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تاثیر نفت بر رشد اقتصادی منفی شد

فرصت ایران برای 
نفت زدایی از بودجه

س��ایه نفت در تاریخ 100 س��اله اقتصاد ایران همواره از هر مولفه دیگری قوی تر بوده  است، بنابراین هر تغییر 
و تحولی در این صنعت بر کل س��اختار اقتصاد ایران س��ایه می اندازد، بنابراین شاخص های اقتصادی مانند تورم، 
 نقدینگی و رش��د اقتصادی همواره متاثر از نفت بوده و این ماده س��یاه بد بو نقش اصلی را در اقتصاد ایران داشته 
است. سال گذشته نیز که نخستین سال اجرای برجام و رفع تحریم های نفتی بود، رشد اقتصادی ایران با احتساب 

نفت به 11.1 درصد و بدون نفت به 6.4 درصد رسید. این به واسطه آن بود که ایران در...

قائم مقام بانک مرکزی در دیدار با نمایندگان
صندوق بین المللی پول اعالم کرد

 اقتصاد ایران در راه
بازگشت به مسیر سالمت
4

3

2

آیا تمهیدات دولت می تواند مشکالت »هپکو« و  »آذراب« را حل کند؟ 

تجربه تلخ خصوصی سازی در اقتصاد ایران

9 روش برای تقویت خالقیت در کسب و کار
ضرورت انتقادپذیری در کسب و کار

بازاریابی اطالعات چیست؟ 
مفهوم جایگاه سازی و ارتباطات

انواع رسانه ها در برنامه ریزی رسانه ای
وظیفه آژانس روابط عمومی چیست؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل پورشه:
تسال را رقیب خود نمی دانیم

یادداشت

یادداشت

 فروش نفت ایران
محدود نمی شود

لغ��و محدودی��ت در فروش 
نفت ایران به تصویب ش��ورای 
امنیت رسیده است و بنا بر این 
بی اثر شود.  مس��تند نمی تواند 
بنابراین خروج یکجانبه آمریکا 
از تواف��ق برجام ف��روش نفت 
ای��ران را بی اث��ر نمی کند، مگر 

اینک��ه آمری��کا دوباره 
روی...

س��رمایه گذاران خارج��ی این 
روزها عالقه زیادی به حضور در 
ایران و شرکت های بزرگ ایرانی 
دارن��د و ش��رکت های س��هامی 
ع��ام ایران را بازار بس��یار خوبی 
ب��رای س��رمایه گذاری می دانند. 
س��خنرانی رئی��س جمه��ور در 

اجالس ساالنه سازمان 
5ملل...

نگاه مثبت شرکت های خارجی 
برای ورود به ایران
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مدیـرکل حـوزه وزارتی و مشـاور وزیر علـوم، تحقیقات و 

فنـاوری با بیـان اینکه در حال حاضـر رتبه علمی 
ایران به جایگاه 18 در سطح جهان رسیده...

مشاور وزیر علوم: 

 دستیابی ایران
به رتبه ۱۸ علمی در جهان

این واقعیت را باید پذیرفت که بیشتر مردم 
ترجیح می دهند یک آیفون داش��ته باش��ند. 
مخصوص��ا که اپل چند مدل پیش��رفته جدید 
ارائ��ه کرده و این باعث ش��ده م��ردم بیش از 
گذش��ته به آیفون روی خوش نش��ان دهند، 
ب��ا این وج��ود نکاتی وج��ود دارد که پیش از 
تصمیم گرفت��ن باید به آنها فکر کنید. ش��ما 
ب��ه تلفنی نی��از دارید ک��ه بتوانی��د در حال 
حرکت ه��م کارهای تان را انجام دهید، اما در 
کن��ار این، به چیزی ه��م احتیاج دارید که به 
ش��ما این ام��کان را بدهد تا با چن��د ابزار کار 
کنی��د و خیال ت��ان از بابت امنی��ت اطالعات 
راحت باش��د. آیفون، اندروید و حتی بلک بری 
می توانند در بین گزینه های شما باشند، اما به 
هرحال انتخاب با شماست. سایت »ورد تک« 

گزینه های شما را بررسی کرده است. 

آیفون
کیفیت گوشی های آیفون بی نظیر است و به 
نظر نمی رسد تغییر خاصی در مدل های جدید 
یعنی آیفون x و آیفون 8 ایجاد ش��ده باش��د. 
جدیدترین مدل آیفون یعنی x قرار است یک 
نمونه باش��د. این مدل تمام ویژگی های آیفون 
را در باالترین س��طح دارد و مدل پیشرفته ای 
از تمام ویژگی های برتر آیفون است، از جمله 
ش��ارژ بدون س��یم. همین ویژگ��ی آخر باعث 
می ش��ود جدیدترین مدل آیف��ون در بازار از 

تمام تلفن های هوشمند جلو بزند. 
آیف��ون x در نوامب��ر س��ال 2017 رونمایی 
می ش��ود، آن هم با صفح��ه نمایش 5.8 اینچی 
شبکیه ای. اپل همچنین استفاده از کلید خانه را 
کنار گذاشته و مدل جدید به جای هویت شناسی 
لمس��ی مجهز به هویت شناس��ی صورت است، 
یعنی فن��اوری ای که کمپان��ی می گوید از نظر 
امنیتی بهتر عمل می کند. این فناوری می تواند 

استفاده از آیفون را برای کاربران ساده کند. 
آیف��ون 8 ک��ه در دو س��ایز 4.7 اینچ��ی و 
5.5اینچی تولید و زودتر در سپتامبر رونمایی 
ش��د، دو ویژگی دارد که یکی تغییرات جدید 
در طراح��ی شیش��ه روی صفح��ه نمای��ش و 
پشتیبانی از ش��ارژ بدون سیم است. با صفحه 
نمایش بزرگ تر، مشخصات پیشرفته تر و ظاهر 
بهت��ر، آیفون x می تواند ب��ه درد کارآفرینانی 
بخ��ورد ک��ه می خواهن��د حی��ن حرک��ت به 
کسب و کارش��ان هم برس��ند، اما مسئله اصلی 
قیم��ت اس��ت. آیف��ون x یک��ی از گران ترین 
تجهی��زات  ب��ازار  در  هوش��مند  تلفن ه��ای 

الکترونیکی اس��ت که نوامبر امس��ال با قیمت 
999 ه��زار دالر رونمایی می ش��ود. البته این 
قیمت ب��رای آیفون با حافظ��ه 64 گیگابایتی 
اس��ت و برای مدلی که 256 گیگابایت حافظه 
دارد، بای��د یک ه��زار و 149 دالر خرج کنید. 
آیف��ون 8 که زودتر در ماه س��پتامبر رونمایی 
ش��د، با حافظ��ه 64گیگابایت��ی 699 دالر به 
فروش می رس��د و مدلی که حافظه 256گیگا 
بایتی دارد، 799 دالر قیمت گذاری شده است. 
آیف��ون 8 پالس هم با حافظ��ه 64 گیگابایتی 
799 دالر و 256 گی��گا بایت��ی 949 دالر به 

فروش می رسد. 

اندروید
طرف��دار اندروید هس��تید؟ البته که ممکن 
اس��ت، اما این برای تان بدون مش��کل نخواهد 
بود. تلفن ه��ای اندروید با قیم��ت کمتر قابل 
خریداری است و اگر دنبال جدیدترین مدل ها 
هستید، می توانید امکانات بی رقیب مدنظرتان 
را از بقی��ه تولیدکنندگان تأمی��ن کنید. البته 
پلتف��رم باز اندروید به این معنی اس��ت که به 
هرح��ال امنیت می تواند برای تان مسئله س��از 
ش��ود؛ چیزی که شما با داش��تن آیفون کمتر 

نگران آن هستید. 
 s8 در مارس 2017 سامس��ونگ گلکس��ی
به بازار عرضه ش��د، البته اگر ش��ما 689دالر 
ب��رای آن هزینه کنی��د. مدل جدی��د از نظر 
شاخصه های یک تلفن هوشمند خوب به مدل 
س��ابق شباهتی ندارد و این نکته جالبی است. 
در مدل جدید ش��ما می توانید صفحه نمایش 
بهتری را تجربه کنید و به بیکسبی دسترسی 
داش��ته باش��ید که همان مدل سامس��ونگی 

سیری )روبات راهنما( در آیفون است. 
 تلفن هایی مثل سامس��ونگ گلکس��ی s7 و

 s7 edge از نظ��ر نمای��ش، حافظه منعطف 
و ام��کان اتصال ب��ا یو اس ب��ی  گزینه خوبی 
است و چون سیس��تم عامل آن اندروید است 
قابل تنظیم بوده و ب��ا گوگل داک، مثل باقی 

ابزارهای گوگل به خوبی سازگار می شود. 

بلک بری
بلک ب��ری همیش��ه هس��ت. برخ��الف باور 
عموم��ی ک��ه معتقد ب��ه پیر و قدیم��ی بودن 
بلک بری اس��ت، باید گفت که این ش��رکت و 
تلفن های��ش هنوز زنده ان��د و مدل های جدید 
بیرون می دهن��د. دو مدل جدی��د آخر یعنی 
بلک بری کالسیک و بلک بری پاسپورتی واقعا 

خوب هس��تند. تلفن های بلک بری فقط برای 
مدیریت کسب و کار خوب هستند. کیبوردهای 
س��خت افزاری، س��طح قابل توج��ه از امنیت 
اطالع��ات و امکانات مدیریت، ایمیل و صفحه 
نمایش بزرگ از جمله امکانات خوب بلک بری 
است؛ چیزهایی کسل کننده که اگر برای شما 
خوب اس��ت، خب پس ب��رای خودتان. جالب 
اس��ت بدانید که بلک ب��ری تلفن های جدیدی 
را تولید ک��رده که از سیس��تم عامل اندروید 
اس��تفاده می کنن��د، پس می توانی��د عالوه بر 
امتیازه��ای امنیتی بلک بری از ش��اخص های 
اندروید هم اس��تفاده کنی��د. DTEK60 از 
همی��ن تلفن ه��ای بلک بری اس��ت. این تلفن 
هم برای کاربران کارآفرین مناس��ب است هم 

طرفداران سنتی بلک بری. 

تلفن هایی با سیستم عامل ویندوز
م��ا از هیچ کدام از تلفن هایی که سیس��تم 
عامل ویندوز دارد خوش مان نمی آید. هرچند 
این تلفن ها دوست داشتنی نیستند، اما برای 
کس��ب و کارهای کوچک کاملند. به خصوص 
اگ��ر از ویندوز 10، آفیس 365، اس��کایپ و 
دیگر نرم افزارهای مثل اینها اس��تفاده کنند. 
هرچن��د ای��ن تلفن ه��ا نمی توانن��د اپ های 
اندروی��د و آیف��ون را مدیریت کنن��د اما از 
اپلیکیش��ن های بهتر و بزرگ تری پشتیبانی 
می کنند. ویندوز 10 برای تلفن همراه کامال 
با نرم افزارهای مایکروس��افت س��ازگار است، 
ش��اخصه های امنیتی خوبی دارد و می توانید 
با داشتن آن ش��بیه ادمین سیستمی شوید 
که با همه امکانات ب��ه این طرف وآن طرف 
م��ی رود. تلفن های وین��دوزی البت��ه نکات 
منفی هم دارند. سیس��تم عامل این تلفن ها 
نس��بت به دیگر همنوعانش عقب مانده تر و 
میزان اپلیکیش��ن هایی که در اختیار ش��ما 
قرار می دهد، به طرز ش��رم آوری کمتر است. 
هرچند با انتش��ار نس��خه 10 وین��دوز برای 
موبای��ل همه چی��ز می تواند تغیی��ر کند؛ به 

خصوص برای کاربران کارآفرین. 
ویندوز خوب برای موبایل لومیا950 اس��ت. 
کارب��ران می توانند با اس��تفاده از این ویندوز 
تلفن را ب��ه یک مانیتور وص��ل کنند. بهتر از 
این HP ELITE X3 اس��ت که از نظر عمر 
باتری و ش��اخصه های دیگر تجربه استفاده از 
یک تلفن هوش��مند متفاوت را به ش��ما هدیه 
می ده��د، البته باید بی��ش از 700 پوند برای 

کسب این تجربه هزینه کنید. 

بهترین تلفن هوشمند برای کارآفرینان در سال 2017

چه تلفنی بهترین گزینه برای استفاده در کسب و کار است؟ 

علی اصغر زرگر
 تحلیلگر

اقتصاد سیاسی

رضا سلطان زاده
مدیرعامل شرکت 

سرمایه گذاری 
صنایع ایران



فرصت امروز: این روزها نام 
دو ش��رکت صنعتی  »هپکو« و 
»آذراب« بسیار شنیده می شود. 
مطالب��ات معوق کارگ��ران این 
بازتاب  دو مجموعه صنعت��ی و 
اعت��راض آنه��ا در رس��انه ها و 
شبکه های اجتماعی موجب شد 
ماج��رای »هپک��و« و »آذراب« 
ابع��ادی مل��ی و اجتماع��ی به 
خود بگیرد و عل��ی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابت 
برخورد انجام ش��ده با کارگران 
عذرخواه��ی کن��د، همچنی��ن 
این پرس��ش در بین رس��انه ها 
و کارشناس��ان اقتصادی مطرح 
ش��د که چه چیزی دو مجموعه 
صنعتی »هپکو« و  »آذراب« را 
که زمانی س��رآمد صنعت ایران 
بودن��د، ب��ه وضعیت نابس��امان 

امروز کشانده است؟ 
اما جدا از تمهیداتی که دولت 
برای س��اماندهی ای��ن دو بنگاه 
صنعتی در پیش گرفته اس��ت، 
وضعیت  »هپک��و« و »آذراب« 
را می ت��وان نمون��ه ای از رون��د 
شده  انجام  خصوصی سازی های 
در س��ال های قب��ل در اقتصاد 
ای��ران دانس��ت؛ واگذاری ه��ای 
غیراصولی و خصوصی سازی های 
غیرواقعی که گریبان بسیاری از 
بنگاه ه��ای اقتصادی را گرفته و 
در حقیقت، ام��روز  »هپکو« و 
»آذراب« همان راهی را می روند 
که  »ارج« و »آزمایش« پیشتر 

رفته بودند. 
با این هم��ه، دولت تمهیداتی 
را ب��رای س��ر و س��امان دادن 
در  »آذراب«  و  »هپک��و«  ب��ه  
دس��تور کار قرار داد و قرار شد 
پرداخت اقس��اط بانکی فعال به 
تعوی��ق بیفتد تا ش��رکت بتواند 
حقوق ه��ای مع��وق کارگران را 
مقرر  همچنین  کن��د.  پرداخت 
ش��د تعرفه های تامین اجتماعی 
پرداخ��ت  حاض��ر  ح��ال  در 
نش��ود، ولی کارگ��ران کماکان 
تامین اجتماع��ی  مزای��ای  از 
بهره من��د ش��وند. در عین حال 
دولت به می��زان 2هزار میلیارد 
توم��ان ماش��ین آالت س��نگین 
س��فارش دهد و. . . اما س��وال 
اساس��ی درب��اره ن��وع واکنش 
دولت ب��ه این ماجراس��ت، چرا 
که هم��ه تمهیدات��ی که دولت 
درب��اره  »هپک��و« و »آذراب« 
در پی��ش گرفته، نقط��ه مقابل 
روند خصوصی س��ازی است که 
در س��ال های قب��ل در این دو 
مجموعه اتفاق افتاده اس��ت. به 
عب��ارت دیگر، دول��ت تعهداتی 
را درب��اره »هپک��و« و »آذراب« 
پذیرفته و بخشی از منابع خود 
را ص��رف دو بنگاه��ی کرده که 
در س��ال های قبل واگذار شده 
بود. حال س��وال این اس��ت که 
چ��را دول��ت درب��اره »ارج« و  

»آزمایش« چنی��ن تمهیدی را 
در پیش نگرف��ت؟ آیا  »هپکو« 
و »آذراب« اس��تثنا هستند؟ آیا 
تنها این دو ش��رکت در صنایع 
ای��ران هس��تند ک��ه ب��ا چنین 

مشکالتی مواجهند؟ 

نسخه فوری برای حل 
مشکل هپکو و آذراب

می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
گذشته،  س��وءمدیریت های  که 
غیرواقع��ی،  خصوصی س��ازی 
پرداخت سود مبالغ کالن بابت 
اصل و س��ود وام های دریافتی و 
کاالهای رقیب وارداتی، ازجمله 
چالش های »هپکو« و »آذراب« 

هستند. 
به گزارش خبرآنالین، شرکت 
هپک��و در س��ال 53 در زمینی 
90 هکت��اری در اراک با هدف 
مونتاژ ماش��ین آالت راه  س��ازی 
تأسیس ش��د و از س��ال 54 با 
همکاری شرکت های آمریکایی، 
فرانس��وی، ژاپن��ی، س��وئدی و 
به طور رس��می شروع  فنالندی 
به فعالیت ک��رد. پس از انقالب 
نیز با همکاری شرکت »لیبهر« 
آلم��ان ط��رح توس��عه هپکو با 
مدرن تری��ن  از  مجموع��ه ای 
تقریبی  با ظرفیت  ماشین آالت، 
3 هزار دستگاه در سال 63 آغاز 
شد. این کارخانه با فراز و نشیب 
به کار خود ادامه داد تا در سال 
5، به بخش خصوصی واگذار شد 
و البته یکی از بیشترین انتقادها 
ب��ه ش��یوه خصوصی س��ازی را 
از آن خ��ود ک��رد. آن ط��ور که 
جعفر س��بحانی، مشاور سازمان 
خصوصی س��ازی گفت��ه اس��ت 
»این ش��رکت تا س��ال 1395 
در اختی��ار خری��داری ب��ود که 
در این سال ش��رکت را خریده 
بود. مالک قبلی س��عی داش��ت 
در وظایف خ��ود کوتاهی نکند، 
البت��ه س��رمایه گذاری هایی نیز 
در نق��اط مختلف کش��ور کرده 
اس��ت، ام��ا در نهایت در س��ال 
1392 در انج��ام تعهدات خود 
برای پرداخت اقس��اط و حقوق 
دچار مشکل شد. بر این اساس، 
س��ال 1394، وقتی خریدار این 
نتوانس��ت به تعهدات  ش��رکت 
خود عمل کند، طبق قانون و بنا 
بر وکالتی ک��ه از خریدار گرفته 
ش��د، اقداماتی ب��رای واگذاری 
این ش��رکت در دستور کار قرار 
گرفت و در نهایت س��ه خریدار 
برای این ش��رکت پیدا ش��د که 
مذاکره با آنها در دستور کار قرار 
گرفت و ش��رکت هیدرو اطلس 

به عنوان خریدار انتخاب شد.«

به آذراب چه گذشت؟ 
ش��رکت صنای��ع آذراب اراک 
در س��ال 1363 تأس��یس، ام��ا 
فعالی��ت رس��می این ش��رکت 

از س��ال 68 آغاز ش��د و اکنون 
به عن��وان یک��ی از بزرگ تری��ن 
عمومی  پیمانکاری  شرکت های 
در ایران ش��ناخته می شود. این 
شرکت مادر تخصصی در حوزه 
طراح��ی، س��اخت و نصب انواع 
بویلره��ای نیروگاهی و صنعتی، 
مخازن تحت فش��ار، مبدل های 
حرارتی و تجهی��زات نفت، گاز، 
پتروش��یمی، فوالد، صنایع قند، 

شکر و سیمان فعالیت دارد. 
س��ازمان  گ��زارش  ب��ه  بن��ا 
خصوصی سازی، سهام مدیریتی 
آذراب به می��زان 35 درصد در 
س��ال 1382 واگذار شد و پیش 
از ای��ن بخش��ی از س��هام این 
شرکت متعلق به بانک پارسیان 
و بخش��ی متعل��ق به ش��رکت 
س��رمایه گذاری بان��ک مل��ی و 
اش��خاص حقیق��ی  همچنی��ن 
و حقوقی ب��ود. دول��ت در این 
ش��رکت 44درصد سهام داشت 
ک��ه 35 درص��د را ب��ه صورت 
مدیریت��ی ب��ه ش��رکت ص��درا 
واگذار کرد و بخش��ی نیز سهام 
آبان  ب��ود.  کارکنان  ترجیح��ی 
ماه س��ال 1382 این ش��رکت 
به قیم��ت 297 میلی��ارد ریال 
واگ��ذار و مقرر ش��د 40 درصد 
از ای��ن مبلغ به ص��ورت نقدی 
و باقی مانده به صورت دو س��اله 
پرداخت شود. به گفته سبحانی، 
سازمان خصوصی سازی،  مشاور 
»صدرا بخش نق��دی قرارداد را 
پرداخت کرد، اما اقس��اط را به 
حس��اب دولت واریز نکرد و در 
نتیجه بعد از ط��ی روال عادی، 
حدود هش��ت س��ال پی��ش به 
دادگاه شکایت شد؛ البته بخشی 
از س��هام تح��ت عن��وان بدهی 
دوباره به دولت بازگردانده شد، 
ام��ا هن��وز س��هام مدیریتی در 

اختیار صدرا است.«

ماموریت ویژه
در چنین ش��رایطی و با توجه 
در  س��وءمدیریت ها،  ای��ن  ب��ه 
»هپکو«  کارگ��ران  حاضر  حال 
اس��ت  دو س��الی  »آذراب«  و  
که حق��وق خ��ود را نگرفته اند 
و کارگران ای��ن دو کارخانه در 
روزه��ای اخیر چندی��ن بار در 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
معوق��ه چندماهه خ��ود تجمع 
پیگی��ری  کردن��د و خواس��تار 
پرداخ��ت مطالب��ات مع��وق  و 
ش��ده بودن��د. در ح��ال حاضر 
ضعف ه��ای خصوصی س��ازی و 
غیرواقعی  خصوصی س��ازی های 
ده��م  و  نه��م  دولت ه��ای  در 
ام��روز به حدی آش��کار ش��ده 
که مس��ئوالن کش��ور ب��ه این 
نتیجه رسیده اند که باید جلوی 
را  خصوصی س��ازی  این گون��ه 

بگیرند. 
 ب��ر ای��ن اس��اس، در هفت��ه 

گذش��ته با دستور رئیس جمهور 
س��ه وزی��ر و رئی��س کل بانک 
مرک��زی ب��ه اراک رفتن��د ت��ا 
ب��ه هم��راه اس��تاندار مرکزی، 
نماین��دگان اراک، کمیج��ان و 
خنداب و نماین��دگان کارگران 
در خص��وص ای��ن ماج��را ب��ه 
تصمیمی عاجل برس��ند. به این 
مش��ترک  نشس��ت  در  ترتیب، 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
با وزرای اقتص��اد، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک 
مرکزی، اس��تاندار و نمایندگان 
اس��تان مرک��زی در خص��وص 
مشکالت ش��رکت آذراب، مقرر 
ش��د پ��س از برگ��زاری مجمع 
و تعیی��ن تکلی��ف مدیریت این 
ش��رکت، اقدامات��ی ب��ه منظور 
تقس��یط بدهی این ش��رکت به 
تامین اجتماع��ی و امور مالیاتی، 
ترخی��ص م��واد اولیه ش��رکت 
بدون نیاز به ضمانت نامه بانکی 
در گمرک، پرداخت تس��هیالت 
رون��ق تولی��د و جلوگی��ری از 
لغ��و قرارداده��ای این ش��رکت 
انجام ش��ود. همچنی��ن نظارت 
ب��ر  س��ازمان خصوصی س��ازی 
تعهدات مال��ک هپکو به اجرای 
مفاد قرارداد واگذاری، پرداخت 
حق��وق و دس��تمزد کارگران و 
پیگیری و نظارت بر قراردادهای 
هپکو و ارائه گ��زارش روزانه در 
این مورد، از مهم ترین اقداماتی 
ب��ود که مقرر ش��د در خصوص 

هپکو انجام شود. 

حل فوری مشکل دو شرکت 
صنعتی

محم��د ش��ریعتمداری، وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
ای��ن نشس��ت، آذراب را افتخار 
صنعت کشور دانست و با اشاره 
ب��ه برگزاری مجم��ع عمومی و 
تکلی��ف مدیریت جدید  تعیین 
توس��ط اس��تاندار، تصریح کرد: 
و  مدیری��ت حرفه ای  »پیگیری 
بخش��ودگی  همچنین  و  فن��ی 
یا تقس��یط جرایم و بدهی های 
اولویت ه��ای  تامین اجتماع��ی، 
دیگ��ر برای حل فوری مش��کل 

پیش آمده هستند.«
س��ازمان  از  همچنی��ن  وی 
ت��ا  خصوصی س��ازی خواس��ت 
ب��ر رون��د واگ��ذاری هپک��و به 
سرمایه گذار خصوصی تا حصول 
نتیج��ه نهای��ی نظ��ارت کند و 
تأکید ک��رد:  »تعه��د مالک به 
پرداخت حقوق و دستمزد باید 
توسط س��ازمان خصوصی سازی 

مورد نظارت کامل قرار گیرد.«
در عین حال، شریعتمداری به 
معاون امور صنایع خود دس��تور 
داد ت��ا »تمام��ی قرارداده��ای 
موج��ود در ش��رکت های هپکو 
و آذراب را نظ��ارت و پیگی��ری 

کند.«

وزی��ر  کرباس��یان،  مس��عود 
اقتص��اد نیز در این نشس��ت با 
تأکی��د ب��ر ترخی��ص کاالهای 
مان��ده در گم��رک متعل��ق به 
ش��رکت آذراب، گفت: »تعیین 
حس��ابرس و بررس��ی وضعیت 
صورت حساب های موجود برای 
بورس باید در دس��تور کار واقع 

شود.«
در ای��ن میان، ی��ک نماینده 
مجلس به نق��ل از وزیر اقتصاد 
عنوان کرد: »اگ��ر تا آخر هفته 
آین��ده تمام��ی حق��وق معوقه 
کارگران هپکو پرداخت نش��ود، 
ق��رارداد خری��دار ش��رکت لغو 

می شود.«
عضو  مقدس��ی،  س��یدمهدی 
کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجلس با اش��اره به جلسه هفته 
گذش��ته کمیس��یون ویژه اصل 
44 مجل��س، گف��ت: »در ای��ن 
کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد 
و دارایی گزارش��ی در خصوص 
ش��رایط  و  وضعی��ت  آخری��ن 
شرکت های هپکو و آذراب ارائه 

شد.«
وی توضیح داد: »وزیر اقتصاد 
و ام��ور دارای��ی در جمع بندی 
نهایی جلسه برگزار شده، اعالم 
ک��رد اگر ت��ا آخر هفت��ه آینده 
کارگران  معوق��ه  تمامی حقوق 
هپک��و پرداخت نش��ود، قرارداد 

خریدار شرکت لغو می شود.«

ماموریت ویژه ربیعی
همچنی��ن عل��ی ربیعی، وزیر 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی که 
روز چهارش��نبه هفته گذش��ته 
به ش��رکت آذراب رفته بود، در 
جمع کارگران این شرکت اعالم 
کرد: »ام��روز ب��رای هماهنگی 
دو بان��ک جهت پرداخت حقوق 
کارگران ان��رژی عظیمی صرف 
شد، اما کار به سرانجام رسید.«

ب��ه گفته او، »در قالب مصوبه 
دو وزی��ر صنع��ت و تع��اون، بر 
عملکرد شرکت نظارت مستقیم 
خواهی��م ک��رد و ب��ا مذاک��ره 
و  نی��رو  وزارت  ب��ا سرپرس��ت 
خریداران، تضمین سفارش کار 

آذراب را پیگیری می کنیم.«
ربیعی در همین خصوص، روز 
اعالم  گذشته  هفته  پنجش��نبه 
کرد ک��ه »همان گونه که دیروز 
ق��ول دادم، پرداخت معوقات به 
کارگران آذراب و هپکو از امروز 
آغ��از ش��د و ع��زم و برنامه ما، 
تداوم تولید در این دو ش��رکت 

است.«
اس��تاندار مرکزی نی��ز اعالم 
کرد: »ب��ا پیگیری های��ی که تا 
س��اعات پایانی روز پنجش��نبه 
انجام ش��د، بخش��ی از معوقات 
کارگ��ران ش��رکت های هپکو و 
آذراب ب��ه حس��اب آنه��ا واریز 

شد.« 

آیا تمهیدات دولت می تواند مشکالت »هپکو« و  »آذراب« را حل کند؟ 

تجربه تلخ خصوصی سازی در اقتصاد ایران
اقتصاد کالن

دو راهکار برای رهایی از حلقه شوم 
رکود در اقتصاد خرد

یک اقتص��اددان می گوید دولت برای خروج از حلقه 
ش��وم رکود در سطح خرد اقتصاد نیازمند قطع واردات 
بی رویه و ساماندهی وضعیت یارانه هاست؛ یارانه هایی که 
پرداخ��ت آن به همه افراد جامعه به زیان بین نس��لی 
منجر ش��ده و باید به سمت تولید و ایجاد اشتغال برای 
جوانان هدایت ش��ود.  علیرضا پورف��رج در گفت وگو با 
ایس��نا، درباره وعده اخیر محمدباق��ر نوبخت مبنی بر 
رساندن ضریب جینی به 0.34 در پایان دولت دوازدهم، 
اظهار کرد: چنین وعده هایی در ش��رایطی قابل تحقق 
اس��ت که دولت بتوان��د در ایجاد رون��ق در بنگاه های 
تولیدی و کاهش نرخ بیکاری و افزایش س��طح درآمد 
خانوار موفق عمل کند.  او افزود: برای تحقق اهدافی از 
قبیل فقرزدایی و کاهش ضریب جینی دولت باید موانع 
موجود بر سر راه کسب و کار را بردارد و بخش خصوصی 
را فع��ال کرده و درآمد خانوار را افزایش دهد که چنین 
اهدافی مس��تلزم دو اقدام مهم است که نخستین اقدام 

آن جلوگیری از واردات بی رویه است. 
پورفرج گفت: وقتی دولت رش��د اقتصادی را مطرح 
می کند باید مردم آن را احساس کنند. وقتی مردم آن را 
احساس نمی کنند باید بررسی کرد که علت آن چیست. 
دولت باید عالوه بر اعالم رشد اقتصادی در سطح کالن 
رش��د س��طح خرد را اعالم و ارائه کند. اینکه وضعیت 
بنگاه های کوچک و متوس��ط چگونه اس��ت و خانوارها 
چقدر از این رش��د بهره می برند، اکنون رشد اقتصادی 
در سطح کالن وجود دارد ولی سطح خرد و بنگاه های 
متوس��ط و کوچک همچنان رونق نیافتند. رشد سطح 
کالن ای��ن توهم را به وجود می آورد که همه بنگاه های 
اقتصادی در سطح عالی کار می کنند درحالی که چنین 

نیست. 
وی در خصوص تورم نی��ز چنین گفت: این موضوع 
درباره تورم هم صدق می کند. تورم یک سبدی دارد که 
مراکز آماری نرخی را از متوسط آنها ارائه می کنند. مثال 
در سبد تورم، مسکن، اتومبیل و مواد غذایی قرار دارد و 
ممکن است مثال درحالی که تورم مواد غذایی 20 درصد 
افزایش پیدا کرده تورم اتومبیل 10 درصد افزایش یافته 
باش��د. در چنین شرایطی نرخی که مراکز آماری اعالم 
می کنند متوسط این دو اس��ت این در حالی است که 
بس��یاری از مردم تورم خودرو را احساس نکرده و تورم 
مواد غذایی را احساس کرده و متوجه می شوند که قدرت 
خریدشان کاهش یافته است. با این حال می بینند که 
مراکز آماری اعالم می کنند که تورم کاهش یافته است. 
عضو هیأت علمی گروه اقتصادی دانش��گاه مازندران 
با تأکید بر اینکه یکی از مهم ترین اقدامات دولت برای 
افزایش رفاه خانوار جلوگیری از واردات بی رویه اس��ت، 
گفت: اخیراً دیده ایم که کارگ��ران چند کارخانه اعالم 
کرده اند که چند ماه حقوق نگرفته اند. چنین مشکالتی 
عالوه بر مسائل مدیریتی ریشه در این موضوع دارند که 
به قدری واردات در ایران بی رویه است که کارخانه های 
داخل کشور نمی توانند کاالهای خود را بفروشند. به نظر 
من در چنین ش��رایطی حتی الزم اس��ت کاالهایی که 
در داخل کشور تولید می شوند واردات آنها حرام اعالم 
ش��ود. این موضوعی است که عقل و منطق آن را تأیید 
می کند. باید تمایل خرید ب��ه کاالهای داخلی افزایش 
یابد تا درآمد تولید کننده داخلی باال رفته و به کارگران 

حقوق بیشتری دهد تا قدرت خرید آنها افزایش یابد. 
پورفرج درباره سیاس��ت های حمایتی دولت دهم در 
قالب پرداخت یارانه های نقدی از محل حامل های انرژی 
توضی��ح داد: آن دولت می خواس��ت قیمت حامل های 
انرژی رقابتی شود ولی باید ببینیم که این اقدام چقدر 
در درآمد خانوارهای فرودس��ت جامعه مؤثر بود. هنوز 
دولت در ایران نتوانسته برآورد دقیقی از این داشته باشد 
که چه گروه هایی در جامعه باید از دریافت یارانه حذف 
شوند. آن دولت تا پایان دولتش هرگز وضعیت یارانه ها 
را ساماندهی نکرد و به همه آحاد جامعه یارانه پرداخت 
کرد. دولت یازدهم هم البته تغییری در وضعیت یارانه ها 
ایجاد نکرد با این توجیه که نمی تواند ثروتمندان جامعه 
را شناس��ایی کند.  ای��ن اقتصاددان ادام��ه داد: چنین 
ادعایی در قرن بیس��ت و یکم با وج��ود این همه داده 
غیر منطقی است. شناسایی پنج دهک ثروتمند جامعه 
اینقدر کار دشواری نیست که دولت طی پنج سال نتواند 
انجام دهد. دولت اکنون باید سریع تر یارانه های چهار و 
پنج دهک ثروتمند جامعه را حذف کند. یارانه ای که به 
حساب این افراد واریز می شود اثری در زندگی این افراد 
ندارد و فقط منابع ملی است که به هدر می رود؛ منابعی 
که می تواند صرف اش��تغال نسل جوان شود و در رونق 
کس��ب و کار به کار رود ولی دولت چنین نمی کند و اگر 
بخواهیم از نگاه تئوری مسئله را بررسی کنیم می توانیم 
بگوییم پرداخت یارانه ها زیان بین نسلی ایجاد می کند، 
به این ترتیب که منابع هدر می رود بدون اینکه به رفاه 
م��ردم کمک کند و به این ترتیب هم به نس��ل حاضر 
و هم به نسل آینده خس��ارت وارد می کند.  وی اظهار 
ک��رد: در این زمینه انتقادات جدی به مجلس هم وارد 
اس��ت که بر بحث یارانه ها نظارت نمی کند و با دولت با 
تساهل و تسامح برخورد می کند. به هرحال باید صراحتا 
بگویم اگر دولت می خواهد از حلقه شوم رکود در سطح 
خرد خارج ش��ود نیازمند دو اقدام اساس��ی است؛ یکی 
جلوگیری از واردات بی رویه کاالها و دوم قطع یارانه های 
دهک های باالی درآمدی و هدایت آن به سمت تولید. 

این اقتصاددان اضافه کرد: دولت باید نقدینگی موجود 
را بتواند هدایت کند چون با روند بس��یار خطرناکی در 
حال افزایش است که اگر نظارتی بر آن نشود منجر به 

ضربه خوردن کل اقتصاد خواهد شد. 

گمرک

گمرک ایران اعالم کرد
10 کاالی کشاورزی صادراتی ایران 

را بشناسید
گمرک ایران میزان 10 کاالی ویژه صادراتی کشور در 
پنج ماه نخست امسال را اعالم کرد.  به گزارش »فرصت 
امروز«، در پنج ماهه نخس��ت امس��ال، زعفران ایرانی به 
صورت فله با وزن 46هزار و 586 کیلوگرم به 30 کش��ور 
صادر ش��د. ارزش ریالی صادرات زعف��ران در این مدت 
معادل یک ه��زار و 920 میلیارد و 424 میلیون و 145 
هزار ری��ال و ارزش دالری آن معادل 59 میلیون و 269 
هزار و 196 دالر اس��ت.  کشورهای ژاپن، آلمان، اسپانیا، 
استرالیا، افغانستان، آمریکا، امارات، ایتالیا، بلژیک، تایوان، 
سنگاپور، سوئد، س��وئیس، فرانسه، کویت، هنگ کنگ، 
هن��د، لتونی، چین، کره، دانمارک، مالزی، مجارس��تان، 
نیوزیلن��د، اردن، بحری��ن، قطر، کان��ادا، موریس و یونان 
خریداران زعفران ایرانی هستند.  در این مدت، همچنین 
272 هزار و 149 کیلوگرم عس��ل طبیعی به ارزش 35 
میلی��ارد و 722 میلیون و 531 ه��زار ریال معادل یک 
میلیون و 99 هزار و 844 دالر به 14 کشور چین، عراق، 
افغانستان، امارات، ترکیه، عمان، قزاقستان، کویت، لبنان، 
مالزی، آذربایجان، قطر، آلمان و بحرین صادر شده است. 

صادرات خرما؛ 32 میلیون دالر
در پن��ج ماهه امس��ال، 25 ه��زار و 113 تن خرمای 
مضافتی تازه یا خش��ک کرده ب��ه ارزش یک هزار و 37 
میلی��ارد و 207 میلی��ون و 988 هزار ری��ال معادل 31 
میلی��ون و 966 ه��زار و 447 دالر صادر ش��ده اس��ت. 
کش��ورهای یوگس��الوی، پاکس��تان، ژاپن، گرجستان، 
آذربایجان، آلبانی، ارمنستان، استرالیا، افغانستان، امارات، 
انگلس��تان، اندونزی، آمریکا، ایتالیا، بلغارستان، بوسنی، 
تایلند، ترکیه، ترکمنستان، دانمارک، سوریه، سنگاپور، 
سوئد، صربستان، عراق، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، 
کانادا، لبنان، لهستان، لیتوانی، مالزی، نروژ، هلند، هند، 
چین، اتریش، اتیوپی، ارمنس��تان، ک��ره، رومانی، قطر، 
هنگ کنگ و نیوزیلند خرمای تازه از ایران وارد کرده اند. 

صادرات شکالت؛ 29 میلیون دالر
در همین مدت پنج ماهه ش��کالت حاوی کاکائو به 
صورت غیر  از بلوک و تخته نیز با وزن 7 هزار و 157 تن 
ب��ا ارزش 961 میلیارد و 196 میلیون و 619هزار ریال 
مع��ادل 29میلیون و 515 هزار و 17 دالر صادر ش��ده 
است که کشورهای خریدار ش��کالت ایرانی به ترتیب 
پاکستان، چین، آذربایجان، افغانستان، امارات، بحرین، 
ترکمنستان، سنگاپور، س��احل عاج، عراق، نروژ، یمن، 
پاکستان، اتریش، استرالیا، انگلس��تان، عمان، روسیه، 
قطر، کانادا، کویت، مالزی، س��وئد، س��ومالی، کامبوج، 

کنیا، نیجریه، کره و مراکش هستند. 
صادرات انجیر؛ یک میلیون دالر

در همی��ن ح��ال، انجی��ر ت��ازه یا خش��ک کرده 
ب��ا وزن 457 ه��زار و 353 کیل��و گ��رم و به ارزش 
ریال��ی 42میلیارد و 270 میلی��ون و 552 هزار و به 
ارزش دالری ی��ک میلیون و 299 ه��زار و 70 دالر 
به کش��ورهای ژاپن، اس��ترالیا، امارات، کره، مالزی، 
ن��روژ، هند، چین، آلمان، انگلس��تان، آمریکا، تایلند، 
س��نگاپور، قطر، کوی��ت، افغانس��تان، برزیل، عمان، 
قزاقس��تان، کانادا، لبنان، هلند، ویتنام، هنگ کنگ 

و ترکمنستان صادر شده است. 
خریداران رب گوجه ایرانی؛ 30 کشور

در پنج ماهه نخس��ت امس��ال 52هزار و 537 تن 
رب گوج��ه فرنگی ب��ه ارزش ریالی 2 ه��زار و 382 
میلی��ارد و 45 میلی��ون و 787 ه��زار و ب��ه ارزش 
دالری 73میلیون و 254 هزار و 993 به کش��ورهای 
آذربایج��ان، آلمان، افغانس��تان، امارات، انگلس��تان، 
ترکیه، رومانی، س��احل عاج، سومالی، عراق، روسیه، 
قزاقستان، کانادا، کویت، لبنان، پاکستان، گرجستان، 
استرالیا، اس��لواکی، ترکیه، اوکراین، آمریکا، بحرین، 
تاجیکس��تان، نیجریه، قطر، نیوزیلند، ماداگاس��کار، 

مراکش و هلند صادر شده است. 
سقز ایرانی در ترکیه و کویت

س��قز با وزن یک هزار 680 کیل��و گرم و با ارزش 
ریال��ی 870میلیون و 459 ه��زار و 200 و به ارزش 
دالری 25 هزار و 200 به کش��ورهای ترکیه و کویت 

صادر شده است. 
خریداران گالب ایران؛ 20 کشور

گالب اس��تحصالی از گل محمدی با وزن یک هزار و 
383 ت��ن با ارزش ریالی 127 میلیارد و 934 میلیون و 
603 هزار و به ارزش دالری 3میلیون و 936هزار و 647 
به کشورهای پاکستان، ژاپن، آذربایجان، آلمان، اتریش، 
افغانستان، امارات، انگلستان، بحرین، عراق، روسیه، قطر، 
کویت، کانادا، استرالیا، ترکیه، عمان، هلند، چین، فرانسه، 

گرجستان، هنگ کنگ و مالزی صادر شد. 
صادرات هندوانه؛ 97 میلیون دالر

ای��ران 503هزار و 798 تن با ارزش 3 هزار و 180 
میلی��ارد و 159 میلیون ریال، مع��ادل 97میلیون و 
798 ه��زار و 33 دالر هندوان��ه تازه به کش��ورهای 
پاکس��تان، گرجس��تان، آذربایجان، آلم��ان، اتریش، 
ارمنستان، اس��تونی، افغانس��تان، امارات، انگلستان، 
بلغارس��تان، ترکیه، رومانی، س��وئد، عراق، روس��یه، 
قبرس، قزاقستان، قطر، کویت، لهستان، مجارستان، 

هلند و بحرین صادر کرده است. 
10 کشور خریدار خاویار ایران

در همی��ن مدت کش��ور از 388 کیلو گ��رم خاویار 
31میلیارد و 492 میلیون و 530هزار ریال معادل 965 
هزار و380 دالر درآمد کس��ب کرده است. کشورهای 
هنگ کنگ، آلمان، امارات، آمریکا، ژاپن، ایتالیا، بلژیک، 
فرانسه، کویت و انگلستان خریداران خاویار ایران بودند. 
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س��ایه نفت در تاریخ 100 ساله اقتصاد 
ای��ران همواره از هر مولفه دیگری قوی تر 
بوده است، بنابراین هر تغییر و تحولی در 
این صنعت بر کل س��اختار اقتصاد ایران 
بنابراین ش��اخص های  س��ایه می اندازد، 
اقتص��ادی مانند تورم،  نقدینگی و رش��د 
اقتصادی هم��واره متاث��ر از نفت بوده و 
این ماده س��یاه بد بو نق��ش اصلی را در 
اقتصاد ایران داش��ته است. سال گذشته 
نیز که نخس��تین س��ال اجرای برجام و 
رفع تحریم های نفتی بود، رشد اقتصادی 
ایران با احتس��اب نفت ب��ه 11.1 درصد 
و ب��دون نفت به 6.4 درصد رس��ید. این 
به واس��طه آن بود که ایران در سال 95 
تقریبا تمام ظرفیت تولید نفت خود را به 
کار بست و تولید نفت تا آستانه 4میلیون 
بشکه در روز باال رفت. از سوی دیگر آمار 
رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال با در 
نظر گرفتن نف��ت 6.5 درصد و بدون در 
نظر گرفتن نفت 7درصد بوده است که به 
معنای معکوس ش��دن رابطه نفت و رشد 
اقتصادی اس��ت. این امر از آن جهت رخ 
داده که رشد بخش استخراج نفت خام و 
گاز طبیعی در بهار سال جاری نسبت به 
مدت مشابه آن در س��ال 95 از متوسط 
رش��د س��ایر بخش های اقتصادی کمتر 
بوده، لذا رشد محصول ناخالص داخلی از 
رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت 
کمتر ش��ده اس��ت. به گزارش آنا، با این 
حال ایران در بهار امسال رشد اقتصادی 
مطلوبی را تجربه کرد که این امر به دلیل 
تحرک در سایر بخش های اقتصادی بوده 
اس��ت. در گروه های مختل��ف اقتصادی 
بیشترین رش��د مربوط به گروه خدمات 
با افزایشی 8.3 درصدی است. بعد از آن 
س��اختمان که س��ال ها در رکود فرورفته 
بود با رش��دی 7.1 درصدی قرار دارد که 
حکای��ت از آغاز رونق در بخش مس��کن 
خواهد بود. پس از این دو گروه صنعت با 

رشد 4.9 درصدی قرار دارد و کشاورزی 
 نیز در س��ه ماهه نخس��ت س��ال رشدی 
3.1 درص��دی را تجربه کرده اس��ت. این 
اتفاق برای اقتصاد ایران فرصتی مطلوب 
به شمار می رود تا با تکیه بر اصول اقتصاد 
مقاومتی بتواند با تحرک بخش های مولد 

اقتصاد از بودجه نفتی فاصله بگیرد. 

کاهش وابستگی به نفت در بودجه
عملک��رد چهارس��ال دول��ت یازده��م 
حکایت از آن دارد که وابستگی به نفت در 
بودجه رو به کاهش است. براساس اعالم 
سازمان برنامه و بودجه وابستگی به منابع 
نفت��ی از 41درص��د در بودجه س��ال 94 
به 26درصد در بودجه س��ال 95 کاهش 
یافته و قرار اس��ت ب��ا هدف گذاری که در 
بودجه سال 97 انجام خواهد شد، میزان 
وابس��تگی بودجه عمومی کش��ور به نفت 
کاهش یابد. یکی از مشکالت بودجه های 
کش��ور طی سال های گذش��ته وابستگی 
ش��دید به درآمدهای نفتی بود، به طوری 

که با افزای��ش قیمت نفت، بودجه ها فربه 
شده و استفاده از نفت در بودجه افزایش 
می یاف��ت و به دنبال کاه��ش درآمدهای 
نفتی، کس��ری های بودجه فشار مضاعفی 
بر دخ��ل و خرج دول��ت وارد می کرد. به 
گزارش خبرآنالین، دولت یازدهم، زمانی 
سکان اداره کش��ور را به دست گرفت که 
قیمت نف��ت رو به کاهش گذاش��ته بود. 
بودجه ای وابسته به نفت در اختیار داشت 
ک��ه س��اختار آن هم به ه��م ریخته بود. 
نخس��تین گام دولت، اصالح بودجه ریزی 
ب��ود. درمرحله بعد برنام��ه دولت کاهش 
وابس��تگی به درآمده��ای نفتی و افزایش 
سهم بودجه عمومی از درآمدهای مالیاتی 
بود. ه��ر دو هدف در پایان دولت یازدهم 
محقق ش��د، به طوری که براس��اس اعالم 
س��ازمان برنامه و بودج��ه دولت یازدهم 
س��هم   1392-1395 س��ال های  ط��ی 
درآمده��ای نفت��ی از کل منابع عمومی 
از 41درصد به 26درصد کاهش و س��هم 
درآمده��ای مالیات��ی از 33درص��د را به 

36درص��د افزایش داده اس��ت. از این رو 
 نس��بت مالیات به GDP طی س��ال های

میلی��ارد  ه��زار   5.4 از   1392-1395  
تومان، حدود 73درصد و اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای )عمرانی( از حدود 
22ه��زار میلیارد تومان به حدود 42هزار 
میلی��ارد تومان یعنی بی��ش از 90درصد 

رشد یافته است. 

عبور از بودجه نفتی
دولت دوازدهم در حالی تا دو ماه دیگر 
نخستین الیحه بودجه خود را به مجلس 
می ب��رد ک��ه از حج��م وابس��تگی منابع 
پیش بینی ش��ده به نف��ت در این بودجه 
کاسته شده است. بنا به گفته کارشناسان 
در دولت های نهم و دهم حجم اس��تفاده 
از منابع نفتی در بودجه بیش از 10برابر 
ش��ده و ش��رایط کش��ور به گونه ای پیش 
رف��ت ک��ه هرگون��ه کاه��ش آن، منابع 
بودجه را با کس��ری قابل توجهی مواجه 
می کرد. محاس��بات صورت گرفته نشان 
می دهد هرچند درصد وابس��تگی بودجه 
به نفت در س��ال های اخیر کاهش یافته، 
اما همچنان بیش از منابع بودجه عمومی 
نفت��ی اس��ت و طبق تعاریف کالس��یک 
دولت ایران همچنان دولتی رانتیر است. 
از سویی محاس��به میزان منابع نفتی در 
بودجه عمومی ایران برخالف ظاهر ساده 
آن کاری پیچیده و نیاز به تسلط کافی بر 
الیه های تودرتوی بودجه عمومی کش��ور 
دارد، زی��را منابع نفتی بودجه عمومی نه 
در یک ردیف، بلکه در ردیف های متعدد 
و ب��ا نام های مختلف درج ش��ده اس��ت. 
کارشناس��ان می گوین��د، درصورت��ی که 
س��االنه حدود 30میلی��ارد دالر از منابع 
نفت��ی از دس��ترس مس��تقیم دولت و به 
صندوق توس��عه ملی واریز ش��ود، آنگاه 
می ت��وان گفت بودجه از نفت جدا ش��ده 

است. 

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک کش��ور 
گفت که با رونق بازار مسکن به احتمال زیاد 
شاهد افزایش 10درصدی قیمت ها در نیمه 
دوم س��ال جاری در حوزه معامالت مسکن 
خواهیم بود. حس��ام عقبای��ی در گفت وگو 
با ایرن��ا، افزود: آماره��ا از افزایش معامالت 
خریدوفروش مس��کن در نیمه دوم س��ال 
جاری و افزایش نسبی قیمت ها در محدوده 
ن��رخ تورم حکایت دارد. وی اظهار داش��ت: 
صنعت ساختمان و مسکن 40درصد اقتصاد 
ملی را به خود اختصاص داده است و با توجه 
به امن بودن سرمایه گذاری در حوزه مسکن، 
ممکن اس��ت افراد بیش��تری در این بخش 
سرمایه گذاری کنند. رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک کشور یادآور شد: در نیمه دوم امسال 
ش��اهد رونق تدریجی بازار معامالت مسکن 
خواهیم بود، هرچند که ممکن است بخشی 
از س��رمایه ها در س��ایر حوزه کسب و کار و 
به خصوص س��پرده های بانکی به س��مت و 
سوی بازار مس��کن حرکت کند. با محدود 

شدن فروش تراکم توسط شهرداری تهران، 
بازار مس��کن به این محدودیت واکنش��ی 
نشان نداده و بازار همچنان وضعیت عادی 
خود را دارد. با این حال طبق گزارش های 
میدانی، هرچند تغیی��ر ضوابط و مقررات 
تراکم فروشی ممکن اس��ت بر قیمت بازار 
مسکن تاثیرگذار باشد، اما وجود خانه های 
خالی در شهر تهران مانع افزایش قیمت ها و 
کمبود مسکن در بازار شده و شاهد افزایش 
9 تا 4 درصدی قیمت ها در برخی مناطق 
شهر تهران با توجه به افزایش قیمت برخی 
مصال��ح س��اختمانی هس��تیم. همچنین 
قیمت های اجاره مسکن در مناطق مختلف 
ش��هری تهران حاکی اس��ت که در برخی 
از مناط��ق ش��هری بی��ش از 20 درصد و 
در برخی از مناطق ش��اهد افزایش قیمت 
اجاره بها بین 10 ت��ا 15 درصدی در دو یا 
سه ماه اخیر بوده ایم که خانواده ها معموال 
در این ماه ها واحدهای استیجاره ای خود را 

جابه جا می کنند.

افزایش قیمت مسکن متناسب با تورم 

تاثیر نفت بر رشد اقتصادی منفی شد

فرصت ایران برای نفت زدایی از بودجه
حمل و نقل ریلی

معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن 
مطرح کرد 

درآمدزایی حمل هر تن بار ترانزیت 
در ایران به اندازه یک بشکه نفت

معاون بهره برداری و س��یر و حرکت راه آهن ایران با 
تأکید بر توسعه خطوط ریلی به ویژه در مناطق مرزی 
گفت: حمل ه��ر تن بار ترانزیت در ای��ران 50 فرانک 
س��وییس برای کش��ورمان درآمد ایجاد می کند که به 
اندازه یک بشکه نفت است. ابراهیم محمدی در مراسم 
ورود نخس��تین قطار کانتینری چین به ایران از طریق 
کریدور ریلی اینچه  برون افزود: توس��عه خطوط ریلی 
به ویژه در مناطق مرزی فرص��ت خوبی برای ترانزیت 
کاال و توجه به این مهم در درآمدزایی و ایجاد اشتغال 
تأثیرگذار اس��ت. وی ادام��ه داد: موقعیت جغرافیایی 
ایران و کریدورهای ش��مال به جنوب و شرق به غرب 
آن و نیز راه داش��تن به دریا می تواند درآمد اقتصادی 
باالیی نصیب ایران کند. محمدی تصریح کرد: بهترین 
مس��یر ترانزیت کاال از کشور هند و چین و نیز روسیه 
به کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی، از خاک ایران 
و کریدورهای ریلی آن اس��ت ک��ه مجلس می تواند با 
تخصص بودجه های الزم به توسعه خطوط ریلی به ویژه 
در مناط��ق مرزی کمک کند. وی اضافه کرد: توس��عه 
خطوط ریلی در اس��ناد باالدستی چش��م انداز توسعه 
کش��ور، برنامه ششم توس��عه و اقتصاد مقاومتی آمده 
است که می توان از آن استفاده کرد. محمدی با اشاره 
به جایگاه راهبردی راه آه��ن اینچه برون گنبدکاووس 
اضافه کرد: درصورت توجه به این خط ریلی و ترانزیت 
کاال، عالوه بر رونق اقتصادی و ایجاد اش��تغال، افزایش 
درآم��د ناخالص در این منطقه نی��ز از دیگر نتایج آن 
خواهد بود. وی تصریح کرد: وصل بودن این خط ریلی 
به کریدور شمال و جنوب و نیز راه آهن ترکمنستان و 
قزاقس��تان و در ادامه به چین، یک مزیت است. معاون 
بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
به حجم مبادالت کش��ور هند به روسیه و کشورهای 
اروپایی اشاره کرد و گفت: این کشور، ساالنه 7میلیون 
تن کاال از خلیج فارس و از خاک ایران به روسیه ارسال 
می کند. محم��دی گفت: عالوه بر این، حجم مبادالت 
کشور هند ساالنه 70 تا 80میلیارد دالر از طریق ایران 
به کش��ورهای اروپایی اس��ت. وی با بیان اینکه حجم 
مبادالت تجاری کش��ور چین نیز ساالنه 530 تا 800 
میلیارد دالر اس��ت، افزود: اگر بخشی از این مبادالت 
کاال از طریق کریدور های ریلی ایران انجام شود، درآمد 

زیادی برای کشور خواهد داشت. 

یادداشت

مسکن

فروش نفت ایران محدود نمی شود

لغو محدودیت در فروش نفت ایران به تصویب شورای 
امنیت رسیده است و بنا بر این مستند نمی تواند بی اثر 
ش��ود. بنابراین خروج یکجانبه آمری��کا از توافق برجام 
فروش نف��ت ایران را بی اثر نمی کند، مگر اینکه آمریکا 
دوباره روی تحریم ها تأکید کند تا سرمایه گذاری روی 
مناب��ع انرژی ایران را مح��دود کند کما اینکه قبال هم 
شرکت هایی را تحریم کرده بودند، خصوصاً شرکت هایی 
که می خواهند بیش از 20 میلیون دالر سرمایه گذاری 
نفتی داش��ته باش��ند. در حال حاضر فرانسه در پارس 
جنوب��ی ق��رارداد امضا ک��رده و می خواه��د در فاز 11 
نزدیک به 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند. این گونه 
شرکت ها که بین المللی هستند و سهام شان در بورس 
نیویورک معامله می ش��ود، خروج یکجانب��ه آمریکا را 
خنثی می کنند. در اروپا نس��بت به این قضیه مقاومت 
می ش��ود و تصور نمی کنم اروپا در حال��ت انفعال قرار 
بگیرد حتی اگر آمریکا بخواهد از این پیمان خارج شود. 
البته اخباری وجود دارد که آمریکا نیز از برجام خارج نم
ی شود.                                            منبع: ایلنا

بررسی قیمت تسهیالت مسکن 
برای اقشار مختلف

با در نظر گرفتن قیمت 77 هزار تومانی برای هر برگ 
از اوراق تس��هیالت مسکن، زوج های تهرانی باید حدودا 
17 میلیون تومان و زوج های غیر تهرانی که در شهرهای 
ب��ا جمعیت بیش از 200 هزار نفر زندگی می کنند باید 
حدودا 14 میلیون تومان برای گرفتن سقف وام مسکن 
به عالوه وام جعاله هزینه کنند. به گزارش ایسنا، هر برگ 
از اوراق تسهیالت مسکن حدودا 76هزار و 500 تومان 
معامله می شود. این قیمت حدودا هزار تومان نسبت به 
هفته های گذشته کاهش نشان می دهد. زوج های تهرانی 
با خرید 200 برگ از اوراق تسهیالت مسکن می توانند 
تا س��قف 100 میلیون توم��ان وام دریافت کنند که به 
این مبلغ 10میلیون توم��ان وام جعاله تعلق می گیرد، 
با این حس��اب برای دریافت 100 میلیون تومان وام با 
قیمت هر برگ تقریباً 77 هزار تومان، زوج های تهرانی 
بای��د 15 میلیون و 400 هزار توم��ان اوراق بخرند. این 
مبلغ با احتساب 10 میلیون تومان وام جعاله که بابتش 
بای��د 20 برگ بهادار با قیمت یک میلیون و 540 هزار 
تومان از اوراق تس��هیالت مس��کن را خریداری کنند، 
 در مجم��وع باید حدودا 17 میلیون تومان صرف خرید
 220 برگ اوراق ش��ود. همچنین زوج های غیر تهرانی 
که در ش��هرهایی با جمعیت بیش��تر از 200 هزار نفر 
زندگی می کنند، می توانند تا س��قف 80 میلیون تومان 
وام بگیرن��د که برای گرفتن این مبل��غ باید 160 ورق 
بهادار خریداری کنند که با این حساب باید 12میلیون 
و 320 ه��زار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با 
احتساب یک میلیون و 540 هزار تومان اوراق وام جعاله، 
بای��د در مجموع برای خری��د اوراق مبلغ 13 میلیون و 
860 هزار تومان پرداخت کنند. زوج های ساکن در سایر 
مناطق غیر  از دو مورد ذکر شده در باال، می توانند برای 
گرفتن 60میلیون تومان وام مس��کن 120برگ بهادار 
خری��داری کنند که با قیمت هر ب��رگ تقریباً 78 هزار 
تومان، باید 9 میلیون و 240 هزار تومان بابت خرید این 
120 ب��رگ بپردازند که این مبلغ به عالوه یک میلیون 
و 540 ه��زار تومانی که برای اوراق مربوط به وام جعاله 
پرداخت خواهند کرد، باید در مجموع 10میلیون و 780 

هزار تومان صرف هزینه 120برگ اوراق کنند.

علی اصغر  زرگر
تحلیلگر اقتصاد سیاسی



قائم مقام بانک مرکزی، عالئم 
اقتصادی در پایان دولت یازدهم 
را حاکی از بازگش��ت اقتصاد به 
مسیر س��المت دانست و گفت: 
اقتصاد ایران در س��ال گذش��ته 
تجرب��ه  را  بی نظی��ری  رش��د 
ک��رده و در کنار آن، دس��تیابی 
ب��ه تورم ت��ک رقم��ی در پایان 
س��ال گذش��ته و ثبات نس��بی 
در ن��رخ ارز، همگ��ی حاکی از 
اقتصاد  بیشتر  پیش بینی پذیری 

و توان باالی آن است. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
بان��ک مرکزی، اکب��ر کمیجانی 
در جلسه با نمایندگان صندوق 
بین المللی پول)Staff visit(  و 
بحث و بررسی برای تهیه گزارش 
آتی ماده۴ صن��دوق بین المللی 
پول ک��ه با حضور مقامات بانک 
وزارت  کارشناس��ان  مرک��زی، 
امور اقتص��ادی و دارایی، مرکز 
پژوهش های مجلس و  س��ازمان 
برگزار  برنامه ری��زی  و  مدیریت 
شد، با اشاره به آخرین تحوالت 
اقتصاد ایران گفت: در شروع کار 
اقتصادی  شرایط  یازدهم  دولت 
ایران با رکود تورمی، بیکاری و 
کسری بودجه مواجه بود. در آن 
زمان ایران نرخ رش��د اقتصادی 
منف��ی در س��ال های ۹۱ و ۹۲ 
و ت��ورم در س��طوح ۴۰درص��د 
درتابس��تان س��ال ۹۲ را تجربه 
می ک��رد.  البته این ش��رایط با 
توسط  شده  اتخاذ  سیاست های 

دولت یازدهم تعدیل شد. 
وی اف��زود: خوش��بختانه در 
پای��ان دول��ت یازده��م تصویر 
اقتص��اد کالن نس��بت ب��ه آغاز 
دوره کامال متحول ش��ده است 
و اقتصاد با س��المت نسبی بهتر 
و با عملکرد بسیار رضایت بخش 
و بیش��تر متغیره��ای اقتص��اد 
کالن ب��ه روند بهبود خود ادامه 

می دهد. 
کمیجان��ی نرخ ارز را نس��بتا 
مناس��ب و پای��دار ارزیابی کرد 
و گف��ت: ثبات ن��رخ ارز یکی از 
بانک  مدنظر  مسائل  اصلی ترین 
مرکزی ب��وده و در حال حاضر 
از این نرخ از نوسانات سال های 
آغاز به کار دولت یازدهم فاصله 
گرفته اس��ت. به گفت��ه وی، با 
آغ��از مذاکرات هس��ته ای و نیز 
مثبت  انتظارات  گرفتن  ش��کل 

از  مجموع��ه ای  کم��ک  ب��ه  و 
نرخ  این  اقتصادی  سیاست های 
رو به کاهش گذاشته و به سمت 

ثبات پیش رفته است. 
بانک مرکزی،  مقام مس��ئول 
عالئ��م اقتصادی در پایان دولت 
یازده��م را حاکی از بازگش��ت 
اقتصاد به مسیر سالمت دانست 
و گفت: رش��د اقتصادی س��ال 
گذش��ته در نوع خود در سطح 
جهان��ی باالترین ب��وده و البته 
نمی توان از تأثی��ر و نقش نفت 
چشم پوش��ی کرد. در کنار این 
ام��ر تورم ت��ک رقم��ی و ثبات 
نس��بی در ن��رخ ارز، حکایت از 
اقتصاد  بیشتر  پیش بینی پذیری 

و توان باالی آن دارد. 
وی اص��الح نظ��ام بانک��ی را 
یک��ی از اصلی ترین و مهم ترین 
سیاست های کالن بانک مرکزی 
عن��وان ک��رد و گف��ت: اصالح 
کیفی��ت دارایی بانک ه��ا، نظم 
دادن ب��ه بدهی ه��ای دول��ت و 
ش��رکت های تابع��ه آن به نظام 
مهم تری��ن  زم��ره  در  بانک��ی، 
و  دول��ت  کالن  سیاس��ت های 
بانک مرکزی است. خوشبختانه 
در ای��ن مس��یر و ب��ه منظ��ور 
بهب��ود ش��رایط اقتص��اد ایران، 
گرفته  پیش  در  سیاس��ت هایی 
ش��ده اس��ت. برای مث��ال، در 
تبصره ۳۵ اصالح قانون بودجه 
سال ۱۳۹۵ از محل درآمدهای 
ارزیاب��ی  تجدی��د  از  حاص��ل 

بان��ک  خارج��ی  دارایی ه��ای 
مرکزی، این امکان فراهم ش��د 
اصالحات��ی ب��رای افزایش توان 
ساماندهی  و  بانک ها  سرمایه ای 
بدهی دولت انجام شود و گامی 
مهم ب��رای اصالح نظ��ام بانکی 
در ارتق��ای کیفی��ت دارایی ها و 
بانک ها  ترازنام��ه ای  بدهی های 

برداشته شود. 
قائ��م مق��ام بان��ک مرک��زی 
دس��تیابی ب��ه نرخ ت��ک رقمی 
تورم را از دس��تاوردهای بزرگ 
دول��ت یازدهم خوان��د و گفت: 
ت��ورم تک رقم��ی را از ماه های 
آغازین س��ال ۹۵ تجربه کردیم 
که این مهم همچنان ادامه دارد 
و امیدواریم تا پایان سال جاری 
تورم از دامنه تک رقمی چندان 

فاصله نگیرد. 
کمیجانی نقش بانک مرکزی 
را در هدای��ت نرخ س��ود بانکی 
مؤث��ر ارزیابی ک��رد و گفت: از 
یازدهم ش��هریور م��اه و با ارائه 
بسته جامع و دقیق برای اصالح 
نرخ س��ود بانکی اکنون ش��اهد 
اجرای این بسته سیاست پولی 
بازرسی های  براساس  و  هستیم 
اولی��ه ب��ه عمل آمده از س��وی 
بان��ک مرک��زی، بانک ه��ا ب��ه 
نرخ های مصوب ش��ورای پول و 

اعتبار پایبند بوده اند. 
س��ایر  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
مرک��زی  بان��ک  سیاس��ت های 
کاهش  با سیاس��ت های  همسو 

نرخ س��ود بانکی، اظه��ار کرد: 
در راس��تای کاهش نرخ س��ود 
بانکی، ساماندهی نرخ های سود 
ب��رای اوراق بدهی، س��اماندهی 
اضافه برداش��ت بانک ها، تعمیق 
ب��ازار بی��ن بانکی ب��رای تأمین 
نیازه��ای کوتاه م��دت بانک ه��ا 
و نی��ز س��اماندهی ن��رخ س��ود 
مشارکت پیش فروش خودروها، 
در دستور کار قرار گرفته است. 

تقدیر نمایندگان صندوق 
بین المللی پول از ساماندهی 

فعالیت غیرمجازها
همچنی��ن کاترین��ا پرفیل��د، 
رئیس هیأت صندوق بین المللی 
پول با اش��اره به رشد اقتصادی 
۱۲.۵ درص��دی ایران در س��ال 
گذش��ته و بازس��ازی شرایط رو 
به جل��وی اقتصاد ای��ران گفت: 
این نرخ رش��د یکی از باالترین 
نرخ ه��ای رش��د اقتص��ادی در 
جهان اس��ت، اما همچنان نیاز 
اس��ت بخ��ش غیرنفت��ی بهبود 
یاب��د. هدف م��ا از تهیه گزارش 
ماده ۴ ارائه نظرهای کارشناسی 
به منظور فراهم آمدن ش��رایط 
مناسب اقتصادی و تحقق رشد 

و توسعه برای همگان است. 
ب��ه گفت��ه وی، در گ��زارش 
سال گذشته تمرکز بر پایداری 
ش��اخصه های مه��م اقتص��ادی 
مانند تورم، بس��یار حائز اهمیت 
بود. نرخ تورم ایران نیز در سال 

گذشته ۹درصد بود که کمترین 
میزان خود در ۲۵ سال گذشته 

بوده است. 
وی ب��ا بیان اینکه برای بهبود 
رشد اقتصادی، ثبات و پایداری 
اقتص��ادی  ش��اخص های  در 
ضروری اس��ت، گفت: همگام با 
ثب��ات در ش��اخص های اقتصاد 
کالن مانند نرخ تورم و نرخ ارز، 
بای��د اصالحات��ی در حوزه های 
بانکی و مالی، بازار کار و قوانین 

انجام شود. 
بین المللی  صن��دوق  نماینده 
پول با اش��اره به اقدامات انجام 
س��اماندهی  جه��ت  در  ش��ده 
گف��ت:  غیرمج��از  موسس��ات 
ش��اهد  ام��روز  خوش��بختانه 
اقدامات خوبی درباره ساماندهی 
این موسس��ات هس��تیم، نباید 
اج��ازه داد ای��ن موسس��ات به 
رقب��ای بانک ها تبدیل ش��وند، 
امیدواری��م این رون��د همچنان 

ادامه یابد. 
بانکی،  نظام  س��اختار  اصالح 
افزای��ش ق��درت نظ��ارت بانک 
و  راهکاره��ا  ارائ��ه  مرک��زی، 
یکسان سازی  برای  ش��یوه هایی 
ن��رخ ارز، س��اماندهی مطالبات 
غیرجاری و نکاتی درباره رش��د 
تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، 
از جمله موضوعات طرح ش��ده 

در این جلسه بود. 
گفتنی است همه ساله هیأتی 
از صن��دوق بین الملل��ی پول به 
کش��ورهای عضو س��فر می کند 
و مس��ائل اقتصادی و بازارهای 
مال��ی را در س��طح کالن مورد 
ارزیاب��ی ق��رار می ده��د. ای��ن 
کوتاه مدت،   سیاست های   هیأت 

میان م��دت و بلندمدتی را که 
بانک مرکزی و دولت در دستور 
کار دارن��د، ارزیابی می کند. در 
نهایت نتایج این بررس��ی ها در 
قالب گزارش موسوم به گزارش 
ماده ۴ صندوق بین المللی پول 
ارائه می شود. این دیدار با هدف 
به روز رس��انی و کسب اطالع از 
آخرین ش��رایط اقتصاد ایران و 
سیاس��ت های اقتص��ادی و نیز 
و  اقتص��ادی  جهت گیری ه��ای 
پولی و بانک��ی در دولت جدید 
انجام ش��د. این گزارش در ماه 
دس��امبر س��ال ۲۰۱۷ میالدی 

منتشر می شود. 

قائم مقام بانک مرکزی در دیدار با نمایندگان صندوق بین المللی پول اعالم کرد

اقتصاد ایران در راه بازگشت به مسیر سالمت بیت کوین در کشاکش قانون و بی قانونی
آیا به پول جدید اعتماد کنیم؟ 

این پول جدید، اقتصاد دنیا را به لرزه درآورده؛ حاال 
خیلی ها که عالقه مند به س��رمایه گذاری در بازارهای 

جهانی هستند، می پرسند بیت کوین بخریم یا نه؟ 
 به گزارش س��ی ان بی س��ی، بازرگان��ان و صاحبان 
کس��ب وکارها، از رس��توران ها گرفته تا فروشگاه های 
اینترنت��ی از س��ال ۲۰۱۰ ش��روع کردند ب��ه پذیرش 
بیت کوین به عنوان روشی از پرداخت. حاال شرکت های 
بزرگی چون وردپرس، رددیت و اوکی کیوپید بیت کوین 
را قب��ول می کنند. همزمان که تقاضا رش��د می کند و 
بازار بیت  کوین توس��عه می  یابد، نرخ برابری ارز آن هم 
افزایش می یابد. در این چرخه های ش��هرت و جنجال 
خبری، تعداد زیادی از س��فته بازان پول خود را از بازار 
خارج کردند و واحد پولی را به لرزه انداختند. اینچنین 
انعطاف پذی��ری تعجب��ی هم ن��دارد.  جیم��ز گورمن، 
مدیرعام��ل مورگان اس��تنلی می گوی��د: »بیت کوین 
ی��ک »تقلب« اس��ت. البته من در آن س��رمایه گذاری 
نکرده ام، اما با بسیاری از افراد صحبت کرده ام و متوجه 
ش��دم که این پول ذاتا بد اس��ت.« اگرچ��ه این روزها 
چین ک��ه بزرگ ترین معامله کننده بی��ت کوین بوده، 
محدودیت هایی را برای این پول رمزگذاری شده ایجاد 
کرده، اما بخش بزرگی از بیت  کوین های موجود درحال 
حاضر در قالب س��رمایه گذاری های بلندمدت است، لذا 
بازار نقدپذیری چندانی ندارد. البته تعداد کسانی که از 
بیت کوین برای خریدهای روزانه استفاده می کنند هم در 
حال افزایش است که این موضوع نرخ برابری بیت کوین 
را با س��ایر ارزها افزایش خواهد داد.  گریک هیلهمان، 
اقتصاددان دانشگاه لندن در مقاله ای که گارین منتشر 
کرده می نویس��د: »شک و تردیدهای بسیاری ِپیرامون 
بی��ت کوین، پول اینترنتی، موج می زند. آیا این حبابی 
احتکاری است؟ آیا همانقدر که هوادارانش ادعا می کنند 
بی نام است؟ آیا می توان از آن برای  خرید مواد مخدر یا 
استخدام یک آدمکش استفاده کرد؟ اینها پرسش های 
مهم و جذابی هس��تند، اما مهم ترین مسئله ای که در 
مورد بیت کوین باید مورد توجه قرار بگیرد، پتانس��یل 
ش��گرف این واحد پولی در زمینه نوآوری است.«  بیت 
کوین چنان نوآورانه بوده است که کمتر کسی توانسته 
نادیده اش بگیرد و اینکه چطور از این پتانس��یل نهفته 
می ت��وان برای اص��الح نظام مالی جه��ان بهره گرفت، 
پرسشی اس��ت که هواداران بیت کوین باید تمام انرژی 
و وق��ت خود را ص��رف آن کنند. البته بیت کوین از ما 
می خواهد اعتماد به نظام ها، موسسات و سازوکارهای 
قانون��ی را با نظامی جایگزین کنیم که در آن باید این 

موارد را در نظر بگیریم: 
۱ - به تمای��ل طرف های مقابل در قب��ول بیت کوین 

به عنوان شیوه پرداخت اعتماد کنیم. 
۲ - به موسسات خارج از حیطه کنترل قانون اعتماد کنیم. 
۳ -اطالعات حس��اب های بانکی مان را در اختیارش��ان 

بگذاریم تا بیت کوین بخریم. 
۴ - به یک شبکه رمزگذاری شده کامپیوتری که بیشتر 
کاربران بیت کوین از آن سر در نمی آورند اعتماد کنیم. 
 ۵ - اعتم��اد کنی��م که یک پ��ول دیجیت��ال برتر جای 
بیت کوین را نگیرد، تا بیت کوین های ما بی ارزش شوند. 
6- اعتماد کنیم که بنیاد بیت کوین یا دیگر مشترکین 
حاضر در شبکه، مجموعه بیشتری از بیت کوین ها ایجاد 

نکنند که ارزش بیت کوین های اولیه سقوط کند. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک دوشنبه4
10 مهر 1396

شماره 894

خبرنــامه

 چرا ۸ هزار میلیونر
کانادا را انتخاب کردند؟ 

 ،UBS bank براس��اس گزارش بانک سوییس��ی
تورنتو یکی از جهان ش��هرهایی اس��ت که بیشترین 
حب��اب دارای��ی را در ام��الک و مس��تغالت به خود 
نیوی��ورک،  از  ک��ه  قیمت های��ی  داده؛  اختص��اص 
 لن��دن و هنگ کن��گ هم باالتر اس��ت.  ب��ه گزارش 
س��ی ان ان مان��ی، ای��ن نخس��تین ب��ار اس��ت که 
پرجمعیت ترین ش��هر کانادا در رتبه بندی ۲۰ ش��هر 
بزرگ جه��ان جای گرفته؛ البته ونکوور دیگر ش��هر 
 UBS این کشور هم چنین شرایطی دارد.  محققان
Bank می گویند، قیمت ها در تورنتو طی ۱۳ س��ال 
گذشته دو برابر شده اند، درحالی که اجاره بها نسبت 
به همین دوره زمانی ۵درصد گران تر ش��ده اس��ت. 
افزایش قیمت خانه به مراتب بیش از حد مجاز است. 
این بانک سوییس��ی همچنین در بررسی های خود 
تأکی��د کرده که مقایس��ه قیمت خانه ه��ا و درآمد و 
همچنین قیمت اجاره بها، س��بب ش��ده تا ریس��ک 
ساخت و ساز باال رفته و حباب قیمتی بزرگ تر شود. 

محققان علت افزایش قیمت امالک در ش��هرهای 
بزرگ را ناشی از سه عامل عنوان می کنند: 

۱ - نرخ به��ره پایین که به راحت��ی می توان خانه 
خرید. 

۲ - افزای��ش ش��مار خانواده ه��ای ثروتمن��د ک��ه 
می خواهد خانه درجه یک داشته باشند. 

۴ - ساخت و ساز که با میزان تقاضا هماهنگ نبوده 
است. 

این س��ه عام��ل در قیمت ام��الک تورنت��و تأثیر 
گذاش��ته اس��ت، یعنی نرخ بهره ای که بانک مرکزی 
کانادا اعالم می کند، یک درصد است، درحالی که این 

نرخ کمی باالتر از بحران مالی است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۹۱۱دالر آمریکا

۴.۷۰۳یورو اروپا

۵.۲۵۳پوند انگلیس

۱.۰8۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۲۳.۵۰۰مثقال طال

۱۲۰.8۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۲۱۲.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۴۴.6۰۰سکه طرح جدید

6۴6.۰۰۰نیم سکه

۳66.۰۰۰ربع سکه

۲۴8.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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بازار س��هام در نخستین هفته مهرماه، 
نش��انه هایی از عقب نشینی قیمت ها را به 
نمایش گذاش��ت تا نخستین هفته  کاری 
خود در نیمه دوم سال را با افت 13 واحد 
معادل 01/0 درص��دی آغاز کند. به این 
ترتی��ب، روند صعودی که از نیمه تیر ماه 
آغاز ش��ده و با جهش 9 درصدی، رش��د 
7 هزار واحدی ش��اخص کل را رقم زده 
ب��ود، در هفته گذش��ته تعدیل ش��د. در 
جریان معامالت نخس��تین هفته مهرماه 
امس��ال تعداد 5241 میلیون انواع اوراق 
به��ادار ب��ه ارزش 14591 میلیارد ریال 
در بیش از 332ه��زار دفعه مورد معامله 
ق��رار گرفت که در مقایس��ه با هفته قبل 
خود 11درص��د کاهش در حجم و 24 و 
28درصد افزای��ش در ارزش و نوبت های 
معامالت را نش��ان می دهد. این درحالی 
اس��ت ک��ه تع��داد 87میلی��ون واحد از 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله 
طی هفته گذش��ته در ب��ورس تهران به 
ارزش کل بی��ش از 899 میلی��ارد ریال 
م��ورد معامله قرار گرفت که با 73 درصد 
همراه ش��د. شاخص بازار اول هم در این 
مدت با 400 واحد کاهش به رقم 59506 
واحد و ش��اخص بازار دوم با 2046 واحد 
کاهش به عدد 190417 واحد رس��یدند 

که به ترتیب ب��ا 0.668 درصد کاهش و 
1.09درصد افزایش مواجه شدند. 

کاهش هیجان مثبت در بازار سهام
گ��روه رایانه و انفورماتی��ک طی هفته 
گذش��ته روزهای مثبتی را پش��ت س��ر 
گذاش��ت و تأثیر مثبتی را بر شاخص کل 
بورس تهران بر جای گذاشت. با این حال 
در ای��ن گروه،  های وب به عنوان س��همی 
ت��ازه وارد، ب��ا عرضه های زی��ادی روبه رو 
ش��د و اگرچه همچنان صف طویلی برای 
آن باقی مان��د ولی این عرضه ها می تواند 
نشان دهنده نزدیک شدن قیمت سهم به 
نقاط تعادلی آن باش��د. در این گروه آپ 
نیز با وجود عرضه های زیاد، رش��د خوبی 
را تجربه کرد. به نظر می رس��د در هفته 
پیش رو نیز وضعیتی مشابه هفته گذشته 
در بورس تهران مشاهده شود و از هیجان 
مثبت و حرارت بازار سهام به میزان قابل 
توجهی کاس��ته ش��ود. بر این اس��اس تا 
زمانی ک��ه س��یگنال های مثب��ت و خبر 
جدیدی به بازار تزریق نشود، وضعیت به 

همین منوال خواهد بود. 

رشد شاخص کل فرابورس ایران در 
هفته گذشته

در هفت��ه معامالتی منتهی به 7 مهرماه 
تعداد یک ه��زار و 701 میلی��ون ورقه به 
ارزش 11 ه��زار و 329 میلی��ارد ریال در 

مجموع بازارهای فرابورس ایران دادوستد 
ش��د که نسبت به هفته پیشین از افزایش 
72 درصدی حجم و افت 7 درصدی ارزش 
معامالت حکایت داشت. سهامداران در دو 
بازار اول و دوم فرابورس نیز به ترتیب 83 
و 1164 میلیون س��هم ب��ه ارزش 276 و 
1316 میلیارد ری��ال را معامله کردند که 
مقایس��ه این ارقام نسبت به دادوستدهای 
هفته پیشین نش��ان می دهد در بازار اول 
ارزش معامالت و در بازار دوم عالوه بر این 
مورد حجم معامالت نیز با افزایش روبه رو 
شده اس��ت. بازار ش��رکت های کوچک و 
متوس��ط نیز دیگر بازاری بود که افزایش 
حج��م دادوس��تد س��هام را در هفت��ه ای 
که گذش��ت تجربه ک��رد. در ای��ن میان 
 بازار س��وم هم به مدد پذیره نویس��ی های 
صورت گرفته رش��د نماگره��ای حجم و 
ارزش مب��ادالت را ب��ه ثب��ت رس��اند. در 
بازار پایه و ابزارهای نوین مالی اما ش��اهد 
کاهش حج��م و ارزش معامالت بودیم. از 
سوی دیگر رصد ابزارهای مورد معامله در 
بازار ابزارهای نوین مالی حاکی از آن است 
که تنها اوراق تس��هیالت مس��کن با رشد 
معام��الت روبه رو ش��ده و در مقابل اوراق 
بدهی و صندوق های س��رمایه گذاری قابل 
معامله کاهش حجم و ارزش دادوس��تدها 
را تجرب��ه کرده ان��د. بر این اس��اس اوراق 
بدهی به تع��داد 9 میلیون ورقه به ارزش 
8هزار و 270 میلی��ارد ریال، ETFها به 

می��زان 55 میلیون ورقه ب��ه ارزش 431 
میلیارد ریال و در نهایت اوراق تس��هیالت 
 مسکن به تعداد 400 هزار ورقه به ارزش
 335 میلیارد ری��ال، معامالت هفته قبل 
را به پایان رساندند. در همین حال ارزش 
معامالت خرد بازار س��هام شامل معامالت 
در بازاره��ای اول، دوم، پای��ه، مش��تقه و 
SME ب��ه یک ه��زار و 877 میلیارد ریال 
رسید که از این میزان گروه »انبوه سازی، 
امالک و مس��تغالت« ب��ا ارزش معامالتی 
به می��زان 198 میلیارد ریال بیش��ترین 
س��هم از ارزش کل معام��الت را در میان 
صنایع فرابورس��ی به خود اختصاص داد. 
معام��الت این گروه 11 درص��د از ارزش 
کل معام��الت را در اختیار گرفت. صنعت 
»اطالع��ات و ارتباطات« نی��ز با معامالتی 
ب��ه ارزش 175 میلی��ارد ریال 9 درصد از 
ارزش کل معام��الت را به خود اختصاص 
داد و در جای��گاه دوم ق��رار گرف��ت. پس 
»حمل و نق��ل،  گروه ه��ای  نی��ز  آن  از 
انبارداری و ارتباطات«، »فلزات اساسی«، 
»محص��والت غذایی و آش��امیدنی به جز 
قن��د و ش��کر«، »محص��والت کاغ��ذی« 
و  »س��رمایه گذاری ها« در جایگاه س��وم 
ت��ا هفتم ایس��تادند. در انتهای هفته قبل 
در نهایت ش��اخص کل فرابورس ایران با 
سبزپوش��ی معامالت را به پایان رساند تا 
بازدهی این نماگر بازار از ابتدای س��ال به 

حدود 10 درصد برسد. 

بازار سهام در انتظار سیگنال های مثبت

روند رو به رشد بورس تهران تعدیل شد

سرمایه گذاران خارجی این روزها عالقه 
زیادی به حضور در ایران و ش��رکت های 
بزرگ ایرانی دارند و شرکت های سهامی 
ع��ام، ایران را ب��ازار بس��یار خوبی برای 
س��خنرانی  می دانن��د.   س��رمایه گذاری 
رئیس جمهور در اجالس ساالنه سازمان 
ملل در رس��انه های غربی مثبت برداشت 
ش��د و احتمال اینکه دولت آمریکا بتواند 
ب��ه تنهایی برجام را ب��ه هم بزند کاهش 
داد. اجماع کش��ورهای اروپایی، روس��یه 
و چی��ن به گونه ای اس��ت ک��ه آمریکا به 
تنهایی نمی توان��د برجام را بهم بزند. در 
چند روز گذشته سخنرانی رئیس جمهور 
در سازمان ملل نگاه شرکت های اروپایی 

ب��رای همکاری با ای��ران را مثبت تر کرد 
و آنه��ا اطمینان خاطر بیش��تری به این 
موضوع دارند که برجام باقی می ماند. در 
س��خنرانی دکتر روحانی به ظرفیت های 
ایران برای جذب س��رمایه گذار خارجی 
تأکی��د ش��د. دول��ت از س��رمایه گذاران 
خارج��ی ب��رای حضور در ای��ران دعوت 
عمومی ک��رد ک��ه همین نکت��ه حاکی 
از اعتماد ای��ران به ظرفیت ه��ای بالقوه 
و بالفعلش اس��ت. نکته مهم این اس��ت 
ک��ه بع��د از برج��ام بانک ه��ای ب��زرگ 
به خاط��ر نگران��ی از قوانی��ن آمریکا با 
 ایرانی ه��ا همکاری نکردند و س��خنرانی 
رئی��س جمه��ور در س��ازمان ملل باعث 
خواهد ش��د این نگرانی ها مرتفع ش��ود. 
برخ��ی بانک ه��ای بزرگ دنی��ا و برخی 
ش��رکت ها برای ارتباط ب��ا ایران نیازمند 
مج��وز آمری��کا هس��تند مث��ل ایرباس، 

بویینگ، که دریاف��ت این مجوز یا زمان 
طوالنی می خواهد یا اصال چنین مجوزی 
صادر نمی ش��ود به همین دلیل در حال 
حاض��ر مش��کالتی وج��ود دارد. رئیس 
جمهور، در س��خنرانی های خ��ود نیز به 
این موضوع اش��اره کرد که آمریکا امکان 
تجارت با ایران را س��خت ک��رده و مانع 
س��رمایه گذاری در ایران شده است. بعد 
از س��خنرانی رئی��س جمهور ای��ران در 
س��ازمان ملل بس��یاری از ش��رکت های 
اروپای��ی مث��ل پژو، رن��و و امث��ال اینها 
حضور خود در ایران را به طور جدی تری 
پیگیری می کنند. احساس اروپایی ها این 
اس��ت که ب��ا توجه به ط��رز تفکر دولت 
آمری��کا و ادبیات��ی که در س��ازمان ملل 
دیده ش��د ام��کان اجماع س��ازمان ملل 
ایران غیر ممکن  برای تحریم های دوباره 
است. بیش��تر روزنامه های آمریکایی در 

تحلی��ل از صحبت های ترامپ گفتند که 
مخاطب س��خنان ترامپ اعضای سازمان 
مل��ل نب��ود بلک��ه گروهی بودن��د که به 
ترامپ رأی دادند و این بخش��ی از بازی 
سیاسی است که ترامپ برای دوره بعدی 
رئیس جمهوری آغاز کرده است. مذاکره 
با س��رمایه گذاران خارجی که از چند ماه 
گذشته در ایران در حال فعالیت هستند 
نش��ان می دهد که نگران��ی خاصی وجود 
ندارد، ول��ی س��رمایه گذاری در بورس و 
ورود ب��ه صندوق ها از س��وی خارجی ها 
سخت اس��ت. س��رمایه گذاران راهبردی 
خارجی، ایران را ب��ازار خوبی برای ورود 
می دانند. آنها با شرکت های بزرگ ایرانی 
ش��راکت می کنند و ای��ران را بازار خوبی 
می دانن��د و معتقدند قوانین ش��رکتی به 
خوبی در شرکت های ایرانی اجرا می شود. 
منبع: سنا

توق��ف طوالنی م��دت نماده��ا یکی از 
مش��کالت بازار سرمایه در کشور ما است 
و موجب می ش��ود سهامداران با اما و اگر 
اق��دام به معامله س��هام در بورس کنند، 
چراکه توقف طوالنی مدت نماد، مساوی 

اس��ت با حبس نقدینگی که این موضوع 
برای یک س��رمایه گذار بدتری��ن اتفاقی 
اس��ت ک��ه رخ می دهد. هرچن��د برخی 
معتقدند براس��اس مصوبه وزارت اقتصاد 
و بان��ک مرکزی مبنی ب��ر تعیین تکلیف 
صورت های مالی و گزارش های س��االنه، 
ابهام بانک ها در م��ورد ارائه گزارش های 
مربوط به صورت های مالی برطرف ش��ده 
اس��ت و امکان بازگش��ایی نم��اد بانک ها 

بدون برگ��زاری مجمع وج��ود دارد، اما 
بدون ش��ک حل مش��کالت این گروه به 
ع��زم جدی متولی��ان بازار س��رمایه نیاز 
دارد. در ح��ال حاضر تعداد قابل توجهی 
از نمادهای گروه بانکی بیش از یک س��ال 
اس��ت ک��ه در ت��االر شیش��ه ای متوقف 
هستند و مدیران بازار سرمایه توجهی به 
این موضوع ندارند ک��ه باید تالش کنند 
با بازگش��ایی آنها از حبس طوالنی مدت 

نقدینگ��ی در بازار س��رمایه که به کلیت 
بازار آس��یب می رس��اند جلوگیری کنیم. 
بدون شک ادامه وضعیت کنونی بانک ها 
و توق��ف نماده��ای معامالت��ی این گروه 
موجب از بین رفت��ن اعتماد معامله گران 
به بورس می ش��ود و بی دلیل هم نیست 
که نقدینگی تمایلی ب��رای ورود به بازار 

سهام ندارد. 
منبع: تسنیم

نگاه مثبت شرکت های خارجی برای ورود به ایران

افزایش بی اعتمادی به بورس با ادامه توقف نماد بانک ها

اخبار

۱۶ شرکت بورسی پیش بینی سود 
داشتند

بررس��ی اطالع��ات اداره آم��ار ش��رکت بورس در 
خصوص تطبیق سود/زیان پیش بینی شده شرکت ها 
در ش��هریورماه امس��ال در مقایس��ه ب��ا مردادم��اه 
نش��ان می دهد تعداد 16 ش��رکت با افزایش، تعداد 
23ش��رکت ب��ا کاه��ش و بقی��ه ش��رکت ها برابر با 
271 ش��رکت، تغیی��ری در س��ود/زیان پیش بینی 
شده نداش��ته اند. همچنین س��ود و زیان پیش بینی 
امس��ال  پای��ان ش��هریورماه  در  ش��ده ش��رکت ها 
 برابر ب��ا 426356 میلی��ارد ریال اس��ت که معادل 
9480 میلی��ارد ری��ال کاه��ش نش��ان می دهد. بر 
 این اس��اس در ماه پایانی تابس��تان امسال متوسط

 س��ود/زیان خالص ش��رکت های بورسی به ازای هر 
سهم برابر با 313 ریال است. این گزارش می افزاید: 
میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت 
- انباش��ته از ابت��دای س��ال تا پایان ش��هریور ماه- 
 براب��ر با 217 هزار میلیارد ری��ال بوده که 69درصد 
درآمد/زیان واقعی شرکت ها است. همچنین متوسط 
سود نقدی برای هر سهم معادل 270 ریال را نشان 

می دهد. 

 فرابورس ایران
میزبان چند عرضه بلوکی

هجده��م و بیس��ت و دوم مهرماه ب��ازار فرابورس 
ایران میزبان دو عرضه عمده س��هام کنترلی مربوط 
ب��ه ش��رکت  »گس��ترش س��رمایه گذاری ایرانیان« 
در نماده��ای »وگس��تر2« و »وگس��تر4« و عرضه 
یکج��ای س��هام مدیریت��ی غیرکنترل��ی مربوط به 
ش��رکت  »سرمایه گذاری کوه نور« است. دو شرکت  
»س��رمایه گذاری ترنی��ان س��هم« و »تعاونی خاص 
کارکن��ان ایران خ��ودرو« در نظر دارن��د به ترتیب 
26.37 و 42.15 درصد از س��هام کنترلی ش��رکت 
س��رمایه گذاری ایرانی��ان را به ط��ور یکج��ا و نقد از 
طریق عرضه در ب��ازار اول فرابورس ایران به ترتیب 
در نمادهای »وگس��تر2« و »وگس��تر4« به فروش 
برسانند. تاریخ این عرضه ها سه شنبه هجدهم مهرماه 
و قیمت پایه هر سهم 2700 ریال اعالم شده است. 
قیمت پایه کل این دو بلوک که از س��وی ش��رکت 
کارگزاری بانک مل��ت به عنوان کارگزار عرضه کننده 
روی تابل��و معام��الت ب��ازار اول می رود ب��ه ترتیب 
برای »وگس��تر2« رقم 284 میلیارد و 821میلیون 
 و 107 ه��زار و 300 ریال و برای  »وگس��تر4« رقم

 455 میلی��ارد و 239 میلی��ون و 761هزار و 300 
ریال است. همچنین شرکت آتیه پگاه نیز 22 مهرماه 
تعداد 31 میلیون و 600 هزار و 595 س��هم معادل 
31.5 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری کوه نور 
را به ط��ور یکجا و نق��د از طریق عرضه در تابلوی ب 
بازار پایه طبق مقررات بازار س��وم در معرض فروش 
می گذارد. کارگزار عرضه کننده این بلوک کارگزاری 
 پ��گاه ی��اوران نوی��ن ب��وده و قیمت پایه هر س��هم

 4020 ریال تعیین شده است. 

شاخص بورس آسیا رشد کرد
شاخص بورس کشورهای آسیایی روند صعودی را 
تجربه کرد و قیمت نفت هم با افزایش روبه رو شد. به 
گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، شاخص بورس 
کشورهای آسیایی بعد از عقبگرد نسبی دالر در مقابل 
ارزهای اصلی جهان و نیز اش��تیاق س��رمایه گذاران 
ب��رای چش��م انداز طرح اصالح مالیات��ی در آمریکا با 
افزایش روبه رو ش��د. در همین حال ش��اخص بورس 
»هنگ س��نگ« هنگ کن��گ 0.37درص��د افزایش 
یاف��ت و در چین هم ش��اخص بورس »ش��انگهای« 
0.20 درص��د و ب��ورس »ش��نزن« 0.555درص��د 
جه��ش زد. همچنی��ن بورس های  »کاس��پی« کره 
 جنوبی و ASX 200 اس��ترالیا هر کدام به ترتیب با 
0.20 درصد و 0.90 درصد روند افزایش��ی داشتند، 
اما در ژاپن بورس »نیکی« این کش��ور 0.29 درصد 
رون��د نزولی داش��ت. همچنین دالر آمری��کا هم به 
دلیل خوش بینی از برنامه اصالحات مالیاتی »دونالد 
ترامپ« در راستای کاهش بیشتر مالیات شرکت های 
آمریکایی، کمی روند صعودی خود را از دست داد و 
ش��اخص آن در مقابل شش سبد اصلی ارز جهان به 
93.148 واحد رسید، اما دالر آمریکا در مقابل ین با 
افزایش روبه رو ش��د و هر دالر به 112.57 ین رسید. 
در همین حال برنامه اصالحات مالیاتی آمریکا منجر 
به افزایش 0.18درص��دی بورس »داو جونز« آمریکا 
شد. یکی از دالیل روند کاهشی بورس آسیا در هفته 
جاری میالدی به گمانه زنی ها بر س��ر افزایش مجدد 
نرخ بهره بانکی آمریکا در ماه دسامبر برمی گردد که 
بس��یاری از سرمایه گذاران را مردد کرده بود و اکنون 
افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا برای س��ومین بار در 
س��ال جاری میالدی 73 درصد اعالم شده است. در 
بازار انرژی هم نفت »وس��ت تگ��زاس اینترمیدیت« 
آمریکا با 0.08 درصد افزایش به 51 دالر و 60 سنت 
در هر بشکه رسید؛ ضمن اینکه نفت دریای  »برنت« 
با 0.45 درصد رش��د در برابر 57 دالر و 67 سنت به 

ازای هر بشکه معامله شد. 

نگاه

یادداشت

تشابه و تفاوت اوراق قرضه قابل 
تبدیل و تعویض با سهام چیست؟ 

اوراق قرض��ه، اوراق قاب��ل معامل��ه ای اس��ت ک��ه 
نشان دهنده مبلغی وام با بهره معین است که تمام آن 
یا اجزای آن باید در موعد یا مواعد معینی مسترد شده 
و شرکت س��هامی عام می تواند تحت مقررات قانونی 
این اوراق را منتشر کند. به گزارش اداره فرهنگ سازی 
شرکت اطالع رس��انی و خدمات بورس، وجه تشابه و 

تفاوت این دو اوراق در زیر بررسی می شود. 
وجوه تشابه

وجوه تشابه این دو نوع اوراق قرضه عبارتند از: 
1- ه��ر دو نوع اوراق قرضه ب��ا پیش بینی مقررات 
اساس��نامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 

صادر می شود. 
2- ص��دور هر دو ن��وع اوراق قرضه موجب افزایش 

سرمایه شرکت می شود. 
3- صدور هر دو نوع اوراق قرضه در نهایت منجر به 

افزایش سهامداران شرکت می شود. 
4- در ه��ر دو نوع اوراق قرضه، ش��رایط جایگزینی 
ورقه قرضه با س��هام باید در ورقه قرضه قید ش��ود و 
تعوی��ض یا تبدی��ل ورقه قرضه با س��هام تابع میل و 

رضایت دارنده ورقه است. 
 وجوه تفاوت

وجوه تمایز این دو نوع اوراق قرضه عبارتند از: 
1- افزایش سرمایه شرکت سهامی عام باید قبل از 
صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، توسط یک یا 
چند بانک یا مؤسس��ه مالی معتبر پذیره نویسی شده 
باش��د، اما در اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام چنین 

امری صورت نمی گیرد. 
2- افزایش س��رمایه ش��رکت هنگام ص��دور اوراق 
قرضه قابل تعویض با سهام حداقل برابر با مبلغ اوراق 
قرضه خواهد بود، اما در هنگام صدور اوراق قرضه قابل 
تبدیل به س��هام شرکت، افزایش سرمایه معادل مبلغ 

بازپرداخت نشده اوراق قرضه است. 
3- س��هام صادر ش��ده برای تعویض با اوراق قرضه 
قابل تعویض با سهام، سهام بانام خواهد بود، اما سهام 
صادره برای تبدیل با اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام 

می تواند بانام یا بی نام باشد. 
4- س��هامی که جهت تعوی��ض ب��ا اوراق قرضه قابل 
تعویض با س��هام صادر می ش��ود تا زمانی که این تعویض 
صورت نگرفته اس��ت،به عنوان وثیقه بانک ها یا مؤسسات 
مالی پذیره نویسی کننده افزایش سرمایه شرکت، در محل 
شرکت نگهداری ش��ده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق 
قرضه، قابل تأمین و توقیف نیست، اما صدور سهام جدید 
برای مبادله با اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام شرکت، در 
پایان مهلت تعیین شده برای تبدیل اوراق به سهام، پس از 
مشخص شدن مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه، صادر 

شده و به دارندگان این گونه سهام تحویل داده می شود. 
5- حق رجحان س��هامداران در خرید س��هام قابل 
تعویض با سهام شرکت خود به خود از بین می رود اما 
در اوراق قرضه قابل تبدیل با سهام چنین امری وجود 

ندارد.  )ماده63(
6- در اوراق قرض��ه قابل تعویض با س��هام، مجمع 
عمومی فوق العاده، افزایش سرمایه را همزمان با اجازه 
انتشار اوراق قرضه تصویب می کند، اما در اوراق قرضه 
قابل تبدیل با س��هام، مجمع عموم��ی، اجازه افزایش 

سرمایه را به هیأت مدیره می دهد. 
آشنایی با مفهوم فاینانس

فاینانس به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه ها 
و خرید تجهیزات طرح های تولیدی  )س��رمایه ای( و 
همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده 
از تس��هیالت اعتب��اری خارجی میان  م��دت و وفق 
قرارداد های مالی منعق��ده با اعتباردهندگان خارجی 
اطالق می ش��ود. به گزارش سنا، در حقیقت فاینانس 
به معنی تأمین منابع مالی طرح های تولیدی توس��ط 
مؤسس��ات مالی نظیر بانک ها اس��ت که علی االصول 
بازپرداخت آنها به اعتباردهنده توس��ط ش��رکت های 
بیمه اعتبار صادرات تضمین و تأمین  شده است. این 
روش که نوعی اعتبار خرید محسوب می شود، در قالب 
اعتبارات میان مدت است که بانک های اعتباردهنده به 
خریداران اعتبار اعطا می کنن��د. به عبارتی دیگر، در 
مواقعی که فروشنده کاال حاضر به قبول اعتبار اسنادی 
مدت  دار نمی شود و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی 
قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نیست معموال خریدار از 
یک مؤسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله 
ش��ود و وجه معامله را به فروشنده نقدا پرداخت کند. 
معموال این تسهیالت بلندمدت است. قرارداد این نوع 
اعتب��ارات در صورت وجود خط اعتب��اری فعال، بین 
بانک ایرانی و خارجی  )اعتباردهنده( و تحت نظارت 
بانک مرکزی منعقد می ش��ود. بان��ک خارجی تا 85 
درصد مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه 
اسناد گشایش یافته تخصیص می دهد. ازنظر فروشنده/

ذی نفع، این نوع اعتبار دیداری )نقدی( است. 
آیین نامه اجرایی شامل نکات زیر است: 

پیش پرداخت: خریدار خارجی باید قبل از حمل کاال 
نسبت به پرداخت پیش پرداخت و میان پرداخت معادل 
15درصد ارزش قرارداد اقدام کند. بقیه یعنی 85 درصد 
فاینانس ش��ده و باید در قس��ط های متوالی شش ماهه 

بازپرداخت شود. )هرسال دو قسط(
نرخ بهره: نرخ بهره قابل  اعمال برای اعتبارات صادراتی 
به طبقه بندی کشور خریدار بس��تگی دارد. کشور های 

خریدار یا نسبتا ثروتمند هستند یا نسبتا فقیر. 
دوره اعتب�ار: حداکث��ر دوره اعتب��ار صادراتی به 
کشور های نس��بتا ثروتمند تا پنج سال و نسبتا فقیر 

تا 10 سال است. 

دریچـــه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist.com

ابراهیم خلیلی
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شماره 894

مدی��رکل ح��وزه وزارتی و مش��اور وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در 
حال حاضر رتبه علمی ایران به جایگاه ۱۸ 
در س��طح جهان رسیده اس��ت، اعالم کرد 
که اکنون بیش از ۲۳۵ پروژه مش��ترک از 
سوی شرکت های دانش بنیان و واحدهای 
فناور در قالب قرارداد همکاری مشترک با 

کشورهای خارجی به انجام رسیده است. 
به گزارش ایس��نا، دکت��ر فریدون که در 
آیین آغاز س��ال تحصیلی جدید دانش��گاه 
دامغان س��خن می گفت، با اش��اره به آمار 
جمعی��ت دانش��جویی کش��ور و ظرفیت 
دانشگاه ها، بر لزوم فعالیت علمی پژوهشی 
دانش��جویان و اعضای هیأت علمی به ویژه 
در شرکت های دانش بنیان و پارک های علم 
و فن��اوری تأکید کرد و اظهار داش��ت: ۳۹ 
پارک علم و فناوری در کش��ور وجود دارد 
که این پارک ه��ا حدود ۲۱۵ میلیون ریال 

صادرات را به انجام رسانده اند. 

دکت��ر فری��دون ب��ا اش��اره به ت��وان و 
ظرفیت های خ��وب در حوزه آموزش عالی 
کش��ور اف��زود: از ابت��دای دول��ت یازدهم 
عملیات اجرایی ۲میلیون و ۵۰۰ هزار متر 
مربع پروژه عمرانی در س��طح دانشگاه ها و 
مراکز آم��وزش عالی آغاز ش��ده و تاکنون 
۲میلیون مترمرب��ع از این میزان تکمیل و 

به بهره برداری رسیده است. 
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از 
شکل گیری دانشگاه های صنعتی در کشور 
خبر داد و گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی باید با تالشی مضاعف، چرخه علمی 

را به ثروت تبدیل کنند. 
وی با بیان اینکه ش��تاب دادن به رش��د 
و توس��عه کیف��ی مراکز آم��وزش عالی از 
مهم ترین برنامه های وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری است، افزود: امروزه بدون ارتباط 
صنعت و دانش��گاه در عرصه ه��ای علمی 
نمی توان موفقیتی را کس��ب کرد، لذا باید 

صنعت و دانش��گاه در عرصه های علمی با 
یکدیگر رقابت کنند و این مهم می طلبد تا 
ارتب��اط این دو بخش بیش از پیش تقویت 
ش��ود. دکت��ر عبدالعلی بصی��ری، رئیس 
دانش��گاه دامغان نیز در این مراسم گفت: 
آغاز س��ال تحصیلی ۹7-۹6 با ماه سرشار 
از عبرت و پیام محرم و هفته ش��کوهمند 
دفاع مقدس مقارن است؛ دو فصل سرشار 
از شگفتی های ناب انسانی، حماسه و دفاع، 
ایثار و ش��هادت ک��ه ش��هدای گرانقدر از 
عاش��ورا تا دفاع مقدس، با انتخابی آگاهانه 
و مسئوالنه در پیش روی ما گشوده و راه و 
رسم سربلندی را به ما آموختند، امیدوارم 
سال تحصیلی جدید توأم با رشد و بالندگی 
در تمام عرصه های علمی و فرهنگی باشد. 
دکتر بصیری در ادامه با ارائه گزارشی از 
فعالیت ها، ظرفیت ها و توانایی های دانشگاه 
دامغان، ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی 
جدی��د ب��ا همت اعض��ای هی��أت علمی، 

کارکن��ان و دانش��جویان ب��ا موفقیت های 
بیشتری همراه باشد. 

حجت االس��الم محمد فدایی، مس��ئول 
دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانش��گاه 
ب��ه همزمانی مناس��بت های هفت��ه دفاع 
مقدس، ایام شهادت امام حسین )ع( و آغاز 
س��ال تحصیلی جدید اش��اره کرد و گفت: 
محرم کالس بندگی و درس آزادگی است 
و می توان از ای��ن ایام درس آزادی و عزت 

آموخت. 
در پایان مراسم دکتر فریدون به سواالت 
دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی 

حاضر در جلسه پاسخ داد. 
براس��اس اع��الم روابط عموم��ی وزارت 
علوم، پس از مراس��م آغاز س��ال تحصیلی 
جدی��د، دکتر فری��دون و اعض��ای هیأت 
رئیسه دانش��گاه دامغان به مناسبت هفته 
دفاع مقدس با یکی از خانواده های شاهد و 

ایثارگر دانشگاه دامغان دیدار کردند. 

رئیس دانش��گاه علم و صنعت با بیان اینکه دو پروژه 
عمرانی کتابخانه مرکزی و ساختمان شماره ۲ دانشکده 
عمران این دانش��گاه در آینده نزدیک ب��ه بهره برداری 
می رس��د، گفت: در مجموع ۵۸ میلی��ارد تومان اعتبار 
برای س��اخت این پروژه نیاز است و در صورتی که ۱۲ 
میلیارد آن نیز تأمین شود به زودی بهره برداری می شود. 
دکتر محمدعل��ی برخورداری در گفت وگو با ایس��نا با 
اعالم این مطلب میزان بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه 
عل��م و صنعت را حدود ۱۲ میلیارد تومان عنوان کرد و 
افزود: متاس��فانه این مبلغ هنوز به طور کامل پرداخت 
نش��ده اس��ت. در واقع این دانشگاه به دلیل قدمت باال، 
س��اختمان هایی در اختیار دارد که این ساختمان ها هر 
س��اله نیاز به تجهیز و نوس��ازی دارند. بنابراین با مبلغ 
اندک تعمی��ر و تجهیز نمی توان اولویت خاصی را برای 
تعمیر س��اختمان های خاص اختصاص داد. تنها تالش 

ما این اس��ت که بودجه در دانش��گاه به صورت عادالنه 
توزیع شود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ بودجه ای 
به عنوان بودجه نوس��ازی برای دانش��گاه علم و صنعت 
اختصاص نیافته اس��ت، گفت: بودجه ساخت و س��از با 
اعتبار تعمیر و تجهیز از یکدیگر مجزا اس��ت. متاسفانه 
بودجه ای در امر ساخت و ساز به دانشگاه اختصاص داده 
نشده اس��ت. رئیس دانش��گاه علم و صنعت از ساخت 
کتابخانه مرکزی در این دانشگاه خبر داد و گفت: برنامه 
س��اخت این کتابخانه از حدود هش��ت سال پیش آغاز 
شده که به دلیل مشکالت بودجه ای نتوانست در موعد 
مقرر به بهره برداری برس��د، اما در سال های اخیر روند 
ساخت این کتابخانه ش��دت گرفته و در حال حاضر با 
وجود اینکه دو س��ال است هیچ بودجه ای در این پروژه 
دریافت نکرده ایم، روند ساخت آن در آستانه تمام شدن 

است. 

دکت��ر برخورداری گفت: تاکن��ون حدود ۴۰ میلیارد 
توم��ان برای س��اخت کتابخانه مرکزی دانش��گاه علم 
و صنعت هزینه ش��ده اس��ت. برای بهره برداری از این 
کتابخان��ه به ۱۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار بودجه نیاز 
اس��ت. وی در پایان از بهره برداری ساختمان شماره ۲ 
دانش��کده عمران دانش��گاه علم و صنع��ت در آینده ای 
نزدیک خبر داد و گفت: به دلیل کمبود فضا در دانشکده 
عمران تالش کردیم دانش��کده ای با عنوان عمران ۲ در 
کنار دانشکده فعلی ساخته شود که اگرچه ساخت آن به 
دلیل مشکالت مالی چند سالی طول کشید، اما امسال 
بودج��ه ای برای بهره برداری آن تامین کرده ایم و انتظار 
داریم سه طبقه آن برای ترم جاری و مابقی در آینده به 
بهره برداری برسد. در واقع بهره برداری از این دانشکده به 
۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 6 میلیارد آن تاکنون 

تامین شده است. 

رئیس دانشگاه خبر داد 

بهره برداری از دو پروژه بزرگ دانشگاه علم و صنعت در آینده نزدیک

مشاور وزیر علوم: 

دستیابی ایران به رتبه ۱۸ علمی در جهان
اخبار

حمایت صندوق نوآوری از حضور 
شرکت های دانش بنیان در 

نمایشگاه های ملی
حمای��ت بالعوض صندوق نوآوری و ش��کوفایی از 
حض��ور ش��رکت های دانش بنیان نوپ��ا و تولیدی در 
نمایش��گاه های تخصصی ملی در راس��تای توس��عه 
بازار و گس��ترش همکاری های فناورانه ش��رکت های 

دانش بنیان آغاز شد. 
به گزارش ایس��نا، دفت��ر توانمندس��ازی صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی در قال��ب برنام��ه راهب��ردی 
توانمندسازی و کیفی سازی شرکت های دانش بنیان، 
اقدام به ارائه حمایت های بالعوض از حضور مستقل 
و کیفی ش��رکت های دانش بنیان در نمایش��گاه های 

تخصصی ملی کرده است. 
دفتر توانمندس��ازی صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
در فهرست اولیه نمایش��گاه های خود، ۱6 نمایشگاه 
تخصص��ی مل��ی را به عن��وان نمایش��گاه های مورد 
حمایت جهت حضور مس��تقل و کیفی ش��رکت های 

دانش بنیان اعالم کرده است. 
براس��اس اعالم صن��دوق نوآوری، نمایش��گاه های 
مذک��ور فهرس��ت نمایش��گاه های مل��ی تخصص��ی 
م��ورد حمایت ت��ا پایان آذر ۱۳۹6 اس��ت و س��ایر 
نمایش��گاه های ملی مورد حمای��ت نیز متعاقبا اعالم 
خواهند ش��د. میزان حمایت بالع��وض از حضور هر 
ش��رکت دانش بنیان نوپا و تولیدی در نمایشگاه های 
مورد تأیید به میزان 7۰درصد هزینه کرد حضور و تا 

سقف ۵۰ میلیون ریال است. 
ش��رایط تکمیل��ی دریافت حمایت ه��ای بالعوض 
 http: //cbd. در پورتال توانمندس��ازی ب��ه آدرس
nsfund. ir/exhibition/ اطالع رسانی شده است 
که ش��رکت های دانش بنی��ان از آن طریق می توانند 
درخواس��ت دریاف��ت حمایت بالع��وض خود جهت 
حضور در نمایشگاه های تخصصی ملی را ارائه کنند. 

در نمایشگاه نانو؛ تقدیر از 
برترین های نانو

دهمین جش��نواره و نمایشگاه فناوری نانو با هدف 
ارائه آخرین دس��تاوردها در زمینه نانو مهرماه برگزار 
می ش��ود. به گزارش مهر، هرس��اله ش��اهد برگزاری 
نمایش��گاه فناوری نانو هس��تیم که در آن نوآوری ها 
و ایده ه��ای محقق��ان و مخترعان کش��ور در زمینه 
نان��و ب��ه نمایش گذاش��ته می ش��ود. امس��ال هم از 
چهاردهم ت��ا هفدهم مهرماه، بزرگ ترین گردهمایی 
فعاالن حوزه فناوری نانو در محل دائمی نمایش��گاه 
بین الملل��ی تهران برپا می ش��ود. در این نمایش��گاه 
دس��تاوردهای محقق��ان که در حد ایده هس��تند و 
هن��وز به مرحله تولید و تجاری س��ازی نرس��یده اند 
برای جذب س��رمایه گذار ارائه خواهد شد. همچنین 
در دهمی��ن جش��نواره و نمایش��گاه فن��اوری نانو، 
شرکت ها، دانش��گاه ها و نهادهای پژوهشی و صنایع 
فع��ال در حوزه فن��اوری نانو آخرین دس��تاوردها و 
محصوالت خود را به نمایش خواهند گذاش��ت. این 
نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی برای کسب اطالع از 
توانمندی های کشور و برقراری تعامل و شبکه سازی 
ب��ا نهادهای فع��ال در این حوزه اس��ت. در روزهای 
برگزاری جش��نواره فناوری نانو، کارگاه های آموزشی 
و نشس��ت های متنوع��ی ب��ا محوریت فن��اوری نانو 
برگزار خواهد ش��د. همچنین پیش بینی ش��ده است 
از برترین های نان��و در زمینه  »برترین محصوالت«، 
»برترین فناوران« و »برترین صنایع« تقدیر به عمل 

آید. 

ساخت برف پاک کنی برای جلوگیری 
از انجماد آب روی شیشه خودرو

دانش��جوی دانش��گاه ش��هرکرد موفق به ساخت 
سیستم گرم کن شیشه شوی خودرو با استفاده از دو 
حسگر و یک سیستم گرم کننده در مسیر جریان آب 
ش��د. به گزارش ایسنا، این دس��تگاه که توسط الهام 
شجاعی، دانش��جوی رشته  ریاضی کاربردی دانشگاه 
ش��هرکرد طراحی و س��اخته ش��ده اس��ت، به نوعی 
برف پاک کن نجات بوده و یک سیس��تم گرمایش��ی 
به منظ��ور جلوگیری از انجماد آب، از مخزن ذخیره 
ت��ا ورودی ب��ه نازل های آب پاش با اس��تفاده از برق 
خودرو اس��ت. سیس��تم گرم کن شیشه شوی خودرو 
زیرمجموعه  بخش مکانیکی خودرو بوده و به گونه ای 
طراحی ش��ده که آب مخزن توسط پمپ کوچکی با 
کمک ش��یلنگ به نازل های آب پاش منتقل می شود 
و پس از قرارگیری روی شیشه، عملیات تمیز کردن 
شیش��ه صورت می گیرد. این عملیات در فصل سرد 
به ویژه در مناطق سردس��یر که یخ زدن آب موجب 
اختالل در عملک��رد برف پاک کن خودرو می ش��ود، 
حائز اهمیت زیادی اس��ت و می تواند مانع از مختل 
شدن عملکرد سیس��تم شیشه شوی خودرو، کاهش 
می��دان دید و خطر تصادف ش��ود. این دس��تگاه با 
ش��ماره ثبت ۸777۹ در اداره  ثبت اختراع س��ازمان 
ثبت اس��ناد و امالک کش��ور به ثبت رسیده است و 
همچنی��ن با دارا بودن قابلیت س��اخت و اس��تفاده، 
گامی خالقانه در راس��تای ایجاد ش��رایط ایمن برای 
راننده و سرنش��ینان است. طرح اولیه  این اختراع در 
شانزدهمین جش��نواره  جوان خوارزمی در سال ۹۳ 

به عنوان طرح برگزیده انتخاب شده است. 

اخبار

ساتیا نادال: تصاحب لینکدین بهتر از 
شراکت با آن بود

از زمان انتش��ار کتاب س��اتیا ن��ادال با نام »بازس��ازی 
موفقیت« در چند روز گذشته، برخی حقایق جالب توجه 
در رسانه ها منتشر شده است. به گزارش زومیت، از جمله  
حقایقی که در کتاب نادال آمده، افشای رأی منفی وی در 
جریان خریداری نوکیا و همچنین مخالفت استیو بالمر و 
بیل گیتس با تصاحب ماینکرافت است. افزون بر این، نادال 
پرده از حقایقی درباره لینکدین برداش��ته و دالیل اصلی 
تصاحب ۲6.۲ میلیارد دالری این پلتفرم شبکه اجتماعی 
را در س��ال ۲۰۱6 شرح داده اس��ت. براساس این کتاب، 
اصلی ترین دلیلی که موجب گرفتن این تصمیم بزرگ از 
سوی مایکروسافت شد، این بود که شرکت اعتقاد داشت 
تصاحب لینکدین در مقایس��ه با همکاری با آن، تصمیم 
عقالنی تری محس��وب می شود. این موضوع در این کتاب 

به شرح زیر آمده است: 
بارها از من پرس��یده می ش��ود، چه زمانی همکاری با 
ش��رکت ها در مقایس��ه با تصاحب آنها مناسب تر است؟  
پاس��خ این پرسش به بهترین نحو در پرسش دیگری قرار 
گرفته است. »آیا ما می توانیم با همراهی در کنار یکدیگر 
به عنوان یک مجموعه، ارزش بیشتری برای مشتریان مان 
ایجاد کنیم یا این کار هنگامی که دو مجموعه مس��تقل 
باشیم، به نحو بهتری صورت می گیرد؟« بنا به تجربه من، 
ما چه از یک معامله بزرگ نظیر تصاحب شبکه اجتماعی 
لینکدین، چه معامله ای کوچک تر نظیر تصاحب اپلیکیشن  
هایزامارین، اکومپلی و مایلیک صحبت کنیم، خریدهایی 
به موفقیت انجامیده اند که معموالً از مشارکت های برآمده 
از تحلیل دقیق نیازهای مشتریان آغاز شده اند. این موضوع 
در مورد لینکدین صدق می کند؛ ش��بکه ای اجتماعی که 
مایکروسافت در جریان یکی از بزرگ ترین معامالت تاریخ، 
آن را با مبلغ ۲6 میلیارد دالر در سال ۲۰۱6 تصاحب کرد. 
برای بیش از ش��ش سال، مایکروس��افت و لینکدین با 
یکدیگر هم��کاری کردند تا یک میلیارد کاربر ما و تقریبا 
نیم میلیارد اعضای آن  فعال ش��وند. نمودار ون مشتریان 
م��ا، صددرصد با مش��تریان لینکدین همپوش��انی دارد. 
این موضوع همگام س��ازی مخاطبان را به دنبال داش��ت؛ 
در نتیجه مخاطبان آفی��س در لینکدین و بالعکس قابل 
دسترس��ی بودند. م��ا برای توس��عه بی��ش از پیش این 
سازگاری و ایجاد سناریوهای متقاعدکننده تر و خلق ارزش 
بیشتر برای مش��تریان مان، ناگزیر به پیوستن به یکدیگر 
بودی��م. نادال همچنی��ن اعالم کرد که حت��ی مدیرعامل 
لینکدی��ن از ای��ن تصمیم به عنوان حرکتی ی��اد کرد که 
مایکروس��افت را به نحو فزاینده ای به ش��رکتی زیرک تر، 
خالق تر، آزادتر و هدفمندتر تبدیل کرده است. مدیرعامل 
ردموندی ها در ادامه افزود که در جریان تصاحب لینکدین 
توس��ط مایکروس��افت، این هدف را داش��ت تا شبکه ای 
به هم پیوسته از افراد متخصص  بس��ازد تا دسترسی افراد 
را در سرتاسر جهان به منابع و فرصت ها تسهیل کند. در 
آخرین فصل این کتاب با عنوان »بازگردانی رشد اقتصادی 
برای همگان«، نادال تأکید می کند که همانند لینکدین و 
آفیس، تمایل به سرمایه گذاری در سرویس هایی دارد که 

در افزایش بهره وری به افراد کمک می کنند. 

دستیابی اپل به فناوری فهم عکس
اپل به ی��ک فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی دس��ت 
پی��دا کرده که قادر اس��ت عکس های ش��ما را درک کند. 
به گزارش ایس��نا و به نق��ل از انگجت، این فناوری جدید، 
عکس های خ��وب را از عکس ه��ای بد و تغیی��رات را در 
عکس ها تشخیص می دهد. اپل در کنفرانس سال جدیدش 
اع��الم کرد iOS11 یک برنامه عکس جدید و پیش��رفته 
دارد که مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی است. 
ظاهرا برخی از پیشرفت های این فناوری می تواند به دلیل 
خرید مالکیت یک ش��رکت استارتاپ فرانسوی موسوم به 
Regained در اوایل امس��ال باشد؛ شرکتی که در زمینه 
علوم رایانه متخصص اس��ت. رابط برنامه نویس��ی نرم افزار 
کاربردی  )API( توانایی تجزیه و تحلیل محتوای عکس ها 
را دارد، به طوری که به عنوان مثال می توان با جست وجوی 
عکس های یک س��گ، هم��ه عکس ه��ای آن را دید. اپل 
این قابلیت را در چند س��ال گذش��ته داش��ته اس��ت، اما 
تصاحب شرکتی به قدرتمندی Regaind می تواند کلید 
پیشرفت روزافزون این قابلیت ها باشد و همچنان با برنامه 
مشابهش در گوگل سازگار باشد. همانطور که در وب سایت 
Regaind ادع��ا می ش��ود، این فن��اوری نه تنها می تواند 
محتویات عکس های ش��ما را درک کند، بلکه ارزش های 
فنی و زیبایی های شان را نیز تشخیص می دهد. جالب این 
اس��ت که Regaind ظاهرا چهره ش��ما را طبق جنس، 
سن و احساسات تجزیه و تحلیل می کند که بسیار شبیه 
برنامه FaceApp اس��ت. اپل می تواند از تکنیک تجزیه و 
تحلیل چهره استفاده کند البته نه فقط برای گرفتن سلفی 
با ترفندها و فیلترها مانند اس��نپ چت و اینستاگرام، بلکه 
 )Animoji(  ش��اید بتواند قدرت ویژگی ایموجی زن��ده
در آیفون X را نیز فعال کند. رابط برنامه نویس��ی نرم افزار 
کاربردی یا به صورت خالصه  )رابط برنامه نویس��ی(، رابط 
بین یک کتابخانه یا سیس��تم عامل و برنامه هایی اس��ت 
که از آن تقاضای س��رویس می کنند. رابط کارکردهایی را 
تعریف می کند که کتابخانه یا سیستم عامل می تواند ارائه 
دهد و مفهومی مجرد است. این کارکردها سپس در قالب 
یک نرم افزار یا کتابخانه پیاده س��ازی می شوند. به عبارت 
س��اده تر، رابط برنامه نویسی مجموعه توابعی است که یک 
برنام��ه می تواند از یک برنامه دیگ��ر فرا بخواند. برای مثال 
مایکروسافت برای APIهای ویندوز مرجع هایی استاندارد 
دارد ک��ه با اس��تفاده از آنه��ا برنامه نویس��ان می توانند از 
قابلیت ها و سرویس های سیستم عامل در توسعه و نوشتن 

برنامه های کاربردی خود استفاده کنند. 

تازه های فنــاوری

به تازگی تصاویر رندر گوشی میان رده ردمی نوت ۵ به   دست آمده است که از عرضه  این مدل با دوربین دوگانه و حاشیه های باریک 
خبر می  دهد.
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عض��و هیأت علمی دانش��گاه 
خواجه نصیرالدین طوسی توجه 
ب��ه تولید قطعه  در داخل و عدم 
بی کیفی��ت  و  بی روی��ه  واردات 
قطع��ات را در راس��تای کمک 
به صنعت خودروس��ازی کشور 
عن��وان ک��رد و اف��زود: واردات 
کااله��ای بی کیفی��ت چینی به 
این صنعت لطمه وارد می کند. 

دکتر مس��عود ضیا بش��رحق 
در گفت وگ��و ب��ا خب��ر خودرو 
اظه��ار داش��ت: واردکنن��دگان 
قطع��ات خودرویی صرف پایین 
بودن قیمت قطعه، نباید کاالی 
بی کیفی��ت چینی را وارد کنند، 
بلکه باید کاالهای باکیفیت باال 

را در بازار عرضه کنند. 
و  آمری��کا  در  اف��زود:  وی 
کش��ورهای اروپایی هم ش��اهد 
واردات قطع��ات چین��ی ام��ا با 

کیفیت باال و مرغوب هستیم. 

عض��و هیات علمی دانش��گاه 
خواج��ه نصیرالدین طوس��ی با 
اب��راز تاس��ف در خصوص اینکه 
کیفی��ت تولید قطع��ه در ایران 
ضعیف بوده اس��ت، تأکید کرد: 
قطعه س��ازی زنجیره ای از تولید 
داخل اس��ت و مونتاژ آن تولید 

داخل به حساب نمی آید. 
کنت��رل  بخ��ش  بش��رحق، 
تضمی��ن کیفیت قطعه توس��ط 
عوام��ل  از  را  خودروس��ازان 
مؤث��ر در ای��ن صنع��ت عنوان 
ک��رد و ادام��ه داد: ب��ا افزایش 
س��رعت پرداخت و ب��اال بردن 
میزان نقدینگ��ی در این بخش 
می توانیم ش��اهد اتفاقات خوبی 

در این حوزه باشیم. 

صادرات قطعه 
صورت  هدف گ��ذاری  طب��ق 
گرفته در س��ال ۱۴۰۴ صادرات 

صنعت قطعه س��ازی کشور باید 
به ۶ میلیارد دالر افزایش یابد. 

وزارت  ایس��نا،  ب��ه گ��زارش 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
اسفندماه سال گذشته )۱۳۹۵( 
ویرای��ش دوم »برنامه راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت« 
را مصوب ک��رد.  در این برنامه 
برای  وزارتخانه  این  راهبردهای 
توس��عه بخش صنعت و معدن 
کشور پیش بینی شده که بخشی 
از آن نی��ز در رابطه ب��ا »برنامه 
راهبردی صنعت خودرو« است.  
در برنام��ه راهب��ردی صنع��ت 
خ��ودرو راهکارهای��ی در زمینه 
توسعه و گسترش کمی و کیفی 
صنعت خودرو و قطعه ایران در 
حوزه های مختلف تعیین ش��ده 
که از جمله آن برنامه ریزی برای 

افزایش صادرات قطعه است. 
برنام��ه  در  زمین��ه  ای��ن  در 

خ��ودرو  صنع��ت  راهب��ردی 
پیش بین��ی ش��ده که در س��ال 
۱۴۰۴ میزان ص��ادرات صنعت 
قطعه سازی کشور باید به ساالنه 

۶ میلیارد دالر افزایش یابد. 
ای��ن هدف گ��ذاری در حالی 
اس��ت که طب��ق اع��ام وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت میزان 
صادرات صنعت قطعه کشور در 
س��ال ۱۳۹۴ تنها ۱۵۳ میلیون 

دالر بوده است. 
حال��ی  در  وضعی��ت  ای��ن 
اس��ت ک��ه در س��ند »اهداف و 
صنعت  توس��عه  سیاس��ت های 
خ��ودرو در اف��ق ۱۴۰۴« نی��ز 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
مکلف به اقداماتی برای افزایش 
صادرات خودرو و قطعات تولید 

داخل شده است. 
در ای��ن زمینه وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت مکل��ف ب��ه 

اقداماتی چون تسهیل و تقویت 
زیرس��اخت های م��ورد نی��از و 
بس��ترهای قانون��ی ص��ادرات و 
افزای��ش مش��وق های صادراتی 
و اعطای آن متناس��ب با ارزش 
اف��زوده محص��والت صادراتی و 
نس��بت صادرات به تولید داخل 
شده است.  ارتقای نقش صنعت 
خودرو در پیمان های منطقه ای 
و جهانی جهت توسعه صادرات، 
مس��اعدت در تأمی��ن خط��وط 
بازارهای  ب��ا  اعتباری مناس��ب 
هدف صادراتی، ایجاد و توس��عه 
بین المللی و  بازاریاب��ی  مراک��ز 
پیش بین��ی ص��ادرات محصول 
در قرارداده��ای هم��کاری ب��ا 
طرف ه��ای خارج��ی، از دیگ��ر 
وظای��ف تعیی��ن ش��ده ب��رای 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
برای توس��عه صادرات خودرو و 

قطعات تولید داخل است. 

هرم��س،  تج��ارت  ای��ده  ش��رکت 
روی��داد  بزرگ تری��ن  برگزارکنن��ده 
خودروی��ی کش��ور »نمایش��گاه خودرو 
ب��ا  مراس��می  دارد  نظ��ر  ته��ران« در 
حضور مدیران ارش��د صنعت خودروی 
کش��ور در تاریخ ۱۲ مهرم��اه در محل 
 هت��ل بزرگ ارم ته��ران، جهت دریافت 

نقطه نظ��رات مدیران برت��ر خودرویی 
کش��ور، در جهت برگ��زاری هرچه بهتر 
این نمایش��گاه برگزار کن��د. به گزارش 
پایگاه خبری »عصرخودرو«، نمایش��گاه 
خودروی ته��ران در تاریخ ۶ لغایت ۱۰ 
آذرماه س��ال ج��اری در مح��ل دائمی 
نمایش��گاه بین الملل��ی ش��هرآفتاب ب��ا 

حضور برندهای معتبر داخلی و خارجی 
از کش��ورهای آلم��ان، فرانس��ه، ایتالیا، 
روسیه، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سوئد، 
روس��یه، چین و... در فضایی بالغ بر ۶۰ 
هزار مترمرب��ع و با اج��رای برنامه های 
خودروهای  نمایش��گاه  نظی��ر  جانب��ی 
درای��و،  تس��ت  آف��رود،  کاس��یک، 

خودروهای برقی با رویکرد هوای پاک، 
موتورس��یکلت و رونمایی از محصوالت 
جدید برگزار می شود. در حاشیه مراسم 
ک��ه در هت��ل ارم برگزار می ش��ود، این 
ش��رکت قصد دارد برنامه های امسال را 
در خصوص نمایش��گاه اع��ام کند و از 
پوستر نمایشگاه رونمایی به عمل آورد. 

نمایشگاه خودروی تهران ۹۶ 

حضور مدیران صنعت خودرو در نشست تخصصی نمایشگاه خودروی تهران

قطعه سازی؛ زنجیره گم شده تولید خودرو
اخبار

راهکار برون رفت از چالش هزینه 
تولید 

باید سیاس��ت های صنعت خ��ودرو در ابعاد کمی 
و کیف��ی مورد بازنگ��ری جدی قرار گی��رد.  امراهلل 
امین��ی در گفت وگو ب��ا خبر خودرو اظهار داش��ت: 
ام��روز بازنگری سیاس��ت ها در ح��وزه کیفی، عرضه 
محصوالت جدید و توس��عه برند س��ازی و صادرات و 
همچنی��ن ارتقای بهره وری از اقدامات مهم در حوزه 

سیاست گذاری های صنعت خودرو است. 
 وی همچنین بر تحول در س��اختارهای مدیریتی 
صنعت خودروی ای��ران تأکید کرد و گفت: با تحول 
در این حوزه جریان پروس��ه تولید نیز دچار تغییر و 
تحول ش��ده و مسلما ش��رایط برای تولید خودروی 
رقابت پذیر فراهم خواهد شد. وی اظهار داشت: البته 
فضای فراهم ش��ده می تواند در رفع انحصار از تولید 
و ایجاد رقابت پذیری در صنعت خودروی ایران نقش 
مهمی داشته باش��د.  وی تأکید کرد: در صورتی که 
دولت ب��ا اعمال برخی اصاحات و تغییرات زمینه را 
برای مدیری��ت بهتر هزینه  تولید و افزایش بهره وری 
در صنعت خودرو فراهم کند، مطمئناً به زودی شاهد 
تناس��ب در قیم��ت و کیفی��ت خودروه��ای داخلی 
خواهی��م ب��ود.  عضو هی��أت علمی دانش��گاه عامه 
طباطبایی تصریح کرد: مدت هاس��ت مس��ائلی چون 
بهره ه��ای بانک��ی و همچنین اعم��ال مدیریت های 
دولت��ی بر مجموعه های خودروس��ازی باعث کاهش 
به��ره وری و افزایش هزین��ه  تولید در صنعت خودرو 
ش��ده اس��ت.  امینی تأکید کرد: وجود هزینه سربار، 
به��ره وری و کارای��ی پایین و عدم تولی��د بر مبنای 
مقیاس اقتصادی، از جمله مش��کاتی است که باید 
در ش��رکت ها حل ش��ود تا هزینه تمام ش��ده تولید 
خ��ودرو منطقی ش��ود. وی در ادامه ب��ازار خودروی 
ایران را تش��نه تن��وع و طراح��ی پلتفرم های جدید 
دانس��ت و گفت: در صورت حرکت خودروسازان در 
این مسیر است که رقابت پذیری، صادرات و کیفیت 
در صنعت خودرو محقق شده، بازار عرضه و تقاضای 

خودرو در ایران رونق خواهد یافت. 

رنو در آستانه فروش ۱۰۰ هزار 
خودرو در ایران

گروه خودروس��ازی رنو اعام کرد طی هش��ت ماه 
نخست سال جاری میادی، موفق به فروش نزدیک 

به ۱۰۰ هزار خودرو در ایران شده است. 
ش��رکت خودروسازی رنو فرانس��ه اعام کرد طی 
مردادماه س��ال جاری، در مجم��وع ۱۴هزار و ۵۱۹ 
دس��تگاه خودرو از محصوالت خ��ود را در بازار ایران 
ب��ه فروش رس��انده اس��ت. ب��ر این اس��اس، فروش 
محصوالت رنو در ایران طی هش��ت ماه نخست سال 
جاری میادی با رش��د ۸۲ درصدی مواجه ش��ده و 
این خودروساز فرانسوی در مجموع ۹۹ هزار و ۶۱۷ 

دستگاه خودرو روانه بازار ایران کرده است. 
این فروش قابل توجه در حالی رقم خورده است که 
میزان فروش اعضای خانواده رنو در ایران طی ماه مرداد، 
۱۳درصد افت در مقایسه با تیرماه نشان می دهد. تیرماه 
سال جاری، رنو موفق به فروش ۱۶هزار و ۷۳۳ دستگاه 
خودرو در ایران شده بود. همچنین در بازه زمانی هشت 
ماه نخست سال ۲۰۱۶، تعداد کل خودروهای به فروش 
رفته در ایران ۵۴ هزار و ۵۴۸ دستگاه اعام شده است. 
بدین ترتیب رنو در بازه زمانی مش��ابه در سال ۲۰۱۷، 
موفق به رش��د فروش ۸۲ درصدی شده و در مجموع 
۱۴ ه��زار و ۵۱۹ دس��تگاه خودرو در ای��ران به فروش 
رس��انده است.  براس��اس گزارشی که رنو منتشر کرده 
اس��ت، میزان فروش محصوالت رنو در ایران طی سال 
۲۰۱۶ در مجموع شاهد رشد ۱۱۰ درصدی نسبت به 
سال سال ۲۰۱۵ بوده و در این سال، ۱۰۸ هزار و ۵۳۶ 
خودرو از محصوالت رنو به بازار داخلی کشور وارد شده 
اس��ت.  الزم به ذکر است میزان فروش خودروهای رنو 
در ایران طی س��ال ۲۰۱۵، ۵۱ هزار و ۵۰۰ دس��تگاه، 
سال ۲۰۱۴ بیش از ۳۳ هزار دستگاه و در سال ۲۰۱۳ 
در مجموع ۳۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه گزارش شده است. 

خودرویی که زمان نوشیدن آب را 
به راننده هشدار می دهد

یک ش��رکت خودروس��ازی یک »آشکارس��از های 
تک ع��رق« را رونمایی کرده اس��ت که ب��ه راننده ها 
زمانی را که به نوشیدن آب نیاز دارند، اعام می کند. 
به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه دیلی میل، ش��رکت 
خودروسازی نیسان این آشکارساز را پس از آن رونمایی 
کرد که مطالعات نشان دادند کم شدن آب بدن راننده 
به اندازه نوشیدن مشروبات الکلی خطرناک است.  این 
مطالعات نشان دادند تعداد خطاهای صورت گرفته در 
جاده توس��ط راننده هایی که تنها ۲۵ میلی لیتر آب در 
ساعت مصرف می کنند، در قیاس با راننده هایی که به 
اندازه کافی آب می نوش��ند، بیش از دو برابر است.  این 
تعداد خطا با ش��مار خطاهای راننده هایی که در خون 

آنها ۰.۰۸ درصد الکل وجود داشت، برابر بود. 
اکنون شرکت نیستان به منظور جلوگیری از بروز 
این خطاها با همکاری شرکت هلندی Droog یک 
پوشش فناوری حساس به عرق به نام SOAK را در 
مدل خودروی »ج��وک«  )Juke( خود تعبیه کرده 

است. 

اخبار

واردات بدون واسطه الستیک 
توسط برخی خودروسازان

با وجود دستور صریح وزیر صنعت به خودروسازان 
برای اس��تفاده از تایرهای ایران��ی در تولیدات خود، 
فعاالن صنعت تایر از عزم جدی برخی خودروسازان 
ب��رای واردات تایره��ای خارج��ی و اس��تفاده از آن 
در تولی��دات خود خبر می دهند.  ب��ه گزارش عصر 
خودرو، کمت��ر از یک ماه پیش بود که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، خودروس��ازان را مکلف به استفاده 
از تایره��ای تولید داخ��ل در خودروهای خود کرد و 
تنها در مواردی آنها را معاف از این قانون دانست که 
تایر مورد نیاز برای یک خودرو در س��بد محصوالت 
داخلی وجود نداش��ته باشد و تولیدکنندگان مجبور 
به اس��تفاده از نمونه های وارداتی شوند. حال اما در 
ش��رایطی که تولیدکنندگان تایر از یک س��و به فکر 
باال بردن حجم تولید خود و ش��اید افزایش قیمت ها 
ناش��ی از کمتر شدن رقابت در این بازار افتاده اند، از 
سوی دیگر واردکنندگان رسمی برندهای معتبر تنها 
ب��ازار پیش رو را بازار پس از فروش می دانند، فعاالن 
ح��وزه صنعت تایر از عزم ج��دی و حتی نامه نگاری 
برخی خودروس��ازان ب��رای واردات بی واس��طه تایر 
از خ��ارج کش��ور خبر می دهند.  انحص��ار در صنایع 
خودروس��ازی که تا چندی پیش ق��رار بود حتی به 
تایرهای زیر خودرو نیز بسط داده شود، این بار حتی 
تولیدکنندگان این محصول را نیز به نگرانی فرو برده 
اس��ت.  درحالی که واردکنندگان پیش از این نگران 
انحصار فروش تایر در کش��ور توسط تولیدکنندگان 
این محصول بودند ام��ا برخی اقدامات صورت گرفته 
توس��ط خودروس��ازان، حکایت از اق��دام آنها برای 

واردات مستقیم تایر از دیگر کشورها دارد. 
فرهن��گ فرهنگی، جانش��ین مدی��ر اداره فروش 
ش��رکت بارز ب��ا تأیید برخی اقدام��ات صورت گرفته 
توسط خودروسازان برای واردات بی واسطه تایرهای 
رادیال سواری از خارج از کشور می گوید: »متأسفانه 
واردات بی رویه تایر به کش��ور، نفس تولیدکنندگان 
را به ش��ماره انداخته و در پنج ماه اخیر حتی باعث 
کاهش ۷درص��دی قیمت تایرهای رادیال س��واری 
در بس��یاری از کارخانه ها ازجمله گروه صنعتی بارز 
ش��ده اس��ت، در حالی که در ش��رایط فعلی برخی 
خودروسازان به جای حمایت از تولید ملی، خودشان 

نسبت به واردات تایر اقدام کرده اند.«
وی یادآور ش��د: »عرضه بی��ش از حد تایر به بازار 
از طری��ق واردات باعث ش��ده اس��ت تولیدکنندگان 
داخل��ی تایر ب��ا مش��کات فراوانی ب��رای فروش و 
بازاریابی محصوالت خود مواجه شوند. در این شرایط 
تولیدکنن��دگان دو گزینه بیش��تر پی��ش رو ندارند؛ 
کاه��ش قیمت یا کاهش حج��م تولید که نتیجه آن 
تعدیل نیروی انسانی خواهد بود.  به این دلیل گروه 
صنعتی بارز به منظور حفظ جایگاه نیروی انس��انی 
خود، کاهش قیمت را در دس��تور کار خود قرار داده 
و با وجود زیان ده ب��ودن این کار، قیمت محصوالت 
خود را در بازه زمانی اردیبهش��ت تا ش��هریورماه به 
میزان ۷درصد کاهش داده اس��ت.  به گفته نامبرده، 
مدیری��ت صحیح عرضه و تقاضا به منظور حمایت از 
تولید داخل و جلوگیری از نوسان قیمت تایر در بازار 
ک��ه نتیجه آن حفظ حق��وق مصرف کنندگان نهایی 

است، امری ضروری و مهم است. 

قیمت بنزین در سال ۹7 افزایش 
می یابد؟ 

ب��ه دنب��ال رکورد زنی مص��رف بنزین در کش��ور، 
نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��امی از احتمال 
افزایش قیمت این فرآورده نفتی در س��ال ۹۷ سخن 
می گوین��د.  در ایران بی��ش از ۱۹ میلیون خودروی 
پراش��تها وجود دارد ک��ه هر کدام به طور متوس��ط 
روزانه ۲ لیتر بنزین بیش��تری نسبت به خودرو های 
اروپا مصرف می کند، ازاین رو روزانه ۳۸ میلیون لیتر 
سوخت بیشتری در کشور مصرف شده و خودرو های 
ایران س��ه برابر بیشتر از خودرو های ۲۸ کشور عضو 

اتحادیه اروپا هوا را آلوده می کنند. 
درحالی که قیمت تمام ش��ده هر لیتر بنزین برای 
دولت ۲۷۰۰ تومان اس��ت، اما روی قیمت فعلی آن 
۱۷۰۰ توم��ان یارانه داده می ش��ود. با یک حس��اب 
سرانگش��تی درمی یابیم که برای ه��ر ۲ لیتر بنزین 
اضافه مصرف شده توس��ط خودرو های ایران، دولت 
روزان��ه ۶۴ میلی��ارد و ۶۰۰ میلی��ون توم��ان یارانه 
بیش��تری را خ��وراک غول های پرمص��رف بنزین و 
آلوده کننده هوا می کند.  با ادامه روند محاس��بات در 
این زمینه درمی یابیم که به طور ماهانه یک بیلیون و 
۹۳۸ میلی��ارد تومان یارانه برای همان ۲ لیتر بنزین 

اضافه، بر دولت یعنی بیت المال تحمیل می شود. 
ه��ر چن��د رس��یدن اجن��اس و کاالها، ب��ا قیمت 
ارزان به دس��ت مردم بای��د در اولویت ق��رار گیرد، 
ول��ی رکوردزنی مصرف غیرمتع��ارف بنزین به عنوان 
ی��ک کاالی اس��تراتژیک، همراه با آلودگی بیش��تر 
هوا، ترافیک پردردس��ر، خروج ارز بیش��تر و تحمیل 
هزین��ه گزاف بر بیت المال ک��ه در واقع همه اینها از 
جیب مردم پرداخت می ش��ود، باید هر چه زودتر در 
رأس کار تصمیم سازان و مدیران دولتی قرار بگیرد، 
بنابراین افزایش قیمت س��وخت به عنوان نخس��تین 
راه��کار کنترل کنن��ده مصرف غیر معم��ول در بین 

صاحب نظران انرژی کشور مطرح شده است. 

تازه های خودرو

مک الرن از نسخه  ویژه و محدودی از مدل 570GT رونمایی کرد. این نسخه، یادآور رنگ سبز خودروهای مسابقه ای بریتانیایی است.



س��اتیا نادال، مدیرعامل مایکروس��افت، در مصاحبه ای با بلومبرگ اطالعات 
جالب��ی در رابطه با اکوسیس��تم وین��دوز ارائه داد. به گزارش زومیت، س��اتیا 
نادال، مدیرعامل ش��رکت مایکروس��افت به تازگی بیان کرده اس��ت که اکنون 

وین��دوز حدود یک میلیارد نف��ر کاربر دارد. این 
کلمات از زبان مدیرعامل مایکروسافت که نبض 
آمارهای مهمی را در دست دارد، شنیدنی است. 
مایکروسافت در سال ۲۰۱۱، آمار کاربران ویندوز 
را ۱.۲۵ میلی��ارد نف��ر و در س��ال ۲۰۱۴ حدود 
۱.۵ میلیارد نفر اعالم کرده بود. آمار ارائه ش��ده، 
گزارش های قبل��ی مبنی بر ثابت ب��ودن تعداد 
کاربران سیس��تم عامل ویندوز را نقض می کند 
و خبر از کاهش س��ریع کاربران این اکوسیستم 
می دهد. این آمار ش��اید بتواند پاسخ مناسبی به 
دلی��ل ثابت بودن تعداد کارب��ران ویندوز ۱۰ در 
۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون نفر باش��د؛ درحالی که تنها 
در س��ال ۲۰۱۶ تعداد ۲۶۰ میلی��ون کامپیوتر 

مجهز به ویندوز ۱۰ فروخته شده است. به این ترتیب تعداد کاربران اکو سیستم 
ویندوز با سیس��تم عامل iOS اپل که آن هم تخمین زده می ش��ود حدود یک 
میلیارد نفر باشد، در یک ردیف قرار می گیرد. بدین ترتیب شاید بتوان در حال 

حاضر ویندوز را سومین اکوسیستم بزرگ )پس از اندروید وiOS( دانست. این 
وضعیت، تراژدی از دست دادن سهم اول بازار سیستم عامل را افزایش می دهد 
و برای س��ایر محصوالت مایکروس��افت نیز می تواند زنگ خطری باشد. نادال 
تأکید کرد که ویندوز قبال اولویت اول آنها بوده، 
اما اکنون یکی از ارتباط دهنده های محصوالت 

گوناگون مایکروسافت است. 
در ای��ن مصاحب��ه نادال به یکی از س��واالت 
تک��راری که آیا این ش��رکت گوش��ی خواهد 
ساخت یا نه، این گونه پاسخ داد که سخت افزار 

یکی از حوزه های مورد عالقه آنها است. 
نادال به طور شفاف اعالم کرد: مایکروسافت با 
نقشه راه فعلی غرق در حوزه هایی که به خوبی 
از پس آنها برآمده اس��ت، نخواهد شد و هدف 
آن ، خل��ق بازار های جدی��د و بازنگری در این 
فرآیند، برای تجاری سازی نیازهای محاسباتی 
اس��ت. نادال، هولولنز را به عنوان حلقه گمشده 
گوش��ی های هوشمند، برای مثالی از دستگاه های محبوب که قوانین را تغییر 
داده اند، معرفی کرد. اخیرا مایکروسافت بر این دستگاه بیشتر تأکید می کند و 

تعجب آور نیست که شاهد افزایش سرمایه گذاری ها روی آن باشیم. 

کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی، وضعیت تأمین منابع مالی برای 
کسب و کارهای نوپا  )استارت آپ( را مورد بررسی قرار داد. یکی از این مشکالت 
به تأمین وثیقه بانکی بازمی گردد. به گزارش خبرگزاری مهر، جلس��ه بررسی 

وضعیت ابزارهای تأمین مالی شرکت های فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات در کمیس��یون فناوری 
اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با حضور 
نمایندگان��ی از صندوق توس��عه ملی و صندوق 
نوآوری و شکوفایی و برخی از بانک ها برگزار شد. 
 ICT محمدرض��ا طالیی، رئیس کمیس��یون
اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: تشکل های 
مختلف زیر نظر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، 
در زمینه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری 
در خصوص تامین سرمایه  در گردش شرکت های 
زیرمجموع��ه خود مس��ائل و مش��کالت زیادی 
را مط��رح می کنن��د. وی ادام��ه داد: ب��ه همین 
منظ��ور تصمیم گرفته ش��د با حض��ور فعاالن 

بخش خصوصی و نیز با حضور برخی تامین  کنندگان منابع مالی و بانکی کشور، 
نشست مشترکی برگزار ش��ود. طالیی با بیان اینکه البته کسب و کارهای نوپا 
برای تهیه وثیقه بانک ها مش��کل دارند، گفت: با این شرایط باید هم راه حلی 

برای تأمین منابع مالی این کسب وکارها ایجاد شود و هم میزان ریسک فعالیت 
اقتصادی کاهش پیدا کند. رئیس کمیس��یون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی 
ادامه داد: سیس��تم بانکی کش��ور باید با آنچه در دنیا هست تطبیق پیدا کند 
و محدودیتی که برای خرید اعتباری توس��ط 
بانک ها وجود دارد برداشته شود تا امکان خرید 
اقساطی کاال توس��ط مردم با اعتبار کارت های 

بانکی وجود داشته باشد. 
وی از سیس��تم بانک��ی کش��ور خواس��ت 
آمادگی تغییر و تحول را داش��ته باشد و تغییر 
قوانین و مقررات بانکی به نحوی توس��ط بانک 
مرکزی دنبال شود تا تغییر تفکر در برخورد با 
دانش بنیان ها در نظام بانکی کشور شکل بگیرد. 
طالیی همچنی��ن نق��ص در قوانین بانکی 
و گمرک��ی را از معضالت این حوزه دانس��ت و 
خاطرنشان کرد: هرگاه شرکتی می خواهد اقدام 
به صادرات کند، گم��رک می گوید بار باید در 
کانتینر قرار گیرد اما محموله ش��رکت های دانش بنی��ان، ایده، فکر و نرم افزار 
است که قابلیت قرار گرفتن در کانتینر را ندارد. این نشان می دهد که قوانین و 

بخشنامه های کشور در حوزه فناوری اطالعات ناقص است. 

مدیر توس��عه صنعتی و کارآفرینی ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
خراسان شمالی از برگزاری نخستین کلینیک کسب و کار استان خبر 

داد. 
از  ف��ارس  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
بجن��ورد به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی خراس��ان ش��مالی، 
محم��د حس��ینی پور ب��ا اعالم ای��ن خبر 
اظهار کرد: نخس��تین کلینیک کسب و کار 
خراس��ان ش��مالی با همکاری پارک علم و 
فناوری اس��تان و با حضور مشاوران خبره 
در حوزه های بازاریابی، عارضه یابی صنعتی، 
تامین اجتماعی مالی��ات،  بیم��ه،   حقوقی، 

 و . . . برگزار می شود. 
وی ادامه داد: این کلینیک در راس��تای 
حمایت از واحدهای صنعتی به عنوان خط 
مقدم عرصه تولید و اش��تغال و در راستای 

عمل به سیاس��ت های ابالغی فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در جهت 
نیل به تحقق این اهداف برگزار می شود. 

مدیر توس��عه صنعتی و کارآفرینی ش��رکت ش��هرک های صنعتی 

خراسان شمالی تاریخ برگزاری این کلینیک را روز یکشنبه مورخ ۱۶ 
مهرماه ذکر کرد و افزود: این کلینیک از س��اعت 9 الی ۱۴ در محل 

شهرک صنعتی بیدک برگزار می شود. 
حس��ینی پور در زمین��ه عارضه یابی و 
عمده مش��کل واحدهای تولیدی صنایع 
کوچک، توضی��ح داد: در حوزه واحدهای 
کسب و کار خرد و متوسط، با گذشت زمان 
و به دلیل مواجهه با مش��کالت، راندمان 

اقتصادی خود را از دست می دهند. 
وی ادام��ه داد: در این زمان نیاز اس��ت 
ک��ه عارضه ی��اب ب��ا ارائه مش��اوره الزم، 
پیش��نهادات اصالح��ی را در جهت رفع 
عارضه ها مطرح کرده و واحد کس��ب و کار 
نی��ز ب��ا حمایت دس��تگاه های مس��ئول 
و سیس��تم تأمی��ن مالی نس��بت به رفع 

عارضه ها اقدام کند. 
محمد حس��ینی پور افزود: شرکت شهرک های صنعتی در راستای 
رفع عارضه های واحدها نسبت به حمایت مالی و معنوی اقدام خواهد 

کرد. 

آیفون ۵s اپل نخس��تین موبایلی نبود که از سنس��ور اثر انگشت بهره 
می ب��رد، ام��ا از زمان عرضه این موبایل در س��ال ۲۰۱۳ به مرور ش��اهد 
گسترش حضور این ویژگی در موبایل های فراوانی بودیم. طبق جدیدترین 

پیش بینی در سال ۲۰۱۸ بیش از یک میلیارد 
موبایل هوش��مند در سرتاس��ر دنیا از حسگر 

مورد بحث بهره مند خواهند بود. 
به گزارش دیجیاتو، وقتی تلفن های هوشمند 
کاربرده��ای دیگ��ری جز برق��راری تماس و 
ارس��ال پیام متن��ی یافتند، به سنس��ورهای 
بیش��تری نیز نیازمند ش��دند. بررسی جدید 
 »Counterpoint« مؤسس��ه تحقیقات��ی
نش��ان می دهد که حاال سنسور تشخیص اثر 
انگشت به یک قابلیت استاندارد و پایه ای برای 
موبایل ها- فارغ از پرچمدار یا میان رده بودن- 

تبدیل شده است. 
در روزه��ای اول ورود قابلی��ت مورد بحث، 

تنها از این اس��کنر برای باز کردن قفل موبایل ها استفاده می شد، اما حاال 
پرداخت های بانکی، خرید از پایانه های فروشگاهی، دسترسی به اطالعات 
ش��خصی، احراز هویت در هنگام ورود به اپلیکیشن ها و دیگر کاربردهای 

دیگر نیز وابسته به نوک انگشت شما شده اند. 
Counterpoint پیش بینی کرده که روند رو به رش��د تولید موبایل 
با سنس��ور اثر انگش��ت به این زودی ها متوقف نخواهد شد، به خصوص 
که استفاده از خدمات بانکی و پرداخت های 
الکترونیک بر بستر موبایل هر روز گسترده تر 

می شود. 
همین افزایش رویکرد سبب شده قیمت 
تمام شده سنسورهای مورد بحث نیز کاهش 
چش��مگیری یابد. این رون��د تا جایی پیش 
رفت��ه که امروزه ش��اهد حضور حس��گر اثر 
انگشت در ارزان ترین موبایل های هوشمند 

نیز هستیم. 
پیشرفت بعدی در این زمینه بدون شک 
یکپارچه سازی حسگر مورد بحث با نمایشگر 
اس��ت؛ قابلیتی که انتظار می رفت در س��ال 
جاری و توس��ط اپل برای نخس��تین بار در 
دسترس قرار بگیرد. چنین انتظاری به حقیقت تبدیل نشد، اما به احتمال 
فراوان چند مدل از پرچمداران س��ال آینده این قابلیت جالب توجه را به 

خریداران خود ارائه خواهند داد. 

نقص قوانین بانکی و گمرکی برای کسب وکارهای نوپاتعداد کاربران ویندوز فقط یک میلیارد نفر است سنسور اثر انگشت سال آینده روی یک  میلیارد تلفن همراه خواهد بودبرگزاری نخستین کلینیک کسب و کار در خراسان شمالی

 در دنیای امروز که کارآفرینی به یک مسئله  همه گیر تبدیل شده دروغ هایی 
در مورد کارآفرینی می شنویم. 

شباهت ماهیگیری و کارآفرینی در چیست؟ 
به گزارش ibazaryabi هر دوی آنها با افسانه هایی احاطه شده اند که واقعیت 
ندارند. در اینجا بعد از مصاحبه با ۱۰ کارآفرین و متخصص این حوزه بزرگ ترین 

دروغ های این حوزه را به ما گفته اند. 
شروع کارآفرینی فریبنده است

بزرگ ترین دروغ این است که خودت را در کسب و کار مدیرعامل بدانی. 
در حالی که در بهترین حالت استارت آپی بیش نباشی. 

بسیاری از تازه کارها به جای کار واقعی این فریب را می خواهند. 
کارآفرین بودن از بسیاری کارها سخت تر است. 

شما باید وقت غذا خوردن و خوابیدن، فقط رویای کار را داشته باشید. 
این یک کاری نیست که از آن خسته شوی یا فقط یک هفته آن را انجام بدهی. 
 Dev Academy دونکان کابینو، بنیانگذار

تمام چیزی که الزم داری یک ایده  خوب است
یک ایده  خوب یک گام اولیه  مهم است، اما مهم تر از آن استراتژی هوشمندانه  

پشت سر آن و یک تالش زیاد مشتاقانه برای آن است. 
شری هارنت، مشاور بازاریابی و مدیریت

کاری که دوست داری انجام بده، پول خودش میاد
باوری بیشتر از این جمله کارآفرینان را به زمین نزده است. 
کاری که دوست داری رو انجام بده، پول به دنبالش میاد. 

در واقع، اغلب موارد کاری که فرد دوس��ت دارد انجام بدهد به پاش��نه  آشیل 
خودش تبدیل می شود. 

چرا که به جای پیش بردن کسب و کار، تمرکز روی انجام خدماتی می شود که 
خودشان از آن لذت می برند. 

به دنبال آن کسب و کارشان فرومی ریزد. 
توفر ماریسون، مدیر اجرایی

رشد تمام مشکالت را حل می کند
کارآفرینان تازه کار فکر می کنند اندازه بزرگ تر کس��ب و کار مش��کالت را حل 
می کند، در حالی که مدل کسب و کار باید در مورد هزینه های فروش و بازگشت 
س��رمایه واقع بین باشد. وقتی که شما داری در فروش ۱۰۰۰ قلم از جنس خود 
سرمایه از دست می دهی، طبعا این از دست رفتن در ۱۰۰۰۰ قلم از جنس شما 

توانی خواهد بود. همیشه بیشتر بهتر نیست. 
سوزان آرمسترانگ، مدیرعامل و رئیس شرکت بازاریابی استراتژیک 
آرمسترانگ

کارآفرینان گرگ های تنها هستند
کارآفرین بودن، گروه گرا ترین و اجتماعی ترین کاری اس��ت که شما می توانید 
تصور کنید. این کار احتیاج به شبکه سازی و پشتیبانی و ارتباط با انواع مختلف 

دارد. از دوستان و خانواده خود گرفته تا همکاران و رفقای شما. 
محدودکننده ترین تصوری که می شود از کارآفرینی داشت تنها کار کردن در 

آن است. 
این تصور تضمین کننده  شکست خواهد بود. 

مایکل فرنکل، همکار بازاریابی در مرکز سرمایه گذاری Thayer در 
سانفرانسیسکو

شما آزادی را به دست آورده اید
بزرگ ترین بدفهمی از کارآفرینی این اس��ت که ش��ما تصور کنی که آزادی را 

به دست آورده اید. 

دقیقا برعکس است. 
راه اندازی یک استارت آپ تمام زندگی شما را می خورد. 

اگر ش��ما مش��تاق دیدن موفقیت از میان آن نباشید به جای آزادی سختی را 
به دست خواهید آورد. 

Work in progress آلن ونس، صاحب کسب و کار
شما احتیاج دارید یک مسئله را حل کنید. 

داستان های زیادی در مورد حل یک مشکل پنهان وجود دارد. 
تولید چیزی که مشتریان دوست دارند، ولی نمی دانند به آن احتیاج دارند، تا 

وقتی که شما آن را برای آنها حل کنید. 
اما وقتی شما چیزی را حل می کنید که کسی نمی داند وجود دارد، تضمینی 

وجود ندارد که آن چیز شما را ثروتمند کند. 
 Topix کریس تولس، بنیانگذار

 کارآفرینی یک بازی جوان پسند است
اکثر داس��تان های کارآفرینی با این مطلب است که بنیانگذار کسی است که 

رفقایش را برای یک ایده بزرگ دور هم جمع می کند. 
واقعیت این است که اینکار احتیاج به دانش فنی، یک تجربه وسیع و یک شبکه 

وسیع دارد. جوانان کمی هستند که تجربه کافی برای موفقیت را داشته باشند. 
موفقیت احتیاج به تخصص حرفه ای چندجانبه دارد که ابتدا یک فرصت را در 

بازار تشخیص بدهد. 
این تشخیص با استفاده  از تخصص و تجربه  زندگی است. 

شروع این کار احتیاج به یک سرمایه اولیه و شبکه برای شروع و ریسک کردن 
دارد. بستن تیم و شبکه سازی قدم بعدی برای پیشرفت به سوی سرمایه گذاری 

است. 
گارت وست لیک، مدیر اجرایی مرکز داوینچی، تنها مدل کالجی که 
سرمایه گذاری و کارآفرینی را در دانشگاه ویرجینیا پیش می برد

شما باید در صنعت استارت آپی خود خبره باشید
متخصص نبودن به ش��ما کمک می کند تا با کاربران همدل ش��وید و بتوانید 
محصولی را تولید کنید و از آنها یاد بگیرید.اگر محصوالت و خدمات شرکت شما 

برای شما کار نکند، شما به عنوان یک شرکت در راهی اشتباه هستید. 
باید گستاخ بود، وقتی شرکت برای شما کار کند، می توانید و در صنعت ببینید 

و همه چیز را یاد بگیرید و بروید و یک چیز با ارزش بسازید. 
برای دیدن یک فرصت الزم نیست شما یک متخصص باشید. 

در واقع متخصص بودن مانع از این است که شما شرکت و محصول را آنگونه که 
مشتری می بیند،  ببینید. این مسئله موجب می شود، به راه حل های اغراق کننده 

روی آورید و ریسک های نادرست بکنید. 
جیسون استیرمن، بنیانگذار و مدیرعامل یک برنامه  موبایلی، که اقدام به 
راهنمایی برای تمرکز و مراقبه توسط مربیان حرفه ای ورزشی می کند. 

برای موفقیت احتیاج به سرمایه گذار دارید
اگر شما دارید مش��کلی واقعی را حل می کنید، و بازار به راه حل شما واکنش 

می دهد، احتیاجی به سرمایه گذار نیست. 
در دنیای امروز، می توانید به راحتی اندازه کسب و کار خود را بزرگ کنید و به 

صورت مستقیم محصول را بفروشید. 
من مشتریان زیادی در تمام دنیا دارم، که محصوالت آموزشی را می خرند. 

به گمان من سرمایه گذار جایگاه خود را دارد، اما به عقیده سرمایه گذار بیشتر از 
کمک شرکت را نابود می کند. 

 ،GrammerSongs ملیسا کوربت، بنیاگذار
 Inc :منبع

اغلب استارت آپ ها سقوط می کنند. بله، اغلب آنها شکست می خورند چون 
نمی توانند بازار مناسبی برای محصوالت شان پیدا کنند یا اصوال کاال و خدماتی 
تولید می کنند که تقاضای کافی ندارند. هنگامی که یک استارت آپ محصولی 
تولید می کند که پیش از آن هرگز وجود نداشته است، هیچ تضمینی نیست 
که مشتریان تولیداتش را رضایت بخش بدانند یا آنها را به عنوان جایگزینی برای 
مصارف فعلی خود انتخاب کنند یا حتی حاضر باشند پولی بابت این محصوالت 
بپردازن��د. در اغلب موارد می ت��وان گفت نه، آنها حاضر نیس��تند. پیش بینی 

موفقیت یک محصول جدید در هر صنعتی، واقعا دشوار است. 
به گزارش زومیت، برخی دیگر از اس��تارت آپ ها به خاطر مشکالت اجرایی 
شکس��ت می خورند. اغلب اس��تارت آپ ها بودجه کافی ندارند، کارمندان شان 
بی تجربه اند، برندش��ان هنوز اعتبار خاصی به دس��ت نیاورده است و ساعت ها 
تالش می کنند تا فقط بتوانند مس��یر خود را حفظ کنند. سپس دچار کمبود 

زمان می شوند و در نهایت فرومی پاشند. 
همه اینها بدان معنی است که دنیای استارت آپ ها پر از مردم شکست خورده 
است. بیشتر مؤسس��ان باوجود شکست شرکت شان دوام می آورند، ولی حتی 
آنهایی که به موفقیت می رسند، پیش از رسیدن به نقطه اوج، حتما از چندین 

شکست و اشتباه، آسیب  دیده اند. 
بیشتر این بنیانگذاران، به شما جمالت مشابهی خواهند گفت: 

• وقتی می خواهید یک ش��رکت را پایه گذاری کنید، باید ریسک شکست را 
پذیرفته باشید. گرچه بعدا باید به سختی تالش کنید که به این نقطه نرسید. 

• شکست آنقدرها که شما تصور می کنید وحشتناک نیست. صنایع که شما 
را تحریم و بایکوت نمی کنند، زندگی تان هم که به جای خودش باقی است. اصال 

مردم کمی متوجه ماجرا می شوند. 
• شما چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت. استارت آپ ها تجاربی قوی هستند 
که باعث می شوند شما خیلی سریع تر یاد بگیرید. حتی اگر شکست بخورید، 
تجربه ه��ای جدیدی دارید که می توانید در ش��روع پروژه ه��ای جدید، از آنها 

استفاده کنید. 
این نگرش ها، س��الم و واقع بینانه اند، اما گاهی به افراط کشیده می شوند. این 
حقیقت که صنایع شکست را می پذیرند اغلب بد تفسیر می شود، تا جایی که 
مخاطب فکر می کند ممکن اس��ت شکست فواید بیشتری نسبت به موفقیت 

داشته باشد. 
ولی اصال این طور نیست. شکست دردآور است، زیان ها و هزینه های زیادی 
به ش��ما تحمیل می کند و درس هایی که یاد می گیرید، بسیار کمتر از چیزی 
است که در صورت موفقیت خواهید آموخت. بنیانگذاران استارت آپ  از شکست 
وحشت دارند و برای اجتناب از آن می کوشند. به عالوه این تنها راه یادگیری 
نیست؛ یادگیری از اش��تباهات دیگران بسیار بهتر از اشتباهات شخصی شما 
اس��ت، پادکست ها و وبالگ هایی که بخواهند داستان شکست دیگران را برای 

شما تعریف کنند هم کم نیستند. 
اگر استارت آپی را شروع کنید که به جای شکست، موفق شود: 

• شما تمام مراحل رشد استارت آپ را خواهید دید: با کنار هم قرار دادن افراد 
مناسب، یک تیم خوب می سازید، سرمایه تان را افزایش می دهید، یک محصول 
تولید می کنید، مش��تریان تان را خش��نود می کنید، چندین مدیر اس��تخدام 
می کنید و سرپرس��تی آنها را به عهده می گیرید، تیم و فرهنگ شرکت تان را 
تقویت می کنید. موفقیت استارت آپ به شما این شانس را می دهد که از همه 
این مراحل درس های بزرگی بیاموزید، ولی با یک اس��تارت آپ شکست خورده 
هیچ کدام از این تجربیات را نخواهید داش��ت. اگر استارت آپ شما گامی باالتر 
از کدها و برنامه هایی که با دوس��تان تان می نویس��ید نگذارد، همه چیزی که 

آموخته اید فقط همان نوشته های شما است. 
• ش��ما اعتمادبه نفس بیش��تری پیدا می کنید. هنگامی که یک استارت آپ 
موفق را هدایت می کنید، متوجه می ش��وید که اگرچه س��خت اس��ت، ولی از 
عه��ده مصائب آن برمی آیید. حاال می دانید ک��ه می توانید کارهای بزرگ تری 

انجام دهید. 
• ش��ما شبکه، ش��هرت و اعتبار خود را س��اخته اید. برای کسی که می داند 
چگونه به پیروزی برس��د و چالش ها را با موفقیت پشت سر بگذارد، استخدام 
عوامل بیشتر، جمع آوری پول و سرمایه و عقد قرارداد با مشتریان جدید بسیار 
آس��ان تر و راحت تر است. جای بحث وجدل نیست: بهترین راه یادگیری انجام 
کار، مبادرت به اجرای آن اس��ت. شکس��ت استارت آپ مضامین کمتری برای 
یادگی��ری به ش��ما ارائه می دهد. ول��ی دلیلی وجود دارد ک��ه مردم همچنان 
به پرس��ش های خود در مورد شکست اس��تارت آپ ادامه می دهند. آنچه آنها 
می پرسند فرمی از این سوال اصلی است: اگر قرار باشد استارت آپ من شکست 

بخورد، بهتر نیست که اصاًل از اول شرکتی تأسیس نکنم؟ 
پاسخ این سوال، به دیگر گزینه های جایگزین شرکت موردنظر بستگی دارد. 
اگر آلترناتیو بعدی این اس��ت که ش��ما در دفتر کوچکی در یک شرکت 
بزرگ نشس��ته باش��ید و هر روز کارهای تکراری روز قب��ل را انجام بدهید، 
طبیعتا از راه اندازی ش��رکت خودتان چیزهای بیشتری یاد خواهید گرفت. 
حتی اگر شرکت تان خیلی زود شکست بخورد، شما یاد می گیرید که چگونه 
هم بنیانگذاران دیگری پیدا کنید، محصولی را به س��طح تولید برسانید، با 
مش��تریان ارتباط برق��رار کنید و اگر اوضاع هنوز خیلی وخیم نباش��د، یاد 
می گیری��د که چگونه می توانید س��رمایه گذاران را قانع کنید به همکاری با 
شما ادامه دهند. احتمال دارد مؤسسان و بنیانگذاران استارت آپ های دیگر را 
مالقات کنید و با آنها شبکه ای بسازید که در راه اندازی شرکت بعدی کمک 
خوبی برای تان خواهد بود. مهم تر از همه، شما متوجه می شوید که اصال به 
این کار عالقه دارید یا نه. ولی تأس��یس ش��رکت یا پیوستن به یک شرکت 
بزرگ تر به عنوان کارمند، تنها گزینه هایی نیستند که می توانید انتخاب کنید. 
راه سومی هم وجود دارد: اینکه به عنوان یک کارمند مؤثر، به یک استارت آپ 
کوچک اما در حال رش��د بپیوندید. این گزینه عالی اس��ت؛ مخصوصا وقتی 
هنوز آمادگی ندارید که کسب وکار خودتان را راه اندازی کنید و درعین حال 
می خواهید در پیش��رفت و رش��د محسوسی شرکت داش��ته باشید. اگر در 
مراحل اولیه رش��د یک اس��تارت آپ به آن ملحق شوید، ممکن است حتی 
نسبت به زمانی که خودتان شرکتی را تأسیس می کنید که به سرعت شکست 
می خورد، نکات بیشتری یاد بگیرید. شما دیدگاهی دست  اول در مورد اینکه 
موفقیت و رشد کسب وکار چیست به دست می آورید، مهارت هایی را که به 
هر مرحله از پیشرفت استارت آپ مربوط هستند می آموزید، اعتمادبه نفس 
پیدا می کنید و شبکه شخصی خودتان را تشکیل می دهید. به این ترتیب اگر 
در آینده بخواهید ش��رکتی تأس��یس کنید، طرحی از موفقیت در ذهن تان 
خواهید داش��ت و مهارت ها و منابع را که برای رس��یدن به این هدف الزم 
دارید، می شناس��ید. فقط باید مطمئن باشید به استارت آپی می پیوندید که 
ب��ه کار تیم��ی اهمیت می دهد و اطالعات خود را با همه اعضا به اش��تراک 
می گذارد. در هر صورت، اگر در محیطی قرار بگیرید که یادگیری س��ریعی 
داشته باشید، امکان ندارد که اشتباهات هولناک شما را در خود غرق کنند. 
اگر برای فکر کردن وقت بگذارید و به جای اندیشیدن به راه های اجتناب از 
شکست، برای رسیدن به موفقیت و پیروزی برنامه ریزی کنید، حرفه خوبی 

در انتظار شما خواهد بود. 
INC :منبع

حدود دو سالی می شود که آقای الیور بلوم، بر صندلی ریاست کمپانی آلمانی پورشه تکیه زده است. قبل از او آقای 
ماتیاس مولر عهده دار این سمت بود که با تصمیمات اتخاذشده به کمپانی مادر یعنی فولکس واگن نقل مکان کرده 
و اکنون مدیریت این کمپانی بزرگ را برعهده دارد. این تغییرات احتماال به دلیل رسوایی مربوط به تقلب در اعالم 

میزان آالیندگی در گروه فولکس واگن انجام شد. 
به گزارش دیجیاتو، به هر ترتیب آقای بلوم که قبال مدیر بخش تولید پورشه بود، با ارتقای سمت اکنون به عنوان 

مدیرعامل این شرکت پرافتخار شناخته می شود. 
همانطور که قبال در خبرها آمده بود کمپانی پورشه براساس استراتژی جدید خود وارد عرصه خودروهای الکتریکی 
خواهد شد. در این راستا کانسپت Mission E نخستین خودروی تمام برقی این شرکت خواهد بود که از سال 2019 

وارد فاز تولید می شود. در ادامه نیز این کمپانی قصد دارد تا سال 2023 نیمی از محصوالت خود را با پیشرانه های 
الکتریکی راهی خیابان ها کند. 

 S برخی گمانه زنی ها حکایت از آن دارند که نخستین خودروی برقی پورشه رقیب مستقیم تسال مدل
خواهد بود، اما آقای بلوم در مصاحبه با فایننشال تایمز تأکید کرده که قرار نیست این اتومبیل 

با مدل S رقابت کند. وی در این باره گفته: پورشه از روش های اختصاصی خود پیروی 
می کند. ما در گذشته این راه را در پیش گرفته ایم و در آینده نیز آن را ادامه 

خواهیم داد، بنابراین خیلی مهم نیست که تسال چه کاری انجام می دهد. 
آقای بلوم در ادامه صحبت های خود به تمجید از بنیانگذار و 

مدیرعامل تسال پرداخته و از ایالن ماسک به خاطر نوآوری هایی مثل 
استفاده از صفحه نمایش بزرگ به اندازه ipad و کمک به پیشرفت 

صنعت خودرو تشکر کرده است. البته آقای بلوم بیشتر به خاطر 
»برداشتن گام نخست« تسال را شایسته احترام می داند. 

اگرچه پورشه و تسال هر دو جزو خودروسازان مطرح دنیا 
هستند، اما ساخته های آنها تفاوت های بنیادینی با هم دارند. 

درحالی که پورشه جزو برندهای سنتی به حساب می آید، تسال 
نام خود را به عنوان یک خودروساز پیشرفته بر سر زبان ها 

انداخته است. مدیرعامل پورشه افزوده که سودده بودن امری 
حیاتی برای این کمپانی است، اما برای تسال این مسئله 

چندان اهمیت ندارد. 
در مقطع زمانی کنونی، اوضاع برای پورشه بسیار مطلوب 

است، زیرا آمار فروش محصوالت این شرکت بیش از هر 
زمان دیگری بوده و سود مناسبی هم عاید آن می شود. 

با توجه به این آمار و حاشیه سود باالیی که پورشه 
دارد، این کمپانی می تواند روی موفقیت Mission E و 

مدل های بعدی به خوبی سرمایه گذاری کند. 
شاید در آینده محصوالت پورشه آنقدر پیشرفته 

شوند که این بار ایالن ماسک به تمجید از آنها 
پرداخته و مدیریت الیور بلوم را تحسین کند! 

 

دروغ هایی در مورد کارآفرینی  استارت آپ های شکست خورده چه درس هایی
 به ما می آموزند

مدیرعامل پورشه:
تسال را رقیب خود نمی دانیم
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نگاهدریچه

وزیر اقتصاد گفت که باید از جذابیت بخش داللی کاذب در اقتصاد کاس��ته 
شود. 

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، مس��عود کرباس��یان گفت: در نشست 
مش��ترک با اعضای کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس مشکالت تولید و بحث حمایت از اشتغال و 

همچنین نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت. 
کرباس��یان با اش��اره به ارائه گزارش عملکردی در نشس��ت کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس افزود: 
مباحث در خصوص مس��ائل بانکی، خصوصی س��ازی، س��رمایه گذاری، تامین 
نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و رابطه تولید با سیس��تم بانکی مورد بررسی 

قرار گرفت تا مشکالت بخش تولید در زمینه های مذکور رفع شود. 

لزوم حذف مجوزهای مخل تولید

نخس��تین جشنواره ایده تا کسب وکار در سال قبل به عنوان رویداد همزمان 
با نمایش��گاه و جش��نواره فناوری های نو و پیش��رفته ربع رشیدی برگزار شد 
و دومی��ن جش��نواره ایده تا کس��ب وکار نیز با عنوان جدید ای��ده فناورانه در 
سال جاری با رویکردهای تخصصی برگزار می شود. بخش ایده فناورانه شامل 
کارگاه های آموزش��ی، س��خنرانی، منتورینگ و جایزه نق��دی خواهد بود که 
جزییات هر مورد متعاقبا از طریق س��امانه نمایشگاه اطالع رسانی خواهد شد. 
ایده ها پس از ارزیابی اولیه توس��ط کمیته داوری مجاز به حضور در نمایشگاه 
خواهند بود و از حضور ایده و طرح هایی که حداقل امتیاز را از کمیته دریافت 
نکنند ممانعت به عمل خواهد آمد. ارزیابی براساس استانداردهای بین المللی 

و نظر خبرگی توسط صاحب نظران و اساتید دانشگاهی انجام خواهد شد.

 برپایی دومین جشنواره
 »ایده تا کسب و کار« 



اجازه دهید ت��ا الگوی 5M را در ابتدا 
مرور کنیم: 

Mission -
Message -

Media -
Money -

Measurement -
این یک اصل اساسی در تبلیغات است 
که برای انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی، 
ابتدا اهداف تان را تعیین می کنید، سپس 
پیام تان را و در مرحله بعدی، باید ببینید 
از چ��ه دریچه ای می خواهی��د پیام تان را 
ب��ه مخاطبان خود منتق��ل کنید. در این 
مقال��ه به نق��ل از مدیر تی وی ب��ه انواع 
رس��انه ها در برنامه ریزی رسانه ای اشاره 
خواهیم کرد؛ یک معرفی و مقایسه کلی 
از انواع رسانه هایی که برای تحقق اهداف 

تبلیغاتی تان آماده اند. 
 1- تبلیغات تلویزیونی 
)TV Advertising(

اصلی تری��ن ویژگ��ی تلویزی��ون ای��ن 
اس��ت که Reach بس��یار باالی��ی دارد. 
عمومی ت��ر اگ��ر بخواهی��م بگویی��م، ب��ا 
تبلیغات تلویزیونی می توانید یک پیام را 
در معرض نمایش گستره بسیار بزرگی از 

مخاطبان قرار دهید. 
نقاط ضعف تلویزیون: 

- هدفمند نب��ودن: یکی از بزرگ ترین 
نق��اط  ضع��ف تلویزی��ون این اس��ت که 
نمی توانی��د مخاطب��ان خ��ود را به دقت 
انتخ��اب کنی��د. در واق��ع، هدفمن��دی 
مخاطبان تلویزیون، کمتر از بس��یاری از 

رسانه هاست. 
- نبود امکان ارزیابی: بزرگ ترین نقطه 
 ضعف تلویزیون این اس��ت که نمی توانید 
ب��ا جزییاتی قاب��ل قبول متوجه ش��وید 
ک��ه واکنش مخاطبان ش��ما نس��بت به 
تبلیغات ت��ان چ��ه بوده اس��ت؟ چند نفر 
آنه��ا را دیده ان��د؟ از چه رده س��نی؟ با 
چه جنس��یتی؟ چند نف��ر از آنها پیام را 
دیده اند؟ چند نفر از آنها واکنش نش��ان 

داده اند؟ 
ای��ن اطالعات را نمی توانید به دس��ت 
بیاوری��د )مگ��ر اطالعات��ی کل��ی و غالبا 

حدسی(. 
هرچند در برخی کش��ورها، برخی از 
ش��بکه های تلویزیونی نهایت سعی خود 
را کرده اند ک��ه بتوانند به هدفمندترین 
شکل ممکن مخاطب را هدف بگیرند اما 
به هر حال، باز ه��م تبلیغات تلویزیونی 
تنها برای کسانی مفید است که با توده 
عظیمی از م��ردم س��ر و کار دارند؛ در 
واق��ع، برای محصوالتی مفید اس��ت که 
بازار گس��ترده و عظیم��ی دارند  )مثل 

FMCGها(. 
تبلیغ��ات تلویزیونی، به مدتی طوالنی، 
س��تون اصلی دنیای رسانه های تبلیغاتی 
ب��ود، ام��ا در عص��ر حاض��ر و ب��ا ظهور 
رس��انه هایی مانن��د اینترن��ت، ی��ا مثال 
رس��انه های ویدئویی آموزشی، تمایل به 
تلویزی��ون به عنوان یک رس��انه تبلیغاتی 
کمتر ش��ده اس��ت، چراک��ه تبلیغات در 
اینترنت و رس��انه های ویدئویی، بس��یار 
ارزیاب��ی  قابلی��ت  و  ب��وده  هدفمندت��ر 
بسیار بس��یار باالتری نسبت به تبلیغات 

تلویزیونی دارند. 

 2- تبلیغات رادیویی 
)Radio Advertising(

رادیو، یکی از ماندگارترین رس��انه های 
تبلیغاتی ا س��ت که نزدیک به 80 س��ال 
اس��ت که از آن در جه��ت تحقق اهداف 
تبلیغات  اس��تفاده می ش��ود.  تبلیغات��ی 
رادیویی، به نس��بت تبلیغ��ات تلویزیونی 
مخاطبان��ی هدفمندتر می تواند داش��ته 
باش��د، اما کمیت مخاطبان آن به مراتب 

کمتر از تلویزیون است. 
در بسیاری از کش��ورها شما می توانید 
دس��ته مشخصی از ش��بکه های رادیویی 
را ب��ه صورت یکج��ا و هم زمان به منظور 
تحق��ق اه��داف تبلیغات��ی خود ب��ه کار 

بگیرید. برای مثال: 
- شبکه های رادیویی مربوط به موسیقی

- ش��بکه های رادیویی اختصاصی برای 
جوانان

- شبکه های رادیویی اقتصادی
- و از همه مهم تر، شبکه های رادیویی 
محلی  )شبکه های استانی( برای تبلیغات 

هدفمندتر، بسیار کارایی دارد. 
رادی��و نی��ز مانن��د تلویزی��ون، دارای 

مشکالتی مشابه است؛ مثال: 
- واکنش مخاط��ب تبلیغات رادیویی، 

غیر قابل ارزیابی است. 
- با اینکه به نسبت تبلیغات تلویزیونی، 
مش��تریان هدفمندت��ری را مخاطب قرار 
می ده��د، ام��ا باز ه��م نمی ت��وان آن را 
به عن��وان یک رس��انه هدفمن��د در نظر 

گرفت. 
- و نقطه  ضعف س��وم اینک��ه برخالف 
تلویزیون و بسیاری از رسانه ها، این رسانه، 
تنها امکان ارسال پیام صوتی را دارا است 
ک��ه این مس��ئله باعث می ش��ود تبلیغات 
رادیوی��ی ب��رای بس��یاری از محصوالت و 

خدمات، کاربرد نداشته باشد. 
 3- تبلیغات اینترنتی

)Internet Advertising(
چه بخواهید چ��ه نخواهید دوره، دوره 
اینترنت است. این رسانه با سرعت بسیار 
چش��مگیری در حال محبوب شدن برای 

کسب و کارهاس��ت؛ به نحوی که هر ساله 
تع��داد زیادی از ش��رکت ها، س��هم قابل 
توجه��ی را از بودجه رس��انه ای خود، به 
تبلیغ��ات و بازاریاب��ی اینترنت��ی واگذار 
می کنند. تبلیغ��ات اینترنتی، جدی ترین 
رقیب تلویزیون و س��ایر رسانه هاست، به 

دو دلیل: 
- به دلیل اینکه به شدت هدفمند است. 
- ب��ه دلی��ل اینکه با دقتی بس��یار باال 

می توان رفتار مخاطب را تحلیل کرد. 
از انواع تبلیغ��ات اینترنتی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد: 
- تبلیغات بنری

- تبلیغات کلیکی
- ایمیل مارکتینگ

SEM -
- تبلیغات در شبکه های اجتماعی.

6 رسانه دیگر
در ادام��ه معرف��ی ان��واع رس��انه های 
تبلیغاتی، شش رسانه زیر را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد: 
 - پست مستقیم

)Direct Mail Advertising(
 - بیلبورد

)Billboard Advertising(
 - تبلیغات نامحسوس

 Product Placement(
)Advertising

 - تبلیغات موبایلی
)Mobile Device Advertising(

 - اسپانسرینگ
)Sponsorship Advertising(

 - تبلیغات چاپی
 Print Publications(

)Advertising

 4- روش پست مستقیم
)Direct Mail Advertising(

در ای��ن روش تبلیغاتی، از نامه به عنوان 
وس��یله ای ب��رای انتق��ال پی��ام از ط��رف 
م��ا )تبلیغ کنن��ده( به مخاطب، اس��تفاده 

می کنیم. ای��ن نامه یا مرس��وله، دقیقا به 
محل زندگی، محل کار یا هرگونه مقری که 
مخاطب هدف در آن است، ارسال می شود. 
محتوای این مرس��وله می تواند ش��امل 

موارد زیر باشد: 
- بروشور

- کاتالوگ
- آگهی

- بن تخفیف ویژه
- و. . .

 چند نکته درباره روش
ارسال پست مستقیم: 

- پس��ت شخصی س��ازی ش��ده: بهتر 
اس��ت ک��ه اختصاصا برای ه��ر مخاطب، 
مرسوله ای جداگانه ارسال شود  مثاًل نام 
بردن از مخاطب در لیبل نامه یا در متن 

نامه )مرسوله(. 
- به صرفه بودن: روش ارس��ال پس��ت 
مستقیم، یکی از به صرفه ترین روش های 
تبلیغاتی ا س��ت )به خص��وص زمانی  که 
تعداد نامه های پرینت ش��ده، باال باش��د؛ 
به این ص��ورت که هرچه تعداد پرینت ها 
بیش��تر باش��د، هزینه ای که ب��ه ازای هر 
پرینت می پردازید، مسلما کمتر از حالتی 
ا س��ت که تعداد کم��ی از نامه های تان را 

می خواهید پرینت بگیرید.( 
- پس زده شدن توس��ط مخاطب: با این 
حال که در این روش تبلیغاتی، نسبت هزینه 
به تعداد مخاطبان بسیار پایین است، اما به 
دلیل اینکه درصد باالیی از مخاطبان، هیچ 
توجهی به نامه تبلیغاتی نمی کنند، بازدهی 

این روش را پایین آورده است. 
ام��ا به هر حال، روش ارس��ال پس��ت 
مستقیم، همواره یکی از روش های اصلی 

آژانس ها و مدیران تبلیغاتی بوده است. 

 5- تبلیغات ساین ایج
)Signage Advertising(

در ای��ن روش، پیام تبلیغاتی به صورت 
المان های بص��ری، در موقعیت هایی که 
رفت و آمد جامعه هدف در آن زیاد است، 
به معرض نمایش درمی آید. معروف ترین 
رس��انه س��این ایج، بیلبوردهای تبلیغاتی 

هستند که خود بر دو نوع هستند: 
مانن��د   :OutDoor بیلبورده��ای   -
ایس��تگاه های اتوبوس و مترو، بیلبوردهای 
خیابان ها و جاده ها، بیلبوردهای استادیوم 
و… که اصلی ترین ویژگی آنها، دسترسی 

)Reach( به مخاطبانی بیشتر است. 
مانن��د   :InDoorبیلبورده��ای  -
بیلبوردهای داخ��ل هواپیما، بیلبوردهای 
داخل ترمین��ال، بیلبوردهای داخل یک 
همای��ش و… ک��ه در مع��رض نمایش 
گس��تره کمتر )و البت��ه هدفمندتری( از 

مخاطبان قرار خواهد گرفت. 
به جز بیلبوردهای تبلیغاتی، رسانه های 

ساین ایج دیگری نیز وجود دارد. مانند: 
- کیسه ها یا پاکت های دسته داری که 
نام تجاری یا پیام تبلیغاتی یک برند روی 
آن چاپ شده )و ترجیحا طراحی منحصر 
به فردی داش��ته باش��د! ( و در دسترس 

مردم قرار می گیرد. 
- بالون ه��ای تبلیغات��ی )بالون هایی که 
ن��ام ی��ک برن��د روی آن حک ش��ده و در 
یک منطقه ترجیحا پرجمعی��ت، به پرواز 

درمی آیند.(

انواع رسانه ها در برنامه ریزی رسانه ای )بخش اول(
گفتوگو

:Made.com
ما می خواهیم Ikea جدید باشیم

ینگ لی، یکی از موسس��ان خرده فروشی مبلمان 
آنالین »Made.Com« در مصاحبه ای به گفت وگو 
درب��اره عالقه خود ب��ه کنترل اوض��اع، ماموریت و 
وظیفه اش در راستای ایجاد تغییری اساسی در رابطه 
با خرید کاناپه می پ��ردازد. در ادامه این گفت و گو به 

نقل از  ام بی ای نیوز ارائه می شود. 
چگون�ه ایده تأس�یس س�ایت Made.com به 

ذهن تان رسید؟ 
ما در نخس��تین کسب و کار خود )س��ایت تجارت 
الکترونیک Myfab، تاریخ تأس��یس س��ال 2007( 
ف��روش همه چی��ز از کاالهای دنیای م��د گرفته تا 
ل��وازم الکترونیکی را در برنامه کاری خود قرار دادیم 
و به این نتیجه رس��یدیم که آمار فروش مبلمان در 
س��ایت مان واقعا رو به افزایش است. یک دوست در 
چی��ن که تولید کننده مبلمان بود به من گفت که او 
ی��ک کاناپه را به قیمت 400 پوند به ماموران فروش 
می فروش��د، آنها سپس مجددا اقدام به فروش آن به 
یک عمده فروش در اروپا می کنند، اما وقتی سرانجام 
پای محصول به فروش��گاه می رسد، قیمت آن بسیار 
باال رفته است. در فروشگاه همان کاناپه 3000 پوند 
فروخته می شود. من در ادامه به استفاده از اینترنت 
به عنوان فرصتی برای اختالل در زنجیره تأمین نگاه 

کردم. 
واکنش اولیه به این ایده چه بود؟ 

اگر قرار بود به حرف های مردم درباره ایده ام گوش 
دهم، هرگز این کار را ش��روع نمی کردم. برخی افراد 
این ایده را محال یا بس��یار س��خت می دانس��تند یا 
معتقد بودند که من باید پنج یا ده سال دیگر دست 
به اجرای آن بزنم، اما من ایمان داش��تم که اگر شما 
قیمت مبلمان را با همان کیفیت تولید به یک س��وم 
کاهش دهید، شاید 100درصد از مشتریان راه خرید 
آنالی��ن را انتخاب نکنند، اما اگر 10درصد آنها نیز از 
شما خرید کنند، به چیزی فراتر از هدف تعیین شده 

دست خواهید یافت. 
به عقیده شما Made.com چگونه روی صنعت 

مبلمان تاثیر گذاشته است؟ 
قبل از تاسیس سایت Made.com در سال 2010، 
صنعت مبلمان در 50 یا 60 س��ال گذش��ته تغییری 
نکرده بود. آخرین تحول Ikea بود که واقعا شیوه رفتار 
مردم حین خرید مبلمان را تغییر داد. این برند مبلمان 
کاربردی را به قیمت متداول و مرسوم عرضه و خارج از 
شهر مردم را تشویق به خرید محصوالت خود کرد، اما 
حاال دیگر رویکرد Ikea کامال قدیمی شده است. هدف 
ما پیش��گامی در گرایش آتی مردم ب��ه امتحان روش 
جدی��د خرید لوازم و اجناس م��ورد نیاز خانه و تبدیل 
ش��دن به ی��ک جایگزین واقعی برای Ikea اس��ت. ما 
خود را به عنوان مبلغ سبک طراحی عالی و تمام عیار با 
قیمت های مناسب و مقرون به صرفه در نظر می گیریم. 
ما این صنعت را مجبور به رشد و نمو می کنیم. رقابت 
در این حوزه همچنان به چش��م می خ��ورد، اما با این 

وجود ما در آن پیشگام بودیم. 
چ�را ش�ما پارس�ال از جای�گاه خ�ود به عنوان 

مدیرعامل صرف نظر کردید؟ 
من بیش��تر از یک مدیر خود را ی��ک فرصت آفرین 
می دانم. امروزه با بیش از 400 نفر کارمند در سرتاسر 
جهان )انگلستان تا آمریکا، هلند، آلمان و بلژیک( و آمار 
فروش نزدیک به 100 میلیون پوند، من آنقدر اعتماد 
به نفس دارم تا تبدیل به یک مدیر حرفه ای ش��وم و از 
طرف خود به مدیریت امور بپردازم. با وجود انصراف از 
منصب مدیرعاملی، من هنوز یکی از سهامداران اصلی 
Made.com به حساب می آیم. فیلیپ )چاینیوکس، 
مدیرعامل جدید( برای رسیدن به این جایگاه پیشرفت 
و ترقی کرده و با درک درس��ت از ماهیت کس��ب و کار 
Made.com باعث شده است تا من کامال به او اعتماد 
داشته باش��م. به تدریج، با اطمینان از امکان استقالل 
بیشتر یک کس��ب و کار، من احتماال دوباره کسب و کار 
جدیدی را راه خواهم انداخت. من فهرس��تی از حدود 
30 ای��ده جدید در دس��ت دارم و از طریق اجرای آنها 

آینده خود را خواهم ساخت. 
 Made.com آیا ش�ما هیچ طرحی برای فروش

در نظر گرفته اید؟ 
م��ن عالق��ه ای ب��ه ف��روش این کس��ب و کار ن��دارم. 
در س��ال 2015 م��ا 60 میلی��ون دالر )38 میلی��ون 
پون��د( از بودج��ه خ��ود را ص��رف حف��ظ کس��ب و کار 
ریس��ک پذیر س��رمایه گذاری  ش��رکت  )از   کردی��م 

 Partech Ventures و صندوق های س��رمایه گذاری 
 .)Fridelity Growth Ventures خصوص��ی 
به عن��وان یک کس��ب و کار ما همیش��ه از لح��اظ مالی 
کارآم��د و مؤثر بوده ای��م چنان ک��ه  )38 میلیون پوند 
سرمایه گذاری( احتماال برای آینده قابل پیش بینی کافی 
است. ما از آنچه تاکنون داشته ایم کامال راضی هستیم. 

شما به چه چیز بیش از همه می بالید؟ 
از افتخارات من می توان به تش��کیل یک تیم واقعا 
خوب در ابتدا اش��اره کرد. من آنقدر خوش ش��انس 
ب��ودم تا با برنت )هابرمن( به عنوان مربی، نخس��تین 
س��رمایه گذار و یکی از موسسان سایت شریک شوم. 
من در چین بزرگ ش��دم و نخستین کسب و کارم را 
در فرانس��ه راه انداختم، بنابراین وقتی به انگلستان 
آمدم هیچ کس را در این کش��ور نمی شناختم. بدون 
برنت، من احتماال نمی دانستم از کجا می توانم دیگر 
س��رمایه گذاران و نیرو های نوآموز مورد نیاز خود را 

پیدا کنم. 
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بررسی یک کمپین تأثیرگذار:
در ستایش کشاورزان استرالیایی

واردات ارزان محص��والت آل��وده، اس��ترالیا را ب��ه 
مرکز حمل��ه بیماری هایی مثل هپاتیت تبدیل کرده 
بود. این امر باعث ش��د توجه به کش��ور تولیدکننده 
محصوالت و برچس��ب روی آنها اهمیت زیادی پیدا 
کن��د و ب��ار دیگر نگاه ه��ا به س��مت تولیدکنندگان 

داخلی مانند SPC Ardmona معطوف شد. 
از ای��ن گذش��ته ای��ن روزها مردم بی��ش از پیش 
به س��مت محصوالتی جذب می ش��وند که نش��انی 
از آرام��ش داش��ته باش��ند و آش��نایی و نزدیکی با 
تولیدکنن��دگان، ح��س خوب��ی در مخاط��ب تولید 
می کند؛ به ویژه وقتی سخن از خرید مایحتاج روزانه 
از خواربارفروشی ها پیش می آید. پس آژانس لئوبرنت 
سیدنی به کمک SPC Ardmona می رود که یک 
کسب و کار خانوادگی اس��ت. به گزارش  ام بی ای نیوز 
در کمپین یک پارچه این برند بر اصالت و استرالیایی 

بودن محصوالت تأکید شد. 

ایده کمپین
در کمپین SPC Ardmona بسته بندی محصوالت 
ب��ار دیگر طراحی ش��د. تلویزیون، رس��انه های چاپی، 
آگهی های آنالین و شبکه های اجتماعی ابزارهای مورد 
M -#  سس��تفاده در این کمپین را تش��کیل می دادند.

familycan  قصد داشت استرالیایی ها را با کشاورزان 
کشور و محصوالت تولیدی  شان آشتی دهد. در طراحی 
دوباره بسته بندی، تصاویر کشاورزان و خانواده های شان 
روی بسته ها چاپ شد و به این ترتیب مصرف کنندگان 
قادر بودند تولیدکنندگان مواد خوراکی کشورشان را از 
نزدیک مشاهده کنند. در فرآیند ریبرندیگ سعی شده 
بود ارتباط تازه ای با مخاطب برقرار شود. استرالیایی ها 
خیل��ی زود توجه زیادی به این کمپین نش��ان دادند و 

درصدد شناخت محصوالت ملی خود برآمدند. 
در ویدئ��وی کمپی��ن، گ��ری گودوی��ل کش��اورز 
می گوید:  »نمی توانم نبودن مزرعه های خانوادگی را 
در استرالیا تصور کنم.« در ادامه او تأکید می کند که 
متأسفانه کش��اورزان استرالیایی با کشورهایی رقابت 
می کنند که در تولید محصوالت کش��اورزی چندان 

حساس و دقیق نیستند. 

تأثیرات کمپین
پای��ش  بع��د از کمپین نش��ان داد ک��ه خریداران 
فروشگاه ها، به طور طبیعی و خودکار جذب قوطی های 
SPC شدند که به شکلی دوستانه-خانوادگی طراحی 
ش��ده بودند. آنها می دیدند که پول شان به دست چه 
کسانی می رسد، غذای ش��ان از کجا می آید و مهم تر 
از همه می دانستند که چه کسانی محصوالت شان را 
تولی��د می کنند. کمپین درنهایت جان تازه ای به این 
کسب و کار بخش��ید و فروش میوه 60درصد افزایش 
 پیدا کرد و به این ترتیب 3000 ش��غل حفظ شدند.

 Spikes Asia جای��زه بزرگ  Myfamilycan# 
Co -    ی��ک جایزه بزرگ و چهار جایزه طال را در
آن  از    )munications council  )APMA
خ��ود کرد. برند بعد از ای��ن کمپین تالش خود را بر 
اهمیت غذاهای ملی-محلی و حمایت از کش��اورزان 

استرالیا معطوف کرده است.  

گرفتار شدن میان نسل جوان و 
فرهنگ کاری مدرن در آرژانتین

کمپی��ن جدید و خنده دار وب س��ایت اس��تخدام 
آرژانتینی »ZonaJobs�« یک مرد میانس��ال »ضد 
جوان« را نشان می دهد که خود را در حال کشمکش 

با فرهنگ کاری مدرن می یابد. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، این فیلم محصول آژانس 
تبلیغات��ی FCB بوین��س آی��رس و ب��ه کارگردانی 
 ،»Mu Films« کل��ن« از ش��رکت فیلمس��ازی«
ب��ه روز  را روز  روبرت��و  یعن��ی  اصل��ی   ش��خصیت 
شکست خورده تر و خشمگین تر از همکاران جوانش 
نشان می دهد. آنها تخته های اسکیت و سگ هایشان 
را با خود به دفترهای کار خود می آورند. آنها از خود 
س��لفی می گیرند، تنیس روی می��ز بازی می کنند و 
روی کیسه های لوبیا می نشینند. او، در مقابل، از این 

روند خسته کننده کاری عصبانی است. 
ظاهرا او در محاصره افراد دوچرخه به دس��ت داخل 
یک آسانس��ور در ح��ال حرکت گیر افتاده اس��ت و با 
مش��اهده یک گیف ارس��الی از عصبانیت م��داد را در 
موهایش فرو می کند. این کمدی محدود و برنامه ریزی 
ش��ده از بازی عالی بازیگر نق��ش اول خود، روبرتو، نیز 
بهره می برد.  فیلم با این کلمات پایان می یابد: »ش��کل 
کار عوض شده اما محلی که در آن به دنبال کار هستیم 
همان ویژگی های سابق خود را حفظ کرده است. « در 
ادامه هدف از برگزاری کمپین فوق انتقال این پیام است 
که ZonaJobs رویکرد جوانان در راس��تای سازگاری 
با بازار کار را درک می کند.  به گفته لوس��یانو النداجو، 
مدیر ارش��د عملیاتی و معاون امور مشتریان در آژانس 
تبلیغاتی FCB بوینس آیرس، چالش چنین کمپینی 
انعکاس این موضوع با چاش��نی طنز اس��ت که چگونه 
فرهنگ و روش کاری در س��ال های گذشته تغییر پیدا 
کرده و تکامل یافته است. در همین راستا، کمپین فوق 
این موضوع را نش��ان می دهد که چگون��ه برخی افراد 
نظیر روبرتو، ش��خصیت اصلی کمپین، در یک محیط 
ناشناخته همزیس��تی با چنین قوانین تازه ای را پیش 

می گیرند. 
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مهم نیس��ت کس��ب وکار ش��ما چیست؛ 
می توانید با به اشتراک  گذاش��تن اطالعات تان 
به قیمت مناسب، درآمد خوبی داشته باشید. 
بازاریابی اطالعات یعنی ایجاد، ارتقا و فروش 
اطالع��ات. بع��د از اینکه کتاب��ی الکترونیک 
یا قطع��ه ای ویدئویی یا فایل��ی صوتی تولید 
کردید، می توانید آن را بارها و بارها بفروشید. 
دی وی دی ه��ا، کارگاه ه��ا و کتاب های چاپی 
س��نتی نی��ز ذی��ل بازاریابی اطالع��ات قرار 

می گیرند. 
به گزارش chetor، به کارگرفتن تجربه تان 
در کس��ب وکار کنونی یا زندگی و تبدیل  آن 
به کس��ب وکار بازاریابی اطالعات، ساده تر از 
چیزی است که گمان می کنید. در  واقع هیچ 
هزینه ای برای ش��روع وجود ندارد؛ تنها باید 
بهترین توصیه ها، ایده ها و استراتژی های تان 
را به ش��یوه ای بی��ان کنید که مناس��ب بازار 
هدف تان باش��د. زمانی که محصول تان آماده 
شد، بازاریابی را شروع می کنید و به این ترتیب 

می توانید محصول تان را بفروشید. 
بازاریاب��ی اطالعات ممکن اس��ت به عنوان 
کسب وکاری مس��تقل مطرح باشد یا مکمل 
کس��ب وکار خدمات محور ش��ما باش��د. اگر 
چشم انداز ارزشمندی وجود دارد که می توانید 
آن را با مش��تری های کنونی تان به  اشتراک 
بگذاری��د، در این صورت می توانید محصولی 
اطالعاتی درس��ت کنی��د و آن را بارهاوبارها 

بفروشید. 
همه کس��ب وکارها می توانن��د از بازاریابی 
اطالع��ات س��ود ببرن��د. برای ش��روع، بانک 
اطالعاتی تان را بررس��ی و س��رفصل هایی را 
کش��ف کنید که بازار هدف ش��ما عالقه مند 
است آنها را یاد بگیرد. فهرست تان را به چند 
ایده اصلی محدود و سپس تولید اطالعات را 

آغاز کنید. 
با استفاده از بازاریابی اطالعات می توانید از 
دانس��ته های قبلی تان استفاده و از آن کسب 
درآم��د کنید. به  ای��ن  ترتی��ب می توانید از 
ارتباطات فردی در کسب وکارتان فراتر بروید 
و ب��دون اینکه وقت بیش��تری صرف کنید، 

درآمدتان را چند برابر کنید. 
۶ دلیل برای ساختن کسب وکارهایی 

بر پایه بازاریابی اطالعات
بیایید درباره این صحبت کنیم که چرا باید 

کسب وکار بازاریابی اطالعات  بسازیم. در اینجا 
شش مزیت این کسب وکار را بیان می کنیم. 

یک ب�ار  کس�ب وکارها  ای�ن  در   -1
محصول را تولید و س�پس آن را تکثیر 

می کنید
اگ��ر برای ش��خص دیگ��ری کار می کنید 
یا فردی حرفه ای هس��تید ک��ه خدمات تان 
را به صورت س��اعتی می فروشد، پس قاعدتا 
برای چیزی که تولید می کنید، به ش��ما پول 
می دهند. در این ص��ورت، زمانی که تولید را 

متوقف کنید، دیگر پولی هم در کار نیست. 
ممکن است بخواهید با استخدام تعدادی 
کارمن��د، میزان تولیدت��ان را افزایش دهید، 
ام��ا کارمن��دان مش��تری های خودش��ان را 
دارن��د و آنها را ب��ا خود می برن��د. حتی اگر 
کارمندان ت��ان کارش��ان را به خوب��ی انج��ام 
دهند، مس��ئولیت پذیری همچنان مسئله ای 
است که دست به گریبان شماست. کارمندان 
به روش ه��ای مختل��ف می توانن��د مال��کان 

کسب وکارها را به  دردسر بیندازند. 
اما در کس��ب وکار بازاریابی اطالعات، یک 
ب��ار محصول را تولید می کنید و کارتان تمام 
می ش��ود. ایجاد محصول زم��ان زیادی الزم 
دارد، ام��ا می توانی��د آن را به دفع��ات و برای 
س��ال های طوالنی بدون نیاز ب��ه کار اضافی 
بفروشید. ایجاد کسب وکار بازاریابی اطالعات، 
روش��ی عالی برای تکرار کارتان است و کمتر 
کسب وکاری می تواند به این شکل عمل کند. 
در این نوع کسب وکار ها همه چیزهایی که 
ب��رای تولید محصول جدید نیاز دارید، درون 
خودتان اس��ت. ش��ما نیازی به متخصصان 
متع��دد یا روش ه��ای توزیع جدی��د ندارید. 
بازاریاب��ی اطالعات به ش��ما اج��ازه می دهد 
اطالع��ات، راز ه��ا، تکنیک ها و دانس��ته های 
پیش��ین تان را به کار بگیرید و با تکرار، از آن 

پول دربیاورید. 
۲- خری�داران محص�والت اطالعاتی 

شما بیشتر خرید می کنند
اف��رادی که محص��والت اطالعاتی ش��ما 
را می خرن��د، محص��والت دیگرت��ان را ه��م 
خری��داری خواهند کرد. ای��ن محصوالت را 
ممکن اس��ت خود ش��ما ایجاد کرده باشید 
یا اینکه محصوالت دیگران باش��ند که تحت 
نظارت شما ایجاد شده اند. همچنین می توانید 

با دیگر بازاریاب های اطالعات ش��ریک شوید 
تا محصوالت ش��ما را بفروشند یا به آنها پول 
بدهید که برای ش��ما محص��ول تولید کنند. 
یافت��ن خریداری که در زمین��ه ای خاص به 
اطالعات��ی نی��از دارد، یعنی روبه روش��دن با 
ف��ردی که ممکن اس��ت دیگ��ر محصوالت 
اطالعاتی شما را هم بخرد، البته به این شرط 
ک��ه اطالعاتی باکیفیت و با قیمت مناس��ب 

تولید کنید. 
با تش��ویق اف��راد به خرید بیش��تر، قدرت 
نفوذتان را افزایش می دهید. درواقع باید مقدار 
مشخصی هزینه کنید تا مشتری های بالقوه را 

بیابید و محصول تان را به آنها بفروشید. 
۳- می ت�وان تعامل کمی با خریداران 

داشت
یکی از مزایای بس��یار عالی کس��ب وکار 
بازاریابی اطالعات این است که مشتری های 
بس��یار کمی برای خرید محصول به محل 
کار ش��ما می آیند. معنای ای��ن حرف این 
است که ش��ما در خانه کار می کنید و الزم 
نیست نگران حضور مشتری ها در خانه تان 
برای خرید کتاب جدیدتان باشید. می توانید 
محصوالت را تولید کنید و آنها را به صورت 
آنالین از خانه  یا حتی زمانی که در تعطیالت 
هستید، به  فروش برسانید. به  محض اینکه 
راهی برای تولید محصول پیدا کردید، دیگر 
هرجایی می توانید محصول تان را بفروشید. 
این مزیت نه تنها کار ش��ما را بسیار راحت 
می کن��د، بلکه به ش��ما کم��ک می کند با 
هزینه های باالس��ری بسیار کمی این کار را 

انجام دهید. 
۴- به کارمندان کمتری نیاز دارید

بازاریابی اطالعات کسب وکار فوق العاده ای 
اس��ت، چراکه به افراد زیادی برای انجام آن 
نیاز ندارید. بسیاری از بازاریاب های اطالعات 
هی��چ کارمندی ندارند، بلک��ه پیمانکارانی را 
به خدم��ت می گیرند که در حفظ پایگاه داده 
مش��تری ها، حمل محصوالت و پاس��خ دادن 
به سواالت مش��تری  کمک کنند. به این کار 
»برون س��پاری« گفته می ش��ود. ش��ما واقعا 
می توانید با کارمندان بسیار کم و هزینه های 
باالسری اندک، کسب وکاری ایجاد کنید که 
حتی س��الی یک میلیون دالر درآمد داشته 

باشد. 

۵- ب�رای ش�روع به س�رمایه گذاری 
بسیار کمی نیاز است

بازاریابی اطالعات به تجهیزات بسیار زیاد، 
دفتر های پرزرق  وبرق، مبلمان و کامپیوتر های 
متع��دد نیاز ندارد. در بیش��تر موارد به مجوز 
خاص ی��ا آموزش و مدرک وی��ژه ای هم نیاز 
نیست. فقط کافی است اطالعات خود را منتشر 
کنید. اما چگونه؟ ب��ا پیداکردن بازاری که به 
اطالعات شما عالقه مند است، ایجاد اطالعاتی 
که افراد این بازار به دنبالش هستند و باالخره 
پیش��نهاد دادن آن به ش��کلی ترغیب کننده. 
به همین علت اس��ت که می توانید با بودجه 
ش��روع کم، وارد این کس��ب وکار شوید. البته 
برای پیداکردن مش��تری های بالقوه و معرفی 
محصول به آنها باید مقداری پول خرج کنید. 
اگر می خواهی��د این کار را ب��دون هیچ گونه 
سرمایه گذاری ای شروع کنید، احتماال در آن 

شکست می خورید. 
۶- پتانسیل سود بسیار زیادی دارد

بس��یاری از افرادی ک��ه بازاریابی اطالعات 
می کنن��د، از ای��ن کار درآمد بس��یار زیادی 
کسب کرده اند. آنها درباره مشتری های بالقوه 
تحقیق کرده اند، فهمیده اند که این مشتری ها 
به دنبال چه چیزی هس��تند، آن را به شکلی 
ترغیب کننده به مش��تری ها معرفی کرده اند 
و ف��روش محصوالت ش��ان را ادام��ه داده اند؛ 
به این ترتیب پول زیادی هم به دست آورده اند. 
می ت��وان این کس��ب وکار را در مقیاس های 

مختلفی ترتیب داد؛ کوچک یا بزرگ. 
اما فکر نکنی��د که بازاریاب��ی اطالعات به 
کار زی��ادی احتیاج ندارد؛ بای��د مانند دیگر 
کارآفرینان، س��خت کار کنی��د. خبر خوب 
این اس��ت که اگر خوب کار کنید، درنهایت 
می توانید کارتان را تکثیر کنید. مشتری  ها در 
آینده چیزهای بیشتری از شما خواهند خرید. 
با کمترین ارتباط با مشتری می توانید مشغول 
کسب وکارتان ش��وید. می توانید با استفاده از 
کارمندان بسیار کمی به موفقیت دست پیدا 
کنید. به سرمایه کمی نیاز دارید و درآمدتان 
ممکن اس��ت بسیار زیاد باشد، به شرط اینکه 
با جدی��ت آن را ادامه بدهی��د و البته بهبود 

بخشید. 
 entrepreneur :برگرفته از
allisonmediagroup

بازاریابی اطالعات چیست؟ 

مفهوم جایگاه سازی و ارتباطات
رویکرد جدید نسبت به ارتباطات، جایگاه سازی  
)Positioning( نام دارد. جایگاه س��ازی با یک 
محصول، یک کاال، نوعی خدمات، یک ش��رکت، 
یک مؤسس��ه و حتی خود شما آغاز می شود، اما 
جایگاه سازی مفهومی نیست که روی محصول یا 

خدمت صورت گیرد. 
جایگاه س��ازی مجموعه فعالیت هایی اس��ت که 
روی ذه��ن مش��تری فعلی یا مش��تری احتمالی 

صورت می گیرد.
 ب��ه گ��زارش هورمون��د، ام��روزه ارتباط��ات 
به خودی خود یکی از مشکالت محسوب می شود، 
چراک��ه با ضع��ف در آن مواجه هس��تیم. یکی از 
س��خت ترین نوع روش های ارتباط��ات، تبلیغات 
اس��ت. جایگاه س��ازی مفهومی اس��ت که ماهیت 
تبلیغات را تغییر داده، مفهومی بی نهایت س��اده 
که افراد به س��ختی ق��درت آن را درک می کنند. 
افرادی همچ��ون آدولف هیتلر و پراکتراند گمبل 
نی��ز از مفهوم جایگاه س��ازی اس��تفاده کرده اند. 
جایگاه س��ازی با یک محصول آغاز می شود )یک 
کاال، نوع��ی خدمات، یک ش��رکت، ی��ک آژانس 
ی��ا حتی یک ف��رد( اما فعالیتی نیس��ت که روی 
ی��ک محص��ول انج��ام می دهید بلک��ه مجموعه 
فعالیت هایی است که روی ذهن مشتری احتمالی 

انجام داده می شود. 
مفه��وم جایگاه س��ازی از زمانی ک��ه مجموع��ه 
مقاالت��ی را با عنوان »عصر جایگاه س��ازی« برای 
مجله تج��اری عصر تبلیغات نوش��ته ش��د، آغاز 
ش��د. از آن زمان تاکنون بیش از ۵۰۰ سخنرانی 
در مورد جایگاه س��ازی ب��رای گروه های مختلف 

تبلیغاتی در ۱۶ کشور دنیا برگزار شده است. 
جایگاه سازی در اصل، بازی تبلیغات را در زمان 
حاضر تغییر داده است. به طور مثال پیام بازرگانی 
رادیویی س��انکا می گوید: »ما س��ومین فروشنده 
قه��وه در آمری��کا هس��تیم.« از صفت س��ومین 
استفاده شده است! و کلمه های جادویی همیشگی 
نظی��ر نخس��تین، بهترین و مناس��ب ترین به کار 
نرفته اس��ت و این بدان معنی اس��ت که امروزه، 
صفت ه��ای برتر را به جای صفت ه��ای برترین به 
کار می بریم و این کار سبب جایگاه سازی در ذهن 

افراد می شود. 
مفه��وم جایگاه س��ازی به دلی��ل خالقیتی که 
به هم��راه دارد، به موض��وع بااهمیتی در تجارت 
تبدیل  ش��ده اس��ت. خالق بودن و تالش برای به 
وجود آوردن آنچه پیشتر در ذهن وجود نداشته، 
اگ��ر نگویی��م غیرممکن ش��ده اس��ت، روزبه روز 
مش��کل تر می ش��ود. رویکرد اصلی جایگاه سازی، 
خل��ق مس��ئله ای ت��ازه و متفاوت نیس��ت، بلکه 
اس��تفاده از موردهایی اس��ت که پیش  از این در 
ذه��ن بوده؛ درواقع محکم کردن ارتباطاتی که از 

قبل وجود داشته اند. 
ما در جایگاه س��ازی به دنبال این هس��تیم که 
ارتباطی میان آنچه در ذهن مش��تری وجود دارد 

با خودمان ایجاد کنیم. 
جامع��ه فعلی م��ا جامعه ای ارتباط زده اس��ت 
ک��ه در آن ح��رف زدن در مورد تأثی��ر تبلیغات، 
زیاده گوی��ی در تأثیر بالقوه پیام تبلیغاتی اس��ت. 
این نوع بینش، خودمحورانه است و هیچ ارتباطی 
با واقعیت های بازار ندارد. امروزه برای موفق بودن 
بای��د اصل مطل��ب را با حقیق��ت آن لمس کرد؛ 
حقیقت��ی که اهمیت واقع��ی دارد، همان چیزی 
اس��ت که در ذهن مش��تری جای گرفته اس��ت. 
ذهن انس��ان در یک مکانیس��م دفاعی در مقابل 
حج��م عظیم ارتباطات ام��روز؛ به غربالگری و رد 
اطالعات دریافت شده می پردازد و تنها آن بخش 
را می پذیرد که با دانسته ها و تجربه های قبلی اش 

همخوانی داشته باشد. 
تنه��ا راه حل تدافعی که انس��ان در یک جامعه 
ارتباط زده دارد، ذهنیت س��اده انگارانه است. اگر 
ارتباطات را به کوه یخی تش��بیه کنیم، تبلیغات 
تنها نوک آن محسوب می ش��ود. ما با یکدیگر از 
راه ش��بکه وس��یع و حیرت انگیزی ارتباط برقرار 
می کنیم که حجم بس��یار فزاینده ای دارد. شاید 
رسانه ها همان پیام نباشند، اما تأثیر جدی بر آن 
می گذارند. در این صورت به جای اینکه رسانه به 
شکل سیس��تم انتقالی عمل کند، همچون فیلتر 
عمل کرده و تنها بخش کوچکی از ماده اصلی در 

ذهن گیرنده قرار می گیرد. 
بهترین رویکرد برای نفوذ به جامعه ساده انگارانه 
ما، پیام های س��اده انگارانه است. پیام ها باید تیز، 
بدون ابهام و س��اده باش��ند ت��ا در ذهن مخاطب 
نفوذ کنند. ارتباطات نیز همچون معماری اس��ت 
که در آن کمترین، بیش��ترین اثر را می گذارد به 
عبارتی حجم ارتباطی همچون دش��منی مانع از 

تأثیر هرچه بیشتر پیام می شود.
 معم��وال افرادی که برای فعالیت های ش��ان به 
ارتباط��ات وابس��ته اند، از ضرورت س��اده انگاری 
خبر دارن��د. حج��م ارتباطی همچون دش��منی 
مانع از تأثیرگذاری هرچه بیشتر پیام ها می شود. 
وقتی در م��ورد برتری های یک کاال یا خدمت به 
برقراری ارتباط می پردازید باید مس��ائل را درونی 
کنید. John Lindsay  می گوید: »در سیاست، 
واقعیت همان چیزی است که درک می کنید. در 
تبلیغات، کسب و کار و زندگی نیز به همین ترتیب 

است.«

وظیفه آژانس روابط عمومی چیست؟ 
 در این مقاله به نقل ازibazaryabi ، به وظایف آژانس 

روابط عمومی می پردازیم و اهمیت آن را ذکر می کنیم. 
ایده اصلی آژانس روابط عمومی

آنها تبلیغات را نمی خرند. آنها داستان برای گزارشگران 
نمی نویس��ند، آنها بیلبورد نمی زنن��د، آنها تبلیغات جذاب 
نمی زنند تا مردم محصوالت بیشتری را بخرند که احتماال 
به آن احتیاج ندارند؛ خب، پس آژانس تبلیغاتی چه می کند 
آنه��ا مانند آژانس های تبلیغاتی، ش��رکت ها را با پوش��ش 
سرمقاله به پیش می برند. این مورد به عنوان رسانه مجانی 
شناخته می شود. مانند داس��تان هایی که در وب سایت ها، 
روزنامه ها، مجالت یا برنامه های تلویزیونی می آید. در مقابل 

آن رسانه های پولی یا تبلیغات هستند. 
آژانس های روابط عمومی تبلیغات یک هدف دارند؛ دیده 
شدن مشتریان ش��ان و موفق، صادق، مهم، هیجان انگیز و 
مرتبط دیده ش��دن آنها، اما راه برای خلق آگاهی بس��یار 
مش��کل تر اس��ت. اغلب مردم می فهمند تبلیغات توس��ط 
مشتریان پرداخت می شود و باید با شک و تردید نگریسته 
ش��ود. جامعه رواب��ط عمومی آمریکا رواب��ط عمومی را به 

صورت زیر تعریف می کند: 
- پیش بین��ی، تجزیه و تحلیل و تفس��یر افکار عمومی، 
نگرش ه��ا و مس��ائلی که ممک��ن اس��ت روی عملیات و 

برنامه های سازمان تأثیر بگذارد. 
- مدیریت مش��اوره در تمام سطوح سازمان با توجه به 
تصمیمات سیاسی، دوره های عملی و ارتباطات، با توجه به 
تأثیرات عمومی آنها و مسئولیت های اجتماعی یا شهروندی 

سازمان. 
- تحقیق، انجام و ارزش��یابی به طور م��داوم، برنامه های 
عملی و ارتباطی برای دس��تیابی به درک عمومی آگاهانه 
الزم ب��رای موفقی��ت اهداف س��ازمان. این ممکن اس��ت 
بازاریابی مالی، جذب س��رمایه، کارمن��د، روابط عمومی یا 

دولتی و برنامه های دیگر باشد. 
- برنامه ری��زی و اج��رای تالش ه��ای س��ازمان ب��رای 
تأثیر گذاری یا تغییر سیاس��ت های عمومی. تعیین اهداف، 
برنامه ری��زی، بودجه بندی، اس��تخدام و آموزش کارکنان، 
توس��عه امکانات؛ به طور خالصه، مدیریت منابع مورد نیاز 

برای انجام تمام موارد فوق. 
 عملکرد کلی یک آژانس روابط عمومی
تاکتیک ها شامل برخی یا همه موارد زیر هستند: 

- نوشتن و توزیع انتشارات مطبوعاتی
- نوش��تن بیانیه ای )کمتر رسمی از نشر مطبوعات( در 

مورد یک شرکت و ارسال مستقیم آن به روزنامه نگار. 
- طراحی و اجرای رویدادهای خاص طراحی شده برای 

روابط عمومی و روابط رسانه ای. 
- انجام تحقیق بازار روی شرکت یا پیام شرکت. 

- گس��ترش ارتباطات کس��ب و کار از طریق شبکه های 
شخصی یا حضور و حمایت از وقایع.

- تبلیغ نویس��ی و وبالگ نویس��ی برای وب س��ایت های 
داخلی و خارجی.

- راهبردهای روابط عمومی بحران.
- تبلیغات رس��انه ای آنالین و پاس��خ ب��ه نظرات منفی 

آنالین.
چه زمانی از آژانس روابط عمومی استفاده کنیم

زمانی که شرکت ها و افراد می خواهند از طریق رسانه ها 
حفاظت، ارتقا یا ایجاد اعتبار کنند، باید یک آژانس روابط 
عمومی اس��تخدام کنند. یک آژانس روابط عمومی خوب 
می تواند سازمان را تجزیه و تحلیل، پیام های مثبت را پیدا 
و این پیام ها را به داستان های رسانه ای مثبت تبدیل کند. 
وقتی خبر بد اس��ت، یک آژانس می تواند بهترین پاسخ را 
به دست آورد و آس��یب را کاهش دهد. باب گلد می گوید: 
»آژانس خوب یک شریک استراتژیک است که به مشتریان 
کمک می کند با مخاطبان خود صحبت کنند.« آژانس یک 
ش��نونده خوب برای بازار اس��ت و می داند که با چه مدلی 
گفت وگو را ش��روع کند. آژانس ش��ما چق��در می تواند به 
ایده های اولیه برگشت کند، بدون اینکه مجازات شود؟ و آیا 
آنها یک شریک نوآورانه هستند یا یک دسته بله قربان گو. 
گلد به مشتریان توصیه می کند که بهترین شرایط فرهنگی 
را جس��ت وجو کنند.آیا آژانس ش��ما می تواند پیام شما را 
دریاف��ت کند؟ آیا آنها می توانند مانند یک ش��ریک خوب 
مکالمات را هدایت کنند یا اینکه یک سری کلیپ جمع کن 
هستند که سرشان شلوغ است.مخاطبان مؤثر، روابط خوبی 
با بسیاری از روزنامه نگاران مختلف در صنایع مختلف دارند. 
بسیاری از متخصصان روابط عمومی، روزنامه نگاران سابق 
هستند، بنابراین آنها بهترین ش��یوه ها را برای روایت یک 
داستان و دسترسی به سردبیران و خبرنگاران  می دانند. از 
آنجایی که آنها کارمند شرکتی نیستند که آنها را استخدام 
می کند، می توانند نماینده صادقی باش��ند. آنها می توانند 
دیدی خارج از شرکت داشته باشند و توان بالقوه ای دارند 

که بدانند ایده های داستان در آن کار می کنند. 
ارتباط بین مشتری و آژانس روابط عمومی

ارتباط بین مشتری و سازمان نباید منفعل باشد. مشتریان 
بای��د آژانس را مطلع کنند که چه پیام هایی را می خواهند 
تبلیغ کنند و پیشنهاداتی در مورد جایی که آنها می خواهند 
ظاهر شوند داشته باشند. چند صفحه اول نیویورک تایمز 
از چند داس��تان کوتاه تشکیل شده است. فضای رسانه ای 
امروز شامل وبالگ ها، وب سایت ها، نمایش های تلویزیونی، 
مجالت و رس��انه های دیگر است. اینها روز به روز پیشرفت 
می کنند. یک آژانس روابط عمومی مناس��ب به مشتریان 
کمک می کند تا در این رس��انه های پیچیده بیش��تر دیده 
شوند. در بلندمدت روابط عمومی نوعی سرمایه گذاری در 
برند و دیده شدن یک شرکت یا فرد است که این موضوع 

می تواند باعث افزایش شناخت و شهرت شود. 
forbes :منبع

کلیدارتباط

بازاریابی خالق



چرا کسب و کارهای کوچک باید از 
نرم افزار مدیریتی استفاده کنند؟

شرکت های بزرگ از نرم افزار مدیریتی اختصاصی 
برای افزای��ش بازدهی بهره می برند. آیا کس��ب و کار 

شما نیز به آنها نیازمند است؟ 
رایان س��وینی یک استراتژیست محتوا در شرکت 
ورک وایز )تأمین کننده نرم افزارهای مدیریت ارتباط 
با مشتریان CRM( است. از رایان پرسیده شده آیا 
کسب و کارهای کوچک نیز باید از چنین برنامه هایی 

استفاده کنند؟ در ادامه پاسخ او را می خوانیم. 
ب��ه گزارش زومی��ت، اداره کس��ب و کار کوچک به 
معن��ی مواجه��ه با چالش ه��ای روزافزون اس��ت. ما 
خوش��حال هس��تیم که کارآفرینان امروزی امکانات 
بیشتری برای مواجهه با مشکالت، نسبت به گذشته 
در اختی��ار دارند. یک��ی از بهترین ابزاره��ا، نرم افزار 
مدیریت ارتباط با مشتریان است که با بهبود فروش، 
بازاریاب��ی و خدم��ات پس از ف��روش، ارزش خود را 

نشان می دهد. 
چ��را نرم افزار های مدیریتی برای کس��ب وکارهای 

کوچک ارزش دارد؟ 

انعطاف پذیری سیستم های ابری
پیاده س��ازی اتوماس��یون های اختصاص��ی نیاز به 
هزین��ه هنگفتی دارد که تنها از عهده ش��رکت های 
ب��زرگ برمی آید، اما مش��اغل کوچ��ک می توانند از 
مزایای نرم افزارهای ابری اس��تفاده کنند. این راه حل 
ساده ش��ما را از نیاز به دپارتمان آی تی و کارمندان 
متخصص بی نیاز می س��ازد. همچنین درباره مسائل 
و مش��کالت نگه��داری نرم اف��زار از قبی��ل امنیت، 
پش��تیبان گیری، به روزرس��انی دغدغه ای ندارید. در 
بعضی م��وارد حتی این نرم افزار ه��ا به صورت ماهانه 
اجاره داده می ش��وند و نیازی به هزینه سنگین اولیه 

نیست. 

باعث سازماندهی کارتان می شوند
سازماندهی شرکت در عین تمایل به رشد، تالش 
پایان ناپذیری نیاز دارد. ش��اید ش��ما برای جلو بردن 
کسب و کار به سیستم های قدیمی مانند اکسل متکی 
باشید، اما اکنون زمان بازنگری است. نرم افزار اکسل 
امنیت و انعطاف پذی��ری برنامه های مدیریتی مدرن 
را ندارد. ش��ما نمی توانید آنها را هر جایی با خودتان 
ببری��د و البته در همه نس��خه های فایل ها داده های 
به روز داشته باشید. اما نرم افزارهای مدیریتی جدید 
عالوه بر انطباق پذیری کامل با نیاز شما می توانند در 

هر جایی در دسترس باشند. 

نرم افزارهای مدیریتی ویژگی های برجسته ای 
دارند

کمی تحقیق کنید و شرکتی که بهترین نرم افزار 
متناس��ب با نیازهای شما را می سازد پیدا کنید. به 
احتمال بس��یار زیاد، محصول یک شرکت می تواند 
با همه نیازهای ش��ما انطباق داش��ته باش��د، زیرا 
ای��ن نرم افزارها به صورت ماژوالر ارائه می ش��وند و 
ب��رای هر کاری ماژول های م��ورد نیاز ترکیب و در 
یک بس��ته ارائه می ش��وند. از جمله این ویژگی ها 
می ت��وان ب��ه دیتابیس مرک��زی، ابزارهای طراحی 
ایمیل، صندوق های پس��تی، حسابداری، امور مالی 
و همچنین مرکز تماس و اتوماس��یون اداری اشاره 

کرد. 
۱-  اتوماسیون فروش

احتماال ذهنیت اکثر ش��ما همین مورد اس��ت. 
اتوماس��یون فروش برای مش��اغل کوچک، امکان 
توس��عه راهب��ردی را فراهم می کن��د. پیش بینی 
فروش های آتی و رش��د تجارت در طوالنی مدت، 
همچنین امکان رهگیری نکته های تجاری و نیاز 
بازار که از بازدید های س��ایت ش��رکت استخراج 
می ش��ود، س��ازماندهی تی��م فروش و ی��ادآوری 
تماس با مشتریان از دیگر امکانات این نرم افزارها 

هستند. 
۲-  بازاریابی ایمیلی

اگر امکان داش��ته باش��د تهیه نرم افزار مدیریت 
مجهز به امکانات بازاریابی ایمیلی بس��یار به صرفه 
اس��ت . این ابزار به کسب و کار های کوچک که توان 
س��رمایه گذاری زیاد برای تبلیغ��ات ندارند، امکان 
می ده��د به بازاریاب��ی کم هزینه ایمیل��ی بپردازند. 
با ابزارهای در دس��ترس بازاریابی ایمیلی ش��ما از 
ویژگی هایی همچ��ون طراحی ایمیل بهره خواهید 
برد که به ش��ما امکان طراحی ایمیل های جذاب و 
باکیفیتی می دهند. همچنین گروه بندی مشتریان 
و زمان بن��دی ارس��ال را به ص��ورت خ��ودکار برای 
ش��ما انجام می دهند و در وقت ش��ما صرفه جویی 

می کنند. 
۳-  صفحه فرود

احتماال چنین ویژگی برجسته ای را از نرم افزارهای 
مدیریت سنتی انتظار ندارید. اما نرم افزار های جدید 
به ص��ورت پیش فرض این ام��کان را دارند. به محض 
ورود بازدید کنن��دگان ب��ه س��ایت ش��ما می توانید 
رفتاره��ای آنها را رهگیری کنی��د و صفحاتی را که 
بیش��تر بازدید می شوند بشناسید. اگر در سایت شما 
ف��رم پر کنند، همه اطالع��ات آنها به صورت خودکار 
در دیتابیس ذخیره می ش��ود که برای مقاصد بعدی 
تبلیغات و استراتژی های مدیریتی، می توانید از آنها 

استفاده کنید. 
INC :منبع
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تاب��ع فرآینده��ا و  خالقی��ت 
دخالت ه��ای خاص��ی اس��ت که 
مدی��ران می توانن��د ب��ه منظور 
هدف ه��ای  اینک��ه  تضمی��ن 
کوتاه مدت و دوگانه اندیش��ه های 
نوآورانه و واقعیت های کسب و کار، 
در حال��ت تع��ادل نگه داش��ته 
می ش��وند، از آن بهره گیرند. در 
ادامه به نقل از هورموند، به بیان 
9 روش ب��رای تقوی��ت خالقیت 

می پردازیم. 

۱- خالقیت را به مثابه نیرویی 
جمعی تلقی کنید 

م��ورد توج��ه ق��رار دادن یک 
گ��روه کوچک خ��الق و نخبه، به 
معنی کوته نگری اس��ت- اعضای 
چنین گروهی، صرف نظر از مقدار 
پ��ول و نوع مقامی ک��ه در اختیار 
ممکن  می گذارید،  تک تک ش��ان 
است به دنبال هدف های خصوصی 
خویش بروند- و به سلب اختیار از 
هر فرد خارج از آن می انجامد. هیچ 
دلیل قاطعی در دس��ت نیست که 
نشان دهد برخی افراد در مقایسه 
با برخی دیگر، خالق تر باشند. فقط 
برخی افراد، در برخی محیط های 
کار، در مقایس��ه ب��ا برخی دیگر، 
از خود واکنش خالقانه تر نش��ان 
می دهن��د. محی��ط کار را تغیی��ر 
دهید تا ظرفیت پاس��خ دهی افراد 

افزایش پیدا کند. 

۲- خالقیت را به مثابه فعالیتی 
جمعی تلقی کنید 

هرگون��ه ن��وآوری در زمین��ه 
محصوالت، خدمات و روش های 
کار، ممکن است با ژرف نگری یا 
اندیشه مطرح شده توسط یک نفر 
آغاز شود، ولی فرآیند تبدیل آن 
اندیشه به  »واقعیت« مستلزم کار 
گروهی و مدیریت پروژه اس��ت. 
در این حالت، اندیشه ها از طرف 
انواع متخصصان داخل ش��رکت 
ی��ا خارج از ش��رکت، چه آنهایی 
که مستقیماً در ش��کل دادن به 
اندیش��ه اولیه دخالت داشته اند و 
چه آنهایی که در مقام پشتیبانی 
مال��ی، مداف��ع یا مش��اور عمل 
می کنند، مطرح خواهد ش��د. در 
حال حاضر، وظیفه تقویت، دفاع، 
حمایت و ش��کل دادن به اندیشه 
همکاران و زیردس��تان، به عنوان 
یک نقش ض��روری مدیریتی یا 
گروهی تلقی نمی ش��ود، اما باید 

چنین تلقی شود. 

۳- فرآیندهای سازمان را آزاد 
نگه  دارید

توس��ط  انجام ش��ده  تحقیقات 
مارش��ا س��ینتارت، در انستیتوی 
تکنول��وژی ماساچوس��ت نش��ان 
می دهد که برخی افراد برای آنکه 
در چگونگی انج��ام دادن کاری از 
خود خالقیت به خ��رج دهند، بر 
مس��ائلی متمرکز می شوند که به 
نظرشان جالب است، پرسش های 
دش��وار مط��رح می س��ازند ی��ا با 

معیارهای تثبیت ش��ده به چالش 
آزادی  نیازمن��د  و  برمی خیزن��د 
عمل هستند. برخی دیگر این گونه 
آزادی ه��ا را تهدیدی ب��رای خود 
ب��ه ش��مار می آورن��د. روش های 
کار، ب��رای آنکه قدرت تش��خیص 
الزم را در اختیار آزادی ش��ان قرار 
دهد تا ایش��ان بتوانند با مشکالت 
روش ه��ای مت��داول دربیفتند و 
درعین ح��ال، ت��داوم الزم ب��رای 
پیگیری کار توس��ط دیگران و به 
نتیج��ه رس��اندن آن را در اختیار 
ایشان قرار دهند، باید به قدر کافی 

انعطاف پذیر باشند. 

4-تفکر سازمان را آزاد نگه  
دارید

ب��ه  آزادش��ده،  فرآینده��ای 
تفک��ر آزاد نی��از دارن��د. اهمیت 
از  غال��ب  اندیش��ه های  حج��م 
کیفی��ت تک ت��ک آنها بیش��تر 
اس��ت. اندیش��ه های س��رکش و 
منط��ق معک��وس را نمی ت��وان 
ب��ه کار گرف��ت، ام��ا همین ه��ا 
اف��راد را ب��ه تفک��ر در خ��ارج از 
چارچوب خوی��ش فرامی خوانند. 
خیلی سریع رس��یدن به راه حل 
»مناسب« ممکن است بازدارنده 
باشد. نگریستن به یک مسئله از 
دیدگاه های مختلف- تفاوت چه 
در صنعت باش��د، چه در فرهنگ 
یا عالقه ش��خصی- ممکن است 
از مسیر تفکر مشتاقانه یا خشک 
بگذرد. در این حالت، اس��تخدام 
افراد متنوع، اقدامی خالقانه است 

و نه یک اقدام صرفاً اخالقی. 

5- گفتار را با کردار همراه 
کنید

عم��ل ک��ردن به آنچ��ه گفته 
می شود، ضروری است. مطالعات 
دانش��کده  توس��ط  انجام ش��ده 
مدیریت بازرگانی هاروارد نش��ان 
می دهد مدیرانی که عالمت های 
گوناگ��ون از خود صادر می کنند، 
مانند تش��ویق لفظی تجربه گری 
روش  حف��ظ  درعین ح��ال،  و 
پاداش ده��ی، به ش��کلی که در 
آن ناکام��ی در کاره��ا به تنبیه 
می انجام��د، موج��ب آش��فتگی 
و بی اعتم��ادی بی��ن کارکن��ان 
و  ریس��ک پذیری  از  می ش��وند. 
انج��ام کارها ب��ه روش آزمون و 

خطا، در بخش های تابعه ایشان، 
چن��دان اثری نیس��ت و موانع و 
محدودیت ه��ا، به وی��ژه در میان 
کارکنان تازه کاری چشمگیر است 
که به دنب��ال هرگونه ناکامی در 
کارهای شرکت، خیلی چیزها را 

از دست می دهند. 
برعک��س در طرح هایی مانند 
برنام��ه جوای��ز و تعیین مالکیت 
معنوی در ش��رکت ش��بکه های 
نورتل، کارکنان فعاالنه تش��ویق 
می ش��وند تا مرزه��ای اطالعات 
ش��رکت را گسترده تر س��ازند و 
گسترش حقوق مالکیت معنوی 
آن را همچون یک ابزار حس��اس 
رقابت��ی در نظر بگیرند. پولی که 
افراد طب��ق این برنام��ه دریافت 
می کنن��د، در مقایس��ه باانگیزه 
م��ادی فراهم آمده توس��ط آن، 
ریس��ک پذیری،  برای محاس��به 
اهمیت چندانی ندارد، ولی پیامی 
که این برنامه از طریق خالقیت به 

افراد می دهد، اهمیت دارد. 

6- از مشاوران خارج از 
شرکت استفاده کنید

ما  توسط  انجام شده  تحقیقات 
نشان می دهد در اغلب سازمان ها، 
از وجود مش��اوران یا کارشناسان 
خارج از شرکت، مانند شرکت های 
مهندسی مشاور، استادان دانشگاه 
و مدی��ران غیر اجرایی، درس��ت 
استفاده نمی ش��ود. ما در دنیایی 
زندگی می کنیم که »اندیشه برگ 
بعدی« نامیده می ش��ود و در آن، 
استادان دانشگاه ها و شرکت های 
مهندس��ی مش��اور، برای دست 
یافت��ن ب��ه راه حل ه��ای »مارک 
زمین��ه چالش های  خورده«، در 
فراروی صنعت، با یکدیگر رقابت 
می کنن��د. مث��الً در ۱۰ س��ال 
گذش��ته، ش��رکت های مشاور و 
بازرگانی،  مدیریت  دانشکده های 
راه خود را از طریق کاهش تعداد 
نفرات، تعویض اختیارات، رقابت 
زمان بندی شده، مهندسی مجدد 
فرآین��د مدیریت، هوش هیجانی 
و سیس��تم های پیچیده تطبیقی 

طی کرده اند. 
سازمان ها مشکلی در پیدا کردن 
راه حل های خود ندارند، اما دیدگاه 
محدودشان در این کار، بدان معنی 
اس��ت که این اندیشه ها به ارزیابی 

و ارزیاب��ی مج��دد از دیدگاه��ی 
گس��ترده تر نیاز دارند و اس��تادان 
مهندسی  شرکت های  دانشگاه ها، 
مش��اور و مدی��ران غیر اجرای��ی، 
درصورتی که درس��ت انتخاب شده 
باشند، می توانند چنین دیدگاهی 
را فراه��م آورن��د و مدی��ران خط 
مقدم را با ابتکارهایی مش��ابه، در 
سازمان های دیگر آش��نا سازند و 
اندیش��ه ها را در صنایع امروزی یا 
روش های سنجیده معمول در یک 

بخش اقتصادی محک بزنند. 

7- خریداران و کارکنان 
شرکت را در حکم دوروی 
سکه فناوری تلقی کنید 

نوآوری  اقتصاد »جدی��د«،  در 
غالباً به کمک فناوری به حرکت 
درمی آی��د، لیک��ن پیش��رفت و 
گسترش سریع پست الکترونیکی 
و اینترن��ت در اداره و من��زل، از 
لح��اظ راح��ت کار ک��ردن افراد 
گوناگ��ون با تکنولوژی ها، بین دو 

نسل شکاف ایجاد کرده است. 
مثاًل ظرفیت اس��تفاده از انواع 
ب��رای  اینترانت ه��ا  و  کارنماه��ا 
برگ��زاری گفت وگ��وی تعاملی از 
مس��افت های دور، فقط به مانعی 
چون تمایل افراد به پذیرفتن این 
تحول، به عنوان جانش��ینی برای 
تماس مستقیم انسانی برمی خورد. 
این نکت��ه، در مواردی که افراد با 
همکاران خود در یک کارگاه دیگر 
تم��اس می گیرند  )مانند مواقعی 
ک��ه می خواهن��د ی��ک محصول 
پیش��رفته یا خدمت خاصی را از 
طری��ق کامپیوتر ش��خصی خود 
در من��زل خری��داری کنند( نیز 
مصداق پی��دا می کند. نیروی کار 
خود سازمان تا زمانی که سازمان 
ی��ک پایگاه برخ��وردار از فناوری 
فوق العاده پیش��رفته مشتریان را 
مخاطب قرار نداده است، در حکم 
تراز ی��ا راهنمایی بس��یار خوب، 
برای ش��اخص راحتی در تحویل 
یا طراحی و س��اخت محصوالت 
یا خدمات جدید از طریق شبکه 

اینترنت عمل خواهد کرد. 

8- سرمایه گذاری داخلی را 
کمتر به صورت »اقتصاد حاصل 

صفر« انجام دهید
ش��رکت های متکی به اندیشه، 

با داشتن بخش تحقیق و توسعه 
ی��ا ب��دون آن، در جای��ی مجبور 
خواهند ش��د درباره پش��تیبانی 
از ای��ن ی��ا آن پ��روژه در ح��ال 
ش��کل گیری ی��ا کنار گذاش��تن 
آن تصمی��م بگیرن��د. در این کار، 
بدون تردید از مقیاس های رسمی 
ارزیابی امکان دسترس��ی  ب��رای 
به هر اندیش��ه از لح��اظ اجرایی، 
سادگی، ریس��ک راحتی، زیبایی 
یا محیط پسندی استفاده خواهد 
ش��د. لیکن این تصمیم ه��ا الزاماً 
نباید به ص��ورت  »اقتصاد حاصل 
 صفر« درآیند. سازمان هایی مانند 
و   Glaxo Smith Kline
بی ام و به این نتیجه رسیده اند که 
در پروژه های کنار گذاشته ش��ده، 
معم��والً ب��ه ژرف نگری ه��ا و بذر 
اندیش��ه هایی می رسند که اگر در 
محیطی دیگر به کار بسته شوند، 
به ان��واع نوآوری ه��ا می انجامند. 
تش��ویق تجربه گ��ری، از طری��ق 
کاهش هزینه ناکامی ها  )از لحاظ 
مال��ی و حرف��ه ای( و تضمین به 
رسمیت ش��ناخته شدن و پاداش 
گرفت��ن اف��راد، به واس��طه انتقال 
اطالعات، برای خالقیت بلندمدت 

شرکت مفید خواهد بود. 

9- حافظه شرکتی خود را از 
دست ندهید

اف��رادی که با خالقیت خود به 
سازمان شما یاری رسانده اند، به 
حرکت و پیش��رفت خ��ود ادامه 
می دهن��د چ��ون می خواهند از 
لحاظ شغل و مقام پیشرفت کنند، 
براثر کوچک شدن ابعاد شرکت، 
یا تش��کیل خانواده. اگر این گونه 
افراد را از دس��ت بدهید، با خطر 
از دس��ت دادن حافظه ش��رکتی 
خواهید  دست به گریبان  خودتان 
شد، بنابراین تمام افراد شاغل در 
پروژه های خالق را به استفاده از 
آخرین فناوری ه��ا برای اطالع از 
هر آنچه روی می دهد، تش��ویق 
کنید. نه صرفاً ب��ر بازدهی، بلکه 
بر تفکر اعمال شده در این کار نیز 
متمرکز شوید و کارکنان تان را به 
استفاده از سبکی روایتی ترغیب 
کنید به گونه ای که صحنه را آماده 
س��ازند، تنش ها را تعریف کنند 
و به توصیف تصمیم اتخاذش��ده 

بپردازند. 
ه��رگاه کارکنان س��ابقاً فعال 
در پروژه ه��ای خالق، بخواهند و 
قادر باش��ند، آنها را هرچند وقت 
یک بار، به شرکت دعوت کنید تا 
جانشین ش��ان را از جهات بسیار، 
با کارهایی انجام شده آشنا کنند 
و اطمینان یابید که جانش��ینان 
آنها با آخرین دس��تاوردها در آن 
رش��ته ارتباط برق��رار می کنند. 
ای��ن کار را حتم��اً در زمان رکود 
اقتصادی انج��ام دهید. دوره های 
رکود به زمان هایی گفته می شود 
که ارتباط شرکت با پیشرفت های 
ب��ازار،  تح��والت  و  فن��اوری 

ازهم گسیخته می شود. 

9روشبرایتقویتخالقیتدرکسبوکار
کلید کارتابل

ضرورت انتقاد پذیری در کسب و کار

بدون هیچگونه تردیدی کس��ب و کارها و در رأس 
آن مدی��ران باید برخی مس��ائل را تحمل کنند. از 
مهم ترین هزینه ه��ا برای یک مدیر انتقاد پذیری در 
مدیریت اس��ت، زیرا اگر این کار به درستی صورت 
نپذیرد نتایج زیانباری برای وی خواهد داش��ت. در 
مس��ابقات رایج دوومیدانی دق��ت کنید توجه همه 
اف��راد به دونده هایی جلب می ش��ود ک��ه جلو تر از 
بقیه درحال دویدن هس��تند. هیچ کس به بازنده ها 
و دنباله رو ها توجهی ندارد. بنابراین اگر می خواهید 
یک مدیر موفق باش��ید باید پیش��رو باشید و وقتی 
ش��ما به ی��ک مدیر پیش��رو تبدیل می ش��وید زیر 
ذره بین قرار گرفته و س��یل انتقادات به سمت شما 
جاری می شود. بس��یاری از مدیران می خواهند که 
پیش��رو باش��ند اما مورد انتقاد قرار نگیرند که این 

امکان پذیر نیست. 
انتقاد پذی��ری و انتقاد ک��ردن مؤثر دارای اهمیت 
زیادی برای موفقیت س��ازمانی اس��ت. اموری چون 
ارزش��یابی عملک��رد، مش��ارکت در تیم های کاری، 
خدمات رس��انی به مشتریان، کنترل کیفیت و اداره 
تضاد، بستگی به به کارگیری مطلوب انتقادپذیری و 
انتق��اد کردن دارد و کار پیچیده ای اس��ت. انتقاد با 
ابراز احساسات درباره موضوعات پیچیده و مشکل، 
می توان��د تخری��ب کننده و حتی بس��یار خطرناک 
باش��د. به کارگیری ضعیف انتقاد، منجر به شکست 
افراد و س��ازمان ها می ش��ود؛ از سوی دیگر استفاده 
آگاهان��ه و خردمندانه از انتقاد به ش��کوفایی افراد 
و س��ازمان ها منجر خواهد ش��د. توجه به این نکته 
ضروری اس��ت که انتقاد نقش عم��ده ای در روابط 
اجتماع��ی ایفا می کن��د. از انتقاده��ا می توان برای 
ایجاد تحرک در اش��خاص و نفوذ در آنها، آموزش، 
بی��ان نیازها و خواس��ته ها یا محرک��ی برای اصالح 
و پیش��رفت خود اس��تفاده کرد. انتقاد پذیری مؤثر 
نتایجی چون افزایش رضایت ش��غلی، ایجاد روابط 
کاری مناس��ب، تقویت س��المت فک��ری و روحی، 
ایجاد عزت نفس، افزایش سطح بهره وری و افزایش 
رقاب��ت، برای تضمین موفقیت را به دنبال دارد؛ اگر 
انتقاد کنن��ده و انتقاد ش��ونده می خواهن��د به هدف 
انتقاد س��ازنده که همانا تغییر رفتار خاصی اس��ت، 

دست یابند. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
-  اگر انتقاد در مورد من صحیح و دقیق است 
باید بتوان��م به درک آن پرداخت��ه و در برطرف 
ک��ردن آن اق��دام کن��م. در ابتدای انتق��اد فرد 
خشمگین و ناراحت می شود اما ویژگی مدیریت 
این اس��ت که ب��ا آن با آرامش برخ��ورد کرده و 
خود را آرام کند، باید بتواند تش��خیص بدهد که 
انتقاد سازنده است یا مخرب. برای تشخیص نوع 
انتقاد الزم اس��ت به سه پرس��ش چرا، چگونه و 
چه کس��ی در رابطه با انتقاد وارده پاس��خ دهید. 
با بررسی این سه فاکتور می توانید انتقاد سازنده 
را از مخ��رب تش��خیص داده و اقدام��ات الزم را 

طرح ریزی کنید. 
-  در ابت��دای کاری که می خواهید ش��روع کنید 
س��یلی از انتق��ادات و امواج منفی به س��مت ش��ما 
س��رازیر می ش��ود. مدیر موفق می توان��د با پذیرش 
خ��ود و باورهای خود به راه خ��ود ادامه دهد و همه 
حرف ه��ای مخرب را نادیده بگی��رد و نگذارد در وی 
تأثیری بگذارد. بای��د بدانیم که در پایان وقتی افراد 
به نتایج خوب کار ما پی ببرند خودش��ان ش��رمنده 
خواهند ش��د. اگر شما نگران آن هستید که دیگران 
درباره ش��ما چه فکر می کنند، به این دلیل است که 
ش��ما نس��بت به طرز فکر دیگران اعتماد بیش��تری 
دارید ت��ا طرز فکر خودتان. اعتم��اد به نفس واقعی 
از دانس��تن و پذیرفتن نقاط قوت و ضعف سرچشمه 

می گیرد. 
- در بس��یاری از م��وارد ممکن اس��ت بخواهید 
انتق��ادی را ص��ورت دهید، به همی��ن خاطر الزم 
است با ش��رایط و ویژگی های یک انتقاد سازنده و 
مفید آش��نا باشید. برای مثال قبل از شروع انتقاد، 
به ط��ور دقیق بررس��ی کنید که قرار اس��ت از چه 
چیزی انتقاد کنید. یادتان باش��د انتقاد شما نباید 
کلی باشد. یعنی فقط به همان رفتار یا کار اشتباه 
اش��اره کنید، همچنین بعد از بیان انتقاد، در مورد 
راه حل ه��ای آن و کارهایی که برای پیش��گیری از 
تکرار آن رفتار می ت��وان انجام داد، صحبت کنید. 
انتق��ادی ک��ه بعد از آن پیش��نهادی ارائه نش��ود، 

بی فایده است. 
- حت��ی تحت ش��رایطی ک��ه با انتق��اد دیگران 
موافق هم نباش��ید،  این یک واقعیت است که آنها 
چیزهایی را می بینند که ممکن است به آن توجه 
نداش��ته باش��ید. درواقع اگر آنها بیان می کنند که 
شما بس��یار منفی رفتار می کنید و اطراف خود را 
با کارهای زیاد ش��لوغ کرده اید، حتی در شرایطی 
ک��ه کاماًل با آن مخالف هس��تید الزم اس��ت برای 
دقایقی هم که ش��ده به آن فک��ر کنید و واکنش 
لحظه ای و بد نداشته باشید. همواره این احتمال را 
بدهید که حق با آنها باش��د و اشتباه از جانب شما 
صورت گرفته اس��ت. تحت این شرایط با شناخت 
کاس��تی های خ��ود می توانید به س��مت اصالح و 

پیشرفت گام بردارید. 

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

پرورش گیاهان تزیینی و دارویی - این شغل نوپا با هزینه بسیار کم و منابع طبیعی زیاد قابل راه اندازی است و طرفداران زیادی هم دارد.
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در ه��ر جایگاهی باش��ید، در موقعیت هایی قرار 
می گیرید که نیاز اس��ت تصمیم گیری  کنید که در 
بعضی مواقع همراه با ریسک است. در نتیجه بررسی 

ریسک بسیار حائز اهمیت است. 
به گزارش زومیت، ریس��ک از دو بخش تشکیل 
شده است: احتمال اینکه اتفاقات با خطا و اشتباه رخ 
دهند و پیامد های منفی که ممکن اس��ت به همراه 

داشته باشند. 
ممکن است شناسایی ریسک سخت باشد، به هر 
حال می توان آن را برنامه ریزی و مدیریت کرد و اگر 
شما در زمینه های سرمایه، زمان یا اعتبار با شرایطی 
روبه رو ش��دید که برای آن برنامه  ای نداشتید، باید 

حواس تان را جمع کنید. 
چون کار کردن همراه با ریس��ک و خطر اس��ت، 
بررسی و آنالیز ریسک یک مسئله اساسی به شمار 
می رود. این بررس��ی می تواند به شما کمک کند تا 
زمان مواجه ش��دن با ریسک را با توجه به شرایط و 
موقعیت تان بشناسید و درک کنید. به عبارت دیگر، 
به شما کمک می کند تا ریسک را مدیریت کنید و 

اثر آن را روی برنامه ای که دارید کم کنید. 
بررسی ریسک چیست؟ 

بررسی ریسک فرآیندی است که به شما کمک 
می کند مش��کالت بالقوه ای را که می توانند طرح و 
پیشقدمی کسب و کارتان را از بین ببرند، شناسایی 

و مدیریت کنید. 
ب��رای انج��ام دادن آنالی��ز ریس��ک، ابت��دا باید 
تهدید ه��ای ممکن را ک��ه با آنها مواجه هس��تید 
شناسایی و سپس احتمال به وقوع پیوستن خطر ها 

را ارزیابی کنید. 
بررس��ی ریس��ک می تواند کار پیچیده ای باشد، 
ت��ا جایی که گاهی نیاز اس��ت جزیی��ات اطالعات 
مانن��د برنامه پروژه، اطالعات مالی، قوانین امنیتی، 
پیش بین��ی ف��روش و بازاریاب��ی، و اطالعات دیگر 
مرتبط را رس��م کنید. به هر حال، بررس��ی ریسک 
یکی از ابزار های اساس��ی است و باعث حفظ زمان، 

هزینه و اعتبار می شود. 
چه زمانی آنالیز ریسک الزم است؟ 

بررسی ریسک در موقعیت های زیادی مفید است. 
برای مثال: 

- هنگام��ی ک��ه برای ی��ک پ��روژه برنامه ریزی 
می کنید، برای کمک به پیش بینی و خنثی کردن 

مشکالت قابل وقوع

- هنگام��ی ک��ه در ح��ال تصمیم گی��ری برای 
همراهی کردن با یک پروژه هستید. 

- هنگامی که قصد دارید سطح ایمنی و مدیریت 
ریسک بالقوه را در محیط کارتان افزایش دهید. 

- برای آمادگ��ی در مقابل اتفاقاتی مانند خرابی 
تجهیزات و تکنولوژی، س��رقت، بیماری کارمندان، 

یا حوادث طبیعی
- هنگام��ی که ب��رای تغییراتی ک��ه در محیط 
پیرامون رخ می دهد می خواهید برنامه ریزی کنید، 
برای مثال رقیب جدیدی در حرفه ش��ما وارد بازار 
می ش��ود، یا تغیی��ری در سیاس��ت های دولت رخ 

می دهد. 
چگونگی استفاده از آنالیز ریسک

برای اعمال آنالیز ریس��ک، مراح��ل زیر را دنبال 
کنید: 

1- تهدید ها را شناسایی کنید
نخس��تین مرحله از آنالیز ریس��ک شناس��ایی 
ریسک های موجود و قابل وقوع است؛ ریسک هایی 
که ممکن اس��ت با آنها مواجه شوید. این تهدید ها 
می توانند منابع متفاوتی داش��ته باشند. برای مثال 

می تواند موارد زیر باشد: 
انسانی: بیماری، آس��یب، یا از دست دادن یک 

فرد مهم باشد. 
اداری: قطع شدن منبع تأمین یا خدمت، از دست 
دادن دسترسی به سرمایه اصلی، یا مشکل در توزیع 
وابس��ته به شهرت و اعتبار: از دست دادن اعتماد 
مشتریان یا کارمندان، یا آسیب به شهرت و اعتبار 

بازار و کسب و کار
روی�ه ای: مش��کل در جوابگویی، سیس��تم های 

درونی یا تنظیمات یا شکست های مالی
پروژه ای: بیش��تر از بودجه خ��رج کردن، طول 
کشیدن کار های اصلی، یا پیش آمدن مشکالتی در 

رابطه با محصوالت یا کیفیت خدمات
مالی: شکست کس��ب و کار، نوسانات بازار سهام، 
تغییرات میزان سود یا غیر قابل دسترس بودن منابع 
تکنیک��ی: پیش��رفت ک��ردن تکنول��وژی، ی��ا 

شکایت های فنی
طبیعی: آب و هوا، حادثه های طبیعی

سیاسی: تغییر در مالیات، عقاید عمومی، یا نفوذ 
خارجی

ساختمانی: حوادث، روش��نایی ضعیف، خراب 
بودن اتاق ها یا مکان هایی که کارمندان، محصوالت 

یا تکنولوژی هایی که می توانند آس��یب ببینند در 
آنجا هستند.

ش��ما می توانید برای اعمال یک آنالیز ریس��ک 
صحیح از روش های متفاوتی استفاده کنید: 

لیستی مانند لیست باال به طور خالصه تهیه کنید 
تا بررسی کنید که تهدیدی وجود دارد یا خیر؟ 

در رابط��ه با سیس��تم، مراحل و س��اختاری که 
اس��تفاده می کنید فکر کنید و ریسک های موجود 
در هر بخش را بررسی کنید. چه مسائلی در رابطه 
با آنها وجود دارد که ممکن اس��ت به ش��ما آسیب 

برسانند؟ 
از اف��رادی که دیدگاه های متفاوتی دارند س��وال 
کنید. اگر ش��ما سرپرست یک تیم هستید، از افراد 
گروه تان اطالعات بخواهید و با اعضای دیگر سازمان 
یا افرادی که پروژه های مش��ابه را هدایت می کنند 

مشورت و هم فکری کنید. 
۲- ارزیابی ریسک

هنگامی که تهدید ها را شناس��ایی کردید، الزم 
اس��ت احتمال این دو مورد را محاس��به کنید؛ رخ 

دادن تهدید ها و میزان تأثیرشان. 
یک��ی از راه ه��ای انجام ای��ن کار، تخمین دقیق 
احتم��ال به وقوع پیوس��تن اتفاق و س��پس ضرب 
کردن این مقدار در میزان هزینه برای انجام درست 
آن در صورت وقوع اس��ت. این کار به ش��ما ارزش 

ریسک را می دهد: 
 ارزش ریسک = احتمال رخ دادن اتفاق × هزینه 

رخ دادن
به عنوان مثالی ساده، تصور کنید شما این ریسک 
را شناس��ایی کرده اید که اجاره  من��زل می خواهد 

به طور اساسی افزایش یابد: 
شما فکر می کنید که ۸۰ درصد شانس رخ دادن 
این اتفاق تا یک س��ال آینده وجود دارد، زیرا مالک 
شما اخیراً اجاره را برای کسب و کار های دیگر افزایش 
داده اس��ت. اگر این اتفاق بیفتد، در س��ال آینده به 
کسب و کار شما ۵۰۰هزار دالر هزینه اضافه خواهد 

کرد. 
بنابراین ارزش ریسک افزایش اجاره برابر است با: 
۰. ۸ )احتم��ال رخ دادن اتف��اق( × ۵۰۰۰۰۰ 

)هزینه رخ دادن( = ۴۰۰۰۰۰  )ارزش ریسک(  
همچنین می توانید از نمودار احتمال/تأثیر ریسک 
اس��تفاده کنید تا ریسک را ارزیابی کند. این کار به 
ش��ما کمک می کند تا متوجه شوید کدام ریسک 

احتیاج به توجه بیشتری دارد. 
نکته: مراحل را با عجله طی نکنید. به هر میزان 
که اطالعات بیش��تری جمع آوری کنید، می توانید 
ب��ه صورت دقیق تر احتم��ال رخ دادن یک اتفاق را 
ارزیابی کنید. اگر راه و روش دقیقی برای پیش بینی 

کردن ندارید از اطالعات گذشته کمک بگیرید. 
چگونگی مدیریت ریسک

زمانی که ش��ما ارزش ریسکی را که با آن مواجه 
هستید شناسایی کردید، می توانید به دنبال راهی 

برای مدیریت آن  بگردید. 

نکته: به دنب��ال راه های مقرون به صرفه باش��ید، 
نمی توان از پیش دانس��ت که صرف کردن زمان و 
انرژی و پول برای حذف کردن یک ریس��ک نسبت 
به هزینه رخ دادن آن اتفاق به صرفه تر است یا خیر. 
به عنوان مثال امکان دارد پذیرش ریسک نسبت به 
اس��تفاده منابع بیش از اندازه برای حذف آن بهتر 

باشد. 
در چگونگی اجرای مدیریت ریسک معقول باشید، 
به خصوص اگر موارد اخالقی شرکت یا امنیت افراد 
مورد نظر باش��د. در نهایت پس از مدیریت ریسک 

شما با تصمیمات زیر روبه رو خواهید شد: 
از ریسک اجتناب کنید

در بعضی مواقع، ممکن اس��ت بخواهید کاماًل از 
ریسک اجتناب کنید. برای مثال می توان گذشتن از 
یک پروژه یا صرف نظر کردن از یک فعالیت پرخطر 
را نام برد. زمانی که ش��رکت کردن در یک ریس��ک 
منفعتی برای سازمان شما ندارد یا هزینه پیدا کردن 

آثار آن به صرفه نیست، این عملکرد خوبی است. 
به یاد داشته باشید زمانی که شما از یک ریسک 
بالقوه به طور کامل اجتناب می کنید، ممکن اس��ت 

فرصتی را نیز از دست بدهید. 
ریسک را تقسیم کنید

ش��ما همچنی��ن می توانید ب��ا اف��راد، گروه ها، 
سازمان ها یا اشخاص ثالث ریسک و نتیجه احتمالی 

را تقسیم کنید. 
برای مث��ال، زمانی که س��اختمان اداری تان را یا 
فهرست اموال شرکت را تحت پوشش بیمه شخص 
ثالث ق��رار می دهید ی��ا زمانی که در آغاز توس��عه 
محصول مش��ترک با یک س��ازمان دیگر ش��ریک 

می شوید، ریسک را با آنها تقسیم کرده اید. 
ریسک را بپذیرید

انتخاب آخر ش��ما پذیرش ریس��ک اس��ت. این 
انتخاب معموالً بهترین گزینه برای مواقعی است که 
نمی توان از ریس��ک جلوگیری کرد یا آن را کاهش 
داد، زمانی که زیان بالقوه ریسک کمتر از هزینه بیمه 
 کردن برای جلوگیری از ریس��ک است، یا زمانی که 

سود احتمالی در بهای پذیرش ریسک است. 
برای مثال، ممکن است خطر و تهدید یک پروژه 
را به دلیل س��ود فروش��ی آن که هزینه های شما را 

پوشش می دهد دیر بپذیرید. 
کنترل ریسک

اگ��ر ش��ما راه حل پذی��رش ریس��ک را انتخاب 

کرده اید، راه هایی وج��ود دارد که بتوانید آثار آن را 
کم کنید. 

اس��تفاده از تجربی��ات گذش��ته از روش ه��ای 
تأثیرگذار کاهش ریس��ک اس��ت. مدیران باتجربه 
کاره��ای پرریس��ک را در ابعاد کوچک ت��ر و قابل 
کنترل ت��ر انج��ام می دهند. از نتای��ج آزمایش های 
گذش��ته می توانید استفاده کرده تا محل ریسک را 
شناسایی کنید و اعمال پیشگیرانه را قبل از انجام 
کار در ابع��اد ب��زرگ صورت دهی��د.  فعالیت های 
پیشگیرانه، ش��امل ارزیابی برای پیشگیری از 
رخ دادن موقعیت های پرریسک است، این کار 
ش��امل رفتار های مبتنی بر سالمتی و ایمنی، 
محافظت به وسیله تجهیزات امنیتی همچون 
دیواره های آتش روی س��رورهای س��ازمانی و 

آموزش های جانبی به گروه تان است. 
فعالیت های کش��ف کننده، ش��امل شناس��ایی 
قس��مت هایی از پروژه که اتفاق اشتباهی در آن رخ 
می دهد و س��پس فراه��م آوردن مراحلی برای آن 
قسمت است تا در صورت رخ دادن مشکل فورا حل 
شود. فعالیت های کشف کننده شامل دو بار بررسی 
کردن گزارش های مال��ی، انجام دادن آزمایش های 
ایمنی قب��ل از عرض��ه محصول، یا نص��ب کردن 
گیرنده ها و دریافت کننده های حس��ی برای کشف 

نقص های محصوالت است. 
نکته کلیدی: 

آنالیز و بررس��ی ریس��ک یک راه اساسی و مهم 
برای شناسایی و ارزیابی عواملی است که می توانند 
تأثیرات منفی بر موفقیت یک پروژه داشته باشند. 
این کار به شما اجازه می دهد تا ریسک و خطری را 
که شما یا سازمان تان با آن روبه رو هستید شناسایی 
و بررس��ی کنید و به شما کمک می کند تا تصمیم 

بگیرید با شرایط موجود پیشروی کنید یا خیر. 
 آنالیز و بررس��ی ریسک را با شناسایی تهدید ها 
انج��ام دهید و احتم��ال رخ دادن تهدید های قابل 

وقوع ارزیابی  کنید. 
زمانی که ارزش ریس��کی که با آن مواجه هستید 
را به دس��ت آوردید، می توانید به دنبال راهی برای 
مدیریت مؤثر آن باش��ید. این کار می تواند انتخاب 
کردن اجتناب از ریسک، تقسیم کردن، یا پذیرش 
آن در حالی باش��د که س��عی می کنی��د آثارش را 

کاهش دهید. 
MINDTOOLS :منبع

چگونگی بررسی ریسک و مدیریت آن

88936651
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اخبار

تبریز – ماهان فالح- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
با تأکید بر مش��ارکت و پای کار آوردن بخش خصوصی در راس��تای 
تحقق برنامه های تبریز 2018، گفت: مسئوالن تکالیفی را که برایشان 
تعریف شده باید به صورت جدی پیگیری کنند. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، مهندس محمدصادق پورمهدی در نشست ستاد اجرایی و 
برنامه ریزی تبریز 2018 با اشاره به گزارش های ارائه شده در راستای 
تحقق برنامه های تبریز پایتخت گردشگری جهان اسالم، اظهار داشت: 
تا به امروز در این خصوص اولین گزارش ها به سازمان کنفرانس های 
اس��المی ارائه شده و البته ادامه دارد. وی در ادامه در خصوص نشریه 
اطالع رسانی مختص تبریز 2018، بیان کرد: نشریه تبریز 2018 باید 
بر اساس استانداردهای سازمان کنفرانس های اسالمی به زبان های 

مختلف ترجمه شود. 
در نشریه تبریز 2018 باید از افراد متخصص و 

باتجربه استفاده شود
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تأکید بر معرفی 
اماکن و مناطق گردشگری استان، خاطرنشان کرد: در راستای معرفی 
هرچه بهتر اس��تان در نش��ریه تبریز 2018 باید از افراد متخصص و 

باتجربه بهره  برد که در این رابطه می توان از حضور اساتید دانشگاه ها 
بهره مند ش��د. وی در ادامه با تأکید بر مش��ارکت و پ��ای کار آوردن 
بخش خصوصی در راس��تای تحقق برنامه های تبری��ز 2018، بیان 
کرد: مسئوالن تکالیفی که برایشان تعریف شده باید به صورت جدی 

پیگیری کنند.
محور اصلی در بحث تبریز 2018 شهرداری تبریز است

پورمهدی بابیان اینکه در خصوص اعتبارات ملی به میزان بیش 
از 700 میلی��ارد تومان پروژه تعریف ش��ده که پیگیری می ش��ود، 

گف��ت: محور اصلی در بحث تبریز 2018 ش��هرداری تبریز بوده و 
پیشنهاددهنده اصلی و میزبان میهمان هستند، البته دستگاه های 
دیگر وظایفی دارند اما اصلی ترین ارگان در این بحث شهرداری است 
و وظایف��ی برای خود تعریف کرده که ت��ا زمان موعد باید به اتمام 
برس��د. وی خاطرنشان کرد: ازجمله مسائل اولویت دار در خصوص 
تبریز 2018 کف سازی و ساماندهی بازار تبریز، سالن همایش های 
بین المللی تبریز و ساماندهی مقبره الش��عرا بوده که باید به اتمام 

برسند.
قرار بود بیش از 10 موزه در تبریز به اتمام برسد

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: همچنین قرار بود 
بیش از 10 مورد موزه در تبریز به اتمام برس��د تا فرارس��یدن تبریز 
2018 که تا به امروز تنها چند موزه تمام شده و مابقی هنوز تمام نشده 
درحالی که باید تا آغاز تبریز 2018 به اتمام برس��د و مسافران از آن 
بهره مند شوند فلذا در اولویت هستند. وی در ادامه با تأکید بر پیگیری 
طرح های توسعه فرودگاه تبریز، اضافه کرد: همه اعمال ما امروز زیرنظر 
ب��وده و تنها یک نمونه کوچک آن بحث های فضای مجازی بوده که 

کوچک ترین مسئله را در آن منتشر می کنند.

س�اری - دهقان - مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : جایگاههای سی ان جی منطقه ساری توانستند 
تاییدیه سال ۹2 و ۹۳ اداره کل استاندارد استان مازندران را اخذ نمایند . 
به گزارش خبرنگار مازندران ، حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش 
 فرآورده های نفتی منطقه س��اری با اش��اره به حساسیت جایگاههای 
س��ی ان جی از نظر ایمنی و خطرات احتمالی ، بیان کرد : اس��تاندارد 
سازی جایگاههای سی ان جی از سال ۹2 آغاز وتوسط صاحبان جایگاه 
، ب��ا نظارت و پیگیری ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی ایران 
و تاییدیه اداره اس��تاندارد انجام ش��د . وی ادامه داد : استانداردسازی 
جایگاههای سی ان جی در دو سطح ، یک در سال ۹2 و سطح دو آن 
در سال ۹۳ به پایان رسید. حسینعلی طالبی اظهار کرد : منطقه ساری  

توانست تاییدیه سالهای ۹2 و ۹۳ را اخذ کند و کلیه جایگاههای سی ان 
جی ای که مشمول طرح استاندارد سازی در منطقه ساری بودند تا سال 

گذشته تاییدیه سطح یک و استاندارد سازی سال ۹2 را پاس کردند و 
۹7 درصد جایگاهها ی مشمول این طرح توانستند تاییدیه سال ۹۳ یا 
س��طح دو استاندارد سازی را کسب کنند. طالبی تاکید کرد :  از سال 
۹۳ به بعد تمامی جایگاههای عرضه سی ان جی احداث شده ، کلیه 
موارد استاندارد سازی را دریافت کردند تا مجوز فروش گاز سی ان جی 
را دریافت نمایند. طالبی بیان کرد: با توجه به حساسیت های موجود ، 
اداره کل استاندارد مازندران بازدیدهای ادواری خود را از ۳۵ جایگاه سی 
ان جی منطقه ساری آغاز کرد ، این در حالیست که همه این جایگاهها 
تاییدیه اداره کل استاندارد را دارند . مدیر منطقه ساری اظهار کرد : در 
حال حاضر در منطقه ساری 8۵ جایگاه عرضه سی ان جی فعال و در 

حال خدمت رسانی هستند.

اصفهان - قاسم اسد- س��ید عبدالوهاب سهل آبادی رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان در دیدار با س��فیر تایلن��د در ایران و هیات 
همراه تصریح کرد:اصفهان مرکز گردشگری سالمت ایران به شمار 
می آید و گردش��گران سالمت تایلندی می توانند از مراکز درمانی 
پیشرفته اصفهان با کمترین هزینه برای درمان بیماری های خود 
استفاده کنند. وی  با اش��اره به رشد چند برابري ورودگردشگران 
خارج��ی به اصفهان درش��ش ماهه گذش��ته ، گف��ت: اصفهان با 
داش��تن آثار تاریخی، جاذبه های فرهنگ��ی و مراکز صنعتی می 
توان��د روابط نزدیکي  ب��ا همه ملل از جمله مردم تایلند داش��ته 
باش��د. س��هل آبادی حضور دانش��جویان تایلن��دی در اصفهان را 
فرصتی مناسب برای آشنایی آنان با فرهنگ و جاذبه های تاریخی 

این ش��هر برش��مرد و گفت: مراکز آموزش عالی اصفهان پذیرای 
دانش��جویاني از برخي از کشورهاي دنیا از جمله تایلند هستند و 
امیدواریم جذب دانشجویان به دانشگاه ها روند رو به رشدي داشته 
 باش��د. وی  محصوالت کشاورزی اس��تان اصفهان را یکی دیگر از 

مزیت های برجسته اس��تان برشمرد و گفت: اصفهان و تایلند در 
بخش محصوالت کش��اورزی از جمله س��یب می توانند مبادالت 
گسترده ای با هم برقرار کنند. وی یکی از وظایف سفرای خارجی را 
برقراری روابط اقتصادی بین بازرگانان و تجار دو طرف عنوان کرد و 
گفت: رایزنان بازرگانی سفارت تایلند مي توانند با شناسایی بازرگانان 
و تولیدات دو کشور، زمینه آشنایی و همکاری فعاالن اقتصادي دو 
 Kallayana(طرف را فراهم کنند.  کاالیانا ویپاتی پومی پراتس
vipattipumiprates( سفیر تایلند در ایران نیز در این دیدار 
از آمادگی سفارت تایلند برای برقراری روابط تجاری بین اصفهان 
و تایلند خبر داد و گفت: آشنایی بازرگانان با ظرفیت های موجود 
می تواند سطح همکاری های اقتصادی دو طرف را افزایش دهد .    

رشت- زینب قلیپور- جلسه رؤسای واحدها و ادارت گاز با مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن در سالن اجتماعات روابط عمومی گاز برگزار شد.در 
این نشست مهندس حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان کیالن بر 
لزوم توجه بیشتر به افزایش کیفیت عملکرد شرکت تاکید کرد.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن از همه رؤسا و همکاران خواست تا با جدیت و 
انجام سریع کارها در جهت جلب هرچه بیشتر رضایتمندی مشترکین 
کوشا باش��ند و با ارائه نظرات و ایده های سازنده و خالقانه شرکت را در 
مسیر تعالی یاری رسانند.وی با اشاره به نزدیک شدن به پایان گازرسانی 
در استان از اجرای 1۵ پروژه کیفی و بهبود در شرکت گاز استان گیالن 
خبر داد.مهندس اکبر در همین راستا از نصب 2۵ هزار کنتور ارتقا یافته در 

 سال جاری در سطح استان خبر داد گفت: این کنتورها بسیار دقیق بوده و 
می توانند به طور کامل میزان گاز مصرفی را اندازه گیری نمایند و با نصب 
این کنتورها مسئله اتالف گاز به حداقل خواهد رسید.مدیرعامل شرکت 

گاز استان گیالن همچنین از راه اندازی کانال مخابراتی امن و اختصاصی 
شرکت گاز استان گیالن به عنوان یکی از پروژه های کیفی بسیار مهم یاد 
کرد و عنوان نمود: هم اکنون تمام ش��هرهای غربی استان به این شبکه 
متصل شده اند و  امیدواریم تا پایان ماه جاری تمام شهرهای استان به این 
شبکه متصل شوند.وی گفت: پس از اتمام کامل پروژه و با افزایش قابل 
توجه سرعت شبکه داخلي شرکت گاز، امکان مانیتورینگ ایستگاه های 
 تقلیل فشار در اداره مرکزی، برگزاری جلسات بصورت ویدئو کنفرانس، 
راه اندازی دوربین مدار بسته در ادارات و ایستگاههای CGS و راه اندازی 
مرکز تلفن متمرکز فراهم خواهد ش��د.در پایان رؤسای واحدها و ادارات 
نظرات، پیشنهادها و سؤاالت خود را مطرح و مدیرعامل به آنان پاسخ داد.

اهواز - ش�بنم قجاوند- سرپرس��ت امور به��ره برداری 
 ناحیه کهگیلویه و بویراحمد شرکت برق منطقه ای خوزستان
 خبر از تعویض و رفع اشکال دکل برق تیاف )انشعاب (دنا به 
دلیل آسیب دیدگی شدید ناشی از برخورد خودرو به این دکل 
داد. ص��دراهلل عطاپور افزود: دکل برق دنا که بخش��ی از خط 
اصلی بهبهان – 400 یاسوج بوده و بار پست های برق سیمان 

مارگون، موقت و دائم دنا را تامین می کند به دلیل برخورد یک 
دستگاه خودرو دچار آسیب دیدگی شدیدی شد . وی اضافه 
کرد:  در همین راستا با نصب پایه کمکی )اچ بیم ( در کنار دکل 
مذکور و انتقال یکی از مدارها بر روی پایه کمکی جهت تامین 
بار، عملیات دمونتاژ دکل آسیب دیده و مونتاژ دکل جدید هم 
تیپ دکل قبلی با موفقیت انجام پذیرفت و رفع اشکال اساسی 

صورت گرفت.  گفتنی است ناحیه کهگیلویه و بویراحمد یکی 
از نواحی نه گانه معاونت بهره برداری ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان می باشد که شامل چهار پست برق در بخش انتقال 
و هفت پس��ت برق در بخش فوق توزیع بوده و تامین کننده 
بار شهرستان های یاس��وج، دنا، گچساران، دهدشت، چرام و 

باشت می باشد.

تبریز – ماهان فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
از واگذاری انش��عاب موقت و رایگان به هیئ��ات مذهبی خبر داد. به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت توزیع 
نیروی برق تبریز، مهندس عادل کاظمی با اشاره به مطلب فوق افزود: 
بر اساس اطالعیه شرکت توانیر، هیئات حسینی می توانند با مراجعه 
به امورهای تابعه این شرکت در شهر تبریز و شهرستان های اسکو و 
آذرشهر، نسبت به درخواست انشعاب موقت اقدام نمایند. وی تصریح 
 ک��رد: با توجه به رایگان بودن این نوع انش��عاب، از مس��ئولین تکایا، 

حسینیه ها وسایر مکان های سوگواری ساالر شهیدان  می خواهیم که 
برای حفظ ایمنی و بیت المال نسبت به دریافت انشعاب قانونی اقدام 
نمایند. وی ادامه داد: همچنین اس��تقاده از المپ ها و پروژکتورهای 
روشنایی LED و SMD)فوق کم مصرف( توصیه می شود و تقاضا 
داریم پس از پایان مراسم نسبت به خاموش کردن کلیه تجهیزات برقی 
اقدام شود. مهندس کاظمی ادامه داد: برای جلوگیری از بروز حوادث 
ناخواسته، از هیئت های مذهبی تقاضا می شود ضمن رعایت حریم 
شبکه برق، از تجهیزات سالم و استاندارد در برق رسانی استفاده نمایند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد

مسئوالن تکالیف خود در خصوص تبریز 2018 را با جدیت پیگیری کنند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد 

کسب تاییدیه استانداردسازی توسط ۹۷درصد جایگاه های سی ان جی 

رئیس اتاق بازرگاني اصفهان در دیدار با سفیر تایلند در ایران، تاکید کرد

اصفهان یكي از مراکز گردشگري سالمت کشور به شمار مي آید

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن خبرداد

نصب 25 هزار کنتور ارتقا یافته در گیالن 

سرپرست امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویر احمد خبر داد

نوسازی و رفع اشكال از دکل برق تیاف دنا 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد
واگذاری اشتراک رایگان برق به هیئت های حسینی در تبریز

قزوی�ن- خبرن�گار فرصت امروز- سیس��تم ه��ای مدیریتی ایزو 
در نی��روگاه ش��هید رجایی با دریاف��ت گواهی نامه های جدید از س��وی 
این ش��رکت، بروزرس��انی ش��د. ضرورت انطباق با تغییرات روز و اهمیت 
هماهنگی سیس��تم های مدیریتی ایزو با اهداف س��ازمان، موجب ش��د 
 ،TUV NORD  پس از انطباق یابی از س��وی کارشناس��ان ش��رکت
آخری��ن ویرایش سیس��تم های مدیریتی ایزو از س��وی نیروگاه ش��هید 

 رجایی دریافت ش��ود. بنا به این گزارش، سیس��تم های مدیریت کیفیت
 ،2015-ISO14001 مدیریت زیست محیطی ،ISO 2015-9001 
مدیریت انرژی ISO50001-2011، مدیریت زیست محیطی با رویکرد 
شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان ISO 14031-2013  و  2007 
OHSAS -18001، سیس��تم هایی اس��ت که گواه��ی نامه های آن 
براس��اس آخرین مدل بازنگری شده، صادر و از سوی نیروگاه دریافت شد. 

ش��ایان ذکر است سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 و مدیریت 
زیست محیطیISO14001،  در میان نیروگاه های کشور، تنها از سوی 
نیروگاه ش��هید رجایی با ویرایش 201۵  دریافت شده است. گفتنی است 
مدت اعتبار این گواهینامه ها سه سال است که پس از هر دوره یک ساله، 
 ممیزی مجدد ازسوی شرکت  TUV NORD  انجام و درصورت انطباق 

تمامی موارد  با مشاهدات، نسبت به تمدید گواهینامه اقدام می شود.  

گواهینامه های سیستم های مدیریتی ایزو با ویرایش جدید در نیروگاه شهید رجایی

پروژه " مهرگان " در مخابرات منطقه گلستان کلید خورد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- درجلسه ای که با حضور مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان برگزار شد ، پروژه 
مهرگان رسما در استان آغاز به کار کرد.مهندس شهمرادی با اعالم این مطلب که مهرگان در بازه زمانی شش ماهه دوم سال ۹6 
بصورت همزمان در سراسر کشور اجرا می شود افزود: در راستای اجرای این  پروژه تکالیفی برای مخابرات مناطق در نظر گرفته شده 
است که می بایست با دقت فراوان نسبت به برنامه ریزی در جهت تحقق آنها تالش نماییم.وی دایری 1۵ هزار ADSL ، 4 هزار 
FTTH در شهرستانهای گرگان و گنبد ، فعال نمودن 11 هزار مشترک غیر فعال و افزایش ARPU را از تکالیف ابالغی شرکت 
مخابرات ایران به استان گلستان در راستای این پروژه نام برد و همکاری و حمایت تک تک همکاران را در این زمینه خواستار شد.مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی مهرگان در استان اضافه کرد: جهت اجرای درست این برنامه محوله ، عملکرد 
شهرستانها بصورت روزانه و هفتگی در این ستاد رصد و در پایان هرماه از شهرستانهایی که عملکرد برتری داشته اند تقدیر خواهد 
شد.وی حرکت تهاجمی و رو به جلو را مورد انتظار دانست و از روسای شهرستانها خواست تا مستقیما در پروژه حضور داشته باشند 
و نسبت به آگاه سازی تمامی کارکنان زیر مجموعه اقدامات موثری انجام دهند.مهندس شهمرادی با تاکید بر کاربردی بودن نرم افزار 
DLMO در ساماندهی و ارزش نهادن به نیاز مشتری ادامه داد : از 2۵ هزار مشترک که توسط این نرم افزار نیاز سنجی شده اند ، 
امکان افزایش پهنای باند 1۵ هزار مشترک وجود دارد که لیست مشتریان مربوط به هر شهرستان به آنها تحویل تا نسبت به مذاکره 

با مشریان در خصوص ارتقای سرعت خطوط اقدام شود.

پروژه هاي اقتصاد مقاومتي شوراي حمل و نقل گلستان با اثربخشي و 
حساسیت بیشتري دنبال شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس شوراي حمل و نقل استان گلستان گفت:تالش مضاعف در جهت دنبال کردن مستمر 
پروژه هاي اقتصاد مقاومتي شوراي حمل و نقل استان جهت اثربخشي بیشتر باید در دستور کار اعضای شورا باشد.به گزارش اداره 
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس حسین محبوبي در جلسه شوراي حمل و نقل استان که با حضور 
مدیران و مس��ئوالن زیرمجموعه وزارت راه وشهرس��ازي در اس��تان و کارشناسان س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي در اداره کل راه 
وشهرسازي در خصوص جمع بندي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي حوزه راه و شهرسازي در استان گلستان برگزار شد گفت:برقراري 
ارتباط موثر و هماهنگي در بین ادارات شورا با هدف اثر بخشي بیشتر و استفاده از امکانات و کنار زدن محدودیت ها از مهمترین 
اهداف شورا در این برهه زماني ، با توجه به نام سال توسط مقام معظم رهبري و برنامه هاي تکلیفي ابالغ شده و برنامه ها و طرحهاي 
تهیه شده  سایر دستگاه هاي عضو مي باشد.وي افزود:ایجاد هماهنگي در این مجموعه براي تبادل اطالعات و استفاده از امکانات 
یکدیگر در رفع مشکالت تا حصول نتایج مورد نظر و از پیش تعیین شده موجب افزایش راندمان شورا و هم افزایي و انتفاع هم استاني 
هاي عزیز در این بخش خواهد شد.محبوبي ادامه داد: باید طرح  ها و پروژه هاي سالجاري با نگاه ارتقاء زیر ساخت ها وبا هدف ایجاد 

اشتغال و تولید در سطح استان تعریف شود.

مدیرکل اقتصاد و دارائی :
بانک های کهگیلویه و بویراحمد سود سپرده های سرمایه گذاری را کاهش دهند

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اقتصاد و دارائی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بانک ها 
و موسسات مالی در این استان موظف هستند براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود سپرده های 
سرمایه گذاری را کاهش دهند. سید ابراهیم کشاورز در نشست هم اندیشی مسئوالن امور اقتصادی و 
دارایی، دستگاه های تابعه با مدیران بانک ها و موسسات اعتباری کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود 
که این نشست با هدف تاکید بر ضرورت بازرسی جدی و مستمر در اجرای تصمیم اخذ شده شورای 
پول و اعتبار در خصوص کاهش سود سپرده ها و کاهش سود سپرده های سرمایه گذاری برگزار شده 
است. وی ادامه داد: در راستای تعامل و همکاری در راستای اجرایی نمودن تصمیمات و بخشنامه شورای پول و اعتبار در خصوص 
کاهش سود سپرده ها باید نهایت دقت صورت گیرد و همفکری و همراهی مدیران بانک ها و موسسات اعتباری اجرای این بخشنامه 
را تسهیل می کند. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: از هیچ تالشی برای حل مشکالت حوزه بانکی از 
طریق جمع بندی موانع و نقاط ضعف سیستم بانکی و انعکاس آن به مرکز دریغ نکرده تا با رایزنی با مسئوالن مربوطه بتوانیم مشکالت 
و موانع را کاهش دهیم و از ظرفیت و پتانسیل سیستم بانکی در راستای رشد و توسعه استان استفاده بهینه کنیم. کشاورز ابراز کرد: 
بعد از برجام شرایط نظام بانکی بهتر شده و اراده دولت در راستای ایجاد تحول در ساختار نظام بانکی نیز عاملی بوده تا از ظرفیت 
بانک ها و موسسات اعتباری برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و ایجاد شتاب در رونق اقتصادی کشور استفاده موثر شود. وی بیان 
کرد: بانک ها نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی کشور دارند و باید با احساس مسئولیت و تعهد در راستای اجرایی نمودن سیاست های 

دولت و وزارت اقتصاد، در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه همه جانبه گام بردارند. 

بی مهری مدیران شهرک های صنعتی شهرقدس نسبت به جوانان بومی
شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- سید مهدی محمدی در جلسه کارگروه های عمرانی گفت : 
شرایط باید برای اشتغال جوانان بومی شهرستان در واحدهای صنعتی مهیا شود. سید مهدی محمدی 
ضمن انتقاد از عدم اشتغال جوانان شهرستان در واحدهای صنعتی گفت: یاید شرایط برای اشتغال 
هرچه بشیتر فرزندان این شهر مهیا شود. در ابتدای جلسه سید مهدی محمدی فرماندار قدس اظهار 
داشت: ما باید در مسیر خدمت به سمتی حرکت نماییم که نگاهمان نسبت به مسائل کارشناسی شده 
و با برنامه باشد که در این مسیر کارگروه های تشکیل شده، گامی به سوی جلو در راستای شناسایی 
مشکالت و کاستی ها است  وی بابیان اینکه این کارگروه ها متشکل از مشاوران و نخبگان شهرستان و استانی است افزود: کارگروه ها 
باید تصمیم گیرنده و نقش آفرین باشند و این فرصت را برای مدیران فراهم نمایند تا با برنامه و به صورت مدون نسبت به پیشرفت امور 
در سطح شهرستان تالش نمایند.  فرماندار قدس تصریح کرد: خوشبختانه امروز عملکرد شهرستان در سطح استان بسیار خوب و 
بارز بوده و این نتیجه تالش و زحمات تک تک مسئوالن و مدیران است. عالی ترین مقام دولت در شهرستان قدس خاطرنشان کرد: 
مدیران شهرک صنعتی ازاین پس نگاه ویژه ای در بحث اشتغال جوانان این شهرستان در واحدهای تولیدی و صنعتی داشته باشند زیرا 

بسیاری از مشکالت و آسیب های اجتماعی بر خواسته از بیکاری است

مدیرامور بهره برداری ناحیه جنوب شرق خبر داد
بهبود چشمگیر عملكرد پست اصلی ماهشهر 

اهواز – شبنم قجاوند- مدیرامور بهره برداری ناحیه جنوب شرق معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
با نصب بریکرهای جدید در ایستگاه اصلی ماهشهرتعمیرات این پست مهم و کلیدی 60 درصد کاهش پیدا کرده است. حمیدرضا 
زرین جویی اظهار داشت: بریکرهای 1۳2 کیلوولت از سال 7۳ تعمیرات دوره ای نشده بودند و همین امر باعث عملکرد اشتباه درآنها 
گردیده که از سال ۹۳ تا ۹۵ بیش از 16۳ بار بریکرها به علت عدم تعمیرات دوره ای از مدار خارج شدند ، البته با پیگیری های صورت 
گرفته شش دستگاه بریکر جدید خریداری و در حال نصب آنها هستند. زرین جویی با بیان اینکه نصب بریکرهای جدید 60 درصد 
مراجعه گروههای تعمیراتی را کاهش داده، افزود: اگر لوازم مدنظر تهیه شود این پست که بسیار مهم است، پایدار می شود، لذا نبود 
این لوازم یدکی باعث شده نیروها چندین ساعت درگیر رفع اشکال ها شوند و فرصت کافی برای انجام سایر امور نداشته باشند. وی 
درخصوص انجام پوشش عایقی) RTV( این پست اضافه کرد: با وجود اینکه این پست اصلی ماهشهر بوده در اوج گرما با هماهنگی 
مدیریت دیسپاچینگ جنوبغرب با انجام خاموشی های دوره ای از تیرماه کار پوشش عایقی را شروع کرده و نزدیک به ۹۵ درصد کار 

انجام شده که پیش بینی می کنیم تا اواسط مهرماه نیز مابقی کار انجام شود. 

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

اراک - مینو رستمی- حجت اهلل مرادی مدیر منطقه دو شهرداری اراک از اقدامات صورت گرفته 
در این منطقه به پخش آس��فالت در شهریور سال جاری اش��اره 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 بخش آسفالت در شهرک ولیعصر، خیابان شهید شیرودی و شریعتی پرداخته است. 
وی میزان پخش آسفالت در شهریورماه را در حدود 1۳0 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.

همایش احلی من العسل در 15 بقعه متبرکه برگزار می شود
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر از برگزاری همایش "احلی من العسل"ویژه   نوجوان 
عاشورایی مصادف با ششم محرم الحرام در 1۵بقعه متبرکه استان خبر داد. مرتضی محمدیان با اعالم این خبر افزود: تجمع نوجوانان 
عاشورایی "احلی من العسل" در روز چهارشنبه مورخ ۵ مهر ماه مصادف با ششم محرم الحرام از ساعت 10 صبح با تجمع دانش آموزان در 
بقاع شاخص استان برگزار شد. وی گفت: سوگواره احلی من العسل باحضور دانش آموز پسر مقاطع مختلف تحصیلی راهنمایی و متوسطه 
استان به یاد شهید نوجوان کربال حضرت قاسم بن الحسن)ع( برگزار می شود، مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر هدف از برگزاری 
این همایش را شناخت نوجوانان و جوانان با شخصیت حضرت قاسم)ع( دانست و گفت: همایش احلی من العسل همانندسالهای گذشته 
به صورت همزمان با سراسر کشور در استان بوشهر نیز برگزار می گردد، وی بیان کرد: اجرای گفتمان های دینمداری و بهره برداری از 

آموزه های دینی و تشویق وترغیب جوانان ودانش آموزان به امور دینی وانقالبگرایی از دیگر اهداف موردنظر است.



نوشدارو

انتخاب ش��غل مناسب به عنوان هدفی دائمی، برای 
همه افراد س��خت و حس��اس اس��ت، اما راه هایی نیز 
وج��ود دارد که کمک می کنند کار م��ورد عالقه مان 
را انتخاب کرده و ش��روع کنی��م.  به گزارش زومیت، 
اگر خواهان زندگی سرش��ار از آرامش هستید، شغلی 
را انتخاب کنید که به  انجام دادنش عش��ق می ورزید. 

اما چطور می شود عالیق مان را به کار تبدیل کنیم: 

مهارت پروری کنید
استیو جابز: »شغل شما، بخش بزرگی از زندگی تان 
را به خود اختص��اص می دهد. پس راهی را برگزینید 

که با عشق و شوق فراوان در آن قدم بگذارید.«
الزم اس��ت بدانید که همه عالیق شما برای تبدیل 
شدن به کسب وکار مناس��ب نیستند و الزم است راه 
حرفه ای ت��ری را بپیمایید و مهارت ها ی تان را پرورش 
دهی��د. ام��روزه اطالعات و آموزش های بس��یاری در 
زمینه های مختلف، در اینترنت وجود دارند و به آسانی 
امکان یادگیری برای تمامی افراد فراهم ش��ده است. 
از وبالگ ه��ا و س��ایت های معتبر آموزش��ی گرفته تا 
ویدئوهای یوتیوب و دانش��گاه های مجازی، همه نوع 
مطلبی در مورد باغبانی، جواهرسازی، عکاسی و دیگر 

رشته های تخصصی ارائه می دهند. 
اگ��ر نمی دانی��د ک��ه اختصاص��ا به چه ح��وزه ای 
عالقه مندید، فضای مجازی امکان جست وجو، مطالعه 
و عضوی��ت در گروه ه��ای مختل��ف را برای تان فراهم 
می کن��د و به ای��ن  ترتیب، تصمیم گی��ری راحت تری 

خواهید داشت. 

مخاطبان اجتماعی جذب کنید
وج��ود رس��انه های اجتماع��ی ب��ه کس��ب وکارهای 
کوچک کمک می کند با تبلیغات رایگان ش��هرت خود 
را گس��ترش دهند و س��طح اس��تقبال مخاطب شان را 
محک بزنند. در س��ال ۲۰۱۱ یک م��ادر خانه دار با نام 
بیانکا بن، کیک های خالقان��ه ای را که برای کودکانش 
پخته ب��ود، در فضای مجازی به اش��تراک گذاش��ت و 
آن چنان از این محصوالت اس��تقبال شد که برای پخت 
 کیک به او س��فارش دادند. بعدها این کسب وکار با برند 
 »Cake Pop Princess« ش��ناخته و او در ی��ک 
ش��رکت استخدام شد و تدارکات و پذیرایی مراسم های 

عروسی  و مناسبات سازمانی را به عهده گرفت. 

به جامعه هدف تان بپیوندید
هر کس��ب وکار ی��ک جامعه ه��دف دارد که در آن 
جامعه، افرادی پیش��رو و تأثیرگذار حضور دارند. نظر 
و عم��ل این افراد اغلب بر جامعه هدف نافذ اس��ت و 
الزم اس��ت که ما آنها را شناس��ایی و به س��مت خود 
ج��ذب کنیم تا بتوانن��د افراد دیگ��ری را نیز با خود 
هم��راه کنند. به راحتی می توانید مخاطبان تان را پیدا 
کنی��د و در محیطی که حرفه ش��ما خواهان دارد، به 
معرفی خ��ود بپردازید.  عالقه مندان ح��وزه تزئینات 
و ایده پردازی اغلب در نرم افزار پینترس��ت، عاش��قان 
حوزه عکاس��ی در سرویس اینس��تاگرام و افرادی که 
به دنبال محیطی دوس��تانه برای تبادل نظر هس��تند 
در فیس بوک عضو می شوند. پس شما هم با شناخت 

مخاطب تان، رسانه مناسب را برگزینید. 

خدمات تان را ارزیابی کنید
حضور در ش��بکه های اجتماعی ش��ما را در ارتباط 
نزدیکی با مش��تریان تان قرار می دهد و در جریان این 
ارتباط شما بازخورد مخاطب  را بررسی می کنید و در 
ادام��ه راه بهتر تصمیم می گیری��د. به عالوه افرادی را 
می یابید که می توانند همراه و همکار ش��ما باش��ند و 
به شما در مس��یر کسب وکارتان یاری برسانند. اریک 
ری مؤسس شرکت Podium )برنامه ای برای تعامل 
با مش��تری و نظرس��نجی در مورد یک کس��ب وکار( 
نخستین همکاران، مربیان و کارکنان خود را از طریق 

فضای مجازی پیدا کرد. 

استراتژی داشته باشید
ش��اید اف��رادی ک��ه کس��ب وکار موفق��ی دارن��د، 
خوش ش��انس نامیده شوند، اما در واقع آنها استراتژی 
و برنامه ه��ای خوبی برای پیشرفت ش��ان داش��ته اند. 
برای داش��تن یک شغل رو  به رش��د، الزم است شما 
هم اس��تراتژی های تبلیغات و ف��روش را یاد بگیرید. 
گزینه های��ی مانند فروش مس��تقیم یا آنالین را مورد 
بررسی قرار دهید و اصول جذب مشتری را فرابگیرید. 
با وج��ود اینترنت، امکانات بس��یاری ب��رای تبلیغات 

بدون هزینه در اختیار شما است. 
برای رس��یدن ب��ه اهداف تان به ت��الش و صبوری 
احتی��اج دارید. کار روزانه تان را ترک نکنید تا بتوانید 
در ب��ازار رقابتی جایگاه خ��ود را بیابید و ارتباط تان با 

مخاطب حفظ شود و توسعه یابد. 
INC منبع

شغل مورد عالقه  خود را راه اندازی کنید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 798 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: اندازه گیری دقیق و صحیح 
رضایت مش��تریان کار بس��یار دش��واری اس��ت، به 

خصوص درباره محصوالتی که مش��تریان عام دارند 
و در س��طح گسترده مورد مصرف قرار می گیرند. اما 
ب��ا توجه ب��ه اهمیت موضوع باید این س��ختی را به 
جان خرید. عالوه بر این، مدل های علمی مختلف در 
این زمینه وجود دارد که توسط متخصصان طراحی 
شده اند. معموال شرکت ها این موضوع را برون سپاری 
می کنند تا بتوانند از تجربیات شرکت های تخصصی 

در این زمینه بهره ببرند. پیش��نهاد ما به ش��ما این 
است که به دنبال ایجاد یک واحد مستقل در شرکت 
خودتان ی��ا تعریف یک پروژه داخلی نباش��ید و در 
ع��وض انرژی خود را روی پیدا کردن ش��رکت هایی 
ک��ه می توانن��د این کار را برای ش��ما انج��ام دهند 
 متمرکز کنید. نمونه کارهای آنها را بررس��ی کنید با 

مشتریان شان صحبت کنید و... 

 اندازه گیری
رضایت مشتریان

پرس�ش: یک محصول خوراکی دارم که در س�طح سوپر مارکت های کشور فروخته می ش�ود. قصد دارم میزان رضایت 
مشتریان را از محصول خودم اندازه گیری کنم، اما نمی دانم چه مسیری را طی کنم تا به یک بازخورد درست دست یابم. 

اگر امکان دارد مرا راهنمایی کنید. 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )29(
کار باید معشوق تو باشه

هر کس��ب و کاری یه زمینه و مقدمه می خواد. از قدیم 
ندیما این جوری بود. هر کس نمی تونس��ت دست به هر 
کاری بزنه. آهنگ��ری و برزگری و درودگری و خیاطی و 
حالجی و قصابی و پشم ریس��ی و دامداری و کش��اورزی 
هر کدوم برای خودش��ون یه زمینه و مقدمه و ش��رط و 
شروطی داشتن. آهنگری زور بازو می خواست و خیاطی 
چشم آهو می خواس��ت. واسه همین در عصر الکترونیک 
اگه می خوای یه کار و کاسبی نون و آب داری راه بندازی 

باید یه مقدماتی داشته باشی تا بتونی وارد کار بشی. 
در ای��ن بخش چند ت��ا از اون چیزایی رو که برای هر 

شغلی الزمه اشاره می کنم. 

 اول از همه عاشقی: 
اگه عاش��ق کارت باش��ی تو کاس��بی ات موفقی. علت 
اینک��ه خیلی از کاس��با ت��و روزگار ما تو کاس��بی موفق 
نیستند واسه اینه که کارشونو دوست ندارن و با کارشون 
عاش��قی نمی کنند. کار باید معش��وق تو باش��ه. باهاش 
زندگ��ی و حال کن��ی. برای همین قبل از ش��روع کار و 
انتخاب کسب و کار خیلی فکر کن. چشم و هم چشمی رو 
هم بذار کنار. اینکه پسر خاله ات تونسته مغازه کامپیوتر 
راه بندازه و االن میلیونره را ول کن. اینکه پس��ر عموت 
تونسته تو نمایشگاه ماشین موفق بشه را ولش کن. اینکه 
پسر همسایه تون تونس��ت تو مدت دو سال بره از ترکیه 
جنس بیاره و میلیاردر بشه رو هم ول کن. ببین تو چی 
کار می تون��ی بکنی و اون کاری ک��ه می خوای بکنی رو 

دوست داری و عاشق کارت هستی؟ 
یه مش��کل تو سیستم نظام آموزش��ی ما وجود داره و 
اون اینه که نمیان از بچگی تو مدرس��ه ها اس��تعدادیابی 
کنن تا مش��خص بش��ه کی چه کار و کاسبی رو دوست 
داره. واس��ه همین وقتی ماها بزرگ می ش��یم خودمون 
نمی دونیم دوست داریم چی کاره بشیم، یعنی توانایی ها 
و اس��تعداد ها و عالقه های ما کش��ف نمی شه و از همین 
جا دچار مشکل می شیم. مثال کسی که مکانیکی دوست 
داره، خواننده می شه، کس��ی که کشاورزی دوست داره 
صنعتگر می شه، کس��ی که معلمی دوست داره آرایشگر 
می شه، کسی که تولید رو دوست داره بازرگان می شه و 

همین جور تا آخر. 
ب��رای همین من نظ��رم اینه اگه می خ��وای در کارت 
کاس��ب موفقی بشی الزمه اش عشق و عالقه به کاره. اگر 
زندگی کارآفرین های موفق را بخونی می بینی همش��ون 
کسانی بودن که عاشقانه کار می کردن و فقط هم به کار 

فکر می کردن. 
این روزه��ا خیلی ها قبل از اینکه کار رو ش��روع کنن 
چرتکه میارن حس��اب می کنن که تو کاس��بی چقدر در 
میارن. این حساب و کتاب خوبه، اما این زمانی خوبه که 
حداقل یه کارو عاش��قانه شروع کنی. اگر کارت عاشقانه 
باش��ه پول خودش میاد الزم نیس��ت تو بری دنبالش. تو 
اگه عاشق کارت باش��ی کار هم به تو وفا می کنه و بهت 
پول می رس��ونه. بعضی ها کاری را ش��روع می کنن، اما با 

فیس و افاده میرن سرکار. 
 دفتر یکی از همکارام یه خانم منش��ی بود که زورش 
می اوم��د دو ت��ا زنگ بزنه و دو صفح��ه تایپ کنه. وقتی 
مهم��ون می اومد تو دفتر اون قدر فیس و افاده داش��ت 
ک��ه از جاش بلند نمی ش��د. یه روز به��ش گفتم تو کار 
منش��ی گری رو دس��ت داری؟ بهم نگاه کرد و گفت: من 
منشی نیستم، مدیر دفتر آقای کمالی هستم. گفتم ولی 
بین منش��ی و مدیر دفتر فرقه. آقای کمالی کال چهار تا 
کارمند داره و روزی سه تا زنگ بهش می خوره و یه دونه 
فکس می فرس��ته. تو این حجم کاری مدیریت معنی شو 
از دس��ت می ده. البته بعد ها به خاط��ر همین رفتارهای 

بدش مجبور شد کار رو ول کنه و بره یه جا ی دیگه. 
حاج جلیلی اهراب بزرگ تری��ن تولید کننده اجاق گاز 
و صاح��ب کارخانه آلیش گاز برام تعریف می کرد که من 
۲5 س��ال تمام در کارخانه ام سه شیفت کار کردم. امروز 
مردم فقط به دارای��ی و ثروت او نگاه می کنن و تالش و 
مقاومت و پش��تکار این مرد را نمی بینن که عاشقانه کار 
می کرد، بلکه همه می خوان مثل اون پولدار بش��ن. خب 
تا اینجاش خوبه اما برای اینکه مثل اون بشیم باید مثل 
اون هم کار کنیم االن در 79 سالگی مثل یه جوون داره 

کار می کنه.
 ایش��ون ثروت زی��ادی را به دس��ت آورده، اما حاضر 
نیست تو خونه اش بشینه و فقط پوالشو بخوره. او عاشق 

کارشه و واسه همین موفقه. 
تو اگه کارت رو دوس��ت داش��ته باش��ی فکر و ذهنت 
می ره دنبال همون کار و اون وقت هر روز ایده تازه ای به 
ذهنت می رس��ه و کار خالقه می کنی. فرقی هم نمی کنه 
مدیر باش��ی یا منش��ی. هر کاری رو که شروع کردی با 

عشق و عالقه ادامه بده. 
ادامه دارد... 

پارسا  امیری
کارشناس فروش
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معرفی استارت آپ

مدیران مارکتینگ برای موفقیت به 
درک چه نکاتی نیاز دارند؟ 

مدیران مارکتینگ، افرادی هس��تند که اصلی ترین 
وظیفه آنها، مدیریت منابع مارکتینگ یک محصول یا 
یک کسب وکار اس��ت. مدیر مارکتینگ می تواند صرفا 
مس��ئول یک محصول یا خدمات باش��د یا مسئولیت 
طیف وسیعی از کاالها و خدمات یک برند را به عهده 
بگیرد. ش��اید مهم ترین مش��کالت مدیران مارکتینگ 
این باش��د ک��ه از وظایف خود اطالع دقیقی نداش��ته 

باشند. 
ب��ه گزارش هورمون��د، وظایف مدی��ران مارکتینگ 
بس��ته به فضای کاری کسب وکار و شرکتی که در آن 
مش��غول هس��تند متفاوت بوده و ممکن است تغییر 
کن��د. در ادامه به بیان فهرس��تی از نکاتی که مدیران 

مارکتینگ بایستی درک کنند، می پردازیم: 
- مدی��ران مارکتینگ به مه��ارت دیرینه تحقیقات 
ب��ازار، تولید محص��والت جدید، مدیری��ت محصول، 
قیمت گ��ذاری، مذاک��ره، ارتباط��ات، فروش��ندگی و 

مدیریت شعبه توزیع نیاز دارند. 
- مدی��ران مارکتینگ باید به می��زان زیادی دارای 
جهت گیری جهانی باشند تا بتوانند فرصت های جدید 

را تشخیص دهند. 
- مدیران مارکتینگ بای��د بر تجزیه  و تحلیل مالی 
مس��لط باش��ند تا بتوانند تأثیرات مال��ی راهبردهای 
پیش��نهادی مارکتین��گ را ب��رآورد کنن��د. آنها باید 
ب��ا تجزیه  و تحلیل س��ر به س��ری، میزان بازگش��ت 
س��رمایه، ارزش افزوده اقتصادی و فای��ده مورد انتظار 
س��هامدار آشنا باشند و بتوانند سودآوری هر مشتری، 
بخش های بازار، مجاری توزی��ع، منطقه جغرافیایی و 

اندازه سفارش را ارزیابی کنند. 
- مدیران مارکتینگ باید درک مناس��بی از فناوری 
اطالعات، ابزارها و رس��انه ها به دست آورند تا بتوانند 
از اینترن��ت، مارکتین��گ مبتن��ی ب��ر پای��گاه داده و 
مارکتین��گ تلفنی اس��تفاده کنن��د. در حیطه فنی، 
مدیران مارکتینگ باید پیش��ینه مهندسی یا فنی نیز 

داشته باشند. 
- مدی��ران مارکتین��گ بای��د نقاط ق��وت و ضعف 
روش ه��ای ارتباطی مختلف را بشناس��ند ت��ا بتوانند 
ارتباطات مارکتینگ را به صورت یکپارچه انجام دهند. 
- متخصص��ان مارکتینگ ب��رای تفس��یر داده ها و 
پدیده ه��ای مربوط ب��ه بازار، نیاز خواهند داش��ت که 
درک گس��ترده ای از روش ه��ای آم��اری و ریاض��ی  
مانند تحلیل خوش��ه ای، تحلیل مشترک، داده کاوی، 
تحلیل پاسخ های فروش، مدل س��ازی ترکیب عناصر 

مارکتینگ و دیگر روش ها به دست آورند. 
- متخصصان مارکتینگ به مهارت هایی جهت تفکر 
خالق و نوین به منظور ایجاد جریان های جدید درآمد 

برای شرکت نیاز دارند. 
 

دیجیتال مارکتینگ برای همه
نام استارت آپ: ایران یو آر ال

iranurl. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳9۴

موضوع: دیجیتال مارکتینگ
توضیح بیشتر: 

امروزه کسب درآمد آسان از اینترنت به یک عده خاص 
محدود نمی ش��ود. پیش��رفت تکنولوژی این امکان را به 
تمامی افرادی که عالقه ای به کسب درآمد از این دنیای 
مجازی را دارند می دهد که بتوانند با انتش��ار لینک های 
خود در اینترنت با هر بازدید کاربر درآمد کسب کنند. 
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