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سخن اول ...!

بی شک تحلیل روند و آینِد هر پدیده ای از جمله صنعت تبلیغات، به صورت کلی و بدون جایگاه یابی دقیق ناظِر تحلیل 
گر  )Point of view( نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد. لذا الزم است پیش از ورود به موضوِع وضع صنعت تبلیغات در 
سال گذشته و پیش بینی اوضاعش در سال 97، تاکید کنم که نقطه عزیمت ما به موضوع " بررسی سهم تحقیقات بازار و 

مطالعات اقتصادی به عنوان پیش نیاز انجام تبلیغات" خواهد بود. 
رکود حاکم بر اقتصاد ایران در سال های اخیر تاثیرات شگرفی بر کسب و کارها گذاشته است. همه همکاران در صنعت 
تبلیغات در سالهای پیش با تبعات این پدیده دست و پنجه نرم کرده اند. متاسفانه بسیاری از  ما شاهد تعطیلی یا کوچک 
شدن رشکت های متعدد تبلیغاتی همکار  بوده ایم. رکود اقتصادی پیش از اینکه دامن اقتصاد ایران را بگیرد، پیشرت در سال 
2007 در ایاالت متحده آمریکا آغاز شده بود و موجب تغییرات بزرگی در صنعت تبلیغات شده بود. در سال 2010 مقاله 
ای در هاروارد بیزینس ریویو  منترش شد که روند تغییرات در صنعت تبلیغات ایاالت متحده را مورد بررسی قرار می داد. 
مهمرتین نکته در آن بررسی این بود که با کوچک شدن بودجه های تبلیغاتی رشکت ها، صاحبان آگهی به شدت به دنبال 

ایجاد اثربخشی بیشرت با هزینه کمرت  هستند. به همین دلیل دو  یافته مهم  مورد توجه قرار گرفت.

1. استفاده از تحقیقات بازار برای هدف گذاری دقیق 

2. استفاده از ابزارهای رسانه ای با قابلیت شامرش فیدبک
موج اقبال و  استفاده از انواع تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های اجتامعی به راه افتاد و این خود موتور محرکه توسعه 

ابزارهای نوین تبلیغی مبتنی بر وب و شبکه های اجتامعی شد.
در ایران نیز  پس از اجرای سیاست های انقباضی کنرتل تورم، شاهد کاهش چشمگیر بودجه های تبلیغاتی و تغییر نگرش 
و نیاز مشرتیان صنعت تبلیغات بودیم. اولین تاثیر این پدیده کاهش سهم تبلیغات ATL   و افزایش سهم ابزارهای دیجی 
سوشال  بود. تاثیر دیگر آن، افزایش کیفیت فراورده های تبلیغی برای افزایش اثربخشی پیام بود. اما آنچه بیشرت مورد توجه 
قرار گرفت استفاده از تحقیقات بازار مرتبط با حوزه تبلیغات بود که البته خرب خوبی برای صنعت تبلیغات است. افزایش 
چشمگیر شامر برنامه ها، طرح ها و کمپین های تبلیغاتی که به همراه پیوست تحقیقات بازار تهیه و ارایه شدند، نشانه 
هایی از بلوغ صنعت تبلیغات است. توجه جشنواره تبلیغات ایران به این موضوع و اختصاص شاهین و دیپلم افتخار نیز 

نشانه دیگری از این پدیده است. 
به نظر می رسد در سال 97 نیز همین روند رو به رشد و توسعه ادامه یابد و سهم تحقیقات بازار در پیشربد فرایندهای 

بازاریابی و تبلیغات رشد قابل توجهی را شاهد باشد. 

دپارمتان پژوهش بازار و مطالعات اقتصادی رشکت روزنه ارتباط

صنعت تبلیـغات ایـران 
در سایل که گذشـت و سال پیـش رو
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خوشــبختــانه با افتخـــار در سال 1396 مـــوفق به کســـب 
دو شــاهین نقـره ای از جشـــنواره تبلیغــات ایــران در زمــینه 

تحقیـقــات بـازار و برنـدســازی شــدیم . 
این تــوفیق البــته بـرای ما پـــیام آور مســـئـولیتی بزرگرت در 
قبال کمـک به صــنـعت پویــای تبلیـغــات و صاحــبان کســب 

و کارهـا است.
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نگاهی به اقتصاد ایران 
در سال 1397 
 اطالعات مربوط به پیش بینی ها از گزارش موسسه بامداد اخذ گردیده است به همراه  

|  تحـلیل روزنـه ارتـباط  |

IRAN ECONOMY
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افزایـش درامـد هـای نفتـی دولـت بیشـرت حاصـل از افزایـش احتاملـی قیمـت نفت خواهـد بود چـرا که امـکان فروش بیشـرت از 	 
سـهمیه تعییـن شـده اوپـک بـرای ایران امکان پذیر نیسـت و حتـی در صورت امـکان قانونی،  در حـال حارض توانایـی افزایش تولید 

بـدون رسمایـه گـذاری در زیرسـاخت هـای صنعـت نفـت مهیا منی شـود. بنابرایـن این افزایـش درآمد، قابـل توجه نخواهـد بود.

در بخـش چالـش هـا بایـد بحـران ارزی ابتدای سـال را مد نظر قـرار داد. این رویـداد تاثیرات زیادی بر وضعیـت اقتصاد در بخش 	 
هـای مختلـف از جمله تـورم، واردات و صادرات، و بازار رسمایه خواهد داشـت.

با توجه به بحران های زیسـت محیطی و کمبود آب، بدیهی اسـت بخش کشـاورزی رشـد منفی را تجربه خواهد کرد و سیسـتم 	 
هـای تولیـد مـدرن و تکنولوژیک، مبتنی بر محصوالت تراریخته یا گلخانه ای اما رشـد خواهند داشـت.

سـکتور خدمات مانند ترند جهانی آن و با توجه به تغییر سـبک زندگی رشـد خواهد داشـت. این رشـد در سـالهای اخیر با شـیب 	 
مالیم در سـهم این بخش از GDP کشـور قابل مشـاهده بوده اسـت و کامکان به روند خود ادامه خواهد داد.

سـکتور سـاختامن بعـد از طـی کـردن رکـودی چنـد سـاله آماده رشـد قابل توجه اسـت. البته نسـبت بـه وضع موجود رشـد قابل 	 
مالحظـه ای را تجربـه خواهـد کـرد امـا تجربـه سـالهای میانـی دهه هشـتاد را قطعا تکـرار منی کند. دولـت با افزایش تسـهیالت این 

بخـش قصـد تحریـک تقاضـا و ایجاد رونـق در این بخـش را دارد.

پیـش بیـنی بامـداد:

پیـش بیـنی بامـداد:

تحـلیل روزنـه:

تحـلیل روزنـه:
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رشـد اقتصـادی پیـش بینـی شـده، ماننـد سـال پیش و پیـش تر به صـورت نرمال نبـوده و بیشـرت حاصل افزایـش قیمت نفت 	 
و رشـد نقدینگـی در اقتصـاد اسـت. بـه همیـن دلیـل قابلیـت افزایـش اشـتغال را نـدارد. رشـد منفی هـم در برخـی بخش های 

اقتصـاد الجـرم حادث خواهد شـد.

نرخ تورم از سال 92 تا کنون به طور مستمر رو به کاهش بوده است و در سال 96 به حدود 10 درصد رسید. 	 

بـه نظـر مـی رسـد با توجـه به تحوالت صورت گرفته در بازار ارز از یکسـو، سیاسـت هـای اقتصاد مقاومتـی و پولی و بانکی 	 
از سـوی دیگر، باید منتظر رشـد تورم در سـال 1397 باشـیم.

پیـش بیـنی بامـداد:

پیـش بیـنی بامـداد:

تحـلیل روزنـه:

تحـلیل روزنـه:
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نـرخ سـود بانکـی اگرچـه در کشـور توسـط دولـت و بانک مرکزی سیاسـت گذاری می شـود و ابـزار خودکار کنـرتل نقدینگی 	 
و ذخایـر در کشـور اسـت. امـا اینگونـه نیسـت که ایـن دو نهاد بدون توجه به سـایر متغیرهـای اقتصاد کالن از جملـه نرخ تورم 
بتواننـد آزادانـه مقـدار آن را تعییـن کننـد. پیـش بینـی روزنـه ارتبـاط افزایش نرخ سـود بانکی تا حـد اقل بیسـت در صد و حتی 

باالتـر در رشایـط بحرانـی خواهد بود.

نـرخ تـورم پیـش بینـی موسسـه بامـداد 15 درصد اسـت کـه البته به نظر می رسـد این حداقل نرخ تورم در سـال جاری باشـد 	 
و احتـامال در برخـی از سـبدها تـورم بـه مراتب فراتر و تا حد سـی درصد قابل ارزیابی هسـت.

ایـن تـورم بـا خـود بـه صـورت مقطعـی رونق در بازارهـا را به دنبـال خواهد داشـت. البته این رونـق نیز پایدار نبـوده و پس 	 
از طـی دوره زمانـی کوتـاه منجـر به رکود تورمی خواهد شـد.

پیـش بیـنی بامـداد:

پیـش بیـنی بامـداد:

تحـلیل روزنـه:

تحـلیل روزنـه:
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رقـم 5650 تومـان بـه عنـوان متوسـط قیمـت دالر در نظـر گرفتـه شـد ولی بـه نظر می رسـد این رقـم را باید حداقـل 6000 	 
تومـان به صـورت میانگین سـالیانه در نظـر گرفت.

افزایش قیمت ارز تاثیرات شگرفی در متغیرهای دیگر از جمله تورم و صادرات و واردات خواد داشت.	 

بـا کاهـش ارزش پـول ملـی امـکان و فرصـت اتخـاذ سیاسـت فقیـر کـردن همسـایه بـرای کشـور فراهم اسـت. مقالـه ای در 	 
همیـن مـورد در ایـن شـامره منتـرش شـده اسـت )صفحـه .... (

• نرخ تورم بخش مسکن احتماال بیش از تورم عمومی پیش بینی می گردد.	

پیـش بیـنی بامـداد:

پیـش بیـنی بامـداد:

تحـلیل روزنـه:

تحـلیل روزنـه:
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تجربه سـالهای گذشـته نشـان داده اسـت که احتامال بخشـی از تورم بخش مسـکن ناشـی از انتظارات تورمی مالکان بوده و 	 
نـه تنهـا  لزومـا بـه معنـای رونـق ایـن بخـش نخواهد بـود، بلکه خود یکـی از عوامل رکود بیشـرت و کاهش شـدید قـدرت خرید 

در این بازار اسـت.

• دولت همچنان بزرگترین بلعنده بودجه در بخش هزینه های جاری خود است و امسال هم بودجه های 	
عمرانی بهره چندانی از بودجه نبرده اند.

پیـش بیـنی بامـداد:

پیـش بیـنی بامـداد:

تحـلیل روزنـه:

تحـلیل روزنـه:
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بارهـا در جریـان مناظـره هـای انتخاباتـی و گفتگوهـای 
تلویزیونـی از نامزدهـای مختلـف مـی شـنویم کـه یکـی از 
برنامـه هـای مـن افزایـش قـدرت پـول ملی اسـت. این شـعار 
بـرای اکرثیـت مردم جذاب اسـت و در بـاور عمومی بی تردید 
تقویـت پول ملی اقدام اقتصادی ارزشـمندی به شـامر می رود.

امـا سـوال اینسـت که آیا ممکـن اسـت در رشایطی تقویت 
ارزش پـول ملی کشـوری به رضر اقتصاد باشـد؟

سـوال دیگـر ایـن اسـت کـه بـه چـه دلیـل کشـور چیـن به 
صورت دسـتوری ارزش پول ملی کشـورش را کاهش می دهد؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه هیـچ متغیـر کالن اقتصـادی بـه 
صورت مطلق خوب یا بد نیسـت و بسـیار بسـتگی به رشایط 
حاکـم بـر اقتصـاد و اهـداف کالن مـد نظـر دولـت هـا دارد. 
حتـی مفاهیمـی ماننـد تـورم و رکـود هـم بـه خـودی خـود 

قابـل ارزیابـی مثبـت و منفی نیسـتند. مثال تورم کـه در ذهن 
اکرثیـت مـردم پدیـده ای منفـور  اسـت اگـر ناشـی از رشـد و 
رونـق اقتصـادی و افزایـش تولیـد و اشـتغال باشـد دیگـر نـه 
تنهـا پدیـده شـومی تلقـی منـی شـود بلکه بسـیار هـم مبارک 
خواهـد بـود. بـه عنوان مثـال دولت ژاپن در سـالهای گذشـته 
حتـی درصـدد ایجـاد شـوک تورمی به اقتصـادش بود تـا رونق 

اقتصـادی و اشـتغال را تحریـک کنـد.
ارزش پـول ملـی هـم از این قاعده مسـتثنی نیسـت. هرچه 
ارزش پـول کشـوری باالتـر باشـد یـا بـه عبارتـی قـدرت خرید 
بـه رضر  نفـع واردات و  بـه  باشـد طبیعتـا  باالتـری داشـته 
صـادرات خواهـد بـود. در واقـع در بـازار بیـن املللـی قیمـت 
متـام شـده محصوالت تولیدی این کشـور باالتـر و فاقد مزیت 

رقابتـی قیمتـی خواهـد بود.

گـرانـی ارز، 
 فرصــت یب نظـیر برای تـولیدکننــدگان داخــیل
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حـال اگـر ارزش پـول ملـی کشـوری پاییـن تـر بیاید بـه این 
معنـی اسـت کـه سـایر کشـورها قـدرت باالتـری بـرای خریـد 
محصـوالت تولیـدی ایـن کشـور خواهنـد داشـت و دولت این 
کشـور مـی توانـد بـا مدیریـت هوشـمندانه از ایـن ضعف به 
نفع اقتصاد کشـورش و رونق تولید و صادرات اسـتفاده مناید.

دولـت چین هم با همین رویکـرد، اقدام به کاهش تصنعی 
ارزش پول ملی منوده اسـت تا به تولید کنندگان چینی دسـت 
باالتـر در صـادرات را بدهـد. که بدیهی اسـت همین موضوع 

مورد انتقاد آمریکا و سـایر کشـورها قرار بگیرد.
 ایـن سیاسـت در دانـش اقتصـاد بـه سیاسـت فقیـر کـردن 
همسـایه Beggar thy neighbor policy شـهرت یافته است. 
اگـر ایـن سیاسـت بـا کنـرتل شـدید واردات از طریـق اخذ حق 
گمرکـی بـاال بـرای محصـوالت وارداتی همراه شـود برای سـایر 

کشـورها تبعـات اقتصـادی بدی به همـراه خواهد داشـت.
امـروزه اقتصـاد ایـران در رشایط خاصی واقع گردیده اسـت 
کـه بـه صـورت طبیعـی پول ملی به واسـطه سـوابق سیاسـت 
هـای پیشـین و یـا برنامـه ریـزی دولـت، نسـبتا ضعیف شـده 
اسـت و امکانـی طبیعـی برای رقابـت در بازارهـای بین املللی 
بـرای محصـوالت ایرانـی فراهـم گردیـده اسـت. بـا توجـه بـه 
تاکیـد بـر اقتصـاد مقاومتی و اتخاذ سیاسـت هـای حامیتی از 
تولیـد توسـط دولـت، فرصتی بی نظیـر برای توسـعه صادرات 
کاالهای ایرانی به وجود آمده اسـت که اگر توسـط کارآفرینان 
و مدیـران رشکـت های ایرانی کوچـک و بزرگ مورد توجه قرار 
گیـرد زمینه رشـد سـامل اقتصادی و ایجاد اشـتغال پایـدار را نیز 

ایجاد خواهـد کرد.
دپارمتان پژوهش بازار و مطالعات اقتصادی
 رشکت روزنه ارتباط

 Beggar thy
 neighbor
policy
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چالش تحقـیق بـــازار در ایران،

فقـــدان بســـرت ثبت اطـــالعات

سطل های زابله، مخزن اطالعات!
همـواره بـه واسـطه حرفـه ام بـا کارفرمایـان بسـیاری از صنایـع و 

 Market ( بازارهـای مختلـف دربـاره سـهم محصوالتشـان از بـازار

share( بـه بحـث و گفتگـو نشسـته ام. در این معـارشت ها متوجه 

چنـد نکتـه جالـب در ارتبـاط بـا موضـوع سـهم بـازار شـده ام. بـه 

عنـوان مثـال گاه در صنعتـی کـه حـداق چهـار یـا پنج بازیگـر بزرگ 

و متوسـط و تعـداد قابـل توجهی هـم بازیگر خرد دارد، جمع سـهم 

بـازار اعالمـی تنهـا دو بازیگـر بـزرگ از 100 درصـد  بازار تجـاوز می 

کنـد!!! نکته جالبرت اینجاسـت که بدانید هیچکـدام از این دو بازیگر 

ادعایشـان بـدون تحقیق هم نیسـت! و بر مبنـای تحقیقات میدانی 

سـهم بازارشـان را به دسـت آورده اند. اما چطور این اتفاق می افتد؟ 

اشـکال قضیه کجاست؟

پیـش از کشـف حقیقـت الزم اسـت در خصـوص مفهـوم سـهم 

بـازار و انـواع  آن بدانیـم. سـهم بـازار نسـبت مـرف کاالی شـام به 

کل مـرف آن کاال در بـازار گفتـه می شـود. سـهم بازار مقـداری به 

تعـداد یـا حجـم کاال نسـبت بـه مقـدار یا حجـم کل بـازار گفته می 

شـود و سـهم بـازار ریالـی، نسـبت ریالی این دو را نشـان مـی دهد. 

البتـه ایـن تعریـف بسـیار کلـی اسـت و لزوما عـدد به دسـت آمده 

راهگشـا نخواهـد بـود. امـروزه بـازار از الیـه هـا و طبقـات متعـدد 

تشـکیل گردیـده اسـت بـه هر کـدام از ایـن بخش هـا اصطالحا یک 

سـگمنت )Segment( گفته مـی شـود. رشکـت های مختلـف بنا به 

| هادی  رحمــاین |
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امکانات و اهداف شان یک یا چند سگمنت و گاه همه سگمنت ها 

مـورد هدف )Targeting( قرار می دهند. ممکن اسـت رشکتی حتی 

بخـش کوچکـرتی از یـک سـگمنت خـاص را بـا منطقی خـاص مورد 

هـدف قـرار دهـد. بنا برایـن می توان گفـت ممکن اسـت رشکتی از 

نظر تعداد سـهم بازار بیشـرتی داشـته باشد ولی سـهم ریالی کمرتی 

در اختیار داشـته باشـد. یا ممکن اسـت رشکتی سـهم بازار مقداری و 

ریالی کمرتی داشـته باشـد اما سـوددهی باالتری داشـته باشـد. اینها 

بـه مـا می گویند لزوما سـهم بازار بازرگرت به معنـای اوضاع اقتصادی 

بهـرت نیسـت و بسـیار پیـش آمـده که رشکـت ها اسـرتاتژی شـان در 

برهـه ای کاهش سـهم بازارشـان بوده اسـت.

حال برگردیم به پازل ابتدای بحث. براسـتی چگونه ممکن اسـت 

جمع سـهم بازار دو بازیگر از کل بازار بیشـرت باشـد. خاطرم هسـت 

سـالها پیش در مورد سـیگار این اتفاق افتاد و خود موضوع تحقیقی 

شـد کـه مـی توانـد مـدل بومـی برای سـنجش سـهم بـازار برخـی از 

محصوالت باشـد. هامنطور که می دانیم سـیگار محصولی است که 

علیرغـم تـالش های فـراوان همـواره مقادیـر قابل توجهـی از طریق 

قاچـاق وارد کشـور مـی شـود. این مسـئله باعـث اشـتباه فاحش دو 

محقـق مختلـف در اندازه گیـری انـدازه بـازار )Market size( شـده 

بـود. بعـد از مقایسـه دو گـزارش متوجـه این نکته شـدم که تخمین 

دو محقـق از انـدازه بـازار تهـران کـه موضـوع فـاز اول تحقیـق بـود 

متفـاوت اسـت. بـا ایـن حـال منی شـد بـه هیـچ کـدام از دو تخمین 

اعتـامد کـرد. ممکـن بـود هر دو اشـتباه باشـند. پس از بررسـی های 

فـراوان بـه ایـن نتیجـه رسـیدم که امـکان تخمین سـایز واقعـی بازار 

بسـیار مشـکل اسـت به جز مرف کننده سـایر الیه ها مانند خرده 

فـروش، بنکدار، تاجر، هیچکدام اطالعات صحیحی ارایه منی کردند . 

فروشـگاه ها سـیگارهای قاچاق را در معرض منی گذاشتند. از طرفی 

مـرف کننـده هـا هـم در مورد مـرف واقعـی خود گاهـی غلو و 

برخـی هـم کمرت اظهار می کردند. بدیهی اسـت با این همه انحراف 

هـای فاحـش، نتیجه قابـل قبولی به دسـت نیاید.

برای اولین بار کسانی که معموال سطل های آشغال را جستجو می 

کنند تا مواد بازیافتی بیابند به دنبال پاکت های خالی سـیگار بودند! 

300 نفر مامور جمع آوری پاکت های خالی سـیگار از سـطح خیابان 

ها و سـطل های آشـغال شـدند. سـیگار چـه ا قانونی و چـه از مبادی 

غیـر قانونـی و قاچاقی وارد شـود نهایتا مرف و پاکتـش دور انداخته 

می شـود. بعد از سـه هفته کار مداوم به ثبات اطالعات رسـیدیم و با 

اضافـه کـردن تعـداد منونه ها  نسـبت های به دسـت آمده تغییر منی 

کردند و دیگر نیازی به ادامه کار نبود. نسـبت همه بازیگران بدسـت 

امـده بـود. سـهم تولید داخـل، واردات و قاچاق به دسـت آمـده بود و 

اندازه دقیق بازار هم با مقایسـه سـهم فروش کارفرما نسبت به کل به 

دسـت آمـده بـود. حتـی به صـورت منطقه و محل هـم قابل تفکیک 

سـهم هـا مشـخص بـود.  جالب ایـن بود که هم سـهم بـازار و انـدازه 

های بازار هر دو گزارش پیشـین نادرسـت بودند.

تحقیقـات بـازار در ایران به واسـطه تفاوت بسـرتهای اطالعاتی و 

گاه نبـود بسـرت ثبـت اطالعـات همـواره پیچیـده تر اسـت و نیـاز به 

خالقیـت و ابتـکار و گاه اقدامـات عجیـب و غیر معمـول دارد.
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اگـر پـای درددل مدیـران اکـرث رشکـت هـای ایرانـی بـه 
خصـوص رشکـت هـای وابسـته بـه دولـت یـا گـروه هـا و 
هولدینـگ هـای متوسـط و بـزرگ  بنشـینید حتام بـا این 

گـزاره ناخوشـایند مواجـه مـی شـوید:
“ کـــارها به درســتی پیــش منــی روند”

آنقدر این مسـئله جدی و همه گیر اسـت که در بخش 
خصوصـی و رشکـت هـای کوچـک هـم دیـده مـی شـود. 
گاهی سـفر کاری مهم یک مدیر به خاطر عدم هامهنگی 
بـه موقـع جهـت خریـد بلیـط هواپیـام یـا به تعویـق می 
افتد یا ملغی می شـود! وقتی در رشکتی چنین مسـئله ای 
پیـش مـی آید یقین بدانید مسـائل اسـرتاتژیک نیز معطل 

شد. خواهند 
در پیدایـش این مسـئله و مشـکل فراگیر البتـه دالیل و 
عوامـل متعـدد تاثیرگذار هسـتند که در ایـن مطلب کوتاه 

مـورد بررسـی قرار خواهنـد گرفت.
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Complexity | پـیچیـدگی

ساختار سازمانی یکی از مهمرتین و در بسیاری موارد اصلی 
ترین عامل توقف یا کندی پیرشفت کارها به شامر می آید. 
ذکر این نکته رضوری ایست که گاه کالبد ساختار سازمان شام 
به نظر ساده می آید اما روح سازمان یا هامن فرایند های 
تصمیم گیری و اجرا بسیار پیچیده هستند. اگر در سازمان 
شام کوچکرتین کارها باید به تایید تعداد زیادی از واحد ها یا 
اشخاص برسند تردید نکنید که به این بیامری مبتال شده اید و 

باید به فکر درمان موثر باشید.
اگر کالبد سازمان تان دارای پیچیدگی است با تغییر ساختار، 
کاهش معاونت ها و مدیریت ها، تعدیل و گاه البته بر عکس، 
با جدا کردن بخش هایی از سازمان که امکان فعالیت مستقل 
دارند، می توانید از پیچیدگی ها بکاهید. برون سپاری امور 
تخصصی و استفاده از مشاورین و پیامنکاران نیز کمک کننده 

خواهد بود.
اما اگر سازمان دارای فرایندهای پیچیده در الیه های تصمیم 
و اجرا است، الزم است با تغییر قوانین و آیین نامه ها، بازنگری 
در روند گردش کارها به کارها رسعت بیشرتی ببخشید. بهرت 
است امور را به چند طبقه تقسیم کنید و تنها امورات طبقه 
مهم را وارد فرایندهای پیچیده تر کنید تا از خرد جمعی و 
نظارت متقاطع استفاده کنید، ولی مابقی کارها آسان تر به 

پیش بروند.
                                                 

bottlenec |گلـوگـاه

همـه مـا با این مفهـوم در خطوط تولید آشـنا هسـتیم. اما 
در روند گردش کار در سیسـتم هم شناسـایی گلوگاه ها و رفع 
آنهـا بسـیار مهم اسـت. گلوگاه هـا می توانند ناشـی از قوانین 

باشـند و یا منابع انسـانی یا مالی و …

1. سـاختار سـازماین

 Lack of | عدم شفافیت
transparency

گاهـی در یـک سـاختار بسـیار سـاده هـم کارها به درسـتی 
جلـو منـی رونـد! چـرا کـه سـازمان فاقـد اهـداف روشـن و یـا 
فاقـد رشح وظایـف و عـدم شـفافیت در ارتباطـات سـازمانی 
اسـت. اینگونـه سـازمان ها گاهی بـا اینکه تعداد افرادشـان به 
انگشـتان دسـت هم منی رسـند از حرکت و پیرشفت در مسیر 

رشـد عاجـز هسـتند و دچـار رسگردانی می شـوند.

مکانیکی بودن سازمان

باید به این پرسـش پاسـخ دهید که سـازمان شـام مکانیکی 
اسـت یـا ارگانیکـی؟ به خصـوص اگـر در صنعت یا بـازاری کار 
مـی کنیـد که مـدام دسـتخوش تغییر می شـود. سـازمان های 
ارگانیـک بـه صورت طبیعـی چابک تر و منعطف تر هسـتند. 
آخریـن بـاری که قوانیـن و مقررات و آیین نامـه را تغییر داده 
ایـد کـی بـوده اسـت؟ نیروهای شـام چقـدر آزادی عمـل برای 
واکنـش بـه تغییـرات محیطـی دارنـد؟ چقـدر از وقـت شـام و 
سـازمان تـان بـه پایـش و راه حل یابی برای سـازگاری با محیط 
جدیـد مـی شـود؟ چقـدر در سـازگار کـردن سـاختار و فراینـد 
هایتـان بـا محیـط موفـق بـوده اید. بـه عنـوان مثال اگر شـام 
شـعبات فروش زیادی در کشـور دارید مرور کنید در سـه سال 
گذشـته چـه تعـداد را تعطیل، چه تعـداد را افتتـاح، چه تعداد 
را جابجـا کـرده اید؟ آیا در اینرتنت هـم محصوالتتان به فروش 
مـی رود؟ اگـر پاسـخ همـه ایـن سـواالت منفـی اسـت تردیـد 
نکنید که در یک سـاختار مکانیکی کار می کنید. سـاختارهای 
مکانیکـی بـه جـای انعطـاف و سـازگاری بـا محیـط پیرامـون 
، در برابـر هـر تغییـر گاه کوچـک دچـار آشـوب سـازمانی 

Organizational chaos مـی شـوند.
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2. کنرتل و نظارت

گاه کمبود یا نبود سیسـتم کنرتل و نظارت باعث ناکارامدی 
می شـود. به عنوان مثال سـازمان فاقد سیستم ثبت و پیگیری 
امـور اسـت. بـاور کنیـد یا نـه، هنوز رشکـت های هسـتند که 
دسـتور جلسـه و صورت جلسـه ندارند، چه رسـد به سیسـتم 
کنـرتل پـروژه هـا! امورات بسـیاری بـه صورت شـفاهی مطرح 
و بعـد فرامـوش مـی شـوند. هسـتند البتـه رشکـت هایـی که 
مجهـز بـه ERP  و امثالهـم هـم هسـتند امـا بـاز کارها عقیم 
مـی ماننـد. دلیل این مسـئله نبـود ضامنت اجرای الزم اسـت. 
در رشکـت شـام اگـر مشـخص شـود واحـدی یـا شـخصی در 
کاهـش رسعـت حرکت کار مقرنـد چه اقداماتـی پیش بینی 

شـده است؟
 

3. تعارض سازماین

تعـارض در سـازمان مـي توانـد نـايش از اختـالف دیـدگاه ، 
عدم شـفافيت، تقابل سـيايس و جناحي، جنگ قـدرت، رقابت 
هـاي افـراد، اشـكاالت سـاختاري و … باشـد. تعـارض يـي از 
شـايع تريـن عوامـل بـر زمـن ماندن پـروژه هـا در ايـران و در 
همـه جـاي دنيـا  اسـت. تعـارض هـا مـی تواننـد بیـن فـردی، 
بین گروهی، بین بخشـی، بین سـازمانی و انواع دیگر باشـند.  
اسـتفاده از تكنيـك هـاي مديريـت تعـارض، از جملـه تقويت 
قـدرت يـي از بال هـاي متعارض و از بن بـردن تعادل به نفع 
گـروه غالـب، آمـوزش، اجبـار و  میانجـی گری  باعـث كاهش 

تعـارض و پيشـربد امـور خواهد شـد.

4. فرهنگ سازماین

فرهنـگ سـازمانی نیز بسـیار در پیرشفـت یـا توقـف امـور 
موثرنـد. بـاور هـای عمیـق کارکنـان سـازمان در مـورد خـود و 
سـازمان و آینـده مـی توانند ضامن تحقق یـک امر یا برعکس 

توقفش در سـازمان باشـند.
هامنگونه که در تصویر  می بینیم الیه فرهنگ عالوه بر اینکه 
قاعـده هـرم یک سـازمان اسـت، کنـرتل پذیری کمرت و سـختی 
بیشـرتی دارد. امـا الیـه های فراینـد و قوانیـن و الیه مدیریت 
و نظـارت بیشـرت قابل کنرتل بوده و البته سـهم کمـرتی از روح 
 سـازمان را نسـبت بـه فرهنـگ به خـود اختصاص مـی دهند.

بنابرایـن تغییـر فرهنـگ کار سـختی اسـت و یکـی از پیچیـده 
گـردد. مـی  تغییـر محسـوب  مدیریـت  پـروژه هـای  تریـن 

تغییـر فرهنـگ یـک سـازمان معمـوال تدریجـی و بـا کمـک 
آمـوزش هـای مسـتمر میـر اسـت. هـر قـدر قـدرت مدیـر 
بیشـرت باشـد شـانس موفقیـت باالتـر خواهد بـود. بـرای مثال 
تیـم ملـی فوتبـال ایـران پـس از سـکانداری کارلـوس کیـروش 
سـازمانی  فرهنـگ  دارای  فاحـش  انـدازی  پوسـت  یـک  بـا 
 ویـژه خـود گردیـد کـه تـا پیـش از آن سـابقه نداشـته اسـت.

بـرای اینـکار تعریـف دقیـق ارزش هـای سـازمان و پایبنـدی و 
ثبـات و اسـتمرار و مامرسـت اسـتثنائی رضوری اسـت.

در سـازمان هایـی کـه سـابقه تغییـر رسیـع مدیـران را در 
تاریخچـه خـود دارند، چنین کاری سـخت تر هم جلوه می کند 

چـرا کـه امیـد به اسـتمرار ارزش هـا پایینرت خواهـد بود.



نقـیب بر  اقتـصاد، کســب و کـار، تبلیـغات                                                                 

شــرکت  روزنــه ارتبــاط ||| بــهار 1397   ||| صـفـحه

 فصـلهبــار

19

امکــان
تبلیــغات رایگــان 

تـلـویـزیــوین 
در ســال 97 ، برای کـسب و کـارهای داخـیل!

-  دسـته دوم، مدیرانـی کـه یـا به طور کلـی قدر و قیمت 
تبلیغـات را منـی داننـد! و یـا احتـامال قیمـت ریالـی واقعـی 
چنیـن امکانـی را درک نکـرده و پیگیـری الزم را بـه عمـل 

نیاوردنـد و از قافلـه رقابـت در بـازار جـا ماندنـد.

 

اداره کل بازرگانـی صـدا وسـیامی جمهوری اسـالمی ایران 
از سـال گذشـته در قالـب طـرح هـای حامیـت از تولید ملی 
و اقتصـاد مقاومتـی، ایـن امـکان را بـرای تجار،کارآفرینـان 
بتواننـد  تـا  اسـت  آورده  فراهـم  داخلـی  تولیدکننـدگان  و 
محصوالت و خدمات شـان را در رسـانه ملی بدون پرداخت 
هزینـه، پخـش کننـد. اتفـاق مبارکـی کـه منافـع زیـادی را 
نصیـب تالشـگران در عرصـه اقتصـاد ملی ایران کـرد. در این 
مقـال کوتـاه به چنـد جنبه از فوایـد این طرح مـی پردازیم.

1. فرصتـی بـرای رشکـت های بـزرگ ، متوسـط و کوچک: 
رشکـت هـای بـزرگ البته بـا توجه به پتانسـیل هـای مالی و 
تجربـه بیشـرت در امر تبلیغات، همـواره علیرغم قیمت گران 
تبلیغـات تلویزیونـی همـواره حضـور موثـر در ایـن رسـانه 
بـزرگ داشـته  و دارنـد و از ایـن طـرح نیـز حداکـرث حسـن 
اسـتفاده را بـرای توسـعه بیشـرت برنـد و تقویـت بازاریابـی 

کردند. محصوالتشـان 
امـا مواجهـه مدیـران رشکـت هـای متوسـط و کوچـک را 

مـی تـوان بـه سـه دسـته تقسـیم کرد. 
-  دسـته اول، مدیرانـی کـه بـا شناسـایی ایـن فرصـت بی 
نظیـر، قـدر و قیمـت واقعـی چنیـن امکانـی را درک کرده و  
بـا پیگیـری و انجـام اقدامات رضوری توانسـتند حضور خود 
را بـرای اولیـن بـار در رسـانه ملـی رقـم زده و تحولی مثبت 
را در کسـب و کارشـان تجربـه کنند. این گـروه از رشکت ها 
بـا تولیـد تیزرهایـی بـا کیفیـت عالـی، هم بـه لحـاظ محتوا 
)پیـام( و و هـم تولیـد )پروداکشـن( -در واقـع بـا توجـه بـه 
رایـگان بـودن پخـش، بودجـه مناسـبی را رصف تولیـد تیـزر 
باکیفیـت و اثربخـش کردنـد- از فرصـت پیش آمـده حداکرث 

بهـره بردند.
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 الزم است به عرض برسانیم که هزینه پخش چنین آگهی هایی در حالت حداقل و حداکرث به قرار  جدول زیر است:

-دسـته سـوم، امـا بـا وجـود درک قـدر و قیمـت چنیـن 
فرصتـی، بـا هـدف رصفـه جویـی بـی مـورد و نابجـا اقـدام 
بـه تولیـد تیزرهـای بـا کیفیـت نـازل و پخش از شـبکه های 
تلویزیونـی کردنـد کـه نـه تنهـا طرفـی از میـان بر نبسـتند، 
بلکـه شـاید تصویـری نامطلـوب نیـز از برند و محصولشـان 
در جـان و ذهـن مـردم بـر جـای گذاشـتند. هـری فـورد 
مـی گویـد:  رشکتـی کـه بخاطـر رصفه جویـی در هزینه هـا، 
تبلیغـات خـود را متوقـف می کنـد، ماننـد کسـی اسـت کـه 
بـرای رصفه جویـی در وقـت سـاعتش را متوقـف کنـد. حـال 
بایـد گفـت رشکتی کـه به خاطر رصفـه جویی بـا تولید تیزر 
نامناسـب و بـی کیفیـت، تصویـری نامطلـوب  از خـود در 
تلویزیـون بـه منایـش مـی گـذارد ماننـد کسـی اسـت کـه با 
طنـاب مفـت خـود را و رشکت و برندش را  بـر دار می کند!

2. فرصتـی بـرای صنعت تبلیغات ایـران: هامنگونه که در 
مقالـه ابتـدای ایـن بولـن هـم اشـاره کردیـم، در سـال های 

اخیـر به واسـطه رکود حاکم بـر بازار بودجه هـای تبلیغاتی 
کوچکـرت شـدند و ایـن موضـوع باعـث بیکاری بخـش هایی 
از صنعـت تبلیغـات، بـه ویـژه تبلیغـات ATL گردیـد. طرح 
تبلیغـات رایـگان تلویزیـون امـا رشایطـی را فراهـم آورد تـا 
عوامـل تولیـد آگهی –نیروهـای ثابت و فریلنرهـا، بتوانند 

مجـددا از تقاضـای بـه وجـود آمـده بهره مند شـوند. 

3.فرصتـی بـرای صـدا و سـیام: ایـن طـرح اگرچه بـارآوری 
مالـی کوتـاه مـدت بـرای رسـانه ملـی بـه همـراه نـدارد، اما 
کمـک کـرده اسـت تـا تلویزیـون ملـی بتوانـد از نـو  بـه 
جایـگاه پدرخواندگـی صنعت تبلیغات کشـور نزدیک شـود. 
هـر چنـد الزم اسـت مدیـران این رسـانه فراگیر بـا تغییر در 
نگـرش و روش برخـورد بـا مقوله تبلیغات، و تسـهیل رشایط 
و ضوابـط حضـور صاحبـان کسـب و کار، امـکان مشـارکت 

حداکـرثی ایشـان را در رسـانه ملـی فراهـم آورنـد.
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ضوابط سال 97  :

ماده 12 - تسهیالت تشویقی حامیت از اشتغال داخلی :
اداره کل بازرگانـی در ادامـه اجـراي طـرح تشـویقی رایـگان 
)حامیـت از اشـتغال کارگـر ایرانی( بـراي حامیـت از واحدهاي 
تولیـدي و خدماتـی در گـروه سـوم بـه رشح ذیـل اقـدام منوده 

است.
الف(

1- بـه کلیـه صاحبـان کاال و خدمـات اعـم از هلدینـگ و 
سـایرین کـه در سـال 1396 از طـرح اشـتغال کارگـر ایرانـی 
اسـتفاده ننموده اند، براسـاس تعداد نیروي انسـانی شـاغل در 
واحـد ذیربـط و طبق جدول شـامره 26 آگهی تشـویقی رایگان 

تعلـق مـی گیرد.

 جدول ارقام به میلیون ریال

2- نحوه تقسیم بندي تسهیالت تشویقی براساس 50 درصد 
در تلویزیون و 50 درصد در رادیو اسـت.

3- درخصـوص آگهـی هـاي کمرت از 15 ثانیه، مالك محاسـبه 
15 ثانیه اسـت.

4- بـراي اسـتفاده از طـرح تشـویقی رایـگان عالوه بر سـایر 
مـدارك و مسـتندات فعالیـت اقتصـادي، ارائه تأییدیه اشـتغال 
بکار موضوع فوق از سـازمان تامین اجتامعی در پایان سـال 96 
و یـا در طـول سـال 1397 بـراي نیـروي کار شـاغل در هر واحد 

تولیدي یـا خدماتی رضوري اسـت.

جـدول رضیـب زمانـی پخش آگهی تسـهیالت تشـویقی گروه 
3در تلویزیون

تبـره 27 : در صورتـی کـه صاحبـان آگهـی گـروه سـوم 

بخواهند تسـهیالت تشـویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 
1397 پخـش مناینـد طبـق جـدول ذیـل محاسـبه می شـود.

جـدول رضیـب زمانـی پخش آگهی تسـهیالت تشـویقی گروه 
3 در تلویزیون

جـدول رضیـب زمانـی پخش آگهی تسـهیالت تشـویقی گروه 
3 در رادیو

تبـره 28 : در صورتـی کـه صاحبـان آگهـی گـروه سـوم 
بخواهند تسـهیالت تشـویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 

1397 پخـش مناینـد طبـق جـدول ذیـل محاسـبه می شـود.

جـدول رضیـب زمانـی پخش آگهی تسـهیالت تشـویقی گروه 
دررادیو  3

ب( 
بـه قـرارداد صاحبـان کاال و خدماتـی کـه در سـال 1396 از 
طـرح اشـتغال کارگـر ایرانی اسـتفاده منـوده اند در سـال 1397 
بـا اداره کل بازرگانـی قـرارداد پخـش آگهی تلویزیونـی )ریالی( 
اولین حضور و یا افزایش بودجه نسـبت به سـال 1396 منعقد 
و پخـش منایند،براسـاس تعـداد نیروي انسـانی شـاغل در واحد 
ذیربـط، طبـق جـدول شـامره 31 آگهی تشـویقی رایگان تعلق 

مـی گیرد.
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 جدول   ارقام به میلیون ریال 

1- نحوه تقسیم بندي تسهیالت تشویقی براساس 60 درصد 
در تلویزیون و 40 درصد در رادیو اسـت.

2- در خصـوص آگهـی هـاي کمرت از 15 ثانیه مالك محاسـبه 
15 ثانیه اسـت.

3- اسـتفاده از طـرح تشـویقی رایگان مسـتلزم ارائه تاییدیه 
اشـتغال بـکار موضـوع جـدول شـامره) 31 ( از سـازمان تامیـن 
اجتامعـی در پایـان سـال 96 و یـا طـول سـال 1397 مبنـی بـر 
تایید نیروي کار شـاغل، در هر واحد تولیدي یا خدماتی اسـت.

4- خودرو سـازان و بیمههاي دولتی مرشوط به عقد قرارداد 
حداقـل 200 میلیـارد ریالـی، پـس از امتام پخش قرارداد، شـامل 

اسـتفاده از این تسهیالت خواهند بود.
5-وزارتخانـه هـا و سـازمانها و دسـتگاههاي دولتـی و عـام 
عمومـی غیـر دولتـی مـرشوط بـه عقـد قـرارداد حداقـل 300 
میلیارد ریالی، پس از امتام پخش قرارداد شـامل اسـتفاده از این 

تسـهیالت خواهنـد بود .
6- تسـهیالت تشـویقی از رادیـو بـه تلویزیـون قابـل انتقـال 

. نیست
7-این تسهیالت فقط مشمول کاالهاي تولید ایران است.

تبـره 29 : صاحبـان کاال و خدمات گروه سـوم که مشـمول 
افزایـش از 400 درصـد بـه بـاال هسـتند، مـرشوط بـه اینکـه 
حداقـل بودجه سـاالنه قـرارداد آنها مشـمول ردیـف 10 جدول 
شـامره 31 باشـد، از تسـهیالت تشـویقی زمانی این ردیف ) 10 

هزار ثانیـه( برخوردارخواهند شـد.

جـدول  رضیـب زمانی پخش آگهی تسـهیالت تشـویقی گروه 
3 در تلویزیون

تبـره 30 : در صورتـی کـه صاحبـان آگهـی گـروه سـوم 
بخواهند تسهیالت تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 

1397 پخـش مناینـد طبـق جـدول ذیـل محاسـبه می شـود.

جـدول رضیـب زمانـی پخش آگهی تسـهیالت تشـویقی گروه 
3در تلویزیون

جـدول  رضیـب زمانی پخش آگهی تسـهیالت تشـویقی گروه 
3در رادیو

تبـره 31 : در صورتـی کـه صاحبـان آگهـی گـروه سـوم 
بخواهند تسهیالت تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال 

1397 پخـش مناینـد طبـق جـدول ذیـل محاسـبه می شـود.

جـدول  رضیـب زمانی پخش آگهی تسـهیالت تشـویقی گروه 
3دررادیو
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آمـاده پاسخـگویی به نــیازهای 
شـما  هسـتیم.
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    تولیــد و پخـش آگــهی هـای تلـویزیـونی ) کارگزار رسمی صدا و سیما(

                                   طــراحی و خـدمــات گــرافیک


