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بازار مسکن به کدام سو می رود؟ 

پیشبینی
آیندهبازارمسکن

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن در ماه های گذشته به دلیل تالطم و نوسانات 
بازاره��ای موازی مس��کن ب��ود و با ثبات در این بازارها دیگر ش��اهد افزایش قیمت مس��کن نخواهیم بود.  حامد 
مظاهریان، با رد ادعای برخی کارشناس��ان که افزایش قیمت مس��کن در ماه های اخیر را به دلیل سیاس��ت های 

شهرسازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت فروش تراکم عنوان کرده اند، اظهار داشت: ارتباط چندانی میان این...

 واکنش وزیر راه و شهرسازی
 به احتمال فسخ قرارداد

فروش هواپیما

شکایت ایران
از بویینگ
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سیاست گذاری منطقی می تواند کمر تحریم را بشکند

نسخه آرامش اقتصاد ایران

۴ رویکرد برای موفقیت محتوای محلی
10 صفت میلیونرهای خودساخته 

VQVC تخصیص بودجه بازاریابی اینترنتی با سنجش
چگونه تأثیرات سئو را زودتر مشاهده کنیم؟ 

بیلبوردها خوش اخالق شدند
اپل شانس خود را در حوزه تبلیغات محک می زند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیرعامل سوبارو
به دلیل رسوایی آالیندگی 

محصوالت برکنار شد

7

پژو سـیتروئن بـا اعالم تعلیـق فعالیت هـای خـود در ایران 
اقـدام به خودزنی کرد، زیرا طبیعتا این شـرکت امکان خروج 

سـرمایه گذاری های انجام شـده در ایـران طی چند 
سال اخیر را ندارد. گروه خودروسازی پژو سیتروئن...

سیاهوسپیدخروج
خودروسازانفرانسویازایران

یادداشت
راه درونی کاهش آسیب 

تحریم ها

خ��روج ایاالت متحده آمریکا 
آن  دنب��ال  ب��ه  و  برج��ام  از 
خ��روج ش��رکت های اروپای��ی 
از ای��ران اتفاق خوبی نیس��ت. 
البت��ه ای��ن اولین ب��ار نیس��ت 
آمری��کا  رئیس جمه��ور  ک��ه 
جهان��ی  اجم��اع  برخ��الف 
معاه��دات  از  و  عم��ل ک��رده 
بین الملل��ی خ��ارج می ش��ود. 
و  پاس��یفیک  ترانس  معاه��ده 
معاه��ده پاریس ب��رای کنترل 
تولی��د گازه��ای گلخانه ای در 
کش��ورهای مختل��ف جهان از 
است  بین المللی  توافقات  دیگر 
ک��ه رئیس جمه��ور آمری��کا از 
آن خارج شده اس��ت. رویکرد 
متفاوت دونال��د ترامپ در این 
باره باعث ش��ده ش��رکت های 
تج��اری اروپای��ی ک��ه باتوجه 
بیش  محافظه کاری ش��ان  ب��ه 
از گذش��ته به بق��ای خود فکر 
کنند، تصمیم به خروج از ایران 
بگیرن��د و همکاری اقتصادی با 
شرکت های دولتی و خصوصی 

ایران را قطع کنند. 
ت��ا 8 آگوس��ت و برق��راری 
دوب��اره تحریم ه��ا نزدی��ک به 

داریم.  وق��ت  دوم��اه 
3تحریم های آینده...

بهادر احرامیان
 عضو هیأت 

نمایندگان اتاق تهران
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فرصت امـروز: رئیس جمهور صبح جمعه تهران را 
ب��ه مقصد پک��ن ترک کرد تا در اجالس ش��انگهای از 
یک جانبه گرایی آمریکا و تضعیف معاهدات بین المللی 
از سوی این کشور سخن بگوید و تأکید کند که دیگر 

کشورها نباید در این باره سکوت کنند. 
حسن روحانی به دعوت »شی جین پینگ« همتای 
چین��ی خود و برای ش��رکت و س��خنرانی در اجالس 
س��ران سازمان همکاری ش��انگهای به این کشور سفر 
کرده است. رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و وزیران خارجه، اقتصاد و نفت و رئیس 
کل بان��ک مرک��زی روحانی را در این س��فر همراهی 

می کنند. 
رئیس جمه��وری در ای��ن س��فر دو روزه، ع��الوه بر 
ش��رکت در اج��الس، دیداره��ای دوجانب��ه ای نیز با 
رئیس جمه��وری چین و همچنین س��ران و رؤس��ای 
هیات های حاضر در اجالس س��ران سازمان همکاری 
و  روس��یه  رئیس جمه��وری  جمل��ه  از  ش��انگهای، 

نخست وزیران هند و پاکستان خواهد داشت. 
اجالس سران س��ازمان همکاری شانگهای روزهای 
۱۹ و ۲۰ خرداد در ش��هر س��احلی »جینگ دائو« در 

استان شاندونگ واقع در شرق چین برگزار می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حس��ن روحانی در فرودگاه مهرآباد و 
پیش از س��فر در جمع خبرنگاران گفت: ابتدا می خواهم 
اش��اره کنم به روز مهم قدس؛ امروز یادگاری که از امام 
عزیز باق��ی مانده، حضور و تظاه��رات و راهپیمایی ها و 
شعارهای مردم به معنای نزدیک بودن ملت ایران با ملت 
فلسطین و همه ملت های مسلمان با ملت فلسطین است. 
امروز ملت ها اعالم می کنند که آزادی قدس و آزادی کل 
سرزمین فلسطین، آرمان و آرزوی همه است و این آرمان 

را هیچ گاه فراموش نخواهند کرد. 
رئیس جمه��ور ب��ا بیان اینک��ه اس��رائیل هیچ وقت 
نمی تواند احس��اس کند که در جای امنی قرار گرفته 
اس��ت، تصریح کرد: اس��رائیل باید بداند که همیش��ه 
غاصب س��رزمین دیگران اس��ت و همیش��ه ستمگر و 
ظالم اس��ت و بداند یک ملت بزرگ دست از سرزمین 
آب��ا و اجدادی خودش برنمی دارد. مخصوصا این روزها 
و این ایام، ظلم اسرائیلی ها به فلسطینی ها، روزافزون و 
مضاعف ش��ده و به خواست خداوند، روز قدس امسال، 
قدس پرش��کوه تری نسبت به سال های گذشته خواهد 
بود و به امید خدا مردم فلس��طین روزی به س��رزمین 

خودشان برخواهند گشت. 
روحانی در ادامه درباره اهداف و برنامه های این سفر 
گفت: این سفر به دعوت رئیس جمهور محترم چین و 
برای ش��رکت در هجدهمین اجالس سران کشورهای 
عضو سازمان همکاری شانگهای انجام می شود. اساس 
این س��ازمان بر مبن��ای هماهنگی و هم��کاری برای 

مس��ئله امنیت منطقه اس��ت و امروز در دنیا ش��اهد 
معضل تروریس��م، افراطی گری و بس��یاری از مسائلی 
هس��تیم که ثبات و امنیت جه��ان و مخصوصاً منطقه 

ما، آسیای مرکزی و غرب آسیا را تهدید می کند. 
رئیس جمهور اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران در 
طول ۴۰ س��ال گذشته هم در مبارزه با افراطی گری و 
هم در مبارزه با تروریس��م، در داخ��ل ایران و منطقه 
تجربیات بس��یار ذی قیمت��ی دارد و هم��واره، قربانی 
تروریس��م ب��وده، اما در عی��ن حال هم��واره در برابر 
توطئه های تروریستی پیروز بوده است. در این اجالس 
بی تردی��د همفکری ها و رایزنی هایی بین کش��ورهای 

منطقه در این زمینه ها انجام خواهد شد. 
دکتر روحانی اظهار داش��ت: موضوع دیگری که در 
این اجالس باید مطرح ش��ود، مس��ئله یکجانبه گرایی 
آمریکایی هاس��ت. آمریکایی ه��ا از گذش��ته هم تصور 
می کردن��د و این خی��ال باطل در ذهن ش��ان بود که 
رهبر دنیا هس��تند و االن ه��م فکر می کنند می توانند 
برای دنیا تصمیم بگیرن��د. اینکه آمریکایی ها برخالف 
همه مقررات بین الملل��ی، از یک معاهده چندجانبه و 
بین المللی، به ش��کل یکجانب��ه، بی دلیل و حتی بدون 
هیچ بهانه ای خارج می ش��وند، ای��ن توهین به جامعه 
بین المل��ل و نق��ض قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل است و خوش��بختانه این کار خالف، از 
سوی اکثریت قاطع و قریب به اتفاق کشورهای جهان 

محکوم شد. 
رئیس جمهور تصریح کرد: همه دنیا باید احساس کنند، 
ش��یوه ای که آمریکا انتخاب کرده، شیوه خطرناکی برای 
روابط بین الملل و برای به پا داشتن مقررات بین الملل و 
تضعیف معاهدات بین المللی است و کشورهای دیگر نباید 
در برابر این کار خالف قانون ساکت باشند. در عین حال 
دو عضو از اعضای ۱+۵ سابق یعنی روسیه و چین در این 
اجالس حضور دارند و به طور طبیعی درباره آن موضوعات 

هم بحث خواهد شد. 
روحانی خاطرنش��ان کرد: جمهوری اس��المی ایران 
همواره معتقد بوده که مسائل و پیچیدگی های منطقه 
باید از طریق سیاس��ی ح��ل و فصل ش��ود. امروز در 
منطق��ه، تجاوز به برخی از کش��ورها را داریم، ناامنی 
در برخ��ی از کش��ورها داریم، ادع��ای تجزیه طلبی در 
جاهایی داریم و ش��اهد دخالت کش��ورهای بزرگ در 
منطقه هس��تیم. معتقدیم راه حل همه این مشکالت، 
سیاسی، گفت وگوی چندجانبه و برگزاری اجالس های 

منطقه  است. 
رئیس جمه��ور گف��ت: در نهای��ت معتقدی��م بای��د 
منطقه ای قوی تر، امن تر و توس��عه یافته داشته باشیم 
و تحق��ق این ه��دف با همکاری امکان پذیر اس��ت که 
تنها از راه دیپلماس��ی و از راه مذاک��ره به این نتیجه 

خواهیم رسیم. 

روحانی: آزادی فلسطین آرمان همه مسلمانان است

سفر ضدآمریکایی روحانی به چین
فرصت امروز: مردم روزه دار تهران و ۹۰۰ شهر دیگر 
ای��ران روز جمعه ۱8 خردادماه ۹۷ مطابق با ۲۳ رمضان 
س��ال ۱۴۳۹ با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، 
انزجار و خش��م خود را نس��بت به رژیم اشغالگر قدس و 
تصمیمات اخیر رئیس جمهور آمریکا و همچنین حمایت 

از ملت  مظلوم فلسطین نشان دادند. 
در راهپیمایی روز قدس امسال که چهلمین راهپیمایی 
روز جهان��ی قدس به ش��مار می آمد، بی��ش از ۵ هزار و 
۳۰۰ ع��کاس، خبرنگار و تصویربردار حضور داش��تند و 
راهپیمایی روز قدس را در سراس��ر کشور پوشش خبری 
دادند ک��ه از این تعداد بیش از ۱6۰ نفر از رس��انه های 

خارجی بودند. 
به گفته رئیس س��تاد انتفاضه و قدس، ش��عار مراسم 
امس��ال، »روز جهانی قدس«، »پیروزی جبهه مقاومت، 
شکس��ت فتن��ه آمریکایی-صهیونیس��تی« و »عزم ملت 

فلسطین برای بازگشت« انتخاب شده بود. 
همچنین در راهپیمایی امسال آدمک های صهیونیستی 
و آمریکایی به عنوان نماد اس��تکبار ش��یطانی و پوستر، 
تراکت و کارتن پالس��ت و پالکاردهای��ی علیه اقدام آنان 
در انتقال س��فارت به قدس شریف به نمایش درآمد. در 
عین حال پرچم های رژیم اشغالگر قدس به عنوان نفرت 
و انزجار مردمی از صهیونیست ها و نماد شیطانی به آتش 

کشیده شد. 
اگرچه ش��عار محوری روز قدس امس��ال، پیروزی جبهه 
مقاومت، شکست فتنه آمریکایی � صهیونیستی و عزم ملت 
فلسطین برای بازگشت بود، اما مرگ بر آمریکا جهانی شده، 
محور هر جنایتی آمریکا، با اتحاد و وحدت مس��لمین، رها 
شوند از سلطه غاصبین، آزادی فلسطین خواسته مسلمین 
اس��ت، نابودی اس��رائیل خواسته ملت ماس��ت، حامی هر 
تروریس��ت آمریکا و سعودی و صهیونیست، ما بنده خدا و 
حق شناسیم از دشمنان خود نمی هراسیم، نابودی اسرائیل 
حتمی است ای برادر و... از جمله دیگر شعارهایی بود که از 

سوی راهپیمایان سر داده شد. 
همچنین جمالت��ی مانند مطیع امر رهبریم، به زودی 
در قدس نم��از جماعت می خوانیم، قدس پایتخت ابدی 
فلسطین، فریاد ملت ما مرگ بر اسرائیل و... نیز از جمله 

نوشته های روی پالکاردها بود. 
آمریکای فینگیلی، اسرائیل جینگیلی؛ درد 

بگیرید، بمیرید
اما شعار محوری دیگری که در راهپیمایی امسال روز 
قدس از س��وی راهپیمایان تهرانی س��ر داده شد، شعار 
»آمریکای فینگیلی و اس��رائیل جینگیل��ی درد بگیرید 
بمیرید« ب��ود. همچنین در بنری که بر روی دیواره های 
دانش��گاه تهران نصب ش��ده بود جمله ای از امام موسی 
صدر به این مضمون به چشم می خورد که »قدس، قبله 
م��ا و کانون ارزش های ماس��ت. « در عین حال جمله ای 
از مقام معظم رهبری نیز بر روی این بنرها چاپ ش��ده 

بود به این مضمون که »روز قدس، تیری اس��ت به قلب 
توطئه فراموش��ی مس��ئله فلس��طین«، »روز قدس نماد 

صف بندی حق در مقابل باطل است«. 
در مجموعه پوس��ترها و بنرهایی که از سوی شهرداری 
تهران نیز چاپ و در مراس��م توزیع شده بود؛ شعارهایی از 
این قبیل آورده شده بود: »هر سه روز یک فلسطینی کشته 
می ش��ود«، »هیهات من الذله«، »ب��ه زودی در قدس نماز 

می خوانیم«، »قدس پایتخت عربی فلسطین است«. 
ق��دس  روز  راهپیمای��ان  و  نمازگ��زاران  همچنی��ن 
ش��عارهایی از جمله مرگ بر آمریکا، مرگ بر اس��رائیل، 
مرگ ب��ر انگلیس، هم غزه هم لبن��ان جانم فدای قرآن 

سر دادند. 
حضور دانش��جویان مسلمان از کش��ورها و ملیت های 

مختلف در این راهپیمایی مشهود بود. 
در پایان این مراس��م ش��رکت کنندگان در راهپیمایی 
روز جهان��ی ق��دس س��ال ۱۳۹۷ با قرائ��ت قطعنامه ای 
مواض��ع خود را اعالم کردند و با حضور در میعادگاه نماز 
جمعه به امامت آیت اهلل احمد خاتمی و س��خنرانی علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نماز جمعه را در 

روز جهانی قدس اقامه کردند. 
بازتاب راهپیمایی روز قدس در رسانه های جهان

برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس از س��وی مردم 
روزه دار در تهران و دیگر ش��هرهای ایران در رسانه های 
بین المللی بازتاب وسیعی داشت و مورد توجه رسانه های 

بین المللی قرار گرفت. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، ش��بکه المیادی��ن لبن��ان ضمن 
پوش��ش مس��تقیم مراس��م گزارش داد: ته��ران و ۹۰۰ 
ش��هر ایران ش��اهد برگزاری راهپیمایی روز قدس است. 
ش��رکت کنندگان در مراس��م روز جهانی قدس بر ادامه 
حمای��ت از انتفاضه ملت فلس��طین و مقاومت آن تأکید 
کردن��د. راهپیمایی کنن��دگان ب��ر حمای��ت از تظاهرات 
بازگش��ت فلس��طینی تأکید و طرح های یهودی س��ازی 
قدس را محکوم کردن��د. راهپیمایی کنندگان بر حمایت 
از قدس شریف و آزادی سرزمین فلسطین از سوی ملت 

آن تأکید کردند. 
ش��بکه روس��یاالیوم کش��ور روس��یه نیز به پوش��ش 
مراس��م راهپیمایی روز جهانی ق��دس در ایران پرداخت 
و اع��الم کرد: تظاهرات در بس��یاری از ش��هرهای ایران 
به مناس��بت بزرگداش��ت روز ق��دس برگزار ش��د. این 
راهپیمایی در تهران پایتخت ایران در ده ها مسیر برگزار 
و راهپیمایی کنندگان شعارهای اهلل اکبر، مرگ بر آمریکا 
و م��رگ بر اس��رائیل و ش��عارهایی در حمای��ت از ملت 

فلسطین سر دادند. 
خبرگزاری س��انا س��وریه نیز اعالم کرد: راهپیمایی روز 
جهانی قدس در همبس��تگی با ملت فلسطین و حقوق بر 
حق آن در تهران و بیش از ۹۰۰ ش��هر ایران ش��روع شده 
است. شرکت کنندگان پالکاردهایی در محکومیت جنایات 

اشغالگران اس��رائیلی و عملیات یهودی سازی برنامه ریزی 
ش��ده اشغالگران در فلسطین اش��غالی به ویژه شهر قدس 
حمل می کنند. راهپیمایی روز جهانی قدس امسال با شعار 
روز جهانی قدس رمز وحدت و جهاد امت اسالمی و حمایت 
از ملت مظلوم فلس��طین و زوال حتمی رژیم صهیونیستی 
اس��ت. در این راهپیمایی مسئوالن عالی رتبه ایران و سفیر 

سوریه در تهران عدنان محمود حضور دارد. 
ش��بکه المس��یره یمن نی��ز گ��زارش داد: راهپیمایی 
گس��ترده ای در ته��ران پایتخ��ت ای��ران و تع��دادی از 

شهرهای دیگر ایران برگزار شد. 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس در گزارش��ی آورده است: 
راهپیمای��ان روز قدس در ای��ران در محکومیت تصمیم 
آمریکا برای انتقال س��فارت خود از ت��ل آویو به قدس، 
ش��عارهای ضد آمریکایی سر دادند. براساس این گزارش، 
راهپیمایان در اعتراض به اش��غال قدس از س��وی رژیم 

صهیونیستی، فریاد »مرگ بر اسرائیل« سردادند. 
العهد لبنان نیز اعالم کرد: صبح روز جمعه راهپیمایی 
روز جهان��ی ق��دس در ته��ران و ۹۰۰ ش��هر ای��ران با 
مشارکت گس��ترده مردم شروع شد. شرکت کنندگان در 
این راهپیمایی که همه س��اله در جمعه آخر ماه مبارک 
رمضان برگزار می ش��ود ش��عارهای مرگ بر اس��رائیل و 
مرگ بر آمریکا سر دادند و ضمن مخالفت با سیاست های 
خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیس��تی بر حمایت خود از 

ملت مظلوم فلسطین تأکید کردند. 
الغدپرس ع��راق گزارش داد: راهپیمایی گس��ترده ای 
در ش��هرها و مناط��ق مختل��ف ای��ران برگ��زار ش��د و 
راهپیمایی کنندگان شعارهای اهلل اکبر، مرگ بر آمریکا، 
مرگ بر اس��رائیل و ش��عارهایی در همبس��تگی با ملت 

فلسطین سر دادند. 
خبرگزاری رویترز نیز به راهپیمایی مردم ایران در تهران و 
دیگر شهرهای ایران به مناسبت روز جهانی قدس پرداخت. 
رویترز در بازتاب سخنان علی الریجانی رئیس مجلس ایران 
نیز نوشت: اسرائیل و عربستان سعودی منشاء هرج ومرج در 
منطقه هستند. مثلث عربستان سعودی، اسرائیل و آمریکا 
خواستار تبدیل منطقه به صحنه هرج ومرج است حال آنکه 
امنی��ت منطقه با تالش آنها برای به کن��ج راندن ایران، با 

تهدید مواجه خواهد شد. 
شبکه المنار لبنان نیز ضمن پوشش مراسم راهپیمایی 
روز جهانی قدس به بیان س��خنان علی الریجانی رئیس 

مجلس ایران پرداخت. 
اس��پوتنیک روس��یه نی��ز گ��زارش داد: راهپیمای��ی 
گس��ترده ای در بیشتر ش��هرهای ایران به مناسبت روز 
جهانی قدس برگزار شد. در این راهپیمایی تعداد زیادی 
از مس��ئوالن ایرانی و برخی س��فیران کشورهای عربی و 
اس��المی حضور داشتند. در این راهپیمایی پالکاردهایی 
در محکومیت اقدامات اس��رائیل ضد فلسطینی ها حمل 

شد. 

گزارش »فرصت امروز« از چهلمین راهپیمایی روز جهانی قدس

 »عزم ملت فلسطین برای بازگشت«



ارز  ن��رخ  افزای��ش  معم��ای 
در کن��ار رکودی که س��ایه آن 
اقتص��اد س��نگینی می کند،  بر 
موضوع��ی اس��ت ک��ه بارها در 
ایران تجربه شده است؛  اقتصاد 
نرخ  رش��د  تجربه،  نزدیک ترین 
ارز در ابت��دای دهه ۹۰ بود. اما 
آی��ا افزایش کنونی ن��رخ ارز به 
رکود منجر خواهد شد؟ اگرچه 
سایه تحریم ها در ماه های آینده 
ب��ر اقتص��اد ای��ران س��نگین تر 
خواهد ش��د، اما آنچه اقتصاد را 
از بیماری های��ی ک��ه این روزها 
گرفتار آن اس��ت، ره��ا خواهد 
با  سیاس��ت گذاری هایی  ک��رد، 
در نظرگرفت��ن موقعیت کنونی 

اقتصاد ایران است. 
به گ��زارش خبرآنالین، یکی 
از این سیاس��ت ها درس گرفتن 
از تجربه ه��ای گذش��ته اس��ت؛ 
ش��رایطی که ب��ه زودی اقتصاد 
ایران پیش رو خواهد داشت، به 
نوعی در ابتدای دهه ۹۰ تجربه 
ش��د؛ یعنی جهش نرخ ارز و به 

دنبال آن افزایش نرخ تورم. 
ام��ا آنچ��ه در ماه ه��ای آینده 
می تواند به تکرار تجربه گذش��ته 
منجر نشود، استفاده از موقعیت 
افزایش نرخ ارز اس��ت. در ابتدای 
دهه ۹۰ زمانی که ن��رخ ارز ۳۰۰ 
درصد افزایش یافت یا به عبارتی 
ارزش پ��ول ملی کاه��ش یافت، 
شکاف زیادی بین درآمد و هزینه 
مردم ایجاد شد. در سال های بعد 

از آن اگرچ��ه افزای��ش درآمدها 
تقریباً متناس��ب با نرخ تورم بود، 
اما این ش��کاف پابرجا باقی ماند؛ 
اتفاقی که بنا به گفته کارشناسان 
پیش درآمد رکود بود، زیرا وقتی 
درآمدها پایین باش��د، حتی اگر 
نرخ تورم صفر باشد باز هم مردم 
از مص��رف خ��ودداری می کنند 

چراکه درآمد کافی ندارند. 
بررس��ی ها نشان داد به دنبال 
جه��ش ن��رخ ارز، فاصله قیمت 
تمام ش��ده کاال و قدرت خرید 
مردم افزایش یافت و پس از آن 
کاه��ش تقاضا ک��ه پیش درآمد 

رکود بود، رخ داد. 
در  می گوین��د  اقتصاددان��ان 
شرایط رکود تنها راه برون رفت 
اصالح ن��رخ برابری پ��ول ملی 
اس��ت. چه آنکه تا زمانی که نرخ 
پ��ول ملی به ص��ورت مصنوعی 
پایین نگه داش��ته شود، واردات 
به صرف��ه اس��ت و در حقیق��ت 
درآمدهای کشور صرف اشتغال 
در دیگر کشورها می شود. حال 
آنک��ه اگ��ر ن��رخ ارز در جایگاه 
واقعی خود قرار بگیرد، صادرات 

به صرفه خواهد شد. 
در واق��ع ب��ا افزای��ش تولید و 
صادرات، درآمد مردم نیز افزایش 
پیدا می کند. در این شرایط رونق 
اقتصادی اتف��اق خواهد افتاد. اما 
این پدیده، ت��ورم را نیز به همراه 

خواهد آورد. 
نس��خه ای ک��ه اقتصاددان��ان 

برای این معما توصیه می کنند، 
تن دادن به تورمی اس��ت که با 
خود اش��تغال و افزایش تولید را 
به همراه بی��اورد. زیرا این تورم 
ب��ا تورم��ی که فقط ب��ه معنای 
افزایش قیم��ت کاال و خدمات 
باش��د، بس��یار متفاوت اس��ت، 
زی��را بهبود ق��درت خرید مردم 
ب��ا درآمد آنه��ا همراه ش��ده و 
این موضوع، رونق اقتصادی نام 
دارد؛ رونقی که حتی با شرایط 

تحریم هم سازگار است. 
افتادن از ترس تورم به 

دامان رکود؟ 
بررسی تجربه های تاریخی که 
اتفاقا نمونه آنها در اقتصاد ایران 
ه��م به ک��رات دیده می ش��ود، 
سیاس��ت های  دادن  س��وق 
اقتصادی به س��مت رکود است. 
گاهی سیاس��تگذاران اقتصادی 
از ترس تورم ب��ه گونه ای عمل 
می کنند که نتیجه تصمیم های 
آنها منجر به افتادن در دام رکود 
می ش��ود. حال آنک��ه اگر رونق 
اقتصادی اتفاق بیفتد، اگر حتی 
نرخ تورم هم باال برود، وضعیت 
اقتصادی کش��ور و درآمد سرانه 

بهبود خواهد یافت. 
در ش��رایط کنونی که نرخ ارز 
خواس��ته یا ناخواسته باال رفته، 
ش��اید بهترین زمان برای رشد 

اقتصادی باشد. 
ام��ا آی��ا می ت��وان از تک��رار 
تجرب��ه ۹۰ جلوگی��ری ک��رد؟ 

اقتص��اددان  غنی نژاد،  موس��ی 
معتقد اس��ت: »بدترین تصمیم 
اقتص��ادی س��رپوش گذاش��تن 
بر نرخ واقعی ارز اس��ت، زیرا با 
این تصمیم این امکان به وجود 
می آید ک��ه در زم��ان دیگری، 
افزایش خواهد  دوباره فنر تورم 

یافت.«
اقتص��ادی  کارشناس��ان 
می گوین��د ب��رای دس��تیابی به 
رش��د اقتصادی 6 تا ۷درصدی 
در سال جاری که هدف گذاری 
بودجه و برنامه شش��م توس��عه 
نیز هس��ت، باید نرخ ارز واقعی 
ش��ود. هرچند این اقدام تورم را 
افزایش خواهد داد، اما در عوض 
آتش تورم مانع از ش��کل گیری 

رکود خواهد شد. 
استفاده از ظرفیت 

سرمایه گذاری بخش خصوصی
آن ط��ور که در بودجه س��ال 
۹۷ پیش بینی ش��ده، قرار است 
بخش��ی از پروژه های نیمه تمام 
ب��ا مش��ارکت بخش خصوص��ی 
تکمیل ش��ود. این امر عالوه بر 
آنک��ه موجب تحرک بیش��تر و 
در  بخش خصوصی  نقش آفرینی 
اقتصاد می ش��ود، از دیگر س��و 
سبب خواهد ش��د تا تحرک در 
س��رمایه گذاری منجر به رش��د 
اش��تغال زایی شود.  و  اقتصادی 
چ��ه آنک��ه در دوره رونق مردم 
درآمد بیشتری به دست خواهند 

آورد. 

در واقع، رشد اقتصادی زمانی 
اتفاق می افتد که تولید ناخالص 
مل��ی افزای��ش یافت��ه و درآمد 
سرانه بیشتر شود. اگرچه ممکن 
اس��ت تورم هزینه بیش��تری بر 
م��ردم تحمیل کند، ام��ا بنا به 
گفته کارشناس��ان اقتصادی به 
بیشتری  درآمد  رونق،  واس��طه 

ایجاد خواهد شد. 
رئیس  خوانس��اری،  مس��عود 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران می گوید: »در شرایط رشد 
اقتص��ادی اس��ت که ب��ه دلیل 
ناخالص داخلی  تولی��د  افزایش 
رخ می ده��د، ج��ا ماندن درآمد 
م��ردم از قدرت خری��د جبران 
خواهد ش��د و عبور از ش��رایط 
کنونی تنها بس��تگی به کیفیت 
سیاست های مالی دولت دارد.«

ترکمان��ی،  دین��ی  عل��ی 
ه��م  اقتص��ادی  کارش��ناس 
بای��د مالیات  می گوید:»دول��ت 
و عوارض اقش��ار آسیب پذیر را 
حذف کند و از گروه های دارای 
درآم��د ب��اال مالیات بیش��تری 
بگیرد ت��ا اداره اقتص��اد با پول 
پردرآمدها انجام ش��ود. اگر این 
فرآیند ب��ه خوبی اجرا ش��ود و 
رشد اقتصادی ۵ تا 6 درصد در 
س��ال جاری تجربه ش��ود، قابل 
پیش بینی اس��ت ک��ه می توان 
ظرف م��دت پنج س��ال توازنی 
بین درآمد و هزینه مردم ایجاد 

کرد.«

سیاست گذاری منطقی می تواند کمر تحریم را بشکند

نسخهآرامشاقتصادایران

مهدی تق��وی گفت بی تردید 
اجرایی شدن تحریم های آمریکا 
علیه ای��ران می توان��د زمینه را 
برای پررنگ تر ش��دن مشکالت 
کنونی اقتصاد ایران فراهم کند. 
اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی در گفت وگو با خبرآنالین 
گفت: مسئله اقتصاد ایران، تحریم 
نیست، حقیقت اینجاست که اگر 
اقتصاد ایران اقتصادی پویا و درونزا 
بود تحریم نمی توانست تمامی ابعاد 
اقتصاد و زندگی مردم را تحت تأثیر 
خود قرار دهد. متأس��فانه اقتصاد 
ایران از مش��کالتی رنج می برد که 
دهه هاس��ت مقامات و مس��ئوالن 
درب��اره آن صحب��ت می کنند اما 
هیچ گاه اقدامی عملی و علنی برای 

حل آنها صورت نگرفته است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه عمر 
برخی مشکالت به چندین دهه 
می رس��د، اضافه کرد: از اواسط 
ده��ه ۴۰ با افزایش وابس��تگی 
اقتص��اد به نف��ت، بس��یاری از 
به مضرات  نس��بت  کارشناسان 
دادند  هش��دار  وضعی��ت  ای��ن 
ام��ا در عمل این وابس��تگی هر 
س��ال بیش از سال گذشته شد 
و درآمده��ای نفتی ب��ه عنوان 
یک فرصت در دس��ت دولت ها، 
شرایط را برای شکل گیری یک 

بوروکراسی بیمار فراهم کرد. 
این کارشناس اقتصادی ادامه 
داد: از س��وی دیگر ت��ورم، نرخ 
باالی بیکاری، وابس��تگی تولید 
ب��ه واردات، کم آبی و بی توجهی 
و  محیط زیس��ت  بح��ران  ب��ه 
مسئله آب، بحران صندوق های 
ب��االی  رش��د  بازنشس��تگی، 
و... همگی س��الیان  نقدینگ��ی 
طوالنی اس��ت اقتص��اد را تحت 
فش��ار ق��رار می دهد ام��ا هیچ 
دولت��ی نتوانس��ته اس��ت ای��ن 

بحران ها را برطرف کند. 
او گفت: به صراحت می گویم 
تنه��ا کاری که دولت ه��ا انجام 
داده ان��د، ت��الش ب��رای تعویق 
بح��ران ب��وده و در نتیجه دائماً 
نگران��ی از تبع��ات آن افزایش 
می یاب��د. در چنی��ن ش��رایطی 
اعم��ال تحریم های غ��رب علیه 
ای��ران فض��ا را به چه س��متی 

هدایت می کند؟ 
اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبای��ی گف��ت: در حقیقت 
وقت��ی تحریمی علیه ایران اجرا 
می ش��ود، دس��تگاه بوروکراسی 
تمام تالش خود را به جای حل 
بحران های ساختاری پیش گفته 
معطوف به ح��ل تبعات تحریم 
می کند و در بزنگاه های کوتاهی 

ک��ه در میان��ه این رون��د ایجاد 
می ش��ود نیز ناتوان از درونزایی 
اقتصاد، باز به ش��رایط پیش��ین 

بازمی گردد. 
او در توضیح این مطلب ادامه 
داد: منظ��ور من این اس��ت که 
وقتی در سال ۹۱ ایران مشمول 
تحریم نفتی می شود، کشور در 
مضیقه ای جدی ق��رار می گیرد 
و کاهش درآمد نفت ش��رایطی 
بحرانی را رقم می زند اما با رفع 
این بحران، باز درآمدهای نفتی 

به اقتصاد تزریق می شود. 
تقوی گفت: شاید اگر به جای 
تزری��ق درآمد نفت��ی، برنامه ای 
پنج س��اله ب��رای ت��داوم روند 
امروز  تدارک می دیدیم  پیشین 
اقتص��اد م��ا به  آس��یب پذیری 
ش��دت کاهش می یافت، چراکه 
در شرایط کنونی باز هم آمریکا 
دست روی بخش نفت و انرژی 

ایران گذاشته است. 
ایران  اقتص��اد  وی وضعی��ت 
را ب��ه بیمار چاقی تش��بیه کرد 
که ب��ه دلیل چرب��ی و قند باال 
بستری است و باید رژیم غذایی 
بگی��رد و گفت: در این ش��رایط 
ممکن اس��ت بیم��ار به محض 
دریاف��ت عالئ��م اولی��ه کاهش 
قند و چربی، پرخوری را از س��ر 

بگیرد و طبیعی است که دوباره 
به وضعیت س��ابق بازمی گردد و 
می تواند با کاهش قند و چربی، 
خود را از دریافت غذای چرب و 
شیرین بازدارد و با رژیم غذایی 
سخت اما سازنده درمانی واقعی 

برای خود ایجاد کند. 
با اعمال تحریم های  او گفت: 
وضعی��ت  بی تردی��د  جدی��د، 
کم��ی  م��ا  بانک��ی  ارتباط��ات 
سخت تر می شود، چرا که حتی 
پ��س از برج��ام نیز گش��ایش 
چندان��ی در ای��ن ح��وزه ایجاد 
نش��ده بود ام��ا بخ��ش نفت و 
ان��رژی و البت��ه پتروش��یمی با 

مضیقه روبه رو می شوند. 
او اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
آمریکا صادرات مواد خوراکی و 
فرش را نیز ه��دف تحریم قرار 
داده، ص��ادرات فرش و پس��ته 
ایران با کاهش مواجه می ش��ود 
و از س��وی دیگر صنعت هوایی 
ای��ران نیز ق��ادر ب��ه ادامه روند 

نوسازی نخواهد بود. 
او صنعت کشتیرانی و صنعت 
بیمه ایران را نی��ز اهداف دیگر 
تحری��م خوان��د و اضاف��ه کرد: 
طبیعی اس��ت در این دو بخش 
نیز مش��کالتی ایجاد می ش��ود 
ام��ا تأثی��ر عین��ی افزایش نرخ 

تورم، رش��د بی��کاری و افزایش 
هزینه های زندگ��ی برای طبقه 

متوسط و فقیر است. 
او گف��ت: در ای��ن ش��رایط 
بهتری��ن اقدام رفت��ار عقالنی 
مانند همان بیماری اس��ت که 
مث��ال زدم. م��ن از تحریم به 
عن��وان فرصت ی��اد نمی کنم 
بلک��ه به عنوان معل��م اقتصاد 
می گوی��م بای��د راه را بر ایجاد 
فرصت های دوباره برای تحریم 
بس��ت، چرا که در این صورت 
مردم مدام با ش��رایط س��خت 
و س��خت تر روبه رو می شوند و 
فرصت توسعه برای یک نسل 

از بین می رود. 
وی با تأکید بر اینکه به جای 
من مسئوالن باید درباره تبعات 
تحریم صحب��ت کنند، گفت: از 
همان  نترسید،  واقعیت ها  اعالم 
خواندن  کاغذپ��اره  ک��ه  ط��ور 
تحری��م نتوانس��ت از تبعات آن 
بکاهد، سکوت درباره تبعات آن 
نیز نمی تواند مش��کالت را حل 
کند، بهتر اس��ت مقامات دولتی 
با صراحت درب��اره تأثیر تحریم 
و ن��کات قاب��ل اداره آن با مردم 
صحبت کنند تا معلوم شود چه 
تدابیری را ب��رای آینده در نظر 

گرفته اند. 

اقشار کم درآمد در تیررس تحریم های جدید

تحریم ها چه تأثیری بر سفره مردم می گذارد؟ 

گزارش2

دریچه

چگونه رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنیم؟ 
ایدئولوژی؛ دشمن رشد اقتصادی

دنیا به دنبال راه جدیدی برای رش��د اقتصادی 
پایدار می گردد. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی 
ایدئولوژی را دشمن رشد اقتصادی معرفی کرده 
و می گوید برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار 
در ق��رن حاضر باید روش ه��ای جدیدی فراتر از 

دیدگاه چپ و راست داشت. 
بر اس��اس این گزارش، توانایی ما برای ایجاد و 
حفظ رشد اقتصادی، مسئله تعریف شده از زمان 
ماست. بیش��تر از بیماری های همه گیر، تغییرات 
آب و هوای��ی، گروه ه��ای س��تیزه جوی و س��ایر 
خطرات ژئوپلیتیک، این رشد اقتصادی است که 
مهم ترین مس��ئله برای حل چالش های طوالنی 
مدتی است که رش��د اقتصادی و بی ثبات کردن 

نظام سیاسی جهان را تهدید می کند. 
در حقیقت زمانی که رشد اقتصادی در محدوده 
درس��ت قرار می گی��رد و پایدار باق��ی می ماند، 
چالش ه��ای ب��زرگ هم حل خواهند ش��د، مثل 
چالش هایی در س��المت، آموزش، محیط زیست 
یا توسعه اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی. 
بنابراین در این میان س��ؤال اصلی این است که 

چگونه رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنیم؟ 
اقتصاده��ای توس��عه یافته هنوز ه��م در حال 
مب��ارزه با بحران مالی هس��تند. آنه��ا بدهی ها و 
کس��ری های زیادی دارن��د، درحالی که کیفیت و 
کمی��ت نی��روی کار در حال تغییر اس��ت. پیری 
جمعی��ت به معنای افزایش حقوق بازنشس��تگی 
و هزینه های سالمت اس��ت و همزمان با کاهش 
بهره وری روبه رو خواهد شد. سرمایه، نیروی کار 
و بهره وری، هرس��ه موتور اصلی رش��د اقتصادی 

است. 
در اقتصاد های نوظهور و در حال توسعه که ۹۰ 
درصد جمعیت جهان در آنجا زندگی می کنند و 
به طور متوس��ط 6۰ ال��ی ۷۰ درصد جمعیت زیر 
۲۵ س��ال س��ن دارند، در حال حاضر و در آینده 
رش��د اقتصادی به زیر ۷ درص��د کاهش خواهد 

یافت. 
با رش��د اقتصادی، جوامع به سمت فرصت های 
اقتصادی حرکت می کند و استانداردهای زندگی 
صعود می کند. بدون رش��د اقتص��ادی اما جوامع 
کوچک می ش��ود، این کوچک شدن هم صرفاً در 
سالنامه های شاخص های اقتصادی رخ نمی دهد، 
بلکه بیشتر در تجربه زندگی مردم و جوامع دیده 

می شود. 
رش��د برای مردم عادی مهم اس��ت. اگر رشد 
اقتص��ادی رو به زوال باش��د، همه رنج می برند و 
باعث تش��دید مش��کالت متعددی مانند مسائل 
اجتماعی، بهداش��تی، زیس��ت محیطی و سیاسی 
می ش��ود. به این ترتیب آنچه بای��د به دنبال آن 
بود، رش��د اقتصادی پایدار اس��ت، اما این رش��د 
اقتصادی نباید به ش��یوه ای که در گذشته وجود 

داشته دنبال شود. 
تجدید سرمایه داری

طی قرن های گذش��ته، رشد اقتصادی، زندگی 
صدها میلیون نفر را تغییر داده اس��ت. موتور این 
موفقیت تا حد زیادی سیستم سرمایه داری بوده 
است؛ سیس��تم اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید 
بوده است. سرمایه، نیروی کار، تجارت و صنعت 

متعلق به بخش خصوصی است نه دولتی. 
س��رمایه داری، بیش از هر سیس��تم اقتصادی 
دیگ��ر در ط��ول زمان خود را به عن��وان بهترین 
راه ب��رای افزایش رش��د و کاهش فقر ثابت کرده 
اس��ت. با این حال و با وجود موفقیت ثبت شده 
در سیس��تم س��رمایه داری، اعتماد به آن از بین 
رفته است و نگرانی هایی از ایجاد افزایش نابرابری 

درآمد و فساد ایجاد شده است. 
حرکتی فراتر از چپ و راست

تالش دوباره س��رمایه داری برای ایجاد رش��د 
اقتص��ادی و پرداختن به این که مش��کالت باید 
روی ی��ک سیاس��ت نوآورانه اس��توار باش��د که 

خطوط بین طیف چپ و راست را محو کند. 
باید خط��وط بی��ن نقش ها و مس��ئولیت های 
دولتی و خصوصی محو می ش��ود. یک پیش��نهاد 
این است که دولت نقش بیشتری به عنوان داور 

و تخصیص عوامل مولد در اقتصاد ایفا کند. 
اقتص��اد  جهان��ی  مجم��ع  گ��زارش  حت��ی 
می گوی��د مش��ارکت های دولتی-خصوص��ی که 
زیرس��اخت های آمریکا در قرن نوزدهم را شامل 
می ش��ود و توس��عه اینترنت در سال های اخیر را 
نشان می دهد، خودش نمونه ای از محو شدن این 

خطوط است. 
در واق��ع، در ت��الش برای رش��د اقتصادی، باز 
بودن ذهن ها و کمتر ایدئولوژیک بودن به معنی 
در نظ��ر گرفت��ن طرح های بلندمدت در کش��ور 

است. 
در نهایت، چارچوب های سیاسی و رویکردهای 
اقتصادی، رش��د اقتص��ادی افس��انه ای را تحقق 
می بخش��د و صده��ا میلی��ون نف��ر را از فقر رها 

می کند. 
توانایی ما برای رسیدن به چالش های اجتماعی 
جه��ان و در نهای��ت ایجاد رش��د اقتصادی برای 
پیشبرد پیشرفت انسانی به شدت به شناخت این 
واقعیت وابس��ته اس��ت: اینکه ایدئولوژی دشمن 

رشد اقتصادی است. 

اقتصادجهان

سود اقتصادی آمریکا از تحریم ایران
ادامه همکاری چین و روسیه در 

سایه تردید
یک کارشناس حوزه انرژی گفت اگر اروپا بتواند مشکل 
بیمه و ترانس��فر مالی را با یورو حل کند، می توانیم همین 
میزان فروش نفت را حفظ کنیم یا حداکثر ممکن اس��ت 

۲۵ درصد ظرفیت کنونی را از دست بدهیم. 
بهروز نامداری در گفت وگو با ایلنا درباره خروج آمریکا از 
برجام و وضعیت فروش نفت ایران گفت: بیشتر مشتریان 
نفت ما آس��یای جنوب شرقی، هند، چین و اروپای غربی 
بوده اند، اکنون کش��ورهای اروپایی پای برجام ایستاده اند 
و مقامات اروپایی هم در تالش��ند که پ��ول نفت ایران را 
از طریق یورو پرداخت کنند، اگر موفق ش��وند این کار را 
انجام دهند قدم بزرگی است و ایران می تواند به خریداران 
اروپایی متکی باش��د.  وی اف��زود: بخش مهم تر بیمه های 
کشتی ها است. اگر همچنان بیمه های اروپایی کشتی های 
نفتکش ما را بیمه کنن��د، ایران برای فروش نفت به اروپا 
فعاًل دچار مشکل نمی ش��ود.  این کارشناس حوزه انرژی 
تصریح کرد: چشم اندازی که اکنون متصور است اینکه اگر 
اروپا بتواند مشکل بیمه و ترانسفر مالی را با یورو حل کند، 
خریداران نفت ما متضرر نمی شوند و در مجموع می توانیم 
همین میزان فروش نفت را حفظ کنیم یا حداکثر ممکن 
اس��ت ۲۵ درصد ظرفیت کنونی را از دس��ت بدهیم، ولی 
در صورت همراهی اروپا در کل آس��یب جدی به صادرات 
نفت ما وارد نمی ش��ود.  وی بیان کرد: شرایط اکنون ایران 
ش��اید برای تصمیم گیران خودمان هم ش��فاف نباش��د، 
دستگاه دیپلماس��ی خارجی مذاکره می کند، وضعیت را 
ارزیابی می کند و ممکن است تغییر هم داشته باشد یعنی 
ش��رایط مانند قبل از ۲۰۱۴ و برجام نیست که همه چیز 
مشخص باشد، ممکن است دستگاه دیپلماسی راهکارهایی 
را با شرکای اروپایی پیدا کند تا به یک نتیجه، چارچوب و 
فرمولی برسند که هم منافع شرکت های بخش خصوصی و 

هم منویات دولت های اروپایی تأمین شود. 
نام��داری خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاضر م��ا با دو 
اروپ��ا مواجهیم، دولت ه��ای اروپایی متعه��د به برجامند 
و عالق��ه دارند توافقنامه برجام کماکان حفظ ش��ود ولی 
بخش خصوصی به دنبال این است که منافعش حفظ شود 
و از آسیب هایی که ممکن است از جانب تحریم های آمریکا 
دامن ش��ان را بگیرد مصون باشند، اگر اروپا این گپ را پر 
کند، ایران می تواند امیدوار باشد که در نهایت از این مرحله 
به سالمت عبور کند.  وی یادآور شد: هر زمان آمریکا بتواند 
مس��ائل اقتصادی خودش را با س��ایر شرکا مانند چین و 
روسیه حل کند، احتمال اینکه بخشی از تفاهم نامه هایش 

مربوط به موضوع ایران باشد، بعید نیست. 
این کارشناس حوزه انرژی درباره فشارهایی که آمریکا 
ب��ر تولی��د و فروش نفت ای��ران و ونزوئ��ال وارد می کند و 
تأثی��ر آن بر قیمت و بازار آتی گفت: اگر ما و ونزوئال برای 
فروش نفت مان حالت اضطرار داش��ته باشیم، بازار آسیبی 
نمی بیند، چون تولیدکنندگان سنتی و اوپک و همچنین 
تولیدکنندگان نفت ش��یل این کشش را دارند که کمبود 
بازار را پر کنند، ضمن اینکه آمریکا از ش��رایطی که برای 
ایران ایجاد می کند س��ود بزرگی را به لحاظ اشتغال زایی 
در کشورش حاصل می کند، چرا که فعاًل بابت تحویل گاز 
به کارخانج��ات ال. ان.جی درآمدی ن��دارد و از این منظر 

می تواند سهم بیشتری در بازار داشته باشد. 

مرگ از کار زیاد در سرزمین آفتاب تابان
ژاپن ساعت کاری را کم می کند

ژاپن از کش��ورهای رکورددار جهان در ساعت طوالنی 
کار اس��ت. به گزارش سی ان بی س��ی تحقیق دولت در 
س��ال ۲۰۱6 در این باره نش��ان می دهد ک��ه نزدیک به 
یک چهارم از ش��رکت های ژاپنی به کارمندانی نیاز دارند 
که بیش از 8۰ س��اعت در یک م��اه اضافه کاری کنند و 
بیش��تر س��اعت های اضافه کاری ب��دون دریافت حقوق 
انجام می ش��ود. کارمندان ژاپنی از مرخصی هم استفاده 
نمی کنند. یک مطالعه نشان می دهد آنهابه طور متوسط 
تنها از ۱۰ روز تعطیالت استفاده می کنند و 6۳ درصد از 
آنها از دریافت حقوق بازنشستگی عذاب وجدان می گیرند. 
نکته جالب اینکه طوالنی بودن ساعت کار به معنی بهره 
وری باال نیست. براساس شاخص های OECD، ژاپن در 
بین کشورهای G7 کمترین بهره وری را دارد.  کاروشی 
در زبان ژاپنی به معنی مرگ با کار زیاد اس��ت و اکنون 
به طور قانونی در ژاپن به عنوان دلیل مرگ اعالم می شود. 
در س��ال ۲۰۱۵ یک��ی از کارمندان یک ش��رکت بزرگ 
تبلیغاتی در ژاپن از دنیا رفت و دلیل مرگ او افس��ردگی 
ناشی از کار زیاد اعالم شد. این پرونده توجه های زیادی را 
به خود جلب کرد. بسیاری درخواست کردند که در مورد 
ساعت کار و عدم پرداخت های غیرقانونی به اضافه کاری 
که در ژاپن تبدیل به امری معمول شده، تجدید نظر شود. 
مدیر شرکت تبلیغاتی DENTSU که کارمندش را از 
دس��ت داده بود از سمت خود اس��تعفا کرد و شرکت به 
دلیل سخت گیری در مورد استانداردهای کار جریمه شد 
چراکه کارمند او به طور مکرر مجبور به ۱۰۰ ساعت اضافه 
کاری در ماه بود. بعد از این مرگ، این شرکت تغییراتی را 
در فضای اداری اش ایجاد کرد که خاموش کردن چراغ ها 
در س��اعت ۱۰ برای وادار کردن کارمن��دان به خروج از 
شرکت از جمله آنها بود.  هم شرکت ها و هم دولت ژاپن 
از تالش برای کاهش ساعت کار در این کشور می گویند. 
دولت ژاپ��ن در این زمینه خالقیت هایی به خرج داده تا 
از ساعت های کاری که کارمندان باید در اداره ها بگذرانند 
ک��م کند. از جمله این ابت��کارات اجباری کردن پنج روز 
تعطیلی در هر سال و در نظر گرفتن یک بازه زمانی برای 

استراحت بین پایان یک روز و آغاز روز دیگر است. 
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معاون مس��کن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: افزایش قیمت مس��کن در ماه های 
گذش��ته ب��ه دلیل تالط��م و نوس��انات 
بازارهای موازی مس��کن ب��ود و با ثبات 
در این بازارها دیگر شاهد افزایش قیمت 

مسکن نخواهیم بود. 
حام��د مظاهری��ان در گفت وگ��و ب��ا 
خبرن��گار مه��ر، ب��ا رد ادع��ای برخ��ی 
کارشناس��ان که افزایش قیمت مس��کن 
در ماه های اخیر را به دلیل سیاست های 
شهرس��ازی آخوندی مبنی بر ممنوعیت 
ف��روش تراکم عن��وان کرده ان��د، اظهار 
داش��ت: ارتب��اط چندانی می��ان این دو 
موضوع در تهران وجود ن��دارد؛ در تمام 
سال های گذش��ته فروش تراکم آزاد بود 
و تنها در یک سال گذشته تراکم فروشی 
کاهش یاف��ت که آن هم به دلیل کمبود 
تقاض��ای پروانه بود، بنابراین با مقایس��ه 
حجم تقاضای پروانه س��اختمانی در یک 
سال با تعداد واحدهای مسکونی موجود 
و همچنین تعداد واحدهای معامله ش��ده 
در هر س��ال می بینیم که کاهش ساخت 
و سازها اثرگذاری قابل توجهی بر قیمت 

مسکن ندارد. 
وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا 
پیش بینی وزارت راه و شهرس��ازی مبنی 
بر اینکه افزایش قیمت مس��کن در سال 
۹۷ مع��ادل ت��ورم عمومی خواه��د بود، 
محقق نشد و آیا این وزارتخانه به عنوان 
سیاس��ت گذار کالن بخش مسکن امکان 
پیش بینی وقوع این رویداد را نداش��ت؟ 
گف��ت: ما هم��واره اع��الم می کردیم در 
صورت��ی ک��ه بازاره��ای موازی مس��کن 
دچ��ار تالطم نش��ود، افزای��ش قیمت ها 
در بخ��ش مس��کن حول و ح��وش تورم 
عمومی خواه��د بود همیش��ه وقوع این 
پیش بینی تغییر نرخ مسکن مبنی ثبات 
در بازارهای موازی مس��کن مشروط بود 
و کارشناسان اقتصادی مسکن می گفتند 
در صورتی که س��ایر بازارها دارای ثبات 
باشند، افزایش قیمت مسکن کمی بیش 

از تورم عمومی خواهد بود. 
معاون مسکن و س��اختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی ادامه داد: ب��ا بهم خوردن 
تعادل در بازارهای موازی مسکن )سهام، 
ارز و س��که( شرط ضمنی این پیش بینی 
هم بهم خورد. نوس��انات بازار ارز در ماه 
پایانی سال گذشته و ابتدای سال جاری 
س��بب ش��د افرادی که صاحب پول نقد 
بودن��د، ب��رای آنکه بتوانند پ��ول خود را 
به کاالی باارزش��ی تبدیل کنند که تأثیر 
کمتری از نوسانات ارزی بپذیرد، به بازار 
مس��کن وارد ش��دند که درنتیجه شوک 

سنگینی به این بازار داده شد. 
وی درب��اره افزای��ش قیم��ت مس��کن 
در ماه ه��ای آینده بیان داش��ت: به نظر 
نمی رس��د افزایش قیمتی که در ماه های 
گذش��ته رخ داد در ماه های پیش رو هم 
اتفاق بیفتد، هرچند که این اتفاق بازهم 
در گ��رو این اس��ت که بازاره��ای موازی 
دچ��ار نوس��انات هیجانی نش��وند چون 
هرگونه تالطمی در بازارهای ارز و سکه و 
سهام، به بازار مسکن هم شوک جدیدی 

وارد می کند. 
مظاهری��ان با بی��ان اینکه نرخ س��ود 
سپرده های بانکی بار دیگر در شهریورماه 
امس��ال تغیی��ر خواهد کرد، اف��زود: باید 
دید نرخ جدید در ش��هریور امس��ال چه 
رقمی اس��ت و همچنین باید صبر کنیم 
ببینی��م آی��ا تثبیت ن��رخ ارز در ماه های 
آت��ی اتفاق می افتد یا خی��ر؟ اگر این دو 
اتفاق تعیین کننده نوسان خاصی نداشته 
باش��ند، ش��اهد ثبات در قیمت مس��کن 
خواهی��م ب��ود و پیش بینی رش��د قیمت 

نداریم. 
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی درباره 
تأثیر بازگش��ت مجدد تحریم ه��ا بر بازار 
مس��کن گفت: این اتفاق تأثیر مس��تقیم 
بر بازار مس��کن ندارد، چراکه این بخش 
از اقتص��اد م��ا یک ب��ازار بومی اس��ت و 
س��رمایه گذاری در آن، تکنولوژی ساخت 
و س��از و تولید مصالح س��اختمانی کامال 
داخلی و ایرانی اس��ت، ام��ا اگر تحریم ها 
س��ایر بازارها را دچار تالطم کند، باز هم 
مس��کن به عنوان یک کاالی اقتصادی و 
باارزش که می تواند محل مناس��بی برای 
باال نگه داش��تن ارزش نقدینگی باش��د، 
ممکن اس��ت دچار نوسان قیمتی شود و 

بازارها بر یکدیگر اثر بگذارند. 
وی درب��اره افزای��ش قیم��ت وام های 
مس��کن گفت: فعال بنای افزایش س��قف 

تس��هیالت مس��کن را نداریم و اتفاقاتی 
که در زمینه بهبود تس��هیالت بانکی در 
یکی دو ماه اخیر رخ داده مناس��ب است 
افزایش سقف وام مس��کن از دستور کار 

خارج شده است. 
بخش مسکن ظرفیت چندانی برای 

رشد ندارد
همچنی��ن ی��ک کارش��ناس، افزایش 
قیمت مسکن در ماه های اخیر را ناشی از 
طوالنی ش��دن دوره رکود دانست و گفت: 
در بطن بخش مس��کن ظرفیت چندانی 
برای رش��د وجود ندارد و در شش ماهه 
دوم ش��اهد اف��ت س��رعت رش��د قیمت 

خواهیم بود. 
عب��اس زینعلی در گفت وگو با ایس��نا، 
بی��ان کرد: ه��ر س��اله در بازار مس��کن 
تحرکاتی در سه چهار ماهه ابتدایی اتفاق 
می افتد که امس��ال زودتر ش��روع شد و 
شاهد بودیم میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران در اردیبهشت ماه ۳۵درصد افزایش 
پیدا کرد. علتش این بود که دوران رکود 
مس��کن طول کش��ید و طبیعی است که 
رونق نس��بی وارد این بخش شده باشد. 
احتماال این رون��د یکی دو ماه آینده هم 
ادامه خواهد داش��ت اما بعید است شاهد 
حرکت صعودی در بخش مسکن باشیم. 
وی اف��زود: هم اکن��ون بازارهای دیگر 
به اشباع رس��یده اند و مسکن تنها بخش 
باقی مانده است. درواقع نوعی بی اعتمادی 
نس��بت به س��ایر بازارها به وجود آمده و 
همه تصور می کنند مس��کن یک کاالی 
ماندگار اس��ت و نیاز به آن همیشه وجود 
دارد، پس می توانیم به س��مت آن برویم. 
ای��ن حرکت باعث افزای��ش حجم تقاضا 
و متعاقب��ا افزایش قیمت مس��کن ش��د، 
اما ظرفیت چندان��ی در بطن بازار فعلی 

مسکن در جهت رونق وجود ندارد. 
این کارش��ناس اقتصاد مسکن با اشاره 
به رش��د ۵۳درصدی قیمت منطقه ۵ در 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل خاطرنشان کرد: منطقه ۵ یک 
منطقه وسیع و مهاجرپذیر است. بسیاری 
از مردم از سایر ش��هرها به سمت تهران 
می آیند و کس��انی که اس��تطاعت مالی 
دارند ب��ه دالی��ل مختل��ف در منطقه ۵ 
مستقر می ش��وند. در مناطق دیگر اشباع 
مس��کونی وجود دارد و متقاضیان بیشتر 
ب��ه س��مت مناط��ق ۵ و ۲۲ می رون��د. 
زیرس��اخت های منطق��ه ۲۲ ک��ه هنوز 
آماده نیس��ت، بنابراین به سمت منطقه 
۵ می روند. این فشار تقاضا باعث افزایش 
قیمت این منطقه بیش از س��ایر مناطق 

شده است. 
زینعلی با بیان اینکه هم اکنون گرایش 
چندان��ی ب��ه س��رمایه گذاری در بخش 
مس��کن دیده نمی ش��ود، گفت: التهابات 
سیاس��ی و اجتماعی معم��وال در تالطم 
بازار مس��کن موثر اس��ت، ام��ا این روند 
در نیمه دوم امس��ال ادامه نخواهد یافت. 
البته قیمت ها کاهش نمی یابد اما سرعت 

رشد آن افت می کند. 
وی ادامه داد: سیاس��ت های دولت در 
مس��یر رونق مس��کن کارکرد ندارد. اگر 
این سیاس��ت ها هم وجود داش��ته باشد 
بلندم��دت اس��ت و تاثی��رات کوتاه مدت 
ندارد. وقتی سیاس��ت های عمومی کشور 
در مس��یر رونق مسکن نیست، شما باید 
در نوس��اناتی که ش��کل می گیرد انتظار 

اتفاقاتی داشته باشید. 
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن، تاثیر 
قیمت های پیش��نهادی از سوی مالکان و 
رفتار مش��اوران امالک را معلول شرایط 
فعلی بازار دانس��ت و گفت: همیش��ه در 

ج��وی که انتظار تورم در بخش مس��کن 
رخ  دوگان��ه  اتف��اق  ی��ک  دارد  وج��ود 
می ده��د؛ بخ��ش عمده دالالن مس��کن 
تالش می کنند بازار را به دس��ت بگیرند 
و صاحبان مس��کن هم می گویند فرصت 
خوبی اس��ت ک��ه زیان های گذش��ته یا 
س��ودهای ناگرفته قبلی را جبران کنیم. 
این اتفاق همیش��ه بوده ولی االن حادتر 
است. شاید اگر هر کس دیگری جای آنها 
باش��د همین تصمیم را بگیرد، چون هر 
صنفی طبیعتا به دنبال سود بیشتر است. 
پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین قیمت 

مسکن
در عین حال، رئیس کمیسیون عمران 
مجلس نیز پیشنهاد ایجاد سامانه تعیین 
قیمت مس��کن را ارائ��ه داد و با تأکید بر 
اینکه تسهیالت اعطایی در حوزه ساخت 
مس��کن جاذبه کاف��ی ب��رای متقاضیان 
ن��دارد، گف��ت: غفل��ت از نی��از داخل به 
مس��کن حباب قیمت ها در این بخش را 

بزرگ تر کرده است. 
به گزارش خانه ملت، محمدرضا رضایی، 
با اش��اره به آمارهای اخیر منتشرش��ده 

تولید  درخص��وص کاهش ۵۰درص��دی 
مسکن در کشور، گفت: در کشور ساالنه 
ظرفیت تولید 8۰۰ هزار واحد مس��کونی 
وج��ود دارد اما این عدد به کمتر از ۴۰۰ 

هزار واحد رسیده است. 
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه غفلت از نیاز داخل 
به مسکن حباب قیمت ها در این بخش را 
بزرگ تر کرده است، افزود: سرمایه گذاری 
در حوزه مس��کن با هدف افزایش ساخت 
و س��ازها بای��د از س��وی دولت ب��ا ارائه 

مشوق های الزم پیگیری شود. 
رضای��ی ب��ا تأکید بر اینکه تس��هیالت 
اعطایی در حوزه س��اخت مسکن جاذبه 
کاف��ی ب��رای متقاضیان ن��دارد، تصریح 
کرد: ارائ��ه وام ارزان، کاهش نرخ س��ود 
تس��هیالت و بازپرداخت مطابق با درآمد 
مردم از جمله ش��اخصه هایی است که به 
ایجاد انگیزه برای تولید مسکن بیشتر در 

کشور منجر می شود. 
این نماین��ده م��ردم در مجلس دهم، 
ب��رای  مجل��س  ت��الش  از  همچنی��ن 
ضابطه من��د ک��ردن قیمت مس��کن خبر 
داد و گف��ت: در ای��ن راس��تا پیش��نهاد 
ایجاد س��امانه تعیین قیمت مسکن ارائه 
ش��ده و در حال بررس��ی س��ازوکارهای 
مورد نیاز آن هس��تیم.  رضای��ی با بیان 
اینکه باید دس��ت سوءاس��تفاده کنندگان 
در تعیین نرخ مس��کن و اجاره بها بس��ته 
شود، افزود: امید است در تعامل با وزارت 
راه و شهرس��ازی بتوانی��م اثرگذاری این 
س��امانه را در قیمت مس��کن و اجاره بها 
مشاهده کنیم.  رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی، با تأکید بر اینکه 
نشست های تخصصی برای بررسی کم و 
کیف سامانه مذکور در کمیسیون عمران 
مجلس با حضور مسئوالن مربوطه برگزار 
خواهد ش��د، تصریح کرد: در رابطه با این 
س��امانه از مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
نیز خواس��ته ش��ده نظ��رات تخصصی و 
کارشناسانه خود را به مجلس ارائه کند. 

بازار مسکن به کدام سو می رود؟ 

پیشبینیآیندهبازارمسکن
یادداشت

راه درونی کاهش آسیب تحریم ها

خروج ای��االت متحده آمریکا از برجام و به دنبال آن 
خروج شرکت های اروپایی از ایران اتفاق خوبی نیست. 
البته این اولین بار نیست که رئیس جمهور آمریکا برخالف 
اجماع جهانی عمل کرده و از معاهدات بین المللی خارج 
می ش��ود. معاهده ترانس پاس��یفیک و معاهده پاریس 
برای کنت��رل تولید گازهای گلخانه ای در کش��ورهای 
مختلف جه��ان از دیگر توافقات بین المللی اس��ت که 
رئیس جمهور آمریکا از آن خارج ش��ده اس��ت. رویکرد 
متفاوت دونالد ترامپ در این باره باعث شده شرکت های 
تجاری اروپایی که باتوجه به محافظه کاری ش��ان بیش 
از گذش��ته به بقای خود فکر کنند، تصمیم به خروج از 
ایران بگیرند و همکاری اقتصادی با شرکت های دولتی 

و خصوصی ایران را قطع کنند. 
تا 8 آگوس��ت و برقراری دوب��اره تحریم ها نزدیک به 
دوماه وق��ت داریم. تحریم های آین��ده می تواند عرصه 
بیمه، بانک و بازار بسیاری از محصوالت از جمله فوالد 
را درگیر کند. نگرانی از شناسایی کانال های فروش نفت 
و ممانعت از آن هم این روز ها مس��ئله است. در شرایط 
کنونی به دلیل وضعیت ویژه ای که پیش روی ایران قرار 
گرفته به جای تمرکز بر توسعه کار بنگاه های اقتصادی 
باید بیشتر به ساماندهی پرداخت تا کمی از ابهام فضای 
موجود کم ش��ود. در این بین ی��ک جنبه مثبت عدم 
همراهی ظاهری اروپایی ها با سیاست های آمریکاست 
که می توان��د روزنه ای برای کاهش فش��ار تحریم ها بر 
اقتصاد ایران باشد.  دولت ایران تالش می کند با توسعه 
همکاری اقتصادی با کش��ورهایی مثل چین، روسیه و 
کش��ورهای حوزه اوراسیا از منافع اقتصادی این ارتباط 
بهره مند ش��ده و فش��ار تحریم ها را کم کند، اما نکته 
مهم فعالیت ش��رکت ها و افراد در کشورهای مختلف با 
ایران اس��ت. در اتحادیه اروپا اکنون نگاه مثبتی از نظر 
سیاسی نسبت به ایران وجود دارد اما واقعیت این است 
که ش��رکت ها چقدر حاضر ند با ای��ران تجارت کنند و 

ماشین آالت و تکنولوژی به ما بفروشند؟ 
در شرایط تحریم ها معموال بخشی از بدنه تصمیم گیر 
اقتص��ادی در ایران تالش می کن��د با مداخله در بازار و 
اعمال کنترل های بیش��تر اقتص��اد را جمع وجور کند، 
ام��ا به نظر من حتی در ش��رایط تحری��م هر چقدر به 
اقتص��اد بازار و آزاد توجه کرده با آن فرمان پیش برویم 
و از مداخله دستوری در بازار جلوگیری کنیم، به نتایج 

بهتری خواهیم رسید. 

اقتصادکالن

واکنش وزیر راه و شهرسازی به احتمال فسخ 
قرارداد فروش هواپیما

شکایت ایران از بویینگ
فرصت امروز: وزیر راه و شهرس��ازی به احتمال 
عدم تحویل ۱۱ هواپیم��ای جدید بویینگ واکنش 
نش��ان داد و گفت ما از تم��ام ظرفیت های قانونی و 

قراردادی استفاده می کنیم.  
عباس آخوندی در حاش��یه راهپیمایی روز قدس 
در جمع خبرنگاران و در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
اینک��ه دریافت ۱۱ هواپیمای جدید بویینگ در این 
ش��رایط امکان پذیر اس��ت یا خیر گف��ت: ما از تمام 
ظرفیت های قانونی و قراردادی استفاده می کنیم. ما 
باید در هر ش��رایطی بتوانیم با تکیه بر ظرفیت های 
موجود در قالب قرارداد اقدام کنیم.  همچنین عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
جمهوری اسالمی ایران از طریق محاکم بین المللی، 
حقوقی و قضایی فسخ قرارداد بویینگ را به صورت 

جدی پیگیری خواهد کرد.  
س��یدتقی کبیری در گفت وگو با تس��نیم، درباره 
اق��دام گروه هواپیما س��ازی بویین��گ آمریکا مبنی 
بر فس��خ قرارداد با ایران، با اش��اره ب��ه بیانات رهبر 
معظم انقالب مبنی بر استفاده از توان داخلی گفت: 
این گون��ه اقدامات هیچ تأثی��ری در عزم ما نخواهد 
داش��ت و آن��ان نمی توانند اینگونه ب��ه ما ضرر وارد 

کنند.  
وی ادام��ه داد: هم��واره ب��رای ح��ل مش��کالت 
اقتص��ادی باید نگاه مان به درون باش��د زیرا نگاه به 
بیرون و کش��ورهای خارجی اشتباهی بزرگ است.  
این عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس اضافه کرد: 
باید در همه حال بر طبق بیانات رهبر معظم انقالب 
به توان داخلی متکی باشیم و اگر نیاز است از روی 
ضرورت با کش��ورهایی قراردادهایی داش��ته باشیم، 
آنان باید تضمین های الزم را بدهند و به آنها متعهد 

باشند.  
وی اضاف��ه کرد: ما باید در درازمدت، توان داخلی 
خ��ود را ارتقا دهیم تا دش��منان نتوانند به ما ضربه 
بزنن��د.  کبی��ری اف��زود: در تجربیات قبل��ی ما از 
آمریکایی ها، ش��اهد نقض قراردادهای ش��ان با دیگر 
کش��ورها هم بوده ایم، با خروج این کشور از برجام، 
بهان��ه ای برای فس��خ این گونه قراردادها برای ش��ان 

ایجاد شد.  
نماینده مردم خوی در مجلس تأکید کرد: باید از 
همان ابتدا تضمین قوی از این شرکت هواپیماسازی 
می گرفتیم ت��ا به راحتی قراردادهای ش��ان را نقض 
نکنند البته در این راستا تذکراتی داده بودیم.  الزم 
به ذکر است سخنگوی بویینگ ۱6 خردادماه اعالم 
کرد با تصمیم ترام��پ رئیس جمهوری آمریکا برای 
خروج از توافق هس��ته ای با ایران، این شرکت دیگر 

مجوز الزم برای فروش هواپیما به ایران را ندارد. 

 معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه
خبر داد

دفتر پایش بدهی های دولت 
تأسیس شد

مع��اون برنامه ریزی س��ازمان برنام��ه و بودجه با 
اع��الم اینکه رقم بدهی های دول��ت بین ۵۰ تا 6۰ 
هزار میلیارد تومان اس��ت، از تأس��یس دفتر پایش 

بدهی های دولت در این سازمان خبر داد. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« به نقل از س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه، حمی��د پورمحم��دی درب��اره 
تعیین تکلی��ف بدهی ه��ای دولت، گف��ت: با هدف 
نظم دهی به بدهی های دولت در س��ال جاری دفتر 
پایش تعهدات دولت تأس��یس ش��د ک��ه این دفتر 
شناس��ایی تعهدات دولت و همچنی��ن ارائه راه حل 
و تمهیداتی برای حل این مش��کالت و بازپرداخت 

بدهی ها در قالب قوانین بودجه را برعهده دارد. 
وی اف��زود: در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز 
دفتر بدهی های دولت ایجاد ش��د که این بدهی ها 
پ��س از جمع آوری و قطعی ش��دن ب��ه دفتر پایش 
بدهی ه��ای دولت در س��ازمان برنامه و بودجه ارائه 
می شود و در این دفتر نیز سازوکارهای بودجه های 
س��نواتی برای بازپرداخت این دی��ون و بدهی ها و 

تمهیدات الزم اندیشیده می شود. 
به گفت��ه مع��اون برنامه ریزی س��ازمان برنامه و 
بودج��ه، با این رون��د دیگر امکان ادع��ای طلب از 
دولت بدون هماهنگی و دریافت تأییدیه از سازمان 
برنامه و بودجه وجود ندارد و بی ش��ک نظم دهی به 

بحث بدهی های دولت داده خواهد شد. 
پورمحمدی گفت: بسیاری از ارقامی که از سوی 
دس��تگاه های مختلف درباره رقم بدهی های دولت 
اعالم می ش��ود، اغراق ش��ده اس��ت، زیرا برخی از 
این دس��تگاه ها با اعالم اینگون��ه آمارها ضعف خود 
و برخ��ی عملکرده��ای غلط خود را می پوش��انند. 
بخ��ش زیادی از ای��ن ادعاها اثبات نش��ده و البته 
برخی زیان های خود را در قالب بدهی دولت نشان 
می دهن��د. البته در اینکه دولت به سیس��تم بانکی 
یا بخش خصوصی بدهکار اس��ت، ش��کی نیست اما 

برخی قصد سوء استفاده دارند. 
پورمحم��دی ادامه داد: دولت آنچ��ه را به عنوان 
بدهی خود می پذیرد که در گام نخست معیارها به 
سازمان حسابرس��ی از قبل اعالم شده باشد تا این 
سازمان هم براس��اس این معیارها حسابرسی ویژه 

صورت خواهد داد. 

بهادر احرامیان
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
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طی بیش از ۳۰ سال گذشته 
با وجود اینک��ه در مواقعی نرخ 
س��ود بانک��ی در مقاب��ل تورم 
منف��ی ب��وده، ام��ا در مجموع 
هیچ گاه مش��تریان شبکه بانکی 
در سرمایه گذاری مدت دار خود 
سودی کمتر از 8درصد دریافت 
نکرده اند. این ن��رخ در بازه های 
زمانی تا بی��ش از ۳۰درصد نیز 

پیش رفته است. 
به گزارش ایس��نا، نرخ س��ود 
بانک��ی هم��واره عامل��ی جذاب 
برای کشاندن سرمایه های مردم 
به س��مت بانک ها بوده اس��ت و 
ه��ر زمانی  که به س��ایر بخش ها 
و بازارها چربش داش��ته، به طور 
حتم یک��ی از انتخاب های اصلی 
مردم برای سرمایه گذاری همین 
بانک ها بوده اند، ام��ا تعیین نرخ 
سود بانکی خود عاملی است که 
اغلب توافق چندانی در مورد آن 
وجود نداش��ته و در بانک ها روال 
به این گونه نبوده که همیشه بازار 
بانکی تعیین کننده آن باشد؛ بلکه 
در مواقع بسیاری پیش آمده که 
به صورت دس��توری تعیین شده 
و با ابالغ بان��ک مرکزی، بانک ها 
ملزم به اجرای آن بوده اند و بسته 
به اینکه شرایط برای این دستور 
مهیا بوده یا نه، بانک ها نیز به آن 

تن داده اند. 
گذری بر تغییرات نرخ س��ود 
س��پرده بانکی از س��ال ۱۳6۳ 

نش��ان می ده��د ک��ه در ای��ن 
مدت نرخ س��ود همواره بیش از 
8درصد ب��وده و عمده نرخ های 
آن به ده��ه ۹۰ برمی گردد که 
در رقاب��ت مخ��رب بانک ه��ا تا 
بی��ش از ۳۰درص��د نی��ز پیش 
رفت��ه بود. در ای��ن بین جریان 
تغیی��رات ت��ورم عامل��ی مه��م 
محس��وب می ش��د؛ چ��ون نرخ 
س��ود باید متناسب با نرخ تورم 
باشد. در فاصله سال های ۱۳6۳ 
ت��ا ۱۳68 - یعن��ی در دوره ای 
که نرخ تورم نوس��ان داش��ته و 
از ۱۰.۴ ت��ا ۳۰درصد هم پیش 
رفته و در سال آخر به ۱۷درصد 
کاهش یافت - نرخ س��ود برای 
کوتاه مدت بی��ن 6 تا ۷.۲درصد 
بوده و برای دوره های بلندمدت 
از یک ساله به باال مورد محاسبه 
قرار می گرفت ک��ه نرخ آن نیز 
بی��ن 8 تا ۹درص��د متغیر بود؛ 
یعنی با وج��ود اینکه نرخ تورم 
تا ۳۰درصد هم پیش رفته بود، 
اما نرخ س��ود بانکی از ۹درصد 
تج��اوز نکرد و به نحوی س��ود 

منفی بوده است. 
از سال ۱۳6۹ تا سال ۱۳8۹ 
دوره ای اس��ت ک��ه در آن نرخ 
س��ود بانک��ی ب��رای دوره های 
مدت دار بین یک تا پنج س��اله 
در  و  می ش��ود  تقس��یم بندی 
همی��ن دوره زمانی ن��رخ تورم 
نوس��ان متفاوت��ی داش��ته و در 

بره��ه ای به م��رز ۵۰درصد هم 
رسیده یا در ادامه تا زمان ورود 
به سال ۱۳8۹ به ۱۰درصد هم 
کاهش پیدا کرده بود. نرخ سود 
در این دوره بین ۹ و ۱۹درصد 
در بانک ها تعیین ش��ده بود، اما 
در فاصل��ه س��ال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۲ تعیین نرخ س��ود بانکی 
در اختی��ار بانک ه��ا قرار گرفت 
ک��ه نرخی بین ۷ ت��ا ۲۰درصد 
بود. البت��ه این نرخ ه��ا چندان 
در بانک ه��ا اجرایی نش��د و در 
نتیجه رقاب��ت مخرب بانک ها و 
در زمان به اوج رسیدن فعالیت 
موسس��ات اعتب��اری غیرمجاز، 
نرخ های بی��ش از ۳۰درصد هم 
در برخ��ی بانک ها و موسس��ات 
ارائ��ه ش��د. در این فاصله س��ه 
س��اله نرخ تورم نی��ز روند رو به 
رش��دی را طی کرده و تا بیش 
از ۳۵درصد هم پیش رفته بود. 
و  از س��ال ۱۳۹۳ مدیری��ت 
کاه��ش نرخ س��ود بانک��ی در 
دس��تور کار بان��ک مرکزی قرار 
گرف��ت و از این رو در راس��تای 
متناسب سازی با نرخ تورم - که 
در مسیر کاهشی قرار گرفته بود 
- نرخ س��ود بانکی به ۲۲درصد 
س��االنه کاه��ش پی��دا ک��رد و 
ب��رای کوتاه مدت نی��ز حداکثر 
۱۰درصد تعیین ش��د. در سال 
۱۳۹۴ کاهش نرخ س��ود بانکی 
دو ب��ار اتفاق افت��اد که یک بار 

به ۲۰ و ب��ار دیگر به ۱8درصد 
کاهش پی��دا کرد. در این مدت 
با توجه به شرایط نامناسبی که 
از قبل بر شبکه بانکی حکمفرما 
بود و زمینه های مناس��ب برای 
کاهش نرخ سود همچنان فراهم 
نش��ده بود، در نهای��ت انحراف 
بانک ها از نرخ های مصوب بسیار 

مشهود بود. 
اما در س��ال ۱۳۹۵ بار دیگر 
نرخ س��ود بانکی کاه��ش پیدا 
ک��رد و به ۱۵درصد رس��ید که 
تاکن��ون تغییری نکرده اس��ت، 
ام��ا در ای��ن فاصله ب��ا توجه به 
اینک��ه بع��د از مدت��ی بانک ها 
دچار انحراف از نرخ های مصوب 
بان��ک مرک��زی اعالم  ش��دند، 
ک��رد ک��ه در ح��ال مهیا کردن 
زمینه های الزم برای اجرای نرخ 
س��ود بانکی است. بر این اساس 
اعتباری  موسس��ات  ساماندهی 
غیرمجاز، ایج��اد راهکاری برای 
بانک ها  اضافه برداش��ت  کاهش 
در  س��ود  ن��رخ  س��اماندهی  و 
خودروس��ازها و همچنین ایجاد 
فضای��ی برای تأمی��ن نقدینگی 
بانک ها از جمله مسائلی بود که 
بانک مرکزی اعتقاد داشت آنها 
را انجام داده تا بتواند در فضایی 
مناس��ب که نرخ سود را کاهش 
داده، زمینه پایبندی بانک ها به 
آن را فراهم کند. از این رو بانک 
مرکزی در شهریور سال ۱۳۹۵ 

ط��ی دس��تورالعملی بانک ها را 
مکل��ف کرد که نرخ س��ود را تا 
حداکثر ۱۵درصد کاهش دهند. 
گرچه تاکنون رسما نرخ سود 
باق��ی مانده،  هم��ان ۱۵درصد 
اما در بهمن ماه س��ال گذشته و 
در جری��ان نوس��ان ارزی، بانک 
مرک��زی برای ج��ذب نقدینگی 
به م��دت دو هفته اوراق گواهی 
س��پرده ب��ا س��ود ۲۰درصد را 
منتش��ر کرد که در این مدت با 
فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان، 
نه تنها منابعی جذب نشد، بلکه 
عمدتا سپرده های قدیمی از ۱۵ 
به ۲۰درص��د افزایش یافت که 
برآوردها نشان از تحمیل هزینه  
۱۲ هزار میلیاردی برای بانک ها 
دارد. این یکی از اقداماتی است 
که هرچند بانک مرکزی عنوان 
کرده ناچار بود برای ترمیم بازار 
ارز انجام دهد، ولی کارشناسان 
و  نادرس��ت  تصمیم��ی  را  آن 
اش��تباه در حوزه پولی و بانکی 

می دانند. 
گرچ��ه در حال حاض��ر نرخ 
ت��ورم کمتر از ۱۰درصد اس��ت 
و حدود دو س��ال می ش��ود که 
نرخ س��ود بانکی کاهش نیافته، 
ول��ی ش��واهد نش��ان از اینکه 
در آین��ده ای نزدیک نرخ س��ود 
تسهیالت  و  )۱۵درصد(  سپرده 
بانکی )۱8درص��د( کاهش پیدا 

کند، ندارد. 

نگاهی به تغییرات نرخ تورم و سود بانکی در 3۴سال گذشته

سرگذشتنرخسودبانکی مصادیقی از برندگان و بازندگان 
تغییر نرخ ارز

معم��وال وقتی ن��رخ ارز باال م��ی رود، اعتراض ها و 
ش��کایت ها باال می گیرد و دولت متهم می ش��ود که 
نتوانس��ته مدیریت اقتصادی انجام ده��د. در ایران 
متاس��فانه تغییرات نرخ ارز به ش��اخصی ساده برای 
ارزیابی عملکرد دولت ها تبدیل شده است. به همین 
دلی��ل وقتی که ن��رخ ارز باال م��ی رود این تصور در 
می��ان مردم ایجاد می ش��ود که عملک��رد اقتصادی 
دول��ت پایی��ن بوده اس��ت. معموال در این ش��رایط 
هیجان��ات چنان ب��اال می گیرد که کس��ی حاضر به 
ش��نیدن دالیل معطوف به محاسن افزایش نرخ ارز 
نیس��ت ولی واقعیت این اس��ت که افزایش نرخ ارز 

محاسنی نیز دارد. 
اصوال باید به خاطر داشت که معموال سیاست های 
اقتص��ادی برن��دگان و بازندگان��ی ایج��اد می کنند. 
سیاس��ت های اقتص��ادی درس��ت آنها هس��تند که 
برن��دگان بیش��تری از بازندگان ایج��اد کنند. البته 
اینکه برندگان در بلندمدت بیشتر از بازندگان باشند 
اهمی��ت دارد، وگرن��ه در کوتاه مدت یک سیس��تم 
معی��وب می  تواند ادعا کند که با هر اصالح اقتصادی 
بازن��دگان زیادت��ری ایجاد کرده اس��ت. در رابطه با 
افزای��ش ن��رخ ارز نیز برندگانی ایجاد می ش��وند که 
کمتر دیده شده و صدای شان کمتر شنیده می شود. 
به همین دلیل اش��اره به برخی مصادیق آن ش��اید 
بتواند به اصالح ذهنیت های جاافتاده  ای که افزایش 

نرخ ارز را صرفا بد می  انگارد کمک کند. 
ب��ه عنوان مث��ال این ایام با یک��ی از کارخانه های 
تولید کاغذ س��روکار داشتم و دریافتم که نقطه اوج 
آنه��ا افزایش نرخ ارز در س��ال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ 
بوده است و خوشحال بودند که هم اکنون نیز فرصت 
رشد دیگری پیدا خواهند کرد. متاسفانه آنها به یک 
قاعده رس��یده بودند و آن اینکه س��ه تا چهار س��ال 
رش��د کمی خواهند داش��ت و هر از چند سالی یک 
فرصت طالیی ایجاد می ش��ود. معنای این حرف این 
است که دولت ها سه تا چهار سال نرخ ارز را به اجبار 
ثابت نگه می دارن��د و بعد ناگهان انفجار نرخ ارز رخ 
می دهد و این انفجار نرخ ارز فرصت رش��د س��ریعی 

برای آنها ایجاد می کند! 
مورد دیگر تولید سیگار است. هفته قبل به شرکت 
دخانیات سری زدم و با خبر جالبی روبه رو شدم. این 
خبر این بود که امس��ال به واس��طه افزایش نرخ ارز 
واردات س��یگار قاچاق به ش��دت کاهش یافته و این 
امر فرصت رش��د قابل توجهی پیش روی آنها ایجاد 
کرده اس��ت و تولیدکنندگان سیگار داخل می  توانند 

سهم بازار خود را افزایش دهند. 
روش��ن اس��ت که بازندگان نرخ ارز ارزان یا تثبیت 
نرخ ارز همه کسب و کارهایی هستند که حول محور 
واردات تعریف شده  اند، مثال قاچاق تنها با نرخ ارز ارزان 
یا تثبیت آن توجیه اقتصادی دارد. بدون نرخ ارز ارزان 
پدیده کولبری جز در مورد اقالم ممنوع نظیر مشروبات 
الکلی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. انبوه شرکت های 
بازرگانی که کس��ب و کارشان براساس واردات است با 
افزایش نرخ ارز با مشکل روبه رو شده و مجبور می شوند 
به جای کار س��اده خرید از خارج به س��راغ کار سخت 
یافتن بازارهای صادراتی بروند. بازنده دیگر افزایش نرخ 
ارز، آژانس های مس��افرتی هستند. آنها با نرخ ارز ارزان 
یا ثابت می توانند انبوه مس��افر برای مقاصدی همچون 
ترکیه، گرجس��تان، آذربایج��ان و تایلند و مالزی جور 
کنند که کاری آس��ان و ساده است ولی وقتی نرخ ارز 
گران می ش��ود، ناچار می شوند سراغ کار سخت یافتن 

مسافر خارجی برای سفر به داخل ایران بروند. 
بله باالرفت��ن نرخ ارز برن��ده و بازنده هایی دارد و 
در اقتصاد معیوب که حول درآمد نفت و رفاه ناشی 
از واردات ش��کل گرفت��ه مقاوم��ت در برابر افزایش 
نرخ ارز ش��دید اس��ت. این مقاومت شدید در سطح 
جامعه به طور طبیعی به س��طح سیاسی نیز منتقل 
می ش��ود و سیاست گذار را به تالش برای حفظ نرخ 
ارز وام��ی  دارد، ولی وقتی منابع دولت تکافوی حفظ 
نرخ ارز را نک��رد جهش نرخ ارز رخ می  دهد. در این 
مواقع همه به صورت عقالیی تأیید می کنند که اگر 
از قبل اجازه رش��د مالیم نرخ ارز داده می  ش��د، این 
جهش ناگهانی ارز رخ نمی  داد ولی مشکل آنجاست 
که وقتی ش��رایط به حالت ع��ادی بازمی  گردد، همه 
نیروها مجددا حول تثبیت نرخ ارز شکل می  گیرند و 
همه درس های فراگرفته شده از تجربیات جهش نرخ 

ارز در گذشته را فراموش می کنند. 
شاید سوال شود که دلیل این فراموشی چیست؟ 
دلیل آن این اس��ت که انجام کارهایی مثل صادرات 
یا یافتن توریس��ت خارجی س��خت و دش��وار است، 
ولی کارهایی همچون واردات و فرس��تادن مسافر به 
خارج آس��ان؛ اما نباید فراموش کرد که کشورهایی 
به میوه توس��عه می رس��ند که انتخاب های س��خت 
را انج��ام می دهند! باور نگارنده این اس��ت که گناه 
توس��عه نیافتگی تنه��ا متوج��ه ضع��ف حکمران��ی 
حکوم��ت نیس��ت بلکه جامعه آس��ان خواه ما نیز در 
این مصیبت ش��ریک جرم است. فراموش نکنیم که 
میوه آبدار توسعه محصول همت های بلند و اقدامات 

سختکوشانه است. 
منبع: ایسنا
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یادداشت

درخواست برای کاهش مالیات در بخش تولید
تیغ دولبه فشار مالیاتی بر تولید

به رغم وجود معافیت های مالیاتی حوزه تولید 
در بسیاری از کشورها، تولیدکنندگان ایرانی با 
مش��کالت مختلفی از جمله فشارهای مالیاتی 
دس��ت و پنج��ه ن��رم می کنن��د و از همین رو 
درخواس��ت تسهیالتی را در این زمینه دارند تا 
بتوان شاهد رونق تولید بود. درحالی که در دنیا 
تس��هیالت ویژه ای به تولیدکنندگان اختصاص 
می یابد و بعضا سود تس��هیالت بانکی حتی به 
۲درصد هم نمی رس��د، تولیدکنندگان در ایران 
با مشکالت زیادی مواجهند که سود تسهیالت 
بانک��ی ۲۴درصدی یکی از آنهاس��ت. به همین 
دلی��ل فعاالن ای��ن عرصه تقاضای تس��هیل و 

کاهش مالیات در حوزه تولید را دارند. 
در این خصوص بیژن پناهی زاده، معاون خانه 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ایران ب��ا بیان اینکه 
فش��ار مالیاتی وارد بر حوزه تولید همانند تیغی 
دولبه اس��ت، از دولت خواست از فشار مالیاتی 

در حوزه تولید بکاهد. 
پناه��ی زاده در گفت وگ��و با ایس��نا، با تأکید 
بر اینکه دولت در ش��رایط فعلی باید از فش��ار 
مالیاتی وارد آمده بر بخش تولید بکاهد، اظهار 
ک��رد: حلقه فعالیت بر بخ��ش صنعت و معدن 
بس��یار تنگ ش��ده و امیدواریم که دولت با در 
نظر گرفتن ش��رایط اقتصادی کش��ور از فشار 
مالیاتی وارد آمده در این موضع بکاهد تا شاهد 

رونق تولید باشیم. 
وی ادامه داد: عملکرد فش��ار مالیاتی همانند 
تیغ دولبه ای اس��ت که هرچند ممکن است به 
اصول مالیات بیشتر بینجامد، اما در عین حال 
موجبات خروج س��رمایه از کش��ور و نیز رکود 
در حوزه تولی��د به ویژه صنعت و معدن را رقم 

خواهد زد. 
مع��اون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با 
اش��اره به اینکه هدف از طرح این مسائل عدم 
اخذ مالیاتی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: موضوع 
مطرح ش��ده کاهش فش��ار مالیات��ی در حوزه 
تولید اس��ت تا فضا برای ایجاد س��رمایه گذاری 
ش��کل گیرد و شاهد رونق بخش های صنعت و 

معدن باشیم. 
پناه��ی زاده اف��زود: در تمامی نق��اط دنیا به 
ویژه کش��ورهای توسعه یافته شاهد لحاظ انواع 
معافیت های مالیاتی در حوزه تولید هس��تیم و 
عالوه بر ثبات ارزی تس��هیالت مختلفی با نرخ 
بسیار پایین به فعاالن اقتصادی تعلق می گیرد 

تا اینگونه چرخ اقتصاد بچرخد. 
وی با درخواست از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی مبنی بر وضع قوانینی جدید به منظور 
بهبود وضعیت تولید در کش��ور و ایجاد رغبت 
برای حضور س��رمایه گذار، بیان ک��رد: با توجه 
به اعم��ال تحریم های مجدد از س��وی آمریکا 
ب��ه دلیل خروج از برجام، از دولت درخواس��ت 
می کنیم که تس��هیالت ویژه ای به بخش تولید 
اختصاص یابد و از فش��ارهای مالیاتی کاس��ته 
شود تا حداقل فعاالن اقتصادی در حوزه تولید 
بتواند ب��ه فعالیت خود ادامه ده��د، چراکه در 
حال حاضر با وضعیت بس��یار ویژه ای دس��ت و 

پنجه نرم می کند. 
مع��اون خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران 
در ادامه همچنین با بیان اینکه پاس��خگویی در 
قبال هزینه کرد مالیاتی در کش��ور وجود ندارد، 
اظهار کرد: سیس��تم تهاتر برای کسانی که در 
دولت مطالبه دارند چندین ماه طول می کش��د 
درحالی ک��ه هرگ��ز به بده��کاران فرصتی داده 
نمی شود. باید نگاه دولت و به ویژه سازمان امور 
مالیاتی در این حوزه تغییر کند و شرایط برای 

فعاالن حوزه تولید در کشور تسهیل شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 
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۷.6۹۰یورو اروپا

8.۷6۰پوند انگلیس

۱.۷6۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی
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نرخنــامه

اقتصادکالن

با اعالم رسمی دولت برای تعیین تکلیف 
سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان 
موسسات اعتباری غیرمجاز، زمان حدود 
۴۵ روز ب��رای پرداخت وج��وه این گروه 
تعیین شد، اما تاکنون درباره اینکه برای 
تعیین وضعیت س��پرده های تا سقف یک 
میلی��ارد تومان چقدر منابع الزم اس��ت 
و در ازای خ��ط اعتباری ک��ه باید بانک 
مرک��زی از این بابت پرداخ��ت کند چه 
میزان دارایی  از موسسات شناسایی شده 

هیچ اعالمی وجود ندارد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، بع��د از اینک��ه 
اعتباری  س��پرده گذاران کالن موسسات 
غیرمج��از منحل ش��ده مدت ه��ا منتظر 
تعیی��ن وضعیت خود بودند در هفته های 
اخی��ر اعالم خبری از س��وی پزش��کیان 
–نایب رئی��س مجل��س و نماین��ده ق��وه 
مقننه در کمیته س��ران س��ه ق��وا برای 
رس��یدگی به وضعیت موسسات اعتباری 

غیرمجاز -نش��ان از آن داش��ت که قرار 
اس��ت س��پرده های کالن موسس��ات نیز 
تعیین تکلیف شود. این گونه اعالم شد که 
سپرده های تا س��قف یک میلیارد تومان 
پرداخت می ش��ود. این در حالی است که 
ت��ا پیش از این برای موسس��ات اعتباری 
که به طور مرحله ای پرداخت وجوه انجام 
ش��ده بود تا س��قف ۱۰۰ میلیون تومان 
برای افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت 
و همچنی��ن ۲۰۰ میلی��ون تومان برای 
فرش��تگان و س��قف ۳۰۰میلیونی برای 
ثامن الحجج پیش رفت��ه بود، اما مدت ها 
بود ک��ه پرداخت های کالن در نوبت قرار 

داشتند. 
به هر صورت بعد از اعالم پزشکیان درباره 
پرداخت های تا س��قف یک میلیارد زمانی 
مش��خص نش��د تا اینکه اخیرا نهاوندیان، 
دیگ��ر عضو کمیته رس��یدگی به وضعیت 
س��پرده گذاران موسس��ات غیرمج��از و به 

عنوان نماینده دولت در این کمیته رس��ما 
این خبر را تأیید و جزییاتی درباره آن اعالم 
کرد. آنطور که نهاوندیان گفته اس��ت قرار 
بر این ش��د تا در هفته پیش رو و تا پایان 
تیرماه س��پرده های تا س��قف یک میلیارد 
تومان به طور چند مرحله ای پرداخت شود 
و البته جدول زمانی پرداخت ها شامل زمان 
مراجعه و میزان آن در هر مرحله توس��ط 

بانک مرکزی مشخص می شود. 
 ام��ا در س��وی دیگ��ر ماج��را، ب��رای 
تعیین تکلیف سپرده گذاران این موسسات 
مهم ترین موضوع شناس��ایی دارایی ها و 
اموال موسس��ات اس��ت که تعیین کننده 
پرداخت ه��ا خواه��د بود. در ه��ر مرحله 
بعد از اینکه هیأت تصفیه کار شناس��ایی 
اموال را انج��ام می دهد بانک مرکزی در 
قبال آن خط اعتب��اری اختصاص داده و 
به طور مرحل��ه ای پیش می رود. در پایان 
س��ال گذش��ته و در زمانی که پرداخت ها 

تا س��قف های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون برای 
این موسس��ات انجام شده بود اعالم شد 
ک��ه حدود ۲۰ هزار میلی��ارد تومان خط 
اعتب��اری پیش بین��ی و در حال پرداخت 
ب��وده اس��ت، ام��ا اکن��ون ک��ه نوبت به 
س��پرده گذاران کالن رس��یده مش��خص 
نیس��ت که چه میزان دارایی شناسایی و 
قرار است در وثیقه قرار گرفته و در قبال 

آن خط اعتباری اختصاص پیدا کند. 
با این حال مشخص آن است که طبق 
اعالم بان��ک مرکزی مجم��وع پرداختی 
تعیین تکلی��ف حدود  موج��ب  تاکن��ون 
۹8درصد س��پرده گذاران ش��ده است، از 
این رو مابقی که کالن محسوب می شوند 
در مجموع حدود ۲درصد از کل خواهند 
بود. گرچه تعداد سپرده گذاران میلیاردی 
چندان زیاد نیس��ت، اما مجم��وع مبالغ 
مورد طلب آنها رقم قابل توجهی خواهد 

بود. 

دور جدید تعیین تکلیف سپرده گذاران در راه است

۴۵ روز برای یک میلیاردی ها

علی سرزعیم
تحلیلگر اقتصادی

بان��ک جهانی اعالم کرد هزینه ه��ای اقتصادی برابر 
نبودن دس��تمزد زن��ان و م��ردان در جه��ان بیش از 

۱6۰تریلیون دالر است. 
بانک جهانی همچنین می افزاید که احتمال خشونت 
علیه زنان در محیط کار بیش��تر از مردان است. کمبود 
فرصت های ش��غلی برای زن��ان نه تنها ب��رای آنان که 
برای خانواده ها و کشورهای آنان هزینه های اقتصادی 
زیادی دارد. رسیدن به برابری جنسیتی می تواند باعث 

افزایش رفاه جامعه و رسیدن به حداکثر توانایی بالقوه 
رشد کشورها شود. 

ب��ه گفته بانک جهانی، زن��ان ۳8درصد ثروت جهان 
را در دس��ت دارن��د که این نس��بت برای کش��ورهای 
توس��عه نیافته و کمتر توس��عه یافته، کمتر از یک سوم 
است. خسارت نابرابری جنسیتی در درآمدها در سطح 
جه��ان معادل ۲۳6۲۰ دالر به ازای هر نفر اس��ت که 
در کش��ورها و مناطق مختلف، این می��زان با یکدیگر 

متفاوت خواهد بود. 
از ۱۴۱ کش��ور مورد بررس��ی گزارش بانک جهانی، 
زی��ان نابراب��ری دس��تمزدهای زنان و م��ردان معادل 
۱6۰.۲ تریلی��ون دالر برآورد ش��ده اس��ت که معادل 
دوبراب��ر کل تولید ناخالص جهان اس��ت. همچنین در 
صورتی که زنان درآمدی برابر با مردان داش��ته باشند، 
س��رمایه جهانی ۲۱.۷درصد و ث��روت جهان ۱۴درصد 

افزایش خواهد یافت. 
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بررسی تئوری های مختلف در بازارهای 
س��هام می تواند دید بهتری را نس��بت به 
رواب��ط اع��داد در ریاض��ی و پدیده های 
طبیعی و انس��انی ایج��اد کند. این که در 
روزهای ابری و آفتابی، رفتار شاخص های 
معامالتی متفاوت است، در دید اول یک 
نظریه خنده دار اس��ت. اما ممکن اس��ت 
گاه��ی به ای��ن فکر فرو بروید که ش��اید 
آن سه ش��نبه ای که با کت خیس از باران 
ب��ه تاالر معام��الت رس��یده اید و ناگهان 
متوجه ش��دید که کیف پ��ول خود را در 
تاکس��ی اینترنتی جا گذاشته اید و تلفن 
همراه ش��ما نیز اخطار ش��ارژ می دهد و 
ش��اخص های معامالتی پرتفوی شما نیز 
قرم��ز رنگ ش��ده اند، همه اینه��ا تقصیر 

باران آن روز باشد. 
ب��ه گزارش س��نا، این ب��ار نظریه ای را 
مورد بررس��ی قرار داده ای��م که به رابطه 
موس��یقی های پرطرف��دار در برهه ه��ای 
مختلف زمانی و رفتار شاخص می پردازد. 
تحقیقات��ی ک��ه روی ب��ازار س��هام و 
موس��یقی پاپ در دهه های اخیر صورت 
گرفته بیان داشته هنگامی که شاخص ها 
روند صع��ودی دارند، آهنگ های پاپ که 
مورد توج��ه مخاطبان بوده اس��ت قالب 
ش��اد داش��ته اس��ت و هنگامی که بازار 
روند منف��ی دارد، این آهنگ ها زمینه ای 

غمناک و گاهی خشن دارند. 
تئوری موسیقی پاپ و بازارهای سهام 
لزوما نظری��ه ای مدرن و جدید نیس��ت. 
در واق��ع، یک محق��ق با بررس��ی قالب 
موس��یقی های پاپ در س��ال های ۱۹۵۰ 
ت��ا ۱۹8۵ میالدی ای��ن نظریه پردازی را 

صورت داده است. 
اما در سال های اخیر، دو محقق جدید 
این نظریه را بسط داده است و با بررسی 
موسیقی های پاپ از سال ۱۹8۵ میالدی 
تا سال ۲۰۰۰ میالدی این نظریه را تأیید 

کرده اند. 
مت لمپرت و اون ویلسون معتقدند که 
از شروع س��ال ۲۰۰۰ میالدی بازارهای 
س��هام با ی��ک رفتار عجیب و ش��عف آور 
روبه رو بوده اند. این روند به دلیل همساز 
ش��دن ب��ا آهنگ های محب��وب مردم در 
رس��ته موس��یقی آمریکای التین و پاپ 

آمریکایی بوده است. 
لمپرت و ویلس��ون معتقدند در ابتدای 
دهه ۲۰۰۰ میالدی که ش��اخص ها رشد 
چشمگیری داشتند بازار موسیقی پاپ پر 
از هیجان ناش��ی از موسیقی های وایرال 
التین، آر اند بی، و پاپ بود. در سرلیست 
این گروه می توان به آهنگ رس��می جام 
فیف��ا ۱۹۹8 فرانس��ه که توس��ط ریکی 
مارتین با ن��امThe Cup of Life اجرا 
ش��د اشاره داش��ت که پس از آن آهنگ 
Livin La Vida Loca توس��ط همان 
خواننده بسیار محبوب مردم بوده است. 

ام��ا برخالف ای��ن دوره که هم��راه با 
ش��ادی و ش��عف همراه بود و ش��اخص 

داوجونز افت شدیدی را در آوریل ۱۹۹8 
میالدی به ثبت رساند. دقیقا همان سالی 
که رئیس جمهور آمری��کا، بیل کلینتون 
به دلیل اتهام مزاحمت و سوء اس��تفاده از 

قدرت در مجلس سنا محاکمه شد. 
ش��اخص داوجون��ز از آوری��ل ۱۹۹8 
میالدی تا چهار س��ال و نی��م بعد، روند 
نزول��ی در پ��ی داش��ت و در ای��ن مدت 

۵۷درصد افت کرد. 
لمپ��رت و ویلس��ون در ای��ن نظری��ه 
معتقدن��د ک��ه از س��ال ۱۹۹8 میالدی 
ت��ا س��ال ۱۹۹۹ می��الدی محبوب ترین 
آلبوم ها در بین م��ردم آلبوم آهنگ های 
خشن نومتال )س��بک هوی متال، هارد 
راک، رپ(، لیمپ بیزکیت و کرید بودند. 
ام��ا در خص��وص این که آیا موس��یقی 
پاپ ب��ر بازار س��هام تأثیر دارد ی��ا بازار 
سهام بر موسیقی پاپ، رابرت، آر، پرچر، 
نظریه پرداز اصلی تئوری رابطه موسیقی 
پ��اپ و بازار س��هام از س��ال های ۱۹۵۰ 
تا ۱۹8۵ می��الدی می گوی��د: نمی توان 
به طور حتم گفت که کدام یک از دیگری 
تأثیر می پذیرد. هم موس��یقی و هم روند 

حرکتی ش��اخص ها ناش��ی از حال خوب 
و بد انس��ان هس��تند و کاماًل اجتماعی و 

وابسته به درون افراد خواهند بود. 
وی در ای��ن تئ��وری معتق��د اس��ت: 
وقتی ح��ال روحی ش��ما مثبت و خوب 
باش��د، تمای��ل دارید آهنگ های ش��اد و 
پرانرژی گ��وش کنی��د، لباس های رنگ 
شاد می پوش��ید، به پوشش خود اهمیت 
می دهید، ب��رای خودتان خرید می کنید، 
ب��رای آین��ده س��رمایه گذاری می کنید، 
سهام می خرید و موجب رشد شاخص ها 

می شوید. 
اما وقتی ناراحت هس��تید، گرایش های 
ش��ما به س��مت مخالف حرکت می کند. 
آهنگ ه��ای خش��ن گ��وش می کنید تا 
تلخی آهنگ، بر اعصاب ش��ما غلبه کند 
و فک��ر و خیال را از ذهن ت��ان دور کند. 
از تخ��ت خ��ود بیرون نمی آیی��د، تمایل 
دارید در تخت خ��ود تا ظهر غلت بزنید، 
حتی تمایل به خوردن غذای ش��یرین و 
ش��ادی آور ه��م ندارید، و دوس��ت دارید 
در ناراحتی خود غرق ش��وید. پس سراغ 
خری��د نمی روی��د و حتی ممکن اس��ت 
ناامیدی بر شما غلبه کند و سهام خود را 
نیز به فروش برسانید با این استدالل که 

هیچ امیدی به آینده نیست! 
نمی ت��وان به ط��ور قط��ع در خصوص 
بازار  نظریه های مربوط به ش��اخص های 

سهام، سیاه و سفید بود. 
با کم��ی تفکر نس��بت به رواب��ط آنها 
می توان این طور نتیج��ه گرفت که تمام 
این نظریه ها منتج به یک نتیجه می شود: 
آن هم این است که حاالت روحی انسان، 
ب��ه عنوان اه��رم اصلی رون��د صعودی و 
نزول��ی ش��اخص ها، تأثیر بس��زایی را در 

شکل گیری این روابط دارد. 
این همان انس��انی اس��ت که از ابتدای 
صب��ح پ��س از ت��الش و جس��ت وجوی 
فراوان توانس��ته به وسیله اینترنت، سوار 
بر تاکس��ی اینترنتی شود، )پس می توان 
بین میزان قطعی اینترنت و ش��اخص ها 
نی��ز رابطه ای ایجاد کرد(، همان انس��انی 
است که برای صرف یک صبحانه به یک 
کاف��ه نزدیک تاالر معامالتی رفته اس��ت 
)رابطه بین قهوه خوش طعم صبحگاهی 
و شاخص های سهام(، همان انسانی است 
ک��ه از درب کافه بیرون آم��ده و با باران 
شدید مواجه شده است )رابطه بین هوای 
ابری و بارانی و ش��اخص س��هام(، همان 
انس��انی اس��ت که با کت خیس و کیف 
پول جا گذاش��ته و گوشی تلفن همراه با 
اخطار شارژ پا به تاالر معامالتی گذاشته 
اس��ت )رابطه بین خش��م و شاخص های 

معامالتی.(

بررسی تئوری موسیقی پاپ و بازارهای سهام

وقتیسازهاوشاخصهاهمکوکمیشوند
نگاه

مردم چگونه با تحریم و جنگ اقتصادی روبه رو 
می شوند؟ 

پیش نیاز اصالح فرهنگ  اقتصادی
به گفت��ه ابراهی��م رزاقی، وابس��تگی بخش مهمی 
از مردم ایران به مصرف گرایی پاش��نه آش��یل اقتصاد 
تلقی می شود، چراکه متأسفانه از فرصت های تاریخی 
در بزنگاه های مهم اس��تفاده مطلوبی نش��د و فرهنگ 

مصرف گرایی در جامعه ایران رسوخ کرد. 
این اقتص��اددان و نظریه پرداز اقتصادی در گفت وگو 
ب��ا خبرآنالین، ب��ا تأکید ب��ر اینکه پ��س از روی کار 
آمدن دولت مرحوم هاش��می و اجرای سیاست تعدیل 
اقتصادی در کش��ور، ترویج فرهنگ لیبرالی در دستور 
کار قرار گرفت و چهار رئیس جمهور پس از وی نیز به 
نوعی همگی اجرای این سیاست را تداوم دادند، ادامه 
داد: مردم الزم است در این موقعیت خطیر خودشان تا 
حدی از منافع خود با دوری از فرهنگ مصرف گرایی، 
تجمل گرایی و ثروت اندوزی با هر شرایطی دفاع کنند. 
او ب��ا تأکید بر اینکه خأل تش��کل ها در اقتصاد ایران 
به ش��دت احساس می ش��ود، گفت: متأسفانه مردمی 
که دوس��ت ندارند تحت س��یطره پول و ثروت باشند، 
همدیگر را نمی یابند و قدرت نمایی پول س��بب ش��ده 
اس��ت س��اختارهای مصرف در ایران به شدت آسیب 

ببیند. 
 این استاد بازنشسته اقتصاد با تأکید بر اینکه از لحاظ 
اقتصادی هنوز به آنچه در قانون اساس��ی گفته ش��ده 
است، عمل نکرده ایم، گفت: وقتی فرهنگ آمریکایی با 
المان های حداکثر سود، حداکثر ثروت و حداکثر لذت 
در ایران خریدار پیدا کرد، متأس��فانه مقاومتی جدی 
در براب��ر آن صورت نگرفت و در نتیجه ش��اهدیم که 
هر روز مردم بیش از گذش��ته به سمت مصرف گرایی 
و ثروت اندوزی حرکت می کنند و من در این پروس��ه 

آنها را چندان مقصر نمی دانم. 
به گفته وی، نتیجه این فرهنگ، فقر و بیکاری است، 
مردم از بیکاری ناراحت هستند اما توجه ندارند خرید 
کاالی خارجی س��بب بروز بیکاری شده و دولتمردان 
نیز حساسیتی نداشتند تا با آموزش دقیق و درست این 

نکته را به نسل ها بیاموزند. 
او با اشاره به اینکه تحریم اقتصادی ایران نوعی حمله 
به اقتصادکشور برای فراگیر کردن فقر و بیکاری است، 
توضیح داد: در این وضعیت به سختی می توان از مردم 
خواس��ت در برابر این وضعیت مقاومت کنند یا اینکه 
تالش کنند نقش��ه دش��من را خنثی کنند. متأسفانه 
بخش��ی از مردم چنان شیفته مصرف، آن هم مصرف 
کاالی خارجی هس��تند که دیگر کسی یارای توضیح 
دادن ب��ه آنها را ندارد. همین حاال آمار کس��انی که به 
خارج سفر می کنند را ببینید، واقعاً با چه هدفی در این 
موقعیت ۱۲ تا ۱۳ میلیون ایرانی به خارج می روند؟ چه 
هدفی دارند؟ جز این است که دالر ارزان را می گیرند و 
تالش می کنند عطش خود به مصرف را سیراب کنند؟ 

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تشریح کرد
دو عامل تأثیرگذار در بازار سرمایه

مع��اون ناش��ران و اعضای ش��رکت ب��ورس، بازار 
س��رمایه را متاثر از دو متغیر اساسی دانست و گفت 
یکی از این عوامل سرنوشت روابط بین المللی اقتصاد 
و دیگ��ری نرخ ارز اس��ت که بازار س��رمایه را تحت 

تأثیر قرار داد. 
روح اهلل حس��ینی مقدم در گفت وگو با سنا درباره 
وضعی��ت ب��ازار س��رمایه در ش��رایط فعل��ی گفت: 
سرنوشت مراودات بین المللی اقتصاد ایران بر روابط 
خارجی ش��رکت های حاضر در بازار س��رمایه بسیار 

تأثیر گذار است. 
وی ب��ه اخب��ار مثب��ت هفت��ه گذش��ته درب��اره 
پایبن��دی کش��ورهای اروپایی به برجام اش��اره کرد 
و اظهار داش��ت: قطعاً اهالی بازار س��رمایه، مدیران 
کس��ب و کارها و شرکت های بورسی اخبار این متغیر 
مهم را رصد و پس از تجزیه و تحلیل شرایط نسبت 
به اتخاذ استراتژی های جدید در بازار اقدام می کنند. 
حس��ینی مقدم در ادامه متغیر تأثیر گذار بعدی را 
نرخ برابری دالر و تعیین آن در محدوده ۴۲۰۰تومان 
اعالم کرد و گفت: نرخ جدید و سیاس��ت های جدید 
ارزی برای بس��یاری از ش��رکت های بازار س��رمایه 
شرایط متفاوتی را نسبت به ماه های پایانی سال ۹6 

رقم زده است. 
وی تأکی��د ک��رد: در ش��رایط امروز بس��یاری از 
ش��رکت های بازار س��رمایه نس��بت به فروش ارز و 
ب��رآورد آن در بودجه های خود با ش��رایط متفاوتی 

نسبت به پیش بینی سال ۹6 مواجه شده اند. 
معاون ناش��ران و اعضای شرکت بورس خطاب به 
ناشران بورسی تأکید کرد: در این شرایط حساسیت 
و اهمیت ش��فافیت گزارشگری به موقع بیش از سایر 
مواقع است. ناشران سعی کنند گزارش های تفسیری 
مدیریت را با تفصیل و تفس��یر بیش��تر ارائه کنند تا 

سرمایه گذاران نیز تحلیل صحیح داشته باشند. 
وی ب��ه س��هامداران نی��ز توصیه ک��رد: وضعیت 
ش��رکت ها را ب��ا جزییات بیش��تری پای��ش کنند و 
س��ؤاالت خود را در مجامع از مدیران ش��رکت ها و 
سهامداران عمده بپرسند. همچنین با نگاه بلندمدت 
نسبت به بازار س��رمایه و شرکت های بورسی فضای 

سرمایه گذاری را پیگیری کنند. 
حس��ینی مقدم در ادام��ه ب��ه اقدام��ات اصالحی 
سازمان بورس در سال گذش��ته اشاره کرد و گفت: 
س��ازمان بورس در سال گذش��ته اقدامات اصالحی 
بس��یار مهمی را انجام داد که بازار س��رمایه سال ها 

به دنبال آن بود. 
وی درباره انتش��ار به موقع گزارشگری مالی ناشران 
بازار سرمایه گفت: بر اس��اس دستورالعمل های قبلی 
موضوع به موقع بودن گزارش��گری تا حدودی زیادی 
هم در محاس��بات و هم امتیازدهی مغفول مانده بود. 
سازمان بورس امتیاز به موقع بودن اطالعات را یک سوم 

و امتیاز قابلیت اتکا را دو سوم در نظر گرفته بود. 
وی مهم تری��ن مش��کالت را حج��م کار ب��اال در 
سازمان بورس دانست و گفت: در آن دوران بسیاری 
از فرآیندها مکانیزه نبود، اکثر دستورالعمل هایی که 
در حوزه بازگش��ایی و توقف نمادها و پذیرش وجود 
داش��ت تفسیری بودند و این امکان هم به طور کامل 
وجود نداش��ت که بتوانند به موقع بودن اطالعات را 

پیگیری کنند. 

دریچه
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ب��ا  ایمی��درو  رئی��س هی��أت عام��ل 
 بی��ان اینک��ه ۵میلی��ارد دالر از فاینانس
۲۰ میلیارد دالری ایران و چین در بخش 
معدن و صنایع معدنی ایران صرف ش��ده 
است، از تعریف بسته جدید فاینانس بین 

ایران و چین خبرداد. 
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نقل از س��ازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
)ایمی��درو(، مه��دی کرباس��یان که روز 
گذشته در کنفرانس سرمایه گذاری چین 
س��خن می گفت، تصریح کرد: از مجموع 
فاینانس��ی که بین دو کشور فعال شده، 
۵ میلی��ارد دالر مربوط ب��ه حوزه معدن 
و صنای��ع معدن��ی اس��ت به ط��وری که 
۴میلی��ارد دالر از این رقم در پروژه هایی 
که ایمیدرو با مش��ارکت بخش خصوصی 
در دست دارد، سرمایه گذاری شده است. 
کرباس��یان تأکید کرد: به نظر می رسد 
چندانی  تأثیر  بین المللی  محدودیت های 
بر عملکرد طرف های چینی و همکاری با 

ایران ندارد و این شرکت ها، عالقه مند به 
توسعه همکاری با بخش معدن و صنایع 

معدنی ایران به ویژه ایمیدرو هستند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه تمایل به توس��عه همکاری ها 
با ش��رکت های چینی در حوزه فاینانس 
و س��رمایه گذاری داری��م، با برش��مردن 
طرح های توسعه ای ایران در این حوزه و 
سرمایه گذاری های مورد نیاز تأکید کرد: 
این پروژه ها فرصت جدید برای توس��عه 

روابط دو طرف فراهم کرده است. 
وی همچنین از برگزاری جلس��ه ای با 
مدیرعامل ان اف س��ی )ش��رکت فلزات 
غیرآهنی چین( خبر داد و اظهار داشت: 
در این نشس��ت ط��رف چین��ی از اتمام 
عملیات س��اخت پروژه آلومینیوم جنوب 
– ب��ه عن��وان بزرگ تری��ن ط��رح تولید 
شمش آلومینیوم در ایران- تا پایان سال 

جاری خبر داد. 
کرباس��یان اف��زود: ط��رح آلومینی��وم 

جاج��رم نیز در س��ال ج��اری وارد مدار 
تولید می ش��ود، ب��ه گونه ای که ش��اهد 
راه اندازی دو کارخانه آلومینیوم در تولید 

شمش خواهیم شد. 
رئی��س هیأت عام��ل ایمی��درو اظهار 
داش��ت: مدیرعامل این ش��رکت با هدف 
اجرای یک مرحله ای فاز دو و س��ه سالکو 
)آلومینی��وم جن��وب(، به ای��ران می آید 
به طوری که ف��از دو با ظرفیت 6۰۰هزار 

تن اجرایی شود. 
وی افزود: پروژه آلومینای خلیج فارس 
و بوکس��یت گین��ه نی��ز در س��فر آت��ی 
مدیرعامل ان اف سی در دستور کار قرار 

دارد که آن دو پروژه نیز اجرایی شود. 
بسته جدید مالی در سفر روحانی 

به چین
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه س��فر رئیس جمهور به چین و 
دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهوری 
آن کش��ور، راه های توسعه روابط به ویژه 

بخ��ش اقتصادی را افزای��ش خواهد داد، 
ادام��ه داد: ای��ن دیدار دریچ��ه ای جدید 
برای بس��ط روابط ای��ران و چین خواهد 
بود.  کرباسیان ادامه داد: قرار است بسته 
جدید فاینانس بین دو کشور مطرح شود 
که فرصت مناس��بی برای بخش معدن و 
صنایع معدنی ایران ب��رای بهره گیری از 

این منابع جدید مالی است. 
رئیس هیأت عام��ل ایمیدرو همچنین 
اظهار داش��ت: در دیداری که با ش��رکت 
بزرگ چین��ی »ان��رژی چاین��ا« برگزار 
ش��د این ش��رکت خواهان فاینانس و نیز 
سرمایه گذاری در پروژه های ایران دارد. 

این مقام مسئول با بیان اینکه خطوط 
انتق��ال آب، راه آهن، اح��داث نیروگاه و 
تأمی��ن تجهی��زات از جمله م��وارد مورد 
عالقه طرف چینی اس��ت، اف��زود: مقرر 
ش��ده تیم��ی از طرف ش��رکت چینی با 
هدف بررسی پروژه ها و شرایط همکاری 

به ایران اعزام شود. 

رئیس خانه معدن با انتقاد از تصمیم 
دولت مبنی بر اختصاص یک درصد از 
درآمد فروش در معادن به دولت گفت: 
اگر امس��ال در عرضه نف��ت تغییراتی 
حاصل ش��ود، بخش مع��دن جایگزین 
مطمئنی برای درآمدهای نفتی خواهد 

بود. 
به گزارش صدا و س��یما، محمدرضا 
بهرامن گف��ت: بخش مع��دن مصداق 
عینی تولید داخلی است، بنابراین این 
بخش می تواند در افزایشی شدن نمودار 

تولید داخلی نقش اساسی ایفا کند. 
وی اضاف��ه کرد: بخ��ش معدن برای 
ایف��ای این نق��ش مهم خ��ود نیازمند 
اص��الح قوانی��ن و مق��ررات اس��ت تا 
دسترسی ما به بازارها و شرکای جدید 
تس��هیل ش��ود ضمن اینکه ش��رکای 
جدید می توانند هم بازار خوبی برای ما 
تأمین کنند و هم تس��هیل کننده ورود 
تجهی��زات و فناوری های روز معدن به 

کشور باشند. 
رئی��س خانه مع��دن ایران، ب��ا بیان 
اینک��ه اجرایی ش��دن این ن��گاه جدید 
ب��ه مع��دن مس��تلزم هم��کاری همه 
دستگاه ها و نهادها است، افزود: بخشی 
از این اقدامات متوجه مجلس، بخشی 
متوج��ه دولت و بخش��ی ه��م متوجه 

بخش خصوصی است. 
ای��ن فع��ال در بخش مع��دن ادامه 
داد: بخش خصوص��ی آمادگ��ی دارد از 
فناوری ه��ای نوی��ن برای رش��د تولید 

داخل استفاده کند، بنابراین مجلس و 
دول��ت باید با تغییر ن��گاه خود، عوامل 
بازدارنده را از س��ر راه توس��عه معدن 

بردارند. 

رئیس خان��ه معدن ایران ب��ا تأکید 
ب��ر اینکه اگ��ر امس��ال در عرضه نفت 
تغییراتی حاصل ش��ود، معدن می تواند 
جایگزی��ن مطمئنی ب��رای درآمدهای 

نفتی شود، گفت: متأسفانه در سال ۹6 
تصمیماتی در دولت و مجلس در حوزه 
معدن اخذ شد که نگرانی هایی را برای 

تولیدکنندگان معدنی ایجاد کرد. 

اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  بهرام��ن 
س��رمایه گذاری در معدن در درازمدت 
اف��زود:  می رس��د،  س��وددهی  ب��ه 
س��رمایه گذاران معدنی ب��رای ورود به 
ه��ر کش��ور قوانین و مق��ررات موجود 
در آن کش��ور در حوزه معدن را مدنظر 
قرار می دهن��د. از این رو ب��ا تغییرات 
ناگهانی که برخالف منافع اقتصادی به 
ویژه بخش معدن و براس��اس تغییرات 
جامعه تحمی��ل می ش��ود، نمی توانیم 
سرمایه گذاری های بزرگ و جدید را در 

بخش معدن جذب کنیم. 
وی اضاف��ه کرد: تصوی��ب اختصاص 
ی��ک درصد از فروش ب��ه دولت که در 
برخی بخش های معدنی این یک درصد 
مع��ادل ۱۰درصد س��ود آن مجموعه 
اس��ت، نوعی فاجعه است ضمن اینکه 
مصوبات اینچنینی، آثار نامطلوبی را در 
جذب سرمایه گذاری های جدید برجای 

می گذارد. 
رئی��س خانه معدن ای��ران گفت: در 
زمانی که نوس��انات جهانی خود اثرات 
زیادی از جمله رکود را در بخش معدن 
در پ��ی دارد، در داخل بای��د قوانین و 
مق��ررات را به گون��ه ای وضع کنیم که 
کمترین آس��یب متوج��ه بخش معدن 

شود. 

رئیس خانه معدن ایران مطرح کرد

معدن جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی

معاون وزیر صنعت خبرداد

تعریفبستهجدیدفاینانسبینایرانوچین
گمرک

مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل 
نسیه از گمرک ترخیص می شود

یک مقام گمرک ایران گفت: در راس��تای حمایت 
بی��ش از پی��ش از تولید ملی، مواد اولی��ه مورد نیاز 
تولیدکنندگان داخلی نس��یه ترخیص می ش��ود.  به 
گزارش تسنیم، علی معقولی با بیان اینکه برای ادامه 
فعالیت چرخه تولید کش��ور این مه��م تحقق یافته 
اس��ت، افزود: طبق ماده ۴۲ قان��ون امور گمرکی در 
موارد حساس قانونگذار به گمرک جمهوری اسالمی 
ایران اجازه داده تا با تقاضای مقام مسئول بنگاه های 
تولیدی، مواد اولیه ترخیص شده و بعد از یک هفته 
امور گمرکی و تشریفاتی انجام شود.  وی با تأکید بر 
اینکه با اجرای این قانون تولید کشور با شوک مواجه 
نمی ش��ود، اظهار داش��ت: با توجه به شعار امسال و 
حمای��ت بی��ش از پیش از تولید مل��ی اجرای قانون 
ماده ۴۲ بیش از گذشته مورد توجه واقع شده است. 
مدی��رکل مرک��ز واردات و امور مناط��ق آزاد ویژه 
گم��رک ای��ران ادام��ه داد: از دیگ��ر حمایت ه��ای 
صورت گرفت��ه از تولیدکنن��دگان داخل��ی ترخیص 
نس��یه کاال از گمرک بوده که پربارتر از همیش��ه در 
دستور کار قرار گرفته است.  وی همچنین گفت: در 
واقع مقدار ناچی��زی از کاالها و مواد اولیه مورد نیاز 
تولیدکنندگان در گمرک باقی می ماند و قسمت زیاد 
آن بدون دریافت هیچ گونه وجهی ترخیص می ش��ود 
تا در عرصه تولید کش��ور مش��کلی به وج��ود نیاید.  
معقولی افزود: ترخیص کاالهای وارداتی که با تعرفه 
بیش از ۲6درصد به کش��ور وارد می شوند و معموال 
مشابه داخلی دارند تنها به صورت نقدی امکان پذیر 
اس��ت که اجرای این مهم گامی ارزنده برای حمایت 

بیشتر از تولیدکنندگان داخلی به شمار می رود. 

در سال 96 رقم خورد
افزایش 13درصدی تورم تولیدکننده

ش��اخص قیم��ت تولیدکنن��ده در س��ال ۱۳۹6، با 
۱۲.۹درصد افزایش نس��بت به س��ال ۱۳۹۵، به عدد 
۲۳6.۴ رسید.  براساس اعالم مرکز آمار ایران شاخص 
قیم��ت تولیدکننده در س��ال ۱۳۹6، ب��ا ۱۲.۹درصد 
افزایش نسبت به س��ال ۱۳۹۵، به عدد ۲۳6.۴ رسید. 
این شاخص در سال ۱۳۹۵ عدد ۲۰۹.۴ بوده و نسبت 
به س��ال ۱۳۹۴، 6.۰درص��د افزایش یافته ب��ود.  این 
شاخص در تمام فصل های سال مورد بررسی )۱۳۹6( 
نس��بت به فصل قب��ل از خود با افزای��ش مواجه بوده 
است. بیش��ترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با 
6.۰درصد نس��بت به فصل قبل به وقوع پیوسته است.  
درصد تغییرات ش��اخص قیم��ت تولیدکننده در همه 
فصل  های سال ۱۳۹6 نسبت به دوره مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( مثبت بوده و بیشترین آن مربوط 

به فصل زمستان، ۱۷.۳درصد است. 
بخش کشاورزی

ش��اخص قیم��ت تولیدکننده  بخش »کش��اورزی« 
در س��ال ۱۳۹6 با ۱۴.۹درصد افزایش نسبت به سال 
قبل به عدد ۲۵۴.۷ رسید. عدد شاخص این بخش در 
سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۲۱.6 بوده که نسبت به سال قبل 
۳.۱درصد افزایش یافته بود. بیشترین افزایش شاخص 
مذکور در فصل بهار و به میزان ۲۰.۵درصد نس��بت به 
فصل قبل است. این شاخص در تمامی فصل های سال 
مورد بررسی به جز فصل تابستان افزایش داشته است. 

بخش معدن
شاخص قیمت تولیدکننده بخش »معدن« در سال 
۱۳۹6 با ۱۷.۳درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد 
۲۳۲.۰ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ۱۳۹۵ 
برابر با ۱۹۷.8 بوده که نس��بت به سال قبل ۴.۱درصد 
کاهش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل های 
سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن 

در فصل زمستان معادل ۷.۷درصد بوده است. 
بخش صنعت

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی »صنعت« 
در سال ۱۳۹6 با ۱۵.۵درصد افزایش نسبت به سال 
قبل به عدد ۲۳۲.۴ رس��ید. عدد شاخص این بخش 
در س��ال ۱۳۹۵ براب��ر با ۲۰۱.۲ بوده که نس��بت به 
س��ال ۱۳۹۴، ۵.۳درصد افزایش یافته بود. شاخص 
ای��ن بخش در تمام فصل های س��ال مورد بررس��ی 
افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز 

معادل ۹.۰درصد بوده است. 
بخش برق

ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش »برق« در سال 
۱۳۹6 با 8.۱درصد کاهش نسبت به سال قبل به عدد 
۱۲۰.۵ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ۱۳۹۵ 
برابر با ۱۳۱.۱ بوده که نس��بت به سال قبل ۴.۵درصد 
کاهش یافته بود. شاخص این بخش در فصل های بهار 
و پایی��ز به ترتیب با 8.۰ و ۱۴.۲درصد کاهش نس��بت 
به فصل قبل و در س��ایر فصول سال ۱۳۹6 با افزایش 

نسبت به فصل قبل همراه بوده است. 
بخش اختصاصی خدمات

ش��اخص قیم��ت تولیدکننده بخ��ش اختصاصی 
»خدم��ات« در س��ال ۱۳۹6 با 8.۹درص��د افزایش 
نس��بت به س��ال قبل به ع��دد ۲۴۲.6 رس��ید. این 
شاخص در سال ۱۳۹۵ عدد ۲۲۲.8 بوده که نسبت 
به س��ال قبل 8.۹درصد افزایش یافته بود. بیشترین 
افزایش ش��اخص مذک��ور در فصل پایی��ز به میزان 
۳.۷درصد اس��ت. شاخص قیمت تولیدکننده در این 
بخش در تمام فصل های سال مورد بررسی نسبت به 

فصل قبل با افزایش همراه بوده است. 
 

اخبار

رئیس اتاق اصناف مطرح کرد 
 ضرورت اصالح نظام تعرفه ای

به نفع تولید
رئیس ات��اق اصناف گفت: ب��رای حمایت از تولید 
داخلی باید نرخ بهره بانکی نزدیک به نرخ تورم باشد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، علی فاضلی 
رئی��س ات��اق اصناف کش��ور در برنام��ه گفت وگوی 
۱8:۳۰ ش��بکه خب��ر درخصوص نق��ش اصناف در 
حمایت از کاالی ایرانی اظهار داشت: در حال حاضر 
بیش از 6۰۰ ه��زار بنگاه صنفی در کش��ور فعالیت 
می کند و ۳ میلیون شغل در این بخش ها ایجاد شده 
اس��ت.  فاضلی گفت: دولت در مصوبه ای جدید، ارز 
م��ورد نیاز برای تهیه م��واد اولیه و مواد جانبی برای 
بهس��ازی و نوسازی ماش��ین آالت اصناف را همانند 
بخ��ش صنعت در نظر گرفته اس��ت که این خود به 

حمایت از تولید داخلی کمک شایانی می کند. 
نظام تعرفه ای در جهت تولید اصالح شود

رئی��س اتاق اصناف با بیان اینک��ه واردات بی رویه 
کاال، بازار کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، گفت: در 
این شرایط نظام تعرفه ای باید در جهت تولید اصالح 
ش��ود.  وی افزود: در این راس��تا باید تعرفه واردات 
ب��رای کاالهایی که توان تولید آنها در داخل کش��ور 
وجود دارد، به حدی باال باش��د که واردات آن توجیه 

اقتصادی برای وارد کننده نداشته باشد. 
فاضل��ی ادام��ه داد: از آن ط��رف در بخش تأمین 
مواد اولیه و نوس��ازی و بهسازی ماشین آالت، تعرفه 
واردات باید پایین تعیین شود که به نفع تولید باشد. 
وی تأکی��د کرد: اجرای این موارد در جهت اصالح 
نظام تعرفه ای را از دولت درخواس��ت کردیم چراکه 
به نفع تولید داخل است.   رئیس اتاق اصناف کشور 
گف��ت: هزینه س��ربار تولید در کش��ور ما باالس��ت. 
هزینه هایی چون مالیات، بیمه، دستمزد کارگر تأثیر 
مستقیم بر قیمت کاالی تولیدشده دارد و دولت باید 
ب��ا عرضه مواد اولیه با قیمت مناس��ب، امکان تولید 

کاالی رقابت پذیر در بازار را فراهم کند. 
نرخ باالی بهره بانکی، سدی در برابر تولید

فاضلی گفت: ن��رخ کنونی به��ره بانکی ۱8درصد 
اس��ت که تا ب��ه تولید کننده می رس��د ۲۱.۵درصد 
می ش��ود ک��ه این تف��اوت نرخ س��ود باع��ث ایجاد 
هزینه های س��ربار جدید و افزایش هزینه تولید برای 
تولیدکننده می شود.  رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: 
مناس��ب ترین راهکار برای اینکه تولیدکننده داخلی 
بتواند در بازار، قدرت عرضه تولیدات خود را داش��ته 
باشد این است که نرخ سود بانکی در حد تورم باشد. 

قوانین دست و پاگیر مانع بزرگی 
در برابر تولید داخل است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی گفت: تولید انبوه قوانین و مقررات از 
موانع و مشکالت جدی رشد و پیشرفت کشور است. 
به گزارش تسنیم، عبدالرضا مصری در مصاحبه با 
رادیو ضمن اش��اره به اینک��ه تنقیح قوانین در ایران 
بسیار کمرنگ اس��ت، افزود: متأس��فانه درخواست 
ابطال قوانی��ن غیرکارآمد، مزاحم، کاذب و دس��ت 
و پاگی��ر از س��وی دولت ها در کش��ور کمتر مطرح 
می ش��ود.  وی در ادامه از شناس��ایی و تنقیح بیش 
از ی��ک ه��زار قان��ون مزاح��م در دوره نهم مجلس 
ش��ورای اس��المی خبرداد و اظهار داشت: دولت در 
راس��تای تنقیح قوانی��ن باید همکاری بیش��تری با 
خانه ملت داش��ته باشد.  نماینده مردم کرمانشاه در 
مجلس ش��ورای اس��المی حذف قوانین مزاحم را از 
اولویت های مهم و ضروری کش��ور برشمرد و گفت: 
از عم��ر تصویب برخی از قوانی��ن بیش از یک قرن 
می گ��ذرد و هر یک از این موارد برای مقطع خاصی 

مناسب بوده است. 
وی افزود: حذف قوانین مزاحم الزمه تس��هیل در 
امر تولید، سرمایه گذاری، اش��تغال افزایی و بسیاری 
موارد در جامعه اس��ت.  مص��ری تأکید کرد: قوانین 
دست و پاگیر مانع بزرگی در برابر تولید داخلی است 
و بساط چنین قوانینی باید در مملکت برچیده شود. 
وی در ادامه یادآور شد: تنقیح قوانین می تواند راه 
را ب��رای اجرای اقتصاد مقاومت��ی و همینطور تحقق 
شعار سال یعنی حمایت از کاالی ایرانی هموار کند. 

 وزن صادرات غیرنفتی
۴درصد رشد کرد

در دو ماهه نخس��ت س��ال ۹۷ بالغ ب��ر ۷ میلیارد 
و ۵۳۹ میلی��ون دالر کاال از کش��ور صادر ش��ده که 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به لحاظ ارزش 
۲۱.۹۳درصد رش��د دارد.  به گ��زارش فارس، در دو 
ماهه نخس��ت س��ال ۹۷ بالغ بر ۷ میلی��ارد و ۵۳۹ 
میلیون دالر کاال از کش��ور صادر شده که نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل به لحاظ ارزش ۲۱.۹۳درصد 
رش��د دارد.  طب��ق این گ��زارش کش��ورهای چین، 
امارات، عراق، افغانس��تان، هند و س��ایر کشورها به 

ترتیب مقاصد کاالهای صادراتی ایران بوده اند. 
وزن کاالهای صادراتی ۱8 میلیون و ۷68 هزار تن 
بوده اس��ت.  صادرات کاالهای غیرنفتی در دو ماهه 
امس��ال به لحاظ وزن ۴درصد افزایش داش��ته است. 
در دو ماهه س��ال گذش��ته میزان صادرات کشور 6 

میلیارد و ۳۴۷ میلیون دالر بود. 
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تعلیق  اعالم  با  پژو س��یتروئن 
ای��ران  در  خ��ود  فعالیت ه��ای 
اق��دام ب��ه خودزنی ک��رد، زیرا 
طبیعتا این شرکت امکان خروج 
انجام شده  س��رمایه گذاری های 
در ای��ران طی چند س��ال اخیر 

را ندارد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، گ��روه 
خودروس��ازی پژو سیتروئن در 
بیانی��ه کوتاهی اع��الم کرد که 
ب��ه دلیل خروج آمریکا از برجام 
فعالیت ه��ای خ��ود در ایران را 
تعلیق خواهد کرد. این اتفاق در 
حال��ی روی داد که پیش از این 
برخ��ی کارشناس��ان پیش بینی 
ک��رده بودند با توج��ه به اعالم 
اتحادی��ه اروپا مبن��ی بر حفظ 
فرانسوی  برجام، خودروس��ازان 

ایران را ترک نخواهند کرد. 
البت��ه اع��الم پژو س��یتروئن 
مبنی ب��ر تعلی��ق فعالیت ها در 
ای��ران ب��ه نوع��ی خودزنی این 
آمریکاس��ت،  ترس  از  ش��رکت 
زی��را ه��م پ��ژو در دور جدی��د 
هم��کاری با ایران خ��ودرو و هم 
س��یتروئن در همکاری با سایپا، 
اقدام به سرمایه گذاری در ایران 
و احداث خط��وط تولید خودرو 
کرده اند و با خروج شان از ایران 

سرمایه آنها بلوکه خواهد شد. 
البت��ه پ��ژو پی��ش از این نیز 
س��ابقه خروج از ایران را داشت، 
به گونه ای که این شرکت اوایل 
س��ال ۱۳۹۱ اعالم ک��رد که به 
ایران  تحریم های خارجی  دلیل 
را ترک و ارسال قطعه به شریک 
ایرانی اش را متوقف خواهد کرد. 
این اتفاق باعث شد پژو از سابقه 
ب��دی در اف��کار عموم��ی ایران 
برخوردار ش��ود، به گونه ای که 
این شرکت پس از اجرایی شدن 
برجام برای بازگش��ت به ایران و 
پ��اک کردن س��ابقه منفی خود 
ناچار شد غرامت پرداخت کند. 
در ای��ن رابطه مهرم��اه ۱۳۹۵ 
کارل��وس ت��اوارس - مدیرعامل 
پژو س��یتروئن - در سفری که به 
ایران داش��ت در نشستی خبری 
صراحتا اعالم کرد »ما انتقال های 
بزرگی برای تأمی��ن مالی پروژه 
ایکاپ در ایران انجام داده ایم که 
پرداخت غرامت نیز جزو آن بوده 
است«. آن طور که در همان زمان 
اعالم شد شرکت پژو حدود ۴۲۷ 
میلیون یورو غرامت به دلیل ترک 
یک طرفه همکاری به ایران خودرو 
پرداخت کرد. عالوه بر این شرکت 
پ��ژو در دور جدی��د فعالیت های 
خود در ایران ش��رکت مشترکی 
ب��ه نام ای��کاپ با ش��ریک ایرانی 
خود تأس��یس کرد که ۵۰درصد 
مالکی��ت آن در اختیار ش��رکت 

فرانسوی است. 
ای��کاپ تاکن��ون مبل��غ قابل 
راه ان��دازی  ب��رای  را  توجه��ی 
خطوط تولی��د محصوالت خود 
هزینه کرده که نصف س��رمایه 
خودروس��ازی  س��وی  از  آن 
فرانس��وی تأمین ش��ده است و 
ش��رکت پژو از ای��ن ناحیه نیز 

متضرر خواهد شد. 

س��یتروئن نیز پس از اجرایی 
درص��د   ۵۰ برج��ام  ش��دن 
س��هام ش��رکت سایپاکاشان را 
خری��داری ک��رده و مبلغ آن را 
نق��دا پرداخت ک��رد. پس از آن 
ش��رکت سایپاکاش��ان به سایپا 
س��یتروئن تغییر ن��ام یافت. در 
این ش��رایط ش��رکت سیتروئن 
نیز از تعلی��ق فعالیت های خود 
در ای��ران متضرر خواهد ش��د و 
از  انجام ش��ده  س��رمایه گذاری 
س��وی این ش��رکت در س��ایت 
بالاس��تفاده  کاش��ان  تولی��دی 

خواهد ماند. 
ب��ا توجه به ای��ن دو نکته که 
از یک س��و پ��ژو پی��ش از این 
برای بازگش��ت دوباره به ایران 
غرامت  پرداخ��ت  ب��ه  مجب��ور 
چندصد میلیون یورویی ش��ده 
ب��ود و همچنین ه��م پژو و هم 
س��یتروئن در فعالیت های خود 
در ایران اقدام به سرمایه گذاری 
قاب��ل توجهی کرده ان��د، به نظر 
فرانسوی  خودروسازان  می رسد 
خودزن��ی  آمری��کا  ت��رس  از 
کرده ان��د؛ اتفاقی ک��ه البته در 
اوج تحریم ه��ای س��ابق آمریکا 
علیه ایران در س��ال های ۱۳۹۱ 
و ۱۳۹۲ نش��ان داد ک��ه اگرچه 
نیز  ای��ران  صنع��ت خ��ودروی 
از قط��ع هم��کاری با ش��رکای 
خارجی دچار مشکالتی خواهد 
شد اما این صنعت در نهایت به 

فعالیت خود ادامه خواهد داد. 
با خروج خارجی ها دست 

خودروسازان در حنا 
نمی ماند

عض��و هیأت علمی دانش��گاه 
خواجه نصیرالدین طوسی گفت 
با تعلیق فعالیت  پژو س��یتروئن 
در ای��ران و حت��ی در ص��ورت 
خودروس��ازان  دیگ��ر  خ��روج 
داخلی  خودروس��ازان  خارجی، 
بر توس��عه خودروهای داخلی و 
پلت فرم های در دس��ت طراحی 
متمرک��ز خواهند ش��د بنابراین 
اصطالحا دس��ت این شرکت ها 

در حنا نمی ماند. 
ش��هرام آزادی در گفت وگ��و 
ب��ا ایس��نا اظه��ار ک��رد: تعامل 
خارج��ی  خودروس��ازان  ب��ا 
هدف نیس��ت، بلکه وس��یله ای 
برای رس��یدن به ه��دف تولید 
خودروه��ای ب��ه روز و باکیفیت 
داخل��ی اس��ت، بنابراین اگرچه 

تعلیق فعالیت های پژو سیتروئن 
ب��ر صنع��ت خ��ودرو بی تأثی��ر 
نخواهد بود اما مش��کل اساسی 

نیز محسوب نمی شود. 
وی با بیان اینکه خودروسازان 
خودروس��ازان  ب��ا  تعام��ل  در 
خارج��ی باید به دنب��ال انتقال 
به  برای دس��تیابی  تکنول��وژی 
دانش تولی��د خودروهای به روز 
و باکیفیت باش��ند، خاطرنشان 
ک��رد: در چند س��ال اخیر این 
ه��دف تا ح��د زی��ادی محقق 
ش��ده و حتی در صورت خروج 
نی��ز  خارج��ی  خودروس��ازان 
صنعت خودرو به راه خود ادامه 

خواهد داد. 
عضو هی��أت علمی دانش��گاه 
خواجه نصیرالدین طوس��ی ادامه 
داد: خروج احتمالی خودروسازان 
خارج��ی از ای��ران مزایای��ی نیز 
خواهد داش��ت ک��ه از جمله آن 
تمرکز بیشتر خودروسازان داخلی 
روی تولید و توسعه پلت فرم های 

داخلی است. 
خودروس��از  دو  اف��زود:  وی 
بزرگ داخلی در چند سال اخیر 
کار طراح��ی و تولی��د پلت فرم  
را آغ��از کرده اند و پ��س از این 
می توانن��د با تمرکز بیش��تر در 
این ح��وزه زودتر به خودکفایی 
از خودروس��ازان خارجی دست 
یافت��ه و خودروهایی با کیفیت 
مناس��ب و با برند داخلی عرضه 

کنند. 
آزادی با بیان اینکه هم اکنون 
هم��کاری و تولید مش��ترک با 
حدود  خارج��ی  خودروس��ازان 
خودروسازان  فعالیت  ۲۰درصد 
داخل��ی را ب��ه خ��ود اختصاص 
ک��رد:  تصری��ح  می ده��د، 
خودروسازان به راحتی می توانند 
ای��ن س��هم ۲۰درص��دی را با 
خودروه��ای داخل��ی جایگزین 

کنند. 
به گ��زارش ایس��نا، چند روز 
پیش شرکت پژو سیتروئن اعالم 
کرد ک��ه به دنبال خروج آمریکا 
از برجام، فعاًل فعالیت های خود 
در ایران را تعلی��ق می کند. در 
واکنش به این اتفاق کارشناسان 
اق��دام پژو س��یتروئن را به  این 
»خودزنی« خودروساز فرانسوی 

تعبیر کردند. 
ب��ه گفته آنه��ا »ب��ا توجه به 
اینک��ه پ��ژو پیش از ای��ن برای 

ای��ران  ب��ه  دوب��اره  بازگش��ت 
غرامت  پرداخ��ت  ب��ه  مجب��ور 
چند صد میلیون یورویی ش��ده 
ب��ود و هم پژو و هم س��یتروئن 
در فعالیت ه��ای خ��ود در ایران 
اقدام ب��ه س��رمایه گذاری قابل 
توجهی کرده اند و امکان خروج 
انجام ش��ده را  س��رمایه گذاری 
نیز ندارند با توق��ف فعالیت در 
ای��ران این ش��رکت ها خودزنی 

کرده اند«. 
 تعلیق فعالیت پژو سیتروئن 
در ایران چه پیامدهایی برای 

مشتریان خواهد داشت؟ 
تعلیق فعالیت پژوسیتروئن در 
ب��ازار ایران در پی خروج آمریکا 
از برجام به شکل رسمی توسط 
رسانه های بین المللی اعالم شد، 
ام��ا ای��ن ماجرا چ��ه تأثیری بر 
صنعت و ش��رایط ب��ازار خودرو 
کش��ورمان ب��ه دنب��ال خواهد 
داش��ت و آیا مش��تریان ایرانی 
مانن��د دفع��ه قبل دچ��ار ضرر 
و زیان ناش��ی از اف��ت کیفیت 

خودروها می شوند یا خیر؟ 
به گزارش دیجیاتو، با توجه به 
س��ابقه پژو و خالی کردن پشت 
ایران خودرو در س��ال ۹۱، شاید 
تعلی��ق فعالی��ت پژو س��یتروئن 
این ب��ار به ان��دازه دفع��ه قبلی 
به خصوص  نباش��د،  تأثیر گ��ذار 
آنک��ه برخالف امید ه��ای اولیه 
اکث��ر خودروهای پس��ابرجامی 
در نهای��ت محصوالتی با قیمت 
بیش از یکصد میلیون تومان از 
آب درآمدن��د که نقش چندانی 
قش��ر  انتخاب ه��ای  می��ان  در 
متوس��ط و ضعیف جامعه بازی 

نمی کنند. 
کوتاه م��دت  در  بنابرای��ن 
تأثی��ر توقف فعالیت ه��ا ایکاپ 
عن��وان  ب��ه  سایپاس��یتروئن  و 
ش��رکای ایرانی پژو س��یتروئن 
در ای��ران، کاهش تیراژ یا توقف 
کامل خط تولی��د پژو ۲۰۰8 و 
س��یتروئن C3، عدم عرضه پژو 
۳۰۱، عدم عرضه نسل تازه پژو 
۵۰8 و افزایش قیمت این س��ه 
محصول در ب��ازار آزاد به دلیل 

کاهش عرضه خواهد بود. 
در میان م��دت اما این کمبود 
قطع��ات اس��ت ک��ه می توان��د 
را  ایران��ی  گریب��ان مش��تریان 
بگی��رد، در واق��ع همی��ن حاال 
ه��م خودرویی مانند پژو ۲۰۰8 

به رغ��م مونتاژی بودن با کمبود 
قطع��ات یدکی مواجه اس��ت و 
مسلما در صورت قطع همکاری 
ایران خودرو و پژو و عدم تبادل 
مالی دو شرکت، تأمین قطعات 
یدک��ی ب��ا توجه ب��ه قیمت ارز 
و افزای��ش تعداد واس��طه ها به 
معضلی برای خری��داران مبدل 

خواهد شد. 
از ط��رف دیگر برخالف تحریم 
قبلی که چینی ها وظیفه تأمین 
قطعات یدکی را بر عهده گرفتند، 
این بار به علت تیراژ پایین تولید و 
شمار کم این خودرو ها در ایران، 
عماًل توجیه اقتصادی کافی برای 
ساخت قطعات در داخل یا تأمین 
قطعات یدکی توسط صنعتگران 
چینی وجود ن��دارد و همین امر 
می تواند خ��ودرو محبوبی چون 
پژو ۲۰۰8 را به سرنوشتی مانند 
سرنوش��ت پژو ۴۰۷ مبدل کند. 
کاهش قیم��ت و خرید و فروش 
پسابرجامی  خودروهای  س��خت 
در چنین ش��رایطی از پیامدهای 
احتمالی این وضعیت خواهد بود. 
در بلند م��دت اما تأثیر تعلیق 
فعالی��ت پژوس��یتروئن و ع��دم 
فعالیت خودروسازان بین المللی 
در ب��ازار ایران برای مش��تریان 
عادی محس��وس تر خواهد بود. 
همانطور که در جریان هستید، 
ایران خ��ودرو هم اکنون در قالب 
ق��راردادی ۱۰ جانبه در رویای 
دس��تیابی به تکنولوژی و دانش 
توس��عه پلت فرم است، اما حاال 
با ش��رایط جدی��د احتماال این 
ق��رارداد به کلی معل��ق خواهد 
ش��د. در پ��ی توق��ف فعالی��ت 
پ��ژو س��یتروئن نی��ز ب��ا ع��دم 
به روز رس��انی محصوالت، فاصله 
صنعت خودروس��ازی کشورمان 
نسبت به شرکت های بین المللی 
که در آستانه انقالبی تمام برقی 
ق��رار گرفته ان��د افزایش خواهد 
یاف��ت و ان��دک امید های فعلی 
برای جبران ای��ن فاصله عظیم 

نیز از میان می رود. 
چش��مگیر  کاهش  بنابرای��ن 
تنوع در بازار و دلس��رد ش��دن 
از خری��د خ��ودرو،  مش��تریان 
کمترین عواقب چنین شرایطی 
در بلند م��دت خواهد ب��ود و از 
اثرات جدی ت��ر آن نیز می توان 
به عدم به روز رسانی خودروهای 
از نظر مش��خصات فنی و ایمنی 
اش��اره کرد که زیان های کالن 
در زمینه های اقتصادی و تلفات 
ناش��ی از تصادف��ات را در پ��ی 

خواهد داشت. 
کور سوی امید

در نهایت اما ای��ن امید باقی 
است که خودروسازان فرانسوی 
به پایان دوران ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ خوش��بین باشند 
ای��ن  پای��ان دوران  از  پ��س  و 
وحش��ت آفرین  رئیس جمه��ور 
آمریکا، ب��ار دیگر خطوط تولید 
خ��ود در ش��رکت های ایرانی را 
فعال کنند ام��ا تا آن زمان باید 
منتظر ماند و دید که شرایط به 

چه نحوی پیش می رود. 

عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه علم و 
صنعت گفت با توجه به اتفاقاتی همچون 
ایران،  تعلیق فعالی��ت پژو س��یتروئن در 
ط��رح س��اماندهی ب��ازار خ��ودرو که در 

مجلس مطرح شده باید متوقف شود. 
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با ایسنا 
اظه��ار کرد: چند ماه اس��ت ک��ه برخی 
نمایندگان مجل��س طرحی تحت عنوان 
»س��اماندهی ب��ازار خ��ودرو« را مط��رح 
کرده ان��د ک��ه نکته اصل��ی و محوری آن 

کاهش تعرفه واردات خودرو است. 
وی با بی��ان اینکه در واق��ع این طرح 
نه طرح »س��اماندهی بازار خودرو« بلکه 
طرح »تس��هیل واردات خودرو« اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: ارائه چنین طرح هایی 
از س��وی نمایندگان مجل��س در چنین 
ش��رایطی تعجب آور است و ظاهراً برخی 

نماین��دگان توجهی به ش��رایط و اوضاع 
اقتصادی کشور ندارند. 

این کارشناس��ان صنعت خودرو ادامه 
داد: در ش��رایطی ک��ه م��ا در یک جنگ 
اقتصادی قرار داریم، مش��خص نیست به 
چه دلی��ل برخی نماین��دگان مجلس به 
جای کمک به صنعت خ��ودرو و اقتصاد 
ملی به دنبال ضربه زدن به آن و تسهیل 

واردات خودرو هستند. 
وی افزود: وقتی ش��رکت های خارجی 
همچ��ون پژو س��یتروئن ب��ه تحریم های 
آمریکا علیه ای��ران می پردازند ما باید به 
فکر راهکارهای تقویت صنعت خودرو در 
برابر تحریم ها باش��یم ن��ه آنکه بخواهیم 

واردات خودرو را تسهیل کنیم. 
کاکایی با بیان اینکه باید منابع محدود 
کشور شامل ارز، سرمایه و امکانات صرف 

تقویت اقتصاد ملی شود، تصریح کرد: در 
حوزه صنعت خودرو مهم ترین اولویت در 
برخورد با تحریم ه��ا، محدودیت واردات 
خودرو در کنار تقویت صنعت قطعه سازی 
اس��ت.  وی ادامه داد: راهکار مقاوم سازی 
صنع��ت خودرو در برابر تحریم ها افزایش 
داخلی سازی قطعات خودروهای تولیدی 
اس��ت چون وابس��تگی به خارج از کشور 
برای تولید خودروها به حداقل می رس��د. 
در ای��ن زمینه با توجه به محدودیت های 
مالی صنعت قطعه س��ازی، سیاستگذاران 
کالن اقتصادی کش��ور بای��د راهی برای 

تأمین مالی این صنعت ارائه کنند. 
عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه علم و 
صنعت خاطرنش��ان ک��رد: در این زمینه 
مجلس و دولت باید دس��ت در دست هم 
داده و واکنش س��ریع و مناس��بی داشته 

باش��ند؛ زیرا اگر فرصت را از دست داده 
و از هم اکن��ون ب��ه فکر تقوی��ت صنعت 
قطعه س��ازی به عن��وان زیربنای صنعت 
خودروس��ازی نباش��یم، ممکن است در 

آینده دچار مشکل شویم. 
به گزارش ایس��نا، اوایل اردیبهشت ماه 
امسال طرح دو فوریتی س��اماندهی بازار 
خ��ودرو از س��وی برخی نماین��دگان در 
مجل��س ش��ورای اس��المی مطرح ش��د 
ک��ه تنها ی��ک فوری��ت آن ب��ه تصویب 
رس��ید. کاه��ش قاب��ل توج��ه تعرف��ه و 
عوارض واردات خ��ودرو، تأکید بر اجرای 
اس��تانداردهای 8۵گانه جدید در صنعت 
خودرو و الزام پلیس راهنمایی و رانندگی 
به تعیین نقش خودرو و خودروسازان در 
س��وانح و تصادفات رانندگی از مهم ترین 

مفاد این طرح است. 

طرح ساماندهی بازار خودرو یعنی کاهش تعرفه واردات

سیاهوسپیدخروجخودروسازانفرانسویازایران
اخبار

آخرین وضعیت تأمین برق 
خودروهای برقی

مع��اون هماهنگ��ی انتقال ش��رکت توانی��ر گفت با 
برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته هیچ مش��کلی از 
سوی توانیر برای تأمین برق خودروها و موتورسیکلت های 
برقی وجود ندارد.  س��یدزمان حس��ینی در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه طبق سیاست گذاری های سازمان های 
بین المللی تا سال ۲۰۵۰ الزاما باید ۷۰درصد خودروهای 
دنیا برقی ش��وند، اظهار کرد که در حال حاضر در ایران 
ح��دود ۱۷میلیون خودرو و ۱۳میلیون موتورس��یکلت 
وجود دارد.  وی با اش��اره به سیاست دولت برای توسعه 
خودروه��ا و موتورس��یکلت های برقی عن��وان کرد: در 
مجل��س در حال برنامه ریزی و پیگیری هس��تند تا هر 
سال ۱۰درصد موتورسیکلت های معمولی کاهش یافته 
و به موتورسیکلت برقی تبدیل شود که در این شرایط ما 
برای تأمین برق هیچ مشکلی نداریم. معاون هماهنگی 
انتقال شرکت توانیر با بیان اینکه هر یک موتورسیکلت 
به ان��دازه چهار خودروی معمول��ی در محیط آلودگی 
ایج��اد می کند، گفت: قطعاً سیاس��ت  توس��عه موتور و 
خ��ودروی برقی می توان��د در کاه��ش آلودگی ها مؤثر 
باشد.  طبق سیاست وزارت نیرو نیز باید تا سال ۲۰۵۰ 
حدود ۷۰درصد خودروها و موتورس��یکلت ها به سمت 
برقی شدن بروند که البته برقی کردن موتورسیکلت ها 
در اولوی��ت اس��ت، چراکه موتورس��یکلت ها چهار برابر 
خودروهای معمولی آلودگ��ی ایجاد می کنند.  با توجه 
به ش��رایط فعل��ی، در آینده برق جایگزی��ن بنزین در 
ایران خواهد ش��د، لذا وزارت نیرو در حال فراهم کردن 
شرایطی است تا در زمان های غیرپیک با نصب تجهیزات 
مورد نی��از، خودروهای برقی را در مکان های مورد نظر 
ش��ارژ کند همچنین ب��ه دنبال ایجاد ش��رایط ارتباط 

مناسب تولید باتری و خودرو برقی در ایران است. 

BMW سری 3 مدل 2018
830 میلیون تومان! 

شرکت پرشیا خودرو به عنوان نماینده محصوالت 
بی ام و در ایران، قیمت BMW سری ۳ سدان مدل 

۲۰۱8 ویژه خرداد ماه ۹۷ را اعالم کرده است. 
به گزارش دیجیاتو، بر اساس اعالم این شرکت قیمت 
س��ری ۳ مدل ۲۰۱8 در نمونه ۳۲۰ با تحویل ۳۰ روزه 
6۹۹ میلیون تومان و س��ری قوی تر ۳۳۰ معادل 8۲۹ 
میلیون تومان اس��ت.  بی ام و سری ۳ یک سدان نسبتا 
کوچک و اسپرت است که توسط کمپانی آلمانی ب ام و 
س��اخته می ش��ود. این خودرو در شش نس��ل متوالی 
و در پنج نوع بدنه س��دان، کوپه، کانورتیبل، استیش��ن 
و هاچ بک از س��ال ۱۹۷۵ تاکنون راهی جاده ها ش��ده 
اس��ت. BMW س��ری ۳ پرفروش ترین مدل کمپانی 
ب ام و بوده به طوری که حدود ۳۰درصد از تولید ساالنه 
اتومبیل های این شرکت از این سری است.  مدل ۲۰۱8 
هر دو نمونه ۳۳۰ و ۳۲۰ نسبت به مدل های قبلی تغییر 
فراوانی نکرده اما اضافه شدن موتور چهار سیلندر توربو 
آپدیت شده و استفاده از گیربکس 8 سرعته اتوماتیک 
پرفورمنس این خودرو را به ش��کل محسوسی افزایش 
داده اس��ت.  این م��وارد در حالی مطرح می ش��ود که 
قیمت جدید این مدل در واقع از قیمت سال قبل مدل 
پرچمدار ب ام و س��ری هفت باالتر تعیین شده است و 
چنین چی��زی می تواند به خودی خود تورم عجیب در 
میان خودروهای وارداتی لوکس را نشان دهد. از طرف 
دیگر با توجه به تیراژ ان��دک مدل های ۲۰۱8 راه یافته 
به کش��ورمان و احتمال قطع روند واردات، این احتمال 
وجود دارد که قیمت 8۳۰ میلیون تومانی مدل ۳۳۰ در 
عمل به نفع دارندگان مدل های ۳۲8 مربوط به قبل از 
سال ۲۰۱۵ )با مشخصات فنی بسیار نزدیک( تمام شود، 
چراکه این دس��ته از خودروها پیش از این با قیمتی در 
محدوده ۳۰۰ میلیون تومان معامله می شدند ولی حاال 
احتماال بهای بسیار باالتری در بازار دست دوم خواهند 

داشت. 
 

به دلیل نگرانی از تحریم  آمریکا
قطعه سازان فرانسوی سفر خود به 

ایران را لغو کردند
ب��ه علت تنش های موجود بی��ن آمریکا و اتحادیه 
اروپا در م��ورد توافق هس��ته ای ۲۰۱۵ ایران، گروه 
البی قطعه سازان خودروی فرانسه، FIEV، سفر ماه 
جوالی خود به ایران را کنس��ل کرد.  به گزارش مهر 
به نقل از رویترز، رئیس FIEV، جک  کوئس مائوگ، 
گفت: این سفر کنسل شده است و در عوض آن قرار 
است نمایندگان ایران به فرانسه بیایند تا بتوانیم در 
مورد رویدادهای حاضر واکنش درستی اتخاذ کنیم.  
تنش ه��ا بین ایران و آمریکا پس از این که ترامپ در 
8 م��ی، آمریکا را از توافق هس��ته ای ب��ا ایران خارج 
ک��رد، اوج گرفته اس��ت. ترامپ این توافق را بس��یار 
اش��تباه خواند و تحریم های هسته ای را دوباره علیه 
ایران بازگرداند.  کش��ورهای اروپایی در تالش��ند تا 
توافق هس��ته ای با ایران را ک��ه در آن ایران در ازای 
برداش��تن تحریم های بین المللی، برنامه هس��ته ای 

خود را محدود کرده است، حفظ کنند. 
پیش��تر در این ماه، شرکت سازنده پژو، پی اس ای، 
اعالم کرده بود تعلیق فعالیت های تجاری مش��ترک 
خود در ایران را آغاز کرده است تا از تحریم هایی که 
پ��س از خروج آمریکا از توافق هس��ته ای علیه ایران 

اعمال شده است، مصون بماند. 

اخبار

چند قدم مانده تا خودکفایی در 
تولید خودروهای هیبریدی

حس��ینی کیا از فعالی��ت ش��رکت های دانش بنیان 
داخلی برای تولید خودروی هیبریدی تا پایان س��ال 
خبر داد.   به گزارش باش��گاه خبرنگاران، سیدجواد 
حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به جزییات جلسات مشترک 
مجلس و خودروسازان، اظهار کرد: تاکنون سه جلسه 
با حضور نمایندگانی از خودروس��ازان و وزیر صمت 
جهت بررس��ی دالیل افزایش قیمت خودروها برگزار 
کرده ایم.  وی با اش��اره به دلیل اصلی تش��کیل این 
جلسات توسط کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: نماین��دگان تنها ب��ه بیان 
راهکارها جهت تعیین س��قف مناسبی برای افزایش 
قیمت خودروها می پردازند، چراکه مجلس در تعیین 
قیمت برای خودروسازان هیچ نقشی ندارد. بنابراین 
تنها به نظ��ارت در چارچوب های مص��وب پرداخته 
می ش��ود.  عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه تعیی��ن قیمت برای 
خودروهای��ی کمت��ر از ۵۰ میلیون توم��ان بر عهده 
ش��ورای رقابت اس��ت، افزود: همچنین خودروهای 
ب��االی ۵۰ میلیون تومان توس��ط وزیر صمت و بازار 

عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند. 
پرونده احتکار خودروسازان به کجا رسید؟ 

وی با اشاره به اظهار نظر برخی اعضای کمیسیون 
درخصوص احت��کار خودرو توس��ط تولیدکنندگان، 
گفت: احتکار خودرو توس��ط تولیدکنندگان تکذیب 
ش��د. آنها معتقدند ب��ه علت کاهش می��زان فروش 
محصوالت ش��ان، ب��ا ازدی��اد کاال در انباره��ا مواجه 
ش��ده اند، البته هن��وز مجلس به ای��ن موضوع ورود 

نکرده است. 
 خودروی هیبریدی ایرانی

در صف ورود به بازار داخلی
وی در ادامه با اش��اره به س��قف واردات خودروهای 
هیبریدی افزود: تعرف��ه واردات انواع خودروها تا اواخر 
خ��رداد از س��وی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ابالغ 
خواهد ش��د ل��ذا به ط��ور اس��تثنا واردات خودروهای 
هیبریدی هم اکنون با تعرفه ۵ الی ۲۵ درصدی صورت 
می گیرد.  عضو کمیس��یون صنایع و معادن در پاس��خ 
به س��ؤالی مبنی بر کاهش تعرف��ه واردات خودروهای 
هیبری��دی و تولید داخلی این محص��ول افزود: طبق 
آخرین بررس��ی ها و بازدیدهای کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی، شرکت های دانش بنیان 
در ای��ن زمینه با برترین نخبگان و مهندس��ان داخلی 
آغاز به فعالیت کرده اند که تا پایان امس��ال با حمایت 
سازمان های مربوط خودروی هیبریدی تولید و عرضه 
خواهد ش��د.  حس��ینی کیا درپایان از برگزاری جلسه 
مشترک بین خودروسازان و قطعه سازان با وزیر صمت 

در یکشنبه هفته آینده خبر داد. 
 

 واردات قطعات خودرو
باید متوقف شود

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت یکی از 
مهم ترین کارهایی که در شرایط فعلی اقتصاد در صنعت 
خودرو باید ص��ورت گیرد ممنوعی��ت واردات قطعات 
دارای تولید داخل و تکیه بیش��تر بر توان قطعه سازان 
داخلی اس��ت.  محمدرضا نجفی من��ش در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: اگرچه پژو سیتروئن فعاًل فعالیت های 
خود در ایران را تعلیق کرده اما به دنبال رایزنی با آمریکا 
برای ادامه فعالیت  در ایران اس��ت.  وی با بیان اینکه در 
این شرایط چه خودروسازان خارجی در ایران بمانند و 
چه نمانند باید رویکرد ما افزایش عمق س��اخت داخل 
خودروهای تولیدی باشد، خاطرنشان کرد: در این زمینه 
اولین کاری که باید صورت گیرد ممنوع ش��دن واردات 
قطعاتی اس��ت که نمونه مش��ابه آنه��ا در داخل تولید 
می شود.  رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی ادامه 
داد: ع��الوه بر آن هم خودروس��ازان و هم دولت و بانک 
مرکزی باید به قطعه سازان برای تهیه ارز مورد نیاز برای 

واردات مواد اولیه و تولید قطعات کمک کنند. 
وی اف��زود: در ش��رایط فعل��ی دولت بای��د مصارف 
غیرضروری ارز را متوقف کرده و جلوی واردات کاالهایی 
را که تأثیر مستقیم و اصلی در زندگی مردم ندارند بگیرد 
که از جمله آن خودرو و قطعات آن است.  نجفی منش با 
بیان اینکه پتانسیل داخلی سازی قطعات تمام خودروهای 
تولیدی در کش��ور وجود دارد، تصریح کرد: فراتر از آن 
قطعه سازان توانایی داخلی سازی خودروهای پسابرجامی 
را نیز دارند همانطور که در گذشته خودروهایی همچون 
پژو ۲۰6 را داخلی سازی کردند.  وی خاطرنشان کرد: در 
مجموع استراتژی صنعت خودرو در شرایط جدید باید 
کمتر شدن وابستگی به خارج و تقویت توان قطعه سازان 
داخلی ب��رای کاه��ش آس��یب پذیری ای��ن صنعت از 
تحریم های احتمالی باش��د.  به گزارش ایسنا، چند روز 
پیش شرکت پژو سیتروئن اعالم کرد که به دنبال خروج 
آمریکا از برجام، فعاًل فعالیت های خود در ایران را تعلیق 
می کند. در واکنش به این اتفاق کارشناس��ان این اقدام 
پژو س��یتروئن را به »خودزنی« خودروس��از فرانس��وی 
تعبیر کردند.  به گفت��ه آنها با توجه به اینکه پژو پیش 
از این برای بازگش��ت دوباره به ایران مجبور به پرداخت 
غرامت چند صد میلیون یورویی ش��ده بود و هم پژو و 
ه��م س��یتروئن در فعالیت های خود در ای��ران اقدام به 
سرمایه گذاری قابل توجهی کرده اند و امکان خارج کردن 
سرمایه گذاری انجام شده را نیز ندارند، این شرکت ها از 
ترس آمریکا با توقف فعالیت در ایران، خودزنی کرده اند. 
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چند سالی می شود که موضوع دانش بنیان شدن شرکت ها و کاالها مطرح شده 
است تا کشور در مسیر تجاری سازی کاالهای بومی حرکت کند. ارزیابی شرکت ها 
و محصوالت شرکت  ها برای دریافت تأییدیه دانش بنیانی باید براساس معیارهای 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سنجیده 
ش��وند.  به گزارش مهر، یکی از این معیارها برای 
دانش بنیانی ش��دن کااله��ا و خدم��ات که مورد 
تأیید معاونت علمی اس��ت، سطح فناوری کاالها 
و خدم��ات اس��ت که باید در ح��وزه فناوری های 
باال یا متوس��ط به باال قرار گرفته باشند.  از دیگر 
معیارهای ارزیابی، مرحله تولید کاالهای ارائه شده 
اس��ت؛ بدان معنا که محصول باید در حال تولید 
یا حداقل در حد نمونه آزمایش��گاهی )با قابلیت 
بررسی فنی(  ساخته شده باشد؛ در مورد خدمات 
می توان گفت که باید دارای اسناد فروش باشند.  
طراح��ی مبتن��ی بر تحقی��ق و توس��عه از دیگر 
معیارهای ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان است 

که شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و 
توسعه، حداقل در یکی از »طراحی زیرسیستم اصلی کاال و خدمت«، »طراحی 
یکپارچه س��ازی کاال و خدمت« و »طراحی فرآین��د )یا تجهیزات( تولید کاال و 

خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند )یا تجهیزات( تولید« داشته باشد. 
ش��رکت های  دانش بنیان شامل چهار دسته نوپای سطح یک، دو و شرکت های 
تولیدی سطح یک و دو هستند.  شرکت  ها می توانند با ارائه خدمات تجاری سازی 
مطابق با فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان، 
به صورت شرکت »تولیدی نوع ۲« تأیید شوند. 
همچنی��ن ش��رکت  های ارائه دهن��ده خدمات 
شتابدهی کسب و کار مطابق با فهرست کاالها 
و خدم��ات دانش بنی��ان و بدون نیاز به اس��ناد 
ف��روش، می  توانند به صورت ش��رکت »نوپا نوع 
۲« ی��ا »تولیدی نوع ۲« تأیید ش��وند.  تأییدیه 
دانش بنیان شرکت ها برای اس��تفاده از مزایای 
قانون، به مدت دو سال بوده و تمدید این زمان، 
منوط به ارزیابی و تأیید مجدد شرکت از سوی 
معاون��ت علمی اس��ت.  برای ش��رکت هایی که 
خواستار دانش بنیان شدن مبتنی بر فعالیت های 
تحقیق و توسعه هستند معیارهای »زیرسیستم 
اصلی کاال و خدمت«،  »یکپارچه سازی کاال و خدمت )فعالیت های صرفا مونتاژ، 
مشمول این بند نیست(«، »فرآیند )یا تجهیزات( تولید کاال و خدمت، مشروط 

به پیچیده بودن این فرآیند )یا تجهیزات( تولید« در نظر گرفته شده است. 

مدیرعامل یک ش��رکت دانش بنیان ضمن اشاره به اینکه گل 
محمدی، س��لطان گل هاس��ت، افزود ارزش افزوده فرآورده های 

این گل بسیار باالست. 
به گزارش رادیو اقتصاد، وی همچنین 
اظه��ار داش��ت: پ��رورش گل محمدی 
و همینط��ور  گلخان��ه  ب��ه  احتیاج��ی 
سیس��تم های خاص آبی��اری و کنترل 

اقلیم ندارد. 
مدیرعام��ل این ش��رکت دانش بنیان 
در ح��وزه تولید گل گف��ت: این گل را 
می ت��وان در اراض��ی ش��یبدار و حتی 

نامرغوب ترین زمین ها کاشت. 
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه گل 
محمدی مقاوم به کم آبی اس��ت، افزود: 
س��رمایه اولیه بسیار کمی برای پرورش 

و تولید این گل در کشور نیاز است. 
رس��تگار تصریح ک��رد: فرآورده های حاص��ل از گل محمدی 
می ت��وان ب��ه گالب، اس��انس اول، اس��انس دوم، اس��انس تام 
مخصوص صنایع عطرس��ازی، آرایش��ی، بهداشتی و داروسازی، 

اسانس تام مخصوص صنایع غذایی، مصارف شخصی و خانگی، 
ماده معطر طبیعی فنیل اتیل الکل، کانکریت رز، ابس��ولوت رز 

و . . .  اشاره کرد. 
وی همچنین با عن��وان اینکه ایران 
موطن اصلی و خاستگاه گل محمدی 
است، گفت: جشنواره های گل در فصل 
به��ار یک��ی از کارکرده��ای اقتصادی 

بسیار مهم گل سرخ در جهان است. 
مدیرعامل یک ش��رکت دانش بنیان 
در حوزه تولید گل ضمن اشاره به این 
جمل��ه که بازار گل محمدی در جهان 
یک بازار تش��نه و رو به تزاید اس��ت، 
افزود: ایران با سطح زیرکشت بیش از 
۱۷ هزار هکتار بزرگ ترین تولید کننده 

گل سرخ در جهان است. 
وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت 
گل محمدی در ترکیه و بلغارس��تان هر یک ۳هزار هکتار است، 
یادآور ش��د: این کش��ورها به رغم پایین بودن سطح زیرکشت به 

لحاظ صنایع فرآوری و حجم تولید از ایران جلو تر هستند. 

کارآفرینی پول ساز با سرمایه کممعیارهای دانش بنیان شدن محصوالت و شرکت های فناور اعالم شد

اصول حس��ابداری که در ذی��ل آمده اند بر اس��اس کاربری عمومی 
بیان ش��ده اند. این اصول، مبنای حسابداری مدرن هستند. در ادامه با 

شناخته شده ترین اصول حسابداری آشنا می شوید. 
1- اصل تعهدی

این اصل از مجموعه اصول حس��ابداری به این مورد اش��اره دارد که 
شایسته است تراکنش های حس��ابداری در دوره های واقعی وقوع شان 
ثبت ش��وند، نه در دوره های که جریان های مالی مربوط به آنها انجام 

می شوند. این مفهوم، مبنای حسابداری تعهدی است. 
ای��ن مورد برای تهیه صورت های مالی حائز اهمیت اس��ت که وقایع 
حقیقی یک دوره حس��ابداری را نش��ان دهند، نه براساس به تأخیر یا 
جلو انداختن مصنوعی جریان های نقدی مربوط با آنها. به عنوان مثال، 
اگر از اصل تعهدی غافل شوید، یک هزینه را تنها زمانی ثبت می کنید 
که آن را پرداخت کرده اید، این پرداخت ممکن اس��ت به خاطر شروط 

پرداخت اظهار شده توسط تأمین  کننده با تأخیر انجام شود. 
2- اصل محافظه کاری

این مفهوم به معنای این است که شایسته است هزینه ها و بدهی ها 
در اس��رع وقت ثبت ش��وند، ولی درآمدها و دارایی ها زمانی ثبت شوند 
که از وقوع شان مطمئن هس��تید. این اصل، گرایش محافظه کارانه ای 
نس��بت به صورت های مالی ایجاد می کند که به س��ود گزارش ش��ده 
پایین ت��ر می انجامد، زی��را بازشناس��ی درآمد و دارایی ممکن اس��ت 
با اندکی تأخیر انجام ش��ود. این اصل از س��وی دیگر به تش��ویق ثبت 
زودهنگام، نه دیرهن��گام زیان ها می پردازد. این مفهوم می تواند از این 
هم فراتر برود، در جایی  که یک کس��ب و کار نتایج عملیاتش )س��ود یا 

زیانش( را لجوجانه بدتر از آنچه درواقعیت است، تحریف کند. 
3- اصل ثبات یا یکسانی رویه

این مفهوم به این معنی است که وقتی یک اصل یا روش حسابداری 
را پذیرفتید، شایسته است تا زمانی که یک اصل یا روش مشخصا بهتر 
از آن به دست بیاید، به استفاده از آن ادامه دهید. عدم پیروی از اصل 
ثبات به این معنی اس��ت که یک کسب و کار به صورت مداوم در میان 
شیوه های حسابداری مختلف نسبت به تراکنش هایش در نوسان است 

و این امر درک نتایج مالی بلند مدتش را دشوار می کند. 
۴- اصل بها

طبق این مفهوم، شایس��ته است یک کسب و کار دارایی ها، بدهی ها و 
س��رمایه گذاری های حق مالکانه اش را تنها در بهای واقعی خریدش��ان 
ثبت کند. این اصل در حال از دس��ت دادن ارزش خود اس��ت، چراکه 
مجموعه ای از اس��تانداردهای حسابداری در راستای تعدیل دارایی ها و 

بدهی ها به ارزش های منصفانه شان هستند. 
۵- اصل شخصیت اقتصادی

طب��ق ای��ن مفهوم، شایس��ته اس��ت تراکنش های یک کس��ب و کار 
از تراکنش ه��ای مال��ک آن کس��ب و کار و کس��ب وکارهای دیگر جدا 
نگه داش��ته ش��ود. این ام��ر از درآمیخت��ن دارایی ه��ا و بدهی ها بین 
ش��خصیت های چندگانه، که ممکن اس��ت در زمان اولین حسابرسی 
صورت های مالی یک کس��ب وکار نوپا، باعث دشواری های قابل توجهی 

شوند، جلوگیری می کند. 
6- اصل افشای کامل

طبق این مفهوم، شایس��ته اس��ت تمام اطالعاتی را که ممکن است 
ب��ر درک خواننده از صورت ه��ای مالی اثر بگذارند، در یا به پیوس��ت 

صورت های مالی یک کسب و کار بگنجانید. استانداردهای حسابداری 
در مش��خص کردن تع��داد قابل توجهی از افش��اهای اطالعاتی بر این 

اصل تکیه کرده اند. 
7- اصل تداوم فعالیت

طب��ق ای��ن مفهوم، یک کس��ب وکار برای مدت قاب��ل پیش بینی به 
عملیاتش ادامه خواهد داد. این مورد به این معنی اس��ت که کار ش��ما 
در ب��ه تعویق انداختن بازشناس��ی برخی مخارج، مانند اس��تهالک، تا 
دوره های بعد موجه است. در غیر این  صورت شما مجبور هستید تمام 

هزینه ها را به یکباره بازشناسی کنید و آنها را به بعد موکول نکنید. 
8- اصل تطابق

به این معنی اس��ت که شایسته است وقتی عایدی را ثبت می کنید، 
تمام مخارج مرتبط با آن را در همان زمان ثبت کنید. بنابراین، ش��ما 
به��ای کاالهای فروخته ش��ده فهرس��ت موج��ودی را در همان زمانی 
وارد می کنی��د که عایدی فروش اقالم فهرس��ت موجودی انبار را ثبت 
می کنید. این موضوع، س��نگ بنای مبنای حس��ابداری تعهدی است. 

مبنای نقدی حسابداری از اصل تطبیق استفاده نمی کند. 
9- اصل اهمیت

طبق این اصل، شایسته است تراکنشی را در اسناد حسابداری ثبت 
کنید که نبودن آن فرآیند تصمیم گیری ش��خص خواننده صورت های 
مالی شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد. این مفهوم آن قدر گنگ است 
که کمی سازی آن دشوار است و برخی حسابداران را بر آن داشته است 

تا کوچک ترین تراکنش ها را در صورت های مالی ثبت کنند. 
10- اصل واحد پولی

به این معنی که شایسته است یک کسب وکار، تراکنش هایی را ثبت 
کن��د که بت��وان آنها را به واحد پولی عنوان ک��رد. بنابراین ثبت خرید 
یک دارایی ثابت آسان است، چراکه به قیمت مشخصی خریداری شده 
اس��ت، حال آن که ارزش سیس��تم کنترل کیفیت یک کسب وکار ثبت 
نشده است. این مفهوم، مانع از آن می شود که یک کسب وکار برآوردی 

اغراق آمیز از ارزش دارایی ها و بدهی هایش داشته باشد. 
11- اصل اتکاپذیری

طبق این مفهوم شایسته است تنها تراکنش هایی ثبت شوند که تأیید 
شده اند. به عنوان مثال، فاکتور تأمین  کننده یک شاهد متقن است که نشان 
می دهد این خرج ثبت شده است. این مفهوم مورد توجه حسابرسانی است 

که دائماً در جست وجوی شواهد پشتیبان تراکنش ها هستند. 
12- اصل بازشناسی درآمد

طبق این مفهوم، شایس��ته است تنها زمانی به بازشناسی یا شناخت 
درآمد بپردازید که کس��ب وکار اساس��اً فرآیند دریاف��ت را کامل کرده 
باش��د. چون افراد زیادی ت��الش کردند با بهره ب��رداری از این مفهوم، 
گزارش��گری متقلبانه تهیه کنند، ارگان های استاندارد گذار برآن شدند 
برای نح��وه صحیح بازشناس��ی یا ش��ناخت درآمد، حج��م زیادی از 

استانداردها را تدوین کنند. 
13- اصل دوره زمانی

طبق این مفهوم، شایسته است یک کسب وکار، نتایج عملیات هایش را در 
دوره زمانی اس��تاندارد گزارش کند. این اصل، مشخص ترین اصل از اصول 
حسابداری اس��ت، ولی برای ایجاد مجموعه استانداردی از دوره های قابل 

قیاس هدف گذار شده است که برای تجزیه و تحلیل رویکرد مفید است. 
 accountingtools/bazdeh :منبع

13 اصل حسابداری مدرن

دریچــه

نشست مش��ترک بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی و پارک علم وفناوری 
استان به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری و بررسی راه های گسترش همکاری 

و تعامل دوسویه برگزار شد. 
ب��ه گزارش بنیاد ملی نخبگان، در این نشس��ت مهدی قاس��می فرد، رئیس 
بنیاد نخبگان خراسان ش��مالی، گفت: در حال حاضر ۱۹ مخترع س��طح ۳ در 

استان فعالیت دارند که از این تعداد شش اختراع به تولید انبوه رسیده اند. 
وی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی رویش در مهرماه سال ۹۷ در استان 
س��منان، افزود: بهترین طرح ها را به منظور کسب رتبه برتر و سپس حمایت 
همه جانبه از س��وی پارک علم و فناوری و نهادهای مرتبط، جهت طی ش��دن 

روند تجاری سازی ارجاع داده می شوند. 

 فرصت آفرینی برای حضور نخبگان
در عرصه کارآفرینی الزام ملی است

شنبه
19 خرداد 1397

شماره 1082
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رئیس دانش��گاه تهران از ارائ��ه دوره های کارآفرین��ی و مدیریت برای 
تمامی دانش��جویان مدیریت دانشگاه تهران در تابستان امسال به منظور 

آماده سازی آنها برای ورود به بازار کار خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دکتر محم��ود نیلی 
احمدآب��ادی ضمن اعالم ای��ن مطلب اظهار 
ک��رد: برنامه های پردیس دانش��گاه تهران به 
منظور بین المللی سازی دانشگاه از سال جاری 
به زبان انگلیس��ی ارائه خواهد شد. این برنامه 
از بهمن س��ال گذشته در پردیس بین المللی 
دانشگاه تهران شروع شده و امسال نیز آموزش 
۱۲ رش��ته دکترا و کارشناسی ارشد به زبان 
انگلیسی برگزار می ش��ود و امیدواریم اجرای 
این برنامه مس��یری برای بین المللی س��ازی 
دانشگاه باشد.  وی در ادامه تصریح کرد: دوره 
آموزش��ی »کهاد« را به طور جدی در دانشگاه 
تهران پیگیری خواهیم کرد. به ویژه دوره کهاد 

مدیریت و کارآفرین که دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و 
دکترا که مایل به ایجاد روش های کارآفرینی و کس��ب و کار هس��تند را 

آموزش خواهیم داد. 

رئیس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: برنامه برگزاری دوره های »کهاد« 
که براساس آن دانشجویان روش های کارآفرینی و کسب و کار را آموزش 
می  بینند از مهر س��ال ۹6 در دانش��گاه تهران ش��روع شده است، ولی در 
تابس��تان امس��ال دوره ه��ای کارآفرینی و 
مدیری��ت ویژه دانش��جویان مدیری��ت ارائه 
خواه��د ش��د.  دکتر نیل��ی درب��اره هزینه  
برگزاری دوره های کارآفرینی و مدیریت به 
دانشجویان دانش��گاه تهران نیز تأکید کرد: 
میزان هزینه های دریافتی از دانشجویان در 
ازای ارائه  این آموزش ها بس��یار اندک است 
ضمن اینکه دانش��جویانی که در پارک علم 
و فناوری طرح دارند، می توانند از طریق این 
پارک ه��ا هزینه دوره های خ��ود را پرداخت 
کنن��د.  وی در پای��ان درخصوص ظرفیت 
پذیرش دانشجویان در دوره های کارشناسی 
ارشد و دکترای دانشگاه تهران نیز گفت: ما 
برای پذیرش دانشجو در این دانشگاه یکسری شاخص ها از جمله نسبت 
استاد به دانشجو را تعریف کردیم که براساس آن ظرفیت پذیرش دانشجو 

در دانشگاه تهران نیز مشخص خواهد شد. 

رئیس  کمیس��یون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: 
رتبه   جهانی ایران برای بهبود فضای کس��ب و کار،  ۱۲۴ اس��ت که 

می توان آن را به کمتر از ۵۰ کاهش داد.
محمدرض��ا نجفی من��ش ب��ا اش��اره به 
امض��ای تفاهم نامه بی��ن ات��اق بازرگانی 
تهران و وزارت امور اقتصاد و دارایی افزود: 
نمره فضای کس��ب و کار ایران در جهان 
۵6/۴8درصد اس��ت که با کشور نیوزیلند 
به عنوان ش��اگرد اول دنیا نیم نمره فاصله 

دارد. 
وی با اشاره به اینکه تفاوت نیم نمره ای 
ایران به دلیل نقاط ضعف ما در ۱۰ مورد 
اس��ت، گفت: بهبود فضای کس��ب و کار 
قانونی برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی 
اس��ت که در این تفاهم نامه اتاق بازرگانی 
ته��ران به عنوان ب��ازوی کمکی به اجرای 

این قانون کمک خواهد کرد. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ص��دا و س��یما، نجفی منش شناس��ایی 
ش��اخص های مشخص شده که س��بب کاهش نمره ایران در جهان 

است را برعهده اتاق بازرگانی تهران دانست و ادامه داد: پس از انجام 
کار کارشناس��ی از س��وی اتاق بازرگانی تهران با همکاری اتاق های 

سراسر کشور، به دنبال روش های اجرایی آن خواهیم بود. 
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار 
اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه این 
تفاهم نامه در چهار بند اجرایی می شود، 
گف��ت: بن��د اول موض��وع تفاهم نام��ه، 
فعالیت در راس��تای بهبود فضای کسب 
و کار، آسیب شناس��ی و اطالع رس��انی و 
فراهم شدن زمینه اس��تفاده از نهادهای 
بین المللی از س��وی وزارت امور اقتصاد 
و دارایی، استفاده از اتاق تهران از سوی 
وزارت اقتصاد برای پیگیری مش��کالت، 
شناس��ایی و برگزاری جلسات مورد نیاز 
با حضور نمایندگان ه��ر دو ارگان برای 
جم��ع آوری نظ��ر کارشناس��ان و ارائ��ه 

گزارش ها در هر شش ماه است. 
وی افزود: ما برای اجرای این تفاهم نامه به همکاری همه ارگان ها 

و دستگاه های اجرایی نیازمند هستیم. 

رتبه جهانی 12۴ ایران در بهبود فضای کسب و کارتابستان امسال با برگزاری دوره های کارآفرینی و مدیریت دانشگاه تهران

تدوی��ن استراتژی س��ئو در س��ال ۲۰۱8 از ضرورت های هر کس��ب وکار 
اینترنتی اس��ت. زمان آن رسیده که هر کسب وکار و تیمی برای سال جدید 
برنامه ریزی کنند. تفاوت این برنامه با برنامه های ش��خصی در این اس��ت که 
برنامه های کاری نباید ناکارآمد باش��ند.  خیلی از ش��ما می خواهید در سال 
۲۰۱8 اس��تراتژی تازه ای برای سئو سایت خود داشته باشید. این استراتژی 
بس��تگی به فاکتورهایی از جمله پیچیدگی کار ش��ما، مدت زمانی که به کار 
مش��غولید و کاری که تا به حال انجام داده اید دارد.  با این حال، می توانید از 

این چک لیست استفاده کنید: 
1- سال قبل را مرور کنید

فکرهای خوب و رویاهای قشنگ برای سال جدید، عجیب و دور از انتظار 
نیستند، اما در این لحظه باید ببینیم از سال ۲۰۱۷ چه آموخته ایم. 

اگر در ابتدای سال برای خود هدف گذاری می کنید، می توانید از این اهداف 
به عنوان معیارهایی برای سنجش موفقیت خود استفاده کنید و بفهمید کجا 
با س��ختی مواجه شده اید.  شرکت خود را به بخش های اصلی تقسیم کنید 
و نسبت به بازدهی که هرکدام از این قسمت ها داشته اند، سخت گیر باشید. 
نتایج )رنک، ترافیک، نرخ تبدیل( و اهداف واضح هس��تند. به خاطر داش��ته 
باشید که این نتایج به دنبال تداوم فعالیت و تالش میسر می شوند و این مرور 
باید متمرکز بر نکاتی باش��د که شما آموخته اید و بر روی استراتژی سئو در 
س��ال ۲۰۱8 تأثیر می گذارد.  آژانس های ارائه خدمات باید با مشتریان خود 
صحبت کنند تا نظر آنها را هم بدانند. این جلسات برای درک پیشرفت و رشد 
شرکت ضروری هستند و می توانند منجر به ساخت شرکت موفق تری بشوند.  
در آخر، طبق تجربه من بهتر است این مرور را تا جای ممکن انجام دهید. از 
یک سو، مرور سال گذشته می تواند منجر به ساخت دیدگاه خوشبینانه شده 
و خستگی را از تن شما بیرون آورد. از سوی دیگر، از موانع پیش روی خود 
یادداشت برداری کنید و برای موفقیت در سال ۲۰۱8، از تمامی ناامیدی ها و 
سختی های خود درس بگیرید. اما حواس تان باشد که بیش از حد منفی نگر 
نشوید.  سئو، یک پروسه طوالنی است. اگر کارهایی که انجام می دهید روی 
استراتژی خوبی استوار است، نگران نباشید، نتایج خوب حتماً در راه هستند! 

2- استراتژی خود را مرور کنید
 ارزش پرداختن مجدد به استراتژی اولیه را دست کم نگیرید. نه تنها بازار 
و رفتار آن با وضعیت ثابتی در جریان هس��تند و اگر یک س��ال دیگر هم در 
همین وضعیت بمانید، تیم ش��ما تجارب تازه ای به دس��ت خواهد آورد که 
روی استراتژی بعدی شما تأثیر خواهد گذاشت.  فراتر از جست وجوی کلمات 
کلیدی بروید. شخصیت خریداران خود و رفتار آنها در قیف بازاریابی بسنجید. 
به افرادی که نقش اصلی در کسب وکار شما ندارند بپردازید. این افراد معموالً 
قادرند روی موارد تأثیر گذار در موفقیت نهایی، تأثیر داشته باشند.  شاید فکر 
کنید که همه چیز مرتب است، اما مرور دوباره استراتژی ضرری ندارد. شاید 

اگر بیشتر کند و کاو کنید، الماس های بیشتری هم به دست آورید. 
اهداف خود را مشخص کنید

اهداف و شاخص کلیدی عملکرد یا KPI را بسنجید. در جهانی که نتایج 
مانند یافتن آب در بیابان اس��ت، س��اده ترین راه این است که هدف خود را 
روی داش��تن درآمد بیش��تر بگذاریم. از هدف گذاری کردن نترسید. ارقامی 
که به عنوان هدف برای خود تنظیم می کنید، باید قابل دس��تیابی باش��ند.  
اگر هدف ش��ما رسیدن به ترافیک خاصی است، این میزان باید چیزی بین 

ترافیک متوسط وب سایت و هدف شما باشد. اگر هدف شما رسیدن به نرخ 
تبدیل خاصی است، می توانید از ترافیک مورد نظر خود در نرخ تبدیل هدف 
استفاده کنید.  این اهداف به شما شفافیت و وضوح خاصی برای برنامه ریزی 
در خصوص استراتژی سئو ۲۰۱8 می دهد. برای مثال، اگر هدف شما افزایش 
نرخ تبدیل سایت به میزان X درصد در سال ۲۰۱8 است، این هدف می تواند 

منجر به: 
- ارزیابی حداقل میزان رنک مورد نیاز برای رس��یدن به ترافیک هدف )و 

نرخ تبدیل ها( با استفاده از نرخ تبدیل فعلی. 
- دقت کردن به اینکه نرخ تبدیل ها باید بیشتر شده و به طراحی وب سایت 

و تیم UX/UI باید توجه بیشتری شود. 
- درک این مطلب که محتوا نباید هم راس��تا با انتهای قیف فروش باشد و 

استراتژی تولید محتوا نیاز به بازرسی دارد. 
زمانی که اهداف خود را مش��خص کرده اید، آنها را بالاستفاده در میز خود 
رها نکنید. آنها را منتشر کنید.  در تیم هایی که در خانه کار می کنند، بهتر 
اس��ت این اهداف بین تک تک اعضای مشغول به کار در پروژه منتشر شود. 
آژانس های ارائه خدمات بهتر است این اهداف را رو در رو به مشتریان اعالم 
کرده و توضیحات دقیق داده ش��ود. این کار منجر به بهبود رابطه مشتری و 
فروشنده می شود. هر کس باید مسئولیت های خود را هم راستا با این اهداف 

انجام دهد. 
۴- جلسه توفان فکری 

همه ما در چنین جلساتی حضور داشته ایم. دوره رفاه نسبی ابتدای سال، 
کوتاه اس��ت و وظایف روزانه هیچ وقت تمام نخواهد ش��د! شاید برای تیم ها، 
سخت باشد که زمانی را برای کنار هم بودن و برگزاری جلسات توفان فکری 
در نظر بگیرند )این جلسات چیزی مازاد بر جلسات اصلی که برگزار می شوند، 
است(. اما بهتر است همین حاال شروع کنید و این جلسات را تنظیم کنید.  
پ��س از تحلیل هایی که برای س��ال جدید انجام ش��د )و احتماال تعطیالت 
آرامش بخش سال جدید(، تیم ها زمان کافی برای نگاه کردن مجدد به قضایا، 
از زاویه ای دیگر داش��ته اند. جلس��ات توفان مغزی می تواند جایی برای بروز 

دیدگاه ها و ایده های جدید باشد. 
برنامه ریزی

پس از بررس��ی مراح��ل ۴-۱ احتماال ایده بهتر و مش��خص تری از کاری 
که می خواهید در س��ال جدید انجام دهید به دس��ت آورده اید. آیتم بندی و 
برنامه ریزی ریز برنامه ها و جزییات اهداف ش��رکت در کل سال جدید، زیاد 
جالب نیس��ت. پس بهتر است برای اهداف کلیدی و موارد اصلی برنامه ریزی 
کنید.  چیزی که اهمیت دارد این است که کمی انعطاف به خرج دهید )البته 
منظور از انعطاف ساده گرفتن نیست( تا پروسه خود را با سرعت مناسب طی 
کنید.  چیزی که باید قادر باشید برایش برنامه ریزی کنید، منابع در دسترس 
است. با مشخص شدن اهداف و استراتژی ها، بهتر است برنامه ای برای منابع 
مورد نیاز برای اجرای آنها در نظر بگیرید. حال چه این منابع، منابع انسانی 
باش��ند و چه بودجه مورد نیاز باش��ند.  بررس��ی منابع مورد نیاز اضافی نیز 
باید صورت پذیرد. این منابع می توانند به صورت اس��تخدام افراد یا نیروهای 
دورکاری باش��ند. اگر برای بودجه داخلی خ��ود نیاز به گرفتن مجوز و امضا 
دارید، این مجوزها را قبل از آنکه بودجه به پایان برسد تهیه کنید!  امیدوارم 
این پنج گام، شما را به خوبی برای سال ۲۰۱8 آماده کرده باشد. بسته به نوع 
شرکت شما، نحوه مدیریت و منابع و استراتژی های اخذ شده، برخی تغییرات 

در اجرای موارد گفته شده الزم است. 
newseo :منبع

براساس گزارش جدید، تعداد خودروهای سوبارو که اطالعات مصرف سوخت و انتشار آالیندگی آنها دستکاری شده بود، تقریبا دو 
برابر مقدار قبلی برآورد می شود. 

به گزارش زومیت، یاسـویوکی یوشـیناگا، رئیس و مدیرعامل شرکت سوبارو که قرار بود در جلسه با سهامداران این شرکت در اول 
تیرماه شرکت کند، جای خود را به فرد دیگری خواهد سپرد. تصمیم سوبارو پس از آن صورت می گیرد که کارمندان این شرکت اعالم 
کردند تعداد خودروهای معیوب به دو برابر میزان کنونی می رسـد. اطالعات مصرف سـوخت این خودروها طی مراحل نهایی بازرسی 
 ،Nikkei Asian Review فنی در خط تولید، توسـط برخی کارشناسان بسیار کمتر از داده های واقعی ثبت می شد. براساس گزارش
تامومی ناکامورا که در حال حاضر سمت معاون اجرایی سوبارو را برعهده دارد، به عنوان رئیس و مدیرعامل جایگزین یوشیناگا خواهد 
شد. یوشیناگا نیز حقوق نمایندگی هیأت مدیره خود را از دست خواهد داد و به یک عضو بدون عنوان نمایندگی هیأت مدیره تبدیل 

می شود. 
فروردین امسـال سوبارو گزارش داد که این شـرکت داده های مصرف سوخت و میزان آالیندگی 903 خودرو را به اشتباه ثبت کرده 
است. کشف 927 خودروی معیوب دیگر و رسیدن به مجموع 1۵۵1 دستگاه، منجر به کنار گذاشته شدن یوشیناگا از سمت خود شد. 
این رسـوایی در حالی رخ داد که بازرسـان سوبارو در کارخانه گونما )Gunma(  به استفاده از روش های نامناسب برای اندازه گیری 
میزان انتشـار آالیندگی و داده های مصرف سـوخت خودروهای تولیدی پی بردند. عواملی مانند سرعت و میزان رطوبت داخلی تحت 
اسـتانداردها و راهبردهای دولت ژاپن قرار نمی گیرند؛ با این حال، بازرسـان سـوبارو داده های به دست آمده را معتبر ثبت کردند. این 
بازرسـان همچنین داده های مربوط به تعدادی از وسـایل نقلیه خاص - هم اطالعات خوب و هم اطالعات بد - را به منظور جلوگیری از 

سواالت مدیران در مورد اختالف داده ها تغییر داده اند. 
سـوبارو اواخر سـال گذشته اذعان کرد که از بازرسان غیرمجاز و بدون گواهینامه برای انجام بازرسی نهایی خودروها استفاده کرده 
اسـت. به همین دلیل این شرکت اعالم کرد که ممکن اسـت داده های مربوط به مصرف سوخت و آالیندگی برخی از مدل های موجود 
در بازار صحیح نباشند. ظاهرا استفاده از کارشناسان غیرمجاز برای انجام بازرسی نهایی محصوالت، طی بیش از 30 سال برقرار بوده 
اسـت. مدت کوتاهی بالفاصله پس از پذیرفتن اسـتفاده از بازرسان بدون صالحیت، این خودروسـاز ژاپنی اقرار کرد که ممکن است 

اطالعات مربوط به انتشار آالیندگی و مصرف سوخت محصوالت سوبارو نادرست باشند. 
کیچی ایشی، وزیر زیرساخت  ، حمل ونقل و گردشگری ژاپن در این مورد به Nikkei Asian Review گفت:  ما هیچ گزینه دیگری 
پیش رو نداریم جز اینکه موضع سـوبارو را در مورد تقلب و رسـوایی دستکاری داده های مصرف سوخت بررسی کنیم؛ این کار بسیار 

تأسف انگیز است. 
این شـرکت اطالعات مربوط به 6۵30 دسـتگاه خودرو را که از دسامبر 2012 مورد آزمایش قرار گرفته اند، بررسی کرده است. با این 
حال سوبارو نمی تواند داده ها مربوط به خودروهای تولیدی قبل از نوامبر 2012 را بررسی کند، زیرا این اطالعات در دسترس نیست و 

نمی توان صحت یا نادرستی آنها را تأیید کرد. 
 

۵ گام تدوین استراتژی سئو در سال 2018

مدیرعاملسوباروبهدلیلرسوایی
آالیندگیمحصوالتبرکنارشد

یادداشـت

اختراع��ات روزم��ره جوانان نخبه در ش��رکت های دانش بنی��ان و همچنین 
طرح های مبتنی بر دانش است که رشد و پیشرفت کشور را رقم می زند. 

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، نان یکی از مهم ترین اقالمی است که 
در س��فره هر ایرانی پیدا می ش��ود، همچنین نان در فرهنگ ایرانی_اسالمی 
اهمیت بس��یار باالیی دارد.  نان هرچه تازه تر باش��د طع��م بهتری دارد اما به 
دلیل زندگی اجتماعی و مش��غله های کاری، گاهی اوقات نمی توانیم نان تازه 
را خریداری کنیم؛ این مشکل امروز به دست استارتاپ ها برطرف شده است. 
اس��تارتاپ ها که با هدف آس��ان تر ش��دن زندگی به وج��ود آمده اند کاری 
می کنند که در وقت و هزینه افراد صرفه جویی ش��ود، در همین راستا یکی از 
آنها نرم افزار تلفن همراهی را طراحی کرده است که به کمک آن می توانید هر 

روز نان هایی تازه را بر سر سفره های خود داشته باشید. 

خالقیت استارتاپ ایرانی
 خرید نان سفره افطار با اپلیکیشن تلفن همراه

امیر قمصری
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چگونه برخی از برندهای خاص همیشه 
آگهی های تبلیغاتی بس��یار موفقی را خلق 
می کنند؟ چنی��ن تبلیغاتی معموال نه تنها 
در زمینه فروش محصوالت، بلکه در حوزه 
س��رگرمی، فهم خواسته های مخاطب و به 
وجد آوردن آنها فوق العاده عمل می کنند. 

به ط��ور معم��ول چنی��ن برندهایی یک 
طراح آگهی یا تیم تبلیغاتی باتجربه فراوان 
در طول س��ال ها فعالیت حرفه ای در کنار 
خود دارند. شیوه همکاری نیز ساده است: 
ش��رکت هزینه باالیی ب��رای بهترین ها در 
حوزه تبلیغاتی می کند و آزادی عمل بسیار 
زیادی به آنها در راس��تای کسب موفقیت 

می دهد. 
اگرچه هم��کاری با تیم��ی مجرب گام 
بلندی به سوی موفقیت در دنیای تبلیغات 
اس��ت، اما همیش��ه به عنوان گزینه ای در 
دس��ترس ب��ه حس��اب نمی آی��د. در واقع 
بسیاری از شرکت ها فعالیت تبلیغاتی شان را 
شخصا برعهده می گیرند. اگر شما نیز جزو 
چنین گروهی هستید، در این مقاله شش 
راهکار مؤثر برای انج��ام معجزه در دنیای 

تبلیغات برای شما آماده کرده ایم. 
همه چیز معطوف به فرآیندهاست

بی تردی��د س��ریال Mad Men ی��ک 
مجموعه تلویزیونی عالی به حساب می آید. 
با این حال از نظر کارشناسی در این سریال 
عمل تبلیغات نوع��ی تالش کامال خالقانه 
تعریف ش��ده است. متأس��فانه این نگاه به 
تبلیغات چن��دان واقعی و علمی نیس��ت. 
در حقیق��ت ش��ما نمی توانید ب��ا تکیه بر 
صندلی چرمی تان و ص��رف مقداری قهوه 
به ناگهان تبلیغی خالقان��ه را خلق کنید. 
در عوض برتری��ن طراح  های آگهی با طی 
فرآیندی دقیق و هوشمندانه مشتری را در 
مرکز ثقل تالش های ش��ان قرار می دهند. 
براین اس��اس قرار دادن مش��تری در صدر 
فهرست اولویت ها کلید اصلی ساخت یک 
آگهی موفق است. به عنوان مثال مؤسسه 
HubSpot در یک طرح آزمایش��ی شیوه 
مشتری محور را سرلوحه فعالیت تبلیغاتی 
ق��رار داد و در کم��ال ناباوری رش��د ۱۰۰ 
درصدی در جذب مخاطب را تجربه کرد. 

اگرچه فرآیند س��اخت یک تبلیغ موفق 
برای نویسندگان و اهالی کسب وکار اندکی 
تفاوت دارد، اما اصول اساس��ی اش یکسان 
اس��ت. در اینجا به برخی از آن اصول اشاره 

خواهم کرد. 
۱ - پژوهش: به هنگام طراحی یک آگهی 
تأثیرگ��ذار، اطالعات مهم تری��ن مزیت ما 
محسوب می ش��ود. در این راستا شما باید 
دقیق��ا از مخاطب هدف تان آگاه باش��ید. 
به عالوه شناخت س��نخ مشکل مشتریان 
و ف��رآوری ای��ده ای مناس��ب ب��ه منظور 
پاسخگویی بدان از دیگر فعالیت های مهم 

در بخش پژوهش است. 
۲ - یافتن همپوشانی ها: نقطه اتصال میان 
مشکل ایده آل مخاطب و راهکار پیشنهادی 
شما کجاس��ت؟ این نقطه همپوشانی نیاز 
مشتری و ایده شما دقیقا همان جایی است 
ک��ه باید روی آن تأکید ک��رد. تنها در این 
صورت مشتری حاضر به پرداخت هزینه و 

خرید از شما خواهد بود. 

۳ -  قالب بندی و تهیه پیش نویس: در این 
مرحله کار خود را با تهیه قالبی ابتدایی آغاز 
کنید. تأکید بر عناصر چهارگانه جذابیت، 
عالق��ه، طراح��ی و عم��ل رم��ز موفقیت  
هنگام طراحی یک آگهی تبلیغاتی اس��ت. 
براین اس��اس هنگام خل��ق آگهی باید هر 
چه��ار المان مذک��ور را مدنظر ق��رار داد. 
برهمین اساس پس از بررسی همه جوانب 
پیش نویس طرح اولیه خود را آماده کنید. 

اج��رای  از  پی��ش  بازبین��ی:   - ۴
پیش نویس ت��ان در یک جلس��ه ایرادهای 
احتمالی اش را بررس��ی کنید. اس��تفاده از 
ایده های دیگر اعضای شرکت در این مرحله 
در پیشبرد هرچه بهتر طرح کمک خواهد 
کرد. همچنین می توان با اجرای طرح اولیه 
در مقیاس��ی محدود از بازخ��ورد افراد نیز 

استفاده کرد. 
۵ - آرای��ش نهایی آگهی: با اس��تفاده از 
بازخوردهای��ی که در مرحله پیش دریافت 
کردید، آخرین اصالح��ات را در آگهی تان 
اعم��ال کنید. توصیه می کنم گام چهارم و 
پنجم ای��ن فرآیند را تا زمانی که حقیقتا از 

حاصل کار خشنود شوید، تکرار کنید. 
حرکت به فراسوی تبلیغات متنی 

به عن��وان فردی که در ح��وزه تبلیغات 
فعالیت دارد، عالق��ه خاصی به آگهی های 
متن مح��ور دارم. ب��ا این ح��ال حقیقت از 
محدودیت های فراوان این پلتفرم تبلیغاتی 
حکایت دارد. در دنیایی که ش��اهد رش��د 
سریع رسانه های ارتباط آنالین، شبکه های 
اجتماعی و گوش��ی های هوش��مند است، 
گاهی اوقات پیام ه��ای متنی تأثیرگذاری 
مطل��وب را به ارمغ��ان نمی آورند. برهمین 
اساس بسیاری از برندها در چنین شرایطی 
ب��رای جل��ب توج��ه مخاطب به س��وی 
راهکارهایی فراتر از نگارش متن های ساده 

رفته اند. به نکات زیر توجه کنید: 
 - براس��اس گزارش گروه نیلسن نورمن 
امروزه تصاویر به نسبت متن توجه بیشتری 

را به خود جلب می کند. 
 - بنا به گزارش HubSpot ایموجی ها 
می��زان توجه بیش��تری را ب��ه خود جلب 

می کنند. 
 - براس��اس پژوهش مؤسسه تحقیقاتی 
آنیموتو، کاربران در ش��بکه های اجتماعی 
چهار برابر استقبال بیش��تری به ویدئو در 

مقابل متن نوشتاری نشان می دهند. 
بی تردی��د محت��وای متن��ی همیش��ه 
جایگاه��ش را در ح��وزه بازاریاب��ی حفظ 
خواه��د کرد. ب��ا این حال کارب��ران مدرن 

چیزی بیشتر از متن های معمولی را طلب 
می کنن��د. در این زمینه برخ��ی از برندها 
مانن��د Dollar Shave Club با پاس��خ 
مناس��ب به خواس��ته مخاطب توانسته اند 
موفقیت باالیی در حوزه تبلیغات کس��ب 
کنند. در حقیقت این برند به جای استفاده 
از آگهی های متن��ی یک ویدئوی جذاب با 
اس��تفاده از نرم افزارهای پیشرفته طراحی 

کرده است. 
خالصه اینک��ه در دنیای ام��روز ویدئو، 
تصوی��ر و ایموجی جایگزین ه��ای جذابی 
ب��رای آگهی ه��ای قدیم��ی متن محور به 
حس��اب می آیند. اگر به دنبال تأثیرگذاری 
بیش��تر روی مخاطب هستید، چاره ای جز 
حرکت به سوی این پلفترم های تازه ندارید. 

طراحان خوب کپی می کنند، 
طراح های بزرگ می دزدند

بهترین طراح های آگهی در دنیا سارقانی 
حرفه ای هس��تند. بله درس��ت ش��نیدید، 
س��ارقانی بزرگ. آنها به جای الگوبرداری و 
اقتباس از ایده های موفق به طور مس��تقیم 
به س��راغ مخاطب های ش��ان رفته و از آنها 
می دزدن��د. در واقع آنه��ا از یک نکته مهم 
آگاهی دارند: بهترین کس��انی که نیازها و 
خواسته های مش��تریان را درک می کنند، 
خود مش��تریان هس��تند. برهمین اساس 
باید سراغ آنها رفت. در این راستا طراحان 
بزرگ حتی به طور مستقل اقدام به نگارش 
مطلبی هم نمی کنند.  طراح های بااستعداد 
آگهی بازخورده��ا و به طور کلی رفتارهای 
مهم مش��تریان را در ذهن نگه می دارند و 
آنها را در قالب داستانی جذاب به مخاطب 
عرضه می کنند. بی تردید هیچکس بهتر از 
خود مشتریان به نیازهای  شان واقف نیست. 
برهمین اس��اس کلید موفقی��ت ما نیز در 
دس��تان آنهاس��ت. فقط باید به سراغ شان 

برویم و از آنها ایده بگیریم. 
تمرکز همیشگی روی سود

یکی از اشتباهات اصلی در زمینه تبلیغات 
تأکید بیش از اندازه روی امکانات محصول 
موردنظر اس��ت. در واقع شرکت ها همیشه 
در تالش برای نمایش فرآیند دش��وار تهیه 
محصول یا ارائه سرویس ش��ان هستند. به 
آنها حق می دهم، چنین مس��ئله ای برای 
مشتری کمترین اهمیتی ندارد. نکته اصلی 
اینجاست که حوزه تبلیغات عرصه توجه به 

خواسته های مخاطب است. 
نکت��ه مهم از دیدگاه مش��تری س��ود و 
منفعت حاصل از محصول برندهای مختلف 
اس��ت. برهمین اس��اس باید به فراس��وی 

امکانات محصول مان توج��ه کنیم. به این 
ترتیب تمرکز خود را روی یک موضوع قرار 
دهید: ویژگی های محصول شما چگونه به 
کمک مش��تری خواهد آمد؟ به نمونه های 

زیر توجه کنید: 
  ۴K تکنولوژی پش��ت تلویزیون های - 
حیرت انگیز است. مش��تریان به این نکته 
توجه می کنند، زیرا با اس��تفاده از آن قادر 
به تماش��ای فیلم ها با کیفیت بسیار بهتر 

هستند. 
 - دوربین آیفون ایکس ۱۲ پیکسل دارد. 
مشتریان این گوش��ی هوشمند را دوست 
دارن��د، زیرا امکان ثبت تصاویر باکیفیت را 

برای شان مهیا می کند. 
برتری��ن برندهای دنیای کس��ب وکار در 
تبلیغات ش��ان اگرچه از امکانات محصول 
خود حرف می زنند، اما تمرکز اصلی را روی 

سود و منفعت مشتری قرار می دهند. 
امتحان، امتحان، امتحان

ب��ه عنوان یک بازاریاب ش��اید در تالش 
اولی��ه قادر ب��ه فروش ب��االی محصول تان 
نباشید، با این حال شما بدشناس نیستید. 
بلکه اتفاق��ی کامال طبیع��ی برای تان رخ 
داده است. مانند سایر بازاریاب های بزرگ، 
امتحان رمز موفقیت  شما خواهد بود. پیش 
از آنک��ه فرآیند تبلیغ��ات را رها کنید و به 
تعطیالت بروید، باید بارها و بارها طرح تان 
را امتح��ان کرده، آن را ب��ا معیارهای تازه 
هماهنگ سازید. در این راستا بازخوردهای 
دریافتی از مشتریان بهترین راهنمای شما 
هس��تند. توجه داشته باشید که پس از هر 
دوره اصالح آگهی نباید انتظار پیش��رفتی 
شگرف را داشته باشیم. فرآیند بهینه سازی 
ی��ک تبلی��غ گام به گام پیش م��ی رود. به 
ای��ن ترتیب گاهی اوق��ات امتحان کمپین 
تبلیغاتی شما تنها یک یا ۲ درصد پیشرفت 
به همراه خواهد داشت.  هر روزی که بدون 
آزمودن شیوه تبلیغاتی و امتحان آن سپری 
ش��ود، به هدر رفته اس��ت. همیشه تالش 
کنید خروجی برندتان را دائما اصالح کنید. 
در اینجا منظور من به طور ویژه کمپین های 

تبلیغاتی است. 
به جای مطالعه به نوشتن و آزمودن 

بپردازید
بی ش��ک یک��ی از راهکاره��ای بهب��ود 
عملکردمان ب��ه عنوان طراح آگهی تمرین 
زیاد است. همچنین مطالعه مقاالت علمی 
و آموزش��ی نیز به ما در این راس��تا کمک 
ش��ایانی می کند. اگرچه مطالعه متن های 
آموزش��ی اطالعات تئوریک زیادی به افراد 
می ده��د، اما مهم ترین اطالعات همیش��ه 

حاصل آزمودن  است. 
در این بخش توصیه من فعالیت بیشتر 
در مقام یک طراح آگهی است. براین اساس 
محتوایی تولید کنید و بازخوردش را مورد 
بررس��ی قرار دهید. توجه داشته باشید که 
بهتری��ن درس ها همیش��ه از میدان عمل 
حاصل می ش��ود. هرچقدر هم که مطالعه 
کنی��م، بدون فعالیت هیچ چیز به دس��ت 

نمی آید. 
بهترین طراح��ان آگهی به طور مداوم در 
حال فعالیت هس��تند. در واقع آنها مردان 
و زنانی هس��تند که برای همیشه مشغول 
جمع  آوری اطالعات و فعالیت اند. این شیوه 

کسب موفقیت و سربلندی است. 
entrepreneur :منبع

6 راهکار برای انجام ماموریت غیرممکن

چگونهبدونمدرکتبلیغاتییکآگهیموفقخلقکنیم؟ اپل شانس خود را در حوزه 
تبلیغات محک می زند

اپل در نظر دارد ش��انس خ��ود را در حوزه تبلیغات 
مجددا امتحان کند و در این مسیر با شرکت های دیگر 
نیز به هم��کاری خواهد پرداخت.  یک��ی از افتخارات 
س��اکنان کوپرتینو این اس��ت که به جای وابسته بودن 
به درآمدهای حاصل از تبلیغ��ات، بخش اعظم درآمد 
خود را از فروش ابزارهای هوشمند به دست می آورند، 
اما به  نظر می رس��د س��ازنده آیفون در پی گس��ترش 
کس��ب وکارتبلیغات آنالین اس��ت. بنا بر ادعای منابع 
مطلع، اپل در اس��تراتژی توسعه خود، در حال حرکت 
از فروش ابزار به س��مت ارائه خدمات اس��ت؛ خدماتی 
که به کمک ابزارهای عرضه  ش��ده توس��ط این شرکت 
ارائه می شوند.  طی سال گذشته میالدی، اپل در حال 
انجام مذاکراتی با شرکت های مختلف، از جمله اسنپ و 
پینترست بوده است. هدف از گفت وگو با این شرکت ها، 
دع��وت از آنها برای همکاری در ش��بکه تبلیغاتی اپل 
اس��ت؛ این شبکه تبلیغاتی آگهی های خود را از طریق 
اپلیکیشن های تولیدشده توسط این دو شرکت  و دیگر 
ش��رکت های حاضر در این طرح منتش��ر خواهد کرد. 
س��ود حاصل از تبلیغات بین اپل و شرکت های سازنده 
اپلیکیشن ها تقسیم خواهد شد. بر اساس گفته ها، سهم 
دریافتی از درآمد حاصل از تبلیغات برای ش��رکت های 

مختلف به طور جداگانه تعیین می شود. 
این حرکت موجب گس��ترش ش��بکه تبلیغاتی اپل 
خواهد شد؛ ش��بکه ای کوچک، اما رو به رشد که سال 
گذش��ته، به لط��ف تبلیغات در بخش جس��ت وجوی 
اپ اس��تور س��ود یک میلی��ارد دالری نصی��ب اهالی 

کوپرتینو کرد. 
بر اس��اس طرحی مفهومی که توس��ط اپل منتشر 
ش��ده و با شرکای احتمالی به اش��تراک گذاشته شده 
است؛ تبلیغات ارائه شده توسط اپل متکی بر جست وجو 
خواهند بود. برای مثال، جس��ت وجوی عبارت »پرده« 
در اپلیکیش��ن پینترس��ت منجر ب��ه نمایش تبلیغات 
مربوط ب��ه طراحی داخل��ی می ش��ود. همچنین، اگر 
عب��ارت »مس��ابقات ملی فوتب��ال« را در اپلیکیش��ن 
اس��نپ چت جس��ت وجو کنید، ممکن است تبلیغات 
مربوط به اپلیکیشن های فروش بلیط مسابقات فوتبال 
برای ش��ما نشان داده ش��وند. در حال حاضر مشخص 
نیست برنامه های مربوط به شبکه تبلیغاتی اپل از چه 
درجه اهمیتی برای این شرکت برخوردار خواهند بود و 
نمایندگان اپل، اسنپ و پینترست از اظهار نظر در این 

زمینه امتناع ورزیده اند. 
در هر ح��ال، اگر تالش های اپل برای تبلیغات ادامه 
پیدا کند، این ش��رکت به عرصه ای وارد می ش��ود که 
گ��وگل و فیس بوک ب��ه حکمرانی در آن مش��غول اند. 
به گزارش مؤسس��ه تحقیقاتی eMarketer، گوگل 
۳۵درص��د از بازار تبلیغات روی گوش��ی های همراه را 
در اختیار دارد و س��هم فیس ب��وک از این بازار معادل 
۲۵درصد اس��ت.  شایان ذکر اس��ت که طی سال های 
اخی��ر، غول های دنیای فناوری به ط��ور مداوم در حال 
ورود به حوزه های فعالیت رقبای خود بوده اند تا بتوانند 
رش��د خود را افزایش دهند. برای مثال، گوگل از سال 
۲۰۱6 عرضه گوش��ی های رده باالی خانواده پیکسل را 
ش��روع کرده  است؛ گوش��ی هایی که در بازار به رقابت 
ب��ا آیف��ون می پردازند. بنا بر ادع��ای یک منبع مطلع، 
فیس بوک نیز در تالش است تا بلندگوی هوشمند خود 
را به بازار عرضه کند؛ چنین حرکتی موجب می ش��ود 
ش��رکت تحت رهبری مارک زاکربرگ به حوزه ای وارد 
ش��ود که اکنون اپ��ل، گوگل و آم��ازون با بلندگوهای 
هوش��مند خود در آن حضور دارند.  گوگل به وس��یله 
AdMob، A -  ببزارهای تبلیغاتی مختلفی مانن��د
Words  و DoubleClick Ad Exchange  ب��ه 
بازاریاب ها اجازه می دهد تبلیغات مربوط به محصوالت 
و خدمات خود را در شبکه ای از اپلیکیشن های گوشی 
همراه و وب سایت ها به نمایش بگذارند. به طور معمول، 
۷۰درصد از درآمد حاصل از تبلیغات نصیب ناش��ران 
می شود و ۳۰درصد باقی مانده به گوگل تعلق می گیرد. 
با توجه به رکود حاکم بر بازار گوش��ی  هوش��مند و 
کند ش��دن نرخ فروش آیفون های اپل، این شرکت در 
نظر دارد تمرکز بیشتری روی کسب وکار خدمات خود 
داشته باشد تا از این طریق به افزایش رشد درآمدهای 
خود کمک کند. خدمات ارائه ش��ده توسط اپل شامل 
بخش هایی همچون فروش��گاه اپلیکیشن  )اپ استور(، 
س��رویس موس��یقی اپل )اپ��ل موزیک( و س��رویس 
پرداخت این شرکت )اپل پی( می شود. درآمد حاصل از 
ارائه تبلیغات در اپ استور، که بخش کوچکی از درآمد 
خدماتی اپل را تشکیل می دهد، در سال مالی منتهی 
به سپتامبر ۲۰۱۷ معادل ۲۹. ۹8 میلیارد دالر بود که 
تنها ۱۳درصد از کل فروش این شرکت است، اما اهالی 
کوپرتینو در نظر دارند درآمد حاصل از این بخش را تا 

سال ۲۰۲۰ به ۵۰میلیارد دالر برسانند. 
 مقایسه ترکیب درآمدهای اپل
در سال های مالی 201۵ و 2018

اما رقاب��ت با گوگل و فیس بوک چندان هم آس��ان 
نخواهد بود. یکی از دالئل این مسئله، اطالعات کاملی 
اس��ت که این دو ش��رکت از کاربران خود جمع آوری 
کرده اند؛ دسترس��ی به چنین اطالعاتی به بازاریاب ها 
اجازه می ده��د تبلیغات خود را به ص��ورت هدفمند و 
کارآمد ارائه کنند. در مقابل، اپل اس��تفاده گسترده از 
داده های کاربران جهت تبلیغات را مورد انتقاد قرار داده 
اس��ت و ادعا می کند که با این کار مشتریان شرکت ها 

عمال به نوعی »محصول« تبدیل خواهند شد. 
THE WALL STREET JOURNAL/zoomit :منبع

تبلیغاتخالق

بیلبوردها خوش اخالق شدند
واژه هایی که این روزها در تبلیغات فرهنگی ش��هر 
تهران به چشم می خورند ضمن دربرداشتن مضامین 
اخالقی و اجتماعی تلنگری دلنشین برای مخاطبان 
خس��ته از ترافیک و شلوغی ها اس��ت برای یادآوری 
بخش��ش و مهربان��ی و امانت��داری و خوبی هایی که 

گاهی از یاد رفته اند. 
ش��هر تهران این روزه��ا در ادامه ط��رح تبلیغات 
فرهنگی که توس��ط س��ازمان زیباسازی مدتی است 
مورد نظر قرارگرفته، »کمپین بخشش« را با رویکرد 
توجه به موضوع��ات اخالقی که در فرهنگ دینی ما 
مطرح اس��ت در قالب مفاهیم و مضامین اخالقی در 

جای جای خود با نمایش گذاشته است. 
واژه هایی که ای��ن روزها به تنهایی روی بیلبوردها 
قرارگرفته ان��د و اغلب بدون طرح و تصویر و اش��کال 
گرافیکی هس��تند، اما با دنیای��ی از مفاهیم اخالقی 
و فرهنگ��ی حرف ه��ای زی��ادی برای گفت��ن دارند، 
عبارت هایی مث��ل نیکو کاری، امانت��داری، وفای به 
عهد، خویش��اوندان و یتیمان و. . . با پسوند »یادمان 
هس��ت« اس��تعاره ای جالب و تأثیرگ��ذار از ترکیب 
واژه هایی ایجاد کرده که در ذات و فطرت انس��ان ها 
وج��ود دارد و در همه فرهنگ ها به اش��کال مختلف 

مورد تأکید و توجه قراردارد. 
در گذش��ته ای ن��ه چندان دور تبلیغ��ات محیطی 
صرفا در بخ��ش تبلیغات تجاری ایفای نقش می کرد 
و گاهی مناس��بت های مذهبی ازطریق این رسانه به 

اشکال مختلف درسطح شهر به چشم می خورد. 
رئیس س��ازمان زیباس��ازی در مورد طرح بخشش 
که این روزها درسطح شهرتهران اکران شده و توجه 
مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده اس��ت، گفت: 
موض��وع تبلیغات فرهنگی در س��ازمان ب��ا توجه به 
تجربه های��ی که طی مدت برگزاری داش��ته رویکرد 
ت��ازه ای به خود گرفت��ه و به عبارتی ب��ه نوعی بلوغ 
رس��یده اس��ت و امروز در اتاق فکر س��ازمان نسبت 

به هدفمند ش��دن این تبلیغ��ات تصیماتی با حضور 
کارشناس��ان و صاحبنظران حوزه های مرتبط گرفته 
ش��ده و مهم تری��ن موض��وع در تبیلغ��ات فرهنگی 
اخی��ر که در ماه رمضان اکران ش��ده تغییر نگرش و 
رفتارهای ش��هروندان اس��ت که در این طرح مدنظر 
ب��وده و ب��دون هیچ گونه ط��رح و ب��دون قضاوت و 
جهت گیری خاصی، فقط به بیان ویژگی های اخالقی 
و رفتاری پسندیده که نزد گروه های مختلف و مورد 
قبول باش��د در ایام م��اه رمضان ک��ه روزه داران بر 
انجام یا عدم انجام یک سری کارها و رفتارها توصیه 

شده اند، اکران شده است. 
ضرغامی در ادامه گفت: براین اساس که جامعه ما 
نیازمند برخی تغییر نگرش ها و رفتارهایی اس��ت که 
تبلیغات فرهنگی در س��ازمان زیباسازی در جایگاه و 
توان خود نس��بت به آن طی سال های گذشته اقدام 
کرده، بازخوردهایی خوبی نیز از سوی مخاطبان که 
ش��هروندان با هر رویکرد و نگرشی را شامل می شود، 
دریافت ش��ده و همین موضوع س��بب گس��ترش و 
توس��عه چنین طرح هایی به خصوص از طریق رسانه 
محیطی به عنوان تأثیرگذارترین رسانه دراین حوزه 

بوده است. 
بدیه��ی بودن برخی مفاهی��م و موضوعات اخالقی 
جای حرف و گفت وگویی ن��دارد اما درجامعه گاهی 
ب��ا رفتارهایی برخورد می کنیم ک��ه تا قبل کمتر در 
مراودات اجتماعی ب��ا آن مواجه بودیم و اصالح این 
رفتاره��ا و نگرش ها که آزاردهنده هس��تند، نیازمند 
فرهنگ سازی و خواست عمومی است که شاید ابتکار 
س��ازمان زیباس��ازی در این رابطه تأثیرگذار به نظر 
برس��د. به خصوص که این نوع تبلیغات فقط به بیان 
ن��کات مثبت یا منفی اخالق��ی پرداخته و هیچگونه 
جهت گی��ری سیاس��ی و جناح��ی خاص��ی را یدک 
نمی کشد و به همین علت نیز در گروه های مخاطبان 
واکنش دفاع��ی ایجاد نکرده و تاکنون با این رویکرد 

موفق بوده است. 
mbanews :منبع
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قب��ل از تصمیم گیری ب��رای تخصیص 
بودج��ه بازاریاب��ی اینترنت��ی و تبلیغات 
دیجیت��ال  رس��انه های  در  آنالی��ن 
)کانال ه��ای بازاریاب��ی اینترنتی(، حتما 
میزان اثربخشی رس��انه های دیجیتال و 
تبلیغات اینترنتی س��ال گذش��ته خود را 

مورد نقد و بررسی قرار دهید. 
اینترنتی  بازاریابی  اس��تراتژی های  ابتدا 
سال گذش��ته برند و رسانه های دیجیتالی 
)Digital Media(  را که برای دیجیتال 
مارکتین��گ مورد اس��تفاده ق��رار داده اید، 

ارزیابی کنید. 
س��نجش کمپین های بازاریابی براساس 
VQVC برای هر کانال بازاریابی اینترنتی 
)رسانه دیجیتال( را مشخص کرده و سپس 
اولویت ها برای بهبود کمپین های اینترنتی 
 Digital( از طریق رس��انه های دیجیتال

Media(  را تعیین کنید. 
گام نخست: میزان اثربخشی 
کانال های بازاریابی اینترنتی

ب��رای ای��ن کار ابتدا تمام )رس��انه های 
دیجیتال( کانال های بازاریابی اینترنتی برند 
را ارزیابی کنید و س��پس میزان اثربخشی 
المان های زی��ر در فعالیت ه��ای بازاریابی 
اینترنتی را برای هر رسانه دیجیتال )کانال( 

مشخص کنید: 
-  بازاریاب��ی موتوره��ای جس��ت وجو با 
 Search( رویکرد جس��ت وجوی طبیعی

)marketing Organic Search
Online PR  روابط عمومی آنالین  -

-  نحوه و چگونگی بیان ش��خصیت برند 
و هویت برند از طریق رسانه های دیجیتال 

)شبکه های اجتماعی، وبالگ، ...(
 Affiliateبازاریابی همکاری در فروش  -

marketing
-  تبلیغات در شبکه های اجتماعی، گوگل 
ادوردز، تبلیغات بنری، ایمیل مارکتینگ و 
Retarge - )اازاریابی هدفگیری مج��دد 

)ing
گام دوم: سنجش تمام رسانه های 

VQVC دیجیتال براساس
یکی از مجموعه ش��اخص های عملکرد 
کلیدی KPIs برای سنجش کمپین های 
بازاریاب��ی اینترنتی VQVC  اس��ت، این 

کلمه مخفف عبارت های زیر است: 
-  حجم Volume: هر کمپین تبلیغاتی 

در رسانه های دیجیتال چه تعداد بازدید یا 
درصد به اشتراک گذاری داشته است؟ 

-  کیفیت Quality: نرخ تبدیل بازدیدها 
به سرنخ ها )lead(  یا فروش چه درصدی 

است؟ 
-  ارزش Value: درآمد یا س��ود ناش��ی 
از هر بازدید براساس کمپین تبلیغاتی چه 

میزان است؟ 
-  هزینهCost: میزان هزینه هر بازدید و 
تبدیل آن به لید یا فروش چه مقدار است؟ 
س��نجش VQVC ب��رای ه��ر یک از 
کانال های بازاریابی اینترنتی کار آس��انی 
نیست و گاهی برای سهولت در محاسبه 
VQVC می توان آنها را با مقیاس عالی، 

خوب، متوسط و ضعیف سنجید. 
گام سوم: اولویت بندی عوامل مؤثر در 

کانال های بازاریابی اینترنتی
عوامل��ی را که منجر به موفقیت هر یک 
از کانال ه��ای بازاریابی اینترنتی )رس��انه 
دیجیت��ال( ش��ده اند ب��ا توجه ب��ه میزان 
اثربخشی آنها، اولویت بندی کنید. همچنین 
مش��خص کنید که برای چه فاکتورهایی 
نیز به منظور بهتر ش��دن نتایج حاصل از 
VQVC  بای��د بودجه و زمان بیش��تری 

اختصاص دهید. 
برای آنکه بتوانید گام سوم را به درستی 

انجام دهید دو نکته را در نظر بگیرید: 
-  چه مواردی باید تغییر پیدا کنند )این 

تغییر را تعریف کنید(
-  رش��د و موفقیت در آن کانال بازاریابی 

اینترنتی را چگونه تعریف می کنید. 
پاس��خ به س��ؤال دوم به ش��ما در پایان 
س��ال کمک خواهد کرد تا میزان موفقیت 
اس��تراتژی بازاریاب��ی اینترنتی و رس��انه 
دیجیتال مورد نظر را با توجه به تخصیص 
بودجه بازاریابی اینترنتی آس��ان تر ارزیابی 

کنید. 
گام چهارم: تدوین میزان و نحوه 

تعامل با مخاطبان
میزان و نحوه تعامل با مخاطبان خود را 
برای هریک از کانال های بازاریابی اینترنتی 
شفاف مکتوب کنید. )منظور چگونگی بیان 
پیام برند، ارائه هویت و ش��خصیت برند از 
طریق هریک از رسانه های دیجیتال است.(

به عنوان مثال ماهانه چه تعداد پس��ت 
روی اینس��تاگرام آپلود خواهید کرد و چه 

المان هایی از برند حتما در تمام پس��ت ها 
باید لحاظ شوند؟ 

یا اینکه مش��تریانی را که مدتی اس��ت 
با برند ش��ما از طریق کانال های دیجیتال 
ارتباطی برق��رار نکرده ان��د چگونه مجددا 

جذب کنید؟ 
اگر راهکارهایی را که برای گام چهارم در 
نظر دارید به وضوح مکتوب کنید در پایان 
سال به ش��ما در ارزیابی میزان موفقیت و 
نحوه تعامل برند ش��ما با بازار هدف کمک 

شایانی خواهد کرد. 
سنجش VQVC به ش��ما در برآوردن 
می��زان موفقی��ت تعام��ل برن��د از طریق 
کانال های بازاریابی دیجیتال در س��الی که 
گذش��ت کمک خواهد کرد. سعی کنید با 
توجه به چگونگی تعامل برند در گذش��ته، 
بر میزان و کیفیت تعامالت برند بیفزایید. 

بع��د از انجام چهار گام فوق برای هریک 
از کانال های بازاریابی دیجیتال و مقایس��ه 
می��زان موفقیت و س��ودآوری ه��ر یک از 
رس��انه های دیجیت��ال، بودج��ه بازاریابی 
اینترنتی در سال جدید را با اطمینان خاطر 
بیش��تری به کانال های بازاریابی اینترنتی 

مورد نظر اختصاص خواهید داد. 
مثالی برای درک راحت تر سنجش 

VQVC
فرض کنید که شما روی وبالگ برندتان 
به عنوان یک رس��انه دیجیتال و به منظور 
افزای��ش آگاه��ی از برند، ج��ذب مخاطب 
بیشتر )مشتریان بالقوه بیشتر( هفته ای سه 

بار تولید محتوا دارید. 
می��زان اثربخش��ی المان های��ی از قبیل 
جس��ت وجو  موتوره��ای  ب��ا  بازاریاب��ی 
)Search Marketing(، نح��وه بیان یا 
ارائه ش��خصیت برن��د و بازاریابی همکاری 
در ف��روش Affiliate Marketing  را 
برای این کانال بازاریابی اینترنتی بسنجید. 
)این سنجش می تواند براساس مقیاس های 

کیفی یا کمی باشد.(
)Volume( شاخص حجم

ب��رای  را   VQVC بخواهی��م  اگ��ر 
فعالیت های س��ئو که منجر به بازاریابی با 
موتورهای جس��ت وجو می شود، بسنجیم 
یعنی باید میزان رش��د بازدید وبالگ را از 
طریق موتورهای جست وجویی مانند گوگل 

و بینگ مدنظر قرار دهیم. 

)Quality( شاخص کیفیت
هرچه تعداد مخاطبان بیشتری از طریق 
موتورهای جس��ت وجوی وارد وبالگ شما 
ش��وند، میزان افزایش آگاهی از برند شما 
بیشتر خواهد بود، حال از این تعداد بازدید 
روزانه / ماهانه چه تعدادی فرم درخواست 
مش��اوره / کوپن تخفیف را پرکرده اند، در 
واقع میزان رش��د لید یا مش��تری بالقوه را 

نشان می دهد. 
)Value( شاخص ارزش

ه��ر یک از اف��رادی که ف��رم پرکرده اند 
چه اندازه س��ودآوری از طریق بالگ برای 

برندتان داشته اند؟ 
)Cost( شاخص هزینه

در آخ��ر اینکه هزینه های تولید محتوا و 
س��ئو که منجر به افزایش بازدید مخاطب 
از بالگ شما و پرکردن فرم شده، ماهانه یا 

ساالنه چه مقدار است؟ 
 VQVC پس از سنجش کیفی یا کمی
ببینید در س��ال جدید چه مواردی باید در 
رابطه با فعالیت های بالگ شما تغییر پیدا 

کند؟ 
آیا نیاز به تخصیص بودجه بیشتری برای 
تولید محت��وای با کیفیت تر دارید یا اینکه 
باید بودجه بیشتری را به فعالیت های سئو 

اختصاص دهید. 
ب��رای ی��ک دوره ۱۲ ماهه چه رش��د و 

پیشرفتی را از بالگ تان انتظار دارید؟ 
 )گام چهارم( آیا نحوه تعامل برند ش��ما 

با مخاطبان شفاف و مکتوب شده است؟ 
چه المان هایی از هویت بصری را باید در 
دوره جدی��د فعالیت های اینترنتی برندتان 

برای بالگ در نظر داشت؟ 
پس از س��نجش میزان اثر بخشی بالگ 
در س��ال گذش��ته ب��ه عنوان یک رس��انه 
دیجیت��ال و هدف گذاری ب��رای این کانال 
بازاریاب��ی اینترنتی در س��ال جدید، حال 
آس��ان تر و با اطمینان بیشتر می توانید به 
تخصی��ص بودجه بازاریاب��ی اینترنتی این 

کانال دیجیتال بپردازید. 
پس دس��ت ب��ه کار ش��وید و قب��ل از 
تخصیص بودجه بازاریابی اینترنتی س��ال 
جدی��د به ارزیاب��ی هر ی��ک از کانال های 
بازاریابی دیجیتال در س��الی که گذش��ت 

بپردازید. 
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VQVCچگونه تأثیرات سئو را زودتر تخصیصبودجهبازاریابیاینترنتیباسنجش
مشاهده کنیم؟ 

س��ئو یک ابزار بازاریابی عالی برای هر کارآفرینی است و 
کارآفرینان مختلفی از سرتاس��ر جهان برای پیشبرد اهداف 
کس��ب وکار خ��ود از آن اس��تفاده می کنند. در س��ئو الزم 
نیس��ت که به ازای هر کلیک مبلغی را پرداخت کنید. سئو 
همچنین تأثیر بس��یار زیادی روی دیده ش��دن برند ش��ما 
دارد و ش��رکت هایی که بتوانند نام خ��ود را در صفحه اول 
نتایج موتورهای جس��ت وجو قرار دهن��د، به عنوان رهبران 
صنعت ش��ناخته می شوند.  بنابراین س��ئو ابزاری است که 
کارآفرینان را قادر می س��ازد تا شانه به ش��انه با شرکت های 
ب��زرگ رقابت کنند؛ کاری که در زمینه هایی مانند تبلیغات 
تلویزیونی تقریبا غیرممکن است. با این همه مزایا که برای 
س��ئو ذکر کردیم، شما ممکن است با خود بگویید که پس 
تمام کس��ب وکارها و کارآفرینان حساب ویژه ای رو سئو باز 
کرده اند. اما در واقعیت چنین نیست و سئو همچنان یکی از 
کانال های بازاریابی کمتر شناخته شده در میان کسب وکارها 
و به خصوص کس��ب وکارهای ایرانی اس��ت. سئو برای ثمر 
دادن به زمان نی��از دارد و فارغ از بحث های فنی، برای برتر 
ماندن در زمینه سئو باید یک سرمایه گذاری دائمی روی آن 
انج��ام گیرد.  کارآفرینان اصوال آدم های عجولی هس��تند و 
می خواهند که هرچه سریع تر نتایج موردنظر خود را ببینند، 
اما از طرف دیگر سئو نیز فرآیندی است که برای ثمر دادن 
به صرف زمان نیاز دارد. مس��ئله دیگری که در اینجا وجود 
دارد، غیرقابل پیش بینی بودن نتایج سئو است، بنابراین این 
عوامل دست به دس��ت هم می دهند تا شرکت ها در زمینه 
سرمایه گذاری روی سئو دست به عصا باشند.  اما هر چیزی 
راه حل��ی دارد و راه ح��ل برطرف کردن نگرانی ش��رکت ها، 
داشتن یک استراتژی س��اختاربندی شده سئو است که بر 
اساس آنالیزها نوشته شده است.  در ادامه شش روشی که به 
کمک آنها می توانید نتایج کمپین های سئو را زودتر از موعد 

مشاهده کنید، آورده شده است. 
1- رفتارهای جست وجوی کاربران هدف خود را 

بدانید
 B۲C و B۲B بیشتر تصمیم های خرید در کسب وکارهای
با جست وجوهای خریداران در وب آغاز می شود و شما باید 
عبارت های مختلفی را که آنها در مراحل مختلف خرید خود 
استفاده می کنند بدانید. اگر کاربر نتواند کسب وکار شما را در 
مراحل تحقیق پیدا کند، قطعا نام شما از لیست گزینه های 

خرید کاربر حذف می شود. 
2- عبارت های جست وجو را اولویت بندی کنید

شما قطعا نمی توانید در همه عبارت های جست وجو شده 
رتبه یک را داش��ته باشید. درواقع هیچ کسب وکاری قادر به 
انجام این کار نیست. بنابراین باید عبارت های جست وجوی 

کاربران را با استفاده از سه فاکتور زیر اولویت بندی کنید: 
- میزان مرتبط بودن به محصول یا سرویس شما

- سرچ ولوم
- رقابت

3- یک نقشه راه بسازید
س��ئو به یک نقشه راه نیاز دارد و باید نقشه راهی بسازید 
که شامل تمام رویکردهای عبارات جست وجو شده به صورت 
منظم شود. قبل از اینکه بخواهید سراغ عبارت های رقابتی و 
پرحجم بروید، ابتدا سعی کنید روی عباراتی تمرکز کنید که 

میزان جست وجو و رقابت برای آنها پایین تر است. 
۴- اهداف را شناسایی کنید

موفقیت نهایی برای کسب وکار چیست و سئو چه نقشی 
می تواند در آن داشته باشد؟ بر اساس رتبه بندی هدف برای 
عبارت های جست وجوی اولویت بندی شده، هدف های خود 
را ایج��اد کنید. این اهداف باید ش��امل مواردی مانند رتبه، 
ترافیک و خروجی های کس��ب وکار مانند ف��روش یا لیدها 
ش��ود. رتبه های باالتر در موتورهای جست وجو باید ترافیک 
بیشتری را به سایت بیاورد و اگر روی کلمات کلیدی مرتبط 

تمرکز می کنید، باید خروجی های بیشتری داشته باشید. 
۵- یک برنامه عملیاتی داشته باشید

سئو فرآیندی است که باید تمام فرآیندهای آن به صورت 
متوالی انجام ش��ود، بنابراین اگر می خواهید که یک کمپین 
موفق س��ئو داش��ته باش��ید، باید تمام فعالیت های خود را 

به صورت متوالی و پیوسته در صف انجام داشته باشید. 
- تمیزکاری فنی: اگر س��ایت ش��ما قابل خزش نیست، 
تمام تالش های ش��ما بیهوده اس��ت. ب��رای اینکه مطمئن 
ش��وید موتورهای جست وجو سایت شما را خزش می کنند، 

تعمیرات فنی از سایت را فراموش نکنید. 
- بهینه سازی On-page: روی سایت خود کار کنید تا 
مطمئن شوید سایت تان تمام نیازهای جست وجوی کاربران 

را برآورده می کند. 
- بهینه س��ازی Off-Page: مطمئ��ن ش��وید که تمام 
فعالیت های روابط عمومی، س��ایر س��ایت هایی که در مورد 
شما صحبت می کنند و فعالیت های شبکه های اجتماعی با 
جایگاه هایی که شما می خواهید در آن حضور داشته باشید 

در یک راستا قرار دارند. 
6- فعالیت های خود را سنجش کنید

به ص��ورت ماهانه گزارش��ی از فعالیت  خ��ود مانند رتبه، 
ترافیک و خروجی ها، تهیه کنید. ببینید که ش��ما در حال 
حاضر در چه جایگاهی ایس��تاده اید و رقبای ش��ما در کجا 
ق��رار دارند. همانطور که به پیش می روید، اش��تباهات خود 
را تصحیح کنید. برای فهمیدن تأثیرات تاکتیک های س��ئو 
ابزارهای مختلفی وجود دارد که می توانید از آنها اس��تفاده 
کنید.  همانطور که بارها و بارها گفته ایم، سئو فرآیندی است 
که به تالش مس��تمر نیاز دارد. درحالی که نتایج سئو بسته 
به فضای رقابت از هر کسب وکار به کسب وکار دیگر ممکن 
اس��ت تفاوت داشته باشد، اما تالش های مستمر برای مدت 
۱8 ماه می تواند کس��ب وکار ش��ما را به یک جایگاه درخور 
برساند. ۱8 ماه برای تبدیل شدن به یک رهبر زمان زیادی 
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راه هایی برای هدف قرار دادن 
هرچه بهتر مشتری

در دنی��ای رقابتی کس��ب وکارها، برندهایی برنده 
می شوند که درک بیشتری از نیازهای مشتری هدف 
داشته باشند و خدمات شخصی سازی شده بهتری به 
آنها ارائه دهند.  همانطور که می دانید چشم اندازهای 
بازاریابی در حال تغییر اس��ت و استراتژی های جدید 
بازاریابی به س��مت ش��ناخت بیش��تر مش��تری های 
هدف حرکت می کند. این روزها کسب وکارها هزینه 
زیادی برای جذب مش��تری می پردازند و اغلب مردم 
دنبال برندهایی هس��تند که به مشتری های خود بها 
می دهند و محصوالت شخصی س��ازی ش��ده به آنها 
پیش��نهاد می دهن��د. در ادامه این مقال��ه به معرفی 
راه های��ی برای ش��ناخت بهت��ر مش��تری و هدایت 

استراتژی بازاریابی به آن سمت می پردازیم. 
1- درک رفتار خریدار

خری��داران  پرس��ونای  بای��د  کس��ب وکاری  ه��ر 
محصوالت خود را را بر اساس رفتار آنها تعریف کند. 
پرسونا مجموعه ای از ویژگی های و الگوهای فکری و 
رفتاری مخاطب برند است. برخی سؤال های کلیدی 
که در تهیه پرسونا باید پاسخ داده شوند عبارتند از: 
- مش��تری ای��ده آل من از نظر س��ن، جنس��یت، 

تحصیالت و وضعیت تأهل چه ویژگی هایی دارد؟ 
- مخاطبان من چه مشکالتی دارند و محصول من 

چگونه نیاز آنها را برطرف خواهد کرد؟ 
- چه محصوالتی می خرند؟ 

- چه زمانی خرید می کنند؟ 
- چگونه محصول مورد نظر را خریداری می کنند؟ 
- کاالی مورد نظر را از چه شخصی تهیه می کنند؟ 
جست وجوی لغات کلیدی نیز یکی دیگر از جنبه های 
مهم درک رفتار آنالین مش��تری های مخاطب اس��ت. 
چهار نوع عبارتی که مخاطب برای پیدا کردن محصول 

مورد نظر جست وجو می کند عبارتند از: 
عبارت های پیمایشی: گاهی اوقات مصرف کنندگان 
از عبارت ه��ای مش��خص ب��رای پی��دا ک��ردن یک 
وب س��ایت خاص اس��تفاده می کنند. به عنوان مثال 
عبارات��ی مانن��د Amazon، Zara و H&M  را 

جست وجو می کنند. 
عبارت های اطالعاتی: ای��ن عبارت ها زمانی به کار 
می رون��د که کاربر دنبال کس��ب اطالع��ات در مورد 
محصول یا خدمات خاصی باش��د. عبارت هایی مانند 
»چگون��ه کیک بپزم؟«، »چرا خ��واب می بینیم؟« و 
»نحوه از بین بردن آفتاب س��وختگی« نمونه هایی از 

عبارت های اطالعاتی هستند. 
عبارت های مقایس��ه ای: بس��یاری از مردم پیش از 
خری��د یک محصول، انواع مختل��ف آن را با یکدیگر 
مقایس��ه می کنن��د. به عنوان عبارت »م��ک در برابر 
ویندوز ۱۰« را جس��ت وجو می کنند تا با مزایای هر 

محصول آشنا شوند و راحت تر تصمیم بگیرند. 
عبارت های تراکنشی: عبارت های تراکنشی زمانی رخ 
می دهند که کاربر نام مس��تقیم کاالی مورد نظر خود 
 Apple و Samsung Galaxy S8 به عنوان مث��ال

iPhone ۷  را در موتور جست وجو وارد می کند. 
2- استفاده از اینفلوئنسرها به عنوان نماینده برند

هر کسب وکاری باید نشان دهد که برای مشتری های 
خود ارزش قائل اس��ت. به عنوان مثال در اولین مالقات 
با مشتری های جدید، نمونه هایی از پروژه های مشابه و 
نتیجه ای را که گرفته اید نشان دهید. این کار به مشتری 
نشان می دهد در صورت همکاری با شرکت شما به چه 

موفقیت هایی دست پیدا خواهد کرد. 
حمایت از مش��تری نقش کلی��دی در حفظ آنها و 
گسترش روابط دارد. از تماس های تلفنی، پیغام ها و 
ایمیل ها برای ارائه خدمات بهتر به مشتری استفاده 
کنید. کسب وکارهایی که خدمات بهتری به مشتری 
ارائه می دهند در قلب آنها جای می گیرند. همچنین 
استفاده از اینفلوئنسرهای کلیدی و مرتبط با صنعت 
کاری برای نمایندگی از طرف برند پیش��نهاد خوبی 
اس��ت. گاه��ی اوقات مش��تری های ه��دف تبلیغات 
کس��ب وکار را ب��اور نمی کنند، ام��ا صحبت های یک 
اینفلوئنس��ر را می پذیرند. اس��تفاده از اینفلوئنسرها 
یعن��ی مخاطب��ان خ��ود را ب��ه بخش ه��ای مختلف 
تقسیم بندی کرده اید و به آنها خدمات ارائه می دهید. 

3- به کار گیری قدرت تجزیه وتحلیل
تجزیه وتحلی��ل و پیش بین��ی، آین��ده بازاریابی را 
تعری��ف می کن��د. ای��ن تکنولوژی با جس��ت وجو در 
تاریخچه خرید و رفتار مش��تری، داده های مورد نیاز 
خ��ود را جمع آوری و س��پس با تحلیل ک��ردن آنها 

نیازهای مشتری را در آینده پیش بینی می کند. 
در واقع تجزیه  و تحلیل و پیش بینی به درک بهتر 
رفت��ار مش��تری، پیش بینی آن در آین��ده و هدایت 
اس��تراتژی بازاریابی به آن س��مت کم��ک می کند. 
به عنوان مثال ش��رکت های بیمه می توانند مردمی را 
که در خط��ر ابتال به بیماری های مزم��ن قرار دارند 
شناس��ایی کنند و طرح مناس��بی به آنها پیش��نهاد 
دهند. یا شرکت تأمین کننده غذای حیوانات خانگی 
بع��د از پیش بین��ی زمان ب��ه پایان رس��یدن غذای 
خریداری ش��ده می تواند به مش��تری ایمیل ارسال 

کرده و این موضوع را به آنها یادآوری کند. 
تجزیه وتحلی��ل و پیش بین��ی، داده ه��ا را ب��ه یک 
مزی��ت رقابت��ی برای ج��ذب مش��تری های جدید و 
حفظ مشتری های قدیمی تبدیل می کند. روبات های 
چ��ت را به کس��ب وکار خ��ود وارد و به اس��تفاده از 

تکنولوژی های هوش مصنوعی عادت کنید. 
FORBES/zoomit :منبع
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10 صفت میلیونرهای خودساخته 

تمامی افراد توانایی رس��یدن به ای��ن وضعیت را دارند؛ آیا 
ش��ما نیز دارای یکی از این صفات هس��تید؟  اولین کلماتی 
که هنگام تفکر دربارۀ یک میلیونر خودس��اخته به ذهن تان 
می رس��د چیس��ت؟ ولخرج؟ مادی گرا؟ متکبر؟ ممکن است 
دانس��تن اینکه واقعیت تاچه حد از درک غلط بسیاری مردم 
درباره این افراد با درآمد خالص هفت رقمی دور است، شما را 
غافلگیر کند.  کتاب من باعنوان »میلیونرهای خودساخته چه 
کار متفاوتی انجام می دهند« –که براساس تجارب شخصی و 
مصاحبه  با ۳۰ نفر نوش��ته شده است که درآمد خالص هفت 
رقمی خود را از صفر ایجاد کرده اند– نش��ان می دهد تمامی 
افراد توانایی رسیدن به این وضعیت را دارند؛ همانطورکه اندی 
هیدالگو )Andy Hidalgo( - رئیس و مدیرعامل ش��رکت 
انرژی باتری های هیدروژنی و یکی از میلیونرهای خودساخته 

در این کتاب- می گوید »خواستن، توانستن است.« 
مغرور، فروتن یا خوش رفتار؟ 

بس��یاری از میلیونرهای خودس��اخته، از هی��چ به جایگاه 
کنونی ش��ان رس��یده اند. برخی از آنها مجبور بودند با شکم 
گرس��نه بخوابن��د. برخ��ی دیگ��ر  هن��گام رش��د، از داخل 
آش��غالدانی ها غذا می خوردند. بقیه باور داش��تند اگر ش��ب 
کریس��مس از سنت نیکالس یک پرتقال و یک جفت جوراب 
دریافت کنند، خوشبخت به حساب می آیند. شاید این افراد 
بهتری��ن هدیه را گرفته بودند؛ هدیۀ نی��از و فروتنی. تجارب 
کودکی آنها انگیزه ای برای ش��ان ایجاد کرد تا تبدیل به افراد 
موفق امروز ش��وند. در اینجا به ۱۰ خصوصیتی اش��اره شده 
اس��ت که میلیونرهای خودساخته را از افراد جوان ثروتمند و 

بیکار متمایز می کند. 
1- آنها معنی عرق جبین را می دانند

این افراد خودس��اخته برای به دست آوردن هر آنچه دارند، 
تالش می کنند. برای برخی از آنها یک عمر طول می کشد تا 
به موفقیت برسند. آنها هیچگاه آنقدر مغرور نیستند که برای 
کس��ب معاش، از انجام مشاغل کم درآمدی چون جاروکشی 

کف اتاق یا فروش ذرت بوداده، سر باز زنند. 
2- آنها رضایت کوتاه مدت را به تأخیر می اندازند 

درحالی ک��ه دیگ��ران زندگ��ی جذاب��ی دارند، ای��ن افراد 
خودس��اخته برای میلیونر ش��دن، رضای��ت کوتاه مدت را به 
تأخیر می اندازند. آنها این کار را با انجام دو ش��غل یا بیشتر، 
پس انداز به جای خرج کردن و عدم نگرانی از تحت تأثیر قرار 
دادن دیگران انجام می دهند. آنها درعوض چشمان خود را به 

هدف –که همان استقالل مالی است– می دوزند. 
3- آنها به جای »خیرات« کردن، »حمایت« می کنند 

آنه��ا به جای بخش��یدن ماه��ی، به دیگ��ران ماهیگیری 
می آموزند و این کار را با استخدام افراد دیگر انجام می دهند 
تا آنها نیز بتوانند وجدان کاری قوی را در خود پرورش دهند. 
بس��یاری از این میلیونرهای خودس��اخته، ح��س اعتماد به 
نف��س و دانش فن��ی را در دیگران تقویت می کنند تا بتوانند 

کسب وکار خود را راه بیندازند. 
۴. بسیاری از میلیونرهای خودساخته، شهریه باالیی 

بابت تحصیالت می پردازند
برای کسانی که از بیرون به ماجرا نگاه می کنند، باال رفتن 
از پله های ترقی به نظر آسان می آید. بسیاری از میلیونرهای 
خودساخته آگاهی بهتری دارند. آنها با یادگیری از اشتباهات 
خود، شهریه باالیی را در مدرسه زندگی می پردازند. این افراد 
به جای خودخوری احساس��ی، لحظات بحرانی شکست های 
خود را ب��ه فرصت های یادگیری تبدیل می کنند. بس��یاری 
از آنها شکس��ت های غیرمنتظره خود را میانبری به س��مت 

موفقیت می بینند. 
۵- برخورد آنها با پول، همانند برخورد با یک ابزار است 
اغلب آنها به محض میلیونر ش��دن، نی��ازی به خودنمایی 
نمی بینن��د. این افراد قبال به خود اثب��ات کرده اند که قادرند 
بدون تمامی اش��یای مادی پرزرق وبرق، به پایان راه ناهموار 

برسند. 
6- آنها دوست دارند ناشناس باقی بمانند 

بیش��تر این افراد خودس��اخته، ترجیح می دهند به جای 
متمایز بودن از دیگران از طریق رانندگی با ماش��ین آخرین 
م��دل، زندگی در خانه ای گرانقیمت و پوش��یدن لباس های 

خودنمایانه، در میان جمعیت گم شوند. 
7- آنها به جای خود، بر دیگران تمرکز می کنند 

بس��یاری از این افراد ساکت هستند. این میلیونرها نیازی 
به بودن در کانون توجه ندارند و با گوش دادن به دیگران، به 
جای مبتال شدن به سندرم »من، من، من«، آنها را در مرکز 

توجه قرار می دهند. 
8- آنها اصالت خود را به یاد می آورند 

این افراد متواضع باقی می مانند. با اینکه ممکن است درآمد 
هفت رقمی داشته باشند، ذات شان بازتاب شخصیتی  است که 

آنها را به وضعیت کنونی رسانده است. 
9- آنها بیش ازحد الزم کار می کنند 

چ��ه با صبح زود بیدار ش��دن یا تا دیروق��ت بیدار ماندن، 
اقدامات الزم را برای رس��یدن به هدف ش��ان انجام می دهند. 
داش��تن پش��تکار خصوصیتی اس��ت که وقت��ی صحبت از 
دستاوردها می ش��ود، این افراد عادی را به افرادی فوق العاده 

تبدیل می کند. 
10- آنها یک کسب و کار را بر اساس نیازی مشخص 

آغاز می کنند 
ای��ن افراد از ایجاد یک ش��رکت خدمات نظافتی گرفته تا 
یک شرکت نوسازی منازل، یا س��ازمان ارائه هوای پاک و یا 
س��ازمانی که به دلیل حق امتیاز اس��تخراج مع��دن، اقدام به 
یافت��ن، خرید، فروش و اجاره زمی��ن می کند، خود را با یک 
نیاز وفق می دهند و س��پس کس��ب وکار پررون��ق خود را در 
اطراف ای��ن نیاز برپا می کنند. آنها حتی با در اختیار گرفتن 
اساسی ترین نیازی که درست جلوی چشم همگان قرار دارد، 

برند خود را ایجاد می کنند و آن را گسترش می دهند. 
entrepreneur :منبع

موسس  مش��اوره  برای  اخیرا 
یک ش��رکت ۵۰ میلیون دالری 
که اختالفش ب��ا اعضای هیات 
مدیره ش��رکت به ح��د انفجار 
رس��یده بود، به شیکاگو دعوت 
از گذش��ت یک  ش��دیم. بع��د 
س��اعت از جلس��ه گفت: »فقط 
به من بگویید چطور از دس��ت 

هیات مدیره خالص شوم؟«
از او پرس��یدیم که آی��ا تا به 
حال س��عی کرده است شخصا 
ش��رکت  مدیری��ت  عه��ده دار 
ش��ود؟ آیا با چگونگ��ی فرآیند 
س��رمایه گذاری در س��بد سهام 
آشناس��ت؟ و اینکه می داند این 
تج��ارت چگونه انجام می گیرد؟ 
اعت��راف کرد که هی��چ چیز در 

این مورد نمی داند. 
تقریب��ا  چی��زی  چنی��ن 
غیرممکن است. از سال ۱۹۹۵ 
تیم ما به ح��دود ۱۷۰۰۰ مقام 
اجرایی در ش��رکت های مختلف 
مشاوره و ارزیابی داده است. این 
موارد ش��امل ۲۰۰۰ مدیرعامل 
مدیرعامل��ی  کاندیداه��ای  و 
شرکت هاس��ت که ح��دود ۱۷ 
درص��د آنه��ا خ��ود موسس��ان 
ش��رکت ها هم بوده اند. از ۱۰۰ 
مدیرعامل��ی که با آنها برای این 
مقال��ه مصاحبه کردی��م، بیش 
از نیم��ی از آنه��ا )۵۷ درص��د( 
معتق��د بودند ک��ه هیات مدیره 
باع��ث افزای��ش ارزش و اعتبار 
شرکت می شود، درحالی که ۴۳ 
درص��د دیگر بر ای��ن باور بودند 
که هیات مدیره تاثیر مخربی بر 
اعتبار و ارزش ش��رکت دارد یا 

حداقل بی تاثیر است. 
کارآفرین��ان، به خص��وص در 
س��ال های اولیه، زمان زیادی را 
صرف اثب��ات مفاهیم و عملکرد 
خ��ود می کنن��د و همی��ن کار 
زمین��ه ای برای نادی��ده گرفتن 
قواع��د  اصلی تری��ن  از  یک��ی 
تجارت می شود. اگر خواهان به 
دس��ت آوردن حمایت اطرافیان 
هس��تید، بای��د ابت��دا ب��ه این 
نکت��ه توجه کنید ک��ه آنها چه 
ش��خصیتی دارند و چه مسائلی 

برای شان مهم است. 
اعض��ای هیات مدیره هم مثل 
همه ما انس��ان هستند. آنها هم 
مث��ل ما تحت تاثی��ر تنش های 

روحی، ترس و خواسته های شان 
موس��س  زمانی ک��ه  هس��تند. 
ش��رکت ب��ه م��واردی ک��ه در 
هیات مدیره اش  اعض��ای  نظ��ر 
مه��م هس��تند، بی توجهی کند 
خواس��ته های  بالعک��س،  ی��ا 
موس��س از س��وی هیات مدیره 
نادیده گرفته ش��ود، روابط بین 
هیات مدیره و موسس شروع به 

گسستن می کند. 
ای��ن توج��ه متقابل،  ب��دون 
رابط��ه هیات مدیره با موس��س 
بعد از چن��دی ارزش خود را از 
دس��ت می دهد. در بررس��ی ما 
از ۷۰ مورد اخ��راج مدیرعامل، 
ی��ک چهارم اخراج ه��ا از روابط 
ضعی��ف هی��ات مدیره نش��أت 
می گرفتن��د. در موقعیت های��ی 
زیادی  اختیار  که هیات مدی��ره 
دارد، به ط��ور معم��ول بیش از 
دو س��ال، مدیرعامل ضعیف را 
تحم��ل نک��رده و مدیری خارج 
از مجموع��ه ش��رکت ب��ه جای 
موس��س بر صندلی مدیرعاملی 

تکیه می زند. 

چطور می توان روابط محکمی 
با هیات مدیره شرکت برقرار کرد؟ 
درحالی که بعض��ی از این روابط، 
روابط ش��خصی هس��تند، اغلب 
روابط بین موسس��ان ش��رکت و 
سرمایه گذارانی که با آنها آشنایی 
قبلی ندارند یا اعضای مس��تقل 
هیات مدیره ک��ه خود در انتخاب 
آنه��ا نقش��ی نداش��تند، ش��کل 
می گی��رد. در تجرب��ه ای ک��ه در 
گفت وگو با موسس��ان شرکت ها 
داش��تیم، از آنه��ا خواس��تیم تا 

سواالت زیر را مطرح کنند: 
1. چه چیز بیش از همه 

برای شما درباره عضویت در 
هیات مدیره جالب است؟ 

بی��ن  رابط��ه  در  موفقی��ت 
موسس ش��رکت و هیات مدیره 
ب��ا ارزیاب��ی صحی��ح عملک��رد 
درک  و  هیات مدی��ره  اعض��ای 
عوام��ل انگیزه دهن��ده ب��ه آنها 
آغاز می ش��ود. آیا آنها اشتیاقی 
به روابط نزدیک، جایگاه شغلی 
بهت��ر، ارتق��ای ش��غلی دارند؟ 
هیات مدی��ره  اعض��ای  بیش��تر 

براس��اس خواه��ان ب��اال بردن 
ارزش و اعتبار ش��رکت هستند، 
اما درک ای��ن نکته که چرا آنها 
در این جایگاه شغلی هستند، به 
ش��ما برای ایجاد روابط بهتر با 

آنها کمک می کند. 
2. زمان و انرژی خود را در 
گذشته روی چه موضوعی 

متمرکز کرده اید؟ 
این سوال به شما کمک می کند 
توانایی های اعضای هیات مدیره را 
بهتر درک کنید و عملکرد آنها را 
در جایگاه های ش��غلی قبلی شان 
بهتر بشناسید. به طور مثال: چند 
وقت یک بار جلسات هیات مدیره 
قبل��ی که در آن مش��غول به کار 
بودند، تشکیل می شده است؟ با 
چه سطحی از جزییات سر و کار 
داشتند؟ چطور به تصمیمی واحد 
می رسیدند؟ و چطور با مشکالت 

روبه رو می شدند؟ 
3. چطور و کجا در آینده 
شرکت خود را مدیریت 

می کنید؟ 
این فرصتی است که تصویری 

واضح ت��ر از وق��ت صرف ش��ده 
توس��ط اعض��ای هیات مدیره و 
جایگاه آنها نزد موسس شرکت 
را ترس��یم می کند. پاس��خ این 
س��وال همچنین نقشه راهی در 
اختیار اعض��ای هیات مدیره در 
جه��ت انجام بهتر وظایف ش��ان 

قرار می دهد. 
۴. اغلب با کدام یک از 

اعضای هیات مدیره بیشتر 
در تماس هستید؟ 

با این س��وال، ب��ه دنبال پیدا 
ک��ردن تاثیرگذارترین ش��خص 
هیات مدیره هس��تیم. یک عضو 
هیات مدی��ره می توان��د با جلب 
جلس��ات  در  دیگ��ران  توج��ه 
هیات مدیره یا ایجاد روابط قوی 
با س��ایر اعضا، ق��درت و اعتبار 
زی��ادی در ش��رکت به دس��ت 
آورد. فه��م رواب��ط بین اعضای 
هیات مدیره و کنترل و تضعیف 
روابط��ی که باع��ث ضربه زدن 
به ش��رکت و بالعک��س تقویت 
روابطی که منجر به ش��کوفایی 
و پیش��رفت ش��رکت می شوند، 

نکته ای حیاتی است. 
۵. دورنمای موفقیت شرکت 
در آینده را چگونه ترسیم 

می کنید؟ 
ای��ن س��وال موج��ب ط��رح 
س��واالت گوناگونی برای ترسیم 
دورنمای موفقیت ش��رکت ها و 
ارزیاب��ی عملکرد آنها  چگونگی 
ش��ده اس��ت. تعریف معیارها و 
ش��اخص های الزم برای ارزیابی 
افراد از هم��ان روز اول ضروری 
اس��ت. یک��ی از مدیرانی عاملی 
ک��ه با من کار می کرد، می گفت 
»کار ک��ردن ب��ا چندی��ن مدیر 
به طور همزمان، ب��ه درک ما از 
هدف شرکت بستگی دارد، پس 
بای��د از وج��ود وجوه اش��تراک 
در تعری��ف موفقی��ت بین همه 

مدیران مطمئن شویم.«
ب��ه  رس��یدن  در  ناکام��ی 
نظ��ری واح��د توس��ط اعضای 
هیات مدی��ره، ج��زو س��ه عامل 
اصل��ی شکس��ت یک ش��رکت 
مدی��ران  دی��دگاه  از  تج��اری 
عامل اس��ت. با بهبود این روابط 
محیطی که همه مانند شرکایی 
که ب��رای رس��یدن ب��ه اهداف 
ش��رکت تالش می کنند، شکل 
می گیرد. بذرهایی می کارید که 
سال های آینده ثمر خواهند داد. 
entrepreneur :منبع
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 ۴ رویکرد
برای موفقیت محتوای محلی

به خص��وص  و  کوچ��ک  کس��ب وکارهای 
کسب وکارهایی که در یک محیط جغرافیایی خاص 
کار می کنن��د و روی مناطق خاص��ی تمرکز دارند، 
می توانن��د از محتوای محل��ی بهره ب��رداری زیادی 
بکنند. این کس��ب وکارها با توس��عه یک اس��تراتژی 
محتوای محلی ضمن هدف قرار دادن افراد می توانند 

فروش و موقعیت برند خود را نیز بهبود دهند. 
یک اس��تراتژی محتوای محلی مرب��وط به همه 
چیزهای��ی می ش��ود که مش��تری محلی ب��ه آنها 
نیاز دارد و داش��تن یک اس��تراتژی ب��رای محتوای 
محلی می تواند مرتبط تری��ن و مفیدترین اطالعات 
را به خوانن��ده بدهد. افراد اص��وال معامله کردن با 
کسب وکارهای محلی را دوست دارند و می خواهند 
از مراک��زی خری��د کنند که با آن آش��نا باش��ند. 
محتوای محلی به کس��ب وکار ش��ما کمک می کند 
تا در معرض دید جس��ت وجو کنندگان محلی قرار 

بگیرد. 
برای موفقیت در زمینه بازاریابی محتوایی محلی، 
بای��د محتوایی که تولی��د می کنید دقیقا براس��اس 
معیاره��ای جغرافیایی نوش��ته ش��ده باش��د. برای 
موفقی��ت در محت��وای محلی، ما روش ه��ای زیر را 

پیشنهاد می کنیم: 
1- روی موقعیت های مکانی و بازارهای هدف 

خاص تمرکز کنید
برخ��ی از اف��راد فکر می کنند ک��ه تولید محتوای 
محل��ی یعن��ی ذکر نام یک ش��هر ی��ا منطقه درون 
محت��وا. البته ذک��ر نام ش��هر هدف در محت��وا نیز 
یک��ی از بخش های تولید محتوایی محلی اس��ت، اما 
تولید کنن��دگان این نوع محتواها باید تمرکز عمیقی 
روی بازار هدف و موقعیت های مکانی داشته باشند. 
اگر می خواهید که محتوای محلی موفقی داش��ته 
باش��ید باید موقعیت های مکانی خ��اص و بازارهای 
هدف با پتانس��یل باال را به دقت بشناسید. با ترکیب 
ای��ن دو عنص��ر، می توانی��د جامعه گس��ترده ای از 
مخاطبان را به س��مت خود جلب کنید و بازگش��ت 
سرمایه ای قابل توجهی را برای کسب وکار رقم بزنید. 

2- از ابزارهای موجود استفاده کنید
برخی از مدیران کس��ب وکارها فک��ر می کنند که 
دان��ای کل هس��تند و همه زیروب��م بازارهای محلی 
را می شناس��ند. بازار محلی معموال همیشه بزرگ تر 
و گس��ترده تر از آن چیزی اس��ت ک��ه مدیران فکر 
می کنند. تنها روش ب��رای تعیین دقیق بزرگی بازار 
هدف، استفاده از ابزارهای موجود است. خوشبختانه 

برای این کار ابزارهای زیادی وجود دارد. 
از جمله یکی از این بهترین ابزارها برای شناسایی 
Google Ke -  ���ازار هدف محلی می توان به ابزار
word Planner اش��اره ک��رد. ب��ا این س��رویس 
می توانی��د داده ه��ای زی��ادی در مورد ب��ازار هدف 
خود به دس��ت آورید و با اس��تفاده از همین داده ها، 

تصمیم گیری بهتری داشته باشید. 
3- از محتواهای آموزشی و راهنمای شهری 

استفاده کنید
همانط��ور ک��ه می دانید، محتواه��ای بلند معموال 
می توانند توجه بیش��تری را نسبت به محتواهای کم 
حج��م به خود جلب کنند. وقتی در مورد محتواهای 
محل��ی صحب��ت می کنی��م، بهتری��ن روش ایج��اد 
محتواهای جغرافیایی، اس��تفاده از فرمت محتواهای 
آموزش��ی )how-to(  و راهنمای شهرها است. این 
نوع از محتوا بیشتر مورد توجه مخاطب قرار می گیرد 
و می تواند حجم زیادی از ترافیک را به س��ایت شما 

روانه کند. 
۴- محتوای مولتی مدیا را در اولویت قرار دهید

یک سوء تفاهم در بین بازاریابان محتوا وجود دارد 
و آن ای��ن اس��ت که برخی از آنه��ا فکر می کنند که 
بازاریاب��ی محتوایی یعنی محتوای متنی و چیزهایی 
مانن��د وبالگ ها، وب س��ایت ها و مقاله ه��ای خبری. 
ام��ا مولتی مدیا نیز نوع از محتوا اس��ت و درواقع هر 
چی��زی را می ت��وان به عنوان محت��وا در نظر گرفت. 
حقیقت این اس��ت که در س��الیان اخیر محتواهای 
مولتی مدیا رشد خارق العاده داشته و محتوای متنی 
را کامال تحت الش��عاع خود قرار داده است. محبوبیت 
محتواهای مانن��د تصاویر، ویدئوها و اینفوگرافیک ها 

سال به سال در حال افزایش است. 
اگ��ر از پلتفرم ه��ای اجتماعی مانند اینس��تاگرام، 
پریس��کوپ و اسنپ چت استفاده می کنید، محتوای 
مولتی مدی��ا می تواند یکی از بهتری��ن روش ها برای 

جذب مخاطبان باشد. 
نظر ش��ما در م��ورد محتوای محلی چیس��ت؟ آیا 

تاکنون از این نوع محتوا استفاده کرده اید؟ 
daartagency :منبع
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 »ن��وآوری کنید ی��ا بمیرید« عبارتی اس��ت که اغلب برای تش��ریح 
رویکردی که برندهای گوناگون باید برای پیش��روی در یک بازار شدیدا 
رقابتی که تقاضای به سرعت در حال تغییر مشتریان مشخصه آن است 

به کار گیرند، به کار می رود. 
با این حال، شیوه کنترل توسعه محصوالت جدید توسط شرکت ها تا 
حد زیادی وابس��ته به س��اختار و اولویت های آنها و جایگاه بازاریابی در 

مسیر نوآوری است. 
تأثیر بازاریابی کلید کس��ب اطمینان از آن اس��ت که پیش��نهادهای 
جدید با اس��تراتژی تعیین شده توسط نیازهای مشتریان مطابقت دارند 
یا خیر، بنابراین، ش��رکت ها در دام تالش ب��رای فروش محصوالتی که 
هیچگونه تقاضایی برای آنها وجود ندارد، گرفتار نمی شوند. با این حال، 
برنده��ا باید میان بینش محور بودن و داش��تن قابلیت ارائه محصوالتی 
که هیچ گروه کانونی قادر به ارائه پیش��نهاد در زمینه آنها نیست، توازن 

ایجاد کنند. 
همانطور که شرکت صنایع غذایی پپسی کو اخیرا از طریق تالش های 
خود در زمینه تجارت الکترونیک و معرفی نوش��یدنی میوه ای و س��الم 
درینک فینیتی که در ماه مارس از آن رونمایی ش��د نش��ان داده است، 
برنده��ا دائم��ا در حال اعمال رویکردهای جدید برای حل این مش��کل 
هس��تند. تیم درینک فینیتی به منظور منعکس ک��ردن نحوه عملکرد 
اس��تارتاپ ها از مرحله نوآوری تا اجرایی س��ازی تش��کیل شد. این تیم 
به ش��کل مس��تقر در دفتری جداگانه به شکل کامال مس��تقل از سایر 
واحدهای شرکت پپس��ی کو فعالیت کرده و با تولیدکنندگان گوناگون 

همکاری می کرد. 
درحالی ک��ه برخ��ی برنده��ا راهکاره��ای افراطی همچون تش��کیل 
کانون های مس��تقل یا فعالیت بر مبنای برنامه های ش��تاب دهنده را در 
دستور کار خود قرار می دهند، برندهای دیگر رویکردی چند تخصصی را 
برمی گزینند، به گونه ای که بازاریابی در قلب این رویکرد قرار می گیرد. 

نوآوری گزینه ای جانبی پیش روی بازاریابان نیسـت، نوآوری 
باید شیوه تفکر و رفتار بازاریابان باشد. 

آنتونیو لوسیو، شرکت اچ پی 

گری برامال، مدیر ارش��د بازاریابی نرم افزار موفق مای تاکسی معتقد 
اس��ت بازاریابان محصوالت و برندها اهداف مد نظر مای تاکس��ی را در 
قالب اش��کال گوناگون نوآوری ارائه می دهند. به گفته او،  »اگر نوآوری 
تنها در یک کانون یا واحد کس��ب وکار خاص باش��د، افراد کم کم تصور 
می کنند »مسئولیت دیگران نوآوری است و مسئولیت من این نیست« 

و این مسئله واقعا گمراه کننده بوده و حامی نوآوری نیست.« 
 »ما در مای تاکس��ی بر این باور هس��تیم که ن��وآوری باید در نقاط 
گوناگون س��ازمان وجود داشته باشد، اما شیوه ما برای تحقق بخشیدن 
به نوآوری، تش��کیل تیم های چند تخصصی اس��ت که سعی در تسریع 

بخشیدن به نوآوری دارند.«
این تیم های چند تخصصی نوعا در زمینه شیوه نوآوری در زمینه یک 
محصول، خدمات، مش��خصه یا کارکرد خاص متحد شده و شاخص های 
اصلی عملکرد را در زمینه س��رعت راهیابی نوآوری به »واحد کسب وکار 
در قال��ب رایج آن« تعری��ف می کنند. بارمال خاطر نش��ان می کند، در 
صورتی که مشخصه یا خدمات مذکور با این شاخص ها مطابقت نداشته 
باش��ند، کس��ب و کار مربوطه بای��د در از بین بردن آن ن��وآوری آنچنان 

قدرتمند عمل کند که در خلق آن عمل کرده بود. 
وی معتقد اس��ت »در غیر این صورت، با ایج��اد مجموعه ای از موارد 
کوچک��ی که تنه��ا برخی افراد به آنه��ا عالقه دارند، ام��ا تغییر چندان 
ش��گرفی در کسب وکار ما ایجاد نمی کنند، مواجه می شویم. در واقع، به 
سبب این نوآوری های خرده پا که ناگهان سربرمی آورند و تیم بازاریابی 
بای��د از آنها حمایت و تیم تولید آنه��ا را حفظ کند و عملیات گوناگون 

باید بر رشد آنها متمرکز شود، از سرعت عملکرد ما کاسته می شود.« 
اصوال الزم اس��ت نوآوری ها فش��ار خود را اعمال کنند و از حق خود 
برخوردار ش��وند و اگر از چنین حقی برخوردار نشوند، ما باید به عنوان 
ی��ک تیم، برای از بین بردن آنها با آس��ودگی خاط��ر و اعتماد به نفس 

عمل کنیم.
نوآوری مسئولیت بازاریابی است

ب��ه بی��ان آنتونیو لوس��یو، مدیر بازاریاب��ی جهانی و مدی��ر ارتباطات 
شرکت اچ پی، نوآوری از جایگاه مهمی در نقش بازایابی در هر سازمانی 

برخوردار است. 
با این حال، وی خاطرنش��ان می س��ازد که این رویکرد بسته به دسته 
م��ورد نظر متفاوت اس��ت. بدین طریق، اگرچه در ح��وزه کاالهای تند 
مصرف، اصل مهم آن اس��ت که »همیش��ه حق با مش��تری است«، در 
حوزه فناوری همچون ش��رکت اچ پی، هدف تولید محصوالتی است که 
مش��تریان حتی در رویای خود نیز آنها را ندیده اند. این بدان معناس��ت 
که مس��ئولیت بازاریابی، زندگی بخش��یدن به نوآوری از موضع تجارب 

مصرف کننده است. 
از نظ��ر راهبرد، اچ پی فعالیت خود را به س��ه بخش تقس��یم می کند. 
نخست، کسب وکار هسته ای که مستلزم »هاله هایی از جادوی نوآوری« 
اس��ت؛ دوم، فعالیت های متمرکز بر رشد، همچون اهرم چاپ گرافیکی 
آن که تقاضا را طی س��ه تا پنج س��ال آینده هدایت می کند؛ و س��وم، 
کسب وکار آینده که عملیات چاپ سه بعدی تجاری را که بر درآمدزایی 

در پنج الی ۱۰ سال آینده متمرکز شده است شامل می شود. 

اگر نوآوری تنها در یک کانون یا واحد کسب وکار خاص باشد، افراد 
کم کم تصور می کنند مسـئولیت دیگران نوآوری است و مسئولیت 

من این نیست و به نظر من، این مسئله واقعا گمراه کننده است. 
گری برامال، مای تاکسی

در کس��ب و کار هس��ته ای، انتظار می رود افراد در هر حوزه ای اعم از 
تولید، فروش یا بازاریابی که مشغول به کار باشند، نوآوری داشته باشند 
و در همین ش��رایط بود که واحد کس��ب وکار چاپ س��ه بعدی متمرکز 
بر رش��د در آینده از واحدهای دیگر تفکیک ش��د، چراکه نیازمند توجه 

ویژه ای بود. 

لوسیو اینگونه در این زمینه شرح می دهد: »نوآوری پیش از راه یافتن 
به دنیای بیرونی، به فضایی برای پیشرفت نیاز دارد، بنابراین یک واحد 
ویژه کسب وکار را راه اندازی کردیم که توسط یکی از مدیران ارشد اداره 
ش��ده و مستقیما به مدیرعامل گزارش می دهد. به عالوه، مسئول واحد 
بازاریابی آن گروه مس��تقیما به من گزارش می دهد تا اطمینان کس��ب 

کنیم که نوآوری در سطح مناسبی اعمال می شود.« 
وی معتقد است نوآوری در هر جایگاهی قرار داشته باشد، مسئولیتی 
اس��ت که در حوزه وظایف بازاریابی اس��ت. »ن��وآوری گزینه ای جانبی 
پیش روی بازاریابان نیس��ت، نوآوری باید ش��یوه تفکر و رفتار بازاریابان 
باش��د. تا زمانی که در واقعیت به این مس��ئله اذعان کنیم، نوآوری را از 
دیگ��ر حوزه های مس��ئولیت خود تفکیک ک��رده و آن را ]بدون ایجاد[ 
تغیی��رات فرهنگی مورد نیاز برای کس��ب موفقیت، به گروه متفاوتی از 

افراد محول می کنیم.
در ش��رکت م��واد غذایی پریمیر ف��ودز، بازاریابی، ن��وآوری، بینش و 
تحقیق و توسعه همه از مدیریت بازاریابی در بریتانیا خبر می دهند. این 
مس��ئولیت اخیرا به یلماز ارس��یز که پس از ۱۳ سال فعالیت در شرکت 
کاالهای مصرفی پروکتر اند گمبل، در س��ال ۲۰۱۵ به عنوان مدیر برند 
گروه س��س های پخت و پز و دسرها در این شرکت استخدام شده بود، 

محول شد. 
وی معتقد است که مزیت بزرگ ارائه گزارش از سوی تمامی مقامات 

به مدیر بازاریابی، وجود بینش مشترک میان تمامی افراد است. 
وی در این باره می گوید:  »آیا این مسئله در بهبود ظرافت و نوآوری 
محصوالت تأثیرگذار است؟ قطعا. اگر آمار و ارقام کنونی را با چهار سال 
پیش مقایس��ه کنیم درمی یابیم که ما در زمینه میزان کس��ب موفقیت 
در نوآوری پیش��رفت شایانی داش��ته و میزان نوآوری که به بازار عرضه 

کرده ایم، رشد تصاعدی داشته است.« 
پریمیر فودز در زمینه تولید سس لوید گراسمن که در قالب کیسه ای 

عرضه می شود، با شرکت خرده فروشی تسکو همکاری کرد. 
ای��ن تیم های یکپارچه توس��ط مدیران برندی که مس��ئولیت تدوین 
اس��تراتژی سه س��اله یک برند یا گروهی از برندها و همچنین مالکیت 
س��ود و ضرر را بر عهده دارند، هدایت می شوند. تیمه ایی که در گروهی 
مش��ترک فعالیت دارند در یک دس��ته قرار گرفت��ه، در گردهمایی های 
مش��ترکی شرکت داشته و اطالعات یکس��انی را در ارتباط با مشتریان 

دریافت می کنند. 

تصمیم گیـری مبنی بر داخلـی کردن تولیـدات و تغییر مدل 
سـازمانی قدیمی از نظر تجارت الکترونیک، مسـتلزم شجاعت 

زیاد و رویکردی جسورانه بود. 
استفان کرویکس، پیتزا هات

ارس��یز بر این عقیده است که چنین صمیمیتی سبب می شود سریعا 
نس��بت به روندهای جدید مصرف مصرف کنندگان واکنش نشان دهند. 
زمانی ک��ه پریمیر فودز تصمی��م گرفت برند فرعی س��وپر نودل از برند 
بچلرز را در دسته اس��نک های جوشاندنی قرار دهد و مقوله نوآوری در 
ب��ازه زمانی ۱۲۰ روزه از مرحه ایده پردازی عمال به فروش��گاه ها رفته و 
تنه��ا در عرض یک س��ال، بیش از ۱۰ میلیون ع��دد از این محصول به 

فروش رسید، دقیقا چنین اتفاقی افتاد. 
ارسیز معتقد است چنین »توجه عمیقی« به خدمت رسانی به مصرف 

کنندگان بریتانیا نتایج ملموسی به همراه داشته است. »به طور میانگین 
در زمین��ه مواد غذایی، تقریبا نیمی از نوآوری های ارائه ش��ده هنوز هم 
با گذشت سال دوم در قفسه های خرده فروشی ها به چشم می خورند.«

 »ب��ا این حال، ای��ن آمار برای ما ح��دود ۷۰درصد اس��ت، بنابراین 
تف��اوت واضحی وج��ود دارد و من این تفاوت را ب��ه کارکنان باهوش و 
ساختار منحصر به فرد ش��رکت نسبت می دهم. هنگامی که به نوآوری 
می پردازیم، میزان موفقیت آن نس��بت به متوس��ط میزان موفقیت در 

حوزه صنایع غذایی بریتانیا بسیار بیشتر است.« 
نمونه ای از یک سیستم نوآوری

درحالی که دس��تور کار نوآوری در اختیار تیم های گروه های مختلف 
ق��رار دارد، پریمی��ر فودز گ��روه کوچکی از افرد کام��ال متخصص را به 
بکارگیری فناوری های مدرن گماشته است. این تیم به تولید موس های 
آم��اده مصرف آنجل دیالیت یا به عبارتی، نوآوری که این محصول را به 
یکی از برندهای به سرعت در حال رشد پریمیر فودز با نرخ رشد ساالنه 

۳۰درصد تبدیل کرده، دست یافت. 
ارس��یز می گوید: »ما چنین دستورالعمل هایی را به شکل هدفمند به 
تیم های دس��ته های مختلف واگذار نمی کنیم، چراک��ه قصد داریم این 
تیم ها دیدگاه وس��یع تری داش��ته و گرفتار چالش ه��ای روزمره دنیای 

کسب وکار نشوند.« 
 »ای��ن تیم ها به مدیر تحقیق و توس��عه و مدیر تحقیق و توس��عه به 
من گزارش می دهد و پس از آن با هم گفت وگو داش��ته و پیشرفت های 
شگرفی را که می توانیم داشته باشیم، بررسی می کنیم. اعتقاد ما بر این 
است که ساختار شرکت سبب کسب نتایج می شود و یکی از مواردی که 

چنین شور و اشتیاقی به ما می دهد همین ساختار است.«
ش��یوه مدیریت نوآوری در پریمیر فودز برای ش��رکای خرده فروشی 
آن نیز جالب توجه اس��ت. در س��ال ۲۰۱۵، تس��کو در راس��تای تولید 
مجموعه ای از س��س های لوید گراسمن در قالب کیسه ای با تیم نوآوری 
بازاریابی پریمیر فودز همکاری کرد و تنها در عرض چهار ماه، این ایده 

عمال به فروشگاه ها راه یافت. 
تروی��ج روابط متمرک��ز بر نوآوری با خرده فروش��ی ها برای ش��رکت 
ویتابیک��س ک��ه از برند مادر خود ب��ه منظور افزودن اعتبار به توس��عه 

محصوالت جدید استفاده کرده نیز حائز اهمیت است. 
به بیان فرانچس��کا دیویز، مدیر بازاریابی ش��رکت ویتابیکس ش��عبه 
بریتانیا و ایرلند، »خرده فروش��ان خواهان تضمین هستند که روندهای 
جدید شایسته تخصیص فضا در قفسه ها هستند و هنگامی که برندهای 
مهم از نوآوری های روند محور رونمایی می کنند، تقریبا مطمئن هستند 

که بر حمایت، آگاهی و اعتبار می افزایند.«
توسعه جدیدترین محصوالت ویتابیکس در قالب نوشیدنی های 

On The Go برای کودکان
تیم ه��ای ن��وآوری، بازاریابی، مصرف کنن��ده و تیم های دس��ته های 
گوناگ��ون همگ��ی در زمین��ه رونمای��ی از محصوالت جدی��د همچون 
ویتابیکس ادیش��نز یعنی یک��ی از ۱۰ رونمایی موفق در حوزه کاالهای 
تند مصرف در س��ال ۲۰۱۷ بر اساس گزارش مرکز داده کانتار وردپنل 
و یا نوشیدنی های On The Go محصول ویتابیکس برای کودکان که 

در ماه آوریل از آن رونمایی شد، همکاری نزدیکی داشته اند. 
فعالیت های تیم نوآوری بر تدوین برنامه ای پنج ساله بر مبنای نظرات 
کارآمد مش��تریان متمرکز ش��ده اس��ت. دیویس اینگونه در این زمینه 
ش��رح می دهد: »این امر از طریق دریافت اطالعات ارزشمند از تیم های 

تجاری، تیم های دس��ته های مختلف و تیم های برند محقق می شود و ما 
همواره در زمینه ن��وآوری رویکردی چند تخصصی را اتخاذ می کنیم تا 
اطمینان کس��ب کنیم که این نوآوری برای مش��تریان، خرده فروشان و 

کسب وکار ما کارآمد است.« 
تیم های نوآوری فرآیند مذکور را از مرحله بینش و تولید ایده تا ارائه 
در قالب پیش��نهاد کسب وکار مدیریت می کنند. در این مرحله، تیم های 
برن��د مالکیت محصول، مدیری��ت ارائه محصول از طریق بس��ته بندی، 
استراتری های ارتباط و اجرایی سازی درون سازمانی را برعهده می گیرند. 
اگرچه وجود یکپارچگی میان تیم ها مش��خصه رویکرد ویتابیکس به 
ش��مار می رود، دیویس خاطرنش��ان می کند که تیم های نوآوری باید از 

آزادی نسبی نیز برخوردار باشند. 
به بیان وی، »الزم اس��ت تیم های نوآوری از واحدهای دیگر مستقل 
ب��وده و به نوعی از وظایف روزمره فارغ باش��ند تا فض��ای الزم را برای 
تمرکز بر فرصت های بزرگ تر برای دسته بندی و رشد شرکت در اختیار 

داشته باشند.« 
 »با این حال، همچنان که این تیم ها از مرحله تولید ایده تا توس��عه 
محصول، تجاری س��ازی و اجرایی س��ازی پیش می روند، الزم است این 
فرآین��د در قال��ب فعالیت های تیم ه��ای تجاری، چرخ��ه تقاضا، برند و 
عملیات ادغام ش��ود تا اطمینان کس��ب ش��ود که ایده های هوشمندانه 
خود را در قالب برنامه رونمایی معتبر و تجاری که مروج موفقیت دائمی 

است، به کار می گیریم.«
مدل استارتاپ

پیتزا هات آزادی اعطا ش��ده به تیم های نوآوری را فراتر برده اس��ت. 
یک سال و نیم پیش، این شرکت تصمیم گرفت به واسطه درونی سازی 
مهارت ه��ای دیجیت��ال و حوزه تجارت الکترونیک که پیش��تر از بیرون 
تأمین می ش��د از طریق راه اندازی یک کانون نوآوری ش��ناخته شده با 
عنوان پی اچ دی وی )س��رمایه گذاری های دیجیتال پیتزا هات(، بخش 

آنالین تجارب مصرف کنندگان را از نو طراحی کند. 
پیت��زا ه��ات در این راس��تا، تیم��ی متش��کل از ۲۵ متخصص حوزه 
دیجیت��ال را که در زمینه کدگذاری و معماری س��رور، تجارب کاربران، 
مدیری��ت طراح��ی و محصوالت تخصص داش��تند ب��ه کار گرفت. تیم 
PHDV ابتداعا در مکانی متفاوت از محل استقرار این شرکت در شهر 
س��نت آلبنز مش��غول به کار شده و وظیفه مس��تقلی برای بهینه سازی 

تجارب دیجیتال به آن محول شد. 
اس��تفان کرویکس، مدیر فروش و برند پیتزا ه��ات در اروپا و بریتانیا 
اذعان داشت: »ما این نیاز را در خود احساس کردیم که باید متخصصان 
موضوع��ی را به کار گرفته و فض��ای کافی برای مدیریت و خلق نوآوری 
را در اختیار آنها قرار دهیم. س��پس، با گذشت زمان آنها را به بخشی از 
خانواده پیتزا هات تبدیل کردیم تا اطمینان کس��ب کنیم که شیوه های 

همکاری همگانی را به آنها القا کرده ایم.« 
 »آنها کامال مس��تقل نبودند، چراکه نوعی س��اختار مدیریتی بر آنها 
حاک��م بود. ما به ش��کل منظم بر آنها نظارت داش��ته و پیش��رفت آنها 
را بررس��ی می کردی��م، اما در ابتدا نی��ازی نبود که ب��ا واحدهای دیگر 
کامال هماهنگ باش��ند و همین امر س��بب شد به سرعت نور به نوآوری 

بپردازیم.«
موفقیت تیم PHDV نه به ش��کل هفتگی و ماهانه، بلکه هر ساعت 
و هر روز ارزیابی می ش��ود. کرویکس تأکید می کند که وقتی این سطح 
از آزادی عمل به یک تیم داده می ش��ود، الزم است شرح کامال شفافی 
از وظایف در اختیار آن قرار گیرد و به همین س��بب اس��ت که شاخص 
کلی��دی عملکرد مبن��ی بر ارتقای گفت وگوهای آنالی��ن در اختیار آنها 

قرار گرفته است. 
 از زمان معرفیPHDV، وب س��ایت پیتزا هات هیچگاه از دس��ترس 
خارج نش��ده و س��رعت بارگذاری این وب س��ایت به ۱.۷ ثانیه کاهش 
یافته اس��ت. نرم افزار این برند در رده بندی ها از یک و نیم ستاره به پنج 
ستاره کامل ارتقا یافته است. این تیم همچنین مراحل سفارش پیتزا را 
کاهش داده و کارکردی با عنوان deal bot را معرفی کرده اس��ت که 
به واس��طه آن، مناسب ترین شرایط خرید برای مشتریانی که چند پیتزا 
و خوراکی های جانبی را س��فارش می دهند، فراهم شده است. مهم تر از 

همه آنکه نرخ تبدیل پیتزا هات تا ۵۰درصد افزایش یافته است. 
کرویک��س رویکرد PHDV را با یک کوه یخ مقایس��ه می کند، چرا 
که هس��ته نوآوری دور از چش��م به وقوع می پیوندد که وی آن را نشانه 

تغییرات صحیح کسب وکار می داند. 
وی اضاف��ه می کند: »حال که به گذش��ته ن��گاه می کنم، این تصمیم 
اجتناب ناپذیر به نظر می رس��د، اما تصمیم گیری مبنی بر داخلی کردن 
تولی��دات و تغیی��ر مدل س��ازمانی قدیمی از نظر تج��ارت الکترونیک، 

مستلزم شجاعت زیاد و رویکردی جسورانه بود.«
 پیتزا هات وب س��ایت خود را مهم ترین کانال فروش و بازاریابی این 
برن��د معرفی می کند.   »به عالوه، اطالعات زیادی را در زمینه قاطعیت 
ف��راوان در رویکردی که از جنبه ش��اخص های کلیدی عملکرد و نحوه 
س��نجش موفقیت اعمال کردیم، کسب کرده ام. در گذشته از اینکه قادر 
به انجام چندین وظیفه به ش��کل همزمان ب��ودم به خود می بالیدم، اما 
االن فکر می کنم پرداختن به کارها به ش��کل موردی و دقیق ش��دن بر 
 ،PHDV آنها بسیار تأثیرگذارتر است. در زمینه تمامیت سرمایه گذاری
به یک ش��اخص کلی��دی عملکرد پرداخت��ه و بر آن دقیق ش��ده ایم و 

مشخصا نتایج رضایت بخشی را نیز کسب کرده ایم.« 
marketingweek :منبع
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نوآوری در محصول یا استراتژی بازاریابی: اولویت با کدام است؟ 

نوآوریکنیدیابمیرید
از کانون های استارتاپ مخل تا تیم های یکپارچه، برندها در حال پیش قدم شدن در زمینه اشکال جدید نوآوری هستند، اما تأثیر بازاریابی کلید کسب اطمینان از آن است که چنین نوآوری هایی نیازهای صادقانه مشتریان را برطرف می کنند. 
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تبریز – ماهان فالح: شاملو معاون عمران روستایی بنیادمسکن 
انقاب اســامی کشــور، مجیدی مدیرکل دفتر برنامــه ریزی و 
هماهنگی طرح های دفتر مرکزی، حافظ باباپور مدیرکل بنیادمسکن 
انقاب اسامی استان آذربایجان شرقی، پیراهنیان و یگانی معاونین 
مسکن شهری و عمران روستایی استان، صالحی کارشناس مسئول 
نظارت و ارزیابی امورعمرانی استان و منتی سرپرست بنیادمسکن 
شهرستان جلفا برای حضور در جلسه مشترک با نریمان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به شهرستان جلفا سفر 
کردند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز،  در این دیدار شاملو با اشاره به 
چارچوب کلی تفاهم نامه فی مابین بنیادمسکن و دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد که در اواخر سال 1395 اباغ گردید ضمن تاکید 
بر اجرایی شــدن این تفاهم نامه در برخی از مناطق آزاد کشــور و 
حصول نتایج  و آثار مطلوب در نیل به توسعه پایدار مناطق مذکور 
گفت: توانایی و دانش و تجارب چندین ساله بنیادمسکن می تواند در 
حوزه های مختلف گردشگری – بوم گردی و ... در محدوده مناطق 
آزاد کشور بکار گرفته شود و این تفاهم نامه فرصت خوبی برای هم 
افزایی و مشارکت در توسعه این مناطق بوده و بنیادمسکن انقاب 
اسامی آماده اجرایی نمودن این تفاهم نامه در کلیه مناطق آزاد بسته 

به پتانسیل های هر منطقه می باشد.  حافظ باباپور نیز ضمن ارائه 
توضیحاتی در خصوص تفاهم نامه فی مابین منطقه آزاد ارس و بنیاد 
مسکن انقاب اســامی استان که در نیمه اول سال 1396 منعقد 
گردید، اظهار کرد: منطقه آزاد ارس متفاوت از سایر مناطق آزاد کشور 
بوده و از لحاظ گردشگری و صنعتی در کشور نمونه است از این رو 
در صورت اجرایی شــدن تفاهم نامه در این منطقه شاهد تغییرات 
بنیــادی و اثــرات مثبت طرح در حوزه های مختلف گردشــگری 
و صنعت توریســم علی الخصوص در بخش روستایی خواهیم بود.  
همچنین با اشــاره به سایر توانایی ها و امکانات بنیادمسکن استان 

در حوزه مختلف فنی و اجرایی منجمله آمادگی برای مشارکت در 
آماده ســازی سایت صنایع سنگین جلفا و مشارکت درسایر پروژه 
های عمرانی در حوزه های روســتایی و شهری نیز مباحثی مطرح 
گردید. در این جلسه نریمان ضمن تائید مباحث مطروحه و اشاره 
به آثار مثبت و مطلوب فعالیت های بنیادمسکن در کشور از اجرایی 
نشــدن تفاهم نامه در منطقه آزاد ارس تاکنون اظهار تاسف نمود و 
تاکید کرد: در ســریع ترین زمان ممکن نسبت به تشکیل جلسات 
کاری با معاونت های منطقه آزاد ارس و اجرایی شدن تفاهم نامه در 
روســتاهای داخل منطقه آزاد ارس و روستاهای همجوار و برخی از 
همکاری های عمرانی با بنیادمسکن در سطح روستاها و شهر جلفا 
اقدام گردد. الزم به ذکر است این تفاهم نامه در زمینه تهیه و اجرای 
طرح های عمران روستایی و توسعه کالبدی -  بهسازی و نوسازی و 
مقاوم سازی مساکن روستایی – توسعه زیرساخت های روستایی – 
مشارکت در ساخت مسکن شهری، مسکن محرومین و آماده سازی 
اراضی و انجام کلیه امورات جهت دستیابی به توسعه پایدار سکونتگاه 
های روستایی با نگرش توانمندسازی و فعالسازی اقتصاد روستاها و 
افزایش مشارکت اجتماعی روستائیان منعقد گردیده که در صورت 

انعقاد قراردادهای موضوعی به مرحله اجرا خواهد رسید.

قم- خبرنگار فرصت امروز- 14 خــرداد تداعي گر غمي 
بزرگ و یکی از تلخ ترین روزهای تاریخ انقاب اسامی است. 29 
سال پیش در چنین روزي مردی بزرگ از تبار انبیاء و اولیاء الهي، 
دیده از جهان فرو بســت و با وداع غم انگیز خود، ملتي را سوگوار 
کرد. رهبري فرهیخته و شجاع که با اراده پوالدین ریشه در ایمان 
و اتکاي به خداوند و با همراهي و پشــتیباني ملت، گام در مسیر 
حق طلبی و عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و ســتم نهاد و بنیان 
گذار انقابي عظیم و تحول ساز گردید. ثمره سال ها مجاهدت و 
تاش آن مجاهد نستوه، انقاب اسامي و نظام مقدسي است که 
امروز به عنوان میراث  جاودان آن امام بزرگوار و تحت فرامین رهبر 
معظم انقاب اسامي همچنان استوار و پابرجابوده و عزت، اقتدار ، 

سرفرازی و بالندگی را براي کشور و ملت به ارمغان آورده است. در 
آستانه بیست و نهمین سالگرد ارتحال ملکوتي امام راحل و عظیم 

الشــأن و پنجاه و پنجمین سالگرد یوم اهلل 15 خرداد که ماندگار 
ترین و سرنوشت ساز ترین حرکت مردمي تاریخ معاصر در دفاع 
از استقال، آزادي و جمهوري اسامي و به پیشتازي مردم انقابي 
قم شــکل گرفت، یاد و خاطره آن امام فقید سفر کرده و شهداي 
انقاب اسامي و خالقان حماسه بزرگ 15 خرداد را گرامي داشته 
و امیدوارم با تأســي به راه امام و شــهداي گرانقدر و حول محور 
وحدت و همدلي، بیش از پیش در مسیر حفظ و صیانت از نعمت 
ارزشــمند انقاب اسامي و اعتای این نظام مقدس و سرافرازی 

ایران اسامی تاش نماییم.
سید مهدي صادقي 
استاندار قم

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- همایش روز ارتباطات و روابط 
عمومی و مراسم رونمایی از سند راهبردی روابط عمومی های استان 
آذربایجان غربی با حضور محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان 
غربی، علیرضا رادفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار،احمد 
مجرد مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 
و تعدادی از مدیران کل دســتگاههای اجرایی اســتان و مدیران و 
کارشناسان روابط عمومی فرمانداری ها و دستگاههای اجرایی استان 
در سالن آمفی تئاتر استانداری برگزار شد. ناصر مقدسی رئیس روابط 
عمومی منطقه ارومیه درباره این همایش گفت: همایش روابط عمومی 
بمنظور رونمایی از سند راهبردی روابط عمومی های استان آذربایجان 
غربی که بصورت کتاب منتشر شــده برگزار شد . وی تصریح کرد: 
تدوین این ســند با صرف 3۰ جلسه کارشناسی از ابتدای سال 96 

توسط تیم کمیته تدوین شــروع شد و امسال همزمان با روز روابط 
عمومی شاهد رونمایی از این ســند برای اولین بار در سطح کشور 
هستیم که بصورت کتاب منتشر گردید البته قبا سند راهبردی روابط 
عمومی های استان یزد تدوین شده ولی بصورت کتاب منتشر نشده 
بود. برپایه این گزارش در اختتامیه همین همایش شهریاری استاندار 

آذربایجان غربی از ناصر مقدســی رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه به عنوان عضو کمیته تدوین 
سند استراتژی روابط عمومی و سایر اعضای کمیته تدوین با اهدای 

لوح سپاس قدردانی نمود.
در بخشی از لوح تقدیر استاندار آمده است:

آقای ناصر مقدسی عضو کمیته تدوین سند راهبردی روابط عمومی
حضور موثر در کمیته تدوین، کوشــش هــای درخور ماحظه و 
نقطه نظرهای علمی و تجربی راهگشای جنابعالی در کمیته تدوین 
ســند راهبردی روابط عمومی آذربایجان غربی که منتج به تدوین و 
چاپ این مجموعه کاربردی شد، بی تردید برای خانواده بزرگ روابط 
عمومی و اطاع رسانی استان، یکایک اعضای این کمیته و نیز شورای 

هماهنگی روابط عمومی های استان، فراموش نشدنی خواهد بود.

اهواز- شبنم قجاوند- از ترانسفورماتور قدرت شماره یک پست 
برق اصلی شوشــتر شــرکت برق منطقه ای خوزستان، رفع اشکال 
اساسی شــد. مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرق این شرکت 
گفت: ترانسفورماتور شماره یک پست برق اصلی شوشتر طی سنوات 
گذشته دچار اشکال رشد گازهای محلول در روغن بوده و بوشینگ 
های فشــار ضعیف و فشار قوی آن دچار اشکاالتی بودند که نیاز به 
تعویض داشتند. محسن علی پناهی ادامه داد: با هماهنگی های بعمل 

آمده از اواسط فروردین ماه سال جاری تا اوایل خرداد ماه با تعویض 
سه دستگاه بوشینگ فشار ضعیف )132 کیلو ولت( و یک دستگاه 
بوشینگ فشار قوی ) 4۰۰ کیلو ولت( و فیلتراسیون روغن، از ترانس 

مذکور رفع اشکال اساسی شد و وارد شبکه گردید.
وی بیان کرد: اقدامات انجام شده موجب افزایش پایداری و قابلیت 
اطمینان شبکه پست اصلی شوشتر و به تبع آن ناحیه شمال شرق 

خوزستان در تابستان پیش رو می شود. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون عملیات سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری بندرعباس از حضور 2۰ 
آتش نشــان این مجموعه در اطفاء حریق شب گذشته در بازار قدیم 
درگهان واقع در جزیره قشم خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری بندرعباس، حسن امینی زاده با اشاره به 
حضور آتش نشانان شهرداری بندرعباس در عملیات اطفاء حریق شب 
گذشته بازار قدیم درگهان، اظهار کرد: روز گذشته طبق اعام ستاد 
بحران استانداری، مبنی بر درخواست کمک جهت اطفاء حریق بازار 
قدیم درگهان در جزیره قشم، 2۰ آتش نشان از بندرعباس به محل 
حادثه اعزام شــدند. وی با اشــاره به اینکه ظاهراً ساعت هفت و 15 
دقیقه عصر روز گذشته این حریق به آتش نشانی شهر درگهان اعام 

می شــود، افزود: پس از رویت وسعت حریق توسط آتش نشانانی که 
در اولین دقایق در محل حاضر شده بودند، نیروهای کمکی از شهر 
قشــم، شرکت نفت فات قاره و فرودگاه نیز به منظور همراهی وارد 

کار می شــوند. معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری بندرعباس ادامه داد: با توجه به وسعت آتش، این تعداد 
آتش نشــان موفق به اطفاء حریق نمی شوند و پس از آن، درخواست 
کمک به آتش نشانی بندرعباس ارجاع داده می شود. امینی زاده با اظهار 
اینکه آتش نشانان شهرداری بندرعباس در کوتاه ترین زمان ممکن به 
همراه تجهیزات انفرادی در محل حادثه حاضر می شــوند، گفت: در 
اولین اقدام، یک تیم واحد از آتش نشانان درگیر با مسئله تشکیل شد 
و با تاش صورت گرفته حدود ساعت یک و 3۰ دقیقه بامداد امروز 
آتش به صورت کامل مهار شد. وی بیان کرد: در این حادثه حدود 6۰ 
مغازه طعمه حریق شده و متاسفانه خسارت جانی نیز در بر داشته که 

به صورت اورژانسی رسیدگی شده است.

 ســاری - دهقان - بــه منظور کنترل و نظــارت بر عملکرد 
رانندگان و شرکت های حمل ونقل جاده ای برون شهری و اجرای 
دقیق قوانین ومقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون هاي ماده  11 
و 12 استان مازندران ،در سال گذشته ، 223مورد  تخلفات رانندگان 
وشــرکت ها و موسسات حمل و  نقلي در ســطح استان مازندران  
رسیدگی و احکام متناسب صادر شد. محمد کاظم ترابي نژاد ، رییس 
اداره  حقوقــي ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  اســتان 
مازندران  با اعام این خبر افزود:در کمیسیون ماده 11 استان طي 
جلسات متعدد153 پرونده رانندگان متخلف مورد بررسي قرار گرفت  
که حسب مورد 116مورد لغو کارت هوشمند رانندگان متخلف بوده 
و 37 مورد حکم برائت صادر شــده است. وی در ادامه عمده تخلف 

هارا شــامل:اضافه تناژ،حمل بار بدون بارنامه ،عدم رعایت شئونات 
اخاقي و موازین شــرعي ،ایجاد اختال و اغتشاش و جلوگیري از 
اعان بارسوء استفاده از کارت هوشمند راننده دیگر،اخذ کمیسیون 

اضافی،عدم پرداخت کرایه حمل،درج کرایه غیر واقعی،صدور بارنامه 
خارج از حوزه فعالیت شــرکت،عدم حضور مدیر عامل و مدیر فنی 
،سرویس دهی در خارج از محل شرکت  ذکر کرده است. ترابی نژاد 
تصریح کرد: همچنین در جلسات متعدد پرونده 7۰  شرکت  متخلف 
در کمیسیون ماده 12 مورد بررسي قرار گرفت که  5 مورد تعطیلی 
شــرکت،31 مورد تذکر کتبی و 11 مورد حکم برائت صادر شــده 
است. همچنین 22مورد محکومیت جریمه نقدی و یک مورد تجدید 
دوره بوده اســت.خاطر نشان مي شود: جلسات کمیسیون ماده 12 
برای رسیدگی به  تخلفات  شرکت ها و موسسات حمل ونقل جاده 
ای برون شهری و کمیســیون ماده 11 برای رسیدگي به تخلفات 

رانندگان حمل ونقل جاده ای برگزار می شود.

مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با اشاره به آثار اجرایی شدن تفاهم نامه با منطقه آزاد ارس؛

شاهد تغییرات بنیادی در حوزه های گردشگری و صنعت توریسم 
بویژه در بخش روستایی خواهیم بود

پیام استاندار قم به مناسبت ایام اهلل 14 و 15 خرداد

در همایش روابط عمومی و رونمایی از سند راهبردی روابط عمومی صورت گرفت: 

 قدردانی استاندار آذربایجان غربی از رئیس 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 

افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق در ناحیه شمال شرق خوزستان

حضور 20 آتش نشان از بندرعباس در حریق بازار درگهان

در سال 96: 223مورد تخلفات رانندگان ،  شرکت ها و موسسسات حمل و  نقلي بین شهري 
استان مازندران بررسي شد

مراسم معارفه سرپرست اداره منابع آب شهرستان آوج برگزار گردید
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مراسم تودیع مهندس نصراله زاده رئیس اسبق 
اداره منابع آب شهرستان آوج و معارفه مهندس کرامت سرپرست جدید این اداره در 
محل فرمانداری شهرستان آوج برگزار گردید     به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای قزوین؛ مهندس پویا مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اهداء لوح 
تقدیر از زحمات بی شائبه مهندس نصراله زاده در مدت تصدی مسئولیت قدردانی و 
حکم انتصاب مهندس کرامت را به ایشان تقدیم داشت. در بخشی از این حکم انتصاب 

آمده است:
جناب آقای مرتضی کرامت

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم از تاریخ صدور بعنوان سرپرست اداره منابع آب 
شهرستان آوج منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از توان علمی و تجربی خود ضمن تعامل مطلوب 
با واحدهای سازمانی و بهره گیری از همکاری مجموعه، برنامه های الزم را جهت پیشبرد، تعمیم و گسترش فعالیتهای مربوطه و انجام 

امور محوله اهتمام نموده و اقدامات الزم را معمول نمائید.
توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان :
تائید میزبانی گلستان برای مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان گلستان از تائید میزبانی گلستان برای مسابقات بسکتبال نوجوانان 
غرب آسیا خبر داد.به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان گلستان:، طبق برنامه ریزی های انجام شده توسط اداره کل ورزش و جوانان 
گلستان، میزبانی هفت تورنومنت بین المللی در این استان برگزار خواهد شد.یکی از مسابقات برنامه ریزی شده، میزبانی مسابقات 
بسکتبال نوجوانان غرب آسیا بوده که ظهر امروز دبیر فدراسیون بسکتبال برای بررسی ظرفیت های استان و مذاکرات نهایی با مدیرکل 
ورزش و جوانان گلستان دیدار کرد.بهمن طیبی در این خصوص اظهار کرد: میزبانی گلستان برای این مسابقات تائید شده است.وی 
ادامه داد: این مسابقات پنجم تا 11 مردادماه در گرگان برگزار خواهد شد و تا کنون حضور پنج تیم از کشورهای سوریه، لبنان، اردن، 
عراق و ایران در این مسابقات حتمی شده است.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تصریح کرد: 16 نفر از هر تیم به همراه یک داور در 
مسابقات حاضر خواهند شد و این بازی ها به صورت دوره ای برگزار می شود و در هر روز دو بازی انجام خواهد شد.طیبی گفت: اردوی 
تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان 15 روز قبل از آغاز مسابقات در گرگان برگزار می شود.گفتنی است، گلستان در سال جاری 
میزبان هفت رویداد بین المللی ورزشی است که مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در مردادماه، تور جهانی والیبال ساحلی در 
شهریور ماه، مسابقات بین المللی کاراته در شهریور ماه، مسابقات بین المللی کشتی در اواخر مهرماه یا اوایل آبان ماه، مسابقات سپک 

تاکرا قهرمانی جهان در پاییز امسال و مسابقات بین المللی اسکواش در زمستان امسال برگزار می شود.

 مردم روستای برفتان شهرستان علی آباد کتول 
از نعمت آب شرب پایدار برخوردار شدند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در مراسمی که با حضور مدیرعامل شرکت آبفار گلستان ، فرماندار شهرستان علی آباد کتول 
، فرمانده سپاه شهرستان مدیران استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم در مسجد روستای برفتان برگزار شد پروژه آبرسانی به 
روستای فوق به بهره برداری رسید.به گزارش روابط عمومی شرکت آبفار گلستان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت در این 
مراسم ضمن گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهرگفت این شرکت در راستای رفع محرومیت زدایی ازچهره روستاهای استان در 
روستای برفتان اقدام به حفر و تجهیز یک حلقه چاه عمیق و اجرای خط انتقال بطول 24۰۰ متر نموده که با افتتاح پروژه فوق 521 
خانوار با جمعیتی بالغ بر 1641 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.شکیبافر اظهار داشت : جهت انجام این پروژه 
مبلغ 47۰۰ میلیون ریال هزینه شده است که بخشی از هزینه ها از محل اعتبارات ملی و استانی و بخشی از منابع درآمد شرکت آبفار 
بوده و همچنین قسمتی دیگر از هزینه های این پروژه را قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه نینوای استان انجام داده است.شکیبافر در 
پایان از نگاه ویژه دولت تدبیر و امید در استای این اقدام مهم که با هدف توسعه آبرسانی روستایی و حداکثر خدمات رسانی مطلوب 

برای این عزیزان می باشد تقدیر و تشکر نمود

مرحله مقدماتی یازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه ویژه 
کارکنان و همسران کارکنان شرکت گاز استان مرکزی برگزارگردید

اراک- مینو رستمی - به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،مرحله مقدماتی یازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم 
و نهج الباغه ویژه کارکنان و همسران کارکنان ،با حضور حضرت آیت اهلل سپاسی آشتیانی امام جمعه موقت شهر اراک و مدیر حوزه 
های علمیه استان مرکزی وجمعی ازمسئولین استان،مدیرعامل ،معاونین وروسای ستادی این شرکت وناظر اعزامی شرکت ملی گاز 
ایران و 464 نفر شرکت کننده در فرهنگسرای آینه شهر اراک برگزار گردید.  بر پایه این گزارش درمراسم افتتاحیه این مسابقات پس 
از تاوت آیات نورانی قرآن مجید توسط قاری بین المللی قرآن کریم ، محمدرضا سمیعی مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ضمن 
عرض خیر مقدم به حاضرین در سالن ،در زمینه اهمیت برگزاری این مسابقات مطالبی را بیان نمود و در این خصوص گفت:باتوجه 
به نزدیک بودن به ماه مبارک رمضان و همزمانی این مسابقات با شعبان المعظم سعی و تاش کارکنان براین باشد که انس خود را 
با قرآن بیشتر نموده و در تمامی مراحل زندگی از قرآن کمک بگیرند.درادامه این مراسم آیت اهلل سپاسی آشتیانی امام جمعه موقت 
شهر اراک و مدیر حوزه های علمیه استان مرکزی به ایراد سخنرانی پرداخت و در راستای مضامین قرآن و انوار کام و آیات معجزه 

آسای قرآن کریم مطالبی را بیان نمود.

عملیات شستشوی پست فشار قوی 400 کیلوولت سد کارون3 پایان یافت
اهواز - شبنم قجاوند- عملیات شستشوی پست فشار قوی 4۰۰ کیلوولت سد 
کارون3 توسط تیم اجرایی پست های بافصل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه 
های برق آبی خوزستان پایان یافت. غامرضا قصابیان مدیر پست های بافصل شرکت 
نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان با اعام این خبر گفت: عملیات 
شستشــوی مقره ها و تجهیزات پست 4۰۰ کیلو ولت ســد کارون3 طی 48 ساعت 
به صورت شــبانه روزی توسط تیم اجرایی پست های بافصل شرکت نصب، تعمیر و 
نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان انجام شد. وی در ادامه افزود: به درخواست واحد نظارت و بهره برداری سد و نیروگاه کارون3 
به دلیل حضور ریزگردها و گرد و خاک ناشی از خشکسالی های اخیر در سطح کشور و جلوگیری از حوادث و مشکات احتمالی و 
همچنین پایداری برق شبکه سراسری کشور، عملیات شستشوی تجهیزات و مقره های پست 4۰۰ کیلو ولت به صورت مرحله ای 

انجام شد تا مانع از آسیب رساندن به شبکه برق سراسری و پایداری شبکه شود.

در نشست تخصصی شورای زکات استان بوشهر مطرح شد:
مردم بوشهر 4 میلیارد تومان زکات پرداخت کردند 

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز -3۰درصد از زکات وصولی در بخش مســکن 
محرومــان، 25 درصد برای تامین جهیزیــه ازدواج مددجویــان، 2۰ درصد در جهت 
برنامه های فرهنگی، 1۰ درصد در حوزه تامین معیشت نیازمندان و بخشی دیگر از این 
زکات در زمینه اشتغال زایی و اجرای پروژه های عام المنفعه هزینه شده است. نشست هم 
اندیشی علمی - تخصصی شورای زکات استان بوشهر با حضور نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه بوشهر، معاون سیاسی امنیتی استانداری و تعدادی از مدیران کل عضو ستاد 
زکات در محل سالن صدا و سیمای مرکز استان برگزار شد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این نشست اظهار کرد: شورای زکات استان بوشهر در کشور زبانرد است به گونه ای که در 
عرصه فرهنگ سازی، ایجاد انگیزه برای مودیان، رشد جذب منابع از مردم و هزینه کرد امور زکات جایگاه ویژه ای دارد. وی با بیان اینکه 
وصولی زکات در بخش های مختلف جامعه هزینه می شود افزود: زکات جمع آوری شده در بخش های محرومیت زدایی و امورات فرهنگی 
و عمرانی هزینه می شود. نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تاکید بر لزوم پرداخت معادل زکات از سوی دولت گفت: پرداخت وجوه 
معادل زکات تأثیر زیادی در افزایش انگیزه مردم برای پرداخت زکات دارد که دولت در این زمینه باید توجه ویژه ای داشته باشد. رئیس 
شورای زکات استان بوشهر با تاکید بر لزوم توجه به طرح های اجتماعی و فرهنگی در روستاهای استان بیان کرد: بخشی از اعتبارات زکات 
باید در اموری از جمله پیش گیری از ناهنجاری ه، آسیب های اجتماعی و مسائل درمانی نیازمندان در نقاط محروم و روستایی هزینه شود.

با توسعه شبکه توزیع آب فومن بیش از 30 خانوار از نعمت آب شرب بهره مند شدند
رشت- زینب قلیپور - مدیر امور آبفای فومن از توسعه شبکه توزیع آب و بهره مندی 3۰ خانوار از نعمت آب شرب خبر داد. 
وحید مهجور مدیر امور آبفای فومن با تشریح اقدامات این حوزه اظهار داشت : با انجام پروژه توسعه شبکه توزیع آب به طول 8۰ 
متر 3۰ خانوار از آب شرب شهری برخوردار شدند و همچنین با توسعه شبکه فاضاب بهداشتی به طول 21۰ متر مشکل فاضاب 
بهداشتی حدود 4۰ خانوار مرتفع شد . وی از تعویض ، مرمت و بازسازی 3۰ فقره درب منهول سنتی به دلیل فرسوده بودن درب ها 
و قرار داشتن در برخی نقاط پرتردد خبر داد و افزود: شبکه فاضاب سنتی به طول 25۰ متر با هدف رفع مشکل فاضاب حدود 3۰ 

خانوار الیروبی و 14 فقره انشعاب فاضاب بهداشتی نیز نصب شد.
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BMW  و MIT با ساخت یک ماده 
جدید دنبال تحول در طراحی داخلی 

و خارجی هستند
چن��د روز پی��ش کمپانی ب ام و و جمع��ی از محققین 
البرات��وار MIT اعالم کردند ک��ه به ماده ای جدید برای 
اس��تفاده در زمینه های مختلف دست یافته اند. به گفته 
سازندگان، این ماده نخستین ماده چاپ سه بعدی است 
ک��ه در نوع خود قابلیت باد ش��دن را دارد و قادر اس��ت 

بسته به شرایط تغییر شکل دهد. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، ماده مذک��ور که نتیجه همکاری 
دو س��اله ب ام و و MIT است به هر اندازه و شکلی قابل 
س��اخت است. اش��یای چاپ ش��ده با این ماده بر اساس 
میزان فش��ار هوا می توانند به اش��کال مختلف درآمده و 

ساختاری دلخواه به خود بگیرند. 

کنترل کننده ه��ای پنوماتیک��ی موج��ود در سیس��تم 
توس��عه یافته به س��اختار چاپ ش��ده اج��ازه می دهند 
به ش��کل های گوناگون تبدیل ش��ده و از درجه سختی 

متفاوتی برخوردار باشند. 
محقق��ان MIT به منظور نمایش پتانس��یل های این 
م��اده جدید در طراحی و س��اخت ی��ک کابین مدرن و 
آینده نگرانه، اش��کال هندسی متنوعی از جمله بالن های 

قابل چاپ را با آن تولید کرده اند. 
مارتینا اس��تارک )Martina Starke(  مدیر بخش 
Brand Vision و Brand Design ب ام و در ای��ن 

باره گفته: 
ثمره این همکاری نش��ان می دهد ک��ه ماده ای جدید 

برای آینده اجتناب ناپذیر است. 
این پروژه یک مث��ال کامل از همکاری مثمر ثمر بین 
دو ش��رکت است که از نتایج آن در سال های آتی بیشتر 
و بیشتر خواهیم شنید؛ به خصوص در محصوالت ب ام و. 

ادبی��ات تحقیق مارکتینگ خدمات در کل ش��امل 
تع��دادی مقاالت اولیه اس��ت ک��ه از اس��تعاره تئاتر 
اس��تفاده کرده ان��د، کلمات��ی که هم معنی ب��ا درام و 
تئات��ر هس��تند. اصطالحاتی مانند »پش��ت صحنه«،  
»جلوصحنه«،  »نمایشنامه«،  »نقش ها« و »چیدمان 
صحنه« تا مش��ابهتی میان طراحی خرده فروش��ی و 

عملکرد تئاتری را منتقل کنند. 
در بس��تر خرده فروشی، اس��تفاده از تئاتر »جهانی 
است و بس��یاری رده های محصول متفاوت را پوشش 
می ده��د: مواد غذای��ی، کفش، عط��ر و لوازم آرایش، 
پوشاک کودکان و اسباب بازی، لوازم الکتریکی، لوازم 

ورزشی، مبلمان خانه، محصوالت باغی و خودرو.« 
بااین حال، ش��واهد اندکی هست که خرده فروش ها 
یا مشاوران شان تالش جدی کرده اند تا ورای استفاده 
از اس��تعاره تئات��ر به صورت ابزار بی اغ��راق و خالصی 
برون��د که لغت نامه تئاتری برای ایجاد ایده های خوب 
و جذاب ایجاد کنن��د، می توان چهار نقش مختلف را 
برای خریداران در بستر استفاده از اصول تئاتر و درام 

شناسایی کرد: 
۱ -  مشتری به عنوان ناظر: در این موقعیت مشتریان 
موقعیتی واقع گرایانه را شناسایی می کنند. آنها برشی 
از زندگی واقعی را مشاهده و در آن شرکت می کنند. 
مثالی از آن فروشگاه بزرگ »کوتوا« در »پراگ« است. 

آنها مسابقه ای راه انداختند که خانواده یک ماه را در 
فروش��گاه زندگی کند و از آش��پزخانه و اتاق نشیمن 
که در مناطق نمایش هم سطح خیابان است، استفاده 
کنن��د. در پایان ماه آنه��ا می توانند تمام مبلمان را با 
خود ببرند. این موضوع ابتدا س��طح باالیی از تبلیغات 
و ازدحام را به خود جلب می کند که تمام روز خانواده 

را تماشا کنند. 
۲ - مش��تری به عنوان »تماشاگر - بازیگر«: این مورد 
وقتی اتفاق می افتد که کارکنان و مش��تریان با یکدیگر 
تعامل داش��ته باش��ند و عقاید و نظراتی از دوس��تان و 
همکاران را به اشتراک بگذارند. بارون و همکاران )۲۰۰۱( 
مثالی از خرده فروش نقل می کنند که لباس کوهنوردی 
و پی��اده روی می فروخ��ت و نزدیک ناحی��ه »پیک« در 
انگلستان )منطقه پرجمعیتی برای این فعالیت ها( بود. 
این فروشگاه به دو بخش تقسیم شده بود. منطقه جلویی 
کتاب، نقشه و کاالهای صنایع دستی می فروخت. بخش 
پشتی مکانی برای جلسات کوهنوردان و اجتماع قوی و 
سرزنده ای برای همرسانی دیدگاه ها و عقاید با کارکنان و 

مشتاقان ایجادشده است. 
۳ - مش��تری به عنوان »گیرنده حس«: همانطور که 
از این عنوان برمی آید جنبه حسی خرید از همه باالتر 
است، در این حوزه می توانیم نمونه »آلبرت هیجن«، 
خرده ف��روش آلمانی را که در م��واد غذایی و خواربار 

تخصص دارد بررس��ی کنی��م. در منطقه مرکزی اوت 
ل��ت میزهای مواد غذایی تخصصی قرارگرفته اس��ت، 
مشابه بازارهای محلی، مشتریان می توانند محصوالت 
ت��ازه را بخرن��د و از کارکن��ان توصیه های��ی در مورد 
پخت وپز و آماده س��ازی دریافت کنند. آنها می توانند 
در جلس��ات مزه کردن شرکت کنند تا اشتهای خود 
را تحریک کنند و برانگیخته شوند تا کاالها را بخرند. 

کارکنان با مهارت شان نقشی حیاتی ایفا می کنند. 
۴ - مش��تری به عنوان متخصص: این نقش از مفهوم 
تئاتر ابزورد گرفته  ش��ده است. طراحی  شده تا تک تک 
افراد را تحریک کند و به دانش و تجربه قبلی افراد بستگی 
دارد، همچون دیوار محصوالت سنت لوئیس است. کنار 
فروش��گاه تم هنری واضحی وجود دارد. آیا واقعا چنین 
چی��زی وجود دارد؟ خودنگاره »ونگوگ« مجموعه ای از 
۱۲ گ��وش در کنار خ��ود دارد تا بتوانید »گوش را روی 
ونگ��وگ نصب کنید«، بنابراین فروش��گاه بازی اس��ت. 
س��اعت های الس��تیکی، مومیایی ه��ای بادکنکی مصر 
باس��تان و لوله هایی به شکل های مختلف که صداهایی 
ش��بیه تندر ایج��اد می کنند. مدل های��ی از راکت های 
فضایی مدرن و گنج های باس��تانی قرون وس��طایی در 
تاریکی می درخشند. این رویکرد طراحی شده تا چالش 

برانگیزد و خریدار را درگیر کند. 
hormond :منبع

۴ درس کسب وکار خرده فروشی از تئاتر

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 983 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: سعی کنید برای گذر از مدیریت 
سنتی به مدیریت مدرن، کامپیوتر را وارد سیستم خود 
کنید. با آمدن سیستم های کامپیوتری معنای جدیدی 
به مدیریت اضافه شده است. استفاده از چنین وسایلی 
ب��ه مدیران کمک می کند که برندهای ملی خود را به 
برندهای جهانی تبدیل کنند. پس برای ش��روع بهتر 
است دیگر با کاغذ و قلم خداحافظی کنید و پروژه های 
خود را با نرم افزارهای مدیریت پروژه بنویسید. در این 
حالت ب��ه راحتی می توانید هزینه ه��ای خرد و کالن 
کس��ب وکار خود را شناسایی و سود منطقی را تعیین 

کنید. نرم افزارهای مدیریت پروژه، ابزارهای کارآمدی 
هس��تند که جزئی ترین عوامل اثرگ��ذار در فروش را 
شناس��ایی و با بررس��ی های آماری، روند فروش آینده 
را پیش بینی می کنند. س��عی کنید با فضای اینترنت 
آش��تی کنید، تا زمانی که یک مدیر با چنین فضایی 

آشنا نباشد، فروش موفقی نخواهد داشت. 
محصول کس��ب وکارها باید در اینترنت معرفی شود 
و در ش��بکه های اجتماعی با ایج��اد فضای الزم به آن 
مش��تریان جدیدتری به دست آید. از تمامی این موارد 
مهم تر؛ س��ایت اینترنتی کس��ب وکار اس��ت که باید 
همه روزه به روزرس��انی شود و مخاطبان به راحتی با 
دسترسی به اطالعات مورد نیاز با کسب وکار احساس 

نزدیکی بیشتری کنند. چنین سایت هایی امکان ارتباط 
ش��بانه روزی را با مش��تریان فراهم می کنند و در این 
میان یک کانال ارتباطی مناسب نیز به مشتریان کمک 
خواه��د کرد. مدیران امروزی باید دائم از طریق ایمیل 
با مشتریان در ارتباط باشند، وقتی مشتری حس کند 
که مدیر مستقیما ایمیل ارسالی آن را پاسخ می دهد، 
مطمئنا حس خوبی به او منتقل می ش��ود و به وفادار 
شدن آن کمک بسزایی خواهد کرد. عالوه برموارد گفته 
شده داش��تن یک پایگاه اطالع رسانی درست و آرشیو 
کامل از اتفاقات روز کس��ب وکار به مش��تریان کمک 
خواهد کرد. تمامی موارد گفته شده به یک مدیر به روز 

نیاز دارد تا بتواند همه نکات را مدیریت کند. 

از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن

پرسش: مدیر کسب وکاری در حوزه پوشاک هستم که تولیداتم معموال به نقاط مختلف کشور فرستاده می شود. همیشه 
سعی کرده ام که شیوه های جدیدی در مدیریت اجرا کنم ولی چندان در تغییر شیوه های سنتی موفق نبوده ام. در صورت 

امکان به من راهکارهای تازه ای را پیشنهاد کنید؟ 
کلینیک کسب و کار

چگونه ایده  های خود را در داخل 
شرکت ارائه دهیم

هر ک��دام از ما ممکن اس��ت تعدادی ای��ده تجاری و 
کاربردی در س��ر داشته باش��یم. اما چگونه می توان این 

ایده ها را پشتیبانی کرد؟ 
ژوان میچلس��ون از تأمی��ن کنن��دگان محتوای مجله 
اقتصادی و معروف فوربس است. او در مطلب اخیر خود 
ب��ه خوانن��دگان توضیح می دهد که چط��ور ایده های به 
ظاهر معمولی و ش��اید احمقانه! خود را مطرح کنند. وی 
می گوید وقتی که به اتاق مدیر خود در شرکت الکتریک 
موتور کرایس��لر می رود تا ای��ده ای را مطرح کند، با این 
پاس��خ مواجه می ش��ود: »ای وای. دوباره این خانم از راه 
رسید! می دانم که باز آمده ای تا منطقه امن من را مختل 
کن��ی.« او می گوید ک��ه مدیرش از بعض��ی ایده های او 
حمایت می کند. گاهی اوقات او بررس��ی ایده را به زمانی 
دیگ��ر موکول می کند و بعضی وقت ها صراحتا پاس��خ نه 
می گوید. با این حال همیش��ه شنونده ایده هاست. چنین 
روندی باعث رشد نمایی نوآوری در سازمان ها می شود. 

در واقع یک کارآفرین به طور پیوسته از تغییر و تحول 
اس��تقبال می کن��د. اکثر رهبران خود را ب��ه ایده های نو 
متمایل نش��ان می دهند. اما وقتی با ایده جدیدی مواجه 
می ش��وند اولین پاس��خ پیش فرض آنها نه است. در واقع 
تمایل اصلی آنها این است: »من تغییر را دوست دارم، اما 
تصمیمی که قبال گرفته ام را عوض نمی کنم«. یا »حاضر 
نیس��تم بر آنچه سرمایه گذاری کردم تغییری ایجاد کنم. 
پس س��اکت ش��و لطفا!« با این حال چطور می توانیم در 
سازمان یا شغلی که مشغول به کار هستیم، ایده خود را 
معرف��ی کرده و در مرحله بعد اجرایی کنیم؟ در ادامه به 

معرفی راهکارهایی در این خصوص می پردازیم: 
1- تخصص

اساس��ا، شما باید در کار اصلی خود بسیار خوب ظاهر 
ش��وید. به ای��ن معنا که حداق��ل در یک ح��وزه کاری 
متخصص باش��ید. بخش کاری ش��ما می تواند مربوط به 
امور مال��ی، فناوری اطالع��ات، ف��روش، بازاریابی یا هر 
چیز دیگری باش��د. همچنین الزم اس��ت که درک کلی 
از فرهنگ حاکم بر تجارت خود داش��ته باش��ید. ببینید 
در صنعتی که مشغول به کار هستید، حمایت های مالی 
چگونه جذب می شوند؟ )نوآوری ها، کمپین ها، اسپانسر، 
حق مالکیت( این موارد می توانند ارزش های ش��رکت را 

مشخص کنند. 
کتی کالوین، س��وپروایزر سابق شرکت AOL در این 
خص��وص می گوی��د:  رش��ته ای از موفقیت ه��ا، هر چند 
کوچ��ک و معمولی می توان��د برای ش��ما اعتمادآفرینی 
کند. این پیروزی ها به ش��ما اجازه می دهد تا راهبردهای 

جسورانه تر را در پیش بگیرید. 
2- اعتبار

تخص��ص و دس��تاوردهای تان پایه ه��ای اعتبار ش��ما 
را ش��کل می دهن��د، اما در این میان به موارد بیش��تری 
نی��از دارید. فراتر از ش��غل و وظای��ف کاری خود پیش 
بروید. برای مثال، کارمندی در کنار ش��غل خود ش��روع 
به گذراندن دوره ه��ای آنالین می کند و با آن توانمندی 

جدید می تواند مدیر خود را تحت تأثیر قرار دهد. 
3- روابط

البته که در مس��یر خود به پش��تیبانی ه��م نیاز دارید. 
الزم اس��ت وارد دنیای س��رمایه گذاران و مدیران شوید و 
چالش ها و فش��ارهای آنها را بشناس��ید. ب��ه بیانی دیگر، 
پ��ای خ��ود را در کفش آنها کنید! در واق��ع قبل از اینکه 
توانمندی های خود را به آنها بفروشید باید اقدام به خرید 
نیازهای آنها کنید.  حرف های آنها را به دقت گوش کنید. 
کلمات کلیدی ش��ان را بشناسید و قسمت های الهام بخش 
آنها را پیدا کنید. در این صورت می توانید هر جا که باشند 
ب��ا آنها قرار مالقات بگذارید. مثال ای��ن مورد کالوتن بث 
است. او مدیر یک شرکت سرمایه داری است و وقت زیادی 
را ص��رف گفت وگو با مدیران مال��ی کرد. به این ترتیب او 

توانست بودجه و درآمد زیادی را به خود جذب کند. 
عملی کردن ایده ها

وقتی موفق ش��دید تا ب��رای خود تخص��ص، اعتبار و 
ارتباط س��ازی کنید و به دنبال آن زبان س��رمایه گذاران 
و مدی��ران را درک کنید، وقت مطرح کردن ایده های تان 
فرا می رس��د. سعی کنید ایده خود را با یک داستان بیان 
کنی��د؛ برای مثال بگویید که ایده ش��ما چگونه می توان 
مس��ئله به خصوصی را حل کند. داستان ها پل مناسبی 

برای برقراری اتصال بین افراد هستند. 
ممکن اس��ت ایده خ��ود را مطرح کنی��د و بعد با این 
پاسخ مواجه شوید: قبال یک بار امتحان کرد ه اند و نتیجه 
نگرفته ان��د. حتی در این حالت هم تجربه ناموفق آنها به 
ش��ما کمک خواهد کرد تا ایده خود را اجرایی کنید. در 
اینجا انعطاف پذیری کمک قابل توجهی به ش��ما خواهد 

کرد. با این حال به دانستن نکته دیگری نیاز دارید: 
۴- اندازه گیری

ایده ش��ما بای��د بتواند با معیارهای س��رمایه گذاران یا 
مدیران قابل اندازه گیری باش��د. در واقع باید مش��خص 
کند که، چرا چنین ایده ای مورد نیاز است؟ چه نقشه ای 
ب��رای نتیجه دادن آن دارید و نتای��ج آن چگونه ارزیابی 

می شود؟ 
۵- زبان گفت وگو

کالوتن در این مورد پیشنهاد می دهد: 
از زب��ان طرف مقابل اس��تفاده کنی��د. واژگانی مانند 
بازده��ی، صرفه جویی در هزین��ه، انعطاف پذیری و دیگر 
الفاظ می تواند مؤثر باش��د. در واقع هدف ها و افکارتان را 

به زبان سرمایه گذار ترجمه کنید. 
6- هزینه ها

برای اینکه سریع تر پاسخ مثبت را دریافت کنید، ایده 
خود را به کم هزینه ترین ش��کل ممکن طراحی کنید. از 

این رو به دارایی های موجود اکتفا کنید. 
به هر ح��ال، کارآفرینی مانند یک س��فر ماجراجویانه 
است. با این حال، این سفر در حین مخاطره آمیز بودن و 

پیچیدگی های مسیر، لذت بخش خواهد بود. 
forbes/zoomit :منبع
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