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نرخ تورم تا کجا افزایش می یابد؟

متهمان اصلی 
افزایش نرخ تورم

فرصـت امـروز: تازه ترین گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس به شناس��ایی عوامل موثر ب��ر افزایش تورم در 
تابس��تان امس��ال اختصاص دارد و نقدینگی و دالر، دو متهم اصلی این افزایش تورم معرفی ش��ده اند؛ در میان 
عوامل بلندمدت رش��د تورم، »رش��د نقدینگی« مهم ترین عامل معرفی شده و »نرخ ارز« نیز بیشترین نقش را در 
کوتاه مدت در افزایش نرخ تورم بازی کرده است. طبق این گزارش، نرخ تورم در سه ماهه تابستان 1397 در ادامه...

 مهمترین تصمیمات کارگروه
تنظیم بازار گوشی تلفن همراه

 قول وزیر ارتباطات
برای کاهش قیمت موبایل
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توسط اندیشکده »شبکه رهبری اروپا« مطرح شد

پیشنهاد جدید اروپایی ها برای سازوکار ویژه

5 قانون نانوشته مدیران تازه کار
اندازه سازمان و پرخاشگری

جذب مشتریان جدید توسط فاکتورهای خارج از سایت 
بزرگترین اشتباهات در بازاریابی محتوایی کدامند؟
5 نمونه از جذاب ترین محتوا در شبکه های اجتماعی
آسیب شناسی تبلیغات ماهواره ای و تاثیرات آن بر برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک:
 برای تغییر دادن دنیا باید

80 تا 100ساعت در هفته کار کرد

6
عضو انجمـن واردکننـدگان تلفن همراه با اشـاره به اینکه 

 کاالی مسـافری کاالی تجـاری نیسـت، افزود بین
30 تا 40درصد حباب در قیمت گوشی تلفن همراه...

 قیمت گوشی  موبایل
۴۰درصد حباب دارد

یادداشت
آیا می توان به ایجاد سازوکار 

مالی ویژه اروپا امید بست؟

از  پ��س از خ��روج آمری��کا 
اقدام مش��ترک  برنام��ه جامع 
)برجام( در اردیبهشت ماه سال 
ج��اری، کش��ورهای باقیمانده 
روسیه، چین،  فرانس��ه،  شامل 
انگلستان و آلمان تالش کردند 
ک��ه برج��ام را حف��ظ کنند و 
ای��ران نیز اعالم ک��رد چنانچه 
کشورهای متعهد بتوانند راهی 
برای حفظ برجام پیدا کنند بر 

این پیمان باقی می ماند.
تفاوت عمده ای که این دور از 
تحریم ها با ادوار گذش��ته دارد، 
دقیقا در همین مس��ئله اس��ت 
که این ب��ار طرف های اروپایی 
هم سو با آمریکا نیستند و عالوه 
بر آنک��ه خود تصمیم به ماندن 
در برج��ام را دارند، ب��ا رایزنی 
س��عی در منصرف کردن طرف 
آمریکایی داشتند که متاسفانه 

نتیجه ای در بر نداشت.
تالش  اروپای��ی  کش��ورهای 
کردند شرکت های خود را قانع 
کنند که فعالیت ه��ای خود را 
در ایران ادامه دهند، اما شدت 
تحریم ه��ای آمری��کا به حدی 
است که هیچ ش��رکتی حاضر 

ای��ران  در  نمی ش��ود 
4بماند و سود اندک از...

یلدا راهدار
عضو هیات نمایندگان 
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فرصت امروز: قیمت نفت در چند هفته گذشته بیش از 30درصد ارزش خود را از دست 
داده و در حالی قیمت نفت خام آمریکا هم اکنون 51 دالر در هر بشکه معامله می شود که 
اوایل اکتبر در اوج و در قیمت 76 دالر در هر بش��که قرار داش��ت و نفت خام برنت نیز در 
حال حاضر از 86 دالر به 60 دالر در هر بشکه سقوط کرده است. در همین زمینه، سی ان 
ان در گزارش��ی این س��وال را مطرح کرده است که آیا قیمت نفت به 30 دالر در هر بشکه 
هم می رس��د؟ طبق این گزارش، اوپ��ک و دیگر صادرکنندگان بزرگ نفت جهان به دنبال 
قیمت های باالتر طالی سیاه هستند و پیشنهاد داده اند که در نشست آینده خود، تولید نفت 
را کاهش دهند. به گفته تحلیلگران Capital Economics حتی اگر قیمت نفت برنت 
به زیر 40 الی 50 دالر در هر بشکه برسد، بعید به نظر می رسد تعادل در پرداخت ها صورت 
بگیرد. طبق گزارش این موسسه، قیمت ها حتی می تواند تا 30 دالر در هر بشکه کاهش یابد 
و عربستان سعودی همچنان قادر خواهد بود شکاف مالی بین صادرات و واردات را پر کند. 

این شکاف توسط پس انداز ارز خارجی برای حداقل یک دهه پر خواهد شد.
بودجه محافظه کارانه

سقوط قیمت نفت باعث فشار به بودجه کشورها نیز می شود. تحلیلگران تخمین زده اند 
که بودجه دولت عربس��تان برای سال 2018 بر پایه قیمت محافظه کارانه 50 الی 55 دالر 
در هر بش��که تنظیم  شده اس��ت. این در حالی است که هزینه استخراج هر بشکه نفت در 
عربستان در سال 2015 کمتر از 10 دالر بوده است و بعید به نظر می رسد این قیمت از آن 
زمان تابه حال تغییر کرده باشد. یک سال پیش، عربستان سعودی هدف تعادل بودجه خود 
از 2020 تا 2023 را متوقف کرد، چراکه هزینه های زیادی برای رشد و تحول اقتصاد ایجاد 
کرده بود. حاال هم با توجه به قیمت باالی نفت در 9 ماهه سال، کسری بودجه سال 2018 
عربس��تان به کمتر از 5درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. سال 2014 و 2015، 
آخرین باری که قیمت نفت سقوط کرد، عربستان مجبور شد در امور مالی خود تجدیدنظر 
کند. کسری بودجه این کشور در سال 2015، 100 میلیارد دالر ثبت شد که 15درصد از 
تولید ناخالص داخلی اش بود. همان زمان صندوق بین المللی پول هشدار داد که اگر قیمت 
نفت همین طور پایین بماند برخی از کشورهای خلیج فارس ازجمله عربستان دچار مشکل 
خواهند شد. همان اتفاق ها باعث شد، در عربستان یارانه ها کاهش پیدا کند، مالیات فروش 
تعیین شود و همچنین این کشور برای تعادل در حساب وکتاب خود مجبور به قرض گرفتن 
میلیاردها دالر گردد. بعضی تحلیلگران می گویند، اگر قیمت نفت در س��ال 2019 هم در 
پایین ترین س��طح ها باقی بماند، احتماالً عربستان باید سیاست ریاضت اقتصادی در پیش 
بگیرد. اگرچه به اعتقاد آنها بعید است عربستان دوباره مجبور شود اقدامات شدیدی برای 
این کاهش قیمت ها انجام دهد. با این  حال و با توجه به اقداماتی که دولت عربستان برای 
کاهش وابس��تگی به نفت انجام داده است، هنوز هم حدود 70درصد درآمد دولت به نفت 

وابسته است و بخش انرژی 40درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد.
کاهش تولید هنوز هم احتمال دارد

اوایل ماه جاری که قیمت نفت رو به کاهش گذاش��ت، عربس��تان اع��الم کرد که از ماه 
دسامبر تولید نفت را 500 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. این کشور همچنین به سایر 
تولیدکنندگان پیش��نهاد داد که میزان تولید به طور کلی یک میلیون بشکه در روز کاهش 
یابد. شاید در نشست وین، روسیه و دیگر متحدان رأی به کاهش تولید نفت بدهند؛ همان 
اقدامی که البته ترامپ ش��دیداً با آن مخالف اس��ت. دونالد ترامپ هفته گذشته در توییتی 
از عربس��تان برای کاهش قیمت ها تشکر کرد و نوشت اجازه دهید قیمت ها بازهم پایین تر 
بیاید، اما در حالی که رئیس جمهور آمریکا از سعودی ها بابت کمک به کاهش قیمت نفت 
در بازارهای جهانی تشکر کرده است، فایننشال تایمز معتقد است نفت ارزان دیگر به مانند 
گذشته برای اقتصاد آمریکا مایه خوشحالی نیست. تحلیلگر فایننشال تایمز در گزارش خود 
سعی کرده به این مساله پاسخ دهد که چرا ترامپ نباید از ارزان شدن نفت خوشحال باشد؟

چرا ترامپ نباید خوشحال باشد؟
دونالد ترامپ یک روز قبل از جش��ن روز ش��کرگزاری با انتشار پیامی توییتری از عربستان 
بابت نقش مؤثرش در کاهش قیمت نفت در هفته های اخیر تش��کر کرد و ارزان شدن نفت را 

یک تخفیف مالیاتی بزرگ برای آمریکایی ها خواند. عالوه بر ترامپ، جانت یلن، رئیس س��ابق 
بانک مرکزی آمریکا )فدرال رزرو( نیز خش��نودی خود را بابت کاهش قیمت نفت ابراز داش��ته 
اس��ت، چراکه هر خانوار آمریکایی به طور متوسط 4درصد از بودجه ماهانه خود را صرف خرید 
سوخت می کند و اینک با ارزان شدن قیمت سوخت، خانوارهای آمریکایی قادر خواهند بود مبلغ 
بیشتری را به خرید س��ایر کاالها و خدمات اختصاص دهند. نفت ارزان اگرچه برای رانندگان 
آمریکایی بسیار خوشحال کننده است اما در عوض موجب کاهش انگیزه شرکت های نفتی برای 
حفر چاه های نفتی جدید در تگزاس می ش��ود. به نظر می رس��د ترامپ هنوز به خوبی متوجه 
نش��ده اس��ت که واکنش امروز اقتصاد آمریکا به کاهش قیمت نفت حتی با واکنش��ی که یک 
دهه قبل در قبال این مس��ئله داش��ت، تفاوت دارد. امروز دلسرد شدن شرکت های نفتی بیش 
از خوش��حالی رانندگان خودروها بر اقتصاد آمریکا تأثیر می گذارد. در سال 2008 آمریکا تنها 
150 میلیون بشکه در ماه نفت تولید می کرد اما این کشور در ماه آگوست امسال 350 میلیون 
بش��که نفت تولید کرده است. تولیدکنندگان نفت در آمریکا با استفاده از فناوری های حفاری 
افقی و شکس��ت هیدرولیکی توانسته اند از میادین نفت شیل در ایالت های تگزاس، وایومینگ 
و داکوتای شمالی بهره برداری کنند؛ چنانکه گویی آمریکا یک کشور نفتخیز را به خاک خود 
ضمیمه کرده است. واردات نفتی آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این کشور اکنون 
بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان محس��وب می ش��ود. آمریکا یک کشور توسعه یافته است 
ک��ه ش��هروندانش کاالها و خدمات زیادی مصرف می کنن��د و به همین دلیل مخارج مصرفی 
اغلب بیش��ترین نقش را در رش��د اقتصاد این کش��ور دارد. با این وجود از زمان بحران مالی 
2008 سرمایه گذاری در دارایی های ثابت غیرمسکونی-به عبارتی سرمایه گذاری جهت خرید 
ماشین آالت و احداث کارخانه های جدید- مهم ترین عامل محرک رشد اقتصادی آمریکا بوده و 
این روند تا سال 2015 ادامه داشته است. علت کاهش سرمایه گذاری شرکت ها در ماشین آالت 
و کارخانه های جدید پس از سال 2015 را باید در کاهش قیمت نفت جست وجو کرد. سقوط 
آزاد قیمت نفت در سال 2015 موجب کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در استخراج نفت شیل 
توسط شرکت های نفتی آمریکایی شد و این مسئله نسبت مخارج سرمایه گذاری به مخارج کل 
را در اقتصاد آمریکا تقلیل داد. در آن زمان عربس��تان که از افزایش تولید نفت ش��یل احساس 
نگرانی می کرد، س��عی داشت به روند نزولی قیمت نفت دامن بزند تا شرکت های تولیدکننده 
نفت شیل را از بازار خارج کند. هزینه تولید نفت در کشورها و میادین نفتی مختلف، یکسان 
نیست و معموالً هزینه تولید نفت شیل بسیار بیشتر از تولید نفت متعارف است. عربستان نیز 
در آن برهه زمانی از ذخایر ارزی هنگفتی برخوردار بود و نگرانی چندانی از بابت کاهش قیمت 
نفت احس��اس نمی کرد، سعی داشت با استفاده از همین نقطه قوت خود )پایین بودن هزینه 
تولید نفت( تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا را تحت فشار قرار دهد. استراتژی سعودی ها تا 
مدتی مؤثر بود اما به تدریج با افزایش کارایی و کاهش هزینه های شرکت های تولیدکننده نفت 
شیل در آمریکا، عربستان مجبور به عقب نشینی شد. از اواسط سال 2016 نیز بازار نفت رو به 
بهبود رفت و متعاقباً شرکت های آمریکایی نیز سرمایه های بیشتری را صرف توسعه میادین نفت 
شیل کردند. البته به رغم پیشرفت هایی که در زمینه استخراج نفت شیل صورت گرفته، هنوز 
هم هزینه تولید نفت شیل باالتر از هزینه تولید نفت متعارف است. قیمت هر بشکه نفت سبک 
تگزاس در روز چهارش��نبه 21 نوامبر )30 آبان( یعنی روزی که ترامپ در توییتر از سعودی ها 
بابت نقش مؤثرشان در کاهش قیمت نفت تشکر کرد و در انتهای پیام تشکر خود خطاب به 
آنها نوش��ت »بیایید پایین تر برویم«، حدود 55 دالر بود و این قیمت تنها 5 دالر از نقطه س��ر 
به سر برای شرکت های آمریکایی بیشتر است. در هر صنعتی اگر قیمت از نقطه سر به سر نیز 
پایین تر باشد، شرکت ها دیگر انگیزه ای برای سرمایه گذاری جدید جهت افزایش تولید نخواهند 
داشت زیرا تولید بیشتر موجب زیان خواهد شد. دونالد ترامپ هنوز در حال و هوای اوایل دهه 
گذش��ته میالدی -یعنی زمانی که آمریکایی ها از عربستان می خواستند نفت بیشتری به بازار 
تزریق کند تا نفت ارزان تر شود- به سر می برد. گویی رئیس جمهور آمریکا فراموش کرده است 
که کشورش اکنون بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان است و مانند سایر کشورهای نفتخیز، 
با کاهش قیمت نفت دچار مشکل می شود. برای اینکه شرکت های نفتی آمریکایی انگیزه کافی 

برای توسعه فعالیت های خود داشته باشند، قیمت نفت باید به ارقام جذاب تری برسد.

فایننشال تایمز پاسخ می دهد

چرا ترامپ نباید از ارزان شدن نفت خوشحال باشد؟
ارزان شدن نفت،  تهدید جدی برای اقتصاد در سال آینده

پوپولیسم چه بر سر بودجه 98 می آورد؟
برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در اس��فند س��ال 
98 و اوج گیری وعده ها و ش��عارها از سوی نمایندگان 
کنون��ی مجلس که می خواهند باز هم بر کرس��ی های 
سبز تکیه بزنند، از خطراتی است که بودجه سال 98 

را تهدید می کند.
به گ��زارش خبرآنالین، الیحه بودجه س��ال 98 به 
احتم��ال زیاد تا چن��د روز دیگر به مجلس ش��ورای 
اس��المی تقدیم خواه��د ش��د. وزارتخانه های مختلف 
و س��ازمان برنامه و بودجه با کمک کارشناس��ان، در 
جلس��ات  متعدد و فشرده توانس��ته اند ارقام بودجه را 

برای ارسال به مجلس، نهایی کنند.
معموال نمایندگان مجلس، همه س��اله سقف بودجه 
را ب��ه لح��اظ هزینه و درآمد باال می برن��د و اکثرا این 
فش��ارها موجب کس��ری بودجه و دردس��رهایی برای 
دولت می شود. اما امسال چون آخرین بودجه مجلس 
دهم قرار اس��ت ب��ه تصویب برس��د، نمایندگان همه 
تالش خود را به کار می برند تا س��هم بیش��تری برای 
حوزه انتخابیه ش��ان دس��ت و پا کنند تا به عنوان یک 
اهرم تبلیغاتی موثر از آن در تبلیغات اس��تفاده کنند. 
چه بس��ا برخی س��ازمان های دولتی و وزارتخانه ها هم 
به  خاطر برخ��ی مالحظات با پاره ای از درخواس��ت ها 

موافقت کنند.
نفت 60دالری در بودجه

گفته می ش��ود دولت با پیش بینی نفت 60 دالری، 
بودجه را بسته است. عددی که برخی کارشناسان در 
تحق��ق آن تردید دارند. اختالف می��ان اعضای اوپک 
از یک س��و و آش��فتگی اقتصادی در جهان که به کم 
ش��دن رونق منجر شده و نیز فش��ار آمریکا به برخی 
کشورهای عرب صادرکننده نفت، قیمت این محصول 
اس��تراتژیک را کاه��ش داده و احتمال م��ی رود روند 
کاهش��ی فعال ادامه دار باشد. به این ترتیب پیش بینی 
نفت 60 دالری می تواند در آینده، مش��کالتی را برای 

اقتصاد ایران فراهم کند.
پیامد کاهش درآمد نفت

بودجه جاری دولت نه تنها قابل کاهش نیس��ت که 
به طور فزاینده ای رو به رش��د اس��ت. وع��ده افزایش 
حق��وق کارکنان که از س��وی برخ��ی مقامات دولت 
داده ش��ده، هرچند که امری ناگزیر باشد، هزینه های 

هنگفتی را ب��ه دولت تحمیل خواهد 
کرد. از س��ویی باال رفتن هزینه های 
ج��اری، مس��اوی اس��ت ب��ا کاهش 

اعتبارات عمرانی.
حال اگ��ر درآمد نف��ت نیز کاهش 
یاب��د، دول��ت ناگزیر خواهد ش��د باز 
ه��م از بودجه ه��ای عمران��ی بکاهد 
ص��رف  را  باقیمان��ده  اعتب��ارات  و 

هزینه های جاری کند.

تنش زایی مجلس در بودجه
ب��ه یقین در روزهای آتی ب��ا نطق ها و مصاحبه ها و 
اظهارنظرهای پوپولیس��تی بخش بزرگی از نمایندگان 
مجلس مواجه خواهیم بود که با درخواس��ت افزایش 
حق��وق کارمندان و کارگران، بر طبل افزایش یارانه ها 

هم خواهند کوبید. 
به عالوه خواس��ته های اس��تانی و شهرستانی، حجم 
زیادی از درآم��د نفت را صرف ردیف ه��ای هزینه ای 

خواهد کرد.
نماین��دگان ب��رای اینک��ه در برابر هزینه تراش��ی ها 
درآمد نی��ز ایجاد کنند، چاره ای ج��ز تصویب فروش 
اوراق قرضه، ب��اال بردن مالیات، فروش اموال دولتی و 
نظایر آن ندارند. این ترفندها سال هاست که در بودجه 
گنجانده می ش��ود، اما عمال شکست می خورد و آنچه 
روی دست ملت و دولت می ماند، کسری بودجه است.

محکم بستن کمربندها
شرایط اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که مردم، 
دول��ت و مجلس باید خود را برای ش��رایط اضطراری 
و س��خت تر از اکنون آماده کنن��د. باید به مردم گفت 
کمربنده��ا را محکم تر ببندن��د، در انتظار چند درصد 
تورم بیش��تر باشند، کاهش رشد اقتصادی را بپذیرند، 

بیکاری را تحمل کنند و...
متاسفانه تاخیر در تصویب برجام که مقصر نخست 
آن را باید در بین تندروهای سیاس��ی بیرون و درون 
مجلس جست وجو کرد، شرایط را برای اقتصاد سخت 
ک��رد. اقتص��اد ایران دس��ت کم در هر س��ال نیازمند 
80میلیارد دالر س��رمایه گذاری خارجی است. کاهش 
زمان تصویب برجام می توانس��ت دس��ت کم دو س��ال 
راه را برای این میزان س��رمایه گذاری هموار کند، اما 

متاسفانه چنین نشد.
هرگون��ه وعده و باال بردن انتظار بدون اینکه مقدمه 
آن افزایش تولید و خلق س��رمایه واقعی باش��د، مانند 

زهر، پیکره اقتصاد را مسموم خواهد کرد.
س��رانجام اینکه روشنگری در باره رفتار پوپولیستی 
احتمال��ی نمایندگان برای باال بردن هزینه های جاری 
مانند افزایش حقوق و بیشتر شدن یارانه ها و نظایر آن 
می تواند جلوی بدترشدن اوضاع اقتصادی و بحران در 

الیحه بودجه 98 را بگیرد. 



فرصت امروز: تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس به شناسایی 
عوامل موثر بر افزایش تورم در تابستان امسال اختصاص دارد و نقدینگی 
و دالر، دو متهم اصلی این افزایش تورم معرفی شده اند؛ در میان عوامل 
بلندمدت رش��د تورم، »رش��د نقدینگی« مهم ترین عامل معرفی شده و 
»ن��رخ ارز« نیز بیش��ترین نقش را در کوتاه م��دت در افزایش نرخ تورم 

بازی کرده است.
طبق این گزارش، نرخ تورم در سه ماهه تابستان 1397 در ادامه روند 
افزایش��ی خود که از بهار آغاز ش��ده بود، به ارقام کم س��ابقه 5.5درصد 
ب��رای مردادماه و 6.1درصد در ش��هریورماه رس��یده اس��ت. همچنین 
نرخ تورم نقطه به نقطه در ش��هریورماه به 31.4درصد رس��یده اس��ت. از 
س��ال های گذش��ته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن 
رش��د نقدینگی )منهای رشد اقتصادی( از تورم، هش��دار برای افزایش 
نرخ تورم توسط کارشناس��ان ارائه شده بود. درنتیجه روند فزاینده تورم 

در سال 1397 به دنبال افزایش نقدینگی در سال های گذشته است.
به ط��ور کلی، دو دس��ته عوامل بلندم��دت و کوتاه مدت ب��ر تورم در 
تابس��تان امس��ال تأثیرگذار بوده ان��د؛ در میان عوامل بلندمدت، رش��د 
نقدینگی مهم ترین عاملی اس��ت که باعث افزایش تورم شده و در میان 
عوامل کوتاه مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم ترین عامل افزایش نرخ تورم 

شناخته می شود.
تاثیر نقدینگی در بلندمدت

طی س��ال های 1393 تا 1396 نرخ تورم از رش��د نقدینگی )منهای 
رش��د اقتصادی( فاصله گرفته اس��ت. طی س��ال های 1358 تا 1392 
نقدینگی به طور متوس��ط س��الیانه 25.27درصد رش��د داشته و در این 
مدت نرخ تورم به طور متوس��ط سالیانه 19.96درصد بوده است. این در 
حالی اس��ت که طی سال های 1393 تا 1396 نقدینگی به طور متوسط 
س��الیانه 24.41درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه 

11.53درصد بوده است.
براساس این گزارش، باال بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم 
ش��به پول از نقدینگی طی این س��ال ها موجب کاهش س��رعت گردش 
پول ش��ده و از علل اصل��ی فاصله گرفتن تورم از رش��د نقدینگی بوده 
است، اما از اس��فندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که 
تا تابس��تان ادامه یافت. سهم شبه پول از رش��د نقدینگی در این مدت 
نیز روند کاهش��ی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال 
1394 رسید. پیش بینی می ش��ود که روند افزایش سرعت گردش پول 
در ماه های باقیمانده از سال 1397 نیز ادامه داشته باشد. همچنین باید 
توجه داش��ت که افزایش سرعت گردش پول که پیش بینی می شود در 
ماه های آینده نیز تداوم داش��ته باش��د، خود منجر به افزایش نرخ تورم 
ش��ده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیش��تری به تورم تبدیل می کند. 
ازای��ن رو حتی در کوتاه مدت نرخ تورم می تواند بیش از رش��د نقدینگی 

)منهای رشد اقتصادی( افزایش یابد.
تاثیر نرخ ارز در کوتاه مدت

همچنین افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل کوتاه مدت نیز بر افزایش 

نرخ تورم در ماه های اخیر بس��یار اثرگ��ذار بوده و ازآنجایی که در برخی 
مطالع��ات، گذر نرخ ارز بر برخی کاالها تا یک س��ال نیز برآورد ش��ده، 
می ت��وان انتظار داش��ت که افزای��ش نرخ ارزی که در ماه های گذش��ته 
رخ داده، همچن��ان منجر به افزایش ش��اخص قیمت ها )مصرف کننده و 

تولیدکننده( در ماه های آتی شود.
در مجم��وع، بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد 
مهم تری��ن عوام��ل افزایش تورم در تابس��تان 1397، افزایش س��رعت 
گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال های اخیر و افزایش نرخ ارز 
بوده است. همچنین بررس��ی ها نشان می دهد بخش زیادی از کاالهای 
اساسی که با ارز 4200تومانی وارد می شوند نیز افزایش قیمت را تجربه 
کرده اند. رش��د قابل توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم در حدود 
10درصدی در ش��هریورماه برای این ش��اخص قیمت را در پی داشت، 
نشانگر تداوم روند افزایشی شاخص قیمت مصرف کننده در پاییز 1397 

خواهد بود.
پیشنهادها

بازوی پژوهشی مجلس در پایان این گزارش، چند پیشنهاد ارائه داده 
اس��ت و بیشتر از هر چیز بر نقش سیاس��ت گذاری ها تاکید کرده است، 
چنانچه در صورتی که دولت و بانک مرکزی سیاست های مناسبی اتخاذ 
نکنن��د، احتمال وق��وع تورم های باالتر برای اقتصاد ای��ران، بیش از هر 
زمان دیگری محتمل اس��ت، بنابراین نقدینگی افسارگسیخته با سرعت 
زیاد در حال تبدیل شدن به تورم است و اگر با سیاست های غلط همراه 
باش��د، می تواند تبدیل به تش��دید روند افزایش نقدینگی در آینده شده 

و با افزایش سرعت گردش پول، تورم را به طور فزاینده افزایش دهد.
به بیان بهت��ر، انباره نقدینگی )کل نقدینگ��ی موجود در اقتصاد( در 
س��ال های گذشته به شدت رشد کرده و در حال حاضر، در حال تخلیه 
شدن بر تورم است، اما در کنار آن توجه به روانه نقدینگی )مقداری که 
به حجم نقدینگی افزوده می ش��ود( نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار 
اس��ت. کارشناس��ان معتقدند مهار انب��اره نقدینگی و روان��ه نقدینگی، 
راه حل ه��ای متفاوتی دارد، اما آنچه به عنوان یک اقدام س��ریع و فوری 

از سوی سیاست گذار باید صورت گیرد، کنترل روانه نقدینگی است. 
ب��ه اعتقاد مرکز پژوهش ها، مهم ترین سیاس��تی که در این زمان باید 
اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی 
و افزایش س��رعت گردش پول را در پی داش��ته باشد. در همین راستا، 
کنترل اضافه برداش��ت بانک ها، اصالح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت 
و س��ایر یارانه هایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری بودجه 
می ش��وند، تثبی��ت نرخ ارز حقیق��ی و اجرای سیاس��ت های یارانه ای و 
حمایت��ی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهم ترین سیاس��ت هایی 

است که قابل توصیه است.
در مجموع، بازوی پژوهشی مجلس سه پیشنهاد را مطرح می کند.

کنترل اضافه برداشت ها
پیش��نهاد نخس��ت مرکز پژوهش ها، کنترل اضافه برداش��ت ها و رشد 
قاعده مند پایه پولی اس��ت. طی س��ال های اخیر، بدهی بانک ها به بانک 

مرکزی یا به عبارتی اضافه برداش��ت بانک ها، مهم ترین عامل رش��د پایه 
پول��ی بوده، کنترل نقدینگی بدون کنترل اضافه برداش��ت ها امکان پذیر 
نبوده و به عنوان پیش مقدمه هر گونه سیاس��تی اس��ت. اهمیت کنترل 
اضافه برداش��ت بانک ها حتی از خطوط اعتباری پرداخت شده به بانک ها 
برای بازپرداخت س��پرده های س��پرده گذاران موسسات پولی و اعتباری 
منحل شده در انتهای سال 1396 نیز بیشتر است. )طراحی ساز و کاری 
برای تس��ویه این تعهدات با کمترین فشار بر پایه پولی ضروری است.( 
البته اقدامات فوق تنها یکی از گام های ابتدایی اصالح نظام بانکی است. 
مهم ترین موضوعی که از س��وی دول��ت و بانک مرکزی باید مورد توجه 
قرار گیرد، اصالح نظام بانکی اس��ت که ب��دون آن کنترل انباره و روانه 

نقدینگی امکان پذیر نخواهد بود.
پرهیز از سیاست های کنترل قیمتی

دومی��ن توصیه بازوی پژوهش��ی مجلس، پرهیز از سیاس��ت کنترل 
قیمتی و اعمال یک سیاس��ت حمایت یارانه ای با منابع مش��خص است. 
در تورم های باال، سیاس��ت گذار با انگی��زه رضایت عموم مردم عالقه مند 
به اجرای یکس��ری سیاست های کنترل قیمتی است؛ این سیاست ها به 
افزای��ش هزینه بنگاه ها و بخش تولید منجر ش��ده و خود باعث افزایش 
ضرر و زیان بخش تولید و بدهی بیش��تر این بنگاه ها به دولت و بانک ها 
خواهد ش��د که آث��ار اقتصاد کالن آن بدتر خواهد ب��ود. در مقابل، یک 
سیاس��ت و اق��دام فوری که بای��د از طرف دولت ص��ورت گیرد، اصالح 
یارانه هاس��ت به نحوی ک��ه در کنار عدم کنترل قیمت ه��ا و حذف ارز 
با نرخ ترجیحی و یکسان س��ازی ن��رخ ارز، یک نظام پرداخت یارانه ای و 
حمایتی برای بخش��ی از جامعه )برای مثال س��ه یا چهار دهک اول( در 
نظر بگیرد تا بتوان در عین عدم کنترل قیمتی، امنیت غذایی این گروه 
را تأمی��ن کرده و مانع از افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق ش��د. این 
گزارش تاکید می کند که یارانه های پرداختی باید دارای منابع مشخص 
)مانند حذف س��ایر یارانه های غیرهدفمند مانن��د انرژی یا افزایش نرخ 
ارز( بدون فشار به پایه پولی باشد. از طرف دیگر یارانه ها نباید به صورت 
ادوار مش��خص باشند بلکه باید به صورت موردی پرداخت شده و دائمی 

نباشد تا به تعهدات آتی برای بودجه دولت منجر شود.
توازن بودجه

پیش��نهاد و راهکار س��وم، احتراز شدید از سیاس��ت های برهم زننده 
توازن بودجه اس��ت. در شرایط تورمی اتخاذ سیاست هایی که به افزایش 
هزینه های دولت منجر می شود )برای مثال افزایش حقوق و دستمزد در 
میانه سال( ممکن است در دستور کار دولت قرار گیرد. در این خصوص 
باید توجه داش��ت هر سیاس��تی که موجب عدم ت��وازن بودجه و ایجاد 
کسری بودجه شود، می تواند آثار سوئی در نظام پولی نیز داشته باشد و 

شرایط تورمی را وخیم تر کند. 
مرکز پژوهش ها در پایان این گزارش تاکید کرده اس��ت که این موارد 
مطرح ش��ده مهم ترین موضوعاتی اس��ت که می تواند در ش��رایط فعلی 
منجر به کنترل انباره تورم شده و خطر رشد فزاینده نقدینگی و ابرتورم 

را کاهش دهد. 

نرخ تورم تا کجا افزایش می یابد؟

متهمان اصلی افزایش نرخ تورم

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است حل بحران تورم 
در ایران نیازمند تغییر نگاه حاکمیت به مس��اله اقتصاد و استقالل بانک 
مرکزی اس��ت. در صورتی بحران اقتصاد ایران که همان تورم است، حل 
می ش��ود که نگاه حاکمیت به نفت تغییر کند و اس��تقالل بانک مرکزی 
را به رس��میت بشناس��د.  کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام 
صادق در گفت وگو با خبرآنالین، مهمترین اولویت کنونی را حل بحران 
ت��ورم خواند و گفت: ت��ورم نه در چهار دهه، بلکه سال هاس��ت گریبان 
اقتصاد ایران را گرفته در حالی که بس��یاری از کش��ورها موفق به عبور 
از آن ش��ده اند و بررسی تجربیات آنها نشان می دهد تغییر نگاه به بنیان 
اقتصادی و تغییر سیاستگذاری ها در عبور از این بحران موثر بوده است .
ن��دری با تاکید بر اینکه اگر اب��زار نفت و بانک مرکزی را از دولت ها یا 
به عبارت دیگ��ر مجموعه حاکمیت بگیری��م، تغییراتی جدی در عرصه 
سیاس��ت گذاری رخ خواهد داد، گفت: شناس��ایی ریشه بحران مهمترین 
گام برای حل آن و ممانعت از بازگش��ت دوباره است چرا که در غیر این 
صورت ممکن اس��ت با مس��کن هایی موقتا بحران فروک��ش کند اما در 
بزنگاه خاص بار دیگر خود را نش��ان می دهد. س��الیان طوالنی است که 
می ش��نویم اقتصاد ایران وابسته به نفت است در حالی که بررسی دقیق 
عملکرد نش��ان می دهد خلق پ��ول و درآمد نفتی توامان ش��کل کنونی 

اقتص��اد را ایجاد کرده و برای عبور از این وضعیت ضرورت دارد دولت از 
مرحله درآمد نفتی و بانک مرکزی وابسته عبور کند چرا که شرط توسعه 
چیزی جز این نیست. وی در توضیح ماجرای خلق پول نیز گفت: امروز 
ایران با رش��د باالی نقدینگی روبه روست، مدیریت نقدینگی در جامعه با 
بانک مرکزی اس��ت اما اگر انتظار مدیریت از این نهاد وجود دارد باید به 
آن قدرت و اقتدار الزم داده ش��ود. بانک مرکزی در ایران هیچ گاه نه به 
لحاظ قانونی و نه در عمل از اقتدار الزم هیچ گاه برخوردار نبوده بنابراین 
حاکمیت برای پیش��برد اهداف و مقاصد سیاسی خود معموال متوسل به 
رشد نقدینگی شده و با خلق پول و اعتبار دست به انجام امور زده است .

پروژه مسکن مهر با خلق پول اجرا شد
 به گفته ندری، نمونه اخیر و عینی این اقدام پروژه مسکن مهر است 
ک��ه با خل��ق پول و اعتبار از س��وی بانک مرکزی راه افت��اد و در ظاهر 
هرچند یک عملیات عمرانی است اما در عمق خود عملیاتی مالی است 
و تبعات این رفتار حاال در اقتصاد روش��ن ش��ده است. بخش مهمی از 
یارانه هایی که به مردم پرداخت شد نیز با خلق پول و اعتبار توسط بانک 
مرکزی تامین مالی ش��د. در چنین شرایطی عامل اصلی رشد نقدینگی؛ 
افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است و ریشه مشکالت ما از ناحیه 
رش��د باالی نقدینگی به وضعیت نامناس��ب بانک ها و عدم توانایی بانک 

مرکزی در کنترل این وضعیت است.
استقالل بانک مرکزی به چه معناست؟

ندری ادامه داد: فرض کنید اگر بانک مرکزی مستقل بود در برابر الزام 
بانک ها به پرداخت تس��هیالت چه واکنش��ی نشان می داد؟ طبیعتا مانع 
از اجرای این سیاس��ت می شود و در زمانی که بانک ها با کسری مواجه 
می شدند یا می شوند نیز اجازه نمی دهد از منابع این بانک استفاده شود.

وی اف��زود: در ش��رایط اس��تقالل معنا ندارد که ارز ص��ادرات نفت را 
از دول��ت بگیرد و مطاب��ق یک نرخ مصوب به ری��ال پرداخت کند، بعد 
ه��م برای کنترل  نقدینگ��ی معموال نرخ ارز را س��رکوب  کرده و وقتی 
نرخ ارز پایین نگه داش��ته ش��ود، واردات به صرفه می ش��ود و در مقابل 
همان واردات به تولید آس��یب می زند. اگر بانک مرکزی استقالل کافی 
و الزم را داش��ته باش��د، دولتمردان و سیستم اقتصادی و سیاسی درک 
خواهن��د کرد که نمی توانند با خلق پول رش��د اقتص��ادی و رفاه ایجاد 
کنند، کما اینکه تاکنون نیز این اتفاق رخ نداده اس��ت. ندری به رش��د 
پایی��ن اقتصادی، بی توجهی به الزامات ورود س��رمایه خارجی و نادیده 
گرفتن بخش خصوصی اش��اره کرد و گفت: ریشه این اتفاقات به درآمد 
نف��ت و قدرت خلق پول باز می گ��ردد و می توان با عبور از این دو ابزار، 

توسعه عمقی در کشور را رقم زد. 

چرا بحران تورم در ایران هنوز حل نشده است؟

اعتیاد اقتصاد ایران به خلق پول و درآمد نفت

نگـــاه

تورم در سال آینده چقدر افزایش خواهد یافت؟
پیش بینی اقتصاد 98

»تورم س��ال 97 برابر با 25درصد است و براساس اتفاقاتی 
که رخ داده احتماال در س��ال 98 نیز اگر اتفاق غیرمنتظره ای 
رخ ندهد ش��اهد تورمی بین 20تا 30درص��د خواهیم بود.« 
این برآوردی اس��ت که وحید شقاقی ش��هری، اقتصاددان و 
عض��و هیات علمی دانش��گاه خوارزمی از اقتصاد س��ال 98 و 
میزان تورم آن ارائه داده و در تحلیل آن گفته اس��ت: »اثرات 
تورمی افزایش قیمت دالر به تدریج در اقتصاد تخلیه می شود 
و هن��وز در س��ال 97 کل اثرات تورمی افزای��ش نرخ دالر را 
نخواهیم دید و این مورد به س��ال های آینده س��رریز خواهد 
شد. همان گونه که در س��ال 91 تورم حدود 25درصد بود و 
س��ال 92 تورم به باالی 35درصد رسید، به اعتقاد من، اثرات 
تورمی افزایش قیمت دالر حدود 2تا3س��ال طول می کشد تا 

اثرات خود را بر اقتصاد نشان دهد.«
ش��قاقی ش��هری در گفت وگو با خبرآنالین ادامه داد: »نرخ 
دالر در آذر 96 برابر با 2600 تومان بود و اکنون در ماه های 
گذش��ته قیمت دالر تا مرز 19هزار تومان نیز افزایش یافت و 

اکنون دوباره به کانال 11هزار تومان بازگشته ایم.«
تورم دالر در حال تخلیه است 

به گفته ش��قاقی »اثرات تورمی افزایش نرخ دالر به تدریج 
در اقتصاد نش��ان داده می ش��ود و امس��ال تورم به 25درصد 
خواهد رس��ید و همان طور که می دانید، میانگین تورم ماهانه 
یعنی ش��هریور به مرداد، آب��ان به مهر االن حدود 5تا6درصد 
ش��ده که باالس��ت و به عبارتی تورم آبان نسبت به آبان 96 
و مهر س��ال 97 نس��بت ب��ه مهر 96 بیش از 5درصد اس��ت 
که عددهای باالیی محس��وب می ش��ود که نشان می دهد به 
تدریج تورم های ماه به ماه در حال طی کردن روند افزایش��ی 
اس��ت و امسال به 25درصد می رسیم، زیرا آخرین عددی که 
ش��نیده ام برای تورم آبان 97 نس��بت به آبان 96 برابر با 13 
تا 14درصد بوده اس��ت و این عدد به تدریج روند افزایشی به 
خود می گیرد و تا پایان سال به 25درصد می رسیم، بنابراین 

سال 98 تورمی بین 20تا 30درصد خواهیم داشت.«
این اقتصاددان در پاس��خ به این سوال که سال 98 نسبت 
به 97؛ سال س��خت تری از نظر اقتصادی خواهد بود یا خیر، 
گفت: »س��ال 98 نسبت به 97 سال س��خت تری خواهد بود 
زیرا در 6ماهه نخس��ت س��ال 97 وضعی��ت درآمدهای ارزی 
دولت بسیار مناسب بود و افزایش قیمت نفت از 55تا 75دالر 
اتف��اق افتاد. ش��روع تحریم ها از 13 آبان ب��وده و به عبارتی 
درس��ت اس��ت بار روانی تحریم ها از اردیبهشت ماه در ایران 
اتف��اق افتاد که بیش��تر به خاطر انتظارات نس��بت به آینده، 
س��وداگری و تدابیر نادرس��ت و … بود اما ای��ن تحریم ها از 

آبان ماه شروع شد.«
وی افزود:  »س��ال 98 ش��اهد تاثیرات تحریم ه��ا بر منابع 
درآم��دی دول��ت، بر اقتصاد ای��ران و بر تولی��د خواهیم بود، 
بنابراین در س��ال 98 ش��اهد اثرات تحریم ها ب��ر بدنه تولید 
خواهی��م بود و در س��ال آین��ده درآمده��ای ارزی حاصل از 
کاهش ص��ادرات نفت، پایین خواهد آمد و همچنین ش��اهد 
کاهش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود زیرا تولید افت خواهد 
داش��ت. در س��ال 98 ش��اهد اثرات تورمی حاصل از افزایش 
قیمت دالر خواهیم بود و به عبارت بهتر در سال آینده اثرات 

تورمی و تحریم ها به تدریج خود را نشان خواهند داد.«
اقتصاد 98 به کدام سو می رود؟ 

ش��قاقی ادام��ه داد: »در ماه های آینده و س��ال 98، رکود 
اقتصادی، کاهش فروش بنگاه های تولیدی، افزایش موجودی 
انبار، تعدیل بنگاه ها و تعطیلی و نیمه فعال شده آنها، افزایش 
هزینه ه��ای تولید، کاهش درآمده��ای مالیاتی و ارزی و … 
هم��ه به تدریج اث��رات خود را در اقتصاد نش��ان خواهد داد، 
لذا در این ش��رایط کار دولت بس��یار مهم اس��ت تا تدابیر و 
سیاست های درس��ت را برای مدیریت شرایط پیش رو اتخاذ 

کند.«
به گفته او، »در ش��ش ماهه نخست سال شاهد تحریم های 
ج��دی نبودیم و فقط ب��ار روانی و انتظارات بود که بر اقتصاد 
ایران فشار آورد ولی از نیمه دوم سال 97 تحریم ها به تدریج 
اث��رات خود را بر اقتصاد نش��ان خواه��د داد و بر بخش های 
مختلف کش��ور اثر خواهد گذاشت و کار دولت در این شرایط 
بسیار سخت است زیرا باید بتواند منابع درآمدی محدود خود 
در س��ال آینده را مدیریت منضبط و هوشمند کرده و تدابیر 

درستی برای احیای تولید در نظر داشته باشد.«
وی بیان کرد: »براس��اس آمارهای منتشرش��ده در ش��ش 
ماهه اول امسال به دلیل افزایش قیمت نفت و دالر، وضعیت 
درآمدهای دولت نسبت به بودجه ای که پیش بینی و مصوب 
ش��ده بود؛ باید گفت بیش از آن منابع درآمدی دولت محقق 
ش��ده اس��ت. البته در حوزه درآمدهای مالیات��ی قرار بود در 
شش ماهه نخست س��ال 70هزار میلیارد تومان محقق شود 
ک��ه در این مدت فقط 50ه��زار میلیارد توم��ان درآمدهای 

مالیاتی محقق شد.«
درآمد نفت محقق شد 

او درب��اره قیمت نفت نیز گفت: »در مورد درآمدهای نفتی 
در بودجه س��ال 97 نیز قیمت نفت را بش��که ای 55دالر در 
نظ��ر گرفته بودند که خوش��بختانه در این مدت قیمت نفت 
ت��ا بش��که ای 75دالر نیز افزای��ش یافت، بنابرای��ن دولت به 
درآمدهای بیش��تری از صادرات نفت دست یافت اما در نیمه 
دوم س��ال 97 شرایط بسیار متفاوت خواهد شد زیرا صادرات 
نفت به دلیل تحریم ها از 2.5میلیون بش��که در نیمه نخست 
به زیر 1.6میلیون بش��که نفت کاهش خواهد یافت، بنابراین 
درآمده��ای دولت نیز از این مس��اله متاثر خواهد ش��د و در 
نتیجه تحریم ه��ا و کاهش صادرات نفت،  درآمدهای دولت را 

کاهش خواهد داد.«
اس��تاد دانش��گاه خوارزمی گفت: »همچنین احتمال دارد 
ش��اهد رکود اقتصادی در ماه های آینده باشیم. نمی توانیم به 
بخش تولید برای اخذ مالیات بیش از اندازه فش��ار بیاوریم و 
در مجموع درآمدهای دولت در ش��ش ماهه دوم س��ال 97 و 

همچنین سال آینده کاهش خواهد یافت.« 
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فرصت امروز: وزیر ارتباطات در پایان نشست مشترک با وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و س��ایر دستگاه های فعال در تنظیم بازار از ارزان شدن 
تلفن همراه خبر داد و همچنین کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه 
به س��تاد مبارزه با قاچاق کاال ماموریت داد نس��بت ب��ه تعیین تکلیف 
رف��ع توقیف و قیمت گذاری گوش��ی های موج��ود در انبارها و دریافت 

مابه التفاوت نرخ ارز اقدام کند.
کارگ��روه تنظیم بازار گوش��ی تلفن همراه به میزبان��ی وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت و ب��ا حضور وزیر ارتباطات ب��رای تصمیم گیری درباره 
گوشی های توقیف ش��ده، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ساماندهی 
واردات گوش��ی تلفن همراه برگزار ش��د و محمدجواد آذری جهرمی در 
پای��ان این نشس��ت با بیان اینکه گوش��ی تلفن همراه ب��ه زودی ارزان 
می ش��ود، از رفع توقیف گوش��ی های تلفن همراه موج��ود در گمرکات 

خبر داد.
آذری جهرم��ی همچنین از فراخوان برای واردات تلفن همراه خبر داد 
و گفت: در این جلس��ه مقرر شد با توجه به مس��ائلی که واردکنندگان 
قبلی داش��تند از ظرفیت های جدید برای تامین گوش��ی های مورد نیاز 
بازار استفاده شود و بررسی مشکالت ارزی واردکنندگان به دلیل حاضر 

نبودن نماینده بانک مرکزی به جلسه دیگری موکول شد.
وزی��ر ارتباطات در عین حال، حمایت همه جانب��ه از تولیدات داخلی 
باکیفیت در این عرصه را یکی دیگر از تصمیمات جلسه مشترک دانست 
و گفت: یکی از برندهای تلفن همراه داخلی )GLX( که پیش��تر از نظر 
میزان استفاده رتبه 20 را نیز نداشت به رتبه هفتم برندهای بازار ایران 
صعود کرده که این امر نشان می دهد اگر قیمت و کیفیت گوشی تولید 

داخل مطلوب باشد مردم به آن رغبت پیدا می کنند.
او ادامه داد: قرار شد دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعت که متولی 
اصلی این موضوع اس��ت با همکاری معاونت فن��اوری وزارت ارتباطات 
طرح ویژه ای برای حمایت از شرکت های تولیدکننده گوشی تلفن همراه 
داش��ته باشند تا ش��رکت های داخلی با ارتقای کیفیت محصوالت خود 

بتوانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند.
آذری جهرمی ب��ا بیان اینکه امروز با این واقعیت روبه رو هس��تیم که 
ن��رخ ارز قدرت خرید مردم را کاه��ش داده، گفت: این امر البته فرصت 
مناس��بی برای شرکت های تولید داخل هست که بتوانند سهم بیشتری 
از بازار را در اختیار بگیرند و البته حمایت دولت که از جنس رفع موانع 
تولی��د خواهد بود می تواند در این مس��یر کمک باش��د چراکه حمایت 
بی قی��د و ش��رط دولت معنا ندارد و باید متناس��ب ب��ا تضمین کیفیت 
بس��ته های حمایت��ی تعریف ش��ود که قرار ش��د این موض��وع در طرح 

مشترک دو وزارتخانه بررسی شود.
وی با بیان اینکه این جلس��ه با هماهنگی همه دستگاه های دخیل در 

تنظیم بازار از جمله قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، وزارت اطالعات، 
وزارت صنعت، وزارت دادگس��تری، وزارت ارتباطات، سازمان تعزیرات و 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز برگزار ش��د و امیدواریم با هماهنگی 
بین بخش��ی، مشکالت مردم برطرف ش��ود، گفت: البته بخش زیادی از 
این تالطمات بازار، ناش��ی از تالطمات ارزی بود و بخشی دیگر به دلیل 
کمبود عرضه ایجاد ش��د که امیدواریم با تدبیر، این حباب ایجادشده از 

میان برود.
متصل نشدن سامانه دستگاه ها مانع تحقق دولت الکترونیک است

وزیر ارتباطات همچنین مشکل اصلی تحقق نیافتن دولت الکترونیک 
را متصل نشدن اطالعات و س��امانه های دستگاه های اجرایی با یکدیگر 

دانس��ت و گفت: اکثر دس��تگاه های اجرایی در تحقق دولت الکترونیک 
گام ه��ای خوبی در س��طح دس��تگاه خ��ود برداش��ته اند و البته برخی 
دس��تگاه ها نیز عملک��رد خوبی در این زمینه نداش��ته اند اما آنچه علت 
تحقق نیافتن دولت الکترونیک اس��ت متصل نش��دن این س��امانه ها با 

یکدیگر است.
او در ارزیابی عملکرد وزارت صنعت در زمینه تحقق دولت الکترونیک 
گف��ت: در ارزیابی های ما وزارت صنعت بعد از وزارت اقتصاد در جایگاه 
دوم ق��رار گرفته و در تحقق دولت الکترونی��ک کارهای خوبی از جمله 

سامانه های همتا و ... انجام داده است.
وزیر ارتباطات همکاری بین دستگاهی را همواره موفقیت آمیز دانست 

و گفت: تا وقتی س��امانه های دس��تگاه های مختلف به هم متصل نشوند 
ارزش افزوده ایجاد نمی شود. پروژه ثبت تلفن همراه )رجیستری( نتیجه 
اتصال س��امانه های بین دستگاه هاست و همچنین پروژه کارت سوخت 
که هم اکنون در کشور در حال پیگیری است و متولی اصلی آن وزارت 
نفت و ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است، دو نمونه 

موفق همکاری بین دستگاه هاست.
آذری جهرم��ی افزود: وزارت صنعت در الیه اتصال به س��امانه س��ایر 
دس��تگاه ها هم پیش��تاز بوده و همواره در این زمینه با گارد باز برخورد 
ک��رده و نمره این وزارتخانه در مرک��ز تبادل اطالعات دولت الکترونیک 

که در وزارت ارتباطات مستقر هست نمره خوب و باالیی بوده است.
او در تش��ریح اهمیت دولت الکترونیک در مبارزه با فس��اد نیز گفت: 
ام��روز به طور مث��ال وزارت صنع��ت تصمیماتی ب��رای کاهش واردات 
بی رویه می گیرد و ابالغ می کند در حالی که این امر در جهان یک رویه 
نیس��ت و الزم نیس��ت چنین اتفاقاتی بیفتد که مشکالتی در پی دارد و 
اگر وزارت صنعت به دیتابیس سازمان امور مالیاتی متصل باشد می تواند 
براساس پروفایل مالیاتی شرکت درخواست کننده واردات، آن را ارزیابی 

و پاسخ استعالم را بدهد.
جزییات تصمیمات کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه

ای��ن کارگ��روه در اولی��ن مصوبه خ��ود به س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق 
کاال ماموری��ت داد ب��ا هم��کاری س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و دادستانی و تعزیرات حکومتی نسبت به تعیین تکلیف 
رف��ع توقیف و قیمت گذاری گوش��ی های موج��ود در انبارها و دریافت 

مابه التفاوت نرخ ارز اقدام و  نسبت به توزیع آنها برنامه ریزی کند.
در مصوبه ای دیگر برای تسهیل و توسعه واردات گوشی تلفن همراه و 
در راستای رفع کمبود بازار و کاهش قیمت مقرر شد باتوجه به مسائلی 
که واردکنندگان قبلی داش��تند از ظرفیت ه��ای واردکنندگان جدید از 
طری��ق فراخوان وزارت صمت برای تامین گوش��ی های م��ورد نیاز بازار 

استفاده و فرآیند واردات برای تنظیم بازار داخلی تسهیل شود.
حمایت  همه جانبه از تولیدات داخلی با کیفیت گوشی تلفن همراه از 
دیگ��ر تصمیمات این کارگروه بود و مقرر ش��د، دفتر صنایع الکترونیک 
وزارت صنعت با همکاری معاونت فناوری وزارت ارتباطات طرح ویژه ای 
برای حمایت از ش��رکت های تولیدکننده گوش��ی تلفن همراه داش��ته 
باش��ند تا ش��رکت های داخلی با ارتقای کیفیت محصوالت خود بتوانند 

بخشی از نیاز بازار را تامین کنند.
از س��وی دیگ��ر ب��رای تس��هیل در تامی��ن مناب��ع ارزی م��ورد نیاز 
واردکنندگان گوش��ی تلفن همراه مقرر ش��د از س��وی وزاری صمت و 
ارتباط��ات موضوع در مذاکره با هیات دول��ت و رئیس کل بانک مرکزی 

تعیین تکلیف شود. 

مهمترین تصمیمات کارگروه تنظیم بازار گوشی تلفن همراه

قول وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت موبایل
دریچه

مشاغل زیرزمینی پرطرفدار شد
رشد اقتصاد غیررسمی در شهرهای بزرگ

برابر آمارها بخش زیادی از اش��تغال ایجادش��ده در دو س��ال اخیر در بخش 
غیررس��می اقتصاد کشور اتفاق افتاده اس��ت. اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی در 
سال های گذشته به ویژه در شهرهای بزرگ رشد زیادی داشته و یکی از دالیل 
اصلی آن، افزایش ش��کاف درآمدی میان طبقات جامعه و گسترش مهاجرت به 
ش��هرهای بزرگ بوده است. به گزارش ایس��نا، در حال حاضر یکی از بزرگترین 
چالش های اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال به واسطه ساختار جمعیتی خاص کشور 
به شمار می رود. براساس نتایج سرشماری سال 1395 بیش از 70درصد جمعیت 
کش��ور در سن فعالیت و اش��تغال )15 �64 سالگی(، کمتر از 6درصد در سنین 
سالخوردگی )سنین 65 سالگی و بیشتر( و نزدیک به 24درصد در سنین تا 14 
سالگی قرار دارند که نشان می دهد اقتصاد ایران بر مبنای معیارهای سازمان ملل 
در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد. بررسی روند شاخص های بازار کار 
طی س��ال های 90 تا 95 براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن 
است که جمعیت فعال کشور از 23.4میلیون نفر در سال 1390 به 25.8 میلیون 
نفر در س��ال 1395 رسیده است؛ به عبارتی طی این سال ها به طور غیرمعمول 
سالیانه حدود 481 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. نتایج طرح 
آمارگیری نیروی کار در پاییز س��ال 1396 نیز بیانگر افزایش جمعیت فعال به 
26.5 میلیون نفر است و تنها طی یک ساله منتهی به پاییز 1396 بالغ بر 972 
هزار نفر به جمعیت فعال کش��ور افزوده ش��ده است؛ ضمن اینکه نرخ مشارکت 
نیروی کار در س��ال های مذک��ور با افت و خیزهایی مواجه ب��وده و پس از طی 
دوره ای نزولی از سال 1393 صعودی شده و به 40.1درصد در پاییز سال 1396 
افزایش یافته اس��ت. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سنوات گذشته را 
می توان ناش��ی از دو عامل اساسی از جمله ناامیدی جمعیت بیکار از یافتن کار 
و ادامه تحصیل بیکاران در سطح تحصیالت دانشگاهی دانست و همین امر نیز 
در سال های اخیر به رشد شتابان نرخ مشارکت اقتصادی دانش آموختگان عالی 
منجر شده است؛ به طوری که این نرخ از 46.4درصد در سال 1390 به 55درصد 
در سال 1395 رسیده است و با توجه به حجم فارغ التحصیالن دانشگاهی انتظار 
افزایش این روند در سال های آینده وجود دارد. جمعیت شاغل کشور نیز در سال 
1390 بیش از 20.5 میلیون نفر بود که این رقم در سال 1395 به 22.6 میلیون 
نفر رس��ید؛ به عبارت دیگر طی این دوره ساالنه 416 هزارنفر به تعداد شاغالن 
کش��ور افزوده شده است. این  آمار در مقایسه با دهه گذشته نشان دهنده بهبود 
نس��بی در وضعیت اشتغال کشور است. براس��اس نتایج آخرین طرح آمارگیری 
نیروی کار در پاییز 1396 جمعیت شاغل کشور به رقم 23.3 میلیون نفر افزایش 
یافته یعنی در یکس��ال گذشته به شکل بی س��ابقه ای بیش از 957 هزار نفر به 
جمعیت ش��اغل کشور اضافه ش��ده اس��ت. از این میزان 434 هزار نفر به طور 
خالص در بخش صنعت جذب ش��ده اند )بیش از 45 درصد از اشتغال جدید ( و 
سهم بخش های خدمات و کش��اورزی نیز به ترتیب معادل 39.2 و 15.3درصد 
بوده اس��ت. البته آمارهای موجود بیانگر کیفیت اندک وضعیت ناپایدار اشتغال 
ایجادشده است چون از مجموع 615 هزار شغل خالص ایجادشده در سال 1395 
تنها 29درصد مشمول بیمه شده اند و سهم شاغالن 15 ساله و بیشتر با ساعت 

کار معمول 49 ساعت و بیشتر در پاییز 1396 برابر با 37.5درصد بوده است.
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آیا می توان به ایجاد سازوکار مالی ویژه اروپا 
امید بست؟

پ��س از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( در 
اردیبهش��ت ماه سال جاری، کش��ورهای باقیمانده ش��امل فرانسه، 
روس��یه، چین، انگلس��تان و آلمان تالش کردند که برجام را حفظ 
کنند و ایران نیز اعالم کرد چنانچه کش��ورهای متعهد بتوانند راهی 

برای حفظ برجام پیدا کنند بر این پیمان باقی می ماند.
تفاوت عمده ای که این دور از تحریم ها با ادوار گذشته دارد، دقیقا 
در همین مسئله است که این بار طرف های اروپایی هم سو با آمریکا 
نیستند و عالوه بر آنکه خود تصمیم به ماندن در برجام را دارند، با 
رایزنی سعی در منصرف کردن طرف آمریکایی داشتند که متاسفانه 

نتیجه ای در بر نداشت.
کش��ورهای اروپایی تالش کردند ش��رکت های خود را قانع کنند 
که فعالیت های خود را در ایران ادامه دهند، اما ش��دت تحریم های 
آمریکا به حدی اس��ت که هیچ ش��رکتی حاضر نمی ش��ود در ایران 
بمان��د و س��ود اندک از ایران را به دلیل زیان ف��راوان از آمریکا رها 
کردن��د. با اعم��ال تحریم های آمری��کا علیه ای��ران نه تنها صادرات 
نفت دچار مش��کل شده، بلکه س��ختی نقل و انتقاالت پول به دلیل 
تحریم ه��ای مال��ی و بانکی ای��ران، مبادالت مال��ی صادرکنندگان 

محصوالت غیرنفتی و غیردولتی را نیز مختل کرده است.
اروپایی ها تاکنون پیش��نهادهای مختلفی برای تس��هیل ش��رایط 
تحریم ارائه داده اند؛ از جمله معاف شدن برخی کشورها از تحریم و 
مجازات آمریکا در صورت مراوده با ایران، ایجاد اس��تثنا برای برخی 
ش��رکت ها به منظور داد و س��تد با ایران و ایجاد حس��اب  های ویژه 
ب��رای ای��ران در بانک ها اروپایی و ... اما به هی��چ کدام از آنها جامه 
عمل پوش��انده نشده است؛ چراکه ترس از تهدیدهای آمریکا و عدم 
موافقت این کشور از پیش��نهادهای مذکور راه حل های ارائه شده را 
به بن بست کشاند. در چنین شرایطی طرف های اروپایی )انگلستان، 
 Special - فرانس��ه و آلمان( به دنبال ایجاد س��از و کار ویژه مالی
Purpose Vehicle - )SPV( هس��تند که به عنوان جانش��ین 
سوئیفت و با حذف دالر از مبادالت، به ادامه مراوده با ایران پرداخته 
و ش��رکت های اروپایی بتوانند بدون اس��تفاده از کانال های مرسوم 
مالی بین المللی هم با ایران داد و ستد کرده و هم مشمول تحریم ها 
و مجازات های س��نگین آمریکا قرار نگیرند؛ لکن تاکنون هیچ اقدام 
موث��ری اتفاق نیفتاده و هیچ کش��وری میزبان��ی SPV را به عهده 

نگرفته است.
اروپایی ها برای ایجاد س��از و  کار مالی وی��ژه توافق ندارند؛ برخی 
کش��ورها که کوچک تر و کم قدرت تر از سه کش��ور فرانسه و آلمان 
و انگلس��تان هس��تند و به دلیل تحریم ها آمریکا از ارتباط با ایران 
بیشتر متضرر می ش��وند، چندان از ادامه فعالیت تجاری با ایران به 
هر طریقی خش��نود نیس��تند و از ایجاد SPV نیز چندان حمایت 
نمی کنند. برخی از کش��ورها مانند اتری��ش، بلژیک و لوکزامبورگ 
ب��ه دلیل تهدیده��ای آمری��کا از میزبانی س��از و کار مالی ویژه در 
کش��ور خود ش��انه خالی ک��رده و مخالفت خ��ود را از این میزبانی 

اعالم کرده اند.
اگرچه مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرده است 
که اروپایی ها نه تنها به دلیل حفظ منافع خود، که به دلیل مس��ائل 
امنیتی نیز به دنبال حفظ برجام هستند، اما عملکرد آنها باعث شده 
این ش��ائبه ایجاد شود که این س��از و کار مالی در آینده ای نزدیک 
قابل دستیابی نیس��ت و حتی برخی بر این عقیده اند که اروپایی ها 

در پی اتالف وقت و نگه داشتن ایران بر تعهدات برجام هستند.
بی��ش از س��ه هفته از دور دوم تحریم ها گذش��ته اس��ت و هنوز 
مش��خص نیست که اروپایی ها چگونه می خواهند به تجارت و خرید 
نفت از ایران تداوم بخش��ند. ضمن اینکه روز به روز بر شمار خروج 
ش��رکت های بزرگ اروپای��ی از ایران افزوده می ش��ود و تنها برخی 
ش��رکت های کوچک که منافع چندانی از ارتب��اط با آمریکا ندارند، 
در ایران باقی مانده اند. اگرچه هشت کشور مشمول معافیت تحریم 
آمریکا شده و کماکان از ایران نفت خریداری می کنند و ایران هنوز 
به ش��رایط بحرانی نرس��یده اس��ت، اما با توجه به تعلل کشورهای 
اروپای��ی در ایجاد س��از و کار وی��ژه مالی به نظر می رس��د بیش از 
این انتظار کش��یدن برای ارائ��ه راهکار اروپایی به صالح کش��ور و 
تولیدکنندگان نباش��د، لذا مس��ئولین بایستی با توس��عه تعامل با 
کش��ورهای همسایه و دو قدرت ش��رقی چین و روسیه تا حدودی 

تحریم ها را خنثی کنند.
چین و روسیه به عنوان دو قدرت اقتصادی، قبل از خروج آمریکا 
از برجام نیز روابط سیاس��ی و اقتصادی حس��نه با ایران داشته اند. 
از طرف��ی روابط اقتصادی آمریکا و چین رو به س��ردی نهاده و این 
ام��ر می تواند در تحکیم روابط ایران با چین به عنوان یک ش��ریک 
تجاری قدرتمند تاثیر بس��زایی داش��ته باش��د. به عالوه کشورهای 
همسایه ایران می توانند جایگزین های بسیار خوبی برای طرف های 
اروپایی باشند و ایران می تواند با توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با 
همسایگان خود اثر تحریم ها را حداقل کند. این کشورها قابلیت های 

بسیار باالیی در زمینه توسعه تعامل تجاری با ایران دارند.
منبع: ایسنا 

یادداشت

فرص��ت ام��روز: حدود س��ه هفت��ه از دور دوم تحریم ه��ای آمریکا و 
بیش��تر از چهار هفته از زمانی که برای راه اندازی س��ازوکار ویژه ارتباط 
مالی میان ایران و اروپا تعیین ش��ده ب��ود، می گذرد، اما هنوز خبری از 
اجرای س��ازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا نیس��ت. هفته گذشته روزنامه 
»وال اس��تریت ژورنال« به نقل از دیپلمات ه��ای اروپایی گزارش داد که 
دو قدرت اروپایی آلمان و فرانس��ه برای میزبانی طرح س��ازوکار مالی با 
ایران دس��ت به کار ش��ده اند و در حالی  که خبرها همچنان از تحرکات 
تازه اروپایی ها برای نجات ایده س��ازوکار ویژه مالی به گوش می رس��د، 
اندیش��کده »ش��بکه رهب��ری اروپا« ه��م در چارچوب طرح��ی جدید، 
پیشنهاد راه اندازی یک سازوکار ویژه بشردوستانه )H-SPV( را مطرح 

کرده است.
هفته گذشته علی اکبرصالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در سمینار 
همکاری هس��ته ای ای��ران و اتحادیه اروپا در بروکس��ل، به طور تلویحی 
گف��ت که ایران منتظر بهره مند ش��دن از نتایج برجام اس��ت و امیدوار 
اس��ت هرچه زودتر دس��تاوردی ملموس فراهم ش��ود تا برجام به قوت 
خ��ود باقی بماند، وگرنه گزینه خ��روج از برجام روی میز قرار دارد. این 
س��خنان پیش از این از زبان محمد جواد ظریف نیز مطرح ش��ده و وزیر 
ام��ور خارجه ای��ران تأکید کرده بود که ایران منتظر بهره مند ش��دن از 

نتایج اقتصادی برجام است.
روزنامه »وال استریت ژورنال« نیز در گزارشی اعالم کرد که دو قدرت 
اروپایی یعنی آلمان و فرانسه سرانجام برای نجات برجام از زیر فشارهای 
آمریکا دست به کار شده اند. در هفته های گذشته دولت آمریکا با اعمال 
»فشار حداکثری« روی کشورهای اروپایی مانع آغاز به کار سازوکار ویژه 
مالی )SPV( شده است. ایجاد این سازوکار به عنوان کانال ارتباط مالی 
میان اروپ��ا و ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا اواخر ش��هریورماه 
از س��وی فدریکا موگرینی، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا طی 
سخنانی در سازمان ملل اعالم شد. موگرینی آن زمان اطمینان داد که 
این کانال مالی س��ه روز قبل از اعمال دور دوم تحریم های آمریکا یعنی 
روز دهم آبان ماه آغ��از به کار خواهد کرد تا خللی در روند تجارت میان 

ایران و اروپا ایجاد نشود. 
»وال اس��تریت ژورنال« به نقل از چند دیپلمات ارش��د اروپایی نوشته 
که قرار اس��ت یکی از دو کشور آلمان و فرانسه میزبانی نهاد اداره کننده 
س��ازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا را برعهده بگیرد و دیگری نیز ریاست 
آن را عهده دار ش��ود؛ به این صورت که اگر مثال فرانس��ه میزبان باشد، 
ی��ک مقام آلمانی رئیس نه��اد مذکور خواهد ب��ود و بالعکس. از طرفی 
هر دو کش��ور در تأمین هزینه ه��ای این نهاد مالی مش��ارکت خواهند 
داش��ت. پیش از ای��ن اتحادیه اروپا به دو کش��ور اتریش و لوکزامبورگ 
پیش��نهاد داده بود که میزبان نهاد اداره کننده سازوکار ویژه مالی باشند 
اما تهدیدهای مکرر کاخ س��فید، موجب شد که مقام های دولتی در این 

دو کشور پیشنهاد اتحادیه اروپا را رد کنند. 
ب��ه گزارش اتاق ایران، ای��ن وضعیت طرح اتحادیه اروپ��ا برای مقابله با 
تحریم های آمریکا و ادامه تعامل مالی و تجاری با ایران را در معرض سقوط 
کامل قرار داده بود و اکنون با ورود فرانس��ه و آلمان برای نجات این طرح، 
گفته می شود انگلیس هم در حال بررسی شرایط برای پیوستن به آنهاست. 
به گفته دیپلمات های ارش��د اروپایی، ش��رکتی که قرار اس��ت نقش نهاد 
اداره کننده سازوکار ویژه مالی را ایفا کند، مستقیما تحت اختیار و هدایت 
دولت های مشارکت کننده در طرح خواهد بود که این مسئله می تواند آمریکا 

را از اعمال تحریم های مستقیم علیه آن منصرف کند.
پیشنهاد ایجاد سازوکار ویژه بشردوستانه

درحالی ک��ه خبر از تحرکات تازه اروپایی ها برای نجات ایده س��ازوکار 
ویژه مالی به گوش می رس��د، اندیش��کده »ش��بکه رهب��ری اروپا« نیز 
در چارچ��وب طرح��ی جدید، پیش��نهاد راه اندازی یک س��ازوکار ویژه 
بشردوس��تانه )H-SPV( را مطرح کرده اس��ت. در این طرح اسفندیار 
باتمانقلیچ و اکس��ل هلمن، نویس��ندگان آن، با توجه به کارشکنی های 
آمریکا در مقابل سازوکار ویژه مالی پیشنهاد داده اند کانال دیگری برای 
مبادله کاالهای بشردوس��تانه میان اروپا و ایران ایجاد شود که مشکالت 

سازوکار ویژه را نداشته باشد.
در این طرح آمده است که اختالف نظر میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر 
سر برجام، به یک تنش کم سابقه دیپلماتیک میان دو طرف منجر شده 
است. در این میان، دو طرف اما بر یک چیز، حداقل در کالم، اشتراک نظر 
دارند و آن ضرورت مبادله دارو و کاالهای بشردوس��تانه با ایران اس��ت. 
نویس��ندگان این طرح به اتحادیه اروپا پیشنهاد داده اند از معافیت های 

بشردوس��تانه اعالمی از س��وی آمریکا برای ایجاد یک کانال مالی ویژه 
برای ارتباط با ایران در تجارت موادغذایی، محصوالت کش��اورزی، دارو 
و همچنین تجهیزات پزش��کی بهره بگیرد، چراکه کارشکنی آمریکا در 
مسیر فعالیت سازوکار ویژه مالی )SPV( و تحریم های ثانویه این کشور، 
عمال مانع مبادله کاالهای بشردوس��تانه با ایران شده است و ایجاد یک 
س��ازوکار جدید، الاقل امکان مبادله این کاالها را با چالش کمتر روبه رو 

خواهد کرد.
در ای��ن طرح آمده که اثرات فراس��رزمینی تحریم ه��ای آمریکا باعث 
ش��ده تا با وجود معافیت کاالهای بشردوس��تانه از تحریم ها، بانک های 
اروپایی تمایلی به فراهم کردن امکان این مبادالت نداش��ته باش��ند. در 
چارچوب طرح پیش��نهادی، مبادله کاالهای بشردوستانه به طور شفاف 
باید از مبادله دیگر کاالها جدا ش��ود. بر این اساس، نهاد مسئول اجرای 
س��ازوکار ویژه بشردوس��تانه، وظیفه پرداخت پول از حس��اب ایران به 

صادرکننده کاال را به عهده خواهد گرفت.
این نه��اد که مالکی��ت آن در اختیار دولت های اروپای��ی خواهد بود 
به ط��ور دقیق می تواند روند انتقال کاال و پول را زیرنظر داش��ته باش��د 
و هیچ گونه ش��ائبه  ای مانع ادامه این ارتباط مالی نخواهد ش��د. در این 

طرح آمده اس��ت که اروپایی ها می توانند برای محک زدن ادعای آمریکا 
در اج��رای معافیت کاالهای بشردوس��تانه از تحریم ه��ا، حتی از آمریکا 
بخواهند به عضویت این س��ازوکار جدی��د در آید تا ضمن اطالع از روند 
کار، از مانع تراش��ی بر س��ر راه آن خودداری کند. به ای��ن ترتیب اروپا 
می تواند کارشکنی های آمریکا را از ابتدا خنثی کند. طبق طرح ارائه شده 
از س��وی ش��بکه رهبری اروپا، عملیاتی کردن طرح H-SPV با توجه 
ب��ه عدم مخالفت دولت آمریکا، در مدت زمان کمتری امکان پذیر اس��ت 
و اتحادی��ه اروپا می تواند به بخش��ی از تعهد خ��ود در قبال ایران جامه 

عمل بپوشاند.
در چنی��ن ش��رایطی اتحادیه اروپا می تواند حتی از س��ازوکار محدود 
SPV عب��ور کرده و H-SPV را به یک درگاه بانکی برای حفظ ارتباط 
میان ایران و سیستم مالی اروپا تبدیل کند. در سازوکار جدید همچنین 
می تواند به روی کش��ورهای دیگر ازجمله چین و هند نیز باز باشد و در 
مرحله بعد اروپا می تواند دایره فعالیت نهاد ایجادش��ده را برای تعامل با 
دیگر کش��ورهای تحریم ش��ده ازجمله کوبا گسترش دهد؛ موضوعی که 
طی روزهای اخیر از س��وی مقام های دولتی در کوبا مورد استقبال قرار 

گرفته است. 

توسط اندیشکده »شبکه رهبری اروپا« مطرح شد

پیشنهاد جدید اروپایی ها برای سازوکار ویژه
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بانک  پاسارگاد: بدهی یادشده بابت برداشت شبانه بوده است
نبش قبر برداشت شبانه بانک مرکزی از 

حساب بانک ها
انتش��ار اس��امی بانک های بده��کار ب��ه بانک مرکزی از س��وی 
خزانه داری کل کش��ور بار دیگر داستان »برداشت شبانه از حساب 
بانک ها« در روزهای پایانی اس��فند س��ال 1390 را زنده کرد، زیرا 
نش��ان داد این موضوع با گذش��ت نزدیک به شش سال هنوز حل و 

فصل نشده است.
به گ��زارش ایرنا، خزانه داری کل کش��ور پنجم آذرماه »اس��امی 
بانک ه��ای دارای بده��ی و فاق��د بدهی به بانک مرکزی مش��مول 
تس��ویه با صدور اوراق تس��ویه خزانه« را منتش��ر کرد که براساس 
آن بانک های ملی ایران، س��په، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، 
توس��عه تعاون، توس��عه صادرات، تجارت، رفاه کارگ��ران، صادرات 
ایران، ملت، قوامین، انصار، آینده، گردش��گری، پارس��یان، سرمایه، 
پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل در فهرست بانک های بدهکار قرار 

گرفتند.
اما روز چهارش��نبه هفته گذشته بانک پاس��ارگاد در اطالعیه ای 
اع��الم کرد: مبلغی که بابت بدهی این بانک به بانک مرکزی منظور 
ش��ده، »بابت برداشت های شبانه و بدون مجوز توسط بانک مرکزی 
از حس��اب بانک ها، تحت  عنوان ما به التف��اوت نرخ ارز در تاریخ 29 

اسفند سال 1390 است.«
به باور بانک پاس��ارگاد، »این اقدام از وجاهت قانونی و پش��توانه 
مقررات��ی برخوردار نبوده و بانک  پاس��ارگاد باره��ا اعتراض خود را 
به صورت کتبی درباره بازگرداندن مبلغ ذکرش��ده به بانک مرکزی 

اعالم کرده است.«
ماجرای برداشت از حساب بانک ها چه بود؟

اس��فندماه 1390 و در هیاه��وی ب��روز نوس��ان ارزی ناش��ی از 
تحریم ه��ا، برخی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی که عامل فروش 
ارز دولت��ی در بازار بودن��د، به یکباره متوجه ش��دند بانک مرکزی 
مبالغی را بدون اجازه از حس��اب آنها برداش��ت کرده اس��ت؛ همان 
زمان این ش��ائبه به وجود آمد که این برداشت برای تامین نقدینگی 

مورد نیاز پرداخت یارانه های نقدی در دولت دهم بوده است.
اختالف بانک ها و بانک مرکزی، ضمن ورود دیوان محاسبات کشور و 
مجلس به موضوع، حتی حکم یکسال انفصال از خدمت رئیس کل وقت 

بانک مرکزی در دیوان محاسبات کشور نیز صادر شد.
آن زمان بانک مرکزی به بانک ها اعالم کرده بود که برداش��ت از 
حس��اب بانک ها به اس��تناد مصوبه هیات وزیران و به دلیل اختالف 
ناش��ی از قیم��ت ارز دولتی و ب��ازار آزاد بوده اس��ت؛ مصوبه هیات 
وزی��ران مقرر کرده بود که 87 هزار میلی��ارد ریال )8700 میلیارد 
تومان( از حس��اب بانک ه��ا بابت این اختالف برداش��ت کند که به 
گفته مسئوالن وقت بانک مرکزی فقط حدود 30 هزار میلیارد ریال 

)3هزار میلیارد تومان( برداشت شد.

نماگربازارسهام

اگرچه الیحه بودجه سال آینده هنوز چند روزی مانده تا به مجلس رفته 
و از آن رونمایی شود، اما برخی آمارها و اظهارنظرها تا حدی وضعیت هزینه 
و درآمدی را مشخص می کند. چهاردهم آذرماه زمانی است که دولت وعده 
داده الیحه بودجه 1398 را تقدیم مجلس کند، اما همچنان بررسی ها درباره 
آن ادامه داشته و به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، 

الیحه روز دوشنبه همین هفته نهایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وضعیت مالی دولت که این روزها در حال چکش کاری 
بودجه 1398 اس��ت، به گونه ای اس��ت که توانسته درآمد و هزینه را با هم 
منطب��ق کند. پیش بینی مناب��ع درآمدی برای هزینه های��ی که دولت در 
هر س��ال دارد، از مهم ترین مسائل مورد بررس��ی در بودجه ساالنه است و 
اکنون نیز بحث ها و بررس��ی های بسیاری در دولت در رابطه با پیش بینی 
منابع بودجه س��ال بعد در حال انجام اس��ت و با حساسیت بیشتری پیش 
می رود. این  در حالی است که با توجه به شرایطی که در نتیجه  تحریم های 
اعمال ش��ده در سال جاری می تواند برای منابع درآمدی بودجه ایجاد شود،   
 مالحظاتی الزم است و همان طور که پیش از این نوبخت اعالم کرده است، 
بودجه سال آینده براساس شرایط خاص تدوین می شود، اما این به معنای 

عقب ماندن از اهداف بودجه ای نیست.
اما در آس��تانه ورود الیحه بودجه س��ال 98 به مجلس، بررسی وضعیت 
بودجه س��ال جاری و آنچه که دولت در حال  حاضر برای منابع و مصارف 
در اختی��ار دارد نیز قابل توجه اس��ت؛ چراکه عملکرد مالی موجود یکی از 

محورهای اصلی پیش بینی بودجه سال آینده به شمار می رود.
دولت برای منابع امسال حدود 386 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده 
بود که رقم مصوب برای نیمه اول سال به 196 هزار میلیارد تومان می رسد، 
اما نوس��ان در برخی از بخش های درآمدی موجب ش��ده اس��ت که منابع 

عمومی دولت در این مدت تا 168هزار و 500 میلیارد تومان محقق شود.
مناب��ع عمومی دولت از محل درآمدها که مالیات را نیز در بر می گیرد تا 
حدود 63 هزار و 400 میلیارد تومان برای ش��ش ماهه اول سال بوده است 
که نس��بت به 110 هزار میلیارد تومانی که باید در این مدت کسب درآمد 
می ش��د تا 47 هزار میلیارد تومان کسری دارد. کاهش درآمدها تا حدودی 
در بخش درآمدهای نفتی جبران شده است؛ چراکه باید در شش ماهه اول 
امس��ال تا 54 هزار و 800 میلیارد تومان منابع نفتی کس��ب می شد که به 
دلیل افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و افزایش قیمت دالر دولتی به 63 

هزار و 200 میلیارد تومان رسیده است.
بخش سوم منابع عمومی بودجه، دارایی های مالی است که دولت از انتشار 
آن به عنوان وسیله ای برای تسویه بدهی های خود استفاده می کند که تا مرز 
50 هزار میلیارد تومان محقق شده است و این رقم 18 هزار میلیارد تومان 

باالتر از منابع پیش بینی شده برای نیمه اول امسال است.
در مقابل منابع،   دولت برای بودجه سال جاری و در شش ماهه اول حدود 
196 هزار میلیارد تومان مصارف در نظر داش��ته که با توجه به عدم تحقق 

منابع، صرفه جویی هایی نیز در این بخش انجام ش��ده اس��ت و به عبارتی 
عدم پرداخت وج��ود دارد؛ به طوری که تا حدود 162 هزار میلیارد تومان 

پرداختی داشته است.
بخش اصل��ی هزینه های دولت به هزینه های جاری که عمده آن حقوق 
و دستمزد است، اختصاص داشته است که به 130 هزار میلیارد تومان در 
نیمه اول سال می رسد. این رقم البته از میزان مصوب برای این دوره تا 20 

هزار میلیارد تومان کمتر است.

در بخ��ش عمرانی به عنوان دیگر مصارف بودجه ای، در نیمه اول س��ال 
ح��دود 31 هزار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده بود ک��ه 26 هزار و 600 
میلیارد تومان آن محقق شد که در این میان عدم پرداخت بودجه عمرانی 

نیز یکی از محل های کاهش مصارف بوده است.
برای تملک دارایی های مالی که به تسویه اوراق منتشرشده در سال های 
قبل مربوط می شود، حدود 30 هزار میلیارد تومان در کل سال پیش بینی 
ش��ده بود ک��ه باید در پایان نیمه اول 15 هزار میلی��ارد تومان از این بابت 

پرداخت می شد اما حدود 4700میلیارد تومان تحقق یافته است.
در مجم��وع اوضاع مالی دولت در نیمه ابتدایی س��ال جاری و در فاصله 
باقی مانده تا ارائه الیحه بودجه 1398 چندان بد نیست و گرچه عدم تحقق 

در منابع و مصارف وجود دارد، اما کسری بودجه در آمارها دیده نمی شود؛ 
به ط��وری که حدود 168 هزار و 500 میلی��ارد تومان منابع در نیمه اول 
امس��ال کسب شده و در س��وی مقابل 161 هزار و میلیارد تومان مصارف 

وجود داشته است.
باز هم »عمرانی« از »حقوق« جا ماند

از س��وی دیگر، عقب ماندن بودجه های عمرانی از بودجه جاری در کنار 
عدم تحقق سهم مصوب در بودجه ساالنه در میزان افزایش نیز تکرار شده 
اس��ت. بودجه های جاری و عمرانی دو بخش اصلی هزینه ای دولت در یک 
س��ال مالی اس��ت که باید منابع عمومی دولت بتواند پاسخگوی آن باشد؛ 
جای��ی که نفت، مالیات و اوراق، س��هم اصلی درآمدی را داش��ته و تحقق 

آنهاست که روال دولت در هزینه کرد را تا حد زیادی مشخص می کند.
آنطور که اطالعات سازمان و برنامه نشان می دهد برای سال آینده، برای 
بودجه های عمرانی حدود 12درصد رش��د پیش بینی ش��ده اس��ت که اگر 
نس��بت به رقم مصوب امسال محاسبه ش��ود، بودجه عمرانی سال را از 62 

هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز 70هزار میلیارد تومان پیش می برد.
از س��وی دیگ��ر در بودجه 1398، رش��د حقوق و دس��تمزد که حدود 
80درصد بودجه جاری را در اختیار دارد تا 20درصد پیش بینی شده است 
که ب��ه طور طبیعی بودجه جاری را که برای امس��ال تا 290هزار میلیارد 

تومان پیش بینی شده بود، به اندازه قابل توجهی رشد خواهد داد.
 در ش��رایط موجود و با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد که در مدت اخیر 
تا مرز 40درصد در تورم نقطه به نقطه پیش رفته است و می تواند در سال 
آینده ادامه داش��ته باش��د، دولت باید در کنار اقدامات برای کنترل تورم، 
حقوق کارکنان را نیز باید متناسب با آن افزایش دهد و این در حالی است 
که حدود 20درصد برای حقوق و دستمزد پیش بینی کرده است و تاکنون 

اظهارات نمایندگان مجلس این گونه بر آمده که نظری بیش از این دارند.
با توجه به اینکه دولت در بودجه س��االنه نمی تواند در حقوق و دستمزد 
عدم پرداخت داش��ته و باید سهم بودجه جاری تا حد زیادی به طور کامل 
تامین ش��ود، در نهایت همواره این گونه بوده که برای جبرای کسری منابع 
عمدتا عدم پرداخت در عمرانی اتفاق افتاده اس��ت و در این س��ال ها کمتر 
زمانی بوده است که سهم بخش عمرانی به طور کامل پرداخت شده باشد. 
این عقب ماندگی در فضایی که باید منابع برای رش��د بودجه جاری فراهم 
باشد می تواند به میزان رشد بودجه جاری نیز منتقل شده و نتوان بیش از 

این برای پروژه های عمرانی افزایش بودجه در نظر گرفت.
در حال حاضر تعداد طرح های نیمه تمام در سطح استانی حدود 70 هزار، 
در س��طح ملی 5800 و در مجموع حدود 76 هزار طرح  است که از زمان 
کلنگ زن��ی برخ��ی از آن ها بیش از دو دهه می گذرد و به گفته مس��ئوالن 
س��ازمان برنامه و بودجه فق��دان توجیه پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن 
منابع مالی طرح ها و اولویت یافتن برخی طرح های دیگر از دالیل طوالنی 

شدن عملیات اجرایی طرح ها است. 

باز هم »بودجه عمرانی« از »بودجه جاری« جا ماند

وضع مالی دولت چطور است؟
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قیمت گوجه فرنگی به 9هزار تومان رسید
قیم��ت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار ته��ران تا 9هزار تومان 
افزایش یافت؛ همچنین نرخ این محصول در عمده فروش��ی 3هزار و 

500 تا 6هزار تومان به فروش می رسد.
به گزارش تس��نیم، قیمت عمده فروش��ی انواع می��وه و تره بار در 
میدان مرکزی میوه و تره بار تهران اعالم شد. براساس اعالم اتحادیه 
فروش��ندگان میوه و تره بار این نرخ ها مالک قیمت گذاری میوه در 
ش��هر تهران اس��ت و حداکثر با 35درصد افزای��ش قیمت به فروش 

می رسد.
بر این اس��اس قیمت ه��ر کیلوگرم انار براس��اس درجه کیفی 3 
ت��ا 8 ه��زار تومان، انگور 3 ه��زار و 500 تا 6 ه��زار تومان، پرتقال 
ش��مال هزار و 500 تا 3 هزار و 500 تومان، پرتقال جنوب 4 تا 9 
هزار تومان، گالبی 7 تا 17 هزار تومان، س��یب 4 تا 9 هزار تومان، 
لیموترش س��نگی 4 تا 7 هزار توم��ان، لیموترش ریز 8 تا 15 هزار 
تومان، لیموش��یرین 3هزار و 500 تا 5 ه��زار تومان، کیوی 4 تا 8 
ه��زار تومان، نارنگی انش��و 3 هزار تومان تا 5 ه��زار و 500 تومان، 
خی��ار رس��می 2 هزار و 500 تا 5 هزار توم��ان و موز 9 تا 12 هزار 

تومان است.
قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی هزار و 500 تا 3هزار تومان، پیاز 
ه��زار و 500 تا 2 هزار و 500توم��ان، گوجه فرنگی 3 هزار و 500 

تومان تا 6هزار تومان است.
قیمت ه��ر کیلوگرم گوجه فرنگی به صورت خرده فروش��ی نیز در  
تهران 4 تا 9 هزار تومان به فروش می رس��د. گفتنی اس��ت به تازگی 
صادرات رب گوجه فرنگی با دس��تور مستقیم وزیر صنعت، معدن و 

تجارت آزاد شده است.

تجارت 8.2 میلیارد دالری ایران و ترکیه در 
10 ماه

مبادالت تجاری ایران و ترکیه در 10 ماه نخس��ت 2018 با افت 
10درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به 8.252 میلیارد 

دالر رسید.

به گزارش تس��نیم، آمارهای منتشرش��ده توسط اداره آمار ترکیه 
نش��ان می دهد مبادالت تجاری ایران و ترکیه در 10 ماه نخس��ت 
2018 با افت 10درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل مواجه 

شده است.
مبادالت تجاری دو کش��ور ک��ه در ماه های ژانویه تا اکتبر 2017 
بالغ بر 9.199 میلیارد دالر گزارش ش��ده بود در 10 ماهه نخس��ت 

امسال به 8.252میلیارد دالر کاهش یافته است.
ترکیه در ماه های ژانویه تا اکتبر س��ال میالدی گذش��ته 2.601 
میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود. این رقم با افت 22درصدی 

در 10 ماهه نخست امسال به 2.023 میلیارد دالر رسیده است.
واردات ترکی��ه از ایران در 10 ماهه نخس��ت امس��ال 5.6درصد 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به 6.229 میلیارد 
دالر رس��یده اس��ت. ترکیه در 10 ماهه نخست س��ال قبل 6.598 

میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود .
ایران بیس��تمین مقصد صادراتی ترکی��ه و هفتمین تامین کننده 
کااله��ای مورد نیاز این کش��ور در 10ماهه نخس��ت س��ال جاری 

میالدی شناخته شده است.
براس��اس این گزارش در دهمین ماه س��ال جاری میالدی)اکتبر 
2018( صادرات ترکیه به ایران افت 31درصدی داش��ته و به 198 
میلیون دالر رس��یده است. واردات ترکیه از ایران نیز در همین ماه 

26درصد افت داشته و به 564 میلیون دالر بالغ شده است.

نرخ خرید تضمینی گندم باید به 1850 تومان تغییر کند
 آینده تولید گندم در معرض خطر است

یک مقام مسئول گفت با توجه به تورم باالی 40درصد در بخش 
کش��اورزی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید 

حداقل به 1850تومان تغییر کند.
مس��عود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت وگو با  
باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کش��اورزی برای س��ال زراعی جدید اظهار کرد: در چند سال اخیر 
سبک و سیاق خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از سوی شورای 

اقتصاد اقدامی خالف قانون خرید تضمینی بوده است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی تحریم، امنیت غذایی و ملی 
بر همه چیز ارجحیت دارد، افزود: بر این اساس از دولتمردان انتظار 
می رود که هرچه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم را اصالح کنند، 
چراکه اگر این امر رخ ندهد، بی ش��ک کش��اورزان اقدام به کش��ت 
گندم نخواهند کرد و کشاورزانی که کشت را انجام دادند، از تحویل 

محصول به دولت امتناع خواهند کرد.
اس��دی ادامه داد: با وجود تورم ب��االی 30 تا 40درصد در بخش 
کش��اورزی، افزای��ش 170 تومانی نرخ خرید گن��دم زمینه را برای 
قاچاق گس��ترده فراهم می کند، چراک��ه هم اکنون هر کیلو گندم با 
نرخ 2 هزار و 500تا 3 هزار تومان در مرزها از کشاورزان خریداری 

می شود.
عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: با توجه به آنکه نرخ 
خرید تضمینی گندم برای س��ال زراعی 98-97 کارشناسی نیست، 
پیش بینی می شود که این ماده ارزشمند به عنوان خوراک دام مورد 

استفاده قرار گیرد.
به گفته وی، اگر دولت هرچه س��ریع تر اقدام به اصالح نرخ خرید 
تضمینی گن��دم نکند، برای تأمین نیاز داخ��ل چاره ای جز واردات 
نیست که با این وجود به نظر می رسد فشار البی گران در اتخاذ این 

سیاست بی تاثیر نبوده است.
اس��دی در پایان بی توجه��ی به قانون خری��د تضمینی را خالف 
مناف��ع ملی دانس��ت و گفت: با توجه به آنکه دولت تورم در س��ال 
جاری را 37درصد اعالم کرده اس��ت و از دیدگاه تشکل ها تورم در 
بخش کشاورزی 40درصد است، از این رو نرخ خرید تضمینی گندم 

حداقل باید به 1850 تومان تغییر کند.

اخبـــار

عض��و انجم��ن واردکنن��دگان تلفن همراه با اش��اره ب��ه اینکه کاالی 
مس��افری کاالی تجاری نیس��ت، افزود بین 30 ت��ا 40درصد حباب در 

قیمت گوشی تلفن همراه وجود دارد.
به گزارش تس��نیم، معاون وزیر ارتباطات گفت: کاهش قیمت گوشی 
تلفن همراه در بازار منوط به تصمیماتی اس��ت که همه دستگاه ها باید 

آن را اجرایی کنند .
حس��ین فالح در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو س��یما با 
اشاره به اینکه گوشی تلفن همراهی که از طریق مسافری وارد می شود 
قاچاق نیس��ت، افزود: گوشی هایی که وارد کشور می شوند باید خدمات 
پس از فروش داش��ته باش��ند اما گوشی های مس��افری این خاصیت را 
ندارن��د و حقوق مصرف کننده ضایع می ش��ود بنابراین باید بحث تأمین 

ارز حل شود.
وی با بیان اینکه موافق واردات گوش��ی به ش��یوه مس��افری نیستیم، 
اما در 3_4 ماه گذش��ته این مسئله کمک ساز بوده است، گفت: کاهش 
قیمت گوش��ی تلفن همراه در بازار منوط به تصمیماتی اس��ت که همه 
دس��تگاه ها بای��د آن را اجرایی کنند لذا همه باید با هم تعامل داش��ته 

باشند .
عب��اس قبادی، معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در 

این برنامه گفت: یکی از کار های بسیار خوبی که در کشور صورت گرفت 
اجرای طرح رجیس��تری موبایل بود، به طوری که قبل از آن 95درصد 
گوش��ی ها به صورت قاچاق وارد کشور می شد و طبیعتا با اتفاقی که در 
ابتدای امسال افتاد تا حدودی در موضوع واردات موبایل با مشکل روبه 
رو ش��دیم. وی گفت: ما با تش��دید و تکرار تحریم های آمریکا و نوسان 
ن��رخ ارز مواج��ه بودیم و حقیقتا عده ای از ش��رکت ها که گوش��ی وارد 
ک��رده بودند یا محصول خود را عرضه نکردند و یا آن ها را به قیمت باال 
فروختند که توسط دستگاه قضا با آن ها برخورد شد. قبادی اضافه کرد: 
بخشی از گوشی های وارداتی هنوز در گمرک و بخش دیگری از آن نیز 

توسط دستگاه قضا در حال تعیین تکلیف است.
وی افزود: به جهت ش��رایط کش��ور بانک مرکزی به عنوان دس��تگاه 

صیانت کننده از ارز در تخصیص ارز ورود پیدا نکرد .
معاون بازرگانی وزارت صمت گفت: تمام ش��رکت هایی که برای ثبت 
س��فارش مراجعه کنند اگر دارای ش��رایط الزم باشند و مدارک الزم را 
ارائه دهند مجوز خواهند گرفت، اما ترس و واهمه هنوز در مبحث ثبت 
س��فارش همچنان وجود دارد از طرفی برخی شرکت ها سفارش خود را 

ثبت و در صف ارز هستند.
وی ب��ا بیان اینکه بانک مرکزی در ارتباط با موبایل چندان با اولویت 

عمل نمی کند، افزود: طی جلس��ه ای که برگزار کردیم قرار بر این ش��د 
تا موبایل هایی که در گمرک اس��ت با تشکیل کارگروهی از قوه قضاییه 

رفع توقیف شود.
مع��اون بازرگانی وزارت صمت با اش��اره به اینکه بخ��ش عمده ای از 
موبایل در بازار از طریق مس��افری وارد کشور شده است، گفت: واردات 
موبایل باید بدون انتقال ارز باش��د، در ش��رایط کنونی که بازار از وجود 

موبایل تهی است یکی از راهکار ها گوشی همراه مسافر است.
وی با بیان اینکه بحث ارز آزاد مفسده ندارد و واردکنندگان با ارز آزاد 
می توانند گوش��ی تلفن همراه وارد کش��ور کنند، اضافه کرد: باید سقف 
واردات گوشی تلفن همراه مسافری باز گذاشته شود، زیرا با این روش تا 
حدودی مشکالت برطرف می شود، در بخش مسافری عوارض پرداخت 
می ش��ود، باید دید چند درصد جامعه از خدم��ات پس از فروش راضی 
هس��تند. قبادی با اش��اره به اینکه هر وقت در کاالیی بین نرخ دولتی و 
آزاد اختالف قیمت وجود داش��ت فساد به وجود می آید، گفت: خیلی از 
کاال ها با ارز غیردولتی وارد کش��ور می شود و قیمت های کنونی موبایل 
در ب��ازار با ارز باالی 20 هزار تومان اس��ت اما با تصمیماتی که تا پایان 
هفته آینده اتخاذ خواهد ش��د ان شاءاهلل هرچه س��ریع تر به بازار باثبات 

خواهیم رسید.

قیمت گوشی  موبایل ۴۰درصد حباب دارد

مرگ 20 تا 25 میلیون مرغ دلیل اصلی گران شدن قیمت تخم مرغ 
اعالم شده اس��ت. به گزارش تسنیم، رضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه 
سراس��ری مرغ تخم گذار کش��ور با اشاره به ش��یوع بیماری آنفلوآنزای 
مرغی در چند سال گذشته و تلف شدن بیش از 20 میلیون قطعه مرغ، 
گفت: در ش��رایط عادی مرغی که پای تولید اس��ت برای 18 تا 24 ماه 
برنامه ریزی شده است اما با توجه به تلفات سال گذشته، 10 تا 14 ماه 
از تولید سال گذشته را از دست دادیم که با جوجه ریزی بیشتر از برنامه 
از ابتدای امسال س��عی در جایگزینی مرغ مورد نیاز داریم و پیش بینی 
ما این اس��ت که با تولید مرتب جوجه یک��روزه در چند ماه آینده مازاد 

تولید را در بازار شاهد باشیم.
وی اف��زود: ب��ا توجه به تقاضای پایین برای تخم مرغ در ش��ش ماهه 
ابتدای س��ال و تولید مازاد قیمت این محصول پایین است اما در شش 
ماهه دوم سال و تقاضای باالی مصرف کننده ها شاهد افزایش قیمت این 

محصول هستیم. ترکاشوند یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت تخم مرغ 
را از بی��ن رفتن 40درصد مرغ های تخم گذار ب��ه دلیل ابتال به آنفلوآنزا 

عنوان کرد .
 او با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بیش از 2800تن تخم مرغ در 
کشور تولید می ش��ود، گفت: تا زمانی که تولید برای تولیدکننده مقرون 
به صرفه باشد به تولید ادامه خواهد داد در غیر اینصورت تولید نخواهد 
کرد. مرتضی رضایی، معاون تولیدات دامی جهاد کش��اورزی در ارتباط 
تلفنی با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ یک روند خطی دارد یعنی 5-6 
ماه تا افزایش تولید زمان می برد علت اصلی افزایش قیمت تخم مرغ را 
از بی��ن رفتن بیش از 25 میلی��ون قطعه طیور به دلیل ابتال به آنفلوآنزا 

در سال گذشته بیان کرد.
وی ب��ا بیان اینکه مص��رف روزانه تخم مرغ در کش��ور 900 تا 950 
هزار تن اس��ت، افزود: با توجه به تلفات باالی طیور در س��ال گذش��ته 

قاعدت��ا تولید تخم م��رغ باید به 600 هزار تن کاهش پیدا می کرد که با 
جوجه ریزی زی��اد و تخم گذاری گله ها، در حال حاضر تنها 60 هزار تن 

کمبود تخم مرغ داریم.
رضایی گفت: برای جبران این کس��ری و جلوگیری از افزایش بی رویه 
قیم��ت، اقدام به واردات تخم م��رغ و توزیع آن با قیمت 16500 تومان 

برای هر کیلو در میادین میوه و تره بار کردیم.
او گفت: مهار قیمت در شهرهای بزرگ با توزیع مناسب، باعث کنترل 
قیمت خواهد شد که اتحادیه تولید طیور و تخم مرغ متعهد شده است 
به اندازه نیاز میادین تره بار و فروشگاه های بزرگ تخم مرغ عرضه کند.
معاون تولیدات دامی جهاد کش��اورزی افزود: تاکنون 5 هزار تن تخم 
مرغ وارد ش��ده و در 22 میدان تره بار تهران و میادین ش��هرهای بزرگ 
توزیع ش��ده است که تا رسیدن به قیمت منطقی 15 تا 16 هزار تومان 

برای هر کیلو این کار ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت پیش بینی طرح های اشتغال روستایی در کشور در مجموع حدود 
130 هزار طرح و میزان تس��هیالت درخواستی متقاضیان بیش از 170 
هزار میلیارد ریال است که تا به امروز از این میزان درخواست 70 هزار 

میلیارد ریال در بانک های عامل مصوب شده است.
به گزارش ایسنا، عیسی منصوری در کارگروه تخصصی اشتغال استان 
مرکزی اظهار کرد: وزارت کار درخصوص تس��هیالت روستایی  60 هزار 
میلیارد ریال را متعهد شده که تاکنون 7000 میلیارد ریال از تعهد این 
وزارتخانه در مورد تس��هیالت، مصوب و بخش قابل توجهی نیز پرداخت 

ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: س��از و کاری مشخص ش��ده تا  تسهیالت 
متقاضیانی که تاکنون دریافت نشده افزایش پیدا کند.

او با اشاره به این که تسهیالت اشتغال روستایی در بخش های خدمات، 
آی تی، گردشگری، معادن کوچک، کشاورزی و دامپروری است، گفت: 
الگوی توسعه مش��اغل خانگی در کشور که از سوی وزارتخانه مشخص 
شده در 9 استان اجرا شده و به زودی با اعالم  نتایج به استان های دیگر 
نیز ابالغ می ش��ود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی اضافه ک��رد: ضمانتنامه بانکی از مهمترین مش��کالت 
متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایی است که این مسئله به عنوان یک 

مش��کل مهم  به صورت جدی از سوی وزارت تعاون پیگیری می شود و 
در این راس��تا در حال حاضر بانک توس��عه تعاون تسهیالت تا سقف 2 

میلیارد ریال را با دریافت سفته پرداخت می کند. 
منصوری گفت: تس��هیالت سبب ایجاد اشتغال نمی شود بلکه در این 
خص��وص بازار محصوالت اهمیت دارد و در راس��تای ف��روش تولیدات  

روستایی باید مسئوالن اقدامات الزم را انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به اینکه 4400 روستا از 49هزار روستای کشور 
به عنوان روستای کانونی انتخاب شده اند، گفت: در دستور کار است که 

سال آینده یک هزار روستا از این 4400 روستا معرفی شود.

چرا تخم مرغ گران شد؟ 

پای مرگ 20 میلیون مرغ در میان است

تصویب 70 هزار میلیارد تسهیالت اشتغال روستایی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

 خودروسازان
 عامل شکاف قیمتی خودرو
بین بازار و کارخانه هستند

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان خودروی ته��ران گفت عملکرد 
نامطلوب خودروس��ازان موجب ش��کاف قیمتی خودرو بین بازار 

و کارخانه شد.
س��عید مؤتمن��ی در گفت وگو با خبرگ��زاری آنا،  با اش��اره به 
اینکه کمبود عرضه خودرو از س��وی خودروس��ازان موجب شده 
اس��ت تا ش��کاف قیمتی خودرو بین بازار و کارخانه بیشتر شود، 
گفت: متأس��فانه در ش��رایط کنونی بیش از ش��ش ماه است که 
خودروس��ازان به صورت قطره چکانی تولی��دات خود را روانه بازار 
می کنن��د و وقوع این اتف��اق در افزایش میزان ش��کاف قیمتی 

خودرو بین کارخانه و بازار نقش مؤثری داشته است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خ��ودروی تهران ب��ا بیان اینکه 
ش��کاف قیمتی خودروهای زیر 30 میلیون تومان که از س��وی 
کارخانه عرضه می ش��ود ب��ا بازار بین 13 تا 15 میلیون اس��ت، 
افزود: ش��کاف قیمتی برای ن��رخ خودروهای کارخانه ای که بین 

30 تا 45میلیون هستند حدود 20 تا 25 میلیون تومان است.
مؤتمنی اضافه کرد: برای خودروهایی که نرخ کارخانه ای آن ها 
بین 45 تا 55 میلیون تومان اس��ت ش��کاف قیمتی تا نرخ بازار 

حدود 42 تا 66 میلیون تومان است.
وی افزود: با تداوم روند افزایش شکاف قیمتی بین محصوالت 
کارخانه ای و بازار در آینده ای نه چندان دور شاهد سبقت   گرفتن 
شدید نرخ خودرو در بازار از محصوالت کارخانه ای خواهیم بود.

مؤتمنی گفت: در ش��رایط کنونی خودروس��ازان باید اقدام به 
عرضه مس��تقیم و فراوان خودرو به بازار کنند تا ش��اهد کاهش 

یافتن نرخ انواع خودرو در بازار باشیم.

نرخ پارکومترها مربوط به سال 95 است
 پیشنهاد

افزایش 12.5درصدی
دبیر کمیس��یون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت 
نرخ جدید پارکومترها هنوز در شورای شهر تهران تصویب نشده 

است.
به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو«، محمدعلی کرونی با 
اش��اره به اینکه نرخ اعالم شده درخصوص پارکومترها مربوط به 
الیحه س��ال 95 اس��ت، افزود: هنوز نرخ های جدید پارکومتر در 

شورای شهر به تصویب نرسیده است.
وی ادامه داد: الیحه س��ال گذشته به دلیل ایرادات اساسی که 
داش��ت توسط شورا به شهرداری برگشت خورد و قرار بود بعد از 

اصالحاتی به شورا برگشت داده شود.
دبیر کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران 
اضافه کرد: هفته  گذش��ته جلس��ه ای در این رابطه برگزار شد و 
کمیسیون پیش��نهاد کرد 12.5درصد نرخ های سال 95 افزایش 
پیدا کند که این پیشنهاد باید در صحن شورا به تصویب برسد.

براس��اس این گزارش، این هفته معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران از جزییات ن��رخ پارکومترها خبر داده و اعالم 
کرده بود نیم س��اعت اول خودروه��ا می توانند به طور رایگان از 

پارک حاشیه ای استفاده کنند.

عدم دخالت مجلس در اعالم قیمت جدید 
خودروهای داخلی

در اعالم قیمت جدید خودروها، موافقت و مخالفت کمیسیون 
صنایع و معادن مطرح نبوده و قرار نیس��ت کمیسیون صنایع در 

این زمینه ورود کند.
به گزارش پرش��ین خودرو، حال و روز بازار خودرو و نابسامانی 
قیمت ه��ا در وضعیتی ق��رار گرفته که ه��ر روز اخبار و مباحث 
جدی��دی درخصوص قیمت خودرو و جلس��ات خودروس��ازان و 
قطعه سازان با دولت و مجلس مطرح می شود در جدیدترین این 
خبرها اظهارات س��خنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس بود که 
خبر از بررسی طرح س��اماندهی بازار خودرو در صحن علنی در 
آخری��ن روز هفته جاری می داد در حالی که مجلس در این روز 
تعطیل اس��ت البته این مس��اله از سخنگوی کمیسیون صنایع و 
مع��ادن مجلس نیز مورد پیگیری خبرن��گار ما قرار گرفت و وی 
نیز هرگونه طرح و بررس��ی این ط��رح در صحن علنی را در روز 

گذشته رد کرد.
پیگی��ری درخصوص نتیجه بررس��ی طرح س��اماندهی بازار 
خودرو در صحن مجلس در حالی همچنان ادامه دارد که اوایل 
آبان ماه سخنگوی کمیس��یون صنایع در گفت و گو با خبرنگار 
م��ا خبر از اتم��ام برخی اصالحات در این طرح در کمیس��یون 
صنایع و تصویب و ارجاع آن به هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای 
اس��المی برای بررسی در صحن داده بود و پیش بینی کرده بود 
که ظرف دو هفته پایانی آبان ماه این طرح در دس��تور بررس��ی 
در صح��ن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، اما اخبار این روزها 
نش��ان از آن اس��ت که با وجود مس��ائل و ش��رایط حاد کنونی 
صنعت خودرو همچنان این طرح در دس��تور بررسی مجلسیان 
قرار نگرفته است و معلوم نیست چه زمانی قرار است این طرح 

به نتیجه برسد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در ادامه گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به موضوع 
قیم��ت جدید خودروها و پیش��نهادات مط��رح در این زمینه 
عنوان کرد: به جز پیش��نهاد 70درصدی که توسط کمیسیون 
صنایع رد ش��د تاکنون پیش��نهاد جدیدی به کمیسیون ارجاع 

نشده است.
ول��ی ملکی تاکید می کند: هرچن��د درخصوص افزایش قیمت 
خودرو و اعالم قیمت های جدید موافقت و مخالفت کمیس��یون 
صنایع و معادن مطرح نیست و قرار نیست کمیسیون صنایع در 

این زمینه ورود کند.
 

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور گفت 
ه��ر روز تاخیر در اعالم قیمت جدید خودروها، ضرر و زیان زیادی برای 
خودروسازان، قطعه س��ازان و بازار به همراه خواهد داشت و این شرایط 

فقط به سود واسطه ها و دالالن است.
»محمدرض��ا نجفی من��ش« در گف��ت و گ��و ب��ا خبرن��گار اقتصادی 
ایرن��ا، اف��زود: در دور نخس��ت تحریم های ظالمان��ه آمریکایی ها در 15 
مردادماه گذش��ته، صنعت خودروسازی نشانه قرار گرفت؛ در آن مقطع 
خودروسازان هوشمندانه تصمیم به واردات قطعات مورد نیاز و همه آن 

قطعاتی که شاید بعدها تامین آنها با مشکل مواجه می شد، گرفتند.
وی اظهار داش��ت: مشکلی که در شرایط حاضر وجود دارد، این است 
ک��ه تولید خودرو با ضرر و زیان همراه اس��ت، به طوری که آمار و ارقام 
بورسی حاکی از زیان 5هزار و 500 میلیارد تومانی 2 خودروساز بزرگ 

کشور در نیمه نخست امسال بود.
این مقام صنفی بیان داشت: به این ترتیب با از دست رفتن توان مالی 
خودروس��ازان، رقم پرداختی به قطعه س��ازان کاهش یافت و نتوانستیم 

تعدیل قیمتی برای قطعات تولیدی داشته باشیم.
وی گفت: پیش��نهاد ای��ن انجمن، تعدی��ل قیمت قطعات و تس��ویه 
پرداختی ها به قطعه س��ازان است اما این موضوع به تعیین تکلیف قیمت 

خودروها بستگی دارد.
نجفی من��ش اف��زود: 95درص��د اف��رادی ک��ه در ماه ه��ای گذش��ته 
خ��ودرو خرید یا پیش خرید کرده اند، برای کس��ب س��ود بوده اس��ت و 

مصرف کنندگان واقعی با قیمت باال از بازار خرید کرده اند.
پیگیری نامه قطعه سازان به رئیس جمهوری

وی به نامه اخیر قطعه سازان به رئیس جمهوری نیز اشاره کرد و افزود: 

پی نوش��تی از ریاست جمهوری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
این خصوص فرستاده شده تا موارد، مورد پیگیری قرار بگیرند.

به گزارش کس��ب و کار نیوز، فعاالن صنعت قطعه سازی هفته گذشته 
در نام��ه ای به رئیس جمهوری، اص��الح قیمت قطعات، تامین نقدینگی 
مورد نیاز، تامین مواد اولیه داخلی و خارجی و واردات اعتباری )یوزانس( 
را به عنوان مهمترین خواسته های خود در مرحله حساس کنونی مطرح 
کرده و هشدار دادند اگر تا یک هفته آینده مشکالت یادشده حل نشود، 

موج دوم بیکاری در صنعت قطعه سازی در راه خواهد بود.
تحریم ها، فرصتی برای ارتقای داخلی سازی

رئی��س انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور، 
تحریم ها علیه کشورمان را فرصتی برای ارتقای این صنایع خودروسازی 
و قطعه س��ازی برشمرد تا در راس��تای اقتصاد مقاومتی به داخلی سازی 

حداکثری بپردازیم.
وی درخصوص ارتباطات پولی و مالی با خارجی ها، خاطرنش��ان کرد: 
از دوم دس��امبر )10 آذرماه( مشکل نقل و انتقال پول بین بانک چینی 

طرف قرارداد با اکثر قطعه سازان ایرانی رفع می شود.
پیشنهاد قیمت گذاری خودروها نزدیک به حاشیه بازار

نجفی منش، همچنین با اشاره به برخی شایعات این روزها درخصوص 
نرخ گ��ذاری خودروها 5درصد زیر قیمت بازار، خاطرنش��ان کرد: تجربه 
مش��ابهی در دهه 70 در این زمینه داش��تیم که اختالف فاحش��ی بین 

قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شد.
وی ادامه داد: آن زمان با تصمیم هوشمندانه شورای اقتصاد و تعیین 
قیمت خ��ودرو نزدیک به حاش��یه ب��ازار، با نزدیک ش��دن قیمت های 
کارخان��ه و ب��ازار به یکدیگر دالالن و واس��طه ها از بازار خارج ش��دند و 

خریداران واقع��ی باقی ماندند، در نهایت حت��ی در برخی موارد قیمت 
بازاری از قیمت کارخانه ای خودروها کمتر شد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور گفت: 
این تجربه موفق برای یک دهه ادامه یافت، به طوری که با وجود رش��د 
300درصدی ش��اخص تولید در آن 10 س��ال، اما قیمت خودروها فقط 

15درصد رشد کرد.
ب��ه گ��زارش کس��ب و کار نیوز، وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت روز 
چهارشنبه در حاش��یه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، با اشاره 
ب��ه برخی اخبار و ش��ایعات درخص��وص احتمال قیمت گ��ذاری جدید 
خودروه��ا 5درصد زیر قیمت های کنونی ب��ازار، تاکید کرد: این موضوع 
صح��ت ندارد. »رضا رحمانی« افزود: در این زمینه در ماه های گذش��ته 
نظرهای زیادی مطرح ش��ده، اما در برخی م��وارد اطالعات افراد دقیق 

نیست و برپایه حدس و گمان است.
ب��ه گفته ای��ن مقام مس��ئول، س��ازمان حمای��ت مصرف  کنندگان و 
تولیدکنندگان در حال بررس��ی کارشناس��انه قیمت هاس��ت و به زودی 

گزارش آن نهایی می شود.
رحمانی بیان داش��ت: آنچه در بحث خودرو به دنبال آن هستیم فقط 
موضوع افزایش قیمت ها نیس��ت، بلکه س��اماندهی صنعت خودرو را در 
برنامه داریم که همکاران در حال تدوین آن هس��تند و از خودروسازان 
نی��ز برنامه خواس��ته ایم. بی��ش از 84درصد یک خ��ودرو را قطعات آن 
تشکیل می دهد که شامل 25 تا 30درصد قطعات پالستیکی، 30درصد 

قطعات الستیکی و بقیه قطعات فوالدی و آلومینیومی است.
آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به هزار و 500قطعه ساز در زنجیره 

تامین داخلی حضور دارند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه:

شرایط کنونی بازار خودرو فقط به سود دالالن است

بدون شک یکی از لیدرهای این روزهای بازار سرمایه گروه خودرو است. 
این گروه که در روند صعودی ش��اخص در ماه های گذش��ته نتوانست کام 
سهامداران خود را شیرین کند و همراه با روند صعودی شاخص، پیش برود، 

در روزهای اخیر به یکی از صنایع لیدر بازار تبدیل شده است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، بس��یاری از فعاالن بازار نگاه 
ویژه ای به این گروه داشته و حجم های قابل توجهی در سهام موجود در 
این گروه به ثبت می رس��د. یکی از ب��زرگان این گروه که به عنوان لیدر 
صنعت خودرو در بازار س��رمایه نیز به ش��مار می رود، گروه خودروسازی 
س��ایپا است. این شرکت که در س��ال 94 توانست اتفاقی نادر را در بازار 
س��رمایه رقم بزند و رش��دی تقریبا 300درصدی را نصیب س��هامداران 
خ��ود نماید، گویی در روزهای اخیر، قصد ایجاد س��ورپرایزی دیگر برای 
س��هامداران خود خواهد داش��ت. به هر حال در دوره ای که تقریبا تمام 
کاالها به واسطه افزایش ارزش دالر، افزایش نرخ گرفتند، هرچند افزایش 

نرخ برخی از کاالها ناچیز بود اما به هر حال نسبت به مواد خامی که در 
تولید کاالها مصرف می ش��ود و اینکه این کاالها وارداتی است یا داخلی 
اس��ت، کاالهای تولیدی موفق به دریافت مج��وز افزایش نرخ از مراجع 
ذی صالح ش��ده اند، اما صنعتی که در این زمینه مغفول واقع شده است، 
صنعت خودرو است. این صنعت هنوز موفق نشده است که مجوز افزایش 
نرخ خود را از متولیان امر دریافت کند. این در شرایطی است که قیمت 
خودرو در بازار آزاد تقریبا حدود بیش از 50درصد افزایش یافته اس��ت 
که این موضوع منجر به ایجاد بازار س��یاه در این صنعت خودروی کشور 
ش��ده است. از س��وی دیگر عدم مجوز افزایش نرخ برای صنعت خودرو 
منجر ش��ده اس��ت تا تولید خودرو برای خودروس��ازان صرفه اقتصادی 
نداشته باشد و تولیدکنندگان داخلی خودرو تمایلی برای تولید بیشتر از 
خود نشان ندهند. اینگونه عملکرد عواقب بسیار مختلفی را برای صنعت 
خودرو و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت که از آن جمله می توان به 

صورت های مالی ش��رکت های خودروسازی اشاره کرد. صورت های مالی 
ش��ش ماهه ای که به جرأت می توان گفت س��هامداران و بازار سرمایه را 
شوکه کرد. زیان سرسام آور شرکت های خودروسازی در گزارشات شش 
ماهه خود، باعث شد تا س��هامداران اندکی احتیاط را سرلوحه کار خود 
قرار دهند، اما این مش��کل تنها گوش��ه ای از مشکالتی است که به دلیل 
واقع��ی نبودن قیمت گریبان این صنعت را می گیرد. همانطور که فعاالن 
بازار و دیگر اقش��ار جامعه در جریان هس��تند، این صنعت اشتغال قابل 
توجهی را در اقتصاد ایجاد کرده اس��ت که این در صورت عدم موفقیت 
و ادامه فعالیت برای صنعت مذکور، بخش��ی از اشتغال ایجاد شده از بین 
خواه��د رفت. متولیان امر بایس��تی موضوع قیمت خ��ودرو را از زوایای 
مختلف مورد بررس��ی قرار داده و هرچه س��ریع تر تصمیم اتخاذش��ده را 
اجرای��ی کنند، چراکه هرچه این تصمیم به تعویق بیفتد، ش��رایط برای 

ادامه فعالیت صنعت خودروسازی مشکل تر خواهد شد.

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی گفت فعال 
تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین از س��وی دولت و مجلس پیگیری 

نمی شود.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم، اس��داهلل 
قره خانی، سخنگوی کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به برخ��ی احتماالت از افزای��ش قیمت بنزین، گف��ت: هرگونه افزایش 
قیمت بنزین و حامل های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است و اکثریت 

نمایندگان باید با آن موافقت کنند.
وی اف��زود: اینکه در س��ال آین��ده افزایش قیمت بنزی��ن داریم و یا 
وضعیت چگونه است، به تصمیمات و پیشنهادات دولت در الیحه بودجه 

سال آینده بستگی دارد.
س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس با تأکید بر اینک��ه نمایندگان 
مجل��س با هرگونه افزای��ش قیمت بنزین در ش��رایط فعلی اقتصادی و 
معیش��تی کشور مخالفند، اظهار داش��ت: دولت هیچ گونه مجوزی برای 
افزایش قیمت بنزی��ن و دیگر حامل های انرژی نظیر گازوئیل نیز ندارد 
و اگ��ر قصدی برای افزایش قیم��ت بنزین دارد، باید با ارائه الیحه ای، از 

مجلس مجوز بگیرد.
قره خان��ی تصریح ک��رد: تصمیم دول��ت برای احیای کارت س��وخت 
ارتباطی به افزای��ش قیمت بنزین ندارد و فقط راهی برای جلوگیری از 
قاچاق و یافتن شکاف های قاچاق سوخت است، مردم از این بابت نباید 

نگرانی داشته باشند.
س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس اضافه کرد: فعال تصمیمی برای 
افزایش قمیت بنزین از سوی دولت و مجلس پیگیری نمی شود، اما این 
احتمال وجود دارد که دولت در س��ال آینده از طریق پیش��نهاداتی در 
الیحه بودجه س��ال 98 نس��بت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند، اما 

هنوز چیزی مشخص نیست.
قره خانی در پایان با بی��ان اینکه هرگونه افزایش قیمت بنزین باید با 
ش��یب مالیم، منطقی و با لحاظ کردن ش��رایط اقتصادی کشور صورت 
گیرد، خاطرنشان کرد: فعال نمی توان درباره تعیین تکلیف قیمت بنزین 

اظهارنظر کرد، زیرا یک مسئله ملی و حاکمیتی است.

بررسی وضعیت صنعت خودرو در بازار سرمایه

بنزین فعال گران نمی شود
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معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فضای مناسبی 
را برای کس��ب و کار و اش��تغال پیش بینی نمی کنیم، گفت در شرایط 

پیش رو، وام منجر به اشتغال و تشکیل سرمایه نمی شود.
به گزارش صدا و سیما، عیسی منصوری، 
معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی در برنام��ه 
گفت وگ��وی ویژه خبری گفت: در ش��رایط 
فعل��ی فض��ای مناس��بی را برای کس��ب و 
کار و اش��تغال پیش بین��ی نمی کنیم، زیرا 
دچار پارادوکس��ی هس��تیم که از یک س��و 
مناب��ع محدودتری داریم و از س��وی دیگر، 
در دوره های رکودی، معموال س��هم بودجه 
 )GDP( اشتغال نس��بت به درآمد ناخالص
می باید افزایش می یافت اما در کش��ورمان 

اینطور نیست.
وی ادام��ه داد: روش من��دی ج��اری در 

کشورمان اینگونه است که بودجه و پول های جاری را به وام اختصاص 
می دهی��م این در دوره های رکودی و ش��رایط پی��ش رو، وام منجر به 
اش��تغال نخواهد شد و البته منجر به تشکیل سرمایه هم نمی شود، در 

واقع تبدیل به مطالبات بانک ها می ش��ود و منابع به س��مت حوزه های 
دیگری می رود.

همچنین هادی قوامی نیز در این برنامه گفت: دولت سه منبع برای 
تامین بودج��ه دارد که از آن بین می توان 
ب��ه درآمدها که ش��امل مالیات ها اس��ت، 
اشاره کرد و گفت: به طور مثال در بودجه 
امس��ال، کل دریافت های دول��ت بیش از 
386 ه��زار میلیارد تومان اس��ت و از این 
مبلغ، 216 هزار میلی��ارد تومان از طریق 
درآمده��ا، مالیات ه��ا، حق��وق و عوارض 
گمرکی و س��ایر درآمدهای دولت حاصل 

شده است.
نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس ش��ورای اس��المی افزود: واگذاری 
دارایی ه��ای س��رمایه ای را ک��ه عمدتا از 
طریق فروش نفت و میعانات گازی حاصل 
می ش��ود، دیگر درآمد دولت اس��ت و واگذاری دارایی های مالی را که 
حاصل از فروش ش��رکت های دولتی و اوراق مش��ارکت و اسناد خزانه 

اسالمی است، می توان دیگر منابع تامین بودجه دولت عنوان کرد.

مش��اور امور بانوان و خانواده وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات گفت 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده، در راس��تای اج��رای طرح های 
توانمندسازی بانوان، بیش از 8هزار بانوی ایرانی آموزش های الزم را برای 

ورود ب��ه فضای کس��ب و کار ف��را می گیرند. 
سوس��ن رادفر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
اف��زود: به همین منظور س��ال گذش��ته در 
مراکز اس��تان ها، حدود 50 م��ورد دوره های 
آموزش »توانمندسازی زنان از طریق فناوری 
اطالعات« و »خانواده و فضای مجازی« ارائه و 
در مرحله دوم طرح در شهرستان ها و روستاها، 
این دوره ها آموزش داده ش��د. وی تاکید کرد: 
در مناطق شهری و روس��تایی این دوره های 
آموزش��ی در هفت تا هش��ت مرحله به اجرا 
گذاشته می شود تا بانوان عالقه مند بتوانند از 
این فرصت برای ورود به فضای کس��ب و کار 
استفاده کنند. رادفر استقبال بانوان روستایی 

از این طرح را بس��یار موفقیت آمیز دانست و اظهار داشت: محتوای دوره 
در مرکز استان، شهرستان و روستا متفاوت است، به همین منظور اکنون 
این دوره ها در حال اجراست و قرار است تا پایان امسال در 270 نقطه از 

کشور این آموزش ها اجرا شود. وی با بیان اینکه در این طرح در هر استان 
9 دوره آموزشی برگزار می شود، تصریح کرد: در روستاها محتوای دوره با 
رویکرد کارآفرینی و توانمندسازی زنان است که یک زن روستایی بتواند 
از طریق پیام رس��ان های داخلی، محصوالت 
تولی��دی خود را بازاریابی ک��رده و برای آن 
تبلیغات داشته باشد. رادفر خاطرنشان کرد: 
یکی از برنامه های محوری وزارت ارتباطات 
برای ارائه آموزش های توانمندسازی بانوان، 
با رویکرد بومی سازی است تا بانوان بتوانند 
محصوالت را در روس��تای خود وارد چرخه 
فروش حوزه روس��تایی کنند. مش��اور امور 
بان��وان و خانواده وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات گفت: در سطح شهرستان ها نیز با 
همکاری انجمن زن��ان کارآفرین به گونه ای 
برنامه ریزی شده است که مخاطبان از تمام 
گروه ه��ای مختلف برای حضور در این دوره 
های آموزش��ی حضور داشته باشند، حتی برنامه ها به شیوه ای است که 
دوره ها در شرکتهای مختلف کارآفرینی و حوزه های کسب و کار بانوان 

هم آموزش داده می شود.

8 هزار بانو برای ورود به فضای کسب و کار آموزش می بینندفضای مناسبی برای کسب و کار و اشتغال پیش رو نداریم

صاحب یک کس��ب و کار بودن، بنا به دالیل زیادی برای مردم جذابیت دارد – 
ش��ما می توانید رئیس خودتان باشید، با افراد جالب و شگفت آور کار کنید، برنامه  
زمانی خودتان را خلق کنید و ش��ور و ش��وق درونی ت��ان را به یک حرفه تبدیل 
کنید. با این وجود، داشتن کسب و کار خودتان به این معنا نیست که همه چیز 
برای تان سهل و آسان است و هیچ گونه دشواری را تجربه نخواهید کرد! شما باید 
از مهم ترین اصول موفقیت در کسب و کار باخبر باشید تا بتوانید درست کار کنید.
در اغلب مواقع، کارآفرینان تازه کار، در ابتدای کار ش��ور و اشتیاق زیادی دارند 
اما زمانی که با واقعیات اداره  یک کس��ب و کار روبه رو می شوند، یک شوک واقعی 
را تجربه می کنند. بنابراین، برای شروع موفقیت آمیز یک کسب و کار چه اقداماتی 
باید انجام دهیم؟ ما با صاحبان چندین کس��ب و کار صحبت کردیم و در نهایت 
به 5تا از مهم ترین اصول موفقیت در کس��ب و کار رس��یدیم که نقش کلیدی در 
موفقیت کسب و کار دارند. در این نوشتار با این 5 عامل پراهمیت برای کسب و 

کار آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید!
1. یک ایده  نوآورانه برای کسب و کارتان داشته باشید

اگر می خواهید کسب و کارتان را موفق و پویا نگه دارید، به ویژه در یک صنعت 
رقابتی، باید تعیین کنید چه چیزی ش��ما را از س��ایر گزینه های موجود در بازار  
متمایز می کند. بازاریابی هوش��مندانه یا یک تکنول��وژی هیجان انگیز به تنهایی 
تضمین نخواهد کرد که مشتریان هدف شما با آنچه که ارائه می دهید، شگفت زده 

خواهند شد – شما باید یک ارزش واقعی یا تجربه ای جدید را ارائه دهید.
ریچارد ورب، بنیانگذار پلتفرم خدمات تدریس StudyPool، اس��تراتژی خود 
را برای راه اندازی یک ایده نوآورانه توضیح می دهد؛ او می گوید: »شما باید به آنچه 
که داغ و باب روز اس��ت توجه داش��ته باشید. اکثریت مردم فکر می کنند که باید 
یک ایده  کامال ابتکاری داشته باشند، اما شما می توانید چیزی را که در حال حاضر 
محبوب و باب روز است در نظر بگیرید و از آنچه در حال حاضر وجود دارد چیزی 

برای خودتان بسازید، مثال نوعی خدمات یا محصولی بهبودیافته.«
بازار- نه هیچ چیز دیگری –  تصمیم می گیرد که کسب و کار شما موفق خواهد 
بود یا خیر و یک راه برای خوش شانس بودن در بازار این است که یک محصول یا 
خدمات نوآورانه ارائه بدهید که به خوبی از سوی مخاطبین پذیرفته شود و مورد 
استقبال آن ها قرار بگیرد. الزم نیست چیزی را به طور کامل دوباره تولید کنید – 

کافی است که فقط آن را بهتر کنید.
2. از آدم های مناسبی در کسب و کارتان استفاده کنید

موفقیت طوالنی مدت کسب و کار شما نیاز به جمع آوری استعدادهای مناسب 
برای توس��عه  برندتان دارد. تیم شما س��تون فقرات شرکت تان است و وجود یک 
فرد س��رطانی در آن می تواند پیش��رفت ش��ما را کامال مختل کند. خواه در حال 
ساخت یک تیم در محل باشید و خواه قصد جمع آوری نیروی کار دورکار دارید، 
یک چیز بدون تغییر باقی می ماند – اس��تعدادهای مناسب که دیدگاه یکسانی با 
شما دارند احتمال موفقیت را تا حد زیادی افزایش خواهد داد. کیب اسکیبیکی، 
بنیانگذار Top Notch Threads، اهمیت جمع آوری یک تیم تمام س��تاره را 
درک می کند. او می گوید: »هنگامی  که ش��رکت خ��ودم را راه انداختم، ارتباطات 
زیادی نداشتم، اما متعهد به تشکیل تیمی بودم که همگی دیدگاه یکسانی با من 
داشتند و در عین حال تجربه  مورد نظر و دلخواه را در اختیار داشته و به خوبی از 
نقش خودش��ان آگاه بودند.« ساختن یک کسب و کار مستلزم انجام کار و تالش 
فراوان در طول مرحله  راه اندازی است. ساعت های طوالنی کار و سوار شدن بر یک 
ترن هوایی که گاه سر باال می رود و گاه رو به پایین، زمانی لذت بخش تر خواهد بود 
که تمام تیم حاضر باشند برای رسیدن به اهداف نهایت تالش خود را به کار ببندند 

و موانع را یک به یک از سر راه بردارند!
3. شبکه ای از کارآفرینان برای خودتان داشته باشید

این کار واقعا از مهم ترین اصول موفقیت در کسب و کار است. ایجاد یک شبکه  

ش��خصی از کارآفرینان دارای سالیق و ایده های مش��ابه با شما مزایای متعددی 
دارد. در صورتی که س��والی دارید یا می خواهید مش��اوره بگیرید )که خود کمک 
بس��یار بزرگی است، به ویژه در مراحل اولیه  کسب و کارتان(، داشتن شبکه ای از 
کارآفرینان می تواند منبعی درس��ت و به دردبخور برای تان باشد. در حین این که 
ش��بکه تان رشد می کند، منابع تان نیز رش��د خواهد کرد. من عضو چندین گروه 
حرفه ای هس��تم و دائما هم در حال شبکه سازی هستم. شبکه  من بخش بزرگی 
 Mastermind از موفقی��ت من بوده  اس��ت و دیدن فواید آن مرا به راه ان��دازی
House، فرصت جدید شبکه سازی مجازی برای کارآفرینان، سوق داد. آدام زاید، 
بنیانگذار دفاتر حقوقی زاید و یکی از شرکا ، توصیه می کند: »هر کسب و کار، از یک 
شرکت بزرگ قانونی گرفته تا یک شرکت تازه کار و کوچک، می تواند از داشتن یک 
شبکه  قوی بهره مند شود. در طول زمان که شبکه سازی برای تان راحت تر می شود، 
اندازه شبکه تان و توانایی شما برای حل مشکالت و تصمیم گیری های عاقالنه در 
رابطه با کسب و کارتان نیز افزایش می یابد. پیشنهاد می کنیم که حتما زمانی را 

برای شبکه سازی اختصاص بدهید.«
4- سخت تالش کنید

اگر مایل نیس��تید دس��ت های تان را کثیف کنید و دل به کار در شرایط سخت 
بدهید، ممکن است حتی شروع هم نکنید. بسیاری از کارآفرینان بالقوه، احساس 
اشتباهی دارند در مورد این که صاحب یک کسب و کار بودن دقیقا چگونه است. 
رس��انه ها دوست دارند که اوضاع و احوال روزهای شروع یک کسب و کار را عالی 
نشان بدهند، اما قرار نیست از همان ابتدا المبورگینی ها و هواپیماهای خصوصی 
را تجرب��ه کنید! اگر می خواهید موفق ش��وید، باید تالش کنی��د. زاک گورو قبل 
از راه اندازی انجمن بین المللی- آمریکایی معلمان انگلیس��ی، به دیگر شرکت های 
نوپا در زمینه  فناوری آموزش��ی کمک می کرد تا بودجه ش��ان را افزایش بدهند و 
فعالیت های ش��ان را گس��ترده تر کنند. این کار به او اجازه داد تا زیر و بم های این 
صنعت را یاد بگیرد و بعدها این دانش را در مورد پروژه  مورد عالقه اش اعمال کرد. 
گورو می گوید: »پس از کار در زمینه  فناوری آموزشی، متوجه شدم که شور و شوق 
من در زندگی پیدا کردن راه حل هایی برای ایجاد تغییر است. اگر این همه تجربه 
در این صنعت کسب نکرده بودم، اعتماد به نفس این را نداشتم که برای راه اندازی 
کسب و کار خودم سرمایه گذاری کنم.« توسعه  مهارت ها، بینش ها و تجارب مورد 
نیاز را با کار کردن برای ش��رکت های دیگر در نظر بگیرید – این یک گزینه  قابل 

قبول است که می تواند در درازمدت کمک تان کند که به نتایج مطلوب برسید.
5. از مهم ترین اصول موفقیت در کسب و کار توجه به فروش 

است
ی��ک چی��ز وجود دارد که به س��رعت ارزش محصول یا خدمات ش��ما را ثابت 
می کند – فروش. فروش نه تنها پیشرفت شما را در کسب و کارتان ثابت می کند، 
بلکه درآمدی را به کسب و کار شما تزریق می کند، و  سبب می شود که رشد کنید.
کارلو سیسکو، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت Select است، یک انجمن خصوصی 
که دسترس��ی به رویدادهای منحصر ب��ه فرد و تبلیغات در رس��توران ها، هتل ها و 
خرده فروشان را به شما ارائه می دهد. سیسکو برای این که پایه و اساس کسب و کار 
خود را ایجاد کند، از ابتدا فروش را اولویت قرار داد. سیسکو می گوید: »به عنوان یک 
کارآفرین، شما دائما دیدگاه خود را به کارکنان، شرکا، سرمایه گذاران و مشاوران فعلی 
و آینده نگر می فروش��ید. باال و پایین های پیش روی تان را بشناسید و بی وقفه تالش 
کنید. شما باید اعتماد به نفس کافی را برای قد علم کردن در اتاقی از صدها نفر آدم 
یا گروهی از مدیران ارشد داشته باشید.« داشتن ایده عالی است، اما بدون فروش به 
احتمال زیاد همگی محکوم به شکس��ت خواهید بود. مارک کوبان به طور مداوم در 
مورد این که چگونه موفقیت بر پایه  فروش است صحبت می کند. کارآفرینانی که در 

فروش عالی هستند، به کسب و کارشان یک مزیت رقابتی می دهند.
entrepreneur/bazdeh: منبع

مهم ترین اصول موفقیت در کسب و کار

دریچــه

رویداد کارآفرینی نخل و خرما که به مدت سه روز در دانشگاه پیام نور شهر 
بوشهر برگزار شد، با انتخاب طرح های برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش مهر، رئیس دانشگاه پیام نور ظهر جمعه در آیین اختتامیه رویداد 
کارآفرین��ی نخل و خرما»پروند« اظهار داش��ت: پیوند عل��م و صنعت، علم و 

کشاورزی، علم و ظرفیت های موجود موجب بهره وری بهتر می شود.
محمدرضا بحرانی با بیان اینکه دانش��گاه پیام نور خواستار این پیوند است، 
اف��زود: با توجه به اینکه دغدغه امروز جوانان اش��تغال اس��ت، لذا می توان با 
برگزاری اینچنین استارتاپ ها زمینه را برای اشتغال پایدار جوانان فراهم کرد.
وی بیان کرد: نخل و خرما یکی از ظرفیت های خوب در استان بوشهر است 

که می توان از آن برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده کرد.

رویداد کارآفرینی نخل و خرما به کار 
خود پایان داد

شنبه
10 آذر 1397

شماره 1209
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رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان تهران با اشاره به اینکه 
اجرای برنامه توس��عه پایدار 70روس��تای استان تهران آغاز شده است، از 
تدوین برنامه توسعه، اشتغال و کارآفرینی 330 روستای هدف در استان 

تهران خبر داد. نعمت اهلل ترکی در گفت وگو با 
ایسنا، در تشریح آغاز برنامه توسعه روستاهای 
اس��تان تهران گف��ت: برنامه های توس��عه و 
اش��تغال پایدار روستاها براساس ظرفیت های 
بومی و منطقه ای تعریف و عملیاتی خواهند 
ش��د. برای اولین بار در برنامه شش��م توسعه 
توجه ویژه ای به توس��عه روستاها شده است. 
بر همین اساس 5هزار روستا در سراسر کشور 
در اولویت اجرای برنامه های توسعه و اشتغال 

پایدار قرار گرفته اند.
وی افزود: برنامه های توسعه پایدار روستاها 
ب��ا رویک��رد گردش��گری مانن��د بیابانگردی 
در روس��تاهای کویری، توس��عه باغداری به 

روش ه��ای نوین مانند ایج��اد باغ های انار و پس��ته در مناطق کم آب و 
ایجاد صنایع کوچک براساس استعداد منطقه و مردم بومی تدوین و اجرا 
می ش��ود. در حال حاضر نیز تدوین برنامه توس��عه، اشتغال و کارآفرینی 

330روستای هدف در استان تهران تکمیل شده است و اجرای این طرح 
در 70 روستای استان در سال جاری آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید منابع مالی خوبی برای توسعه 
پایدار روستاها تعریف کرده است، افزود: یک 
میلیارد و 500 میلیون دالر از محل صندوق 
توس��عه ملی برای توس��عه پایدار روستاها 
اختصاص یافته اس��ت. دولت در تبصره 18 
بودجه س��ال آینده، 73 هزار میلیارد تومان 
برای توسعه و اشتغال روستاها در نظر گرفته 
است که در قالب وام های بدون بهره از یک 
میلیارد ریال تا 10میلی��ارد ریال در اختیار 

روستاییان قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در طول 40 س��ال گذشته 
توسعه مناطق ش��هری به مناطق روستایی 
ارجحیت داشته اس��ت به این ترتیب امروز 
80درص��د جمعیت کش��ور در ش��هرها و 
20درصد در روس��تاها ساکن هستند. جمعیت تهران در سال 1355 در 
حدود س��ه میلیون نفر بود که این آمار ام��روز به حدود 14 میلیون نفر 

رسیده است.

معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت پیش بینی طرح های اش��تغال روستایی در کشور در مجموع حدود 
130 هزار طرح و میزان تس��هیالت درخواستی متقاضیان بیش از 170 

هزار میلیارد ریال اس��ت که تا به امروز از این 
میزان درخواس��ت 70 ه��زار میلیارد ریال در 

بانک های عامل مصوب شده است.
به گزارش ایس��نا، عیس��ی منص��وری در 
کارگروه تخصصی اش��تغال اس��تان مرکزی 
اظهار کرد: وزارت کار درخصوص تس��هیالت 
روستایی  60 هزار میلیارد ریال را متعهد شده 
ک��ه تا کنون 7000 میلیارد ریال از تعهد این 
وزارتخانه در مورد تسهیالت، مصوب و بخش 

قابل توجهی نیز پرداخت شده است.
وی ادامه داد: ساز و کاری مشخص شده تا  
تسهیالت متقاضیانی که تاکنون دریافت نشده 

افزایش پیدا کند.
او با اش��اره به اینکه تسهیالت اشتغال روستایی در بخش های خدمات، 
آی تی، گردشگری، معادن کوچک، کش��اورزی و دامپروری است، گفت: 
الگوی توس��عه مشاغل خانگی در کش��ور که از سوی وزارتخانه مشخص 

ش��ده در 9 استان اجرا شده و به زودی با اعالم  نتایج به استان های دیگر 
نیز ابالغ می شود.

معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اضافه کرد: ضمانتنام��ه بانکی از مهمترین 
مش��کالت متقاضیان تس��هیالت اش��تغال 
روستایی است که این مسئله به عنوان یک 
مشکل مهم  به صورت جدی از سوی وزارت 
تعاون پیگیری می ش��ود و در این راستا در 
حال حاضر بانک توس��عه تعاون تسهیالت 
تا س��قف 2 میلیارد ریال را با دریافت سفته 

پرداخت می کند. 
منصوری گفت: تس��هیالت س��بب ایجاد 
اشتغال نمی شود بلکه در این خصوص بازار 
محصوالت اهمیت دارد و در راستای فروش 
تولیدات  روستایی باید مس��ئوالن اقدامات 

الزم را انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به اینکه 4400 روستا از 49هزار روستای کشور به 
عنوان روستای کانونی انتخاب شده اند، گفت: در دستور کار است که سال 

آینده یک هزار روستا از این 4400 روستا معرفی شود.

تصویب 70 هزار میلیارد تسهیالت اشتغال روستاییتدوین برنامه توسعه، اشتغال و کارآفرینی 330روستا در تهران

صنعت مدیریت مواد ش��دیدا از دگرگونی های دیجیتال پیشگیری کرده است، اما 
اکنون که مشتریان فعالیت بیشتری با موبایل انجام می دهند –سفارش لباس، خرید 
مواد غذایی و تاکس��ی های اینترنتی– ضروری اس��ت که شرکت ها تغییراتی جهت 

همگامی با آنها در مجموعه خود اعمال کنند.
از تغییر نهراسید

نیازی نیست گسترش و تبدیل کسب و کارتان به شکل دیجیتال، باری سنگین بر 
دوش تان باشد. شما باید به پیروی از فرمولی که برای موفقیت تان ضروری است ادامه 
دهی��د. اما چگونه؟ با تمرکز بر فراهم کردن اطالعات و تجربه ای که مش��تریان برای 

ایجاد سفارش بدان نیاز دارند.
مشتریان من به دنبال چه هستند؟

داده ه��ای اخی��ر از McKinsey نش��ان می دهد که مدیریت م��واد تنها یکی از 
چندین صنایع تجارت به تجارت محسوب می شود که با میانگین نرخ رضایت مشتری 
کمتر از 50درصد مواجه ش��ده اس��ت. به هنگام مقایس��ه با میانگین 65درصدی تا 
85درصدی مشاهده شده در فضای دیجیتالی تجارت به مشتری، به راحتی قابل درک 
است که راهی طوالنی در پیش داریم. اما چرا؟ با بررسی میان پژوهش های متعدد، 
سه ایراد پایه ای را پیدا خواهید کرد که کسب و کار شما می تواند به صورت دیجیتال 

مورد مالحظه قرار دهد و در نتیجه تجربه  مشتری را بهبود بخشد.
ایراد شماره 1: »من نمی توانم شما را پیدا کنم«

ای��ن بدترین کابوس هر صاحب کس��ب و کاری اس��ت؛ مش��تریان احتمالی که با 
وجود نیاز به محصوالت ش��ما نمی توانند ش��رکت تان را پیدا کنند. در سال 2014،  
Associated Equipment Distributors از مش��تریان تجهی��زات س��نگین 
درباره چگونگی یافتن فروشنده س��ؤال کرد. طبق این بررسی، محبوب ترین روشی 
که گزارش ش��د، جست وجوی آنالین بود. با رشد س��االنه تعداد جست وجوها برای 
عبارات کلیدی صنعت در 10 سال متوالی، رشد این روند را در گوگل شاهد بوده ایم.

چگونه می توانم به مردم کمک کنم کسب و کار من را بیابند؟
از طرق مختلفی می توانید به خریداران کمک کنید وب سایت شرکت شما را پیدا 
کنند. یک ش��رکت بازاریابی دیجیتال خوب و متخصص ای��ن توانایی را دارد که در 
جست وجوی محلی و تجهیزاتی به شما کمک کند. در این میان باید هم استراتژی 
هزینه بر )جهت ظهور در باالی صفحه نتایج موتور جست وجو برای عبارات کلیدی( 
و هم اس��تراتژی جست وجوی واقعی را در نظر بگیرید. در نمونه صفحه نتایج موتور 
جست وجو، عبارت »forklift Seattle« نتایج متنوعی به همراه دارد: تبلیغات پولی، 
فهرست محلی و نتایج واقعی. یک استراتژی بازاریابی دیجیتال حرفه ای در تمامی این 

موارد بهینه سازی انجام می دهد.
چگونه می توانم کمپین های تبلیغاتی جست وجوی خود را بهبود بخشم؟

گوگل هزاران حس��اب کاربری جست وجوی تبلیغاتی را برای شرکت های محلی 
و تجهیزاتی تحلیل و بررس��ی  و آنچه مش��اهده کرده  این است که تنها 2درصد آنها 
آماده  شناسایی، تحویل دهی و سنجش هستند. با در نظر  گرفتن این امر که هزاران 
شرکت بازاریابی موجود مدعی  تخصص در امر جست وجو هستند، از صالحیت شریک 
انتخابی خود اطمینان حاصل کنید. به دنبال یک شریک بازاریابی باشید که درباره 

موارد ذیل با اطمینان صحبت کند:
• انتخاب هوشمند کلمات کلیدی برای جذب خریداران فعال؛

• تبلیغات هدفدار به منظور راضی کردن خریدار برای مشاهده سایت شما؛
• صفحات مقصد قدرتمند که با عالیق به خصوص خریدار مطابق است؛

• هدف گ��ذاری منطقه ای راهبردی برای حداکثرس��ازی تأثیرگ��ذاری در مناطق 

مطلوب فروش؛
• سنجش هزینه به ازای لید و هزینه به ازای فروش.

ایراد شماره 2: »شما آنچه نیاز دارم بدانم را به من نمی گویید«
از داده ها و نتایج داخلی بازار به این نتیجه رس��یده ایم که مش��تریان از وب سایت 
معامله کنندگان تجهیزات در سرتاس��ر کش��ور انتظاراتی دارند که به واقع برای اکثر 
کسب و کارها دست یافتنی است. آنها از شما انتظار ندارند همانند Amazon باشید، 
اما می خواهند مقداری اطالعات پایه و مفید و با دسترسی آسان در اختیارشان قرار 

دهید.
در وب سایت خود نیاز به چه اطالعاتی دارم؟

براس��اس بازخورد کاربران و بررسی های اعمال ش��ده، موارد مشترکی که بیش از 
سایرین موجب نارضایتی خریداران و در نتیجه ترک وب سایت شما می شوند عبارتند 

از:
1- کمبود اطالعات درباره محصول یا شرکت؛

2- عدم وجود اطالعات تماس؛
3- طراحی/جهتیابی ضعیف.

در تجربیات ما، بسیاری از صاحبان و معامله کنندگان در شرکت های مدیریت مواد، 
از جنبه های مشابهی از وب سایت های خود ناراضی اند! موضوع فراهم کردن همه چیز 
برای همه ش��رکت ها در تمامی زمان ها نیست؛ بلکه مربوط می شود به بازتاب دقیق 
شرکت خود در وب سایت و پیاده سازی فرمول رضایت مشتری برای تعداد بیشتری 

از مخاطبان.
بهترین راهکار وب سایت برای کسب و کار مدیریت مواد چیست؟

راهکارهای وب س��ایت مدرن برای ش��رکت های تجهیزاتی قابل دسترس هستند 
و به ش��ما کمک می کنند نیازهای مش��تریان و فراتر از آنها را برآورده س��ازید. اینها 
مشکالتی هستند که با یک راهکار وب سایت مناسب سریعاً بهبود پیدا و بیش از حد 
انتظار پیشرفت می کنند. اگر کس��ب و کار مدیریت مواد شما شامل محتوای پایه بر 
روی وب س��ایت تان اس��ت –صفحات انبار، اطالعات تم��اس و دکمه های فراخوان– 
معامله کنن��دگان بارها و بارها ب��ه جریان های باثباتی از لیدهای آنالین که به فروش 
منجر می ش��وند، دس��ت پیدا خواهند کرد. اما مراقب باشید؛ بس��یاری راهکارهای 
وب س��ایت تنها بر زیبایی گرایی تمرکز می کنند و کمتر ب��ه کارایی توجه دارند –یا 
بدتر، به گونه ای طراحی نش��ده اند که با ش��رکت های تجهیزاتی کار کنند. با عبارات 
حوزه تکنولوژی و ناآش��نا سردرگم نشوید. به هنگام در نظر گرفتن راهکار جدید، بر 
روی آنچه مشتری انتظار دارد و اینکه وب سایت شما چگونه به تیم فروش در انجام 
امر فروش کمک می کند، متمرکز باشید. به هنگام بررسی وب سایت کنونی خود یا 

راهکاری جدید، پنج سؤال زیر را از خود بپرسید:
1- آیا وب سایت شما انتظارات فعلی تان از یک وب سایت مدرن را برآورده می سازد 

–مخصوصاً هنگامی که از صفحه موبایل به سایت نگاه می کنید؟
2- آیا وب س��ایت شما به طور واضح نش��ان دهنده خدمات شماست؟ آیا اولویت 

کسب و کار شما در تیررس دید مشتری قرار دارد؟
3- آیا می توانید مشاهده کنید کسب و کارتان در چه محلی انجام می شود –نه به 
طور کلی، بلکه به صورت خاص؟ آیا این کار در هر موقعیت مکانی صورت می گیرد؟

4- آیا وب سایت شما این امکان را برای مشتریان فراهم  می کند که بدون نیاز به 
حدس زدن یا جس��ت وجوی اضافی به هنگام آمادگی برای خرید یا برقراری تماس، 

این کار را انجام دهند؟
5- آیا وب س��ایت ش��ما کار تیم فروش را از نظر به اتمام رساندن امر فروش آسان 
می س��ازد؟ آیا ابزارهایی ارائه می دهد که مشتریان را مجاب کند مجدداً به وب سایت 

باز گردند؟
adpearance: منبع

ایالن ماسـک چند روز پیش با انتشار پستی در توییتر مدعی شد که مردم برای اینکه بتوانند دنیا را عوض 
کنند، مجبورند که طی هر هفته 80 تا 100ساعت به فعالیت کاری بپردازند.

به گزارش دیجیاتو او با اشـاره به اسـتاندارد ساعات کاری در شـرکت  های تحت مدیریت خود یعنی تسال، 
اسپیس اکس، بورینگ کمپانی و Neuralink اشاره کرد و گفت که می توان محل  کارهای آسان تری نسبت به 

این شرکت ها انتخاب کرد اما هیچ کس با 40 ساعت کار در هفته نتوانسته دنیا را تغییر دهد.
ایالن ماسـک در پاسـخ کاربران شـبکه  اجتماعی توییتر نیز مدعی شـده که 80 تا 100 ساعت کار در هفته 
می تواند به تغییر دنیا بینجامد. از نظر او، این افراد به خصوص باید حداقل 80 سـاعت در هفته کار کنند و در 
مواقع موردنیاز آن را به رقم 100 سـاعت برسـانند. وی باور دارد که سطح آستانه  درد افراد در صورتی که 80 
سـاعت طی یک هفته کار کنند می توانند افزایش پیدا کند. او چند وقت پیش مسئولیت هایش را طاقت فرسا 
خوانده بود و متذکر شـده بود که در برخی مواقع حتی هفته ای 120 سـاعت در هفته کار می کرده تا از تولید 
مداوم تسـال مدل 3 اطمینان پیدا کند. این در حالی اسـت که به گفته  وی سـال گذشـته، همه  افراد در تسال 
هفته ای 100 سـاعت فعالیت می کنند. این مسـئله به علت باال رفتن میزان تولید ماشین های الکترونیک تسال 
مدل 3 بوده اسـت و آنها مجبـور بوده  اند چنین زمانی را برای برآورده  کردن وعده های شـان کنار بگذارند تا 

مطمئن شوند روند تولیدات به درستی سپری می شود.
البته مشـخصًا تمامی کارکنان تسال از سـطح کاری باال و میزان زیاد ساعات کاری شان خوشحال نیستند و 
ترجیح می دهند تنها زمان بسـیار کمتری در محل کار خود بگذرانند. این در حالی اسـت که برخی کار کردن 

برای تسال را به قدری دوست دارند که 70 ساعت یا بیشتر نیز برای شان کم است.
 

همگامی با انتظارات مشتری

ایالن ماسک:

 برای تغییر دادن دنیا باید
۸۰ تا ۱۰۰ساعت در هفته کار کرد

یادداشـت

نماینده س��بزوار در مجلس شورای اس��المی گفت خلق فرصت های شغلی 
جدی��د نیازمند خالقیت و نوآوری بوده و بدون ایده های نوین رونق اش��تغال 

محقق نخواهد شد.
به گزارش مهر،حس��ین مقصودی در مراسم معرفی و تجلیل از کارآفرینان 
برتر سبزوار اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای جوامع رونق اشتغال و خلق 
فرصت های جدید ش��غلی اس��ت که این امر نیازمند خالقیت و نوآوری است 
و ب��دون ایده های نوین و خالقانه توس��عه کارآفرینی و رونق اش��تغال محقق 

نخواهد شد.
وی افزود: توس��عه کارآفرینی در یک جامعه موجب رونق اقتصادی، امنیت، 

کاهش آسیب های اجتماعی و آرامش می شود.

خلق فرصت های شغلی جدید 
نیازمند خالقیت و نوآوری است

مترجم: ساالر ساری نوایی



ی��ک حقیق��ت انکارناپذیر در م��ورد محتوای موجود در ش��بکه های 
اجتماع��ی ضرورت افزودن قابلیت تغییر به آنهاس��ت. با احترام تمام به 
حوزه های کس��ب وکار مختل��ف، هدف نهایی از فعالیت در ش��بکه های 
اجتماعی ترغیب مخاطب به خرید اس��ت. به همین دلیل مدیران بخش 
بازاریاب��ی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی در هر برن��د باید به خوبی از 
المان ها و ترندهای جذاب برای مخاطب آگاهی داش��ته باشند. فقط در 
این صورت ی��ک برند فرآیند جذب مخاطب و فروش محصوالتش  را به 

طور موفقیت آمیز پشت سر خواهد گذاشت.
ی��ک نکته کل��ی در این مورد، وجود گونه های بس��یار اندک محتوای 
جذاب برای مخاطب در شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب بس��یار دشوار به نظر می رسد. خوشبختانه 
در ادامه این مقاله من پنج نمونه از محتوای جذاب با تاثیرگذاری بسیار 

باال بر روی مخاطب را مورد بررسی قرار خواهم داد. 
1. محتوای تعاملی

محتوای تعاملی به مش��اهده کنندگان فرصت واکنش و پاس��خگویی 
فرات��ر از درج کامنت یا الیک را می دهد. ماج��رای این نوع از محتوا از 
سال 2015 شروع شد. بر این اساس در یک نظرسنجی اینترنتی شمار 
باالیی از کاربران نس��بت به ام��کان تعامل پایین در واکنش به محتوای 
اینترنت��ی اظهار نارضایتی کردند. در پاس��خ به این نارضایتی بس��یاری 
از برندها به س��وی طراح��ی گونه تازه ای از محت��وا رفتند. نمونه موفق 
این گونه اس��تارتاپ ها برند Buzzfeed اس��ت. این استارتاپ در زمینه 

تعال دوجانبه میان برندها و مشتریان خدمات نوینی را ارائه می دهد.
ی��ک نکت��ه جالب دیگ��ر در اینجا توجه ب��ه محبوب تری��ن محتوای 
روزنامه مش��هور نیویورک تایمز است. برخالف بسیاری از پیش بینی ها، 
محبوب ترین محتوای این برند نه یک مقاله، بلکه نظرسنجی خالقانه ای 
اس��ت. موسسه Hubspot نیز به مانند نیویورک تایمز بیشتر محتوای 
آنالین خود را به همراه نظرسنجی منتشر می کند. با بررسی ساده صفحه 
اصل��ی این برن��د در فیس بوک با خیل عظیمی از نظرس��نجی ها مواجه 
خواهیم ش��د. هدف Hubspot از این نظرس��نجی ها ترغیب مخاطب 
به تعامل بیش��تر اس��ت. با نگاهی به میزان بازخوردهای پست های این 
موسسه به نظر آنها در دستیابی به هدف شان کامال موفق عمل کرده اند.

در حال��ت ایده آل، آنچ��ه برندهای ای��ن بخش انجام دادن��د، الگوی 
مناس��بی برای شرکت ش��ما محسوب می ش��ود. تولید محتوای تعاملی 
در قالب نظرس��نجی، پرسش و پاسخ یا پرس��ش های جنجالی از جمله 

بهترین راهکارها در این میان هستند. 
2. کتاب های الکترونیکی

اگر شما اقدام به تهیه یک کتاب الکترونیکی و توسعه آن در شبکه های 
اجتماعی کنید، شاید از میزان بازخوردهای مثبت کاربران شوکه شوید. 
توجه داش��ته باشید که برای توس��عه کتاب مان در شبکه های اجتماعی 

عالوه بر راهکار معمولی امکان پرداخت هزینه تبلیغات به پلتفرم میزبان 
ه��م وج��ود دارد. به این ترتیب با پرداخت مبلغ مش��خصی محتوای ما 
)در اینجا کتاب الکترونیک( برای ش��مار باالیی از کاربران عالقه مند به 
حوزه کس��ب وکارمان به نمایش در می آید. اگر به دنبال صرفه جویی در 
بودجه تان و به تبع آن ش��یوه معمولی برای توس��عه کتاب تان هستید، 
ایده های نوین و جنجالی کمک ش��ایانی به ش��ما خواهد کرد. همچنین 
همیش��ه انجام تبلیغات در سایر شبکه های اجتماعی را در ذهن داشته 
باشید. این فرآیند تبلیغاتی باید از طریق اکانت رسمی برندتان در سایر 
پلتفرم ه��ا صورت گی��رد. به این ترتیب دیگر نی��ازی به پرداخت هزینه 

اضافی از سوی شما نخواهد بود. 
اگر شما توانایی تبدیل محتوای تان به یک کتاب را ندارید، همکاری با 
یک متخصص امور رایانه ای گزینه منطقی محس��وب می شود. همچنین 
آژانس هایی نظیر گروه رس��انه ای Godot آماده کمک به شما در ازای 

مبلغ بسیار اندکی هستند.
3. محتوای به شدت مثبت 

Maximize Social Bus -  رراس��اس مطالعات مرکز تحقیقات��ی
ness پست هایی که احساسات قوی در مخاطب ایجاد می کنند، شانس 
موفقیت بیش��تری در شبکه های اجتماعی دارند. اینکه بسیاری از مردم 
در ش��بکه های اجتماع��ی عالقه باالیی به بازنش��ر محت��وای خنده دار، 
غم انگیز یا امیدوارکننده دارند، نکته عجیبی نیس��ت. چنین موضوعاتی 
بس��یاری از ما را تحت تاثیر قرار می دهد. در زمینه بازاریابی آنالین نیز 
برای موفقیت باید بر روی همین گونه از محتوا تمرکز کنیم. اگر نگاهی 
دقیق ب��ه فعالیت برندهای بزرگ در ش��بکه های اجتماع��ی بیندازیم، 
بس��یاری از آنه��ا توصیه فعلی را به خوبی رعای��ت می کنند. برای مثال 
برن��د تاکو بل یا Old Spice در زمینه انتش��ار محت��وای طنز فعالیت 
فراوان��ی دارند. به این ترتیب مخاطب های ای��ن دو برند عالوه بر عالقه 
به محصوالت آنها برای تفریح هم به س��راغ صفحات شان در شبکه های 
اجتماعی می رون��د. در مورد محتوای خنده دار بای��د نوع نگرش مان به 
تولیدشان را نیز عوض کنیم. بر این اساس حتی موضوعی نظیر موفقیت 
ما در یک مراس��م بین المللی نیز می تواند جنبه خنده دار داش��ته باشد. 
ب��ا تاکید بر روی این گونه جنبه ها، در هر حالتی، ماهیت اصلی برندمان 

را حفظ خواهیم کرد. 
یکی از راهکارهای س��اده برای تولید محتوای جذاب با رویکرد مثبت 
ارس��ال آنها برای آژانس های تحلیل محتوا پیش از انتشار رسمی است. 
کار اصلی این نوع آژانس ها بررسی کیفیت مطالب موجود در شبکه های 
اجتماعی است. به این ترتیب با بررسی دقیق محتوای ما نقاط ضعف و 
قوت آن آشکار خواهد شد. این فرآیند به شما در زمینه انتشار محتوای 

باکیفیت برای مدت زمان طوالنی کمک شایانی می کند.
4. محتوای بصری

با توجه به پژوهش س��ایت Neomam نرخ فهم برچسب های دارای 
متن فقط 70درصد اس��ت. در حقیقت بس��یاری از اف��راد به دلیل متن 
دش��وار و پیچیده توانای��ی فهم منظور ما را ندارن��د. به همین دلیل در 

دنی��ای امروز اهمیت محت��وای بصری افزایش چش��مگیری دارد. نکته 
مش��ترک در خصوص توصیه افراد ضرورت اس��تفاده از محتوای بصری 
اس��ت. با این حال کمتر کس��ی در مورد چگونگی استفاده از این الگوی 
محتوای��ی حرفی به میان می آورد. ماهیت محت��وای بصری ما می تواند 
کمدی، جدی یا حتی سرگرم کننده )از طریق بازی های مختلف( باشد. 
یک��ی از بهترین نمونه های جلب نظر مخاطب در ش��بکه های اجتماعی 
با اس��تفاده از محتوای بصری مربوط به سازمان های حفاظت از محیط 
زیست است. به این ترتیب اغلب این سازمان ها برای جلب نظر مخاطب 
از المان های به ش��دت بزرگ در کنار متنی کوچک اس��تفاده می کنند. 
این نوع از تضاد باعث جلب نظر مخاطب و واکنش بهتر آنها خواهد شد.
به هنگام تولید محتوا برای برندمان در ش��بکه های اجتماعی همیشه 
یک پرس��ش کلیدی را از خود بپرسید: آیا امکان انتشار محتوای فعلی 
در قال��ب تصویر یا ویدئوی��ی کوتاه وجود دارد؟ اگر پاس��خ مثبت بود، 
هرگ��ز به س��راغ الگوهای متنی یا صوتی نروید. دنی��ای اینترنت اکنون 
تحت س��یطره کامل محتوای بصری است. تالش برای سرمایه گذاری بر 
روی س��ایر فرمت ها در کوتاه مدت برای برند شما هیچ سود آشکاری به 

همراه نخواهد داشت.
5. محتوای تولیدی کاربران

محت��وای تولیدی کاربران در زمینه کس��ب احت��رام و توجه مخاطب 
هدف برندها نقش بسیار مهمی را بازی می کند. به ویژه در پلتفرم هایی 
نظیر اینس��تاگرام که امکان همکاری با کاربران بیش��تر اس��ت، چنین 
ایده ای بس��یار کارآمد تلقی می شود. بازنشر کپش��ن، استوری، ویدئو و 
تصاویر کاربران از س��وی اکانت رسمی یک برند عالوه بر نمایش سطح 
ارزشمندی محتوای کاربران به توسعه دامنه مخاطب هدف ما نیز کمک 
خواهد کرد. یک نمونه جالب از بازنش��ر محتوای کاربران مربوط به برند 
مش��هور De Beers اس��ت. این برند در زمینه ساخت الماس های زیبا 
فعالیت دارد. در ش��بکه های اجتماعی آنها به طور تخصصی به بازنش��ر 
کارهای حرفه ای مخاطب های عالقه مندشان به حوزه ساخت جواهرات 
می پردازن��د. ب��ه این ترتیب هر دو طرف ماجرا س��ود قابل توجهی را به 
دست می آورند. از یک طرف تیم بازاریابی De Beers محتوای رایگان 
پیدا می کند و از س��وی دیگر کارب��ران عالقه مند نیز کارهای خود را به 

طیف وسیع تری از مخاطب ها نشان می دهند.
به هنگام بازنشر محتوای تولیدی کاربران باید نسبت به کاربرد هشتگ های 
مناسبت و متن احترام آمیز توجه ویژه داشته باشیم. بر این اساس همیشه 
باید با احترام از کاربر تولیدکننده نام برده شود. همچنین استفاده از هشتگی 
ویژه برای پس��ت های مروبط به دیگر کاربران ض��روری خواهد بود. اگر به 
دنبال جلب نظر کاربران در مقیاس وس��یع هستیم، محتوای ما باید عالقه 
ب��ه گفت وگو را در مخاطب تقویت کند. امیدوارم پنج توصیه من در اینجا 
به شما در زمینه دستیابی به این هدف کمک کند. البته همیشه روش های 
بسیار بیشتری نسبت به پنج مورد من وجود دارد. نکات حاضر فقط نقطه 

شروعی برای شما قلمداد می شود.
socialmediatoday: منبع

آسیب شناسی تبلیغات ماهواره ای و تاثیرات 
آن بر برند

یک��ی از ابزاره��ای تبلیغات��ی ب��رای برندها، پخ��ش آگهی های 
بازرگانی در ش��بکه های تلویزیونی ماهواره ای است، اما آیا استفاده 
از ش��بکه های ماهواره ای می تواند گزینه ای مناس��ب برای تبلیغات 

شرکت ها باشد؟
هر کدام از شبکه های ماهواره ای با اهداف اقتصادی متفاوتی ایجاد 
می ش��وند و با توجه به همان اهداف ب��ه درآمدزایی نیز می پردازند، 
پش��ت پرده اکثر این شبکه ها، س��رمایه گذاری های کالنی است که 

غالبا با اهداف خاصی انجام شده است.
حلق��ه مفقوده اکثر این ش��بکه ها نب��ود حمایت دولت��ی و نبود 
امکان دادرس��ی در صورت بروز مشکل است. در واقع هیچ نظارتی 
ب��ر تبلیغاتی که در این ش��بکه ها انجام می ش��ود وج��ود ندارد، از 
طرفی اگر بخواهیم ش��بکه های ماهواره ای را دس��ته بندی کنیم به 
جز تع��دای محدودی که با خط و مش��ی ثاب��ت فعالیت می کنند، 
دیگر ش��بکه ها صرفا تولی��د محتوای بی کیفی��ت را با هدف جذب 
آگهی های به اصالح تی وی ش��اپی پخ��ش می کنند. به همین دلیل 
ه��م غالب تبلیغاتی که در ش��بکه های ماهواره ای پخش می ش��وند 
مواردی هس��تند که به اصطالح تبلیغات زرد محس��وب می شوند و 
هیچ تضمینی بر استاندارد بودن آنها وجود ندارد؛ هرچند که خیلی 
از این تبلیغات ماهواره ای با استنادهای واهی و تنها به دلیل تکرر از 

طریق ترفندهای فشار روانی به دید بیننده عرضه می شوند.
مزیت اصلی تبلیغ��ات تلویزیونی هم��ان انعطاف پذیری و کثرت 
مخاطبان آن اس��ت. تبلیغات تلویزیونی، بخش وس��یعی از مردم را 

از سنین و فرهنگ های مختلف در بر می گیرد.
از آنجایی ک��ه تبلیغات تلویزیونی هم همچون غالب ش��یوه های 
تبلیغاتی دیگر ب��ا اهدافی همچون روابط عمومی، برندینگ، فروش 
کاال و خدمات، آگاهی و تصویرس��ازی از برند و … انجام می شوند، 
می توان همیش��ه امید داشت که این ش��یوه تبلیغی می تواند مفید 
باشد اما سوالی که همه کسب وکارها قبل از استفاده از این رسانه ها 
باید به آن پاس��خ دهند این اس��ت که آیا در هر رس��انه تلویزیونی 

می توان به نتایج مثبتی که گفته شد دست یافت یا نه؟
برای پاسخ به این سوال باید عالوه بر منافع برند به منافع جامعه 
و کش��ور نیز دقت کرد. یکی از مشکالتی که تبلیغات در شبکه های 
ماهواره ای با خود به همراه دارند تهدید اقتصادی کشور است. البته 
بهتر اس��ت گفته شود خروج ارز از کشور بزرگترین مشکل نیست و 
در واقع مشکل اصلی استفاده از شبکه های ماهواره ای این است که 
چرخه اقتصادی صنعت تبلیغات کشور را از پویا بودن باز می دارد.

یک��ی دیگر از مش��کالت تبلیغات ماهواره ای این اس��ت که اکثر 

محصوالت و خدمات تبلیغ ش��ده در این ش��بکه ها از لحاظ کیفی، 
اس��تانداردهای الزم را ندارند. این مش��کل از آنجایی ناشی می شود 
که از پتانسیل و تجربه آژانس های خارجی معتبر برای آنها استفاده 
نش��ده اس��ت و غالبا اس��تراتژی تبلیغات ماهواره ای توسط گروهی 

تدوین می شود که تجربیات کافی در این زمینه ندارند.
مشکل بعدی این اس��ت که در صورت استفاده مردم از محصول 
یا خدمات معرفی ش��ده در این تبلیغات این اس��ت که پس از ضرر 
هیچ تضمین��ی برای پیگیری قانونی، گارانت��ی و ضمانت اجرایی و 
نظارتی بر آن وجود نخواهد داش��ت. در واق��ع متضرران اصلی این 
تبلیغ��ات، مصرف کنندگانی هس��تند که ب��دون در نظر گرفتن این 

مساله خرید می کنند.
اکثر شبکه های ماهواره ای تاکنون نتوانسته اند سابقه ای خوب در 
اذهان عمومی نس��بت به تبلیغاتی که ارائ��ه می دهند، ایجاد کنند 
و تصوی��ری ک��ه تاکنون از تبلیغات این ش��بکه ها ارائه ش��ده منفی 
و دروغی��ن بوده و چون در ذه��ن مخاطب جای��گاه خوبی ندارند، 
نمی توانند به برندین��گ کمک کنند و عمال تاثیر خوبی بر وجهه و 

اعتبار شرکت تبلیغ دهنده نخواهند داشت.
یکی از شبکه های ماهواره ای که این روزها تبلیغاتی از شرکت های 
ایرانی فعال در آن پخش می شود، شبکه جم است. این شبکه بدون 
در نظر گرفتن کرامت مش��تری در ص��ورت مواجهه با کوچک ترین 
مش��کلی با برندها، با ایجاد تبلیغات ضد ارزش��ی، در صدد تخریب 

برند بر می آید.
این ش��بکه، در اقدامی غیراخالقی برای برخی برندهایی که سابقا 
در این شبکه تبلیغات داشتند، بدون در نظر گرفتن اصول همکاری 
حرف��ه ای و تنها به خاطر مش��کالت ارزی پیش آم��ده، تبلیغاتی در 
راستای تخریب آنها پخش کرده است. از جمله برندهایی که قربانی 
این کار غیراخالقی ش��بکه جم ش��ده ، برند سمیه است. این شبکه 
برای تخریب و نسخ کش��ی  از برندها، اقدام به این کار کرده است و 
در واقع برند سمیه یکی از قربانیان و گروگان های، عمل ضداخالقی 

و ضدحرفه ای این شبکه ماهواره ای شده است.
با توجه به موارد ذکرشده، توصیه می شود شرکت ها، تولیدکنندگان 
کاال، اجناس و خدمات پیش از استفاده از این شبکه های ماهواره ای 
به مسائل گفته شده دقت داشته باشند و یا حتی برای تبلیغات در 
شبکه های ماهواره ای، تولید آگهی را به آژانس های حرفه ای بسپارند 
تا با اس��تفاده از تولید محتوای تبلیغاتی مطابق اصول بازاریابی، به 
درستی جایگاه برند را به مخاطبان هدف انتقال دهند. در انتها باید 
اشاره شود که یکی از مواردی که منجر به افزایش حضور برندها در 
ش��بکه های ماهواره ای شده است، نبود حمایت شبکه های داخلی و 
دولت از برندها است. متاسفانه در سال های اخیر هزینه تبلیغات در 
ش��بکه های تلویزیونی افزایش هنگفتی داشته است و این منجر به 
کاهش تمایل حضور کسب وکارها در شبکه های تلویزیونی داخلی و 

حضور بیشتر در شبکه های ماهواره ای شده است.
imaketor: منبع
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بی عالقگ��ی مردم به کتاب یکی از واقعیت های انکارناپذیر عصر حاضر 
اس��ت. متاس��فانه افرادی که هنوز هم به مطالعه ع��ادت دارند، با موانع 
ناخواس��ته متعددی مواجه هس��تند. به عنوان مثال یک��ی از تجربیات 
مشترک همه ما توقف مطالعه یک کتاب به دلیل متن دشوار و ویرایش 

غیرحرفه ای آن است.
افراد حرفه ای در هر کس��ب وکار بی س��ر و صدا فعالیت س��ایر رقبا و 
همکاران خود را تحت نظر گرفته و آنها را به نقد می کشند. اطالعات به 
دس��ت آمده از دل چنین انتقادهایی به طور معمول دو نتیجه مطلوب 
برای ما به ارمغان می آورد. نخس��ت نقاط ضعف ما را مش��خص می کند. 
س��پس عملکرد مناسب ما در حوزه ای مش��خص را با نقدهای منصفانه 

مورد تحسین قرار می دهد. 
در مقاله حاضر به س��راغ برخی از کارآفرین های موفق رفته ایم. پروژه 
موسسه بازاریابی محتوایی در اینجا بیان و بررسی بزرگترین اشتباهات 
ح��وزه بازاریابی محتوایی از زبان خود کارآفرینان اس��ت. به این ترتیب 
با مش��اهده اش��تباهات این افراد و آش��نایی با آنها تا حد زیادی فرآیند 
بازاریابی ش��ما از مشکالت مش��ابه در امان خواهد بود. به عالوه فرصت 
اس��تفاده از برخی نکات قابل توجه برندهای حاضر در این فهرس��ت نیز 
برای شما وجود دارد. اجازه دهید به سراغ 30 توصیه مورد نظر برویم.

دو دلی در انجام کارها
آلنگا بستر: رئیس بخش بازاریابی محتوایی دیجیتال در موسسه 

زاواروالنیکا تریگالو
بزرگترین اش��تباه که یک کارآفرین می تواند مرتکب آن ش��ود، عدم 
تعهد همه جانبه به پروژه اش اس��ت. در حقیق��ت انجام فرآیند بازاریابی 
محتوای��ی به ص��ورت مردد به هیچ وجه نتیجه ای مطل��وب را به ارمغان 
نم��ی آورد. این نکته زمان��ی اهمیت باالیی خواهد یاف��ت که از ماهیت 
مدرن بازاریای محتوایی باخبر ش��ویم. بر این اساس بازاریابی محتوایی 
فقط مربوط به یک بخش خاص از ش��رکت نیست. در این فرآیند تمام 
بخش های شرکت بس��ته به نوع فعالیت شان درگیر خواهند بود. به این 
ترتیب دو دلی ما در پیشبرد طرح موجب شکست نهایی پروژه و تزلزل 

جایگاه برندمان خواهد شد.
در م��ورد فعالی��ت تیمی در بخ��ش بازاریابی محتوای��ی هیچ چیز به 
اندازه عالقه تاثیرگذار نیس��ت. تیمی که ب��ه راحتی و پس از مواجهه با 
کوچک ترین شکس��تی دست از کار می کشد، به هیچ وجه قابل اطمینان 
نیست. همه دست اندرکاران حوزه بازاریابی به خوبی از دشواری های این 
مس��یر آگاه هس��تند. به همین خاطر در این حوزه تسلیم شدن معنایی 
ندارد. یک بازاریاب موفق همیش��ه به دنبال انتخاب هوشمندانه میدان 
اجرای کمپین خود در کن��ار آگاهی از ضرورت ادامه روند مطلوبش در 

بلندمدت است.
هر طور شده مطالب تان را منتشر کنید

 Convince and زونتی هو: استراتژیست ارشد در برند
Convert

جای تعجب دارد که هنوز هم برخی از برندها به دنبال انتشار مطلب 
در ش��بکه های اجتماعی فقط با هدف پر کردن فهرس��ت مطالب ش��ان 
هس��تند. چنین پس��ت هایی به طور معمول هیچ هدف خاصی را دنبال 
نمی کن��د. همچنین مخاطب نیز بدون توجه از کن��ار آنها عبور خواهد 
ک��رد. با اندکی توج��ه امروزه اغلب برندهای ب��زرگ و کوچک با چنین 
مشکلی دست به گریبان هس��تند. نارضایتی کاربران در سطحی وسیع 
نس��بت به مطالب تجاری در ش��بکه های اجتماعی ب��ه خوبی موید این 
قضیه اس��ت. در یافتن مش��کل ماجرا باید پیش از هر چیز به بی هدفی 
چنین پست هایی اشاره کنم. در حزوه بازاریابی دیجیتال همه کمپین ها 
به دنبال تحقق هدفی خاص هس��تند. به این ترتیب از فعالیت بی هدف 

و فاقد انگیزه نباید انتظار معجزه داشت. 
اجازه دهید زمان بگذرد

کریستوف ترپ: رئیس بخش تولید محتوای تعاملی در موسسه 
Stamats Business Media

بزرگترین اشتباهی که من در طول دوران فعالیتم در حوزه بازارایابی 
مشاهده کرده ام، وقت گذرانی زیاد به هنگام تالش برای یافتن یک ایده 
بازاریابی خوب اس��ت. اگر قصد موفقیت در این حوزه را دارید، باید در 

کمترین زمان ممکن ایده های خود را محقق سازید.
ایده های بسیار کوتاه

Well Planed Web دینا گلداسیچ: مدیرعامل برند
نبرد بر س��ر برتری محتوای کوتاه یا بلند در حوزه بازاریابی محتوایی 
بس��یار جدی اس��ت. با این حال اش��تباه رایج برنده��ا و بازاریاب ها در 

ای��ن میان طرح ایده های بیش از ان��دازه کوتاه برای جلب نظر مخاطب 
اس��ت. شاید جالب باش��د که به ریش��ه چنین دیدگاهی نگاه کنیم. در 
حقیق��ت بازاریاب ها به روز بودن مطالب ش��ان روی به انتش��ار محتوای 
کوتاه و متعدد آورده اند. اش��کال اصلی این ش��یوه عدم توانایی بسیاری 
از مخاطب ها در فهم محتوای بیش از اندازه کوتاه اس��ت. به این ترتیب 
پس از گذش��ت اندک زمانی مخاطب انگیزه خود برای توجه به مطالب 

ما را از دست می دهد. 
انتق��اد من از محتوای کوتاه به معنای ناکارآمدی آنها نیس��ت. با این 
حال باید توجه داش��ت که به طور معمول محت��وای کوتاه برای انتقال 
درس��ت مفاهیم نیازمند طی فرآیند دقیق هس��تند. ای��ن نوع فرآیند با 
تولید محتوای کوتاه در قالب متعدد به هیچ وجه سازگاری ندارد. توصیه 
من استفاده از چنین محتوایی فقط در برخی از موارد ویژه است. در غیر 
این صورت نتیجه کار ما در بلندمدت باعث از دست رفتن شمار باالیی 

از مخاطب های برندمان خواهد شد.
فراموشی دعوت نامه

جسیکا بست: مدیر بخش تحلیل اطالعات بازاریابی در برند بارکلی
تولی��د محت��وا در دنی��ای آنالین فقط در راس��تای سرگرم س��ازی یا 
انتق��ال اطالعات به مخاطب نیس��ت. در حقیقت این محت��وا به منزله 
دعوت نامه ای برای مخاطب در راس��تای ترغیب وی به کس��ب اطالعات 
بیشتر و شناخت برندمان است. در غیر این صورت برند ما اصل بنیادین 
بازاریابی محتوایی را فراموش کرده اس��ت. نتیجه این فراموش��ی صرف 
هزینه های کالن در بخش بازاریابی و عدم دریافت نتیجه دلخواه است.

اتکای بیش از حد به برنامه ریزی تقویم محور
Find The Red Thread تامسن وبستر: موسس و رئیس برند

یکی از اش��تباه های ب��زرگ در حوزه بازاریاب��ی محتوایی تالش برای 
س��اخت یک تقویم کامل و جامع اس��ت. به این ترتیب ما همیش��ه در 
تالش برای پر نگه داشتن تقویم مان هستیم. در این میان کمیت کار به 
طور فاجعه باری کیفیت کارمان را تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان یک 
نتیجه دم دس��تی نیز باید به کاهش ش��دید کیفیت مطلوب و استاندارد 

مطالب مان در بازاریابی محتوایی اشاره کنم.
نگاه به شبکه های اجتماعی به مثابه کانال تبلیغاتی

The ID Group مارک مسترز: صاحب برند
وقتی برندها به شبکه های اجتماعی به چشم کانال و میزبان تبلیغات 
متعددش��ان نگاه می کنند، یکی از بزرگترین اشتباهات ممکن را صورت 
می دهن��د. چندی پیش م��ن در یک کنفرانس متعلق ب��ه برندی بودم 
که قصد بررسی سرمایه گذاری بیش��تر بر روی پلتفرم توییتر را داشت. 
به عن��وان یک بازاریاب محتوایی هیچ گاه س��خن مدیرعامل آن برند را 
فراموش نخواهم کرد: »آیا توییتر برای ما س��االنه 150 هزار دالر س��ود 

اضافی به ارمغان می آورد؟«
بی تردید هر کانالی برای فعالیت دارای عرف و آداب خاص خود است. 
جمل��ه ای که من در س��طر باال نقل ک��ردم، به طور کام��ال واضح یکی 
از نگرش ه��ای غیراصولی به بخش بازاریاب��ی و البته تبلیغات را نمایش 
می دهد. اگر به دنبال موفقیت در عرصه بازاریابی و شبکه های اجتماعی 
هس��تیم، باید نگاه س��طحی به آن را فراموش کنیم. در غیر این صورت 

فقط وقت و بودجه برندمان را هدر خواهیم داد.
ناکامی در خواندن ذهن مخاطب دیجیتال

The Search Guru Inc لزلی کاروسرز: رئیس و صاحب موسسه
ع��دم نگارش مطلب برای پلتفرم تح��ت وب و مخاطب آن بزرگترین 
اش��تباه حوزه بازاریابی اس��ت. به این ترتیب حتی اگر محتوایی بس��یار 
جذاب هم داش��ته باشیم، آن را برای مخاطب غیر قابل مطالعه خواهیم 
ک��رد. اهمیت نگارش مطلب به صورت س��ازگار با پلتفرم های تحت وب 
جای هیچ گونه تردید ندارد. در حقیقت امروزه کمتر کسی مطالعه فراتر 
از سطح شبکه های اجتماعی دارد و به همین خاطر باید همیشه نسبت 
به توجه بیشتر به این پلتفرم ها حساسیت به خرج دهیم. عالوه بر این، 
مخاط��ب دیجیتالی عادت های خاص خ��ود را دارد. رعایت این عادت ها 
نیازمند ترک برخی از گرایش های سنتی به بازاریابی و اهداف آن است.
براس��اس اصول مدرن نگارش متن برای پلتفرم های آنالین باید حتما 
از پاراگراف های واضح، فونت خوانا و مهم تر از همه عکس های جذاب به 
عنوان ضمیمه متن مان استفاده کنیم. در غیر این صورت هیچ مخاطبی 
عالقه ای به مطالعه متنی بدون عکس نش��ان نخواهد داد. این امر آنقدر 

مهم هست که رسانه های چاپی نیز بدان گرایش پیدا کرده اند.
توجه بیش از اندازه به خود

جف لئو هرمن: رئیس موسسه میشیگان و بازار
هنوز هم بیش از 90درصد سایت های حوزه بازاریابی بیش از اندازه به 
برندهای خود توجه دارند. به این ترتیب یک پرس��ش بسیار مهم پیش 
می آی��د: پس انتظارات و س��لیقه مخاطب چه می ش��ود؟ به عنوان یک 

مخاطب وقتی به دنبال یک پاس��خ برای پرسش های خود هستیم، باید 
فرآیندهای دش��واری را برای دسترس��ی به محتوای مناسب طی کنیم. 
فرآیند درس��ت بازاریابی برندها در کسب وکارهای مختلف باید دقیقا بر 
روی رفع چنین نیازی آن هم در اس��رع وقت تمرکز داشته باشد. به هر 
حال تولید مطلب با توجه به سلیقه شخصی برندمان فقط اعضای هیات 

مدیره و تیم بازاریابی را راضی نگه می دارد.
فراموش کردن تهیه ارزش محتوایی

 Frontline علی ورت: مدیر بخش بازاریابی محتوایی برند
Education

به نظر من تالش برای صحبت پیرامون برندمان بدون افزودن ارزشی 
برای مخاطب بزرگترین اش��تباه در عرصه بازاریابی است. در هر صورت 
مطل��ب ما باید یک ارزش اقناعی برای مخاطب به منظور ترغیب وی به 
مطالعه داش��ته باش��د. در غیر این صورت مخاطب ما فایده ای در صرف 
وق��ت گرانبهای خود ب��ر روی مقاله ما نخواهد یافت. متاس��فانه امروزه 
بسیاری از سایت های تحلیلی و تجاری به جای منبعی از راهکارها برای 

مخاطب بدل به آرشیو خودستایی های بی پایه و اساس شده اند.
نگاه به مخاطب به عنوان توده ای بی شکل

Xctly پگ میلر: رئیس بخش استراتژی محتوایی در برند
از دیدگاه من بزرگترین اش��تباه بازاریابی نگاه به مخاطب برندمان به 
صورت فردی ناش��ناخته است. این مشکل از عدم عالقه برندها به صرف 
زمان و هزینه بر روی ش��ناخت مخاطب های شان سرچشمه می گیرد. به 
عن��وان یک نمونه عینی باید به مطالب متعدد در ش��بکه های اجتماعی 
که هیچ مخاطب هدفی ندارد، اش��اره کرد. تولید چنین محتوایی نمونه 
بارز هدررفت بودجه برندهاست. با شناخت درست از مخاطب مان امکان 

بررسی سلیقه آنها و تولید محتوای بهینه فراهم خواهد شد.
یک��ی از نکات مهم در اینجا توج��ه به تفاوت بازاریابی صرف و مفهوم 
بازاریاب��ی برای مخاطب اس��ت. در بازاریابی ب��رای مخاطب کل فرآیند 
فعالیت ما تحت ش��عاع نیاز مخاطب قرار می گیرد. به این ترتیب بدون 
توجه به س��لیقه و خواس��ت مخاطب هیچ گونه محتوایی تولید نخواهد 
ش��د. این طرز نگاه به مخاطب ما شخصیت خاصی می دهد. نتیجه کار 
نیز تعامل و جذب بیشتر مخاطب به برندمان است. همچنین بسیاری از 
مخاطب ها با مشاهده چنین عملکردی از سوی ما عالقه مند به شناخت 

بیشتر برندمان خواهند شد. 
در هر ساعت به اندازه 100 مایل پیشرفت کنیم

نیکول مارتین: نایب رئیس و مسئول بخش استراتژی و تحلیل 
Pace محتوای برند

دس��تپاچگی در تولید محتوای بس��یار زیاد یکی از اش��تباهات بسیار 
عجیب در دنیای بازاریابی است. در حقیقت برندهای تازه کار به دنبال پر 
کردن بخش مطالب ش��ان در شبکه های اجتماعی و سایت شان هستند. 
به گمان آنها با چنین کاری ش��خصیت برندشان به بلوغ می رسد. نکته 
مه��م در ای��ن میان توجه به فرآیند طوالنی تبدی��ل به برند معمولی به 
قطبی بزرگ در کس��ب وکارش اس��ت. تالش برای نادیده انگاری چنین 
فرآیند طوالنی به تالش بی س��رانجام برای طی مس��یرهای طوالنی در 
کمترین زمان ممکن منجر می ش��ود. اگر واقعا قصد موفقیت در دنیای 
کس��ب وکار و بازاریابی محتوایی را دارید، باید مسیر موفقیت را به طور 
طبیعی و با حوصله طی کنید. در غیر این صورت حتی کسب نشانه های 

امیدوارکننده نیز زودگذر و ناپایدار خواهد بود.
فراموشی بخش رقابتی کسب وکار

Monster مارگارت ماگنارلی: نایب رئیس و بازاریاب برند
برخی از بازاریاب های محتوایی فقط برای س��رگرمی دس��ت به تولید 
محت��وا می زنند. در حقیقت این نوع از بازاریاب ها محتوای تولیدی خود 
را با معیار ش��خصی ج��ذاب ارزیابی می کنند. به این ترتیب نس��بت به 
دی��دگاه مخاطب ت��ا حد زیادی غافل خواهند ب��ود. همچنین به هنگام 
خلق چنین محتوایی به شیوه برقراری ارتباط میان آن با کمپین اصلی 
برند و فرآیند فروش بیش��تر فکر نمی شود. وقتی چنین دقتی در تولید 
محتوا وجود ندارد، توجه به نیاز مخاطب نیز از پیش رنگ باخته است.

همه چیز را عوض کنیم
امی هیگینز: مدیر بخش بازاریابی محتوایی در برند سوجرن

در اینجا به هنگام بیان ماجرا کامال شخصی با آن برخورد خواهم کرد. 
بدترین اش��تباه تمام دوران حرفه ای من به عنوان بازاریاب تالش برای 
تغییر همه چیز در یک مقطع زمانی بود. وقتی ش��ما المان های بس��یار 
زیادی را در طول زمانی اندک تغییر می دهید، شناس��ایی جلوه منحصر 
به فرد برندتان برای مخاطب دش��وار خواهد ش��د. ب��ه عالوه در چنین 
فضایی شناسایی برترین تغییر از دیدگاه مخاطب بسیار دشوار می شود.
ادامه دارد ...
contentmarketinginstitute: منبع

جذب مشتریان جدید توسط فاکتورهای 
خارج از سایت 

پی��ش از کار با وب س��ایت ش��ما، افراد برندت��ان را در صفح��ه نتایج موتور 
جست وجو )Search Engine results page یا  SERP یا سرپ( یافته اند. 
به منظور دیده شدن مستمر در رتبه های باالی نتایج جست وجوی گوگل برای 
کلمات کلیدی، حضور مداوم، دقیق و به روز در فضای وب حائز اهمیت اس��ت. 
صرف نظر از شاکله تجارت شما )B2C یا B2B(، شناخت و توجه به فاکتورهای 
دیجیتال برون س��ایتی به شرکت شما جهت حضور در رتبه های باالی سرپ و 

مشتریان هدف کمک می کند.
درک SERP )سرپ(

س��رپ یا همان صفحه نتایج موتور جست وجو، به معنای اطالعات ارائه شده به 
افراد هنگام استفاده از موتورهای جست وجو است. برای مثال هنگامی که مشتریان 
برند شما را در گوگل جست وجو می کنند، چهار زمینه اصلی به آنها ارائه می شود:

• نتای��ج پولی: نتایجی که به واس��طه پرداخت برندها و به منظور حضور در 
جست وجوی برخی کلیدواژه ها نمایش داده می شوند؛

• نتایج واقعی: نتایجی که براساس میزان ارتباط با واژه مورد جست وجو نمایش 
داده می شوند. قرار  گرفتن در رده اوِل سرپ برای یک وب سایت ایده آل است؛ 

• موقعیت محلی: نتایج گوگل مپ )Google Map( براساس موقعیت شما؛
• نم��ودار اطالعات: جعبه اطالعاتی که اطالعات تجارت ش��ما را بر مبنای 
داده هایی نمایش می دهد که از طریق حس��اب Google My Business به 

اشتراک گذاشته اید. 
نتایج جالب توجه دیگری که با توجه به برند و یا کلیدواژه مورد جس��ت وجو 
نمایش داده می ش��وند ش��امل المان هایی مانند نتایج خرید، تصاویر، ویدئوها، 

توئیت ها و سؤاالت مرتبط هستند. 
ع��الوه بر فعالیت هایی که بر روی وب س��ایت خود و س��ئو انجام می دهید، 
مدیریت حس��اب Google My Business برند، لیست محلی و شهرت در 
فضای آنالین برای جذب مشتریان جدید از طریق جست وجوی آنالین الزامی 
اس��ت. در ادامه به چگونگی بهبود سئوی خارج از وب سایت به منظور افزایش 

مشتریان تجارت اشاره خواهیم کرد. 
)]GMB[ حساب گوگل تجارت من یا( Google My Business 1#

به روز رسانی اطالعات در GMB برای دیده شدن در فضای خارج از سایت 
و جس��ت وجوی کلیدواژه ها بسیار مهم است. در حقیقت روزانه 18درصد از 
 GMB  .جس��ت وجوهای محلی از طریق تلفن همراه، به خرید می انجامند
را به عنوان خط مقدم نیروی فروش دیجیتال خود در نظر بگیرید که شامل 
نام شرکت، تصاویر، س��اعات کار، شماره تلفن و غیره می شود. هنگامی که 
اطالعات GMB دقیق، تأیید ش��ده و بهینه باش��ند، نمودار اطالعات گوگل 
ش��لوغ تر و برای مشتریانی که نام ش��ما را جست وجو می کنند نمایش داده 
می شوند. این روش یکی از سریع ترین راه ها برای یافتن وب سایت، موقعیت 
جغرافیایی، کلیک برای تماس و همچنین نوش��تن بازخورد درباره شرکت 

شما محسوب می شود.
هنگام��ی که حس��اب GMB خود را ب��ه روز و بهینه می س��ازید، احتمال 
حضورتان در نقشه گوگل و جست وجوهای محلی بیشتر می شود. موقعیت شما 

در جست وجوی محلی می تواند تحت تأثیر نکات زیر قرار گیرد: 
• نزدیکی به فرد جس��ت وجوگر: فاصله ش��ما تا موقعیت کنونی فرد به چه 

میزان است؛ 
• ارتباط با گزینه موردجست وجو: میزان شباهت کلیدواژه های جست وجو با 

پروفایل GMB تا چه حد است؛
•  تأیید شدن: در شرایطی که تجارت شما در گوگل تأیید شده باشد؛
• بازخوردها: تعداد بازخوردها و همچنین تعداد ستاره های کلی شما؛

• دقیق ب��ودن اطالع��ات تجاری: اگر اطالعات ش��ما با دیگ��ر نکات آنالین 
همخوانی داشته باشد.

داشتن اطالعات دقیق، مرتبط و قابل تأیید در GMB، جایگاه شما براساس 
الگوریتم گوگل را بهبود می بخش��د و برخورد اول شفاف و قابل اطمینانی برای 
مشتریان فراهم می کند. صرف نظر از صنف فعالیت شما، مدیریت مداوم حساب 

GMB برای بهینه سازی خارج از سایت، حائز اهمیت است. 
#2 لیست های محلی

در س��رپ ع��الوه بر وب س��ایت ش��ما، بس��یاری از لیس��ت های اصلی و 
زیرمجموع��ه موقعی��ت محل��ی، لیس��ت های محلی هس��تند. ای��ن تراکم 
 Better Business Bureau، Yelp، س��ایت ها و یا اپلیکیش��ن ها، مانند
YP.com و حت��ی Apple Maps، اطالعات تجارت ش��ما را جمع آوری 
می کنند و در اختیار کاربران خود قرار می دهند. این لیس��ت ها باید قادر به 
اعتمادس��ازی برای مشتریان آنالین باش��ند. با این حال به روز ماندن چنین 
سایت هایی دشوار است و سبب سخت شدن برقراری ارتباط مشتریان با شما 
می ش��ود و در نهایت رتبه بنیادین ت��ان را در گوگل تحت تأثیر قرار می دهد. 
عدم ثبات اطالعات در این لیس��ت ها باعث نش��انه گذاری منفی شما می شود 
و از اولویت بندی های س��رپ خارج تان می کند. همواره لیس��ت های خود را 
به روز رسانی کنید و هر ماه به اولویت های سئو مانند به روز رسانی شماره های 

تلفن، شرح شرکت و آدرس ها توجه داشته باشید.
#3 مدیریت شهرت و اعتبار

ب��ا وجود اینک��ه بازنگری ها راهی آس��ان برای فعل و انفع��ال و بازخورد 
مشتریان هستند، بر روی جست وجوهای گوگل نیز تأثیر می گذارند. عالوه 
بر آن مش��تریان جدید از اعتبار و اعتمادپذیری ش��ما مطلع خواهند ش��د. 
رضایتمندی مشتریان همواره برای تجارت ها خوب بوده است و این امر در 
دنی��ای دیجیتال امروزه اهمیت بیش��تری دارد. پلتفرم های مختلفی، مانند 
Yelp و گوگل به عنوان وب سایت های اصلی، برای بازنگری تجارت ها وجود 
دارن��د. 13درصد از فاکتورهای رتبه بندی گوگل به این بازخوردها وابس��ته 

هستند. Moz به این نکات و حقایق اشاره می کند:
• برای کسب اعتماد و فعالیت، یک تجارت باید به صورت میانگین، حداقل 

3.3 ستاره از 5 ستاره را کسب کرده باشد؛
• 92درصد از مشتریان، بازنگری های آنالین را می خوانند؛ 

• 88درص��د از مصرف کنن��دگان به ای��ن بازنگری ها، به اندازه پیش��نهادات 
شخصی اعتماد دارند؛ 

به خاطر داشته باشید در هنگام گلچیِن بازنگری ها، تعهد را فراموش نکنید، 
چرا که ش��فافیت و عالقه ش��ما برای دریافت بازخوردها بدین طریق نمایش 
داده می شود. به صورت مستمر از مشتریان خود درخواست بازنگری کنید، به 
بازخوردهای مثبت و منفی پاسخ دهید و بازنگری هایی را که قوانین پلتفرم را 

زیر سؤال می برند، حذف کنید.
گاه دیده شدن در سرپ یا جست وجوی نقشه گوگل به تنهایی کافی نیست. 
انتخاب شرکت شما توسط مشتریان، از میان رقبا به اعتبار و شهرت تان وابسته 

و توجه به بهبود نمره های آنالین در فضای دیجیتال امری الزامی است.
adpearance: منبع

ایستگاهبازاریابی 30 کارشناس ماهر از اشتباهات خود می گویند)1(

بزرگترین اشتباهات در بازاریابی محتوایی کدامند؟
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فرآیندهای انگیزشی سازمان: پرخاشگری، قدرت و 
مخاطره پذیری)3(

اندازه سازمان و پرخاشگری

از جمله پدیدارهای بسیار ثابتی که می توانیم در جامعه به سرعت 
متحول خود روی آن حس��اب کنیم این اس��ت که خشونت اتفاقی 
و بی برنام��ه رو به فزونی اس��ت. هر ناظر معمول��ی حوادث روزانه از 
بزه��کاری در خیابان ه��ا، قتل ه��ا و زد و خورده��ای بی معنی افراد 
بی گناه و رویدادهای مشابه دیگر دچار حیرت می شود. پرسش این 
اس��ت که چرا وضع چنین است؟ در تالش برای توضیح این افزایش 
در خش��ونت، زیمباردو )1961( نظریه ای پیش��نهاد کرده است که 
مالزمه هایی هم برای فهم رفتار پرخاش��گرانه در سازما ن های بزرگ 
دارد. دلی��ل ای��ن امر اهمیتی اس��ت که وی ب��رای عواملی از قبیل 
گمنامی و تداخل مس��ئولیت در وقوع رفتار پرخاشگرانه قائل است. 
ای��ن عوامل تابعی هس��تند ه��م از تحوالت س��ریع اجتماعی و هم 

اندازه های بزرگ سازمانی.
فردیت زدایی فرآیندی پیچیده و فرضی اس��ت که در آن تعدادی 
از ش��رایط اجتماعی پیش��ینه ای منجر به وق��وع دگرگونی هایی در 
ادراک خود و دیگران می شود. این امر به آستانه پایین تری از رفتار 
طبیعتا مقید منتهی می گردد. تحت شرایط مناسب آنچه که نتیجه 
می ش��ود ارتکاب رفتاری اس��ت که برخالف هنجارهای مناس��ب و 
مقتضی حاکم بر رفتار اس��ت. چنین شرایطی بروز آشکار رفتارهای 
اجتماع س��تیز را با ویژگی های خودخواهان��ه، آزمندانه، قدرت طلب، 
خصمان��ه، شهوت پرس��تانه و مخرب اجازه می ده��د. با این حال، به 
گس��ترده ای از رفتارهای گوناگون مثبت هم که معموال آشکارا آنها 
را ابراز نمی داریم، از قبیل احساس��ات ش��دید شادی، اندوه یا عشق 
نس��بت به دیگران اجازه بروز می دهند. الزم به ذکر است که الگوی 
زیمباردو پذیرابودن بیش��تر را نسبت به تجارب آموزشی هیجانی)از 
قبیل آموزش حساس��یت( در س��ازمان های بزرگ نی��ز پیش بینی 
می کند. بدین سان، هیجان ها و تکانش هایی که معموال تحت تسلط 
نیروی ش��ناختی قرار دارند و به احتمال زیاد هنگامی ابراز می شوند 
که ش��رایط دروندادی خودنگری ارزشیابی و نیز نگرانی از ارزشیابی 

دیگران را به حداقل برساند.
در اینجا دو پرس��ش مربوط وجود دارد. این نظریه تا چه اندازه از 
تایید و حمایت برخوردار است؟ ثانیا، چرا این فرآیند روی می دهد، 
اوال، ای��ن نظریه واجد مقداری تایید تجربی اس��ت، لیکن همانطور 
که خود زیمباردو نیز اذعان دارد ش��واهد بس��یار بیشتری موردنیاز 
است، ثانیا، فرضیه انگیزشی زیمباردو درباره اینکه چرا فردیت زدایی 
به پرخاش��گری بیشتر منجر می شود این اس��ت که انسان آرزومند 
گسس��تن تمام قی��د و بندها و انجام چیزهایی اس��ت که طبیعتش 
انج��ام آن را از او می خواهد. این محقق می گوید: پس، باید یک نیاز 
عام را برای گسس��تن تمام قید و بندهای رس��می، هرچند به طور 
موق��ت، آنگونه که در رویای هر کس روی می دهد، عنوان کنم. این 
واقعیت شالوده نهادی کردن رفتار لذتبخش توسط جامعه است، از 
قبیل جش��ن های درو در جوامع کش��اورزی و کارناو ال ها در جوامع 
مذهب��ی، که در آنه��ا اتالف نیروی غیرمولد، ترغیب می ش��ود. این 
جش��ن ها عمال به منظور هدر دادن نیروهای مخرب، ممانعت از رها 
ش��دن تکانش های غیرقابل پیش بینی فردی و قادر ساختن شخص 
سرمس��ت، فردیت زدوده هم برای لذت ب��ردن از رفتارهای بی بند و 
بار و هم خش��نود ش��دن از بازیابی فردیت خود پس از پایان یافتن 

آنها، برپا می شوند.
ب��رای اس��تفاده از یافته ه��ای زیمباردو در محیط های س��ازمانی 
پذیرش این تفسیر ضروری نیست. مثال، ممکن است صرفا استدالل 
کنیم که افزایش اندازه س��ازمانی به علت دشواری پیش بینی رفتار 
دیگ��ر اف��رادی که با آن��ان تعامل اندکی به عم��ل می آید، منجر به 
افزای��ش ناکامی می ش��ود. این ناکام��ی منجر به افزای��ش میل به 
پرخاش��گری می شود. این پرخاش��گری به احتمال زیاد بدین علت 
روی می ده��د که به کارگیری مهاره��ای برونی بازدارنده آن یعنی، 
تنبی��ه ممکن به علت اندازه بزرگ س��ازمان و دش��واری حاصل در 

نظارت بسنده، دشوارتر شده است. 
ادامه دارد... 

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

تقریب��ا تمامی افراد تمایل زیادی ب��رای کارآفرینی و مدیریت دارند. 
علت اصل��ی این امر به خاطر نگاه تک بعدی رایجی اس��ت که مدیریت 
را کاری آس��ان و در عین حال پردرآم��د، در نظر می گیرند. با این حال 
واقعیت این اس��ت که جایگاه حیاتی این افراد باعث می شود تا از حجم 
کاری بس��یار باالیی برخوردار ش��وند. در این رابطه از جمله عواملی که 
می توان��د کار مدیریت را به ی��ک کابوس تبدیل کند، عدم آگاهی کافی 
آنها نس��بت به راز هایی است که در اثر تجربه به دست خواهد آمد. این 
امر کار را برای مدیران تازه کار، دشوار خواهد ساخت. در رابطه با مقوله 
تازه کار بودن، ذکر این نکته ضروری اس��ت که این امر تنها به افراد یکه 
برای نخستین بار تجربه مدیریتی کسب می کنند، تلقی نشده و افرادی 
که به تازگی به یک ش��رکتی آمده باش��ند را نیز در بر می گیرد. در این 
رابطه با کمی مطالعه و اس��تفاده از تجربه س��ایرین، می توان بسیاری از 
سختی ها در این رابطه را کاهش داد. به همین خاطر در ادامه به بررسی 

5 قانون نانوشته مدیران تازه کار خواهیم پرداخت. 
1-واقع بینی بهترین سیاست ممکن خواهد بود 

در رابطه با امر مدیریت، ش��ما همواره دو احتمال را در پیش روی خود 
خواهید داشت. نخست این که خود شرکتی را تاسیس کنید و یا به عنوان 
مدیر جدید یک شرکت معرفی شوید. در حالت نخست شما نیاز به ایجاد 
یک فرهنگ سازمانی خواهید داشت و می توانید تیم شرکت را براساس نیاز 
و خواس��ت خود شکل دهید. این امر در حالی است که در حالت دوم شما 
ب��دون توجه به میراث مدیران دیگر، قادر نخواهید بود تا به مقبولیت الزم 
در بین سایرین دست پیدا کنید. اگرچه برخی بر این باور هستند که باید 
تیم شرکت را دچار تغییرات بنیادی کنند، با این حال این خواسته حالتی 
آرمانی داشته و عمال در هیچ شرکتی قابل اجرا نخواهد بود. به همین خاطر 
الزم است تا از همان ابتدای کار خود کامال واقع بینانه عمل کرده و از وعده 
و عملکردهای نادرست، جدا خودداری کنید. در نهایت این امر که بتوانید 
با کارمندان خود ارتباط نزدیکی را برقرار س��ازید، بدون ش��ک ش��ما را در 
مدیریت آسان تر آن ها کمک خواهد کرد. همچنین به خاطر داشته باشید 
که عملکرد شما با گذشت زمان بهبودهایی را خواهد داشت. به همین خاطر 
نباید از همان ابتدا خود را فردی کامل معرفی کنید. این امر تنها توقعات را 
از شما افزایش خواهد داد که بدون شک با توجه به عدم آمادگی کافی شما، 

این امر خود به معضلی بزرگ تبدیل می شود.
2-نسبت به تفاوت مدیریت و رهبری به آگاهی کامل دست پیدا 

کنید 
هنوز هم افراد بس��یاری وجود دارند که این دو مقوله را یکسان تلقی 
می کنن��د. با این حال مدیریت و رهبری دو س��طح کامال متفاوت بوده 

و نمی توان آن را یکس��ان دانس��ت. با این حال عمال نمی توان گفت که 
کدام یک بر دیگری برتری دارد. علت این امر به این خاطر است که نیاز 
شرکت معیار س��نجش محسوب می شود که این امر در هر مجموعه ای 
متف��اوت خواهد بود. در یک تعریف کلی می ت��وان گفت که رهبری به 
معن��ای هدایت کردن و مدیریت اداره کردن، اس��ت. یک مدیر عمال از 
حوزه اختیارات خود فراتر رفته و اقدامات بیش تری را انجام خواهد داد. 
این امر در حالی اس��ت که مدیران همواره بر طبق اصول و قوانین رفتار 
کرده و تنها وظیفه مشخص شده خود را انجام می دهند. برای مثال یک 
رهبر می تواند مربی دلسوزی برای افراد تیم خود باشد. این امر در حالی 
است که مدیران تنها به اختصاص وظایف و نظارت بر نحوه انجام کارها، 
خواهند پرداخت. اگرچه در نگاه نخس��ت رهبری دارای ارزش بیش تری 
اس��ت. با این حال نمی توان در این رابطه تا این اندازه مطمئن س��خن 
گف��ت. برای مثال در ش��رکتی ک��ه افراد تیم از تجرب��ه کمی برخوردار 
هس��تند، یک مدیر نمی تواند نیاز موج��ود را به خوبی برطرف کند. این 
امر در حالی است که رهبر به خوبی تیم را برای افزایش جایگاه، بهبود 
خواهد بخش��ید. این نکته را نیز فرام��وش نکنید که هر فردی می تواند 
یک مدیر و یا یک رهبر باش��د. به همین خاطر نباید تصور کرد که این 
امر تنها مختص به افرادی خاص اس��ت. به همین خاطر الزم اس��ت تا 
در همان ابتدای کار خود نس��بت به نیاز ش��رکت، به آگاهی دست پیدا 
کرده و سیاست رفتاری خود)مدیریت یا رهبری( را شکل دهید. در این 
رابطه شناخت کامل تمامی کارمندان نیز از درجه اهمیت بسیار باالیی 

برخوردار است.
3-مهارت ارتباطی برگ برنده شما خواهد بود 

تصور یک مدیر بدون در اختیار داشتن قدرت و نفوذ کالم باال، بسیار 
دشوار است. همواره مشاهده شده است که برخی از مدیران به علت این 
ام��ر که صرفا درس های تئوری را گذرانده ان��د، حتی از قدرت برگزاری 
یک جلس��ه مفید و سخنرانی ای تاثیرگذار برخوردار نیستند. بدون شک 
تحت این شرایط نقش مدیریتی شما به شدت کمرنگ خواهد شد. برای 
جلوگیری از این اتفاق توصیه می ش��ود تا قبل از جلس��ه معارفه، نسبت 
به وضعیت س��خنوری خود به آگاهی کافی دس��ت پیدا کنید. فراموش 
نکنید در صورتی که از نقص هایی برخوردار باشید، آن امر ابدا به معنای 
عدم شایس��تگی های ش��ما نخواهد بود. با نگاهی واقع بینانه به این نکته 
پی خواهید برد که همه افراد از نقص ها و اش��تباهاتی برخوردار هستند. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا از نظ��ر ذهنی و روحی خود را قوی کرده 
و تنه��ا بر روی بهبود عملک��رد خود تمرکز کنید. خوش��بختانه امروزه 
مقاالت متعددی در این رابطه به چاپ رسیده است که با مراجعه به آنها 
می توانید به نکات بس��یاری برای افزایش مهرات ارتباطی خود، دس��ت 
پیدا کنی��د. در آخر فراموش نکنید که برخوردهای نخس��ت از اهمیت 
بس��یار باالیی برخوردار بوده و به همین خاطر نباید آن را به عدم توجه 

کافی به وضعیت خود، نابود ساخت.
4-کار تیمی به شما نیز اختصاص دارد

تصور بسیاری از مدیران این است که به علت این امر که آن ها وظیفه 
تصمیم گی��ری نهایی را دارند، دیگر فعالیت در قالب یک تیم برای آن ها 
بی معنی اس��ت. این امر در حالی اس��ت که تمامی قوانین ش��رکت باید 
م��ورد احت��رام همگان قرار گیرد. ای��ن امر با توجه به ای��ن واقعیت که 
ش��ما مورد توجه ترین فرد ش��رکت محسوب می شوید باعث خواهد شد 
تا همواره به چشم یک الگو شما را مشاهده کنند. به همین خاطر الزم 
اس��ت تا از همان ابتدا در عملکرد خود به نحوی رفتار کنید که همگان 
شما را نیز عضوی از خودشان تصور کنند. در این رابطه این امر که زمان 
ناهار را در کنار کارمندان خود صرف کرده و همواره به نظارت مستقیم 
در تمامی بخش ها بپردازید، خود به بهبود این امر کمک شایانی خواهد 
کرد. در نهایت توجه داش��ته باشید که بهتر اس��ت تا همواره بخشی از 
اقدامات خود را به سایرین انتقال داده و با این اقدام یک فرصت طالیی 
را برای پیشرفت آن ها ایجاد کنید. در نهایت این امر شما را در انتخاب 
جانش��ین موقت و دائم کمک بسیاری خواهد کرد. همچنین الزم است 
تا نگاه خود را از نتایج مقطعی فراتر برده و به دنبال ایجاد یک پیشرفت 
همیشگی باش��ید. درواقع این امر که از همان ابتدا انتظار داشته باشید 
که کارمندان کامال با سیس��تم های ش��ما هماهنگ ش��ده و عملکردی 
درخش��ان را از خود نش��ان دهند، بدون شک چیزی جز از دست دادن 
تیم و اعمال فش��ار بیش از حد در پی نخواهد داش��ت. این امر در حالی 
اس��ت که اگر بتوانید یک برنامه درست برای پیشرفت افراد طرح ریزی 

کنید، بدون شک نتایج بهتر و بیش تری را تجربه خواهید کرد.
5-تمامی تصمیمات و نظرات خود را کامال درست تصور نکنید 

خودرای بودن از جمله معضالت مدیران امروزه محسوب می شود. این 
امر در حالی اس��ت که از جمله ویژگی ه های مدیران جهانی این اس��ت 
که آن ها نظر همگانی را جویا شده و سپس تصمیم نهایی خود را اعالم 
می کنند. توجه داش��ته باشید که این امر از جمله مالک های مهم افراد 
برای رضایت ش��غلی نیز محسوب می شود. درواقع این امر که کارمندان 
خ��ود را صرفا به مانند یک روبات تلقی کنند، بدون ش��ک روحیه آن ها 
را به ش��دت تخریب خواهد کرد. به همین خاطر الزم اس��ت تا همواره 
نظرات و تصمیمات خود را قبل از به اجرا گذاش��تن، به اطالع افراد تیم 
رس��انده و اجازه دهید تا همگان از قدرت نقد ش��ما برخوردار باش��ند. 
اگرچه هیچ فردی دوست ندارد که ضعف های خود را بشنود. با این حال 
فراموش نکنید که همه موارد کار، الزاما نباید مورد پسند شما باشد. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا از این امر اس��تقبال کرده و فضا را برای نقد 
خود فراهم آورید. بدون ش��ک افرادی که بتوانند س��ایرین را نقد کنند، 

در برابر نقدهای خود نیز واکنش به مراتب بهتری را خواهند داشت.
entrepreneur:  منبع
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ام��روزه ایج��اد محت��وا در زمینه بازاریاب��ی از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار اس��ت. علت اصل��ی این امر نیز به این خاطر اس��ت که اقدام 
شما تاثیر بسیار زیادی را بر روی مخاطبان خواهد داشت. در این رابطه 
روش هایی وجود دارد که با تولید محتوا در قالب  آنها، ش��انس موفقیت 
اقدامات به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. با این حال قبل از پرداختن 
ب��ه موضوع، الزم اس��ت تا به نکات فرعی در این رابط��ه بپردازیم. برای 
مثال اس��تفاده از شبکه های اجتماعی برای تبلیغ اقدامات خود و بازنشر 
مطالب برتر، از جمله اقدامات مهم در این رابطه محس��وب می شود. به 
همین خاطر بهتر است تا همواره نگاهی به مقاالت منتشر شده در این 
رابطه داشته باشید. در همین راستا و در ادامه به بررسی 10 روش برتر 

در بازاریابی محتوا که بیش ترین تاثیر خواهد داشت، می پردازیم.
1-وبالگ ها

وبالگ ه��ا درواق��ع مکانی برای ثب��ت مطالب در اینترنت محس��وب 
می ش��ود. اگرچه امروزه با رش��د ش��بکه های اجتماع��ی، جایگاه مطلق 
وبالگ ها از دس��ت رفته اس��ت، با این حال فراموش نکنید که هنوز هم 
بیش ترین تاثیر را در راستای افزایش ترافیک سایت دارا هستند. در این 
رابطه فراموش نکنید که تاثیر مطالب بلند از موارد کوتاه، بیش تر است. 
همچنین الزم اس��ت تا توجه داشته باش��ید که یکی از ارکان موفقیت 
شما در این رابطه، استفاده درست و زیاد از کامالت کلیدی و هشتگ ها 
اس��ت. در نهای��ت فراموش نکنید که اگرچه وبالگ ه��ا یک امکان عالی 
برای افزایش ترافیک س��ایت و جذب نگاه مش��تری محسوب می شوند، 
با این حال همه این موارد باید در راس��تای یک سیاس��ت درست شکل 
گرفته باش��د تا انس��جام الزم ش��کل گیرد. در غیر این صورت ش��ما با 
پراکندگی ها و بی نظمی های متعددی مواجه خواهید شد که بدون شک 

برای مخاطب خسته کننده است.
2-فیلم ها

ب��ه هر میزان که بتوانید اطمین��ان بیش تری را در دل مخاطب ایجاد 
کرده و آن ها را بهتر با خود درگیر کنید، بدون ش��ک ش��انس موفقیت 
ش��ما افزایش پیدا خواهد کرد. در این رابطه با توجه به رشد تکنولوژی، 
امروزه فیلم ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شده اند. علت این امر نیز 
به این خاطر اس��ت که مخاطب می تواند از این طریق بیش ترین ارتباط 
را با مطالب مورد نظر ش��ما، برقرار کن��د. در این رابطه آمارها حاکی از 
آن اس��ت که حدود یک س��وم از فعالیت های اینترنتی افراد با مشاهده 
ویدئوهای آنالین اختصاص داده می ش��ود. در این رابطه توجه داش��ته 
باش��ید که در کنار سادگی و ارزشمند بودن مطلب مورد نظر شما، الزم 
اس��ت تا به جنبه ه��ای زیبایی کار نیز توجه جدی داش��ته و در تالش 
برای ارائه خروجی ای باش��ید که رضایت حداکثری مخاطب را به همراه 
دارد. برای مثال نوع فعالیت و حتی تیتر زدن ش��ما در کش��ور و حتی 
منطقه ه��ای مختلف، باید با توجه به ویژگی ه��ای جامعه صورت گیرد. 
به عن��وان نکته آخر در این بخش فراموش نکنی��د که امروزه یوتیوب، 
بهترین مکان برای بارگذاری ویدئو ها محسوب می شود، به همین خاطر 

نباید تنها به قرار دادن ویدئو خود در سایت اصلی، اکتفا کنید. 
3-اینفوگرافی ها 

همه ما با این جمله آش��نا که ارزش تصاوی��ر از هزاران کلمه بیش تر 
اس��ت، آش��نا هس��تیم. در این رابط��ه اینفوگرافی ها به ارائ��ه تصویری 
اطالعات می پردازد. درواقع باید این امر را به عنوان مرزی بین گرافیک 
و اطالع��ات تلقی کرد. بدون ش��ک انتقال یک مفه��وم از این طریق با 
سهولت بیش تری همراه خواهد بود. با این حال طراحی این امر نیازمند 
مهارت و خالقیت کافی است. به همین خاطر توصیه می شود تا در این 

رابطه حتما به دنبال افرادی حرفه ای باشید. 
4-مطالعه های موردی

به وسیله مطالعه موردی شما قادر به ارائه اطالعات تخصصی خواهید بود. 
با این حال تنها ارزش علمی این امر مورد توجه نبوده و ش��ما از اطالعات 
به دس��ت آمده، می توانید برای بهبود کسب وکار خود استفاده کنید. نکته 
دیگری که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد این است که مطالعات 
شما الزاما نباید در رابطه با یک موضوع خاص باشد، بلکه جامعه هدف نیز 
می تواند مورد توجه قرار گیرد. در نهایت فراموش نکنید که بهتر اس��ت تا 
نتایج خود را به صورت آمار در معرض نمایش قرار دهید تا مخاطب ارتباط 
بهتری را با آن برقرار سازد. برای مثال این امر که میزان رضایت مشتری از 

یک محصول و یا تغییرات قیمت آن را مشخص کنید، خود از جمله اقدامات 
رایج در این زمینه محسوب می  شود.

5-کتاب های الکترونیکی
جهان در هر بخش��ی به س��متی در حرکت است که رفاه بیش تری را 
برای مردم به همراه داش��ته باش��د. بدون ش��ک حمل کتاب های چاپی 
امری دشوار بوده و مشقت زیادی را به همراه خواهد داشت. این امر در 
حالی اس��ت که شما به وس��یله کتاب های الکترونیکی قادر خواهید بود 
تا هزاران کتاب را در تلفن همراه خود داش��ته و در هر زمان بتوانید آن 
را به س��ادگی مورد مطالعه قرار دهید. بدون شک هزینه های ایجاد این 
دس��ته از کتاب ها نیز به مراتب کم تر اس��ت. با این حال فراموش نکنید 
که کتاب الکترونیکی، تابلو تبلیغاتی ش��ما نبوده و نباید در آن به تبلیغ 
مس��تقیم پرداخت. در این رابطه توجه به نی��از اطالعاتی جامعه هدف، 

خود راهنمای عمل شما خواهد بود. 
6-مقاالت سفید 

اگرچ��ه در ن��گاه اول ممکن اس��ت مقاالت س��فید را ب��ا کتاب های 
الکترونیکی یکس��ان تصور کنید، با این حال واقعیت این است که هدف 
هر یک کامال متفاوت اس��ت. درواقع مقاالت سفید راهنمای درک یک 
موضوع و یا مس��ئله به حسب می آیند. در این رابطه فراموش نکنید که 
تعداد صفحات در مقاالت س��فید کامال مختصر بوده و در تالش اس��ت 
تا ضرورت یک امر را به اثبات برس��اند. برای مثال یک شرکت فعال در 
حوزه لوازم بهداشتی، با ایجاد یک مقاله سفید مرتبط با موضوع اهمیت 
حفظ بهداش��ت، به خوبی افراد را به خرید ترغیب خواهد کرد. در آخر 
نیز الزم اس��ت تا همواره راهکار مورد نظر و یا راهکارهای موجود برای 

رفع معضل مورد بحث را معرفی نمایید.
7-چک لیست 

چک لیس��ت ها درواقع بیانگر مراحل و اقداماتی است که برای رسیدن 
به یک نتیجه، باید طی ش��ود. برای مث��ال این امر که مراحل انجام کار 
محص��ول خود را ش��رح دهید، خود یک چک لیس��ت خواهد بود. علت 
اهمیت این موضوع به این خاطر است که مخاطب به وسیله آن می تواند 
به درک جامعی از محصول شما دست پیدا کرده و اطمینان بیش تری را 
به دست آورد. در این رابطه نکته مهم این است که مراحل معرفی شده 
ش��ما باید به ترتیب باش��د تا بهتر درک ش��ود. در آخر به خاطر داشته 
باش��ید که این اقدام تنها در رابطه با محصوالت نبوده و برای هر هدفی 

و فرآیندی در شرکت شما، قابل اجرا خواهد بود.
8-مصاحبه ها 

مصاحب��ه با کارشناس��ان صنعت خ��ود و یا حتی مش��تریان، خود از 
جمله محتواهایی محسوب می شود که همواره برای جامعه هدف دارای 
جذابیت بس��یار باالیی خواهد بود. در این رابطه توجه داشته باشید که 
به هر میزانی که اقدامات ش��ما برای ایجاد محتوا متنوع تر باشد، نه تنها 
بیانگر س��طح توانایی ش��ما خواهد بود بلکه رضایت اف��راد بیش تری را 
می توانید به دست آورید. خوشبختانه امروزه با توجه به رشد تکنولوژی، 
ش��ما قادر به انجام مصاحبه خود از طریق های مختلفی خواهید بود. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا در ابتدا نسبت به روش های موجود اطالعات 

کافی را کسب کرده و برای هر یک، بهترین روش را انتخاب کنید.

9-شبکه های اجتماعی
در حال حاضر ش��بکه های اجتماعی، بیش ترین زمان هر فرد را در طول روز 
اش��غال می کند. در این رابطه آمارهای منتشرش��ده بیانگر روند رو به رشد آن 
است. به همین خاطر ضروری است تا در این رابطه نیز فعالیت های مناسبی را 
داشته باشید. دو نکته مهم در این رابطه وجود دارد که نخست باید شبکه های 
اجتماعی محبوب در منطقه مورد نظر خود را مورد ارزیابی قرار داده و س��پس 
اقدام به یک برنامه ریزی درست، کنید. فراموش نکنید که بدون یک برنامه جامع، 
اقدامات شما انسجام کافی را نخواهد داشت که این خود از میزان تاثیر اقدامات 
را با کاهش��ی شدید مواجه می سازد. اگرچه شما می توانید از مطالب موجود در 
سایر روش های برای پست های خود در شبکه های اجتماعی نیز استفاده کنید، 
با این حال توصیه می شود تا به دنبال اعمال تغییراتی هرچند سطحی باشید تا 

مخاطب احساس نکند عمال با موردی تکراری مواجه شده است.

10-استیکرها و گیف ها 
این دو امروزه مورد استفاده بسیاری قرار می گیرد. علت این امر نیز به این 
خاطر اس��ت که به وسیله آن ها شما قادر خواهید بود تا بسیاری از حاالت 
خود را بیان کنید که نوش��تن آن بدون شک امری دشوار و زمان بر خواهد 
بود. به همین خاطر شما می توانید با ساخت این موارد، عمال یک محتوای 
جذاب را ایجاد کنید. فراموش نکنید که یکی از اهداف بازاریابی محتوا، حک 
کردن نام برند و نمایش توانایی های ش��ما است. بدون شک این امر که به 
صورت روزانه و در حالت های مختلف، افراد از این ابزار تولیدی شما استفاده 
کنند، در این رابطه تاثیر بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت. برای مثال 
ممکن است یک شرکت خودروسازی، اقدام به تهیه استیکر و گیف های برند 
و یا محصوالت خود کند که بدون شک جذابیت باالیی را به همراه خواهد دا
lyfemarketing: شت.                                                    منبع

۱۰ روش برتر در بازاریابی محتوا با بیشترین میزان تاثیر 
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اخبار

تبریـز - اسـد فالح: سرپرس��ت معاونت سیاس��ی و امنیتی 
استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش 
برق نیازمند هزینه باالیی است، گفت: باید فرهنگ صرفه جویی را 
در کشور نهادینه کنیم.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیار راستگو 
در آیین رونمایی از نرم افزارهای جدید ش��رکت توزیع نیروی برق 
تبریز، افزود: تالش برای استفاده و ارتقاء سیستم های نرم افزاری در 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز، عالوه بر عدم اتالف انرژی و هزینه 
برای آحاد جامعه به حفظ محیط زیس��ت نیز کمک می کند.  وی 
منسوخ شدن استفاده از سیستم های قدیمی و مکانیکی در صنعت 
برق را عامل موفقیت در مدیریت مصرف انرژی دانست و اضافه کرد: 
به طور مثال اس��تفاده از سنس��ورهای برق در ادارات برای کاهش 
مصرف انرژی، تجربه مفیدی است که باید برای تعمیم آن در سطح 
جامعه تالش شود.  وی با اشاره به اینکه همه ی کشورهای در حال 

توسعه به سمت اس��تفاده از تکنولوژی های نوین در سیستم های 
اداری و خدمات رس��انی خود می روند، ادامه داد: اقدامات برق تبریز 
در این راستا قابل تقدیر است.  راستگو با اشاره به ابالغ بخشنامه میز 
خدمت به کلیه سازمان ها، تصریح کرد: نرم افزارهای رونمایی شده 

توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز در واقع تحقق همان آرمان 
های میز خدمت الکترونیکی است که توسط این شرکت جامه عمل 
پوشیده است.  وی افزود: این نرم افزارها به دلیل قابلیت مشاهده ی 
مسیر اداری توسط مشترکین، اعتماد بین مردم و مسئولین را ارتقا 
می دهند و این باور در ش��هروندان ایجاد می ش��ود که مسیر انجام 
کار همه ی مردم برای خدمات رس��انی یکس��ان اس��ت.  سرپرست 
معاونت سیاس��ی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی همچنین 
گفت: افزایش اعتماد عمومی خواسته قلبی ماست چرا که هر چقدر 
در جه��ت رضایت مردمی تالش کنیم با به وجود آمدن پش��توانه 
محکم مردمی در مدیریت مشکالت موفق عمل خواهیم کرد.  وی 
خاطرنشان کرد: تحلیل مدیریتی این اقدام، عالقه مندتر شدن مردم 
به نظام جمهوری اسالمی و افزایش اعتماد عمومی مردم به سیستم 

اداری است.

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امـروز- عبداهلل احمدی کمر 
پشتی در جلسه ای به مدت شش ساعت با روسای نواحی و انبارهای 
نفت منطقه هرمزگان آخرین وضعیت عملیاتی منطقه را بررسی کرد.  
سرپرس��ت منطقه هرمزگان در نشس��ت یک روزه با حضور روسای 
واحدها، روسای نواحی و انبارها و تاسیسات آخرین وضعیت عملیاتی 
منطقه هرمزگان را بررس��ی و رهنمون ه��ای الزم در جهت بهبود 
فرآیندها را صادر کرد. در این نشس��ت هریک از روس��ای نواحی به 
معرفی منطقه جغرافیایی ناحیه مربوطه و استعدادها و پتانسیل های 
صنعتی، کش��اورزی، تجاری و جمعیتی آن اشاره پرداختند و آماری 
از وضعیت مصرف س��وخت و مصرف کنندگان و مجاری عرضه ارائه 
کردند.   سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان در 
این نشست با مروری بر اهداف اصلی شرکت گفت: زنجیره سوخت 
رس��انی و تامین و توزیع باید بگونه ای باش��د که در هیچ نقطه ای 

از اس��تان دغدغه دسترسی به س��وخت مورد نیاز برای هیچ قشری 
وجود نداشته باشد. احمدی کمرپشتی با اشاره به موقعیت ویژه استان 
هرمزگان بلحاظ صنعتی و صیادی و تجاری افزود: هرمزگان شریان 
اصلی اقتصاد کشور است و این یعنی هرگونه سستی و سهل انگاری در 

ابعادی نه منطقه ای بلکه ملی خود نمایی خواهد کرد. وی افزود: آنچه 
مشخص است در این مدت کارکنان این شرکت در همه نقاط استان 
از جزایر و بنادر گرفته تا شهرس��تان های استان بدقت درحال انجام 
وظیفه هستند که این جای تشکر و خدا قوت دارد. احمدی کمرپشتی 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری خدمت به مردم را مهمترین 
وظیفه دانس��ت و گفت: هرچه برای ای��ن مردم صبور و خونگرم کار 
کنیم کم است. سرپرست جدید منطقه هرمزگان به روسای نواحی 
تاکید کرد که تمام تالش خود را بعمل بیاورند تا کار ش��هروندان در 
همان نواحی به انجام برسد تا کسی ناچار نباشد برای انجام امور اداری 
خود به مرکز استان سفر کند. در پایان این نشست کتاب "زمان تنی 
های من" که بر اساس خاطرات واقعی تعدادی از ایثارگران شاغل در 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور برشته تحریر درآمده 

است به حاضران تقدیم شد.

اصفهان - قاسم اسد- دومین رویداد استارتاپی در هفته جهانی 
کارآفرینی  بانوان به همت شورای عالی بانوان در اتاق بازرگانی اصفهان 
آغاز به کار کرد. زهرا اخوان نس��ب رییس ش��ورای عالی بانوان اتاق 
بازرگان��ی اصفهان در آیین افتتاحیه این روی��داد گفت:بانوان دانش 
آموخته دانشگاه با خالقیت و نواوری می توانند در صحنه اقتصادی 
نقش آفرینی کنند و استارت آپ رویداد کارافرینی برای ورود به فضای 
اقتصادی است. وی تصریح کرد:رویکرد شورای بانوان بستر سازی برای 
حضور بانوان در فضای اقتصادی است و در این راستا با برگزاری رویداد 
های کارآفرینی و همایش های آموزش��ی در راستای توانمندسازی 
بانوان دارد. اخوان نسب خاطر نش��ان کرد:در این رویداد کارآفرینی 
100 نفر شرکت دارند که  در قالب 10 تیم 10 نفر به مدت سه روز به 
بررسی ایده ها می پردازند.    سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان  در این مراسم گفت:تشکیل شورای بانوان و جوانان 
ات��اق بازرگانی اصفهان نقش موثری در  حضور فعال بانوان و جوانان 
در  صحن اتاق و مشارکت در رویدادهای کارافرینی و اقتصادی داشت. 

وی با انتقاد از بی توجهی س��ازمان های دولتی نس��بت به جوانان و 
بانوان خالق گفت:نباید جوانان خالق و نوآور  را از ظرفیت های داخل 
کشور ناامید ساخت . سهل آبادی خواستار تفویض اختیار به استان 
ها برای حمایت از طرح ها و ایده های جوانان ش��د و گفت:حمایت 
حقوقی و قانونی از اس��تارت آپ ها می تواند زمینه موفقیت جوانان 
و بانوان را در عرصه اقتصادی فراهم س��ازد. کوروش خس��روی عضو 
ش��ورای ش��هر اصفهان در این مراس��م با اش��اره به نقش موثر اتاق 

بازرگانی در اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان گفت:اتاق بازرگانی 
با برگزاری رویدادهای کارآفرینی همواره به عنوان یکی از مراکز موثر 
در بهبود اکوسیستم کارآفرینی بوده است . وی نبود صندوق سرمایه 
گذاری ریسک پذیر )VC( در اصفهان را یکی از چالش های فضای 
اکوسیستمی کارآفرینی این شهر برشمرد و گفت:بیش از 60 صندوق 
سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشور راه اندازی شده است که استان 
اصفهان از داشتن یک صندوق هم محروم است . وی به مصوبه شورای 
ش��هر اصفهان در ایجاد صندوق های ریسک پذیر توسط شهرداری 
اشاره کرد و گفت:شهرداری موظف شد که صندوق هایی با سرمایه 
10 میلی��ارد تومانی برای جذب اس��تارت آپ ها و طرح های خالق 
و نوآورانه تشکیل دهد. خس��روی در بخش دیگری از سخنان خود 
خطاب به بانوان شرکت کننده  در استارت آپ گفت:برای موفقیت در 
کسب و کار  عمده انرژی خود را بروی تیم سازی متمرکز کنید. وی 
تیم سازی را رکن اصلی یک ایده برشمرد و گفت:یکی از عمده ترین 

عامل شکست استارت آپ ها  نبود تیم متحد و توانمند است .

مشـهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی گفت: تس��ریع در خدمت رس��انی و تکریم زائران و مجاورین 
بارگاه رضوی، دلیل اصلی افتتاح و راه اندازی اداره گاز منطقه 8)ثامن( 
در محدوده حرم مطهر است. سیدحمیدفانی در مراسم افتتاح و بهره 
برداری اداره گاز منطقه 8)ثامن( این ش��رکت در مشهد اظهار کرد: 
همزمان با والدت پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع( اداره گاز منطقه 
8)ثامن( شرکت گاز استان به عنوان منطقه ای جدید در شهر مشهد 
فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. وی بابیان این مطلب که 
در س��اختار سازمانی ش��رکت ملی گاز ایران به ازای هر منطقه باید 
100هزار مشترک وجود داشته باشد گفت: اداره گاز منطقه 8)ثامن(، 
وظیفه خدمت رسانی به 137 هزار مشترک را برعهده خواهد داشت. 

فانی وج��ود بارگاه مطهر امام رضا)ع(، فش��ردگی جمعیتی منطقه 
و روند رو به افزایش س��اخت و س��ازها را از دالی��ل اصلی راه اندازی 
این منطقه عنوان ک��رد و گفت: تالش خواهیم کرد تا بتوانیم زمان 

طالیی)گلدن تایم( خدمت رسانی در این نقطه حساس و فشرده شهر 
مش��هد را به حداقل برسانیم. مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: 
محدوده جغرافیایی خدمت رسانی اداره گاز منطقه 8)ثامن(، حدفاصل 
میدان امام حسین)ع( تا میدان شهدا، میدان شهدا تا چهارراه لشکر 
و میدان بسیج تا انتهای بلوار نخریسی، بلوار شهید رستمی تا تقاطع 
خیابان سرخس و از ابتدای بلوار شهید رستمی تا میدان عباسپور تا 
میدان امام حس��ین)ع( خواهد بود. وی در پای��ان از راه اندازی امداد 
موتوری شرکت گاز خراسان رضوی در منطقه ثامن مشهد خبر داد و 
گفت: یکی از اقدامات دیگری که بزودی شاهد انجام آن خواهیم بود 
بکارگیری امداد موتوری مجهز در این منطقه خواهد بود تا بتوانیم در 

زمان های خاص خدمات سریعتری را به مردم ارائه کنیم. 

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: با استفاده از ظرفیت های قانونی بدهی تسهیالت 
هزار و 600 میلیون ریالی این ش��رکت به سیستم بانکی تسویه 
و ش��رایط برای گرفتن تسهیالت جدید از بانک توسعه اسالمی 
فراهم شده است. محمود دشت بزرگ اظهار داشت: این شرکت 
از اواسط سال 90 تاکنون به دلیل عدم وجود نقدینگی کافی قادر 
به پرداخت اقس��اط تسهیالت اخذ شده قدیمی نگردیده بود که 
با پیگیری های مستمر و استفاده از ظرفیت های قانونی )بند و 
تبصره 5 قانون بودجه سال 1397(، پس از گذشت 7 سال موفق 
به تسویه کلیه بدهی مذکور شد. وی این تسویه را فرصتی برای 

گشایش های مالی جدید و توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع برق 
در استان دانست و افزود: بدهی شرکت اجازه دریافت تسهیالت 

جدی��د را نمی داد ولی در حال حاضر با تس��ویه آن می توان با 
برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های مالی جدید مانند استفاده 
از تسهیالت مالی بانک های داخلی و بانک توسعه اسالمی برای 
توسعه و پایداری شبکه اقدام کرد. مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزس��تان با بیان اینکه پروژه هایی برای گرفتن تسهیالت 
از بانک توس��عه اس��المی تعریف و مکاتبات الزم نیز انجام شده 
است، تصریح کرد: در صورت نهایی شدن با استفاده از تسهیالت 
درخواستی از بانک توسعه اسالمی می توان 11 پست به ظرفیت 
2 هزار و 90 مگاولت آمپر و 9 خط به طول 714 کیلومتر مدار 

به شبکه اضافه کرد.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی: 

اقدامات شرکت برق تبریز جهت استفاده از تکنولوژی های نوین قابل تقدیر است

با حضور روسای نواحی و مسولین واحدهای مختلف و انبارهای نفت:

نشست سرپرست جدید منطقه هرمزگان با روسای نواحی و انبارها برگزار شد

به همت شورای عالی بانوان :

دومین رویداد استارتاپی بانوان در اتاق بازرگانی اصفهان آغاز به کار کرد

افتتاح منطقه عملیاتی شرکت گاز در جوار بارگاه رضوی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان: 

ایجاد 11 پست انتقال و فوق توزیع با استفاده از تسهیالت بانکی

قم- خبرنگار فرصت امروز- مراس��م گرامیداش��ت هفته 
بس��یج و تجلیل از بسیجیان نمونه شرکت آب و فاضالب استان 
با حضور معاون سیاس��ی س��پاه علی بن ابیطالب)ع( استان قم 
برگزار ش��د. به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان قم، معاون سیاس��ی س��پاه علی بن ابیطالب)ع( استان 
قم در این مراس��م که با حضور مدیرعام��ل، معاونین و جمعی 
از مدیران و کارکنان ش��رکت برگزار ش��د با گرامیداشت هفته 
مبارک بس��یج، تشریح دستاوردهای 40 س��اله انقالب اسالمی 
پرداخت و گفت: ایران اس��المی امروز ب��ا تکیه به نیروی ایمان 
و همت جوان��ان معتقد و متعهد خود توانس��ته در مقابل تمام 
تهدیدها و تحریم های بیگانگان ایستادگی کند. وی خاطرنشان 

ک��رد: امروز پیش��رفت های انقالب اس��المی به وی��ژه در حوزه  
فناوری ه��ای نظامی خصوص��اً تولید پهپاد توس��ط متخصصان 
جوان و توانمند ایرانی مایه افتخار کش��ور و بهت و حیرت سایر 

کش��ورها شده است. سرهنگ س��اجدی با اشاره به بیانات رهبر 
معظم انقالب اس��المی در خصوص اف��ول قدرت آمریکا تصریح 
کرد: با همدلی و همراهی مردم در پشت سرگذاشتن تحریم ها، 
درهم شکس��تگی هیمنه آمریکا را هر چه زودتر شاهد خواهیم 
ب��ود. در ادامه این مراس��م با حضور مدیرعامل ش��رکت، معاون 
سیاس��ی س��پاه علی بن ابیطالب و فرمانده بس��یج ش��رکت، از 
جمعی از بس��یجیان نمونه شرکت آب و فاضالب قدردانی شد. 
همچنین بس��یجیان ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم پس از 
این مراس��م با حضور در گلزار علی بن جعفر قم، قبور ش��هدای 
گرانقدر هشت سال تحمیلی و شهدای مدافع حرم را غبارروبی، 

عطرافشانی و گلباران کردند./

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج و تجلیل از بسیجیان نمونه

در راستای انجام فعالیت های فرهنگی و دینی صورت گرفت؛
تقدیر ویژه شرکت توانیر از شرکت توزیع برق استان قم

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توانیر از فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق 
اس��تان قم در راس��تای انجام فعالیت های فرهنگی و دینی تقدیر کرد. در همایش ائمه جماعات و 
مسئولین فرهنگی صنعت برق کشور که همزمان با هفته وحدت در سالن همایش های آستان قدس 
رضوی و با حضور مهندس متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر ،حجت االسالم یزدانپرست  مشاور 
وزیر و مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق کشور برگزار شده بود ، 
شرکت توزیع نیروی برق استان قم با کسب باالترین رتبه فرهنگی به عنوان شرکت" شایسته تقدیر 

ویژه " معرفی و از سهیل کیانی پور  مدیر روابط عمومی و مسئول فرهنگی این شرکت تقدیر شد.

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد :
پرداختی 38 درصدی مردم جهت درمان با اجرای طرح تحول نظام سالمت 
سـاری -دهقان - قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداش��ت با حضور در دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با رئیس ، معاونین و مدیران توسعه مدیریت و منابع ، درمان و غذا و داروی 
این دانشگاه و جمعی از روسای بیمارستان های تابعه دیدار کرد. دکتر ایرج حریرچی قائم مقام 
وزیر و معاون کل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این نشست که با حضور دکتر 
سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و معاونین و مدیران توسعه مدیریت 
و منابع ، درمان و غذا و داروی این دانشگاه و تعدادی از روسای بیمارستان هاي تابعه در سالن 
قلم دانشگاه علوم پزشکي مازندران برگزار شد گفت: ارتقاء سالمت، محافظت مالي از مردم در برابر هزینه هاي درماني ، پاسخگویي 
به نیازهاي پزشکي مردم و افزایش کارآیي چهار هدف اصلي اجراي طرح تحول نظام سالمت مي باشد. قائم مقام وزیر بهداشت ، 
درمان و آموزش پزشکی افزود : منظور از »ارتقای سالمت« ، امید به زندگی، کاهش مرگ و میر کودکان و مادران، جلوگیری از مرگ 
نابهنگام و زودرس است و در عین حال افزایش کیفیت زندگی نیز در این شاخص جای می گیرد. دکتر حریرچی با بیان این مطلب 
که ماموریت دیگر ما حفظ کرامت مردم و افزایش رضایتمندی در جامعه است اظهار کرد : در برنامه ریزی ها هدف گیری مان آن بوده 
که خانواده ها دچار هزینه های کمرشکن سالمت نشوند که با اجرای طرح تحول نظام سالمت به این شاخص دست یافتیم و پرداختي 

از جیب مردم دراین حوزه به 38 درصد رسیده است . 

مدیرعامل شرکت گاز گلستان در مرکز سامد استان حضور خواهند یافت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمد رحیم رحیمی مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان  ، به منظور پاسخگویی 
مستقیم و بالواسطه به سؤاالت ، درخواست ها و مشکالت  شهروندان گلستانی در مرکز سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( مستقر 
در استان گلستان  از ساعت 9 الی  12  روز سه شنبه  مورخه  97/9/6  حضور یافته و پاسخگو  درخواستهای مطروحه خواهند بود. به 
گزارش روابط عمومی ،در همین رابطه هم استانیهای عزیز می توانند سئوالت مورد نظر خود را پیرامون  مباحث گازرسانی ،خدمات 
رسانی ، نصب انشعاب ، اشتراک پذیری ، امداد رسانی ، اداری و و موارد مشابه دیگر  و همچنین نقطه نظرات و یا پیشنهاد ات  خود 
را می توانند در هر نقطه از استان  با برقراری ارتباط با شماره تماس  111  کد 2  با مدیرعامل گاز گلستان  مطرح نموده تا بصورت 

مستقیم  پاسخ های خود را دریافت نمایند. 

جلسه شورای هماهنگی و برنامه ریزی اقتصادی معاونت پشتیبانی در بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، جلسه ویژه شورای 
هماهنگی و برنامه ریزی اقتصادی معاونت پشتیبانی بنیاد مسکن استان گلستان با حضور کلیه اعضاء تشکیل شد. در این جلسه در 
خصوص بررسی ایده های واصله به دبیرخانه شورا، بررسی اقدامات شوراهای شهرستانی در خصوص ایده های منتخب قبلی ارسالی 
به شعب و بررسی پیشنهادات پیرامون اجرای پروژه مسکن تعاونی همکاران در شهر فریدونکنار بحث و تبادل نظر گردید.الزم به ذکر 
است با طراحی سامانه بانک ایده تالش و ارتباط مستقیم با همکاران در قالب اتوماسیون داخلی بنیاد، همکاران بنیاد مسکن استان 
بدون واسطه و در کوتاه ترین زمان می توانند ایده ها و پیشنهادات خود در خصوص کلیه امور را به معاون پشتیبانی بنیاد مسکن 

استان انتقال دهند.

تقدیر استاندار ازمدیر عامل آبفای استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز-"عبدالمحمد زاهدی" استاندار قزوین با اهداء 
لوح تقدیر از مهندس"داراب بیرنوندی" مدیر عامل آبفای این شرکت، به جهت ایجاد 
شرایط حضور ورزشکاران این شرکت در المپیاد ورزشی کارکنان استان  با اهداء لوح،  
تقدیر بعمل آورد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری استان قزوین 
در لوح تقدیر اهدائی آمده است،حال که با تدبیر ارزشمندو اهداف متعالی و موثر خویش 
عالوه بر اهمیت بخشی به موضوعات مهم اداری،توجه به سالمتی و تندرستی کارکنان 
را در الویت قرار داده و ش��رایط ش��رکت ایشان را در فعالیتهای ورزشی و مسابقات کارکنان دولت مهیا فرمودید برخود الزم میدانم 
مساعی ارزشمند تان را ارج نهاده و صمیمانه ترین مراتب تقدیر و سپاس خود را اعالم نمایم. در پایان آمده است: امید آن دارم که با 

توکل به قدرت الیزال الهی و استمرار فعالیتهای ورزشی در حفظ و تامین سالمتی همکاران خود، کوشا و موفق باشید.

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت :
همایش "شهر و کودک سبز" برگزار شد

رشـت- زینب قلیپور- به همت س��ازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت و مشارکت کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان گیالن همایش " شهر و کودک سبز" صبح سه شنبه 6 آذر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیالن 
برگزار شد. محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت در این همایش با اشاره به اینکه 
حدود 110 سال از تاسیس شهرداری می گذرد، اظهار کرد: رشت مانند بسیاری از شهرهای بزرگ مانند تهران و تبریز جزو اولین 
شهرهایی بود که شهرداری در آن تاسیس شد. وی با اشاره به اینکه رشت در سال های بسیار دور مملو از درختان و فضای سبز بود 
مطرح کرد: با توسعه فضای شهری، گسترش خیابان ها و ساخت و سازها به تدریج فضای سبز رشت کاهش یافت. رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به اینکه کاشت درخت و نهال های متنوع در هفته درختکاری انجام می شود 
بیان کرد: باید از هر فرصتی برای کاشت نهال استفاده کنیم و کاشت و نگهداری درخت تنها برعهده سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهرداری نیست و همه ما نسبت به آن مسئولیم. عاقل منش خاطرنشان کرد: اگر همه ما دست به دست هم دهیم شهر ما 
شهری زیباتر و سر سبز تر از گذشته خواهد شد. فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای 
اسالمی رشت در این همایش با قدردانی از برگزاری این همایش اظهار کرد: امیدواریم با مشارکت مجموعه مدیریت شهری و آموزش 
و پرورش جشنواره های بیشتری برای آموزش کودکان برگزار شود. وی به حفظ و نگهداری از طبیعت تاکید کرد و گفت: همه ما 
باید در حفظ طبیعت کوشا باشیم. غیوری گفت: باید از طبیعت و نعمت هایی که خداوند در اختیار ما انسان ها قرار داده است به 

صورت صحیح استفاده کنیم. 

 برگزاری کمیته حمل و نقل پاک و فرهنگ سازی شهرداری اراک
حضور اولین خانواده مسافر با دوچرخه همراه فرزند شیرخواره در ایران

اراک- مینو رستمی - به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک؛ به همت معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل 
شهری، ورکشاپ ترویج و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری و زیرساخت مربوطه در اراک شهر پیشرو در دوچرخه سواری کشور، با حضور 

اولین خانواده مسافر با دوچرخه همراه فرزند شیرخواره در ایران، در پارک ترافیک واقع در کوی صنعتی خیابان پامچال برگزار شد.

مدیرعامل مخابرات کرمانشاه:
ارتقا 7 درصدی پوشش جاده ای »همراه اول«

کرمانشاه - منیر دشتی - مدیرعامل مخابرات استان کرمانشاه از ارتقا هفت درصدی پوشش همراه اول در جاده  های استان خبر 
داد. مسیب قبادیان با اشاره به واگذاری یک میلیون و 750 هزار سیمکارت همراه اول در استان، گفت: از این تعداد یک میلیون و 680 
هزار سیمکارت فعال است. وی افزود: از مجموع سیمکارت های فعال همراه اول استان، یک میلیون و 350 هزار سیمکارت اعتباری و 
330 هزار سیمکارت نیز دائمی است.  قبادیان با اشاره به ارتقا پوشش همراه اول در استان، گفت: هم اکنون 532 سایت همراه اول در 
نقاط مختلف استان مستقر است که بیش از 90 درصد این سایت ها دو تکنولوژی نسل دو یا سه و نسل چهار را همزمان دارا هستند. 
وی افزود: هم اکنون در همه شهرها و نیز 1740 روستای استان پوشش همراه اول و نسل سوم را کامل داریم و در برخی روستاها نیز 
نسل چهار برقرار است. وی از ارتقا هفت درصدی پوشش تلفن همراه در جاده های استان خبر داد و افزود: در پروژه اربعین امسال 90 
درصد از مسیر جاده ای کرمانشاه - خسروی تحت پوشش نسل سوم و نیز در برخی نقاط تحت پوشش نسل چهارم قرار گرفت و هم 
اکنون این اقدامات صورت گرفته قابل بهره برداری است. مدیرعامل مخابرات استان کرمانشاه  گفت: این درحالی است که هم اکنون 
1740 روستای باالی 20 خانوار استان همگی تحت پوشش تلفن همراه قرار دارند. وی افزود: افزون بر این حدود 1200 تا 1300 

روستای استان نیز از اینترنت پرسرعت برخوردار هستند و تمامی این روستاها از تلفن ثابت نیز برخوردار هستند.



گوش دادن به روش بهینه می تواند به توسعه مهارت های 
رهبر و افزایش مش��ارکت و وف��اداری او کمک کند. برخی 

از انواع گوش دادن، مانع ثمربخشی این فرآیند می شوند.
 جان اس��توکر، مؤلف اصلی یک��ی از مقاالت مهارت های 
گوش دادن، از تجربه  خود در راهنمایی فردی می گوید که 

با مشکالتی در محیط کار روبه رو شده است:
 او به دنب��ال چ��اره ب��ود و دیدگاهم را درباره  مش��کلش 
خواست. سعی کردم افکارم را به بهترین شکل با او درمیان 
بگذارم، اما او دوباره و بدون هیچ تغییری درخواس��ت خود 
را تکرار کرد. وقتی دوب��اره موقعیت را توضیح داد، مجددا 
دیدگاه من را پرس��ید. من به زبانی س��اده تر و بهتر برایش 
توضیح دادم، اما بازهم داستانش را با اضافه کردن جزییات 
بیش��تر بیان کرد. این سناریو باعث شد به این فکر کنم که 

چرا افراد خوب گوش نمی دهند.
گ��وش دادن یکی از مهارت های مهم رهبری اس��ت؛ زیرا 
بهبود این مهارت باعث افزایش مش��ارکت کارمند می شود. 
کارمندانی که حس می کنند دیدگاه ش��ان باارزش اس��ت، 
انعطاف بیش��تری در مقابل اش��تراک گذاری اطالعات خود 
دارن��د و ای��ن اطالع��ات می توانند در حل مس��ئله و انجام 

وظایف برای افراد و گروه ها ارزشمند باشند.
متأس��فانه، اغلب اوقات افراد خواسته یا ناخواسته درگیر 
عادت های شنیداری اشتباه می شوند و به فکر قطع ارتباط 
می افتند. در ادامه، فهرس��تی از انواع عادت های شنیداری 
اشتباه ارائه شده که بر توانایی ارتباط مؤثر افراد با دیگران 

تأثیر می گذارند.
1. گوش دادن مبتنی بر ارزیابی

وقتی فرد به صورت پیوس��ته موافقت یا مخالفت خود را 
با ش��ما اعالم کند، عادت ش��نیداری او مبتن��ی بر ارزیابی 
اس��ت. این دس��ته از افراد تمام حرف های  تان را از دیدگاه 
خود ارزیابی می کنند. مشکل این نوع گوش دادن این است 
که به دیدگاه گزینش��ی وابس��ته اس��ت )دیدگاه شنونده(. 
درنتیجه، ممکن اس��ت این افراد بخش زیادی از اطالعات 

مهم را ازدست بدهند.
ارزیابی پیوسته  آن ها می تواند گفت وگو را به نوعی رقابت 
تمسخرآمیز تبدیل کند که در آن شخص چیزی می گوید و 
دیگری دقیقا عکس گفته های او را بیان می کند. درنتیجه، 

باعث می ش��ود شخص اول عقیده ای کامال متفاوت با پاسخ 
شنونده را بیان کند. بدین ترتیب، هر دو طرف به جای درک 

یکدیگر گرفتار نوعی رقابت مخالفت با یکدیگر می شوند.
2. گوش دادن به شیوه  محافظت از خود

جان استاکر دراین باره می گوید:
ای��ن نوع گ��وش دادن را در برخورد با یکی از مش��تریان 
خود تجربه کردم. او پر از حس منفی و فقط بر داس��تانش 
متمرکز بود و هیچ فرصتی برای دیگران باقی نمی گذاشت. 
وقتی سعی کردم از او سؤالی کنم یا درکم از گفته هایش را 
بیان کنم، دوباره داستانش را ازسرگرفت. نکته  جالب ماجرا 
این بود که با هر بار تکرار تجربه اش، ش��دت و احساس��ش 
ه��م افزایش می یاف��ت و هر چقدر برای دفاع از تفس��یر و 
مشروعیت احساساتش تالش می کرد، غیرمنطقی تر به نظر 

می رسید.
3. گوش دادن وابسته به فرضیات

این نوع گوش دادن شاید یکی از اشکال متداول و دشوار 
گوش دادن ضعیف اس��ت که غلبه بر آن برای بس��یاری از 
افراد دش��وار اس��ت. وقتی فرض کنید گفته  های ش��خص 
مقابل را می دانید یا از خواس��ته های او آگاه هس��تید، نوع 
گ��وش دادن وابس��ته به ف��رض را انتخاب کرده اید. س��عی 
می کنی��د به ج��ای گ��وش دادن حرف ه��ای ط��رف مقابل 

خواسته های او را بشنوید و برطرف کنید.
کنار گذاش��تن فرضیه ها درباره  افراد به دلیل تجربه های 
مش��ترکی که ممکن اس��ت با آن ها داش��ته باشید، دشوار 
اس��ت. همچنین، ش��اید نتوانید تا پای��ان گفت وگو صبر و 
س��عی کنید گفت وگو را با ادام��ه  صحبت های طرف مقابل 
پی��ش ببرید. ب��رای غلبه بر این عادت اش��تباه گوش دادن 
باید تفک��ر خود را متمرکز و کامال بر ط��رف مقابل و پیام 
او تمرکز کنید و اجازه دهید به صورت کامل احساس��ات و 

افکارش را توضیح دهد.
4. گوش دادن مبتنی بر قضاوت

در این عادت گوش دادن، ش��نونده از گفته ها یا عملکرد 
اف��راد انتقاد و س��عی می کند ط��رف مقاب��ل را قانع کند. 
متأس��فانه گوینده پس از مش��اهده  این رفتار دیگر تمایلی 
به بیان گفته ها و اش��تراک گذاری تجربی��ات خود ندارد و 

درنهایت گفت وگو را کامل ترک می کند.

5. گوش دادن مبتنی بر تأیید
در این عادت گوش دادن، ش��خص صرفا ب��ر نکات دلخواه 
طرف مقابل تمرکز می کند و دیدگاه های مخالف طرف مقابل 
را نمی شنود یا جست وجو نمی کند. این اشخاص به دنبال تأیید 
یا معتبرکردن طرف مقابل هستند، بنابراین فقط از آن دیدگاه 

صحبت می کنند و اطالعات ارزشمند را از دست می دهند.
6. گوش دادن تدافعی

 در این عادت گوش دادن، شخص گفته های طرف مقابل 
را حمله تلقی می کند. چنین تفسیری معموال به پاسخی از 
نوع »بله اما« ختم می شود. براساس این عادت، افراد صرفا 
به دنبال توجیه یا دفاع از گفته های خود هس��تند. این نوع 
عادت از جست وجو یا درک دیدگاه های متفاوت و تجربیات 

دیگران جلوگیری می کند.
7.گوش دادن مبتنی بر اطمینان

این نوع ش��نونده همیش��ه ح��ق را به خ��ود می دهد و 
شروع به نصیحت می کند. ش��نونده های این چنینی بایدها 
و نبایدهای��ی را ب��ه طرف مقابل اجبار می کنند. براس��اس 
اس��تدالل این گ��روه، ممکن اس��ت توانایی انج��ام وظیفه 
ی��ا حل آن را به تنهایی نداش��ته باش��ید، بنابراین بایدها یا 
نبایدهای��ی را گوش��زد می کنن��د. این اس��تراتژی کنترل 
موقعیت و تضمین خروجی مطلوب همان چیزی است که 

آن ها به دنبالش هستند.
این عادت های ش��نیداری متفاوت اغلب اوقات بازتابی از 
بی کفایتی خود انسان هستند. در این عادت های شنیداری، 
ش��خص صرفا به دنبال خواسته  خود اس��ت تا درک طرف 
مقابل. بر همین  اس��اس، فکر می کنی��د طرف مقابل حرفی 

برای گفتن ندارد یا براساس حقیقت سخن نمی گوید.
قطع��ا گ��وش دادن بهین��ه  صحبت های ط��رف مقابل به 
مشارکت واقعی منجر می شود. افراد به این درک می رسند 
که گفته های آن ها مهم اس��ت و مهم تر از هر چیز از ارزش 
خ��ود آگاه می ش��وند. گوش دادن ب��ه گفته ه��ای دیگران 
نیازمند صبر و تمرین است. شناخت و تمرین برای غلبه بر 
عادت های  ش��نیداری منفی باعث می شود کیفیت رهبری 
ش��ما بهبود پیدا کن��د و درنهایت، مش��ارکت کارمندان و 

بهره وری افزایش پیدا خواهد کرد.
ENTREPRENEUR/ZOOMIT: منبع

عواملی که مانع گوش دادن مؤثر در مکالمه ها می شوند

بهترین سازندگان وب سایت 

طبق آمار صورت گرفته توسط کالچ)Clutch(، یک شرکت تحقیقاتی BtoB )تجارت به تجارت(، در سال 
2017 حدود 71درصد از کس��ب وکارهای کوچک وب سایت داشته اند. اگر شما از قافله عقب افتاده اید، اکنون 
بهترین زمان برای به روز ش��دن اس��ت. داشتن یک وب سایت اختصاصی می تواند برای ش��روع کار بازاریابی و 
افزایش اعتماد مصرف کننده حیاتی باشد و به  عنوان یک کانال خرید عمل کند.  عالوه بر آن طبق اطالعات 
ارائه شده توسطForrester Consumer Technographics  در سال 2017، تصمیمات خرید 56درصد 
از مشتریان تا حدودی ریشه در جستارهای موتور جست وجو داشته است. حال برای محدود کردن گزینه های 
پیش روی تان به چند مورد، چه کاری می توانید انجام دهید؟ اگر به دنبال افزایش حضور آنالین تان هستید، در 

اینجا به برخی از بهترین پلتفرم ها برای شروع اشاره شده است.
)WordPress( وردپرس

مزیت: وردپرس یک سازنده وب سایت  کالسیک است که گفته می شود سازنده  بیش از 31درصد وب بوده و 
در دو آدرس WordPress.org و WordPress.com قابل دسترس��ی است. مورد اول به شما اجازه  دانلود 
رایگان و نصب نرم افزار وردپرس بر روی سرور وب را می دهد. ویژگی آن امکان شخصی سازی و انعطاف پذیری 
است، به این معنا که کاربر می تواند کدزنی کند، برنامه هایی برای سایت بسازد و به مدیران سایت، ویراستارها 
و نویسندگان، اجازه  دسترسی به سطوح مختلف بدهد، اما منتقدان می گویند انعطاف پذیری به قیمت سادگی 
تمام می شود. یعنی اگر به دنبال موردی ساده تر هستید، احتماالً بهتر است WordPress.com را امتحان 
کنید. این نسخه تمام هاستینگ وب سایت را انجام می دهد. همچنین صدها قالب و پالگین پیشنهادی، مانند 

اشکال مختلف برای نمایش اطالعات تماس، اسکن های امنیتی و محل قرارگیری رسانه دارد.
نظر کاربران: طبق نوش��ته  یکی از کاربران، »من از هر دو نس��خه اس��تفاده کرده ام. هر دو به یک اندازه قوی 
هس��تند و پش��تیبانی از مشتری در آنها به سرعت انجام می شود. شما میلیون ها پالگین برای انتخاب دارید و 
می توانید از یک تم وب سایت آماده استفاده یا خودتان آن را از ابتدا کد زنی کنید. شخص دیگری می گوید، »یک 
فرد مبتدی می تواند با اس��تفاده قابلیت های پایه ای رایگان موجود در Wordpress.com کارش را شروع و 

تجربه کسب کند. این مجموعه را بسیار توصیه می کنم.«
قیمت گذاری: گزینه های موجود در سایت WordPress.com، شامل نسخه های رایگان، شخصی )ساالنه 

48 دالر(، ویژه )ساالنه 96 دالر( و کاری )ساالنه 300 دالر( می شوند.
)Wix( ویکس

مزیت: وقتی صحبت از سازنده وب سایت  مناسب کسب وکارهای کوچک می شود، به دالیلی مشخص سایت 
ارزیاب��ی Wirecutter، ویکس را برترین انتخاب می داند. طبق آخرین ش��مارش، این مجموعه 572 گزینه  
پیشنهادی برای ساخت قالب دارد. همینطور پالگین هایی مانندOpenTable، Google Maps، رزرو جلسه  
مالقات و بس��یاری دیگر نیز در این س��ایت موجود هستند. اگر نمی خواهید خودتان طراحی کنید، ویکس با 

استفاده از هوش مصنوعی و پس از پرسیدن چند سؤال، به صورت خودکار این کار را برای تان انجام می دهد.
نظر کاربران: یکی از کاربران می نویسد، »کلمات کافی برای نشان دادن عالقه ام به ویکس و پلتفرم آن وجود 
ندارند. من با ویرایشگر وب سایت ویکس کاماًل احساس راحتی می کنم. همه چیز دقیقاً جلوی چشم شما قرار 
گرفته است و محدودیت های صفحه  بسیار کمی وجود دارد.« شخص دیگری می گوید، »پس از صرف ساعت ها 
جست وجوی بهترین پلتفرم توسعه  وب سایت برای مبتدیان، تصمیم گرفتم ویکس را انتخاب کنم. من به سرعت 

و در عرض یک هفته، وب سایتم را ساختم و کامل کردم؛ آن هم به صورت رایگان!«
قیمت گذاری: گزینه های موجود در س��ایت Wix.com، ش��امل نس��خه های اتصال دامنه )ماهانه 5 دالر(، 
ترکیب��ی )ماهانه 11 دالر(، نامحدود )ماهانه 14 دالر(، تجارت الکترونیک )ماهانه 17 دالر( و ویژه )ماهانه 25 

دالر( می شوند.
)Weebly( ویبلی

مزیت: ویبلی یکی از مقرون به صرفه ترین گزینه ها برای ساخت وب سایت کسب وکارهای کوچک است، چون 
نه تنها یک نسخه  رایگان دارد، بلکه گزینه های پولی آن از ماهانه 4 دالر شروع می شوند و به 25دالر می رسند. 
طبق آخرین شمارش، این سازنده تقریباً 60 گزینه برای قالب ارائه می دهد که البته به طور چشمگیری از دیگر 
رقبایش کمتر اس��ت، اما کمبود تنوعش را با سادگی ای که دارد، جبران می کند. هدایت ابزار ویرایشگری این 

وب سایت  نسبتاً آسان و رابط کاربر آن بسیار ساده و قابل فهم است.
نظر کاربران: یکی از کاربران می نویسد، »من سال ها برای ساخت یک وب سایت برای سازمانم، که هم عالی به 
نظر بیاید و هم مقرون به صرفه باشد، تالش کردم. پس از سه بار تالش حرفه ای در ساخت سایت، از ویبلی بهره 
بردم... ویبلی بهترین بود؛ مخصوصاً نسبت به هزینه ای که پرداختم!«. شخص دیگری می گوید، »این وب سایت 
پرس��رعت و آس��ان عمل می کند و کار را راه می اندازد. اگر به یک وب س��ایت ساده و شیک نیاز دارید تا آنچه 

می خواهید بگویید را انتقال دهد و هزینه اضافی نیز در بر نداشته باشد، این وب سایت گزینه  مناسبی است.«
قیمت گذاری: گزینه های موجود در سایت Weebly.com، شامل نسخه های رایگان، اتصال )ماهانه 4 دالر(، 

مبتدی )ماهانه 8 دالر(، حرفه ای )ماهانه 12 دالر( و کاری )ماهانه 25 دالر( می شوند.
)Squarespace( اسکوئراسپیس

مزیت: این س��ایت مخصوص طراحی های س��اده و شیک برای دس��ته هایی مانند هنر/طراحی، مد/زیبایی، 
سالمتی/تناسب اندام و بسیاری از موارد دیگر است. اسکوئراسپیس حدود 70 قالب ارائه می کند، پشتیبانی از 
مشتری 24ساعته دارد و محدودیت در پهنای باند و حافظه نیز در آن وجود ندارد. این سازنده ابزاری با طراحی 
مخصوص تجارت الکترونیک مانند کاتالوگ های محصول نامحدود، ابزار مرتب سازی کاال به کمک کشیدن و 
رها کردن )drag-and-drop( و قابلیت ارسال تذکر از طریق ایمیل به مشتریانی را دارد که پیش از پرداخت، 
محل پرداخت را ترک کرده اند. اسکوئراس��پیس مفتخر به داش��تن مشتریانی از میان افراد مشهور مانند جان 

ملکویچ )John Malkovich(، کیانو ریوز )Keanu Reeves( و لئون بریجز )Leon Bridges( است.
نظر کاربران: یکی از کاربران می نویسد، »من در گذشته با نرم افزار های دیگری که از روش کشیدن و رها کردن 
استفاده می کنند نیز کار کرده ام و با اینکه هنگام ویرایش، طرح بندی به  نظر درست می آمد، زمانی که آنها را 
به صورت زنده و در دستگاه های دیگر نمایش می دادم، همیشه مشکلی وجود داشت. با پلتفرم اسکوئراسپیس، 
سایتم همیشه همان می شود که انتظارش را داشتم.« شخص دیگری می گوید، »این نرم افزار در مجموع بسیار 
ساده و قابل فهم است و با چند جست وجوی کوچک می توان همه چیز را فهمید، اما چند باری که نمی دانستم 
باید چه کنم، آنها به خوبی پاس��خگو بودند و واقعاً قدم به قدم من را برای انجام هر کاری که داشتم، راهنمایی 

کردند.«
قیمت گذاری: گزینه های موجود در سایت SquareSpace.com شامل نسخه های شخصی )ماهانه 16 دالر 

یا ساالنه 144 دالر( و کاری )ماهانه 26 دالر یا ساالنه 216 دالر( می شوند.
entrepreneur: منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

مترجم: مهسا زمانی
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349


