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 پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس
برای مقابله با سوداگري و کاهش التهاب بازار مسكن

سوداگران مسکن
زیر تیغ مالیات

فرصت امروز: خرید و فروش مس��کن تبدیل به ش��غلی پردرآمد ش��ده است و س��رمایه های زیادی را به سمت 
خود می کشد. سوداگران به بازار مسکن هجوم می برند و با خرید و فروش مسکن، سود و درآمد زیادی به دست 
می آورند که گاهی این سودها از سود فعالیت های تولیدی هم بیشتر است. به همین خاطر، مرکز پژوهش های...

 رئیس سازمان خصوصی سازی
از ارزش گذاری مجدد سرخابی ها خبر داد

آسیب شناسی خصوصی سازی ایرانی

3

3

4

نگاهی به نرخ ارز رسمی در 14 سال اخیر

یكسان سازی نرخ ارز از دستور کار خارج شد

شرکت های بزرگ چگونه در حال چابک ترشدن هستند؟
تكنیک رفتارهای انعكاسی و استفاده از آن در فروش

6مثال عالی از بازاریابی مباحثه ای
5 اکانت برتر توییتر در زمینه بازاریابی

بسكتبال با گام های افسانه ای مایكل جردن
با هر گاز از بیسكویت Oreo یک آهنگ جدید بشنوید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایكروسافت به دنبال تصاحب 
یكی از استودیوهای بازی سازی 

سونی است

7

دبیـر انجمـن خودروسـازان ایـران معتقـد اسـت عـدم 
تصمیم گیـری در کشـور رایـج و منجـر به بروز مشـكالت 

متعـددی در حوزه هـای مختلـف از جملـه صنعت 
خودرو شده و مسئوالن را دعوت به تصمیم گیری...

صنعت خودرو با شیب 50 درجه 
در حال سقوط است؟

یادداشت
 مقابله با خطر زلزله

در اولویت هیچ کس نیست

مقاوم س��ازی  ایران در حوزه 
و  ش��هری  س��اختمان های 
روس��تایی مقاب��ل زلزل��ه ناکام 
اس��ت. ی��ک دلیل عم��ده این 
ناکامی این است که مقاوم سازی 
و ضد زلزله کردن سازه ها برای 
م��ردم و مس��ئوالن در اولویت 
نیس��ت. تنه��ا کاری که در این 
ب��اره انجام ش��ده اعمال برخی 
س��خت گیری ها و اجرای بعضی 
آیین نامه ها در حوزه س��اخت و 
سازهای ش��هری است. پس از 
زلزله رودبار در سال 69 و زلزله 
ب��م در دهه 80  ش��هرداری ها 
ب��ه طور ج��دی در نقش��ه ها و 
مقاوم سازی  الزامات  محاسبات 
و ضد زلزله کردن ساختمان ها 
را در نظر گرفتن��د اما اینکه تا 
چ��ه ان��دازه به اجرای درس��ت 
ای��ن الزامات نظارت می ش��ود، 
محل سوال اس��ت. سال هاست 
که نظام مهندس��ی، وزارت راه 
و شهرس��ازی و شهرداری ها در 
ای��ن باره که این نظارت چگونه 
باید تعریف ش��ود و مجری آن 
که باشد و چه کند اختالف نظر 
دارن��د و به دالی��ل مختلف در 
حل ای��ن اختالف نظر به جایی 
نرس��یده اند. مهم ترین دلیل اما 

این اس��ت که زلزله و 
9آسیب های...
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علیرضا سرحدی
 تحلیلگر حوزه مسكن

فرص��ت امروز: س��یزدهم آذرماه روز ملی بیمه اس��ت و به همین 
مناس��بت »بیس��ت و پنجمین همایش بیمه و توس��عه« با رویکرد 
»صنع��ت بیم��ه، ن��وآوری و فن��اوری اطالع��ات« دی��روز در مرکز 
همایش ه��ای ب��رج می��الد برگزار ش��د و از چند محص��ول فناوری 

اطالعات بیمه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.
در این همایش، اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهور از 
سهم 25درصدی نفت در بودجه سال آینده خبر داد؛ فرهاد دژپسند 
وزی��ر اقتصاد از ضرورت ورود ش��رکت های بیمه به حوزه بیمه نفت 
سخن گفت و غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی نیز از حذف 

مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه خبر داد.
سهم درآمد نفت در بودجه 98 باالتر از 25درصد نیست

اس��حاق جهانگیری در این همایش، بیمه و توسعه را الزم و ملزوم 
یکدیگر خواند و گفت: هیچ کشور توسعه یافته و یا در حال توسعه ای 
را نمی توان یافت که صنعت بیمه متناسب با آن رشد نکرده باشد و 
توس��عه اقتصادی هر کشوری موجب توسعه صنعت بیمه و بالعکس 

می شود.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه توسعه پایدار و توسعه 
اقتصادی، بیش از س��ایر جوانب توسعه مورد توجه است، ادامه داد: 
به همین دلیل فش��ار دشمن به سمت اقتصاد متمرکز شده است تا 

با زمینگیر کردن اقتصاد کشور به سایر بخش ها هم آسیب برساند.
به گفته وی، ما وظیفه داریم به مس��ائل اقتصادی کش��ور به طور 
جدی بپردازیم و اقتصادی مقتدر رقم بزنیم که رشد مطلوبی داشته 
باش��د، س��رمایه گذاری مناس��بی انجام دهد و از منابع خارجی بهره 
ببرد. یک��ی از چالش های هر خانواده ای بیکاری جوانان تحصیلکرده 
اس��ت. چقدر کش��ورهای دنیا آرزوی داش��تن جمعیت جوان دارند، 
ولی ما باید غصه بخوریم که برای جوانان اشتغال درست نکرده ایم.

جهانگیری بیان کرد: اگر اقتدار ایران در منطقه به چالش کشیده 
ش��ود قطعا خاورمیانه و خلیج فارس دچار بحران و آشوب می شود. 
حضور ایران مقت��در در منطقه ناامن خاورمیانه به ثبات این منطقه 
کم��ک می کند. ما باید همانطور که اقت��دار در منطقه داریم اقتصاد 

مقتدری را هم رقم بزنیم.
او با اش��اره به تحریم های آمریکا علیه کش��ورمان اف��زود:  آمریکا 
گفته اس��ت که نباید نفت ایران فروخته ش��ود یا جا به جایی پول با 
کش��ورهای دیگر و حمل و نقل کاال به ایران اتفاق بیفتد، اما ما هم 
در ای��ن زمینه ها برنامه ریزی داریم. ما اصرار داش��تیم بودجه 98 را 
به موقع تدوین کنیم و تصویب کرده و اعالم کنیم، بودجه  کش��ور 
را در ش��رایط تحریم نیز با درآمدهای مطمئن تنظیم کرده ایم. بعید 
می دانم س��هم درآمده��ای نفتی در بودج��ه 98 خیلی از 25درصد 
باالتر باش��د. اگر دستگاه های دولتی هم به سمت صرفه جویی بروند 

هزینه های غیرضروری کاهش می یابد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تالش های دولت یازدهم برای 
ایجاد ثبات اقتصادی و تعامل با دنیا نیز گفت: آمریکا و کش��ورهایی 
که با ملت ایران دشمنی دارند دست به حرکت عجیبی زدند. اعتبار 
آمریکا با زیر پا گذاش��تن قوانین بین المللی دچار مش��کل شد. آنها 
همیش��ه مدعی اج��رای قوانی��ن بین المللی بوده و ب��ه بهانه  اجرای 
مصوبات شورای امنیت س��ازمان ملل در دنیا لشگرکشی می کردند، 

اما آمریکا این بار برخالف قطعنامه شورای امنیت از برجام خارج شد 
و ایران را تحریم ظالمانه ای کرد و جنگ اقتصادی، روانی و رسانه ای 

علیه ملت ما آغاز کرد.
به گزارش ایس��نا، وی ادامه داد: البته در این مس��یر هم از لحاظ 
اخالق��ی و هم سیاس��ی ملت ایران برنده بوده اس��ت. س��ازمان های 
معتبر بین المللی مکرر گ��زارش می دهند که ایران به تمام تعهدات 
خود عمل کرده اس��ت و غیر از رژیم صهیونیس��تی و یکی دو کشور 

غیرمردمی منطقه سایر کشورها از آمریکا حمایت نکردند.
ب��ه گفت��ه جهانگیری، چالش اصلی کش��ور مقابله ب��ا تحریم های 
ظالمانه آمریکاس��ت و اولویت ما اداره اقتصاد کشور و کمک به اداره 
زندگی مردم در مقابله با تحریم هاس��ت. آمریکا به تنهایی در مقابله 
جامع��ه بین الملل��ی ایس��تاده و انتظار دارد همه دنی��ا از تصمیمش 
حمای��ت کند. اگر دنیا با یک جانبه گرایی ترس��ناک آمریکا، مقاومت 

نکند، حتما استقالل کشورهای جهان آسیب می بیند.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اینکه تجربه  ما از تحریم ها 
این است که در دوره تحریم ها بیشترین فشار به بیماران، سالمندان، 
کودکان و اقش��ار ضعیف جامعه وارد می ش��ود، گفت: آنها می گویند 
دولت را تحریم کردند و به بیماران و سالمندان فشار وارد نمی شود، 
ام��ا این حرف دروغ اس��ت؛ البته ما به لطف خ��دا و توانمندی خود 
اطمین��ان داری��م که این فش��ارها را ب��ه حداقل برس��انیم، اما باید 
انس��جام ملی هم در کش��ور حفظ ش��ود. هر حرکتی که به وحدت 
ملی آسیب بزند خواس��ته یا ناخواسته به نفع آمریکاست. مدیران و 
فعاالن اقتصادی در دوره  تحریم باید با برنامه ریزی درست به صورت 
تمام وقت در صحنه باش��ند. مدی��ر بی انگیزه یا فعال اقتصادی که به 

دنبال منافع شخصی است، نمی تواند خدمت گزار خوبی باشد.
جهانگیری بیان کرد: آمریکا دنبال این اس��ت که حمل و نقل کاال 
به ایران انجام نش��ود، اما ایران کش��وری نیس��ت که محاصره شود. 
ای��ران مرزهای دریایی طوالنی دارد، به وس��یله ریل از چین تا اروپا 
اتصال دارد و مرزهای زمینی زیادی دارد و این کش��ور را نمی ش��ود 

تحریم کرد.
وی تصریح کرد: به خاطر فش��ارهای آمریکا ش��رکت های خارجی 
از ای��ران رفته اند، یک��ی از بخش هایی که می توان��د نقش اصلی در 
جایگزین کردن این ش��رکت ها داشته باش��د، بیمه است. از صنعت 
بیمه انتظار داریم به گونه ای اقدام کند که هیچ کسی در این زمینه 
احس��اس نکند در ایران با مش��کل مواجه اس��ت. صنعت بیمه باید 
نیازهای کش��ور را تامین کند. دولت هم در کنار صنعت بیمه است. 
ب��رای دولت ایران اختص��اص چند میلیارد دالر ب��رای صنعت بیمه 
کار مش��کلی نیست. حمل و نقل کشور هم با حمایت بیمه می تواند 
نیازهای کش��ور را تامین کند. هیچ نفتکش یا کش��تی برای حمل و 

نقل نفت یا کاالی ایرانی نباید دچار مشکل شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد:  مهمترین سرمایه صنعت بیمه کشور، 
اعتماد عمومی اس��ت که دش��من ب��ه دنبال گرفت��ن اعتماد و امید 
از م��ردم اس��ت و ما باید از اعتماد مردم حراس��ت کنی��م. در بیمه 
طرح هایی تضمین ش��ود که رضایت بیمه گذار تامین ش��ده و  مردم 
احساس کنند بیمه پش��توانه  آنهاست. صنعت بیمه با فرهنگ سازی 

این اعتماد را بدهد که مهمترین پشتوانه مردم است.

به گفت��ه وی، صنعت بیمه باید از فن��اوری اطالعات برای ارتقای 
خود بهره ببرد زیرا هیچ صنعتی توس��عه پیدا نمی کند مگر اینکه به 

صنعت دانش بنیان متکی باشد.
بیمه نفت را جدی بگیرید

همچنین وزیر اقتصاد دیگر س��خنران بیس��ت و پنجمین همایش 
بیمه و توس��عه بود و فرهاد دژپس��ند خواس��تار توجه هرچه بیشتر 
ش��رکت های بیمه به پوش��ش دغدغه  س��رمایه گذاران شد و گفت: 
هرچند بیمه نفت برای ش��ما شیرین نیست، اما انجام آن، یک الزام 

است.
دژپسند با بیان اینکه تحریم برای ایران موضوع جدیدی نیست؛ به 
فشارهای خارجی از بعد انقالب در مواقع مختلف اشاره کرد و گفت: 
تحری��م همواره دغدغه هایی را برای س��رمایه گذاران ایجاد کرده که 
باید به آنها پاسخ داده شود؛ این در حالی است که بیمه باید بررسی 

کند که چگونه می تواند دغدغه های سرمایه گذاران را کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه شرکت های بیمه باید وارد بیمه نفت 
ش��وند، افزود: اگرچه این موضوع برای صنعت بیمه ش��یرین نیست 

ولی یک الزام به شمار می رود که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی به موضوع جهش  نرخ ارز و کنترل آن به عنوان یکی از وظایف 
ذاتی بانک مرکزی اش��اره و تصریح کرد: جهش نرخ ارز، تنها مساله 
موجود کشور نیس��ت؛ بلکه گاهی با محدودیت های برون داد مواجه 
می ش��ویم؛ به این معنا که تولیدکننده، مواد اولیه ندارد و همین امر 

او را دچار مشکل می کند.
به گفته دژپس��ند، از س��ال 9۱ تاکنون، تنها دو س��ال نرخ رش��د 
س��رمایه گذاری کشور مثبت بوده اس��ت که عالمت خوبی به شمار 
نمی رود. او با بیان اینکه با تصویب دولت در بودجه 98، قرار اس��ت 
بیمه البرز به طور کامل خصوصی ش��ود و س��هم دولت واگذار شود، 
اظهار داش��ت: این کاری بس��یار خوب است، اما کافی نیست؛ ضمن 
اینک��ه  وضعیت کس��ب و کار باید مورد توجه جدی ق��رار بگیرد و 

نوآوری باید در صنعت بیمه مدنظر قرار داشته باشد.
وزیر اقتصاد به انتشار اوراق بیمه ای اشاره کرد و خصوصی سازی را 
نمونه بارز مردمی سازی اقتصاد دانست و گفت: افزایش ضریب نفوذ  
از ۷ به ۱0درصد تنها با اجبار اتفاق نمی افتد، بلکه با تجهیز صنعت 

بیمه و کاهش هزینه ها ممکن می شود.
مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه حذف می شود

رئیس کل بیمه مرکزی نیز در نشستی خبری در بیست و پنجمین 
همایش بیمه و توس��عه با اشاره به وجود ش��رایط تورمی در اقتصاد 
بر ضرورت حرکت ش��رکت های بیمه به سمت س��رمایه گذاری های 
مولد تاکید ک��رد و از حذف مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه 

خبر داد.
غالمرضا سلیمانی به نحوه واکنش صنعت بیمه به وضعیت تورمی 
در اقتص��اد اش��اره کرد و گفت: واقعیت این اس��ت که ش��رکت های 
بیم��ه ای تا ح��دی می توانند حق بیم��ه دریافتی را ب��ا عنوان تورم 
افزای��ش دهند و بخش دیگر باید از طریق س��رمایه گذاری های مولد 

تامین شود.
س��لیمانی ادام��ه داد: زمان��ی بیمه ه��ا پ��ول خ��ود را در بانک ها 
س��رمایه گذاری می کردند اما اکنون به دلیل نزدیک شدن نرخ تورم 

به نرخ س��ود بانکی باید س��عی کنند در حوزه های س��ودآور دیگری 
مانند خرید س��هام یا اوراق بهادار دولتی سرمایه گذاری کنند منوط 

به اینکه در شرکت داری درگیر نشوند.
وی در ادامه این نشس��ت با اش��اره به ثابت ماندن سطح توانگری 
برخی ش��رکت های بیمه ای اظهار کرد: برخی ش��رکت ها حدود سه 
سال است که در س��طح توانگری شماره 2 بیمه قرار دارند که اینها 
ب��رای ارتقای خود باید مطابق با آیین نامه به بیمه مرکزی مراجعه و 
اس��ناد آمادگی خود را برای ارتقای س��طح فنی اعالم کنند، در غیر 

این صورت پرونده آنها به شورای بیمه ارجاع داده خواهد شد.
رئی��س کل بیم��ه مرکزی با اش��اره ب��ه برخی مباح��ث پیرامون 
ش��رکت های تابعه بیم��ه ایران، این ش��رکت را یک��ی از بزرگترین 
شرکت های بیمه ای کش��ور توصیف کرد و گفت: بیمه مرکزی برای 
ایجاد ش��فافیت در بیمه ایران به این شرکت فشار بیاورد که در این 
راس��تا بیمه ایران اطالعاتی را از عملکرد خود منتش��ر کرده اس��ت. 
شرکت بیمه ایران با اصالح برخی پرتفوی های زیان ده خود می توانند 
جلوی زیان بیش��تر را بگیرد. س��عی می کنیم عالوه بر شفاف سازی 

شرکت های بیمه ای که زیان ده هستند را هم خارج کنیم.
س��لیمانی در ادام��ه با بی��ان اینک��ه برخی ش��رکت های بیمه ای 
مش��کالتی دارند که برای بررس��ی آنها کمیته ای را تشکیل داده ایم، 
اظهار کرد: در این راس��تا قصد داریم براساس استانداردهای صنعت 
بیمه آن دس��ته از شرکت هایی را که مشکالتی دارند یا ممکن است 
در آینده به مش��کالتی بربخورند از قبل هش��دارهای الزم را به آنها 

بدهیم.
وی همچنین با اشاره به نقش پررنگ استارتاپ ها در صنعت بیمه 
آنها را یک واقعیت غیرقابل انکار توصیف کرد و گفت: طبیعی اس��ت 
ظهور و بروز استارتاپ ها در صنعت بیمه خیلی سریع است و صنعت 
بیمه باید خیلی پیش تر از اینها خود را برای این فناوری های جدید 

آماده می کرد.
رئی��س کل بیمه مرک��زی در ادامه با بیان اینک��ه اگر می خواهیم 
رشد اس��تارتاپ ها در صنعت بیمه گسترش پیدا کند باید بسترهای 
قانونی آن را آماده کنیم، اظهار کرد: در این راستا قصد داریم قوانین 
الزم را طراح��ی کنی��م. هرچند برخی از این اس��تارتاپ ها در قالب 
نمایندگی های بیمه ای فعالیت می کنند، اما قوانین برای آن دسته از 

کارگزارانی که در قالب استارتاپ ها فعالیت می کنند ضروری است.
س��لیمانی همچنین به ضرورت برداشتن تعرفه ها در صنعت بیمه 
اشاره کرد و گفت: با برداشتن تعرفه ها فضای صنعت بیمه را رقابتی 
کردیم. بیمه مرکزی وظیفه دارد حق و حقوق بیمه ها را رعایت کنند 
اما ایجاد تعرفه ها تنها به نفع شرکت های بیمه ای خواهد بود، چراکه 
در آن صورت جلوی ایجاد فضای رقابتی را در این صنعت گرفته ایم.

وی همچنین به مباحث مطرح ش��ده پیرام��ون برقراری مالیات بر 
ارزش افزوده در صنعت بیمه اش��اره ک��رد و گفت: طرحی با عنوان 
ح��ذف مالی��ات بر ارزش افزوده را برای ارس��ال به مجلس ش��ورای 
اس��المی آماده کرده ایم که اگر حتی در صحن علنی مجلس شورای 
اس��المی  رای نیاورد و کماکان اصرار بر وضع مالیات بر ارزش افزوده 
در صنعت بیمه داش��ته باش��ند، نظر دولت این اس��ت که مالیات بر 

ارزش افزوده از صنعت بیمه اخذ نشود. 

معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی بیمه اعالم کرد
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فرصت امروز: یکی از مهم ترین چالش های این روزهای اقتصاد ایران، 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است. در یک سوی 
این کارزار، بخش خصوصی و صادرکنندگانی ایس��تاده اند که نسبت به 
سیاس��ت های ارزی دولت انتقاد دارند و معتقدند این دستورالعمل های 
ارزی دس��ت و پای صادرکنندگان را بسته اس��ت، چنانچه همین چند 
روز قبل، محس��ن جالل پور رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی ایران با انتقاد 
از روی��ه دولت اعالم کرد که به دلیل مش��کالت قوانین داخلی کش��ور، 
ترجیح می دهد مثل خیلی دیگر از تجار بزرگ، دست از صادرات بکشد. 
در مقابل اما بانک مرکزی معتقد اس��ت خیل��ی از صادرکنندگان، دالر 
دولت��ی گرفته ان��د و ارز حاصل از صادرات خود را ب��ه چرخه اقتصادی 

کشور بازنگردانده اند.
در واپس��ین روزه��ای فروردین ماه امس��ال ب��ود که دولت ب��ا تغییر 
سیاست های ارزی خود تصمیم گرفت صادرکنندگان و واردکنندگان ارز 
مورد نیاز و صادرات خود را در بازار ثانویه معامله کنند. بر این اس��اس، 
قرار بود تا صادرکنندگان غیرنفتی ارز صادراتی خود را در س��امانه نیما 
به فروش برس��انند و در مقابل واردکنندگان نیز بتوانند برای تامین ارز 
موردنیاز خود از طریق همین س��امانه که نرخ ارز در آن پایین تر از بازار 

آزاد بود، اقدام کنند.
با اجرای این سیاس��ت  ارزی به تدریج میزان ورود ارز به س��امانه نیما 
افزای��ش یافت، اما معافیت هایی که ب��رای برخی صادرکنندگان در نظر 
گرفته ش��ده بود، موجب ش��د تا به اندازه انتظار، ارز وارد این س��امانه 
نش��ود. به همین خاطر، دولت از میانه مردادماه تصمیم گرفت تا با لغو 
معافیت ه��ا، همه صادرکنندگان ارزی را مجاب کند ارز خود را به جای 
محل های دیگر در س��امانه نیما بفروشند تا عالوه  بر تأمین ارز موردنیاز 
ب��رای واردکنندگان، ورود ارز به این س��امانه نیز افزایش یابد و از ایجاد 
التهاب��ات ارزی در بازار جلوگیری ش��ود. با اعمال این سیاس��ت ، حجم 
ورود ارز حاصل از صادرات رفته رفته افزایش یافت، اما با این همه، حجم 

بزرگی از ارز صادراتی به سامانه نیما بازنگشت.
مناظره داغ تلویزیونی درباره ارز صادراتی

این چالش، این هفته در برنامه گزارش خبری ش��بکه دوم س��یما نیز 
مورد بحث قرار گرفت و حس��ین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و مهدی کس��رایی پور، مدیرکل سیاس��ت ها و مقررات ارزی بانک 
مرکزی دیدگاه  خود را مط��رح کردند و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 

کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روی خط تلفنی این برنامه آمد.
به گ��زارش خبرآنالین، کلیت این بحث تخصص��ی درباره گالیه های 
صادرکنندگان درباره بخش��نامه های ارزی دولت بود. البته پورابراهیمی 
بیش��تر به عنوان حکم و ناظر س��وم این گفت وگ��و معتقد بود که تعدد 
دس��تورالعمل های ارزی مش��کالتی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده 
اس��ت. او گف��ت که دولت در س��ال 98 باید دالر را ت��ک نرخی کند و 
صادرات به کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق که بزرگترین 

شرکای تجاری ما هستند باید بر پایه ریال یا ارز این کشورها باشد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس همچنی��ن از دالر ۴200 تومانی 
انتق��اد کرد و گالیه  داش��ت که چرا ش��به دولتی ه��ای حاکمیتی مثل 
ش��رکت های پتروش��یمی که زیر نظ��ر نهادهای نظام��ی، صندوق های 
بازنشستگی و ارگان های دولتی هستند، دالرهای شان را در سامانه نیما 
عرضه نمی کنند؛ نکته ای که امید قالیباف، مجری برنامه هم به آن اشاره 

کرد، اما نماینده بانک مرکزی در مقابل از پتروش��یمی ها تش��کر کرد و 
گفت که آنها تنها شرکت هایی بوده اند که بعد از سیاست ارزی مردادماه 

دولت، در سامانه نیما عرضه دالر داشته اند.
بخ��ش جنجالی و جالب این ماجرا، جایی بود که س��الح ورزی تاکید 
داش��ت به دلیل س��خت گیری های انجام گرفته از س��وی بانک مرکزی، 
تجار شناسنامه دار س��عی کرده اند صادرات نداشته باشند؛ اینکه فروش 
دالره��ای صادراتی با قیم��ت ارز نیمایی به صرفه نیس��ت و باید دولت 
ن��رخ ارز س��نا یا نرخ کف ب��ازار را برای آنها در نظر بگی��رد. او البته در 

حرف های��ش تاکی��د کرد که با این ش��رایط س��خت و تا پایان امس��ال 
درآمدهای صادراتی کش��ور از بخش غیرنفتی کاهشی چشمگیر خواهد 
داشت و دولت باید بگذارد صادرکنندگان دالرهای شان را با نرخی باالتر 

از نرخ نیمایی بفروشند.
در ای��ن میان، آم��اری که نماینده بانک مرکزی اع��الم کرد، جالب و 
باورنکردن��ی بود. او یکبار از آمار 6میلیارد دالری صادرات ارزی س��خن 
گفت که به کش��ور برنگشته اس��ت و در پاسخ به سالح ورزی هم گفت: 
»صادرکنن��ده ای ۱2۳ میلی��ارد دالر از س��امانه نیم��ا و ارز پایه ۴200 
تومانی برای تولید محصوالت صادراتی اش ارز گرفته در طول شش ماهه 

نخست، اما می دانید حتی یک ریال ارز به کشور وارد نکرده است؟«
آمار ش��وک برانگیزی که ه��ر چقدر نماینده بخ��ش خصوصی درباره 
دشواری برگرداندن پول به کشور سخن بگوید، باز هم قابل قبول نیست 
و البت��ه با اصرار س��الح ورزی بر جایگزینی رقم ارز ب��ازار به عنوان نرخ 
ورود ارز صادرکننده بخش خصوصی نیز در تناقض است، به طوری که 
مجری برنامه هم با اشاره به شرایط سخت تحریم های اقتصادی کشور، 
ای��ن حرکت صادرکنندگان را به باد انتق��اد گرفت؛ اینکه آنها دالرهایی 

ک��ه بر پایه مبالغ سوبس��یدی گرفته اند و برایش از معافیت های مالیاتی 
برخوردار شده اند را به این بهانه که قیمت بازار باالتر از دالر دولتی است 

به کشور وارد نکنند، رفتاری است نابخشودنی.
البته نماینده بانک مرکزی در همین برنامه آماری ارائه داد که نش��ان 
می ده��د تفاوت نرخ دالر نیمایی با کف ب��ازار دالر آزاد هم مبنای عدم 
بازگش��ت این دالرها نبوده اس��ت. کس��رایی پور گفت: »در میانه مرداد 
که سیاس��ت های ارزی جدید دولت اعالم ش��د، تقریبا نرخ برابری دالر 
نیمایی و بازار آزاد در یک نقطه بود اما باز هم شاهد بودیم این بازگشت 
دالره��ای صادراتی و عرضه در س��امانه نیما رخ ن��داد.« گفته هایی که 
ضرورت شفاف س��ازی بانک مرک��زی در برخورد با تج��ار متخلف را به 

اثبات می رساند.
15 میلیارد یورو گم شده است

اما از مجموع حدود 28 میلیارد یورو صادرات غیرنفتی ایران در هشت 
ماهه نخس��ت امس��ال، تکلیف بیش از ۱5 میلیارد ی��ورو از ارز حاصل 
از صادرات که براس��اس قوانین قرار بوده به س��امانه نیم��ا بیاید، هنوز 
مشخص نیست. به گزارش ایسنا و براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی، 
حجم معامالت در س��امانه نیما از نیمه مردادماه امس��ال تاکنون، بیش 
از ۱0 میلیارد و 500 میلیون یورو بوده که در این میان س��هم ورود ارز 
حاصل از صادرات به این سامانه 5میلیارد و 62۴میلیون یورو بوده است.
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرک��زی نیز حدود دو هفته پیش 
اعالم کرد که میزان ورود ارز به این سامانه از ابتدای سال جاری تاکنون 

حدود ۷میلیارد یورو بوده است.
این در حالی است که براساس آمار گمرک ایران از صادرات غیرنفتی 
در هش��ت ماهه نخست س��ال جاری، حجم صادرات غیرنفتی ایران در 
این مدت 2۷ میلیارد یورو بوده است که در واقع 20 میلیارد یورو از آن 

وارد سامانه نیما نشده است.
همتی همچنین از صادرکنندگان خواست تا در این شرایط اقتصادی، 
به کمک اقتصاد کشور بیایند و کمک حال دولت و بانک مرکزی باشند؛ 

در واقع تاکید وی بر ورود ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بود.
بانک مرکزی در ماه های گذشته توانست تا با اعمال سیاست های ارزی 
جدید، ب��ازار ارز را کنترل کرده و از التهابات این بازار بکاهد؛ موضوعی 
که مورد تایید قریب به اتفاق مسئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی 
اس��ت، اما در زمینه برنامه ریزی های اقتصادی یک دس��ت صدا ندارد و 

همه افراد و نهادهای مرتبط با اقتصاد باید برای رشد آن بکوشند.
نکت��ه مهم��ی که در این میان وج��ود دارد، اظه��ارات اخیر مدیرکل 
سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی است که گفته تنها 5.۷ میلیارد 
یورو به س��امانه نیما وارد ش��ده که این رقم تنها ح��دود 2۷درصد ارز 
حاصل از صادرات اس��ت. کس��رایی پور با اش��اره به اینکه اکنون مبنای 
قیمت گذاری گمرک، نرخ ارز در سامانه نیما است، گفته است: براساس 
آمار هش��ت ماهه گمرک، حدود 2۷.8 میلی��ارد یورو صادرات غیرنفتی 
داشتیم که از این مبلغ، 6.۴میلیارد یورو مربوط به میعانات گازی است 

و 2۱.۴ میلیارد یورو نیز ارزش بقیه کاالهای صادراتی است.
ب��ه این ترتی��ب، با توجه به اینکه 5.۷ میلیارد ی��ورو ارزی بوده که از 
محل صادرات ایران وارد س��امانه نیما ش��ده، ۱5.۷ میلیارد یورو از ارز 
صادراتی ایران که قرار بوده وارد س��امانه نیما ش��ود، بالتکلیف اس��ت و 

مشخص نیست به کدام محل رفته است.
ای��ن موضوع را رئی��س کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید داش��ت که 
مابقی ارز حاصل از صادرات که قرار بوده به سامانه نیما بیاید، مشخص 
نیس��ت به کجا رفته است. البته براساس قوانین، صادرکنندگان سه ماه 
فرصت دارند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و شاید این رقم 
تغییر کند، از س��وی دیگر، بخش��ی از صادرات هم به عراق و افغانستان 
به صورت ریالی انجام ش��ده است، اما نکته مهم این است که از ابتدای 
امس��ال تاکنون ۱5.۷ میلیارد یورو از ارز حاص��ل از صادرات به چرخه 

اقتصادی کشور بازنگشته است. 

مجادله بخش خصوصی و بانک مرکزی درباره بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی

۱5 میلیارد یورو گم شد
نگـــاه

تا پایان نیمه نخست امسال
کدام استان ها صنعتی تر شدند؟

میزان س��رمایه گذاری و تع��داد پروانه های بهره ب��رداری صنعتی 
صادره به تفکیک استان های کشور تا پایان شش ماهه نخست سال 
جاری اعالم ش��د و استان های اصفهان، البرز و آذربایجان شرقی در 

صدر این فهرست ایستاده اند.
به گزارش ایس��نا، در شش ماهه نخست سال جاری 265۷ فقره 
پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری ۳2 هزار و 550 میلیارد 
تومان و اش��تغال ۴9 هزار و ۳60 نفر، صادر ش��ده که در قیاس با 
مدت مش��ابه سال گذش��ته با کاهش ۱.۱درصدی در تعداد صدور 
پروانه بهره برداری صنعتی، رش��د ۱۳6.۷درصدی در سرمایه گذاری 

و 8.۷درصدی در اشتغال همراه شده است.
براساس اطالعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
اختیار ایس��نا قرار گرفته است، بیش��ترین تعداد پروانه بهره برداری 
صادره در نیمه نخس��ت سال جاری مربوط به استان های اصفهان با 
258 فقره، البرز با ۱8۴ فقره و آذربایجان شرقی با ۱8۱ فقره بوده 
است و کمترین تعداد پروانه بهره برداری صادره نیز در مدت مذکور 
به ترتیب مربوط به اس��تان های خراس��ان شمالی با 8 فقره، بوشهر 
با ۱۱ فقره و استان های خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد با 

۱۳ فقره بوده است.
گفتن��ی اس��ت اس��تان هرم��زگان ب��ا ۱9 ه��زار و ۳۱۱میلیارد 
توم��ان س��رمایه گذاری، باالترین میزان س��رمایه گذاری مندرج در 
پروانه های بهره برداری صادره در میان اس��تان های کشور را به خود 
اختصاص داده اس��ت و استان بوشهر نیز با حدود ۱۷میلیارد تومان 
سرمایه گذاری، کمترین میزان سرمایه گذاری مندرج در پروانه های 
بهره ب��رداری صادره در اس��تان های کش��ور را تا پایان ش��ش ماهه 

نخست سال جاری به خود اختصاص داده است.
درخصوص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در مدت مذکور تعداد 
۱۳2 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با حجم س��رمایه گذاری ۷58 
میلیارد تومان و اش��تغال 2۴9۴ نفر صادر شده است که نسبت به 
ش��ش ماهه نخست س��ال قبل به ترتیب با رشد ۱0.9درصدی در 
تعداد، ۱۳8.۴درصدی در میزان سرمایه گذاری و 2۳.8درصدی در 

اشتغال همراه شده است. 
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فرصت امروز: خرید و فروش مسکن تبدیل به شغلی پردرآمد شده است 
و س��رمایه های زیادی را به سمت خود می کشد. سوداگران به بازار مسکن 
هجوم می برند و با خرید و فروش مس��کن، س��ود و درآمد زیادی به دست 
می آورند که گاهی این سودها از سود فعالیت های تولیدی هم بیشتر است.

به همین خاطر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی به بررسی طرح 
»الحاق یک ماده به قانون مالیات هاي مستقیم« پرداخته و وضع مالیات بر 
عایدی مس��کن را برای مقابله با س��وداگري و کاهش التهابات بازار مسکن 
پیشنهاد داده است. این مالیات که با عنوان CGT در دنیا شناخته می شود، 
قدیمی ترین مالیات حوزه امالک اس��ت و اجرای آن در بیش از 50 کشور 

توسعه یافته و در حال توسعه موفقیت آمیز بوده است.
وض��ع مالیات بر عایدی مس��کن با هدف حمای��ت از تولید و عرضه، 
کاهش نوسان بازار مسکن، جلوگیري از سوداگري و حمایت از خانه دار 
ش��دن اقشار متوسط و ضعیف جامعه توس��ط نمایندگان پیشنهاد شده 
اس��ت و براس��اس آن، هر ن��وع نقل و انتق��ال قطعی زمی��ن، امالک و 
مس��تغالت با کاربری های مس��کونی، اداری و تج��اری که پس از تاریخ 
اجرای این قانون خریداری ش��وند، مشمول »مالیات بر عایدی سرمایه« 
خواهد ش��د. نرخ این مالیات در س��ال اول اجرا 5درصد، در س��ال دوم 
۱0درصد، در س��ال س��وم ۱5درصد و از س��ال چهارم به بعد 20درصد 
عائدی ملک یعنی مابه التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد بود و البته 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی مس��کن از پرداخت مالیات در 

این طرح معاف شده اند.
مالیات بر عایدی یعنی چه؟

مالیات بر عایدي امالک و مسکن، یکي از اجزاي مالیات بر عایدي سرمایه 
اس��ت که بسیاري از کشورهاي پیش��رفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتي 
پذیرفت��ه و اجرا کرده اند و نزدیک به یک ق��رن از قدمت آن مي گذرد. این 
مالیات بر رشد قیمت مسکن یعني تفاضل قیمت خرید و فروش آن، وضع 

مي شود و به این ترتیب، درصدي از عایدي به عنوان مالیات اخذ مي شود.
با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته بازي در بازار مسکن ایران به 
ویژه در ش��هرهاي بزرگ، از میانگین سود بسیاري از فعالیت هاي تولیدي 

بیشتر است، این مسئله باعث شده سرمایه هاي زیادي به سمت آن منحرف 
ش��ده و از بخش هاي مولد و تولیدي )حتي تولید مس��کن( خارج شود. به 
بیان دیگر، ریسک پایین سوداگري در بخش مسکن در مقابل ریسک باالی 
سرمایه گذاري در بخش تولید، سرمایه هاي عظیمي را به سمت فعالیت هاي 
غیرمولد بخش مس��کن یعني خرید و فروش مس��کن به قصد انتفاع سوق 
داده است. این امر از منظر اقتصادي نامطلوب است و مي تواند در گسترش 
و تشدید فعالیت هاي سوداگري و بالطبع افزایش قیمت مسکن نقش زیادي 

داشته باشد.
وضعیت بازار مسكن چگونه است؟

اولین موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس در بررسی وضعیت مسکن 
به آن پرداخته است، سهم باالی تقاضاي غیرمصرفی در بازار مسکن است. 
براس��اس سرشماري هاي کشور در بازه زماني ۱۳85 تا ۱۳95، با احتساب 
تع��داد خانه هاي خالي و ش��به خالي و افزودن آن به آم��ار خانه هاي داراي 
س��کونت دائم، حدود ۱0.5 میلیون واحد به موجودي مسکن کشور اضافه 
ش��ده است، اما تنها 2.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکي شده اند. این 
ب��دان معناس��ت که طي فاصله زماني دو سرش��ماري گذش��ته نزدیک به 
۷۷درصد از تقاضاي مسکن موجود به تقاضاي غیرمصرفي اختصاص یافته 
اس��ت. این درحالي اس��ت که در بازه بین دو سرش��ماري ۱۳55 تا ۱۳65 
نزدیک به 80درصد از تقاضاي بخش مس��کن تقاضاي مصرفي بوده است. 
همچنین تعداد خانه هاي خالي از ۱.6 میلیون در س��ال 90 به 2.6در سال 

۱۳95 افزایش یافته است.
نکته بعدی، اختالف تورم بخش مس��کن با تورم عمومی است. نرخ رشد 
قیم��ت در دوره هاي بلندمدت در بخش مس��کن فاصله زیادي با نرخ تورم 
عموم��ي دارد. طبق داده هاي وزارت راه و شهرس��ازي، طي دوره ۱۳۷۱ تا 
۱۳9۴ در ش��هر تهران، بهاي زمین ۱28 برابر، قیمت مس��کن 88 برابر و 
اجاره بهاي مس��کن ۱06 برابر افزایش داشته اس��ت؛ این درحالي است که 
در این مدت، شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي 6۷ برابر شده است. به 
عبارت دیگر، بهاي زمین دوبرابر، مسکن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح 

عمومي قیمت ها افزایش یافته است.

کاهش قدرت خرید مسكن
موضوع س��ومی که از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس در بررسی وضعیت 
بازار مسکن دخیل است، کاهش قدرت خرید مسکن است.  براساس گزارش 
منتشرش��ده از سوي بانک مرکزي درباره هزینه خانوارهاي شهري در سال 
۱۳95، سهم هزینه اي مس��کن در سبد خانوار به رقمي حدود ۳5.5درصد 
رس��یده است. همچنین براس��اس اطالعات ارائه شده از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي، شاخص دسترسي به مسکن شهري براي یک واحد با ذخیره تمام 
حقوق سالیانه خانوار در سال ۱۳۷۱، معادل شش سال بوده که این شاخص 
در س��ال 9۴ به ۱0.۳ رسیده است. همچنین سرشماري ها نشان دهنده آن 
است که شاخص خانوارهاي داراي مسکن ملکي از سال ۱۳65 روند نزولي به 
خود گرفته و زمینه براي ورود تقاضاهاي غیرمولد و سوداگرانه در بازار فراهم 
ش��ده است. بازوی پژوهش��ی مجلس در پایان این گزارش، تصویب کلیات 
طرح »الحاق یک ماده به قانون مالیات هاي مس��تقیم« را پیشنهاد می دهد 
و می نویس��د: وضع مالیات بر عایدی مسکن از سوداگری در بخش مسکن 
جلوگیری می کند و همچنین یک اهرم سیاستی برای سیاستگذار محسوب 
می ش��ود، در عین حال، از مزایای وضع این مالیات، کاهش تورم مس��کن و 
کاهش شکاف درآمد و نابرابری است. با توجه به آنکه مسکن جزو نیازهاي 
اساس��ي و مصرفي خانوار اس��ت، الزم است جلوي فعالیت هاي سوداگرانه و 
نوسانات قیمت در این بازار گرفته شود و این مهم با استفاده از ابزار مالیات 
بر عایدي امالک و مسکن محقق خواهد شد؛ بنابراین تصویب کلیات طرح 

»الحاق یک ماده به قانون مالیات هاي مستقیم« پیشنهاد می شود. 

پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس برای مقابله با سوداگري و کاهش التهاب بازار مسكن

مالیات برای سوداگران مسکن
یادداشت

 مقابله با خطر زلزله
در اولویت هیچ کس نیست

ایران در حوزه مقاوم سازی ساختمان های شهری و روستایی 
مقاب��ل زلزله ناکام اس��ت. ی��ک دلیل عمده ای��ن ناکامی این 
اس��ت که مقاوم س��ازی و ضد زلزله کردن سازه ها برای مردم و 
مس��ئوالن در اولویت نیس��ت. تنها کاری که در این باره انجام 
شده اعمال برخی س��خت گیری ها و اجرای بعضی آیین نامه ها 
در حوزه ساخت و سازهای ش��هری است. پس از زلزله رودبار 
در س��ال 69 و زلزل��ه بم در ده��ه 80  ش��هرداری ها به طور 
جدی در نقش��ه ها و محاسبات الزامات مقاوم سازی و ضد زلزله 
ک��ردن س��اختمان ها را در نظر گرفتند اما اینک��ه تا چه اندازه 
به اجرای درس��ت این الزامات نظارت می ش��ود، محل س��وال 
است. سال هاست که نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و 
شهرداری ها در این باره که این نظارت چگونه باید تعریف شود 
و مجری آن که باشد و چه کند اختالف نظر دارند و به دالیل 

مختلف در حل این اختالف نظر به جایی نرسیده اند.
مهم تری��ن دلی��ل اما این اس��ت که زلزله و آس��یب های آن 
هی��چ گاه در اولویت قرار نگرفته اس��ت و اقدامات دولتی همه 
دوره ای و کوتاه م��دت ب��وده اس��ت. در ی��ک ب��ازه زمانی یک 
آژان��س همکاری های بین المللی ژاپنی موس��وم ب��ه جایکا، از 
زیرمجموعه های س��ازمان ملل  و عرضه کننده خدمات رایگان 
ب��ه ایران آمد و با همکاری ش��هرداری نقش��ه ای از 20 منطقه 
تهران)در آن زمان هنوز مناطق 2۱ و 22 ایجاد نشده بود( ارائه 
کرد که در آن گسل ها شناسایی شده و با در نظر گرفتن بحث 
تراک��م و نوع خاک هر منطقه راه حل هایی ارائه ش��ده بود. در 
سال 80 اینطور پیش بینی می کردند که اگر ایران مقاوم سازی 
س��اختمان ها را آغاز کند، طی ۱5 سال به ایمنی 90درصدی 
می رس��د. متاس��فانه نه آن نقش��ه و نه آن راه حل ها از سوی 

وزارت راه و شهرسازی جدی گرفته نشد.
جای��کا از ای��ران رف��ت و نهادی ک��ه برای هم��کاری با این 
آژانس در ش��هرداری ش��کل گرفته بود هم منحل شد. این در 
حالی اس��ت که اگر از ۱5 س��ال پیش راه حل ها جدی گرفته 
می  ش��د، اکنون درصد زیادی از پروژه ه��ای بزرگ مثل برج ها 
و فروش��گاه های زنجیره ای بزرگ در تهران ایمن ش��ده بود. با 
ای��ن وجود به دلیل عدم توجه مس��ئوالن و ع��دم مطالبه این 
موضوع از س��وی مردم، ساخت وس��ازها بدون در نظر گرفتن 
مقاوم س��ازی ادامه دارد. این بی توجهی تا جایی ادامه یافته که 
حتی ساختمان های بزرگ و مهمی مثل بانک مرکزی هم روی 

گسل است. 

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

علیرضا سرحدی
 تحلیلگر حوزه مسكن

چهارشنبه
14 آذر 1397

شماره 1213



در نخستین رویداد رقابت علمی کنز
نشان طالیی و رتبه اول حوزه سالمت به 

شرکت پداسیس اعطا شد
در رقابت علمی کنز، از میان بیش از ۱000 طرح دریافت شده از 
کشور های اسالمی،  شرکت پداس��یس موفق به کسب رتبه نخست 

بخش سالمت و دریافت نشانی طالیی این رویداد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در اولین دوره رقابت، با 
پای��ان داوری در پنج کمیته تخصصی، از میان بیش از ۱000 طرح 
دریافت ش��ده از کشور های اس��المی، ۱5 اثر به عنوان آثار منتخب 
اولین دوره رقابت علمی کنز برگزیده ش��دند. از میان منتخبین این 
برنامه، رتبه نخس��ت بخش سالمت و نش��ان طالیی این رویداد  به 

شرکت پداسیس اعطا شد.
جایزه مصطفی، برگرفته از نام پیامبر اسالم )ص( و به دلیل تأکید 
ویژه ایش��ان به علم  آموزی، یک نش��ان عالی عل��م و فناوری جهان 
اس��الم اس��ت که هر دو سال یک بار به دانش��مندان و پژوهشگران 
برتر جهان اس��الم و به آثار نوآورانه در مرز های دانش اعطا می شود. 
این جایزه به عنوان یکی از نمادهای شایس��تگی و برتری علمی در 
سطح جهان در سال ۱۳9۱ به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی 
رس��یده  اس��ت و بنیاد علم و فناوری مصطفی با هدف شناس��ایی، 
معرفی و تقدیر از اندیش��مندان و دانش پژوهان جوان جهان اسالم، 

اقدام به برگزاری مسابقه  ای تحت عنوان کنز می نماید.
این رقابت برای پژوهشگران زیر ۴5 سال مسلمان، در پنج حوزه   
س��المت، فناوری اطالعات و ارتباطات، آب و محیط زیست، انرژی 
و اقتصاد برگزار می  ش��ود. ارائه راهکارهای مبتنی بر علم برای پاسخ 
به مس��ائل جوامع بشری یکی از ویژگی  های مهم جهت داوری آثار 
اس��ت. جایزه کن��ز عالوه بر توجه به جای��گاه علمی طرح، تمرکزی 
ویژه بر کاربرد طرح ه��ا و عملیاتی بودن آنها دارد. از این رو انتخاب 
شرکت پداسیس از بعد عملیاتی بودن طرح نیز اهمیت زیادی دارد. 
این ش��رکت، عالوه بر کس��ب رتبه برتر در بخش سالمت موفق به 
کسب مقام اول در بین پنج حوزه این دوره از رقابت های کنز شد.

خاطرنش��ان می سازد شرکت پداسیس، یکی از شرکت هایی است 
که با حمایت و س��رمایه گذاری مجموعه شناس��ا، ب��ه عنوان بازوی 
س��رمایه گذاری جس��ورانه گروه مالی پاس��ارگاد، توانس��ته  است با 
طراحی و تولید روبات اسکلت خارجی )با نام تجاری اکسوپد( امید 
ت��ازه ای در جامعه معلولین از ناحی��ه دو پا ایجاد کند. این محصول 
تخصصی امکان راه رفتن دوباره را برای این دسته از توانیابان فراهم 

می سازد.

بانکنامه

هرچن��د هنوز اعداد و ارق��ام اعالمی درخصوص قیمت نفت در الیحه 
بودجه س��ال آینده، ارقام احتمالی لقب دارند، اما بنا بر اعالم رئیس کل 
بانک مرکزی، نرخ رس��می دالر در بودجه س��ال ۱۳98 برابر با 5۷00 
تومان خواهد بود. به این ترتیب، نرخ دالر در بودجه سال آینده افزایشی 
برابر با ۱۴00 تومان را در قیاس با سال جاری تجربه خواهد کرد و این 

رقم معادل با رشدی ۳5درصدی خواهد بود.
 ب��ه گزارش خبرآنالین، نرخ ارز رس��می بدان معناس��ت که هر دالر 
حاصل از فروش نفت با این ارز به ریال تبدیل خواهد شد. نرخ دالر در 
حالی 5۷00 تومان تعیین ش��ده اس��ت که در حال حاضر در بازار آزاد 
نرخ این ارز بین ۱0 تا ۱2 هزار تومان در نوس��انی پیوس��ته قرار دارد. 
ب��ه این ترتیب در صورت تداوم این وضعی��ت در بازار ارز، فاصله قیمت 
ارز رسمی و غیررسمی به رقم بسیار قابل توجهی خواهد رسید که این 

وضعیت خود رانتی چشمگیر را می آفریند .
 نرخ ارز رس��می همواره پایین تر از نرخ مبادله ارز در بازار آزاد تعیین 
شده اس��ت. تالش دولت برای تک نرخی کردن ارز در دولت اصالحات 
البت��ه با موفقیت هایی هم��راه بود، به طوری که قیمت ارز رس��می در 

س��ال های ۱۳8۴ ت��ا ۱۳89 مانند ۱۳8۱ تا ۱۳8۴ ب��ه هم نزدیک بود.  
اوایل دهه 80 با اعالم سیاس��ت یکسان سازی نرخ ارز قیمت این دو ارز 

به یکدیگر نزدیک شد .
 کارک��رد دیگر نرخ ارز رس��می در بودجه تخصیص اعتبار بر پایه این 
نرخ ارز برای واردات اقالم مجاز نظیر کاالهای اساس��ی و . . . اس��ت. به 
این ترتیب واردات کاالهای اساس��ی و اقالمی که طبق قانون الزم است 
ارز رس��می دریافت کنند در س��ال آینده ارز 5۷00 تومانی را دریافت 
خواهند کرد .  در دیگر س��وی، عدد مهم دیگری که در بودجه همواره 
محل رایزنی ها و گفت و ش��نودهای متوالی و متعدد اس��ت نرخ در نظر 

گرفته شده برای فروش هر بشکه نفت تلقی می شود .
 ای��ران تحت تاثیر وضعیت بازارهای بین المللی قیمت نفت در بودجه 
س��ال آینده را برابر با 5۴ دالر پیش بینی کرده است. هرچند این رقم از 
سوی س��خنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی اعالم شده است 

اما با این حال هنوز تاییدیه مقامات دولتی را با خود به همراه ندارد .
 الیحه بودجه س��ال ۱۳98 به سنت هر ساله، ۱5آذرماه یعنی دو روز 
دیگر به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه خواهد ش��د تا رسیدگی به سند 

مالی کش��ور در س��ال پیش رو در دس��تور کار مجلس شورای اسالمی 
قرار گیرد. آنچه تدوین الیحه بودجه را در س��ال جاری با دشواری هایی 
روبه رو کرد، تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و همچنین چشم انداز 
نه چندان روشن پیش روی اقتصاد ایران تحت تاثیر این تحریم ها بود .

 با این حال صدور معافیت نفتی برای هشت خریدار عمده نفت ایران 
از یک س��و و تالش برای عرضه نفت در بورس از س��وی دیگر در کنار 
ت��الش برای ایجاد ثب��ات در بازار ارز و دیگر بازاره��ای موازی، احتمال 
تسهیل وضعیت اقتصادی را در سال آینده تقویت کرده است. با وجودی 
که دولت دوازدهم یکسان س��ازی نرخ ارز را از مهم ترین اهداف خود در 
س��ال ۱۳98 اعالم کرده بود اما تحت تاثیر وضعیت کنونی، اجرای این 

برنامه به تعویق افتاده است.
 بسیاری معتقدند اقتصاد ایران در این مرحله با تکیه بر عوامل درونزا 

می تواند شرایط مناسب تری را برای خود تدارک ببیند.
جدول زیر، قیمت ارز رس��می در س��ال های ۱۳8۴ تا ۱۳98 را نشان 
می دهد. همانطور که در این جدول مشخص است، فاصله قیمت ارز آزاد 
با ارز رسمی در سال های ۱۳90 به بعد مدام در حال افزایش بوده است.

نگاهی به نرخ ارز رسمی در 14 سال اخیر

یکسان سازی نرخ ارز از دستور کار خارج شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

قیمت دالر در بازار قیمت دالر در بودجه سال

90۴ 902 8۴

922 9۱9 85

9۳5 928 86

966 95۷ 8۷

۱000 98۳ 88

۱۱00 ۱0۳6 89

۱800 ۱۱00 90

۳650 ۱226 و ارز مبادله ای 9۱

۳600 ۱226 و ارز مبادله ای 92

۳550 2۴00 تا 2990 9۳

۳600 ۳000 تا ۳۱80 9۴

۳۷50 ۳022 تا ۳280 95

۴250 ۳2۴۳ تا ۳585 96

فعال محدوده یازده تا دوازده هزار تومان ۴200 و ارز سنا 9۷

----- 5۷00 98

چهارشنبه
14 آذر 1397
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قیمت ها در بورس کاهشی شد
شاخص بورس 602 واحد افت کرد

ش��اخص بورس که در روزهای گذش��ته، رشدهای بیش از ۳هزار 
واح��دی را تجربه می کرد، دیروز سه ش��نبه رون��دی نزولی به خود 
گرف��ت و با افت 602پل��ه ای به جایگاه ۱65 ه��زار و ۷0۱ واحدی 
عقب نشینی کرد. به گزارش ایرنا، کاهش ارزش ارز و افت بهای نفت 
به گفته کارشناس��ان ازجمله مهم تری��ن عوامل موثر در روند نزولی 

شاخص بورس هستند.
در معامالت دیروز یک میلیارد و ۳2۱ میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۴هزار و 290میلیارد ریال در ۱۱5 هزار و 

9۷8 نوبت دادوستد شد.
بررسی ش��اخص های اصلی بازار س��رمایه نشان می دهد شاخص 
قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش س��هام شرکت های بزرگ 
اثر بیش��تری بر ش��اخص می گذارد، ۱۷5 واحد افت کرد و شاخص 
کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و 
کوچک در محاس��به شاخص کل، یکس��ان در نظر گرفته می شود، 

5۳ واحد کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز ۳۷ واحد پایین آمد؛ این ش��اخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت س��هام ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس اس��ت. شاخص آزاد شناور 50۷ واحد افت کرد؛ این شاخص 

بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
ش��اخص ب��ازار اول مربوط به ش��رکت های برتر از نظر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 29۷واح��د کاهش یافت و 

شاخص بازار دوم بورس نیز یک هزار و 908 واحد پایین آمد.
در معامالت روز سه ش��نبه، نمادهای رمپنا )مپنا(، وبملت )بانک 
ملت(، پارس )پتروش��یمی پارس(، جم )پتروش��یمی جم( و فوالد 
)ف��والد مبارک��ه( بیش��ترین تاثیر منف��ی و وامید )گ��روه مدیریت 
س��رمایه گذاری( و شپنا )پاالیش نفت اصفهان( باالترین فشار منفی 

را وارد کرد.
صدرنشینی گروه شیمیایی

گروه شیمیایی طی معامالت بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 
۱۱۴ میلیون س��هم به ارزش 5۳۷میلیارد ریال دادوستد شد. گروه 
فرآورده ه��ای نفتی به ارزش 50۷ میلی��ارد ریال و خودرو به ارزش 
۳9۷ میلی��ارد ریال جایگاه های بعدی را ب��ه خود اختصاص دادند. 
گروه بانک با دادوستدی به ارزش ۳96 میلیارد ریال در رده چهارم 
معامالت قرار گرفت؛ گروه فلزات اساس��ی نیز با معامالتی به ارزش 

۳۷۷ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.
رشد فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( در معامالت دیروز پنج واحد رش��د 
ک��رد و در جای��گاه یک ه��زار و 829 واحدی قرار گرف��ت. در بازار 
فرابورس بیش از 80۴ میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از 

۴هزار و 2۱۷میلیارد ریال دادوستد شد.
طی ای��ن معامالت، نماده��ای ذوب )ذوب آه��ن(، هرمز )فوالد 
هرمزگان جنوب(، ش��راز )پاالیش نفت شیراز( و ارفع )آهن و فوالد 
ارفع( با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را در رشد شاخص داشتند. 

نماگربازارسهام

چن��د وقتی اس��ت که ب��رای چندمین ب��ار موضوع خصوصی س��ازی 
دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس بر س��ر زبان ها افتاده، اما این بار 
گویا موضوع جدی اس��ت و این دو باش��گاه به زودی باید در س��ازمان 
خصوصی سازی به مزایده گذاشته شوند. موضوع از یک نامه شروع شد؛ 
چند هفته پیش، وزیر ورزش نامه ای به رئیس جمهور نوشت و خواستار 
واگذاری دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس به بخش خصوصی شد. 
حسن روحانی نیز در پاسخ به این نامه، با واگذاری سرخابی ها به بخش 
خصوص��ی موافقت کرد. اما چند س��ال پیش، هی��ات وزیران مصوبه ای 
داده ب��ود که طب��ق آن، این دو باش��گاه، فرهنگی اعالم ش��ده بودند و 
براس��اس قانون، بنگاه های فرهنگی از خصوصی سازی معاف هستند. در 
نتیجه طبیعی اس��ت که برای پیگیری روند خصوصی س��ازی دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل باید مصوبه قبلی هیات وزیران لغو شده و مصوبه 
جدیدی اعالم ش��ود تا س��رخابی ها از طریق سازمان خصوصی سازی به 

مزایده گذاشته شوند.
در همین زمینه، رئیس سازمان خصوصی سازی از ارزش گذاری مجدد 
باشگاه های اس��تقالل و پرسپولیس خبر داد و درباره روند واگذاری این 
دو باش��گاه گف��ت: به محض اینک��ه مصوبه هیات وزی��ران در مورد دو 
باش��گاه استقالل و پرسپولیس اصالح ش��ود، این دو باشگاه را بار دیگر 

ارزش گذاری می کنیم و به مزایده خواهیم گذاشت.
علی اش��رف عب��داهلل پوری حس��ینی در گفت وگو با ایس��نا و درباره 
واکنش ها به قیمت پایه ای که عنوان شده، گفت: آن قیمت ها گمانه زنی 
ب��وده و از آنج��ا که فعال مصوب��ه جدیدی از طرف هی��ات وزیران برای 
خصوصی س��ازی دو باشگاه اعالم نش��ده، کار کارشناسی صورت نگرفته 

است.
به گفت��ه وی، با توجه به اینکه در س��ال های گذش��ته قیمت گذاری 
دو باش��گاه استقالل و پرس��پولیس صورت گرفته است، نمی توان به آن 
قیمت ها اس��تناد کرد، چرا که ش��رایط اقتصاد با گذش��ت سال ها تغییر 

کرده و آن ارزش گذاری ها دیگر اعتبار ندارد.

پوری حس��ینی ادامه داد: سازمان خصوصی س��ازی به محض دریافت 
مجوز این آمادگی را دارد که این دو باشگاه را ارزش گذاری و آگهی آن 
را درج کند. بعد از طی این مراحل این دو باشگاه با قیمت پایه مشخص 

که در ارزش گذاری به دست آمده به مزایده گذاشته می شوند.
خصوصی سازی ها به اهلش سپرده نشد

اما گمانه زنی ها درباره واگذاری دو باشگاه سرخابی  و همچنین مسائل 
پیش آمده در شرکت هایی که سال های قبل تحت عنوان خصوصی سازی 
ب��ه بخش های دیگر واگذار ش��دند باعث ش��ده نگاه ها دوب��اره به نحوه 

خصوصی سازی ها در کشور جلب شود.
خصوصی س��ازی پدیده ای است که کمتر کشوری وجود دارد که برای 
افزایش بهره وری و رشد اقتصاد خود به آن تن نداده باشد، چراکه دولت 
سرمایه دار خوبی نیس��ت و مدیران کارخانجات و دستگاه های خدماتی 
مادامی که س��ود و زیان ش��خصی خودش��ان در بین نباشد آنچنان که 
باید در قید افزایش بهره وری دس��تگاه تحت نظرش��ان نیستند. همین 
قاعده س��اده اقتصادی باعث ش��ده تا خصوصی س��ازی حاال به جریانی 
جهانی تبدیل ش��ود و در بس��یاری از کش��ورهای جه��ان ازجمله کره 
جنوبی موفقیت آمیز باشد، چنانچه بعد از گذشت تنها چهار دهه از آغاز 
خصوصی سازی ها در کره جنوبی حاال این کشور چند ابرشرکت جهانی 
مانند هیوندا و سامس��ونگ را در اختیار دارد که در رش��د اقتصادی آن 

کشور نقش بسزایی ایفا کرده اند.
خصوصی سازی ها اصولی انجام نشد

در ای��ران بع��د از انقالب نیز خصوصی س��ازی ها از س��ال ۱۳8۴ و با 
تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساس��ی به طور رس��می آغاز ش��د و بسیاری از 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. این اتفاق اما بعد از 
گذش��ت حدود ۱۳ سال و با بروز نارضایتی هایی مانند اعتراض کارگران 
هفت تپه به عدم پرداخت حقوق شان باید مورد بررسی دوباره قرار بگیرد 

تا نقاط ضعف آن نمایان شود.
در این باره کمیل طیبی، عضو هیات علمی دانش��گاه اصفهان معتقد 

اس��ت که در خصوصی س��ازی ها به اص��ل اهلیت )انتقال ش��رکت ها به 
صاحب��ان تخصص( توجهی نش��د. او با اش��اره به مش��کالت پیش آمده 
درباره حقوق کارگران کارخانه هفت تپه گفت: این  مسائل نشان می دهد 
که خصوصی س��ازی ها در کش��ور به صورت اصولی انجام نشده و اساسا 

حمایتی هم از آن صورت نگرفته است.
طیبی با بیان اینکه خصوصی س��ازی نباید یک جابه جایی مالکیت در 
سیس��تم دولتی یا شبه دولتی باش��د، افزود: در ایران این مساله صورت 
گرفت و همین باعث ش��د تا خصوصی سازی به معنایی که بتواند باعث 
تقویت اقتصاد مبتنی بر بازار و ترغیب انگیزه ها برای تولید شود، محقق 
نش��ود. این اقتصاددان ب��ا بیان اینکه بانک ها باید از س��پرده های مردم 
اس��تفاده کنند تا ب��رای فعالیت های مولد تامین س��رمایه انجام دهند، 
ادامه داد: خصوصی سازی نیازمند حمایت دولت و همچنین شفافیت در 
مالکیت است ضمن اینکه در شرایط رکود اقتصادی دولت باید از بخش 

خصوصی با ابزارهایی که در اختیار دارد پشتیبانی الزم را انجام دهد.
تا شفافیت نباشد خصوصی سازی به اهدافش نمی رسد

طیبی با اشاره به ضرورت توجه به اصل اهلیت در خصوصی سازی این 
ش��رط را به معنای واگذاری بخش هایی از دولت به بخش های خصوصی 
که در یک رشته تولیدی تخصص و تبحر دارند ارزیابی کرد و گفت که 
مالکی��ت باید به گونه ای باش��د که آنهایی که در خ��ط تولید قرار دارند 

اختیار امور را در دست بگیرند.
او خصوصی سازی، به گونه ای که در کشور اتفاق می افتد را نوعی رفع 
تکلیف برای دولت توصیف کرد و گفت: تا زمانی که ش��فافیت  نباش��د 
و رانت  در اقتصاد وجود داش��ته باشد، خصوصی س��ازی به اهداف خود 
نمی رسد. به گزارش ایسنا، پیش از این علی اشرف عبداهلل پوری حسینی، 
رئیس سازمان خصوصی سازی گفته بود که در اجرای اصل ۴۴ طی ۱2 
سال گذشته اصال موفق نبوده ایم که دلیل آن، سازمان خصوصی سازی و 
واگذاری ها نیست؛ بلکه این است که نمی گذارند خصوصی سازی کارش 

را انجام دهد. 

رئیس سازمان خصوصی سازی از ارزش گذاری مجدد سرخابی ها خبر داد

آسیب شناسی خصوصی سازی ایرانی
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نرخ واقعی هر کیلو خرید تضمینی گندم 1850تومان است
آینده تولید گندم در معرض خطر است

عضو ش��ورای مرکزی خانه کش��اورز، حق قانونی کشاورزان برای 
خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱850 تومان در سال زراعی جدید 

اعالم کرد.
مس��عود اسدی عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو 
با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت موافقت رئیس 
جمه��ور با افزایش قیم��ت خرید تضمینی گندمب��ه ۱600 تومان، 
اظه��ار کرد: با توجه به آنکه رئیس کمیس��یون اقتصاد مقاومتی در 
پیگیری ه��ای اخیر مالک و معیار قیم��ت تضمینی گندم را ۱920 
تومان قرار داده بود، حال جای این س��وال مطرح است که افزایش 

۱۳0 تومان به نرخ خرید قبلی کم لطفی در حق کشاورزان است.
وی افزود: اگر دولت به س��بب کمب��ود منابع مالی توان پرداخت 
حق قانونی کش��اورزان را ندارد، تولیدکنن��دگان حاضرند به دولت 
کم��ک کنند، ام��ا راه حل کمک به این ش��کل نیس��ت که از حق 
قانونی کشاورز کسر شود چرا که این امر همانند آن است که دولت 
به س��بب عدم توان مالی الزم از حقوق مش��خص بازنشس��تگان و 

کارمندان خود بکاهد.

اسدی، حق قانونی کشاورزان برای خرید تضمینی هر کیلو گندم 
را ۱850 تومان در س��ال زراعی جدید اعالم کرد و گفت: اگر دولت 
به س��بب کمبود منابع مالی توان پرداخت این رقم را ندارد، از این 
رو انتظار می رود مابقی ۱600 تومان را ظرف مدت زمان مش��خص 
یکساله یا دوساله با سود معمول بانکی به کشاورزان پرداخت کند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، افزایش ۱۳0تومانی به قیمت 
خرید تضمینی گندم را بی حرمتی به کش��اورزان دانست و افزود: با 
توجه ب��ه آنکه افزایش ۱۳0 تومانی نرخ خرید تضمینی گندم تمام 
حق قانونی کش��اورزان را ادا نمی کن��د؛ بنابراین نمی تواند منجر به 
دلگرمی کشاورزان به ادامه کشت و کار شود و تنها می تواند بخشی 

از ضرر و زیان آن ها برای سال زراعی جدید را جبران کند.
وی در پایان با اش��اره به اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر 
اس��ت، تصریح ک��رد: با توجه ب��ه آنکه قانون خری��د تضمینی طی 
س��ال های اخیر به درستی اجرا نشده است، بخش اعظم کشاورزان 

که اقدام به کشت گندم نکردند، دچار تردید هستند.
 

اخبـــار

رای��زن بازرگانی ای��ران در عراق گفت از ابتدای س��ال جاری به طور 
میانگین روزانه 20 میلیون دالر کاال به کش��ور عراق صادر کردیم و در 
مرزها نیز این روند رو به افزایش اس��ت، این امید را داریم که این روند 

را ادامه دهیم.
ناصر بهزاد در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به اینک��ه در حال حاضر 
ش��رایط ای��ران و عراق در حوزه تج��ارت و بازرگانی ف��ارغ از تحریم ها، 
رون��دی را دنبال می کن��د که در واقع مورد توجه دو کش��ور قرار دارد، 
اظهار کرد: برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها نیز به نوعی انجام می گیرد 
که فضای پیوس��ته ای ک��ه بین ایران و عراق وجود دارد، حفظ ش��ود و 
روابط مردمی خود را ادامه دهیم و همچنین بتوانیم به نفع هر دو کشور 

در حوزه تعامالت تجاری خود استفاده کنیم.
رای��زن بازرگانی ایران در عراق با بیان اینکه تحریم ما را در برابر یک 
رقابت س��نگین ق��رار داده، افزود: ما به این مورد نی��از داریم که الگوی 
تج��اری خود را با عراق تنظیم کنی��م و انجام این عمل فضای خوبی را 

برای تجارت ما ایجاد می کند. بهزاد عنوان کرد: این اقدام سبب توانمند 
کردن شرکت های ما نیز می شود، تا بتوانند به مدل حضور خود در عراق 
تغییراتی را اعمال کنند. وی با اشاره به اینکه فضای تجاری کشور عراق 
بس��یار گسترده و متنوع است، خاطرنش��ان کرد: بخش خصوصی عراق 

همچنان به فعالیت با بخش خصوصی ایران تمایل نشان داده است.
رایزن بازرگانی ایران در عراق با اشاره به اینکه تمایل بخش خصوصی 
عراق در برخی از کاالهای غیرنفتی بسیار باالست، تاکید کرد: عالوه بر 
این موارد شکل گیری روابط تجاری جدید سیاسی که در عراق رخ داده، 
به نظر می رس��د که موضع گیری این مس��ئولین در جهت تقویت روابط 
اس��ت. بهزاد بیان کرد: در تالش هستیم که کمیسیون های مشترک در 
بین دو کش��ور رخ دهد، این امر اگر صورت گیرد، ممکن است بسیاری 

از مسائلی که الینحل بوده را برطرف کنیم.
وی با بیان اینکه در هش��ت ماهه اخیر براساس آخرین آمار گمرگات 
جمهوری اسالمی ایران، سهم 2۱درصدی در بازارهای عراق از آن خود 

کرده ایم، عنوان کرد: این س��هم درخصوص کاالهای غیرنفتی است و ما 
سهم خود را در بازارهای خود را افزایش دهیم.

رای��زن بازرگان��ی ایران در عراق اضافه کرد: از ابتدای س��ال جاری به 
طور میانگین روزانه 20 میلیون دالر کاال به کش��ور عراق صادر کردیم 
و در مرزها نیز این روند رو به افزایش است و این امید را داریم که این 

روند را ادامه دهیم.
به��زاد ب��ا بیان اینکه در هش��ت ماهه ابتدایی س��ال ج��اری بیش از 
50درصد افزایش صادرات ایران به عراق نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل را شاهد هستیم، تصریح کرد: تمام این عوامل همه امیدبخش است 

و ما را به ادامه روابط سوق می دهد.
وی خاطرنش��ان کرد: ای��ن افزایش روند صادرات صرف��ا به دلیل باال 
رفت��ن نرخ دالر باز نمی گ��ردد و در حال حاض��ر در ترکیب کاالها نیز 
ش��رکت ها به سمتی می روند که کاالهای با ارزش افزوده بیشتری را به 

عراق صادر کنند.

صادرات روزانه 20 میلیون دالر کاال از ایران به عراق
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اخبار

 خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت گذاری
باقی بمانند

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس معتقد است برای 
کاس��تن از التهابات بازار خودرو، قیمت گ��ذاری خودروهای پرتیراژ 
باید توسط دولت انجام شود و قیمت گذاری سایر خودروها همچون 
گذش��ته در بازار آزاد انجام ش��ود. ولی ملکی در گفت وگو با ایسنا، 
گف��ت: یک��ی از مش��کالتی که صنعت خودروس��ازی کش��ور با آن 
روبه روس��ت ناتوانی از عمل به وعده پیش ف��روش هزاران خودروی 

پرتیراژی است که به دلیل نداشتن قطعه است.
نماینده مردم مشکین ش��هر در مجل��س ادامه داد: اگر پژو، پراید، 
تیبا و س��مند مش��مول نظ��ام قیمت گ��ذاری باقی بمانند و س��ایر 
خودروه��ا از ای��ن قاعده مس��تثنی ش��وند، بخش قاب��ل توجهی از 
مشکالت خودروسازان و قطعه سازان برطرف خواهد شد و نارضایتی 
م��ردم به حداق��ل کاهش خواهد یاف��ت البته با فروش بخش��ی از 
دارایی شرکت های خودروس��از که نقدشوندگی خوبی دارد سرمایه 
در گ��ردش ش��رکت های خودروس��از بهبود قابل توجه��ی می یابد. 
پیش بینی می کنم در صورت عمل به این پیش��نهاد هم تیراژ تولید 
قطعه س��ازان افزای��ش می یابد و به خودروس��از قطعه می دهند، هم 
تولید خودروسازان افزایش می یابد و به تعهدات شان عمل می کنند 
و س��رمایه در گردش شان بهتر می ش��ود و هم التهابات قیمتی بازار 
فروکش می کند. وی ادامه داد: آنچه که مش��کل ایجاد کرده اس��ت 
خودروه��ای پرتیراژی اس��ت که خودروس��ازان آنه��ا را در بازاری 
انحص��اری تولید می کنند. به نظر بنده قیمت این چهار خودرو باید 
به صورت پلکانی در یک دوره مش��خص افزایش یابد. این قیمت ها 
باید به گونه ای افزایش یابد که هم س��ود پول مشتریانی که ثبت نام 
کرده ان��د لحاظ ش��ود و هم قیمت این خودروه��ا یکباره نزدیک به 

قیمت بازار آزاد نشود تا این دسته از مشتریان نیز متضرر نشود.
س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ادام��ه داد: از 
سویی س��قف اعتباری خودروسازان و قطعه س��ازان در نظام بانکی 
باید بیش��تر شود تا بتوانند از تس��هیالت بانکی برای تامین کسری 
س��رمایه در گردش اقدام کنند. سرمایه در گردش خودروسازان به 
دلیل افزایش نرخ ارز و مواد اولیه به ش��دت کاهش یافته به همین 
دلیل پولی برای بازپرداخت مطالبات قطعه س��ازان ندارند به همین 
دلیل قطعه س��ازان نیز دچار مشکل شده و نمی توانند قطعه تولید و 
در اختیار شرکت های خودروس��ازی قرار دهند. این چرخه معیوب 
باید اصالح ش��ود. ملکی یادآور شد: سراتو، پژو 2008، تندر 90، ام 
وی ام، مزدا و تولی��دات کرمان خودرو و خودروهای در این کالس 
هیچ وقت توس��ط شورای رقابت قیمت گذاری نمی شد چرا تولید هر 
ک��دام از این خودروها به تنهایی بیش از یک درصد کل تولید بازار 
نبود اما وضع خودروهای پرتیراژ متفاوت اس��ت به همین دلیل این 

خودروها باید همچنان شامل نظام قیمت گذاری باقی بمانند.
نماینده مردم مشکین ش��هر در مجلس تاکید کرد: تالش می کنم 
که پیش��نهادات مذک��ور را برای مدیران اجرایی ج��ا بیندازم تا در 
نهایت تصمیم مناس��بی برای بازار خودرو اتخاذ ش��ود و از التهابات 

بازار خودرو کاسته شود.
 

صنعت خودرو با شیب 50 درجه در حال سقوط است؟
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دبیر انجمن خودروس��ازان ایران معتقد اس��ت عدم تصمیم گیری در 
کش��ور رایج و منجر به بروز مشکالت متعددی در حوزه های مختلف از 
جمله صنعت خودرو ش��ده و مسئوالن را دعوت به تصمیم گیری سریع 

در مورد صنعت مشرف به موت خودرو می کند.
احم��د نعمت بخش در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داش��ت: 
آقای ش��ریعتمداری موضوع قیمت گذاری را به س��تاد اقتصادی س��ران 
قوا برده و به دلیل عدم عملکرد خوب ش��ورای رقابت - که باعث ش��ده 
بود هم خودروس��ازان زیان کنند و هم اخت��الف قیمت کارخانه و بازار 
زیاد ش��ود - با تغیی��ر روش و مرجع قیمت گذاری موافقت و قرار ش��د 
این وظیفه از ش��ورای رقابت به سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد 
تنظیم بازار محول ش��ود اما متاس��فانه بوروکراس��ی، خودروسازان را به 

سقوط می کشاند.
وی افزود: حدود دو ماه اس��ت س��ازمان حمایت به بررس��ی اسناد و 
مدارک ش��رکت های خودروس��از پرداخت و خیلی از هزینه  های ما نیز 
رد ش��د. در خودرو یکی از فاکتورهایی که در نظر می گیرند این اس��ت 
که کل هزینه های س��ربار نباید ۱2درصد بیش از مواد اولیه باش��د در 
صورتی که هزینه س��ربار خودروسازان خیلی بیش از این میزان است. به 

ه��ر ترتیب ای��ن موضوع را رد کرده و اعالم کردند که براس��اس فرمول 
هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، بیش از ۱2درصد مواد اولیه را به عنوان 

هزینه سربار نمی پذیرند.
وی اف��زود: در نهای��ت، قیمت ها اس��تخراج و در کمیت��ه خودرو نیز 
مصوب و به س��تاد تنظیم بازار ارسال شد. متاسفانه آقای شریعتمداری 
–وزی��ر وقت صمت- تعلل کرد و به نظر می رس��د آقای ش��ریعتمداری 
نمی خواستند عواقب افزایش قیمت ها متوجه ایشان شود، بنابراین اعالم 

قیمت های جدید به دوره وزیر جدید محول شد.
وی افزود: متاس��فانه آقای رحمانی نیز هنوز تصمیم قاطعی نگرفته اند 
و عدم تصمیم گیری یکی از مش��کالت در کشور است. بعضی تصمیمات 
و اقدامات در کش��ور، پوپولیستی اس��ت. مثال دوستی می گفت که سه 
چهار سال است قیمت نان تعیین نمی شود و به گفته یکی از مسئولین 
مربوط��ه، بی��ش از این نمی ت��وان از حجم نان کم ک��رد. مثال ضخامت 
ن��ان بربری به ضخامت نان تافتون رس��یده و ضخامت تافتون مثل نان 
لواش ش��ده اس��ت! این عدم تصمیم گیری چه روشی است که در پیش 

گرفته اند؟!
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران افزود: اگر آقایان قصد تصمیم گیری 

ندارند پس به استناد قانون برنامه، کمک زیان تخصیص دهند. براساس 
قانون برنام��ه پنجم اگر دولت به تولیدکننده ای تاکید کند که محصول 
را با قیمتی کمتر از قیمت تمام ش��ده ارائه دهد باید به آن تولیدکننده 
کم��ک هزینه و کمک زیان تخصیص دهد، ام��ا آیا دولت بدهکاری که 
برای تامین یارانه ها اصطالحا هشتش گرو نه است می تواند کمک کند؟

نعمت بخش افزود: هیچ عقلی حکم نمی کند که ورودی به یک صنعت 
از نظ��ر افزایش قیمت آزاد باش��د، اما از افزای��ش قیمت محصول نهایی 
جلوگیری ش��ود. مثال در اس��فند 9۴ قیمت هر کیل��و آلومینیوم 6هزار 
تومان بوده که اکنون در بورس به 26 هزار تومان و در بازار آزاد حدودا 

به ۳0 هزار تومان رسیده است.
وی اف��زود: ش��رکت های بورس��ی نمی توانند تقلب کنن��د. ما 5500 
میلی��ارد توم��ان زیان کرده ایم و ب��ا افت تولید مواجه ب��وده و نیز قادر 
به پرداخت بدهی قطعه س��ازان نیس��تیم و روز ب��ه روز تحلیل می رویم. 
مدیرعامل سایپا گفته بود که گویی در تولید هر پراید ۱2 تا ۱5 میلیون 
تومان پول را در داخل خودرو قرار داده و دس��ت مردم می دهیم. وقتی 
نتوانیم قیمت خودرو را با یک س��ود معقول از مردم دریافت کنیم روز 

به روز ضعیف تر می شویم.

چهارشنبه
14 آذر 1397

شماره 1213



کسب و کارامـروز8

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت تک نرخی 
ش��دن ارز راهکار بهبود فضای کس��ب و کار ب��وده و صادرات را نیز 

رونق می بخشد.
به گزارش ای��ران اکونومیس��ت، عباس 
آرگون ب��ا بی��ان اینکه تحریم ها مس��ئله 
ت��ازه ای نیس��ت، گف��ت: هرچن��د ممکن 
است ش��کل تحریم ها نس��بت به گذشته 
متفاوت ش��ده باش��د ام��ا بای��د گفت که 
تحریم مس��ئله ت��ازه ای نیس��ت و به نظر 
تیم جدید آمری��کا در نظر دارد به صورت 
ج��دی تحریم های بیش��تری را ب��ر ایران 
اعم��ال کن��د. هرچند هزینه ه��ای تحریم 
هزینه های غیرقابل انکاری اس��ت و وجود 
تحریم ها بر افزایش هزینه باالسری فضای 
کس��ب و کار، تب��ادالت مال��ی، تب��ادالت 
تجاری، تب��ادالت کاال، واردات و صادرات 

تاثیر گذاش��ته اما می توان با تبدیل تهدیدها به فرصت تا حدی قابل 
توجهی وضعیت موجود را کنترل کرد.

عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به اینکه در 

حال حاضر تبادالت مالی با کش��ورهای دیگر دش��وار است، گفت: با 
این وج��ود افزایش تبادالت کاال با کاال و انجام پروژه هایی در خارج 
از کش��ور از راهکارهای برون رفت از تحریم ه��ای کنونی و ارزآوری 
است و برای تحقق آن الزم است بخشی 
از س��رمایه های دول��ت در اختیار بخش 

خصوصی قرار گیرد.
آرگ��ون در ادام��ه اظه��ار داش��ت که 
ع��الوه ب��ر تحریم ه��ای خارج��ی وجود 
تحریم ه��ای داخل��ی و ممنوعیت برخی 
کااله��ای صادرات��ی از دیگ��ر معضالتی 
اس��ت که موجب افزایش فشار بر فعاالن 
فضای کسب و کار ش��ده و می بایست با 
برنامه ریزی دقیق و اصالح زیرس��اخت ها 
بخش��ید.  بهب��ود  را  وضعی��ت موج��ود 
متاسفانه با اتخاذ تصمیمات بدون برنامه، 
ب��دون هماهنگ��ی با بخ��ش خصوصی و 
ممنوعی��ت صادرات یک محصول لطم��ه بزرگی به تولید داخل و از 
دس��ت دادن بازار صادراتی که برای به دست آوردن آن سال هاست 

افراد زیادی زحمت کشیده اند می شود.

در راس��تای سیاس��ت های کلی کش��ور و ب��ا هدف توس��عه اقتصاد 
دانش بنی��ان و ایج��اد زیس��ت بوم کارآفرین��ی ب��رای فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی، اولین مرکز نوآوری فضایی راه اندازی شد. مرتضی براری 

در مراس��م امض��ای تفاهم نام��ه مش��ترک 
س��ازمان فضایی با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و شتابدهنده خصوصی، با 
اش��اره به اینکه منابع صندوق توس��عه ملی 
می تواند برای گسترش کسب  وکارهای نوپا 
و فناوری ه��ای نوین اختص��اص یابد، اظهار 
کرد: س��ازمان فضایی ایران از ش��کل گیری 
ش��تابدهنده ها و مراک��ز ن��وآوری توس��عه 
فن��اوری و خدم��ات فضایی ب��رای ایجاد و 
توس��عه اس��تارتاپ های این حوزه حمایت 

می کند.
ب��راری اف��زود: رش��د فن��اوری فضای��ی 
و ارزش اف��زوده آن موج��ب ش��ده اس��ت 

تا اس��تارتاپ ها در توس��عه زیرس��اخت های فضایی نیز ورود کنند که 
حمای��ت از راه اندازی اس��تارتاپ های حوزه فناوری به موازات توس��عه 
کس��ب  وکارهای ارائه دهنده خدمات فضاپایه از اولویت های س��ازمان 

فضایی ایران به شمار می رود.
رئیس س��ازمان فضایی ایران با بیان اینکه امروزه طراحی و ساخت 
ماهواره ها به سمت کوچک سازی و ساده سازی و تشکیل منظومه های 
ماه��واره ای پی��ش م��ی رود، تصریح کرد: 
امروزه توسعه زیرس��اخت های ماهواره ای 
با ایجاد منظومه ای از ماهواره های کوچک 
فراهم ش��ده، به طوری که به عنوان انقالب 
فضایی مطرح است، در همین راستا فراهم 
کردن بس��تر الزم برای ورود استارتاپ ها 
در س��اخت ماهواره های کوچک و توسعه 
منظومه ماه��واره ای در اولویت برنامه های 
س��ازمان فضایی ایران قرار گرفته و ایجاد 
مرکز نوآوری فضایی در همین راستا است.
رئی��س س��ازمان فضایی ای��ران گفت: 
منظوم��ه ماهواره ه��ای کوچک در صنعت 
iot نق��ش فراوانی داش��ته و بازار بس��یار 
بزرگ��ی برای آن قابل تصور اس��ت و با ظرفیتی ک��ه در این حوزه در 
کش��ور وجود دارد، امیدواریم با حضور بخش خصوصی این ش��بکه در 

کشور توسعه یابد.

راه اندازی اولین مرکز نوآوری فضاییتک نرخی شدن ارز فضای کسب و کار را بهبود می بخشد

فریلنس��رها می توانن��د یک ش��رکت را با هزینه ای کمت��ر و زمانی 
کوتاه ت��ر، از نابودی کامل نجات دهند، اما چگون��ه باید با آن ها رفتار 

کرد؟
با گس��ترش روز به روز نوآوری ها، افراد شناور بین شرکت ها، پروژه ها 
و مش��اغل هم در حال افزایش هستند. این موج جدید از افراد، با رها 
کردن ش��غل ثابت خ��ود درواقع می خواهند افراد مس��تقل در زمینه 
کاری ک��ه در آن تخص��ص دارن��د، باش��ند؛ برای همین ب��رای انجام 
نمونه کارها و پروژه های جانبی بیش��تر از توان ش��ان هم انرژی صرف 
می کنن��د. آن ها خود را در کار به هیچ چیز محدود نمی کنند، چراکه 

می دانند تجارت به توانایی های آن ها نیاز دارد.
البت��ه این ن��وع از کار کردن اتفاق تازه ای نیس��ت، اما اش��تیاق به 
ای��ن مدل از کار، با این حجم، نش��انه ای از تغییرات ناگهانی در مدل 

کسب و کار جهانی است.
براس��اس آماری ک��ه موسس��ه Edelman intelligence ارائه 
کرده، به نظر می رسد تعداد فریلنسرهای آمریکا در سال 20۱۷ از 5۳ 
میلیون نفر در س��ال 20۱5 به 5۷ میلیون نفر رس��یده باشد. رشدی 
8.۱درصدی در کمتر از س��ه سال. اگر این آمار روند صعودی خود را 
با همین منوال پیش ببرد، انتظار می رود تا ۱0 س��ال آینده، نیمی از 
جمعی��ت آمریکا رو به کار مس��تقل بیاورند، اما ای��ن آمار و ارقام چه 
پیام��ی برای کارفرمای��ان به دنبال خود دارد؟ به نظر می رس��د فارغ از 
اه��داف کاری کارفرمایان برای نوع کار، بای��د به این موج از جمعیت 

احترام گذاشت.
اگر این تغییرات در ش��یوه کاری را موجی جدید در تجارت جهانی 
بدانیم، احتماال فک��ر می کنید که صاحبان تجارت ارزش زیادی برای 
فریلنس��رها و کارمن��دان از راه دور قائل هس��تند، ام��ا فقط برخی از 
ش��رکت های بزرگ دنی��ا، مانن��د Airbnb و Expedias، در حال 
س��رمایه گذاری روی نیروی کار خانگی و ارتشی از فریلنسرها هستند 
که نتیجه این کار افزایش بهره وری و نوآوری در این ش��رکت ها است. 
در عوض س��ایر شرکت ها در حال مدفون ش��دن زیرهزینه ها و حجم 
زیاد کار هستند، چراکه فریلنسرها را شهروندانی درجه دو می دانند.

جالب است شرکت هایی که از فریلنسرها استفاده می کنند، با بهبود 
وضعیت خ��ود، توجه کس��انی را که می خواهند ب��رای کار تمام وقت 
استخدام شوند به خود جلب می کنند. با این وجود، نکته ای که وجود 
دارد این اس��ت که هر ش��رکتی که هم اکنون به فریلنسرها به چشم 
راه حلی موقتی یا کم کیفیت نگاه می کند، محکوم به شکست در جنگ 

است.
می توان گفت در میان تغییرات به وجودآمده در ش��یوه  کس��ب و کار 
دنیا، تنها شرکت هایی نیاز به تحول ندارند که از پیش نوع نگرش خود 
را نسبت به فریلنس��رها تغییر داده اند. بهترین راه برای تغییر نگرش، 
درک اولویت ها و خواسته های فریلنسرها است. درواقع باید درک کرد 
که چه چیزی یک فریلنس��ر را برای به کار ب��ردن تمام توانایی هایش 
راضی می کند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به نتایج اطالعاتی که از 

مصاحبه با بیش از ۱۴0 هزار فریلنسر استخراج شده است.
روی پرورش فرهنگ فریلنسری سرمایه گذاری کنید

فک��ر می کنید ش��رکت هایی که از کارمن��دان تمام وقت اس��تفاده 
می کنن��د، چقدر برای رضایتمندی، نوآوری و س��اعات کار کارمندان 
خ��ود هزین��ه  می کنند؟ آماره��ا چیزی در حدود ۱29 ت��ا ۳۳6 هزار 
دالر نش��ان می دهن��د. حاال فکر کنید اگر همی��ن مبلغ به نیروی کار 

فریلنس��ری ترزیق ش��ود، چه تغییری در روند کاری شرکت ها ایجاد 
خواهد شد.

اس��تفاده از روش  های خالقانه همیشه به ش��ما کمک خواهد کرد. 
یک خوش��امدگویی درخور شخصیت آن ها یا ارسال یک پیام شخصی 
و گفت��ن اینکه حضور آن ها برای مجموعه ش��ما چقدر اهمیت دارد، 

می تواند به شما کمک کند.
برای کار با فریلنس��رها ش��ما نی��از به یک طرح کل��ی از انتظارات، 
ارتباطات و حجم کاری دارید. این را هم فراموش نکنید که ش��فافیت 

در مورد مسائل مالی و برنامه  پرداخت  بسیار مهم است.
جریان گفت وگو را حفظ کنید

هم��ه ما از موبایل ب��رای انجام برخی از کارها اس��تفاده می کنیم و 
از مزیت انعطاف پذیری و در دس��ترس بودن بهره می بریم. اس��تفاده 
از امکان��ات ارتباطی موبایل��ی بهترین روش ارتباط با فریلنس��رهای 
یک مجموعه اس��ت؛ چراکه از آنجایی که آن ها خارج از مجموعه کار 
می کنند، در چرخه  مکالمات و اطالعات ردو بدل ش��ده درون ش��رکت 
نیس��تند و به راحتی می توانند احساس کنار گذاشته شدن یا فراموش 

شدن پیدا کنند.
این موضوع به نفع هیچ کس نیس��ت و توجه ب��ه این مورد، یک امر 
حتمی در س��اخت فرهنگ فریلنسری اس��ت. فریلنسرها از راه دور با 
ش��ما کار می کنند و تنها راه اثرگذاری مثبت با آن ها، ارتباط صحیح 
با آن هاس��ت. برای هر فریلنس��ر، یک کارمند مس��تقیم قرار دهید تا 
در مواق��ع لزوم از کمک آن ها اس��تفاده کنند. آن ه��ا را در بحث ها و 
مش��ارکت های گروه��ی مجموع��ه که از طری��ق پیام رس��ان ها انجام 
می ش��ود، ش��رکت دهید. همچنین می توانید به ط��ور دوره ای از یک 
ویدئو کنفرانس برای دیدار با آن ها اس��تفاده کنید تا بتوانید رودررو با 

آن ها در مورد کار و موارد احتمالی گفت وگو کنید.
 دستمزدها را به موقع پرداخت کنید

فکر کنید اگر کارمندان تمام وقت شما، 90 روز منتظر دستمزدهای 
پرداخت نشده  خود باشند، چه اتفاقی می افتد؟ آن ها احتماال خوشحال 
نخواهند بود. همین اتفاق می تواند برای فریلنسرهای شما هم بیفتد.

طبق بررس��ی های انجام ش��ده، مش��خص ش��د که حداقل نیمی از 
فریلنس��رها حداقل با یک کارفرمای بدحساب روبه رو بوده اند. اتحادیه  
فریلنس��رها در آمریکا می گوید هزاران نفر از فریلنسرها هنوز از برخی 

از پروژه های قبلی خود طلبکارند.
ب��ا این وضع، رقابت ب��رای کار در مجموعه هایی که ن��ام خود را با 
پرداخت های به موقع بر س��ر زبان ها می اندازند، بس��یار بیشتر خواهد 
ش��د. ایجاد زیرس��اختی برای پرداخت به موقع به فریلنسرها، یکی از 

اصول اولیه  ایجاد نیروی کار از راه دور باکیفیت است.
میزان رضایت فریلنسرهای شما چقدر است؟

ایج��اد یک فرهنگ دوس��تدار کار از راه دور، ش��اید کمی دلهره آور 
به نظر بیاید، اما اگر می خواهید از استعداد و توانایی های آن ها استفاده 
کنید، باید بدانید که فریلنس��رها هم به اندازه  کارمندان تمام وقت شما 

مهم هستند.
وقتی فریلنسرها به طور همزمان با چند شرکت کار می کنند، ایجاد 
یک تجربه  ناخوش��ایند برای یک فریلنس��ر، می تواند منجر به خراب 
شدن نام شما در بین فریلنسرها شود؛ همان طور که عکس این قضیه 

هم صادق است.
ENTREPRENEUR/zoomit: منبع

یکی از قابل توجه ترین اقدام های ش��رکت مایکروس��افت در س��ال جاری میالدی، خرید اس��تودیو های ثالث از جمله 
پلی گران��د گیمز و نینجا تئوری بود تا بدین ترتیب بتواند لیس��ت بازی های انحصاری خ��ود را تقویت کند. این طور که به 
نظر می رسد، روند خریداری استودیو های مختلف متوقف نشده و مایکروسافت هم اکنون در حال مذاکره است تا استودیو 

دیگری را تصاحب کند.
به گزارش دیجیاتو، یکی از کاربران توییتر که با نام Klobrille ش��ناخته می شود، هرچند وقت یکبار اطالعات جالبی 
را از اتفاقات پش��ت پرده صنعت گیم در فضای مجازی به اش��تراک می گذارد. برای مثال او چند روز قبل از اعالم رسمی 
در X0۱8،خریداری اس��تودیو  ابسیدیان توسط مایکروسافت را تایید کرده بود. اکنون ادعای دیگری را مطرح کرده است 

و می گوید ردموندی ها به دنبال تصاحب یکی از استودیوهای سونی هستند.
طبق اطالعات منتشرشده، مایکروسافت چند ماهی است مذاکره با مدیران یک استودیو بازی سازی را آغاز کرده است 
که از لحاظ تعداد کارمند در میان اس��تودیوهای متوس��ط قرار می گیرد. نکته  جالب ماجرا اینجاس��ت که طبق ادعاهای 
Klobrille، این استودیو در گذشته با شرکت سونی برای ساخت بازی های انحصاری همکاری می کرده است. همچنین 

از آنجایی که روند مذاکرات هنوز ادامه دارد و نتیجه  آن مشخص نیست، این کاربر نامی از استودیو نبرد.
در حالی که مایکروس��افت س��عی دارد تا با خرید استودیو های بازی س��ازی مختلف، خود را برای نسل بعدی کنسول ها 
آماده کند،  نس��ل هش��تم را فراموش نکرده است. با توجه به ش��ایعات منتشرشده، این شرکت قصد دارد تا ایکس باکس 
وان S بدون درایو دیس��ک را روانه  بازارها کند. در نگاه نخس��ت، شاید این تصمیم مایکروسافت چندان قابل توجه نباشد 

اما طبق شایعات باعث کاهش ۱00 دالری قیمت کنسول خواهد شد.
در نتیجه می توان انتظار داشت که مدل جدید ایکس باکس وان S با قیمتی معادل 200 دالر به فروش برسد. البته این 
امکان نیز وجود دارد که مایکروس��افت مدل جدید ایکس باکس وان S را با اعمال تغییراتی، در حالی که همچنان دارای 

درایو دیسک است، با قیمت پایین تر عرضه کند.
 

اعضای فریلنسر تیم خود را با این راهكارها راضی نگه دارید

مایکروسافت به دنبال تصاحب یکی از 
استودیوهای بازی سازی سونی است

دریچــه

مرکز رش��د فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی )رویش( در راستای 
تقویت اکوسیس��تم استارتاپی کشور، رویداد پیش ش��تابدهی »رویش  تِک« را با 
محوریت کشاورزی هوشمند، کاربرد اینترنت اشیاء در مدیریت منابع آب و کاربرد 
اینترنت اش��یاء در مدیریت مصرف انرژی، با همکاری معاونت پژوهش و فناوری 
دانشگاه شهید رجایی برگزار می کند. به گزارش ایسنا،  این رویداد از تاریخ 6 بهمن 
الی ۷ اس��فندماه سال جاری از س��اعت ۱۴ الی ۱9 طی 2۱نیم روز کاری برگزار 
می  ش��ود. از مهم ترین اهداف برگزاری این برنامه، می توان به مواردی چون ایجاد 
بستر مناسب جهت شناسایی، جذب و رشد ایده های نوآورانه در حوزه های مرتبط 
ب��ا فناوری های راهبردی و اولویت دار ملی و ارتقای مهارت های موردنیاز تیم ها و 

استارتاپ ها در این حوزه ها اشاره کرد.

 فراخوان برنامه پیش شتابدهی
رویش تک

چهارشنبه
14 آذر 1397

شماره 1213
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با به پایان رسیدن مسابقه تحلیل داده های نسل جدید توالی یابی )NGS(، تیم های 
برگزیده مشخص شدند و ۱0 تیم راه یافته به مرحله  نهایی برای تجاری سازی و توسعه  
کسب و کار خود مورد حمایت قرار گرفتند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اختتامیه 
مس��ابقه تحلیل داده های نس��ل جدی��د توالی یابی 
)NGS( با حضور اس��ماعیل قادری فر، رئیس مرکز 
توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، رضایی، معاون امور زیستی مرکز 
همکاری های تح��ول و پیش��رفت، وطن پور، رئیس 
دفتر توس��عه فن��اوری س��المت وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی، دهن��وی، رئیس گروه 
تولید و تجاری س��ازی ستاد توس��عه زیست فناوری، 
نجاری، رئیس کارگروه رایانش زیس��تی ستاد توسعه 
زیس��ت  فناوری و س��لطانی، رئیس مرک��ز راهبردی 
فناوری ه��ای همگ��را برگزار ش��د. از می��ان ۱0 تیم 
راه یافته به مرحله  نهایی )مرحله  سوم( مسابقه  تحلیل 

داده  های نسل جدید توالی یابی )NGS(، سه تیم برگزیده مشخص شدند. این رقابت 
از اردیبهشت ماه سال جاری از سوی مرکز راهبردی فناوری های همگرا و با همکاری 
ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی به منظور شناس��ایی و تقویت شرکت ها، 

پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه ها و پژوهشگاه های فعال در این 
 )iChallenge( حوزه آغاز ش��د. در مرحله  اول و دوم این رقابت که توسط آی چلنج
برگزار شد، ۴5 شرکت کننده با هم رقابت داشتند که در نهایت ۱0 تیم به مرحله سوم 
رسیدند. در پایان این مرحله که در تاریخ ۷ آذر 9۷ 
در محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی برگزار شد، 
نمایندگان برخی از سرمایه  گذاران، شتاب دهنده ها 
و صندوق ه��ای خطرپذیر نیز حضور داش��تند.۱0 
تیم  راه یافته به مرحله  س��وم این مسابقه در صورت 
تمایل به ادامه فعالیت، برای توسعه  خدمات تحلیل 
داده و راه ان��دازی یک کس��ب وکار در این زمینه، از 
حمایت های دیگری نظیر تجاری س��ازی )حمایت 
از ن��گارش متن اخت��راع داخلی، مش��اوره تکمیل 
کسب وکار، حمایت از ثبت اختراع خارجی، حمایت 
از حض��ور در دوره ه��ای آموزش��ی، ارائه مش��اوره 
مدیریت، ارائه تسهیالت برای توسعه نمونه اولیه(، 
طراحی و پش��تیبانی وب س��ایت و اقالم تبلیغاتی، 
حمایت از استقرار شرکت یا تیم در مراکز رشد، ارائه  تسهیالت از مجرای صندوق های 
فعال در حوزه  ش��رکت های نوپا، حمایت از فرآین��د اخذ مجوزهای الزم و حمایت از 

تحقیقات بازار نیز بهره مند خواهند شد.. 

اس��تارتاپ ویکند صنایع خالق گرگان از 2۱ تا 2۳ آذرماه در این ش��هر با 
همت انجمن بازی سازان مستقل ایران و مجتمع فنی تهران و حمایت چندین 
استارتاپ و شرکت برگزار می شود. این رویداد مکانی است برای تجربه رویاها 

و گردهم آمدن تیم های استارتاپی تا بتوانند در 
یک محیط س��الم چن��د روزی را کنار منتورها 
و مربی��ان حاذق این اکوسیس��تم گذرانده و از 
ورکش��اپ ها و خدمات گوناگون استارتاپ های 
حاضر در رویداد بهره جویند. »مصطفی علوی«، 
دبی��ر برگزارکننده این روی��داد در گفت وگو با 
دیجیاتو، اس��تارتاپ ویکند را محفل و فرصتی 
جذاب برای تمامی افراد عالقه مند به فعالیت در 
کسب وکارهای نوپا و جدید می داند و می گوید: 
»یک س��ری جوان ایده ای دارن��د و می خواهند 
این ایده را در محیط کس��ب وکار پیاده س��ازی 
کنند و همین رویدادها بهترین جا برای رش��د 
ایده های آنان است. ما با منتورها و مربیان خوب 

سراس��ر کشور صحبت می کنیم و از آنها دعوت به عمل می آوریم تا در طول 
برگ��زاری این رویداد کنار این افراد باش��ند و آنها را راهنمایی کنند. ما این 
زنجیره را به یکدیگر با هزینه اندکی وصل کرده و فرصت ش��کوفایی آنها و 

حس تجربه ناب کارآفرینی را برای شان مهیا می سازیم.« علوی به این نکته 
اش��اره دارد که این اولین رویداد صنایع خالق گرگان محس��وب می شود و 
می توان آن را با رویدادهای مش��ابه در پایتخت در یک جایگاه دانس��ت چرا 
که تیم های زیادی پش��ت برگزاری آن حضور 
داش��تند و حمایت های مناسبی از این رویداد 
به عمل آمده اس��ت. او با تاکید بر اینکه تمام 
این حمایت ها از ش��رکت های خصوصی بوده 
و دول��ت ریالی ب��ه آنها کمک مال��ی نکرده، 
می گوی��د: »دول��ت یک س��ری حمایت های 
معنوی انجام داد که از آنها سپاس��گزاریم ولی 
بیشتر حمایت ها از س��وی شرکت های حوزه 
ICT است. اسپانسر ویژه ما شرکت زرین پال 
ب��وده که رقم قابل توجهی را ب��رای برگزاری 
مراسم به ما اعطا کرده و کسب وکارهایی چون 
مکتب خونه، نوار، اتاقک، بازیجی، سوغات جان 
دل، فیلیمو، فرانش و... تخفیف ها و کارت های 
هدیه  گوناگونی را برای تمامی شرکت کنندگان و برندگان در نظر گرفته اند. یا 
به عنوان مثال اسنپ تخفیف هایی برای سفر در این چند روز برای حاضرین 

رویداد در نظر گرفته است. 

استارتاپ ویكند صنایع خالق گرگان محفلی برای رشد ایده های استارتاپی توسعه کسب وکارهای حوزه توالی یابی

1 . تیم سازی مناسبی برای استارتاپ تان داشته باشید
تیم مهم ترین دارایی هر مش��ارکت جدید اس��ت. اوال مطمئن شوید 
که بهترین افراد با مهارت های مکمل را در اختیار دارید. دوما مطمئن 
ش��وید که ب��ا تیم خود راحت می توانید کار کنی��د و قبل از اینکه این 

مشارکت را شروع کنید با هم همکاری حرفه ای داشتید.
صرفا به این خاطر که ش��ما دوستان خوبی هستید، دلیل نمی شود 
که ش��رکای خوبی هم در کس��ب و کار باش��ید. هر کسی سبک کاری 
و ش��خصیت متفاوتی دارد. در یک ش��رکت بزرگ ب��ا افراد زیادی کار 
می کنید، ولی در یک اس��تارتاپ در تیم ه��ای کوچک و با تعداد کمی 
از اف��راد کار خواهید کرد. اگ��ر نمی توانید با آنه��ا به خوبی کار کنید، 

این امر تاثیر شدیدی برشانس 
کارت��ان   و  کس��ب  موفقی��ت 

خواهد گذاشت.
2 . بازار و صنعت تان را 

بشناسید
راه ان��دازی  از  قب��ل  اگ��ر 
که  شدید  متوجه  ش��رکت تان 
ب��ازار و صنع��ت چگون��ه کار 
می کن��د، پس زمان بیش��تری 
توس��عه   روی  تمرک��ز  ب��رای 
محص��ول و ف��روش خواهی��د 

داشت.
3 . در اسرع وقت با 

مشتریان )بالقوه( صحبت 
کنید

ش��ما باید از مح��ل کارتان 
ب��ا  بروی��د. صحب��ت  بی��رون 
مشتریان بالقوه، درک مشکالت 
آنها و تشخیص نیاز بالقوه برای 
خدم��ات یا محصوالت بس��یار 
مهم اس��ت. اصال نباید در این 

مورد کوتاهی کرد.
 4 . نقاط  قوت تان را 

بشناسید و براساس آن روی زمان خود سرمایه گذاری کنید
در اس��تارتاپ باید هر کاری را تا حد مشخصی که مدنظرتان است، 
انجام دهید تا بتوانید بیشتر وقت خودتان را برای آنچه که واقعا در آن 
مهارت داری��د، صرف کنید. بدین منظور باید به خوبی از نقاط  قوت و 

ضعف خودتان آگاه باشید و براساس آن عمل کنید.
5 . زمان زیادی را صرف تكمیل محصول نكنید

با اینکه توس��عه  »سیس��تم کامل X « یا »مجموع��ه ویژگی ایده آل 
Y« ممکن اس��ت از دیدگاه فنی یا حتی از دیدگاه بعضی س��هامداران 
قابل درک باش��د، ولی باز هم فکر کنید که آیا این کار برای اس��تارتاپ 
ش��ما مناسب است یا خیر. اگر مش��تریان واقعا خواستار محصول شما 
هس��تند خواهند توانس��ت از عهده  محدودیت های خاص برآیند. بهتر 

اس��ت یک خدمت یا محصول نیمه تمام را تهیه کنید و س��پس ببینید 
که آیا واکنشی در بازار مشاهده می کنید یا خیر. شاید در پشت درهای 
بس��ته به تکمیل محصول بپردازید و درنهایت چیزی به دس��ت آید که 

هیچ خریداری ندارد.
6 . اول بودن ممكن است مضر باشد

اگر می خواهید نوآور باش��ید و ب��رای اولین بار از تکنولوژی جدیدی 
اس��تفاده کنید هیچ تضمینی برای موفقی��ت وجود ندارد. گاهی اوقات 
آماده ش��دن مشتریان، کس��ب و کارها یا س��هامداران برای یک ایده، 
مقداری زمان می برد. اس��تراتژی موفق این است که در عرصه، دومین 
نفر باش��ید و از مزایای کارهای اساسی ای که نفر اول انجام داده است 
بهره ببرید، به خصوص وقتی که محصول جدید کاملی ایجاد می کنید.

 7 . فرهنگ بازخورد باز با بنیان گذاران مشترک و تیم تان 
داشته باشید

ب��ه  بنیانگ��ذار،  تی��م  در 
صادقانه  بازخ��ورد  فرهن��گ 
نیاز دارید. این امر به خصوص 
ک��ه  اس��ت  س��خت  وقت��ی 
بازخورد نه تنها مثبت اس��ت، 
بلکه تیم باید مطمئن ش��ود 
ک��ه بازخورد، عمل��ی و مفید 

است.
8 . کاری که موثر نیست 

را رها کنید
هنوز هم ه��ر وقت متوجه 
نیس��ت،  ش��دید کاری موثر 
می توانی��د گام��ی ب��ه عقب 
را  موقعی��ت  و  برگش��ته 
ارزیاب��ی کنید. به چه دالیلی 
بعض��ی چیزه��ا موث��ر واقع 
نمی ش��وند؟ آی��ا ب��رای حل 
معیارهای  مشکالت، می توان 
نظ��ر  در  را  واقع بینان��ه ای 
گرف��ت؟ در غی��ر این صورت 
جایگزی��ن چ��ه  معیاره��ای 
اگ��ر  هس��تند؟  چیزهای��ی 
جایگزینی مناس��ب در طول 
مس��یر پیش بیای��د، می توان آن را انتخاب کرد، حت��ی اگر این کار به 

معنای رها کردن طرح اولیه باشد.
راه اندازی کس��ب و کار، کار آسانی نیس��ت. گاهی احساس شکست 
خواهید کرد و برخی هم آن را تایید خواهند کرد. دیگران ش��ما را به 
ادامه  کار تشویق خواهند کرد و شما موفقیت های خود در طول مسیر 
را جش��ن خواهید گرفت. هر اس��تارتاپی منحصر به فرد است، ولی با 
این حال چالش های ناشی از راه اندازی کسب و کارتان منحصر به فرد 
نیستند. هیچ نیازی نیست که شما اشتباه های قبلی دیگران را مرتکب 
شوید. بدین منظور می توانید وبالگ ها و کتاب های مربوطه را بخوانید، 

مشورت کنید، یا مربی پیدا کنید.
 medium/modirinfo:  منبع

8 درسی که از هم بنیانگذاری یک استارتاپ آموختم

یادداشـت

»استارتاپ ویکند انرژی ایران« عنوان نخستین رویداد کارآفرینی حوزه انرژی، 
نفت و گاز کشور است که 2۱ تا 2۳ آذرماه سال جاری برگزار می شود.به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نخستین 
رویداد کارآفرینی )استارتاپی( حوزه انرژی و نفت و گاز کشور با عنوان »استارتاپ 
ویکن��د ان��رژی ایران« با حمایت س��تاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و صندوق نوآوری و ش��کوفایی برگزار می ش��ود. هدف از برگزاری این 
رویداد توانمندسازی و توسعه شبکه ذی نفعان اکوسیستم استارتاپ های فناورانه 
اس��ت که در آن چالش ها و ناکارآمدی های حوزه انرژی و الگوگیری از نمونه های 
موفق بین المللی، تیم ها و هس��ته های اولیه در بس��تر پلتفرم های نوین همچون 

اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، بالک چین، آنالیز داده شناسایی می شود.

نخستین رویداد کارآفرینی حوزه 
انرژی برگزار می شود

مترجم: طاهره منیری شریف
 MBAکارشناس ارشد 



همه ما خنده از ته دل را دوس��ت داریم. صادقانه بگویم، یک فرد که 
از خنده نفرت دارد را نشانم دهید تا من نیز به شما یک مرده متحرک 
نشان دهم. در روابط اجتماعی عنصر طنز نقش بسیار موثری در ارتباط 
میان افراد دارد. همانطور که این عامل در دنیای واقعی موجب نزدیکی 
افراد می شود، در شبکه های اجتماعی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. با 
این حال چرا در ش��بکه های اجتماعی عنصر شوخی اینقدر مهم است؟ 
پاس��خ این سوال تا حدی ساده اس��ت: مردم شوخی های خنده دار را به 
راحتی در ذهن نگه می دارند. به این ترتیب یادآوری آن شوخی در کنار 
نام برند مورد نظر بس��یار راحت تر صورت می گیرد. همچنین باید به یاد 
داشت که ش��ادی احساس مورد عالقه اغلب مردم است. با هدیه آن به 
کاربره��ای اینترنتی تا حد زیادی از عملک��رد مطلوب برندمان مطمئن 

خواهیم شد.
اگرچه ش��وخی های طنز جالب اس��ت، با این حال مرز مشخصی ببن 
شوخ طبعی با زیاده روی، توهین، حوصله سر بری و محتوای اذیت کننده 

وجود دارد.
چگون��ه باید محتوای ج��ذاب و خنده دار برای مخاط��ب تولید کرد؟ 
یکی از محیط های عالی برای این کار توییتر اس��ت. صرف نظر از سابقه 
طوالنی این پلتفرم در فعالیتش، ساختار منحصر به فرد آن نیز به برندها 
کمک شایانی می کند. در ادامه این مقاله من قصد بررسی عملکرد پنج 

برند برتر توییتر در زمینه بازاریابی را دارم.
1. چیپوتل

برند نخست در فهرست ما چیپوتل، فست فود مشهور مکزیکی، است. 
ش��اید ش��ما نیز با خود فکر کنید که یک تکه غ��ذای مکزیکی چگونه 

بامزه خواهد بود؟
اگر ش��ما چنین پرسشی را دارید، به احمال فراوان هنوز مقدار کافی 
سس تند به فست فودتان اضافه نکرده اید. در زمینه ارزیابی نحوه فعالیت 
این برند از بین شماره یک تا ۱0 )شماره یک پایین ترین امتیاز و مانند 
وقت گذرانی در کالس های کس��ل کننده دانش��گاهی و ۱0 اوقات بسیار 
ش��اد نظیر تماشای برنامه های ش��اهکار پائوال عبدول است( شماره ۷ را 

دریافت می کند.
پرس��ش اصلی در اینجا نحوه یادگیری ما از برند چیپوتل است. اجازه 

دهید اندکی دقیق تر به این موضوع بپردازیم.
جناس های عالی

به عقیده بس��یاری از مردم و کارش��ناس ها در دنی��ای امروزه جناس 
کمترین بار طنز را دارد. با این حال تجربه برند چیپوتل خالف این امر 
را ثابت می کند. در هر صورت خلق جناس های زیبا همیش��ه تاثیرگذار 

خواهد بود.
شما در زمینه تهیه شوخی های دارای جناس چقدر حرفه ای هستید؟ 
ب��ه طور معم��ول جناس اس��تفاده از دو یا چند کلمه مش��ابه با معانی 
مختلف اس��ت. به این ترتیب مخاطب با خوان��دن کلماتی واحد معانی 
متفاوتی برداش��ت خواهد کرد. اگر شما به دنبال ساخت شوخی بر پایه 
جناس هس��تید، حتما پس از تهیه مت��ن آن را برای فردی دیگری نیز 
بخوانید. در حقیقت بس��یاری از ش��وخی ها فقط به نظر خودمان جذاب 

هستند. ارائه آن به فردی دیگر تضمین مناسبی برای ما خواهد بود.
استفاده از آمارهای کاربران

به منظور موفقیت بیش��تر به سراغ کاوش در آمارهای کاربران تان بروید. 
کاربرد واژگان ش��ما در شوخی تان باید مناس��ب با سلیقه و سطح آگاهی 
مخاطب باش��د. توجه به فعالیت کاربران در ش��بکه های اجتماعی فرصت 

مناسبی برای نزدیکی به فهرست واژگان مورد پسند آنها خواهد بود. 
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صادقانه بگویم، محصوالت این برند فقط شیرینی هایی خوشمزه میان 
دو بیس��کویت اس��ت که ش��کالت زیادی نیز بر روی خود دارد. با این 
حال Moonpies به اندازه ای که در دنیای واقعی ش��یرین اس��ت، در 
ش��بکه های اجتماعی نیز ش��یرینی خاص خود را دارد. خب، آنها چطور 

این کار را انجام می دهند؟ 
رمز موفقی��ت این برند عملک��رد ویژه تیم ش��بکه های اجتماعی اش 
است. بر این اس��اس اعضای این تیم اکانت های رسمی شرکت را مانند 

اکانت های شخصی اداره می کنند.
در اینج��ا از یک تا ۱0 به این برند نم��ره 9 تعلق می گیرد. نمره یک 
ب��رای ویدئوهای بس��یار طوالنی و اذیت کننده تبلیغاتی در ش��بکه های 

اجتماعی و ۱0 برای سرگرمی های جذاب رد دیسنی  لند است.
از برند مشهور Moonpies و ش��یرینی های خوشمزه آن چه نکات 

مهمی را می توان آموخت؟
هوم، لیندا کیست؟

برند Moonpies استعداد عالی در زمینه بازآفرینی شوخی های 
جذاب دارد. به طور معمول در شبکه های اجتماعی آنها ویدئوهایی 
با حضور اس��تندآپ کمدین های مش��هور بارگذاری می کنند. نکته 
جالب اینکه تنها تفاوت میان این اس��تندآپ کمدی واقعی و نمونه 
مورد اس��تفاده این برند وج��ود یک میکروفون در کن��ار فرد مورد 

نظر است.
یکی از شوخی های مش��هور این برند مربوط به متنی پیرامون غیبت 
لیندا اس��ت. شاید برای ش��ما نیز پرسشی مشابه پیش آمده باشد: لیندا 
Moo -  ییگر کیس��ت؟ لیندا همسر یکی از ادمین های صفحه توییتر
pies اس��ت که به دلیل مس��افرت کاری مدت زیادی در شهر دیگری 
اقامت  داش��ت. ادمین توییت��ر Moonpies برای ابراز دلتنگی خود از 
صفحه رس��می شرکت اس��تفاده کرده اس��ت. به این ترتیب این ادمین 
توییت��ی با مضم��ون ذیل در صفحه برند بارگ��ذاری کرد: »خب بچه ها، 
لیندا خیلی وقت اس��ت که خانه نیامده. لیندا کجا هستی؟ من نگران و 
دلتنگ هستم.« این ش��وخی اگرچه در نگاه اول یک حرکت عجیب به 
نظر می رس��د، اما رضایت بسیاری از کاربران را جلب کرد. رمز موفقیت 
Moonpies دقیقا در همین ش��وخی های جال��ب و اندکی تعجب آور 

نهفته است.
استفاده هوشمندانه از شبكه  اجتماعی هدف

برند Moonpies عالوه بر اس��تفاده از اسندآپ کمدین  های مشهور 
در زمینه خلق ش��وخی نیز مهارت دارد. به این ترتیب آنها شوخی های 
متن محورش��ان را با اتکا به خالقیت تیم شرکت پیش می برند. رضایت 
شمار باالیی از کاربران نسبت به محتوای این برند خود گویای موفقیت 

آنها در زمینه تخصصی شان است.
3. نت فلیكس

برند نت فلیکس زمانی کار خود را ش��روع کرد که احداث یک ش��بکه 
اینترنتی بیش��تر ش��بیه جوک بود تا واقعیت. با این حال آنها در طول 
زمان فعالیت ش��ان کیفیت بسیار باالیی را از خود به نمایش گذاشته اند. 
س��ریال های این ش��بکه به طور معمول بازدید بس��یار زیادی از سوی 
مخاطب دارد. به همین دلیل بررس��ی نحوه عملکرد آنها در شبکه های 
اجتماع��ی، ص��رف نظر از میزان موفقیت ش��ان، به خ��ودی خود جالب 
خواه��د بود. امروزه ش��هرت اصلی نت فلیکس نه فقط به دلیل ش��بکه 
خانگ��ی اش، بلکه محت��وای اکانت توییترش نیز هس��ت. به این ترتیب 
برخی از افرادی که اصال محتوای این ش��بکه را تماشا نمی کنند نیز در 

زمره فالوورهای توییتر آنها هستند. 
از بی��ن نمره یک تا ۱0 برند نت فلیکس میانگین نس��بتا مطلوب ۷ را 
دریافت می کند. مشاهده محتوای توییتری  این برند نه به اندازه تبلیغات 
تلویزیونی طوالنی کسل کننده و نه به اندازه موسیقی های راک برتر دهه 

90 هیجان انگیز است. 
نکته مهم در مورد فرآیند بازاریابی نت فلیکس در توییتر چیست؟ 

آنها گوش داده و  واکنش نشان می دهند
نت فلیکس بیش از همه به خاطر پاسخ به توییت های صفحات مشهور و 
کاربران واقعی در توییتر ش��هرت دارد. آنها در این زمینه شیوه خاص خود 
را دارند. کیفیت این ش��یوه به اندازه ای باالست که همه کاربران عالقه مند 
به دریافت واکنش های هرچه بیشتر از سوی نت فلیکس در توییتر هستند.

میم های ارجاعی به فرهنگ عامه 
در هر صورت این ش��بکه به طور کلی ب��ر روی فرهنگ عمومی برای 
کس��ب سود تکیه دارد. با این حال تصور کنید آنها در بهره گیری از این 
فرهن��گ برای تولید محتوای آنالین ناتوان می ش��دند؟ بی تردید چنین 
شرایطی بس��یار دش��وار بود. نکته مهم درخصوص فعالیت این برند در 
توییتر تولید میم های جذاب و مطابق با حوادث روز است. به این ترتیب 
مخاطب همیش��ه مطلب تازه برای مش��اهده و اندکی خوش��گذرانی در 

صفحه این برند خواهد داشت.
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این برند فقط یک دیکش��نری است. شاید همین امر برای کسل آوری 
آن کافی باش��د، مگر نه؟ با این حال نباید خیلی زود داوری کرد. برای 
ی��ک برند که وظیفه اصل��ی اش تهیه معنی لغ��ات و ارائه هم معنی ها و 
مضاده��ای گوناگون اس��ت، عملک��رد عالی در توییت��ر موفقیت بزرگی 

محسوب می شود.
 Merriam-Webster در اینج��ا از بین یک تا ۱0 به فعالیت برند

نمره ۷.5 را می دهیم.
پرس��ش اصلی در اینجا نح��وه یادگیری ما از فعالی��ت توییتری این 

برند است.
گاهی اوقات گستاخانه صحبت کردن مشكلی ندارد

برخورد گستاخانه با کاربران در همه موارد خوب از آب در نمی آید. به 
هر حال هیچ کدام از ما انتقاد صریح از سوی یک برند را تاب نمی آوریم. 
ب��ا این حال دیکش��نری م��ورد بحث ما تخصص باالی��ی در اعتراض به 
کاربران دارد. به عنوان مثال آنها در پاسخ به توییت یکی از کاربران در 
مورد کیفیت خدمات شان به اشتباه نگارشی کاربر مورد نظر در استفاده 
از واژگان اش��اره کرد. ای��ن کار به طور معمول ش��اید موجب ناراحتی 
ش��ود. با این حال آنها پاسخ را در قالبی دوستان و البته کمی خنده دار 

تهیه کردند.
سایه ها نیز چندان بد نیستند

گاه��ی اوقات برای موفقیت در دنیای ش��بکه های اجتماعی نیازی به 
صرف بودجه های کالن و تالش برای یافتن ش��وخی های بسیار عجیب 
نیست. برند Merriam-Webster با توییت کلمات جدید و در عین 
حال غیرواقعی مخاطب خود را حسابی سر حال می آورد. به نمونه ذیل 
توجه کنید: واژه برتر امروز »رئیس نشدن« است. ما به تازگی این لغت 

را به فرهنگ مان اضافه کرده ایم.
توییت فوق درس��ت زمانی بارگذاری ش��د که هی��الری کلینتون در 
رقاب��ت با دونالد ترامپ شکس��ت خورد. به این ترتیب ش��مار باالیی از 
Me -  اارب��ران اکانت هیالری را در ذیل ای��ن توییتر تگ کردند. برند

riam-Webster با اس��تفاده دقیق از موقعیت زمانی و لغتی خنده دار 
نتیجه انتخابات را مورد تمسخر قرار داد.

در بس��یاری از مواق��ع برندها از ش��وخی با مس��ائل مهم سیاس��ی و 
اجتماعی وحش��ت می کنند. با این حال برای موفقیت باید گاهی اوقات 
جدی ترین مسائل را نیز از دید طنز بنگریم. به این ترتیب مخاطب نگاه 

بسیار بهتری به ما و کسب وکارمان خواهد داشت.
5. کی اف سی

یک فس��ت فود دیگر نیز در این فهرست جای دارد. شاید به نظر شما 
این انتخاب به دلیل ش��هرت کلی کی اف س��ی صورت گرفته باش��د. با 
ای��ن حال اجازه دهی��د از انتخابم دفاع کنم. جوک ه��ای خنده دار این 
برند مدت هاس��ت کاربران را سر ذوق می آورد. نکته مهم در اینجا تداوم 
فعالیت کی اف س��ی در سطح باالست. به این ترتیب برخالف برندهایی 
که در فواصل زمانی کوتاه عملکرد مطلوب دارند، این فس��ت فود مشهور 

همیشه توییت های خنده داری را در اختیار مخاطبش قرار می دهد. 
در اینج��ا از یک تا ۱0 به برند کی اف س��ی نم��ره 6 تعلق می گیرد. 
عملکرد آنها مانن��د غذای مانده هم اتاقی های مان در دوره دانش��جویی 
بد نیست. با این حال به خوبی فست فودهای خودشان نیز نخواهد بود.

هنر ظرافت
هن��ر طراحی جوک های خنده دار به طور عالی از س��وی کمدین ها و 
نویس��ندگان سریال های طنز مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان یک 
برن��د اگر به دنبال جلب توجه در ش��بکه های اجتماعی هس��تیم، باید 
عنصر طنز را همیشه مد نظر داشته باشیم. در غیر این صورت در عمل 
با مش��کالت فراوانی مواجه خواهیم ش��د. دلیل اصلی موفقیت کی اف 
س��ی در جلب مخاطب ظرافت ویژه جوک های شان است. به این ترتیب 
بازنشر توییت های آنها آمار خیره کننده ای را از خود بر جای می گذارد.

با بررسی نحوه عملکرد کی اف سی کار این مقاله به پایان  می رسد. توجه 
داشته باشید که خالقیت برند شما در شبکه های اجتماعی فقط به اقتباس 
از پنج نمونه مذکور محدود نخواهد ش��د. هر جا برندی موفق را مش��اهده 
کردی��د، عملک��رد وی را زی��ر ذره بین قرار دهید. به ای��ن ترتیب به خوبی 

فرصت های عالی در پلتفرم های اجتماعی برای خود خلق خواهید کرد. 
hootsuite: منبع

 بسكتبال با گام های افسانه ای
مایكل جردن

 مایکل جردن یکی از بزرگ ترین بسکتبالیس��ت های دنیا بوده و 
هس��ت و ش��اید این جمله نتواند ارزش و بزرگی او را تمام و کمال 

ادا کند.
نکته  جالب ماجرا این اس��ت که در نظرس��نجی س��ال 20۱5 
هریس، ج��ردن لقب بزرگ ترین ورزش��کار تم��ام ورزش ها را به 
خود اختصاص داد و باالتر از قهرمانان رش��ته های دیگر ایس��تاد؛ 
ورزش های بس��کتبال، فوتبال، بیس بال، تنی��س، گلف و فوتبال 

آمریکایی. 
ج��ردن نه تنها دنیای بس��کتبال را تغییر داد بلکه توانس��ت روی 

شهرت نایکی هم تاثیرگذار باشد. 
فعالیت حرفه ای جردن باعث ش��ده نام��ش میلیون ها دالر ارزش 
داش��ته باش��د. او در س��ال 20۱۴ ب��دون این ک��ه در هیچ زمین 
بس��کتبالی دویده باش��د توانس��ت بیش از کل زم��ان حضورش در 
NBA درآمد کس��ب کن��د؛ چیزی بی��ش از ۱00 میلیون دالر. او 
در بازی ه��ای NBA –یعنی در ۱5 س��ال حضور- 9۴میلیون دالر 

درآمد داشت. 
او یک بار از فروشگاهی به اسم دومینیک به خاطر استفاده نکردن 
درست از اسمش ش��کایت کرد و درباره  علت این شکایت گفت که 
این کار را نه به خاطر پول بلکه به خاطر اس��می می کند که ۳0سال 

برای ساختنش زحمت کشیده است. 
ش��خصیت افس��انه ای ج��ردن اس��ت که ب��ه او اج��ازه می دهد 

ثروتمندترین بازیکن بازنشسته ای باشد که با نایکی قرارداد دارد. 
تبدیل ناکامی به فرصت

اما زندگی ج��ردن با موفقیت آنی همراه نبود. در نوجوانی از تیم 
بسکتبال دبیرستان کنار گذاش��ته شده بود و شاید داستان جردن 
بسکتبالیس��ت باید همین جا تمام می شد و دیگر هیچ کس اسمی از 
او نمی ش��نید، اما او داستان دیگری نوش��ت و در این ماجرای تازه 

می دانست قرار است بازیکن بزرگی بشود. 
نیاز به دیده شدن

اولی��ن ق��دم بزرگ جردن در س��اختن برند ج��ردن، این بود که 
می دانست از زندگی چه می خواهد و این خواستن با پشتکار زیادی 

برای دیده شدن همراه بود. 
جردن تصویری می خواس��ت که ماندگار باش��د؛ روی لباس های 
جوان ها و نوک زبان کودکانی که می خواهند بسکتبالیست شوند و 

برای این کار تنها حضور در زمین بازی کافی نبود.
درخشیدن در تیم

او می دانس��ت که موفقیت برای ساختن جردِن بزرگ به تنهایی 
حاصل نمی ش��ود و این نکته همانی بود که او را در کنار ش��یکاگو 
بولز و بعدها نایکی نگاه داش��ت. شیکاگو بولز در آغاز ورود جردن 
قهرمان نبود و نایکی هم در زمان بس��تن قرارداد اولیه با او نایکی 
ام��روز نبود. جردن هم به تنهایی نمی توانس��ت دیده ش��ود و این 
مس��اله را ب��ه خوبی دریافته بود. درخش��یدن در کنار تیم بود که 

او را به اوج می رساند.
جردن لجباز

مای��کل جردن اما قوانین خودش را داش��ت و برای تحقق آنها با 
کس��ی تعارف نمی کرد؛ چه نایکی باش��د و او حس کند قرارداد به 
نفعش نیس��ت یا قانونی باشد که پوشیدن کفش های به جز سفید را 
ممنوع کرده -او کس��ی است که تصمیم به ترک قرارداد می گیرد و 

کفش های قرمز به پا می کند. 
بس��کتبال با نام او گره خرده و همه دوس��ت دارند کفش هایی را 
بپوشند که نام این قهرمان افسانه ای را دارد تا شاید بتوانند مانند او 
بپرند و دست ش��ان به آن باال برسد، اما دنیای مایکل  جردن دنیای 
دویدن و ُگل زدن نیس��ت؛ دنیای پرسنال برندی است که با پشتکار، 

دقت، لجاجت و کار تیمی خلق شده است.
     

  

با هر گاز از بیسكویت Oreo یک آهنگ 
جدید بشنوید

اگر هن��وز قطعا به این نتیجه نرس��یده اید که به مناس��بت 
کریس��مس برای عزیزان تان چه هدیه خاصی را بخرید، شاید 
بخواهید این جعبه موسیقی Oreo منحصر به فرد را امتحان 
کنید که با کاربردی دوگانه این بیس��کویت معروف می تواند به 

عنوان یک صفحه موسیقیایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در همین راس��تا ی��ک قوطی هدیه تعطی��الت همراه با یک 
دستگاه پخش موسیقی عرضه می شود که Oreo ساندویچی 
شکالتی با روکش سفید White Fudge(، Oreo( معمولی 
و Oreo س��بک تر و باریک تر موس��وم به »Thins« را در بر 
می گی��رد. ای��ده انجام این کار ابتدا به ط��ور انحصاری بر روی 
وب سایت خرده فروشی آنالین Tmall.com علی بابا چین در 
 VMLY&R ماه مه 20۱۷ از س��وی آژانس جهانی بازاریابی

اجرا شد.
اگرچه بس��یاری از ش��هروندان چینی به ط��ور آنالین خرید 
می کنند، یکی از شاخه هایی که به ندرت در آن خرید اینترنتی 
رخ می دهد، عرصه غذا اس��ت. این آمار واقعی باعث ایجاد یک 
 VMLY&R مش��کل برای مش��تری آژانس جهانی بازاریابی

بیسکویت Oreo شد.
 VMLY&R ،به منظور تحریک افزایش آمار فروش آنالین
بیسکویت Oreo را به یک نوع محصول جدید تبدیل کرد که 
مش��تریان از ابتدا خرید آن را مد نظر قرار می دهند. با معرفی 
»جعبه موس��یقی Oreo«، کاربران فناوری دیجیتال در چین 
حتی حین جس��ت وجو برای آیتم های زیرش��اخه های محبوب 
نظیر »اسباب بازی  ها« و »وس��ایل الکترونیکی« این محصول 

تازه را کشف می کنند.
برای تغییر آهنگ، فقط کافی اس��ت یک گاز از بیس��کویت 
Oreo بگیری��د اما این همه چیز نیس��ت. با فعال کردن جعبه 
موسیقی، ش��ما می توانید یک پیام تبریک کریسمس شخصی 
یا آهنگ را به عنوان هدیه برای یکی از عزیزان تان ضبط کنید.

»جعبه موسیقی Oreo« را می توان در حال حاضر از طریق 
آمازون به قیمت 20 دالر خرید.

mbanews: منبع
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تكنیک رفتارهای انعكاسی و راهكارهای 
استفاده از آن در فروش

تکنیک رفتارهای انعکاسی و راهکارهای استفاده از آن در فروش 
موض��وع این مطلب کوت��اه در مورد رفتار انعکاس��ی در بازاریابی و 

فروش است.
راه های برقراری ارتباط با افراد، بس��یار زیاد اس��ت. اغلب انسان ها 
فکر می کنند فقط از طریق زبان و گفتار هس��ت که افراد با یکدیگر 
ارتب��اط برق��رار می کنند و پی��ام اصلی آنها از طری��ق گفتار منتقل 
می ش��ود. درست اس��ت که این فکر و اعتقاد تا حدی درست است 
ولی تمامی اطالعاتی که ما به دیگران می دهیم یا پیامی که منتقل 
می کنیم از طریق گفتار اتفاق نمی افتد. بلکه رفتارهای غیرکالمی ما 

اطالعات و پیام های بسیاری را می تواند به افراد منتقل کند.
از نظر مش��اور بازاریابی و فروش تمامی ژست ها، حرکات، حاالت، 
اداه��ا و اطوارهای��ی که از اف��راد می بینیم می توانیم ی��ک پیامی را 
دریاف��ت کنیم ی��ا به نوعی آنچه در ذهن ش��ان هس��ت را بخوانیم. 
می توان از این مزیت در هر شغل و ارتباطی استفاده کرد. شغل های 
مرتبط با فروش از جمله ش��غل هایی هستند که به خوبی می توانند 
از ای��ن توانایی ب��ه نفع خود اس��تفاده کنند. یک��ی از تکنیک های 
غیرکالمی برای انتقال پیام یا ذهن خوانی طرف مقابل، اس��تفاده از 

تکنیک رفتارهای انعکاسی است.
رفتاره��ای انعکاس��ی را اگ��ر به درس��تی بتوانیم اس��تفاده کنیم 
می توانیم یک نتیجه عالی داشته باشیم و اگر نتوانیم از این توانایی 
به خوبی اس��تفاده کنیم چه بسا خس��ارت های غیرقابل جبران نیز 
در پی داش��ته باشد. در رفتارهای انعکاس��ی، یکی از طرفین، دقیقاً 
هم��ان رفتار حرکتی که فرد مقابل انج��ام داد را تکرار می کند. اگر 
به درس��تی از این رفتار اس��تفاده کنید می توانید اثربخش بودن آن 
در پیش��برد هدف تان را به خوبی مش��اهده کنید. معموالً رفتارهای 
انعکاس��ی بین افرادی که ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند و همدیگر 

را می شناسند بیشتر اتفاق می افتد.
در واق��ع با یک رفتار انعکاس��ی به موقع و صحیح ش��ما به طرف 
مقابل تان این احساس که او به شما نزدیک است را منتقل می کنید. 
مثاًل دوستانی که سال هاست با یکدیگر ارتباط دارند معموالً ممکن 
اس��ت یک حرکت یا رفتار فیزیکی مشابهی داشته باشند. به همین 
دلیل با رفتارهای مش��ابه می ت��وان حس دوس��تانه تری را به افراد 

منتقل کرد.

تكنیک های رفتار انعكاسی
اولین تكنیک رفتار انعكاسی: غیرمستقیم این کار را انجام دهید

اگر می خواهید یکی از واکنش های رفتاری مش��تری خود را تکرار 
کنید باید مواظب باشید که کاماًل غیرمستقیم و غیرمحسوس باشد. 
چون مش��تری نباید متوجه قصد شما باشد. اگر رفتار مشتری را به 
صورت واضح و مستقیم تکرار کنید او احساس می کند مورد تمسخر 
قرار گرفته است و به جای اینکه این تکنیک به نفع شما باشد کاماًل 

به ضررتان تمام می شود.
دومین تكنیک رفتار انعكاسی: زیاده روی نكنید

س��عی کنید یک یا دو بار بیش��تر از این تکنیک اس��تفاده نکنید. 
همانط��ور ک��ه در مورد باال نیز گفته ش��د عالوه ب��ر اینکه باید این 
تکرار غیرمس��تقیم و نامحسوس باش��د بلکه باید بیش از یک یا دو 

بار تکرار نشود.
سومین تكنیک رفتار انعكاسی: انتخاب تن صدای مشابه با 

مشتری
یکی از رفتارهای انعکاس��ی می تواند در تن صدای ش��ما انعکاس 
پیدا کند. همیش��ه الزم نیس��ت ش��ما یک حرکت یا رفتار فیزیکی 
از مش��تری را برای تکرار انتخاب کنید؛ بلکه همنوا ش��دن و پایین 
ی��ا باال بردن تن صدای تان و هماهنگ ش��دن با مش��تری نیز یکی 
از تکنیک های رفتارهای انعکاس��ی است. پس اگر می خواهید بیش 
از یک رفتار انعکاس��ی با مش��تری انتخاب کنید و میزان صمیمیت 
بیش��تری را در مشتریان ایجاد کنید بهتر است از تن صدای مشابه 
استفاده کنید، زیرا نامحسوس بودن آن بیشتر از سایر روش هاست.

چهارمین تكنیک رفتار انعكاسی: عدم تكرار رفتارهای 
فیزیكی منفی

برخی از رفتارهای فیزیکی هستند که بار عاطفی منفی به دیگران 
منتقل می کنند. دس��ت به س��ینه ایستادن، زل زدن به چهره طرف 
مقاب��ل، اجتناب از تماس چش��می از جمله رفتارهایی هس��تند که 
احساس و عاطفه منفی به دیگران منتقل می کنند پس اگر مشتری 
شما از این رفتارهای فیزیکی دارد از تکرار کردن آنها اجتناب کنید.
qmpmarketing: منبع

ش��یوه برقراری ارتباط آنالین پیوسته در حال تغییر است. در دنیای 
مبتن��ی بر تقاضای امروزی، کاربران توقع تجربه ش��خصی تری را دارند؛ 
تجربه ای که چند روز بعد، از طریق یک فرم و پیگیری سنتی قابل ارائه 
نباشد. در نهایت یک اس��تراتژی وجود دارد که به مشتریان ارزش های 
شخصی سازی ش��ده موردانتظارشان را ارائه می دهد و برای کسب وکارها 

در زمان و با استفاده از منابع محدود، فرصت رشد ایجاد می کند.
احتماالً برای تان جالب باش��د که بازاریابی مباحثه ای دقیقاً چیس��ت. 
جواب س��ؤال ش��ما اینجاس��ت: بازاریابی از طریق مکالم��ات اینترنتی 
به وس��یله چت زنده، چت بات ها و نظارت بر ش��بکه های مجازی و ایجاد 

مکالمات و ارتباطاتی هدفمند.
همچن��ان  که همکارم، کایل بنتو )Kyle Bento( می گوید، این نوع 
از بازاریابی روش��ی از ارتباط گیری ارگانیک است که به خود کسب وکار 

باز می گردد.
ه��دف بازاریاب��ی مباحث��ه ای بای��د بهبود تجرب��ه کارب��ری در عین 
کمینه کردن اصطکاک باشد. در این مقاله مثال هایی را بررسی می کنیم 
که نش��ان می دهند بازاریابی مباحثه ای یک موضوع داغ مقطعی نیست 

که به راحتی بتوان آن را نادیده گرفت.
HealthTap .1

ش��رکت HealthTap با هدف ایجاد دسترس��ی بیش��تر به خدمات 
درمانی تأس��یس شده است. آنها برای رسیدن به این هدف با ایجاد یک 
چت بات در پیام رس��ان فیس بوک، سعی دارند خدمات شان را مستقیماً 

به کاربر ارائه دهند.
وقتی ش��ما بات را نصب می کنید، HealthTap از ش��ما می خواهد 
س��ؤالی در حوزه سالمت بپرسید. سپس بات با تحلیل درخواست شما، 

تعدادی از محبوب ترین پاسخ ها را نشان می دهد.
با کلیک بر روی »مش��اهده پاس��خ« می توانید تعداد پزشکانی را که 
به یک س��ؤال پاسخ داده اند مشاهده و پاسخ مبسوط هر کدام از آنها را 

مطالعه کنید.
اگر پاس��خ مناسبی برای س��ؤال تان نیافتید، می توانید آن را مستقیماً 
برای یک پزش��ک ارسال کنید. اکثر این سؤاالت در کمتر از 2۴ ساعت 
پاسخ داده می شوند. اگر نمی خواهید 2۴ ساعت صبر کنید، می توانید بر 
Healt -  ووی »پاسخ سؤال را همین حاال می خواهم« کلیک کنید تا
Tap ش��ما را به بخش مشاوره سالمت غیررایگان منتقل کند. در آنجا 
می توانی��د به فاصله چن��د دقیقه و با پرداخت 25دالر به یک پزش��ک 

دسترسی یابید و به سادگی با او مکالمه داشته باشید. 
ای��ن چت بات عملکرد فوق العاده ای دارد و نش��ان می دهد ش��رکت ها 
می توانند به صورت آنی و با هزینه ای کم، پاسخگوی نیاز مشتریان شان 
باش��ند. حتی این فرصت را ایجاد می کند که اگر کار شما ارزش باالیی 

دارد، به سرعت رشد کنید.
س��المتی یک امر خصوصی است و برای بسیاری از افراد، ارتباط فرد 
به فرد با پزش��ک و یا متخصص حوزه سالمت، اهمیت بسیاری دارد. با 
توجه به مش��غله زیاد و انتظارات باالیی که وجود دارد، ارتباط مستقیم 
 HealtTap  با پزش��کان امری دشوار به  شمار می رود. به همین دلیل
به این نوع از بازاریابی روی آورده اس��ت. شیوه ارسال و دریافت پیام ها 
ای��ن حس را به کاربر می دهد که گویی مکالمه ای واقعی در حال انجام 
اس��ت. با افزودن امکان ارتباط مستقیم با پزشکان در این بات، مشخص 

می شود که چرا این برنامه نمونه ای عالی از بازاریابی مباحثه ای است.
RapidMiner .2

RapidMiner نمون��ه ای عال��ی از عملکرد موف��ق یک چت بات در 
توس��عه چت و حذف اطالعات غیرضروری برای دسترس��ی به بهترین 

راه حل است.
RapidMiner از زمان کنار گذاشتن فرم های سنتی خود و استفاده 

از چت بات Drift، رشد قابل توجهی پیدا کرد.
ب��ا توجه به تعداد زی��اد مراجعات به این س��ایت، بدیهی بود که این 
ش��رکت قابلیت ارتباط گیری با تمامی مراجعه کنندگان را نداشته باشد. 
زمان آنها با تمرکز بر مکالمه با افرادی که خریداران احتمالی بودند، به 

بهترین نحو سپری می شد.

از  خ��ود  هوش��مند   LeadBot از  اس��تفاده  ب��ا   RapidMiner
مراجعه کنندگان سؤاالتی را می پرسید که تیم فروش از مردم می پرسند، 
در نتیجه می توانست به خوبی مشتریان احتمالی خود را تشخیص دهد.
با مراجعانی که امکان خرید داش��تند به صورت خودکار قرار مالقاتی 
با نمایندگان فروش هماهنگ می ش��د. به این طریق بار بزرگی از دوش 
مس��ئولین فروش برداشته می شد؛ چراکه مجبور نبودند به دنبال یافتن 

مشتریان احتمالی باشند.
با افزودن تجربیات ش��خصی و ناش��ی از مکالمات پیش��ین به سایت، 
RapidMiner می توانس��ت غالب مراجعه کنندگان س��ایت را ارزیابی 

کند.
از زمان روآوردن ب��ه بازاریابی از طریق مکالمات اینترنتی و به کمک 
LeadBot هوش��مند، آنه��ا توانس��تند ۴000 فرص��ت را بیابند و یک 
میلیون دالر درآمد به بخش فروش بیفزایند. مضاف بر موارد مطرح شده 
و از همه مهمتر آنها توانستند به تمام مراجعه کنندگان، حتی کسانی که 

به دنبال استفاده از خدمات نبودند، سرویس دهی کنند.
 Drift از دالی��ل روآوردن به RapidMiner ت��ام، مدی��ر اجرای��ی
می گوید، »ما از Drift برای افزودن به قابلیت کمک به دیگران استفاده 
می کنیم و بدین وسیله قصد داریم انسانیت را به بازاریابی بازگردانیم.«

آیا بع��د از تمامی این مباحث، این هدف اصل��ی بازاریابی مباحثه ای 
نیست؟

Spring .3
ایا مسئول خریدی در دسترس دارید؟ این احتماالً آرزوی هر دختری 

است که Spring آن را برآورده ساخته است.
بات مس��ئول خرید Spring از انواع بات هایی نیس��ت که با شما به 

مکالمه بپردازد؛ در حقیقت مطمئن باشید نیاز به چنین چیزی ندارد.
تمام مراودات این بات با یک س��ری سؤال آغاز می شود. این سؤاالت 
به گونه ای طراحی ش��ده اند که در نهایت به چیزی منتهی می شوند که 

شما به آن نیاز دارید.
وقتی به آنچه نیاز دارید رس��یدید، بازه قیمت��ی موردنظرتان را برای 
بات مشخص می کنید و در ادامه بات برای شما پیشنهادهای بسیاری از 
محصول موردنظر از سرتاس��ر اینترنت گردآوری می کند. Spring این 
امکان را ایجاد می کند تا دقیقاً آنچه را نیاز دارید، با س��رعت بیش��تری 
خریداری کنید. بس��یاری از س��ایت های فروش اینترنتی کاتالوگ های 
متعددی را پیش روی تان می گذارند و شما مجبورید ساعت ها به دنبال 
محص��ول موردنظرتان باش��ید، اما این بات با اس��تفاده از امکانات خود 

همان مکالمه و شخصی سازی گذشته را برای تان به ارمغان می آورد.
این بات در زمان ش��ما صرفه جویی می کند و حس خرید رودررو، که 
در خریدهای اینترنتی معموالً احس��اس نمی شود را برای شما به وجود 

می آورد.
eBay .4

eBay پیش��رفته ترین و محبوب تری��ن چت ب��ات مرب��وط به فروش 
اینترنتی را طراحی کرده است.

این چت بات منحصربه فرد برای دس��تیار صوتی گوگل طراحی ش��ده 
 Google Home اس��ت. یعنی برای دسترس��ی به آن باید از کاربران

باشید و یا از دستیار صوتی گوشی اندروید خود استفاده کنید.
مش��ابه Spring، این بات نیز برای ش��ما امکان سیر در تعداد بسیار 
 ،Spring زیادی از دسته بندی محصوالت را ایجاد می کند، اما برخالف

این کار را تنها از طریق صوت انجام می دهد.
فقط الزم اس��ت بگویید، »گ��وگل، بگذار ب��ا eBay صحبت کنم« و 

.eBay ناگهان شمایید و مسیر نامتناهی خرید از
این بات بهترین پیشنهادها را برای شما می یابد و اطالعات مرتبط را 

برای خرید ساده تر به گوشی شما می فرستد.
این یک مثال عالی برای نش��ان دادن ش��یوه یکپارچه سازی بازاریابی 

مباحثه ای و جست وجوی صوتی است.
س��ادگی مکالمه صوتی به گونه ای است که گویی یک شخص حقیقی 
در ط��رف دیگ��ر مکالمه ق��رار دارد و چیزی را که نی��از دارید برای تان 

فراهم می کند.
با توس��عه عملکرد ابزار صوت محور، مانند الکس��ای آمازون، سیری و 
. . . ، این گون��ه بازاریابی های بر پایه صوت، در آینده توس��عه بیش��تری 

خواهند یافت.

Flowers-800-1 .5
Flowers-800-۱ یکی از اولین چت بات های پیام رس��ان فیس بوک 

را ایجاد کرد.
روش کار با آن بس��یار س��اده و کاربردی است. وقتی در پیام رسان بر 
روی »ش��روع کار« کلی��ک می کنید، بات به ش��ما دو انتخاب می دهد: 

سفارش گل و یا ارتباط با پشتیبان.
از آنج��ا بدون نیاز به خروج از پنجره پیام رس��ان، می توانید س��فارش 
گل را تکمی��ل کنید. این بات حتی آدرس ها را نیز به خوبی تش��خیص 
می دهد. وقتی شما آدرس تان را به بات می دهید، می توانید تعداد بسیار 

زیادی از گل آرایی ها را مشاهده و در میان آنها جست وجو کنید.
به دلیل س��ادگی عملکرد، هیچ گاه به امور اجرایی پش��ت صحنه این 
بات فکر نخواهید کرد. این بات، س��فارش دهی را س��اده و از آن مهم تر، 

سریع  می سازد.
ای��ن موارد برای بات های داخل فیس بوک بس��یار مهم هس��تند؛ زیرا 
در فیس ب��وک همواره م��وارد زیادی وجود دارند ک��ه تمرکز کاربر را از 

بین می برند.
۱-800-Flo -  اا اعمال س��ریع تغییرات ناشی از این نوع بازاریابی،
ers به خوبی توانسته اس��ت خود را گسترش دهد. این شرکت گزارش 

می دهد که ۷0درصد از سفارشات این بات از مشتریان جدید است.
این واقعیت نشان می دهد کاربران با بات ها احساس راحتی می کنند. 
س��ادگی و کارایی این بات ها به مش��تریان این احس��اس را می دهد که 
گویی به جای کلیک در میان ده ها وب س��ایت برای به انجام رس��اندن 

کارهای شان، مستقیماً با نماینده فروش در ارتباط هستند.
Lyft .6

مش��ارکت در سفر یک مثال مناس��ب از تعامل سازنده میان خدمات 
قدیمی و فناوری اس��ت. کاربران با اس��تفاده از فناوری، درخواست سفر 
می دهن��د و یک فرد با حضور در محل موردنظ��ر، نیاز کاربر را برطرف 

می سازد.
Lyft با اس��تفاده از چت باتش در پیام رسان مسنجر، اسلک و آمازون 
اکو عمل می کند و براساس فرمان صوتی ساده، یک تجربه انسانی را به 

سیستم درخواست سفر باز می گرداند.
یکپارچگی مطلوب میان Lyft و پیام رس��ان مسنجر، درخواست سفر 

را برای کاربران در حال حرکت تسهیل کرده است.
تنه��ا حرک��ت الزم، کلیک بر روی نمایه ماش��ین اس��ت تا به صورت 
آن��ی به رانندگان اطراف متصل ش��وید. محیط دوس��تانه بات Lyft در 
پیام رسان فیس بوک، امکان مشاهده زمان رسیدن راننده، تصویر پالک 

ماشین و نوع ماشین را فراهم می آورد.
در اس��لک، مس��افران با اس��تفاده از عالمت اس��لش و تایپ سرویس 
موردنظرشان، اطالعات مربوط به سفر را به  دست می آورند. کافی است 
به س��ادگی lyft را در هر قسمت از پیام رس��ان وارد کنید تا لیستی از 
لغات کلیدی سرویس Lyft ایجاد شود. شما می توانید به سادگی زمان 
رس��یدن راننده، ان��واع خودروهای موجود و قیمت ه��ای منصفانه را در 

برنامه اسلک مشاهده کنید.
از این طریق Lyft توانس��ته اس��ت زندگی مش��تریانش را با تسهیل 
فرآیند سفارش سفر، ساده تر س��ازد. با استفاده از المان های مکالماتی، 
Lyft در زمان و انرژی مش��تریان صرفه جویی می کند و تجربه کاربری 

آنها را بهبود می بخشد.
شروع به استفاده از بازاریابی مباحثه ای کنید

تغییر ش��یوه فروش و روش بازاریابی به روش مباحثه ای شاید بسیار 
س��خت به  نظر آید، اما از آنچه فکر می کنید ساده تر است. در عین حال 

نیازی نیست تمام کارها را در یک مرحله انجام دهید.
 HubSpot و س��رویس جدید Drift ب��ا اس��تفاده از ابزاری مانن��د
Conversations، کس��ب وکارها می توانند صدها مکالمه را که پیش 

از این اتفاق نمی افتاد، در یک ماه انجام دهند.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، شیوه ارتباطات در اطراف ما رو به تغییر 
 IMPACT اس��ت. کایل بنتو، متخص��ص بازاریابی مباحثه ای م��ا در
گفت، »بازاریابی خودکار و کس��ب وکارهای فرد ب��ه فرد نهایتا در حال 
به هم رسیدن هستند. دیگر گزینه ای به عنوان اولی یا دومی وجود ندارد. 

شما می توانید از مزایای هر دوی آنها استفاده کنید.«
impactbnd:منبع

ایستگاهبازاریابی

6مثال عالی از بازاریابی مباحثه ای

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

Lexie Ward :به قلم
مترجم: امید گوهری

چهارشنبه
14 آذر 1397

شماره 1213



شرکت های بزرگ چگونه در حال 
چابک ترشدن هستند؟

شرکت های بزرگ با اتخاذ استراتژی »یکپارچگی بدون کد« فکر 
کردن شبیه استارتاپ های ساختارشکن را شروع کرده اند.

ش��رکت های ب��زرگ ُکن��د و بوروکراتیک هس��تند؛ درحالی که 
اس��تارتاپ ها فرز و چابک هس��تند. این یک اصل متداول اس��ت. 
عقیده  عمومی در اکثر موارد حقیقت دارد و توضیح می دهد چگونه 
اس��تارتاپ هایی مانند تسال رش��د کردند تا صنایع زیرسلطه  چند 
شرکت خودروسازی پیش��رو را دگرگون کنند. شرکت های بزرگ 
انعطاف پذی��ری الزم ب��رای این تغییر و جهش مانند اس��تارتاپ ها 

را ندارند.
به نظر می رس��د این چش��م انداز درح��ال  تغییر باش��د؛ هرچند 
به آرامی و به س��بک ش��رکت های بزرگ. به عنوان مثال، کیمبرلی 
کالرک، به طور مرتب »جلسات سریع با متخصصان« را سازماندهی 
می کند که در آن صاحبان اندیشه تیم های کسب وکار را برای تفکر 
به سبک استارتاپ ها تهییج کند. همچنین، Whirlpoolمیزبان 
منتورهایی اس��ت که با تیم های کس��ب وکار همکاری می کنند تا 
ذهنیت نوآوری را پرورش دهند و با دیدگاه های پذیرفته شده  بازار 

رقابت کنند.
اه��داف این فعالیت ه��ا واضح اس��ت: جلوگیری از دچارش��دن 

سازمان های بزرگ و موفق به سرنوشت کداک.
بیش ازحد بزرگ برای تغییر

هزینه  فرصت اغلب برای رهبران شرکت ها بسیار زیاد است. چرا 
وقتی شرکت های بزرگ که از محصولی موفق و مطمئن سودآوری 

میلیونی می کنند باید رؤیای استارتاپ را دنبال کنند؟
سرعت سازمان های بزرگ با بوروکراسی خودساخته کم می شود. 
آن ه��ا معموال میلیون ه��ا دالر برای پیگیری ه��دف تجاری صرف 
می کنند. پس از آن، تغییر مس��یر تصمیمی میلیون دالری اس��ت 
در جهت��ی دیگر. رهبران نمی توانند این حرکات را به یک باره انجام 
دهند. نوآوری، ش��رکت های بزرگ را مل��زم می کند تا محصوالت 
جدی��د را با سیس��تم ها و فرآینده��ای قدیمی ادغ��ام و یکپارچه 
کنند )ازجمله فناوری های پش��تیبانی کننده از آن ها(. تغییر جهت 
نیازمند صرف پول و زمان اس��ت و در س��ازمان بزرگ در  مقایسه 
 ب��ا نوآوری های اس��تارتاپی، س��رمایه گذاری های کالن ت��ری را با 

رشدنمایی طلب می کند.
رویكردی جدید

اخیرا، تعدادی از ش��رکت ها اتخاذ استراتژی های یکپارچه سازی 
»کد صف��ر« یا »ب��دون کد« را ش��روع کرده اند. این اس��تراتژی، 
 )Back-end( تمرکز نوآوری در س��ازمان ها را از تیم های فناوری
به عملیات  پیش��ین تیم ه��ای کس��ب وکار )Front-end( تغییر 

می  دهد.
گارتنر، مؤسسه  پژوهشی پیشرو، اصطالحی برای این روند ابداع 
کرده اس��ت: یکپارچگی شهروندان. در این مدل، یکپارچه سازهای 
ش��هروندان سیس��تم های Self-Service را برای ن��وآوری به کار 
می گیرن��د )بدون نی��از به تکیه ب��ر تیم های فناوری ب��رای انجام 
ای��ن کار برای آن ه��ا(. این راهکار در دنی��ای واقعی چگونه به نظر 
می رس��د؟ اوبر و میلیون ها مش��تری آن، نمونه ای جام��ع را ارائه 
می دهند. مدیر بازاریابی در Uber ممکن اس��ت به دانس��تن این 
موضوع عالقه مند باشد که شرکت می تواند تعداد درخواست ها را با 
ارس��ال کوپن درست قبل از آماده شدن مشتری برای سفر افزایش 
دهد؟ بازاریابان معموال این ایده ها را نزد توسعه دهندگان می برند؛ 
کسانی که پس از آن، زیرساخت الزم برای اجرای کمپین را ایجاد 

می کنند.
»یکپارچگ��ی بدون ک��د« چرخ��ه را متوقف یا کوت��اه می کند. 
بازاری��اب Uber به جای این کار می تواند فهرس��ت مش��تریان را 
بررس��ی و فهرستی از تمام مش��تریانی تهیه کند که در چند روز 
گذشته از ساعت هجده تا نوزده درخواست خودرو داده اند. سپس، 
بازاریاب می تواند کمپینی آزمایشی با استفاده از دکمه های اعالن 
Uber ب��رای پیش��نهاد کوپن راه اندازی کن��د. مجموعه داده های 
سلف س��رویس و فناوری می تواند مدت زمان این کار را از چندین 

روز به چند دقیقه کاهش دهد.
صرفه جویی میلیونی

»یکپارچه س��ازی ب��دون کد« هزینه ها را نی��ز کاهش می دهد و 
به طور مؤثری به س��ازمان اجازه می ده��د بر محدودیت های اندازه  
بزرگ��ش غلب��ه و از وقف��ه جلوگی��ری کند. الزم نیس��ت عملیات 
کس��ب و کار معطل IT بماند. ای��ن کار زمان تیم ه��ای فناوری را 
به منظور تمرکز بر وظایف بسیار کارآمد و استراتژیک آزاد می کند. 
مدیری��ت خطاها و اس��تثناها می تواند ب��رای اولویت بندی زمان و 

منابع IT به طور خودکار درآید.
وقتی هم��ه  این ها به ه��م می پیوندند، مش��تریان و همکاران از 
تجرب��ه  ارائه  خدمات برتر س��ود می برند. این درنهایت س��ودآوری 
ش��رکت را تحت تأثیر قرار می دهد و به میلیون ها دالر صرفه جویی 

منجر می شود.
IFTTT س��رویس های محب��وب  و   Zapier اس��تارتاپ های 
»یکپارچگی بدون کد« در میان کسب وکارهای دارای مصرف کننده  
نهایی هس��تند. Adeptia و دیگران ابزارهای مشابهی در مقیاس 
بزرگ تر برای سازمان های بزرگ ارائه می دهند. برخی از شرکت های 
بزرگ به بهترین نحو از این ابزار یکپارچگی سلف سرویس استفاده 
می کنند تا سیس��تم های داخلی را با س��رویس های ش��خص ثالث 

مانند SAP و Salesforce متصل کنند.
ریسک و ارزش زیاد، هزینه های بیشتر

 IT اکثر س��ازمان های ب��زرگ هنوز به دالیلی روش های س��ّنتی
را ب��رای پروژه ه��ا و نوآوری  های��ی با ارزش و ریس��ک باال ترجیح 
می دهند. این پروژه ها از بودجه های س��خاوتمندانه برای اختصاص 
منابع و بازاریابی بهره می برند. رهبران ممکن اس��ت هدایت منابع 
مالی به سمت جایگزینی بوت استرپ مانند »یکپارچه سازی بدون 

کد« را غیرضروری بدانند.
این روش نگرش��ی محدود به اس��تراتژی های کس��ب وکار است. 
اس��تارتاپ ها درحال ساختارش��کنی هر حوزه ای از اقتصاد هستند. 
زمان زیادی طول نمی کش��د تا س��ازمان های ب��زرگ به این درک 
برسند که پول و منابع، آن ها را بیش ازاین پیش نخواهد برد. چابکی 
و عمل در این مسابقه حرف اول را می زند. راهبردی می تواند تفاوت 

ایجاد کند که به کسب و کار در کاهش زمان و هزینه کمک کند.
ENTREPRENEUR/zoomit: منبع

 

رهبری
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دانستن تعریف بیانیه ماموریت و چشم انداز برای شروع هر کسب و کاری 
مهم و واجب است و نیز آشنایی با بیانیه ماموریت و چشم انداز شرکت های 
مهم دنیا می تواند برای شما الهام بخش باشد. این نوشتار مقاله بسیار خوبی 

است که شما با مثال های بسیار جذابی در این زمینه آشنا شوید.
بیانیه  چش��م انداز بر فردا و آنچه یک س��ازمان قصد دارد سرانجام به 
آن دست یابد، تمرکز دارد. بیانیه  ماموریت بر امروز و آنچه یک سازمان 
جهت تحقق آن ت��الش می کند، تمرکز دارد. وجود هر دو برای هدایت 

سازمان در مسیر رسیدن به اهداف، ضروری است.
ماموریت، چش��م انداز، ارزش ها. همیشه، همه ما بارها و بارها این سه 
واژه را  آنچن��ان ب��ا س��رعت و در کنار ه��م به زبان آورده ایم که ش��اید 
برای مان به یک ش��عار کلیشه ای یا یک عبارت ثابت تبدیل شده باشند 
– ب��ا این حال، در حقیقت، این س��ه واژه مفاهی��م کامال متفاوتی برای 

سازمان ها به همراه دارند.
ولی گاهی این تفاوت ها، به خصوص میان بیانیه ماموریت و چشم انداز، 
کمرنگ به نظر می رسند، ولی هنگامی که صحبت از هدایت و مدیریت 
ش��رکت در امروز و فردا به میان می آید، وقتی پشت سکان هدایت قرار 
می گیرید، قطعا نمی خواهید دچار دردس��ر شوید و همین مسائل درباره  

بازاریابی محتوا نیز صادق هستند.
در این مقاله قصد دارد مثال های برجس��ته ای از برندهای برتر جهان 
برای تان بیاورد که بیانیه ماموریت و چش��م انداز خود را به خوبی تعریف 

کرده اند و می توانید از آنها الهام بگیرید. با ما همراه باشید.
25 مثال جذاب از بیانیه ماموریت و چشم انداز شرکت های بزرگ دنیا

بنابرای��ن، بیانیه ه��ای چش��م انداز و ماموریت جام��ع و قدرتمند باید 
چگونه باش��ند؟ در ادامه این مقاله، به 25 شرکت بزرگ اشاره می کنیم 
که ب��ه خوبی اهمیت این موضوع را درک کرده اند و وفاداری مش��تری 

نسبت به این شرکت ها موید اهمیت این موضوع است.
شرکت: تسال

ماموریت: تسریع فرآیند تحول جهانی به سمت انرژی پایدار.
چش��م انداز: ایجاد جذاب ترین و قانع  کننده ترین شرکت خودروسازی 
ق��رن بیس��ت و یک��م از طریق س��وق دادن تح��ول جهانی به س��مت 

خودروهای برقی.
شرکت: آمازون

ماموریت: نهایت تالش مان را می کنیم که به مشتریان مان پایین ترین 
قیمت ممکن، بهترین حق انتخاب و حداکثر راحتی را ارائه دهیم.

چش��م انداز: تبدیل ش��دن به مشتری مدارترین ش��رکت روی زمین؛ 
ش��رکتی ک��ه در آن، مش��تریان می توانند ه��ر چیزی را که دل ش��ان 

می خواهد، به صورت آنالین کشف و پیدا کنند و بخرند.

شرکت: پاتاگونیا
ماموریت: تولید بهترین محصول، که هیچ آس��یب غیرضروری ایجاد 
نکند و از کس��ب و کار جهت الهام بخش��یدن و پیاده سازی راه حل هایی 

برای بحران محیط زیست، استفاده شود.
چش��م انداز: عش��ق به مکان های بک��ر و زیبا دربردارنده  ش��رکت در 
مبارزه ای برای نجات این مکان ها و کمک به توقف زوال ش��دید سالمت 

محیطی در سرتاسر کره  زمین است.
شرکت: تد

ماموریت: گسترش ایده ها.
چش��م انداز: ما با تم��ام وجود به قدرت ایده ها ب��رای تغییر نگرش ها، 

شیوه های زندگی، و در نهایت، جهان باور داریم.
شرکت: لینکدین

ماموریت: ایجاد پیوند میان آدم های حرفه ای در سرتاس��ر جهان برای 
بهبود سازندگی و موفقیت آن ها.

چش��م انداز: خلق فرصت اقتصادی برای تمام اعضای متعلق به نیروی 
کار جهانی.

شرکت: گوگل
ماموریت: سازماندهی اطالعات جهانی و ایجاد دسترسی و کاربرد آن 

در سرتاسر جهان.
چشم انداز: ایجاد دسترسی به اطالعات جهانی فقط با یک کلیک.

شرکت: اوبر
ماموریت: ماموریت اوبر عبارت است از تسهیل در حمل و نقل – برای 

همه  آدم ها، به همه  نقاط.
چش��م انداز: حمل و نقل هوش��مندتر با خودروهای کمتر و دسترسی 
بهتر. حمل و نقلی که ایمن تر، ارزان تر و مطمئن تر باش��د؛ حمل و نقلی 
که فرصت های شغلی بیش تر و درآمد باالتری برای رانندگان ایجاد کند.

شرکت: ایربی ان بی
ماموریت: تعلق به همه جا.

چش��م انداز: تحقق اش��تیاق عموم بش��ر به تعلق یافتن به مکان های 
مختل��ف جهان – میل و آرزو به مورد اس��تقبال، احت��رام و تکریم قرار 
گرفتن؛ ب��ه خاطر جایگاهی که در آن قرار گرفته اید، نه به خاطر جایی 

که در آن قرار دارید.
شرکت: اینتل

ماموریت: کاربرد قدرت قانون مور برای ارائه  دس��تگاه های هوشمند و 
متصل به تمام انسان های روی زمین.

چش��م انداز:  اگر دستگاهی هوش��مند و متصل است، با اینتل بهترین 
می شود.

شرکت: فراری
ماموری��ت: ما خودرو می س��ازیم؛ نم��ادی از جایگاه عال��ی ایتالیا در 
سرتاس��ر جهان؛ این کار را می کنیم تا هم ج��اده را از آن خود کنیم و 
هم مسیر را. آفرینشی منحصر به فرد که به این اسب چموش افسانه ای 
روح و جان می بخشد و » جهانی از آرزوها و هیجان ها « را خلق می کند.

چش��م انداز: فراری، محصول عال��ی ایتالیایی که آرزوه��ای جهان را 
محقق می کند.

شرکت: گوددی
ماموریت: ما اینجا هس��تیم تا به مشتریان مان به بهترین شکل کمک 
کنیم. ما با اس��تراتژی مان زندگی می کنی��م و با تمام هیجان کارمان را 
در اولویت قرار می دهیم تا با خلق فناوری س��اده و در عین حال بسیار 
ظریف و برازنده مشتریان مان را راضی نگه داریم  و به صورت تمام وقت 
بهتری��ن خدمات را ب��ه آن ها ارائه دهیم. هر روز، تم��ام نیروهای مان را 
در تمام گروه ها جمع می کنیم تا موانع را از س��ر راه برداریم، بازارهایی 
جدید بس��ازیم و آنقدر به غیرممکن ها زل بزنیم تا خود غیرممکن ها به 

ما چشمک بزنند.
چش��م انداز: با قدرت دادن به آدم ها برای راه اندازی آس��ان کس��ب و 
کار، رش��د با اعتماد به نفس و به کاراندازی موفق سرمایه های شخصی 
اقتصاد جهانی را، از اس��اس، به س��مت کس��ب و کار های کوچک سوق 

خواهیم داد.
شرکت: کاترپیالر

ماموریت: فراهم کردن ش��رایط رشد اقتصادی از طریق توسعه انرژی 
و زیرساخت ها و ایجاد راه حل هایی برای پشتیبانی از جوامع و محافظت 

از کره  زمین.
چشم انداز: چشم انداز ما جهانی است که در آن، تمام نیازهای اساسی 
آدم ها – از قبیل مسکن، آب پاکیزه، بهداشت، غذا و انرژی قابل اتکا – 
به روش سازگار با محیط زیست و پایدار محقق شوند؛ همچنین، ایجاد 
ش��رکتی که کیفیت محیط زیست و جوامعی را که در آن کار و زندگی 

می کنیم، بهبود ببخشد.
شرکت: تویوتا )ایاالت متحده(

ماموریت: جذب و حفظ مش��تری با محص��والت و خدمات فوق العاده 
ارزشمند و تجربه رضایتمندی از داشتن خودرو در آمریکا.

چش��م انداز: تبدیل ش��دن ب��ه موفقیت ترین و محترم ترین ش��رکت 
خودروسازی در آمریکا.

شرکت: سامسونگ
ماموری��ت: اله��ام بخش��یدن ب��ه جهان ب��ا فناوری ه��ا، محصوالت و 
طرح های��ی که زندگی آدم ها را غنی کنن��د و با خلق آینده ای جدید به 

سعادت اجتماعی کمک کنند.
چشم انداز: الهام بخشیدن به جهان. خلق آینده.

شرکت: ویکی مدیا
ماموریت: توانمندسازی و مشارکت تمام آدم های سرتاسر جهان برای 
جمع آوری و توس��عه  محتوای آموزشی، تحت یک مجوز رایگان یا دامنه  

عمومی و انتشار این محتوا به صورت موثر و جهانی.
چش��م انداز: تصور جهانی که در آن، هر یک از انسان ها بتواند آزادانه 

سهمی در مجموع تمام علوم داشته باشد. این تعهد ماست.
شرکت: ای بی

ماموریت: تبدیل ش��دن به مقصد محب��وب تمام آدم های جهان برای 
کشف و انتخاب کاالهای ارزشمند و منحصر به فرد.

چش��م انداز: چش��م انداز ما در تجارت رس��یدن به نقطه ای اس��ت که 
مشتریان ما را به آنجا رسانده باشند، از فناوری قدرت گرفته باشد و به 

روی همگان باز باشد.
شرکت: ایکیا

ماموری��ت: ارائ��ه  طیف گس��ترده ای از محصوالت خانگ��ی با بهترین 

طراح��ی و کارکرد و با مناس��ب ترین قیمت که تا ح��د امکان، بیش تر 
آدم ها بتوانند آن ها را خریداری کنند.

چشم انداز: بهبود زندگی روزمره  برای بسیاری از آدم ها.
شرکت: سیسکو

ماموریت: شکل دهی به آینده  اینترنت با خلق ارزش و فرصتی بی سابقه 
برای مشتریان، کارمندان، سرمایه گذاران و شرکای اکوسیستم مان.

چشم انداز: تغییر روش کار، زندگی، بازی و یادگیری.

شرکت: سونی
ماموریت: ایجاد شرکتی برای الهام بخشیدن و تحقق کنجکاوی تان.

چشم انداز: استفاده از عش��ق و شور بی پایان مان برای فناوری، محتوا 
و خدمات جهت ارائه هیجان و س��رگرمی جدید و پیش��گامانه، فقط به 

شکلی که سونی می تواند.
شرکت: خطوط هوایی ساوت وست

ماموریت: ماموریت خطوط هوایی ساوت وست عبارت است از تعهد به 
ارائه باالترین کیفیت خدمات مش��تری به همراه حس گرما، صمیمیت، 

غرور فردی و روحیه گروهی.
چشم انداز:  تبدیل ش��دن به محبوب ترین، فعال ترین، و سودمندترین 

خطوط هوایی دنیا.
شرکت: ای دی پی  )پردازش خودکار داده ها(

ماموریت: توانمندس��ازی س��ازمان ها با راه حل هایی پر از بینش برای 
هدایت کسب و کار ها به سمت موفقیت.

چشم انداز: تبدیل ش��دن به مرجعی جهانی برای کمک به سازمان ها 
در تمرکز بر آنچه از همه مهم تر است.

شرکت: کایزر پرمننته
ماموریت: کایزر پرمننته به این دلیل به وجود آمده اس��ت تا خدمات 
بهداش��ت و س��المتی باکیفیت و ارزان قیمت در اختیار آدم ها قرار دهد 
و وضعیت س��المت اعضا و جوامعی را که برای ش��ان خدمت می کنیم، 

باال ببریم.
چشم انداز: ما شرکای قابل اعتمادی در زمینه  سالمت عمومی هستیم 
که با همکاری با آدم ها به آن ها کمک می کنیم برای ایجاد س��الم ترین 

جوامع در کشور تالش کنند.
شرکت: کوین بیس

ماموریت: ماموریت کوین بیس عبارت اس��ت از ایجاد سامانه  مالی باز 
و آزاد برای کل جهان.

چش��م انداز: ارز دیجیتالی که از طریق ایجاد س��امانه  مالی باز و آزاد 
فرصتی نوآورانه، کارآمد و عادالنه تر برای تمام جهان فراهم کند.

شرکت: فیس بوک
ماموریت: توانمندسازی آدم ها برای ایجاد جامعه ای قدرتمند و نزدیک 

کردن تمام آدم های جهان به یکدیگر.
چشم انداز: آدم ها برای متصل ماندن به دوستان و خانواده، برای کشف 
آنچه در دنیا می گذرد و به اشتراک گذاری و بیان آنچه برای شان اهمیت 

دارد، از فیس بوک استفاده کنند.
شرکت: هول فودز مارکت

ماموریت: هول فودز مارکت پیش��گام و فعال در عرصه  کس��ب و کار 
مواد غذایی باکیفیت اس��ت. ما ش��رکتی مبتنی بر ماموریت هستیم که 
هدف م��ان تعیین اس��تانداردهای عالی برای خرده فروش��ی مواد غذایی 
است. ما در حال ایجاد کسب و کاری هستیم که در آن، استانداردهایی 
ب��اال در تمام جوانب ش��رکت مان جاری و س��اری اس��ت. در هول فودز 

مارکت کیفیت اولویت ذهن مان است.
چشم انداز: تمام مواد غذایی، تمام آدم ها، تمام کره  زمین.

بیانیه ماموریت و چش��م انداز: آگاهی از اینکه چه کس��ی هستید و به 
کجا می روید

بیانیه  ماموریت بر ام��روز و آنچه انجام می دهید، تمرکز دارد و بیانیه  
چش��م انداز بر فردا و آنچه می خواهید به آن تبدیل ش��وید، تمرکز دارد. 

وجود هر دو برای بقای شرکت الزم و مهم است.
چه آن را جوهره یا قلب تپنده و چه آن را مش��خصه  اصلی کس��ب و 
کار بدانی��د – یا آن را هر چی��ز دیگر بنامید، به خاطر موفقیت محتوا و 
شرکت تان از تعریف و درک شفاف بیانیه ماموریت و چشم انداز اطمینان 

حاصل کنید.
بیانیه  ماموریت محتوا و بیانیه چشم انداز محتوا را روی کاغذ بنویسید. 
آن ها را در اختیار اعضای گروه تان قرار دهید. آنگاه می توانید تالش های 

آینده تان را در تولید محتوا با این دو مقایسه و اندازه گیری کنید.
clearvoice/bazdeh: منبع

25 مثال جذاب از بیانیه ماموریت و چشم  انداز شرکت های بزرگ دنیا

چهارشنبه
14 آذر 1397

شماره 1213



13آگهــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
14 آذر 1397

شماره 1213



آگهـــــــــــی تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه

14 آذر 1397

شماره 1213



15ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

سمنان - اسماعیل نژاد: رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
استان سمنان از افتتاح و بهره برداری و کلنگ زنی ۱۳ طرح صنعتی 
و معدنی و زیربنایی شهرک های صنعتی استان همزمان با سفر رئیس 
محترم جمهور و هئیت دولت به استان سمنان خبرداد.   بهروز اسودی 
با بیان این خبرگفت ، با س��فر رئیس محترم جمهور دکتر روحانی و 
اعضای هئیت دولت به استان ، ۱۳ طرح صنعتی و معدنی و زیربنایی 
شهرک های صنعتی استان با س��رمایه گذاری ریالی بیش از ۳900 
میلیارد ریال و ارزی 5۷ میلیون یورو افتتاح و کلنگ زنی می ش��ود . 
وی با اشاره به سرمایه گذاری و اشتغالزایی باالی این طرح ها تصریح 
کرد: با راه اندازی و افتتاح این تعداد طرح در س��طح استان سمنان ، 
زمینه اش��تغال حدود ۱500 نفر در استان فراهم خواهد شد. رئیس 
س��ازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت ، بهره 
برداری از طرح توس��عه شرکت چوب تراشه نقطه سمنان با ظرفیت 
تولید ساالنه 96هزار مترمکعب تخته فیبر خام و سرمایه گذاری ریالی 
950 میلی��ارد ریال و ارزی ۱5 میلیون یورو از طرح های قابل افتتاح 
در س��فر ریاست محترم جمهور به اس��تان می باشد که با راه اندازی 

این مجموعه زمینه اشتغال حدود ۳۱0 نفر در استان فراهم می شود. 
بهروز اسودی خاطرنشان کرد: افتتاح واحد تولیدی صنعت پتاس آسیا 
در شهرستان گرمسار با ظرفیت تولید ساالنه ۱۴0 هزار تن سولفات 
پتاسیم و اس��ید کلریدریک و با سرمایه گذاری ۱5۳ میلیارد ریال از 
دیگر طرح های قابل افتتاح می باشد که با بهره برداری از این مجموعه 
زمینه اشتغال حدود ۱00 نفر در استان فراهم می گردد. وی ادامه داد: 
بهره برداری از ش��رکت فوالد شاهرود با سرمایه گذاری بیش از 2۷5 

میلیارد ریال برای تولید ۱00هزار تن شمش فوالد از دیگر پروژه های 
صنعتی در استان سمنان محسوب می شود که با راه اندازی این واحد 
تولیدی حدود ۱50 نفر مشغول به کار خواهند شد. این مقام مسئول 
در ادامه از افتتاح فاز نخس��ت شرکت داروسازی فاتک شیمی پارس 
سمنان در این سفر هئیت دولت به استان خبر داد و افزود: این واحد 
تولیدی با سرمایه گذاری ریالی بالغ بر 5۳0 میلیارد ریال و ارزی ۱۳ 
میلیون یورو ظرفیت تولید ۱60 میلیون عدد کپسول و 600 میلیون 
عدد قرص را دارد و برای ۱۱0 نفر فرصت شغلی ایجاد می کند.  رئیس 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان همچنین از افتتاح یک 
واحد تولیدی دیگر در سمنان خبر داد و اظهار داشت : در سفر ریاست 
محترم جمهور و اعضای هئیت دولت به اس��تان واحد تولیدی سرما 
گستر قومس با سرمایه گذاری 69 میلیارد ریال و اشتغالزایی حدود 20 
نفر به بهره برداری می رسد که در زمینه تولید سیستم تهویه مطبوع 
خودرو فعالیت خواهد نمود.بهروز اسودی گفت: در این سفر و با حضور 
کاروان تدبیر و امید در استان عملیات اجرایی هشت طرح صنعتی و 

معدنی در سطح استان آغاز و کلنگ زنی خواهد شد.

 تبریز - ماهان فالح: به مناس��بت گرامیداش��ت هفته بسیج، 
مراس��مي با حضورمدیر، مس��ئولین و جمعي از کارکنان منطقه 8 
عملیات انتقال گاز ایران در تبریز برگزار شد.  به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، یداله بایبوردي، مدیرمنطقه 8، در ابتداي مراسم ضمن تبریک 
و گرامیداش��ت این ایام مبارک، به بررسي و تبیین جایگاه بسیج در 
انقالب اسالمي، معرفي افکار و اندیشه هاي بسیج در جامعه و نقش 
بسیج در حفظ ارزشهاي دفاع مقدس پرداخت.  بایبوردي به عشق و 
ایثار، شجاعت و از خودگذشتگي بسیجیان اشاره کرد وافزود: اگر به 
دنبال عزت و سربلندي میهن اسالمیمان هستیم باید با تمام توان در 
همه عرصه هاي سازندگي همت گماشته و دنباله رو اهداف بسیجیان 
8 س��ال دفاع مقدس باشیم چرا که حضور بسیجیان در عرصه هاي 
مختلف باعث افتخارآفریني بوده و یک ضرورت محس��وب مي شود.  
در ادامه حجت االس��الم والمس��لمین آسماني، سخنران این مراسم 
ضمن تبریک هفته وحدت و بسیج گفت: وحدت و همبستگي در بین 
مسلمانان جهان یک امر حقیقي است زیرا که پیامبر اسالم)ص( بر آن 

تاکید داشته و آن را در بین امت خود توصیه کرده است. 

آسماني افزود: دشمن با وحدت جهان اسالم مخالف است و انقالب 
اسالمي ایران نیز در راستاي وحدت جهان اسالم و تالش براي صلحي 
جهاني گام برمي دارد که همین مهم سبب دشمني استکبار با نظام 
مقدس جمهوري اس��المي ایران شده اس��ت که به حول و قوه الهي 
و وحدت مردم تمام این دش��مني ها نقش بر آب خواهد ش��د.  وي 
با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ بس��یجي در جامعه اظهار داشت: 
فرهنگي بسیجي فرهنگ خدمت رساني و روحیه شهادت طلبي است 

باید در همه حال آگاه بود و اسیر تبلیغات منفي در فضاهاي مجازي 
نش��د چرا که بسیج از مظلوم حمایت مي کند و یار و یاور مظلومان 
است.  همچنین درادامه مراسم، عمران رضایي، فرمانده پایگاه مقاومت 
بس��یج منطقه 8 عملیات انتقال گاز، ضمن ارائه گزارشي اجمالي از 
فعالیتهاي پایگاههاي مقاومت منطقه گفت: بسیج منطقه 8 در سال 
۱۳۷۱ تاسیس و در حال حاضر ۷0۷ نفر از کارکنان منطقه را بعنوان 
نیروهاي بسیجي به عضویت خود درآورده که از این تعداد 6۱8 نفر 

بصورت بسیجي فعال و 89 نفر نیز عادي فعالیت مي کنند. 
رضایي افزود: پایگاه مقاومت بس��یج منطقه با برگزاري کاروانهاي 
راهیان نور، اعزام کاروان زیارتي ارتح��ال امام)ره(، اردوهاي آمادگي، 
کوهپیمایي، برپایي ایستگاههاي صلواتي، دیدار ازخانواده هاي شهدا و 
.... همانند سالهاي قبل سعي درگسترش فعالیتهاي فرهنگي، ورزشي، 
علم��ي دارد.  بنابر اعالم این گ��زارش، در پایان با اجراي برنامه هاي 
متنوعي از بس��یحیان فعال و نمونه منطق��ه، نفرات برتر حلقه هاي 
صالحین و همچنین برندگان مسابقه فرهنگي تجلیل و قدرداني به 

عمل آمد.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت عمران شهر 
جدید هشتگرد گفت: قرارداد احداث ۱۳ هزار واحد مسکونی در شهر 
جدید هشتگرد منعقد شده است. مهدی هدایت در نشست خبری با 
اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات شرکت عمران 
شهر جدید هشتگرد برگزار ش��د، اظهار داشت: احداث ۴9 هزار واحد 
مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد جانمایی شده بود که 2۷ هزار واحد 
افتتاح شده است. وی  با بیان اینکه 8 هزار واحد مسکن مهر در شهر 
جدید هشتگرد متقاضیان موثر دارد،افزود: تکمیل بیش از 95 درصد 
پروژه های مسکن شهر جدید هشتگرد که متقاضی دارد در حال حاضر 
در حال انجام است. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد با 
بیان اینکه تالش می کنیم پروژه مسکن مهر را تا پایان سال آینده به 
اتمام برسانیم، بیان کرد: حدود 9 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی در شهر 
جدید هش��تگرد وجود دارد. رئیس هئیت مدیره شرکت عمران شهر 
جدید هشتگرد با بیان اینکه اراضی مورد نیاز برای احداث ده هزار واحد  
توسط بخش خصوصی و ۳ هزار واحد هم مشارکتی بوده است،گفت: 

قرارداد احداث ۱۳ هزار واحد مسکونی در شهر جدید هشتگرد منعقد 
شده است. وی با بیان اینکه پروژه های راکد مسکن مهر با 9 تفاهم نامه 
به س��رمایه گذاران واگذار می شود،گفت:  با این قراردادها حدود ۴ هزار 
واحد مسکن مهر  تعیین تکلیف شدند و از این مبحث اشتغال و تامین 
مس��کن با کیفیت و پروژه های متوقف هم سرانجام می یابد. هدایت با 
بیان اینکه حدود ۱۷ هزار واحد  ساخت مسکن با کیفیت از ظرفیت وام 
مس��کن مهر  در هشتگرد وجود دارد،تصریح کرد: در حوزه زیرساخت 

ش��هر جدید هش��تگرد تصمیمات خوبی با حضور اعضای کمیسیون 
عمران مجلس انجام ش��د و یکی از عمده دالیل عدم واگذاری مسکن 
مهر نداشتن انشعابات زیر ساختی است. مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید هشتگرد با بیان اینکه همایش سرمایه گذاری در هشتگرد برگزار 
می ش��ود، عنوان کرد: 29 بهمن این همایش در شهر جدید هشتگرد 
برگزار می شود. وی با بیان اینکه موضوع متروی شهر جدید هشتگرد 
موضوع مهمی است که تا کنون هیچ اعتبار عملیاتی برای آن در نظر 
گرفته نشده اس��ت، ادامه داد: 25 میلیارد تومان قرار بود اسناد خزانه 
دولتی داده شود. وی با بیان اینکه 200 درصد بودجه نقدی شهر جدید 
هشتگرد محقق شده است، عنوان کرد: تا به امروز حدود چهل میلیارد 
تومان پول به متروی هشتگرد از اعتبارات شرکت عمران تزریق شده 
و تالش می کنیم که مترو را تکمیل کرده و به بهره برداری برس��انیم. 
هدایت با بیان اینکه تمام بخش ها در حال فعالیت هستند،تصریح کرد: 
تزریق تعهدات دولت در منابع اعتباری در کم شدن زمان بهره برداری 

از مترو موثر است. 

قـم - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل س��ازمان فرهنگی و 
ورزش��ی شهرداری قم از برگزاری مسابقه آش��پزی در دو حوزه آش 
و آبگوش��ت قمی، نان و ش��یرینی، صنایع دستی، سفره شب یلدا و 
نمایشگاه غذا، صنایع دستی و توانمندی های بانوان مسجدی و نیز 
مدد جویان بهزیستی و دانشجویان خبر داد. مقیمی از اجرای جشنواره 
سفره ایرانی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل ورزش و 
جوانان، امور زنان استانداری، کانون مساجد و بهزیستی با هدف معرفی 
توانمندی های بانوان در حوزه غذا و صنایع دستی بومی و محلی قم، 
آئین شب یلدا و ایجاد محیطی مفرح و شاد برای شهروندان خبر داد. 
وی در تشریح برنامه این جشنواره، به برگزاری مسابقه آشپزی در 2 
حوزه آش و آبگوشت قمی، نان و شیرینی، صنایع دستی، سفره شب 

یلدا و نمایشگاه غذا، صنایع دستی و توانمندی های بانوان مسجدی و 
نیز مددجویان بهزیستی و دانشجویان اشاره کرد. مدیرعامل سازمان 

فرهنگی ورزشی شهرداری قم بیان کرد: عالقمندان جهت ثبت نام 
و ش��رکت در مسابقه و نمایش��گاه می توانند به صورت حضوری به 
دبیرخانه جشنواره به آدرس خیابان بنیاد فرهنگسرای ایثار مراجعه 
یا با شماره تلفن ۳2۷08008 و سامانه ۱۳۷ شهرداری تماس گرفته 
و یا به سایت اینترنتی basalam.ir  مراجعه کنند. مقیمی زمان 
ثبت نام را از اول لغایت 20 آذرماه اعالم کرد و گفت: زمان برگزاری 
جشنواره چهارشنبه 28 آذرماه لغایت جمعه ۳0 آذر در بوستان نرگس 
با حضور خانواده ها و ش��هروندان خواهد بود. وی در پایان مهمترین 
امتیاز شرکت کنندگان در جشنواره را اعطاء تقدیرنامه، اهداء جوایز به 
برگزیدگان، معرفی آنان به مراکز عرضه غذا و نمایشگاه های استانی و 

کشوری و نیز اماکن فروش اینترنتی عنوان نمود.

همزمان با سفر رئیس جمهورصورت گرفت:

بهره برداری و کلنگ زنی ۱3 طرح صنعتی و معدنی در استان سمنان 

هفته بسیج در منطقه 8 عملیات گرامي داشته شد

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد:

قرارداد احداث 13 هزار واحد مسكونی در شهر جدید هشتگرد منعقد شد

جشنواره سفره ایرانی در قم برگزار می شود

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه قزوین در راستای صرفه جویی و کاهش مصرف 
سوختهای مایع فسیلی اقدامات ارزنده ای انجام داده است که نتیجه 
عملی آن کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی و حرکت در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنی��ن کاهش آلودگی های محیط 
زیستی بوده است. بنابر گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قزوین، مس��عود شرفی مدیر منطقه با 
اشاره به اینکه امروزه نفت به عنوان مهمترین منبع تولید ثروت و 
قدرت کشورها محسوب می شود و نقش مهمی را در اقتصاد سیاسی 

کش��ورهای تولید کننده بازی می کن��د و از آنجا که یکی از ارکان 
اقتصاد مقاومتی، کاهش مصرف فرآورده های نفتی از جمله بنزین، 
نفتگاز و  نفت سفید و جایگزین نمودن مصرف آن با گاز طبیعی که 
به لطف الهی منابع سرشاری از آن در اختیار ماست می تواند گام 
موثر و پایداری در همین راستا باشد، ضمن آنکه مصرف گاز طبیعی 
به جای س��وختهای مایع فس��یلی کاهش آالیندگی های زیست 
محیطی را در پی خواهد داشت. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه قزوین اذعان کرد: اقدامات موثری در راس��تای 
صرفه جویی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی انجام شده است 

که نتیجه عملی آن کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی و حرکت 
در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین کاهش آلودگی های 
محیط زیس��تی بوده اس��ت، به طوری که در طی دو س��ال )9۷-
95(، ۳۴ میلیون لیتر صرفه جویی سوخت مایع در سطح منطقه 
قزوین داشته است. این مقام مسئول تصریح نمود: این سعی و تالش 
کارکنان خدوم منطقه از نگاه مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران و مدیران عالی استان نیز پوشیده نبوده و 
معاون استاندار و رئیس ستاد سوخت استان نیز با اهدای تقدیرنامه 

از زحمات صورت گرفته قدردانی نموده اند. 

اراک- مینو رستمی- محمدرضا سمیعی مدیرعامل این شرکت 
از مصرف بیش از یک میلیاردو29۴میلیون مترمکعب گازطبیعی در 
شش ماهه نخست س��الجاری توسط نیروگاه حرارتی شازند استان 
مرکزی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی که برابر بابیش 
از۴۴درصد کل مصرف اس��تان می باش��د خبرداد.ایش��ان تحویل 
گازطبیعی به صنایع و ترغیب ایشان به استفاده از این سوخت پاک 
را فعالیتی در زمینه گسترش مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان 
مرکزی دانس��ت و در این زمینه گفت:استفاده از گاز طبیعی بجای 
دیگر سوختهای فسیلی یکی از راهکارهای عملی و موثر در راستای 

کاهش آلودگی ناش��ی از استفاده از سوختهای فسیلی می باشد که 
خوشبختانه شرکت گاز استان مرکزی در این زمینه موفق عمل کرده 
و با گازرسانی به صنایع عمده و جز در سطح استان در تحقق این امر 
عملکرد مناسبی داشته و با تالش شبانه روزی کارکنان خدوم خود 
سعی برتداوم گازرس��انی به نقاط را در برنامه  واهداف خود تعریف 
نموده اس��ت. محمدرضا سمیعی در ادامه به مصرف گاز طبیعی در 
همه بخش ها به میزان دو میلیارد و 95۱میلیون مترمکعب اش��اره 
نمود و در این خصوص گفت:در ش��ش ماهه نخس��ت سالجاری در 
بخش خانگی 2۴9میلیون مترمکعب،در بخش تجاری ۴2میلیون 

مترمکعب،در بخش صنایع یک میلیاردو 2۷6میلیون مترمکعب،در 
بخشCNG90میلی��ون مترمکع��ب و در بخ��ش نی��روگاه یک 
میلیاردو29۴میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سطح استان مرکزی 
به مصرف رسیده اس��ت که گام مهمی در راستای کاهش آلودگی 
زیس��ت محیطی می باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی در 
پایان مردم شریف استان مرکزی را به مصرف بهینه و ایمن از حامل 
های انرژی دعوت نمود و از ایش��ان خواس��ت تا با مدیریت صحیح 
مصرف از تمامی حامل های انرژی شرکتهای خدمت رسان به مردم 

را یاری نمایند .

در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی:

کسب رتبه نخست کشوری در جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع توسط منطقه قزوین رقم خورد

مصرف بیش از دو میلیاردو951میلیون مترمكعب گازطبیعی در شش ماهه نخست سالجاری در استان مرکزی 

نقش مؤثر آموزگاران در نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب
اصفهان - قاسم اسد- در مراسم کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب  که با حضور 
اولیاء و مربیان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرس��تان زرین ش��هر برگزار شد  مدیر 
آبفا لنجان گفت: ایران از لحاظ آب و هوایی  جز کش��ور های خش��ک ونیمه خش��ک 
محس��وب می شود بطوریکه متوسط بارندگی در کش��ور حدود 250 و 200 میلیمتر 
میباشد پس در چنین شرایطی مردم باید متناسب با منابع موجود آب را مصرف کنند 
بیکیان افزود: در تابستان سال جاری به دلیل کمبود شدید منابع آبی ،با چالش های 
جدی برای تامین آب شرب مردم مواجه بودیم اما خوشبختانه توانستیم با تالش شبانه روزی این بحران را مهار کنیم و آب 
ش��رب ب��ا وضعیت مطلوب اعم از کم��ی و کیفی  در اختیار مردم قرار گرفت. وی با بیان اینکه باید مصرف س��رانه خود را به 
میانگین جهانی نزدیک کنند عنوان کرد: در حال حاضر میانگین مصرف س��رانه آب در دنیا بین ۱00 تا ۱۱5 لیتر در ش��بانه 
روز است این در حالیست که هم اکنون مصرف سرانه آب خانگی در استان حدود ۱5۴ لیتر در شبانه روز می باشد پس می 
طلبد مردم در مصرف آب بیش از پیش دقت کنند. مدیر آبفا لنجان گفت: خوشبختانه بارندگی ها در فصل پاییز مطلوب بوده 
است اما این دلیل نمی شود که تصور کنیم که دیگر مشکل کمبود آب نداریم بلکه همچنان باید آب را بهینه مصرف کرد که 
در این میان نقش اولیاء و مربیان بسیار حائز اهمیت است. بیکیان به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب در جامع��ه پرداخت و بیان داش��ت  :مربیان و آموزگاران م��ی توانند با  آموزش راههای مصرف بهینه آب به دانش آموزان 

زمینه فرهنگ صحیح آب را در جامعه فراهم کنند که در این میان آموزش دانش آموزان مقطع ابتدایی بسیار مهم است .

در 8 ماهه سال جاری تحقق یافت
تولید انرژی برق در نیروگاه رامین از مرز 7 میلیون مگاوات ساعت گذشت

اهواز - شبنم قجاوند-  این نیروگاه در 8 ماهه سال جاری توانست ۷ میلیون 
6۱ هزار و 8۴9 مگاوات ساعت انرژی برق را تولید و به شبکه سراسری برق کشور 
ارائه نماید.  مهندس ناصرمحمدی مدیرعامل نیروگاه رامین با اش��اره به عملکرد و 
تالش کارکنان این نیروگاه در تامین برق مورد نیاز مردم بویژه در تابس��تان طاقت 
فرسای سال جاری اظهار داشت : این میزان تولید در شرایطی تحقق یافت که طی 
ماههای اخیر واحدهای ۳05 مگاواتی ش��ماره 2و۳ وهمچنین واحد ۳۱5 مگاواتی 
شماره 5  این نیروگاه را بدلیل انجام تعمیرات میاندوره ای بطور مستمر در چرخه تولید نداشته و از اواسط آبان ماه نیز واحد ۳05 
مگاواتی شماره ۴ را بمنظور تعمیرات اساسی از مدار تولید انرژی برق خارج نموده بودیم. وی همچنین با اشاره به افزایش ۳ مگاواتی 
متوسط تولید لحظه ای این نیروگاه از 260 به 26۳ مگاوات نسبت به مدت مشابه سال96 ، میزان افزایش تولید آبان ماه سال جاری 

را ۷6۳ هزار و 50۱  مگاوات ساعت اعالم نمود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی مازندران :
شناسایی و پلمپ چهار مرکز غیرمجاز در شهرستان ساری

سـاری - دهقان - در بازرس��ی های کارشناس��ان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران از مراکز شهرستان ساری طی ماه گذشته ،  ۴ مرکز غیرمجاز شناسائی و پلمپ شد. دکتر 
حامد روحانی زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه فعالیت و مداخله در امر 
درمان توسط افراد فاقد صالحیت حرفه ای و فاقد مجوز قانونی ممنوع است افزود : در راستای نظارت 
بر موسسات درمانی و برخورد با مراکز غیر مجاز ، در بازرسی های کارشناسان اداره نظارت بر درمان 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراکز شهرستان ساری طی ماه گذشته ،  ۴ مرکز غیرمجاز شناسائی 
و پلمپ شد. وی گفت : از این تعداد پلمپ انجام شده،  یک مورد مربوط به سالن آرایش زنانه بود که با همکاری کارشناسان بهداشت 
محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران شناسایی شد و در آن فعالیت غیر مجاز لیزر انجام می گرفت . معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار داشت: یک موسسه غیر مجاز ارتوپد فنی ، یک مرکز غیر مجاز مداخله گر در امور پزشکی و  یک 
دفتر مامایی به دلیل انجام فعالیت غیر قانونی از جمله مراکزی بودند که با همکاری نماینده اماکن پلمپ شدند و پرونده آنها جهت طی 
مراحل قانوني به مراجع قضایي ارسال شد.دکتر روحانی زاده در پایان با تاکید بر این که هیچ کس نمی تواند بدون داشتن تخصص و 
مجوزهای قانونی در حوزه درمان فعالیت کند اظهار داشت : دخالت در کارهای تخصصی پزشکی و استفاده از دستگاه ها و تجهیزات 

پیشرفته درمانی توسط افراد فاقد صالحیت حرفه ای ، سالمت شهروندان را به خطر می اندازد.

اجرای 25 کیلومتر عملیات شبكه گذاری در گیالن
رشت- زینب قلیپور - حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اجرای 25 کلیومتر عملیات شبکه گذاری در آبانماه سال 
جاری در اس��تان خبر داد.مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: 88 درصد این عملیات در روستاهای 
استان و در قالب بند»ق« صورت گرفته و با اجرای آن مجموع طول شبکه گاز در استان به 20 هزار و ۴۳۳ کلیومتر افزایش یافته 
است.مهندس اکبر در ادامه از نصب ۱۳6۱ انشعاب جدید گاز در آبان ماه خبر داد و گفت: با نصب این تعداد انشعاب مجموع انشعابات 
گاز اس��تان به 5۷۷ هزار عدد رس��یده است.وی با اش��اره به گازرسانی گسترده به سراسر نقاط استان گفت: وجود بیش از 20 هزار 
کیلومترشبکه و 5۷۷ هزار انشعاب گاز در استان، وظیفه همکارانم را در جهت پایش و نگهداری تاسیسات گاز خطیرتر از گذشته می 
سازد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان با بیان اینکه برای رسیدن گاز به منازل مردم تالش های فراوانی صورت گرفته و 
می گیرد، از کلیه مشترکین گاز درخواست نمود تا با مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی عالوه بر حفظ این نعمت الهی برای نسل های 

آینده، در جهت کاهش هزینه های گازبها و کمک به اقتصاد خانوار کوشا باشند

اردوی فرهنگی ورزشی بانوان شاغل در مخابرات منطقه گلستان در 
اردوگاه نشاط برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نظر به اهمیت و توجه ویژه به امور همکاران زحمتکش و پرتالش بانوان شاغل در مخابرات 
منطقه گلستان و نیز اهمیت این جایگاه ارزشمند به عنوان بخشی از سرمایه انسانی به تدبیر مدیر مخابرات منطقه گلستان  اردوی 
یک  روزه ای با سفر به اردوگاه نشاط برگزار شد.دراین اردو که به همت کمیته امور بانوان وتصویب در شورای فرهنگی مخابرات 
منطقه گلستان به مناسبت هفته بسیج برگزار شده بود اکثریت بانوان شاغل در مخابرات منطقه گلستان حضور داشتند.در ابتدا 
همکاران ضمن حضور در برنامه صبحگاهی در مسابقات تیراندازی -تیروکمان- دارت – طناب کشی – شرکت نموده و از طبیعت 
زیبا  وبا طراوت اردوگاه نشاط به نحو مطلوبی بهره مند شدند.همچنین در این مراسم نماز جماعت با حضور امام جماعت ، مدیر 
مخابرات منطقه گلستان وهیأت همراه برگزار شد .مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور در جمع صمیمی 
بانوان مخابرات گلستان ضمن ابراز خرسندی استقبال کثیر بانوان ازبرگزاری این اردو  از زحمات و تالشهای آنان درعرصه های 
خدمات رسانی تشکر نموده و موفقیت های کسب شده مخابرات منطقه گلستان را مدیون زحمات همه همکارن  اعم از بانوان 
وآقایان دانست و از دلسوزی ،تعهد ، مسئولیت پذیری بانوان تقدیر وتشکر نمود .وی همگرایی و وحدت را از رموز اصلی موفقیت 
دانس��ت وگفت: مدیریت ذهن علم امروز اس��ت و دغدغه های روزانه را ناشی از ذهن واندیشه وافکاری دانست که در طول روز با 

انسان همراه است

ترویج مبانی فرهنگ شهادت از اهداف هیئت رزمندگان مدافعین حرم است
مشهد - صابر ابراهیم بای -  اولین نشست خبری سردار علی صالحی مدیر هیئت رزمندگان 
مدافعین حرم اس��تان خراسان رضوی با حضور خبرنگاران واصحاب رسانه برگزار گردید وی در این 
نشس��ت به اهداف تاسیس این هیئت اشاره کرد و گفت هیئت قریب به یک سال است که فعالیت 
خود را شروع کرده ودر راستای ترویج و گسترش فعالیت های فرهنگی مذهبی ومفاهیم اسالمی و 
درراس آن مبانی فرهنگ شهادت گام برمیدارد سردار صالحی بیان داشت سپاه پاسداران مشابه هیئت 
رزمندگان اسالم تصمیم به تشکیل هیات رزمندگان مدافع حرم با مسولیت آقای فیض اللهی نمود 
ومقرر گردید در استان هایی که شهید ورزمنده مدافع حرم دارند شاخه ای از این هیئت بنا گردد وی 
اظهار داشت مجوز تاسیس این هیئت از سوی سازمان تبلیغات اسالمی صادر وشاخه ای از هیئت مدافعین حرمین مرکز می باشد 
مدیر هیئت رزمندگان مدافعین حرم دراستان ادامه داد برنامه ها به صورت جلسات ماهیانه و نیز اردوهای زیارتی وسیاحتی برای 
خانواده های محترم شهدای مدافع حرم تبیین شده است و از اهم آن حضور چشمگیر درمناسبت های مختلف از قبیل راهپیمایی 

9دی و 22 بهمن خواهد بود.

ثبت 181 مورد چند قلو زایی در استان بوشهر 
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز    : مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر گفت: ۱8۱ مورد چند قلوزایی 
از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در این استان به ثبت رسیده است. اسکندر پاساالر افزود: در این مدت ۱۷6 
مورد دوقلوزایی و 5 مورد سه قلو زایی ثبت شده است. وی بیان کرد: بیشترین تعداد چند قلوزایی در این 
مدت با 59 مورد دوقلوزایی و 2 مورد سه قلوزایی مربوط به شهرستان بوشهر بوده است. پاساالر عنوان کرد: 
در این مدت ۱۱ هزار ۷0۷ مورد والدت در استان بوشهر به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۴0 

مورد تک زایی بوده است.

چهارشنبه
14 آذر 1397

شماره 1213



به قلم: جان بویتنوت
نویسنده حوزه مدیریت و بازاریابی

مترجم: امیر آل علی
پینترس��ت درواق��ع ش��بکه اجتماعی مبتنی بر ارس��ال 
تصویر است که در حال حاضر بزرگترین رقیب اینستاگرام 
محس��وب می شود. این شرکت در کش��ور آمریکا و توسط 
بن س��یلبرمن تاسیس شده اس��ت. اگرچه ممکن است در 
نگاه اول این ش��بکه را کامال ش��بیه به عملکرد اینستاگرام 
و فیس بوک حس کنید، با این حال واقعیت این اس��ت که 
در این ش��بکه تنها محتویات ارزشمند وجود داشته و این 
امر به این معنا است که دیگر جنبه شخصی موجود در دو 
ش��بکه مذکور وجود ندارد. همین امر نیز باعث می شود تا 
این پینترس��ت به مکانی ایده آل برای فعالیت های تجاری 
تبدیل ش��ود. بدون ش��ک موس��س این برند خالق، دارای 
تجربیات و دانش��ی فوق العاده اس��ت که در این مقاله قصد 

داریم تا به بررسی ۴ راز موفقیت از نگاه وی بپردازیم.
1-اشتیاق را همه چیز بدانید  

جالب اس��ت بدانید که س��یلبرمن تا قبل از خارج شدن 
از دانش��گاه، رویای دکترا را در س��ر داشت. با این حال وی 
در طول دوران تحصیل خود به س��مت تکنولوژی گرایش 
پی��دا کرد و همین امر باعث ش��د ت��ا وی بتواند در مدتی 
کوتاه در شرکت گوگل استخدام شود. با این حال به عقیده 
دوس��ت وی )پل سایاررا( سیلبرمن از همان دوران کودکی 
عالقه داشت تا به همه چیز یک دسته بندی درست ببخشد. 
همین امر نیز در نهایت باعث ش��د تا وی پینترس��ت را نیز 

بر پایه همین ای��ده طراحی کند. در نهایت وی با توجه به 
حمای��ت اطرافیان خ��ود، کار در گوگل را ره��ا کرده و به 
دنبال محقق س��اختن هدف خود رفت. ب��ه عقیده او الزم 
است تا هر فردی اشتیاق اصلی خود را پیدا کرده و تمامی 
وقت و ان��رژی خود را معطوف به آن کن��د. در نهایت این 
امر باعث خواهد ش��د تا شما بتوانید سختی هایی را تحمل 
کنید که ممکن اس��ت برای س��ایرین عمال خارج از آستانه 

تحمل باشد.
2-یادگیری را متوقف نكنید 

جال��ب اس��ت بدانید که ۷0درص��د از م��ردم از تصاویر 
موج��ود در این ش��بکه برای ایده گرفتن اس��تفاده کرده و 
این امر مهم ترین دلیل برچس��ب زدن افراد بر روی تصاویر 
گوناگون اس��ت. این امر در حالی است که باقی شبکه های 
اجتماعی از این ق��درت برخوردار نبوده و این مزیت باعث 
می شود تا شانس دیده شدن تصاویر شما بسیار باال باشد. از 
جمله دالیلی که باعث می ش��ود تا سیلبرمن همواره بتواند 
ایده های مناس��بی را داشته باشد، نرخ مطالعه بسیار باالی 
وی محس��وب می شود. درواقع او به صورت هفتگی حداقل 
ی��ک کتاب را در زمینه فناوری مطالعه کرده و عقیده دارد 
که برای دانش نمی توان هیچ نقطه پایانی را متصور شد. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا یک برنامه برای یادگیری مداوم 
خود داش��ته باش��ید. همچنین فراموش نکنید که همواره 
می ت��وان از تیم کاری خود نیز نکات بس��یار ارزش��مندی 
آموخت. به همین خاطر الزم است تا فضا را برای گفت وگو 

و تبادل اطالعات در شرکت خود فراهم آورید. 

3-توانایی های خود را در معرض آزمایش قرار دهید 
س��یلبرمن در مصاحبه ای عنوان کرده است که هدف وی 
از تاسیس پینترس��ت، اتصال افرادی بوده است که در برخی 
زمینه ها با یکدیگر اشتراکاتی را دارند. وی عقیده دارد که باید 
همواره چندین توانایی و روش را مورد ارزیابی قرار دهید تا در 
نهایت بهترین نتیجه ممکن به دست آید. جالب است بدانید 
که وی همواره در اس��تخدام های خود به دنبال افرادی است 
که از به چالش کش��یدن خود واهمه ای نداشته و راهکارهای 
جدی��دی را برای انجام کارها ارائ��ه می دهند. خود وی نیز از 
جمله افرادی است که تمامی قابلیت های خود و شرکت را در 
معرض آزمایش قرار می دهید. این امر در نهایت باعث می شود 
تا ظرفیت های واقعی خود را نشان دهند. در نهایت به عنوان 
یک مدیر الزم اس��ت تا ارتباط دوس��تانه ای با کارمندان خود 
داش��ته باش��ید و فضای مطلوبی را برای آن ها فراهم آورید تا 

بتوانند به خوبی بر روی کار خود تمرکز کنند.
4-به مشتری توجه ویژه داشته باشید 

از جمله ویژگی  های مهم پینترست این است که همواره 
مش��تری می تواند تجربه های جدیدی را به دست آورد. به 
همین خاطر هیچ گاه از این ش��بکه خسته نخواهد شد. در 
این رابطه مدیر این ش��رکت معتقد است که برای موفقیت 
الزم اس��ت تا مش��تری را در باالترین جای��گاه قرار دهید. 
تحت این ش��رایط ممکن اس��ت ش��رایطی رخ دهد که در 
آن مش��تریان ش��ما مطابق ایده آل هایی نباش��ند که تصور 
می کردید. تحت این ش��رایط این ش��ما هس��تید که باید 

تغییراتی را مطابق خواست آن ها اعمال کنید.  

4 راز موفقیت از زبان موسس پینترست

 نكاتی ساده اما کلیدی
برای رشد مخاطبان در شبكه های اجتماعی

بس��یاری از افراد می خواهند پیام هایی که در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند توسط 
تعداد زیادی از افراد دیده شود تا آن ها بتوانند برای برند، محصول یا سرویس خود اعتبار و توجه 
دس��ت و پا کنند. روزانه حدود 60 میلیارد پیام فقط در پلتفرم های موبایل به اش��تراک گذاشته 
می شود و همین حجیم عظیم محتوا باعث شده تا شانس دیده شدن یک پیام  کم و کمتر شود.
رش��د مخاطبان در شبکه های اجتماعی چیزی اس��ت که برای بسیاری از کسب و کارها شاید 
یک رویا به نظر برس��د اما اگر فکر می کنید که نمی توانید به این رویا برس��ید، بهتر اس��ت بدانید 
که بس��یاری از همتایان شما توانسته اند به این رویا جامه عمل بپوشانند. یک سازمان برای رشد 
مخاطبان خود در کانال های اجتماعی ممکن اس��ت اس��تراتژی های مختلفی را در پیش ببرد که 

تبلیغات و استفاده از افراد اینفلوئنسر بخشی از آن هستند.
 )Brendan Kane( تاکتیک های��ی که در ادامه این مقاله خواهید خواند توس��ط برندن کین
استفاده شده اند. آقای کین کسی است که توانست طی فقط یک ماه بیش از یک میلیون مخاطب 
فیس بوکی به دس��ت آورد و مواردی که در ادامه ذکر ش��ده اس��ت دقیقا همان مواردی هستند 
که به برندن کین در جذب یک میلیون مخاطب طی فقط یک ماه کمک کرده اند. اگر ش��ما هم 
می خواهید ش��اهد رشد مخاطبان خود در شبکه های اجتماعی باشید، حتما مواردی که در ادامه 

گفته می شود را مدنظر داشته باشید.
1- فرضیه و آزمون

هدف شما باید این باشد که محتوایی قابل به اشتراک گذاری را به مخاطبان خود ارائه بدهید. 
در مورد محتواهایی که افراد تمایل بیش��تری به اشتراک گذاری آن ها دارند تحقیق کنید و برای 
تولید محتوا فرضیه های مختلف را مدنظر داشته باشید. یک فرمت یا تم که می تواند در مورد یک 
مسئله خاص با مخاطبان تان تعامل کند را در نظر بگیرید. سپس یک نمونه پیش تولید کم هزینه 

از آن بسازید و آزمایشش کنید.
نیاز محتوایی مخاطبان هر کسب و کار قطعا با کسب و کار دیگر متفاوت است و شما باید برای 

رسیدن به نتیجه دلخواه در ابتدا مزه دهان مخاطبان خود را بدانید. 
ویدئو از جمله فرمت هایی از محتوا است که این روزها بسیار طرفدار دارد و معموال همه کسب 
و کارها از آن اس��تفاده می کنند. ویدئوهایی بین ۳0 ثانیه تا ۴ دقیقه بیش��تر مورد توجه کاربران 

قرار می گیرند.
2- در صورت لزوم از آزمایش های خود چیزهایی را فرا بگیرید

اینکه بتوانید نکات مهم و موارد آموزش��ی را از تس��ت هایی که انجام می دهید برداش��ت کنید 
می تواند در افزایش رش��د مخاطبان به ش��ما کمک زیادی بکند. باید هم��واره در حال یادگیری 
چیزه��ای جدید باش��ید. زمانی را به فهمی��دن این موضوع اختصاص دهید ک��ه چرا یک فرمت 
محتوایی توانس��ت عملکرد بهتری داشته باشد اما سایر فرمت ها نتوانستند. در آزمایش های خود 

با دقت بسیار باال عمل کنید و همواره در پی بهبود عملکرد خود باشید.
اگر محتوایی نتوانس��ت انتظارات شما را برآورده کند حتی لحظه ای در حذف آن درنگ نکنید. 
نتایج به دست آمده از تست های خود را مورد موشکافی دقیق قرار دهید و از نتایج به دست آمده 
برای ایجاد یک استراتژی کوتاه و بلندمدت محتوایی بهره بگیرید. آزمون و خطا را تا زمانی ادامه 

دهید که به فرمتی از محتوا برسید که بهترین عملکرد را برای تان دارد.
3- یک عنوان جذاب و گیرا انتخاب کنید

فرض کنید که در حال عبور از کنار یک کیوس��ک روزنامه فروش��ی کنار خیابان هس��تید. چه 
چیزی باعث می ش��ود چند لحظه مکث کنید و جلد یک روزنامه یا مجله را بخوانید؟ معموال این 
تیتر است که نکات جذاب یک نوشته را در خالصه ترین شیوه ممکن به خواننده منتقل می کند. 
عنوان یک جمله یا عبارت کوتاه است که جلب توجه می کند و شخص را وادار می کند که بیشتر 
بخواند. اس��تفاده از یک عنوان خوب می تواند حس خ��اص و متفاوت بودن برند، پیام و محتوای 

شما را به خواننده منتقل کند. 
اهمیت نوشتن عنوان های جذاب را دست کم نگیرید.

4- مخاطبان درست را هدف قرار دهید
ش��ما می توانید محتواهایی خوب و باکیفیت تولید کنید، اما اگر این محتوای خوب به دس��ت 
مصرف کننده واقعی اش نرسد قطعا نمی توانید شاهد رشد مخاطبان خود در شبکه های اجتماعی 
باش��ید. محتوایی که خلق می کنید را باید به دست کسانی برسانید که خواهان آن هستند و بعد 

از مطالعه، آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارند.
بس��یاری از پلتفرم  های اجتماعی مانند فیس بوک و اینستاگرام این امکان را فراهم کرده اند که 
بتوانید پس��ت های خود را تبلیغ کنید و آن را به دس��ت مخاطبان درست برسانید. اگر خواستید 
ب��رای محتوا تبلیغ کنید، مخاطبان هدف خود را براس��اس فاکتورهایی مانند جنس��یت، س��ن، 
موقعیت مکانی، عالیق، وضعیت تاهل و… بخش بندی کنید. همچنین یک استراتژی برای جذب 

طرفداران شرکت های رقیب نیز داشته باشید.
5- برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود باید وقت بگذارید و سرمایه گذاری کنید

رشد مخاطبان در شبکه های اجتماعی به این سادگی ها هم که فکر می کنید نیست و به صرف 
زمان بسیار و البته صرف منابع مالی نیاز دارد. برای دستیابی به هر چیزی باید ابتدای بهای آن 

را بپردازید و بهای رشد مخاطبان با وقت و سرمایه گذاری پرداخته می شود.
برای تعیین میزان مبلغی که می خواهید صرف رشد جامعه مخاطبان خود کنید ابتدا بازگشت 
س��رمایه ای که قصد دارید در عوض این رش��د کاربران به دس��ت آورید را برای خود معین کنید. 
هدف ش��ما از رش��د فالوورها چیست؟ گاهی اوقات بازگشت س��رمایه فقط مادی نیست و برخی 
نیز بازگش��ت س��رمایه را در چیزهایی مانند افزایش اعتبار و بهبود وجهه سازمان خود می بینند. 
از خود بپرس��ید که واقعا به چه تعداد فالوور نیاز دارید و براساس همین پیش فرض ذهنی موارد 

الزم را فراهم کنید.
daartagency: منبع
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