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رویترز: اروپا به ظریف چراغ سبز نشان داد 

وعده اروپا
برای حفظ برجام

خبرگ��زاری رویترز گ��زارش داد قدرت های غربی وعده دادن��د با حفظ جریان س��رمایه گذاری و نفت، توافق 
هسته ای سال 2015 با ایران را حفظ کنند. در همین حال، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آخرین 
ایستگاه مأموریت برجامی خود در بروکسل، پس از مذاکراتی فشرده با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و...

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت: 

امروز روزی نیست که همدیگر را 
پای میز سؤال ببریم

1

3

4

معوقات بانکی پرداخت وام را متوقف کرد

پاسخ بانک ها به توقف پرداخت تسهیالت 

چگونه در 6 مرحله استراتژی کسب وکار خود را تدوین کنیم؟ 

عوامل کلیدی موفقیت در کسب وکار

تفاوت میان مارکتینگ و توسعه کسب وکار

چرا اپل در شبکه های اجتماعی فعال نیست

بهترین استراتژی شبکه های اجتماعی در سال 201۸

سرسختی در برابر مشکالت بیشتر از استعداد اهمیت دارد

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس از احتمال
کشته شدن 30 میلیون نفر

به  دنبال شیوع  آنفلوآنزا می گوید

3
نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی تصویـب کردند حقوق 

کارمندانـی که پایین ترین پایـه حقوقی را دریافت 
می کنند، 20درصد افزایش یابد. علی الریجانی در...

با تصویب مجلس

حقوق حداقل بگیران 
20درصد افزایش می یابد

یادداشت
 افراد تکراری
 افکار تکراری

بع��د از انق��اب ب��ا فضایی 
که در کش��ور حاکم ش��د، هر 
ک��س در کار اجرای��ی در بدنه 
س��اختاری بخش اقتصادی به 
دنب��ال پیاده کردن اهدافی که 
در ذهنیت خود داش��ت، بود و 
با همه توان��ش تا جایی تاش 
می ک��رد ک��ه منوی��ات ذهنی 
خود را پی��اده کند، اما یکی از 
بزرگ ترین مش��کاتی که فکر 
می کنم گریب��ان این بخش را 
گرفته، این اس��ت که ساختار 
تغییر نکرده و در طول س��الها                                          
تنه��ا از همان افراد و در همان 
چارچوب اس��تفاده شده است. 
تک��راری بودن افراد، خود مانع 
ایجاد کرده است. این در حالی 
اس��ت که ورود فک��ر جدید به 
یک سیس��تم می تواند تغییر و 
تحول ایجاد کند، اما این اتفاق 
در سیستم دولتی ایران نیفتاد. 
به این معنی که یک بدنه لخت 
از اکثری��ت مجموع��ه اعضای 
حاضر در بخ��ش دولتی ایجاد 
ش��ده که نه انگیزه ادامه کار را 
دارند و نه فرآیند تغییر، تحول 
و نوآوری در سیستم مدیریتی 

آنها                                          وجود  تفک��ری  و 
2دارد...

سیده فاطمه 
مقیمی

عضو هیأت رئیسه 
اتاق تهران

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مس��ئله برجام و هسته ای باز 
هم زمینه و فرصت هایی دارد که مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، 
گفت: در مس��ئله هس��ته ای عده ای که آن طرف هستند، تصور 
می کنند با فش��ار، تحریم، تهدید و حتی نشان دادن عائم جنگ 
می توانند ملت ایران را تسلیم کنند، اما ایستادگی و مقاومت ملت 
ایران به خوبی نشان داد که این تفکر و راه، نادرست و غلط است. 
به گزارش ایسنا، حجت االسام والمسلمین حسن روحانی روز 
چهارش��نبه در جلس��ه هیأت دولت به موضوع برجام اشاره کرد 
و گف��ت: ملت ایران هم��واره در برابر توطئه های دیگران و به ویژه 
رژیم آمریکا اس��تقامت، مقاومت و ایستادگی کرده و نشان دادند 
که در برابر فشار آنها تسلیم نمی شوند و این ملت بزرگ را کسی 

نمی تواند به زانو درآورد. 
او اضافه کرد: در موضوع هسته ای عده ای هم تصور می کنند که 
مسائل جهانی و اموری که به نوعی در مجامع بین المللی و شورای 
امنیت مطرح شده را با سخنرانی، شعار و تحریک احساسات مردم 
می توان حل و فصل کرد، البته ثابت شده که این هم مسیر درست 
و دقیق��ی نیس��ت.   روحانی گفت: دولت یازده��م از ابتدا بر این 
تفکر بود که این مسئله راه حل فنی و سیاسی دارد و می توانیم از 
طریق احترام به حقوق ملت ایران، مذاکره سیاسی بین کشورها و 
با رسیدن به توافق از مسیر سیاسی و دیپلماتیک در این موضوع 

به نتیجه برسیم. 
رئیس جمه��ور با بیان اینکه در موضوع هس��ته ای به دنبال دو 
دس��تاورد اصلی بودیم، اظهار داشت: دستاورد اول احقاق حقوق 
ملت ایران بود. مطابق قطعنامه های سازمان ملل، غنی سازی ایران 
غیرقانونی اعام شده بود که البته به هیچ وجه این موضوع را قبول 
نداریم، اما این مسئله به مستمسکی برای فشار به کشورمان تبدیل 
شده بود و لذا قصد داشتیم آن را از بین ببریم. بر این مبنا زیربنای 
ادعای آنها موضوع PMD و ادعای فعالیت های غیرصلح آمیز بود 
و ما این زیربنا را از بین بردیم و معلوم شد ادعاهای آنها نابجاست 
و از طرف��ی حقوق ملت ایران را تثبیت و قطعنامه های مربوط به 

این موضوع را لغو کردیم. 
روحانی گفت: دستاورد و هدف دیگر رفع تحریم ها در راستای 
 تأمین منافع ملی بود که در این راس��تا، اگرچه ممکن اس��ت از 
صد درصد خواس��ته های خود در عمل به 80 درصد دست یافته 
باشیم، اما باید توجه داشت در مذاکره و تعامل با کشورهای بزرگ 
غربی و آن هم کشور خاصی مثل آمریکا که همواره با ملت ایران 
تخاصم داشته است، معلوم است که مشکاتی ایجاد می کنند. اما 
باید در ارزیابی دستاوردها بین برجام و نبود برجام مقایسه انجام 
دهیم، در این صورت به خوبی مشخص می شود که ملت ایران چه 

کار بزرگی انجام داده است. 
رئیس جمهور افزود: البته در این راه همیشه ملت ایران، حامی و 
پشتیبان بودند و مقام معظم رهبری رهنمود و ارشادهای الزم را 

داشته اند و همه با هم این کار بزرگ را به انجام رساندیم. 
 روحانی خاطرنش��ان کرد: بع��د از اینکه برجام اجرایی ش��د، 
آمریکا به طور یک طرفه از آن خارج ش��د. حاال چه کس��ی اینجا 
متخلف است. دولت ایران یا دولت آمریکا؟ و چه کسی نقض عهد 
کرده است ما یا آمریکایی ها؟ ما متعهد به اقدام خودمان هستیم 

یا به اقدامات دیگران هم متعهد می باش��یم؟ چه کس��ی بود که 
مصوبات س��ازمان ملل و قطعنامه 2231 را زیر پا گذاش��ت ما یا 
آنها؟ ما برخاف حقوق بین الملل حرکت کردیم یا آنها؟ معاهدات 

بین المللی را آمریکا تضعیف کرده یا ایران؟ 
رئیس جمهور با بیان اینکه چه کس��ی مستحق مامت است، 
گفت: این موضوع باید روشن شود و مبادا یک عده ای خطا کنند، 
امروز آمریکا به عنوان ناقض عهد و متخلف از مقررات بین المللی 

باید مورد فشار قرار بگیرد. 
 روحانی با اش��اره به جماتی از حضرت امام )ره(، خاطرنشان 
ک��رد: این روزها با موضوعاتی که مطرح می ش��ود بیش��تر به یاد 
جمله معروف حض��رت امام خمینی )ره( در آبان 65 که به »این 
تذهبون؟« معروف اس��ت،  می افتم. در آن روز بین ایران و آمریکا 
اختافی وجود داشت که آمریکا در آن شکست خورده بود اما یک 
عده به دنبال آن بودند که مسئوالن ایرانی را مورد سؤال قرار دهند 
و امام راحل برخورد حکمت آمیز با آنها داش��ت و آن درس خوبی 

برای ما بود و هست. 
رئیس جمهور اف��زود: امام در 29 آب��ان 65 فرمود »هیچ توقع 
نداش��تم که در این زمان که باید فریاد بزنند س��ر آمریکا، فریاد 
می زنند سر مسئوالن مان« چه شده است؟ در یک چنین مسئله 
مهمی باید همه دست به دست هم بدهید و ثابت کنید به دنیا که 
وحدت دارید، چرا شما می خواهید تفرقه و دو دستگی ایجاد کنید، 
چه شده است شما را و کجا دارید می روید؟  »این تذهبون؟«. بعد 
فرمود تندرو و کندرو و دو دس��تگی در کشور ایجاد نکنید و این 

خاف اسام، دیانت و انصاف است. 
روحانی تصریح کرد: امروز روزی نیس��ت که همدیگر را پای 
میز س��ؤال ببریم، البته ممکن است چنین فرصتی بعداً پیش 
بیاید که بس��یار از آن اس��تقبال می کنیم، اما در زمان کنونی 

همه باید در برابر فشارهای آمریکا، متحد باشیم. 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه شرایط کنونی با سال های 86، 
90 و 91 کامًا متفاوت اس��ت، گفت: آن روزها در جریان فشاری 
که آمریکا بر ایران وارد می کرد، بسیاری از کشورهای دنیا را همراه 
و در کنار خود داش��ت و اجماعی در حد بزرگ علیه ایران ایجاد 
ک��رده بود و همه کنار آمریکا بودند و افکار عمومی و کش��ورهای 
دنیا نیز با ما نبودند، اما امروز به جز یکی دو کشور کوچک مرتجع 
منطقه و رژیم غاصب صهیونیستی، کسی با آمریکا نیست و تمام 
دنیا با ایران هس��تند و این امتیاز بزرگی اس��ت و نباید از دس��ت 

بدهیم. 
آمریکاست که در جایگاه و میز اتهام قرار دارد

 روحانی تأکید کرد: امروز در جایگاهی قرار گرفته ایم که جایگاه 
اتهام نیس��ت و آمریکاس��ت که در جایگاه و میز اته��ام قرار دارد 
و هم��ه دنیا آمریکا را متهم می کنن��د. همه مجامع بین المللی از 
جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل صراحتاً اعام 
می کنند که ایران به تعهدات خود پایبند بوده اس��ت و در مقابل 
هم��ه تأکید دارند که اق��دام آمریکا خاف مق��ررات بین المللی، 
بی دلیل و بی منطق بوده است و هیچ گاه در مقابل آمریکا در چنین 
موضعی قرار نداشتیم که همه قبول دارند که کار آمریکا پشتوانه 
سیاس��ی، اخاقی ن��دارد و در مقابل، کار ایران کامًا از پش��توانه 

سیاس��ی و اخاقی برخوردار است و امروز افکار عمومی جهان با 
ما است. 

رئیس جمهور افزود: حتی اگر داخل آمریکا نظرسنجی شود باز 
هم افکار عمومی با ماس��ت و این به معن��ای انزوای واقعی دولت 

آمریکا می باشد و همین امروز هم ما پیروز هستیم. 
روحانی گفت: با ایران هراس��ی که انجام می دادند و با تبلیغات 
دروغین همه دنیا را قانع کرده بودند که ایران خطر است، امروز به 
جای آن ترامپ هراسی شروع شده است و امروز ایران از جایگاهی 
برخوردار شده که همه به آن احترام می گذارند؛ چرا که می بینند 
ایران کش��وری است که با دیپلماسی در مس��یر صلح و در کنار 

مقررات بین المللی قرار دارد. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: پس از آنکه آمریکا بی دلیل و 
بی منطق از توافق بسیار مهم چندجانبه و بین المللی خارج شد در 
ش��رایط کنونی فرصتی را برای پنج کشور که در این توافق بودند 
قرار دادیم، اگر با همکاری این پنج کشور و دیگران به این نتیجه 
رسیدیم که اگر در برجام بمانیم، منافع ما تأمین خواهد شد، آن 

را ادامه دهیم. 
 روحانی خاطر نشان کرد: طرح ترامپ این بود که شب اعام 
کن��د که از توافق برجام خارج ش��ود و پیش بینی کرده بود که 
بعد از آن یا صبح روز بعد ایران اعام می کند که از این توافق 
خارج می شود و ظهر نیز آژانس بین المللی گزارش می دهد که 
ایران از برجام خارج ش��ده است و فردای آن روز قطعنامه های 
سازمان ملل برمی گردد و ایران دو مرتبه در سطح جهانی مورد 
تحریم قرار می گیرد.  رئیس جمه��ور اضافه کرد: ترامپ کارت 
اول خود را روی میز آورد، اما در کارت دوم اشتباه محاسباتی 
داش��ت. بعد از اعام نظام جمهوری اسامی ایران، اینها ماندند 
که دس��تگاه های اطاعاتی شان چرا نتوانستند اطاعات درست 
را ارائه کند چرا که براساس گزارش دستگاه های اطاعاتی شان 
جمهوری اس��امی ایران پس از خارج ش��دن آمریکا از توافق 
برج��ام یا همان س��اعت و یا صبح ف��ردا از ای��ن توافق خارج 
می ش��ود لذا امروز همه نقش��ه های آمریکا بهم ریخته اس��ت.  
روحان��ی گفت: با تصمیمی که گرفتیم امروز مردم کش��ورمان 
اعتم��اد بیش��تری ب��ه مس��ئوالن خود دارن��د، چراک��ه اگر با 
احساسات برخورد می کردیم و از توافق خارج می شدیم، مردم 
س��ؤال می کردند چه عجله ای داش��تید و چ��را فرصت ندادید، 
چه بسا اگر خارج نمی شدید، اتحادیه اروپا هم اعام می کرد که 
اگر ایران فرصت می داد و در برجام می ماند آنها در برابر آمریکا 
می ایس��تادند و منافع ای��ران را تأمین می کردند. حتی ش��اید 
روس��یه، چین و سایر کشورهای بزرگ دنیا هم به ما می گفتند 
که چ��را عجله کردید. لذا امروز با تصمی��م خود در برابر تمام 
کشورهای دنیا اتمام حجت کردیم و مردم هم آشکارا می بینند 

که کار نظام ما دقیق و منطقی است. 
رئیس جمهور تصریح کرد: در توافق هسته ای منافعی مد نظر 
داش��تیم که به آن تصریح شده اس��ت، اگر ببینیم آن منافع با 
رفتن آمریکا باقی می ماند که چه بهتر و چنین شانس��ی کمتر 
پی��ش می آید که یک موجود اخال گ��ر و مزاحم از این توافق 

خارج شود. 

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت: 

امروز روزی نیست که همدیگر را پای میز سؤال ببریم
به دنبال اجرایی ش��دن سیاس��ت جدید ارزی، طی 
مذاکرات��ی بین بان��ک مرکزی و وزارت ام��ور خارجه 
ق��رار بر این ش��ده تا از این پس هزین��ه صدور ویزا به 

سفارتخانه ها به جای ارز، ریالی پرداخت شود. 
به گ��زارش ایس��نا، دولت از 21 فروردین ماه س��ال 
جاری، سیاست جدیدی در حوزه ارزی به مرحله اجرا 
درآورد که طی آن کنترل ورود و خروج ارز و نظارت بر 
جریان ارزی متفاوت از قبل انجام ش��ود، بر این اساس 
مس��یر عرضه و تأمین ارزی تغییر کرده و از کانال های 
مشخص شده و خارج از روال قبلی که عمدتا از طریق 
بازار آزاد و صرافی ها بود، انجام می شود. اما در این بین 
هس��تند تقاضاهای ارزی اغلب خردی که محلی برای 
تأمین آن در سیاس��ت فعلی پیش بینی نش��ده و بانک 

مرکزی به مرور در حال پوشش آنهاست. 
 اخی��را بانک مرکزی ح��ذف پرداخت ارز از س��وی 
مسافران به سفارتخانه ها را برای هزینه ویزا در دستور 
کار قرار داده اس��ت؛ سیاستی که ابعاد آن در گفت وگو 
با مهدی کس��رائی پور - مدیرکل سیاس��ت های ارزی 

بانک مرکزی- مورد بررسی قرار گرفت. 
 مدیرکل سیاست های ارزی بانک مرکزی با اشاره به 
دالیل پیش��نهاد اخیر این بانک به وزارت امور خارجه 
در رابط��ه با ارز تحویلی اتباع ایرانی به س��فارتخانه ها 
و نمایندگی های کنس��ولی مقیم به منظور صدور ویزا 
یا س��ایر خدمات کنس��ولی گفت: پس از اجرایی شدن 
سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و پیش بینی 
مصارف ارزی کشور در مقررات جدید، برخی نیازهای 
خ��رد، ج��زو مص��ارف پیش بین��ی نش��ده و از این رو 
پ��س از دریافت بازخوردهای ذی رب��ط، بانک مرکزی 
حتی االمکان سعی کرده است راهکارهایی برای پاسخ 
به ای��ن تقاضاها بیابد. در ارتباط ب��ا این تقاضا پس از 
مذاکراتی با مسئوالن وزارت امور خارجه، ابتدا تصمیم 
ب��ر این بود که س��فارتخانه های مقیم در ازای خدمات 
کنس��ولی خود، ریال دریافت کنند که این موضوع بنا 

به برخی دالیل اجرایی نشد. 
از جمل��ه به دلی��ل الزامات داخلی برخی کش��ورها، 
سفارتخانه مقیم  باید خدمات کنسولی خود را در قبال 
دریاف��ت ارز ارائه کند که نمونه آن خدمات صدور ویزا 
است. از سوی دیگر مردم به دلیل الزامات جدید ارزی 
امکان خری��د ارز از صرافی ها را نداش��ته و نمی توانند 
این گون��ه مصارف را به راحتی تأمین کنند، پس باید به 

این تقاضاها پاسخ داده می شد. 
 کس��رائی پور ادام��ه داد: بانک مرک��زی راهکاری را 
پیش��نهاد کرد و ب��ا در نظر گرفتن ابع��اد مختلف آن، 
مذاکرات��ی را با وزارت ام��ور خارجه انجام داد تا بتواند 
این مش��کل را برطرف کند؛ به طوری که هم متقاضی 
خدمات کنسولی )صدور ویزا...( در تأمین ارز کمترین 
مش��کل را داشته باش��د، یعنی بتواند با پرداخت ریال، 
امور خود را در س��فارتخانه مربوط��ه انجام دهد و هم 
اینکه چنانچه س��فارتخانه ذی ربط مایل به دریافت ارز 
است، بتواند ارز خود را در قبال ارائه خدمات کنسولی 

دریافت کند. 
 وی ب��ا بیان اینکه نتیجه مذاک��رات بانک مرکزی با 
وزارت امور خارجه در قالب یادداشتی به سفارتخانه ها 
و نمایندگی های کنسولی مقیم ایران اعام شد، گفت: 
سیاس��ت از این قرار اس��ت ک��ه س��از و کاری فراهم 
ش��ده تا هر س��فارتخانه که خواهان دریافت ارز بابت 
خدمات خود باش��د، بتواند ب��ه بانک مرکزی و یا یکی 
از بانک ه��ای عاملی که این س��رویس را ارائه می کند 
مراجعه و یک حس��اب ارزی مثا ب��ه ارز یورو افتتاح 
کند. این حس��اب به یک پایان��ه فروش )POS( ارزی 
متصل می ش��ود که در اختیار سفارتخانه متقاضی قرار 
خواهد گرفت. هنگامی ک��ه متقاضی دریافت خدمات 
کنسولی )ویزا، تأیید اسناد، . . .( به سفارتخانه مراجعه 
می کن��د، برای پرداخت وجه خدمات مورد نظر، کارت 
بانکی ریال��ی وی که می تواند متعلق به هر بانک عضو 
ش��بکه شتاب باشد، در پایانه فروش با واردکردن مبلغ 

ارزی استفاده می شود. 
او ادامه داد: متعاقب این امر معادل ریالی مبلغ ویزا 
ب��ه نرخ روز اعامی بانک مرکزی از حس��اب متقاضی، 
به ریال کس��ر ش��ده و در مقابل حس��اب س��فارتخانه 
خدمات دهن��ده به ارز بس��تانکار می ش��ود. برای مثال 
 اگر هزینه صدور ویزای کش��ور س��فارتخانه مورد نظر
60 یورو باش��د، با واردکردن مبل��غ 60 یورو در پایان 
ف��روش مع��ادل ریالی آن ب��ه ن��رخ روز اعامی بانک 
مرکزی از حساب متقاضی )دارنده کارت( کسر شده و 
بافاصله 60 یورو به حساب سفارتخانه واریز می شود. 
 ب��ه گفته مدیرکل سیاس��ت های ارزی بانک مرکزی 
هرگاه که س��فارتخانه بخواهد می توان��د با مراجعه به 
بان��ک عامل، تا س��قف مبلغ موجودی حس��اب ارزی 

درخواست صدور حواله یا دریافت اسکناس ارز کند. 

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی اعالم کرد

جزییات پرداخت ریالی هزینه صدور ویزا به سفارتخانه ها
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رمضان مبارک باد حلول ماه   



همزمان با نزدیک ش��دن به 
فصل نق��ل و انتقال مس��کن، 
ن��رخ اجاره نی��ز در ب��ازار اوج 
روزه��ا  ای��ن  اس��ت.  گرفت��ه 
را  نرخ های��ی  صاحب خانه ه��ا 
اج��اره ای  واحده��ای  ب��رای 
پیش��نهاد می دهند که  خ��ود 
تعجب بس��یاری از مستاجران 
را ب��ه خود وا م��ی دارد؛ به نظر 
می رسد افزایش قیمت دالر در 
این مس��ئله بی اثر نبوده است 
و موج��ران ب��ه بهانه ش��رایط 
بازارهای م��وازی و به ویژه ارز، 
قیمت ه��ا را ب��اال برده ان��د. با 
این همه تحلیلگ��ران اقتصادی 
عنوان می کنند که رش��د اخیر 
قیمت مس��کن کام��ًا حبابی 
است و هیچ دلیل منطقی برای 
این رشد وجود ندارد، بنابراین 
به نظر می رس��د با رشد حبابی 
قیم��ت، باید در انتظ��ار رکود 
دوباره برای بازار مسکن باشیم. 
ب��ه گ��زارش خبرآناین، این 
در شرایطی اس��ت که بر تعداد 
اجاره نشینان در طول سال های 
گذش��ته ب��ه علت رش��د باالی 
قیمت مس��کن و ق��درت پایین 
اف��زوده  خرید مس��کن م��ردم 
شده است. چندی پیش عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
نیز از این موض��وع پرده برداری 
ک��رد و گف��ت: آماره��ا نش��ان 
می دهد میزان اجاره نش��ینی در 
ایران همانند س��ایر کشورها رو 

به افزایش است. 
سرش��ماری  نتایج  براس��اس 
س��ال 1395، 7 میلیون خانوار 
در ایران مستاجر هستند و این 
آمار نشان می دهد اجاره نشینی 
در ای��ران 36.8درص��د افزایش 
پیدا کرده است. این در شرایطی 
اس��ت که آمار غیررسمی شمار 
اجاره نش��ینان در ایران را تا دو 
برابر اعداد مراجع آماری رسمی 

اعام می کنند. 
در  مظاهری��ان  حام��د 
اظهارنظ��ری که چن��دی پیش 
مس��تاجران  تعداد  در خصوص 
داشت، عنوان کرد که هر خانوار 
ایرانی برای تأمین مس��کن خود 
به ط��ور میانگی��ن 12میلی��ون 

تومان در سال هزینه می کند. 
برخ��ی  ش��رایط،  ای��ن  در 
تحلیلگران بازار مس��کن عنوان 
می کنن��د ب��ا توجه ب��ه پایین 
بودن توان اقتصادی خانوارهای 
اجاره نش��ین و موج��ودی ۴90 
هزارمس��کن خال��ی در ته��ران 

و 2.6 میلی��ون مس��کن خال��ی 
در کل کش��ور، افزایش نس��بی 
در تابس��تان امس��ال که فصل 
رخ  قطع��اً  اس��ت،  جابه جای��ی 
رئی��س  اگرچ��ه  داد.  خواه��د 
اتحادی��ه اماک اس��تان تهران 
معتقد اس��ت که کاهش قیمت 
مس��کن در ماه رمض��ان اتفاق 

خواهد افتاد. 
اما نکته ای ک��ه در این میان 
مط��رح اس��ت، این که امس��ال 
و  مس��کن  قیم��ت  افزای��ش 
همچنی��ن افزای��ش قیمت دالر 
و سکه و طا به عنوان بازارهای 
موازی که نقش تعیین کننده ای 
در  صاحب خانه ه��ا  ط��رف  از 
نرخ گ��ذاری اجاره مل��ک دارد، 
باعث ش��ده قیمت اجاره رش��د 
بیش��تری نس��بت به سال های 
گذش��ته داشته باش��د و نگرانی 
از رش��د دوباره قیمت ها بعد از 
ماه مبارک رمضان و آغاز فصل 
جابه جایی از این جهت بیش��تر 

هم شده است. 
بر اس��اس آمار بانک مرکزی، 
 1396 زمس��تان  در  اجاره به��ا 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
قب��ل از آن 9.3 درص��د رش��د 
براساس  داشته است. همچنین 
آمار بانک مرکزی، در فروردین 
امس��ال ش��اخص کرایه مسکن 
اجاری در ش��هر تهران و در کل 
مناطق ش��هری نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل به ترتیب 1.۴ و 
9.3 درصد رشد نشان می دهد. 
بر این اس��اس، س��هم هزینه 
مسکن در محاسبه شاخص کل 
بهای کاالها و خدمات مصرفی، 
گزارش  درص��د   33.1 مع��ادل 

شده است. 

مکانیزم اجاره داری سنتی 
است

نرگ��س رزب��ان، کارش��ناس 
بازار مس��کن در بررس��ی روند 
بازار اجاره س��ال ج��اری، گفته 
است: با توجه به اینکه مکانیزم 
اجاره داری در ای��ران مبتنی بر 
شیوه  س��نتی اس��ت و اکثریت 
قریب به اتفاق موجرین، افرادی 
هس��تند که مسکن را به عنوان 
یک دارای��ی و ب��ا انگیزه حفظ 
قدرت خرید پ��ول و به عبارتی 
انگیزه س��فته بازی خریداری  با 
می کنند، طبیعی است که میزان 
اجاره بها در تراز سودآوری سایر 
خرید  قدرت  تغیی��رات  بازارها، 
پول )تورم( و قیمت مسکن قرار 

خواهد گرفت. 
به اعتقاد وی، طی س��ال های 
اخیر تولید مس��کن از یک س��و 
کاهش داش��ته و از سوی دیگر، 
فزونی تولی��د در اواخر دهه 80 
و اوایل دهه 90، پدیده افزایش 
تعداد خانه های خالی را به دنبال 
داشته اس��ت، بنابراین نمی توان 
قضاوت دقیق��ی از کمبود واحد 
ب��ازار  مجموع��ه  در  اج��اره ای 
داش��ت، اما در سطح واحدهای 
کوچک متراژ با توجه به ساختار 
عرضه، با کمبود مواجه هستیم. 
رزب��ان متذکر ش��ده اس��ت: 
ط��ی س��ال های اخی��ر بیش از 
50 درصد واحدهای مس��کونی 
س��اخته شده مس��احت بیشتر 
از 90 مت��ر مربع داش��ته اند، اما 
حداق��ل 60 درص��د معام��ات 
خرید و اجاره به واحدهای کمتر 
از 90 مترمرب��ع اختصاص دارد 
که این نابرابری خود باعث رشد 

قیمت شده است. 

رزبان همچنین به تأثیرگذاری 
عوام��ل روان��ی بر تعیی��ن نرخ 
اجاره بها اش��اره و عن��وان کرده 
است: عوامل روانی اغلب در سه 
ماهه دوم س��ال به دلیل تقارن 
با فصل نق��ل و انتق��االت بروز 
می کن��د و در افزایش هیجانی 

اجاره بها اثرگذار است. 
رشد قیمت مسکن حبابی 

است
علیرضا سرحدی، کارشناس و 
فعال بازار مس��کن نیز نرخ اجاره 
را تابع نرخ تورم دانس��ته و گفته 
است: با توجه به افزایش قیمت ها 
در بسیاری از بازارها، افزایش نرخ 
اجاره دور از ذهن نیست؛ هر چند 
بس��یاری از اجاره نشینان توانایی 
مالی پرداخت اجاره های سنگین 

را ندارند. 
افزایش  س��رحدی،  به گفت��ه 
برای  دلیل��ی  مس��کن  قیم��ت 
افزای��ش ن��رخ اج��اره از طرف 
مال��کان عن��وان می ش��ود. این 
در حالی اس��ت که رشد قیمت 
مس��کن کامًا حبابی  اس��ت و 
هیچ دلی��ل منطقی ب��رای این 
رش��د وجود ن��دارد، بنابراین به 
نظ��ر می رس��د با رش��د حبابی 
قیم��ت بای��د در انتظ��ار رکود 
دوباره برای بازار مسکن باشیم. 
افزایش تدریجی اجاره بها 

قابل انتظار است
بازار  بهروز ملک��ی، تحلیگ��ر 
مس��کن نی��ز چن��دی پیش در 
اجاره بهای  نوش��ت:  کانال خود 
مس��کن از عوامل مختلف درون  
اس��ت؛  متاث��ر  برون بخش��ی  و 
به ط��وری ک��ه می ت��وان آن را 
تابعی چن��د متغی��ره از عوامل 
متنوعی دانست )دو عامل اصلی 

مؤثر بر نرخ رشد اجاره مسکن، 
نرخ ه��ای تورم عمومی و رش��د 

قیمت مسکن است.(
ب��ه اعتق��اد وی، در فص��ول 
اول  )نیم��ه  انتق��االت  و  نق��ل 
س��ال(، با تحریک عوامل روانی 
و انتظارات، اجاره بهای مس��کن 
رشد می کند. پس از عبور از این 
دوره، با فروکش کردن تقاضای 
فصلی و فش��ار روان��ی در نیمه 
دوم سال، نوس��انات بازار اجاره  

مسکن تعدیل می شود. 
وی همچنی��ن در خص��وص 
چش��م انداز بازار اجاره نوش��ت: 
در خص��وص چش��م انداز ب��ازار 
اجاره در س��ال 97 نیز افزایش 
تدریج��ی اجاره بها از خردادماه، 
قاب��ل انتظار اس��ت. ای��ن روند، 
قابلی��ت ت��داوم تا ش��هریور را 

خواهد داشت. 
مردم صبورانه وارد بازار 

مسکن شوند
مصطف��ی  وج��ود،  ای��ن  ب��ا 
اتحادیه  رئی��س   قلی  خس��روی، 
اماک اس��تان تهران با تأکید بر 
این که باید استدالل های درست و 
صحیحی از وضعیت بازار مسکن 
ارائه کنیم، گفته اس��ت: مردم و 
متقاضیان مسکن باید در این بازار 
صبورانه  اقدام کنند.  وی متذکر 
ش��ده اس��ت: زمانی که مردم یا 
مشاوران اماک می گویند گرانی 
در این بازار ایجاد ش��ده، تمامی 
کاالها  گران می ش��ود، بنابراین 
باید صبورانه در این بازار کارها 
را پیش ببریم.  خس��روی تأکید 
کرده اس��ت: قیمت  مس��کن در 
م��اه رمض��ان به وی��ژه در بازار 
رهن و اجاره تثبیت  می ش��ود و 
در برخی مناطق ش��اهد کاهش 

قیمت نیز خواهیم بود. 
نرخ اجاره در سال 97 چه 

تغییراتی می کند؟ 
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران 
ام��اک نی��ز گفته اس��ت: نرخ 
در   97 س��ال  در  اجاره به��ا 
تغیی��ری  کوچ��ک  ش��هرهای 
نخواه��د ک��رد و در ش��هرهای 
بزرگ نیز به نس��بت تقاضا نرخ 

اجاره بها افزایش خواهد یافت. 
وی تأکید کرده اس��ت: یکی 
از عواملی که موجب رش��د نرخ 
اجاره می شود، سوداگری در این 
بازار است و نرخ اجاره به صورت 
افزایش  منطقه ای  و  حباب گونه 
می یاب��د و برخی از س��وداگران 
عام��ل رش��د س��فته بازانه نرخ 

اجاره بها در بازار هستند. 

چند میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند؟ 

حباب در نرخ اجاره بها

در راس��تای حمایت دولت از 
تولید مل��ی، ممنوعی��ت خرید 
تع��داد کااله��ای خارج��ی که 
داخ��ل  تولی��د  مش��ابه  دارای 
هس��تند با اضافه ش��دن هشت 

کاالی جدید به ۴86 رسید. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، هی��أت 
 .2  .3 جلس��ه  در  وزی��ران 
ش��ماره  پیش��نهاد  ب��ه   1393
 .12  .26 م��ورخ   278۴۴0.60
1392 وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت و به استناد اصل یکصد 
و س��ی و هش��تم قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران تصویب 
کرد که خرید کاالهای خارجی 
)اع��م از کاالی س��اخته ش��ده، 
قطعات، ملزوم��ات، تجهیزات و 
غی��ره تحت هر عن��وان( دارای 
تولید مشابه داخلی، مندرج در 
فهرست پیوست که تأیید شده 
به مهر دفتر هیأت دولت است، 
دس��تگاه های  تمام��ی  توس��ط 
دولتی )موضوع مواد )2(،  )3(،  
محاس��بات  قان��ون   )5( و   )۴(
عمومی کشور � مصوب 1366� 

و م��اده )5( قان��ون مدیری��ت 
مص��وب  کش��وری،  خدم��ات 
1386� و م��وارد مس��تثنی در 
م��اده )117( قان��ون مدیری��ت 
س��ایر  و  کش��وری(  خدم��ات 
عناوین  و  نهاده��ا  دس��تگاه ها، 
مش��ابهی که به نحوی از بودجه 
عموم��ی ی��ا دولت��ی اس��تفاده 
انج��ام  در ص��ورت  می کنن��د، 
هزینه از محل وج��وه دریافتی 
از بودجه عمومی یا دولتی بابت 
خرید این نوع کاالها به صورت 
مستقیم یا از طریق پیمانکاران 
س��رمایه ای،  دارایی های  تملک 
ممن��وع ب��وده و ذی حس��ابان 
دس��تگاه های اجرایی یا عناوین 
مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار 
خری��د کااله��ای یاد ش��ده به 
صورت مستقیم یا اسناد مندرج 
ارسالی  وضعیت های  در صورت 
از س��وی پیمانکاران خودداری 

کنند. 
این در حالی است که تیرماه 
س��ال گذش��ته بود ک��ه هیأت 
وزیران با حضور رئیس جمهوری 

تش��کیل جلس��ه داد و در ای��ن 
جلس��ه، با اضافه ش��دن تعداد 
فهرس��ت  ب��ه  کاال  قل��م   11۴
کاالهای خارجی مش��ابه تولید 
داخل��ی دارای ممنوعیت خرید 
دولت��ی  دس��تگاه های  توس��ط 

موافقت شد. 
سال گذشته اعام شد در سال 
1393 معادل 180 قلم کاال، در 
س��ال 139۴ مع��ادل 18۴ قلم 
کاال و در س��ال 1395 نیز 11۴ 
قلم کاال برای ممنوعیت واردات 
دولتی  از س��وی دس��تگاه های 
معرفی ش��ده اند که در مجموع 
طی ای��ن س��ال ها ۴78 ردیف 
دولتی  دس��تگاه های  برای  کاال 

ممنوع الواردات اعام شده اند. 
ان��واع تجهی��زات مخابرات��ی، 
برخی انواع فوم )اس��فنج نسوز(، 
تجهی��زات تصفیه آب و پس��اب 
ب��ر مبنای فناوری نان��و، پره های 
توربی��ن،  ثاب��ت  و  متح��رک 
گاز صنعتی،  تولی��د  مولده��ای 
ظروف بسته بندی فلزی )غذایی 
و شیمیایی(، س��یم و کابل برق 

روکش دار و بدون روکش مس��ی 
و آلومینیومی، چسب زخم، خمیر 
دندان، کیت های تشخیص سریع 
تش��خیص  کیت های  ب��ارداری، 
س��ریع مواد مخدر و روان گردان، 
کابل های فیبر نوری، فاکس آب 
و چای، کرکره های فلزی، طناب و 
سیم خاردار فوالدی، سیم جوش، 
انواع هود و هواکش، مشعل های 
گازسوز برخی از اقامی بودند که 
در لیست سال گذشته، به دلیل 
وجود تولید مشابه داخلی واردات 

آنها ممنوع شد. 
در آخری��ن تصمی��م اتخ��اذ 
ش��ده توس��ط هیأت وزیران، به 
پیش��نهاد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و به استناد اصل 138 
قانون اساس��ی فهرست تکمیلی 
کااله��ای  خری��د  ممنوعی��ت 
خارج��ی دارای تولی��د مش��ابه 
داخل��ی را در هش��ت ردیف به 
فهرست تصویب نامه مورخ 11 
خرداد 93 و اصاحات بعدی آن 

الحاق کرد. 
این هش��ت نوع کاالی جدید 

شامل ش��بکه  های نس��ل جدید 
NGN، سیستم مدیریت شبکه 
HSS/SBC/OSS/( مخابرات��ی 
تران��ک،  رادی��و   ،)BSS/NMS
DWDM/ROADM تا طول 
موج 100G، SDH نوری تا 16 
STM، تجهیزات پسیو دسترسی 
نوری )FTTX(، تجهیزات اکتیو 
 ،FTTX ) )ONU/ONT
مفصل های مخابراتی و متعلقات 

)مسی و نوری( هستند. 
گفتنی اس��ت از س��ال 1393 
جهت حمای��ت از تولید ملی در 
چن��د نوب��ت لیس��ت هایی برای 
ممنوعیت واردات کاالهای مشابه 
تولید داخل از سوی دستگاه های 
دولت��ی توس��ط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پیش��نهاد ش��ده 
است. هر س��اله پس از آنکه این 
لیست ها از س��وی هیأت وزیران 
مورد بررس��ی قرار گرفته و تأیید 
ش��ده، برای عملیاتی شدن اباغ 
می شوند که بدین ترتیب واردات 
آنها ب��رای دس��تگاه های دولتی 

ممنوع می شود. 

تصمیم جدید دولت برای حمایت از تولید ملی

ممنوعیت خرید کاالی خارجی به 4۸6  قلم رسید

گزارش2

اقتصادجهان

آیا اروپا از ابزار قانونی علیه آمریکا استفاده 
می کند؟ 

تحریم های  آمریکا، آزمونی برای اروپا
مش��اور دفتر امانوئ��ل ماک��رون، رئیس جمهوری 
فرانس��ه، اع��ام ک��رد تحریم ه��ای  آمری��کا علی��ه 
ش��رکت های اروپایی که با ایران کار می کنند از یک 
طرف و افزایش تعرفه ه��ای گمرکی ایاالت متحده بر 
واردات آلومینیوم و فوالد از س��وی دیگر آزمون هایی 
برای س��نجش اقتدار حاکمیت اروپاست و باید پاسخ 

محکم و سختی به آن داده شود. 
به گ��زارش رویترز، ایاالت متح��ده به تازگی اعام 
کرده اس��ت ک��ه تحریم های��ی را علیه ش��رکت های 
اروپایی که با ای��ران رابطه کاری دارند، وضع خواهد 
ک��رد. با ای��ن تهدید دولت ه��ای اروپایی ب��ه عنوان 
بازماندگان در توافق هسته ای ایران به دنبال راه حلی 

برای عملیاتی ماندن این توافق هستند. 
به گزارش رویترز، در این راس��تا یکی از مشاوران 
ریاست جمهوری فرانس��ه گفت این یک آزمون برای 
اروپاییان اس��ت تا حاکمیت مستقل خود را در برابر 
 آمریکا حفظ کنند. به گفته این مش��اور اکنون زمان 
آن رس��یده اس��ت که اروپایی��ان یک به روزرس��انی 
نرم افزاری در مقابل  آمری��کا به عمل آورند. او گفت: 
فرانسه و سایر مقامات اتحادیه اروپا روی راه حل های 
فنی و حقوقی گوناگ��ون برای حفظ ارتباطات کاری 
و کانال ه��ای مال��ی فعل��ی ب��ا ای��ران کار می کنند. 
همچنین از شرکت هایش��ان در ای��ران حمایت و در 
برابر تحریم های  آمریکا از آنها محافظت خواهند کرد. 
گفته می ش��ود بنگاه های اروپایی خواس��تار بازبینی 
قانون مقابله با تحریم های آمریکا ش��ده اند که در سال 
1996 و برای حفاظت از آنها در برابر تحریم کوبا مصوب 
ش��د. چنانچه یکی از راهکاری حقوقی و تجربه شده در 
اتحادیه اروپا به روزرسانی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا 
علیه تحریم های آمریکاس��ت که در سال 1996 مورد 
Bloc -  سس��تفاده قرار گرفت. این مقررات موسوم به
ing Statute پ��س از آن وضع ش��د که دولت آمریکا 
به ریاس��ت جمهوری بیل کلینت��ون تحریم هایی علیه 
ش��رکت های اروپایی ک��ه با کوب��ا کار می کنند، وضع 
کرد. براب��ر این مقررات اتحادیه اروپا بنگاه های اروپایی 
را از همراه��ی با تحریم های آمریکا من��ع و اعام کرد 
رأی دادگاه ها علیه ش��رکت های اروپایی در مورد نقض 
تحریم های آمریکا را به رس��میت نمی شناس��د. اکنون 
نیز مش��اور رئیس جمهور فرانس��ه خبر داده است که 
شرکت های اروپایی به ویژه فرانسوی و آلمانی درخواست 
روش��ن شدن موضع اتحادیه در قبال این مسئله و این 
مقررات را داده اند.   مش��اور ریاس��ت جمهوری فرانسه 
تصریح کرد ک��ه امانوئل مکرون در دیدار غیررس��می 
سران اتحادیه اروپا در بلغارستان بر این موضع مستقل 
اتحادی��ه اروپا اص��رار کرده و با همتای��ان خود در این 

خصوص رایزنی خواهد کرد. 

اقتصاد ژاپن بعد از 9 فصل کوچک شد
توقف در اقتصاد کشور آفتاب تابان

 اقتص��اد ژاپن در س��ال جاری بی��ش از حد انتظار 
آب رفت؛ ماجرایی که طوالنی ترین رش��د در دهه های 
گذشته را در هم شکست. این اتفاق ضربه ای به سیاست 
Abenomics نخست وزیر این کشور، شینزو آبه بوده 
است. سی ان بی سی گزارشی درباره رشد اقتصادی ژاپن 
منتش��ر کرده است؛ رش��دی که کاهش یافته و باعث 
تعجب اقتصاددانان و پیش بینی هایش��ان ش��ده است.  
طب��ق این گ��زارش، اطاعات و آمارها نش��ان می دهد 
هشت فصل متوالی رشد اقتصادی ژاپن به پایان رسیده 
است. این رشد طوالنی ترین رشد بعد از 12 فصل رشد 
بین ماه های آوریل و ژوئن سال 1986 و ژانویه تا مارس 
س��ال 1989 بوده اس��ت.  اقتصاد این کشور به صورت 
ساالنه 0.6 درصد کاهش یافت که بسیار شدیدتر از رقم 
متوسط برآورد شده 0.2 درصد ساالنه بوده است.  رشد 
سه ماهه چهارم به رقم 0.6 درصد بازنگری شده که از 
1.6 درصد آخرین پیش بینی ها کمتر است.  اقتصاددانان 
می گویند ای��ن انقباض اقتصادی موقت خواهد بود، اما 
خطر اصطحکاک تج��اری با ایاالت متحده می تواند به 
تقاضای صادرات آسیب وارد کند. به این ترتیب بازسازی 
مطمئنی رخ نخواه��د داد.  به گفته اقتصاددانان، بعید 
است اقتصاد ژاپن به انقباض بیشتر ادامه دهد. اقتصاد 
جهانی خوب عمل کرده است. هر ین بیش از 110 دالر 
معامله می ش��ود. بنابراین زمانی که صادرات آغاز شود، 
اقتصاد مس��یر رشد متوس��ط خود را طی خواهد کرد.  
هزینه سرمایه ای، برای اولین بار در شش فصل گذشته، 
0.1 درصد کاهش یافته است. پیشنهاد سرمایه گذاری 
ش��رکت ها هم به آن میزانی که اقتصاددانان پیش بینی 
می کردند، خوب پیش نمی رود. برآورد ها این اس��ت که 
رشد 0.۴ درصدی اتفاق افتد.  در مقایسه با سه ماه قبل، 
تولید ناخالص داخلی 0.2 درصد کاهش یافته اس��ت. 
هزینه های مصرفی هم کمتر از یک درصد در س��ه ماه 
اول کاهش یافته است. برآوردها این است که هزینه های 

مصرف کننده بدون تغییر باقی بماند. 
تقاضای خارجی –یا صادرات منه��ای واردات- یک 
درص��د به تولید ناخالص داخلی در س��ه ماه اول اضافه 
کرده است، چراکه واردات بیشتر از صادرات کاهش پیدا 

کرده است. 
با این حال، تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد رشد 
صادرات از حرکت ایس��تاده است، چرا که در سه ماهه 
اول امسال 0.6 رشد کرد درحالی که در سه ماهه چهارم 

سال گذشته 2.2 درصد رشد کرده بود. 

یادداشت

افراد تکراری، افکار تکراری

بعد از انقاب با فضایی که در کش��ور حاکم شد، هر 
کس در کار اجرایی در بدنه ساختاری بخش اقتصادی 
به دنبال پیاده کردن اهدافی که در ذهنیت خود داشت، 
بود و با همه توانش تا جایی تاش می کرد که منویات 
ذهنی خود را پیاده کند، اما یکی از بزرگ ترین مشکاتی 
که فکر می کنم گریبان این بخش را گرفته، این اس��ت 
که ساختار تغییر نکرده و در طول سال ها                                          تنها از همان 
افراد و در همان چارچوب اس��تفاده شده است. تکراری 
بودن افراد، خود مانع ایجاد کرده اس��ت. این در حالی 
است که ورود فکر جدید به یک سیستم می تواند تغییر 
و تح��ول ایجاد کند، اما این اتفاق در سیس��تم دولتی 
ایران نیفتاد. به این معنی که یک بدنه لخت از اکثریت 
مجموعه اعضای حاضر در بخش دولتی ایجاد شده که 
ن��ه انگیزه ادامه کار را دارند و نه فرآیند تغییر، تحول و 
نوآوری در سیستم مدیریتی و تفکری آنها                                          وجود دارد؛ 
افکاری که متعلق به چند دهه قبل است و افراد با همان 
دیدگاه ها                                          و روش ها                                         ی سنتی قدیمی انتظار دارند که این 
بدنه را جلو بکشند. آنها مومن به تغییری که در دنیا در 
بحث ها                                         ی مدیریتی و تکنولوژیکی ایجاد شده، نیستند. 

در دولت دوازدهم تنها درصدی از وزرا تغییر کردند. 
جابه جا ش��دن از یک وزارتخانه ب��ه وزارتخانه ای دیگر، 
نمی تواند تغییری باش��د که مدنظر بوده اس��ت. از نظر 
میانگین و معدل سنی مدیریتی مجموعه وزارتخانه ای 
چقدر تغییر کرده و به چه عددی رسیده است؟ استفاده 
کردن از نظر خبرگان، کارکشته ها                                          و سابقه داران در هر 
نظامی حتی در بخش خصوصی قطعاً قابل ستایش است. 
اما چرا یاد نمی گیریم که این افراد می توانند مشاورهای 
خوبی برای آن دس��تگاه باشند؟ همیشه فکر می کنیم 
که باید امتیاز پست و جایگاه به آن افراد داده شود. این 
اتف��اق در حالی رخ داد که قرار بود تحول و دگرگونی و 
جوان گرای��ی ذهنی و فکر نو و متف��اوت در بدنه دولت 
ایجاد شود. اما با توجه به عدم تحقق این اهداف، شرایط 
همچنان مانند گذشته مانده و به سکون می رسد. باید 
توجه داشت که آنچه این افراد در ره توشه خود داشتند، 
طی س��الیان گذش��ته پیاده کرده ان��د و چیز متفاوتی 
اتف��اق نمی افتد. ش��اید ما به عن��وان بخش خصوصی 
بیشتر جس��ارت گفتن این موضوعات را داشته باشیم. 
در بخش خصوص��ی اگر یک عام��ل و مهره و مدیریتی 
نتواند تقاضای س��ازمانی را جواب دهد، به راحتی آن را 
جابه جا می کنیم و به او این جسارت را می دهیم که از 
جایگاهش استعفا دهد. اما در سیستم دولتی این اتفاق 
نمی افتد. این دولتی بودن که افراد به صورت مستمر تا 
زمان بازنشستگی می توانند جایگاه خود را حفظ کنند، 
عاملی می ش��ود که حرکت نکنند و به دنبال بهره وری 
در مجموعه اقتصادی نباشند و در همان جایگاه دولتی 
خودشان را حفظ شده می بینند. من فکر می کنم نوعی 
عدم اعتماد به نفس در این افراد به وجود می آید و رشد 
داده می شود. فکر می کنند اگر از سیستم خارج شوند، 

نمی توانند در جای دیگر تأثیرگذار باشند. 
کش��ورهایی که با سیستم ها                                         ی استخدام دائمی اداره 
می ش��وند، همواره با چنین مش��کاتی مواجه بوده اند. 
نمونه ها                                         ی مش��ابه با کشور ایران را با کشورهای مترقی 
در هدایت منابع انس��انی و ارزش گذاری نیروهای خود 
مقایسه کنید. کشور مترقی از نیرویی استفاده می کند 
که از نظ��ر اقتصادی مفید باش��د، در غیر این صورت 
افراد را برای پیش��برد کل نظام اقتصادی خود جابه جا 
می کند ولی متأسفانه در کشور ما این گونه نیست. اگر 
هم کسی را از جایگاهی که در آن مثبت نبوده بردارند، 
او را به وزارتخانه و جایگاه دیگری منتقل می کنند و به 
کار می گیرن��د. یعنی آزم��ون و خطا در مدیریت مرتبا 

انجام می شود. 
در س��اختار مدیریتی ایران گاهی به کلماتی چنگ 
می اندازیم و آن را رها نمی کنیم. امروز واژه »جانش��ین 
پروری« را بس��یار می ش��نویم و در ادبیاتمان بس��یار 
استفاده می کنیم. در جانشین پروری قرار بر این نیست 
که کس��ی را مانند خودمان تربیت کنیم. اگر قرار باشد 
که فردی مانند خودمان را به جامعه تحویل دهیم، در 
واقع خ��ود را در قالب دیگری حف��ظ کرده ایم. ما باید 
امکان حضور افراد بهتر از مدیران فعلی را فراهم کنیم. 
بای��د بپذیریم بهتر از ما وجود دارد. اگر بتوانیم این باور 
را حکم فرما کنیم کار بزرگی کرده ایم. متأسفانه این در 
بخش دولتی بس��یار کمرنگ است. در بخش خصوصی 
هم این موضوع چندان پررنگ نیست. ولی وجود دارد. 

باید این فکر را تقویت کرد. 
اگ��ر به اف��راد جرئت و جس��ارت و ام��کان بالندگی 
بدهند به رشد و تعالی س��ازمان منجر خواهد شد. اما 
مدی��ر دولتی نگران اس��ت که اگر به افراد اجازه رش��د 
ده��د، جایگاه خ��ود را از دس��ت می ده��د. این تفکر 
باید از بین برود. باید در س��ازمان امکان رقابت س��الم 
وجودداشته باشد. اگر این رقابت سالم را ارتقا دهیم به 
جانشین پروری تبدیل می شود. از دست دادن فرصت را 

با تقویت فرد دیگر مترادف نکنیم. 
این نگاه سنتی چارچوب سازمانی است که در گذشته 
بوده و آن قدر در طول س��ال ها                                          امتحان شده که دنیا به 
این رس��یده که نمی تواند با سیستم هرمی و با هدایت 
یک فرد به اهداف سازمانی برس��د. امروز در دنیا تمام 
سازمان ها                                         ی موفق با سیستم مسطح کار می کنند و همه 

در کنار هم رشد می کنند. 
منبع: آینده نگر
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سیده فاطمه مقیمی
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران
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شماره 1067



روش های غلط خصوصی سازی را 
کنار بگذاریم

توان بخش خصوصی نس��بت به س��ال های آغازین 
اجرایی ک��ردن اص��ل ۴۴ قانون اساس��ی و تش��دید 
واگذاری ه��ا تفاوت��ی نک��رده اس��ت، ام��ا در فرآیند 
واگذاری آس��یب های زیادی وجود دارد. من معتقدم 
که واگذاری ش��رکت های دولتی و خصولتی براساس 
قیمت زمین انجام می ش��ود درحالی که باید براساس 
بازدهی ش��رکت ها این واحدها را واگذار کرد. بررسی 
درس��تی در ای��ن باره ک��ه کارخانه ها چق��در درآمد 
س��االنه دارند و این درآمد به چه میزان در هر س��ال 
رش��د کرده وجود ن��دارد، بنابراین این معیار مهم در 

واگذاری واحدها دیده نمی شود. 
مس��ئله دوم، شیوه واگذاری اس��ت. با فرض انجام 
ارزیابی ه��ای الزم ب��رای واحدهای قاب��ل واگذاری، 
نهاده��ا و بنیاده��ا کل ارزش واح��د مذک��ور را ب��ه 
یکباره و نقد طلب می کنند. این در حالی اس��ت که 
چنی��ن س��رمایه ای در یک زم��ان در اختیار فعاالن 
بخش خصوص��ی نیس��ت و اگر هم باش��د هیچ فعال 
بخش خصوصی حاضر نیست سرمایه اش را نقدا برای 
خرید یک کارخانه ورشکس��ته و زیان ده هزینه کند. 
متأس��فانه نهادها، بنیادها و دولت ب��ه دنبال واگذار 
کردن واحدهایی هس��تند که با مش��کات اقتصادی 
بی ش��مار دس��ت و پنجه ن��رم می کند. بیش��تر این 
واحدها طلبکارانی دارند که بخش عمومی می خواهد 
با واگذاری آنها مطالب��ات طلبکاران را وصول کند و 
مشکاتی مثل مطالبات معوق کارگران و فرسودگی 
ماش��ین آالت هم از دیگر مسائلی است که بنگاه های 
اقتصادی انتخاب شده برای واگذاری به آن گرفتارند. 
بای��د روش ها را تغییر داد. پس از ارزیابی درس��ت 
کارخانه ها باید س��هام آنها را در ب��ورس عرضه کرد 
و به قیمت واقعی به فروش رس��اند. چرا اصرار داریم 
کل ارزش بنگاه ه��ا در ی��ک روز پرداخت ش��ود؟ در 
این زمینه باید ش��ورای قیمت گ��ذاری را فعال کرد 
تا براس��اس تمام جوانب از زمی��ن گرفته تا بازدهی 
کارخانه و ماش��ین آالت قیمت گذاری کند. متأسفانه 
بای��د بگویم ک��ه س��هم بخش خصوص��ی واقعی در 
واگذاری ه��ا و خصوصی  س��ازی های دوره دولت های 
نه��م، ده��م و یازدهم تنه��ا 12درصد بوده اس��ت و 
88درصد از بنگاه های عرضه شده به بخش خصولتی 
واگذار ش��ده است. بخش��ی دیگر هم در قالب سهام 
عدالت عرضه  شده که گرفتاری های خودش را دارد. 
ش��یوه واگذاری باید اصاح ش��ود و ت��ا از روش های 
غلط فاصل��ه نگیریم، وضعیت به همین صورت پیش 

می رود. 

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار اعالم کرد
مشاغل خدماتی در حال نفوذ به 

تمام بخش ها
آمارها نش��ان می دهد که در س��ال های اخیر س��هم 
شاغان بخش کش��اورزی از کل اشتغال کشور روندی 
نزولی را طی کرده اس��ت، به نحوی که س��هم شاغان 
این بخش در س��ال 138۴ حدود 2۴.7درصد بوده که 
در سال 1395 به 18درصد رسیده و در سال 1396 نیز 
به 17.6درصد تنزل یافته است. همچنین در سال های 
اخیر تعداد فارغ التحصیان بخش کش��اورزی بیش از 
نیاز بازار اعام ش��ده اس��ت. کارشناسان دلیل بیکاری 
این دسته فارغ التحصیان را عدم آشنایی با فعالیت های 
کشاورزی و نبود زیرساخت ها و مکانیسم های الزم برای 
ورود به بازار کار عنوان می کنند.  در همین زمینه، عضو 
کانون عالی شوراهای اسامی کار معتقد است گرایش 
به مشاغل خدماتی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد 
و تغیی��ر ش��یوه های زندگی اجتناب ناپذی��ر و کارهای 
خدماتی به سرعت در حال گسترش است.  علی اصانی 
در گفت وگو با ایس��نا، در ارزیابی اش��تغال بخش های 
صنعت، کشاورزی و خدمات، گفت: در کشور ما اشتغال 
در بخش خدمات بیشتر از دو بخش صنعت و کشاورزی 
است و هر برنامه و اقدامی که در پیش بگیریم، باز هم 

بخش خدمات باالتر از بخش های دیگر است. 
وی افزود: امروز بیشتر رانندگان تاکسی و آژانس ها از 
کس��ادی بازار ناشی از حضور اسنپ و تپسی ناراضی و 
به آن معترض  هستند و باید بپذیریم که بخش خدمات 
به س��رعت در تمام حوزه ها در حال نفوذ است و فضای 

مجازی و آی تی در این زمینه بی تأثیر نبوده است. 
اصانی با بیان اینکه ش��رایط حاضر به گونه ای است 
که ناچاریم به س��مت و س��وی خدم��ات برویم، گفت: 
زمان��ی بود ک��ه کارخانه ها تنها به نی��روی کار متکی 
بودند و نمی ش��د از دستگاه های فرسوده و قدیمی کار 
زیادی کشید، ولی امروز با واردکردن دستگاه ها و خرید 
تجهیزات نو، ماشین ها جایگزین نیروی انسانی شده اند 

تا کار و تولید محصول با سرعت بیشتری پیش برود. 
او ب��ا بیان اینکه 53درصد کارگران در اس��تان البرز 
در بخ��ش خدمات مش��غول  به کارند، اف��زود: کارهای 
خدماتی روز به روز در حال گس��ترش است و مشاغل 
خدماتی به دلیل س��ودآوری، کم هزینه بودن، نداشتن 
بوروکراسی های دس��ت و پاگیر و مشکات مجوزدهی 

بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. 

اسداهلل عسگراوالدی
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
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اس��امی  ش��ورای  مجلس  نمایندگان 
تصوی��ب کردن��د حق��وق کارمندانی که 
پایین تری��ن پای��ه حقوق��ی را دریاف��ت 
می کنن��د، 20درصد افزای��ش یابد. علی 
الریجان��ی در جریان بررس��ی این طرح 
گف��ت: دول��ت تأکید دارد ای��ن طرح بار 
مالی دارد در صورتی که در آن بر افزایش 
پلکانی نزولی حقوق تأکید شده است. بنا 
ب��ر قانون، پایین تری��ن افزایش 16درصد 
است، اما دولت 12درصد افزایش حقوق 
اعام ک��رده اس��ت، مبن��ای تهیه طرح 
استفساریه نیز اعام 12درصدی حداقل 

افزایش حقوق کارمندان است. 
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلس��ه 
علن��ی روز چهارش��نبه مجل��س با 159 
رأی مواف��ق، 37 رأی مخالف، چهار رأی 
ممتن��ع از مجموع 219 نماینده حاضر با 
طرح استفساریه جزء بند الف تبصره 12 
قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت 
کردند.  در موضوع این استفس��اریه آمده 
است: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی 
حق��وق من��درج در ج��زء یک بن��د الف 
تبص��ره 12 قانون بودجه س��ال 97 کل 
کش��ور، طبقات پایین تر افزایش بیشتری 
برخوردارند و می��زان افزایش پایین ترین 

طبقه 20درصد است؟ 
طراحان در این استفساریه پاسخ 

داده اند: بله 
براس��اس تبص��ره 12 قان��ون بودج��ه 
امسال افزایش حقوق کارکنان دولت بین 
6 تا 12درصد محاس��به می شود. این در 
حالی است که مجلسی ها معتقدند دولت 
تفس��یر اشتباه کرده اس��ت و بر افزایش 
20درصدی حداق��ل حقوق بگیران تأکید 

دارند. 
ای��ن ط��رح ب��ه امض��ای ۴3 نف��ر از 
نماین��دگان مجل��س رس��یده اس��ت و 
دوفوری��ت آن در جلس��ه روز سه ش��نبه 
مجلس ب��ه تصویب نمایندگان رس��یده 

است. 
کمترین افزایش حقوق امسال 

16درصد است 
علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای 
اس��امی در جری��ان بررس��ی این طرح 
گف��ت: دول��ت تأکید دارد ای��ن طرح بار 
مالی دارد در صورتی که در آن بر افزایش 

پلکانی نزولی حقوق تأکید شده است. 
وی اف��زود: بناب��ر قان��ون، پایین ترین 
افزای��ش 16درص��د اس��ت ام��ا دول��ت 
12درص��د افزای��ش حقوق اع��ام کرده 
اس��ت، مبنای تهیه طرح استفساریه نیز 
اعام 12درصدی حداقل افزایش حقوق 

کارمندان است. 
وی تصریح کرد: ای��ن طرح به موجب 
قان��ون بودج��ه س��ال 97 ب��ر افزای��ش 
20درصدی حداق��ل حقوق بگیران تأکید 
دارد که دول��ت می تواند در محاس��بات 
مرتب��ط ب��ا حقوق اس��اتید دانش��گاه در 
تنظیمات خود به وضعیت آنها رسیدگی 

کند. 
س��خنگوی  مفت��ح،  محمدمه��دی 
کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجل��س 
شورای اسامی درباره این طرح گفت: در 
کمیس��یون تلفیق بودجه سال 97 و در 
جلسات علنی مجلس به جهت رسیدگی 
به اقش��ار آسیب پذیر و کسانی که حقوق 
کمت��ر دریافت می کنن��د، تصمیم گرفته 
ش��د تا حقوق کارمندان بیش��تر افزایش 

یاب��د، اما متأس��فانه دول��ت از این جزء 
تبصره 12 برداش��ت درس��ت نداش��ته و 
افزایش حقوق کارکن��ان دولت را بین 6 

تا 12درصد تعیین کرده است. 
وی ادامه داد: این طرح به این موضوع 
تأکی��د دارد که تنها به حقوق 35 هزار و 
751 نفر به میزان 20درصد افزوده شود، 
ای��ن اقدام ب��ا حفظ مناب��ع مالی موجود 
می تواند، انجام ش��ود زیرا در قانون برای 
طبقات باالت��ر چون مقامات، نمایندگان، 
س��فرا و وزیران هیچ افزایش حقوقی در 

نظر گرفته نشده است. 
اصالح بودجه برای افزایش حقوق ها 

بار مالی دارد
س��یدحمید پورمحمدی، مع��اون امور 
اقتص��ادی و هماهنگی برنام��ه و بودجه 
س��ازمان برنامه و بودج��ه در مخالفت با 
این استفس��اریه گف��ت: آنچه مجلس در 
قال��ب بند الف تبص��ره 12 قانون بودجه 
97 تصوی��ب کرد حداکثر افزایش حقوق 

را 20درصد تعیین کرد. 
وی افزود: دولت در سال 1396، 120 
ه��زار میلیارد تومان حقوق پرداخت کرد 
که در س��ال 97 ب��ا 10درصد افزایش به 
132 هزار میلیارد تومان خواهد رس��ید، 
آنچه در جدول افزایش حقوق ها مشاهده 
می کنی��د بع��د از ده ها جلس��ه و صدها 
محاسبه توس��ط دولت انجام شد تا نظر 

نمایندگان تأمین شود. 
وی اظه��ار داش��ت: براس��اس جدول 
افزای��ش حق��وق کارکنان دولت رش��د 
حقوق��ی مقام��ات و همتراز آن��ان صفر 
درصد خواهد بود یعنی مقامات و معاونان 
و مدیران ارشد در سال جاری حقوق شان 

افزایش نمی یابد. 
پورمحمدی افزود: کارکنانی که حداقل 
حقوق یعنی یک میلیون و 35 هزار تومان 
دریافت می کنند، حقوق ش��ان 16درصد 
افزای��ش می یابد و نه 10 ی��ا 12درصد، 
همچنی��ن افرادی که حقوق ش��ان کمی 
بیش��تر بود -15 1۴درص��د و به همین 
ترتی��ب نزولی خواهد ب��ود، به طوری که 
وقتی به کارکنان دادگستری و امثال آنها 

می رسد 6درصد افزایش می یابد. 
مع��اون ام��ور اقتص��ادی و هماهنگی 
برنامه و بودجه س��ازمان برنامه و بودجه 
گف��ت: تبع��ات ای��ن تصمیم این اس��ت 
که حق��وق قض��ات، هیات ه��ای علمی، 
کارشناس��ان دس��تگاه های دیپلماس��ی، 
نفت، پتروش��یمی و دیوان محاس��بات با 
رش��د صفر درصدی روب��ه رو خواهد بود 
درحالی ک��ه دول��ت حقوق ای��ن طبقه را 

6درصد افزایش داده است. 
وی ادام��ه داد: دول��ت بع��د از دو ماه 
اح��کام کارمن��دان را ص��ادر ک��رد اگ��ر 
استفس��اریه با رویک��رد اصاح بودجه97 
انجام ش��ود احکام جدید باید صادر شود 
که حدود یک ماه زمان نیاز دارد و بعد از 
آن هم باز مشخص نیست که آیا می توان 

مصوبه مجلس را اجرایی کرد. 
وی افزود: اگر مجلس با این استفساریه، 
قانون بودجه را اصاح کند حداقل 1600 
میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت 
ب��ه وجود خواه��د آورد و دولت در میانه 
س��ال مالی پولی ب��رای پرداخت نخواهد 
داش��ت و مجبور می ش��ود ب��رای اجرای 
مصوبه مجلس به بودجه عمرانی دس��ت 

درازی کند. 

خبرگزاری رویترز گزارش داد قدرت های 
غرب��ی وع��ده دادن��د ب��ا حف��ظ جریان 
س��رمایه گذاری و نف��ت، توافق هس��ته ای 
س��ال 2015 با ای��ران را حف��ظ کنند. در 
همین حال، محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه ایران در آخرین ایستگاه مأموریت 
برجامی خود در بروکسل، پس از مذاکراتی 
فشرده با مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و وزیران کشورهای انگلیس، آلمان و 
فرانس��ه تصریح کرد که طرف های اروپایی 
از عزم سیاس��ی برای حفظ برج��ام و ارائه 

تضمین های الزم برخوردار هستند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، ظریف ک��ه از نتایج 
در جم��ع  خ��ود  رایزنی ه��ای  آخری��ن 
خبرن��گاران س��خن می گف��ت، افزود که 
انتظار دارد طرف اروپایی مواضع سیاسی 
خ��ود را ب��ه عمل تبدیل کن��د. او از یک 
توافق اولیه ب��رای ارائه تضمین های الزم 
جهت تداوم برجام س��خن گفت و ادامه 
داد: حرک��ت مناس��بی آغ��از ش��ده که 
امیدوارم به نتیجه برس��د. م��ا با آنها در 
چند هفت��ه آینده کارخواهیم کرد تا این 

تضمین ها به وقوع بپیوندد. 
ظری��ف اضافه کرد: م��ا گفتیم که باید 
حق��وق ای��ران تضمین ش��ود و آنها هم 

گفتند که تاش خود را خواهند کرد. 
موگرینی: درباره تعهدهای مشترک و 

ادامه گفت وگوها توافق شد
فدری��کا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت 

خارج��ی اتحادیه اروپا نیز ب��ه خبرنگاران 
گفت که همه طرف ه��ای اروپایی از بابت 
خروج ایاالت  متحده اظهار تأس��ف کرده و 
پذیرفته اند که عادی سازی روابط اقتصادی 
با ایران و رفع تحریم ها بخش��ی ساختاری 

)جدایی ناپذیر( از معاهده اتمی است. 
وی اف��زود که ب��ه همراه ایران و س��ه 
کش��ور اروپایی روی تعهدهای مش��ترک 
تأکید و بر ادامه گفت وگوها و تعمیق آنها 
توافق شده است.  مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به موارد بررس��ی و اقدام شده 
از جمله تحکیم روابط اقتصادی بین ایران 
و اروپا، تجارت نف��ت، روابط بانکی، حمل 
 و نق��ل، ارائه اعتبار به صادرکننده ها و پیدا 
کردن راه های عملی برای تسهیل تجارت و 
همچنین کمک به ایجاد فضای شفاف داد 

و ستد در ایران اشاره کرد. 
موگرینی با تأکید بر ادامه مشاوره های 
گس��ترده در همه زمینه ها اظهار داشت 
ک��ه هفت��ه آینده نشس��ت دیگ��ری در 
وی��ن و در س��طح معاونان وزی��ر خارجه 
برگزار خواهد ش��د.  پیش  از این بوریس 
جانس��ون، وزیر امور خارجه انگلیس نیز 
در بروکس��ل به خبرنگاران گفته بود که 
توافق با ایران به رغم خارج شدن آمریکا، 
معاهده ای باارزش است. »به همین دلیل 
بریتانیا به همراه دو کش��ور اروپایی دیگر 
روی ارائه یک بس��ته پیشنهادی به ایران 
به منظور ترغیب این کشور به باقی ماندن 

در این معاهده فکر خواهد کرد.«
او درب��اره نحوه حمایت از ش��رکت های 
اروپای��ی برابر آمریکا گفت که س��ه قدرت 
اروپای��ی ب��ه هم��راه فدری��کا موگرینی و 
کمیسیون اروپا تاش خواهند کرد منافع 
مشروع شرکت هایی که با ایران داد و ستد 
دارند، حفظ ش��ود.  جانس��ون گفت، باید 
درباره آنچه »سیم خاردار الکتریکی و موانع 
ب��رق دار« قوانین خ��ارج از قلمروی آمریکا 
نامی��د، واقع بین بود. وی ب��ا این  حال ابراز 
امیدواری کرد که این بدان معنا نیست که 

نتوان در این زمینه کاری کرد. 
تأکید وزیر امور خارجه بلژیک بر 

لزوم اجرای کامل برجام
ظریف در ادامه س��فر خود به بروکس��ل 
در نشس��تی یک ساعته با »دیدیه ریندزر« 
همتای بلژیکی خود در س��اختمان وزارت 
امور خارجه این کشور دیدار و تصریح کرد 
که جمهوری اس��امی ای��ران انتظار دارد 

منافع ملت ایران از برجام تأمین شود. 
ریندرز نیز با اشاره به اهمیت برجام، لزوم 
بقا و اجرای آن به عنوان یک توافق جهانی 
را مورد تأکید قرار داد و افزود: اتحادیه اروپا 
در حال رایزنی و بررسی راه های حفظ این 

توافق بدون حضور آمریکا است. 
وزی��ر ام��ور خارجه بلژی��ک همچنین در 
گفت وگ��و ب��ا ایرنا گف��ت: اتحادی��ه اروپا در 
حال جس��ت و جوی راه هایی برای حفاظت از 
ش��رکت های اروپایی فعال در ای��ران در برابر 

تحریم ه��ای آمریکا اس��ت.  برآیند تحوالت 
یادش��ده نش��ان می دهد با خ��روج آمریکا از 
برجام، اروپا در ت��داوم حفظ برجام تردیدی 
ندارد. با این  ح��ال ارائه تضمین های الزم به 
ایران ازجمله مواردی اس��ت که به گفته وزیر 
ام��ور خارجه بای��د منتظر مان��د و دید عزم 
سیاسی که توسط طرف های باقیمانده برجام 
تاکنون ابرازشده می تواند به عمل تبدیل شود.

اروپا وعده داد برجام را حفظ کند
خبرگزاری رویت��رز نیز گزارش داد که 
قدرت های غرب��ی وعده دادن��د با حفظ 
جری��ان س��رمایه گذاری و نف��ت، توافق 

هسته ای با ایران را حفظ کنند. 
این خبرگ��زاری در ادامه گزارش خود 
از گفت وگوه��ای محمدج��واد ظری��ف، 
وزی��ر ام��ور خارج��ه ایران در بروکس��ل 
افزود: یک هفته بع��د از خروج آمریکا از 
توافق هس��ته ای و وعده »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری این کش��ور درباره اعمال 
دوب��اره تحریم ه��ای ایران، وزی��ران امور 
خارج��ه انگلی��س، فرانس��ه و آلمان در 
نشس��تی با حضور »فدری��کا موگرینی« 
دیپلمات ارش��د اتحادی��ه اروپا با همتای 
ایران��ی خود درب��اره گام ه��ای بعدی در 
خصوص توافق مذاکره کردند.  قدرت های 
اروپایی وعده دادند توافق را بدون حضور 
آمری��کا حف��ظ کنند اما تصدی��ق کردند 
که باید برای اعط��ای ضمانت های مورد 

مطالبه تهران، تاش کنند. 

رویترز: اروپا وعده داد برجام را حفظ کند

چراغ سبز اروپا به ظریف برای حفظ برجام

با تصویب مجلس

حقوق حداقل بگیران 20درصد افزایش می یابد
یادداشت

دریچه

اقتصادایران

130 نهاد اقتصادی که رانت، فساد، 
رشوه و اختالس دارند

خان��ه ملت ب��ه نقل از یک عضو کمیس��یون بودجه 
مجلس، نوش��ت که فعالیت مالی 130 نهاد اقتصادی 
همانند بانک مرکزی، ش��ورای پول و اعتبار و سازمان 
خصوصی سازی ش��فاف نیس��ت.  غامعلی جعفرزاده 
ایمن آبادی با اشاره به عدم شفاف سازی مالی در برخی 
نهادها و دس��تگاه های اقتصادی، گفت: مش��کل بزرگ 
کش��ور که عمده فس��ادها از این طریق ظه��ور و بروز 
می یابد عدم شفاف س��ازی اس��ت، درحالی که در قانون 
بر شفاف سازی تأکید ش��ده اما نهادها این الزام قانونی 
را رعای��ت نمی کنند.  عضو کمیس��یون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس، ب��ا بیان اینک��ه مجامع عمومی 
ش��رکت ها باید صورت های استاندارد مالی و تراز مالی 
را محاس��به و در روزنامه ها چاپ کنن��د، افزود: تقریبا 
تمام��ی نهادها این اقدام را انجام نمی دهند، به گونه ای 
که یک شهرداری حدود هشت سال تفریغ بودجه نشده 
و یا ش��رکت هایی وجود دارند که حساب و کتاب مالی 
آنها در هیچ محلی مش��خص و بیان نش��ده است.  وی 
با تأکید بر اینکه ش��فاف نبودن مس��ائل مالی کشور از 
دو حال خارج نیس��ت، ادامه داد: نخس��ت اینکه با این 
عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختاس و رانت انجام 
می شود و این افراد می خواهند که شخصی از بیرون از 
فساد آنها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بسترهای 
فساد برای آینده ایجاد می شود.  نماینده مردم رشت با 
بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه برای شفاف سازی را 
مشخص کرده اس��ت، یادآور شد: دستگاه های نظارتی 
همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفاف سازی 
را کنت��رل و بررس��ی کنن��د، البته می ت��وان زنجیروار 
اقدامات را به یکدیگر متصل کرد؛ به گونه ای که اگر به 
صورت شفاف صورت های مالی، اسناد و ریزهزینه خود 
را ارائه نکردند، جرم تلقی ش��ود.  وی افزود: برای عدم 
شفاف سازی و پنهان کاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و 
اختاس ایجاد کرده و یا بسترها را برای فساد در آینده 
ایجاد می کند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود، 
البت��ه در حال حاضر قانون در این بخ��ش وجود دارد 
اما مس��کوت مان��ده و اجرا نمی ش��ود.  او با بیان اینکه 
حدود 130 نهاد و دس��تگاه اقتصادی بدون ش��فافیت 
مال��ی همانن��د بانک مرکزی، ش��ورای پ��ول و اعتبار، 
پس��ت بانک و س��ازمان خصوصی س��ازی قانون شکنی 
کرده و فعالیت های ش��ان شفاف نیس��ت، تصریح کرد: 
در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای 
شفاف سازی فعالیت های این نهادها مصوب کرد، چراکه 

این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمی کنند. 

آغاز طرح نظارت بر مواد غذایی پرمصرف از امروز
کدام مواد غذایی در رمضان 

بازرسی می شوند؟ 
مدیرکل اداره اس��تاندارد تهران از نظارت بازرس��ان بر 
مواد غذای��ی پرمصرف در ماه مب��ارک رمضان خبر داد 
و گف��ت: مواد غذایی غیراس��تاندارد از ب��ازار جمع آوری 
می شود.  محمودرضا طاهری در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
این طرح با هدف بازرس��ی از وس��ایل توزین و سنجش 
در مراک��ز توزیع و نیز نظارت بر م��واد غذایی پرمصرف 
در این م��اه، جهت احقاق حق��وق مصرف کنندگان، هر 
س��اله هم زمان با ماه مبارک رمضان در سطح استان آغاز 
می ش��ود.  وی افزود: مواد غذایی پرمصرف ش��امل انواع 
خرما )مضافتی بسته بندی شده، کبکاب بسته بندی شده، 
پیارم بسته بندی ش��ده(، لبنیات )ش��یر، پنیر و کشک(، 
روغن )س��رخ کردنی و خوراکی مصرف خانوار(، زعفران و 
ش��کر، در واحدهای تولیدی و عرضه بازرس��ی و کنترل 
می شوند.  مدیرکل استاندارد تهران درخصوص بازرسی از 
وسایل توزین و سنجش نیز توضیح داد: روی این وسایل 
پس از هر دوره بازرس��ی برچسب تأییدیه استاندارد که 

قابل مشاهده برای خریداران است، نصب می شود. 

واکنش آخوندی به تصمیم آمریکا 
برای ممنوعیت فروش هواپیما به ایران

وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ه تصمیم آمری��کا برای 
ممنوعیت فروش هواپیما به ایران واکنش نشان داد. 
به گزارش انتخاب، عب��اس آخوندی با بیان اینکه 
دول��ت به قراردادهایی که ب��ا بخش خصوصی منعقد 
ک��رده کاما پایبند اس��ت و نرخ ه��ای جدید هم بر 
همین اس��اس دریافت می ش��ود، تصری��ح کرد: اگر 
می گوییم بخش خصوصی فعال ش��ود، باید از حقوق 

سرمایه گذار در کنار حقوق بهره بردار دفاع کنیم. 
وی ادام��ه داد: ما درباره س��رمایه گذار تعهد کردیم که 
میزان سرمایه گذاری اش در آزادراه ها را با سود مشخصی 
از محل دریافت عوارض دریافت می کند، که اگر دولت به 
تعهدش در این باره پایبند نباشد تمام نظام سرمایه گذاری 
متوقف می شود.  وزیر راه با تأکید بر اینکه معتقدیم منافع 
درازمدت شیوه فعلی خیلی بیش��تر از آن است که برای 
یک کار مردم پس��ندانه ن��رخ عوارضی ها را کاهش دهیم، 
گفت: این موضوع را قبا تجربه کردیم و نتیجه آن توقف 
س��رمایه گذاری در آزادراه ها بود. او درباره تصمیم وزارت 
خزان��ه داری آمری��کا مبنی بر ممنوعی��ت ادامه فروش 
هواپیما به ایران هم گفت: در این باره بحث و انتظاری 
که از اروپا داریم این است که مستقل از تصمیم آمریکا 
به قرارداده��ای خود و تضامینی ک��ه می دهند پایبند 
باش��ند. البته باید صبر کنیم تا مذاکرات آقای ظریف با 
اتحادیه اروپا به پایان برسد بعد اظهارنظر قطعی کنیم. 
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ای��ن روزه��ا برخ��ی بانک ها 
پرداخت تسهیات خود را برای 
مدتی متوق��ف کرده اند و دلیل 
آن را باالرفت��ن معوقات و تغییر 
مس��یر برای بازگشت مطالبات 

اعام می کنند. 
به گ��زارش ایس��نا، پرداخت 
تسهیات در بانک ها هرچند که 
از راه های اصلی کسب درآمد و 
تأمین هزینه های آنها به ش��مار 
می رود، اما در هر صورت وجود 
شرایط برای پرداخت نیز بسیار 
قابل اهمیت است، به طوری که 
در س��ال های گذش��ته تنگنای 
مالی بانک ها و نبود منابع کافی 
برای پرداخت تس��هیات اغلب 
آنها را با مشکاتی مواجه کرده 

است. 
گ��ذری ب��ر ش��عب بانک ه��ا 
در  تس��هیات  درخواس��ت  و 
مواردی با پاس��خ جالبی مواجه 
می ش��ود، یک��ی از بانک ه��ای 
بزرگ خصوص��ی می گوید فعا 
پرداخ��ت تس��هیات را متوقف 
کردی��م و در مقاب��ل پ��رس و 
جوی دلیل اینگونه پاس��خ داده 
می ش��ود که در ح��ال حاضر با 
توجه ب��ه اینکه معوق��ات بانک 
افزایش یافته، ق��درت پرداخت 
تس��هیات چندان وجود ندارد 
و مدی��ران تصمی��م گرفتند تا 
ب��رای مدتی تس��هیات دهی را 
متوقف تا مطالبات معوق ش��ده 
برگردد چراکه منابع کافی برای 

پرداخت وجود ندارد. 
در حال��ی جری��ان معوق��ات 
بانکی به تسهیات دهی بانک ها 
نیز ضربه زده که طی سال های 
گذشته آمار اعامی نشان از رقم 
بی��ش از 100 ه��زار میلیاردی 
معوقات داش��ته ک��ه با توجه به 
سود و اس��تمهال برخی میزان 
آن را ت��ا 200 ه��زار میلی��ارد 

تومان پیش بینی می کنند. 
 در س��ال های اخیر اقداماتی 
ه��م ب��ا ورود ق��وه قضایی��ه و 
مش��ارکتی که ب��ا بانک مرکزی 

انجام شد برای دریافت معوقات 
ص��ورت گرف��ت، ول��ی تاکنون 
آمار نش��ان از کاه��ش معوقات 
و برگش��ت قاب��ل توج��ه منابع 
ندارد تنها در روزهای گذش��ته 
رئیس کل بان��ک مرکزی اعام 
ک��رده ک��ه نس��بت مطالب��ات 
غیرجاری حدود 3درصد کاهش 
داش��ته و ای��ن در حالی اس��ت 
که پیش تر اعام ش��ده بود که 
نس��بت معوقات از حدود 15 به 

11درصد رسیده بود. 
اما اینکه چرا ش��رایط بانک ها 
ب��ه س��متی پیش م��ی رود که 
موج��ب  معوق��ات  افزای��ش 
آنه��ا  تس��هیات دهی  توق��ف 
که  اس��ت  موضوعی  می ش��ود، 
ب��ا جمش��یدی -دبی��ر کان��ون 

مطرح  خصوص��ی-  بانک ه��ای 
و وی توضیحات��ی در ای��ن باره 

اعام کرد. 
آنطور که جمشیدی می گوید 
بانک ها زمانی می توانند تسهیات 
پرداخت کنند که منابع کافی در 
اختیار داشته باشند و این منابع 
از چن��د محل اصلی یعنی جذب 
سپرده، سرمایه آورده سهامداران 
و وص��ول تس��هیاتی ک��ه قبا 
پرداخت ش��ده تأمین می ش��ود، 
اما اگ��ر س��پرده گذار براس��اس 
پیش بینی ه��ا مناب��ع را به بانک 
نی��اورد و یا وصولی ها با مش��کل 
مواجه شود آنگاه واضح است که 
بانک ها قدرت پرداخت تسهیات 

را از دست می دهند. 
بانک ه��ای  کان��ون  دبی��ر 

خصوصی به برخی جریان هایی 
ک��ه موج��ب کاه��ش ق��درت 
تسهیات دهی بانک ها در مدت 
اخیر شده، اش��اره کرد و گفت: 
به هر صورت در س��ال گذشته 
با توجه به جریان های بازارهایی 
همچون ارز تا حدی س��پرده ها 
به روال معمول به بانک ها ورود 
پی��دا نکرد و حت��ی در مواردی 
ش��اهد خروج مناب��ع بودیم. در 
س��ویی دیگر وص��ول مطالبات 
ش��رایط  از  تأثیرپذی��ری  ب��ا 
موج��ود ب��ا مش��کاتی مواجه 
ش��د، چراک��ه تولیدکنندگان و 
یا صاحب��ان کارخانه ه��ا به هر 
دلیلی نتوانس��تند بازده کافی را 
داشته و در نهایت تولید آنها به 
مانع خورد و طبیعی اس��ت که 

نمی توانند تسهیات دریافتی را 
به موقع پرداخت کنند. 

وی ی��ادآور ش��د ک��ه وقتی 
پی��ش  گون��ه ای  ب��ه  ش��رایط 
می رود که بانک ه��ا در تنگنای 
اعتباری ق��رار می گیرند ترجیح 
می دهند زم��ان را صرف وصول 
مطالب��ات خود ک��رده و منتظر 
جذب و باالرفتن منابع ش��وند، 
چراک��ه اگ��ر این اتف��اق نیفتد 
ناچارند به س��مت برداش��ت از 
بان��ک مرکزی پی��ش بروند که 
ب��ا جریمه 3۴درص��دی مواجه 
ای��ن  در  بنابرای��ن  می ش��وند، 
شرایط طبیعی است که ترجیح 
می دهند تسهیات 18درصدی 
نپردازن��د و جریمه 3۴درصدی 

هم ندهند. 
با ای��ن حال ای��ن مدیر بانکی 
خ��ود بانک ه��ا را نی��ز در ایجاد 
شرایط موجود بی تقصیر نمی داند 
و تأکی��د دارد ک��ه باید در مقابل 
برخی سفارش هایی که در مورد 
پرداخت تس��هیات ب��ه بانک ها 
می ش��ود مقاومت کنن��د و نباید 
تح��ت فش��ار ت��ن ب��ه پرداخت 
تسهیاتی دهند که ممکن است 
بازپرداختی در آن وجود نداشته 
و یا وصول به سختی انجام شود، 
هرچند ک��ه در ای��ن بین گاهی 
تسهیات تکلیفی قرار داده شده 
بانک ه��ا اجتناب ناپذیر اس��ت و 

مجبور به انجام آن هستند. 
معوق��ات  وج��ود  کن��ار  در 
 بانک��ی، بدهی س��نگین بیش از
200 ه��زار میلی��اردی دول��ت 
ب��ه بانک ه��ا و همچنی��ن وجود 
بانک��ی،  ش��بکه  س��رمایه های 
از  ش��رکت داری  و  بنگاه��داری 
عواملی است که در مجموع و به 
گفته رئیس کل بانک مرکزی تا 
50درصد منابع بانکی را منجمد 
و غیرقابل بهره برداری کرده است 
در این شرایط بانک ها در تنگنای 
مال��ی مواجه ش��ده و در مواردی 
دست به توقف پرداخت تسهیات 

حتی برای دوره ای کوتاه بزنند. 

معوقات بانکی پرداخت وام را متوقف کرد

پاسخ بانک ها به توقف پرداخت تسهیالت  ساعات کار بانک پاسارگاد در ماه 
مبارک رمضان اعالم شد 

بانک پاسارگاد ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه 
مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم میهنان 
عزیز، س��اعات کار س��تاد و ش��عبه های خود را در این ماه 
مبارک اعام کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
کلیه ش��عبه های ای��ن بانک در تهران و شهرس��تان ها، در 
روزهای ش��نبه تا چهارشنبه، از ساعت 7:30 صبح الی 16 
بعدازظهر و در روزهای پنجشنبه از ساعت 7:30 صبح الی 
13 بعدازظه��ر، کلیه خدمات بانکی را اعم از ریالی و ارزی 
به مشتریان عزیز ارائه می دهند.  بر این اساس، ساعت کار 
شعبه  قشم در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 
15:30 و در روزهای پنجش��نبه از س��اعت 8 الی 12:30 
خواهد بود. س��اعت کار ش��عبه کیش در روزهای شنبه تا 
چهارش��نبه از س��اعت 8 الی 15 و در روزهای پنجشنبه 
از س��اعت 8 الی 12:30 خواهد بود، همچنین ساعت کار 
ش��عبه ستاره یزد در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
8 الی 16 بعدازظهر و در روزهای پنجشنبه از ساعت 8 الی 
13 بعدازظهر می باش��د.  واحدهای ستادی بانک پاسارگاد 
نیز در روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه از ساعت 7:30 صبح 
ال��ی 15:30بعدازظهر و در روزهای پنجش��نبه از س��اعت 
7:30صب��ح ال��ی 12:30بعدازظهر آماده پاس��خگویی به 

مراجعه کنندگان و پشتیبانی از شعبه های بانک هستند. 

در راستای حمایت از کاالی ایرانی
تفاهم نامه همکاری بین بانک دی و 

گروه انتخاب منعقد شد
در مراس��م انعقاد تفاهم نامه هم��کاری بین بانک دی 
و گ��روه توس��عه س��رمایه گذاری انتخ��اب از دی کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی ویژه گروه اسنوا در بانک دی 
رونمایی ش��د.  به گزارش اداره تبلیغات و روابط عمومی 
بانک دی، طی مراس��می با حض��ور محمدرضا قربانی، 
مدیرعام��ل بانک دی، عباس دیانی، رئیس هیأت مدیره 
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب و جمعی از معاونین، 
مدیران و کارشناسان بانک دی و گروه انتخاب از کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی بانک دی ویژه گروه اس��نوا 
رونمایی شد.  براساس این گزارش در ابتدای این مراسم، 
محمدرضا قربانی ضمن تبریک به مناسبت فرا  رسیدن 
م��اه مبارک رمضان، رونمایی از دی کارت کاالی اس��نوا 
را در راس��تای حمایت از کاالی ایرانی و تولیدکنندگان 
ایرانی نقطه عطفی برای توسعه همکاری ها بین بانک و 
تولیدکنندگان بانک دی دانست و گفت: با توجه به شعار 
سال جاری که حمایت از کاالی ایرانی است، هدف بانک 
دی نیز از مشارکت با گروه انتخاب تحقق واقعی و عملی 
ش��عار حمایت از کاالی ایرانی و اقدام و عمل است.  وی 
اف��زود: بانک دی در نظر دارد تا از منابع خود به بهترین 
نحو ممکن در جهت کمک به واحدهای تولیدی استفاده 
کند و رس��الت ما در بانک ارزش آفرین دی این است که 
در زمینه تولید، اشتغال و به کارگیری جوانان با توجه به 
حمای��ت از کاالی ایرانی بتوانیم با تولیدکنندگان ایرانی 
مشارکت دوجانبه داش��ته و انگیزه خرید کاالی داخلی 
را در بی��ن آحاد جامعه افزای��ش دهیم.  قربانی در ادامه 
خاطرنشان کرد: اعطای تسهیات خرد در کنار تسهیات 
کان موج��ب بهره من��دی طیف گس��ترده تر جامعه از 
تسهیات می شود و با ساز و کاری که طراحی شده است 
در نهایت این تسهیات به حساب تولیدکنندگان واریز و 

سرمایه در گردش آنها را تأمین می کند. 
در ادام��ه مراس��م، عباس دیانی رئی��س هیأت مدیره 
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب ضمن تقدیر و تشکر 
از حمای��ت بان��ک دی از تولید داخلی گف��ت: دی کارت 
خری��د کاالی ایرانی اس��نوا یک ارتباط س��ه جانبه بین 
مصرف کننده، تولید کننده و بانک است که ضمن تأمین 
مناف��ع خری��داران کاال موجب حمای��ت از تولیدکننده 
داخلی می ش��ود.  وی ضمن اش��اره به کیفیت کاالهای 
تولیدی شرکت اسنوا، استانداردهای تولید لوازم خانگی 
در این ش��رکت را در سطح شرکت های خارجی صاحب 
نام در این صنعت دانس��ت و گفت: این ش��رکت همواره 
کوشیده است با ارتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی 
خود میزان تقاضای مصرف کنن��دگان را افزایش دهد و 
ارائه کارت اعتب��اری خرید کاالی ایرانی اقدامی موثر در 
راستای افزایش قدرت خرید مردم به شمار می آید.  دیانی 
با تأکید بر کیفیت محصوالت ش��رکت اس��نوا و با اشاره 
به عمر مفید مصرفی محصوالت در درازمدت گفت: این 
شرکت از مدرن ترین و مجهزترین آزمایشگاه های روز دنیا 
برخوردار است که در بسیاری از موارد تکنولوژی های این 
شرکت در سطح کشورهای پیشرفته جهان است.  رئیس 
هیأت مدیره گروه انتخاب دی کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی ویژه محصوالت اس��نوا را عامل ایجاد رشد رقابتی 
بین محصوالت ایرانی و خارجی در بازار فروش دانست و 
گفت: امید است که بتوانیم با ارائه محصوالت باکیفیت به 
آحاد جامعه به ویژه خانواده معزز شهدا و ایثارگران شاهد 
رواب��ط بلندم��دت و متقابل با بانک دی و مش��تریان در 
سال های آتی باشیم. در ادامه مراسم شعبانعلی داورپناه، 
مع��اون اعتبارات بانک دی نیز از ایجاد دی کارت اس��نوا 
ب��ا هدف حمایت از کاالی ایرانی ابراز خرس��ندی کرد و 
گفت: دی کارت خرید کاالی ایرانی اسنوا با هدف حمایت 
از کاالی ایران��ی و تحریک تقاضای محصوالت داخلی و 
تأمین س��رمایه در گردش مورد نی��از واحدهای تولیدی 
طراحی شده است و هر مشتری حقیقی ایرانی با مراجعه 
به فروش��گاه، نمایندگی و س��ایت گروه انتخاب می تواند 
کاالی مورد نظر خود را انتخاب کند و با مراجعه به شعبه 

بانک دی، دی کارت اسنوا را دریافت کند. 
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عضو شورای ملی فرانسه اعالم کرد
اروپا تسویه حساب با ایران به جای 

دالر به یورو را مشروط پذیرفت
عض��و ش��ورای ملی فرانس��ه گفت: اتحادی��ه اروپا 
تسویه حساب با ایران به جای دالر با یورو را مشروط 

به عدم وضع تحریم های ثانویه انجام می دهد. 
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، »دلفاین اُو«، 
عضو شورای ملی فرانسه افزود: اتحادیه اروپا در حال 
بررس��ی چگونگ��ی حفاظت از ش��رکت های خود در 
ای��ران و اقدامات مقابله ای در ارتباط با خروج ترامپ 

و ایاالت متحده از برجام است. 
وی تصری��ح ک��رد: گزینه های مختلف��ی را در 
حال رصد هستیم و فکر می کنم که این گزینه ها 
در دو مقول��ه قرار می گیرن��د. اولین مقوله به این 
موضوع برمی گردد که چگونه به سادگی از منافع 
خود حفاظت کنیم؟ چگونه به ش��رکت های خود 
اج��ازه دهی��م که به انج��ام تج��ارت در ایران یا 
سرمایه گذاری در این کشور ادامه دهند؟ چگونه 
ش��رکت های خود را از تحریم های ثانویه حفاظت 

کنیم؟ 
دلفاین اُو خاطرنشان کرد: مقوله دوم آن است که 
چگونه در ارتباط با اقدامات آمریکا که می تواند روی 
شرکت های اروپایی تأثیر بگذارد مقابله کنیم و اینکه 
آیا اتحادیه اروپا باید اقدامات فرامنطقه ای اعمال کند 

یا خیر. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.200دالر آمریکا

7.699یورو اروپا

8.77۴پوند انگلیس

1.769درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

803.500مثقال طا

185.390هر گرم طای 18 عیار

1.8۴1.000سکه بهار آزادی

1.935.000سکه طرح جدید

961.000نیم سکه

560.000ربع سکه

350.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

حال��ی  در  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
متقاضی افزایش س��قف وام خرید مسکن 
ب��ه 200میلی��ون تومان اس��ت ک��ه بانک 
مس��کن در این باره موض��ع منفعلی دارد. 
هم اکنون بس��یاری از متقاضی��ان به دلیل 
افزایش ناگهانی قیمت مسکن، برای خرید 
س��رپناه توانایی الزم را ندارند، این درحالی 
 اس��ت که وزارت راه و شهرسازی در هفته 
گذش��ته کاه��ش 2درص��دی نرخ س��ود 
تس��هیات را به بانک مس��کن اعام کرد و 
این خود دوباره، بهانه ای ش��د برای مالکان 
که قیمت ملک خ��ود را برای چندمین بار 
متوالی افزایش دهند.   به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، عباس آخوندی وزیر راه و 
شهرسازی با پیش بینی بازار مسکن در سال 
97 از افزایش س��قف وام خرید مس��کن به 
200میلیون تومان خبر داد.  وی با اش��اره 
به خالی ش��دن حباب قیمت مس��کن طی 
پنج سال گذش��ته در پاسخ به این پرسش 
که آیا در س��ال 97 سقف وام خرید مسکن 
افزایش می یابد، تصریح کرد: هنوز ش��ورای 
پول و اعتبار افزایش وام مس��کن را تصویب 
نکرده، اما وزارت راه و شهرس��ازی متقاضی 
تحق��ق آن اس��ت، در این راس��تا تقاضای 
کاهش سود وام مس��کن به 6درصد را ارائه 
کرده ام ک��ه البته تصویب می ش��ود، چون 
رئیس جمه��وری آن را تأیید کرده اس��ت.  
با این حال مدیرعامل بانک مس��کن اعام 
کرده اس��ت که با افزایش سقف تسهیات 
خرید مسکن بازپرداخت اقساط نیز باید در 

استطاعت متقاضیان مسکن باشد. 
هنوز درخواستی به شورای پول و 

اعتبار نداده ایم
رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مس��کن 
در جمع خبرنگاران درباره تس��هیات 200 
میلیون تومانی خرید مس��کن و تصویب آن 
در ش��ورای پول و اعتبار، اظه��ار کرد: بار ها 
اعام شده است که افزایش سقف تسهیات 
مرتب رصد می ش��ود و ه��ر زمان که زمینه 

آن فراه��م ش��ود، اقدام خواهیم ک��رد.  وی 
با بیان اینکه محدودیت ه��ای فراوانی برای 
افزایش تسهیات وجود دارد، گفت: باید در 
تصمیمات و بررس��ی ها اقدامات کارشناسی 
لحاظ ش��ود تا میزان اقس��اط در استطاعت 
گیرن��دگان تس��هیات ق��رار گی��رد. صرفا 
باالرفتن سقف تسهیات مهم نیست، بلکه 
باید میزان اقس��اط از توان خانواده ها خارج 
نش��ود.  انارکی گفت: هنوز درخواس��تی به 
شورای پول و اعتبار برای افزایش میزان پول 
و تسهیات نداده ایم و هرگاه بررسی ها نشان 
داد که این میزان تسهیات مشکلی در بازار 
ایجاد نمی کند، درخواست را به بانک مرکزی 
ارائه خواهیم کرد.  مدیرعامل بانک مس��کن 
درباره آثار و تبعات میزان تسهیات در بازار 
مسکن، گفت: باالرفتن سقف تسهیات شاید 
خوب باش��د، اما آثاری که در حوزه و عرضه 
مسکن می گذارد بسیار مهم است و ما در این 

خصوص پیش زمینه هایی را نیاز داریم. 
جهش قیمتی در بازار مسکن نداریم

بسیاری از مسئوالن بخش مسکن مدعی 
هس��تند که جهش قیمتی در بازار مس��کن 
نداریم و قیمت ها در ای��ن بازار بدون حباب 
است. این در حالی  است که افزایش قیمت ارز 
و دالر در ماه گذشته بازار مسکن را نیز تحت 
تأثیر قرار داده و قیمت های این بخش، دچار 
حباب و افزایش شده  است.  در همین زمینه، 
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور 
اماک استان تهران معتقد است: تسهیات 
ارائه ش��ده از جان��ب دول��ت می تواند قدرت 
بازپرداخ��ت خرید مس��کن را افزایش دهد، 
اما باید میزان نرخ س��ود بانکی بسیار کمتر 
ش��ود.  وی افزود: هم اکنون مدت بازپرداخت 
تس��هیات 10س��اله اس��ت و میزان اقساط 
تس��هیات نیز بیش از ی��ک میلیون تومان 
است. با این میزان اقس��اط یک کارمند و یا 
یک کارگر چگونه می تواند از عهده پرداخت 
آن ب��ر بیای��د؟ بنابراین باید دول��ت اقدامات 

کاهشی را در دستور کار خود قرار دهد. 

بانک مسکن همچنان خنثی! 

وعده تسهیالت 200 میلیونی مسکن روی زمین ماند؟ 

پنجشنبه
27 اردیبهشت 1397

شماره 1067
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»نف��ت، توس��عه و تنگنا« و »ریش��ه های 
بح��ران اقتص��ادی در ای��ران و راه حل های 
مهم تری��ن  جمل��ه  از  آن«  از  برون رف��ت 
نشست های پژوهش��ی بود که هفته گذشته 
در تهران برگزار شد. نشست نخست با عنوان 
»نفت، توس��عه و تنگنا« در خانه هنرمندان 
ای��ران و با حضور اکبر نعمت اللهی، مدیرکل 
سابق روابط عمومی وزارت نفت و همچنین 
پژوهشگرانی چون همایون مطیعی، محسن 
راس��تانی و مس��عود فروزن��ده مؤلف کتاب 
»تاریخ مصور نفت« برگزار ش��د. اما نشست 
دوم با عنوان »ریش��ه های بحران اقتصادی 
در ایران و راه حل های برون رفت از آن« در 
مؤسسه »مطالعات دین و اقتصاد« با حضور 
فرش��اد مومنی، عضو هیأت علمی دانش��گاه 
عام��ه طباطبای��ی و همچنی��ن محس��ن 
مس��رت، اس��تاد اقتص��اد و علوم سیاس��ی 
دانشگاه اوزنابروک آلمان برگزار شد. ایرنا در 
گزارش��ی نگاهی داش��ته به آنچه در این دو 
نشست از سوی سخنرانان بیان شده است. 

نفت، توسعه و تنگنا
نخستین نشس��ت در هفته ای که گذشت، 
نشس��ت »نفت، توس��عه و تنگنا« ب��ود که با 
رونمایی از کت��اب »تاریخ مصور نفت« تألیف 
مس��عود فروزن��ده در خانه هنرمن��دان ایران 
ادامه یافت. اکبر نعمت اللهی مدیرکل س��ابق 
رواب��ط عموم��ی وزارت نفت در این نشس��ت 
گف��ت: »چن��د روز دیگر صنع��ت نفت 110 
س��اله می ش��ود، و 110 س��ال از ف��وران چاه 
ش��ماره 1 نفت می گذرد. مبنا از زمانی است 
که نفت اقتصادی به دست ما رسیده است. با 
آنکه 110 س��ال از صنعت گذشته، ما در این 
مدت برای حفظ این تاریخ کاری نکرده ایم یا 
خیلی کم کرده ایم. اگ��ر هم کارهایی صورت 
گرفته، یکس��ری کارهای دولتی محدود بوده 
اما پراکندگی در این زمینه بسیار زیاد است.«

نعمت الله��ی با تأکید ب��ر اینکه»در تاش 
برای مکتوب کردن همه اس��ناد هس��تیم«، 
ادامه داد:»به رغم روش��ی که برخی دوستان 
در کش��ور دارند که اس��ناد را محرمانه نگه 
می دارند، ما به دنبال این هس��تیم که همه 
اسناد نفت اس��کن و فهرست نویسی شود و 
بدون هی��چ محدودیت��ی در اختیار همگان 
قرار گیرد که این مسئله همکاری و همراهی 

همه را می طلبد.«
همای��ون مطیع��ی نیز در این نشس��ت با 
اش��اره ب��ه لغت نف��ت بیان داش��ت: »نفت 
تاریخچه ای بس��یار طوالنی دارد. خود لغت 
نفت ه��م تاری��خ اس��ت. در کتاب هایی که 
منتش��ر شده، به نوش��ته های هردوت اشاره 
می ش��ود که بیش��تر تاریخ هایی است که با 
تاریخ هخامنش��ی مرتبط اس��ت، اما تاریخ 
نفت به صورت تقریبی به ش��ش هزار س��ال 
پیش برمی گردد و لغت نفت به خودی خود 

ریشه آکدی دارد.«

مطیع��ی با تأکی��د بر اینک��ه »تاریخ نفت 
تاری��خ منفردی نیس��ت«، توضیح داد: »اگر 
بخواهید تاریخچه ترمینال های نفتی را هم 
بررسی کنید خود قصه ای طوالنی است. بعد 
اگر بخواهید سراغ اکتشاف بروید باز هم باید 
معیاره��ای زیادی را در نظ��ر بگیرید، برای 
نمونه یکی از آنها تاریخ تکامل و به کارگیری 
مته های حفاری بوده؛ یعنی هر بخش از این 
تاریخ خ��ود ماجرای مفصلی اس��ت. تدوین 
و تکام��ل نفت ای��ران به گون��ه ای بوده که 
هر بخش از آن داس��تان و تاریخچه بس��یار 

مفصلی دارد.«
راس��تانی، م��درس  همچنی��ن محس��ن 
دانشگاه در این نشست تصریح کرد: »وقتی 
ب��ه عکس های تاری��خ نفت ن��گاه می کنیم، 
حقایق��ی را متوجه می ش��ویم ک��ه با متن 
کامل می ش��ود. ورود صنع��ت نفت به ایران 
موج��ب ورود مدرنیته به ایران می ش��ود. ما 
در بوش��هر جایی به نام بلندآباد داریم، بعد 
که نفت در خرمشهر و آبادان پیدا می شود، 
متوجه می شویم که این صنعت یک حافظه 
مدرنی را به نس��ل ما برمی گرداند که حتی 
در بچه  های جنگ قابل مشاهده است. وقتی 
صنعت نفت آمد، مهندس��ان و نخبگان وارد 
جامعه ش��دند که حضور آنها موجب حضور 
یک سطح عالی از فرهنگ در جامعه شد که 

آگاهی مدنی را به دنبال داشت.«
مس��عود فروزن��ده، مؤلف کت��اب »تاریخ 
مص��ور نفت« نیز در این نشس��ت با اش��اره 
به بس��تر تألی��ف کتابش گف��ت: »با وجود 
س��ختگیری هایی ک��ه درب��اره در اختی��ار 
گذاش��تن آرش��یوها صورت می گرفت، اما با 

پیگیری و فش��ارهای بس��یار توانستیم قفل 
اتاق آرشیوها را باز کنیم و تازه متوجه شویم 
روزشماری که در گذش��ته داشته ایم تا چه 
حد ایراد داشته است. ما آرشیو را از 133۴ 

تا 1357 خورشیدی مطالعه کردیم.«
فروزن��ده با مروری بر تأثیر نفت بر زندگی 
م��ردم در پای��ان گف��ت: »کار م��ن در این 
کتاب مهندسی چینش عکس هاست که در 
نخس��ت به دنبال تاریخچ��ه عکس رفتیم و 
بعد از آن با زبان س��اده خ��ودم عکس ها را 
روایت کردم. نگاه کلی در همه این عکس ها 
فارغ از نگاه سیاسی است. تنها در جاهایی از 
کتاب عکس بیش��تری آورده شده که تاش 
این بوده که خواننده توجه بیش��تری به آنها 

داشته باشد.«
ریشه های بحران اقتصادی در ایران

اما دیگر نشس��تی که در هفت��ه اخیر در 
پایتخت برگزار ش��د، نشس��ت »ریشه های 
بح��ران اقتص��ادی در ای��ران و راه حل های 
برون رفت از آن« در مؤسسه »مطالعات دین 

و اقتصاد« بود. 
فرش��اد مومن��ی، عض��و هی��أت علم��ی 
دانش��گاه عامه طباطبایی در این نشس��ت 
گفت:  »یکی از مس��ائل کلیدی این اس��ت 
که ما متوجه ش��ویم ریش��ه اصلی بیشترین 
ضربه ها به اقتصاد ملی و آس��یب پذیر کردن 
آن در برابر کوچک ترین ش��وک هایی که از 
بیرون وارد می ش��ود، کجاس��ت. نهادگرایی 
تاریخ��ی می گویند ریش��ه اصل��ی مثل این 
اس��ت که بنیه تولی��د ملی به عن��وان یک 
نظام حیات جمعی در نزد سیاس��تگذاران و 
پرنفوذ ها، کم اهمیت تلقی می شود و تصوری 

صورت بن��دی می ش��ود مبنی ب��ر اینکه ما 
می توانیم از طریق ترویج مناس��بات مبتنی 
بر س��وداگری، واردات و رباخ��واری؛ بتوانیم 

بحران های کشور را حل کنیم.«
مومن��ی ادامه داد:»این ماجرا ش��یوه های 
غیرمتعارف��ی دارد، یک��ی از آن ش��یوع این 
است که با دادن عدد و رقم های گیج کننده 
ب��رای غیرمتخصص ها نظ��ام تصمیم گیری 
را دچ��ار توهم موفقی��ت می کند. اگر روزی 
در کش��ور ما ی��ک مجموعه ای روی ش��یوه 
اطاع  رسانی به مسئوالن کشور و عامه مردم 
تمرک��ز کن��د، در زمینه خل��ق فرصت های 
ش��غلی. ش��ما خواهید دید که چ��ه بلوایی 
در ای��ن زمین��ه وج��ود دارد، در میان انبوه 
داده های متف��اوت و تعارضی در این زمینه 
مطرح می ش��ود بخشی از واقعیت هم وجود 
دارد، اما برای ساز ذهنی فاقد تخصص کافی 

طبیعتا آن راهگشایی ندارد.«
عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه عام��ه 
طباطبای��ی در ادام��ه اف��زود: »در ش��رایط 
کنونی که کشور ما با موج جدیدی از مسائل 
روبه رو خواهد ش��د، ما می توانیم این ادعا را 
بکنی��م که ب��ا تصحیح ذهنیت ه��ا و اصاح 
سازه های ذهنی و بازگشت به منطق توسعه 
که منطق تولید محوری و مهار آزمندی های 
غیرمولد ها است، می توانیم خودمان را برای 
برون  رفت از این گرفتاری ها مجهز کنیم اما 
ماجرا این اس��ت که شواهد غیرقابل انکاری 
وجود دارد که نش��ان می دهد توانایی فکری 
نظام تصمیم گیری ما در س��طح کل ساختار 
قدرت و با تمرکز ویژه روی قوه مجریه و قوه 
مقننه باید به طور جدی تقویت ش��ود، چون 

در حیطه اقتصاد و اقتصاد سیاسی و توسعه 
فاقد صاحیت تخصصی حد نصاب هستند، 
بنابراین خیلی راح��ت می تواند تحت تأثیر 

این جوسازی ها قرار بگیرند.«
وی تصریح کرد: »ما می توانیم با مسئوالن 
کلیدی کش��ور به زبان خیلی ساده و روشن 
این س��ؤال را مطرح کنیم که چرا در کشتی 
و وزنه برداری می توانی��م بفهمیم که رقابت 
اگر بخواهد معنی دار باش��د، طرفین رقابت 
باید با هم هم وزن باش��ند، ام��ا چرا ما این 
را در حیط��ه اقتصاد نتوانس��تیم تا به امروز 

متوجه شویم.«
مومن��ی ادام��ه داد: »برای اینکه کش��ور 
بتوان��د از بحران های که با آن روبه رو اس��ت 
بیرون بیاید نخست باید هزینه فرصت دامن 
زدن به س��وداگری های مبتنی ب��ر واردات 
ک��ه کاالهای مصرفی اس��ت، برای کش��ور 
و مس��ئوالن روش��ن ش��ود. مطالعات نشان 
می دهد در 139۴ خورشیدی بازارگرمی که 
برای برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی 
ایران، تحت عنوان رقابت ایجاد ش��ده است 
باعث شد کارخانه هایی مانند ارج و آزمایش 

ورشکسته شوند.«
استاد اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی در 
پایان س��خنانش گفت: »فقط سود یک ساله 
برندهای خارجی در 139۴ خورشیدی برابر 
6هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. آن چیزی 
که خیلی تکان دهنده بوده این که سه چهارم 
این بازار در انحصار دو برند عمده قرار دارد. 
ما باید این مسائل را واکاوی کنیم و ببینیم 
چه کسانی به چه کسانی مربوط شده  اند که 
به به��ای بیکاری و س��قوط کیفیت زندگی 

مردم، کسانی منافع این گونه ببرند.«
اما محسن مسرت، اس��تاد اقتصاد و علوم 
سیاس��ی دانش��گاه اوزنابروک آلم��ان دیگر 
سخنران این نشست بود که به شاخص های 
کلیدی بحران های ایران اشاره کرد و گفت: 
»واردات لجام گس��یخته کااله��ا و ناتوان��ی 
رقاب��ت در بازار جهانی باعث ورشکس��تگی 

بنگاه های تولیدی و خدماتی شده است.«
مسرت با بیان اینکه واردات لجام گسیخته 
به خصوص در 15 سال اخیر چند برابر شده 
اس��ت، توضیح داد: »عامل اصلی واردات در 
ای��ران ریش��ه تاریخ��ی دارد و اقتصاد ایران 
همیشه به واردات وابسته بوده است، به ویژه 

از زمانی که رانت نفت ایجاد شد.«
اس��تاد اقتصاد وعلوم سیاس��ی دانش��گاه 
اوزناب��روک آلم��ان در پای��ان یادآور ش��د: 
»به طور متوسط از ۴5 میلیارد دالر وارداتی 
که در این 15 سال انجام شده است، حدود 
30 میلیارد دالر آن شامل 200 تا 320 نوع 
کاالیی است که در ایران هم تولید می شود. 
این نوع واردات با کااله��ای تولیدی ایرانی 
رقابت می کنن��د، این رقاب��ت زنده کننده و 
خاق نیست و تولید ملی را از میان می برد.«

مهم ترین نشست های پژوهشی که هفته گذشته در پایتخت برگزار شد

بازار سهام شاهد پایداری نسبینفت، توسعه و ریشه های بحران اقتصاد ایران
شاخص بورس استراحت کرد

بازیگران بازار سهام این روزها هر چند که با احتیاط 
به معامله می پردازند، اما به یک پایداری نسبی دلخوش  
هستند. این موضوع یکی از دالیلی است که سبب شده 

قیمت سهم ها به آرامی با رشد همراه شود. 
به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته روند معامات 
در بورس تهران با ف��راز و فرودهای زیادی همراه بود. 
نوس��انات ن��رخ ارز، بحث های مربوط ب��ه دالر ۴200 
تومانی، نرخ س��ود سپرده های بانکی و کشمکش ها بر 
س��ر برجام، معامات بازار س��هام را به نوبه خود تحت 

تأثیر قرار دادند. 
ام��ا پس از خ��روج ترامپ از برجام ش��رایط برای 
س��رمایه گذاران بورس��ی روش��ن تر ش��د و همی��ن 
روشن شدن ش��رایط توانست به ش��فافیت در بازار 
کم��ک کند. از طرفی با توج��ه به اینکه قیمت ها در 
هفته های گذشته تحت شرایطی غیراقتصادی افتی 
قابل توجه داشتند در ادامه با اصاح مواجه شدند و 
بورس تهران با ش��رایط پایدارتری نسبت به روزهای 
گذش��ته رس��ید، هر چند که این پایداری نسبی به 
خودی خود برای کنترل بازار سهام کفایت نمی کند. 
روز چهارش��نبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
ب��ورس اوراق بهادار تهران 3۴ واحد رش��د کرد و به 
رق��م 9۴ هزار و 9۴0 واحدی رس��ید. ش��اخص کل 
هم وزن نیز با رش��د 10 واح��د رقم 17 هزار و 126 
را تجربه کرد، اما ش��اخص آزاد ش��ناور با افت ۴.56 
واحد تا رقم 101 هزار و 386 پایین آمد و ش��اخص 
ب��ازار اول و دوم هر یک به ترتی��ب 7 و 162 واحد 

رشد کردند. 
پتروشیمی مبین، معدنی و صنعتی گل گهر و فوالد 
خوزس��تان هر یک به ترتیب 73، 26 و 2۴ واحد تأثیر 
مثبت در نوس��انات شاخص های بازار سرمایه داشتند. 
در طرف مقابل مخابرات ایران، س��ایپا، ایران خودرو و 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس به ترتیب با 30، 27، 
2۴ و 15 واحد تأثیر سعی کردند که نگذارند شاخص ها 

روند صعودی را ادامه دهد. 
برخاف روزهای گذشته، روز چهارشنبه روند قیمت 
سهام شرکت های خودرویی رو به کاهش بود و بسیاری 
بی��ش از 2 درصد افت قیمتی را تجربه کردند. در این 
گروه 3۴1 میلیون سهم به ارزش نزدیک به 3۴ میلیارد 

تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
اما در گروه فلزات اساسی تعدادی از سهم ها توانستند 
بیش از ۴ درصد رش��د قیمت داش��ته باشند و حدود 
نیمی از سهم ها کاهش قیمت را تجربه کردند. در این 
گ��روه نماد آلومینیوم ایران با ص��ف خرید همراه بود. 
امروز 79 میلیون سهم در گروه فلزات اساسی به ارزش 
بیش از 20 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 
نیز نوسان قیمت سهم ها عمدتا کمتر از یک درصد بود. 
در این گروه 23 میلیون س��هم به ارزش 12 میلیارد و 

600 میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. 
ارزش معامات بورس ته��ران به رقم 232 میلیارد 
تومان دست یافت که این رقم ناشی از دست به دست 
ش��دن بیش از ی��ک میلیارد س��هم و اوراق مالی قابل 

معامله طی 60 هزار و 696 نوبت داد و ستد بود. 
آیفکس نیز ۴.5 واحد رش��د کرد و به رقم 1097.8 
رس��ید. ارزش معام��ات فرابورس ایران ت��ا رقم 1۴2 
میلی��ارد تومان باال رفت و حج��م معامات عدد 219 

میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 

شاخصبورس
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در راس��تای حمای��ت دول��ت از تولید 
مل��ی، ممنوعیت خرید تع��داد کاالهای 
خارجی ک��ه دارای مش��ابه تولید داخل 
هستند با اضافه شدن هشت کاالی جدید 

به ۴86 قلم رسید. 
ب��ه گزارش ایس��نا، هی��أت وزیران در 
جلس��ه 3. 2. 1393 به پیشنهاد شماره 
 1392  .12  .26 م��ورخ   60  .278۴۴0
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و به 
استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون 
اساس��ی جمهوری اسامی ایران تصویب 
کرد که خری��د کاالهای خارجی )اعم از 
کاالی ساخته ش��ده، قطع��ات، ملزومات، 
تجهی��زات و . . . تحت هر عنوان( دارای 
تولید مش��ابه داخلی، مندرج در فهرست 
پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت 
دولت است، توس��ط تمامی دستگاه های 
دولت��ی )موض��وع م��واد )2(،  )3(،  )۴( 
و )5( قانون محاس��بات عمومی کش��ور 
� مص��وب 1366� و م��اده )5( قان��ون 
مدیری��ت خدم��ات کش��وری، مص��وب 
1386� و موارد مستثنی در ماده )117( 
قانون مدیریت خدمات کشوری( و سایر 
دس��تگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که 
ب��ه نح��وی از بودجه عمومی ی��ا دولتی 

استفاده می کنند، در صورت انجام هزینه 
از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی 
یا دولتی بابت خری��د این نوع کاالها به 
صورت مس��تقیم یا از طریق پیمانکاران 
تمل��ک دارایی های س��رمایه ای، ممنوع 
بوده و ذی حس��ابان دستگاه های اجرایی 
ی��ا عناوین مش��ابه مکلفن��د از پرداخت 
اعتبار خرید کاالهای یادش��ده به صورت 
مس��تقیم یا اس��ناد من��درج در صورت 
وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران 

خودداری نمایند. 
ای��ن در حالی اس��ت که تیرماه س��ال 
گذش��ته بود که هی��أت وزیران با حضور 
رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد که در 
این جلسه، با اضافه شدن تعداد 11۴ قلم 
کاال به فهرس��ت کاالهای خارجی مشابه 
تولی��د داخل��ی دارای ممنوعی��ت خرید 
توسط دستگاه های دولتی موافقت شد. 

سال گذش��ته اعام ش��د که در سال 
1393 مع��ادل 180 قلم کاال، در س��ال 
در  و  کاال  قل��م   18۴ مع��ادل   139۴
س��ال 1395 نی��ز 11۴ قل��م کاال برای 
ممنوعیت واردات از س��وی دستگاه های 
دولتی معرفی ش��ده اند ک��ه در مجموع 
ط��ی این س��ال ها ۴78 ردیف کاال برای 

دستگاه های دولتی ممنوع الواردات اعام 
شده اند. 

ان��واع تجهیزات مخابراتی، برخی انواع 
فوم )اسفنج نسوز(، تجهیزات تصفیه آب 
و پس��اب بر مبنای فناوری نانو، پره های 
متحرک و ثابت توربین، مولدهای تولید 
گاز صنعت��ی، ظروف بس��ته بندی فلزی 
)غذای��ی و ش��یمیایی(، س��یم و کاب��ل 
برق روکش دار و بدون روکش مس��ی و 
آلومینیومی، چس��ب زخم، خمیردندان، 
کیت های تش��خیص س��ریع ب��ارداری، 
کیت های تش��خیص س��ریع مواد مخدر 
و روان گ��ردان، کابل ه��ای فیب��ر نوری، 
فاس��ک آب و چای، کرکره های فلزی، 
طن��اب و س��یم خاردار فوالدی، س��یم 
جوش، انواع هود و هواکش، مشعل های 
گازس��وز برخی از اقام��ی بودند که در 
لیس��ت س��ال گذش��ته، به دلیل وجود 
تولید مش��ابه داخلی واردات آنها ممنوع 

شد. 
در آخرین تصمیم اتخاذش��ده توس��ط 
هی��أت وزی��ران، ب��ه پیش��نهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 
138 قانون اساس��ی فهرس��ت تکمیلی 
ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای 

تولید مشابه داخلی را در هشت ردیف به 
فهرست تصویب نامه مورخ 11خرداد 93 

و اصاحات بعدی آن الحاق کرد. 
این هش��ت نوع کاالی جدید ش��امل 
شبکه های نسل جدید NGN، سیستم 
HSS/( مخابرات��ی  ش��بکه  مدیری��ت 

رادی��و   ،)SBC/OSS/BSS/NMS
ت��ا   DWDM/ROADM تران��ک، 
طول م��وج 100G، SDH نوری تا 16 
STM، تجهیزات پسیو دسترسی نوری 
 FTTX ) تجهی��زات اکتیو ،)FTTX(
ONU/ONT(، مفصل های مخابراتی و 

متعلقات )مسی و نوری( هستند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، از س��ال 1393 
جه��ت حمای��ت از تولید مل��ی در چند 
نوب��ت لیس��ت هایی ب��رای ممنوعی��ت 
واردات کااله��ای مش��ابه تولید داخل از 
سوی دس��تگاه های دولتی توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت پیش��نهاد شده 
است. هر ساله پس از آنکه این لیست ها 
از س��وی هیأت وزیران مورد بررسی قرار 
گرفته و تأیید شده، برای عملیاتی شدن 
اباغ می ش��وند که بدین ترتیب واردات 
آنها برای دس��تگاه های دولت��ی ممنوع 

می شود. 

رئیس موسسه تحقیقات علوم شیاتی کشور گفت: 
افزای��ش دمای جهانی یکی از عوام��ل موثر در ایجاد 
محدودیت ب��رای نظام تولی��د در عرصه های مختلف 

شیاتی و پرورش آبزیان است. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
اقلی��م و  محم��د پورکاظم��ی در همای��ش تغیی��ر 
اکوسیستم های آبی در بندرعباس، اظهار داشت: طبق 
پیش بینی های صورت گرفته توس��ط مجامع علمی، تا 
س��ال 2100 میادی، جهان افزایش 3 تا 5درجه ای 
دما را تجربه خواهد کرد و متأسفانه ایران نیز به دلیل 
نوع پهنه بندی جغرافیایی خش��ک و نیمه خش��ک، از 

اثرات منفی افزایش دما بی نصیب نخواهد ماند. 
وی با اشاره به کاهش 30درصدی اراضی زیرکشت 
محصوالت اس��تراتژیک تا 30 سال آینده، خاطرنشان 
کرد: با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به تولید غذای 
بیش��تر از یک طرف و محدودیت اراضی کشاورزی از 

طرف دیگر باید چاره ای جدی اندیشید. 
پورکاظمی گفت: وابس��تگی ان��واع ماهیان به آب، 
نگرانی ها در ارتباط با تولید محصوالت شیاتی را در 
میان فعاالن و کارشناسان صنعت آبزی پروری افزایش 

خواهد داد. 
وی اف��زود: کاهش تنوع زیس��تی و ذخایر ژنتیکی و 

در خطر قرار گرفتن گونه های بومی، تغییر در ساختار 
نظام اجتماع��ی و اقتصادی جوام��ع صیادی، حضور 
گونه های مهاجم و فرصت طلب، تخریب زیستگاه های 
حساس ساحلی و تغییر در زنجیره غذایی و الگوهای 
زیس��تی و رفتاری آبزی��ان از مهم تری��ن پیامدهایی 
هس��تند که گرم ش��دن کره زمین ب��رای فعالیت های 

شیاتی را به همراه دارد. 
پورکاظمی ادامه داد: همچنین افزایش دما می تواند 
در تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی محدودیت ایجاد 
کرده و ظهور بیماری های نوپدید و دگرپدید را تسریع 

بخشد. 
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیاتی کشور ادامه 
 PH ،داد: افزایش غلظت دی اکس��یدکربن اقیانوس ها
آب را ب��اال برده و این موضوع برای مرجان ها بس��یار 
آسیب رسان خواهد بود، به طوری که اگر روند موجود 
ادامه داش��ته باش��د، پیش بینی می ش��ود تحمل این 

جانوران آبزی تا سال 2050 به اتمام برسد. 
وی گفت: اث��رات منفی تغییر اقلی��م تنها به اینجا 
ختم نمی ش��ود، زیرا کاهش دبی رودخانه ها و جریان 
آب ه��ای ج��اری در مهاج��رت و تخم ری��زی آبزیان 
اخت��ال ایجاد کرده و به طور کلی چرخه تولید، نظام 
بهره  وری و اقتصاد ش��یاتی را تهدید کرده و کاهش 

میزان صید را به همراه خواهد داشت. 
رئیس موسس��ه تحقیقات علوم ش��یاتی کش��ور، 
معتقد اس��ت از آنجا که اقیانوس ها و دریاها 50درصد 
از فتوس��نتز جهان��ی را برعهده دارن��د، جذب مقادیر 
قاب��ل توجه��ی از دی اکس��یدکربن طی ای��ن فرآیند 
ص��ورت می گیرد؛ ب��ه همین دلیل کش��ت و پرورش 
جلبک و گیاهان دریایی به عوان یک راهکار زیس��تی 
در مقابل��ه با تغییر اقلیم به ش��مار می رود. این عمل، 
بهبود کیفیت آب و تولید اکسیژن بیشتر را به همراه 
دارد و طبیعتا محیط بهتری برای زیست انواع آبزیان 

فراهم می کند. 
پورکاظم��ی در پای��ان اضافه کرد: ایج��اد کارگروه 
تخصصی در س��طح ملی و اس��تانی ب��ا ردیف بودجه 
مشخص، تشکیل بانک اطاعاتی از طریق جمع آوری 
و تحلیل داده ها و اطاعات زیست محیطی، هماهنگی 
مل��ی، منطقه ای و بین المللی با هدف تأمین اعتبارات 
الزم، تعیی��ن اولویت ه��ا، نقاط بحران و اق��دام برای 
پیشگیری، ایجاد ایستگاه های پایش و انتخاب مناطق 
ش��اخص ب��رای رصد و پای��ش محیطی و مش��ارکت 
مردمی و اس��تفاده از ظرفیت های ملی و اس��تانی، از 
دیگر راهکارهایی اس��ت که می تواند اثرات این پدیده 

را به حداقل برساند. 

تغییر اقلیم، نظام تولید شیالت را تهدید می کند

ممنوعیت خرید کاالی خارجی به ۴۸۶  قلم رسید
کشاورزی

10.5 میلیون تن گندم امسال از 
کشاورزان خریداری می شود

وزی��ر جه��اد کش��اورزی از خری��د 10.5 میلیون تن 
گندم و رش��د دو برابری تولید کلزا در س��ال جاری خبر 
داد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت 
جهاد کش��اورزی، محمود حجتی گفت: به رغم کم آبی و 
محدودیت های اقلیمی، با اتخاذ سیاست ها، برنامه ریزی ها 
و اقدامات فنی مناسب وزارت جهاد کشاورزی و همچنین 
تأمین و به کارگیری نهاده های باکیفیت از جمله بذرهای 
پرمحصول، زودرس و مقاوم به تنش های خشکی و آفات، 
کش��اورزان توانسته اند به تدریج خود را با شرایط اقلیمی 
سازگار کنند و با بهره گیری آنان از ابزار و دانش روز، تولید 
محصوالت کشاورزی افزایش یافته است.  وی با اشاره به 
برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی کشور 
به واردات روغن پیش بینی کرد، تولید کلزا در سال جاری 
با رشد دو برابری نسبت به سال گذشته به 370 تا 380 
هزار تن افزایش یابد.  حجتی با بیان اینکه در س��ال 96 
نیز تولید کلزا نس��بت به س��ال 95 سه برابر رشد داشته 
اس��ت، به بومی س��ازی تولید بذر و ادوات کاشت کلزا در 
کشور اشاره کرد و افزود: با همکاری موسسات بین المللی، 
بذرهای پربازده و مقاوم گندم نیز در کشور تولید می شود.  
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: به رغم شرایط کم آبی کشور 
در سال گذشته، براساس برآوردها، 10.5میلیون تن گندم 
امسال از کشاورزان خریداری می شود که این میزان 1.5 
میلیون تن بیش از میزان خرید سال گذشته خواهد بود.  
حجتی همچنین از تاش کش��اورزان در س��ازگار کردن 
خود با ش��رایط اقلیمی و همچنین حمایت های دولت از 

بخش کشاورزی قدردانی کرد. 

بذر کلزا تولید داخل 6 یورو ارزان تر 
از نمونه خارجی عرضه می شود

معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: بذر کلزا تولید 
داخل 6 یورو ارزان تر از نمونه خارجی عرضه می شود. 
به گزارش مهر، عباس کشاورز روز سه شنبه و در حاشیه 
بازدید محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از مزارع نمونه 
کلزای شهرستان ورامین طی سخنانی در جمع خبرنگاران 
گف��ت: قیمت هر کیلو بذر کلزای وارداتی 10 یورو اس��ت، 
در صورتی که این بذر در داخل کش��ور به قیمت هر کیلو 
۴ یورو تولید می ش��ود و تولید بذر کلزا بهاره از س��ال 79 
در دزفول آغاز ش��ده اس��ت.  معاون وزیر جهاد کشاورزی 
درخصوص تولید بذر هیبرید زمس��تانه نیز گفت: در حال 
تاش برای تولید رقم زمس��تانه هس��تیم، تا نیاز کشور به 
بذر کلزا به طور کامل تأمین ش��ود.  وی ب��ا بیان اینکه در 
حال حاضر ۴7 رقم کلزا در مزارع کش��ور استفاده می شود، 
گفت: بخش��ی از بذور مورد نیاز این مزارع در داخل کشور 
تولید می شود و برای تأمین بخشی دیگر مجبور به واردات 
از خارج از کشور هستیم، که در این خصوص قراردادهایی 
برای واردات منعقد شده است.  کشاورز گفت: خوشبختانه 
ظرفیت بسیار مناسبی برای تولید بذر کلزا در کشور وجود 
دارد، ک��ه در این خصوص توافقنام��ه ای با تولیدکنندگان 
خارجی بذر هیبرید کلزا منعقد ش��ده که پس از دو سال، 
این بذور در داخل کشور و مزارع نمونه تولید شود.  معاون 
وزیر جهاد کش��اورزی اف��زود: امیدواریم ب��ا بهره گیری از 
ظرفیت مناس��ب تولید بذر در داخل کشور عاوه بر تأمین 
نیاز داخل، بتوانیم اقدام به صادرات این بذور کنیم.  براساس 
این گزارش، وزیر جهاد کش��اورزی ظهر سه شنبه با حضور 
در روستای »دولت آباد« بخش »جوادآباد« ورامین، از مزارع 
کشاورزی بازدید کرد.  به گفته تولیدکنندگان کلزا، سرمای 
اواخر فروردین س��ال جاری به بخش��ی از محصول کلزا در 
مزارعی که گیاه به غاف رفته بود خسارت وارد کرده است. 

خروج آمریکا از برجام تأثیری در صادرات 
زعفران ندارد

نرخ انواع طالی سرخ ایرانی در بازار
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران گف��ت: خروج آمریکا 
از برجام بر بازار صادرات��ی زعفران تأثیر چندانی نخواهد 
داش��ت.  غامرضا میری، نائب رئیس شورای ملی زعفران 
در گفت وگو با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از 
افزایش یک میلیون تومانی نرخ طای سرخ در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو زعفران دسته 3 میلیون 
و 800 هزار، زعفران پوشال 5میلیون، زعفران نگین 6 تا 6 
میلیون و 300 هزار و زعفران سرگل 5 میلیون و 200 تا 
5 میلیون و 300 هزار تومان است درحالی که در یک ماه 
گذشته به ترتیب نرخ هر کیلو از انواع زعفران ها 3 میلیون 
و 200هزار، 3 میلیون و 800 هزار، 5 میلیون و 100 تا 5 
میلیون و 200 هزار، ۴ میلیون و 200 تا ۴میلیون و 300 
هزار تومان بوده اس��ت.  وی افزود: اگرچه سازمان تعاون 
روس��تایی با خرید زعفران از کشاورزان دو هدف عمده از 
جمله جلوگیری از زیان کشاورزان و ثبات بازار زعفران را 
دنبال می کرد، اما متأسفانه هدف دوم مغفول ماند چراکه 
ب��ا خرید زعفران و دپو در انبارها، با کاهش عرضه زعفران 
از سوی کشاورزان و افزایش قیمت در بازار روبه رو هستیم.  
می��ری ادامه داد: هر یک از کش��اورزانی ک��ه در 20 روز 
گذشته اقدام به فروش زعفران کردند، بابت فروش هر کیلو 
زعفران با زیان یک میلیون تومانی در بازار روبه رو ش��دند 
درحالی که برای ثبات بازار زعفران انتظار می رفت تمامی 
زعفران های خریداری شده در بازار توزیع شود چراکه خرید 
70 تن زعفران و س��ود یک میلیون تومانی در فروش هر 
کیلو محصول برای سازمان تعاون روستایی رقمی نیست 
و این امر صادرات را مختل کرده و کش��ور ما را به عنوان 

بزرگ ترین تولید کننده در دنیا زیر سوال می برد. 

اخبار

قوانین مرتبط با تسهیل صادرات 
غیرنفتی تصویب شود

معاون امور بازرگانی و تجارت خارجی استان زنجان با 
تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت ها در توسعه صادرات، 
افزود: آموزش و فرهنگ سازی درخصوص اهمیت و نقش 
صادرات غیرنفتی در مدارس، دانشگاه ها و تدوین و تصویب 
قوانین و مقررات مرتبط با تس��هیل صادرات غیرنفتی از 
جمله زیرساخت هایی است که در توسعه صادرات باید در 
بخش های مختلف مورد توجه قرار گیرد.  امیرعلی مسیبی 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اهمیت صادرات غیرنفتی 
و نقش آن در رش��د و توسعه اقتصادی کشورها بر کسی 
پوشیده نبوده و توسعه صادرات غیرنفتی الزمه رشد پایدار 
اقتصاد هر کش��وری است.  این مسئول ادامه داد: همواره 
یکی از دغدغه های جدی در برنامه های توسعه ای استان، 
ارتق��ای رقابت پذی��ری و تاش در جهت رش��د صادرات 
محص��والت باارزش اف��زوده باال اس��ت و توجه به مقوله 
صادرات غیرنفتی همواره در اسناد باالدستی مورد تأکید 
بوده و تولید و صادرات به عنوان دو س��تون اصلی اقتصاد 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت.  مسیبی خاطرنشان کرد: 
صادرات نبض تپنده اقتصاد هر کشور است و وقتی بخش 
صادراتی هر کش��ور فعالیت خوبی داشته باشد این بدان 
معنی است که همه فرآیندهای تولیدی ماقبل از مرحله 
ص��ادرات به خوبی کار می کند.  مع��اون امور بازرگانی و 
تجارت خارجی استان زنجان، یادآور شد: صادرات حاشیه 
امنی را برای تولیدکننده ایجاد می کند و س��بب می شود 
که ت��وان رقابتی تولیدکننده در بازارهای رقابتی افزایش 
یابد و در قیمت گذاری انعطاف پذیری باالتری نیز داشته 
باشد. همچنین ارتباط با بازار سایر کشورها سبب می شود 
که تولیدکننده و بازرگان ب��ا فناوری ها و تکنولوژی های 
جدید و به روز دنیا در بخش های مختلف آش��نا ش��ده و 
نسبت به آن احساس نیاز کند.  وی تصریح کرد: افزایش 
کشورهای مقصد صادراتی و نیز افزایش کاالهای صادراتی 
س��بب می ش��ود که در صورت بروز مش��کاتی از قبیل 
تحریم ها، تغییر در قیمت ها و دامپینگ، صادرات استان با 

مشکل چندانی مواجه نکند. 

افزایش 23درصدی تولید شمش 
فوالد در کشور

میزان تولید ش��مش فوالد شرکت های بزرگ کشور 
در م��اه فروردی��ن 97، 23درص��د افزای��ش یافت.  به 
گزارش تس��نیم، ش��رکت های ب��زرگ فوالدس��از در 
نخستین ماه امسال، یک میلیون و 685 هزار و ۴7تن 
شمش فوالد تولید کردند.  میزان تولید مجتمع فوالد 
 مبارکه )مبارکه، س��با و فوالد هرم��زگان( 857 هزار و
۴36 ت��ن، ف��والد خوزس��تان 3۴2 ه��زار و 862 تن، 
ذوب آه��ن اصفهان 210 ه��زار و 188 تن، فوالد کاوه 
جنوب 92 هزار و 122 تن، فوالد خراس��ان 91 هزار و 
120 ت��ن، چادرملو 67 هزار و 103 تن و فوالد آلیاژی 
ایران 2۴ هزار و 216 تن بود.  همچنین هشت شرکت 
بزرگ تولید کننده محصوالت فوالدی در ماه فروردین 
961 ه��زار و 837 ت��ن محصول تولی��د کردند که در 
مقایسه با میزان تولید پارسال 10درصد افزایش نشان 
می دهد.  میزان تولید مجتمع فوالد مبارکه )مبارکه و 
سبا( 597 هزار و 280 تن، ذوب آهن اصفهان 195 هزار 
و 121 تن، فوالد اکس��ین 61 ه��زار و 167 تن، فوالد 
خراسان 56 هزار و 281 تن، فوالد آلیاژی ایران 1۴هزار 
و 157 ت��ن، فوالد آذربایجان 26 هزار و 825 تن، ورق 
چهارمحال و بختیاری 10 هزار و 528 تن و گروه ملی 

صنعتی فوالد ایران ۴78 تن بود. 
افزایش 12درصدی تولید آهن اسفنجی

میزان تولید آهن اس��فنجی ش��رکت های مجتمع 
فوالد مبارکه )مبارکه، سبا و فوالد هرمزگان(، فوالد 
سفیددش��ت، فوالد کاوه جنوب، آهن و فوالد غدیر، 
ش��رکت توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، 
فوالد خوزستان، فوالد خراسان و ذوب آهن اصفهان 
در فروردین امس��ال، ی��ک میلی��ون و 756 هزار و 
72۴تن بود که نس��بت به میزان تولید مدت مشابه 

پارسال 12درصد افزایش نشان می دهد. 

رکود و سکوت بر بازار اقالم اساسی حاکم است
بی تأثیری خروج آمریکا از برجام با 

اختصاص به موقع ارز به کاالها
عضو اتحادیه بنکداران موادغذایی گفت: هم اکنون 
از رونق بازار اقام اساسی خبری نیست و دولت برای 
کاالهایی که گش��ایش ارز می کند، مشکلی در تأمین 
و توزیع وجود ندارد.  قاسمعلی حسنی، عضو اتحادیه 
بنکداران موادغذایی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اینکه رکود، سکوت و باتکلیفی بر 
بازار اقام اساس��ی حاکم است، اظهار کرد: هم اکنون 
از رونق بازار اقام اساسی خبری نیست و دولت برای 
کاالهایی که گشایش ارز می کند، مشکلی در تأمین و 
توزیع وجود ندارد.  وی از کاهش قیمت برنج خارجی 
در بازار خبر داد و افزود: در ش��رایط کنونی نوس��ان 
قیم��ت محصوالتی همچون حبوبات و قندوش��کر را 
نمی ت��وان اظهار کرد، چراک��ه این موضوع بر افزایش 
قیمت دامن می زند.  حس��نی با اشاره به تأثیر خروج 
آمریکا از برجام بر بازار اقام اساس��ی، بیان کرد: اگر 
دولت بتواند به موقع به ارزهای درخواستی تجار پاسخ 
دهد، مش��کلی در توزی��ع نخواهیم داش��ت، در غیر 
این صورت، قیمت اقام دس��تخوش تغییر و تحوالتی 

قرار خواهند گرفت. 

پنجشنبه
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مدیر س��الن مونتاژ ش��رکت 
سایپا - س��یتروئن کاشان گفت 
ش��رکت س��یتروئن ب��ا ه��دف 
صادرات خودرو از ایران به بازار 
ب��زرگ خاورمیان��ه برنامه ریزی 
کرده و بر همین اس��اس بر باال 
بودن کیفی کار در تولید خودرو 

تأکید دارد. 
اکونومیست،   ایران  به گزارش 
روز چهارش��نبه  »علی س��تار« 
در جریان بازدی��د خبرنگاران و 
اصحاب رس��انه از خطوط تولید 
س��ایپا-  خودروسازی  ش��رکت 
اکنون  سیتروئن کاش��ان گفت: 
داخلی س��ازی خ��ودروی س��ی 
C3( 3( ب��ه عن��وان نخس��تین 
خودروی پسابرجامی این شرکت 
مش��ترک در حد 5 تا 10 درصد 
است که مطابق برنامه ریزی ها تا 
حدود 80 درصد در س��ال های 
 آین��ده افزای��ش خواه��د یافت. 
به گفته این مس��ئول، بدنه این 
به ص��ورت س��ی. کی. خ��ودرو 

دی )قطعات منفصله( از کش��ور 
اسلواکی وارد و در شرکت سایپا 
 - س��یتروئن مونت��اژ می ش��ود. 

وی بیان داش��ت: پی��ش از آغاز 
مونت��اژ این خ��ودرو، پنج نفر از 
سرپرستان سایپا - سیتروئن به 
مدت 20 روز به اس��لواکی اعزام 
و همه ش��رایط مونتاژ را به طور 
کامل فرا گرفتند، بر این اس��اس 
مقول��ه مه��م آم��وزش پیش از 
راه اندازی خط تولید این خودرو 
ق��رار گرف��ت.  کار   در دس��تور 
س��تار ادام��ه داد: همچنین در 
همه سطوح سرپرستان، رئیسان 
و مدیران، افرادی برای فراگیری 
آموزش ها به سایت های مختلف 
 س��یتروئن در اروپا اعزام شدند. 
اکن��ون  داش��ت:  اظه��ار  وی 
تولی��د خ��ودروی C3 با رعایت 
مدنظر  کیف��ی  الزام های  هم��ه 
س��یتروئن در ای��ن خ��ط انجام 
می شود و این الزام ها به صورت 
دوره ای ب��ه خط تولی��د پراید و 
تیبا )س��ایر خودروهای تولیدی 
در ش��رکت سایپا- س��یتروئن( 
منتق��ل می ش��ود ک��ه بهب��ود 
کیف��ی این خودروه��ا و کاهش 
ش��کایات مردمی در ش��ش ماه 
 گذشته را به دنبال داشته است. 

مدی��ر س��الن مونت��اژ ش��رکت 
کاش��ان  س��یتروئن   - س��ایپا 
تأکید کرد تا مس��ئوالن کنترل 
در  مس��تقر  س��یتروئن  کیفیت 
تأیی��د  ش��رکت، خودروی��ی را 
کیف��ی نکنن��د، ای��ن خودروها 
نمی خورن��د.  اس��تارت   حت��ی 
وی افزود: C3 با استاندارد بنزین 
ی��ورو 5، نخس��تین خودروی��ی 
اس��ت که موفق ب��ه پاس کردن 
سازمان  گانه   85 استانداردهای 
 ملی استاندارد ایران شده است. 
س��تار همچنین از وارد ش��دن 
خ��ط تولید موت��ور EC5 برای 
خ��ودروی C3 خبر داد که قرار 
اس��ت در ای��ران داخلی س��ازی 
شود؛ داخلی سازی موتور موجب 
کاهش قیمت نهایی این خودرو 
 و رقابتی تر شدن آن خواهد شد. 
خ��ط  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
تولید C3 در س��ایپا - سیتروئن 
تولید  س��ایت  دومین  کاش��ان، 
ای��ن خودرو در جه��ان )پس از 
اس��لواکی( و نخس��تین س��ایت 
 تولید آن با موتور Ep6 اس��ت. 
 C3 در ای��ن بازدید، خ��ودروی

ب��ا موت��ور EP6 ب��رای تس��ت 
رانندگی طی روزهای گذشته در 
قرار گرفت.   اختیار خبرن��گاران 
س��تار همچنی��ن تصری��ح کرد: 
 - س��ایپا  ش��رکت  راه ان��دازی 
س��یتروئن کاشان طی سال های 
گذش��ته منجر به اش��تغال زایی 
ب��رای چهار ه��زار نف��ر به طور 
مس��تقیم و بیش از 20 هزار نفر 
به صورت غیرمستقیم شده و در 
آینده با استقرار خط کامل مونتاژ 
 این آمارها افزایش خواهد یافت. 
وی یادآور ش��د: طی س��ه سال 
آینده همه خودروهای ایرانی از 
خط تولید س��ایت کاشان خارج 
خواهن��د ش��د؛ پارس��ال تولید 
پراید متوقف و تا پایان امس��ال 
تولی��د تیبا متوقف خواهد ش��د 
و پ��س از آن فق��ط محصوالت 
س��یتروئن با انجام داخلی سازی 
 در این س��ایت تولید می ش��وند. 
 فعالیت دو ش��رکت سیتروئن و 
سایپا پس از برجام )دی 9۴( با 
حضور مدیران ارش��د دو شرکت 
در ایران به صورت رس��می ثبت 
 و به صورت عملیاتی آغاز ش��د. 

نی��از  م��ورد  قرارداده��ای 
)جوینت  مش��ترک  کنسرسیوم 
ونچ��ر( نیز به امض��ای دو طرف 
رس��ید و اعض��ای هیأت مدی��ره 
س��یتروئن  س��ایپا  ش��رکت 
ش��دند.  معرف��ی  و   مش��خص 
ب��ر ای��ن اس��اس، خودروه��ای 
جدید گروه س��ایپا - س��یتروئن 
در خطوط تولید ش��رکت سایپا 
کاش��ان تولی��د و وارد بازارهای 
 داخل��ی و بین المللی می ش��ود. 
شرکت سیتروئن پس از پیروزی 
انق��اب اس��امی ب��ه ص��ورت 
در  مش��ترک  س��رمایه گذاری 
همه زنجی��ره ارزش اف��زوده از 
جمله تولی��د در ایران هیچ گونه 
ب��رای  و  نداش��ته  هم��کاری 
نخس��تین بار پس از 39 س��ال 
دوب��اره از طری��ق جوینت ونچر 
 با س��ایپا مرتبط ش��ده اس��ت. 
سیتروئن ش��رکت خودروسازی 
فرانسوی است که امروزه شرکت 
تابعه ای از گروه پژو - سیتروئن 
محسوب می ش��ود؛ این شرکت 
در س��ال 1919 توس��ط آندره 

سیتروئن تأسیس شد. 

خودروسازان بزرگ در جهان به سمت 
تولی��د خودرو های برقی حرکت می کنند 
و این در حالی اس��ت که ایرانی ها تمایلی 
برای پیوس��تن به موج توس��عه و ساخت 

خودروهای برقی ندارند. 
به گ��زارش پدال نی��وز، تاریخچه تولید 
خودروهای برقی به سال 1898 بر می گردد 
که شرکت پورش��ه برای اولین بار اقدام به 
س��اخت آن کرد اما تا دهه کنونی میادی 
تولی��د ای��ن خودروها جدی گرفته نش��د، 
ت��ا زمانی که بح��ث اتمام منابع س��وخت 
فس��یلی و آلودگ��ی کانش��هرها در دنی��ا 
مط��رح ش��د. در دهه اخیر خودروس��ازان 
مطرح جهان تمایل بس��یار زیادی به تولید 
خودروه��ای برقی پیدا کردند و بر اس��اس 
گ��زارش رویت��رز، در ح��ال حاض��ر مبلغ 
90 میلیارد دالر برای توس��عه و س��اخت 
 خودروهای برقی سرمایه گذاری شده است. 
 ام��ا به نظر می رس��د ک��ه ای��ران از موج 
جدید س��اخت خودروهای برقی جا مانده 
و از طرف��ی دولت و ش��رکت ها هم تمایلی 
برای انتقال تکنولوژی و ساخت خودروهای 
برق��ی از خود نش��ان نمی دهند. همچنین 
طی س��ال های اخی��ر، هیچ اق��دام مثبت 
قابل ماحظ��ه ای برای س��اخت، انتقال و 
زیرس��اخت های  زیرس��اخت های  خری��د 
اس��ت.  نش��ده  انج��ام  کش��ور  در   الزم 
 سؤال اصلی اینجاست که چرا ایران مانند 

س��ایر کشورها در تکاپوی توسعه و ساخت 
خودروهای برقی نیست؟ و دیگر اینکه این 
عقب ماندگی از روند برقی سازی خودروها در 
 دنیا چه تبعاتی در آینده برای کشور دارد؟ 
 فرب��د زاوه، کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو 
در همی��ن رابطه می گوی��د:  »دلیل اصلی 
ع��دم پیش��رفت در زمین��ه خودروه��ای 
برق��ی، اقتص��اد اس��ت. در ح��ال حاض��ر 
و  س��رمایه گذاری  ح��ال  در  کش��ورهایی 
توس��عه خودروه��ای برق��ی هس��تند که 
تولی��د ناخال��ص ملی و ق��درت خرید آنها 
 دس��ت کم چهار تا پنج برابر ایران است.«
 او ادام��ه می ده��د:  »ای��ن ک��ه بگویی��م 
چ��را س��رمایه گذاری کش��ورهایی مانن��د 
آلم��ان و ژاپ��ن ب��ر روی خودروهای برقی 
بیش��تر از ای��ران اس��ت، مانند این اس��ت 
که بپرس��یم چرا وضعی��ت اقتصادی ایران 
مانند آن کش��ورها نیست؟ این امر ارتباط 
 مس��تقیمی ب��ا اقتص��اد کش��ورها دارد.« 
 این کارش��ناس تأکید می کند: »س��اخت 
خودروه��ای برق��ی اصوالً بس��یار پرهزینه 
اس��ت و ب��ر خ��اف تبلیغاتی ک��ه انجام 
می ش��ود، دارای استهاک بس��یار زیادی 
هس��تند. ب��رای مث��ال عم��ر بات��ری این 
خودروه��ا محدود اس��ت و بی��ن هر پنج 
 ت��ا هف��ت س��ال بای��د تعویض ش��وند.« 
ع��دم  دالی��ل  عم��ده  از  دیگ��ر   یک��ی 
س��رمایه گذاری روی خودروه��ای برق��ی، 

داشتن منابع غنی س��وخت فسیلی مانند 
بنزی��ن و گاز اس��ت ک��ه باعث می ش��ود 
دولت و خودروس��ازان به س��وی س��اخت 
 خودروه��ای برق��ی س��وق پی��دا نکنن��د. 
 فرب��د زاوه در همی��ن رابط��ه می گوی��د:  
»قیم��ت س��وخت فس��یلی در ای��ران به 
ان��دازه ای پایی��ن اس��ت ک��ه اس��تفاده از 
خودروی برقی ب��رای مصرف کننده ایرانی 
صرفه جویی محس��وب نمی شود و تقریباً با 
 هزینه های خودرو بنزینی برابری می کند.« 

در  دولت ه��ا  نق��ش  ب��ه  همچنی��ن   او 
س��رمایه گذاری برای برقی ها اش��اره کرد و 
می گوی��د:  »یک��ی از حوزه هایی که جای 
خالی دولت در آن حس می ش��ود، همین 
قس��مت است. در سراس��ر جهان، دولت ها 
یک��ی از بزرگ تری��ن حمای��ت کنن��دگان 
تولی��د خودروهای برقی هس��تند و حتی 
در آزاد تری��ن اقتصاده��ا، وام  های باعوض 
ب��ه بخش خصوص و ش��رکت ها به منظور 
اختص��اص  برق��ی  خودروه��ای  توس��عه 
می دهن��د. ای��ن در حال��ی اس��ت که در 
ای��ران دقیق��ا در همین بخ��ش که دولت 
 باید حضور داش��ته باش��د، غایب است.« 
 این کارشناس تأکید می کند:  »بار سنگین 
خودروه��ای  زیرس��اخت های  راه ان��دازی 
برق��ی روی دوش بخش خصوص��ی اس��ت 
اما به دلیل ریس��ک باالی س��رمایه گذاری 
ب��ر این بخش، ش��اهد پیش��رفت بس��یار 

هس��تیم.«  زمین��ه  ای��ن  در   کن��دی 
 فرب��د زاوه بر این باور اس��ت ک��ه تمامی 
ای��ن عوام��ل موجب می ش��ود ت��ا بخش 
توس��عه و س��اخت خودروه��ای برقی در 
ای��ران نات��وان بمان��د و همچنی��ن رش��د 
 ک��م و ب��ازار نامناس��بی داش��ته باش��د. 
 او در رابط��ه با تبعات ع��دم توجه به این 
بخش می گوید:  »این امر ش��اید در کوتاه 
مدت تأثیری نداش��ته باش��د ام��ا در بلند 
مدت موجب می ش��ود تا شانس کم کردن 
فاصل��ه خود با س��ایر کش��ورهای جهان و 
همچنین فرصت اس��تفاده کردن از این 
تکنولوژی های جدید را مانند بس��یاری 
 از فرصت ه��ای دیگر از دس��ت بدهیم.«
 زاوه ب��اور دارد که اصرار بر انجام تمامی 
فعالیت ه��ا به وس��یله دو ش��رکت اصلی 
خودروس��ازی ایران، موجب کند ش��دن 
 روند پیشرفت خودروسازی در ایران است. 
ب��ه نظر می رس��د توس��عه و پیش��رفت 
و  برق��ی  خودروه��ای  زیرس��اخت های 
همچنی��ن تولی��د این خودروه��ا نیاز به 
تغیی��رات اساس��ی از جمل��ه تغیی��رات 
اقتصادی و تکنولوژیکی دارد. با این روند 
کن��د، به نظر نمی رس��د که طی چندین 
س��ال و دهه پیش رو، ایران بتواند فاصله 
خود را با سایر خودروسازان جهان کم و 
به س��وی تولید خودروهای برقی حرکت 

کند. 

موانع پیش روی توسعه خودروهای برقی در ایران

هدف سیتروئن، صادرات خودرو از ایران به بازار خاورمیانه است
اخبار

 عوارض آزادراه ها 20درصد
گران شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این که از نیمه سال 
95 و کل سال 96 افزایش قیمت نداشته ایم، گفت: پس از 18 

ماه میانگین 20 درصد نرخ عوارض آزاد راه ها افزایش یافت. 
ب��ه گ��زارش »عصرخ��ودرو« ب��ه نق��ل از تس��نیم، امیر 
امینی تأکی��د کرد: البته در برخ��ی آزاد راه ها این افزایش به 
32درص��د هم می رس��د که این موض��وع با توج��ه به نرخ 
تردد، میزان س��رمایه گذاری، زمان استهاک سرمایه و حتی 
 صرفه جویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین می شود. 
وی در تش��ریح توضیحات خود گفت: مثًا با احداث آزادراه 
قم - گرمس��ار 15۴ کیلومتر مس��یر کوتاه شد که طبیعتا با 
این موضوع در میزان س��وخت و زمان صرفه جویی می ش��ود 
که اگر فقط میزان س��وخت مصرفی را ماک قرار می دادیم 
بای��د از مالک هر خودروی ش��خصی ح��دود 18هزار تومان 
ع��وارض دریافت می کردیم اما این میزان دریافت نمی کنیم، 
با این حال ما شاهد استقبال بیش از برآوردهای مردم از این 
بزرگراه هستیم.  معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که 
 افزایش عوارض��ی آزاد راه ها عده معدودی از هموطنان مان را
در برمی گیرد، گفت: تنها 5 تا 7 درصد تردد کشور از آزاد راه ها 
و 95 درصد بقیه از دیگر زیرساخت های کشور انجام می شود. 
وی درباره چگونگی افزایش عوارض آزادراه ها گفت: قانون 
احداث طرح های راه و ترابری بر اس��اس قانون مشارکت اجرا 
می ش��ود که با اس��تفاده از مواد آن ب��ا بخش های خصوصی 

قرارداد منعقد می شود. 
وی با بیان این که تا سال 92 فقط آزادراه ها در این چارچوب 
اح��داث و از محل عوارض س��رمایه س��رمایه گذاران تأمین 
می ش��د، گفت: در حال حاضر با این شیوه دیگر سامانه های 
حمل و نقلی از جمله احداث ریل و فرودگاه هم اجرا می شود 
و این راهکاری اس��ت برای س��رمایه گذاری در طرح هایی که 
دول��ت امکان آن را ندارد و از توان بخش خصوصی اس��تفاده 
می کند.  مع��اون اقتصاد و برنامه ریزی حمل ونقل وزیر راه و 
شهرسازی خاطرنش��ان کرد: البته ما در کنار زیرساخت های 
آزادراهی زیرس��اخت هایی هم داریم که مردم بدون پرداخت 
عوارض می توانند از آن استفاده کنند که در این باره نیز دولت 
به عنوان وظیفه اجتماعی اش هزینه احداث، تعمیر و نگهداری 

آن را تقبل می کند. 
این مقام مسئول درباره نحوه نرخ گذاری بر عوارض آزادراه ها 
نیز گفت: قانونگذار اجازه داده به پیش��نهاد سرمایه گذار و با 
تصویب وزیر راه و شهرسازی در قبال خدماتی که به استفاده 
کنندگان عرضه می شود، نرخ گذاری صورت گیرد.  وی اضافه 
کرد: بعد از مدتی که سرمایه گذار سرمایه گذاری اش را انجام 
داد و اصل و نرخ سود سرمایه گذاری اش را مستهلک کرد این 
سرمایه به عنوان سرمایه ملی به دولت و در نهایت منافع آن 
به آحاد جامعه تعلق می گیرد.  معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
با اش��اره به اینکه هر قدر افزایش نرخ عوارضی ها دیرتر انجام 
شود سرمایه سرمایه گذاران دیرتر مستهلک می شود و سرمایه 
در دس��ت سرمایه گذار باقی می ماند،گفت: شریان های حمل 
و نقلی ما دچار افزایش تقاضای تردد هستند که این مسئله 
هم ایمنی مسیرهای ما را کاهش می دهد و حجم ترافیک و 

توقف ها را موجب می شود. 

نامه نمایندگان مجلس به 
»شریعتمداری« درباره لغو افزایش 

قیمت خودرو  
نماینده مردم داراب در مجلس از ارائه نامه برخی 
اعضای کمیس��یون صنایع مجلس ب��ه وزیر صنعت 

درباره افزایش قیمت خودرو خبر داد. 
رض��ا انصاری، عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��امی در گفت وگو با تسنیم، از 
ارس��ال نامه بی��ش از 15 تن از اعضای کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس به محمد شریعتمداری وزیر 

صنعت، معدن و تجارت خبر داد. 
متن این نامه به شرح زیر است: 

جناب آق��ای دکتر ش��ریعتمداری، وزی��ر محترم 
صنعت، معدن و تجارت

سام علیکم
همان گونه که مس��تحضرید حقوق مردم در اصول 
مختلف قانون اساس��ی و قوانین ع��ادی مورد تأکید 
قرار گرفته و مهم ت��ر اینکه این مهم جزو آموزه های 
دینی م��ا ب��وده و پرواضح اس��ت ک��ه وظیفه همه 
مس��ئوالن جلوگیری از تضیع حقوق مردم می باشد. 
یک��ی از مهم ترین حقوق مردم پایبندی دس��تگاه ها 
و ش��رکت های ارائه کننده خدمات و کاال در کش��ور 
به تعهدات ش��ان اس��ت.  اخیراً نقض آش��کار حقوق 
م��ردم در دعوت نامه ه��ای پرداخ��ت ما به التف��اوت 
قرارداد فروش خودرو و پیش فروش در شرکت سایپا 
مش��اهده ش��ده اس��ت. بدین گونه که قرارداد پیش 
فروش س��ال گذش��ته این ش��رکت منجر به صدور 
دعوت نامه ای براس��اس بخشنامه 97/2/۴ شده است 
که مشتریان را ملزم به پرداخت مبلغی تا 97/2/15 
نموده اس��ت. هنگامی که مش��تریان برای پرداخت 
مبل��غ ب��ه نمایندگی ش��رکت مراجع��ه می نمایند، 
نمایندگی ها در سراس��ر کشور بر اس��اس بخشنامه 
97/2/8 مبل��غ به مراتب باالت��ری از دعوتنامه قبل، 
از مش��تری درخواس��ت نموده و با پیگیری اینجانب 
از شرکت سایپا مشخص گردید. این تغییر بخشنامه 
در فاصله س��ه روزه از مصوبات هیأت مدیره شرکت 
بوده و به نظر می رس��د از موارد آشکار نقض حقوق 
مردم است.  لذا درخواست اینجانبان از جنابعالی لغو 
بخش��نامه 97/2/8 و عمل نمودن ش��رکت سایپا به 

بخشنامه 97/2/۴ است.

اخبار

ضرورت افزایش 30 درصدی قیمت 
خودرو با ارزبری فعلی صنعت خودرو

مش��اور عالی گروه خودروسازی س��ایپا گفت ارزبری 
صنعت خودرو با وجود داخلی سازی همچنان ادامه دارد، 
به طوری که هم اکنون میزان ارزبری یک پراید به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم 1200 تا 1500 دالر است که با 
احتس��اب افزایش 1500 تومانی قیمت دالر، به همین 
میزان شاهد افزایش قیمت تمام شده خودروها هستیم. 
س��عید مدنی در گفت وگو با عصر خودرو با تأکید بر 
ای��ن که در ح��ال حاضر خودروهایی که ت��ا 80 درصد 
داخلی س��ازی ش��ده اند همچنان به ش��کل مستقیم و 
غیرمستقیم ارزبری دارند، گفت: خودروهای ساخت داخل 
هنوز به داخلی س��ازی صددرصدی نرسیده اند تا ارزبری 
نداشته باشند این در حالی است که وضعیت خودروهای 
سی کی دی نیز کامًا مشخص است و باید معادل افزایش 
قیمت ارز و هزینه ها نسبت به افزایش قیمت اقدام کنند، 
 در غی��ر این صورت در حاش��یه زیان ق��رار می گیرند. 
وی با اشاره به تأمین بخش های زیادی از خودرو از طریق 
واردات تصریح کرد: هنوز قس��مت عمده ای از ورق روی 
بدنه خودروها از خارج کش��ور تأمین می شود و هرچند 
در چند سال گذشته پروژه ای با همکاری فوالد مبارکه 
ب��رای تولید این ورق ها آغاز ش��د اما هنوز به کیفیت و 
تیراژ مناس��ب نرس��یده است. از س��وی دیگر ورق های 
آلومینیوم و تیوپ هایی که برای رادیاتور مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرد، از خارج وارد و در داخل کش��ور ش��کل 
و ف��رم گرفته و مونتاژ می ش��ود. همچنین بخش عمده 
م��واد اولیه تایر )کائوچو( و همچنی��ن قطعات انژکتور، 
"BCU، ایرب��گ و ABS نی��ز از خارج تأمین می ش��ود. 
مدنی ادامه داد: با این تفاس��یر باید واقع بین باش��یم و 
تنها به دلیل پایین نگه داش��تن یک خودرو و همچنین 
تورم، مان��ع از افزایش قیمت خودروها نش��ویم چراکه 
 ای��ن رفتارها در طوالنی مدت بنگاه را از نفس می اندازد. 
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: به اعتقاد بنده، 
خودروسازان باید مابه التفاوت افزایش قیمت ها در چند 
س��ال اخیر را که به بهانه افزایش به��ره وری و کاهش 
هزینه ها مجوز آن نیز صادر نش��د مطالبه کنند، در غیر 
این ص��ورت خودروس��ازان رو ب��ه زوال می روند و این 
ش��رایط به نفع دولت نخواهد بود چرا که باید اعتبارات 
بیشتری به آنها اختصاص دهد که این اعتبارات همراه با 
 سودهای باال، نظام خودروسازی را برهم خواهد ریخت. 
وی ب��ا تأکید بر ارائه آمار و اطاعات مصرف مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم صنعت خودرو از می��زان ارز مصرفی از 
سوی خودروسازان و قطعه سازان تصریح کرد: در صورت 
تأمین ارز کافی برای خودروسازان با احتساب ارز ۴200 
تومانی، ش��اهد افزای��ش 10 درصدی قیمت ها خواهیم 
بود این در حالی اس��ت که قیمت ارز معادل 30 درصد 
افزایش داشته که با احتس��اب این هزینه ها باید مجوز 
حداقل 25 تا 30 درصد افزایش قیمت به خودروسازان 

داده شود. 

عدم حمایت از کاالی ایرانی در صنعت 
موتورسیکلت

حتی یک دستگاه موتورسیکلت 
داخلی هم شماره گذاری نشده است

نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت 
ایران در خصوص توقف شماره گذاری موتورسیکلت ها 
گف��ت ت��ا این س��اعت که با ش��ما صحب��ت می کنم 
شماره گذاری موتورسیکلت ها همچنان متوقف است و 
در سال 97 حتی یک دس��تگاه موتورسیکلت داخلی 

شماره گذاری نشده است. 
ابوالفضل حجازی در گفت وگو با خبر خودرو با اشاره 
به عدم حمایت از کاالی ایرانی در صنعت موتورسیکلت 
گف��ت: در حال حاضر موتورس��یکلت هایی در کش��ور 
ش��ماره گذاری می ش��وند که فول سی کی دی هستند 
و حتی از یک پیچ ایرانی در آنها اس��تفاده نمی شود و 
باالی 1500 دالر قیمت دارند.  وی با اشاره به افزایش 
استانداردهای موتورسیکلت اظهار داشت: استانداردهای 
اروپا قرار اس��ت بر کاالیی اعمال شود که ۴0 سال در 
تحریم بوده اس��ت، فاقد ماش��ین آالت روز دنیاست و 

زیرساخت های مورد نیاز آن فراهم نشده است. 
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی موتورسیکلت 
توان و سرمایه اجرای اس��تانداردهای یورو ۴ را ندارند 
زیرا اکثر تولیدکنندگان زیر بار بدهی هس��تند و هنوز 

سرمایه تولیدات چند سال قبل آنها برنگشته است. 
وی تأکید کرد: اس��تاندارد یورو ۴ در کشور چین به 
دلیل عدم وجود تکنولوژی تاکنون اعمال نش��ده است 
درحالی ک��ه نیمی از موتورس��یکلت های دنیا را تأمین 
می کن��د.  وی در ادامه به کاهش ش��دید صنعت گران 
حوزه موتورس��یکلت در ایران اشاره کرد و گفت: زمانی 
بیش از 200 واحد فعال تولید کننده موتورسیکلت در 
کشور وجود داشت اما در حال حاضر کمتر از 20 واحد 

فعال در کشور وجود دارد. 
وی در ادامه افزود: در س��ال 80 ساالنه بیش از 150 
هزار دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید می شد، اما 
متأسفانه قوانین به گونه ای رقم می خورد که شرایط به 
نفع واردات پیش رود، چنانچه در س��ال جاری تاکنون 
حدود 10 هزار دستگاه موتورسیکلت فول سی کی دی 
وارد شده از چین، هند و اروپا شماره گذاری شده است. 
نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت 
 ای��ران در ادامه اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر حدود

10 ه��زار نف��ر بی��کار هس��تند و از طرفی س��رمایه 
تولیدکنندگان مانند ش��مع در حال آب شدن است و 

چیزی از صنعت موتورسیکلت باقی نمانده است. 
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کسب و کارامـروز۸

عیس��ی منصوری، معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزی��ر تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی در دورهم��ی کارآفرینی ک��ه با حضور کس��ب و کارهای 
نوپ��ای حوزه فرهنگ و هنر در وزارت کار برگزار ش��د، اظه��ار کرد: بیش از 

آنکه صرف��ا به دنبال برگ��زاری این دورهمی ها 
و گفت وگ��و ها باش��یم به دنبال الگوس��ازی در 
حوزه کس��ب وکارها هستیم تا این کسب وکارها 
بتوانن��د به اس��تان ها و دس��تگاه ها بروند و در 
 رش��ته های دیگر هم فعالیت داش��ته باش��ند.

منص��وری گف��ت: وزارت کار تاش ک��رده در 
فضای جدیدی ک��ه در حوزه کس��ب وکارهای 
نوآوران��ه در بخ��ش خصوص��ی ش��کل گرفته 
نقش تس��هیل گری را در س��طح دس��تگاه های 
 دولت��ی و نظ��ام اجرای��ی کش��ور ایف��ا کن��د.
تس��هیل گری  نق��ش  البت��ه  داد:  ادام��ه  وی 
بی��ن  بای��د  کارآفرین��ی  توس��عه  ب��رای 
اتف��اق بیفت��د.  بخ��ش خصوص��ی و دول��ت 

وی با اشاره به نبود خط مرز بین کسب و کارهای فیزیکی و مجازی گفت: در 
نظام اجرایی و قانونی کشور، هنوز تفکیکی بین کسب و کارهای فیزیکی و مجازی 
قائل نشده ایم. باید دید آیا همزمان با رشد و توسعه کسب وکارهای نوپا، قوانین و 

 مقررات حاکم بر فضای کسب و کار کشور متناسب با مشاغل نوپا است یا خیر؟
وی ب��ا تاکید بر ض��رورت اصاح قوانین متناس��ب با کس��ب و کارهای نوپا 
گفت: در گام نخس��ت بدانیم برای حمایت از کسب وکارهای نوپا در کجا قرار 
 داریم و خاء های موجود را شناس��ایی کنیم.
مع��اون وزی��ر کار اعام کرد: ب��ا هماهنگی و 
نقش آفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تفاهم نامه تأمین مالی کس��ب وکارهای نوپا از 
محل بازار س��رمایه ب��ا وزارت اقتصاد و وزارت 
ارتباطات و فناوری ارتباط��ات )ICT( امضاء 
ش��د و در حال حاضر هماهنگ��ی خوبی بین 
دستگاه ها در حوزه توسعه کسب وکارهای حوزه 
 تجارت الکترونیک و مش��اغل نوپا وجود دارد.

منصوری در ادامه از س��ه اقدام این وزارتخانه 
برای حمایت از کسب وکارهای نوپا برای آینده 
خبر داد و گفت: بهبود فضای کس��ب و کار در 
این نوع مشاغل، اتصال کسب و کارهای شکل 
گرفته به بازار جهانی و اتصال و ارتباط ش��رکت ها و اس��تارتاپ های داخلی 
با اس��تارتاپ های موفق بین المللی از برنامه های حمایتی این وزارتخانه برای 

حمایت از کسب و کارهای نوپا خواهد بود.

مس��ئوالن دانش��کده فن��ی و مکانیک دانش��گاه تهران ب��ا حضور 
کارآفرینان دانش��جویی از استارتاپ اس��تودیو تهران رونمایی کردند. 
در این مراس��م حس��ین نظام دوس��ت، رئی��س نهاده��ای نوین مالی 

فرابورس ایران با اش��اره به تدوین آیین نامه 
تأمی��ن مالی جمعی ک��ه یکی از روش های 
تأمی��ن س��رمایه در جه��ان اس��ت، اظهار 
داش��ت:  کارگ��روه تخصصی ش��ورای عالی 
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت  در  اش��تغال 
اجتماع��ی با حضور نمایندگان��ی از وزارت 
اقتص��اد، مع��اون علمی و فناروی ریاس��ت 
جمهوری و س��ازمان ب��ورس این آیین نامه 
را تدوی��ن کردن��د که پیش نوی��س آن در 
 فراب��ورس ایران مورد بررس��ی قرار گرفت.
فراب��ورس  حاض��ر  ح��ال  در  اف��زود:  وی 
از  آیین نام��ه  ای��ن  بررس��ی  ح��ال  در 
نظ��ر مطابق��ت ب��ا بح��ث فن��ی اتص��ال 

پلت فرم ه��ا ب��ه فرابورس اس��ت و س��عی ش��ده کمتری��ن تغییرات 
 ممک��ن را با در نظ��ر گرفتن ماحظات طرفی��ن در آن اعمال کنیم.
رئی��س نهادهای نوی��ن مالی فرابورس ای��ران با بیان اینکه مش��کل 

اس��تارتاپ ها روند تأمین مالی در زمان آغاز به کار آن اس��ت، گفت: 
اینکه اس��تارتاپ ها قبل از ش��روع ب��ه فعالیت با فرآین��د تأمین مالی 
آش��نا شوند، بسیار حائز اهمیت است و این شناخت آنها را در تأمین 
 مال��ی و ج��ذب س��رمایه ی��اری می کند.

وی در ادامه فاصله صاحبان اس��تارتاپ ها 
ب��ا س��اوزکارهای تجاری س��ازی ایده ه��ا 
را یک��ی از مهم تری��ن چالش ه��ای ای��ن 
حوزه برش��مرد و گف��ت: ش��ناخت بازار 
و پاس��خگویی ب��ه نیازهای آن ب��ه اندازه 
ایده ه��ای مط��رح مهم اس��ت، چ��را که 
تجاری س��ازی  مرحل��ه  ب��ه  ای��ده  اگ��ر 
 نرس��د ارزش خ��ود را از دس��ت می دهد.
نظام دوس��ت همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه 
کارک��رد دارایی ه��ای فک��ری فراب��ورس 
ک��ه اتصالی می��ان صنع��ت و دانش��گاه 
ب��ه وج��ود آورده اس��ت، تصری��ح ک��رد: 
ای��ن ب��ازار بس��تر معامات��ی ب��رای اختراع��ات ایجاد کرده اس��ت 
و پ��س از ش��روع ب��ه کار آن در س��ال 93 تاکن��ون 9 معامله در آن 
 ش��کل گرفت��ه ک��ه ب��ه تجاری س��ازی پتنت ها منجر ش��ده اس��ت.

رونمایی از استارتاپ استودیوی تهران و تجاری سازی ایده های دانشجویانسه برنامه  حمایتی وزارت کار برای کسب وکارهای نوپا

اس��تارتاپ هایی که روی حل مشکات اجتماعی کسب وکارشان تمرکز کنند، 
ش��انس بیشتری برای جذب سرمایه گذاران مناسب دارند. بلک راک اخیرا با نقطه 
نظرات لری فینک، رئیس و مدیرعامل ش��رکت، توجه فعاالن دنیای کسب وکار را 
به خود جلب کرده است. فینک معتقد است:  هر شرکتی برای پیشرفت در گذر 
زمان، نه تنها باید عملکرد مالی خوبی از خود نشان دهد، بلکه باید نسبت  به جامعه 
هم رویکرد و عملکرد مثبت داشته باشد.  برخی افراد در وال استریت، بیان شدن 
چنین اظهاراتی از س��وی فینک را لحظ��ه ای تاریخی می نامند. بلک راک با ارزش 
کل��ی 6 میلیارد دالری خود، به اندازه ای نفوذ دارد که مدیران اجرایی را مجبور به 
گوش کردن کند و ایده های آنها در مورد معنای کس��ب وکار خوب را تغییر دهد. 
اکنون مدیران اجرایی برای داش��تن تأثیر اجتماعی برجسته، باید طبق حرف ها و 
وعده هایی که داده اند، عمل کنند؛ چراکه همه دنیا به آنها نگاه می کنند.  ابتدا باید 
تصدیق کنیم که مفهوم خوب پیش رفتن کس��ب وکار، مفاهیم و تعابیر مختلفی 
دارد. چنی��ن مفهومی می تواند در ه��ر موردی به کار بیاید و البته کمی هم مبهم 
است. استارتاپ هایی که به دنبال جذب سرمایه هستند و مخصوصا آنهایی که برای 
این کار بسیار تاش می کنند، ممکن است خودشان را در پوشش کمک  به جامعه 
برای برطرف کردن نیازهای سرمایه گذاران و انتظارات مشتریان مخفی کنند؛ بدون 
اینکه به قول ش��ان عمل کنند.  چنین ناهماهنگی و تناقضی میان گفته و عمل، 
ایده خوب بودن کسب وکار را کمرنگ می کند و بیشتر آن را دستاویزی برای حرص 
و طم��ع افراد معرفی می کند. اینکه تعهدات��ی مثبت را برای بهتر کردن وضعیت 
جامع��ه تنها به زبان بیاوری��م، ولی در عمل کاری برای آن انجام ندهیم، س��ابقه 
خطرناکی برای ما به وجود می آورد. شکس��ت در برآورده کردن تعهدات و گفته ها، 
اعتبار افراد را از بین می برد و ریسک عدم اعتماد مشتریان به صاحبان کسب وکار 
را افزایش می دهد.  ش��رکت های جامعه دوست حقیقی، اقدامات پسندیده را وارد 
تمامی کارهای خود می کنند. سرمایه گذاری های جامعه پسند موفق، تعادلی میان 
کار س��ودآور و منابع به دس��ت آمده از جامعه برقرار می کنند. این شرکت ها اغلب 
دارای مدیر اجرایی یا تیم متعهدی هستند که روی ارتباط بین کسب وکار اصلی و 
فرصت های سازمان های اجتماعی تمرکز دارند. اگر جامعه پسند بودن برای شرکت 
مناس��ب بود، مطمئن ش��وید که فعالیت های برنامه ریزی  شده از تعهد اجتماعی 
شرکت پشتیبانی کند. در راستای تحقق چنین هدفی می توان برخی راهکارها را 

مدنظر داشت که در ادامه مقاله نگاهی به آنها خواهیم داشت. 
همکاری با موسسات و پلتفرم های حامی اثرات اجتماعی 

یافت��ن س��رمایه گذارانی که برای مش��کات جامعه ارزش قائل باش��ند، برای 
ش��رکت هایی که به دنبال خوب کار کردن هس��تند، ضروری اس��ت. یک شرکت 
 MaRS آغازگر فعالیت مرکزی موسوم به مرکز ،SVX مس��تقر در تورنتو به نام
برای بررس��ی تأثیر سرمایه گذاری اس��ت. این مرکز با شرکت هایی از بخش های 
فناوری های س��بز گرفته تا آموزش کودکان برای جذب سرمایه از سرمایه گذاران 
کار می کند. این س��ازمان تأثیر اجتماعی شرکت ها را قبل از وارد شدن به پلتفرم 
بررس��ی می کند. SVX  اخیرا با بورس اوراق بهادار تورنتو ش��ریک شده است تا 
فرصت های سرمایه گذاری در سرمایه های اجتماعی و فردی کانادا را به طور مطلوب 
دموکراتیزه کند. موسسه  یسورنس��و ایمپکت هم منابع زیادی در اختیار دارد که 
می تواند به کارآفرینان در یافتن مس��یر بین موفقیت شغلی و انجام اعمال خوب، 
کمک کند. خاصه اینکه شرکت ها باید به  دنبال کار کردن با سازمان هایی باشند 
که در عرصه تأثیرات اجتماعی و جامعه پس��ندانه موفق عمل کرده اند و نسبت  به 

ارزش های کار اجتماعی متعهد هستند. 
بررسی زنجیره تأمین 

ش��رکت های اهمیت دهنده  به جامعه، عاوه ب��ر محصول، در مورد تصویر کلی 
ش��رکت خود هم فکر می کنند. ش��رکت هایی که با هر اندازه ای )از اس��تارتاپ ها 

گرفته تا ش��رکت چندملیتی( با اس��تانداردهای محیطی، اجتماعی و حاکمیتی 
مواجه هس��تند طبق گواهینامه B Corps دس��ته بندی می شوند. چنین امری 
شبیه گواهینامه Fair Trade برای تولیدکنندگان محصوالت غذایی است. آنها 
ب��ه محل تولید محصول ، منش��أ مواد خام و چگونگی حم��ل و انتقال محصوالت 
 Lucky Iron نظارت کرده و آنها را مورد بررس��ی قرار می دهند.  به عنوان مثال
Fish، یک ش��رکت س��رمایه گذاری اجتماعی است که شمش های ماهی شکل با 
آهن رژیمی ضروری می س��ازد. ش��رکت الکی آیرن فیش برای یافتن دو شرکت 
تولیدی که اس��تانداردهای سختگیرانه زیست محیطی، حقوق کارگری و پایداری 
را رعایت کنند، تمامی منطقه ایندیا و اونترایوی کانادا را جست وجو کرد. از سوی 
دیگر، ش��رکت Ulula روی کمک  به شرکت های تأمین اخاقی تمرکز دارد تا از 
رفتار درست کارخانه ها نس��بت  به کارگران و نابودنکردن محیط زیست اطمینان 
حاصل کند. ش��رکت های مس��ئول، تمام تاش  خود را برای به  حداقل رس��اندن 
آسیب های ممکن و شراکت با سازمان های اینچنینی )متعهد به همین ارزش ها( 

انجام می دهند. 
گشتن به دنبال سرمایه گذارانی با هدف مشترک

اگ��ر کس��ی به دنبال دو برابر کردن س��ود خالص کس��ب وکار خود باش��د، 
بهتر اس��ت نگاهی  هم به محصوالتی در دنیای س��رمایه گذاری داش��ته باشد 
ک��ه از بینش جامعه دوس��تانه و رش��د مالی و پایداری کار آنه��ا حمایت کند. 
MaRS Catalyst Fund به دنب��ال کس��ب وکارهای تأثیرگذاری اس��ت که 
بتوانن��د برخورد با برخی از بزرگ ترین چالش ه��ای دنیا در زمینه های انرژی، 
مراقبت های بهداش��تی و تحصیات را در دس��تور کار خود قرار دهند. افزون 
بر اینها، کاتالیس��ت فاند به موارد تحت س��رمایه گذاری خ��ود کمک می کند 
ت��ا بهترین عملکرد را در پایداری نرخ اس��تاندارد طای��ی GIIRS و ارزیابی 
B Corp داش��ته باش��ند. چنی��ن کارهایی، س��اختار الزم برای ش��رکت ها و 
س��ازمان هایی مث��ل The ImPact  را ب��رای هدف گ��ذاری ب��رای اقدامات 
مدیریتی، اجتماعی و محیطی حین ساخته شدن سازمان آنها فراهم می کند. 

کام��ات پالیهاپیتی��ا )Chamath Palihapitiya(، ی��ک س��رمایه گذار 
خطرپذیر است که سوشیال کاپیتال را راه اندازی کرد. آنها در حال تغییر دادن 
جهان پیرامون تأثیرگذاری اجتماعی هس��تند. مرکز مدیریت س��رمایه گذاری 
بریجی��ز ی��ا Bridges Fund Management، ی��ک ش��رکت انگلیس��ی 
سرمایه گذاری خصوصی متعلق به راجر کوهن، براساس موفقیت اولیه خارجی  
خود س��اخته شده اس��ت و اخیرا هم کس��ب وکار منحصربه فردش��ان را وارد 
نیویورک کرده اند. بریجیز که 30درصد آن از آن موسس��ه بشردوستانه  است، 
10درصد س��ود به دست آمده از سرمایه گذاری را به پروژه هایی اهدا می کند که 

از فعالیت سرمایه گذاری معمولی خارج شده اند. 
س��رمایه گذاران خطرپذیر قدرتمندی که خواستار رشد به هر قیمتی بودند، 
اکنون با کارآفرینانی که به دنبال س��رمایه گذاران تأثیرگذار هس��تند به  مشکل 
برخورده ان��د. س��رمایه گذاران تأثیرگذار مطابق با فاز رش��د کارآفرینان از آنها 
حمایت می کنند. کارآفرینان امروزه در حال س��اخت شرکت هایی هستند که 
مش��کات تأثیرگذار روی خانواده، س��امتی و کره  زمی��ن را حل کند. چنین 
کارآفرینان��ی ب��ا کارآفرینانی که به اهداف س��ودآور کوتاه م��دت یا بلندمدت 
اولویت می دهند، متفاوت هس��تند. تفاوت میان این دو می تواند شکافی میان 
س��رمایه گذاران طالب س��ود و س��رمایه گذاران جامعه  دوس��ت ایجاد کند. اگر 
سرمایه هایی مثل سرمایه بلک راک صرف اهداف خیرخواهانه و اجتماعی شود 
و مقداری س��ود هم به س��رمایه گذار برگرداند، می توان��د تأثیر زیادی روی در 

دسترس قرار گرفتن سرمایه برای شرکت های جامعه دوست بگذارد. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

 تمرکز بر حل مشکالت اجتماعی
رمز جذب سرمایه گذار خوب برای استارتاپ ها

بیل گیتس از احتمال
کشته شدن ۳0 میلیون نفر
به  دنبال شیوع  آنفلوآنزا می گوید

استارتاپ

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت صنعت حمل و نقل ضریب اشتغال زایی باالیی 
چه به صورت مس��تقیم و چه به صورت غیرمس��تقیم دارد و این صندوق از اشتغال زایی 
در این بخش حمایت می کند. به گزارش مهر، اصغر نوراهلل زاده در مراس��م تحویل 500 
دس��تگاه مینی ب��وس نو به فعاالن ای��ن بخش گفت: بخش حمل و نق��ل چه در بخش 
حمل و  نقل عمومی مسافر و چه در بخش توزیع بار، به عنوان کشانه  اشتغال محسوب شده 
و اثر تکاثری در سایر زنجیره های اشتغال دارد؛ به همین دلیل صندوق کارآفرینی امید از 
اعطای تسهیات اشتغال زایی به این حوزه استقبال می کند. نوراهلل زاده همچنین پیشنهاد 
داد: برای ارتقای صنعت لجستیک و حمل و نقل کاال، شبکه یا استارتاپ های سفارش بار 
و مسافر نیز در کنار نوسازی خودرو ایجاد شود تا رانندگانی که خودروهای نو را دریافت 

کرده اند هم بتوانند اقساط تسهیات را پرداخت کنند و هم درآمد بهتری داشته باشند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید پیشنهاد داد
 استارتاپ های حمل ونقلی را فعال کنید

تا درآمد رانندگان افزایش یابد

پنجشنبه
27 اردیبهشت 1397

شماره 1067
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نس��ترن نیک زاد، دبیرکل مجم��ع تش��کل های دانش بنیان ایران 
)ICKA(  گف��ت مجم��ع تش��کل های دانش بنی��ان ای��ران ب��رای 
تربی��ت تکنس��ین های ماهر ب��ا در اختیار گذاش��تن تجربیات خود 

نیازس��نجی  و  پیش بین��ی  زمین��ه  در 
حرف��ه ای  و  فن��ی  دانش��گاه  ب��ا  ب��ازار، 
می کن��د.  امض��ا  هم��کاری   تفاهم نام��ه 
وی نب��ود آموزش ه��ای تخصص��ی، به روز 
از  یک��ی  را  دانش��گاه ها  در  کارب��ردی  و 
تولیدی  اصل��ی بخش ه��ای  چالش ه��ای 
در کش��ور برش��مرد و با اش��اره ب��ه لزوم 
آموزش های کاربردی در دانشگاه ها، تصریح 
کرد: برخی مدیران صنایع داخلی بر لزوم 
آموزش مجدد فارغ التحصیان دانشگاهی، 
 هن��گام ورود به ب��ازار کار تأکید می کنند. 
نی��ک زاد ادام��ه داد: ب��ه دلی��ل کندی و 
ناکارآمدی سیستم آموزش و توجه بیش از 

حد به آموزش های تکمیلی و تئوریک، نیاز به آموزش های کاربردی 
 و تخصصی و تربیت نیروهای ماهر برای صنایع احس��اس می ش��ود. 
وی اظه��ار ک��رد: بر همین اس��اس و با رایزنی هایی که با دانش��گاه 

تفاهم��ی دوجانب��ه،  انج��ام داده ای��م، در  فنی و حرف��ه ای کش��ور 
تجربی��ات بخش خصوصی با اس��تفاده از زیرس��اخت های آموزش��ی 
ای��ن دانش��گاه ب��رای آموزش کارب��ردی نیروه��ای ج��وان و مورد 
 نی��از صنای��ع ب��ه کار گرفته می ش��ود. 
دانش بنیان  تش��کل های  دبیرکل مجمع 
ایران )ICKA(  این همکاری مش��ترک 
بخش خصوصی و دانش��گاه را گام مهمی 
در راس��تای اس��تفاده از ت��وان علم��ی 
و زیرس��اختی دانش��گاه فنی و حرف��ه ای 
اع��ام و اظه��ار ک��رد: در گام نخس��ت، 
تربی��ت تکنس��ین های ماه��ر در بخش 
هوافض��ا با توجه به دان��ش و تجربه های 
 موج��ود در این بخش اجرایی می ش��ود. 
تفاهم نام��ه همکاری ه��ای دوجانب��ه در 
تربی��ت  و  کارب��ردی  آم��وزش  زمین��ه 
مجم��ع  می��ان  ماه��ر  تکنس��ین های 
تش��کل های دانش بنیان ایران و دانش��گاه فنی و حرفه ای کشور، روز 
یکشنبه، 30 اردیبهشت ماه در محل اتاق بازرگانی ایران و با حضور 

مدیران بخش خصوصی و دانشگاهی امضا می شود. 

معاون وزیر کار از الگوسازی در حوزه کسب و کارهای نوآورانه خبر 
داد و گف��ت در حوزه اس��تارتاپ ها و کس��ب وکارهای نوپا باید قوانین 

حمایتی داشته باشیم. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، عیس��ی منصوری 
در دورهم��ی کارآفرین��ی ک��ه ب��ا حض��ور 
اس��تارتاپ ها، در مجموعه وزارت کار برگزار 
ش��د، اظهار کرد: به این دورهمی به عنوان 
برنام��ه ای ک��ه تکرار کنیم و ع��ده ای جمع 
شوند، نگاه نمی کنیم و نقش وزارت کار این 
نیست که محل برگزاری و کافه کارآفرینی 

باشد. 
وی ادام��ه داد: با وج��ود آنکه مایلیم این 
برنام��ه ت��داوم یابد ولی بیش��تر ب��ه دنبال 
الگوس��ازی در حوزه کسب وکارها هستیم تا 
به استان ها، دستگاه ها و رشته فعالیت های 

دیگر برود. 
منصوری گف��ت: وزارت کار تاش کرده در فض��ای جدیدی که در 
حوزه کس��ب وکارهای نوآورانه در بخش خصوصی ش��کل گرفته نقش 
تس��هیل گری را در س��طح دس��تگاه های دولتی و نظام اجرایی کشور 

ایجاد کند. 
 ب��ه گفته وی، نظام اجرایی کش��ور برای مدیریت و کمک کردن به 
ای��ن نوع ارتباطات آمادگی الزم را ن��دارد و برگزاری چنین محفلی با 
هماهنگ��ی و نقش آفرینی ویژه وزارت کار 
در راستای شکل گیری این ارتباط صورت 

گرفته است. 
وی با اش��اره به همکاری وزارتخانه های 
ارتباط��ات و فن��اوری اطاع��ات، صنعت، 
مع��دن و تج��ارت با وزارت تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماع��ی درباره کس��ب و کارهای 
نوآورانه گف��ت: برنامه ما در آینده نزدیک 
برگزاری رویدادهای تخصصی و منطقه ای 
است و تاش می کنیم در این زمینه نقش 

تسهیلگر را ایفا کنیم. 
منصوری در پایان با بیان اینکه دورهمی 
امروز در حوزه فرهنگ و هنر است، اظهار 
ک��رد: یکی از اهداف برگزاری این دورهمی شبکه س��ازی اس��ت تا در 
آینده اس��تارتاپ هایی در این زمینه شکل بگیرد و بتوانیم اکوسیستم 

کارآفرینی حوزه فرهنگ و هنر را شکل بدهیم. 

معاون وزیر کار مطرح کردمجمع تشکل های دانش بنیان با دانشگاه فنی و حرفه ای همکاری می کند

لزوم تدوین قوانین حمایتی برای استارتاپ ها

در دنیای امروز اغلب کس��ب وکارها جو بسیار فش��رده ای دارند. اگر شما نیز در 
چنین کسب وکاری فعالیت دارید، به احتمال زیاد با روند تکراری امور در شرکت به 
خوبی آشنا هستید. در اغلب موارد همین نکته باعث سرخوردگی و کاهش انگیزه 
کارمندان و حتی مدیران پس از گذشت مدتی می شود. خوشبختانه امروزه با استفاده 
از دستاوردهای تکنولوژی امکان تغییر وضعیت کسب وکار و بهره برداری حداکثری 
از پتانس��یل پرسنل به وجود آمده اس��ت.  به صورت بسیار ابتدایی تهیه فهرست 
کارمندان س��اده ترین راهکار جهت س��ازماندهی بهینه امور است. به این ترتیب با 
آگاه��ی از آمار دقیق کارمندان و تخصص های ش��ان کارها به صورت کارشناس��ی 
بین ش��ان تقسیم می شود. این فعالیت نوعی برنامه ریزی ابتدایی به حساب می آید. 
در چنین فرآیندی، به صورت کاما ساده، تعادلی میان نیازها و تونایی های نیروی 
انس��انی ایجاد می شود. بی تردید چنین ش��یوه ای از ابتدایی ترین دوران ها در میان 
انس��ان ها رواج داشته است. به همین جهت باتوجه به پیشرفت عرصه های متکثر 
کسب وکار امروزه به راه حلی ظریف تر نیازمند هستیم. برهمین اساس برنامه ریزی 
حساب شده توصیه اصلی این مسئله است. در این میان نمونه های متفاوتی از برنامه 
کسب وکار وجود دارد. به عنوان مثال فهرست وظایف، لیست تغییر وظایف، وظایف 
انعطاف پذیر و برنامه متمرکز تنها بخش��ی از انواع برنامه ریزی را ش��امل می شود.  
فرق��ی ندارد کدام یکی از موارد ف��وق را انتخاب می کنید. در حقیقت هدف اصلی 
انطب��اق مهارت های کارمندان با نیازهای ش��رکت اس��ت. همچنین در این زمینه 
نوع کس��ب وکار شما نیز چندان اهمیتی ندارد. به عبارت بهتر، برنامه ریزی نیاز هر 
کسب وکاری است. در این میان اگر برنامه مان را به صورت روزانه گسترش دهیم، در 
طوالنی مدت شرکت مان به عنوان یک سازمان تجاری از نظم فوق العاده ای برخوردار 
خواهد شد. در این مقاله با ارائه هفت توصیه کاربردی نه تنها به دنبال ایجاد نظم در 
نیروی انسانی، بلکه بهبود وضعیت کلی شرکت مان هستیم. به این ترتیب در پایان 
هر روز کار از دستاوردهای شرکت مان خوشحال و راضی خواهیم بود.  در اینجا به 

بررسی هفت شیوه کاربردی برای تهیه برنامه کسب وکار خواهیم پرداخت. 
1-نیازهای کسب وکار اولویت نخست هستند

به جای تهیه فهرستی از کارمندان شرکت ابتدا به نیازهای برندتان فکر کنید. 
بر این اس��اس برنامه مناس��ب ما باید دارای ترتیب وظایف دقیق و در عین حال 
منعطف به منظور سازگاری هرچه بهتر کارمندان و مدیران شرکت باشد. بی تردید 
در بازارهای دیجیتالی محصوالت و ابزارهای گوناگونی برای تهیه برنامه کسب وکار 
 Planday Workforce وجود دارد. با این حال توصیه من اس��تفاده از نرم افزار
Scheduling است. این برنامه به دلیل دقت باال و امکانات وسیع شهرت فراوانی 
در میان اهالی کس��ب وکار دارد. با اس��تفاده از این نرم افزار به محض درج نیازها، 
میزان بودجه و مش��خصات کارمندان توصیه های کاربردی در زمینه تهیه برنامه 
کسب وکار تهیه خواهید کرد. به عاوه امکان طراحی برنامه شخصی نیز با استفاده 

از Planday Workforce Scheduling وجود دارد. 
2-اهمیت برنامه شفاف

بی تردید همه ما در ش��رکت مان تعدادی کارمند محب��وب و ماهر داریم. به طور 
طبیعی هنگام برنامه ریزی اولویت انتخاب ما برای پست های خاص همان کارمندان 
محبوب مان هستند. با این حال توصیه من خودداری از انجام چنین کاری است. در 
حقیقت این کار چیزی جز بدنامی در محیط حرفه ای برای شما به ارمغان نخواهد 
آورد. به جای این کار تخصیص جایگاه ها و وظایف را به صورت کاما روشن و شفاف 
انجام دهید. بدین ترتیب همه کارمندان با آگاهی از معیارهای انتخاب ش��ما دیگر 
اعتراضی نسبت به اجحاف و بی عدالتی به هنگام تدوین برنامه کاری نخواهند داشت. 

3-به کارمندان اجازه مشاهده برنامه شان را دهید
امروزه اغلب از برنامه های آناین در کسب وکار استفاده می کنند. مزیت این نوع 
برنامه ها امکان دسترس��ی تمام کارمندان به فهرست وظایف شان است. بر همین 
اساس اصل دسترس پذیری برنامه ویژه هر کارمند باید مدنظر قرار گیرد. همچنین 
به هر کارمند اجازه دهید در صورت نیاز درخواست تغییر برنامه اش را ارائه دهد. به 
عبارت ساده، هر کارمند عاوه بر کار دارای زندگی شخصی نیز هست. به همین 
ترتیب تعهداتی نیز در زندگی ش��خصی به عهده دارد. نباید با کارمندان به مثابه 
موجوداتی مخصوص کار صرف برخورد کرد. یک برنامه خوب سایر نیازهای افراد 
را نیز لحاظ کرده و در جهت تعادل زندگی حرفه ای و ش��خصی قدم بر می دارد.  
اطاع رس��انی س��ریع تغییرات برنامه یکی دیگر از دالیل اهمیت دسترس پذیری 
برنامه هاست. بر این اساس در صورت تغییر پیش بینی نشده همه کارمندان آمادگی 

الزم را خواهند داشت. 
4-برنامه ریزی پیشرفته را فراموش نکنید

بی تردید کسب وکار عرصه قابل پیش بینی نیست. بر همین اساس نیاز شرکت ها 
ب��ا تدوین یک برنامه، هرچند دقیق، رفع نمی ش��ود. توصیه من تهیه برنامه های 
پیشرفته به منظور جایگزینی با برنامه های جاری در صورت نیاز است. بدین ترتیب 
ما همیش��ه یک قدم از اتفاقات غیرقاب��ل پیش بینی جلوتر خواهیم بود. بی تردید 
اطمینان از ساماندهی مناسب اوضاع در صورت بروز بحران نقش مهمی در آرامش 

روانی کارمندان و مدیران دارد. 
5-ساماندهی آنالین درخواست ها در شرکت

اتفاقاتی نظیر نیاز به یک روز مرخصی یا س��اعتی خروج از ش��رکت به منظور 
پیگیری یکی از مشکات شخصی برای همه ما اتفاق افتاده است. در چنین مواردی 
پیگیری چنین درخواس��تی متضمن بوروکراسی نس��بتا طوالنی است. به منظور 
کاهش اتاف وقت در شرکت استفاده از سیستم  اطاع رسانی آناین برنامه شرکت 
به منظور ارائه و پاس��خگویی به درخواست ها توصیه می شود. به این ترتیب دیگر 
نیازی به طی فرآیند های نس��بتا طوالنی نخواهد بود. به عاوه خبری از فراموشی 

پاسخ به درخواست ها از سوی مدیران مربوطه نیز نخواهد بود. 
6-حداقل دو روز مرخصی برای هر تیم در نظر بگیرید

بی تردید تهیه برنامه ای انعطاف پذیر به هیچ روی س��اده نیست. در واقع گاهی 
اوق��ات نیاز به اضافه کاری کارمندان ب��ه منظور جبران عقب ماندگی ها و تغییرات 
پیش بینی نش��ده، ضروری است. بر همین اساس باید همه کارمندان را در جریان 
احتمال وقوع چنین حادثه هایی گذاش��ت. همچنین کار پش��ت سر هم بی تردید 
خس��تگی های خود را نیز دارد. بر همین اس��اس حداقل در پایان هفته دو روز به 
کارمندان اس��تراحت دهید. این کار عاوه بر تجدید توان کارمندان آنها را از نظر 

ذهنی برای پنج روز کار و تاش مجدد آماده خواهد کرد. 
7-استفاده از بهترین کارمندان در مواقع شلوغی

بی تردید به عنوان مدیر یک کس��ب وکار زمان اوج کارهای شرکت را به خوبی 
می دانید. درست در چنین زمان هایی باید نبوغ  مدیریتی تان را به نمایش بگذارید. 
در حقیق��ت چنین موقعیت هایی معموال همراه ب��ا داوطلبی کارمندان به منظور 
کار بیش��تر نیس��ت. بر همین اس��اس به هنگام برنامه ریزی باید آماده ارائه نکات 
و اس��تدالل های قوی به منظور جلب رضایت کارمندان به کار بیش��تر بپردازید. 
به خصوص توجه به کارمندان نمونه در چنین شرایطی بسیار مهم است. در واقع 
تعداد محدودی از کارمندان ماهر در صورت نیاز قادر به انجام کارهایی هستند که 
شاید بقیه کارمندان معمولی در عرض زمان بسیار بیشتری انجام می دهند. تمرکز 
روی جلب نظر کارمندان ماهر به منظور فعالیت بیشتر به هنگام نیاز به عبور هرچه 

سریع تر از موقعیت های بحرانی کمک شایانی خواهد کرد. 
noobpreneur :منبع

بیل گیتس از طریق یک شبیه سـازی تصویری، نشـان داد که در صورت شیوع  آنفلوآنزا، 33 میلیون  نفر در 
بازه شـش ماهه  به دام مرگ گرفتار می شـوند.  درسـت یک قرن پیش، یعنی در سـال 191۸ میالدی، بیماری  
آنفلونـزا در جهان شـیوع پیدا کرد که نزدیک به یک سـوم از جمعیت آن زمان جهـان را تحت تأثیر خود قرار 
داد. در پی شـیوع این بیماری مسـری و مرگبار، بین 50 تا 100 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. حال بیل 
گیتس و متخصصان بهداشـت عمومی بر این باور هسـتند که در صورت شیوع بیماری مشابه در جهان کنونی، 
33 میلیـون نفر در عرض شـش ماه جان خواهند باخت. با این وجود، اگـر چنین اتفاقی دوباره رخ دهد، آثاری 

به مراتب مرگبارتر و فراگیرتر از گذشته خواهد داشت. 
طبق نوشته  های یافت شده از اتفاقات صد سال گذشته، شیوع این بیماری با چنان سرعتی اتفاق افتاد که در 
عرض پنج هفته، سراسـر خاک ایاالت متحده آمریکا گرفتار آن شـد. تنها پس از گذشت یک سال، 500 میلیون 
نفر از جمعیت آن زمان دنیا، توسط این ویروس آلوده شدند؛ این تعداد یک سوم از جمعیت آن دوران را تشکیل 
می داد. فقط در ایاالت  متحده، 675 هزار نفر جان باختند که آمار بسـیار تأسـف باری است.  حال با گذشت یک 
قرن از آن اتفاق، علم پزشـکی پیشـرفت های خیره کننده ای کسب کرده است، اما تفاوت دنیای کنونی با جهان 
گذشـته، سـهولت ارتباطات و به دنبال آن، راه های سـریع تر برای شیوع بیماری ها اسـت. روزانه هزاران نفر از 
طریق هواپیما به دیگر کشـورهای سـفر می کنند که همین امر، شیوع بیماری های مسری از نقطه ای به نقطه ای 
دیگر را راحت تر از گذشـته می کند.  متخصصان باور دارند که شیوع بیماری مشابه در زمانه کنونی می تواند در 
عرض شـش ماه، 33 میلیون نفر را به کام مرگ بکشـاند. بیل گیتس از جمله افرادی اسـت که مرتبًا درباره این 
موضوع به مردم هشدار می دهد و در ماه گذشته نیز دوباره این موضوع را در گفت وگویی درباره اپیدمی ها بازگو 
کرد.  او در این گفت وگو عنوان کرد: در زمینه تهدیدات زیسـت محیطی، هیچ احسـاس ضرورتی وجود ندارد. 

جهان باید برای شیوع بیماری ها آماده باشد؛ به همان جدیتی که برای جنگ خود را آماده می کنند. 
در شبیه سازی ویدئویی که گیتس در اثبات حرفش آن را ارائه کرد، می توان دید که  آنفلوآنزا می تواند به تمام 
نقاط دنیا گسـترش پیدا کند.  معموالً از  آنفلوآنزا به عنوان کاندیدای اصلی بیماری فراگیر بعدی یاد می شـود و 

به عقیده بسیاری از کارشناسان، دیر یا زود باید منتظر چنین رخدادی باشیم. 
BUSINESSINSIDER منبع

برنامه ریزی مهم ترین عامل موفقیت کارآفرینان

7توصیه کاربردی برای تهیه برنامه کسب وکار

بیل گیتس از احتمال
کشته شدن ۳0 میلیون نفر
به  دنبال شیوع  آنفلوآنزا می گوید

یادداشـت

منوچه��ر منطقی با اش��اره به اینکه س��رمایه گذاری خطرپذی��ر جزو الینفک 
چرخ��ه  تجاری س��ازی اس��ت، گف��ت ش��رکت های دانش بنیان هوایی نس��بت 
ب��ه س��ایر ش��رکت های دانش بنی��ان و ش��رکت های س��نتی، به خص��وص در 
مرحل��ه  ش��کل گیری، مخاط��رات بیش��تری دارن��د، از ای��ن رو تأمی��ن منابع 
 مال��ی م��ورد نیاز ب��ا قب��ول خطرهای پی��ش رو، امری بس��یار کلیدی اس��ت. 
وی معتق��د اس��ت ک��ه مبح��ث س��رمایه گذاری مخاطره پذی��ر ج��زو الینفک 
 چرخ��ه  تج��اری س��ازی اس��ت و بای��د م��ورد توج��ه بیش��تر ق��رار گی��رد.

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی ادامه داد: 
ستاد به دنبال ایجاد فرآیند سرمایه گذاری مخاطره پذیر به عنوان یک روش نوین 
تأمین مالی از طریق دریافت س��هام و کمک های مدیریتی در شرکت های جوان، 

کوچک، به سرعت در حال رشد و دارای آتیه اقتصادی است.

 سرمایه گذاری خطرپذیر
در صنعت هوایی انجام می شود

به قلم ایوان ویدجایا 
ترجمه: علی آل علی  
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اپل به عنوان ارزش��مندترین برند جهان، 
در ش��بکه های اجتماعی حضوری بس��یار 
کمرن��گ دارد. این اقدام دالیل مختلفی از 

طرف تیم مدیریتی این شرکت دارد. 
اپل نامی است که همواره در رسانه های 
دنی��ای فن��اوری و همچنی��ن تج��ارت و 
کس��ب وکار، با خی��ل عظیم��ی از اخبار، 
ش��ایعه ها و اتفاقات گوناگ��ون همراه بوده. 
باارزش تری��ن برند جهان همیش��ه بخش 
اعظمی از محتوای تولیدش��ده در رسانه ها 
را به خود اختصاص داده و توجه مشتریان 
وفادار و حتی رقبای سرس��خت و منتقدان 
آن، همیشه به سمت این شرکت معطوف 

بوده است. 
نکته قاب��ل توجه و تأم��ل در مورد این 
برند آن اس��ت که اپ��ل، فعالیتی جدی در 
ش��بکه های اجتماعی ندارد. کافی اس��ت 
جست وجویی ساده در شبکه های اجتماعی 
همچون فیس بوک و توییتر داش��ته باشید 
تا ب��ا صفحه های س��وت و ک��ور این برند 
مواجه شوید. شاید در قدم اول این اتفاق را 
اشتباهی در سیستم جست وجوی شبکه ها 
بدانید، اما حقیقت همین اس��ت. حتی در 
وب سایت رسمی این شرکت نیز لینکی به 
صفحات ش��بکه های اجتماعی این شرکت 

وجود ندارد. 
از طرف��ی تمامی کارشناس��ان بازاریابی 
معتقدند که آینده این علم در ش��بکه های 
اجتماعی و حضور در آنها رقم می خورد. در 
این میان باارزش ترین برند جهان با فعالیت 
ناچی��ز در این رس��انه ها، تاح��دودی نظر 
کارشناس��ان را نقض می کند. همانطور که 
گفته شد، اپل فعالیتی جدی در فیس بوک 
و توییتر ندارد و اکانت توییتر این ش��رکت 
حتی ی��ک توییت منتش��ر نکرده اس��ت. 
از طرف��ی اکانت یوتیوب اپ��ل، ویدئوهای 
گاه به گاه��ی منتش��ر می کند ک��ه البته با 
مسدودسازی نظرات در این ویدئوها، عما 
آنها را به تبلیغاتی س��اده تبدیل و ماهیت 

اجتماعی یوتیوب را نقض می کند. 
نکته جالب اینکه این شرکت تاشی هم 
برای در دست گرفتن اکانت هایی با نام های 
اختصاصی محصوالت��ش انجام نمی دهد و 
این حساب های کاربری به اشخاصی عادی 
تعلق دارن��د. تنها حس��اب کاربری تقریبا 
فعال اپل در ش��بکه های اجتماعی مربوط 
به اینستاگرام اس��ت. البته این حساب نیز 
تنها به انتشار عکس های ثبت شده باآیفون 
می پردازد و به عنوان یک رس��انه اجتماعی 

قابل قبول نیست. 
برخی از محصوالت دیجیتال اپل مانند 
اپ اس��تور ی��ا اپ��ل موزیک، حس��اب های 
کاربری فعالی در شبکه های اجتماعی دارند 
و کم و بیش ارتباطات مناسبی با مخاطبان 
برقرار می کنند. در مورد افراد مهم و مدیران 
اپل نیز تنها تعداد محدودی از آنها از جمله 
تی��م کوک، حس��اب های کارب��ری فعالی 
در ش��بکه های اجتماعی دارن��د. البته این 
حس��اب ها نیز کمترین محت��وا را در مورد 
ش��رکت یا محصوالت آن منتشر می کنند 
و عموم��ا به انتش��ار محت��وای الهام بخش 
ی��ا آموزش��ی می پردازند. در م��ورد اکانت 
لینکدین نیز اپل تنها به انتشار موقعیت های 
ش��غلی بس��نده می کند. به بیان دیگر این 
حس��اب ها تنها برای ایجاد ظاهری انسانی 

برای یک شرکت عظیم هستند. 

نکته جالب اینکه باوجود فعالیت بس��یار 
ضعی��ف اپ��ل در ش��بکه های اجتماع��ی، 
ش��رکت  ای��ن  کارب��ری  حس��اب های 
دنبال کنندگان بسیار زیادی دارند. 1میلیون 
5میلی��ون  فیس ب��وک،  در  دنبال کنن��ده 
دنبال کنن��ده در اینس��تاگرام و ب��ه  ترتیب 
۴میلی��ون و یک میلی��ون دنبال کننده در 
حس��اب های لینکدی��ن و توییت��ر که هیچ 
محتوای��ی در آنها وجود ن��دارد. این آمارها 
نشان می دهد که کاربران به اپل عاقه دارند 
و قطعا به  دنبال دریافت اخبار و اطاعات در 

شبکه های اجتماعی این برند هستند. 
در مقابل ش��رکت های ب��زرگ دیگر در 
دنیای فناوری، فعالیتی جدی در شبکه های 
اجتماعی دارند. سامسونگ، مایکروسافت، 
آم��ازون و گ��وگل همگ��ی فعالیت های��ی 
همه جانبه در فضای ش��بکه های اجتماعی 
دارند. در اینجا سؤال اصلی مطرح می شود 
ک��ه چرا اپل دنبال��ه رو حرکت رقبای خود 
نیست؟ برای بررسی این موضوع باید موارد 

مختلفی را مد نظر قرار دهیم. 
پایداری برند اپل

طبق اعام وب س��ایت آماری اینتربرند، 
اپ��ل در ح��ال حاض��ر ب��ا ارزش��ی حدود 
18۴میلیارد دالر، باارزش ترین برند جهان 
اس��ت. فراموش نکنید که این ارزش تنها 
به برند اپل تعلق دارد، نه شرکت آن. هیچ 
برندی در جه��ان به  اندازه اپل ثبات ندارد. 
این برن��د طرفداران دوآتش��ه و همچنین 
منتقدان جدی دارد، اما همیشه ثبات خود 

را حفظ کرده است. 
یک��ی از فاکتورهای اساس��ی اپل برای 
حفظ ثبات، کنترل است. همه می دانیم که 
اپل عاش��ق کنترل کردن است و این اقدام 
را در جزئی ترین بخش های برند خود انجام 
می دهد. آنها از تجربه کاربران وب سایت، تا 
بازدیدکنندگان فروشگاه های فیزیکی، زمان 
انتش��ار آگهی های تلویزیونی، زمان نصب 
بس��ته بندی محصوالت  بنرهای خیابانی، 
و حت��ی نحوه چین��ش اپلیکیش��ن ها در 
گوشی های هوش��مند و تبلت های خود را 
تحت کنترل دارند. در این میان، شبکه های 
اجتماع��ی در مقاب��ل کنترل ک��ردن قرار 

گرفته اند و مانند غرب وحشی هستند. 
ب��ا نگاهی کلی به حس��اب های کاربری 
برندهای بزرگ در ش��بکه های اجتماعی، 
متوجه افسارگس��یختگی موج��ود در آنها 
می ش��ویم. نظرات انتقادی، توهین آمیز و 
بعضا خرابکاران��ه کارب��ران در تمامی این 
صفحات وج��ود دارند. برخی از این نظرات 
انتقاد به خدمات مش��تری اس��ت، برخی 

عاقه ای به تبلیغ��ات ندارند و برخی دیگر 
به طور کلی از یک برند متنفر هستند. حال 
تصور کنید اپل با منتقدان دوآتشه خود در 
چنین فضایی ق��رار بگیرد که قطعا تجربه 
خوش��اندی نخواهد بود. در تعریف س��اده 
اپل دوس��ت دارد تمامی بخش های ارتباط 
با مش��تری را تحت کنترل داشته باشد و 
در نهایت، پیامی که به مخاطب می رس��د 
از فیلترهای دقیق بازاریابی اش عبور کرده 
باشند. قطعا فعالیت در شبکه های اجتماعی 

نقطه مقابل این سیاست است. 
بی نیازی به شبکه های اجتماعی

با تمام مشکات ذکرش��ده، شبکه های 
اجتماعی فواید متعددی برای برندها دارند. 
امکان دریافت نظر و بازخورد از مش��تریان 
یکی از این فواید اس��ت. مورد دیگر، امکان 
افزایش فروش با اتصال شبکه ها به مجاری 
فروش شرکت و همچنین ارتباط مستقیم 
با خری��داران بالقوه اس��ت. از همه مهم تر، 
ش��بکه اجتماعی می تو اند به عنوان ابزاری 
برای شروع موج های تبلیغاتی استفاده شود 
و اصطاحا محصول شرکت را هایپ کند. 
اما به نظر می رس��د اپل به هیچ یک از این 

فواید شبکه های اجتماعی نیاز ندارد. 
در مورد دریافت بازخورد از مش��تریان، 
اپ��ل سیاس��تی متف��اوت با ش��رکت های 
دیگ��ر دارد. در ق��دم اول به  نظر می رس��د 
این ش��رکت عقیده ای به نظرات مستقیم 
مشتریان ندارد. همانطور که معمار برند اپل 
یعنی استیو جابز در یکی از سخنرانی های 
خود گفته بود: »مردم عموما نمی دانند به 
چه چیزی نیاز دارند. آنها منتظرند ش��ما 
نیازش��ان را به نمایش بگذارید.« عاوه بر 
آن اکث��ر نوآوری ه��ای اپ��ل در داخل این 
ش��رکت رخ می دهند و آنه��ا اعتقادی به 
ارتب��اط با دنیای خارج ب��رای دریافت ایده 
ندارند. فرهنگ کلی این شرکت نیز کاما 
سری و محرمانه اس��ت. در نهایت اگر این 
برن��د روزی ب��ه نظرات مس��تقیم کاربران 
احتی��اج پیدا کند، )به خاط��ر محبوبیت و 
نفوذ باال( با جست وجویی ساده در اینترنت 
می تواند بحث های پیرامون محصوالتش را 
مطالعه کند و نیازی به ارتباط مستقیم در 

شبکه های اجتماعی ندارد. 
در بخش تبلیغات برای فروش، همانطور 
که می دانید شبکه های اجتماعی برای تبلیغ 
برندهای خاص و الکچری مناسب نیستند. 
این ش��بکه ها عموما برای تبلیغ تخفیف، 
فروش ویژه یا جوایز اس��تفاده می شوند که 
اپل فعالیت��ی در آن زمینه ندارد. در عوض 
آنه��ا ترجیح می دهن��د آگهی های لوکس 

خود را در تلویزیون و برندهای خیابانی به 
نمایش بگذارند و انتخاب را با وقاری خاص 

به مشتری واگذار کنند. 
در ارتب��اط ب��ا ایجاد هایپ ب��رای خرید 
محصوالت نیز اپل در مقابل ش��رکت هایی 
همچون وان پ��اس قرار می گیرد. فرهنگ 
س��ازمانی ای��ن ش��رکت مرموز و ب��ر پایه 
محرمانگی اطاعات اس��ت. اپ��ل پیش از 
عرض��ه محصول هیچ اطاعات��ی در مورد 
آن منتش��ر نمی کند. این شرکت محصول 
خود را با کنفرانسی عظیم معرفی می کند، 
س��پس از خبرنگاران مشهور برای پوشش 
کنفران��س خود دعوت می کند و در نهایت 
میلیارده��ا دالر ب��رای تبلی��غ حرف��ه ای 
محصوالتش هزینه می کند. قدم مشخص 
آخر، عرضه عالی محصول در فروشگاه های 

انحصاری اپل است. 
توانایی نادیده گرفتن شبکه های 

اجتماعی
کارشناسان معتقدند اپل تنها برند جهان 
است که توانایی نادیده گرفتن شبکه های 
اجتماع��ی و دوری از آنه��ا را دارد. به بیان 
دیگر این شرکت با سیستم کنترلی به  کار 
گرفته ش��ده و همچنین س��اختن برندی 
پای��دار، می توان��د ب��ا هزینه ک��ردن روی 
تبلیغات سنتی، باز هم نام خود را بر زبان ها 
بیندازد. اپل ترجیح می دهد هزینه بیشتری 
برای تبلیغات انج��ام دهد، اما روی کنترل 
کردن مجراهای ارتباط با مشتری متمرکز 
شود. در نهایت محصول این شرکت عرضه 
می شود و به خاطر همان پایداری برند، افراد 
در شبکه های اجتماعی در مورد آن صحبت 
می کنند و در این میان، خود شرکت نیازی 

به فعالیت جدی نخواهد داشت. 
نکته قابل توجه اینکه اپل در س��ال های 
گذش��ته تاش هایی برای توس��عه شبکه 
اجتماعی اختصاصی خود نیز داشته است. 
آنه��ا س��رویس Ping را در س��ال 2010 
معرفی کردند. این شبکه اجتماعی در دل 
آیتونز فعال ب��ود و محیطی را برای تبادل 
نظر در مورد موسیقی ها و هنرمندان فراهم 
می ک��رد. سیس��تم انحصاری اپ��ل در این 
شبکه اجتماعی و همکاری نکردن با دیگر 
شبکه ها باعث شکس��ت آن شد و در سال 

2012 این سرویس تعطیل شد. 
فرهنگ محرمانه

فض��ای کاری در اپ��ل به گونه ای اس��ت 
که حتی بس��یاری از کارمندان، تا پیش از 
رونمای��ی از محصوالت اطاعات کاملی در 
مورد آنه��ا ندارند. افراد تنه��ا به اطاعاتی 
مرب��وط ب��ه زمین��ه کاری و وظایف خود 
دسترسی دارند. تیم های خاق طراحی این 
ش��رکت نیز در محیط هایی ایزوله و بدون 
فعالیت می کنند.  مزاحمت های خارج��ی 
ارتباطات داخلی شرکت کاما کنترل شده 
هستند و نیاز به برقراری ارتباط در کمترین 

میزان خود حس می شود. 
قطعا ش��رکتی با چنین فرهنگی توانایی 
حضور در ش��بکه های اجتماع��ی را ندارد. 
ش��بکه های اجتماعی مرکز انتش��ار اخبار، 
شفاف سازی، ارتباط متقابل و استراتژی های 
مشابه هستند. در نتیجه طبیعی است که 
اپل عاوه بر کمبود عاقه، توانایی حضور در 

این فضاها را نیز نداشته باشد. 
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چرا اپل در شبکه های اجتماعی فعال نیست معرفی انواع برند: 21 نوع مختلف 
برند را بهتر بشناسیم )2(

در ش��ماره قبل برند محص��ول، برند خدمات و 
برند ش��خصی را توضیح دادیم و در این شماره به 

چند نوع برند دیگر خواهیم پرداخت. 
)Public Brand( برند عمومی

به عن��وان برند دولتی هم ش��ناخته می ش��ود. 
برخی از کارشناس��ان بر ای��ن باورند که نمی توان 
موجودیت��ی را که چی��زی تحت عن��وان انتخاب 
مش��تریان و مدل رقابتی وابس��ته به آن ندارد را، 
»برند« کرد. اما این به آن معنا نیس��ت که ش��ما 
نمی توانی��د از نظ��م و متدولوژی اس��تراتژی های 
برندینگ برای آگاهی بخش��یدن به س��هامداران 
خود و کس��ب اعتماد نهادهای دولتی، اس��تفاده 
کنی��د. به همین دلی��ل گفته می ش��ود نهادهای 
دولتی بیشتر از آنکه به برند احتیاج داشته باشند، 
به توسعه نمادی اطمینان بخش نیاز دارند. چراکه 
امروزه برندهای��ی در بخش خصوصی وجود دارند 
که همانن��د خدمات عمومی، تم��ام زندگی ما را 
تحت الش��عاع خود قرار داده ان��د، مانند گوگل که 
ش��اید قادر نباش��یم بدون آن یک روز خود را به 

شب برسانیم. 
)Private( برندهای خصوصی

ب��ه عن��وان اتیکت ی��ا برچس��ب خصوصی هم 
ش��ناخته می ش��وند. به طور س��نتی، این نام های 
تج��اری مبتنی بر ارزش هس��تند، پیش��نهادات 
مناب��ع تولیدات تجهی��زات اصلی خرده فروش��ان 
ک��ه به دنبال آن هس��تند تا برنده��ای نامی را به 
بهای��ی کمتر از آنچ��ه برای آن درخواس��ت داده 
می ش��ود بفروش��ند. تمرکز آنها بر قیمت اس��ت. 
ای��ن نام های تجاری پتانس��یل قابل توجهی برای 
ارزش��مندتر ش��دن و ایفای نقش��ی برجسته تر به 
عنوان »مزایای مقرون ب��ه صرفه« در بازار دارند. 
برای آنکه این اتفاق بیفتد، برندهای خصوصی نیاز 
خواهند داشت تا جاذبه ها و وفاداری خود را با در 
نظرگیری مجموعه ای از شاخص ها منتشر کنند. 

برند بی نشان )لوح پاک(
برن��د لوح پاک یا بی نش��ان ب��ه نام های تجاری 
غیراس��تاندارد گفت��ه می ش��ود. آنهای��ی ک��ه به 
س��رعت تغییر می کنن��د، غیر قابل اس��تدالل اند 
و حتی برندهای ناش��ناخته ای ک��ه بر تاریخچه و 
میراثی که بخش��ی از اس��تراتژی برند است، تکیه 
ندارند. این نام های تجاری خواس��ته ها و آرزوهای 
مصرف کنندگان را به صورت دوره ای و به روش��ی 
جدید پاس��خ می دهند. مانن��د محصوالت محلی 
که نامی ندارند، اما نیاز مصرف کنندگان را پاس��خ 
می گوین��د. نام گذاری آن به لوح پاک هم برگرفته 
از آن اس��ت که هویت مش��خصی برای آن تعریف 
نش��ده اس��ت. ممکن اس��ت یک دوره با یک نام 
نیازه��ای محلی مصرف کنندگان را پاس��خ دهد و 
دوره ای بعد ای��ن کار را با نام دیگر یا حتی بدون 
نام دنب��ال کند. به عنوان مثال اگر به ش��هرهای 
شمال کشور سفر کرده باشید با محصوالتی به نام 
اس��کیمو مواجه می ش��ود که دست سازند اما برند 

مشخصی ندارند. 
)Corporate Brand( برند شرکتی

برند شرکتی به عنوان برند سازمانی هم شناخته 
می ش��ود. دیوید آکر به بهتری��ن نحو ممکن برند 
ش��رکتی را معرف��ی کرده اس��ت: برند ش��رکتی، 
آرمان��ی را تعریف می کند که متولی پیش��نهاد یا 
خدمتی اس��ت که مش��تریان آن را خواهند خرید 
و از آن اس��تفاده خواهند کرد. اطمینانی که برای 
مش��تریان حاصل می ش��ود از این حقیقت ناشی 
می ش��ود که  برند شرکتی به صورت بالقوه دارای 
مالکیت، س��رمایه، ظرفیت، نیروی انسانی، ارزش 
و هنجاره��ا، چارچ��وب مرجع جهان��ی و محلی، 
برنامه ه��ای ش��هروندی و ثبت و ضب��ط عملکرد 
اس��ت. بنابرای��ن می توان اینگونه عن��وان کرد که 
برندسازی شرکتی برای سازمان های بزرگ، بسیار 
گسترده است و الزم است استانداردهای بیشتری 

را رعایت کنند. 
)Ingredient( برند عوامل سازنده

برن��د اجزا که به واس��طه ارزش و کارکردی که با 
خود می آورد، به برند دیگری ارزش می بخش��د. در 
واقع این برند مربوط به محصوالتی اس��ت که برای 
ساخت محصوالت دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، 
شاید مشتریان مستقیما آن را خریداری نکنند، اما 
برای ش��ان مهم اس��ت محصولی را خریداری کنند 
که با اس��تفاده از این برندها س��اخته ش��ده باشد، 
مانند اینتل در لپ تاپ. با مقایس��ه کارکرد تولیدات 
تجهیزات اصلی )OEM(  در فرآیند تولید، برندهای 
عوامل سازنده عناصر برجسته ای هستند که بر ارزش 
پیشنهادی نهایی، می افزایند. دلیل اصلی این امر آن 
است که آنها خود را برای مصرف کنندگان به عنوان 
ش��اخصی که موقع خرید باید به دنبال آن باش��ند، 
بازاریابی می کنند. برخی از کارشناسان بر این باورند 
که دوره برندهای عوامل س��ازنده رو به اتمام اس��ت 
و م��وارد زیر را علت این ام��ر می دانند: افزایش تکه 
تکه شدن بخش های تولید، کمبود فضا برای جمع 
شدن ابزارآالت، نیاز شدیدتر برای ادغام و این مورد 
که توجه مش��تریان به اجزا به کار رفته در وس��ایل 

خریداری شده شان، به مرور زمان کاهش می یابد. 
ادامه دارد. . . 
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واقعیت تبلیغات )26(
ویدئوی خون آشام

س��ر الرنس الیویر بر روی صحنه تئاتر بزرگی ایستاده بود. 
دیالوگ هایش را با اس��تفاده از جمات و کلمات س��حرانگیز 
برنارد شاو ادا می کرد که ناگهان صدایی بلند به گوش رسید. 
یکی از مس��تخدمان در عقب صحنه سینی چای را به زمین 
انداخته و شکسته بود.  در زبان تئاتر و نمایش، این پدیده با 
نام جلب توجه تماش��اچی شناخته می ش��ود. حرکات و هنر 
بازیگران کاما ناپدید و دیالوگ ها نیز از ذهن تماشاچی پاک 
می شوند.  تنها نکته ای که در ذهن باقی خواهد ماند شکستن 
لیوان های چای است.  قرن ها کیسه های شنی بر سر بازیگران 
س��قوط کردند و حتی امروز نیز، پس از گذش��ت س��ال ها از 
اختراع تلویزیون، ارتباط دهندگان حرفه ای هنوز پدیده ای را 
که یونانیان باس��تان، در زمان نگارش داستان ادیپوس رکس 
توسط س��وفوکل، کلمه ای برای توضیح آن خلق کرده بودند 
درک نکرده اند.  در تلویزیون آن را با نام ویدئوی خون آش��ام 
می شناس��ند چون درست مثل ادعای خون آشام، قدرت را از 

دست محتوای اصلی خارج می کند. 
طراحان ظریف طبع آن را نادیده می گیرند. 

مشتریان به طور کلی از وجود آن بی اطاع هستند. 
ول��ی توان نابودی یک تبلیغ تلویزیونی را خواهد داش��ت. 
می تواند یو اس پی را کاما پنهان س��ازد یا حتی از بین ببرد. 
می توان��د قیمت زمانی با ارزش یک میلی��ون دالر را به 100 
هزار دالر یا حتی کمتر کاهش دهد. تبلیغات از لحاظ جذابیت 
در حد بس��یار باالیی قرار خواهند داش��ت، ولی هیچ فروشی 

انجام نخواهد شد. 
تلویزیون مملو از چنین تبلیغاتی است. 

به این مثال ها توجه کنید: 
دختری زیبا با صدایی جادویی مشغول انجام یک مجموعه 
تبلیغ��ات بود. یک ش��ب با لباس��ی خیره کنن��ده در مقابل 
دوربین ظاهر می شد؛ ش��ب بعد لباسی ساده تر می پوشید و 
ش��ب بعد دوباره لباس��ی زیبا به تن می کرد.  مردان متوجه 
زیبایی چهره و زنان متوجه زیبایی لباس ها می ش��دند. تنها 
کارمندان آزمایشگاه متوجه این نکته شدند: اکثر مردم اصا 
حرف های دختر را به یاد نداشتند.  آلبر کامو در کتاب سقوط 
چنین می نویسد: »چه بسیار که بی حرکت بر روی پیاده رو، در 
گرماگرم بحث هیجان انگیزی با دوستان ایستاده بودم و رشته 
اس��تداللی را که به من عرضه می شد از دست داده ام، زیرا در 
همان لحظه صنمی غارتگر دل و دین از خیابان عبور می کرده 
اس��ت.« ما به زودی با اصول پرهیز از این حواشی و دستیابی 
به حداکثر مشتری آشنا خواهیم شد. البته باید به شما هشدار 
دهیم که این اصول معموال به تبلیغاتی ختم خواهند شد که 
از نظ��ر اکثر مردم خاقیتی ندارند. ول��ی ابتدا، موردی دیگر 
را بررس��ی خواهیم کرد و با نحوه نابودی یک برند به دس��ت 

ویدئوی خون آشام آشنا خواهیم شد: 
چند سال پیش محصولی کاما جدید به بازار عرضه کردیم. 
این محصول جدید یک رقیب داش��ت که سال ها بدون هیچ 
مزاحمتی به تبلیغ و فروش خود ادامه می داد. محصول ما وارد 
میدان رقابت شده بود. ما بر اساس اصولی که در این کتاب به 
آنها اشاره شد، تبلیغی طراحی و پخش کردیم. نتیجه آن کاما 
مثبت بود. یو اس پی تبلیغ ما قدرت زیادی داشت و موفق شد 
نظ��ر 80درصد از م��ردم را به خود جلب کند. از هیچ کلمه یا 
دیالوگی استفاده نکردیم و تمام بار تبلیغ بر دوش بازیگر بود. 

به تدریج سایر شرکت ها نیز از تبلیغ ما تقلید کردند. 
س��ر ویلیام اس��لر، فیزیکدان ب��زرگ، یک��ی از منفورترین 
بیماری های بشر را با اصطاح »فریبکار بزرگ« توصیف می کند، 
چون این بیماری با استفاده از عائمی گمراه کننده، خود را از 
چشم پزش��کان پنهان می کند. ویدئوی خون آشام نیز عملکرد 
مشابهی دارد.  گاهی ویدئوی خون آشام یک انیمیشن است که 
به شکلی نادرست مورد استفاده قرار می گیرد )برخی طراحان به 
سرگرمی عاقه دارند(. گاهی دختر و پسری اسکی باز است، یا 
هنرمندی که همراه با موزیکی تند دور بسته ای بزرگ حرکات 
موزون انجام می دهد یا انیمیش��نی پر زرق و برق و جذاب که 
هیچ ارتباطی با محصول ندارد. گاهی حتی یک خانواده جذاب 
و خطرناک است که پیام تبلیغات محصوالتی مثل صابون، بیمه 
یا دارو را کاما از بین می برند.  گاهی ویدئوی خون آش��ام یک 
گروه س��رود است که آهنگی ش��اد می خواند. البته این تبلیغ 
برای فروش ابزارآالت موس��یقی عالی است! گاهی یک کمدین 
معروف اس��ت که توجه مخاطب را به جای محصول، به خود و 
لطیفه هایش جلب می کند. گاهی چند عروسک است که قدرت 
یک یو اس پی طایی را به دلیل اس��تفاده نادرست، کاما نابود 
می کنند.  گاهی ویدئوی خون آشام، انگشتری در دست شخص 
حامل محصول یا سگ کوچک زیبایی است که بر روی صندلی 
جلوی خودروی جدید و لوکس نشس��ته است.  گاهی ویدئوی 
خون آشام، گوینده تبلیغ است. گویندگان مدرن، یادآور دوران 
طایی رادیو هستند. این افراد که پیشتر با صدای گرم و رسای 
خود بار تبلیغ را به دوش می کشیدند، اکنون و در رسانه ای غنی 
و چند بُعدی مانند تلویزیون، به حاشیه ای گمراه کننده تبدیل 
شده اند. مردم به لباس، ظاهر و طرز صحبت او نگاه می کنند و 
می بینند که با ظرافت و زیبایی خاصی آشپزی می کند، لباس 
می پوش��د و دندان های خود را مسواک می زند. ممکن است که 
او دس��تمزد ناچیزی دریافت کند، ولی این مبلغ کم، مقدمه ای 
بر خسارتی سنگین است.  برخی طراحان از این تبلیغات دفاع 
خواهند کرد و چنین می گویند: »جامعه احساس خاصی نسبت 

به محصول خواهد داشت.«
شاید! 

ما با تصویرگران برند موافق هستیم و می دانیم که برانگیختن 
احساسات تا چه اندازه مؤثر خواهد بود، ولی نمی توان احساسات 
را ب��دون توجه به واقعیت تبلیغات ب��ه کار اضافه کرد. این کار 
گاهی به قیمت کاهش شدید قدرت فروش تبلیغ تمام خواهد 
شد.  باید چنین تبلیغاتی را آزمایش کنید و آنها را با معیارهای 

واقعی بسنجید تا به سخنان ما ایمان آورید. 
reality in advertising منبع: کتاب
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بازاریاب��ی محتوایی به عن��وان یکی از 
مؤثرتری��ن اس��تراتژی های بازاریاب��ی به 
ش��مار می آید و اصوال همه کسب وکارها 
می توانن��د از آن اس��تفاده کنن��د. نحوه 
عملک��رد بازاریاب��ی محتوایی نیز س��اده 
مفی��د،  محتواه��ای  از  آن  در  و  اس��ت 
ج��ذاب و کاربردی ب��رای جذب طبیعی 
افراد به س��ایت و برند اس��تفاده می شود. 
ازآنجایی ک��ه مش��تریان هر کس��ب وکار 
به یکس��ری اطاعات حداقل��ی در مورد 
آن کس��ب وکار نیاز دارند، نیاز به محتوا 
در همه جا احس��اس می شود. اما برخی 
کس��ب وکارها می توانند بیش از سایرین 
از مزیت های بازاریاب��ی محتوایی منتفع 

شوند. 
چرا مزیت های بازاریابی محتوایی 

برای همه کسب وکارها برابر نیست؟ 
دلیل این نابرابری چه می تواند باش��د؟ 
چه عواملی باعث می شود یک کسب وکار 
بتوان��د بی��ش از س��ایر کس��ب وکارها از 
بازاریاب��ی محتوایی بهره مند ش��ود؟ در 
ادامه به دالیل این موضوع اشاره خواهیم 

کرد. 
مش��کات مش��تریان و س��ؤاالت: آن 
دسته از کسب وکارهایی که به مشکات 
مش��تریان می پردازند و اف��راد برای حل 
مشکات ش��ان از آنها کم��ک می گیرند، 
در خط مقدم توس��عه محتوا قرار دارند. 
اگر بتوانید با محتوا به سؤاالت مشتریان 
پاس��خ دهید، در نهایت به عنوان یکی از 

رهبران صنعتی شناخته خواهید شد. 
چرخه ه��ای نوآوری: برخ��ی از صنایع 
به دلیل چرخه های ن��وآوری در جریان، 
می توانند بیش از س��ایرین محتوا تولید 
کنن��د. فرص��ت اس��تفاده از بازاریاب��ی 
محتوای��ی برای کس��ب وکارهایی که هر 
چند مدت یک بار تغییر می کنند بیش از 
کسب وکارهایی است که برای مدت های 
طوالن��ی ب��دون تغیی��ر و ن��وآوری باقی 

مانده اند. 
اطاع��ات تخصص��ی: صنایع��ی ک��ه 
می توانن��د محتواه��ای ح��اوی اطاعات 
تخصص��ی منتش��ر کنن��د، س��ریع تر از 

دیگران در زمینه بازاریابی محتوایی رشد 
می کنند. زیرا اطاعاتی که در محتواهای 
آنها آورده ش��ده اس��ت در کمتر سایت 

دیگری یافت می شود. 
منحصربه فرد ب��ودن: عرضه محتواهای 
منحصربه ف��رد و خاص برای کس��ب وکار 
یک مزی��ت رقابت��ی به وج��ود می آورد 
س��ایر  ک��ه  اطاعات��ی  دادن  ارائ��ه  و 
کسب وکارها پیش  از این بارها و بارها به 
آن پرداخته اند هیچ مزیتی در پی ندارد. 
حضور آناین: بازاریابی محتوایی اغلب 
در فضای آناین انجام می شود، بنابراین 
اگر بیش��تر مخاطب��ان ش��ما در فضای 
آناین حضور دارند، این یک مزیت برای 

شما است. 
بازاریابی محتوایی برای چه 

کسب وکارهایی بهتر جواب می دهد؟ 
در باال دالیلی را که برخی کسب وکارها 
می توانن��د بیش از س��ایرین از بازاریابی 
محتوایی بهره مند ش��وند ذکر کردیم، اما 
اساسا چه کسب وکارهایی می توانند بهتر 

از بازاریابی محتوایی جواب بگیرند؟ 
پزشکی و بهداشتی

نتایج��ی ک��ه از تحقیقات پزش��کی و 
بهداشتی به دست می آید معموال حاصل 
چند س��ال تحقی��ق بوده و بس��یار قابل 
استناد اس��ت. به همین دلیل نیز هست 
که سازمان ها، مراکز و موسسات پزشکی 
و بهداش��تی می توانند بسیار از بازاریابی 
محتوای��ی بهره مند ش��وند. عاوه بر این، 
محتواهای پزش��کی به مش��کات خاص 
بیماران )مانند س��ردردهای مزمن و…( 
اش��اره می کنند و البته صنعت پزش��کی 
صنعتی اس��ت که همواره و با فناوری ها 
و کش��ف های جدید در حال پیش��رفت 
پزش��کی می توانند  دانش��گاه های  است. 
آموزش��ی،  وباگ ه��ای  راه ان��دازی  ب��ا 
محتواه��ای مفیدی در زمینه پزش��کی، 
مراقبت و پیشگیری از بیماری ها، آخرین 
متدهای درمانی و مطالبی از این دس��ت 

منتشر کنند. 
تعمیرات و بازسازی

کس��ب وکارهایی که اق��دام به تعمیر و 

بازسازی کاالی مردم می کنند و اساسا به 
هدف حل مش��کات افراد ایجاد شده اند 
نیز از جمله کس��ب وکارهایی هستند که 
رویک��رد بازاریاب��ی محتوایی ب��رای آنها 
جواب می دهد. هرچند ممکن است فنون 
کوزه گری برخی از این کس��ب وکارها در 
محتواها افشا شود، اما افزایش محبوبیت 
و شهرت چیزهای هستند که در ازای آن 
به دس��ت خواهند آورد. پتانسیل زیادی 
در اینج��ا برای کس��ب وکارهای تعمیر و 

بازسازی وجود دارد. 
سایر سرویس های حرفه ای

تقریب��ا ه��ر نوع��ی از س��رویس های 
حرف��ه ای، از مش��اوره های قانونی گرفته 
ت��ا مش��اوره های بازاریاب��ی، می توانند از 
بازاریاب��ی محتوایی منتفع ش��وند. افراد 
وقتی ب��ه دنبال س��رویس های حرفه ای 
می گردن��د، تش��نه اطاعات هس��تند و 
محتوا می تواند تشنگی آنها را فروبنشاند. 
سرویس های حرفه ای می توانند از طریق 
بازاریابی محتوایی برای خود اعتمادسازی 

کرده و مشتریان جدید جذب کنند. 
کسب وکارهای محلی

هر نوع کس��ب وکار محلی نیز می تواند 
از بازاریابی محتوایی به خوبی اس��تفاده 
کند. چ��را؟ زیرا این کس��ب وکارها الزم 
نیس��ت که در م��ورد رقابت های س��طح 
مل��ی نگران باش��ند و فقط باید با س��ایر 
کس��ب وکارهای محل��ی و کوچک رقابت 
کنند. گ��وگل نیز برای کس��ب وکارهای 
محلی امتیازه��ای ویژه ای در نظر گرفته 
اس��ت. اس��تفاده از محتواه��ای مختص 
ب��ه موقعیت جغرافیای��ی می تواند مزیت 
رقابتی زیادی برای کسب وکارهای محلی 

داشته باشد. 
فروشگاه های تجارت الکترونیک

الکترونی��ک  تج��ارت  فروش��گاه های 
به ص��ورت آنای��ن فعالی��ت می کنند و 
می توانن��د ب��ر اس��اس جس��ت وجوهای 
خ��اص، افراد را جذب کنند. اگر برای هر 
کدام از صفح��ات محصوالت خود محتوا 
در نظر بگیرید، می توانید به سؤاالت رایج 
و ش��کایات مش��تریان پاس��خ دهید و به 

صورت همزمان نیز صفحات خود را برای 
کلمات کلیدی خاص بهینه سازی کنید. 

رستوران ها
ازآنجایی ک��ه ن��وع خاص��ی از محت��وا 
برای رس��توران ها وجود ن��دارد تا تولید 
کنند و اغلب آنها برخاف فروش��گاه های 
تج��ارت الکترونی��ک، در موقعیت ه��ای 
فیزیکی مستقر هستند، آنها نیز از جمله 
کس��ب وکارهایی هس��تند ک��ه بازاریابی 
محتوای��ی مزیت ه��ای زیادی برایش��ان 
دارد. البته عاوه ب��ر بازاریابی محتوایی، 
س��ئوی محلی نیز از جمل��ه روش هایی 
است که می تواند بسیار برای رستوران ها 

و غذاخوری ها سودمند باشد. 
سرویس های امالک و مستغالت

لیس��ت  ای��ن  کس��ب وکار  آخری��ن 
آن  ب��رای  محتوای��ی  بازاریاب��ی  ک��ه 
خ��وب ج��واب می دهد، س��رویس ها و 
آژانس های اماک است. مالکان منازل 
قبل از نهایی ک��ردن تصمیم خود باید 
تحقیق��ات زی��ادی را انج��ام دهن��د و 
اغلب آنها به دنب��ال یافتن ویژگی های 
خارق الع��اده در خانه ه��ای آینده خود 
هس��تند. س��رویس های اماک آناین 
می توانند با نوشتن محتواهای خوب و 
با جزییات، لیس��ت های خود را بهبود 
دهند و همچنی��ن کاربر را مدت زمان 

بیشتری در سایت نگه دارند. 
اگ��ر کس��ب و ش��ما از جمل��ه یکی 
از ای��ن هفت کس��ب وکاری اس��ت که 
نامش در لیس��ت باال ذکر ش��ده است، 
باید همین ام��روز بازاریابی محتوایی را 
آغ��از کنید. اما اگر کس��ب وکارتان جزو 
کس��ب وکارهای فوق نیس��ت، باز هم با 
تولید محتوا می توانید مزیت های زیادی 
به دس��ت آوری��د. درواقع اگ��ر صنعت 
ش��ما به گونه ای که شرکت های حاضر 
در آن ب��ه ندرت ب��ه بازاریابی محتوایی 
فکر می کنند، ش��ما با شروع و پیشبرد 
بازاریابی محتوای��ی می توانید خود را از 
دیگران جلو بیندازید، زیرا رقابت بسیار 

اندک و ضعیف است. 
daartagency :منبع

بازاریابی محتوایی برای چه کسب وکارهایی بهتر جواب می دهد؟ 
تفاوت میان مارکتینگ و توسعه 

کسب وکار
از مارکتینگ و توس��عه کسب وکار در کنار هم استفاده 
می شود، با این  وجود یکسان نیستند. اغلب می شنویم که 
 Marketing( کلمات مارکتینگ و توسعه کس��ب وکار
andBusiness Development(  به ج��ای یکدیگر 
مورداس��تفاده قرار می گیرند. اگر به دنبال کار بیش��تری 
هس��تید، هر فعالیتی که برای رسیدن به این هدف انجام 
می دهید را می توان »توسعه کس��ب وکار« نامید. آیا این 
درست است؟ شاید. این طرز تفکر کمی گیج کننده است و 
به سرعت می تواند به انتظارات برآورده نشده ای منجر شود. 
اگر فکر می کنید که در مارکتینگ و توسعه کسب وکار به 
پشتیبانی نیاز دارید، ابتدا باید تفاوت ها و هم پوشانی های 

این دو را درک کنید.
کار مارکتینگ چیس��ت؟ کار مارکتینگ این است که 
عوام��ل اصلی را که ش��ما را از دیگ��ران متمایز می کنند 
تش��خیص بدهد، پیام ش��ما را توس��عه داده و برای شما 
جایگاه��ی در ب��ازار ایجاد کند. به این م��وارد فکر کنید: 
تبلیغ��ات، تروی��ج در رویداده��ا، محتوای وب س��ایت و 
ایج��اد رهب��ری فکری از طری��ق روابط عموم��ی؛ این ها 
همگی راهبردهای مارکتینگ هس��تند )دست کم قرابت 
نزدیک��ی با مارکتینگ دارند(.  کار توس��عه کس��ب وکار 
چیس��ت؟ کار اصلی توس��عه کس��ب وکار، ایجاد ارتباط 
اس��ت. توس��عه کس��ب وکار، بر پایه برندی که از طریق 
فعالیت های مارکتینگ خود به وجود آورده اید، مخاطبان 
را به محصوالت یا خدمات ش��ما متصل می کند. توسعه 
کسب وکار به دنبال مشتریان احتمالی می رود )رویدادهای 
شبکه سازی را در نظر بگیرید(، مشتریان راغب )lead(  را 
تعیین و سپس آنها را به مشتری تبدیل می کند. توسعه 
کس��ب وکار تماما با ایجاد رابطه س��روکار دارد.  برخی از 
مدیران مارکتینگ از هر دو عنوان مارکتینگ و توس��عه 
کس��ب وکار اس��تفاده می کنند. یک فرد بااستعداد که در 
حوزه مارکتینگ اطاع��ات عمومی باالیی دارد، می تواند 
با مقداری فراست در کار، در هر دو حوزه به ارائه آموزش 
و توصیه های راهبردی بپردازد، اما واقعیت این اس��ت که 
فعالیت هایی که باید انجام ش��ود کاما متف��اوت بوده و 
معموال به مجموعه متفاوتی از مهارت و تخصص نیاز دارد. 
کارکنان شاغل در حوزه های مارکتینگ و روابط عمومی 
خاق هستند. آنها معموال داستان سرایان خوبی هستند و 
می دانند چگونه می شود یک پیام را از طریق ظاهر برند و 
پیام های مارکتینگ جذاب گسترش داد. آنها روش هایی 
جدید و جالب برای ایجاد آگاهی نس��بت به برند شما به 
وجود می آورند. آنها همیش��ه به دنبال فرصت هس��تند 
و ب��ه ایده های تازه فکر می کنند. ع��اوه بر این، احتماال 
داس��تان های ترویج گری برای رس��انه ها فراهم می کنند، 
محتوا می نویسند و رهنمودها یا طرح های خاقانه ای نیز 
ارائه می کنند.  کارکنان بخش توس��عه کس��ب وکار عما 
به فروش می پردازند. آنها بی��رون می روند و گاهی بدون 
اینکه حتی خودشان متوجه باشند، کسب وکار را گسترش 
می دهند. توسعه کسب وکار برای بسیاری از افراد حرفه ای 
نی��از به کارآموزی، آموزش و برداش��تن چند گام فراتر از 
دایره آس��ایش دارد. وکا، حسابداران، مشاوران اقتصادی 
و س��ایر تأمین  کنندگان کاال یا خدمات حرفه ای، خواه  یا 
ناخواه توسعه دهندگان کسب وکار خود محسوب می شوند. 
ممکن اس��ت کارکنان بخش مارکتینگ در تدوین پیام، 
عملکرد بسیار خوبی داشته باشند، اما رابطه ای که مشتری 
شما به واس��طه آن خرید می کند با آنها برقرار نمی شود، 
بلکه این رابطه با مشاوری که آن اعتماد را پرورش داده تا 
مشتری کار خود را به عهده شما بگذارد برقرارشده است. 
مارکتین��گ و توس��عه کس��ب وکار در ک��دام نقط��ه 
همپوش��انی دارن��د؟ در اغلب خدمات حرف��ه ای، چرخه 
فروش نس��بت به هر زمان دیگری طوالنی تر شده است. 
زمانی که یک مش��تری راغب معتبر را شناسایی کردید، 
فعالیت های مارکتینگ ش��ما نباید متوقف ش��وند. برای 
 top-of-mind( حفظ برت��ری برند در ذهن مش��تری
awareness(، پرورش مش��تریان راغب برای یک دوره 
زمانی بلندمدت ضروری اس��ت. گ��روه بازاریاب پرورش 
مشتری راغب می تواند از اشتراک گذاری محتوای برنددار 
و فرصت ه��ای آموزش��ی از طریق مارکتین��گ ایمیلی، 
مارکتین��گ در رویدادها و توس��عه از طریق رس��انه های 
اجتماعی استفاده کند. مارکتینگ باید ابزارهای فروشی 
را که توسعه کس��ب وکار برای تبدیل یک مشتری راغب 
آماده به مشتری واقعی نیاز دارد نیز تأمین کند )طرز بیان 
پیشنهاد های قابل ارائه، آموزش روش ارائه و پشتیبانی آن، 
دسته های اساید، مکمل های چاپ شده و حتی برگه های 
یادداش��ت و هدایای برند دار(. گروه توس��عه کس��ب وکار 
می تواند از ایمیل های شخصی، تماس های تلفنی متعاقب، 
قرار ماقات حضوری ناهار یا حتی ورزشی استفاده کند. 

شما به کدام  یک نیاز دارید؟ مارکتینگ یا 
توسعه کسب وکار؟ 

هنگامی که نوبت به توسعه راهبرد توسعه کسب وکار برای 
شرکت یا کسب وکار می رسد، مارکتینگ یک بخش ضروری 
است. به همین ترتیب، راهبرد برند سازی و مارکتینگ نیز 
با توجه به اهداف توس��عه کسب وکار شما باید ایجاد شود. 
این دو نه تنه��ا مکمل یکدیگرند، بلکه به هم وابس��ته نیز 
هستند، اما این آنها را یکسان نمی سازد. هنگامی که اهداف 
مارکتینگ و توسعه کسب وکار خود را مدنظر قرار می دهید، 
به نقاط قوت و ضعف فعلی شرکت خود فکر کنید. ممکن 
است متوجه شوید که برای ایجاد مشتریان راغب به  مواجهه 
)exposure(  بیشتر و تاکتیک های مارکتینگ جدید نیاز 
دارید. ش��اید هم متوجه شوید که مشتریان راغب آماده ای 
داری��د، اما برای تبدیل آنها به مش��تری، تنها نیازمند ارائه 

آموزش به بخش فروش خود هستید. 
hormond :منبع

بهترین استراتژی شبکه های 
اجتماعی در سال 201۸

ش��بکه های اجتماعی از ابزارهای رای��گان و مهم بازاریابی 
هستند و کافی است برندها اس��تراتژی و ابزار مناسبی برای 
اس��تفاده، مدیریت و ارزیابی آنها داشته باشند.  همانطور که 
می دانید شبکه های اجتماعی هنوز هم یکی از بهترین راه ها 
برای رشد و توسعه برند در دنیای اینترنت به شمار می روند. اما 
فعالیت کردن در آنها ساده نیست و نیازمند استراتژی، صرف 
زمان و هزینه باال است. امروزه بیش از 2میلیارد نفر در سراسر 
جهان از ش��بکه های اجتماعی استفاده می کنند و یک نفر به 
تنهایی نمی تواند امور مرتبط با بازاریابی شبکه های اجتماعی 
برند را به دس��ت بگیرد. درنتیجه استفاده از بهترین ابزارها و 
منابع نه تنها به مدیریت و ارزیابی فعالیت برند در شبکه های 
اجتماع��ی کمک می کن��د، بلکه بخش��ی از کار را به صورت 
اتوماتی��ک انجام می ده��د و در زم��ان صرفه جویی می کند. 
چهار اس��تراتژی که در ادامه این مقاله  بررس��ی می کنیم به 
مدیریت، رش��د و ارزیابی بهتر ش��بکه های اجتماعی هر برند 

کمک می کنند. 
1- کیفیت محتوای تولیدی را باال ببرید

این روزها اغلب مخاطبان بعد از آش��نایی با برند جدید در 
ش��بکه های اجتماعی به تعداد فالوئرهای آن توجه می کنند. 
شاید منطقی به نظر نرسد اما تعداد فالوئرها نشان دهنده باال 
بودن سطح کیفیت خدمات است و نقش پررنگی در موفقیت 
برند دارد. درنتیجه بس��یاری از برنده��ا اقدام به خرید فالوئر 
می کنند که ممکن است از طرف کارشناسان شناسایی شده 
و پروفایل شان برای همیشه بسته شود. چگونه می توان تعداد 
فالوئره��ا را به ش��کل طبیعی افزای��ش داد؟ خودتان را جای 
مخاط��ب بگذارید و به این فکر کنید ک��ه چه عواملی باعث 
می شوند پروفایل برند را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. 
تولید محتوا همیشه نقش کلیدی در افزایش تعداد فالوئرها 
داش��ته، اما بهتر اس��ت از ابزارهای دیگری نیز استفاده شود؛ 
ابزارهای��ی مانند narrow. io  که کلمات کلیدی پرطرفدار 
را پیش��نهاد می دهند و با ارزیابی هر پست به تحلیل موضوع 
و هشتگ های استفاده شده کمک می کنند. نکته دیگری که 
باید به آن توجه شود این است که هر برندی باید شبکه های 
اجتماع��ی مرتب��ط با کار خ��ود را پیدا کن��د. به عنوان مثال 
اینستاگرام برای برندهایی مناسب است که می خواهند تصویر 
محصوالت، محیط رستوران یا غذاهای خود را به کاربر نشان 

دهند. 
2- ارزیابی و مشارکت را فراموش نکنید

فعالی��ت در ش��بکه های اجتماع��ی یعنی ح��رف زدن با 
مخاطب��ان و گوش دادن به صحبت ه��ای آنها. اینکه ببینید 
دیگران چقدر نام شما را توییت کرده اند کافی نیست و تمام 
جوانب باید به طور همزمان در نظر گرفته ش��ود. وب س��ایت، 
فروم ها، شبکه های اجتماعی و سایر ابزارهای برقراری ارتباط 
 Sentione باید به طور دقیق بررس��ی شوند. ابزارهایی مانند
به افراد، کسب وکارها و برندها کمک می کند مدیریت بهتری 
روی فعالیت های آناین خود داش��ته باش��ند و به پرس��ش 
مخاطبان یا نظرات شان پاس��خ دهند. البته نظارت کردن به 
تنهایی کافی نیس��ت و پاسخ تک تک کاربران باید به صورت 
جداگانه داده شود. بسیاری از مشتری ها نظرشان را با منشن 
کردن برند در پست های خود بیان می کنند. این پست ها نیز 

باید به طور دقیق بررسی و پاسخ داده شوند. 
3- نام کاربری خود را در تمام پلت فرم ها ثبت کنید

خیلی مهم اس��ت که ن��ام هر برند در تمام ش��بکه های 
اجتماع��ی مانند توییتر، فیس بوک و اینس��تاگرام یکس��ان 
باشد، اما برخی نام های کاربری پرطرفدار و ساده قبا توسط 
دیگران ثبت شده است. ابزارهایی مانند Know'em کمک 
می کنند موجودی��ت نام کاربری در ش��بکه های اجتماعی 
مختلف بررس��ی ش��ده و در صورت تمایل رزرو شود. البته 
منظور از ثبت کردن نام کاربری این نیست که لزوما در آن 
فعالیت داشته باش��ید. زیرا همانطور که پیش تر گفتیم هر 
برند بهتر است در شبکه های اجتماعی مرتبط با صنعت خود 
فعالیت داش��ته باشد. مهم این است که نام دامنه وب سایت 
با نام کاربری شبکه های اجتماعی یکسان باشد تا مخاطبان 
مشکلی برای پیدا کردن آنها نداشته باشند.  از طرفی ممکن 
اس��ت برند بعد از گذشت مدتی جهت کاری خود را عوض 
کند یا فعالیت های خود را گسترش دهد، بنابراین بهتر است 
از قبل در تمام شبکه های اجتماعی ثبت نام کرده باشد. پس 
بعد از ثبت هر دامنه، نام کاربری مورد نظر را در شبکه های 
اجتماعی نیز ثبت کنید تا در صورت نیاز مشکلی بابت این 

موضوع پیدا نکنید. 
4- از ابزارهای زمان بندی و اتوماتیک سازی 

استفاده کنید
همه  می دانیم فعالیت کردن در شبکه های اجتماعی چه 
اندازه زمان بر اس��ت. مخصوصا زمانی که قرار باشد پست ها 
در س��اعات مش��خص و در پلت فرم های مختلف گذاش��ته 
شوند. عاوه  بر این هر پست باید به طور دقیق مورد ارزیابی 
قرار بگیرد و اگر تعداد ش��بکه های اجتماعی زیاد باشد به 
زمان زیادی احتیاج دارد. پس بهتر است از ابزارهای انجام 
این کار کمک گرفته شود. MeetEdgar یکی از ابزارهای 
مدیریت و به روزرسانی ش��بکه های اجتماعی است. امکان 
زمان بندی ای��ن ابزار کمک می کند پس��ت های قدیمی و 
مهم دوباره با کاربران به اشتراک گذاشته شود. مطالبی که 
مرجع هس��تند و زمان زیادی برای تولید آن گذاشته شده 
بهتر اس��ت چندین بار مورد استفاده قرار بگیرند. به عنوان 
مث��ال می توانید هر بار بخ��ش متفاوتی از متن اصلی را در 
ش��بکه های اجتماعی منتش��ر کنید و سپس به متن کامل 
لینک دهید. پست های ش��بکه های اجتماعی باید پیوسته 
و مداوم باش��ند حتی اگر به مطالب قدیمی س��ایت لینک 
دهند. همچنین گاهی اوقات موضوع های قدیمی دوباره به 
بحث داغ روز تبدیل می شوند که با یک به روزرسانی ساده 

دوباره مورد استفاده قرار می گیرند.  
FORBES/zoomit :منبع

بازاریابیخالق
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عوامل کلیدی موفقیت در 
کسب وکار

صاحبان کس��ب وکارهای کوچک، همواره به دنبال 
روش های��ی مناس��ب برای س��نجش موفقیت ش��ان 
هس��تند. معیارهای موفقیت یک کس��ب وکار ممکن 
اس��ت با نوعی دیگر متفاوت باشد، اما تقریبا عوامل 

کلیدی موفقیت برای اکثر شرکت ها مشابه است. 
در ای��ن مطل��ب با ش��ناخت عوام��ل موفقیت در 
کس��ب وکار می خواهیم به این پرسش پاسخ دهیم،  
»آیا ش��رکت در مس��یر دس��تیابی به س��هم بازار و 

سودآوری بیشتر قرار دارد یا خیر؟«
انگیزه و نگرش مثبت کارکنان، عامل اصلی 

موفقیت در کسب وکار
نگ��رش  کارکنان، رفتارهای��ی را ایجاد می کند که 
می توان��د منجر به بروز تغیی��رات مثبت یا منفی در 
کس��ب وکارتان شود. اگر کارکنان ش��ما ابتکار عمل 
نداشته باش��ند، پیشنهادات ش��ان را ارائه ندهند، به 
اندازه کاف��ی راضی و باانگیزه نباش��ند و تمام مدت 
مش��غول کارهای��ی روتین و خس��ته کننده باش��ند؛ 
کس��ب وکارتان قطع��ا رو به زوال خواه��د بود. عامل 
اصل��ی موفقی��ت در کس��ب وکار، نی��روی متعهد و 
باانگیزه اس��ت. قطعا بدون نیروی کار با انگیزه، هیچ 
برنامه ری��زی، چش��م انداز و چارچوبی برای رش��د و 

توسعه کسب وکارتان نخواهید داشت. 
استفاده از فناوری در کسب وکار 

ش��رکتی که از تکنول��وژی برای ایج��اد بازارهای 
جدی��د، خدمت به مش��تریان، افزای��ش بهره وری و 
توسعه محصول و خدمات جدیدش استفاده می کند، 
فرصت خوبی برای رقابت اثربخش دارد. شرکت های 
مجه��ز به فناوری های روز با س��طوح کیفیت  بهتری 
نس��بت به کسب وکارهای س��نتی وارد عرصه رقابت 
می ش��وند. اس��تفاده از فناوری در کن��ار نیروی کار 
باانگیزه، می تواند به کاهش رکود در کس��ب وکارتان 

کمک کند. 

توجه به فاکتورهای مالی در کسب وکار 
بیشتر صاحبان کسب وکار در ابتدا میزان موفقیت 
را با س��نجه های مالی می سنجند. گرچه شرط بقای 
هر کسب وکار رسیدن به مرحله سودآوری است، اما 
باید توجه داشت در صورتی که کسب وکار از فنا وری 
و نیروی کار مناس��ب برخوردار نباش��د، س��ودآوری 
رضایت بخش��ی نخواهد داشت. س��ودآوری شاخص 
کلی��دی موفقیت اس��ت. می تواند ب��ه جریان نقدی 
مثبت و کنترل میزان بدهی های شرکت کمک کند. 
همچنین کارایی شرکت را با مدیریت هزینه ها بهبود 
بخش��د. البته ش��اخص های موفقیت مالی در صنایع 

مختلف، متفاوت است. 
پدیده جهانی شدن و موفقیت در کسب وکار

حتی اگر کس��ب وکارتان کاما محلی باشد، بازهم 
پدیده جهانی ش��دن برای آینده ش��رکت تان اهمیت 
دارد. پدیده جهانی ش��دن، معیاری برای س��نجش 
موفقیت ش��رکت ها اس��ت. از آنجایی ش��رکت های 
ام��روزی در عصر ارتباطات فعالیت می کنند، توانایی 
به اش��تراک گذاشتن اطاعات و توسعه محصوالت و 
بازاره��ای جدید را راحت تر از ه��ر زمان دیگری در 
اختی��ار دارند. ش��رکت ها می  توانند راه های توس��عه 
کسب وکارشان را در سطح جهانی مورد بررسی قرار 
دهن��د. برای انج��ام این  کار الزم اس��ت برنامه ریزی 

مناسبی داشته باشند. 
ثبات شرکت در انعکاس پیام بازاریابی  

یکی از اش��تباهاتی که شرکت ها مرتکب می شوند 
این اس��ت که به دقت بر پیام بازاریابی ش��ان نظارت 
ندارن��د. آنه��ا مخاطب ش��ان را به ط��ور همزم��ان با 
پیام ه��ای مختلفی م��ورد هدف ق��رار می دهد. این 
بی ثباتی، چش��م انداز فعلی و آتی ش��رکت را مختل 
می کن��د. ش��رکت ها بای��د پیامی مش��خص و بدون 
ابه��ام را از طریق رس��انه های مورد اس��تفاده )مانند 
وب س��ایت ها و دیگر انواع ش��بکه های بازاریابی( به 
بازار هدف شان  انعکاس دهند. ثبات در انعکاس پیام 
بازاریاب��ی،  عاملی مهم برای موفقیت در کس��ب وکار 

است. شرکت ها نباید نسبت به آن بی توجه باشند. 
 chron/modirinfo :منبع

تدوین اس��تراتژی نیاز حیاتی 
محس��وب  کس��ب وکاری  ه��ر 
می ش��ود. هر شرکتی برای آغاز 
یک مس��یر جدی��د و حرکت به 
سمت ناشناخته ها نیازمند نقشه 
راهی اس��ت که آن را استراتژی 
اس��تراتژی  راهبرد می نامیم.  یا 
 Business کس��ب وکار 
Strategy مش��خص می کن��د 
هدف از ایجاد یک کس��ب وکار 
ای��ن ه��دف چگونه  چیس��ت، 
محق��ق خواه��د ش��د و از چه 
طریقی به درآمدزایی می رس��د. 
بازاریاب��ی  برنام��ه  در  البت��ه 
استراتژیک یک ش��رکت موارد 
دیگ��ری هم ذکر خواهد ش��د، 
اما این عوامل ذکر ش��ده اساس 
ه��ر کس��ب وکاری را تش��کیل 
می دهند و هیچ بیزینسی بدون 
نمی تواند  آنها  مش��خص کردن 
دوام  ب��ازار  در  زی��ادی  م��دت 
بیاورد. احتماال اکثر شما که در 
دارید  فعالیت  بیزینس کوچکی 
ی��ا کارآفری��ن هس��تید با طرح 
کسب وکار آشنایی دارید، شاید 
حتی دغدغه نوشتن آن را برای 
کسب وکارتان داشته اید و نهایتا 
برای نوش��تن آن از مش��اوران 
متخص��ص در ای��ن ام��ر کمک 
کس��ب وکار  ط��رح  گرفته ای��د. 
ب��ه منزله زیرس��اخت های یک 
کسب وکار است، وجودش سبب 
ثبات و دوام کسب وکار می شود 
و عدم وجودش هم منجر به آن 
می ش��ود که در مواق��ع بحرانی 
بیزینس ها مس��یر خ��ود را گم 
کنند و حتی با شکس��ت مواجه 

شوند. 
جزئی  کس��ب وکار  استراتژی 
از طرح کس��ب وکار است که با 
توجه به تمام مستندات مندرج 
در طرح کس��ب وکار مش��خص 
می کن��د بهتری��ن راهب��رد ی��ا 
اس��تراتژی و برنام��ه بازاریاب��ی 
ب��رای ی��ک ش��رکت در مدت 
زمان مش��خص چیست. به این 
برنامه های  کسب وکارها  صورت 
براس��اس  را  خ��ود  اجرای��ی 
استراتژی های مارکتینگ، هدف 
برن��د، بودج��ه در دس��ترس، و 
ه��رآن چیز دیگ��ری که ممکن 
مشخص  باشند  تأثیرگذار  است 

می کنند. 
اس��تراتژی  ی��ک  تدوی��ن 
جمل��ه  از  م��وارد،  تمام��ی  در 
ب��رای  جدی��د  اولویت بن��دی 
کس��ب وکار، تدوین برنامه هایی 
ب��رای رش��د، تعیین نقش��ه راه 
برنامه ریزی  یک محصول و ی��ا 
برای تصمیمات س��رمایه گذاری 
ضروری اس��ت. اگ��ر کمی واقع 
بین باشید، کس��ب وکار شما به 
یک استراتژی مشخص نیازمند 
اس��ت. در حقیق��ت تدوین یک 
اس��تراتژی عملی، هوشمندانه و 

البته ضروری است. 
گام اول: جمع آوری اطالعات

کسب وکار شما کجا می رود؟ 
برای یافتن پاسخ باید بدانید که 
اکن��ون کجا هس��تید. پس قبل 
از حرکت به جل��و باید عملکرد 

گذش��ته یا شرایط فعلی خود را 
بررسی کنید. به دقت هر یک از 
بخش های کسب وکار را در نظر 
را  عملکرده��ای خوب  بگیرید، 
شناسایی کنید، فعالیت هایی که 
باید تقویت شود و فرصت هایی 
که منتظر شماس��ت مش��خص 
کنید و تدبیری برای استفاده از 

آنها بیندیشید. 
ابزاره��ا و تکنیک هایی مانند 
 SWOT تحلی��ل  و  تجزی��ه 
از  مرحل��ه  ای��ن  در  می توان��د 
تدوین اس��تراتژی کسب وکار به 
ش��ما کمک کند. )یافتن نقاط 
قوت، نق��اط ضع��ف، فرصت ها 
و تهدیدات��ی که ش��رکت با آن 

روبه رو است(. 
عملکرد متداول در این روش 
آن است که نقاط قوت و ضعف 
را در داخ��ل ش��رکت بررس��ی 
کنید و برای شناسایی فرصت ها 
و تهدی��دات عوام��ل خارج��ی 
تحلی��ل  بگیری��د.  نظ��ر  در  را 
 PEST ی��ا تحلیل PESTLE
چارچوب س��ودمند برای عوامل 
خارجی اس��ت که شامل عوامل 
سیاسی )Political(  اقتصادی 
اجتماع��ی   ،)Economic(
تکنولوژیک��ی   ،)Social(
قانون��ی   ،)Technological(
زیس��ت محیطی  و    )Legal(
  )E n v i r o n m e n t a l (
می شود، بنابراین در تحلیل یک 
پروژه یا برنامه باید پرس��ید که 
هر یک از گروه  ها و شرکت های 
و  فرصت ه��ا  چ��ه  باالدس��تی 
تهدیدهایی را برای ش��ما ایجاد 
می کنن��د. قس��مت کلیدی این 
فرآیند اس��تفاده از اف��راد ماهر 
است تا بتوانند اطاعاتی مربوط 
را در زم��ان م��ورد نی��از فراهم 

کنند. 
گام دوم: تهیه کردن 

 Vision( بیانیه چشم انداز
)Statement

باید مسیر  بیانیه  چش��م انداز 
اه��داف  و  کس��ب وکار  آین��ده 
میان م��دت تا بلندم��دت آن را 
توصی��ف کن��د. ای��ن بیانیه در 
مورد توصیف ارزش ها و اهداف 
کارشناس��ان  اس��ت.  ش��رکت 
تج��اری در مورد اولوی��ت ارائه  

ی��ک بیانی��ه چش��م انداز و یک 
بیانی��ه مأموریت س��ال ها بحث 
کرده اند، اما در واقع، ش��ما باید 
به طور همزمان ه��ر دو را تهیه 
کنید. مشخص کردن این موارد 
س��بب می ش��ود بدانی��د کدام 
اس��تراتژی را باید برگزینید که 
ماموریت و اهداف کسب وکارتان 
محق��ق ش��ود. ای��ن م��وارد در 
برن��د  کتابچ��ه  ی��ا  برندب��وک 
درج می ش��وند. چنانچ��ه برای 
تهیه  برندبوکی  کس��ب وکارتان 
نکرده اید توصیه می ش��ود حتما 
در اس��رع وقت این  کار را انجام 
دهی��د، چراک��ه بخ��ش مهمی 
از تصمیم ه��ای اس��تراتژیک بر 
اساس اس��تراتژی های برندینگ 
ص��ورت می گی��رد و مهم ت��ر از 
آن اگر اه��داف و ماموریت برند 
مسیر  نمی توان  نباشد  مشخص 
درستی را برای آن متصور شد. 

گام سوم: تهیه بیانیه 
 Mission( ماموریت

)Statement
مانند بیانیه چشم انداز، بیانیه 
مأموریت نیز هدف س��ازمان را 
تعریف می کند، اما تمرکز اصلی 
بیانی��ه مأموریت بر روی اهداف 
اولیه است. ماموریت کسب وکار 
مش��خص می کند ه��دف اصلی 
از ایج��اد آن کس��ب وکار چ��ه 
ب��وده اس��ت. بنابرای��ن در یک 
بیانی��ه چش��م انداز، باید از خود 
پرس��ید که در 10س��ال آینده 
می خواهی��م کج��ا باش��یم؟ اما 
سؤاالت یک بیانیه مأموریت به 

صورت زیر است: 
- کسب وکار ما چیست؟ 

انج��ام  را  آن  چگون��ه   -
می دهیم؟ 

- به خاطر چه اف��رادی آن را 
انجام می دهیم؟ 

- با این کسب وکار چه ارزشی 
ایجاد می کنیم؟ 

و  س��ؤاالت  ای��ن  پرس��یدن 
مش��خص ک��ردن ماموری��ت و 
هدف برند سبب می شود در هر 
مرحله اس��تراتژی هایی انتخاب 
شود که در راستای اهداف کان 
برند باشد. در نتیجه در ادامه راه 
برند از مسیر خود خارج نخواهد 
ش��د و برنامه ه��ای بازاریابی یا 

ابتدایی تری��ن حالت  حت��ی در 
مت��ن و ش��عارهای تبلیغاتی در 
و  ماموری��ت، ه��دف  راس��تای 

جوهره برند خواهد بود. 
گام چهارم: تعیین اهداف 

استراتژیک
ه��دف این مرحل��ه از فرآیند 
تدوین اس��تراتژی کس��ب وکار، 
تعیی��ن مجموع��ه ای از اهداف 
پیشرفته برای تمامی بخش های 
اهداف  مرحله  است.  کسب وکار 
تعیی��ن  نیازمن��د  اس��تراتژیک 
اولویت  ه��ا و گردآوری اطاعات 
برای بهب��ود عملکرد و برنامه  ها 
است تا چش��م انداز و مأموریت 
کس��ب وکار مشخص ش��ود و از 
مناسب ترین  بتوانید  طریق  این 
را شناسایی  بازاریابی  استراتژی 

کنید. 
با نگاهی به مرحله اول تدوین 
اس��تراتژی یعن��ی جم��ع آوری 
اطاعات، و به ویژه تحلیل  های 
 PESTLE و    SWOT
می توانی��د تمامی نقاط ضعف و 
قوت شناس��ایی شده را در کنار 

اهداف خود درنظر بگیرید. 
اهداف بای��د دارای ویژگی های 
)ای��ن  باش��ند.   SMART
وی��ژه  عب��ارات  مخف��ف  واژه 
س��نجش  قاب��ل   ،)Specific(
)Measurable(، قابل دسترس 
مرتب��ط   ،)Attainable(
)Relevant(  و زمان بندی شده 
)Time-bound( است.( و باید 
شامل مواردی مانند شاخص های 
 ،)KPIS(عملک��رد کلی��دی 
الزام��ات  و  مناب��ع  تخصی��ص 
شخص های  باش��د.  بودجه بندی 
کلیدی عملکرد ممکن است برای 
کس��ب وکارهای مختلف متفاوت 
باش��د، KPI ها با توجه به اهداف 
کان یا کوتاه م��دت برند تعیین 
می ش��وند، حت��ی ممکن اس��ت 
ه��ر کمپین عاوه ب��ر KPI های 
ش��اخص های  دارای  معم��ول 
وی��ژه ای نی��ز باش��د، ب��ه عنوان 
مث��ال در کمپین ه��ای تبلیغاتی 
مناس��بتی ممکن اس��ت افزایش 
ن��رخ تعامل در ش��بکه اجتماعی 
خاص به عنوان شاخص عملکرد 
در کن��ار KPI های قبلی در نظر 

گرفته شود. 

گام پنجم: مشخص کردن 
برنامه های تاکتیکی 
)Tactical Plans(

اکن��ون وق��ت آن اس��ت که 
اهداف استراتژیک به برنامه های 
تبدیل  کوتاه م��دت دقیق ت��ری 
ش��وند. ای��ن برنامه ه��ا ش��امل 
عملک��رد بخش ه��ای مختلف و 
عملیات سازمان هستند و حتی 
می توانند عرضه کنندگان را نیز 

شامل شوند. 
تدوی��ن  از  مرحل��ه  ای��ن  در 
اس��تراتژی کس��ب وکار بای��د بر 
نتایج قابل س��نجش تمرکز کرده 
و با ایجاد ارتباط با س��هامداران، 
زمان و ن��وع خواس��ته های آنها 
را شناس��ایی کنید. برای اجرای 
استراتژی کسب وکار می توانید از 
این برنامه  های تاکتیکی به عنوان 
عملکردهای سریع استفاده کنید. 
ن��وع  تاکتیک��ی  برنامه ه��ای 
اجرا،  زم��ان  م��دت  عملک��رد، 
بس��ترها و ش��بکه هایی را ک��ه 
جه��ت انج��ام تبلیغ��ات به آن 
نی��از اس��ت مش��خص می کند، 
در نتیج��ه برنامه ری��زی ب��رای 
فعالیت های بازاریابی با شفافیت 

دنبال خواهد شد. 
گام ششم: مدیریت عملکرد

برنامه ریزی  فرآیند  کل  شاید 
و ت��اش ش��ما ب��رای تدوی��ن 
پایان  به  کس��ب وکار  استراتژی 
برس��د، ام��ا ارزیاب��ی مس��تمر 
تمام��ی اه��داف و برنامه ه��ای 
اجرایی ب��رای اطمینان از اینکه 
هن��وز در راس��تای اهداف کلی 
حرکت می کنید، بسیار ضروری 
اس��ت. مدیری��ت و کنترل کل 
فرآیند یک اس��تراتژی، فعالیت 
بیش��تر  و  اس��ت  پیچی��ده ای 
مال��کان، مدی��ران و صاحب��ان 
کس��ب وکار به امی��د روش های 
مدیری��ت  ب��رای  جایگزی��ن 
اس��تراتژی هستند. پیاده سازی، 
مدیریت و ارزیابی یک استراتژی 
کسب وکار نیازمند مربوط بودن 
ش��ده،  جم��ع آوری  اطاع��ات 
اطاعات  تمام��ی  دس��ته بندی 
اولویت بندی  برنامه ریزی،  کلی، 
چش��م انداز  ی��ک  داش��تن  و 
و  اس��تراتژیک مش��خص است 
تم��ام این م��وارد زمانی حاصل 
تدوین  فرآین��د  ک��ه  می ش��ود 
استراتژی کس��ب وکار با دقت و 

به درستی انجام شده باشد. 
در ای��ن مقال��ه س��عی ش��د 
ب��ا معرفی ش��ش گام اساس��ی 
راهنمایی در اختی��ار بازاریابان و 
صاحبان کسب وکار قرار گیرد تا 
ب��ا مراجعه به آن قادر باش��ند تا 
حدی استراتژی کسب وکار خود 
را مشخص کنند. اما همانطور که 
پیش از این نیز عنوان شد الزمه 
کسب وکار  استراتژی های  تعیین 
داشتن برندبوک و پس از آن تهیه 
و تدوین طرح کس��ب وکار است. 
این دو مورد از جمله اساسی ترین 
مس��تندات برند و کسب وکار به 
ش��مار می روند که مسیر را برای 

شما مشخص می کنند. 
belovedmarketing :منبع

چگونه در ۶ مرحله استراتژی کسب وکار خود را تدوین کنیم؟ 
کلید

سرسختی در برابر مشکالت بیشتر 
از استعداد اهمیت دارد

تعداد افراد باهوشی که به عنوان کارآفرین موفق می شوند 
زیاد است، اما عده کمی می توانند در برابر شکست ها مقاومت 
کنند و تا آخر مسیر پیش بروند. کارآفرینان نسبت به تعداد 
مسائلی که حل می کنند موفقیت کسب خواهند کرد. تمام 
کارآفرینان موفق یک ویژگی مش��ترک دارند. این افراد لزوما 
باهوش نیس��تند، اما مه��ارت باالیی در حل مس��ائل دارند. 
برای کارآفرین ش��دن نیازی نیست هوش باالتری نسبت به 
95درصد مردم داشته باشید، کافی است نسبت به 95درصد 
مردم سرس��ختی بیشتری داشته باش��ید و سرسختی یک 

مهارت آموختنی است. 
آلبرت اینشتین، احساس کنجکاوی و سرسختی ادیسون را 
تحسین کرده و گفته است:  »او روزها برای حل مسائل سخت 
ت��اش می کرد و هیچ چیز نمی توانس��ت او را متوقف کند.« 
همانطور که می دانید ادیس��ون پیش از روش��ن کردن اولین 
چراغ، هزاران آزمایش شکس��ت خورده داشت، اما توانست با 
سرس��ختی به هدف خود برس��د. جی کی  رولینگ، نویسنده 
مجموعه کتاب های هری پاتر، یکی دیگر از انسان های موفقی 
است که در برابر مشکات تسلیم نشد. کتاب او پیش از اینکه 
به یکی از پرفروش ترین کتاب های دنیا تبدیل ش��ود توسط 
ده ها ناش��ر مختلف برای چاپ رد ش��د.  کارآفرینان در طول 
فعالیت کاری خود با مش��کات بزرگی روبه رو می ش��وند که 
فقط با تاش و سرسختی فراوان قابل حل است. چه ویژگی ها 
و چ��ه طرز تفکری به آنها کمک می کند؟ در ادامه این مقاله  
به بررسی بیش��تر این موضوع با بیان داستان موفقیت افراد 

معروف می پردازیم. 
1-کاری را که دوست دارید انجام دهید

در دنی��ای کارآفرینی هیچ جایی برای افراد بی اش��تیاق و 
بی انگیزه وجود ندارد. افرادی که تبدیل به کارآفرینان موفق 
می ش��وند کسانی هستند که به کار خود باور دارند. این افراد 
تک تک مشکات را با انگیزه و اراده حل می کنند تا به رؤیای 
خود دست پیدا کنند. اینکه چه مهارت هایی دارید و چه اندازه 
تمرین کرده اید مهم نیس��ت، مهم این اس��ت که کار خود را 
دوس��ت داشته باشید.  ملیسا بن ایش��ای، بنیان گذار شرکت 
موفق و معروفی در زمینه تولید کاپ کیک اس��ت. او پیش از 
راه اندازی این ش��رکت از شغل خود به عنوان برنامه ریز رسانه 
اخراج ش��د. او در رابطه با این موضوع گفته است: »مطمئنا 
آنها نیز متوجه شده بودند که عاقه چندانی به کارم ندارم.«

او هیچ دوره ای در کاس های آش��پزی نگذرانده است، اما 
به اندازه ای پختن کاپ کیک را دوس��ت دارد که هزاران هزار 
نمونه از محصوالت خود را به فروش رس��انده اس��ت. یکی از 
بزرگ ترین دغدغه های او به عنوان یک کارآفرین این است که 
باید زمان زیادی را به امور مربوط به کسب وکار سپری کند، 
درحالی که عاشق آشپزی است و ترجیح می دهد اغلب اوقات 
در آشپزخانه باشد. او از کار خود لذت می برد و به همین دلیل 

مشکات را با سرسختی پشت سر می گذارد. 
2- از شکست نترسید

زیگ زیگلر، نویسنده معروف پیش از اینکه به عنوان یکی از 
خودساخته ترین افراد موفق به شهرت برسد، با همسر و فرزند 
خود در یک خانه قدیمی با ش��رایط بد زندگی می کرد. وضع 
زندگی آنها به اندازه ای بد بود که حتی قادر به پرداخت قبض 
آب و ب��رق نبودند. این تهدید به ق��دری جدی بود که زیگلر 
تصمیم گرفت کارش را جدی تر از گذشته پیش ببرد و تبدیل 
به یکی از بهترین فروشنده های شرکت شود. او در آن شرایط 
می توانست از والدینش درخواست پول کند، اما مطمئنا هرگز 
به شهرت امروزی دست پیدا نمی کرد.  اگر هنوز هم به والدین 
خود وابس��ته هس��تید یا کاری را که انجام می دهید دوست 
ندارید، اکنون زمان آن رس��یده که از منطقه امن خود خارج 
ش��وید. هیچ چیز مانند تهدید به شکس��ت و قرار گرفتن در 
ش��رایط سخت نمی تواند حس اس��تقامت و سرسختی را در 

انسان بیدار کند. 
3- عوامل حواس پرتی را از بین ببرید

تحقیقات نشان داده اس��ت هر فرد به طور متوسط روزانه 
پنج س��اعت از زمان خود را در ش��بکه های اجتماعی سپری 
می کن��د؛ یعنی حدود 50 بار ش��بکه های اجتماعی و ایمیل 
خود را چک می کند. شاید با خودتان فکر کنید شما جزو این 
دسته نیستید و چند بار سر زدن به شبکه های اجتماعی هیچ 
آسیبی به کارتان وارد نمی کند، اما این طور نیست. حتی اگر 
هر نیم س��اعت یک بار هم سراغ موبایل بروید یعنی در یک 
ساعت دو بار تمرکز خود را توسط عوامل حواس پرتی از دست 
داده اید. هر عکس��ی که می بینیم و هر پستی که می خوانیم 
به ط��ور ناخودآگاه روی روحی��ه و تفکرمان تأثیر می گذارد و 
بعد از آن به زمان بیشتری برای تمرکز کردن احتیاج خواهیم 
داش��ت. اگر هنوز هم تأثیر این موضوع را انکار می کنید تنها 
ی��ک روز از آنه��ا فاصله بگیرید تا تف��اوت را در زندگی خود 
احساس کنید. حل مسائل نیاز به تمرکز دقیق دارد، پس اگر 
برای انجام کاری مصمم هستید عوامل حواس پرتی را حداقل 
برای مدت زمان مش��خص از خودتان دور کنید.  یک قانون 
کلی وجود دارد که می گوید اگر انجام کاری به ارزش های تان 
اضاف��ه نمی کند نباید آن را انجام دهی��د. اغلب مردم، حتی 
شلوغ ترین متخصصان فروش معتقدند چک کردن ایمیل و 
پاسخ دادن به پیغام ها نباید روزی بیشتر از سه تا پنج بار انجام 
ش��ود. پنج تا 10دقیقه زمان برای انجام این کار کافی است 
و نباید زمان بیش��تری را در ط��ول روز به آن اختصاص داد. 
بهترین کار برای ترک عادت چک کردن شبکه های اجتماعی 
این است که به مدت یک هفته این کار را کنار بگذارید. بعد 
از یک هفته تنها طبق زمان بندی و برنامه ریزی مش��خص به 
آنها سر بزنید.  استقامت و سرسختی در برابر مسائل، همان 
مهارتی اس��ت که به حل مشکات کمک می کند و موفقیت 
کارآفرینان را تضمین می کن��د. این مهارت را بارها در طول 
زندگی تمرین کنید تا به س��بک زندگی تان تبدیل ش��ود. از 
شکست خوردن نترسید و هر بار با تغییر مسیر راه های جدید 

رسیدن به موفقیت را امتحان کنید. 
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اینس��تاگرام که در ابتدا تصور می ش��د خواهرخوانده 
فیس بوک اس��ت، خیلی وقت اس��ت هویت مستقلی به 
خ��ود گرفته و توانس��ته در میان ش��بکه های اجتماعی 
طرفداران زیادی برای خود دس��ت و پا کند. این شبکه 
اش��تراک عکس در طول مسیری که پیموده دچار تغییر 
و تحوالت زیادی هم ش��ده و هم اکنون بعد از گذش��ت 
تنها چند سال به عنوان مهم ترین شبکه اجتماعی جهان 
شناخته می ش��ود. وقتی صحبت از بازاریابی شبکه های 
اجتماع��ی می ش��ود، اینس��تاگرام در ص��در فهرس��ت 
فرصت های بازاریابی برای بس��یاری از کسب وکارها قرار 
دارد. در مقاله امروز می خواهیم به شما کمک کنیم تا از 
ظرفیت اینستاگرام به عنوان یک مجرای بازاریابی نهایت 
اس��تفاده را ببرید. ابتدا کمی در مورد خود اینس��تاگرام 
با ش��ما صحبت می کنیم. س��پس با هم بررسی خواهیم 
کرد که چه کارهایی می توان از طریق اینس��تاگرام برای 
بازاریابی موفق انجام داد و اصول تبلیغات در اینستاگرام 

را مورد بررسی قرار می دهیم. 
چرا باید از اینستاگرام برای کسب وکار خود 

استفاده کنید؟ 
اولین دلیل برای اس��تفاده از اینستاگرام به عنوان یک 
ابزار بازاریابی، رش��د س��ریع تعداد کاربران این شبکه و 
وب س��ایت طی س��ال های اخیر اس��ت. همچنی��ن باید 
اضافه ک��رد، ازآنجا که اینس��تاگرام یکی از ش��بکه ها و 
اپلیکیش��ن های موبایلی است طبیعتا در دسترس تعداد 
بیشتری از کاربران قرار دارد. اینستاگرام در سال 2010 
به عنوان یک ش��بکه اش��تراک فیلم و عک��س راه اندازی 
ش��د و در س��ال 2012 فیس بوک آن را خرید. در ابتدا 
اینس��تاگرام مکان پرطرفداری برای باگرهای دنیای مد 
و زیبایی بود و آنها از قابلیت اشتراک گذاری اینستاگرام 
جهت پس��ت عکس های برنده��ا و مزون های خود برای 
طرفداران ش��ان اس��تفاده می کردند، ام��ا باید قبول کرد 
که اینس��تاگرام دیگ��ر تنها ابزاری ب��رای نمایش دنیای 
مد و زیبایی نیس��ت. امروزه این پلتفرم اشتراک تصاویر 
یک مجرای بازاریابی جدی برای تمام صنایع محس��وب 

می شود. 
اگ��ر قرار باش��د بزرگ تری��ن ش��بکه های اجتماعی و 
اپلیکیش��ن های تماس و ارس��ال پیام را برحسب تعداد 
کارب��ران فع��ال ماهانه رتبه بن��دی کنیم، بای��د بگوییم 
اینس��تاگرام در رتب��ه هفتم ق��رار دارد. البته فیس بوک 
هنوز با سرویس مسنجر )Messenger( خود در صدر 

این فهرست قرار دارد. 
اینستاگرام بالغ بر 500 میلیون کاربر فعال دارد

اینس��تاگرام در تابستان 2016 با داشتن بیش از 500 
میلیون کاربر فعال به بزرگ ترین دس��تاورد خود رسید، 
اما باید دانست که ظرف دو سال گذشته این رقم دوبرابر 
ش��ده اس��ت. بیش از 300 میلیون نف��ر در حال حاضر از 
اینس��تاگرام به طور روزانه استفاده می کنند و روزانه بالغ 

بر 95 میلیون پست در اینستاگرام گذاشته می شود. 
آمار کاربران به خودی خود گویای این نکته اس��ت که 
اینس��تاگرام ظرفیت زیادی برای بازاریابی کسب وکارها 
از راه تبلیغات دارد، اما یادتان نرود که اینس��تاگرام یک 
ش��بکه اجتماعی مبتنی بر عکس و ویدئوس��ت و از این 
جهت ضروری اس��ت که حساب اینس��تاگرام کسب وکار 
خ��ود را ب��ر قابلیت های بص��ری و تصاویر ه��م متمرکز 
کنید. هویت بصری روزبه روز برای کس��ب وکارها اهمیت 
بیش��تری می یابد و از این جهت اینستاگرام واقعا پلتفرم 
ایده آلی برای این کار اس��ت و اعتبار و جایگاه کسب وکار 
شما را در بین مشتریان احتمالی باال می برد. مهم نیست 
که کسب وکار ش��ما چه اندازه است و آیا حضور جهانی 
دارد یا نه، فرصت استفاده از اینستاگرام به عنوان ابزاری 
برای بازاریابی مؤثر و برندسازی را نباید از دست بدهید. 

سلطان جذب مخاطب
آمار و ارقام چند س��ال اخیر به روش��نی حاکی از این 
اس��ت که تصاویر و ویدئوها نس��بت  ب��ه محتوای متنی 
س��اده در بستر وب بیش��تر می توانند مخاطب را درگیر 
کنن��د. درگیرک��ردن مخاطب در ش��بکه های اجتماعی 
از ط��رق مختلف نظیر الیک کردن، به اشتراک گذاش��تن 
و کامنت نوش��تن یکی از ش��اخص های کلیدی عملکرد 
)KPI(  است. طرفداران و فالوورهایی که با محتوا درگیر 
شوند برای ش��رکت ها ارزشمند هس��تند و نشان دهنده 

عامل اساسی در افزایش آگاهی از برند است. 
به لح��اظ  اینس��تاگرام  ک��ه  داده   نش��ان  تحقیق��ات 
درگیرک��ردن مخاطب در رتبه نخس��ت ق��رار دارد. طی 
یک مطالعه که توس��ط Forrester انجام شد محققان 
به ارزیاب��ی نرخ درگیری بزرگ ترین برندها در سراس��ر 
پلتفرم های شبکه های اجتماعی پرداختند. آنها دریافتند 
که یک صفحه برن��د که یک میلیون طرفدار فیس بوکی 
دارد ب��ه ازای هر پس��ت می تواند به ط��ور میانگین 700 
کامنت، الیک و اشتراک گذاری کسب کند. این رقم برابر 
است با نرخ درگیری 7درصد. توییتر، با داشتن تنها 300 
تعامل به ازای هر توییت نرخ درگیری پایین تری دارد. 

ام��ا در اینس��تاگرام، می ت��وان به ط��ور میانگین نرخ 
درگی��ری ۴.21 درص��د را انتظار داش��ت ک��ه این رقم 
گویای این اس��ت که نرخ درگیری اینستاگرام 58 برابر 
فیس بوک و 120 برابر توییتر اس��ت. اینس��تاگرام شبکه 
نس��ل موبایل به دس��ت ها هم درنظ��ر گرفته  می ش��ود. 
اهمی��ت اس��تفاده از تلفن هم��راه در تمام��ی زمینه ها 
بسیار چشمگیر اس��ت، اما وقتی پای بهینه سازی موتور 
جس��ت وجو به میان می آید این اهمیت بیش��تر می شود. 
نکته آخر در این رابطه این است که جوانان حضور نسبتا 

پررنگی در اینستاگرام دارند. این پلتفرم اشتراک گذاری 
ویدئو و عک��س یکی از پرطرفدارترین اپلیکیش��ن ها در 
جهان اس��ت و به همین خاطر فرصت استثنایی را برای 

هدف گرفتن طیف جوان فراهم می کند. 
 چطور از اینستاگرام برای مقاصد تجاری

استفاده کنیم؟ 
اینستاگرام برای تلفن های هوشمند و تبلت ها به عنوان 
یک اپلیکیش��ن تصویر دیجیتال عمل می کند و ش��ما را 
قادر می س��ازد تا عکس ها و ویدئوها را با س��ایر کاربران 
اینس��تاگرام به اش��تراک بگذارید. دانلود این اپلیکیشن 
رایگان اس��ت و می توان آن را برای سیس��تم های عامل 
iOS و اندروی��د دانلود ک��رد. کاربران ب��ا آدرس ایمیل 
خود در اینس��تاگرام ساین آپ و اطاعات پایه را در مورد 
خود وارد می کنند. بعد هم عکسی را روی پروفایل خود 
می گذارن��د. از س��ال 2012 می ت��وان از طریق مرورگر 
وب هم وارد اینس��تاگرام ش��د. کاربران می توانند به طور 
مستقل از اپلیکیش��ن، از طریق وب پروفایل اینستاگرام 

را ایجاد کنند. 
ساختار و مهم ترین ویژگی های اینستاگرام

اینس��تاگرام س��اختار بس��یار روش��نی دارد: عاوه بر 
بارگ��ذاری، ویرایش و به اش��تراک گذاری عکس و ویدئو، 
یک صفحه ش��روع با فید خبری، ی��ک صفحه با قابلیت 

جست و جو، هشدار و پروفایل هم دارد. اینستاگرام دارای 
قابلیت کامنت گذاری و الیک کردن عکس و ویدئوس��ت. 
در ضمن، با دایرکت اینستاگرام می توان به طور خصوصی 

با فرد یا گروه مورد نظر چت کرد. 
ویدئوها در اینستاگرام

در ابتدا اینس��تاگرام صرفا برای اشتراک گذاری عکس 
و تصویر ب��ود اما بعدا قابلیت پس��ت ویدئوها تا حداکثر 
15 ثانیه هم به آن افزوده ش��د. پس از مدتی به کاربران 
تجاری اجازه داده ش��د تا ویدئوه��ای 60 ثانیه ای را هم 
پس��ت کنند. از س��ال 2016 این گزینه ب��رای کاربران 
خصوص��ی هم وج��ود دارد. بنا به نقل از خود ش��رکت 
اینس��تاگرام، این ویژگی بعد از انج��ام تحقیقات داخلی 
و مشخص ش��دن ای��ن نکته که کارب��ران روزبه روز وقت 
بیشتری را به تماشای ویدئوها در اینستاگرام می گذرانند 
به اینستاگرام افزوده ش��د. اینستاگرام یک ویژگی دیگر 
ه��م ب��رای کارب��ران iOS دارد: ویدئوه��ای کلیپ  های 
مختلف اینستاگرام را می توان به هم چسباند. اینستاگرام 
یک ویژگ��ی جدید هم به ن��ام My Story ارائه کرده 
اس��ت که به ش��ما اجازه می دهد به طور موقتی چند تا 
ویدئوکلیپ کوتاه آپلود کنید که 2۴ س��اعت بعد به طور 

خودکار پاک خواهند شد. 
طرح ها و فیلترها

طرح مربعی تصاویر یکی از ویژگی های مهم اینستاگرام 
است. عکس ها را تنها می توان به شکل مربع آپلود کرد؛ 
با اینکه اپلیکیش��ن هایی هم وج��ود دارند که می توان با 
اس��تفاده از آنها عکس ها را باهم ترکیب و کوالژ درست 
کرد و آنها را پس��ت نمود. اما اینستاگرام بیشتر به خاطر 
فیلترهای س��اده خود برای ویرایش عکس شهرت دارد. 
کارب��ران می توانند از چندین فیلتر درون اینس��تاگرام و 
تنظیمات ویرایش��ی جهت ویرای��ش و روتوش عکس ها 

قبل از به اشتراک گذاری شان با دنیا استفاده کنند. 
استریم اینستاگرام

تمام��ی عکس ه��ا و ویدئوهایی ک��ه در اینس��تاگرام 
 آپل��ود ش��ده اند، مس��تقیما ب��ه اس��تریم اینس��تاگرام
)Instagram Stream(، ک��ه عملک��رد مش��ابه فید 
خب��ری فیس ب��وک دارد می رون��د. در اینج��ا می توانید 
عکس های آپلودشده تمامی حس��اب های اینستاگرام را 
که آنها را فالو می کنید، عاوه بر پست های اسپانسرشده 
ببینید. الگوریتم اینس��تاگرام پس��ت ها را براساس تاریخ 
آپلودشان مرتب می کند و از این بابت خیال  کاربر راحت 
اس��ت که آنچه را می بیند، بیشترین تناسب را بر حسب 

فعالیت حس��اب ها )کامنت، الیک و …( دارد. برخاف 
الگوریت��م فیس ب��وک که گاه��ی محت��وا را کاما فیلتر 
می کند، الگوریتم اینس��تاگرام پست ها را تنها بر اساس 

ترتیب نمایش شان نشان می دهد. 
هشتگ های اینستاگرام

اینس��تاگرام، بنابه عایق و فعالیت های کاربران خود، 
حس��اب هایی را ک��ه ممکن اس��ت از آنها خوش ش��ان 
بیاید به آنها معرفی می کند، اما قس��مت جس��ت و جوی 
اینستاگرام به کاربر اجازه می دهد تا برحسب برچسب ها 
یا عبارات کلیدی مطلب دلخواه خود را پیدا کند. درست 
همانطور که در توییتر صدق می کند، در اینستاگرام هم 
هشتگ ها نقش��ی کلیدی ایفا می کنند و به دسته بندی 
پست ها کمک می کنند. هشتگ ها تنها راهی هستند که 
می توانی��د با کم��ک آن مطالب خود را ب��ه کاربرانی که 

فالوور شما نیستند، منتقل کنید. 
لینک دادن به سایر پلتفرم ها

ازآنجاکه اینس��تاگرام بخش��ی از ابرشرکت فیس بوک 
است، لینک دادن حساب اینستاگرام با صفحه فیس بوک 
س��اده است. این کار برای ایجاد فرانت متحدی از محتوا 
و نیز کمک به کاربران جهت یافتن دوس��تانی که از هر 
دو سرویس اینس��تاگرام و فیس بوک استفاده می کنند، 
مفید است. عکس های اینس��تاگرام را می توان مستقیما 

و به ط��ور خودکار ب��ا فیس بوک، تامبل��ر، فلیکر، توییتر 
و س��وارم به اش��تراک گذاش��ت و بدین ترتیب طرفداران 
می توانند محتوای ش��ما را در هر شبکه ای که بیشتر از 
آن استفاده می کنند ببینند. همچنین، دایرکت هم این 
امکان را برای ش��ما فراهم می کند تا پیام های خصوصی 

را مستقیماً برای کاربران ارسال کنید. 
پروفایل اینستاگرام کسب وکار شما

بازاریابان می توانند برای کسب وکار خود بین پروفایل 
اس��تاندارد و پروفایل ویژه اینس��تاگرام یک��ی را انتخاب 
کنن��د. در بخش دوم این مقاله، مراح��ل ایجاد پروفایل 
اس��تاندارد را در اینستاگرام و نحوه تبدیل آن به حساب 
کس��ب وکار رس��می، تنها با چند کلیک با شما در میان 

خواهیم گذاشت. 
چطور پروفایل استاندارد بسازیم؟ 

دانلود اپلیکیشن اینستاگرام برای کاربران خصوصی و 
کس��ب وکارها رایگان است. می توانید آن را از گوگل پلی 
ی��ا بازار دانلود کنید. پس از دانلود اینس��تاگرام از طریق 
سیستم عامل iOS یا اندروید باید برای ساخت پروفایل 
ی��ک آدرس ایمی��ل و رمز عب��ور را وارد کنی��د. یکی از 
محاسن اینس��تاگرام سادگی آن است؛ برای ساخت یک 
پروفایل کامل فقط کافی است رمز عبور، یک شرح حال 

مختصر از خودتان و یک عکس پروفایل وارد کنید. 
1. نام کاربری

اگر قصد دارید از اینس��تاگرام برای مقاصد کسب وکار 
اس��تفاده کنی��د نام��ی را انتخاب کنید که متناس��ب با 
کس��ب وکارتان باش��د. توصی��ه می کنیم از ن��ام برند یا 
ش��رکت خود اس��تفاده کنید. نام کاربری شما بعدا زیر 

عکس پروفایل تان و روی پروفایل  ظاهر خواهد شد. 
2. شرح حال مختصر

دومین ویژگی مهم پروفایل ش��ما شرح حالی مختصر 
حدودا 150 کلمه ای است. نمی توان دستورالعمل خاصی 
برای این قس��مت به ش��ما ارائه داد اما توصیه می کنیم 
ازآنجا که فضای کمی برای ش��رح حال وجود دارد، بهتر 
اس��ت با کمترین کلمات سعی کنید دقیق و موجز، خود 
و ش��رکت تان را معرفی کنید. هرچه برند شما معروف تر 
باش��د، نوشتن شرح حال مختصر هم ساده تر خواهد بود. 
ب��رای نمونه ش��عار برند لوازم ورزش��ی نایک��ی )یکی از 
جذاب ترین و بهترین ش��عارهای تبلیغاتی دنیا( فقط سه 
کلمه است: »فقط انجامش بده.« بسیاری از کسب وکارها 
از این فضا استفاده می کنند و هشتگ های مرتبط با برند 
خود را قرار می دهند تا کاربران اینس��تاگرام را تش��ویق 

به اس��تفاده از آنها کنند و درعین حال نام شرکت شان را 
هم ذکر می کنند )توصیه می کنیم حداکثر س��ه هشتگ 

را ذکر کنید(. 
همچنین در قسمت شرح حال، لینک دادن به وب سایت 
شرکت تان هم توصیه می شود. در واقع اینجا تنها مکانی 
است که می توانید به وب سایت های خارج از اینستاگرام 
لین��ک بدهی��د. پ��س از آن اس��تفاده کنی��د. ازآنجاکه 
اینس��تاگرام بخش جداگان��ه ای را برای ذک��ر ضوابط و 
اصول شرکت تان ارائه نمی کند، بهتر است از این قسمت 
اینستاگرام برای لینک دادن به صفحات وب سایت تان که 
اصول، عملکردها و فعالیت های ش��رکت تان در آن درج 

شده، استفاده کنید. 
3. تصویر پروفایل

وقت��ی نوبت به انتخاب عکس پروفایل می رس��د، اکثر 
کس��ب وکارها ترجی��ح می دهن��د لوگوی برن��د خود را 
انتخاب کنند. اگر شما چیزی شبیه این را درنظر دارید، 
باید به خاطر داشته باش��ید که پروفایل سایر شبکه های 
اجتماعی تان هم باید مانند پروفایل شبکه اینستاگرام تان 
باش��د. علت ای��ن یکنواخت��ی در تصاوی��ر پروفایل های 
ش��بکه های اجتماعی تان این اس��ت که تصویر برندتان 
در ذه��ن مخاطبان و کاربران ج��ا بیفتد. کاربرانی که به 
صفحه ورود اینس��تاگرام ش��ما می آیند، با دیدن تصویر 

برندتان فورا ش��ما را می شناسند و این بدین معنی است 
که عکس پروفایل ش��ما حتما باید قالب مناسبی داشته 
باش��د و تمام اطاعات مورد نیاز به روشنی گفته شود و 

در معرض عموم قرار داشته باشند. 
در رابطه با کیفیت تصاویر باید یادتان باشد که عکس 
پروفایل اینستاگرام روی وب هم دیده می شود. بنابراین 
باید رزولوشن باالیی داشته باشد تا شطرنجی نشود. اگر 
در مورد رزولوشن عکس پروفایل خود مطمئن نیستید، 
بهتر اس��ت عکس بزرگ ت��ر با رزولوش��ن باالتر انتخاب 
کنید؛ با اینکه عکس پروفایل اینس��تاگرام در تلفن های 
هوش��مند و تبلت ها به ط��ور میانگین با 100 پیکس��ل 

نمایش داده می شود. 
تنظیمات مهم

پس از س��اخت پروفایل اینس��تاگرام برای کسب وکار 
خود، باید نگاهی به ویژگی های اصلی ای بیندازید که در 
اختیارت��ان قرار دارد. یکی از این ویژگی های اصلی فعال 
یا غیرفعال کردن هشدارهاست. این هشدارها به روزرسانی 
الیک ها، کامنت ها، فالوورها و منشن های جدیدتان را در 
زمان آنی به ش��ما ارائه می کنند. بدین ترتیب شما قادر 
خواهید بود تا به روزرسانی ها را با سرعت بیشتری پاسخ 
دهید و ب��ه طرفداران و فالوورهای ش��ما اجازه می دهد 
تا بدانند که ش��ما برای حساب اینس��تاگرام خود ارزش 

قائل هستید. 
همانط��ور ک��ه در س��ایر ش��بکه های اجتماعی صدق 
می کن��د، فعال ب��ودن در اینس��تاگرام و افزای��ش تعامل 
مس��تمر خود با فالوورها بسیار حائز اهمیت است. بدون 
انج��ام این کاره��ا خواهید دید ک��ه فعالیت هایی که در 
راستای بازاریابی ش��بکه اجتماعی در اینستاگرام انجام 

داده اید، بی فایده بوده اند. 
گام های نخست

حاال که پروفایل خود را باموفقیت س��اختید، وقت آن 
اس��ت که گام های نخست را برای آشنایی با کارکردهای 
اینس��تاگرام برداری��د. ش��ما باید به رقبایتان به چش��م 
منبع الهام بنگرید و از حضور آنها در اینس��تاگرام انرژی 
بگیرید و حضوری فعال داش��ته باشید. در عین حال باید 
تأثیرگ��ذاران و اف��رادی که ح��رف آنه��ا در صنعت تان 

تأثیرگذار است، شناسایی کنید. 
این نکته اصلی باید یادتان باش��د: هر وقت خواس��تید 
ب��ا دیگران گفت وگو برقرار کنید، باید پس��ت های آنها را 
قبا الیک کرده و زیرش��ان کامنت نوش��ته باشید. برای 
اینک��ه ای��ن کار را راحت ت��ر انجام دهید برچس��ب ها و 

کلمات کلیدی مربوط را جست و جو کنید. از فعالیت های 
دیگران در اینس��تاگرام الهام بگیری��د و تمام موضوعات 
جذاب برای گروهی را که هدف گذاری کرده اید، کش��ف 
کنید. می توانید از ابزارهای مختلفی اس��تفاده کنید که 
به شما کمک می کنند هشتگ های مناسب را شناسایی 
کنید. هشتگ ها معموالً بنیاد اینستاگرام هستند. به این 
خاطر در بخش دوم این مقاله بیشتر در مورد آنها حرف 

خواهیم زد. 
کسب وکار اینستاگرامی: چطور به عنوان یک 

شرکت از اینستاگرام استفاده کنیم؟ 
در تابستان 2016 اینستاگرام کسب وکار اینستاگرامی 
)Instagram Business( را راه ان��دازی ک��رد. تنه��ا 
ب��ا چند کلی��ک و اف��زودن اطاعات اضاف��ی می توانید 
هر پروفایل اس��تانداردی را به یک حس��اب کس��ب وکار 
اینس��تاگرامی تبدی��ل کنید. ای��ن اولین ب��ار در تاریخ 
اینس��تاگرام اس��ت که پروفایل های کارب��ران خصوصی 

این قدر متفاوت شده است. 
دالیل داشتن پروفایل  اینستاگرام برای 

کسب وکارتان
مزیت داش��تن یک پروفایل کسب وکار در اینستاگرام 
عمدتا در این است که می توانید اطاعات تماس از قبل 
آماده ش��ده را در اختیار مخاطبان قرار بدهید و مس��یر 
مستقیم تماس با تیم خود را برای کاربران فراهم کنید. 
می توانید بدون اس��تفاده از ابزار شخص ثالث آمار مورد 
نظ��ر را برای س��نجش موفقیت پس��ت ها و کمپین های 
تبلیغاتی به دس��ت آورید. در تنظیمات حس��اب عادی، 
اینس��تاگرام اطاع��ات اندک و ارزش��مندی را در رابطه 
با مکان و اصلیت کاربران یا دسترس��ی به پس��ت ها ارائه 
می کند. اما با آمار کاربران، می توانید در رابطه با کاربران 
خود بس��یار بیش��تر از اینها اطاع پیدا کنید. همچنین 
گزینه تبلیغات هدف گیری شده و تبلیغ پست های تکی 

برای به حداکثررساندن بازدیدها وجود دارد. 
تبدیل پروفایل اس��تاندارد اینستاگرام به یک پروفایل 
کسب وکار اینس��تاگرامی بسیار ساده اس��ت، اما قبل از 
همه چیز به پروفایل فیس بوک قبلی نیاز است. هر کسی 
که می خواهد  روی اینس��تاگرام یک صفحه کس��ب وکار 
راه اندازی کن��د باید یک فن پیج فیس بوک هم داش��ته 
باش��د و پروفای��ل اینس��تاگرام را ب��ا مدیر کس��ب وکار 
 )Facebook Business Manager( فیس ب��وک 

هماهنگ کند. 
 تبدیل یک پروفایل استاندارد

به یک پروفایل کسب وکار
وقت��ی حس��اب اینس��تاگرام خ��ود الگ ای��ن کردید، 
گزینه ه��ای  در  را   Switch to Business Profile
حس��اب تان پیدا کنی��د، این گزین��ه آنچه را ک��ه ابزار 
 )Instagram Business Tools( کسب وکار اینستاگرامی

نام دارد باز خواهد کرد. 
اولی��ن چیزی که از ش��ما درخواس��ت می ش��ود این 
اس��ت که پروفایل خ��ود را به فیس ب��وک متصل کنید. 
همانطور که قبا ذکر کردیم داشتن پروفایل کسب وکار 
در فیس بوک برای اس��تفاده از اینس��تاگرام برای مقاصد 

کسب وکار الزامی است. 
مراحل بعدی ش��ما را ملزم می کنند اطاعات تماس را 
اضافه کنید. ش��ما باید آدرس کس��ب وکار، شماره تلفن و 
آدرس ایمیل خود را ارائه کنید. یک ویژگی جدید و مهم در 
پروفایل کسب وکار دکمه فراخوان  برای عمل )CTA( است 
که می توان از آن برای ارتباط با کاربران از طریق تلفن یا از 
طریق SMS استفاده کرد. اگر آدرس کسب وکار خود را که 
فرض می کنیم رستوران است، در اختیار کاربران قرار دهید 
می توانید یک برنامه ریز مسیر را هم در نشانی بگنجانید که 
به طور خودکار نشانی رستوران تان را از اینستاگرام در نقشه 

گوگل )Google Maps(  باز می کند. 
یک ویژگی دیگر که تنها در کسب وکار اینستاگرامی وجود 
دارند، آمار اینستاگرام )Instagram Statistics( است. 
این ویژگی تحلیلی از پس��ت های تکی، آمار و فالوورها را 
در اختیار کس��ب وکارها قرار می دهد. سومین ویژگی که 
قبا آن را ذکر کردیم، گزین��ه افزایش مصنوعی بازدید 
پست هایتان اس��ت. تمام پست ها را می توان به تبلیغات 
اسپانسرش��ده ای تبدی��ل کرد که کارب��ران معینی را در 
اینستاگرام هدف گرفته اند. مهم ترین نکته در اینجا این 
است که CTA پست های اسپانسرشده به شکل رزرو یا 
نقطه تماس اس��ت. این ویژگی تنها ویژگی کس��ب وکار 

اینستاگرامی است که رایگان نیست. 
بدون استراتژی پست نگذارید

پس از ساخت حساب کس��ب وکارتان، حتما برای تان 
چندین س��ؤال مطرح شده که پاس��خ می دهیم: چطور 
تصویر مناس��بی از ش��رکت خود ارائه کن��م؟ بازاریابی 
شبکه های اجتماعی در اینستاگرام چطور انجام می شود؟ 
چه چیزهایی را می توانم به مش��تریان بالقوه خود نشان 
دهم؟ قرار اس��ت پس��ت ها را با چه کس��انی به اشتراک 

بگذارم؟ با بازار هدف خود چطور صحبت کنم؟ 
پاس��خ به همه این س��ؤاالت مهم اس��ت چراکه مانند 
ه��ر مقی��اس بازاریابی دیگ��ر، بازاریابی در اینس��تاگرام 
برای موفقیت مس��تلزم برنامه ریزی راهبردی است. برای 
اینکه بدانید چطور می توانید راهبرد محتوایی مناسب را 
انتخاب کنید، برند خود را در اینس��تاگرام باموفقیت در 
مع��رض نمایش بگذارید، گروه کارب��ران مورد نظر خود 
را مس��تقیما هدف بگیرید و آنها را ب��ه فالوورهای خود 

تبدیل کنید. 
chetor :منبع
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اکنون ما با صحنه ای مواجه هس��تیم که پیش از این فقط در فیلم ها 
مش��اهده می کردیم: معامله گرهای سهام که با لباس هایی روشن به طور 
مداوم در حال فریاد برای خرید و فروش س��هام  با س��ود حداکثری اند. 
شاید در نگاه نخست چنین صحنه ای عجیب وغریب به نظر برسد. با این 
حال سهام ها همیش��ه در تاریخ وال استریت بدین شکل خرید و فروش 
می ش��دند. تحول ب��زرگ در دنیای بورس و س��هام از دهه 90 میادی 
و ب��ا ورود تکنول��وژی »تبادل الکترونیک��ی« رخ داد. ب��ه بیانی کوتاه، 
کامپیوتره��ای قدرتمند معامات وس��یع و پیچی��ده را در عرض چند 
هزارم ثانیه انجام می دادند. بدین ترتیب حتی سریع ترین معامله گرهای 
وال اس��تریت و دیگر بورس های مطرح جهان نیز برای نخس��تین بار به 

صورت دسته جمعی از رقیبی قدرتمند شکست خوردند. 
امروزه فرآیند تجارت س��هام ش��کل بس��یار پیچیده تری نس��بت به 
ده��ه 90 به خود گرفته اس��ت. به این ترتی��ب از الگوریتم های پیچیده 
و چند وجهی برای انجام معامات اس��تفاده می شود. سرعت ساماندهی 
معامات نیز به طرز ش��گفت انگیزی افزایش یافته اس��ت. نتیجه اینکه 
تصمیم گیری درخصوص خرید و فروش از دس��ت عامل انس��انی خارج 
ش��ده است. بی تردید تجارت هوشمند عصر ما عاری از اعتراض و انتقاد 
نیس��ت. با این حال به دلیل دس��تاوردهای قابل توجه چنین ش��یوه ای 
همیش��ه انتقادها از سوی بازیگران بزرگ دنیای بورس مورد بی توجهی 

واقع می شود. 
در ای��ن مقاله هدف اصلی تش��ریح و توضیح چگونگ��ی  گذار به عصر 
بازاریابی و تبلیغات هوش��مند و فوق کوتاه اس��ت. در این راستا ابتدا از 
ارتباط این عرصه با دنیای سهام شروع کردم. شاید ارتباط این دو وجه 
اندکی گنگ به نظر برس��د، اما تکنولوژی های مورد اس��تفاده در حوزه 

سهام اکنون کاربردی وسیع در بازاریابی و تبلیغات نیز یافته اند. 
مشکل تکنولوژی بازاریابی

برخاف بازار س��هام، تکنولوژی بسیار آهسته تر به عرصه بازاریابی راه 
یافته است. به عنوان مثال تنها در چند دهه اخیر بازاریاب ها از ابزارهای 

مدرن به منظور توسعه و بهبود کمپین های شان استفاده کرده اند. 
همانط��ور که رواب��ط خرید و ف��روش به صورت هوش��مند از طریق 
فض��ای ابری تحولی در عرص��ه فروش ایجاد کرد، در دنی��ای بازاریابی 
نیز نرم افزاره��ای مدرن خلق کمپین ها را آس��ان کرده اند. بدین ترتیب 
دس��تیابی به طی��ف وس��یع تری از مخاطب ها با طراح��ی کمپین های 
گوناگون امکان پذیر ش��ده اس��ت. ب��ا این حال هنوز ه��م فاصله زیادی 
میان حوزه بازاریابی و سایر بخش ها وجود دارد. به طور معمول تیم های 
بازاریابی از س��وی آژانس ه��ای خاق حمایت می ش��وند. در این میان 
اطاع��ات حاصل از پژوهش ش��اید نقش��ی ایفا کنند، ام��ا متغیر مهم 
همچن��ان تصمیم عامل انس��انی اس��ت. چنین تصمیمی نیز براس��اس 
تجربه ش��خصی گرفته می ش��ود. جای��گاه هنر نیز در ای��ن میان صرفا 
تحق��ق ایده های ذهنی ف��ردی از حوزه بازاریابی ب��دون امکان افزودن 
اندک��ی خاقیت و ایده پردازی اس��ت. در پایان هم حاصل تمام زحمات 
بازاریاب ه��ا به طور عجیبی غیرقابل پیش بین��ی از آب درمی آید. بر این 
اس��اس همچنان در عصر آمارهای طبقه بندی شده گوگل روند موفقیت 

یا شکست کمپین ها مشخص نیست. 
ب��ا اندکی مس��امحه می توان گفت در عرص��ه بازاریابی از دوران جان 
وانامیکر افس��انه ای در دهه نخس��ت قرن 19 ش��اهد پیشرفت چندانی 
نبوده ایم. نکت��ه جالب جمله معروف وانامیکر در مورد تبلیغات اس��ت: 
»نیمی از پولی که من در تبلیغات سرمایه گذاری می کنم به هدر می رود. 

مشکل اصلی نیز این است که نمی دانم کدام نیمه نابود می شود.« 
ظهور ماشین ها

از سال 2011 استفاده از ابزارهای دستی در عرصه بازاریابی با کاهش 
چش��مگیری به رقمی اندکی بیش از 3800 مورد رس��ید. بدین ترتیب 
جای ابزارهای دس��تی را نمونه های فوق هوش��مند گرفتند. محصوالت 
برندهای��ی نظی��ر Adobe، IBM، SAP، Oracle و مایکروس��افت 

دنیای بازاریابی و بازاریاب ها را کاما مبهوت ساختند. 
ظهور ماشین ها در عرصه بازاریابی یک پیام روشن را به جهان مخابره 
کرد: فعالیت هوش انسانی در یکی از آخرین سنگرهای سنتی نیز جای 
خود را به هوش ماشینی داده است. بر این اساس کمپین های برخوردار 
از این ابزارها به وس��یله الگوریتم های کامپیوتری و هوش��مند غول های 
نرم افزاری هدایت می شوند. بی ش��ک ورود ماشین ها به عرصه بازاریابی 
به معنای مرگ خاقیت نیست. این نکته را با نگاه های هرچند سطحی 
ب��ه دور و اطراف مان به خوب��ی خواهیم فهمید. در واق��ع فرآیند ایجاد 
خاقیت، نوآوری و شناسایی س��لیقه مخاطب اکنون در کمترین زمان 

ممکن و از سوی ابزارهای هوشمند پیگیری می شود. 
بس��یار حیرت انگیز است که درس��ت جلوی چشم  ما فرآیند بازاریابی 
و تبلیغات به ش��دت در حال فش��رده شدن است. دیگر خبری از اتکای 
محض به هوش انسانی نیست. به جای آن داده های دقیق گردآوری شده 
از منابع��ی نظیر ش��بکه های اجتماعی روز به روز محبوب تر می ش��وند. 
بی تردید واقعیت محس��وس ای��ن معیارها در جایگزینی ش��ان با هوش 
انس��انی نامحس��وس نقش مهمی را بازی می کند. به این ترتیب به طور 
ناگهانی ما بازاریاب ها دیگر سوداگران از مد افتاده با لباس های مضحک 
ش��بیه به دلقک های س��یرک نیس��تیم؛ دلقک هایی که به دنبال کسب 
بیش��ترین س��ود ممکن از فرآیندی مبتنی بر حدس و گمان هستند و 

نیمی از پول شان نیز همیشه به هدر می رود! 
فرآیند بازاریابی فوق کوتاه )هزارم ثانیه ای(

در اینج��ا فض��ای ب��از در عرصه تبلیغ��ات فرصت ه��ای بی نظیری را 
مهیا کرده اس��ت. در گذش��ته ای نه چندان دور بس��یاری از تبلیغات به 
صورت دیجیتالی تهیه می ش��دند. نکته مهم درخصوص این دوران اتکا 
به فرمول مش��خص و قابل پیش بینی آژانس ه��ای تبلیغاتی برای جلب 
توجه مخاطب بود. بدین ترتیب همه نگاه ها به آژانس های پر زرق و برق 
دوخته ش��ده بود. از نقطه  نگاه مخاطب، این فرآیند بس��یار استبدادی 
به نظر می رس��ید. ما دریافت کننده صرف تبلیغات هستیم و در صورت 
تمایل باید با صرف زمانی مش��خص به فروش��گاه یا س��ایت ش��رکت ها 

مراجعه و محصوالت را سفارش دهیم. 
ورود تکنولوژی تبلیغاتی جدید با قابلیت س��فارش مستقیم از داخل 
آگه��ی تح��ول دیگری بود که از س��وی گ��وگل و فیس ب��وک در عصر 
مدرن ارائه ش��د. بدین ترتیب فضای تبلیغ��ات و بازاریابی تا حد زیادی 
با دموکراس��ی خو گرفت. دیگر خبری از آگهی های فیزیکی نبود، بلکه 
همه چیز در پش��ت صفحه دستگاه های هوشمند قرار داشت. با همه این 

پیشرفت ها اما طراحی و هدف گذاری تبلیغات همچنان فعالیتی پرخطر 
محسوب می شد. بدین ترتیب اتکا به شانس هنوز هم در دنیای بازاریابی 
فضای زیادی را به خود اختصاص داده بود. هنگامی که پای ش��انس به 
امری باز ش��ود، بی تردید تجربه انس��انی نیز دوباره در کانون توجه قرار 
می گیرد. بنابراین با دوره ای مواجه هس��تیم ک��ه ترکیبی از تکنولوژی 

هوشمند و تجربه انسانی است. 
بی تردی��د تکنولوژی هی��چ گاه با حاکمیت مس��تقیم عامل انس��انی 
س��ازگاری نداشته است. برهمین اس��اس فتح بزرگ ابزارهای هوشمند 
همین چند س��ال پیش اتفاق افتاد. هنگامی که با اس��تفاده از ابزارهای 
جدید امکان طراحی و آزمایش خیل وس��یعی از کمپین ها در کس��ری 
از ثانیه محقق ش��د، یکی از آخرین سنگرهای عامل انسانی فروریخت. 

بدین ترتی��ب ب��ا آزمای��ش یک کمپی��ن به ص��ورت مج��ازی )با خلق 
مخاطب های مج��ازی متعدد( نتیجه ای با ضریب خطای بس��یار پایین 
به دس��ت می آید. آیا واقعا می توان رقابتی برابر بدون استفاده از چنین 

تکنولوژی های وسوسه برانگیزی با سایر رقبا داشت؟ 
مرحله بعدی در فرآیند جایگزینی دس��تگاه ها و ابزارهای هوش��مند 
کس��ب جایگاه طراحان آگهی ه��ای تبلیغاتی اس��ت. بدین ترتیب تمام 
فرآیند بازاریابی و تبلیغات به صورت یکپارچه، خودکار و بس��یار سریع 
انجام خواهد شد. اگر معتقدید این سناریو بسیار ایده آل و امری مربوط 
به آینده ای نه چندان نزدیک اس��ت، متأس��فانه بای��د ناامیدتان کنم. در 
حقیقت گام های مهمی در راس��تای تحقق این هدف برداش��ته ش��ده 
اس��ت. نمونه واضح آن طرح اخیر ش��رکت نوتا ب��رای خلق طرح های 

ویژه برای شیش��ه محصوالتش است. بر این اس��اس نوتا با استفاده از 
سیستمی هوش��مند طرح گرافیکی خاقانه ای را روانه بازار کرد. نتیجه 
تحلیل اطاعات و طراحی مدل سیس��تم های هوش��مند در مورد نوتا 
فروش تمام محصوالت دارای بسته بندی جدید در عرض چند ثانیه بود. 
بی شک فروش باالی محصوالت در مورد شیوه های بازاریابی غیرخودکار 
نیز مشاهده ش��ده است، با این حال اگر به ترکیب 7میلیون رنگ برای 
خل��ق بس��ته بندی کمپین نوتا توج��ه کنی��م، آن را پیچیده تر از توان 

عملیاتی بازاریاب ها خواهیم یافت. 
آماده شدن برای عصر تبلیغات فوق فشرده )صدم ثانیه ای(

آمادگ��ی ب��رای دوران جدی��د در عرصه تبلیغات ب��ا اندکی توجه در 
بس��یاری از کمپین ه��ا مش��اهده می ش��ود. در حقیقت نی��ازی به نگاه 
کارشناس��انه برای آگاهی از این الگوها در گوشه وکنار بازارهای مختلف 
نیس��ت. هنگامی که تولی��د محتوا با اس��تفاده از ابزاره��ای خودکار و 
هوشمند س��رعت می گیرد و در آن انتخاب مخاطب هدف نیز راحت تر 
از قبل می ش��ود، عرص��ه بازاریابی خود به خود تغیی��ر خواهد یافت. بر 
این اس��اس، خوب یا بد، شاهد محو الهام گیری و درک انسانی از عرصه 
بازاریابی هس��تیم. به جای این موارد ارزیابی هوش مصنوعی نرم افزارها 
و تحلیل محت��وا ابزارهای خودکار روز به روز محبوبیت بیش��تری پیدا 
می کنند. البته این محبوبیت عاوه بر افزایش س��رعت فرآیند بازاریابی 

ریشه در موفقیت های دستگاه های هوشمند نیز دارد.
یکی از ضرورت های فعالیت موفقیت آمیز در عصر تبلیغات فوق کوتاه 
توجه و سرمایه گذاری روی ابزارهای هوشمند در کنار مخاطب هاست. در 
حقیق��ت توجه به مخاطب میراث غیرقابل انکار الگوهای قبلی بازاریابی 
اس��ت. بی تردید نادیده انگاری این اصل معنای بازاریابی را از بین خواهد 
برد. در هر صورت بدون مخاطب )مشتریان آینده( نه تنها بازاریابی، بلکه 
کل فرآیند کسب وکار بی معنی می شود. از سوی دیگر یافتن تکنولوژی 
مناسب با ماهیت کسب وکارمان که قادر به تولید محتوای مطلوب باشد 
نیز دش��وار است. ش��کل به همین جا ختم نمی شود، جذابیت محتوا نیز 
مس��ئله ای پیچیده است. صرف نظر از نقدهای اخاقی که به بسیاری از 
تبلیغات می ش��ود، جنبه هایی نظیر استفاده مناسب از المان های اصلی 

کسب وکارمان را نیز باید مدنظر قرار دهیم. 
در الگ��وی نوین بازاریابی دسترس��ی به اطاعات واقعی و دس��ت اول 
مخاطب ه��ا اهمیت باالی��ی دارد. به طور معمول ای��ن داده ها به صورت 
روزانه و از طریق مخاطب ها در ش��بکه های مجازی تولید می ش��ود. بر 
همین اس��اس ارزیابی وضعیت مخاطب  هدف در ش��بکه های اجتماعی 
بدل به ضرورتی انکارناپذیر ش��ده اس��ت. ش��کی نیس��ت که ابزارهای 
هوش��مند بدون چنین اطاعاتی قادر به ارائه عملکرد مثبت نیس��تند. 
در حقیقت بدون چنین داده هایی بهترین ابزارها نیز غیرقابل اس��تفاده 

خواهند شد. 
به عنوان یک کارش��ناس ح��وزه بازاریابی نتیجه بازی که از س��ال ها 
قبل ش��روع و اکنون به مرحله اوج خود رس��یده را نمی توانم پیش بینی 
کنم. با این ح��ال یک نکته مهم را به خوبی می دانم: بازاریابی که برای 
مدت های طوالنی متکی به خاقیت انس��انی بود، اکنون به س��رعت در 
حال تبدیل شدن به تکنیکی صنعتی است. بر همین اساس ممکن است 
موفقیت یا شکس��ت به زودی بس��تگی تام با اهمی��ت چند صدم ثانیه 

ناچیز پیدا کند. 
hootsuite :منبع

وقتی برای بازاریابی فقط چند هزارم ثانیه زمان هست

آیا ما وارد عصر بازاریابی فوق کوتاه شده ایم؟ 
به قلم رایان هولمز 

ترجمه: علی آل علی 
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اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: نمایش توانمندی های شرکت های بزرگ و 
دانش بنیان داخلی و حضور شرکت های خارجی در بیست و سومین 
نمایشــگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی چشمگیر بود .  مهندس 
سپهر سپهری در ارزیابی نمایشگاه امسال و دستاوردهای آن برای ملی 
حفاری، افزود: برپایی این نمایشگاه برای این شرکت فرصت مغتنمی 
بود تا از نزدیک با آخرین  توفیقات سازندگان و صنعتگران داخلی در 
خصوص تولید قطعات ، تجهیزات و کیفیت بخشی به محصوالت و 
با تکنولوژی های روز کشورهای صنعتی در زمینه ارایه آخرین دست 
یافته ها در خصوص تولید تجهیزات کاربردی در صنعت نفت و حفاری 
آشنا شویم .   وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت این نمایشگاه به نحوی 
برنامه ریزی شد تا مدیران ارشد و تعدادی از متخصصان و کارشناسان 
شرکت در ســطوح مختلف در این رویداد صنعتی اقتصادی حضور 
یافته و در قالب کار گروه های تخصصی و کارشناسی ضمن بازدید از 
غرفه ها به رایزنی ، تبادل نظر و تعامل با سازندگان و تولید کنندگان 

اعم از داخلی و خارجی بپردازند . ســپهری به حضور مستمر و تمام  
وقت خود و مدیران ارشد شرکت در چهار روز کاری نمایشگاه اشاره و 
گفت: فرصت ایجاد شده زمینه امضای پنج تفاهم نامه با شرکت ها و 
مراکز علمی پژوهشی ایرانی و خارجی و رایزنی با شرکت های متعدد 
داخلی و خارجی در ارتباط با توسعه همکاری های  مشترک در پروژه 
های بین المللی در داخل و خارج از کشور را فراهم آورد .  مدیرعامل 

و رئیس هیات مدیره شــرکت ملی حفاری ایران افزود: در خالل کار 
نمایشــگاه در محیطی صمیمی دیدارها و گفت و گوهای مهمی با 
مدیران ارشــد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و مدیران عامل 
شماری از شرکت های نفتی و ارایه کنندگان خدمات صنعت حفاری 
صورت پذیرفت که به یقین در جهت تسهیل در تحقق اهداف و برنامه 
های کالن شرکت اثرگذار خواهد بود .  وی به برنامه های وزارت نفت 
و شرکت ملی نفت ایران در سال جاری در بخش توسعه میادین نفت 
و گاز با هدف نگهداشــت و افزایش تولید اشاره و اظهار کرد: شرکت 
ملی حفاری ایران نقش پر رنگی در اجرای این پروژه ها دارد و با توجه 
به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی، تالش بر 
این است با بسیج امکانات و همکاری و همیاری با شرکت های بخش 
خصوصی با تامین حداکثری نیازها اعم از قطعات، تجهیزات، کاال و 
مواد و ســایر اقالم ضروری در عرصه کار از محل تولیدات داخل در 
جهت رونق بخشی به اقتصاد کشور و ایجاد فرصت های شغلی  نهایت 

جدیت به عمل آید .  

تبریز - فالح- شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
در ارزیابی انرژی ســال 1395 شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور توانســت رتبه اول در اجرای برنامه های مدیریت مصرف 
انرژی  و ســامانه های کنترل در بین شرکت های آب و فاضالب 

شهری را کسب کند .
به گــزارش خبرنگار مــا در تبریز، شــاهین پاکروح معاون 
راهبــری ونظــارت بر بهره برداری شــرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشور با ارسال لوح تقدیر به ایمانلو مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شــرقی، ضمن تبریک کســب عنوان 
رتبــه اول اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی و ســامانه 
های کنترل توســط شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی از 
تــالش های وی و کارکنان زحمتکش شــرکت آب و فاضالب 

استان تشکر و قدردانی کرد . 
در قسمتی از این لوح آمده است :

جناب آقای مهندس ایمانلو
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان شرقی

با توجه به تالش های ارزشــمند آن شرکت در راستای بهبود 
راندمان انرژی تاسیسات آب و فاضالب تحت پوشش  و بر اساس 
ارزیابــی حوزه معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری شــرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور، در سال 1395 امور انرژی شرکت 
آب  و فاضالب شــهری اســتان آذربایجان شرقی در بین شرکت 
های آب و فاضالب شهری موفق به احراز " رتبه اول " در اجرای 
برنامه های مدیریت مصرف انرژی گردیده است، لذا بدینوسیله از 
تالش های صادقانه و بی دریغ همکاران آن شرکت تقدیر و تشکر 
می گردد. امید اســت در پرتو عنایات حضرت حق تعالی، با بهره 
گیری از تجارب موجود و بکارگیری دانش روز شــاهد پیشرفت 

روزافزون صنعت آب و فاضالب کشور باشیم . /
 شاهین پاکروح معاون راهبری ونظارت بر بهره برداری

برداری  بهره  معــاون  بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- 
شرکت فوالد هرمزگان گفت: کارکنان سختکوش این شرکت در ادامه 
موفقیت های تولیدی خود با افزایش بهره وری و اســتفاده بهینه از 
تجهیزات، با شکســتن رکوردهای تولید تختال و آهن اسفنجی در 
فروردین ماه، شروع خوبی را در سال جدید رقم زدند. مهندس محمد 
جعفر پارسی افزود: تولید تختال در فروردین ماه امسال به 135هزار 
و 132 تن رسید که رکورد قبلی آن 130 هزار و 475 تن در دی ماه 
سال پیش بود. وی همچنین از ثبت رکورد تعداد ذوب تخلیه شده از 
کوره ها به میزان  1 هزار و 156 خبر داد و گفت: آخرین رکورد مربوط 
به دی ماه سال96  و به میزان 1 هزار و 105 ذوب بوده است. مهندس 

پارسی در ادامه به ثبت رکوردی دیگر در فروردین سال جدید توسط 
کارکنان تالشگر واحد احیا مستقیم اشاره کرد و گفت:  در واحد احیا 

مستقیم  رکورد تولید آهن اسفنجی در مدول B  به میزان 77 هزار 
و 860 تــن رقم خورد که رکورد قبلی به میزان 76 هزار و 961 تن 
درخرداد ماه 92 بدست آمده بود. وی بیان داشت: کسب این موفقیت 
ها  با تالش همه جانبه کارکنان شرکت در بخش هاي مختلف حاصل 
شــده است و  بار دیگر موفقیت بی سابقه ای درکسب رکورد ماهانه 

تولید تختال و آهن اسفنجی به دست آمده است .
پارسی خاطرنشان کرد: فوالد هرمزگان در حالی روزهای آغازین 
ســال 97 را با رکوردشــکنی های تازه خود پشت سر می گذارد که 
کارنامه موفقیت های این شــرکت در تولید حاوی ارقام و رکوردهای 

افتخار آفرینی بوده است..

تبریز - اسد فالح- جلسه ساماندهی جمع آوری زکات فطریه 
شهرستان تبریز با حضور نماینده امام جمعه تبریز، دبیر ستاد زکات 
آذربایجان شرقی و نمایندگان نهادهای حمایتی به ریاست برزگر معاون 
سیاسی و اجتماعی فرمانداری تبریز برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز به نقل از روابط  عمومی فرمانداری شهرستان تبریز، جلسه 
ساماندهی جمع آوری زکات فطریه شهرستان با حضورحجت االسالم 
والمسلمین روحانی نماینده امام جمعه معزز تبریز،  دبیر ستاد زکات 
آذربایجان شرقی و نمایندگان نهادهای حمایتی به ریاست برزگر معاون 
سیاسی و اجتماعی فرماندار تبریز برگزار شد. معاون فرماندار تبریز در 
این جلسه بر لزوم  ساماندهی جمع آوری زکات فطریه وفق سنوات 
گذشــته تاکید کرد و گفت: زکات جز واجبات شرعی می باشد که 

جمع آوری آن در روز عید فطر با همکاری نهادهای مربوطه باید بطور 
منظم و دقیق اجرا شــود. سعید برزگر همچنین با اشاره به استقرار 

تعداد زیادی صندوق جمع آوری ذکات در ســطح شهر گفت: طبق 
روال سال های قبل تمامی صندوق های جمع آوری زکات فطریه بعد 
از معرفی از طرف شورای زکات استان ممهور به مهر فرمانداری تبریز 
و به همه متصدیان صندوق ها کارت شناســایی معتبر صادر خواهد 
شــد. حجت االسالم محمدزاده دبیر ســتاد زکات آذربایجان شرقی  
نیز در این جلســه  با اشاره به اینکه سال گذشته 4 میلیارد و 900 
میلیون تومان ذکات فطریه  در استان جمع آوری شد، گفت: ذکات 
جز شئونات حاکم شرعی می باشد و تنها ارگان نظارتی نمایندگان 
ولی فقیه در استانها می باشند. الزم به ذکر است در این جلسه مقرر 
شد تمامی نهادهای حمایتی دارای مجوزبا تعداد صندوق های سال 

قبل اقدام به جمع آوری زکات فطریه کنند.

ساری - دهقان - مهندس قاسم شهابی با اشاره به  فروش حدود 
48 هزار انشعاب برق در سال 96، گفت: توزیع نیروی برق مازندران 
بیش از یک میلیون 334 هزار مشــترک برق دارد. مهندس قاسم 
شــهابی از افتتاح و بهره برداری 259 پــروژه با اعتباری بالغ بر 23 
میلیارد تومان در ســال 96 خبرداد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران افزود : ســال قبل بیش از 605 میلیارد تومان برق به 
مشترکان فروخته شــد و 67 میلیارد تومان نیز طلب از سال 95 از 
مشترکان داشتیم مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت 
: در میان بدهکاران دســتگاه های خدماتی و عموم با 20 میلیارد و 
500 میلیون تومان بیشترین بدهی برقی را دارند و پس از آنها حوزه 
کشــاورزی و خانگی هر کدام با بیش از 18 میلیارد و 700 میلیون 
تومان، مشترکان بد حساب توزیع برق مازندران محسوب می شوند 

. وی با تاکید بر ضرورت پرداخت طلب شــرکت برق ، اظهار داشت : 
پرداخت بدهی ها موجب بازگشت 25 درصد سرمایه به استان می 
شود که برای انجام خدمات بیشتر از جمله ترمیم و یا نوسازی خطوط 
انتقال برق می توان از آن بهره برد. شهابی در عین حال شهروندان را 
به صرفه جویی در مصرف برق فراخواند و افزود : این اقدام موجب می 

شود در تابستان با مشکل کمبود و قطع برق مواجه نشویم. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: هم اکنون میانگین مصرف 
برق در استان روزانه 800 مگاوات است ولی در فصل گرم تابستان و 
اواخر بهار به حدود 2 هزار مگاوات هم می رسد مهندس شهابی در 
ادامه از انعقاد 7 فقره قرارداد تحقیقاتی با محققین و دانشگاه های برتر 
کشور در سال 96 خبر داد و گفت : 11مقاله علمي در کنفرانسهاي 
بین المللي )IEEE، CIRED ( ارائه شد. مهندس شهابی افزود: 
 PSC، ( 75 مقاله علمي در کنفرانســهاي معتبر ملي و منطقه اي
GIS , EPDC  و ...  در سال 96 ارائه شد. وی با اشاره به اینکه در 
سال 96 بیش از 450 کیلومتر بر خطوط فشار متوسط شبکه های 
برق اضافه شــد،گفت: تاکنون بیش از 11230 کیلوتر خطوط فشار 
متوسط در حوزه توزیع نیروی برق مازندران شبکه سازی شده است. 

مهندس سپهری در ارزیابی بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت :

نمایش توانمندی های شرکت های بزرگ و دانش بنیان داخلی و 
حضور شرکت های خارجی چشمگیر بود

با اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی و سامانه های کنترل؛

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی رتبه نخست کشوری کسب کرد

شرکت فوالد  هرمزگان  گام اول را در سال 97 محکم برداشت

با تالش و کوشش کارکنان سخت کوش فوالد هرمزگان رکوردهای افتخار آمیزی در فروردین 97 بدست آمد 

در جلسه ساماندهی جمع آوری زکات فطریه شهرستان تبریز اعالم شد؛
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری تبریز: برای کلیه متصدیان صندوق های جمع آوری 

زکات فطریه کارت شناسایی معتبر صادر خواهد شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد ؛

فروش 48 هزار انشعاب برق در سال 96

اراک - مینو رستمی- به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش 
نفت امام خمیني)ه( شازند؛ جلسه بررسي شرایط عملیاتي تعمیرات 
اساسي شرکت پاالیش نفت امام خمیني)ه( شازند با حضور کلهري 
مدیر HSE شرکت ملي پاالیش و پخش، مهندس امین مدیرعامل 
شــرکت پاالیش نفت امام خمیني)ه( شــازند و مدیران و روســاي 
ادارات عملیــات، بهره برداري، تعمیرات، HSE ، ایمني و جمعي از 
کارشناسان مربوطه در سالن جلسات شــرکت برگزار شد ، در این 
جلسه مهندس امین با ارائه گزارشي از روند کمي و کیفي تعمیرات 

اساسي، بر حفظ کامل اصول و دســتورالعملهاي ایمني در اورهال 
شــرکت تاکید نمود و گفت: به منظور پیشگیري از بروز حوادث در 
جریان انجام تعمیرات اساســي پایبندي کامل پرســنل و مدیریت 
پاالیشگاه بر حفظ و اجراي اصول HSE ضروري است. مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت امام خمیني)ه( شازند با ابراز امیدواري از اینکه 
تعمیرات اساسي پاالیشگاه شازند بدون بروز حادثه و با موفقیت کامل 
در مهلت تعیین شــده به اتمام برسد خاطر نشان ساخت: مجموعه 
 HSE مدیرتي پاالیشگاه بر رعایت اصول ایمني و دستورالعمل هاي

تاکید ویژه دارد. کلهري مدیر HSE شرکت ملي پاالیش و پخش 
نیز در ادامه این جلسه با قدرداني و تشکر از تالش بي وقفه همکاران 
شرکت پاالیش نفت امام خمیني)ه( شازند در انجام تعمیرات اساسي 
بر اجراي دســتورالعمل هاي ایمني تاکید کرد و گفت: با نگاه مثبت 
مجموعه مدیریتي شــرکت در توجه به نکات ایمني و عزم مدیریت 
HSE پاالیشگاه شــازند بر ارتقاء کیفي دستورالعمل ها و در نظر 
گرفتن کامل شرایط عملیاتي امیدواریم تعمیرات اساسي پاالیشگاه 

شازند بدون بروز حادثه به اتمام برسد. 

برگزاری جلسه سرپرستی و رعایت اصول ایمنی در شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند

کسب طرح برگزیده در بخش ابداعات و اختراعات سومین جشنواره و 
نمایشگاه توانمندی های بهرداری صنعت آب و فاضالب کشور

رشــت- مهناز نوبری - در سومین جشنواره و نمایشــگاه توانمندی های بهره برداری صنعت آب و فاضالب کشور در محل 
نمایشگاههای شهر آفتاب تهران، طرحهای ارائه شده این شرکت در ارزیابی هیأت داوران به عنوان طرح برگزیده در سال 97 انتخاب 
شد.مرتضی صانع دوست معاون بهره برداری شرکت آبفای گیالن با اشاره به عنوان برگزاری این جشنواره و حضور آبفای گیالن با 
رویکرد تاب آوری تأسیسات اظهار داشت: آبفای گیالن با 14 عنوان طرحهای تحقیقاتی صنعتی ، نیمه صنعتی و مقاله با مشارکت 
شرکتهای سرمایه گذاری تانا انرژی و زالل ایران در این جشنواره حضور یافت.وی با تشریح طرحهای ارائه شده گفت: طرح عملگر برقی 
هوشمند با طراحی مهندس رضا عقیلی کارشناس تله متری و سیستم های کنترل معاونت بهره برداری آبفای گیالن و طرح ساخت 
دستگاه اندازه گیری کدورت سنج، کلر باقی مانده و هدایت الکتریکی با طراحی شرکت تحلیلگران آرماپویش صنعت ودکتر سیده 
ضحی حجازی )مدیر دفتر کنترل کیفیت معاونت بهره برداری آبفای گیالن( حائز رتبه برتر در بخش ابداعات و اختراعات شد.صانع 
دوست حضور صنعت و دانشگاه به همراه شرکت های دانش بنیان در سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری صنعت 
آبفای کشور را از شاخصه های حضور آبفای گیالن عنوان کرد .گفتنی است در آئین اختتامییه این جشنواره مهندس پاکروح معاونت 

نظارت بر بهره برداری آبفای کشور خواستار انبوه سازی پروژه ساخت عملگر برقی هوشمند و ارسال آن به صنعت آبفای کشور شد.

شهردارشاهرود :تغییرات چهره شهری در آینده ای نزدیک
 شاهرود - حسین بابامحمدی :مهندس محسن احمدی  از برگزاری کارگاه آموزشی 
قوانین توانگری و شناخت توانمندیهای انسان از منظر علمی و تحقیقاتی خبر داد و گفت: 
تغییرات چهره شهری در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد. مهندس احمدی در نخستین 
کارگاه آموزشی قوانین توانگری و شناخت توانمندیهای انسان از منظر علمی و تحقیقاتی که 
با حضور کلیه کارکنان شهرداری شاهرود در سالن شقایقهای دانشگاه صنعتی برگزار شد با 
بیان اینکه، یکی از راهکارهای بهبود توانمند سازی کارکنان در برنامه های کیفیت زندگی 
برگزاری کارگاه های آموزشی در این راستا است، افزود: انسانها در کشورهای توسعه یافته به رفاه اقتصادی دست یافته 
اند ولی، احساس نمی کنند که زندگیشان از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد پس رشد اقتصادی نمی تواند معیار بهبود 
کیفیت زندگی مردم تلقی شود. وی با اشاره به اینکه نباید فراموش کرد که اقتصاد یکی از اجزای تشکیل دهنده شاخص 
کیفیت زندگی اســت و در بهبود سطح زندگی می تواند نقش موثری داشته باشد، ابراز داشت:  اقتصاد ، شرط کافی 
برای ارتقای زندگی محسوب نمی شود و شروط دیگری نیز برای ارتقای این شاخص در زندگی افراد الزم است. شهردار 
شاهرود ضمن این مطلب که کیفیت زندگی منعکس کننده اختالف و فاصله بین امیدها و انتظارت یک فرد و تجربیات 
فعلی او است، اظهار داشت: میزان رفاه جسمی، روانی و اجتماعی که به وسیله اشخاص درک می شود نظیر رضایت از 
زندگی ، احساس سالمت ، دارا بودن شغل، داشتن همسر ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب، خالقیت ، همکاری 
با دیگران و ... طرز تلقی و نگرش فرد را نسبت به زندگی اجتماعی و خانوادگی تغییر داره و در کیفیت زندگی و ارزیابی 
آن موثر خواهد بود. مهندس محسن احمدی با بیان اینکه رضایت از خویشتن ، رضایتمندی از زندگی است، بیان داشت: 
ابعاد رضایتمندی از زندگی بسیار متنوع است و یک بعد آن را می توان زندگی خانوادگی دانست چرا که رضایت فرد از 
همسر، فرزندان و والدین باعث آرامش ، نشاط، شادی و اعتماد به نفس وی می شود و در صورت این احساس فرد می 

تواند در جایگاه شغلی و اجتماعی خود نیز موفق باشد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان:
کارکنان منابع طبیعی سردمداران و جهادگران سبز کشور هستند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در مراسم بزرگداشت بازنشستگان منابع طبیعی 
استان گلستان  ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان منابع طبیعی ، ایشان را سردمداران و جهادگران سبز کشور نامید که 
عمر خود را وقف خدمت و حفاظت از طبیعت می کنند.حسین پیشقدم در سخنان خود سرانه سبز کشور را 1600مترمربع  اعالم 
داشتند و گفتند که در کنار منابع خدادادی و همت کارکنان منابع طبیعی این میزان به 2800مترمربع در استان میرسد، هرچند تا 
سرانه جهانی 8000  مترمربع هنوز فاصله خیلی زیاد است که امیدواریم به آن دست یابیم . در همین خصوص ایشان افزودند: سال 
95در خصوص حفاظت و احیاء و خصوصاً اطفاء حریق ده میلیارد تومان  جهت خرید تجهیزات ، موتور ، ماشین ، ساختمان و خرید 
و بکارگیری پهباد هزینه کردیم که امیدواریم ثمرات آن را با حفاظت بهتر و افزایش سرانه جنگل که فواید وموهبتهای آن برای همه 
مردم خواهد بود را ببینیم.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قسمت دیگری از سخنانش پیرامون روشهای حفاظت از منابع 
طبیعی گفت:بی پرده باید گفت روشهای نگهداری از منابع طبیعی ما روشهای درستی نیست چراکه عرصه بزرگ ، خطرات و بحرانها 
بسیار زیاد  و چشم داشتهای افرادی که سود خود را در سوء استفاده از این منابع خداداد میبینند زیاد شده تا جایی که نه تنها جنگل 
خواری که کوه خواری و دریا خواری و حتی کار اینگونه افراد سودجو به بیابان خواری هم کشیده شده است از اینرو چاره کار واگذاری 
به بخش خصوصی و از نظر من بهترین افراد در بخش خصوصی هم خود بازنشستگان کاربلدی مثل شما ها هستید که عمر خود را 
پای صیانت از این منابع گذراندید میباشد . به عنوان نمونه هم به جذب نیروی متخصص در کشور کانادا اشاره داشتند که مثالً بخشی 
از طبیعت و عمدتاً جنگلها را به افراد متخصص واگذار می کنند و چند سال بعد در طول برنامه از آنها میگیرند ، براساس پیشرفت 
فیزیکی هم به آنها اعتبار می دهند ، خود این افراد بهره بردار هم هستند که این روش برون سپاری بهترین راه حفظ و توسعه طبیعت 

در کنار جلوگیری از بزرگ شدن دولت میباشد .

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 شــهر کردکوی ، پاکســازی محیط و حضور در مزار و ادای احترام به شهداء گمنام . مراسم برگزار شده در محل 
پارک شــهر این شهرستان با حضور فرماندار محترم و کارشناسان اداره منابع طبیعی  با مشارکت تََشُکل جهان نما ، اداره 
محیط زیســت و میراث فرهنگی برگــزار گردید.همچنین  کارکنان اداری و حفاظتــی  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان کردکوی  با مشــارکت 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 شــهدا گمنام  شهرســتان کردکوی عزیمت نموده به مقام 

واالی شهدا ادای احترام نمودند.
                     

رضایت مردم؛ ثمره اصلی پروژه های گازرسانی روستایی
مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیر مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز خراسان رضوی، 
لبخند مردم را محصول و ثمره اصلی اجرای طرح های گازرسانی روستایی عنوان کرد. مدیر مهندسی 
و اجرای طرح های شــرکت گاز خراسان رضوی، لبخند مردم را محصول و ثمره اصلی اجرای طرح 
های گازرســانی روستایی عنوان کرد. سید مصطفی حیدری روز گذشته 23 اردیبهشت ماه 97 در 
جریان سفری یک روزه به سه روستای فریمان که با حضور نماینده مردم سرخس، احمدآباد و رضویه 
و فرماندار این شهرستان انجام شد اظهار کرد: امروز شاهد بهره بردای از طرح های گازرسانی به 24 
روستا و آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 51 روستای دیگر در بخش قلندرآباد شهرستان فریمان هستیم. وی افزود: در حوزه افتتاح 
88 میلیارد ریال برای بهره مندی 1250 خانوار هزینه شده است. همچنین با اتمام طرح های در حال اجرا نیز 2600 خانوار دیگر با 
اعتباری معادل 23 میلیارد ریال از نعمت الهی گاز بهره مند می شوند. حیدری تصریح کرد: توسعه شبکه های گازرسانی در شهرها و 
روستاها پیچ و خم های بسیار زیادی از جمله تخصیص اعتبار، پیمان سپاری و اخذ مجوزات الزم از سوی دستگاه های متولی همچون 
راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و ... دارد که اگر همکاری و تعامل مسئوالن در این بین وجود نداشته باشد کار با کندی و دشواری 
همراه خواهد شد. وی که در جمع اهالی روستاهای بخش مرکزی فریمان سخن میگفت ادامه داد: عالرغم زحمات بسیار زیادی که 
در بحث گازرسانی برای همکاران پرتالش بنده در مجموعه شرکت گاز استان وجود دارد، اما اعتراف میکنم دیدن لبخند رضایت مردم 

در هنگام بهره برداری از پروژه ها بهترین محصول و به نوعی ثمره کار ما محسوب می شود.

سرپرست جدید بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایالم معرفی شد
ایالم- هدی منصوری-  با حضور مسئوالن دانشگاه، پزشکان و پرسنل بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایالم، سرپرست جدید 
این بیمارستان معرفی شد. در ابتدای این آیین تودیع و معارفه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
و تقدیر از خدمات مجموعه بیمارستان شهید مصطفی خمینی اظهار کرد: آقای دکتر نوری زالنی به واسطه قبولی در فوق تخصص 
نتوانستند به ریاست در بیمارستان ادامه دهند.  دکتر پرویز کریمی ادامه داد: خدمات ایشان در طول مدت یک سال گذشته که عهده 
دار مسئولیت بوده اند، قابل تقدیر است. وی ابراز کرد: پذیرفتن مسئولیت در این شرایط و بستر سخت، شهامت می خواهد که به 
این خاطر نیز از جناب دکتر صوفی نیا به واسطه پذیرفتن مسئولیت ریاست بیمارستان تقدیر می نمایم.  دکتر غالمرضا نوری زالنی 
رئیس پیشین بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایالم نیز ضمن خیرمقدم به حاضران و تقدیر از روسا و معاونین درمان پیشین و 
فعلی دانشگاه در راستای اعتماد به وی در جهت تصدی ریاست بیمارستان ابراز کرد: خدمت در حوزه درمان بسیار سخت و طاقت 
فرسا است و تالش و اهتمام همه همکاران را می طلبد که در کنار مجموعه مدیریتی دانشگاه اهداف را پیش ببریم. وی افزود: اگر 
خدمتی در بیمارستان به مردم ارائه شده، حاصل زحمات و تالش های شبانه روزی همکاران است و اگر نقصی در این خدمت دهی 

وجود داشته باشد به ضعف مدیریتی بنده برمی گردد.
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مادر ایالن ماسک فلسفه تربیتی خود 
را با والدین دیگر به اشتراک می گذارد

می ماسک یکی از مدل ها و متخصصان تغذیه معروف 
به شمار می رود که 50 سال در این عرضه فعالیت کرده 
و عکس��ش روی جلد بس��یاری از مجله ه��ا نظیر تایم و 
نیویورک پس��ت چاپ شده اس��ت. فراموش نکنید که او 
یک دستاورد بزرگ دیگر هم دارد؛ فرزندی تربیت کرده 
که به تنهایی توانس��ته، تسا، اس��پیس اکس و بورینگ 
کمپان��ی را مدیریت کند. مادر ایان ماس��ک در دورانی 
که والدین بیش از حد درگیر زندگی فرزندان ش��ان شده 
و اجازه انجام کاری را به آنها نمی دادند، روش دیگری را 
برگزید و اجازه داد فرزندش به آزمایش بپردازد، اش��تباه 

کند، از آنها درس بگیرد و شکوفا شود. 

به گ��زارش دیجیاتو، م��ادر ایان ماس��ک در این باره 
می گوید: 

 »من به فرزندانم اجازه می دادم که هر کاری را دوست 
دارن��د و صاح می دانند، امتح��ان کنند. تا زمانی که آنها 
باور داش��تند کاری که می کنند، می تواند مفید باش��د و 
تأثیر مثبتی در آینده آنها بگذارد، منعی برای شان وجود 
نداشت. من همیشه فکر می کردم آنها باید مثبت اندیش 
باشند و کارهایی را که به ذهن شان می آمد انجام دهند.«
  X. com ایان ماسک موفق شد با سرمایه گذاری در
کار خود را آغاز کند. این ش��رکت بعد ها به پی پل تبدیل 
شد و ماسک موفق شد در سال 2002 کمپانی  ای بی  را 
مجبور کند 1.5 میلیارد دالر برای خرید ش��رکت ماسک 
پرداخت کند. پس از آن ایان ماسک سعی کرد با به راه 
انداختن اس��پیس اکس، سفر به فضا را یک دهم ارزان تر 
ک��رده و رویای ف��رود در کره ماه را برای انس��ان ها قابل 

دسترسی کند. 
پ��س از آن نی��ز کمپان��ی خودرو های برقی تس��ا را 
راه ان��دازی کرد که اکنون ارزش��ی مع��ال 58.7 میلیارد 
دالر دارد. در ای��ن میان نیز وی با س��رمایه گذاری 100 
هزار دالر روی یک شرکت جدید به نام بورینگ کمپانی 
س��عی کرد رویای ایجاد تونل زیر شهر های شلوغ، حمل 
و نقل س��ریع در آن و از بین رفتن ترافیک را به حقیقت 

تبدیل کند. 
مش��خص اس��ت که او از همان ابتدا به حرف مادرش 
گوش ک��رده و مثبت اندیش��ی خود را ادام��ه داده و در 

تمامی مباحثی که دوست داشته، فعالیت کرده است. 

اغلب دیده می شود که بسیاری از مردم مارکتینگ 
و تبلیغات را با هم اش��تباه می گیرند. اگرچه هر دو 
مؤلفه اهمیت دارند، بااین حال بس��یار باهم متفاوت 
هس��تند. انجام تحقیق��ات مارکتین��گ و اطاع از 
تفاوت بین مارکتینگ و تبلیغات می تواند ش��رکت 
شما را در مسیر رسیدن به یک رشد قابل توجه قرار 
دهد. اجازه دهید با مروری بر تعریف رسمی هر یک 
از این دو کلمه ش��روع کنیم و پس  از آن به توضیح 

تفاوت مارکتینگ و تبلیغات خواهیم پرداخت: 
تعری��ف تبلیغ��ات: اع��ام پولی، عموم��ی و غیر 
ف��ردی یک پی��ام مجاب کننده توس��ط ی��ک بانی 
مشخص است، همچنین عرضه یا ترویج غیر فردی 
محصوالت شرکت توسط آن شرکت برای مشتریان 

فعلی و بالقوه آن. 
تعریف مارکتین��گ: برنامه ریزی، پیاده س��ازی و 
کنت��رل نظام مند ترکیب��ی از فعالیت های مرتبط با 
کسب وکار، باهدف نزدیک کردن خریدار و فروشنده 
برای مبادله یا انتق��ال محصوالت به نحوی که برای 

هر دو طرف سودمند باشد. 
با مطالعه هر دو تعریف، به آس��انی می توان درک 
ک��رد که چرا مردم در اس��تفاده از این کلمات گیج 
می شوند و هر دو را یک مفهوم در نظر می گیرند. 

تبلیغ��ات، یکی از مؤلفه ه��ای فرآیند مارکتینگ 
اس��ت. این بخشی اس��ت که به اطاع رسانی درباره 
کس��ب وکار، محصول یا خدماتی که ارائه می دهید 
می پردازد. تبلیغ��ات، فرآیند توس��عه راهبردهایی 
مانند قرارگیری تبلیغ، تک��رار آن و مواردی از این 
قبی��ل را در برمی گی��رد. تبلیغات، ق��رار دادن یک 
تبلیغ در واس��طه هایی از قبیل روزنامه ها، پس��ت، 
تابلوهای تبلیغاتی، رادیو و البته اینترنت را ش��امل 

می شود. 
بودج��ه  بیش��ترین  معم��وال  تبلیغ��ات  هزین��ه 
برنامه های مارکتینگ را به خود اختصاص می دهد. 
پس  از آن رواب��ط عمومی با اختاف کمی در رتبه 
دوم و تحقیقات ب��ازار با فاصله نه چندان زیادی در 
رتبه س��وم قرار دارند. بهترین راه برای نشان دادن 

تمای��ز بی��ن تبلیغ��ات و مارکتینگ این اس��ت که 
مارکتینگ را مانند یک کیک در نظر بگیریم. برای 
تهیه این کی��ک، مواد مختلف��ی از قبیل تبلیغات، 
تحقیق��ات ب��ازار، برنامه ری��زی رس��انه ای، رواب��ط 
عمومی، قیمت گذاری محصول، توزیع، پش��تیبانی 
مش��تری، راهب��رد ف��روش و مش��ارکت اجتماعی 

استفاده می شود. 
تبلیغ��ات در ای��ن راهب��رد، تنها یک��ی از عناصر 
تشکیل دهنده کیک اس��ت. تمامی این مواد نه تنها 
باید برای رس��یدن به یک هدف بزرگ تر به صورت 
مس��تقل کار کنند، بلکه باید ب��ا یکدیگر همکاری 
و تعامل نیز داش��ته باش��ند. مارکتین��گ فرآیندی 
زمان بر اس��ت و برای اینکه ی��ک برنامه مارکتینگ 
مؤثر واقع ش��ود، ممکن اس��ت ب��ه مدت ها تحقیق 
نیاز باش��د. مارکتینگ را به عنوان تمام فعالیت هایی 
که یک س��ازمان برای تسهیل مبادله بین شرکت و 
مصرف کننده انجام می دهد می توان در نظر گرفت. 
hormond :منبع

تفاوت مارکتینگ و تبلیغات چیست؟ 

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 969 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: معموال بس��یاری از کس��ب 
وکارهایی که خود مستقیما به فروش محصوالت شان 
اق��دام می کنن��د، از قیم��ت ب��رای خودش��ان غول 
می س��ازند. درنتیج��ه ب��ه مح��ض اینکه مش��تری 
می خواه��د درباره قیمت حرف��ی بزند، بحث تخفیف 
را پیش می کشند. این حالت زمانی پیش می آید که 
کس��ب وکارها قدرت مذاکره با مش��تریان را ندارند. 
دراین باره چندین روش مختلف وجود دارد که کسب 

وکارها هنگام مذاکره با مشتریان بر ترس خود غلبه 
کنند. این روش ها عبارتند از: یک- کس��ب وکارهای 
تولیدکننده باید یادشان باشد که ارزش می فروشند، 
ن��ه محصول. در واق��ع چنین کس��ب وکارهایی باید 
محص��ول تولیدی خود را ب��اور کنند تا بتوانند از آن 
در مقابل مش��تری دف��اع کنند. دو- کس��ب وکارها 
نباید نس��بت به رفتار مش��تریان پیش داوری کنند. 
مش��تریان باهوش هستند و فورا شک و تردید کسب 
وکار را هنگام مطرح کردن قیمت متوجه می ش��وند، 
درنتیجه در این حالت حاضر نخواهند شد قیمتی را 

که کسب وکار انتظار دارد، بپردازند. سه- کسب وکار 
نباید به هر قیمتی مش��تریان را حفظ کند. در واقع 
برای حفظ مشتری باید تاش کرد، ولی اگر به هیچ 
ش��یوه ای متقاعد نمی ش��ود نباید با اصرار آن را نگه 
داش��ت. چون در این حالت مشتریان شک می کنند. 
چهار- کسب وکار همیشه از قیمتی که برای کاالیش 
تعیی��ن کرده بای��د دفاع کند. ع��اوه براین روش ها 
شیوه های دیگری نیز وجود دارد که کسب وکارها با 
به کارگی��ری آنها به ترس خود در زمان مطرح کردن 

قیمت به مشتری غلبه خواهند کرد. 

ترس از مطرح کردن قیمت

پرسش: مدیرکسب وکار کوچکی در زمینه تولید پوشاک هستم و گاهی مستقیم به فروش محصوالتم اقدام می کنم. در 
این باره چون تجربه فروش ندارم، وقتی می خواهم به مشتری قیمت کاال را بگویم، دچار شک و تردید می شوم که نکند 

با گفتن قیمت، مشتری را از دست بدهم، در این زمینه راهنمایی ام کنید که چگونه با مشتری برخورد کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

افراد موفق چگونه آرامش خود را 
حفظ می کنند؟ 

مه��ارت کنترل احساس��ات و مدیریت اس��ترس از 
جمله اقداماتی اس��ت که مس��تقیما بر روی عملکرد 
اف��راد تأثیر خواهد داش��ت. در واقع این امر بس��یار 
طبیعی اس��ت که افراد تحت فش��ار به علت از دست 
دادن تمرکز خ��ود، نمی توانند حداکث��ر توانایی های 
خود را به نمایش بگذارند و این امر پیامدهایی منفی 
ب��رای خود ف��رد و در نهایت ش��رکت در پی خواهد 
داش��ت. در این رابطه اخیرا تحقیقاتی صورت گرفته 
که نتایج آن بیانگر آن است که افراد موفق در مواجهه 
با ش��رایط س��خت با ارائه راهکارهایی آرامش خود را 
حف��ظ می کنن��د و همین امر تأثیر بس��یار زیادی در 
حف��ظ عملکرد مفید آنها خواهد داش��ت. در ادامه به 
بررسی برخی موارد ساده و در عین حال کاربردی در 

این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- آنها توجه خود را معطوف به امکانات در 

دسترس می کنند 
در واقع ش��ما باید قدردان چیزهایی باش��ید که در 
اختیار دارید، در غیر این صورت توجه شما به سمت 
مواردی خواهد رفت که در دس��ترس نیست و فراهم 
آوردن آنها فرصت ح��ال حاضر را از بین می برد. این 
ام��ر در حفظ روحیه ش��ما نیز تأثیر بس��زایی خواهد 
داش��ت. درواقع هنگامی که شما قدردان امکانات در 
دس��ترس خود باش��ید، با آنها رفتار به مراتب بهتری 
خواهید داش��ت و این امر سیاس��ت درستی است که 
ش��ما را به پیش��رفت و ترقی خواهد رس��اند. در این 
بخش توصیه می ش��ود ت��ا در هنگام بروز اس��ترس، 
ب��رای چند لحظ��ه مزیت های زندگ��ی و کار خود را 
مرور کنید. این کار در کاهش فش��ار و استرس تأثیر 

مناسبی را خواهد داشت. 
2- آنها خود را درگیر تردید های متعدد نمی کنند

تردید از جمله مواردی اس��ت که اس��ترس را در فرد 
افزایش داده و آرامش را با مشکل مواجه خواهد ساخت. 
این امر تنها مختص به قبل از شروع اقدامات شما نبوده 
و ممکن اس��ت حین انجام کار یا حتی پس از آن نیز رخ 
دهد. در این رابطه ابتدا الزم اس��ت نگرش خود را نسبت 
به مقوله شکس��ت تغییر دهی��د و تمامی جنبه ها را قبل 
از تصمیم خ��ود ارزیابی کنید. پس از انجام این دس��ته 
اقدامات، دیگر تنه��ا تمرکز خود را به نحوه اجرای طرح 
خود گذاش��ته و س��ایر موارد را کاما نادیده بگیرید. در 
نهایت در صورتی که با شکس��ت نیز مواجه شدید، آن را 
به منزله کاس درس��ی برای خ��ود بدانید و از تجربیات 
آن به خوبی اس��تفاده کنید. درواقع هر فردی با شکست 
مواجه خواهد ش��د و ای��ن امر کاما طبیعی محس��وب 
می ش��ود. با این حال نحوه رفتار و واکنش ش��ما نسبت 
به آن مرز میان فرد موفق و شکس��ت خورده را مشخص 

خواهد کرد. 
3- آنها مثبت اندیش هستند 

در صورت��ی که تجربه برخ��ورد و هم صحبتی با فردی 
موفق را داش��ته باش��ید، متوجه خواهید ش��د که نحوه 
صحبت آنها با سایرین تفاوت هایی دارد که یکی از دالیل 
این امر در مثبت اندیش��ی آنهاس��ت. درواقع این افراد به 
علت نگرش فوق العاده ای که نس��بت به ش��رایط مختلف 
دارند، از انرژی مطلوبی برخوردارند که این امر در تمامی 
خصوصیات آنها قابل مش��اهده است. بدون شک حضور 
چنی��ن فردی ب��ه عنوان مدی��ر یک ش��رکت در نهایت 
باع��ث ایجاد جو کاری آرامش بخ��ش و پر انرژی خواهد 
ش��د. نتایج تحقیقات نش��ان می دهد که فش��ار روحی و 
اس��ترس در نحوه نگرش افراد نسبت به مسائل مختلف 
شکل می گیرد و مثبت اندیشی نگرشی ضد آن محسوب 

می شود. 
4- آنها مدیریت زمان دقیقی دارند

اگرچ��ه اس��ترس از جمله احساس��ات طبیع��ی افرد 
محس��وب می ش��ود، با این حال این امر بای��د از میزان 
مش��خصی برخوردار باش��د و وجود روزان��ه آن فرد را با 
مش��کات روحی و جسمی زیادی مواجه خواهد ساخت. 
در ای��ن رابط��ه از جمله اقداماتی که باعث می ش��ود در 
کاهش آن تأثیر زیادی داش��ته باش��د، مهارت مدیریت 
زمان اس��ت. درواقع ام��روزه هیچ چی��زی را نمی توانید 
به ارزش��مندی زمان خود بیابید. در همین راس��تا توجه 
داش��ته باشید که برنامه شما باید به نحوی باشد که شما 
قادر به انجام تمامی اقدامات ضروری زندگی خود باشید. 
در ای��ن رابط��ه از جمله عادت هایی که زم��ان زیادی را 
از ف��رد خواهد گرفت، توجه بیش از حد به ش��بکه های 
اجتماعی و دنیای اینترنت اس��ت. وجود اپلیکیشن های 
هش��دار دهنده و تنظی��م زم��ان می توان��د گام��ی مؤثر 

محسوب شود. 
5- آنها مصرف کافئین کمی دارند و از استراحت 

کافی برخوردارند
اگرچه قهوه به عنوان نوشیدنی رایج اکثر شرکت ها 
محس��وب می ش��ود، با این حال توجه داشته باشید 
که کافئین موجود در آن تأثیرات منفی بس��یاری را 
روی س��امت افراد خواهد داش��ت. به همین خاطر 
ضروی اس��ت تا میزان آن را در حد مش��خصی نگه 
دارید. جالب است بدانید که نتایج آزمایشات در این 
رابطه بیانگر آن است که مصرف بیش از حد کافئین 
به افزایش اس��ترس افراد می انجامد. همچینن توجه 
داش��ته باشید که شما باید خود را برای چندین سال 
فعالیت م��داوم آماده نگه دارید، ب��ه همین خاطر از 
اعمال فشارهای بیش از حد و خارج از آستانه تحمل 
خود، خودداری کنید و به میزان اس��تراحت خصوصا 
خواب خود توجه کافی داش��ته باشید. در این رابطه 
تنها ب��ه میزان خواب خود توجه نکنید و کیفیت آن 

را نیز مدنظر قرار دهید. 
entrepreneur :منبع
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