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واکنش بانک ها به بخشنامه رعایت نرخ سود

بانک ها در تکاپو 
نرخ های سود رعایت می شود؟

بانک مرکزی با ابالغ یک بخش��نامه هش��ت بندی بانک ها را مکلف کرده است که به سقف نرخ سود 15درصد 
برای سپرده ها و سقف نرخ سود 18درصدی برای تسهیالت پایبند باشند؛ تکلیفی که پس از اتمام مهلت چندروزه 
بانک ها از 11 شهریور اجرایی می شود، اما به نظر می رسد بانک ها بازهم برای دور زدن این بخشنامه دست به کار 
ش��ده اند.  با این حال، یازدهم ش��هریور، پایان مهلتی اس��ت که بانک مرکزی برای رعایت نرخ س��ود مصوب از 
س��وی بانک ها مش��خص کرده است؛ بانک ها باید در این مهلت، برای تعدیل نرخ سود سپرده های علی الحساب به 
15درصد و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت روزشمار به 10درصد آماده شوند، اما به نظر می رسد برخی بانک ها...

اقتصاد سیاسی پایتخت و آینده فروشی شهر
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 بالتکلیفی کسب وکارهای اینترنتی
درگیر رقابت دو سازمان

استارتاپ های میلیارد دالری
بدترین شرایط ممکن را برای خود متصور شوید

بدون نیاز به سرمایه گذاران،  جذب سرمایه کنید 
استراتژی بازاریابی محتوا با کمترین بودجه

استارتاپ ها چگونه باید تبلیغات را آغاز کنند
چطور کمپین تبلیغاتی موفق طراحی کنیم؟
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مدیریتوکسبوکار

گیتس، بزوس و زاکربرگ 
همچنان در صدر

سرمقاله

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

الزامات باز تعریف وظایف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت

دولت دوازدهم درحالی وارد فعالیت 
عملی و اجرایی خود شد که نسبت به 
دولت قبل و دولت های پیشین دارای 
چند ویژگی و مشخصه منحصر به فرد 
است و این پتانسیل را دارد تا به عنوان 
یک دولت کارآمد نس��بت به اهداف و 
برنامه های خود با بینش مناس��ب تر و 
هدفمندت��ری گام بردارد. نخس��تین 
ویژگ��ی ای��ن دول��ت این اس��ت که 
تعقل گرای��ی و توجه به خرد جمعی را 
به عنوان یک اصل در فرآیند انتخابات 
و معرفی کابینه جدید پذیرفته است. 
دومی��ن ویژگی این اس��ت ک��ه اتفاق 
آرای مناس��ب و منحص��ر به فردی در 
میان ارکان نظام در خصوص حمایت 
و همکاری با آن مش��اهده می ش��ود. 
سومین ویژگی این است که ازتجربیات 
عملی دولت یازده��م بهره مند بوده و 
ریل گ��ذاری برنامه ه��ای مدنظر را در 
دولت قبل انجام داده اس��ت. مشخصه 
مه��م دیگر این اس��ت ک��ه در حوزه 
اقتصادی به نظر می رسد بضاعت علمی 
و اجرایی کشور را تا حدود زیادی به کار 
گرفته است، مشخصه دیگر این دولت 
این اس��ت که فرصت ه��ای جهانی را 
برای توس��عه ملی تا حدودی فراهم و 
نگاه دنیا را به ظرفیت های ایران برای 
س��رمایه گذاری مش��ترک تا حدودی 
معطوف کرده اس��ت و این موضوع را 
شاید بتوان به عنوان آثار عملی برجام 

قلمداد کرد و...
ادامه در همین صفحه

7

مدیرعامل شـرکت بازرسـی کیفیت و اسـتاندارد ایران گفت 
براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت از پایان سال 

96 هیچ خودروی تک ستاره ای نباید در سبد تولیدی 
شرکت های خودروسازی کشور وجود داشته باشد...

 تولید خودروهای تک ستاره
از سال ۹۷ متوقف می شود

ادامه از همین صفحه
ام��ا در ح��وزه مه��م و حیات��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت حض��ور جناب 
ش��ریعتمداری در رأس هرم این وزارتخانه می تواند فرصت مهم و مغتنمی باش��د تا 
ماهیت ادغام انجام شده در دولت دهم و ضریب موفقیت آن در این دولت تا حدودی 
س��نجیده شود، چراکه در دولت دهم فرآیند ادغام صورت گرفت و با وجود زحمات 
بس��یار ارزش��مند جناب آقای دکتر غضنفری و همکاران ایشان، امکان ارزیابی های 
مناسبی از نتایج مترتب بر این ادغام فراهم نشد. در دولت یازدهم با حضور مهندس 
نعمت زاده انتقادها از عدم توجه همه جانبه وزیر به ارکان دیگر این وزارتخانه )فارغ از 
تالش های ش��بانه روزی ایشان و همکاران شان( مانند حوزه تجارت و نظارت بر روند 
بازار و مدیریت آن همچنین خام فروش��ی در حوزه معدنی و رکود در حوزه صنعت 
باال گرفت تا جایی که موضوع انتزاع وظایف صنعت و معدن از بازرگانی مطرح ش��د 
و این موضوع تاکنون نیز به صورت جسته و گریخته در محافل کارشناسی مطرح و 

دنبال می شود. 
واقعیت امر این وزارتخانه این است که سه حوزه مهم صنعت، معدن و تجارت سهم 
بسزایی در اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی و داخلی دارند. این سه حوزه هر یک 
می توانند سه هدف بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت سیاست های اقتصادی کشور 
را در جامعه نشان دهند، اما به همان میزان گستردگی و حجم فعالیت های موجود 
در این وزارتخانه دارای مش��کالت و آسیب های بالقوه و بالفعلی هستند که می تواند 
تمام زحمات و تالش های انجام ش��ده در این وزارتخانه را تحت الش��عاع قرار دهد. از 
این منظر ش��اید بتوان گفت که وزارت مذکور در بین وزارتخانه های دیگر بی بدیل 
باش��دو مانندی برای آن در وزارتخانه های دیگر نمی توان پیدا کرد.  به عنوان نمونه، 
موضوع خودرو مبحثی اس��ت که در یکی از بخش های این وزارتخانه سیاس��ت ها و 
برنامه های آن تدوین، ابالغ و اجرایی می شود و هرگونه نوسان در تولید، توزیع، قیمت، 
کیفیت، واردات، صادرات، و... به عنوان یک چالش بزرگ در کش��ور مطرح ش��ده و 
دامان این وزارتخانه را می گیرد. یا موضوع تنظیم بازار، نظارت و بازرس��ی، مدیریت 
و راهبری و هرگونه سیاس��ت گذاری در این خصوص در بخش هایی از وزارت مذکور 
که متولی اصلی تنظیم بازار است انجام می شود. این موضوع در جزیی ترین مبحث 
آن مث��ل گرانی گوجه فرنگی، پی��از، قیمت مرغ و تخم مرغ، نهادهای دامی، احتکار 
و عدم عرضه مناس��ب به عنوان یک مش��کل بزرگ که با معیشت مردم ارتباط دارد، 
دامان این وزارتخانه را می گیرد.  موضوعات گفته ش��ده پیش درآمدی بود بر اینکه 
موضوع��ات و مباحث ای��ن وزارتخانه هم در کوتاه مدت و ه��م در میان مدت و هم 
 در بلند م��دت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تبل��ور عینی می یابد، لذا هر گونه 
کم توجهی یا بی تدبیری یا رفع تکلیف می تواند تبعات جدی در کشور و نظام معیشت 
مردم و اقتصاد جامعه داش��ته باشد. با این تفاسیر شاید بتوان گفت دولت دوازدهم 
تنها فرصتی اس��ت که می تواند میزان موفقیت یا عدم موفقیت فرآیند ادغام در این 
وزارتخانه را برای تثبیت، یا انتزاع در مقابل دیدگان کارشناس��ان و متولیان امر قرار 
دهد، چراکه نتیجه سیاست گذاری و فعالیت دو دولت قبل در ادغام وظایف این سه 

حوزه باید در این دولت خود را نشان دهد. 
یکی از مهم ترین موضوعاتی که از سوی کارشناسان در نقد فرآیند ادغام انجام شده 

مطرح می شود این است که این فرآیند در حد تجمیع ساختار بدون توجه به تجمیع 
وظایف و اختیارات صورت گرفته است و این ساختارها که قبال به صورت منفرد در دو 
وزارتخانه انجام می شد در حال حاضر با همان شکل و سیاق در یک وزارتخانه انجام 
می شود. موضوع مهم دیگر این است که فرآیند تجمیع عمال به کاهش بوروکراسی 
اداری نینجامیده اس��ت و ارباب رجوع این وزارتخانه اعم از تولید کننده و گیرندگان 
خدمت با مش��کالت و مشقاتی در دریافت خدمات مناسب، شفاف، سریع و به موقع 
مواجه هستند. موضوع مهم دیگر این است که در فرآیند ادغام بازتعریفی مناسب و 
متناسب با نیازی از وظایف حوزه های مختلف و متنوع این وزارتخانه، متناسب با اسناد 
باال دستی مانند سیاست های اصل 44 ابالغیه اقتصاد مقاومتی و تولید رقابت پذیر و 
برنامه ششم توسعه صورت نگرفته است و این ساختارها به صورت سنتی به استمرار 
 روندهای گذش��ته ادامه می دهند. همچنین واگذاری ه��ای مدنظر در این وزارتخانه 
به رغم همه تالش های انجام شده در ادغام ها و واگذاری وظایف و ساختارها هنوز به 

استانداردهای الزم در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی نرسیده است. 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت اگرچه حجم عظیمی از وظایف و اختیارات را با 
خود به هم��راه دارد، ولی این وظایف و اختیارات ارتباط طولی و غیر قابل اجتماعی 
باهم ندارند، بلکه به س��بب ماهیت انجام امور عموما ارتباط عرضی دارند و در یک 
راستا ارزیابی می شوند و فرآیند ادغام این حوزه ها نیز به این ارتباط می تواند کمک 
معنا داری داشته باشد. واقعیت امر این است که وظایف صنعت، معدن و تجارت باید 
در حد یک سیاست گذاری کالن و نظارت عالی و روند اجرای امور متمرکز و محدود 
ش��ود و هرگونه ورود مولد و اجرایی فقط به بازماندن از کالن نگری و نظارت عالی 
حاکمیتی می انجامد. در شرایطی که کشور در دو حوزه اشتغال و رکود اقتصادی با 
مشکالتی مواجه اس��ت مطابق با نظر ریاست محترم جمهوری هرگونه بنگاه  داری 
دولتی در حوزه تولید موجب خس��ارت به کشور خواهد شد، البته این موضوع نباید 
به این تعبیر شود که واگذاری ها باید بدون تدبیر و بینش مناسب صورت گیرد، بلکه 
بلعکس این حساس��یت را ایجاد می کند که در واگذاری ها باید حتما به توانمندی و 
سابقه عملی بنگاه های متقاضی بدون هرگونه تبعیضی توجه شود. مدیریت نظارت بر 
بازار باید به عنوان یک اهرم مناسب برای ترمیم شبکه قبل از تولید تا بعد از مصرف از 
سوی حاکمیت مدنظر قرار گیرد. این موضوع در همه کشورهای توسعه یافته و صاحب 
صنعت به عنوان اصل مهم و غیر قابل انکار در اختیار حاکمیت قرار دارد. سیاست دولت 

باید مداخله حداقلی در بازار و نظارت حداکثری بر تمامی ارکان آن قلمداد شود.

الزامات بازتعریف وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت



ن��ام ته��ران برای نخس��تین 
نوش��ته های  از  یک��ی  در  ب��ار 
اواخر  در  یونانی  تئودوس��یوس 
سده دوم پیش از میالد به عنوان 
یکی از توابع ری آمده  است، اما 
جدا از ردپ��ای تهران در تاریخ، 
پایتخ��ت ایران عموما ش��هری 
200 ساله اس��ت که با انتخاب 
مرکزی��ت  به عن��وان  قاجاره��ا 
ای��ران، حیات جدیدی برای آن 
رقم خورد و س��پس با فتح آن 
توسط مشروطه خواهان، صاحب 
قانون بلدیه ش��د و ش��هرداران 
مختلف��ی را ب��ه خود دی��د؛ از 
مهندس باشی  عباس خان  میرزا 
در س��ال 1287 ت��ا محمدباقر 
قالیباف در س��ال 1384 که به 
مدت 12 سال شهردار پایتخت 
ب��ود و اینک جای خ��ود را در 
ساختمان بهشت به محمدعلی 

نجفی داده است. 
با اینهمه، با آغاز به کار دوره 
پنجم ش��ورای ش��هر و شهردار 
جدی��د پایتخ��ت، نقطه عطفی 
در مدیریت شهری تهران شکل 
گرفته است؛ چنانکه چهره شهر 
ته��ران طی 12 س��ال مدیریت 
تغیی��رات  پیش��ین،  ش��هردار 
بس��یاری پیدا کرده و چه بس��ا 
حوزه  در  بس��یاری  چالش های 
حمل و نق��ل  زیس��ت محیطی، 
و  بودج��ه  کس��ری  ش��هری، 
آسیب های اجتماعی مانند فقر 

و اعتیاد رخ داده است. 
تا همی��ن چند ده��ه پیش، 
شهرداری ها جزیی از بدنه دولت 
بودن��د و از بودجه دولت ارتزاق 
می کردن��د، اما با تصویب قانون 
ش��هرداری ها  مالی  خودکفایی 
در سال 61، ش��هرداری ها باید 
خود هزینه های ش��ان را تامین 
نقطه  قان��ون،  این  می کردن��د. 
عطف��ی در مدیری��ت ش��هری 
تهران بود و ش��هرداری ها بدل 
به بنگاهی اقتصادی ش��دند که 
درصدد کس��ب حداکثر س��ود 
از مناب��ع موج��ود در ش��هرها 
برآمدن��د. از همین رو، مدیریت 
ش��هری تهران به فروش تراکم 
و تغیی��ر کاربری از مس��کونی 
ب��ه اداری یا تجاری دس��ت زد؛ 
چنانکه حدود 70 درصد منابع 
ش��هری از این طری��ق حاصل 
ش��د و تنها 30 درصد از منابع 
ش��هری س��نتی کماکان وجود 

داشت. 
همانطور ک��ه پرویز صداقت، 
مترج��م و پژوهش��گر اقتص��اد 
در  ش��هریورماه  دوم  سیاس��ی 
نشس��ت پنجشنبه های مؤسسه 
مس��ئله  درب��اره  »پرس��ش« 
اقتصاد سیاس��ی تهران اش��اره 
کرده اس��ت، بوروکراسی به طور 

ذاتی تمایل به گس��ترش دارد؛ 
وقت��ی از ابتدای دهه 70 منابع 
هنگفتی وارد ش��هرداری ش��د، 
تمایل بوروکراس��ی ش��هرداری 
نمایان  بیش��تر  ب��ه گس��ترش 
ش��د و س��ازمان های جدی��دی 
تهران پدید  اطراف ش��هرداری 
آمد، تا آنجا ک��ه اینک نزدیک 
در  نه��اد  و  30س��ازمان  ب��ه 
تهران  ش��هرداری  زیرمجموعه 
از جمل��ه  فعالی��ت می کنن��د. 
س��ازمان  همش��هری،  روزنامه 
فرهنگ��ی و هنری ش��هرداری 
ته��ران، پی��ام رس��ا، س��ازمان 
پیش��گیری و مدیری��ت بحران، 
اداره کل تش��خیص و وص��ول 
درآمد، سازمان سرمایه گذاری و 
مش��ارکت های مردمی، سازمان 
نوس��ازی ش��هر تهران، شرکت 
نوس��ازی عباس آباد، س��ازمان 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
ته��ران، س��ازمان مدیری��ت و 
تاکس��یرانی، شرکت  بر  نظارت 
و  ته��ران  اتوبوس��رانی  واح��د 
حوم��ه، ش��رکت بهره ب��رداری 
راه آهن ش��هری تهران و حومه، 
ش��رکت کنترل ترافیک تهران، 
هوا،  کیفی��ت  کنترل  ش��رکت 
س��بز،  فض��ای  و  بوس��تان ها 
زهرا، سازمان  بهش��ت  سازمان 
مدیریت میادین میوه و تره بار، 
تهران،  زیباسازی شهر  سازمان 
س��ازمان آتش نشانی و خدمات 
ته��ران،  ش��هرداری  ایمن��ی 
پس��ماند،  مدیری��ت  س��ازمان 
و  صنایع  س��اماندهی  ش��رکت 
مشاغل ش��هر، شرکت خدماتی 
کاالی شهروند، شرکت شهربان 
و حریم ب��ان، کمیس��یون ماده 
 ،5 م��اده  کمیس��یون   ،100
ش��رکت برج میالد تهران، موزه 

دفاع مقدس و. . .
 

بانک شهر و دارایی های 
فریز شده

اما بانک ش��هر نی��ز از جمله 
ش��هردار  مدیریت  پیامده��ای 
اس��ت.  بوده  پایتخت  پیش��ین 
ابتدا »مؤسس��ه مالی و اعتباری 
ش��هر« با مجوز بان��ک مرکزی 
و با س��هامداری شهرداری های 
ته��ران و س��ایر کالنش��هرهای 
کش��ور و با س��رمایه ای معادل 
1500میلی��ارد ریال تأس��یس 
ش��د و در بهمن ماه س��ال 87 
فعالیتش را رسما آغاز کرد، اما 
یک سال بعد در بهمن ماه سال 
88 با افزایش س��رمایه تا سقف 
2000 میلی��ارد ریال به »بانک 

شهر« تبدیل شد. 
اما برخ��الف تعری��ف نظری 
بانک در اقتصاد، بانک ش��هر به 
صندوق��ی برای دس��ت درازی 
ادام��ه  در  ته��ران  ش��هرداری 
اس��تحاله پی��دا ک��رد. صداقت 

در این باره گفت: »ش��هرداری 
از اواس��ط دهه 80 بانک ش��هر 
را ایج��اد کرد. بان��ک در وهله 
برای سپرده گذاری  محلی  اول، 
و اعطای وام به کس��انی اس��ت 
که نی��از دارند، اما بانک ش��هر 
تبدی��ل ب��ه صندوق وج��وه در 
اختی��ار ش��هردار ته��ران برای 
هزین��ه کردن ش��د، بنابراین با 
رکود بخش مس��کن، شهرداری 
از س��ویی به فروش تراکم های 
آینده پرداخت و از س��وی دیگر 
به وجوه بانک شهر دست برد و 
از این بانک استقراض کرد و به 
جای بازپرداخ��ت آن، امالك و 
مس��تغالتی مثل »شهر آفتاب« 
زنجیره ای  »فروش��گاه های  ی��ا 
ش��هروند« را به بانک داد. بانک 
هم ب��ا ای��ن دارایی ه��ای فریز 
ش��ده کاری نمی توان��د بکن��د. 
این روش��ی برای پمپاژ پول از 
طبقات پایین و متوسط جامعه 
به الیت اقتصادی و بوروکراسی 

اداری است.«
آفت��اب«  »ش��هر  واگ��ذاری 
زنجی��ره ای  »فروش��گاه های  و 
بده��ی  ازای  در  ش��هروند« 
ش��هرداری ته��ران ب��ه بان��ک 
ش��هر، از جمله انتقاداتی است 
عضو  حافظ��ی  رحم��ت اهلل  که 
ش��ورای ش��هر چه��ارم تهران، 
نام ارزان فروش��ی ب��ر آن نهاده 
و آن را بدتری��ن خاط��ره اش از 
فعالیت در ش��ورای شهر چهارم 
از  حافظ��ی  می دان��د.  ته��ران 
پر سروصدای  جمله چهره های 
شورای شهر چهارم تهران بود و 
تلفیق   گزارش  درباره  افشاگری 
س��ال ٩0، گزارش حسابرس��ی 
ش��هرداری، واگذاری سوله های 
مدیریت بح��ران، تغییر کاربری 
زمین های س��بز، استخدام های 
ب��دون ضابطه در مت��رو و این 
اواخ��ر، نب��ود امنی��ت در خط 
7مت��روی تهران، دردس��رها و 
تنش های زی��ادی را برای او در 
چهار س��ال عضویت در شورای 

شهر چهارم رقم زد. 
س��ابق  رئی��س  حافظ��ی، 
و  س��المت  کمیس��یون 
محیط زیس��ت ش��ورای ش��هر 
ته��ران درب��اره ارزان فروش��ی  
»ش��هرآفتاب«  و  »ش��هروند« 
گفته بود: »فروش  »ش��هروند« 
ف��روش  »ش��هرآفتاب«  و 
ته��ران  ش��هر  س��رمایه های 
بود. ش��هرداری از بانک ش��هر 
پ��ول ق��رض گرفته ب��ود و در 
بودند،  مان��ده  آن  بازپرداخ��ت 
بنابرای��ن اینه��ا را ب��ه ح��راج 
گذاشتند. نکته ای که باید مورد 
توجه اعضای بعدی باش��د این 
است که فعال فروشگاه شهروند 
را ح��دود 250 میلی��ارد تومان 
تنها  حالی ک��ه  در  فروخته ان��د 

»ش��هروند« چندین  هزار  برند 
میلی��ارد تومان ارزش دارد. این 
اقدام ش��هرداری ج��ای تعمق 
دارد. امیدواری��م کمیت��ه ای در 
ش��ورای پنج��م مراح��ل آن را 
رصد کن��د و فرآیند واگذاری ها 
را تحت نظر داش��ته باش��د. در 
قرارداد نمایشگاه »شهر آفتاب« 
هم مبلغ��ی حدود  هزار میلیارد 
تومان لحاظ کردن��د، در حالی 
 که در ش��ورا بیش از این مبلغ 
مصوب��ه داش��تند، یعنی حدود  
ه��زار و 600 ی��ا  ه��زار و 700 
میلیارد توم��ان برای آن هزینه 

کردند.«

آینده فروشی شهر تهران
در  س��خنانش  در  صداق��ت 
گف��ت:   »پرس��ش«  مؤسس��ه 
»ب��رای ارائ��ه راه��کاری برای 
برون رف��ت از بحران های ش��هر 
ته��ران، در گام نخس��ت بای��د 
به این پرس��ش پاس��خ داد که 
چه ش��د ب��ه وضعی��ت کنونی 
رس��یدیم؟ به نظر م��ن، امروز 
ما مجموع��ه بحران هایی داریم 
که قابل حل نیس��ت و اقتصاد 
ایران نمی تواند در بخش مسکن 
حبابی ایجاد کند و به یاری آن 

رشد خودش را تامین کند.«
صداق��ت ب��ه آینده فروش��ی 
در ش��هر تهران پرداخ��ت و با 
اش��اره به س��اختارهای معیوب 
»نظ��م  گف��ت:   پایتخ��ت  در 
اقتصادی پیشین از سال 13٩0 
به این س��و به بن بست رسیده 
و به رکود اقتصادی رسیده ایم. 
در نتیج��ه ش��هرداری ها نیز به 
فروش آینده شهر و استفاده از 
منابع مالی بانک ها روی آوردند. 
ما با ساختارهای معیوب مواجه 
هستیم؛ س��اختاری که مبتنی 
بر فروش ش��هر بوده و باید این 

ساختارها دگرگون شوند.«
او به خأل مالی��ات بر مزایای 
س��رمایه ای در ایران اشاره کرد 
و آن را از جمل��ه راهکارها برای 
منابع درآمدزای��ی در مدیریت 
گف��ت:  و  برش��مرد  ش��هری 
»البت��ه راه حل وج��ود دارد. در 
تمامی کش��ورهای آزاد دنیا به 
جهان  پولش��ویی  مناط��ق  جز 
ب��ر  مالی��ات  آزاد،  مناط��ق  و 
مزایای س��رمایه ای وجود دارد. 
در ای��ران مالی��ات ب��ر مزایای 
س��رمایه ای وجود ندارد و علت 
نیز آن اس��ت که مزیت برندگان 
خود سیاس��ت گذاران اقتصادی 
هس��تند. همچنین باید مالیات 
ب��ر واحدهای مس��کونی خالی 
اعمال ش��ود. االن 2.5 میلیون 
واحد مسکونی در ایران و 500 
هزار واحد مس��کونی خالی در 
اس��تان تهران داریم. حدود 30 
تا 40 هزار واحد مسکونی خالی 

تنها در منطقه یک تهران وجود 
دارد. می ت��وان مالیات��ی معادل 
اجاره به این واحدها اختصاص 
داد تا مال��کان مجبور به عرضه 

این واحدها شوند. 
اما به گفت��ه صداقت، اعمال 
مالیات بر واحدهای مس��کونی 
ص��ورت  ته��ران  در  خال��ی 
نمی گیرد و علت آن این اس��ت 
ک��ه »برخ��ی سیاس��ت گذاران 
اقتص��ادی خود دارن��دگان این 
اموال هستند. او به لزوم تحول 
س��اختار در اقتص��اد سیاس��ی 
تهران اش��اره کرد و جایگزینی 
ی��ک جناح سیاس��ی ب��ا جناح 
سیاس��ی دیگر در شورای شهر 
و ش��هرداری ته��ران را ادام��ه 
دور باطلی دانست که به تحول 
ب��ه گواه  س��اختار نمی انجامد. 
او، وقتی مش��کالت در س��طح 
ساختاری اس��ت، راه حل ها نیز 

باید ساختاری باشد. 

بدیلی برای گریز از دور باطل
فرض��ی  به ط��ور  صداق��ت 
پیشنهاد علنی کردن جلسه های 
یکشنبه ش��ورا در شورای شهر 
جدی��د را مث��ال زد و گفت که 
وقتی بدیلی برای س��اختارهای 
ته��ران نیس��ت، اقدام��ی مانند 
برگزاری جلس��ه یکش��نبه های 
ش��ورا در اتاقی شیشه ای نیز راه 
به جای��ی نمی ب��رد و چیزی را 
عوض نمی کن��د. صداقت گفت:  
س��اختارها  ک��ه  ش��رایطی  در 
معیوب است، با اقدامات جزیی 
مث��ل علنی کردن جلس��ه های 
یکش��نبه ش��ورا کاری از پیش 
نمی رود. س��اختار اشکال دارد و 
باید تحول یابد. متأسفانه دست 
مرئی بازار و سیاس��ت گذاران و 
دست مرئی بورژوازی مستغالت 
و بورژوازی مالی که ارکان اصلی 
تصمیم گی��ری اقتص��اد ما را در 
دست دارند، نمی گذارند قیمت 
مس��کن به قیمت تعادلی برسد. 
نهاد ناظر بر بازار مس��کن خود 
را مداف��ع بورژوازی مس��تغالت 
می داند و مان��ع از پایین آمدن 
قیمت آنها می شود.« او در پایان 
ب��ه ارزش افزوده بخش خدمات 
در اس��تان تهران اش��اره کرد و 
افزوده  ارزش  گفت: 70درص��د 
بخش خدمات مربوط به استان 
تهران اس��ت. بنابرای��ن اقتصاد 
تهران، نق��ش مهم و مؤثری در 
ابع��اد کالن اقتص��اد ایران دارد 
و چ��ه بس��ا می ت��وان در حوزه 
مدیریت شهری تهران به گزینه 
بدیلی رس��ید ک��ه از دور باطل 
تغییر جناح های سیاسی رهایی 

یافت و راه سومی ایجاد کرد. 
* تهران ش�هر بی آسمان، 
امیرحس�ن  از  رمان�ی  ن�ام 

چهلتن است. 

اقتصاد سیاسی پایتخت و آینده فروشی شهر

تهرانشهربیآسمان
اقتصاد کالن

تراکم فروشی از نظر شهردار اسبق تهران
 بدقوارگی شهر

 از بدقوارگی اقتصاد است
 تراکم فروش��ی از جمل��ه انتقادات��ی اس��ت ک��ه 
به شهرداران تهران در همه سال ها و دهه های اخیر 
وارد بوده اس��ت. از جمله غالمحس��ین کرباس��چی 
ش��هردار اس��بق تهران ک��ه در گفت وگو با نش��ریه  
»آینده نگر« اعتقاد دارد تراکم فروشی، ایده صحیحی 
بود که به انحراف رفته اس��ت. ب��ا این همه زمانی که 
او در س��ال 1368 ب��ه ش��هرداری ته��ران می آید، 
بودج��ه 5میلی��ارد و 600 میلیون توم��ان بود و به 
روایت خودش دغدغه ش��هر، جمع آوری آش��غال از 
س��طح خیابان ب��ود. او می گوید ابت��دا الگویی برای 
شهرس��ازی نداش��ته و بعدها در روند کار طرحی را 
انتخ��اب می کند ک��ه در نهایت ه��م ناقص می ماند. 
او افس��وس می خورد از ط��رح نیمه تم��ام خود، اما 
معتقد اس��ت که بلندپرواز نب��ود. او به واقعیت های 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی ش��هر بدقواره تهران 
نگاه می کند و در این باره می گوید: »قواره ش��هرها 
چیزی جدا از زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
ش��هرها نیست. ش��ما وقتی ش��هری را می بینید که 
بدقواره اس��ت و فرازوفرود دارد، می بینید که تقسیم 
ثروت به همان بدقوارگی در آن جامعه اس��ت. شهر 
 درواقع نم��ود و چهره واقعیت جامعه اس��ت. اگر به 
یک س��ری ش��هرهای ش��وروی س��ابق نگاه کنید، 
می فهمی��د ش��هرهای اقتدارگ��رای سوسیالیس��تی 
استالینیس��تی است. ش��هرهایی با فضاهای عمومی 
بسیار وس��یع، مثاًل با اتوبان هایی به عرض 150متر 
ب��رای رژه نظامی س��االنه جل��وی اس��تالین، اما با 
خانه ه��ای النه زنبوری. این نم��ودار چهره حکومت 
آنجاس��ت. اگر ش��ما به یک ش��هر صنعتی و کشور 
توس��عه یافته ه��م  س��فر کنی��د، جایی ک��ه الگوی 
ث��روت و ق��درت در آن الگ��وی قابل قبولی اس��ت، 
هیچ وقت ش��هرش هم حال��ت غیرقابل قبولی ندارد. 
اگر ش��ما به پایتخت های قدیمی برزیل، س��ائوپائولو 
ی��ا ریودوژانیرو بروید، می بینید ک��ه هم ثروتمندان 
بس��یاری دارد و ه��م فقرای بس��یاری و ای��ن عیناً 
الگوی ش��هر ش��ده است؛ یعنی ش��هر پر شده است 
از کاخ ه��ای ثروتمندان و بیغوله ه��ای فقرا. بعد هم 
ک��ه پایتخت را ب��ه برازیلیا منتقل کردن��د، قرار بود 
در ش��هر از آن به هم ریختگی خبری نباش��د و یک 
پایتخت خوب منظم دیگر داش��ته باش��ند، با همین 
هدف با زحمت بس��یار پایتخ��ت را منتقل کردند به 
شهر جدید برازیلیا. برای ساخت شهر از بانک جهانی 
٩7 میلی��ارد دالر وام گرفتند اما باز هم ش��هری که 
 قرار ب��ود محل زندگی 500 هزار نفر باش��د جایگاه

 4 میلی��ون نفری ش��د. امروز هم اگر هر ش��هری را 
ببینید تقریباً همین طور است.«

او درب��اره اینک��ه »انتق��ادی که به مدیریت ش��ما 
وارد می کنند مکانیس��م تراکم فروش��ی اس��ت که از 
س��ال 68 وارد چرخه درآمدی ش��هرداری ها ش��د، 
چرا چنین مکانیس��م درآمدی��ی را انتخاب کردید«، 
پاس��خ می ده��د: »این ح��رف از عنوانش که ش��عار 
تراکم فروشی اس��ت، نوعی انحراف و تبلیغات منفی 
درباره ایده ای کاماًل صحیح است. اصل ایده این نبود 
که ش��ما تراکم بفروشید؛ اصل ایده همان حرفی بود 
که من درباره خیابان نواب زدم. اگر یک مجموعه ای 
را در یک شهر در نظر بگیرید شما دو جور می توانید 
در آن ساخت وس��از کنی��د: اول اینکه بیایید به همه 
بگویی��د یکی دو طبقه بس��ازید و بعد هیچ کوچه ای 
ب��رای عبور نیس��ت؛ راه دوم این اس��ت ک��ه بگویید 
کوچه را باز کنید و کس��ی را که خانه اش این وس��ط 
اس��ت بردارید و بگذارید روی خانه بغلی. مکانیس��م 
اجرای��ی چنی��ن کاری این اس��ت ک��ه در طرح های 
ش��هری که یکی اتوبان و یکی کوچه و فضای سبز و 
بیمارس��تان و ورزشگاه است، آن واحدهای مسکونی 
را بگذاریم روی این مراکز. در آن س��ال ها ش��ورایی 
بود به ریاس��ت رئیس جمهور و وزرایی مثل وزیر راه 
و برنامه  و بودجه و اقتصاد در آن حاضر می ش��دند و 
در این موارد با هم مش��ورت می کردند. آن شورا که 
اس��مش  »شورای گسترش شهر تهران« بود تصمیم 
می گرفت ش��هر تهران چطور گسترده بشود. درواقع 
اختیارات ساخت وس��از در شهر تهران در اختیار این 
ش��ورا بود. آن ش��ورا بعد از مطالعاتش به این نتیجه 
رسید که استفاده ما از زمین در تهران خیلی اشتباه 
اس��ت. م��ا از زمین خیلی ک��م اس��تفاده می کردیم 
درحالی که در ش��هرهای مشابه ما مثاًل در دمشق که 
ازنظر الگو تقریباً ش��بیه ما بود از زمین بهتر استفاده 
می کردند. مثاًل آن زمان متوس��ط طبقات در دمشق 
پنج طبقه ب��ود ولی همان زمان در تهران متوس��ط 
طبق��ات یک و نی��م  طبقه ب��ود، لذا اج��ازه دادند که 
اس��تفاده از زمین را در تهران بیش��تر کنیم. به جای 
اینکه گس��ترش ش��هر را بیرون ببریم و اطراف شهر 
را ب��ه مردم بدهیم ک��ه در آن خانه بس��ازند، اجازه 
بدهیم اینجا در ش��هر ساخت وس��از کنند. این ایده 
افزای��ش تراکم ب��ود.« او افزود: »اص��ل تراکم برای 
س��اماندهی شهری به هم ریخته، ایده درستی بود. ما 
از اول نمی خواس��تیم شهر بسازیم. وقتی به یک نفر 
می گفتیم باید خانه ات را خراب کنیم، می گفتیم برو 
باالی خانه این آقا خانه ات را بساز. مکانیسم حقوقی 
این کار این بود که از آن فردی که می خواست خانه 
چندطبقه بسازد عوارضی بگیریم و آن را به این فرد 
بدهیم. اصل این ایده ای��ن بود ولی اینکه تبدیل به 

چه چیزی شد مسئله دیگری است.«

دریچه

 تأثیر آلودگی هوا بر کند شدن 
توسعه اقتصادی کشور

 آلودگی هوا 
هفتمین عامل مرگ در ایران

آلودگی هوا تقریباً با تمام شهرهای ایران عجین 
شده است. فصل سرما که می شود، تهران به رنگ 
خاکس��تری درمی آید و برج میالد هم دیگر قابل 
دیدن نیس��ت. روزهایی به مرز هشدار می رسد و 
رفت و آمدها کاهش پیدا می کند، روزهایی هم کاًل 
تعطیل می ش��ود تا بلکه مردم در خانه بمانند، تا 
هم دچار بیماری نش��وند و هم خودروی کمتری 
وارد ش��هر ش��ود، ام��ا آلودگی هوا ب��ه همین جا 
ختم نمی ش��ود، پیامدها و خسارت های مختلفی 
دارد ک��ه می تواند برای هر اقتصادی مهم باش��د. 
مرک��ز پژوهش های مجلس گزارش��ی ب��ا عنوان  
»پیامدهای زیس��ت محیطی آلودگی هوا« منتشر 
و در آن ب��ه پیامده��ای اقتص��ادی، آس��یب های 
اجتماعی و محیط زیستی آلودگی هوا اشاره کرده 

است. 
طبق این گزارش، »مصرف فزاینده سوخت های 
فس��یلی طی سال های گذش��ته، عالوه بر تحمیل 
هزینه های گزاف ب��ه اقتصاد ملی، بحران آلودگی 
هوا را به ویژه در کالنش��هرها ایجاد کرده اس��ت. 
هش��دار بانک جهانی درباره تش��دید آلودگی هوا 
در ای��ران مؤید این مطلب اس��ت؛ طبق اعالم این 
مرجع، خس��ارت آلودگ��ی هوا در ای��ران از 7.1 
میلیارد دالر در س��ال 2001 ب��ه 8 میلیارد دالر 
در سال 2006 رسیده است که 1.8 میلیارد دالر 
آن مربوط به خس��ارت ناش��ی از آلودگی هوا در 
پایتخ��ت بوده و از همه مهم تر اینکه بانک جهانی 
این خس��ارت را در سال 2013 بالغ بر 30میلیارد 

و 5٩٩ میلیون دالر برآورد کرده است.« 
همچنی��ن در ای��ن گ��زارش آم��ده ک��ه تعداد 
مرگ ومیر ناش��ی از آلودگی ه��وا در ایران که در 
س��ال 1٩٩0 ح��دود 17 هزار نفر بوده در س��ال 
2013 به رقم بیش از 21 هزار نفر رس��یده است؛ 
»بین س��ال های 1٩٩0 تا 2013 باوجود توس��عه 
اقتص��ادی و پیش��رفت های پزش��کی در کش��ور، 
هزینه ه��ای پیش��گیری از مرگ ومی��ر ناش��ی از 
آلودگی هوا دو برابر و ضرر از دست دادن نیروهای 

کارآمد به میزان 40درصد افزایش یافت.
 طبق نظر بانک جهانی در ایران میزان خسارت 
س��االنه مرگ ومیر در نتیج��ه آلودگی هوا معادل 
5100 میلیارد ریال و خسارت بیماری های ناشی 

از آلودگی هوا 2100 میلیارد ریال است.«
طبق تحقی��ق انجام ش��ده آلودگی ه��وا تأثیر 
مخربی بر رش��د و توس��عه اقتصادی دارد و رابطه 
مستقیمی بین کاهش رش��د اقتصادی و افزایش 

آلودگی هوا هست.
 یک مطالعه در ش��هر بارس��لون نشان می دهد 
رس��یدن غلظت آلودگی هوا به میزان اس��تاندارد 
روزان��ه ح��دود 1600ی��ورو ب��ه ازای ه��ر نف��ر 

صرفه جویی اقتصادی خواهد داشت. 
همچنی��ن آلودگی هوا پیامده��ای زیانباری بر 
س��المت افراد جامعه دارد و به بیماری های قلبی 
و عروقی، برونشیت، اختالالت تنفسی، سرطان و 
مرگ زودرس منجر می ش��ود؛ اتفاقی که عالوه بر 
تأثیر مستقیم بر سالمت جامعه و زیست مردم باز 
هم خسارت های اقتصادی بس��یار به دنبال دارد، 
زی��را به هزینه های درمان و... منجر می ش��ود و از 
سوی دیگر به نیروی توانمند و کار جامعه آسیب 

شدید وارد می کند. 
براس��اس گزارش س��ازمان بهداش��ت جهانی، 
آلودگ��ی ه��وا هفتمین عام��ل م��رگ در دنیا و 

هفتمین عامل خطر در ایران است.
 در سراسر جهان، هر روز حدود 10 هزار نفر بر 
اثر بیماری های منتسب به آلودگی هوا جان خود 

را از دست می دهند. 
همچنین سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده 
اس��ت که در س��ال 2012 آلودگی ه��وا مناطق 
ش��هری و روس��تایی ب��ه ایج��اد 7 / 3 میلی��ون 
مورد مرگ زودرس در دنی��ا انجامیده، که حدود 
88درصد از این موارد در کشورهایی با درآمد کم 

و متوسط اتفاق افتاده است.
 همچنی��ن در مجموع تعداد مرگ منتس��ب به 
آلودگی هوا و هوای داخل اماکن در س��ال حدود 
7 میلی��ون نفر برآورده ش��ده اس��ت. آلودگی هوا 
پیامدهای منف��ی اقتصادی ش��دیدی نیز دارد و 
میزان خس��ارت ناش��ی از مرگ های منتس��ب به 
آلودگی ه��وا در اتحادیه اروپا حدود 161 میلیارد 

یورو برآورد شده است. 
در بس��یاری از ش��هرهای بزرگ ایران از جمله 
ته��ران، ک��رج، اصفهان، مش��هد، تبری��ز، اراك، 
اهواز و ش��یراز غلظت بعض��ی آالینده های هوا از 
استانداردهای ملی به مراتب باالتر است. براساس 
برآوردها  )با احتساب پدیده ریزگردها(، جمعیتی 
بالغ ب��ر 35 میلی��ون نفر، یعنی ح��دود نیمی از 
جمعیت کل کشور در معرض درجاتی از آلودگی 

هوا قرار دارند. 
این مش��کل نه تنها س��المت م��ردم را به خطر 
می ان��دازد، بلکه به علت افزای��ش نیاز به خدمات 
مراقبتی، بهداشتی و فوریت های پزشکی که برای 
جمعیت تح��ت تأثیر انجام می ش��ود، هزینه های 

سرباری را نیز بر حوزه سالمت تحمیل می کند. 
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تولید نف��ت از الیه نفتی پارس جنوبی 
از آرزوهای طوالنی در صنعت نفت کشور 
بود که پس از فراز و نش��یب بس��یار در 
ماه های پایان��ی دولت یازدهم به واقعیت 
پیوس��ته و تاکن��ون به تولی��د 3میلیون 
بش��که نفت خام منجر شده است. پارس 
جنوبی عالوه بر ذخایر بزرگ گازی دارای 
الیه های نفتی نیز اس��ت که در گذش��ته 
کمتر ب��ه آن توجه می ش��د، ام��ا دولت 
یازدهم تالش کرد با اس��تقرار یک شناور 
پاالیش��ی در پارس جنوب��ی، تولید نفت 
از این میدان را آغ��از کند. در زمانی  که 
ایران، هیچ تولی��د نفتی از پارس جنوبی 
نداش��ت، قطر گاهی تا 600 هزار بش��که 
در روز نیز از این می��دان تولید می کرد؛ 
بنابرای��ن دول��ت یازدهم، تولی��د از این 
می��دان را در اولویت کاری خود قرار داد 
و موفق ش��د در روزهای پایانی پارس��ال 
این ط��رح را به بهره برداری برس��اند. به 
گزارش ایرنا، نخستین شناور پاالیشگاهی 
خاورمیان��ه در هفته ه��ای پایانی س��ال 
1395، وارد خلیج فارس ش��د و استخراج 
نف��ت از الی��ه نفت��ی پ��ارس جنوبی در 
بیس��ت و نهم اسفند گذش��ته آغاز شد. 
پس از نصب این ش��ناور پاالیش��گاهی، 
نفت موج��ود در الیه نفتی پارس جنوبی 
از طری��ق خط لول��ه 1٢ اینچی وارد این 
شناور شده و پس از انجام مراحل تصفیه، 

به نفتکش های صادراتی منتقل می شود. 
پ��س از آغ��از تولید و برداش��ت کافی از 
ای��ن میدان، ص��ادرات نفت ای��ن میدان 
نیز آغاز ش��د ک��ه گزارش ه��ا از تحویل 
نفت تولی��دی این میدان ب��ه خریداران 
آس��یایی حکای��ت دارد. طب��ق تازه ترین 
گزارش ها، می��زان تولید تجمیعی از این 
الی��ه نفتی به 3میلیون بش��که رس��یده 
است. بر این اس��اس، شرکت نفت و گاز 
پارس گ��زارش داد: تولید تجمیعی نفت 
خ��ام از این میدان از ابتدای فروردین ماه 
تاکنون به 3میلیون بش��که رسیده که در 
پنج مرحله، محموله های صادراتی از این 
میدان مشترک به بازارهای جهانی ارسال 
شده است. ش��ناور فرآورشی کوروش در 
الیه ه��ای نفتی پارس جنوبی نخس��تین 

ش��ناور پاالیش��گاهی به کار گرفته شده 
در کل منطقه خاورمیانه اس��ت. در واقع، 
ظرف م��دت ٢4 م��اه از فروردین 94 با 
تبدیل وضع یک نفتکش خریداری شده 
 )FPSO(  به زیرس��ازه ش��ناور پاالیشی
و طراحی و س��اخت و نصب تاسیس��ات 
فرآورشی و س��ایر امکانات روی آن، این 
ش��ناور فرآورش��ی آماده بهره برداری و از 
٢9 اسفندماه پارسال همزمان با روز ملی 
شدن صنعت نفت، قفل تولید از الیه های 
نفتی پارس جنوبی شکس��ته شد. فردین 
اس��عدی، مجری طرح توس��عه الیه های 
نفتی پ��ارس جنوب��ی، درب��اره وضعیت 
برداش��ت نف��ت از این الی��ه نفتی گفت: 
س��قف بهره ب��رداری روزان��ه از چاه های 
موجود، براساس مدل های مخزنی معادل 

35 هزار بش��که در روز تعیین ش��ده بود 
که ب��ا تطبی��ق تاریخچه پنج م��اه اخیر 
تولید و به دلیل حجم باالی گاز تولیدی، 
به منظ��ور رعای��ت اص��ول بهره برداری 
صیانت��ی حداکث��ری، حف��ظ طوالنی تر 
فش��ار مخ��زن و ممانعت از افت ش��دید 
ت��وان تولید چاه ه��ا، برنامه ری��زی طرح 
جهت تولید روزانه س��کو، در س��قف ٢5 
هزار بش��که صورت پذیرفته و در دستور 
کار ق��رار گرفته اس��ت. وی ادامه داد: در 
مرحله دوم توسعه فاز نخست، قرار است 
عملیات حفاری چاه های تزریقی، از اوایل 
زمس��تان س��ال جاری به مدت شش ماه 
انجام شده و از اوایل تابستان سال آینده 
روزانه 30 هزار بشکه آب به درون ناحیه 
در حال تخلیه تزریق ش��ود، در غیر این 
 صورت در انتهای س��ال دوم بهره برداری، 
با توجه به وضع ناهمگون س��نگ مخزن 
و الی��ه نازک در ح��ال بهره برداری و نوع 
س��نگین س��یال، تولید روزانه حداقل به 
نصف کاهش خواهد یافت. اسعدی حجم 
ذخایر نفت درجای سازند در حال تخلیه 
الیه »داریان باالیی« در گس��تره میدان 
گازی پ��ارس جنوب��ی را ت��ا 1٢ میلیارد 
بش��که برآورد کرد و اف��زود: در محدوده 
بررسی ش��ده نزدیک به مرز با مساحتی 
نزدیک به 400 کیلومتر مربع حجم نفت 

درجای حدود 7میلیارد بشکه است. 

فرصت امروز: سرپرست گمرک ایران 
از حل مشکالت صادرکنندگان در شورای 
بخش خصوص��ی  و  دول��ت  گفت وگ��وی 
خب��ر داد و گف��ت که تمامی مش��کالت 
صادرکنندگان در نشس��ت های تخصصی 
تس��هیل صادرات در گم��رک جمع بندی 
و ب��ه ش��ورای گفت وگو ارائه می ش��ود تا 
راهکارهای��ی ب��رای رفع این مش��کالت 
در نظر گرفته ش��ود. فرود عس��گری روز 
یکش��نبه در نشس��تی ب��ا صادرکنندگان 
غیرنفت��ی ضمن بیان ای��ن مطلب افزود: 
در برنام��ه جدی��دی که ب��رای تعامل و 
تسهیل صادرات در پیش گرفته ایم، مقرر 
شده مشکالت صادرکنندگان در مواردی 
که به گمرک مرتبط اس��ت رفع ش��ود و 
در مواردی که فراس��ازمانی اس��ت نتایج 
جمع بندی و به شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی ارائه ش��ود. وی با بیان 
اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان 
رئیس ش��ورای گفت وگو اشراف خوبی به 
امور بانک��ی و بیمه ای و ح��وزه صادرات 

دارد، گفت: با تعام��ل و همدلی با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت می توان گره های 
صادراتی را باز کرد. عس��گری تاکید کرد: 
فضا برای تعامل گمرک با بخش خصوصی 
ب��از اس��ت و هی��چ محدودیت��ی در این 
زمینه وجود ن��دارد، ضمن اینکه گمرک 
ای��ران به ص��ورت روزانه ب��ا اتحادیه ها و 
ارتباط  در  بخش خصوص��ی  تش��کل های 
اس��ت و حت��ی ارزش گ��ذاری کاالها در 
چارچ��وب همی��ن تعام��الت و ارتباطات 
به روزرسانی می ش��ود. سرپرست گمرک 
ای��ران همچنی��ن در نشس��ت تخصصی 
ب��ا تش��کل ها و س��ازمان های همجوار از 
هم��کاری گم��رک و وزارت صنعت برای 
تسهیل هرچه بیش��تر صادرات غیرنفتی 
خبر داد و با اش��اره به ماده 3 قانون امور 
گمرکی گف��ت: از آنجایی ک��ه باال بودن 
عمده تری��ن  از  حمل و نق��ل  هزینه ه��ای 
مش��کالت صادرکنندگان اس��ت، ماده 3 
به ما اج��ازه می دهد با هم��کاری وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت ب��ه هزینه های 

وصول ش��ده در ص��ادرات س��امان دهیم. 
عس��گری مشکالت و مس��ائل مطرح شده 
در این نشس��ت را بسیار مهم و تاثیر گذار 
ارزیابی کرد و گفت: در زمینه حمل و نقل 
چنانچ��ه نیاز به ورود کامی��ون و کانتینر 
اس��ت، گمرک برای تس��هیالت در زمینه 
حق��وق ورودی آم��اده همکاری اس��ت. 
سرپرس��ت گمرک ایران با اشاره به اینکه 
بخش عمده ای از مشکالت صادرکنندگان 
در ح��وزه ام��ور گمرکی با آسان س��ازی 
رویه های ص��ادرات طی هفته های اخیر و 
الکترونیکی شدن تشریفات صادرات حل 
شده اس��ت، دعوت از مقامات و مسئوالن 
س��ازمان های همج��وار در نشس��ت های 
تخصصی گمرک را راه حل هرچه سریع تر 
مش��کالت و چالش ه��ای صادرکنندگان 
در  عس��گری  ک��رد.  عن��وان  غیرنفت��ی 
خصوص مش��کل صادرکنندگان به عراق 
و افغانس��تان با اشاره به دیپلماسی موفق 
وزارت ام��ور خارج��ه ب��ه صادرکنندگان 
اطمین��ان داد این مس��ئله ب��ا همکاری 

وزارت امور خارجه ب��ه زودی حل خواهد 
ش��د. وی همچنین از ساماندهی صادرات 
به قطر و روس��یه خبر داد. وی به شرایط 
مطرح شده از سوی عراق برای اندازه های 
بسته بندی میوه اش��اره کرد و گفت: این 
ش��رایط ب��ه صادرکنندگان اعالم ش��ده 
اس��ت و از آب��ان اجرای��ی خواهد ش��د و 
امیدواری��م ک��ه صادرکنن��دگان ب��ه این 
مس��ئله توجه داش��ته باش��ند. عسگری 
به فع��االن اقتصادی مجاز اش��اره کرد و 
توضیح داد: ما برای ای��ن صادرکنندگان 
تسهیالت ویژه ای ایجاد کرده ایم و کاالی 
آنها بدون ارزیابی و کارشناس��ی در مسیر 
سبز به مرز ها هدایت می شود. وی افزود: 
مس��ائل مطرح شده در جلسات در اختیار 
وزیر اقتصاد قرار خواهد گرفت و در حال 
حاضر با ارتباطات خوبی که میان وزیران 
اقتصاد و صنعت وج��ود دارد و همچنین 
اش��راف کاملی که وزی��ر اقتصاد به حوزه 
گمرک دارد، می توانیم به حل مش��کالت 

مطرح شده امیدوار باشیم. 

سرپرست گمرک ایران: 

مشکل صادرکنندگان در شورای گفت وگو پیگیری می شود

تولید 3 میلیون بشکه نفت در 5 ماه

کلید تولید نفت از پارس جنوبی در دست دولت یازدهم
حمل و نقل ریلی

تجــــــارت

ادغام؛ گزینه ای مناسب پیش  روی 
صنایع ریلی

فرصت بس��یار خوبی پیش روی بخش ریلی کشور وجود 
دارد و مصوبات بسیار خوبی در برنامه ششم در زمینه بخش 
ریلی درج شده است. البته ما معموال در روش اجرای مصوبات 
اشکاالت بیشتری داریم تا در خود مصوبات و معموال قوانین 
خوب��ی در زمینه های مختلف داریم، اما در پیاده س��ازی آنها 
عقب هس��تیم. درخصوص حمل ونقل ریلی باید پذیرفت که 
اس��اس این زیربخش حمل ونقل در دو حوزه توسعه و حفظ 
منابع بس��یار مهم اس��ت، اما به  لحاظ مال��ی این زیربخش 
به تنهایی کس��ب وکار قوی ندارد چرا که کسب وکار ریلی در 
یک بسته شامل زیرساخت ریلی و حمل ونقل ریلی جذابیت 
پیدا می کند. زیرساخت ریلی در بیشتر کشورهای دنیا از سوی 
دولت ها سرمایه گذاری می شود. موضوع تامین مالی خارجی 
نی��ز که هم اکنون مورد تاکید مقامات دولتی اس��ت وقتی با 
ضمانت دولتی همراه ش��ود مورد استقبال س��رمایه گذاران 
خارج��ی قرار می گی��رد و لذا باز هم س��رمایه گذاری دولتی 
محس��وب می شود. علت این است که هزینه زیرساخت قابل 
توجه اس��ت و توجیه فنی و اقتصادی آن با تحلیل اقتصادی 
مثبت می شود و نه با تحلیل مالی. حمل ونقل ریلی موضوعی 
اس��ت که در بسیاری از کش��ورها از سوی بخش غیر دولتی 
در حال انجام اس��ت. این بخش از سودآوری باالیی برخوردار 
نیس��ت، اما در کنار سایر کس��ب وکارها جذابیت خوبی پیدا 
می کند. یکی از این موارد، کس��ب وکارهای معدنی یا صنایع 
معدنی اس��ت که با حجم بار زیاد روبه رو هس��تند. به همین 
دلیل اس��ت که بیش��تر ش��رکت های ب��زرگ معدن��ی وارد 
کسب وکار ریلی می شوند، زیرا این ورود مجموع هزینه های 
میان مدت آنها را کاهش می دهد. از طرف دیگر باید به صرفه 
مقیاس در این کسب وکار توجه شود. ورود به کسب وکار ریلی 
با حدود 40 شرکت ریلی صاحب واگن  )نه کل ناوگان( برای 
زیربخش ریلی کشور ما که مجموع عملکرد باالیی ندارد، 
دارای صرف��ه مقیاس به نظر نمی رس��د. تجزیه این حوزه 
به کس��ب وکارهای کوچک )به نس��بت اندازه صنعت( نیز 
موجب کاهش جذابیت در میان مدت می شود و زمانی  که 
حمایت های دولتی برداشته شود چاره ای جز ادغام نخواهد 
ماند.                                                منبع: تین نیوز

توسعه روابط تجاری با اوراسیا در 
دستور کار سازمان توسعه تجارت

 »مجتبی خس��روتاج« در دیدار با معاون نخس��ت وزیر 
قزاقستان بر توسعه روابط چندجانبه در چارچوب اوراسیا 
تاکید کرد. وی با وزیر بازرگانی اتحادیه گمرکی اوراسیا و 
معاون وزیر کشاورزی قزاقستان در خصوص همکاری های 
تجاری در زمینه محصوالت کشاورزی به گفت وگو نشست 
و راهکاره��ای رف��ع موانع ورود موقت، ترانزیت و س��وآپ 
محصوالت کشاورزی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد. 
خسروتاج در ادامه سفر خود به قزاقستان پس از مذاکرات 
با وزیر تجارت اوراسیا در آستانه، از غرفه ایران و قزاقستان 
در اکسپو ٢017 و همچنین محل پیشنهادی برای احداث 

مرکز تجاری ایران در آلماتی بازدید کرد. 

یادداشت

لزوم جلوگیری از شوک های ارزی

تک نرخی کردن ارز شاید وعده ای چندین بار مطرح شده 
از سوی دولت باشد. در آخرین مرحله اسفند سال گذشته، 
رئیس کل بان��ک مرکزی اعالم کرد که تا آخر س��ال ارز 
تک نرخ��ی می ش��ود. به هر صورت ما باید به این س��مت 
حرکت کنیم و ارز، نرخ منطقی یکس��انی داشته باشد. دو 
نرخی بودن ارز باعث اس��تفاده از رانت های ویژه می شود. 
اگر هم در مورد کاالهای استراتژیک قرار است کاری انجام 
شود، آنها استثناهای بسیار کمی هستند که در مورد آن 
می ش��ود فکر دیگری کرد، بنابراین در شرایط فعلی ما به 
دنبال جذب سرمایه های خارجی باید باشیم. در این شرایط 
آزادی برای همه، یک عامل جذب کننده برای پرداختن به 
ورود س��رمایه های خارجی و توس��عه بخش تولید کشور 
است. دولت در این چهار سال گذشته به خوبی عمل کرده 
اس��ت. در حوزه اقتصاد کالن ش��اهد یک آرامش کلی در 
مسائل اقتصادی کشور هستیم. همچنین در مورد مسائل 
ارزی نیز شوک های ناگهانی رخ نداد. اگر به طور منطقی از 
همان مدلی که در برنامه سوم توسعه مطرح شد، استفاده 
شود و نرخ ارز از تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی پیروی 
کند، مطمئناً به سمت منطقی شدن اقتصاد پیش خواهیم 
رفت و از شوک های ناگهانی در حوزه ارز جلوگیری خواهد 
شد.                                                  منبع: ایسنا

دالیل رکود اقتصادی در بخش 
مسکن

پایین  بودن نرخ بازدهی بخش مسکن مهم ترین عامل 
رکود اقتصادی در این حوزه است که براساس آن سرمایه ها 
و منابع مالی به س��مت بازار مسکن جریان نمی یابند. نرخ 
سود پیش بینی ش��ده در بازار مسکن 13.8درصد است و 
این نرخ با نرخ ریسک بازار 1.٢درصد فاصله دارد که منجر 
به رکود بازار مس��کن می شود. از سویی اگر این نسبت را 
در بافت های ناکارآمد ش��هری نیز اعم از س��کونتگاه ها و 
بافت فرسوده محاسبه کنیم، موضوع تشدید می یابد. طی 
سال های اخیر به سمت سیاست های ساخت وساز با تراکم 
بیشتر پیش  رفته ایم و اگر این سیاست ها تعدیل و مدیریت 
نش��وند، منجر به فرسوده س��ازی خواهند شد. در کاهش 
هزینه های حسابداری مسکن باید کاهش هزینه های فضای 
کس��ب و کار را نیز مورد توجه قرار دهیم. براساس گزارش 
بانک جهانی مجوز ساخت در ایران قریب به 99 روز طول 
می کش��د و ٢درصد هزینه های سایت پروژه نیز مربوط به 
هزینه های اخذ مجوز اس��ت؛ همچنین در انشعابات زمان 
77 روز را ثبت کرده ایم و در دس��تیابی به اعتبارات مالی، 
رتبه 101 دنیا را داریم که اگر این ش��اخص ها را به بافت 
ناکارآمد تعمیم دهیم، شاخص دریافت سند چندین رتبه 
افت خواهد کرد. قبال صندوق پس انداز مسکن تسهیالت 
٢0 میلیون تومانی ب��رای خرید اختصاص می داد و حتی 
مدتی بانک ها از ارائه تسهیالت خرید منع شده بودند، اما 
اکنون این تسهیالت تا س��قف 60میلیون تومان افزایش 
یافته است.                                              منبع: آنا

غالمحسین شافعی
علیرضا سیدوکیلیرئیس اتاق بازرگانی ایران

کارشناس ریلی

سعید متمول
عضو هیأت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران



بانک مرک��زی با ابالغ یک بخش��نامه 
هشت بندی بانک ها را مکلف کرده است 
که به س��قف نرخ س��ود 15درصد برای 
سپرده ها و س��قف نرخ سود 18درصدی 
برای تسهیالت پایبند باشند؛ تکلیفی که 
پس از اتمام مهلت چن��دروزه بانک ها از 
11 ش��هریور اجرایی می شود، اما به نظر 
می رسد بانک ها بازهم برای دور زدن این 

بخشنامه دست به کار شده اند. 
ب��ا این ح��ال، یازدهم ش��هریور، پایان 
مهلت��ی اس��ت ک��ه بانک مرک��زی برای 
رعایت نرخ س��ود مصوب از سوی بانک ها 
مشخص کرده است؛ بانک ها باید در این 
مهلت، برای تعدیل نرخ سود سپرده های 
علی الحس��اب به 15درصد و نرخ س��ود 
س��پرده های کوتاه م��دت روزش��مار ب��ه 
10درصد آماده شوند، اما به نظر می رسد 
برخی بانک ها ب��رای جلوگیری از خروج 
احتمالی س��پرده ها و کوچ آنها به سمت 
دیگ��ر بانک ها و موسس��ات اعتب��اری با 
ترفنده��ای مختل��ف ت��الش می کنند با 
فراخ��وان س��پرده گذاران خ��ود و افتتاح 
حس��اب هایی با نرخ سود باالتر یا تمدید 
زودهنگام حساب های قبلی سود باالتری 
به مشتریان بپردازند و آنها را الاقل برای 

یک سال دیگر حفظ کنند. 
به گ��زارش پایگاه خبری ات��اق ایران، 
در ای��ن می��ان به نظر می رس��د به دلیل 
باال بودن حاش��یه س��ود در دیگر بازارها 
از جمل��ه نرخ س��ود پیش ف��روش برخی 
از خودروس��ازان، پرداخ��ت س��ود باالتر 
توس��ط صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و 
ف��روش اوراق خزانه دولت ب��ا نرخ بیش 
از 20درصد، بانک مرک��زی برای مجاب 
کردن بانک ها به پرداخت تنها 15درصد 
س��ود به س��پرده ها راه دشواری در پیش 
برخ��ی س��پرده گذاران  خواهد داش��ت. 
نگران کاهش نرخ س��ود، ب��ا مراجعه به 
ش��عب بانک ها درصدد یافتن راهی برای 
س��پرده کردن پس اندازهای خود با نرخ 
س��ود باالتر هس��تند و یکی از روش های 
پیشنهادش��ده متعارف از س��وی ش��عب 
برخی بانک ها، بس��تن حساب های قبلی 
و افتتاح حس��اب جدید با نرخ سود بین 

18تا 20درصد روزشمار است. 
رئیس یکی از شعب یک بانک خصوصی 
در واکن��ش به میزان س��ود پرداختی به 
سپرده باالی 50میلیون تومان، پیشنهاد 
می کند برای دریافت س��ود باالتر از نرخ 
مصوب، ت��ا پیش از اتم��ام فرصت بانک 
مرکزی، حس��اب جدید یک س��اله با نرخ 
س��ود 20درص��د افتتاح ش��ود به ش��رط 
اینکه حداقل یک میلیون تومان همیش��ه 
در حس��اب باقی بماند. یکی از کارمندان 
بانک دیگ��ر هم می گوی��د: هم اکنون به 
ش��رطی که حداقل 100ه��زار تومان در 
حس��اب باقی بماند، نرخ سود 18درصد 

به صورت روزشمار پرداخت می شود. 
همچنین برخی بانک ها نیز پیش��نهاد 
می دهند که مشتری دو حساب جداگانه 
باز کند؛ یکی حس��اب روزش��مار با نرخ 
س��ود 10درص��د و دیگری با نرخ س��ود 

20درصد که به عنوان حس��اب پشتیبان، 
بخش عمده پول مش��تری در آن سپرده 
می ش��ود و هر وقت مشتری به پول خود 
نی��از داش��ت، می تواند مبل��غ را بین دو 
حس��اب جابه جا و برداش��ت کند. در این 
حالت مبلغ موردنیاز مش��تری به حساب 
نخس��ت با ن��رخ س��ود 10درص��د واریز 
می ش��ود و مابقی در حساب پشتیبان با 
نرخ سود 20درصد باقی می ماند. یکی از 
مش��تریان بانک که گوی��ا به تازگی موفق 
ش��ده بخشی از س��پرده کالن خود را از 
یکی از موسسات اعتباری خارج کند، در 
مراجعه به شعب یکی از بانک های دولتی 
با پیشنهاد جذاب تری مواجه شده است؛ 
او می گوید به پیش��نهاد بانک، حس��اب 
بلندمدت یک ساله با نرخ سود 21درصد 

افتتاح کرده است. 
کار بانک ه��ا ب��رای حفظ مش��تریان در 
ضرب االجل قانون مدار ش��دن به همین جا 
خت��م نمی ش��ود؛ روی دیگ��ر س��که ب��ه 
تق��الی بانک ها ب��رای راضی نگه  داش��تن 
ک��ه  برمی گ��ردد  کالن  س��پرده گذاران 
مش��وق هایی همچون افتتاح حس��اب نزد 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری بانک ه��ا با 
نرخ س��ود باالی 21درصد، امکان دریافت 
تسهیالت و خدمات ویژه بانک ها و اعطای 
تس��هیالت به افراد معرفی ش��ده از سوی 

سپرده گذاران کالن را به اجرا گذاشته اند. 

اتمام حجت بانکی با دعوتنامه های 
پیامکی

برخ��ی مش��تریان خ��اص بانک ها در 
روزهای اخیر با پیامک های جذاب تری از 
سوی ش��عب مربوطه مواجه شده اند که 
از آنها خواس��ته شده برای تعیین تکلیف 

سپرده های شان به ش��عبه بانک مراجعه 
کنن��د. ای��ن ترفن��د بانک ه��ا در حالی 
عملیاتی ش��ده اس��ت که پیمان قربانی، 
مع��اون اقتصادی بان��ک مرکزی پیش تر 
هشدار داده بود: براساس بخشنامه بانک 
مرک��زی، ارائه هرگونه ط��رح و محصول 
برای ج��ذب س��پرده توس��ط بانک ها و 
موسس��ات اعتباری، منوط به محاسبه و 
اعالم نرخ موثر س��ود آن به بانک مرکزی 
)ب��ا جزییات کام��ل( و اخ��ذ تاییدیه از 
ای��ن بانک اس��ت. به گفت��ه وی، بانک ها 
و موسس��ات اعتباری مکلفن��د از اعمال 
هرگونه روش��ی که منجر به افزایش نرخ 

موثر سود س��پرده ها شود، اجتناب کنند 
که از جمله آن، اتخاذ روش های مختلف 
حسابداری و محاسباتی یا اعمال تغییرات 
نرم افزاری در سیستم های رایانه ای است. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بانک ها در 
تیرم��اه 94 ب��رای نخس��تین ب��ار توافق 
کردند سقف نرخ س��ود سپرده های خود 
را ب��ه 15درصد کاهش دهند. حدود یک 
هفته بع��د از این توافق، ش��ورای پول و 
اعتبار با تایید این توافق، سقف نرخ سود 
تس��هیالت بانکی را نیز 18درصد تعیین 
کرد و بانک ها مکلف شدند به هر دو نرخ 
پایبند بمانند، با این  وجود اغلب بانک ها 
به روش های مختلف از هر دو نرخ مصوب 
شورای پول و اعتبار عبور کردند که یکی 
از دالیل عمده آن وجود موسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز و پرداخت سودهای باال 

توسط این موسسات عنوان شد. 
در ش��رایط فعل��ی که بان��ک مرکزی 
توانسته است با کش وقوس فراوان پرونده 
موسس��ات غیرمجاز را ببن��دد و دولت را 
نیز مجاب کند در نرخ س��ود تعلق گرفته 
به اوراق بدهی در بازار سرمایه تجدیدنظر 
کند، بخش عمده دالیل نظام بانکی برای 
رعایت نکردن نرخ سود از بین رفته است. 
از سوی دیگر اما یکی از مطالبات بانک ها 
از بانک مرکزی، ساماندهی وضعیت سود 
مش��ارکت در پیش فروش خودروها بود؛ 
مطالبه ای که به نظر می رسد هنوز محقق 
نش��ده اس��ت چراکه مراجعه به س��امانه 
ف��روش اینترنت��ی یک��ی از بزرگ تری��ن 
خودروس��ازان کشور نش��ان می دهد این 
ش��رکت هنوز برای پیش فروش برخی از 
محصوالت خود، س��ود مش��ارکت 24 تا 
25درصدی و س��ود انص��راف 21 تا 22 
درصدی تعیین کرده  است؛ این در حالی 
اس��ت که بانک مرکزی اع��الم کرده بود 
هی��چ بانک یا خودروس��ازی ح��ق ندارد 
ب��ا نرخی باالتر از مصوبه ش��ورای پول و 

اعتبار عمل کند. 

واکنش بانک ها به بخشنامه رعایت نرخ سود

بانکهادرتکاپو؛نرخهایسودرعایتمیشود؟  جوایز ویژه بانک پاسارگاد 
برای انجام تراکنش

بانک  پاس��ارگاد به مش��تریانی که تراکنش های 
خ��ود را از طریق س��امانه #720* و اپلیکیش��ن 
ماناپی انجام می دهند، جوایز ویژه ای اعطا می کند. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک پاس��ارگاد، 
مش��تریان می توانند از طریق  »س��امانه 720#* 
و اپلیکیش��ن ماناپی« خدماتی مانند خرید شارژ 
و پرداخت آس��ان قبض و. . . دریافت کنند. مرکز 
مشاوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به شماره 
82890 و همچنین سیس��تم ارتباط با مشتریان 
روی سایت بانک به آدرس www. bpi. ir آماده 

پاسخگویی به سواالت هموطنان عزیز است. 

بانک توسعه صادرات ایران پرداخت می کند
تسهیالت سرمایه در گردش برای فعالیت های 

دانش بنیان بخش صنعت و معدن
بانک توسعه صادرات ایران برای تأمین سرمایه 
در گردش بخش صنعت و معدن در مناطق اعمال 
نرخ ترجیحی و فعالیت های دانش بنیان مرتبط در 
تمام��ی مناطق از مح��ل منابع صندوق توس��عه 
مل��ی در مجموع 1200 میلیارد ریال تس��هیالت 

پرداخت می کند. 
به گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، دو قرارداد این بانک و صندوق توسعه ملی 
که بابت اعطای این نوع تسهیالت منعقد شده، هر 

کدام به ارزش 600 میلیارد ریال است. 
نرخ س��ود تس��هیالت پرداختی به متقاضیان از 
محل این س��پرده 12درصد است و سقف اعطای 
آن برای اش��خاص حقوق��ی 100 میلیارد ریال و 
برای اش��خاص حقیقی 20 میلی��ارد ریال خواهد 

بود. 
اعط��ای تس��هیالت به اش��خاص حقوقی مجاز، 
مش��روط به آن است که نس��بت حقوق صاحبان 
س��هام به مجموع دارایی های ش��رکت  )نس��بت 
مالکانه( در زمان تس��لیم درخواست به بانک و در 

هر مقطع زمانی از 20درصد کمتر نباشد. 
اش��خاص مجاز برای بهره مندی از تس��هیالت 
یادشده شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی 
خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی وابس��ته 

به موسسات عمومی غیردولتی هستند. 
موسس��ات و ش��رکت هایی ک��ه اکثریت مطلق 
س��هام آنه��ا متعل��ق ب��ه موسس��ات عموم��ی و 
عام المنفعه نظی��ر موقوفات، صندوق های بیمه ای 
و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در 
حکم موسس��ات و شرکت های متعلق به نهادهای 

عمومی غیردولتی هستند. 
همچنین پرداخت تس��هیالت به موسس��ات و 
ش��رکت هایی مجاز اس��ت که حداق��ل 80درصد 
س��هام یا سهم الشرکه آنها مس��تقیم یا با واسطه 
اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. 
از س��وی دیگر پرداخت تس��هیالت به اشخاص 
حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع 
مالکیت، بیش از 20درصد از اعضای هیأت مدیره 
آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام 

نمی پذیرد. 
موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک 
ب��ا س��رمایه گذاران خارج��ی فعالی��ت می کنند، 

مشمول دریافت این تسهیالت خواهند بود. 
این بانک برای تحقق رس��الت حمایت از توسعه 
ص��ادرات غیرنفت��ی کش��ور و اختص��اص منابع 
ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال 1391 اقدام 
ب��ه انعق��اد قراردادهای عاملیت و س��پرده گذاری 
ریالی و ارزی با صندوق توس��عه ملی اقدام کرده 

است.
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بانکنــامه

تورم دورقمی ماند
باز هم آثار ارز

گرچه مرکز آمار بر تورم تک رقمی تاکید دارد اما آنچه 
بانک مرکزی از تغییرات ش��اخص به��ای کاال و خدمات 
منتشر می کند حاکی از پایداری تورم دورقمی در ماه های 
اخیر و اختالف حدود 2.5درصدی بین آمار منتشره این 
دو نهاد است.  به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تورم ساالنه 
مردادماه سال جاری را 10درصد اعالم کرده است. این در 
شرایطی است که طبق وعده قبلی اعالم شاخص بهای کاال 
و خدمات از س��وی بانک مرکزی با تغییر سال پایه انجام 
ش��ده و از 100-1390 به 100-1395 تغییر کرده است. 
بنا بر این، گزارش در حال حاضر تورم نقطه به نقطه به 8.6 
درصد و تورم ماهانه حدود 0.2 درصد برای مردادماه است.  
در حالی بانک مرکزی از خردادماه امسال تورم را دورقمی و 
حدود 10.2 درصد اعالم کرد که این روند همچنان تا پایان 
مرداد ادامه داشته و به 10درصد رسیده است، هر چند که 
تورم اعالمی از سوی این بانک روند کاهشی را طی کرده و 

در نرخ 10درصد مانده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.859دالر آمریکا

4.680یورو اروپا

4.971پوند انگلیس

1.060درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

525.500مثقال طال

121.320هر گرم طالی 18 عیار

1.192.000سکه بهار آزادی

1.221.900سکه طرح جدید

643.000نیم سکه

373.000ربع سکه

250.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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فعاالن تاالر شیش��ه ای پس از هش��ت 
روز پیاپ��ی روند صعودی، روز یکش��نبه 
ش��اهد قرمزپوش��ی ش��اخص کل بورس 
بودند. بدین ترتیب ش��اخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران در پایان معامالت روز 
یکشنبه 5 ش��هریورماه 96 با کاهش 11 
واحدی تا رقم 82 هزار و 885 واحد افت 
کرد. نماگر بورس ته��ران، آخرین بار در 
تاریخ 23 مردادماه، قرمز  پوش ش��ده بود. 
در معام��الت روز یکش��نبه، نماد صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با 57 واحد، نماد 
پتروش��یمی پردیس ب��ا 31 واحد و نماد 
پتروش��یمی  خارك  با 22 واحد افزایش، 
بیش��ترین تأثیر مثبت را در برآورد نماگر 
بورس ته��ران داش��تند. در مقابل، نماد 
گ��روه مپنا با 49 واحد، نماد کش��تیرانی 
ایران ب��ا 37 واحد، نماد حفاری ش��مال 
با 29 واحد و نماد گس��ترش نفت و گاز 
پارس��یان با 21 واحد کاهش، بیش��ترین 
تأثیر منفی را در افت شاخص کل بورس 

داش��تند. در بازارهای فرابورس ایران هم 
آیفک��س با کاهش کمت��ر از یک واحدی 
در پله 947 واحدی قرارگرفت. همچنین 
در بازار فرا ب��ورس ایران تعداد 268 هزار 
و 676 س��هم اوراق بهادار به ارزش 886 
میلیون و 633 هزار ریال در بیش از 32 
هزار نوبت معامالتی دادوس��تد ش��د. در 
معامالت ب��ازار فراب��ورس نمادهای آتیه 
داده پ��رداز، مبی��ن وان کیش و ش��رکت 
م��واد ویژه لیا با رون��د مثبت و نمادهای 
س��رمایه گذاری مس سرچشمه، سهامی 
ذوب آه��ن اصفه��ان، ریل س��یر کوثر و 
ش��رکت آهن و فوالد ارفع با روند منفی 

به کار خود پایان داند. 

اصالح قیمت با انگیزه خرید
در دومی��ن روز معامالتی هفته بورس 
تهران در حالی ش��اهد اصالح قیمت ها 
در نمادهای معامالتی پیشرو بازار سهام 
بود که انگیزه خرید در بازار سهام به ویژه 
در محصوالت شیمیایی و در عین حال 
تحرك برخی معامله گران اغلب حقیقی 
در میان بازار دومی ها باعث شد شاخص 

کل هم وزن به رغم عقبگرد شاخص کل 
بورس با ش��یب مثبت به کار خود پایان 
دهد. در بورس تهران گروه سرب و روی 
در حالی با اقبال خریداران همراه ش��د 
که نم��اد معامالتی آلومینی��وم ایران با 
ص��ف خرید پایدار 50 میلیون س��همی 
در این گروه پیش��رو ش��د. در فرابورس 
ایران نیز کیس��ون تنها نم��اد پربیننده 
ای��ن بازار با حجم معامالت جذاب بیش 
از 30 میلیون س��همی و برخورداری از 
صف خرید پایدار یک میلیون س��همی 
در پای��ان معامالت ب��ود. اصالح قیمت 
س��هام در گروه فلزات اساسی در حالی 
پیش رفت ک��ه انگیزه خرید از س��وی 
معامله گ��ران اغلب حقیقی در نمادهای 
پیشرو این گروه برای جمع آوری سهام 
قابل تأمل بود. روز یکش��نبه بازار سهام 
بازاری متعادل و پرحجم بود که با وجود 
نی��از نماگرها به اس��تراحت مقطعی اما 
فرصتی برای جمع آوری س��هام از سوی 
معامله گران اغل��ب حقیقی فراهم آورد. 
بدین ترتیب با وجود افت ش��اخص کل 
پس از هش��ت روز معامالتی، پیش بینی 

مقاومت های  می شود شکس��ته ش��دن 
تص��رف  و  س��هام  ب��ازار  روی  پی��ش 
کانال ه��ای 83 تا 85 ه��زار واحدی در 

آینده نزدیک دور از انتظار نباشد. 

با گروه های بازار سهام
در دومی��ن روز معام��الت ای��ن هفته 
در گ��روه ش��یمیایی 73 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش نزدیک ب��ه 18 میلیارد تومان 
دادوستد ش��د. در این گروه روند قیمتی 
اکثر سهم ها رو به افزایش بود و نمادهای 
ای��ن گروه توانس��تند بیش��ترین تأثیر را 
روی دماسنج بازار سرمایه بگذارند. روند 
قیمت در اکثر سهم های گروه قند و شکر 
نیز کاهش��ی ب��ود. در این گ��روه نزدیک 
ب��ه 5 میلیون س��هم ب��ه ارزش حدود 2 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در گروه خودرو نیز 103 میلیون س��هم 
به ارزش بی��ش از 12 میلیارد تومان در 
8 هزار و 867 نوبت معامله ش��د. در این 
گروه اکثر س��هم ها روند رو به رشدی در 
قیم��ت پایانی داش��تند هرچند این روند 

عموما حدود یک درصد بود. 

شاخص کل پس از 8 روز معامالتی منفی شد

جمعآوریسهامگروههایپیشروتوسطحقیقیها

هم��واره صاحب نظ��ران بازار س��رمایه 
متفق الق��ول بودن��د که بورس کش��ور به 
معامالت آپش��ن نیاز دارد و اساس��اً یکی 
از انتقاداتی که طی س��ال های گذش��ته 
به ب��ازار س��رمایه کش��ور وارد می ش��د، 
فق��دان ابزارهای مالی مدیریت ریس��ک 
در بازار س��رمایه بود. اس��تفاده از آپشن 
خریدوف��روش یک رویکرد جهانی اس��ت 
و در هم��ه بورس ه��ای مه��م دنی��ا قابل 
مش��اهده اس��ت. این ابزار پس از انتشار 

مقاله بلک و ش��ولز در سال 1974 مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و اکنون با راه اندازی 
معامالت آپش��ن و تکام��ل آن در بورس 
ایران، مدیریت ریس��ک در بازار س��رمایه 
وارد مس��یر جدیدی ش��ده اس��ت. یکی 
از مهم تری��ن راه ه��ای مدیریت ریس��ک 
راه اندازی ابزارهای مش��تقه مانند آپش��ن 
بود. هر میزان که بازار سرمایه حرفه ای تر، 
تخصصی ت��ر و پیچیده تر باش��د مدیریت 
ریس��ک از نهاد ه��ا ب��ه س��مت ابزار های 
مش��تقه حرکت می کند. ای��ن ابزار ضمن 
مدیری��ت ریس��ک افزایش عمق ب��ازار را 
نیز به هم��راه دارد و حجم دادوس��تد را 
تنظیم می کند. عالوه بر موارد ذکر ش��ده 

نقش مهم تری که می توان برای این ابزار 
متصور ش��د انتش��ار اطالعات اس��ت که 
می تواند بی��ش از س��ایر کارکرد ها برای 
س��ازمان ب��ورس اهمیت داش��ته باش��د. 
ب��ا این ابزار ش��کل جدی��دی از اطالعات 
منتش��ر می ش��ود و به مرور ش��رکت ها و 
اف��راد متخصص تحلیل های بیش��تری از 
اوراق منتش��ر می کنند و این به توس��عه 
بازار سرمایه کمک ش��ایانی می کند و به 
کش��ف منصفانه قیمت ها منجر می شود. 
موضوع مه��م دیگری که م��ا باید به آن 
بپردازیم، آسیب شناس��ی این ابزار است! 
ممکن اس��ت چ��ه اتفاقات��ی روی دهد و 
باید به چه چیزهایی فکر کنیم؟ نخستین 

موضوع نح��وه عملکرد نرم اف��زار جامع و 
کارآم��د اس��ت که اهمی��ت خیلی جدی 
دارد و دوس��تانی که در ح��وزه معامالت 
فعال تر هس��تند باید درب��اره این موضوع 
صحب��ت کنن��د. دوم اینکه ای��ن ابزار در 
ابتدای راه است و سازمان بورس به همراه 
همه بازار ها در حال یادگیری آن هستند. 
ممکن است در بخشی از دستورالعمل های 
این ابزار خطا روی داده باش��د یا نهادها، 
سرمایه گذارها و زیرمجموعه بازار سرمایه 
در سیاست گذاری ها اش��تباه کنند و این 
امری طبیعی اس��ت و یادگی��ری طبیعتا 

هزینه هایی برای همه ما خواهد داشت. 
منبع: سنا

طی روزهای گذشته یک توفان بزرگ 
ایال��ت تگ��زاس آمری��کا را درنوردید اما 
توفان دیگری ک��ه می تواند آمریکا را در 
هم بکوبد شکس��تن حباب وال استریت 
ب��ود. درحالی که عقب نش��ینی  خواه��د 
بانک ه��ا از معام��الت س��هام و ارائه وام 
خطری را متوجه بخش های غیرمالی در 
اقتصاد آمریکا نمی کند، اما ش��رایط بازار 
س��هام و مخاطرات افزایش سقف بدهی 
می تواند نقطه بحران��ی برای کل اقتصاد 
آمریکا باش��د. به گ��زارش فارس، به نقل 
از اس��پوتنیک در حال حاضر بزرگ ترین 
بانک های جهان نظیر مورگان اس��تنلی، 
معتقدن��د  گ��روپ  س��ی تی  و   HSBC
که ش��رایط کنونی بازار س��هام براساس 
مبان��ی کالن اقتص��ادی متق��ن نبوده و 
توجیه پذی��ری منطقی کم��ی دارد. طی 
8 م��اه گذش��ته دارایی ه��ای گرانقیمت 
توانسته اند افزایش ارزش را تجربه کنند، 
چراک��ه س��رمایه گذاران و کارگ��زاران از 

نوس��ان موجود در بازار به عنوان فرصتی 
ب��رای افزای��ش س��رمایه خود اس��تفاده 
کرده ان��د. با ای��ن وجود رش��د اقتصادی 
متوسط در آمریکا و کسادی بازار اشتغال 
در این کشور نشان می دهد اقتصاد آمریکا 
در مرحله حبابی قرار دارد. اندرو ش��یتز، 
کارشناس مؤسسه بانکی مورگان استنلی 
معتقد است ارزش اوراق بهادار در آمریکا 
نس��بت ب��ه قب��ل هماهنگی کمت��ری با 
بازار فارکس داش��ته و ب��ازار فارکس نیز 
هماهنگ��ی خود ب��ا نرخ ارز را از دس��ت 
داده است و همه اینها وابستگی کمتری 
را نس��بت به قبل به بازار نفت دارند. در 
حال حاض��ر هر دو بازار ب��ورس و اوراق 
قرض��ه دولتی در معرض کاهش ش��دید 
ارزش قرار داش��ته و شرایط کنونی عماًل 
یادآور آنچه در س��ال 2007 اتفاق افتاد، 
است. 10 سال پیش و قبل از بروز رکود 
بزرگ در آمریکا قیمت دارایی ها به جای 
استفاده از اطالعات اقتصادی متقن نظیر 

نمودارهای تولید و ساخت و ساز بر مبنای 
عملک��رد صنعتی و فاکتورهای ریس��ک 
تعیین می شد. عدم تطابق و اختالف بین 
بازارهای مال��ی قدرتمند و اقتصاد واقعی 
بس��یار خطرناك اس��ت، چراکه می تواند 
به ش��وك و هجوم س��رمایه گذاران برای 
فروش دارایی های مالی خود نظیر سهام 
و اوراق قرضه دولتی منجر ش��ود که این 
مسئله می تواند در ادامه فعالیت وام دهی 
بانک ه��ای داخلی آمریکا را متوقف کرده 
و عم��اًل تأمین مال��ی بخش خصوصی در 
این کش��ور را مختل کن��د که به کاهش 
بیشتر رش��د اقتصادی منجر خواهد شد. 
بنا به مدل ارائه ش��ده از س��وی سازمان 
ملی تحقیق��ات اقتص��ادی آمریکا مبنی 
ب��ر اینکه اگر اقتصاد آمریکا بتواند رش��د 
مس��تحکم تری را ایجاد کن��د می توان از 
بروز رک��ود جلوگیری ک��رد، اما افزایش 
ریسک های سیاسی باعث می شود ارزش 
بازارهای مالی در این کشور کاهش یابد. 

در حال حاضر امن ترین دارایی ها در بازار 
س��هام آمریکا، سهام شرکت های تولیدی 
و IT است، اما لزوما این دو بخش ارزش 
افزوده باالیی را در اختیار سرمایه گذاران 
قرار نمی دهند. بنا به دسته بندی سازمان 
ملی تحقیقات اقتص��ادی آمریکا، اقتصاد 
این کش��ور در چرخه پایانی رش��د قرار 
دارد. در ح��ال حاض��ر نش��انه های ب��اال 
بودن بیش از حد واقعی قیمت سهام در 
بازارهای بورس آمریکا در حال بروز است 
که نش��ان دهنده افزایش احتم��ال بروز 
رکود در این کشور است. رشد اقتصادی 
ح��دود 2درص��دی در آمری��کا ب��ه نظر 
ناپایدار بوده و همین امر نش��ان می دهد 
ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا در 
شرایط کنونی از قیمت واقعی خود بسیار 
باالتر اس��ت. یکی از کارشناسان مؤسسه 
س��یتی گ��روپ معتقد اس��ت در چنین 
ش��رایطی بروز حباب اقتصادی عادی به 

نظر می رسد. 

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری:

راه اندازی معامالت آپشن، ضرورت بازار سرمایه بود

وال استریت در مرحله پیش حباب 

خبر

بازار ثانویه اوراق سخاب به بورس 
تهران می آید

حسن قالیباف اصل در خصوص وضعیت بازدهی اوراق 
س��خاب و اخزا در بازار خارج از بورس گفت که بخشی 
از اسناد خزانه با نام اخزا در فرابورس معامله و بخشی از 
اس��ناد خزانه دولتی با عنوان سخاب در خارج از بورس 
معامله می شود. مدیرعامل بورس تهران با تأکید بر اینکه 
طبق قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد خریدوفروش 
این اوراق در بازارهای متشکل صورت گیرد، تصریح کرد: 
هرچه معامله این اسناد در بازارهای شفاف صورت گیرد، 
قیمت آن نیز ش��فاف تر خواهد بود، همچنین نرخ بازده 
این اوراق یا همان هزینه پول در معامالت انجام ش��ده 
در بورس بس��یار پایین تر از معامل��ه در خارج از بورس 
اس��ت. به گزارش اقتصاد آنالین، وی به نوپا بودن بازار 
بدهی اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد بازار بدهی در بازار 
س��رمایه به نوعی فرصت تأمین مالی است و در تأمین 
مالی به ش��رکت ها و بخش های دولتی کمک بس��زایی 
می کند. قالیباف اصل با تأکید بر اینکه تشکیل بازار بدهی 
در بازار سرمایه برای شفافیت و انضباط مالی بیشتر بوده 
اس��ت، گفت: قرار است بازار ثانویه اوراق سخاب نیز در 

بورس مورد معامله قرار گیرد. 

پرداخت بیش از 5 هزار و 806 
میلیارد ریال سود انواع اوراق به 

سرمایه گذاران
سرپرس��ت امور تسویه وجوه معامالت اوراق بهادار و 
بورس کاال شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه 
هم اکن��ون در حدود بی��ش از 80 ن��وع اوراق  )اجاره، 
مرابحه، مش��ارکت، گواهی سپرده، اوراق رهنی، اسناد 
خزانه و اس��تصناع( در بازار سرمایه منتشر شده است، 
اظهار داش��ت: س��ود این اوراق به صورت ماهانه یا سه  
ماه یک بار به س��رمایه گذاران پرداخت می شود. هادی 
علی پور با بیان مطلب فوق افزود: بیش از 5806 میلیارد 
و 315 میلیون ریال س��ود انواع اوراق در ماه جاری به 
س��رمایه گذاران پرداخت خواهد شد. وی تصریح کرد: 
زمان سررسید اوراق اجاره شرکت های سایپا، هواپیمایی 
ماهان، خدمات ارتباط��ی رایتل، دانا پتروریگ کیش، 
وزارت عل��وم، وزارت ام��ور اقتصاد و دارایی و ش��رکت 
فوالد کاوه جنوب کیش در ش��هریورماه جاری اس��ت 
که ش��رکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به 
سرمایه گذاران پرداخت می کند. علی پور ادامه داد: سود 
اوراق مشارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، لیزینگ 
رایان س��ایپا، ملی نفت ایران و ش��هرداری های شیراز، 
اصفهان، تهران و مش��هد اواخر ماه جاری به حس��اب 

سرمایه گذاران واریز خواهد شد. 

عرضه بیش از 63 هزار تن گندم 
در تاالر محصوالت کشاورزی

روز یکش��نبه 36 هزار و 154 تن گندم خوراکی در 
قالب طرح قیمت تضمینی، 23 هزار و 750 تن گندم 
خوراک��ی و 4 هزارتن گندم دوروم به صورت نقدی در 
بازار فیزیکی عرضه ش��د. تاالر محصوالت کش��اورزی 
بورس کاالی ایران روز یکش��نبه 5 شهریورماه میزبان 
عرض��ه 63 ه��زار و 904 تن گندم بود. براس��اس این 
گ��زارش، 135 تن ج��و دامی، 200 ت��ن روغن خام، 
ی��ک هزار و 675 تن ش��کر س��فید، 200 تن کنجاله 
آفتابگردان و 47هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی نیز 
در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. تاالر صادراتی 
ب��ورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 42 
ه��زارو 834 تن انواع قیر، گوگرد و عایق رطوبتی بود. 
ع��الوه بر این، 60 هزار و 532 تن انواع قیر، س��الپس 
واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی و وکیوم باتوم در 
تاالر فرآورده های نفتی وپتروش��یمی عرضه شد. تاالر 
محص��والت صنعتی و معدنی ب��ورس کاالی ایران نیز 
عرضه 110 تن میلگرد، 2 هزار تن ش��مش بلوم، 20 
هزار تن مس کم عیار، 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها 
و 140 تن س��ولفور مولیبدن را تجربه کرد. بازار فرعی 
بورس کاالی ایران نیز ش��اهد عرضه 300 تن متیلن 
دی فنیل دی ایزوسیانات، نخ پلی استر، سولفات آمونیوم 

و آنیلین بود. 

افزایش 235 میلیارد ریالی ارزش 
بازار »سیدکو«

ش��رکت س��رمایه گذاری و توس��عه صنایع سیمان 
صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک 
ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 96 را حسابرس��ی نشده 
و با س��رمایه ثبت ش��ده 4 هزار میلیارد ریال منتش��ر 
کرد. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با 
انتش��ار عملکرد یک ماهه منتهی به 31 مردادماه سال 
جاری اعالم کرد که در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
ش��ده 3 ه��زار و 696 میلی��ارد و 549 میلیون ریال و 
ارزش بازار معادل 3 هزار و 334 میلیارد و 473 میلیون 
ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام 
بورسی این شرکت طی این ماه معادل 197 میلیارد و 
63 میلیون ریال افزایش یافت و به مبلغ 3 هزار و 893 

میلیارد و 612 میلیون ریال رسید.

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
افس��ت در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین درصد 
افزایش را از آن خود کرد که موتورس��ازان تراکتورس��ازی 

ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

12,0265.02چافست

8,4784,99خموتور

4,2034,81شفارا

4,8444,76دلر

2,0954,54شیراز
9694,42خاذین
8,4964,41قنقش

 بیشترین درصد کاهش
حفاری ش��مال صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. قند مرودشت در رده دوم این گروه ایستاد. سیمان غرب 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت

)14.47(2,619حفاري

)4,62(4,001قمرو

)4,59(3,244سغرب

)4,56(2,928فروس

)4,46(7,178فباهنر
)4,43(2,393قنیشا
)4,17(3,677کفرا

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
زامیاد در رده دوم این گروه ایستاد. ملی صنایع مس ایران 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

28.281 531شپلي

19,872 735خزامیا
19,823 2116فملي

18,632 904خپارس

17,675 1867فوالد
15,536 721خاور

15,195 1418ومعادن

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را ملی صنایع 
مس ای��ران به خود اختص��اص داد. مس باهن��ر رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. پتروش��یمی پردیس هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

41.949 2116پرداخت
38,853 7178فوالد

37,822 5754خزامیا
33,266 4721فباهنر
32,998 1867خاهن
28,851 23756خودرو
22,382 2613کپارس

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پلی اکریل 

در این گروه دوم شد و زامیاد در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

18672079فوالد
5311400شپلی
7351336خزامیا
9041258خپارس
21161167فملی
71781108فباهنر
2609948کترام

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

4930986ددام
1807904کساپا
4385877وآذر

2195549خمحور
1966492شپارس
918459خکمک
1141380خریخت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول کمترین نسبت 

P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7502.00وخارزم
43822.08کگاز

14292.65واعتبار
10983.29پردیس
17633.40وبانک

15793.50ما

10793.57وصنا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

سعید اسالمی بیدگلی

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری
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علیه  تحریم ه��ا  تاکن��ون  اگ��ر 
ایران ب��ه قوانین بانک��ی و رآکتور 
هس��ته ای محدود می شد، به لطف 
سیاست های جدید آمریکا، اکنون 
تحری��م به فضای مجازی تس��ری 
یافت��ه و اپلیکیش��ن های ایرانی از 
فروش��گاه آنالین اپل حذف ش��ده 

است. 
روند ح��ذف برنامه ه��ای ایرانی 
مانند تاکس��ی یاب و س��فارش غذا 
و خرید آنالین از اپ اس��تور از روز 
پنجشنبه دوم ش��هریور آغاز شد. 
اگ��ر چه پیش از این نیز در س��ال 
گذش��ته اپل چندین بار به حذف 
اپلیکیش��ن های ایرانی از فروشگاه 

آنالین خود اقدام کرده بود. 
رس��انه های  در  موض��وع  ای��ن 
خارجی نیز بازتاب داشت. نیویورک 
تایمز در گزارش خود نوشته است: 
با اینکه ش��رکت اپ��ل در ایران به 
ص��ورت رس��می دارای نمایندگی 
نیس��ت اما ایرانی های بس��یاری از 
محص��والت آن نظیر گوش��ی های 
هوش��مند آیفون، آی پ��د، آی پاد و 
س��ایر محصوالت و س��رویس های 
آن اس��تفاده می کنن��د و ح��ذف 
برنامه ه��ا و اپلیکیش��ن های ایرانی 
از فروشگاه اپ اس��تور، مشکالت و 
محدودیت های��ی ب��رای آنها ایجاد 

خواهد کرد. 

به گزارش ایس��نا، ش��رکت اپل 
در پیغامی به برخی ش��رکت های 
ای��ران اع��الم کرد:  برنامه نوی��س 
در راس��تای قوانی��ن تحریم ه��ای 
آمریکا علیه ایران، اپ اس��تور اپل 
نمی تواند برنامه های ایران مربوط به 
گوشی های آیفون را در خود جای 
دهد ی��ا اقدام به توزی��ع آنها کند. 
درواقع بیش از این به کش��ورهای 
داده  سرویس��ی  تحری��م  تح��ت 
نمی ش��ود. تام نئومایر، سخنگوی 
ای��ن ش��رکت نی��ز در گفت وگو با 
نیویورک تایمز صحت این مطلب را 
تأیید کرده، اما از اظهار نظر بیشتر 

خودداری کرده است. 
پ��س از حذف اپلیکیش��ن های 
برخ��ی  اپ اس��تور،  از  ایران��ی 

کارب��ران ایران��ی اعت��راض خود را 
در فض��ای مجازی اع��الم کردند. 
محمدج��واد آذری جهرم��ی وزیر 
اطالع��ات  فن��اوری  و  ارتباط��ات 
نی��ز در واکن��ش ب��ه ای��ن خبر، 
 در صفح��ه توییت��ر خود نوش��ت: 
۱۱ درصد س��هم بازار گوشی ایران 
متعل��ق به اپل اس��ت. احت��رام به 
حق��وق مصرف کننده ام��روزه یک 
اصل اس��ت که اپل رعایت نکرده. 
ح��ذف اپ ها را پیگی��ری حقوقی 

می کنیم.«
جهرم��ی پ��س از آن ب��ار دیگر 
ب��ا اش��اره ب��ه موض��وع ح��ذف 
اپلیکیش��ن های ایرانی از اپ استور 
در توییت��رش نوش��ت: »اپ ه��ای 
حذف ش��ده ای هستند که تبادالت 

مالی نی��ز نداش��ته اند. برخی آنها 
ب��ه خاط��ر موضوع��ات تحریم در 
کشوری غیر  از ایران ثبت شده اند.« 
او همچنی��ن در واکنش به گزارش 
نیویورک تایم��ز  در  منتشرش��ده 
 در توییت��ر گف��ت: پاس��خ اپل به

@nytimes  در خص��وص ع��دم 
میزبان��ی از اپ ه��ای کش��ورهای 

تحریم شده دقیق نیست. 
زم���ان����ی ک�����ه  از   ام����ا 
ریاس��ت جمهوری آمری��کا تغییر 
یاف��ت، سیاس��ت های ارتباط��ی و 
اینترنتی بس��یاری نیز دستخوش 
تغییر ش��د. دول��ت ب��اراک اوباما 
-رئیس جمه��ور پیش��ین آمریکا- 
ب��ه منظور گس��ترش و س��هولت 
ارتباطات در ای��ران، از تأثیرگذاری 

تحریم ه��ای سیاس��ی و اقتصادی 
بر فض��ای مجازی اندکی کاس��ته 
بود اما در دول��ت ترامپ، بار دیگر 
روی  تحریم گرایانه  سیاس��ت های 
کار آمده و کش��ورها و موسسات و 
افراد بس��یاری را تحت الشعاع قرار 
داده اس��ت. پ��س از ای��ن جریان، 
کمپینی در فضای مجازی و توییتر 
 Stop# تشکیل ش��ده و با هشتگ
 Removing IranianApps
به معنی »به حذف  اپلیکیشن های 
ایرانی خاتمه دهید« اعتراض خود 
را به این اقدام اپل نشان دادند. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز به 
ای��ن کمپین پیوس��ته و در توییت 
خود از این هش��تگ استفاده کرد 
و نوش��ت: »فن��اوری اطالعات باید 
برای بهتر و راحت تر کردن زندگی 
افراد مورد اس��تفاده ق��رار گیرد، نه 
اینکه اب��زاری ب��رای تبعیض بین 
کشورها باش��د.« همچنین برخی 
از فع��االن حوزه فض��ای مجازی و 
توس��عه دهندگان اپلیکیش��ن های 
ایران��ی که حذف اپلیکیش��ن ها از 
اپ اس��تور ب��ه نوعی ب��ازار آنالین 
آنه��ا را دچ��ار مش��کل می کند، با 
ارسال نامه ای رسمی از تیم کوک، 
مدیرعامل اپل درخواست کردند که 
این اقدام را متوقف کند و کاربران 

می توانند آن را امضا کنند. 

طی چن��د س��ال اخیر هم��راه با 
فعالیت  کسب وکارهای  رونق گرفتن 
اینترنتی در کشور، مسئله ساماندهی 
و مدیریت ای��ن فعالیت های مجازی 
بی��ش از پی��ش م��ورد توج��ه قرار 
گرفت��ه اس��ت، به گون��ه ای که حتی 
برخی از سازمان ها به سبقت گرفتن 
از یکدیگ��ر برای کس��ب تولیت این 
فعالیت های پرسود برآمده اند. مرجع 
ح��ل اختالف در ای��ن زمینه طبیعتا 
باید قانون باشد اما جدید بودن حوزه 
فعالیت های مجازی باعث شده است 
از همی��ن قان��ون نیز برداش��ت های 
مختلفی ص��ورت گیرد. ب��ه گزارش 
ایس��نا، در ۱۴ تیرم��اه ۱۳۹۶ رئیس 
اتاق اصناف طی خب��ری اعالم کرده 
ب��ود ک��ه ات��اق اصن��اف معاونتی را 

برای مدیریت گروه کس��ب وکارهای 
اینترنتی تش��کیل داده و این اتاق در 
حال تالش برای راه ان��دازی اتحادیه 
کس��ب و کارهای اینترنت��ی اس��ت و 
پ��س از ک��ش و قوس های ف��راوان و 
تش��کیل جلس��ات متعدد نهادهای 
دولت��ی س��رانجام اتحادیه فن��اوران 
رایانه تهران برای نخستین بار پروانه 
کسب س��ه کس��ب و کار اینترنتی در 
حوزه فن��اوری اطالعات را صادر کرد. 
این مس��ئله واکنش اعضای سازمان 
نظ��ام صنف��ی رایانه ای را ب��ه دنبال 
داشت که تش��کیل اتحادیه ای برای 
مجوزدهی به فعالیت کسب وکارهای 
اینترنتی را غیرقانونی توصیف کردند 
و مبانی قانونی تش��کیل این اتحادیه 
را برداشتی ناصحیح از قانون تجارت 

الکترونیکی دانستند و خواستار ورود 
مقامات مس��ئول به موضوع تشکیل 
مج��ازی  کس��ب وکارهای  اتحادی��ه 
شدند. در واکنش به تشکیل اتحادیه 
کسب وکارهای اینترنتی توسط مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک، باقر بحری، 
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان 
اینکه تشکیل اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی همچون س��ایر تش��کل های 
م��وازی باعث می ش��ود فع��االن این 
حوزه با مش��کالت بیشتری در حوزه 
قوانین و مقررات روبه رو شوند گفت: 
عضویت فعاالن تجارت الکترونیکی در 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کفایت 
می کن��د و نیازی ب��ه دریافت مجوز 
جدی��د از یک نهاد دولتی و تش��کل 

دیگر وجود ندارد. بحری با اش��اره به 
تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان 
اتحادیه کس��ب و کارهای اینترنتی از 
م��اده ۸۷ قانون نظام صنفی کش��ور 
تأکی��د ک��رد: نتایج نخس��تین دوره 
انتخابات این اتحادیه نش��ان داد که 
اعض��ای هیأت مدیره آن ب��ا کمتر از 
۵۰ رأی انتخ��اب ش��ده اند و حت��ی 
با وج��ود مفهوم صنف��ی اتحادیه، به 
نظر می رس��د دو نفر از منتخبان این 
هیأت مدیره از وابستگان مرکز دولتی 
توس��عه تجارت الکترونیکی هستند. 
همچنین ناصرعلی س��عادت، رئیس 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
نی��ز با ابراز تاس��ف از اینکه قانونگذار 
مش��خص نکرده منظ��ور از اتحادیه 
مربوطه چیست، بیان می کند: در این 

مورد ش��بهه برانگیز، مجلس شورای 
اسالمی به عنوان قانونگذار باید به این 
قضیه ورود و شفاف سازی کند که آیا 
منظور تش��کیل اتحادیه جدید است 
یا همان اتحادی��ه صادرکننده مجوز 
اصلی فعالیت هر کسب وکار یا اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی. به گفته رئیس 
سازمان نظام صنفی رایانه ای، مجلس 
ش��ورای اس��المی به عنوان قانونگذار 
صراحت��ا س��ازمان نص��ر را به عنوان 
مس��ئول نظم بخش��ی و س��اماندهی 
فعالیت ه��ای تجاری رایان��ه ای مجاز 
تعیی��ن کرده اس��ت و از این رو تمام 
کس��ب وکارهای مبتنی بر شاخه های 
فناوری اطالعات و ارتباطات باید ابتدا 
مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام 

صنفی رایانه ای کسب کنند. 

جلس��ه تخصصی فروم اینترنت اش��یا ایران به میزبانی 
 ،)IiF(  همراه اول، عضو طالیی فروم اینترنت اش��یا ایران
برگزار شد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
س��یار ایران، در بیست و سومین جلس��ه تخصصی فروم 
اینترن��ت اش��یا ای��ران، در خصوص وضعیت پیش��رفت 
پروژه  ه��ای پایل��وت IoTاس��تانی، تقوی��ت تعام��الت و 
همکاری های اس��تانی گفت وگو و مذاک��رات مقدماتی دو 
عض��و طالیی فرومIiF  )همراه اول و آریا همراه س��امانه( 
برای ارائه توانمندی  های خود در پروژه   های پایلوت استانی 
انجام ش��د. همچنین مجری طرح کنتورخوانی هوشمند 

گاز ش��رکت ملی گاز ای��ران و مجری طرح پیاده س��ازی 
فراسامانه هوش��مند اندازه گیری و مدیریت انرژی )فهام(، 
آخرین وضعیت پروژه های پایلوت و در دس��ت اجرا برای 
هوشمندسازی مصرف گاز و برق کشور را تشریح کردند. در 
پایان نیز برنامه ریزی اولیه برای مشارکت در برنامه جایزه 
 ) Iran IoT Awards  ( ای��ران IoT هوشمندس��ازی

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
در جلس��ه تخصصی بیست و س��وم فروم اینترنت اشیا  
ای��ران)IiF(، نماین��دگان ش��رکت ارتباطات س��یار ایران 
)همراه اول(، مرکز همکاری  های فناوری و نوآوری ریاست 

جمهوری، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، شرکت 
ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان انرژی های 
تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(، شرکت خدمات 
ارتباطی ایرانسل، شرکت آریا همراه سامانه، شرکت پارس 

آنالین، شرکت ارتباطات مبین نت و. . . حضور داشتند. 
فروم اینترنت اشیا ایران)IiF(، نمایانگر تعامل سازنده و 
پویا میان تمامی ذی نفعان اکوسیستم IoT  کشور است 
که در قالب یک س��اختار غیر دولتی پیشرو و تصمیم ساز، 
زمینه رشد و توس��عه درونزا و برونگرای خدمات IoT در 

تمامی بخش های اقتصادی کشور را فراهم می آورد.

بررسی گسترش پروژه های IoT  در همراه اول

ایرانی ها اپل را تحریم می کنند؟ 

بالتکلیفی کسب وکارهای اینترنتی درگیر رقابت دو سازمان

اخبار

احتمال راه اندازی یک نرم افزار 
جدید داخلی به جای تلگرام

رئی��س مرک��ز فن��اوری اطالعات و رس��انه های 
دیجیتال با اش��اره به حرف و حدیث های پیرامون 
فیلترینگ تلگرام و احتمال راه اندازی یک نرم افزار 
 جدی��د داخلی به جای آن خب��ر داد هویت بیش از

  ۶۰ درص��د کانال ه��ا ک��ه در مجم��وع بی��ش از 
نیم میلیون فالوئر داش��ته اند، احراز شده و به ثبت 

رسیده اند. 
به گزارش ایلنا، س��یدمرتضی موسویان، رئیس 
مرک��ز فناوری اطالع��ات و رس��انه های دیجیتال 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در حاشیه این 
نشس��ت درباره آخرین آمار کانال ه��ای تلگرامی 
ثب��ت ش��ده پی��رو مصوبه ش��ورای عال��ی فضای 
مجازی برای اح��راز هویت گردانندگان کانال های 
دارای بیش��تر از ۵۰۰۰ دنبال کنن��ده اطالعات��ی 
ارائه کرد. موس��ویان با بیان اینک��ه تاکنون بیش 
از ۱۲ ه��زار کان��ال تلگرامی در س��امانه مربوطه 
ثبت و هویت ادمین های ش��ان، احراز ش��ده است، 
گفت: البت��ه دنبال کنندگان )فالوئ��ر( تمامی این 
کانال ه��ا، ۵۰۰۰ نفر یا بیش��تر از آن نیس��ت اما 
هوی��ت بیش از ۶۰درص��د کانال ها که در مجموع 
بیش از نیم میلیون فالوئر داش��ته اند، احراز ش��ده 
و به ثبت رس��یده اند. او با اش��اره به اینکه در حال 
حاض��ر هر یک از فعاالن در فض��ای مجازی با هر 
تعداد کاربر مرتبط با خودش��ان، می توانند بیایند 
و کانال خودش��ان را به ثبت برسانند، خاطرنشان 
کرد: مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای احراز 
هوی��ت گردانندگان کانال های ب��ا بیش از ۵۰۰۰ 
دنبال کننده، مش��مول زمان نیس��ت و همواره بر 
تعداد کانال های ثبت ش��ده از این دس��ت، افزوده 
می شود. رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی با بیان 
اینک��ه وزارت اطالع��ات مواردی را که مش��مول 
مس��ائل امنیتی اس��ت، رصد می کند، یادآور شد: 
پلیس فتا رصد تخلفات در فضای مجازی را بدون 
نیاز به نامه ی��ا مجوزی از طرف ما، انجام می دهد 
و چه آنهایی را که »شامد« دارند و چه آنهایی که 
»ش��امد« ندارند، از حیث مسائل و جرائم اخالقی، 
رصد می کند. موس��ویان تصریح کرد: ما به صورت 
هفتگ��ی گزارش های��ی را در این ارتب��اط هم به 
پلی��س فتا و هم به وزارت اطالعات ارائه می کنیم. 
او با اش��اره به اینکه از تعداد کانال هایی که شامد 
دارند، بیش از ۸۰۰ کانالی که این شناسه یونیک 
)شامد( را داش��تند، به دلیل تخلفاتی که مرتکب 
ش��ده بودند، ش��امد آنها به حال��ت تعلیق درآمد، 
گفت: کانال های ثبت ش��ده در س��امانه ای که به 
همین منظور توس��ط این مرکز راه اندازی ش��ده 
اس��ت، با کمک ش��هروندان و از طریق بازخوردی 
که آنها از این کانال ها به مراجع ذی ربط می دهند، 
رتبه بندی می ش��ود. رئیس مرکز فناوری اطالعات 
و رسانه های دیجیتال یادآور شد: با توجه به اینکه 
اطالعات ادمین های این کانال ها قابل دسته بندی 
اس��ت، موتور جس��ت وجوگر سامانه س��اماندهی 
کانال ها با س��رعت بس��یار باالیی به ما در این امر 
)رتبه بندی کانال ها( کمک می کند. موس��ویان به 
حرف و حدیث های پیرام��ون فیلترینگ تلگرام و 
احتم��ال راه اندازی یک نرم اف��زار جدید داخلی به 
جای تلگرام اش��اره کرد و گفت: امکان راه اندازی 
یک شبکه اجتماعی ایرانی در داخل کشور وجود 
دارد اما در مورد تلگرام، فکر می کنم تصمیم گیری 
در مورد فیلتر ش��دن آن تنها در سطح رؤسای هر 

سه قوه اصلی کشور باشد. 

 Galaxy Note 8 طول عمر باتری
کمتر از +S8 است

براساس اطالعات رسمی که سامسونگ در رابطه 
با طول عمر باتری گلکس��ی نوت ۸ منتش��ر کرده 
است، مشخص شده طول عمر باتری این پرچمدار 
جدی��د کمت��ر از طول عمر باتری گلکس��ی اس ۸ 
پالس اس��ت که بس��یار از کارب��ران را ناامید کرده 

است. 
گلکس��ی نوت ۸ در تمام جهات نس��بت به نوت 
۷ و اس ۸ پیش��رفت داشته است به جز یک مورد؛ 

باتری دستگاه. 
باتری ۳۳۰۰ میلی آمپرس��اعتی گلکسی نوت ۸ 
ش��اید تنها موردی باشد که کاربران را ناامید کرده 
اس��ت. درحالی که گلکس��ی اس ۸ پالس از باتری 
۳۵۰۰ میلی آمپرس��اعتی استفاده می کند، نوت ۸، 
با داش��تن نمایشگر بزرگ تر و پردازنده قدرتمندتر، 
به باتری ضعیف تر ۳۳۰۰ میلی آمپرس��اعتی مجهز 

شده است. 
دلیل این امر حضور S-Pen اس��ت که مقداری 
از فضای درون گوش��ی را اشغال می کند به همین 
دلی��ل سامس��ونگ مجبور ش��ده  اس��ت از باتری 

کوچک تری استفاده کند. 
بات��ری  مص��رف  وضعی��ت  ش��رکت   ای��ن 
Galaxy Note 8  )نس��خه اروپا( را منتشر کرده 
 Galaxy S8+ است که وقتی نتایج آن را با باتری
مقایسه می کنیم متوجه می  شویم طول عمر باتری 

نوت ۸ کمتر از گلکسی اس ۸ پالس است. 
 Note 8 با توجه به جدول زیر طول عمر باتری
در پخش موسیقی، ویدئو، اینترنت گردی و صحبت 

کردن تقریباً ۲ ساعت کمتر از باتری +S8 است. 

اخبار

آمار شکایت مردم از کم فروشی 
اپراتورها در سال ۹۵ اعالم شد

س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی، آمار 
ش��کایات درج شده در س��امانه ۱۹۵ درباره کم فروشی 
اینترنت در س��ال ۹۵ را به تفکیک اپراتورهای همراه و 

ثابت اعالم کرد. 
براس��اس گزارش حس��ین فالح جوش��قانی، حدود 
۳.۹درصد از مجموع شکایت های ثبت شده در سامانه 
۱۹۵ در س��ال ۹۵ در حوزه تلفن هم��راه و ۸.۷درصد 
در ح��وزه ثابت و به طور میانگین در هر دو حوزه حدود 
۷درصد مربوط به ارائه خدمات اینترنت بوده و در چهار 
بخش تحوی��ل ترافیک کمتر از مقدار فروخته ش��ده، 
تحویل س��رعت کمتر از قرارداد، گران فروشی و تعرفه 

خدمات در این سامانه ثبت شده است. 
جوشقانی اعالم کرد که تمامی شکایات ثبت شده در 
س��امانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ الزم ارائه شده 
است و با وجود اینکه ۷درصد از شکایت های ثبت شده 
مربوط به کم فروش��ی در خدمات اینترنت اس��ت، این 
تعداد ش��کایات نیز زیاد و حائز اهمیت است و باید در 
کنار نظارت جدی رگوالتوری، اطالع رسانی کافی درباره 
استفاده از خدمات این حوزه و روش های جلوگیری از 
سوءاستفاده های احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه 

شود. 
فالح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش 
بسته های اینترنتی و کم فروشی خدمات، تدوین نظام 
تعرفه ای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط الزم 
برای حمایت از OTTها و اپلیکیش��ن ها و ساماندهی 
دکل ها از اولویت های وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
است که در دستور کار رگوالتوری نیز قرار گرفته است. 
 سرپرس��ت رگوالتوری از ارائه آمار ش��کایات مربوط به

 ۵ ماهه سال ۹۶ در روزهای آتی خبر داد. 

شکاف دیجیتالی؛ محدودیت یا 
مقاومت در کاربرد فناوری های نو؟! 
شکاف دیجیتالی عوامل متعددی از جمله عدم توازن 
جوامع در استفاده از فناوری های نو، فقدان منابع مالی 
الزم، عدم آگاهی مردم از نحوه استفاده از فناوری های 
نو و مشکالت ایجاد شبکه دسترسی در مناطق محروم 
و روس��تایی دارد. ب��ا فرهنگ س��ازی ورود اینترنت به 
خانوارها و ایجاد زیرساخت های مناسب در مناطق کمتر 
توسعه یافته باید در راستای کاهش شکاف دیجیتال گام 

برداشت. 
به گ��زارش ایس��نا، در دنیای جدی��د بهره گیری از 
تکنولوژی ه��ای ارتباط��ی و اطالعات��ی در جوامع به 
 صورت عادالنه تقسیم نش��ده  است. شکاف دیجیتالی 
 )DIGITAL DIVIDE ( به معنای وجود نابرابری 
در دسترس��ی و اس��تفاده از فناوری ه��ای ارتباطی و 
اطالعاتی )ICT( بین کشورها و جوامع مختلف است 

و اینترنت به این شکاف دامن زده است.

عوامل اقتصادی تأثیرگذار
یکی از دالیل وجود شکاف دیجیتالی، عدم توازن 
جوامع در اس��تفاده از فناوری های نو است. شکاف 
دیجیتالی از اشاعه و گسترش تدریجی فناوری های 
ن��و نش��أت می گی��رد و اجتناب ناپذیر اس��ت، زیرا 
کش��ورهای ثروتمند تجربه کاف��ی و درآمد اضافی 
برای اس��تفاده از فناوری ها را دارند. بنابراین تفاوت 
در میزان هزینه های خدمات اینترنت در کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته با کشورهای جهان سوم باعث 
عدم توازن در استفاده و ایجاد شکاف خواهد شد. 

فقدان منابع مال��ی الزم نیز می تواند از علت های 
ایج��اد ش��کاف دیجیتالی باش��د. درواقع ش��کاف 
دیجیتال��ی بازتاب��ی از چش��م انداز زیربنای فناوری 
موجود و توزیع ثروت است. در کشورهایی که فاقد 
س��واد و برق هس��تند قطعاً مردم قادر به اس��تفاده 
مؤثر از فناوری اطالعات نخواهند بود. کش��ورهایی 
ک��ه غ��رق در بده��ی هس��تند مس��لما نمی توانند 
س��رمایه گذاری های الزم ب��رای ایجاد فن��اوری را 
تأمین کنند. کش��ورهایی که پیش شرط الزم برای 
اس��تفاده از فناوری اطالعات را نداش��ته باشند، با 

مشکل روبه رو خواهند بود. 

عدم آگاهی مردم از نحوه استفاده از 
فناوری های نو

افرادی که از س��طح س��واد باالت��ری به خصوص 
در ح��وزه تخصصی کار با اینترنت و همچنین زبان 
انگلیس��ی برخوردارند، بهتر و بیش��تر می توانند از 
اینترنت به��ره ببرند. به همین دلی��ل عدم آگاهی 
م��ردم از نح��وه اس��تفاده از فناوری ه��ای نو، یکی 
دیگ��ر از دالی��ل ش��کاف دیجیتالی اس��ت. گاهی 
ش��کاف دیجیتالی به این دلیل وجود دارد که مردم 
نمی دانن��د چگونه از این فناوری اس��تفاده کنند یا 
اینکه فناوری متناس��ب با زندگی آنها فراهم نشده 
اس��ت. همچنین مشکالت ایجاد ش��بکه دسترسی 
در مناط��ق مح��روم و روس��تایی می تواند ش��کاف 
دیجیتالی ایجاد کند. ش��کاف دیجیتالی ناش��ی از 
مش��کالت واقعی در انتقال فناوری به سراس��ر دنیا 
تا ح��دودی به خاطر مش��کل ایجاد دسترس��ی به 
ش��بکه و تا اندازه ای هم به خاطر دش��واری تأمین 
برق در مناطق روستایی اس��ت. نبود تناسب میان 
شهر و روس��تا در کشورهای در حال توسعه، منجر 
به رشد مناطق شهری از نظر تکنولوژیک شده است 
و مناطق روس��تایی در این کش��ورها از این حرکت 

عقب  مانده اند. 

تازه های فنــاوری

لپ تاپ ویندوز 10 اس ایسوس عرضه شد.
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شماره 867

مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی 
ایران گفت  کیفیت و استاندارد 
براساس سیاست وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت از پایان س��ال 
۹۶ هیچ خودروی تک ستاره ای 
تولی��دی  س��بد  در  نبای��د 
کشور  خودروسازی  شرکت های 

وجود داشته باشد. 
 اش��کان گلپایگانی با اش��اره 
وزارت  محدودیت ه��ای  ب��ه 
صنعت، مع��دن و تجارت برای 
تولید خودروهای تک س��تاره در 
افزود: شرکت های  امسال  پایان 
برنامه ریزی  حال  در  خودروساز 
هس��تند تا با انج��ام اصالحات 
محص��والت  بهب��ود  و  کیف��ی 
طراح��ی  تولی��د،  خط��وط  در 
پلتفرم ه��ای جدید و جایگزینی 
با خودروهای  محصوالت جدید 
قدیم��ی در س��طوح باالتری از 

کیفیت و رقابت قرار گیرند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه حداقل 
خودروه��ای  کیف��ی  س��طح 
تولیدی در س��ال ۹7 دو ستاره 
خواه��د ب��ود، گفت: براس��اس 
سیاست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از پایان س��ال ۹۶ هیچ 
نباید  تک س��تاره ای  خ��ودروی 
در س��بد تولیدی ش��رکت های 
خودروسازی کشور وجود داشته 

باشد. 
به گ��زارش پرش��ین خودرو، 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه حتما 
ک��ه  داری��م  خودروهای��ی 

حداقل ه��ای الزم را برای تولید 
ندارن��د و نبای��د تولید ش��وند، 
گف��ت: ما از جای��ی وارد فضای 
امتیاز تک س��تاره ب��ه خودرو ها 
حداقل ه��ای  ک��ه  می ش��ویم 
اس��تاندارد ایمنی را پاس کنند. 
خودروهای��ی که ق��ادر به پاس 
ایمنی  اس��تانداردهای  ک��ردن 
ج��داول  در  نه تنه��ا  نباش��ند 
بلکه  کیفی ما ق��رار نمی گیرند 
از ش��ماره گذاری آنها جلوگیری 

می شود. 
خودروهایی  افزود:  گلپایگانی 
که در رده تک ستاره به باال قرار 
می گیرن��د به معنی این اس��ت 
که حداقل های تعریف ش��ده در 
اس��تانداردهای ایمن��ی در آنها 
رعای��ت ش��ده اس��ت و از این 

مقطع به بعد سطوح کیفی آنها 
بررسی و با شاخص های موجود 
در دنیا مقایسه می شود که چه 
ستاره ای به این خودرو ها تعلق 

می گیرد. 
س��تاره های  در  گف��ت:  وی 
کیف��ی البت��ه قیمت، ش��اخص 
مهم��ی اس��ت؛ هرچ��ه س��طح 
باالت��ر  خودرو ه��ا  قیم��ت 
م��ی رود ش��اخص های کنترلی 
ب��ه  می ش��ود  س��ختگیرانه تر 
این معن��ی که یک خ��ودروی 
تک ستاره زیر 25 میلیون تومان 
با یک خودروی تک ستاره باالی 
100 میلی��ون توم��ان به لحاظ 
دارد  زیادی  تفاوت ه��ای  کیفی 
و هرچه قیمت باالتر باش��د این 
خواهد  س��ختگیرانه تر  شاخص 

بود. 
ح��دود  اف��زود:  گلپایگان��ی 
دارای  خودروه��ای  ۶8درص��د 
ح��دود  و  ب��اال  تولی��د  تی��راژ 
4۶درص��د خودرو ها ب��ه لحاظ 
نوع و م��دل، در س��طح کیفی 
تک س��تاره قرار دارن��د؛ به این 
معن��ی ک��ه م��ا در خودروهای 
ب��ا قیمت کمت��ر از 25 و حتی 
50 میلی��ون تومان س��هم بازار 
تک ستاره  و  داریم  گسترده تری 
بودن این گروه از خودرو ها تاثیر 
زی��ادی روی کیفیت کل س��بد 

محصوالت خودروسازان دارد. 
وی با بیان اینکه خودروسازان 
باید متعهد به خروج خودروهای 
تک ستاره از چرخه تولید شوند، 
گفت: ما به عنوان بازرس و با در 

نظر گرفتن حقوق مصرف کننده 
ت��الش می کنیم  تولیدکننده  و 
ای��ن موض��وع را به ط��ور دقیق 
اطالع رس��انی  و  پیگیری  رصد، 
کنی��م. ب��ه نظرم ش��رکت های 
خودروس��از هم با جدیت تغییر 
را  خودرو ه��ا  کیف��ی  س��طوح 
در دس��تور کار دارن��د چرا که 
برای ف��روش محصوالت خود و 
عق��ب نمان��دن از چرخه رقابت 
نیازمن��د ارتقای س��طوح کیفی 

تولیدات شان هستند. 
گلپایگان��ی اف��زود: در ح��ال 
حاض��ر با تغیی��ر الگوی مصرف 
بازار  مش��تریان خودرو، س��هم 
خودروه��ای زی��ر 25 میلی��ون 
تومان به سمت خودروهای 25 
تا 50 میلیون تومان تغییر پیدا 
ک��رده و این رون��د می تواند به 
رده های قیمتی باالتر هم تغییر 

پیدا کند. 
مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی 
کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران با 
بی��ان اینکه در هم��ه جای دنیا 
مس��ئولیت کیفی��ت خ��ودرو با 
خودروساز است و طبیعتا کشور 
ما هم کم کم باید به این سمت 
حرکت کند، گفت: خودروسازان 
خودش��ان باید سطوح کیفی را 
تعیی��ن کنن��د البت��ه در ای��ن 
س��ال ها موانع��ی چ��ون تامین 
مالی، مباحث کیفی و ارتباطات 
بین المللی آرام آرام در حال حل 

شدن است. 

با گذش��ت نزدیک به شش ماه از سال، 
داستان ادامه دار سرگردانی واردکنندگان 
خودرو به قوت خود باقی اس��ت. در این 
می��ان ش��اید بتوان گفت بس��ته ش��دن 
سامانه ثبت سفارش خودرو این روزها به 
داستانی پرپیچ وخم در صنعت خودروی 
کش��ور تبدیل شده اس��ت؛ داستانی که 
در ص��ورت ادام��ه دار ب��ودن آن نه تنه��ا 
س��رگردانی واردکنن��دگان را ب��ه دنبال 
خواهد داش��ت، بلکه در آینده نه چندان 
دور ش��اهد ایجاد رانتی جدی��د در بازار 
وارداتی ها خواهیم ب��ود که به طور یقین 
تبع��ات آن دامنگی��ر صنع��ت خودروی 

کشور خواهد شد. 
نی��وز، هرچن��د  پ��دال  ب��ه گ��زارش 
اس��تدالل ها برای بس��ته ش��دن سامانه 
نمایندگی های  ساماندهی  سفارش،  ثبت 
خودروهای وارداتی اعالم ش��ده اس��ت، 
ام��ا باید به ای��ن نکته توجه داش��ت که 
همی��ن توق��ف دوماه��ه به ج��ای اینکه 
بازار خودروهای وارداتی را به س��رانجام 
برساند، آشفته تر کرده است. هرچند این 
موضوع بارها از س��وی مس��ئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم 

در چن��د ماه اخیر مورد بحث و بررس��ی 
قرار گرفت، اما هی��چ تصمیمی در مورد 
آن اتخاذ نش��د. حتی برخی گمانه زنی ها 
ای��ن توقف را به تعیین تکلیف س��کاندار 
جدی��د وزارتخان��ه مرتبط ک��رده بودند، 
حال که شریعتمداری وزیر جدید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت وارد س��اختمان 
س��میه ش��ده اس��ت به نظر می رسد که 
باید این ماجرا به س��رانجام برسد، چراکه 
ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت ک��ه وزیر 
صنعت دولت دوازدهم بازگشایی سامانه 
ثبت س��فارش را در دستور کار خود قرار 
داده است؛ موضوعی که نمایندگان مردم 
در خانه ملت به آن اشاره کردند. هرچند 
نماین��دگان مجلس زم��ان دقیقی از این 
بازگش��ایی را اعالم نکردند اما براس��اس 
گفته های آنها امید است که این داستان 

در آینده نزدیک به پایان برسد. 
 

نمی توان بازگشایی سامانه ثبت 
سفارش خودرو را اعالم کرد 

عبداهلل رضیان، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس درباره بسته بودن سامانه 
ثبت س��فارش اظهار داشت: واقعیت این 

اس��ت در بحث واردات خ��ودرو، بهانه ای 
وجود دارد بر مبن��ای حمایت از صنعت 
خودروی داخلی و اینک��ه واردات باید با 
یک برنامه ریزی منس��جم و درست انجام 
شود، اما من سیاست های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را درباره این بخش قبول 

ندارم. 
وی ادام��ه داد: متاس��فانه حق��ی برای 
کس��انی که این م��دت در ای��ن صنعت 
کار کرده اند، ایجاد ش��ده است. اینکه ما 
بخواهی��م به طور انحص��اری تنها به یک 
گروه توجه کنیم و آنها را مبنا قرار دهیم، 

درست نیست. 
رضی��ان اف��زود: در چن��د م��اه اخی��ر 
واردکنندگان بس��یاری با ارس��ال نامه و 
تماس های��ی که ب��ا اعضای کمیس��یون 
صنای��ع و مع��ادن مجل��س داش��تند، از 
وضعیت نابس��امان و نبود یک سیاس��ت 
دقیق و درس��ت در بحث واردات گله مند 
بودند و خواستار ثبات و شفافیت در این 

زمینه هستند. 
نماینده مردم قائم ش��هر در مجلس به 
تغییر و تحوالت به وجود آمده در وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت اش��اره کرد و 

گفت: با توجه به اینک��ه نعمت زاده وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت دولت یازدهم 
از مان��دن در این س��مت اطمینان دقیق 
نداش��ت از ابت��دای س��ال ۹۶ در م��ورد 
س��امانه ثبت س��فارش خ��ودرو تصمیم 
جدی اتخاذ نکرد و هرگونه تصمیم گیری 
در مورد ای��ن موضوع را ب��ه وزیر دولت 

دوازدهم واگذار کرد. 
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجل��س گفت: باید منتظر ماند تا ببینیم 
ش��ریعتمداری وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در زمین��ه واردات خ��ودرو چه 
سیاست هایی را در پیش خواهد گرفت. 

وی اظهار داشت: به طور یقین نگاه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم با 
نعمت زاده متفاوت خواهد بود و نمی توان 
به طوری دقیق زمان بازگش��ایی س��امانه 

ثبت سفارش خودرو را اعالم کرد. 
عضو کمیس��یون صنایع مجلس درباره 
افزایش قیم��ت خودروه��ای داخلی نیز 
گفت: متاس��فانه این افزای��ش قیمت به 
دلی��ل انحصار بازار خودرو اس��ت که در 
ایران به وجود آمده، قابل قبول و منطقی 

نیست. 

واردکنندگان خودرو چشم  به راه تصمیم مرد اول ساختمان سمیه

تولیدخودروهایتکستارهازسال۹۷متوقفمیشود
اخبار

 شرکت MAN آلمان
در پی توسعه همکاری با ایران

 ش��رکت دی��زل و تورب��وی MAN آلم��ان ک��ه 
وابسته به ش��رکت خودروس��ازی فولکس واگن است، 
تمای��ل دارد ب��ه بازار ای��ران ورود پیدا کند.  ش��رکت 
آلمان��ی س��ازنده ماش��ین های دیزل��ی و تورب��و قصد 
دارد همکاری های��ش را با صنعت خودروس��ازی ایران 
ازس��ر بگیرد.  براساس گزارش نش��ریه الگماینر، گبی 
 بی هانا - معاون و مدیر منطقه ای شرکت دیزل و توربو

 MAN - در مصاحب��ه ای با اصحاب رس��انه، از ایران 
به عنوان بزرگ ترین بازار رو به رش��د یاد و خاطرنشان 
کرد:»م��ا در ایران فعالیت های بس��یاری داش��ته ایم از 
جمل��ه »مان ایران پاور« ک��ه در آنجا آغاز به کار کرد و 
هم اکنون نیز قصد برگزاری کارگاهی را در آنجا داریم.«  
به گزارش کارپرس، وی همچنین افزود:» ش��رکت ما 
درصدد کنار گذاش��تن تمامی موضوعات و تحریم های 
سیاس��ی علیه ایران بوده و می خواهد با ایران به عنوان 
یک بازار بزرگ، تعامل و همکاری های بیشتری داشته 
باشد.«  شرکت فولکس واگن از سال 2012، زمانی  که 
75درص��د از حق رأی این ش��رکت را به دس��ت آورد، 
س��هامدار اصلی شرکت MAN مستقر در آگسبورگ 
محسوب می شود. این شرکت آلمانی ساالنه بیش از 15 
میلیارد دالر درآمد و بالغ بر 5۳ هزار کارمند در سراسر 
جهان داراست.  اووه لوبر، به عنوان مدیر اجرایی شرکت 
مان آلمان عنوان کرد: »این ش��رکت قصد دارد پس از 
17 سال، به از سرگیری صادرات خودرو به ایران اقدام 
کند چرا که ایران در سال های تحریم، به خودروسازان 
در چی��ن و کره جنوبی روی آورده بود و این امر موجب 
شده که در س��ال های اخیر، ما قادر به سرمایه گذاری 
در این کش��ور نباش��یم و س��هم خود را در بازار آن از 

دست بدهیم. 
 

سهم 35درصدی برندهای تقلبی از 
بازار قطعات یدکی

رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان الس��تیک، فیلتر 
و روغن می گوید از ابتدای س��ال تاکنون بازار الس��تیک 
و روغن با تقاضای کمی هم��راه بوده و صرفا متقاضیان 
براس��اس ضرورت و نیاز به بازار مراجعه می کنند.  داوود 
س��عادتی اظهار داش��ت: طبعا در چنین شرایطی هیچ 
افزایش قیمتی در بازار تایرهای داخلی و وارداتی صورت 
نگرفته اس��ت.  وی با اش��اره به نگران��ی تولیدکنندگان 
داخلی از س��یر صعودی واردات تایر به کش��ور، تصریح 
ک��رد: در صورتی که کاالی واردات��ی از تولیدات داخلی 
قیمت باالتری داشته باش��د، بالطبع این جریان موجب 
رقابت پذیری و رشد تقاضا در بازار داخلی ها خواهد شد.  
به گفته وی، در صورتی که بین کاالی داخلی و وارداتی  
فاصله قیمتی وجود نداشته باشد یقینا تولیدات داخلی با 

مشکل بازار فروش مواجه خواهند شد.  
به گزارش خبرخودرو، وی تاکید کرد: متاسفانه کاهش 
تقاض��ا در بازار فروش تایر در س��ال ج��اری موجب افت 
20درصدی قیمت الستیک در بازار شده است؛ به طوری 
که ورود تایرهای چینی و عمدتا با قیمت بسیار کم بر بازار 
تولیدکنندگان تایرهای داخلی نیز تاثیر گذاشته است.  وی 
با اش��اره به اقدامات وزارت صنعت و معدن در جلوگیری 
از ورود الس��تیک های بی کیفیت به کشور گفت: براساس 
سیاس��ت گذاری وزارت صنع��ت و معدن، الس��تیک های 
واردات��ی باید از برند معتب��ر و دارای گواهی کیفیت اروپا 
)اس��تاندارد ایمارک( باش��ند ضمن اینک��ه واردکنندگان 
الستیک باید نماینده تولیدکننده خارجی در ایران باشند 
تا ه��م ضمانتی برای محصول عرضه ش��ده باش��د و هم 
خدمات پس از فروش مناس��بی به خریداران ارائه ش��ود.  
وی در ادامه نسبت به تولید خانگی و زیرپله ای فیلتر های 
بی کیفیت هش��دار داد و خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی 
افراد سودجو با اس��تفاده از مواد اولیه بی کیفیت اقدام به 
تولید فیلتر ه��وا در منازل و تولیدی  های غیراس��تاندارد 

می کنند که باید برای این مسئله فکری شود. 

 ثبت سفارش خودرو
هرگز انحصاری نیست! 

 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با بیان اینکه 
ثبت س��فارش واردات خودرو برای هم��ه واردکنندگان 
و همه خودرو ها متوقف اس��ت، گف��ت ادعای هر گونه 
انحص��اری در واردات خ��ودرو را رد می کن��م.  عل��ی  
علی آبادی فراهان��ی در مورد واردات خ��ودروی تویوتا و 
ثبت سفارش واردات این خودرو به رغم بسته بودن سایت 
ثبت سفارش گفت: هیچ انحصاری در مورد ثبت سفارش 
واردات خودرو وجود ندارد و ش��رایط برای همه یکسان 
است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با تاکید 
بر اینکه هیچ ثبت سفارشی برای خودرو حتی تویوتا از 
زمان بسته شدن سایت ثبت سفارش تاکنون انجام نشده 
است، گفت: اگر قرار باشد که سایت ثبت سفارش خودرو 
باز ش��ود، برای همه باز می شود و اگر قرار است که باز 
نشود، برای هیچ کس باز نمی شود.   به گزارش کارپرس، 
وی در پاس��خ به این سوال که گفته می شود عده ای با 
ادعای ارتباط با سازمان توسعه تجارت به تناسب قیمت 
خ��ودروی واردات��ی از واردکنن��دگان پول های کالن و 
میلیونی برای ثبت سفارش خودرو دریافت می کنند، در 
این مورد چه توضیحی وجود دارد، گفت: این ادعا باید 
ثابت ش��ود، اگر نمونه ای دارند، ارائ��ه کنند، زیرا من از 
طرف دفتر مقررات صادرات و واردات اعالم می کنم که 
چنین چیزی وجود ن��دارد و هیچ انحصاری در واردات 

خودرو وجود ندارد. 

اخبار

پیامدهای عدم اجرای اصل 44 
قانون اساسی بر صنعت خودرو

ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو، عض��و هیات رئیس��ه 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��المی با 
اش��اره به جریان خصوصی س��ازی در صنعت خودرو 
گفت: برابر اصل 44 قانون اساس��ی خصوصی سازی 
در صنع��ت خودروس��ازی امری الزامی اس��ت، ولی 
سیاس��ت های اجرای��ی در این زمینه نش��ان دهنده 
اج��رای این اصل در ظاهر هس��تند و این صنعت به 

صورت خصولتی اداره می شود. 
سیدحس��ن حسینی ش��اهرودی در گفت وگ��و با 
خبرخ��ودرو اف��زود: واگذاری صنعت خودروس��ازی 
ب��ه بخش خصوص��ی به معن��ای خروج ای��ن صنعت 
از حیط��ه دولت اس��ت و البته بای��د در همه جوانب 
خصوصی سازی صورت پذیرد و دولت نقشی در ابعاد 
اقتصادی صنعت خودروس��ازی نداش��ته باش��د ولی 
در حال حاضر ش��رایط این گونه نیس��ت و سیس��تم 
مدیریتی این صنعت که ب��ا عنوان خصولتی معرفی 

می شوند توسط دولت تغییر می یابند. 
وی با اش��اره به اینکه صنعت خودروسازی به طور 
کلی تحت سیطره دولت قرار دارد، اظهار داشت: در 
ش��رایط کنونی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم 
کاهش س��هم دولت در صنایع م��ادر، به طور صحیح 
اجرایی نش��ده و علت بروز این مسئله وجود موانعی 

در رویه واگذاری بوده است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ت��ا زمان��ی  ک��ه صنع��ت 
خودروس��ازی از س��یطره دول��ت خ��ارج نش��ود و 
خصوصی س��ازی ب��ه معن��ای واقعی انج��ام نپذیرد 
هیچ گون��ه رقابت پذیری پویای��ی در این صنعت رخ 

نخواهد داد. 
نماین��ده ش��اهرود و میام��ی در مجلس ش��ورای 
اس��المی ابراز داش��ت: ع��دم واگ��ذاری صنایع مادر 
ب��ه بخش خصوص��ی و اجرای��ی نش��دن اص��ل 44 
قانون اساس��ی پیامدهای مخرب بس��یاری همچون 
تعطیلی کارخانجات، عدم رش��د اقتص��ادی واقعی، 
فق��دان توس��عه در تولی��د، واردات بی رویه و قاچاق 
کاال و نابرابری س��طح کیفی کاالی داخلی با کاالی 
خارج��ی را به دنب��ال دارد و موارد مذکور ناش��ی از 
اعمال مدیریتی ناکارآمد در صنعت خودروسازی در 

سنوات اخیر است. 

زمان کاهش نرخ سود مشارکت پیش خرید 
خودرو مشخص شد

هدف گذاری سود ۱۸درصدی برای 
پیش فروش خودرو

در حال��ی روز گذش��ته خبرگ��زاری تس��نیم در 
گزارشی از نقض توافق وزارت صنعت و بانک مرکزی 
بر س��ر نرخ سود مش��ارکت و انصراف از سوی برخی 
خودروس��ازان خبر داد که معاون فروش و بازاریابی 
ش��رکت س��ایپا کاهش نرخ سود تس��هیالت خرید 
خ��ودرو را طبق تواف��ق با بانک مرک��زی، به صورت 

تدریجی و پلکانی تا پایان بهمن ماه خواند. 
ب��ه گزارش اقتصادنیوز، بع��د از چالش های فراوان 
میان نظام بانکی و خودروس��ازان بر س��ر نرخ س��ود 
انصراف و مش��ارکت خودروهای پیش فروش ش��ده، 
ط��ی توافقی می��ان بانک مرک��زی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ش��رایط جذب س��پرده و همچنین 

پرداخت سود در خودروسازی ها محدود شد. 
طبق این توافق، نرخ سود مشارکت تولیدکنندگان 
خ��ودرو باید 2 ت��ا ۳درصد باالتر از نرخ س��ود قابل 
پرداخت در نظام بانکی باش��د و نرخ س��ود انصراف 
نیز معادل نرخ سود بانکی در نظر گرفته شد. از آنجا 
که نرخ س��ود سپرده بانکی 15درصد است، بنابراین 
نرخ س��ود مشارکت خودروس��ازان 18درصد خواهد 
بود. از س��وی دیگر مقرر ش��د که نرخ سود انصراف 

شرکت های خودروساز نیز 15درصد باشد. 
در حالی که براس��اس توافقات صورت گرفته مقرر 
ش��د از این پس س��ودهای باالی 24 و 25درصدی 
از سیس��تم پیش فروش خودروس��ازان حذف  شود، 
خبرگزاری تس��نیم دیروز در گزارشی عنوان کرد که 
ش��رکت های خودروساز در فروش ش��هریورماه خود 
س��ود مش��ارکت را 24 تا 25درصد و س��ود انصراف 
را 21 ت��ا 22درصد تعیین کرده اند؛ نرخ س��ودی که 
طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی نبوده است. 
در ش��رایطی بار دیگر خودروس��ازان متهم به نقض 
نرخ سود براس��اس مصوبه بانک مرکزی شده اند که 
معاون فروش ش��رکت س��ایپا روز گذشته از کاهش 
شیب سود تسهیالت خرید خودرو تا پایان بهمن ماه 

سال جاری خبر داد. 

تازه های خودرو

مازراتی یک سوپر لوکس جدید رونمایی کرد.



با وجود عمر کمتر از دو س��ال استارتاپ استخدامی »Jopwell«، پیش از این 
شاهد استفاده نام هایی نظیر شرکت رسانه های جمعی»Condé Nast«، ان بی ای، 
Pinterest، اتحادیه تنیس ایاالت متحده آمریکا  )USTA( و ش��رکت مدیریت 

سرمایه »BlackRock« بوده ایم. هدف از تأسیس 
این اس��تارتاپ پ��ر کردن خالء موج��ود در صنایع 
مختلف و کمک به درک نحوه ایجاد تنوع توس��ط 
شرکت های بزرگ است. به گزارش  ام بی ای نیوز، این 
پلتفرم استخدام آنالین نیویورکی دانشجویان کالج و 
افراد حرفه ای سیاهپوست، التین تبار و بومی آمریکا 
را در راس��تای کش��ف نیروهای کاری جدید یاری 
  Jopwell ،می دهد. در ادامه ش��اید از همه مهم تر
به بیش از 70 ش��رکت بزرگ جهت کش��ف ده ها 
هزار اس��تعداد متنوع در ماه های اخیر کمک کرده 
باش��د. استفاده از این خدمات برای جویندگان کار 
رایگان است، اما کارفرمایان باید هزینه ای مشخص 
برای اس��تخدام نی��روی جدید از س��ایت بپردازند. 

در ضمن اس��تفاده از فناوری مدرن هوش��مند نیز در این استارتاپ مشهود است. 
الگوریتم های Jopwell وظیفه تجزیه و تحلیل رزومه، مهارت ها، تجربه های سابق 
و اولویت های داوطلب را بر عهده دارند. چنین ابزاری به Jopwell اجازه بررس��ی 

متقاضیان واجد شرایط توسط مدیران بخش استخدام شرکت ها را می دهد. آنها در 
ادامه فرصت دسترسی به پروفایل های متقاضیان کار از طریق جست وجو در پلت فرم 
 ،USTA را پی��دا می کنند. در ای. آبرامز، مدیر اصلی بخش اس��تعداد های متنوع
این نوع خدمات را تحس��ین ک��رد. به گفته او، با 
توجه به فرصت های متعدد کاری موجود بیرون از 
اتحادیه، فقط به وسیله تبلیغ روند رشد و پیشرفت 
ورزش تنی��س و کش��ف بهترین اس��تعداد های 
متن��وع می توان به هدف USTA دس��ت یافت. 
اس��تارتاپ های  برنام��ه  قال��ب  در    Jopwell"
» Y Combinator «، تاکنون 4 میلیون دالر 
پول کسب کرده است. با توجه به مشکالت صنعت 
تبلیغات در رابطه با استخدام استعداد های مختلف، 
درک دلیل تمایل سرمایه گذاران به فرصت ایجاد 
شده از سوی Jopwell آسان است. با مراجعه به 
اطالعات دریافتی از اتحادیه آژانس های تبلیغاتی 
آمریکا، 74درصد از اعضای انجمن 4A  )نماینده 
آژانس ه��ای تبلیغاتی ایاالت متحده آمریکا( در قالب یک تحقیق پاییز گذش��ته 
احس��اس می کردند که آژانس ها هنگام اس��تخدام یک گروه متن��وع از کارمندان 

مختلف، عملکردی متوسط یا حتی بدتر از قبل داشته اند. 

معاون اجتماعی س��ازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری کرج اظهار 
داش��ت که برای نخستین بار در کشور مرکز توانمندس��ازی و پرورش استعدادهای 
کارآفرینی تحت عنوان مدرس��ه کارآفرینی »پرواک« با مشارکت بخش خصوصی و 

برخی از فعاالن آموزشی و برگزارکنندگان رویدادهای 
کارآفرینی در این کالنش��هر راه اندازی شد که ویژه 
نوجوانان بااس��تعداد و خالق 12 تا 15 س��اله است. 
احمد خیری اف��زود: پرواک )پروش اس��تعدادهای 
کارآفرینی( دوره های آموزش��ی و انگیزشی، مبتنی 
بر تعامل، بازی و تمرین است که براساس آن تعداد 
محدودی از متقاضیان 12 تا 15 ساله بعد از مصاحبه 
و استعدادس��نجی برگزیده شده و به صورت فشرده 
تحت آموزش های جامع خودشناس��ی،مهارت های 
ارتباطی، فروش، مهارت های مدیریتی، تصمیم گیری، 
پروش خالقیت ذهنی و نوآوری، مهارت های مربوط 
به افزایش اعتماد به نفس، کار تیمی و... قرار گرفته و 
به همراه تیم، به مرور آموخته ها و تمرین عملی آن 

می پردازند. وی ادامه داد: پرواک با هدف شناسایی و توانمندسازی نوجوانان مستعد 
می خواه��د ضمن تقویت روحیه کارآفرینی و ارزش آفرین��ی در نوجوانان و آموزش 
مهارت ه��ای الزم، آنان را در تصمیم گیری های مهم این دوره از زندگی یاری داده و 

برای آینده پررقابت فردا آماده سازد. این مسئول در ادامه اعالم کرد: از سوی این مرکز 
و با همکاری معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج 
و مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا، با هدف پرورش استعدادهای 
کارآفرینی نوجوان��ان دوره های مختلفی از ابتدای 
مرداد س��ال جاری در باش��گاه میالد شهرداری و 
فرهنگس��رای کوثر در حال برگزاری است. خیری 
با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی سازمان آمادگی 
هرگونه همکاری با این مرکز را دارد، یادآور ش��د: 
مهارت هایی که نوجوان ها در این مرکز فرا می گیرند، 
ش��امل دو بخش مهارت های رفتاری کارآفرینانه 
و مهارت ه��ای فنی کارآفرینان��ه )قدرت محصول 
و تولید و کارورزی( اس��ت که ش��امل آش��نایی با 
مشاغل و کسب و کار، انجام بازی های کارآفرینی با 
هدف ویژگی ه��ای کارآفرینانه، ارتباطات کالمی و 
غیر کالمی با رویکرد فنی و مهارت های ارتباطاتی، 
هویت یاب��ی نوجوانان، عزت نف��س، تکنیک حل 
مسئله، مهارت های برنامه ریزی، مهارت های مذاکره، مهارت های بازاریابی و فروش، 
خالقیت، آموزش مفاهیم کارآفرینی و کس��ب و کار بوده، زیرساخت انتخاب شغل و 

رشته تحصیلی توسط این کالس ها و آموزش ها انجام می شود. 

اپ��ل در نظر دارد با صرف هزینه هنگفت، دیتاس��نتر جدیدی در ایالت 
آیووا ایجاد کند که کاماًل از انرژی های پاک نیاز خود را تأمین می کند. این 

دیتاسنتر به کاربران سرویس های مختلف اپل خدمات ارائه خواهد کرد. 
شرکت اپل روز سه شنبه اعالم کرد که قصد 
ساخت دیتاسنتری جدید در شهر ووکی ایالت 
آیووا ب��ا هزینه 1.۳ میلی��ارد دالر را دارد. این 
دیتاسنتر در ساختمانی به وسعت ۳7 هزار متر 
مربع قرار خواهد گرفت و به کاربران آمریکای 
 ،iMessage ش��مالی اپلیکیش��ن هایی مانند
س��یری و اپ اس��تور س��رویس ارائه می کند. 
توس��عه این مرکز از س��ال آینده میالدی آغاز 
خواه��د ش��د و انتظار می رود تا س��ال 2020 
آماده ارائه خدمات باش��د. فرماندار ایالت آیووا 
اعالم کرده اس��ت که این تأسیس��ات به عنوان 
پیشرفته  ترین دیتاس��نتر اپل شناخته خواهد 

شد. 
ای��ن مرکز از ابتدا ب��ه کمک منابع پاک انرژی خود را تأمین خواهد کرد 
که ش��امل انرژی حاصل از توربین های بادی و س��ایر انرژی های نو خواهد 
بود. اپل در گذشته اعالم کرده بود که قصد دارد تمام انرژی مورد نیاز خود 

را از منابع پاک تأمین کند و تاکنون در ایاالت متحده و 2۳ کش��ور دیگر 
موفق به دس��تیابی به هدف خود شده است. گفته می شود مقامات محلی 
حدود 20۸ میلیون دالر تخفیف  مالیاتی به اپل داده اند و این شرکت قصد 
دارد در مجم��وع ۸ کیلومت��ر مربع زمین در 
آینده برای توسعه بیشتر مرکز خود خریداری 
کند. همچنین اپل 100 میلیون دالر به بنیاد 
توس��عه عمومی شهر ووکی اهدا خواهد کرد 
ک��ه البته یکجا نخواهد بود و هر س��ال یک 

میلیون دالر از آن پرداخت خواهد شد. 
دیتاس��نتر جدید اپ��ل و کمک های مالی 
این شرکت موجب می شود سرمایه بسیاری 
به سوی ش��هر ووکی جذب ش��ود. ابتدا قرار 
اس��ت به کمک این سرمایه، پردیس جوانان 
این ش��هر تأسیس شود که ش��امل گلخانه، 
زمین بازی، اسکله ماهیگیری، مراکز آموزشی 
و مدارس خواهد بود. تیم کوک گفته اس��ت 
ک��ه ایجاد این مرکز موجب پدید آمدن 10 هزار ش��غل جدید برای اهالی 
ایالت آیووا خواهد شد که شامل 50 مهندس تمام وقت برای اجرای پروژه و 

550 نیروی عملیاتی خواهد بود. 

س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در برنامه تلویزیونی  
»تیتر امش��ب« ایجاد زیس��ت بوم کارآفرین��ی و ن��وآوری را مهم ترین اولویت 

دول��ت دوازدهم عنوان و اع��الم کرد که ایجاد و 
توسعه زیس��ت  بوم کارآفرینی و نوآوری، تقویت 
کس��ب و کارهای فن��اور و نوآور و ش��رکت های 
دانش بنیان در دس��تور کار ما در دولت دوازدهم 

قرار دارد. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، یکی 
از ضرورت های توس��عه شرکت های دانش بنیان 
را ارتقای س��هم آنها در اج��رای طرح های ملی 
و بین الملل��ی دانس��ت و گف��ت: ارتق��ای توان 
صادرات محص��والت دانش بنیان، افزایش جذب 
س��رمایه گذاری و همکاری ه��ای خارج��ی در 
طرح های فناورانه از ضرورت های دیگر این بخش 
از اقتصاد کشور است که معاون علمی و فناوری 

با ایجاد زیرساخت های حمایتی الزم دنبال می کند. 
وی به حمایت های گوناگون در صادرات، معافیت ها، معرفی محصوالت، ثبت 
اختراعات و پتنت ذیل قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان اشاره کرد و 

گفت: دولت در بس��تر مناسبی چون قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
از این ش��رکت ها با اعطای معافیت مالیاتی یا گمرک��ی حمایت می کند یا از 
طریق کریدور ص��ادرات محصوالت و خدمات 
دانش بنی��ان زمینه ورود ای��ن محصوالت را به 

بازارهای منطقه ای و جهانی فراهم می کند. 
س��تاری ب��ا اش��اره ب��ه ورود صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه به عرصه حمایت از 
کس��ب و کارهای فناور  ادامه داد: در حوزه مالی 
 VC صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه یا
ب��رای حمایت از آنه��ا وارد بورس ش��ده اند تا 
زمینه ورود سرمایه گذاران در عرصه استارتاپ 
فراه��م ش��ود، زیرا راه حمایت از نس��ل جدید 
کس��ب و کارها این است که اقتصاد و پول را به 
محیط عل��م و دانش بیاوریم. س��تاری با بیان 
اینکه پایه و اس��اس اقتصاد دانش بنیان نیروی 
انسانی خالق اس��ت، اظهار کرد: توسعه اقتصاد دانش بنیان بر پایه توانمندی 
نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و خالق یکی ازمهم ترین اولویت های معاونت 

علمی و فناوری است که در چهار سال آینده به طورجدی دنبال خواهد شد.

استعدادهای کارآفرینی در فرهنگسرای کوثر پرورش می یابندکشف استعداد ها ارمغانی از یک استارتاپ جدید زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، مهم ترین اولویت دولت دوازدهماپل با صرف هزینه ۱.۳ میلیارد دالر، در ایالت آیووا دیتاسنتر تأسیس می کند

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که گوگل و اختراعاتش تا چه اندازه در زندگی 
روزمره ش��ما کاربرد دارد؟ کافی است نگاهی به لیست زیر داشته باشید و از 
خودتان بپرسید آیا می توان راهی پیدا کرد تا از چشمان تیزبین و نقشه جهانی 

این شرکت عظیم فناوری پنهان ماند. 
در گزارش زیر به نقل از وب سایت شبکه 1۳ اختراع گوگل را آورده ایم: 

۱۳- پلتفرم کالود همه  جا حضور دارد
پلتفرم کالود گوگل فوق العاده موفق بوده است. آخرین باری که در محیط 
آنالی��ن از برنامه هایی مانند اورنت یا اس��پاتیفای اس��تفاده کردید را به خاطر 
می آورید؟ شاید خودتان هم ندانید، ولی در واقع شما به سرویس های گوگل 
دسترس��ی پیدا می کنید درحالی که سایت هایی که به آنها مراجعه می کنید 
مالکی غیر  از گوگل دارد. اگر لیس��ت زیر را دنبال کنید متوجه می شوید که 

کاربردهای این سرویس بسیار زیاد است. 
۱۲- موتور جست وجویی که تمام دنیا را دربرمی گیرد

»َرنک بِرین« سیستم هوش مصنوعی پیشرفته گوگل برای سرویس بی نظیر آن 
است: جست وجو. توانایی گوگل در رتبه بندی کسب وکارهای مهم و البته اطالعات 
به اندازه ای قوی و پرقدرت است که در تعاریف هم جا نمی گیرد. حتماً می دانید که 
ساختار مهم AI که توسط گوگل به کار گرفته شده نه تنها روی شما، درک تان و 

آگاهی تان تأثیر گذاشته، بلکه همه اطرافیان تان را هم شامل شده است. 
۱۱- سیس�تم AI گوگل سعی دارد تجربه ای ارائه دهد که به اندازه 

خودتان منحصر به فرد باشد
گوگل فقط دنیا را رتبه بندی نمی کند، بلکه آن  را با شخصیت شما مطابقت 
می دهد. قدرت جست وجو برای ارائه همان چیزی که کاربر می خواهد غیرقابل 
توصیف است. این مسئله نه تنها به سرمایه گذاری عظیم گوگل مربوط می شود، 
بلکه به دلیل گستردگی استفاده از پلتفرم آن  هم است. شاید مایکروسافت هم 
تالش می کند نتایج بینگ را به گوگل نزدیک کند، ولی مسلما درجه بینش و 

بصیرت آن نسبت به گوگل از درجه پایین تری برخوردار است. 
۱۰ - خاطره بلند مدت کوکی ها از رفتار آنالین شما

قابلیت ردیابی کوکی ها توسط گوگل به قدری پیشرفته است که می تواند به 
آنها در ش��ناخت بیشتر شما کمک کند. ممکن است مدت ها از آخرین باری 
که به یکی از س��ایت های گوگل مراجعه کرده ای��د می گذرد، اما اگر دوباره به 
آن سایت سر بزنید، گوگل به راحتی شما را می شناسد. در واقع، اطالعاتی که 

کوکی ها از شما و رفتار آنالین تان در اختیار دارند غیرقابل تصور است. 
۹- گوش فرا دادن دقیق به کاربران

شناسایی براساس صوت بیش��تر از هر زمان دیگری مشهور شده، شهرتی 
که یک دلیل خیلی ساده دارد: سیستم شناسایی صوتی از همیشه بهتر کار 
می کند. گوگل بخش بزرگی از این چرا را تش��کیل می دهد: س��رمایه گذاری 
عظیم در الگوریتم های پردازش گویش و صحبت کردن. گوگل در حال افزودن 
این قابلیت به سیس��تم جست وجوی خود است. برای جست وجو الزم نیست 
به دس��تیار اندروید متوسل شوید چون API مربوط به Speech که توسط 

گوگل به کار رفته توسط بخش اعظمی از توسعه دهندگان استفاده می شود. 
۸ - جعبه زرد

سیس��تم مرسوم جس��ت وجو در حال بازنشسته ش��دن است اما نه 
به طور کامل. این سیس��تم ی��ک ابزار مهم در زمینه کس��ب وکارهای 
س��خت افزار و نرم افزار اس��ت و به تمام پایگاه داده های کس��ب وکارها 
ای��ن ام��کان را می دهد تا به خوب��ی کار کنند. در واق��ع، GSA باعث 
سرعت بخشیدن به انقالب آنالین شد و به شرکت های غیرفناوری این 
امکان را داد تا در بخش های داخلی خود و همچنین برای مشتریان با 
سرعت بیشتری کار کنند. البته، این سیستم رو به افول است اما کسی 
نمی تواند نقش پررنگ آن در گسترش استفاده از اینترنت را انکار کند. 

۷ - سلطه اسپم جی میل
فیلتر اسپم جی میل درست مانند یک هیوال عمل می کند و تحول آن روی 
پیامد جنگ علیه اس��پم ها تأثیر بسزایی داشته است. شاید جزو آن دسته از 
افرادی هستید که از جی میل استفاده نمی کنند اما بدون شک تالش گوگل 

برای مبارزه با اسپم روی شما هم تأثیر گذاشته است. 
۶ - ویدئو آنالیتیکس؛ سرویسی که نیاز به زمان دارد

به این س��رویس به چش��م سیستم امتیازدهی »نیلس��ن 2،0« نگاه کنید؛ 
سیستمی که به جای یک جست وجوی ساده روی متغیرهای پیچیده تر تمرکز 
دارد. زمانی که رفتار کاربر در جس��ت وجو مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد، 
یک فیدبک بس��یار س��اده و کاربردی در قالب »کلیک« وجود دارد ولی هر 
کلیکی که روی ویدئو صورت می گیرد نمایش دهنده ارزش یا میزان جذابیت 
آن نیست. کوچ یوتیوب به سیستم اولویت دهی »واچ تایم« در عوض سیستم 

کلیک یک تغییر موضع اساسی و بی نظیر است. 
۵ - تالش برای تملک آینده یادگیری ماشین

»تنس��ورفلو«)Tensorflow(  یک پلتفرم توسعه برای یادگیری ماشین 
است و از آنجایی که یادگیری ماشین به سرعت در حال تبدیل شدن به یک 
امر ضروری در بس��یاری از نقاط دنیاست، تنس��ورفلو روی برخی جنبه های 
تجربه آنالین شما تأثیرگذار است. این سرویس هم رایگان است و هم به صورت 
کد باز در دسترس همگان است، اما یکی از نقاط قوت این سیستم در استفاده 
از دنیا برای مقاصد تبلیغاتی است. زمانی که گوگل »واحدهای پردازش تنسور« 

را منتشر کند اهمیت تنسورفلو بیش از پیش خواهد شد. 
۴ - جعبه های پاسخ

یکی از حرکت های عظیم گوگل در س��ال های اخیر تصمیم آنها مبنی بر 
داده کاوی برخی از س��ایت های مشخص برای دست یابی به اطالعات نمایش 
آنها در صفحه اصلی جست وجو بوده است. شاید به نظر برسد که با این روش 
سیستم کلیک گوگل شکست بخورد اما »جعبه های پاسخ« به گوگل کمک 

می کند تا اطالعات خوبی درباره کاربرانش به دست بیاورد. 
۳ - جست وجوی امن فراتر از سرگردانی دیجیتالی

گ��وگل در زمینه آنالیز تصاویر ح��رف اول را در دنیا می زند، حتی پیش از 
آن که سیس��تم هوش مصنوعی این شرکت معرفی شود. الگوریتم های مورد 
استفاده در اینجا منجر به معرفی محصولی به نام »گوگل ویژن« می شود که 

در دسترس تمام کسانی است که از پلتفرم کالود گوگل استفاده می کنند. 
۲ - ری کپچا به  خوبی می داند که انسان بودن چه معنایی دارد

ب��ا معرفی کپچا اینترن��ت در امان ماند ولی گوگل هم ت��الش زیادی کرده 
ت��ا آنها را بهینه کند. ری کپچا نمون��ه ای از همین تالش برای کمک به تجربه 
آنالین کاربران اس��ت. با این سیستم، استفاده از روبات در محیط آنالین برای 
جست وجوی مکان با کاهش پردازش های اضافی و با یک کلیک ساده امکان پذیر 
می شود ولی یک مشکل وجود دارد: گوگل برای موفقیت در این زمینه باید به 
حریم شخصی کاربران دسترسی بیشتری داشته باشد. سیستم جدید کپچای 

گوگل تنها در حالتی که تشخیص دهد شما انسان نیستید فعال می شود. 
۱ - عنکبوت های فیزیکی جست وجو

یکی از ابزارهای بی نهایت قدرت مند توسعه یافته توسط گوگل »گراند تروث« 
)GroundTruth( نامیده می ش��ود. هدف این برنامه استخراج اطالعات از 
تمام نقاط دنیا به  صورت مس��تقیم است. ترکیب این سیستم با استریت ویو 
باعث شکل گیری تجسم فیزیکی از عنکبوت های جست وجوی گوگل می شود. 
این عنکبوت ها وارد دنیا می شوند تا با یادگیری اطالعاتی که گوگل نیاز دارد 
امکان فروش آنها را برای این ش��رکت فراهم کنند. با توجه به اینکه سرویس 
گوگل مپس تبدیل به یک منبع فول العاده حتی برای دولت ها شده، می توان 
گفت گراندتروث تأثیر بسزایی در گسترش آگاهی مناطق شهری در دنیا دارد.

فهرست برترین کسب وکارهای کوچک پربازده سال 2017 نشان می دهد 
که خدمات امور مالی، صنایع بهداشت و درمان و مشاغل امالک و مستغالت، 
سودآورترین حوزه های سرمایه گذاری هستند. به گزارش زومیت، درحالی  که 
بسیاری از کسب وکارهای کوچک در سال اول تأسیس خود شکست می خورند، 
برخی صنایع در جهان برای سرمایه گذارانی که ریسک پذیری کمتری دارند، 
محل امنی به ش��مار می روند. ش��رکت Sageworks با تجزیه وتحلیل سود 
خالص نهایی انواع ش��رکت های خصوصی در 12 ماه گذش��ته، سودآورترین 
کس��ب وکارهای کوچک جهان را معرفی کرده است. این دومین سال متوالی 
است که خدمات حسابداری و مالیاتی در صدر صنایع کوچک سودآور جهان 
قرار می گیرند. امالک و مس��تغالت، خدمات حقوقی و مدیریت ش��رکت ها و 
مؤسسات نیز با رقابتی نزدیک در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. لیبی بیرمن، 
تحلیلگر  Sageworks، در یک نشست مطبوعاتی گفته است: بیشتر مجریان 
برتر، صنایع خدماتی هستند که گواهینامه ها و الزامات آموزشی مربوط به آنها، 
مانع از این می ش��ود که بنگاه های جدید زی��ادی بتوانند وارد حوزه فعالیتی 
آنها ش��وند. بااین حال تمامی این گزارش ها به این معنی نیس��ت که صنایع 
عمده و حتی پرهزینه تر، سودآوری نداشته باشند، چنان که خواهیم دید صنایع 
بهداشت و درمان و برخی فعالیت های تولیدی هم با بازدهی باال، جای خود را 

در این فهرست حفظ کرده اند: 
۱-  حسابداری، واسطه های مالیاتی، دفترداری و خدمات حقوق و دستمزد

امور مالی نه تنها برای ش��رکت ها و سازمان ها کلیدی و حیاتی است، بلکه 
بخش مهمی از زندگی همه مردم به ش��مار می رود. جای تعجب نیس��ت که 
خدمات و مش��اغل مربوط به آن در رده اول س��ودآورترین کس��ب وکارهای 
کوچک قرار گرفته اند. به عالوه، اغلب این شغل ها به خرید یا نگهداری هیچ گونه 
تجهیزات گران قیمتی نیاز ندارند، بنابراین هزینه های ثابت آنها هم به طرز قابل  

توجهی پایین است. 
۲-  اجاره دهندگان امالک و مستغالت

موجرین امالک و مس��تغالت یا همان صاحب خانه ها، برای هشتمین سال 
دومی��ن جایگاه این فهرس��ت را از آن خود کرده ان��د. درحالی که خرید ملک 
و زمی��ن هزینه اولیه باالی��ی دارد ولی اجاره آنها چه ب��رای مردم و چه برای 
شرکت ها و مؤسس��ات، از مزایای اقتصادی زیادی برخوردار است که یکی از 
آنها، همان درآمد باالیی اس��ت که از اجاره ها به دست می آید، به خصوص در 
حال حاضر که آمار نش��ان می دهد گرایش مردم به اج��اره خانه و دفتر کار، 

نسبت به خرید آن  در حال افزایش است. 
۳-  خدمات حقوقی

ای��ن صنعت هم مثل حس��ابداری و امور مالی، به آم��وزش و تحصیالت و 
م��دارک و مجوزهای مربوط نیاز دارد. گرچه فعالیت در این حوزه مس��تلزم 
سرمایه گذاری پیشین در آموزش های رسمی و غیر رسمی است ولی خدمات 

تخصصی بی جایگزین، درآمد خوب آن را تضمین می کند. 
۴-  مدیریت شرکت ها و سازمان ها

ای��ن صنعت در حقیقت ش��امل دفاتر خصوصی کوچکی می ش��ود که به 
کس��ب وکارهای دیگر در تصمیمات مدیریتی و استراتژی های سازمانی مؤثر 

کمک می کنند. 
۵-  فعالیت های مربوط به امالک و مستغالت

این گروه، مش��اغل ارزیابی و ساخت وس��از را شامل می ش��ود. در طول یک سال 
گذشته، با توجه به افزایش نرخ رشد فروش، صنایع ساخت وساز جهانی رونق بیشتری 
پیدا کرده و سود باالتری نصیب فعاالن این حوزه کرده است. بیرمن می گوید افزایش 
حجم فروش درون صنعتی باعث ش��ده اس��ت فعاالن این عرصه س��ریع تر بتوانند 

هزینه های ثابت خود را پوشش دهند و درنتیجه سودآوری بیشتری داشته باشند. 

۶-  مطب های دندانپزشکی
صنایع دندانپزش��کی برای دومین س��ال متوالی در رتبه ششم قرار گرفته 
است و همچنان یکی از سودآورترین کسب وکارهای کوچک به شمار می رود. 
هزینه های اولیه دفاتر دندانپزشکی بسیار باال است ولی از آنجا که این حرفه 
با روند ثابت مش��تریان  )بیماران( روبه رو اس��ت، بازگش��ت س��رمایه آن هم 

تضمین شده است. 
۷-  بنگاه های معامالت امالک و واسطه ها

گرچه آمار نش��ان می دهد حاشیه س��ود این صنعت در یک سال گذشته 
اندکی کاهش داش��ته، ولی امالک و مستغالت همچنان یک صنعت پول ساز 
بزرگ جهانی است. درعین حال موانع ورود به حوزه معامالت امالک هم بسیار 
کم اس��ت و می توان گفت به جز مجوزهای شروع کس��ب وکار، هزینه باالیی 

متوجه آن نیست. 
۸-  اکتشافات معدن، معدن کاوی

اس��تخراج معادن غیر فلزی و صنایع اکتش��افات کانی، بازارهای ساختاری 
بسیار قدرتمندی دارند که باعث شده است در طول یک سال گذشته شاهد 
افزایش س��ود خالص خود باش��ند. عالوه بر صاحب کارانی که مس��تقیماً در 
اس��تخراج معادن دست دارند، مش��اغل دیگری که در زیرمجموعه این گروه 
قرار می گیرند عبارتند از: اپراتورهای ماشین آالت معدن، راننده های کامیون، 

کارگران فروش و ناظران ساخت وساز. 
۹-  دفاتر و مطب های پزشکی

نی��از م��ردم به خدم��ات پزش��کی، از متخصص��ان فیزیوتراپ��ی گرفته تا 
روان پزش��کان و متخصصان اطف��ال، نیازی همیش��گی و غیر قابل  جایگزین 
است. بیرمن می گوید: اگرچه شاغلین حوزه های پزشکی و سالمت مجبورند 
س��رمایه گذاری سنگینی در زمان تأسیس کسب وکار خود داشته باشند، ولی 
خدماتی که ارائه می کنند همیشه مورد تقاضا است،حتی زمانی که اقتصاد با 

رکود مواجه است. 
۱۰-  آزمایشگاه های تشخیص پزشکی

همانطور که پیش  از این گفته شد، صرف  نظر از اینکه شرایط اقتصادی چه 
حال و هوایی تجربه می کند، خدمات پزشکی و سالمتی همیشه مورد تقاضا 
هس��تند. آزمایشگاه های پزشکی یکی دیگر از صنایعی هستند که با توجه به 

همین امر، در فهرست سودآورترین کسب وکارهای جهان قرار دارند. 
۱۱-  نقشه برداری و تقسیم اراضی

طبق نتایج به دس��ت آمده از تحقیقات Sageworks، در طول سال گذشته 
کس��ب وکارهای مرتبط با صنایع ساخت وساز رش��د فروش باالیی داشته اند. به 
همین دلیل بخش تقس��یم اراضی که ش��امل شرکت هایی می شود که خدمات 
نقشه برداری و تقسیم بندی زمین ارائه می دهند، شاهد سودآوری متناسبی است. 

۱۲-  اجاره وسایل نقلیه و تجهیزات خودرو
گرچه صنعت خودرو در مقایس��ه با سال 201۶ بیش از 2.5 درصد کاهش 
سود خالص تجربه کرده است؛ اما همچنان در فهرست کسب وکارهای پربازده 
امسال قرار دارد. خدمات شرکت هایی مثل اوبر و لیفت باعث شده است مردم 
تمایل کمتری به خرید و مالکیت شخصی خودرو نشان دهند. بااین حال آنها 

به اجاره و کرایه اتومبیل ادامه می دهند. 
۱۳-  ذخیره سازی و انبارداری

مش��اغل انبارداری و ذخیره س��ازی در روندی مش��ابه ب��ا مالکیت امالک، 
س��ودآوری خوب��ی دارند. آنها خدم��ات خود را به مردم و ش��رکت هایی ارائه 
می کنند که می خواهند لوازم، تجهی��زات و دارایی های خود را به صورت امن 

و محفوظ نگه  دارند. 
ENTREPRENEUR :منبع

نشریه معتبر فوربس به تازگی فهرست میلیاردرهای حوزه تکنولوژی در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده تا ضرب المثل قدیمی  »پول، پول می آورد« را بهتر در ذهن مان جا بیندازد.  به گزارش دیجیاتو، برای نخستین بار در این فهرست، مجموع ثروت ۱۰۰ میلیاردر خودساخته حوزه 
تکنولوژی از یک تریلیون دالر بیش�تر ش�د و به رقم ۱.۰۸ تریلیون دالر رس�ید، که ۲۱درصد بیش�تر از س�ال قبل است.  کارشناس�ان، این وضعیت را به افزایش چشمگیر قیمت سهام ش�رکت هایی نظیر فیس بوک، آمازون و غول تکنولوژی چین یعنی تنسنت  )Tencent( نسبت 
می دهند. جالب اینجاس�ت که نیمی از افزایش ۱۸۹ میلیارد دالری ثروت این لیس�ت، به ۱۰ نفر باالی جدول اختصاص دارد.   همانطور که انتظار می رفت،  »بیل گیتس« مؤس�س مایکروس�افت با ثروت ۸۵.۴ میلیارد دالری در صدر جدول میلیاردرهای حوزه تکنولوژی قرار گرفته و 
البته ثروتمند ترین فرد جهان نیز به شمار می رود. گیتس چند روز قبل ۴.۶ میلیارد دالر از سهامش در مایکروسافت را به بنیاد خیریه »بیل و ملیندا گیتس« بخشید، با این حال ثروتش نسبت به سال گذشته ۶.۵ میلیارد دالر بیشتر شده است.  ماه گذشته جف بزوس برای ساعاتی 
توانست از گیتس پیشی بگیرد، اما دوباره به جایگاه خودش بازگشت و اکنون با ۸۱.۷ میلیارد دالر ثروت در مکان دوم قرار دارد. رده سوم هم به مارک زاکربرگ، مؤسس فیس بوک اختصاص یافته که افزایش ۱۵.۶ میلیارد دالری ثروتش را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. 

 

۱۳ اختراع گوگل که هر روز از آنها استفاده می کنیم سودآورترین کسب و کارهای کوچک دنیا

برای نخستین بار مجموع ثروت ۱۰۰ میلیاردر خودساخته حوزه تکنولوژی از یک تریلیون دالر گذشت

گیتس، بزوس و زاکربرگ همچنان در صدر
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دریچهگـزارش

با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و بهداشت و درمان، آینده پژوهی و 
الگوهای کسب و کار در صنعت پخش بررسی می شود. 

چهارمی��ن کنفرانس صنعت پخ��ش با حضور وزرای صنعت و بهداش��ت و 
درمان در روزهای پنجم و شش��م شهریورماه برگزار می شود. محورهای اصلی 
چهارمین کنفرانس صنعت پخش به آینده پژوهی و الگوهای نوین کس��ب و کار 

در صنعت پخش اختصاص دارد. 
همچنی��ن مدیریت س��رمایه های انس��انی، مدیری��ت فرآینده��ای مالی و 
اقتصادی، مدیریت سیس��تم ها و روش ها و فناوری اطالعات، مدیریت تأمین و 
لجس��تیک و مدیریت فروش و بازاریابی، از جمله س��ایر محورهای مورد بحث 

در این کنفرانس خواهند بود. 

آینده پژوهی و الگوهای کسب و کار 
در صنعت پخش دنی��ای مد با حضور برند های فعال در عرصه فس��ت فود ظاهرا رنگ و لعاب 

تازه ای یافته اس��ت. کی اف س��ی اخیراً در قالب یک بوتی��ک محصوالتی با تم 
مرغ س��وخاری از قبیل جوراب های خرطومی، تی شرت ها و بلوز هایی با تصویر 
کلنل ساندرز را به عالقه مندان ارائه داد. حاال مک دونالد با مشارکت پلت فرم 
س��فارش و تحویل غذای آنالین» Uber Eats «  مجموعه محصوالت سبک 

زندگی خود را برای نخستین بار معرفی کرده است. 
 ای��ن رس��توران زنجیره ای یک س��ری محص��والت منقش ب��ه لوگوی برند 
م��ک دونالد نظیر لباس های س��رهمی و بالش��تک های »Big Mac«، کت و 
شلوار با طرح سیب زمینی سرخ کرده معروف خود، دمپایی ساحلی و پتو هایی 
مزین به برگر و سیب زمینی سرخ کرده ویژه پیک نیک را طراحی و تولید کرده 

است، اما امکان خریداری آنها به تنهایی برای شما به وجود نخواهد آمد. 

ورود مک دونالد به سبک زندگی



همه ما با آگهی ها و تبلیغات رنگارنگی 
که برای تشویق مشتری به خرید، تولید 
و منتش��ر می شوند، آش��نایی داریم، ولی 
اصطالح کمپین تبلیغاتی برای بس��یاری 
از ما ناآشناست. در واقع کمپین تبلیغاتی 
چی��زی کامل ت��ر و پیچیده ت��ر اس��ت و 
نیازمند برنامه ریزی و تالش و هماهنگی 
بیش��تری اس��ت. در بخ��ش اول مقال��ه 
که توس��ط س��ایت chetor ارائه ش��ده 
اس��ت گفتیم هر کمپی��ن تبلیغاتی برای 
رسیدن به س��طح مورد نیاز هماهنگی و 
تأثیرگذاری، به چه مولفه هایی نیاز دارد؟ 
این پرس��ش موجب می ش��ود ب��ر تعداد 
انگش��ت ش��ماری از موضوعات کلیدی، 
تمرکز کنیم. موضوع اول یعنی »آش��کار 
ک��ردن محص��ول و خدم��ات: پوش��ش 
اطالعاتی« را مورد بررس��ی قرار دادیم و 
در ادامه به دو مورد بعدی اشاره خواهیم 

کرد. 
2- توجه به اشخاص: تقاضا و جذب 

مخاطب هدفمند
ممک��ن اس��ت بهتری��ن کمپین ه��ای 
بازاریاب��ی  )کمپین های��ی ک��ه ش��امل 
ترکیبی از تکنیک های رس��انه ای سنتی 
و جدی��د هس��تند(، تنها تف��اوت اندکی 
برای کس��ب و کار ش��ما ایجاد کنند. شما 
بای��د به اش��خاص توج��ه کنی��د و این  
کار، نیازمن��د بینش اس��ت. از اطالعات 
مرب��وط به مش��تریان فعلی خ��ود برای 
ایجاد پروفایل های مش��تریان بالقوه خود 
)ک��ه احتمال زی��ادی وج��ود دارد که از 
محصوالت یا خدمات ش��ما خرید کنند( 
اس��تفاده کنید. آیا بی��ش از۲۰ درصد از 
مش��تریان ش��ما، در مح��دوده افرادی با 
درآمد پایین ق��رار می گیرند؟ آیا چالش 
کس��ب و کاری مش��ترکی داش��ته اند که 
باعث خرید آنها از ش��ما ش��ده است؟ آیا 
فرآین��د تصمیم گی��ری، ش��امل کاربران 
و اف��راد تاثیرگذار اس��ت ی��ا تماس هایی 
از بخش ه��ای گوناگ��ون؟ بهترین روش 
توج��ه  آین��ده،  رفتاره��ای  پیش بین��ی 
ب��ه رفتارهای گذش��ته و تحلی��ل رفتار 
مش��تریان فعلی شماس��ت. از این طریق 
می توانید بفهمید ک��ه آنها به چه دلیلی 
ش��ما را انتخ��اب کرده ان��د و این گون��ه، 
اطالع��ات زی��ادی را در م��ورد عالیق و 
نیازهای بهترین مش��تریان بالقوه خود و 
رویکرد موثر برای جذب آنها، به دس��ت 

می آورید. ای��ن رویکرد می تواند ش��امل 
ایمی��ل، بازاریاب��ی مس��تقیم، خبرنام��ه 
ی��ا اطالعاتی در م��ورد رویدادها باش��د، 
ول��ی احتم��اال همه این موارد را ش��امل 
نمی ش��ود، مانند روش های ارس��ال پیام  
)messaging(  و پیش��نهاد محص��ول 
)offer(. در اینج��ا نی��ز تجزیه وتحلی��ل 
کمک می کند تا تعیین کنیم کدام کانال 
بازاریابی به ش��کلی موثرتر موجب جذب 

مشتری هدف بالقوه شما می شود. 
پس از تجزیه وتحلیل برای شناس��ایی و 
جذب موثر مشتری هدف بالقوه، اطمینان 
یابید که تیم فروش ش��ما از آمادگی الزم 
برخوردار است. هرگز به آنها نگویید چگونه 
کارش��ان را انجام دهن��د، در عوض انجام 
آن را ب��رای آنها س��اده تر کنی��د. آنها را به 
متن ف��روش)sales script(، برنامه های 
ارتباط با مش��تری یا دستورالعمل هایی در 
مورد اس��تفاده از ترفیع ها یا پیش��نهادات 
ویژه، مجهز کنید. دانش��ی که از مشتریان 
فعلی خ��ود دارید، کاتالیزوری برای تبدیل 
بازدیدکنن��دگان وب س��ایت و تبلیغات به 

خریداران بالقوه به شمار می رود. 
 اجازه بدهید اتوماس�یون بازاریابی
)  marketing automation   (

کارها را انجام دهد 
در بازار امروز، تغییر عمده  ای در فرآیند 
فروش ایجاد شده است. امروزه مشتریان 
به بخش��ی از معادله تبدیل ش��ده اند )با 
جست وجو برای اطالعات محصول، پیش 
از تصمیم گیری در م��ورد خرید(. گوگل 
ای��ن پدی��ده را ب��ا عن��وان »لحظه صفر 
حقیق��ت« )ZMOT(  توصیف می کند 
که در آن، بازاریابی و اطالعات مورد نیاز 
برای مشتری را با یکدیگر تالقی می کنند. 
اکنون ش��رکت ها باید تمام تالش خود را 
به کار بگیرند تا وقت��ی مصرف کنندگان 
به لحظه صفر حقیقت خود می رس��ند، با 
اطالع رسانی به آنها کمک کرده و آنها را 
به سمت خرید هدایت کنند. اتوماسیوِن 
lead nurturing )آم��اده و متقاع��د 
کردن مش��تری بالقوه برای تبدیل شدن 
به مش��تری بالفعل( نیازمن��د رتبه بندی 
یا امتیازدهی براس��اس معیارهای خاص 
)lead scoring(، محتوای ارزش��مند و 
پیام رسانی پویاست و همه اینها براساس 
رفت��ار و ش��خصیت مش��تری هدای��ت 

می شوند. 

ب��رای ارزش��مند   رویک��ردی 
ایج��اد  و   lead nurturing  
چارچ��وب  توس��عه  آنه��ا،  ب��ا  ارتب��اط 
رابطه من��د بازاریاب��ی   ارتباط��ی 

 )relationship marketing( است 
که شامل سه مولفه اصلی می شود. 

مش��تری تقس��یم بندی   - 
  )Customer segmentation(  
به شناس��ایی و پاالی��ش مجموعه بزرگ 
مش��تریان بالقوه و مش��تریان فعلی شما 
کم��ک می کن��د. پ��س از تقس��یم بندی 
مش��تری می توانید با استفاده از مجموعه 
جمعیت ش��ناختی،  اطالع��ات  داده ه��ا، 
اطالع��ات مربوط به وضعی��ت اجتماعی، 
خواس��ته های  و  زندگ��ی  س��بک 
 )psychographics( مصرف کنندگان 
و داده های س��ازمانی متع��دد و گوناگون 
موجود، آنها را ب��ه گروه های کوچک تر و 

شخصی تر دسته بندی کنید. 
پیام رس��انی اس��تراتژی   - 

نش��ان    )messaging   strategy(  
می دهد که یک پیام چگونه بر مشتریان 
بالقوه تاثیر می گ��ذارد. این مولفه، تعداد 
دفعات و فواصل می��ان صحبت کردن با 

این گروه ها را نیز مشخص می کند. 
- کانال ه��ای ارس��ال پی��ام موثرترین 
تاکتیک ه��ا را ب��رای ارس��ال پیام ه��ای 
شخصی ش��ده ما به گروه های مشتریان، 
نش��ان می دهند. این چارچوب، فرآیندی 
تکرارش��ونده است که ش��امل آزمایش، 
تحلیل و بهینه س��ازی م��داوم تمام این 
مولفه هاس��ت. یافته ها و بینش ها مجددا 
در مولفه های اصلی این چارچوب درنظر 
گرفته می ش��وند تا تالش ه��ای بازاریابی 

موفق تری ایجاد کنند.
3- انتقال پیام از طریق نوشتن: 

توانایی فروش
س��فید  اوراق   تهی��ه 
تفهیم نامه ه��ا   ،)white papers(
 ،)presentation( ارائه ه��ا   ،)briefs(
محصوالت،  کاتال��وگ  موردی،  مطالعات 
سی دی ها، دی وی دی ها و سایر رسانه های 
الکترونیکی که به صورت هوش��مندانه ای 
برای مشتریان نوشته و طراحی شده اند، 
می توانند بر تصمیم گی��ری آنها در مورد 
محصول یا خدم��ات تاثیر بگذارند، البته 
نباید تیم فروش خود را فراموش کنید. 

ارتباط��ات داخل��ی، ارزش پیش��نهادی 

)value proposition(، به دست آوردن 
و تثبیت جایگاهی مناس��ب در بازار فروش 
ثانی��ه ای   ۳۰ معرف��ی   ،)positioning(
)elevator pitch( و مواردی از این دست، 
ابزارهایی هستند که می توانند به تیم فروش، 
در دستیابی به هدف خود کمک کنند. شما 
باید ارتباطات داخلی و خارجی را به صورت 
نسخه های چاپی و با فرمت های الکترونیکی 

یا آنالین منتشر کنید. 
برای اطمینان از دستیابی به هدف 
تبدیل مخاطبان داخلی به مشتریان 
نهای�ی، از بازاریاب�ی حلق�ه بس�ته  
  )Closed Loop Marketing(

استفاده کنید
 )CLM( بس��ته  حلق��ه  بازاریاب��ی 
 sales( اس��تراتژی توانمندسازی فروش��ی
enablement strategy(  اس��ت که به 
ش��کل موثری، نتایج کمپین های بازاریابی 
را از طریق پاس��خ های مشتریان هدف شما 
می سنجد. این استراتژی، اساسا  »حلقه ای« 
میان کمپین تبلیغاتی شما و قدرت بیان تیم 
فروش ایج��اد می کند. وقتی نیروی فروش، 
بازخ��ورد مش��تری را در م��ورد ارتباطات 
بازاریابی ارائه می دهد، شما می توانید آن را 
تحلیل و از این تحلیل برای تعدیل و اصالح 
رویکرد خود برای دستیابی به نتایجی بهتر 
در فروش بعدی استفاده کنید. آنچه در طول 
مکالمات با مشتریان بالقوه در سراسر چرخه 
فروش ی��اد می گیرید، دارایی ارزش��مندی 
اس��ت که تیم بازاریابی می توان��د در زمان 
توسعه و بهبود دادن ارتباطات بازاریابی آتی 
از آن اس��تفاده کند. بازاریابی حلقه بسته 
مزای��ای فراوان��ی دارد و معموال از طریق 
روشی مبتنی بر تلفن همراه یا تبلت ارائه 
 می ش��ود و برای نی��روی میدانی فروش  
انعطاف پذی��ری   ،)field sales force(
و مقیاس پذی��ری الزم را ب��رای ارزیاب��ی 
بازخورد مش��تری نس��بت ب��ه محتوای 
بازاریاب��ی، فراه��م می کن��د. ب��ه عالوه 
بازاریابی حلقه بسته کمپین های بازاریابی 
را ق��ادر می س��ازد مش��تریان مناس��ب 
بیش��تری را ج��ذب کنن��د. همچنین، با 
مدیریت ارتباط با مش��تری )CRM( در 
شرکت شما ادغام می شود و به روزرسانی  
بیشتر محتوا، تقسیم بندی بهتر و کاهش 
هزینه های سازمانی و چاپ و تولید محتوا 

را امکان پذیر می کند. 
 capstrat.com :برگرفته از

چطور کمپین تبلیغاتی موفق طراحی کنیم؟  )بخش دوم(
کلید

استارتاپ ها چگونه باید تبلیغات را 
آغاز کنند

استارتاپ ها شناخت خوب و کاملی از مشتری های 
خ��ود ندارن��د، بنابراین پی��دا ک��ردن بهترین روش 
بازاریابی کار سخت و چالش برانگیزی برای آنهاست. 
به گزارش زومیت، یکی از سخت ترین و مهم ترین 
س��وال هایی که مطمئنا برای ه��ر کارآفرینی پیش 
می آید این اس��ت که چگونه باید تبلیغات استارتاپ 
را آغاز کند. استارتاپ ها هنوز مانند برندهای معروف 
ش��ناخته ش��ده نیس��تند و باید از اس��تراتژی های 
متفاوتی اس��تفاده کنند، ای��ن واقعیت تبلیغات برند 
را کمی س��خت می کند. استارتاپ ها بودجه کمتری 
نس��بت به ش��رکت ها دارند و به همین دلیل تبلیغ 
کردن برای ش��ان مه��م و حیاتی اس��ت. آنها اگر در 
تبلیغات خود شکس��ت بخورند ممکن اس��ت شانس 
دوم��ی برای انجام این کار نداش��ته باش��ند. درواقع 
موفقیت در تبلیغات برای یک استارتاپ می تواند به 
معنی فراهم شدن فرصت های جدید برای کسب و کار 
باشد. خبر خوب این است که یک سری استراتژی ها 
به اس��تارتاپ ها کمک می کنند شانس خود را برای 

موفقیت در تبلیغات باال ببرند. 
نخس��تین نکته این است که اس��تارتاپ ها باید از 
خودشان بپرسند تبلیغات چه نتیجه ای روی کار آنها 
خواهد گذاش��ت. افزایش پیدا ک��ردن میزان فروش 
محصوالت، تصور اشتباهی است که همه ما از هدف 
تبلیغات داریم. این طرز تفکر حتی در میان بسیاری 
از برندهای معروف نیز جا افتاده اس��ت. افزایش پیدا 
کردن فروش محصول تنها بخش��ی از هدف تبلیغات 
اس��ت. درواقع تبلیغ��ات خوب و حرف��ه ای می تواند 
جنبه ه��ای مهم ت��ری را تحت پوش��ش ق��رار دهد. 
به عن��وان مثال تبلیغات می تواند برای افزایش میزان 
آگاهی، ارزیابی مثبت از برند یا تشویق مشتری ها به 
اس��تفاده از دموی محصوالت به کار رود. هر کدام از 
این تأثیرات می توانند منجر به افزایش میزان فروش 
شوند اما هرکدام روی بخش ویژه ای تمرکز می کنند 

که روی نحوه تبلیغات اثر می گذارد. 
به عنوان مثال برخی از محصوالت چنان روی وجه 
تمایز خود نس��بت به س��ایر برندها کار کرده اند که 
نیازی به تبلیغات گسترده ندارند. در چنین شرایطی 
مش��تری بع��د از آگاهی ضمنی نس��بت به محصول 
جدید به سرعت به سمت آن جذب می شود. درواقع 
مش��تری ها نی��ازی به تبلیغ��ات برای فه��م مزایای 
محصول نخواهند داش��ت. این برندها تنها کاری که 
باید انجام دهند این اس��ت که مش��تری را از وجود 
چنین محصول��ی آگاه کنند و نحوه خرید را توضیح 
دهن��د. گاهی اوقات ش��رایط برعکس اس��ت، یعنی 
مش��تری ها نمی دانند که این محصول چگونه به آنها 
کمک می کند یا برای انجام چه کاری باید اس��تفاده 
شود. در این شرایط آگاهی رسانی کافی نیست، بلکه 
تولید کننده باید اطالعات الزم و کافی را به مشتری 
بدهد، نحوه اس��تفاده از آن را توضیح دهد و مشتری 
را برای خرید محصول ترغی��ب کند، بنابراین هدف 
از تبلیغات، یکی از مهم ترین چیزهایی است که باید 

در نظر گرفته شود. 
دومین نکته این اس��ت که اس��تارتاپ ها بر خالف 
برندهای معروف بینش کاملی نس��بت به مشتری ها 
ندارند. به عبارت س��اده تر، اس��تارتاپ ها داده کافی 
روی روان شناس��ی مش��تری های خ��ود ندارند. این 
موضوع کار آنها را برای تبلیغات سخت می کند زیرا 
نمی دانند از چه روش��ی باید برای تبلیغات استفاده 

کنند. 
م��ا در عصر دیجیتال زندگ��ی می کنیم اما نباید 
ق��درت مکالم��ات و نظرس��نجی های حض��وری را 
نادی��ده بگیری��م. بس��یاری از اس��تارتاپ ها تنها با 
صحب��ت کردن با مخاطبان هدف به اطالعات مورد 
نظر خود دسترس��ی پیدا می کنن��د. این روش هم 
برای برندهای بزرگ و ه��م برندهای نوپا به خوبی 
ج��واب می ده��د. البته این به این معنا نیس��ت که 
اس��تارتاپ ها باید اس��تفاده از امکانات دیجیتال را 
فراموش کنن��د. درواقع باید به عنوان یک ش��انس 
دوم از آنها اس��تفاده کنن��د. برندها با اس��تفاده از 
تبلیغات دیجیتال می توانند استراتژی های متفاوت 
را امتحان کرده و به اطالعات مفیدی از مشتری ها 
دس��ت پیدا کنند. به عن��وان مثال اگر اس��تارتاپی 
چند ایده برای بازاریابی داش��ته باش��د، می تواند از 
طریق تست آزمایشی بهترین ایده را برای تبلیغات 
انتخ��اب کند. درواق��ع این کار اطالع��ات خوب و 
مفیدی از رفتار مشتری ها فراهم می کند. درنهایت 
از هم��ه این اطالعات می توان برای پیدا کردن یک 

استراتژی مناسب برای تبلیغات استفاده کرد. 
FORBES  :منبع
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تبلیغات خالق

شرکت DDB Canada در فرصت مهمی که در آن، روز بزرگداشت قهرمانان جنگ )Remembrance Day( با یازدهمین روز از یازدهمین ماِه 
یازدهمین سال مصادف شد، با این آگهی تبلیغاتی ساده ولی بسیار موثر، نسبت به زنان و مردان سرباز، ادای احترام کرد. آنها با استفاده از تصویر 

سربازان به جای اعداد، نمایشی تصویری از روز تاریخی 11/11/11 را ایجاد کردند.

ایستگاه تبلیغات

مدیر تجربه در آژانس تبلیغاتی 
حاصل ادغام فناوری و خالقیت

گروه تبلیغاتی Publicis نیویورک، جان بیوندی 
را به عنوان مدیر ارش��د تجرب��ه به خدمت گرفت. در 
نقشی تازه تأسیس، از این به بعد بیوندی با مشارکت 
 ،Publicis مدیر ارش��د خالقیت آژانس تبلیغات��ی
اندی برد، مس��ئولیت مدیریت بخش »ارائه پیشنهاد 
تجربه« به مشتریان را بر عهده خواهد داشت و نتایج 
کار را به طور مس��تقیم به مدیرعام��ل آژانس، کارال 

سرانو گزارش خواهد کرد. 
به گزارش  ام بی ای نیوز به گفته مدیر ارش��د امور 
دیجیت��ال آژانس تبلیغات��ی Publicis در آمریکای 
ش��مالی، دن وینچس��تر، تغییرات مبتنی بر فناوری 
مدرن در رفتار انس��ان ها روز به روز کار جذب مردم 
منحص��را از طریق ارتباطات قطع کننده را س��خت تر 
کرده اس��ت. درحالی که ارتباطات هم��واره به عنوان 
یک س��ری تجربه ه��ای مه��م و ب��ا ارزش از جان��ب 
مصرف کننده مطرح می ش��وند، ایفاگر نقشی حیاتی 
 ،Publicis در اکوسیس��تم هر برند نیز هستند. در
این تجربه ها در قل��ب رویکرد آژانس جای دارند. در 
ادامه چنین نقش��ی منجر به ملموس بودن این تعهد 
در باال ترین س��طح های مدیریتی در آژانس تبلیغاتی 

Publicis می شود. 
  SapientRazorfish بیوندی از آژانس تبلیغاتی
شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینه سوتای آمریکا 
به Publicis پیوست. او چهار سال اخیر را در آنجا 
ب��ه فعالیت به عنوان مدیر اجرای��ی خالقیت و تجربه 
برند در حوزه آمریکای شمالی پرداخت. او سابقه کار 
به عن��وان مدیر اجرایی خالقیت آژانس های تبلیغاتی    
Modern Climate  و Atomic Playo=pen را 
 در پرونده خود دارد و با برند هایی از جمله مک دونالد،

  Target، Allstate، Harley Davidson   
و Citi کار کرده است. 

به اعتقاد وینچستر، با حضور جان در هیأت مدیره 
آژانس، Publicis  متعهد به رش��د و توس��عه ابعاد 
فعالیت و پورتفولیوی خود در حوزه تجارب می شود. 
ب��ا همکاری ان��دی، Publicis  به مش��تریان خود 
یکپارچگی در کل اکوسیس��تم را پیش��نهاد خواهد 
داد. مدیرعامالن تقریبا همگی خواس��تار جذب این 
 قابلیت در سطوح مختلف هستند و حاال به شیوه ای 
منحص��ر به ف��رد Publicis روند ارائ��ه آن به همه 
متقاضیان را در پیش گرفته است. به باور این آژانس، 
مش��تریان Publicis  درآمد های کسب و کار خود را 
با اج��رای مدل فوق بهبود خواهند بخش��ید و البته 
کارمندان آژانس همگی توانایی انجام کار های جالب 

و نوآورانه را دارند. 
ک��ه هم��کاری  ک��رد  ادام��ه خاطرنش��ان  در  او 
"Publicis ب��ا بیوندی از طریق یک نوع مش��ارکت 
» Power of One« کلی��د خ��ورده و این آژانس 
تحت تأثی��ر دیدگاه و خالقیت او قرار گرفته اس��ت 
)Publicis  در س��ال ۲۰15 اع��الم ک��رد ک��ه هر 
مش��تری امکان دسترسی به کل ش��بکه فروشگاه ها 

را خواهد داشت(. 
خانم وینچستر تجربه بیوندی در عرصه گسترده ای 
از مشتریان و فناوری را باورنکردنی و منحصر به فرد 
می دان��د. در ادام��ه Publicis در پی گفت وگو با او 
دریافت ک��ه بیوندی با فرهنگ آژان��س همخوانی و 
تناس��ب فراوان دارد. تعامل احساس��ی میان اعضای 
تی��م مدیریتی آژان��س از اهمیت خاص��ی برخوردار 
است و او نیز با ورود به کادر مدیریتی Publicis به 

سرعت خود را یکی از ما احساس کرد. 
بیوندی به گفته خود تمام دوران حرفه ای خویش 
را صرف بررس��ی فرصت های به وج��ود آمده در پی 
ترکیب خالقیت با فناوری مدرن کرده است. آشنایی 
ب��ا کارال و تی��م مدیریت��ی او در آژان��س تبلیغات��ی 
Publicis Worldwide، اش��تیاق و جاه طلب��ی 
آژانس در مس��یر پیگیری این خواسته را به بیوندی 
فهماند. او از پیوس��تن به نیرو های آژانس و کمک به 

تحقق چنین آرزوی شیرینی هیجان زده است. 



به نظر شما بهترین راه برای برند سازی 
چیس��ت؟ خیلی ساده اس��ت. پاسخ امیر 
قمص��ری؛ تولی��د محت��وای باکیفیت و 

شگفت انگیز. 
اما در حقیقت حتی اگر نسبت به کاری 
که انجام می دهید کامال آگاه باش��ید، باز 
هم بازاریابی محتوا یک فعالیت دلهره آور 
اس��ت زیرا هنوز نیاز به صرف هزینه زیاد 

دارید. 
از   Distribion ب��زرگ  کمپان��ی 
افزای��ش ترافی��ک وبالگ  محتوا ب��رای 
 خ��ود تا 2000 درص��د و بهبود درآمد تا 
40 درصد استفاده کرد. کمپانی دیگری 
ب��ه ن��ام Qualtrics  بی��ش از 2500 
مخاط��ب با پرداخت کمتر از 1.3 دالر به 
ازای هر تبدیل به دس��ت آورد. همچنین 
شرکت Kraft اعالم کرد که تکنیک های 
بازگش��ت س��رمایه در بازاریاب��ی محتوا 
بیش از چهار برابر بیش��تر از تکنیک های 
تبلیغاتی اس��تفاده شده دیگر، مؤثر بوده 

است. 
در ای��ن مقاله در رابطه ب��ا نحوه انجام 
بازاریابی محتوا با بودجه محدود با ش��ما 
دوستان عزیزم صحبت خواهم کرد. لطفا 
با دقت تمام این نکات را مطالعه کنید. 

نکته اول: شناسایی تأثیرگذارترین 
نوع محتوا برای کسب و کار خود

همانط��ور که می دانید ان��واع مختلفی 
از محت��وا وجود دارد که می توانید از آنها 
در بازاریابی اس��تفاده کنید. انواع محتوا 
عبارتند از پس��ت های وب��الگ، ویدئوها، 
انیمیشن ها،  اینفوگرافی ها،  اسالیدشوها، 

پادکست ها، کتاب های چاپی و تصاویر. 
ارائ��ه چندین ن��وع از محتوا به ش��ما 
کم��ک خواهد ک��رد که بتوانی��د میزان 
بازدیدکنن��دگان آنالین خ��ود را افزایش 
دهی��د، اما ه��ر ک��دام از آنه��ا بازدهی 

متفاوتی خواهند داشت. 
نخس��تین کاری که بای��د انجام دهید 
ارزیابی هر کدام از انواع محتوا براس��اس 
زمان و هزینه اس��ت. سپس تعیین کنید 
ک��ه هر کدام از رقبای ش��ما با اس��تفاده 
از ه��ر کدام از ان��واع محتوا چ��ه میزان 
ترافیک، به اشتراک گذاری در رسانه های 

اجتماعی، نظر و لینک ورودی به دس��ت 
آورده اند. 

مرحل��ه دوم آزمای��ش دو یا س��ه نوع 
محتوایی اس��ت ک��ه دارای تأثیرگذاری 
بیشتری در کس��ب و کار شما هستند. در 
واقع ش��ما باید هر کدام را از نظر هزینه، 
تأثیرگذاری و بازگشت سرمایه مقایسه و 
س��پس بهترین ها را از بی��ن آنها انتخاب 
کنی��د. بعد از آن براس��اس ن��وع یا انواع 

انتخابی شروع به تولید محتوا کنید. 

نکته دوم: توجه به کیفیت، نه کمیت
اکث��ر بازاریاب��ان فکر می کنن��د که با 
تولید هر چه بیش��تر محتوا می توانند به 
بهتری��ن نتایج ممکن دس��ت پیدا کنند، 
درحالی که ای��ن کار باعث اتالف زمان و 

سرمایه می شود. 
تقلی��د مهم تری��ن خط��ر برای ش��ما 
خواهد بود. به عنوان مثال، ممکن اس��ت 
آنالیز های سئو ش��ما نشان دهد که یک 
وبالگ نویس ش��ناخته ش��ده مانند امیر 
قمص��ری اقدام به انتش��ار بی��ش از پنج 
پس��ت در هفته می کند. احتماال شما هم 
دس��ت به این اق��دام زده و در هفته پنج 
پست را منتشر خواهید کرد اما در پایان 
خواهی��د دید که تع��داد زیادی محتوای 
بدون کیفیت منتش��ر کرده اید. این واقعا 

برای هیچ کسی خوب نیست. 
به ج��ای آن، بازاریابی محتوای خود را 
بر پایه تمرکز بر کیفیت محتوا بنا کنید. 
توجه ب��ه کمیت فقط باع��ث هدر رفتن 

بودجه شما خواهد شد. 
برای روش��ن شدن موضوع کافی است 
به صحبت های برای��ان دین توجه کنید. 
فردی که شرکت Backlinko  را حدود 
سال 2012 تأسیس کرد، اما کمتر از 40 
پست در وبالگ خود منتشر کرده است. 
اکن��ون می دانم که به خاطر عدم وجود 
بودج��ه Dean اق��دام به انتش��ار تعداد 
کمی پس��ت نکرده اس��ت، بلک��ه به این 
خاطر بوده است که او می دانسته کیفیت 
محت��وا از کمیت ارزش بیش��تری دارد و 
همین مس��ئله باع��ث افزایش موفقیتش 

شده است. 
بنابرای��ن توصیه من این اس��ت که در 
صورت داش��تن بودجه نامح��دود باز هم 

به کیفیت محتوا به جای کمیت اهمیت 
بدهید. قانون 80 به 20 می تواند به شما 
کمک کند؛ 80 درصد از نتایج کار شما از 
20درصد از تالش ش��ما به دست می آید. 
بنابراین تالش بیش��تر برای تولید محتوا 

سبب کاهش نتایج می شود. 

نکته سوم: افزایش بهره وری
اگر شما مسئول رس��یدگی به مسائل 
بازاریابی هستید، بهره وری باید مهم ترین 
نگرانی ش��ما باشد. اگر شما زمان خود را 
برای ایجاد، برنامه ری��زی و بهبود محتوا 
صرف می کنید، نیازمند آن هس��تید که 
راه هایی را برای کاهش زمان سپری شده 
ب��رای هر کدام از این کاره��ا پیدا کنید. 
این کار استفاده بهتر از منابع را تضمین 
می کن��د.  یکی از تکنیک ها برای افزایش 
بهره وری، بررس��ی جامع و کامل موضوع 
موردنظر شما برای تولید محتوا است. به 
این ش��کل که با انج��ام مطالعه در رابطه 
با موضوع اصلی تمام��ی جزییات و ابعاد 
آن را در نظر بگیرید، سپس ایده هایی را 
که می توانید در رابطه با آن برای موضوع 
اصلی محتوا تولید کنید یادداشت کنید. 
بعد از آن ب��ا تدوین یک طرح زمانبندی 
ب��رای تمام��ی ایده های موجود ش��روع 
ب��ه تولید محت��وا کنید. ای��ن گونه زمان 
کمتری را صرف تولی��د محتوا در رابطه 
با یک موضوع خاص خواهید کرد. عالوه 
ب��ر آن کیفی��ت محتوا بهب��ود می یابد و 
از ص��رف هزینه های اضاف��ی جلوگیری 

می شود. 
افزای��ش و بهب��ود  ب��رای  همچنی��ن 
بهره وری می توانید در مواقع حس��اس و 
الزم کار را به افراد یا ش��رکت های دیگر 
واگذار کنید. این استراتژی برای مواقعی 
که زمان کاف��ی در اختیار ندارید یا فاقد 
مهارت الزم هس��تید، بسیار مفید است، 
چراک��ه ارائ��ه کار بدون کیفی��ت باعث 
افزای��ش هزینه های ش��ما در درازمدت 

خواهد شد. 

نکته چهارم: به دست آوردن محتوای 
باکیفیت به صورت رایگان

استخدام نویسنده برای تولید محتوای 
باکیفیت همیشه یک گزینه در دسترس 

برای ش��ما خواه��د بود، ام��ا چقدر بهتر 
خواهد شد اگر بتوانید محتوای باکیفیت 
از نویسندگان بزرگ را به صورت رایگان 

در وبالگ خود منتشر کنید؟ 
یک��ی از ای��ن راه ه��ا انتش��ار پس��ت 
مهمان اس��ت. ب��ه دلیل اینک��ه معموال 
انتش��ار  جهت  مش��هور  وبالگ نویس��ان 
پس��ت دیگران پول طلب می کنند. شما 
می توانید از این فرصت اس��تفاده کرده و 
با انتش��ار پست نویسندگان خوب و آگاه 
در وب سایت خود هم ترافیک و مخاطب 
بیش��تری به دس��ت بیاورید و هم آنکه به 
این نویس��ندگان جهت کس��ب ش��هرت 
کم��ک فراوان��ی خواهید ک��رد. در واقع 
انتشار پس��ت مهمان یک بازی برد- برد 
خواهد بود.  تنها نکته مهم آن اس��ت که 
فقط پس��ت های باکیفیت و دارای ارزش 

را منتشر کنید. 

نکته پنجم: اولویت بندی تکنیک های 
باال 

می��زان کارآمد ب��ودن بازاریابی محتوا 
بس��تگی زیادی به کیفی��ت محتوا دارد 
چ��ون همانطور ک��ه می دانی��د محتوای 
باکیفی��ت س��بب ایجاد اعتم��اد و اقتدار 
برای برند ش��ما خواهد ش��د. بنابراین با 
پاس��خگویی ب��ه این س��واالت می توانید 
مشخص کنید که کدام تکنیک ها را باید 

در اولویت قرار دهید. 
-چگونه می توانید محتوای باکیفیت با 

استفاده از منابع موجود تولید کنید؟ 
- آی��ا میزان کیفیت محتوای ش��ما به 

اندازه کافی باال است؟ 
- آیا کیفیت محت��وا را در اولویت قرار 

داده اید؟ 
- آیا از زمان به صورت مؤثر اس��تفاده 

می کنید؟ 
-  آیا باید از تکنیک برون سپاری برای 

انجام کاری استفاده کنید؟ 
ب��ا اس��تفاده از این تکنیک ه��ا متوجه 
خواهید شد که نرخ برگشت سرمایه شما 
بهبود خواهد یاف��ت و در عوض هزینه و 
زمانی که صرف می کنید، کاهش می یابد. 
همچنین این تکنیک ها کمک می کنند تا 
بتوانید از منابع محدود بهترین اس��تفاده 

را داشته باشید. 
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توجه به طراحی تجربه کاربری استراتژی بازاریابی محتوا با کمترین بودجه
به عنوان زیرمجموعه ای از بازاریابی

 )UX( درحالی که بازاریابی و طراحی تجربه کاربری 
شبیه هم نیستند و حتی ممکن است شما هیچ ارتباطی 
بین آنها مش��اهده نکنید، اما اگ��ر عمیق تر به موضوع 
توجه کنی��د، آنها دارایی های بزرگی بوده و مکمل هم 
محسوب می شوند. به گزارش ibazaryabi، آنها باید 
به صورت مشترک به کار برده شوند، چرا که به دنبال 

منافع مشترکی هستند. 
بازاریابی

بازاریاب��ی به معن��ای متقاعد کردن م��ردم و تالش 
برای تغییر تصمیم آنها جهت خرید محصوالت است.  
م��ا نمی توانیم این موضوع را ان��کار کنیم که بازاریابی 
هنر قانع کردن مش��تری برای خرید محصوالت است.  
بازاریابی از روش های مختلف استفاده می کند تا فروش 
را افزایش دهد. به عبارت س��اده تر، بازاریابی حتی اگر 
به دنبال رضایت مشتری باشد، همین رضایت مشتری 

برای افزایش فروش است و نه هدف دیگری. 

تجربه کاربری
برعک��س بازاریابی ک��ه هدفش ایج��اد ارزش برای 
کسب وکار اس��ت، هدف از تجربه کاربری ایجاد ارزش 
برای مشتری است. هسته اصلی تجربه کاربری، همدلی 
با مشتری است. متخصصان تجربه کاربری از روش های 
مختلفی همچون ایجاد ش��خصیت کاربر، رفتار آنالین 
کاربر و تست های آنالین استفاده می کنند تا نیازهای 
کاربر را کش��ف کنند و به آنها کم��ک کنند تا تجربه 
بهتری به دست آورند. در تجربه کاربری خدمات دهی 
عالی به مشتری هدف نهایی است. برای ارائه خدمات 
منحصربه فرد به مشتری درک عمیق نیازها و اهداف 
مشتری بس��یار مهم است و این درک عمیق از طریق 

تحقیق به دست می آید. 
شکست کسب وکارهایی که بر پایه تجربه کاربری 

بنا می شوند
از آنجای��ی که ه��ر دو مبحث بازاریاب��ی و طراحی 
تجربه کاربری با مشاهده رفتارهای انسانی تکامل پیدا 
می کنند، به همین دلیل تحقیقات بسیاری جهت اثبات 
همگرایی این دو مبحث انجام ش��ده است. بسیاری از 
محقق��ان معتقدند ک��ه طراحی تجرب��ه کاربری باید 
زیرمجموعه ای از بازاریابی باش��د و زمانی که بازاریابی 
ب��ا طراحی تجرب��ه کاربری هماهنگ عم��ل می کند، 
بس��یار نتیجه بخش است. با این حال، تحقیقات نشان 
می ده��د زمانی که بیش از حد به تجربه  کاربری توجه 
می ش��ود، عوامل دخی��ل در بازاریابی حذف ش��ده و 
کسب وکار به کل از بین می رود.  بیایید به آمار بیشتری 
از اپلیکیش��ن هایی که تنها به طراحی تجربه کاربری 

اهمیت می دهند، بپردازیم. 
-80 درص��د از کلیه اپلیکیش��ن ها با تجربه کاربری 

عالی کمتر از 1000بار دانلود می شوند. 
- تنه��ا یک درص��د از کلیه اپلیکیش��ن ها با تجربه 

کاربری عالی بیش از یک میلیون بار دانلود شده اند. 
اپلیکیش��ن هایی با تجربه کاربری عالی به یک دلیل 
عملکرد بسیار ضعیفی دارند؛ آنها نمی توانند هم خدمات 
ارائه کنند و هم فروش داشته باشند، اما اپلیکیشن هایی 
هم که فقط از بازاریابی استفاده می کنند، نمی توانند به 

صورت طوالنی مدت دوام بیاورند. 
اپلیکیشن ها یا وب س��ایت هایی که موفق می شوند، 
اغلب س��وال نمی کنند که چ��ه کاری می توانیم انجام 
دهیم تا نرخ تبدیل ها را باال ببریم، بلکه آنها می پرسند 
مشتریان ما چه چیزی نیاز دارند و چگونه می توانیم به 
آنها بهترین خدمات را ارائه کنیم؟ تفاوت این دو سوال 
تفاوت بین بخش ه��ای بازاریابی و بخش های طراحی 
تجربه کاربری اس��ت. بازاریابی، هنر استدالل و تجربه 

کاربری هنر خدمات دهی است. 
بررسی دو تحقیق در رابطه با بازاریابی و طراحی 

تجربه کاربری
تحقیقات HBR نشان داد که یک برند با ویژگی های 

زیر به موفقیت دست خواهد یافت. 
-راحتی

- ایجاد ارزش
- ارزش های اجتماعی

- مشوق ها
- سرگرم کنندگی.

اما تحقیقات فارست ریسرچ نیز ویژگی های دیگری 
را ارائه داد. 

- مفید بودن
- قابل استفاده بودن

- مطلوب بودن.
هر دو این ویژگی ها بسیار مهم هستند اما کارشناسان 
برای اینکه روش درس��ت را شناس��ایی کنند، اقدام به 
آزمایش این دو روش با دو اپلیکیشن کردند و تحقیقات 

فارست نتیجه بخش بود. 
نتیجه گیری: بازاریابی یا تجربه کاربری

درحالی که بازاریابی و طراحی تجربه کاربری از لحاظ 
هسته  ای یکی نیستند، اما باید در ارتباط با هم مدیریت 
شوند. یک کسب وکار خوب از هر دو آنها بجا و در کنار 

هم استفاده می کند. 
در حالی که یک برنامه بازاریابی بازدیدکنندگان را 
به فروش دعوت می کن��د، یک برنامه طراحی تجربه 
کاربری، فروش را ب��رای بار چندم تکرار می کند زیرا 
باعث می شود خدمات مناسبی به مخاطب ارائه شود 
و او تمایل داش��ته باشد خرید را برای بار چندم تکرار 

کند. 
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بازاریابی بهتر در اینستاگرام
با بهره گیری از تکنیک های خاص بازاریابی در اینستاگرام، 
می توانی��د نرخ مخاطبان تان را افزایش دهید و ش��اهد تاثیر 
محتوای به اشتراک گذاشته خود باشید.  به گزارش زومیت، 
استقبال روزافزون مردم از اینستاگرام  بر کسی پوشیده نیست 
و پیش بینی می شود در دو تا سه سال آینده، تعداد مخاطبانی 
که از این پلتفرم استفاده می کنند به طرز چشمگیری افزایش 
یابد. همین امر اینستاگرام را به ابزاری مناسب برای بازاریابان 
تبدیل کرده است. استفاده از شش تکنیک زیر به شما کمک 

می کند حداکثر بهره را از این فرصت بزرگ ببرید. 
بهینه سازی حساب کاربری با تجزیه وتحلیل  

اینستاگرام
در تجارت همیشه گفته می شود چیزی را می توان مدیریت 
کرد که قابل اندازه گیری باش��د. این موضوع برای بسیاری از 
طرح های بازاریابی، از جمله بازاریابی در اینستاگرام هم مصداق 
دارد. در ح��ال حاضر ابزاره��ای مختلفی برای آنالیز عملکرد 
پس��ت های اینس��تاگرامی وجود دارند که ب��ه برندها کمک 
می کنند از این کانال استفاده بهتر و موفق تری داشته باشند.  
هنگامی که به دنبال یک ابزار تحلیلی اینستاگرام می گردید، 
باید به چند قابلیت خاص توجه داشته باشید که برای بازاریابی 
از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. اول و مهم تر از همه، این 
ابزار باید توانایی نظارت بر عملکرد پست را داشته باشد، یعنی 
نش��ان دهد که کدام پست ها بهتر جواب داده  و باالترین نرخ 
کلیک را داش��ته اند. این اطالعات به بازاریابان کمک می کند 

استفاده موثرتری از اینستاگرام داشته باشند. 
به عالوه، بازاریابان به احتم��ال  زیاد می خواهند از ابزاری 
استفاده کنند که توانایی برنامه ریزی پست ها را دارد. اکثر 
ابزارهای آنالیزی اینستاگرام قادر هستند بهترین زمانی را 
که برای به اش��تراک گذاشتن محتوا مناسب است، تعیین 
کنند. این زمان ممکن اس��ت خارج از ساعات اداری باشد، 
به همین دلیل برنامه ریزی برای به اشتراک گذاشتن محتوا، 
مفید و کاربردی اس��ت.  درنهایت، بازاریابان به ابزاری نیاز 
دارند که قادر باش��د تاثیر کلمات کلیدی و هش��تگ های 
خاص را مش��خص کن��د. این قابلیت باعث می ش��ود تیم 
بازاریابی بتوان��د در لحظات و تجربیات به یادماندنی تری با 

مشتریان بالقوه یا مشتریان فعلی در تماس باشد. 
از محتوای تولیدی توسط کاربران استقبال کنید

UCG ی��ا محتوای تولی��دی کاربران، پدیده ای اس��ت 
که رویکرد برندهای تجاری هرروز به آن بیش��تر می شود. 
درواقع UCG زمانی معنا دارد که یکی از مصرف کنندگان 
محتوایی را به اش��تراک می گذارد که در آن از محصول یا 
خدمات خاصی اس��تفاده  شده است. برندها می توانند این 
محتوا را به عنوان ش��اهد و مدرکی بر اس��تقبال اجتماعی 
 UCG .از محصول شان، مورد اس��تفاده مجدد قرار دهند
اعتبار برندها را باال می برد و باعث می شود مشتریان اعتماد 

بیشتری به محصوالت داشته باشند. 
یک دیوار اجتماعی زنده خلق کنید

برای اینکه همزمان برند و کانال اینستاگرام خود را تقویت 
کنید، یک دیوار اجتماعی زنده خلق کنید که بتواند هم در 
دفتر ش��رکت و هم در رویدادهای تجاری زنده به اشتراک 
گذاشته شود. ابزارهایی مانند Tint وTagboard به شما 
در جمع آوری محتوای تولیدشده توسط کاربر و همچنین به 
اشتراک گذاشتن جریان زنده و همزمان مطالب ارسال شده 

در یک کانال خاص اینستاگرام، کمک می کنند. 
حساب اینستاگرام خود را در سایر کانال های 

مجازی به نمایش بگذارید
شرکت هایی که عالقه مندند حساب کاربری موفق تری در 
اینستاگرام داشته باشند، باید با تبلیغ صفحه خود در سایر 
کانال های اینترنتی، آن را ارتقا دهند. اگر تیم بازاریابی شما 
از ایده های نوآورانه ای در صفحه اینس��تاگرام خود استفاده 
می کن��د، کامال منطقی اس��ت که از آنها در وب س��ایت یا 
وبالگ ش��رکت و شبکه های مجازی دیگری که به صنعت 
شما مربوط  هستند، صحبت کنید.  این کار باعث می شود 

افراد بیشتری کانال اینستاگرام شما را بشناسند.
بازاریابی شخصیتی را امتحان کنید

بازاریابی ش��خصیتی یا Influencer Marketing، به 
این معنا است که شما از افراد سرشناس و محبوب برای تبلیغ 
یکی از کاالهای خود استفاده می کنید تا به این وسیله پیغامی 
خاص به مخاطبان خود برس��انید. طبق تحقیقات س��ایت

AdWeek، تقریبا ۹4درصد ش��رکت هایی که از این روش 
استفاده کرده اند، نتایج آن را مثبت و قابل  توجه دانسته اند. 

از محتوای ویدیویی بیشتری استفاده کنید
طبق نتایج منتشرش��ده از تحقیقات وب سایت رسانه های 
دیجیتالMWP، بیش از 55 درصد مردم هرروز دست کم یک 
ویدئو را به صورت آنالین تماشا می کنند. نسبت به عکس های 
سنتی، ویدئو توجه مخاطب را به صورت قابل اعتمادتر و برای 
مدت زمان طوالنی تری به خود جذب می کند. به همین دلیل 
است که بسیاری از شرکت های تجاری از به اشتراک گذاشتن 

محتوای ویدئویی در اینستاگرام استقبال کرده اند. 
جمع بندی

برای بهبود بازاریابی در اینس��تاگرام، بهتر اس��ت الاقل 
برخی از نکات ذکرش��ده در این مقاله را مورد استفاده قرار 
دهید و امتح��ان کنید. بازاریاب ها پی��ش از هر چیز باید 
اطمین��ان حاصل کنند که ابزار آنالیزی اینس��تاگرام آنها، 
نتایج درست و واقعی را به آنها نشان می دهد. تجزیه وتحلیل 
پس��ت های اینس��تاگرام به بازاریاب ه��ا کمک می کند که 
متوجه ش��وند چه نوع محتوایی تاثیرگذارتر است و بیشتر 
موردتوجه فالوئرها قرار می گیرد.  در مرحله بعد بازاریاب ها 
باید محتوایی را که با مخاطبان شان بهتر ارتباط می گیرد، 
شناسایی کنند که ممکن است استفاده ازUCG، تبلیغات 
توسط شخصیت های محبوب یا محتوای ویدیویی باشد. در 
نهایت استفاده از دیوار اجتماعی و تبلیغات در سایر رسانه ها 

می تواند در افزایش تعداد فالوئرها نقش مثبتی ایفا کند. 
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کارگاه بازاریابیارتباط

بازاریابی خالق

یک عکس می تواند به اندازه 1۰۰۰ کلمه ارزش داشته باشد. تیم بسکتبال YMCA در تابلوی تبلیغاتی خود از عکس پویا و حرکتی 
استفاده کرد تا نام خود را در ذهن تثبیت کند.

امیر قمصری



بدترین شرایط ممکن را برای خود 
متصور شوید

فرصت امروز: هنگامی که ش��رکت دچار بحران 
می ش��ود، مهم ترین عاملی که باعث می ش��ود افراد 
نتوانند واکنش مناسبی از خود نشان دهند، غافلگیر 
شدن است. با این حال اگر از قبل شرایط مشابه آن 
را تصور کرده باش��ید، دیگ��ر در برخورد با آن دچار 
س��ردرگمی نخواهید بود. اکثر مدی��ران در رویاهای 
خود ش��رایط ایده آل شرکت را ترسیم می کنند. این 
امر بسیار خوب است و کوچک ترین تأثیر آن تقویت 
روحی��ه و انگیزه فرد اس��ت. با این حال الزم اس��ت 
به بدترین حالت ممکن برای ش��رکت نیز فکر کنید. 
البت��ه در این امر تنها تصور و تفک��ر در رابطه با آن 
کافی نبوده و باید عوامل ایجاد و راه حل خارج شدن 
از آن را بیابی��د. ای��ن امر باعث خواهد ش��د همواره 
مراقب باش��ید تا بدترین را تجربه نکنید. با این حال 
بس��یاری از اتفاقات قابل پیش بینی نیستند و ممکن 
اس��ت در هر لحظه اتفاق بدی رخ دهد. بدون شک 
هنگام��ی که بدانید در صورت وقوع چنین فاجعه ای 
چه بای��د بکنید، در زم��ان به مرات��ب کمتری قادر 
خواهید بود مسئله به وجود آمده را برطرف سازید. 

ایده
جن��رال الکتریک، ش��رکتی آمریکایی اس��ت. این 
شرکت هم اکنون یکی از اصلی ترین تولیدکننده های 
موتور جت در آمریکا محس��وب می ش��ود. زمانی که 
ایاالت متح��ده در س��ال ۱۹۱۷ وارد جنگ جهانی 
اول ش��د، دولت آمریکا جس��ت وجو را ب��رای یافتن 
شرکتی که بتواند یک تقویت کننده یا بوستر را برای 
هواپیماهای نوپای پیس��تونی آن زم��ان تولید کند، 
شروع کرد. در این میان، ش��رکت جنرال الکتریک، 
ای��ن رقابت و مبارزه را با ش��رکتی دیگر برای تولید 
توربو سوپر شارژرها پذیرفت و قراردادی برای تولید 
آنها توس��ط ش��رکت ها و دولت وقت منعقد ش��د. با 
ای��ن حال مدیر این ش��رکت از هم��ان ابتدا خود را 
برای بدترین شرایط ممکن آماده کرده بود و همین 
امر باعث ش��د بتوانند مش��کالتی که طی این مدت 
ب��ا آن مواجه ش��دند به راحتی برط��رف کنند. برای 
مدت بیش از دو دهه، این توربو س��وپر ش��ارژرهای 
 ش��رکت جن��رال الکتری��ک ب��ود ک��ه هواپیماهای 
بم��ب افکن آمریکایی را قادر س��اخته بود که با وزن 
بیش��تر به پرواز درآمده و از ارتفاع��ات باال عملیات 
م��ورد نظر خ��ود را انجام دهند. تجرب��ه کاری باال و 
مهارت و خبرگی کارکنان و متخصصان این شرکت 
در ساخت تجهیزات موتور، به طور آشکاری مشخص 
کرد که این ش��رکت، همان ش��رکتی خواهد بود که 
نخس��تین موتور جت کشورش را تولید خواهد کرد. 
از آن زمان به بعد، می توان گفت جنرال الکتریک در 
نوآوری های کسب شده حرف اول را می زند. در حال 
حاضر شرکت صنایع هوایی جنرال الکتریک به عنوان 
یک��ی از بزرگ ترین تولیدکنندگان موتور هواپیما در 

جهان شناخته می شود. 

جنرال الکتریک معتقد اس��ت کیفیت، مسئولیت 
همه کارکنان اس��ت. اگر خواهان موفقیت هس��تیم، 
هر فرد باید با انگیزه و آگاهی در این موفقیت سهیم 
باشد. کیفیت در سه حوزه فرآیند، کارکنان و کسب 
رضایت مش��تری قابل تفکیک است. رهبران متعهد 
به فراهم آوردن فرصت ه��ا و زمینه ها برای کارکنان 
هس��تند تا بتوانند ب��ا تکیه و تمرکز بر اس��تعداد و 
انرژی خوب در جلب رضایت مشتری بکوشند. افراد 
نتایج را می آفرینند. اگرچه این ش��رکت با مشکالت 
زیادی نظیر حمله تروریس��تی ۱۱ سپتامبر که طی 
آن شرکت مجبور به پرداخت 600 میلیون دالر شد، 
مواجه ش��د. با این حال به علت آنکه مدیر ش��رکت 
همواره ش��رکت را برای بدترین ها آماده ساخته بود، 
مشکالت نتوانستند منجر به زمین گیر شدن شرکت 
ش��وند. به همی��ن خاطر تصور بدتری��ن حالت برای 
ش��رکت و آماده سازی خود برای آن از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردار است. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- بدترین برای هر فرد و شرکتی به یک نوع مطرح 
اس��ت. به همین خاطر نباید دیگران را در این رابطه 
الگو قرار دهید. با این حال در این رابطه خیال پردازی 
را کن��ار بگذارید و تنها وقت خ��ود را صرف مواردی 

کنید که واقعا برای شرکت مهم هستند. 
- نباید ترس از آینده و مشکالت باعث شود شما به 
ش��رکتی کامال محتاط تبدیل شوید. تنها کافی است 

بدانید که در صورت بروز مشکل، چه باید بکنید. 
- در ص��ورت نی��از حت��ی می توانید یک ش��رایط 
بحرانی را در ش��رکت خود ایجاد کنی��د؛ با این کار 
می توانی��د میزان توانای��ی خود و س��ایرین را برای 

روبه رو شدن با شرایط بحرانی بسنجید. 

 بدون نیاز به سرمایه گذاران، 
جذب سرمایه کنید 

یکی از برداشت های نادرست و متداول کارآفرینان این 
اس��ت که تصور می کنند باید سرمایه اولیه کالنی جذب 
کنند تا موفق ش��وند. به گزارش البرز فاوا نیوز، این تصور 
صحیح نیست و اگر تمایل ندارید سهام شرکت را تا مجبور 
نشده اید بفروش��ید، این پنج توصیه را به کار بگیرید تا از 
یک ایده فوق العاده وارد مرحله تولید نمونه اولیه ش��وید، 

بدون آنکه نیاز به سرمایه گذاری زیادی داشته باشید. 
۱- ابتدا کیف پول تان را باز کنید

پس اندازها، ارزش امالک یا حس��اب های بازنشس��تگی 
خود را در نظر بگیرید. کار پر ریسکی است، اما اگر خودتان 
از پول خودتان سرمایه گذاری نکنید، انتظار نداشته باشید 
دیگ��ران این کار را انجام دهند. س��رمایه گذاران حرفه ای 
می خواهن��د ببینند که مالکان کس��ب وکار به کارش��ان 
اعتماد دارند و خودش��ان هم س��رمایه گذاری می کنند یا 
خیر. آنها بیش��تر به کارآفرینانی توجه می کنند که عالوه 

بر  »سخت کوشی و تالش«، سرمایه دیگری هم دارند. 
۲- از همان ابتدا شرکای استراتژیک خود را پیدا کنید

هیچ چی��ز ش��یرین تر از یافت��ن ی��ک تأمی��ن کننده، 
توزیع کننده و به خصوص مش��تری ای نیس��ت که آنقدر 
به ایده و محصول ش��ما عالقه دارد که حاضر اس��ت برای 
ش��ما س��رمایه گذاری کند. این پاداش برنامه ریزی برای 
موفقیت است. کیفیت و قابلیت اطمینان منابعی که تأمین 
می کنی��د، اعم از مواد اولیه ی��ا نرم افزارها، کلید موفقیت 
شماس��ت. بهتر است زمانی که شرکت شما کوچک است 
رواب��ط را آغ��از کنید و موانع را از می��ان بردارید، نه آنکه 
وقتی آماده رش��د هستید متوجه شوید که چه مشکالتی 
وجود دارد. اگر ایده ش��ما می تواند مشکل یک کسب وکار 
B2B  را که بازار در تالش برای رفع آن اس��ت، برطرف 
کند، این احتمال وجود دارد که مش��تریان راغب اولیه ای 
که فکر می کنند شما می توانید مشکل آنها را حل کنید، 
روی ایده ش��ما سرمایه گذاری کنند.مشتریان راغب اولیه 
دیدگاه های کاربردی منحصربه فرد و ارزشمندی را درباره 
اینکه چه کارهایی درس��ت انجام ش��ده و چه مواردی نیاز 
به تغییر دارند، ارائه می کنند. با اس��تفاده از این دیدگاه ها 
می توانید ارزش پیشنهادی محصول خود را در بازاری که 
موردنظرتان است، بهبود ببخش��ید. این شرکت ها کمتر 
روی بازده نهایی تمرکز می کنند و بیشتر به رسیدن نمونه 

اولیه محصول شما به مرحله بتا عالقه مند هستند. 
تمامی استارتاپ ها ناچارند محصوالت شان را بفروشند. 
استخدام نیرو برای تیم های فروش داخلی چالش بزرگی 
اس��ت. چالش دیگر، مدیریت آنهاس��ت. قبل از آنکه تیم 
فروش مس��تقیمی را در طرح کس��ب وکار خ��ود در نظر 
بگیرید، گزینه های دیگر را بررسی کنید، مانند شرکت ها یا 
نمایندگی های کارخانه هایی که در صنعت شما فعالیت و 
محصوالتی را عرضه می کنند که محصوالت شما می توانند 

به ارتقای آنها کمک کنند. 
۳- خود راه انداز باشید

مقرون به صرفه ترین راه برای حفظ منابع شرکت، اعم از 
منابع مالی و دیگر منابع، این اس��ت که قدم به قدم هزینه 
ک��رده و همزمان درآمد خود را از طریق مش��تریان راغب 

اولیه تأمین و به هر سنت به چشم یک دالر نگاه کنید. 
وقتی تازه کار هس��تید، هیچ چیز به ان��دازه نقدینگی کمیاب 
نیست )البته شاید بتوان گفت خواب هم کمیاب می شود(. هر چه 
بیشتر بتوانید از سرمایه شخصی استفاده و در بازار اعتبار خوبی 

کسب کنید، مسیر جذب سرمایه را راحت تر پیدا خواهید کرد.
 نکاتی برای خود راه اندازی

الف( هزینه های ثابت را در سطح حداقل نگه دارید: 
تجهیزات و خدمات اداری را به طور مش��ترک استفاده 
کنید؛ با شرکت دیگری، از مکان مشترکی استفاده کنید یا 
در یک مرکز رشد مستقر شوید؛ از کامپیوترها و سرورهایی 
که دارید استفاده کنید؛ خریدهای سرمایه ای را به تعویق 
بیندازی��د؛ به جای خرید کردن، صرف نظر کنید؛ با تمامی 
تأمین کنندگان و خدمات دهندگان بر سر شرایط و مبالغ 

مذاکره کنید
ب( ب��ا هزینه های متغیر طوری رفتار کنید که انگار پول 
شخصی خود را خرج می کنید و درواقع نیز همین طور است: 
درباره ش��رایط خرید اعتباری از تأمین کنندگان بالقوه 
پرس وجو کنید؛ با اس��تفاده از زمانبندی هوش��مندانه یا 
تله کنفرانس، در هزینه س��فرهای تان صرفه جویی کنید؛ 
کارآموزانی از دانش��کده های محلی کسب وکار یا طراحی 

استخدام کنید 
۴- از سرمایه های رقیق نشده )یعنی سرمایه هایی 
که نیاز به فروش س�هام ش�رکت ندارند مثل وام یا 

کمک دوستان و خانواده( استفاده کنید
کمک هزینه ها، همیاری و درخواس��ت ب��رای پروپوزال  
)RFP( ممکن اس��ت برای هر ش��رکتی مناسب نباشند. 
اما ابتدا مطمئن شوید که این روش ها برای شما مناسب 

هستند یا نه و بعد تصمیم بگیرید. 
فراموش نکنید اطراف خود را نیز در نظر داشته باشید. 
ش��هرها، مناطق و ایاالت، به طور فزاین��ده ای برنامه های 
همیاری و اعطای وام کم بهره را برای کسب وکارهایی که 

رشد باالیی دارند اجرا می کنند. 
۵- س�رمایه را ب�ا اه�داف مرحله به مرحله خود 

مطابقت دهید
سرمایه زیاد به اندازه س��رمایه کم مضر است. متناسب 
بودن سرمایه با اهداف قابل دستیابی باعث می شود شرکت 
مجبور نشود قبل از زمان الزم، سهام خود را عرضه کند. 

۶- برای خود حساب اعتباری ایجاد کنید
حتی اگر از کارت اعتباری خود اس��تفاده نکنید، بازهم 
بانک ها به محض آنکه یکی از رقبای شان به سراغ شما بیاید 

با شما تماس خواهند گرفت. 
icstartups.ir :منبع
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کلید کارتابل

کسب وکار خالق

طراح گرافیک برای ارائه  محصول بس�ته بندی بس�یار مهم است. در زمان مقایسه  دو قلم، مشتریان معموال بسته بندی زیباتر را انتخاب 
می کنند. از این رو امروزه طراحان بصری به تمامی شرکت ها و مؤسسات نفوذ کرده اند. برون دادهای مشهود این کسب و کار بسیار زیاد 

است. از طراحی وب  گرفته، تا طراحی لباس و بسته بندی. یک طراح بصری می تواند از این مسئله بهره ی زیادی ببرد.

امروزه ما توسط استارتاپ هایی 
که وج��وه مختل��ف زندگی مان 
را دگرگون س��اخته اند، محاصره 
ش��ده ایم. اجازه دهی��د یک روز 
معمول��ی را م��رور کنی��م.  ابتدا 
)احتماال  برمی خیزی��م  از خواب 
با اس��تفاده از یک اپ یا س��اعت 
هوشمند که براساس ضربان قلب 
بی��داری را تش��خصی می دهد(، 
سپس صبحانه را از یک رستوران 
آنالین سفارش داده و با اوبر مسیر 
منزل تا محل کار را طی می کنیم. 
در ط��ول روز از چندین ش��بکه 
اجتماعی و برنامه های هوش��مند 
وین��دوز و م��ک بهره ب��رده و در 
پایان روز اکانت اینس��تاگرام مان 
را چک می کنیم.  اگرچه زندگی 
همه ما دقیقا مانند مثال مذکور 
نیست، با این حال بخش زیادی از 
آن، تجربه مشترک مان را تشکیل 
می دهد. در این مقاله با استفاده 
از بررس��ی دقیق امکاناتی که به 
راحتی در دسترس مان است و به 
هیچ وجه به آنها توجه نمی کنیم، 
قصد داریم ش��ما را با ارزش این 
ایده های ش��ان آش��نا  امکانات و 

کنیم. 

۱- اوبر
اوبر ی��ک ش��رکت آمریکایی 
خدم��ات  ح��وزه  در  فع��ال 
مسافربری آنالین است که دفتر 
سانفرانسیس��کو  در  مرکزی اش 
واقع شده اس��ت. این استارتاپ 
ش��هر   633 حاض��ر  ح��ال  در 
مختل��ف جه��ان را به تس��خیر 
درآورده اس��ت. یکی از مزایای 
اصلی که این اپ ب��ه رانندگان 
اجاره  ام��کان  ارائ��ه می ده��د، 
ماشین از سوی شرکت است. به 
این ترتیب تنه��ا با یک گواهی 
رانندگ��ی و حض��ور در یکی از 
آن 633 ش��هر شغلی بی دردسر 
خواهید داش��ت.  اگرچ��ه ارائه 
درآم��د  مس��افربری  خدم��ات 
باالیی برای ش��رکت به ارمغان 
آورده است، با این حال مدیران 
ماجراجوی ای��ن برند به عرصه 
تحویل غذای آنالین نیز س��ری 
زده اند.  مجم��وع این فعالیت ها 
ب��رای اوب��ر ۱2.5 میلیارد دالر 
س��رمایه مالی به ارمغان آورده 
است. همچنین این برند ارزشی 
ح��دود 68 میلی��ارد دالر دارد. 
با توجه به س��یر صع��ودی اوبر 
در چند س��ال اخیر پیش بینی 
می ش��ود این روند ادام��ه پیدا 
کن��د و ارزش اوبر ب��ه بیش از 

۱00 میلیارد دالر برسد. 

۲- شیائومی
ش��رکت  ی��ک  ش��یائومی 
زمین��ه  در  فع��ال  خصوص��ی 
الکترونی��ک اس��ت. اگرچه این 

ش��رکت در س��ال 20۱0 و در 
شهر پکن تأس��یس شد، با این 
حال در طول هفت س��ال اخیر 
روند توس��عه و تسخیر بازارهای 
داخلی و خارجی را به س��رعت 
ط��ی کرده و در صدر فهرس��ت 
ف��روش چین ج��ای دارد.  اگر 
گم��ان می کنی��د ک��ه دنی��ای 
فق��ط  هوش��مند  گوش��ی های 
در انحص��ار اپ��ل، سامس��ونگ، 
س��ونی، اچ تی س��ی و ه��وآوی 
اس��ت، وضعی��ت ش��یائومی در 
فهرست فوربس ش��ما را شوکه 
خواهد کرد. براس��اس آمارهای 
رس��می این برند پ��س از اپل و 
سامس��ونگ س��ومین فروشنده 
بزرگ بازارهای گوشی هوشمند 
و ل��وازم جانب��ی آن محس��وب 
می ش��ود.  س��رمایه ای��ن برند 
در ح��ال حاض��ر 2.4 میلی��ارد 
دالر اس��ت و ارزشی حدود 46 

میلیارد دالر دارد. 

Airbnb -۳
Airbnb  س��امانه ای آنالین 
به منظور رزرو طیف وس��یعی از 
خدمات و ابزارهاست. اموری نظیر 
کرایه اتومبیل، رزرو هتل و قایق 
از جمل��ه محبوب ترین خدمات 
بین المللی محسوب  مارکت  این 
می شود. این برند که سامانه اصلی 
خود را براساس 26 زبان مختلف 
طراح��ی کرده، در س��ال 2008 
دفتر مرکزی خود را در کالیفرنیا 
راه  انداخته اس��ت. در حال حاضر 
ای��ن مارک��ت بالغ ب��ر 3 میلیون 
را  مختل��ف  کاالی  و  خدم��ات 
در 65 ه��زار ش��هر مختل��ف به 
مردم ۱۹۱ کش��ور ارائه می دهد.  
برایان چسکی، جو گبینا و ناتان 
بلچارزی��ک این اس��تارتاپ را با 
توجه به تمایل مشتریان به تهیه 
ارزان محصوالت طراحی کرده اند. 
ب��ر این اس��اس در فواصل زمانی 
معی��ن برخ��ی از محص��والت و 
خدمات با تخفیف های گس��ترده 
مواجه می شود و طیف وسیعی از 

مشتریان را به سوی تولیدکننده 
سرازیر می کند.  سرمایه این برند 
در حال حاضر 4.4 میلیارد دالر 
اس��ت و ارزش��ی معادل 2۹.3 

میلیارد دالر دارد. 

۴- پاالنتیر
در عرص��ه تحلی��ل و پردازش 
گس��ترده اطالعات هیچ شرکتی 
توانایی رقابت با پاالنتیر را ندارد. 
پاالنتیر یک استارتاپ کالیفرنیایی 
دیگر اس��ت که از سال 2004 در 
عرص��ه کس��ب وکار الکترونیکی 
فعالیت می کند.  عمده ش��هرت 
این برند ب��ه دلیل انج��ام دادن 
پژوهش گسترده و تحلیل عظیم 
اطالعات در مورد شیوه های بهبود 
عملک��رد بخش ضد تروریس��م 
پلیس آمریکا اس��ت. ای��ن پروژه 
ک��ه با نام گاتهام ب��ه اجرا درآمد 
موجب شهرت پاالنتیر در زمینه 
پردازش وس��یع اطالعات ش��د.  
فعالیت خس��تگی ناپذیر مدیران 
و کارمندان این ش��رکت س��بب 
ش��ده تا برخالف بسیاری از رقبا 
این ش��رکت سرمایه ای عظیم به 
دست بیاورد. سرمایه ۱.۹ میلیارد 
دالری به همراه ارزش 20 میلیارد 
دالری برند پاالنتیر امری اس��ت 
که برای برخی از رقبای ش��ان در 

خواب هم باورکردنی نیست. 

۵- لوفاکس
به نظر ش��ما راه ان��دازی یک 
بازار س��هام جدی��د در عصری 
ک��ه بازارهایی نظیر هنگ کنگ، 
میام��ی، نیوی��ورک و بس��یاری 
ب��زرگ دنی��ا در  از ش��هرهای 
چه  هس��تند،  قدرت ش��ان  اوج 
نتیجه ای برای موسس آن درپی 

خواهد داشت؟ 
شکس��ت مفهومی اس��ت که 
برای بازار سهام آنالین لوفاکس 
بی معناس��ت. اگرچ��ه این برند 
در س��ال 20۱۱ تأس��یس شده 
است، اما با برنامه ریزی و اجرای 
ایده ه��ای خالقانه توانس��ته در 

عرض کمتر از ش��ش س��ال به 
جم��ع اس��تارتاپ های پرس��ود 
قرن 2۱ بپیوندد. س��رمایه ۱.۷ 
میلی��ارد دالری آن هم فقط با 
ش��ش س��ال فعالی��ت می تواند 
ذهنی��ت بس��یاری از اف��راد را 
نس��بت به کس��ب موفقیت در 

دنیای کارآفرینی تغییر دهد. 
در پای��ان نیز بای��د به ارزش 
برن��د  دالری  میلی��ارد   ۱8.5
لوفاک��س در بازاره��ای جهانی 
اش��اره کرد تا به درس��تی عمق 
موفقیت و تأثیرگذاری این بازار 

سهام آنالین دیده شود. 

WeWork  -۶
پیشروی  مش��کل  بزرگ ترین 
راه ان��دازی  در  کارآفرین��ان 
بدون  چیس��ت؟  کسب وکارشان 
شک سرمایه اولیه نقشی اساسی 
در ش��کل گیری یک کسب وکار 
ایف��ا می کند. همین نکت��ه آدام 
نیوم��ان را بر آن داش��ت که در 
 WeWork سال 20۱0 شرکت
را در راستای تأمین فضای کاری 
مش��ترک ب��رای کارآفرین��ان و 
کس��ب وکارهای کوچک تأسیس 

کند. 
نحوه فعالیت این شرکت بدین 
صورت است که با توجه به بودجه 
هر مراجعه کننده دفتری اشتراکی 
را ب��ه آنها پیش��نهاد می کند. در 
چنین دفاتری چند کس��ب وکار 
)مشتریWeWork( به صورت 
اش��تراکی از محی��ط و امکانات 
موجود اس��تفاده خواهن��د کرد. 
به ای��ن ترتیب تنها ب��ا مالکیت 
اش��تراکی دفت��ر کار می توان به 
راحت��ی کس��ب وکار دلخ��واه را 
راه اندازی کرد.  سرمایه 2 میلیارد 
دالری این شرکت به همراه ۱6.۹ 
میلیارد ارزش برند به خوبی بیانگر 
موفقیت تیم آدام در جلب رضایت 

مشتریان است. 

Pinterest -7
ش��بکه های  ام��روزه  اگرچ��ه 

اجتماعی عکس محور در تسخیر 
اینستاگرام اس��ت، اما بدیل های 
جایگزی��ن و خالقانه ای هم برای 
این غ��ول دنیای مج��ازی وجود 
دارد. Pinterest طرحی اس��ت 
که تقریباً همزمان با اینستاگرام و 
در سال 200۹ شروع به کار کرد. 
ب��ازار هدف این اپ گوش��ی های 
هوشمند مبتنی بر سیستم عامل 
ب��ن  اس��ت.    IOS و اندروی��د 
س��یبلرمن، یکی از س��ه موسس 
 Pinterest برنامه، وجه تمای��ز
را زاویه نگاه کاربران می داند: »به 
جای اینکه مانند س��ایر برنامه ها 
تصاویری به کاربر نشان داده شده 
و از وی خواسته شود به مسافرت 
یا اماکن دیدنی رفته و تجربیات 
خ��ود را ب��ا دیگران به اش��تراک 
بگ��ذارد، در Pinterest ما روی 
ایده های تازه تمرک��ز کرده ایم.« 
تالش ب��رای به اش��تراک گذاری 
تجربیات جدید از سوی مدیران 
این ش��بکه اجتماعی ب��ا نگاهی 
به س��رمایه ۱.3 میلی��ارد دالری 
و همچنی��ن ارزش ۱۱میلیاردی 
برندشان به خوبی آشکار خواهد 

شد. 

8- اسپاتیفای
موس��یقی  ب��ه  عالقه من��دان 
ب��ا معرف��ی اس��پاتیفای تجربه 
ب��ه  موس��یقی  از  جدی��دی 
دس��ت آورده اند. ش��بکه آنالین 
جس��ت وجو و اجرای موس��یقی 
اسپاتیفای با ارائه طیف وسیعی 
س��بک های  در  موس��یقی ها  از 
مختل��ف به هم��راه آرش��یوی 
نیازه��ای  تم��ام  قدرتمن��د، 
دوس��تداران این هن��ر را مرتفع 
ساخته است.  2.3 میلیارد دالر 
س��رمایه به همراه 8.5 میلیارد 
دالر ارزش برند اس��پاتیفای آن 
را به اس��تارتاپی رقابت ناپذیر در 
عرصه موسیقی بدل کرده است.

 Lyft -9 
زمین��ه  در  اوب��ر  اگرچ��ه 
حمل ونقل و مسافربری موفقیت 
خیره کننده ای به دست آورده، با 
این حال در این عرصه تنها برندی 
نیس��ت که به فعالیت می پردازد. 
Lyft  نام پروژه ای است که برای 
سانفرانسیسکو  در  نخس��تین بار 
کلید خورد و اکنون 300 ش��هر 
مختلف آمریکا را در پوشش خود 
دارد.  نس��خه آمریکایی و رقیب 
اوبر اگرچه تنها در ب��ازار آمریکا 
فعالیت داشته و تمرکز اصلی اش 
روی ش��هرهای بزرگ این کشور 
اس��ت، با این حال از همین بازار 
به س��رمایه 2.5 میلی��ارد دالری 
دست یافته اس��ت. 6.۹ میلیارد 
دالر ارزش برن��د Lyft نیز آن را 
به استارتاپی موفق در سطح ملی 

بدل کرده است. 
منبع: گاردین 

بررسی 9 استارتاپ برتر دنیای کارآفرینی

استارتاپ های میلیارد دالری
ترجمه: علی آل علی 
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فدریکو آنتونی، از مدرسه کسب وکار استنفورد، در گفت وگویی توضیح داده که 
هیچ گاه قصد نداشته یک سرمایه گذار خطرپذیر باشد. به گزارش اقتصاد آنالین، 
حتی قرار نبوده ش��هرش، مکزیکوس��یتی، به یکی از قطب های سرمایه گذاری 

خطرپذیر تبدیل شود. 
وقتی این مدیر سابق در صنعت مد نخستین بار به فکر راه اندازی صندوقی برای 
اس��تارتاپ های تازه کار افتاد، تعداد نمونه های موفق که بتوان به آنها اشاره کرد، 
 ،)ALLVP( اندک بود. شرکتی که او به کمک همکارش فرناندو لیو ثبت کرد
بس��یاری از صاحبان ایده  کسب وکار در سراسر کش��ور را به مبارزه می طلبید. 
این ش��رکت از نخس��تین س��ال فعالیت خود  )۲۰۱۲( دو صندوق حمایت از 
کسب وکارهای نوپا را راه اندازی کرده و از ۲۲ شرکت در آمریکای التین حمایت 
مالی به عمل آورده است. در س��ال ۲۰۱۵ میالدی، شرکت ALLVP با خرید 
شرکت Aventones، کسب وکار به اشتراک گذاری اتومبیل متعلق به استارتاپ 
فرانسوی BlaBlaCar، توانست چشم انداز توسعه خود را دگرگون کند. آنتونی 
به خوبی می داند که چالش های پیش رو در بازارهای نوظهور هرچه که باش��ند، 
فرصتی طالیی برای جلب توجه سرمایه گذاران جسور و کارآفرین که تمایل به 
تعامل در کالس جهانی دارند، فراهم خواهند کرد. در گفت وگوی حاضر آنتونی 
به چالش های منحصربه فرد موجود بر سر راه فعالیت سرمایه گذاران در بازارهای 
نوظهور اشاره می کند و راهکارهایی را به منظور موفقیت در اکوسیستم پویایی 

بازارهای جهانی با ما در میان خواهد گذاشت.
* در آغاز فعالیت تان، مکزیک از فرهنگ اس�تارتاپی قوی برخوردار 

نبود. این شرایط چه چالش های خاصی را در پی داشت؟ 
به نظرم نخستین چیزی که در چنین فضایی نیاز خواهید داشت یک اکوسیستم 
جدید است که پذیرای شکست است. پذیرش شکست در سیلیکون ولی و به طور 
کلی در ایاالت متحده آمریکا، مقوله ای به ش��دت جا افتاده اس��ت. شما در واقع 
اغلب در تالش هس��تید شکست بخورید، زیرا اگر مشغول انجام کاری هستید 
که نتیجه ای نخواهد داشت، باید در اسرع  وقت به چالش بعدی روی آورید. در 
چنین فضایی اطرافیان شما بر این باورند که اگر شکست بخورید دفعات بعدی 
تالش بیشتری خواهید کرد و به احتمال زیاد موفق خواهید شد. در اقتصادهای 
در حال توسعه، زیرساخت های فرهنگی بسیار ضعیف هستند و شکست موضوع 
جالبی نیست، راه اندازی کسب وکار بسیار دشوار به نظر می رسد، چراکه بسیاری 
از کسب وکارها شکست می خورند و اگر فرهنگ کسب وکار چنین شکست هایی 
را باور نداشته باشد، کسب وکارهای جدید متولد نخواهند شد. این موضوع فقط 
برای ش��رکت ها صادق نیس��ت، بسیاری از س��رمایه گذاران هم با شکست های 
متعددی مواجه می شوند. شرکای کسب وکارها باید بتوانند با خبر عدم توانایی 
کسب وکارها نسبت به ادامه فعالیت که در قالب یک ایمیل ساده و کوتاه به آنها 
ارسال شده است، به راحتی کنار بیایند. از لحاظ نظری، به نظر بسیاری از افراد، 
این بخش��ی از بازی اس��ت اما هنگامی که به عنوان یک سرمایه گذار در دنیای 
کسب وکار، ایمیلی با چنین محتوایی دریافت کنید، تحمل و درک شرایط بسیار 
سخت و دشوار خواهد بود، بنابراین همیشه پیدا کردن سرمایه گذارانی صبور برای 
حفظ اکوسیستم کار سختی است. تحمل شکست از هر موضوع دیگری مهم تر 
است، از این رو به نظر من کلید اصلی انتخاب الگوهای مناسب است. به باور من 

سازمان های مختلف باید فضای الزم برای گفت وگو درباره شکست را فراهم کنند. 
ایجاد چشم اندازی باز پیرامون مقوله شکست، در واقع یک شروع است. 

* چگونه با مشکل کمبود الگو روبه رو شدید؟ و چگونه اکوسیستمی 
ایجاد کردید که خود پایدار است؟ 

به نظرم این یک موضوع روش��ن است، اما بهترین کاری که می توانیم انجام 
دهیم، موفق بودن اس��ت. در صورتی که بتوانیم اثبات کنیم مهندسی جوان از 
یک روستای کوچک در مکزیک توانسته است کسب وکاری فوق العاده ایجاد کند، 
به موفقیت دس��ت پیدا کرده ایم. اگر بتوانیم نش��ان دهیم چند اپراتور معمولی 
توانسته اند بازگشت سرمایه مطلوبی برای سرمایه گذاران خود به ارمغان بیاورند، به 
موفقیت رسیده ایم. چرخه از همین  جا آغاز می شود و موتورهای موفقیت با توان 
 Yemeksepetبیشتری کار خواهند کرد. برای مثال، شرکتی در ترکیه به نام
در حال فعالیت است. این ش��رکت یک کسب وکار ارسال و تحویل مواد غذایی 
اس��ت که به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر به فروش رفته اس��ت. این موضوع تأثیر 
فوق العاده ای بر اکوسیستم کسب وکار ترکیه داشته است، چراکه می توان از آن 
به عنوان یک نقطه عطف یاد کرد. هم اکنون ترکیه سرمایه گذاران متعددی دارد 
که سرمایه گذاری های موفقی انجام می دهند و پول زیادی به جیب می زنند. توجه 
داشته باشید که یک شرکت موفق به تنهایی می تواند اکوسیستمی را به وجود 
آورد. در این صورت سرمایه گذارانی متعدد دارید، جوانان پویایی دارید که همواره 
در حال تالش برای تبدیل ایده خود به یک کسب وکار هستند و دانشگاه هایی 
دارید که نیاز جامعه به پرورش کارآفرینان را پاسخگو هستند. در آرژانتین شرکتی 
تحت عنوان Mercado Libre فعالیت می کند. این ش��رکت در سال ۱۹۹۹ 
تأس��یس شده اس��ت. می توان از آن به عنوان یک موفقیت بزرگ برای آرژانتین 
یاد کرد که بازاری مشابه eBay  دارد. به دنبال فعالیت موفقیت آمیز این شرکت 

سرمایه گذاری های متعددی انجام شده و نسل های مختلفی از کارآفرینان از دل 
آن بیرون آمده اند. نمونه های کس��ب وکارهای موفق بسیار هستند، اما به منظور 
تبدیل کسب وکارتان به نمونه ای موفق به تالش های افراد زیادی نیاز دارید که 
مدام شانس خود را می آزمایند. جادویی در کار نیست. همه چیز پشت ارقام پنهان 
شده است. به سرمایه بزرگی نیاز دارید، به سرمایه گذاران کسب وکارهای نوپا و 
البته جذب س��رمایه های خارجی. اغلب کسب وکارهای نوپایی که پیرامون شان 
صحبت کردیم با سرمایه گذاری های هنگفت به قله موفقیت رسیده اند. به نظرم 

این موضوع در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتری است. 
* دولت های مختلف در سراسر جهان در تالش هستند مراکز فناوری 
و کارآفرین�ی مختلف�ی را راه ان�دازی کنند، اما اگ�ر نیم نگاهی به رقم 
سرمایه گذاری های انجام ش�ده داشته باشیم، خواهیم دید که بیش از 
نیمی از آنها در ایاالت متحده آمریکا و اغلب در منطقه سیلیکون ولی 

صورت گرفته است. چرا توزیع برابری در این حوزه نداریم؟ 
درک این موضوع که هیچ دولت و هیچ قانونی توان ایجاد یک س��یلیکون 
ولی جدید را ندارد، برای هر فردی که با این منطقه آشناس��ت، بس��یار ساده 
اس��ت. نه دولت ها و نه اعضای فعال اکوسیستم نباید به فکر ایجاد سیلیکون 
ولی جدیدی باش��ند. تنها س��یلیکون ولی همان سیلیکون ولی است که همه 
ما آن را می شناس��یم. به نظ��رم فرصتی که می ت��وان از آن بهره برداری کرد، 
ایجاد ارتباطات و تعامالت مطلوب با س��یلیکون ولی است که در واقع تالشی 
اس��ت برای جذب سرمایه های مادی و البته انس��انی موجود در این منطقه. 
بهترین نمونه برای این موضوع Startup Chile  است؛ برنامه ای که اساساً 
از هر کارآفرینی برای راه اندازی کسب وکار نوپا در شیلی حمایت می کند. اگر 
یک مهندس هندی باش��ید و به ش��یلی بروید، می توانید با دریافت ۹۰هزار 

دالر ش��رکت خود را برپا کنی��د و الزامی برای اثبات ای��ده خود ندارید. تنها 
چیزی که الزم دارید این است که به شیلی بروید و کسب وکار جدید خود را 
شروع کنید. همین! وقتی با نیکوالس شی، موسس این طرح و فارغ التحصیل 
دانشگاه استنفورد صحبت کنید، او به شما خواهد گفت که اقدام به راه اندازی 
کسب وکار در قوانین مهاجرت شیلی بهترین و ارزان ترین روش برای دریافت 
اقامت دائم در کش��ور شیلی است. با مطالعه تاریخچه سیلیکون ولی خواهید 
دید دولت در ساخت سیلیکون ولی نقش بسیار مهمی بر عهده داشته است. 
مردم بس��یار درباره ایالن ماس��ک و تالش هایش برای سفر به مریخ صحبت 
می کنند، اما اطالعات کمی در خصوص یارانه هایی که برای راه اندازی شرکت 
SpaceX  پرداخت ش��ده اس��ت، دارند. به طور کلی، نشانه های بسیار خوبی 
از سراس��ر جهان قابل ذکر اس��ت. چین یکی از کشورهایی است که بهترین 
نمونه ها از کسب وکارهای موفق را دارد، اما هیچ کدام از این کسب وکارها هیچ 
تالشی برای ایجاد یک س��یلیکون ولی جدید انجام نمی دهند. قوانین دولتی 
مناسب برای کارآفرینی و جمعیت تحصیلکرده در زمینه های علوم، فناوری، 
مهندس��ی و ریاضیات  )STEM( کمک ش��ایانی به موفقیت های مذکور در 

چین کرده است. 
* آیا دغدغ�ه ای در زمینه روند انزواگرایی در جهان دارید؟ برگزیت 
در اروپا، دیوار م�رزی میان آمریکا و مکزیک و... آیا موضوعاتی از این 
قبیل روند ایجاد شبکه های جهانی مورد نیاز برای ادامه حیات بازارهای 

نوظهور را با مشکل روبه رو خواهند کرد؟ 
قدیمی ترها به خوبی بحران دهه ۷۰ میالدی را درک می کنند. تاریخ گفته های 
بس��یاری از این دوران دارد؛ از تحرکات کاال و مردم. ترامپ و دولت جدید او به 
دنبال متوقف کردن جریان کاال و جمعیت هس��تند. آنها به دنبال محافظت از 
صنعت تولید در آمریکا هستند و مخالف مهاجرت های غیرقانونی. آنها می خواهند 
در جهانی که جریان سرمایه و سرعت انتقال آن و البته سرعت انتشار دکترین 
فناوری به شدت جهانی اس��ت، چنین تغییری ایجاد کنند. این تحوالت کاماًل 
جهانی هستند و غیر قابل توقف. فناوری گرایش به کوچک تر کردن هر چه بیشتر 
دنیا دارد. جریان س��رمایه ای که هر س��اعت و حتی هر لحظه در سراسر جهان 
وجود دارد، رقمی بسیار شگفت آور است و چنان یکپارچه که عمالً نمی توان در 
برابر آن قد برافراشت و ایستادگی کرد. جالب است که پلت فرمی که آقای ترامپ 
به شدت به آن عالقه مند است، پلت فرمی به شدت جهانی است. هیچ مرزی برای 
توییت های ترامپ وجود ندارد. در توییتر  »تقدم آمریکا« معنایی ندارد. این جهانی 
است که ما در آن زندگی می کنیم. شاید بتوان جریان خودروهای تولید شده در 
مکزیک به بیرون از مرزهای این کش��ور را کنترل کرد، اما بدون شک نمی توان 
جلوی دسترسی به توییتر را گرفت. به همین دلیل من به طور کلی خوش بین 
هستم. نکته  اصلی این اس��ت که کارآفرینی باید تجربه ای قابل دسترس برای 
همگان باشد. نه تنها سیلیکون ولی بلکه تمامی اکوسیستم های موجود بدون فراهم 
کردن قابلیت دسترسی، ارزش های بسیاری را از دست خواهند داد. کارآفرینی آن 
طور که باید برای زنان، مهاجران و اقلیت ها در دسترس نیست. تحولی بزرگ در 
این زمینه الزم است. سیلیکون ولی و سایر اکوسیستم ها باید زمینه های حمایت 
همه جانبه از ایده ها و استعدادهای همه ما را در هر گوشه از جهان فراهم آورند. 

حرکت دنیا به سمت خلق استارتاپ های نوین
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اخبار

تبریز - اسد فالح- همزمان با هفته دولت، شرکت توزیع نیروی 
 ب��رق تبریز از پروژه هایی ب��ه ارزش نزدیک ب��ه 280 میلیارد ریال 
بهره برداری می کند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل این 
شرکت با اعالم این مطلب افزود: تعداد پروژه های انجام یافته بیش از 
1100 مورد اس��ت که 101 پروژه شاخص در این ایام افتتاح خواهد 
شد.مهندس عادل کاظمی در خصوص پروژه های هفته دولت، اظهار 
داش��ت: این 110 پروژه در شهرستان تبریز با اعتبار نزدیک به 180 
میلیارد ریال، شهرستان اسکو با اعتبار 17 میلیارد ریال و شهرستان 
آذرشهر با اعتبار بیش از 25 میلیارد ریال بهره برداری خواهند شد.  
وی در ادام��ه افزود: یکی از مهمترین اقدامات این ش��رکت در هفته 

دولت، کلنگ زنی س��اختمان حوزه س��تادی می باشد که در طول 
سالیان گذشته وضعیت مناسبی نداش��ته است. وی تصریح کرد: با 

اتمام این پروژه ساختمانی بخش های مختلف حوزه ستادی شرکت 
در یک محل تجمیع خواهند شد تا مشتریان برای انجام امور خود به 
مکان های مختلف مراجعه نکنند. وی افزود: پروژه های هفته دولت 
تحت عناوین توسعه و احداث، توسعه فیدر از پست هاي فوق توزیع، 
منابع طرح هاي عمراني )مس��کن مهر(، جابجایي تاسیسات، ایجاد 
قدرت مانور، اصالح و بهینه سازي شبکه، شبکه روشنایي معابر، طرح 
هاي کاهش تلفات و نیرورس��اني انجام شده است. وی افزود: اهداف 
اجرایی این پروژه ها اصالح ش��بکه، کاهش تلفات در شبکه توزیع، 
رفع حریم و تامین برق متقاضیان، توس��عه فیدر از پست هاي فوق 

توزیع و ... می باشد.

بندرعب�اس -  خبرن�گار فرص�ت ام�روز- در دومی��ن روز 
از هفته دولت پروژه آبرس��انی به دو روس��تای پش��ته گیش و کهنو 
ش��تری با حضور معاون سیاسی و امنیتی اس��تاندار هرمزگان، مدیر 
عامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، فرماندار شهرستان 
رودان و برخی از مدیران اجرایی این شهرس��تان افتتاح و مورد بهره 
ب��رداری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب 
روستایی هرمزگان، مهندس عبدالحمید حمزه پور ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره ش��هیدان رجایی و باهنر عنوان کرد: ش��هیدان رجایی و 
باهنر با وفاداری بر اصول و ارزش های انقالب اسالمی و تشکیل دولت 
مکتب��ی، در دوران کوتاه اما پر برکت عم��ر خود تالش نمودند تا در 
جه��ت رفع محرومیت، تبعیض و بی عدالتی گام های بلندی بردارند 
اما در آتش کینه و دشمنی پروانه وار سوختند. وی اظهار کرد: این دو 
ش��هید بزرگوار نمونه ای از محبت به خداوند و الگویی برای مسئوالن 
دولتی هستند، شهیدان رجایی و باهنر نماد خدمت بی منت به مردم 

هستند و در تمامی این سالها درسی برای مدیران بوده اند. این مقام 
مسئول در خصوص مش��خصات پروژه ابرسانی به دو روستای پشته 
گیش و کهنو ش��تری در شهرس��تان رودان گفت: ابرسانی به این دو 
 روس��تا از طریق یک حلقه چاه، یک ب��اب مخزن 200 متر مکعبی، 
لول��ه گذاری و خط انتقال به طول 18 کیلومتر و یک باب موتورخانه  
انجام ش��ده اس��ت. مهندس حمزه پور تصریح کرد: هزینه انجام این 

پروژه 12 میلیارد و 750 میلیون تومان از محل تامین اعتبار استانی و 
صندوق توسعه ملی بوده است. وی همچنین درباره جمعیت روستایی 
ای��ن پروژه بیان کرد: 600 نفر معادل 150 خانوار س��اکن در این دو 
روس��تا هس��تند که با افتتاح این پروژه از نعمت آب آشامیدنی سالم 
بهره مند می شوند. در ادامه این مراسم بهروز اکرمی معاون سیاسی 
امنیتی استاندار هرمزگان با توضیحی در خصوص شهیدان واال مقام 
رجایی و باهنر اظهار کرد: باهنر و رجایی دو شهیدی بودند که به همه 
مسئوالن نشان دادند میتوان حتی با اندک امکانات با اندیشه به جامعه 
و به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته خدمات رسانی کرد. وی بیان کرد: 
دستاوردهای دولت تدبیر و امید در سالهای گذشته در حوزه روستایی 
منشا خدماتی بس��یار ارزنده ای بوده است که آبرسانی به روستاها از 
بزرگترین آنها محسوب می شود. این مقام مسئول تصریح کرد: شرکت 
آب و فاضالب روس��تایی هرمزگان توانسته بهترین عملکرد را داشته 
باشد و شاخص آبرسانی روستایی را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشد. 

قزوین - خبرنگار فرصت امروز- جلس��ه الیروبی مخازن 
جایگاهها و تاسیسات انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه قزوین با حضور مس��ئولین عملیاتی و رؤسای نواحی برگزار 
شد. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین، تورج امانی 
معاون فنی و عملیاتی منطقه قزوین، هدف از برگزاری این جلسه را 
پایش اقدامات مرتبط با موضوع دانست و استمرار آن در سال ۹6 را 
گام مؤثری در جهت ارتقای س��طح کیفی ف��رآْورده ها در جایگاهها 
و انبارنفت عنوان کرد.  وی افزود: بازدیدهای مس��تمر کنترل کیفی 
فرآورده ها در جایگاهها به صورت برنامه مدون ماهانه صورت میگیرد. 
لذا چنانچه در این بازدیدهای کیفی، مخازن جایگاهها نیاز به عملیات 

الیروبی داشته باشند طبق بازه زمانی از پیش تعیین شده  اقدامات 
اساسی انجام می شود. همچنین در صورت نیاز عملیاتی اندازه گیری 

مجدد مخازن جایگاهها به منظور کالیبراسیون و افزایش دقت عمل 
LG-TG  و بسترسازی مناسب جهت راه اندازی پروژه دیسپچینگ 
در ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد ش��د.   این 
مقام مسئول تصریح نمود: تست ضخامت سنجی مخازن جایگاهها و 
عملیات الیروبی همگی در راستای افزایش ضریب اطمینان و ایمنی 
جایگاههاس��ت که این مهم ارتقای سطح کیفی فرآورده وهمچنین 
افزایش رضایت مشتریان را نیز به دنبال خواهد داشت . بنابر همین 
گزارش بازخوانی اطالعیه ها و دستورالعمل های الیروبی مخازن در 
دستور کار جلسه قرار گرفت و فرمهای مربوطه مورد بازنگری مجدد 

قرار گرفت.

تبریز – اس�د فالح- مدیرعامل ش��رکت گاز استان آذربایجان 
شرقی پس از انتصاب به مدیریت این شرکت در نخستین دیدار خود 
با مسئوالن با حضور در بیت نماینده ولی فقیه در استان با حضرت 
حجت االسالم والمسلمین آل هاش��م امام جمعه معزز تبریز دیدار 
و گفتگ��و کرد. به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، امام جمعه محبوب 
تبریز دراین دیدار با قدردانی از تالش��گران عرصه صنعت گاز استان 
و تبریک انتصاب و آرزوی توفیق و موفقیت در مس��ئولیت جدید به 
دکتر توحیدی افزود: خدمت به مردم توفیق الهی است تا مشکالت 
 مردم توس��ط مدیران با مسئولیت حل ش��ود. وی ضمن قدردانی از 
تالش های مدیرعامل اسبق ش��رکت گاز استان افزود: خوشبختانه 
شرکت گاز استان با گسترش گازرسانی که یکی از نعمت های خداوند 
است به سرتاسر استان مشکالت تأمین سوخت پایدار و پاک را حل 

کرده است و از این جهت عموم مردم از تأمین گاز آسوده خاطر بوده  و 
نسبت به شرکت گاز استان خوشبین هستند. در این دیدار مدیرعامل 

جدید شرکت گاز ضمن تبریک هفته دولت با تشریح دستاوردهای 
ش��رکت گاز استان گفت: گاز طبیعی از ثمرات انقالب اسالمی است 
که بعد از پیروزی انقالب شکوهمند در سرتاسر کشور گسترش یافت. 
وی افزود: هم اکنون تمام شهرها و بیش از 1770 روستای استان از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند بوده و با برنامه ریزی های انجام گرفته تا 
یک سال آینده این رقم به بیش از 2000 روستا خواهد رسید و تمام 
روس��تاهای دارای بیش از 20 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
خواهند شد. وی خدمت به مردم را سرلوحه کار کارکنان شرکت گاز 
دانست و افزود: شرکت گاز استان یک شرکت خدماتی بوده و تالش 
خواهیم کرد با تداوم گازرسانی مستمر، پایدار و ایمن به مشترکین و 
با  بهره برداری صحیح و نگهداری ایمن از تأسیسات نسبت به بسط و 

گسترش ارائه خدمات بهینه به مردم فهیم استان کوشا باشیم.

ساری - دهقان - دومین سامانه خورشیدی متعلق به 
مش��ترکین جهت تزریق انرژی خورشیدی، در شهرستان 

قائمشهر به شبکه متصل شد. 
مدیر دفتر ب��ازار برق و جلب مش��ارکت تولید پراکنده 
ش��رکت توزیع مازندران ب��ا اعالم این خب��ر گفت :  این 
س��امانه ها در راستای توافقنامه ش��رکت توزیع مازندران 
ب��ا س��ازمان انرژی های ن��و ایران جهت خری��د تضمینی 
برق س��امانه ه��ای خورش��یدی و بادی مش��ترکین این 
ش��رکت تا س��قف ظرفیت انشعاب نصب ش��ده اند و این 
ش��رکت با استقبال از توس��عه انرژی های تجدید پذیر در 

محدوده تحت پوش��ش خود، آماده انعق��اد قرارداد خرید 
تضمین��ی برق از مش��ترکین متقاضی می باش��د. یعقوبی 

افزود: مشترکین عالقمند به سرمایه گذاری در این زمینه 
می توانند جهت ثبت نام به وب سایت سازمان انرژی های 
تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( مراجعه کنند.  
وی اضافه کرد که پیش بینی می ش��ود طی سالهای آینده 
متقاضی��ان نصب این نیروگاه ه��ا افزایش یافته که در این 
زمینه اقدامات و هماهنگی های الزم انجام شده است. وی  
در ادامه ابراز امیدواری کرد با توسعه نصب این نیروگاه ها 
توسط مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مازندران، گام 
موث��ری در زمینه کاهش آلودگی ه��وا و کاهش پیک بار 

تابستان این شرکت برداشته شود.

 تبریز - اس�د فالح- در اولین روز هفته مبارک دولت با حضور 
فرماندار، مدیرعامل ش��رکت آبفار استان، بخشدار، شوراي اسالمي و 
دهیار روس��تا و جمعي از مس��ووالن استاني و شهرستاني آب شرب 
روستاي اخي جهان شهرس��تان آذرشهر افتتاح و مورد بهره برداري 
قرار گرفت.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومي 
و آموزش همگاني شرکت آبفار استان، در این مراسم، مهندس علي 
صمدن��ژاد رییس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
روس��تایي استان آذربایجان شرقي ضمن تبریک هفته دولت و یاد و 
خاطره شهیدان رجایي و باهنر با اعالم این خبر گفت : پروژه اي که 
امروز افتتاح مي شود مخزن 1000 مترمکعبي است و هدف از احداث 
این مخزن تامین فشار و ذخیره سازي آب استحصال براي روستاي 

اخي جهان هست و تامین آب این روستا از مجتمع آبرساني شهید 
غفاري آذرش��هر مي باشد.   وي با بیان اینکه سالیان سال است که 

این روستا با مشکل کمبود آب مواجه بود، گفت: تصمیم گرفتیم در 
این روستا هم تامین فشار را تقویت کنیم و هم ذخیره سازي انجام 
دهیم که محقق ش��د. مدیرعامل آبفار استان افزود: کلنگ زني این 
پروژه در خرداد ماه س��ال ۹5 شروع ش��ده و امروز که شاهد افتتاح 
آن هس��تیم به برکت نظام جمهوري اسالمي ایران و در سایه تالش 
دولت تدبیر و امید مي باشد.   این مقام مسوول تصریح کرد: اعتباري 
که براي این پروژه هزینه شده حدودا 600 میلیون تومان هست که 
100 میلیون تومان از محل اعتبارات استاني و 500 میلیون تومان از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملي مي باشد که با افتتاح آن 1000 
خانوار روستایي با جمعیتي بالغ بر 3200 نفر از آب آشامیدني سالم و 

بهداشتي برخوردار شدند.

گرگان - خبرن�گار فرصت امروز- همزم��ان با افتتاحیه 
متمرکز در اولین روز از گرامیداش��ت  هفته دولت در شهرس��تان 
بندرگزکه با حضور مهندس ربیعی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع اس��تاندار ، فرماندار ، امام جمعه ، مدیران استانی و 

شهرستانی  اقشار مختلف مردم حضور داشتند یک پروژه آبرسانی 
روس��تایی به بهره برداری رس��ید. مصطفی طیبی مدیر امور آبفار 
شهرستان بندرگزحجم عملیات  این پروژه را  شامل اجرای شبکه 
توزیع به طول 4 کیلومتر و اس��تاندارد س��ازی 2۹7 فقره انشعاب 

برشمرد.   وی افزود :جهت اجرای این عملیات مبلغ  2800  میلیون 
ریال اعتبار هزینه شده است. وی همچنین گفت که با این عملیات 
روس��تای ابراهیم آباد با 260 خانوار و جمعیتی بالغ بر ۹60 نفر از 

نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد

افتتاح 280 میلیارد ریال پروژه در هفته دولت

در دومین روز از هفته دولت

پروژه آبرسانی به دو روستای شهرستان رودان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت

در راستای اجرای دقیق دستورالعمل های عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین

جلسه الیروبی مخازن به منظور ارتقای سطح کیفی فرآورده ها در جایگاه ها و انبارنفت تشکیل شد

دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

اتصال به شبکه دومین سامانه خورشیدی مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق مازندران

افتتاح آب شرب روستاي اخي جهان آذرشهر در آذربایجان شرقي

بهره برداری از 1 پروژه آبرسانی روستایی در هفته دولت در شهرستان بندرگز  

مدیرعامل گاز گلستان خبر داد
افتتاح وکلنگ زنی 78  پروژه  گازرسانی درهفته دولت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی، مهندس صفرعلی جمال لیوانی در مصاحبه با پایگاه خبری گاز 
گلس��تان  با گرامیداش��ت هفته دولت از افتتاح وکلنگ زنی  78  پروژه  گازرسانی این  استان خبر داد. وي افزود:شرکت گاز استان 
گلستان طبق سنوات گذشته ،تعدادی از پروژه های قابل افتتاح خود را درهفته دولت مورد بهره برداری قرار می دهد که در این ایام  
تعداد 78 پروژه گازرسانی را دربخشهاي مختلف در برنامه افتتاحیه و کلنگ زنی دارد که انشاء ا... با حضور مسئولین استان و شهرستان 
انجام می شود. مهندس جمال لیوانی تصریح کرد:از مجموع  پروژه قابل افتتاح وکلنگ زنی تعداد 6۹ پروژه به بهره برداری خواهد 
رسید وعملیات اجرایی  ۹ پروژه روستایی نیز آغاز می شود.ایشان همچنین گفت:از 6۹ پروژه گازرسانی تعداد 18پروژه گاز رسانی به 
روستاها بوده ، 51 پروژه نیز صنعتی می باشد. وی ادامه داد:در مجموع پروژه های قابل افتتاح  و کلنگ زنی افزون بر 323 میلیارد 
و 100میلیون ریال هزینه در بر دارد ضمن اینکه در همین راستا تعداد 17 هزار نفر از هم استانیهای عزیز نیز از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار خواهندشد. مهندس جمال لیوانی افزود:در این هفته تعداد ۹ پروژه روستایی در شهرستانهای علی آباد ، رامیان و گنبد 
شروع می شود که معادل 151 میلیارد ریال  هزینه برآورد شده است. ایشان با تشریح عملکرد گاز استان گلستان افزود:درحال حاضر 
به تمامی 2۹ شهر استان  گازرسانی شده که می توان گفت تاکنون 100 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
می باشند.وی افزود:تاکنون گاز تعداد 816 روستا مورد بهره برداری قرار گرفته که با احتساب 18 روستایی که در هفته دولت افتتاح 
می شود شمار روستاهای بهره مند از گاز به 834  روستا خواهد رسید. این مقام مسئول در ادامه اذعان داشت:در حال حاضر بالغ بر 
8443 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع اجرا شده و حدود 275 هزار 561 عدد انشعاب نصب و حدود 525 هزار و 847 مشترک نیز 
جذب این شرکت شده اند، ضمن اینکه در راستای توسعه بخشهای صنعتی و حمل و نقل نیز تاکنون تعداد 554 واحد صنعتی عمده 
و همچنین 64 جایگاه CNG گازرسانی شده است.   مدیرعامل گاز گلستان در ادامه  با تاکید بر مدیریت در مصرف گاز و رعایت 

نکات ایمنی  درخواست داشت مشترکین گرامی پرداخت به موقع و الکترونیکی گاز بهاء را مورد توجه قرار دهند.

مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز برق منطقه ای خوزستان معارفه شد 
اهواز -شبنم قجاوند - جلسه تودیع و معارفه مدیرامور بهره برداری ناحیه غرب اهواز با حضور معاون بهره برداری مدیریت و 
مدیران نواحی در سالن کنفرانس معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزارشد. مسعود قنواتی معاونت بهره برداری 
شرکت، در این جلسه به شرح حساسیت ها و تنگناههای بهره برداری و لزوم پایداری شبکه برق و نیز سنگینی وظیفه مدیران نواحی 
بهره برداری درمنطقه اشاره کرد و خواستار تعامل هر چه بیشتردر این زمینه برای گذر از تابستان ۹6 شد. وی در ادامه از تالش ها 
و زحمات دانایی فر مدیر قبلی امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز تشکر کرد و اظهار داشت: ایشان در مدت تصدی این مسئولیت در 
کنار انجام وظیفه در امور هماهنگی و نظارت بر بهره برداری، همزمان با امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز نیز همکاری داشتند. قنواتی 
همچنین از امامی، مدیرجدید ناحیه غرب اهواز به عنوان فردی پُرتالش یاد کرد و خواستار همکاری همه بخش ها با ایشان در جهت 
انجام وظایف محوله شد. سپس در ادامه دانایی فر از تمامی همکاران خویش در امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز در طول مدت 
شش سال حضور در آن امور قدردانی نمود و نیز برای امامی آرزوی موفقعیت در مسئولیت جدید کرد. در پایان این جلسه، امامی 
ضمن تشکر از زحمات دانایی فر و گرامیداشت یاد وخاطره همکاران مرحوم نورمند چریک و زادخواست که در مجموعه بهره برداری 
جان خود را در جهت خدمت رسانی به هموطنان از دست دادند ، ابراز امیدواری کرد بتوانند به صورت شبانه روزی جهت پایداری 

شبکه و برق رسانی مطمئن به هموطنان گرامی تالش کنند. 

فرماندار شاهرود خبر داد
رشد 50 درصدی اعتبارطرح های هفته دولت درشاهرود 

 شاهرود- بابامحمدی - فرماندار شاهرود گفت تعداد و اعتبار طرح های عمرانی و اقتصادی قابل 
بهره برداری این شهرستان در هفته دولت ، نسبت به پارسال به ترتیب 35 و 50 درصد افزایش نشان 
می دهد.  سید محمدرضا هاشمی افزود: از مجموع 488 طرح استان در هفته دولت، 141 طرح با اعتبار 
107 میلیارد تومان در شهرستان شاهرود اجرا شده است. وی ادامه داد: از مجموع 6۹ طرح استان نیز 
که در این هفته عملیات اجرایی آن ها آغاز می شود، 23 طرح متعلق به شاهرود است. معاون استاندار 
سمنان با بیان اینکه 125طرح عمرانی در شهرستان با اعتبار 64 میلیارد و 424 میلیون تومان افتتاح 
می شود، افزود: از این تعداد سهم شهر شاهرود 47، بخش مرکزی 27، بسطام 34، بیارجمند 14 و سه طرح نیز شهرستانی است. 
هاشمی به وجود 16 طرح اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: از این تعداد پنج طرح متعلق به شهر شاهرود بوده و بخش های مرکزی، 
بسطام و بیارجمند به ترتیب دارای 2، 6 و سه طرح هستند. وی یادآور شد: با گشایش طرح های اقتصادی شهرستان در هفته دولت، 
برای 238 تن به طور مستقیم شغل ایجاد می شود. هاشمی اضافه کرد: طرح های عمرانی هفته دولت به 26 دستگاه اجرایی تعلق 
دارد که در این میان دستگاه هایی مانند توزیع برق، شهرداری شاهرود، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، امور عشایری و صنعت، معدن 
و تجارت دارای بیشترین طرح هستند. در هفته دولت پارسال ، ۹1 طرح با اعتبار 48 میلیارد تومان در شاهرود به بهره برداری رسید.

 عملیات امداد و نجات موتور لنج باری و شش خدمه آن از خطر 
غرق شدن با موفقیت انجام شد

بوش�هر - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی، محمد ش��کیبی نس��ب 
مع��اون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر دراین باره گفت: درپی 
تم��اس موتور لنج باری که در مس��یر کویت به بندر گناوه در ح��ال تردد بود به مرکزفرعی 
 جس��تجو و نج��ات دریایی خ��ارگ مبنی بر آبگرفتگ��ی، اتمام بنزین و اخالل در دس��تگاه 
موقعیت یاب، هماهنگی الزم بعمل آمدو شناور ناجی ۹ به منطقه اعزام گردید. شکیبی نسب 
افزود: با رسیدن شناور ناجی ۹ به موقعیت اعالم شده، سوخت مورد نیاز و پمپ تخلیه آب در 
اختیار شناور مضطر قرارگرفت و ناجی ۹ پس از اطمینان از کنترل آبگرفتگی به سمت  پایگاهش در اسکله مروارید جزیره خارگ بازگشت.

 ماحصل اجرای فاز اول پروژه بند »ق« در گیالن
بهره مندی 110 هزار خانوار روستایی از گاز 

رشت- مهناز نوبری-  مهندس ظهیری، مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن به مناسبت هفته دولت با حضور در برنامه زنده 
رادیویی شهر ما در خصوص وضعیت گازرسانی در استان، عملکرد شرکت گاز را تشریح نمود.مهندس ظهیری در این برنامه ضمن 
تبریک روز کارمند به همه کارمندان تالشگر اظهار داشت: اقدام مدبرانه استاندار گیالن در تشکیل کارگروه گازرسانی به استان به 
سرپرستی معاونت محترم عمرانی استاندار و همدلی و همیاری همه ادارات استان سبب تسهیل روند گازرسانی در استان شده است.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گیالن ادامه داد: بنا بر برنامه ریزی وزارت نفت مقرر گردید با اجرای پروژه بند »ق« 70 هزار خانوار 
روس��تایی گیالن از نعمت گاز برخوردار ش��وند که هم اکنون با همان میزان بودجه، بالغ بر 110 هزار خانوار روس��تایی، 40 درصد 
بیشتر از میزان مقرر شده از نعمت گاز برخوردار شدندوی اظهار داشت: هم اینک پروژه گازرسانی به 80 روستای کوهستانی استان 
 آغاز شده است و بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.مهندس ظهیری عنوان نمود: 
هم اکنون درصد بهره مندی خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز ۹5 درصد می باشد و با توجه به محدودیت 6 میلیون تومان 
هزینه گازرس��انی برای هر خانوار، امیدواریم امکان بهره مندی خانوارهای روستایی استان را به۹8 درصد افزایش دهیم.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با اشاره به گسترش گازرسانی در استان از افزایش دو برابری تیم های نشت یابی در استان برای تامین امنیت 
خطوط گاز در استان خبر داد و گفت: افزایش سطح ایمنی گاز تنها با اقدامات شرکت گاز میسر نخواهد شد و رعایت بیشتر و مستمر 
نکات ایمنی توسط مشترکین عزیز را می طلبد.وی ادامه داد: در همین راستا و در جهت نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن 
گاز طبیعی در تمام اقشار جامعه، شرکت گاز استان گیالن طرحی را با عنوان سفیران انرژی در تمام نقاط استان به اجرا در آورده 
است و در این طرح با آموزش نکات مهم در خصوص مصرف درست گاز به مردم و مسؤولین در جهت تحقق این هدف مهم گام بر 
میدارد.ظهیری اضافه کرد: این شرکت در کنار گسترش کمی گاز در استان، گسترش کیفی را نیز سرلوحه کار خویش قرار داده است. 

افتتاح کلینیک سیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی در نمایشگاه هفته دولت کرمان
کرمان - خبرنگار فرصت امروز - همزمان با هفته دولت کلینیک س��یار دندانپزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی در 

نمایشگاه هفته دولت با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان شنبه 4 شهریور افتتاح گردید.
 در این مراسم مهندس ذکا اسدی، معاون سیاسی امنیتی استانداری ضمن افتتاح نمایشگاه و بازدید از غرفه ها، کلینیک 
س��یار دندانپزش��کی دانشگاه علوم پزشکی کرمان را افتتاح کرد و در پایان دکتر حقدوست سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان و معاون برنامه ریزی، راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت از غرفه دانشگاه علوم پزشکی و نمایشگاه بازدید کرد. 

پست 63 کیلوولت اراك 7 برقدار شد
اراك - مینو رستمی - به منظور ارائه خدمات برق رساني به مشترکین و افزایش قابلیت و پایداري شبکه فوق توزیع شهر اراک 
، احداث ایستگاه 63/20 کیلوولت اراک 7 برقدار شد. به گزارش روابط عمومي برق باختر مهندس اکبر حمیدي، مجري طرح خطوط 
و پست انتقال و فوق توزیع استان مرکزي ضمن اعالم مطلب فوق بیان داشت: ظرفیت این ایستگاه 60 مگاولت آمپر که شامل دو 
ترانس 30 مگاولت آمپري است و تعداد فیدر ترانس 20 کیلوولت آن 2 دستگاه و تعداد فیدر خروجي 20 کیلوولت موجود در ایستگاه 
مذکور 12 دستگاه مي باشد. وي در پایان افزود: ایستگاه 63/20 کیلوولت اراک 7 در زمیني به وسعت یک هکتار و با ارزشي بالغ بر 

100 میلیارد ریال برقدار شد.



معم��وال کمپانی ها و ش��رکت ها، آژانس های تبلیغاتی را 
برای معرفی محصوالت و خدم��ات خود انتخاب می کنند 
و آژانس ها نیز دارای تعداد زیادی از نویس��ندگان تبلیغات 
هستند. شاید شما نیز که درصدد انجام چنین کاری، به طور 
آزاد و مس��تقل از کمپانی های بزرگ هس��تید، از خودتان 
چنین س��والی را بپرس��ید. خبر خوب این است که هزاران 
ش��رکت مختلف، آژانس های تبلیغات��ی، آژانس های ایجاد 
روابط عمومی، تولیدکنندگان، خرده فروشان، عمده فروشان، 
آژانس های خدماتی، اس��تودیوهای طراحی گرافیک و... به 
اس��تخدام نویسندگان آزاد می پردازند. به گزارش هورموند، 

چهار دلیل عمده برای استخدام این افراد وجود دارد.
1- کمپانی فاقد آژانس تبلیغاتی یا گروه نویسندگان است
بس��یاری از کمپانی ها به تبلیغات زی��ادی نمی پردازند، 
بنابراین نیازی به پرداخت هزینه س��نگین اس��تخدام برای 

کارمند نویس��نده ندارند. آنها در مواقع نیاز به نویسندگان 
آزاد مراجعه می کنند. حتی بسیاری از شرکت های تبلیغاتی 
کوچک با استخدام نویسندگان آزاد، از میزان هزینه شرکت 

می کاهند. 
2- زمان�ی ک�ه کمپان�ی قادر ب�ه انج�ام تبلیغات 

محصوالت یا خدمات خود نیست
زمان��ی کمپانی قادر به انجام تبلیغ��ات محصوالت خود 
نیس��ت یا آنکه نمی توان��د این کار را به خوبی ش��ما انجام 
دهد. مثال یک مش��تری معتب��ر، آگهی محصوالت فناوری 
پیش��رفته خود را به یک ش��رکت تبلیغاتی پیشنهاد کرده 
اس��ت. نویس��ندگان ش��رکت فاقد تجربه الزم برای تبلیغ 
محصوالتی ازجمله مودم یا میکروچیپ هس��تند، بنابراین 
درصدد استخدام یک نویسنده متخصص در زمینه فناوری 

پیشرفته برمی آیند. 

3- زمانی که کمپانی )یا آژانس( فرصت کافی برای 
انجام تبلیغات خود ندارد

گاه��ی اوقات آژانس تبلیغاتی وابس��ته ب��ه یک کمپانی 
بزرگ، فرصت کافی برای تهیه آگهی یا بروش��ور محصول 
خود ندارد، بنابراین مثال به مدت یک هفته، یک نویس��نده 

آزاد را استخدام می کند. 
4- این عمل ارزان تر تمام می شود

زمانی کمپانی درصدد نوش��تن مقال��ه ای در یک مجله 
تج��اری برمی آید و این وظیف��ه را به آژانس تبلیغاتی خود 
واگذار می کند. آژانس ب��رای صرفه جویی در هزینه، از یک 
نویسنده پشت پرده استفاده می کند که با بهایی ارزان تر به 

استخدام موقت شرکت درمی آید. 
خالصه کالم آن که: ش��رکت ها نویسندگان آزاد را به کار 

می گیرند، زیرا این کار بهتر، سریع تر و ارزان تر است. 

به کارگیری نویسنده تبلیغاتی آزادکار

نوشدارو

رکورد تولید ۱۵۰میلیون خودرو توسط فولکس  واگن

 چگونه کودکان را با کارآفرینی
 آشنا کنیم

کودکان معموالً هیچ ش��ناختی از کارآفرینی ندارند. 
آشنایی آنها با این موضوع از سنین کم، می تواند آنها را 

در آینده تبدیل به کارآفرینان موفقی کند. 
به گزارش زومیت، ه��ر کودکی در زندگی خود باید 
حداقل یک بار به این س��وال پاسخ دهد که شغل پدر 
و مادرش چیس��ت؟ کودکانی که والدین ش��ان ش��غل 
مش��خصی دارند، می توانن��د به راحتی به این س��وال 
پاس��خ دهند. اکثر بچه ها با مش��اغلی مانند پزش��کی 
یا آتش نش��انی آش��نایی دارند، اما تصور کنید کودکی 
بخواهد واژه کارآفرین را برای همکالسی هایش توضیح 
ده��د. کارآفرین��ی از زمان های قدی��م در میان مردم 
رواج داش��ته و شغلی اس��ت که هنوز توسط روبات ها 
تسخیر نش��ده اس��ت. اما با این حال توضیح دادن آن 
برای بچه ها کار س��ختی است. ساختن ساختمان هایی 
با معماری عجیب و اخت��راع کردن چیزهای جدید، از 
جمله مش��اغل مورد عالقه بچه ها هستند، اما زمانی که 
بشنوند کارآفرینی کمک می کند دنیا به محل بهتری 
برای زندگی تبدیل شود، توجه شان جلب خواهد شد، 
مخصوصا اگر بشنوند که کارآفرینان، ابرقهرمانان دنیای 
کس��ب و کار هستند. اگر ش��ما هم کارآفرین هستید و 
می خواهید فرزندان تان را با شغلی که دارید آشنا کنید، 
موارد بررسی ش��ده در این مقاله کمک زیادی به ش��ما 

خواهند کرد. 
1- آنها را به شرکت و جلسات کاری ببرید

بسیاری از مردم با شنیدن این جمله واکنش تندی 
نشان می دهند و با حضور بچه ها در محیط کار مخالفت 
می کنند. نیازی نیست بچه ها را برای مدت طوالنی در 
جلس��ه نگه دارید یا اینکه آنها را به جلسات کاری مهم 
ببرید. آنها تنها با چند دقیقه حضور داشتن در محیط 
جلسه، متوجه می شوند که روند کاری شما به چه شکل 
اس��ت. این موضوع باعث می ش��ود که تعریف خوبی از 
فعالیت های کاری ش��ما در ذهن ش��ان نق��ش ببندد. 
مطمئنا بعد از این کار س��وال های زیادی در ذهن آنها 
ایجاد می ش��ود که باید با حوصله به آنها پاس��خ دهید. 
در طول جلس��ه از کارمندان خود بخواهید که در مورد 
کارش��ان برای بچه ها توضیح دهند. بچه ها معموال در 
حضور دیگران آرام تر از محیط خانه هس��تند، بنابراین 
خیال تان از بابت مزاحمت های آنها راحت باش��د. تنها 
م��وردی که باید به آن دقت کنید این اس��ت که زمان 
جلسات نباید طوالنی باش��د و موضوعات آنها نیز باید 

برای بچه ها جذاب باشد. 
2- آنها را با خودتان به مسافرت های کاری ببرید

گاهی اوقات کارآفرینان مجبور هس��تند برای انجام 
کارهای خود به ش��هر یا کشور دیگری مسافرت کنند. 
اگر شرایطش را دارید، فرزندان تان را نیز با خود ببرید یا 
به صورت خانوادگی سفر کنید. سفر رفتن کمک می کند 
که مدت زمان بیش��تری با فرزندان خود سپری کنید و 
هدف یا دلیل آن را برایشان توضیح دهید. حضور بچه ها 
در جلس��ات کاری باعث می ش��ود که کارمندان کمی 
از ش��خصیت جدی خود فاصل��ه بگیرند و رفتار بهتر و 
صادقانه تری داشته باش��ند. این موضوع از همه جهت 

به نفع شما است. 
3- آنها را به سخنرانی های عمومی ببرید

ش��ما با شرکت دادن بچه ها در سخنرانی های عمومی 
می توانید ثابت کنید که شغل کارآفرینی تا چه اندازه مهم 
است. آنها بعد از دیدن فعالیت های عمومی شما متوجه 
می ش��وند که کارآفرینان چگونه دنی��ا را به جای بهتری 
تبدیل می کنند. همانطور که قبال گفتیم، نیازی نیس��ت 
این سخنرانی ها در س��طوح بزرگی برگزار شوند. همین 
که مردم عادی در آنها شرکت داشته باشند کافی است. 

4- در مورد کسب و کار صحبت کنید
یکی از بهترین و آسان ترین راه ها برای توضیح مفهوم 
کارآفرینی این اس��ت که آنها را با جزییات امور آش��نا 
کنید. هر زمان نیازی ب��ه تصمیم گیری های جدید در 
م��ورد محصوالت یا کمپین ها داش��تید، با فرزندان تان 
صحب��ت کنید. مس��ئله را به خوبی ب��رای آنها توضیح 
بدهید و نظر آنها را جویا شوید. بچه ها عاشق ایده های 
جدید و نظر دادن هستند. درواقع آنها دوست دارند که 
نظرش��ان از طرف والدین جدی گرفته ش��ود. مغز آنها 
عملکرد متفاوتی نسبت به بزرگس��االن دارد، بنابراین 
ممکن اس��ت تعجب کنید که چه بازخوردهای خوبی 
می توانند نسبت به تصمیم گیری های شما داشته باشند. 
این کار هم ایده های جدیدی برای حل مسائل به شما 
می دهد و هم آنها را بیشتر با کاری که انجام می دهید 

آشنا می کند. 
۵- برای آنها از کارآفرینان بزرگ صحبت کنید

یکی دیگر از راه های آشنا کردن بچه ها با کارآفرینی 
این اس��ت که آنها را با کارآفرینان بزرگ آش��نا کنید. 
داس��تان زندگ��ی افرادی را ک��ه نوآوری ه��ای بزرگی 
داش��تند و زندگی ش��ان سراس��ر از هیجان بوده است، 
ب��رای فرزندتان تعریف کنید. افرادی مانند بیل گیتس 
که بخ��ش زیادی از درآمد خ��ود را صرف امور خیریه 
می کنند، مثال های خوبی هس��تند. یا ریچارد برنسون 
که با تأسیس ش��رکت های خود مفاهیم جدیدی وارد 
زندگی بشر کرد. همچنین ایالن ماسک با نوآوری های 
جالب��ی که دارد، می تواند تبدیل ب��ه یکی از قهرمانان 

موردعالقه بچه ها شود. 
۶- به پادکست های مرتبط با کسب و کار گوش دهید

در مس��یر خانه تا مدرسه برای بچه ها پادکست های 
جالب در مورد کسب و کار پخش کنید. سایت یوتیوب 
نی��ز ح��اوی ویدئوهای جالب��ی در م��ورد مصاحبه با 
کارآفرینان اس��ت که می تواند برای بچه ها جالب باشد، 
مخصوص��ا اگر این افراد تبدیل به الگوهای زندگی آنها 
ش��ده باش��ند. بچه ها را با روش های س��رگرم کننده با 
کارآفرینی آش��نا کنید. این ب��اور را در آنها ایجاد کنید 
ک��ه آنها هم می توانند در آینده تغیی��ر بزرگی در دنیا 

ایجاد کنند. 
INC :منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: کیک آف
cakeoff. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: تولید و ف��روش اینترنتی انواع 

کیک
توضیح بیشتر: 

کیک آف یک فروش��گاه اینترنتی است 
ک��ه در آن بال��غ بر ۳۰۰۰ م��دل کیک 
تول��د، کیک های مناس��بتی، کیک های 
خاص و سایر مدل های به روز در طرح ها 
و مزه ه��ای متنوع به هم��راه تمام لوازم 
تزیین جشن تولد به صورت مستقیم به 

مصرف کننده نهایی عرضه می شود. 

3۰۰۰ مدل کیک

معرفیاستارتاپ

گروه خودروس��ازی فولکس واگن پس از ۸۰ س��ال، به رقم 
تولید ۱۵۰میلیون دستگاه خودرو دست یافت. 

ب��ه گزارش زومی��ت، درحالی که فولکس واگن س��عی دارد 
با تمرکز بر خودروهای برقی، مش��کالت ناش��ی از رس��وایی 
آالیندگی را پشت سر بگذارد، این هفته جشن کوچکی برگزار 
کرد. فولکس واگن به رقم تولید کلی ۱۵۰میلیون خودرو دست 
 GTE یافت و برای گرامیداشت این رویداد، یک دستگاه گلف
که کمپانی را به این رقم رسانده است، از کارخانه ولفسبورگ، 

با بدرقه خاص راهی بازار کرد. 
فولکس واگن پس از ۸۰س��ال فعالی��ت موفق به تولید این 

تعداد خودرو ش��ده است. این شرکت در سال ۱۹۳۷ تأسیس 
شد و هم اکنون در ۱۴کشور مختلف، ۵۰ خط تولید دارد. 

 خودروی GTE نش��ان دهنده تعهد فولکس واگن به تولید 
خودروهای برقی و بیانگر نقش بزرگ مدل گلف، در رس��یدن 
به ع��دد ۱۵۰ میلیون اس��ت. تا س��ال ۲۰۱۳، فولکس واگن 
۳۰میلیون دستگاه خودرو از مدل گلف به فروش رسانده بود 
و سپس با عرضه نسل هفتم این مدل، این عدد به ۳۴میلیون 
افزایش یافت. همچنین از مدل های پولو ۱۷میلیون دستگاه، 
جتا ۱۹.۵ میلیون دستگاه و پاسات ۲۰میلیون دستگاه تولید 
شده است. مدل دیگری که نقش مهمی در رسیدن به این رقم 

دارد، فولکس واگن بیتل است. تا قبل از توقف تولید آن در سال 
۲۰۰۳، بیش از ۲۱.۵ میلیون دستگاه از آن تولید شده بود. 

کارخان��ه ولفس��بورگ نی��ز مهم تری��ن نق��ش را در تولید 
خودروهای فولکس واگن دارد. از زمان تأسیس این کارخانه در 
۷۲ سال پیش، ۴۴میلیون خودرو در این کارخانه تولید شده 
اس��ت. تا امروز، فولکس واگن بی��ش از ۶۰مدل مختلف تولید 
کرده اس��ت و در س��ال جاری، حدود ۱۰مدل جدید دیگر به 
کلکسیون فولکس واگن اضافه می شود. از سال ۲۰۲۰، عرضه 
خودروهای برقیI.D  این شرکت، با هدف تولید یک میلیون 

خودروی برقی تا سال ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد. 

برای مطالعه 771 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: س��رمایه اجتماع��ی می توان��د جزو 
ارزش ه��ای اجتماعی یک ش��رکت باش��د. متأس��فانه غفلت 
فرهنگی باعث ش��ده که ش��رکت های ایرانی باوجود سرمایه 
انسانی و س��رمایه اقتصادی پیش��رفت زیادی در عرصه های 

بین المللی نداشته باشند. 
یکی از بزرگ ترین آسیب های موجود در اقتصاد هر شرکت 
تجاری یا تولیدی می تواند فقدان سرمایه اجتماعی باشد. اگر 
سرمایه انس��انی یک شرکت فاقد صداقت و اعتماد و سالمت 
نف��س و تفاهم و همدلی و همبس��تگی و فداکاری و مهربانی 

و دوس��تی و گذش��ت و تفاهم باش��د بی تردید نمی تواند به 
پیشرفت های بزرگی دست یابد. شرکت های موفق همواره از 
نیروهایی استفاده می کنند که عالوه بر توانمندی و تخصص 

صاحب شخصیت اجتماعی هستند. 
ش��رکت های بزرگ همواره به این نکته توجه می کنند که 
بعد اخالقی یک مدیر یا کارمند می تواند به اندازه تخصص او 
ارزشمند باشد. چه بسا شرکت هایی که افراد بسیار متخصص 
و با تجربه ای را استخدام کردند، اما نتوانستند به رشد و توسعه 
چشمگیری دست یابند، زیرا شرکت دارای سرمایه اجتماعی 

مناسبی نبوده است. 
شک نداشته باشید که سرمایه اجتماعی عامل موفقیت یک 

ملت، یک ش��رکت، یک س��ازمان و حتی یک خانواده است و 
هر چقدر می��زان همدلی و همراهی و وفاداری و دوس��تی و 
اخالق مداری نیروهای انسانی بیشتر باشد طبعا میزان موفقیت 

آن هم بیشتر خواهد بود. 
س��رمایه اجتماع��ی می تواند عامل مهمی ب��رای موفقیت، 
خالقیت، پیش��رفت و توسعه سازمان یا شرکت به شمار آید. 
ه��ر اندازه این س��رمایه به یک ارزش اجتماعی تبدیل ش��ود 
می تواند میزان محبوبیت شرکت را در بین مردم افزایش دهد 
و نشانه های رضایت و خشنودی را در بین مردم پدیدار کند، 
بنابراین هیچ شکی نداشته باشید که سرمایه اجتماعی مقدم 

بر سرمایه مالی و اقتصادی و سرمایه انسانی است. 

اهمیت سرمایه اجتماعی 

پرسش: به نظر شما سرمایه اجتماعی در یک شرکت بزرگ خصوصی به اندازه سرمایه مالی و سرمایه انسانی مهم است؟ 
کلینیککسبوکار

دل نوشته های یک کارآفرین )2(
یه شبه نمی تونی میلیاردر بشی

اگه به دنبال یه کسب و کاری هستی که زودبازده باشه و 
بتونی در مدت زمان کم به سود برسی و دستت تو جیبت 
باش��ه باید راه اون یاد بگیری. شاید تو بخوای یه کارخونه 
ماکارون��ی یا کارخونه ف��والد راه بن��دازی در این صورت 
مس��ئله فرق می کن��ه. اما اگه به دنبال یه کس��ب و کاری 
هس��تی که بتونی درآمدی کس��ب کنی و بازار رو تجربه 

کنی باید خیلی با احتیاط عمل کنی. 
ش��رکت های تولیدی در ایران همیش��ه ب��ا چالش ها و 
دش��واری هایی همراه هس��تند. پس باید راه و چاه تولید 
مخصوص��ا تولید در ایران رو یاد بگیری. برای این کار اول 
از همه باید بدونی برای چی می خوای یه کس��ب و کار راه 

بندازی. 
شاید بگی خب معلومه من می خوام زندگی کنم و نیاز 
به درآمد دارم. اما سوال اصلی اینجاست تو چه قدر درآمد 
می خوای؟ یه وقت انتظ��ار داری مثال ماهی ۱۰۰میلیون 
تومن درآمد داشته باشی. اما یه وقتی معقول فکر می کنی 
و می گی در سال اول انتظارم اینه که بتونم زندگی خودم و 
خانواده ام را اداره کنم. اون وقت تو با ۵میلیون هم می تونی 

زندگی کنی. 
من این موارد را یکی یکی می گم تا قضیه برات روشن 

بشه.

اول: انتظار از کسب و کار 
 تو دانشگاه دوس��تی داشتم که دوست داشت صاحب 
یه کش��تی باش��ه و از طریق دریا تجارت کنه. از اصول و 
قاعده تجارت و کش��تیرانی هم هیچ چیز نمی دونس��ت 
و فقط دوس��ت داش��ت این کار رو بکنه تا میلیاردر بشه. 
اون نتونست هیچ وقت به آرزوش برسه. تو اگه می خوای 
ت��و کس��ب و کارت موفق بش��ی اول از هم��ه انتظارت رو 
معق��ول کن. چون یه ش��به نمی تونی میلیاردر بش��ی یا 
بتون��ی کل بازار رو قبضه کنی. ش��رط اول اینه که با کار 
و کاس��بی ات معقول برخورد کن��ی. اگه انتظارت اینه که 
 کاری راه بن��دازی و بتون��ی با این کار در س��ال اول خرج 
زندگیتو دربی��اری فکر می کنم انتظ��ار معقولیه، اما اگه 
انتظار داری در س��ال اول به س��ود و سرمایه مالی کالن 
برسی فکر می کنم دچار مشکل بشی. برای کسب و کارهای 
کوچ��ک انتظار تو هم باید همون اندازه باش��ه و بعد آروم 
 آروم انتظارت��و ب��اال ببری. هیچ کس��ب و کاری یه ش��به

 همه گیر نشد ماه ها و سال ها گذشت و صاحب اون خون 
دل خورد تا اون کار گرفت و مشتری پیدا کرد. 

دوم: یه ایده برای کسب و کار داشته باش
اگر انتظار معقولی از کاس��بی داری حاال چی تو ذهنت 
هس��ت؟ آیا ایده ای داری که بخوای اونو اجرا کنی. بدون 
ای��ده نمی تونی کار کنی. تو می خوای کار و کاس��بی راه 
بندازی. چه کاری می خوای راه بندازی. اگر جدا می خوای 
کار تولی��دی بکنی باید س��بک و س��نگین کن��ی که آیا 
می تونی از پس��ش بربیای. مثال شاید بخوای یه کارخونه 
دستمال کاغذی راه بندازی یا می خوای یه کارگاه کوچک 
قالیبافی درست کنی یا چند تا چرخ خیاطی بگیری و چند 
تا خیاط ماهر اس��تخدام کنی و مثال تی شرت یا پیراهن 
تولید کنی یا فرضا می تونی بگی ایده ام اینه که ادویه جات 
را به صورت فله می خرم بعد تو کارگاه بسته بندی می کنم 
و به مغازه دارها می فروشم و صدها ایده دیگه. پس قبل از 
هر کاری به ایده ات  فکر کن. ایده باید با تو همراهی کنه. 
یعن��ی باید کامال از عهده اش بربیای. آرزوها نمی تونه ایده 
کار و کاسبی باشه. ایده تو این مرحله باید جزیی، کوچک، 

مشخص و قابل دسترسی باشه. 

سوم: سرمایه اولیه زیاد نباشه
وقتی ایده ات مشخص شد، میزان سرمایه هم مشخص 
می ش��ه. ایده ات نباید اون قدر بزرگ باش��ه که نتونی زود 
بهش برس��ی. ای��ده در ابتدای راه باید کوچک باش��ه تا با 
س��رمایه کم تو قابل اجرا باشه. شاید دوست داشته باشی 
یخچال تولید کنی، اما تولید یخچال سرمایه زیاد می خواد 
و تو ک��ه در ابتدای راهی نمی تونی این همه س��رمایه رو 
جور کنی، اما می تونی با سرمایه کم یه کارگاه اجاره کنی 
و مثال تولی��د کارگاه جوراب بافی راه بن��دازی. یا فرضا یه 
جایی رو اجاره کنی و پرورش گل یا قارچ راه بندازی. این 
کارا س��رمایه چندانی نمی خواد. مثال می تونی یه مغازه تو 
محله ات ب��ا مبلغ کم اجاره کنی و دو ت��ا چرخ دوزندگی 
بذاری و دو نفر رو اس��تخدام کنی و با استفاده از تجربه و 
عالقه ات تولیدی جوراب زنانه یا مردانه راه بندازی. بعد بازار 
فروش اونو پیدا کنی و کم کم کارگاه رو گسترش بدی. کل 
این کارگاه تولیدی ۱۰میلیون تومن هم سرمایه نمی خواد. 
پس یکی از کارهایی که باید بکنی اینه که در کسب و کار 
اولت زیاد س��رمایه نذاری که نتونی جمعش کنی. تجربه 
اول رو باید گام به گام جلو بری. آهس��ته رفتن و پیوسته 

رفتن بهتر است. 
ادامه دارد... 

تختهسیاه

پارسا  امیری
کارشناس فروش روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
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www.forsatnet.ir/regulations


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

