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آیا به راستی ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می شود؟

زیر پوست اقتصاد
یک��ی از مهمترین ش��اخص هایی که رکود یا رونق اقتصادی را در جوامع ب��ا آن محک می زنند، تولید ناخالص 
داخلی است. چندی پیش بود که صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود براساس ارزش تولید ناخالص 
داخلی پیش بینی کرد ایران دس��ت کم تا س��ه س��ال دیگر پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می شود. باورپذیری این 
ب��رآورد اقتصادی از نگاه انس��ان ایرانی و مقایس��ه آن با حال و روز کنونی اقتصاد ای��ران تا اندازه ای عجیب و دور 
از ذهن به نظر می رس��د، اما این غرابت، درس��ت است، چراکه بسیاری از اقتصاددانان نیز معتقدند تولید ناخالص 
داخلی، معیار مناس��بی برای مقایس��ه اقتصادهای دنیا نیس��ت و در س��نجش کیفیت زندگی در جوامع انس��انی 
نارساس��ت. در واقع، مقایسه کش��ورها تنها با توجه به تولید ناخالص داخلی نمی تواند تمام واقعیت اقتصادی یک 
کش��ور را نش��ان دهد و فاکتورهای دیگری همانند جمعیت و بهره وری نیز در ارزیابی میزان رفاه جوامع انس��انی 
موثر و تاثیرگذار است، بنابراین سوال این است که رسیدن به جایگاه پانزدهم اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایرانی...

از ورود بدون محدودیت اسکناس ارز تا دستگیری ۲۰ دالل بازار ارز

دولت برای مقابله با سودجویان 
ارزی دست به کار شد
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هشدار »اویل پرایس« به تمامی اقتصادهای نفتی

جهان آماده خداحافظی با نفت می شود

راهنمای کامل طراحی تقویم محتوا برای شبکه های اجتماعی
1۰ توصیه برای کسب موفقیت

چگونه می توانیم در میان شرکت های متعدد، برترین باشیم؟
5 توصیه بازاریابی برای کسب وکارهای کوچک

مقایسه بازار محلی با بازار جهانی
نام و لوگو کمتر از آنچه فکر می کنید  اهمیت دارد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آمازون در ۲ سال گذشته هیچ 
مالیاتی در آمریکا پرداخت 

نکرده است
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آشـفتگی های اخیر بازار خودرو، تردیدهایی در زمینه موثر 
بـودن فرمول موردنظـر وزارت صنعت، معـدن و تجارت در 

ارتبـاط بـا بازگرداندن ثبات به بـازار خودرو ایجاد 
کرده است. به گزارش پدال نیوز، پیش از این...

آزادسازی قیمت هم مانع از رشد 
قیمتی خودرو در بازار نشد

یادداشت
چگونه نرخ درآمدزایی 

تبلیغات را افزایش دهیم؟

راهکارهای بازاریابی بسیاری 
توسط مدیران آزموده می شود. 
این راهکارها بس��ته به ماهیت، 
ب��ازده کوتاه م��دت و بلند مدت 
متفاوت��ی دارن��د. از میان این 
موبایلی،  بازاریاب��ی  تکنیک ها، 
یک��ی از باالتری��ن بازدهی ه��ا 
را نس��بت ب��ه س��ایر روش ها 
در کوتاه م��دت دارد و اج��رای 
اتوبان ها،  در  بن��ری  تبلیغ��ات 
در  راه��کار  دیربازده تری��ن 
بازاریاب��ی  روش ه��ای  می��ان 
اس��ت. بازاریاب��ی موبایل��ی از 
امروزی  پرکارب��رد  ش��یوه های 
دیجیت��ال  بازاریابی ه��ای  در 
است. در دنیای امروز، کاربران 
معم��وال از طری��ق موبای��ل با 
ارتباط هس��تند.  اینترن��ت در 
موبایلی  بازاریاب��ی  اگ��ر  ل��ذا، 
داشته  خاصی  اس��تراتژی های 
باشد می تواند با موفقیت عمل 
کند. خالصه این اس��تراتژی ها 
عبارتن��د از: ش��ناخت جامع��ه 
هدف، مش��خص کردن اهداف، 
به کارگیری ش��اخص عملکرد  
تعیین می��زان کاربران  KPIو 
بازدیدکنن��ده. اکث��ر اف��راد از 
طریق موبایل با اینترنت ارتباط 
دارن��د. بنابراین، ب��ه کارگیری 

استراتژیک  شیوه های 
3در پیام های کوتاه...

چهار شنبه
اول اسفند

1397

14 جمادی الثانی 144۰ - سـال پنجم
شـماره   1۲65- 16صفحه - 5۰۰۰۰ ریال

Wed.20 Feb 2019

قیمت خودروهای داخلی در ش��رایطی برای بار چندم در یک س��ال 
گذشته افزایش یافت که انتظار می رفت با اجرای مصوبه عرضه خودرو 
به قیمت 5درصد کمتر از حاش��یه بازار، قیمت ها کاهش پیدا کند. در 
شرایط انحصاری گویا از کنترل قیمت و نزدیک شدن کیفیت خودروها 

به استانداردهای روز دنیا خبری نیست.
ب��ه گزارش ایرنا، اندک زمانی پس از اعالم مس��ئوالن وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت درباره تعدیل قیمت خودرو ب��ا اجرای مصوبه عرضه 
خ��ودرو به قیمت 5درصد کمتر از حاش��یه بازار، ن��رخ خودرو در چند 
روز ن��ه چند صد هزار تومان بلکه چند میلیون تومان افزایش یافت. به 
ط��وری که طبق اعالم برخی از رس��انه ها قیمت پراید 111 به بیش از 

46 میلیون تومان رسید. 
خودروس��ازان می گویند قیمت قطعات م��ورد نیاز افزایش پیدا کرده 
اس��ت و به همی��ن دلیل تولید خ��ودرو رو به کاهش اس��ت و کاهش 
عرضه ب��ه افزایش قیمت ها دامن می زند. قطعه س��ازان هم مدعی اند با 
توج��ه به افزای��ش قیمت ارز و اعمال تحریم ها ب��رای تامین مواد اولیه 
با مش��کالت متعددی مواجهند که تم��ام این عوامل در افزایش قیمت 
نهایی خودرو تاثیرگذار اس��ت. در این میان هم دولت اعالم می کند که 
به صنعت خودروس��ازی ارز نیمایی اختصاص داده اس��ت و با حمایت 
بانک مرکزی فعاالن صنعت خودروسازی مشکلی برای تامین ارز مورد 
نی��از خود ندارند و ای��ن دور باطل همچنان ادام��ه دارد که نتیجه آن 
چند برابر ش��دن قیمت خودرویی با کیفیت پراید -که بیش��ترین آمار 
تلفات تصادفات جاده ای را به خود اختصاص داده - تنها در چند سال 
گذشته است.  با افزایش قیمت ارز در ابتدای امسال گرانی به جان تمام 
بازارها افتاد. هر کدام از مدیران صنایع که به وقتش در س��خنرانی ها و 
اعالم عملکردها از خودکفایی و قطع وابستگی به خارج از کشور حرف 
می زنند به محض افزایش قیمت دالر و اعمال تحریم های جدید مدعی 
ش��دند که بسیاری از قطعات و مواد اولیه برای تولید محصول نهایی از 
خارج کش��ور وارد می شود به همین دلیل چاره ای جز افزایش قیمت ها 

برای جبران هزینه های تولید را ندارند.
در این مدتی که هنوز به یک س��ال هم نرس��یده در شرایطی قیمت 
کاال و خدم��ات در بازارهای مختلف افزایش یافت که توان خرید مردم 
نه تنه��ا ب��اال نرفت بلکه دلیل رکود و از دس��ت رفت��ن ارزش پول ملی 
کش��ورمان قدرت خرید مردم هم کاهش یاف��ت. حال نکته جالب این 
اس��ت که در بازاری مانند خودرو که همه بر کس��ادی آن تاکید دارند 
در یک ماه اخیر ش��اهد رشد قابل توجه قیمت انواع خودروهای داخلی 

هستیم.
واقعیت این اس��ت که با ممنوعیت واردات خودرو، انحصاری در بازار 
به نفع خودروسازان داخلی ایجاد شد، هرچند که این ممنوعیت هم به 
درس��تی به اجرا نرسید و در تمام دوره اعالم ممنوعیت واردات خودرو 
ش��اهد ورود خ��ودروی خارجی به بازار بودیم ک��ه البته کاهش عرضه 
خودروی خارجی در بازار پس از اعالم این ممنوعیت انکارناپذیر است.
در نبود حریف و رقیب، خودروس��ازان داخلی با عنوان کردن مساله 
کمبود قطعات عرضه خود را کاهش دادند و همین مس��اله قیمت ها را 
در ب��ازار افزایش داد. پس از آنکه زمزمه افزایش قیمت خودرو در افواه 
عموم��ی پیچید فروش فوری خودروهای داخل��ی به راه افتاد و فروش 
فوری خودروها با هجوم باالیی روبه رو ش��د ک��ه البته ابهاماتی هم در 

تحویل خودرو و تعیین قیمت نهایی آن وجود دارد.
ع��ده ای از کارشناس��ان و فع��االن ب��ازار بر ای��ن باورند ک��ه عرضه 
قطره چکانی خودرو از سوی خودروسازان یا حتی توقف عرضه در برخی 
خودروها عامل اصلی افزایش قیمت ها در بازار اس��ت. خودروسازان هم 
که در ماه  های گذش��ته خواستار افزایش قیمت خودروها شدند، تاکید 
داشتند نبود قطعه مانع از عرضه خودروها در بازار شده و از سوی دیگر 
فاصله ش��دید قیمت عاملی برای ورود دالالن و سرمایه های سرگردان 

به بازار خودرو است و خودرو هم باید تک نرخی شود.
در فضایی که انگش��ت اتهام، خودروس��ازان را نشانه رفته و بسیاری 
مقصر این ش��رایط بازار خودرو را مدیریت ضعیف و سوء مدیریت ها در 
این صنعت می دانند، برخی ها هم مدعی می ش��وند در شرایط اقتصادی 
که قیمت یک دوچرخه معمولی به چند میلیون تومان رسیده طبیعی 

است که حداقل قیمت خودرو هم 40 میلیون تومان باشد.
جوالن دالالن در بازار خودرو

اما مش��کالت صنعت خودرو و کمبود عرضه از یک طرف و تقاضای 
باال از سوی دیگر بازار مناسبی برای جوالن دالالن در این عرصه فراهم 
کرده اس��ت تا با افزایش قیمت ها دوباره ب��ه التهابات بازار دامن بزنند. 
صنعت خودروی کش��ور همواره با مسائل و چالش های متعددی چه در 
حوزه تولید و چه در شیوه توزیع و قیمت گذاری و... روبه رو بوده است. 
به ویژه کیفیت و قیمت آن در مقایس��ه با خودروهای خارجی همیشه 
مورد انتقاد قرار داش��ته اس��ت. به عالوه در چند ماه اخیر و با نوسانات 
بازار ارز خودرو نیز دس��ت کم در بازار آزاد افزایش قیمت چشمگیری را 
تجرب��ه کرده و اختالف آن با قیم��ت کارخانه گاهی تا چندین میلیون 

تومان هم می رسد.
طبق نظر کارشناس��ان هر س��اله با نزدیک ش��دن به آخر س��ال و به 
اصطالح بازار ش��ب عید قیمت خودرو به دلیل افزایش تقاضا با افزایش 
رو به رو می شود. درواقع این افزایش شب عید به سنتی در بازار خودرو 
تبدیل شده است. با این حال افزایش قیمت خودرو در سال جاری و به 
ویژه در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به آخر سال شباهت زیادی به 
سنت یادش��ده ندارد. زیرا میزان افزایش قیمت در مقایسه با سال های 

قبل غیرمنطقی به نظر می رسد.
به همین خاطر متخصصان اقتص��ادی معتقدند که قیمت خودرو به 
یکی از موضوعات و چالش های این روزهای اقتصاد کش��ور بدل ش��ده 
اس��ت، طوری که نوس��انات و افزایش ش��دید قیمت ارز از یک طرف و 
کاه��ش عرضه خ��ودرو، از طرف دیگر باعث افزایش چش��مگیر قیمت 
خودرو در بازار شد و بدین ترتیب فاصله معناداری بین قیمت کارخانه 
و بازار به وجود آمد. به همین خاطر مس��ئولین ذی ربط س��عی کردند 
با نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار، واس��طه گری و داللی را 
حذف و ثباتی در بازار ایجاد کنند، اما به نظر می رسد که نتیجه مثبتی 
به دس��ت نیامده است. حال س��ؤالی که مثل قبل ذهن همه را به خود 

مشغول ساخته، چرایی این افزایش سرسام آور است.
اهمیت صنعت خودرو

به گفته کارشناس��ان، صنعت خودرو صنعِت صنعت ها اس��ت. ایران 
جزو معدود کش��ورهایی اس��ت که خودرو تولید می کند و این صنعت 
علی رغم همه انتقادهایی که به آن وارد اس��ت س��هم قابل توجهی در 
اقتصاد کش��ور چه از نظر اش��تغال و چه از نظر حجم سرمایه و... دارد. 

طبق آمار در کش��ور بالغ بر 21 میلیون خ��ودرو وجود دارد که از این 
میزان 1.2 میلیون آن خودروهای س��نگین مانن��د اتوبوس، کامیونت، 
کامیون و.. اس��ت و چیزی در حدود 20 میلیون خودرو سواری و وانت 

داریم.
همچنی��ن حجم زیادی از گردش مالی در این صنعت وجود دارد که 
قابل چشم پوش��ی نیس��ت. در این مورد وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
اخیراً در گفت وگو با رسانه ها به این موضوع اشاره کرد و گفت: گردش 
مال��ی تنها کارخانه ایران خودرو حدود 120تا130 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که با ارز نیمایی 13تا14 میلیارد دالر می شود. یعنی اگر همین 
صنعت نبود،  باید این همه دالر از کش��ور خارج می ش��د. در حالی که 

اکنون 3تا4 میلیارد دالر در حوزه خودرو خروج ارز داریم.
اگر تعداد کارگران و کارمندانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
با این صنعت درگیر هس��تند را نیز در نظر بگیریم اهمیت آن روشن تر 
خواهد شد. بررسی ها نشان می دهد صنعت خودرو نقشی قابل توجه در 
اشتغال زایی در ایران دارد. به گفته کارشناسان اگر صنعت خودرو ایران 
به طور کامل تعطیل ش��ود، احتماال نزدیک به 900 هزار نفر به صورت 
مس��تقیم ش��غل خود را از دس��ت می دهند. به گزارش رسانه ها مشاور 

خودرویی وزیر صنعت این عدد را باالتر دانسته است.
مشکالت قطعه سازان و افزایش قیمت ها

ه��ر خودرو داخلی به طور تقریبی از 10 هزار قطعه تش��کیل ش��ده 
اس��ت. بخش اعظم این قطعات را قطعه س��ازان داخلی می سازند و در 
اختیار خودروساز قرار می دهند. کارشناسان حوزه خودرو بر این باورند 
که مش��کالت و چالش هایی که صنف قطعه سازان خودرو با آن روبه رو 
هس��تند از مهمتری��ن عوامل این افزایش سرس��ام آور قیمت ها اس��ت. 
موضوع قطعه س��ازان یکی از اصلی تری��ن چالش های صنعت خودرو در 

روزها و ماه های اخیر بوده است. 
درواقع یکی از مشکالت خودروسازان به بحران نقدینگی و بدهی های 
آنها به قطعه س��ازان بازمی گردد. با این حال آمار و ارقام دقیقی در این 
مورد وجود ن��دارد. برخی می گویند، بدهی حال حاضر خودروس��ازان 
به قطعه س��ازان، ح��ول و حوش 10هزار میلیارد تومان اس��ت و برخی 
دیگر عنوان می کنند رقم بدهی از مرز 15 هزار میلیارد تومان گذشته 
و آخری��ن روایت موجود نی��ز صحبت از رقم 20 ه��زار میلیارد تومان 
می کن��د. هرچند بین آمارهای منتشرش��ده از مراج��ع مختلف تفاوت 
وجود دارد اما کارشناسان بر سر اصل موضوع بدهی ها و اهمیت آن در 

مشکالت اخیر توافق دارند.
مشکل در میزان عرضه است

طبق نظر کارشناسان، خودرو همچون سایر کاالها تابع قانون عرضه 
و تقاضا است. چنانچه عرضه به اندازه کافی صورت نگیرد و پاسخگوی 
تقاضای موجود نباشد با افزایش قیمت رو به رو می شود. افزایش روز به 
روز خودرو س��بب گرایش مصرف کننده به سمت خرید خودرو شده و 
این افزایش تقاضا س��بب ادامه روند افزایش قیمت این کاال شده است. 
اگ��ر کاال به اندازه کافی در بازار باش��د هی��چ زمانی این افزایش قیمت 
اتفاق نمی افتد. به باور کارشناس��ان خودروسازان کشور همیشه کمتر 
از ظرفیت و توانایی ش��ان تولی��د می کنند. از دالیل ای��ن امر، در کنار 
مش��کالت متعدد خودروس��ازان به تمایل آنها به کنترل بازار نیز اشاره 
می شود. درواقع خودروس��ازان جهت جلوگیری از کاهش قیمت ناشی 

از افزایش عرضه معموالً خودرو به اندازه نیاز بازار تولید نمی کنند. 
ب��ه همین خاطر کارشناس��ان و فع��االن بازار محدودی��ت در عرضه 
خودرو از س��وی شرکت های خودروس��از را عمده ترین دلیل مرتبط با 
افزایش قیمت ها عنوان می شود. با افت تولید شرکت های خودروساز از 
خردادماه س��ال جاری، روند عرضه این ش��رکت ها به بازار دچار اختالل 

شده است.
نگاه سرمایه ای مردم به خودرو

یک��ی دیگر از دالی��ل افزایش خودرو ب��ه نگاه س��رمایه ای مردم باز 
می گردد. در این مورد دبیر اتحادیه فروش��ندگان خودرو در گفت وگو 
با رس��انه ها گفت: هم اکنون مردم خ��ودرو را خریداری و برای افزایش 
قیم��ت نگهداری می کنند تا پس از باال رفت��ن قیمت، آن را به فروش 
برسانند. در حالی که با افزایش عرضه به بازار از خودروهای تولیدشده 
فعلی، می توان این روند را شکست و مانع از افزایش قیمت خودرو شد.

در واق��ع م��ردم برای حف��ظ ارزش پول خود به ب��ازار خودرو هجوم 
آورده اند. به گفته اقتصاددانان این گروه از مردم کس��انی هستند که با 
افزایش قیمت ارز و طال نتوانس��ته اند به موقع پول خود را به طال و ارز 
تبدیل کنند و به اصطالح از این بازارها جا ماندند و اکنون رو به سوی 
بازار خودرو آورده اند. طبیعی اس��ت که افزایش قیمت مس��کن نیز در 
حدی بوده اس��ت که کسانی که س��رمایه ای در حد خرید یک یا حتی 
چند خودرو دارند، نمی توانند از بازار مسکن اقدام به خرید بکنند چون 
س��رمایه اندک ش��ان جوابگوی قیمت های این بازار نیست. در نبود سه 
بازار اصلی، طال، ارز و مس��کن طبیعی اس��ت که بخش قابل توجهی از 

نقدینگی به سمت بازار خودرو سرازیر شود.
بازار خودرو جوالنگاه دالالن 

در نهای��ت باید از دالالن ب��ه عنوان حلقه اصلی ب��ازار خودرو که از 
همه مش��کالت فوق سود می برند یاد کرد. به گفته کارشناسان، ناتوانی 
خودروس��ازان در تامین نیاز بازار س��بب شده تا قیمت ها روند صعودی 
به خود بگیرد. این مس��اله خود عاملی شده است تا واسطه ها و دالالن 
حضور پررنگی در بازار داش��ته باشند. بازگشت دالالن به بازار با توجه 
ب��ه ناتوانی ادامه دار خودروس��ازان در عرضه خ��ودرو یکی از مهمترین 
دالیل اس��ت که فعاالن به آن اشاره می کنند و حضور پررنگ واسطه ها 
را در چن��د روز اخی��ر عامل بی ثباتی بازار می دانند. این مس��ئله آنقدر 
اهمیت دارد که برخی از کارشناس��ان اقتصادی بر این باور هستند که 
افزای��ش اخیر قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و این مس��ئله تنها 
جوس��ازی دالالن اس��ت. آنها بر این باورند که هم اکنون خودروسازان 
باید خودرو هایی که در گذشته پیش فروش کرده اند را به مشتریان شان 
تحویل دهند و با توجه به اینکه عمده این مش��تریان را دالالن تشکیل 
داده اند، جوس��ازی هایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی 

قیمت خودرو شده است.
کارشناس��ان عرصه خودرو معتقدند که در نبود و یا ضعف نظارت از 
س��وی دستگاه های نظارتی، واسطه ها و دالالن، بازار را به دست گرفته 
و قیمت ه��ای بی ثباتی برای بس��یاری از خودروها و به ویژه آنهایی که 
پرتیراژ هس��تند اعالم می کنند. به طور کل صاحب نظران، در کنار رفع 
مش��کالت تولید و ضرورت اراده خودروساز برای افزایش عرضه، حذف 
دالالن از طریق سیستم های نظارتی درست را از مهمترین راه حل های 

جلوگیری از بی ثباتی در بازار خودرو عنوان می کنند.

از افزایش قیمت ها تا جوالن دالالن در بازار خودرو

خودروسازانی که در پیچ تند قیمت ها ویراژ می دهند

منصور کیارش
کارشناس تبلیغات



یکی از مهمترین ش��اخص هایی که رکود یا رونق اقتصادی را در جوامع 
ب��ا آن محک می زنند، تولید ناخالص داخلی اس��ت. چندی پیش بود که 
صن��دوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود براس��اس ارزش تولید 
ناخالص داخلی پیش بینی کرد ایران دست کم تا سه سال دیگر پانزدهمین 
اقتصاد بزرگ دنیا می ش��ود. باورپذیری این برآورد اقتصادی از نگاه انسان 
ایرانی و مقایسه آن با حال و روز کنونی اقتصاد ایران تا اندازه ای عجیب و 
دور از ذهن به نظر می رسد، اما این غرابت، درست است، چراکه بسیاری از 
اقتصاددانان نیز معتقدند تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای مقایسه 
اقتصادهای دنیا نیس��ت و در س��نجش کیفیت زندگی در جوامع انسانی 
نارساست. در واقع، مقایسه کشورها تنها با توجه به تولید ناخالص داخلی 
نمی تواند تمام واقعیت اقتصادی یک کش��ور را نش��ان دهد و فاکتورهای 
دیگری همانند جمعیت و بهره وری نیز در ارزیابی میزان رفاه جوامع انسانی 
موثر و تاثیرگذار اس��ت، بنابراین س��وال این اس��ت که رسیدن به جایگاه 

پانزدهم اقتصاد جهانی برای اقتصاد ایرانی به چه معناست؟
از قدرت اقتصادی تا بزرگی اقتصاد

صندوق بین المللی پول هر س��اله رتبه بندی کشورهای دنیا را براساس 
ارزش تولی��د ناخال��ص داخلی )GDP( انجام می ده��د. در ارزیابی تولید 
ناخالص داخلی، قیمت تمام کاالها و خدماتی که طی یک سال در کشوری 
تولید ش��ده محاسبه می ش��ود، بدون آنکه میزان جمعیت کشورها در آن 
لحاظ ش��ود. اینجاست که ش��اخصی دقیق تر به نام سرانه تولید ناخالص 
داخلی مطرح می ش��ود و از تقس��یم تولید ناخالص داخلی یک کش��ور بر 
جمعیت آن به دس��ت می آید، بنابراین اینکه ایران در حال حاضر به لحاظ 
تولید ناخالص داخلی، هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاس��ت و تا س��ه سال 
دیگر به پانزدهمین اقتصاد دنیا تبدیل می شود، بیشتر ناظر بر ابعاد و اندازه 
اقتصاد است؛ یعنی هر چقدر کشوری مقیاس بزرگتری داشته باشد، رتبه 
باالتری خواهد داش��ت، اما این رتبه باالتر لزوما به معنای قدرت اقتصادی 
برتر نیست. از همین رو، وقتی ما در مورد GDP صحبت می کنیم، درباره 

بزرگی اقتصاد حرف می زنیم که با رفاه اقتصادی متفاوت است.
از سوی دیگر، اندازه اقتصاد تحت تاثیر جمعیت هم هست و کشورهایی 
که جمعیت بیش��تری دارند، طبیعتا اندازه اقتصاد بزرگتری دارند، زیرا هر 
چقدر جمعیت بیش��تر باش��د، میزان درآمد و تولید افراد آن کشور، اندازه 
اقتصاد را بزرگ می کند. به همین سیاق، پر بیراه نیست اگر انتظار داشته 
باش��یم کش��وری همانند هند رتبه خوبی در گزارش صندوق بین المللی 
پول داش��ته باش��د، در نتیجه، این موضوع با برداش��تی که عموم مردم از 
قدرت اقتصادی دارند، متفاوت اس��ت و قطعا کشوری مثل ژاپن یا آلمان، 
قدرت اقتصادی بیش��تری نس��بت به هند دارد، بنابراین بهترین شاخص 
برای سنجش واقعیت اقتصادی کشورها، شاخص درآمد سرانه است که از 

تقسیم GDP دالری بر تعداد جمعیت به دست می آید.
شاخصی به نام سرانه تولید ناخالص داخلی

سرانه تولید ناخالص داخلی، ارزش کل بازار برای تمامی کاالها و خدمات 
یک کشور در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم بر جمعیت آن کشور است. 
هر کشور اطالعات خود را براساس پول ملی خود گزارش می کند، اما برای 
مقایسه کش��ورها نیاز است که اطالعات هر کشور به یک پول بین المللی 
تبدیل شود، بنابراین دو روش رایج برای تبدیل سرانه تولید ناخالص داخلی 
به یک ارز مش��خص وجود دارد که عبارت است از »سرانه تولید ناخالص 
داخلی براس��اس نرخ اس��می« و »س��رانه تولید ناخالص داخلی بر حسب 

.»PPP« برابری قدرت خرید« یا
تخمین های س��رانه تولید ناخالص داخلی معموال برای تعیین عملکرد 
اقتصادی یک کشور یا منطقه و همچنین مقایسه های بین المللی استفاده 
می ش��ود. این مفهوم اصلی س��رانه تولید ناخالص داخلی اس��ت. در روش 
اس��می، از ن��رخ ارز برای تبدیل اس��تفاده می ش��ود و ای��ن روش، تفاوت 
هزینه های زندگی یک کش��ور در مقایس��ه با کش��وری دیگ��ر را در نظر 
نمی گیرد. در روش اس��می، نوس��انات نرخ ارز پول ملی یک کشور ممکن 
اس��ت رتبه یک کشور را از یک سال به سال بعد تغییر دهد، در حالی که 
آنها اغلب تاثیر قابل توجهی بر س��طح اس��تاندارد زندگی جمعیت کشور 

ندارند. در نتیجه، ش��اخص PPP برای مقایسه استانداردهای زندگی بین 
کشورها، روش مفیدتری محسوب می شود. به عنوان مثال، کوتاهی مو در 
نیویورک بس��یار گران تر از لیما است؛ یا قیمت تاکسی برای یک مسافت 
مشخص در پاریس بسیار گران تر از تونس است و یک بلیت بازی کریکت 

در لندن بسیار بیشتر از الهور هزینه دارد. 
بنابراین نرخ برابری قدرت خرید، نرخ ارزی اس��ت که براساس آن، پول 
یک کشور به پول کشور دیگر برای خرید حجم مشخص کاالها و خدمات 
در هر دو کش��ور تبدیل می شود. اگر یک همبرگر در لندن معادل 2 پوند 
و در نیویورک معادل 4 دالر فروخته می ش��ود، این به معنای یک نرخ ارز

PPP  یک پوند به دو دالر است. اگرچه نرخ ارز PPP در طول زمان نسبتا 
پایدار اس��ت، اما عیبش این اس��ت که نسبت به روش اسمی، محاسبه آن 

دشوارتر است.
وضعیت تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰17

براس��اس آمارهای صندوق بین المللی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی 
ایران به قیمت اس��می در سال 2017 معادل 5 هزار و 305 دالر بوده که 
با این رقم در بین 191 کشور، رتبه 98 را کسب کرده است. این در حالی 
است که کش��ورهایی همانند ترکیه و عربستان وضعیت به مراتب بهتری 
داشتهاند. به عنوان مثال، سرانه تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2017 
تقریبا دو برابر و در عربس��تان تقریبا چهار برابر ایران بوده است به همین 
ترتیب، ترکیه در جایگاه 67 و عربستان سعودی نیز در جایگاه 40 در میان 

190 کشور قرار گرفته است.
همچنین س��رانه تولی��د ناخالص داخلی ایران به روش PPP در س��ال 
2017 مع��ادل 20 هزار و 200 دالر بوده و در جایگاه ش��صت و هفتم در 
میان س��ایر کشورهای جهان قرار گرفته است. در عین حال، ترکیه با رقم 
26 هزار و 893 دالر رتبه 55 و عربستان با رقم 54 هزار و 777 دالر رتبه 
14 را کس��ب کرده است. جالب است که بدانید کشورهای توسعه یافته ای 
مانند آلمان و کره جنوبی سرانه تولید ناخالص داخلی آنها براساس برابری 

قدرت خرید کمتر از کشوری مثل عربستان بوده است.
از سوی دیگر، مقایسه سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها به قیمت اسمی 
و سرانه تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید نشان می دهد میزان 
تفاوت این دو ش��اخص در کشورهای مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال، 
PPP س��رانه تولید ناخالص داخلی 178 کشور از میان 191 کشور، در روش

باالتر از روش اس��می بوده و در 13 کش��ور نیز س��رانه به روش اسمی، سطح 
باالتری داشته است. نکته جالب آنکه رقم به دست  آمده در هر دو روش برای 
آمریکا، یکسان بوده است. همچنین 30 کشور نیز براساس روش PPP تولید 
ناخالص داخلی شان پنج برابر بیشتر از روش اسمی شده است. سودان جنوبی 
هم باالترین اختالف را بین س��رانه تولید ناخالص داخلی براس��اس دو روش 
برابری قدرت خرید و اسمی داشته است، چنانچه سرانه تولید ناخالص داخلی 
)PPP( سودان جنوبی، 6.5برابر بیشتر از سرانه تولید ناخالص داخلی )اسمی( 
بوده است. پس از سودان، مصر )5.1 برابر(، میانمار )4.9 برابر(، ازبکستان )4.6 
برابر( و آذربایجان )4.2 برابر( قرار دارند. ایران هم هفتمین کشور دنیاست که 
اختالف باالیی میان سرانه تولید ناخالص داخلی به روش PPP و روش اسمی 

آن وجود دارد )3.8 برابر(.
جالب اینجاس��ت که کشورهایی که تفاوت قابل مالحظه ای میان سرانه 
تولید ناخالص داخلی به روش اس��می و به روش برابری قدرت خرید آنها 
وجود دارد، عمدتا کش��ورهایی هس��تند که میزان یارانه پرداختی آنها به 
مصرف کنندگان نس��بتا باالست. در واقع، یارانه هایی که در ایران پرداخت 
می شود تاثیر قابل توجهی در باال رفتن میزان قدرت خرید مصرف کنندگان 

داشته، بی آنکه منجر به افزایش درآمد واقعی خانوار شود.
وضعیت تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰18

در ادامه این گزارش، رتبه ایران در جهان به لحاظ س��ه ش��اخص تولید 
ناخالص داخلی براس��اس قیمت های جاری، س��رانه تولید ناخالص داخلی 
براس��اس قیمت های جاری و برمبنای برابری قدرت خرید در سال 2018 

سنجیده شده و با جایگاه ترکیه و عربستان مقایسه شده است.
براساس برآوردهای صندوق بین  المللی پول، در سال 2018، جایگاه پنج 
کشور برتر جهان به لحاظ ارزش تولید ناخالص داخلی تغییر نکرده است. 
بدین ترتیب کش��ورهای آمریکا، چین، ژاپن، آلمان و انگلستان همچنان 
باالترین تولید ناخالص داخلی جهان را دارند. پنج کشور بعدی نیز همچنان 

کشورهای فرانسه، هند، ایتالیا، برزیل و کانادا هستند، اما جایگاه آنها نسبت 
به سال 2017 تغییراتی داشته که از جمله آنها می توان به بهبود یک پله ای 
جایگاه ایتالیا و فرانس��ه و تنزل یک پله ای کش��ورهای هند و برزیل اشاره 
کرد. افت جایگاه کش��ور هند علی رغم رش��د 3.4درصدی تولید ناخالص 
داخلی آن )به قیمت جاری( به دلیل عملکرد بهتر فرانسه به لحاظ افزایش 
تولید و تنزل رتبه برزیل به دلیل کاهش 7.1درصدی تولید ناخالص داخلی 

)به قیمت جاری( این کشور بوده است. 
برآورد می ش��ود در س��ال 2018 ایران به لح��اظ تولید ناخالص داخلی 
)ب��ه قیمت جاری( ب��ا رقم 430 میلیارد دالر، در جایگاه س��ی ام در میان 
کش��ورهای جهان قرار گی��رد که به دلیل کاه��ش 0.2 درصدی این رقم 
نس��بت به س��ال 2017، رتبه ایران سه پله کاهش یافته است. پیش بینی 
می شود تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 به حدود 334 میلیارد 
دالر برس��د که حدود 97 میلیارد دالر از ارقام مش��ابه در سال های 2017 
و 2018 کمتر اس��ت. با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول پیش بینی 
کرده که ارزش ریالی تولید ناخالص داخلی ایران در س��ال 2019، با رشد 
اس��می 26درصد نسبت به سال 2018 معادل 2556 هزار میلیارد تومان 
باش��د، بنابراین کاهش ارزش دالری تولید ناخالص داخلی ایران ناش��ی از 

افزایش نرخ ارز خواهد بود.
تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز در سال 2018، با کاهش 16.2درصدی 
همراه بوده که منجر به تنزل یک پله ای این کش��ور در میان کش��ورهای 
جهان و قرار گرفتن ترکیه در جایگاه نوزدهم شده است. در مقابل، تولید 
ناخالص داخلی عربس��تان در س��ال 2018، رشد 12.1درصدی داشته که 
منجر به بهبود رتبه این کشور در میان سایر کشورهای جهان و قرار گرفتن 

در جایگاه هجدهم شده است.
سرانه تولید ناخالص داخلی براساس قیمت جاری

طب��ق آماره��ای صن��دوق بین المللی پ��ول در س��ال 2018، در میان 
کش��ورهای جهان، باالترین س��رانه تولید ناخالص داخلی براساس قیمت 
جاری مربوط به کش��ور لوکزامبورگ با درآمد سرانه 114 هزار دالر است. 
بعد از آن، کش��ورهای س��وییس با درآمد س��رانه 83.6 هزار دالر و نروژ با 
درآمد سرانه 84 هزار دالر قرار دارند. ماکائو، ایسلند، ایرلند، قطر، آمریکا، 

سنگاپور و دانمارک نیز در رتبه های بعدی ایستاده اند.
س��رانه تولید ناخالص داخلی ایران براس��اس قیمت های جاری در سال 
2018 حدود 5.2 هزار دالر بوده که نسبت به سال 2017 حدود 1.3درصد 
کاهش داش��ته است. بر این اس��اس، ایران به لحاظ سرانه تولید ناخالص 
داخلی ایران براساس قیمت های جاری، در جایگاه یکصد و سوم در میان 
کشورهای جهان قرار دارد. کشور ترکیه نیز در سال 2018، با سرانه تولید 
ناخالص داخلی )به قیمت جاری( حدود 9 هزار دالری در جایگاه 78 قرار 
گرفته و نسبت به سال 2017 کاهش 17.3درصدی تولید سرانه را تجربه 
کرده اس��ت. همچنین س��رانه تولید ناخالص داخلی عربستان )به قیمت 
جاری( با رشد 10درصدی به 23.2 هزار دالر در سال 2018 رسیده است. 
در حال حاضر، این کشور به لحاظ تولید سرانه )به قیمت جاری( در جایگاه 

چهلم کشورهای جهان قرار دارد.
سرانه تولید ناخالص داخلی براساس قدرت برابری خرید

اما چنانچه س��رانه تولید ناخالص داخلی کشورها براساس قدرت برابری 
خرید )PPP( محاس��به شود، در س��ال 2018، برترین کشورهای جهان 
به لحاظ سرانه تولید، کش��ورهای قطر، ماکائو و لوکزامبورگ به ترتیب با 
س��رانه تولید ناخالص داخلی 128 هزار دالر، 118 هزار دالر و 109 هزار 

دالر هستند.
س��رانه تولید ناخالص داخلی ایران براساس قدرت برابری خرید در سال 
2018، ح��دود 20 هزار دالر بوده که نس��بت به س��ال 2017 حدود 0.3 
درصد کاهش داش��ته اس��ت. بر این اس��اس، ایران به لحاظ سرانه تولید 
ناخالص داخلی ایران براساس قدرت برابری خرید در جایگاه 71 در میان 
کش��ورهای جهان قرار دارد. سرانه تولید کشور ترکیه نیز براساس قدرت 
برابری خرید، در مقایس��ه با سال 2017 حدود 4.5درصد رشد کرده و به 
28 هزار دالر رس��یده است. در حال حاضر، این کشور به لحاظ این متغیر 
در جایگاه 57 در میان کش��ورهای جهان قرار دارد. تولید ناخالص داخلی 
عربستان نیز براس��اس قدرت برابری خرید، با رشد 3درصدی به 56 هزار 

دالر رسیده و این کشور را در جایگاه پانزدهم در جهان قرار داده است.

آیا به راستی ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می شود؟

زیر پوست اقتصاد
نگاه

نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی هستند
بازندگان بازار کار

متخصصان جمعیت شناسی در بحث های نسلی، یک نظریه 
م��ورد وثوق می��ان خود دارند. آنها به این باور رس��یده اند که 
اثرات یک نس��ل در تمامی سال های زندگی آنها قابل بررسی 
اس��ت و حتی پس از مرگ نیز هنوز اثرات آن در جوامع قابل 
رویت اس��ت؛ مساله ای که خیلی دقیق در مورد متولدان دهه 

60 در ایران، قابل رویت است.
دهه ش��صتی ها همیشه متهم ردیف اول مشکالت اقتصادی 
مانند بیکاری هس��تند؛ حتی اس��حاق جهانگیری در همایش 
»روز جهانی آین��ده« هم گفته بود که »متولدین دهه 60 در 
هر مقطعی وارد ش��دند با مشکل مواجه شدیم. از زمان ورود 
به دبس��تان تا دبیرستان و دانش��گاه و االن هم بحث اشتغال 
و در آینده، موضوع س��المندی که باید مورد توجه جدی قرار 
گیرد.« البته معاون اول رئیس جمهور بعدها تلویحا در پیامی 
توئیتری عذر خواهی کرد و نوشت: »جمله ای که از من منتشر 
شد تقطیع شده بود. عرضم این بود که دهه شصتی ها با ورود 
به هر مرحله از زندگی ش��ان با مشکالت زیادی مواجه شدند، 

ناشی از آینده نگر نبودن مسئوالن بود.«
با این همه، دهه ش��صتی ها نقش مهمی در شکل و شمایل 
اقتص��اد و جامع��ه دارند. در ح��ال حاضر، در بی��ن متولدین 
دهه ه��ای مختلف، بیش��ترین س��هم جمعیت کش��ور مربوط 
به متولدین این دهه اس��ت. مرکز آمار در اینفوگرافی س��هم 
جمعی��ت ده��ه 60 به همراه ن��رخ بی��کاری، وضعیت مدرک 
تحصیلی، وضع زناش��ویی و تعداد فرزندان متولدین این دهه 
را به نمایش گذاش��ته اس��ت. در این اینفوگرافیک مش��اهده 
مي ش��ود  که 19درصد از  زن های دهه ش��صتی و 33درصد 
از مردهای دهه ش��صتی هنوز ازدواج نکرده اند و 19درصد  از 
زن های دهه ش��صتی که ازدواج کردند، هنوز فرزندی به دنیا 
نیاورده ان��د. همچنین مدرک تحصیلی بیش��تر از 60درصد از 
دهه ش��صتی ها، دیپلم یا پایین تر از آن اس��ت. براس��اس این 
اینفوگرافی��ک تقریب��ا از هر دو خانوار، ی��ک خانوار یک عضو 

دهه شصتی دارد.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون نیز در گزارشی 
که در آن از نتایج طرح سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن 
سال 95 استفاده  شده، وضعیت دهه شصتی ها را تحلیل کرده 
اس��ت، بنابراین افراد دهه 60 در آن س��ال در گروه سنی 26 
تا 35 س��ال بوده اند، بنابراین مجموع اطالعات دو گروه سنی 
29-25 س��اله و 34-30 ساله از نتایج سرشماری استخراج و 

مبنای تنظیم قرارگرفته است.
دهه ش��صتی ها در سال 95، یک پنجم جمعیت کشور را به 
خ��ود اختصاص داده اند. آمارها نش��ان می دهد که از جمعیت 
16 میلیون و 802 هزار و 46 نفری دهه شصتی ها، تعداد 16 
میلیون و 159 هزار و 380 نفر باس��واد )96.2درصد( و 631 
هزار و 240 نفر )3.8درصد( بی سوادند و 11 هزار و 426 نفر 

وضعیت سواد خود را بیان نکرده اند.
همچنی��ن از مجم��وع 22 میلیون و 670 ه��زار و 988 نفر 
ش��اغالن کشور، تعداد 7 میلیون و 466 هزار و 834 نفر دهه 
شصتی هس��تند و حدود 33درصد شاغالن کشور را جمعیت 
دهه 60 تش��کیل داده اند. در عین حال، از مجموع 3 میلیون 
و 258 ه��زار و 2018 نفر بیکار کش��ور، تعداد یک میلیون و 
734 هزار و 715 نفر )53.2درصد( مربوط به جمعیت 25 تا 
34 ساله اس��ت. ازاین رو می توان گفت، علی رغم آنکه بیش از 
یک سوم جمعیت شاغلین کشور را متولدین دهه 60 تشکیل 
داده اند، اما آنها بیش از نیمی از جمعیت بیکار کشور را هم به 

خود اختصاص داده اند.
ع��الوه ب��ر این، از مجم��وع 16 میلی��ون و 802 هزار و 46 
نف��ر جمعی��ت ده��ه60 ، 9 میلیون و 201 ه��زار و 549 نفر 
)54.8درصد( در گروه جمعیت فعال، 7 میلیون و 503 هزار و 
197 نفر )44.7درصد( در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند. 
همچنی��ن 97 هزار و 300 نف��ر )0.5درصد( وضعیت فعالیت 
خود را اظهار نکرده اند. در گروه فعاالن، 7 میلیون و 466 هزار 
و 834 نفر )81.1درصد( ش��اغل و ی��ک میلیون و 734 هزار 
و 715 نفر )18.9درصد( بیکار هس��تند. در گروه غیرفعاالن، 
966 هزار و 669 نفر )12.9درصد( محصل، 5 میلیون و 779 
ه��زار و 289 نفر )77.0درصد( خانه دار و 45 هزار و 909 نفر 

)0.6درصد( دارای درآمد بدون کار هستند.
در گ��روه م��ردان از می��ان 8 میلیون و 483 ه��زار و 893 
نفر جمعیت دهه60 ، 87.6درصد فعال، 11.3درصد غیرفعال 
و 1.1درص��د وض��ع فعالیت خود را ذک��ر نکرده اند. همچنین 
از جمعیت فعال مرد 84.3درصد ش��اغل و 15.7درصد بیکار 
هستند. از مجموع 961 هزار و 260 نفر جمعیت غیرفعال مرد، 
بیش��ترین میزان با تعداد 463 هزار و 209 نفر )48.2درصد( 
در گ��روه محصلین ق��رار دارند. در گروه زن��ان نیز از میان 8 
میلیون و 318 هزار و 153 نفر جمعیت دهه60، 21.3درصد 
فعال و 87.7درصد غیرفع��ال و 0.1درصد وضع فعالیت خود 
را ذکر نکرده اند. از جمعیت فعال زنان نیز 68درصد ش��اغل و 
32درصد بیکار هس��تند. از مجم��وع 6 میلیون و 541 هزار و 
937 نف��ر جمعیت غیرفعال زن هم بیش��ترین میزان با تعداد 
5 میلی��ون و 748 ه��زار و 175 نف��ر )87.9درصد( در گروه 

خانه دار قرار دارند.
اما در میان کالنشهرستان های کشور، ک�النشهرستان ته�ران 
ب���ا یک میلیون و 856 هزار و 558 نفر و ارومیه با 206 هزار 
و 137 نفر دارای بیش��ترین و کمتری��ن تعداد جمعیت ده�ه 
شصتی ها هس��تند. ک�النشهرستان تهران همچنین بیشترین 
جمعیت فعال و بیش��ترین جمعی�ت ده�ه شص�تی ش�اغل و 
بیکار را نس��بت به سایرک�النشهرستان ه�ای کش�ور در خ�ود 
جای  داده اس���ت. پس  از آن، ک�النشهرس��تان های مشهد و 
اصفهان در رتبه های بعدی ق�رار دارن�د. ای�ن در ح�الی اس�ت 
ک�ه در گ��روه جمعیت غیرفعاالن نیز کالنشهرس��تان تهران 
نسبت به سایر کالنشهرستان ها بیشترین محصالن، خانه داران 
و افراد دارای درآمد بدون کار را داش��ته است. در سوی دیگر، 
ک�النشهرستان ارومی�ه کمترین جمعیت فعال و نیز کمترین 
جمعیت غیرفعال دهه شصتی را به خود اختصاص داده است.
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کشورهای نفت خیز پس از س��ال 2030 با بحرانی جدی در اثر کاهش 
شدید تقاضای نفت در جهان روبه رو خواهند شد. حاال دیگر این نفت های 
تازه اکتشاف ش��ده در دیگر مناطق جهان نیست که به رقیبی جدی برای 
نفتی ها تبدیل ش��ده است، نفت از سوی تکنولوژی مدرنی تهدید می شود 
که به س��رعت در حال گسترش است. از سوی خودروهایی با سوخت های 
غیردیزل��ی. به گ��زارش خبرآنالین، پایگاه خبری اویل پرایس با اس��تناد 
 bank of( به گزارش��ی که اخیرا از س��وی مرکز مطالعات بان��ک آمریکا
America( منتش��ر شده اس��ت اقتصاد جهان از سال 2030 دستخوش 
تغییری جدی می ش��ود. از این س��ال رویای افزایش تقاضا برای نفت باید 

به فراموشی سپرده شود، چرا که روند افزایش تقاضا متوقف خواهد شد.
در این گزارش تاکید شده است تا سال 2030 میالدی تقاضای نفت در 
دنیا روند صعودی خواهد داشت، ولی از این سال به بعد جهان شاهد افت 
میزان تقاضای نفت خواهد بود. البته باید در نظر داشت که از سال 2020 
تا 2030 میالدی نرخ رشد تقاضا نزولی خواهد بود. طبق آمارهای موجود 
در س��ال 2024 نرخ رش��د تقاضای نفت نصف می ش��ود و به 0.6 میلیون 
بش��که در هر روز می رسد در حالی که در س��ال 2018 نرخ رشد تقاضای 

نفت بالغ بر 1.2 میلیون بشکه در روز بود.
دلیل افت رشد تقاضا چیست؟

 اصلی ترین دلیل افت نرخ رشد تقاضای نفت در دهه پیش روی میالدی 
و کاه��ش تقاضا در دهه 2030 افزایش اس��تفاده از تجهیزات الکترونیکی 
به خصوص وس��ایل حمل و نقل الکتریکی است. توسعه استفاده از ترن ها 
و خودروه��ای الکتریک��ی در دنی��ا باعث می ش��ود تا تقاضا ب��رای نفت و 

فرآورده های آن کم شود.
 مرکز مطالعات بانک آمریکا در ادامه این گزارش از بی ثباتی های زیادی 
در بازار نام برد که همگی می توانند روی تقاضای نفت تاثیر داشته باشند. 
برمبنای این گزارش وضعیت اقتصادی دنیا و احتمال ایجاد اختالل در روند 
تجارت آزاد در دنیا به دنبال اجرای سیاست های ترامپ در سال های اخیر 
را از عوامل نگران کننده در بازار قلمداد کرد. تاثیر هر دو عامل در دهه پیش 
روی میالدی چشمگیر خواهد بود. دولت ترامپ از زمانی که روی کار آمده 
است عامل بی ثباتی زیادی در عرصه اقتصادی دنیا بود، ولی به نظر می رسد 
تاثیر سیاست های او بیش از یک سال و دو سال در اقتصاد دنیا حس شود.
 از طرف دیگر افت نرخ رشد تقاضا می تواند زمینه را برای کاهش قیمت 
نفت در بازار فراهم کند. در س��ال های پیش رو نه تنها اوپک به تولید خود 
ادامه می دهد بلکه کش��ورهای تولیدکننده نفت شیل هم با بهره گیری از 
تکنولوژی های جدید تر می توانند تولید بیش��تر با هزینه کمتری داش��ته 
باش��ند. در نتیجه میزان عرضه رشد می کند. رشد عرضه در وضعیتی که 

نرخ رشد تقاضا کاهشی است بسترساز افت قیمت نفت در بازار می شود که 
خبر بدی برای اقتصادهای وابسته به نفت است.

باید با نفت خداحافظی کرد؟
پیشتر نیز صندوق بین المللی پول هشداری جدی را درخصوص وضعیت 
اقتصادی کش��ورهای نفت خیر داده اس��ت. به نظر می رس��د جهان آینده 
جهانی با وابس��تگی کمتر به نفت است و در نتیجه کشورهای نفت خیزی 
چون ایران، عراق، عربستان، ونزوئال و ... الزم است تدابیری را برای کاهش 
وابستگی به نفت در دستور کار قرار دهند. دهه پیش رو برای متنوع سازی 
اقتصاد کشورهایی که به درآمدهای نفتی وابستگی جدی دارند دهه مهمی 
تلقی می ش��ود. بررس��ی ها نشان می دهد وابس��تگی اقتصاد ایران به نفت 
هرچند در س��ال های اخیر کاهش یافته اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده 
است. سرمایه گذاری متنوع، ایجاد شرایطی برای حیات بدون نفت در دهه 
آینده و باال بردن عمق تولید در اقتصاد از مهمترین اقداماتی است که باید 

در سال های پیش رو در دستور کار قرار گیرد.
چرا روند صعودی نفت هنوز پایان نیافته است؟

در حال حاض��ر، فضای بازار نفت خام تحت تاثی��ر کاهش تولید اوپک 
پالس و فهرس��ت رو به رش��د از اختالالت عرضه، س��مت و سوی مثبتی 

پیدا کرده است.
به گزارش ایس��نا، عربس��تان اخیراً اعالم کرده که تولید نفت خود را به 
9.8 میلیون بش��که در روز کاهش خواهد کرد که 500 هزار بشکه در روز 
بیش��تر از کاهش تولید تعیین شده تحت توافق اوپک پالس است. به این 
ترتیب س��طح تولید عربستان س��عودی به پایین ترین حد در چهار سال 
گذشته سقوط خواهد کرد که نشان دهنده تالش ریاض برای تقویت قیمت 
نفت است. این اقدام مهم است زیرا روسیه سهم چندانی در کاهش تولید 
برعهده نگرفته اس��ت و این کش��ور تولید نفت را در ژانویه 42 هزار بشکه 
در روز کاهش داد که حدود یک شش��م از 230 هزار بشکه در روز کاهش 

تولیدی است که با آن موافقت کرده بود.
اما عربستان خیلی بیشتر از سهم متحد کلیدی خود تولیدش را کاهش 
داده است. در این بین اختالالت عرضه در ونزوئال ممکن است در روزها و 
هفته های آینده تش��دید شود. این بحران به سرعت پیش می رود و برآورد 
میزان دقیق نفتی که از بازار حذف می شود راحت نخواهد بود اما می توان 

انتظار داشت که میزان کاهش عرضه ونزوئال شدت پیدا خواهد کرد.
ایران هم ممکن اس��ت به این مشکالت عرضه افزوده شود. مایک پنس، 
معاون رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر در کنفرانس امنیتی مونیخ با 
استقبال سردی مواجه شد در حالی که اروپایی ها قول داده بودند با کمپین 
فشار حداکثری واش��نگتن همکاری کنند. پنس انتظار داشت اظهاراتش 

با تش��ویق حاضران همراه ش��ود اما در عوض با سکوت ناراحت کننده آنها 
مواجه شد.

ب��ا این حال سیاس��ت خارجی آمریکا از زمامی ک��ه مایک پمپئو، وزیر 
خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی شده است خصمانه تر شده است. 
آمریکا امیدوار است صادرات نفت ایران را به صفر برساند با این حال چنین 
هدفی در شرایطی که بازارها دچار محدودیت عرضه فزاینده شده اند راحت 

نخواهد بود.
به نظر می رس��د دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای توافق تجاری 
با چین راغب ش��ده اس��ت. وی در تعطیالت آخر هفته در پیام توییتری 
نوشت: پیشرفت های بزرگی در بسیاری از بخش های مختلف در مذاکرات 
با چین انجام گرفته اس��ت که نشان می دهد هر دو طرف مایل به کاستن 
از تنش های موجود هس��تند. مهلت اول مارس به سرعت نزدیک می شود 
ام��ا احتمال افزایش عمده تعرفه ه��ا روی واردات کاالهای چینی کمرنگ 

شده است.
تمامی این موارد فضا را در بازار نفت خام مثبت کرده است. تحلیلگران 
کومرس بانک معتقدند رشد بیشتر قیمت نفت اجتناب ناپذیر نیست و رشد 
سریع قیمت نفت ممکن است تصحیح قیمت را به دنبال داشته باشد. این 
حقیقت که تولید نفت در آمریکا در حال حاضر سریع تر از حد انتظار رشد 
می کند فعاًل کاماًل نادیده گرفته ش��ده است. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
اخیراً در پیش بینی خود از رشد تولید نفت آمریکا در سال 2019 بازنگری 
ک��رده و آن را به میزان 300 هزار بش��که در روز باال برده و 12.4 میلیون 

بشکه در روز اعالم کرده است.
اما بزرگترین ریس��ک کاهش��ی برای نفت خام، ترکیبی از کندی رشد 
اقتصاد جهانی، تقاضای ضعیف تر و رش��د عرضه آمریکا اس��ت. همچنین 
این ریس��ک وجود دارد که عربستان از عدم پایبندی روسیه خسته شود 
به خصوص اگر مشاهده کند کاهش یک جانبه تولید این کشور با افزایش 
عرضه شیل آمریکا همراه شده است. عربستان نمی خواهد عمده بار متوازن 
کردن بازار نفت را تا ابد بر دوش بکشد. ریاض کسری بودجه دارد و برای 
جبران آن به بازارهای اوراق قرضه روی آورده است. اگر کاهش تولید این 
کش��ور با قیمت های باالتر جبران نشود، مشکالت ریاض مضاعف خواهد 

شد. 
براس��اس گزارش اوی��ل پرایس، در ح��ال حاضر ری��اض می خواهد به 
اس��تراتژی کاهش تولید ادامه دهد. قیمت نفت از ابتدای س��ال میالدی 
جاری رش��د قابل توجهی داشته است و نشان داده که کاهش تولید فعاًل 
موثر واقع شده است و البته سیاست خصمانه آمریکا نیز به تشدید کمبود 

عرضه در بازار دامن زده است.

هشدار »اویل پرایس« به تمامی اقتصادهای نفتی

جهان آماده خداحافظی با نفت می شود

سازمان بین المللی دریانوردی قرار است به زودی محدودیت جدیدی روی 
میزان گوگرد حاصل از مصرف س��وخت در صنعت کشتیرانی تنظیم کند و 
از ژانوی��ه 2020 می��الدی، مقرراتی درخصوص ممنوعیت کش��تی هایی که 
سوخت با محتوای سولفور 0.5درصد یا بیشتر استفاده کنند، اعمال می شود. 
البته کشتی ها می توانند برای کاهش انتشار گازهای سولفوریک از »اسکرابر« 
)دستگاه کنترل آلودگی هوا( استفاده کنند، اما چون هزینه این دستگاه بین 
یک تا 10 میلیون دالر برای هر کشتی است، بنابراین تعجبی ندارد که کمتر از 
3درصد ناوگان جهانی در این تکنولوژی سرمایه گذاری کرده اند. مقررات جدید 
بخشی از تالش سازمان بین المللی دریانوردی است تا انتشار گازهای گلخانه ای 
در صنعت حمل و نقل را از س��ال 2008 تا س��ال 2050 به میزان 50درصد 
کاهش دهد، بنابراین این مساله می تواند موجب اختالل در صنعت حمل ونقل 
جهانی ش��ود. براساس این گزارش، از آنجا که تمامی کشتی های دنیا از سال 
2020 میالدی مکلفند از س��وخت کم سولفور استفاده کنند و ناوگان ایرانی 
نیز نیازمند 1.4 میلیون تن هستند، وزارت نفت باید از هم اکنون در این رابطه 
چاره اندیشی کند، مسئله ای که رایزنی وزارت راه و شهرسازی با این وزارتخانه را 

به دلیل نگرانی های موجود در این رابطه به دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا، تامین نیاز 1.4 میلیون تنی کشتی های ایرانی به وزارت 
نفت اعالم شده است و این وزارتخانه باید نیاز مربوطه را تا زمان تعیین شده 
فراهم کند؛ موضوعی که نگرانی های متفاوتی را جهت تردد کش��تی های 
ایرانی به وجود آورده و هنوز پاس��خ روش��نی در این رابطه از سوی وزارت 
نفت اعالم نش��ده است و باید منتظر ماند و دید آیا نیاز شناورهای ایرانی 

جهت تامین سوخت کم سولفور از سال 2020 تامین می شود؟
محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی به تازگی و در ارتباط با سوالی 
مبنی بر عدم همکاری وزارت نفت به منظور تأمین س��وخت کم س��ولفور 
شناورها، تصریح کرد که در این رابطه به منظور اصالحیه ای که در جهت 
میزان سولفور سوخت شناورها وجود دارد با وزارت نفت رایزنی خواهد شد 

و وزارت راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
چند س��الی اس��ت س��ازمان جهانی دریانوردی به دنبال کاهش میزان 
س��ولفور س��وخت س��نگین بوده که در حال حاضر 3.5درصد اس��ت، اما 
هدف گذاری صورت گرفته دستیابی به میزان نیم درصدی سولفور سوخت 

ش��ناورها خواهد بود. این موضوع برای کاهش آلودگی ایجادش��ده توسط 
ناوگان دریایی جهان است و براساس تصمیم اتخاذشده تمامی کشتی های 
دنیا از س��ال 2020 مکلف هستند که از س��وخت سنگین با سولفور نیم 
درصد استفاده کنند. در حال حاضر بخشی از پاالیشگاه های اروپایی امروزه 
توانایی تولید این سوخت را دارند و طی دو سال گذشته از سوی سازمان 
بنادر و دریانوردی به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرس��ازی از وزارت 
نفت درخواست شده تا حداقل نیاز کشتی های ایرانی که شامل شناورهای 
اقیانوس پیما بوده و 200 فروند ش��ناور را شامل می شود و میزان آن 1.3 
ت��ا 1.4 میلیون تن اس��ت را تامین کند. دو راه��کار در این زمینه وجود 
دارد؛ ابتدا اینکه کش��تی ها دستگاه هایی به عنوان اسکرابر نصب کنند که 
می تواند س��وخت ها را تبدیل به سوخت کم سولفور کند و راهکار دوم نیز 
این اس��ت که به جای نفت کوره از نفت گاز استفاده کنند که خوشبختانه 
وزارت نفت توانایی تولید سوخت نفت و گاز کم سولفور را دارد و باید دید 
که میزان س��وخت کم سولفور شناورهای ایرانی تا زمان تعیین شده توسط 

این وزارتخانه تامین خواهد شد یا خیر؟

زنگ خطر برای تردد کشتی های ایرانی از سال ۲۰۲۰ میالدی

وزارت نفت از پس درخواست وزارت راه برمی آید؟

یادداشت

چگونه نرخ درآمدزایی تبلیغات را افزایش 
دهیم؟

راهکارهای بازاریابی بس��یاری توس��ط مدیران آزموده می ش��ود. این 
راهکارها بسته به ماهیت، بازده کوتاه مدت و بلند مدت متفاوتی دارند. از 
میان این تکنیک ها، بازاریابی موبایلی، یکی از باالترین بازدهی ها را نسبت 
به سایر روش ها در کوتاه مدت دارد و اجرای تبلیغات بنری در اتوبان ها، 
دیربازده ترین راهکار در میان روش های بازاریابی است. بازاریابی موبایلی 
از شیوه های پرکاربرد امروزی در بازاریابی های دیجیتال است. در دنیای 
ام��روز، کاربران معموال از طریق موبایل با اینترنت در ارتباط هس��تند. 
لذا، اگر بازاریابی موبایلی اس��تراتژی های خاصی داشته باشد می تواند با 
موفقیت عمل کند. خالصه این استراتژی ها عبارتند از: شناخت جامعه 
هدف، مش��خص کردن اهداف، به کارگیری ش��اخص عملکرد  KPIو 
تعیین میزان کاربران بازدیدکننده. اکثر افراد از طریق موبایل با اینترنت 
ارتباط دارند. بنابراین، به کارگیری ش��یوه های استراتژیک در پیام های 
کوت��اه متنی و تصویری و برنامه های موبایل��ی می تواند تاثیر مهمی در 
بازاریابی داشته باشد و نرخ بازگشت سرمایه )ROI( را باال ببرد. برای به 

کارگیری این شیوه ها چهار گام اساسی وجود دارد:
گام اول: جامعه هدف خود را بشناسید

 در بازاریابی موبایلی باید در مورد س��ن، جنسیت، میزان تحصیالت، 
شغل، و نقش فرد در فرآیند خرید، اطالعات کسب کنید. بدانید که آنها 
چه میزان از تلفن همراه اس��تفاده می کنند و آیا به راحتی می توانند از 
طری��ق  آن خرید کنند؟ در چه روزهایی ایمیل را باز می کنند؟ و حتی 
اینکه چه ساعتی از روز این کار را انجام می دهند؟ برای این کار می توانید 

از برنامه  های تحلیل خود گوگل  استفاده کنید.
گام دوم: اهداف خود را مشخص کنید

تمام افراد ذی نفع گروه را جمع کنید و با هم اهداف بازاریابی موبایلی 
را مشخص کنید. برای این کار می توانید از این سواالت استفاده کنید: چرا 
برای بازاریابی موبایل را انتخاب کرده اید؟ تاکنون چه کاری برای بازاریابی 
موبایلی انجام داده اید و نتایج آن چه بوده اس��ت؟ جامعه هدف شما چه 
کسانی هستند؟ آنها  را تا چه اندازه می شناسید؟ آنها چه تفاوت هایی در 

استفاده از موبایل دارند؟ چه استراتژی هایی می تواند موفق باشد؟
گام سوم: شاخص عملکرد  KPIرا به کار ببرید

برای آزمون و بهینه س��ازی بازاریابی موبایلی از شاخص KPIاستفاده 
کنید ک��ه بیانگر میزان عملک��رد موفق بازاریابی اس��ت. برای عملکرد 
بهتر، محتوا باید متناس��ب با موبایل باشد. برای تعیین شاخص عملکرد 
بازاریابی موبایلی بهتر اس��ت به این سواالت در ذهن خود پاسخ دهید: 
آی��ا می خواهید تعداد مخاط��ب را از طریق پیام های ایمیلی باال ببرید؟ 
آیا می خواهید ترافی��ک را در صفحه فروش باال ببرید؟ آیا برای افزایش 

برند فروش باید ترافیک گردش پیام را به صفحه خاصی هدایت کنید؟
گام چهارم: میزان بازدید کاربران را بدانید

برنامه های تحلیلی گوگل به ش��ما کمک می کند تا میزان کابران موبایل 
را بدانید. دیتای رفتار موبایلی گوگل مش��خص می کن��د که چه اندازه پیام 
فرستاده شده برای کاربران جذاب بوده است. همچنین، دیتای گردش موبایلی 
مش��خص می کند که کدام یک از صفحات کلیدی اصلی باید بهینه س��ازی 
شوند. افزودن ابزار Category  به قسمت داشبورد محتوا، کمیت و کیفیت 

ترافیک بازدید موبایلی را در صفحات سایت شما نشان خواهد داد.

لزوم نگاه واقع گرایانه به دستمزد کارگران
آیا تعیین دستمزد کارگران به سال 98 کشیده 

می شود؟ 
یک مقام مس��ئول کارگری با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد 
ش��ورای عالی کار در یک ماه باقی مانده به پایان س��ال 97، از احتمال 
موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال آینده خبر داد. ناصر چمنی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره پیش بینی نحوه برگزاری جلسات دستمزد 
کارگ��ران، گفت: یک ماه به پایان س��ال باقی مانده و م��ا هنوز به طور 
جدی به مبحث دستمزد کارگران ورود نکرده ایم و اولین جلسه رسمی 
دس��تمزد را برگزار نکردیم. شاید سیاست این باشد که دستمزد دقیقه 
90 تعیین ش��ود و مثل یکی دو س��ال اخیر س��اعت دو نصفه شب رقم 
دستمزد از شورای عالی کار بیرون بیاید، ولی به اعتقاد من موکول شدن 
تعیین دس��تمزد کارگران به بعد از عید بعید نیست. وی ادامه داد: سال 
گذش��ته این موقع چند جلس��ه برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل 
و نظر دولت و کارفرمایان مش��خص ش��ده بود و نمایندگان کارگری به 
دنب��ال نزدیک کردن دیدگاه آنها به خود بودند، ولی امس��ال با توجه به 
اینکه فقط یک ماه تا پایان س��ال داریم هنوز حتی اولین جلسه رسمی 
دس��تمزد را هم تش��کیل نداده ایم. نایب رئیس کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران با بیان اینکه بیش ترین ضرر از برگزار نش��دن جلسات 
دستمزد را جامعه کارگری متحمل می شود، گفت: شاید زور نمایندگان 
کارگ��ری در ش��ورای عالی کار به دولت و کارفرمایان نرس��د، ولی امید 
جامعه کارگری به نمایندگان کارگری اس��ت و س��ر دستمزد کارگران 
ب��ه هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد. چمنی درباره پیش��نهاد پلکانی کردن 
افزایش دستمزد کارگران برای سال 98 گفت: این کار را نمی شود در پایه 
دس��تمزد انجام داد چون همین حاال بیش از 80درصد کارگران حداقل 
بگیرن��د و یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق می گیرند؛ پس پلکانی 
کردن حداقل مزد جواب نمی دهد. شخصاً معتقدم که شورای عالی کار 
امسال باید با نگاه ملی و واقع گرایانه به مقوله دستمزد نگاه کند. شرایط 
اقتصادی س��ال آینده و تاثیر آن بر سفره کارگران را در نظر بگیرد. وی 
تاکید کرد: دولت باید از حاال برای پنج سال آینده برنامه داشته و میزان 
تورم سال آینده را پیش بینی کرده باشد. برای نوسانات ارزی، تورم های 
ناگهانی و بحران های احتمالی که ممکن است ایجاد شود و بر معیشت 
تاثیر منفی بگذارد، چاره اندیشی کند تا جامعه کارگری زمین گیر نشود. 
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان با اش��اره به 
اعالم رقم سبد هزینه معیش��ت خانوارهای کارگری، گفت: تعیین رقم 
3میلی��ون و 760 هزار تومان عجیب نبود، وقتی که مرکز پژوهش های 
مجل��س از افزای��ش قیمت اقالم خوراکی ها و خ��ط فقر خبر می دهد و 
دولت برای توزیع بسته های حمایتی حقوق زیر 3میلیون تومان را مبنا 
قرار می دهد می توان فهمید که افزایش هزینه ها چه تاثیری بر معیشت 
کارگران گذاش��ته اس��ت، بنابراین با توجه به تعیین این رقم در کمیته 
دس��تمزد دیگر جای هیچ بهانه ای برای جبران عقب ماندگی های مزدی 

کارگران نمی ماند.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

منصور کیارش
کارشناس تبلیغات
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مناظره داغ درباره سرنوشت اف ای تی اف
پیوستن یا نپیوستن به FATF؛ مساله این است

مدتی اس��ت بحث موافقان و مخالفان درباره پیوس��تن یا نپیوستن به 
FATF باال گرفته و انتظار برای اعالم نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره کنوانس��یون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو 
طوالنی تر ش��ده و به نیمه اسفندماه موکول شده است.  در همین زمینه، 
محمدرضا جهان بیگلری، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی با حضور 
در خبرآنالین، دالیل مخالفت خود با این مصوبه را تبیین کرد و در مقابل، 
مجیدرضا حریری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی نیز 
علت موافقت مشروط خود با عضویت در اف ای تی اف را تشریح کرد. حریری 
در ابتدای این نشس��ت با تاکید بر اینکه صحبت درباره اف ای تی اف نه در 
میان مردم عادی و نه حتی در میان اقتصاددانان موضوعیت ندارد، گفت: 
شاید بانکداران از این موضوع سر در بیاورند، اما در حال حاضر بحث کامال 
سیاس��ی شده است. با این حال آنچه اهمیت دارد این است که می توانیم 

درباره رفتارهای خودمان در نظام بین الملل صحبت کنیم.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: اگر ما بخواهیم در این جهان زندگی 
کنیم و ش��کل فعالیت خود را جهانی کنیم و مراوداتی با دیگران داش��ته 
باش��یم ناگزیر خواهیم بود که این معاهدات را بپذیریم و چاره ای جز این 
نیس��ت، اما اگر به این نکته فکر می کنیم که نیازی به مراودات بین المللی 
نداریم و قصدی برای جهانی سازی اقتصاد در دستور کار نیست می توانیم 
جوری دیگر رفتار کنیم. پیوس��تن به این اف ای تی اف نیز در همین راستا 
معن��ا می یابد. محمدرضا جه��ان بیگلری اما انتقادی ج��دی به این روند 
داش��ت و گفت: در شرایط کنونی امکانی برای پیوستن نیست و این اقدام 
دس��تاوردی برای ایران نخواهد داش��ت. او با اشاره به اینکه با پیوستن به 
اف ای تی اف تنها دولت را تحت تاثیر قرار نمی دهد و باید بخش خصوصی، 
ش��رکت ها، مشاوران امالک، حس��ابداران و ... نیز آن را بپذیرند، گفت: به 

عنوان مثال مشاوران امالک باید معامالت بزرگ خود را گزارش کنند.
حریری اما تاکید کرد: اتفاقا در این قالب پیش بینی شده نظامات داخلی 
به گونه ای باشد که همه گروه ها آن را رعایت کنند. وی درخصوص موضوع 
مش��خص مش��اوران امالک گفت: مقیاس��ی که در این حوزه در فعالیت 
مشاوران امالک اشاره شده، در ایران وجود ندارد. بیگلری با نپذیرفتن این 
موض��وع بر این نکته تاکید کرد که از منظر سیاس��ی صحبت نمی کند و 
توضیح داد: اف ای تی اف تنها دولت را نشانه نگرفته؛ من نمی خواهم وارد این 
موضوع شوم که اف ای تی اف از منظر اقتصادی خوب است یا بد. همیشه از 
شفاف سازی دفاع کرده ام و شفاف سازی را امر درستی می دانم زیرا امنیت 
اقتصادی را به دنبال دارد و باعث می شود بسیاری از رانت ها از بین رود، اما 

در این مقطع می گویم پذیرش اف ای تی اف به صالح نیست.
حریری در پاس��خ گفت: در کدام شرایط؟   ما همیشه در شرایط خاصی 
هستیم، بهتر است مخالفان توضیح دهند به عنوان مثال وضعیت امروز ما 

با هشت سال قبل چه تفاوتی دارد؟
بیگلری به تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: این تحریم ها، 
تحریم هایی بس��یار ش��دید اس��ت و عضویت در اف ای ت��ی اف نمی تواند 

دستاوردی برای ما داشته باشد.

خبرنــامه

قیمت ارز در روزهای گذش��ته در حالی افزایش داش��ته است که بانک 
مرک��زی این افزایش قیمت را تحت تاثیر حرف های سیاس��ی و تبلیغات 
منفی عالقه مندان ب��ه افزایش قیمت ارز می داند و تاکید کرده در صورت 
ضرورت، اقدامات الزم را انجام خواهد داد. در همین راس��تا، شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی هم مصوب ک��رده با رعایت قوانین بانک مرکزی، هر 
شخص حقیقی و حقوقی می تواند بدون محدودیت اسکناس ارز وارد کند.

به گزارش ایس��نا، امسال نوسانات بازار ارز بسیار زیاد بود که بسیاری از 
مردم تحت تاثیر تحریم ها و افزایش قیمت کاالهای مختلف، به خرید بیش 
از حد نیاز کاال روی آوردند و همین امر به مش��کالت اقتصادی دامن زد، 
اما رفته رفته بانک مرکزی با اجرای سیاست های مختلف ارزی، سعی کرد 

کنترل بازار را به دست بگیرد.
قیمت دالر که افسارگسیخته رش��د کرد باعث افزایش قیمت کاالهای 
مختلف شد و حتی پیش بینی می شد که نرخ این به روند رشد خود ادامه 
دهد که در همین زمان ها بود بانک مرکزی با اجرای برخی سیاس��ت های 

ارزی توانست بازار را تا حدودی کنترل کند.
تزری��ق ارز در بازار در راس��تای افزایش عرضه و کاه��ش تقاضا، اعمال 
سیاست های محدودیتی برای خرید و فروش ارز توسط مردم و صرافی ها، 

برخورد جدی با دالالن و سایر اقداماتی که در این زمینه انجام شد، قیمت 
ارز را کاهشی کرد؛ تا جایی که در ابتدا، قیمت هر دالر به 15 هزار تومان 
و در هفته های پس از آن حتی به زیر 10 هزار تومان رس��ید. با ادامه این 
سیاست ها، قیمت ارز به ثبات نسبی رسید و تغییر قیمت آن هرچند قابل 
توجه اما نس��بت به آمار و ارقام قبلی قابل چشم پوشی بود و به حدود 11 

تا 12 هزار تومان رسید.
افزایش قیمت در روزهای اخیر

ام��ا در روزهای اخیر، قیمت ارز بار دیگر روند صعودی به خود گرفته و 
به بیش از 12 هزار تومان رسیده است، این در حالی است که کارشناسان 
اقتص��ادی و حتی تاجران، قیمت ذاتی دالر را بس��یار کمتر از ارقام فعلی 
می دانن��د. در هفته های اخیر هر بار که قیمت ارز افزایش��ی ش��ده، بانک 
مرکزی با انجام اقداماتی از افزایش بیش��تر آن جلوگیری کرده اس��ت، اما 
ای��ن بار عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بر این باور اس��ت که 
افزایش اخیر قیمت ارز، تحت تاثیر برخی اظهارنظرهای سیاسی و اقدامات 

سودجویان و عالقه مندان به افزایش قیمت ارز است.
بنا بر گفته وی، بخشنامه تشویقی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل 
از صادرات صادرکنندگان در ماه پایانی امسال سبب افزایش عرضه ارز در 
بازار و تغییر کفه ترازو به سمت عرضه خواهد شد که این امر می تواند باعث 
کاهش قیمت ارز ش��ود. افرادی که همتی آنه��ا را عالقه مندان به افزایش 
نرخ ارز خوانده، در این روزها تالش می کنند با ایجاد جو روانی و تبلیغاتی 
پایان سال، قیمت ارز را با افزایش روبه رو کنند تا در صورت افزایش عرضه، 

کاهش قیمت ارز چندان چشمگیر نباشد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در این ش��رایط این بانک با حضور در 

بازار ارز، این گونه تحرکات را مدیریت خواهد کرد.
نظارت بانک مرکزی بر بازار

بنابراین هرچند که قیمت ارز در روزهای پایانی س��ال به دلیل افزایش 
تقاضا برای سفرهای خارجی اندکی افزایش می یابد، اما بانک مرکزی معتقد 
اس��ت که با ورود ارز به بازار، این افزایش قیمت مدیریت می شود. در این 
میان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب کرده با رعایت قوانین بانک 
مرکزی هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند بدون محدودیت اسکناس ارز 
وارد کند و این مصوبه دیروز سه شنبه به گمرکات کشور ابالغ شده است.

بر این اس��اس، واردات به صورت اسکناس توس��ط هر مسافر ورودی از 
خارج به کش��ور تا س��قف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، نیاز به 

اظهار گمرک ندارد، اما جهت مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر باید 
ب��ه گمرک مراجعه و ارز همراه خود را اظهار کند. همچنین ورود و خروج 
ارز یا اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مرسوالت پستی و حمل بار 

بیش از 5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع است.
در ای��ن ش��رایط، آگاهی مردم از ش��رایط بازار ارز از اهمیت بس��یاری 
برخوردار اس��ت و نباید با تبلیغات منفی، تحریک ش��وند و همان طور که 
بارها از سوی کارشناسان اقتصادی عنوان شده، سرمایه گذاری در بازار ارز 
نه تنها از ریس��ک باالیی برخوردار است، بلکه در نهایت به ایجاد مشکالت 

اقتصادی بیشتر برای کشور و مردم منجر خواهد شد.
دستگیری ۲۰ دالل بازار ارز

همچنین رئیس پلیس پایتخت از دستگیری 20 دالل ارز در تهران خبر 
داد و تاکید کرد که اعالم قیمت کاذب و دروغین برای ارز ممنوع است و 

پلیس در فضای مجازی نیز با آن برخورد می کند.
س��ردار حسین رحیمی در حاش��یه اجرای طرح رعد که روز گذشته در 
پلیس پیش��گیری پایتخت اجرا ش��د، درباره اقدامات انجام ش��ده از سوی 
پلیس در بازار طال و ارز گفت:  در حال حاضر بیش از 190 دالل ارزی در 
زندان هس��تند و همانطور که می دانید از ماه ها پیش طرح ویژه برخورد با 

دالالن در پایتخت اجرا شد.
رحیمی افزود: اما اخیرا نیز گزارش هایی از فعالیت تعدادی از دالالن در 
نقاط مختلف دریافت کردیم که صبح سه شنبه در عملیاتی 20 نفر از این 
افراد دستگیر شدند و در صورتی که فعالیت دالالن ادامه داشته باشد قطعا 

پلیس اقدام به برخورد با آنان خواهد کرد.
رحیم��ی با بیان اینکه پلیس ب��ا فعالیت صرافی ه��ای غیرمجاز نیز در 
هماهنگ��ی با بانک مرکزی و دس��تگاه قضایی مقابله کرده اس��ت، گفت: 
امروز دیگر می توان گفت که هیچ صرافی غیرمجازی فعال نیست و تمامی 
غیرمجازها پلمب ش��ده اند اما اگر باز هم بانک مرکزی درخواس��تی برای 

برخورد با صرافی های غیرمجاز داشته باشد با آن برخورد خواهیم کرد.
رحیم��ی با بیان اینکه ب��ا اقدامات دالالن و مخالن ب��ازار ارز در فضای 
مجازی نیز برخورد می شود، گفت: تعدادی سایت و کانال که اقدام به نرخ 
کاذب ارز و یا تش��ویش در بازار ارز کرده بودند شناسایی و مسدود شده و 

گردانندگان آنها نیز احضار شدند.
رئیس پلیس پایتخت تاکید کرد که اعالم قیمت کاذب و دروغین برای 

ارز ممنوع است و پلیس در فضای مجازی نیز با آن برخورد می کند.

از ورود بدون محدودیت اسکناس ارز تا دستگیری ۲۰ دالل بازار ارز

دولت برای مقابله با سودجویان ارزی دست به کار شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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بازار سرمایه گزینه اصلی سرمایه گذاری

بازار س��رمایه یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصاد کشور است که 
با برنامه ریزی صحیح و اصولی و توس��عه زیرساخت های الزم می توان 
این ب��ازار را به بهترین بازار برای جذب نقدینگی ها به خصوص جذب 
سرمایه های خرد و سرگردان در جامعه تبدیل کرد. منابع جذب شده 
در بازار سرمایه می تواند به سمت بخش های تولیدی و مولد اقتصادی 
هدایت ش��ود و به عنوان اهرمی برای توسعه سرمایه گذاری ها و ایجاد 
اش��تغال پایدار ایفای نقش کند که در صورت تحقق این امر، موجبات 

تقویت بیش از پیش رشد اقتصادی کشور فراهم می شود.
در ش��رایط کنونی کش��ور به جهت جهش ن��رخ ارز و تنگنای مالی 
بنگاه ها، نیازمند بازار س��رمایه قوی و کارا هستیم تا توان تجهیز منابع 
مالی بنگاه های اقتصادی را داشته باشد؛ بنگاه ها نیازمندی شدیدی به 
تامی��ن منابع مالی دارند که در این زمینه به دلیل ظرفیت باالی بازار 
س��رمایه در کش��ور از یک طرف با فراهم کردن شرایط مناسب برای 
ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس و بازار سرمایه و از طرف دیگر با 
توسعه بیشتر بازار بدهی با تنوع بخشی در ابزارهای مختلف تامین مالی 
در بورس می توان موجب توسعه بیشتر بازار و تامین مالی بنگاه ها شد.

از این رو با توجه به مش��کالت و تنگناهای مختلف در تامین مالی 
بنگاه ها در شرایط حاضر در کشور و اتکا و تمرکز به بانک ها برای تامین 
مالی و عدم عنایت به بازار س��رمایه، در صورتی که بازار سرمایه دارای 
ظرفیت بسیاری برای توسعه و ارتقای سهم خود در تأمین مالی بنگاه ها 
دارد، ولی کشورمان یک کشور بانک پایه است و برای حرکت از بانک 
پایگی به س��مت بورس پایگی و تبدیل بازار ب��ورس و اوراق بهادار به 
عنوان گزینه اصلی سرمایه گذاری و محل جذب نقدینگی ها در کشور، 
نیازمند یک س��ری اقدامات متعدد در درون بازار س��رمایه از یک سو و 

خارج از بازار سرمایه از سوی دیگر هستیم.
برای جذب نقدینگی به بازار سرمایه نیازمند چابکی بیشتر در بازار، 
کاهش بوروکراسی در بازار سرمایه و مقررات زدایی و رفع قوانین مزاحم 
و مخل در این حوزه هس��تیم، تا بازاری کارا با شفافیتی بیشتر شاهد 

باشیم.
افزایش سهام ش��ناور بنگاه ها، ارائه مجوزهای سریع تر برای افزایش 
سرمایه، سرعت بخشیدن به پذیرش و عرضه سهام شرکت ها در بورس 
و از بین بردن موانع ورود شرکت های جدید در بورس با هدف افزایش 

تعمیق بازار سرمایه از دیگر الزامات این بخش است.
جذب س��رمایه در بازار س��رمایه، همچنین نیازمن��د افزایش قدرت 
نقدش��وندگی، تقوی��ت تکنول��وژی و فن��اوری اطالع��ات و توس��عه 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری در بازار بورس و به روزرسانی 
سریع اطالعات در جهت کاهش التهاب های بازار، برداشتن حجم مبنا 
و دامنه نوس��ان، تسهیل در ارائه مجوزها، بهینه کردن نظارت و کاهش 

نظارت های غیرضرور، اعتمادسازی و شفافیت در بازار سرمایه است.

یادداشت

بازیگران بازار سرمایه در چهارمین روز هفته شاهد رشد قیمت در بیشتر 
س��هم ها بودند. از یک سو، بانکی ها ارزش معامالت قابل توجهی را در این 
روز به خود اختصاص دادند و از س��وی دیگر، قندی ها نیز با رشد فزاینده 

قیمت ها روبه رو شدند.
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه با انتشار خبرهایی درباره افزایش سرمایه 
برخی از نمادهای بانکی، این گروه با اس��تقبال فعاالن بازار سرمایه مواجه 
شدند و این گروه در همین روز گوی سبقت را در جذب نقدینگی ربود و 

توانست بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دهد.
اما در روز سه شنبه نیز بانکی ها هرچند که نتوانستند که بیشترین ارزش 
معامالت را داشته باشند، اما پس از گروه فلزات اساسی و  سرمایه گذاری ها 
ب��ا ارزش معامالت بی��ش از 31 میلی��ارد تومان از گروه های��ی بودند که 

بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.
قندی ها نیز هم راس��تا با جریان کلی بازار رش��د قیمت را تجربه کردند 
و توانس��تند یکدست سبز رنگ ش��وند. در کنار سهم های کوچک قندی، 
س��یمانی ها اکثرا با کاهش قیمت مواجه ش��دند. در روزهای گذشته بازار 
سهام بیشتر بر پایه سهم های کوچک رشد کرد و روز سه شنبه نیز علی رغم 
رش��د سهم های بزرگ شاهد افزایش قیمت در سهم های قندی چشمگیر 
ب��ود. در چهارمین روز معامالتی بورس ته��ران در این هفته نمادهایی در 
گروه فلزی، پتروشیمی، بانکی، بیشترین تاثیر را روی نوسانات بازار سهام 
داش��تند؛ به ط��وری که صنایع مس ایران، فوالد خوزس��تان و بانک ملت 
هر کدام به ترتیب 248، 151 و 43 واحد تاثیر افزاینده روی ش��اخص ها 
داشتند. توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی جم و نفت بهران نیز در طرف 

مقابل سعی کردند تا شاخص های بازار را به سمت پایین هدایت کنند.
در نتیجه معامالت و نوس��انات قیمت ها در روز سه ش��نبه، شاخص کل 
ب��ازده نق��دی و قیمتی بورس اوراق بهادار 682 واحد رش��د کرد و به رقم 
157 هزار و 387 رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 111 واحد رشد 
رقم 29 هزار و 756 را تجربه کرد. ش��اخص آزاد شناور نیز 1127 افزایش 
یافت و عدد 174 هزار و 859 واحدی را تجربه کرد. شاخص های بازار اول 

و دوم هر کدام 704 و 410 واحد باال رفتند.
گروه فلزات اساسی صدرنشین شد

در گروه استخراج کانه های فلزی قیمت سهم ها اکثراً با روند افزاینده ای 
مواجه بود؛ به طوری که بیش��تر سهم ها کمتر از یک درصد و تعداد کمی 
از آنها بیش از 2درصد رشد قیمت را تجربه کردند. در گروه فلزات اساسی 
نیز شاهد افزایش قیمت س��هم ها بودیم به طوری که تابلوی این گروه به 

جز در معدود نمادهایی س��بزرنگ شدند و در برخی از نمادهای این گروه 
شاهد صف خرید بودیم.

دو گروه فلزات اساسی و سرمایه گذاری ها در این روز از جمله گروه های 
پرمعامله بورس تهران بودند؛ به طوری که ارزش معامالت سهم های فلزی 
به بیش از 51 میلیارد تومان رسید و ارزش معامالت سرمایه گذاری ها رقم 
34 میلیارد تومان را رد کرد. ش��رکت های سرمایه گذاری از جمله غدیر و 
صندوق بازنشس��تگی روی ش��اخص بازار نیز تاثیرات بسزایی داشتند. در 
گروه خودرو و س��اخت قطعات نیز ش��اهد نوس��ان قیمت عمدتاً کمتر از 
2درصد بودیم اکثر سهم این گروه توانستند با افزایش قیمت روبه رو شوند. 
خودرویی ها نیز ش��اهد معامله 146 میلیون س��هم به ارزش بیش از 22 

میلیارد تومان بودند.
براس��اس این گزارش، گروه فلزات اساس��ی در معامالت روز سه ش��نبه 
بورس صدرنش��ین ش��د و در این گروه 153 میلیون سهم به ارزش 519 
میلیارد ریال دادوس��تد شد. گروه سرمایه گذاری ها به ارزش 353 میلیارد 
ری��ال و بانک ب��ه ارزش 316 میلیارد ریال، به ترتی��ب جایگاه های دوم و 
س��وم را به خود اختصاص دادند. گروه ش��یمیایی با دادوستدی به ارزش 
255 میلی��ارد ریال در رده چهارم معامالت قرار گرفت و گروه خودرو نیز 

با معامالتی به ارزش 224 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود ساخت.
رشد فرابورس

ارزش معامالت بورس تهران به حدود 430 میلیارد تومان رسید و حجم 
معامالت رقم یک میلیارد و 200 میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
آیفکس نیز با 18.4 واحد رش��د همراه شد و به رقم 1965 واحدی رسید. 
ارزش معامالت فرابورس به رقم 626 میلیارد تومان رسید و حجم معامالت 
این بازار به رقم 688 میلیارد تومان دست یافت. نمادهای میدکو )هلدینگ 
معدنی خاورمیانه(، کگهر )س��نگ آهن گهرزمین(، زاگرس )پتروش��یمی 

زاگرس( و ذوب )ذوب آهن( بیشترین سهم را در رشد آیفکس داشتند.

شاخص بورس با رشد 68۲ پله ای وارد کانال 157 هزار واحدی شد

همراهی کوچک ها با بزرگان بورس
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خارجی ها 3۰۰ میلیون دالر صنایع دستی 
ایران را صادر کردند

معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، گفت: در 
9 ماهه امسال 490 میلیون دالر صنایع دستی ایران به خارج کشور 

صادر شده است.
به گزارش ایسنا، »علی اصغر مونسان« در ادامه سفر خود به استان 
یزد با حضور در مراسم انتخاب میبد به عنوان شهر جهانی زیلو با بیان 
اینکه توسعه زیلوبافی دو بعد اقتصادی و فرهنگی دارد، اظهار کرد: در 
9 ماهه امس��ال 190 میلیون دالر از مبادی گمرکی صادرات صنایع 

دستی انجام شده است.
وی صادرات 300 میلیون دالر صنایع دس��تی توس��ط گردشگران 
خارجی را از دیگر دستاوردهای 9 ماهه امسال دانست و افزود: طبق 
بررسی های انجام شده امس��ال بیش از 6میلیون گردشگر خارجی از 

کشورهای مختلف جهان در ایران حضور داشتند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان 
اینکه بخش گردشگری و صنایع دستی کشور توانسته به ازای هر نفر 
50میلیون تومان یک فرصت شغلی پایدار ایجاد کرده است، گفت: در 
س��ال گذشته یکی از سازمان های اشتغال زای کشور میراث فرهنگی 
بوده است. معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به 
ظرفیت های فراوان استان یزد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اشاره کرد و گفت: گردشگران داخلی و خارجی فراوانی 
به این اس��تان در س��ال های اخیر آمده اند و امیدواریم با ثبت جهانی 
زیلو در شهرس��تان میبد شاهد حضور گردش��گران بیشتری در این 

شهرستان و استان یزد باشیم.
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی ادامه داد: هنر صنعت زیلوی میبد 
هن��ر غنی ایرانی اس��المی اس��ت و در این هن��ر خانواده های زیادی 
توانسته اند درآمدزایی کنند. مونسان در پایان سخنان خود خاطرنشان 
کرد: در حوزه صنایع دستی 70درصد فعاالن و هنرمندان این صنعت 
را بانوان تشکیل می دهند و توانسته اند به خوبی در این حوزه فعالیت 

و نقش آفرینی کنند.

65 هزار تن »جو« از آلمان آمد
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خوزستان با بیان اینکه 65 هزار 
تن جو از آلمان به ایران وارد شد، گفت میزان واردات خوراک دام در 
س��ال جاری در مقایسه با سال قبل توسط شرکت پشتیبانی دام پنج 

برابر افزایش یافته است.
به گزارش تس��نیم، هادی سالمات، مدیرکل پش��تیبانی امور دام 
اس��تان خوزستان روز گذشته در حاشیه بازدید از ورود محموله های 
بزرگ خوراک دام به کشور، اظهار کرد: حدود 65هزار تن جو از آلمان 
برای تنظیم بازار نهاده های دامی در بندر امام خمینی ماهشهر تخلیه 
شد. وی افزود: این کشتی در چند روز گذشته به کشور وارد شد، ولی 

به دلیل وسعت و بزرگی تخلیه آن چند روز به طول انجامید.
س��المات گفت: ما در مقایس��ه با سال گذش��ته بیش از پنج برابر 
افزایش واردات نهاده های دامی داشتیم و سال آینده نیز بیشتر از این 
میزان واردات انواع نهادهای دام شامل کنجاله سویا، جو و ذرت دامی 
به کش��ور وارد می شود. مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خوزستان 
یادآور ش��د: هر کشتی روزانه 8هزار تن خوراک دام تخلیه می کند و 
در انبارهای این شرکت قرار می گیرد که بخشی از آن به طور مستقیم 

پس از تخلیه به آدرس دامداری ها و مرغداری ها منتقل می شود.
وی درب��اره قیمت این نهاده های دام��ی گفت: قیمت فروش جو و 

ذرت 1500 و کنجاله سویا 2600 تومان است.
س��المات تصریح کرد: در مقطعی مشکل حمل ونقل برای ما پیش 
آمد که چالش هایی در این ارتباط داشتیم، اما در حال حاضر مشکلی 

برای حمل ونقل نهاده ها نداریم.
مدیرکل پش��تیبانی امور دام اس��تان خوزس��تان خاطرنشان کرد: 
سیستم حمل ونقل نهاده ها به دو ش��کل روباری و دوم اینکه پس از 

انبار شدن نهاده ها توسط شرکت های حمل ارسال می شود.
وی در پایان گفت: ما به عنوان مسئول تنظیم بازار در بخش خوراک 
دام، کار خود را انجام می دهیم، اما برخی مش��کالت وجود داشت که 
اکنون برطرف شده است و با کمک بخش خصوصی در این زمینه کار 

کردیم، اما جو روانی وجود داشت که به شرایط بازار دامن زده بود.

ایران خواستار ایجاد توازن گردشگری با 
کشور ترکیه

رئیس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بر ضرورت 
ایجاد توازن گردشگری بین ایران و ترکیه تاکید کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از توربونیوز، »حرمت اهلل رفیعی« -  رئیس 
انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران - طی مالقات خود با 
»فیروز باقلیکایا« - رئیس انجمن دفاتر مسافرتی ترکیه - بیان کرد: 
»ایران قصد دارد در زمینه میزان تبادل گردش��گر با کشور ترکیه به 
توازن برسد.« همچنین »رفیعی« و »باقلیکایا« توافقنامه ای مبنی بر 

توسعه همکاری در عرصه صنعت گردشگری امضا کردند.
حین مراسم عقد توافقنامه »باقلیکایا« بیان کرد: »هیچ گونه توازنی 
بین دو کشور در عرصه گردشگری وجود ندارد و برای موفقیت در این 

هدف به تالش و کوشش نیاز داریم.«
ایران در دو ماهه اول س��ال جاری در صدر فهرس��ت گردش��گران 
ترکیه قرار داش��ت. بیش از 350 هزار ایرانی طی این مدت از ترکیه 
دیدار کرده اند که 11.7درصد از کل گردشگران این کشور را به خود 
اختصاص می دهد. تعداد زیادی اصالحات در ایران در رابطه تسهیل 
روند دریافت ویزا صورت گرفته اس��ت. برای مثال صدور مجوز ویزای 
30 روزه در فرودگاه های ایرانی برای شهروندان بیش از 180 کشور و 
ارائه سیستم آنالین رزرو هتل از جمله مواردی است که ایران سعی بر 
اجرای آن دارد. گزارشات حاکی از آن است که دریافت ویزا به صورت 
الکترونیکی از کنسولگری های ایران و یا فرودگاه های بین المللی مقدور 
است. این گزارش می افزاید: با توجه به اینکه ایران مرکز اسالم شیعه 
اس��ت، یکی از اصلی ترین مراکز زیارتی مسلمانان محسوب می شود، 
بنابراین گردش��گری مذهبی ایران با پیشرفت قابل توجهی رو به رو 
بوده و از این نقطه نظر ش��هر مشهد مهم ترین مکان ایران محسوب 
می ش��ود؛ چراکه تعداد زیادی از گردشگران ایرانی و خارجی را که به 

رقمی بیش از 4 میلیون نفر در سال می رسد جذب می کند.

اخبـــار

فروش گوش��ت در دو سایت عرضه کننده گوشت تنظیم بازاری به دلیل 
تقاضای باالی متقاضیان ثبت نامی شد و سایت دیگر توزیع کننده نیز اعالم 

عدم موجودی کرده است.
به گزارش خبرنگار تسنیم، بعد از افزایش قیمت گوشت و مرغ در بازار، 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام عرضه مرغ و گوشت تنظیم بازار را در برخی 
مراکز عرضه منتخب مانند میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای 
آغ��از کرد؛ ای��ن امر خود موجب ایجاد صف ه��ای طوالنی برای خرید این 
محصوالت ش��د که متعاقب آن این شرکت تصمیم گرفت که عرضه این 
محصوالت تنظیم بازاری را به صورت اینترنتی در کنار فروش فیزیکی در 

فضای مجازی انجام دهد.
بناب��ر این گزارش ب��ا آغاز فعالیت فروش��گاه های اینترنتی عرضه کننده 

گوش��ت تنظیم بازاری، موجودی آنها در کمتر از دو س��اعت تمام ش��د و 
متقاضی��ان برای خری��د این محصوالت با عنوان ع��دم موجودی و تامین 

مواجه شدند.
اما س��ایت های عرضه کننده گوش��ت تنظیم بازاری به تازگی دست به 
انجام کارهای متف��اوت برای عرضه این محصوالت تنظیم بازار زده اند، به 
طوری که یک فروش��گاه اینترنتی، از چند روز قبل تقاضای مش��تریان را 

ثبت می کند.
در تم��اس صورت گرفته با فروش��گاه اینترنتی »به روز رس��ان« اینطور 
اعالم شد که تا دوم اسفند رزرو انجام شده و تا آن موقع ثبت نام جدیدی 

نخواهیم داشت.
بنابر این گزارش سایت دیگری نیز با عنوان یخچال که اقدام به فروش 

گوش��ت و مرغ منجمد تنظیم بازار می کند، تنها با ثبت نام قبلی و احراز 
هویت افراد اقدام به فروش می کند.

اگر به سایت سوم توزیع کننده این محصوالت به نام مستر قصاب مراجعه 
کنید با عنوان عدم موجودی در زیر گوشت تنظیم بازاری مواجه خواهید 

شد.
بنابر این گزارش اما قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد تنظیم بازاری 8900 
تومان، مرغ گرم 10500 تومان و گوشت منجمد برزیلی 28 هزار تومان و 

گوشت گرم وارداتی از 37500 تومان به فروش می رسد.
قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار )آزاد( 13 هزار و 500 تومان تا 15000 
تومان، هر کیلوگرم گوش��ت گرم گوس��فندی به صورت شقه از حدود 85 

هزار تومان و گوشت گوساله بیشتر از 75 هزار تومان به فروش می رسد.

فروش اینترنتی گوشت تنظیم بازاری ثبت نامی شد

مجری طرح زیتون گفت تولید روغن زیتون در کش��ور امسال بیش 
از 30درصد نسبت به سال 96 افزایش یافته است.

ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، ب��ه نق��ل از وزارت جهاد 
کشاورزی، سید رحمت اهلل پریچهر مجری طرح زیتون معاونت باغبانی 
گفت: امسال با مجموعه اقدامات انجام شده و استقبال باغداران، تولید 
روغن زیتون به 7100 تن رس��ید و این در حالی است که در سال 96 

حدود 5300 تن روغن زیتون تولید شد.
 پریچهر، تولید روغن زیتون را از سیاست ها و برنامه های مهم وزارت 
جهاد کش��اورزی برای تأمین روغن باکیفیت و مورد نیاز کشور مطرح 
ک��رد و افزود: امس��ال در پی افزایش تولید روغ��ن زیتون، واردات این 

محصول 2 هزار تن کاهش داشته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه 45درصد دان��ه زیتون تولیدی کش��ور به روغن 
و مابق��ی ب��ه کنس��رو تبدیل ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در راس��تای 

سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، امسال باغداران به سمت افزایش 
تولید روغن رفتند و میزان تولید زیتون کنسروی کمتر شد.

پریچهر با اش��اره به اینکه س��رانه مصرف روغن زیت��ون در ایران به 
حدود 180 گرم برای هر نفر رس��یده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: سرانه 

مصرف این محصول در کشور های اروپایی تا 11 کیلوگرم است.
وی درباره میزان تولید دانه زیتون در س��ال ج��اری نیز اعالم کرد: 
امس��ال بیش از 100 هزار تن تولید میوه زیتون داش��تیم که بیش از 

میزان پیش بینی 90 هزار تنی ما بود.
مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی، مهم ترین هدف از اجرای 
طرح توس��عه و اصالحات باغات زیتون را افزایش تولید روغن باکیفیت 

مطرح کرد.
وی اف��زود: روغن زیتون ای��ران به دلیل ش��رایط اقلیمی از کیفیت 
خوبی برخوردار اس��ت و 60درصد ارقام م��ا داخلی و بومی مانند رقم 

زرد و رقم روغنی و 40درصد ارقام خارجی هستند که در باغات کشت 
ش��ده اند. پریچهر با اشاره به اینکه ایران در سال 2018 به طور رسمی 
عضو ش��ورای بین المللی زیتون شده اس��ت، گفت: در راستای توسعه 
همکاری با این نهاد بین المللی و انتقال دانش و تجربیات آن، امس��ال 
با حضور دو کارش��ناس اس��پانیایی یک کارگاه آموزشی چهار روزه در 
قزوی��ن برای محقق��ان زیتون، باغداران و مدیران ب��ه صورت علمی و 
عملی برگزار ش��د. وی از معرفی آزمایش��گاه موسس��ه ملی استاندارد، 
آزمایش��گاه سازمان غذا و دارو و ایس��تگاه تحقیقات رودبار به شورای 
بین الملل��ی زیتون خب��ر داد و اظهار داش��ت: آزمایش��گاه ها در حال 
گذراندن مراحل اخ��ذ مرجعیت بین المللی ب��رای انجام آزمایش های 
مرب��وط به کنترل کیفیت روغن زیتون هس��تند و در ارزیابی حس��ی 
روغن زیتون برای تعیین کیفیت، ایستگاه تحقیقات رودبار مراحل اخذ 

مرجع بین المللی شدن را طی می کند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران گفت سال 
آینده یک میلیون تن تخم مرغ در کش��ور تولید خواهد شد که حداقل 

150 هزار تن از این میزان باید صادر شود.
ناصر نبی پور در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ 
تخم م��رغ در بازار خب��ر داد و گفت: هم اکنون متوس��ط نرخ هر کیلو 
تخم مرغ درب مرغداری 6 هزار و 400 تا 6 هزار و 500 تومان اس��ت 

که با قیمت تمام شده خود 2 هزار تومان فاصله دارد.
وی با اش��اره به اینکه بازار نهاده های دامی همچنان آش��فته است، 
اف��زود: در ش��رایط کنونی مرغداران هر کیل��و ذرت را با نرخ یک هزار 
و 500 و کنجاله س��ویا را 3 هزار و 550 تومان از بازار آزاد خریداری 

می کنند که این امر بر افزایش هزینه های تولید دامن می زند.

نبی پور با انتقاد از این مس��ئله که خبری از توزیع نهاده های دامی با 
نرخ مصوب نیس��ت، بیان کرد: بار هایی که  یک ماه پیش از خریداری، 

مبلغش واریز شده، هنوز بین مرغداران توزیع نشده است.
رئی��س هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران ادامه داد: 
روزان��ه 2 هزار و 700 تا 2 هزار و 800 تن تخم مرغ در کش��ور تولید 
می ش��ود که بخشی از این میزان به سبب مازاد باید به بازار های هدف 
صادر ش��ود که متاس��فانه وزارت صمت، ص��ادرات تخم مرغ را ممنوع 

اعالم کرده است.
ب��ه گفته وی، طبق اظهارات معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 
کش��اورزی سال آینده یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید خواهد 
ش��د که حداقل 150 تا 200 هزار تن از ای��ن میزان باید به بازار های 

هدف صادر شود.
این مقام مس��ئول به وضع عوارض برای صادرات تخم مرغ اشاره کرد 
و گف��ت: با توجه به درخواس��ت مرغداران برای ص��ادرات مازاد تولید 
تخم مرغ، اتحادیه پیش��نهادی مبنی ب��ر دریافت عوارض را ارائه کرده، 
اما تاکنون ستاد تنظیم بازار نظر خود را در این باره اعالم نکرده است.

نبی پ��ور در پایان با اش��اره ب��ه اینکه ممنوعیت ص��ادرات تخم مرغ  
دردسرساز شده اس��ت، تصریح کرد: با توجه به آنکه نمی توانیم اجازه 
دهیم مازاد تولید تخم مرغ خراب و دور ریخته شود، از این رو پیشنهاد 
وضع عوارض بر صادرات را به ستاد تنظیم بازار داده ایم که در صورت 
موافق��ت صادرکنندگان به ازای دریافت یک کیلو تخم مرغ باید میزان 

مشخصی عوارض پرداخت کنند.

افزایش 3۰درصدی تولید زیتون نسبت به سال گذشته

تولید تخم مرغ به یک میلیون تن می رسد

 احتمال وضع عوارض برای صادرات تخم مرغ

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

میزان مصرف روزانه بنزین در کشور اعالم شد
در سال 1397 میانگین مصرف بنزین روزانه 87 میلیون لیتر و 
میانگین تولید در بهمن ماه س��ال 1397، روزانه 103 میلیون لیتر 
بوده اس��ت  که ای��ن ارقام به گفته معاون وزیر نفت، نش��ان دهنده 
فاصل��ه مطل��وب تولی��د و مصرف اس��ت و ب��ه پای��داری تولید و 

ذخیره سازی بنزین در کشور انجامیده است.
 به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« علیرضا صادق آبادی 
- مع��اون وزی��ر نفت و مدیرعامل ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران - مقدار ارزش افزوده ایجادش��ده از محل 
س��اخت پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس برای کشور را ساالنه 800 
میلی��ون دالر اعالم کرد و گفت: ارزش افزوده ایجادش��ده از محل 
راه اندازی فازهای س��ه گانه این پاالیش��گاه امنیت انرژی کشور را 
تضمی��ن می کند. وی با تاکید بر اینکه با راه اندازی فاز س��وم این 
پاالیش��گاه دیگر واردکننده بنزین نیستیم، افزود: تا مهرماه امسال 
ایران هم��واره واردکننده بنزی��ن بود، اما با راه اندازی پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس برای نخستین بار در سال 97 دیگر واردکننده 
بنزین نیس��تیم که البته مواردی همچون س��همیه بندی بنزین در 
س��ال های گذشته، توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی، متنوع سازی 
سبد سوخت و توسعه صنعت سی ان جی از عوامل موثر در به صفر 

رساندن واردات بنزین بوده است.
راه اندازی نشدن ستاره روزانه 6,5 میلیارد دالر هزینه به 

کشور تحمیل می کرد
وی با اش��اره به اینکه در صورت نبود پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
ام��روز مجبور بودیم روزانه 36 میلیون لیت��ر بنزین وارد کنیم و این 
مق��دار روزانه 18 میلیون دالر و س��االنه 6.5 میلی��ارد دالر هزینه به 
کش��ور تحمیل می کرد، گفت: اگر پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس 
راه اندازی نمی ش��د، امروز همچنان واردکننده بنزین بودیم، افزون بر 
آن، هزینه های زیادی از محل برداشت کمتر از میدان مشترک گازی 
پارس جنوبی، اجاره کشتی های بزرگ برای نگهداری میعانات گازی 
و تحویل س��وخت مایع به مصرف کنندگان بر کشور تحمیل می شد. 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: با 
دریافت فرآورده های تولید پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، 
ذخایر بنزین کش��ور در وضع مطلوبی قرار گرفت��ه و امکان صادرات 
بنزین نیز فراهم ش��ده اس��ت. صادق آبادی، با اشاره به جبران کمبود 
خوراک پتروش��یمی ها از محل تولیدات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
گفت: با بهبود فناوری در فازهای موجود پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
و راه اندازی فاز چهارم، می توانیم برداشت بیشتری از میدان مشترک 
پارس جنوبی داش��ته  باش��یم و ظرفیت پاالیشی روزانه بیش از 500 

هزار بشکه میعانات گازی در این پاالیشگاه محقق خواهد شد.
وی افزود: افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با 
راه اندازی فاز چهارم این پاالیش��گاه و رفع گلوگاه های فازهای یکم 
تا س��وم این پاالیشگاه و نیز اجرای پروژه های کاهش نفت کوره در 
پاالیشگاه هایی نظیر اصفهان، بندرعباس، تبریز و ... به منظور ایجاد 
ارزش افزوده از مهم ترین اولویت ها و برنامه های کوتاه مدت صنعت 
پاالیش ایران اس��ت که البته پروژه های کاه��ش نفت کوره دارای 

پیچیدگی های بسیاری است و به منابع مالی نیاز دارد.

فروش دیروز سایپا ۲ ساعته تمام شد
طرح فروش فوری هشت محصول سایپا دو ساعته به اتمام رسید. 
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تسنیم، براساس 
اعالم ش��رکت خودروسازی س��ایپا روز گذشته طرح فروش فوری 
هش��ت محصول این شرکت رأس ساعت 10 صبح آغاز شده ظرف 
دو ساعت ظرفیت فروش فوری این هشت محصول به اتمام رسید. 
در ای��ن طرح خودروهای تیبا، تیبا 2، س��ایپا 131، س��ایپا 132، 
سایپا 151، کوییک دستی، نیس��ان دوگانه سوز و نیسان تک سوز  
فروش فوری ش��ده است. براساس اعالم ش��رکت سایپا با توافقات 
ب��ه عمل آمده با وزارت صنعت  20درصد از حجم تولید روزانه این 
ش��رکت با قیمت اعالمی س��ازمان حمایت  به فروش می رسد. در 
این طرح فروش هر مشتری با کد ملی و کد پستی می توانست یک 
خودرو خریداری کند. البته کد ملی فرد نیز کنترل می شود تا طی 

دو یا سه سال اخیر خودرویی خریداری نکرده باشد.

زیان های انحصار در صنعت خودرو چیست؟
دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی سیاست دولت 
و نظام را حمایت از بخش خصوصی دانست و اظهار داشت حمایت 
از بخش خصوصی در راستای توسعه همه جانبه تولید و اشتغال از 

سیاست های مهم نظام و دولت است .
ولی داداش��ی در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود: در فضای 
انحصاری قطعا ش��اهد کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان و به تبع 
آن کاه��ش کیفی��ت محصوالت خواهیم بود ل��ذا از آنجا که کیفیت 
و کمیت در صنعت بزرگ خودروس��ازی حائز اهمیت اس��ت باید به 
موضوع جلوگیری از انحصار در این صنعت توجه ویژه داشت.  نماینده 
مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی اذعان داشت: با توجه به اینکه 
در فض��ای انحصاری از تمام ظرفیت های بخش خصوصی اس��تفاده 
نمی ش��ود، لذا یکی دیگر از مضرات انحصار از بین رفتن سرمایه هایی 
است که در راستای توسعه بخش های تولیدی و صنعتی به کار گرفته 
ش��ده است. وی تصریح کرد: در واقع در فضای انحصاری متحمل دو 
زیان می شویم نخست کاهش کیفیت که به دلیل عدم رقابت پذیری 
فضای انحصار به وجود می آید و س��پس از بین رفتن سرمایه های به 
کار گرفته شده و در خطر افتادن موقعیت اشتغال زایی که به واسطه 
فعالیت این واحدهای صنعتی به وجود آمده است همچنین باید این 
نکته را در نظر داشت که ایجاد انحصار اصوال کار غیرمنطقی است که 
باید به جد با آن مقابله شود. دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصی امری الزم االجرا و 
ضروری است زیرا عالوه بر تامین نیاز داخل فرصت های شغلی زیادی 
ایجاد می ش��ود که به مخاطره افتادن آنه��ا عواقب جبران ناپذیری به 
همراه خواهد داش��ت، لذا باید ش��رایط را به گونه ای فراهم ساخت تا 
شرکت های قطعه س��از در فضای امن اقتصادی، تولیداتی رقابت پذیر 
در زمینه ه��ای کیفیت، کمیت و قیمت را عرضه کنند زیرا معتقدیم 
تنها در فضای رقابتی است که شاهد رشد کیفیت قطعات و در مقابل، 

کاهش قیمت نهایی محصوالت خواهیم بود.

آشفتگی های اخیر بازار خودرو، تردیدهایی در زمینه موثر بودن فرمول 
موردنظ��ر وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتب��اط با بازگرداندن ثبات 
به بازار خودرو ایجاد کرده اس��ت. به گ��زارش پدال نیوز، پیش از این رضا 
رحمانی، وزیر صمت وعده داده بود که با آزادس��ازی قیمت ها، تولید روند 
صع��ودی به خ��ود خواهد گرفت و به دنب��ال آن قیمت ها نیز به واس��طه 
تعادل س��ازی در عرضه و تقاض��ا کاهش می یابد. وعده رض��ا رحمانی در 
شرایطی بس��یاری از متقاضیان خودرو را چشم انتظار عملی شدن وعده ها 
مبنی بر ثبات بازار و همچنین کاهش قیمت ها گذاشت که حاال با افزایش 
بی حساب و کتاب قیمت ها امکان هر نوع خریدی از مشتریان گرفته شده 
است. در این بین به نظر می رسد تنها دالالن و واسطه گران بیشترین سود 
را از سیاس��ت های خودرویی وزارت صنع��ت برده اند و طبق معمول تنها 
وعده و وعیدهای غیرعملی برای مشتریان و متقاضیان خودرو مانده است. 

وعده های  توخالی؟ 
 ب��ه ای��ن ترتیب در ش��رایطی با وج��ود ماه ها برنامه ریزی و جلس��ات 
کارشناس��ی در وزارت صنعت یک بار دیگر دالالن و واسطه گران فاتح بازار 
خودرو شدند که به نظر می رسد وزارت صنعت باید هرچه زودتر تمهیداتی 
در این زمینه بیندیشد. آنچه مشخص است افزایش تولید و عرضه خودرو 
به ب��ازار می تواند تا حدودی متوقف کننده روند صعودی قیمت ها باش��د، 
حال آنک��ه آمار تولید 10 ماهه امیدها در این زمینه را به ناامیدی تبدیل 
ک��رد؛ به طوری که طب��ق آمارهای وزارت صنعت، مع��دن و تجارت تولید 

خودرو در 10 ماهه س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت 
38درصدی همراه بوده اس��ت. به این ترتیب طبق اظهارات کارشناس��ان، 
عرضه خودرو از دو مسیر خودروسازان و همچنین محصوالت پیش فروش 
شده می تواند به تعادل سازی بازار کمک کند حال آنکه خودروسازان با افت 
تولید، ظاهرا عرضه قابل توجهی به بازار ندارند و از دیگر س��و پیش فروش 
خودروها نیز که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار 
صورت گرفت هم اکنون خود بالی جان بازار ش��ده است. به گفته بسیاری 
از دس��ت اندرکاران بازار خودرو خریدار بسیاری از خودروهای پیش فروش 
شده واسطه گران و دالالنی بودند که به امید کسب سود بیشتر در این بازار 
سرمایه گذاری کردند و حال خریداران این خودروها از عرضه محصول خود 
به امید سود بیشتر در آخر سال یا سال آینده خودداری می کنند که این 
موضوع خود یکی از عوامل بی ثباتی بازار ش��ده است. بدین ترتیب به نظر 
می رس��د که روزنه های ورودی خودرو به بازار بیش از پیش محدود ش��ده 
اس��ت که همین موضوع روند صعودی قیمت ها را تشدید کرده است. در 
این بین هرچند عملکردی از سوی نهادهای نظارتی دیده نمی شود و حتی 
برخی خودروسازان جدول حاشیه بازار خودرو را به اطالع عموم می رسانند، 
اما به نظر می رسد که نقطه توقف بی ثباتی بازار و افزایش قیمت ها در غیاب 
عرضه خودرو، بخش تقاضا باشد؛ به طوری که اگر به عنوان مثال خریداری 
برای خودروی پراید 47 میلیونی در بازار نباشد حتما واسطه گران مجبور 
به تعدیل قیمت این خودرو خواهند شد. به این ترتیب به اعتقاد بسیاری 

از کارشناسان بخش تقاضا می تواند به عنوان نقطه تعدیل قیمت ها شناخته 
شود. 

 چالش فرمول آزادسازی 
 پیش تر زمانی که موج س��رمایه های س��رگردان ب��ه همراه تحریم ها به 
ساحل شرکت های خودروساز رس��ید، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
دوره محمد ش��ریعتمداری ت��الش کرد تا با پیش ف��روش محصوالت دو 
خودروساز بزرگ کش��ور، حباب قیمتی بازار را از بین ببرد و سرمایه های 
س��رگردان را به جای بازار به س��مت خطوط تولید خودروس��ازان هدایت 
کند. ایده مدیریت وقت وزارت صمت موثر واقع نش��د و تعهد تحویل یک 
میلیون دس��تگاه خودرو به ثبت نام کنندگان را روی دس��ت دو خودروساز 
باقی گذاش��ت. با روی کار آمدن رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، س��از 

آزادسازی قیمت خودرو در وزارتخانه کوک شد.
 رحمانی به دنبال این بود با پیاده س��ازی فرمول قیمت کارخانه 5درصد 
زیر قیمت حاشیه بازار، طرف عرضه را تحریک کند و زمینه را برای افزایش 
عرض��ه خودروس��ازان فراهم کند. تحلیل وزارتخانه ای��ن بود که با تعیین 
قیمت کارخانه براساس حاشیه بازار سه اتفاق به صورت همزمان می افتد. 
اول طرف عرضه تحریک می ش��ود، دوم دالالن و واس��طه ها از بازار خارج 
ش��ده و تنها تقاضای اصلی و مصرف کننده واقعی در بازار باقی  می ماند و 
در ادامه قیمت محصوالت در بازار روند نزولی در پیش می گیرد تا به یک 

نقطه تعادلی برسد. 

آزادسازی قیمت هم مانع از رشد قیمتی خودرو در بازار نشد

عض��و هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت اعالم ک��رد که تزریق 
نقدینگی به خودروسازی کشور ضروری است، اما این موضوع باید به 
صورت هدفمند انجام شود و باید نقدینگی مورد نظر را به قطعه سازان 
و زنجی��ره تامین خودروس��ازان ک��ه در حال حاضر ح��دود 20 هزار 
میلیارد تومان طلب دارند و برای خرید نهاده های تولید و گشایش ال 

سی تخصیص دهیم.
ابوالفض��ل خلخالی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو درخصوص 
ضرورت افزایش تولید خودروس��ازان اظهار داش��ت: به منظور تحویل 
س��ریع و انج��ام حداکثری تعه��دات خودروس��ازان، افزای��ش تیراژ 

خودروسازان ضرورت دارد.
وی درخص��وص ملزومات افزایش تیراژ و تزریق نقدینگی به عنوان 
یکی از ابزارهای افزایش تیراژ خودرو گفت: تزریق و افزایش نقدینگی 
می تواند در افزایش تیراژ بس��یار موثر باش��د و این امر ضروری است، 
ام��ا این موضوع باید به ص��ورت هدفمند انجام گیرد و نقدینگی مورد 
نظ��ر لزوما فقط به خودروس��از به عنوان یک عض��و از زنجیره تامین 
خودرو تزریق نش��ود و به دس��ت بخش های اصلی زنجیره تامین که 
تامین کنندگان قطعات خودرو هس��تند برسد تا وضعیت آسیب دیده 

زنجیره تامین خودروساز ترمیم شود.
وی افزود: در گذش��ته نی��ز این تجربه را داش��ته ایم؛ وقتی پول به 

دست خودروس��از می رسد با توجه به سالیق کاری ای که در سیستم 
مدیریتی خودروسازان وجود دارد این پول به اهداف اصلی ای که برای 
ترمیم زنجیره تامین خودرو نیاز است تعلق نمی گیرد. در حال حاضر 
قطعه س��ازان که بخش خصوصی ب��وده و از حمایت های دولتی جدی 

برخوردار نیستند وضعیت خوبی ندارند.
عضو هی��ات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت افزود: خودروس��ازان 
و قطعه س��ازان رده اول ک��ه در تجربه های قبلی بس��یار عالقه مند به 
واردات قطع��ات از کش��ورهایی مثل چین بودند مج��ددا این پول و 
نقدینگ��ی را دریافت می کنند و به جای اینک��ه این نقدینگی را وارد 
چرخه تولید کنند آن را وارد چرخه تجارت می کنند، درحالی که نباید 
به این شکل باش��د. در مساله تزریق نقدینگی که توسط دولت انجام 
می ش��ود باید بتوانیم نقدینگی مورد نظر را به قطعه س��ازان و زنجیره 
تامین خودروسازان تخصیص دهیم که در حال حاضر حدود 20 هزار 

میلیارد تومان طلب دارند.
خلخالی افزود: تخصیص نقدینگی تزریق شده برای خرید نهاده های 
تولید و گش��ایش ال س��ی جهت خریدهای خارجی امری درس��ت و 
مثبت است. بسیاری از تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
ک��ه برخی از م��واد اولیه مورد نیاز را که در داخل کش��ور قابل تولید 
نبود از خارج وارد می کردند، اکنون به دلیل اینکه قادر به واردات مواد 

اولیه نیس��تند با تعطیلی مواجه شده اند و گشایش اعتباری و ال سی 
می تواند امری بس��یار موثر باش��د تا این واحدها اقدام به واردات مواد 

اولیه و راه اندازی مجدد خطوط تولید کنند.
وی درخصوص هماهنگی خودروس��از ب��ا زنجیره تامین و تاثیر این 
امر بر افزایش تیراژ گفت: هماهنگی خودروساز با زنجیره تامین بسیار 
مهم اس��ت. در حال حاضر، بحث این اس��ت که تی��راژ افزایش یابد و 
ای��ن افزایش تیراژ باعث خواهد ش��د که هم قیمت خ��ودرو متعادل 
ش��ود و هم رضایت مردم و مشتریانی که اقدام به پیش خرید کرده اند 

تامین شود.
وی اف��زود: راه ان��دازی مجدد یک عضو زنجیره تامین و قطعه س��از 
تعطیل ش��ده زمان ب��ر خواهد بود و برای جلوگی��ری از این اتفاق باید 
مطالبات قطعه س��ازان به موقع وصول ش��ود. وقتی خودروساز در این 
زمینه دقت نظر نداش��ته باشد یا اهمیتی به این موضوع ندهد ممکن 
اس��ت به کل صنعت خودرو لطمه وارد شود و باید این موضوع جدی 
تلقی ش��ود. با توجه به اینکه ساختار خودروس��از در کشور فعال یک 
س��اختار نیمه دولتی اس��ت دولت باید بر ای��ن موضوع نظارت جدی 
داش��ته باش��د و این موضوع را کنت��رل کند به ط��وری که مدیریت 
نقدینگی ها در خودروس��ازی ها منحرف نش��ود و رابطه سالمی شکل 

گیرد.

قیمت نهایی و تولید محصولی اقتصادی و به صرفه مقوله ای است که 
همواره مورد توجه مدیران ش��رکت های بزرگ خودروساز قرار داشته 
تا بتوانند در س��ایه اتخاذ تصمیمات کارشناسی ش��ده تولیدی به صرفه 
و اقتص��ادی را روانه بازار کنند ل��ذا طی گفت وگو با عضو هیات علمی 
دانش��گاه علم و صنعت به بررسی راهکارهایی به منظور کاهش قیمت 

محصول نهایی در تولید خودرو پرداختیم.
ج��واد مرزبان در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبر خودرو، اظهار داش��ت: 
کاهش قیمت نهایی نیازمند فراهم شدن زیرساخت های مناسب است 

تا قادر به ارائه برنامه ای عملی برای کاهش قیمت نهایی باشیم.
وی در ادامه افزود: ضرورت مهم در بحث کاهش قیمت تمام  ش��ده، 
بهبود بهره وری اس��ت تا بر این اساس تیراژ محصول افزایش و قیمت 

نهای��ی کاهش یابد زیرا در س��ایه افزایش تولید، قیمت نهایی روی هر 
محصول سرش��کن و در نهای��ت محصوالت با قیمت ه��ای کمتری به 
دس��ت مصرف کننده خواهد رس��ید. عضو هیات علمی دانشگاه علم و 
صنعت اذعان داش��ت: همکاری مناس��ب بانک ها و ارائه تس��هیالت به 
خودروسازان عامل دیگری است که باید به آن توجه داشت که در این 
راس��تا بانک ها باید با کنار گذاشتن اهداف تجاری، امکانات بیشتری را 
نس��بت به گذشته و بدون بوروکراسی های اداری در اختیار بخش های 
تولیدی قرار دهند تا در سایه همکاری های بیشتر، نقدینگی مورد نیاز 
خودروس��ازان تامین ش��ود. وی گفت: باید قوانین مجلس و دولت به 
گونه ای وضع ش��ود تا فرآیند تولید آس��وده تر شود تا با روان شدن آن، 

تولیدکنندگان قادر به برنامه ریزی برای تولید اقتصادی باشند.

مرزبان با اش��اره به تولید مش��ترک اظهار داش��ت: از آنجا که تولید 
مشترک می تواند به کاهش هزینه ها کمک کند، اما در عین حال باید 
توجه داش��ت ادغام ش��رکت های بزرگ و کوچک خودروس��از منطقی 
نیست زیرا سبب خواهد شد جنبه های رقابتی در حوزه کیفی و قیمتی 
صدمات زیادی متحمل شود و در نهایت منجر به لطمه صنعت خودرو 

شود.
وی گف��ت: تولید مش��ترک به معنای ادغام نیس��ت بلکه اس��تفاده 
هم زم��ان از برخ��ی قطع��ات مانند سیس��تم ترمز اس��ت که توس��ط 
تولیدکننده ای متبهر تولید می ش��ود و با اندک تغییراتی قابل استفاده 
برای انواع خودرو باشد بدین طریق می توان برای کاهش قیمت نهایی 

و تولید به صرفه تر خودرو گام برداشت.

نقدینگی تزریقی باید به زنجیره تامین و قطعه سازی برسد

قیمت نهایی تولید خودرو چگونه کاهش می یابد؟
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کسب و کارامـروز8

مدیرعامل س��ازمان فاوای ش��هرداری ته��ران در اختتامیه یازدهمین 
جش��نواره وب و موبایل ایران، ارائه س��رویس های بهتر برای شهروندان و 
کمک به رونق کس��ب و کارهای نوآوران��ه را از رویکردهای مهم مدیریت 

شهری در دوره جدید معرفی کرد.
ب��ه نقل از رواب��ط عمومی س��ازمان فاوای 
ش��هرداری ته��ران، محم��د فرج��ود در این 
مراسم که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، ارائه 
سرویس های بهتر به ش��هروندان و کمک به 
بهبود فضای کس��ب و کارهای نوآورانه را دو 
نقش جدی و پررنگی توصیف کرد که در دوره 
فعلی مدیریت ش��هری تعریف شده و گفت: 
ما مأموریت ویژه ای در زمینه هوشمندسازی 
تهران برای خود تعریف کرده ایم و قصد داریم 
ارتباط تأثیرگذارتر و پربارتری با نقش آفرینان 
زیس��ت بوم نوآوری و شرکت های دانش بنیان 

داشته باشیم.
فرجود با ابراز امیدواری درباره رشد کسب و کارهای نوآور در شهر تهران، 
تعداد این شرکت ها و ارتباط مدیریت شهری با آنها را از شاخص های مهم 
ش��هر هوشمند دانست و گفت: تسهیل شرایط فعالیت شرکت های نوآور 

در ش��هر یکی از مواردی اس��ت که در دستور کار جدی شهرداری تهران 
قرار دارد. 

او نیروهای ش��اغل در ح��وزه ICT را نیز به عنوان ش��اخصی جهانی 
در حوزه ش��هرهای هوش��مند عنوان کرد و 
همچنین با اش��اره به راه اندازی پورتال های 
ب��ا   api.tehran.ir و   data.tehran.ir
هدف دسترسی کسب و کارها، متخصصان و 
عموم شهروندان به داده های شهر توضیح داد: 
از جمله شاخص های مهم در بعد حکمروایی 
هوش��مند، مباحث مربوط ب��ه داده های باز 
و ش��فافیت اس��ت و میزان دسترسی باز به 
داده های ش��هر یکی از ش��اخص های جدی 

شهرهای هوشمند است.
فرجود همچنین با اش��اره ب��ه راه اندازی 
سامانه نوآوری و مشارکت شهروندی)باهم( 
ب��ه آدرس baham.tehran.ir گفت: این 
پورتال با محوریت مش��ارکت شهروندان و دیگر بازیگران هوشمندسازی 
شهر راه اندازی شده است. درواقع با این کار، فضای ارائه مسئله و راهکار به 

طور همزمان در این سامانه فراهم است.

رئیس هیات مدیره ش��بکه علمی ایران معتقد اس��ت باید در شورای عالی 
فضای مجازی از حضور زنان بهره برد و آنها را در تصمیم گیری ها سهیم کرد و 

نباید درخصوص فضای مجازی، سلیقه ای برخورد شود.
به گ��زارش ایرنا، »س��ادینا آبائی« در اجالس 
بانوان برند آفرین با محوریت برندهای بین المللی 
که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، 
ب��ا بیان اینکه کارآفرین��ان و صاحبان بنگاه های 
اقتصادی با استفاده از فرصت های فضای مجازی 
می توانن��د بهره وری ش��ان را افزایش بدهند و به 
اقتصاد مطلوب نزدیک تر شوند، گفت: سال ها قبل 
ش��اید فضای مجازی فناوری، تحمیلی و لوکس 
شناخته می ش��د ولی اکنون ثابت شده که برای 
ساختن دنیای فاقد مرز و در روند توسعه جهانی، 
فضای مجازی بهترین ابزار است، اما متاسفانه به 
دلیل شناخت اندک سیاست گذاران از این فضا، 
ش��اهد برخورد سلیقه ای و بروز محدودیت هایی 

هستیم که با آموزش صحیح می توان آن  را به فرصتی بی نظیر تبدیل کرد.
وی با اش��اره به اینکه معایب ش��بکه های اجتماعی مخصوصا نقض حریم 
خصوصی افراد در آن بر کس��ی پوش��یده نیس��ت، افزود: این یک امر بدیهی 

اس��ت که تکنولوژی مخصوصا فضای مجازی ممکن اس��ت مشکالتی ایجاد 
کن��د، اما جدا از معایبی که وج��ود دارد، این فضا فرصت های��ی را در اختیار 
کاربران مخصوصا کارآفرینان و مشاغل خانگی قرار می دهد که بی انتهاست و 
بهره برداری از آن می تواند اقتصاد یک کسب و 

کار را متحول کند.
رئیس هیات مدیره ش��بکه علم��ی ایران به 
اهمیت فضای دیجیتال در جهت رشد و رونق 
کسب و کار در مناطق محروم و مخصوصا زنان 
کارآفرین اشاره کرد و اظهار داشت: حضور فعال 
زنان ش��اغل و کارآفرین در الیه های مدیریتی 
و تصمیم گی��ری، مخصوصا کس��ب و کارهای 
دیجیتال و در دسترس بودن امکانات سایبری 
در خانه ه��ا و مدارس، این ض��رورت را ایجاب 
می کند تا پیشنهاد کنیم از حضور زنان نیز در 
تشکیل شورای عالی فضای مجازی، به عنوان 
یک نهاد تصمیم گیر در سیاس��ت گذاری های 
کالن کش��ور استفاده ش��ود. طبیعتا با توجه به جایگاه زنان کشور هم از نگاه 
کارآفرین��ی و هم از ن��گاه وظایف تربیتی، اجتماعی و مدیریتی که در خانواده 

دارند، حضور زنان می تواند اهداف شورا را پربارتر از قبل کند.

ضرورت حضور زنان در شورای عالی فضای مجازیشهرداری به دنبال تعامل تاثیرگذار با استارتاپ ها است

مدیر ب��ودن به معنای تعیین اهداف و پیدا کردن راهی برای دس��تیابی به 
موفقیت اس��ت. یکی از بزرگ ترین موانع در این راه، تعادل بین میزان آزادی 
کارکنان برای بیان س��خنانی در مورد مس��ائل مربوط به کار و قدرت شما به 
عنوان یک مدیر است، در اینجا می خواهیم به پنج رفتاری که هر روز به آرامی 

انگیزه کارکنان تان را از بین می برد، اشاره کنیم. 
1. بدون فکر کردن کارکنان را تحت فشار قرار دادن

بسیاری از مدیران به اشتباه فکر می کنند که آنها باتجربه ترین و عاقل ترین 
فرد در محل کارشان هستند. با اینکه کار کردن طوالنی مدت در یک شرکت، 
روی جهت گیری کلی آن شرکت تاثیرگذار است، اغلب این کارکنان هستند که 
بیشترین تاثیر را روی شرکت دارند. برخی از مهم ترین اشتباهات مدیران  نه تنها 
باعث کاهش میزان رضایت کارکنان  می ش��ود، بلکه گاهی اوقات به پروژه های 
شکست خورده و از دس��ت دادن درآمد نیز می انجامد. در ادامه می خواهیم به 

نکاتی برای باانگیزه نگه داشتن کارکنان اشاره کنیم.
• گوش دادن به نظر کارکنان از طریق بازخوردی مناس��ب برای به دس��ت 

آوردن نظرات واقعی دیگران مهم است.
• معرف��ی ه��ر فرهنگ یا قانون��ی که به پیش��رفت منجر نش��ود، به دلیل 

سهل انگاری شما تمامی انگیزه های کارکنان شما را از بین خواهد برد.
• داش��تن برخورد تهاجمی نسبت به کارکنانی که به اندازه دلخواه شما کار 

نکرده اند، می تواند منجر به استعفای آنها از شرکت شود.
• وع��ده مزایای متقاعدکننده و اضافه کردن روزهای تعطیل که به آنها عمل 
نشود، می توانند پیامدهایی بزرگ و مخربی را برای یکپارچگی شرکت به همراه 

داشته باشد.
• بخش��یدن مزایا به کارکنانی که موردعالقه ش��ما هستند و نادیده گرفتن 

کارکنان بهره ور می تواند بر وفاداری و عملکرد کارکنان تاثیر داشته باشد.
• اگر رفتاری غیر از رفتار رئیس نمونه ای که به کارکنان خود اهمیت می دهد 
را از خود نش��ان دهید، تاثیرات نامطلوبی را بر فرهنگ ش��رکت و نحوه درک 

دیگران از شما خواهد داشت.
آنچه که بس��یاری از مردم قادر به درک آن نیس��تند این واقعیت است که 
فرهنگ و آداب یک شرکت از باال به پایین ساخته شده اند. اگر شما با دمپایی 
و پیراهنی اتو نش��ده به س��ر کار بروید، مطمئنن کارکنان ت��ان از طرز لباس 
پوش��یدن شما پیروی خواهند کرد و آنها نیز بدین گونه لباس خواهند پوشید. 
شما نمی توانید به دلیل اینکه حقوق کارکنان تان را می دهید هر طور که مایل 
هستید، رفتار کنید. کارکنان تان را به دلیل در دست داشتن قدرت با رفتارهای 
غیرعادی تحت فش��ار قرار ندهید و با این کار شما، آنها تواضع تان را به خوبی 

جبران می کنند.
۲. استراحت ندادن

کار روی پروژه ها گاهی اوقات می تواند استرس زا باشد و همه را عصبی کند. 
اس��تراحت دادن به کارکنان و گروه تان در زمان های مشخص پروژه شما را به 
خطر نمی اندازد، بلکه این کار می تواند اثری س��ودمند روی بهره وری و انگیزه 
کلی آ نها داش��ته باش��ید و با این کار می توان اطمینان حاصل کرد که کار در 

موعد مقرر خود انجام شود.
دستور اضافه کاری به همکاران و زیردستان تان بدون پرداخت اضافه حقوق 
و یا پاداش ندادن به آنها برای تالش مضاعف ش��ان، عواقب بزرگی را به همراه 
دارد. ش��ما ممکن است فکر کنید که می توانید پس از استعفای این کارکنان، 
کارکنان جدیدی را استخدام کنید اما به یاد داشته باشید که هر کسب و کار 

موفق نیازمند به یک گروه قوی است که از آن پشتیبانی کند.
سوابق استخدام و اخراج کارکنان یک دانش عمومی است و اگر مردم ببینند 
که شما کارکنان را به صورت مداوم اخراج می کنید و یا کارکنان زیادی استعفا 
می دهند، نس��بت به کار در شرکت ش��ما مردد خواهند شد. اطمینان حاصل 

کنید که اعضای گروه خود را با استراحت دادن به آنها، تا زمانی که بخشی از 
کارشان را در زمان مقرر خود انجام دهند راضی نگهدارید.

3. در مقابل فشارها تسلیم نشوید
به عنوان یک مدیر اجرایی یا رهبر یک گروه، شما وظیفه دارید تا مطمئن 
ش��وید که تمامی کارکنان روی کار متمرکز بوده و بهره ور هس��تند. این بدان 
معنا اس��ت که شما اغلب اوقات تحت فشار هس��تید، تمامی بارها را به دوش 
می کش��ید و نمی گذارید تا این فشارها روی اعضای گروه تان تاثیر بگذارد. این 
موضوع همچنین مشکالتی را بر بهره وری شما و دیدگاه دیگران نسبت به شما 
به همراه دارد. شما ممکن است که از آن آگاه نباشید، اما نگاه کارکنان هر زمان 
که از در وارد می ش��وید یا درباره پروژه بعدی تان حرف می زنید، به شما است. 
این بدان معنا است که شما نه تنها مسئولیت بزرگی را به عنوان رهبر گروه به 
عهده دارید بلکه باید هنگام این کار آرامش خود را نیز حفظ کنید. از دس��ت 
دادن کنترل و تسلیم ش��دن در مقابل فش��ارها می تواند اثرات پایداری را روی 

گروه و شرکت تان داشته باشد.
اگر ش��ما بی دلیل بر س��ر کارکنان تان داد زده و یا در محل کارتان بد رفتار 
کنید، ممکن است که به دفتر مدیرعامل فراخوانده شوید. همانند یک حرفه ای 
رفتار کنید و لبخند بزنید؛ دقیقا همان گونه که در رزومه خود می نویسید، رفتار 
کنید. اگر این گونه رفتار کنید، شما به کارکنان و اعضای گروه خود برای انجام 

کار خود به بهترین نحو ممکن )بدون توجه به نتیجه کار(، انگیزه می دهید.
4. از زیر مسئولیت های خود شانه خالی نکنید

بسیاری از مدیران تمایل دارند تا گروه شان را برای یک پروژه ناموفق مقصر 
بدانند. این را به یاد داشته باشید که شما رهبر گروه خود هستید و دستورات 
ش��ما با قاطعیت انجام می ش��وند. این به بدان معنا است که قدرت موفقیت و 
شکس��ت از آن شما اس��ت و  اعضای گروه تان به هیچ عنوان از دستورات شما 
سرپیچی نمی کنند. اگر شکست خوردید، بدین معناست که کل گروه شکست 
خورده است و شما نیز عضوی از گروه هستید. یک رهبر گروه خوب، مسئولیت 
اکثر خطاهای ناشی از مدیریت خود را به عهده می گیرد و با عواقب آن رو در رو 
می شود. مدیران عامل با مدیرانی که اشتباهات گروه شان را به عهده می گیرند 
نسبت به کسانی که تمامی اشتباهات را به گردن اعضای گروه خود می اندازند، 
بیشتر مدارا می کنند و روبه رو شدن با اعضای گروه تان پس از مقصر جلوه دادن 
آنها می تواند اثرات مخربی در همکاری های  آینده ش��ما داشته باشد. شما باید 
هر کاری را که می توانید برای پذیرفتن مسئولیت پرو ژه های خود انجام دهید.

5. لجباز و یک دنده نباشید
پذیرای ایده های جدید بودن همان چیزی اس��ت که شما را تبدیل به یک 
رهبر می کند. حتی اگر تجربه شما از تجربه تمامی اعضای گروه تان نیز بیشتر 
باش��د، هنوز هم می توانید چیزهای جدیدی از ذهن های جوان و روش��ن فکر 
بیاموزید. این بدان معنا است که شما باید گوش شنوا داشته باشید حتی اگر در 

ابتدا سخنان یک فرد پوچ و بی ارزش به نظر برسند.
ایده های جدید در دنیای ش��رکت ها بسیار دشوار به دست می آیند و اگر به 
اعضای گروه خود شانس��ی برای حرف زدن بدهید، تبدیل به رهبر موردعالقه 
آنها خواهید شد. اگر بدون مشورت با اعضای گروه تان ایده های خود را به کار 
بگیرید، ممکن است که روش شما پروژه را به پایان برساند و یا ممکن است که 
با روش ش��ما آن پروژه شکست بخورد. در این شرایط اگر پروژه شما شکست 
بخورد چه کسی جز شما و غرورتان را می توانید سرزنش کنید؟ ارزش خود را 

باالتر ببرید و با افراد اطراف خود مشورت کنید.
ایج��اد انگیزه در یک گ��روه و هماهنگی عملکرد آنها حت��ی برای رهبران 
زبردست، کاری بسیار دشوار است. شکلی که اعضای گروه و کارکنان تان شما 

را می بینند و درک می کنند، از طریق کیفیت کار آنها قابل تشخیص است.
RightMixMarketing/ucan :منبع 

آمازون در سـال ۲۰18 تقریبا هیچ مالیاتی پرداخت نکرده و به نظر می رسـد این روند برای غول تجارت 
الکترونیک، عادی است.

به گزارش زومیت، مسـئله  مالیات یکی از مهم ترین نگرانی های کسب وکارها در سرتاسر جهان محسوب 
می شـود. در قوانین کشـورهای مختلف نیز شـرایط و قوانین متعددی برای پرداخت مالیات وجود دارد که 
برخی اوقات، توسط افراد و کسب وکارها، اصطالحا دور زده می شود. آمازون، یکی از بزرگ ترین شرکت های 
جهان محسـوب می شـود که طبق اخبار و شایعات، احتماال در سال های متمادی خود را از پرداخت مالیات 

معاف کرده است.
مؤسسه  تحقیقات سیاست های اقتصادی و مالیاتی آمریکا ITEP در گزارش جدید خود، وضعیت مالیاتی 
آمازون را بررسـی کرد. طبق آمار، شـرکت مذکور، سـال ۲۰18 را با سـود 11.۲ میلیارد دالری یعنی حدود 
دو برابر سـال قبل میالدی به پایان رسـاند. درحالی که رقم پرداختی مالیات توسط آنها، صفر دالر گزارش 

می شود.
قانون رسـمی ایاالت متحده از سـال ۲۰18 در بحـث مالیات، رقم ۲1درصد را به عنـوان وظیفه  قانونی به 
کسـب وکارها اعالم می کند. گزارش  های رسمی منتشرشده از سـوی آمازون نشان می دهد این شرکت در 
سـال گذشـته تخفیف فدرال 1۲9 میلیون دالری دریافت کرده اسـت. با یک محاسـبه  ساده به این نتیجه 

می رسیم که درصد مالیات برای غول تجارت الکترونیکی، حتی حدود منفی یک درصد می شود.
آمازون در گزارش های رسـمی خـود پیرامون پرداخت مالیـات در سـال ۲۰18، از فاکتورهایی به عنوان 
تخفیف هـای مالیاتی نام می برد که باوجود عدم شـفافیت، گویی به خاطر دالیل مختلف به این کسـب وکار 
میلیارد دالری اهدا شده اند. البته، ۲۰18 اولین سالی نبود که آمازون مالیاتی به دولت فدرال پرداخت نکرد. 

آنها در سال ۲۰17 نیز با وجود درآمد 5.6 میلیاد دالری، هیچ مالیاتی پرداخت نکردند.

5 کاری که شما با انجام دادن شان روحیه گروه تان را از بین می برید

 آمازون در 2 سال گذشته هیچ مالیاتی
در آمریکا پرداخت نکرده است

دریچــه

 ش��بکه نوآوری تهران به منظور تعامل و هم افزایی میان عناصر زیس��ت بوم 
نوآوری کشورمان ایجاد ش��ده است که در نظر دارد سهم اقتصاد دانش بنیان 

در کشور را با جهش مواجه کند.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، زیست بوم نوآوری و فناوری در ایران که عناصری مانند استارتاپ ها، 
ش��رکت های دانش بنی��ان و فناور، س��رمایه گذاران، صندوق ه��ای خطرپذیر، 
پارک های علم و فناوری، مراکز رش��د و . . . را شامل می شود در سالیان اخیر 
در ایران به خوبی ش��کل گرفته اس��ت، اما تعامل و هم افزایی میان این عناصر 

مانند حلقه ای مفقوده بود که فرآیند دستیابی به نتایج را کند می کرد.

شبکه نوآوری تهران جهشی در سهم 
اقتصاد دانش بنیان ایجاد می کند

چهار شنبه
اول اسفند 1397

شماره 1265
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دبی��ر مجمع کارآفرینان ایران گف��ت آیین نامه حمایت و رتبه بندی 
کارآفرینان بزرگ کشور با هدف الگوسازی از این ثروت آفرینان تدوین 
ش��د. »حمیدرضا غزنوی« در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا، با 

یادآوری فرارس��یدن روز ملی »کارآفرینی و 
اقتصاد مقاومتی« افزود: در کش��ور نیازمند 
فرهنگ سازی بیش��تر در زمینه کارآفرینی 
هس��تیم، زی��را جوان��ان ب��ه ح��د کفایت 
کارآفرینان را نمی شناسند. وی بیان داشت: 
کارآفرینان��ی در کش��ور داریم که همه پول 
و س��رمایه خود را در مس��یر تولید آورده و 
خرج کرده اند و 10 ها هزار پرس��نل دارند. 
غزنوی به ط��ور نمونه یک��ی از کارآفرینان 
نمون��ه کش��ور در عرصه محص��والت لبنی 
ی��اد کرد که 17 هزار نفر پرس��نل دارد و با 
احتس��اب متوس��ط چهار نفر بُعد خانوار در 
کش��ور، می توان گفت حدود 68 هزار نفر را 

تحت پوش��ش خ��ود دارد. این مقام صنفی تاکید ک��رد: اگر فقط هزار 
نفر کارآفرین همچون ش��خص یادشده تربیت، هدایت و حمایت کرده 
بودیم می توانستیم جمعیتی نزدیک به 68 میلیون نفر را تحت پوشش 

داشته باشیم و مشکالت میلیون ها نفر کاهش می یافت؛ بر این اساس 
بحث کارآفرینی بسیار مهم است. وی یادآورشد: جریان گفتمان سازی 
کارآفرینی به تازگی در کشور آغاز شده، اما از نداشتن حوزه تخصصی 
در موض��وع کارآفرینان ب��زرگ آنطور که 
در جهان مرس��وم اس��ت، رن��ج می بریم و 
ش��اهدیم به صنای��ع کوچک و متوس��ط 
بیشتر رسیدگی شده اس��ت. دبیر مجمع 
کارآفرینان ایران ادامه داد: در کش��ورهای 
مانن��د ژاپن، آلمان، ترکی��ه و کره جنوبی 
سرمایه گذاری اصلی شان روی کارآفرینان 
بزرگ بخش خصوصی بوده و اقتصاد کشور 
را در اختیار آنان ق��رار داده اند، به طوری 
ک��ه این افراد نی��ز به ایجاد ش��رکت های 
ب��زرگ خانوادگی اقدام کرده ان��د و امروز 
برخی از آنها حدود 500 هزار نفر پرسنل 
دارند. وی اظهار داش��ت: متاسفانه تاکنون 
در کش��ور به اسطوره ها و پیشران های اقتصادی توجهی نشده و تحقق 
این مهم نیازمند عنایت ویژه مسئوالن، مردم و کارآفرینان است؛ زیرا 

کارآفرینان بزرگ به مثابه لکوموتیو اقتصاد جامعه اند.

نایب رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران با اشاره به اثرات تحریم ها 
بر اقتصاد دانش بنیان، گفت با توجه به تحریم ها مشکالت متعددی فراروی 
ش��رکت های دانش بنیان وجود دارد که عدم ام��کان واردکردن مواد اولیه 

موردنیاز برای تولید و نیز مش��کالت به وجود 
آمده پیرامون صادرات و نیز تبادل ارز از جمله 

مهم ترین این مسائل هستند.
به گزارش ایس��نا، عبدالرضا نوروزی اظهار 
کرد: در عصر حاضر، پایدارترین رشد اقتصادی 
در جهان مربوط ب��ه اقتصادهای دانایی محور 
است و در این بین موتور محرک این اقتصادها 

شرکت های کوچک دانش بنیان هستند.
وی با یادآوری اینکه تحریم ها گاهی می تواند 
برای ش��رکت های دانش بنیان یک فرصت نیز 
تلقی شود، افزود: در مواقع ممنوعیت واردات 
یک کاال، ش��رکت های دانش بنیان می توانند 
اقدام به انتقال فناوری و تولید آن در کش��ور 

کنند. البته برای تحقق این امر حمایت همه جانبه دولت و خصوصاً معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری موردنیاز است.

نوروزی با اشاره به تصور موجود که شرکت های ایرانی می توانند با خروج 

برخی از شرکت های خارجی از کش��ور، جایگزین آنها شوند، افزود: شاید 
در بخش��ی از زمینه ها این امر ممکن باش��د، اما واقعیت این است که در 
اقتصاد امروز هیچ کش��وری نیست که خودش به تنهایی بتواند صفرتا صد 
تمام صنایع را تولید کرده و فناوری پیشرفته 
آنها را داش��ته باش��د. ما باید در زمینه هایی 
که اولوی��ت اقتصادی مان تعیین می کند، به 
دنبال تقویت دانش بنیان ها باشیم وگرنه ورود 
به تمام حوزه ها و س��رمایه گذاری روی تمام 
حوزه ها نه تنها اثربخش نیس��ت، بلکه باعث 

اتالف سرمایه نیز می شود.
به گفت��ه نایب رئیس مجمع تش��کل های 
دانش بنیان ایران، در حال حاضر در دنیا نیز 
می بینیم که یک کش��ور در زمینه تولیدات 
الکترونیکی بس��یار قدرتمند اس��ت، کشور 
دیگ��ر در ح��وزه تولی��د هواپیم��ا؛ این گونه 
نیست که یک کشور خاص در تمام زمینه ها 
تولیدکننده باشد، بلکه نهایتاً سه یا چهار اولویت تعیین شده و تمرکز کشور 
روی آنه��ا خواهد بود؛ مابقی احتیاجات نی��ز از بازارهای جهانی خریداری 

می شود.

دانش بنیان ها براساس اولویت ها تقویت شوندثروت آفرینان بزرگ الگو می شوند

بوت اس��ترپ مرحله ای است که اس��تارتاپ بدون دریافت هیچ سرمایه ای 
باید به رشد و پیش��رفت خود ادامه دهد و درواقع سخت ترین روزهای یک 

کسب وکار نوپا است.
بوت اس��ترپ به معنای خودگردانی است و به مرحله ای از استارتاپ گفته 
می شود که بدون جذب سرمایه رشد و پیشرفت داشته باشد. در این مرحله 
هر ریال از پولی که خرج می شود ارزش دارد و باید به منظور افزایش مشتری 
یا بهتر کردن محصول استفاده شود. در بوت استرپ استارتاپ هنوز سرمایه ای 
از س��وی سرمایه گذاران دریافت نکرده است و باید به رشد و پیشرفت خود 
ادامه دهد، بنابراین هیچ هزینه  اضافی نباید خرج شود. به همین دلیل خرید 
یا اجاره  دفتر کار آخرین موضوعی است که در این مرحله ذهن کارآفرینان 

را به خود مشغول می کند.
همه  کارآفرینان حداقل یک بار داس��تان کارآفرین��ان معروف و موفقی را 
شنیده اند که کس��ب وکار خود را از گاراژ آغاز کرده اند. به عنوان مثال ویلیام 
هولت و دیوید پاکارد )بنیان گذارانHP( در گاراژ تجهیزات تست الکترونیک 
می س��اختند، استیو جابز و اس��تیو وزنیاک )بنیان گذاران اپل( نیز در گاراژ 
کامپیوتر می س��اختند، جف بزوس در گاراژ کت��اب می فروخت، لری پیچ و 
س��رگی برین )بنیان گذاران گوگل( نیز اولین موتور جست وجوی خود را در 

گاراژ ساختند.
تم��ام کارهایی که در مرحله بوت اس��ترپ انجام می ش��وند، تأثیر مهمی 
روی بقای استارتاپ می گذارند و باید حساب شده باشند. در ادامه  این مقاله  
 Box ،Frontier داس��تان روزهای بوت استرپ استارتاپ های بزرگی مانند
Communications ،Eventbrite و Domo را می خوانی��م ک��ه ب��ا 

تصمیم های درست، موفقیت های زیادی کسب کرده اند.
1- تمام انرژی خود را روی استارتاپ بگذارید

آرون لوی، هم بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپ Box کسب وکار مبتنی بر 
ذخیره سازی ابری خود را نه در گاراژ بلکه در اتاق زیرشیروانی راه اندازی کرد. 
او به همراه شریک خود دیالن اسمیت در همان اتاق زیرشیروانی بارها برای 

جذب سرمایه گذار تالش کردند و شکست خوردند.
تا اینکه یک روز برای مارک کوبان، کارآفرین و سرمایه گذار موفق ایمیلی 
فرس��تادند و او نیز پاسخ داد. کوبان 300 هزار دالر روی ایده  استارتاپی آنها 
بنیان گذاری کرد و همین باعث ش��د لوی دانش��گاه را کنار گذاشته و تمام 
تمرکز خود را روی کس��ب وکار بگذارد. او اس��میت را نیز راضی کرد که از 
دانش��گاه انصراف ده��د و به او گفت: اگر مارک کوبان به م��ا باور دارد، چرا 

خودمان نباید این موضوع را باور داشته باشیم؟
بعد از این اتفاق، اتاق زیرش��یروانی را رها کردند و در حیاط پشت عموی 
یکی از بنیان گذاران مستقر شدند و نهایتا مدتی بعد در یک دفتر کار واقعی 

به طور جدی آغاز به کار کردند.
لوی معتقد اس��ت آغاز ک��ردن یک اس��تارتاپ از گاراژ برای موفقیت آن 
در آین��ده ضروری نیس��ت، اما به او کمک کرد ت��ا جای ممکن در هزینه ها 

صرفه جویی کند و با آمادگی، تمام تمرکز خود را روی کار بگذارد.
۲- همواره در حال مذاکره باشید و از همان مراحل ابتدایی 

مذاکره کنید
 Frontier اس��تارتاپ  س��ابق  مدیرعام��ل  ویلدروت��ر،  مگ��ی 
Communications معتقد اس��ت بنیان گذاران یک کسب وکار فاقد از 

محلی که استارتاپ را آغاز می کنند باید توانایی مذاکره داشته باشند.
ویلدروت��ر فن مذاکره را از س��نین نوجوانی و زمانی آموخت که مدرس��ه  
روی��دادی برای جمع آوری کمک هزینه مالی برای مجروحان جنگی جنگ 
ویتن��ام برگزار کرده ب��ود. او رئیس جمهور آن زم��ان آمریکا یعنی ریچارد 

نیکسون و همسرش را به این رویداد دعوت کرده بود.

او نامه ای را به همراه دو بلیت برای کاخ سفید فرستاد و منتظر پاسخ ماند. 
دو هفته بعد شخصی از کاخ سفید با او تماس گرفت و گفت رئیس جمهور 
نیکس��ون و بانوی اول نمی توانند در این رویداد حضور پیدا کنند. ویلدروتر 
بالفاصله اس��تراتژی خود را تغییر داد و پرس��ید آیا مع��اون رئیس جمهور 
می تواند در رویداد ش��رکت کند؟ ش��خصی که تماس گرفت��ه بود بار دیگر 
پاسخ منفی داد. آخرین سؤال ویلدروتر این بود که آیا در ازای بلیت هایی که 
فرس��تاده ایم می توانیم انتظار کمک مالی داشته باشیم؟ شخصی که تماس 

گرفته بود مدتی مکث کرد و گفت: »بله البته«.
ویلدروتر می دانست ایده خوب و قانع کننده ای دارد به همین دلیل بعد از 
شنیدن اولین پاسخ منفی دلسرد نشد. فن مذاکره  او جایگزین خوبی برای 
ایده  اولیه پیدا کرد و نتیجه این بود که پول قابل توجهی به مراس��م خیریه 

اهدا شد.
3- ناامیدی را با فرصت های جدید جایگزین کنید

جولیا هارتز، مدیرعامل اس��تارتاپ Eventbrite پیش از اینکه تغییر و 
تحول بزرگی در زندگی خود ایجاد کند، شغلی مرتبط با رسانه و تلویزیون 
داشت. او سپس تصمیم گرفت به نامزدش در سان فرانسیسکو ملحق شود و 
برای استخدام در چند موقعیت شغلی درخواست داد. یکی از استارتاپ هایی 
که برای آنها درخواست استخدام فرستاده بود، شغلی با درآمد بسیار پایین 

به او پیشنهاد داد و باعث شد هارتز دلسرد شود و مدتی دنبال کار نگردد.
به گفته  خودش این بهترین اتفاقی ب��ود که در زندگی اش رخ داد زیرا در 
وقفه ای که ایجاد ش��ده بود، او و همسرش کسب وکار خودشان را راه اندازی 
کردند. آنها تمام پس انداز خود را خرج ایده جدید کردند و در گوشه ای از انبار 
عموی هارتز مستقل شدند. استارتاپ مدتی بعد اولین سرمایه  خود را جذب 
کرد و رونق گرفت. هارتز ناامیدی خود از پیشنهاد دستمزد پایینی که گرفته 

بود را به ایده  ساخت پلتفرم برگزاری رویداد تبدیل کرد.
4- اعتمادبه نفس تأثیر زیادی روی موفقیت می گذارد

فردای روزی که جاش جیمز، اس��تارتاپ خود به ن��ام Omniture را به 
ادوب��ی با قیمت 1.8 میلیارد دالر فروخت؛ نمی دانس��ت بعد از این باید چه 
کاری انجام دهد. او می دانس��ت چگونه باید استارتاپ ساخت و چگونه باید 
از داده ها برای موفقیت سازمان ها استفاده کرد، اما بعد از فروختن استارتاپ 
خود دیگر نمی دانست باید چه کار کند. همه او را به مرخصی رفتن تشویق 
می کردند اما تنها یک روز از تعطیالت نگذشته بود که نتوانست ایده  قدیمی 
که داش��ت را از س��رش بیرون کند و اس��تارتاپ جدیدی به نام Domo را 
راه اندازی کرد. جیمز پول کافی بعد از فروش استارتاپ پیشین خود داشت و 
نیازی نبود کسب وکار جدید را از گاراژ آغاز کند. او هر چیزی که الزم بود را 
خریداری کرد و سپس با چشم انداز خود تطبیق داد. او به خودش و ایده اش 

اطمینان داشت و می گفت:
اگر قرار است یک نفر به اوج موفقیت برسد چرا آن یک نفر من نباشم؟

5- روی موضوعات اصلی تمرکز کنید
فردریک کرست، هم بنیان گذار و رئیس عملیات استارتاپ Okta استارتاپ 
خود را با قرض گرفتن لوازم اداری از ش��رکت Jawbone آغاز کرد، اما این 
موضوع برای شان هیچ اهمیتی نداشت زیرا روی کارهای اصلی شرکت تمرکز 
کرده بودند. او می گوید: چندین س��ال پوس��تری را باالی میز کارم گذاشته 
بودم که روی آن نوشته شده بود: »کارهای اصلی را همیشه به عنوان کارهای 
اصلی در نظر بگیرید.« امروز هم این پوستر را در گاراژم گذاشته ام تا به من 
یادآوری کند. مهم نیست کارم را از گاراژ، حیاط خانه، گوشه  انبار یا کامپیوتر 
منزلم آغاز می کنم؛ مهم این اس��ت که کارهای اصلی را برای خودم تعریف 

کنم و تمام تالشم را برای عملی کردن ایده هایم بگذارم.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

کارآفرینان موفق از تجربه روزهای سخت بوت استرپ می گویند

 آمازون در 2 سال گذشته هیچ مالیاتی
در آمریکا پرداخت نکرده است

یادداشـت

مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، درباره فعالیت بخش خصوصی در حوزه واکسن، بیان کرد: 
در 40سال گذشته در این حوزه دستاورد هایی خوب به دست آورده ایم. یکی 
از این دستاورد ها ورود بخش خصوصی به این عرصه بود که این اتفاق از سه 

سال پیش شتاب گرفته است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی افزود: در کشور جوانان متخصص 
و توانمندی در حوزه واکس��ن وجود دارند که اگر بتوانیم به نحوی مناسب از 
این توانایی ها اس��تفاده کنیم، می توانیم به یکی از پیش��تازان عرصه واکس��ن 

دنیا تبدیل شویم.

شتاب حضور شرکت های دانش بنیان 
در تولید واکسن



فرآیند رشد و توسعه مداوم تکنولوژی فرصت مناسبی را برای شرکت های 
کوچک در راستای ارائه سرویس به مشتریان جهانی فراهم کرده است. از 
این طریق دیگر برندهای کوچک نیز رقبای جدی برای شرکت های بزرگ 
و فرامل��ی به حس��اب می آیند. امروزه کس��ب وکارهای کوچک روز به روز 
در حال ارتقای سطح فعالیت  جهانی ش��ان هستند. تکنولوژی هایی نظیر 
فروش��گاه های فیزیکی و آنالین خ��ودکار، روبات های پش��تیبانی از امور 
مش��تریان و بازاریابی دیجیتالی هوش��مند در این مسیر کمک شایانی به 

شرکت های کوچک می کنند. 
اگرچه تکنولوژی ه��ای تازه در عرصه مدیریت کس��ب وکار، بازاریابی و 
تبلیغات کمک انکارناپذیری به ش��رکت های کوچک کرده اند، اما در عین 
ح��ال موجب بروز تهدیدهایی نیز ش��ده اند. در حقیق��ت، برندهایی که از 
ش��یوه های کامال نوین برای دستیابی به مشتریان تازه استفاده می کنند، 
ارتباط عمیق و شخصی ش��ان با مش��تریان را به خطر خواهند انداخت. به 
عالوه وقتی پای ش��یوه های تازه بازاریابی به میان می آید، در بس��یاری از 
مواق��ع فهم نیازهای واقعی مش��تریان به دلیل اطمین��ان بیش از حد به 
ابزارهای خودکار دشوار می شود. در نهایت، کاربرد تکنولوژی در کسب وکار 
که قرار بود فرآیند تعامل با مش��تریان را ساده سازد، خود بدل به مشکلی 

پیچیده می شود. 
همانطور که ش��رکت ها در حال توس��عه کسب وکارشان هستند، امکان 
قطع ارتباط    آنها با مش��تریان نیز وجود دارد. به طور معمول خطر فاصله 
بیش از اندازه میان ما و مش��تریان با شکایت برخی از خریدارها یا کاهش 
فروش مان در نقاط مشخصی نمایان می شود. مشکل اصلی در اینجا اتکای 
برندها به آمارهای فروش برای یافتن مشکالت است. اگر یک برند به خوبی 
از وضعیت مشتریانش خبر داشته باشد، رفع مشکالت آنها و پیشگیری از 
ترک برند باید پیش از وقوع کاهش در فروش صورت گیرد. درست به دلیل 
همین کاستی در اغلب برندهاست که کارشناس ها معتقدند تکنولوژی های 
نوین ارتباط نزدیک برندها با مش��تریان را از بین می برد. مش��کل کنونی 
بسیاری از شرکت ها در عرصه کسب وکار ناتوانی در درک درست نیازهای 
مش��تریان و پاسخگویی بهینه به آنهاست. بدون تردید در چنین شرایطی 
ت��الش برای ایج��اد اعتماد یا تبدیل مخاطب برندمان به مش��تریان ثابت 

امکان پذیر نخواهد بود. 
براس��اس آنچه در سطرهای قبلی گفته شد، هر فرد عالقه مند به حوزه 
تجرب��ه مش��تریان )Customer Experience( بای��د توجه باالیی به 
تغییرات این حوزه داش��ته باش��د. یکی از پژوهش ه��ای کاربردی در این 
زمینه از سوی موسسه تحقیقاتی فارستر صورت گرفته است. در پژوهش 
این موسس��ه تحت عن��وان »آخرین تحوالت تجربه مش��تریان« از 120 
هزار خریدار آمریکایی برای طبقه بندی 287 برند در بیش از 19 صنعت 
مختلف درخواس��ت اظهارنظر شده است. هدف از اجرای این پژوهش نیز 
فهم تاثیر تجربه منحصر به فرد مشتریان از هر برند بر روی میزان وفاداری 
آنها به برندها عنوان شده است. نکته جالب درخصوص این پژوهش ارتقای 
س��طح فقط 37برند بود. به این ترتی��ب 250 برند مختلف یا مدام درجا 
زده ان��د یا اینک��ه اصال مورد توجه 120 هزار ش��رکت کننده این پژوهش 

قرار نگرفته اند. 
نکته کلیدی پژوهش موسس��ه فارستر دش��واری هرچه بیشتر فرآیند 
دس��تیابی به مش��تریان وفادار و خلق موقعیت های به ی��اد ماندنی برای 
آنهاست. بدون شک تا اینجا فقط به نکات منفی این پژوهش اشاره کردیم. 
با این حال هنوز هم نقاط قوت و روش��نی برای برندها باقی مانده اس��ت. 
اگر هنوز هم به دنبال کسب رضایت مشتریان و تبدیل شان به خریدارهای 
وفادار هس��تیم، بای��د در زمینه خل��ق تجربه منحصر به فرد مش��تریان 
از برندمان س��رمایه گذاری کنیم. این کار به وی��ژه در صنایعی که تفاوت 
محصوالت برندهای مختلف کم است، اهمیت باالیی خواهد داشت. هدف 
اصلی در اینجا ایجاد مزیتی رقابتی برای برندمان از دل ارائه تجربه ویژه ای 

به مشتریان از تعامل با برندمان است. 

هوش مصنوعی یکپارچه و تجربه مشتریان از برندها
امروزه با توسعه فناوری هوش مصنوعی شرکت ها توانایی ارتقای کیفیت 
تجربه مشتریان شان از طریق جمع آوری اطالعات بیشتر و کشف نیازهای 
واقعی ش��ان را یافته اند. بس��یاری از برندهای عالقه من��د به حوزه »تجربه 
مشتریان از برندها« جهت گیری آشکاری به سوی استفاده از فناوری هوش 
مصنوعی برای ارتقای کیفیت سرویس های ش��ان داش��ته اند. در ادامه این 
مقاله برای نمایش عملی تاثیر هوش مصنوعی پیش��رفته )یکپارچه( روی 
خلق تجربه منحصر به فرد مشتریان از برندها به سراغ پنج صنعت مختلف 
خواهیم رفت. به این ترتیب اهمیت و تاثیر مفهوم تجربه مشتریان از برندها 

بهتر از هر زمان دیگری آشکار خواهد شد. 
1. در خرده فروشی: شخصی سازی و دستیابی به مشتریان یک درصد
ادله های بازاریابی بیانگر اهمیت یک درصد باالیی مشتریان خرده فروشی ها 
نس��بت به بقیه خریدارهاس��ت. به این ترتیب یک درصد برتر معادل 18 
برابر مشتریان عادی برای برندها ارزش دارند. در این میان بهترین راهکار 
برای حفظ  افزایش سطح رضایت این یک درصد ارزشمند شخصی سازی 
هرچه بیش��تر تمام زمینه هاس��ت. منظور من از اینجا شخصی س��ازی در 
حالت بس��یار ش��دید آن اس��ت. به این ترتیب تمام اجزای برند ما باید به 
گونه ای متناسب با سلیقه مشتریان شخصی سازی شود. درست در همینجا 
ابزارهای تحلیل هوشمند سلیقه کاربران وارد بازی می شود. کارکرد اصلی 
این ابزارها تشخیص تفاوت های میان کاربران مختلف خرده فروشی هاست. 
به این ترتیب در زمینه ارس��ال لیست تخفیف های آخر هفته و همینطور 
پیش��نهادهای ویژه برای هر کاربر به گونه ای منحصر به فرد عمل خواهد 
ش��د. اگر در زمینه خرده فروشی فعالیت دارید، باید شخصی سازی هرچه 
بیشتر محتوای بازاریابی تان را مد نظر داشته باشید. همچنین توجه بیشتر 

به یک درصد باالی مشتریان از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود. 
۲. در صنعت بانکداری جهانی: خلق اعتماد و وفاداری

بانک س��لطنتی اس��کاتلند )RBS( مدیریت حس��اب های 17 میلیون 
مش��تری از هش��ت منطقه مختل��ف جغرافیایی را برعه��ده دارد. یکی از 
اس��تراتژی های برتر این بانک در زمینه جلب رضایت سپرده گذاران تامین 
وام های کوتاه مدت و طراحی کارت های اعتباری زیباس��ت. به این ترتیب 
برای مدت ها کارت های اعتباری این بانک در میان مشتریان از محبوبیت 
باالی��ی برخوردار بود. نکته منفی تعامل میان این بانک و مش��تریانش در 
زمینه کاغذبازی های مرسوم بانکی بود. به این ترتیب شمار بسیار باالیی از 
سپرده گذاران نسبت به لزوم ارائه مدارک مختلف و مراجعه به شعبه ها برای 
پر کردن فرم های مختلف اعتراض داشتند. در نتیجه رویکرد بانک سلطنتی 
اس��کاتلند در یک دهه اخیر کامال تغییر کرد. اکنون جای کاغذبازی های 
مرس��وم را هوش مصنوعی گرفته اس��ت. به این ترتیب سپرده گذاران در 
صورت ضرورت از طریق روبات های هوشمند ارتباطی بانک اقدام به تکمیل 
فرم های مورد نیاز خواهند ک��رد. نکته جالب درخصوص هوش مصنوعی 
بانک سلطنتی اس��کاتلند توانایی آن در زمینه پیشبرد مکالمات پیچیده 

است. به این ترتیب دیگر خبری از هوش مصنوعی سطحی نیست. 
3. در صنعت هواپیمایی: اطالعات نوین برگرفته از هوش 

مصنوعی و انقالب در تعامل با مشتریان
ایرکانادا در طول س��ال به طور میانگین 45 میلیون مس��افر را جا به جا 
می کن��د. نکته جالب رزرو صندلی پرواز این ش��رکت به ش��یوه آنالین یا 
با اس��تفاده از اپ موبایلی اش اس��ت. به این ترتیب آنها خدمات ش��ان را با 
س��هولت بیشتری به مش��تریان عرضه می کنند. همچنین تحول شگرفی 
در زمینه ارتباط ایرکانادا با تکنولوژی های نوین پدید آمده است. ایرکانادا 
برای بهبود سرویس دهی آنالین خود از ابزارهای خودکار و سیستم تحلیل 
اطالعات هوشمند اس��تفاده می کند. به این ترتیب کاربران عضو سایت و 
اپ موبایلی ایرکانادا براس��اس نوع فعالیت های قبلی ش��ان با پیشنهادهای 
ویژه شخصی سازی ش��ده مواجه می ش��وند. این نکت��ه از آنجایی اهمیت 
دارد که بس��یاری از ما برای یافتن بلیت پروازه��ای دارای تخفیف عادت 
به جس��ت وجوی صفحات مختلف داریم. در این می��ان ایرکانادا با کمک 
هوش مصنوعی به راحتی پیش��نهادهای تخفیف دار مناسب را در اختیار 
مش��تریان مناسب قرار می دهد. نحوه کار سیس��تم هوشمند ایرکانادا در 

عین حال که اطالعات مهمی را برای ش��رکت گردآوری می کند، به حریم 
خصوصی کاربران نی��ز احترام می گذارد. متاس��فانه امروزه تفکیک میان 
دستیابی به اطالعات مورد نیاز شرکت ها و حفظ حریم خصوصی کاربران 
بس��یار دشوار شده اس��ت. به همین دلیل برخی از برندها بدون هیچ نیت 
منفی به جای تحلیل اطالعات مورد نیازشان اقدام به نقض حریم خصوصی 
کاربران می کنند. اگر به دنبال استفاده ثمربخش از فناوری هوش مصنوعی 
هس��تیم، باید در زمینه حفظ حریم خصوصی کاربران آموزش های الزم را 

دیده باشیم. 
4. در صنعت سرگرمی: روبات های فروش بلیت هوشمند

ظه��ور اینترن��ت تقریبا تمام زندگی م��ا را دس��تخوش تغییر و تحول 
کرده اس��ت. به این ترتیب در زمینه س��رگرمی دسترس��ی م��ا به بلیت 
رویدادهای مختلف س��اده تر از هر زمان دیگری ش��ده است. شرکت هایی 
نظیر Craigslist و StubHub به طور تخصصی در این زمینه مشغول 
فعالیت هس��تند. فرآیند فعالیت آنها خرید عم��ده بلیت های رویدادهای 
سرگرمی مختلف و فروش آنها به طور تخصصی در بازارهای خرد است. به 
عنوان مثال، طرفدارهای کنسرت موسیقی راک به سادگی و با عضویت در 
روبات های هوشمند Craigslist امکان مشاهده و خرید سریع بلیت های 

مورد پسندشان را خواهند داشت. 
نکته هیجان انگیز در مورد سایت های فروش بلیت هوشمند درخواست 
عضویت کاربران است. به این ترتیب کاربران در فرم عضویت سرگرمی های 
مورد عالقه شان را درج می کنند. به این ترتیب به هنگام عرضه بلیت ها به 
صورت کامال هوشمند هر بلیت در اختیار دامنه مشخصی از اعضای سایت 
قرار می گیرد. مزیت این ش��یوه فروش س��اده و س��ریع تر بلیت هاست. در 
واقع، چنین سیستمی به طور قابل توجهی اتالف وقت کاربران را کاهش 
می دهد. بدون تردید برای همه ما پیش آمده که در جس��ت وجوی بلیت 
رویداد مورد نظرمان با پیام »تمام بلیت ها فروخته ش��د« مواجه ش��ویم. 
دست اندرکاران صنعت سرگرمی امیدوارند با استفاده از تکنولوژی یکپارچه 
هوش مصنوعی، عالوه بر افزایش حداکثری سودشان، مهر پایانی بر چنین 

نارضایتی های مشتریان بزنند. 
5. برای هتل های لوکس: آمارهای تازه نیازمند هوش مصنوعی 

جدید است
به منظور فهم بهتر سلیقه و نیازهای مشتریان، دست اندرکاران صنعت 
میزبانی از مس��افرها باید تکنیک های تازه ای برای فهم خواسته مشتریان 
ب��ه کار بندند. برند دورچس��تر یکی از بزرگان عرصه هتلداری محس��وب 
می شود. آنها برای فهم بهتر نیازمندی های مشتریان شان سیستم هوشمند 
جم��ع آوری اطالعات دورچس��تر را راه ان��دازی کرده اند. این سیس��تم با 
نظرسنجی های ساده و کوتاه از مسافرها بهترین جامعه آماری و اطالعات 
تحلیل ش��ده را در اختیار مدیران هتل قرار می دهد. نکته مهم درخصوص 
توانایی سیس��تم دورچس��تر قابلیت تحلیل داده بیش از 7500 مسافر در 
28 هت��ل مختلف این برند آن هم در عرض کمتر از 30 دقیقه اس��ت. به 
این ترتیب آمار مورد نیاز دورچس��تر برای خدمت رسانی بهتر در کمترین 
زمان ممکن فراهم می شود. توجه داشته باشید که در این مدل از تحلیل 
اطالعات عامل انسانی دخالت ندارد. به این ترتیب چالش »نظرات و سلیقه 

شخصین نیز به طور کامل منتفی خواهد بود. 
در مثال های فوق فراهم س��اختن تجربه بهتر از برندمان برای مشتریان 
به خوبی مورد بررس��ی قرار گرفت. نکته مشترک میان اغلب پنج صنعت 
مورد بررسی تاکید روی شخصی سازی هرچه بیشتر است. در عصر کنونی 
شخصی س��ازی اطالعات و محصوالت برای مش��تریان بدون اس��تفاده از 
هوش مصنوعی عمال غیرممکن است. به همین دلیل تمام راه ها در عرصه 
کس��ب وکار مدرن به توانایی هوش مصنوعی ختم می ش��ود. در نتیجه، به 
عنوان یک برند بزرگ یا کوچک باید جدی تر از هر زمان دیگری استفاده 
از هوش مصنوعی را مهم تلقی کنیم. مزیت اصلی نس��خه یکپارچه هوش 
مصنوعی امکان کار با آن بدون نیاز به تخصص باال در زمینه برنامه نویسی 
یا کامپیوتر اس��ت. بنابراین دیگر بهانه ناآشنایی با چنین فناوری برای ما 

وجود نخواهد داشت. 
allbusiness :منبع

 نام و لوگو کمتر از آنچه فکر می کنید
 اهمیت دارد

برند و لوگِو کسب وکار در طول زمان تغییر خواهد کرد، بنابراین نگرانی 
زیادی بابت کامل بودن آن قبل از شروع کسب وکارتان نداشته باشید.

شاید غیرمعقول به نظر برس��د به عنوان متخصصی در زمینه  برندینگ 
نباید خیلی به نام و لوگو خود اهمیت بدهید. شرکت شما در طول زمان 
تکامل پیدا می کند و براساس سلیقه  مصرف کننده تغییر خواهد کرد. در 
بسیاری از مواقع، ممکن است وضعیتی پیش بیاید که مجبور شوید برند 
جدیدی انتخاب کنید، بنابراین، از وس��واس زیاد درباره  برند و لوگِو خود 
خودداری کنید. در هفته  گذشته، بازسازی برند تعداد زیادی از شرکت های 

فناوری را شاهد بودیم.
 برند شما تغییر خواهد کرد

اخی��را برند Slidely ب��ه Promo.com تغییر برند داده اس��ت. این 
پلتفرم ایجاد آثار دیداری به عنوان س��رویس ساخت ویدئو در سال 2016 
آغاز به کار کرد و با رشد کسب وکار و افزایش محبوبیت واژه  Promo بر 
سر زبان ها افتاد. Promo.com ابتدا آدرس وب سایت شرکت بود، اما با 
ش��هرت این واژه این شرکت تصمیم گرفت نام دامنه  خود را ثبت کند و 
اکنون نام شرکت را به Promo.com تغییر داده است. این موضوع ثابت 
می کند کس��ب وکار شما تغییر خواهد کرد و همواره انعطاف پذیری امری 
ضروری است؛ به ویژه زمانی  که مصرف کنندگان به یک نام توجه می کنند.

تام مور )Tom More(، مؤسس و مدیرعامل این شرکت 
می گوید:

همان طور که برنامه ها و چش��م انداز های ما تکامل یافته و شفاف شده، 
کس��ب وکار ما با اهداف مهم و اساسی مان هم سو شده است. مشتریان ما 
فقط برای ویرایش ویدئوهای خود از پلتفرم ما اس��تفاده نمی کنند؛ بلکه 
هدف اصلی آنها پیش��رفت اس��ت. تمام تالش های مان باعث ش��د اکنون 
مش��تریان بس��یاری ما را انتخاب کنن��د و این موضوع باعث پیش��رفت 

کسب وکار ما شده است.
تغییر برند اتفاق ثابتی اس��ت که در بس��یاری از مواقع، می توان آن را 
به عنوان روش در نظر گرفت. هیچ شرکتی نمی تواند برای 100سال بدون 
تطبیق با شرایط و تغییر اهداف مسیرش را ادامه دهد. به همین دلیل الزم 
است پس از مدتی کسب وکارتان را با انتظارات مشتریان تطبیق دهید و 

راه حل های جدیدی برای آنها ارائه کنید.
لوگِو شما تغییر خواهد کرد

هفته  گذشته، Slack لوگِو جدید خود را اعالم کرد. بدون شک کاربران 
در 24 ساعت اول از این موضوع ناراحت شدند که نماد هشتگی را از دست 
دادند که به خوبی می شناختند. با وجود این، Slack لوگِو جدیدی معرفی 
کرد که کوچک و زیبا و مربوط با آینده اس��ت. اکنون، آنها شرکت بزرگ 
با نیازهای بزرگ هستند. لوگِو جدید آنها با هدف محسوس پذیری بیشتر 

طراحی شده است.
لوگِو ابتدایی آنها از 11 رنگ تش��کیل ش��ده بود و هر رنگ با زاویه 18 
درجه در کنار س��ایر رنگ ها قرار گرفته بود. این ش��رکت براساس نیازها 
و هدف ه��ای جدیدش تصمیم گرفت لوگِو جدی��دی ایجاد کند؛ به ویژه 
زمانی  که بسیاری از شرکت ها از لوگِو مشابه آنها استفاده می کردند، ایجاد 
تغییری ضروری به نظر می رسید. به همین  دلیل، این شرکت تصمیم گرفت 
برند خود را بازسازی کند، نه به این دلیل که لوگِو قبلی بد بود؛ بلکه به این 

دلیل که تأثیر کافی را مانند سابق نداشت.
Uber و اینستاگرام لوگِو خود را عوض می کنند و بعد از چند روز، کسی 
دیگر به لوگوهای آنان عالقه ندارد، اما همچنان از آنها استفاده می کنیم. 
همین موضوع نیز برای Slack صادق اس��ت. دانس��تن همه  این مطالب 
باعث می شود در مسیر کسب  وکارتان، نام و لوگِو خود را تغییر دهید. تأثیر 
کسب وکار و میزان بهره وری و احساس مصرف کننده به آن در طول زمان 

شکل می گیرد و نیازی نیست در ابتدا همه چیز کامل باشد.
INC/zoomit :منبع
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دنیای کسب وکار امروزه بسیار بزرگتر از هر زمان دیگری است. فعالیت 
برندهای مختلف در داخل کش��ورها در کنار رش��د س��ریع ش��رکت های 
چندملیت��ی کار را برای هر کارآفرینی دش��وار کرده اس��ت. امروزه تولید 
محصول��ی کاربردی و زیبا برای موفقیت کافی نیس��ت. در حقیقت، بدون 
س��رمایه گذاری روی بازاریاب��ی و آگاهی بخش��ی پیرام��ون برندمان هیچ 
موفقیت��ی پدید نمی آید. به عبارت دیگر، اگر مردم از وجود محصولی آگاه 
نباش��ند، آن محصول هر چقدر کاربردی و انقالبی نیز موجب جلب توجه 
مش��تریان نخواهد شد. درست به همین دلیل بسیاری از شرکت ها بودجه 
هنگفتی را صرف فعالیت های بازاریابی و تولید کمپین های متنوع می کنند. 
توجه داشته باشید که امر فروش در یک فرمول ساده خالصه می شود: ارائه 

محصول مناسب به مشتریان مناسب.
اگرچه هن��ر بازاریابی در دنیایی پر از تبلیغات و کمپین های بی کیفیت 
بس��یار دشوار است، اما برای کسب وکارهای کوچک این سختی دوچندان 
می شود. به هر حال باید دلیلی برای ارائه مدرک دانشگاهی از سوی مراکز 
علمی معتبر در زمینه بازاریابی و تبلیغات وجود داشته باشد. مشکل اصلی 
نیز به دلیل ورود افراد غیرحرفه ای و ناآشنا به اصول بازاریابی رخ می دهد. 
چنین افرادی بدون کمترین ش��ناختی از علم بازاریابی و تبلیغات در پی 
توسعه کسب وکارها هستند. خوشبختانه یادگیری اصول بازاریابی درست 
کار غیرممکنی نیس��ت. اگرچه راه درازی پی��ش روی عالقه مندان وجود 
دارد، اما توس��عه فناوری های دیجیتال فرآیند یادگیری و آموزش را بسیار 
س��اده کرده است. بسیاری از کارش��ناس های حرفه ای دنیای بازاریابی به 
ش��یوه آزمون و خطا بدل به بازاریاب های حرفه ای ش��ده اند. بدون تردید 
اس��تفاده از روش فوق در عصر کنونی همراه با چالش های بسیاری خواهد 
بود. به عبارت س��اده، وقتی برندهای بزرگ نیز با کوچک ترین اشتباهی از 
دنیای تجارت کنار می روند، تکلیف بازاریاب های تازهکار به خوبی روش��ن 

خواهد بود. 
در این مقاله هدف اصلی من آموزش پنج نکته ابتدایی و ضروری بازاریابی 
برای صاحبان کسب وکارهای کوچک است. بدون شک ایده های آتی شامل 
تمام الزامات بازاریابی نخواهد بود. با این حال برای ش��روع مناسب به نظر 
می رس��د، بنابراین اجازه دهید با یک پرس��ش اساس��ی وارد بخش بعدی 
شویم: مهم ترین توصیه های بازاریابی برای کسب وکارهای کوچک کدامند؟

1. کارتان را اندک اندک شروع کنید
وقتی یک کمپین بازاریابی راه می اندازید، روزها یا هفته های ابتدایی نقش 
پیش نمایش را برعهده دارند. کارآفرین موفق و صاحب س��وپرمارکت های 
زنجیره ای، در این مدت کمپین در حال ذخیره س��ازی اطالعات ارزشمند 
برای ارزیابی بعدی اس��ت. به این ترتیب به هنگام ارزیابی یک کمپین به 
طور عمده توجه معطوف به اطالعات همین روزهای نخس��ت خواهد بود. 
به عنوان یک بازاریاب یا طراح تبلیغاتی تازه کار همیش��ه کارهای نخست 
اهمی��ت باالیی دارد. این امر نه از آن جه��ت که کیفیت کارهای ابتدایی 
ضعیف است، بلکه به خاطر کسب تجربه باال خواهد بود. اگر به سرگذشت 
بازاریاب های بزرگ رجوع کنیم، اغلب شان در طراحی کمپین های نخست 
خود با شکس��ت مواجه ش��ده اند. با این حال درس های همان شکست ها 

موجب بهبود کیفیت کاری شان شده است. 
نتیجه منطقی بحث فوق در مورد کس��ب وکارهای کوچک ش��روع کار 
بازاریابی به صورت مرحله به مرحله اس��ت. اش��تباه بسیاری از برندها در 

ابت��دای کار انتظ��ار ایجاد تح��ول عظیم در صنعت مورد فعالیت ش��ان با 
نخستین کمپین است. وقتی از شروع ساده کار صحبت می کنم، منظورم 
کارهایی نظیر چاپ کارت های تجاری اس��ت. آزمایش اس��تعداد و مهارت 
بازاریابی م��ان روی این کارت ها حداقل خس��ارت ممک��ن را به بار خواهد 
آورد. به این ترتیب در طول زمان مهارت افراد در زمینه س��اخت محتوای 
بازاریابی افزایش پیدا می کند. در نهایت نیز با ساخت کمپینی موفق رسما 
ورود برندمان به دنی��ای بازاریابی ایجاد تحول خواهد کرد. این توصیه در 
مورد س��اخت کمپین های پیچیده و صرف بودجه کالن برای تبلیغات نیز 

صادق است. 
کلید موفقیت کس��ب وکارهای کوچک در زمین��ه بازاریابی تصور آن به 
منزله یک مسابقه دو ماراتن، به جای مسابقه سرعت، است. به این ترتیب 
با حرکت آهسته و پیوسته، در کنار استفاده از تجربیات قبلی، برندمان روند 

رو به رشدی را طی خواهد کرد. 
۲. اهمیت فهم الگوریتم موتورهای جست وجوگر

 بهینه س��ازی موتورهای جس��ت وجوگر فرآیند بهب��ود وضعیت آنالین 
یک فرد یا برند اس��ت. در زمانه ای که هر روز محتوای متنوع زیادی روی 
اینترنت و شبکه های اجتماعی بارگذاری می شود، ارائه محتوای باکیفیت 
از سوی برندهای جویای نام اهمیت ویژه ای دارد. تنها مشکل در این میان 
وجود میلیاردها وب س��ایت در سطح اینترنت است. به این ترتیب فرآیند 
دیده ش��دن یک مطلب دش��وارتر از هر زمان دیگری ش��ده است. در این 
عرصه رقابت به اندازه ای باالس��ت که حتی تبلیغ��ات پولی در موتورهای 

جست وجوگر نیز جوابگوی نیاز برندها نیست. 
خوشبختانه هرگاه رقابت بر سر موضوعی بسیار زیاد می شود، تکنولوژی 
نی��ز به کمک رقابت کنن��دگان می آی��د. در زمینه بازاریابی ش��رکت ها و 
آژانس ه��ای متعددی آماده کمک به کس��ب وکارهای مختلف هس��تند. 
بدون تردید برای صاحبان کس��ب وکاری که فعالیت در بخش بهینه سازی 
موتورهای جس��ت وجوگر را بیش از حد دشوار می بینند، کمک گرفتن از 
آژانس های حرفه ای گزینه منطقی خواه��د بود. اگرچه این اقدام نیازمند 
صرف هزینه نسبتا باالیی نیز هست، بنابراین اگر در ابتدای کار هستید و 
بودجه کافی ندارید، هرگز به س��راغ آژانس های بازاریابی نباشید. به عالوه، 
اصوال در ابت��دای راه نیازی به کمک آژانس های بازاریابی نیز نخواهد بود. 
چراکه شروع آهس��ته فرآیند کسب وکار باید از طریق خود برندها صورت 

گیرد. 
3. به مردم دلیلی برای توجه به برندتان دهید

بدون تردید وقتی مشتریان پا به فروشگاه یا سایتی اینترنتی می گذارند، 
هدف اصلی ش��ان خرید شانس��ی نیس��ت. آنها به منظور مش��خصی وارد 
حوزه های مختلف می ش��وند. جالب اینکه حضور آنها همیش��ه به معنای 
تمایل برای خرید نیس��ت. اگر برندی به دنبال فروش محصوالتش است، 
باید در زمینه اقناع مشتریان مهارت باالیی داشته باشد. در غیر این صورت 
بخ��ش زیادی از محصوالت  روی دس��تش خواهد ماند. ش��اید در ابتدای 
راه تفکر پیرامون فرآیند اقناع مش��تریان دش��وار باشد. به منظور کاهش 
پیچیدگی بخش فعلی باید نگاهی دقیق به فرآیند اقناع مشتریان برندهای 
بزرگ انداخ��ت. بدون تردید برندهای بزرگ با درآمدهای باال بیش��ترین 
مهارت را در زمینه اقناع مش��تریان دارند. گاهی اوقات حتی کارآموزی در 
برندهای برجسته  نیز به منظور یادگیری اصول اساسی ترغیب مشتریان به 

خرید گزینه معقولی خواهد بود. 
یک��ی از اس��تراتژی های س��اده و در عین حال کاربردی ب��رای اقناع 
مش��تریان دریاف��ت آدرس ایمیل آنها به هنگام بازدید از فروش��گاه مان 

است. به این ترتیب ما فرصت ارسال ایمیل های تبلیغاتی با هدف ترغیب 
آنها به خرید محصوالت بیشتر را خواهیم داشت. ارائه تخفیف های قابل 
توجه در قالب این ایمیل ها نیز راهکاری بسیار تاثیرگذار برای جلب نظر 
مشتریان محس��وب می شود. به این ترتیب با ارائه تخفیف هایی مناسب 
حجم وس��یعی از محصوالت مان در مدت زمانی اندک به فروش خواهد 

رفت. 
4. ضرورت تداوم در کار

هنگامی که افراد به برندی مانند نایک یا سامس��ونگ فکر می کنند، به 
طور معمول آگهی های پرشمارش��ان را به یاد خواهند آورد. در هر صورت 
برندهای بزرگ هزینه بسیار زیادی برای تولید تعداد باالیی از کمپین های 
بازاریابی و تبلیغات مجزا صرف می کنند. یکی از دالیل کس��ب ش��هرت و 
اعتبار آنها نیز همین نکته است. از همه مهم تر، تداوم الگو و روش تبلیغاتی 
آنها در طول سال های متمادی است. به این ترتیب مشتریان محتوای برند 
مورد نظر را در یاد خواهند داش��ت. به عبارت ساده، تمام فعالیت های آن 
برند در طول استراتژی واحد قرار دارد. به همین دلیل تبلیغات بسیاری از 
برندها حتی پیش از نمایش لوگو آنها قابل حدس خواهد بود. به این ترتیب 

مشتریان احساس نزدیکی با برند مورد نظر خواهند داشت. 
اگرچه در بس��یاری از موارد طراحی تبلیغات به خوبی بیانگر سازنده اش 
است، اما همین نکته مفهوم تداوم و تاثیرش را در دل دارد. وقتی مشتریان 
به مش��اهده تبلیغات یک برند عادت کنند، به م��رور آن برند را جزوی از 
زندگی روزمره ش��ان قلمداد خواهند کرد. چنین موفقیتی برای یک برند 
بس��یار بزرگ ارزیابی می ش��ود. چراکه فرصت دیده شدن هرچه بیشتر را 
فراهم خواهد کرد. مشتریان نیز به هنگام خرید محصوالت توجه بیشتری 
ب��ه تولیدات برندهای دارای تداوم کاری نش��ان می دهن��د. به این ترتیب 
برنده��ای ت��ازه  کار باید زمان زیادی را صرف بهبود وضعیت ش��ان در بازار 
کنند. اگر به دنبال موفقیت در دنیای بازاریابی و کس��ب وکار هستید، باید 
کوچک ترین فعالیت خود را نیز جزوی از فرآیند بلندمدت تان قلمداد کنید. 
ب��ه این ترتیب مجموعه اقدامات برندمان بیانگر ارزش ها و اصول اساس��ی 
کسب وکارمان خواهد بود. در غیر این صورت شهرت و محبوبیت مان حالت 

مقطعی به خود خواهد گرفت. 
5. استفاده درست از شبکه های اجتماعی

امروزه استفاده از ش��بکه های اجتماعی بدل به ضرورتی اجتناب ناپذیر 
برای کس��ب وکارها ش��ده اس��ت. به این ترتیب برندهایی که شبکه های 
اجتماعی را جدی نمی گیرند، در حال از دست دادن هزاران مخاطب تازه 
هستند. به عنوان مثال، در سال 2015 افراد تاثیرگذار در فیس بوک بیش 
از 52درصد کل فروش های این پلتفرم را به خود اختصاص دادند. این امر 
بدون ش��ک نتیجه فعالیت درست و مداوم آنها در فیس بوک است. خرید 
آنالین از طریق ش��بکه های اجتماعی به دلیل س��هولت و سادگی مد نظر 
بس��یاری از افراد تاثیرگذار و برندهای کوچک و بزرگ است. مزیت اصلی 
شبکه های اجتماعی امکان یافتن شمار باالیی از مشتریان بالقوه است. به 
عالوه پلتفرم های اجتماعی، برخالف س��ایت ها، دسترس��ی آسانی را برای 

مخاطب ها به ارمغان می آورند. 
با توجه به آنچه در سطر قبلی گفته شد، فعالیت در شبکه های اجتماعی 
ضرورت بازاریابی مدرن اس��ت. درست همانطور که نسیم سالم نیز تقریبا 
در تمام ش��بکه های اجتماعی مشهور عضو است، کارآفرینان جوان نیز به 
منظور جلب نظر مشتریان باید به فکر حضور سازنده و مفید در پلتفرم های 

اجتماعی مختلف باشند. 
noobpreneur :منبع

مقایسه بازار محلی با بازار جهانی

بنجامین کاهن صاحب کس��ب و کار میلیون��ی WisePops می گوید من 
فرانس��وی هس��تم. فرانس��وی ها به خاطر عالقه به پنیر، اهمیت دادن به غذا و 
فرهن��گ خوب ش��هرت دارند، ولی اف��راد نادری درخصوص بازار کس��ب و کار 
فرانس��وی آگاهی دارند. س��ال 2004 در بازار محلی فرانس��ه در یک صندوق 
س��رمایه  گذاری جس��ورانه ش��روع به کار کردم.  از آن زمان ب��ه بعد من تعداد 
بی ش��ماری از کارآفرینان و سرمایه گذاران را مالقات کردم که به من می گفتند: 
»موثرترین روش برای راه اندازی یک کسب و کار این است که نخست ایده  خود 
را در ب��ازار محل��ی بیازمایی و فقط پس از تایید این روش، توجه خود را به بازار 
جهانی معطوف کنی.« اما پنج سال پیش، من تصمیم گرفتم که دقیقاً برعکس 
ای��ن روش عمل کنم. در نتیجه WisePops را در بازار جهانی به راه انداختم. 
تم��ام نصیحت های تجاری را نادیده گرفتم و ش��رکتم را از ابتدا با هدف جذب 
مشتریان از سرتاسر جهان بنا کردم. امروز، شرکت من یک میلیون دالر درآمد 
ساالنه دارد و نرخ رشد آن باورنکردنی است. من تعداد زیادی از این موفقیت های 

اصلی را به تصمیم برای عدم تمرکز بر بازار محلی نسبت می دهم.
مرز بین بازار محلی و بازار جهانی تار شده بود

من هرگز WisePops  را به عنوان یک ش��رکت فرانسوی ندیدم. ما آنالین 
عمل می کنیم. هر کسی می تواند برای کس��ب اطالعات درباره  محصول مان از 
سایت ما دیدن کند. ما می توانیم صرف نظر از موقعیت مکانی، به مردم کمک 
کنیم. با اس��تفاده از تکنولوژی برای برقراری ارتباط آنالین، کس��ب و کارهای 
خدمات مح��ور می توانند با مردم در آن س��ر دنیا به همان راحتی کار کنند که 
با افراد نزدیک به خود کار می کنند. کس��ب و کارهای دیجیتال می توانند ارائه  
محصوالت شان، جمع آوری پرداخت ها و مدیریت تمام جوانب عملیاتی خود را 

به صورت آنالین انجام دهند.
با این حال هنوز بسیاری از شرکت ها تصمیم می گیرند هر جایی را به جز بازار 

محلی شان نادیده بگیرند، اما واقعا چرا؟
دلیل جذابیت بازارهای محلی چیست؟

من در وهله  اول تصور می کنم که کسب و کارها، بازار محلی را به عنوان گزینه 
ایمن تری می بینند و تالش می کنند کسب و کارشان را در محیطی که آشناتر 
اس��ت، عملیاتی  کنند. آنها اجباری برای مواجه شدن با موانع زبانی، فرهنگی و 
پذیرش قوانین و مقررات جدید برای راه اندازی کسب و کارشان نخواهند داشت. 
داش��تن دانش برتر درخصوص بازار به احتمال زیاد در اتخاذ چنین تصمیماتی 
موثر اس��ت. به ویژه اگر بنیان گذاران شرکت در صنعت کار کرده یا به اطالعات 
گس��ترده ای در مورد آن دسترسی داشته باشند. به طور قطع برای هر کسب و 
کاری، راه اندازی و گس��ترش ش��بکه کاری در کشور خودش ساده تر است.   اما 
راه اندازی کس��ب و کاری که فقط مختص بازار محلی باشد، مشکالتی هم دارد 
بازارهای محلی تمایل دارند کوچک باشند و در برابر بازار جهانی، از فرصت های 
کمتری برخوردارند. این تفاوت برای WisePops بسیار زیاد بود. حتی ارزیابی 
تعداد جست وجوهای گوگل، تضاد شدیدی را نشان داد. در سطح جهانی، هر ماه 
بیش از 680 نفر ما را در گوگل جست وجو می کردند، اما در فرانسه این آمار تنها 
به 20 عدد می رس��د. تحلیل اطالعات مشتریان نیز این تفاوت را تایید می کند. 

فرانسه بازار ششم ماست و تنها بخش کوچکی از درآمد ما را تامین می کند.
انتخاب کسب و کارهای محلی به خاطر تشابه فرهنگی

کس��ب و کار محلی برای بسیاری از مش��تریان، انتخابی طبیعی است. برای 
مشتریان کار کردن با شرکتی که هم زبان آنهاست و درک صحیحی از فرهنگ شان 
دارد، ساده تر از کار کردن با یک شرکت ناآشنای جهانی است. این بدان معناست 
که مشتریان شما را به خاطر برتر بودن تان انتخاب نمی کنند. این مساله به سختی 
می تواند یک شرکت را برای رقابت کردن به چالش بکشد تا به طور مداوم  رشد 
کند و بهبود یابد. در حقیقت، می خواهم اس��تدالل کن��م که با هدف قرار دادن 
بازارهای محلی احتماال بیش��تر در معرض رقبای جهانی قرار می گیرید. داستان 
trombi.comاین موضوع را به بهترین ش��کل نشان می دهد. trombi نسخه  
فرانسوی فیس بوک بود که به طور خاص برای مشتریان فرانسوی ساخته شده 
بود و برای مدتی کار کرد اما بعد فیس بوک وارد بازار فرانسه شد. امروزه، تمرکز 
این س��ایت بر کمک به کاربران در تبادل تصاویر مدارس با همکالس��یان است، 
بنابراین با تمرکز بر چیزی که استفاده از آن برای بازار محلی راحت باشد، شما 
را با ریس��ک سرنگون شدن توسط بازیکنی قوی تر مواجه می کند. خوشبختانه، 
جهانی شدن به این معنا نیست که شما مشتریان محلی را از دست می دهید. مثاًل 
فرانسه ممکن است بازار کوچکی برای WisePops باشد، اما باالخره بسیاری از 
شرکت های فرانسوی از ابزار ما استفاده می کنند اما این مهم است که مشتریان 
به دلیل کیفیت محصول به ما مراجعه می کنند، نه به خاطر اینکه ما نزدیک به 
آنها هستیم.  من برای کسب اطمینان از اینکه مشتریان از ابتدا WisePops را 
به عنوان برندی جهانی ببینند، چه کار کردم؟ از ابتدا مراودات خود را به انگلیسی 
انجام دادم. هنگامی که WisePops را راه اندازی کردم، مشاوران بسیاری به من 
توصیه کردند که کسب و کار خود را از فرانسه شروع کنم. وقتی به آنها گفتم که 
قصد دارم به زودی کس��ب و کارم را جهانی کنم، به من گفتند که باید حداقل 
وب س��ایتی فرانسوی داشته باش��م. این اندرز برای من هیچ مفهومی نداشت. به 
هر حال همه در بازار جهانی به زبان انگلیس��ی ارتباط برقرار می کنند. پس من 
س��ایت مان و تمام تبلیغات بازاریابی را در آن به زبان انگلیس��ی راه اندازی کردم. 
البته درک می کنم که این رویکرد، چنانچه شما تسلط کافی به انگلیسی نداشته 
باش��ید، ممکن است چالش برانگیز باشد، اما شما همیشه می توانید از مترجمان 
و ویراس��تاران حرفه ای کمک بگیرید یا از ابزارهایی مانند Grammarly برای 

تنظیم دقیق نوشته های تان استفاده کنید.
من از استعداد بین المللی استفاده کردم

 فکر کردن در سطح جهانی به من اجازه داد تا کل دنیا را به زمین بازی خودم 
تبدیل کنم. من توانس��تم استعداد خارج از کشور را اهرمی برای راه اندازی یک 
کس��ب و کار جهانی کنم. برای مثال، اولین نویسنده  ما از سان فرانسیسکو بود. 
به همین دلیل، او توانست مانند مشتریان بالقوه  ما در آمریکا ایفای نقش کند. 
امروز تیم راه دور ما از تایلند، سان فرانسیس��کو، ایرلند و بس��یاری از کشورهای 

دیگر کار می کنند.
من با مشتریان بین المللی صحبت کردم

انج��ام ای��ن کار به من اجازه داد تا دیدگاه های منحص��ر به فردی را در مورد 
  WisePops ش��یوه های مختلفی که مخاطبان من برای حل مشکالت شان از
استفاده می کنند، به دست آورم. در نتیجه، با گذشت زمان، من توانستم مشتریان 
خود را بهتر شناسایی و درک کنم، بخش های مشتریان بهتری را توسعه دهم و 

انتظارات شان را برآورده سازم و رشد WisePops را افزایش دهم.
نتیجه گیری

اقرار می کنم که جهانی ش��دن، تنها راه ایجاد کسب و کار نیست. حتی ممکن 
است برای برخی کسب و کارها موثرترین راه نیز نباشد، اما می شود آن را انجام داد. 
اگر شما رویای جهانی کردن کسب و کار خود را در مقطعی از زمان دارید، از همان 
ابتدا بزرگ فکر کنید. خودتان را به بازار محلی محدود نکنید، بلکه در بزرگ ترین 

زمین بازی کسب و کار یعنی بازار بین المللی قرار بگیرید. ارزشش را دارد.
entrepreneur/modirinfo :منبع
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چگونه می توانیم در میان شرکت های متعدد، 
برترین باشیم؟

شرایط کسب و کار و بازارهای کنونی به گونه ای است که اگر 
نتوانید خودتان را از دیگران متمایز کنید یا موقعیت برجسته ای 
داش��ته باشید نمی توانید امیدوار باشید که در کسب و کار خود 

موفق شوید.
زیرا، وجه تمایز یا جایگاه برجس��ته ش��ما ب��ا دیگران موجب 
خواهد ش��د تا مشتریان بیش��تری را در بازار به دست آورید. از 
طرفی اگر هم به طور موقت از طریق روش های مختلف بتوانید 
فروش خود را باال ببرید یا موفق باشید این موفقیت موقتی است 
و شما نمی توانید امیدوار باشید که برای همیشه این موقعیت را 
حفظ خواهید کرد، بنابراین در هر موقعیتی که هس��تید باید به 
فکر این باش��ید که موقعیت خود را ارتقا دهید و به جایگاه بهتر 
برسید. عالی و برجسته بودن جزو ایده آل های هر شرکتی است، 
اما از چه راه هایی می توان برای رسیدن به این ایده آل و جایگاه 

برجسته استفاده کرد؟
1- کسب نتایج عالی

ه��ر موفقیتی یک نتیج��ه ای دارد، بنابراین در ب��ازار نیز باید 
بتوانید نتایج عالی کس��ب کنید. اگر ش��ما نتوانید نتایج خوبی 
در بازار و جذب مش��تریان کسب کنید هرگز نمی توانید به این 
نتیجه برس��ید که عالی هستید و موقعیت خوبی دارید. اگر کار 
شما خوب است پس باید نتایج عالی هم برای شما داشته باشد. 
اگر شما یک تیم موفق تشکیل داده اید پس باید بتوانید در یک 

مسابقه برند شوید و این نشان می دهد که شما عالی هستید.
اگر نتوانید در مس��ابقات ورزش��ی برنده باشید یعنی دیگران 
عالی ت��ر و بهتر از ش��ما عمل کرده اند. هیچ وقت س��عی نکنید 
خودت��ان را به خوب بودن قانع کنید. تجربه ش��رکت های بزرگ 
نشان داده اس��ت که اکتفا به خوب بودن می تواند حتی شما را 
به موقعیت های پایین تر سوق دهد چراکه تالشی برای بهبودی 
اوض��اع و باالتر رفتن موقعی��ت خود نمی کنی��د، بنابراین یکی 
از رمزه��ای اصلی برای حف��ظ موقعیت در بازار این اس��ت که 
هم��واره تالش کنید موقعیت خود را باالت��ر ببرید و در فعالیت 
خود به یک جایگاه برجسته برسید. پس همیشه به دنبال عالی 
بودن باش��ید حتی اگر بسیار خوب هستید. برای رسیدن به این 
موقعیت برجس��ته و عالی باید نکاتی را همواره مد نظر داش��ته 

باشید.
۲- تفاوت داشتن

بای��د تالش کنید با دیگران متفاوت باش��ید. ام��روزه یکی از 
مالک های عالی و موفق بودن به ویژه در کسب و کار و بازاریابی 
این اس��ت که ش��ما متفاوت از بقیه باشید. محصول یا خدماتی 
متفاوت یا با ش��رایط متفاوت ارائه دهید تا مشتریان و مخاطبان 
به س��مت محصول شما ترغیب شوند و محصول یا خدمات شما 
را به رقیبان تان ترجیح دهند. این وجه تمایز یکی از موضوعات 

مهم در کسب موقعیت عالی در بازار است.
3- منحصر به فرد بودن

از نظر مش��اوره بازاریابی، گاهی فقط متفاوت بودن نمی تواند 
ش��ما را به جایگاه عالی برساند. بلکه باید منحصر به فرد باشید، 
در رفتار، ارائه خدمات، ارائه محصوالت، تبلیغات، طراحی سایت، 
ارتباط با مشتریان و تأمین کنندگان مالی باید این منحصر بودن 

وجود داشته باشد.

4- مستقل بودن
در اینکه افراد عالی و کارکنان حرفه ای و متخصص می توانند 
موجب عملکرد عالی باش��ند هیچ ش��کی نیس��ت. بس��یاری از 
ش��رکت های موفق دنیا با عملکرد عالی نیز ممکن اس��ت برای 
عملکرد عالی خود وابسته به کارکنان شان باشند، اما برای اینکه 
یک ش��رکت بتواند برای همیش��ه عالی باقی بماند باید عملکرد 
خود را به کارکنان خود وابس��ته نکند بلکه مس��تقل عمل کند. 
یک ش��رکت درجه یک بای��د بتواند نس��ل هایی از افراد کارآمد 
و حرف��ه ای تربیت کند و در ش��رکت خود ب��ه کار گیرد. که در 
صورت عدم حضور برخ��ی از آنها بتواند با همان کیفیت به کار 

خود ادامه دهد.
qmpmarketing :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1۲86073290 www.forsatnet.ir

رابرت هرج واک از جمله بزرگترین تاجران صنعت کامپیوتر و بنیان گذار 
شرکت herjavecgroup است که در زمینه امنیت اینترنت فعالیت دارد. 
وی همچنی��ن به عنوان مجری برنامه محبوب ش��ارک تنک نیز فعالیت 
می کند. این برنام��ه افراد ایده پرداز را در برابر  5س��رمایه گذار و کارآفرین 
برت��ر ق��رار می دهد تا در صورت��ی که موفق به جلب نظر ه��ر یک از آنها 
ش��دند، بتوانند با آنها همکاری کرده و ایده خود را عملی س��ازند. با توجه 
به توضیحات ارائه ش��ده، وی از جمله موفق ترین میلیاردرهای خودساخته 
جهان محس��وب می ش��ود که نظ��رات وی در زمینه موفقی��ت، می تواند 
راهنمای عمل بسیار خوبی برای هر فردی محسوب شود. در همین راستا 
و در ادامه به بررس��ی 10 نکته برای کس��ب موفقیت از نگاه وی، خواهیم 

پرداخت.
1-به خود و کسب وکاری که مشغول آن هستید ایمان داشته 

باشید 
ایده تمامی افراد بزرگ در ابتدا مورد تمس��خر قرار گرفته ش��ده است. 
درواقع این عبارت که رویاهایت غیرممکن اس��ت، برای این دسته از افراد 
جمله بس��یار آشنا و تکراری  محسوب می ش��ود. با این حال در این رابطه 
توجه داش��ته باشید که تنها چند درصد از مردم جهان موفق می شوند تا 
به ش��هرت و ثروت فوق العاده دس��ت پیدا کنند. به همین خاطر نیز نباید 
صحبت های افرادی که خود موفق نشده اند تا به جایگاه باالیی دست پیدا 
کنند، به مانعی در مس��یر تحقق خواسته های شما تبدیل شود. به همین 
خاطر نیز الزم است تا شجاعت کافی را داشته باشید و ضمن برنامه ریزی 
درست، به قابلیت ها و درستی کسب وکاری که انتخاب کرده  اید، باور داشته 
باش��ید. در نهایت نیز فراموش نکنید که هیچ چیز یک شبه اتفاق نخواهد 

افتاد.
۲-قبل از ریسک کردن، اقدام مورد نظر خود را مورد ارزیابی و 

آزمایش قرار دهید 
بدون ش��ک هر اقدامی با ریس��ک همراه خواهد بود و به هر میزانی که 
اقدام ش��ما بزرگ تر باش��د، این میزان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. با این 
حال نباید اجازه دهید که ریسک از محدوده ای مشخص فراتر رود. درواقع 
نباید فراموش کنید که در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، یک اشتباه 
می تواند جایگاه ش��رکت در بازار جهانی را به شدت تغییر دهد. به همین 
خاطر منطقی است که قبل از اقدامات خود آن را مورد بررسی و آزمایش 
ق��رار داده و از نتایج احتمالی آن اطمینان حاصل کنید. در نهایت ارتباط 
مستقیم با بازار هدف و جلوگیری از خرج   های بیهوده، می تواند شما را در 

برابر بسیاری از خطرهای احتمالی، حفظ کند. 
3-اعداد را جدی بگیرید 

هیچ کسب وکاری بدون توجه به اعداد خود نمی تواند برای مدت طوالنی 

دوام داش��ته باش��د. درواقع اعداد به مانند یک پازل هستند که با کنار هم 
قرار دادن آنها می توانید به درک درستی از وضعیت کسب وکار خود دست 
پیدا کنید. از جمله این اعداد می توان به درآمدها، هزینه و... اشاره کرد که 
الزم اس��ت حتی موارد کوچک را نیز مکتوب کرده و نزد خود نگه دارید. 
در این رابطه استفاده از یک تیم حسابداری و مشاوره مالی می تواند کمک 

شایانی محسوب شود. 
4-فراموش نکنید که اعتماد به نفس برای کسب موفقیت امری 

حیاتی است 
رابرت ه��رج واک هیچ گاه از انجام کارهای جدید ش��انه خالی نکرده و 
همین امر باعث ش��ده اس��ت تا وی در عرصه های مختلفی حضور موفق 
داشته باشد. در این زمینه وی همواره توصیه می کند که در برابر اقدامات 
جدید نباید بیش از حد محتاطانه عمل کرد و الزم است تا از همان ابتدای 
کار، حضوری قدرتمند را داشته باشید. درواقع بدون اعتماد به نفس حتی 

یک قدم هم نمی توان برداشت. 
5-این باور را در خود تقویت کنید که هر کسی ممکن است 

دروغ بگوید
بیش از حد آرمانی بودن به ش��ما ضرب��ه خواهد زد. علت این امر به این 
خاطر است که این دیدگاه باعث خواهد شد تا انتظارات شما در حد بسیار 
باالیی قرار گیرد که این امر بدون ش��ک افراد را تحت فش��ار باالیی قرار 
خواهد داد. این میزان از استرس در درازمدت زمینه نارضایتی های شغلی را 
نیز به همراه خواهد داشت. به همین خاطر توصیه می شود تا تصورات خود 
در رابطه با س��ایرین را در حدی معقول نگه داشته و اشتباه افراد را پایان 
کار تصور نکنید. در نهایت بسیاری از دروغ های افراد ممکن است در نهایت 
به نفع شما باشد و دانستن همه چیز همواره بهترین حالت ممکن نیست. 

6-از تکنولوژی های روز استفاده کنید 
اگرچه برخی از مدیران همواره نس��بت به تغییرات در بازار خود با دید 
منفی می نگرند، با این حال رابرت هرج واک از جمله افرادی است که این 
تغییرات را ابزاری می داند که نحوه استفاده افراد از آن معیار بد و یا خوب 
بودن آنها خواهد بود. برای مثال وی از جمله نخستین کارآفرینانی بود که 
ایده استفاده تجاری از دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و اسنپ چت را مطرح 
کرد و همین امر باعث شد تا قبل از هجوم برندهای مختلف، بتواند به نتایج 
فوق العاده ای دست پیدا کند. در نهایت این امر که مشتریان خوب خود را 
شناس��ایی کرده و برنامه ای برای حفط آنها داشته باشید، از دیگر اقدامات 

هوشمندانه محسوب می شود که آینده شرکت را تضمین خواهد کرد. 
7-برای کمک درخواست کنید 

این امر یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که هر فردی به کمک سایرین 
نیاز خواهد داش��ت. درواقع این امر نه تنها نش��انه ضعف شما نخواهد بود، 
بلک��ه به خوبی تمایل ش��ما برای بهبود اوضاع را نش��ان خواهد داد. برای 
مثال این امر که حتی از کارمند خود برای کمک به خود اس��تفاده کنید، 
در نهایت باعث خواهد ش��د تا این امر به فرهنگی در شرکت شما تبدیل 

شود که نتیجه آن کاهش مشکالت و سرعت بخشی به انجام کارها خواهد 
ب��ود. با نگاهی به زندگی رابرت هرج واک نیز به این نکته پی خواهید برد 
که وی هیچ گاه برای کمک گرفتن از س��ایرین حتی در زندگی ش��خصی 
خود احساس شرم نکرده و همواره کمک گیرنده و کمک رسان به سایرین 
محس��وب می ش��ود. وی انگیزه اصلی حضور در برنامه شارک تنک را نیز 
کمک رسانی به افرادی می داند که ایده های خوبی را در ذهن خود داشته با 

این حال شرایط برای عملی ساختن آن را در اختیار ندارند. 
8-در بهترین حالت هم نمی توانید تعادلی کامل میان کار و 

زندگی شخصی خود ایجاد کنید 
اگرچه مقاالت متعددی در رابطه با نحوه ایجاد تعادل میان کار و زندگی 
به چاپ رسیده است و افراد بی شماری در این زمینه سخنرانی می کنند. با 
این حال واقعیت این است که کار و زندگی شخصی مهم ترین بخش های 
زندگی هر فردی محسوب می شود و این امر که هر یک با مشکلی مواجه 
شود، به طور طبیعی باعث خواهد شد تا نیاز به توجه بیشتر به آن وجود 
داشته باشد. به همین خاطر نمی توان اقدامات در این رابطه را امری مطلق 
تلقی کرد. در نهایت نیز بهتر است تا از تعادل ساعتی در این رابطه فاصله 
گرفت��ه و کیفیت حضور خ��ود را افزایش دهید. بدون ش��ک با این اقدام 
مدیریت این امر به ش��کلی س��اده تر انجام خواهد شد و فرد را تحت فشار 

بیش از حد قرار نخواهد داد. 
9-آستانه تحمل خود را افزایش دهید

هیچ موفقیتی به آس��انی به دس��ت نخواهد آمد. با ای��ن حال از جمله 
اشتباهات بزرگ عامه مردم این است که زندگی افراد موفق را تنها هنگامی 
مورد توجه خود قرار می دهند که آنها مسیر سخت خود را طی کرده و به 
بخش��ی از اهداف خود در زندگی دست پیدا کرده اند. همین امر نیز باعث 
می شود تا تصور کنند که موفقیت آنها امری ساده بوده است. با این حال 
این امر خصوصا برای میلیاردرهای خودساخته متفاوت بوده و در صورتی 
که تمایل دارید تا زندگی خود را دس��تخوش تغییری اساسی کنید، الزم 
اس��ت تا آس��تانه تحمل خود در برابر س��ختی ها را افزایش داده و تا زمان 
رسیدن به اهداف خود، دست از تالش برندارید. در این رابطه حفظ امید و 
انگیزه به مانند فانوسی در تاریکی خواهد بود که باعث می شود تا همواره 

در مسیر منتهی به هدف خود گام بردارید. 
1۰-قبل از هر کاری آمادگی آن را در خود تقویت کنید 

اگرچه الزم است تا در انجام کارها سرعت کافی را داشته باشید، با این 
ح��ال این امر تنها در رابطه با زمان اقدام ش��ما ب��وده و در زمینه انتخاب 
قدم بعدی خود الزم اس��ت تا کام��ال صبورانه و با فکر عمل کنید. درواقع 
یک انتخاب نادرس��ت به معنای هزینه فرصت از دست رفته خواهد بود و 
انرژی زیادی را نیز از شما خواهد گرفت. در نهایت توجه داشته باشید که 
سخت ترین اقدام شما، قدم اول خواهد بود و پس از آن شما می توانید خود 

شاهد جلو رفتن بسیاری از مسائل باشید.
knowstartup :منبع

10 توصیه رابرت هرج واک که برای کسب موفقیت باید مورد توجه جدی قرار داد

به قلم: بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

چهار شنبه
اول اسفند 1397
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بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز - فاز س��وم پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس با حضور دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری 
به بهره برداری رسید. حسن روحانی  با حضور در پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس ، فاز سوم تولید بنزین این پاالیشگاه که به 
همت قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا احداث شده است را مورد بهره 
برداری قرار داد. در پاالیش��گاه نفت س��تاره خلیج فارس سقف تولید 
بنزی��ن در فاز دوم 24 میلی��ون لیتر در روز بود که در فاز س��وم به 
45 میلیون لیتر و گازوئیل و نفت س��فید نیز به 12 میلیون لیتر در 
روز و گازوئیل و نفت س��فید نیز به 12 میلیون لیتر در روز می رسد. 
تکمیل فاز 3 پاالیشگاه نفت س��تاره خلیج فارس حدود 60 میلیون 

یورو هزینه داشت، درمجموع پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس 19 
هزار و 271 میلیارد تومان هزینه داش��ته است. عملیات اجرایی فاز 
سوم پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس در نیمه  دوم سال 1386 و با 
میزان سرمایه گذاری ثابت  192718500 میلیون ریال کلید خورد. 
این فاز کامالً به دست نیروهای متخصص داخلی ساخته و راه اندازی 
می شود و زمینه ی اشتغال مستقیم 3500 نفر را فراهم می کند. فاز 
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز 
شامل 3 واحد فرایندی است. بر اساس طراحی ابتدایی، تولید بنزین 
یورو 5 این فاز 12 میلیون لیتر در روز خواهد بود که این ظرفیت تا 

15 میلیون در روز قابل افزایش است.

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- شهردار بندر بوشهر اظهار 
داشت : شهر بوشهر به دلیل داشتن بهاری مطبوع و معتدل و البته 
مردمانی خون گ��رم و مهمان نواز ، همواره پذی��رای تعداد زیادی 
مسافر نوروزی از اقسا نقاط میهن اسالمی بوده و هست . به گزارش 
واحد خبر و رس��انه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندر بوش��هر ، شهردار بندر بوش��هر اظهار داشت : شهر بوشهر به 
دلیل داش��تن بهاری مطبوع و معت��دل و البته مردمانی خون گرم 
و مهمان نواز ، همواره پذیرای تعداد زیادی مس��افر نوروزی از اقسا 
نقاط میهن اس��المی بوده و هس��ت . دکتر س��ید نورالدین امیری 
ش��هردار بندر بوش��هر از خرید تعداد 18 عدد آالچیق دارای کباب 
پز با اعتباری معادل 000/000/500/2 ریال توس��ط حوزه خدمات 
شهری شهرداری بندر بوشهر خبر دادند که در محلهای مورد نیاز  
نصب خواهد شد و از این تعداد : 9 عدد در پارک مروارید و 9 عدد 
در پارک ریشهر نصب میشود .  وی افزود : پارک ساحلی ریشهر با 
چشم اندازی زیبا و منحصر به فرد ، یکی از جاذبه های گردشکری 
شهر بوشهر بوده که عالوه بر مسافران نوروزی و سایر مهمان ها ، در 
طول ایام سال نیز مورد استقبال شهروندان بوشهری قرار می گیرد 
و در حال حاض��ر به دلیل موقعیت خاص این پارک و ارتفاع آن از 
س��طح دریا و جلوگیری از خطر سقوط و افتادن در دره ی نزدیک 
آن ، عملیات ترمیم و بازسازی نرده های حفاظتی ) از جنس بتن 
و به طرح چوب (  از ابتدا تا انتهای پارک در حال اجرا می باش��د .  

همچنین ایشان بیان داشتند که در بازدیدهای میدانی و البته تجربه 
ی س��الهای گذشته متوجه شدیم که یکی از گالیه های مسافران 
نوروزی ، کمبود امکانات بهداشتی بوده که در این راستا و به جهت 
رفاه حال شهروندان و رفع این نقیصه به ویژه در نوار ساحلی شهر 
بوش��هر ) حد فاصل پارک باسیدون تا پارک ریشهر ( که بیشترین 
ازدهام جمعیت در این ایام خاص را دارد ، بر همین اس��اس حوزه 
معاونت اجرایی و خدمات ش��هری شهرداری بندر بوشهر بر اساس 
مطالعات آسیب شناس��ی و نیازهای شهر ، اقدام به خرید تعداد 6 
دستگاه کانکس س��رویس بهداشتی نمود ،که هر کانکس دارای 6  
چش��مه ) در مجموع 36 چش��مه ( سرویس بهداشتی ، روشویی ، 
آینه و غیره می باش��د  .  در ادامه مهندس سلطانی معاون عمرانی 
شهرداری بندر بوشهر نیز گفت : عالوه بر سرویسهای بهداشتی سیار 
)کانکس ( که به آنها اشاره شد ، تعداد 8 سرویس بهداشتی بصورت 

ثابت ، توسط مجری طرح و با نظارت مهندسین ناظر این معاونت 
به شرح ذیل در حال ساخت می باشد: 1-پارک هنرمند ) 2 چشمه 
همراه با رختکن ( 2-پارک جاشو ) 2 چشمه همراه با رختکن (3-
پارک تنگک اول ) 2 چشمه همراه با رختکن (4-بازار ماهی فروشان 
) 2 چشمه (5-عمارت ملک ) 4 چشمه (6-خیابان ساحلی قبل از 
ملی نفتکش ) 8 چشمه (7-پارک معلولین  ) 2 چشمه توالت فرنگی 
و روشویی جهت سهولت در استفاده در ارتفاع پایین نصب میشود 
(8-محوطه چرخ و فلک ) 6 چش��مه ( -محوطه چرخ و فلک ) 2 
دستگاه نمازخانه  دکتر امیری شهردار بندر بوشهر ، در پایان ضمن 
دعوت از کلیه هموطنان عزیز برای آمدن به شهر بوشهر اضافه کرد  : 
تمام تالش همکاران در مجموعه ی بزرگ و زحمت کش شهرداری 
همواره بر این است که شهروندان عزیز و به ویژه مسافران محترم ، 
نوروزی متفاوت و به یاد ماندنی را در شهر زیبای بوشهر تجربه کنند .

مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی گفت: در 10 ماهه نخست امسال، 80 هزار و 723 مشترک 
جدید شهری و روستایی در این استان به شبکه سراسری گاز کشور 
افزوده شدند. س��یدحمیدفانی با اعالم این خبر اظهار کرد: از این 
تعداد 39 هزار و 796 اش��تراک شهری و 40 هزار و 927 اشتراک 
روس��تایی اس��ت. وی افزود: تاپایان دی ماه امسال،  دو میلیون و 
241 هزار و 495 مش��ترک جذب شرکت گاز شده که از این رقم 
80 هزار و 723 مش��ترک طی 10 ماهه نخس��ت سال 97 افزوده 
شد. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: برای اشتراک 
پذیری در 10 ماهه ابتدایی امس��ال، دو هزار و 61 کیلومتر شبکه 

گازرسانی با 32 هزار و 276 مورد انشعاب اجرایی شده است. فانی 
تصریح کرد: خراس��ان رضوی با 31 هزار و 633 کیلومتر ش��بکه 

گاز رتبه اول این بخش را در بین تمام اس��تان های کشور به خود 
اختصاص داده اس��ت. همچنین در حوزه مش��ترکین نیز، پس از 
تهران بزرگ در رتبه دوم می باش��د.این مقام مسئول خاطرنشان 
کرد: نزدیک به 100 درصد جمعیت شهری و 85 درصد جمعیت 
روستایی خراسان رضوی از نعمت گاز استفاده می کنند. دو هزار و 
601 روستای واجد شرایط در استان وجود دارد که تاکنون یکهزار 
و 903 روستا گازدار و عملیات اجرایی گازرسانی به 549 روستای 
دیگر نیز در حال انجام است. به گفته مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی با اتمام طرح های گازرسانی روستایی در حال انجام، 66 هزار 

و 798 خانوار گازدار می شوند.

قـم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر حوزه های علمیه سراس��ر 
کشور گفت: فعالیت های فرهنگی ش��هرداری قم قابل تقدیر است و 
به طور خاص از رویکرد خوب و انقالبی ش��هرداری در حوزه فرهنگی 
باید تش��کر کنم. آیت اهلل علیرضا اعرافی ب��ا بیان اینکه فعالیت های 
فرهنگی ش��هرداری قم قابل تقدیر اس��ت و به  طور خاص از رویکرد 
خوب و انقالبی شهرداری قم در حوزه فرهنگی باید تشکر کنم، اظهار 
کرد: ش��هرداری همت خوبی در حوزه فرهنگی کرده که با جشنواره 
چله س��رو برنامه های متنوعی را به صورت مس��تقل و مشارکتی در 
بخش های مختلف برگزار کرده است. مدیر حوزه های علمیه سراسر 
کشور با تقدیر از تالش سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم 

در معرفی چهره های شاخص روحانیت و مساجد شاخص تصریح کرد: 
حضور مدیریت جدید در این سازمان مغتنم است برای اینکه قدم های 
بزرگ ت��ری برداریم. امام  جمعه قم با تأکی��د بر اینکه قم از این نظر 
ابعاد علمی و انقالبی و شخصیت ها و اندیشه ای نظیری ندارد، افزود: 
جایگاه ویژه قم، مسئولیت حوزه و مدیران شهر قم را بیشتر می کند و 
اقتضائات این جایگاه بسیار مهم است. مدیر حوزه های علمیه سراسر 
کشور با توجه به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و نقش مهم 
ش��هرداری ها در حرکت های هنری و فرهنگی، خاطرنشان کرد: باید 
به ایجاد نشاط اجتماعی در ابعاد مختلف در چارچوب محدوده های 

شرعی و اخالقی توجه داشت.

رشـت- مهناز نوبری- جلس��ه مجمع عمومی صاحبان سهام 
شرکت آب و فاضالب اس��تان گیالن به ریاست معاون برنامه ریزی 
و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برای تصویب 
بودجه پیشنهادی س��ال 1398 شرکت و همچنین صورتهای مالی 
طرحهای تملک دارایی های س��رمایه ای س��ال 1396 تشکیل و به 
تصویب مجمع عمومی رس��ید. ر جلس��ه بررس��ی تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1398 که به صورت "ویدیو کنفرانس" برگزار شد، 
دکتر گیاهی بعنوان نماینده ریاست مجمع و معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و همچنین  مهندس 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن، اعضای هیأت مدیره و معاونین شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن حضور داش��تند. در ابتدا سید محسن حسینی رئیس هیأت 
مدیره و مدیر عامل ش��رکت آبفای گی��الن ضمن قدردانی از حضور 
دکتر گیاهی به عنوان ریاست مجمع عمومی و سایر اعضاء مجمع و 
صاحبان سهام، گزارشی از عملکرد و فعالیت های هیأت مدیره شرکت 

آب و فاضالب اس��تان گیالن در خصوص تحقق اهداف بودجه سال 
1397 و برنامه های سال 1398 را قرائت نمود. همچنین حسابرس 
مستقل و بازرس سازمان حسابرسی گزارش صورتهای مالی طرحهای 
تملک دارایی سال 1396 را ارائه و در نهایت بودجه پیشنهادی سال 
1398 و صورته��ای مال��ی طرحهای تملک دارایی س��ال 1396 به 
تصویب اعضاء مجمع عمومی رسید.در پایان جلسه مجمع عمومی، 
دکتر گیاهی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و عضو هیأت مدیره 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور که ریاست مجمع عمومی را 
بر عهده داشت از مدیریت و اعضای ستاد تدوین بودجه و همچنین 
صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب استان گیالن به دلیل تالشهای 
ص��ورت گرفته در خصوص تدوین جامع بودجه س��ال 1398 که با 
توجه به سیاست گذاری اصولی صورت گرفته تشکر و قدردانی نمود.   
همچنین در این جلسه توسعه دولت الکترونیک با هدف ارائه صد در 
صد خدمات غیرحضوری تا س��ال 1400، توسعه و اشراف مدیریتی 
بر تاسیس��ات و شبکه های آبرسانی، شناسایی و تحقق درآمد پایدار 

با اس��تفاده از ظرفیت بستر اطالعات مکان محور، آسیب شناسی و 
استقرار اس��تاندارد 34000 با هدف اصالح س��اختار نیروی انسانی  
برای توانمندسازی و جانشین پروری ، هوشمند سازی سامانه های 
آبرسانی شهری در راستای کاهش آب بدون درآمد ، استفاده بیشتر از 
توانمندی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای پروژه های آب و 
فاضالب و پیگیری اجرایی شدن برنامه 5 ساله عملیاتی شرکت )پروژه 
های عمرانی( با برش یکساله از برنامه های آتی هیأت مدیره بود که 
به تصویب رسید.گفتنی است : تعیین رابطین و تشکیل ستاد بودجه 
و هماهنگی های الزم با کلیه معاونتها و مدیران مناطق، تشکیل 16 
جلس��ه با مدیران مناطق جهت تعیین رشد بازار، برگزاری 5 جلسه 
با حضور معاونین و کارشناسان معاونتهای بهره برداری و مشترکین 
جهت تعیین حجم تولید و فروش، برگزاری 8 جلسه با اعضای ستاد 
بودجه و برگزاری جلسه کارشناسی با کارشناس شرکت مهندسی از 
مهمترین فعالیتهای دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی شرکت جهت 

تهیه و تدوین بودجه سال 98 بوده است.

با حضور رئیس جمهور؛

فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به بهره برداری رسید

تالش مضاعف مجموعه شهرداری بوشهربرای داشتن نوروزی متفاوت

جذب 8۰ هزار مشترک جدید گاز در خراسان رضوی طی 1۰ ماه اول 97

آیت اهلل اعرافی: فعالیت های فرهنگی شهرداری قم قابل تقدیر است

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب استان گیالن برای تصویب بودجه سال 98تشکیل شد

اراک - مینو رستمی- مدیر منطقه ای شرکت مخابرات استان 
مرکزی گفت: شمار مش��ترکان همراه اول در این استان از مرز یک 
میلیون و 580 نفر گذشت و این گوشه ای از دستاورد درخشان چهار 
دهه حیات نظام اسالمی است. »محمد مهدی ملک حسینی«  افزود: 
خدمات ارتباطی همراه اول پیش از انقالب اس��المی وجود نداش��ت 
اما اکنون ضریب نفوذ تلفن همراه در این استان به 105 و 32 دهم 
رسیده اس��ت. وی بیان کرد: 407 سایت خدمات همراه اول در این 
اس��تان فعال است. مدیر منطقه ای شرکت مخابرات استان مرکزی 
ادامه داد: در بدو انتقالب اسالمی تنها 12 روستا دارای ارتباط تلفنی 
بود اما این آمار اکنون به برکت انقالب به یکهزار و 82 روستا افزایش 

یافته اس��ت. ملک حسینی عنوان کرد: 989 روستای دارای پوشش 
همراه اول، 253 روس��تا دارای س��رویس اینترنت و 62 روستا دارای 
س��رویس اینترنت همراه اول اس��ت که تمامی این زیرساخت های 
ارتباطی به همت انقالب اس��المی ایجاد شده است. وی تصریح کرد: 
شمار مش��ترکان اینترنت پرسرعت خانگی در استان مرکزی نیز به 
131 هزار و 918 مش��ترک رسیده اس��ت. مدیر منطقه ای شرکت 
مخابرات استان مرکزی اضافه کرد: تلفن های ثابت منصوبه مخابراتی 
سال 57 در این استان 11 هزار شماره بود که این در حال حاضر به 
677 هزار و 277 شماره رسیده است. ملک حسینی بیان کرد: تلفن 
های ثابت مش��غول به کار مخابراتی استان مرکزی نیز از 10 هزار و 

741 شماره در سال 57 به 594 هزار و 758 در سال جاری رسیده 
است. وی یادآور شد: ضریب نفوذ تلفن ثابت استان مرکزی در سال 
57 تنه��ا یک درصد بود که این مهم در س��ال ج��اری به 39 و نیم 
درصد افزایش یافته اس��ت. مدیر منطقه ای شرکت مخابرات استان 
مرکزی ادامه داد: برقراری سرویس فور جی از دستاوردهای مهم حوزه 
ارتباطی در انقالب اسالمی است که هم اکنون 33 شهر استان مرکزی 

از این سرویس بهره مند هستند.
ملک حسینی عنوان کرد: 40 تلفن همگانی قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی در استان مرکزی وجود داشت اما این آمار تاکنون به یکهزار 

و 988 تلفن همگانی فقره رسیده است.

دستاورد چهل سالگی انقالب؛

مشترکان همراه اول استان مرکزی ازمرز یک میلیون و 58۰نفر گذشت

انتصاب اعضای چند کارگروه در برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند- با حکم مدیرعامل، اعضای کارگروه های ساماندهی اماکن و فضاهای اداری، مدیریت سبز و کمیته سالمت 
اداری و صیانت از حقوق مردم ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان منصوب ش��دند. بر اساس حکم های صادره با هدف ساماندهی 
اماکن و فضاهای اداری در ساختمان های شرکت، نوراله شکیبایی )رئیس(، حسن عبیات )دبیر(، مهران صالحی پور، کوهزاد شافعی 
زاده، علیرضا حاتمی و اکبر هواشمی به عضویت در کارگروه های ساماندهی اماکن و فضاهای اداری منصوب شدند. اعضای کارگروه 
مدیریت سبز شرکت را نیز نوراله شکیبایی )رئیس(، حدیث ابدالی لرکی )دبیر(، عبدالکریم آقاجری، شهرام جاللی، حسن عبیات و 
سارا اطمینانی با هدف اجرای ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه و حفاظت از منابع پایه و محیط زیست 
تشکیل می دهند. همچنین محمود دشت بزرگ در حکمی دیگر، عبدالرسول زرگر )رییس کارگروه سالمت اداری(، مهرداد سروش 
)نایب رییس و دبیر(، مسعود قنواتی، کیوان خورسند، مهدی ابو علی گله داری، مهدی باسطی نیا )رییس کارگروه پولشویی(، مهرداد 
بالدی موسوی، موسی احمدی راد )دبیر شورای فرهنگی و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی(، بیژن بابادی، 
منصور پورعابدی، جلیل وکیلیان، علی امینی، منصور کرمی، رستم شمس، اشکان نظام پور، قائم آقایی و تورج فتاحی )رییس کارگروه 
طرح تکریم ارباب رجوع( را به عضویت در کمیته س��المت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب کرد. هدف از تش��کیل کارگروه 
کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم ساماندهی و اجرای برنامه های جامع اصالح نظام اداری در چارچوب سیاست ها و خط 

مشی های ابالغی شرکت توانیر است.

مرکز تروما و اورژانس 15۲ تختخوابی شهید نبوی گرگان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مرکز تروما و اورژانس 152 تختخوابی شهید نبوی )5آذر( گرگان به عنوان بزرگترین پروژه  
طرح تحول سالمت در گلستان صبح امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد.دکتر عبدالرضا فاضل رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
گلستان صبح امروز در حاشیه افتتاح مرکز تروما و اورژانس 152 تختخوابی شهید نبوی گرگان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مرکز 
تروما و اورژانس 152 تختخوابی شهید نبوی )5آذر( گرگان به عنوان بزرگترین پروژه  طرح تحول سالمت در گلستان امروز با حضور 
رئیس جمهور افتتاح شد.وی افزود: مرکز تروما و اورژانس 152 تختخوابی شهید نبوی گرگان در 7 طبقه با زیربنای بیش از  11 
هزار مترمربع احداث شده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان گفت: این مرکز دارای مرکز تصویر برداری و تاسیسات، 
فوریت های پزشکی 16 تخت، اتاق عمل اورژانس، بخش احیاء، داروخانه، آزمایشگاه، 48 تخت بستری اورژانس، 42 تخت بستری و 
شیمی درمانی و سرطان،36 تخت بستری جراحی،14 تخت اتاق عمل، 11 تخت بستریicu، مراقبتهای ویژه مغزو اعصاب، فضای 

آموزشی و آمفی تئاتر است.

بازدید سرپرست وزارت بهداشت از پروژه های در حال ساخت دانشگاه علوم پزشکی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست وزارت بهداشت که با کاروان تدبیر و امید به استان گلستان سفر کرده است، از پروژه 
های در حال ساخت پردیس خودگردان بین الملل و همچنین سالمتکده طب مکمل و ایرانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، بازدید 
کرد.به گزارش وبدا، پردیش خودگردان بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان در زمینی با زیربنای 5200 متر مربع در 4 طبقه 
در حال ساخت است و در حال حاضر 58 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.این واحد آموزشی دارای 6 کالس 100 نفره، مرکز آزمون 
الکترونیک، آزمایشگاه و مرکز مهارت های بالینی است. سالمتکده طب مکمل و ایرانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز در زمینی 
با مساحت 300 متر مربع و با زیربنای 1900 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان، ساخته شده است.ساخت سالمتکده 
طب مکمل و ایرانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بهمن ماه سال 95 آغاز شده و در حال تجهیز است که در دهه فجر امسال به 

بهره برداری خواهد رسید. کاربری این مرکز، آموزشی، پژوهشی و درمانی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد : 
مازندران، رتبه دهم دنیا در تولید مرکبات 

سـاری- خبرنگار فرصت امروز- جهاد کش��اورزی مازندران گفت: مازندران با تولید 
ساالنه 2.5 میلیون تن مرکبات، رتبه دهم دنیا را داراست. به گزارش خبرنگار نشریه تیرنگ 
و به نقل  روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی مازندران، امسال تنظیم بازار شب عید 
کشور به جهاد کشاورزی محول شد تا بتواند براساس تجربه سال های گذشته و هماهنگی 
با تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی، ذائقه مردم را در ایام پایانی سال و عید نوروز شیرین 
کند. بر همین اساس، سازمان جهاد کشاورزی مازندران موظف به تامین 30 هزارتن پرتقال 
تامسون برای تنظیم بازار شب عید کشور شد تا 22 استان کشور، سفره عید خود را با پرتقال مازندران تزیین کنند. تاکنون حدود 
نیمی از این پرتقال ها از ذخیره سازان و باغداران خریداری و به مقصد استان ها حمل شده است. عزیزاله شهدی فر در این باره گفت: 
تنها 2 درصد پرتقال مازندران در چرخه تنظیم بازار قرار گرفته و با تالش همکاران تعاونی روستایی به عنوان مباشر خرید و همکاری 
ذخیره سازان طرف قرارداد با تعاونی روستایی، تا پایان بهمن ماه امسال تمامی پرتقال ها به 22 استان کشور حمل می شود. رییس 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه 500 تن از این پرتقال ها برای تنظیم بازار مازندران است، ادامه داد: 600 تن سیب 

برای تنظیم بازار شب عید استان در انبار ذخیره شده و در ایام پایانی سال وارد بازار می شود.

در آستانه شب عید:
توزیع 5۰ تُن گوشت قرمز بین مددجویان استان قم

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل کمیته امداد اس��تان قم از توزیع گوشت 
قرمز منجمد در بین مددجویان اس��تان قم خبر داد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، 
اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته امداد استان قم، اظهار کرد: با سازمان جهاد کشاورزی استان 
رایزنی شده است که تا سقف 50 تُن گوشت گوسفندی و گوساله منجمد برای توزیع بین 
نیازمندان تا پایان اسفندماه به این نهاد اختصاص دهد. وی هدف کمیته امداد قم را توزیع این 
بسته پروتئینی بیم همه مددجویان قم عنوان کرد و گفت: در مرحله اول، 10 هزار و 200 
کیلوگرم گوشت به مناطق پنجگانه قم تحویل شد که در بین بیش از چهار هزار خانوار توزیع شد. وی افزود: هدف ما این است که 
همه مددجویان استان قم تا شب عید از این گوشت ها بهره مند شوند. وی رشد بی رویه قیمت گوشت قرمز در بازار را یادآور شد و 
اظهار کرد: به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به ویژه نیازمندان، کمیته امداد استان قم این مقدار گوشت را باقیمت یارانه ای تهیه کرده و 
به صورت رایگان در اختیار مددجویان قرار می دهد. میرشکار بابیان اینکه این اقدام در آستانه شب عید انجام می شود گفت: به هر خانوار 
تحت حمایت با در نظر گرفتن تعداد افراد خانوار از 1.5 تا 4 کیلوگرم گوشت تحویل می شود. وی ادامه داد: با تأکید بر اینکه در توزیع، 

کرامت و عزت نفس مددجویان رعایت و حفظ می شود اظهار کرد: 25 هزار خانوار معادل 41 هزار نفر از این کاال بهره مند می شوند.

برپایی میز خدمت آبفای شهرستان قدس در نمازجمعه
شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- در راستای تکریم شهروندان، مسئولین 
امور آب و فاضالب شهرس��تان قدس با برپایی میز خدمت در نماز جمعه این شهرستان به 
سواالت مردم پاسخ دادند. روابط عمومی امور آب و فاضالب شهرستان قدس با برپایی میز 
خدمت و با حضور بهزاد رضوانی مدیر امور، معاون فنی و مدیر اداره مشترکین آبفای قدس 
بصورت مس��تقیم و چهره به چهره با مردم دیدار و پاس��خگوی سواالت آنان شد، همچنین 
بروش��ور روش های مصرف صحیح آب و بس��ته فرهنگی در اختیار نمازگزاران قرار گرفت.

زبرپایی میز خدمت و پاسخگویی به سواالت مردم در نمازجمعه ضمن رضایت شهروندان مورد تقدیر مسئولین شهری قرار گرفت.

مدیر کل جدید راه و شهرسازی خوزستان
بخش خصوصی بازوان توانمند اقتصاد استان هستند

اهواز- شبنم قجاوند- مدیر کل جدید راه و شهرسازی خوزستان گفت: بخش خصوصی بازوان توانمند اقتصاد استان هستند، 
منابع الزم برای اجرای پروژه ها از سوی پیمانکاران باید در نظر گرفته شود. رضا رضایی در مراسم تودیع و معارفه اظهار داشت: منابع 
الزم برای اجرای پروژه ها از سوی پیمانکاران باید در نظر گرفته شود تا این بخش بتواند فعالیت کند و ضعیف نشود. وی گفت: احیای 
بافت فرسوده شهری، تأمین مسکن روستایی و مسکن گروه های کم درآمد، توسعه و اصالح سیاست های حمل ونقل، کاهش مصرف 
انرژی، افزایش ایمنی و توسعه حمل ونقل یک پارچه، پیشرفت پروژه ها و همچنین توسعه راه های روستایی از جمله برنامه های مهم 
این اداره کل در آینده خواهد بود. رضایی افزود: برای توسعه و آبادانی استان باید درکنار یکدیگر گام برداریم. وی ادامه داد: با وحدت 
و همدلی و هم افزایی می توانیم به نحو شایس��ته به مردم خدمت رس��انی کنیم. در ادامه این آیین مدیرکل سابق راه و شهرسازی 
خوزستان گفت: حقوق همه کارکنان زیربخش های وزارت راه از کارکنان اداره کل راه و شهرسازی بیشتر است که امیدوایم اصالح 
شود. عباس پورسالن اظهار کرد: در ابتدای فعالیت در اداره کل راه و شهرسازی خوزستان حدود 21 پروژه بزرگ راه سازی را مجبور 
شدیم در مدت کم تعیین تکلیف کنیم، پروژه هایی که ساماندهی نشده بودند. وی افزود: در زمینه توزیع اعتبار با حمایت استانداری 
خوزس��تان فعالیت های خوبی صورت گرفت اما به صورت کلی این حجم از اعتبار پروژه های برجا مانده را س��اماندهی نمی کند. 
پورسالن تصریح کرد: در این زمان بیش از 300 میلیارد تومان بدهی و هزار و 600 میلیارد تومان قرارداد ثبت شده در سامانه برای این 
اداره کل وجود دارد؛ به طور حتم به زودی این قراردادها تبدیل به سند خواهد شد و از اعتبارات استانی باید برای آنها اعتبار تخصیص 
داد. مدیرکل سابق راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: استان خوزستان در همه بخش های حمل و نقلی  فعال است و مدیر کل راه 
و شهرسازی هماهنگ کننده همه این بخش ها با یکدیگر است. پورسالن تصریح کرد: در این زمان بیش از 80 کیلومتر راه روستایی 

آماده افتتاح در استان احداث شده که به دلیل اینکه ایمن سازی نشده اند امکان افتتاح آنها وجود ندارد. 
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کارشناس��ان اقتصادی در چه زمینه هایی و چقدر به حل مش��کالت 
شرکت های فناوری کمک می کنند؟ استقبال شرکت های مطرح جهان 

از تشکیل تیم های اقتصادی توجیه پذیر است؟ 
مدتی پی��ش، مدیر عملیات یکی از ش��رکت های چندمیلیارد دالری 
در جلس��ه ای غیررس��می با مایکل لوکا، اس��تادیار مدیریت کسب وکار 
دانش��کده  بازرگانی دانش��گاه ه��اروارد، از برنامه  زودهن��گام خود برای 
اس��تخدام تیمی از اقتصاددانان صحبت کرده بود. در گذش��ته نیز این 
مدی��ر تجربه  همکاری ب��ا کارشناس��ان اقتصادی را داش��ت و از نتایج 
کسب ش��ده بسیار راضی به نظر می رسید. س��ؤال های او از لوکا این بود: 
»چگونه می توان از دانش و مهارت اقتصاددانان در بخش های بیش��تری 
از کس��ب وکار استفاده کرد؟« »اگر شرکت بخواهد تیمی از اقتصاددانان 

با مرتبه  علمی دکترا استخدام کند، چگونه باید دست به کار شود؟«
ای��ن جریان را به عنوان مثالی از دنیای واقعی به یاد داش��ته باش��یم. 
به نظر می رس��د تعداد اقتصاددانان مش��غول  به  کار در بخش فناوری رو 
 به  افزایش اس��ت. به  همین  ترتیب، ش��رکت های فن��اوری هم به دنبال 
مش��اورانی هس��تند که در اس��تخدام اقتصاددانان آنه��ا را یاری کنند. 
برای نمونه، ش��رکت آمازون بی س��روصدا بیش از 150 دکترای اقتصاد 
اس��تخدام کرده که در بین آنها هم استادان دانشگاهی دیده می شود و 
هم کارشناسان تازه کار. هر یک از این متخصصان روی مشکالت خاصی 
در سراس��ر ش��رکت کار می کنند. پروژه های خاص اقتصاددانان، تقریبا 
همه  زمینه ها را پوشش می دهد؛ از انتخاب های طراحی گرفته تا برآورد 

تقاضای محصوالت آمازون.
با تمام اینها، آمازون، تنها ش��رکتی نیست که در استخدام دکتر های 
اقتص��اد رویک��رد تهاجم��ی در پیش  گرفت��ه اس��ت. از مدت ها پیش، 
ش��رکت های مطرح فناوری در سطوح مختلف، از گوگل و مایکروسافت 
و فیس ب��وک ت��ا اوب��ر و Airbnb، تیم ه��ای قدرتمندی متش��کل از 
اقتصاددانان برجسته در اختیار گرفته اند و حتی شرکت های دیگر نیز با 

گروهای کوچک تر کارشناسان اقتصادی همکاری می کنند.
مای��کل لوکا و س��ایر محققین دانش��گاه هاروارد، با ه��دف کمک به 
تش��کیل اجتماع��ات اقتصاددان��ان فن��اوری )آکادمی��ک و کاربردی(، 
مطالعات زیادی در زمینه  مس��ائل شرکت های تکنولوژی انجام داده اند. 
 Economic  آنها نتایج تحقیقات خود را در قالب مقاله ای در نش��ریه
Perspectives منتشر کرده اند. در این مقاله، اقدامات اقتصاددانان در 
بخش فناوری و نیز راه های مرتبط سازی مجموعه  ابزارهای اقتصاددانان 
با بخش فناوری بررس��ی  شده اس��ت. مقاله  مذکور از افقی دیگر نیز بر 
عنصری مرکزی متمرکز اس��ت: عنصر آموزش دکترای اقتصاد پیش از 
ظهور و اوج گرفتن ش��رکت های فناوری که اکن��ون، کاربردهای آنها در 

این بخش درخور توجه است.
اولی��ن حوزه ای که علم اقتصاد در طول ده ها س��ال ابزار کارآمدی در 
آن توس��عه داده، »جست وجوی روابط تجربی« اس��ت. این ابزار تمرکز 
بر تکنیک هایی اس��ت که کمک می کنند بفهمیم کدام همبستگی ها از 
روابط علت و معلولی ناش��ی می ش��وند و کدام نه. ما همیشه به این ابزار 
نیاز پیدا می کنیم: آیا اوبر اکس��پرس پول )uber Express Pool( با 
کل پایه  کاربری اوبر رشد می کند یا به سادگی مشتریان سایر محصوالت 
اوب��ر را به خود ج��ذب می کند؟ Ebay باید در گ��وگل تبلیغات کند یا 
این اقدام افرادی را فراری می دهد که از جس��ت وجوی ارگانیک به این 
وب سایت وارد می شوند؟ کاربران آفریقایی آمریکایی Airbnb به خاطر 

نژادشان رد می شوند؟
ای��ن س��ؤاالت فقط چند نمونه از س��ؤاالت بی ش��ماری هس��تند که 
ش��رکت های فناوری با آن مواجه اند. بس��یاری از ش��رکت ها برای درک 

می��زان روابط علت ومعلول��ی س��رمایه گذاری های هنگفت��ی می کنند، 
درحالی که اقتصاددانان مس��ئول پاس��خ دادن به این س��ؤاالت هستند. 
البته، شکی نیست که کشف روابط علّی در همه  بخش ها بسیار اهمیت 
دارد. با وجود این، از آنجا که بخش فناوری حوزه ای با داده های بس��یار 
زیاد است و امکان آزمایش نیز در آن وجود دارد، نیاز به تکمیل شواهد 
با داده نیز بس��یار پررنگ تر می شود. این تجزیه وتحلیل ها تأثیر عظیمی 
بر ش��رکت های مرتبط خواهند گذاش��ت؛ همان طور که تجزیه وتحلیل 
تبلیغاتی eBay نش��ان داد این ش��رکت با تبلیغات ناکارآمد در گوگل، 

میلیون ها دالر خود را هدر داده است.
افزون  بر جس��ت وجوی روابط تجربی، اقتصاددانان از ده ها سال پیش 
روی طراح��ی بازارها و انگیزه ها مطالعه کرده ان��د و این کار که قدمتی 
بیش��تر از عصر اینترن��ت دارد، ح��اال کاربردهای جدی��دی در اقتصاد 
دیجیتال پیدا کرده اس��ت. درست در زمانی که بازارهای آنالین، از اوبر 
و Airbnb گرفته تا تیندر و Paktor و حتی مزایده های تبلیغاتی، به 
بخش مهمی از اقتصاد دیجیتال تبدیل می شدند، اقتصاددانان مهم ترین 
نقش را در کمک به شکل دادن به این بازارها ایفا کردند. به عنوان  مثال، 
در حوزه تبلیغات آنالین، تحقیقات اقتصادی به دقت نقش جست وجو یا 
جس��ت وجوی مصرف کننده را در شکل دهی و طراحی مزایده ها تحلیل 
و بررس��ی می کرد. سوزان اتی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه استنفورد، در 
همکاری با شرکت مایکروسافت، از همین ایده ها استفاده کرد تا کیفیت 
تبلیغ��ات بینگ را ارتقا دهد. بهره گی��ری از نظریه  اقتصادی در طراحی 
بازارها ممکن اس��ت تأثیر چشمگیری بر س��ودآوری شرکت ها بگذارد. 
وقتی مایکل استروسکی و مایکل شوارتز متوجه شدند قیمت رزرو یاهو 
پایین تر از نرخی اس��ت که از لحاظ نظریه  اقتصادی بیشترین سودآوری 
را ارائه می کن��د، آزمایش هایی در زمینه تغییر قیمت رزرو انجام دادند. 
ای��ن آزمایش ها به یاهو کمک کرد س��ودآوری خ��ود را میلیون ها دالر 

افزایش دهد.
اگ��ر بخ��ش تکنول��وژی را به دقت تماش��ا کنیم، از تأثیرات ش��گفت 
ابزاره��ای اقتصادی واقعا هیجان زده می ش��ویم. در دو س��ال گذش��ته، 
نشس��تی در زمین��ه  »اقتصاد فن��اوری« برگزار ش��د ک��ه انجمن ملی 
 National Association of Business( اقتصاددانان کس��ب وکار
Economists( حام��ی مال��ی این برنامه بود. این نشس��ت بر اهمیت 
حضور و اقدامات عملی اقتصاددانان فناوری تأکید می کرد و نتایج مثبت 
ش��رکت هایی را ش��رح می داد که در فرآینده��ای تصمیم گیری خود از 

ذهنیت اقتصاددان کمک می گیرند.
نکت��ه  مهم ی��ا به عبارت  ِدیگر، بزرگ ترین مش��کلی که ش��رکت های 
فن��اوری با آن مواجه اند، این اس��ت ک��ه اغلب ش��ان نمی دانند چگونه 
باید تیم اقتصادی تش��کیل بدهند. مایکل لوکا، اس��تاد دانشگاه هاروارد 
تأکید می کند طی��ف نقش هایی که اقتصاددانان برعهده  دارند، بس��یار 
متفاوت اس��ت، ولی شرکت های فناوری می توانند کارشان را با پاسخ به 
پرسش هایی آغاز کنند که در ادامه، به آنها اشاره می کنیم. این سؤال ها 
نش��ان می دهند اقتصاددانان در چه بخش هایی از شرکت ارزش آفرینی 

بیشتری می کنند.
5 سوالی که شرکت های فناوری به کمک اقتصاددانان پاسخ می دهند

در زمینه  رشد کاربر، سودآوری، عدالت و نظیر آن، چه اهدافی دنبال 
می کنید و طراحی پلتفرم ش��ما چگونه بر ای��ن اهداف تأثیر می گذارد؟ 
اگر پلتفرم ش��ما برمبنای تطبیق کاربران یا کس��ب وکار عمل می کند، 
در  این  صورت کارشناس��ان اقتصادی طراح��ی بازار به اتخاذ تصمیمات 
صحی��ح کمک می کنن��د. برخی از ش��رکت هایی که براس��اس تطبیق 
کارب��ران کار می کنن��د، عبارتند از: بازارگاه ه��ا )Airbnb( و تیندر( و 

پلتفرم های بررسی )تریپ ادوایزر و)AngiesList(. برخی از شرکت ها 
کارشان را به عنوان خرده فروش��ی یا فروشندگان سّنتی آغاز کرده اند و 
ب��ه فروش محصوالت خود مش��غول بوده اند و بعدها ب��ه پلتفرم تبدیل  
شده اند. سؤاالت مهمی که این شرکت ها، از خرده فروشان آنالین گرفته 
تا سرویس های مالی، با آن مواجه اند، این است: »باید به سایر شرکت ها 
اج��ازه بدهند که محص��والت و خدمات خود را در کن��ار محصوالت و 
خدمات ش��رکت اصلی به مش��تریان پایه بفروشند یا خیر؟« »باید فقط 
به  محص��والت و خدماتی اجازه  فروش بدهن��د که مکمل محصوالت و 

خدمات خود این شرکت ها محسوب می شوند؟
این س��ؤاالت حتی در زمینه  کاالها و محصوالت رقیب مس��تقیم نیز 
وجود دارد. دیگر پروژه های مرتبط  با طراحی بازار شامل اصالح ساختار 
قیمت گذاری یا طراحی پلتفرم مرور و بررسی است. برای مثال، محققان 
 Airbnb هاروارد در سلسله مطالعات شان تبعیض نژادی گسترده ای در
شناس��ایی کردند. آنها مجموعه ای از راهکارهای طراحی بازار را به این 
ش��رکت پیشنهاد دادند که نرخ تبعیض را در این پلتفرم کاهش می داد 
و به رش��د آن نیز آس��یبی نمی زد. Airbnb درنهایت، با بس��یاری از 
تغییرات پیش��نهادی موافقت کرد و تیم تمام وقت داخلی تشکیل داد تا 
تبعیضات را شناس��ایی کند و کاهش ده��د. همان طور که پیش  از این 
توضیح دادیم، س��وزان اتی، مایکل استروس��کی، مایکل شوارتز و سایر 
دانش��مندان اقتصادی نیز به طراحی مزایده های تبلیغاتی کمک کرده و 

طرح اصلی این اکوسیستم ها را شکل داده اند.
اقتص��اد به مقیاس )صرفه به مقیاس( برای ش��رکت یا مش��تریان یا 
تأمین کنندگان ش��ما اهمیت دارد؟ پاس��خ مثبت به این معنا است که 
بخت ی��ا احتمال خرید و ادغام یا معامالت انحصاری برای ش��رکت تان 
یا ش��رکت های رقیب وجود دارد و ممکن اس��ت محیط اس��تراتژیک را 
تغییر دهد. اصول اقتصادی کمک می کند بفهمید س��اختارهای صنعت 
چقدر پایدار اس��ت یا اینکه معامالت خاص در چه سطحی بر سودآوری 
کسب وکارتان تأثیر می گذارد. به عالوه، اصول اقتصادی می توانند کمک 
کنن��د واکن��ش رگوالتورها به تغییرات س��اختاری صنعت را چه میزان 
پیش بینی کنید. به عنوان  نمونه، مدل سازی اقتصادی تعیین می کند آیا 
یک بازار می تواند چندی��ن رقیب )مثل آیفون و اندروید( را تاب بیاورد 
ی��ا فقط یک ش��رکت حاکم و غال��ب وجود خواهد داش��ت؛ چنانکه در 
بس��یاری از کشورهای کوچک تر، گوگل 90درصد سهم بازار جست وجو 

را در دست دارد.
ش��رکت تان چگون��ه تحت تأثی��ر جه��ان ق��رار می گی��رد؟ می توانید 
ارزش آفرین��ی کس��ب وکارتان را به خوب��ی درک کنی��د و آن را ب��رای 
ذی نفعان توضیح دهید؟ در مسیر کسب وکار، عواقب و پیامدهای منفی 
و ناخواس��ته ای وجود دارد که باید آنه��ا را پیش بینی کنید و به حداقل 
برسانید؟ ش��رکت تان برای موفقیت بلندمدت به تغییرات رگوالتوری و 
قانونی نیاز دارد یا در برابر معرفی قوانین جدیدی آس��یب پذیر هس��تید 
که احتماال محدودیت های بیشتری برای کسب وکارتان به همراه دارند؟ 
س��ازمان های صنعتی و اقتصاددانان بخش نی��روی کار می توانند میزان 

تأثیرپذیری پلتفرم شما در اقتصاد کالن را اندازه گیری کنند.
اقتص��اد می تواند ش��یوه های مدیری��ت و تصمیم گیری ت��ان را بهبود 
دهد؟ کارشناس��ان اقتص��ادی انگیزه ها را مطالعه و بررس��ی می کنند و 
ش��رکت های فناوری در زمینه  طراحی انگیزه ها و مشوق ها با مشکالت 
مهم و جالبی روبه رو هستند؛ از تنظیم ساختار دستمزد برای تیم فروش 
گرفته تا انتخاب بازاری که باید به آن وارد شوند. افزون  بر این، انتخاب 
معیارهایی که در نتایج آزمون A/B ارزیابی می ش��وند، کار مهندس��ان 
ن��وآوری را تا  حد زی��ادی تحت تأثیر قرار می دهد؛ زی��را همین معیارها 

مش��خص می کنند مهندس��ان باید چه پارامتر یا فاکتوری را انتخاب و 
پیگیری کنند.

ب��رای نمون��ه، اغل��ب اوقات بای��د س��رعت اندازه گی��ری )معیارهای 
کوتاه م��دت( را در مقاب��ل معیارهایی سبک وس��نگین کنی��م که برای 
س��نجش اهداف واقعی ش��رکت به کار می روند و غالبا بین چند هفته تا 
چند ماه طول می کش��ند. این فرآیند می تواند داللت های زیادی داشته 
باش��د. در حوزه  ایمیل مارکتینگ )بازاریابی ایمیلی(، بهینه سازی نتایج 
کوتاه مدت به این معنا اس��ت که مصرف کنن��دگان ایمیل های تبلیغاتی 
یک شرکت را باز کنند. شرکت به منظور ترغیب مصرف کنندگان، ممکن 
اس��ت عناوین خیره کننده ای برای ایمیل ه��ا انتخاب کند، اما این اقدام 

درنهایت به خرید منجر نمی شود.
درباره  دارایی هایی ک��ه در قالب »داده« در اختیار دارید، چگونه فکر 
می کنید؟ برای اغلب شرکت های فناوری داده ها دارایی های استراتژیک 
و بس��یار مهم محسوب می شوند و در این بخش، با تصمیمات اقتصادی 
زی��ادی س��روکار داریم. به عنوان  مث��ال، تصمیم گیری درب��اره  خرید یا 
به دس��ت آوردن و حف��ظ داده یا محصوالت و مش��ارکت هایی که امکان 
دس��تیابی به انواع داده ه��ا را فراهم می کنند یا اینکه آیا ش��رکت باید 
داده ه��ا را به عنوان خط جدیدی از کس��ب وکار بفروش��د. از مدل های 
اقتصادی ب��رای ارزیابی داده ها، ازجمله تأثیر آن بر اس��تراتژی رقابتی، 

می توانیم استفاده کنیم.
در س��طحی فراتر از س��ؤاالتی که درباره  چگونگی استفاده از داده ها 
برای بهبود طراحی پلتفرم وج��ود دارد، حضور و همکاری اقتصاددانان 
در پاسخ به این پرسش نیز اهمیت دارد: »چگونه باید از داده ها استفاده 
کنیم تا تأثیر مثبتی بر جهان بگذارند« برای نمونه، داده های تکنولوژی 
در تنظیم سیاس��ت ها کارایی دارند و مکمل داده های استاندارد دولتی 
هس��تند. همچنین، داده های فناوری می توانند برای توس��عه  بسته های 
تحلیلی ارزش��مند به کار گرفته شوند یا به طور کلی، به تولید محصوالت 
جدید منجر ش��وند. به عب��ارت  ِدیگر، متمرکزش��دن پلتفرم های آنالین 
روی محص��والت رویکرد بس��یار معقوالنه ای اس��ت، اما ای��ن پلتفرم ها 
برای جامعه به نوعی جهانی کوچک تر نیز هس��تند؛ چراکه عرصه  آزمون 
سؤاالت اجتماعی گسترده تری فراهم می کنند. شما با حضور در چنین 
مباحثاتی، به ویژه وقتی از بینش منحصربه فردی برخوردارید، با واقعیات 
جدیدی روبه رو می ش��وید و چشم انداز و افق فکری خاص شرکت تان را 

بهتر درک می کنید.
سیاس��ت گذاران با بهره گی��ری از داده های پلتف��رم یلپ )Yelp(، به 
مس��ائلی نظیر حداقل دس��تمزدها پی می برن��د. بااین حال، این حرکت 
ب��ه ش��رکت یلپ هم کمک می کن��د داده های خ��ود را بهتر درک کند 
و جایگاه مؤثرتری در سیاس��ت های گس��ترده تر به دس��ت آورد. در این 
 صورت، یلپ با اقداماتی بهتر در راهی بهتر قدم برمی دارد. بس��یاری از 
شرکت های فناوری از داده های خاصی برخوردارند که به همین شیوه به 
درک و بهبود جهان اطراف کمک می کند. برخی از شرکت ها نیز مانند 
گ��وگل )گوگل ترندز( و زیلو، مجموعه داده ه��ای رایگانی ارائه کرده اند 
که در دس��ترس محققان سراسر جهان قرار دارند یا APIهایی طراحی 
کرده اند که محققان می توانند با پرداخت هزینه  کمتر به آنها دسترسی 

داشته باشند.
شرکت هایی که به دنبال تشکیل یا مقیاس دهی تیم اقتصاددانان خود 
هستند، بهتر است به پرسش های ذکرشده پاسخ دهند. در این  صورت، 
آنها متوجه می شوند ابزارهای اقتصادی چه تأثیری بر مشکالت شرکت 

در سطوح وسیع خواهد گذاشت.
HBR/zoomit :منبع

چرا شرکت های فناوری به استخدام اقتصاددانان روی آورده اند؟
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طراحی تقویم محتوا به شما اجازه می دهد محتوای برندتان را چندین 
بار در طول روز در زمان مناسب به دست مخاطبین هدف تان برسانید. هر 
کمپین موفق در شبکه های اجتماعی از یک زیرساخت و برنامه محتوایی 
قدرتمن��د از جمله طراحی تقویم محتوا برخوردار اس��ت. طراحی تقویم 
محتوا به فعالیت های توزیع محتوا در شبکه های اجتماعی شکل می بخشد 
و به شما کمک می کند منابع خود را سازماندهی کنید و از دگر سو، به 
صورت هوشمندانه زمان های خود را مدیریت نمایید و به اهداف کمپین 
تبلیغاتی خود دست یابید. ما امروز در این مقاله  قصد داریم به راهنمای 
کامل طراحی تقویم محتوا برای شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام 

)محبوب ترین شبکه اجتماعی این روزها( بپردازیم. با ما همراه باشید.
طب��ق بررس��ی های صورت گرفت��ه 43درص��د از کس��ب و کارها در 
فعالیت های بازاریابی دیجیتال خود، به طراحی تقویم محتوا برای تولید 
و انتشار پس��ت های وبالگ، خبرنامه، پس��ت های شبکه های اجتماعی، 
پادکس��ت ها و ویدئوها می پردازند. طراح��ی تقویم محتوا ابزاری کلیدی 
برای برنامه ریزی، سازماندهی و انتشار محتوای مناسب در زمان مناسب 

به بازار هدف برند است.
مزیت طراحی تقویم محتوا برای اینستاگرام

طراحی تقویم محتوا به برنامه های تبلیغاتی کمپین شما چشم انداز و 
هدف می بخش��د و شما نیز می توانید روی استراتژی تعامل با مخاطبین 
برندتان در شبکه های اجتماعی، تخصیص منابع )مانند بودجه و زمان( و 

بررسی ددالین های زمانی تمرکز کنید.
گام های کلیدی طراحی تقویم محتوا

برای موفقیت در کمپین های تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماعی، باید 
طراحی تقویم محتوا جذاب، امکان پذیر، انگیزه بخش و هیجان انگیز باشد، 
ب��ه گونه ای که بتوان آن را در طول اجرای کمپین مقابل چش��مان تیم 
بازاریابی دیجیتال قرار داد. ش��ما هر ماه می بایس��ت ش��ش ساعت را به 
طراح��ی تقویم اختصاص دهید و ب��رای هر ماه، به طراحی تقویم محتوا 
مختص همان ماه بپردازید. ابتدا ابزار خود را شناس��ایی کنید. اکس��ل یا 
گوگل شیت، یکی از در دسترس ترین ابزارها برای طراحی تقویم محتوا، 
به اشتراک گذاری با تیم و گردآوری داده های عملکردی کمپین تبلیغاتی 
و بازیابی اطالعات است. پالگین وردپرس به نام CoSchedule نیز ابزار 

دیگری برای مدیریت و زمان بندی محتوا با کاربری ساده است.
در مورد برنامه محتوا ایده پردازی کنید. از گام های مهم طراحی تقویم 
محتوا، بررسی انواع فرمت ها و درختواره های موضوعی همراستا با هدف 

برند شما است.
ایده های طراحی تقویم محتوا باید با اهداف تیم بازاریابی نیز همراستا 
باش��د و طراحی عناصر محتوایی )مانند متن، پست های تصویری و …( 
باید قدرت بصری و اهداف برند را برای بازار هدف منعکس کنند. مهمترین 

المان های محتوایی که می توانید در نظر داشته باشید عبارتند از:
• پست های وبالگ

• محتوای تولیدشده توسط کاربران
• تصویر نوشته ها

• ویدئو

• نکات آموزشی ویدئویی / تصویری
• تصاویر و ویدئوهای پشت صحنه  کسب و کارتان

• پروموشن ها و تخفیف های شگفت انگیز
• اطالعیه  رویدادها و فراخوان های برندتان

• شوخی ها و لحظات طنز کارکنان و اعضای تیم
• جلسات پرسش و پاسخ ) به ویژه در کپشن پست ها(

ش��ما باید در انتخاب نوع و موضوعات محتوا مواردی را انتخاب کنید 
که بیش��ترین نرخ تعامل و ارتباط بین برند و فالوورها را برای ش��ما به 
ارمغان بیاورد. به طور مثال پرسش و پاسخ در کپشن یک پست تصویری 
می تواند نرخ تعامل باالیی داشته باشد و فالوورها از طریق منشن کردن 
و پاسخ دادن به سواالت در کامنت پست، می توانند تعامل خوبی با برند 
ش��ما داشته باش��ند، بنابراین در طراحی تقویم محتوا باید موضوعات و 
انواع فرمت های محتوایی را براساس اهداف برندینگ کسب و کارتان در 

شبکه های اجتماعی در نظر بگیرید.
در طراحی تقویم محتوا برای اینستاگرام باید نکته ای را مد نظر داشته 
باشید. در این تقویم، می بایست درصدی از محتوای منحصر به فرد خود 
را روی پیج اینستاگرام خود و بخشی از محتوا را به استوری  اینستاگرام 
برندتان اختصاص دهید. به عالوه به ازای هر نوع س��بک و موضوع محتوا 
هشتگ اختصاصی برند و هشتگ های عمومی را در هنگام طراحی تقویم 
محتوا در نظر بگیرید و در فایل اکس��ل یا ه��ر ابزاری که مد نظر دارید، 

قرار دهید.
اما پیش از طراحی تقویم محتوا، باید به سؤاالتی مانند موارد زیر پاسخ 

دهید:
• مخاطبین هدف که باید محتوا را به دست ش��ان برسانیم چه کسانی 
هس��تند؟ )اطالع��ات دموگرافی��ک، مح��دوده  س��نی، عالقه مندی ها و 

ترجیحات(
• چه نوع محتوایی برای فالوورها جذاب است؟

• چه ابزارهای مورد نیاز برای طراحی پست و تصاویر مورد نیاز است؟
• از چه تگ های موقعیت مکانی باید استفاده کنیم؟

• هش��تگ اختصاصی برند و لیس��ت هش��تگ های عمومی محتمل 
کدامند؟

گام بعدی تکمیل کردن تقویم محتواست. در این مرحله طراحی تقویم 
محتوا به اجرا نزدیک می ش��ود. در طراحی تقویم محتوا باید نوع محتوا، 
روزهای ارس��ال پست، دفعات پست گذاری در ش��بکه های اجتماعی را 

مشخص کرد.
مهمترین المان هایی که باید در طراحی تقویم محتوا در نظر داش��ت 

عبارتند از:
• لیست انواع محتوایی که می خواهید منتشر کنید.

• مخاطب هدف
• اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی برای هر نوع محتوا

• تگ های مکانی
• هشتگ های اصلی و فرعی

• کپشن ها
• کدهای دعوت در کمپین های دارای جوایز ترویجی

 trello یا ASANA با اس��تفاده از ابزاره��ای مدیریت پروژه مانن��د
می توانید نتیج��ه  تالش های خود در ارتباط با طراحی تقویم محتوا را با 
سایر اعضای تیم بازاریابی و کسب و کار به اشتراک بگذارید تا هر کسی 

روی آخرین نسخه و تغییرات موجود کار کند و نظرش را اعمال کند.
زمان بندی تقویم محتوا

یکی از بخش های مهم که باید در طراحی تقویم محتوا مدنظر داشته 

باش��ید، در نظر گرفتن زمان بندی برای ارس��ال پس��ت ها در شبکه های 
اجتماعی است. زمان بندی در طراحی تقویم محتوا باید برای ارسال پست 
به استوری و پیج اینستاگرام لحاظ شود. باید تصمیم  بگیرید هر روز چه 
تعداد پست و در چه ساعت هایی باید منتشر شوند و این نکات را در زمان 
طراحی تقویم محتوا در نظر داش��ته باشید. به طور مثال در توئیتر شما 
می توانید در طول روز 10 بار توئیت داش��ته باشید. براساس بررسی های 
صورت گرفته بسیاری از متخصصین بازاریابی محتوا تعداد دفعات ارسال 

پست را شامل موارد زیر می دانند:
• فیس بوک: 1 الی 2 بار در روز

• توئیتر: 5 توئیت در روز
• پینترست: 10 تا 15 پین در طول روز
• اینستاگرام: 1 الی 3 پست در طول روز

• گوگل پالس: 1 پست در طول روز
• لینکدین: 1 پست در طول روز
• یوتیوب: 1 ویدئو در طول هفته

ش��ما می توانید زمان های ارسال پست را در زمان تکمیل کردن تقویم 
محتوایی مد نظر داشته باشید و با استفاده از ابزار های مدیریت شبکه های 
 Boardbooster ،)اجتماعی مانند بافر، هوت سوئیت )برای فیس بوک
و Tailwind برای پینترس��ت به ارسال خودکار پست ها در شبکه های 

اجتماعی بپردازید.
در این بین بهترین ابزار برای زمان بندی و ارسال پست خودکار پست ها 

به پیج اینستاگرام ابزار Later است.
اگر بخواهید زمان ارسال پست به اینستاگرام، پست به صورت خودکار 

روی سایر شبکه های اجتماعی ارسال شوند از IFTTT استفاده کنید.
daartagency :منبع

راهنمای کامل طراحی تقویم محتوا برای شبکه های اجتماعی
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کار ک��ردن در منزل نی��ازی به رفت و آم��د، حضور در 
جلسات و پوش��یدن لباس رسمی ندارد. این مزایا می تواند 
برای خیلی ها یک رویای دس��ت نیافتنی باشد تا زمانی که 
کارهای ش��خصی به میدان  می آین��د. حواس پرتی هایی که 
معم��والً در منزل رخ می دهد را می ت��وان در یک دفتر به 
راحت��ی از خ��ود  دور کرد. کار ک��ردن در خانه جدا کردن 

زمان کار و زمان شخصی را بسیار سخت می کند. 
تصور کنی��د که مش��غول کار روی پروژه ای هس��تید و 
دوس��ت تان به شما زنگ می زند. شما می دانید که باید کار 
روی پروژه را به اتمام برسانید، اما صحبت نکردن با او زمانی 

که می توانید عمل محترمانه ای نیست.
تص��ور کنید که در حال ایجاد فهرس��تی از کارهایی که 
باید انجام دهید هستید، در این صورت گذاشتن زمان برای 
انجام کارهای روزمره و ش��خصی را نبای��د فراموش کنید. 
گذاش��تن لباس ها در ماش��ین لباسش��ویی در هنگام کار 
می تواند مانند امری جزئی و ناچیز به نظر برس��د تا زمانی 
که ش��ب را تا دیروقت ب��رای جبران کارهای انجام نش��ده 
بیدار بمانید. در آخر هیچ وقت متوجه نخواهید شد که چه 
وقت زمان کار و چه وقت زمان اس��تراحت و انجام کارهای 

شخصی تان است.
الیزابت گریس س��اندرز، کسی که تجربه  12ساله  کار در 
منزل دارد و مربی مدیریت زمان برای کسانی که دورکاری 
می کنند اس��ت، می گوید که خوب، بد و زش��ت این ماجرا 
را تجربه کرده و به این نتیجه رس��یده اس��ت که بهترین و 
متمرکز ترین دورکاران برای انجام مؤثر کارهای شان حد و 

مرز برای خود تعیین می کنند.
در ادام��ه ب��ه معرف��ی نکته هایی ب��رای پرب��ازده کردن 
دورکاری می پردازی��م. این نکته ها هم برای کس��انی که به 
ص��ورت تمام وق��ت دورکاری می کنند و هم برای کس��انی 
ک��ه هر از گاه��ی کارهای دفتر خود را ب��ه منزل می آورند 

کاربردی است.
ساعات مشخص برای کار تعیین کنید

ممکن اس��ت احمقانه به نظر برس��د اما اگر می خواهید 
متمرک��ز بمانید تصور کنید که مش��غول کار در یک دفتر 
هستید. الیزابت گریس ساندرز می گوید قبل از اینکه مربی 

مدیریت زمان بش��ود، برنامه  زمانی درهم برهمی داش��ت. 
زمان مشخصی برای کار خود نداشت و معموالً در طول روز 
کارهای شخصی را انجام می داد و به این دلیل که کارهای 
ش��خصی او هیچ حد و مرزی نداشت، کارهای حرفه ای ا ش 
نیز زمان مش��خصی نداش��تند. او می گوید در هر زمانی از 
ش��بانه روز برای چک کردن ایمیل های کاریش اس��ترس 

داشت و هیچ وقت احساس استراحت و راحتی نمی کرد.
تغییر بزرگ در زندگی او زمانی رخ داد که س��اعات کار 
ب��رای خود در منزل تعیی��ن کرد. این س��اعات برای او از 
9 صب��ح تا 6بعد از ظه��ر بود. او همچنی��ن کارهای مجاز 
و غیرمج��از در ای��ن س��اعات را برای خود مش��خص کرد. 
برای انجام این کار او از خود می پرس��ید که اگر مش��غول 
کار در ی��ک دفتر بود می توانس��ت آن کار را انجام دهد یا 
خیر؟ اگر پاس��خ خیر بود می دانست که آن فعالیت را باید 
قب��ل و یا بعد از س��اعات اداری خود انج��ام دهد. کارهای 
منزل و وقت گذراندن با دوس��تان همه باید بعد از زمان کار 
انجام می ش��دند. البته او در زمان ناهار می توانس��ت تماس 
تلفنی با دوس��تانش برقرار کن��د و یا اگر اتفاقات اضطراری 
مانند خرابی ماش��ین می افتاد در طول روز می توانس��ت به 
آنها رس��یدگی کند، اما این کارها جزو اس��تثناها محسوب 
می ش��دند نه قوانین. با تعیین کردن این مرزها بین ساعات 
اداری و ش��خصی او نه تنه��ا زمان مش��خصی ب��رای انجام 
کاره��ای حرف��ه ای اش ق��رار داد بلکه می توانس��ت بدون 

استرس و با راحتی زمان استراحت خود را سپری کند.
روز خود را برای موفقیت سازماندهی کنید

بازده��ی کار خود در منزل را ب��ا برنامه ریزی متفاوت از 
یک روز کاری معمول به حداکثر برس��انید. برای مثال اگر 
هفت��ه ای یک بار در منزل کار می کنید، آن را به روز بدون 
جلسه تبدیل کنید. اگر نمی توانید به طور کامل این کارها 
را انج��ام دهی��د، حداکثر نص��ف روز را ب��رای کار متمرکز 
ذخیره کنید. زمانی که مناسب تر برای شما است را انتخاب 

کنید.
س��پس یک یا دو کار کلیدی ک��ه قصد انجام آن  در این 
زمان را دارید تعیین کنی��د. این وظایف و کارها می توانند  
نیاز به یک و یا دو س��اعت کار بی وقفه و یا تفکر خالقانه و 

استراتژیک که در محیط دفتر می توانید به آنها دست یابید 
داشته باشند. نگاه نکردن به پیام ها و ایمیل ها نیز می تواند 
در این س��اعات به شما کمک کند. این امر را به دوستان و 
همکاران خود اطالع دهید تا از جواب دیر به هنگام ش��ما 

نگران نشوند.
حد و مرز را با دیگران تعیین کنید

برای پایدار کردن تالش های خود با اش��خاصی که زمان 
کاری ش��ما در منزل را به عنوان زم��ان بیکاری  می دانند 
صحبت کنید. به خانواده، دوس��تان و آشنایان خود توضیح 
دهید که این س��اعات زمان کار ش��ما است و قادر به انجام 
مس��ائل غیرکاری در آن ساعات نیس��تید. اگر همسر شما 
در منزل اس��ت این امر را به او نی��ز توضیح دهید. به طور 
معم��ول اگر برنامه ای برای خ��ود تعیین کنید و مطابق آن 
پیش بروید دیگران نیز محدودیت های ش��ما را درک کرده 

و از برنامه  شما پیروی خواهند کرد.
در بعضی از روزها ممکن است مهمان ناخوانده به منزل 
شما بیاید، در این صورت با احترام شرایط را توضیح دهید. 
اگ��ر همس��ایه تان به منزل ش��ما آمد، گف��ت و گوی چند 
دقیقه ای با او داش��ته باش��ید و با او همانن��د همکاری که 
س��ر میز ش��ما آمده اس��ت رفتار کنید اما به آنها پیشنهاد 
داخل آمدن و صرف چایی و داشتن صحبت طوالنی نکنید. 

می توانید زمان مالقات بعد از کار با آنها تنظیم کنید.
اگر نیاز به انجام مس��ائل غیرکاری پیش آمد، براس��اس 
کارهای باقیمانده زمانی برای آن را تعیین کنید. برای مثال 
اگر خانواده تان از ش��ما درخواست کار کرد، زمان انجام آن 
را در هن��گام وقت ناهار خود بگذارید و براس��اس آن زمان 
عمل کنید و اگر وقت نداشتید این امر را برای آنها توضیح 

دهید.
در هن��گام توضیح محدودیت های خود به دیگران نیاز به 
معذرت خواهی زیاد نیست. برای کار خود در منزل به اندازه  
کار در یک اداره احترام داش��ته باش��ید. اگر به برنامه  خود 
پایدار باش��ید دیگران نیز انتظارات دیگری از شما نخواهند 
داش��ت و در این صورت زمان برای کار متمرکز بیش��تری 

خواهید داشت.
Hbr/ucan :منبع

چگونه در هنگام کار در منزل متمرکز بمانیم؟

1۰ توصیه ای که شما را در وبالگ نویسی موفق می کند
در فض��ای اینترنت هزاران وبالگ آموزش��ی، هنری، تفریحی و خالقانه وجود دارد؛ ش��اید تصور کنید 
وبالگ نویس��ی کار سختی اس��ت. چطور می توانیم وبالگی داشته باشیم که توجه همگان را به خود جلب 
کند؟ چطور باید خوانندگان وبالگ را جذب کنیم تا دوباره به صفحات ما سر بزنند؟ چطور باید مخاطبان 
وبالگ را افزایش دهیم؟ برای س��اخت وبالگ و وبالگ نویس��ی نکات و ترفندهای زیادی وجود دارد که به 
رونق کس��ب و کار ش��ما کمک می کند. در ادامه با ما همراه باش��ید تا چند نکته  مهم را برای موفقیت در 

وبالگ نویسی معرفی کنیم.
پلتفرم مناسبی برای وبالگ نویسی انتخاب کنید

در اولین قدم باید یک پلتفرم برای وبالگ نویسی انتخاب کنید. می توانید از پلتفرم هایی چون وردپرس، 
تامبلر، تایپ پد و بالگر اس��تفاده کنید که به صورت رایگان در اختیار وبالگ نویس��ان هس��تند. تمام این 
پلتفرم ها، تم های آماده  زیادی دارند که می توانید آنها را برای اهداف خود شخصی سازی کنید و در مسیر 

وبالگ نویسی قدم بردارید. 
وبالگ و سایت تان یکپارچه باشند

وبالگ و محتوایی که در آن درج می کنید، باید با وب س��ایت موردنظرتان هماهنگ و یکپارچه باش��د تا 
بهینه س��ازی موتورهای جست و جو به خوبی انجام گیرد و محتوای وبالگ توسط موتورهای جست و جو 
باال بیاید. س��ئو یا بهینه س��ازی موتورهای جست و جو، به محتوای وبالگ تان وابسته است. اگر نمی توانید 
وبالگی یکپارچه داش��ته باش��ید یا یک توس��عه دهنده  وب برای مدیریت آن استخدام کنید، به سراغ یک 

پلتفرم وبالگ رایگان بروید و در میان محتوای خود، لینک هایی از وب سایت اصلی را بگنجانید.
یک موضوع خاص برای وبالگ انتخاب کنید

وقتی به دنبال انتخاب موضوع وبالگ هس��تید، س��عی کنید موضوعی انتخ��اب کنید که خوانندگان و 
موتورهای جس��ت و جو تمایل بیش��تری به آن دارند؛ موضوعی که مورد عالقه هر دو طرف باش��د. نباید 
مطالب وبالگ تان خیلی عمومی باش��د. روی یک موضوع خاص متمرکز ش��وید و روی آن تأکید زیادی 

کنید. جایگاه خود را پیدا کنید و سعی کنید از موضوع اصلی منحرف نشوید.
درباره هر آنچه دوست دارید، بنویسید

یکی از نکاتی که در وبالگ نویس��ی باید به آن توجه کنید این اس��ت که درباره چیزی که به آن عالقه 
دارید بنویس��ید، در غیر این صورت، هیچ رغبتی به نوش��تن نخواهید داش��ت. اگر عالقه و اشتیاق الزم را 
نداشته باشید، محتوای خوب و جذب  کننده ای تولید نخواهد شد، پس به دنبال موضوعی باشید که با آن 
احس��اس صمیمیت دارید و تنها در مورد آن بنویسید. برای مثال، اگر موزه دار هستید، موضوع وبالگ تان 
درباره موزه داری، موزه های بزرگ دنیا و وس��ایل عتیقه باش��د. اگر در حوزه تئاتر مشغول هستید، درباره 

تئاتر بنویسید و برنامه های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
مطالب ارزشمند را در وبالگ تان درج کنید

اگر محتوای مورد عالقه مخاطبان را منتش��ر نکنید، هیچ موفقیتی در زمینه وبالگ نویس��ی نصیب تان 
نخواهد شد. مطالبی را در اختیار مخاطبان قرار دهید که به آن عالقه دارند و در جست و جوهای اینترنتی 
خود به دنبال آن هستند. انتشار مطالب ارزشمند از جمله نکاتی است که باید در تولید محتوا به آن توجه 
کنید. اگر محتوای تولیدی ش��ما به قدر کافی برای مخاطب جذاب نباش��د، دیگر تمایلی به دنبال کردن 
وبالگ ش��ما نخواهد داشت. در مورد مطالبی که ارائه می کنید، خوب فکر کنید و چیزی منتشر کنید که 

خوانندگان به دنبال آن هستند.
وبالگ را تبلیغ کنید

نباید انتظار داش��ته باش��ید یک وبالگ بسازید و بدون هیچ تبلیغ و بازاریابی، مخاطبان زیادی به دست 
آورد. بای��د ب��رای معرفی و تبلیغ وبالگ، تمام تالش خود را ب��ه کار بگیرید و از راه های مختلف به دنبال 
جذب مخاطبان بیشتر باشید. می توانید با بالگرها وارد رابطه شوید و از آنها بخواهید شما را معرفی کنند 
یا با درج نظرات ارزشمند در دیگر وبالگ ها، توجه مخاطبان و سایر بالگرها را جلب کنید. می توانید برای 
شناس��اندن وبالگ خود به س��راغ موتورهای جست و جو هم بروید و درباره موضوعاتی بنویسید که مورد 
توجه مخاطبان اس��ت. از هر روش��ی می توانید استفاده کنید، مهم این است برای تبلیغ وبالگ خود وقت 

بگذارید. هیچ بهانه ای برای تبلیغ نکردن وبالگ تان، قابل قبول نیست.
مخاطبان را به تعامل تشویق کنید

مخاطب��ان وبالگ تان را تش��ویق کنید با ش��ما و دیگر خوانندگان، تعامل برق��رار کنند و در بخش های 
مختلف وبالگ مش��ارکت داش��ته باشند. از مخاطبان خود درخواس��ت کنید نظرات شان را درباره مقاالت 
مختلف بیان کنند. اگر امکان دارد، آنها را به مشارکت و تعامل بیشتر مجاب کنید. سؤاالت و نظرات آنها 
را دریافت کنید و پاسخ شان را بدهید. معموالً افراد تمایل دارند نظرات خود را با دیگران مطرح کنند و با 
هم درباره یک موضوع، تعامل داشته باشند. سعی کنید رفتار دوستانه ای با آنها داشته باشید و هیچ وقت 

از برقراری ارتباط با دیگران نترسید.
امکان درج نظر برای مخاطبان را فراهم کنید

باید امکانی فراهم کنید تا نظر دادن برای خوانندگان وبالگ آس��ان ش��ود. معموالً مخاطبان به دالیل 
زی��ادی، ب��رای درج نظر در وبالگ رغبت ندارند. برای مثال، ثبت نام و الگین در وبالگ، دش��وار و زمان بر 
اس��ت ی��ا در مورد موضوعاتی می نویس��ید که مخاطبان تمای��ل ندارند درباره آن صحب��ت کنند. کامنت 
گذاش��تن را برای مخاطبان آس��ان کنید و بخش مربوط به نظرات را در دسترس آنها قرار دهید. در مورد 
موضوعاتی بنویسید که مردم تمایل دارند درباره آن نظر بدهند. وقتی مخاطبان بتوانند در وبالگ شما با 

دیگران تعامل برقرار کنند، قطعاً دوباره به وبالگ تان سر می زنند.
به نظرات و پیام های منفی توجه نکنید

ش��اید در وبالگ خود، پیام منفی و ناخوش��ایندی از جانب مخاطبان دریافت کنید. نباید بگذارید این 
پیام ها باعث ناامیدی تان ش��ود و ش��ما را از وبالگ نویس��ی دور کند. کامنت های منفی را به آسانی حذف 
کنید یا خیلی محترمانه به آنها پاس��خ دهید. خود را برای نظرات منفی آماده کنید و در مقابل آنها رفتار 

صحیحی نشان دهید.
اعتماد به نفس داشته باشید

ش��اید وبالگ ش��ما به جایی برسد که هر ماه بیش از هزار مخاطب داشته باشید، در این شرایط اعتماد 
به نفس خود را برای نوشتن از دست ندهید. باید با این ترس و اضطراب مقابله کنید. قطعاً دلیل خاصی 
وجود دارد که ش��ما مخاطبان زی��ادی دارید، پس به توانایی های خود اعتماد کنید و به نوش��تن مطالب 

جذاب ادامه دهید.
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