
ش��اید به ای��ن فکر کنید که در گذش��ته ن��ه چندان 
دور تع��داد ش��غل های خدماتی انگشت ش��مار بود و در 
خوش��بینانه ترین حالت به ۱۰۰ تا ۱۵۰ شغل می رسید، 
ول��ی امروز ب��ا شناس��ایی رش��ته ش��غل های متعدد و 
ظرفیت ه��ای جدی��دی که در بخش خدم��ات به وجود 
آمده، تعداد مش��اغل این بخش، افزای��ش قابل توجهی 
داش��ته اس��ت، تا جایی که در س��ال های اخیر با رش��د 
روزاف��زون فارغ التحصی��ان دانش��گاهی، افزایش تعداد 
جویندگان کار و نیاز بازار کار، جامعه به س��مت مشاغل 
خدماتی رفته و اس��تقبال بیشتری از بخش خدمات در 
مقایسه با بخش های صنعت و کشاورزی دیده می شود. 

به گزارش ایس��نا، بررس��ی رش��د ارزش افزوده بخش 
خدم��ات در مقایس��ه با بخش های صنعت و کش��اورزی 
طی ۹ ماهه س��ال ۱۳۹۵ نش��ان می دهد با وجود آنکه 
در س��ال هایی که رکود و رش��د منف��ی اقتصادی حاکم 
ب��وده، بخش خدمات، جذب فرصت های جدید ش��غلی، 
جابه جای��ی نی��روی انس��انی و پتانس��یل اش��تغال زایی 
بیش��تری از دیگر بخش های اقتصادی به همراه داش��ته 
اس��ت؛ هرچند ماهیت اشتغال ایجاد شده در این بخش 
قابل بحث بوده و احتماال ش��اغان آن بیش��تر در بخش 
غیررسمی جذب شده اند. تصوری که برخی کارشناسان 
ب��ر ملموس نبودن اش��تغال جدی��د در اقتص��اد دارند، 
می تواند ناش��ی از وضعیت حاکم بر بخش صنعت باشد 
که آمار تولید و میزان اش��تغال جدی��د این بخش برای 

دوره پنج سال گذشته موید آن است. 
براس��اس گ��زارش معاون��ت توس��عه کارآفرین��ی و 
اش��تغال وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی از وضعیت 
ش��اخص های اقتص��ادی پی��ش رو و بازار کار در س��ال 
۱۳۹۵، بررسی سهم بخش های اقتصادی از فرصت های 
جدید شغلی نش��ان می دهد که بیشترین افزایش تعداد 
ش��اغان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ در بخش 
خدمات و به میزان ۴۶۳هزار ش��غل بوده است. در بخش 
کش��اورزی و صنعت نیز به ترتی��ب ۱۰۰هزار و ۵۳هزار 
فرصت ش��غلی ایجاد شده اس��ت. به عبارت دیگر سهم 
بخش خدمات ۷۵.۲درصد افزایش قابل توجهی نس��بت 
به س��هم بخش های کش��اورزی با ۱۶.۲ درصد و صنعت 
با ۸.۶درصد داش��ته اس��ت و به نظر می رسد همزمان با 
ورود ت��ازه واردها به ب��ازار کار، دایره مش��اغل خدماتی 
رو ب��ه فزونی نهاده اس��ت که این موض��وع بیانگر تغییر 
تدریجی در س��اختار اشتغال براس��اس شغل های ایجاد 
شده بخش های اقتصادی است و تداوم آن طی سال های 
آتی می تواند ترکیب س��اختار شغل های ایجاد شده را به 

کلی متحول کند. 
ب��ا وجود آنک��ه امروز مش��اغل خدماتی ب��ه باالترین 
س��هم اش��تغال زایی در ب��ازار کار رس��یده و جذابی��ت 
کس��ب و کارهای خدماتی، بیشتر کارجویان را به مشاغل 

خدماتی عاقه مند کرده اس��ت، اما کارشناسان معتقدند 
بدون همراهی بخش های صنعت و کش��اورزی، توس��عه 
اش��تغال در بخش خدمات منجر به ب��ازار کار متعادلی 

نخواهد شد. 
به گفته آنها بس��یاری از مش��اغل خدماتی از ثبات و 
امنیت مناس��بی برخوردار نیس��تند و دول��ت باید برای 
تعادل بازارکار هم که ش��ده بسترهای توسعه اشتغال در 
تمام بخش های تولید، صنعت و کشاورزی را فراهم کند. 

بازار شغل های خدماتی سکه شد
حمید حاج اس��ماعیلی می گوید: »در کش��ورهایی که 
اقتصاد آن مبتنی بر تولید نیست و نیاز به سرمایه گذاری 

برای تأسیس بنگاه های خدماتی رو به کاهش 
است، رونق بخش خدمات هم بیشتر است.«

البته او معتقد اس��ت که مشاغل خدماتی 
همیشه پایدار نیس��تند و در فصولی از سال 
کاه��ش یا افزایش می یابند، به نحوی که اگر 
دچار مشکل شوند، پایداری خود را به سرعت 
از دس��ت می دهند، همچنان که می توانند به 

سرعت ایجاد ظرفیت کنند. 
به گفت��ه این فعال ح��وزه کار، از آنجا که 
عم��ده فعالیت های کش��اورزی و صنعتی در 
اختیار دولت است و مشاغل مستمر و پایدار 
بیش��تر در بخش صنعت تعریف می شود، لذا 
ظرفیت سازی و توسعه آن کمتر اتفاق افتاده 
و به تبع آن، رشد و جهش اشتغال در بخش 

صنعت نیز کمتر دیده می شود. 
یک کارش��ناس بازار کار نی��ز در این باره 
معتقد اس��ت ک��ه به دلی��ل فراه��م نبودن 
زیرس��اخت های الزم در بخش  کش��اورزی و 
صنعت و پایین بودن هزینه ها، اقبال عمومی 

به سمت مشاغل خدماتی رفته است. 
زیرس��اخت های  علی اکب��ر س��یارمه می گوید:»وقتی 
اساس��ی در تولیدات کش��اورزی فراهم نیست و با نبود 
زمین و کمبود ش��دید منابع آبی مواجه هستیم، طبیعی 
اس��ت که تمایلی برای اشتغال در این بخش وجود ندارد 

یا کم است.«
وی الزم��ه اش��تغال در بخش صنع��ت را تأمین مواد 
اولیه، وج��ود بازار مص��رف، صادرات و س��رمایه گذاری 
مناس��ب می داند و می افزاید: »هزینه ایجاد شغل در این 
بخش باال اس��ت و بیشتر تس��هیاتی هم که برای تولید 
در نظر گرفته می ش��ود، انگشت شمار در آن هزینه شده، 
چون این تس��هیات اغلب در بخش ها و طرح های دیگر 

استفاده شده است.«
به گفته سیارمه، گس��ترش مشاغل خدماتی امروز در 
تمام دنیا رواج یافته و میل به انجام فعالیت های خدماتی 

این امر را تأیید می کند. 

به گزارش ایس��نا، براساس آمار مرکز آمار ایران، رشد 
اقتصادی کش��ور ط��ی س��ال های ۱۳۹۴-۱۳۹۰ به طور 
متوس��ط در حدود ۰.۴ درصد بوده است که این رقم در 
۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به سطح ۵درصد رسیده است. ارزش 
افزوده بخش های اقتصادی ایران به استثنای بخش نفت 
در س��ال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مش��ابه سال قبل از آن 
حاکی از آن است که بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط 
به بخش کش��اورزی ب��ا ۵.۷ درصد و بخ��ش خدمات با 
۵.۴ درص��د بوده که بخش خدمات نیز به دلیل ظرفیت 
اش��تغال زایی آن، سهم باالیی را در ایجاد اشتغال جدید  

)۷۵درصد( در سال ۱۳۹۵ داشته است. 

با بررس��ی رشد ارزش افزوده بخش صنعت در مقایسه 
با بخش های خدمات و کش��اورزی طی ۹ ماهه اول سال 
۱۳۹۵ نی��ز ماحظه می ش��ود باوجود رش��د این بخش، 
سهم بس��یار کمتری را در ایجاد اشتغال جدید داشته و 

رشد آن ۸.۶ درصد بوده است. 
ه��ادی ابوی، دبیرکل کان��ون عالی انجمن های صنفی 
کارگران در پاسخ به این پرسش که چرا آمار اشتغال در 
بخش خدمات بیش��تر از بخش های کشاورزی و صنعت 
اس��ت؟ می گوید: »ایجاد ش��غل در بخش صنعت گران 
اس��ت؛ تربیت نیروی متخصص و کاربلد، تهیه تجهیزات 
و راه ان��دازی خط تولی��د هم هزینه باالی��ی می خواهد، 
بنابرای��ن کمتر از آن اس��تقبال می ش��ود. از طرف دیگر 
در بخ��ش صنعت ممکن اس��ت یک کارخان��ه تولیدی 
بتوان��د میلیون ها تن تولید داش��ته باش��د، ولی عرضه و 
ف��روش محصول و بازاریابی آن مهم اس��ت و اگر نتواند 
محصوالتش را به بازار عرضه کند قطعا با مش��کل مواجه 

می شود.«
او می افزاید: »تس��هیات بانکی هم به دلیل بهره های 
ب��االی بانک��ی کمکی به بخ��ش تولیدات کش��اورزی و 
صنعت��ی نمی کند و به همین دلیل بهترین بخش��ی که 
بتواند با کمترین هزینه اش��تغال گس��ترده ای به دنبال 

داشته باشد، بخش خدمات است.«
اما به اعتق��اد فتح  اهلل بیات، رئی��س اتحادیه کارگران 
ق��راردادی س��رمایه گذاری یکی از عواملی اس��ت که در 
س��ال های گذشته موجب کمرنگ ش��دن بخش صنعت 
و کش��اورزی شده اس��ت، چون ایجاد ش��غل در بخش 
صنعت و به ویژه کش��اورزی به لحاظ فرآیندی که تولید 
یک محصول دارد س��خت و زمان بر اس��ت و 
باید وقت و هزینه زیادی صرف آن ش��ود، لذا 
فرد ترجیح می دهد وارد کسب و کار خدماتی 
شود که هم دغدغه تأمین مواد اولیه، تعمیر 
دستگاه و خرید تجهیزات صنعتی را نداشته 
باش��د و هم نگ��ران نبود مناب��ع آبی، خاک 
حاصلخیز و به بار نشستن محصول و فروش 

آن در بازار نباشد. 
او می گوی��د: »دلیل تمای��ل کارجویان به 
مش��اغل خدماتی این اس��ت ک��ه در بخش 
خدمات هزینه ها کمتر و بازدهی کار بیش��تر 
است و افراد با حداقل سرمایه یک کسب و کار 
راه ا ن��دازی می کنند و اگر بخواهند عده ای را 

هم با حداقل امکانات به کار می گیرند.«
اما حمید حاج اس��ماعیلی، کارشناس بازار 
کار نظر دیگری در این باره ارائه می دهد و در 
ارزیابی دلیل اقبال جامعه به س��مت مشاغل 
خدماتی می گوی��د:  »ظرفیت های تولید در 
بخش صنعت که وابس��ته ب��ه دولت و عمدتا 
متعل��ق به بنگاه ه��ای بزرگ نف��ت و گاز و برق، فوالد و 
خودروسازی است محدود است و در شرایطی که کشور 
دچار تحریم می ش��ود، افزایش نمی یابد. در نتیجه رشد 
اش��تغال این بخش ها کاهش پی��دا می کند و به همین 

دلیل نمی توان روی اشتغال آن حساب باز کرد.«
به اعتقاد وی، بخش خدمات بیش��تر با مصرف عمومی 
و روزم��ره م��ردم در ارتباط اس��ت و موسس��ات مالی، 
بیمارس��تان ها، مراک��ز درمانی، پایانه ه��ای حمل و نقل و 
مراک��ز عرضه مواد غذای��ی و خوراکی همگ��ی مرتبط با 
بخش خدمات است، بنابراین وقتی اقتصاد کشور مبتنی 
بر تولید نباش��د و به طور طبیعی به سرمایه  باالیی برای 
تأس��یس بنگاه های خدماتی نیاز نباش��د، بخش خدمات 

رشد پیدا می کند. 
ب��ا وجود آنک��ه نرخ بیکاری از س��ال ۱۳۹۴ تا س��ال 
۱۳۹۵ از ۱۱ درص��د ب��ه ۱۲.۴ درص��د افزایش یافته به 
تعداد شاغان کش��ور بیش از ۶۱۶هزار نفر افزوده شده 

است، افزایش تعداد شاغان در سه بخش مهم اقتصادی 
کشاورزی، صنعت و خدمات یکی از عائم رونق تدریجی 

بازار کار و خروج آن از رکود است. 
اهمیت ظرفیت های اشتغال در بخش خدمات

براس��اس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت کار، در س��ال ۱۳۹۵ نسبت به زمان مشابه سال 
قب��ل از آن، ۴۶۳هزار نف��ر  )مع��ادل ۷۵درصد( از کل 
۶۱۶ هزار فرصت ش��غلی جدید در بخش خدمات جذب 
شده اند، ضمن اینکه همانند اکثر کشورها بنا به تغییرات 
ماهوی اقتص��اد به ویژه در فعالیت هایی نظیر حمل و نقل، 
انب��ارداری، ارتباط��ات، گردش��گری و خدم��ات مال��ی 
بیش��ترین پتانس��یل را برای جذب نیروی انسانی دارد و 
بخش خدمات ظرفیت های بیش��تری ب��رای جذب زنان 
داشته است. البته ممکن است بخشی از این فرصت های 
جدید در مش��اغل غیررس��می باش��د که نیازمند توجه 
بیشتر سیاس��ت گذاری بازار کار از بعد حقوقی و نهادی 

است. 
اگرچه نمی توان ظرفیت های اشتغال در بخش خدمات 
و تأثیرگ��ذاری آن بر اقتصاد کش��ور را نادیده گرفت، اما 
این نکته را نیز نباید از نظر دور داش��ت که در ش��رایط 
بحرانی و نامس��اعد، مش��اغل بخش خدم��ات از ثبات و 
پای��داری الزم برخوردار نیس��ت و همین ام��ر می تواند 
بس��یاری از ظرفیت های اشتغال را دستخوش تغییر قرار 
دهد. از این رو الزم است در بخش های دیگر اقتصاد که 
از پتانس��یل و ظرفیت باالیی برخوردارند سرمایه گذاری 
الزم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیرد و در عین حال 
فراموش نکنیم که کشاورزی پایه استقال اقتصادی هر 
کش��ور به ش��مار می رود و در کنار توجه به بخش هایی 
همچون خدمات، نباید بخش کشاورزی را نادیده گرفت. 
هتل��داری،  گردش��گری،  از  اقتص��ادی  کارشناس��ان 
حمل و نقل، فناوری اطاعات و کس��ب و کارهای اینترنتی 
به عنوان بخش ه��ای خدماتی زودب��ازده و تأثیرگذار در 
اقتصاد ن��ام می برند که ضمن اش��تغال زایی، درآمدزایی 
قاب��ل توجه��ی دارن��د و ب��ا توج��ه ب��ه جذابیت��ی که 
کسب و کارهای خدماتی برای جویندگان کار دارد، هدایت 
فارغ التحصیان به این دسته شغل ها را توصیه می کنند. 
به همین دلی��ل از دولت می خواهند س��رمایه گذاری ها 
را به این س��مت س��رازیر کند و فرصت های شغلی این 
بخش ها را به تناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان و 
دانش آموختگان قرار دهد و از ظرفیت نیروهای انسانی 

تحصیلکرده در این زمینه استفاده کند. 
اگر ام��روز نیازمند احیای مش��اغل در حوزه خدمات 
هستیم به این دلیل است که ایجاد اشتغال در این حوزه 
به س��رانه کمتری نیاز دارد و با هزینه ای به مراتب کمتر 
نس��بت به بخش هایی چون کشاورزی و صنعت، می توان 

اشتغال مورد نظر را ایجاد کرد. 
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 عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
به روایت معاون اول رئیس جمهور

فریب موسسات 
غیرمجاز را نخورید

مع��اون اول رئیس جمهور با هش��دار نس��بت به اینکه مردم نباید فریب موسس��ات غیرمج��از را بخورند، گفت: 
»ع��ده ای با زد و بند تس��هیات دریافت کرده اند و امروز برای بازپرداخت معوق��ات خود گردن کلفتی می کنند.« 
به گزارش  »فرصت امروز« به نقل از پایگاه اطاع رس��انی ریاس��ت جمهوری، اس��حاق جهانگیری در جلسه ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم گفت...

در نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد 
 از افزایش 90درصدی بودجه عمرانی

تا هدفمندی پرداخت یارانه ها
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وضعیت بازار مسکن در 7 کالنشهر ایران

کاهش سود بانکی باعث گرانی مسکن می شود

کسب و کارهای آنالین و سودآور
چگونه مدیری دوست داشتنی باشید

استارت آپ )Startup( چیست؟ 
توانمندی های جدید مارکتینگ برای شرکت
7 راه برای بررسی آژانس بازاریابی دیجیتال

اشتباهات مهلک بازاریابی و تبلیغات 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مزایده امضای استیو جابز و
یک دستگاه کامپیوتر »اپل وان« 

یادداشت

یادداشت

اصالحاتی که به شکست 
منتهی می شود

بانکی  اصاح سیستم  درباره 
باید بدانیم هر فعالیت و عملی 
ک��ه تک بع��دی باش��د و فقط 
قس��متی از مسائل بانکداری ما 
را شامل شود حتما محکوم به 
شکست اس��ت. اکنون رویکرد 
بان��ک مرکزی به همین ترتیب 
اس��ت و فقط در ه��ر دوره به 
بخشی از مشکات نظام بانکی 
رس��یدگی می کند، در صورتی 
که سیستم بانکی در ایران نیاز 
دارد که به ص��ورت توامان در 

چند پروژه و چند گام 
اصاح شود... 

سیاس��ت های دولت در چند 
سال گذش��ته حاکی از اهمیت 

و توجه به اس��تفاده از 
5پتانسیل های...

رضایت سرمایه گذار داخلی، 
ضامن ورود سرمایه خارجی

4

2 آخرین آمارهای جهانی نشـان می دهد که هشـت 
کشور دنیا در حال حاضر بنزین را کمتر از...

گزارش »بیزینس اینسایدر« از 8 کشور جهان که بیشترین 
یارانه بنزین را می پردازند

 ایران سومین کشور
دارای بنزین ارزان

امیر جعفرزاده
 مدرس دانشگاه و 
پژوهشگر اقتصادی

بهنام چاووشی 
مدیرعامل کارگزاری 

فیروزه آسیا

اشتغال 75درصدی بخش خدمات در سال گذشته

چرا از کسب و کارهای خدماتی بیشتر استقبال می شود؟ 



جهان��ی  آماره��ای  آخری��ن 
نش��ان می دهد که هشت کشور 
دنی��ا در حال حاض��ر بنزین را 
کمت��ر از ۲ دالر می فروش��ند و 
دولت های ش��ان بیشترین یارانه 
را برای انرژی به شهروندان شان 

می پردازند. 
به گزارش بیزینس اینسایدر، 
قیم��ت بنزی��ن در آمری��کا در 
ماه های گذشته روندی افزایشی 
داشته و از گالنی ۲.۳۴ دالر به 
گالنی ۲.۶۲ دالر رس��یده است. 
البت��ه توف��ان هاروی ب��ر مرکز 
پاالی��ش نفت این کش��ور تأثیر 
گذاشته و موجب افزایش قیمت 
نف��ت و متعاق��ب آن، افزای��ش 
قیمت بنزین ش��ده است. با این 
حال، نگرانی ه��ا برای باال رفتن 
قیمت ها در این کشور همچنان 
وجود دارد. براساس آخرین آمار 
یازدهمین  آمریکا  شده،  منتشر 
کشوری است که بنزین ارزان و 
سومین کشوری است که دارای 
بنزین مقرون به صرفه نس��بت 
به میانگین دس��تمزد روزانه در 

جهان است. 

البته کش��ور های دیگری در 
جهان نیز هس��تند که هر گالن 
بنزی��ن را کمت��ر از ۲دالر ب��ه 
فروش می رس��انند و می توانند 
قیم��ت بنزی��ن را پایی��ن نگه 
دارن��د. این هش��ت کش��ور به 
که  یارانه ای  بیش��ترین  ترتیب 
برای بنزین به شهروندان ش��ان 
می پردازند، عبارتند از: ونزوئال، 
ای��ران،  س��عودی،  عربس��تان 
کوی��ت، مصر، مالزی، نیجریه و 

امارات. 

1-ونزوئال هر گالن بنزین: 
۰.۰1 دالر

عربس��تان  ک��ه  حال��ی  در 
تولیدکنن��ده  بزرگ تری��ن 
نف��ت در اوپک اس��ت، ونزوئال 
نخس��تین کش��ور در می��زان 
ذخای��ر نفت در جهان اس��ت. 
یارانه های بنزین در این کشور 
به حدی رس��یده که بنزین در 
این کشور تقریبا مجانی است، 
البت��ه این یارانه ها، اقتصاد این 
کشور را نیز دچار بحران کرده 

است. 

2- عربستان سعودی هر 
گالن بنزین: ۰.۹1 دالر 

عربس��تان س��عودی در طول 
سال های گذش��ته نیروی غالب 
در بازار بوده است. سال گذشته 
این کش��ور دومین تولیدکننده 
نفت با ۱۰.۵ میلیون بش��که در 
روز ب��وده اس��ت، ام��ا همچنان 
این  درآمد ص��ادرات  ۸۵درصد 
کش��ور وابس��ته به نفت است و 
۵۰ درصد تولی��د ناخالص ملی 
این کشور به نفت بستگی دارد. 

3- ایران هر گالن بنزین: 
1.2۵ دالر 

س��ال گذشته ایران پنجمین 
جه��ان  نف��ت  تولیدکنن��ده 
بوده اس��ت. ایران پ��س از لغو 
تحریم ه��ا در س��ال گذش��ته 
نزدیک به ۴ میلیون بشکه نفت 
در روز تولید کرده است. شاید 
تحریم ه��ا در گذش��ته موجب 
ش��ده ای��ن کش��ور از برخ��ی 
یارانه های ان��رژی خود بکاهد، 
اما همچنان برای بنزین یارانه 

می پردازد. 

4- کویت هر گالن بنزین: 
1.31 دالر 

سال گذشته این کشور جایگاه 
نهمین تولیدکنن��ده جهان را به 
خود اختصاص داده است. کویت 
۶۰درصد تولی��د ناخالص ملی و 
۹۵ درصد درآمد صادراتی خود را 
از نفت خام به دست می آورد. این 
کشور بخشی از درآمدهای خود 
را ب��رای پرداخت یارانه به بنزین 

هزینه می کند. 

۵- مصر هر گالن بنزین: 
1.31 دالر 

مصر دیگر کش��وری است که 
عضو اوپک نیست، اما در لیست 
بنزی��ن ارزان ق��رار دارد. مص��ر 
بیست و هش��تمین تولیدکننده 
نف��ت در جهان اس��ت و دولت 
این کش��ور با دادن یارانه قیمت 
انرژی را پایین نگه داشته است. 

6- مالزی هر گالن بنزین: 
1.6۸ دالر 

این کشور آس��یایی یکی از دو 
کش��ور غیر اوپکی در این فهرست 

اس��ت. مالزی بیس��ت و پنجمین 
تولیدکنن��ده نفت ب��ا ۶۶۱ هزار 
بش��که در روز اس��ت، ام��ا دولت 
مالزی ب��ا دادن یارانه به راننده ها 
قیمت بنزین را کنترل کرده است. 

7- نیجریه هر گالن بنزین: 
1.76 دالر 

تولید نف��ت نیجری��ه در طول 
س��ال های گذش��ته ب��ه دلی��ل 
شورش های داخلی با رکود روبه رو 
شده است. این کشور آفریقایی در 
سال گذش��ته روزانه ۱.۴ میلیون 
بش��که در روز نفت تولید می کرد 
ک��ه این می��زان ۳۵ درصد تولید 
ناخالص ملی این کشور بوده است. 

۸- امارات متحده هر گالن 
بنزین: 1.۹1 دالر 

امارات متحده س��ال گذشته 
جه��ان  در  کش��ور  هش��تمین 
بوده اس��ت که به طور میانگین 
۳ میلی��ون بش��که در روز نفت 
تولید می کرد. ۴۰ درصد تولید 
ناخالص ملی این کشور وابسته 

به نفت است. 

گزارش »بیزینس اینسایدر« از ۸ کشور جهان که بیشترین یارانه بنزین را می پردازند

ایران سومین کشور دارای بنزین ارزان

نتایج یک تحقیق نش��ان می دهد که 
کاهش س��ود س��پرده های بانکی باعث 
افزایش تقاضا و قیمت مسکن می شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، طی ی��ک تحقیق 
در س��ال ۱۳۸۹ رابط��ه بین نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی و قیمت مس��کن در 
ای��ران مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. 
بدی��ن منظ��ور از متغیرهای نرخ س��ود 
حقیقی سپرده های یک ساله و پنج ساله 
بانک��ی، متغیرهای حجم پول در گردش، 
نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی س��رانه 
به عنوان متغیره��ای تعیین کننده طرف 
تقاضا و هزینه های خدمات س��اختمانی 
و هزینه ساخت مس��کن جدید به عنوان 
متغیرهای طرف عرضه اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. این تحقیق هفت م��دل مختلف 
را با اس��تفاده از داده های فصلی ۱۳۸۶-

۱۳7۰ برآورد کرده و به این نتیجه رسیده 
که کاهش س��ود سپرده های بانکی باعث 
افزایش تقاضا و قیمت مسکن خواهد شد.  
نتایج یک تحقیق دیگر نیز نشان می دهد 
تولید ناخال��ص داخلی، تورم، درآمدهای 
نفتی، نرخ سود بانکی، حجم نقدینگی و 
قیمت دارایی های رقیب مسکن از عوامل 
تأثیرگذار بر حباب قیمت مسکن بوده اند. 
از این ش��ش عامل، س��ه عام��ل تولید 
ناخالص داخلی، تورم و نرخ س��ود بانکی 
از عوامل تعیین کننده بنیادی مسکن به 
ش��مار می روند نه عوامل مؤثر بر حباب 

مسکن. 
همچنی��ن بررس��ی دیگ��ر در هفت 
کالنشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، 
ش��یراز، اهواز و قم که متغیرهای قیمت 

مس��کن، اجاره مس��کن، قیمت زمین، 
درآم��د خانوار و بع��د خان��وار را مورد 
بررس��ی قرار داده نش��ان می دهد بازار 
مسکن تقریبا در هیچ یک از کالنشهرها 
در س��ال ۱۳۸۶ حبابی نبوده و در این 
بین، قم بیش��ترین س��هم حبابی بودن 
 را در بی��ن هف��ت کالنش��هر ب��ا میزان
 ۱۹.۵۲ درص��د داش��ته اس��ت.  ب��ه 
منظور تش��خیص حب��اب در بازارهای 
کالنش��هری می توان با استفاده از مدل 
ب��رآورد ش��ده، جزء فاندامنت��ال قیمت 
مس��کن را اندازه گیری کرد و با مقایسه 
آن ب��ا قیمت مش��اهده ش��ده در بازار 
مسکن کالنش��هرها در سال ۱۳۸۶ در 
م��ورد حباب��ی بودن بازار در این س��ال 
نتیجه گی��ری کرد. دلیل انتخاب س��ال 
۱۳۸۶ بر این مبنا است که سال مذکور 
تنها سالی است که درصدهای محاسبه 
ش��ده در آن مثبت اس��ت و به تبع آن 
نتایج در این س��ال کامال معتبر و قابل 
اس��تفاده اس��ت. با اس��تفاده از مدل و 
داده های منتش��ر ش��ده توس��ط مرکز 
آمار ای��ران در مورد قیمت مس��کن در 
ش��هرهای بزرگ مشخص ش��د درصد 
حباب��ی قیمت مس��کن ته��ران ۱۲.۳۹ 
درصد، مش��هد 7.۲۱ درص��د، اصفهان 
۴.۱۳درصد، تبریز ۳.۴۸درصد، ش��یراز 
۱۲.7۱درصد، اهواز ۱۵.۴۹ درصد و قم 
۱۹.۵۲ درصد بوده است. به دلیل اینکه 
ممکن اس��ت قیمت ها از سطح پایین تر 
از قیمت پایه ای ش��روع به افزایش کند، 
هرگونه افزایش س��ریع قیمت به عنوان 

حباب در نظر گرفته نمی شود. 

بررس��ی ها نش��ان می ده��د بیش از 
۲۶ درصد خانواره��ا در ایران هیچ فرد 

شاغلی ندارند. 
به گزارش خبرآنالین، نبود فرد شاغل 
در خانوارهای ایران��ی به معنی بیکاری 
نیس��ت، بلکه نش��ان می دهد که برخی 
خانوارها به دلیل بازنشس��تگی، ش��اغل 
محسوب نمی ش��وند. نرخ باالی بیکاری 
اما در ش��رایط کنونی، یکی از مهم ترین 
چالش های ایران محس��وب می ش��ود و 
اقتصاد ایران در سال های آتی الزم است 

بر حل این بحران تمرکز داشته باشد. 
طب��ق  گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
بررس��ی های بانک مرکزی ۲۶.۶ درصد 
خانواره��ای ایرانی بدون فرد ش��اغل و 
۵۶.۴ درص��د خانواره��ا دارای یک فرد 
ش��اغل بوده اند. ۱۴.۲ درصد از خانوارها 
دارای دو فرد ش��اغل و تنها ۲.۸ درصد 
خانوارها دارای س��ه فرد شاغل بوده اند. 
این آمار وضعی��ت خانوارهای ایرانی از 
منظر اش��تغال در پایان سال گذشته را 
نشان می دهد. محاسبات صورت گرفته 
نشانگر آن اس��ت که درصد خانوارهایی 
ک��ه دو فرد ش��اغل و س��ه فرد ش��اغل 
داشته اند در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال 
پی��ش از آن کاهش و درصد خانوارهای 
بدون فرد شاغل و دارای یک نفر شاغل 
در این دوره زمانی افزایش داشته است. 
بررس��ی جزییات اشتغال در خانوارها 
ب��ه تفکیک جنس��یت افراد نیز نش��ان 
از آن دارد ک��ه در بی��ن اعض��ای مذکر 
 شش س��ال به باالی خانواده های ایرانی

 ۵۱.۸ درصد ش��اغل، ۶.۹ درصد بیکار 

و ۱۴.۴ درص��د ب��ا درآمد و ب��دون کار 
هس��تند. ۲۱.۵ درص��د از اعضای مذکر 
خانواده ها محصل  هستند و ۵.۴ درصد 
در سایر گروه ها جای می گیرند. در این 
میان، در بین اعضای مونث خانوارها نیز 
س��هم افراد ش��اغل ۸.۹ درصد و سهم 

افراد بیکار ۲.۵ درصد بوده است. 
باید در نظر داشت نرخ بیکاری با درصد 
 اف��راد بیکار در این تحقیق تف��اوت دارد. 
۹.۹ درص��د از افراد مون��ث خانواده های 
ایرانی با درآمد و ب��دون کار بوده و ۲۰.7 
درصد آنها نیز به تحصیل اش��تغال دارند. 
باالتری��ن س��هم در می��ان این گ��روه به 
خانه داره��ا اختص��اص دارد به طوری که 
۵۵.۴ درصد از افراد مونث خانوارها را زنان 

خانه دار تشکیل می دهند. 
بررسی ها نشان می دهد هزینه ساالنه 
بخش عم��ده  خانواره��ای ایرانی بیش 
از درآمدهای ش��ان بوده اس��ت. اقتصاد 
متورم و عدم افزایش دستمزد مطابق با 
نرخ تورم در بسیاری از سال ها مهم ترین 

عامل بروز این اتفاق تلقی می شود. 
در س��ال های اخیر تالش شده میزان 
افزای��ش دس��تمزد متناس��ب ب��ا تورم 
باشد، اما هنوز عقب ماندگی های مذکور 
جبران نشده اس��ت. از سوی دیگر باید 
در نظ��ر داش��ت حضور فرد ش��اغل در 
خانوار به مفهوم آن نیست که این افراد 
ب��رای تامین هزینه های ش��ان تنها یک 
شغل دارند، چراکه آمارهای ارائه شده از 
س��وی مرکز آمار ایران نشان از آن دارد 
که بخش مهمی از شاغالن برای تامین 
هزینه های شان بیش از یک شغل دارند. 

وضعیت بازار مسکن در 7 کالنشهر ایران

کاهش سود بانکی باعث گرانی مسکن می شود
وضعیت خانوارهای ایرانی در پایان سال گذشته نشان می دهد 

26 درصد خانوارها در ایران هیچ فرد شاغلی ندارند

گمرک

گفت وگو با رئیس کل گمرک ایران
 بساط کارت های بازرگانی

 یک بار مصرف برچیده شد
یکی از دس��تاوردهای بزرگ گمرک در چهار س��ال 
دولت یازدهم، برنامه ریزی و اجرای طرح سامانه جامع 
گمرکی بود؛ س��امانه ای که س��بب ش��د عالوه بر آنکه 
رویه های گمرکی شفاف ش��ود، جلوی کم اظهاری ها و 
قاچاق کاال از مس��یرهای قانونی را بگیرد. اجرای طرح 
س��امانه جامع گمرکی سبب ش��د تا طبق اعالم مرکز 
اطالعات منطقه ای س��ازمان جهان��ی گمرک، گمرک 
ایران در بخش کشف تخلفات و مبارزه با قاچاق کاال ها 

پس از کشور ژاپن در رتبه دوم قرار بگیرد. 
فرود عسگری که به تازگی با حکم مسعود کرباسیان 
به عنوان رئیس کل گمرک انتخاب ش��ده، پیش از این 
به عنوان معاون فنی و امور گمرکی، بخشی از مسئولیت 
طرح س��امانه جامع گمرکی را برعهده داشته است. او 
در گفت وگو با خبرآنالی��ن درباره انتقادهایی که بعضا 
از اجرای سامانه جامع گمرکی صورت می گیرد، گفت: 
»س��امانه جامع گمرک��ی کار را ب��رای واردکننده های 
واقعی، واحدهای تولید و بازرگانان آسان کرده، اما برای 
کس��انی که با کارت های یک بار مص��رف واردات انجام 

می دادند، فضا ناامن شده است.« 
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه گمرک از نیمه 
س��ال ۹۲ کار راه ان��دازی س��امانه الکترونیک گمرکی 
را آغ��از ک��رد، ادام��ه داد:  »یکی از اه��داف راه اندازی 
این س��امانه این بود که ایس��تایی و زمان واردات کاال 
به حداقل برس��د. هدف دیگر این بود ک��ه مواد اولیه، 
تجهیزات و کاالهای اولیه تولید را س��ریع تر به خطوط 
تولید برس��انیم؛ اینکه بدانید چه کاالهایی وارد کشور 
شده، چند درصد سرمایه ای، چند درصد مصرفی است 
و چقدر حقوق گمرکی پرداخت ش��ده، یا چه کس��انی 
در این پروسه واردات دخالت دارند. همه این اطالعات 
براس��اس این سامانه طراحی شد. از نیمه دوم سال ۹۲ 
کار به صورت جدی آغاز شد و امروز می توانم بگویم در 
رویه واردات خیلی موفق بودیم، به طوری که هم اکنون 
دسترس��ی آزاد به اطالعات روزانه ۲۰ قلم کاالی عمده 
کشور وجود دارد. یعنی اگر االن به پورتال گمرک وارد 
شوید، به راحتی می توانید آیتم های اصلی شامل واردات، 
ارزش آنها، قیمت، میزان و کشور واردکننده را استخراج 

کنید.«
او با اش��اره ب��ه اینکه خروجی نهایی این سیس��تم، 
دسترسی عموم مردم به اطالعات است، افزود:  »پس از 
طی این مرحله، سامانه را به سمت ترانزیت بردیم. نیاز 
به دسترس��ی اطالعات کاالهای وارد شده از کشورهای 
CISو البته نیاز به اطالعات ترانزیت کاال موجب ش��د 
این سامانه را در حوزه ترانزیت هم فعال کنیم. در حال 
حاض��ر، لحظ��ه ورود و خروج و مس��افت اصلی کاال را 
می توان رصد کرد. به راحتی گمرک خروجی اطالعات را 
به مرکز منتقل می کند. مثال کاال اگر از مرز پرویزخان 
وارد ش��ده باش��د و از مرز دوغارون به افغانستان رفته 
باش��د، اطالعات کاال و مدت زمانی که در کش��ور تردد 
کرده، مشخص است. این اطالعات در گذشته به صورت 
دس��تی بود، اما اکنون به صورت الکترونیکی در سایت 

قابل دسترس است.«
عس��گری در پاس��خ به اینک��ه ای��ن کار چقدر به 
شفاف س��ازی آمار قاچاق کمک ک��رد، گفت: »بحثی 
ک��ه در حوزه ورود و خ��روج کاال، اع��م از واردات و 
ترانزیت داریم، مدیریت ریس��ک اس��ت. یعنی خود 
کاال و بعض��ا گمرکات برخی کش��ورها، دس��ته بندی 
شده اند. مثال کاالیی که از یک کشوری با مشخصات 
چین می آی��د، در ردی��ف کاالهای کم ریس��ک قرار 
می گیرد یا برعکس از افغانس��تان در بخش ریس��ک 
باال دس��ته بندی می ش��وند. کاالها براساس نوع کاال 
و کش��ور به ایک��س ری هدایت می ش��وند. با اجرای 
مدیریت ریس��ک، گمرک موفق شد در بخش مبارزه 
ب��ا مواد مخدر، رتبه س��وم را در بین گمرکات جهان 

به دست آورد.«
او اضاف��ه کرد: »برنامه دیگر گمرک این اس��ت که 
در کنار س��امانه جامع امور گمرکی، سیستم هایی را 
که کم��ک می کند عامل انس��انی کمتر دخالت کند 
پیاده س��ازی و اجرا کند. وقتی به سیستم اظهارنامه 
می دهید، خ��ودش انتخاب می کن��د محموله از چه 
طریقی کنترل شود، دستی باشد یا اتوماتیک. برنامه 
دیگر اس��تفاده از راهبند یا دوربین اس��ت. البته االن 
در گمرکات بزرگ و ش��لوغ کشور این طرح در حال 
اجراس��ت. یعنی از زمانی که کاال اظهار می ش��ود تا 
زمانی که قبض انبار گرفته، س��پس مرحله بررس��ی 
اسناد و در نهایت درب خروج، جزو آن بسته ای است 

که قرار است تماما الکترونیک شود.«
رئی��س کل گمرک در پایان درباره اینکه چقدر کار 
با این سامانه می تواند از حجم قاچاق کم کند، گفت:  
»س��امانه ب��رای واحدهای تولی��دی، واردکننده های 
واقعی و کس��انی که کارت های بازرگانی دارند بسیار 
خوب عمل کرده و آنها بیشترین استفاده را از سامانه 
جامع گمرکی می برند، به این دلیل که س��رعت کار 
برای واردکنن��ده واقعی که قصد ن��دارد تخلف کند 
بیش��تر شده است. اما این س��امانه برای گروهی هم 
مش��کل ایجاد کرده اس��ت؛ معلوم اس��ت افرادی که 
به دنب��ال واردات کاالهایی هس��تند که نمی خواهند 
تعرفه واقع��ی بپردازند، اعتراض می کنن��د. بنابراین 
س��امانه جامع گمرکی کار را ب��رای واردکننده های 
واقعی، واحدهای تولید و بازرگانان آس��ان کرده، اما 
برای کس��انی که با کارت ه��ای یکبار مصرف واردات 

انجام می دادند، فضا ناامن شده است.«

دریچه

واکاوی دالیل واگذاری ایران ایر و هتل های هما
هما در قعر آسمان

دوم دی م��اه س��ال ۹۱ بود که خبر رس��ید ایران ایر 
)ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران( واگذار 
می ش��ود. اندک��ی قبل ت��ر گ��روه هتل ه��ای هما که 
 ج��زو دارایی ه��ای ایران ایر محس��وب می ش��د نیز به 
تامین اجتماعی واگذارشده بود که هر دو این واگذاری ها 
باب��ت رد دیون دولتی انجام ش��د.  به گزارش »فرصت 
امروز« به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عب��اس آخوندی، وزی��ر راه و شهرس��ازی در روز ورود 
چهار فروند از هواپیماهای ATR  به کشور به رویکرد 
پوپولیستی که تجزیه هما را راه حل نهایی می دانست، 
اش��اره کرده و گفته بود: »در گذشته حضرات تصمیم 
داشتند همای این آب وخاک را به قیمت ۴۵۰۰میلیارد 
تومان به فروش برس��انند که ۱۵۰۰میلیارد تومان آن 
ارزش برن��د هما و ۳۰۰۰میلیارد توم��ان دیگر ارزیابی 
قیمت آن بود. آنها نمی خواستند هما را اداره کنند، بلکه 
در پی فروش امالک و مستغالت و تجزیه هما بودند.«

هما برند ملی ایران است
در همین راس��تا، غالمرضا سالمی، مش��اور وزیر راه 
و شهرس��ازی در امور حس��ابداری و حسابرسی گفت:  
»سایه سنگین تحریم ها در کنار نگاه سبک و بی تفاوت 
دول��ت به ایرالین ملی، ضربه ای مهلک بر پیکره همای 
این آب وخاک زد.« سالمی گفت: »هما برند ملی ایران 
است و اکثر کشورها هم سعی می کنند برند ملی خود 
را تا جایی که ممکن اس��ت حف��ظ کنند. همین حاال 
بریتی��ش ایرویز به عنوان ایرالین حامل پرچم انگلیس، 
لوفت هانزا به عنوان ایرالین ملی آلمان و ترکیش ایرالین 
به عن��وان ایرالین ملی ترکیه صاح��ب قدرت و جایگاه 
خاصی هستند.« مشاور وزیر راه و شهرسازی به گذشته 
هما اشاره کرد و گفت: »هما در زمان تاسیس به فاصله 
کوتاه��ی به یک��ی از معتبرترین برنده��ای بین المللی 
تبدیل و جزو نخستین ایرالین هایی شد که قدیمی ترین 
جت بویین��گ را خریداری کرد. بعد از انقالب به دلیل 
هشت سال جنگ تحمیلی شاید امکان توسعه هما نبود، 
درعین حال تحریم های آمریکا باعث شد ناوگان هما به 
فرسوده ترین ناوگان تبدیل شود. از طرفی نگاه سطحی 
دولت های نهم و دهم به حمل ونقل هوایی مش��کل را 
دوچندان کرد. هم زمان بحث خصوصی سازی پیش آمد 
و درحالی ک��ه در اصل ۴۴ خطوط هوایی جزو صنایعی 
بود که نباید واگذار ش��ود تصمیم به واگذاری ایرالین 
مل��ی گرفته ش��د.« او با بیان اینکه هر کش��وری روی 
نهادهای ملی خود تعصب دارد، ادامه داد: »توقع این بود 
که ایرالین ملی هم مثل بانک ملی هرگز واگذار نشود، 
همان زمان درحالی که قانون می گفت تمام بانک ها باید 

خصوصی شود اما بانک ملی، ملی ماند.«
وی درب��اره نوع واگ��ذاری هما گفت: »مس��ئله  ای 
که اش��تباه بزرگ تری بود نح��وه واگذاری هما بود. به 
دلی��ل بی توجهی ه��ای دولت، هما تا جایی فرس��وده 
ش��ده بود که هی��چ خری��دار بالقوه ای نداش��ت و در 
نهای��ت می خواس��تند هم��ا را به عن��وان رد دیون به 
تامی��ن اجتماعی بدهن��د. حتی وقتی قرار ش��د هما 
را ب��ه بخش خصوصی بدهند مش��تری ای پیدا نش��د 
 چراک��ه هی��چ نه��اد خصوص��ی خرید یک ش��رکت

 زی��ان ده را به صرف��ه نمی دانس��ت.« س��المی گفت: 
»مصوب��ه واگذاری هما در هیات دولت تیر خالصی بر 
پیکره ایرالین حامل پرچم کشور بود. با این  حال تامین 
اجتماعی هتل ه��ای هما را گرفت اما به دلیل زیان ده 
بودن این ش��رکت س��راغ ایران ایر نیامد و درحالی که 
س��ازمان خصوصی سازی دنبال مشتری خصوصی بود 
هیچ س��رمایه داری به سمت این شرکت نمی رفت. آن 
زمان بدهی های این شرکت از دارایی هایش بیشتر بود 
و بخش خصوصی می خواس��ت هما را به قیمت صفر 
خریداری کند و وقتی به عنوان مش��تری پای معامله 
آمد نه تنها پولی ب��ه دولت ندهد، بلکه حداکثر تالش 

این بود که مجانی هما را تحویل بگیرند.«

تالش آخوندی برای نجات صنعت هوایی ایران
س��المی با بیان اینکه آن زمان ن��اوگان هما هر روز 
فرسوده تر می ش��د و هیچ گونه بازسازی و به روزرسانی  
 در هم��ا صورت نگرفته بود، گفت: »در نهایت در پایان 
س��ال ۹۳ تالش های دول��ت فعلی باعث ش��د هما از 
فهرست واگذاری ها بیرون کشیده شود و با یک برنامه 
ساختاری جدید، نوسازی هما آغاز شود.« او با اشاره به 
برنامه های مفصل وزارت راه و شهرس��ازی برای تقویت 
هما گفت: »هنوز خیلی از کارها در دس��ت اجراست و 
امیدواریم کاری که آقای آخون��دی و وزارت راه درباره 
هما انجام داد به نتیجه برس��د که نه تنها هما بلکه کل 

صنعت هوایی ایران نجات  یابد.«
به گفته سالمی »هم اکنون ۵۰ درصد بازار پروازهای 
منطقه به دس��ت ایرالین های قدرتمند منطقه اس��ت 
و اگ��ر همین گونه ادامه پیدا کند ب��ه ۸۰ درصد و بعد 
ب��ه ۱۰۰درصد خواهد رس��ید و در این ص��ورت توان 
رقابت ما به صفر می رس��د. همی��ن حاال تنها دو فروند 
از هواپیماهای امارات به ارزش کل ناوگان هوایی ایران 
است.« مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: »برای تقویت 
هم��ا چند برنامه داریم؛ یک��ی خرید هواپیما و دیگری 
اصالح ساختار مالی و دارایی ها و ساختار ترازنامه هما. 
به طورکلی الزم است با افزایش سرمایه هما یک قسمت 
از سهام این شرکت در بورس عرضه شود. درعین حال 
الزم اس��ت در نرم افزارهای هما و سیس��تم حسابداری 
آن که متعلق به ۵۰ س��ال پیش است نوسازی صورت 

گیرد.«
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فرصت امروز: رئیس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه با بیان اینک��ه درآمدهای نفتی 
کشور در دولت یازدهم 37درصد کاهش 
یافته اس��ت، گف��ت: درآمده��ای دولت 
یازدهم از قبال فروش نفت 157 میلیارد 
دالر بوده اس��ت.  »محمدباق��ر نوبخت« 
روز سه ش��نبه در جمع خبرنگاران با بیان 
ای��ن مطلب اف��زود: این در حالی اس��ت 
که درآمدهای نفتی دولت دهم از س��ال 
1388 تا 1391 ب��ه میزان 251 میلیارد 
دالر بوده است. رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه در پاس��خ به منتقدان که معتقدند 
بودجه عمرانی کاهش قابل توجهی داشته 
است، گفت: بودجه عمرانی از حدود 220 
ه��زار میلیارد ری��ال در س��ال 1392 به 
420 هزار میلیارد ریال )بدون احتس��اب 
اعتبارات آب های مرزی( در س��ال 1395 
رس��یده و 90درصد افزایش یافته اس��ت. 
نوبخ��ت افزود: ای��ن در حالی اس��ت که 
بودجه جاری از یک میلیون و 200 هزار 
میلیارد ریال در سال 1392 به 2 میلیون 
و 70 هزار میلیارد ریال رس��یده که تنها 

73درصد افزایش پیدا کرده است. 

مهار آب های مرزی
درب��اره  جمه��وری  رئی��س  مع��اون 
مهار آب ه��ای مرزی گفت: ب��ا توجه به 
محدودیت منابع آب��ی اجازه گرفتیم که 
مبلغ 8میلی��ارد دالر )س��الی 2 میلیارد 
دالر( از محل صندوق توس��عه ملی برای 
مه��ار آب های مرزی  )مناب��ع آبی که از 
کشور خارج می شوند( استفاده کنیم. وی 
ادامه داد: با احتساب این رقم که معادل 
ریالی آن س��الی 60 ت��ا 65 هزار میلیارد 
ریال است، بودجه عمرانی در سال 1395 
به 540 هزار میلیارد ریال می رسد؛ یعنی 
143درصد رش��د. وی اضافه کرد: با این 
حال اینکه تصور شود بودجه جاری چیز 
بدی اس��ت، درست نیست و یک قضاوت 
نادرس��ت است. وی در پاسخ به منتقدان 
ک��ه از رق��م تخصیص یافته ب��رای انتقاد 
از دول��ت بابت بودجه عمرانی اس��تفاده 
اعتب��ارات طرح های  گف��ت:  می کنن��د، 
عمران��ی بای��د از محل واگ��ذاری اوراق 
خزانه مس��کوک و اوراق مشارکت تأمین 
ش��ود. وی ادام��ه داد: مطاب��ق تبصره 5 
قان��ون بودجه س��ال 96 اینکه چه مقدار 
از هر نوع از اوراق یادش��ده باید منتش��ر 
ش��ود را کمیته ای باید مشخص کند که 
این کمیته با تأخیر تش��کیل ش��ده، اما 
تا پای��ان این ماه بی��ش از 340 تا 350 
هزار میلیارد ریال ب��ه طرح های عمرانی 

تخصیص داده خواهد شد. 

اولویت بندی 2 هزار پروژه
نوبخ��ت در بخش دیگری از س��خنان 
خود گف��ت: درباره پروژه های��ی که چند 
سال گذشته کلنگ آنها زده شده و امروز 
روی دست ما مانده، معلوم نیست توجیه 
اقتصادی داش��ته باش��د یا خیر، بنابراین 
2ه��زار پ��روژه را در کش��ور اولویت بندی 
ک��رده و تخصیص بودجه عمرانی داده ایم. 
معاون رئیس جمهوری گفت: س��فرهای 
رئی��س جمهوری به اس��تان های مختلف 

کشور برای این بود که مجموعه طرح های 
نیمه تمام را از دستگاه های اجرایی و مردم 
خواستند تعیین اولویت کنند و به همین 
دلیل در مجم��وع 21 هزار میلیارد تومان 
بودجه عمرانی براس��اس مصوبات س��فر 
رئیس جمهوری پرداخت شده است. وی 
با تأکید بر اینکه بای��د طرح های عمرانی 
توجیه اقتصادی داش��ته باشد تا بتوان از 
آنها بهره برداری کرد، گفت: بودجه جاری 
کش��ور از سال 92 تا 95، 8درصد کاهش 
یافته اما در بخش پرداخت حقوق پرسنل 
انقباضی عمل نکردیم و متوس��ط حقوق 
کارمن��دان از ی��ک میلی��ون و 470 هزار 
تومان در س��ال 92 ب��ه 2 میلیون و 970 
هزار تومان در س��ال 96 رسیده است. وی 
با یادآوری اینکه متوسط حقوق فرهنگیان 
از یک میلیون و 250 هزار به 2 میلیون و 
270 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، 
گفت: دولت در مس��یر حرکت به س��وی 
توانمندس��ازی افراد آسیب پذیر و کم بنیه 

است.
 

اصالح نظام بانکی و پرداخت 
مطالبات صندوق ها

س��خنگوی دولت همچنین درباره رشد 
تولید نفت نیز گفت: تولید نفت در سال 95 
به 3میلیون و 477 هزار بشکه رسید که در 
خردادماه امس��ال این میزان به 3میلیون و 
901 هزار بشکه افزایش یافته است. نوبخت 
درب��اره امنی��ت غذایی نیز گف��ت: امنیت 
غذایی برای ما بس��یار مهم است به همین 
دلیل در سال 95 هر کیلو گندم خریداری 
شده از کش��اورزان یک هزار و 271 تومان 
بود که در س��ال 96 به یک ه��زار و 300 
تومان رس��ید، در حالی که هر کیلو گندم 
واردات��ی حدود 800 ت��ا 900 تومان برای 
دولت تمام می ش��ود، اما گن��دم را کاالیی 
استراتژیک می دانیم که هر چقدر هم گران 
تولید و خریداری کنی��م، ارزش دارد. وی 
تصریح کرد: 11 هزار و 581 میلیارد تومان 
در سال 96 به کشاورزان برای خرید گندم 
پرداخت خواهد ش��د ک��ه تاکنون 8هزار و 
40 میلی��ارد توم��ان در ح��دود 70درصد 
آن پرداخت ش��ده و ح��دود 3هزار و 540 
میلیارد تومان آن باقی مانده است که این 
میزان را نیز هزینه جاری کش��ور محسوب 
کرده ای��م. وی درباره مش��کالت اقتصادی 
کش��ور به اصالح نظام بانک��ی و پرداخت 
مطالبات صندوق ها از دولت اش��اره کرد و 
گف��ت: باید بدهی خ��ود را پرداخت کنیم 
چ��ون بانک ها از همین منابع تس��هیالت 
پرداخت می کنند؛ از طرفی نیز باید سرمایه 
خود نزد بانک ها را افزایش دهیم تا بانک ها 
آن را در مسیر توسعه سرمایه گذاری کنند. 
نوبخت گفت: سال گذشته 29 هزار میلیارد 
تومان سرمایه دولت را نزد بانک ها افزایش 
دادیم که باعث افزایش قدرت تولید ش��ده 
و به بی��ش از 17 هزار واح��د تولیدی وام 

پرداخت شده است. 

برآیند عملکرد 4 سال گذشته دولت 
در اقتصاد

وی با بیان اینکه عملکرد چهار س��ال 
گذش��ته دولت باید در رش��د اقتصادی، 

کاه��ش تورم، کاهش بی��کاری آثار خود 
را نش��ان دهد، اظهار داش��ت: براس��اس 
اعالم س��ازمان آمار، تورم از س��ال 92 از 
34.7 به 6.8 در س��ال 95 کاهش یافته 
است. همچنین رش��د اقتصادی براساس 
آمار س��ازمان آمار در س��ال 91 از منفی 
7.4درص��د به 11.1درصد در س��ال 95 
رس��ید و براس��اس آم��ار بان��ک مرکزی 
نیز در س��ال 91 از منف��ی 7.7درصد به 
12.5درصد در س��ال 95  رسیده است. 
نوبخت تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی 
در دو سال گذش��ته یعنی سال های 94 
و 95 مثبت ب��ود، ولی در چند ماهه اول 
امس��ال منفی ش��د که با رفتارهایی که 
در پی��ش گرفتی��م، درص��دد کنترل آن 
هستیم. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
گفت: در بهار امس��ال نرخ رشد اقتصادی 
با احتس��اب نفت حدود 6.5درصد است 
ک��ه اگر نف��ت خارج ش��ود ب��ه 7درصد 
خواهد رس��ید چون دیگر نف��ت برای ما 
رش��د اقتصادی ایج��اد نمی کند و باعث 
کاهش رشد اقتصادی می شود. وی ادامه 
داد: س��رمایه گذاری در کشور نیز مثبت 
ش��د و بخش ساختمان در زمستان سال 
گذش��ته و بهار امسال رشد 7.1درصدی 
ارزش افزوده داش��ته است. نوبخت گفت: 
نرخ مشارکت افراد جویای کار 41درصد 
و نرخ بیکاری 11.5درصد در بهار امسال 
بوده اس��ت درحالی که ن��رخ بیکاری در 
تابس��تان پارس��ال 12.7 و نرخ مشارکت 

40.6 بود. 

چگونگی پرداخت یارانه ها
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره 
چگونگی پرداخت یارانه ها در سال آینده 
گف��ت: پرداخ��ت یارانه ها در س��ال 97 
هدفمند خواهد ش��د. محمدباقر نوبخت 
اظهار داشت: منابع حاصل از هدفمندی 
یارانه ه��ا از دو مرجع تهیه می ش��ود که 
یک��ی از محل افزایش قیمت ها و دیگری 
کمک ه��ای خزانه عمومی اس��ت که به 
ص��ورت نقدی و غیرنقدی بین خانواده ها 
تقسیم می شود. وی افزود: این میزان در 
سال گذشته 48 هزار میلیارد تومان بوده 
که حدود 32هزار میلیارد تومان آن سهم 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها بوده و بقیه 
آن بی��ن 10 تا 12 ه��زار میلیارد تومان 
آن از خزانه برداش��ته شده است. نوبخت 
با اش��اره به اینکه طی سال های گذشته 
ح��دود 3 تا 4 میلی��ون و 200 هزار نفر 
پردرآمد از دریافت یارانه حذف ش��ده اند، 
گفت: براساس آیین نامه ای که در بودجه 
س��ال 97 درباره پرداخت یارانه ها داریم، 
پرداخ��ت یارانه ه��ای نق��دی هدفمن��د 
خواه��د ش��د. وی در پاس��خ به س��والی 
درباره اینک��ه دولت هزینه های خود را از 
بانک ها برداشت کرده است، گفت: 6 هزار 
میلی��ارد تومان در چند ماه گذش��ته به 
حساب سازمان هدفمندی یارانه ها کمتر 
واریز ش��ده بود که سهم شرکت پاالیش 
و پخش و ش��رکت ملی گاز ایران بود اما 
چون این دو شرکت بدهی های مالیاتی و 
سود سهام داش��تند، حساب آنها مسدود 
ش��ده بود به همین دلیل ما علی الحساب 

از هزینه آنها برداشتیم ولی تا پایان سال 
آن را تسویه خواهیم کرد. 

سهم بخش خصوصی از تأمین مالی 
دولتی 

نوبخ��ت گفت: مطابق بن��د الف تبصره 
3 قانون بودجه سال 1396، 50 میلیارد 
دالر ب��رای تأمین مالی بخش های دولتی 
و خصوص��ی در نظ��ر گرفت��ه ش��ده که 
بخش خصوصی هر چقدر که توان جذب 
داشته باشد، می تواند این میزان را جذب 
کند. مع��اون رئی��س جمه��وری تأکید 
کرد: دول��ت مایل اس��ت نه تنها تقاضای 
به ط��ور کامل  امس��ال بخش خصوص��ی 
پاس��خ داده ش��ود بلکه هم��ه مجوزهای 
سال های گذش��ته این بخش که بودجه 
آن اختصاص پیدا نکرده نیز امسال قابل 
تخصیص اس��ت. به گفته نوبخت، دولت 
برنام��ه ای برای افزایش قیمت حامل های 
انرژی ندارد و افزایش قیمت این حامل ها 
نیازمند تصویب قانون آن در سال 1397 

است. 

کاهش واردات مصرفی در دستور 
کار دولت 

نوبخ��ت در م��ورد فزون��ی واردات بر 
صادرات کاال در ماه های اخیر گفت: تراز 
تجاری مثبتی که داش��تیم ب��ه تازگی با 
افزایش واردات روبه رو ش��ده که بخشی 
از آن ناش��ی از افزای��ش واردات کاالهای 
واس��طه ای اس��ت که برای تولید داخلی 
ضروری هستند. س��خنگوی دولت ادامه 
داد: با این حال واردات کاالهای مصرفی 
که هیچ ارزش��ی برای ما ن��دارد، هرچه 
محدودتر ش��ود، بهتر اس��ت و دولت نیز 
با تنظیم تعرفه ها در صدد اجرای همین 

سیاست است. 

تک نرخی شدن ارز به معنای برگشت 
به نرخ بازار آزاد نیست 

این مقام مسئول همچنین تأکید کرد: 
تک نرخی شدن ارز به معنای برگشت به 
نرخ بازار آزاد نیست بلکه چیزی بین نرخ 
بازار آزاد و نرخ رس��می آن اس��ت. وی با 
اش��اره به خیز بازار برای افزایش نرخ ارز 
در واکنش ب��ه اعالم پیگیری سیاس��ت 
تک نرخ��ی ش��دن ارز گف��ت: دولت این 
نوس��ان کاذب را مهار کرد، زیرا تضعیف 
پ��ول مل��ی کار خطایی اس��ت و عواقب 
س��وئی دارد. نوبخت اضافه ک��رد: از این 
رو دول��ت نه تنها از افزایش بی جهت نرخ 
ارز جلوگیری می کند بلکه با کاهش تورم 
قصد دارد قدرت خرید مردم را باال ببرد. 
وی تأکید کرد: سیاس��ت دولت در مورد 
ن��رخ ارز روش��ن اس��ت و آن اینکه نرخ 
ش��ناور اما مدیریت شده اس��ت و هرگاه 
که احس��اس کند ن��رخ ارز بی جهت باال 
می رود، آن را کنترل خواهد کرد. معاون 
رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه گفت: امس��ال رقمی که صرف 
حمایت از بنگاه ه��ای تولیدی کوچک و 
متوس��ط می ش��ود، از 170هزار میلیارد 
ریال ب��ه 200 هزار میلیارد ریال افزایش 

یافته است. 

در نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد 

ازافزایش90درصدیبودجهعمرانیتاهدفمندیپرداختیارانهها
حمل و نقل ریلی

انرژی

اقتصاد کالن

سفر ریلی به خراسان رضوی در 
تابستان افزایش یافت

س��خنگوی ستاد خدمات س��فر خراسان رضوی از 
افزایش س��فر ریلی به این استان در تابستان امسال 
نس��بت به تابستان س��ال گذش��ته خبر داد. مهدی 
فروزان اظهار کرد: در تابس��تان امس��ال در مجموع 
بیش از 11 میلیون مس��افر و زائر به خراسان رضوی 
س��فر کردند که این میزان نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل 5درص��د افزایش را نش��ان می دهد. وی 
خاطرنشان کرد: بیشتر مسافران با خودروی شخصی 
به اس��تان س��فر کردند و کمترین آم��ار جابه جایی 
مس��افر نیز ب��ه حمل و نقل ریلی اختص��اص دارد. به 
گزارش ایسنا، مدیرکل امور رفاهی زائران استانداری 
خراس��ان رضوی عنوان کرد: 5 میلیون و 957 هزار 
و 533 مس��افر از طریق وسیله شخصی، 2 میلیون و 
835 ه��زار و 477 نفر از طریق وس��ایل حمل و نقل 
ج��اده ای، یک میلی��ون و 179 هزار و 610 مس��افر 
از طری��ق هوای��ی و یک میلی��ون و 69 هزار و 770 
مس��افر از طریق ریلی به استان س��فر کردند. وی با 
بیان اینکه س��فر با حمل و نقل ریلی 8درصد و سفر با 
خودروی شخصی 6درصد افزایش یافت، اضافه کرد: 
س��فر هوایی به استان یک درصد کاهش را نسبت به 
تابستان سال گذشته نشان می دهد. همچنین سفر با 

ناوگان جاده ای 3درصد افزایش داشت. 

مذاکره پاالیشگاه بیدبلند با 
ژاپن، فرانسه و آلمان برای اجرای 

طرح های جدید
مدیرعامل پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس گفت که با 
شرکت های میتسویی ژاپن، اوده آلمان، توتال فرانسه و 
چند شرکت بین المللی دیگر برای اجرای طرح پی. دی. 
اچ )تبدیل پروپان پاالیش��گاه به پروپیلن( مذاکره های 
مقدماتی ش��ده اس��ت. »محمود امین نژاد« در حاشیه 
برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
در نشس��ت خبری، افزود: ساخت واحد تبدیل پروپان 
ب��ه پروپیلن، به حدود یک میلیارد و 500 میلیون دالر 
س��رمایه گذاری نیاز دارد. امین نژاد گفت: سهم ساخت 
داخ��ل در ای��ن ط��رح به بی��ش از 64درصد رس��یده 
است. مدیرعامل پاالیش��گاه بیدبلند خلیج فارس زمان 
راه ان��دازی این طرح را س��ال 1398 اعالم کرد و ادامه 
داد: تاکنون 2میلی��ارد و 200 میلیون دالر از صندوق 
توس��عه ملی برای ساخت این پاالیش��گاه، منابع مالی 
تأمین ش��ده اس��ت. امین نژاد اعالم کرد: حدود 4 هزار 
و 780 نفر به طور مس��تقیم در این طرح مشغولند. به 
گفته مدیرعامل پاالیش��گاه بیدبلند خلیج فارس، طرح 
ساخت این پاالیشگاه گازی حدود 14 سال قبل تعریف 
شد، اما به دلیل کمبود منابع مالی و تغییر مدیریت ها 
تا نیمه اول س��ال 1394، این طرح حدود 18.6درصد 
پیش��رفت کرد. وی اضافه کرد: با تصمیم وزیر نفت در 
خرداد 1394 برای تغییر مالکیت آن از انرژی سپهر به 
هلدینگ خلیج فارس، اجرای این طرح ش��تاب گرفت. 
امین نژاد ادامه داد: این پاالیش��گاه قرار اس��ت از چهار 
مجتمع ان. جی. ال )جم��ع آوری گازهای همراه نفت( 
روزانه 56 میلی��ون و 600 هزار مترمکعب گاز دریافت 
کند. به گفت��ه وی، این پاالیش��گاه روزانه 48 میلیون 
مترمکعب گاز متان برای شبکه سراسری تولید می کند. 
تولید س��االنه یک میلی��ون و 500 هزار تن اتان و یک 
میلی��ون و 500 هزار تن گاز مایع نیز از برنامه های این 
پاالیش��گاه است. وی یادآوری کرد: یک میلیون و 500 
هزار تن اتان به پتروش��یمی گچساران منتقل می شود 
که این پتروش��یمی نیز در نهایت، ساالنه یک میلیون 
تن اتیلن برای پتروشیمی های گروه دنا تأمین می کند. 
مدیرعامل پاالیش��گاه بیدبلند خلیج فارس تأکید کرد 
تولید محصوالت تکمیلی چندین برابر گاز، ارزش افزوده 
دارد و افزود: واگذاری همه زنجیره تولید از باالدستی تا 
پایین دستی به هلدینگ خلیج فارس، اقدام سنجیده ای 
ب��ود که باع��ث س��رمایه گذاری هلدینگ ب��رای تولید 
محصوالت ب��ا ارزش افزوده باالتر می ش��ود. وی اضافه 
کرد: هر یک تن ات��ان 240 تا 260 دالر، هر تن اتیلن 
800 تا 850 دالر و هر تن پلی اتیلن 1200 دالر ارزش 
دارد، بنابراین تکمیل زنجیره ارزش به سود کشور است. 

ایران به هیچ شرکت خارجی دنیا 
بدهکار نیست

س��یدرضا ن��وروز زاده روز سه ش��نبه در نشس��ت 
مش��ترک اقتصادی هیأت تجاری قبرسی با مدیران 
هلدینگ های س��ازمان تامین  اجتماعی با اش��اره به 
اینک��ه ایران س��رزمینی ام��ن برای س��رمایه گذاران 
خارجی اس��ت، از آمادگی برای هم��کاری در زمینه 
انرژی، صنع��ت، معدن، نفت و گاز و پتروش��یمی با 
قب��رس خب��ر داد و گفت: بر این اس��اس دو کش��ور 
می توانن��د ش��رکت های مش��ترک را ایج��اد کنند. 
مدیرعامل شس��تا در این دیدار همچنین )ش��رکت 
سرمایه گذاری تامین  اجتماعی( با بیان اینکه ایران به 
هیچ شرکت خارجی دنیا بدهکار نیست، افزود: ایران 
مشکالت هشت سال جنگ و تحریم ها را تحمل کرد، 

اما همواره به تعهدات مالی خود پایبند بوده است.

نفت

خوشرو در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی: 
نفت ۶۰ دالری بازار انرژی را تثبیت 

می کند
مدیر امور بین الملل ش��رکت مل��ی نفت ایران به 
ش��بکه CNBC آمریکا گفت که قیمت های نفت 
نزدی��ک 60دالر در هر بش��که می تواند بازار انرژی 
را تثبیت و س��رمایه گذاران را به س��رمایه گذاری و 

توسعه میادین نفتی تشویق کند. 
سعید خوش��رو به CNBC گفت که قیمت های 
پایی��ن و پرنوس��ان در ب��ازار نفت تأثی��ر منفی بر 
سرمایه گذاران داشته است. وی که با برنامه کپیتال 
کانکشن این شبکه صحبت می کرد، گفت: زمانی که 
قیمت های نفت به 60دالر برس��د، س��رمایه گذاران 
زی��ادی ممک��ن اس��ت در توس��عه میادی��ن نفتی 
س��رمایه گذاری کنند، اما زمانی که نفت 45 یا 40 
دالر اس��ت، قضیه فرق می کند. الزم به ذکر اس��ت 
که برنت روز سه ش��نبه حدود 59 دالر در هر بشکه 

و نفت خام آمریکا حدود 52 دالر معامله شد. 
خوش��رو گفت: تص��ور می کنم نف��ت حدود 60 
دالری ب��ازار را تثبی��ت خواهد ک��رد و این قیمت 
به حد کافی مناس��ب است تا س��رمایه گذاران را به 
میادین نفتی جذب کند، به خصوص در خاورمیانه 
ک��ه میادین نفتی کم هزینه بس��یاری می توانند به 
راحتی توسعه پیدا کرده و نیاز بازار را تأمین کنند. 
صادرات انرژی ایران در دوران تحریم ها کاهش پیدا 
کرد، اما پس از لغو تحریم ها، این کشور عضو اوپک 
به بازار ان��رژی بین المللی بازگش��ت. لغو تحریم ها 
ب��ه هم��راه هزینه ان��دک تولی��د و ذخای��ر انرژی 
بهره برداری نش��ده، ایران را مقصد س��رمایه گذاری 
جذابی می س��ازد، اما برخی کارشناسان می گویند 
که بسیاری از شرکت های بزرگ ممکن است هنوز 

آماده حضور در ایران نباشند. 
ب��ه گفته مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی نفت 
ایران، در حال حاضر به طور متوس��ط هزینه تولید 
ایران حدود 10دالر در هر بش��که اس��ت و نسبت 
می��ان ذخای��ر نفت و ظرفی��ت تولید ایران نش��ان 
می ده��د ک��ه چرا این کش��ور مقص��د خوبی برای 

سرمایه گذاران نفت است. 
طبق آم��ار اوپک، ذخایر نفت قطع��ی ایران در 
سال 2016 حدود 157.2 میلیارد بشکه و ظرفیت 
تولید این کشور حدود 3.65 میلیون بشکه در روز 

بود. 
خوشرو در این گفت وگو خاطرنشان کرد که ایران 
در حال حاضر حدود 3.8 میلیون بشکه در روز نفت 
تولید می کند که مطابق با سهمیه تولید اوپک برای 
این کشور است، درحالی که ظرفیت تولید حدود 4 

میلیون بشکه در روز است. 

از هر 11شغل جهان، یک شغل مربوط به 
گردشگری است

نقش گردشگری در اشتغال
معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت در سال 
2017 از ه��ر 11ش��غل جهان، یک ش��غل مربوط 
به گردش��گری اس��ت و با توجه به کاهش مشاغل 
صنعتی در جهان، دس��تیابی دولت براساس برنامه 
شش��م توسعه به س��االنه یک میلیون شغل، بدون 

کمک گردشگری و صنایع دستی ممکن نیست. 
عل��ی اصغر مونس��ان روز سه ش��نبه در مراس��م 
گرامیداش��ت روز جهان��ی گردش��گری در س��الن 
اجالس س��ران اظهار کرد: امروز در حالی 47 سال 
از تصویب روز جهانی گردشگری می گذرد که شمار 
گردش��گران جهان به یک میلی��ارد و 200 میلیون 
نفر رسیده و رتبه صنعت گردشگری به جایگاه سوم 

در اقتصاد جهانی ارتقا پیدا کرده است. 
وی تصریح کرد: در س��ال 1950 میالدی شمار 
گردش��گران جه��ان فق��ط 25میلیون نف��ر بوده، 
درحالی که در سال 2015 این عدد به یک میلیارد 
و 186 میلیون نفر رسیده است و این نشان می دهد 
هیچ بخشی در اقتصاد جهانی به سرعت گردشگری 
رش��د نکرده اس��ت و هیچ بخش��ی به ای��ن اندازه، 

خاصیت درآمدزایی و ایجاد شغل بیشتر ندارد. 
مونسان اضافه کرد: در سال 2015 گردش مالی 
گردش��گری ب��ه 1260 میلیارد دالر می رس��ید و 
اکنون سهم مستقیم گردشگری در GDP  )تولید 
ناخالص داخلی( 2هزار و 200 میلیارد دالر و ایجاد 
284 میلیون شغل است. وی خاطرنشان کرد: ایران 
در شاخص گردشگری در بین 141 کشور در سال 
2013 رتبه 98 را داشته که در سال 2017 با پنج 
پله ارتقا به رتبه 93 رسیده و از نظر زیرساخت های 
خدمات هم در س��ال 2017 رتبه 117 را داریم که 

جایگاه خوبی نیست. 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگ، صنایع دستی و 
گردش��گری افزود: در س��ال 2016 سهم مستقیم 
گردش��گری ای��ران 2.9 درصد در تولی��د ناخالص 
داخلی است که با رکورد جهانی فاصله زیادی دارد 
و پیش بینی می کنیم تا سال 2027 بتوانیم به سهم 
7.5درصدی از تولید ناخالص ملی دست پیدا کنیم. 
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: بنا به گزارش های 
جهانی از نظر بضاعت گردش��گری جزو 15 کش��ور 

برتر هستیم اما از نظر درآمد، رتبه 70 را داریم. 
 

اشتغال



مع��اون اول رئیس جمه��ور با 
هش��دار نس��بت به اینکه مردم 
نباید فریب موسس��ات غیرمجاز 
را بخورند، گفت: »عده ای با زد 
و بند تسهیالت دریافت کرده اند 
و امروز برای بازپرداخت معوقات 

خود گردن کلفتی می کنند.«
به گ��زارش  »فرصت امروز« 
به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی 
اس��حاق  جمه��وری،  ریاس��ت 
جهانگی��ری در جلس��ه س��تاد 
مبارزه ب��ا مفاس��د اقتصادی با 
اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی 
مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی در 
دولت یازدهم گفت: »در دولت 
دوازدهم نیز مصمم هستیم که 
راه مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی 
را با جدیت هرچه بیش��تر ادامه 
دهیم و پرچم مبارزه با فساد را 
همچنان برافراشته نگه داریم.«

مع��اون اول رئیس جمه��ور با 
اش��اره به تالش ه��ای دبیرخانه 
س��تاد در تدوی��ن موضوع��ات 
برنامه های  ج��دی  پیگی��ری  و 
س��تاد، ادام��ه داد: »دبیرخان��ه 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتص��ادی با وجود نوپا بودن در 
دول��ت یازدهم، کار س��ختی را 
در پی��ش رو داش��ت و با وجود 
همه مش��کالت و محدودیت ها 
و  عملک��رد  خوش��بختانه 

دستاوردهای خوبی داشت.«
جهانگیری از ستاد هماهنگی 
مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی که 
براس��اس فرم��ان مق��ام معظم 
رهبری تش��کیل ش��ده اس��ت، 
به عن��وان محل��ی ب��رای ایجاد 
هماهنگی میان قوای س��ه گانه 
در جهت پیش��گیری و برخورد 
با تخلف��ات اقتصادی و پیگیری 
م��وارد مه��م یاد ک��رد و افزود: 
»در دولت یازدهم رابطه بس��یار 
خوبی میان قوای سه گانه در امر 
مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم 
بود و تقریباً همه جلسات ستاد 
ب��ا حضور مس��ئوالن رده باالی 

سه قوه تشکیل می شد.«

شناسایی گلوگاه های 
فسادخیز

معاون اول رئیس جمهور یکی 
از تصمیم��ات خوب س��تاد در 
دوره گذشته را برنامه ریزی برای 
پیش��گیری از تخلفات عنوان و 
بی��ان کرد: »در دول��ت یازدهم 
براس��اس مصوبه دول��ت در هر 
دس��تگاه اجرای��ی کارگروه��ی 
باالتری��ن مقام  ب��ا مس��ئولیت 
دس��تگاه و با حضور بخش های 
نظارت��ی، بازرس��ی و حراس��ت 
تشکیل ش��دند و موظف بودند 
گلوگاه ه��ای فس��ادخیز نظی��ر 
امضاه��ای طالیی را شناس��ایی 
و  ب��ه س��مت شفاف س��ازی  و 
نی��ز  و  ش��فاف  اطالع رس��انی 
پیاده س��ازی دول��ت الکترونیک 
حرک��ت کنن��د ک��ه در دولت 
دوازده��م نیز با جدی��ت دنبال 

خواهد شد.«
او اظه��ار امی��دواری کرد که 
برنام��ه دول��ت الکترونی��ک در 
دولت دوازدهم به معنای واقعی 
و به ط��ور کام��ل اجرا ش��ود تا 
هم ش��اهد رضایت مردم و هم 
شفاف س��ازی باش��یم، چراک��ه 
ج��ز از طری��ق شفاف س��ازی و 
اطالع رس��انی و آزادی رسانه ها 
نمی توان از بروز تخلفات و فساد 

جلوگیری کرد.
ک��رد:   تصری��ح  جهانگی��ری 
نی��ز  دوازده��م  دول��ت  »در 
باید پرچ��م مبارزه با فس��اد را 
داریم  نگه  برافراش��ته  همچنان 
اقدام��ات  ب��ا  خوش��بختانه  و 
ص��ورت گرفت��ه و برخوردهای 
قاطع قوه قضایی��ه، امروز دیگر 
ش��اهد بروز تخلف��ات بزرگ و 
ظه��ور پدیده هایی مث��ل بابک 
زنجانی نیس��تیم، اگرچه وجود 
پرونده ه��ای دیگ��ر نی��ز امری 
ناپسند اس��ت که باید با جدیت 

آنها را دنبال کنیم.«
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی با اشاره به سیاست های 
کلی اقتص��اد مقاومتی و ارتباط 

دو بند از ۲۴ بند این سیاست ها 
با موض��وع مب��ارزه با مفاس��د 
اقتص��ادی، خاطرنش��ان ک��رد: 
»در یک��ی از بندها ب��ر مبارزه 
با فس��اد، لزوم شفاف س��ازی و 
سالمت نظام اداری تأکید شده 
و در  بندی دیگر موضوع امنیت 
توج��ه  م��ورد  س��رمایه گذاری 
قرار گرفته اس��ت و مقام معظم 
رهبری نیز زمانی  که در ابتدای 
س��ال جاری بر موضوع تولید و 
اش��تغال تأکید کردن��د، امنیت 
الزام��ات  از  را  س��رمایه گذاری 

اساسی آن برشمردند.«
وی اف��زود: »در مب��ارزه ب��ا 
مراقبت  باید  اقتصادی  مفاس��د 
و دق��ت کاف��ی انجام ش��ود تا 
و  خوش��نام  بخش خصوص��ی 
سالم کش��ور که در واقع موتور 
با  اصلی حرکت اقتصاد اس��ت، 
مش��کل مواجه نش��ود و امنیت 
فعالی��ت  و  س��رمایه گذاری 
یک ضرورت  به عنوان  اقتصادی 
ج��دی م��ورد اهتم��ام ق��وای 

سه گانه باشد.«
ک��رد:  اضاف��ه  جهانگی��ری 
»گروهی از فعاالن اقتصادی به 
دلیل شرایط اقتصادی کشور با 
مشکل مواجه شده اند که باید از 
این افراد حمایت ش��ود تا برای 
بازس��ازی بنگاه ه��ای اقتصادی 
خ��ود فرصت پیدا کنند. در این 
می��ان عده ای نیز که با زد و بند 
تس��هیالت دریاف��ت کرده ان��د، 
امروز ب��رای بازپرداخت معوقات 
خ��ود گردن کلفت��ی می کنن��د 
که حس��اب این اف��راد از بخش  
خصوص��ی و فع��االن اقتصادی 
جداس��ت و الزم است با جدیت 

با آنها برخورد شود.«
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
اس��ت  »الزم  ک��رد:  تأکی��د 
می��ان  دقیق��ی  هماهنگ��ی 
ق��وای س��ه گانه ص��ورت گیرد 
تا ه��م مبارزه قاطع با مفاس��د 
اقتص��ادی دنب��ال ش��ود و هم 
فعالیت  و  امنیت سرمایه گذاری 

اقتصادی در کشور فراهم باشد، 
به گون��ه ای که به بهان��ه مبارزه 
امنیت س��رمایه گذاری  فساد  با 
سلب نش��ود و بخش  خصوصی 
واقع��ی برای فعالی��ت اقتصادی 
دچار تردید نش��ود و ش��جاعت 
ریس��ک  ذیری  و  تصمیم گیری 

مدیران آسیب نبیند.«
اشاره  با  جهانگیری همچنین 
به برخی گزارشات ارائه شده در 
جلس��ه مبنی بر فعالیت برخی 
مؤسس��ات ب��ا وعده س��ودهای 
باالت��ر از آنچ��ه بان��ک مرکزی 
اعالم کرده ب��ه جمع آوری پول 
از م��ردم می پردازند، ب��ر لزوم 
ب��رای  دس��تورالعملی  تدوی��ن 
جلوگی��ری از این گونه اقدامات 
تأکید کرد و افزود: »الزم اس��ت 
از طری��ق رس��انه مل��ی نیز به 
مردم اطالع رسانی شود تا مردم 
فریب این گونه مؤسسات مالی و 

اعتباری غیرمجاز را نخورند.«
وی همچنی��ن ب��ا تأکی��د بر 
ل��زوم مب��ارزه همه جانب��ه ب��ا 
با  تخلف��ات و برخ��ورد توأمان 
سوء استفاده گران و نیز جریانات 
س��وئی که با متخلفین همراهی 
داش��ته اند، گفت: »در مبارزه با 
فس��اد باید مراقبت کافی انجام 
شود و نباید اجازه دهیم مبارزه 
با فس��اد به موضوعی سیاس��ی 

تبدیل شود.«
معاون اول رئیس جمهور ادامه 
داد: »امیدواری��م ب��ا همدلی و 
هماهنگ��ی موج��ود میان قوای 
س��ه گانه و ب��ا تقوی��ت فعالیت 
هماهنگ��ی  س��تاد  دبیرخان��ه 
مب��ارزه ب��ا مفاس��د اقتصادی، 
فضای مناسبی در کشور فراهم 
ش��ود تا متخلفان ج��رأت ورود 
به مس��یرهای ناسالم را نداشته 
باش��ند و مطمئن باشند که در 
ص��ورت سوءاس��تفاده، برخورد 
قاطع��ی با آنها ص��ورت خواهد 

گرفت.«
جهانگیری ب��ا تأکید بر اینکه 
هیچ نهاد و فردی در هر رده ای 

از حسابرسی و نظارت مستثنی 
نیس��ت، گف��ت: »مق��ام معظم 
ای��ن موضوع  رهب��ری نیز ب��ر 
تأکی��د داش��ته اند و فرموده اند 
که حت��ی نهادهای زیرمجموعه 
دفتر رهبری نی��ز از این قاعده 
مس��تثنی نیس��تند و در مبارزه 
واقعی با فساد هیچ خط قرمزی 

نباید وجود داشته باشد.«
راهکارهایی برای مدیریت 

دارایی ها و بنگاه های 
اقتصادی متخلفان

حجت االس��الم و المس��لمین 
محس��نی اژه ای، معاون اول قوه 
قضایی��ه ه��م در این جلس��ه با 
تأکید بر اینکه ورود به پرونده ها 
و تخلف��ات بای��د ب��ا تدبی��ر و 
بر  گیرد،  عاقبت اندیشی صورت 
برای  راهکارهایی  لزوم تدوی��ن 
مدیری��ت ام��وال، دارایی ه��ا و 
متخلفین  اقتص��ادی  بنگاه های 
که اموال آنها مصادره می ش��ود 
تأکید ک��رد و گفت: »برخورد با 
متخلفین باید به گونه ای باش��د 
ک��ه کارخانه ه��ا و به خص��وص 
کارگ��ران آنه��ا دچ��ار آس��یب 

نشوند.«
پزش��کیان،  نشس��ت  این  در 
نایب رئیس اول مجلس شورای 
اسالمی هم بر ضرورت یکپارچه 
شدن سیستم داده ها و اطالعات 
اف��راد در نظام بانک��ی، مالیاتی 
و گمرک��ی کش��ور تأکید کرد و 
گف��ت:  »اگر ع��زم خود را جزم 
و این برنام��ه را عملیاتی کنیم 
تخلف��ات و موارد سوءاس��تفاده 
ت��ا ۹۰ درصد قاب��ل مدیریت و 
پیش��گیری خواهد بود و جلوی 
بسیاری از فسادها گرفته خواهد 

شد.«
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه، 
وزرای  مرکزی،  بانک  رئیس کل 
دادگس��تری، ام��ور اقتص��ادی 
و دارای��ی، رئی��س کل دی��وان 
س��ازمان  رئی��س  محاس��بات، 
بازرسی کل کش��ور و دادستان 

تهران نیز حضور داشتند. 

عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به روایت معاون اول رئیس جمهور

فریب موسسات غیرمجاز را نخورید اصالحاتی که به شکست منتهی 
می شود

درب��اره اصالح سیس��تم بانکی بای��د بدانیم هر 
فعالیت و عملی که تک بعدی باشد و فقط قسمتی 
از مسائل بانکداری ما را شامل شود حتما محکوم 
به شکست اس��ت. اکنون رویکرد بانک مرکزی به 
همین ترتیب اس��ت و فقط در هر دوره به بخشی 
از مش��کالت نظ��ام بانکی رس��یدگی می کند، در 
صورتی که سیس��تم بانکی در ایران نیاز دارد که 
به صورت توامان در چند پروژه و چند گام اصالح 

شود. 
اکنون طبق آماره��ا ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان  
)۱۱۰۰ تریلیون تومان( سپرده بانکی وجود دارد. 
اگ��ر در نظ��ر بگیریم که به طور میانگین امس��ال 
۱۸درصد سود س��پرده به آنها پرداخت می شود، 
بانک ها باید حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان س��ود 
به س��پرده گذاران پرداخت کنند. نکته اینجاست 
که ای��ن ۲۰۰ هزار میلی��ارد توم��ان از کجا باید 

تأمین شود؟ 
از س��وی دیگر طب��ق اطالعات موج��ود دولت 
۲۱۹ه��زار میلیارد تومان بدهی ب��ه بانک ها دارد 
و ۹۱ه��زار میلی��ارد تومان تس��هیالت غیرجاری 
بانک هاس��ت. از س��وی دیگر، بخش��ی از دارایی 
بانک ها در قالب شرکت هایی که سود نمی دهند و 
توانایی پرداخت آن را ندارند، منجمد است. حدود 
۳۰ تا ۷۰درصد دارایی بانک ها فریز اس��ت که اگر 
همان ۳۰درصد را لحاظ کنیم، به این معنی است 
که ۳۰۰هزار میلیارد تومان دارایی منجمد وجود 

دارد. 
 اگ��ر این اعداد را که ش��رح آن رفت با یکدیگر 
جمع کنیم و از اعداد سپرده های بانکی نزد بانک 
مرک��زی کم کنی��م، به حدود ۴۵۰ه��زار میلیارد 
تومان می رس��یم ک��ه نزد بانک هاس��ت و بانک ها 
می توانن��د ب��ا آن فعالیت اقتصادی کرده و س��ود 

دهند. 
در نظر بگیرید که با توجه به وضعیت نرخ سود 
بانکی در ایران در نهایت فعالیت اقتصادی بانک ها 
باید ۴۰ تا ۵۰درصد س��ود داشته باشد که امکان 
پرداخت س��ود از سوی بانک ها وجود داشته باشد 
که عمال چنین چیزی امکان پذیر نیس��ت و هیچ 
ب��ازار مالی وجود ندارد که باالی ۲۰درصد س��ود 

دهد، چه برسد به ۴۰ یا ۵۰درصد. 
س��وال اینجاست که اکنون بانک ها چگونه سود 
می دهن��د؟ واقعیت این اس��ت که حت��ی بانک ها 
مش��کل پرداخت اص��ل پول را دارن��د و مثال اگر 
مردم همه هجوم ببرند و پول خود را از سیس��تم 
بانکی بگیرند ممکن اس��ت بانک در پرداخت آنها 
دچار مش��کل ش��ود. اکنون بانک ها سودی که به 
مش��تریان خود پرداخت می کنند از سودی که به 
دس��ت می آورند نیس��ت، بلکه از پول سپرده های 
جدید اس��ت و به همین دلیل رقابتی بین بانک ها 
ش��کل گرفته که تالش می کنند سپرده بیشتری 
را ج��ذب کنند و این رقابت در قالب افزایش نرخ 

سود خود را نشان می دهد. 

اصالح نظام بانکی در سه بخش
بن��ا بر آنچ��ه گفتم تأکی��د می کنم ک��ه بانک 
مرکزی باید برای اصالح نظام بانکی در سه بخش 
ورود کند. ابتدا س��اماندهی دارایی های فریز شده 
اس��ت. بانک ها از مدت ها پیش ب��ه بنگاهداری و 
ملک داری ورود پیدا کرده اند و اکنون بخش��ی از 
دارایی ه��ای آنها در قالب این ام��وال مانده و نقد 
نیس��ت و از این نظر برای شان مشکل ایجاد کرده 
است و باید اقداماتی صورت بگیرد که دارایی های 

مازاد فروخته و پول نقد شود. 
مشکل دوم درباره تسهیالت غیرجاری است که 
باید مدیریت شود. در کشورهای بسیاری در دنیا 
شرکت های تحت قالب نهاد مدیریت دارایی وجود 
دارند ک��ه دارایی ها را مدیریت کرده، تس��هیالت 
غیرج��اری را از بانک ها خری��ده و آنها را مدیریت 
کرده اند. در بحران اقتصادی کره جنوبی در س��ال 

۱۹۹۸ این رویکرد اتخاذ شد. 
یکی دیگ��ر از مهم ترین اقداماتی که دولت باید 
انج��ام دهد این اس��ت که بدهی ه��ای خود را به 

بانک ها صاف کند. 
اگ��ر این اصالح��ات در دس��تور کار دولت قرار 
گیرد باید امیدوار باشیم که نرخ سود اصالح شود، 
در غیر این صورت تدابیری مانند تعیین دستوری 
نرخ س��ود هم نتیجه نخواه��د داد. اکنون هر قدر 
دولت تالش می کند که به صورت دس��توری نرخ 
س��ود را پایین بی��اورد، اتفاق��ی نمی افتد چرا که 
بانک ه��ا نیاز دارند س��ر نرخ س��ود رقابت کرده و 

سپرده های بیشتری جذب کنند. 
تأکی��د می کنم که هر راهکاری از س��وی بانک 
مرکزی مس��تلزم این اس��ت که در این سه بخش 
اصالحات اساسی صورت بگیرد، وگرنه تصمیمات 
مقطعی و کوتاه مدتی ک��ه بانک مرکزی می گیرد 
که برخی نیز از نظر کارشناس��ی دچ��ار ایراداتی 
اس��ت محکوم به شکست اس��ت و کاری را پیش 

نخواهد برد. 
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یادداشت 

ضرورت تجمیع کارت های شهروندی
۳۰میلیون کارت بانکی غیرفعال در 

ایران
یک کارش��ناس بانک��داری الکترونیکی با اش��اره به 
صحبت های وزیر ارتباط��ات مبنی بر ضرورت تجمیع 
هم��ه کارت ه��ا در ی��ک کارت، این اتفاق را مس��تلزم 

هم افزایی بانک ها و سازمان ها دانست. 
بهزاد صفری در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به تأکید 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات در این باره گفت: 
این یک ضرورت فوری برای جلوگیری از به هدر رفتن 
س��رمایه های مل��ی از طریق خروج ارز از کش��ور برای 
خرید دس��تگاه های کارت خوان اس��ت که در هر مغازه 
چند دستگاه از آن موجود است. همین طور طبق برخی 
آمار حدود ۳۰میلیون کارت بانکی غیرفعال در کش��ور 
وجود دارد.  او با اشاره به ضرورت قانون گذاری در حوزه 
کارت های الکترونیکی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان 
تنظیم گر در این حوزه باید قوانینی را وضع کند تا همه 
بانک ها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده 
کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چندین حس��اب را 
داشته باش��د.  صفری با اشاره به کارت های شهروندی 
به عنوان پوش��ش دهنده خدماتی غیر از خدمات بانکی، 
گفت: در س��ال های اخیر ش��هرداری های ش��هرهای 
مختلف ب��ه راه اندازی کارت هوش��مند ش��هری اقدام 
کرده اند که بانک ها از ارائه این خدمات محروم بوده اند. 
ضمن اینکه کارت های صادر ش��ده هر شهر برای شهر 
دیگر قابلیت استفاده ندارد که خود ایرادی بزرگ است. 
این کارش��ناس بانک��داری الکترونیکی ب��ا تأکید بر 
ضرورت تجمی��ع کارت های بانک��ی و خدماتی گفت: 
الزم اس��ت که وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان 
ش��هرداری ها و نمایندگان بانک با هم مش��ورت و یک 
اس��تاندارد واحدی را برای ارائه خدمات به ش��هروندان 
توس��ط بانک ها تدوین کنند تا دیگر ش��اهد جزیره ای 

عمل کردن سازمان ها نباشیم. 
وی با اش��اره به طرح پروژه سپاس )سامانه پرداخت 
الکترونیک سیار( توس��ط بانک مرکزی بیان کرد: این 
طرح را هر بانکی و به صورت جزیره ای برای مش��تریان 
خود اجرا کرد و همین موضوع باعث ش��د تا این پروژه 
عمال گسترش پیدا نکند، ضمن اینکه به دلیل یکپارچه 
نبودن این خدمات استقبال چندانی هم از آن نمی شود 

و آن چنان هم نمی تواند درآمدزا باشد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۹۰6دالر آمریکا

۴.۷۱۰یورو اروپا

۵.۲۷۰پوند انگلیس

۱.۰۷۸درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۲۵.۸۰۰مثقال طال

۱۲۱.۳۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۱۴.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۴۵.۰۰۰سکه طرح جدید

6۴6.۰۰۰نیم سکه

۳66.۰۰۰ربع سکه

۲۴۸.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

امیر جعفرزاده
 مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی

 رئی��س کل بان��ک مرک��زی از ارس��ال
 ۳۰ پرون��ده تخل��ف بانک��ی ب��ه هیأت 

انتظامی در دولت یازدهم خبر داد. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز«، ولی اهلل 

س��یف در جلس��ه ستاد 
هماهنگ��ی مب��ارزه ب��ا 
ب��ا  اقتص��ادی  مفاس��د 
اقدام��ات  از  قدردان��ی 
دبیرخانه این س��تاد در 
گفت:  یازده��م  دول��ت 
»حمای��ت و پش��تیبانی 
س��تاد هماهنگی مبارزه 
با مفاس��د اقتص��ادی از 
بانک مرکزی باعث ش��د 
بتواند  بانک مرک��زی  تا 

ب��دون واهم��ه از تهدیدها، با مؤسس��ات 
اعتب��اری غیرمج��از برخ��ورد و آنه��ا را 

ساماندهی کند.«
رئی��س کل بان��ک مرکزی ادام��ه داد: 
»اگر امروز برنامه یکسان سازی نرخ سود 
بانکی در کش��ور با آرامش مناسبی پیش 

می رود به این خاطر اس��ت که مؤسسات 
اعتباری غیرمج��از دیگ��ر نمی توانند به 
ص��ورت علن��ی فعالیت و اق��دام کنند و 
اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقیت 
برنامه یکسان سازی نرخ 
سود بانکی و ساماندهی 
و  مال��ی  مؤسس��ات 
اعتباری غیرمجاز ش��ده 

است.«
کاه��ش  از  س��یف 
چشمگیر معوقات بانکی 
نی��ز خب��ر داد و گفت: 
»از زمان تأس��یس بانک 
مرک��زی ت��ا س��ال ۹۲ 
تعداد پرونده های تخلف 
ش��بکه بانکی که به هیأت انتظامی ارائه 
می ش��د انگشت ش��مار بود، اما در چهار 
س��ال دولت یازدهم تعداد این پرونده ها 
به حدود ۳۰ پرونده رس��ید که از تعمیق 
نظ��ارت بان��ک مرکزی در رس��یدگی به 

تخلفات شبکه بانکی حکایت دارد.« 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

 ارسال ۳۰ پرونده تخلف بانکی
به هیأت انتظامی
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت روز سه شنبه چهارم 
مهرماه 96 ب��ا افزایش 112 واحدی به 
رقم 85 هزار و 628 واحد رس��ید. این 
رشد 0.13درصدی شاخص پس از سه 
روز روند نزول��ی در ابتدای فصل پاییز 
رقم خورد. در بازار سهام روز سه شنبه، 
نماد پاالیش نفت ته��ران با 38 واحد، 
نماد آسان پرداخت پرشین با 30 واحد، 
نماد شرکت ارتباطات سیار ایران با 25 
واحد، نم��اد پاالیش نفت بندرعباس با 
22 واحد، نماد داده گس��ترعصرنوین-

های وب با 20 واحد، نماد پاالیش نفت 
اصفهان با 18 واحد و نماد سایپا با 14 
واحد افزایش بیش��ترین تأثیر مثبت را 
بر رشد شاخص کل بورس داشتند. در 
مقابل نماد معدن��ی و صنعتی گل گهر 
ب��ا 27 واحد، نماد فوالد خوزس��تان با 
21 واحد، نماد س��رمایه گذاری  غدیر با 
14 واح��د و نماد فوالد مبارکه اصفهان 
ب��ا 11 واح��د کاهش بیش��ترین تأثیر 
منفی را بر ش��اخص کل بورس بر جای 

گذاشتند. 

وضعیت مناسب بورس تهران نسبت 
به بازارهای موازی

ب��ا اینک��ه ت��االر حاف��ظ در روزه��ای 
ابتدایی پاییز روند منفی را س��پری کرد 
و تنها روز سه ش��نبه شاخص کل به بازه 
مثب��ت بازگش��ت، اما کم��اکان وضعیت 
بورس تهران نس��بت به بازارهای موازی 
بهتر اس��ت، به ط��وری ک��ه بازدهی این 
بخ��ش از فعالیت های اقتصادی از س��ایر 
س��پرده های  حت��ی  م��وازی  بازاره��ای 
بانکی بیشتر اس��ت. بنابراین در صورتی 
که س��رمایه گذاری با دی��د میان مدت و 
بلند مدت انج��ام گیرد، هیچ ب��ازاری به 
سودآوری بورس نیست و صاحبان سهام 
شرکت ها با کمی هوشیاری می توانند در 
سال بیش از 50درصد سود به خانه برند. 
در ای��ن میان، اوراق خزانه س��خاب ها به 
نقطه قیمتی مطلوبی رس��یده و بازدهی 
تقریب��ا 19 تا 20درص��دی در آنها قابل 

دس��ترس اس��ت لذا برخی س��هامداران 
محافظ��ه کار بازار س��هام، درصدد خرید 
اوراق مش��ارکت و اوراق خزانه برآمده اند. 
روز سه ش��نبه گروه خودرو م��ورد اقبال 
س��هامداران ق��رار گرفت و گروه س��ایپا 
بیش��ترین درصد حجم معامالت و گروه 
بهمن کمتری��ن درصد حجم معامالت را 
در این گروه به خود اختصاص دادند. روز 
سه شنبه بورس تهران همسو با معامالت 
برخ��ی  و  خودرویی ه��ا  حقوقی ه��ای 
س��هم های شاخص س��از ش��اهد تحرک 
معامله گ��ران اغل��ب حقیق��ی در گ��روه 
پاالیشی ها به پش��توانه رشد قیمت های 
جهان��ی نف��ت خام نی��ز ب��ود. همچنین 
گ��روه قندی ه��ا همس��و ب��ا معام��الت 
دوطرف��ه معامله گران اغل��ب حقیقی در 
دامنه مثبت نوس��ان قیمتی بود. در گروه 
فلزات اساس��ی نیز با وج��ود درجا زدن 
اما تک سهم های  اغلب سهم های پیشرو، 

کوچک برخوردار از سهام شناوری پایین 
همچنان خودنمایی می کردند. 

رشد یک واحدی شاخص کل فرابورس
ب��ازار  کل  ش��اخص  سه ش��نبه  روز 
فرا ب��ورس ایران با رش��د بی��ش از یک 
واح��دی به پل��ه 960 واح��دی صعود 
کرد. همچنی��ن در بازار فرا بورس تعداد 
639 هزار و 324 س��هم اوراق بهادار به 
ارزش 2میلی��ارد و 49 میلی��ون و 667 
هزار ری��ال در بی��ش از 34 هزار نوبت 
معامالتی دادوس��تد ش��د. در معامالت 
ب��ازار فراب��ورس نماده��ای مبی��ن وان 
کیش، تولید و صادرات ریش��مک، هتل 
پارسیان کوثر اصفهان، آتیه داده پرداز با 
روند صعودی و کشت و صنعت شهداب 
ناب خراسان، توس��عه فناوری اطالعات 
خوارزمی و گروه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی با روند نزولی به کار خود پایان 

دادند. 

مدیریت ریسک با صندوق های 
سرمایه گذاری

از جمل��ه اتفاقات مه��م پیرامون بورس 
برگزاری نشست خبری به مناسبت رونمایی 
از یک صن��دوق س��رمایه گذاری با عنوان 
»س��پاس« بود. در این نشست محمودرضا 
خواجه نصی��ر، مدیرعامل تأمین س��رمایه 
آرمان گفت: منابع مالی صندوق س��پاس 
تا زمانی  که در هیچ حسابی سرمایه گذاری 
نش��ده باش��د در حس��اب قرض الحس��نه 
سرمایه گذاری خواهد شد و در حالت کلی 
منابع آن در اوراق بهادار یا سهام یا حساب 
قرض الحسنه سرمایه گذاری می شود و سود 
محقق ش��ده براساس س��ود اوراق بهادار و 
س��هام در NAB منعک��س خواهد ش��د. 
وی افزود: ماهی��ت نگاه ما در این صندوق 
اسالمی اس��ت و در نتیجه عدم قطعیت به 
میزان س��ود وجود دارد. م��ا نمی خواهیم 
بگوییم که سودآوری را تضمین می کنیم، 
ام��ا ب��ا مدیری��ت ریس��ک س��ودآوری را 
پیش بینی می کنیم و بازارگردانی خواهیم 
کرد و قیمت های پیش بینی  شده را در طول 
دوره محقق می کنیم، اما مطلقا این صندوق 
زیان ده نخواهد بود. پیش بینی ما این است 
که بسته به ش��رایط، سودی معادل 15 تا 
20درصد داشته باشیم. خواجه نصیر ادامه 
داد: این صن��دوق برای عموم متش��رعان 
مقید اس��ت که عمده سرمایه گذاری های 
آنه��ا توس��ط اوراق بهادار ب��ا درآمد ثابت 
از جمل��ه ان��واع صکوک، صک��وک اجاره، 
اوراق مش��ارکت متمرکز ش��ده است. وی 
با اش��اره به بازگرداندن اعتم��اد مردم به 
بازار سرمایه اظهار داش��ت: کشور ما نیاز 
دارد از طری��ق خریدوف��روش معام��الت 
س��هام و اداره محصوالت مدیریت شده به 
م��ردم در این بازار کمک کند و ما هم در 
راس��تای جلب اعتماد مردم اقدام به ارائه 
محصوالت جدید در بازار سرمایه کرده ایم. 
مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان ادامه داد: 
س��وددهی این صندوق ماهانه خواهد بود 
و توزیع آن در حس��اب های سپرده گذاری 
انجام می شود. همچنین متقاضیان خرید 
از ای��ن صندوق می توانن��د در 10 دقیقه 
پایانی فرصت خریدوفروش سهام، 2 ریال 
کمتر از قیمت بازار س��هام این صندوق را 

خریداری کنند. 

صندوق سرمایه گذاری سپاس رونمایی شد

نخستین سبزپوشی حافظ در فصل پاییز

سیاست های دولت در چند سال گذشته 
حاک��ی از اهمی��ت و توجه به اس��تفاده از 
پتانس��یل های خارجی اس��ت و در اولویت 
برنامه های دولتمردان قرار گرفته است، اما 
سرمایه گذاری خارجی نیاز به زمینه سازی 
دارد. صحبت های رئیس جمهور در مجمع 
عمومی سازمان ملل بازخورد خیلی خوبی 
در س��طح جه��ان داش��ت و زمین��ه برای 
اعتماد س��ازی در سطح جهان را نسبت به 
رویکرد ایران نس��بت ب��ه دنیا رقم زد. این 
س��خنرانی منجر به بررس��ی ظرفیت ها و 
پتانسیل های ایران از سوی سرمایه گذاران 
خارجی می شود، اما در ادامه راه باید زمینه 

سرمایه گذاری در کشور نیز فراهم شود تا 
افراد حقیقی و حقوقی پس از بررسی هایی 
که می کنند به این نتیجه برسند که ایران 
نه تنه��ا از جذابیت و پتانس��یل الزم برای 
س��رمایه گذاری برخوردار است بلکه زمینه 
س��رمایه گذاری در آن فراهم است تا بدین 
ترتی��ب اعتم��اد س��رمایه گذاران خارجی 
جلب ش��ود. بازار س��رمایه بخشی از جلب 
اعتماد ناش��ی از فضای سیاس��ی کشورها 
و بخش دیگر ناش��ی از فرصت هایی است 
ک��ه باید برای س��رمایه گذاران در کش��ور 
مقصد ایجاد ش��ود. یک ع��زم عمومی در 
بدن��ه حکوم��ت و دول��ت ب��رای ارتباط و 
تعامل حداکثری در سطح بین الملل وجود 
دارد، اما باید برای عملیاتی ش��دن نتیجه 
این عزم، کار را از سلس��له مراتب پایین تر 
آغ��از کرد. به عنوان نمون��ه اصالح و تغییر 

مق��ررات و آیین نامه ه��ای زائ��د یا تدوین 
مجدد در س��طوح کالن انج��ام نمی گیرد 
بلکه بس��یاری از معاون��ان، مدیران میانی 
و حتی کارشناسان در بخش های مختلف 
اصالح  زمینه س��از  می توانن��د  اقتص��ادی 
فرآیندهای دس��ت و پاگیر ش��وند. همگی 
تمای��ل دارند که س��رمایه گذاری خارجی 
اتفاق بیفتد ولی متاسفانه خیلی اوقات در 
سطوح پایین تر نمی دانند باید چه کار کنند 
و عمال این اقدامات ی��ا انجام نمی گیرد یا 
بعضا آنقدر به تعویق می افتد که از دستور 
کار دولت ها خارج می ش��ود و گاه فرصتی 
برای اینکه مقررات و آیین نامه های جدید 
تبدیل به قانون ش��وند فراهم نمی ش��ود. 
یکی از بزرگ ترین مش��کالت م��ا در بازار 
س��رمایه به کوچک ب��ودن آن برمی گردد. 
ب��ازار س��رمایه ب��ه دلیل حج��م و ارزش 

پایین آن کم عمق است که همین کوچک 
بودن باعث مش��کالتی می ش��ود نه تنها بر 
سرمایه گذاری خارجی بلکه بر سرمایه گذار 
داخل��ی نیز اثر گذار باش��د که این موضوع 
نی��ز به یکی دیگر از دالیل فرصت س��وزی 
در ب��ازار و پتانس��یل های داخل��ی تبدیل 
می ش��ود. ضام��ن ورود س��رمایه خارجی 
حمایت از سرمایه و س��رمایه گذار داخلی 
است. رونق در بازار سرمایه و بزرگ شدن 
آن، اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
را چندین براب��ر می کند چون هر خدمتی 
که به سرمایه گذار داخلی در قالب تسهیل 
در معامالت، شفافیت در سرمایه گذاری و 
رفع قوانین و مق��ررات زائد صورت بگیرد 
عمال یک س��یگنال مثبت برای اعتماد به 
ایران به عنوان یک اقتصاد نوظهور از سوی 

سرمایه گذاران خارجی قلمداد می شود. 

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق به��ادار و تس��ویه وجوه )س��مات( از 
تسویه دهمین مرحله اس��ناد خزانه )اخزا 
10( در این ش��رکت خب��ر داد. محمدرضا 
محسنی گفت: دهمین مرحله انتشار اسناد 
خزانه به میزان 15 میلیون ورقه اوراق اوایل 
مهرماه س��ال 95 در ب��ازار ابزارهای نوین 
مال��ی فرابورس انجام و روز دوش��نبه تمام 
این اوراق از س��وی ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی تس��ویه ش��د. مدیرعامل س��مات 
افزود: مبل��غ 14 هزار و 862 میلیارد ریال 
بابت انتشار دهمین مرحله اسناد خزانه به 
حس��اب 1225 س��رمایه گذاران واریز شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: زمان سررسید سود 

یازدهمی��ن مرحله اس��ناد خزان��ه نیز روز 
24 مهرماه جاری اس��ت ک��ه از هم اکنون 
رایزنی ها برای پرداخت آن آغاز شده است 
تا س��ود این اوراق در زمان مقرر به حساب 
س��رمایه گذاران واریز شود. محسنی اظهار 
داشت: زمان سررس��ید اوراق اسناد خزانه 
)س��خاب( از آبان   ماه امسال آغاز می شود 
و س��ود 6 اوراق س��خاب از س��وی شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی به س��رمایه گذاران 
پرداخت خواهد ش��د. انتش��ار اسناد خزانه 
به عن��وان یک ابزار جدید مال��ی از مهرماه 
س��ال 94 تحت نظارت س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار در ش��رکت فراب��ورس ایران 
آغاز شد. خاطرنشان می شود: انتشار اوراق 

اسناد خزانه اواخر س��ال گذشته به خارج 
از ب��ورس منتقل ش��د که ای��ن امر منجر 
به بروز مش��کالت فراوانی مانند معامالت 
غیر شفاف، نرخ س��ود بیش از 30درصدی 
و . . . ش��د. در همی��ن رابط��ه، مس��عود 
کرباس��یان، وزیر امور اقتص��ادی و دارایی 
اوایل شهریورماه گذشته در مراسم معارفه 
خود از بازگشت انتشار اوراق خزانه در بازار 
س��رمایه خبر داد تا بار دیگر معامالت این 
اوراق از طریق بازار س��رمایه انجام شود و 
حواشی آن پایان یابد. اسناد خزانه، اوراق 
بهادار با نامی اس��ت که دول��ت به منظور 
تس��ویه بدهی ه��ای خود باب��ت طرح های 
تمل��ک دارایی ه��ای س��رمایه ای با قیمت 

اس��می و سررس��ید معین ب��ه طلبکاران 
غیردولت��ی واگذار می کند. ای��ن اوراق در 
تمام جه��ان معم��وال از باالتری��ن درجه 
اعتباری برخوردار اس��ت، چ��را که دولت 
پرداخ��ت آن را ضمانت ک��رده و مثال در 
آمریکا درجه اعتباری آنها AAA اس��ت. 
هدف انتش��ار این اوراق تسویه بدهی های 
دول��ت به طلب��کاران غیردولت��ی، کنترل 
نقدینگی بازار، اجرای سیاس��ت های پولی، 
تأمین کس��ری بودج��ه و مدیری��ت بازار 
اس��ت. عمال اوراق خزان��ه می تواند کمک 
کند  فرآیند تس��ویه حساب با پیمانکاران 
و به تب��ع آن راه افتادن پروژه های عمرانی 

تسهیل شود. 

رضایت سرمایه گذار داخلی، ضامن ورود سرمایه خارجی

تسویه دهمین مرحله اسناد خزانه

خبر

میدکو به بورس لندن می رود
مش��اور مدیرعامل هلدینگ میدک��و از حضور این 
مجموعه در بورس لندن خبر داد. رضا اشرف س��منانی 
با اش��اره به عدم ورود شرکتی از ایران به بورس لندن 
گفت: آماده سازی مجموعه جهت ورود به بورس لندن 
بررسی شد که نخستین مس��ئله ارزیابی فنی بود. در 
این خصوص یکی از ش��رکت های ارزیاب بورس لندن 
به کار گرفته ش��د و طی بررسی یک سال اخیر معادن، 
گزارش اولیه ارائه شده تا در صورت وجود مشکل، این 
فرآیند با اس��تاندارد جوک تطابق داده و تکمیل شود. 
همچنین ارزیابی مالی براس��اس استاندارهای جهانی 
IFRS صورت می گی��رد و پس از ارزیابی حقوقی و با 
تعیین گزارش نهایی، وارد بورس لندن خواهیم ش��د. 
وی در خصوص انتقال از فرابورس به بورس جهت ورود 
به بورس لندن و علت عدم رش��د قیمت در فرابورس 
گفت: این مجموعه به طور مس��تقیم وارد بورس لندن 

خواهد شد و انتقال به بورس فعال مطرح نیست. 

تنوع در تاالر محصوالت کشاورزی
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز 
سه شنبه 4 مهرماه میزبان عرضه 263 هزار تن گندم 
خوراکی، 5 هزار و 250 تن گندم دوروم، 20 تن مرغ 
منجمد رن��ج 2، یک هزار و 225 تن ش��کر و 137 
هزار قطعه جوجه یک روزه بود. در این روز و در تاالر 
مذک��ور یک هزار و 371 تن گن��دم خوراکی نیز در 
قالب طرح قیمت تضمینی عرضه شد. براساس این 
گزارش، 10 کیلوگرم شمش طالی زرمعدن اختران 
نیز در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه شد. 
عالوه بر این، 51 هزار و 280 تن قیر، عایق رطوبتی و 
لوب کات در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه 
ش��د. تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس 
کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 120 هزار و 
149 تن مواد پلیمری، قیر، وکیوم باتوم و گوگرد بود. 
بازار فرعی ب��ورس کاالی ایران نیز در این روز، برای 
نخستین بار عرضه 10 بخش مرکبات سردرختی را 
تجربه کرد. همچنین 369 تن ضایعات فلزی و یک 
تن باطری فرسوده ضایعاتی در بازار فرعی عرضه شد. 

بیش از 60 میلیون لیتر تقاضا برای 
حالل 402

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان کاالهای حالل 
400، حالل 402، ح��الل 406 و حالل 410 پاالیش 
نفت اصفهان، آیزوریسایکل و حالل 404 پاالیش نفت 
ش��یراز، حالل 402 پاالیش نف��ت بندرعباس، متانول 
پترشیمی زاگرس و ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا 
در رینگ داخلی بود. حجم کل معامالت صورت گرفته 
طی روز دوش��نبه )3 مهرماه 96( 6 هزار و582 تن به 
ارزش بی��ش از 97 میلی��ارد و 922 میلیون ریال بود. 
از نکات مهم معامالت می توان به تقاضای 62 میلیون 
لیت��ر برای حالل 402 پاالیش نفت اصفهان در رینگ 

داخلی اشاره کرد. 

پوشش 30درصدی پیش بینی های 
»برانسفو« طی 6ماه

ش��رکت ترانس��فورماتور توزیع زن��گان پیش بینی 
درآمد هر س��هم سال مالی منتهی به 30دی ماه 96 
را حسابرس��ی شده و با س��رمایه 500 میلیارد ریال 
منتش��ر کرد. این شرکت پیش بینی درآمد هر سهم 
س��ال مالی منتهی به 30 دی ماه 96 را حسابرس��ی 
ش��ده مبلغ 336 ریال اعالم کرده است و طی دوره 
شش ماهه نخست سال با اختصاص 100 ریال سود 
به ازای هر سهم معادل 30درصد از پیش بینی  هایش 
را پوش��ش داد که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال 
مالی قبل مع��ادل 42درصد کاه��ش یافت. گفتنی 
اس��ت »برانس��فو« در نیمه نخست س��ال مالی قبل 
مبلغ 172 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت 

و به 63درصد از پیش بینی هایش رسید. 

افزایش 627 میلیارد ریالی ارزش 
بازار »وسپه« طی یک ماه

شرکت سرمایه گذاری سپه صورت وضعیت پورتفوی 
یک ماهه منتهی به 31 شهریورماه 96 را حسابرسی نشده 
و با س��رمایه معادل 5هزار و 382 میلیارد ریال منتشر 
کرد. ش��رکت سرمایه گذاری س��په در ابتدای دوره یک 
ماهه منتهی به 31 شهریورماه 96 تعدادی از سهام چند 
شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 7 هزار و 370 
میلیارد و 870 میلیون ریال و ارزش بازار معادل 8 هزار 
و 388 میلیارد و 86 میلیون ریال در س��بد سهام خود 
داشت. بهای تمام شده س��هام بورسی این شرکت طی 
دوره ی��ک ماهه معادل 94 میلیارد و 710میلیون ریال 
افزایش یاف��ت و به مبلغ 7 هزار و 465 میلیارد و 580 
میلیون ریال رسید، همچنین ارزش بازار این شرکت نیز 
در همین دوره معادل 627 میلیارد و 10 میلیون ریال 
افزایش یافت و در پایان دوره مبلغ 9هزار و 15 میلیارد 

و 96میلیون ریال اعالم شد.

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
دوده صنعت��ی پ��ارس در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد که آس��ان 

پرداخت پرشین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.44530.3شدوص

12.9905آپ

4.2064.99هاي وب

5.8264.99غاذر

1.8724.99فایرا
4.2964.99شفارا
3.0644.97چدن

 بیشترین درصد کاهش
مارگارین صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. کویرتایر 
در رده دوم این گروه ایستاد. فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر هم 

در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)12.39(2.856غمارگ
)5(4.144پکویر

)4.77(8.709قپیرا

)4.62(5.700فالمي

)4.55(1.133وصنا
)4.37(2.824کترام

)3.65(2.140شفارس

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
توس��عه مع��ادن و فل��زات در رده دوم این گروه ایس��تاد. 

کمباین سازی ایران هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

109.366 1181خساپا

18.976 1536ومعادن
18.465 887تکمبا
15.553 1961فوالد

14.972 1010خرینگ
14.887 800خاور
14.377 1759وتوصا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را تولیدی سایپا 
ب��ه خود اختصاص داد. داده گس��تر عصر نوین رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. آسان پرداخت پرشین هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

129.113 1181خساپا
46.300 4206هاي وب

42.366 12990آپ
31.790 2602کاذر

30.713 3366شتران
30.503 1961فوالد

29.139 1536ومعادن

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
شده را به دست آورد که فرآورده های نسوز آذر در این گروه 

دوم شد و کمباین سازی ایران در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11814638خساپا
26021379کاذر
8871266تکمبا

10101236خرینگ
19611137فوالد
1282993ولساپا
800936خاور

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به دست آورد. داروسازی 

زاگرس فارمد پارس در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

50001000وآذر
4966993ددام
1664832کساپا

1397698خکمک
3232646کحافظ
2415604خمحور
2184546شپارس

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

41611.97کگاز
8312.22وخارزم
14972.77واعتبار

15713.48ما
18393.54وبانک
12083.62پردیس
11333.75وصنا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بهنام چاووشی 
مدیرعامل کارگزاری فیروزه آسیا
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 در کش��ورهای رو ب��ه توس��عه به طور 
معم��ول تالش می ش��ود ح��ول موضوع 
و  س��رمایه گذاری  پژوه��ش  و  تحقی��ق 
امعان نظر بیش��تری ص��ورت بگیرد تا از 
این رهگذر امر رش��د و ارتقای اقتصادی 
نیز تسریع شود. همچنین در کشورهایی 
ک��ه اقتص��اد دانش بنیان نق��ش پررنگی 
پی��دا می کند، ح��وزه فن��اوری اطالعات 
و ارتباط��ات نی��ز یک��ی از اصلی تری��ن 
برش��مرده  توس��عه ای  س��رفصل های 
می ش��ود چرا که در جهان امروز تس��لط 
و پیش��رفت در این ح��وزه برگ برنده ای 
در دس��تان حاکمیت ها تلقی خواهد شد. 
در این میان پارک های علم و فناوری در 
بخش ICT می توانند اصلی ترین بازیگر 
صحنه باشند و انواع متنوعی از خدمات و 
محصوالت را که به عنوان ابزارهایی برای 
ارتق��ای بهره وری و بهبود ش��اخص های 

توسعه ای ارزیابی می شوند ارائه دهند. 
در کش��ور ما نیز چند س��الی است که 

ایجاد پارک های علمی و فناوری مد نظر 
قرار گرفته اس��ت و بر این اساس احداث 
یک یا چند پارک علمی فناوری در بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات منشا و مولد 
تحوالت اساسی در سبک زندگی و رشد 
اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
از  برخ��ورداری  ب��ا  می توان��د  ای��ران 
توانمندی های ویژه دانشگاهی و صنعتی 
در زمینه  ICT ش��ناخته ش��ود و البته 
این تفکر در ش��رایطی می تواند کامل به 
بار بنشیند که س��رمایه گذاری های قابل 

توجهی در آن صورت بگیرد. 
ب��ا توج��ه ب��ه ض��رورت برنامه ری��زی 
نظام من��د ب��رای بهره ب��رداری از مناب��ع 
ارزش��مند موجود )انس��انی، سرمایه ای و 
طبیعی( به ویژه در حوزه  فناوری، پارک 
علم و فن��اوری ICTزیرس��اخت های با 
ارزش افزوده ای ب��رای حمایت از ایجاد، 
رش��د و فعالیت واحده��ای فناوری را در 
زمین��ه فناوری اطالع��ات و ارتباطات در 

قالب یک مرکز رشد فراهم می کند. 
از سویی گفته می شود جامعه انسانی با 
پیشرفت در بخش ICT  می تواند در حوزه 
س��المت و رفاه و برون رفت از آس��یب های 
اجتماع��ی و خروج از فق��ر و عقب ماندگی 
ش��تاب گیرد. از همین رو در رویکردهای 
سالیان اخیر دولت ها در ایران این نکته نیز 
به ش��کلی جدی در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت و این نگاه البت��ه در حالی می تواند 
امیدبخش باشد که از فلسفه به وجود آمدن 
چنین پارک هایی فقط ش��ناختی در حد 

پوسته مدنظر نباشد. 
ب��ر همی��ن اس��اس وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در ادامه نگاه به اجرایی 
ک��ردن چنین رویک��ردی و هدف گذاری 
اخیرش در بخش توس��عه کسب و کار روز 
گذش��ته از معاون علم��ی فناوری رئیس 
جمه��ور ب��رای بازدی��د از پ��ارک علمی 
فن��اوری ICT  و همچنی��ن راه ان��دازی 
شبکه نوآوری کشور دعوت به عمل آورد. 

براس��اس این گزارش س��ورنا ستاری، 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری 
در این بازدید از راه اندازی شبکه نوآوری 
در کش��ور خبر داد و اف��زود: با راه اندازی 
این ش��بکه امکان تبادل اطالعات فراهم 

می شود. 
س��تاری در حاشیه این بازدید با اشاره 
به اینک��ه ما همگی در جبه��ه ای مقابل 
اقتص��اد نفتی، در حال مبارزه هس��تیم، 
گف��ت: با وج��ود اقتصاد نفت��ی، فرهنگ 
نادرستی در کشور شکل گرفته است که 

باید تالش کنیم این تفکر اصالح شود. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با 
تأکید بر اینکه از پژوهش و تولید دولتی 
محصول مناس��بی ب��ه دس��ت نمی آید، 
خاطرنش��ان ک��رد: پژوهش، ن��وآوری و 
خالقی��ت در بخش خصوص��ی ب��ا انگیزه 
انجام می ش��ود و نتیج��ه می دهد و باید 
بخش دولت��ی فضا را ب��رای فعالیت این 

بخش آماده کند. 

مدیرکل صادرات صنایع دستی از راه اندازی انجمن 
سایت های تجارت الکترونیک صنایع دستی خبر داد و 
گفت که این انجمن تنها به فروش محدود نمی ش��ود 

و به بازاریابی و صادرات هم می پردازد. 
پویا محمودیان در گفت وگو با مهر، از ش��کل گیری 
انجمن سایت های تجارت الکترونیک صنایع دستی در 
فضای مجازی خبر داد و افزود: امروز رویکردها تغییر 
و فضای اینترنتی گسترش پیدا کرده است. از این رو 
تولیدکنندگان و فروش��ندگان صنایع دستی هم باید 

به روز شوند و از امکانات دنیای جدید بهره ببرند. 
ب��ه  کش��ور  صنایع دس��تی  ص��ادرات  مدی��رکل 
اینک��ه تج��ارت الکترونی��ک، ش��اخه های متعددی را 
دربرمی گیرد، اشاره و بیان کرد: تجارت تنها به فروش 
داخل��ی محدود نمی ش��ود بلکه بازاریاب��ی، صادرات و 
فروش خارجی را هم ش��امل می ش��ود. از سوی دیگر 

تعداد س��ایت های ف��روش اینترنتی باال رفته و نس��ل 
جوان از این  گونه س��ایت ها  اس��تقبال می کند؛ همه 
این موارد ما را بر آن داش��ت تا به تجارت الکترونیک 
توجه بیش��تری داش��ته باش��یم.  به گفته محمودیان 
۲۰۰ س��ایت و وب س��ایت در زمینه فروش اینترنتی 
محصوالت صنایع دس��تی فعال هس��تند عالوه بر این 
تع��دادی از هنرمندان هم در صفحات اینس��تاگرام به 
معرفی کارهای خود و ف��روش آن می پردازند و اتفاقا 
ف��روش قابل مالحظه ای دارند حت��ی کارهای خود را 
ص��ادر می کنند که البته اگر انتقال ارز برطرف ش��ود، 
م��ا به بازار جهانی متصل می ش��ویم و اتفاقات بهتری 
در زمینه صادرات صنایع دس��تی و فروش اینترنتی آن 
می افتد. مدیرکل صادرات صنایع دس��تی در پاسخ به 
اینکه س��ازمان میراث فرهنگی قرار اس��ت چه میزان 
و چگون��ه از انجمن س��ایت های تج��ارت الکترونیک 

صنایع دس��تی در فضای مج��ازی حمایت کند، گفت: 
قرار اس��ت این انجمن، نماینده بخش خصوصی باشد 
و در زمینه تجارت صنایع دستی فعالیت کند و پیگیر 
مشکالت و مس��ائل صنفی فعاالن این حوزه باشد. از 
سوی دیگر تالش ما این است که سایت های مختلف 
صنایع دستی را به شبکه تولیدکنندگان متصل کنیم 

و تسهیالتی را در اختیارشان بگذاریم. 
محمودی��ان در پاس��خ ب��ه اینکه ف��روش اینترنتی 
نیازمند جلب اعتماد مخاطب است و این اعتمادسازی 
چط��ور اتفاق می افتد، بیان کرد: ما به فروش��گاه های 
فیزیکی خود نش��ان اعتماد می دهیم و در س��ال های 
اخیر، این نش��ان را پررن��گ کرده ایم. قرار اس��ت به 
س��ایت های تجارت الکترونیک هم نشان اعتماد تعلق 
بگیرد ت��ا مخاطبان بدانند این س��ایت، م��ورد تأیید 

معاونت صنایع دستی کشور است. 

انجمنسایتهایتجارتالکترونیکصنایعدستیشکلمیگیرد

فسادورانتباتوسعهICTکاهشمییابد
اخبار

کاهشتمایلخریدموبایلدر
چین

چینی ها در مقایس��ه با قب��ل تمایل کمتری به 
خرید موبایل نشان می دهند. 

 موسس��ه »پنگوئ��ن انتلیجن��س« وابس��ته به 
تنسنت گزارش داد تنها 16درصد از آیفون داران 
چینی در س��ال ۲۰17 می گویند تا پایان س��ال 
قصد دارند گوش��ی جدید بخرند، درحالی که این 

رقم در سال قبل از آن ۲7.8درصد بود. 
نظرس��نجی از 7۰ ه��زار کارب��ر چینی نش��ان 
می ده��د نیم��ی از کاربران تغییر عقی��ده داده و 
می گویند هر دو سال یک بار عالقه مند به تعویض 

گوشی خود هستند. 
البت��ه اندرویدب��ازان تمایل بیش��تری به خرید 
گوش��ی جدید دارند و براس��اس این نظرسنجی 
۲3.5درص��د اندرویدی ها می گویند قصد تعویض 
هر ساله گوشی خود را دارند، اگرچه رقم آنها نیز 

در سال ۲۰16 حدود 34.7درصد بود. 
طبق این نظرس��نجی 3۲.3درصد از دارندگان 
موبایل ش��یائومی می گویند هر سال گوشی خود 
را ع��وض می کنند و به دنب��ال آن ۲8.۲درصد از 
دارندگان اوپ��و و ۲5.9درصد از دارندگان موبایل 
ویوو عالقه مند به تعویض گوش��ی خود هستند و 
جالب اینکه دارندگان آیفون با 16درصد کمترین 

رقم را به خود اختصاص داده اند. 
در بخش نس��بت وفاداری به برند، این گزارش 
نش��ان می دهد دارندگان گوشی هوآوی باالترین 
وف��اداری را نش��ان داده و 7۲.8درص��د گفته اند 
حتما دوباره یک گوش��ی جدی��د از همین برند را 

می خرند. 
اپ��ل با 65.7درصد در رتب��ه دوم و 54.9درصد 
از دارندگان شیائومی در رتبه سوم وفاداری جای 

گرفتند. 
نکت��ه تعجب برانگیز قرار گرفتن سامس��ونگ با 
۲4.9درصد در رتبه آخر است که کمترین وفادار 

را دارد. 
همچنین 41.6درصد از کسانی که قبال موبایل 
آیفون داش��تند، در س��ال ۲۰17 موبایل خود را 

اندرویدی و از نوع هوآوی کرده اند. 
بقی��ه کاربرانی که از آیفون به اندروید س��وئیچ 
کرده اند، حدود 16.8درصدش��ان گوش��ی اوپو و 

16.1درصد نیز ویوو خریده اند. 

آیاگلکسیS9میتواند
آیفونXراشکستدهد؟

سامسونگ یک حسگر دوربین جدید ساخته که 
باعث می شود دوربین گلکسی S9 شگفت انگیزتر 
ش��ود، اما آیا ویژگی جدید برای برتری بر آیفون 

X کافی خواهد بود؟ 
به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، نبرد فعلی 
در صنعت گوشی های هوش��مند بین سامسونگ 
نوت 8 و آیفون X است، اما یک گزارش می گوید 
سامسونگ در حال کار روی گلکسی S9 است تا 
آن را به عن��وان پرچمدار جدید و با قابلیت رقابت 

بیشتر با پرچمدار اپل معرفی کند. 
دوربین های گوش��ی های هوش��مند گلکس��ی 
سامس��ونگ مدت هاس��ت یکی از نق��اط قوت در 
زمین��ه فروش آنها هس��تند و این روند احتماال با 

گلکسی S9 تغییر نخواهد کرد. 
طبق گ��زارش»ETNews«، سامس��ونگ یک 
حس��گر دوربین جدید را س��اخته ک��ه می تواند 
فیلم ه��ا را ت��ا 1۰۰۰ فریم در ثانی��ه ضبط کند، 
درحالی ک��ه آیفون X قابلی��ت ضبط فیلم با ۲4۰ 

فریم بر ثانیه را دارد. 
این حس��گر ب��رای تولی��د انبوه در م��اه نوامبر 
برنامه ریزی شده است که آن را برای عرضه همراه 
گلکس��ی S9 در ماه مارس یا آوریل ۲۰18 آماده 

خواهد کرد. 
قابلیت ضب��ط با 1۰۰۰ فری��م در ثانیه به این 
معن��ی اس��ت که دوربی��ن گلکس��ی S9 قادر به 
گرفتن ویدئوهای بس��یار دقیق و با جزییات است 
و راه ه��ای جدیدی را برای کاربران برای تنظیم و 

ادیت فیلم های شان فراهم می کند.
 این حسگر همچنین اجازه می دهد که دوربین 
 slow(  ویدئوهای حرکت آهسته S9 گلکس��ی
motion( را تا 4۰ برابر بهتر تصویربرداری کند. 
حسگر جدید دوربین، با این حال برای نخستین 
بار در گلکس��یS9 تعبیه نمی شود، بلکه محصول 
 Xperia« شرکت رقیب، یعنی سونی و در مدل

XZ1« نیز وجود دارد.
 این گوش��ی هوش��مند دارای یک��ی از بهترین 

دوربین های موجود در بازار شناخته می شود. 
سنسور طراحی ش��ده توسط سامسونگ دارای 
یک طراحی سه الیه با پردازش منطقی و حافظه 
روی تراش��ه اس��ت. با توجه ب��ه حافظه ای که در 
تراشه ساخته ش��ده است، حسگر قادر خواهد بود 
قبل از اینکه فیلم توس��ط برنامه دوربین گلکسی 
S9 ذخیره ش��ود، آن را با س��رعت باال به صورت 

در جا ذخیره کند.
 این بدان معناس��ت ک��ه ضبط ویدئوی حرکت 

آهسته به تنها چند ثانیه محدود می شود. 

اخبار

پیگیریحذفاپهایایرانیتوسط
آذریجهرمی

وزیر ارتباطات با س��فر ب��ه کره جنوبی در اجالس 
جهانی مخابرات ITU ش��رکت کرد و پیرامون چند 
محور اصلی از جمله حذف نرم افزارهایی از اپ استور 

سخنرانی داشت. 
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، محمد جواد 
آذری جهرم��ی، وزیر ارتباطات به تازگی برای حضور 
در اج��الس اتحادی��ه جهانی مخاب��رات  )ITU( به 
کره جنوبی س��فر کرده اس��ت.  س��فری پربار که در 
جریان آن، جهرمی مالقاتی ب��ا هالین ژائو، دبیرکل 
اتحادیه و دیدارهای جداگانه ای نیز با وزرای ارتباطات 
کش��ورهای عض��و از جمل��ه مجارس��تان، الجزیره و 
کره جنوب��ی انجام داد.  همچنی��ن آذری جهرمی، در 
جریان س��خنرانی خود در ای��ن اجالس، حول چهار 
محور اصلی مذاکره داش��ت؛ موضوعاتی که ش��امل 
عضوی��ت تع��دادی از دانش��گاه های برتر ای��ران در 
این اتحادیه، مش��اوره به منظ��ور بازنگری در تعرفه 
سرویس های ارتباطی ایران، لزوم پیگیری رفتار اپل 
در حذف اپ ه��ای ایرانی و همچنین عضویت مجدد 
اپراتوره��ای ایران��ی در GSMA می ش��د.  گفتنی 
است ITU س��ازمانی بین المللی وابسته به سازمان 
ملل متحد اس��ت که س��ال 1865، با همکاری ۲۰ 
کش��ور و به ن��ام اتحادیه بین الملل��ی تلگراف در ژنو 
س��وییس آغاز به کار کرد و بعدها ب��ه این نام تغییر 
پیدا کرد.  وظیفه این س��ازمان قانونگذاری، مدیریت 
فضای فرکانسی، تدوین اس��تانداردهای تبادل داده 
و اطالع��ات و همچنی��ن کمک به رش��د و توس��عه 

ارتباطات در سراسر جهان است. 
 

راهکاراپلبرایترکاعتیادبه
فضایمجازی

محقق��ان دریافتند که یکی از محصوالت ش��رکت 
اپل می تواند به صورت غیر مستقیم اعتیاد و وابستگی 

به گوشی های هوشمند را درمان کند. 
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، پاییز هر سال، 
ش��رکت اپل مدل های جدیدی از گوشی های آیفون 
را به بازارهای جهانی عرضه می کند. رویداد س��االنه 
اپل به اتمام رس��ید و اپل امس��ال نی��ز از مدل های 
جدی��د آیفون رونمایی کرد که ه��ر کدام مزیت ها و  

ویژگی های خاص خود را دارند. 
امس��ال ش��اهد س��ه مدل جدید آیفون در رویداد 
ب��زرگ اپ��ل بودیم؛ آیف��ون 8 و آیف��ون 8 پالس و 
جدیدترین پرچمدار اپل یعنی آیفون ایکس )آیفون 
1۰(، ام��ا هیچ ک��دام از این محص��والت در درمان و 
ترک اعتیاد و وابس��تگی به گوش��ی های هوش��مند 
مؤث��ر عمل نمی کنند و تنه��ا محصولی که می تواند 
در ای��ن زمینه موفق ظاهر ش��ود و ش��رکت اپل نیز 
 به آن اشاره کمی داش��ته، ساعت های هوشمند اپل 
 )Apple Watch( س��ری 3 است و این محصول 

فوق العاده می تواند زندگی شما را نجات دهد. 
یکمشکلجدی

اینکه م��ا به طور فزاینده ای به دس��تگاه های تلفن 
همراه خود وابس��ته هس��تیم، اصال موضوع عجیبی 
نیس��ت. 46درصد کاربران گوش��ی های هوش��مند 
به این حقیقت واقف هس��تند ک��ه نمی توانند بدون 
دستگاه های هوشمند خود زندگی کنند! اینستاگرام، 
اس��نپ چت و بزرگ تر از همه آنه��ا یعنی فیس بوک 
اکنون بیش از پنج س��اعت از روز مصرف کننده ها را 
در ایاالت متحده آمریکا به خود اختصاص می دهند. 
از جمله عوارض جانبی ناخواس��ته اس��تفاده از این 
دستگاه های هوشمند می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

اخت�الخ�واب:63درص��د از اف��راد 18 تا ۲9 
س��اله با تلفن همراه خود به خ��واب می روند. طبق 
یک مطالعه از سال ۲۰15، مقدار کافئین موجود در 
دابل اسپرس��و تأثیر کمتری روی کسانی دارد که از 
دستگاه تلفن همراه قبل از خواب استفاده می کنند. 
جداس�ازی: ی��ک مطالع��ه دانش��گاهی نش��ان 
داد اف��رادی ک��ه خیلی بیش��تر از دیگ��ران غرق در 
گوشی های هوش��مند خود هستند، روابط اجتماعی 
ضعیف و کم کیفیتی دارند و در یک رابطه دوس��تی 
و اجتماعی کمتر به ش��ریک خود اعتماد می کنند و 
بدتر از آن، این است که این  افراد به همه چیز شکاک 

می شوند و اعتماد خود را از دست می دهند. 
اضط�رابوافس�ردگی: محققان جامعه شناسی 
براساس مطالعات متعدد به این نتیجه رسیده اند که 
جهان همیشه بیماری همه گیر اضطراب و افسردگی 
را پیش روی انس��ان قرار می دهد. طبق این مطالعه، 
یک فرد افس��رده به طور متوس��ط 68 دقیقه در روز 
از دستگاه همراه خود اس��تفاده می کند، درحالی که 
متوسط این رقم برای یک فرد سالم 17 دقیقه بود. 
اس�ترس: تحقیقات��ی که در س��ال ۲۰1۲ انجام 
ش��د، به موضوع افزایش میزان اس��ترس ناش��ی از 
دستگاه های هوشمند پرداخته بود. در بعضی موارد، 
استفاده دائمی همیشه گوشی بدین معنی است که 
شما همیشه »در دس��ترس« هستید و می توانید به 
ایمیل، متون و پیام های رس��انه های اجتماعی خود 
پاس��خ دهید. برخی کارب��ران »ارتع��اش فانتوم« را 
تجرب��ه می کنن��د که در واقع طی آن فرد احس��اس 
می کند ویبره گوش��ی هوش��مند آنان در حال اجرا 
بوده و پیامی برای شان ارسال شده است، درحالی که 
در واقعیت هیچ پیامی به گوشی شان نیامده و ویبره 

گوشی اجرا نشده است. 

تازه های فنــاوری
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معاون بازاریاب��ی و فروش گروه 
خودروس��ازی س��ایپا با اش��اره به 
اینکه شرایط ارائه خدمات در سایپا 
بر اس��اس آمار ارائه شده از مراجع 
ذی صالح نسبت به گذشته بهبود 
یافته اس��ت، خاطرنشان کرد وقفه 
ایجاد ش��ده در تحویل محصوالت 
مش��تریان س��ایپا در حال برطرف 

شدن است.
رضا تق��ی زاده روز سه ش��نبه با 
بیان مطلب فوق، افزود: خودروساز 
با توجه به رون��د تولید خودرو و با 
در نظ��ر گرفتن هم��ه عوامل مؤثر 
در تولید، برنامه زمانی مش��خصی 
برای تولی��د محص��والت خود در 
ابتدای هر س��ال اع��الم می کند و 
براس��اس این برنامه ریزی، شرایط 
فروش محص��والت و عرضه آن به 
بازار مشخص و در طول سال و در 

زمان های معین اعالم می شود. 
وی بیان داش��ت: امس��ال نیز به 
همت کارکنان و مهندس��ان گروه 
خودروس��ازی سایپا ضمن افزایش 
رشد تولید 20درصدی محصوالت 
این گروه در همسنجی با پارسال، 
افزایش کیفیت خودروهای  شاهد 
تولیدی از جمله دو س��تاره شدن 
هس��تیم؛   151 س��ایپا  خ��ودرو 
همچنی��ن بیش��ترین خودروهای 
چه��ار س��تاره کیف��ی نی��ز جزو 
محص��والت تولیدی گروه س��ایپا 

است. 
تق��ی زاده ادامه داد: ب��ا توجه به 
رش��د چش��مگیر تولید ش��رکای 
تج��اری، ش��اهد افزای��ش فروش 
23درص��دی کل محصوالت گروه 
خودروسازی سایپا نسبت به سال 
گذشته بوده ایم و همچنین در گروه 
سایپا نیز بر این اساس و با تأکیدات 
مدیریت ارشد گروه مبنی بر افزایش 
رضایتمن��دی مش��تریان، همواره 
س��عی شده که این مهم در دستور 
کار ق��رار گیرد و تولی��د، فروش و 

خدم��ات پس از ف��روش محصول 
افزای��ش رضایتمندی  در جه��ت 
بیشتر مش��تریان حرکت کند که 
خوشبختانه براس��اس آمار مراجع 
ذی صالح در این مسیر بوده است. 

معاون بازاریاب��ی و فروش گروه 
س��ایپا خاطرنش��ان ک��رد: گ��روه 
سایپا در راس��تای بهبود و افزایش 
ط��ی  مش��تریان  رضایتمن��دی 
برنامه ای مدون اقدام به رتبه بندی 
قطعه سازان خود کرده و با انتخاب 
قطعه س��ازان برتر س��عی در تولید 

قطع��ات کیفی داش��ته اس��ت تا 
براساس برنامه و در زمان مشخص 
قطع��ات را به س��ایپا جهت تولید 
تحوی��ل دهند؛ ای��ن روند موجب 
ش��ده که تولید خودرو با مشکالت 

کمتری روبه رو شود. 
وی اظهار داشت: ابتدای امسال 
و با وقوع آتش س��وزی در ش��رکت 
»کروز« ک��ه تأمین کنن��ده عمده 
محصوالت گروه س��ایپا بود، دچار 
مش��کل شدیم و این امر سبب شد 
وقفه ای یک ماهه در تأخیر تحویل 

محص��والت به مش��تریان تحمیل 
ش��ود که ب��ا تالش مس��ئوالن آن 
شرکت و پیگیری های صورت گرفته 
از س��وی سایپا مش��کالت در حال 

برطرف شدن است. 
تقی زاده تأکی��د کرد: با توجه به 
تولید خودروهای جدید و مشترک 
با ش��رکای خارجی س��عی ش��ده 
سفارش گذاری قطعات و واردات آن 
به کش��ور در کمترین زمان ممکن 
صورت پذیرد، البت��ه گاهی اوقات 
م��وارد و مش��کالتی در ترخی��ص 

قطعات سفارشی در گمرک ایجاد 
می شود که در روند تولید محصول 
تأثیرگذار است. در این خصوص هم 
طی جلساتی با مس��ئوالن وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت و گمرک 
کش��ور سعی ش��ده این مشکالت 
به حداقل برس��د و زمان ترخیص 
قطعات در کوتاه ترین زمان صورت 

پذیرد. 
تولید نخستین خودروی 

گیربکس اتوماتیک در سایپا
وی بیان داشت: سایپا در راستای 
انجام مس��ئولیت های اجتماعی و 
در تعامل با س��ازمان تاکس��یرانی 
در سراس��ر کش��ور با هدف عرضه 
محصوالت خود به ناوگان عمومی 
همواره پیش��رو بوده و نخس��تین 
گیربک��س  تولی��دی  خ��ودروی 
اتوماتیک در کشور نیز توسط گروه 

سایپا به این ناوگان افزوده شد. 
این مقام مس��ئول شرکت سایپا 
اضاف��ه کرد: در این راس��تا س��عی 
ش��ده براس��اس ق��رارداد منعقده 
فیمابی��ن، محصوالت خ��ود را در 
زمان مشخص به مشتریان تحویل 
دهد، اما در برخی اوقات در فرآیند 
تأمی��ن اعتبار از س��وی بانک ها و 
اس��قاط خودروی فرس��وده که از 
سوی سازمان تاکس��یرانی صورت 
می پذیرد، مش��کالتی وج��ود دارد 
که با تالش های انجام ش��ده، موانع 
در کمتری��ن زم��ان ممکن مرتفع 

می شود. 
ک��رد:  تصری��ح  پای��ان  در  وی 
همان گونه ک��ه مدیرعام��ل گروه 
سایپا در خصوص وجود مشکالتی 
در فرآیند تولید، فروش و خدمات 
پس از فروش خودرو از مش��تریان 
عذرخواه��ی ک��رد، ب��ا تأکی��د و 
پیگیری های متعدد س��عی شده با 
کم کردن مشکالت موجود، بتوانیم 
رضایتمندی مش��تریان را افزایش 

دهیم. 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی معتقد است رفع 
موانع برای توسعه همکاری ها در صنعت 

خودرو و قطعه سازی قطعا زمانبر است. 
رضا علیزاده اظهار داش��ت: با توجه به 
اشتباهاتی که در طول سه دهه اخیر در 
صنعت خودرو صورت گرفته نباید انتظار 
داش��ت که ظرف ش��ش ماه تا یک سال 

جبران و حل شود. 
وی با اش��اره ب��ه اظه��ارات اخیر وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در رعای��ت 
حداقل استاندارد به عنوان شروط حمایت 
از خودروسازان تأکید کرد: طرح این گونه 
تصمیمات از س��وی وزیر صنعت و معدن 

مسلما می تواند گام های خوبی در جهت 
حمای��ت از تولی��د و ارتق��ای کیفیت و 

استانداردها در صنعت خودرو باشد. 
وی خاطرنش��ان کرد: بی ش��ک تعیین 
اس��تانداردهای  رعای��ت  مثل  ش��روطی 
توس��ط  وپنجگان��ه  پنج��اه  حداقل��ی 
خودروسازان، مس��یر این صنعت را برای 
ادامه مس��یر روش��ن تر ک��رده و تحرک 
ش��رکت ها در حوزه استانداردس��ازی در 

صنعت خودرو را افزایش خواهد داد. 
وی با ابراز تاس��ف از نحوه حمایت های 
دول��ت در این س��ال ها از خودروس��ازان 
گفت: متأسفانه حمایت ها در این سال ها 
از خودروس��ازان به صورتی ب��وده که به 

ج��ای ورود صنع��ت خودرو ب��ه چرخه 
رقاب��ت و پیش��رفت، موجب سس��تی در 
مسیر توسعه ش��ده، چنانکه خروجی آن 

نیز به هیچ وجه رضایت بخش نیست. 
وی همچنی��ن به نقش مش��ارکت های 
خودرویی در توسعه این صنعت پرداخت 
و افزود: بدون انتقال تکنولوژی نمی توان 
به توسعه مورد دلخواه در صنعت خودرو 

دست یافت. 
نماین��ده ورزق��ان در مجلس ش��ورای 
اس��المی تأکید ک��رد: معتقدم ب��ا ادامه 
ش��رایط گذش��ته هیچ نتیجه ای به دست 
نخواه��د آمد، همان گونه که در دو، س��ه 
ده��ه اخیر نی��ز نتیج��ه مطلوبی حاصل 

نشده است. 
علی��زاده اف��زود: بای��د ام��روز تم��ام 
دس��ت اندرکاران حوزه صنعت خودرو از 
قانونگذار و مجری دس��ت به دس��ت هم 
دهند تا با ارتقا و تنوع در تولیدات داخلی 
رضایتمندی مشتریان به لحاظ کیفیت و 

تنوع حاصل شود. 
وی گف��ت: البته در این مس��یر جذب 
س��رمایه گذاری و اهتمام خودروس��ازان 
در بخش های تحقیق و توس��عه، می تواند 
زمینه ساز دس��تیابی به تولیدات جدید و 
متنوع بوده و در نهایت صنعت خودروی 
ای��ران را به عن��وان ط��راح و تولیدکننده 

خودرو در دنیا معرفی کند. 

جبران اشتباهات 3 دهه اخیر در صنعت خودرو به زمان زیادی نیاز دارد

 وقفه ایجاد شده در تحویل محصوالت مشتریان سایپا
در حال برطرف شدن است

اخبار

اسنپ و تپسی باید تحت نظارت 
سازمان تاکسیرانی قرار گیرند

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای 
شهر از لزوم س��اماندهی و نظارت بر شرکت های 
اس��نپ و تپسی در س��ازمان تاکسیرانی خبر داد.  
محمد علیخانی با اش��اره به اینکه هر نوع خدمات 
مس��افربری با خودروهای س��واری در تهران باید 
زیر نظر سازمان تاکسیرانی باشد، اظهار کرد: اگر 
اعتقاد داریم باید بر سرویس های مدارس نظارت 
کرد، می دانیم که این مهم محقق نمی ش��ود مگر 
اینکه س��رویس مدارس تحت پوش��ش س��ازمان 
تاکس��یرانی باش��د تا امکان نظارت وجود داشته 
باش��د، بر این اس��اس هرگونه خدمات مسافربری 
بای��د ب��ا نظارت تاکس��یرانی صورت گی��رد.  وی 
افزود: تاکس��ی های برخط یا اینترنتی ابداع بسیار 
خوبی است که مخالف آن نیستیم، اما باید ضمن 
س��اماندهی تحت نظارت نیز ق��رار گیرند. یکی از 
م��واردی که باید مورد تأکید قرار بگیرد بررس��ی 
صالحیت رانندگان است چرا که احتمال هرگونه 
تخلف یا مش��کل وج��ود دارد و باید قبل از وقوع، 
بر آن نظارت ش��ود.  به گ��زارش خبرخودرو، این 
عضو ش��ورای ش��هر با بیان اینکه وزارت کش��ور 
آیین نامه ای را با محوریت تاکسی های اینترنتی در 
دست تدوین دارد، اظهار کرد: معاونت حمل و نقل 
ترافی��ک ش��هرداری نیز ب��ه دنبال س��اماندهی 
تاکس��ی های اینترنتی است.  وی با تأکید بر لزوم 
قانون پذی��ری ش��رکت های ارائه دهنده س��رویس 
تاکسی اینترنتی، تصریح کرد: این شرکت ها الزاما 
باید تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قرار بگیرند. 
علیخانی گف��ت: در صورت ع��دم موافقت این 
ش��رکت ها مدیری��ت ش��هری ابزارهای��ی دارد و 
می توان��د با این ش��رکت ها برخ��ورد کند. اگر هر 
شرکتی بخواهد خارج از نظارت شهرداری فعالیت 
کند در این صورت نباید انتظار داش��ت مدیریت 

شهری معنی پیدا کند. 

پارس خودرو محصوالت رنو را با 
گیربکس جدید عرضه می کند

مدیر مهندسی محصول پارس خودرو از عرضه 
محصوالت رنو در این ش��رکت با گیربکس جدید 
JHQ و کالچ هیدرولی��ک خب��ر داد.  به گزارش 
س��ایپا نیوز، پژمان ش��ادچهره با بیان این مطلب 
که گیربکس JHQ نسل پیشرفته گیربکس های 
دس��تی در دنیاس��ت و مزایای زیادی نس��بت به 
گیربکس ه��ای JH3 دارد، اف��زود: از ای��ن پس 
محصوالت گیربکس دستی خانواده رنو در پارس 
خودرو با گیربکس پیشرفتهJHQ تولید می شود. 
وی گفت: در حال حاضر بیش��تر ش��رکت های 
خودروس��از بزرگ دنیا در خودروهای با گیربکس 
دس��تی به جه��ت مزای��ا و س��هولت رانندگی از 
کالچ های هیدرولیک اس��تفاده می کنند و شرکت 
پارس خودرو نیز به جهت باال بردن رضایتمندی 
مش��تریان، محص��والت رن��و خ��ود را ب��ا کالچ 
هیدرولی��ک به ب��ازار عرضه می کند.  ش��ادچهره 
ب��ا بی��ان مزای��ای کالچ هیدرولی��ک و گیربکس 
جدید خاطرنش��ان کرد: نگهداری س��اده تر، طول 
عمر بیش��تر گیربک��س، راندمان باالت��ر، مصرف 
کمت��ر روغ��ن گیربک��س و کاهش آس��یب های 
زیست محیطی ناش��ی از مصرف روغن از مزایای 
استفاده از کالچ هیدرولیک نسبت به کالچ کابلی 

است. 
مح����ص��ول م�����هن����دس��ی   م����دی��ر 

 پارس خ��ودرو تصریح کرد: عملک��رد بهتر پدال 
کالچ  و تعوی��ض دنده راحت ت��ر از دیگر مزایای 
کالچ هیدرولیک اس��ت که از مهرماه سال جاری 
محصوالت تندر۹0، س��اندرو دستی و پارس تندر 
از دی م��اه ب��ا کالچ هیدرولی��ک تولی��د و عرضه 
می شوند.  گفتنی است پیش از این شرکت پارس 
خودرو س��اندرو استپ وی دس��تی را با گیربکس 
JHQ تولید و به مشتریان عرضه می کرده است. 

مزدا بیش از ۵7 هزار خودرو را 
فراخوان کرد! 

مزدا به دلیل نقص احتمالی در حسگر کمربند 
ایمنی بیش از 57 هزار و 878 دس��تگاه خودروی 
م��زدا 6 را ک��ه بی��ن تاریخ 3 نوامب��ر 2013 و ۹ 

دسامبر 2014 تولید شده اند، فراخوان کرد. 
ب��ه گزارش کارپرس، در ای��ن خودروها به دلیل 
مشکل در حس��گری که باید بسته شدن کمربند 
را تأیی��د کند، همچنین ممکن اس��ت چراغ های 
هش��دار مدام روشن شود تا نش��ان دهد کمربند 
ایمن��ی خ��ودرو بس��ته نش��ده اس��ت. ش��رکت 
خودروسازی مزدا در بیانیه ای که به مناسبت این 
فراخوان صادر کرد، اعالم کرد هنوز هیچ تصادف، 
جراح��ت یا مرگی که به این نقص مرتبط باش��د، 

گزارش نشده است.  
صندلی های��ی که دچار نقص ش��ده اند، مختص 
م��زدا 6 هس��تند و در هی��چ خ��ودروی دیگری 
از این گونه صندلی ها اس��تفاده نش��ده است و به 
همین دلیل ای��ن فراخوان هیچ خودروی دیگری 

را شامل نمی شود.  

اخبار

ضعف تجهیزات در گمرکات مانع از 
اعمال نظارت بر واردات تایر شده 

است
رئی��س هیأت مدی��ره انجمن صنف��ی صنعت تایر 
 SWR ای��ران از اجرای اس��تاندارد زیس��ت محیطی
جهت واردات تایر خبر داد و گفت کلیه شرکت هایی 
ک��ه اقدام ب��ه واردات تایر می کنن��د، باید این قانون 
را رعایت کرده و کلیه الس��تیک های وارداتی دارای 

استاندارد زیست محیطی SWRباشند. 
محمدرض��ا گنج��ی اظهار داش��ت: براس��اس این 
قانون، ش��رکت هایی که کاالی وارداتی آنها فاقد این 

استاندارد باشد، اجازه ترخیص نخواهند داشت. 
به گزارش خبر خ��ودرو، وی تأکید کرد: البته اینکه 
ت��ا چه میزان این قانون در گمرکات رعایت می ش��ود، 
مشخص نیس��ت چرا که اعمال این قانون و نظارت بر 
واردات مستلزم وجود دستگاه های خاصی است که به 
نظر می رسد گمرکات به این دستگاه ها مجهز نیست.  
وی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر کمیته تنظیم بازار 
که در وزارت صنعت و معدن تشکیل شد، انجمن تایر 
به این مس��ئله اعتراض کرد و عنوان کردیم که ورودی 
گمرکات داخلی مجهز به دس��تگاه های مورد نیاز برای 
کنترل بر اس��تاندارد تایرهای وارداتی نیس��ت.  وی با 
توجه به عدم امکانات گمرکات جهت تس��ت تایرهای 
وارداتی، به پیش��نهاد انجمن در این راس��تا اشاره کرد 
و اظهار داش��ت: بر این اساس پیشنهاد شد نمونه های 
تایرها به مرکز تحقیقات الس��تیک ارس��ال شود تا به 
جهت امکانات موج��ود در این مرکز، تایرهای وارداتی 
مورد تس��ت واقع شوند که البته قرار است در خصوص 
این پیش��نهاد انجم��ن، تصمیم گیری ش��ود.  رئیس 
هیأت مدی��ره انجمن صنفی صنعت تایر ای��ران افزود: 
بی ش��ک اعمال درست این اس��تاندارد، موجب ارتقای 
کیفیت تایرهای وارداتی خواهد شد.  گنجی با اشاره به 
ادامه جریان قاچاق تایر به کشور تصریح کرد: متأسفانه 
همچنان روند قاچاق تایر به کشور وجود دارد، اما تا این 
لحظه آمار دقیقی در این زمینه در اختیار انجمن نیست 
ولی قطعا ستاد مبارزه با قاچاق کاال آمار دقیقی در این 
خص��وص دارد.  وی تصریح ک��رد: در حال حاضر تنها 
روی تایرهای سنگین قاچاق تایر صورت می گیرد و این 
به جهت تفاوت قیمت آنها در داخل اس��ت که موجب 
انگیزه ای برای افزایش قاچاق در این بخش شده است. 

 

حضور بنز در ایران، نقطه عطف 
صنعت خودرو است

ی��ک کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت ش��رکت 
مرس��دس بنز ارزش��مندترین برند خودرویی جهان 
است، بنابراین انعقاد قرارداد و حضور این خودروساز 
آلمان��ی در ایران نقط��ه عطف��ی در فعالیت صنعت 
خ��ودروی ای��ران اس��ت.  حس��ن کریمی س��نجری 
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، اظه��ار داش��ت: اگرچ��ه 
رتب��ه پرفروش ترین خودروس��از جه��ان در اختیار 
شرکت هایی چون تویوتا است، اما از نظر اعتبار برند 
و سطح تکنولوژی هنوز هیچ خودروسازی در جهان 

نتوانسته خود را به سطح مرسدس بنز برساند. 
وی با بی��ان اینکه انعقاد قرارداد هم��کاری و تولید 
مش��ترک با مرس��دس بنز به عنوان برترین خودروساز 
جه��ان یک��ی از مهم ترین دس��تاوردهای دولت تدبیر 
و امید در دوران پس��ابرجام اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
همکاری با این شرکت می تواند سطح صنعت خودروی 
ایران را ارتقا داده و به جهانی ش��دن این صنعت کمک 
کند.  این کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادامه داد: بنز به 
لحاظ دانش فنی و س��طح تکنولوژی خودروساز برتر و 
درجه یک جهان است، بنابراین با قرارداد منعقد شده 
ب��ا این ش��رکت، جدیدترین و برتری��ن تکنولوژی روز 
صنعت خ��ودروی جهان وارد صنعت خ��ودروی ایران 
خواهد ش��د.  وی افزود: همکاری با ش��رکت مرسدس 
بن��ز عالوه بر کم��ک به ارتقای س��طح کیفی صنعت 
خ��ودروی ایران باعث تولید و عرضه خودروهای جدید 
و باکیفی��ت و تأمین حقوق مصرف کنن��دگان خواهد 
ش��د.  کریمی س��نجری تصریح کرد: انعقاد قرارداد با 
شرکت تراز اولی همچون مرسدس بنز در شرایطی که 
دشمنی  و کارشکنی دولت آمریکا در روند اجرای برجام 
همچنان ادامه دارد، عالوه بر ثمرات مثبت برای صنعت 
خودروی ایران دستاورد سیاسی مهمی نیز برای دولت 

تدبیر و امید است. 

تالش برای صعود در رنکینگ 
جهانی تولید خودرو

طب��ق هدف گ��ذاری صورت گرفته از س��وی وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت، جایگاه ای��ران در صنعت 
خودروی جهان تا سال 1404 باید به رتبه یازدهم ارتقا 
یابد.  به گزارش اعتدال به نقل از ایسنا، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اخیرا ویرای��ش دوم »برنامه راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتش��ر کرد که در 
آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت 
کشور پیش بینی شده است.  بخشی از برنامه راهبردی 
ای��ن وزارتخان��ه در ح��وزه صنایع مربوط ب��ه »برنامه 
راهب��ردی صنعت خودرو« اس��ت.  در برنامه راهبردی 
صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش 
کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه های 
مختلف از جمله ارتقای جایگاه ایران در رنکینگ جهانی 

تولید خودرو پیش بینی شده است. 

تازه های خودرو

رونمایی غیررسمی از خودروی Phoenix، نخستین سوپراسپورت کامال ایرانی 



مدیرکل دفتر فن��اوری اطالعات وزارت صنع��ت جزییات برگزاری 
دومین جشنواره »وب و کسب و کار« را تشریح کرد. 

اسماعیل زاده در گفت وگو با خبرنگار پانا، با اشاره به اهداف برگزاری 
جشنواره »وب و کسب و کار« اظهار داشت: 
ارزیاب��ی، انتخ��اب و معرف��ی وب س��ایت و 
پورتال ه��ای کارآم��د و برت��ر، ارائه گزارش 
ارزیابی، آشنایی با انواع خدمات الکترونیک 
در قالب وب سایت و پورتال های اینترنتی و 
درون سازمانی، آشناس��ازی مدیران فناوری 
اطالع��ات واحده��ای صنعت��ی، معدنی و 
تجاری ب��ا اس��تانداردهای رای��ج، خدمات 
الکترونیک پرکارب��رد، ابزارها و فناوری های 
روز وب سایت ها، توسعه تعامل بین بنگاه ها 
و تأمین کنندگان پیشرو در طراحی و توسعه 
فرآینده��ای الکترونیکی و... از جمله اهداف 

برگزاری این جشنواره است. 
وی ادامه داد: جشنواره وب و کسب و کار دارای دو بخش اصلی است. 
در بخ��ش عمومی جش��نواره عالقه مندان پس از ثبت ن��ام و پرداخت 
هزینه ش��رکت در جشنواره، امکان حضور در برنامه های جشنواره اعم 

از س��خنرانی ها و آموزش های تخصصی و دریافت گواهینامه مربوطه، 
بازدید از نمایش��گاه جانبی، پذیرایی و مراس��م اه��دای جوایز بخش 
مسابقه را خواهند داشت. حضور در رویداد جشنواره وب و کسب و کار، 
فرصت های ارزشمندی را جهت یادگیری، 
تعام��الت و ارتباط��ات و توس��عه فردی و 
س��ازمانی در ح��وزه فن��اوری اطالعات و 
به ویژه وب، فضای مجازی و توسعه برخط 
کسب و کار در اختیار شرکت کنندگان قرار 

می دهد. 
مدیرکل دفتر فن��اوری اطالعات وزارت 
صنعت تصری��ح کرد: در بخش مس��ابقه 
جش��نواره، بنگاه ه��ای کس��ب و کاری که 
عالقه من��د ب��ه اس��تفاده از وب در جهت 
توسعه کس��ب و کار خود در فضای مجازی 
و ارتق��ا و بهبود پورتال و وب س��ایت خود 
هس��تند با عنوان »نش��ان برت��ر تعامالت 
الکترونیکی« ش��رکت می کنند و ضم��ن ارزیابی و اطالع از نقاط قوت 
و ضعف وب س��ایت خود، فرصت رقابت و دریافت »تندیس نشان برتر 

تعامالت الکترونیکی« را خواهند داشت. 

وارد شدن آمازون به حوزه های تجاری جدید، تأثیر قابل توجهی بر آنها داشته 
و خواهد داش��ت. در این مطلب به چهار حوزه  ای می پردازیم که ورود آمازون 

بر آنها تأثیرگذار است. 
به گ��زارش زومیت، اخی��را در دنیای تجارت 
واژه جدید  »Amazoned« رواج یافته اس��ت. 
ای��ن واژه ب��رای آن دس��ته از حوزه های تجاری 
ب��ه کار می رود که به واس��طه ورود آمازون به آن 
ح��وزه، میلیاردها دالر از بازار خود را از دس��ت 
داده اند. یکی از نمونه ه��ای تأثیر آمازون بر یک 
حوزه تجاری، خرید Whole Foods  توس��ط 
آمازون و ورود این شرکت به حوزه خرده فروشی 
مواد غذایی است. این خرید شوک بزرگی بر بازار 
خرده فروشی مواد غذایی، فروشگاه های فیزیکی و 

حتی داروخانه ها وارد کرد. 
شرکت خدمات مالی مورگان استنلی، به کمک 
شرکت های همکارش، به منظور بررسی اثرگذاری 

بلندم��دت و کوتاه مدت آمازون بر دیگر حوزه های تجاری، تحقیقی انجام داده 
اس��ت. به عقیده بیش از 40 نفر از تحلیل گران شرکت کننده در این بررسی، 
حوزه کسب و کار مواد غذایی بیشتر از دیگر حوزه ها تحت تأثیر ورود آمازون قرار 

خواه��د گرفت. اکنون نیز با خرید Whole Foods، میلیاردها دالر از ارزش 
بازار مواد غذایی کاهش یافته است. 

فروشگاه های بزرگ در رده دوم قرار دارند. به عقیده 4۹درصد کارشناسان، 
در ۱۲ ماه آینده، آمازون بازار این فروشگاه ها را 
دچار مشکل خواهد کرد. این پیش بینی با توجه 
به تغیی��ر گرایش مصرف کنندگان به س��مت 
خریدوفروش اینترنتی،  منطقی جلوه می کند. 

به عقیده 4۳درصد از ش��رکت کنندگان در 
ای��ن مطالعه، در حوزه خدمات،  ش��رکت های 
انبارداری و حمل ونقل بیش از دیگر شرکت ها 
تحت تأثیر آمازون خواهند ب��ود. رتبه دوم در 
حوزه خدمات به ش��رکت های خرده فروش��ی 
ام��الک اختص��اص یافته اس��ت؛ ۳۶ درصد از 
کارشناس��ان معتقدند این ح��وزه تحت تأثیر 
آم��ازون ق��رار خواهد گرف��ت. در مقایس��ه با 
ش��رکت هایی نظیر وال مارت، آمازون از فضای 
انبار به مراتب کمتری برخوردار اس��ت. با خرید Whole Foods، حدودا ۹۳ 
هزار مترمربع به فضای انبار آمازون افزوده شده است، اما این شرکت در تالش 
برای افزایش این فضاست که موجب افت بازار خرده فروشی امالک خواهد شد.

ح��دود پنج م��اه پیش ب��ود ک��ه اینس��تاگرام  )زیرمجموعه 
فیس بوک( پس از فراگیر ش��دن قابلیت اس��توری، اعالم کرد از 
مرز 700 میلیون کاربر فعال ماهانه عبور کرده و حاال این شبکه 

اجتماعی با رش��دی قابل توجه، به آمار 
800 میلیون کاربر فعال ماهانه دس��ت 

یافته است. 
به گزارش دیجیاتو، براساس اطالعات 
میلیون��ی   800 جمعی��ت  از  موج��ود 
کاربران اینس��تاگرام، 500 میلیون نفر 
هر روز به ش��بکه اجتماعی مورد بحث 
س��ر می زنند که نسبت به سال گذشته 
۲00 میلیون نفر افزایش داشته است. 

در ای��ن می��ان اضافه ش��دن ویدئوها 
به بخش اس��توری نیز نقش مهمی ایفا 
کرده و زمان صرف ش��ده برای تماشای 
کلیپ در اینس��تاگرام، نس��بت به مدت 
مشابه سال گذش��ته 80درصد افزایش 

یافته است. 
همچنین تعداد ویدئوهای تولید ش��ده توسط کاربران نیز در 

این مدت رشد چشمگیری داشته و چهار برابر شده است. 
الزم به ذکر است که معرفی قابلیت های جدید و به روزرسانی 
و ارتقای ویژگی های موجود از مهم ترین عوامل رش��د روزافزون 
تعداد کاربران اینس��تاگرام هستند که 
در ص��ورت ادامه رون��د فعلی، احتماالً 
موجب رس��یدن کاربران فعال ماهانه 
به یک میلیارد نفر خواهند ش��د و این 
شبکه اجتماعی را در کنار فیس بوک، 
واتس اپ و مسنجر به عنوان پلتفرم های 
قدرتمند کمپانی مادر برای ارائه امکان 
تبلیغ��ات وس��یع و در نتیجه کس��ب 

درآمد هنگفت تبدیل خواهند کرد. 
پیش��رفت های  اس��ت  گفتن��ی 
 س��ریع اینس��تاگرام باعث ش��ده رشد 
 »اسنپ چت« به عنوان پلتفرم رقیب، 
با سرعت کمتری پیش برود  )افزایش 
۳0 میلیونی( و در صورت عدم واکنش 
به موق��ع، احتماال در چند س��ال آینده بخش قاب��ل توجهی از 

کاربران خود را از دست بدهد. 

جدید ترین پیش بینی ها حاکی از افزایش س��ود عملیاتی سامس��ونگ طی 
تابستان ۲0۱7 است و حکایت از کسب ۱۳.۶ میلیارد دالر توسط این کمپانی 
دارند.  به گزارش زومیت، آخرین پیش بینی های انجام شده نشان از این دارند 

که سامس��ونگ طی سه ماهه س��وم سال جاری 
میالدی، س��ود عملیاتی ۱۳.۶ میلی��ارد دالری 
  FnGuide کسب خواهد کرد. براساس گزارش
که مبتنی بر پیش بینی های انجام ش��ده توسط 
۲۳ تحلیلگر است، انتظار می رود سود عملیاتی 
سامسونگ بسیار بیشتر از ۱۲.0۲ میلیارد دالری 
باش��د که س��ه ماه پیش تحلیلگران در مورد آن 
اتفاق نظر داش��تند.  جدید تری��ن پیش بینی ها 
حاکی از س��ود عملیاتی سامسونگ حتی بسیار 
بیشتر از ۱۲.8 میلیارد دالری هستند که یک ماه 
پیش کارشناسان در مورد آن سخن می گفتند. 
سامسونگ در سه ماهه دوم سال جاری میالدی 
با کس��ب س��ود عملیاتی ۱۲.8 میلیارد دالری، 

در ط��ول پنج س��ال اخیر به بهترین نتیجه مالی خود دس��ت یافت و در این 
زمینه رکوردش��کنی کرد.  درصورتی  که سامسونگ بتواند به پیش بینی های 
تحلیل گران در خصوص نتایج مالی جامه عمل بپوشاند، این کمپانی عملکردی 

باالتر از پیش بینی خود مبنی بر کس��ب سود عملیاتی ۱۲.45 میلیارد دالری 
به ارمغان خواهد آورد.  مؤسسه FnGuide  اعالم کرده که اصلی ترین دلیل 
برای افزایش درآمد احتمالی کسب ش��ده توسط سامسونگ در طول سه ماهه 
س��وم س��ال جاری، ش��کوفایی هر چه بیشتر 
بازار تراش��ه ها اس��ت. انتظار می رود این حوزه 
از بازار فناوری همچنان با رش��د همراه باشد و 
در طول س��ه ماهه چهارم نیز شاهد بهبود هر 
چه بیش��تر بازار نیمه هادی ها باشیم. اطالعات 
ارائه شده نش��ان از این دارند که تقاضا در بازار 
تراش��ه های حافظ��ه به اندازه ای باال اس��ت که 
بسیاری از کمپانی ها در پی انعقاد قراردادهای 

طوالنی مدت برای تأمین نیاز خود هستند. 
مؤسس��ه  تحلیلگ��ر  چان��گ،  ِچگ��ون  رو 
سرمایه گذاری HMC، اعالم کرده است که در 
صورت تداوم وضعیت بازار تراشه حافظه، امکان 
افزای��ش س��ود عملیاتی سامس��ونگ به ۱4.۳ 
میلیارد دالر نیز وجود دارد. مؤسسه تحلیلی Hanwha نیز پیش بینی کرده 
است درصورتی که وضعیت بازار تراشه های حافظه به همین شکل باقی بماند، 

سامسونگ رشدی دورقمی در عرضه طی ماه های آینده شاهد خواهد بود. 
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ابت��دا اپل حذف اپ های ایرانی را از فروش��گاهش ش��روع کرد و 
سپس گوگل دنباله رو شد. به نظر می رسد این شرکت ها نه مشکلی 
با ایران دارند و نه با کارآفرینان ایرانی، اما به دلیل ترس از جرایم 
س��نگین به علت س��رپیچی احتمالی از قوانی��ن مبهم تحریم های 
اقتصادی که دولت ش��ان بیش از دو دهه پیش وضع کرده اس��ت، 
ترجی��ح می دهند تا رد پ��ای ایرانی ها و اپلیکیشن های ش��ان را از 

فروشگاه های نرم افزاری خود حذف کنند. 
به گ��زارش دیجیات��و، همین موضوع س��بب ش��ده خبرگزاری 
بلومبرگ، به تازگی س��رمقاله ای منتش��ر کند ب��ا عنوانی که آن را 

در باال می بینید.
 در ای��ن مقال��ه آم��ده:  »بازی های سیاس��ی، ارتباط��ی به نیاز 
ش��هروندان ایرانی جهت اس��تفاده از موبایل برای تاکس��ی گرفتن 
ندارن��د. با ای��ن  حال سیاس��ت های تحریمی آمریکا ش��رکت های 
تکنولوژیک را از ارائه خدمات به ایرانی ها در استورهای ش��ان منع 
می کند؛ روندی که هم برای سیاس��ت و هم برای تجارت تاسف آور 

است.«
بلومبرگ می نویس��د: »بیش از 40 میلیون ایرانی از موبایل های 
هوش��مند اس��تفاده می کنند. در میان این اف��راد، ۱5درصد کاربر 
آیف��ون هس��تند و اگرچه اپل و گ��وگل حضور فیزیک��ی در ایران 
ندارند، اما میزبان اپلیکیش��ن های ایرانی در اپ استور و پلی استور 

بوده اند.
 از ماه گذش��ته تاکنون بس��یاری از اپ های مع��روف و محبوب 
ایرانی از این فروش��گاه های نرم افزاری حذف شده اند. کاربرانی که 
پیش��تر این اپ ها را نصب کرده بودند مش��کلی در دریافت دوباره 
آنها نخواهند داشت ولی تصمیم گوگل و اپل،  »شرکت های ایرانی 
را برای آپدیت کردن اپلیکیش��ن های خود یا جذب کاربران جدید 

با چالش های بزرگی روبه رو کرده است.«
اپ��ل ب��رای توس��عه دهندگان ایران��ی نوش��ته بود که ب��ه دلیل 
تحریم ه��ای اقتصادی که آمریکا ب��رای مناطق خاص وضع کرده، 
قادر به میزبانی اپلیکیشن های ایرانی در اپ استور نیست. این گفته 
اپل از نظر فنی صحیح اس��ت، اما آن طور که بلومبرگ می نویسد،  
»قانون گذاران آمریکایی به شرکت های تکنولوژیک یک مجوز کلی 
داده ان��د که ای��ن اختیار را به آنها می دهد تا س��رویس هایی را که 
مربوط به ارتباطات کاربران ایرانی در فضای اینترنت می ش��ود در 

اختیار شهروندان قرار دهند.«
بلومب��رگ در این باره می نویس��د: »این مجوز، طراحی ش��ده تا 
ایرانی ها بتوانند به ش��بکه های اجتماعی مانند توییتر و فیس بوک 

دسترسی داشته باشند. 
ای��ن م��اده همچنین به اپل و گ��وگل اجازه می ده��د تا میزبان 
کارب��ران ایرانی باش��ند و ب��ه آنها اختی��ار بارگ��ذاری اپ ها روی 
فروشگاه نرم افزاری خود را بدهند، اما به دلیل عدم وجود اطمینان 
و غیر ش��فاف بودن قوانین، حاال اس��تارت آپ های ایرانی مجبورند 
س��راغ فروش��گاه های نرم افزاری ثالث و خانگی بروند تا بتوانند به 

مشتریان جدید خود دست پیدا کنند.«
ش��فافیت اینج��ا ام��ری الزامی اس��ت؛ ه��م برای ش��رکت های 
تکنولوژی��ک آمریکایی و هم برای کارآفرینان ایرانی؛ »معقول ترین 

گام برای حل این مش��کل، این اس��ت که آمری��کا یک مجوز کلی 
برای شرکت ها ارائه دهد تا بتوانند میزبان اپلیکیشن های ایرانی در 

استورهای خود باشند.«
آن طور که بلومبرگ می نویس��د، »ه��دف اصلی آمریکا از تحریم 
ای��ران، محدود ک��ردن برنامه هس��ته ای ب��وده، ام��ا اتفاقاتی که 
اخی��راً افتاده، باعث چالش برای کس��ب وکارهای نوپ��ای ایرانی و 
مصرف کنندگان ش��ده و البته این اج��ازه را به مقامات ایرانی داده 
تا علیه شرکت های تکنولوژیک آمریکایی و سیاست های نامناسب 

آنها اعتراض کنند.« 
داس��تان رابطه ش��رکت های تکنولوژیک آمریکایی ب��ا کاربران 
و کارآفرین��ان ایرانی به حس��اس ترین مرحله خ��ود در گذر زمان 
رسیده است. از یک سو وزارت ارتباطات خبر می دهد ۶7 درصد از 
سرویس های گوگل در حال حاضر برای کاربران ایرانی در دسترس 
هس��تند و از طرف دیگر کسب وکارها و سایت های ایرانی نگران از 
دست رفتن دسترس��ی  »گوگل آنالیتیکس« خود هستند، چراکه 
از ماه گذش��ته تاکنون چندین کارآفرین این مشکل را با دیجیاتو 

مطرح کرده اند. 
ماه گذشته زمزمه هایی در رابطه با توسعه یک پلتفرم اختصاصی 
در داخل ایران برای کاهش وابس��تگی به ش��رکت های آمریکایی 
ش��نیده ش��د. هفته پیش، پس از پایان مراس��م ایرانس��ل، همین 
موضوع با  »آذری جهرمی« مطرح ش��د و وی چنین پاس��خی داد:  
»کشورهای دنیا به دنبال راه حل هایی برای حذف وابستگی مطلق 
به ش��رکت های فناوری بزرگ هستند، مثل چین، روسیه و... . این 
می تواند زنگ هش��داری برای ما باش��د که ما هم به آن فکر کنیم. 
می خواهی��م مطالعه کنیم که چط��ور می توانیم به چنین نقطه ای 
برس��یم، اینکه بگوییم یک شبه می توان به چنین جایگاهی ]رسید 

پلتفرم توسعه داد[ حرف حساب شده ای نیست.«
از گفته های جهرمی می توان این گونه اس��تنباط کرد که توسعه 
ی��ک پلتف��رم خانگی در داخل ایران در راس��تای کاه��ش نیاز به 
شرکت های آمریکایی، امری است که نیاز به تحقیق فراوان دارد و 
در آینده ای نزدیک هم محقق نخواهد شد. این گمانه زنی در حالی 
 اس��ت که ابتدا باید اولویت توس��عه آن، از سوی مقامات تشخیص 

داده شود. 
 ام��ا در صورت توس��عه ی��ک پلتف��رم اختصاصی در س��ال های 
پیش رو، آیا زیرساخت های سخت افزاری آن را هم خواهیم داشت و 
می توانیم کاربرانی را که به برندهای خاصی در طول سالیان عالقه 
پیدا کرده اند راضی به خرید محصوالتی کنیم که هم نرم افزار آنها 

در داخل ایران توسعه پیدا کرده و هم سخت افزارشان؟ 
در حالت عادی، توس��عه س��خت افزار و نرم افزار داخلی با توجه 
ب��ه عالقه مندی کارب��ران ایرانی به محص��والت پرچمدار خارجی، 
توجیه پذیر نیس��ت ام��ا روند فعلی حذف ش��دن اپلیکیش��ن ها و 
س��رویس هایی که به شکل روزانه به آنها نیاز داریم، عدم بازگشت 
آنها به اس��تورهای اصلی، روشن نش��دن ابهامات ماده های تحریم 
اقتصادی آمریکا و سردرگمی ش��رکت های تکنولوژیک آمریکایی، 
این س��وال را به وجود می آورد که آیا در درازمدت راه دیگری هم 

به جز توسعه بومی وجود دارد؟ 

کارآفرین��ان حوزه تکنولوژی جزء جذاب ترین افراد جهان هس��تند. قبال 
جوانان عالقه مند بودند س��تاره موس��یقی یا فضانورد شوند، اما امروز رویای 
آنها شروع یک استارت آپ با سرمایه اولیه مناسب و کار در یک دفتر شیک 
و نورگیر در منطقه ای مناس��ب است. همه ساله، بنیانگذاران بی شماری به 
شهرهای طالیی می آیند و به چیزی جز رویای خود متکی نیستند، اما اگر 
حقیقت را بخواهید، این گونه کارآفرینان یک اشتباه خیلی بزرگ و احتماال 
کشنده هم می کنند. آنها بیش از حد روی مراکز استارت آپی معروف تمرکز 
می کنند که طبعا اجاره، مالیات و قوانین در آنها زیاد و خارج از کنترل است 
و به همین دلیل رقابت در این نقاط بس��یار ش��دید و گاهی حتی خطرناک 

است. اما خارج از این مناطق، اوضاع بهتر به نظر می رسد.
 به گزارش نوپانا، مراکز فناوری محور جدیدی در حال ظهور در سرتاسر 
آمریکا هس��تند که به اندازه شهرهای بزرگ، استعداد و تخصص در فناوری 

دارند، اما در عین حال هزینه های  آنها بسیار کمتر است. 
در این مطلب دو نمونه از شرکت هایی را بررسی می کنیم که خارج از این 

مراکز رشد یافته اند.
جذبسرمایهاولیه

باور کنید امروزه دیگر س��یلیکون ولی و نیوی��ورک بهترین جا برای پیدا 
کردن س��رمایه نیس��تند. بله، تقریباً 47درصد از تمامی سرمایه گذاری های 
اولیه  در آمریکا و در ش��هر کالیفرنیا یافت می ش��ود، اما در بازه زمانی بین 
س��ال های ۲0۱5 تا ۲0۱7، س��هم س��یلیکون ولی در فراهم آوردن سرمایه 
اولیه تقریباً نصف ش��د و از 5/۹ میلیارد دالر در سه ماهه سوم سال ۲0۱5 
به ۲/4 میلیارد دالر در س��ه ماهه نخست س��ال ۲0۱7 رسید. مهم تر آنکه، 
س��رمایه گذاران س��یلیکون ولی به تدریج کالیفرنیا آفتابی را ترک کرده اند و 
ب��ه مراکز تازه ای رفته اند؛ مناطقی که بیش��ترین س��رمایه گذاری اولیه را از 
سانفرانسیس��کو دریافت می کنند که شامل آستن، شیکاگو، دنور، پورتلند، 

آتالنتا و سالتلیکسیتی می شود. 
در حقیقت، سهم این پنج شهر در تأمین سرمایه اولیه تقریبا ۱/۱ میلیارد 
دالر است که رو به افزایش است. دنور و آتسن نیز جزو ۱0 شهر اول آمریکا 
هس��تند که از ط��رف س��رمایه گذاران تجاری انتخاب می ش��وند. به عالوه، 
سرمایه گذاران به علت ماهیت کار خود دائماً دنبال جریان نقدینگی هستند 
و شرکت های نوآور در زمینه سرمایه گذاری، خود را به سیلیکون ولی محدود 
 )Revolution LLC(  نکرده اند. معروف ترین آنها رولوش��ن ال ال س��ی
اس��ت که 840 میلیون دالر در استارت آپ های خارج از کالیفرنیا، نیویورک 
و ماساچوست سرمایه گذاری داشته است و به دنبال افزایش رشد اقتصادی 
 در سرتاس��ر آمریکاست. یکی از ش��رکای این شرکت، استیو کیس موسس

 Rise(  است که با همین هدف، شرکت رایز آو د رست )AOL(  ای او ال  
of the Rest( را به وجود آورده است؛ شرکتی که بر مبنای یک برنامه ملی، 
کارآفرینی و نوآوری را در ایالت هایی مانند نیواورلئانز و آتالنتا تشویق می کند. 

هزینههایباالیزندگی؛زمینهسازفرارمغزها
تنها مسئله تأمین سرمایه اولیه نیست که انگیزه خروج از شهرهای اصلی را 
فراهم می کند. افراد بااستعداد و متخصص معموالً به دنبال شهرهای آفتابی تر 
و ارزان تر هستند. سیلیکون ولی با خطر فرار مغزها روبه رو است. به طور کلی، 
۳4درص��د از جویندگان کار، که بین ۳۱ تا 40 س��ال س��ن دارند، تصمیم 
می گیرند از این منطقه خارج شوند و در میان شاغلین 45 تا 54 ساله، این 
رقم به 50 درصد نیز می رسد. امروزه، این منطقه از سانفرانسیسکو با کمبود 
اس��تعداد و تخصص روبه رو شده اس��ت و در نتیجه فرآیندهای استخدامی 

طوالنی تر و سخت تر و هزینه هر استخدام تازه، بیشتر شده است. 

البته این مس��ئله تعجب آور نیس��ت، چراکه حتی متخصصانی که درآمد 
باالیی دارند نیز برای زندگی در سیلیکون ولی با مشکل روبه رو هستند، زیرا 
تقریباً نیمی از درآمد خود را صرف پرداخت هزینه برای خانه هایی می کنند 
که به محل کارش��ان نزدیک تر اس��ت. به عالوه، سانفرانسیسکو و نیویورک 
دارای گران ترین بازارهای امالک هس��تند؛ متوسط اجاره ماهانه آپارتمانی 
تک خوابه در سانفرانسیس��کو ۳7۲8 دالر و در نیویورک ۲۶۹8 دالر اس��ت. 
البته هزینه ه��ای دیگر را نیز نباید فراموش کرد؛ مثاًل هزینه های مربوط به 
نگهداری از کودک یا حمل ونقل. بنابراین تعجبی ندارد که همه می خواهند 

از این شهرها کوچ کنند. 
زندگیدرشهرهایدیگر

م��ردم می خواهند به کجا مهاجرت کنند؟ به ش��هرهایی مثل آس��تن و 
سنتلوئیس؛ جایی که متوسط اجاره به ترتیب ۱۲45 و ۹۶۲ دالر است. اما 
مسئله صرفاً قیمت پایین تر نیست. آستن یک قالب مناسب  برای محیطی 
است که استارت آپ ها و کارکنان جوان به آن عالقه دارند. هزینه کم زندگی، 
شرایط خوب، جذابیت های فرهنگی زیاد و یک اکوسیستم مشارکتی که با 
جو گران قیمتی مثل نیویورک زمین تا آسمان فرق دارد. نکته مهم دیگر این 
است که آستن سهم قابل توجهی از استعدادهای جوان و برتر را در نقاطی 
مثل شتاب دهنده تکنولوژی آستن و دانشگاه عظیم تگزاس در آستن جمع 
کرده است که بیش از 40 هزار دانشجو در خود جای داده اند. البته اگر فکر 
می کنید آستن فقط به درد مردم محلی می خورد، سخت در اشتباه هستید. 
کافی است نگاهی به توئیتر و فوراسکوئر  )Foursquare( – دو استارت آپ 
بسیار موفق و مشهور � بیندازید. این دو استارت آپ در فستیوال اس ایکس 
اس دبیلو  )SXSW( این شهر به راه افتادند. امروزه، با وجود اینکه توئیتر با 
مسئله سودآوری دنباله داری مواجه شده است، اما فوراسکوئر توانسته است 
توسط مدل خود از طریق اپلیکیشن های تعیین مکان و ایجاد یک حاشیه از 

کسب وکارهای اطالعاتی، پول سازی کند. 
مرزهایتکنولوژی

در این میان مسئله فقط آستن نیست. جنوب و غرب میانه آمریکا نیز با 
بیشترین رشد تکنولوژی در کشور روبه رواست، به خصوص در شهرهایی مثل 
سنتلوئیس و کانزاسسیتی. سنتلوئیس موردی مناسب از شهرهایی است که 
به کارآفرینان عالقه ویژه ای دارند. دولت محلی موفق ش��ده است با ترکیب 
برنامه های عمومی و نهادهای خصوصی، مکان جذابی برای جلب تکنولوژی 
بس��ازد، اما چگونه؟ به جای وابس��تگی به منابع گسترده ای مانند مالیات یا 
سوبسیدهای دولتی، دولت سنتلوئیس از این الگو استفاده کرده است. خلق 
برنامه هایی مثل آرچ گرنتز  )Arch Grants( که رقابتی استارت آپی است 
و به کارآفرینان امید به دس��ت آوردن 50 هزار دالر کمک مالی و خدمات 
رایگان را می دهد تا حاضر باشند کار خود را به سنتلوئیس منتقل کنند یا 
نوید کمک به رشد سازمان هایی مثل مرکز  »اسکاالندریس« را می دهد که 
هدف از آن بهبود سرمایه انسانی از طریق آموزش و ایجاد شبکه های انسانی 

از کارآفرینان و متخصصان تکنولوژی است. 
در ح��ال حاضر نمی توان گفت که اس��تارت آپ ها متمای��ل به انتقال به 
ش��هرهای کوچک و ارزان تر خواهند بود یا نه، اما یک چیز کاماًل مش��خص 
است؛ نیویورک و سانفرانسیسکو دیگر مراکز خالقیت فناوری محور نیستند. 
همانطور که اس��تارت آپ های آنها باعث ایجاد تحول در بس��یاری از صنایع 
ش��ده اند، این غول های فناوری خودش��ان نیز مورد هجوم رقبای کوچک تر 
اما چابک تر قرار می گیرند. حال باید منتظر بود و دید که سقوط آنها چگونه 

خواهد بود. 
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نگاهدریچه

در میان سه موبایلی که اپل ۲۱ شهریور معرفی کرد، آیفون ۱0  )آیفون X( به نسبت 
دو م��دل دیگر جذاب تر بود و با طراحی جدید و برخ��ورداری از برخی امکانات متفاوت، 
باعث ش��د بس��یاری از خریداران از آیفون 8 و آیفون 8 پالس صرف نظر کرده و منتظر 
مدل X بمانند. حال  »مینگ چی کو« تحلیلگر باس��ابقه مؤسس��ه KGI  در اظهارنظر 
جدیدی تخمین زده که پیش فروش آیفون ۱0 با وجود قیمت ۹۹۹ دالری برای نسخه ۶4 
گیگابایتی و برچسب ۱۱4۹ دالری برای مدل ۲5۶ گیگابایتی، از مرز 50 میلیون سفارش 
عبور خواهد کرد. طبق اعالم رسمی کمپانی، اپل پیش فروش آیفون ۱0 را از 5 آبان شروع 
می کند و نخستین محصوالت نیز ۱۲ آبان به دست مشتریان خواهند رسید، اما آقای کو 
پیش بینی کرده به دلیل تقاضای باالی بازار و همچنین عدم شروع تولید انبوه تا اواخر مهر، 

احتماالً شرکت سازنده در ماه های نخست با مشکل کمبود موجودی مواجه خواهد بود.

آیفون۱0احتماالرکوردپیشفروش
50میلیونیراخواهدشکست

براساس گفته های کارشناسان، هوش مصنوعی مهم ترین تکنولوژی عصر حاضر است و 
شرکت های بزرگ در این زمینه با هم رقابت شدیدی دارند. در چند سال گذشته کمپانی هایی 
مثل اپل، سامسونگ و گوگل با عرضه دستیارهای صوتی گام هایی را در زمینه هوش مصنوعی 
برداشته اند، با این حال برای اثبات اینکه هوش مصنوعی فراتر از یک دستیار برای باز کردن 
 دفترچه تلفن یا پخش آهنگ است، هنوز راه زیادی در پیش دارند. براساس گزارش روزنامه کره ای

  »The Korea Herald«  سامس��ونگ در حال توس��عه چند نوع مختلف از چیپ های 
مخص��وص پردازش هوش مصنوعی اس��ت. تفاوت کلیدی میان پ��ردازش از طریق چیپ 
مخصوص و روش فعلی فراهم ش��دن امکان پردازش آفالین است، به بیان ساده تر به جای 
ارسال داده های ورودی به سرورهای سامسونگ، محاسبات الزم در خود موبایل انجام می شود. 

سامسونگباتوسعهچیپهوش
مصنوعیباهوآویرقابتخواهدکرد



 در بازاریابی و تبلیغات معموال اش��تباهات 
فراوانی ص��ورت می گیرد و دائم��ا نیز تکرار 
 می ش��وند. در ای��ن مطلب به نق��ل از مدیر

 تی وی، برخی از اشتباهات مهلک بازاریابی و 
تبلیغات را مرور می کنیم. 

تقلید
فقط یک چی��ز نامطلوب تر از تقلید کردن 
در تبلیغات و بازاریاب��ی وجود دارد و آن هم 
تقلید از رقیب پیشتاز بازار است. منطق این 
کار چنین اس��ت که »چون آنها پیشتاز بازار 
هستند، پس کاری که می کنند درست است، 
بنابراین ما هم همان کار را می کنیم تا موفق 

شویم.«
متأسفانه ش��ما به دنبال پیشتاز نمی روید، 
بلکه خودتان را درس��ت جلوی مسیر پیشتاز 
می گذارید. تقلید از پیش��تاز صرفا یک بازی 
»دنبال برنده بودن« نیست؛ این نوع تبلیغات 
مانند این است که قدم به قدم کارهای قهرمان 
س��نگین وزن را هنگام مسابقات انجام دهید. 
برای همین است که تقلید کردن از تبلیغات 

رقیب، ایده ای نادرست است.
اگر تبلیغ شما از نظر لحن، روش و محتوا 
کامال مش��ابه تبلیغ پیش��تاز بازار باش��د، از 
آنجایی که پیش��تاز از قب��ل »مالک« آن نوع 
تبلیغات در ذهن مشتری بوده است، احتمال 
دارد مشتریان تبلیغ شما را به تبلیغ پیشتاز 

نسبت دهند نه شما. 
حتی اگر بر گروهی خاص متمرکز شوید، 
ممکن است اعضای آن گروه، آگهی شما را با 
لوگوی رقیب  »به یاد بیاورند« که در نتیجه 
پول ه��ای خ��ود را صرف تبلیغ ب��رای رقیب 

کرده اید. 
مشتریان تس��لیم عادت های شان هستند. 
وقتی یک برند پیشتاز بازار شد، مردم تمایلی 

به تغییر عادت شان ندارند. 
- وقتی رقیبی بی��ش از یک پنجم بازار را 
در اختیار داشته باشد، باید بسیار بیشتر از او 

هزینه کنید تا مورد توجه قرار بگیرید. 
- هرچه توزیع آنها گسترده تر از شما باشد، 
آگاهی از آنها بیشتر و از شما کمتر می شود. 

- هرچه بودجه تبلیغات آنها بیشتر باشد، 
مجبورید بیشتر از آنها در رسانه ها هزینه کنید 

تا فقط مورد توجه قرار بگیرید. 
امروزه تنه��ا راه مورد توجه ق��رار گرفتن، 
متفاوت بودن، غیر منتظره بودن و برجس��ته 
بودن اس��ت. از این رو بهترین اس��تراتژی، تا 

آنجا که ممکن اس��ت متف��اوت کردن تبلیغ 
خود با تبلیغات پیشتاز بازار است. باید جایگاه 
خود را در ذهن مش��تری حک کنید و مالک 

آن جایگاه شوید. 
هر تفاوت��ی بین تبلیغ خود و تبلیغ رقیب 
ک��ه توجه مش��تریان را به خ��ود جلب کند، 
تبلیغ با ارزشی است. بنابراین، به خاطر اینکه 
رقیب تان کاری کرده است، شما همان کار را 

انجام ندهید. 
ه��ر کاری را به این دلی��ل انجام دهید که 
رقی��ب آن کار را نکرده؛ نه حرص بزنید و نه 

فخر بفروشید. برجسته باشید! 

تغییرناپذیری
بس��یاری از بودجه های تبلیغاتی براساس 
بودجه س��االنه، سال مالی گذشته، مشکالت 
کنونی و فرصت های بازار تعیین می ش��وند. 
معموال ش��رکت ها درصد معینی از فروش را 

به تبلیغات اختصاص می دهند. 
مشکل این کار این است که تغییرات بازار 
ب��رای افزایش یا کاهش هزینه در نظر گرفته 
نمی ش��ود. این کار موجب می ش��ود نه تنها 
مشکالت نادیده گرفته شوند بلکه فرصت ها 

هم از دست بروند. 
ب��رای نمون��ه اگ��ر رقی��ب اصل��ی هزینه 
تبلیغاتش را کم ی��ا محصول بهتری معرفی 
کرد، عاقالنه اس��ت که ش��ما هم استراتژی 
هزینه های تبلیغات��ی را متعادل کنید. وقتی 
ک��ه تغییر رفتار مش��تری و کاهش فروش را 
احس��اس کردید، دیگر هر اقدامی دیر ش��ده 
اس��ت. تبلیغ کننده ه��ای حرف��ه ای همواره 

انعطاف پذیری را حفظ می کنند. 
بزرگ ترین اش��کال اختصاص دادن بودجه 
ثابت، از دست دادن فرصت هاست. اگر رقیب 
لغزی��د، بیرون رفت یا اش��تباهی کرد که به 
اعتبارش آسیب رساند یا به هر دلیلی رضایت 
مشتریانش کم شد، فرصتی برای شماست تا 

با مشتریان او ارتباط برقرار کنید. 
اگر اتف��اق غیر منتظره ای افتاد که تقاضای 
محصول ش��ما باال رف��ت، بی درن��گ از این 
فرص��ت اس��تفاده کنید. ب��رای نمون��ه اگر 
فروشنده الس��تیک یخ شکن هستید و زمان 
بارش برف باشد، باید خیلی بی تجربه باشید تا 
از این فرصت استفاده نکنید. آگهی دهنده های 
باتجربه همیش��ه برای چنی��ن رخدادهایی 

بودجه ای کنار می گذارند. 
اگر پس از رکود اقتصادی، رونق اقتصادی 

رخ داد که همیشه همین طور است، آنگاه چه 
می کنی��د؟ بودجه تبلیغاتی ب��ه علت فروش 
پایین پارس��ال کم اس��ت و در شرایط بهبود 
اقتص��ادی و افزای��ش ف��روش در موقعیتی 
نیس��تید که از مزایای این ش��رایط استفاده 

کنید. 

تنوع بیش از حد
یک��ی از ویژگی های طبیعت انس��ان این 
اس��ت که سعی می کند »کس��ی را با چیزی 
نشان کند« و دیگر اینکه باور دارد »ایده های 
خ��ودش بهتر از دیگران اس��ت« اما طبیعت 
انسان بسیاری از تبلیغات مؤثر و اثبات شده 
را تخریب کرده اس��ت. س��اختن تبلیغ مؤثر 
بسیار مشکل است. به طور متوسط در تمامی 
مش��اغل، تبلیغاتی که ب��ا هزینه های گزاف 
ساخته می شوند 600 درصد بیش از تبلیغات 
کم هزین��ه در افزایش فروش مؤثر هس��تند. 
این یک مزیت رقابتی فوق العاده اس��ت. اگر 
فکر می کنید مدیران به هر قیمتی، تبلیغاتی 
را که جواب می دهد حفظ می کنند س��خت 
در اشتباه هس��تید! مدیر برند یا تیم سازنده 
جدید، تحمل تبلیغ قدیم��ی را ندارند چون 
مطمئن هس��تند که بهتر از آن را می توانند 
بس��ازند. از این رو آنچه را که قدیمی ا س��ت 
کنار می گذارند و تبلیغی جدید می س��ازند، 
در نتیجه اعضای تی��م اصلی که دانش برند، 
استراتژی مصرف کننده و تحقیق را در اختیار 
دارند به خاطر تعهدی که به تبلیغ دارند تیم 

جدید را ترک می کنند. 
این کار فوق العاده اش��تباه است چون تمام 
هزینه های��ی که صرف بررس��ی و تحقیق در 
ساخت تبلیغ ش��ده، تمام آگاهی های شکل 
گرفته در ذهن مشتری، تمام شناخت برند و 
تمام حداقل ریسکی که یک تبلیغ مؤثر ارائه 

می کند، همه از پنجره دور ریخته می شوند. 
ای��ن مس��ئله  تنها موج��ب زی��ان مالی 
نمی ش��ود؛ از آنجایی که تبلیغ��ات مؤثر در 
کوتاه م��دت، موج��ب افزایش ف��روش و در 
درازمدت، موجب ایجاد اعتبار برند می شود و 
مردم همانند خانه خود، در مورد برند حس 
و باور مالکیت می س��ازند، تغیی��رات مداوم 
در تبلیغ موجب س��ردرگمی و نابود کردن 

مشتریان می شود. 
شرکت هایی که به طور مداوم مدیران برند 
و آژانس ه��ای تبلیغاتی را تغیی��ر می دهند، 
مالکی��ت برن��د و ارزش های تبلیغ��ات را از 

دست می دهند. این تغییرات موجب می شود 
مشتریان نسبت به کمپانی سردرگم شوند. 

- این برند چیست؟ 
- اینها چه کسانی هستند؟ 

- چه چیزی را نشان می دهند؟ 
هیچ وقت مشتری خود را سردرگم نکنید! 

تبلیغ، صرفا به دلیل کاهش فروش
ف��روش ما کاهش یافته، الزم اس��ت کمی 
تبلیغ کنیم، منطقا کار خوبی ا ست؛ مردم اگر 
از محصول یا خدمات شما اطالع یا شناخت 
کافی نداشته باشند از آنها استفاده نخواهند 
کرد. اگر محصول و پیشنهاد تشویقی خوب 
با پول کاف��ی برای تبلیغ کردن در میان این 
همه تبلیغات فراوان دارید، پس تبلیغ کنید تا 
آگاهی و شناخت مشتریان از محصوالت شما 
بیشتر شود. اگر می خواهید به خاطر کاهش 
فروش تبلیغ کنید، نخس��تین قدم این است 

که علت کاهش فروش را شناسایی کنید. 
- اگ��ر کاه��ش ف��روش به خاط��ر »زمان 
نامناس��ب« برای خرید کاال بوده بهتر است 
پول های تان را خرج نکنید تا در زمان مناسب 

برای تبلیغات هزینه کنید. 
برای نمون��ه، در فصل گرما می توانید برای 
فروش پ��اروی برف کلی تبلیغ کنید و حتی 
ممکن است فروش هم داشته باشید، اما عقل 
حک��م می کند که تا اواخ��ر فصل پاییز صبر 
کنید. بیشتر مشاغل یک نقطه افزایش فروش 
فصلی دارند که مناسب ترین زمان برای تبلیغ 
کردن اس��ت. بهتر است پیش از شروع فصل 
خری��د، یعنی زمانی که م��ردم در فکر خرید 

هستند، تبلیغ کنیم. 
- اگر کاه��ش فروش به خاطر »مش��کل 
محصول« اس��ت، بهتر است تا برطرف کردن 
مش��کل، تبلیغ��ات را موقتا قط��ع کنید؛ در 
غیر این صورت افراد بیش��تری پیش از خرید 
محص��ول ش��ما تجربه بدی از آن به دس��ت 
می آورند که در نهایت موجب کاهش فروش 
در درازمدت و خدش��ه دار ش��دن اعتبار برند 
می شود. ش��اید باورتان نشود که اخبار بد به 

چه سرعتی بین مشتریان پخش می شود. 
- اگ��ر کاهش فروش ب��ه خاطر »کیفیت 
پایین تبلیغات« باش��د، بهتر است تا ساختن 
تبلیغاتی بهتر، آنها را متوقف کنید. تحقیقات 
نشان می دهد هر بار که تبلیغ بد و بی کیفیتی 
پخش ش��ود می تواند ت��ا 50درصد فروش را 

کاهش دهد. 

اشتباهات مهلک بازاریابی و تبلیغات  کلید

فهرست ایده های تبلیغاتی
نویس��نده متون تبلیغاتی برای انجام تکلیف خود، 
ابتدا به بررسی کاال، مخاطب و هدف تبلیغ می پردازد. 
سپس روش��ی را که مناسب انجام این تکلیف است 
ب��ه کار می گیرد. باوجود این، بهتر اس��ت که با انواع 
مختل��ف آگهی های چاپ��ی که در طول س��ال های 

متمادی موفق بوده اند، آشنا شوید. 
به گزارش هورموند، در زیر فهرستی از این آگهی ها 
مشاهده می شود. زمانی که از یافتن ایده مطلوب خود 
ناامید می ش��وید، نگاهی س��ریع به این فهرست، که 
احتماال بتواند الهام بخش باش��د بیندازید. با نگاهی 
گذرا به فهرست ممکن اس��ت به این نتیجه برسید 
که »این  یکی برای آگهی من مناسب است«. از این 
فهرست نه به عنوان عصای دست، بلکه کمکی برای 

دست یافتن به ایده های نو استفاده کنید. 
۳۲ نمونه آگهی چاپی که می توانید استفاده 

کنید 
- آگهی پرس��ش آمیز: س��والی را در عنوان مطرح 

می کند و در متن به آن جواب می دهد. 
- آگه��ی آزمایش��ی: متن ب��ه ارائه ی��ک آزمایش 
می پ��ردازد و خوانن��ده آزمای��ش را انج��ام می دهد. 
پاس��خ های او نشانگر این نکته است که آیا محصول 
یا خدمات ارائه ش��ده با نیازهای او سازگاری دارند یا 

خیر؟ 
- آگه��ی خب��ری: یک محصول جدی��د را معرفی 
می کن��د یا خبری جدی��د و هیجان انگی��ز در مورد 

کاالیی قدیمی را به اطالع می رساند. 
- آگهی مس��تقیم: به معرفی صریح و بی حاش��یه 

واقعیت ها می پردازد. 
- آگهی غیرمس��تقیم: با عنوان��ی مبهم به منظور 
برانگیختن کنجکاوی خواننده طراحی ش��ده است و 

خواننده را به خواندن متن تشویق می کند. 
- آگه��ی جایزه دهنده: وع��ده یک جایزه در قبال 

خواندن آگهی را می دهد. 
- آگهی دس��توری: به خواننده دستور می دهد که 

به حرکت درآید. 
- آگهی بها و ارزش )از کجا بخریم(: حراج را اعالم 
می دارد. محص��ول را توصیف می کند. بها و تخفیف 
را ذکر ک��رده، به خواننده محل خرید کاال را معرفی 

می کند. 
- آگه��ی م��دل )چرا(: به معرف��ی دالیلی که باید 

کاالیی خریداری شود، می پردازد. 
- آگهی ای که به صورت نامه نوشته می شود. 

- قب��ل از و بع��د از: به نمای��ش تحولی که پس از 
مصرف محصول ایجادشده است، می پردازد. 

- گ��واه: مصرف کننده یا ف��رد معروفی از یک کاال 
تعریف می کند. 

- تاریخچه: داس��تان مفص��ل موفقیت یک کاال را 
شرح می دهد. 

- آگهی اطالعات مجانی: به فرس��تادن بروش��ور، 
جزوه و سایر اطالعات مجانی می پردازد. 

- داس��تانی: به نقل داس��تانی در ارتباط با افراد و 
کاال می پردازد. 

- م��وج جدید: از طرح ه��ای گرافیکی مدرن برای 
جلب توجه استفاده می کند. 

- شناسایی خواننده: عنوان برای شناسایی مخاطب 
مورداستفاده قرار می گیرد. 

- آگهی اطالعاتی: اطالع��ات مفیدی را که در اثر 
اس��تفاده از کاال می توان به دس��ت آورد، در اختیار 

خواننده می گذارد. 
- آگهی مکانی: نمایان��دن محصول در محل های 
غیرمعمول برای برجس��ته کردن تنوع و مفید بودن 

و در دسترس بودن آن. 
- ش��خصیت های داستانی: که تمرکز خود را روی 
ش��خصیت های داس��تانی مثال غول س��بز متمرکز 

می سازد. 
- محل های داس��تانی: ک��ه تمرکز خ��ود را روی 
محل های داستانی دهکده مارلبورو یا روستای چشم 

پرندگان متمرکز می سازد. 
- کارتون ها

- صاحب آگهی در تبلی��غ: تبلیغ کننده در آگهی 
خود ظاهر می ش��ود تا در مورد کاالی خود صحبت 

کند. 
- اختراع یک واژه: تبلیغ کننده به اختراع واژه هایی 
می پردازد ت��ا محصول خود یا کاربرد آنها را توصیف 
کند. برای مثال »غ��ذای قهرمانان« واژه هایی بودند 
که توسط یک نویسنده تبلیغات برای توصیف کاالی 

کارفرمای خود ابداع شد. 
- آگهی مقایسه ای: نشان می دهد که چگونه کاالی 

شما بر سایر کاالها برتری دارد. 
- مب��ارزه: خواننده را به رویارویی می خواند که اگر 

می تواند کاالیی بهتر از کاالی شما معرفی کند. 
- آگه��ی تضمین��ی: روی تضمی��ن کاال متمرکز 

می شود و نه خود کاال. 
- آگهی پیشنهادی: تمرکز روی ارائه و فروش است 

نه کاال. 
- معرفی: چگونگی کار محصول را نشان می دهد. 

- جناس )هم جنس بودن(: عنوان، توجه را با بازی 
زیبای کلمات به خود جلب می کند و سپس در متن 

توضیح داده می شود. 
- اجرای مسابقه ها

- ب��ا ح��وادث ج��اری گ��ره می خ��ورد: اف��زودن 
فوریت های زمانی- به هنگام طرح آگهی- به س��ایر 

خصوصیات کاال. 
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Uni Noodle؛ نودلی که حس و 
حال آدم ها را می فهمد

Uni Noodle ، یک برند ۴۳ ساله تولید نودل 
در تایوان اس��ت. با وجود حضور رقبای دیگر، این 
برند همواره نقش رهبر بازار را در این کش��ور ایفا 

کرده است. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، در چند س��ال گذشته 
و ب��ا کمپین »خانه لحظات کوچک« که توس��ط 
آژان��س ADK Taiwan  طراحی و اجرا ش��د، 
برند توانس��ت بار دیگر حرف ت��ازه ای برای گفتن 
داش��ته باش��د و با اتکا به مفهوم »حس و حال« 
بتوان��د مجموعه ای از طعم ه��ای جدید را به بازار 

معرفی کند. 
آنها با تولید مجموع��ه ای از ویدئوهای کوتاه به 
معرفی طعم ه��ای منحصربه فردش��ان پرداختند. 
ماجرای ویدئوها در یک فروش��گاه نودل فروش��ی 
خیال��ی به نام »خانه لحظ��ات کوچک« می گذرد 
ک��ه طعم ه��ای مختلف��ی را با توجه ب��ه حس و 
ح��ال خری��داران عرضه می کند. مثال اگر کس��ی 
به تازگی شکس��ت عشقی خورده و دلتنگ عشق 
از دست رفته اش اس��ت، نودل مخصوصی با طعم 
دلخ��واه او در این فروش��گاه ارائه می ش��ود. »به 
پیشنهاد شما توجهی نکرد« یا »باید خداحافظی 
کنی��د« چند مثال دیگر از اس��امی طعم های این 

فروشگاه است. 
کانسپت نودل های طعم داری که براساس حس 
و حال افراد خلق ش��ده بودند، به قدری در جلب 
توج��ه مخاطب��ان موفق بود که برند مجبور ش��د 
رس��تورانی واقعی برای تولید غذا براس��اس حس 

و حال بسازد. 

مکانیزم کمپین 
حض��ور برندهای رقیب که ب��ا طعم های جدید 
ب��ا  را    Uni Noodle می ش��دند،  ب��ازار  وارد 
احساس خطر مواجه کرد. برند به عنوان رهبر بازار 
بای��د حرف تازه ای می زد ت��ا مخاطبان جوان تر را 

جذب کند و همچنان در صدر بماند. 
تحقیقات نشان می داد که محصوالت برند با هر 
خوراکی دیگری ج��ور در می آید. همچنین نودل 
یکی از آن غذاهایی اس��ت ک��ه قابلیت پر کردن 
لحظ��ات خصوص��ی و ش��یرین آدم ه��ا را دارد و 

می تواند خاطره ساز باشد. 
پ��س برن��د تصمیم گرف��ت محصوالت��ش را با 
طعم ه��ای خاص و ناب هم��راه کند؛ »طعم حس 

و حال«. 
ای��ده خالقان��ه، طعم دار ک��ردن نودل های برند 
ب��ا حس و ح��ال مخاطبان ب��ود. به ای��ن ترتیب 
فروش��گاه نودل فروش��ی تخیل��ی ای خلق ش��د. 
صاحب فروش��گاه که همسن برند بود، نودل هایی 
را متناس��ب با حس و حال مش��تریان فروش��گاه 
ت��دارک می دی��د. درواقع دس��تور غذاها از حس 
مش��تریان الهام گرفته می ش��د. برای کسانی که 
 دل شان برای عشق پیشین شان تنگ شده بود، او 
»Mont Blanc« را تهیه می کرد. برای کس��انی 
که به تازگی به کسی پیشنهاد ازدواج داده  بودند 
ولی پیشنهادش��ان رد شده بود، صاحب فروشگاه 
»مزه قلب شکسته« را پیشنهاد می کرد. مخاطبان 
بعد از تماشای ویدئوها می توانستند به وب سایت 
دس��تورهای غذایی برند مراجع��ه کنند و با طرز 

تهیه تمام این غذاها آشنا شوند. 
وب س��ایت به س��رعت از نظرات مثبت مردم 
پر ش��د. بسیاری از مردم این دستورهای غذایی 
را امتحان کرده بودند و دل ش��ان می خواس��ت 
فروش��گاه نودل فروشی برند را از نزدیک ببینند. 
نظرات مردم باعث شد که برند به یک فروشگاه/ 
رستوران واقعی نودل فروشی فکر کند. در مارس 
۲0۱5 و با گش��ایش این فروشگاه بار دیگر برند 
بر س��ر زبان ها افتاد. ۳7درص��د افزایش فروش 
محص��والت Uni Noodle در س��ه ماه اولیه 
کمپی��ن فقط یکی از نتای��ج مثبت این کمپین 

بود. 
ح��اال دیگ��ر Uni Noodle فقط ی��ک برند 
تولیدکننده نودل های س��اده، خوش��مزه و سریع 
 Uni Noodle ،نبود، بلکه در جایگاه  جدید برند
می توانست حس و حال مخاطبان را درک کند. 
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نیروه��ای جدید اجتماع��ی چالش های 
پیچیده ای برای مارکترها ایجاد می کنند، اما 
آنها توانمندی های تازه ای را هم برای کمک 
به شرکت ها برای مقابله و پاسخ دهی با این 
ش��رایط ایجاد کرده ان��د. در ادامه به نقل از 
هورموند، این توانمندی ها را مرور می کنیم. 
- مارکترها می توانند از اینترنت به عنوان 
یک کانال اطالعاتی و فروش قوی اس��تفاده 
کنند. اینترنت می تواند بر حوزه جغرافیایی 
که مارکترها می توانند پوشش دهند بیفزاید 
تا به مشتریان اطالع رسانی کند و محصوالت 
را در سطح جهانی ترویج دهد. با استفاده از 
یک پایگاه اینترنت��ی می توان محصوالت و 
خدمات، تاریخچه، فلسفه کاری، فرصت های 
شغلی و سایر اطالعات موردتوجه را فهرست 
کرد. در سال ۲۰۰۶، در شهر مونت گامری 
ایالت آالباما، صاحب یکی از فروش��گاه های 
ی��ک جمعه بازار به نام »س��می اس��تفانز« 
توانست با بهره گیری از یک آگهی تبلیغاتی 
ک��ه از طری��ق اینترنت پخش ش��د در کل 
آمریکا برای خود محبوبیت کسب کند. این 
آگه��ی که تنها با ۱۵۰۰ دالر ساخته ش��ده 
ب��ود بیش از ۱۰۰ هزار بار توس��ط افراد در 
سایت اینترنتی یوتیوب تماشا شده بود که 
این مسئله منجر شد به اینکه استفانی بتواند 
برای خودش در برنامه تلویزیونی دالن دی 
جانرشو جایی دست وپا کند. در حال حاضر 
استفانی روی سایت اینترنتی خود تی شرت، 
زنگ موبایل و سایر اقالم دارای نام تجاری را 
می فروشد، به خرده فروشان مشاوره می دهد 
و صده��ا بازدیدکننده از سراس��ر دنیا برای 

بازدید از فروشگاه او مراجعه می کنند. 
- مارکتره��ا می توانند اطالعات بیش��تر 
و غنی ت��ری را در مورد بازارها، مش��تریان 
بالق��وه و رقبای خ��ود جم��ع آوری کنند. 
مارکتره��ا می توانند با اس��تفاده از اینترنت 
به منظور ترتی��ب دادن گروه های کانونی و 
ارس��ال پرسش��نامه، تحقیقات مارکتینگ 
دس��ت اول انجام دهند و به چندین طریق 
دیگر هم داده های دس��ت اول را جمع آوری 
کنن��د. آنها می توانند در م��ورد خریدهایی 
که مش��تریان انجام می دهند، پس��ندهای 
آنها، مش��خصات جمعیت شناختی و میزان 
س��وددهی آنها اطالعات جمع آوری کنند. 

یک داروخانه زنجیره ای به نام سی وی اس 
از داده های به دس��ت آمده از کارت وفاداری 
اس��تفاده می کند ت��ا بهت��ر درک کند که 
مصرف کنندگان چ��ه می خرند، چند بار به 
فروشگاه مراجعه می کنند و سایر پسندهای 
آنها در خرید چیست. برنامه اکستراکر این 
فروشگاه باعث شد ۳۰ میلیون خریدار دیگر 
بر تعداد خریداران افزوده شود و ۱۲ میلیارد 
دالر در س��ال از ۴۰۰۰ شعبه این فروشگاه 

درآمد کسب کند. 
- مارکتره��ا می توانند به منظور ش��دت 
بخش��یدن به پیام م��ارک خود به س��راغ 
رس��انه های اجتماع��ی برون��د. مارکتره��ا 
می توانند اطالعات و به روز ش��دن های خود 
را از طریق بالگ ها و سایر پیام های اینترنتی 
به اط��الع مصرف کنن��دگان برس��انند، از 
اجتماعات آنالین حمایت کنند و در بزرگراه 

اینترنت توقف گاه های خود را ایجاد کنند. 
- مارکترها می توانند باعث آسان شدن و 
سرعت بخشیدن به ارتباطات بین مشتریان 
شوند. مارکترها همچنین می توانند خبرهای 
اینترنتی و غیر اینترنتی را از طریق مدافعان 
نام تجاری خ��ود و اجتماعات کاربران خود 
ایج��اد کنن��د و از آن بهره ببرن��د. آژانس 
مارکتین��گ دهان به ده��ان ب��از ایجن��ت، 
ارتشی متش��کل از ۶۰۰هزار مصرف کننده 
را که ب��ه برنامه های ترویج��ی محصوالت 
و خدمات��ی که از نظر آنه��ا ارزش صحبت 
ک��ردن دارن��د به ص��ورت داوطلبانه ملحق 
شده اند، جمع کرده اس��ت. در سال ۲۰۰۵ 
دانکین دوناتس باز ایجنت را به اس��تخدام 
خ��ود درآورد تا به این ش��رکت کمک کند 
 تا نوشیدنی اسپرسوی جدید خود را به نام 
الت��ی الی��ت به ب��ازار عرضه کن��د. ۳۰۰۰ 
داوطلب آموزش دیده )به نام بازایجنتس( در 
۱۲ بازار محک التی الیت را تجربه کردند، 
نظرات خود را گ��ردآوری کردند، مکالمات 
عادی در مورد محصول داشتند و نتیجه آن 
را به اطالع بازایجنت رساندند. پس از چهار 
هفت��ه میزان فروش محص��ول در بازارهای 

محک بیش از ۱۵درصد افزایش یافت. 
- مارکتره��ا می توانند آگهی ها، کوپن ها، 
نمونه ه��ا و اطالع��ات را به مش��تریانی که 
خواه��ان آنه��ا بوده اند یا به ش��رکت اجازه 

ارسال آنها را داده اند، ارسال کنند. به برکت 
تکثی��ر مجالت موضوع خ��اص، کانال های 
تلویزیون��ی و گروه ه��ای خب��ری اینترنتی 
مارکتین��گ ب��ازار هدف خ��رد و ارتباطات 
دوسویه آسان تر شده  است. تأمین  کنندگان 
و توزیع کنندگان لینک های اکس��ترانت به 
شرکت ها این امکان را می دهند تا به صورت 
اثربخش تری اطالعات را ارس��ال و دریافت 
کنند و س��فارش داده و پرداخت های الزم 
را انجام دهند. ش��رکت همچنین می تواند 
به صورت فردی با مش��تری تعامل داش��ته 
باش��د تا پیام ه��ا، خدمات و رواب��ط خود را 

شخصی کند. 
- مارکتره��ا می توانن��د ب��ا اس��تفاده از 
مارکتین��گ متحرک ب��ه مصرف کنندگان 
دسترس��ی داشته باش��ند. آنها می توانند با 
استفاده از دستگاه موقعیت یاب  )جی پی اس( 
موقعیت مکانی مصرف کنندگان را به صورت 
دقی��ق بیابن��د و برای آنه��ا در مرکز خرید 
کوپن هایی را ارس��ال کنند که تنها آن روز 
خوب باش��د. یک پیام که ب��ه آنها یادآوری 
کند ک��ه چه اقالمی در فهرس��ت آرزوها و 
خواسته های شان بوده است و نیز یک جایزه 
مرتبط )این کتاب را امروز بخرید و در عوض 
یک قهوه رایگان از قهوه خانه کتاب فروشی 
بگیرید(. تبلیغات مبتنی بر موقعیت مکانی 
به این خاطر که در مکانی نزدیک تر به محل 
فروش به دس��ت مصرف کنندگان می رسد، 
جذاب است. همچنین شرکت ها می توانند 
روی آن پاده��ای ویدئوی��ی تبلیغاتی خود 
را انجام دهن��د و از طریق مارکتینگ روی 
تلفن ه��ای همراه مصرف کنن��دگان به آنها 

دسترسی یابند. 
- شرکت ها می توانند کاالهای تک، تولید 
و به فروش برسانند. به لطف پیشرفت های 
صورت گرفته در سفارشی سازی کارخانه ای، 
فناوری رایان��ه ای و نرم افزار پایگاه داده های 
مارکتینگ مشتریان می توانند آب نبات های 
 ام اندام، کوزه های تاباس��کو ی��ا بطری های 
میکرز مارک را که اس��م خودشان روی آن 
درج شده اس��ت بخرند یا کارتن های ویتیز 
ی��ا قوطی نوش��ابه های جونز ک��ه روی آنها 
عکس خودش��ان خورده است و بطری های 
سس گوجه هاینز با پیام های سفارشی شده 

خریداری کنند. 
- شرکت ها می توانند ارتباطات مربوط به 
خرید، استخدام، آموزش و ارتباطات داخلی 
و خارجی خود را ارتقا بخش��ند. شرکت ها 
می توانند کارمندان جدید خود را به صورت 
آنالین استخدام کنند و بسیاری محصوالت 
آموزش��ی اینترنتی برای کارمندان، دالل ها 
و نمایندگان خود داش��ته باشند. پاتاگونیا 
در راه دس��تیابی به بالگ نویسی شرکتی 
به منظ��ور برقراری ارتباط ب��ا عامه مردم و 
کارکنان به والت دیزن��ی، جنرال موتورز و 
مک دونالد ملحق ش��ده اس��ت. دکلینست 
الی��ن پاتاگونی��ا اخبار زیس��ت محیطی را 
اعالم می کند، نتایج به دس��ت آمده توسط 
ورزش��کاران تحت پوش��ش مال��ی خود را 
گزارش می ده��د و تصاویر و توصیف هایی 
از محل های فضای ب��از محبوب کارمندان 

را ارائه می دهد. 
- شرکت ها می توانند با استفاده از اینترنت 
به عنوان یک ش��بکه خصوص��ی داخلی بر 
سرعت ارتباطات بین کارمندان شان بیفزایند 
و آن را آس��ان کنند. کارمندان می توانند از 
یکدیگر س��وال کنن��د، مش��اوره بگیرند و 
اطالع��ات موردنیاز خ��ود را از رایانه اصلی 
شرکت بگیرند یا اطالعات را وارد آن کنند. 
شرکت جنرال موتورز به دنبال یک پورتال 
کارمند آنالین س��کویی به نام ماساکریتیز 
۲۰۰۶ را ک��ه متش��کل از اعالن��ات، اخبار، 
لینک هاف و اطالعات تاریخی بود راه اندازی 
کرد. ش��رکت جنرال موتورز ۱۷/۴ میلیون 
دالر تاکنون در راستای کاهش هزینه به آن 

اختصاص داده است. 
- ش��رکت ها می توانن��د ب��ا بهره گی��ری 
ماهرانه از اینترنت خ��ود بر مقرون به صرفه 
بودن فعالیت های خود بیفزایند. خریداران 
ش��رکتی می توانند با اس��تفاده از اینترنت 
به منظور مقایسه قیمت های فروشندگان و 
خرید مواد اولیه در حراجی ها یا ارائه شرایط 
خود در حراجی های معکوس مبالغ زیادی را 
پس انداز کنند. شرکت ها می توانند با ارتقای 
فعالیت های لجس��تیکی و عملیاتی خود از 
صرف هزینه های قابل توجه اجتناب کنند و 
درعین حال بر دقت و کیفیت خدمات خود 

بیفزایند. 

5روش بازاریابی برای توانمندی های جدید مارکتینگ برای شرکت
استارت آپ ها 

دنیای کس��ب و کارها به س��رعت در حال تغییر 
اس��ت و هر روز ش��اهد ظهور یک روش بازاریابی 
جدی��د و مفید و منس��وخ ش��دن روش��ی دیگر 

هستیم. 
قطعا ش��ما به عنوان یک »استارت آپ«، بیشتر 
از دیگر کس��ب و کارها احتیاج دارید تا روش های 
بازاریابی خ��ود را به روز کنید. ب��رای مثال قطعا 
می دانید که از بازاریابی رسانه های اجتماعی باید 

به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. 
در این مقاله به نقل از مدیر تی وی، قصد داریم 
ش��ما را با پنج روش بازاریابی برای استارت آپ ها 

آشنا کنیم. 
1- ساخت ویدئو

مردم کمی تنبل تر ش��ده اند! آنها کلیک کردن 
روی دکم��ه Play یک ویدئ��و را به خواندن یک 

مقاله یا بروشور و… ترجیح می دهند. 
ش��اید می گویید هزین��ه اش زیاد اس��ت. خب 
موض��وع این اس��ت که ق��رار نیس��ت تیزرهای 
تبلیغاتی مرس��دس بنز را بس��ازیم! یک ویدئوی 
ساده و سریع که اس��تارت آپ یا یکی از خدمات 
ش��ما را توضیح می دهد و از چند اس��الید ساده 
تش��کیل شده باش��د، هزینه زیادی در پی ندارد. 
)ش��اید خودتان هم بتوانید با دانش��ی ابتدایی از 

After Effects آن را  بسازید(.
2- تمرکز بر اشخاص

تا صحبت از بازاریابی می شود، همه به این فکر 
می کنند که باید یک س��یل از جامعه هدف شان 
را به مخاطب خودش��ان تبدیل کنند و این اصال 

روش درستی نیست. 
ش��ما باید در ابتدا ذره بینی به دس��ت بگیرید 
 و از کل ب��ازار ه��دف خ��ود، ابتدا به س��راغ آن

 ۲۰ درص��دی بروید که 8۰ درصد نتیجه را برای 
 ،Len Davisشما در پی خواهند داشت. به قول
مدیر شرکت تبلیغاتی شیکاگو »روی مشتریان و 
مخاطبان کنونی خود تمرکز کرده و آنها را تبدیل 
به مش��تریان وفادار خود کنید؛ مشتریانی که در 
آینده تبدیل به سفیران برند شما برای دیگر افراد 

خواهند شد.« 

3- شهرت شما در دنیای آنالین
کم و بیش درباره بازاریابی اینترنتی )آنالین( و 
روش های مختلف آن اط��الع دارید. صحبتی که 
اینجا با شما داریم این است که فعالیت های شما 
در دنیای آنالین می تواند با یک محتوای نادرست 
نصف مش��تریان تان را از شما فراری بدهد یا مثال 

کاری کند که مورد تمسخر واقع شوید.
از همان روز و لحظه اول که در دنیای اینترنت، 
ش��روع به تولی��د محتوا کردید، بای��د حواس تان 
جمع باش��د که تمامی فعالیت های ش��ما با برند 
شما و هویت آن سازگاری داشته باشند. از همان 
ابت��دا باید جوری کار کنید که ع��الوه بر گوگل، 
مطالب تان برای مردم هم جذاب و کاربردی باشد. 

4- بازاریابی آفالین را نادیده نگیرید 
ب��ه  تبدی��ل  اینترنت��ی  بازاریاب��ی  اینک��ه  در 
کلیدی ترین راه حل برای بازاریابی اس��تارت آپ ها 
شده است، شکی نیست، اما هرگز نباید بازاریابی 
آفالین را نادی��ده بگیرید. بگذارید کاال و خدمات 
ش��ما در دنیای واقعی و جدای از فضای مجازی 

نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. 
5- بازاریابی محتوایی در مسیری درست

مطمئن باش��ید ک��ه صرفا تولید محت��وا برای 
پیشرفت تان کافی نیست. مطالبی که در صفحات 
اجتماعی و س��ایت های خ��ود کار می کنید باید 
محتوای قوی و کاربردی داش��ته و پاس��خ دهنده 
نیازها و س��وال های مشتری باش��ند، وگرنه یک 
گونی مطلب غیر مرتبط هیچ فرقی با یک س��ایت 

خالی نخواهد داشت. 
ش��ش  در  »چگون��ه  مقال��ه  ب��ه  می توانی��د 
ق��دم، محتوای��ی بنویس��یم که خوانده ش��ود؟« 
مراجعه کنی��د. عالوه ب��ر آن، از اهمیت تصاویر، 
اینفوگرافی ه��ا، ویدئوه��ا، پادکس��ت ها و س��ایر 

المان های محتوایی غافل نشوید. 
ای��ن نکته را هم در نظ��ر بگیرید که با توجه به 
تغیی��رات اخیر گوگل، محتوای مرتبط و با ارزش 
در آین��ده تبدیل به »نفت خ��ام فضای مجازی« 
می ش��ود. برای سئوی وب س��ایت تان حواس تان 
باش��د ک��ه از همان ابت��دا س��ایت نفت خیزی را 

طراحی کنید! 

7 راه برای بررسی آژانس بازاریابی 
دیجیتال

وقتی می خواهیم بازاریابی دیجیتال خود را برون سپاری 
کنیم چگونه به بررس��ی آژانس ه��ای بازاریابی دیجیتال 

بپردازیم. 
من وقتی یکی از مشتریان آینده نگر تقاضای منبع برای 
بررسی مناسب بودن آژانس می کند، گریه می کنم. چرا؟ 

چون از تلف کردن وقت مشتریانم متنفرم. 
مشتریان به ما پول می دهند تا از حجم کارهای آنها کم 

کنیم، نه اینکه به حجم کارهای آنها اضافه کنیم. 
اما من درک می کنم؛ همیشه یک کمبودی برای اعتماد 

به آژانس های بازاریابی دیجیتال وجود دارد. 
مش��تریان آینده نگ��ر همیش��ه باید ب��رای حفاظت از 
خودشان و کاهش ریسک کار کردن با آژانس های بازاریابی 
دیجیتالی که نتایج مثبتی را تولید نمی کنند عملیاتی را 

انجام دهند. 
همیشه جایگزین های بهتری از یک تلفن ۱۰دقیقه ای با 

بهترین مشتریان یک آژانس وجود دارد. 
در اینج��ا ب��ه نق��ل ازibazaryabi ، هف��ت م��ورد از 
جایگزین ها برای مطالبه منابع از آژانس بازاریابی دیجیتال 

را مشاهده می کنید. 
1- مطالعه نظرات روی + Goggle و Yelp و فیس بوک

نظریات مش��تریان دقیق��ا مانند منبع ی��ک تماس با 
مشتریان است. 

شما در  Yelpنظراتی را دریافت خواهید کرد که ممکن 
اس��ت طی یک تماس تلفنی با یکی از بهترین مشتریان 

آنها انجام می دهید. 
برای خواندن نظرات روی وب س��ایت های سوم شخص 

برای دیدن نظرات مشتریان آژانس وقت زیادی بگذارید. 
Glassdoor  2- مطالعه نظرات روی

مشتریان خوشحال تر کار بهتری را انجام می دهند. 
آیا کارمندان کار کردن در شرکت را دوست دارند؟ 

نظرات  Glassdoorو رتبه بندی های آن دیدی روشن 
به شما می دهد. 

شما خواهید فهمید که آیا با یک سری کارمندان شاد یا 
ناراضی برای انجام کار بازاریابی خود روبه رو هستید. 

3- تحقیق روی ش�رکت هایی که در وب س�ایت 
خود برجسته شده اند 

اگر شرکت دارای گواهینامه ها یا لوگوی مشتریانی روی 
وب سایت خود است، ردپای آنها را بررسی کنید. 

  Ahref یا spyfu شما می توانید با رفتن به سایت های
در م��ورد آنها بیش��تر بدانید و بفهمید این ش��رکت ها در 

بازاریابی چقدر خوب عمل می کنند. 
spyfu م��روری بر روند ترافیک روی جس��ت وجوهای 
سازمانی آنها و س��طوح پرداخت شده تبلیغات آنها انجام 

می دهد. 
آی��ا روند رو به باال بوده اس��ت؟ آیا ش��رکت متعهد در 

سطوح سازمانی و تبلیغات پرداختی بوده است؟ 
در واقع چیزی که ش��ما دنبالش هستید این است که 
شرکت در مورد سرویس��ی که شما می خواهید، به دیگر 

مشتریان چگونه سرویس داده است. 
Ahref مروری روی بک لینک ها، دامنه های ارجاعی و 

مجوز دامنه های وب سایت می دهد. 
تمام این پارامترها مشخصه های خوبی برای صالحیت 

یک شرکت بازاریابی دیجیتال است. 
4- آیا ش�رکت چیزی را که به شما می فروشد به 

درستی انجام می دهد؟ 
وقتی ش��ما روی  spyrefیا Ahref هستید، سایت را 

بررسی کنید تا نگاهی به بازاریابی داخلی آنها بیندازید. 
ش��رکت های بازاریابی دیجیتال که خدم��ات بازاریابی 
دیجیتال می فروش��ند باید این کار را به نحو بهتری برای 
خودشان انجام بدهند، درغیراین صورت پرچم قرمز را بلند 

کرده اند. 
نگاه کنید که ترافیک SEO برای سایت خود آنها به چه 
نحو اس��ت. اعتبار دامنه خود آنها چقدر است؟ اگر اعتبار 

دامنه آنها کمتر از ۲۰ است آنها را رها کنید. 
5- چندین جست وجو در گوگل انجام بدهید 

نام ش��رکت بازاریابی دیجیتال را در گوگل جست وجو 
کنید، نام مدیرعامل آن را جس��ت وجو کنید، چه چیزی 

در گوگل باال می آید. 
تمام محتویات را بخوانید، گوش دهید و نگاه کنید. 

کمی گش��تن در میان محتویات آنالین قبل از امضای 
یک قرارداد بسیار مناسب است. 

6- برخی موارد و مسائل را بررسی کنید 
اغلب شرکت های بازاریابی دیجیتال خوشحال می شوند 
وقتی موفقیت خود را برای مشتریان آینده خود به اشتراک 

می گذارند. 
تعدادی از موارد موفق را تقاضا کنید و به بررس��ی آنها 

بپردازید. 
بررس��ی کنید که آیا موفقیت های این آژانس بازاریابی 

قابل تکرار برای شرکت شما است یا خیر. 
7- سواالت صحیح بپرسید 

بعد از تمام بررس��ی ها نوبت این اس��ت که با س��واالت 
مناس��ب بررس��ی کنید که آیا این آژانس برای شما مورد 

مناسبی است. 
دو س��وال مهم را حتما باید مدنظر داش��ته باشید؛ چه 
کسی به صورت روزانه روی حساب کاربری من کار خواهد 

کرد و نخستین ماه قرارداد ما به چه نحو خواهد بود؟ 
راه های دیگری غیر  از تماس با مش��تریان برای بررسی 
آژانس بازاریابی هس��ت؛ ش��ما می توانید با تحلیل ردپای 
یک ش��رکت بازاریابی دیجیتال چیزه��ای خیلی زیادی 
را بفهمی��د، به جای اینکه طی یک تم��اس ۱۰دقیقه ای 

مشتریان دیگر را اذیت کنید. 
 forbes :منبع

ایستگاه بازاریابیبازاریابی نوین

بازاریابی خالق



استارت آپ )Startup( چیست؟ 
تعاریف زیادی درباره اس��تارت آپ موجود اس��ت؛ 
یکی از بهترین تعریف های اس��تارت آپ که تاکنون 
ارائ��ه ش��ده، توس��ط Eric Ries، بنیانگ��ذار متد 
کارآفرینی Lean ارائه ش��ده اس��ت؛ »استارت آپ، 
نهادی انس��انی اس��ت که به منظور خلق محصول، 

خدمت یا ارزشی نو ایجاد شده است.« 
در ادامه ب��ه نقل از modir.tv برخی موضوعات 

مرتبط با استارت آپ را مرور می کنیم. 

استارت آپ چه تفاوتی با سرمایه گذاری های 
دیگر دارد؟ 

- معموال مبنای ش��روع کار اس��تارت آپ ها یک 
ای��ده خالقان��ه و نوآورانه اس��ت، ب��ه دلیل همین 
خالقیت، اس��تارت آپ ها گاه رقیب ندارند، بنابراین 
بیش��تر از رقابت کردن، باید تمرکز اصلی شان روی 
آگاهی رسانی از ایده شان و اجرای کم نقص آن باشد. 
- معموال بنیانگذاران آن مش��کل مال��ی دارند و 
سرمایه اولیه شان را با وام، قرض یا پس اندازی اندک 

شروع می کنند. 

 )Startup Weekend( استارت آپ ویکند
چیست؟ 

رویدادی است که در 200 شهر مختلف دنیا و در 
سه روز انتهایی هفته برگزار می شود.

را  ایده های ش��ان  کنن��دگان  اول: ش��رکت  روز 
می دهند و صاحبان ایده شروع به یارکشی می کنند 

و تیم الزم برای شروع کار را می سازند. 
روز دوم: امکاناتی را در اختیار تیم ها قرار می دهند 

و کار شروع می شود. 
در ای��ن بین اف��رادی ک��ه در زمینه های مختلف 
)راه اندازی استارت آپ، برنامه نویسی، سئو، طراحی 
وب س��ایت و…( مهارت و تجرب��ه دارند به کمک 

تیم ها می آیند. 
روز س��وم: تیم ها تالش خود را می کنند تا نمونه 

ابتدایی محصول یا خدمات شان را تحویل دهند. 
داوره��ا س��ه تی��م برت��ر را انتخ��اب می کنند و 

استارت آپ ویکند تمام می شود. 
نکته مهم این اس��ت که در اصل کس��انی برنده 
اصلی این رویداد می شوند که بعد از تمام شدن این 
س��ه روز، دور هم جمع شده و تا آخر کار، متعهدانه 
ایده ش��ان را به نحوی مدیریت شده به مرحله اجرا 

درآورند. 

استارت آپ ها چگونه ارزش گذاری می شوند؟ 
قب��ل از اینک��ه بخواهی��د در ی��ک اس��تارت آپ 
سرمایه گذاری کنید، سعی کنید در این چهار مرحله 
به نوعی استارت آپ مدنظرتان را ارزش گذاری کنید 

تا دست تان برای تصمیم گیری بازتر باشد. 
1- بررس��ی هزینه ه��ای اولیه: هزینه بازس��ازی 
این نوع از ش��رکت ها را می ت��وان از طریق تخمین 
خرج هایی که ب��رای آزمایش��ات، تولید، تحقیقات 
بازاریابی یا جذب نیرو های الزم، انجام گرفته ش��ده 
ح��دس زد. )البته ای��ن تنها بحث مالی را ش��امل 
می ش��ود و ارزش و پتانس��یل کاری را نمی ت��وان 

این گونه دسته بندی کرد( 
2- شناخت رقبا: برای گسترش و پیشرفت چنین 
شرکت هایی، دقت کنید که رقیب های شرکت چه 

کسانی هستند. 
همانطور که گفتیم، ذات اس��تارت آپ، تنها بودن 
او در عرصه رقابت است، هرچند گاهی ممکن است 
کیفیت کار، باعث خاص بودن ش��رکت شود، اما در 
هر صورت داش��تن رقیب، حتی برای استارت آپ ها 
ممکن اس��ت و گاهی رقیب آنها کس��ی اس��ت که 
همان نیاز را با محصولی دیگر پاسخ می دهد )برای 
مثال مایع تمیزکننده، بخارشوی و ارسال نظافتچی، 
هر س��ه باعث رفع نی��از تمیزی خانه می ش��وند و 
ارائه دهندگان این محصوالت را به رقابت می اندازد(.

3- آین��ده اس��تارت آپ مدنظر: بازگش��ت مالی 
س��رمایه را همواره با آینده مالی شرکت استارت آپ 
بررس��ی می کنند. این موضوع به شدت نیازمند دید 

اقتصادی قوی و شم بازاریابی است. 
4- فرصت ه��ای پیش روی اس��تارت آپ: فرصت 
و زمینه پیش��رفت بیش��تر، مهم ترین بحث در این 
شرکت هاست. س��راغ ش��رکتی بروید که هدفمند 
است، می داند قرار اس��ت چطور و چگونه در آینده 
رفتار و پیشرفت کند. ایده تنها و خالی ارزشی ندارد، 

مهم بهره برداری از آن است. 
قبل از ایده به فکر مدیریت باشید 

همانطور ک��ه گفتیم، اس��تارت آپ ها از یک ایده 
ش��روع می ش��وند و زمانی که ایده و طرح اولیه شان 
تکمیل ش��د و تیم خودشان را تش��کیل دادند، به 

دنبال سرمایه گذار می گردند. 
به خاطر نوپا بودن اس��تارت آپ و عدم س��وددهی 
مناسب، گاهی س��رمایه گذاری کردن بر آنها بسیار 

ریسکی می شود. 
به خاط��ر ریس��ک و احتم��ال ب��االی شکس��ت 
شرکت های اس��تارت آپی، بهتر اس��ت شرکت های 
س��رمایه گذاری، عالوه ب��ر ایده، تمرک��ز ویژه ای بر 

مدیریت فعالیت ها داشته باشند. 
بودجه ای را سرمایه گذاری نکنید که اگر شکست 

خوردید، کل شرکت تان از بین برود. 
به طور م��وازی نیز یک روش درآمدزایی داش��ته 
باش��ید تا اگر ش��رکت نوپای ش��ما شکست خورد، 

بتوانید به راه تان ادامه دهید. 
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ام��روزه زندگی تمام��ی افراد در 
سرتاس��ر دنیا تحت تأثیر اینترنت 
و فضای مجازی قرار گرفته اس��ت 
و در حوزه کس��ب وکار الکترونیک 
نیز ش��اهد تحوالت بزرگ و ظهور 

کسب وکارهای سودآور هستیم. 
به گ��زارش زومی��ت، حضور در 
ش��بکه جهانی اینترنت این امکان 
و دسترس��ی را ب��ه اف��راد می دهد 
که ه��ر نوع اطالعات��ی را در نوک 
انگشتان شان داشته باشند و بتوانند 
با سراسر دنیا ارتباط داشته باشند 
و خودش��ان را معرف��ی کنند. این 
موهبت موجب گس��ترش و رونق 
کسب وکارهای آنالین و همچنین 
س��نتی ش��ده اس��ت. ع��الوه ب��ر 
معرفی یک کسب وکار، آگهی های 
اس��تخدام نیز از طری��ق اینترنت 
منتشر می ش��وند و شانس افرادی 
ک��ه در فضای مجازی حضور دارند 
برای جذب شدن به بازار کار بیشتر 
است. همچنین روزبه روز تمایل به 
کسب وکارهای مجازی و کار کردن 
از راه دور بیش��تر می ش��ود. اف��راد 
ترجیح می دهند در خانه اش��تغال 
داش��ته باش��ند تا بتوانن��د به امور 
زندگی شان نیز رسیدگی کنند، نه 
اینکه در یک دفتر  کار حبس شوند. 
البته کسب وکار آنالین فوت وفن 
خاص خودش را دارد و بسیار مهم 
است که ایده شما بیشترین سود را 
با حداقل ریسک ارائه دهد. درواقع 
در دنی��ای آنالین ریس��ک پذیری 
بس��یار باالتر است و دیرتر می توان 
اعتم��اد مخاط��ب را جل��ب کرد. 
پس داش��تن علم مناسب که کدام 
خدمات درآمد وب سایت را افزایش 
می دهد و کدام یک اعتبارتان را زیر 
سوال می برد بس��یار حائز اهمیت 

است. 

درآمد باال در مشاغل آنالین
در واق��ع ب��رای ه��ر تخصص و 
مهارتی، خدمات اینترنتی بسیاری 
می توان ارائ��ه داد و این خدمات با 
رشد ابزارهای اینترنتی گسترده تر 
می ش��وند. همه چیز به خود ش��ما 

بس��تگی دارد ک��ه بخواهید کدام 
مهارت ت��ان را در اینترن��ت عرضه 
کنی��د و کس��ب وکار آنالی��ن راه 
بیندازید. می توانید از سرویس های 
متنوع موج��ود اس��تفاده کنید و 
خدمات تان را به گروه وس��یعی از 

مردم نشان دهید. 
بهتر اس��ت قبل از اق��دام کردن 
تحقیق کنید که اص��ول موفقیت 
مش��اغل آنالین چه مواردی است 
زی��را مفاهیم بنیادی کس��ب وکار 
حضوری با مجازی بس��یار تفاوت 
دارد یعنی اصول مش��تری مداری، 
بازاریابی و فروش در محیط آنالین 
بس��یار تخصصی تر شده و نیازمند 
یادگیری صحیح اس��ت، اما اگر در 
این ح��وزه مه��ارت الزم را دارید، 
برای ش��روع هفت ش��غل آنالین 
پردرآمد را به شما معرفی می کنیم. 

مدیر بازاریابی رسانه 
اجتماعی

می دانیم که رسانه های اجتماعی 
با س��رعت ب��ه یک��ی از مهم ترین 
ارتباطی و اطالع رس��انی  ابزارهای 
تبدی��ل ش��ده اند و تأثیرش��ان را 
نمی ت��وان نادیده گرف��ت. درواقع 
کارآفرین��ان ب��زرگ دنی��ا به طور 
مداوم از شبکه های اجتماعی مانند 
فیس بوک و اینستاگرام برای ارتباط 
با جامعه و افزایش مخاطبان ش��ان 
اس��تفاده می کنن��د. این ی��ک راه 
عال��ی برای معرفی برند و توس��عه 
کس��ب وکار اس��ت، اما بعضی افراد 
اصول بازاریابی مجازی را نمی دانند 
و نمی توانن��د به خوب��ی از این فضا 
برای جذب مخاطب خود استفاده 
کنند. اگر شما در این بخش مهارت 
داری��د می توانی��د به عن��وان یک 
مدیر بازاریابی قدرتمند به آس��انی 
طرف��داران و مش��تریان خ��ود را 
افزایش دهید و به شهرت و درآمد 

فوق العاده ای برسید. 

متخصص سئو
گوگل  جست وجوگر  روبات های 
کلم��ات کلی��دی ی��ک مت��ن را 

رتبه بندی می کنند و هرچه مطلب 
ارائه شده در فضای مجازی به اصول 
نگارشی این ابزارها نزدیک تر باشد، 
آن مقال��ه در رتبه و ارزش باالتری 
ق��رار می گیرد و دفعات بیش��تری 
به مخاطب معرفی می ش��ود. سئو 
به معنی بهینه س��ازی وب سایت و 
محتوا برای موتورهای جست وجو، 
یک مهارت اس��ت که همه افراد از 
آن برخوردار نیستند. شما می توانید 
با فراگیری این مهارت درآمد قابل 
توجه��ی در هر ماه کس��ب کنید 
زیرا کارفرمایان بس��یاری به دنبال 
س��ئوکاران حرفه ای هستند. البته 
موفقی��ت در ای��ن کار به خصوص 
ب��ا وجود متخصصان متنوع س��ئو 
در دنی��ا، آس��ان نیس��ت اما هیچ 
کاری نش��د ندارد. ش��ما با تمرکز 
بر مطالب��ی که ارائ��ه می دهید، با 
تکیه بر تکنیک های سئو و تکرار و 
تمرین می توانید هر روز به موفقیت 
نزدیک تر شوید. این کار را می توانید 
در هر جای دنیا که هس��تید انجام 
دهید. صاحبان کسب وکار همیشه 
به دنبال جذب مخاطب هس��تند 
و این مهارت یکی از پرس��ودترین 
مشاغلی است که می توانید در آن 
متخصص ش��وید. پس ب��ه دنبال 
دوره ای حرفه ای باش��ید و س��ئو را 

به خوبی یاد بگیرید. 

PPC مدیر تبلیغات
 تبلیغاتPPC، روش��ی اس��ت 
ک��ه مخاطب��ان و مش��تریان ب��ا 
کلی��ک روی پیام های تبلیغاتی به 
وب سایت، اپلیکیشن یا رسانه های 
دیگری هدایت می شوند و به ازای 
ه��ر کلیک به فرد مع��رف، مبلغی 
پرداخت می شود. این روش تحولی 
در صنعت بازاریابی به وجود آورده 
اس��ت که می توان با ارائه تبلیغات 
به مخاطب مناس��ب و تکرار آن در 
زمان صحیح به درآمد فوق العاده ای 
دست یافت. شرکت هایی به عنوان 
آژانس  تبلیغات��ی آنالین این کار را 
انجام می دهند.  به صورت حرفه ای 
ش��ما می توانید در این ش��رکت ها 

یا به ص��ورت انفرادی در این زمینه 
کار کنید و با تبلیغات مؤثر س��ود 
قابل توجهی کس��ب کنید. اگر در 
ای��ن تصمیم جدی هس��تید، الزم 
اس��ت در مورد بسترهای تبلیغاتی 
و  گ��وگل  مانن��د  س��رویس هایی 
فیس ب��وک مطالع��ه کنی��د. برای 
یادگی��ری می توانی��د از مطال��ب 
رایگان��ی ک��ه در اینترن��ت وجود 
دارد بهره ببرید، ام��ا در دوره های 
تخصصی ش��اید مطال��ب و نکاتی 
عنوان ش��ود که در مقاالت آنالین 

وجود ندارد. 

توسعه دهنده وب
آنالین  توسعه دهنده وب شغلی 
است که تحت تأثیر شرایط زمانی 
و مکانی خاصی نیس��ت. این شغل 
به مهارت و تالش بسیاری احتیاج 
دارد و گاهی با ناامیدی و خستگی 
همراه است، اما درآمد حاصل از آن 
غیرقاب��ل باور اس��ت. به تازگی این 
صنع��ت به طور قاب��ل مالحظه ای 
مورد توجه و ضرورت قرار گرفته و 
 ،UpWorkمانند وب سایت هایی 
توسعه دهندگان  و  برنامه نویس��ان 
وب را از سرتاسر دنیا دور هم جمع 
می کنند و فضایی رقابتی به وجود 
آورده ان��د، اما با وج��ود این رقیبان 
کاری، همیش��ه کیفیت حرف اول 
را می زند. برای موفق شدن در این 
شغل کافی است حرفه ای و کاردان 
باش��ید. اگر شما در حال یادگیری 
ای��ن حرف��ه هس��تید، می توانید 
مش��تریانی را به ص��ورت رایگان و 
صرفا برای کس��ب تجربه بپذیرید 
ت��ا بتوانید در آینده ب��ا ارائه رزومه 
کار ی تان، مشتریان بزرگ تری را به 

سمت خود جذب کنید. 

وبالگ نویسی
تأس��یس یک وب��الگ می تواند 
زمینه  را برای شروع یک کسب وکار 
آنالین ایج��اد کند، به خصوص اگر 
محصول یا خدمتی ب��رای فروش 
داری��د. البت��ه رش��د ی��ک وبالگ 
و ج��ذب مخاط��ب کار دش��واری 

اس��ت و احتیاج به رعایت اصول و 
راهکار های وبالگ نویسی و بازاریابی 
دارد. اگ��ر بازدید وبالگ ش��ما به 
صدها هزار یا میلیون ها نفر در روز 
برس��د، می توانید مبلغ خوبی بابت 
تبلیغ��ات دریافت کنید. همچنین 
ارائه محصوالت دیجیتال، بازاریابی 
از طریق ایمیل، برگزاری  دوره های 
مش��اوره  و  محت��وا  و  آموزش��ی 
می توانند گزینه هایی برای کس��ب 
درآمد آنالین شما محسوب شوند. 

ارائه وبینار
Web-«  وبینار مخفف عبارت

baised seminar« ب��ه معنای 
یا س��میناری  کارگاه  س��خنرانی، 
اس��ت که به ص��ورت مج��ازی و از 
نرم افزار های ویدئوکنفرانس  طریق 
برای مخاطبان در سراسر دنیا ارائه  
می شود. دنیل واس، مدیر بازاریابی 
بزرگ ترین   ،LogMeInش��رکت
پلتف��رم وبین��ار جه��ان ب��ه ن��ام 
GoToWebinar را در دس��ت 
دارد و ادعا می کند که این شرکت 
بیش از ۵۵ هزار مشتری فعال دارد. 
شما هم اگر تخصص خاصی دارید 
به راحت��ی می توانی��د اطالعات تان 
را در قال��ب یک وبین��ار به نمایش 
بگذارید و مخاط��ب را برای خرید 
پکیج کامل محصوالت تان تشویق 
کنید و درآمد فوق العاده ای به دست 

آورید. 

خریدوفروش وب سایت
یکی از مش��اغل آنالین بس��یار 
 در حال رش��د، خرید وب س��ایتی 
کم کیفیت و مناس��ب و قدرتمند 
کردن آن است؛ به نحوی که موجب 
ارتقای وب س��ایت و افزایش ارزش 
فروش آن ش��ود. در واقع شما باید 
بدانی��د چ��ه امکان��ات و عملیاتی 
موج��ب بهبود کیفی��ت و افزایش 
ترافی��ک و بازدید یک وب س��ایت 
می ش��ود. مطمئن باش��ید که اگر 
وظیفه تان را به خوبی انجام دهید، 
سود بسیاری عایدتان خواهد شد. 
ENTREPRENEUR  :منبع

کسب و کارهای آنالین و سودآور
استارتآپ کارتابل

چگونه مدیری دوست داشتنی 
باشید

ی��ک مدیر موفق باید به بهترین ش��کل بتواند با 
کارمندان خ��ود ارتباط برقرار کند و از مش��کالت 
آنه��ا آگاه باش��د و همچنی��ن درص��دد رف��ع این 
مش��کالت برآی��د. ش��ناخت این مش��کالت و رفع 
آنها س��بب جلب اعتم��اد کارمن��دان و در نتیجه 
انج��ام درس��ت وظایف خواهد ش��د و ای��ن امر به 
نوبه خ��ود زمینه ای برای کمک به پیش��رفت یک 
مجموع��ه خواه��د بود. ای��ن یک��ی از تکنیک های 
مؤث��ر در زمینه های مدیریتی اس��ت که به کمک 
آن می توان برای رس��یدن ب��ه موفقیت اقدام کرد. 
همچنین ارتباط با مش��اوران مجرب در این زمینه 
می تواند بهترین روش های نوین را در اختیار ش��ما 
در جه��ت ارائ��ه وظای��ف مدیریتی ق��رار  دهد. در 
صورتی که تجربه کار با یک مدیر دوست داش��تنی 
را داشته باشید، به اهمیت وجود چنین افرادی پی 
خواهی��د برد. با وجود چنین اف��رادی می توانید در 
کمترین اس��ترس و با عالق��ه ای دوچندان، به کار 
خود بپردازید. شکی نیس��ت که تحت این شرایط 
شرکت پیشرفت چشمگیری خواهد داشت. جفری 
 جی فاکس، مؤس��س ش��رکت مش��اوره مدیریتی
 Fox & Company و نویس��نده کتاب »چگونه 
یک رئیس فوق العاده باشیم؟« در قسمت »قوانینی 
برای اس��تخدام و نگه داش��تن بهترین کارمندان« 
می گوید: »مدیرهای خوب توان کارمندان ش��ان را 
می س��نجند و حواس ش��ان به اتفاقات اطراف شان 
هست. آنها برای اینکه بتوانند توان کارمندهای شان 
را ارزیابی کنند، با آنها مکالمه ای درباره ش��رکت را 
شروع می کنند.« اگرچه این احتمال همواره وجود 
دارد ک��ه مدیران زمان کافی برای صحبت کردن با 
تمام کارکنان خود را نداش��ته باش��ند، با این حال 
ایجاد این ح��س در بین کارکنان که همواره راهی 
برای صحبت کردن با مدیران ش��ان وجود دارد، از 
جهات بس��یاری سودمند خواهد بود. همچنین وی 
بی��ان می کند که »مدیرهای خوب عالوه بر ارتباط 
مؤثر، کارمندهای  باهوش، صادق و توانا را استخدام 
می کنن��د و فقط ب��ه تجربه توج��ه نمی کنند و در 
آینده ب��ه آنها اجازه می دهند تا توانایی های ش��ان 
را ب��ه نمایش بگذارند.« درواقع بعضی مدیرها مثل 
یک باغبان ماهر هس��تند. آنها دائما در باغ حضور 
دارند و کارهای هرس، از بین بردن علف های هرز، 
کود دادن، آبیاری و دفع حش��رات مزاحم را انجام 

می دهند. 
وبرت آی.س��اتن )Robert I.Sutton(، استاد 
علوم مدیریت دانش��گاه استنفورد و نویسنده  کتاب 
»مدیر خوب، مدیر بد« در قسمت »چگونه بهترین 
باش��ید و از بدترین ها ی��اد بگیرید« می گوید: »اگر 
کاری را که کارمندهای ت��ان انجام می دهند درک 
کنید، مدیر بهتری خواهید بود.« درواقع شما باید 
زی��ر و بم کار کارمندان تان را بدانید و چالش هایی 
را که ممکن اس��ت با آنها مواجه شوند بشناسید تا 
بتوانید را مدیریت کنید. همواره به این نکته توجه 
داشته باشید که رئیس های خوب می دانند که شما 
هم ب��رای خودتان یک زندگ��ی دارید که برای تان 
ارزشمند است. بدون کمترین تردیدی بسیار مهم 
اس��ت که به مردم اج��ازه بدهیم زمان��ی را صرف 
خانواده  و کارهای شخصی شان کنند و حواس مان 
باش��د که حتما زمانی را که برای خودشان احتیاج 
دارند، داش��ته باشند. به همین خاطر الزم است در 
راستای تبدیل شدن به یک مدیر دوست داشتنی، 
اقدامات بس��یاری را انجام دهید. نکته پایانی اینکه 
مدیره��ای اس��تثنائی معم��وال به خوب��ی آموزش 
دیده اند، مربی های خوبی داشته اند و اعتقاد دارند 
که باید این امکانات را برای کارمندهای ش��ان هم 
فراه��م کنند. آنها از مهارت هایی که در طول زمان 
یاد گرفته اند اس��تفاده می کنند تا کارمندهای شان 
ه��م به خوبی آم��وزش ببینند و در تخصص ش��ان 
پیش��رفت کنند. درواقع مدی��ران محبوب افرادی 
هس��تند که حضور مؤثرش��ان بیش از سایرین در 
ش��رکت حس می ش��ود و همواره الگوی س��ایرین 

محسوب می شوند. 
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

نتای��ج تحقیق��ی ک��ه در فوری��ه  2014 در   -
مجله مؤسس��ه آموزش��ی مدیریت چاپ شد، نشان 
می دهد که اف��راط و تفریط در ارتباط با کارمندان 
توانایی های مدیر را زیر س��وال می برد، درحالی که 
ممکن اس��ت بعضی ها فکر کنن��د اگر گاهی اوقات 
خوش رفتاری کنند بهتر از این اس��ت که همیش��ه 
بداخالق باش��ند، اما مطالعات انجام ش��ده نش��ان 
می ده��د کارمندهای��ی ک��ه در محیط های��ی کار 
می کنن��د که گاهی با آنها خوش رفتاری می ش��ود 
نسبت به افرادی که در محیط هایی شاغل هستند 
ک��ه دائما به خوبی ی��ا حتی بدی ب��ا آنها برخورد 

می شود، استرس روانی بیشتری دارند. 
- مدیران محبوب و مدبر همواره قدردان کسانی 
هستند که در یافتن فرصت ها و هموار کردن مسیر 
موفقی��ت کوش��یده اند، از این رو هم��واره قدردان 
همکاران و مش��تریان تان باش��ید. یک یادداش��ت 
قدردان��ی مکتوب تأثیری به مرات��ب بهتر از تقدیر 
مال��ی دارد، اما هر یک جایگاه��ی منحصر به فرد 
در کس��ب محبوبیت دارند و مدیران را به رهبرانی 

سخاوتمند تبدیل می کنند. 

مترجم: امیرآل علی

پیشنهادکسبوکار

آموزشگاه رانندگی - آموزشگاه رانندگی یک کسب و کار همیشه پررونق است زیرا روزبه روز به تعداد اتومبیل ها افزوده می شود و 
افراد بیشتری می خواهند رانندگی یاد بگیرند. برای شروع این کسب و کار، به تعدادی اتومبیل و تیم مجربی از رانندگان نیاز دارید که 

بتوانند رانندگی را آموزش دهند.
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امیر قمصری
با وج��ود اینکه صفحه درباره ما در اکثر وب س��ایت ها یکی از پربازدید ترین 
صفحات اس��ت و عمده بازدیدکنندگان وب س��ایت به این صفحه نیز مراجعه 
می کنند، اما بسیاری از صاحبان سایت ها و حتی یک متخصص در امور طراحی 
سایت توجه چندانی به طراحی و بهینه سازی این صفحه از وب سایت ندارند و 
به نوعی نسبت به آن سهل انگاری و بی توجهی می کنند، اما جالب است بدانید 
که صفحه درباره ما یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین صفحات یک وب سایت 
است و اهمیت آن چندین برابر بیشتر از صفحات مربوط به محصوالت مختلف 
وب س��ایت است و محتوای آن بارها و بارها توس��ط کاربران مورد مطالعه قرار 

می گیرد. 
اهمیت ویژه صفحه درباره ما در هر وب س��ایت از آن جهت است که تجارت 
آن وب سایت، اسناد اعتباری آن وب سایت و بخش های مختلف آن وب سایت را 
به کابران معرفی می کند. این صفحه از وب س��ایت کاربران را هدایت می کند و 
به آنها می گوید که به کدام بخش از وب سایت مراجعه کنند و به نوعی اعتماد 
کاربران را جلب می کند. پس می توان گفت که اگر این صفحه به خوبی طراحی 
شده باشد و در انتخاب مطالب آن دقت خوبی به کار گرفته شده باشد، می تواند 

نرخ تبدیل کاربران به مشتریان باالیی را برای وب سایت به ارمغان بیاورد. 
در زیر لیستی از اشتباهات رایجی که صاحبان وب سایت ها در ایجاد صفحات 
درباره ما در وب سایت خود مرتکب می شوند آورده شده است و شما می توانید 
با مطالعه و به کار گیری صحیح این نکات در صفحه درباره ما در وب سایت خود 

نرخ تبدیل کاربران به مشتریان وب سایت خود را بهبود دهید. 
اگر ش��ما هم در ایجاد صفحه درباره ما در وب س��ایت خود دقت چندانی به 
خرج نداده اید، خوب است با توجه به نکاتی که در این مقاله به آنها اشاره شده 
است بررسی کنید که آیا شما نیز اشتباهات رایج در زمینه ایجاد صفحات درباره 

ما را مرتکب شده اید یا خیر. 
- ایجاد توضیحات طوالنی و غیر ضروری درباره صاحب وب سایت و 

عدم ایجاد مطالبی در رابطه با زمینه کاری و تجاری وب سایت 
بسیاری از افراد تصور می کنند که در صفحه درباره ما در وب سایت خود باید 
تمام نکات و جزییات مربوط به خودش��ان را ذکر و تمامی داستان های زندگی 
خود را نقل کنند. درست است که بسیاری از کاربران بسیار مشتاق هستند که 
مطالبی درباره سرگذشت و چگونگی شروع به کار صاحب وب سایت و تجارب 
کاری او بدانند، اما این مطالب باید به گونه ای کاماًل خالصه و نکته به نکته ذکر 

شود و از ذکر جزییات بی اهمیت صرف نظر شود. 
به جای قرار دادن چنین مطالبی صاحبان وب سایت ها باید در صفحه درباره 
ما در وب س��ایت خود تاریخچه مختصری از کار و تجربه خود در زمینه مورد 
نظر بگویند و سپس به کاربران توضیح دهند که کار آنها چه منافعی می تواند 
برای کاربران داشته باشد و چه مزیت هایی برای کار افراد دیگر در همین صنف 
کاری دارد. کاربران عالقه مند هس��تند بدانند ش��ما چه کاری برای آنها انجام 

خواهید داد. 
توضیحات خود را با زبان ساده و بدون پیچیدگی و به کار گیری زبان مخصوص 

به تجارت خود )زبانی که در آن از عبارات و اصطالحاتی اس��تفاده می شود که 
برای کاربران ناآشنا است( توضیح دهید. سعی کنید اندکی مایه طنز و شوخی 
به توضیحات خود بیفزایید و در نوش��تن تمامی مطالب منافع کاربران و اینکه 
کار ش��ما چه س��ودی را برای آنها خواهد داش��ت لحاظ کنید. شما می توانید 
برای ش��روع س��واالت زیر را از خود بپرسید و با توجه به پاسخ های آنها شروع 

به نوشتن کنید: 
• کمپانی شما چه زمانی و چگونه شروع به کار کرد؟ 

• موسسان این کمپانی چه کسانی هستند؟ 
• چه مسئله ای نقطه شروع و ایده آغاز این کار را به شما داد؟ 

• ارزش های اصلی و مزایای کلی کار شما چه هستند؟ 
• انگیزه شما در تجارت چیست؟ 

- عدم ایجاد توضیحات درباره هدف کلی وب س�ایت و نقاط قوت و 
برتری تجارت مربوطه 

در صفحه درباره ما صاحبان وب س��ایت ها باید به ش��یوه ای کلی و عمومی 
محص��والت و خدمات خ��ود را تبلیغ کنند و نقاط قوت آنه��ا را برای کاربران 
بش��مارند و بگویند که چه چیزی موجب می ش��ود محصوالت و خدمات آنها 
از دیگر کمپانی ها متمایز باش��د. صاحبان وب سایت ها باید اندکی مایه اغراق و 
بزرگنمایی را در معرفی هدف ها و برتری های کار خودش��ان به کار دیگران، در 

صفحه درباره ما به کار بگیرند. 
ش��ما باید در صفحه درباره ما در وب س��ایت خ��ود کاری کنید که کاربران 
تصور کنند به وب سایت درستی مراجعه کرده اند و اینجا همان جایی است که 
می خواهند خرید های خود را انجام دهند. ش��ما باید در این صفحه به گونه ای 
محص��والت و خدمات خود را با رقبای خود مقایس��ه کنی��د و برتری های کار 
خود را بیش��تر به معرض نمایش بگذارید تا بتوانی��د کاربران را از کیفیت کار 

خود مطمئن کنید. 
- عدم وج�ود یک فرم »opt-in« مناس�ب در محل قابل دیدی از 

صفحه درباره ما 
حتی اگر صفحه درباره ما در وب سایت شما پربازدید کننده ترین صفحه هم 
نباش��د، باز هم اغلب کاربرانی که به وب سایت شما مراجعه می کنند نگاهی به 
این صفحه می اندازند. اگر شما در صفحه درباره ما در وب سایت خود یک فرم 
»opt-in« در جایی که کاماًل قابل دید باشد قرار ندهید، بسیاری از کسانی که 
به وب س��ایت شما مراجعه می کنند تنها برای یک بار این کار را انجام خواهند 
داد و پس از آنکه از وب س��ایت ش��ما خارج شوند، هیچ گاه مجددا به وب سایت 

شما باز نخواهند گشت. 
ب��ا قرار دادن ی��ک فرم »Opt- in« که پیش��نهاد جذابی برای عضویت به 
کاربران می دهد ش��ما می توانید کاربرانی را که تنها قصد داشته اند یک بازدید 
س��اده از وب سایت شما انجام دهند به مش��ترکین مجله اینترنتی یا ماهنامه 
ایمیلی خود مبدل و کاری کنید آنها مجددا به وب س��ایت شما مراجعه کنند. 
شما می توانید برای این لیست ایمیلی خود، مطالب مرتبطی ارسال و به مرور 
زمان اعتماد آنها را جلب کنید تا آنها به مشتریانی مبدل شوند که از وب سایت 

شما خرید می کنند. 
- قرار ندادن اطالعات تماس یا اطالعات مربوط به س�ایر روش های 

ارتباطی مثل ایمیل و … در صفحه درباره ما 
این اشتباه می تواند برای صاحبان وب سایت ها بسیار گران تمام شود. صفحه 
درب��اره ما باید حداقل حاوی یک آدرس ایمیل باش��د ک��ه کاربران بتوانند در 
صورتی که نیاز به اطالعات بیشتری دارند از طریق آن اقدام کنند. بسیاری از 
افراد هنوز هم روش ارتباطی مثل ایمیل و تماس تلفنی را به عنوان راهی برای 

بررسی اعتبار یک تجارت و امکان اعتماد به آنها در نظر می گیرند. 

- قرار دادن اطالعات اضافی و پرکردن صفحه با حجم عظیمی از اطالعات 
در هنگام نوشتن مطالب در صفحه درباره ما شما باید به خاطر داشته باشید 
که در حال نوشتن رمان نیستید بلکه باید مطالب را به کوتاه ترین شکل ممکن 
بنویسید. تعداد کلمات مطالب موجود در صفحه درباره ما باید چیزی در حدود 

300-400 کلمه باشد. 
- پرکردن صفحه با نوشته ها و عدم استفاده از المان های دیداری در 

صفحه درباره ما 
باید برای شما جالب باشد که بدانید مغز انسان المان های دیداری مثل تصاویر 
را 60 هزار بار س��ریع تر از متن ها آنالیز می کن��د و از این رو افراد به المان های 
دیداری بیشتر از متن ها عالقه مند هستند و هنگامی که به صفحه درباره ما در 
یک وب سایت مراجعه می کنند، نخستین چیزی که توجه آنها را جلب می کند 
و موجب می شود احساس مثبتی نسبت به آن داشته باشند، المان های دیداری 
است. بیشتر افراد زمان و انرژی خود را صرف خواندن مطالب شما نمی کنند و 
از این رو می توان گفت که استفاده از المان های دیداری می تواند آنها را در یک 

نگاه به وب سایت شما جذب کند. 
- ارجاع ندادن به صفحات پربازدید و محصوالت پرطرفدار در وب سایت 
صفحات پربازدید و محصوالت پرطرفدار وب س��ایت ش��ما سرمایه های شما 
هس��تند و شما باید بتوانید از آنها به درستی استفاده کنید. زمانی  که کاربران 
به صفحه درباره ما در وب س��ایت شما مراجعه می کنند اگر شما بتوانید آنها را 
به مطلب یا محصول��ی ارجاع دهید که توجه آنها را جلب کند، احتمال اینکه 
بتوانید آن کاربران را به مشتری تبدیل کنید، بسیار زیاد خواهد شد. حال کدام 
صفحات و محصوالت هستند که می توانید توجه کاربران را با آنها جلب کنید؟ 
پاسخ این سوال روشن است، صفحاتی و محصوالت پرطرفدار تر شانس بیشتری 

برای جلب نظر کاربران دارند. 
اگر ش��ما کاربران خ��ود را به این صفحات ارجاع ندهید، ممکن اس��ت آنها 
به صورت احتمالی به هر یک از صفحات وب س��ایت ش��ما مراجعه کنند و آن 
صفحات نتوانند به قدر کافی نظر آنها را جلب کنند و لذا کاربران از خرید کردن 

از وب سایت شما منصرف شوند. 
- اس�تفاده نکردن از مستنداتی که نشان دهنده اعتبار اجتماعی و 

قابل اعتماد بودن مسئوالن وب سایت است
داشتن اعتبار اجتماعی و قابل اعتماد بودن برای مشتریان یکی از مهم ترین و 
تأثیرگذار ترین پارامترها در زمینه بازاریابی اینترنتی و فروش اینترنتی است. اگر 
شما مستنداتی مبنی بر رضایت کاربران یا معتبر بودن تجارت خود در صنف 
کاری خود دارید  )مثالً پروانه کیفیت، لوح مشتری مداری و …( باید آنها را در 
صفحه درباره ما در وب سایت خود قرار دهید تا بتوانید اعتماد کاربران را جلب و 

آنها را متقاعد کنید که وب سایت شما بسیار معتبر و قابل اعتماد است. 
دقت داشته باشید که می توانید به عنوان اسنادی برای جلب اعتماد مشتریان 
از لینک دادن به مقاالت و مطالبی که در آنها از ش��ما نام برده ش��ده اس��ت یا 
انجمن ها و کنفرانس هایی که در آنها شرکت داشته اید یا حتی هر مدرکی که 

نشان دهنده رضایت مشتریانی باشد که از شما خرید کرده اند، استفاده کنید.

8 اشتباه رایج در ایجاد صفحات درباره ما
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اخبار

تبریز – اس�د فالح- ش��هردار منطقه 10 کالنش��هر تبریز در 
آئین گرامیداش��ت بیست ونهمین سالگرد درگذشت استاد شهریار و 
 روز ملی ش��عر و ادب، بر مزار ش��هریار ملک سخن آخرین اقدامات 
صورت گرفته برای پروژه عظیم مقبره الشعرای تبریز را تشریح کرد.به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس باقر خوشنواز در حضور اعضای 
شورای اسالمی این شهر تبریز اظهار داشت: تکمیل این پروژه یکی از 
اولویت های عمرانی و فرهنگی شهرداری  تبریزاست کمااینکه توسعه 
متوازن در شهر از جمله برنامه های تعریف شده برای مدیریت شهری 
است که براین اساس احیا و توسعه مجموعه تاریخی فرهنگی مقبره 
الش��عرای تبریز از سال 93 در دس��تور کار واقع و اقدامات شهرداری 
منطق��ه 10 تبریز نیز تواما در این راس��تا پیگیری و انجام می گیرد.

وی اف��زود: از طرف دیگر قرار گرفتن این مجموعه در مجاورت موزه 
قاجار به عنوان یکی از مکان های مهم گردش��گری تبریز، توانس��ته 
ظرفیت بسیار خوبی برای جذب گردشگر در این محدوده فراهم کند 
و شهرداری تبریز با علم بر این ظرفیت به احداث پیاده راه اقدام نموده 
ت��ا این دو م��کان را به یکدیگر متصل و بازدید گردش��گران از آن ها 
را تس��هیل نماید. مهندس خوشنواز با تاکید بر اهمیت این پروژه به 
عنوان یک اولویت برای مجموعه مدیریت شهری، ابراز امیدواری کرد؛ 

با همت عوامل و دست اندرکاران اجرای این پروژه و همچنین حمایت 
های اعضای شورای اسالمی کالنشهرتبریز، این پروژه با تزریق مالی و 
اخذ بودجه ملی برای ساماندهی مقبره الشعرای تبریز در زمان مقرر 
به اتمام و بهره  برداری برس��د .وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از 
برنامه های عمرانی شهرداری تبریز متمرکز به اهداف فرهنگی است 
و این رویکرد به خصوص در حمایت از مفاهیم ارزشی و اعتقادی بارز 
اس��ت لذا بی تردید این پروژه عظیم بعنوان بخش مهمی از فرهنگ 
و تاریخ و تمدن این کهن ش��هر به میراث خواهد ماند.شهردار موفق 
منطقه 10 کالنشهر تبریز ادامه داد: مجموعه بزرگ فرهنگی مقبره 
الشعرای تبریز از نظر تاریخی، فرهنگی و هویتی بسیار حائز اهمیت 
اس��ت برهمین اس��اس ش��هرداری تبریز با گام بلند در این عرصه 

در تالش اس��ت تا این پروژه را جهت احی��اء تاریخ، مکتب و تمدن 
آذربایجان به نحو احسن اجرا کرده و تقدیم شهروندان فرهیخته نماید 
. شهردار منطقه 10 تبریز افزود: پروژه چند منظوره مقبره الشعرا یک 
پروژه فرهنگی تاریخی، شاخص و متفاوت با سایر پروژه های روتین 
شهرداری تبریز محسوب می شود.مهندس باقر خوشنواز گفت: این 
پروژه در زیربنای 11000 مترمربع شامل پروژه های عمرانی کتیبه 
۴10 تن از عرفا، شعرا و ادبای ایران زمین، بیتوته ها و تاالر آئینه ای 
ش��عر، موسیقی و گفت وگو، گذرگاه آواها، نظرگاه، قدمگاه و بی گاه، 
نگارخانه، سالن نمایش و آمفی تئاتر می باشد که پیشرفت فیزیکی 
آن ۴0 درصد اس��ت و هم اکنون در فازهای ش��مالی و جنوبی اجرا 
می ش��ود و امیدواریم بخشی از پروژه را تا 2018 آماده افتتاح کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مقبره الشعرا مدفن ۴10 ادیب، شاعر و فیلسوف 
بزرگ اس��ت که هر کدام از آنان، دوستداران و شیفتگانی  در اقصی 
نقاط ایران و دنیا دارند که با مطالعه آثار این شاعران و فیلسوفان در 
سراس��ر گیتی، در پی این نامداران و دانش��مندان می باشند از این 
جهت برآن ش��دیم که این مجموعه را در بعد بین المللی با ساخت 
کتیبه، تندیس، سردیس و گرافیک درجهت معرفی بیشتر این شعرا و 

دانشمندان در معرض بازدید عموم مهیا سازیم.

اهواز - شبنم قجاوند- مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان 
از برگزاری برنامه های مختلف رزمی و فرهنگی به مناسبت آغاز هفته 
دفاع مقدس در این ش��رکت خبر داد. حس��ینی نژاد اظهار داش��ت: 
رش��ادت ،سلحش��وری رزمندگان اس��الم در طول هشت سال دفاع 
مقدس ،مجموعه ای از برجس��ته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع 
از مرز های میهن اسالمی ،جانفشانی در پای پرچم برافراشته اسالم 
و قرآن هستند و هر ملتی که چنین دالوران و شجاعان را در دامان 
خود پرورش داده باش��د حق دارد به خود افتخار کند و آن را الگوی 
تربیت جوانان خویش در همه دوران ها بداند. وی خاطر نش��ان کرد: 
 در این هفته با شکوه برنامه های مختلف فرهنگی در حال برگزاری

 می باشد که دیدار با خانواده معظم شاهد ،ایثارگران سرافراز ، ،دعای 
روحبخش زیارت عاش��ورا ، برپایی نمایش��گاه های کتاب و عکس و 

نوش��ت افزار در اداره مرکزی ،ش��رکت در صبحگاه مش��ترک نیرو 
 های مسلح ،حضور بس��یجیان در نماز جمعه ،فراخوان مقاله تحت

 عنوان نامه ای به شهید ،مسابقات ورزشی جام والیت و ده ها مسابقه 
مختلف فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه هایی است که در هفته دفاع 
مقدس در گاز خوزستان برگزار می شود . مدیر عامل گاز خوزستان 
در پایان مطالب خویش به پیام دفاع مقدس اشاره نمود و هفته دفاع 
مقدس را یاد آور خون هایی دانس��ت که در پای ش��جره پر مقاومت 
انقالب اس��المی ریخته ش��ده و فرزندان جبهه و شهادت ،اطاعت را 
 عب��ادت می دانند و ایس��تادگی آن بزرگ مردان ،تاری��خ را به قیام 
وا می دارد واین پیام بزرگ دفاع مقدس است وامروز با وجود گذشت 
آن روز ه��ا هچنان اس��توار تر از دیروز ب��ا لبیک یا خامنه ای گفتن 
و اطاعت از فرمایش��ات گوهر بار ، بیعت مجدد با ولی امر مس��لمین 
جهان حضرت آیت ا...خامنه ای باری دیگر دژخیمان  و عوامل استکبار 

جهانی را برزمین خواهیم زد. 

اصفهان - قاس�م اس�د - پنجمین نشس��ت کارگروه شناس��ایي 
اماکن داراي امکان فني فاضالب برگزار ش��د.در این نشس��ت مدیران و 
مسئوالن مش��ترکین و بهره برداري ادارات آبفاي مناطق ششگانه شهر 
اصفهان، خمیني شهر، برخوار، نجف آباد، فالورجان، لنجان، فوالدشهر، 
بهارستان و مبارکه حضور داشتند.رضا رضایي معاون خدمات مشترکین 
و در آمد آبفاي اس��تان اصفهان در این نشست با اشاره این که بر اساس 
بودجه س��ال 1396 شرکت، تا پایان امس��ال باید 28600 هزار انشعاب 
جدید فاضالب با 55 هزار واحد به متقاضیان واگذار ش��ود گفت: تحقق 

این موضوع نیازمند عزم جدي همه کارکنان است.امیر حسین حکمتیان 
معاون مهندس��ي و توسعه شرکت نیز گفت: دس��تیابي به واگذاري این 
تعداد انش��عاب جدید فاضالب نیازمند به 220 میلیارد تومان س��رمایه 
گذاري اس��ت.معاون بهره برداري ش��رکت نیز با اشاره به این که تاکنون 
 صدها میلیارد تومان براي ایجاد شبکه هاي جمع آوري، خطوط انتقال و

 تصفیه خانه هاي فاضالب در استان اصفهان سرمایه گذاري شده است 
گفت: وظیفه اخالقي و قانوني همه کارکنان آبفاي استان اصفهان است که 

براي ترغیب و تشویق شهروندان به خرید انشعاب فاضالب تالش کنند.

بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت ام�روز- مدی��رکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان اعالم کرد: طی پنج ماه نخس��ت سال جاری، 
رقمی بالغ بر یک میلیون و 100هزار TEU کانتینر در پیش��رفته 
ترین بن��در کانتینری ایران تخلیه و بارگیری ش��د که افزایش 32 
درص��دی به ثبت رس��ید. به گزارش واحد اطالع��ات و اخبار روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" 
با تش��ریح عملکرد کانتینری بندر شهید رجایی از ابتدای سال 96 
تا آغاز ش��هریورماه جاری، اظهار داش��ت: طی دوره زمانی یاد شده، 
در مجم��وع یک میلیون و 138هزار و TEU 318 کانتینر در بندر 
شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد که در همسنجی با مدت مشابه 
سال گذشته 32 درصد افزایش داشته است. وی تعداد کانتینرهای 

ترانشیپی در این بندر را رقمی بالغ بر 116 هزار TEU اعالم کرد و 
افزود: جابجایی اینگونه کاالها در پنج ماهه اخیر 107 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. عفیفی پور اضافه کرد: از مجم��وع 791هزار و 968 

TEU کانتینر پر تخلیه و بارگیری شده طی این مدت، بیش از 200 
 هزار TEU مربوط به محموله های ترانزیتی بوده اس��ت که رش��د

 25 درصدی در این زمینه به ثبت رسید. مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرم��زگان از جابجایی 163 ه��زار و TEU 391 کانتینر صادراتی 
 با رش��د 8 درصدی و 309 ه��زار TEU کانتینر وارداتی با افزایش

 2۴ درصدی طی پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری، خبر داد. وی در 
پایان یادآور شد: بندر شهید رجایی با بهره مندی از آبخور 17 متر 
در بخش اس��کله های پهلوگیری کشتی و برخورداری از تجهیزات 
روز دنیا، به عنوان بزرگترین و پیش��رفته ترین بندر کانتینری ایران 
محسوب می شود که تخلیه و بارگیری بیش از 80 درصد کاالهای 

کانتینری درسطح کل بنادر کشور را پشتیبانی می کند.

ساری - دهقان - رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در 
مازندران، با اشاره به موفقیت شرکتهای آب و برق در جشنواره استانی 
شهید رجایی، گفت: این موفقیت نشانه تالش شبانه روزی کارکنان 
این صنعت اس��ت. به گزارش خبرنگار مازندران، مهندس ذاکری در 
هفتادونهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب وبرق استان 
که به میزبانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب وبرق 
استان برگزار شد، با اشاره به افتتاح ده ها طرح آبرسانی و برق در هفته 
دولت افزود: این طرحها در راس��تای افزایش ظرفیت خدمات رسانی 
به مشترکین به بهره برداری رسید. وی، در پایان سخنانش درگذشت 

مهندس محمودی معاون فقید شرکت توزیع برق مازندران را تسلیت 
گفت. دکتر خان محمودی مدیر موسسه آموزش عالی علمی کاربردی 

 صنعت آب و برق اس��تان نیز در این نشس��ت به تش��ریح برگزاری 
دوره های آموزشی برای همکاران صنعت در استانهای شمالی پرداخت 
و از حمایت مدیران در برگزاری آن قدردانی کرد. حجت االسالم بابایی 
مس��ئول امور فرهنگی و دینی و ساداتی رئیس کانون بازنشستگان 
صنعت آب و برق مازندران نیز در سخنانی به بیان اقدامات انجام شده 
در حوزه کاری خود پرداختند. گفتنی است در پایان این جلسه، مقرر 
شد موانع و مشکالت شرکتهای آب وبرق استان پس از اولویت بندی، 
برای پیگیریهای الزم طی نشس��تی ب��ا نمایندگان مردم در مجلس 

شورای اسالمی مطرح شود.

شهردار موفق این منطقه خبر داد
تکمیلپروژهبزرگمقبرهالشعرایتبریزازاولویتهایعمرانیشهرداریمنطقه۱۰تبریزاست

آغاز برنامه های مختلف فرهنگی به مناسبت هفته دفاع مقدس در شرکت گاز استان خوزستان

هدف آبفاي استان اصفهان در سال 1396

واگذاري 28600 انشعاب جدید فاضالب به متقاضيان

رونق چشمگير عمليات کانتينری در پيشرفته ترین بندر کانتينری ایران 

رئيس شورای هماهنگی مدیران وزارت نيرو در مازندران:

موفقيت شرکت های آب و برق در جشنواره استانی شهيد رجایی نشانه تالش شبانه روزی کارکنان این صنعت است

تبریز – ليال پاش�ائی- مدیرکل ام��ور مالیاتی آذربایجان 
ش��رقی در دیدار ب��ا نماینده مردم مرن��د در مجلس، فرماندار 
ویژه و فعاالن اقتصادی این شهرستان به نامگذاری شعارهای 
س��ال های اخیر بر مبن��ای پیام های اقتصادی توس��ط مقام 
معظم رهبری اش��اره کرد و افزود: تعامل با تولید و اشتغال در 
س��ال های اخیر جزو سیاست های کلی نظام مالیاتی است و 
مقام معظم رهبری در س��ال های اخیر ش��عارهای سال را بر 
مبن��ای پیام های اقتصادی نامگذاری می کنند و امس��ال نیز 
به عنوان س��ال "اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال" نامگذاری 
ش��ده است و این تکلیف نظام مالیاتی را بیشتر کرده است که 
در کن��ار و یار و یاور تولید و فعاالن اقتصادی کش��ور باش��یم. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، غالمرضا ش��ریفی، سیاس��ت 
اصل��ی اقتصادی کش��ور را اداره کش��ور از طری��ق درآمدهای 
مالیاتی دانس��ت و گفت: سیاست اصلی اقتصادی کشور، اداره 
کش��ور از طری��ق درآمدهای غیر نفتی اس��ت ک��ه مهمترین 
منبع آن درآمدهای مالیاتی محس��وب می شود که طبعا این 
سیاس��ت، نقش مالیات در کش��ور و جامعه را قابل لمس تر از 

گذشته کرده است. ش��ریفی با اشاره به اینکه افزایش مالیات 
از طریق منابع جدید و کش��ف فرار مالیاتی جبران می ش��ود، 
افزود: قانون ب��ه هیچ وجه اجازه نمی دهد افزایش درآمدهای 
 مالیاتی را از طریق فش��ار بر منابع موج��ود انجام دهیم بلکه
 اصلی ترین سیاست نظام مالیاتی کشور، این است که از طریق 
شناس��ایی مودیان و منابع جدید مالیاتی و کشف فرار مالیاتی 
و فعالیت های زیرزمینی و پنهان، این افزایش را جبران کنیم. 
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اخذ مالیات مضاعف را 
ج��رم اعالم نمود و گفت: همانطور ک��ه در نظام مالیاتی عدم 

پرداخت مالیات جرم محسوب می شود و دستگاه های نظارتی 
از جمله دادس��تانی انتظامی مالیاتی، حراست های مستقر در 
ادارات و س��ازمان بازرس��ی ورود پیدا می کنن��د، اخذ مالیات 
مضاعف نیز جرم محسوب شده و با فرد خاطی برخورد قانونی 
می ش��ود. وی، س��هم درآمدهای مالیاتی شهرستان مرند در 
اس��تان را زیر 1.5 درصد عنوان کرد و گفت: در سال گذشته 
حدود 13 میلی��ارد تومان از محل مالیات ب��ر ارزش افزوده و 
عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری های شهرستان مرند 
واریز ش��ده اس��ت و دورترین دهیاری ها در استان از سهمیه 
عوارض ارزش افزوده بهره مند می باش��د. وی حمایت از تولید 
و اشتغال را سرلوحه برنامه های نظام مالیاتی دانست و اظهار 
داشت: اگر امروز تولید و فعالیت های اقتصادی در کشور رونق 
نداش��ته باش��د عالوه بر اینکه جامعه از خدمات آنها بهره مند 
نخواهد ش��د، هیچ مالیاتی نیز اخذ نخواهد شد، لذا ما نیز در 
کن��ار تولید و فعالیت های اقتصادی هس��تیم و تس��هیالت و 
معافیت های مالیاتی که در قانون برای تولید و اشتغال در نظر 
گرفته شده است برای آنها اعمال کرده و مضایقه نخواهیم کرد.

مدیرکل امور مالياتی آذربایجان شرقی:

تعامل با توليد و اشتغال در سال های اخير جزو سياست های کلی نظام مالياتی است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گيالن: 
در نيمه نخست سال بيش از 83۷ ميليون ليتر انواع فرآورده های نفتی در گيالن توزیع شد

رشت- زینب قليپور- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، علی اصغر عباسی ، از توزیع 837 میلیون 
 و 137 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی طی ش��ش ماهه نخس��ت س��ال خبر داد . از مجموع 837 میلیون و 137 هزار لیتر انواع

 فرآورده های نفتی 31 میلیون و 28 هزار لیتر بنزین سوپر ، 1۴ میلیون و 61 هزار لیتر نفت سفید ، 199 میلیون و 872 هزار لیتر 
نفتگاز غیر نیروگاهی و 25 هزار و868 تن گاز مایع و مابقی مربوط به بنزین معمولی است . مصرف انواع فرآورده های نفتی در شش ماه 
نخست سال  نسبت به مدت مشابه سال پیش با افزایش 96/6 درصدی بنزین سوپر ، 58/10 درصدی بنزین معمولی همراه بوده است 
که تعطیالت تابستانی و ورود مسافران و گردشگران به استان سرسبز گیالن و افزایش تعداد خودروهای منطقه آزاد از جمله دالیل 
این افزایش می باشد . بیشترین تغییرات مصرف فرآورده ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به کاهش 62/35 درصدی 
نفت سفید و کاهش 29/17 درصدی گاز مایع است که افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش گاز خانگی و عدم استفاده از وسایل 
گرمایشی در فصل تابستان از مهمترین دالیل این کاهش است .باتمهیدات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن در 
راستای ذخیره سازی سوخت دوم نیروگاههای رشت ، پره سر و لوشان برای نیمه دوم سال از ابتدای سال تاکنون 22۴ میلیون و 279 

هزار لیتر نفتگاز ارسال گردید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴9/133درصدی همراه بوده است . 

برگزاری مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس در گاز گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مهندس جمال لیوانی مدیر عامل گازگلستان، 
سردار ملک فرمانده تیپ مردم پایه ،سرهنگ میرعرب مسئول بسیج کارمندان و سرهنگ بادلی مسئول بنیاد تعاون سپاه نینوای استان  
و سروان مزنگی فرمانده حوزه بسیج شهید بهشتی ادارات کل استان بعد از نماز ظهر و عصر در محل نماز خانه شرکت برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی ،دراین مراسم فرمانده تیپ مردم پایه  سپاه نینوای استان طی سخنانی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
و  ایام سوگواری شهادت سرور و ساالر شهیدان  گفت:پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران استکبار جهانی با ترفندهای 
مختلف بدنبال آن بودند تا به طرق مختلف  انقالب اسالمی را سرنگون کند.فرمانده تیپ مردم پایه سپاه نینوای استان در ادامه افزود:در 
حوزه فرهنگ سازی افتخارات و رشادتهای رزمندگان اسالم رسالت ما هنوز تمام نشده است زیرا دشمن همچنان با تمام قوا درمیدان 
بوده و کشور ما هنوز در امان نیست وتا انقالب پابرجاست دشمن با ترفندهای مختلف درصدد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی می باشد بنابراین نیازاست با هوشیاری کامل جلوی نقشه های پلید استکبار را بگیریم. 

در 3 ماهه گذشته 296 فقره کنتور خراب در شهرستان آزادشهر تعویض شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آب و فاضالب منطقه آزادشهر از تعویض 296 فقره کنتور خراب در سه ماهه گذشته 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، یحیی طالبی در گفت وگو با پایگاه خبری این شرکت، افزود: 
در این مدت تعداد 103 فقره انشعاب واگذار شده است.به گفته وی، رفع 128 مورد حوادث مشترکین و رفع ۴1 مورد حوادث شبکه 
فرعی بخشی از عملکرد امور منطقه آزادشهر می باشد.طالبی با بیان اینکه در مدت مذکور 11 فقره انشعاب غیرمجاز مشترکین 
شناسایی شده است، تصریح کرد: 6 فقره از این تعداد انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز تبدیل شده است.وی از اصالح ۴1 فقره انشعاب 
فرسوده در سه ماهه گذشته خبر داد و افزود: تست 185 فقره کنتور آب،۴2 متر اصالح شبکه، 23 مورد رفع اشکاالت کنتور، 35 مورد 
رفع نشتی کنتور،21 مورد رفع حوادث شبکه اصلی و توسعه 375 متر شبکه آب از اقدامات انجام شده در راستای کاهش هدر رفت 
آب و مدیریت صحیح استفاده از آب می باشد. وی افزود: باتدابیر اتخاذ شده در زمینه کاهش هدر رفت آب و اصالح شبکه دو لوله ای، 
اصالح انشعاب فرسوده، تعویض کنتورهای با قدمت باال و تنظیم فشار شبکه توزیع تعداد اتفاقات گزارش شده ۴0 درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش یافته است.مدیر امور آب و فاضالب منطقه آزادشهر خاطرنشان کرد: شست وشوی مخزن 50 مترمکعبی شهرک 

امام رضا و شست وشوی 11 کیلومتر از شبکه انتقال آب با هدف ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی انجام شده است.

آموزش 30هزار نفر از همياران پليس در استان بوشهر 
بوشهر- خبرنگارفرصت امروز  - رئیس پلیس راهور استان بوشهر گفت : طرح کنترل ترافیک 
همزمان با بازگشایی مدارس استان اغاز شد.  سرهنگ قدرت اهلل کشکولی در جمع خبرنگاران افزود: 
همه ساله با بازگشایی مدارس با  بیشترین حجم  ترافیک روبرو هستیم که به منظور تسهیل در عبور 
و مرور و افزایش امنیت ترافیک و کنترل آن   نشست هایی  با مسئوالن آموزش و پرورش ، شهرداری 
و هالل احمر برگزار ش��ده اس��ت .  وی اظهارداشت :  امسال  نیروهای انسانی و تجهیزات خودرویی  
پلیس در تمامی شهرس��تانهای استان  مستقر و این  طرح اجرایی شده است .  رئیس پلیس راهور 
اس��تان بوشهر یادآورش��د : به منظور اجرای این طرح تعدادی از مدارس بعنوان مدارس هدف شناسایی شد و 235 نفر از نیروهای 
راهنمایی و رانندگی در این مناطق مستقر شدند.  سرهنگ کشکولی با اشاره به اجرای طرح کنترل ترافیک درزمان بازگشایی مدارس 
افزود:بیش از 30خودرو به همراه 950 سرنشین همچنین 35 نفر موتورسوار با 32 موتور سیکلت در این طرح حضور دارند. وی از 
آموزش  پلیس مدرسه خبر دادو افزود: 26 مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی در شهر بوشهر موجود است و برای  هر مدرسه 5 
پلیس در نظر گرفته شده است   که از ۴5: 6 تا 8 صبح  در این مکانها مستقر هستند.   این مقام مسئول خاطر نشان کرد: اولیای 
دانش آموزان می بایست از سرویس هایی که مورد تایید آموزش و پرورش ، شهرداری و راهنمایی و رانندگی است برای سرویس 

مدارس دانش آموزان خود  استفاده نمایند . 

انجام بيش از 1600 آزمایش از مخازن آب شهری کهگيلویه و بویراحمد
یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال جاری بیش 
از یک هزار و 600 مورد آزمایش شیمیایی آب از شبکه توزیع و مخازن آب آشامیدنی شهرهای این استان انجام شده است. سید 
 علی لدنی نژاد اظهار داشت: کنترل کیفی و بهداشتی آب شهرهای کهگیلویه و بویراحمد به صورت مداوم انجام می شود و تاکنون 
هیچ گونه آلودگی مشاهده نشده است. وی بیان کرد: در سال جاری بیش از 650 مورد آزمون باکترولوژی و بیش از 850 مورد آزمون 
هتروتروف در آزمایشگاه های آب و فاضالب استان انجام شد. لدنی نژاد عنوان کرد: پایش عوامل شیمیایی آب آشامیدنی در شهرهای 
استان طی چهار سال اخیر 23 درصد رشد داشته است. وی اظهار کرد: شاخص پایش عوامل شیمیایی از 70 درصد در سال 92 به 
93 درصد در سال 96 رسیده است. لدنی نژاد تجهیز و به روزرسانی آزمایشگاه های شرکت آب و فاضالب استان، از جمله آزمایشگاه 
مرکزی ش��رکت آبفای اس��تان را از مهم ترین دالیل رشد پایش عوامل شیمیایی آب شهرهای استان ذکر کرد. آب آشامیدنی مورد 
نیاز 90 درصد از جمعیت مناطق شهری این استان از طریق سفره های زیرزمینی تأمین می شود. در حال حاضر بجز بخشی از آب 
آشامیدنی مردم گچساران که از طریق سد کوثر تأمین می شود، آب آشامیدنی مورد نیاز 16 شهر دیگر کهگیلویه و بویراحمد با حفر 

چاه های با عمق 200 تا 250 متر تأمین شده است.

مدیر منطقه 2 شهرداری اراک خبرداد
پخش130 تن آسفالت در منطقه 2 طی شهریورماه سال جاری

اراک- مينو رستمی- حجت اهلل مرادی مدیر منطقه دو شهرداری اراک از اقدامات صورت گرفته در این منطقه به پخش آسفالت 
در شهریور سال جاری اشاره کرد. وی هدف از اجرای لکه گیری آسفالت در سطح شهر را ایجاد بهبود کیفیت و ترمیم معابر معرفی کرد 
و گفت: منطقه دو شهرداری در یک ماه جاری به پخش آسفالت در شهرک ولیعصر، خیابان شهید شیرودی و شریعتی پرداخته است. 
وی میزان پخش آسفالت در شهریورماه را در حدود 130 تن توسط اکیپ های دستی عنوان نمود. مرادی در پایان به جدول گذاری در 

خیابان شهید بهشتی، شهرک ولیعصر، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی و خیابان شریعتی اشاره نمود.

رمز ماندگاری نام شهيد رجایی ایمان و عشق ایشان به محرومان بود
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین به همراه فرماندار آبیک و جمعی 
از مدیران استانی از نیروگاه شهید رجایی بازدید نمود.  به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، سعید 
شاهرخی در مراسم گرامیداشت هفته دولت و در جمع کارکنان نیروگاه شهید رجایی به تشریح دالیل موفقیت های نظام جمهوری 
اس��المی ایران در عرصه های بین المللی پرداخت و گفت: حضور مردم در صحنه های مختلف با برگزاری انتخابات و مش��ارکت 
حداکثری مردم فهیم، تجلی می یابد و صالبت رهبری این نظام مقدس، از دالیل توفیقات ایران اسالمی است.  معاون سیاسی امنیتی 
استانداری قزوین در ادامه افزود: حضور مردم در صحنه، توفیقات بسیاری برای کشورمان داشته است که دلیل آن، هوش و تعهد مردم 
به کشور است و این نقش با هوشمندی امام راحل)ره(، در قانون اساسی نهادینه شده است. بدین طریق است که مردم فهیم با حضور 

در پای صندوق های رای و انتخاب آزادانه و معنادار خود، به روش های مورد نظرشان رای می دهند.  

رشد 9.5 درصد پيک مصرف برق در مازندران و گلستان
س�اری - دهقان - ش��رکت برق منطقه ای مازندران در کنار ش��رکتهای  توزیع برق مازندران ، توزیع برق گلستان و توزیع 
برق غرب مازندران وظیفه تامین برق بیش از 2500000 مشترک را در استانهای مازندران و گلستان بر عهده دارد. عالوه بر آن 
مسئولیت هدایت و کنترل شبکه انتقال برق در شمال کشور شامل استانهای مازندران، گلستان و گیالن را نیز در قالب وظایف 
مرکز دیسپاچینگ منطقه ای شمال عهده دار می باشد. به علت شرایط خاص و افزایش دما و رطوبت در سالهای اخیر مصرف برق 
به طرز بی سابقه ای در استانهای مازندران وگلستان افزایش یافته بطوریکه در تابستان سالجاری  )18مرداد ماه( پیک مصرف به 
۴113 مگاوات رسیده که نسبت به سال گذشته 9.5 درصد رشد داشته که تقریباً دو برابر میانگین کشوری بوده  است که بخش 

مهمی از مصرف برق منطقه مربوط به بکارگیری تجهیزات سرمایشی است و با خروج آنها مصرف برق به نصف تقلیل می یابد.



نوشدارو

معرفیاستارتآپ
رقابت در دنیای کس��ب و کار امروزی بسیار حساس 
ش��ده اس��ت. ش��رکت های کوچک در این میان باید 
تالش کنند با اس��تراتژی های مناسب مشتری جذب 

کنند. 
به گزارش زومیت، اس��تارت آپ ها و شرکت های نوپا 
در رقابت با ش��رکت های ب��زرگ دارای منابع مالی و 
انسانی زیاد، راه دشواری در پیش دارند. این شرکت ها 
باید بتوانند با تمرکز بر دارایی های هرچند ناچیز خود، 
استراتژی های مناس��ب جذب مشتری را پیاده کنند. 
به عنوان مث��ال، آنها می توانند نق��اط ضعف محصول 
شرکت های باسابقه را بیابند و محصول خود را با نقاط 
قوتی رقابتی عرضه کنند. راه دیگر، تدوین اس��تراتژی 
منظم و کارآمد ارتباط با مشتری است. نکات زیر برای 
جذب مشتری از ش��رکت های بزرگ به استارت آپ ها 

توصیه می شوند: 

نقطه ضعف را پیدا کنید
همانط��ور که بزرگ و باس��ابقه بودن یک ش��رکت، 
امتیاز محسوب می ش��ود، کوچک و تازه کار بودن نیز 
مزایای خاص خود دارد. البته شرکت های کوچک باید 

مراقب باش��ند که با استراتژی شرکت های بزرگ بازی 
نکنند، چرا که این رقیبان پشتوانه عظیمی از سرمایه، 
تجربه و اعتبار دارند. برای شروع مبارزه بهتر است این 

سواالت را از خود بپرسید: 
ش��رکت رقیب چه کاری را نمی توان��د انجام دهد؟ 
مش��کل و چال��ش اصل��ی آنها چیس��ت؟ فرصت های 

ازدست رفته آنها چه مواردی هستند؟ 
در این رقابت، تحقیقات حرف اول را می زند. ممکن 
اس��ت شما محصولی ش��بیه به رقیب تولید کنید، اما 
مطمئنا برند و نام آنها ش��ما را شکس��ت خواهد داد. 
در این ش��رایط س��عی کنید برای مش��تریان بالقوه و 
مشتریان فعلی رقیب، مزیت های خاص خود را توضیح 
دهید. ش��رکت های بزرگ موفقیت های زیادی دارند، 
اما به دلی��ل ابعاد و چالش های خ��اص، برخی اوقات 
نقاط ضعف خود را نادیده می گیرند. س��عی کنید این 
نقاط ضعف را بیابید و ب��رای پیروزی در رقابت، روی 

آنها تمرکز کنید. 

کار را به بهترین شکل انجام دهید
س��عی کنید همیش��ه در کار خود بهترین باش��ید. 

مش��تری ها وقتی ببینند با ج��ان و دل برای آنها کار 
می کنید، برای شما ارزش قائل می شوند و امتیازاتی به 
ش��ما می دهند. روی هر مشتری بالقوه سرمایه گذاری 
و تالش کنید مش��کل آنها را )حت��ی بااینکه احتمال 
می دهی��د دائمی نخواهند بود( ح��ل کنید. دلیل این 
کار، نش��ان دادن آمادگی شما برای اجرای پروژه ها و 
همچنین نشان دهنده قدرت رقابتی شما خواهد بود. 

برخی اوقات هیچ دس��تمزدی از کار برای مشتریان 
بالق��وه دریاف��ت نمی کنید، اما در بیش��تر مواقع، آنها 
ش��یفته تعه��د و کار دقی��ق ش��ما می ش��وند و حتی 
اس��تارت آپ را به دوس��تان خود معرفی می کنند. در 
بدتری��ن حالت نیز می توانید امید داش��ته باش��ید در 
روزی که به مشکلی مشابه بربخورند، شما را به عنوان 
نخس��تین انتخاب به ی��اد می آورند. ای��ن انتخاب نیز 

نتیجه همان خدمات خوب ابتدایی خواهد بود. 
ترکیب موارد باال یعنی تمرکز بر نقاط ضعف رقیب، 
صرفه جویی در هزینه ها و انجام بهترین خدمات برای 
مشتریان بالقوه، شما را در رقابت با شرکت های بزرگ 

موفق خواهد کرد. 
INC :منبع

چگونه مشتریان را از رقبای بزرگ برباییم

مدرسهمدیریت

تصویرامروز

برای مطالعه 796 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: شرکت تولیدی ش��ما یک شرکت 
کوچک اس��ت و با توجه به نزدیکی نوع فعالیت بازاریابی و 
فروش می توانید از یک نفر برای ش��روع کار استفاده کنید. 
بازاریابی مقدمه و زمینه ای برای فروش اس��ت و تا زمانی که 
بازاریابی درس��تی انجام نشود نمی توان انتظار فروش خوبی 
را داش��ت. شما می توانید در ابتدا یک مدیر استخدام کنید 
تا کارهای بازاریابی و فروش ش��رکت را بر عهده گیرد. زیرا 
بازاریابی مشتریان را برای خرید آماده می کند بنابراین مدیر 
بازاریابی وظیفه دارد تا براساس مطالعات بازار اختصاصی و 
شناسایی بازار و مشتریان براساس سیاست های سازمانی و 

نوع محصول آمار و ارقام درستی در اختیار واحد فروش قرار 
دهد. به بیان دیگر، مدیر فروش تابعی از تصمیات مدیریت 
بازاریابی اس��ت. زیرا او براس��اس مطالع��ات و تحقیقات و 
تبلیغات به اطالعات مفیدی دست می یابد که این اطالعات 
می تواند به مدیر فروش در فروش محصوالت شرکت بسیار 

کمک کند. 
ش��رکت هایی که مطالع��ات و تحقیقات ب��ازار را نادیده 
می گیرند و به عبارتی واح��د بازاریابی ندارند نمی توانند در 
بازار س��هم قابل توجهی برای خود به دس��ت بیاورند. چون 
قیمت گذاری، ارائه تخفیف، ایجاد مزیت رقابتی، شیوه های 
فروش و معرفی محصول در واحد بازاریابی انجام می ش��ود 
و واحد فروش براس��اس داده های اطالعاتی واحد بازاریابی 

برنامه فروش خود را در زمان و مکان و بازار مش��خص تهیه 
و تدوین می کند. 

بنابراین ش��ما برای فروش میز و صندلی اداری خود نیاز 
به مطالعات و تحقیقات دارید تا براساس این مطالعات برنامه 
مدونی برای فروش نوش��ته ش��ود. باید بدانید س��هم تولید 
داخلی از بازار انواع میز و صندلی اداری چقدر اس��ت و شما 
چگونه می توانید در این بازار صاحب سهم شوید و آرام آرام 

سهم خود را در بازار افزایش دهید. 
پیشنهاد می شود ابتدا با یک مدیر به عنوان مدیر بازاریابی 
و فروش کارتان را شروع کنید، اما در ادامه این واحدها را از 
هم تفکیک کنید تا به ش��کل حرفه ای در بازار رقابتی سهم 

فروش باالیی داشته باشید. 

مدیر بازاریابی و فروش 

پرسش: من یک شرکت تولید میز و صندلی اداری با 15 کارمند دایر کرده ا م. مدیریت بازاریابی و فروش محصوالت را 
باید از هم تفکیک کنم یا به یک نفر بسپارم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )27(
در کاسبی فقط عالقه و عاشقی 

مهم نیست

در شماره های قبل به انواع کسب و کار اشاره کردیم 
و گفتی��م برای موفقیت در کس��ب و کار های مختلف 
چه نکات��ی را باید رعایت کن��ی. از اهمیت بازاریابی 
و برنامه بازاریابی نوش��تیم و گفتیم چه باید بکنی تا 
یه بازاریابی درست داشته باشی. ضرورت خالقیت و 
نوآوری را توضیح دادیم و مثال های مختلفی در این 
زمینه برات��ون زدیم. از اهمیت مدیریت زمان براتون 
نوش��تیم و برخی از آفت های زمانی را توضیح دادیم. 
تو این شماره به دو آفت زمانی دیگر اشاره می کنیم. 

ح: وقت نشناسی
 یه دوس��ت هنرمندی دارم که طراح و گرافیس��ت 
خوبیه و در س��طح عالی کار می کنه، اما عیبش اینه 
که اصال وقتو نمی شناس��نه. همین بنده خدا یکی از 
آرزوهاش اینه که سردبیر روزنامه بشه. یه شب بهش 
گفتم داود تو به درد س��ردبیری روزنامه نمی خوری. 
نگاه��ی بهم کرد و از س��ر ناراحت��ی گفت یعنی من 
توانای��ی ای��ن کا رو ندارم. خندی��دم و گفتم نه داود 
جان. منظورم اینه کس��ی که تو روزنامه کار می کنه 
باید وقت شناس باشه. روزنامه با روز و ساعت و دقیقه 
ارتباط نزدیکی داره. تو مث خفاش شبا بیداری، ظهر 
با چهار تا لگد همس��رت بیدار می ش��ی، اونوقت چه 
جوری می تونی با انضباط باش��ی و به همکارات نظم 

رو درس بدی و موفق بشی. 
در کار و کاس��بی فقط عالقه و عاشقی مهم نیست. 
عالقه و عش��ق یکی از اصول و مقدمات کاره. تو باید 
زمان ش��ناس باش��ی و بتونی وقتت رو ب��رای کاری 
ک��ه انجام م��ی دی مدیریت کنی واال همیش��ه باید 
روزنامه با تأخیر به چاپخونه برس��ه و با تأخیر منتشر 
 بش��ه و گاهی روزا به خاطر همین س��هل انگاری در 

وقت نشناسی اصال منتشر نشه. 
ی��ه روز بعد مدت ه��ا با یه مدیر کل ق��رار مالقات 
گذاش��تم. مس��ئول دفتر گفت: سه ش��نبه هفته بعد 
بیایید. گفتم: س��اعت چند: گفت س��اعت 10صبح. 
من هم مثل همیشه 10دقیقه مونده به قرار در اتاق 
انتظار مدیرکل بودم. کلی هم مهمان داشت و صدای 
خنده اونا بیرون هم می اومد. ساعت 10 و 15 دقیقه 
شد اما انگار نه انگار من ساعت 10 قرار قبلی داشتم. 
به رئیس دفترش گفتم: ببخشید من ساعت 10 قرار 
داش��تم. گفت فعال که جلس��ه دارن. چشم. خالصه 
جلس��ه اون��ا 10 و 25 دقیقه تموم ش��د و ما 10:30 
داخل اتاق آقای مدیرکل دعوت شدیم. خیلی تعارف 
و چاق س��المتی کرد، اما وسط صحبت ها هر بار بلند 
می ش��د یا به تلفن جواب می داد یا نامه ای که رئیس 
دفتر می آورد رو نگاه  و امضا می کرد. ضمن این کارا 
هم با خنده می گفت در خدمتم بفرمایید. اما من جز 
خواه��ش می کنم چیزی نگفتم. اون چند بار این کار 
رو تک��رار کرد و دید من س��کوت کردم، اومد جلوی 
من نشس��ت و گفت: در خدمتم. عرض کردم:جناب 
مدی��رکل من با توجه به مش��غله ش��ما از هفته قبل 

وقت مالقات گرفتم.
 قرار بود س��اعت 10 تا 11 صبح امروز در خدمت 
ش��ما باش��م و عرایضم رو تقدیم کنم. االن س��اعت 
10:40 دقیقه اس��ت و شما هنوز یا به موبایل جواب 
می دین یا به تلفن رئیس دفتر یا مش��غول پاس��خ به 
ارباب رجوع هس��تین. من کج��ای این قرار مالقالت 

هستم. مدیرکل آدم باهوشی بود.
 از چش��مانم اعتراض را تا آخر خون��د و بالفاصله 
گوش��ی همراه رو خاموش کرد و به رئیس دفتر زنگ 
زد که نه تلفنی وصل کند و نه کس��ی وارد اتاق شود 
و اوم��د روبه روی من نشس��ت و من س��ر صحبت را 

باز کردم. 
 در ایران متأسفانه مس��ئله زمان بسیار بی اهمیت 
اس��ت و مدیریت زمان به شوخی شبیه است. معدود 
پروژه های ساختمانی در زمان مقرر ساخته و تحویل 
می ش��وند. کمتر جلسات اداری در ایران رأس ساعت 

مقرر برگزار می شود. 
کمت��ر بازدی��دی در موع��د مقرر انجام می ش��ود. 
کمتر س��ینمایی در ایران رأس ساعت فیلم رو شروع 
می کند و کمتر هواپیمایی اس��ت که سر ساعت بلند 
شود. کمتر اقساطی است که به موقع پرداخت شود. 
کمتر حقوقی اس��ت که در روز مقرر پرداخت شود. 
کمتر زنگ مدرس��ه ای سر ساعت مش��خص نواخته 

می شود. 
 مدیریت زمان یکی از پارامترهای است که رعایت 
اون می تونه در موفقیت کسب و کارت و پولدارشدنت 
مؤثر و مفید باشه. پس تا می تونی برای وقت خودت 
ارزش قائل شو و جوری زمان رو برنامه ریزی کنی که 

بتونی از هر لحظه اون استفاده کنی. 
اگر هدف س��االنه ت��و در امور کس��ب و کار و مالی 
کس��ب 200 میلیون تومان پول در س��ال است و تو 
قرار است با روزی 10س��اعت کار به اون برسی باید 

این عدد رو به 3650 ساعت تقسیم کنی.
 یعنی 200 میلیون تومان تقسیم بر 3650 ساعت 
می ش��ود حدود 55 هزار تومان. یعنی هر ساعت کار 
55 هزار تومان ارزش دارد و تو در یک روز باید 550 
هزار تومان درآمد داش��ته باش��ی. حاال فکر کن یک 
س��اعت تلف کردن به هر دلیلی مساوی است با 55 

هزار تومان ضرر کردن.
 اگ��ر ای��ن جوری به وق��ت و زم��ان کار نگاه کنی 
متوجه می ش��ی که اگر یک س��اعت الک��ی با تلفن 
صحبت ک��ردی یعنی 55هزار توم��ان ضرر کردی و 
اگر یک روز به دلیل تنبلی س��ر کارت نیومدی یعنی 
550 هزار توم��ان ضرر کردی. برای رس��یدن به یه 
کسب و کار موفق مدیریت زمان یه رکن اساسی است.

چه افرادی در بازاریابی موفق 
می شوند؟ 

بازاریاب��ی )صحی��ح آن مارکتین��گ( معموال برای 
افرادی جذاب اس��ت که چالش برخورد با دیگر افراد، 
صحنه ه��ای رقابت��ی و خالقیت و نوآوری را دوس��ت 

دارند. 
به گ��زارش هورموند، بازاریابی همچنین اش��خاص 
توانمندی را جذب خواهد کرد که تفاوت آنها با افراد 
عالقه مند به حس��ابداری و امور مالی در این است که 
به مردم بیش��تر از اعداد و به خلق اقدامات بیش��تر از 

گزارش کردن آنها عالقه دارند. 
به عقی��ده فیلیپ کاتلر، کیفیت افراد مش��غول در 
بازاریابی افزایش یافته اس��ت. تعداد بس��یار بیشتری 
از افراد با مدرک کارشناس��ی ارشد مدیریت بازرگانی 
وارد حیطه ه��ای مدیری��ت برن��د یا تحقیق��ات بازار 
می ش��وند که باید تصویر کلی ت��ری از تصمیم گیری 

کسب وکار- و نه فقط بازاریابی- به آنها ارائه شود. 
ام��ا در آموزش بازاریابان )مارکترها( کاس��تی هایی 
وجود دارد که مانع ابراز وجود آنها و کسب جایگاهی 
در هیأت مدیره توس��ط ایشان می شود.  )توجه داشته 
باش��ید که اکثر ش��رکت ها ی��ک بازاری��اب حرفه ای 
را در س��طح هیأت مدیره خ��ود نمی پذیرند(. یکی از 
کاس��تی های اصلی، این اس��ت که اگرچه بسیاری از 
بازاریابان مدرک مدیری��ت بازرگانی اخذ کرده اند اما 
در زمین��ه زبان و تجزی��ه  و تحلیل امور مالی آموزش 
کاف��ی ندیده اند، بنابراین وقتی با مدیرعامل ش��رکت 
در مورد بودجه بیش��تر برای بازاریابی بحث می کنند 
ی��ا می خواهند مس��ئولیت بیش��تری در قبال مخارج 
گذش��ته نش��ان دهند با مش��کل مواجه می ش��وند. 
بازاریاب��ان تا زمانی ک��ه به زبان امور مالی مس��لط تر 

نشوند، احترام بیشتری تجربه نخواهند کرد. 
مش��کل دوم، دان��ش مح��دود بازاریاب��ان در مورد 
فناوری اس��ت. آینده در بازاریاب��ی مبتنی بر فناوری 
نهفته اس��ت. موفقیت بازاریابی به م��وارد زیر متکی 

خواهد بود: 
- پیشرفت در زمینه نرم افزارها

- رایانه های دستی
- کارت های هوشمند

- بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده
- سامانه های خودکار فروش

- سامانه های خودکار بازاریابی
- بازاریابی اینترنتی
- بازاریابی با ایمیل

- مدل سازی بازار
- تحلیل پیش بینی کننده
- صفحه راهنمای بازاریابی

-  دیگر ابزارهای پیشرفته فناوری. 
 

خشکشویی آنالین
نام استارتاپ: خشکشویی آنالین پاکلین

paklean. com :وب سایت
سال تأسیس: 13۹5

موضوع: خشکشویی و اتوشویی
توضیح بیشتر: 

خشکش��ویی آنالین پاکلین با هدف ارتقای س��طح 
کیفی زندگی و رفع نیازهای در حال رشد ایرانیان، در 
زمینه خشکشویی و اتوشویی آنالین فعالیت می کند

. این اس��تارت آپ با ایجاد بس��تری امن، س��فارش 
رضایت بخش در فضای اینترنتی را رکن اصلی توسعه  
فعالیت های خ��ود در زمینه خدمات خشکش��ویی و 

اتوشویی آنالین قرار داده است.
 دریافت سفارش خشکشویی از سراسر استان تهران، 
ایجاد ساختاری منطبق با تفکر مشتری مداری، ایجاد 
اعتماد به س��فارش اینترنتی و پشتیبانی به موقع، از 
مزایای اصلی سفارش اینترنتی در خشکشویی آنالین 

پاکلین محسوب می شود. 

پارسا  امیری
کارشناس فروش
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