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سالی که با تورم آمد و با رکود تورمی رفت

گذری بر اقتصاد ۹۷
سال 97 با اتفاقات عجیب و غریب اقتصادی اش بی شک برجسته ترین سال اقتصادی در سه دهه گذشته است؛ 
سالی که با تورم شروع شد و با رکود تورمی در حال پایان است. به واقع، سال 97 از آن سال هایی بود که از همان 
بهارش هم معلوم بود س��ال نکویی در راه نیس��ت. دقیقاً بعد از تعطیالت نوروزی و در روزهایی که مردم هنوز در 
گیج و گنگی چرخش فصل و اتمام روزهای خوب تعطیالت سال نو بودند، دالر همه را غافلگیر کرد و یک شبه مرز 
۳۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان را درنوردید و به همه نشان داد که روزهای خوب نوروزی واقعاً تمام شده است. دقیقاً چند 
هفته بعد همه در حسرت خرید همان دالر ۵۰۰۰ هزار تومانی انگشت حسرت بر لب داشتند. حاال دیگر اقتصاد 

وارد فاز جدیدی شد و همه فهمیدند که وقتی می گویند کشور نباید به دالر یا واردات وابسته باشد، یعنی چه!
اگر فروردین ماه س��ال 97 ماه مواجهه اقتصاد ایران با سرکش��ی دالر بود، چندی بعد و در اردیبهش��ت ماه و در 
همان حال و هوای نگران کننده بود که مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد گفت: گرچه در هفته های اخیر بازار...

از عرضه های متنوع تا رکوردشکنی ارزش معامالت از نگاه مدیرعامل بورس انرژی ایران

بورس انرژی در قاب سال ۹۷
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فروش سهام بانک های نظامی از 18 فروردین ماه آغاز می شود

چرخ ادغام به راه افتاد

15 شغل کوچک ولی پردرآمد
چرا کارمندان خوب انگیزه  تالش را از دست می دهند

۹ نکته  طالیی درباره تجارت الکترونیک
10 عادت مدیران دوست داشتنی

نشانه های ریزش مشتری چیست
۶ پرسش متداول در روابط عمومی دیجیتال

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

هشدار واتس اپ:
فیس بوک خود را پاک کنید!
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رویدادهـای مثبت و منفی بانکی در سـال ۹۷ کـم نبود. با 
این همه هرچند نظام مالی و بانکی ایران در ابتدای امسـال، 

شـرایط پرتنشی را سـپری کرد، اما در پایان سال 
در نهایت بازار به ثبات و آرامش رسید. در واقع...

مهم ترین های رویدادهای بانکی سال ۹۷

آرامش پس از توفان!

یادداشت

گفت وگو؛ سالح 
برقراري امنیت نرم

در ای��ن دنی��ا چی��زی به نام 
امنی��ت مطل��ق وجود ن��دارد. 
س��خت،  امنی��ت  منظ��ر  از 
س��طح امنیت عبارت اس��ت از 
هزینه ای ک��ه مهاجم باید برای 
آس��یب پذیر  یا  دس��ترس پذیر 
ک��ردن ه��دف پرداخ��ت کند. 
منط��ق محافظت با نگاه امنیت 
سخت براساس منفی کردن تراز 
هزینه و فای��ده حمله به هدف، 
برای مهاج��م اس��ت. در واقع، 
محافظت  تمهی��دات  مجموعه 
موان��ع  س��اختن  از  س��خت، 
ایجاد سیس��تم های  فیزیکی و 
نظارت تا ت��دارک دیدن نیروی 
عکس العم��ل و ضدحمله قصد 
و  دس��ترس پذیر  هزین��ه  دارد 
آسیب پذیر کردن هدف را برای 
مهاجم چنان افزایش دهد که از 
فایده ناشی از حمله بیشتر باشد. 
قاعدت��ا ت��ا روزی ک��ه ای��ن 
ت��راز منف��ی اس��ت ه��دف از 
حمل��ه مص��ون خواه��د ب��ود. 
همین منطق اس��ت که تعیین 
می کن��د جن��س و ضخام��ت 
فوالد گاوصن��دوق خانگی ما و 
در ورودی مخ��زن م��وزه ملی 
جواه��رات باید متفاوت باش��د 

ی��ا کمی��ت و کیفیت 
3نیروهای محافظ...
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حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

رئیس جمهوری اسالمی ایران با اشاره به معضالت و مشکالت پیش روی 
کشور در سال 97 خاطرنشان کرد اگر در سال 97 مشکالتی وجود داشته، 
دولت به فکر بوده و اینگونه نیست که برخی می گویند دولت به مشکالت 

مردم توجهی نمی کند.
به گزارش خبرآنالین، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز 
دوش��نبه در آخرین جلسه هیأت دولت در سال 1۳97، با حضور در جمع 
خبرنگاران، پیشاپیش میالد با سعادت موالی متقیان امیرالمؤمنین علی)ع( 
و نوروز باس��تانی را به ملت بزرگ ایران تبریک گفت و افزود: در س��ال 97 
مردم بزرگ ایران هم س��ختی های بزرگی داشتند، هم حماسه های بزرگی 
خلق کردند. در این س��ختی ها و مشکالت هم دشمنان تمام توان خود را 
علیه ملت ایران به کار گرفتند و هم با نامهربانی های طبیعت مواجه بودیم.

روحانی خاطرنشان کرد: در تابستان سال جاری در برخی مواقع از لحاظ 
آب و برق مضیقه هایی برای مردم ایجاد ش��د و در این زمینه وزارت نیرو، 
تالش های خوبی انجام داده و امیدواریم در س��ال آینده اینگونه مشکالت 

وجود نداشته باشد و یا بسیار کم باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: در سال جاری 4 هزار مگاوات برق آبی خود را به 
خاطر شرایط دریاچه ها از دست دادیم و به این خاطر مردم در مضیقه قرار 
گرفتند، اما توانس��تیم 8 نیروگاه با ظرفیت بیش از 12۰۰ مگاوات به مدار 
اضافه کنیم. همچنین 1,1 میلیارد متر مکعب آب را مهار کردیم و امیدوارم 

همین مقدار را هم در سال آینده بتوانیم مهار کنیم.
روحانی در زمینه خدمت رس��انی به روستاییان، گفت:  در سال جاری به 
بیش از 1۵۰۰ روس��تا آب رس��انی انجام شد و سال آینده نیز همین مقدار 
خدمت انجام خواهد شد و همچنین به حدود ۳ هزار روستا گازرسانی انجام 

شد و روستاهای باالی 1۰ خانوار از نعمت برق برخوردار گردیده اند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر در س��ال جاری مشکالتی وجود داشت، 
دول��ت هم با همه توان به فکر رفع آن مش��کالت ب��ود و با توجه به حجم 
اقدامات��ی که در بخش های مختلف انجام ش��ده، ناروا بودن برخی اتهامات 
مبنی بر اینکه دولت به فکر رفع مش��کالت نبوده را ثابت می کند. دولت با 
همه توان و امکانات به دنبال خدمت رسانی گسترده به مردم بوده و همین 

مسیر را در سال آینده نیز با قوت ادامه خواهد داد.
روحانی با بیان اینکه در س��ال جاری دشمنان قسم خورده ملت ایران با 
همه توان به صحنه آمدند تا جلوی پیش��رفت کشور و زندگی عادی مردم 
را بگیرند، اظهار داش��ت: آمریکایی ها همانطوری که از بسیاری از معاهدات 
بین المللی به طور یکجانبه خارج ش��دند، از تعهد برجام نیز خارج شدند و 
تصور می کنند که اگر تحریم را ادامه داده و بر فشارها اضافه کنند، می توانند 

دومرتبه به ایران بازگشته و بر مردم مسلط شوند.
رئی��س جمهور تصریح کرد: ملت بزرگ ایران از آغاز نهضت اس��المی از 
س��ال 41 و به خصوص در 4۰ س��ال گذشته در مقابل فشارهای دشمنان 
ایستادگی کردند و بدون تردید با ایستادگی مردم دشمنان به اهداف خود 

نمی رسند، اما در عین حال طبیعی است که فشارهایی را وارد می کنند.
روحانی خاطرنش��ان کرد: کاروان ملت ایران از سال 92، اهداف روشن و 
مش��خصی را برای رسیدن به قله های پیشرفت ترسیم کرد و توانستیم به 
برخی از آن اهداف برس��یم، اما راهزنان به ما حمله کردند و نظم و انتظام 

مسیری که طی می کردیم، مقداری با مشکل مواجه گردید.
رئیس جمهور افزود: قدرتی مانند آمریکا در کنار صهیونیست ها و ارتجاع 
منطقه دس��ت به دست هم دادند که ملت ایران را به زانو در آورند و انتقام 
4۰ س��اله خود را از این ملت بزرگ بگیرند و در این زمینه در بخش ارز و 
در قیمت کاال مشکالتی ایجاد کردند، اما در مقابل همه این هجمه ها دولت 
نه تنها ناامید و خسته نشد، بلکه حتی یک روز هم دست از تالش مضاعف 

برنداشت و همواره به فکر رفع مشکالت مردم بود.
روحانی خاطرنشان کرد: زمانی که مشکل ارز ایجاد شد در این فکر بودیم 
که این نابس��امانی و تنش را مهار و کنترل کنیم و نس��بت به فشاری که 
وارد ش��ده بود، بخش های مختلف دولت، مخصوصاً بانک مرکزی، توانست 
تا حدود زیادی قیمت ارز را کنترل کند و اجازه ندادیم به صورت نابسامان 
و بی ترمز ادامه یابد. البته این موضوع به معنای رس��یدن به نقطه مطلوب 
نیست، اما بدون تردید با توجه به حجم فشارها و تبلیغات روانی دشمنان، 

توانستیم تا حدود زیادی آن را مهار کنیم.
رئیس جمهور گفت: دش��منان می خواستند نرخ تورم هم به طور روزانه 
افزایش یابد و در این زمینه در ش��هریور و مهر مشکالت زیادی داشتیم و 
ماه های��ی بود که تورم به 7 واحد درصد رس��ید ام��ا در دی ماه آن را مهار 

کردیم و به 1,6 دهم درصد رسید.
روحانی تصریح کرد: دولت همه توان خود را به کار گرفته و به کار خواهد 
گرفت تا فشار و سختی از دوش مردم برداشته شود و در این مسیر نسبت 

به آینده بسیار امیدوار هستیم.
رئیس جمهور ایجاد امید و وحدت را الزمه عبور از مش��کالت و یکی از 
وظایف مهم رسانه ها دانست و گفت: بدون تردید با این دو اصل می توانیم 

از مشکالت عبور کنیم.
روحانی خاطرنشان کرد: آمریکا تقریباً در رسیدن به اهداف مد نظر خود 
نسبت به کشورمان ناموفق بوده است. آنها تصور می کردند که پس از خروج 
از برجام بالفاصله ما نیز از آن خارج  شویم و اروپا هم از اقدام آمریکا حمایت 
کند، اما در ایران به طور حساب شده و بر مبنای منافع ملی رفتار کردیم. به 
نحوی که مورد تحسین کشورهای جهان قرار گرفت و این موضوع معادالت 
آمریکایی ها را برای بردن پرونده ایران به شورای امنیت و بازگرداندن همه 

تحریم ها بهم ریخت و اروپایی ها نیز زیر بار اقدام آمریکا نرفتند.
رئیس جمهور اضافه کرد: امروز همه کشورهای جهان به جز چند کشور 

کوچک پشتیبان ایران هستند.
روحان��ی موفقیت های کش��ورمان در عرصه های حقوقی را مورد اش��اره 
قرار داد و گفت: در س��ال جاری در چندین مقطع توانستیم در دادگاه های 

بین الملل��ی از جمله دادگاه الهه و اروپا چندین رأی علیه آمریکا بگیریم و 
همین راه را در سال آینده نیز ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزیر 
دادگستری و وزیر امور خارجه، مسئول هستند که الیحه شکوائیه ای علیه 
همه کس��انی که در آمریکا در اجرای تحریم ها و اعمال فشار به ملت ایران 
دخال��ت دارند، تهیه کنند و باید این الیحه در دادگاه صالحه کش��ور طرح 
ش��ود و چنانچه دادگاه به نفع این الیحه حکم داد، موظف هس��تیم آن را 

دنبال کنیم.
روحان��ی تصریح کرد: اقدامات آمریکا علی��ه حکومت ایران و حتی علیه 
فناوری هس��ته ای نیست، بلکه علیه سالمت مردم، محیط زیست، زندگی 
ع��ادی مردم و مواد غذایی و دارویی مورد نیاز مردم ایران اس��ت و در این 

الیحه قضایی روشن می شود که چه اقداماتی را باید در آینده انجام دهیم.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه برای عبور از مشکالت و شرایط کنونی 
نیازمند ابزار جدیدی هستیم، اظهار داشت: در این زمینه چند بار خدمت 
مقام معظم رهبری رسیدم و اعالم کردم که آیا قبول دارید که شرایط امروز، 
شرایط جنگ روانی و اقتصادی است و ایشان آن را تأیید کردند، همچنین 
مطرح کردم که آیا قبول دارید که در شرایط جنگ، کشور نیازمند فرمانده 
است که همانند دوران جنگ تحمیلی بتواند امور را هدایت و مدیریت کند 
و پیش��نهاد کردم که فرماندهی جنگ را خود مقام معظم رهبری برعهده 
بگیرند و دولت با همه توان تابع اجرای فرامین ایش��ان باش��د که ایش��ان 
فرمودند شرایط جنگی نیازمند فرمانده است و این فرماندهی را باید رئیس 

جمهور برعهده داشته باشد.
روحانی خاطرنش��ان کرد: امروز برای رفع مش��کالت ساختاری هم وارد 
عمل ش��ده ایم و اقداماتی در دس��تور کار قرار گرفته است و با دستور مقام 
معظم رهبری، جلسه سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی تشکیل شده 

و تصمیماتی اتخاذ کردیم که الزم االجراست.
رئیس جمهور خطاب به ملت ایران، گفت: مطمئن باش��ید که لحظه ای 
از توطئه های دشمنان و مشکالت مردم غفلت نخواهیم کرد و با همه توان 

برای رفع آن تالش می کنیم.
روحان��ی گفت: برای رفع برخی مش��کالت مردم، تصمیم گرفتیم که به 
درآمد حقوق بگیران ثابت و بازنشس��ته ها 2۰درصد اضافه شود و نسبت به 
اقش��ار دیگر نیز تصمیم گیری شده است و اقشار بسیار مستضعف و تحت  
پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز کمک خواهیم کرد و پرداختی به آنان 

را نسبت به چند سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش داده ایم.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت همه توان خود را برای س��ال آینده در 
زمینه اشتغال و رونق تولید ادامه خواهد داد و تالش خواهیم کرد کاالهای 
اساس��ی به وفور در دس��ترس مردم قرار بگیرد و همانطوری که امسال 1۵ 
میلی��ارد دالر برای تأمین کاالهای اساس��ی پرداخت کردی��م، با تغییرات 
احتمالی در شیوه کار، حتماً 1۵ میلیارد دالر نیز در سال آینده برای تأمین 

کاالهای اساسی اختصاص خواهیم داد.
روحانی س��تاد حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات را به حضور فعال و 
مؤثرتر فراخواند و گفت: از س��تاد حمایت و تعزیرات می خواهم که بیش از 
گذش��ته در صحنه حضور داشته باشند و چنین نباشد که ارزی که دولت 
با س��ختی برای تهیه کاالهای اساس��ی اختصاص می ده��د، عده ای در آن 
سوء استفاده و بی انصافی داشته باشند،  البته اکثر واردکننده و صادرکنندگان 
کشورمان، افراد خوب و منصفی هستند، اما افراد معدودی وجود دارند که 
حقوق مردم را رعایت نمی کنند و صرفاً به فکر س��ود خود هستند که باید 

تعزیرات و ستاد حمایت و قوه قضاییه بیش از گذشته کمک کنند.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: امروز در شرایطی هستیم که دولت به 
تنهایی نمی تواند بر همه مشکالت غلبه کند، لذا همه مردم و دستگاه ها باید 

برای عبور از مشکالت دست به دست هم بدهیم.
روحانی تصریح کرد: امیدوارم در سال آینده با وحدت و هماهنگی بیشتر 
بتوانیم شرایط بهتری را فراهم سازیم و دشمن را از مسیر و اقدامات ناروایی 

که انجام شده، مأیوس کنیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود مراقبت برای سفرهای 
س��الم و بانشاط در ایام عید را مورد اش��اره قرار داد و گفت: مردم در طول 
این سفرها به یکدیگر یاری کنند و همه دستگاه ها به ویژه بخش بهداشت، 
اورژان��س و هالل احمر باید در ایام عید، حضور و نظارت مضاعفی داش��ته 

باشند.
روحان��ی همچنین با قدردانی از تالش همه رس��انه ها و اصحاب خبر در 
طول یکس��ال گذشته، گفت: رس��انه ها در کنار مردم باشند و حتماً دولت 
را نقد کنند که نقدهای س��ازنده را بسیار ارزشمند می دانیم، اما حتماً باید 

مراقب بود که نباید مردم را مأیوس کرد و شکاف و تنش ایجاد نمود.
رئیس جمهور در ادامه س��خنان خود، با تأکید بر اینکه نباید دش��من و 
توطئه گر اصلی را فراموش کرد، گفت: هرچه لعنت دارید بر کس��ی بزنید 
که این شرایط را بر کشور تحمیل کرده است و آمریکایی ها، صهیونیست ها 
و ارتجاع منطقه مس��ببان ایجاد این ش��رایط هس��تند و در چنین شرایط 
دشواری،  با مدیریت خوب بود که در یک مورد توانستیم 4 فاز مهم پارس 
جنوب��ی را با اعتبار 11میلیارد دالر افتتاح کنیم و 4 اس��تان کش��ور را به 
راه آهن سراسری متصل کرده و روستاها و شهرهای مختلف را به آب، برق 

و گاز برسانیم.
روحانی تصریح کرد: طرح تحول س��المت را با همان قوت گذشته ادامه 
خواهیم داد و برای رفاه مردم در این زمینه تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شده 
اس��ت، بنابراین دولت مس��یر و وظایف خود را با قدرت و هوشمندی ادامه 

می دهد و امیدوارم سال آینده سال پربرکتی برای ملت ایران باشد.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: س��ال آینده س��ال موال امیرالمؤمنین 
علی)ع( است چرا که شروع آن تقریباً با والدت امام علی)ع( و پایان سال نیز 

با والدت این امام همام است.

روحانی در آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۹۷:

دولت به تنهایی نمی تواند مشکالت را حل و فصل کند



رویدادهای مثبت و منفی بانکی در سال 97 کم نبود. با این همه هرچند 
نظام مالی و بانکی ایران در ابتدای امسال، شرایط پرتنشی را سپری کرد، 
اما در پایان سال در نهایت بازار به ثبات و آرامش رسید. در واقع، مهم ترین 
اتفاقات بانکی س��ال 97 را بازار ارز رقم زد و در این س��ال، افزایش قیمت 
ارز، عاملی بود که تأثیر مس��تقیم بر معیش��ت مردم داشت، اما در همین 
شرایط، بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت تالش کردند به رغم تمام این 
مش��کالت، بازار را کنترل کنند و از تأثیرات منفی آن بکاهند. »ایسنا« در 
گزارش��ی به مرور مهم ترین رویدادهای نظام مالی و بانکی کشور در سال 
97 پرداخت��ه و آن را به تفکیک ماه های س��ال مرور کرده اس��ت. در این 

گزارش می خوانیم:
* فروردی��ن: بانک مرکزی در آغاز س��ال 1۳97 اع��الم کرد که به رغم 
افزایش قیمت دالر و نوس��ان ارزی در پایان سال 1۳96، این سال با تورم 
تک رقمی 9.6درصد به پایان رس��یده است. همچنین در نخستین ماه از 
سال جاری بانک مرکزی، بند »الف« تبصره 16 قانون بودجه سال 1۳97 
کل کشور را که براساس آن مبلغ تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر 
یک از زوج ها، 1۵ میلیون تومان تعیین شده بود به شبکه بانکی ابالغ کرد. 
از سوی دیگر فروردین ماه سال جاری آغاز افزایش قیمت ارز بود؛ به طوری 
که نرخ ارز که رقمی پایین تر از 4,۰۰۰ تومان در سال پیش از آن داشت، 

در فروردین ماه از ۵,۰۰۰ تومان نیز گذشت.
اما یکی از تأثیرگذارترین تصمیمات اقتصادی کشور در فروردین ماه سال 
جاری از سوی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای 
4,2۰۰ توم��ان برای هر دالر آمریکا به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ ش��د؛ 
تصمیمی که ولی اهلل سیف - رئیس کل وقت بانک مرکزی - آن را بهترین 
تصمیم در آن شرایط خواند اما در ادامه انتقادات بسیاری از کارشناسان را 

برانگیخت و دولت نیز پس از مدتی آن را متوقف کرد.
براساس این تصمیم، از تاریخ 21 فروردین 1۳97 بانک مرکزی نسبت به 
تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و 
مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دالر 4,2۰۰ 
تومان اقدام کرد. همچنین در این ماه، نخس��تین اعتبار اسنادی )LC( با 
استفاده از قرارداد پیمان پولی - سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه برای 
تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت که این اعتبار اسنادی به 

موجب قرارداد بانک های مرکزی دو کشور افتتاح شد.
* اردیبهشت: اما در دومین ماه سال جاری بانک مرکزی اعالم کرد که 
به کارگیری ابزار بیت کوین )Bit Coin( و سایر ارزهای مجازی در تمام 
مراکز پولی و مالی کش��ور ممنوع است. همچنین براساس اعالم این بانک 
در دو هفته پایانی فروردین ماه مبلغ معادل 2میلیارد و ۳62 میلیون دالر 
آمریکا، با نرخ دالر 42۰۰ تومانی براساس ضوابط جدید ارزی برای واردات 

کشور تخصیص ارز انجام شد.
در ای��ن ماه یک��ی از مهم ترین اتفاق��ات ارزی کش��ور رخ داد و آن هم 
ایجاد س��امانه نیما برای درخواس��ت های ارزی واردکنندگان و فروش ارز 
صادرکنندگان بود، البته این س��امانه چندان مورد استقبال واقع نشد و به 
طور رس��می فعالیت خود را از نیمه مرداد ماه آغاز کرد. از س��وی دیگر در 
راس��تای کنترل خروج ارز از کشور، خروج ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار 
بی نام همراه مسافر مجموعاً تا سقف مبلغ ۵,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها از مرزهای هوایی و تا س��قف مبلغ 2,۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر 

ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز شد.
* خ��رداد: در نخس��تین روزهای خرداد ماه امس��ال بان��ک مرکزی در 
بخش��نامه ای به ش��بکه بانکی موارد پنج گانه ای درخصوص ثبت سفارش 
با تخصیص ارز بانکی ابالغ کرد که براس��اس یکی از مفاد این بخش��نامه، 
مسئولیت خرید ارز، به غیر از مواردی که بانک عامل تعهد پرداخت ارز به 
ذی نفع )فروش��نده( را دارد، برعهده واردکننده )مشتری( بود و واردکننده 

براساس آن باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به تأمین ارز 
از سامانه نیما می کرد.

این ماه همچنین حاوی خبرهای خوشی برای سپرده گذاران مؤسسات 
غیرمجاز منحل ش��ده بود؛ به طوری که با مصوبه ش��ورای سران سه قوه، 
مقرر شد فرآیند بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تعاونی های اعتباری 
منحل��ه ثامن الحجج، فرش��تگان، وحدت، افضل توس و تش��کیالت البرز 
ایرانیان تا س��قف 1۰ میلیارد ریال و تعیین تکلیف س��پرده گذاران دارای 
سپرده های باالتر از 1۰ میلیارد ریال، از صبح روز دوشنبه 21 خرداد ماه در 
شعب منتخب بانک ها و مؤسسات اعتباری عامل آغاز و تمامی سپرده های 

آنها تا پایان مرداد ماه محاسبه و پرداخت شود.
* تیر: اما یکی از حاشیه س��ازترین اتفاقات بانکی کش��ور در سال جاری 
مربوط به انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز 42۰۰ تومانی برای واردات 
بود که این امر با هدف شفاف سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات 
و نیز با توجه به تاکید و دس��تور رئیس جمهوری، به تفکیک شرکت ها و 
افراد منتشر شد، البته بانک مرکزی اعالم کرد که این اقدام به درخواست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و صرفاً مربوط به کاالهایی اس��ت که 

توسط این وزارتخانه ثبت سفارش شده است.
با این حال، انتش��ار فهرس��ت ناقص دریافت کنندگان ارز و سوءاستفاده 
برخی شرکت ها در واردات کاالهایی نامربوط با حوزه کاری آنها سبب شد 
تا برخی کارشناسان ارائه ارز 42۰۰ تومانی را رانت به برخی افراد بخوانند 
و از این رو دولت تخصیص ارز برای واردات را به کاالهای اساسی و ضروری 
محدود کرد. 19 تیرماه س��ال جاری نیز بانک مرکزی از س��امانه نیما به 
عنوان بازار ثانویه خرید و فروش ارز توسط صادرکنندگان و واردکنندگان 
رونمایی کرد تا این بازار از مردادماه به صورت رسمی کار خود را آغاز کند.
* مرداد: مهم ترین اتفاق بانکی در مردادماه سال جاری تغییر رئیس کل 
بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور بود. روز سوم مردادماه ولی اهلل سیف بار 
خود را از بانک مرکزی بست و عبدالناصر همتی که پیش از آن رئیس کل 
بان��ک مل��ی و رئیس بیم��ه مرکزی بود، ج��ای او را گرفت و به س��رعت 
برنامه های خود را برای کنترل بازار ارز اجرایی کرد. از سوی دیگر با اجرایی 
شدن بسته جدید ارزی دولت از 16 مرداد ماه نقل و انتقال ارز در سامانه 
نیما نیز جدی تر پیگیری شد و دولت تالش کرد از این طریق ارز موردنیاز 

واردکنندگان را تأمین کرده و از فشار بر بازار ارز بکاهد.
همچنین بانک مرکزی مقررات جدید خرید و فروش ارز توسط صرافی ها 
را نیز ابالغ کرد که براس��اس آن خرید و ف��روش ارز در صرافی های مجاز 
صرفاً با ثبت در سامانه نیما و سنا امکان پذیر شد و قیمت فروش آن توسط 

صرافی ها یک درصد باالتر از قیمت خرید آن تعیین شد.
* ش��هریور: در این ماه، بانک مرکزی در بخشنامه ای مقررات و شرایط 
سپرده گیری ارزی را به شبکه بانکی ابالغ کرد که در این بخشنامه، بانک ها 
نس��بت به سپرده گیری ارزی به صورت اس��کناس به ارزهای یورو، درهم 
امارات و دالر با نرخ سود به ترتیب سه، دو و چهار درصد با تضمین بانک 

مرکزی مجاز خواهند بود.
از س��وی دیگر، در راستای اجرایی کردن سیاس��ت ارزی دولت در این 
م��اه برای س��اماندهی و مدیریت ب��ازار ارز، ورود ارز به صورت اس��کناس 
توس��ط صرافی های مجاز از محل منابع ارزی خریداری ش��ده و همچنین 
درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معامالت 
ارزی )نیما( مجاز اعالم شد؛ به طوری که صرافی ها مجاز شدند که نسبت 
ب��ه ورود ارز به صورت اس��کناس از محل منابع اشاره ش��ده اقدام کرده و 
نسبت به فروش آن به نرخ بازار به متقاضیان در چارچوب دستورالعمل های 
ابالغ ش��ده، به خصوص مقررات ناظر بر عملی��ات ارزی صرافی ها در محل 

استقرار صرافی خود اقدام کنند.
* مهر: مهرماه پرحاش��یه ترین ماه س��ال از نظر نوس��انات ارزی بود؛ به 

طوریکه در نخس��تین روزهای این ماه قیم��ت دالر تا مرز 2۰ هزار تومان 
نی��ز رفت، اما با ورود به دهه دوم ماه با سیاس��ت های ارزی بانک مرکزی، 
قیمت ارز کاهش یافت و بار دیگر به رقم 1۵ هزار تومان رسید. همچنین 
در این ماه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تمام بانک های مجاز به 
عملیات ارزی خواست، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کنند، نرخ قیمت 
خری��د ارز در بانک ها در ابتدا پایین تر از بازار آزاد بود، اما به تدریج قیمت 

بانک ها به بازار نزدیک شد.
* آبان: در این ماه آمریکا موج دوم تحریم های خود را علیه ایران اعمال 
کرد که به دنبال آن س��وئیفت نیز دسترس��ی بخش عمده ای از بانک های 
ایرانی به این س��امانه را قطع کرد. البته چهار بانک از فهرست تحریم های 
ثانویه آمریکا خارج ش��دند که این بانک ها دلی��ل احتمالی این موضوع را 

فعالیت برای واردات دارو و کاالهای ضروری دانستند.
همچنی��ن بانک مرکزی در بخش��نامه ای نحوه بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات به چرخه اقتصادی کش��ور را ابالغ کرد. در این بخش��نامه تمام 
صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگش��ت ارز شدند و بانک مرکزی نیز 
مکلف شد صرفاً برای واردات کاال و خدمات صادرکنندگانی تأمین ارز کند 
که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین 

شده در دستورالعمل بانک مرکزی باشد.
* آذر: بانک مرکزی در آذرماه س��ال ج��اری اعالم کرد که اجرای طرح 
اتصال کارت های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره گیری 
از زیرس��اخت های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی 
انجام شد. همچنین در این ماه دستورالعمل جدیدی برای خرید و فروش 
ارز توسط صرافی ها ابالغ شد که این موضوع بعضاً نارضایتی صرافان از عدم 

ثبات بخشنامه ها را در پی داشت.
یک��ی دیگر از رویدادهای مهم در آذرماه س��ال ج��اری در حوزه بانکی 
تغییر ش��رایط صدور چک های تضمینی بود، به این صورت که براس��اس 
بخش��نامه جدید بان��ک مرکزی چک های تضمین ش��ده بانکی باید حتماً 
در وجه ذی نفع صادر ش��ده و کد ملی ش��خص در آن ثبت شده باشد. از 
س��وی دیگر پشت نویسی این چک ها ممنوع و فاقد اعتبار شد. در این ماه 
همچنین قیمت ارز در بازار تثبیت شد و آرامش نسبی به بازار ارز برگشت.
* دی: تس��ویه تجاری و مالی فعاالن رسمی و غیررسمی در پایان سال 
مالی میالدی موجب افزایش مقطعی تقاضا می شود. در همین راستا بانک 
مرکزی برای پاسخگویی به این تقاضا و تأمین ارز مورد نیاز، اعالم کرد که 
تمام صرافی های مجاز می توانند از طریق بانک های عامل نسبت به خرید 
ارز از بانک مرکزی برای مشتریان خود اقدام کنند. همچنین در این ماه از 
طراحی جدید ایران چک های ۵۰ هزار تومانی نیز رونمایی شد و همزمان 
با آن موضوع حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر برای چهارمین بار در 

تاریخ اقتصاد جمهوری اسالمی مطرح شد.
* بهمن: بانک مرکزی در بهمن ماه به منظور انتظام بخشی به فعالیت های 
در جری��ان و فراهم آوردن امکان برنامه ریزی برای فعاالن حوزه رمزارزها، 
پیش نویس سیاست نامه بانک مرکزی درخصوص رمزارزها را برای آگاهی و 
کسب نظر کارشناسان و صاحب نظران منتشر کرد تا ظرف یک ماه نظرات 

عالقه مندان درخصوص آن اخذ شود.
* اسفند: مهم ترین اتفاق بانکی ماه جاری نیز ادغام بانک های وابسته به 
نیروهای مسلح در بانک سپه بود. بر این اساس بانک های قوامین، حکمت 
ایرانیان، مهر اقتصاد، انصار و مؤسس��ه اعتباری کوثر در بانک س��په ادغام 
ش��دند که براساس تصمیم بانک مرکزی قرار شد تا چهار ماه این بانک ها 
به روال سابق خود ادامه داده و مجمع آنها برگزار شود و پس از این چهار 
ماه، روند ادغام آغاز شود. همچنین به رغم نوسان بازار ارز، قیمت ارز تغییر 
چندانی در این ماه نداش��ت و دالر نیز س��ال 1۳97 را در حدود 1۳ هزار 

تومان به پایان رساند.

مهم ترین های رویدادهای بانکی سال ۹۷

آرامش پس از توفان!
نگــــاه

هشدار درباره وضعیت رکود اقتصادی در کشور
رکود نامتعارف در اقتصاد ایران

قرار گفتن واژه »رکود« در کنار »اقتصاد« دیگر به ترکیبی 
آشنا در ایران تبدیل شده است. 

رکود اقتصادی در دوره های مختلف در ایران تجربه شده و 
تحلیلگران اقتصادی هر یک برای خروج از آن راهکاری ارائه 
داده اند. رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ماهه پیاپی 
رش��د منفی در اقتصاد یک کش��ور اطالق می ش��ود؛ دوره ای 
که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اش��تغال و 

تجارت ایجاد شود. 
براس��اس این تعریف، رکود به معنای کاهنده بودن رش��د 
تولی��د ناخالص داخلی واقعی اس��ت یا به عب��ارت دیگر، یک 
دوره طوالنی که در آن فعالیت های اقتصادی بس��یار پایین تر 

از حد معمول باشد. 
رک��ود در اقتصاد یک کش��ور را می توان با کاهش ش��دید 
تولی��د، س��رمایه گذاری اندک، انقب��اض اعتب��ارات، افزایش 
قیمت ها، بیکاری گسترده و اشتغال کوتاه مدت و گستردگی 

ورشکستگی مشخص کرد.
در همی��ن زمین��ه، حمید آذرمن��د پژوهش��گر اقتصادی، 
معتقد اس��ت که اقتصاد ایران در شرایط فعلی، با یک »رکود 

نامتعارف« مواجه است. 
ب��ه تعبیر او، کاهش س��طح تولید ناخالص داخلی کش��ور 
برخالف رکود های معم��ول در جهان، در اثر کاهش تقاضای 
داخلی رخ نداده اس��ت. این پژوهشگر اقتصادی به محاسبات 
داخلی و بین المللی انجام شده مبنی بر منفی شدن نرخ رشد 
اقتصادی کش��ور در سال آینده اش��اره کرد و گفت: »اقتصاد 
کش��ور در حال حاضر با کاهش ظرفیت های رشد اقتصادی و 
تضعیف توان تولید مواجه اس��ت و لذا نیاز به سیاست گذاری 

متفاوتی دارد.«
آذرمند در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: 
در این ش��رایط افزایش مخ��ارج دولت و افزایش تقاضای کل 
توسط دولت نه تنها منجر به خروج از رکود نخواهد شد، بلکه 
می تواند منجر به افزایش تورم ش��ود. اقتصاد کش��ور در حال 
حاضر با کاهش ظرفیت های رش��د اقتصادی و تضعیف توان 
تولید مواجه اس��ت و بر همین اساس نیاز به سیاست گذاری 

متفاوتی دارد.
آذرمن��د می گوید: اکنون دولت بای��د تمامی تالش خود را 
معطوف به بازس��ازی توان تولید بنگاه ها و حفظ سطح تولید 
کشور کند. به بیان دیگر، این مسئله بسیار حائز اهمیت است 
که دولت با ه��دف حمایت از ش��هروندان،  از اقداماتی مانند 
سرکوب قیمت، برخورد قهری با بنگاه ها، ممنوعیت صادرات 

و نظایر آن اجتناب کند.
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، از سوی دیگر باید در نظر 
داشت در ش��رایط کاهش ظرفیت های تولید و کاهش درآمد 
کش��ور، دولت نباید مناب��ع خود را صرف حفظ س��طح رفاه 
کوتاه مدت جامعه کند و الزم است ظرفیت های کشور و منابع 
عمومی صرف بازسازی توان تولید و توسعه زیرساخت ها شود.

آذرمند هش��دار می دهد در صوتی که دولت بخواهد منابع 
خود را صرف حفظ رفاه کوتاه مدت جامعه و توزیع منابع بین 

مردم کند، دوره رکود طوالنی تر خواهد شد.
سرکوب قیمت تنها منجر به تعمیق رکود می شود

آذرمند به رش��د نقدینگی در کش��ور نیز اش��اره می کند و 
می گوید: نکته مهم دیگر در سیاست  گذاری   های آتی آن است 
که در نظر داش��ته باش��یم طی سال های گذش��ته، نقدینگی 
اقتصاد با ش��تابی بیش از ظرفیت های تولید رشد کرده است. 
براس��اس قواعد اقتصادی، انتظار می رود ش��کاف بین رش��د 
نقدینگ��ی و ظرفیت های تولید به ص��ورت افزایش قیمت ها 
آشکار شود. بخشی از جهش قیمت ها به ویژه قیمت دارایی ها 

در ماه های اخیر از این بابت رخ داده است. 
ب��ا این حال، همچنان آثار بخش دیگری از ش��کاف رش��د 
نقدینگی و رش��د ظرفیت های واقعی تولید، در ماه های آینده 
به صورت افزایش قیمت ها آش��کار خواهد شد. در این شرایط 
دول��ت قطعاً نخواهد توانس��ت با س��رکوب قیمت ها و کنترل 

قیمت، مانع از افزایش نرخ تورم شود. 
در واقع، س��رکوب قیمت تنها منجر به تعمیق و ماندگاری 

رکود خواهد شد.
او کس��ری بودجه را چالش��ی مه��م برای دول��ت می داند 
و می گوید: مس��ئله بس��یار مهم آن اس��ت که دولت در سال 
آینده با کسری بودجه مواجه است. در این شرایط الزم است 
از طری��ق افزای��ش انضباط مالی، اصالح ب��ازار انرژی، اصالح 
ن��رخ ارز و کاهش مأموریت های م��وازی و غیرضروری بخش 
عمومی، مخارج دولت کاهش یاب��د. اگر دولت نتواند مخارج 
خ��ود را کاهش دهد، ای��ن نگرانی وجود دارد ک��ه ناکارایی 
سیاس��ت های مال��ی و بودجه ای دول��ت به ش��بکه بانکی و 
مناب��ع بانک مرکزی منتقل ش��ود که در ای��ن صورت با موج 
جدیدی از رشد نقدینگی مواجه خواهیم شد. بنابراین، اصالح 
سیاس��ت های بودجه ای و کاهش مخارج دولت در سال آینده 

بسیار حیاتی است.
اصالح نظام بانکی،  اقدامی فراتر از ادغام چند بانک

اصالح اساس��ی و گس��ترده نظام بانکی از دیگر موضوعاتی 
اس��ت که به اعتقاد آذرمند دولت باید هرچه س��ریع تر درباره 
آنها تصمیم گیری کن��د. او در همین زمینه می گوید: یکی از 
اشتباهات سیاست گذاری دولت در سال های اخیر، عدم ورود 
جدی به اصالح نظام بانکی و جبران ناکارآمدی شبکه بانکی 
و جبران زیان سپرده گذاران از محل منابع بانک مرکزی بوده 

است.
این پژوهشگر اقتصادی معتقد است: اگر قرار باشد این رویه 
ادامه یابد، رش��د پایه پولی و در نهایت بی ثباتی اقتصاد کالن 
با ابعاد بس��یار گس��ترده ای روبه رو خواهد شد. الزم است در 
اسرع وقت، بانک های مشکلدار تعیین تکلیف شوند و از تداوم 
فعالیت بانک هایی که منشأ تولید زیان هستند، ممانعت شود. 
اصالح نظام بانکی،  اقدامی بسیار فراتر و فنی تر از ادغام چند 
بانک است. اصالح نظام بانکی، نیاز به یک نقشه راه و اقدامات 

بسیار قاطع دارد.
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س��ال 97 با اتفاقات عجیب و غریب اقتصادی اش بی شک برجسته ترین 
س��ال اقتصادی در سه دهه گذشته است؛ سالی که با تورم شروع شد و با 
رکود تورمی در حال پایان اس��ت. به واقع، س��ال 97 از آن سال هایی بود 
که از همان بهارش هم معلوم بود س��ال نکویی در راه نیست. دقیقاً بعد از 
تعطی��الت نوروزی و در روزهایی که مردم هنوز در گیج و گنگی چرخش 
فصل و اتمام روزهای خوب تعطیالت س��ال نو بودند، دالر همه را غافلگیر 
کرد و یک ش��به مرز ۳۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان را درنوردید و به همه نش��ان 
داد که روزهای خوب نوروزی واقعاً تمام ش��ده است. دقیقاً چند هفته بعد 
همه در حسرت خرید همان دالر ۵۰۰۰ هزار تومانی انگشت حسرت بر لب 
داشتند. حاال دیگر اقتصاد وارد فاز جدیدی شد و همه فهمیدند که وقتی 

می گویند کشور نباید به دالر یا واردات وابسته باشد، یعنی چه!
بهار

اگر فروردین ماه س��ال 97 ماه مواجهه اقتصاد ایران با سرکشی دالر بود، 
چندی بعد و در اردیبهشت ماه و در همان حال و هوای نگران کننده بود که 
مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد گفت: گرچه در هفته های اخیر بازار ارز 
نوساناتی را از سر گذراند و دچار تالطم شده ولی با این حال دولت اقدامات 
اصالحی را در پیش گرفته و اکنون روند رو به بهبود اس��ت؛ بنابراین بهتر 
است فعاالن بخش خصوصی، کارآفرینان، اقتصاددانان و حتی هنرمندان و 
چهره های مورد اعتماد مردم کمک کنند که اعتماد عمومی تقویت شود و 
به این ترتیب در مشکالت موجود در اقتصاد ایران نیز بزرگ نمایی صورت 
نگیرد. به گزارش ایس��نا، مسعود کرباس��یان در یادداشتی اینستاگرامی با 
طرح س��وال »آی��ا اقتصاد ایران در بحرانی ترین روزه��ای خود قرار گرفته 
است؟« نوشت: »برای من که هر روز در جلسات بسیاری شرکت می کنم، 
فرص��ت گفت وگو با فعاالن بخش خصوصی و مدیران دولتی را دارم و دائم 
در جریان امور هستم، پاسخ به این سوال کمی پیچیده شده است، چرا که 
می بینم باور عمومی با واقعیت عینی تطبیق مطلق ندارد. به معنای دقیق تر 

ذهن جامعه از واقعیت ها فراتر رفته است.«
هم��ان زمان یکی از کاربران »ایس��نا« در بخ��ش کامنت ها در زیر این 
خبر نوش��ت: »مشکالت اقتصادی بزرگ هست شما کوچک نمایی نکنید، 
حل کنید.« اتفاقات ماه های بعد نشان داد که حق با این کاربر بوده است 
و مس��ئوالن اقتصادی به جای س��رپوش گذاشتن باید به فکر حل مسائل 

می بودند.
تابستان

بع��د از آغ��از التهاب��ات بازاره��ای س��رمایه ای و در مردادماه، حس��ین 
میرش��جاعیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد از تشکیل کارگروهی ویژه 
در وزارت اقتص��اد خب��ر داد و گفت که »این کارگروه با توجه به ش��رایط 

فعلی بازارهای ارز و س��که قرار اس��ت به صورت فوری به مساله مالیات بر 
سرمایه ها رسیدگی کند«؛ طرحی که البته بعداً مسکوت ماند و مالیاتی هم 

از صاحبان سرمایه گرفته نشد.
اما در ش��هریورماه و چهار ماه بعد از آنکه کرباسیان گفته بود همه چیز 
آرام است و باور مردم با واقعیات عینی تطبیق ندارد، او استیضاح شد. وزیر 
س��ابق اقتصاد بعد از پایان جلسه استیضاح خود در صفحه اینستاگرامش 
نوشت که »نمایندگان مردم هم دغدغه مند و جدی پیگیر برخی مطالبات 
بودند که البته برخی از آنها خارج از اختیارات وزیر اقتصاد بود، ولی سعی 

کردم در مقام یک عضو کابینه بازگوکننده حقایق باشم.«
پاییز

در مهرم��اه و کمی بعد از رفتن کرباس��یان، س��ید رحم��ت اهلل اکرمی، 
خزانه دار کل کش��ور به عنوان سرپرس��ت منصوب ش��د و س��پس بعد از 
رایزنی های مختلف در نهایت، فرهاد دژپس��ند به عن��وان گزینه نهایی از 
س��وی رئیس جمهور برای سکانداری وزارت اقتصاد معرفی شد که البته با 
کمترین مخالفت ها توسط نمایندگان مجلس به عنوان وزیر جدید اقتصاد 

به خیابان صوراسرافیل رفت.
در آبان ماه و طبق آخرین آمارهای رس��می، حجم نقدینگی در حالی به 
بیش از 1,72۵ هزار میلیارد تومان رسید که میزان پول در این ماه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل بیش از 4۳درصد افزایش داشته است. میزان کل 
نقدینگ��ی نظام بانکی در این ماه به بی��ش از 1,72۵ هزار میلیارد تومان 
رس��یده که نسبت به اسفندماه سال گذش��ته 12.8درصد و نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل 21.1درصد افزایش داشته است. بسیاری از کارشناسان 
در آن زمان، این حجم از نقدینگی را عامل بسیاری از التهابات تورمی در 

بازار ارزیابی کردند.
در آذرماه بود که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی به برآورد خط 
فقر پرداخت و گزارش داد خط فقر در تابس��تان 1۳97 نسبت به تابستان 
گذش��ته در مناطق مختلف کش��ور به حدود بین 22 تا 2۵درصد رسیده 

است.
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش، خط فقر را در شش ماهه نخست 
س��ال 1۳97 برآورد کرد و بر این اس��اس، باالترین خط فقر ماهیانه برای 
شهرستان تهران به دس��ت آمد که در سال 1۳9۵ برای یک خانوار چهار 
نفره 2میلیون و 76 هزار تومان محاسبه شد و در تابستان 1۳97 در حدود 

2میلیون و 728 هزار تومان برآورد گردید.
این گزارش به خوبی تأثیر التهابات فضای اقتصادی را بر معیشت مردم 
ترس��یم می کند و نشان می دهد که ش��اخص های اقتصادی تنها اخباری 
در رس��انه های همگانی نیستند بلکه شاخص هایی ملموس هستند که بر 

زندگی روزنامه مردم تأثیر جدی می گذارد.
زمستان

چند ماه بعد از آمدن دژپس��ند به وزارت اقتصاد، رئیس س��ازمان امور 
مالیاتی هم در بهمن ماه وس��ایلش را از این سازمان جمع کرد و به وزارت 
بهداشت رفت. خبر رفتن سید کامل تقوی نژاد از سازمان امور مالیاتی در 
حالی از س��وی وزارت بهداشت منتشر شد که سایت سازمان امور مالیاتی 
هنوز از این تغییر و تحوالت اطالعی نداش��ت. ب��ه فاصله چند روز بعد از 
این استعفا، دژپسند طی حکمی محمدقاسم پناهی را به عنوان سرپرست 
سازمان امور مالیاتی که حاال توجهات بیش از هر زمان دیگری به عملکرد 

آن معطوف است منصوب کرد.
در بهمن ماه همچنین نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جریان 
اصالح بخش هایی از قانون بودجه سال 1۳97، بندی را مصوب کردند که 
براساس بند )ق( الحاقی به تبصره 6 قانون بودجه سال 97، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران موظف است حداقل ۵۰درصد سود سهام و مالیات 
علی الحساب پیش بینی شده در پیوست شماره سه این قانون را تا 1۵بهمن 

ماه سال جاری )1۳97( پرداخت کند.
همان زمان یک اقتصاددان با اش��اره به قانون جدید مصوب در مجلس 
شورای اسالمی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰درصد از سود سهام و مالیات 
علی الحساب توسط بانک مرکزی گفت: این تصمیم بانک مرکزی را مجبور 
می کند حدود 9,۰۰۰ میلیارد تومان پول چاپ کند و در اختیار س��ازمان 
امور مالیاتی بگذارد. بر این اساس می توان پیش بینی کرد که در سال آینده 

این میزان نقدینگی حدود ۳ تا ۳.۵درصد ایجاد تورم اضافه کند.
اوایل همین ماه هم بود که غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی، 
خبر از راننده محور کردن بیمه های شخص ثالث از سال آینده داد؛ طرح 
جدی��دی که بنابر اظه��ارات رئیس کل بیمه مرکزی، قرار نیس��ت هزینه 
اضافه ای بابت اضافه کردن نام افراد به بیمه نامه ها دریافت ش��ود و اساس��اً 
در اضافه کردن نام افراد استفاده کننده از بیمه نامه های راننده محور که از 
اواخر سال 1۳98 قرار است به صورت آزمایشی آغاز به کار کنند نیز هیچ 

محدودیتی وجود ندارد.
اما اوایل اسفندماه یکی از قدیمی ترین گره های مالیاتی کشور به دست 
نمایندگان مجلس باز شد. چهارم اسفندماه نمایندگان مجلس در مصوبه ای 
آس��تان قدس رضوی، س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( و بنگاه های 
اقتصادی نیروهای مسلح را موظف به پرداخت مالیات کردند. هرچند هنوز 
هیچ مرجعی نتوانسته میزان مالیات احتمالی دریافت شده از این نهادها را 
برای سال آینده تخمین بزند، اما هرچه هست، احتماالً اثر قابل توجهی بر 

درآمدهای مالیاتی در سال آینده خواهد گذاشت.

سالی که با تورم آمد و با رکود تورمی رفت

گذری بر اقتصاد ۹۷
یادداشت

گفت وگو؛ سالح برقراري امنیت نرم

در ای��ن دنیا چیزی به نام امنیت مطلق وجود ندارد. از منظر امنیت 
سخت، س��طح امنیت عبارت اس��ت از هزینه ای که مهاجم باید برای 
دسترس پذیر یا آسیب پذیر کردن هدف پرداخت کند. منطق محافظت 
با نگاه امنیت س��خت براس��اس منفی کردن تراز هزینه و فایده حمله 
به هدف، برای مهاجم اس��ت. در واق��ع، مجموعه تمهیدات محافظت 
سخت، از ساختن موانع فیزیکی و ایجاد سیستم های نظارت تا تدارک 
دیدن نیروی عکس العمل و ضدحمله قصد دارد هزینه دسترس پذیر و 
آسیب پذیر کردن هدف را برای مهاجم چنان افزایش دهد که از فایده 

ناشی از حمله بیشتر باشد. 
قاعدت��ا ت��ا روزی که این تراز منفی اس��ت ه��دف از حمله مصون 
خواه��د بود. همین منطق اس��ت که تعیین می کند جنس و ضخامت 
ف��والد گاوصندوق خانگی ما و در ورودی مخ��زن موزه ملی جواهرات 
باید متفاوت باشد یا کمیت و کیفیت نیروهای محافظ پاویون سیاسی 
فرودگاه بین المللی پایتخت با یک پاس��گاه مرزی دورافتاده یکس��ان 

نباشد.
نگاه امنیت سخت اما، دو مولفه بسیار مهم را در محاسبات خود لحاظ 
نمی کند که هر دو از جنس هزینه فرصتند، هزینه فرصت تعادل امنیتی 

موجود و هزینه فرصت محافظت سخت از هدف.
برای اهداف سیاس��ی و نظامی و امنیتی بسیار سطح باال مانند یک 
س��یلوی موشکی یا کاخ ریاست جمهوری که ساختارهایی کوچک، با 
حساسیت بسیار باال هستند، سود و زیان حمله برای مهاجم و سیستم 
مالک ه��دف آنچنان باال و اثر آن در بازه ه��ای زمانی کوچک آنچنان 
ش��دید اس��ت که می توان از اثر هزینه فرصت تعادل امنیتی موجود و 

هزینه فرصت محافظت سخت صرف نظر کرد.
برای مثال، قاعدتا وقتی یک س��یلوی موش��کی در میان یک دشت 
س��اخته می                      شود در اطراف آن محدوده ممنوعه ای تعریف می                      شود، اما 
هیچ کس نگران صفر ش��دن بهره وری زمین منطقه ممنوعه که بالقوه 
می                      توانس��ته یک زمین کش��اورزی باشد نیس��ت یا اگر در اطراف کاخ 
ریاس��ت جمهوری محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای ساخت و ساز 
اعمال می                      شود هیچ کس به فکر پولی که شهرداری می                      توانست از فروش 

تراکم یا امتیاز تجاری در آن محدوده به دست بیاورد نخواهد بود.
اما هنگامی که به سراغ ساختارهای بزرگ و با طبیعت غالب اجتماعی 
و اقتصادی می                      آییم نقش دو پارامتر هزینه فرصت تعادل امنیتی موجود 
و هزینه فرصت محافظت س��خت از هدف، در مقایس��ه با سود و زیان 
مستقیم حمله به هدف، بسیار چشمگیر می شود و وارد ساختن آنها به 
معادله حفظ امنیت می                      تواند به صورت کلی راهبرد حفظ امنیت هدف 

را تغییر دهد.
برای مثال یک روستای مرزی کوچک را در نظر بگیرید که ما و کشور 
همس��ایه به دلیل تنش آبی در آن منطق��ه برخوردها و درگیری های 
پراکنده ای را تجربه می کنیم. نگاه حفاظت سخت بر حسب حفظ تعادل 
امنیتی موجود، می گوید این منطقه ناامن است پس بهتر است با پرهیز 
از س��رمایه  گذاری ها یا جمعیت پذیری گسترده، به دست خود ارزش و 
حساسیت این هدف را افزایش ندهیم. همچنین با توجه به دور بودن 
این نقطه مرزی از نقاط حس��اس و کلیدی کشور وجود یک پاسگاه با 
حداقل تمهیدات امنیتی و حداقل هزینه، به عنوان پیش قراول و برای 
آگاهی از تحرکات نظامی و امنیتی کشور همسایه انتخاب بهینه است.

ام��ا بیایید نگاهی هم ب��ه هزینه فرصت تعادل امنیت��ی موجود در 
ای��ن مثال بیندازیم. پرهیز از جمعیت پذیری و س��رمایه پذیری در آن 
منطقه مرزی به این معناس��ت که آب استحصال ش��ده در آن منطقه 
برای مصارف انسانی یا تحویل به زیرساخت های تولیدی کشور باید با 
تحمل هزینه و اتالف بسیار زیاد تا مسافتی دور انتقال یابد و به »مناطق 
امنی« برسد که ثبات کافی برای جمعیت پذیری و سرمایه گذاری دارد.

از س��وی دیگر هزینه فرصت تمرکز بر بردن بازی جمع صفر تعیین 
س��هم از منبع آب��ی مورد اختالف، غافل ش��دن از فرصت خلق ارزش 
افزوده ای اس��ت که دو کشور همسایه می                      توانند از محل تجمیع منابع 
و یکپارچه س��ازی مدیریت در مصرف آن منب��ع آبی حاصل کنند. در 
واقع نگاه به هزینه فرصت تعادل امنیتی موجود می گوید، ش��اید بهتر 
است با توافق و هماهنگی کشور همس��ایه، دو طرف سرمایه گذاری و 
جمعیت پذیری در منطقه مرزی را حول محور ایجاد صنایع آب بر کالن 

مقیاس مشترک یا مکمل گسترش دهند.
در نظر داش��ته باشید که در این مثال جنگ دو کشور بر سر آب در 
واقع جنگ بر س��ر فرصتی اس��ت که آب برای تامین معاش اتباع آن 
کشورها ایجاد می                      کند و همچنین توجه داشته باشید که این آب نیست 
که مستقیما معاش مصرف کنندگان را تامین می                      کند بلکه ارزش افزوده 
ناشی از مصرف آب در صنعت یا زراعت است که در نهایت چرخ زندگی 

آنها را می                      چرخاند.
اگ��ر به��ره وری و خلق ارزش افزوده ناش��ی از مص��رف آب در قالب 
سرمایه گذاری مشترک و مدیریت یکپارچه دو کشور به گونه ای افزایش 
یابد که برای تامین معاش مصرف کنندگان در دو سوی مرز کافی باشد 
گرچه چیزی به منبع آبی اضافه نشده و گرچه مجموع مصرف کاهش 
نیافته اما تحول الگوی مدیریت منابع تنش آبی را بالموضوع و تهدید 

امنیتی را برطرف کرده است.
طبیعتا در مسیر ارتقای جمعیت پذیری و توسعه سرمایه گذاری برای 
رسیدن به آن نقطه مطلوب باید از شرایطی عبور کرد که در آن تهدید و 
تنش و بی اعتمادی در دو سوی مرز احساس می شود و هنوز به نقطه ای 
که خلق ارزش ناش��ی از س��رمایه گذاری مشترک و مدیریت یکپارچه 
ثبات امنیت و پیوند دو طرف را تضمین کند نرس��یده ایم. عبور از این 
وضعیت مستلزم پرداخت هزینه هایی است که نسبت به تعادل امنیت 
پیشین که مبتنی بر متروکه نگاه داشتن منطقه و حفاظت از آن با یک 

پاسگاه کوچک مرزی بود بسیار بیشتر است.
اما مزیت راه حل دوم این است که پایداری قابل توجهی دارد و با رفع 
تنش براساس افزایش بهره وری نه فقط زمینه ناامنی گذشته را برطرف 
می کن��د بلکه بین گروه های مع��ارض دارای تنش پیوندی اقتصادی و 
اجتماعی ایجاد می کند که این پیوند زمینه ایجاد امنیت نرم در منطقه 
تنش آل��ود قبلی می ش��ود. برقراری و تثبیت امنیت ن��رم در هر نقطه 
پرتنش از کشور نه فقط به معنای خلق فرصت های تازه ای برای تولید و 
تجارت و خلق ارزش است، بلکه بخشی از توان و ظرفیت امنیت سخت 
کشور را نیز از وظیفه پاسداری داخلی آزاد می کند تا به صورت موثری 

بر تحرکات بدخواهان خارجی متمرکز شود.
منبع: آینده نگر
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حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

ب��ری آیچن گرین، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه کالیفرنی��ا در برکلی و 
مش��اور ارش��د س��ابق صندوق بین المللی پول، در یادداش��ت خود در 
پایگاه تحلیلی »پراجکت س��یندیکیت« می نویسد که تجربه »اتحادیه 
پرداخت های اروپایی« می تواند چراغ راه اتحادیه اروپا در پیاده س��ازی 

موفقیت آمیز اینستکس باشد.
در ای��ن یادداش��ت می خوانیم: خ��روج ترامپ از برج��ام و برقراری 
مجدد تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا علیه ایران موجب ش��ده متحدان 
اروپایی واش��نگتن در موقعیت دشواری قرار گیرند. دولت های اروپایی 
می کوش��ند تا تجارت با ایران را نه تنها در حوزه کاالهای بشردوستانه 
بلکه در سایر حوزه ها حفظ کرده و ایران را برای باقی ماندن در برجام 
ترغیب کنند، اما ش��رکت های اروپایی که قرار اس��ت این کاالها را به 
ای��ران صادر کنند، وضعیت متفاوتی دارند زیرا آنها می ترس��ند که در 
صورت تجارت با ایران گرفتار تحریم های آمریکا ش��وند. همین مسئله 
باعث شده بانک های اروپایی نیز برای تراکنش های مالی با ایران مردد 
باش��ند. در واکنش به این وضعیت، س��ه قدرت ب��زرگ اروپایی یعنی 
آلمان، انگلیس و فرانس��ه از ماه گذشته میالدی سازوکار مالی ویژه ای 
را راه ان��دازی کرده اند تا امکان تداوم مب��ادالت تجاری اروپا با ایران را 
بدون نگرانی از تحریم های آمریکا فراهم س��ازند. این سازوکار مالی که 
»سازوکار پشتیبانی از مبادالت تجاری ایران و اروپا« یا اینستکس نام 
دارد، در فرانس��ه به ثبت رس��یده و زیر نظر هیات ناظری متش��کل از 

دیپلمات ها و کارشناسان فرانسوی، آلمانی و انگلیسی اداره می شود.
اگرچه در بیش از یک ماهی که از آغاز فعالیت اینستکس می گذرد، 
هیچ فعالیت خاصی از این س��ازوکار مالی مش��اهده نشده و از طرفی 
اطالعات زیادی در مورد چگونگی کارکرد آن در دسترس کارشناسان 
و رس��انه های گروهی قرار نگرفته اس��ت، اما این بدان معنا نیست که 
اینس��تکس در آینده کاری از پیش نخواهد برد. خوش��بختانه چندین 
دهه قبل یک طرح مش��ابه اینس��تکس با موفقیت در بین کشورهای 
 )EPU( اروپایی به اجرا درآمده اس��ت: اتحادیه پرداخت های اروپایی

که در فاصله سال های 19۵۰ تا 19۵8 فعالیت می کرد.
در سال های جنگ جهانی دوم و حتی پس  از آن کشورهای اروپایی 
به دلیل دش��واری های مالی عدیده ای که داش��تند، گرفتار یک بحران 
پولی نیز ش��ده و عماًل ق��ادر نبودند پول ملی خ��ود را به دالر آمریکا 
تبدیل کنند. بحران مالی در اروپا و کاهش اعتبار پول ملی کشورهایی 

اروپای��ی باعث ش��ده بود آنها نتوانن��د از پول ملی خود برای تس��ویه 
معامالت بین المللی اس��تفاده کنند. از طرفی کشورهای اروپایی اغلب 
ذخایر طال و دالر ناچیزی در اختیار داش��تند که پاس��خگوی نیاز آنها 

برای تسویه مبادالت بین المللی نبود.
در چنین ش��رایط کش��ورهای اروپایی برای اینکه بتوانند با یکدیگر 
تج��ارت کنند چ��اره کار را در روی آوردن به توافقات تجاری دوجانبه 
دیدن��د. آنها مجب��ور بودند مبادالت تجاری بین خ��ود را به صورت دو 
به دو )کش��ور به کشور( تس��ویه کنند و حتی روابط تجاری خود را به 
مب��ادالت تهاتری تقلیل دهند، اما این یک راه��کار مؤثر برای احیای 

تجارت در اروپا نبود.
با گذشت چند سال از پایان جنگ جهانی دوم، دیگر مشخص شده 
بود که این بحران پولی و به تبع آن دشواری در تجارت، احیای اقتصاد 
اروپا را با چالش جدی مواجه کرده اس��ت. این مس��ئله باعث ش��د که 
در س��ال 19۵۰ میالدی 18 کشور اروپایی اقدام به راه اندازی اتحادیه 
پرداخت های اروپایی )EPU( کنند. این سازوکار مالی کلیه کسری ها 
و مازاده��ای 18کش��ور عضو )در تجارت دوجانبه ب��ا یکدیگر( را ثبت 
و س��پس بر حس��ب این کس��ری ها و مازادها اقدام به تسویه مبادالت 
تجاری می کرد. بدین صورت که اگر مثاًل کشور A در تجارت با کشور 
B با کسری مواجه بود اما در تجارت با کشورهای C و D مازاد داشت، 
کسری با مازاد تجاری تهاتر شده و مابه التفاوت آن در حساب کشورها 
ثبت می ش��د. این گونه بود که کش��ورهای اروپایی توانستند بدون نیاز 
ب��ه تبدیل پول های ملی خود به س��ایر ارزها، تجارت را در این منطقه 

احیا کنند.
اینس��تکس نیز شباهت مس��تقیمی به EPU داد زیرا در قالب این 
س��ازوکار مالی، ایران قادر خواهد بود کس��ری تجاری خ��ود در برابر 
گروهی از کش��ورهای اروپایی را با مازاد تجاری در برابر گروه دیگری 
از این کش��ورها تهاتر کند. این کار بدون نیاز به اعتبارات دالری انجام 
خواهد ش��د و دیگر نیازی به تس��ویه معامالت از طریق سوئیفت –که 

خود در معرض تحریم های آمریکا است- نیز نخواهد بود.
اتحادی��ه پرداخت ه��ای اروپایی از همان ابت��دای فعالیت خود برای 
اعضایی که در مجموع مبادالت تجاری خود با س��ایر کشورهای عضو 
دچار کس��ری بودند، 6۰۰ میلی��ون دالر وام در نظر گرفته بود و البته 
جای تعجب نیس��ت که هیات مدیره این اتحادی��ه از به تعویق افتادن 

بازپرداخ��ت این وام ها احس��اس نگرانی می کرده اند. در س��ال 19۵۰ 
یعنی در نخس��تین س��ال فعالیت EPU وقتی نش��انه هایی از ناتوانی 
احتمال��ی آلمان در بازپرداخت وام خود نمایان ش��د، گروه کوچکی از 
کارشناس��ان EPU برای تشخیص مش��کل به آلمان اعزام شدند و در 
نهایت پیش��نهاد کردن��د بانک مرکزی آلمان نرخ به��ره و نرخ ذخیره 
قانونی را افزایش دهد و برای اعطای اعتبارات س��قف مش��خصی قائل 
شود. با اتخاذ این تمهیدات پولی، تراز تجاری آلمان دوباره متوازن شد.
این مس��ئله در مورد اینستکس نیز صدق می کند؛ هیچ دلیلی ندارد 
که انتظار داشته باشیم تجارت بین ایران و کشورهای اروپایی دقیقه به 
دقیقه متوازن باشد. مثاًل اگر ایران در برهه ای از سال بخواهد بیش از 
صادرات خود به اروپا، از شرکت های اروپایی کاال بخرد )یا بالعکس( دو 
طرف باید بتوانند به صورت اعتباری اقدام به تسویه مبادالت کنند. در 
همین راستا باید تمهیداتی نیز برای تسویه به موقع اعتبارات اندیشیده 

شود.
ش��بهات دیگری که بین EPU و اینس��تکس وجود دارد آن اس��ت 
که قبل از س��ال 19۵۰ نیز آمریکا به شدت با راه اندازی EPU مخالف 
 EPU ب��ود. آمری��کا نگران بود که کش��ورهای اروپایی با اس��تفاده از
راحت تر بتوانند با یکدیگر تجارت کنند و به دلیل در اختیار نداش��تن 
دالر کافی، از واردات کااله��ای آمریکایی اجتناب کنند. دغدغه دیگر 
مقام��ات آمریکایی نیز این بود که س��ازوکار مال��ی اروپایی ها به نوعی 
صندوق بین المللی پول که زمان زیادی از تأسیس��ش نمی گذش��ت را 

تحت الشعاع قرار دهد.
البته بین EPU و اینس��تکس تفاوتی آش��کار نیز دیده می شود. با 
شروع جنگ س��رد بین آمریکا و شوروی، دولت هری ترومن و کنگره 
آمریکا به اهمیت بازسازی فوری اروپا پی بردند و در همین راستا ۳۵۰ 
میلیون دالر را در قالب طرح »صندوق مارش��ال« به EPU تخصیص 

دادند.
درباره اینستکس گرچه آمریکا قصد ندارند همانند دهه  ۵۰میالدی 
از کش��ورهای اروپایی حمایت کنند، اما اروپایی ها برخالف س��ال های 
نخس��ت بعد از جنگ جهانی دوم به اندازه کاف��ی پول دارند و قادرند 
به تنهایی س��ازوکار مالی مدنظر خود را مدیریت کنند. از طرفی تجربه 
تاریخ��ی EPU نیز راهنمای اروپایی ها در اجرای اینس��تکس خواهد 

بود.

استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا مطرح کرد

تجربه »اتحادیه پرداخت های اروپایی« )EPU( چگونه می تواند به کمک اینستکس بیاید؟
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رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به توئیت محسن رضایی:
بازار ارز حساسیت خود را به FATF از 

دست داده است
رئی��س کل بانک مرکزی اع��الم کرد بازار ارز حساس��یت خود را 
نسبت به اظهارنظرهای مربوط به FATF تا حدود زیادی از دست 
داده اس��ت و مردم مطمئن باشند بازار ارز سیر تعادلی خود را طی 

می کند و بانک مرکزی بر بازار متصل است.
عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداش��ت اینس��تاگرامی خود که 
به دلیل بروز مش��کالت فنی در صفحه اینستاگرام شخصی اش، در 
صفحه اینستاگرام بانک مرکزی منتشر شد، در واکنش به اظهارات 
محس��ن رضایی نوش��ت: طی مروری که بر اخب��ار خبرگزاری ها و 
کانال های خبری داش��تم، به نکته جالبی برخوردم که خیلی برای 
من عجیب و تا حدودی مبهم بود. در روزهای پایانی سال که مردم 
خسته از فشارهای اقتصادی در س��ایه آرامش نسبی ایجادشده در 
بازارها در تدارک خریدهای شب عید هستند و نرخ ارز در بازار آزاد 
نیز به آرامی در حال کاهش است، چند نفر از برادران بزرگوار تالش 
کرده بودند با اس��تفاده از توئیتر و سایر رس��انه ها، موضوعی به نام 
FATF را مط��رح و با اصرار به مردم ی��ادآوری کنند که »فراموش 
نکنید FATF مورد مخالفت اکثریت اعضای مجمع اس��ت و چنین 

و چنان.«
همت��ی ادامه داد: الحمداهلل بازار ارز حساس��یت خود را نس��بت 
به این نوع اظهارات تا حدود زیادی از دس��ت داده اس��ت. فارغ از 
این قبیل اظهارنظرهای ش��خصی که در زمان و مکان خود محترم 
اس��ت، مطمئناً مجم��وع نظام تدابی��ر الزم در این گونه موضوعات 
را به کار بس��ته و تصمیمات خود را براس��اس منافع کشور اتخاذ 

خواهد کرد.
رئیس کل بان��ک مرکزی افزود: جالب اینک��ه تیم تحریم ترامپ 
از پمپئ��و گرفت��ه تا بریان هوک نیز که ب��ه محض ایجاد آرامش در 
بازار ارز کش��ور به جنگ روانی تک��راری »قطع کامل صادرات نفت 
ایران؛ به زودی« متوسل می شوند. مردم مطمئن باشند فارغ از این 
مباحث، بازار ارز با تدابیر اتخاذشده در چارچوب سیاست های بانک 
مرکزی سیر تعادلی خود را طی می کند و بانک مرکزی نیز بر روند 

بازار مسلط است.
گفتنی است محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ب��ه تازگی در صفحه توئیتر خود نوش��ت: اکثریت اعضای مجمع در 
ش��رایط تحریم های اقتص��ادی، مخالف FATF هس��تند. آنچه در 
مجمع مورد بحث قرار داش��ته، دو کنوانسیون پالرمو و CFT بوده 
است که دولت درباره تضمین گرفتن برای آنها سکوت کرده است.

تقویم دیجیتال بانک  پاسارگاد، قابل نصب 
روی انواع تلفن همراه

بانک  پاس��ارگاد، در اقدامی دیگر و جهت رف��اه حال هم میهنان، 
تقویم دیجیتال قابل نصب روی تلفن همراه ارائه داد.

به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این تقویم دیجیتال که 
قابل نصب بر روی تلفن های همراه اس��ت، به صورت روزشمار است 
و کلی��ه فصول را به تفکیک نش��ان می دهد. همچنی��ن این تقویم 
قابلیت های��ی مانن��د امکان تبدی��ل تاریخ های شمس��ی، میالدی و 
قمری، امکان ثبت رویدادها، امکان تنظیم هش��دار به همراه قابلیت 

یادداشت گذاری و ... را دارد.
هم میهن��ان گرامی می توانند این تقویم را از طریق س��ایت بانک 
 پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir دریافت کنند. گفتنی است بانک 
 پاسارگاد امسال نیز در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، 
با اختصاص هزینه  تهیه  هدایای نوروزی و چاپ سالنامه، به مناطق 
زلزله زده  کرمانشاه بار دیگر همراه هموطنان عزیزمان در این منطقه 

است.

بانکنامه

واگذاری س��هام بانک های انصار، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری 
کوثر از 18 فروردین ماه سال 98 آغاز می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی 
غیروابسته به نیروهای مسلح می توانند نسبت به واگذاری سهام خود اقدام 

کنند.
ب��ه گزارش ایرنا، آنگونه که عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
وع��ده داده، فرآیند ادغام بانک های انص��ار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر 
اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ظرف چهار ماه آینده انجام می شود. 
این شش بانک 18درصد از منابع شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند و از 
همین رو، بانک مرکزی از مسئوالن این بانک ها که نمادهای آنها در بورس 

بسته است، خواسته است به سرعت مجامع خود را برگزار کنند.
هر سهم بانک انصار 208۶ ریال قیمت خورد

در این ارتباط، این بانک های ادغامی به تدریج با انتشار اطالعیه ای چند 
و چون واگذاری سهام خود را رسانه ای کردند؛ بانک انصار در اطالعیه خود 
در این خصوص که دیروز دوش��نبه منتش��ر ش��د، آورده است: با توجه به 
اعالم رسمی ادغام بانک ها و موسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح 
در بانک سپه از سوی بانک مرکزی و براساس مصوبه شورای عالی بورس 
مبنی بر اجازه انجام معامالت در خارج از ساعت معامالتی، همه اشخاص 
حقیقی و حقوقی غیروابس��ته به نیروهای مسلح دارنده سهام بانک انصار 
می توانند نس��بت به فروش س��هام خود اقدام کنند. از این رو الزم اس��ت 
دارندگان س��هام پ��س از مراجعه به یکی از ش��رکت های کارگزاری عضو 
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران یا شعب منتخب بانک انصار که مرتبط 
با یکی از کارگزاران باشد، با ارائه دستور فروش و تکمیل فرم های مربوطه 

نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
فروش س��هام نماد »وانصار« از 18 فروردین سال آینده آغاز می شود و 
پس از ۳۰ روز کاری در 29 اردیبهشت ماه پایان می یابد. براساس تصمیم 
کمیته راهبردی ادغام، قیمت هر س��هم قابل خرید از هر کد س��هامداری 
حقیقی و حقوقی برابر 2۰86 ریال بوده و نوع سفارش از نظر اعتبار زمانی، 
س��فارش بدون محدودیت زمانی است. قرار اس��ت این سهم ها را شرکت 

ایرانیان اطلس خریداری کند.
براساس این اطالعیه، اگر سهامداران در مهلت تعیین شده نسبت به ارائه 
دستور فروش اقدام نکنند، می توانند تا زمان ارزش گذاری سهام بانک انصار 
توسط گروه کارشناسان رسمی تامل کرده و براساس آن و به ترتیبی که در 

آینده اعالم خواهد شد، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
بانک انصار تاکید کرده است: این بانک تضمینی مبنی بر اینکه ارزش ذاتی 
تعیین شده در آینده بیشتر از ارزش قابل خرید شرایط کنونی باشد را نمی دهد.

قیمت هر سهم بانک قوامین هزار ریال شد
بانک قوامین نیز در اطالعیه خود که در روز دوشنبه منتشر شد، اعالم 
کرد: سهامداران این بانک می توانند از روز 18 فروردین سال آینده نسبت 
به فروش سهام خود با نماد »وقوام« در این بانک اقدام کنند. در این فرآیند 
که از 18 فروردین آغاز می شود و تا 29 اردیبهشت ادامه دارد، قیمت خرید 
هر سهم اش��خاص حقیقی هزار ریال است و قیمت خرید سهام اشخاص 
حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح بر مبنای ارزش تابلو )در زمان توقف 

نماد( تعیین می شود.
بنا بر اعالم بانک قوامین، نوع سفارش از نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون 
محدودیت زمانی است و سهام  توسط شرکت حمل و نقل بین المللی خط 

صبا )شرکت زیرمجموعه این بانک( خریداری می شود. 
سهامدارانی که در مهلت تعیین شده نسبت به ارائه دستور فروش اقدام 
نکنند، می توانند تا زمان ارزش گذاری س��هام بانک قوامین توس��ط گروه 
کارشناسان رسمی صبر کرده و براساس آن و به ترتیب که در آینده اعالم 

خواهد شد، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
بانک قوامین نیز تاکید کرده است که این بانک تضمینی مبنی بر اینکه 
ارزش ذاتی تعیین شده در آینده بیشتر از ارزش قابل خرید در حال حاضر 

باشد را نخواهد داد.
هر سهم موسسه کوثر هزار ریال تعیین شد

موسس��ه اعتباری کوث��ر نیز در اطالعیه رس��می خود که در س��امانه 
کدال منتشر ش��د، ضمن اعالم آغاز واگذاری س��هام از سوی سهامداران 
نماد »وکوثر« اعالم کرد: قیمت خرید س��هام برای سهامداران حقیقی هر 
س��هم هزار ریال است و قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیروابسته به 

نیروهای مسلح به ارزش تابلو »در زمان توقف نماد« خواهد بود.
بر این اساس نوع سفارش از نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون محدودیت 
زمانی اس��ت و س��هام  فوق توسط ش��رکت عصر تجارت اقتصاد )سهامی 

خاص( »شرکت زیرمجموعه این موسسه« خریداری می شود.
موسسه کوثر نیز تاکید کرده سهامدارانی که در مهلت تعیین شده نسبت 
به ارائه دس��تور فروش اقدام نکنند، می توانند تا زمان ارزش گذاری س��هام 
بانک قوامین توسط گروه کارشناسان رسمی تامل کرده و براساس آن و به 
ترتیب که متعاقباً اعالم خواهد شد نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.

گردانندگان این موسس��ه اعتباری نیز اعالم کرده اند تضمینی مبنی بر 
اینکه ارزش ذاتی محاسباتی هر سهم در مجمع عمومی فوق العاده بیشتر 
از ارزش قابل خرید هر سهم مطابق با این اعالمیه باشد را برای سهامداران 

ارائه نمی کنند.
فروش سهام بانک مهر اقتصاد

بانک مهر اقتصاد نیز در اطالعیه دوشنبه خود با اعالم اینکه خرید سهام 
نماد »ومهر« از 18 فروردین ماه آینده آغاز و تا 29 اردیبهش��ت ماه ادامه 
دارد، تاکید کرد: قیمت خرید سهام متعلق به سهامداران حقیقی به ارزش 
تابلو )در زمان توقف نماد( و یا ارزش اس��می هر کدام باالتر باشد، خواهد 
بود. برای قیمت خرید سهام اشخاص حقوقی غیروابسته به نیروهای مسلح 

به ارزش تابلو )در زمان توقف نماد( اقدام می شود.
قرار است ش��رکت نگین ساحل رویال ش��رکت زیرمجموعه بانک مهر 

اقتصاد این سهام را خریداری کند.
این بانک نیز اعالم کرده در صورتی که سهامداران در مهلت تعیین شده 
نس��بت به ارائه دستور فروش اقدام نکنند، می توانند تا زمان ارزش گذاری 
سهام آن توسط کارشناسان رسمی و کشف ارزش ذاتی سهام صبر کنند؛ 
پس از اعالم مبلغ کشف شده به ترتیبی که در آینده اعالم می شود نسبت 

به فروش سهام خود مبادرت کنند.
بانک مهر اقتصاد تاکید کرده این بانک تضمینی برای اینکه ارزش ذاتی 
تعیین ش��ده در آینده بیش��تر از ارزش قابل خرید در حال حاضر باشد را 

نخواهد داد.

فروش سهام بانک های نظامی از 18 فروردین ماه آغاز می شود

چرخ ادغام به راه افتاد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رشد 33۷۶ واحدی شاخص بورس
بورس بازهم کانال شکنی کرد

یک روز مانده به پایان روز کاری سال 1۳97 فعاالن بازار سهام شاهد 
رشد قیمت اغلب گروه ها هستند؛ به طوری که نماگر اصلی بازار سرمایه 
س��ه بار کانال شکنی کرد و از نیمه کانال 17۵ هزار واحدی باالتر رفت. 
به گزارش ایس��نا، در حال��ی که تنها یک روز به پای��ان روزهای کاری 
بورس اوراق بهادار تهران مانده، بورس تهران ش��اهد رشد تقاضا نسبت 
به عرضه ها اس��ت؛ به طوری که بازار سهام در روز دوشنبه توانست در 
بیشتر گروه ها یک دست سبزپوش شود. بانکی ها، خودرویی ها، نفتی ها، 
ش��یمیایی ها از جمله گروه هایی بودند که ی��ک روز مانده به پایان کار 
بورس تهران در سال 1۳97 با رشد قیمت ها مواجه شدند. در این روز، 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۳۳76 واحد 
رش��د کرد و به رقم 17۵ هزار و 898 واحدی رسید. همچنین شاخص 
کل ه��م وزن ب��ا 4۰2 واحد افزای��ش رقم ۳2 ه��زار و ۵6۰ واحدی را 
تجربه کرد. در عین حال ش��اخص آزاد شناور ۳496 واحد رشد کرد و 
تا رقم 197 هزار و ۳19 واحدی باال رفت. در عین حال ش��اخص بازار 
اول و دوم نیز هر کدام به ترتیب 2۳67 و 7271 واحد رش��د کرده اند. 
نمادهایی در گروه محصوالت شیمیایی، فلزات اساسی و کانه های فلزی 
بیش��ترین تأثیر را روی ش��اخص های بازار سهام داشتند؛ به طوری که 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس به تنهایی 4۳4 واحد تأثیر مثبت روی 
شاخص های بازار داشت. پس از این نماد ملی صنایع مس ایران معدنی 
و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر هر کدام به ترتیب ۳۰9، 
2۰2 و 184 واحد تأثیر افزایش��ی روی ش��اخص های بازار داشتند. در 
طرف مقابل، داده گستر عصر نوین، بانک اقتصاد نوین و پاکسان هر کدام 
به ترتیب 16، 7 و 2 واحد تأثیر کاهشی روی شاخص های بازار داشتند. 
درحالی که تنها یک روز کاری به پایان س��ال 1۳97 باقی مانده، 
حجم تقاضاها در بورس تهران نسبت به هفته های گذشته به مراتب 
افزایش یافته؛ به طوری که در گروه محصوالت ش��یمیایی و فلزات 
اساس��ی شاهد روند رش��د قیمت اکثر س��هم ها بودیم. در برخی از 
نمادهای تأثیرگذار و شاخص ساز این گروه صف خرید تشکیل شد.

در گروه استخراج کانه های فلزی نیز سهامداران شاهد رشد فزاینده 
بیشتر سهم ها بودند و همچنین در این گروه نیز صف های خریدی قابل 
مش��اهده بود. دیگر گروهی که با رشد قیمت سهم ها مواجه شد گروه 
رایانه و فعالیت های وابسته به آن بود. در این گروه نیز صف های خرید 
شکل گرفت. عالوه بر این در گروه سرمایه گذاری ها و در گروه بانک ها 
و مؤسسات اعتباری نیز قیمت سهم ها افزایشی شد. فرآورده های نفتی 
ش��اهد معامله بیش از ۳2 میلیارد س��هم و اوراق مالی به ارزش حدود 
۳۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده اند. این در حالی است که گروه 
محصوالت ش��یمیایی با رشد ارزش معامالت عدد 121 میلیارد تومان 
را پشت سر گذاشتند و توانستند حجم معامالتی معادل 247میلیون 
س��هم و اوراق مالی را تجربه کنند. نفتی ها هم همگام با جریان مثبت 
بازار شاهد رشد عمدتاً بیش از 2درصدی بودند. در این گروه ۳2میلیون 

سهم به ارزش بیش از ۳۳ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.

نماگربازارسهام

عملک��رد بورس انرژی ایران در س��ال 97 را می ت��وان با دو بعد کمی و 
کیفی س��نجید؛ به لحاظ کمی، ارزش معامالت بورس انرژی در سال 97 
نس��بت به سال گذشته بیش از 1۰۰درصد افزایش داشت و از نظر کیفی 
نیز رویدادهایی رقم خورد که برای س��ال ها آرزوی بازار س��رمایه و به ویژه 

بورس انرژی ایران بود.
این خالصه س��خنان سیدعلی حسینی درباره عملکرد یک ساله بورس 
انرژی ایران اس��ت. او به عنوان مدیرعامل ب��ورس انرژی و در گفت وگو با 
س��نا، در جمع بندی علمکرد یکس��اله بورس انرژی ابتدا به ورود تاریخی 
نفت به بازار س��رمایه پرداخت و گفت: از حدود 16 س��ال پیش، مصوبات 
و موافقت های کتبی از مقامات کش��ور وجود دارد که شرکت ملی نفت را 
موظف به عرضه و راه اندازی بازار نفت خام در بورس کرده بود و در نهایت 

سال 97 عرضه مستمر نفت خام در بورس انرژی ایران آغاز شد.
حسینی در مقابل این س��وال که آیا تجربه عرضه نفت در بازار سرمایه 
برای س��ال 97 موفق بود؟ پاس��خ داد: پیش از هر چیز باید امیدوار بود تا 
عرضه نفت در بازار س��رمایه کش��ور به صورت مستمر ادامه داشته باشد و 
از دو ماه پیش نیز عرضه به شکل مستمر شروع شده و روند طبیعی خود 

را طی می کند.
به گفته حسینی، در بحث عرضه نفت در بورس، سازمان بورس به عنوان 
مقام ناظر، بورس انرژی به عنوان مجری، ش��رکت سپرده گذاری به عنوان 
رکن تسویه و شرکت فن آوری به عنوان پشتیبان نرم افزاری، تجربه کامال 
موفقی داشتند و همه زیرساخت ها نیز آماده بود. همچنین سال 97 شاهد 
بیش��ترین سطح همکاری با ش��رکت ملی نفت و حمایت وزارت نفت نیز 

بودیم و در سمت عرضه شاهد تجربه کامال موفقی بودیم.
مدیرعامل بورس انرژی س��پس به بحث تقاضا اش��اره کرد و گفت: آن 
س��وی دیگر بحث تقاضا مطرح است. هرچند این امکان برای شرکت های 
خصوصی مهیا شد که کامال شفاف، منصفانه و فراگیر به حوزه تجارت نفت 
وارد ش��وند و بازار را رونق دهند، اما موانع پیرامونی همچنان وجود دارد. 
بخشی از این محدودیت ها ناشی از شرایط تجارت بین الملل، نقل و انتقال 
پول و خدمات بانکی است. بخشی دیگر ناشی از موانع حمل و نقل است و 
محدودیت هایی از این دست باعث شده بخش خصوصی نتواند از پتانسیل 
خود اس��تفاده کند. با این حال تجربه نش��ان می دهد هر کاالیی که وارد 
بورس شود به تدریج جایگاه خود را کسب می کند و بازیگران نیز در نهایت 

خود را با بورس تطبیق می دهند.
مدیرعامل ب��ورس انرژی با بیان اینکه بازار س��رمایه درخصوص عرضه 
نف��ت وظایف خود را انج��ام داده و همکاری الزم را با سیاس��ت گذاران و 
عرضه کنندگان داشته، ادامه داد: عرضه کننده هم  در سال 97 با عزم جدی 
وارد بازار ش��د. بازار نفت خام، یک بازار پیچیده وخاص اس��ت و در کوتاه 
مدت نمی توان ارزیابی کاملی از عرضه نفت در بورس داش��ت. باید فرصت 
بیش��تری به خریداران بخش خصوصی داده شود تا بتوانند وارد این بازار 

بزرگ بش��وند و این نکته نیز وجود دارد که در زمانی طوالنی تر می توانیم  
توفیقات بیشتری را کسب کنیم.

دادوستد هفتگی 1۵ هزار تن میعانات گازی در بورس انرژی
مدیرعامل بورس انرژی ایران در پاسخ به این پرسش که عرضه میعانات 
گازی در بورس نیز مشابه تجربه عرضه نفت خام بود یا خیر؟ گفت: زمانی 

که عرضه میعانات گازی در بورس ش��روع شد در هفته حدود ۵۰۰ بشکه 
داد و ستد می شد، اما اکنون 1۵ هزار تن یا به عبارتی 12۰ هزار بشکه در 

هفته عرضه می  شود.
وی با اش��اره به اینکه بعضی از هفته ها نیز ۳۰ هزار تن عرضه می شود، 
ادامه داد: عرضه میعانات گازی مس��تمر و موفق انجام می ش��ود اما عرضه 

صادراتی از طریق  دریا با همان موانع عرضه نفت روبه رو است، اما این نوید 
را می دهیم که در حال ایجاد راهکارهایی برای تس��هیل صادرات میعانات 
گازی از جمله تحویل زمینی هستیم. این اقدام می تواند خریداران بیشتری 

را جذب کند و امیدوارم این فرآیند را برای نفت خام نیز عملیاتی کنیم.
احتمال ورود بنزین به بازار سرمایه

حس��ینی درخص��وص احتمال ورود محص��ول جدی��د از جمله بنزین 
ب��ه بورس انرژی گف��ت: امکان ورود بنزین به بورس ان��رژی وجود دارد و 
مانعی برای پذیرش آن نیست. در گذشته کشور ما واردکننده بنزین بود و 
تولید داخلی پاسخگوی مصرف داخلی نبود، اما اخیراً با راه اندازی فازهای 
سه گانه شرکت س��تاره خلیج فارس و فعالیت سایر پاالیشگاه ها در تولید 
این محصول خودکفا ش��ده ایم و احتم��اال در آینده ای نزدیک صادرکننده 

بنزین نیز خواهیم شد.
او با تاکید بر اینک��ه عرضه کاال در بورس برای تولیدکننده چند مزیت 
برجس��ته دارد، افزود: تولیدکنندگانی که کاالهای خود را در بورس عرضه 
می کنند 1۰درصد معافیت مالیاتی دارند که قابل توجه است. مزیت دیگر 
قیمت گ��ذاری رقابتی اس��ت، وقتی تولیدکننده، کاالی خ��ود را وارد بازار 
نکرده این امکان وجود دارد که چند خریدار بانفوذ فشارهایی را به شرکت 
وارد کنند تا قراردادهای یک جانبه با نرخ غیرمنطقی منعقد ش��ود، اما با 
قیمت گ��ذاری رقابتی کمک می کنیم حداکثر منافع نصیب تولیدکننده و 

مصرف کننده شود.
حسینی با اش��اره به اینکه یکی از مزیت های بازار سرمایه پیشگیری از 
رانت اس��ت، افزود: عرضه محصوالت در حوزه نفت، گاز، پتروش��یمی در 

بورس های کاالیی کشور می تواند مانع فساد و رانت باشد.
وی ادامه داد: ش��فافیت در بازار س��رمایه مزیت دیگری است که نه تنها 
ب��ه همه ذی نفعان کمک کند بلکه به قانونگذار، سیاس��تگذار و دولت نیز 
در بحث برنامه ریزی، بودجه بندی و ایجاد شفافیت مالیاتی کمک می کند. 
می توان گفت بیشترین داده های اقتصادی قابل اتکا در اقتصاد کشور توسط 

بازار سرمایه تولید می شود.
رکورد ارزش معامالت در بورس انرژی شکسته شد

حسینی از رکوردشکنی بورس انرژی در روزهای پایانی اسفند خبر داد 
و گفت: روز سه شنبه بیست و یکم اسفندماه رکورد ارزش معامالت بورس 
انرژی شکس��ته ش��د و به  21۳۰ میلیارد تومان رسید که طی پنج سال 
فعالیت بورس انرژی ایران یک رکورد اس��ت و امیدوارم این مس��یر را در 

سال آینده ادامه دهیم.
او درخصوص چش��م انداز بازار سرمایه و بورس انرژی در سال 98 گفت: 
به نظر می رسد بازار سرمایه ایران در سال آینده جهش های خوبی را تجربه 
کند. ما همچنان به طور کامل از ظرفیت ها و پتانسیل بازار سرمایه استفاده 
نکرده ایم و با توجه به این ظرفیت ها، سال آینده نیز بورس روزهای موفقی 

را تجربه می کند.

از عرضه های متنوع تا رکوردشکنی ارزش معامالت از نگاه مدیرعامل بورس انرژی ایران

بورس انرژی در قاب سال ۹۷
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 تنظیم بازار میوه دست بخش خصولتی است
نه خصوصی

نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه بخش خصوصی 
در تنظیم بازار میوه دیده نمی ش��ود، گفت دولت برای تنظیم میوه ش��ب عید 
از بخ��ش خصولتی به جای خصوصی اس��تفاده می کند. به گزارش تس��نیم، 
صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: سال 
گذشته به دلیل سرمازدگی و تگرگ کمبود میوه در کشور به وجود آمد البته 
برخی میوه ها مانند گیالس تاثیری در این بازار نداش��ت اما کمبود و ضرورت 
تامین سیب، پرتقال و نارنگی را به وزارت جهاد اعالم کردیم. وی با بیان اینکه 
امسال روش توزیع میوه شب عید بهبود یافته است، افزود: به دلیل کمبود میوه 
بعد از عید با مش��کل روبه رو هس��تیم. نیاورانی با بیان اینکه بخش خصوصی 
در تنظیم بازار میوه دیده نمی ش��ود، گفت: به عنوان نمونه از زنجیره سیب و 
اتحادیه و تشکل های ملی برای تامین این محصول استفاده نشده است. نایب 
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی افزود: دولت برای تنظیم میوه شب 
عید از بخش خصولتی به جای خصوصی استفاده می کند. وی گفت: اگر بودجه 
به موقع در اختیار تعاونی های روستایی قرار بگیرد بخش خصوصی به موقع از 
باغداران محصوالت شان را خریداری می کند. نیاورانی افزود: اینکه دولت سیب 
و پرتقال را بیش از قیمت باغدار از اشخاص خریداری کرده است پولی نیست 
که به صورت س��ود به کش��اورز بازگردد. نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی گفت: تیر امسال به وزارت جهاد نامه نوشتیم که کمبود سیب داریم 
و دولت آن زمان باید از کشاورزان سیب را خریداری می کرد. وی افزود: امسال 
کمبود س��یب داش��تیم زیرا بخشی از سیب تولیدی کش��ور برای کنسانتره و 
آبگیری استفاده می شود. نیاورانی از دولت خواست، سبد میوه شب عید مردم 

را گسترده تر ببیند و بر کاالهای دیگر مانند موز نیز نظارت داشته باشد.

مردم نگران گوشت و مرغ عیدشان نباشند
معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از ادامه  توزیع 
گوشت قرمز و گوشت مرغ تنظیم بازار در استان خبر داد و گفت این اقالم 
به منظور تعدیل بازار تا پایان سال توزیع می شوند لذا مردم در مورد تامین 
آنها هیچ نگرانی نداشته باشند. »علی افشارپور« در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، 
با اش��اره به توزیع بیش از یک هزار تن گوشت مرغ تا عید نوروز، اظهار کرد: 
گوش��ت مرغ تنظیم بازار در حال حاضر با قیمت 1۳ هزار تومان در بازار به 
ویژه در بیش از 6۰ فروشگاه بزرگ استان توزیع می شود. وی افزود: هرچند 
پیش بینی می ش��ود در آستانه نوروز قیمت گوش��ت مرغ آزاد از 14 هزار و 
9۰۰ تومان تا 16 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند، اما با توزیع مقدار مناسب 
گوشت مرغ تنظیم بازار، مشکل کمبود نخواهیم داشت. افشارپور خاطرنشان 
کرد: مردم نگران تامین گوش��ت مرغ در ایام نوروز نباشند چرا که با توزیع 
گوشت های تنظیم بازار، قیمت ها متعادل نگه داشته خواهد شد. این مسئول 
در بخش دیگری از س��خنان خود در رابطه با توزیع کاالهای اساس��ی دیگر 
شامل گوشت قرمز، شکر و میوه نیز تصریح کرد: گوشت قرمز گوسفندی در 
حال حاضر بین 9۵ تا 1۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود و پیش بینی 
می شود افزایش قیمتی را به ویژه در این ایام به دنبال نداشته باشیم، ضمن 
اینکه توزیع بیش از یک هزار تن گوشت های قرمز تنظیم بازار در مقابل به 
تعدیل قیمت گوش��ت منجر خواهد شد. وی افزود: گوشت های قرمز گرم و 
منجم��د تنظیم بازار به ترتیب با قیم��ت ۳1 هزار و ۵۰۰ و 4۰  هزار تومان 
در بازار عرضه می ش��وند. این مسئول با بیان اینکه واردات گوشت به استان 
به منظور رفع مشگل گرانی گوشت در حال انجام است، گفت: خوشبختانه 
با پیگیری های انجام شده دام زنده از استان های جنوب شرقی مانند زاهدان 
و مقداری نیز از طریق ارز نیمایی به استان وارد می شود و کمبودی در این 
زمینه وجود ندارد.وی در مورد توزیع گوشت بین کارکنان دستگاه ها و نهادها 
و تعاونی ها هم بیان کرد: مصوب شده که گوشت قرمز طبق مطالبه ادارات، 
کارگران، تعاونی های مصرف کارگری و ارگان های حمایتی مانند بهزیستی 
و کمیته امداد امام خمینی)ره(، براس��اس میزان تعداد پرسنل و مددجویان 
گوشت گرم توزیع شود. افشارپور در ادامه در رابطه با توزیع میوه در ایام نوروز 
هم تصریح کرد: 82۰ تن پرتقال شامل تامسون و والنسیا و ۵۰۰ تن سیب 
در 11۵ مرکز س��طح ش��هر یزد و مراکز منتخب در حال توزیع هستند که 
قیمت این اقالم شامل پرتقال والنسیا 4۵۰۰ و پرتقال تامسون ۳۵۰۰ تومان 

و انواع سیب نیز با قیمت 62۰۰ تومان در بازار عرضه می شود.

سامانه رجیستری تلفن همراه قطع نیست
روز گذشته خبری از قطع شدن سامانه رجیستری تلفن همراه منتشر شد 
که از سوی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تکذیب شد. به 
گزارش ایسنا،  حمیدرضا دهقانی در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: هیچ یک 
از سامانه های رجیستری موبایل قطع نشده اما به دلیل باال بودن درخواست ها، 
پس از اقدام متقاضی برای رجیستر کردن تلفن همراه، درخواست او در صف 
انتظار قرار می گیرد و این تصور به وجود می آید که س��امانه رجیستری قطع 
شده است. وی افزود: مشکل این است که سامانه های گمرک و نیروی انتظامی 
که تا چندی پیش برای رجیستری تلفن همراه به یکدیگر متصل بودند، حاال 
با فشارهای وارده قطع شده و عماًل به نام واردات مسافری، گوشی های تلفن 
همراه بس��یاری وارد کش��ور می ش��ود که نه تنها به نام مردم از معافیت های 
گمرکی استفاده می کنند، بلکه هیچ گونه خدمات پس از فروشی هم ندارند. 
سخنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه داد: براساس قانون، 
واردات گوشی تلفن همراه مسافری از معافیت 8۰درصدی از حقوق و عوارض 
گمرکی برخوردار اس��ت و تاکنون قاچاقچیان از این مسیر استفاده می کردند 
و حجم عظیمی از موبایل های وارداتی از این طریق به کش��ور می آمد؛ ضمن 
اینک��ه هیچ تغییری در قیمت موبایل به وجود نیامده اس��ت و واردکنندگان 
رس��می این کاال )بیش از 4۰ شرکت( به جرم شفافیت در رقابت ناعادالنه ای 
با دیگر سوءاس��تفاده کنندگان قرار گرفته اند. دهقانی نیا تصریح کرد: از سوی 
دیگر موبایل هایی که از طریق مس��افری وارد می شود، هیچ گونه خدمات پس 
از فروشی مش��مول آنها نمی شود و مردم باید اتصال سامانه گمرک و نیروی 
انتظامی را برای رجیستری تلفن همراه مطالبه کنند. سخنگوی ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز همچنین در پاسخ به این سوال که اگر این سامانه ها 
به یکدیگر متصل ش��وند چه اتفاقی می افتد؟ گفت: در این صورت به صورت 
آنالین استعالم همه گوشی های وارداتی از طریق مسافری از نیروی انتظامی 
گرفته می شود و به سواالتی نظیر اینکه آیا واردکننده گوشی مسافر واقعی بوده 
یا اینکه خود را به نام مسافر جا زده است، پاسخ داده می شود. اگر اظهارکننده 
آن مس��افر واقعی باشد، گوشی اظهاری از طریق مسافری گمرک با پرداخت 
حقوق ورودی ثبت می ش��ود، در غیر این صورت خیر. اما با وجود اینکه این 
سامانه متصل شده بود، با فشاری که از سوی اتحادیه های مرتبط با تلفن همراه 
به وزارت صمت وارد شد، مجدداً با اصرار این وزارتخانه، این ارتباط قطع شده و 

در حال حاضر امکان چنین رصد و پایشی وجود ندارد.

اخبـــار

رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار گفت ثبات ن��رخ ارز، کاهش فروش و 
نیاز به نقدینگی منجر به کاهش 1۵ درصدی قیمت آجیل در بازار شد.

علیرض��ا ارزانی ممقانی در گفت و گو با  باش��گاه خبرن��گاران جوان، از 
کاه��ش 1۵درصدی قیمت آجیل و خش��کبار در بازار خب��ر داد و گفت: 
ثبات نرخ ارز، کاهش فروش مغازه داران و نیاز فعاالن صنف به نقدینگی بر 

کاهش قیمت آجیل و خشکبار در بازار دامن زد.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا در چند روز مانده به 
ایام پایانی سال نه تنها افزایشی در بازار آجیل و خشکبار نخواهیم داشت، 

بلکه قیمت محصوالت خشکبار حداقل ۵درصد در بازار کاهش می یابد.
ارزانی ممقانی از بهبود نسبی تقاضا برای خرید آجیل و خشکبار نسبت 
ب��ه ماه های قبل در ب��ازار خبر داد و گفت: با توجه به آنکه قیمت آجیل و 
خشکبار نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، از این رو 

میزان خرید آجیل و خشکبار از نظر حجمی کاهش یافته است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه آجیل و خشکبار 
وجود ندارد، بیان کرد: در س��ال های گذشته به سبب ازدیاد تقاضا، گاهی 

ب��ازار ب��ا کمبود هایی مواجه ب��ود، در حالی که هم اکن��ون اعضا با چنین 
تنش هایی روبه رو نیس��تند، ضمن آنکه کیفیت آجیل و خش��کبار بسیار 

مناسب است.
وی با اش��اره به اینکه قیمت هیچ یک از اقالم آجیل و خش��کبار حباب 
ندارد، افزود: همه س��اله در ایام پایانی سال، قیمت اقالم آجیل و خشکبار 
به س��بب ازدیاد تقاضا با نوس��اناتی روبه رو می شد که در بسیاری از موارد 

قیمت ها بیش از نرخ واقعی بود.
رئیس اتحادیه آجیل و خش��کبار قیمت مصوب هر کیلو آجیل مخلوط 
را 6۵ ت��ا 18۰ هزار تومان اعالم ک��رد و گفت: قیمت هر کیلو تخمه کدو 
گوش��تی 4۵ تا ۵۵ هزار، تخمه ژاپنی ۳۰ تا 4۵ هزار، بادام زمینی 2۰ تا 
۳8 هزار، بادام درختی 8۰ تا 1۵۰ هزار، پس��ته فندقی 14۰ تا 1۵۵ هزار، 
پس��ته اکبری 18۰ تا 2۵۰ هزار، پسته اکبری دستچین 28۰ هزار، پسته 
احم��د آقایی 1۵۰ تا 18۰ هزار، بادام هندی 18۰ تا 24۰ هزار، فندق 6۰ 
تا 8۰ هزار، مغز فندق 1۳۰ تا 18۰ هزار، آجیل چهار مغز 18۰ هزار، مغز 
گردو 1۳۰ تا 16۰ هزار، تخمه آفتابگردان ۳۰ تا ۳۵هزار، نخودچی 1۵ تا 

2۵ هزار و کشمش ۳۵ تا 4۵ هزار تومان است.
ارزانی ممقان��ی افزایش نرخ ارز و کاهش حداق��ل 6۰درصدی تولید را 
عامل اصلی گرانی اقالم آجیل و خش��کبار در ب��ازار اعالم کرد و افزود: بر 
این اساس افزایش قیمت آجیل و خشکبار هیچ ارتباطی به گران فروشی 
ندارد، در حالی که در س��ال های گذشته بحث گران فروشی در ایام پایانی 

سال مطرح بود.
وی در توصیه ای به افراد گفت: به خانوار ها توصیه می شود به هیچ عنوان 
خرید خود را به روز های پایانی سال موکول نکنند، ضمن آنکه تمام هدف 

اعضا جلب رضایت مشتری است.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در پایان با اشاره به اینکه همکاری الزم 
برای واردات تخمه کدو و آفتابگردان به منظور تنظیم بازار شب عید انجام 
نشده است، تصریح کرد: با توجه به آنکه قیمت آجیل و خشکبار تابع نرخ 
عرضه و تقاضاس��ت، از این رو تش��دید بحث های بازرسی به منظور اعمال 
نظارت بر کنترل و به عبارتی قیمت های دس��توری بر تنش بازار بیش از 

پیش دامن می زند.

کاهش 15درصدی قیمت آجیل و خشکبار در بازار

 کمبودی در عرضه وجود ندارد

دبیرکل انجمن فوالد هند گفت » واردات فوالد چه مستقیم از طریق 
ایران و چه با وساطت امارات باید متوقف شود چون این تجارت در تضاد 
با تحریم های آمریکا اس��ت و منجر به اقدامات تالفی جویانه آمریکا علیه 

هند می شود.« 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از ایکنامیک تایمز، انجمن فوالد 
هند که  برترین س��ازندگان داخلی را در بر می گیرد، دهلی نو را مجبور 
ک��رده اقدامی ف��وری برای ممنوعیت واردات از ای��ران پس از افزایش ۵ 

برابری آن انجام دهد.
 انجم��ن فوالد هند اعالم کرد واردات پس از اعمال تحریم های آمریکا 
علیه تهران افزایش یافته که ممکن است عواقب جدی در پی داشته باشد.

به ع��الوه، افزایش واردات از ایران از طریق امارات با قیمت های باال به 

نگرانی شرکت های فوالد هند افزوده است. 
دبیرکل انجمن فوالد هند گفت: »واردات فوالد چه مس��تقیم از طریق 
ایران و چه با وساطت امارات باید متوقف شود چون این تجارت در تضاد 
با تحریم های آمریکا اس��ت و منجر به اقدامات تالفی جویانه آمریکا علیه 

هند می شود.«
طی هش��ت سال گذشته ایران به طور یکنواخت تولیدش را باال برده، 
در حالی که تقاض��ای داخلی در این دهمین تولیدکننده بزرگ جهانی، 
کاهش یافته اس��ت. ظرفی��ت مازاد تولید ایران ب��ه 12,2 میلیون تن یا 
۳6درصد افزایش یافته و مصرف س��رانه 14درصد کاهش یافته اس��ت. 
ایران ۳۰درصد فوالد خود را به آ سه آن )اتحادیه کشورهای جنوب شرق 
آسیا( صادر می کند که تهدیدی برای تغییر مسیر هند است. در حالی که 

واردات از ایران به هند 66درصد در 18_2۰17 افزایش یافته، واردات در 
19_2۰18 تا دسامبر 2۰18 صفر بوده است .

طبق گزارش��ات، واردات از طریق امارات با تغییر کش��ور مبدأ صورت 
گرفته است. انجمن فوالد هند اعالم کرد: »هشدار می دهیم که صادرات 
از امارات که یک کشور واردکننده صرف است، ناگهان ۳9۰درصد افزایش 

یافته است که شامل 6۵ هزار تن محصوالت فوالد تخت می شود.
در حالی که امارات به طور متعارف واردکننده صرف فوالد است. به این 

ترتیب ارتباط این محموله ها با فوالد ایران مشخص می شود.« 
1۰شرکت برتر فوالد ایران که 64درصد سهم تولید را دارند، متعلق به 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هستند که تحت 

تحریم آمریکا است.

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت درخواس��ت متقاضیان برای واردات 
مواد اولیه و واس��طه ای بخش تولید از مح��ل ارز حاصل از صادرات را 
به یک روز کاهش داد و سقف و سابقه برای ثبت سفارش واردات این 

کاالها را حذف کرد.
به گزارش تس��نیم به نقل از ش��بکه اطالع رسانی تولید و تجارت، به 
منظور تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات 
مواد اولیه و واس��طه ای مرتبط با واحدهای تولیدی، بسته تشویقی که 
ب��ا هم��کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بان��ک مرکزی و گمرک 
جمهوری اس��المی ایران تهیه ش��ده بود، در حوزه های ثبت سفارش، 
عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات بانکی از محل 

صادرات اعالم شد.
بنابر این دس��تورالعمل، بررسی درخواس��ت متقاضیان مشمول این 
بسته در یک روز انجام شده و سقف و سابقه برای آنها حذف می شود.

همچنین س��ایر دستگاه ها مکلف هستند درخواست متقاضیان را به 
مدت یک روز بررسی و تعیین تکلیف کنند.

وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت در حوزه ثبت س��فارش عالوه بر 
بررسی یک روزه درخواست تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با 
واحدهای تولیدی، برای نیاز واحدهای تولیدی، سقف و سابقه واردات 

را برای کدهای تعرفه کاالهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه 
و واسطه ای بخش تولید هست، حذف کرده است.

از طرف��ی امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مش��مول 
این بسته )در اولویت 1 و 2( فراهم می شود.

بانک مرکزی نیز در حوزه عملیات بانکی مدت زمان مجاز برای رفع 
تعهد ارزی از زمان صدور اعالمیه تامین ارز را از س��ه ماه به شش ماه 
افزای��ش داده و وثیق��ه مورد نیاز جهت رفع تعه��د ارزی را از حداکثر 
۳۵درصد به حداکثر 1۵درصد به صورت چک، س��فته و یا ترکیبی از 

این موارد به تشخیص بانک عامل، کاهش داده است.
همچنین در حوزه تش��ریفات گمرکی توافق ش��د، پی��ش از اظهار، 
امکان پذیرش نمونه برداری کاالهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای 
قانون��ی دارند فراهم و مجوز ترخیص س��ازمان مربوط��ه، صرفا با ذکر 
ش��ماره کوتاژ و به صورت سیستمی انجام ش��ود. امکان حمل یکسره 

براساس تقاضای صاحب کاال نیز فراهم می شود.
چنانچ��ه در زمان رس��یدن این کاالها به اماک��ن گمرکی یا مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت س��فارش اعتبار داش��ته باشد، تمدید ثبت 
سفارش جهت انجام تش��ریفات گمرکی )حتی زمان اظهار( مورد نیاز 
نیست. اظهارنامه های این کاالها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر 

اظهارنامه هدایت ش��ده و ظرف هم��ان روِز اظهار، امکان صدور پروانه 
الکترونیکی و خروج کاال فراهم می شود. بررسی ارزش این اظهارنامه ها 
با عنایت به قرارگیری در مس��یر س��بز اظهارنامه، بعد از ترخیص کاال 
انجام ش��ده و امکان اعطای تس��هیالت در پرداخ��ت حقوق ورودی از 
جمله پذیرش ضمانت نامه بانکی معتبر یا ترخیص نس��یه )نگهداری از 

کاال صرفاً به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه( فراهم می شود.
همچنی��ن در امور گمرکی تفاوت قابل قبول در ارزش، وزن و تعداد 
کاال با فرض ثابت بودن ش��رح تجاری به 1۰درصد افزایش پیدا کرده 
و امکان ترخی��ص کاالهای مورد نیاز فوری به ش��رط ارائه مجوزهای 
قانونی با صدور حکم فراهم و نیز امکان ترخیص ش��بانه روزی کاالهای 
مش��مول این بسته که تش��ریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده فراهم 

می شود.
این بسته در راس��تای سیاست های دولت برای تسهیل واردات مواد 
اولیه و واسطه ای بخش تولید و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد مولد تهیه 
و ابالغ ش��ده و صادرکنندگان می توانند در چارچوب دستورالعمل های 
ابالغی قبلی و با هدف رفع تعهد ارزی نس��بت به عرضه ارز خود اقدام 
کرده و این ارز را برای نیازهای اولیه و اساس��ی اقتصاد کشور استفاده 

کنند.

فوالدسازان هند به دنبال ممنوعیت واردات از ایران

بسته تسهیل فرآیند ورود ارز حاصل از صادرات ابالغ شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اخبار

ادامه ترخیص کانتینرهای قطعات خودرو
مع��اون امور گمرکی و فن��ی گمرک با بیان اینک��ه طی یک ماه 
گذش��ته 2 ه��زار و ۵۰۰ کانتینر قطعات خط تولی��د ایران خودرو، 
ترخیص شده است، گفت تش��ریفات ترخیص همین تعداد کانتینر 
دیگر در حال انجام اس��ت؛ ضمن آنکه س��ایپا نی��ز ۳ هزار کانتینر 
دارد ک��ه تعیین تکلیف خواهد ش��د. مهرداد جم��ال ارونقی با بیان 
اینک��ه طبق برآورده��ا و اعالم نظر مقامات ذی رب��ط، حدود 8هزار 
کانتین��ر ل��وازم و قطعات منفصل��ه )SKD( و )CKD( خط تولید 
خودروس��ازان در گمرکات هستند، افزود:  این تعداد کانتینر مربوط 
به قطعات منفصله خط تولید ش��رکت های خودروس��ازی است که 
مطابق مقررات کش��ور، فصل جداگان��ه ای در جداول ضمیمه کتاب 
مقررات صادرات و واردات به این اقالم اختصاص یافته است. وی با 
بیان اینکه این کانتینرها بیشتر متعلق به ایران خودرو و شرکت های 
زیرمجموعه و همچنین س��ایپا اس��ت، تصریح ک��رد: طبق ضوابط 
گمرکی و تصمیمات اتخاذ شده، اکثر تجهیزات و قطعات خط تولید 
خودروس��ازها در مسیر سبز انتخاب مس��یر اظهارنامه قرار دارد. در 
این مس��یر، پس از اظه��ار کاال اگر حق��وق ورودی تودیع و پروانه 
ترخیص الکترونیکی صادر شود، تشریفات گمرکی بالفاصله در درب 
خروج گمرک انجام ش��ده و کاال پ��س از اظهار، در گمرک نخواهد 
ماند.  معاون امور گمرکی گمرک ایران با اش��اره به آنکه جلس��اتی 
میان نمایندگان ایران خودرو و س��ایپا به منظ��ور اتخاذ راهکارهای 
الزم برای ترخیص کانتینرهای قطعات برگزار ش��ده اس��ت، عنوان 
کرد:                                                                                                                                                    کمبود نقدینگی از عمده ترین دالیلی ذکر ش��ده است که این 
شرکت ها نتوانسته اند به گمرک مراجعه و نسبت به اظهار و متعاقبا 
ترخی��ص کاالهای خود اق��دام کنند؛ البته ب��ا پیگیری هایی که به 
عمل آمده، خودروس��ازان در حال اظهار و انجام تشریفات گمرکی 
اقالم مربوط به خط تولید خود هس��تند و ظرف ماه گذش��ته صدها 
کانتینر از گمرکات ترخیص ش��ده است.  این مقام مسئول با اشاره 
به اینکه طبق بررسی های انجام شده، شرکت سایپا 2هزار و ۵۰۰ تا 
۳ هزار کانتینر قطعات تولید در گمرکات دارد، بیان کرد: احتماال در 
روزهای آتی وضع ترخیص آنها مشخص خواهد شد. همچنین ظرف 
یک ماه گذش��ته 2هزار و ۵۰۰ کانتینر قطعات شرکت ایران خودرو 
ترخیص ش��ده اس��ت.  وی افزود:  هزار کانتینر نیز مربوط به ایران 
خ��ودروی خراس��ان در چابهار وجود دارد ک��ه محموله به محموله 
اظهار آنها برای انجام تشریفات گمرکی صورت می گیرد. در گمرک 
شهید رجایی بندرعباس نیز یک هزار و ۵۰۰ کانتینر وجود دارد که 

در حال طی کردن تشریفات مربوطه هستند.

کاهش 10درصدی قیمت خودرو
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت از کاهش 1۰درصدی قیمت خودرو 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا   رحمانی در حاشیه 
هی��ات   دولت در جمع خبرن��گاران افزود: اقدامات��ی نظیر اصالحات 
س��اختاری، مدیریتی، فروش اموال مازاد و س��اخت قطعات وارداتی 
در داخل کش��ور آثار خود را بر روی صنایع گذاش��ته و قیمت خودرو 
1۰درصد کاهش پیدا کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
قرار بود امس��ال 4 هزار میلیارد تومان تس��هیالت  پرداخت شود که 
تا این لحظه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان آن پرداخت ش��ده اس��ت. 
وی ادام��ه داد: عالوه بر پرداخت تس��هیالت، اقدامات دیگری، چون 
اصالحات س��اختاری، مدیریتی، فروش اموال مازاد و ساخت قطعات 
وارداتی در داخل کش��ور را شروع کردیم و آثار آن را در داخل کشور 
مش��اهده می کنیم. رحمانی  گفت: چند ماه قبل تولید دو خودروساز 
بزرگ ما بین هزار و 2۰۰ تا هزار و ۵۰۰ دستگاه روزانه بود، ولی این 
رقم در حال حاضر به 4 هزار دس��تگاه رس��یده و قدرت خودروسازان 
بیشتر شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت   اضافه کرد: در چند ماه 
گذشته قطعه ساز های ما مشکالت جدی داشتند   اما اکنون  آنها فعال 
ش��دند و قیمت خودرو  در مقایسه با   هفته گذشته 1۰درصد کاهش 
پیدا کرده است. وی درخصوص مشکالتی که در ثبت نام خودرو وجود 
دارد، گفت: همه افراد با کدملی و به صورت اینترنتی می توانند ثبت 
نام کنند و اگر تخلفی هم در این زمینه وجود داشته باشد ما به شدت 
با آن برخورد می کنیم. رحمانی با اشاره به اینکه نخستین   تحریم  ها در 
حوزه صنعت بوده است، افزود: آنها در تحریم ما به هدف خود نرسیدند 
و با تالش صنعتگران و مردم،   تولید در کش��ور ما جریان داشته و در 
برخی از حوزه ها تولید ما بهتر هم شده است. وی ادامه داد: در بعضی 
از بازار ها در ماه های اخیر نوساناتی هم داشته ایم، اما تولید ما جریان 
دارد و اگر مشکالتی هست   فرصت هایی نیز داریم. وزیر صنعت گفت: 
ما برای سال آینده فرصت های جدیدی داریم و طرح هایی زیرمجموعه 
  اقتصاد مقاومتی تعریف کردیم ضمن اینکه   ما در برخی صنایع مانند 
لوازم خانگی، پوش��اک و صنایع دانش بنی��ان و فناورانه فرصت های 
زیادی داریم از این رو   باید از این فرصت ها بیش��تر اس��تفاده کنیم و 
به جای کلینیک های بحران، کلینیک های درمان راه اندازی کنیم تا از 

ظرفیت های واحد های تولیدی استفاده کنیم.

قیمت بنزین در سال ۹8 قطعاً افزایش 
نمی یابد

عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس گفت که قطعاً در س��ال آینده 
قیم��ت حامل های ان��رژی به ویژه بنزین افزایش نخواهد داش��ت. 
هدای��ت اهلل خادمی ب��ا بیان اینک��ه دولت با س��همیه بندی بنزین 
در س��ال آینده نیز مخالفت کرد، ادامه داد: زنگنه در کمیس��یون 
ان��رژی اعالم کرد که دولت با س��همیه بندی بنزین به ویژه اعطای 
یک لیتر بنزین به افراد در س��ال آینده مخالف اس��ت.  به گزارش 
پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تس��نیم،  عضو کمیس��یون 
ان��رژی مجلس گفت که قطعاً در س��ال آین��ده قیمت حامل های 
انرژی به وی��ژه بنزین افزایش نخواهد داش��ت. هدایت اهلل خادمی 
عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی، با اشاره به آخرین 
وضعیت افزایش قیمت بنزین در س��ال آینده، گفت: در س��ال 97 
دولت درباره تعیین تکلیف قیمت حامل های انرژی به ویژه قیمت 
بنزی��ن الیحه یا برنام��ه ای را به مجلس ارائه نکرد و این موضوع را 
مسکوت گذاشت. وی با بیان اینکه دولت با سهمیه بندی بنزین در 
سال آینده نیز مخالفت کرد، ادامه داد: زنگنه در کمیسیون انرژی 
اعالم کرد که دولت با سهمیه بندی بنزین به ویژه اعطای یک لیتر 

بنزین به افراد در سال آینده مخالف است.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گف��ت ورود حجم عظیمی از 
نقدینگی س��رگردان به بازار خودرو در ش��رایط کنونی تنها س��بب ایجاد 
داللی های ناصحیح در بازار شده است.  به گزارش رویداد24، تعیین قیمت 
خودرو در حاش��یه ۵درصد بازار از سوی خودروس��از ها نتیجه ای جز فرار 
س��پرده ها از بانک، ایجاد بازار داللی عظیم در این حوزه نداشت که نهایتاً 

سبب شد تا زیان سوءمدیریت خودروساز ها از جیب مردم پرداخت شود.
ب��ا اعالم قیمت جدید چهار محصول گروه ای��ران خودرو، قیمت گذاری 
خودرو های داخلی با فرمول جدید )۵درصد زیر بازار( رس��ماً کلید خورد. 
براس��اس این فرمول، قیمت خودرو های داخلی تا ۵درصد زیر بازار تعیین 
می ش��ود تا عماًل شبه آزادسازی در بازار خودرو ایران به جریان بیفتد، اما 

این نحوه قیمت گذاری صدای مجلسی ها را درآورد.
در این رابطه محمدرضا منصوری، بیان داش��ت: در ابتدا خودروس��از ها 
افزایش 2۰ تا 2۵درصدی نرخ خودرو نس��بت به گذشته را تقاضا کردند، 
اما به صورت غیرمترقبه ای ش��اهد بودی��م که تصمیم به عرضه خودرو در 

حاشیه زیر ۵درصد بازار گرفتند که این مسئله، موتور محرک اصلی جهش 
قیمت ها در بازار آزاد شد. از این رو در حال حاضر می بینیم که سوءمدیریت 
خودروساز ها و زیان ناشی از عملکرد ضعیف مدیران این شرکت ها را مردم 

باید پرداخت کنند.
وی گف��ت: عالوه ب��ر تعیین قیمت کارخانه خودرو های س��اخت داخل 
در حاش��یه ۵درصد بازار، عدم عرضه محصول از سوی خودروساز و ادامه 
روند ممنوعیت واردات خودرو، سبب هم افزایی در رشد غیرمنطقی قیمت 
خودرو شد. در نتیجه عواملی همچون رشد تقاضای سنتی در پایان سال، 
عدم عرضه خودرو های تعهدش��ده از س��وی خودروسازها، افزایش قیمت 
کارخانه محصوالت تا ۵درصد حاش��یه ب��ازار و ممنوعیت واردات خودرو، 
بازار ش��یرینی برای کسب س��ود های فراتر از انتظار در این حوزه به وجود 
آورده اس��ت. از این رو هم اکنون شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی 
از س��پرده های بانکی که موعد یک ساله پرداخت سودشان به پایان رسیده 

است، به سمت این بازار سرازیر می شوند.

منصوری معتقد اس��ت ورود این حجم عظیم از نقدینگی سرگردان به 
بازار خودرو در ش��رایط کنونی تنها س��بب ایج��اد داللی های ناصحیح در 

بازار شده است.
نماینده ساوه با تاکید بر نادرس��ت بودن نرخ گذاری در حاشیه ۵درصد 
بازار از سوی خودروسازها، گفت: ما از ابتدا هم در کمیسیون صنایع مخالف 
این موضوع بودیم چراکه پیش بینی می کردیم با چنین نرخ گذاری، حتماً 

سپرده های بانکی به سمت بازار داللی خودرو سرازیر می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه نباید این موضوع به حال خود رها ش��ود، گفت: اگر 
مجلس بخواهد به پرونده ش��کایت از خودروساز ها رسیدگی کند، حداقل 
یک س��ال تحقی��ق و تفحص از این ش��رکت ها زمان می ب��رد، در نتیجه 
شایسته تر است که نهاد های نظارتی همچون قوه قضاییه، سازمان تعزیرات 
و س��ازمان بازرس��ی به موضوع ورود کنند و مانع از ادامه روند گس��ترش 
ناصحیح سرمایه گذاری در خودرو شوند چرا که خودرو کاالی مصرفی بوده 

و سرمایه گذاری در آن به زیان اقتصاد کالن کشور است.

زیان سوءمدیریت خودروساز ها از جیب مردم پرداخت می شود

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره به بح��ران جدی صنعت 
قطعه س��ازی در چندماه گذش��ته، گفت 1۵۰هزار کارگر بیکار ش��ده 
و 1۳۰ ه��زار کارگر در معرض بیکاری قرار داش��تند که خوش��بختانه 
موضوع بیکاری پرس��نل قطعه سازی حل شد و تولید خودروسازان به 

4۰۰۰ دستگاه در روز رسیده است.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، رضا رحمانی در نشس��ت 
اعضای فراکس��یون مس��تقلین والیی گف��ت: ما در جن��گ اقتصادی 
تمام عیار هس��تیم و دش��من تمام تالش خود را برای تعطیلی صنایع 
ما می کند. او با اش��اره به اینکه هدف اصلی دشمن توقف تولید است، 

تصریح کرد: بزرگترین دغدغه وزارت صنعت، تولید است و برای حفظ 
تولید، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان اینکه س��تادهای مختلفی از 
جمله ستاد تس��هیل، اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم تشکیل شده 
تا تولید آس��یبی نبیند، گفت: اگر تولید حفظ شود قطعاً بازار نیز روند 

مناسبی خواهد داشت و به دنبال آن صادرات نیز رونق می گیرد.
معدن در صدر برنامه های وزارت صنعت

او با اشاره به نقش معدن در توسعه پایدار و اشتغال زایی تصریح کرد: 
در سال آینده معدن محور اقدامات ما خواهد بود و باید دوره جدیدی 

در این حوزه آغاز ش��ود، در این حوزه اکتشافات خوبی در دستور کار 
قرار گرفته تا نیاز به مواد اولیه تامین شود.

رحمانی یادآور شد: یکی از برنامه های وزارت صنعت بازسازی معادن 
کوچک است و البته برای این امر باید بودجه الزم نیز اختصاص یابد.

او همچنین به اثرات صادرات در اقتصاد کش��ور اش��اره کرد و اظهار 
داشت: یکی از راه های حفظ تولید، صادرات است و 1۵کشور همسایه 
بس��تر مناسبی برای توسعه صادرات است، متاسفانه سهم ما از واردات 
یک هزارو س��یصد میلیارد دالری 1۵ کش��ور همس��ایه فقط 2درصد 

است.

ش��ماره گذاری خودروهای نوشماره در س��ال 1۳97 نسبت به سال 
گذشته ۳9درصد کاهش یافته است؛ نقل و انتقال خودرو نیز 1۵درصد 

افزایش پیدا کرد.
به گزارش نوداد، س��رهنگ علی محمدی، رئیس مرکز شماره گذاری 
و تعویض پالک پلیس راهور ناجا، از افزایش 1۵درصدی نقل و انتقال 
خودروها و کاهش ۳9درصدی ش��ماره گذاری خودروهای نوشماره در 

سال جاری خبر داد. سرهنگ علی محمدی افزود:
در سال جاری حدود ۳میلیون و 477 هزار دستگاه خودرو در مراکز 
شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا نقل و انتقال شدند که 

این رقم در مقایسه با سال گذشته 1۵درصد افزایش نشان می دهد. در 
بخش خودروهای وارداتی نوشماره نیز حدود 18 هزار دستگاه خودرو 
شماره گذاری شد که این رقم نسبت به سال گذشته 7۳درصد کاهش 

نشان می دهد.
رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا گفت:

همچنین در بخش خودروهای داخلی نوش��ماره هم حدود 8۵6هزار 
دس��تگاه خودرو شماره گذاری ش��د که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته حدود ۳7درصد کاهش یافته است. از 2۰ تا 28 اسفندماه 
ساعت پذیرش و ورود خودروها به مراکز شماره گذاری و تعویض پالک 

پلیس راهور ناجا تا س��اعت 19 خواهد بود. قطعاً این مراکز تا آخرین 
خودرو پذیرش شده و تا هر ساعتی که الزم باشد فعال هستند.

رئی��س مرک��ز ش��ماره گذاری و تعویض پ��الک پلیس راه��ور ناجا 
درخصوص س��اعت فعالی��ت مراکز ش��ماره گذاری و تعویض پالک در 

نوروز گفت:
تمام مراکز ش��ماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور ناجا در ایام 
نوروز به جز تعطیالت رس��می، در روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه بین 
ساعات 7 تا 14 و پنجشنبه بین ساعت 7 تا 12 به شهروندان خدمات 

ارائه می کنند.

مشکل بیکاری کارگران قطعه سازی حل شد

شماره گذاری خودروهای نوشماره امسال 3۹درصد کاهش یافت

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
28 اسفند 1397

شماره 1284



کسب و کارامـروز8

رویداد اس��تارتاپ طراحی و تولید لباس ایرانی و اس��المی به 
همت بنیاد نخبگان استان تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با توجه به 
اینکه ایران یک��ی از پایه گذاران صنعت 
نساجی در جهان است؛ پتانسیل بسیار 
باالیی برای توسعه و ارتقای محصوالت 
ای��ن صنعت در داخ��ل و خارج از ایران 
وج��ود دارد که البت��ه نیل به این هدف 
ب��ه کیفیت و خالقیت در تولید و عرضه 

منسوجات وابسته است.
در همی��ن راس��تا، بنی��اد نخب��گان 
اس��تان تهران با همکاری ستاد توسعه 
فناوری ه��ای نرم و هویت س��از معاونت 
علمی وفناوری ریاست جمهوری، در نظر 
دارد اس��تارتاپ »طراحی و تولید لباس 
ایرانی و اس��المی« را با حضور اجتماع 

نخبگانی، برگزار کند.
از اه��داف مهم این رویداد می توان به شناس��ایی افراد خالق 
در  حوزه طراحی و تولید لباس و پوش��اک، تقویت اکوسیس��تم 

اس��تارتاپی کش��ور در ای��ن حوزه، ایج��اد فضای تب��ادل نظر و 
گفت وگو بین ایده پردازان، فعاالن حوزه استارتاپ و صندوق های 
س��رمایه گذاری و در نهای��ت به اش��تراک گذاری دانش و تجربه 

نوآورانه، اشاره کرد.
طراحی و ف��روش لباس های ایرانی 
و  کمبوده��ا  مش��کالت،  اس��المی، 
چالش های موجود در کس��ب و کارهای 
مرتبط با ح��وزه ُمد، ف��روش و اجاره 
آنالین لباس، طراحی های خالقانه در 
حوزه ُمد و لباس، دیجیتال مارکتینگ 
حوزه ُم��د و لباس و ایج��اد بازارهای 
نوظه��ور در ح��وزه ُم��د و لب��اس، از 
مهمترین محورهای این رویداد است.

اس��تارتاپ  اس��ت،  ذک��ر  ب��ه  الزم 
»طراح��ی و تولی��د لب��اس ایران��ی و 
اسالمی« اردیبهشت  98 در محل بنیاد 
نخبگان استان تهران برگزار می شود. متقاضیان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام در این رویداد تا ۳1 فروردین 

به سامانه بنیاد نخبگان استان تهران مراجعه کنند.

استارتاپ تخصصی گردش��گری خالق توسط ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت س��از معاونت علمی و با همکاری بنیاد نخبگان اس��تان تهران با هدف 
توس��عه زیست بوم بازار صنعت گردش��گری برگزار می شود .  به گزارش مرکز 

ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، ستاد توسعه فناوری های نرم 
و هویت س��از معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با همکاری بنیاد نخبگان استان تهران 
و فصلنام��ه گیلگم��ش در نظر دارد اس��تارتاپ 
»گردش��گری خالق« را برای مستعدین نخبگان 
تحت پوش��ش بنیاد نخبگان استان تهران برگزار 
کند . از اهداف مهم این رویداد استارتاپی، تقویت 
اکوسیستم استارتاپی کشور درحوزه گردشگری، 
ایجاد فضای تبادل نظر و گفت وگو، بسترس��ازی 
جه��ت ایج��اد ارتباط س��ازنده می��ان صاحبان 
ایده، فع��االن ح��وزه اس��تارتاپ و صندوق های 
س��رمایه گذاری و در نهایت به اش��تراک گذاری 

دانش و تجربه نوآورانه است . زیست بوم بازار صنعت گردشگری )داخلی، ورودی، 
خروجی( زیس��ت بوم صنایع دستی و هنرهای سنتی، میراث ایران )فرهنگی، 
طبیعی، ملموس و ناملموس، منقول و نامنقول، …( ، کسب و کار الکترونیک، 

گردشگری الکترونیک و تولید محتوا و بازاریابی محتوا از جمله محورهای تعریف 
شده در این استارتاپ تخصصی است . از کلیه دانشجویان و مستعدین عالقه مند 
در سراسر کش��ور دعوت به عمل می آید تا با مطالعه سرفصل های استارتاپ و 
توانمندی های خود جهت ثبت نام در استارتاپ 
اقدام کنند. عالقه مندان می توانند در دو بخش 
از طریق سامانه هم اندیشان بنیاد نسبت به ثبت 
نام اقدام کنند. اولین بخش مربوط به صاحبان 
یکی از توانمندی ها )گرافیست، برنامه نویس و 
یا تس��لط بر مدل های کس��ب و کارهای نوین( 
اس��ت که باید در س��امانه هم اندیشان ثبت نام 
و توانمندی خ��ود را در بخش توضیحات درج 
ک��رده  و در بخش دوم مربوط به صاحبان ایده 
و طرح خالق در حوزه گردشگری است که باید 
ف��رم مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک الزم 
در هنگام ثبت نام در س��امانه بارگذاری کنند و 
در بخ��ش توضیحات، خ��ود را ارائه دهنده ایده 
معرفی کنند. همچنین سامانه پاسخگویی بنیاد ملی نخبگان، بین ساعت 9 تا 
12 روزهای ش��نبه تا چهارشنبه با شماره تماس ۰96۰1 آماده پاسخگویی به 

سئواالت شما عزیزان در این خصوص است.

دانش خالقان فعال در حوزه گردشگری اشتراک گذاری می شودرویداد استارتاپی طراحی و تولید لباس ایرانی و اسالمی برگزار می شود

در حال حاضر تکنولوژی در سرتاس��ر جه��ان حرف اول را زده و پیش بینی 
می ش��ود تا در آینده نیز رش��دی فوق العاده را تجربه کند. به همین خاطر نیز 
روزانه به شرکت های فعال در این زمینه افزوده می شود. این امر به معنای نیاز 
به افراد مختصص در این زمینه اس��ت که در ادامه به بررسی 7 مورد منتخب 

آن خواهیم پرداخت. 
1-مهندسی داده 

میزان رشد تا سال 202۶: 11درصد 
با توجه به همگانی شدن تکنولوژی، جهان درگیر تعداد بیشماری داده قرار 
دارد. این امر خود نیاز به مدیریت درس��ت آنها را تش��دید نموده است. درواقع 
مهندس��ین داده به تحلیل، دسته بندی و اس��تفاده بهتر از داده های روزافزون 
کمک می کنند که یک مزیت بزرگ برای هر برندی محسوب می شود. جالب 
است بدانید که از این حرفه به عنوان یکی از جذابترین و پردرآمدترین شغل 
حال حاضر نام برده می شود. با توجه به آینده بسیار درخشان و نیاز روزافزون 
ش��رکت ها به افراد متخصص در این زمینه، آینده شغل آن نیز کامال تضمین 
ش��ده خواهد بود. ب��رای موفقیت در این عرصه مه��ارت در علم ریاضی، آمار، 
کدنویسی و کامپیوتر از جمله الزامات اولیه محسوب می شود. درواقع با کمک 
یک مهندس داده، شرکت ها می توانند نسبت به قابل اطمینان بودن داده های 
خود و کاربردی بودن آنها اطمینان داش��ته باش��ند و یا اطالعات مدنظر خود 
را ش��کل دهند. در نهایت ش��رکت هایی که از این افراد در تیم خود اس��تفاده 
می کنند، قادر خواهند بود تا وابستگی بسیاری از اتفاقات با یکدیگر را شناسایی 
کرده و در تصمیمات آتی خود آن را مدنظر قرار دهند. بدون شک خالصه سازی 
اطالعات بیش��مار در غالب آمارها خود به سرعت بخشی در تصمیمات و روند 

انجام کارها کمک بسیاری خواهد کرد. 
2-توسعه دهنده نرم افزار

میزان رشد تا سال 202۶: 24درصد
این افراد به رفع نقص های نرم افزارها پرداخته و با بهبود آنها نس��خه های 
به روزتر را تهیه می کنند. اگرچه در ابتدا ممکن است آنها را با برنامه نویسان 
یکی قلمداد کنید، با این حال واقعیت این است که برنامه نویسی در مرحله 
قب��ل از کار ای��ن افراد قرار دارد. با توجه به این امر که در این حرفه ش��ما با 
مس��ائل مختلف مواجه خواهید بود، الزم است مهارت حل مسئله آشنا بوده 
و آن را به خوبی در خود تقویت کنید همچنین تس��لط بر علم کامپیوتر نیز 
از دیگر الزامات این رش��ته محسوب می شود. در آخر توجه داشته باشید که 
یک توسعه دهنده نرم افزار باید از قدرت ارتباط خود با تیم شرکت و مشتریان 
برخوردار باش��د تا بتواند مشکالت را در بهترین زمان شناسایی کرده و برای 

رفع آن تالش کند. 
3-توسعه دهنده وب

میزان رشد تا سال 202۶: 15درصد 
توسعه دهنده وب درواقع نقطه مقابل طراح آن بوده و کدنویسی-های آن را 
انجام می دهد. این امر در حالی است که تمرکز اصلی طراح سایت بر جنبه های 
زیبایی شناختی آن است. با این حال با توجه به ضرورت وجود هر دو، افرادی 
که بتوانند هم در زمینه طراحی و هم توسعه وب مهارت الزم را کسب کنند، 
می-تواند موقعیت ش��غلی فوق العاده ای را به دست آورند. در راستای موفقیت 
در این عرصه نیاز به فراگیری فتوشاپ،html، جاوا و محیط اینترنت خواهید 
داشت. فراموش نکنید که در این زمینه تمرین از جمله اقدامات مهم در راستای 

افزایش مهارت محس��وب می-شود. به همین خاطر نباید صرفا به دانسته های 
تئوری خود اکتفا کرد. 

4-تحلیلگر سیستم های کامپیوتری
میزان رشد تا سال 202۶: ۹درصد 

این افراد سیس��تم های ش��رکت را بررس��ی کرده و به بهب��ود و اصالح آن 
می پردازند. این امر کمک می-کند که سازمان بتواند کارایی بیشتری را داشته 
باشد. برای فعالیت در این رشته داشتن مدرک دانشگاهی علوم کامپیوتر امری 
ضروری اس��ت. درواقع افراد فعال در این حوزه نه تنها به اقدامات عملی، بلکه 
به مشاوره نیز می-پردازند. در نهایت یک تحلیلگر سیستم های کامپیوتری، با 
درک درست از نیاز شرکت ها بهترین سیستم را برای آنها مشخص می-کند. 

5-توسعه دهنده برنامه های تلفن همراه 
میزان رشد تا سال 202۶: 5۷درصد

توس��عه دهنده های برنامه های تلفن همراه درواقع به اپلیکیشن ها امکاناتی 
را اضاف��ه می کنن��د که مورد نیاز ش��رکت تولیدکننده آنها اس��ت. همه افراد 
این تغییرات را در آبدیت های گوناگون مش��اهده می کنند. با توجه به رش��د 
روزافزون اس��تفاده از گوشی های هوشمند، بدون ش��ک این شغل با بازار کار 
تضمین شده ای مواجه خواهد بود. برای موفقیت در این عرصه آشنایی کامل 
با سیس��تم های عامل  اندرویدی و تحلیل مداوم اقدامات مشابه سایر افراد و یا 
شرکت ها، دو شرط اصلی موفقیت محس��وب می شود. در این رابطه فراموش 
نکنید که هر یک از سیستم های عامل از محاسن و معایب خاص خود برخوردار 
است. به همین خاطر نیز الزم است تا بهترین حوزه برای خود را با توجه به بازار 

هدف و امکانات، انتخاب کرده و بر روی آن تمرکز کنید. 
۶-تحلیلگر بازار

میزان رشد تا سال 202۶: 32درصد 
تحلیلگر در واقع فردی است که در بازار به تحقیقات پرداخته و نتایج آن را 
مورد ارزیابی دقیق قرار می دهد. این اقدام باعث می-شود تا مدیران بتوانند با 
آگاهی درست از وضعیت فعلی و چشم انداز آینده کسب وکار خود، اقدامات آتی 
شرکت را به بهترین شیوه ممکن برنامه ریزی کنند. در این رابطه منابع کسب 
اطالعات متنوع بوده و در اکثر مواقع فرد به صورت مستقیم اقدام به گردآوری 
آنه��ا از دل بازار و به صورت مصاحب��ه، می کند. به همین خاطر نیز علی رغم 

توانایی در ساخت آمار، نیاز به فعالیت میدانی نیز کامال ضروری است. 
۷-مهندسی امنیت اطالعات 

میزان رشد تا سال 202۶: 28درصد
هر ش��رکت و س��ازمانی از اطالعاتی برخوردار است که فاش شدن آن می-
تواند فرصتی مناسب را در اختیار سایر برندهای رقیب قرار داده و یا مشکالت 
حقوقی بس��یاری را متوجه آنها س��ازد. به همین خاطر نیز تمامی ش��رکت ها 
افرادی را برای حفاظت از اطالعات خود استخدام می کنند. جالب است بدانید 
ک��ه امروزه حتی افراد مش��هور نیز برای حفظ اطالعات ش��خصی خود از این 
اف��راد کمک می-گیرند. به همین خاطر نیز اف��راد دارای مهارت در این حوزه 
با فرصت های شغلی مناس��بی مواجه خواهند شد و درصد بیکاری آن را باید 
مساوی با صفر تلقی کرد. در این رابطه مهارت در زمینه علم کامپیوتر و آشنایی 
و با هک و انواع بدافزارها و ویروس ها، از جمله الزامات مهم محسوب می-شود. 
در ای��ن حرفه، برخی از افراد به عنوان منتقد عمل کرده و با دریافت مبالغی، 
میزان امنیت شرکت را در زمینه حفاظت اطالعات مشخص می کنند. به همین 
خاطر نیز حوزه های کاری آن کامال متنوع است که خود به کسب درآمد بیشتر 

افراد کمک می کند. 
thebalancecareers  :منبع

برایان اکتون، یکی از بنیان گذاران واتس اپ، خطاب به کاربران اعالم کرده است که حساب 
کاربری خود را در فیس بوک حذف کنند. به گزارش ایسنا، اوایل سال گذشته میالدی بود که 
شـبکه اجتماعی فیس بوک گرفتار یک رسوایی امنیتی و اطالعاتی شد، به گونه ای که حریم 
خصوصی کاربرانش را با همکاری یک مؤسسـه مشـاوره و تحقیقاتـی تحت عنوان کمبریج 
آنالتیکا افشـا کرده و در اختیار آن گذاشـته بود. همین امر موجب شد که سر و صدای خیل 
عظیمی از کاربران و منتقدان را در فضای مجازی دربیاورد و بسـیاری نیز به نشانه اعتراض، 

صفحه کاربری خود را در این شبکه اجتماعی برای همیشه ترک کرده و حذف کنند.
شرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت واتس اپ در سال 2014، 1۹ میلیارد 
دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدید به دنبال جذب 
و حفظ طرفداران این پیام رسـان محبوب بوده اسـت. طبق آمارهای منتشرشـده در ژانویه 
2018، پیام رسـان واتـس اپ هم اکنون میزبان حدود یک میلیـارد و 300 میلیون کاربر فعال 

در ماه است.
براسـاس گزارشی که در Daily Mail آمده است، حاال برایان اکتون، یکی از بنیانگذاران 
و مؤسسـان واتس اپ، به تازگی عنوان کرده اسـت که همه کاربران در سراسر جهان باید به 
منظـور احترام و محافظت از حریـم خصوصی خود، صفحه کاربـری و اکانت های خود را در 

فیس بوک ببندند و برای همیشه آن را ترک بگویند.

این سـخنان اکنون که جنجال های بسیاری را به راه انداخته است، بیشتر از این لحاظ که 
واتس اپ خود زیرمجموعه فیس بوک اسـت و روزی به وسـیله همین شـرکت پر و بال پیدا 
کرد، عجیب و دور از ذهن اسـت و به عقیده بسـیاری از تحلیلگران، اظهارات برایان اکتون 
مظهر واقعی نمک نشناسی است. البته برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند 
که واتس اپ همواره از نخسـتین روز تأسـیس و آغاز به کار خود، تاکید فراوانی بر محافظت 
از حریم خصوصی کاربرانش داشـته اسـت و این بدان معناسـت که واتس اپ تنها به منظور 
جلوگیری از نقض حریم شـخصی و افشـای اطالعـات خصوصی و محرمانه آنهـا از کاربران 
درخواسـت کرده که از فیس بوک برای همیشه خارج شده و حساب کاربری و اکانت خود را 

در این شبکه اجتماعی ببندند.
پـس از انتشـار خبر رسـوایی فیس بوک و نقض حریم شـخصی کاربرانش، افراد مشـهور 
و شـرکت های کوچک و بزرگ بسـیاری اقـدام به حذف صفحه کاربری خود در این شـبکه 
اجتماعی کرده اند تا بدین ترتیب، اعتراض خود را نسـبت به سـهل انگاری فیس بوک نشان 
دهند. با اینکه فیس بوک در تمامی روزنامه ها و شـبکه های اجتماعی از تمامی کاربرانش در 
این خصوص عذرخواهی کرد و در بیانیه ای نیز احتمال هرگونه جاسوسی و افشای اطالعات 
آنها را رد کرد، اما همچنان خشم عموم مردم در سراسر جهان نسبت به این شبکه اجتماعی 

محبوب و پرطرفدار فروکش نکرده است.

۷ شغلی که در آینده بیشترین رشد را در زمینه تکنولوژی خواهد داشت

هشدار واتس اپ:

فیس بوک خود را پاک کنید!

دریچــه

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری درباره تولید دارو های جدید در کش��ور، بیان کرد تا پایان س��ال 99 در 
کشور 8 واکسن انسانی، 17 واکسن دام و طیور، ۵۰ ماده اولیه دارویی و 14داروی 
بیولوژیک در کش��ور تولید خواهد ش��د. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی 
اف��زود: با تولید این اقالم دارویی، ح��دود ۳7۵ میلیون دالر صرفه جویی ارزی در 
کشور صورت می گیرد و برای 8۳۰ نفر نیز اشتغال ایجاد خواهد شد. قانعی با اشاره 
به فعالیت شتاب دهنده های زیس��تی در کشور، بیان کرد: طی دو سال اخیر 12 
شتاب دهنده در حوزه زیست فناوری فعالیت می کنند. وی همچنین تصریح کرد: 
این شتاب دهنده ها با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری و مدیریت بخش خصوصی راه اندازی شده است.

12 شتابدهنده در حوزه زیست 
فناوری فعالیت می کنند

به قلم:لورنس بردفورد نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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تیمی متشکل از هیات رئیسه پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 
و ش��رکت های مس��تقر در این پارک، در راستای توسعه همکاری های 
متقابل علمی و فناوری با کش��ورهای منطقه و ایجاد زمینه دس��تیابی 

ش��رکت های مس��تقر در پارک به بازارهای 
بین الملل��ی از تکنو پارک، دانش��گاه فنی و 

نمایشگاه صنایع استانبول بازدید کردند.
به گزارش ایس��نا، در حاش��یه این بازدید 
جلس��ه ای با هی��ات رئیس��ه تکن��و پارک 
اس��تانبول برگزار ش��د و طرفین در زمینه 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای متقاب��ل و تبادل 
اطالع��ات در زمین��ه فناوری های مبتنی بر 
دانش و راه های افزایش ارتباط با یکدیگر با 
هدف استفاده از مهارت ها و تجارب طرفین 

به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند.
دکتر عبدالرضا واعظی، رئیس پارک علم 
و فن��اوری آذربایجان ش��رقی در این دیدار 

ضم��ن معرفی پارک علم و فن��اوری آذربایجان ش��رقی، ظرفیت های 
علم��ی و فن��اوری پارک عل��م و فن��اوری آذربایجان ش��رقی را برای 
حاضرین در جلس��ه تش��ریح کرد و نمایندگان شرکت های مستقر در 

پارک نیز محصوالت و خدمات خود را ارائه کردند. وی پیش��نهادهای 
پ��ارک را برای همکاری با تکنو پارک اس��تانبول بیان کرد که این امر 
مورد اس��تقبال مسئوالن تکنوپارک اس��تانبول قرار گرفت و توافقاتی 
در زمینه اس��تقرار شرکت های پارک علم 
و فناوری آذربایجان ش��رقی در تکنوپارک 
و بالعکس و همچنین همکاری های علمی 
و تج��اری در زمین��ه فناوری های جدید و 
ایج��اد و توس��عه فضاه��ای کارآفرینی و 
نوآوری با مش��ارکت شرکت های فناور دو 
طرف به عمل آمد. در ادامه هیات اعزامی 
از بخش های مختلف تکنو پارک استانبول 
و برنامه های توسعه ای این پارک بازدید و 
با فناوران و صاحبان شرکت های پیشروی 
مس��تقر در تکنو پارک استانبول گفت وگو 
و مذاکره کردند. تکنو پارک اس��تانبول به 
عنوان ه��اب نوآوری ترکی��ه در مجاورت 
فرودگاه بین المللی صبیحه گوکچن saw اس��تانبول به وس��عت 2۵۰ 
هکتار تاس��یس ش��ده و دارای 62 هزار مترمرب��ع فضای دفتری برای 

استقرار 1۰۰ شرکت و ۵۰ استارتاپ است.

کانترپوین��ت ب��رآورد کرده که اپل طی س��ال 2۰18 می��الدی بیش از ۳۵ 
میلیون دس��تگاه ایرپاد به فروش رس��انده اس��ت. براس��اس گزارش مؤسسه  
تحقیقاتی کانترپوینت، اپل در س��ال 2۰18 میالدی موفق ش��د در حدود ۳۵ 

میلیون دس��تگاه ایرپ��اد به فروش برس��اند. این 
مؤسسه  تحقیقاتی همچنین در یک نظرسنجی 
ک��ه 2۰۰ نفر در آن ش��رکت کرده اند، ایرپاد اپل 
را به عن��وان محبوب تری��ن محصول ش��نیداری 
لقب داده اس��ت. مؤسسه  کانترپوینت اعالم کرد 
از بین 2۰۰ کاربری که در نظرس��نجی و بررسی 
آنالین این مؤسس��ه ش��رکت  کرده اند، درحدود 
19درصد آنها اپل را ترجیح می دهند. براس��اس 
تعریف کانترپوینت، محصوالت شنیداری همچون 
هدفون های بی س��یم تنه��ا به م��واردی اطالق 
می ش��ود که از قابلیت پخش موسیقی برخوردار 
 Beagi باشند، حال آنکه محصوالت دیگری نظیر
dash Pro از ویژگی هایی نظیر دس��تیار صوتی 

هوشمند پش��تیبانی می کنند. به نظر می رسد که ایرپادهای نسل بعدی اپل با 
دستیار صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی و ردیابی سالمت می توانند قابلیت های 
جدیدی در اختیار کاربران قرار دهند. رتبه بندی مؤسسه  تحقیقاتی کانترپوینت 

نش��ان می دهد که تنها 6درص��د کاربران محصوالت بیت��س الکترونیکس از 
زیرشاخه های اپل را ترجیح می دهند و در نتیجه بیتس الکترونیکس در جایگاه 
پنج��م رتبه بندی قرار می گیرد. همان طور که نمودارهای تهیه ش��ده توس��ط 
کانترپوینت مشاهده می شود، 17درصد کاربران 
محصوالت شنیداری سونی را ترجیح می دهند، 
16درص��د کارب��ران محصوالت سامس��ونگ و 
درنهای��ت 1۰درصد محصوالت ب��وز را ترجیح 
می دهند. کاربرانی که در نظرسنجی ایرپاد اپل 
را بهتری��ن هدفون معرفی کرده اند، مولفه هایی 
همچون راحتی و تناس��ب ایرپ��اد اپل در کنار 
سهولت اس��تفاده را جزو مهم ترین فاکتورها و 
دالیل انتخاب ش��ان اعالم ک��رده  بودند. جالب 
است بدانید که مولفه  کیفیت صدا کمتر مورد 
توجه این کاربران قرار داش��ت و تنها 41درصد 
به آن اش��اره کرده بودند. در بررسی انجام شده 
توسط کانترپوینت، 72درصد کاربران به کیفیت 
صدای هدفون های بوز اشاره کرده بودند. البته اپل، آمار فروش ایرپادهای خود 
را منتشر نکرده است، اما نتایج بررسی کانترپوینت نشان می دهد که ۵6درصد 

کاربران به سهولت استفاده از هدفو ن های اپل اشاره کرده اند. 

اپل 35 میلیون دستگاه ایرپاد در آمریکا به فروش رسانده استگسترش همکاری  پارک فناوری آذربایجان شرقی با تکنوپارک های ترکیه

این روزه��ا بازاریابی ش��بکه های اجتماعی با س��رعت هرچه 
تمام ت��ر به یکی از ضروری ترین بخش های اس��تراتژی بازاریابی 

دیجیتال درآمده است .
شبکه های اجتماعی نیز دائما در حال تغییر و تحول هستند و 
به نظر می رسد برای دستیابی به موفقیت و اجرای بهترین شکل 
بازاریابی شبکه های اجتماعی، آشنایی با اصول و قوانین موفقیت 

در آن ضروری است.
این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید که همواره پایه های بنای 
بازاریابی ش��بکه های اجتماعی خ��ود را محکم بنا کنید، چرا که 

اگر خشت اول را کج بگذارید تا ثریا می رود دیوار کج!
در ادامه با ش��ش قانون طالی��ی برای موفقی��ت در بازاریابی 

شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید.
1- زیاد جدی نباشید

کامال واضح اس��ت که ماهیت ش��بکه های اجتماعی، بر اصل 
اجتماعی ش��دن و مراوده استوار اس��ت. در واقع زمانی مردم به 
برندتان عالقه مند می ش��وند که ش��خصیت برند شما نقاب روی 
صورت��ش را بردارد، ب��دون جدیت و توأم با احت��رام با مردم به 

برقراری ارتباط بپردازد.
اگر به محتوای تان اندکی چاش��نی س��رگرمی و خنده اضافه 
کنید مطمئن باش��ید که مخاطبان تان بیشتر به شما عالقه مند 
خواهند ش��د تا اینکه صرفا محتوایی خش��ک و ج��دی به آنها 

تعارف کنید!
2- فعالیت در شبکه های اجتماعی برای انجام بازاریابی 

دیجیتال شرط الزم اما کافی نیست
ش��بکه های اجتماع��ی به عنوان یک��ی از ابزاره��ای بازاریابی 
دیجیتال به تنهایی می توانند ترافیک زیادی را برای سایت شما 
ایجاد کنند اما برای کسب و کارهایی که می خواهند همیشه در 
ذهن و قلب مش��تری بمانند و حضور فعالی در دنیای دیجیتال 
داشته باشند کافی نیس��ت، بنابراین استفاده از تمامی ابزارهای 

بازاریابی دیجیتال توصیه می شود.
 هرگز ابزارهای بازاریابی دیجیتال را فدای یکدیگر نکنید چرا 
ک��ه هر کدام از این ابزارها ب��ا توانایی ها و قابلیت هایی که دارند 

پاسخگوی بخشی از نیازهای مخاطبان تان هستند.
3- تولید محتوای خوب همراه با ارائه پیشنهادهای ویژه جهت 

تبدیل بازدیدکنندگان به عالقه مندان
حض��ور در ش��بکه های اجتماعی بدون تولی��د محتوای خوب 
ش��اید به بازدید از وب سایت ش��ما منجر شود، اما به طور یقین 
موج��ب تبدیل بازدیدکنندگان به خریداران و مش��تریان وفادار 
ش��ما نخواهند ش��د و در نهایت این استراتژی منجر به شکست 

می شود.
پس حتما مطمئن ش��وید که محتوای مرتبط و ارزش��مند که 
متناسب با خواس��ته مخاطبان تان باشد و پیش��نهادات ویژه ای 
برای ش��ان ارائ��ه می کند؛ تولی��د کنید تا بازدهی بیش��تری در 

شبکه های اجتماعی داشته باشید.
4- همواره به فکر ارزش آفرینی باشید

اگر تمام وقت و انرژی که صرف حضور در شبکه های اجتماعی 
کرده اید را به معرفی محصوالت، خدمات و برندتان پرداخته اید، 

باید خبر بدی به شما بدهیم آن هم اینکه هیچ کس عالقه ای به 
دنبال کردن شما ندارد!

برای جل��ب توجه مخاطبان تان در ش��بکه های اجتماعی اول 
بای��د خودتان را به جای مش��تری بگذارید اصطالحا کفش های 
وی را به پا کنید، راه بروید، دغدغه ها و مشکالتش را بهتر درک 

کنید و در نهایت ارزش آفرینی کنید.
ارزش آفرینی به این معن��ا که محصوالت و خدماتی که تولید 
می کنید باید به ایجاد و یا افزایش ارزش��ی برای مش��تری منجر 
ش��ود. در واقع ارزش، مالک انتخاب مش��تری اس��ت و آنها در 

حقیقت ارزش یا فایده را می خرند!
برای این کار همواره قبل از توزیع محتوا از خودتان بپرس��ید 

محتوایی که تولید کرده اید آیا ارزشمند است؟
آی��ا گ��ره ای از مش��کالت مخاطبان ت��ان را ب��از می کند؟ اگر 
این چنین نبود آن محتوا را اس��تفاده نکنید و دوباره از نو شروع 
به تولید محتوایی کنید که پس از پوشیدن کفش های مخاطب 

ایده تولید آن به ذهن تان رسیده است.
5-هرگز فراموش نکنید که جاده شبکه های اجتماعی دوطرفه 

است
به خاطر داشته باشید برای اینکه تعداد دنبال  کنندگان شما در 
ش��بکه های اجتماعی بیشتر شود و درنهایت تبدیل به مشتریان 
وفادار شما شوند، باید ارتباطی دوسویه با آنها برقرار کنید. سعی 
کنید همیشه به سرعت و خالصانه پاسخ مخاطبان تان را بدهید 
تا احس��اس کنند که به فکر دغدغه ها و مشکالت آنها هستید و 

حمایت شان می  کنید.
۶-قانون 4_1_1

ایده این قانون توس��ط ج��و پالیزی، مدیر موسس��ه بازاریابی 
محتوایی برای افزایش درگیر کردن مخاطب در شبکه اجتماعی 
توییتر مطرح ش��د. برای اجرا این قانون سه گام را بایستی طی 

کرد:
گام اول: محتوای تولیدی را توییت کنید.

گام دوم: یک ریتوییت مرتبط با توییت قبلی انجام بدهید.
گام س��وم: چهار محتوای مرتبط که توسط دیگران تولیدشده 

را نیز توییت کنید.
البته درست است که این قانون برای توییتر مطرح شده است 
و تاثیرگذاری بس��یاری در درگیر ک��ردن مخاطب و تبدیل وی 
ب��ه خریداران و مش��تری وفادار دارد، اما می ت��وان این قانون را 
اصالح و برای دیگر ش��بکه های اجتماعی نی��ز تعمیم داد. فقط 
توجه داش��ته باش��ید توییت ها و محتوای شما به هیچ عنوان از 
جنس پس��ت های تبلیغاتی نباش��ند تا بیش��تر و بهتر منجر به 

جذب مخاطب شود.
جان کالم به زبون خودمونی

ب��رای اینکه خونه گرم و پرمخاطبی تو ش��بکه های اجتماعی 
بس��ازی اول بای��د یه س��ری قوانین رو رعایت کن��ی، چون این 
قوانی��ن بهت ی��اد میدن چط��وری خونه تو با پایه های اس��توار 
بس��ازی! حاال دیگه دلت قرص باش��ه خونتو اونقدری محکم بنا 

کردی که هیچ وقت با پس لرزه های رقیب آخ هم نمیگه.
daartagency :منبع

این سـخنان اکنون که جنجال های بسیاری را به راه انداخته است، بیشتر از این لحاظ که 
واتس اپ خود زیرمجموعه فیس بوک اسـت و روزی به وسـیله همین شـرکت پر و بال پیدا 
کرد، عجیب و دور از ذهن اسـت و به عقیده بسـیاری از تحلیلگران، اظهارات برایان اکتون 
مظهر واقعی نمک نشناسی است. البته برخی دیگر از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند 
که واتس اپ همواره از نخسـتین روز تأسـیس و آغاز به کار خود، تاکید فراوانی بر محافظت 
از حریم خصوصی کاربرانش داشـته اسـت و این بدان معناسـت که واتس اپ تنها به منظور 
جلوگیری از نقض حریم شـخصی و افشـای اطالعـات خصوصی و محرمانه آنهـا از کاربران 
درخواسـت کرده که از فیس بوک برای همیشه خارج شده و حساب کاربری و اکانت خود را 

در این شبکه اجتماعی ببندند.
پـس از انتشـار خبر رسـوایی فیس بوک و نقض حریم شـخصی کاربرانش، افراد مشـهور 
و شـرکت های کوچک و بزرگ بسـیاری اقـدام به حذف صفحه کاربری خود در این شـبکه 
اجتماعی کرده اند تا بدین ترتیب، اعتراض خود را نسـبت به سـهل انگاری فیس بوک نشان 
دهند. با اینکه فیس بوک در تمامی روزنامه ها و شـبکه های اجتماعی از تمامی کاربرانش در 
این خصوص عذرخواهی کرد و در بیانیه ای نیز احتمال هرگونه جاسوسی و افشای اطالعات 
آنها را رد کرد، اما همچنان خشم عموم مردم در سراسر جهان نسبت به این شبکه اجتماعی 

محبوب و پرطرفدار فروکش نکرده است.

۶ قانون طالیی بازاریابی شبکه های اجتماعی

هشدار واتس اپ:

فیس بوک خود را پاک کنید!

یادداشـت

تفاهم نامه راه اندازی نخستین مرکز نوآوری و شتابدهی تخصصی سینمایی ایران میان 
س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و بنیاد 
سینمایی فارابی منعقد شد. به گزارش ایسنا، علیرضا تابش رئیس بنیاد سینمایی فارابی روز 
گذشته در مراسم امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: طرح جامع سینمای ایران دو ساله شد. 
این طرح به عنوان یک سند چشم انداز 1۰ ساله صنعت سینما را ترسیم می کند و دارای 
1۰ راهبرد اساس��ی است. یکی از این راهبردهای مهم در این سند نهضت تولید محتوا و 
توجه ویژه به بازارهای داخلی و بین المللی است. تابش ادامه داد: امضای این تفاهم نامه میان 
بنیاد فارابی و ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی مسیر تحقق دستیابی به 
این راهبرد اساسی را تسهیل می کند. زیرا صنعت سینما در حال حاضر نیاز به نسلی خالق 
و تزریق ایده های نوآورانه دارد تا شاهد رونق زیست بوم جدید در عرصه صنایع خالق باشیم.

مرکز نوآوری و شتابدهی تخصصی 
سینمای ایران ایجاد می شود



اش��تباه نکنید، یک برند شناخته شده و محبوب بزرگ ترین دارایی یک 
 ،Nielson Survey شرکت است. براساسی پژوهش صورت گرفته توسط
۵9درصد مصرف کنندگان ترجیح می دهند که از محصوالت برندهایی که 

می شناسند استفاده کنند.
به عنوان یک کسب و کار کوچک، شما با برندهایی بزرگ با بودجه های 
بازاریابی نامحدود و مش��تریانی وفادار رقابت می کنید. به همین دلیل باید 
راه��ی پیدا کنید که بتوانی��د خودتان را از آنها متمای��ز کنید و از اصول 

برندسازی خودتان پیروی کنید.
اما اصول برندسازی شامل چه چیزهایی می شود؟ برندسازی تنها شامل 
یک لوگوی جذاب و تبلیغات مناسب نیست. همیشه نیاز به تالش بیشتر 
دارید. بگذارید پیش از پرداختن به جزییات اصول برندسازی کمی با این 

مفهوم آشنا شویم.
چه چیزی در مورد برند می دانیم؟

تعریف ساده  برند عبارت است از برداشت کلی مشتری از کسب و کار.
ی��ک برند موفق باید در جنبه های مختلف ارتباطات باثبات باش��د و در 
زمینه های چاپ، بسته بندی، رسانه های اجتماعی، فروش، خدمات مشتری 
و بسیاری دیگر تجربه داشته باشد. برندسازی یک شبه یا حتی چند ماهه 

رخ نمی دهد.
س��اخت یک برند فرآیندی بلندمدت اس��ت، اما با تالش های پیوس��ته 
می تواند به ایجاد رابطه ای بادوام میان ش��ما و مش��تریان تان منجر شود. 
ای��ن امر نیز باعث افزایش فروش، پروژه های ش��رکتی و تبلیغات برندتان 

خواهد شد.
در ادامه به بررس��ی اصول برندس��ازی پرداخته ایم که باعث می ش��وند 
شرکت یا برندتان مشتریان بیشتری جذب کند. برای اینکه بدانید از کجا 

و چگونه باید شروع کنید، با ما همراه باشید.
1- مخاطب برندتان را مشخص کنید

پایه و اس��اس اصول برندسازی این است که جمعیت هدف خود را پیدا 
کنید و بر روی آن متمرکز شوید. به خاطر داشته باشید که نمی توان همه 
را راضی کرد. در زمان ساخت یک برند، به این توجه کنید که مخاطبان تان 
چه کس��انی هس��تند. در این صورت مأموریت و پیام تان را طوری تنظیم 

می کنید که نیازهای آنها را برطرف کند.
رمز این کار در این اس��ت که دقیق باش��ید. جزییات رفتاری و س��بک 
زندگی مصرف کنندگان تان را بررسی کنید. برای نمونه به این مثال ها توجه 

کنید:
• مادران مجردی که در منزل کار می کنند.

• دانشجویانی که خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند.
• افرادی که محصوالت تکنولوژی را زودتر از سایرین خریداری می کنند.

تصویری از مصرف کنندگان خود به دس��ت بیاورید، سپس برای برندتان 
هویت��ی ایجاد کنید که آنها بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. در ادامه کار 
خواهید دید که یکی از نکاتی که هنگام برندسازی به شما کمک می کند 
این اس��ت که جامعه هدف تان را اختصاصی تر کنید. شناس��ایی مخاطب 
محصوالت و س��رویس های تان بر تمام جنبه های اصول برندس��ازی تأثیر 
می گذارد. می خواهید که فرد مناس��بی از محصوالت تان استفاده کند، بر 

روی تبلیغات تان کلیک کند، وارد لیست ایمیل شما بشود و الی آخر.
تعیی��ن جامعه  هدف مناس��ب به اس��تراتژی بازاریاب��ی برند هم کمک 

می کند، پس به عنوان گام اول نقش بسیار مهمی دارد.
2- برای برندتان یک مأموریت انتخاب کنید

آی��ا تا به حال به مأموری��ت خود فکر کرده اید؟ به ط��ور خالصه، برای 

انتخاب مأموریت باید بیانی واضح از چیزی که ش��رکت شما بیشتر از هر 
چیزی به آن اهمیت می دهد، تهیه کنید.

پیش از آنکه بتوانید برندی بسازید که جامعه مخاطب تان به آن اعتماد 
داشته باشد، باید بدانید که کسب و کارتان چه ارزش هایی فراهم می کند. 
بیانیه  مأموریت، هدف وجود برندتان را ش��رح می دهد. هر چیز مرتبط با 
برندتان از قبیل ش��عار، صدا، پیام، ش��خصیت و لوگو باید این مأموریت را 

انعکاس بدهد.
نمونه ای از اصول برندسازی: نایکی

همه  ما با شعار معروف نایکی آشنا هستیم: »فقط انجامش بده« اما آیا 
بیانیه مأموریت آنها را می دانید؟

مأموری��ت نایک��ی عبارت اس��ت از: »برای ایجاد انگی��زه و ابتکار در هر 
ورزشکاری در دنیا.«

نایکی حتی از این هم فراتر می رود و در پانوشت بیانه اش می گوید: »اگر 
یک بدن دارید، شما یک ورزشکار هستید.« به این فکر کنید که با چنین 

جمله  ساده ای جامعه هدف آنها تا چه میزان گسترش می یابد.
برای ساختن یک برند موفق با گام های کوچک شروع کنید و به خاطر 
داش��ته باش��ید که قبل از هر کاری بر روی مخاطبین به خصوص خودتان 
تمرکز کنید. با گذر زمان وفاداری مش��تریان به برندتان بیش از آنچه که 

تصورش را بکنید افزایش خواهد یافت.
یک گام به عقب بردارید. مطمئن شوید که مرحله اول از اصول برندسازی 
را به درستی انجام داده اید و مصرف کنندگان خود را می شناسید. این مورد 

یکی از مهم ترین اصول برندسازی است.
3- در مورد برندهای موجود در صنعت به خصوص خود تحقیق 

کنید
نبای��د به هی��چ  وجه از کاری که برندهای بزرگ در صنعت ش��ما انجام 
می دهن��د الگوبرداری کنید، اما باید بدانید که چه کاری را به خوبی انجام 

می دهند و در چه چیزی شکست خورده اند. 
هدف کار این است که خودتان را از سایر رقیبان متمایز کنید و بتوانید 
یک مش��تری را راضی کنید که به جای آنها از شما خرید کند. همواره به 
دنبال این موضوع هستیم که چه چیزی باعث می شود برتری یک برند به 

چشم بیاید. رعایت این مورد از اصول برندسازی را فراموش نکنید.
درباره  رقیبان اصلی و برندهای شاخص تحقیق کنید. بفهمید که چگونه 
و به چه صورت نام برندشان را مطرح کردند. برای اینکه نام یک برند مؤثر 
واقع شود، باید به آسانی قابل حفظ کردن باشد و مصرف کنندگان بتوانند 

آن را شناسایی کنند.
4- بر ویژگی ها و مزایای اصلی برندتان تأکید کنید

همواره برندهایی وجود خواهد داشت که بودجه بیشتری از شما داشته 
باشند. محصوالت، خدمات و مزایای برندتان فقط متعلق به شماست. باید 
به صورت عمیق جس��ت وجو کنید و بفهمید که برندتان چه چیزی ارائه 
می دهد که سایر برندها در اختیار ندارند. بر ویژگی ها و مزایایی که برندتان 

را منحصربه فرد می سازند تمرکز کنید.
با این فرض که اکنون جامعه هدف خود را می شناس��ید )گام اول(، باید 
بتوانید آنها را قانع کنید که برندتان را به جای برند دیگری انتخاب کنند.

باید این را هم ذکر کرد که نباید مانند یک لیست خرید فقط ویژگی هایی 
که محصوالت یا خدمات شما به مشتری ارائه می دهند را نام ببرید. به این 
فکر کنید که چگونه با محصوالت تان باعث بهبود زندگی مصرف کنندگان 

می شوید.
نمونه ای از اصول برندسازی: اپل

واضح است که اپل مانند هیچ شرکت دیگری نیست. یکی از ویژگی های 
مهم آنها طراحی تمیز و راحتی استفاده است. با بسته بندی منحصربه فرد و 
رویدادهای معرفی محصوالت شان، اپل همواره به مصرف کنندگان یادآوری 

کرده است که محصوالت آنها متفاوت از سایرین است.
ش��عار اپل در سال های 1997 الی 2۰۰2 را به یاد دارید؟ »متفاوت فکر 

کن« این شعار همچنان پابرجاست.
5- برای برندتان یک لوگو و شعار طراحی کنید

زمانی که بحث اصول برندسازی پیش می آید، پیش از هر چیزی جنبه  
بصری برند مطرح می شود. به احتمال زیاد در این مرحله به کمک خارجی 
نیاز خواهید داشت. هیجان انگیزترین بخش فرآیند برندسازی این است که 

یک لوگو و شعار برای برندتان ایجاد کنید. 
لوگو بر روی هر چیزی که مربوط به برندتان باشد نمایش داده می شود. 
لوگوی شما تبدیل به هویت برندتان می شود و افراد، شما را با آن خواهند 
شناخت. پس وقت و هزینه  کافی را صرف ایجاد یک لوگوی مناسب برای 
برندتان بکنید. برای این کار می توانید یک طراح حرفه ای اس��تخدام کنید 
که در این زمینه تجربه داشته باشد و به شما کمک کند تا برندتان را در 

میان سایر برندها برجسته کنید.
 همچنین یک ط��راح می تواند چارچوبی برای برند طراحی کند که در 
مصارف آینده لوگو و پالت رنگ مفید واقع شود. یک چارچوب خوب شامل 

موارد زیر است:
• سایز لوگو و موقعیت آن

• پالت رنگ
• نوع و سایز فونت

• آیکون
• سبک تصاویر

• عناصر وب
۶- برندتان را در تمام جنبه های کسب و کارتان ادغام کنید

فرآیند برندسازی هرگز تمام نمی شود.
برند شما باید در هر چیزی که مشتری تان می بیند، می خواند و می شنود 
نشان داده شود. اگر یک مشتری وارد شرکت شما می شود یا یک خریدار 
وارد فروش��گاه تان، تصوی��ر برندتان باید هم در محی��ط و هم در تعامالت 
ش��خصی نشان داده ش��ود. از کارت ویزیت گرفته تا تبلیغات و بسته بندی 

محصوالت، هر چیزی که ممکن است باید شامل لوگوی شما باشند.
اطمینان حاصل کنید که برندتان در تمام پلتفرم های دیجیتال به یک 
شکل ظاهر می شود. از چارچوب برندتان استفاده کنید تا عناصر موجود در 

طراحی در تمام پلتفرم ها مشابه و یکدست باشند.
ضمناً ویدئو را فراموش نکنید. یوتیوب، فیس بوک ویدئو و فیس بوک الیو، 
اسنپ چت و استوری های اینستاگرام همگی پلتفرم هایی هستند که باید در 

آنها محتوایی با صدا و شخصیت مخصوص برندتان قرار بدهید.
نتیجه گیری

ساخت برند یکی از بزرگ ترین کارهایی است که می توانید برای کسب و 
کارتان انجام بدهید. با پیروی از اصول برندسازی می توانید کسب و کارتان 
را از یک شرکت کننده  کوچک به یک رقیب موفق تبدیل کنید. همچنین 
خواهید دید که مشتریان تان اعتماد بیشتری نسبت به شما پیدا خواهند 

کرد و احتمال بیشتری وجود دارد که محصوالت تان را خریداری کنند.
یک پیام ثابت و هویت بصری ایجاد کنید که مأموریت تان را تقویت کند. 
برندتان را در تمامی مسائلی که ممکن است یک مشتری با آنها سر و کار 
داشته باشد ادغام کنید. از درب ورودی فروشگاه  تان گرفته تا وب سایت و 

حتی برخوردهای شخصی کارکنان با مصرف کنندگان.
در انتها شما را با یکی از سخنان مورد عالقه ام تنها می  گذاریم. مدیرعامل 
س��ابق نایکی و استارباکس می گوید: »یک برند داستانی است که مدام در 

حال تعریف شدن است.«
بروید و یک برند خوب بسازید و داستان خودتان را تعریف کنید!
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۶ پرسش متداول در روابط عمومی دیجیتال
 حتما شنیده اید که می گویند فالنی بازی زیرپوستی دارد!

رواب��ط عموم��ی دیجیتال که یک��ی از ابزارهای بازاریاب��ی دیجیتال و 
برندس��ازی به ش��مار می رود حکم همان بازیگ��ری را دارد که با ظرافت 
و پیچیدگ��ی خاص خودش بازی بس��یار حرفه ای را اج��را می کند و در 
نهایت باعث می ش��ود داستان برند شما ش��نیدنی تر از همیشه به گوش 

مخاطبان تان برسد.
مق��االت متعددی در باب روابط عموم��ی دیجیتال وجود دارد اما برای 
اینکه مهارت بازیگری زیرپوس��تی آن را بهتر درک کنیم، در نوشتار ذیل 
به طور جامع شش پرسش متداولی که در روابط عمومی دیجیتال بسیار 
پرسیده می شود را با هم بررسی و مرور می کنیم، باشد که مفید واقع شود!

1-روابط عمومی دیجیتال چیست؟
برندها برای اینکه اخبار مرتبط با کسب و کار خود را به طور غیرمستقیم 
ب��ه گوش مخاطبان خود برس��انند از ابزارهای رواب��ط عمومی دیجیتال 

استفاده می  کنند.
رواب��ط عمومی دیجیتال مانند روابط عمومی س��نتی به ایجاد و حفظ 

ارتباط بین سازمان و مخاطبان و ذی نفعان می پردازد.
رواب��ط عمومی دیجیتال ترکیبی از روابط عمومی س��نتی با بازاریابی 

محتوا، رسانه های اجتماعی و موتورهای جست وجو است.
یک��ی از تاکتیک های��ی که برندها ب��رای بهبود ارتباط ب��ا مخاطبان و 
ذی نفعان استفاده می کنند این است که صدای برند خودشان را از طریق 

وبالگ نویسان و روزنامه نگاران آنالین، به گوش مخاطبان شان می رسانند.
-2فایده روابط عمومی دیجیتال چه خواهد بود؟

امروزه افزایش ابزارهای دیجیتال منجر به افزایش حضور مردم در فضای 
دیجیتال و اس��تفاده از این ابزارها شده است، بهره گیری از روابط عمومی 
دیجیتال که به عنوان یکی از این ابزارها شناخته می شود، می تواند فوایدی 

همچون:
•   افزایش میزان دیده شدن و محبوبیت برند

• حضور در نتایج باالی موتورهای جست وجو )سئو بهتر(
•  افزایش میزان ترافیک سایت

• ایجاد اعتماد و اعتبار برند نزد کاربران
• افزایش نرخ تبدیل کاربران
• منجر به بازگشت سرمایه

• سرعت باالی انتقال صدای برند به مخاطب
• محدودیت زمانی و مکانی در رساندن صدای برند یا پیام ندارد.
3-ویژگی های یک روابط عمومی خوب چیست؟

•  باعث می ش��ود تا از س��ایت های دیگر لینک های ورودی به س��مت 
وب سایت خودمان بگیریم

•  مخاطب را به همان چیزی که نیاز دارد هدایت می کند
•  غیرمستقیم پیام برندتان را به مخاطب برساند

•  در زمان تدوین استراتژی دیجیتال، روابط عمومی دیجیتال فکر همه 
چیز را کرده است که مخاطب به چه چیزهایی نیاز دارد

•  ارتباطی دوسویه بین برند و مردم برقرار کند
•  پاسخگوی تک تک مخاطبان باشد

•  دسترس��ی راحت تر و بیش��تر مخاطبان به اطالع��ات محصوالت و 
خدمات مورد نیاز خود را فراهم آورد

•  اطالعات در تمامی روزها و ساعات در دسترس مخاطبان قرار گیرد
4-معیارهای سنجش یک روابط عمومی دیجیتال موفق 

چیست؟
اثربخش��ی روابط عمومی دیجیت��ال را می توان از طری��ق راه های زیر 

سنجید:
• گوگل آنالیز و بررسی میزان بازدید روزانه سایت

•  اندازه گیری میزان ترافیک ایجادشده از روابط عمومی دیجیتال
•  بررسی، تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی کلمات کلیدی صفحه فرود

• تعداد دفعاتی که برند در ش��بکه های اجتماعی به اش��تراک گذاشته 
می شود

•  میزان صحبت ها و نظراتی که در مورد برند ما در شبکه های اجتماعی 
انجام می  شود

5-ابزارهای روابط عمومی دیجیتال چیست؟
•  ایمیل مارکتینگ

• شبکه های اجتماعی
•  وب سایت شرکت

•  وب سایت ها و وبالگ های مرتبط با موضوع فعالیت کسب و کار
•  رسانه های خبری آنالین

•  ان��واع محت��وا در قال��ب: پادکس��ت )فایل صوت��ی(، ویدئ��و، مقاله، 
اینفوگرافیک، اسالید، کتاب الکترونیکی و …

•  وبینار
•  و …

۶-اقداماتی که برای انجام روابط عمومی دیجیتال می بایست 
انجام داد؟

•  انتخاب ذی نفعان و مخاطبان هدف
•  دسته بندی آنها و کشف نیازهای آنها

• انتخاب رسانه های مورد عالقه هر بخش از مخاطبان
• تولید محتوای متناسب با نیاز هر بخش از مخاطبان

•  انتشار محتوای تولیدشده و حضور قدرتمند برند در رسانه های مورد 
نظر مخاطبان

•  تحلیل و آنالیز میزان اثربخشی استراتژی روابط عمومی دیجیتال
جان کالم به زبون خودمونی:

اگر سناریوی خوبی واسه روابط عمومی دیجیتال بنویسیم و در کنارش 
بازیگر خوبی هم واس��ه نقش روابط عمومی دیجیتال به کار بگیریم، باور 
کنید که مخاطب خودش با اشتیاق میاد میشینه و داستان برند شما تمام 

قد میشنوه و لذت میبره.
daartagency :منبع
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براس��اس مطالعه تازه ای که از سوی گوگل )با گوگل فکر کنید( منتشر 
ش��ده است، نزدیک به ۵۰درصد از کاربران فضای اینترنت به دنبال یافتن 
ویدئوهای مناس��ب و باکیفیت تبلیغاتی به منظور یافتن محصوالت مورد 
نیازشان و خرید آنالین هستند. در حقیقت، 8۰درصد از کاربران اینترنت 
ب��ه تاثیرگ��ذاری ویدئوهای تبلیغاتی ب��ر روی انتخاب های آتی ش��ان در 

خریدهای مختلف اذعان دارند. 
هنگامی که برندها به س��راغ تولید مش��ترک ویدئو می روند، خلق متن 
اصلی برای ویدئوی بازاریابی اهمیت باالیی پیدا می کند. دلیل اصلی توجه 
بی��ش از پیش کارب��ران به ویدئوهای تبلیغاتی ام��کان درک بهتر آنها در 
مقایس��ه با تبلیغات متنی اس��ت. به این ترتیب امروزه تبلیغات ویدئویی 
ح��رف اول را در بازاریاب��ی می زند. در این مقاله هدف اصلی من بررس��ی 
شش راهکار برای نگارش متن بازاریابی تاثیرگذار است. در ادامه به بررسی 

هرکدام از این توصیه ها خواهیم پرداخت.
1. شروع کار با پیشنهادها

درحالی که بازاریابی ویدئویی ممکن اس��ت فرآیند رو به رشدی را طی 
کند، به عن��وان یک برند یا بازاریاب باید المان های بس��یار متنوعی را به 
ویدئوی مان در راستای جلب نظر مخاطب اضافه کنیم. این فرآیند به طور 
کلی با تبلیغات متن محور متفاوت است. در تبلیغات متن محور ما فرصت 
زیادی ب��رای بیان ویژگی های محصوالت مان داری��م. به همین دلیل هم 
بس��یاری از تبلیغات متنی نسبتا طوالنی هستند )اگرچه نمونه های موفق 

آن همیشه کوتاهند(. 
در بازاریابی ویدئویی، ایده اصلی برای شروع کار باید جلب نظر مخاطب 
به گونه ای حیرت انگیز باشد. به عبارت بهتر، شروع ویدئوی ما باید مخاطب 
را میخک��وب کند. آیا بهترین ایده برای جلب نظر مخاطب در ویدئوی تان 
را دارید؟ اگر پاس��خ تان منفی اس��ت، در اینجا به شما کمک خواهم کرد. 
ارائه پیش��نهاد تخفیف برندمان به مش��تریان در همان ابتدای ویدئو یکی 
از بهترین راهکارها برای جلب نظر ابتدایی اس��ت. به این ترتیب مخاطب 
انگیزه دوچندانی برای مشاهده ویدئو برندمان تا پایان پیدا خواهد کرد. به 
دلیل اینکه ش��یوه مذکور تعامل بیشتری از سوی مشتری به همراه دارد، 
معموال رتبه بهتری در سطح بندی ویدئوهای تبلیغاتی از آن خود می کند. 

2. شناخت درست مشتریان هدف برندمان
ویدئوهای تبلیغاتی حوزه پرخطری را ش��کل می دهند. دلیل اصلی آن 
تف��اوت تاثیرگذاری متن ویدئوی مان بر روی افراد مختلف اس��ت. به این 
ترتی��ب حتی برترین تبلیغات تم��ام دوران ها نیز ب��ر روی برخی از افراد 
تاثیر مورد نظر را ندارد. در این میان بهترین اس��تراتژی برای ایجاد تاثیر 
حداکثری بر روی مخاطب برندمان ش��ناخت بهینه ش��ان است. بی تردید 
دوران تبلیغات توده ای )س��اخت تبلیغات برای شمار باالیی از مخاطب ها( 
تمام ش��ده است. به این ترتیب اکنون باید به دنبال یافتن مخاطب هدف 

برندمان در کمین خیل انبوه مشتریان باشیم. 
به عنوان مثال، اگر محصول ش��ما بیشتر مورد پسند جوانان است، باید 
حال و هوای کلی مت��ن ویدئوی تان را حول محور المان های جذاب برای 
جوانان س��اماندهی کنید. بدون تردید ویدئوی تبلیغاتی مخصوص جوانان 
با ویدئویی مش��ابه برای نسل میانسال تفاوت های فاحشی دارد. در صورت 
عدم توجه به این تفاوت ها موفقیت برندمان در جلب نظر مخاطب به خطر 

خواهد افتاد.
ب��دون تردید تالش برای جلب نظر مخاطب هایی با ش��رایط اجتماعی، 
اقتصادی و س��نی متفاوت بسیار سخت است. به همین دلیل تالش برای 
کس��ب ش��ناخت مناس��ب از آنها اهمیت می یابد. به ای��ن ترتیب برند ما 
موفقیت هرچه بهتری در زمینه تعامل با مشتریان خواهد داشت. بی شک 
این ش��ناخت مناس��ب خود را به بهترین وجه در مت��ن ویدئوی بازاریابی 

برندمان نشان خواهد داد. 
3. هرچه کوتاه تر بهتر

وقت��ی که ما توصیه ای مبنی بر کوتاه نگه داش��تن ویدئوهای تبلیغاتی 
می کنیم، منظور اصلی مان ویدئوهای ۳۰ تا 6۰ ثانیه ای است. پرسش اصلی 
بسیاری از برندها و بازاریاب ها در این میان چگونگی انتقال محتوای جذاب 
و ترغیب مش��تریان نسبت به خرید از محصول مورد نظر در چنین زمان 
کوتاهی است. ایده اصلی این بخش بسیار ساده است: ویدئوی خود را کوتاه 

و در عین حال ساده تولید کنید. 
براس��اس نظرخواهی س��ایت مدیوم از کارش��ناس های حوزه تبلیغات 
و بازاریاب��ی، اغل��ب آنها زم��ان ۳۰ الی 6۰ ثانیه ای را ب��رای انتقال پیامی 
تاثیرگذار به مخاطب و در عین حال پیش��گیری از کسل کنندگی بیش از 
حد ویدئوها مناس��ب دانسته اند. به راستی در مدت زمانی به این کوتاهی 
بر روی چه نکاتی باید تاکید داشت؟ همانطور که در بخش های قبل اشاره 
شد، مهم ترین بخش برای شروع ویدئو تاکید بر روی پیشنهاد ویژه برندمان 
است. سپس باید به سراغ معرفی اجمالی محصول مان برویم. در این بخش 
مهم تری��ن تمرکز اصلی ما باید بر روی معرفی ویژگی های منحصر به فرد 
محصول م��ان در کنار تاکید بر روی نح��وه تاثیرگذاری آن بر روی زندگی 
مش��تریان باش��د. بدون تردید هر محصولی در پی رفع یکی از مشکالت 
زندگی جاری مشتریانش است. با این حال در برخی از موارد افراد توانایی 
درک و ش��ناخت دقیق نحوه تاثیرگذاری برخی از محص��والت را ندارند. 
وظیفه اصلی ما به هنگام طراحی متن ویدئوی تبلیغاتی برندمان توجه به 
چنین نکاتی است. اگر ویدئوی ما همین چند نکته مقدماتی را رعایت کند، 
ب��ه احتمال زیاد عالوه بر تاثیرگذاری مطلوب بر روی مخاطب مقدار قابل 

توجهی کامنت نیز در شبکه های اجتماعی دریافت خواهد کرد. 
4. اهمیت استفاده از لحن مناسب

یک��ی از مهم ترین بخش های هر متن ویدئویی لحن آن اس��ت. از نقطه 
نظر کس��ب وکار، به عنوان بازاریاب یا مسئول یک برند باید لحن مناسب 
برای ویدئوی مان را پیدا کنیم. در اینجا باز هم باید بر روی اهمیت شناخت 
دقیق مخاطب هدف آگهی مان تاکید کنم. به این ترتیب لحن اصلی متن 

ویدئوی ما باید مناسب با نوع مخاطب هدف مان تعیین شود. 
به عنوان مثال، انتخاب لحنی عادی و رسمی برای تحت تاثیر قرار دادن 
مخاطب های میانس��ال بسیار مناسب اس��ت. در حقیقت این افراد عالقه 
چندانی به لحن های بی��ش از حد خودمانی ندارند. اگرچه ماجرا در مورد 
نس��ل جدید به طور کامل برعکس اس��ت. به عنوان یک بازاریاب و طراح 
تبلیغاتی باید هوش��مندی زیادی در انتخاب های مان نشان دهیم. در غیر 
این صورت توانایی دوام در حوزه کس��ب وکار خود را نخواهیم داشت. رمز 
موفقیت اغلب بازاریاب ها و طراح های تبلیغاتی موفق نیز همین نکته است. 
اس��تفاده از لحن بس��یار تخصص��ی فقط در دو حالت مناس��ب خواهد 
بود. نخست در مورد کس��ب وکارهای B2B که پای فروش محصوالت به 
یک کس��ب وکار دیگر در میان است. دوم، فروش محصوالت تخصصی به 
مش��تریان حرفه ای. در مورد گزینه اخیر، حوزه محصوالت پزشکی نمونه 

جالبی است. پزشک های متخصص اطالع دقیقی از اصطالح های پزشکی و 
درمانی دارند. به همین دلیل برندهای فعال در زمینه تولید لوازم پزشکی و 
بهداشتی به هنگام تعامل با آنها از اصطالحات کامال تخصصی بهره می برند. 
رمز موفقیت در این مرحله در شناخت درست مخاطب نهفته است. به این 

ترتیب باز هم باید به توانایی های بازاریابی مان اتکا کنیم. 
5. ترغیب درست مخاطب به سوی عملی خاص

اگرچ��ه ما در بخش های قبلی بر روی اهمیت ش��روع ویدئوی تبلیغاتی 
با پیش��نهاد ویژه برندها تاکید کردیم، با این حال انتهای ویدئو تبلیغاتی 
ه��م باید رون��د خاصی برای ترغیب مخاطب به س��وی عمل مورد نظر ما 

داشته باشد. 
به ای��ن ترتیب ما عالوه بر توضیح مناس��ب محصول مان بری مخاطب 
و ارائه پیش��نهادی مطلوب، فرص��ت تعامل را هم به آنه��ا می دهیم. این 
نکته اهمیت باالیی دارد که مخاطب احس��اس آزادی عمل کند. متاسفانه 
بس��یاری از ویدئوهای تبلیغاتی حال و ه��وای تحمیل گزینه ای خاص به 

مخاطب را دارند. 
ترغیب مخاطب به س��وی عملی خاص الزاما بیانگر اجبار نیس��ت. این 
عمل از طریق جمالتی ساده مانند »ویدئوی ما را با دوستان تان به اشتراک 
بگذارید« یا »برای دریافت پیش��نهادهای بیش��تر با ما در ارتباط باشید« 
قابل دستیابی است. همانطور که در دو جلمه مذکور مشاهده می شود، در 
اینجا خبری از اجبار مخاطب به س��وی خرید محصوالت مان نیست. این 
نکت��ه از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. به همین دلیل باید متن ویدئوی 
تبلیغاتی مان را هماهنگ با پیش��نهادهای غیرمس��تقیم به مش��تریان در 
راس��تای خرید تنظیم کنیم. من به خوبی از دشواری چنین کاری آگاهی 
دارم. با این حال هنر یک بازاریاب و طراح تبلیغات در همین کارهای دشوار 

و پیچیده نهفته است. 
۶. برندسازی برای ویدئوی مان

در پایان، پس از آنکه تمام محتوای مهم را به ویدئوی تبلیغاتی برندمان 
اضافه کردیم، نوبت به صحبت پیرامون برندس��ازی آن می رس��د. ویدئوی 
تبلیغات��ی ما باید حس و حال تعلق به برندم��ان را تداعی کند. این نکته 
دقیقا به چه معناست؟ به عنوان مثال، بسیاری از مخاطب های ویدئو ما به 
هنگام مشاهده آگهی برندمان توجه کاملی به آن ندارند. این امر می تواند به 
دلیل تماشای ویدئوی ما در حین استفاده از اتوبوس یا سایر وسایل حمل و 
نقل باشد. در چنین مواردی نکته مهم ایجاد فضایی آشنا برای مخاطب در 
ویدئوی مان اس��ت. به این ترتیب حتی اگر آنها توجه کاملی به آن نداشته 

باشند، باز هم تعلق آن به برند ما را به خوبی درک خواهند کرد. 
موفقیت در زمینه برندسازی برای ویدئوی مان بستگی به استفاده درست 
از کلیدواژه ها و متن های مناس��ب دارد. به این ترتیب مخاطب با مشاهده 
آن به سرعت یاد برندمان خواهد افتاد. نمونه موفق در این زمینه برند نایک 
است. امکان ندارد کسی تبلیغات این برند را حتی با کمترین میزان توجه 
مش��اهده کند و یاد آنها نیفتد. رمز موفقیت در تولید ویدئوهای تبلیغاتی 
تاثیر ذار برای مخاطب استفاده هوشمندانه از شعارهای تبلیغاتی، ارزش ها 
و عبارت های منحصر به فرد برندمان است. به این ترتیب در کمترین زمان 
ممکن مخاطب به یاد برندمان می افتد. اگر شعار تبلیغاتی برند ما از شهرت 
باالیی نزد مخاطب بهره مند شود، تبلیغات مان با هزینه های بسیار کمتر نیز 
از سوی مخاطب مورد شناسایی قرار می گیرد. البته این امر تاثیری بر روی 

ضرورت رعایت توصیه های قبلی ندارد. 
noobpreneur :منبع

نشانه های ریزش مشتری چیست و چگونه 
می توان از آن جلوگیری کرد

نرخ ریزش مش��تری در کس��ب وکارهای SaaS یا نرم اف��زار به عنوان 
خدمات بسیار حیاتی است و باید با تعیین معیارهای مناسب، مدام تحت 
بررس��ی قرار بگیرد. پیدا کردن مشتری و فروختن محصول به آنها کار 
راحتی نیست و از دست دادن هر یک از آنها ضربه  بزرگی به کسب وکار 
وارد خواه��د کرد. مخصوصا در ش��رکت های نرم اف��زار به عنوان خدمات 
)SaaS( نرخ ریزش مشتری یا Churn تهدید بزرگی برای آنها خواهد 
ب��ود، به طوری که تفاوت بین مثبت و منفی بودن نرخ ریزش مش��تری 
تفاوت بین موفقیت آمیز بودن یا نبودن کسب وکار را مشخص خواهد کرد.

نرخ ریزش یا رویگردانی مشتری، درصد مشتریانی است که طی یک 
دوره  معین از دست رفته اند. نرخ ریزش مشتری برای تمام کسب وکارها 
مخصوصا کس��ب وکارهای SaaS بسیار مهم است به همین دلیل بهتر 
اس��ت صفر یا حت��ی منفی باش��د. در مدل کس��ب وکار SaaS نرم افزار 
به صورت یک س��رویس یا خدمت به کاربر عرضه می ش��ود. در این مدل 
کاربران بسته به میزان استفاده خود از محصول هزینه پرداخت می کنند.

ضرب المثل »پیش��گیری بهتر از درمان است« در تمام ابعاد زندگی از 
جمله پیش بینی ریزش مش��تری کاربرد دارد و بهتر اس��ت پیش از دیر 

شدن با شاخص های مناسب سنجیده شود.
به عالئم اولیه توجه کنید

نرخ ریزش مشتری معموال هنگام تمدید قرارداد قابل اندازه گیری است 
اما نش��انه های آن از چند م��اه قبل و در 9۰ روز اول رابطه با مش��تری 
قابل تش��خیص است. سه موردی که باید همیشه در نظر داشته باشید، 

عبارتند از:
نحوه  آش��نایی با محصول: زمانی که صحبت از نرخ ریزش مشتری به 
میان می آید، 9۰ روز اول بعد از خریداری محصول بسیار حیاتی هستند. 
رفتار مشتری و نحوه استفاده از محصول باید در این مدت به طور دقیق 
بررس��ی شوند. تعداد مجوزهای فروخته ش��ده و همچنین افرادی که از 
محصول اس��تفاده می کنند را تحت نظر داشته باشید. هر تفاوتی میان 
این دو عدد نشان دهنده  مشکل بزرگی است. همچنین وظایف مشخصی 
را برای بهره گیری کاربران از محصول تعریف کنید، انجام نشدن وظایف 

نشانه  خوبی نیست.
تعام��ل هر کاربر با محصول: عالوه بر بررس��ی نحوه  آش��نایی کاربر با 
محصول در 9۰ روز نخست، به نحوه  استفاده از محصول نیز دقت کنید. 
آیا کاربران به طور مرتب از محصول اس��تفاده می کنند؟ آیا ویژگی های 
جدید و پیشرفته  آن را با گذشت زمان پیدا می کنند؟ ماهیت تیکت هایی 
که برای پش��تیبانی استفاده می کنند چیست؟ س��واالت آنها مربوط  به 
ویژگی های ابتدایی اس��ت یا ویژگی های پیش��رفته  محصول؟ آیا بعد از 

استفاده از ویژگی خاصی تعداد کاربران کاهش پیدا کرده است؟
وس��عت استفاده از محصول در سازمان مشتری: یکی دیگر از مواردی 
که بعد از فروش محصول باید در نظر گرفته شود، ردپای استفاده از آن 
اس��ت. البته این موضوع به ماهیت نرم افزار بستگی دارد اما به طور کلی 
اگر می بینید تنها گروه مشخصی از کاربران با محصول تعامل می کنند، 
مخصوصا زمانی که محصول برای همه کارمندان خریداری ش��ده باشد 
نشانه  خوبی نیست. همچنین اگر عمق استفاده  کاربران از محصول زیاد 

نباشد یعنی جای نگرانی وجود دارد.
دالیل ریزش مشتری را پیدا کرده و از آنها جلوگیری کنید

چگونه می توان از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد؟ زمانی که متوجه 
چنین واکنش��ی از س��وی مشتری ش��دید، باید چه کاری انجام دهید؟ 

راه های جلوگیری از ریزش مشتری عبارتند از:
ارزش ها را به طور واضح تعریف کنید: اینکه مشتری چگونه ارزش های 
کسب وکار شما را تعریف می کند و اینکه انجام چه کارهایی باعث تولید 
این ارزش ها می شود را مشخص کنید. برای تعیین ارزش ها می توانید از 
نحوه  رفتار بهترین مشتری های خود و تشویق سایر مشتری ها به انجام 

آن استفاده کنید.
زمان ارزیابی را کاهش دهید: هنگام ارزیابی نحوه  یادگیری مشتری های 
جدید خیلی مهم اس��ت که گزینه  زمان را در نظر بگیرید. تعیین زمان 
مناسب برابر است با سرمایه گذاری عاقالنه در تجربه  کاربری، ایمیل های 
آموزشی، راهنمایی های داخل برنامه ای و آموزش مشتری ها. برای انجام 
این کار از تیم فنی و بازاریابی کمک بگیرید و بهترین زمان برای فرآیند 

یادگیری مشتری را مشخص کنید.
تهی��ه  آموزش شخصی سازی ش��ده: ب��رای آموزش نحوه  اس��تفاده از 
محص��ول، نباید بیش از اندازه روی محصول تمرکز کرد بلکه باید هدف 
آن یعنی کمک به مش��تری را در نظر گرفت. با سفارش��ی کردن مسیر 
یادگیری هر ش��خص باتوجه  به سمت و دانش��ی که دارد، می توان نرخ 

ریزش مشتری را کاهش داد.
آموزش مشتری را به طور مرتب ادامه دهید: اگرچه 9۰ روز اول استفاده 
از یک محصول بسیار مهم و حیاتی است اما تجربه کاربری بعد از گذشت 
یک سال به دلیل استخدام نیروی جدید یا تغییر سمت کارمندان به طور 
کامل تغییر می کند، بنابراین بهترین کار این است که مشتری ها را به طور 
پیوسته آموزش دهید. به عنوان مثال هر موقع کاربر جدیدی به سیستم 
اضافه شد آموزش اس��تفاده از محصول را به طور خودکار برای او ارسال 
کنید. تنها یک منبع قابل اطمینان داشته باشید: هنگام ارزیابی حساب 
کاربری مشتری، برای هر موردی که مهم به نظر می رسد امتیاز در نظر 
بگیرید. به عنوان مثال برای میزان اس��تفاده از محصول، پذیرش آموزش 
از سوی مشتری، حجم تیکت های ارسال شده و وفاداری مشتری امتیاز 
تعیین کنید. سپس پیش از فروش محصول، افرادی که قصد استفاده از 
آن در یک س��ازمان را دارند مشخص کنید و داده های جمع آوری شده از 

اندازه گیری این معیارها را بسنجید.
دالیل ریزش مش��تری را مش��خص کنید: ریزش مش��تری برای هر 
کسب وکاری اتفاق می افتد و اجتناب ناپذیر است. مهم ترین کاری که بعد از 
ترک هر مشتری باید انجام دهید این است که دلیل آن را مشخص کنید. 
برای این کار شرایط را با دقت تحلیل کنید و از داده های جمع آوری شده 
برای رشد سازمان خود به عنوان یک شرکت مشتری محور استفاده کنید. 
پیدا کردن دالیل ریزش مشتری و اصالح کردن آن بهترین راه جلوگیری 

از این اتفاق در آینده است.
نرخ ریزش مشتری منفی، ایده آل است

نرخ ریزش مشتری یک بازی بدون برد و باخت نیست. مهم ترین کار 
این است که جلوی آن را در همان مراحل ابتدایی عرضه محصول بگیرید. 
با تعیین معیارهای مناسب و نظرسنجی از همه  اعضای تیم می توان نرخ 
ریزش مش��تری برای یک کسب وکار نرم افزار به عنوان خدمات را به نرخ 

ایده آل یعنی منفی رساند.
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ایستگاهبازاریابی چگونه ویدئوی بازاریابی و تبلیغاتی موفق خلق کنیم؟
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10 عادت مدیران دوست داشتنی
آیا می دانید مدیران دوست داش��تنی چه عادت هایی دارند؟ شاید 
تاکن��ون یک رئی��س قدرتمند و بانفوذ داش��ته اید و می دانید چقدر 
وجود آن برای موفقیت ش��رکت الزم اس��ت. در ادام��ه با ما همراه 
باشید تا به شما بگوییم رئیس دوست داشتنی چه کسی است و چه 

عادت هایی را در خود نهادینه کرده است.
بنا بر گزارش موسس��ه  گالوپ در سال 2۰1۵ میالدی، کارمندانی 
که عملکرد بهتری دارند توس��ط مدیران بهتری هدایت می ش��وند. 
در ادام��ه مقاله ع��ادات رئیس های دوست داش��تنی و موفق را بیان 

می کنیم:
مدیران موفق منظورشان را صریح بیان می کنند

 Fox مدیر شرکت مشاوره ،)Jeffrey J.Fox( ِجفری ِجی. فاکس
Company & و نویس��نده کتاب »چطور یک رئیس خارق العاده 
باش��یم؟« می گوید: »مدیران موفق میزان توانایی کارمندان شان را 
می سنجند و روی اتفاقات پیرامون شان تمرکز دارند. آنها برای اینکه 
بتوانند توان کارمندهای ش��ان را ارزیابی کنند، با آنها گفت و گویی 

درباره شرکت را شروع می کنند.«
رئیس های خوب و دوست داش��تنی حرف های دوپهلو نمی زنند و 

همیشه منظور خود را واضح و صریح بیان می کنند.
فاکس می گوی��د: »اغلب کارمندان از حرف های دوپهلو بدش��ان 
می آی��د. پس اگر واضح حرف نزنید مجبور می ش��وید انرژی زیادی 

صرف برطرف کردن شایعات کنید.«
مدیران موفق به کارمندهای شان اعتماد دارند

فاک��س می گوی��د: »مدی��ران خوب و دوست داش��تنی همیش��ه 
کارمن��دان باه��وش، صادق و توانمند را اس��تخدام ک��رده و با آنها 
ارتب��اط مؤثری برق��رار می کنند. آنها توجهی ب��ه تجربه ندارند و به 
کارمندهای ش��ان اج��ازه می دهن��د توانایی های خ��ود را به نمایش 

بگذارند.«
اگ��ر کارمن��دان خوبی اس��تخدام کنید، نیازی ب��ه مدیریت تمام 

جزییات نبوده و نگران درست انجام شدن کارها هم نخواهید بود.
فاک��س خبر می دهد: »برخی مدیران همانند یک باغبان بامهارت 
هس��تند. آنها همیشه در باغ هس��تند و کارهای هرس، کود دادن، 
آبیاری، از بین بردن علف های هرز و دفع حش��رات مزاحم را انجام 

می دهند.«
مدیران موفق در مسیر خود ثابت قدم هستند

به تازگی تحقیقی در موسس��ه آموزش��ی مدیریت چاپ شده که 
نش��ان می دهد ارتباط نادرست با کارمندان توانایی های مدیر را زیر 
س��ؤال می برد. برخی ها فکر میکنند اگر گاهی خوش رفتاری کنند 
بهتر از این است که همیشه بداخالق و سختگیر باشند، اما مطالعات 
نش��ان می دهد کارمندانی که گاهی با آنها خوش رفتاری می ش��ود 
نسبت به کس��انی که در محل هایی کار می کنند که دائماً با آنها به 

خوبی یا بدی برخورد می شود، استرس روانی بیشتری دارند.
مدیران موفق ارزش کار کارمندان شان را می دانند

روب��رت آی. س��اتن )Robert I. Sutton(، اس��تاد دانش��گاه 
اس��تنفورد و نویس��نده کتاب »مدی��ر خوب، مدیر ب��د« در بخش 
»چگونه بهترین باش��ید و از بدترین ه��ا بیاموزید« می گوید: »وقتی 
مدیر موفقی خواهید بود که ارزش کار کارمندان تان را درک کنید.«
او در ادام��ه می گوید: »این تصور که مدی��ر می تواند همه چیز را 

مدیریت کند، از اساس اشتباه است.«
باید تم��ام جزییات کار کارمندان را در نظر بگیرید و چالش هایی 
که ممکن اس��ت با آن رو به رو ش��وید را بشناسید و آنها را مدیریت 

کنید.
مدیران موفق اجازه می دهند گاهی اشتباه کنید

فاکس معتقد اس��ت: »هر کس��ی مرتکب اش��تباه می شود. وقتی 
کارمندان ت��ان از حقیقت بترس��ند، ش��رایط بدتر می ش��ود.« اخیراً 
فاکس با کارفرمایی کار کرد که کارمندانش از اشتباه واهمه داشتند 
و هیچ کاری انج��ام نمی دادند. او می گوید: »اگر کارمندان بدانند با 
یک اش��تباه چیزی خراب نمی شود، سرگرم کار می شوند و در انجام 

کارها همکاری می کنند.«
مدیران موفق جایگاه خود را می دانند

س��اتن می گوید: »مدیران خوب می دانند کارکردن برای شان چه 
مزایایی دارد. وقتی در سلس��له مراتب کار می کنید، افراد باالدست 
می خواهند قدرت بیش��تری داشته باشند و اگر آگاهی کافی نداشته 
باش��ید، فاجع��ه  بزرگی به بار می آی��د.« مدیرانی که ب��ه این درک 
رس��یده اند چه محیطی برای کارمندان شان فراهم کنند و نسبت به 
نقاط قوت و ضعف خود شناخت یابند بهتر می توانند بر استرس شان 

غلبه کنند و مشکالت محل کار را از سر بگذرانند.
مدیران موفق شرایط را سر و سامان می دهند

اگر رئیس مورد قبول باالدستی های خود باشد، می تواند از حقوق 
کارمندان خود دفاع کند و نظرات آنها را انتقال دهد.

مدیران موفق شما را ارزشمند می دانند
بیل س��گریو )Bill Seagraves(، نویسنده کتاب »بهترین مدیر 
ممکن باش��ید«، در بخش »خودت��ان را از کارمند به کارفرما تبدیل 
کنید« می گوید: »مدیران موفق به این درک رسیده اند که شما برای 

خودتان زندگی ای دارید که برای تان ارزشمند است.«
باید به کارمندان تان اجازه دهید زمانی را صرف خانواده و کارهای 
شخصی ش��ان کنن��د، پس باید زمانی را برای خ��ود در نظر بگیرید. 
بیل س��گریو می گوید اگ��ر این کار را انجام ندهی��د، باعث ناراحتی 

کارمندهای تان خواهید شد.
س��اتن می گوید: »وقتی به کارمندان تان ام��کان دهید به زندگی 
شخصی ش��ان رس��یدگی کنند، به آنها نش��ان می دهید برای آنها و 

کارهای شان احترام قائلید.«
مدیران موفق به پیشرفت اهمیت می دهند

س��یگریو می گوید: »مدیران دوست داش��تنی و موف��ق به خوبی 
آم��وزش دیده اند، کارفرماهای خوبی داش��ته اند و معتقدند باید این 
امکانات را در اختیار کارمندان ش��ان ق��رار دهند.« مدیران خوب از 
تمام مهارت هایی که فراگرفته اند استفاده می کنند تا کارمندان شان 

آموزش های الزم را ببینند و در تخصص خود پیشرفت کنند.
مدیران موفق هوای کارمندان شان را دارند

س��اتن می گوی��د: »کارمن��دان ب��ه مدیران��ی عالق��ه دارن��د که 
هوای ش��ان را داشته باشند. پس آنها می توانند به شما اعتماد کنند 
پشتیبان ش��ان باشید، با آنها صادق هستید و محیط امنی برای شان 

فراهم می کنید.«
Fastcompany/ucan :منبع
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تجارت الکترونیک همواره در حال تغییر اس��ت. در شرایطی که دنیای 
دیجیتال و دستگاه های آن دائماً پیشرفت می کند و روز به روز کاربردی تر 
می شوند، یک فروشگاه اینترنتی باید بتواند پا به پای آن حرکت کند تا با 

تکنولوژی روز سازگار باشد و مشتریان خود را حفظ کند.
 در این مطلب به بررس��ی 9 نکته درباره  تجارت الکترونیک می پردازیم 
که به شما کمک می کنند تا فروشگاه آنالین تان را به روز نگه دارید و کسب 

و کارتان را بهینه تر کنید. با ما همراه باشید:
در برخورد اول تأثیر مثبتی بگذارید

در نگاه اول، تنها نیم ثانیه طول می کش��د که یک کاربر تصمیم بگیرد 
که از یک سایت خوشش آمده است یا نه و در صورتی که آن را نپسندد، 
به سختی می توان نظرش را تغییر داد. به همین دلیل باید سعی کنید که 

سایت شما تا حد امکان خالقانه و جذاب باشد. 
 برداش��ت اول می تواند تا سال ها در ذهن افراد باقی بماند و باعث شود 
مش��تریان وفاداری به دست بیاورید. سعی کنید بهترین طراحی ممکن را 
برای سایت تان انتخاب کنید. یک سایت خوب می تواند تجربه  خوشایندی 

برای کاربران به وجود بیاورد و باعث باال رفتن فروش تان بشود.
مشتری محور باشید

بزرگ ترین ایراد تجارت الکترونیک این اس��ت که خریداران نمی توانند 
محصوالت مد نظرشان را از نزدیک ببینند و بررسی کنند. در حال حاضر 
راهی برای حل این مش��کل وجود ندارد، اما می توانید این ایراد را با بهبود 

سایر بخش های کسب و کارتان جبران کنید.
 با ارائه  قیمت های مناس��ب، امکان ارسال رایگان و آسان کردن فرآیند 
س��فارش و پرداخت، می توانید کاربران را به س��ایت خ��ود جذب کنید و 
مشتریانی دائمی به دست بیاورید. این موارد کمک می کنند که مشتری با 
سایت ش��ما ارتباط آسان تری برقرار کند و به خرید محصوالت تان تمایل 

پیدا کند.
همچنین اگر فرآیند ارسال کاال سازگار با محیط زیست باشد، به افزایش 
محبوبیت برندتان کمک می کند. خریداران عالقه دارند که از شرکت هایی 
ک��ه کارهای خوبی می کنند، حمایت کنند و مش��تریان ش��ما هم از این 

فرصت استقبال خواهند کرد.
مطمئن شوید که سایت شما در موبایل به درستی نشان داده می شود

پژوهش جدیدی از سوی mobileinsurance.com نشان داده است 
که افراد به طور میانگین روزانه 1۰۰ دقیقه با تلفن همراه شان کار می کنند. 
آیا وب س��ایت ش��ما با مرورگرهای موبایل س��ازگاری دارد تا در این 1۰۰ 

دقیقه به شما هم سر بزنند؟
 اگ��ر در تجارت الکترونیک خود به س��ازگاری ب��ا موبایل توجه نکنید، 
ممکن اس��ت تا پنج س��ال دیگر کسب و کارتان شکس��ت بخورد. همواره 
سعی کنید که همراه مشتریان تان باشید. اگر آنها بر روی موبایل های شان 

هستند، شما هم باید آنجا و در کنار آنها حضور داشته باشید.

از شبکه های اجتماعی کمک بگیرید
یکی از بدترین کارهایی که می توانید برای تجارت الکترونیک خود انجام 
بدهید، دوری از ش��بکه های اجتماعی است. در واقع، شبکه های اجتماعی 
نقش قلب کس��ب و کارتان را دارند و به شما اجازه می دهند که نگاهی به 

زندگی مشتریان تان داشته باشید. 
ب��ا حضور در این ش��بکه ها، از نیازها و خواس��ته های مش��تریان باخبر 
می ش��وید و می فهمید ک��ه برای پیش��رفت تج��ارت الکترونیک تان چه 

تصمیماتی باید گرفته شود.
یکی از برنامه هایی که برای بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی توصیه 
می شود، OrangeTwig اس��ت. این برنامه تصاویر محصوالت  تان را در 
قالب هایی آماده و حرفه ای قرار می دهد و آنها را به طور خودکار و با توجه 
به زمان بندی از پیش تعیین ش��ده، در ش��بکه های اجتماعی فیس بوک، 
اینس��تاگرام، توییتر، پینترست و تامبلر به نمایش می گذارد. همچنین به 
شما کمک می کند که بهترین هشتگ ها را برای پست خود انتخاب کنید 

تا بازدید بیشتری از آن صورت بگیرد.
اینس��تاگرام اخیراً در بیانیه ای اع��الم کرد که یک تیم ۵۰ نفره در حال 
ت��الش برای بهب��ود ویژگی های تجارت الکترونیک این برنامه اس��ت. اگر 
می خواهید از شبکه های اجتماعی بهره ببرید، زمانی بهتر از االن و شبکه ای 

بهتر از اینستاگرام پیدا نخواهید کرد!
این ۳ نکته را همواره به خاطر داشته باشید: 

• به طور پیوس��ته پس��ت بگذارید: ۳ تصویر در روز، استوری های روزانه 
و الیو هفتگی.

• برای فالوئرهای رقیبان خود کامنت بگذارید و الیک شان کنید.
• فالوئرهای رقیبان خود را فالو و آنفالو کنید.

از تصاویر بیشتری استفاده کنید
تصویر 6۰ هزار برابر س��ریع تر از متن در ذهن انس��ان پردازش می شود. 
یکی از بهترین راه ها برای رس��اندن یک پیام به مشتری از طریق محتوای 
تصویری است، پس سعی کنید در سایت خود تصاویر بیشتری قرار دهید.
تعجب��ی ندارد که احتمال ریتوییت ش��دن توییت ه��ای دارای تصویر، 
94درصد بیش��تر از توییت های متنی است. از تصاویری استفاده کنید که 
در ذهن کاربران باقی بماند، چرا که هر تصویر به اندازه  هزار کلمه ارزشمند 

است.
سئو را فراموش نکنید

با رشد سریع تجارت الکترونیک، به مرور زمان کسب و کارهای بیشتری 
وارد این عرصه می شوند. حتی اگر به هزار نکته درباره  سئو اشاره کنیم، باز 
هم برای ارتقای رتبه سایت تان در موتورهای جست وجو کافی نخواهد بود.

در سال 2۰1۳، 2/2 تریلیون جست وجو در سایت گوگل انجام شد که از 
میان آن ها، 9۰درصد کاربران تنها بر روی ۳ گزینه  اول نتایج کلیک کردند. 
اگر سایت شما جزو نتایج انتهایی جست وجو است، باید به 1۰درصد کاربر 

باقی مانده اکتفا کنید.
س��عی کنید عناوین، توضیحات و URL سایت را بهینه کنید، محتوای 
تازه و مفیدی تولید کنید، زمان بارگذاری سایت را بهبود ببخشید و آن را 

در وب مستر تولز گوگل و بینگ ثبت کنید. ایجاد یک سایت بدون در نظر 
گرفتن سئو مانند ساخت یک جاده  بدون جهت است.
از گفت وگوی زنده بهره ببرید

گفت وگوی زنده به خریداران کمک می کند که سریع تر تصمیم خود را 
بگیرند. امروزه تجارت الکترونیک بسیار قدرتمند و در حال پیشرفت است، 
اما هیچ چیز نمی تواند جای خالی یک فروشنده را پر کند. باید کاری کنید 
که خریدار حس کند با یک فرد دیگر در ارتباط اس��ت و نه یک ماش��ین. 

گفت وگوی زنده به سایت تان ویژگی های انسانی اضافه می کند.
گفت وگوی زنده باعث می ش��ود کاربر حس کند که در یک فروش��گاه 
فیزیکی حضور دارد و یک کارمند به تمام سؤاالتش پاسخ می دهد. دکمه 
گفت وگوی آنالین باید در هر زمانی در معرض دید قرار داشته باشد. برای 
اینکه از اهمیت گفت وگوی آنالین مطمئن شوید، به این آمار توجه کنید. 
21درصد خریداران آنالین به خرید از س��ایتی که گفت وگوی آنالین دارد 
تمای��ل پیدا می کنند، 46درصد معتقدند ک��ه گفت وگوی آنالین بهترین 
درگاه ارتباطی اس��ت و 62درصد کاربران��ی که از این ابزار کمک گرفتند، 

احتمال دارد که دوباره از سایت خرید کنند.
ب��ا آنها صحبت کنید، نگذارید حس کنند که با ی��ک روبات در ارتباط 

هستند.
از جذاب بودن دکمه های خرید و ثبت نام مطمئن شوید

از فرم ه��ای ثبت ن��ام طوالنی و خس��ته کننده دوری کنی��د. در تجارت 
الکترونیک نیازی به آدرس، ش��ماره تلفن یا ش��غل خری��دار ندارید. تمام 

چیزی که برای ثبت نام می خواهید ایمیل و رمز عبور است.
دکمه های ثبت نام و خرید را طوری طراحی کنید که به چشم بیایند. به 
اندازه، رنگ، فونت و موقعیت آنها توجه کنید. این دکمه ها باید واضح باشند 

و نباید در پس زمینه  سایت غرق بشوند.
اطالعات شما نزد ما امن است

ت��ا زمانی که از امنیت اطالعات ش��خصی و مدیریت محتوای مناس��ب 
برخوردار نباشید، نمی توانید سایت تجارت الکترونیک تان را کامل بدانید. 
باید به کاربران اطمینان بدهید که سایت شما یک سایت معتبر است که با 
ویژگی های به خصوصش از حریم شخصی آنها مراقبت می کند و می توانند 

با خیال راحت خرید خود را انجام بدهند.
 ،SSL با استفاده از تکنیک هایی مانند انتخاب یک پلتفرم امن، استفاده از
 ،PCI پیگیری تمام سفارش ها، پذیرفتن پسوردهای قوی و انجام آزمایش

می توانید ریسک کاله برداری آنالین را کاهش دهید.
جمع بندی

زمانی که مشتریان تان نمی توانند با شما ارتباطی فیزیکی داشته باشند 
و نمی توانند فروش��گاه تجارت الکترونیک تان را از نزدیک ببینند و لمس 
کنن��د، تنها این ام��کان را دارند که از عملکرد س��ایت و ویژگی هایی که 
در اختیارش��ان اس��ت بهره ببرند. نکات��ی که در باال ذکر ش��د می توانند 
وب سایت تان را کاربردی تر کنند و بهترین امکانات را به کاربران ارائه دهند 

تا ارتباط مطمئنی میان شما و مشتریان تان برقرار شود.
optimonk :منبع

۹ نکته  طالیی درباره تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک

تهیه و تنظیم: گروه کسب و کار فرصت امروز
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسد- با خرید سهام یکی از شرکت های زغال 
س��نگی در منطقه پروده طبس دسترسی این ش��رکت به مواد اولیه 
آسانتر شد و زنجیره ماده  اولیه تا تولید برای ذوب آهن تکمیل تر شد. 
شرکت های فوالدی که منطبق با شیوه کوره بلند اقدام به تولید می 
کنند برای تولید خود نیاز به تامین زغال سنگ دارند . همواره یکی از 
دغدغه های ذوب آهن اصفهان در ایران نیز تامین زغال س��نگ برای 
تولید است ، اما خبرها حکایت از اقدام راهبردی شرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین برای اصالح زنجیره تامین در ذوب آهن دارد چرا که ذوب 
آهن س��الیانه در حدود 1 میلیون و 6۵۰ هزار تن زغال سنگ مصرف 
می کند که به منظور اقدامات کیفی باید ۳۰ درصد از این میزان را از 
محل واردات و مابقی که در حدود 1 میلیون 1۵۵ هزار تن است را از 
بازار داخل تامین کند از این میزان 18۰ هزار تن توسط شرکت البرز 
شرقی از توابع ذوب آهن تامین شده و مابقی نیز از طریق پروده طبس 
تامین می شود . احمد زمانی مدیر عامل این هلدینگ صنعتی و معدنی 
)صدرتامین( خبر از خرید 2/68 درصد از س��هام شرکت فراوری زغال 
پروده طبس ) یکی از ش��رکت های اص��ل 44 که در اختیار صندوق 
کارکنان فوالد بوده اس��ت ( داد و گفت: در حال حاضر ۵/۵6 درصد از 
سهام ذوب آهن اصفهان متعلق به تامین اجتماعی است که به صورت 

وکالتی توسط هلدینگ صدر تامین اداره می شود .
زنجیره تامین ذوب آهن با خرید یک واحد زغال تکمیل 

تر شد ...
وی گفت: ذوب آهن اصفهان اولین تولید کننده فوالد کش��ور و 
یکی از بزرگترین واحدهای تولید کشور است که پس از خصوصی 
سازی بخش هایی از زنجیره تامین این مجموعه به صورت جداگانه 

واگذار و به نوعی خصوصی ش��د اما استراتژی ما برای این مجموعه 
تکمیل زنجیره تامین و تولید ذوب آهن است و در این راستا اقدام به 
خرید سهام یکی از بهترین و مدرن ترین کارخانه های زغال سنگ 
کشور که هم زخائر معدنی بسیار خوبی دارد و هم جزو شرکت های 
با پتانسیل باال است ، نمودیم و 2/68 درصد از سهام این مجموعه را 
خریداری کردیم . این شرکت توان تولید سالیانه 1 میلیون و ۵۰۰ 

هزار تن زغال خام و 7۵۰ هزار تن زغال کک را داراست .
برنامه تامین ۶ میلیون تن ماده اولیه و زغال سنگ در 

"ذوب" عملیاتی می شود ...
وی در ادامه افزود: در شرایط حال حاضر خوشبختانه ذوب آهن 
اصفهان ش��رایط سخت را پشت سر گذاش��ته و از زیان خارج شده 
است و هدف گذاری این مجموعه تولید 4 میلیون تن چدن مذاب 
است . در حال حاضر صدر تامین به عنوان سهام دار عمده اقدامات 
الزم در این زمینه تزریق نقدینگی، ایجاد زیرس��اخت ها و سرمایه 
گ��ذاری های الزم به جهت تکمیل زنجیره های تامین را عملیاتی 

کرده اس��ت و انتظار داریم با وجود زیرس��اخت های ایجاد شده در 
ذوب آهن هدف گذاری 4 میلیون تن تولید را در آینده ای نزدیک 
محقق کند ، این میزان تولید نیاز به 6 میلیون تن ماده اولیه ) سنگ 
آهن دانه بندی شده( و تامین زغال سنگ دارد که زیرساخت های 
آن یکی پس از دیگری در حال آماده شدن است . زغال سنگ پروده 
طبس طبس هم در ح��دود نیمی از مصرف داخلی ذوب را تامین 
می کند و این تغییرات طبعا آثار مثبتی بر کاهش هزینه های این 
مجموعه خواهد داش��ت . زمانی گفت: خوش��بختانه عمده شرکت 
هایی که در اختیار صدر تامین اس��ت حاش��یه سود قابل قبولی از 
2۰ تا ۳۰ درصد را دارند و در تالشیم تا سوددهی ذوب آهن را نیز 
افزایش دهیم که با توجه به سودده شدن ذوب آهن و پوشش هزینه 
های ثابت و ایجاد زیر ساخت های الزم افزایش تولید می تواند آثار 

مثبتی در سوددهی این مجموعه داشته باشد .
صدر تامین به بورس می آید با ارزش بازاری در حدود ۹ 

هزار میلیارد تومان، البته فارغ از ذوب آهن
مدیر عامل صدر تامین درباره بورس��ی ش��دن شرکت متبوعش 
گفت: همه س��ازوکارها برای ورود ما به بورس آماده ش��ده است و 
مدارک و مستندات الزم به بورس ارائه شده و انتظار داریم به زودی 
پذیرش و درج نماد صدر تامین نهایی شود. وی گفت : ما به عنوان 
هلدینگ صنعتی و معدنی شس��تا هستیم و حداقل در شش سال 
گذش��ته همواره سودده بوده ایم ، 9۰ درصد دارایی های ما بورسی 
و ش��فاف است و پهنه های معدنی ارزشمندی را در اختیار داریم و 
انتظار داریم صدر تامین با ارزش بازاری بالغ بر حدود 9۰۰۰ میلیارد 

تومان به زودی وارد بازار سرمایه شود.

اهواز- شبنم قجاوند- استاندار خوزستان و مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان از شرکت نیرو ترانس و 
 GIS مراحل مونتاژ و آماده س��ازی پس��ت های 12 گانه
بازدید کردند. در آبان ماه گذشته با حضور وزیر نیرو آیین 
کلنگ زنی آغاز عملیات اجرایی 12 پس��ت برق۳۳/1۳2 
کیلو ولت GIS این شرکت برگزار و عملیات تولید پست 
های 12 گانه وارد فاز اجرایی شد. این پست ها متناسب با 
شرایط جوی و نامساعد خوزستان طراحی شده اند و سهم 

بس��زایی در پایداری شبکه برق اس��تان و کشور خواهند 
داش��ت. مونتاژقطعات این پست ها حدود 6 ماه زمان می 
برد و بعد از آن در نقاط مختلف استان نصب و برقدار می 
شوند. در همین راستا به منظور تسریع در روند تولید و آماده سازی 
پس��ت های 12 گانه GIS، استاندار خوزستان به همراه مدیرعامل 
برق منطقه ای خوزس��تان از روند آماده س��ازی پست ها در شرکت 
نیرو ترانس بازدید و نکات الزم را در خصوص آماده سازی و تحویل به 

موقع پست ها ارائه کردند. 

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان اردبیل در راستای بهره مندی 
12۰۰ خانوار شهرس��تان  پارس آباد از شبکه فاضالب اجرا شده در 
محله بیوک خانلو و محله زیر کشتارگاه و سالم سازی محیط زیست 
و افزایش میزان  رضایتمندی مش��ترکین، عملیات اجرای ایستگاه 
پمپاژفاضالب محله آزادگان)زیر کشتارگاه( توسط همکاران امور آب و 
فاضالب  پارس آباد به اتمام  رسید. مهندس سیروس ملکی  مدیر امور 
آب و فاضالب  پارس آباد  با اعالم  این خبر افزود: با توجه به  ضرورت 

جمع آوری فاضالب محالت مختلف و کاهش آلودگی محیط زیست 
و در راستای بهره برداری از سرمایه گذاری عظیم  انجام شده در شبکه 
فاضالب، با تالش همکاران امور آبف��ای پارس آباد و در عرض 6 روز 
تالش شبانه روزی و با انجام 2۵ متر  مکعب برداشت لجن ،  استفاده 
پمپاژ فاضالب محله آزادگان و نصب آشغالگیر مربوطه به اتمام رسید. 
مهندس ملکی در پایان از  حمایتهای سرپرست شرکت جهت انجام 
این موضوع با توجه به مطرح شدن موضوع از سنوات قبل و الینحل 

ماندن آب تقدیر و تشکر نمود.

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- مع��اون برنامه ریزی و 
توس��عه منابع انسانی ش��هرداری بندرعباس از ادامه بررسی بودجه 
سال 98 در صحن علنی ش��ورای اسالمی شهر خبر داد. به گزارش 
مدیری��ت ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری بندرعباس، محمد 
مهدی جهانبخش در حاشیه سومین روز از بررسی بودجه سال آینده 
شهرداری در صحن علنی شورای اسالمی شهر اظهار کرد: کار بررسی 
بودجه در صحن علنی از روز یکشنبه هفته جاری آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد. وی افزود: عالوه بر بررس��ی در صحن علنی، 1۰ جلس��ه 
تخصصی در کمیسیون های مربوطه شورای اسالمی شهر بخش های 
مختلف بودجه پیشنهادی شهرداری مورد بررسی قرار گرفته است. 

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری بندرعباس با بیان 
اینکه بودجه س��ال آینده شهرداری تفاوت های قابل توجهی نسبت 
بودجه 97 و سال های قبل دارد، گفت: افزایش 42 درصدی بارزترین 
تفاوت بودجه 98 به نسبت سال 97 است. جهانبخش میزان بودجه 
پیشنهادی شهرداری بندرعباس برای سال 98 را 84۰ میلیارد تومان 
اعالم و تصریح کرد: امیدواریم کار بررسی بودجه در صحن علنی به 
زودی پایان یافته و پس از اصالح به تصویب ش��ورای اس��المی شهر 
برس��د. بر اساس این گزارش کار بررس��ی بودجه در صحن علنی با 
حضور حداکثری اعضای ش��ورا معاونین، مدیر بودجه و کارشناسان 

تخصصی این حوزه در حال برگزاری است.

قم- خبرنـگار فرصت امروز- اس��تاندار ق��م در دیدار رئیس 
س��ازمان تبلیغات اس��المي کش��ور با تأکید بر لزوم تالش براي رفع 
مش��کالت و دغدغ��ه هاي فرهنگ��ي گفت: این مهم نی��از به تعامل 
و ه��م افزای��ي دارد. به گزارش روابط عمومي اس��تانداري قم، دکتر 
بهرام سرمس��ت اس��تاندار قم در دیدار با حجت االسالم والمسلمین 
قمي رئیس س��ازمان تبلیغات اسالمي کش��ور طي سخناني با اشاره 
به اهمیت مسأله زیربنایي فرهنگ در جامعه تصریح کرد: غناي این 
حوزه در گرو مش��ارکت همه بخش ها اس��ت. وي ن��گاه نو و تحول 
گرا را الزمه تکامل و پویایي هر چه بیش��تر حوزه فرهنگ دانس��ت 
و خاطرنش��ان ک��رد: این نگاه تحول��ي باید در همه اج��زاء و ارکان 
فرهنگي به ویژه در ش��یوه ها و ابزارهاي تبلیغ لحاظ شود. استاندار 
ق��م همچنین با تأکید بر ل��زوم برنامه ریزي در جهت بهره مندي از 
همه ظرفیت هاي موجود براي اثربخش��ي فعالیت هاي فرهنگي در 
جامعه به ویژه ظرفیت جوانان و هیئات مذهبی و تشکل هاي دیني 
گفت: کار مردمي باید به مردم واگذار ش��ود و مردم محوري در این 

حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. سرمست در بخش دیگري 
از س��خنان خود از قم به عنوان قطب مهم فرهنگي و معنوي کشور 
یاد کرد و با اش��اره به ضرورت تالش نهادها و دستگاه هاي فرهنگي 
و تبلیغ��ي براي اس��تفاده از ای��ن ظرفیت ارزش��مند و منحصربفرد 
براي مقابله با آس��یب هاي اجتماعي تصریح کرد: مجموعه دولت و 
ش��خص وزیر کش��ور تأکید ویژه بر این مقوله دارند. وي با بیان این 
که بدون تعامل و هم افزایي کاري پیش نمي رود، مشکالت فرهنگي 

را دغدغه همه مس��ؤالن برش��مرد و افزود: باید با تعامل س��ازنده و 
مثبت و آس��یب شناس��ي اقدامات گذش��ته، زمینه کیفي س��ازي و 
اثربخش��ي فعالیت هاي این حوزه فراهم ش��ود. استاندار قم با اشاره 
به جایگاه خاص مبحث فرهنگ در بیانیه گام دوم انقالب اس��المي 
مقام معظم رهبري و نیز تأکیدات ویژه معظم له بر حساس��یت هاي 
فض��اي فرهنگي ق��م گفت: این مباحث به عن��وان یک اولویت مهم 
باید در برنامه هاي س��ازمان تبلیغات اس��المي نمود داش��ته باشند. 
حجت االسالم والمسلمین قمي رئیس سازمان تبلیغات اسالمي نیز 
در این دیدار با اش��اره به هجمه هاي باالي فرهنگي دش��من براي 
ضربه زدن به نظام اس��المي تصریح کرد: دش��من در تالش است تا 
ب��ا ابزارهاي مختلف از مقاومت و ایس��تادگي مردم جلوگیري نماید. 
وي نقش فرهنگ در این عرصه را بس��یار مهم و تأثیرگذار دانست و 
خاطرنش��ان کرد: بسیاري از برنامه هاي سازمان تبلیغات اسالمي با 
چنی��ن رویکردي و با هدف تقویت روحیه پایداري و ایس��تادگي در 

برابر دشمن طراحي و انجام مي شود.

یک رخداد خوب برای ذوب آهن؛

سهامدار عمده، شرکت زغال سنگی خرید

GIS بازدید استاندار و مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان از روند آماده سازی پست های

با تالش شبانه روزی همکاران امور آبفای پارس آباد عملیات اجرایی نصب 
آشغالگیر ایستگاه پمپاژ فاضالب محله آزادگان به پایان رسید

ادامه بررسی بودجه سال ۹8 در صحن علنی شورای شهر بندرعباس

استاندار قم در دیدار رئیس سازمان تبلیغات اسالمي کشور؛

رفع دغدغه هاي فرهنگي نیاز به تعامل دارد

اهواز  - شـبنم قجاوند- مدیر بازار برق شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان گفت: خوزستان در 11 ماه سپری 
ش��ده از س��ال 97 برابر ۳۳ هزار و 418 گیگاوات ساعت 
برق تولید کرده اس��ت.  فرامرز ش��ادفر بیان کرد: س��هم 
نی��روگاه های برق آبی از ابتدای س��ال تا پایان بهمن ماه 
برابر هش��ت ه��زار و ۳۳۳ گیگاوات س��اعت ) معادل 2۵ 
درصد( و س��هم نی��روگاه های حرارتی و س��یکل ترکیبی 
برابر 2۵ هزار و ۰8۵ گیگاوات ساعت ) معادل 7۵ درصد( 
کل انرژی تولیدی بوده اس��ت. وی ادامه داد: از این میزان 

48 درصد توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( 
و ۵2 درص��د توس��ط نی��روگاه های بخ��ش خصوصی ) 
زرگان، آبادان، بهبهان، خرمشهر و فجر( تولید و به شبکه 
تحویل ش��ده اس��ت. مدیر بازار برق ش��رکت برق منطقه 
ای خوزستان اظهارداش��ت: نیروگاه های حرارتی و گازی 
استان در این دوره به طور متوسط در هر روز بیش از 7۵ 

گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند.
ش��ادفر افزود: پیک بهمن ماه س��ال جاری ۳ هزار و 129 
مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل 

حدود 4.۵2 درصد کاهش داشته است، انرژی مصرفی نیز در 
یازده ماهه س��ال 97 برابر ۳4 هزار و 644 گیگاوات س��اعت 
بوده که نش��ان دهنده ح��دود 2.86 درصد کاهش مصرف 
انرژی نسبت به مدت مش��ابه در سال قبل است. وی تاکید 
کرد: شرکت برق منطقه ای خوزستان تمهیدات الزم جهت 
تامین برق مطمئن و پایدار را برای کلیه مشترکین درتمامی 
فصول س��ال فراه��م نموده اما ب��ه منظ��ور افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی ضرورت 

مدیریت مصرف برق امری الزم و ضروری است. 

تولید بیش از 33 هزار گیگاوات ساعت برق در یازده ماه سپری شده در خوزستان

 مد یرکل بیمه سالمت استان بوشهر خبر داد:  
پرداخت کامل مطالبات سال ۹۶ بیمه سالمت بوشهر به بخش خصوصی 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر گفت: بر اساس تعهدات 
این س��ازمان و در راس��تای تداوم ارائه مطلوب خدمات س��المت، مطالبات س��ال 96 داروخانه ها، 
بیمارستانها و مؤسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد در استان پرداخت شد. مدیرکل بیمه سالمت 
استان بوشهر با اعالم پرداخت کامل مطالبات بخش خصوصی در سال 96، گفت: حدود مبلغ هشت 
میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی مربوط به سال گذشته باقی مانده بود که پرداخت شد و 
بدهی سال 96 در بخش خصوصی بطور کامل تسویه شد.  دکتر پرویز رمضانی درباره پرداخت مطالبات 
مؤسسات طرف قرارداد در استان بوشهر مربوط به  سال 97 نیز گفت: تا کنون بیش از 81 میلیارد تومان نیز بابت خدمات سالمت 
در سالجاری به  مراکز تشخیصی درمانی استان پرداخت شده است که حدود ۳۰میلیارد تومان از آن مربوط به خدمات سطح یک 
و پزشک خانواده در مراکز جامع خدمات سالمت در روستاها و شهرهای زیر 2۰ هزار نفر بوده و مابقی مربوط به بیمارستانها ، مطب 
 پزشکان، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری می باشد. دکتر رمضانی ضمن قدردانی از زحمات پزشکان و کارکنان حوزه 
سالمت گفت خوشبختانه در استان مؤسسات تشخیصی درمانی همکاری و تعامل بسیاری خوبی با این سازمان و در راستای ارائه 
خدمات مطلوب به بیمه شدگان دارند. مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر همچنین با اذعان به اینکه سالمت یکی از نیازهای اساسی 
مردم است و دولتها و حاکمیت برای تأمین و ارتقاء سالمت مردم باید تدابیر الزم را اتخاذ نمایند گفت: این امیدواری وجود دارد که با 
رویکرد مثبت دولت در جهت حمایت از بیمه سالمت، انشاءاهلل نمایندگان محترم مجلس نیز در بودجه سال 98 که در حال بررسی 
است، اعتبار الزم را برای سازمان بیمه سالمت تصویب نمایند تا ارائه خدمات سالمت به نحو مطلوب تری تداوم یابد و در نهایت شاهد 

ارتقاء وضعیت سالمت جامعه باشیم و موجبات رضایت مندی تمامی مردم عزیز فراهم آید.

مدیرکل اوقاف قم: توجه به جوانان اولویت اجرای طرح آرامش بهاری است
قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف استان قم گفت: 
بر اس��اس فرمایشات رهبری، توجه به جوانان یکی از اولویت های طرح 
آرامش بهاری اس��ت. به گزارش روابط عموم��ی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم، حجت االسالم والمسلمین اسکندری در نشست هم 
اندیشی اجرای طرح آرامش بهاری نوروز 98 که در حرم مطهر امامزاده 
علی بن جعفر)ع( برگزار ش��د اظهار ک��رد: در جمعی که خدمت رهبر 
معظم انقالب رسیدیم، ایشان در مورد اهمیت کار فرهنگی، توجه به قشر جوان را به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد تاکید 
قرار دادند. وی افزود: در بین مخاطبانی که به غرفه های گوناگون خیمه های طرح آرامش بهاری مراجعه می کنند، افراد مختلفی با 
تحصیالت متفاوت حضور دارند که باید برای جذب همه آنها برنامه داشته باشیم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم نظم و انضباط 
در انجام امور را یکی از مهمترین عوامل موفقیت هر کاری دانست و تصریح کرد: مبلغان روحانی حاضر در طرح آرامش بهاری باید با 
در نظر گرفتن این مهم و نیز اصول و مبانی جذب مخاطب، نهایت بهره برداری را از فرصت عید نوروز و حضور گسترده مردم در بقاع 
متبرکه داشته باشند. وی ادامه داد: حمایت از کاالی ایرانی شعار سال 97 است ولی این مسئله در همه سال ها باید مورد توجه قرار 

بگیرد به همین دلیل تصمیم گرفته شده تمام جوایز طرح آرامش بهاری از محل تولیدات داخلی تامین شوند.

برگزیدگان پنجمین فستیوال کشوری چرتکه رهام ازاستان بوشهر با 
افتخاری دیگر برای استان باز گشتند

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- اختتامیه پنجمین فستیوال کشوری ))مسابقات چرتکه 
رهام ،محاسبات ذهنی((، باحضور مهندس ممبینی مدیر عامل آی مت کشور ورئیس آکادمی پرورش 
ذهن و نبوغ کودکان رهام ،دکتر زارع مدیر عامل موسسه استعدادیابی خالقیت نوید زندگی استان 
بوشهرو خانم دکتر دهقان مدیر موسسه رازدانایی استان بوشهر ودیگران نمایندگان استانها ومربیان 
موسسه ها وبا حضور شرکت کنندگان استانهای مختلف درسالن اجتماعات هتل نیشکر اهوازبرگزار 
ش��د. دکترمحمد قاسم زارع مدیر عامل موسسه اس��تعداد یابی نوید زندگی دراستان بوشهر،دراین 
مراس��م ضمن خیرمقدم به مهمانان ومسئولین که دراین مراسم حضورداشتند گفت:این مسابقات 
با حضورشرکت کنندگانی ازاستانهای کرمانشاه ،خوزستان ،فارس ،هرمزگان وبوشهربرگزارشد. دکتر زارع درادامه اظهار داشت:من 
بوشهری نیستم ولی عاشق استان بوشهرومردمان خونگرمش هستم،رهام را از اردیبهشت سال گذشته با تربیت 4۰ مربی از استان 
بوشهر آغاز کردیم.واکنون نمایندگانی دراستانهای مختلف داریم. این موسسه با تیم قدرومربیان جوان وبا مدیریت دکتر ،روانشناس 
خانم دهقان مدیریت استان بوشهراست که به مراحل عالی رسیده است که جای تشکر دارد. ایشان درادامه بیان نمود:حدود 26۰ 
نفر دراین آزمون شرکت کردند که از بین آنها برگزیدگانی که بیشترین امتیازرا داشتند برگزیده شدند. وی بیان داشت:درواقع شما 
سفیران فرهنگی ما هستید وهدف یک چیز بود دور هم جمع شویم ورقابتی سالم برگزار شود.واگر کم وکاستی وجوداشته است برما 
ببخشائید. اجرای نمایش ،تجلیل از مدیر نمونه خانم دکتر دهقان وعوامل اجرایی ودرپایان تجلیل از برگزیدگان را یافته به مسابقات 

جهانی با حضور نمایندگان استانها برگزار شد .

تجلیل از خانواده های شهدای شاغل در شرکت آبفار گیالن 
 رشـت - خبرنگار فرصت امروز-  همزمان با 22 اسفند روز بزرگداشت شهداء،  از 
خانواده های شهدای شاغل در شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن تجلیل شد. محب 
علی رنج ور مدیرعامل شرکت آبفار گیالن در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و مدافع حرم، گفت: عزت، بالندگی و رشد و توسعه 
کشورمان را مدیون ایثار و رشادت های شهدای عزیزمان هستیم.  وی با تاکید بر تکریم 
خانواده های معظم شهداء و ایثارگر، افزود: باید فداکاری ها و کارهای بزرگی که شهدای 
کشورمان جهت حفظ تمامیت ارضی، امنیت و رفاه مردم انجام داده اند را به نسل جدید 
انتقال دهیم و یاد و خاطره آنان را زنده نگه داریم.  بنابراین گزارش؛ در این آئین از خانواده 
1۰ شهید گرانقدری که در مجموعه آب و فاضالب روستایی استان گیالن مشغول بکارند، 

با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای تجلیل شد.

نخستین سند هویتی شهید شهرداری قم با حضور آیت اهلل سعیدی رونمایی شد
قـم- خبرنگار فرصـت امروز- در مراس��م چلچ��راغ آیین 
بزرگداش��ت روز ملی شهدا و تکریم 472 خانواده معظم شهید و ایثارگر 
شهرداری قم، نخستین سند هویتی شهید شهرداری قم با حضور آیت اهلل 
سعیدی رونمایی شد. آیت اهلل سید محمد سعیدی در مراسم چلچراغ آیین 
بزرگداش��ت روز ملی شهدا و تکریم 472 خانواده معظم شهید و ایثارگر 
شهرداری قم که در سالن همایش های شهرداری قم برگزار شد، با اشاره 
به نیاز جامعه امروز به برگزاری جلسات بزرگداشت شهدا، اظهار کرد: شهدا 
به چنین برنامه هایی نی��از ندارند چراکه در مقام عند ربهم یرزقون و در 
جایگاهی امن ، نزد پروردگار خویش و مرزوق به رزق حق هستند. تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( به مفهوم »انا هلل و انا 
الیه راجعون« اشاره و ادامه داد: جایگاه ما به اهلل گره خورده و باید قداست و شرافت  این جایگاه را حفظ کنیم، زیرا به سوی آن باز 
خواهیم گشت، و در این راه، خدا و ائمه)ع( و در عصر غیبت مراجع و ولی فقیه هدایتی آبرومندانه را برای ما فراهم می کنند. استاد 
حوزه علمیه عالی ترین رجوع را در سوره فجر با آیه »یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک« دانست و تصریح کرد: اهل بیت)ع( 
در عمل به این آیه سرمایه ها، آبرو و خاندان خود را در راه خدا دادند. وی با تأکید بر مقام واالی شهدا و قابل درک نبودن آن، اضافه 
کرد: فقط آنان که واصل شوند قدرت درک این جایگاه را پیدا می کنند و در چنین مراسم هایی، با بیان هشدار و عبرتی برای زندگان، 
سبب می شود تا بفهمیم و رفتن خودمان را انتخاب کنیم. امام جمعه قم با بیان سیره شهدا در زندگی و شهادتشان، یاد آور شد: شهدا 
گفته ها و ناگفته هایی دارند و تا وقتی خودشان زنده بودند در در منش و روش زندگی آنها و پس از شهادت در وصیت نامه های آنها 
یافت می شودو باید بر محتوای این وصیت نامه ها توجه ویژه شود و همواره در مسیر آنها حرکت کرد. تولیت آستان مقدس حضرت 
معصومه)س( هشدا داد: اگر جامعه به خواب فرو رود و ارزش ها را کنار گذارد و با جریان های ضد انقالب گره بخورد، دیگر نامی از 
دین اسالم وجود نخواهد داشت. تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( اظهار داشت: افراد با هر سلیقه و نگاهی باید پرچم دین 
و اسالم را زنده نگاه دارند و سنجیده عمل کنیم و از بکار بردن تعبیرات افراطی  و تندرو بپرهیزیم. امام جمعه قم با اشاره به بیانیه 
گام دوم انقالب، یاد آور شد: این بیانیه را با درایت بخوانیم و بعد از عقیده و ایمان به مطالب آن، در راستای تحقق اهداف این بیانیه 
گام برداریم. حسن مالکی نژاد عضو شورای اسالمی شهر قم نیز در این مراسم، با اشاره به برخی کرامات شهدا، اظهار داشت: شهید 
علیمردانی در دفاع مقدس به شهادت رسید و به اشتباه پیکر پاک ایشان را در حرم امام رضا)ع( به خاک سپردند، اما پدر شهید ابراز 
داش��ت: اش��تباه نشده است چون پسرم عاشق امام رضا بود و نتوانسته بود که حرم امام رضا را زیارت کند و این امام همام پسرم را 
دعوت کرده است.تکریم 472 خانواده شهدای شهرداری قم و رونمایی ازسند هویتی شهید یداهلل صادقی حسین مولوی شهرداری قم 
از برنامه های پایانی این مراسم بود که مقرر شد تا در سال های آینده رونمایی از سه سند هویتی شهدای شهرداری رونمایی شود. 
در انتهای مراسم نیز از مادر شهیدان مجید و امیرحسین دلجو، خانواده شهیدان غالمرضا بابا احمدی، اسماعیل کریمی، شهید یداهلل 

صادقی حسین مولوی تقدیر شد.
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راه حل مش��کل بی انگیزه بودن کارمندان، ب��ه دالیل اصلی بی هدفی 
آنها بستگی دارد و هرگز نمی توان استراتژی یکسانی را برای همه افراد 
تجوی��ز کرد. انگیزه، تمایل به ش��روع و انجام ی��ک کار و عدم به تأخیر 
انداخت��ن آن؛ مقاومت کردن در برابر حواس��پرتی ها و س��رمایه گذاری 
تالش روحی برای دس��تیابی به موفقیت. انگیزه، تا 4۰درصد از موفقیت 
پروژه  تی��م را تضمین می کند. بااین حال بس��یاری از مدیران، هنوز در 
انگیزه بخش��ی مؤثر به کارمندان بی هدف خود، با مشکل مواجه هستند. 
تحقیقاتی که ریچارد ای کالرک، اس��تاد روانشناسی و فناوری دانشگاه 
 Chan کالیفرنیای جنوبی و برار ساکس��برگ، معاون آموزشی مؤسسه
Zuckerberg Initiative، مش��ترکاً در زمینه »انگیزه« انجام دادند، 
س��رنخ خوبی در خصوص حل مش��کل این مدیران ارائ��ه می داد. نتایج 
حاک��ی از آن ب��ود که مدی��ران، ابتدا بای��د به دقت دالی��ل بی انگیزگی 
کارمندان را شناس��ایی کنند و س��پس اس��تراتژی هدف متناس��بی را 
تنظیم نمایند. ضروری اس��ت که پیش از ه��ر اقدامی، به ارزیابی دقیق 
ماهیت شکست های انگیزش��ی بپردازیم. اعمال استراتژی های نادرست 
)مث��ل وادار ک��ردن کارمندان به سخت کوش��ی بیش��تر، زمانی  که آنها 
کاماًل متقاعد ش��ده اند که نمی توانن��د کاری را انجام بدهند( پیامدهای 
بدتری به دنبال دارد و اشتیاق و انرژی کارمندان را بیشتر از قبل کاهش 

می دهد.
کالرک و ساکس��برگ، دالیل زیرین بی هدف��ی کارمندان را به چهار 
گروه تقس��یم می کنن��د: عدم تطبی��ق ارزش ها، عدم خ��ود کارآمدی، 
احساس��ات مخرب، اش��تباهات. مقابله با هرکدام از ای��ن چهار تله، به 
اس��تراتژی متفاوتی نیاز دارد. در این مطلب می خواهیم نتایج مطالعات 
محققان را درباره  چهار تله بی انگیزگی و همچنین اس��تراتژی های مؤثر 

هدف، برای حل مشکالت یادشده را به صورت اجمالی توضیح دهیم.
تله 1- ناسازگاری ارزش ها: من برای این موضوع اهمیت چندانی 

قائل نیستم
کارمن��دان چگون��ه در این تله گرفت��ار می ش��وند؟ زمانی که وظایف 
کارمن��دان، ارتباطی با ارزش های آنها ن��دارد یا آنها را تقویت نمی کند، 

کارمندان انگیزه ای برای تکمیل کارهای خود ندارند.
چگون��ه می ت��وان کارمندان را از این تله نج��ات داد؟ چیزهایی را که 
برای کارمندان اهمیت دارد، شناس��ایی کرده و آنها را به نوعی با وظایف 
کارمندان مرتبط کنید. اغلب اوقات، مدیران به عواملی فکر می کنند که 
برای خود آنها انگیزه بخش اس��ت و فرض می کنند که همین فاکتورها، 
ب��ه دیگران هم جواب می دهد. بهتر اس��ت با کارمن��دان، گفت وگوهای 
هوش��مندانه ای داشته باشید و از خالل مکالمات کاوشگرانه، چشم انداز 
و اولویت های آنها را شناس��ایی کنید. س��پس راه های متصل کردن این 

ارزش ها را به وظایف کارمندان بررسی کنید.
نکت��ه: چه چیزی را »ارزش« تلقی می کنیم؟ هدف ما این اس��ت که 
کارمندان را به کارش��ان عالقه من��د کنیم، بنابرای��ن در این مبحث، با 
چندین نوع ارزش مختلف مواجه هس��تیم. به عنوان مثال اولین مورد را 
ارزش عالق��ه می نامی��م، به این معنا که یک کار یا وظیفه، تا چه حد به 
لحاظ ذهنی و روحی انس��ان را مجاب می کند. در این صورت شما باید 
بی��ن وظایف کارمند و چیزهایی که از نظر او جالب هس��تند، رابطه ای 
برقرار کنید. مورد دوم ارزش هویت اس��ت، بدی��ن مفهوم که مجموعه 
مهارت ه��ای اصل��ی موردنیاز برای ی��ک کار، تا چه حد ب��ا تصوری که 
کارمند از خودش دارد، مطابقت دارد. شما باید به این نکته اشاره  کنید 
که قابلیت های کاری که در دست کارمند است، تا چه حد به چیزی که 
او بخش مهمی از هویت خود می پندارد، نیاز دارد؛ مثل مشارکت در کار 

تیمی، حل مسئله  تحلیلی یا کار کردن در شرایط فشار.
گزین��ه  بعد، ارزش اعتبار و اهمیت اس��ت. در این صورت ش��ما باید 
راه هایی را شناسایی کنید که نشان می دهند وظیفه  کارمند، تا چه حد 
برای دس��تیابی به اهداف و مأموریت ش��رکت ضروری است. درنهایت، 
ارزش س��ودمندی، مقیاس��ی اس��ت که هزینه و فایده دستیابی به یک 
ه��دف یا تکمیل ی��ک وظیفه را با هم مقایس��ه می کند. ش��ما باید به 
کارمندان نش��ان دهید ک��ه وظایف خاص آنها، چ��ه تأثیری در اهداف 
بزرگ تر کارمندان دارد و مانع از پیامدهای ناگوار آینده می شود. گاهی 
اوقات، هنگامی که کارمندان وظایف غیردلخواه یا ناخوشایندی را انجام 
می دهن��د، باید از آنها بخواهید که س��ریعاً کار را انج��ام بدهند و تمام 
کنن��د. به آنها بگویی��د که تکمیل این کار در پیش��رفت آتی آنها نقش 
مهم��ی دارد و اجتن��اب از آن، عواقب بدی به دنبال خواهد داش��ت که 

مطلوب هیچ کس نیست.
زمان��ی  که کارمند، از ابتدا اهمیتی به وظیف��ه  خود نمی دهد و هنوز 
عدم سازگاری ارزش ها روشن نشده، بهتر است مدیران به طور هم زمان 

روی چندی��ن ارزش کار کنند و نتایج را زیر نظر بگیرند. احتماالً خیلی 
زود یک یا دو ارزش خاص، نتایج مثبت خود را نشان می دهند.

تله 2- عدم باور به توانایی های شخصی: فکر نمی کنم بتوانم این 
کار را انجام دهم

کارمن��دان چگون��ه در این تله گرفتار می ش��وند؟ زمانی که کارمندان 
عمیق��اً باور دارند ک��ه از قابلیت ها و ظرفیت الزم ب��رای تکمیل کاری 

برخوردار نیستند، انگیزه ای برای انجام آن نخواهند داشت.
چگون��ه می توان کارمن��دان را از ای��ن تله نجات داد؟ ب��ه کارمندان 
احس��اس شایس��ته ب��ودن، اطمین��ان و اعتمادبه نفس بدهید. ش��ما از 
روش ه��ای مختلفی می توانید ای��ن کار را انجام دهید. به عنوان مثال، به 
زمان هایی اشاره کنید که کارمندان از عهده  چالش های مشابه برآمده اند. 
یا افرادی را مثال بزنید که با مشکل مشابهی مواجه بوده اند و با موفقیت 
بر آن فائق ش��ده اند، آن هم به ش��یوه ای که ب��رای کارمند موردنظر نیز 
امکان پذیر اس��ت. یکی دیگ��ر از راه های تقویت خودب��اوری کارمندان، 
درگی��ر کردن آنه��ا در چالش های پیچیده تر، یا تقس��یم کردن وظایف 

بزرگ به بخش های کوچک و قابل مدیریت است.
بیش��تر کارمندانی که کارایی و به��ره وری خود را باور ندارند، متقاعد 
ش��ده اند که برای موفقی��ت در یک کار خاص، باید حجم بیش��تری از 
زمان و انرژی خود را سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری، بیش از 
ظرفیت و توان آنها است. شما باید توضیح بدهید که آنها، توانایی انجام 
 وظیفه یا مسئولیت فوق را دارند و فقط در برآورد سختی و میزان تالش 
الزم، دچار اشتباه شده اند. آنها را تشویق کنید که بیشتر تالش کنند و 
اطمینان بدهید که با تالش بیشتر، به موفقیت موردنظر خواهند رسید. 
البته اجرای این استراتژی باید با حمایت های دائمی مدیر همراه شود.

گاهی اوق��ات کارمندان قربان��ی تله  انگیزه کاماًل متضادی هس��تند. 
آنه��ا انگیزه ای ندارن��د، زیرا حس می کنند بیش ازحد توانمند هس��تند 
که مس��ئولیت فعلی را بپذیرند. کارمندانی که اعتقاد بس��یار زیادی به 
توانمندی ه��ا و کارآمدی خ��ود دارند، یکی از س��خت ترین چالش های 
انگیزش��ی مدیران محس��وب می ش��وند. افرادی ک��ه از اعتمادبه نفس 
بیش ازحد باالیی برخوردار هس��تند، معموالً مرتکب اش��تباه می شوند، 
حت��ی وقتی که از کار خود اطمینان دارن��د. به عالوه، زمانی که این افراد 
اش��تباه می کنند، اصرار دارند که مشکل از معیارهای سنجش موفقیت 
اس��ت نه آنها. به همین دلیل هم مس��ئولیت ناکامی و شکست خود را 

نمی پذیرند.
زمانی که با چنین کارمندانی برخورد می کنید، ضروری است که از به 
چالش کشیدن توانایی ها و تخصص آنها اجتناب کنید. در عوض به آنها 
نشان دهید که نیازمندی ها و الزامات یک مسئولیت را نادیده گرفته اند. 
س��پس این کارمندان را متقاعد کنید که به ی��ک رویکرد متفاوت نیاز 

دارند.
تله  3- احساسات مخرب: من آشفته تر از آنم که این کار را 

انجام دهم
کارمندان چگونه در این تله گرفتار می ش��وند؟ هنگامی که کارمندان 
با احساس��ات منفی نظیر اضطراب، خش��م، یا افسردگی درگیر هستند، 

انگیزه  انجام وظایف را از دست می دهند.
چگون��ه می ت��وان کارمندان را از این تله نجات داد؟ ش��رایطی فراهم 
کنید ک��ه هیچ کس، صحبت های ش��ما را با کارمند موردنظر نش��نود. 
ب��ه او بگویید که می خواهی��د علت ناراحتی یا آش��فتگی او را بفهمید. 
سپس با دقت به حرف او گوش کنید. هیچ نیازی نیست که موافقت یا 
مخالفت خود را با مس��ائلی که مطرح می کند، اعالم کنید. او را قضاوت 
نکنی��د. هرگز به این کارمند نگویید که عل��ت اصلی ناراحتی او، باورها 
و تفک��رات خود او اس��ت. پس ازاینکه صحبت کارمند به پایان رس��ید، 
خالصه ای از چیزهایی که گفته  ش��ده را بازگو کنید و بپرس��ید که آیا 
مسائل را درست درک کرده اید؟ اگر پاسخ منفی بود، عذرخواهی کنید. 
ب��ه کارمند موردنظر اطمینان بدهی��د که یک بار دیگر، با دقت به حرف 
او گ��وش می دهید. زمانی که انس��ان ها حس می کنند به درس��تی درک 
شده اند، ش��دت احساس��ات منفی آنها کمی کاهش می یابد. می توانید 
ب��ه کارمند بگویی��د که صحبت های او را به یاد می س��پارید و در آینده 
نزدیک، گفت وگو را ادامه می دهید. این امر به کارمند کمک می کند که 

احساسات خود را بیشتر کنترل کند.
نکته ای که باید به یاد داش��ته باشید: خش��م، یعنی فرد معتقد است 
کس��ی یا چیزی )یک عنصر خارجی( به او آس��یب رس��انده است. اگر 
کارمند شما خشمگین است، از او بخواهید چارچوب باور خود را مبنی 
بر اینکه عنصر خارجی، »عمداً« به او آسیب زده، تعدیل کند. آیا ممکن 
است که عامل خارجی، تصادفاً یا از روی جهل و نادانی، مرتکب اشتباه 

شده باشد؟ راهکارهایی را به او پیشنهاد کنید که باعث می شوند تهدید 
و خط��ر از بین برود. بعضی اوقات، افس��ردگی از ب��اور درونی کارمندان 
ناش��ی می ش��ود، مبنی بر اینکه فاقد صالحیت و شایس��تگی هستند و 
نمی توانند مس��ائل و مس��ئولیت های خود را کنترل کنند. در این موارد 
به کارمندان بگویید که آنها بی کفایت، درمانده و ناالیق نیس��تند و فقط 
بای��د تالش خود را روی اس��تراتژی های مؤثر س��رمایه گذاری کنند. به 
آنها پیشنهاد کمک بدهید. کارمندان مضطرب، معموالً از یادآوری های 
مثبت استقبال می کنند. پس توانایی های آنها را یادآوری کنید و بگویید 

با تالش بیشتر، موفق می شوند.
اگر احساس��ات منفی، با گذش��ت زمان و ت��الش هدفمند بهبود پیدا 
نکنند، یا اگر ریشه آنها، عواملی خارج از محیط کار باشد، بهتر است که 

کارمندان را به مشاور مناسب ارجاع دهید.
تله  4- خطای درک مسئولیت: می دانم چرا کارها خوب پیش 

نمی رود
کارمندان چگونه در این تله گرفتار می ش��وند؟ هنگامی که کارمندان، 
به درس��تی نمی فهمن��د که چرا برای تکمیل کار خ��ود، تالش و مبارزه 
می کنند، ی��ا زمانی که تالش خود را به فاکتورهایی مرتبط می دانند که 

فراتر از کنترل آنها است، انگیزه  خود را از دست می دهند.
چگون��ه می توان کارمندان را از این تله نجات داد؟ به کارمندان کمک 
کنید به روش��نی درب��اره  علت تالش خود فکر کنند. بس��یاری از اوقات، 

خطای تخصیص مس��ئولیت، باعث می ش��ود کارمن��دان به دنبال عذر و 
بهانه ای باش��ند تا کار خود را انجام ندهند. به عنوان مثال به بهانه بیماری 
از حض��ور در محل کار اجتناب می کنند، مدعی هس��تند زمان کافی را 
برای تکمیل وظایف در اختیار ندارند، مسئولیت خود را به سایر همکاران 
محول می کنند، یا از »کار و تعهد زیاد« شکایت کنند. به کارمندان کمک 
کنید که دقیقاً بفهمند چرا این مسئولیت، دست نیافتنی به نظر می رسد. 
در این صورت از چنین الگوهایی اجتناب می کنید. گاهی کارمندان فکر 
می کنند که مش��کل، خارج از کنترل آنها است و به همین علت دیگران 
را سرزنش می کنند. یا فکر می کنند خودشان، عیب و نقطه ضعفی دارند 
که اصالح نمی شود. برای هر یک از این مشکالت، به استراتژی جدیدی 
نیاز دارید و گاهی باید در سطوح باالتر برنامه ریزی کنید. هر یک از این 
چهار تله  انگیزش��ی، ممکن است کارمندان شما را از تالش، استقامت و 
پیش رفتن بازدارد. اگر مدیر پروژه یا رهبر تیم هستید، تأمل دقیق تری 
در این نکات داش��ته باشید. تحقیقات نش��ان می دهد که مدیران، نقش 
بس��یار مهمی در تشخیص مشکالت انگیزی کارمندان دارند. هنگامی که 
ب��ا کارمندان بی هدف و بی انگیزه رو به رو هس��تید، پیش از هر چیز باید 
بفهمید کدام یک از تله های انگیزش��ی، کارمندان شما را به دام انداخته 
اس��ت. پس  از آن می توانید با یک استراتژی مناسب و مداخله  هدفمند، 

امور را به مسیر درست بازگردانید.
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این محتوا در س��ال 2۰16 برای کس��انی که س��ابقه  کاری نداشته و 
به دنبال ش��غلی پردرآمد می گردند س��اخته شده اس��ت. حسابداری و 
خدمات مالیاتی در صدر لیس��ت تهیه ش��ده  ما قرار گرفتند که به رغم 
کوچک و شخصی بودن این شغل ها، مقدار قابل توجه سوِد خالص شان، 
آنها را از بقیه متمایز کرده اس��ت. سود مربوط به شغل های حسابداری 
و احتس��اب مالیات، 18,4درصد در س��ال اعالم شده است و شغل های 
دیگر که در رده های بعدی قرار گرفته اند، به ش��رح زیر هستند: خدمات 
مشاورین امالک با 1۵,2درصد سود خالص سالیانه، شرکت های حقوقی 
با 14,۵درصد، مطب پزش��کان با 1۳درصد س��ود خالص، جزو بهترین 

شغل های کوچک ولی پردرآمد محسوب می شوند. 
یک ش��رکت خدمات مالی به نام »ِس��یج ُورکس« که درآمد مردم 
و س��ود خالص آنها را در بیش از 16هزار ش��غل کوچک ولی پرسود، 
بررسی و تحلیل کرد، در گزارش خود اعالم کرده که در ایاالت متحده 
آمریکا فقط طی 9 ماه، سودی برابر با 1۰میلیون دالر از این شغل های 
معمولی، کسب شده است. میانگین سود خالص بین تمام کارخانجات 
صنعت��ی در آن زمان 7,2درصد بوده اس��ت. چه چیزی باعث ش��ده 
این ش��غل های کوچک، به نس��بت پردرآمد و پرسودتر از کارخانجات 
ایاالت متحده باش��ند؟ شغل هایی که اکثراً توسط انسان های عادی و 
شخص خودش��ان مدیریت می شوند و وابس��ته به کارخانه و شرکتی 

هم نیستند.
تحلیلگر ش��رکت مالی »ِس��یج ُورکس«، »ِجنا وی ِور« درباره  صنایع 
خدمات��ی اعالم کرده که بس��یار راحت می توان ش��غل هایی پرس��ود و 
کوچک پیدا کرد. این ش��غل ها از آن دسته هستند که برای راه  اندازی و 
شروِع کار، نیاز چندانی به سرمایه  اولیه ندارند. می توانید بسیاری از این 

شغل ها را از منزل خود شروع کنید.
درحالیکه س��ود خالص، تنها فاکتوری نیس��ت که برای یک ش��خص 
یا ش��رکِت کارآفرین مورد اهمیت اس��ت، پارامترهای بیش��تری نظیر، 
مهارت های شخصی کارکنان، مدرک تحصیلی یا فنی خاص و دوره های 
آموزشِی طی شده هم برای استخدام کارکنان مورد نیازند. همچنین به 
این فاکتوِر مهم هم توجه می ش��ود که در صورت بروز رکود اقتصادی، 
این ش��غل ها و یا تجارت ش��ان، همچنان به کار خود ادامه داده و دچار 
ورشکستگی نشوند. در ادامه 1۵ شغل کوچک ولی پردرآمد را در ایاالت 

متحده آمریکا معرفی می کنیم که سود خالص باالیی هم دارند.
1. حسابداران، مأموران مالیات و مسئولین امور مالی شرکت ها، 

18.4درصد سود خالص سالیانه
طبق گفته  ش��رکت مالِی »ِس��یج ُورکس«، شغل حسابداری باالترین 
و بهترین بازده را در این لیس��ت دارا اس��ت. مهم نیست که آن صنعت 
یا اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد. تا وقتی که ش��رکت پابرجاست، به 
حس��ابدار هم نیاز دارد. همچنین این ش��غل، نیازمند تثبیت یک نفر به 
عنوان حسابدار همیشگی اس��ت و شغل حسابدار یا مسئول امور مالی، 

کمتر به جایگزینی و اخراج و استخدام های پیاپی نیاز پیدا می کند.
رس��یدگی به ام��ور مالیاتی ش��رکت ها و حس��ابداری مالیاتی آنها به 
خصوص بعضاً در ش��رکت های پردرآمد، برگ برنده ای در این شغل های 
کوچک به حس��اب می آیند ک��ه در این صورت مزای��ای فراوانی هم به 

دنبال خواهند داشت.
2. مدیریت امور شرکت های کوچک و کارمندی برای 

سرمایه گذاران اقتصادی، 15.5درصد سود خالص
این شغل ها که در اصل کارمندی برای شرکت های کوچک، خصوصی، 
دفاتر آنها و یا ش��رکت های وابس��ته به بانک و از این دس��ت اداره جات 
هس��تند کاربرد فراوانی دارند. به عنوان نمون��ه، در دو مثال بارز از این 
ش��رکت های کوچک ول��ی کارآفرین که کارکنان زی��ادی را به خدمت 
گرفته  اند، می توان به ش��رکت های بِرکشایر هاتاِوی متعلق به واِرن بافِت 

و یا شرکت آیکان متعلق به »کارل آیکان« اشاره کنیم.
شرکت برکشایر در زمینه  هلدینگ و شرکت آیکان در زمینه  اینترنت 

فعالیت دارند.
3. دفاتر مشاوران امالک و داللی خانه و زمین. 15.2درصد سود 

خالص سالیانه
درحال��ی که بازار مش��اوران امالک، کاماًل به س��المِت اقتصاد در یک 
کش��ور بس��تگی دارد، هزینه صدور جواز کس��ب برای بازگشایی دفتر 
مش��اور امالک بسیار پایین و ناچیز اس��ت. بنابراین بازگشایی یک دفتر 
امالک، یکی از بهترین روش ها برای ش��روع به کار بدون س��رمایه  اولیه 

است.
4. شرکت های لیزینگ و اجاره  خودرو و موتورسیکلت. 

14.5درصد سود خالص سالیانه
درحالی که اقتصاد و تقاضای مردم در حال رشد و نمو است، تحلیلگر 
ش��رکت مالی ِس��یج.ُورکس »لیبی بایرَمن« در مصاحب��ه  ای اعالم کرد 
مردم ایاالت متحده  آمریکا تمایل بیش��تری به خرید خودروی اقساطی 
و یا اجاره  نش��ان داده و از ش��رکت هایی نظیر »زیپ کار« خدمات خود 
را دریافت می کنند. همچنین به دریافت س��رویس از شرکت های دیگر 
نظیر »ِهرتز« که س��رویس اجاره  س��نتی در زمینه  وس��ایل نقلیه ارائه 

می کند هم تمایل نشان می دهند.
5. خدمات حقوقی، 14.5درصد سود خالص

هر کس��ی که تابه حال یک وکیل را به خدمت گرفته اس��ت می داند 
ک��ه حق وکال��ت اصاًل ارزان تمام نمی ش��ود. مس��ائل حقوقی هم مثل 
حس��ابداری، معموالً کار س��ختی محسوب نمی ش��وند. چون پرونده ها 
مش��ابه یکدیگرند و همیش��ه برای وکال، موکل وجود داش��ته و خواهد 
داشت، ولی فقط وکال و مشاوران حقوقی اینطور نیستند. بلکه کارکنان 
دفاتر اس��ناد رس��می و مأموران ح��ل و فصل پرونده ها، که مس��ئولیت 
معامالت و امنیت روند کاری پرونده ها را برعهده دارند هم از جمله  این 

افراد هستند که سود خالص خوبی دریافت می کنند.

۶. پزشکان و دندان پزشکان، 14.4درصد سود خالص
افرادی مثل دندان پزش��کان و پزش��کان که از درمان بیماران کس��ب 
درآم��د می کنند،  ول��ی در اولین گام خ��ود هزینه  س��نگینی را تقبل 
کرده نده اند. تجهیزات دندان پزش��کی و پزش��کی تخصصی بسیار گران 
هس��تند ولی این ش��غل ها مزیت بس��یار خوبی هم دارد. با درمان چند 
بیم��ار، نه  تنه��ا هزینه های تجهی��زات به راحتی جبران می ش��ود، بلکه 
ثروت کالنی برای دندانپزش��ک یا پزش��ک تخصصی باقی خواهد ماند. 
دندانپزش��کی این مزیت را دارد که در یک روز می توانید چندین بیمار 

را معاینه و بالفاصله درمان کنید.
۷. کار کردن در بخش تولید، انتقال و توزیع انرژی در شرکت 

برق 14درصد سود
این بخش از شغل های کوچک، شخصی و مربوط به شرکت برق، فقط 
به بخش س��نتی تولید برق یعنی استفاده از سوخت های فسیلی مربوط 
نمی ش��وند بلکه منظور از کارکنان ش��رکت برق، کارکنان نیروگاه های 
س��وخت فس��یلی، نیروگاه های آب��ی، بادی، هس��ته ای، خورش��یدی، 
زمین گرمایی، زباله ای و . . . هم هستند که همگی در تولید الکتریسیته 
فعالیت دارند که هر کدام کارمندان و کارکنان خاص خود را می طلبند.

8. دارندگان امالک که ملک خود را رهن و اجاره می  دهند، 
14درصد سود 

دارندگان ملک که زمین، خانه یا مغازه داش��ته و آنها را به مس��تأجر 
اجاره می دهند، به محض اینکه هزینه  اولیه  خرید آن امالک را به وسیله  
اجاره ها جبران کنند، بقیه  درآمد حاصل از دریافت اجاره ها، سود خالص 
خواهن��د بود. اجاره  دادن امالک، یکی از راحت ترین روش های کس��ب 

درآمد و گذران زندگی است.
۹. پرستاران و پزشکان خصوصی و پزشکان سالمت، 13.3درصد

حتماً می پرس��ید این بخش چه فرقی با بخش پزش��کان تخصصی و 
دندان پزش��کان دارد. دراصل ف��رق چندانی ندارد. ب��ا مطالعه بر درآمد 
این اف��راد که خدمات درمانی متفاوتی ارائه می دهند، مش��خص ش��د 
که همگی به یک اندازه س��ود خالص ش��غلی کس��ب می کنند. ا فرادی 
نظیر مفصل ش��ناس، پزشک اورتوپِد، عینک س��از، روانشناس و روانکاو، 
و جراحان و . . . ، همگی از اعضای نظام پزش��کی محس��وب می شوند و 

درصد سود ساالنه آنها تقریباً مشابه است.
10. پزشکان عمومی دارای مطب، 13درصد سود خالص سالیانه

پزشک شدن نیازمنِد سال ها تحصیالت و آموزش و تمرین است که به پروانه 
پزش��کی هم نیاز دارد. گرچه پزش��کانی که مطب دارند اکثراً از بیمارانی که 
مراجعه کننده  همیشگی شان هستند کسب درآمد می کنند و معاینه و درمان 
که توسط پزشکان عمومی ارائه می شود معموالً سود کالنی را به همراه دارد.
11. تجهیزات تجاری، ماشین آالت صنعتی، لوازم استیجاری و 

لیزینگ، 12.5درصد سود خالص سالیانه
معموالً فروش محصوالت در این ش��غل ها، وابستگی کاملی به فروش 

اقساطی یا اجاره ای، دارند.  همچنین شغل هایی که تجهیزات مورد نیاز 
ش��غل های دیگر را تأمین می کنند، معموالً مجبور به فروش اقساطی و 
یا اجاره  تجهیزات هم می ش��وند. چون بیش��تر این تجهیزات گران بوده 
و کارخانج��ات کوچک توان خرید آنها را ندارند و در نهایت تولید کننده  
تجهی��زات و حتی فروش��نده  آنها ه��م به فروش اقس��اطی و اجاره تن 

می دهد.
12. کارکنان سازمان های دینی و مذهبی، 12.4درصد سود خالص 

سالیانه
س��ازمان های مذهبی هر س��اله در سراس��ر جهان، سود هنگفتی به 
دست می آورند؛ س��ودی که درواقع با فروش دین به دست می آید. به 
یاد داش��ته باش��ید هر درآمدی در ازای ارائه  کاال یا خدماتی به دست 
می آید. معنای درآمد هم بر همین اس��اس تعریف می شود. در ایاالت 
متحده آمریکا، کانادا و کش��ورهای اروپایی، به جای اینکه سود حاصل 
از این بیزینس به جیب س��هامداراِن موقوفات مذهبی س��رازیر ش��ود، 
تمام س��ود حاصل به بودجه  س��ازمان های مذهبی روانه می ش��ود که 
مثاًل در اروپا برای ترویج مس��یحیت و در خاورمیانه به تبلیغ اس��الم 
و ترویج مس��اجد گام برمی دارد. سال 2۰16 س��ال بسیار خوبی برای 
همه  س��ازمان های مذهبی در سرتاس��ر دنیا بود. در ایاالت متحده نه 
تنها فقط برای کلیس��اها، بلکه برای َکنیسه ها، معابد بودایی و مساجد 
مس��لمانان و حتی مدارس، دانشگا ه ها و دانشکده های دینی هم درآمد 

بسیار باالیی را ثبت کرد. 
13. خدمات مدیریتی، علمی، فنی و تحقیقاتی، 12درصد سود

بعضی از انواِع ش��غل ها، به ای��ن طبقه بندی اختص��اص می یابند که 
مدیری��ت و مش��اوره را در حد حرف��ه ای ارائه می دهن��د. ازجمله منابع 

انسانی، بازاری و شغل هایی که مربوط به محیط زیست هستند.
14. متخصصان طراحی، 11.4درصد

ش��غل های کوچک همانند متخص��ص طراحی دک��ور داخلی منزل، 
اماکن صنعتی، طراحان گرافیک دستی، معماران و از این قبیل شغل ها، 
همیش��ه بازار پررونقی برای کسب درآمد دارند و کارشان به طور مداوم 

به طراحی و رسِم پروژه های مربوطه اختصاص می یابد.
15. خدمات دفترداری و مدیریت بخش دفتری اداره جات، 

11.3درصد.
ای��ن کاره��ای مدیریتی در بخش اداری، اس��تخوان بندی و اس��کلت 
تمام صنایع و ش��رکت های سراس��ر دنیا هستند. از خدمات مواد غذایی 
و پزش��کی گرفته تا صنعت خودروسازی و . . . ، تمام این بیزینس ها هر 
روز نیازمند کارهای دفتری مداوم هستند تا سوابق امور مالی و برنامه ها 
و خدم��ات همگی ثبت و به درس��تی انجام پذیرند. ب��رای این منظور، 
افرادی به عنوان کارمند و دفتردار باید به مسائل مربوط به دفترداری و 

مدیریت پرونده ها بپردازند.
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برخی افراد تصور می کنند انجام هم زمان چند کار باعث 
سرعت بخشیدن به وظایف می شود. با اینکه چندوظیفگی 
مهارتی جذاب به نظر می رسد، اما مغز انسان برای این کار 
طراحی نش��ده است. با ما همراه باش��ید تا به شما بگوییم 

چگونه عادت چندوظیفگی را کنار بگذارید.
خیلی از افرادی که در تالشند بهره وری خود را باال ببرند 
به دنبال کس��ب مهارت در چندوظیفگی هس��تند، اما باید 
بدانند چندوظیفگی منجر به بهره وری بیشتر نخواهد شد. 
انجام هم زمان چند کار ممکن است سبب ابتال به استرس، 
بی خوابی، افسردگی و حتی مرگ شود. البته چندوظیفگی 
دارای فوای��دی ه��م هس��ت، ام��ا کارشناس��ان می گویند 

چندوظیفگی به مغز ضرر می رساند.
مغز انس��ان برای چندوظیفگی طراحی نشده است و در 
ه��ر زمان تنها می تواند روی ی��ک وظیفه تمرکز کند. پس 
چندوظیفگی بدین معناس��ت مق��داری از یک کار را انجام 

داده و سپس به سراغ وظیفه ای دیگر می روید.
تحقیق��ات زیادی نش��ان داده ان��د چندوظیفگی و جا به 
جا ش��دن میان وظایف مختلف سبب اتالف زمان و انرژی 
می ش��ود. در واقع، چندوظیفگی باعث می شود سازماندهی 

افکار به سختی انجام شود و کیفیت کار پایین بیاید.
با این اوصاف، برای کنار گذاشتن چندوظیفگی چه کاری 
باید انجام داد؟ راهکارهای زیادی برای ترک چندوظیفگی 
ارائه ش��ده که تا حدودی غیرممکن به نظر می رسند. شما 
بای��د عادت جدی��دی در خود ایجاد کنید که کار س��ختی 
اس��ت. برخی منابع می گویند هر روز تمرینات مدیتیش��ن 
انج��ام دهید. اگر کمی دقیق ش��ویم، کارآفرینان و مدیران 
عامل  مجبور به چندوظیفگی هس��تند. ی��ک مدیرعامل با 
خود می گوید افراد زیادی نیازمند توجه و زمان من هستند. 
کارمندان به پاسخ های سریع نیاز دارند، آیا می توان از آنها 
درخواس��ت کرد صبر کنند بدون اینکه آسیبی به کسب و 
کار وارد ش��ود؟ یک مدیرعام��ل در مقابل موفقیت اعضای 
تیم خود مس��ئولیت دارد و نمی تواند آنها را نادیده بگیرد، 

اما وقتی این حواسپرتی ها بخش ضروری شغل ما هستند، 
چطور می توان از این حواسپرتی ها جلوگیری کرد؟

بای��د به دنب��ال اس��تراتژی هایی ب��رای کنار گذاش��تن 
چندوظیفگی باش��ید که نیاز ب��ه تغییر زمان بندی یا ایجاد 
یک عادت جدید نداشته باشد. در ادامه  مقاله، شش راهکار 
را معرفی می کنیم که در ترک چندوظیفگی به شما کمک 
می کنن��د. برای انجام آنه��ا نیاز به مدت زمانی مش��خص 
مانن��د یک ماه، یک هفت��ه یا یک روز نخواه��د بود. برای 
کنارگذاشتن چندوظیفگی می توانید یکی از آنها را انتخاب 

کنید و حس تازه ای را تجربه کنید.
جلساتی 15 دقیقه ای و 45 دقیقه ای تشکیل دهید

اغلب جلس��ات بی��ن ۳۰، 6۰، 9۰ ی��ا 12۰ دقیقه طول 
می کش��ند ک��ه ضریب هایی از ۳۰ هس��تند، ام��ا می توان 
کاره��ای بیش��تری را در مدت زم��ان کمتر انج��ام داد. با 
ترتیب دادن جلس��ات 1۵ و 4۵ دقیقه ای می توان اطمینان 
داش��ت حاضرین به اهداف جلسه پایبند بوده، روی مسائل 
مهم تمرکز داش��ته و در زمان مناسب کار خود را به پایان 
می رس��انند. پس از تشکیل جلس��ه زمان بیشتری داریم تا 

روی دیگر موارد تمرکز کنیم.
در مقابل حواسپرتی ها مقاومت کنید

به مقاومت در برابر یک حواس��پرتی تعهد داشته باشید. 
برای مثال، به خودتان قول بدهید در طول جلس��ه گوشی 
هوش��مندتان را روش��ن نکنید. اگر در جلسه ای هستید و 
احس��اس می کنید حتماً باید گوش��ی خ��ود را چک کنید، 
ب��ا این احس��اس مقابله کنید. وقتی در یک جلس��ه حاضر 
شوید و گوشی هوش��مند خود را چک کنید، انرژی ذهنی 
که می توانست صرف خواندن ایمیل ها یا پیام های صفحات 

اجتماعی شود، صرف بیان ایده های جدید خواهد شد.
تنها 30 دقیقه را به خواندن ایمیل ها اختصاص دهید

برای بهره وری بیشتر پیشنهاد می شود زمانی برای چک 
ک��ردن ایمیل هایتان در نظ��ر بگیرید و در دیگر س��اعات 
روز به س��راغ اینباکس نروید. البته این اس��تراتژی نیازمند 

زمان بندی دوباره اس��ت و در کس��ب و کارهای س��رویس 
دهنده غیرممکن است؛ اما می توانید به خودتان قول دهید 
برای ۳۰ یا 6۰ دقیقه به سراغ ایمیل یا اسکایپ خود نروید. 
بدون ش��ک در این زمان به تمرکز و خالقیت فوق العاده ای 

دست خواهید یافت.
ایمیل های خود را حذف کنید

قطعاً نمی توانید مانع ارس��ال ایمیل های مختلف ش��وید، 
ام��ا می توانید تعداد آنها را در صفح��ه اینباکس کم کنید. 
کارشناس��ان توصیه می کنند هر ایمیلی را که تأثیری روی 
کار ش��ما ن��دارد بالفاصله پاک کنید. با ح��ذف تعدادی از 
ایمیل های��ی که برای ش��ما اهمیتی ندارد، ش��روع کرده و 

اطالعات آنها را در جای دیگری ذخیره کنید.
تماس تصویری برقرار کنید

وقت��ی همکارت��ان روب��ه روی ش��ما نشس��ته اس��ت، 
چندوظیفگ��ی بس��یار س��خت خواهد بود. این مس��ئله به 
صورت مج��ازی نیز صدق می کند. وقت��ی تماس ویدئویی 
برق��رار می کنید، وظیفه دارید تماس چش��می خود را هم 
حفظ کنید؛ پس احتمال حواس��پرتی تان کمتر می ش��ود و 
می توانید تنها روی وظیفه ای که در حال انجام آن هستید 

تمرکز کنید.
نفس عمیق بکشید

اگ��ر عادت به انجام تمرینات مدیتیش��ن دارید یک قدم 
جلوت��ر از بقی��ه هس��تید در غی��ر این ص��ورت وقتی فکر 
می کنید تمرکز زی��ادی روی وظایف تان ندارید، برای چند 
دقیقه بی حرکت بنش��ینید و نفس عمیق بکش��ید. این کار 
بسیار سخت اس��ت؛ خصوصاً اگر تاکنون مدیتیشن یا یوگا 
را تجربه نکرده باش��ید. ابتدا با دو یا س��ه نفس عمیق آغاز 
کنی��د. دم را از بینی و ب��ازدم را از دهان خود انجام دهید. 
تنفس عمیق باعث می ش��ود فش��ار خون تان پایین بیاید و 
ذهن تان آرام گیرد. در نتیجه اس��ترس کمتری در محیط 

کار خواهید داشت.
inc/ucan :منبع
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مدرسهمدیریت

موفقیت در فروش با روحیه کودکانه
4 درس فروش از کودکان نوپا )قسمت دوم(

3. گاهی اوقات گریه مشکلی ندارد، اما باید انعطاف پذیر بود
همه ما به خوبی از ویژگی بارز کودکان یعنی گریه بیش از حد آگاهی داریم. بدون تردید افراد در سن دو سالگی یا 
پایین تر بیش از هر زمان دیگری در طول زندگی ش��ان گریه می کنند. نکته مهم درخصوص گریه کودکان نوپا معنای 
متفاوت گریه های شان است. در حقیقت، کودکان در سن دو سالگی در حال توسعه هرچه بیشتر عمق احساسات شان 
هستند. به عنوان مثال، آنها در حال یادگیری چگونگی بازیابی اعتماد به نفس یا شرایط عادی شان پس از احساس هایی 

نظیر ترس و وحشت اند. 
به گونه ای مشابه، فروشندگان نیز نیازمند ارتقای سطح احساسات و یادگیری انعطاف پذیری عاطفی هستند. در دنیای 
فروش باال و پایین های زیادی وجود دارد. شاید این باال و پایین ها به اندازه افتادن از دوچرخه یا زخمی کردن دست مان 
دردناک نباشد، اما بسیار به آنها نزدیک است. هر پاسخ منفی، معامله ای که در پایان کار به نتیجه نمی رسد و به طور کلی 
هر اقدام ناموفقی در دنیای فروش احساسات منفی برای ما به ارمغان می آورد. در برخی از موارد به دلیل بزرگی بیش از 
حد شکست مورد نظر ما تا چند روز تحت تاثیر قرار داریم. با این حال اگر قصد ادامه راه به عنوان فروشنده را داریم، باید 
انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهیم. وقتی انعطاف پذیری ما در برابر مشکالت عرصه فروش بیشتر شود، دیگر از 
شکست های پیش رو هراسی نخواهیم داشت. به این ترتیب بهترین موقعیت برای کشف فرصت های تازه پدیدار می شود. 

4. به اکتشاف و جست وجو ادامه دهید
یکی از بهترین نکات دوره نوپایی کودکان، به ویژه برای والدین، مش��اهده انگیزه بی پایان آنها برای کش��ف دنیای 
اطراف ش��ان اس��ت. کمتر کودکی از حضور در پارک، ش��هربازی و س��ایر مکان های جذاب برای کودکان متنفر است. 
در حقیق��ت روحیه اکتش��اف در تمام کودکان وجود دارد. به همین دلیل اغل��ب والدین از جنب و جوش بیش از حد 
کودکان شان در سن دو سالگی شکایت دارند. البته این جنب و جوش نکته مثبتی است. درست همانطور که در دنیای 
فروش نیز روحیه مثبت و جنب و جوش زیاد یک مزیت انکارناپذیر است. به عنوان یک فروشنده باید همیشه مانند یک 
کودک نوپا انگیزه فعالیت بیشتر داشته باشیم. همچنین کشف فرصت های تازه پیش روی مان نیز اهمیت باالیی دارد. 

درس��ت مانند تجربیات تازه ای که هر روز در انتظار کودکان نوپا قرار دارد، یک فروش��نده نیز هر روز با موقعیت های 
تازه ای مواجه می شود. شاید برخی از فروشندگان اعتراض کنند که کمتر موقعیت تازه ای در برابرشان قرار می گیرد. این 
امر ناشی از عدم جنب و جوش کافی آنهاست. در حقیقت فرصت های مطلوب در انتظار هستند. اینکه ما بدون فعالیت 
چندانی منتظر فرصت های نو باشیم، هرگز ایده مناسبی محسوب نمی شود. به عنوان یک فروشنده اگر قصد موفقیت 
در دنیای کسب وکار را دارید، باید همیشه روحیه مثبت تان را حفظ کنید. در غیر این صورت مشکالت پیش روی شما 
را به سرعت ناامید می کند. در مقیاسی وسیع تر، یک سازمان هم به چنین روحیه ای نیاز دارد. اگر به تجربه برندهای 
شکست  خورده نگاه کنیم، بسیار بهتر اهمیت روحیه ماجراجویی و کشف فرصت های تازه را درک خواهیم کرد. بی تردید 
دنیای فروش محدودیت های خاصی برای هر فروشنده دارد. با این حال روحیه مثبت ما برای یافتن فرصتی برای غلبه 

بر محدودیت ها هیچ گاه بی نتیجه نخواهد ماند. 
allbusiness :منبع

به قلم: ِگرگ شوارتز کارشناس فروش -  ترجمه: علی آل علی    


