
ق��رارداد  نخس��تین  ق��رارداد  ای��ن 

پسابرجامی ایران با کشورهای غربی بود 
که به تولید محصوالت به روز اروپایی در 
ایران منجر شد.  سرمایه گذاری مستقیم 
ط��رف خارجی، انتق��ال دانش، فناوری و 
ص��ادرات ۳0درصد محصوالت تولید این 
شرکت، از الزام های این قرارداد به شمار 
می آی��د.  با امضای این تفاهم نامه ها همه 
قطعه س��ازان داخل��ی در طراحی خودرو 
حضور خواهند داشت و محصوالت با 70 
درصد س��اخت داخل و با اس��تاندارد روز 

جهانی تولید می شود. 
اردیبهش��ت ماه سال ۱۳9۶ تولید انبوه 
خودروه��ای دناپ��الس و پ��ژو 2008 با 
حضور رئیس جمهوری در سایت مرکزی 

گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شد. 
پژو 2008 نخستین محصول »ایكاپ« 
ش��رکت مش��ترک ایران خ��ودرو و پژو 
فرانس��ه به ش��مار می رود که در ایران به 

مرحله تولید رسیده است. 
 امضای قرارداد 10 جانبه بین المللی 
طراحی و تولید پلتفرم محصوالت 

جدید ایران خودرو 
و  ق��رارداد   ،۱۳9۶ اردیبهش��ت ماه 
تفاهم نام��ه ۱0 جانب��ه بین المللی برای 
طراحی و تولید پلتفرم محصوالت جدید 

ایران خودرو اردیبهش��ت م��اه با حضور 
وزیران پیش��ین صنعت، معدن و تجارت 
و عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری در محل 

شرکت ساپكو امضا شد. 
در ای��ن طرح پنج ش��رکت خارجی از 
آلمان، کره جنوبی، ایتالیا و بلژیك و پنج 
مشارکت کننده داخلی یعنی دانشگاه های 
امیرکبیر و ش��ریف، انجمن س��ازندگان 
قطعات و مجموعه ه��ای خودرو، معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و 

شرکت ایران خودرو حضور دارند. 
موتور، گیربكس، اکس��ل و دیگر موارد 
در بحث پلتفرم دیده ش��ده اس��ت و در 
اجرای آن حتی از مش��ارکت شرکت های 
»ب��وش« و »کندیدنتال« و ش��رکت های 

قطعه ساز داخلی استفاده می شود. 
نخس��تین محصول این پلتفرم اواسط 
س��ال ۱۳98 وارد بازار می ش��ود و برای 
تولید خودروهای صندوق دار، هاچ بك و 
حتی برقی و هیبریدی برنامه ریزی شده 
است.  از توانمندی دانشگاه های صنعتی 
امیرکبیر و ش��ریف برای طراحی و تولید 
خودروهای الكتریكی و هیبریدی در این 
پروژه استفاده و در ۱0 سال 2۳ محصول 

مختلف از این پلتفرم تولید می شود. 

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
باتری گفت س��االنه ح��دود ۱0 الی ۱۱ 
میلیون باتری در کشور تولید می شود که 
ای��ن میزان معادل 70 ال��ی 80درصد از 

نیاز داخل است. 
ب��ه گزارش کارپرس، بات��ری خودرو از 
جمله محصوالتی اس��ت ک��ه اغلب بازار 
آن در دس��ت بنگاه ه��ای تولیدی بوده و 
برند های خارجی کمتر در آن مش��اهده 

می شود. 
بر اساس آمار منتشره ساالنه به حدود 

۱2 میلیون باتری خودرو در کش��ور نیاز 
اس��ت که در ص��ورت غافل ش��دن، بازار 

بزرگی را از دست خواهیم داد. 
این در شرایطی است که تعرفه واردات 
این محصول حدود 70 درصد اعالم شده 
ک��ه میزان توجی��ه اقتص��ادی واردات را 

کاهش می دهد. 
اتحادی��ه  تق��ی علی اکب��ری، رئی��س 
بات��ری، در  س��ازندگان و فروش��ندگان 
خصوص صنف س��ازندگان و فروشندگان 
باتری گفت: ب��ا تالش های صورت گرفته 

صنف باتری سازان شرایط مناسبی دارد 
ت��ا جایی که در حدود 70 الی 80 درصد 
از نیاز داخ��ل به بات��ری از طریق تولید 

داخل تأمین می شود. 
وی ب��ا رضایت بخش خواندن ش��رایط 
اقتصادی ب��رای این صنف عن��وان کرد: 
میزان تولید س��االنه ۱0 الی ۱۱ میلیون 
اس��ت که در تالش��یم این می��زان را نیز 
در  را  نهای��ت ص��ادرات  در  و  افزای��ش 

برنامه های خود قرار دهیم. 
علی اکب��ری ب��ا تأکید بر ب��ه روز آوری 

تجهی��زات بنگاه ه��ای تولیدی در س��ال 
گذش��ته، تصریح کرد: در کنار تجهیزات 
به روز، اس��تفاده از تكنسین های باتجربه 
س��بب بهبود روند کاری این صنف شده 
که فع��االن این ح��وزه تم��ام آموزش و 
مهارت خود را در داخل کش��ور فرا گرفته 
و به عنوان س��رمایه برای این صنعت به 

حساب می آیند. 
در ح��ال حاض��ر ۱۱ کارخانه دولتی و 
خصوصی در حال تولید باتری خودرو در 

کشور هستند.

11 میلیون باتری خودرو در کشور تولید می شود

توسعه داخلی سازی، صادرات محور و رونق قطعه سازی خودرو در پسابرجام

افزایش 40 درصدی قیمت لوازم یدکی
اخبار

افزایش 15 درصدی قیمت 
الستیک های وارداتی

دبی��ر انجمن واردکنندگان الس��تیك گفت وقتی 
کش��ور ما نیاز ب��ه ۱50 هزار ت��ن واردات دارد و به 
هی��چ عنوان صنای��ع داخلی نمی توان��د آن را تأمین 
کند بر چه اس��اس تعرفه ها را به این میزان افزایش 
دادند. اکنون ۴0 درصد مصرف الس��تیك س��واری، 
اتوبوس��ی و کامیون��ی و ۱00درص��د  80 درص��د 
الستیك ماش��ین های راه س��ازی و فوق راه سازی از 
طری��ق واردات تأمین می ش��ود.  به گ��زارش پایگاه 
خب��ری »عصرخ��ودرو« به نقل از ایلنا، س��یدمحمد 
میرعابدین��ی در خصوص نیاز کش��ور به الس��تیك 
خودرو گفت: بنا بر آمار ارائه ش��ده از س��وی پلیس 
راهور ج��دا از خودروهای نظامی و انتظامی ما بیش 
از 20 میلی��ون و ۳00 هزار خودرو در کش��ور داریم 
که با اس��تانداردهای بین المللی نیازمند ساالنه ۴00 
هزار تن الس��تیك خودرو در انواع سواری، اتوبوسی 
و کامیون��ی هس��تند.  دبی��ر انجم��ن واردکنندگان 
الستیك ادامه داد: در حال حاضر تولید داخل کشور 
250 هزار تن اس��ت و مابقی نیاز کشور یعنی ۱50 
هزارتن تماما از طریق واردات از کش��ورهای صاحب 
سبك مانند آلمان- ایتالیا-فرانسه-چین-کره-ژاپن-

تایلند-هند و... به غیر از آمریكا صورت می گیرد. 
وی اظه��ار داش��ت: ح��دود ۳0درصد ب��ازار کل 
الستیك های جهان در اختیار چین است و در کشور 

ما نیز اصلی ترین بازار را در اختیار دارد. 
میرعابدینی در خصوص قیمت جدید دالر و تأثیر 
آن بر بازار الس��تیك کش��ور گفت: از س��وی دولت 
قیم��ت دالر برای واردات ۴200 تومان اعالم ش��ده 
ام��ا هنوز هیچ وارداتی صورت نگرفته و اینكه فرمول 
چگونه خواهد بود در هاله ای از ابهام اس��ت، اما نكته 
مهم آن اس��ت ک��ه برخی فكر می کنن��د این قیمت 

تماما به نفع واردکننده شده است. 
وی درباره تعرفه واردات الستیك گفت: با توجه به 
اینكه اختالف بین تایر ایرانی با تایر چینی  20درصد 
بود ولی تعرفه تایر س��واری امس��ال از ۳2درصد به 
۴0درصد افزایش یافته و تعرفه الستیك اتوبوسی و 
کامیون نیز از 20 درصد به 2۶درصد رس��ید. ضمن 
آنكه تا پیش از این گمرک با احتس��اب دالر ۳800 
تومان��ی از ما هزین��ه می گرفت ام��ا االن با توجه به 
افزایش قیمت رسمی دالر هزینه ما نیز افزایش پیدا 
کرده و از این به بعد با دالر ۴200تومانی محاس��به 
خواهد ش��د. همین امر سبب ش��ده که ما در آینده 

افزایش قیمت حداقل ۱5درصدی داشته باشیم. 

170 واحد قطعه سازی از تسهیالت 
نوسازی بهره مند می شوند

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت 
۱70 واحد قطعه س��ازی در کشور امسال از تسهیالت 

طرح نوسازی صنایع بهره مند می شوند. 
به گزارش ایرنا، محس��ن صالحی نیا در نشست وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با قطعه سازان خراسان رضوی 
در مشهد افزود: منابع مورد نیاز در این زمینه از صندوق 

توسعه ارزی و منابع دیگر در نظر گرفته شده است. 
وی ب��ا بیان اینك��ه درصدد اص��الح و تعیین تعرفه 
ترجیحی واردات خودرو و قطعه هس��تیم، اظهار کرد: 
این امر تا خرداد ماه امس��ال تعیین تكلیف می شود اما 
تعرفه ترجیحی برای قطعات منفصله تغییر نكرده است. 
وی گفت: افزایش تعرف��ه ترجیحی برای مواد اولیه ای 
که امكان تولید آن در داخل کش��ور وج��ود ندارد، در 
نظر گرفته خواهد ش��د.  صالحی با بیان اینكه س��هم 
تولید خودرو در ش��رکت ایران خودرو خراسان کاهش 
نمی یابد، افزود: در نظر است تولید پلتفرم های فعلی با 

رعایت استانداردها در این شرکت افزایش یابد. 
رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی نیز در این 
نشس��ت گفت: ۳70 واح��د در ارتباط با تولید قطعات 
خودرو و ماشین س��ازی در این استان فعالیت دارند که 

زمینه اشتغال 20 هزار نفر را فراهم کرده اند. 
محمدمه��دی ش��كورزاده اف��زود: تولی��د قطع��ه و 
س��رمایه گذاری در این زمینه در استان کاهش یافته و 

آینده خوبی برای قطعه سازان تصور نمی شود. 
وی س��رمایه گذاری برای واحده��ای تولید قطعات 
ویژه خودروهای جدید، بازنگ��ری در قراردادهای بین 
خودروسازان و قطعه سازان، اصالح شیوه قیمت گذاری 
خ��ودرو، آنالیز و به روز ش��دن قیمت ه��ا و رفع چالش 

خودروسازان با شورای رقابت را خواستار شد. 
دبیر انجمن قطعه س��ازان خودرو نیز در این نشست 
ارتقای دانش فنی و افزایش سرمایه گذاری را نیاز عمده 
قطعه س��ازان دانس��ت و گفت: ۱۶۳ واحد قطعه سازی 
در کشور نیازمند تس��هیالت برای نوسازی خط تولید 
هس��تند.  آرش محبی نژاد، عدم تناس��ب بین افزایش 
تعرفه ه��ای واردات خ��ودرو و مواد اولی��ه، تالش برای 
ماندگاری قطعه س��ازان و جلوگی��ری از تعطیلی آنها، 
کاهش بهره تس��هیالت بانكی برای تأمین سرمایه در 
گردش قطعه سازان و رسیدن آن به کمتر از ۱2 درصد 
و گش��ایش ال سی داخلی برای قطعه سازان را خواستار 
ش��د.  نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اس��المی نیز در این نشس��ت گفت: ب��رای رفع بدهی 
خودروس��ازان به قطعه سازان پیشنهاد می شود اگر سه 
م��اه از مدت مقرر پرداخت دیون گذش��ت، بانك وارد 
عمل ش��ده و به صورت فاینانس ریالی، نقدینگی مورد 
نیاز قطعه ساز را تأمین کند و خودروساز بدهی خود را 

به بانك بپردازد. 

اخبار

خودروسازان محصولی شایسته 
ایران و ایرانی تولید نکرده اند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت خودروس��ازی 
کش��ور، به رغم رشد چشمگیری که داشته، نتوانسته 
محصولی که شایسته ایران و ایرانی باشد، تولید کند. 
به گزارش ایرنا، محمد ش��ریعتمداری روز ش��نبه 
در نشس��تی با مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی 
قطعه س��از در خراس��ان رضوی با اش��اره ب��ه رقابت 
سنگینی که در عرصه خودروسازی دنیا وجود دارد، 
افزود: صنعت خودروسازی کشور سال گذشته رشد 
چشمگیری داشت که از آن جمله در استان خراسان 
رضوی شاهد رشد 2.7 درصدی تولید خودرو بودیم. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: معل��وم می ش��ود که بین 
خودروس��ازان بزرگ داخلی رقابتی به وجود آمده و 
آنها درصدد برآمده اند تا تولیدات خود را رشد کمی 

و کیفی بدهند. 
وی ب��ا بیان اینكه به نس��بت رش��د ایجاد ش��ده، 
تقاضای اشتغال نیز در حوزه صنعت خودرو افزایش 
یافته، افزود: در مجموعه خراس��ان رضوی در حوزه 
خودرو کار قابل قبولی انجام شده و این صنعت روند 

خیلی خوبی را طی کرده است. 
ش��ریعتمداری تأکید کرد: اگر قرار است رو به جلو 
حرکت کرده و مس��یر توس��عه را در صنعت خودرو 
طی کنیم نباید نگران فشارهای خارجی باشیم، بلكه 
باید تولید را در کش��ور مس��تحكم کرده و محصولی 
رقابتی متكی بر دانش ایرانی و متناس��ب با بازار دنیا 

عرضه کنیم. 
وی با اش��اره به وضعیت قراردادهای منعقده بین 
قطعه س��ازان و خودروسازان گفت: در سال های قبل 
در این قراردادها در مورد پلتفرم، تحقیق و توسعه و 
صادرات اصالحاتی باید انجام می شده که نشده و ما 
امروز در خصوص این نوع قراردادها، پاسخ مشخصی 
برای مردم نداریم اما باید نقاط مبهم این قراردادها، 
آن ط��ور که هم به نفع قطعه س��از و هم خودروس��از 

باشد، اصالح شود. 
وی با تأکید بر تقویت صنعت حمل و نقل به ویژه 
خودروهای سنگین گفت: امس��ال باید ۳.2 میلیارد 
دالر از مناب��ع کش��ور در صنعت تولی��د خودروهای 
س��نگین اس��تفاده ش��ود لذا باید در مورد س��اخت 
قطعات ماشین های س��نگین صاحب فن باشیم و از 

این امكان فوق العاده استفاده کنیم. 
ش��ریعتمداری افزود: تولید خودروهای سنگین و 
اس��تفاده از آن در کش��ور، نیازمند اصالح قراردادها 

میان قطعه سازان و خودروسازان است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد درخواس��ت 
واگ��ذاری بخش��ی از ش��رکت های ایران خ��ودرو و 
س��ایپا به بخش  خصوصی گفت: س��هام شرکت های 
ایران خودرو و س��ایپا قابل واگذاری نیست مگر آنكه 
رقبا آنقدر زیاد شوند که امكان واگذاری میسر شود. 
وی اظهار کرد: باید در شرایط کنونی عمر قطعات 
س��اخت داخ��ل را افزای��ش دهیم به ای��ن معنا که 
اس��تاندارد آن را باال ببریم و این افزایش اس��تاندارد 

تولید به معنای خدمت واقعی به کشور است. 
وی تأکید کرد: خودروس��ازان ح��ق ندارند قطعه 
غیراستاندارد از قطعه سازان بخرند و هر خودروسازی 
که قطعه غیراس��تاندارد خریداری کند خود باید در 

این خصوص پاسخگو باشد. 
وزی��ر صنع��ت تأکی��د ک��رد: خودروس��ازانی که 
پلتفرم هایشان اس��تاندارد الزم را ندارد باید تعطیل 
شوند و اگر پلتفرمی توانایی رعایت همه استانداردها 
را نداشته باشد مربوط به هر خودرویی که باشد باید 

جمع آوری شود. 
وی با تأکید بر افزایش حد اعتباری خودروس��ازان 
کش��ور گفت: گش��ایش ال س��ی داخلی ه��م به نفع 

قطعه ساز و هم خودروساز است. 

 مجوز افزایش قیمت خودروهای
45 میلیون تومان به باال داده شد

احم��د نعمت بخ��ش درخصوص افزای��ش قیمت 
خودرو گفت بر اساس مصوبه شورای رقابت افزایش 
قیمت خودروهای ۴5 میلیون تومان به باال در اختیار 
ش��رکت های تولیدکننده اس��ت و آنها می توانند هر 
زمان که صالح دانستند این افزایش را انجام دهند. 
ایلنا ب��ه نقل از دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو 
نوش��ت: در دو س��ال اخیر اتفاقات زیادی در اقتصاد 
ای��ران افت��اده اس��ت، قیم��ت ارز مبادل��ه ای و آزاد 
افزایش پیدا کرده، دستمزدها باالتر رفته و کاالهای 
پرمصرفی همچون مس، فوالد نیز بیش از 70 درصد 

افزایش قیمت پیدا کرده است. 
وی اظه��ار داش��ت: اکنون خودروس��از ها تصمیم 
گرفته اند فقط ۱0درصد افزایش قیمت داشته باشند 
که با توجه به وضعیت بازار این افزایش معقولی است 

و نمی توان گفت به مصرف کننده فشار می آید. 
وی ادام��ه داد: م��ا در حال حاضر ش��اهد حضور 
خودروهای وارداتی نیز هستیم و رقابت شدیدی در 
بازار وجود دارد. از طرف دیگر هیچ کس نمی خواهد 
مش��تری خ��ود را از دس��ت بدهد اما ای��ن افزایش 
قیم��ت حداقلی ک��ه امروز در حال رخ دادن اس��ت 

اجتناب ناپذیر است. 
افزای��ش قیمت  نعمت بخ��ش گفت: درخواس��ت 
خودروه��ای زی��ر ۴5 میلیون تومان نیز به ش��ورای 
رقابت داده ش��ده و منتظر هس��تیم تا این شورا نظر 

خود را در این خصوص اعالم کند. 

دوشنبه
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کسب و کارامـروز8

معاون اس��تاندار کرم��ان با بیان اینكه کارآفرین الزاما س��رمایه گذار 
نیست، گفت کارآفرین کسی است که شیوه های نو را برای کسب وکار 

ایجاد کند و فضای جدیدی را در این حوزه شكل دهد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، حمید مالن��وری روز 
یكش��نبه در مراس��م زنگ س��پاس که در 
محل هنرس��تان سخایی کرمان برگزار شد، 
اظهار داش��ت: جایگاه معلم در نزد خداوند، 
نبی مكرم اس��الم )ص( و ائم��ه اطهار )ع( 
بس��یار ارزشمند اس��ت و در باورهای دینی 
ما جایگاه پدر و معلم هم ارزش بیان ش��ده 

است. 
وی تصریح کرد: معلم راهنمای خوبی ها و 

نیكی ها و منشأ نور و هدایت است. 
مالن��وری با اش��اره به آیات ق��رآن افزود: 
خداون��د می فرماید کس��ی که ی��ك نفر را 
نج��ات بدهد گویی همه جامعه بش��ریت را 

نجات داده و احیا کرده است. 
وی ادامه داد: این آیه در جایی به کار می رود که انس��ان دردمند و 
گرفتاری را نجات دهیم، اما معنای کلی تر آن ش��امل کس��ی می شود 

که ذهن و روح انس��ان ها را پرورش می دهد و آگاهی بخشی می کند و 
آنقدر ذهن انس��ان را روشن می کند که او بتواند خود را نجات دهد و 

باعث نجات دیگران هم بشود. 
سرپرس��ت معاون��ت سیاس��ی، امنیتی 
و اجتماعی اس��تاندار کرمان با اش��اره به 
جای��گاه واالی معلمان و ل��زوم تكریم آنها 
گفت: دانش آموزان باید ق��در این جایگاه 
را بدانن��د و بزرگ تری��ن قدردانی تحصیل 
خ��وب علم و موثرب��ودن آنه��ا در جامعه 

است. 
وی در ادامه با اش��اره به ش��عار سال با 
عن��وان »حمای��ت از کاالی ایرانی« اظهار 
داش��ت: برنامه ریزی ه��ا باید در راس��تای 

تحقق این شعار انجام شود. 
مالن��وری ب��ا اش��اره fi تأکی��د مق��ام 
معظم رهب��ری بر فعالیت ه��ای اقتصادی 
دانش بنیان تصریح کرد: براساس بندهای اقتصاد مقاومتی، فعالیت های 
اقتصادی بای��د درون زا، برون نگر، دانش محور، متكی بر س��رمایه های 

مردمی و عدالت محور باشند. 

فرماندار سمنان با بیان اینكه ایجاد بستر کارآفرینی و اشتغال دو وظیفه 
مهم شوراهای اسالمی اس��ت، گفت اجرای طرح های اقتصادی از طریق 

تسهیالت بانكی رویكرد دولت برای اشتغال زایی محسوب می شود.
به گ��زارش مه��ر، س��یدعباس دانایی روز 
یكش��نبه در گردهمایی ش��وراهای اسالمی 
)روس��تا، بخش، شهر و شهرستان( سمنان با 
بیان اینكه ایجاد بس��تر کارآفرینی و اشتغال 
دو وظیفه مهم ش��وراها اس��ت، ابراز داش��ت: 
ایجاد فرصت های شغلی در روستاها با اجرای 
طرح های اقتصادی از طریق تسهیالت بانكی 
ارزان قیمت رویكرد دولت به منظور توسعه این 
مناطق محس��وب می شود.  وی با بیان اینكه 
دولت در رسیدگی و توس��عه روستاها توجه 
ویژه ای در اعتبارات س��ال 97 داش��ته است، 
افزود: با توس��عه روستاها از مهاجرت بی رویه 
به ش��هرها جلوگیری و درنهایت آسیب های 

اجتماعی کمتر خواهد شد، بنابراین باید دستگاه های متولی زمینه ایجاد 
بس��تر اش��تغال را به نحو مطلوب فراهم کنند.  فرماندار سمنان شوراها 
را نم��اد وحدت و همدلی برای مش��ارکت در عمران و آبادانی روس��تاها 

برش��مرد و ابراز داشت: با توجه به در نظر گرفته شدن تسهیالت مناسب 
برای اش��تغال روستایی لذا اطالع رسانی در این خصوص توسط شوراها و 
دستگاه های متولی می تواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید کمك کند.  
دانایی در ادامه تصریح کرد: شناخت قابلیت 
و ظرفیت های روستاها توسط شوراها امری 
ضروری است تا با احصای آن بتوان جوانان 
روس��تا را به سمت کارآفرینی سوق داد، لذا 
ب��ا توجه به اینكه افزایش میزان مش��ارکت 
مردم در اداره امور جامعه به پیشبرد سریع 
برنامه ه��ای اجتماعی، اقتص��ادی، عمرانی 
کم��ك می کند پ��س این تعامل دوس��ویه 

می تواند در پیشرفت روستا موثر باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینك��ه رویك��رد دول��ت 
توس��عه مناطق روس��تایی و کم برخوردار 
اس��ت، افزود: بای��د به دنبال اس��تفاده از 
روش های نوین برای افزایش میزان تولید 
و بهره ب��رداری در بخش های کش��اورزی و دامداری باش��یم و ازاین رو 
اس��تفاده از ظرفیت های شوراهای اسالمی شهر و روستا برای توسعه و 

پیشرفت هرچه بیشتر شهر سمنان توصیه می شود. 

معاون استاندار کرمان: 

کارآفرین الزاما سرمایه گذار نیست
فرماندار سمنان: 

ایجاد بستر کارآفرینی و اشتغال دو وظیفه مهم شوراهای اسالمی است

اس��تارتاپ ها به دالیل مختلفی مثل کمبود پ��ول، بازاریابی ضعیف، 
چالش های حقوقی و غیره با شكس��ت مواجه می شوند. حدود نیمی از 
اس��تارتاپ ها به خاطر شناسایی نادرست نیاز بازار، شكست می خورند. 
ورود ب��ه ب��ازار با محصول��ی اش��تباه، رایج ترین دلیل متوقف ش��دن 
استارتاپ هاست. بنابراین سعی کنید در مسیر راه اندازی کسب وکارتان، 
به مواردی که در ادامه  به آنها اش��اره می کنیم، توجه کنید تا مرتكب 

این اشتباهات رایج نشوید.
1- نیاز بازار را به درستی شناسایی کنید

ابتدا درباره مسئله  »عدم نیاز بازار« صحبت می کنیم. اساسا با سه مولفه 
سر و کار داریم: بازار، نیاز و محصول. وقتی بنیان گذاران استارتاپی می گویند 
بازار هیچ نیازی به محصوالت یا خدمات شان ندارد، اساسا اذعان می دارند 
که فرضیات شان در یك یا چند مورد از این حوزه ها اشتباه بوده است.  در 
واقع استراتژی های آنها برای ورود به بازار، اغلب انبوهی از فرضیات تست 
نشده  درهم و برهم است و همین عامل مهمی است که اکثر مبتدیان این 

عرصه را با شكست مواجه می کند. 
بس��یاری از ش��رکت ها به محض 
اینكه ای��ده  بزرگی به ذهن ش��ان 
می رسد س��اخت محصول شاهكار 
مورد نظرش��ان را آغاز می کنند و 
محصول شان زمانی منتشر می شود 
ک��ه دیگر دیر ش��ده و بیش��تر از 
بودجه ه��م برایش هزینه کرده اند. 
دراین ص��ورت بازار هم آن طور که 
انتظارش را داشتند به این محصول 
واکنش نشان نمی دهند. شرکت ها 
ه��م به راحت��ی به س��رزنش بازار 
می پردازند. دلیلش آن است که به 
احتمال زیاد این محصول، به نیازی 
خاص پاسخ نمی دهد، یا بازار هدف 
به درستی شناس��ایی نشده است. 
در ی��ك نظرس��نجی، ۴2 درصد 
بنیان گذاران اذعان داشتند که تنها 
برای مشكالتی راه حل پیدا کردند 

که به آنها عالقه داش��تند؛ نه برای مشكالت ضروری! متاسفانه چشم انداز 
توس��عه محصول همواره با نیاز بازار متناس��ب نیست، بنابراین در فرآیند 
تدوین چش��م انداز محصول تان، از بازخورد و نظرات مش��تریان هم بهره 
بگیرید. مش��تریان تان قضاوت خواهند کرد که آیا محصول ش��ما در بازار 

موفق خواهد بود یا نه!
2- روی امکان سنجی تمرکز کنید

اشتباهی دیگر این اس��ت که بسیاری از استارتاپ ها محصوالت شان را 
تنها زمانی امكان س��نجی می کنند که دیگر خیلی دیر ش��ده است. شما 
ممكن اس��ت بهترین اعتبار را در دنیا داشته باشید، ولی ابتدا باید ببینید 
بازاری برای پیاده س��ازی ایده تان وجود دارد یا نه. در واقع مهم اس��ت که 
مراحل امكان سنجی طرح خود را به درستی اجرا کنید. با ترفندهای زیر 

می توانید امكان سنجی ایده درخشان تان را بررسی کنید:
عملکرد استارتاپ های مشابه را بررسی کنید

کمی وقت بگذارید. در مورد س��ایر استارتاپ هایی که درحال حاضر 

بعضی از فرضیات ش��ما را تس��ت کرده اند، مطالع��ه کنید. می توانید با 
جس��ت وجو در گوگل تا جایی ک��ه می توانید اطالعات جمع کنید و از 
موفقیت ها و اشتباهات دیگران درس بگیرید. سعی کنید از بنیانگذاران 
شرکت های مشابه مشورت بگیرید. در این صورت اطالعات ارزشمندی 

به دست می آورید و تعداد فرضیات تست نشده شما کاهش می یابد.
 از الک خود بیرون بیایید و با بازار در تعامل باشید

قبل از اینكه چیزی بس��ازید کمی وقت گذاش��ته و در بازار با افراد 
تعامل برقرار کنید و اعتبار ایده تان را بررسی کنید. با استفاده از منابع 
آنالین��ی مث��ل QuickMVP، Bubble و Wix می توانید به طور 
نس��بتا آس��ان و ارزان، کارهایی را که می خواهید در بازار انجام دهید 

آزمایش کنید.
برای درک واقعی فرصت و ارزیابی آن، با مش��تریان بالقوه صحبت 
کنید. شاید این فرآیند زمان بر باشد، اما کامال ارزش سرمایه گذاری را 
دارد. اگر مشكالت مشتریان را بدون واسطه و از نزدیك مشاهده کنید 
و ایده اولیه تان را اعتبارس��نجی 
کنی��د، راه ح��ل بهت��ری ارائ��ه 
بازارها  می توانید  ک��رد.  خواهید 
را کشف، مش��تریان را شناسایی 
و کس��ب و کار را مقیاس بن��دی 

کنید.
3- شکست را امری 

اجتناب ناپذیر بدانید و برایش 
برنامه ریزی کنید

اصال فكرش را هم نكنید که در 
اولین تالش به هدف خود برسید. 
حتی ادیس��ون هم قبل از اختراع 
المپ بارها شكس��ت خورد. سعی 
کنید تعریف خود از اس��تارتاپ را 
تغییر دهید، در این صورت نحوه 
تفكر ش��ما در مورد شرکت تان تا 
حد زیادی اصالح می ش��ود. این 
فرآین��د را به صورت یك مجموعه 
آزمای��ش در نظ��ر بگیری��د ک��ه 
شكس��ت ها هم عضوی از این مجموعه هستند. این آزمایش ها شما را 
به تناس��ب بازار و محصول رهنمون خواهند ساخت. با تجربه شكست 
در ای��ن آزمایش ها، دیگر تمام پول تان را روی اولین نس��خه محصول 

سرمایه گذاری نخواهید کرد.
4- کمینه محصول پذیرفتنی »MVP« داشته باشید

اولین کار ش��ما این است که براس��اس فرضیات اصلی خود تعدادی 
فرضیه تش��كیل دهید. مرحله بعدی این اس��ت که بفهمید چطور یك 
کمینه محصول پذیرفتنی بسازید که امكان تست آن فرضیات در بازار 
واقع��ی را برای ت��ان فراهم کند. رهبران گاهی اوق��ات براین باورند که 
ایده  آنها بسیار خوب بوده و دیگر نیازی به کشف مشتری نیست. ولی 
این باور، کارایی ندارد. در عوض، بهترین کار این اس��ت که از آغاز کار 
برای شنیدن، یاد گرفتن و تست کردن وقت بگذارید تا مطمئن شوید  

محصولی که ارائه می کنید با واقعیت بازار شما مطابقت دارد.
Entrepreneur/modirinfo :منبع

تنهـا دو روز بـه برگزاری کنفرانس گوگل I/O در »آمفی تئاتر شـورالین« باقی مانده 
و انتظـار می رود طی آن محصوالت و سـرویس های جدید و برنامه های این کمپانی برای 
توسعه دهندگان مطرح شوند. اگرچه گوگل همیشه جایی برای سورپرایز مخاطبان باقی 
می گـذارد امـا در ادامه به برخی از سـرویس هایی که احتماال در ایـن رویداد معرفی یا 

بهینه سازی شوند، پرداخته ایم. 
اندروید پی

به گزارش دیجیاتو، از آنجایی که قبال تصاویری از این سیسـتم عامل منتشـر شـده، 
احتماال در رویداد مذکور شاهد رونمایی از دومین پیش نمایش توسعه دهندگان باشیم. 

بر اسـاس تصاویر فاش شده در اندروید بعدی با یک نوار ناوبری جدید مواجه خواهیم 
بود که گوگل در آن جای دکمه خانه همیشـگی را با یک آیکون کپسـول مانند تعویض 

کرده است. 
به نظر می رسـد دکمه Recents )اپلیکیشـن های اخیراً باز شـده( در سیستم ناوبری 
جدید اندروید P حذف شده و برای دسترسی به اپ های اخیر الزم است که روی آیکون 

کپسـول مانند سـوایپ کنید. با نگه داشتن انگشت روی کلید هوم نیز، اسیستنت فعال 
خواهد شد.  از دیگر بهینه سازی های مورد انتظار می توان به ارتقای امنیت، مصرف شارژ 

و مدیریت فرآیندهای اجرا شده در پس زمینه اشاره کرد. 
گوگل لنز

به لطف تبلیغات ال جی برای G7 ThinQ می دانیم که گوگل لنز 2 در راه اسـت. این 
قابلیت که در I/O سال گذشته معرفی شد، ابزار جست وجوی مجازی است که با اسکن 
کردن اشـیاء از طریـق دوربین موبایل اطالعـات مرتبط به آن را در اختیـار کاربر قرار 
می دهد.  به روزرسـانی این سـرویس می تواند قابلیت هـا و پیچیدگی های آن را افزایش 

داده و در راستای رقابت با اپل به گوگل کمک کند. 
واقعیت مجازی و افزوده

گوگل سال گذشته از برنامه های خود برای توسعه هدست واقعیت مجازی مستقل خبر 
داده بود که به معرفی Mirage Solo منجر شد. 

این کمپانی امسـال هم برنامه های مشـابهی در دسـت دارد اما احتماال بیشـتر روی 

 چگونه از مهم ترین عوامل نابودی استارتاپ مان
اجتناب کنیم؟

هر آنچه از کنفرانس گوگل I/O امسال انتظار داریم

استارتاپ

گوپرو گزارش مالی مربوط به سه ماهه اول سال جاری میالدی را منتشر کرده 
که براس��اس آن موفق ش��ده تا فراتر از انتظارات عمل کند.  به گزارش زومیت، 
هرچن��د این کمپانی در زمس��تان 20۱8 ب��از هم ضررده بوده، ام��ا میزان ضرر 
گزارش شده کمتر از پیش بینی اولیه صورت گرفته است. دلیل اصلی اینكه گوپرو 
ضررده��ی پایین تر از انتظارات را گزارش ک��رده، کنترل هزینه های بازاریابی این 
کمپانی است.  گوپرو در زمستان سال جاری تولید و فروش پهپاد های کارما را کنار 

گذاشته که بخشی از ضرردهی این کمپانی را جبران کرده است. 
همچنی��ن باید به تمرکز بیش��تر روی ف��روش و بازاریاب��ی محصوالتی نظیر 

HERO5 و HERO۶ اشاره کرد.

عملکرد باالتر از انتظارات گوپرو طی 
زمستان 2018

دوشنبه
17 اردیبهشت 1397

شماره 1058
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مع��اون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری خراس��ان جنوبی گفت جمله بازاریابی الكترونیك می تواند 
موجب��ات معرفی صنایع دس��تی را در س��طح بین الملل��ی و بازارهای 

جهانی محقق سازد. 
حس��ین عباس زاده در گفت وگو با ایس��نا 
اظه��ار ک��رد: بازاریابی جهان��ی و کاربردی 
کردن صنایع دس��تی و هنرهای سنتی در 
زندگی م��درن امروز، بهترین ش��یوه برای 

حفظ صنایع دستی کشور است. 
وی اف��زود: ارتقای دان��ش و به کارگیری 
بازاریاب��ی  جمل��ه  از  نوی��ن  روش ه��ای 
الكترونیك می تواند موجبات معرفی صنایع 
دس��تی را در س��طح بین المللی و بازارهای 

جهانی محقق سازد. 
معاون صنای��ع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری 

خراس��ان جنوبی تصریح کرد: امروزه فن��اوری اطالعات نقش ارزنده و 
مؤثری در بس��یاری از کس��ب و کارها ایفا می کند و با سرعت و شدت 

آنها را تحت تأثیر قرار داده است. 

عباس زاده ادامه داد: فن��اوری اطالعات این امكان را فراهم می آورد 
که اطالعات دقیق تر و بیشتری از مشتریان بالقوه و نیازها و رفتارهای 

خرید آنها به دست آورد. 
وی بی��ان ک��رد: همچنی��ن کانال ها و 
مس��یرهای جدیدی برای ارتباط و تعامل 
میان عرضه کنندگان و مش��تریان گشوده 
شده که این فناوری ها امكان ایجاد روابط 
مؤث��ر و دوس��تانه تر می��ان تولیدکننده، 
عرضه کننده و شرکای کانال توزیع برقرار 

می سازد. 
مع��اون صنایع دس��تی اداره کل میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
خراسان جنوبی گفت: مبنای اساسی برای 
بازاریاب��ی الكترونیك و تجارت الكترونیك 
فراهم م��ی آورد که در همین راس��تا این 
اداره کل ب��ا همكاری س��ازمان مرکزی و 
ش��رکت زودل کمپین تخصصی صادرات خرده فروش��ی را در دی ماه 
سال گذش��ته با حضور قریب به ۱50نفر از هنرمندان و کارشناسان و 

دست اندرکاران برگزار کرد. 

ش��رکت فنالندی نوکیا در نظر دارد بخش محصوالت سالمتی خود، 
موس��وم ب��ه Withings را به یكی از موسس��ان اولی��ه این مجموعه 

بفروشد. 
ای��ن ب��ار اولی نیس��ت ک��ه پیروزی های 
فنالندی ها رنگ شكس��ت به خود می گیرد؛ 
اما این بار شكس��ت نوکی��ا مربوط به حوزه 
تلفن ه��ای هوش��مند نیس��ت. فنالندی ها 
 در س��ال 20۱۶ مجموع��ه ای موس��وم ب��ه
تولی��د  زمین��ه  در  ک��ه  را    Withings
محصوالت س��المتی فع��ال بود ب��ا قیمت 
۱9۱ میلیون دالر خری��داری کردند. لیكن 
اکن��ون فنالندی ه��ا مجبور به ف��روش این 
مجموعه شده اند؛ قیمت در نظر گرفته شده 
برای این مجموعه تاکنون فاش نش��ده و از 
طرفی فروش این مجموعه توسط نوکیا نیز 

غیرمحتمل نبود. 
ام��ا آنچه بیش از دیگر موارد مربوط به ف��روش این مجموعه جلب 
توجه می کند، مالك آتی آن اس��ت. نوکیا قرار است Withings را به 
ش��خصی به نام اریك کرل بفروشد؛ در حقیقت کرل یكی از موسسان 

اولیه این مجموعه اس��ت. نوکیا انتظار دارد تا پایان سه ماهه دوم سال 
ج��اری میالدی مراح��ل مربوط به واگ��ذاری این مجموع��ه به اتمام 
برس��د؛ این در حالی اس��ت که برخی محصوالت سالمتی تولید شده 
توسط Withings محصوالتی فوق العاده 

بوده اند. 
همان گونه که در ابتدا گفته شده، فروش 
Withings  چن��دان دور از تص��ور نبود. 
در ماه اکتبر سال گذشته نوکیا اعالم کرد 
مجموع��ه Withings ت��ا آن زمان ۱۶۴ 
میلیون دالر از ارزش خود را از دست داده 
اس��ت. پس از آن، در ابتدای س��ال جاری 
میالدی نیز نوکیا ن��ام Withings را به 
»واحد س��المت نوکیا« تغییر داد و اعالم 
کرد که قصد دارد بررسی اساسی در مورد 
ای��ن مجموعه انجام دهد. در همین زمان، 
اطالعاتی که از درون نوکیا درز کرده و در 
اختیار وب س��ایت The Verge قرار گرفته بود خبر از این می داد که 
این مجموعه نتوانس��ته از نظر رش��د اقتصادی به اهداف مدنظر نوکیا 

دست پیدا کند. 

 بازاریابی الکترونیک ظرفیتی بکر برای معرفی صنایع دستی
به بازارهای جهانی

Withings اشتباهی دیگر از نوکیا؛ فروش مجموعه سالمتی

در مقاله خود با عنوان »چند توصیه جهت تبدیل شدن به یك مدیر جهانی«، 
افراد حرفه ای را تشویق کرده ام برای مطالعه فرهنگ  همكاران، اعضای گروه، 
شرکا و مشتریان خارجی خود وقت و انرژی بگذارند، چراکه این کار بخشی از 
فرمول موفقیت است. با این که دیدارهای چهره به چهره و غوطه ور شدن واقعی 
در فرهنگ های خارجی بهترین معلم  ما هستند، ابزارهای متنوعی نیز وجود 
دارند که مدیران جهانِی درحال پیش��رفت می توانند از آنها به منظور کس��ب 

زمینه های الزم در این حوزه های جدید استفاده کنند. 
ای��ن مقاله برای کمك به ش��ما در هدایت پژوهش ب��ازار خارجی اولیه خود، 
چارچوب��ی را معرف��ی می کن��د ک��ه از آن با عن��وان P. E. S. T. E. L ی��اد 
 economic ،)سیاس��ی( political می ش��ود و حروف آن مخفف واژه های
 environment ،)فناوری( technology ،)اجتماعی( social ،)اقتصادی(

)محیط زیست( و legal )قانونی( هستند. 
P. E. S. T. E. L کاوش عمیق تر با تحلیل

مدیران جهانی تأثیرگذار س��عی دارند درباره کشورهای مشتریان و همكاران 
خود چیزی بیش از اطالعات پیش پاافتاده بدانند. شناخت مبانی اولیه کشور یا 
منطقه ای بیرون از موطن شرکت خود مانند جمعیت، جمعیت شناسی، اندازه 
و رش��د اقتصادی، زبان اصلی و مذاهب، کندوکاوی عمیق تر برای درک بهتر 
 P. E. S. T. E. منطقه و مردم آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. تحلیل
L ابزاری ا ست که به شما در سازمان دهی تالش های پژوهشی اولیه تان کمك 
 P. E. S. T. E. L خواهد کرد.  پرس��ش های زیر برحس��ب هر یك از اجزای
طراحی و برای کمك به ش��ما در سرعت بخشیدن به تحلیل های تان درنظر 
گرفته شده اند. شما را تشویق می کنیم تا با همكاران خود همفكری و به تحلیل 

P. E. S. T. E. L، پرسش های دیگری را نیز بیفزایید. 
 :)P( سیاسی

در تالش جهت درک ماهیت سیاسی یك کشور، توجه به شكل دولت، تاریخ 
سیاس��ی، پویایی و درون مایه های سیاسی آن حائز اهمیت است. برای شروع 

می توان پرسش های زیر را مطرح کرد: 
 - سبك غالب دولت چگونه است؟ 

 - ساختار دولت در حوزه های مجریه، مقننه و قضاییه چگونه است؟ 
 - نوع فعلی دولت بر مبنای چه اصولی پایه گذاری شده است؟  )قانون اساسی 

کشور را بررسی کنید(
 - دولت تا چه  اندازه دارای ثبات است؟ 

 - احزاب مختلفی که دعوی قدرت دارند کدام ها هستند؟ 
 - حزب حاکم کشور کدام است و چه اصولی دارد؟ 
 - احزاب اقلیت کدام ها هستند و چه اصولی دارند؟ 
 - مسائل سیاسی مهم آنها در حال حاضر چیست؟ 

 :)E( اقتصادی
اقتصاد )بازار آزاد، دولتی، تحت کنترل دولت( و ساختار اقتصادی یك کشور 
هم سویی نزدیكی با نظام سیاسی و رویكرد حكومتی آن کشور دارند. در این 
میان، نه تنها ارزیابی وضعیت و برآوردهای کنونی از رش��د اقتصادی کش��ور 
اهمیت دارد، بلكه درنظر داش��تن نیروها و عوامل مؤثر بر این رش��د نیز مهم 

است. 
 - شالوده های اصلی اقتصاد کشور کدامند؟ آیا اقتصاد شرکت بازار آزاد، دولتی 

یا ترکیبی ا ست؟ 

 - آمارهای کلیدی از قبیل اندازه )تولید ناخالص داخلی(، روند و رشد ساالنه 
و نیز روند اشتغال از چه حكایت می کنند؟ 

 - ترکی��ب جمعیت ش��ناختی کش��ور چگونه اس��ت؟ نحوه ب��روز تغییرات 
جمعیت ش��ناختی در ط��ول زمان ب��ه چه صورت اس��ت؟ بر اث��ر تغییرات 
جمعیت ش��ناختی، کدام مس��ائل اجتماعی درحال ظهور هستند؟ تحوالت 
جمعیت ش��ناختی چگونه طی سال ها و دهه های آینده بر اقتصاد اثر خواهند 

گذاشت؟ 
 - عوامل اصلی تولید ثروت در کشور کدام ها هستند؟ منابع طبیعی؟ تولید؟ 

خدمات؟ 
 - شرکای اصلی تجاری کشور چه کسانی هستند؟ 

 - کش��ور برای واردات منابع طبیعی و کاالهای تمام ش��ده به کدام کشورها 
وابسته است؟ 
 :)S( اجتماعی

فهم ساختار و گرایش های اجتماعی یك کشور برای تجارت با آن عامل مهمی 
ا ست. در این مورد، تحلیلگر در جست وجوی انواع شاخص ها و بینش ها درمورد 

باورها، مد و گرایش هاست. 
 - مذاهب غالب منطقه کدامند؟ و چگونه بر زندگی و کسب وکار روزمره تأثیر 

می گذارند؟ 
 - اعتقادات اصلی مردم کشور چیست؟ 

 - آداب ورسوم محسوس افراد و گروه ها در این کشور چیست؟ 
 - جمعیت کشور چقدر است؟ 

 - تحرک طبقه ای تا چه حد در این کشور متداول است؟ 
 - کدام مناسبت ها جشن گرفته می شوند؟ 

 - گرایش های اجتماعی کنونی کدامند؟ 
 - تغییرات جمعیت شناختی چگونه بر گرایش های اجتماعی تأثیر می گذارند؟ 

 - در زمینه مد چه چیز محبوبیت دارد؟ آیا هنر حیطه محبوبی ا ست؟ 
 - در مقایسه با دوران گذشته چه چیز درحال تغییر است؟ 

 - موضوعات تنش زای ژئوپلیتیكی درحال حاضر چه مواردی هستند؟ 
 - منطقه برای بازدیدکنندگان خارجی امن تلقی می شود یا خطرناک؟ 

 - دید عموم نسبت به خارجی ها چگونه است؟ 
 :)T( فناوری

در بررسی عوامل فناوری در یك منطقه، باید بر زیرساخت ها، سرمایه گذاری ها 
و قابلیت ها تمرکز کرد. پهنای باند و زیرساخت تلفن  همراه، روز به روز بیشتر 

به عنوان نمایندگان بلوغ فناوری در هر کشوری شناخته می شوند. 
 - آمار مربوط به پهنای باند، دسترسی به اینترنت و رشد آن چگونه است؟ 

 - آیا زیرس��اخت ارتباطی تكامل یافته و رو به رش��دی برای تلفن همراه وجود 
دارد؟ 

 - گرایش های اتخاذ فناوری در منطقه و در میان گروه های مختلف کدامند؟ 
 - کشور در چه حوزه هایی از تحقیق و توسعه قدرتمند یا پیشگام است؟ 

 - دولت در کدام نوآوری ها در حوزه فناوری س��رمایه گذاری یا از آن حمایت 
می کند؟ 

 - کشور چه فناوری هایی را صادر می کند؟ 
 :)E( زیست محیطی

تحلیل زیس��ت محیطی بر شناخت منابع طبیعی و جغرافیای منطقه و نحوه 
تأثیرگذاری آنها بر رشد اقتصادی و خصوصیات اجتماعی تمرکز می کند. 

 - محیط  جغرافیایی منطقه چگونه است؟ 
 - منابع طبیعی منطقه چیست و در کدام منابع محدودیت وجود دارد؟ 

کپسـول مانند سـوایپ کنید. با نگه داشتن انگشت روی کلید هوم نیز، اسیستنت فعال 
خواهد شد.  از دیگر بهینه سازی های مورد انتظار می توان به ارتقای امنیت، مصرف شارژ 

و مدیریت فرآیندهای اجرا شده در پس زمینه اشاره کرد. 
گوگل لنز

به لطف تبلیغات ال جی برای G7 ThinQ می دانیم که گوگل لنز 2 در راه اسـت. این 
قابلیت که در I/O سال گذشته معرفی شد، ابزار جست وجوی مجازی است که با اسکن 
کردن اشـیاء از طریـق دوربین موبایل اطالعـات مرتبط به آن را در اختیـار کاربر قرار 
می دهد.  به روزرسـانی این سـرویس می تواند قابلیت هـا و پیچیدگی های آن را افزایش 

داده و در راستای رقابت با اپل به گوگل کمک کند. 
واقعیت مجازی و افزوده

گوگل سال گذشته از برنامه های خود برای توسعه هدست واقعیت مجازی مستقل خبر 
داده بود که به معرفی Mirage Solo منجر شد. 

این کمپانی امسـال هم برنامه های مشـابهی در دسـت دارد اما احتماال بیشـتر روی 

قابلیت های واقعیت افزوده در موبایل تمرکز شود.  در جریان کنگره جهانی موبایل 2018، 
گوگل باالخره ARCore را به دست عموم رساند و ممکن است شاهد به روزرسانی هایی 

در این پلتفرم باشیم. 
کروم

اپل در رویداد آموزش محور خود از محصوالتی مناسـب بـرای دانش آموزان رونمایی 
کرد و حاال نوبت گوگل اسـت که با نمایش سـرویس های جدید نشـان دهد هنوز کروم 
بوک حرف اول را می زند.  از سوی دیگر پس از رونمایی ایسر از نخستین تبلت مجهز به 
Chrome OS بـا عنوان »کروم بوک تب 10«، انتظار می رود در این رویداد موج جدیدی 

از تبلت های بهره مند از این سیستم عامل معرفی شوند. 
گوگل هوم

در رویداد CES نمایشـگرهای لمسـی مجهز به گوگل اسیسـتنت رونمایی شـدند و 
بعید نیسـت در I/O امسـال شـاهد تغییراتی در زمینه لوازم دیجیتالی باشیم. یکی از 

به روزرسانی احتمالی در این زمینه اضافه شدن نمایشگر به دستگاه های هوم است. 

ابزار الزم جهت تبدیل شدن به مدیری جهانی

هر آنچه از کنفرانس گوگل I/O امسال انتظار داریم

یادداشـت

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی گفت در شرایطی که فضای 
کسب و کار به شدت نزول کرده، باید دولت برای حمایت جدی و رونق تولید وارد 
صحنه شود.  به گزارش مهر، داوود محمدی روز شنبه در جلسه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید که با حضور علی رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
قربانی معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی کشور در استانداری قزوین 
برگزار شد، اظهار داشت: وضعیت واحدهای تولیدی در کشور نگران کننده است و 
همه باید کمك کنند تا از این شرایط خارج شویم.  وی اضافه کرد: وقتی فضای 
کسب و کار سیر نزولی دارد و شرایط بدتر شده باید دولت با جدیت وارد کار شده 
و حمایتی عملی از تولیدکننده داشته باشد تا شاهد بروز مشكالت بیشتر نباشیم. 

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی:

رونق فضای کسب و کار نیازمند حمایت 
جدی دولت است

مترجم: نسیم حسینی
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امروزه ش��بكه های اجتماعی با سرعتی 
فوق الع��اده به یك��ی از جنبه ه��ای مهم 
بازاریاب��ی دیجیتال��ی تبدیل ش��ده اند و 
ب��ه همین دلیل ض��رورت توجه به آن از 
س��وی برندها افزایش پیدا کرده اس��ت. 
ب��ا توجه به کاربران میلیونی ش��بكه  های 
اجتماع��ی مطرح، هریك از آنها به عنوان 
مكانی مناسب برای امور تجاری محسوب 
می ش��وند. با این حال برخی از شرکت ها 
در رابطه با مزیت های آن همچنان دچار 
تردید بوده و همین موضوع باعث می شود 
تا حداکثر اس��تفاده را نداشته باشند. در 
همین راس��تا و در ادامه به بررسی دالیل 
مهم استفاده از شبكه های اجتماعی برای 

امور تبلیغاتی خواهیم پرداخت. 
1- افزایش آگاهی ها نسبت به برند 

شرکت 
بدون شك هر ش��رکتی برای موفقیت 
نیاز ب��ه جذب حداکثری مش��تری دارد. 
یكی از م��واردی که باعث دس��تیابی به 
این هدف خواهد ش��د، تبلیغات است. با 
این حال بسیاری از برندها در این رابطه 
توجه خود را به روش های گران قیمت و 
پرهزینه معطوف کرده و همین امر باعث 
می ش��ود که اقدامات آنها ب��ا محدودیت 
چش��مگیری مواجه ش��ود. ب��ا این حال 
فض��ای اینترنت محیطی کام��ال رایگان 
ب��وده و برندها می توانند با ارائه خالقیت، 
نگاه ها را به س��مت خود جلب کنند. در 
این رابطه دیگر شما با محدودیت زمانی، 
مكان��ی و هزین��ه ای مواج��ه نیس��تید و 
می توانید به هر میزانی که الزم می دانید 
در تبلیغات خود اس��تمرار داشته باشید. 

ب��ا این ح��ال توجه داش��ته باش��ید که 
تبلیغات ش��ما باید از تنوع الزم برخودار 
باش��د تا مخاطب را خسته نكند. در این 
زمینه توصیه می شود در ابتدا استراتژی 
مشخصی داشته باش��ید تا اقدامات خود 
را به بهترین ش��كل نظ��م داده و بتوانید 
به اهداف خود دس��ت یابی��د. آمارها در 
این رابط��ه بیانگر آن اس��ت که بیش از 
9۱درص��د بازاریاب��ان عقی��ده دارند که 
ای��ن روش تبلیغاتی از ریس��ك کمتری 
برخوردار بوده و ب��ازده به مراتب بهتری 
را به ارمغان خواهد آورد که مزیت بسیار 

بزرگی محسوب می شود. 
2- کاهش هزینه ها 

همانط��ور که در مورد نخس��ت نیز به 
صورت مختصر اش��اره ش��د، شبكه های 
اجتماعی محیطی رایگان محسوب شده و 
همین امر بسیاری از هزینه های تبلیغاتی 
را کاهش خواه��د داد. با این حال توجه 
داشته باشید که این امر نباید باعث عدم 
توجه کافی به آن باشد. در واقع شما باید 
بودجه ای را ب��رای این موضوع اختصاص 
دهید، زیرا انجام کاری که بتواند مخاطب 
را به سمت شما متمایل سازد، بدون شك 
دش��وار خواهد بود و الزم اس��ت با صرف 
هزینه هایی به شكل حرفه ای عمل کنید. 
برای مثال ش��بكه  اجتماعی اینس��تاگرام 
مبتنی بر ارس��ال عكس بوده و نخستین 
چیزی که توجه مخاطب را به خود جلب 
خواهد کرد، تصاویری اس��ت که ارس��ال 
می کنید، به همین خاطر وجود عكاس��ی 
حرفه ای بسیار ضروری به نظر می رسد. با 
این حال با مقایسه هزینه ها در نهایت به 
این نتیجه خواهید رس��ید که با فرصتی 
به مراتب کم هزینه تر مواجه هس��تید که 

همین امر امكان گسترش فعالیت ها را در 
اختیار شما قرار خواهد داد. 

3- ارتباط بیشتر با مشتری
در  تبلیغ��ی  ش��ما  ک��ه  صورت��ی  در 
تلویزیون، رادیو یا حتی نش��ریات منتشر 
کنید، امكان ارتباط مس��تقیم و لحظه  ای 
ب��ا مخاط��ب فراهم نخواهد ب��ود. اگرچه 
در روش های ذکر ش��ده همواره پل های 
ارتباطی ذکر می شود، با این حال آمارها 
حاکی از آن اس��ت ک��ه افراد کمی به آن 
توجه ک��رده و آن را مورد اس��تفاده قرار 
می دهند. با این حال شبكه های اجتماعی 
به ای��ن امر س��هولت بخش��یده و باعث 
می شوند تا امكان پاس��خ دهی به تمامی 
مشتریان در کمترین زمان ممكن مسیر 
باش��د. همین امر باعث خواهد شد تا در 
نهایت افراد تجرب��ه بهتری را در برخورد 
با برند ش��ما تجربه کرده که خود شانس 
تبدیل ش��دن آنها به مشتری دائمی شما 

را افزایش خواهد داد. 
4- افزایش وفاداری مشتریان 

ب��ا توجه به اینكه امروزه تقریبا تمامی 
اف��راد قب��ل و بع��د از خواب نخس��تین 
کاری ک��ه انجام می دهن��د، چك کردن 
تلفن های همراه ش��ان است، در صورتی 
که بتوانید با جذابیت بخشی به اقدامات 
خ��ود ش��انس بازدید روزان��ه را افزایش 
دهی��د، در نهای��ت این حضور ش��ما در 
کن��ار مش��تری در درازمدت ب��ه نوعی 
عادت برای آنها تبدیل خواهد شد. تحت 
این ش��رایط احتمال تجربه برندی دیگر 
با کاهش چش��مگیری مواجه می ش��ود. 
با ای��ن حال در رابطه ب��ا ایجاد پیوندی 
محكم میان خود و مشتریان الزم است 
همواره پیش قدم باش��ید. برای مثال در 

ای��ن رابطه ایج��اد کمپی��ن و چالش ها 
می تواند جذابیت الزم را داش��ته باش��د. 
با ای��ن حال همواره بای��د در فكر انجام 
کاری منحصر به فرد در کنار روش های 
مرسوم باشید تا تفاوت خود را با سایرین 

به خوبی نشان دهید. 
5- درک بهتر از بازار 

ارتباط  همواره کامل ترین اطالعات در 
مس��تقیم با افراد به دس��ت خواهد آمد. 
ش��بكه های اجتماعی نیز ای��ن امكان را 
به بهترین ش��كل ممكن ب��رای مخاطب 
به ارمغ��ان خواهن��د آورد. در این رابطه 
توجه داش��ته باشید که بهتر است امكان 
ارس��ال نظرات را برای تمامی مخاطبان 
فراهم آورده و از مشاهده صفحات موجود 
س��ایر رقبا نیز غافل نش��وید. این امر در 
نهایت ممكن اس��ت زمینه ساز بسیاری از 

همكاری ها نیز باشد. 
6- افزایش ترافیک سایت 

ب��دون تردی��د خواس��ته ه��ر برندی 
افرای��ش تع��داد بازدیدکنندگان س��ایت 
اس��ت. درواق��ع افزایش ترافیك س��ایت 
موج��ب افزایش فروش می ش��ود. در این 
رابطه جالب اس��ت بدانید که شبكه های 
اجتماعی از جمله روش هایی محس��وب 
می ش��وند که به بهبود ای��ن روند کمك 
شایانی می کنند. درواقع تولید محتواهای 
جذاب در هریك از ش��بكه های اجتماعی 
باعث خواهد ش��د تا بازدیدها از س��ایت 
ش��ما افزایش پی��دا کند. با ای��ن حال با 
توج��ه به اهمیت این موضوع تنها به این 
روش خود را محدود نكنید و قواعد سئو 
را به خوبی مورد مطالعه و اس��تفاده قرار 

دهید. 
digitaldoughnut :منبع

 6 دلیل مهم استفاده از شبکه های اجتماعی
برای امور تبلیغاتی

یک پست موفق وبالگ چه 
ویژگی هایی دارد

همانطور ک��ه یك چترباز برای داش��تن یك تجربه 
موف��ق هم��ه چیز را چندی��ن بار قب��ل از پرش چك 
می کند، یك وبالگ نویس نیز قبل از انتشار پست خود 

باید چنین کاری انجام دهد. 
1- تیتر جذاب

کارآفرینانی که در حضور س��رمایه گذاران سخنرانی 
می کنند تنها دو دقیقه زمان دارند تا کس��ب وکار خود 
را به آنها معرفی کنند. هدف آنها این نیست که در این 
مدت کم س��رمایه مورد نظر خود را جذب کنند. بلكه 
قصد دارند در این مدت به اندازه ای اطالعات در اختیار 
سرمایه گذار قرار دهند که او را به کسب اطالعات بیشتر 
ترغیب کنند. موضوع پس��ت وبالگ نی��ز دقیقا مانند 
همان سخنرانی دو دقیقه ای عمل می کند و باید دارای 

دو ویژگی باشد: 
- دادن اطالعات کلی در مورد موضوع مقاله

- تشویق خواننده به باز کردن پست و دیدن حداقل 
یك تصویر

2- خالصه متقاعد کننده
در گزارش ه��ای خب��ری، قس��مت خالص��ه مقاله 
باید نكات مهم داس��تان را در بر داش��ته باشد. اما این 
نكته لزوما در پس��ت های وبالگ صادق نیست. اولین 
جمله مقاله یا قس��مت خالصه آن باید برای خواننده 
متقاعد کنن��ده باش��د و او را به خوان��دن ادامه مطلب 
تش��ویق کند. پس این قس��مت را طوری بنویسید که 
خواننده دلش بخواهد اطالعات بیشتری کسب کرده و 

بعد از خواندن کل مقاله از شما تشكر کند. 
3- زیرتیترهای مفید

زیرتیترها سه ویژگی دارند: 
- ایجاد فاصله در متن و افزایش زیبایی ظاهری آن

- راهنمایی خواننده به قسمت های مهم متن
- کمك به بهبود بهینه س��ازی سایت در موتورهای 

جست وجو )سئو(.
قبال توصیه می شد که بهتر است از یك یا چند کلمه 
کلیدی در زیرتیترها استفاده ش��ود، اما امروزه چنین 
نیست. استفاده از عبارات توصیفی که ایده کلی مطلب 
را بیان کنند کافی بوده و به س��ئوی سایت نیز کمك 
می کند. دو نكته اول نیز بسیار مهم هستند. هیچ کس 
حوصله خواندن یك متن طوالنی را ندارد و زیرتیترها 

خوانایی متن را باال می برند. 
4- آموزندگی و جذابیت بخش اصلی متن

همانطور که می دانید قس��مت اصلی متن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. متن اصلی می تواند شامل اخبار، 
نكات آموزن��ده، آموزش نحوه انج��ام یك کار یا حتی 
داستان خنده دار باشد. هر کدام از این پست ها با نگارش 
مخصوص به خود نوشته می ش��وند. به عنوان مثال در 
داس��تان خنده دار از کلمات عامیانه استفاده می شود و 
لحن نوشتاری اخبار جدی است. پس مهم ترین کار این 

است که هدف پست را مشخص کنید. 
همانطور که در مورد قبلی اش��اره کردیم در گذش��ته 
توصیه می ش��د کلمات کلیدی چند ب��ار در زیرتیترها و 
متن اصلی تكرار ش��وند، اما امروز تحقیقات نش��ان داده 
است چگالی کلمات کلیدی برای گوگل بسیار کم اهمیت 
هس��تند. الگوریتم گوگل به اندازه ای هوشمند است که 
متوجه می ش��ود متن ش��ما چه موضوع��ی دارد و آن را 
برای ظاهر شدن در نتیجه جست وجو ایندکس می کند. 
بنابراین اگر موضوع مشخصی دارید و به خوبی در مورد 
آن توضیح داده اید گوگل متوجه این موضوع می ش��ود و 
نیازی به استفاده بیش از اندازه از کلمات کلیدی نیست. 

5- تصاویر مرتبط و زیبا
یكی دیگر از راه های افزایش جذابیت و خوانایی متن، 
اس��تفاده از تصاویر زیبا و مرتبط در متن اصلی است. 
گوگل مدت زمانی  را که برای خواندن هر پست صرف 
می ش��ود اندازه گیری می کند و وج��ود تصاویر کمك 
می کند خواننده برای مدت زمان بیش��تری با پس��ت 
درگیر باشد. همچنین از آنجایی که پست در شبكه های 
اجتماعی نیز منتشر می شود استفاده از تصاویر زیبا به 

جلب توجه خواننده کمك می کند. 
6- اقدام به عمل قوی

تمام پس��ت هایی که در وبالگ منتشر می شوند باید 
یك اقدام به عمل داش��ته باشند. اقدام به عمل می تواند 
پر کردن یك فرم یا درخواست بازدید از صفحه ای دیگر، 
کامنت گذاش��تن یا عضویت در س��ایت به بهانه ارسال 
مقاالت بیش��تر باشد. پس در اولین گام تصمیم بگیرید 
خواننده چه اقدامی باید انجام دهد. سپس با نوشتن یك 

متن جذاب خواننده را به انجام آن تشویق کنید. 
7- لینک های داخلی مرتبط

آیا دوس��ت دارید از تبلیغات مجانی استفاده کنید؟ 
مطمئنا همه ما از این فرصت اس��تفاده خواهیم کرد، 
بنابراین در هر پست جدیدی که می نویسید یك لینك 
از پست های قدیمی تر قرار دهید. همانطور که یك دالل 
خانه به نش��ان دادن یك اتاق خواب به مشتری اکتفا 
نمی کند ش��ما نیز باید سایر مقاالت خود را در معرض 
دید خواننده قرار دهید. فراموش نكنید که مدت زمان 
حضور خواننده در س��ایت مهم است و لینك دادن به 

سایر مقاالت حضور خواننده را تضمین می کند. 
عالوه  بر این از لینك های داخلی همیش��ه به عنوان 
نكته مثبتی در بهبود س��ئو یاد می ش��ود. به این دلیل 
که تعداد بازدید صفحات به ازای هر خواننده را افزایش 
می دهد و باعث حضور بیشتر او در سایت می شود. البته 
اس��تفاده از لینك به تنهایی کافی نیست و موضوع آن 

باید با متنی که در آن قرار گرفته مرتبط باشد. 
forbes/zoomit :منبع
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واقعیت تبلیغات )18(
حقه فرویدی

من از مسافران و بازدیدکنندگان خارجی درس های زیادی 
می گیرم. تبلیغات در آمریكا، که بزرگ ترین و پیش��رفته ترین 
تبلیغات اس��ت، به قطبی برای این صنعت در حال رش��د در 
منطقه تبدیل ش��ده اس��ت. نمایندگان از کش��ورهای آلمان، 
فرانسه، ایتالیا، کشورهای شمال و حتی ژاپن به نیویورک سفر 
می کنند تا با جدیدترین تكنیك ها آشنا شوند و سؤاالت خود 

را بپرسند. 
نكت��ه جالب این اس��ت که اکث��ر آنها باور دارن��د تبلیغات 
آمریكایی با اس��تفاده از تكنیك های عمیق فرویدی س��اخته 
می ش��وند. به اعتقاد آنها ما در حال فریب مردم هس��تیم و از 

جادویی سیاه و اسرارآمیز کمك می گیریم. 
تع��دادی از آنها چنین می گویند: ما با هیچ تكنیك خاصی 

مواجه نشدیم. اغواکنندگان پنهان چطور؟  
خ��ب، اگر این افراد هیچ اغواکننده پنهانی در کش��ور خود 
پیدا نكرده اند، مطمئنا در این کشور نیز ناکام خواهند بود؛ تمام 
کارشناسان و متخصصان برتر این صنعت می دانند که چنین 
سخنی کامال بی معنی و پوچ اس��ت. شاید این اصطالح باعث 
فروش کتاب ونس پكارد ش��ود و ممكن است حتی افرادی نیز 
به آن معتقد باشند، ولی متأسفانه هیچ اغواکننده پنهانی وجود 

ندارد. 
عملكرد تبلیغات کامال شفاف و واضح خواهد بود. 

ما معتقدیم که این افس��انه ها و سخنان پوچ به دلیل حضور 
افراد تأثیرگذار، با استعداد و جذاب در صنعت تبلیغات به وجود 
آمده اند. اصطالحات کوتاه و پیچیده هس��تند: پیچیدگی های 
فروی��دی، انگیزه های پنهان، ترغیب ناخودآگاه، تس��ت عمق 
روانپزشكی، دستكاری روان شناختی، پروفایل های تحلیلی. این 
اصطالحات دائما در کنفرانس های مختلف مورد استفاده قرار 
می گیرند و نتیجه ای جز گمراهی مخاطب به دس��ت نخواهد 

آمد. 
این اصطالحات تقریبا هرگز تعریف نمی شوند. 

شاید این زبان مس��گری فعاالن حوزه تبلیغات است. شاید 
آژانس های بلندپرواز سعی دارند تا با ساخت چنین اصطالحاتی 

مشتریان بیشتری را جذب کنند. 
آنها در واقعیت تبلیغات از س��هم بس��یار کوچك و ناچیزی 

برخوردارند. 
البته هیچ انگیزه ای قدرتمندتر از انگیزه ایجاد ش��ده در زیر 
آستانه ذهن آگاه نیست. البته، اینجا قلمرویی تاریك، اسرارآمیز 
و خطرناک است و ما نیز هم اکنون به لطف پیروان مكتب فكری 
فروید به چنین اطالعاتی دسترسی پیدا کرده ایم. شاید روزی 
تكنیكی برای ترسیم دقیق نقشه این سرزمین مرموز طراحی 

شود، ولی تا امروز چنین امری میسر نشده است. 
ش��ما به عنوان خواننده این کتاب، ب��رای یافتن انگیزه های 
درونی و عمیق خود به حداقل چهار س��ال مش��اوره و تحقیق 

نیاز خواهید داشت. 
ما ظرفیت کافی برای پذیرایی از ۱8 هزار نفر را نداریم. 

و کارمندان ما، متخصصانی هستند که صرفا روند پیشرفت 
و توسعه در زمینه فرویدی را زیر نظر دارند. ما با کارشناسانی 
که چنین شاخص های اندازه گیری جدیدی را ایجاد می کنند 
هم��كاری نزدیكی داریم؛ ولی همچنان با یك حقیقت س��اده 
و روش��ن مواجه هس��تیم: ما هنوز قادر به پیاده سازی چنین 

تكنیك هایی بر عموم مردم نیستیم. 
تبلیغ کنندگان خوب، مثل محققان، خواستار تحقیقی قابل 
تكرار هستند. یعنی در صورت تكرار تحقیق، نتیجه ای مشابه به 
دست آید. آزمایشی که امروز یك نتیجه و فردا نتیجه ای دیگر 
ارائ��ه دهد کامال بی فایده خواه��د بود.  یك یا دو نفر از فعاالن 
ح��وزه تبلیغات ادعا می کنند که ب��ا نهایت فرویدی در ارتباط 
هس��تند. به اعتقاد ما این اف��راد در تجارت حضور دارند، چون 
مردم به این باور که پاس��خ تمام س��ؤاالت نزد این افراد است، 
به ش��دت عالقه دارند. ما با آنها تماس گرفتیم و دریافتیم که 
گزارش های این افراد مبهم، س��لیقه ای و گمراه کننده هستند. 
مطمئنا چنین یافته هایی قابل تكرار نیستند.  کارخانه دیترویت 
زمانی وقت و س��رمایه زیادی را صرف انجام چنین تحقیقاتی 
کرد. معلوم ش��د که ماش��ین های موت��وری در واقع نمادهای 
فالیك اند و مردم خواس��تار عرضه آنها در ابعاد بس��یار بزرگ 
هستند - ماشین هایی درخشان و زیبا با سیستم های صوتی پر 
قدرت. مردم که از این انگیزه پنهان بی اطالع بودند، ش��روع به 
خرید صدها هزار ماشین کوچك کردند و در نتیجه، دیترویت 
متحمل ضرری چند ده میلیون دالری ش��د.  ما در طول ۱0 
س��ال آینده، در ای��ن آژانس، بیش از یك میلی��ارد دالر برای 
مشتری ها هزینه خواهیم کرد. هزاران کمپین طراحی می کنیم 

و بررسی های دقیقی نیز انجام می دهیم. 
اگر شما مشتری ما بودید، کدام گزینه را جهت سرمایه گذاری 
و ریس��ك مالی انتخاب می کردید؟ انگیزه های قابل سنجش و 
جای��ی که تحقیق قابل تكرار اس��ت؟ ی��ا انگیزه هایی که قابل 
سنجش نیستند و چنانچه در داخل توده ای نظر گرفته شوند، 

به هیچ عنوان قابل سنجش نخواهند بود؟ 
یافتن محرک های مردم کاری بسیار جالب و غافلگیرکننده 
اس��ت. ما تا حدودی از خواس��ته ها و انتظارات مردم نسبت به 
محصولی خاص مطلع هستیم و لیستی طوالنی از خواسته های 
اثبات ش��ده نیز در اختی��ار داریم که می توانیم با اس��تفاده از 
آن کمپین های��ی خالقانه و جادویی طراحی کنیم. برای مثال 
می دانی��م که مردم به چاقی و بوی بد عالق��ه ای ندارند، برای 
س��المتی خود و فرزندان ش��ان اهمیت زیادی قائل هس��تند، 
خواستار داش��تن دندان هایی زیبا و سفید هستند، لباس های 
با کیفیت می خواهند، به دنبال جلب توجه و محبت و ش��دیدا 
عاش��ق پول هس��تند، به راحتی عالقه دارند، خواس��تار ابزار و 
لوازمی با کیفیت هس��تند، به دنبال موفقی��ت در کار و حرفه 
خود و پس اندازی برای دوران پیری و کهنسالی خود هستند. 
ادامه دارد. . . 
reality in advertising منبع: کتاب
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در بخش قبل به بررس��ی دالیل پرهیز 
از بازنش��ر پیام��ی واحد در ش��بكه های 
اجتماع��ی مختلف و حتی ی��ك پلتفرم 
یكس��ان پرداختیم. در ادام��ه بحث قبل 
در اینجا شیوه های خلق محتوایی بدیع و 
تأثیرگذار را با یكدیگر مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
8 توصیه کاربردی برای خلق 

پیام های بی نظیر
1- بهینه سازی محتوا برای هرکدام از 

شبکه  اجتماعی
محتوا و فرم پس��ت ما بای��د مطابق با 
س��اختار و ویژگی های هر پلتفرم باش��د. 
گام نخست در این زمینه بازبینی کپشن 
پس��ت ب��ه منظ��ور اطمین��ان از کاربرد 
واژگان مناسب هر شبكه  اجتماعی است. 
به عالوه انتخاب فرمت تصویری مناسب 
برای هر پلتفرم نیز اهمیت باالیی دارد. 

هر شبكه  اجتماعی هشتگ های خاص 
خود را دارد. براین اساس باید به فهرست 
ترندهای هر ک��دام از آنها توجه ویژه ای 
داش��ت. انتخاب هش��تگی کم کاربرد به 
هیچ وجه موفقیتی برای کمپین بازاریابی 
ش��رکت محس��وب نخواهد شد. شاید در 
ابتدا چنین حساسیت هایی وسواس گونه 
به نظر برس��د. با این ح��ال همین نكات 
کوچ��ك در نهایت موفقیت پس��ت های 

محبوب را تضمین می کند. 
2- نگارش کپشن یا تیتر مناسب

محدودیت کاراکتره��ا در هر پلتفرمی 
متفاوت اس��ت. برهمین اس��اس از اندازه 
از  هرک��دام  در  کپش��ن تان  مناس��ب 

شبكه های اجتماعی اطمینان یابید. 
در  کپش��ن ها  اهمی��ت  ب��ه  باتوج��ه 
جلب نظر مخاطب به هنگام نگارش ش��ان 
اص��ال عجله نكنید. ابتدا در خصوص پیام 
اصلی تان به مخاطب فكر کنید. س��پس 
نوبت ب��ه خلق س��اختار مناس��ب برای 
انتق��ال پیام اصلی مان اس��ت. در ابتدای 
امتحان س��بك های  اکانت تان  راه اندازی 
نگارشی متفاوت در بخش کپشن بهترین 

انتخاب محسوب می شود. براین اساس از 
همان ابتدا س��لیقه مخاطب را شناسایی 
و بعد ار آن فقط بر روی الگوی مناس��ب 
تأکی��د خواهید کرد. به این ترتیب عالوه 
بر یافتن بهترین ش��یوه نگارش کپش��ن، 
س��طح ارتباط  تان با مخاط��ب نیز بهبود 

می یابد. 
3- ویرایش را فراموش نکنید

همیش��ه پی��ش از فش��ردن قس��مت 
»بارگذاری« نگاهی دوباره به پس��ت تان 
بیندازی��د. بی تردی��د ن��گاه مج��دد ب��ه 
محتوای تان نتایج مثبتی به همراه خواهد 
داش��ت. اگر در این بخش از فرد دیگری 
کمك بگیری��د، نتیجه نهای��ی به مراتب 
بهتر می ش��ود. در حقیقت ارزیابی متنی 
واح��د از دیدگاه فردی متفاوت ایرادهای 
کار را به بهترین شكل نمایان می سازد. 

بی شك اس��تفاده شرکت های بزرگ از 
ویراس��تاران مجرب در تیم بازاریابی شان 
بی دلیل نیس��ت. با این ح��ال اگر بودجه 
کاف��ی برای هم��كاری با یك ویراس��تار 
حرف��ه ای را نداری��د، ارائ��ه آموزش های 
مقدماتی به کارمندان تان می تواند از آنها 

ویراستارانی مناسب بسازد. 
4- بارگذاری مطالب در زمان مناسب

مدیریت مناسب زمان نقش مؤثری در 
موفقیت برندها در ش��بكه های اجتماعی 
ایفا می کند. مشكل اصلی در اینجا تفاوت 
س��اعت های مناس��ب هر پلتفرم اس��ت. 
براین اس��اس باید فعالیت مان را براساس 

برنامه ای دقیق پیگیری کنیم. 
یك توصیه جال��ب در زمینه مدیریت 
زم��ان بارگ��ذاری پس��ت ها در طول روز 
به جای انتش��ار یكجای ش��ان اس��ت. به 
ای��ن ترتیب کاربران فرص��ت کافی برای 
مشاهده هرکدام از مطالب مان را خواهند 
داشت. پس از مدتی کاربران به زمان های 
انتش��ار مطالب از سوی ما عادت خواهند 
کرد. بدین ترتی��ب در زمان های خاصی 
در طول روز به صورت ناخودآگاه منتظر 
محتوای جدید برندمان خواهند بود. این 
الگو ع��الوه بر جذب کارب��ران در زمینه 
افزایش وفاداری آنها به برندمان نیز مؤثر 

است. 

5- انتشار پست بیش از حد ممنوع
انتشار مطالب به صورت مداوم اهمیت 
باالی��ی دارد. ب��ا ای��ن ح��ال بارگذاری 
پس��ت های بیش از اندازه ب��ه هیچ وجه 
توصی��ه نمی ش��ود. به ط��ور معم��ول هر 
پلتفرم��ی توصیه ای مش��خص در زمینه 
تعداد پست های مطلوب در طول یك روز 
به کاربرانش ارائه می کند. بی شك رعایت 
این توصیه ها کلید موفقیت ما در کس��ب 

رضایت کاربران مان خواهد بود. 
ب��ه منظور آش��نایی با تفاوت ش��گرف 
میان ش��بكه های اجتماع��ی مختلف در 
اینجا به روال عادی توییتر و تفاوت آن با 
فیس بوک و لینكدین اشاره خواهم کرد. 
توییت��ر ب��ه دلیل متن مح��وری اش توان 
پذیرایی از توییت های بسیار زیاد کاربران 
در طول روز را دارد. با این حال ارس��ال 
بی��ش از یك یا دو پس��ت در فیس بوک 
و لینكدین ظرف 2۴ س��اعت دلسردی و 
اعتراض کاربران را در پی خواهد داشت. 
به طور خالصه هنگام ارس��ال پست ها 
بای��د کیفی��ت را بر کمی��ت ترجیح داد، 
اگرچ��ه بی تردید چنی��ن تصمیمی اصال 

راحت نیست. 
6- به اشتراک گذاری محتوا در 

مکان های مناسب
خل��ق پس��ت هایی باکیفیت ب��اال تنها 
مح��دود ب��ه رعای��ت اختص��ار در تعداد 
کاراکترها نیست. در واقع کلمات ما باید 
با محتوای کلی پس��ت هماهنگ باش��د. 
براین اس��اس ش��اید برخی ترکیب ها در 
همه پلتفرم ها معنای یكس��انی را منتقل 
نكنند. از این بدتر گاهی اوقات یك متن 
واحد در پلتفرم��ی خاص کامال بی معنی 

است. 
ش��اید یك Meme )میم( یا هشتگ 
پرطرف��دار در قالب یك تویی��ت کاربرد 
مطلوبی داش��ته باشد. با این حال همین 
پس��ت در فیس ب��وک واکنش های کامال 
متفاوتی را برمی انگیزد. ماجرا در خصوص 
معرفی محصوالت نیز ب��ه همین ترتیب 
است. در این مورد پینترست گزینه کامال 
منطق��ی برای معرف��ی محصوالت جدید 
است. با این حال معرفی محصول جدید 

شرکت در لینكدین به احتمال فراوان به 
فاجعه ای تمام عیار تبدیل خواهد شد. 
7- اهمیت استفاده از ابزارهای 

برنامه ریزی
استفاده از ابزارهای برنامه ریزی فرصت 
مناسبی برای انتش��ار پست ها به صورت 
خ��ودکار اس��ت. بدین ترتی��ب مدیریت 
مج��ازی  ش��بكه های  در  صفحات م��ان 
کمترین زمان ممكن را نیاز خواهد داشت. 
خوشبختانه امروزه با جست وجویی ساده 
در مارکت های مختلف طیف وس��یعی از 
ابزارهای برنامه ریزی رایگان در دسترس 

قرار می گیرد. 
به عنوان کارش��ناس مس��ائل بازاریابی 
  Hootsuite و نویس��نده پلتفرم آنالین
استفاده از ابزار برنامه ریزی آن مؤسسه را 
به ش��ما توصیه می کنم. مزیت اصلی این 
ابزار ارائه آمارهای دقیق از میزان بازدید 
کارب��ران از مطال��ب به هم��راه آمارهای 
جانبی فراوان است. با این حال حتی اگر 
قصد استفاده از این ابزار را ندارید، حتما 

به دنبال گزینه مناسب تان باشید. 
8- ضرورت طراحی برنامه اجرایی 

دقیق
پس��ت های ش��ما باید کارویژه ای فراتر 
از ب��ه اش��تراک گذاری اطالعات داش��ته 
باشند. در حقیقت، هدف اصلی از فعالیت 
در ش��بكه های اجتماعی ترغیب کاربران 
به خری��د یا تعامل بیش��تر ب��ا برندمان 
است. براین اساس پس��ت های شما باید 
ح��اوی پیش��نهادتان به ص��ورت واضح، 
دلی��ل ارزش��مندی آن و همچنین علت 

پذیرش اش از سوی مخاطب باشد. 
اگرچه ت��الش برای خلق پس��ت های 
ویژه به منظ��ور بارگذاری در پلتفرم های 
متف��اوت نیازمند زم��ان نس��بتا زیادی 
اس��ت، با ای��ن ح��ال نتیج��ه کار کامال 
ارزش این هزین��ه را دارد. در هر صورت 
با پذیرش ای��ن هزینه ه��ا ارزش اعتماد 
مخاطب های تان را به آنها نشان خواهید 
داد. امی��دوارم این مقاله به ش��ما کمكی 
هرچند کوچك در راس��تای دستیابی به 

این هدف کرده باشد. 
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چرا نباید یک پست  را در چند پلتفرم اجتماعی مختلف بارگذاری کرد؟ 

بازاریابی محتوایی چگونه باید با انتشار محتوای یکسان در شبکه های اجتماعی ممنوع)2(
استراتژی فروش شما مرتبط شود؟ 
اس��تراتژی  دو  ف��روش  و  محتوای��ی  بازاریاب��ی 
بس��یار مهم برای موفقیت هس��تند، اما بس��یاری از 
کارآفرینان و مالكان کس��ب وکارها این دو را جدا از 
هم می پندارند. بازاریابی محتوایی به صورت خالصه 
یعن��ی تولید و نش��ر محتوا برای ج��ذب مخاطب و 

فروش نیز یعنی معامالت بیشتر. 
در اینجا ممكن اس��ت متوجه یك رابطه ملموس 
بی��ن بازاریاب��ی محتوای��ی و ف��روش ش��وید. یعنی 
بازدیدکنندگانی ک��ه از طریق بازاریابی محتوایی به 
سایت شما می آیند می توانند به مشتری شما تبدیل 
ش��ده و از شما خرید کنند. اما اگر می خواهید که از 
این دو عنصر مهم نهای��ت بهره را ببرید، باید رابطه 

میان شان را به خوبی بدانید. 
چرا رابطه می��ان بازاریابی محتوایی و فروش مهم 

است؟ 
رابطه میان بازاریابی محتوایی و استراتژی فروش 
فواید زیادی برای یك کس��ب وکار دارد که در ادامه 

به برخی از این فواید اشاره می کنیم. 
- ارزش��مند جلوه دادن محتوا: اگر شما بازاریابی 
محتوای��ی خ��ود را در فضای��ی ایزوله نگ��ه  دارید، 
قطع��ا این ش��كل از بازاریابی هیچ کمك��ی به برند 
ش��ما نخواهد کرد. اینكه ببینی��د وبالگ تان ماهانه 
۱0.000 بازدیدکننده دارد قطعا مسرت بخش است، 
اما اگر نتوانید از این بازدیدکنندگان پولی به دس��ت 
آوری��د، فایده ای در آن برای ش��ما وج��ود نخواهد 
داش��ت. برخی از تولیدکنندگان محت��وا از تبلیغات 
و لینك های وابس��ته ب��رای ایجاد درآمد اس��تفاده 
می کنند، اما برای کس��انی که به سراغ این روش ها 
نمی روند فروش تنها روش برای تبدیل یك خواننده 

به یك دارایی ارزشمند برای کسب وکار است. 
- فه��م بهتر مخاط��ب: از هر دو طری��ق بازاریابی 
محتوایی و ف��روش می توانید مخاطبان خود را بهتر 
بشناس��ید. در فرآیند فروش، فروش��نده یك فرصت 
برای یادگیری چیزهای جدید در مورد خواس��ته ها، 
نیازه��ا، ترجیحات و ویژگی های مش��تری دارد. اگر 
بتوانید این اطالعات را به دس��ت آورید، می توانید از 
آن برای هدایت جریان بازاریابی محتوایی اس��تفاده 

کنید و محتواهای مناسب تری بنویسید. 

- بازخورد و حلقه های بهبود: اگر رابطه ای درست 
به وجود آمده باش��د، تیم ه��ای بازاریابی محتوایی و 
فروش می توانن��د یكدیگر را با ی��ك جریان ثابت و 
دائم��ی از اطالع��ات تغذیه کنند. یعن��ی تیم محتوا 
می توان��د نظرات و تعامالت خوانن��دگان را زیر نظر 
داشته باش��د؛ درحالی که تیم فروش می تواند رفتار 
لیده��ا را زیر نظر بگی��رد. هر دو تی��م می توانند از 
اطالعات یكدیگر اس��تفاده کنند ت��ا رویكرد خود را 

بهبود بخشند و سفارشی کنند. 
تبدیل بیشتر

گام اول برای ش��ما این است که محتواهای خود 
را برای جذب تبدیل بیشتر بهینه سازی کنید. البته 
ش��ما ممكن اس��ت که این کار را قب��ال انجام داده 
باش��ید. در هرکدام از پست های وبالگی خود بخشی 
را در نظ��ر بگیری��د و به مخاطبان بگویید که ش��ما 
چه کس��ی هس��تید، چه کاری را انج��ام می دهید و 
یك دلیل به خوانندگان بدهید که چرا باید با ش��ما 

کار کنند. 
درون آن بخ��ش، می توانی��د یك CTA را نیز در 
نظ��ر بگیرید که کاربران را به یك فرم تماس یا یك 
مكانیس��م لید جنریش��ن دیگر متصل می کند. اگر 
محتواهای تولید ش��ده جذاب و مفید باش��د و این 
بخش در نظر گرفته ش��ده هم به خوبی بهینه سازی 
ش��ود، تیم فروش می تواند لیدهای بیش��تری را به 

دست آورد. 
تبدیل بهتر

هرچن��د ک��ه ن��رخ تبدیل بیش��تر ممكن اس��ت 
اغواکننده باش��د، اما باال بودن نرخ تبدیل همیش��ه 
خوب نیس��ت. یك یا دو لید ارزش��مند بهتر از ده ها 
لید بی میل و سرد است. اما رابطه این مورد با محتوا 
چیس��ت؟ در ادامه این رابطه را برای ش��ما توضیح 
خواهیم داد.  محتوای شما درواقع می تواند به عنوان 
یك قیف برای س��نجش لیدها مورد اس��تفاده قرار 
بگی��رد. اگر ش��ما محتوایی را تولی��د کنید که فقط 
لیدهای عالقه مند مشتاق به خواندن آن باشند، شما 
به صورت اتوماتیك حداقل بخشی از مشتریان مردد 

خود را از دست می دهید. 
خواسته ها و نیازهای مشتریان خود را بدانید

ش��ما همچنین می توانید از تجربیات فروش خود 
برای نوش��تن پست های وبالگی ارزش��مند استفاده 
کنید. فروش��ندگان ش��ما در ط��ی مكالمات خود با 
لیدها و مش��تریان می توانند در مورد مشكالت آنها 
بیش��تر بدانند و نگرانی های اصلی آنها را شناس��ایی 
کنند. تیم محتوای ش��ما با استفاده از این اطالعات 
می توانند محتواهایی مرتبط تر و جامع تر بنویسند. 
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بهبود تجربه مخاطب با تکنیک 
نقشه سفر مشتری

نقشه س��فر مش��تری از چند مرحله تشكیل شده 
اس��ت که ب��ا نیازس��نجی، تحلیل رفت��ار مخاطب و 

بازخورد گرفتن از آنها در هر مرحله همراه است. 
با گذش��ت زمان نقش مشتری ها در موفقیت برند 
بیش��تر شده است و روز به روز به تعداد شرکت هایی 
ک��ه برای جل��ب رضایت مش��تری ت��الش می کنند 
افزوده می ش��ود. این یعنی کس��ب وکارها باید سعی 
کنند ظرفیت همدلی با مش��تری را افزایش دهند و 
انتظ��ارات آنها را به واقعیت تبدی��ل کنند. اما انجام 
چنین کاری چگونه ممكن اس��ت؟ یكی از راه حل ها 

ترسیم نقشه سفر مشتری است. 
نقشه سفر مشتری حاصل تجربه مرحله به مرحله 
مشتری از محصول یا خدمات مورد نظر است. نقشه 
سفر مش��تری منبع حیاتی است که وضعیت کنونی 
مش��تری را نشان می دهد و طیف وسیعی از خدمات 
مرتبط با سالمتی، امور مالی، تحصیلی و. . . را شامل 
می شود. در ادامه این مقاله با نگاه دقیق تری به نقشه 
س��فر مش��تری و اجزای آن می پردازیم. این نقشه از 
پنج مرحله تش��كیل شده است که می توانید هرکدام 
از آنها را داخل یك دایره ترس��یم کرده و سپس آنها 
را با خط ب��ه یكدیگر متصل کنید. البته این موضوع 
کامال سلیقه ای اس��ت و می توان از هر شكل دیگری 
برای کش��یدن نقش��ه مسیر اس��تفاده کرد. کشیدن 
دای��ره و خ��ط از این جهت بهتر اس��ت که یادآوری 
می کند نقش��ه س��فر مش��تری حلقه ای از مراحل و 

بازخوردها است. 
)Entice( 1- جذب کردن

پیش از اینكه مشتری به طور اتفاقی با وب سایت شما 
آشنا شود، بهتر است خودتان اقدام کنید. فراموش نكنید 
که مشتری برای امتحان کردن محصول یا خدمات برند 
باید انگیزه داش��ته باشد. شما از چه روشی برای جذب 
کردن آنها استفاده می کنید؟ در چه شرایطی مشتری 
نس��بت به امتحان کردن محصول کنجكاو می شود؟ از 
طریق بازاریابی دهان به دهان یا تبلیغ مس��تقیم برند؟ 
در این مرحله باید لیستی از راه های ممكن برای جذب 

مخاطب تهیه کنید. 
)Enter( 2- وارد شدن

تصور کنید تعطیالت آغاز شده است و می خواهید 
در هتل��ی اقامت کنید. اینكه مورد اس��تقبال میزبان 
ق��رار بگیری��د از چ��ه زمانی آغ��از می ش��ود؟ آیا در 
فرودگاه به دنبال تان می آین��د؟ یا میز پذیرش هتل 
اولین برخورد رس��می شما با میزبان است؟ در اولین 
برخ��ورد چ��ه عواملی )مانند ن��ور، صدا، ب��و و طرز 
برخورد( توجه ش��ما را جلب می کنند؟ اولین تجربه 
ورود مش��تری به برند نیز به همین اندازه مهم است. 
درواقع نحوه برخورد کارمندان برند اس��ت که تعیین 

می کند مخاطب به مشتری تبدیل شود یا خیر. 
)Engage( 3- درگیر شدن

در ای��ن مرحل��ه مش��تری تصمیم ب��ه خریداری 
محصول یا خدمات برند ش��ما گرفته است. خدمات 
می توان��د ش��امل هر چیزی مانند ثب��ت نام در دوره 
آموزشی باش��د و محصول نیز هر چیزی مانند تلفن 
همراه هوشمند را شامل می شود. کیفیت محصول و 
خدمات ارائه ش��ده باید در تمام مراحل حفظ شده و 
در صورت بروز مشكل توسط تیم پشتیبانی رسیدگی 
ش��ود. این کار در تیم پش��تیبانی برند چگونه انجام 
می شود؟ آیا خدمات پس از فروش به خوبی نیازهای 
احساسی مش��تری را برطرف می کنند؟ درواقع تمام 
مراحل نقشه سفر مشتری باید با سه معیار عملكرد، 

روابط اجتماعی و احساسی سنجیده شود. 
)Exit( 4- خارج شدن

حال تصور کنید تعطیالتی که برای آن برنامه ریزی 
کرده بودید به پایان رس��یده یا مشتری خرید مورد 
نظر را انجام داده است. تجربه ای که داشته اید چگونه 
بود؟ تا این مرحله  داده های با ارزش��ی از مشتری در 
اختیار برند قرار گرفته اس��ت که می تواند در مراحل 
بعدی مورد اس��تفاده ق��رار بگیرد. اکن��ون نوبت آن 
رس��یده اس��ت که برن��د با تحلی��ل رفتار مش��تری 
و تكنول��وژی ک��ه در اختی��ار دارد، پیش��نهادهای 

سفارشی سازی شده خود را به مشتری ارائه دهد. 
)Extend( 5- گسترش دادن

اغلب کسب وکارها در این مرحله متوقف می شوند، 
اما فرصت های زیادی در این مرحله پنهان ش��ده اند 
که تنها کافی اس��ت ش��ناخته ش��وند. ای��ن مرحله 
نیازمن��د تالش و تفكر زی��اد برای حف��ظ ارتباط با 
مش��تری و بازخورد گرفتن از تجربه های آنها اس��ت. 
واکنش آنها نس��بت به برند مستقیما با چهار مرحله 
گذش��ته در ارتباط اس��ت و هرقدر تجربه هر مرحله 

بهتر باشد احتمال بازگشت آنها بیشتر خواهد بود. 
حف��ظ صداقت در تمام مراحل بس��یار مهم اس��ت. 
بنابراین اگ��ر هنوز برای مرحله ای آماده نش��ده اید آن 
را خال��ی بگذاری��د. برای بهبود هر مرحل��ه توفان فكر 
داشته باش��ید و با امتحان کردن و سنجیدن ایده های 
جدید بهترین تجربه را برای مش��تری رقم بزنید. رفتار 
مخاطبان را به دقت در نظر بگیرید، با آنها صحبت کنید 
و نظرش��ان را در هر مرحله جویا شوید. هنگام طراحی 
نقشه سفر مشتری به یاد داشته باشید فهمیدن و درک 
کردن کارمندان برند نیز به اندازه درک کردن مشتری 
مهم اس��ت. گاهی اوقات کارمندان اولین مشتری های 
برند هس��تند و شناخت آنها و تجربه ای که از کار دارند 

می تواند فرهنگ برند را تغییر دهد. 
inc/zoomit :منبع
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چرا به تحلیلگر کسب وکار نیاز 
داریم؟ 

تفاوت تحلیلگر کس��ب وکار ب��ا مدیر پروژه در این 
اس��ت که، مدی��ر پروژه ف��ارغ از اینك��ه در چه نوع 
پروژه ای است یك سری دانش و مهارت های عمومی 
مدیریت پروژه دارد و از طرفی بنا به ویژگی های فنی 
پروژه در حوزه تخصصی پروژه دانش و تجربه دارد. 

تحلیلگ��ر کس��ب وکار ه��م یك نقش اس��ت. یك 
نق��ش که آن ه��م در یك پروژه تعریف می ش��ود و 
وظیفه اش را حتی پیش از مدیر پروژه و قبل از اینكه 
هنوز پروژه به صورت رس��می شروع شده باشد آغاز 

می کند. 
درحالی ک��ه یك مدیر پروژه مس��ئول ب��ه نتیجه 
رساندن یك پروژه است. تحلیلگر کسب وکار مسئول 
به نتیجه رس��یدن محصولی است که پروژه برای آن 
تعریف شده است. از این منظر محدوده کار تحلیلگر 
کس��ب وکار فراتر از مدیر پروژه است، کارش پیش از 
مدیر پروژه ش��روع می شود و پس از پایان کار پروژه 

همچنان کارهایی است که باید انجام دهد. 
به صورت خالصه وظیفه اصلی تحلیلگر کسب وکار 
شناسایی مش��كالت، فرصت ها یا خواسته هایی است 
که حوزه کسب وکار دارد، ارزیابی راهكارهای ممكن 
و ارائه طرح کالن از راهكار مناسب، استخراج و ارائه 
دقیق نیازمندی های ذینفعان و به کمك آن، هدایت 
و نظ��ارت فنی بر پروژه یا پروژه هایی که قرار اس��ت 
راه��كار را محقق کنند. حال بنا به اینكه تحلیلگر در 
چه حوزه کس��ب وکار فعالیت می کند، باید تخصص 

مرتبط با آن حوزه را نیز داشته باشد. 
به ص��ورت آیتمی وظای��ف تحلیلگر کس��ب وکار 

شامل: 
شناسایی و تبیین مشكالت یا فرصت ها )شناسایی 

تمامی ذی نفعان، علل ریشه ای مشكل و ...(،
ارزیاب��ی راهكارها و تصمیم س��ازی ب��رای انتخاب 
راهكار مناس��ب )ارزیابی از حیث تكنولوژی، هزینه، 

شرایط سازمانی(،
اس��تخراج نیازمندی های کس��ب وکار )تا س��طح 
تعیین وظیفه مندی ها و غیر وظیفه مندی های اصلی 

راهكار(،
مش��ارکت در تبیی��ن نح��وه پیاده س��ازی راهكار 
)تدوین برنامه مدیریت پروژه، انتخاب مجری و …(و

همراه��ی و نظارت ب��ر روند پیاده س��ازی راهكار 
می شود.

چنی��ن فردی با وظایفی که برای آن تعریف ش��د 
حتما باید دارای شایس��تگی ها و مهارت های خاصی 

باشد. 
چرا به تحلیلگر کسب وکار نیاز داریم؟ 

ب��رای اهمی��ت وجود نقش��ی به عن��وان تحلیلگر 
کسب وکار تنها به ارائه یك آمار اکتفا می کنیم. طبق 
آمار مؤسسه PMI که یك مؤسسه معتبر در زمینه 
مدیری��ت پروژه در س��طح جهان اس��ت، نزدیك به 
۴0درصد علت شكس��ت های پروژه ها به دلیل ضعف 
در شناس��ایی صحیح نیازمندی ها است. درحالی که 
گنجاندن تحلیل کس��ب وکار در پ��روژه باعث بهبود 
چش��مگیر خروجی های پروژه و موفقیت آن ش��ده 

است. 
چه مشاغلی نقش تحلیلگر کسب وکار را 

دارند؟ 
تحلیلگر کس��ب وکار نقش��ی اس��ت که اف��راد در 
ش��غل های مختل��ف در صورتی ک��ه بخواهند کاری 
که در باال اشاره ش��د )شناسایی نیازمندی ها و ارائه 
راه حلی برای رفع آنها( را در حوزه کاری ش��ان انجام 
دهن��د باید لب��اس آن را به تن کنن��د. با این وصف 
تقریبا همه مدیران ارش��د بای��د بتوانند در مقاطعی 
نقش تحلیلگر کس��ب وکار را داش��ته باشند. مدیران 
پروژه ه��ا نیز بای��د تحلیلگران خوبی باش��ند و تمام 
مش��اغلی که در طراح��ی یك محص��ول یا خدمت 
دخیل هس��تند برای موفقیت در کارشان حتما باید 

نقش تحلیلگر کسب وکار را به خوبی ایفا کنند. 
تحلیلگر کسب وکار، به نام های دیگری نیز شناخته 
می ش��ود. تحلیلگر سیستم، مهندس سیستم، معمار 
کس��ب وکار، معمار س��ازمان، مدیر محصول، مشاور 
مدیری��ت و... هرچن��د هر ک��دام از ای��ن عناوین در 
ادبیات های مختلفی تعریف شده اند، اما در عمل کار 
مش��ابهی را انجام می دهند؛ شناسایی نیازمندی های 
سازمان و ارائه راه حلی برای رفع آنها. نقش تحلیلگر 
کس��ب وکار هر چند بیشتر در حوزه بورس و فناوری 
اطالعات و پروژه های سیستم های اطالعاتی شناخته 
می ش��ود )احتماال ش��ما هم که دارید ای��ن مقاله را 
می خوانید مرتبط با این حوزه هستید!(، اما این نقش 
می توان��د و )باید( در هر نوع پروژه ای وجود داش��ته 
باشد. چراکه یك پروژه مجموعه ای از نیازهاست که 
باید به درس��تی شناسایی و در ادامه راهكار مناسبی 

برای پاسخ به آن تعریف و پیاده سازی شود. 
sena :منبع

مدیریت حقوق و مزایای خود 
را دارد. مدی��ران معم��وال برای 
تأثیرگذاری و رهبری تغییرات، 
در جای��گاه بهتری ق��رار دارند. 
در بیش��تر س��ازمان ها، مدی��ر 
بودن به معن��ای برخورداری از 
بس��ته تش��ویقی بهتر است، نه 
اجب��ار به نشس��تن در اتاق کار. 
از همه مهم ت��ر، هیچ چیز جای 
رضایت حاصله از کمك به یك 
ف��رد یا یك تیم در رس��یدن به 
اهدافش و نش��ان دادن بهترین 

عملكردش را نمی گیرد. 
با این حال، جایگاه مدیریت و 
حقوق و مزای��ای اضافی، بهایی 

نیز دارد که باید پرداخت. 
مدیر بودن یعنی دست وپنجه 
نرم کردن با مسائل بغرنجی که 
ممكن است حتی خواب شب را 
از شما بگیرد. در ادامه ۱0 مورد 
از اصلی ترین چالش هایی را که 
خواب را از چش��م ه��ر مدیری 
می ربای��د به هم��راه یك »قرص 
خواب« ب��رای هرک��دام از این 

موارد شرح داده ایم. 
مقابله با معضل عملکردی 

کارمندان
معض��الت  ب��ه  پرداخت��ن 
از  یك��ی  هم��واره  عملك��ردی 
ریش��ه های اصلی بی خوابی های 
یك مدی��ر ب��وده و خواهد بود. 
با اینكه چنین مش��كالتی هرگز 
ساده نیس��تند، اما نباید خیلی 
هم س��خت باش��ند. با گزینش 
بهتر کارمندان و س��پس تعیین 
انتظ��ارات عملك��ردی ش��فاف 
برای آنها، می توان از بس��یاری 
معضالت عملكردی پیش��گیری 

کرد. 
اگ��ر مش��كلی را شناس��ایی 
کرده ای��د، هرچه زودتر نس��بت 
به ارائه بازخورد س��ازنده اقدام 
می توانی��د  س��ریع تر  کنی��د، 
نوع��ی تغییر رفتاری را میس��ر 
س��ازید. اگر در رفت��ار موردنظر 
بهب��ودی حاصل نش��د، به یك 
تدریج��ی  انضباط��ی  فرآین��د 
و  عادالن��ه  زمان بندی ش��ده، 
ش��فاف نیاز خواهید داشت. به 
تعوی��ق انداخت��ن گفت وگ��و با 
کارمند یا خ��ودداری از اجرای 
فرآیند انضباطی، موجب به درازا 
کشاندن مش��كل و اضافه شدن 
بی خوابی ه��ای ش��بانه تان  ب��ه 
می شود. به محض بروز مشكالت 
ب��ا  مح��ل کار،  در  عملك��ردی 
آنه��ا مقابله کنید تا س��اده تر به 

استراحت تان برسید. 
اخراج کارمندان

ب��رای ای��ن م��ورد واقعا هیچ 
قرص خواب��ی وجود ندارد. مهم 
نیست قبال چه اقدامی کرده اید 
)مورد قبلی را ببینید(، این کار 
در هرحال بس��یار ناخوش��ایند 
است. انجام این مسئولیت نباید 

ب��رای هی��چ مدی��ری آن چنان 
راحت باشد. 

ع��الوه  بر نكاتی ک��ه در مورد 
اول ذکر ش��د، اطمینان حاصل 
کنی��د ب��رای تخلف��ات رفتاری 
ش��دید، از خط مش��ی واضح و 
برخ��وردار  الزم  آموزش ه��ای 

هستید. 
کارمندان،  تعلی��ق  درم��ورد 
اطمینان حاص��ل کنید از روال 
استفاده  منصفانه و منس��جمی 
می کنید. در مورد نحوه هدایت 
محترمان��ه بحث آموزش ببینید 
و یك رویكرد انفصال از خدمت 
و جانشینی عادالنه ارائه دهید. 
در این مورد می توانید به مقاله 
»چگونه یك کارمن��د را اخراج 

کنیم« مراجعه کنید. 
تصمیم گیری درست در 

حوزه کارگزینی
انتخ��اب از بی��ن نامزده��ای 
پایانی می تواند عذاب آور باش��د. 
اگر اش��تباه انتخ��اب کنید، در 
آخر مجبور خواهید بود با برخی 
فهرس��ت  این  دیگر  مش��كالت 
دست وپنجه نرم کنید. درمانش 
چیست؟ از یك فرآیند گزینش 
خ��وب بهره ببرید و ش��تاب زده 
عمل نكنید )بیش��تر مدیران در 

حقیقت این کار را می کنند(. 
نح��وه مصاحب��ه گزین��ش را 
ارزیابی ه��ای  از  فرا بگیری��د؛ 
گزینش معتبر اس��تفاده کنید، 
اطالع��ات متعدد جم��ع کنید، 
واقع گرایانه  پیش نگ��ری  امكان 
از شغل یا یادگیری سایه به سایه 
را برای داوطلبان فراهم کنید و 
با یك متخصص منابع انس��انی 
کارگزینی  مأم��ور  ی��ا  حرفه ای 

خوب کار کنید. 
انجام عمل غیراخالقی یا 

نادرست
ب��رای این مورد ی��ك درمان 
ک��ه  دارد  وج��ود  پیش��گیرانه 
در هم��ه ای��ن س��ال ها ب��رای 
م��ن به خوبی مؤثر بوده اس��ت: 
هنگامی که درحال تصمیم گیری 
هس��تید، از خودت��ان بپرس��ید 
»فردا که درم��ورد تصمیمم در 
روزنام��ه بخوان��م، چقدر راحت 
و آس��وده خواه��م ب��ود؟« این 
پرس��ش بس��یار بهتری است تا 
دستگیرم  دارد  احتمال  »چقدر 

کنند؟«.
 ب��ا این هم��ه، اگ��ر مرتك��ب 
خطای��ی ش��دید )ک��ه همه ما 
می ش��ویم(، بهتری��ن کار ای��ن  
اس��ت که روراس��ت باش��ید و 
ب��ه اش��تباه تان اعت��راف کنید. 
سرپوش گذاش��تن و انكار خطا 
از خ��ود خطا نیز بدتر اس��ت. با 
عواق��ب کارتان زندگی کنید، از 
اش��تباهات خود درس بگیرید و 

با آنها کنار بیایید. 
اگر یك��ی از کارمندان ش��ما 
خطوط اخالقی را زیر پا گذاشت 
و کاری غیراخالقی از او سر زد، 

بی درنگ با مسئله برخورد کنید 
و از متخصص منابع انس��انی یا 
تیم انطباق خود کمك بگیرید. 

مقابله با رئیس مافوق
موض��وع چگونگ��ی مقابله با 
یك مدیر بد، فضایی بیشتری از 
این مقاله می طلبد. بیایید فرض 
کنی��م اکثر مدیر ها شایس��تگی 
و حس��ن نیت قابل قبولی داشته 
باش��ند )که دارن��د(. مدیر ها و 
دوس��ت  انس��ان ها،  به طورکلی 
اشتباهات ش��ان  درمورد  ندارند 
ب��ه آن��ان تذکر داده ش��ود. اگر 
در مقابله با آنها هدف ش��ما این 
باش��د )که مجابش کنید حق با 
شماست و آنها اشتباه می کنند(، 

بحث پرباری نخواهید داشت. 
س��عی کنی��د خ��ود را جای 
مدیرت��ان بگذاری��د و ایده خود 
را به عنوان یك جایگزین که به 
آنها در دستیابی به اهداف شان 
کمك می کند پیش��نهاد دهید. 
عالوه  بر این، خوب گوش دهید 
و پذیرای نظرات باش��ید. کسی 
مدیرتان  ش��اید  می دان��د؟  چه 
اطالعاتی داش��ت که باعث شد 
در ای��ده خودت��ان تجدیدنظ��ر 

کنید. 
از همه مهم تر، به دنبال ایجاد 
ش��الوده ای از اعتم��اد و احترام 
متقابل ب��ا مدیرتان باش��ید. با 
ای��ن کار، ق��ادر خواهید بود در 
محیطی امن و سازنده مخالفت 

خود را ابراز کنید. 
کشمکش های تیمی

مدی��ران می خواهیم  ما  همه 
یكدیگر همكاری  ب��ا  کارمندان 
کنن��د، به عنوان ی��ك تیم کار 
کنند و رفتاری حرفه ای داشته 
باش��ند. زمانی که ی��ك کارمند 
برای شكایت از کارمند دیگری 
در  وی  م��ی رود،  مدی��ر  ن��زد 
موقعیت دش��واری برای داوری 

در این مشاجره قرار می گیرد. 
وقت��ی ب��ه مدی��ری از وجود 
چنی��ن وضعیتی می��ان اعضای 
می ش��ود،  داده  هش��دار  تی��م 
مهم این اس��ت که بتواند میان 
کش��مكش فردی و کاری تمایز 
برق��رار کن��د. ثاب��ت ش��ده که 
کش��مكش کاری طبیعی ا ست 
و س��بب توج��ه ب��ه ایده ه��ای 
آنه��ا  پ��رورش  و  جایگزی��ن 
می ش��ود، اما وجود کش��مكش 
فردی برای یك تیم مانند س��م 

است و باید فورا برطرف شود. 
بس��یاری از مدی��ر پروژه ه��ا 
و رهب��ران تی��م ت��الش زیادی 
می کنند ت��ا ارزش های تیمی را 
در هم��ان ابتدای ش��كل گیری 
کار برای افراد تبیین کنند. این 
ارزش ه��ا به ترس��یم رفتارهای 
الهام بخ��ش  و  قابل قب��ول 
می پردازند و پش��تیبانی اعضای 
تیم از این ارزش ها یك ضرورت 

به شمار می رود. 
است،  فردی   اگر کشمكش ها 

با طرفین درگیری گفت وگویی 
منصفان��ه و صریح ترتیب دهید 
و گوش��زد کنید که از آنها توقع 
دارید هرچه زودت��ر رفتار خود 
را تعدیل کنند. درصورت ادامه 
کش��مكش، اف��راد مربوطه را از 

تیم کنار بگذارید. 
با تنظی��م پروفایل کارگزینی 
اعض��ای تیم که به طور ش��فاف 
نیاز ب��ه کار گروهی و همكاری 
را ش��رح می ده��د، می ت��وان از 
تعداد زیادی از این کشمكش ها 
مابی��ن اعضای تی��م جلوگیری 
باید  مورد انتظار  رفتارهای  کرد. 
با جزییات مش��خص و پاداش ها 
این  تقویت کننده  و جریمه های 
رفتارها، به روشنی تبیین شوند. 
به عن��وان آخری��ن احتی��اط، 
مراقب کارمندان »س��تاره« که 
دائما همكاران ش��ان را سرزنش 
می کنن��د باش��ید. با ای��ن کار 
بی��رون  تی��م  از  را  کش��مكش 

می کنید. 
شناسایی و تقویت ارزش های 
تیم بهترین داروی پیش��گیری 
ا ست.  تیمی  کش��مكش های  از 
درصورت بروز کشمكش سریع، 
با قاطعیت و با رعایت انصاف با 

آن برخورد کنید. 
کشمکش با همتایان

ب��ه  داری��د  کم ک��م  حتم��ا 
ای��ن نتیج��ه می رس��ید که در 
این ج��ا یك��ض مفه��وم زی��اد 
تك��رار می ش��ود؟ بل��ه، مقابله. 
مس��ائل مربوط به اف��راد ناجور 
و ناس��ازگار احتماال تنها جنبه 
کار اس��ت که بی��ش از هرچیز 
باعث ش��ب بیداری های مدیران 
است  به همین خاطر  می ش��ود. 
که بس��یاری از مدیران ترجیح 
می دهن��د از آنه��ا دوری کنند. 
در برخی موارد، این کار راهبرد 
بدی هم نیست )یعنی باال بردن 

تحمل، پذیرش و ...( 
پ��ای ضرر  اگ��ر  بااین ح��ال، 
زیادی درمیان باشد، اجتناب از 
این افراد راهبرد خوبی نیس��ت. 
از آن گذش��ته، ه��ر رویاروی��ی 
نی��ز ب��د به نظر نمی آی��د؛ کمی 
کشمكش سازنده برای تیم الزم 
اس��ت. مقاله »چگونه کشمكش 
در مح��ل کار را مدیریت کنیم« 
را بخوانی��د؛ چیزی که برای هر 
مدیری ی��ك مه��ارت ضروری 

محسوب می شود. 
ضرورت یادگیری موضوعات 

جدید
و  قلم��روی آس��ایش  ت��رک 
احس��اس مج��دد »بی کفایتی« 
چالش برانگیز  برایم��ان  همواره 
اس��ت. اگ��ر هیچ گاه دس��ت به 
کار جدی��د یا متفاوت��ی نزنید، 
درجا خواهید زد. مؤثرترین راه 
جهت رشد و ارتقا در مقام یك 
رهب��ر، پذیرش مش��اغل جدید 
چالش برانگیز  مأموریت ه��ای  و 
اس��ت. »چابك��ی در یادگیری« 

چیزی نیس��ت که ب��ا آن متولد 
شده باش��یم، بلكه می توانیم در 
طول زمان آن را پرورش دهیم. 
زمانی که در نقش تازه ای قرار 
می گیری��د یا کار جدیدی انجام 
می دهی��د، یك برنامه توس��عه 
پی��ش روی خود ق��رار دهید تا 
موفقیت ت��ان را تضمی��ن کنید. 
عالوه بر کتاب، دوره آموزش��ی و 
منابع آن الین، معموال دو یا سه 
»متخصص فن« نیز هستند که 
بتوانی��د از آنها بیاموزید. امروزه 
اجتماعی،  با وجود ش��بكه های 
به راحت��ی می توانی��د کس��ی را 
بیابید که با به اشتراک گذاشتن 
تخصص خ��ود در هر موضوعی 
ک��ه نیاز ب��ه یادگیری داش��ته 
باش��ید ب��ه ش��ما کم��ك کند. 
رهبران ب��زرگ همواره در حال 
یادگیری اند و هراسی از اعتراف 

به آن ندارند. 
از دست دادن کارمندی توانا

دست روی دس��ت  نبای��د 
تا کارمند س��تاره تان،  بگذارید 
پیشنهاد شغلی بهتری دریافت 
کن��د. آن گاه دیگ��ر برای توجه 
خیل��ی دی��ر اس��ت. اطمینان 
حاص��ل کنید کارمن��دان توانا 
استحقاق ش��ان حقوق  به اندازه 
می گیرن��د، به چالش کش��یده 
و  مورد حمای��ت  می ش��وند، 
هس��تند.  یادگی��ری  درح��ال 
بگذاری��د بدانند تا چ��ه اندازه 
به آنه��ا توجه داری��د و چقدر 

قدردان آنها هستید. 
 به خاطر بسپارید، کارمندان 
س��تاره س��رانجام روزی ترفیع 
می گیرند یا به دنبال فرصت های 
بهت��ر می روند. اش��كالی ندارد؛ 
ای��ن یك��ی از آن قس��مت های 
لذت بخ��ش ی��ك رهب��ر بزرگ 
بودن اس��ت )البته ت��ا جایی که 
کارمن��د کارش را ب��ه دالی��ل 
خوش��ایندی ت��رک کن��د؛ ن��ه 

به خاطر نارضایتی(.
خستگی و فرسودگی از کار

باشید  مراقب س��المتی خود 
و هم��واره بر روی مس��ائلی در 
زندگ��ی تمرکز کنی��د که واقعا 
اهمی��ت دارن��د. مدیرانی که به 
از فرصت  تعطیالت نمی رون��د، 
موج��ود ب��رای بازیاب��ی نیروی 
نمی گیرند. همچنین  بهره  خود 
ب��رای  ب��دی  بس��یار  الگ��وی 
کارمن��دان خود خواهند بود که 
به خستگی و فرسودگی آنها نیز 

منجر می شود. 
خس��تگی،  اصل��ی  دلی��ل 
نارضایتی شغلی  اس��ت، نه کار 
زی��اد. اگ��ر از کاری ک��ه انجام 
می دهی��د واقعا بیزار هس��تید، 
ترتیب��ی دهی��د تا ش��غل تان را 
عوض کنید. زندگی بسیار کوتاه 
اس��ت؛ مجبور نیستیم به کاری 
رضای��ت بدهی��م که دوس��تش 

نداریم. 
thebalance :منبع

دیدگاه10 چالش اصلی بر سر راه مدیران و راه های مقابله با آنها

قوانین جف بزوس برای برگزاری 
جلسات

ج��ف بزوس یك��ی از رهبران بزرگی اس��ت که 
جلس��ات کاری را هدفمند، مفید و پربازده برگزار 

می کند. او برای این کار سه قانون جالب دارد. 
برنامه ریزی ضعیف، صحبت در مورد موضوعات 
غیر مرتبط و عدم آمادگی از ویژگی های مشترک 
تمام جلسات غیرکاربردی هس��تند. این جلسات 
نه تنه��ا هیچ فایده ای ندارند، بلك��ه انرژی و زمان 
ش��رکت کنندگان را ه��در می دهن��د. جف بزوس 
)Jeff Bezos(، بنیان گذار ش��رکت آمازون یكی 
از مخالفان سرس��خت جلس��ات غیرمفید است و 
برای جلوگیری از این موضوع، »فرهنگ جلس��ات 
آمازون« را در میان کارمندان شرکت جا انداخته 
اس��ت. فرهنگ او از قوانین خاص پیروی می کند 

که در ادامه به توضیح بیشتر آنها می پردازیم. 
1- قانون دو پیتزا برای کل تیم

ج��ف ب��زوس می گوی��د: »ما در جلس��ات خود 
تیم های��ی با تعداد اعضای کم تش��كیل می دهیم. 
درواقع تعداد اعضای این تیم ها به اندازه ای اس��ت 
که دو پیتزا برای غذا دادن به آنها کافی باش��د. ما 

به این قانون دو پیتزا برای کل تیم می گوییم.«
اگر در جلسات شلوغ شرکت کرده باشید دلیل 
وضع این قانون را بهتر متوجه می ش��وید. هرقدر 
تعداد افراد ش��رکت کننده بیش��تر باش��د، تعداد 
نظرات نیز بیش��تر می شود. درنهایت نتیجه گیری 
و رس��یدن به یك تصمیم واحد سخت تر می شود. 
ح��ال تص��ور کنی��د اگ��ر هرک��دام از ای��ن افراد 
ش��رکت کننده بخواهد جلس��ه را دس��ت بگیرد و 
نظ��ر خودش را به دیگران تحمیل کند چه اتفاقی 
خواه��د افتاد. همه حرف خودش��ان را می زنند و 
هیچ ک��س به صحبت ه��ای ط��رف مقابل گوش 
نمی ده��د. اما قانون دو پیتزا اجازه اظهار نظر و به 
اشتراک گذاشتن ایده را برای همه فراهم می کند، 
انعطاف پذی��ری ش��رکت کنندگان ب��اال می رود و 

مدیریت آنها آسان تر است. 
2- استفاده از پاورپوینت ممنوع

ج��ف ب��زوس با افتخ��ار در م��ورد ای��ن قانون 
می گوید: »در ش��رکت آمازون از هیچ پاورپوینتی 
اس��تفاده نمی شود. در جلس��ات کاری ما همیشه 
یك نفر یادداش��ت های چند صفح��ه ای )معموال 
۶ صفحه ای( درس��ت می کند. این یادداشت ها از 
جمالت واقعی تش��كیل ش��ده اند، موضوع، اسم و 
فعل دارند و تنها حاصل سر هم بندی کردن چند 

نكته نیستند.«
جف بزوس اخیرا در نامه ای به سهامداران، روش 
تهیه یادداشت هایی را که شاید بیش از یك هفته 
برای نوشتن ش��ان زمان نیاز باش��د توضیح داد. او 
گف��ت: »یادداش��ت هایی ک��ه مدنظر ما هس��تند 
چندین بار توسط همكاران ویرایش شده و بهبود 
داده می شوند. معموال چند روز برای کامل کردن 
آنها زمان الزم است و سپس دوباره توسط همكار 
دیگ��ری با اف��كار جدید ویرایش می ش��ود. کامل 
کردن این یادداش��ت ها قطعا کاری نیست که در 

طول یك یا دو روز انجام شود.«
تهیه چنین یادداش��ت هایی پی��ش از برگزاری 
جلس��ه، ایده بسیار خوبی اس��ت، زیرا مغز انسان 
داستان س��رایی را بهتر از داده های دشوار تحلیل 
می کن��د. ای��ن یادداش��ت ها به نویس��نده کمك 
می کند افكاری را که پش��ت ایده اش داشته بهتر 
توضی��ح ده��د و اعضای تیم نیز در طول جلس��ه 
درک بهتری از مفهوم ایده او داش��ته باشند. البته 
تمام این کارها بدون آمادگی اعضای شرکت کننده 
در جلسه معنایی نخواهد داشت و قانون سوم نیز 
برای جلوگیری از همین مشكل وضع شده است. 

3- شروع با سکوت
ج��ف ب��زوس می گوی��د: »م��ا یادداش��ت های 
آماده ش��ده را در س��كوت کامل در طول جلس��ه 
می خوانی��م. تمام ش��رکت کنندگان دور یك میز 
می نش��ینند و معموال نیم ساعت طول می کشد تا 
همه یادداش��ت را بخوانند. زمان در اینجا اهمیتی 
ندارد و ممكن اس��ت خواندن برخی یادداش��ت ها 
بیش��تر طول بكشد. بعد از خواندن یادداشت همه 

در مورد آن بحث می کنند.«
انجام این کار فوق العاده س��ودمند اس��ت، زیرا 
توجه تمام افراد ش��رکت کننده را به یك موضوع 
خ��اص معط��وف می کن��د. همچنی��ن آمادگ��ی 
ش��خصی را که کنترل جلس��ه را برعهده دارد نیز 
باال می برد. نوش��تن این یادداشت ها ساده نیست 
و نیاز به تمرکز باالیی دارد. نوشتن جمالت کامل 
بسیار س��خت تر از نوشتن نكات پاورپوینتی است. 
ش��خصی که یادداش��ت ش��ش صفحه ای ساختار 
یافته می نویسد محال ممكن است که تفكر واضح 

نداشته باشد. 
جف بزوس همچنین می گوی��د: »زمانی که این 
قانون وجود نداش��ت اغلب مدیرانی که در جلسه 
حضور پیدا می کردند مانند بچه های دبیرس��تانی 
در م��ورد خوان��دن یادداش��ت ها دروغ می گفتند. 
همه ما س��رمان شلوغ است و بسیار طبیعی است 
ک��ه زمان کافی برای خواندن این یادداش��ت ها را 
نداش��ته باش��یم، به همین دلیل نیم س��اعت اول 
جلس��ه به این کار اختصاص داده ش��ده اس��ت تا 
همه یادداش��ت ها را بخوانند و هیچ کس بهانه ای 

برای عدم آمادگی نداشته باشد.«
inc/zoomit :منبع
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ایمیل ه��ا ب��ه یك��ی از دغدغه ه��ای اصلی 
در محیط ه��ای کاری تبدی��ل ش��ده اند. ه��ر 
روز صب��ح وقتی ک��ه کامپیوتر خود را روش��ن 
می کنید، امیدوار هستید ایمیل های زیادی در 
اینباکس ظاهر نش��ده باشد که مجبور باشید 
به آنها پاس��خ دهی��د. اما وقتی ک��ه اینباکس 
را باز می کنیم، متوجه می ش��ویم بس��یاری از 
ایمیل های دریافتی درواقع اس��پم و تبلیغاتی 
هس��تند و از ش��ما می خواهن��د محصولی را 
خری��داری کنید یا به عضویت یك س��رویس 
درآیید. اکثر ما این ایمیل ها را بدون باز کردن 
حذف می کنیم و حتی نمی خواهیم ببینیم که 

چه چیزی در آنها نوشته شده است. 
بازاریابی ایمیلی به یك بخش اساسی هر برنامه 
بازاریابی تبدیل شده است. بازاریابان می دانند که 
ما چندین بار در روز سراغ ایمیل هایمان می رویم 
و آنه��ا را چك می کنیم؛ به امید اینكه چیزی را 
بیابیم که واقعاً برایمان ارزشمند، سرگرم کننده 
و مفید باش��د. به همین دلیل، بازاریابی ایمیلی 
اثرگ��ذاری خ��ود را در این زمین��ه بارها و بارها 
به اثبات رس��انده اس��ت. با ظهور و گس��ترش 
گوش��ی های هوش��مند، اینك افراد بیش از هر 
زم��ان دیگری ایمیل های خود را چك می کنند. 
حت��ی اگر از دریافت ایمیل های مفید نیز ناامید 
ش��ده باشیم، اما این باعث نمی شود که چند بار 
در روز س��راغ ایمیل نرویم و آن را چك نكنیم. 
بر اساس تحقیق های صورت گرفته، چك کردن 
ایمیل در روز حتی می تواند استرس افراد را نیز 

کاهش دهد. 
اگر شما یك بازاریاب ایمیلی فصلی هستید 
که به دنبال بهبود فعالیت های خود اس��ت یا 
به تازگ��ی فعالیت در زمین��ه بازاریابی ایمیلی 
را ش��روع کرده اید و به دنبال راهی برای بهره 
بردن از تمام پتانس��یل های آن برای موفقیت 
کسب وکار خود هستید. پیشنهاد می کنیم این 

مطلب را تا پایان مطالعه کنید. 
اطالعات مخاطبان خود را جمع آوری کنید

برای اینك��ه کمپین بازاریابی ایمیلی ش��ما 
شانس زیادی برای موفقیت داشته باشد، باید 
ابتدا لیس��ت کاملی از مخاطبان خود را داشته 
باش��ید. اگر شرکت ش��ما هنوز لیست کسانی 
که می خواهند ایمیل  دریافت کنند را مشخص 
نكرده است، چندین روش برای انجام این کار 
وجود دارد. صرف نظر از تاکتیكی که شما برای 
این منظور استفاده می کنید، هدف نهایی این 
اس��ت که ایمیل ه��ای مخاطبان را به دس��ت 
آوری��د.  ش��رکت های مختل��ف از تاکتیك ها 
و اس��تراتژی های مختلف��ی ب��رای به دس��ت 
آوردن ایمیل های مشتریان و مشتریان بالقوه 
اس��تفاده می کنند. رایج تری��ن روش هایی که 
برای جمع آوری ایمیل های مخاطبان استفاده 

می شود عبارتند از: 
- ثبت نام در خبرنامه

- ارائ��ه آخرین اخبار در م��ورد آپدیت های 
محصوالت شرکت

- عرض��ه ی��ك محص��ول رای��گان در ازای 
دریافت ایمیل.

افراد معموالً تمایلی ندارند که ایمیل خود را 
در اختیار سایرین قرار دهند، زیرا می دانند که 
چندی بعد باید انبوهی از ایمیل های تبلیغاتی 
CTA را در ایمی��ل خ��ود ببینند. ش��ما باید

های ش��فافی داشته باش��ید که کاربر را وادار 
کن��د خودش ایمیلش را در اختیار ش��ما قرار 
دهد. برای اینكه این تمایل را در آنها به وجود 
آورید، باید در ذه��ن مخاطبان رخنه کنید و 
حدس بزنید که آنها چگونه ایمیل های ش��ما 
را می خوانند. برای این کار به س��ؤاالت زیر که 
خوانندگان ممكن اس��ت از خودشان بپرسند 

پاسخ دهید: 
- در ازای دادن ایمیل��م، چه چیزی دریافت 

خواهم کرد؟ 
- چن��د وقت به چند وق��ت ایمیل دریافت 

خواهم کرد؟ 
- آیا تخفیف های مداوم و آفرهای اختصاصی 

دریافت می کنم؟ 
- آی��ا ایمیل های بیهوده بیش��تری دریافت 

می کنم؟ 
- آیا ایمیل هایی که به من ارس��ال می شود 

اسپم هستند؟ 
دادن  اختی��ار  در  ب��رای  کارب��ران  وقت��ی  
ایمیل های خود دو به ش��ك هس��تند، شما با 
ی��ك پیش��نهاد قانع کننده و ج��ذاب در ازای 
ایمی��ل می توانید آنه��ا را به ای��ن کار مجاب 
کنید. برای اینكه بفهمید چه پیشنهادی برای 
مخاطب��ان جذابیت دارد، س��ری به اینباکس 
خود بزنید و ایمیل هایتان را مرور کنید. کدام 
یك از این ایمیل ها توجه شما را جلب می کند 
و باعث می شود روی آن کلیك کنید؟ استفاده 
از تصاویر و محتواه��ای گرافیكی نیز می تواند 

روش خوبی برای جلب توجه مخاطب باشد. 
خوب بنویسید

نوش��تن متن ایمی��ل یكی از س��خت ترین 

بخش های بازاریابی ایمیلی اس��ت. ش��ما باید 
متن هایی بنویس��ید ک��ه بتوان��د در کمترین 
زم��ان ممكن توج��ه مخاطب را جل��ب کند. 
ایمیل هایتان باید با مهارت نوش��ته ش��وند و 
از انبوه ایمیل هایی که از کاربران درخواس��ت 

می کنند محصولی را بخرند متمایز باشند. 
اگر افراد ایمیل های ش��ما را نخوانند، قطعاً 
پولی نیز عاید ش��ما نمی شود. ایمیل های شما 
در ابت��دا باید توجه افراد را به خود جلب کند. 
ب��رای جلب  توجه، یك عنوان شخصی س��ازی 
ش��ده و اس��تفاده از تصاویر باکیفیت و مرتبط 
و اس��تفاده از متریال ه��ای گرافیكی می تواند 
مفید باش��د. متنی که در ایمیل می نویس��ید 
درواقع سطح تخصص و میزان حرفه ای بودن 
شما را نشان می دهد. همچنین مهم است که 
مخاطبان خود را بشناسید و فرکانس مناسب 

ارسال ایمیل به آنها را نیز بدانید. 
از یک سرویس دهنده ایمیلی حرفه ای و 

مشهور استفاده کنید
ش��ما می توانید بهتری��ن و قانع کننده ترین 
ایمیل ه��ا را بنویس��ید و یك لیس��ت بلندباال 
از ایمیل های مخاطبان داش��ته باشید، اما در 
صورت استفاده از یك سرویس دهنده ایمیلی 
نامعتب��ر، ایمیل هایتان راه ب��ه جایی نخواهند 

برد. 
افراد نس��بت ب��ه ایمیل هایی ک��ه اطالعات 
ش��خصی و ایمیل شان را از آنها طلب می کنند 
مش��كوک هس��تند و وقتی می بینند که یك 
ایمیل از ط��رف یك س��رویس دهنده ایمیلی 
ناش��ناخته برای آنها ارسال شده است، شك و 
تردید آنها دوچندان می شود و لحظه ای برای 
فرس��تادن ایمیل های شما به س��طل آشغال 

درنگ نمی کنند. 
وقتی از یك س��رویس دهنده ایمیلی معتبر، 
ش��ناخته شده و خوش نام اس��تفاده می کنید، 
این ش��انس برایتان وجود دارد که افراد الاقل 
ایمیل را باز کنند و آن را بخوانند. اس��تفاده از 
یك سرویس دهنده مشهور ایمیل های شما را 
حرفه ای، قابل اعتماد و جالب نش��ان می دهد و 
تم��ام اینها فاکتوره��ای الزم برای قانع کردن 

افراد به خرید هستند. 
برخی از س��رویس دهنده های ایمیلی معتبر 
 Mailchimp، Constant از:  عبارتن��د 

 .AWeber و Contact
خبرنامه شرکت: آهن ربای ایمیلی

خبرنامه یك��ی از پایه ای ترین، محبوب ترین 
و مؤثرتری��ن عناصر کمپی��ن بازاریابی ایمیلی 
اس��ت. افراد معموالً تمای��ل دارند که در ازای 
دریاف��ت خبرنام��ه، ایمیل خ��ود را در اختیار 
ق��رار دهن��د. خبرنامه ها باید ج��ذاب و مفید 
باش��ند و به اف��راد اج��ازه دهند تا با پش��ت 
 صحنه کس��ب وکار شما آش��نا شوند. هرچقدر 
که افراد اطالعات بیش��تری در مورد ش��رکت 
داشته باش��ند، بیش��تر به آن  اعتماد خواهند 
کرد و احتمال بیش��تری دارد که به مش��تری 
دائم آن تبدیل شوند. درواقع خبرنامه به افراد 
نشان می دهد که ش��رکت شما بر چه مبنایی 

پایه گذاری شده و کار می کند. 
در موقع طراح��ی خبرنامه، تمایل، نیازها و 
خواس��ته های مخاطبانتان را در ذهن داش��ته 
باش��ید. خبرنامه ه��ای خ��ود را جالب  توجه و 

حرف��ه ای طراح��ی کنی��د و آن را به گونه ای 
بنویس��ید که به راحت��ی قابل خواندن باش��د. 
همچنی��ن اس��تفاده از تصاوی��ر و محتواهای 

بصری جذاب فراموش نشود. 
ی��ك خبرنام��ه خ��وب باید ش��امل آخرین 
آپدیت ه��ای محصوالت ش��رکت، محتواهای 
ت��ازه، خبرهای جدی��د و پیام های ش��خصی 
باشد. خبرنامه های خود را باید فقط به کسانی 
ارسال کنید که با در اختیار قرار دادن ایمیل، 
تمایل ش��ان برای دریافت خبرنامه را به ش��ما 
اعالم کرده اند. ارس��ال خبرنامه ب��ه افراد غیر 
می تواند به اعتبار کسب وکار لطمه وارد کند. 

از اشتباهات تان یاد بگیرید
قطعاً همه کمپین ه��ای بازاریابی ایمیلی به 
موفقیت ختم نمی شوند و برخی از آنها به طرز 
مفتضحانه ای شكست می خورند. کمپین هایی 
که به هر دلیلی به موفقیت نرس��یده اند منابع 

خوبی برای یادگیری هستند. 
ایمیل��ی  از س��رویس دهنده های  بس��یاری 
ابزاره��ای آنالی��ز درون��ی را ارائ��ه می دهن��د 
ک��ه می تواند به ش��ما در تعیی��ن نقاط ضعف 
کمپین ها کمك کند. با استفاده از این داده ها 
می تواند مشكالتی که باعث صدمه رساندن به 
کمپین بازاریابی ایمیلی می شوند را شناسایی 

و در اسرع وقت رفع کنید. 
ام��ا در ای��ن آنالیزه��ا بای��د به دنب��ال چه 
معیارهایی باشید؟ تعداد کسانی که از دریافت 
خبرنامه شما انصراف داده اند، میزان باز کردن 
ایمیل ها و CTR از جمله مواردی هستند که 

باید به آنها توجه کنید. 
اگر تعداد کس��انی که از دریافت ایمیل های 
ش��ما انصراف داده اند باال باشد، نشان می دهد 
که ش��ما اطالعات مورد نیاز را ب��ه افراد ارائه 
نمی دهی��د و درواق��ع ایمیل های اس��پم برای 
آنها ارسال می کنید. یا متن ایمیل ها به اندازه 
کاف��ی قانع کنن��ده نیس��ت و نمی تواند توجه 

مخاطب را به خود جلب کند. 
 پایی��ن ب��ودن ن��رخ ب��از ک��ردن ایمیل ها
)open rate( نیز نش��ان می ده��د که افراد 
حت��ی ایمیل های ش��ما را ب��از نمی کنند. این 
آمار حكایت دیگری نیز برای ش��ما دارد و آن 
این اس��ت که احتماال شما ایمیل هایتان را در 
بازه های زمانی مكرر ارس��ال می کنید و همین 

امر باعث رنجش مخاطب می شود. 
پایین بودن نرخ کلیك پذیری )CTR(  نیز 
نش��ان دهنده این اس��ت که ش��ما احتماال در 
مورد مخاطبان هدف خ��ود تحقیق نكرده اید 
و گیرن��دگان ایمیل ها تمایلی به کلیك کردن 
روی لینك ه��ای موج��ود در ایمی��ل نش��ان 

نمی دهند. 
اس��تفاده از ای��ن داده های آماری به ش��ما 
کم��ك می کند ت��ا بفهمید که اف��راد چگونه 
به ایمیل های ش��ما پاس��خ می دهند. برجسته 
ک��ردن نق��اط ق��وت و ضع��ف نی��ز از دیگر 

مزیت های استفاده از این داده ها است. 
 ایمیل های شخصی سازی شده

از طریق بخش بندی
اگ��ر لیس��ت ایمیلی ت��ان از تن��وع باالی��ی 
برخوردار باشد، ش��انس باالیی برای موفقیت 
دارید. در واقع با وجود این تنوع باال می توانید 
لیست ایمیلی خود را به زیرگروه های مختلفی 

تقس��یم کنید. برای مثال، این لیست ایمیلی 
را می توانید به سه زیر گروه: مشتریان وفادار، 
کس��انی که هرگز در مورد برند ش��ما چیزی 
نش��نیده اند و کس��انی که اطالعات مختصری 

در مورد کسب وکار شما دارند تقسیم کنید. 
ب��رای هر ک��دام از ای��ن زیر گروه ه��ا باید 
»پرسناهای خریدار« تهیه کنید. پرسنا درواقع 
یك کاراکتر داس��تانی اس��ت که مشخصات و 
ویژگی های اف��راد را بیان می کند. بخش بندی 
کردن پرسناهای خریداران ممكن است کمی 
س��خت باش��د، به خصوص اگ��ر زیرگروه های 

متعددی داش��ته باشید. اما این فرآیند به شما 
کم��ك می کند ت��ا ایمیل هایی ج��ذاب، قابل  

اعتماد و مؤثر ارسال کنید. 
اما چرا این پرس��ناها مهم هستند؟ خب به 
ایمیل های خود نگاهی بیندازید. این ایمیل ها 
اگ��ر غیر مرتبط باش��ند، قطعاً جای��ی بهتر از 

سطل آشغال نخواهند داشت. 
نوش��تن چندی��ن نس��خه از ایمی��ل ک��ه 
شخصی سازی ش��ده است و با اعضای مختلف 
پرسناها وارد گفت وگو می شود، می تواند بهتر 
توجه خواننده را جلب کرده و آنها را وادار کند 

که ایمیل ها را بخوانند. 
هر گ��روه تاکتیك های بازاریاب��ی ایمیلی و 
پیام رسانی خاص خود را می طلبد. هر پرسنای 
خریدار عالیق، خواسته ها و نیازهای مختلفی 
دارد. همچنی��ن باید مراح��ل مختلف فرآیند 
خرید ک��ه گیرنده ایمیل در آن ق��رار دارد را 
مدنظر داش��ته باش��ید و ایمیل ها را بر اساس 
نیازهای هر گروه بنویس��ید. ایمیل هایی که بر 
اساس نیازهای گیرنده نوشته شوند طبعا نرخ 

باز کردن و CTR باالتری نیز دارند. 
بخش بندی کردن می تواند فرم های مختلفی 
داش��ته باشد، اما شما باید بهترین نوعی که با 
کسب وکار و لیست ایمیلی تان هماهنگ است 
را انتخاب کنید. یك روش متداول بخش بندی 

کردن پرسناها می تواند به این صورت باشد: 
- لیست خبرنامه

- لیست آپدیت های شرکت و محصول
- لیست مشتری

- لیست لید
پیوسته ایمیل ارسال کنید، اما با احتیاط

با توجه ب��ه حجم انبوه ایمیل هایی که افراد 
روزانه دریافت می کنند، گم ش��دن ایمیل های 
ارس��الی ش��ما در میان این هم��ه ایمیل چیز 
عجیبی نیست. به همین دلیل، باید ایمیل های 
خود را به صورت پیوس��ته ارسال کنید. برخی 
بازاریابان ایمیلی اما نگرش اش��تباهی نسبت 
به ارس��ال پیوس��ته ایمیل دارند، ب��ه گونه ای 
که بعد از مدتی ایمیل های ارس��الی آنها برای 
مخاط��ب آزاردهنده می ش��ود. باید پیوس��ته 
ایمیل بفرس��تید اما با احتیاط کامل. ارس��ال 
پیوسته ایمیل باعث می شود برند شما همیشه 

در ذهن مخاطب باقی بماند. 
از طری��ق تحقی��ق و پرس��ناهای خریداران 
دقیق��ا می توانی��د بفهمی��د که اف��راد در چه 
مواقعی انتظار دریافت ایمیل از ش��ما را دارند 
و ای��ن مورد را در زمان بندی ارس��ال ایمیل ها 
لحاظ کنید. اگر به مخاطبان وعده داده اید که 
آپدیت های محصوالت را به صورت روزانه برای 
آنها بفرس��تید، اما ای��ن کار با یك بار در هفته 
انجام می دهید، کمپین بازاریابی ایمیلی ش��ما 

احتماال با شكست مواجه می شود. 
daartagency :منبع

راهنمای جامع آغاز کمپین بازاریابی ایمیلی
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تبریـز – فالح: مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان ش��رقی با اش��اره به برنامه ریزی جهت ذخیره 
سازی، تأمین و توزیع مطلوب انواع فرآورده های نفتی در منطقه 
آذربایجان شرقی گفت: مصرف انواع فرآورده های نفتی در بخش 
های مختلف مص��رف اعم از حمل و نقل، صنعت، کش��اورزی و 
خانگی در سال9۶ در این منطقه بیش از دومیلیارد و ۳55 میلیون 
لیتر بوده که نس��بت به مدت مشابه س��ال 95 حدود 2.۳ درصد 
افزایش داشته است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی، ابوالفضل روح اللهی افزود: بنزین مصرفی استان آذربایجان 
ش��رقی در س��ال 9۶ اعم از بنزین معمولی، یورو۴ و سوپر بالغ بر 

یك میلیارد و ۶0 میلیون لیتر بوده که نسبت به سال 95 مقدار ۶ 
درصد رشد داشته است، همچنین مصرف فرآورده نفتگاز نیز یك 

میلیارد و 78 میلیون لیتر بوده که رشد 5درصدی نسبت به سال 
95 را نشان می دهد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی با اعالم مصرف 78 میلیون لیتری نفت 
سفید در س��ال گذشته، گفت: با توجه به بهره مندی خانوارهای 
روستایی از نعمت گاز طبیعی، شاهد کاهش ۱9 درصدی مصرف 
نفت سفید نسبت به سال 95 می باشیم. وی درخصوص مصرف 
نفتكوره نیز اظهار داشت: با توجه به عزم دولت و شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در راستای کنترل و رفع آالیندگی های 
زیست محیطی و تدابیر اتخاذ شده، تنها ۱۳5 میلیون لیتر فرآورده 
نفتكوره در سال 9۶ مصرف شده که کاهش 2۳ درصدی را نسبت 

به سال95 نشان می دهد.

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت نیرو دو مقوله "خشكس��الی" و "نبود اعتبارات" را در کشور 
از چالش های مهم توصیف کرد و گفت: واقعیت این است که امسال 
شرایط کشور نسبت به گذشته از حیث خشكسالی و اعتبارات خاص تر 
ش��ده و ضروری اس��ت روابط عمومی ها آمادگی خود را باالتر برده و 
کمربندها را محكم تر ببندند. به گزارش ش��بكه خبری سازمان آب 
و برق خوزستان، "صدیقه ببران" در جلسه انسجام بخشی مدیران 
عامل و مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق خوزس��تان در اهواز 
اف��زود: اطالع رس��انی در مجموعه وزارت نیرو به وی��ژه در حوزه آب 
می بایس��ت یكصدا و منسجم تر باش��د. وی بر بكارگیری راهكارهای 
جدید بازاریابی از جمله فعال کردن ش��رکت های تعاونی و استفاده 
از خدمات بخش خصوصی با استفاده از اعتبار شرکت ها تاکید کرد و 
گفت: روابط عمومی می بایست در حوزه بازاریابی، ابتكار عمل داشته 
و در ای��ن زمینه خالقیت و نوآوری به خ��رج دهند. مدیرکل روابط 

عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو، نیروی انسانی متخصص در روابط 
عمومی را با اهمیت تر از حوزه اعتبارات دانست و افزود: جایگاه روابط 
عمومی در ش��رکت ها بسیار مهم است و عملكرد صحیح این بخش 
در نهایت به نفع دس��تگاه منتج خواهد شد. ببران همچنین بر ارائه 
برنامه مشخص، اثربخش و استراتژیك در روابط عمومی ها تاکید کرد 

و توجه به کیفیت در برنامه ریزی به جای کمیت را خواس��تار ش��د. 
"محمدرضا شمسایی"، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز 
در این نشست با تاکید بر اینكه خشكسالی امسال طبق آمار موجود 
در یكصد سال گذشته بی سابقه است، گفت: امسال به دلیل کمبود 
شدید آب در استان خوزستان ۳۳ درصد معادل یك سوم میزان انرژی 
برق آبی سال های گذشته تولید می شود. شمسایی با بیان اینكه امسال 
در زمینه تامین کیفیت آب ش��دیداً دچار مشكل هستیم، افزود: در 
انتهای رودخانه ها، حداکثر میزان مجاز شوری آب ۱500 میكروموس 
بر س��انتی متر عنوان شده است و این در حالیست که میزان شوری 
کنونی رودخانه ها از مرز 7000 میكروموس بر سانتی متر فراتر رفته 
است. مدیرعامل س��ازمان آب و برق خوزستان خاطرنشان کرد: این 
مشكالت می طلبد که روابط عمومی بخش های مختلف وزارت نیرو 
دقت نظر بیشتری بر مسائل موجود در استان خوزستان داشته باشند 

تا بتوانیم به خواست پروردگار بر مشكالت فائق آییم.

اصفهان - قاسم اسد- معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری 
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب اس��تان گفت: در حال حاضر ۳5 
میلیون نفر ازمردم کشور با تنش آبی دست وپنجه نرم می کنند این 
در حالیست که در سال آبی جاری با کاهش ۴0 درصدی بارندگی ها 
در حوضه آبریز زاینده رود مردم این منطقه نیز با بحران کم آبی روبرو 
هس��تند که راه غلبه براین بحران مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف 
اس��ت. مهندس شاهین پاکروح آبفا اصفهان را شرکتی پویا و چابك 
خواند و اعالم کرد: درست است که استان اصفهان هم اکنون با بحران 
ش��دید کم آبی روبرو ست اما با ش��ناختی که از شرکت آبفا استان 
اصفهان داریم بر این باور هس��تیم که آبفا اصفهان می تواند با دانش 
،تعهد و تخصص��ی که دارد می تواند بر تبعات این بحران غلبه کند 
بعنوان مثال  بهره برداران خوبی که در اصفهان مش��غول به فعالیت 
هس��تند می توانند با اعمال  پیوسته و مستمربرنامه های مدیریت 
تقاضا ،  مانند نشت گیری خطوط انتقال ،گسترش و توسعه سیستم 
تله متری ، کنترل و پایش هوش��مند ش��بكه توزیع واز همه مهمتر 
شناس��ایی ،مطالعه و تامین منابع آب اضطراری در صدد تامین آب 
پایدار مردم برآیند. وی مدیریت مصرف  را در زمانی که با بحران شدید 

کم آبی روبرو هستیم را بسیار حائز اهمیت خواند و اعالم کرد:فعالیت 
در صنع��ت آب و فاضالب امری چند وجهی س��ت که فعاالن عالوه 
بر اینكه باید به انج��ام کارهای تخصصی خود بپردازند به دلیل نوع 
خدمات رسانی که انجام می دهند در ارتباط با مردم هستند بر این 
اساس باید با آگاهی بخشی به مردم آنها را ترغیب به مصرف درست 
آب نماین��د که این مهم با س��از کاروهای خاص خودبه خوبی انجام 
پذیرد. پاکروح تامین پایدار آب شرب مشترکین در شرایط بحرانی را، 
آزمونی بسیار سخت برشمرد و عنوان کرد:د شرایطی که منابع آبی 
بسیار محدود هستند تامین پایدار آب شرب کاری بسیار سخت است 

اما بنظر می رس��د می توان با بكارگیری تجارب گذشته ، خالقیت 
،دانش و تخصص آب موردنیاز را تامین کرد این درحالیس که اقلیم 
اصفهان خشك اس��ت و باید برنامه هایی در دستور کار قرارگیرد تا 
مردم  سازگار با اقلیم خشك رفتار مصرفی خود را داشته باشند . در 
ادامه  جلسه گذر از بحران کم آبی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: در س��ال آبی جاری که بارندگی ها در حوضه 
آبریز زاینده رود به حداقل میزان در 50 سال گذشته رسیده شرکت 
آبفا اس��تان اصفهان برای تامین آب شرب مردم با تنگناهای اساسی 
مواجه شده بطوریكه هم اکنون فعاالن در صنعت آبفا اصفهان با بهره 
گی��ری از تجربه بیش از  نیم قرن فعالیت ش��رکت درصدد غلبه بر 
مشكالت پیش رو برآمده است مهندس هاشم امینی گذر از بحران 
کم آبی را در تابستان سال جاری نقطه عطف صنعت آبفا در اصفهان 
خواند و بیان داشت:فعاالن صنعت آبفا در شرایطی که منابع آبی بسیار 
محدود با خشك شدن بس��تر زاینده رود و چاههای فلمن ،متفرقه  
ومحلی، همچنین کاهش تخصیص آب شرب بتوانند آب شرب مردم 
را درفصل تابستان تامین کنند می توان گفت نقطه عطف  فعالیت این 

صنعت در اصفهان است .

کـرج- خبرنگار فرصت امروز- به همت گروه حفظ و نباتات 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با استفاده 
از رول های زرد رنگ  آفات درختان کنترل خواهد ش��د. به گزارش 
روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
کرج،  یكی  از عوامل مكانیكی موثر در کاهش جمعیت آفات در چهار 
چوب مبارزه تلفیقی آفات و بیماری ها  ،استفاده   از تله ها ی رنگی 
چسبنده می باشد که گروه حفظ و نباتات سازمان با استفاده از این 
نوارها  اقدام به یك روش کنترل مكانیكی آفات کرده است که غالبا 
حشرات به این رولهای زرد رنگ عكس العمل نشان داده و جذب آن 
می شوند.  به طور کلی استفاده از رولهای بیولوژیك و چسبناک زرد 
رنگ  یكی از ایمن ترین و کم هزینه ترین روش��های مبارزه با آفات 

می باشد به نحوی که این  تله های چسبنده  دارای طول موج خاصی 
بوده و جهت کاستن از آفات و حشراِت مضر استفاده می شود.  الزم 
به توضیح است نحوه عمل کارت زرد چسبدار به  گونه ای است  که 

این تله ها با طول موج رنگی که ایجاد می کنند حشرات را به سمت 
خود جلب کرده و موجب چسبیده شدن  آفت به سطح کارت می 
شوند  و پس از جذب آفات به روی کارت و نوارهای چسبنده امكان 
جدا ش��دن آنها وجود ندارد و به همین دلیل آفات از بین می روند. 
شایان  ذکر است از این  کارت هاي زرد چسبنده  براي کنترل آفاتي 
نظیر سفید بالك ها، شته ها، سوسك برگ خوار نارون و .... استفاده 
می شود که در این روش  بدون اینكه کمترین استفاده ای از سموم 
ش��یمیایی صورت بگیرد  حشره پس از برخورد با این نوارها به آنها 
چس��بیده و بدون تحرک از بین میرود و از سوی دیگر با بكارگیری 
تعداد محدودی  از کارت ها و نوارهای زرد می توان بسیاری از آفات 

را نیزردیابی  کرد. 

تبریز - فالح- مراس��م معارفه رئیس حراس��ت ش��رکت ملی 
پخش ف��رآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی و تجلیل از 
خدمات ارزشمند سعادتعلی بهاری فر با حضور مدیریت، مسئولین 
و کارکنان منطقه و مقامات استانی برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی، ابوالفضل روح اللهی  در آغاز مراسم 
تودیع و معارفه رئیس حراس��ت با اشاره به حوزه عملكردی منطقه 
و موقعیت حساس و عملیاتی آن گفت: این منطقه به لحاظ تأمین 
سوخت اس��تان آذربایجان شرقی و استانهای همجوار نیز صادرات 
فرآورده های نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی در بخش 

دیگری از سخنان خود با اشاره به مجاهدت های خاموش و همت 
پرس��نل حراس��ت منطقه در صیانت از تأسیسات و منافع و منابع 
ش��رکت، از خدمات ارزنده توأم با تعهد و وجدان کاری سعادتعلی 

بهاری فر در مدت تصدی ریاست حراست منطقه آذربایجان شرقی 
تقدیر و تش��كر کرد. ابوالفض��ل روح اللهی در خاتمه ضمن معارفه 
رسول رحمان پور بعنوان رئیس حراست منطقه آذربایجان شرقی 
برای وی در راستای انجام وظایف سازمانی و پیشبرد اهداف متعالی 
ش��رکت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران آرزوی 
موفقیت کرد. در ادامه مراسم سعادتعلی بهاری فر و رسول رحمان 
پور بعنوان روسای سابق و جدید حراست منطقه آذربایجان شرقی 
مطالبی را در خصوص حوزه کاری خود بیان کردند. در خاتمه ضمن 
تودیع بهاری فر رئیس سابق حراست منطقه با اهدای لوح و هدایا 
توسط مدیریت، مسئولین و کارکنان منطقه از خدمات  و عملكرد 

وی تجلیل و قدردانی بعمل آمد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان فرامرز مداح  
معاون  برنامه ریزی س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده اي کشور 
و هیئت همراه از بندرشهیدرجایي و گمرک استان هرمزگان بازدید 
کردند. فرامرز مداح گفت : هدف بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردي 
و اداره کل  گمرک رسیدن به اطالعات و نظرات بین این سه دستگاه 
جهت ارتباط مستقیم و اطالعات واحد و جامع  جهت تسهیل در امور 
ناوگان حمل و نقلي مي باشد. معاون برنامه ریزي سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي گفت : تبادل کار برای انجام فرایند ها و صاحبان 
کاال و رانندگان مفید است و این امر باعث افزایش سرعت کار می شود 

و مهمتر از همه تسریع در امور مربوط به ترانزیت کاال و حمل و نقل 
بین الملل اطالعات دقیق در سامانه ثبت می شود و فرار بار و از قاچاق 

کاال و ارز جلوگیري به عمل خواهد آمد .  وی گفت استان هرمزگان 
یكی از قطب های مهم حمل و نقلی در کشور است که 7 تا 8 درصد 
راه استان را به خود اختصاص داده است و ۱۳ پاسگاه در محور هاي 
مواصالتي در این استان قرار دارد که در کل کشور جهت ارتقاء ایمنی 
حمل و نقل و تس��ریع در عبور و مرور 5۴ دس��تگاه its  راه اندازی 
شده است که بالغ بر ۱۳ دستگاه آن در استان هرمزگان دردست راه 
اندازی می باشد ، استان هرمزگان با داشتن  بندر شهید رجایی و با 
هنر مهمترین قطب ترانزیت واردات در کشور هستند که با سه و نیم 
میلیون تن در سال 9۶ رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است 

که باعث درآمد خوب و مطلوبي در کشور می باشد .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛ 

توزیع دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون لیتر فرآورده های نفتی طی سال 96 

مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو در اهواز:

روابط عمومی های صنعت آب و برق کمربندها را محکم تر ببندند

معاون راهبری و نظارت بربهره برداری شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور:

تامین آب شرب مردم در شرایط بحرانی آزمونی بسیار سخت است

به همت گروه حفظ و نباتات سازمان صورت گرفت:

کنترل آفات درختان کرج با استفاده از رول های زرد رنگ

با حضور مدیریت، مسئولین و کارکنان منطقه و مقامات استانی؛

مراسم تودیع و معارفه رئیس حراست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی برگزار شد

بازدید معاون  برنامه ریزی سازمان راهداری کشور و هیئت همراه از بندرشهیدرجایي و گمرک استان هرمزگان

معاون استانداروفرماندار شاهرود:
بیمه خسارت سرمازدگی کشاورزان شاهرودی را جبران کند

شاهرود- بابامحمدی: دکترنجار در جلسه مدیریت بحران ؛ بابیان اینكه دیدار از 
باغات س��رمازده شاهرود هر انسانی را متأثر می سازد چراکه این سرمازدگی اخیر هم 
در مقوله امنیت غذایی و هم درزمینهٔ تولید، اشتغال، حمل ونقل، عرضه و بازار مردم، 
یك جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، ابراز داشت: هم اکنون 22 استان کشور درگیر 
سرمازدگی هستند که خسارات وسیعی در برخی نقاط گزارش شده که ذکر رقم کامل 
آن نیازمند کارشناسی بیشتر است.  رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بابیان اینكه 
طبق قانون همچنین می توان از صندوق توسعه ملی پنج درصد برای مدیریت بحران شامل سه درصد در مقوله پیشگیری و دو درصد 
در مقوله مقابله برداشت و این اعتبارات را در خسارات بخش های مختلف هزینه کرد، ابراز داشت: اگر این اعتبارات در بخش های 
متنوع پرداخت شود می تواند کمك حال خوبی برای بخش کشاورزی باشد.  دکترنجار در ادامه تصریح کرد: اعتبارات مدیریت بحران 
در مجلس نزد نمایندگان قرار دارد و امیدواریم با هماهنگی نمایندگان هرچه زودتر این مقوله به تصویب برسد معاون استانداروفرماندار 
شاهرود بابیان اینكه سرمازدگی طی دو سال اخیر خسارات زیادی به شهرستان زده است، گفت: صندوق بیمه باید خسارت سرمازدگی 
کشاورزان شاهرودی را جبران کند وی ابراز داشت: طی سال جاری هفت هزار و 800 هكتار از اراضی و باغات شهرستان بین 20 تا 
۱00 درصد خسارت دیدند.  فرماندار شاهرود گفت: در سرمای بهاره امسال به نسبت سنوات قبل عمق خسارات بسیار فراتر از تصور 
بود وتنها یك هزار و 2۳0 هكتار باغات انار، انگور و زیتون در شهرستان از دست رفت که باید خسارت های باغداران به بهترین شكل 
ممكن پرداخت شود. وی با اشاره به برگزاری بیش از9 نشست مدیریت بحران و ۱0 نشست مدیریت بحران آب در سال گذشته ، 
یادآور شد: از 99 مصوبه این نشست ها، 90 درصد برای اجرا پیگیری شده است. معاون استاندار سمنان ۱۶ سال خشكسالی پیاپی 

را از دیگر چالش های موجود در شهرستان برشمرد و افزود: هم اکنون بیش از ۱۱ روستای شاهرود با تانكر آب رسانی می شوند.

بازنشستگان منابع طبیعی استان گلستان مورد تکریم قرار گرفتند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در مراس��می با حضور مس��ئولین استانی از بازنشستگان منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلستان تقدیر به عمل آمده مورد تكریم قرار گرفتند.این مراسم در روز چهارشنبه مورخه 5 اردیبهشت ماه و در محل سالن آمفی 
تاتر یگان حفاظت منابع طبیعی و   آبخیزداری استان گلستان برگزار شد و طی آن  از چهل و یك نفر از کارکنان منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان که در سال ۱۳9۶ به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند تقدیر به عمل آمد .در این مراسم معاون برنامه 
ریزی و بودجه استانداری  ، ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، رئیس سازمان جهادکشاورزی ،  ریاست سازمان پروژه 
تلفیق ، مدیر کل و تعدادی از معاونین و مسئولین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حضور داشتند و طی آن ضمن سخنرانی  
مدیر کل منابع طبیعی در خصوص اهمیت منابع طبیعی و لزوم حفاظت و احیاء هرچه بهتر آن که در صف مقدم  انجام آن نیروهای 
خادم و مخلص منابع طبیعی همیشه آماده خدمتگذاری به طبیعت و انفال بوده و هستند و در این راه مو سپید میكنند ، از جمله 
همین عزیزانی که امروز به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند سخنانی بیان نمودند .در ادامه جهت انبساط خاطر ُحضار برنامه های 
متنوعی از جمله اجرای نمایش طنز و اجراهای موسیقی پاپ و سنتی انجام گرفت. این مراسم با سخنرانی ریاست محترم سازمان 

برنامه ریزی و بودجه استان در تكریم مقام بازنشستگان خصوصاً بازنشستگان شاغل در حوزه عملیاتی منابع طبیعی به پایان رسید

مراسمات برگزار شده در حوزه منابع طبیعی شهرستان کردکوی به 
مناسبت روز زمین پاک

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت پاسداشت "روز زمین پاک" ، کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
کردکوی برنامه های مختلف و متنوعی انجام دادند که اّهم آن عبارتند از : برگزاری مراسمی به همین مناسبت در پارک شهر کردکوی 
، پاکسازی محیط و حضور در مزار و ادای احترام به شهداء گمنام . مراسم برگزار شده در محل پارک شهر این شهرستان با حضور 
فرماندار محترم و کارشناسان اداره منابع طبیعی  با مشارکت تََشُكل جهان نما ، اداره محیط زیست و میراث فرهنگی برگزار گردید.
همچنین  کارکنان اداری و حفاظتی  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی  با مشارکت کارکنان اداره حفاظت محیط 
زیست این شهرستان اقدام به پاکسازی طبیعت در محور جاده پارک جنگلی امام رضا )ع( نمودند و پس از آن نیز به مزار شهدا گمنام  

شهرستان کردکوی عزیمت نموده به مقام واالی شهدا ادای احترام نمودند.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند: 
5.5 میلیارد لیتر بنزین در پاالیشگاه شازند تولید شد

اراک- مینو رستمی- مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند گفت: پارسال پنج میلیارد و 500 میلیون لیتر بنزین 
یورو چهار در این واحد پاالیشگاهی تولید شد. علیرضا امین روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: این حجم تولیددر شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی)ره( ش��ازند بیش از 20 درصد بنزین مصرفی کش��ور است که بخش عمده ای از آن در استان های تهران، البرز و 
خراسان رضوی به مصرف می رسد.  وی ادامه داد: روزانه 500 تن پروپیلین، ۴00 تن گوگرد گرانول، 2 هزار تن گاز مایع، ۱۶ میلیون 
لیتر بنزین یورو چهار، ۱۳ میلیون لیتر نفت گاز یورو چهار و چهار میلیون لیتر نفت کوره در شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شازند تولید می شود.  مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بیان کرد: ماهانه بین 50 تا ۱00 میلیون لیتر سوخت 
جت نیز در این واحد پاالیشگاهی تولید و به نقاط مختلف کشور صادر می شود. وی اظهار کرد: شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شازند منویات رهبر معظم انقالب در خصوص نقش آفرینی صنایع در تحقق اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده و با به روز 
رسانی تجهیزات و عوامل تولید به زودی امكان بنزین یورو پنج نیز در این شرکت فراهم می شود.  امین در خصوص تعمیرات اساسی 
شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند نیز گفت: تجهیزات و عوامل مورد نیاز برای این فرآیند فراهم شده و با بهره گیری از 
نیروهای متخصص بومی تعمیرات اساسی)اورهال( این شرکت از پایان فروردین ماه جاری آغاز و حدود یك ماه نیز به طول می انجامد. 

شهردار اندیشه:
مشکل اسناد امالک اندیشه باید برطرف شود

اندیشه- خبرنگار فرصت امروز- شهردار اندیشه با بیان مشكالت موجود پیش روی مدیریت 
شهری اندیشه ، ضمن ضرورت پرداختن به مسئله اسناد امالک در این شهریار ، کمبود آب را عامل 
مهمی در عدم توس��عه فضاهای سبز شهر اندیشه ذکر کرد. بهروز کاویانی گفت: گسترش و توسعه 
فضاهای سبز در شهر اندیشه نیازمند وجود آب کافی است اما مشكل کم آبی تحقق این موضوع را با 
مشكل جدی روبرو کرده است. کاویانی شهردار اندیشه در جلسه ای پیرامون بررسی مشكالت شهر 
اندیشه که در فرهنگسرای امام علی)ع( این شهر برگزار شد، ضمن اشاره به موضوع کم آبی در این 
شهر گفت: مشكل کم آبی توسعه و افزایش فضاهای سبز شهر را با مشكل جدی روبرو کرده است. شهردار اندیشه ادامه داد: گسترش 
و توسعه فضاهای سبز در شهر اندیشه نیازمند وجود آب کافی است اما مشكل کم آبی تحقق این موضوع را با مشكل جدی روبرو 
کرده است. کاویانی افزود: یكی از مشكالت اصلی شهر اندیشه موضوع اسناد امالک مسكونی فاز ۶ و پروژه موسوم به اسكان این شهر 
است چرا که تعداد زیادی از شهروندان هنگام مراجعه به شهرداری و انجام ساخت و ساز در فاز۶ و نقل و انتقال در پروژه اسكان ، با 

مشكالت جدی روبرو می شوند. 

فتاح در سفر به بوشهر :
سپاه هزار واحد مسکونی برای مددجویان بوشهری می سازد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- طی تفاهم نامه میان کمیته امداد و سپاه، امسال هزار واحد 
مس��كونی برای مددجویان اس��تان بوشهر ساخت می ش��ود.  رئیس کمیته امداد با آیت اهلل صفایی 
بوشهری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش سایت خبری کمیته 
امداد، مهندس سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد با اشاره به اینكه سال گذشته ۶00 واحد مسكونی 
با همكاری سپاه پاسداران برای مددجویان استان بوشهر ساخته شد گفت: طی تفاهم نامه میان کمیته امداد و سپاه، امسال هزار واحد 
مسكونی دیگر برای مددجویان این استان ساخت می شود. فتاح با اظهار اینكه با همت مردم و مسئوالن هیچ مددجویی پشت نوبتی 
دریافت جهیزیه و دریافت کمك هزینه ازدواج وجود ندارد خاطر نشان کرد: با توجه به نام گذاری امسال با عنوان حمایت از کاالی 
ایرانی، جهیزیه مددجویان این نهاد از کاالهای باکیفیت ایرانی تامین می شود. وی با اشاره به اینكه در سال گذشته کمك های مردمی 

۳0 درصد رشد یافت گفت: هدف این نهاد توانمند سازی و خودکفایی مددجویان است.

استاندار ایالم :بحران "کم آبی" جدی است
ایالم- هدی منصوری- قاسم سلیمانی دشتكی استاندار ایالم در دیدار با معاون آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
اراضی آبی استان ایالم در گذشته 70 هزار هكتار بود که در دولت تدبیر و امید این میزان به ۱08 هزار هكتار ارتقاء و در آینده نزدیك 
به 200 هزار هكتار افزایش خواهد یافت. وی اجرای طرح های آبخیزداری، آبخوانداری، بیابان زدایی و مهار آب های مرزی را از برنامه 
های در دست اجرای دولت در استان عنوان کرد و ادامه داد: با بهره برداری از طرح های در دست اجرای کنونی، سطح اراضی زیر 
کشت آبی و باغات استان افزایش خواهد یافت و این مهم استان را از نظر رونق اقتصادی و اشتغال زایی بهتر می کند. استاندارایالم در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحران کم آبی در کشور خاطرنشان کرد: آموزش کشاورزان، با تغییر الگوی کشت، واردات آب 
های مجازی، ممنوع کردن کشت های غرق آبی، استفاده از داده های مرکز تحقیقات و باالبردن سطح تكنولوژی کشاورزی می تواند 

در مصرف بهینه آب و بهره گیری الزم از آن موثر باشد.

دوشنبه
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وف��اداری )Loyalty(  واژه ای قدیم��ی اس��ت که 
از گذش��ته برای توصیف پایبن��دی و صمیمیت قلبی 
نس��بت به کش��ور، جنبش ی��ا ش��خص به خصوصی 
مورد اس��تفاده ق��رار می گرفته اس��ت. اخیرا در کتب 
اقتص��ادی از ای��ن واژه برای بیان تمایل مش��تری به 
ادامه کس��ب وکار و هواداری از مؤسسه ای به خصوص 
در طول زمان اس��تفاده می شود که به صورت خرید و 
اس��تفاده دائمی و ترجیحا انحصاری کاالها و خدمات 
آن مؤسس��ه و توصیه داوطلبانه خرید محصوالت آن 

به دوستان و آشنایان بروز می کند. 
فردریك رایش��هلد، محقق بزرگ این رشته و مؤلف 
کتاب اثربخش��ی وفاداری، در این زمینه می نویس��د: 
ش��رکت هایی که مش��تریان خود را ب��ه دیده مقرری 
س��االنه ف��رض می کنند اندک اند و ای��ن دقیقا معنی 
مش��تری وفادار اس��ت؛ یعن��ی درآمد مس��تمری که 
طی س��ال ها همچن��ان ادامه می یاب��د. البته وفاداری 
خودبه خود به وج��ود نمی آید. وفاداری تا وقتی ادامه 
دارد که مشتری احساس کند از مراجعه به فروشنده 
دیگر، فایده ای بیش��تر که شامل کیفیت باالتر نسبت 
به قیمت فروش است، نصیب او نمی شود. اگر مؤسسه 
خدماتی اولی به گونه ای مش��تری خود را ناراحت کند 
یا رقیب این مؤسس��ه فای��ده به مراتب بهتری را به او 

وعده دهد، خطر از دس��ت رفتن این مش��تری وجود 
دارد.  در خ��الل جنگ س��رد، پناهن��ده واژه چندان 
خوش��ایندی نبود. این واژه به اف��راد بی وفایی اطالق 
می ش��د که به دوس��تان خود خیانت می کردند و به 
دش��من ملحق می ش��دند. حتی زمانی که افراد جبهه 
مقابل به دشمنان پشت می کردند و به دوستان خود 
در سوی دیگر ملحق می ش��دند بازهم نسبت به آنها 
ش��ك و تردید وجود داش��ت. در اقتص��اد امروز، واژه 
پناهنده برای توصیف مش��تریانی ب��ه کار می رود که 
وف��اداری به نام تج��اری را رها کرده و به فروش��نده 
دیگری روی می آورند. رایشهلد از جمله اشخاصی بود 
ک��ه واژه پناهندگی صفر را به معن��ای پایبند کردن 
تمام مش��تری هایی که ش��رکت می توان��د به گونه ای 
س��ودآور به آنها خدمات رسانی کند، رواج داده  است، 
البته همانطور که گفته ش��د مش��تریانی هستند که 

شرکت تمایل چندانی به نگهداری آنها ندارد. 
البت��ه پناهندگی رو به افزایش نی��ز عالوه بر اینكه 
وجود ایرادی را در مؤسس��ه نش��ان می دهد یا شاید 
رقیب چیز بهتری در چنته دارد، ممكن اس��ت نشانه 
خطر کاهش س��ودآوری در آینده نیز باشد. مشتریان 
بزرگ، یك شبه از دست نمی روند. آنها بی وفایی خود 
را با کاهش تدریجی خرید نشان می دهند. مؤسسات 

هوشیار، روند خرید مش��تریان خود را دقیقا زیر نظر 
دارند و در صورت بروز هرگونه گله مندی در مشتری 
ی��ا عیبی در خدم��ات خود با اجرای خط مش��ی های 

اصالحی الزم نسبت به آن واکنش نشان می دهند. 
کیفی��ت بد خدم��ات به طرق مختلفی مش��تریان را 
ناراحت می کند. یكی از دالیل عمده ناراحتی مشتریان، 
به ویژه در خدم��ات پر تماس، عملكرد ضعیف کارکنان 
خدماتی است. رایشهلد و س��ایر پژوهشگران معتقدند 
که بی��ن رضای��ت مش��تریان از خدم��ات یك طرف و 
رضای��ت کارکنان از ش��غل خود از ط��رف دیگر، رابطه 
آشكاری وجود دارد. مادام که کارکنان خدماتی احساس 
شایستگی می کنند، از شغل خود لذت می برند و تصور 

می کنند کارفرما رفتار صحیحی دارد؛ 
آن ها به جای تغییر ش��غل، مدت ها به مؤسسه خود 
وف��ادار باقی می مانن��د. بهره وری کارکنان شایس��ته 
و وف��ادار بی��ش از افراد تازه وارد اس��ت. این کارکنان 
مش��تری را بهتر می شناس��ند و برای عرضه خدمات 
باکیفیت تر توانایی بیش��تری دارند. وفاداری کارکنان، 
از طریق مجموعه ای از ارتباطی که هزکت و همكاران، 
آن را زنجیره س��ودآوری خدماتی نامیده اند، به ایجاد 

وفاداری در مشتریان کمك می کند. 
hormond :منبع

مفهوم وفاداری در کسب وکار
مدرسهمدیریت

برای مطالعه 960 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشناس:  برای جذب بازار تازه به اجرای 
روش های مختلفی نیاز است. نمونه ای از این روش ها 
ک��ه اج��رای آن د   ر ایران می تواند    ب��ه فروش و جذب 
مشتریان آژانس های گرد   شگری کمك کند   ، توجه به 
اقش��اری از جامعه اس��ت که د   یگر آژانس ها برای آنها 
فعالی��ت ویژه ای انجام نمی د   هن��د   . این روش د   ر ایران 
خیلی اجرا نشد   ه و به نظرم جای اجرای آن هنوز خالی 
اس��ت. د   ر این نمونه، آژان��س باید    روی بخش خاصی 
از بازار متمرکز ش��ود   . برای مثال د   ر کش��ور ما تعد اد 
زیاد   ی بازنشس��ته هستند   ، قشری که هیچ آژانسی د   ر 

زمینه برگزاری تور برای ش��ان فعالی��ت خاصی انجام 
نمی د   هد   . حال اگر آژانسی همان جلسات را برای این 
قشر برگزار کند   ، مطمئنا فروش خوبی خواهد    د اشت   . 
البته جلساتی که برای این قشر برگزار می شود    مانند    
س��مینار و وبینار نیست. به گونه ای مراسم باید    شاد    و 
مفرح باشد   . برای مثال اجرای موسیقی، تعریف خاطره 
و لطیفه و برنامه های مس��ابقه های مختلف متناسب با 
شرایط مش��تریان. البته این مراسم برای بازنشسته ها 
د   ر بسیاری از کشورها از سوی آژانس ها رایگان برگزار 
می ش��ود   . هد   ف جلسات، ایجاد    فضای مفرح برای آنها 
نیست، هد   ف جمع کرد   ن بازنشسته ها و اطالع رسانی 
به آنها د   رباره برگزاری توری اس��ت که قرار است سه 

هفته بعد    اجرا شود   . مثال د   ر آن مراسم گفته شود    که 
این تور مخصوص بازنشسته ها س��ت )یعنی ش��رایط و 
امكانات سفر برای سنین آنها طراحی شد   ه است( و از 
آنجایی که آژانس می د   اند    د   رآمد    این قش��ر کم است، 
هتل ها و پروازهای ارزان تر ارائه شد   ه یا حتی با کمك 
بانك ها تسهیالتی نیز ارائه می شود   . د   ر چنین اقد   امی 
هر د   و طرف برند   ه هس��تند   ؛ یعنی هم بازنشس��تگان 
می توانند    به مكان هایی     سفرکنند    که نمی توانستند و 
هم برای آژانس ها به خصوص د   ر فصل کم مشتری که 
خد   مات ارزان تر است س��ود   آور خواهد بود   . همچنین 
آنه��ا می توانند    د   ر ای��ن مواقع ب��ازاری جد   ید    را برای 

فعالیت به د   ست بیاورند   . 

بازاریابی آژانس گرد   شگری

پرسش: صاحب یک آژانس گرد   شگری هستم. مد   تی است به د   نبال یک بازار جد   ید    از مشتریان تازه می گرد   م. برای 
یافتن این بازار تازه و جذب مشتریان این بازار چه توصیه ای به آژانس من د   ارید   ؟  کلینیک کسب و کار

ویژگی های افراد چابک و فوق سریع
هر یك از ما افرادی را می شناس��یم که س��رعت عمل 
باالیی دارند. آنها چگونه موفق می ش��وند حجم زیادی از 

کارها را در مدت زمان کوتاهی به پایان برسانند؟ 
افراد فعال در هر گروهی وجود دارند. احتماال شما نیز 
در میان اطرافیان تان کس��انی را می شناس��ید که نسبت 
حجم کاری  ش��ان به زمانی که اختصاص می دهند، بسیار 
غیر عادی اس��ت. اما دلیل چیست؟ آنها چطور می توانند 

این طور سریع کار کنند؟ 
ب��رای پاس��خ به ای��ن س��ؤال، زگ زنگر از مش��اوران 
کس��ب وکار مطالعاتی انجام داده اس��ت که نتیجه آن به 
شرح زیر است.  وی داده های حدود 7000 نفر را که در 
محل کار خود به س��رعت عمل مشهور بودند جمع آوری 
کرد. اشخاصی که در این لیس��ت بودند با تأیید حداقل 
۱۱ نفر از اطرافیان ش��ان از مافوق تا زیردس��ت انتخاب 
شده بودند. در ۱0درصد باالی لیست رفتار و عادت های 
یكسانی در ارتباط با سرعت عمل مشاهده شد که هفت 

مورد از آنها عمومیت بیشتری داشت. 
اهمیت دادن

ف��رض کنید ام��روز آخری��ن روز زندگی تان باش��د. آیا 
همچنان بس��یاری از کار های متفرقه ای را که هر روز انجام 
می دادید تكرار خواهید کرد؟ ش��اید این روز را به روزمرگی 
معمول بگذرانید یا اینكه به انجام کار بزرگ تری بپردازید و 
متعجب ش��وید که چگونه در یك روز از پس این همه کار 
برآمده اید.  معجزه اهمیت دادن به کارها، بزرگ دانستن آنها 
اس��ت. هدف های بزرگ ما را تشویق  می کنند که قدم های 
استوارتری برداریم و به حواس  پرتی ها بی اعتنا باشیم. به مرور 
این بی اعتنایی تبدیل به عادت می شود و خود به خود روی 

کارهای مان متمرکز می شویم. 
ثبات

همه ما افرادی را می شناس��یم که بس��یار سرس��خت 
هس��تند. آنها اگر بگویند باید بش��ود، پس حتما خواهد 
شد. در مطالعات ما اکثر افراد فوق سریع در فعالیت شان 
دچار نوس��ان نمی ش��دند. آنها هرگز کارهای ش��ان را به 
تأخیر نمی انداختن��د. در عوض در طول هفته ها و ماه ها 
همیش��ه به دنبال کشف بهترین راه  حل ها برای بهترین 
نتایج بودند. به نظر می رسید نوعی عالقه و تعهد قلبی به 
وظایف بود که باعث می شد در طول مسیر سست نشوند. 

تجربه و تخصص
هیچ چیز بیش��تر از فق��دان تجربه و تخصص کافی به 
س��رعت عمل ضربه نمی زن��د. هرگاه به کارتان مس��لط 
باش��ید، هرگز کیفیت را فدای س��رعت نخواهید کرد. با 
دانش و تخصص الزم کارها بس��یار سریع تر و بهتر انجام  
می ش��وند و دیگر احتیاجی به صرف زم��ان برای یافتن 
آموزش یا کس��ب مشورت از همكاران نخواهد بود. اغلب 
اف��راد چابك��ی که مش��اهده کردیم، در ص��ورت نیاز به 
کمك دیگ��ران تعارف نمی کردند؛ هرچند به ندرت اتفاق 
می افتاد. آنها همواره به دنبال کسب مهارت  های جدید و 

تقویت مهارت های فعلی خود بودند. 
وقت شناسی

اغلب افراد تمایل دارند مس��ئولیت ها و وظایفی را که 
ب��ه عهده دارند با س��رعت معمول و قدم  ب��ه  قدم انجام 
دهند. عده کمی هستند که برای زودتر و سریع تر انجام 
دادن کار ه��ا خود را به زحمت می اندازند. آنها از تكمیل 
لیس��ت وظایف خود لذت می برند. چنین افرادی نه تنها 
با همكاران ش��ان رقابت می کنند، بلكه در تالش هستند 
هر روز بهتر از دیروز باش��ند. کسب رکورد های جدید و 

شكستن آن برایشان بسیار لذت بخش است. 
پیش بینی مشکالت و ارائه راه  حل

افراد فوق س��ریع معموال تحلیلگران خوبی نیز هستند. 
آنها برای هر کار و مس��ئله ای راه  حل های خالقانه ای دارند. 
شاید اصلی ترین علت آن پیش بینی مشكالت و ارائه راه حل 
قبل از وقوع آن باشد. بنابراین از مشكالت معمولی که افراد 
عادی در آن گرفتار می ش��وند، دور هس��تند. روان شناسان 
اجتماعی از این توانایی به عنوان ساختار ذهنی نام می برند. 
همیش��ه تجسم کنید که برای رس��یدن به اهداف و انجام 
مسئولیت ها چه مسیر و مشكالتی پیش  رو خواهید داشت 

و چگونه می توان مشكالت احتمالی را حل و فصل کرد. 
ابتکار عمل

برای بس��یاری از مردم س��خت ترین قسمت کار شروع 
آن اس��ت. افراد چاب��ك هرگز منتظر دس��تور نمی مانند 
و ب��دون اتالف وقت به س��رعت وارد عمل می ش��وند. در 
واقع عالقه آنها برای اقدام س��ریع و بدون دس��تور گاهی 
دردسر ساز می شود. گاهی قبل از اینكه سایر اعضای تیم 
آماده باش��ند پروژه را ش��روع می کنند. ام��ا کمتر پیش 
می آی��د که مورد مالمت قرار گیرند؛ زیرا دس��تاورد های 

کسب شده اجازه هر گونه انتقادی را سلب می کرد. 
روحیه همکاری

شاید تا به حال به نظر رسیده است که ما از افراد تك رویی 
صحب��ت می کنیم که قادر به همكاری با دیگران نیس��تند. 
اما مطالعات چنین چیزی را نش��ان نداد. در دنیای بزرگ و 
پیچیده امروز تك روی نتیجه درخش��انی به همراه نخواهد 
داش��ت. هر کاری به ش��دت به امور دیگر وابسته است. افراد 
فوق سریعی که مشاهده کردیم بسیار به همكاری و اشتراک 
با دیگران عالقه نشان می دادند. آنها مجبور نبودند زمان شان 
را ب��رای انجام از صف��ر تا صد کار هدر کنند، بلكه با تكمیل 
تالش همكاران ش��ان در وقت خ��ود صرفه جویی می کردند.  
اگر می خواهید در انجام کارهای تان س��رعت عمل داش��ته 
باشید، نگاهی به لیس��ت باال بیندازید و از خودتان بپرسید 
ک��ه چه  کارهای دیگ��ری را می توانید به آن اضافه کنید. آیا 
قادر هس��تید بیش از این اس��توار تر و راس��خ تر باشید؟ اگر 
مدیریت مجموعه ای را به عهده دارید، س��عی کنید به یكی 
از کارمندان تان برای کسب نتایج بیشتر کمك کنید. درباره 
علت تأخیر فكر کنید. ش��اید دلیل آن تنبلی نبوده است و 
کارمندتان بسیار زحمت می کشد، اما از مهارت الزم برخوردار 
نیس��ت. در این صورت بهتر اس��ت کمی به آموزش او وقت 
بگذارید.  شاید به نظر برسد که افراد فوق سریع قدرت های 
جادویی داشته باشند؛ اما همانطور که مشخص شد، سرعت 

عمل حاصل مجموعه ای از مهارت های کامل است. 
HBR :منبع
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ایرانیان 2.5 میلیارد دالر ارز مجازی 
خریده اند

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س از خرید بیش از 
2.5 میلی��ارد دالر ارز مج��ازی توس��ط ایرانیان خبر داد 
و گف��ت این مبلغ به خاطر قانون��ی نبودن رمزینه پول ها 
و نبود بستر مناس��ب برای این نوع ارزها از کشور خارج 
شده اس��ت.  »محمدرضا پورابراهیمی« تأکید داشته که 
با توجه به پدیده ه��ای نوین جهان امروز، ایجاد ارز ملی 

مجازی یك ضرورت به نظر می رسد. 
به گزارش دیجیاتو، پورابراهیمی معتقد اس��ت که ارز 
ملی مجازی توس��ط کارشناس��ان داخل کش��ور ساخته 

می شود و قوانین تابع آن زیر نظر رگوالتور است: 
 »اس��تفاده از ارزهای دیجیتالی خارجی به دلیل عدم 
شفافیت و نداشتن پش��توانه معتبر می تواند برای کشور 
مخاطراتی جدی در سیس��تم بانكی ایجاد کند؛ در واقع 
برای رفع این مش��كل باید در مسیر توسعه ارز دیجیتال 
مل��ی گام برداش��ت.« به گفته این نماین��ده مجلس، ارز 
دیجیت��ال ای��ران می توان��د باعث گس��ترش م��راودات 
اقتصادی کش��ور شود و توانایی س��اخت یك بستر برای 
پیمان های پولی چندجانبه میان ایران و کش��ورها باشد 
ک��ه عالقه ای به تجارت با ایران را ندارند. او همچنین به 

ضدتحریم بودن ارزهای دیجیتالی تأکید کرده: 
 »یك��ی از مزایای ارز دیجیتال عدم ارتباط با رگوالتور 
مالی ایاالت متحده آمریكاس��ت و همین مس��ئله باعث 

شده تا تحریم ها دور زده شود.«
پورابراهیمی بر اس��اس آمارهای دریافت ش��ده با وجود 
اینكه بخش بس��یار محدودی از مردم کش��ورمان مشتری 
ارزهای مجازی و این بازار نوین هس��تند تا به امروز رقمی 
بی��ش از 2.5 میلیارد دالر به منظور خرید ارز دیجیتالی از 
کش��ور خارج شده و بیشتر فعاالن حوزه پول دیجیتالی به 
منظور سفته بازی و سودهای کالن وارد این عرصه می شوند. 
 »آرش مصالح«، کارشناس بالکچین عنوان می کند که 
رقم اصلی این مقدار ش��اید بیشتر و نزدیك به ۴میلیارد 
دالر باش��د، چراک��ه بس��یاری از معامالت ثبت رس��می 
نمی ش��وند و خرده معامالت در ارزه��ای مجازی بعد از 

انبوه شدن به رقم جالب توجهی دست پیدا می کند: 
 »بان��ك مرکزی صرفا برای جلوگیری از همین خروج 
ارز دس��تور ممنوعیت بیت کوین را ص��ادر کرد و یقینا 
این مسئله همیشگی نخواهد بود، چراکه همین سازمان 
بهت��ر از همه می داند که ارزهای دیجیتالی آینده اقتصاد 
هس��تند. حاال که ب��ه گفته وزی��ر ارتباطات پ��روژه ارز 
دیجیتال ملی بررس��ی و مدل آزمایش��ی آن آماده شده، 
بهترین وقت هس��ت که بانك مرکزی هم با ورود به این 
مس��ئله در به جریان افتادن یك ارز ملی با پشتوانه قوی 

راه را هموار کند.«
به گفته این کارش��ناس، در برابر ارز دیجیتال برگشت 
ب��ه عقب معنی ندارد چراکه پیكره آینده دنیا بر اس��اس 
تكنولوژی بالک چین اس��ت و به همین دلیل باید آن را 
پیگیری کرد تا به نتیجه رس��ید. او معتقد اس��ت در این 

موضوع درنگ و تأمل می تواند خسارت بار باشد: 
 »روس��یه و چی��ن ب��ا ارزه��ای ملی خود ب��ه جنگ 
بیت کوی��ن رفته ان��د و از قدرتمند ش��دن آن جلوگیری 
کرده ان��د. اینك��ه بیت کوین از برخی منظرها در کش��ور 
مشكل دارد نباید باعث این بشود که کل ماهیت ارزهای 
دیجیتال زیر س��ؤال برود. مخالفت با این نوع ارزها فقط 
ب��ه خاطر بیت کوی��ن مثل مخالفت ب��ا اینترنت به خاطر 
وجود برخی سایت هاس��ت. تكنول��وژی بالک چینی که 
بیت کوین در بس��تر آن بزرگ شده به خودی خود چیز 
بدی نیس��ت و آینده بس��یاری از موارد کشورداری را در 

خود دربرمی گیرد.«
 به گفته کارشناس��ان بانك��ی و اقتصادی و حتی وزیر 
ارتباطات، بانك مرکزی ب��ه عنوان قانونگذار حوزه ارزی 
کش��ور بهتر است نس��بت به صدور مجوزهای الزم برای 
ایج��اد ارز دیجیتالی مل��ی و بهره گیری از آن اقدام کند. 
گفتنی اس��ت معاون��ت فناوری های نوین این س��ازمان 
چن��دی پیش خبر از ای��ن داده بود که سیاس��ت بانك 
مرک��زی پیرامون ممنوعی��ت این ارزها همیش��ه پایدار 
نخواه��د ب��ود و دیدگاه و سیاس��ت جدید این س��ازمان 
نس��بت به ارزهای دیجیتالی در اواسط سال جاری اعالم 

خواهد شد. 
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