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 »فرصت امروز« کشاکش دولت و بخش خصوصی
در بازار پول را بررسی می کند

 سیاه و سپید ترکیب تازه
شورای پول و اعتبار

در ابتدای مهرماه رئیس جمهور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی در حکمی محمد نهاوندیان و مسعود نیلی را 
به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار منصوب کرد، اما این انتخاب رئیس جمهور، واکنش های بسیاری را برانگیخت 
و منتقدان، انتخاب دو عضو دولتی در شورای پول و اعتبار را سیطره بیشتر دولت بر بازار پول دانستند.  با این همه، 
این امر جدا از آنکه نشان می دهد ترکیب شورای پول و اعتبار از دیرباز دولتی بوده و بخش خصوصی چندان در آن 

سهمی نداشته، اما در عین  حال این پرسش را نیز مطرح می کند که آیا رئیس جمهور با این انتخاب...

 محمد شریعتمداری در حاشیه
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت عنوان کرد

 حمایت از تولید داخل
با مشارکت شرکت های خارجی
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نقاط قوت و ضعف طرح تجمیع کارت ها

کارت های هوشمند یکی می شوند؟ 

وقتی همه خسته ایم
کسب و کارهای نوپا و فرمول موفقیت آنها

اصول ساخت کسب و کارهای میلیاردی
شکاف نسل ها و ماموریت غیرممکن بازاریابی

استراتژی های نوشتن متن ایمیل مؤثر
مرگ تبلیغات سنتی و ظهور ابتکار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 بزرگداشت یاد استیو جابز
در ششمین سالروز درگذشت او

آمارها گویای آن است که تنها در یک سال گذشته صادرات 
انواع خودرو کاهشی 25درصدی را تجربه کرده است؛ آماری 
که رئیس سـازمان توسعه تجارت آن را تایید کرده و کاهش 

قدرت خرید در خاورمیانه، توقف یا کاهش صادرات 
به کشورهایی مانند سوریه، عراق و همچنین...

تیشه به ریشه صادرات خودرو

یادداشت

یادداشت

ضرورت حرکت صادرات
 به سمت کاالهایی
با ارزش افزوده باال

ش��ش ماهه  آم��ار  تحلی��ل 
تجارت خارجی کش��ور حاکی 
ای��ن اس��ت ک��ه مجم��وع  از 
 تجارت خارج��ی ۴۳ میلیارد و
۱۳۹ میلیون دالر ش��ده که از 
 این مق��دار، صادرات با س��هم 
۲۰ میلی��ارد و ۵۴۴ میلی��ون 
س��هم  ب��ا  واردات  و   دالری 
۲۳ میلی��ارد و ۵۹۹ میلی��ون 
دالر نقش آفرین��ی کرده اند. در 
عین حال، تراز تجاری کشور با 
تفاوت ۳ میلیارد و ۵۱ میلیون 

اس��ت.  منف��ی  دالر 
بازارهای صادراتی...

کوت��اه ش��دن زم��ان توقف 
نمادها باعث می ش��ود 

5که سهامداران برای...

ناظر و ناشر دو بازوی کاهش 
زمان توقف نمادها
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محمد الهوتی 
رئیس کنفدراسیون 

صادرات ایران

سیدمحمود 
سیدی

مدیر امور مالی و 
 اقتصادی شرکت

صنعتی معدنی چادرملو

جناب آقای

محمدصادق جنان صفت
درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده 

محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از 
درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر 
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

همکاران شما در روزنامه فرصت امروز

جناب آقای
محمدصادق جنان صفت

از شنیدن خبر فوت برادر گرامیتان بسیار متاثر 
شدم. این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند 

متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم.
ما را در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدانید.

محمدرضا قدیمی

88936651
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با ورود هش��تمین و نهمین هواپیمای برجامی به کشور 
در مجموع بی��ش از ۱۲۰۰ صندلی نو ب��ه ظرفیت ناوگان 
حمل و نقل هوایی اضافه شده و برای ۵ هزار نفر اشتغال زایی 
شده اس��ت. آمارها نشان می دهد هر صندلی هواپیما برای 
بیش از چهار نفر ایجاد اش��تغال می کند، ضمن اینکه سفر 
ب��ا هواپیماهای نو در آرامش و آس��ایش س��فرهای هوایی 
هموطنان در مس��یرهای داخلی و خارجی بسیار تاثیرگذار 
است. هرچند متوسط عمر ناوگان حمل و نقل هوایی کشور 
به بیش از ۲۳ سال رسیده است، اما در بسیاری از کشورهای 
جهان به منظور صرفه جویی در هزینه ها، هواپیماها با عمر 
۱۵ س��ال از رده خ��ارج و با هواپیماه��ای جدید جایگزین 
می شوند. هم اکنون ۱6 شرکت هوایی در ایران دارای ۳۰۰ 
هواپیما هس��تند که حدود ۱8۰ فروند آن عملیاتی است و 
شرکت های هوایی برای نگهداری این هواپیماهای فرسوده و 

از رده خارج، هزینه های بیشتری را متحمل می شوند.  

اهمیت نوسازی ناوگان هوایی
صنع��ت هوانوردی ای��ران هم اکنون ۴۵ ه��زار صندلی 
در اختی��ار دارد ک��ه حدود ۳۰ هزار آن عملیاتی اس��ت و 
۱۵ه��زار صندلی آن ب��ه علت فرس��ودگی و زمین گیری 
عمال از رده خارج ش��ده و بیش��تر این هواپیماها به عنوان 
انب��ار قطعات یدکی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند. تمام 
ش��رکت های حمل ونقل هوایی موفق جهان در تالش��ند 
برای کاه��ش هزینه ها و ارائه خدمات مناس��ب هوایی به 
مس��افران با برنامه ریزی مناس��ب ن��اوگان هوایی خود را 
به صورت مستمر نوس��ازی کنند و شرکت های ایرانی نیز 
از این مسئله مستثنی نیس��تند و باید به نوسازی ناوگان 
هوایی خود اهمیت ویژه ای قائل ش��وند. رئیس س��ازمان 

هواپیمایی کش��وری و معاون وزیر راه و شهرسازی معتقد 
است: هر صندلی هواپیما به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
چهار شغل ایجاد می کند، چون با اضافه شدن به ظرفیت 
جابه جای��ی مس��افر، دفاتر ف��روش، فرودگاه ه��ا و صنعت 
گردش��گری و سایر بخش ها فعال تر خواهند شد و با توجه 
گس��تردگی ایران این تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. 
علی عابدزاده تصریح کرد: اگر قرار است ما در اشتغال زایی 
جوانان موفقیتی داشته باشیم یکی از این حوزه ها صنعت 
حمل و نقل هوایی اس��ت که می تواند جوانان بیشتری را به 
خود جذب کند. با اجرایی ش��دن برجام و لغو تحریم های 
ظالمانه همزمان با سفر دکتر حسن روحانی اواخر سال ۹۴ 
به پاریس، پیش قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس 
در فرانس��ه بین ایرباس و ایران ایر منعقد ش��د. با امضای 
نهایی قرارداد ایران ایر ب��ا ایرباس برای خرید ۱۰۰ فروند 
هواپیما در تهران، نخستین فروند از هواپیماهای خریداری 
ش��ده اواخر دی ماه ۹۵ و پس از آن یک فروند هواپیمای 
۳۳۰ در اس��فند ماه و ی��ک فروند دیگر اوای��ل فروردین 
ماه س��ال ۹6 وارد کش��ور شد تا در مس��یرهای داخلی و 
بین المللی پروازهای خود را آغاز کنند. همزمان با امضای 
این قرارداد ایران ایر قرارداد دیگری را با ش��رکت بویینگ 
آمریکا در تهران منعقد کرد تا از این شرکت نیز 8۰ فروند 
هواپیما خریداری کند که نخس��تین فروند آن در س��ال 
۲۰۱8 به ایران ایر تحویل خواهد شد. در سومین قراردادی 
که ایران ایر با شرکت ای. تی. آر زیرمجموعه ایرباس منعقد 
کرد قرار است از این شرکت ۲۰ فروند هواپیمای 7۲ نفره 
خریداری ش��ود و با ورود شش فروند آن به ناوگان هوایی 
ایران ایر هم اکنون این هواپیماها پروازهای عملیاتی خود را 

در بین فرودگاه های کم برخوردار آغاز کرده اند. 

تقویت جایگاه صنعت هوانوردی ایران در منطقه 
و جهان

پس از ش��رکت هواپیمایی ایران ایر، شرکت هواپیمایی 
آس��مان نیز ق��رارداد خری��د )۳۰ + ۳۰( فروند هواپیمای 
بویین��گ 7۳7 مکس را امضا ک��رد و طبق قراردادی که به 
امضا رسیده شرکت هواپیمایی آسمان برای خرید 6۰ فروند 
هواپیما باید مبلغ ۳میلیارد دالر به شرکت بویینگ پرداخت 
کند که ۵درصد آن را ش��رکت هواپیمایی آسمان پرداخت 
خواه��د کرد و ۹۵ درصد دیگ��ر از طریق فاینانس خارجی 
تامین خواهد ش��د. قرار است تحویل نخستین هواپیمای 
بویینگ 7۳7 مکس به ش��رکت هوایی آس��مان در س��ال 
۲۰۲۲ آغاز شود و ظرف دو سال بویینگ باید همه این ۳۰ 
فروند هواپیما را به شرکت آسمان تحویل دهد. در اقدامی 
دیگر در اوایل تیرماه ۹6، ش��رکت هواپیمایی قش��م ایر در 
حاشیه نمایش��گاه بین المللی هوایی پاریس، پیش قرارداد 
خرید ۱۰ فروند هواپیمای بویینگ 7۳7 مکس را با شرکت 
بویینگ امضا کرد و پس از آن ش��رکت هوایی ایران ایرتور 
نیز در این نمایشگاه موفق شد تا تفاهم نامه خرید ۴۵ فروند 
هواپیمای ایرب��اس از خانواده ۳۲۰ را به مبلغ ۴.۵ میلیارد 

یورو با شرکت ایرباس به امضا برساند. 

افزایش ظرفیت ناوگان هوایی هواپیمایی ایران
ب��ا ورود ای��ن هواپیماه��ا به کش��ور )۲6۰ فرون��د( در 
مجموع از محل خرید ای��ن ناوگان هوایی بیش از 6۰ هزار 
صندلی هوای��ی وارد صنعت هوانوردی ایران می ش��ود که 
با اش��تغال زایی بیش از ۲۴۰ هزار نف��ری، جایگاه ایران در 
منطقه و سطح بین المللی در صنعت هوانوردی بیش از پیش 
تقویت می ش��ود. در مجموع با ورود ۲۰۰ فروند هواپیما به 

ناوگان هوایی ایران ایر بیش از ۵۰ هزار صندلی به ظرفیت 
ن��اوگان هوایی هواپیمایی ایران اضافه می ش��ود و به گفته 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با این قراردادها بیش 
از ۲۰ هزار ش��غل فقط در صنعت هوان��وردی در امور فنی، 
خلبانی، مهمانداری، مهندسی و تعمیرات ایجاد می شود و 
ده ها هزار ش��غل غیرمستقیم دیگر در زمینه های بازرگانی، 
گردش��گری و امور وابس��ته ب��ه آنها و همچنی��ن خدمات 
متع��دد حمل و نقلی در مبدا و مقصد ش��کل می گیرد.  وی 
افزود: در این قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوع های 
دیگری چون آموزش خلبانان و تعمیر و نگهداری، حمایت 
از توس��عه خدمات ناوب��ری هوایی، عملی��ات فرودگاهی و 
هواپیمای��ی، انتقال فناوری های جدید و هماهنگی مقررات 
رگوالتوری گنجانده ش��ده است. وی تاکید کرد: مبنای کار 
ما در ارتباط با استفاده از ظرفیت های ایران، افزایش قدرت 
و رقابت پذیری در صنعت هوانوردی اس��ت تا بتوانیم سهم 
کش��ورمان در صنعت حمل و نقل منطق��ه و جهان را پس 
بگیریم و این نشان دهنده عزم جدی ما برای نوسازی ناوگان 
هوایی ایران اس��ت. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: قرارداد 
بویینگ منجر به اشتغال زایی بیش از 8 هزار نفری در صنعت 
هوانوردی کش��ور از جمله در مشاغلی چون فنی، خلبانی، 
مهمانداری، مهندسی و تعمیرات خواهد شد و افزون بر این 
ده ها هزار شغل غیرمستقیم در مبدا و مقصد و در شهرهای 
دور دست ایران شکل خواهد گرفت. ایران در شاهراه شرق 
- غرب و ش��مال - جنوب در کره زمین قرار دارد و باید از 
این مزیت نسبی جغرافیایی خود در جهان به نحوه احسن 
استفاده کند، لذا با ورود ناوگان هوایی جدید و افزایش قدرت 
رقابت پذیری، ایران به دنب��ال باز پس گیری جایگاه صنعت 

هوانوردی خود از رقبای منطقه ای خود است. 

ایجاد 100 شغل به ازای خرید یک فروند هواپیما
بدون شک فعالیت های زیربنایی عمدتا اشتغال زا بوده و 
با توس��عه بخش زیربنایی در کشور زمینه برای شغل های 
بیش��تری فراهم می شود، به گونه ای که برخی کارشناسان 
معتقدند که با خرید یک فروند هواپیما حدود ۱۰۰ شغل 
به صورت مس��تقیم در این بخش زیربنایی ایجاد و به تبع 
آن ش��غل های فراوانی در زمینه فعالیت های گردش��گری 
و خدماتی فراهم می شود. کارشناسان صنعت حمل و نقل 
اعتقاد دارند که با توجه به موقعیت اس��تراتژیک ایران در 
منطقه برای گس��ترش حمل و نقل هوای��ی، ریلی، دریایی 
و زمینی باید اقدامات گس��ترده ای انجام ش��ود. نوسازی 
ن��اوگان هوایی عالوه بر ایجاد آرامش بیش��تر مس��افران 
از بروز بازار س��یاه بلیت که در نتیج��ه کمبود هواپیما و 
محدودیت های پروازی به خصوص در برخی روزهای سال 
ب��ه وجود می آید به تدریج برطرف خواهد کرد. از طرفی با 
ورود ناوگان هوایی مدرن به کشور میزان تاخیر پروازهای 
هوایی به حداقل کاهش خواهد یافت تا مس��افران صنعت 
حمل و نقل هوایی با برنامه ریزی دقیق با آرامش بیش��تری 
س��فرهای هوایی خ��ود را انجام دهند. آمارهای س��ازمان 
هواپیمایی کشوری نشان می دهد در پنج ماه نخست سال 
جاری به ط��ور میانگین بی��ش از ۴6.۵ درصد پروازهای 
هوایی کش��ور در مس��یرهای داخلی با تاخیر انجام شده 
اس��ت و یکی از عمده دالیل آن فرسودگی ناوگان هوایی 
کش��ور است. هرچند افزایش عمر ناوگان هوایی در تاخیر 
پروازها تاثیرگذار اس��ت، اما تاکنون ش��رکت های هوایی 
نس��بت به رفع این معضل و حتی رعایت حقوق مسافران 
هوایی هیچ اقدامی انجام نداده اند و به نوعی تاخیر در این 

شرکت ها نهادینه شده است. 

با نوسازی صنعت هوایی صورت می گیرد

ایجاد 5 هزار فرصت شغلی



در ابتدای مهرماه رئیس جمهور 
ب��ه پیش��نهاد رئی��س کل بانک 
محم��د  حکم��ی  در  مرک��زی 
نهاوندی��ان و مس��عود نیل��ی را 
به عن��وان اعض��ای ش��ورای پول 
و اعتب��ار منص��وب ک��رد، ام��ا 
رئیس جمه��ور،  انتخ��اب  ای��ن 
واکنش های بسیاری را برانگیخت 
و منتق��دان، انتخ��اب دو عض��و 
دولتی در شورای پول و اعتبار را 
سیطره بیشتر دولت بر بازار پول 

دانستند. 
ب��ا این همه، این ام��ر جدا از 
آنک��ه نش��ان می ده��د ترکیب 
ش��ورای پول و اعتبار از دیرباز 
بخش خصوصی  و  ب��وده  دولتی 
چندان در آن س��همی نداشته، 
ام��ا در عین  حال این پرس��ش 
را نی��ز مط��رح می کن��د که آیا 
رئیس جمه��ور با ای��ن انتخاب، 
بیش��تر به دنبال تقویت جایگاه 
به عن��وان  نیل��ی  و  نهاوندی��ان 
اتاق فکر اقتص��ادی دولت بوده 
اس��ت، یا چالش های بازار پول 
و معض��ات نظ��ام بانکی ایران، 
روحان��ی را ب��ه ای��ن انتخ��اب 
کش��انده که قوی تری��ن مردان 
ش��ورای  در  را  اقتص��ادی اش 
در  بگم��ارد؟!  اعتب��ار  و  پ��ول 
واق��ع، ای��ن انتخ��اب بی��ش از 
گذش��ته نش��ان داد که شورای 
پ��ول و اعتب��ار خصوصیات یک 
ش��ورای سیاس��ت گذاری پولی 
مس��تقل را دارا نبوده و نیس��ت 
و همواره به دلی��ل ورود دولت 
و  پول��ی  سیاس��ت  اتخ��اذ  در 
ع��دم تنفی��ذ اختی��ارات کافی 
به ش��ورای پول و اعتبار، نقش 
مس��تقل ش��ورای پول و اعتبار 
در سیاس��ت گذاری های پول��ی 

کمرنگ بوده است. 

جایگاه شورای پول و اعتبار 
در جهان

نقش ش��ورای پ��ول و اعتبار 
در کش��ورهایی نظی��ر برزی��ل 
شبیه نقشی است که این شورا 
در ای��ران ایف��ا می کن��د. با این 
وجود، برخی دیگر از کش��ورها 
مانند فرانس��ه از ش��ورای ملی 
اعتب��ار به عن��وان یک  پ��ول و 
نه��اد مش��ورتی و کنترل��ی در 
کن��ار دول��ت و بان��ک مرکزی 
همچنین  می کنن��د.  اس��تفاده 
اثر استقال  با مشخص ش��دن 
کارای��ی  ب��ر  مرک��زی  بان��ک 
سیاس��ت های پولی و بانکی، در 
اخیر کش��ورها تاش  دهه های 
کرده اند ترکیب و نقش شورای 
پول��ی و اعتب��ار را ب��ه نح��وی 
سیاس��ت های  که  کنند  تنظیم 
انگیزه های  تح��ت  تاثی��ر  پولی 
دولتی ق��رار نگیرند. این حذف 
در  عموما  دولت��ی  انگیزه ه��ای 

اعضای  نقش  قالب جایگزین��ی 
وابس��ته به دولت ب��ا محققان و 
اعض��ای بخش خصوصی محقق 
ش��ده اس��ت.  به همی��ن دلیل 
پاکستان،  در کش��ورهایی مثل 
ش��ورای اعتبار ملی که از سال 
1979 ب��ا ترکیبی ب��ا اکثریت 
تصمیم س��ازی  دولت،  اعض��ای 
برعه��ده  را  پول��ی  ح��وزه  در 
داش��ت، در ح��دود ی��ک دهه 
پی��ش با تغییر س��اختار به یک 
کمیته مشورت دهنده خصوصی  
)PCAC( تغییر یافت. ریاست 
این کمیته برعهده رئیس بانک 
عم��ده  و  دارد  ق��رار  مرک��زی 
اعضای آن را روس��ای اتاق های 
بازرگان��ی، ات��اق کش��اورزی و 
اقتصادی تشکیل  پژوهش��گران 
می دهن��د. وظیف��ه این ش��ورا 
ایران  نظیر  برخاف کشورهایی 
و برزیل، نه تهیه نقش��ه پولی و 
اعتباری بلک��ه تعیین نقدینگی 
ه��دف با توجه به اهداف تورمی 
و نرخ رشد اقتصادی اعام شده 

از سوی دولت است. 

شورای سیاست گذاری پولی 
و نه شورای مشورتی

اما یکی از نقدهای همیشگی 
منتقدان به ترکیب شورای پول 
و اعتب��ار در ایران، این بوده که 
اکثریت ش��ورای پول و اعتبار را 
طرف تقاضای بازار پول تشکیل 
 داده ان��د و ای��ن ع��دم ت��وازن، 
تثبیت  ع��دم  دلیل  مهم تری��ن 
جای��گاه فراجناح��ی عالی ترین 
ش��ورای سیاس��ت گذاری پولی 
و بانک��ی بوده اس��ت؛ چنان که 
تمرکز بیش از حد شورای پول 
و اعتبار بر س��مت تقاضا باعث 
ش��ده تصمیمات این ش��ورا به 
افزای��ش حجم  ب��رای  عامل��ی 

نقدینگی تبدیل شود. 
از همی��ن رو، انتخاب عباس 
آخون��دی و محم��ود حجت��ی 
نماین��دگان کابین��ه  به عن��وان 
در ترکیب جدید ش��ورای پول 
و اعتب��ار را می ت��وان تغییراتی 
دانس��ت که می توانند با کاهش 

ترکیب یک  طرفه )طرف تقاضا( 
شورای پول و اعتبار، با برقراری 
توازن نسبی در ترکیب شورای 
تصمیم ساز پولی و بانکی، نقش 
سیاست گذاری در شورای پول و 
اعتبار را افزایش دهند. همچنین 
ترکی��ب جدید ش��ورای پول و 
اعتب��ار از تخص��ص اقتص��ادی 
پررنگ تری در مقایسه با ترکیب 
پیش��ین آن برخوردار است که 
ب��ا توجه ب��ه حض��ور پررنگ تر 
وزرای سیاس��ت گذار در ترکیب 
جدید ش��ورای پ��ول و اعتبار، 
می تواند باعث ایجاد خوش بینی 
نس��بت به ایفای نقش این شورا 
به عنوان سیاست گذار پولی و نه 

یک شورای مشورتی شود. 

انتخابی در جهت 
تقویت دولت و تضعیف 

بخش خصوصی
اما در متن حکمی که مسعود 
نیل��ی و محم��د نهاوندی��ان از 
س��وی رئیس جمه��ور به عنوان 
عض��و ش��ورای پ��ول و اعتبار 
معرف��ی ش��ده اند، آم��ده ک��ه 
درخواس��ت  به  انتخ��اب  ای��ن 
انجام  بان��ک مرکزی  رئیس کل 
ش��ده اس��ت. این نکته نش��ان 
می دهد ک��ه روحانی با انتخاب 
دو عضو باتجربه کابینه اش قصد 
سیاس��ت   مکانیس��م های  دارد 
هماهنگ ت��ر  را  اقتص��ادی اش 
از آن، قص��د  کن��د و مهم ت��ر 
مس��عود  دیدگاه ه��ای  دارد 
نیلی را در سیاس��ت های پولی 
کش��ور حاکم کند. نیلی که به 
اقتصاددان لیبرال معروف است، 
در روزهای گذش��ته از ش��ش 
ابرچالش های  به عن��وان  بحران 
اقتصاد ای��ران نام ب��رده و آنها 
را ش��امل بح��ران مناب��ع آب، 
مسائل زیست محیطی، صندوق 
بازنشس��تگی، بودج��ه دول��ت، 
نظ��ام بانکی و بیکاری دانس��ته 
اس��ت، بدون آنکه راه حلی برای 
ای��ن چالش ها مط��رح کند. به 
گفته نیل��ی، قواعدی که بر این 
شش چالش حاکم است، رفاهی 

را ایج��اد می کند که اضمحال 
ب��ه  و  دارد  پ��ی  را در  مناب��ع 
همین خاطر، او از کارشناس��ان 
و رس��انه ها خواسته تا نسبت به 
تغییر پارادایم اقتصاد سیاس��ی 
ایران تاش کنن��د. البته بماند 
ک��ه برخی معتقدند خاس��تگاه 
فک��ری نیل��ی و نهاوندی��ان در 
مقاب��ل دیگ��ر اعضای ش��ورای 
از  ملغم��ه ای  اعتب��ار،  و  پ��ول 
تفک��رات راس��ت و چپ در این 
ش��ورا ایجاد می کن��د و با این 
وضعیت مش��خص نیس��ت که 
مسیر سیاست های پولی به کجا 
می رود. همچنی��ن انتخاب  تازه 
رئیس جمه��ور ب��رای منتقدان 
دولت، یادآور سیاس��ت تعدیل 
س��اختاری اقتصاد در سال های 
پس از پایان جنگ اس��ت و به 
همین خاطر به انتخاب روحانی 
بدبین هستند، چرا که معتقدند 
تیم اقتصادی دولت، توس��عه و 
رفاه اجتماعی را دنبال نمی کند. 
اما ای��ن انتقاد ب��ه رئیس کل 
بان��ک مرک��زی وارد اس��ت که 
نهاوندی��ان  و  نیل��ی  انتخ��اب 
ب��ا پیش��نهاد او بوده و س��یف 
دولت��ی  عض��و  دو  ج��ای  ب��ه 
بخش خصوصی  از  می توانس��ت 
یا کارشناس��ان خبره بانکی، دو 
عضو جدید شورای پول و اعتبار 
را معرفی کن��د. به تعبیر حیدر 
کارشناس  مستخدمین حسینی، 
بانکی »انتظ��ار می رفت دولتی 
که خود را حامی بخش خصوصی 
می دان��د پایگاه خودش را هم از 
میان ای��ن بخش انتخاب کند و 

نه مدیران دولتی.«
 

سلطه دولت در ترکیب تازه 
شورای پول و اعتبار

ب��ا انتص��اب دو نف��ر از بدنه 
دولت به عنوان کارشناسان پولی 
و بانکی حاضر در ش��ورای پول 
و اعتب��ار، بررس��ی ترکیب این 
شورا نش��ان می دهد که در بین 
اعضای 1۳ نف��ره 8 نفر از بدنه 
دولت هس��تند، حال آنکه طبق 
قان��ون برنام��ه شش��م، اعضای 

شورای پول و اعتبار عبارتند از: 
رئیس کل بانک مرکزی )سیف(، 
)کرباس��یان(،  اقتص��اد  وزی��ر 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه  
)نوبخت(، وزی��ر صنعت، معدن 
)ش��ریعتمداری(،  تج��ارت   و 
همچنین وزیر راه و شهرس��ازی  
جه��اد  وزی��ر  و  )آخون��دی( 
کش��اورزی )حجت��ی( به عنوان 
دو وزی��ر انتخابی هیأت وزیران، 
دادستان کل کشور  )منتظری(، 
رئیس اتاق تع��اون )عبداللهی(، 
ایران  بازرگان��ی  ات��اق  رئی��س 
)شافعی( و نهاوندیان و نیلی که 
به عنوان کارشناس حضور دارند 
و حضرت��ی و تابش به عنوان دو 
نماینده مجلس ناظر در شورای 

پول و اعتبار. 
در این میان، از 1۳ نفری که 
در ش��ورای پول و اعتبار حضور 
دارن��د، 8 نف��ر دولتی هس��تند 
و تنه��ا دادس��تان کل کش��ور، 
رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق 
بازرگان��ی ای��ران و دو نماینده 
مجل��س غیردولت��ی هس��تند. 
همچنین از بین 1۳ نفر حاضر، 
دو نماین��ده مجل��س حق رأی 
ندارند و از 11 نف��ر باقی مانده، 
8 نفر به عنوان اعضای حاضر در 
دولت حق رأی داشته و سه نفر 
غیردولتی حضور دارند. در یک 
کام، حاکمیت رأی در شورای 
پول و اعتبار با دولت است، حال 
آنکه از بان��ک مرکزی تنها یک 
از طرف رئی��س کل وجود  رأی 
دارد و باید گف��ت که مجموعه 
ش��بکه بانکی در جمع 1۳ نفره 
ش��ورای پول و اعتبار تنها یک 

رأی دارد. 

نقش شورای پول و اعتبار در 
ساختار اقتصاد ایران

از  برخ��ی  این هم��ه،  ب��ا 
ای��ن  اقتص��ادی  کارشناس��ان 
انتخاب را چندان مهم نمی دانند 
و معتقدند مش��کات اساس��ی 
اقتصاد ایران، ساختاری است و 
نمی توان از نهاد یا سیاست گذار 
پول��ی تقاض��ای ناممک��ن کرد 
و خواس��ت ت��ا کل مش��کات 
را ح��ل کن��د. اص��اح نظ��ام 
ب��ازار در ابع��اد مختلف، اصاح 
قیمت های نس��بی و نرخ بازده 
در بخش ه��ای گوناگون اقتصاد 
هر کدام ابعاد ساختاری خود را 
دارند و در ش��رایط امروز پیش 
از بان��ک مرکزی، باید تمرکز بر 
این بخش ه��ا را افزایش داد. با 
این همه، ش��ورای پول و اعتبار 
ب��ا انتخ��اب اخیر اکن��ون بیش 
از قب��ل دولتی ش��ده و به نظر 
می رس��د دول��ت تصمیم گرفته 
دستیار و معاون رئیس جمهوری 
در ش��ورای پول و اعتبار حضور 
داش��ته باش��د تا به این ترتیب 
تمرکز بیشتری در شورای پول 

و اعتبار داشته باشد. 

»فرصت امروز« کشاکش دولت و بخش خصوصی در بازار پول را بررسی می کند

سیاه و سپید ترکیب تازه شورای پول و اعتبار

اقتص��ادی  ی��ک کارش��ناس 
گفت »م��ا در دول��ت دوازدهم 
به اس��تاندارانی نی��از داریم که 
را  توس��عه  مدیری��ت  وظیف��ه 
برعهده بگیرن��د و نیز در حوزه 
توسعه صنعتی و رشد اقتصادی، 
تح��رک خیل��ی جدی داش��ته 

باشند.«
در  میرزای��ی  حج��ت اهلل 
گفت وگو ب��ا خبرآناین، درباره 
هدف گذاری برنامه شش��م برای 
در  ش��غل  ه��زار   950 ایج��اد 
س��ال گفت: »این اهداف کاما 
دست یافتنی است، البته بستگی 
به سازوکارها و سازماندهی های 

ما دارد.«

او ادام��ه داد: »در حوزه بازار 
کار، م��ا ب��ا دو بخ��ش روبه رو 
هس��تیم؛ یک بخش مربوط به 
آماده س��ازی  و  توانمندس��ازی 
نی��روی کار ب��رای ورود به بازار 
کار اس��ت. بخ��ش دیگ��ر نی��ز 
به ط��رف تقاضا مربوط اس��ت. 
برای مثال، سیاس��ت کارورزی 
و  فن��ی  آم��وزش  توس��عه  و 
حرف��ه ای، سیاس��ت های طرف 
عرضه اس��ت. یعنی نیروی کار 
دانش آموخت��ه ای را که در حال 
ب��ازار کار جوی��ای  حاض��ر در 
کار اس��ت، توانمن��د می کنیم و 
آم��وزش می دهی��م و وارد بازار 
کار می ش��ود. ام��ا در مقاب��ل، 

ط��رف تقاضا ق��رار دارد. نیروی 
توانمندش��ده  آموزش دیده  کار 
بای��د در ب��ازار کار ب��ا تقاض��ا 
مواجه ش��ود. ط��رف تقاضا نیز 
هس��تند.  اقتصادی  بنگاه ه��ای 
این بخش کاما به سیاست های 
رونق بخش��ی به اقتصاد بستگی 

دارد.«
ش��د:  متذک��ر  میرزای��ی 
»ای��ن دیگ��ر قطع��ا در اختیار 
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت 
به  نیس��ت؛ بس��تگی  اجتماعی 
دارد  سی��اس��ت گذاری ه��ایی 
ک��ه در س��ایر بخش ه��ا اتفاق 
می افتد؛ اع��م از بخش عمومی 
ک��ه  کاری  بخش خصوص��ی.  و 

توس��عه  بیفت��د،  اتف��اق  بای��د 
و  جدی��د  س��رمایه گذاری های 
رس��اندن بنگاه ه��ا ب��ه ظرفیت 

اسمی شان است.«
مع��اون س��ابق وزی��ر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی عن��وان 
کرد: »یک��ی از محورهای اصلی 
طرح تکاپو، تمرکز بر مزیت های 
منطق��ه ای موجود اس��ت. برای 
مثال، اگ��ر در ی��ک منطقه ای 
خوشه تولیدی کفش یا پوشاک 
وجود دارد، به عنوان یک مزیت 
مهمی که اس��تادکار و شاگرد و 
ش��بکه تولیدی دارد، اس��تفاده 

کنیم.«
میرزایی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 

طرح تکاپ��و، یک ط��رح کاما 
درس��تی اس��ت و بس��تگی به 
شکل اجرا دارد، گفت: »در حال 
حاض��ر غیر  از وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی، بخش مهمی 
از سیاست های اشتغال معطوف 
به بازیگری اس��تانداران اس��ت. 
برای اش��تغال و فقرزدایی و نیز 
حفظ س��طح درآمد و اش��تغال 
طبقه متوسط، چند گلوگاه مهم 
در دول��ت دوازدهم وجود دارد. 
حتما یکی از آنها وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اس��ت. گلوگاه های 
دیگ��ر، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و استانداری ها هستند.« 

شرط ایجاد 950 هزار شغل در سال چیست؟ 

چهار گلوگاه رشد اشتغال و فقرزدایی

گزارش2

اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
 سالی یک میلیون نفر

 به جویندگان کار افزوده می شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که »س��االنه 
یک میلیون و ۲00 هزار نفر به افرادی که جویای کار 
هستند، افزوده می شود.« به گزارش »فرصت امروز«، 
علی ربیعی در نشس��ت شورای اداری شهرستان زاوه 
گفت: »اکنون در ش��رایطی به س��ر می بریم که تنها 
10 س��ال فرصت داریم نقش بیش��تری در دنیا پیدا 
کنیم و سهم بیش��تری از اقتصاد جهان کسب کرده 
و بر مش��کات داخلی فائق آییم.« او با بیان اینکه به 
میزان جمعیت و وس��عتی که داریم، نتوانس��ته ایم از 
بازارهای جهانی سهمی به دس��ت آوریم، بیان کرد: 
»ب��رای عب��ور از این دوران  گذار باید س��خت تاش 
کنیم. ام��روز در دوره ای قرار گرفته ای��م که جوانان 
دهه 60 نتوانستند در دهه 80مشغول به کار شوند.«

ربیعی با اشاره به اینکه در زمانی  که دولت تدبیر و 
امید بر سرکار آمد دو نسل 60 و 70 باید وارد عرصه 
اجتماعی می ش��دند، بیان کرد: »به خاطر مشکات 
گذش��ته وضعیت اقتصادی کنونی نسبت به گذشته 
چندان مطلوب نیس��ت و اقتصاد کش��ور توان زایش 

درونی خود را از دست داده بود.«
وی ب��ا بیان اینک��ه با این وجود دول��ت یازدهم با 
اجرای سیاست های منطقی و به روز موفق شد مردم 
را نس��بت به آینده نویدبخش امیدوار س��ازد، گفت:  
»ای��ن برنامه ریزی ه��ای دقیق موجب ش��د تا مردم 

مجدد به آقای روحانی رأی دهند.«
وی با اش��اره ب��ه اینکه در حل مش��کات نیازمند 
عقانیت و برنامه هس��تیم، افزود: »افزایش س��رمایه 
اجتماعی در دس��تور کار دولت قرار گرفته که جز با 

سختکوشی محقق نخواهد شد.«
ربیع��ی با تأکید بر اینکه اکن��ون به مدارا و اجماع 
بزرگ حول مس��ائل اصلی کش��ور نیاز داریم و دولت 
تدبیر و امید با این رویکرد مس��یر توسعه را در پیش 
گرفته است، عنوان کرد: »امروز دیگر با رضایت های 

کوتاه مدت نمی توانیم مشکات را حل کنیم.«
به گفته وی، »هرچند امروزه با همه مش��کات در 
زمینه اشتغال حرکت هایی را داشتیم، اما در زندگی 
م��ردم تاثیر آن زیاد دیده نش��د. باوج��ود اینکه طی 
چهار س��ال پیاپی در حال رشد هس��تیم اما هنوز با 

حد مطلوب فاصله داریم.«
ربیعی ب��ا بیان اینکه امروز ب��ا »بیکاری تجمعی« 
فراوانی مواجهیم و این بدان معناست که در گذشته 
فرصت های شغلی زیادی از دست رفته و آمار بیکاران 
از حد معمول بیش��تر شده است، بیان کرد:  »اگر در 
س��ال 600 هزار شغل هم ایجاد کنیم، در مقابل این 

حجم بیکاری به چشم نمی آید.«
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی گفت: »طبق 
فرمای��ش رهبر معظم انقاب، کش��ور باید به رش��د 
8درصدی در اقتصاد دس��ت یابد که برای تحقق هر 
یک درصد رش��د 100 ه��زار میلیارد تومان پول نیاز 
است. در مجموع برای تحقق 8درصد رشد اقتصادی 

کشور به 700 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.«
وی ادام��ه داد: »دولت دوازده��م دو برنامه اصلی 
کاهش فقر و افزایش رفاه مردم و نیز ایجاد اش��تغال 
را هدف گذاری کرده اس��ت. هم اینک در کنار مسئله 
اش��تغال به عنوان یک مس��ئله اصلی در کش��ور، آب 
نی��ز به دلی��ل بی برنامه بودن، هدر رفت��ن بی اندازه، 
ناسازگاری طبیعی، شیوه غلط نگهداری و مصرف به 

مسئله اصلی تبدیل شده است.«
وی افزود: »از س��وی دیگر کشور به سمت سالمند 
ش��دن پیش می رود؛ به طوری که تعداد س��المندان 
ای��ران از 7میلی��ون و ۲00 هزار نفر امس��ال به ۳0 
میلیون نفر در س��ال های نه چندان دور خواهد رسید 
و این یک مس��ئله اصلی در کش��ور خواهد بود. باید 
برای همه مس��ائل مذکور برنامه داش��ته باشیم، اما 
مهم ترین مس��ئله کنونی کش��ور بیکاری اس��ت که 
بای��د تاش کنی��م ظرفیت های نظام را ب��ر بیکاری 
غلب��ه دهیم ت��ا تبدیل به بحران نش��ود.« وی گفت: 
»در حوزه اشتغال با چند مسئله مواجهیم. نخستین 
مسئله وجود رکود مزمن بود که از سال 87 آغاز شد 
و بیش از 60درصد کس��ری رش��د اقتصادی در پی 
داش��ت. هم اینک نیز ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی 
با توجه به بازار س��رمایه، بودجه عمرانی، توان بانکی 
و میزان جذب س��رمایه گذار خارجی در کشور دشوار 
اس��ت. می توان ای��ن نقایص را با افزای��ش بهره وری، 
ش��یوه های فنی و حرفه ای و ارتق��ای مهارت آموزی 
جبران کرد.« وزیر تعاون اف��زود: »در دولت یازدهم 
ب��ا اختصاص 17ه��زار میلیارد تومان تس��هیات به 
بنگاه های کوچک و متوس��ط برای تثبیت ش��غل از 
ری��زش ۲۳0 هزار نیروی ش��اغل جلوگیری ش��د. از 
سوی دیگر پنجره جمعیتی در دولت یازدهم باز شد؛ 
به طوری که تعدادی از جوانان دهه 60 ش��غلی پیدا 
نکردن��د و آمار نیروه��ای تحصیلکرده بیکار دهه 70 
که انتظار باالیی از شغل ش��ان داشتند رو به افزایش 
گذاش��ت، لذا رفع این بیکاری انباش��ته شده نیاز به 

تاش زیاد و کار کارشناسانه و برنامه ریزی دارد.«
وی ادامه داد: »دولت یازدهم با یک اقتصاد کوچک 
ش��ده و جمعیت زیادی که به یکب��اره وارد بازار کار 
ش��دند مواجه ش��د. با این وجود برنام��ه دولت برای 
حداق��ل یک میلیون فرصت ش��غلی در س��ال برای 
وضعی��ت فعلی امیدوارکننده اس��ت. همچنین ظرف 
ش��ش ماه ابتدای امسال ۳40 هزار بیمه شده جدید 

به جمعیت بیمه شدگان در کشور افزوده شد.« 

دریچه

 آسیب شناسی مشارکت اقتصادی پایین 
در ایران به روایت فرشاد مومنی

 دستاوردهای انقالب دانایی 
در اقتصاد جهان

فرشاد مومنی در نشست دین و اقتصاد گفت در نیم 
قرنی که دس��تاورد انقاب دانایی در حال ظهور است، 
در برخی اقتصادهای پیشگام، سهم انسان در خلق یک 
واحد ارزش افزوده جدید، به تنهایی معادل چهار برابر 
عوامل دیگر ش��ده است. به این ترتیب دانایی وارد تابع 

تولید شده و بازدهی ها را صعودی کرده است.
به گزارش ایس��نا، فرشاد مومنی گفت: »یک مسئله 
بنیادی در همه کوشش های نظری و حیطه های علوم 
انسانی وجود دارد و آن تأثیرپذیری شدید و تمام عیار 
هر رویکرد نظری به اسلوب انسان شناسی خود است.«

او ادامه داد: »بر حس��ب اینکه ما انس��ان را انس��ان 
اقتصادی بدانیم یک طرز نگاه به مسئله اقتصادی پیدا 
می کنیم، ولی اگر انس��ان اقتص��ادی فاصله بگیرد و به 
دنی��ای واقعی نزدیک تر ش��ود، طرز تلق��ی ما متفاوت 
خواهد شد. یک نقطه عطفی در تاریخ تحوالت اقتصادی 
دنیا وجود دارد که از ربع قرن پایانی قرن بیستم شروع 
ش��ده و هر قدر به حال نزدیک می شویم طول و عرض 
آث��ار و پیامدهای آن باعث می ش��ود به ابعادی بیش از 
گذشته انسان با همه ویژگی های ذهنی و رفتاریش در 

مرکز توجه نظریه پردازان قرار گیرد.«
ای��ن اقتصاددان اف��زود: »آن نقطه عطف را اجماال با 
عن��وان انقاب دانایی صورت بن��دی مفهومی کرده اند. 
به لحاظ مفهومی به این معنی نیس��ت که در گذشته 
اقتصادها با غیردانایی اداره می شدند. این موضوع به یک 
تحول بنیادی اشاره دارد. آن تحول بنیادی عبارت است 
از اینکه تا قبل از تح��ول انقابی در ماکروالکترونیک، 
در فن��اوری اطاعات نوآوری ه��ای فناورانه، جایگزین 
دست و بازوی انسان شده بود ولی در اثر انقاب دانایی 
نوآوری های فناورانه جایگزین مغز انس��ان می ش��وند. 
بنابراین پشتیبانی هایی که از توانایی هایی اندیشه ای و 
محاسبانی صورت می گیرد، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده 
است.« مومنی گفت: »در اثر این تحول شاهد بسیاری 
از دگرگونی ها در عرصه حیات فردی و جمعی هستیم 
ولی چیزی که از جنبه اقتصادی مسئله را ممتاز می کند 
این اس��ت که گرچه در نگاه های کاسیک و ارتدوکس 
به جایگاه انس��ان در تولید، انسان در کنار سایر عوامل 
تولید در نظر گرفته شده و قدرت تأثیرگذاری آن نیز در 
کنار سایرین محاسبه می شود. در نیم قرنی که دستاورد 
انقاب دانایی در حال ظهور است در برخی اقتصادهای 
پیشگام شاهد آن هستیم که سهم انسان در خلق یک 
واحد ارزش افزوده جدید، به تنهایی معادل چهار برابر 
عوامل دیگر ش��ده است. به این ترتیب دانایی وارد تابع 

تولید شده و بازدهی ها را صعودی کرده است.«
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه عامه گفت:  
»ب��ه ای��ن ترتیب آنچ��ه در قلب مباحث توس��عه قرار 
داشت، یعنی اینکه انس��ان ها هدف برنامه های توسعه 
و ه��م مهم ترین ابزار پیش��برد آن هس��تند، به اعتبار 
ویژگی های فردی انسانی و هم تعامات آنها با یکدیگر 
حساسیت ها و دقت های بسیار گسترده تر از گذشته در 
زمینه شناخت انسان و برجس��ته کردن خواست های 
انس��ان ها مطرح ش��ده اس��ت.« وی ادامه داد: »اکنون 
در اثر انقاب بهره وری، با ش��رایطی روبه رو هستیم که 
میکروفیزیک بهره وری اهمیت یافته است. به این ترتیب 
در کش��ورهای دانایی محور حتی جابه جایی یک انسان 
می تواند سرنوش��ت یک بنگاه یا صنعت را تحت تأثیر 
قرار دهد، بنابراین بس��یاری از بحث ه��ا که در ادبیات 
کاسیک توسعه جنبه تعارف و تفنن داشت، اکنون در 
قلب مباحث توسعه است مثل موضوع مشارکت انسان 

در سرنوشت خود.«
این اقتصاددان گفت: »ما در ایران همواره شنیده ایم 
که اگر همه اراده نکنند توسعه اتفاق نمی افتد، ولی در 
عمل می بینیم که در این تحوالت بنیادی ما از مرحله 
تعارف و شعار باالتر نرفته ایم. مثا در زمینه مشارکت 
اقتصادی طبق آخرین آمارها جزو پایین ترین نرخ ها 
در دنیا هس��تیم و نزدیک ب��ه 60درصد جمعیت در 
سن تولید با عذرهای موجه و غیر موجه هیچ نقشی 
در تولید ایفا نمی کنند. این مسئله وقتی درباره زنان 
مطرح می شود پیچیده تر و پارادوکسیکال تر می شود. 
مش��ارکت اقتصادی زنان تقریبا یک س��وم مشارکت 
اقتصادی در دنیاست. میانگین جهانی البته شاخص 
ایده آلی نیس��ت و درب��اره تعداد کثیری از کش��ورها 
صحبت می کند که در این مورد وضعیت تعداد زیادی 
از آنها یا مانند ما است یا بدتر از آنها. در این وضعیت 
اگر نرخ مشارکت اقتصادی زنان ما یک سوم مشارکت 
جهانی باشد نش��ان می دهد که چگونه با دست خود 

توسعه را پس می زنیم.«
مومنی اضافه کرد: »از این مس��ئله طنز تلخی یادآور 
می ش��ود که در ربع قرن گذشته در ایران از نظر دانایی 
بیش��ترین س��رمایه گذاری را روی زنان کرده ایم. عاوه 
بر این تبعات دیگری ه��م دارد.« او گفت: »در فرآیند 
سیاس��ت گذاری های اقتصادی مش��اهده می کنیم که 
انس��ان ها در حاش��یه قاعده گذاری ها قرار دارند. به این 
معنا که در یک س��اختار رانتی در اکثر قریب به اتفاق 
جهت گیری های سیاس��تی، دو گروه بازنده داریم؛ ابتدا 
تولیدکنندگان و عموم مردم. به طور کلی در یک اقتصاد 
رانتی محدودیت ها و فش��ارها برای این دو گروه بوده و 
فرصت های ویژه برای دالالن و واردکنندگان. حتی در 
طرز بینش سیاس��ت گذاران می بینیم که حتی عدالت 
اجتماعی به حاش��یه رانده ش��ده و حرف��ی هم در این 

زمینه زده نمی شود.« 
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فرصت ام�روز: هفدهمین نمایش��گاه 
بین الملل��ی صنعت تهران ب��ا حضور وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت صبح روز جمعه 
در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی 
تهران افتتاح و تا 17 مهرماه س��ال جاری 
ادامه دارد. در این نمایش��گاه 930 شرکت 
داخلی و خارجی از ایران و 22 کشور جهان 
از جمل��ه آلمان، ایتالی��ا، جمهوری چک، 
س��وئد، کره جنوبی، رومانی، بلغارس��تان، 
هلند، فرانسه، اسپانیا، چین، ژاپن، انگلیس 
و سوییس آخرین دستاوردهای تجهیزات و 
ماشین آالت صنعتی خود را عرضه کرده اند. 

تولید بیش از 3 میلیارد دالر 
ماشین آالت صنعتی در کشور

محمد شریعتمداری روز جمعه در حاشیه 
هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و به س��وال های 
آنان پاسخ داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اشاره به اینکه یک هزار و 500 تولید کننده 
ب��زرگ صنعت��ی و 2 هزار واح��د کوچک، 
س��االنه بیش از 3 میلی��ارد دالر تجهیزات 
و ماشی��ن آالت صنعت��ی تولی��د می کنند، 
اف��زود: در مجموع ای��ن واحدهای صنعتی 
در کش��ور هم اکنون بی��ش از یک میلیون 
تن تجهی��زات و ماشین آالت صنعتی تولید 
می کنند. وی یادآور شد: با وجود مواد اولیه 
مورد نیاز صنایع و تالش متخصصان داخلی 
ظرفیت ه��ای خوبی ب��رای افزای��ش تولید 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی در کش��ور 
فراهم شده است و دانشگاه ها نیز می توانند 
در این زمینه به صنعتگران و فعاالن تجاری 

کمک های تخصصی و فنی ارائه کنند. 

تبادل اطالعات و دانش فنی بین 
شرکت های داخلی و خارجی

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با اشاره 
به حضور بیش از 530 شرکت خارجی در 
این نمایش��گاه اظهار داشت: خوشبختانه 
در فض��ای پس از برجام شرایط مناس��بی 
ب��رای انج��ام مذاک��رات تج��اری، فنی و 
صنعت��ی به خص��وص در صنای��ع پیچیده 
برای شرکت ه��ای داخلی فراه��م شده و 
امروز شاهد حضور گست��رده شرکت های 
خارجی در این نمایش��گاه بزرگ صنعتی 
کش��ور هستیم. وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت بیان کرد: این یک��ی از مهم ترین 
نمایش��گاه های صنعتی در کشور است که 
شرکت ه��ای داخلی و خارج��ی به صورت 
گسترده آخرین دس��تاوردهای خود را در 

بخ��ش ماشی��ن آالت صنعت��ی، تجهیزات 
فنی خط تولی��د، س��یستم های کنترل و 
خدم��ات پ��س از فروش عرض��ه کرده اند. 
شریعتم��داری تاکی��د ک��رد: مهم تری��ن 
ه��دف این نمایش��گاه تب��ادل اطالعات و 
دان��ش فنی بی��ن شرکت ه��ای داخلی و 
خارجی اس��ت تا زمینه انتقال دانش فنی 
توس��ط شرکت های خارج��ی صاحب برند 
ب��ا مش��ارکت شرکت های داخل��ی فراهم 
ش��ود. وی اظه��ار داشت: ما ب��رای کمک 
به توس��عه صنعتی و اقتصادی کش��ور در 
این بخ��ش محدودیتی اعم��ال نکرده ایم 
اما امیدواریم ب��ا حمایت از تولید داخل با 
مش��ارکت شرکت های خارجی زمینه های 
مناس��بی ب��رای رش��د و توس��عه صنعتی 
کش��ور به وجود آید. وی با اشاره به قانون 

اس��تفاده حداکثری از توان تولید داخلی، 
گف��ت: هرچند این قان��ون تاکنون به نظر 
محجور مانده اس��ت، اما تمام تالش دولت 
دوازدهم استفاده از ظرفیت های موجود و 
حمایت از تولید داخلی اس��ت و همکاری 
وزارت صنع��ت و نفت در حمایت از تولید 
داخل��ی بش��ارت دهنده رون��ق کسب و کار 
فعاالن صنعتی در این بخش اس��ت. وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در ادامه اعمال 
مش��وق های اقتصادی و پرداخت بخشی از 
سود تسهیالت بانکی فعاالن صنعتی برای 
حمایت از تولید داخلی را مهم ارزیابی کرد 
و گفت: رویک��رد اصلی دولت دوازدهم در 

این بخش حمایت از تولید داخلی است. 

ضرورت توجه به تولید خودروی 
ارزان قیمت با کیفیت 

وی در ادامه با اشاره به اس��تانداردهای 
اجب��اری خودرو گف��ت: ایمنی نخستین 
اولویت ما در صنعت خودروس��ازی است 
و آن چیزی که س��المت مردم را تهدید 
می کند، اولویت نخست ما در این زمینه 
خواهد بود. شریعتم��داری با بیان اینکه 
تم��ام تالش ما این اس��ت که در کش��ور 
هیچ خودرویی بدون رعایت استانداردها 
و مسائل ایمنی تولید نش��ود، یادآور شد: 
حفظ جان مردم قیم��ت ندارد و همواره 
باید ت��الش کنیم با ارتق��ای بهره وری و 
تحقیق و پژوهش در صنعت خودروسازی 
هزینه ه��ای این بخ��ش را کاهش دهید 
ت��ا قدم ه��ای موث��ری در زمین��ه تولید 
خودروهای کیفی با رعایت استانداردهای 

اجباری در داخل برداشته شود. 

 »پروی��ز خسروشاه��ی« در پانل بیمه 
اقتص��ادی  رواب��ط  نش��ست   چهارمی��ن 
ای��ران – اروپا که در شهر زوریخ س��وئیس 
برگ��زار شد، گفت: بع��د از برجام تحوالت 
مهمی در صنعت بیمه ای��ران اتفاق افتاد. 
به طور مش��خص پ��س از تحریم ها نسبت 
واگ��ذاری اتکایی به خ��ارج ایران به شدت 
کاهش یافت و به کمتر از یک درصد رسید، 
اما پس از برجام این روند متوقف و معکوس 
شد. وی با ی��ادآوری اینکه اکنون واگذاری 
اتکای��ی به خارج به تدری��ج در حال بهبود 
اس��ت، افزود: با در نظر گرفتن مش��ارکت 
بیمه گ��ر اتکایی بزرگ اروپایی اس��کور در 
قرارداد مازاد خس��ارت بازار بیمه ایران که 
طی هفته های اخیر قطعی شد، این نسبت 
رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. وی ادامه 
داد: ام��روز ح��دود 70درصد نفتکش های 
ایران و بیش از 45 درصد کشتی های ایرانی 
توانسته اند از کلوب بین المللی IG پوشش 
بیم��ه ای بگیرن��د. همچنین کش��تی های 
بیمه شده توس��ط موس��سات P&I ایران 
اینک می توانند در بنادر کشورهای اروپایی 
تردد کنند. قائم مق��ام بیمه مرکزی اظهار 
داشت: صنعت بیمه ایران ظرفیت های بکر 
و استفاده نشده فراوانی دارد که بستر بسیار 
مناس��ب و پربازدهی برای سرمایه گذاری  

فعاالن اقتصادی خارجی است. 
1400 میلیارد دالر؛ خالص موجودی 

سرمایه در ایران
خسروشاه��ی گفت: خال��ص موجودی 
س��رمایه در ایران نزدیک به1400 میلیارد 
دالر است که ریسک نهفته در این سرمایه، 
ب��االی 3000 میلیارد دالر برآورد می شود، 
به عب��ارت دیگر تقاضای بالفع��ل و بالقوه 
ب��رای پوشش ریس��ک در اقتص��اد ایران 
باالی 3000 میلیارد دالر اس��ت که اکنون 
تنها کمت��ر از 30 درصد این ریسک تحت 
پوشش بیمه  قرار دارد.  به گزارش ایرنا، وی 
اظهار داشت: از حدود 25 میلیون خودرو، 
فقط 3 میلیون و 140 هزار دس��تگاه آنها 
یعنی 13درصد پوشش بیمه بدنه دارند؛ از 
نزدیک 80میلیون ایرانی، فقط 14 میلیون 
و 200 هزار نفر یعنی 18درصد، بیمه عمر 
دارند. همچنین تعداد بیمه  شده  های درمان 
تکمیلی 12 میلیون و 400 هزار نفر است 
یعن��ی فق��ط 16 درصد م��ردم از این نوع 
بیم��ه برخوردارند. خسروشاهی با اشاره به 
رش��د ضریب نفوذ طی 20 س��ال گذشته 
گف��ت: ضری��ب نفوذ بیمه ی��ا نسبت حق 
بیمه تولیدی صنع��ت بیمه ایران به تولید 
ناخالص داخلی در ای��ران، همواره در حال 
رشد بوده اس��ت. در این 20 سال، صنعت 
بیمه ایران 4.5 برابر کل اقتصاد کشور رشد 

داشته که همه نش��انه روشن پتانسیل باال 
و کم نظیر صنعت بیمه ایران برای توس��عه 

سرمایه گذاری است.  
دو محدودیت مهم صنعت بیمه ایران

قائم مقام بیمه مرکزی در پاسخ به اینکه 
چ��ه موانعی باعث ش��ده این ظرفیت ها به 
فعلیت نرس��د، گفت: صنع��ت بیمه ایران 
ب��ا دو محدودیت مهم مواجه اس��ت؛ یکی 
محدودی��ت منابع مال��ی و دیگری مربوط 
ب��ه محدودیت ه��ای فنی به خص��وص در 
ام��ر ارزیابی ریس��ک و مدیری��ت ریسک 
بع��د از قبول ریسک اس��ت.  خسروشاهی 
ادام��ه داد: در کنار ای��ن دو مولفه کلیدی، 
مسائلی چون توسعه نیافتن فرهنگ بیمه 
و گستره وس��یع حضور دولت در اقتصاد را 
هم می توان در این زمینه موثر دانست.  وی 
همچنین در پاسخ این سوال که نهاد ناظر 
بیمه ایران چه کمکی به شرکت های بیمه 
برای تعامل ب��ا بیمه های خارجی می کند، 
افزود: بیمه مرک��زی برای کمک به تعامل 
و ارتب��اط بیمه ه��ای ایرانی ب��ا بیمه های 
خارج��ی به ش��رط تامین مناف��ع متقابل 
آمادگی کامل دارد. وی خاطرنش��ان کرد: 
البته نق��ش محوری بیم��ه مرکزی نقش 
نظارتی و حمایت از حق��وق بیمه شدگان 
است و اگر شرکت های بیمه استانداردهای 
نظارتی بیمه مرک��زی را در تعامالت خود 
با بیمه های خارج��ی مدنظر قرار بدهند و 
ای��ن ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف 
باشد، هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود 
نخواهند داشت و بیمه مرکزی این تعامالت 
را تشویق کرده و به آن کمک خواهد کرد. 
ارتقای ارتباطات بین المللی صنعت 

بیمه ایران
قائم مقام بیم��ه مرکزی اظهار داشت: در 
صنع��ت بیمه ای��ران حداق��ل در نیم قرن 
اخیر در حوزه بیمه ه��ای زندگی واگذاری 
به خ��ارج نداشته ایم، اما بع��د از برجام به 
منظور تش��ویق همکاری ه��ای بین المللی 
شرکت های بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی 
و توسعه نیروی انسانی، بیمه مرکزی برای 
نخستین بار به یک��ی از شرکت های بیمه 
اج��ازه داد تا با یک��ی از شرکت های بیمه 
اتکایی ب��زرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی 
در زمینه بیمه های عمر منعقد کند که این 
نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای ارتقای 
ارتباط��ات بین المللی صنع��ت بیمه ایران 
اس��ت. به گزارش ایرنا، مجمع ایران و اروپا 
)EIF( چهار س��ال پی��ش با هدف تقویت 
و حمایت از دیپلماس��ی تجاری بین ایران 
و غرب تاس��یس شد. ای��ن مجمع فرصت 
مهمی برای تبادل اطالعات، شبکه سازی و 
ایجاد روابط ک��اری بین مقامات و مدیران 

بخش ه��ای مختلف تج��اری و صنعتی با 
سیاس��ت گذاران و همچنین فرصتی برای 
گردهمایی س��االنه مقامات ارشد تجاری، 
دولت��ی و جامعه مدنی متعهد به توس��عه 
اقتصادی ایران فراهم می سازد.  این نشست 
روزهای 11 و 12 مهرماه )س��وم و چهارم 
اکتبر( با حضور مدیران و مسئوالن ایرانی 
در حوزه ه��ای مختلف صنعت��ی، بازرگانی 

و بانک��ی و بیمه ای، س��فرای تع��دادی از 
کشورهای مهم اروپایی در تهران و فعاالن 
اقتص��ادی از ایران و س��ایر نق��اط جهان 
با س��خنرانی خانم هلگا اشمی��ت، معاون 
مسئول سیاس��ت خارجی اروپا با موضوع 
زمینه های توسعه سرمایه گذاری خارجی در 
ایران در فضای پس از برجام و چالش های 
پیش رو، در شهر زوریخ سوییس برگزار شد. 

در چهارمین مجمع اقتصادی ایران و اروپا مطرح شد

ظرفیت های بکر صنعت بیمه ایران، بستری مناسب برای سرمایه گذاران خارجی

محمد شریعتمداری در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت عنوان کرد

حمایت از تولید داخل با مشارکت شرکت های خارجی
اقتصاد کالن

کشاورزی

تصویب 2.4 میلیارد دالر 
 سرمایه گذاری خارجی جدید

در ایران
سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی 
ای��ران از تصوی��ب 2.4 میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
جدید در جلسه اخیر هیأت س��رمایه گذاری خارجی 
خب��ر داد. ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« از س��ازمان 
س��رمایه گذاری و کمک های فن��ی و اقتصادی ایران، 
در جلس��ه اخیر هی��أت س��رمایه گذاری خارجی که 
چه��ارم مهرماه جاری برگزار شد، در مجموع با انجام 
25 ط��رح شامل 7 طرح جدید و 19 مورد مرتبط با 
طرح های فرعی س��رمایه گذاری موافقت شد. مجموع 
این س��رمایه گذاری ها 2میلیارد و 400 میلیون دالر 
آمریکا برآورد شده اس��ت. براس��اس گزارش رسمی 
کنفرانس تجارت و توس��عه س��ازمان ملل )آنکتاد(، 
میزان س��رمایه خارجی وارد شده به کش��ور در سال 
2015 می��الدی 2میلی��ارد و 50میلی��ون دالر و در 
س��ال 2016، 3میلیارد و 372میلی��ون دالر بود که 

نشان دهنده رشد 65درصدی آن است. 

راه های توسعه همکاری های 
کشاورزی ایران و فرانسه بررسی شد

وزی��ر جهاد کش��اورزی ای��ران که به پاریس س��فر 
ک��رده اس��ت، در دی��دار همت��ای فرانس��وی خ��ود 
زمین��ه  در  کش��ور  دو  همک��اری  افزای��ش  راه ه��ای 
 کش��اورزی و دامپ��روری را بررس��ی کرد. ب��ه گزارش 
وزارت  اطالع رس��انی  پایگ��اه  از  ام��روز«  »فرص��ت 
جهادکش��اورزی،  »محمود حجتی« در دیدار »استفان 
ت��راور« در زمینه تبادل فناوری ه��ای جدید در حوزه 
کش��اورزی و انج��ام تحقیق��ات به وی��ژه در بخش های 
گیاه��ان دارویی و اصالح بذر و نباتات گفت و گو کرد. 
سرمایه گذاری فرانسه در بخش های مختلف کشاورزی 
و دامپ��روری ایران به ویژه آبزی پروری و صنایع تبدیلی 
و لبنی از دیگر محورهای گفت وگوی وزیران کشاورزی 
ای��ران و فرانس��ه بود. حجت��ی ک��ه در رأس هیاتی از 
مسئوالن و دس��ت اندرکاران بخش کشاورزی ایران به 
فرانسه س��فر کرده، قصد دارد در نمایشگاه بین المللی 
دام که ایران میهمان ویژه امسال این نمایش��گاه است، 
شرک��ت کن��د. در حاشیه این س��فر قرار اس��ت چند 
توافقنامه همکاری در حوزه های کشاورزی و دامپروری 
با فرانسه به امضا برسد. نمایشگاه بین المللی دام فرانسه 
ک��ه از بزرگ تری��ن رویدادهای صنع��ت دامپروری در 
 جهان به شمار می رود، از چهارم تا ششم اکتبر )12 تا

 14 مه��ر( در شه��ر کلر مون فران فرانسه برپاس��ت و 
بالغ بر 1400 شرکت فعال در حوزه دام از کش��ورهای 

مختلف جهان در این نمایشگاه حضور دارند. 

یادداشت

ضرورت حرکت صادرات به سمت 
کاالهایی با ارزش افزوده باال

تحلی��ل آم��ار شش ماهه تجارت خارجی کش��ور 
حاک��ی از این اس��ت که مجموع تج��ارت خارجی 
43 میلی��ارد و 139 میلی��ون دالر ش��ده ک��ه از 
ای��ن مقدار، ص��ادرات با س��هم 20 میلیارد و 544 
میلی��ون دالری و واردات ب��ا س��هم 23 میلیارد و 
599 میلی��ون دالر نقش آفرین��ی کرده اند. در عین 
حال، تراز تجاری کش��ور با تفاوت 3 میلیارد و 51 
میلیون دالر منفی اس��ت. بازارهای صادراتی کشور 
را کماکان چین، عراق، کره، امارات و هند تش��کیل 
می دهن��د که در این می��ان، بازار چین با 7 درصد، 
ع��راق با 5.48 درصد و ک��ره با 12.84 درصد رشد 
مثب��ت هم��راه بوده اس��ت، در حالی که ام��ارات با 
رش��د 17.10 منفی و هند ب��ا 6.52 منفی در این 
میان مواجه بوده اند. این امر نش��انگر آن اس��ت که 
کاهش ص��ادرات ایران به امارات ب��ه دلیل ارتباط 
مستقی��م ما با کش��ورهای ه��دف صادراتی بوده و 
تقریب��ا کاالهایی که ما در گذشته از طریق کش��ور 
امارات به کشورهایی همچون کره صادر می کردیم، 
اکن��ون به ص��ورت مستقیم صادر می ش��ود. بر این 
اس��اس، اکنون صادرات ایران ب��ه امارات 17درصد 
کاهش یافت��ه ولی در مقابل، صادرات به کره، رشد 
مثب��ت را تجربه می کند. در عی��ن حال، تجارت ما 
از بازاره��ای ثالث به ارتب��اط مستقیم تبدیل شده 
اس��ت. هند نیز به دلیل مشکالت نقل و انتقال پول 
و بدقولی هایی که طرف هندی با طرف های تجاری 
ایرانی داشته است، با کاهش حجم تجارت با ایران 
مواجه شده؛ ضمن اینکه واردات عمده ایران نیز از 
پنج کشور چین، امارات، ترکیه، کره و هند صورت 
گرفت��ه که با توج��ه به اینکه ک��ره در رده چهارم، 
توانست��ه جایگاه خ��ود را حفظ کن��د، این موضوع 
می تواند از نکات مثب��ت آمارهای تجاری باشد. در 
مجموع اگر بخواهیم نک��ات مثبت و منفی تحلیل 
ش��ش ماه را داشته باشیم، بای��د به این نکته اشاره 
کنی��م ک��ه بخش مثب��ت آن، بزرگ ش��دن حجم 
تج��ارت خارجی به میزان 6 درصد اس��ت که یکی 
از اهداف مهم کش��ور باید باشد، چراکه باید حجم 
و س��هم خود از تجارت جهان��ی را افزایش دهیم و 
 ب��ه جایگاه واقع��ی خود برس��یم؛ به خصوص اینکه 
ه��ر چه تجارت خارجی ما بزرگ تر شود، س��هم ما 
در بازارهای جهانی و حضور ما بیش��تر خواهد شد. 
میانگین قیمت کاالهای صادراتی 350 دالر اس��ت 
و قیمت کااله��ای صادراتی رشد 1.16 درصدی را 
نش��ان می ده��د و با توجه به اینک��ه این رشد عدد 
بزرگ��ی نب��وده و خیلی قابل توج��ه نیست، ولی از 
این جهت که میانگین قیمت کاالهای صادراتی به 
میزان ناچیز رشد یافته، می تواند س��یگنال مثبتی 
باش��د. ضمن اینکه در بخ��ش واردات نیز میانگین 
قیمت 1372 دالر است که رشد 7درصدی را دارد 
و نش��ان می دهد واردات ک��االی با کیفیت، صورت 
گرفته اس��ت. اکن��ون اروپایی ها ط��رف تجاری ما 
هستن��د و تقریب��ا می توان گف��ت محدودیت هایی 
که در زمان تحریم داشتیم، مرتفع شده اس��ت. در 
فهرس��ت 10 کش��ور عمده کاالهای وارداتی ایران، 
آلمان، ایتالی��ا، فرانسه و ژاپن هستند، بنابراین این 
رشد هم می تواند به دلیل اینکه کاالهای وارداتی ما 
سرمایه ای و واسطه ای است، مثبت و بیانگر واردات 
کاالهای با کیفیت بهتر باشد. از جمله نکات منفی 
تجارت خارجی در شش ماهه، آن است که صادرات 
کماک��ان کاه��ش 3.20 درص��دی را دارد و گرچه 
رون��د کاهنده بودن ص��ادرات متوقف شده و از 15 
درص��د به 3.20 درصد رس��یده اس��ت، اما با توجه 
ب��ه هدف افزایش صادرات براس��اس قان��ون برنامه 
شش��م فاصله چش��مگیری دارد، ضم��ن اینکه این 
کاهش در بخش س��ایر کاالها بوده اس��ت و به رغم 
اینکه پتروشیم��ی به میزان یک درصد رشد متبت 
و و میعان��ات 5 درصد رشد منف��ی داشته، ولی در 
س��ایر کاالها نزدیک به 5.5 درص��د رشد منفی را 
تجربه کرده ایم که به کاالهای صنعتی و کشاورزی 
برمی گ��ردد. این کاهش جای نگران��ی دارد و باید 
در م��ورد آن فکری شود، ب��ه نحوی که به نوعی از 
صادرات حمایت شود تا سهم سایر کاالها که هدف 
اصلی صادرات کاالهای با ارزش افزوده بیشتر است 
افزایش یابد. در خصوص ترکیب س��بد کاالیی نیز 
پتروشیمی و میعانات با س��هم 51 درصدی و سایر 
کاالها شامل کاالهای صنعتی، معدنی و کشاورزی 
با س��هم 49 درصدی روبه رو بوده اند که به هرحال 
هنوز نتوانسته ایم ب��رای صادرات کاالهای صنعتی، 
معدنی و کشاورزی است فکر جدی کنیم و کماکان 
محصوالت مش��تق از نفت و مش��تقات نفتی، سهم 
بیش��تری را دارد. با توجه به سهم زیاد پتروشیمی 
و میعان��ات گازی در س��بد صادرات��ی و همچنین 
محص��والت معدنی ک��ه معموال به ص��ورت خام یا 
ارزش اف��زوده پایین صادر می شون��د دولت باید با 
حمای��ت از واحدهای پایین دس��تی و افزایش آنها، 
به س��مت ایجاد ارزش اف��زوده باالتر و خلق ارزش 
افزوده بیش��تر سیاس��ت گذاری ها را تنظیم کند تا 
بتوانیم میانگین قیمت کاالهای صادراتی را افزایش 

دهیم. 
منبع: آنا 

محمد الهوتی 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران



تجمیع  طرح  امروز:  فرصت 
هم��ه کارت ه��ا در ی��ک کارت 
ع��اوه بر اینک��ه طرحی جذاب 
ب��ه نظ��ر می رس��د، ب��ه همان 
نس��بت گران و هزینه بردار نیز 
هس��ت؛ کارت ه��ای هوش��مند 
ملی که از سوی وزیر ارتباطات 
تجمیع  عملیاتی  بستر  به عنوان 
از  ش��ده  پیش��نهاد  کارت ه��ا 
اس��تفاده  تراش��ه ای  تکنولوژی 
می کند و همین باعث می ش��ود 
دس��تگاه های کارتخ��وان فعلی 
نتوانن��د کارت ه��ای جدی��د را 
خوان��ش کنند. البته اس��تفاده 
هوشمند  کارت های  از  گسترده 
نیازمند  کارت ه��ا  تجمیع  برای 
زیرساخت های خاصی در کشور 
اس��ت و ب��رای اس��تفاده از این 
باید  ابتدا  تراش��ه دار  کارت های 
زیادی  پذیرن��ده  دس��تگاه های 
تهیه ش��ود، اما اینکه هزینه این 
عملیات گس��ترده را چه نهادی 
بای��د بر عهده بگی��رد و بر روند 
انجام آن نظارت کند، پرس��ش 
مهمی است که باید پاسخ داده 

شود. 
از طرف��ی علت اصل��ی تعدد 
کارت ه��ا نزد م��ردم کارت های 
بانکی اس��ت که البت��ه تجمیع 
آنها از نگاه برخی کارشناس��ان 
عملی تقریبا غیرممکن اس��ت، 
اس��تدالل آنها هم این است که 
به دلیل ذی نفع ب��ودن بانک ها 
در ص��دور و اس��تفاده مردم از 
کارت های شان، هیچ وقت حاضر 
نخواهن��د ب��ود تن ب��ه تجمیع 
کارت های  ب��ا  کارت های ش��ان 
دیگر بانک ها بدهند؛ چراکه در 
آن صورت ممکن اس��ت منافع 
حاص��ل از انج��ام تراکنش های 
مالی از حس��اب بانک ها نادیده 

گرفته شود. 
گزارشی  در  ایسنا  خبرگزاری 
به ایده تجمیع همه کارت ها در 
ی��ک کارت هوش��مند پرداخته 
و آن را بررس��ی ک��رده اس��ت؛ 
مس��ئله ای که ب��ه تازگی مورد 
تاکید وزی��ر ارتباطات و فناوری 

اطاعات نیز قرار گرفته است. 

کارت های بانکی بهتر است 
تجمیع نشوند

 به اعتقاد کارشناس بانکداری 
کارت های  تجمیع  الکترونیکی، 
بانکی در کشور نیازمند الزامات 
خ��اص مال��ی اس��ت و در حال 
حاضر در کش��ور در حدود ۲۰ 
بان��ک و موسس��ه مال��ی داریم 
ک��ه هر ک��دام برای مش��تریان 

خ��ود کارت هایی صادر کرده اند 
که اگر قرار باش��د این کارت ها 
تجمی��ع ش��وند، بای��د مب��دا و 
حساب هایی که مشتریان از آن 
برای تراکنش های خود استفاده 
باشد، چراکه  می کنند مشخص 
بانک ه��ا در م��ورد تراکنش ه��ا 

ذی نفع هستند. 
س��یدمحمدامین حس��ینی با 
بیان اینکه بهتر است کارت های 
بانکی در طرح تجمیع کارت ها 
گنجانده نش��وند، گف��ت: اینکه 
بتوانیم کارت ها را تجمیع کنیم 
عملی اس��ت، اما اینک��ه بتوانیم 
س��ود بانک ه��ا را در آن در نظر 
بگیریم س��خت به نظر می رسد. 
بهتر اس��ت کارت ه��ای مربوط 
به س��امت، تامین اجتماعی و 
حتی کیف پول خرد را در کارت 
هوشمند ملی تجمیع کنیم، اما 
اینکه همه کارت ه��ا را تجمیع 

کنیم عملی نیست. 
ب��ه نظ��ر می رس��د تفکی��ک 
کارت های بانک��ی از کارت های 
مرب��وط ب��ه احراز هوی��ت ایده 
بهت��ری از تجمیع همه کارت ها 
باش��د، چراک��ه به این ش��کل 
مرب��وط  معض��ات  از  دیگ��ر 
حس��اب های  حسابرس��ی  ب��ه 
بانک ه��ا و دردس��رهای هرروزه 
آنه��ا فارغ ش��ده و می ت��وان با 
تجمی��ع دیگر کارت های صادره 
توس��ط نهاده��ای حاکمیتی به 
خدمت رسانی بهتر به شهروندان 
اق��دام ک��رد. این گون��ه دول��ت 
از هزین��ه نص��ب دس��تگاه های 
پرتع��داد کارتخ��وان کارت های 
تراشه دار برای بانک ها نیز فارغ 

می شود. 

زیرساخت ها برای تجمیع 
کارت ها وجود دارد؟ 

البت��ه اس��تفاده گس��ترده از 
ب��رای  هوش��مند  کارت ه��ای 
نیازمن��د  کارت ه��ا  تجمی��ع 
زیرساخت های خاصی در کشور 
اس��ت. اگر قرار باش��د سیستم 
کارت های موجود در کش��ور به 
یابد،  تغییر  کارت های هوشمند 
دس��تگاه های  همه  بای��د  آنگاه 
کارتخوان و مراکزی که پذیرنده 
سیس��تم  هس��تند،  کارت ه��ا 
پذیرش خ��ود را تغیی��ر دهند 
که این هزینه بس��یار زیادی را 

می طلبد. 
ام��ا جعف��ر پش��امی، دیگ��ر 
کارشناس بانکداری الکترونیکی 
در نهای��ت ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
بهتر اس��ت کارت ه��ای مربوط 

ب��ه مس��ائل اداری حاکمیت��ی 
ج��دا  بانک��ی  کارت ه��ای  از 
باش��د، گفت: کارت هایی مانند 
کارت  گواهینام��ه،  گذرنام��ه، 
پایان خدمت یا کارت های دیگر 
را می توان در کارت ملی تجمیع 
ک��رد، ام��ا تجمی��ع کارت هایی 
مانن��د کارت ه��ای بانک��ی ب��ه 
دلیل مس��ائل خاص بانکی مثل 
ض��رورت تعیین ذی نف��ع برای 
هر تراکنش خاص امری بس��یار 
س��خت و هزینه ب��ردار ب��ه نظر 

می رسد. 
اگ��ر ق��رار اس��ت اس��تفاده از 
ب��رای  ش��هروندی  کارت ه��ای 
تجمیع هم��ه خدمات و کارت ها 
ابت��دا  یاب��د  رواج  جامع��ه  در 
بای��د یک بس��تر س��خت افزاری 
ب��رای آن تعریف ش��ود، همانند 
ک��ه  کارتخ��وان  دس��تگاه های 
برای کارت ه��ای بانکی به وجود 
آمده اس��ت، در مورد کارت های 
ب��ه همین گونه  نیز  ش��هروندی 
باید دس��تگاه های پذیرنده فراهم 
شود و تمام تاکس��ی ها، میادین 
تره بار و دیگر حوزه های ش��هری 
قادر ب��ه پذیرندگ��ی کارت های 
شهروندی ش��وند، در این صورت 
است که لفظ »کیف پول« برای 
کارت های شهروندی موضوعیت 

پیدا می کند. 

خیر و شر طرح تجمیع 
کارت ها

عم��اد ایرانی کارش��ناس نیز 
با اش��اره به صحبت ه��ای وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطاعات 
مبنی بر تجمیع همه کارت های 
اعتب��اری و خدماتی در کش��ور 
در قال��ب کارت هوش��مند ملی 
می گوید: این اتفاق در دو قالب 
ام��کان تکنولوژیک��ی و ام��کان 
اجرایی قابل بررس��ی اس��ت که 
به لحاظ تکنولوژیکی این امکان 
وج��ود دارد که ی��ک کارت هم 
ب��رای احراز هوی��ت و هم برای 
دیگر مس��ائل بانکی یا خدماتی 
مورد اس��تفاده ق��رار بگیرد. ما 
کارت ه��ای  تم��ام  می توانی��م 
فعلی که در دس��ت مردم است 
اعم از کارت های مغناطیس��ی و 
هوش��مند را در تنها یک کارت 

هوشمند تجمیع کنیم. 
 اما به لح��اظ اجرایی واقعیت 
این اس��ت که هر ک��دام از این 
کارت ه��ای موج��ود در دس��ت 
مردم، متعلق به یک س��ازمان یا 
ش��رکت خاص اس��ت و در حال 
حاض��ر مدیری��ت یکپارچ��ه ای 

ک��ه بتوان از طری��ق آن تجمیع 
کارت ه��ا را انج��ام داد، فعا در 
کش��ور وجود ندارد. وقتی همه 
کارت ها در ی��ک کارت تجمیع 
ش��وند زمانی مش��کل به وجود 
می آید که صاحب کارت، کارتش 
را گم کن��د. او برای س��وزاندن 
و ص��دور دوب��اره کارت بای��د با 
تک تک س��ازمان هایی که در آن 
کارت خدمات��ی ارائ��ه می دهند 
تماس برقرار کرده، مراحل اداری 

را طی و تاییدیه بگیرد. 
ایران��ی ب��ا اش��اره به مش��کل 
مدیری��ت خدم��ات یکپارچه در 
طرح تجمیع کارت ها پیش��نهاد 
کرد: یک پیشخوان واحد می تواند 
این مس��ئله را حل کن��د به این 
صورت که به همه ارگان ها اعام 
کن��د که فان ش��هروند کارتش 
را گم کرده و درخواس��ت صدور 
دوب��اره کارت را انج��ام دهد که 
متاسفانه این مرکز هم در کشور 
وجود ندارد و همین مسئله باعث 
می ش��ود تا به لح��اظ اجرایی و 
فرآین��دی ام��کان اج��رای طرح 
تجمیع کارت ها در کش��ور وجود 

نداشته باشد. 
تجمیع همه کارت ها یا خدمات 
روی ی��ک کارت خ��اص موج��ب 
می ش��ود تا عاوه ب��ر صرفه جویی 
در هزینه ه��ای مل��ی ب��رای صدور 
کارت ه��ای مختل��ف در س��هولت 
دسترس��ی ش��هروندان به خدمات 
ش��هری و بین ش��هری نی��ز اتفاق 
بزرگی بیفت��د. در این راس��تا الزم 
اس��ت که وزارت ارتباط��ات، وزارت 
کش��ور، س��ازمان ش��هرداری ها و 
نمایندگان بانک با هم مشورت کنند 
و اس��تاندارد واحدی را ب��رای ارائه 
خدمات به شهروندان توسط بانک ها 
تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیره ای 

عمل کردن سازمان ها نباشیم. 
پی��ش از این بان��ک مرکزی 
ط��رح پروژه س��پاس )س��امانه 
پرداخت الکترونیک سیار( را در 
همین راستا در دستور کار خود 
داش��ت، اما از آنجای��ی  که این 
ط��رح را هر بانک��ی و به صورت 
جزیره ای برای مش��تریان خود 
اجرا ک��رد، همین موضوع باعث 
شد تا این پروژه عما گسترش 
پی��دا نکن��د، ضم��ن اینک��ه به 
دلی��ل یکپارچ��ه نب��ودن ای��ن 
اس��تقبال چندانی هم  خدمات 
از آن نمی ش��ود و آن چنان هم 

نمی تواند درآمدزا باشد. 
ک��ه  می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
طرح  اج��رای  زیرس��اخت های 
تجمیع کارت ه��ا و خدمات در 

کش��ور وجود دارد. مسئله مهم 
در این باره ه��م افزایی بانک ها 
و نهاده��ای مختل��ف با یکدیگر 
است. قوانین یکپارچه کننده در 
این زمینه می تواند از جزیره ای 
عم��ل ک��ردن در ای��ن ح��وزه 

جلوگیری کند. 

کارت های شهروندی؛ تجمیع 
خدمات مختلف در یک کارت

در کنار طرح تجمیع کارت ها 
مس��ئله کارت های ش��هروندی 
نی��ز اهمی��ت می یاب��د، چراکه 
ای��ن کارت ه��ا در واق��ع ی��ک 
کیف پول الکترونیکی هس��تند 
که می توانن��د خدمات مختلف 
کنن��د.  تجمی��ع  خ��ود  در  را 
کارت های  خدمات ده��ی  حوزه 
از  فرات��ر  بس��یار  ش��هروندی 
کارت ه��ای اتوبوس ی��ا متروی 
فعلی است. اهمیت این کارت ها 
عاوه بر س��رعت بیشتر و بدون 
نیاز به پ��ول کاغذی پرداخت ها 
در دادن آماره��ا به برنامه ریزان 
است، به این صورت که مدیران 
شهری یا کشوری با رصد میزان 
اس��تفاده از خدمات مختلف در 
روز می توانند  مختلف  س��اعات 
بهت��ر  خدمات رس��انی  ب��رای 

برنامه ریزی کنند. 
کارت ه��ای هوش��مند قابلی��ت 
پذیرش اپلیکیش��ن های مختلف و 
متنوعی را دارند که می توان از آنها 
برای اهداف خاص اس��تفاده کرد، 
ام��ا آن چیزی ک��ه مانع از تجمیع 
کارت ه��ا در ی��ک کارت واحد در 
کش��ور می ش��ود، بحث هماهنگی 
کارت  ی��ک  کنت��رل  در  نهاده��ا 
مخصوص اس��ت. چراک��ه بانک ها 
خود را ملزم به حراست و حفاظت 
از اعتبار و سپرده های افراد در نزد 

خود می دانند. 
در پای��ان ام��ا مس��ئله مهم 
در ارتب��اط با تجمی��ع کارت ها 
قب��ل از هرچی��ز ق��درت ایجاد 
ارگان ه��ای  بی��ن  هماهنگ��ی 
مختل��ف صادر کننده کارت های 
کارت پای��ان  از  اع��م  مختل��ف 
خدمت، کارت های بیمه درمانی 
و  گواهینامه  مل��ی،  شناس��ایی 
اس��ت.  دیگر  کارت های  س��ایر 
ک��ه اگ��ر از قض��ا روزی یکی از 
ش��هروندان کارت خ��ود را گم 
کرد در داالن بزرگ بوروکراسی 
گرفتار  مختل��ف  س��ازمان های 
نش��ود و تنها از طریق یک نهاد 
نسبت به صدور دوباره کارت یا 
سایر مش��کات احتمالی پیش 

آمده اقدام کند. 

نقاط قوت و ضعف طرح تجمیع کارت ها

کارت های هوشمند یکی می شوند؟  نقد کاهش دستوری نرخ سود بانکی

سپرده، پول نیست
کاهش نرخ سود بانکی همچنان یکی از برنامه های 
ثابت بانک مرکزی اس��ت؛ بع��د از الزام بانک ها برای 
رعای��ت س��قف 15درصدی ن��رخ س��ود بانکی حاال 
مقامات مهم ترین بخش سیاس��ت گذار پولی کش��ور 
خبر می دهند که برنامه کاهش نرخ س��ود تسهیات 

در دستور کار است. 
ب��ه گزارش خبرآناین، اکب��ر کمیجانی، قائم مقام 
بانک مرکزی روز سه ش��نبه از تصمیم بانک مرکزی 
برای کاهش نرخ س��ود تس��هیات خبر داد و اعام 
ک��رد که این کار با یک وقف��ه زمانی اجرایی خواهد 
شد. به دنبال توقف 15درصدی نرخ سود سپرده های 
بانکی، بسیاری از فعاالن اقتصادی معترض بودند که 
بانک ها تس��هیات گرانقیمت به تولید می دهند که 
قیمت محصوالت تولیدی را گ��ران می کند. به نظر 
می رس��د برنامه کاهش نرخ تسهیات به دنبال این 

اعتراض ها جدی تر شد. 

کاهش سود به شرط منابع کافی برای تولید
بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در 
این رابطه می گوید: »کاهش نرخ تسهیات بانکی 
موجب تشویق سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
برای فعالیت های اقتصادی مولد می شود به شرط 
آنکه منابع کافی و بدون مش��کل در اختیار تولید 

قرار گیرد. 
البته کاهش نرخ س��ود تس��هیات، تقاضا برای 
دریافت پ��ول ارزان بانکی را قطع��ا زیاد می کند 
و دریاف��ت منابع ارزان برای س��رمایه در گردش 
واحدهای تولیدی و توس��عه این واحدها می تواند 
به رونق کسب وکار منجر شود. به هرحال در این 
صورت، س��پرده گذاران با نرخ های جدید، سودی 
بیش از تورم کس��ب می کنند، بنابراین نرخ سود 

آنها مثبت است.«
او با بیان اینک��ه برخی ها معتقدند کاهش نرخ 
سود بانکی موجب می شود مردم سپرده های شان 
را از حس��اب پس انداز به حساب های کوتاه مدت 
ی��ا حس��اب های دیداری ج��اری منتق��ل کنند، 
عنوان کرد: »باید در نظر داش��ت که سپرده، پول 
نیس��ت؛ بنابراین نمی توان گفت که این سپرده ها 
از سیستم بانکی خارج می شود، بلکه این سپرده 
از بانک��ی به بانک دیگر یا موسس��ه دیگر منتقل 
می ش��ود، چراکه س��پرده گذارانی که ریسک پذیر 
نیس��تند ترجیح می دهند سرمایه شان در بانک ها 

باقی بماند.«
این کارش��ناس بانکی تاکید می کند: »اگر هیچ 
یک از بانک ها و موسسات مقررات بانک مرکزی را 
دور نزنن��د، همه به تعهدات خود مبنی بر کاهش 
س��ود س��پرده عمل کنند و نظارت بانک مرکزی 
بیش از پیش بر بانک ها افزایش یابد، کاهش نرخ 
س��ود، تاثیر چندانی برجای نمی گ��ذارد، ضمن 
اینکه مش��کلی هم متوج��ه س��پرده های بانکی 

نمی شود.«

کاهش دستوری نرخ سود بانکی، درست است؟ 
کاهش دستوری نرخ سود بانکی اقدامی درست 
است؟ کارشناسان اقتصادی همواره سیاست های 
بان��ک مرک��زی را در این رابطه نق��د کرده اند. از 
ابتدای روی کار آم��دن دولت یازدهم تا به امروز 
نرخ س��ود بانکی 5درصد کاهش یافته است. سال 
9۲ نرخ س��ود بانکی ۲۰درصد بود و بانک مرکزی 
به تناس��ب کاهش نرخ تورم این ن��رخ را کاهش 
داد. هرچند این تناسب با توجه به تورم تک رقمی 
چندان رعایت نش��ده، ام��ا کاهش هایی که هر از 
گاهی توس��ط شورای پول و اعتبار اعام می شود، 

به گفته کارشناسان شبهه »دستوری« دارد. 
حسینی هاش��می در این رابط��ه می گوید: »هر 
ن��وع سیاس��ت دس��توری در اقتص��اد می توان��د 
مش��کاتی را به دنبال داشته باشد، به طوری که 
این نوع سیاس��ت ها در سیس��تم بانکی می تواند 
س��پرده گذاری را از محل اصلی خود به بازار آزاد 
س��وق دهد، که حتما این اتفاق نارضایتی هایی را 

به دنبال خواهد داشت.«

سه شرط کاهش نرخ سود بانکی
حیدر مستخدمین حس��ینی، کارش��ناس بانکی 
نیز درباره موضوع کاهش نرخ س��ود بانکی معتقد 
اس��ت: »اول آنکه کاهش نرخ سود بر مبنای تورم 
موضوع درستی است، اما این نرخ باید با توجه به 

شرایط بازار سنجیده و تعیین شود. 
دوم، اینک��ه تعیین نرخ س��ود � ب��ر این مبنا � 
باید س��ال گذشته که فاصله بین نرخ سود و تورم 
زیاد ش��ده بود، عملیاتی می شد، اما اکنون نیز با 
توجه به کاهش نرخ تورم طبق گزارش های بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایران، کاهش نرخ سود بانکی 

ضروری است.
 س��وم، با توجه به اینکه ب��ازار پول یکه تاز تمام 
بازارها در اقتصاد ش��ده و بازارهایی نظیر سرمایه، 
تولید، کاال، طا و ارز هر یک تحت نظر بازار پول 
جهت گیری خواهند کرد که این در نهایت، به نفع 
اقتص��اد نخواهد بود و برای پیش��گیری از تبعات 
منفی آن، دولت باید با یک بسته اقتصادی، برنامه 
س��ال جاری را در تمام بازارها از جمله بازار پول 

اعام کند.« 
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بانکنامه

فراز و فرود دالر در بازار جهانی
چهار نفری که دالر را تکان دادند

مرکل، دراگی، یلن و ترامپ، چهار نفری هس��تند 
ک��ه رفتار آنه��ا تقویت دالر در مقابل س��ایر ارزها را 

رقم زد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در هفته اخی��ر دالر در مقابل 
ارزهای عمده و نوظهور تقویت ش��ده است. دالر در 
مقابل ین ژاپن ۰.۴۶ درصد تقویت و در برابر فرانک 
س��وئیس ۰.1۲ درصد تضعیف شد. در همین مدت 
ی��ورو تا 1.1۲ و پوند انگلی��س تا ۰.۷1 درصد مقابل 

دالر تضعیف شده است. 
براساس تحلیلی که بانک مرکزی ارائه کرده است، 
چرای��ی تقوی��ت و تضعی��ف ارزش دالر را می ت��وان 
در اقدامات چند نفر جس��ت وجو ک��رد؛ اینکه حزب 
»م��رکل« نتوانس��ت در انتخابات آلم��ان به پیروزی 
قاطعانه ای دست پیدا کند و مجبور به ائتاف با یکی 

از احزاب رقیب شد عاملی بود برای تقویت دالر. 

تقویت یورو
همچنی��ن نگرانی »دراگی« رئی��س بانک مرکزی 
اروپا از روند تقویت یورو و اشاره بر ادامه سیاست های 

فوق انبساطی در تقویت دالر اثرگذار بود.
 وی در این باره تاکی��د کرده بود که برای تقویت 
ن��رخ ت��ورم همچنان ب��ه درجه ای از سیاس��ت های 

انبساط پولی نیاز است. 
خانم »یلن« رئیس کل فدرال رزرو نیز س��خنرانی 
در رابطه با سیاس��ت های پولی بازارهای مالی داشت 
که به ظاهر عمده توجهات به س��مت بخش��ی از آن 
رفت که موضوع افزایش تدریجی نرخ بهره را مطرح 
کرده بود؛ موضوعی که اشاره به آن همواره بر ارزش 

دالر موثر بوده است. 

ترامپ و دالر
ام��ا ترامپ رئیس جمهور آمریکا کس��ی بود که در 
ه��ر دو ط��رف یعنی تقویت و اف��ت ارزش دالر موثر 
بوده اس��ت. وی اظهاراتی درباره طرح مالیاتی دولت 
از کاهش نرخ مالیات برای شرکت ها و اقشار متوسط 
درآمدی داش��ت که موجب رشد ارزش دالر شد. در 
س��ویی دیگ��ر توئیت ترامپ موجب��ات ریزش ارزش 
دالر را فراهم آورد. وی در هفته گذش��ته توئیتی در 
خصوص دوام نیاوردن رهبر کره ش��مالی بر مس��ند 
قدرت و احتمال سرنگونی هواپیماهای نظامی آمریکا 
از سوی وزیر خارجه کره شمالی داشت که باعث شد 
فران��ک س��وئیس به عنوان یک ارز ام��ن تا حدی در 
مقابل دالر تقویت و به عبارتی این ارز تضعیف شود. 

دالر در ایران 
ام��ا دالر در بازار ای��ران نیز گرچه نوس��ان تندی 
نداش��ت، اما به روند روبه رش��د خود که حدود یک 
ماهی اس��ت آن را آغاز کرده هرچند با شیبی مایم 
ادام��ه داد. این ارز از حدود یک م��اه پیش از کانال 
۳۷۰۰ توم��ان خ��ارج و به ۳9۰۰ تومان وارد ش��ده 
اس��ت. دالر در هفته جاری تا ۳9۴۰ تومان در بازار 

آزاد معامله شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.9۴8دالر آمریکا

۴.۷15یورو اروپا

5.۲۶9پوند انگلیس

1.۰9۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

5۲5.5۰۰مثقال طا

1۲1.۳۲۰هر گرم طای 18 عیار

1.۲1۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲5۳.۰۰۰سکه طرح جدید

۶5۰.۰۰۰نیم سکه

۳۷۰.۰۰۰ربع سکه

۲۴9.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در حالی 
توانس��ت در آخری��ن روز ک��اری هفت��ه 
گذشت��ه مقداری رشد کند که در دو روز 
اول هفته در مسیر اصالح قرار گرفته بود 
و تمام گروه های اصلی دس��ت به دس��ت 
هم دادند تا شرایط کلی بازار سهام روند 
کاهش��ی را حفظ کند. در سه روز کاری 
ب��ورس تهران در هفت��ه گذشته شاخص 
ک��ل ۳۹۰ واحد افت ک��رد و تا رقم ۸۵ 
ه��زار و ۴۲۹ واح��دی پایین آم��د. این 
اف��ت در شرایطی رقم خ��ورد که نگرانی 
از تهدیده��ای ترامپ مبن��ی بر خروج از 
برجام به تدریج رن��گ می بازد و اتحادیه 
اروپ��ا حمایت قاطع خود از برجام را ابراز 
داشته اس��ت. ای��ن موضوع ب��ه افزایش 
اطمینان و رغبت بیش��تر سرمایه گذاران 
در بورس منتهی ش��ده و از مخاطرات و 
ریسک های بازار س��هام کاسته است. لذا 
انتظ��ار می رود واکنش ب��ورس تهران به 
اقدام��ات آمریکا و اث��رات این موضوع بر 
بازار چن��دان منفی و کاهنده بر س��طح 
عموم��ی قیمت ه��ا و شاخص ه��ا نباشد. 
از طرف��ی، دو هفت��ه دیگ��ر شاهد اعالم 
تدریجی صورت های مالی و گزارش های 

ش��ش ماه��ه شرکت ها خواهی��م بود که 
انتظ��ار می رود اکث��ر آنه��ا گزارش های 
خ��وب و توام با تعدیل های مثبت عایدی 
به بازار ارائه دهند؛ امری که می تواند بار 
دیگ��ر بورس ته��ران را در روند صعودی 
به حرک��ت واداشته و از رک��ود حاکم بر 

بازار بکاهد. 

افت 0.5 درصد شاخص کل در 3 روز
در هفت��ه ای که گذشت در مدت س��ه 
روز معامالت��ی به تع��داد 1۹۵۸ میلیون 
انواع اوراق بهادار به  ارزش 6۳۳۰ میلیارد 
ری��ال در بیش از ۲۵۵ ه��زار دفعه مورد 
معامل��ه ق��رار گرف��ت ک��ه در مقایسه با 
پن��ج روز معامالتی هفت��ه قبل تر از نظر 
نوبت ه��ای معامالت��ی  و  ارزش  حج��م، 
به ترتی��ب 6۳، 6. ۵6 و ۲۳ درصد کاهش 
را نش��ان می دهد. این درحالی است که 
در این مدت تع��داد ۲1 میلیون واحد از 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله 
در ب��ورس ته��ران به ارزش ک��ل بیش از 
۲۲۰ میلی��ارد ری��ال م��ورد معامله قرار 
گرفت ک��ه به ترتیب ب��ا 76 و 76 درصد 
اف��ت هم��راه ش��د. شاخص ک��ل بورس 
 نی��ز در پایان معامالت هفت��ه منتهی به

 1۴ شهریور، مع��ادل ۰.۵ درصد افت را 

به ثبت رس��اند. شاخص بازار اول هم در 
این مدت با ۳۸7 واحد کاهش به رقم ۵۹ 
ه��زار و 11۹ واحد و شاخص بازار دوم با 
۲۵1 واحد افت به عدد 1۹۰ هزار و 16۵ 
واحد رس��یدند که به ترتی��ب با ۰.6۵1 و 

۰.1۳ درصد کاهش مواجه شدند. 

رشد 17 درصدی ارزش مبادالت 
فرابورس در سه روز کاری هفته 

جاری
در سه روز کاری دومین هفته مبادالتی 
مهرماه شاهد رویداده��ای زیادی بودیم 
ام��ا نگاهی به آمار دادوس��تدها نش��انگر 
آن اس��ت که با وجود روزهای معامالتی 
کمتر نسبت به هفته پیش��ین، این هفته 
17درص��د  فراب��ورس  مب��ادالت  ارزش 
افزایش یافت، در حالی که حجم و تعداد 
نوبت های دادوستدی بیش از ۵۰ درصد 
کاهش را تجربه کرد. بدین ترتیب شاهد 
جابه جایی ۸1۸ میلی��ون ورقه بهادار در 
۹6 هزار نوبت معامالتی بودیم که ارزش 
ای��ن مبادالت به 1۳ هزار و ۳1۰ میلیارد 
ری��ال رس��ید. در بازاره��ای اول و دوم 
نیز ۳۳۹ میلیون س��هم ب��ه ارزش ۸۲1 
میلی��ارد ریال میان س��هامداران دس��ت 
به دس��ت شد و س��ه تابلو معامالتی بازار 

پایه نیز میزبان نقل وانتقال ۳6۲ میلیون 
س��هم به ارزش ۵۹۰ میلیارد ریال بودند. 
در همین حال بازار سوم در هفته جاری 
میزب��ان جابه جای��ی ۹1 میلیون ورقه به 
ارزش ۸ ه��زار و ۸۹۸ میلی��ارد ریال بود 
که رشد بسیار چش��مگیر حجم و ارزش 
معامالتی را نش��ان می دهد که این حجم 
و ارزش ب��ه دلی��ل ادام��ه پذیره نویسی 
س��هام جدید ناشی از سلب حق تقدم در 
 افزایش س��رمایه شرکت گروه اقتصادی 
کرمان خ��ودرو در نماد »کرمان خودرو« 
در ب��ازار س��وم بود. معام��الت این هفته 
در ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن مال��ی نیز با 
صدرنش��ینی اوراق بده��ی پای��ان یافت، 
به گونه ای که شاهد دست به دست شدن 
۳ میلی��ون ورقه بدهی ب��ه ارزش ۲هزار 
و ۴۸1 میلیارد ری��ال بودیم. در مجموع 
16 میلیون ورق��ه در بازار ابزارهای نوین 
مالی مورد دادوستد قرار گرفت که ارزش 
۲۵ میلی��ارد ریالی را رق��م زد. در نهایت 
با نگاه��ی به جدول ارزش معامالت خرد 
ب��ازار س��هام و اختیار س��هام به تفکیک 
انبوه س��ازی،  گروه ه��ای صنعت، گ��روه 
امالک و مستغالت را در صدر این جدول 
می بینی��م ک��ه ۲۳ درص��د از ارزش کل 
معامالت خرد را در اختیار گرفته است. 

انتشار گزارش های مالی 6 ماهه شرکت ها، بورس تهران را سبزپوش می کند؟ 

کاهش ریسک های بازار سهام 

کوتاه شدن زمان توق��ف نمادها باعث 
می شود که سهامداران برای معامله سهم 
با مش��کالتی ب��ه مراتب کمت��ر برخورد 
کنن��د، البت��ه این مهم کم��ک همسوی 
ناظ��ر و ناش��ر را می طلبد. ب��دون شک 
شفافیت در بازار سرمایه امری یک سویه 
و مطالبه تک بع��دی از نهاد ناظر نیست، 
بلک��ه ناش��ر و ناظر ه��ر دو نق��ش قابل 
توجهی در رسیدن به این امر مهم دارند. 

همان طور که نهاد ناظر موظف اس��ت با 
رصد به موقع اطالعات مانع معامله نمادها 
در شرایط��ی ابهام آلود شود، گام اولیه در 
تحقق این فرآیند در اختیار ناشر اس��ت 
و باید س��هامداران به هم��ان اندازه که از 
س��ازمان بورس انتظ��ار شفافیت و حفظ 
نقدشوندگ��ی ب��ازار را دارن��د از ناش��ر و 
اعضای هیات مدیره شرکت ها این مطالبه 
را داشته باشند. س��ازمان بورس تا پیش 
از دس��تور العمل جدید بازگشایی و توقف 
نمادها به دنبال بازگش��ایی نمادها به هر 
قیمتی به دلی��ل حفظ نقدشوندگی بازار 
نبود. استدالل س��ازمان در این خصوص 

رعای��ت حق��وق صاحبان س��هام بود که 
ریسک معامله یک نماد غیر شفاف به طور 
کامل به دوش سهامدار گذاشته نشود، اما 
با دستورالعمل جدید، سهامداران با علم 
به ای��ن ابهامات امکان خریدوفروش پیدا 
می کنند. بنابراین در صورت اطالع رسانی 
به موق��ع و شف��اف شرکت ها در خصوص 
مواردی که منجر به توقف نماد می شود، 
بازار س��رمایه از اطمین��ان قابل اتکاتری 
برخ��وردار می شود. هر چق��در شرکت ها 
در خصوص اطالع رس��انی س��رعت عمل 
بیش��تری داشته باشند و تم��ام تغییر و 
تحوالت صورت های مال��ی را به موقع در 

اختیار عموم قرار بدهند، فرصت مناسبی 
ب��رای س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه 
رق��م می خورد و حتی س��رمایه گذاران با 
ریسک ه��ای پایین نیز به ای��ن بازار نگاه 
خواهند داشت. به غیر از موارد اس��تثناء، 
که انتش��ار اطالعات وابسته به س��ازمان 
بورس و اوراق به��ادار نیست و نهادهای 
ذی ربط و ناظر دیگری نیز در آن دخالت 
دارند )مانند بانکی ها یا پاالیشی ها...( در 
اغلب موارد همک��اری شرکت ها در ارائه 
اطالع��ات منجر به کاهش ای��ام توقف و 

سهولت بیشتر در این امر می شود. 
منبع: سنا

اجرای قانون جدید و کوتاه شدن زمان 
توق��ف نماده��ا اتفاق بسی��ار خوبی برای 
بازار س��رمایه به شمار می رود. کارگزاران 
از طری��ق کانون کارگزاران مدت هاس��ت 
پیگیر ای��ن موضوع هستن��د. در جلسات 
کان��ون کارگ��زاران ب��ا رئی��س س��ازمان 
بورس و س��ایر مدیران، بارها درخواس��ت 
تجدیدنظر در خص��وص این قانون مطرح 
شد. توقف های بلندم��دت نمادها به بازار 
س��رمایه ضربه می زند و باع��ث نگرانی و 

تردید س��رمایه گذاران می ش��ود. با کوتاه 
شدن زمان توقف نمادها یک مشکل مهم 
بازار سرمایه که ریسک نقدشوندگی است، 
برط��رف می ش��ود. ریس��ک نقدشوندگی 
عاملی اس��ت تا س��رمایه گذار همه منابع 
خود را وارد بازار نکند. ریسک نقدشوندگی 
اطمینان ب��ه بازار را کاهش می دهد. یکی 
از دغدغه ه��ای مهم س��رمایه گذاران بازار 
س��هام توقف های طوالنی م��دت نماد بود. 
با تغییر ای��ن قانون و کوت��اه شدن زمان 
توقف نماده��ا س��رمایه گذاران با آرامش 
خاط��ر در بازار س��رمایه فعالیت می کنند 
و نگران��ی از ورود هم��ه مناب��ع خ��ود به 
ب��ازار ندارن��د. تجدیدنظر در ای��ن قانون 

ب��ه افزایش شفافیت در بازار س��رمایه نیز 
کم��ک می کند. با کوتاه شدن زمان توقف 
نمادها ناش��ران مجبور می شوند اطالعات 
شفاف ت��ر و دقیق ت��ری بدهن��د، چراک��ه 
دیگر توق��ف طوالنی به دلی��ل عدم ارائه 
اطالع��ات وجود ن��دارد و در صورت عدم 
شفافیت س��هام با کاه��ش قیمت و صف 
فروش مواجه می شود. به گونه ای می توان 
گفت ناشران در ص��ورت عدم شفافیت با 
سهامداران و واکنش آنها مواجه می شوند. 
این تصمیم س��ازمان بورس اتفاق مبارکی 
اس��ت. ب��ا از بی��ن رفت��ن ریس��ک عدم 
نقدشوندگی بازار سرمایه شادابی بیشتری 
خواه��د داشت. در شرایط فعلی همیش��ه 

س��رمایه گذاران از توقف های طوالنی مدت 
نماد نگ��ران هستند. س��رمایه گذار انتظار 
دارد وقت��ی منابعش را وارد بازار س��رمایه 
می کن��د به راحتی بتوان��د آن را مدیریت 
ک��رده و در بین صنایع مختلف به گردش 
درآورد ی��ا حتی در زمان نیاز به س��هولت 
به سرمایه اش دسترس��ی داشته باشد اما 
توقف های طوالنی م��دت نماد مانع چنین 
رفتارهای��ی بود. توقف ه��ای طوالنی مدت 
نماد باعث ایجاد ابهام در چش��م انداز بازار 
س��رمایه اس��ت. با تجدید نشر در قانون و 
رفع این ریسک بزرگ از بازار سرمایه باید 
در انتظ��ار ورود نقدینگی ه��ای جدید به 
بازار بود.                          منبع: ایبنا 

ناظر و ناشر دو بازوی کاهش زمان توقف نمادها

واکنش سهامداران، ضامن پایبندی ناشران به دستورالعمل جدید نمادها

خبر

رئیس سازمان بورس تشریح کرد
 وضعیت بازار سرمایه

در نیمه دوم سال
رئیس س��ازمان بورس گفت سرمایه گذاران متنوع 
سرمایه گذاری کرده و از صندوق های سرمایه گذاری، 
واحدهای��ی در س��بد خود داشت��ه باشن��د. شاپور 
محمدی در گفت وگو با مهر با تش��ریح چش��م انداز 
ب��ازار س��رمایه در نیم��ه دوم امس��ال گف��ت: برای 
تحلی��ل وضعیت ب��ورس در نیمه دوم س��ال، باید با 
س��نجش عوامل بنیادی اقتصادی همراه باشد؛ این 
در حالی اس��ت که هم اکنون عوامل بنیادی اقتصاد 
ایران مناس��ب است، اما به هر حال تحوالت سیاسی 
و اجتماع��ی نیز اثرگذار خواهد بود. رئیس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار اف��زود: البت��ه پتانسیل های 
بلندم��دت شرکت ه��ای ایرانی به گونه ای اس��ت که 
سرمایه گذاران بتوانند بازده مناسبی را در بلندمدت 
از س��رمایه گذاری در بورس به دست آورند و از این 
جهت ه��م که تحلیل بای��د مبنا باش��د، حتماً باید 
ت��الش کنند که ب��ه صورت متنوع، س��رمایه گذاری 
کنند. وی به س��رمایه گذاران توصی��ه کرد تا تالش 
کنند از صندوق های س��رمایه گذاری هم، واحدهایی 
در س��بد سهام خود داشته باشند.  محمدی با اشاره 
به بخش��نامه بانک مرکزی مبنی ب��ر محدود کردن 
س��ود صندوق های س��رمایه گذاری خاطرنشان کرد: 
هم س��ازمان بورس و هم بانک مرکزی، با اینکه نرخ 
س��ودها باید کاهش یابد، موافق هستند و س��ازمان 
بورس هم همکاری مؤثری در این حوزه دارد و حتماً 
برای کاهش نرخ سودهای بانکی، تالش می کنیم تا 
هر جا که صندوق ها یا س��ایر نهادهای بازار سرمایه 
می توانند در خصوص نرخ سود بانکی، تأثیر کاهنده 

داشته باشند، وارد عمل شود. 

 پذیره نویسی دومین
 صندوق سرمایه گذاری طال

در بورس کاالی ایران
پذیره نویسی صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله 
زرافشان امید ایرانیان از روز شنبه مورخ 1۵ مهرماه 
ب��ه مدت پن��ج روز ک��اری در بورس ک��االی ایران 
آغ��از می شود. پذیره نویسی ای��ن صندوق که از نوع 
صندوق های س��رمایه گذاری در گواهی سپرده سکه 
طال و اوراق مش��تقه س��که طال اس��ت، از روز شنبه 
هفته آین��ده آغاز می ش��ود و تا تاری��خ 1۹ مهرماه 
ادامه خواهد داشت. طبق مفاد اعالمیه پذیره نویسی 
صن��دوق یاد ش��ده، تاری��خ تمدید احتمال��ی دوره 
پذیره نویس��ی از ۲۲ تا ۲6 مهرم��اه جاری به مدت 
پن��ج روز و تعداد واحده��ای س��رمایه گذاری قابل 
انتش��ار آن 1۰۰ میلی��ون واحد و تع��داد واحدهای 
س��رمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی ۹۹ میلیون 
واحد به ارزش اس��می هر واحد 1۰ هزار ریال اعالم 
شده اس��ت ک��ه در صورت پذیره نویس��ی حداقل ۹ 
میلی��ون واحد س��رمایه گذاری ع��ادی )۹۰ میلیارد 
ریال( پذیره نویسی این صندوق تکمیل شده و مورد 
تأیید خواهد بود. شایان ذکر اس��ت خرید واحدهای 
ETF مذک��ور مستل��زم وجود ک��د معامالتی فعال 
در س��یستم شرکت س��پرده گذاری مرک��زی بوده و 
س��فارشات خرید بای��د مضربی از ی��ک ورقه باشد. 
همچنین محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید 
در نظر گرفته نش��ده اس��ت و حداکث��ر تعداد اوراق 
قابل خریداری توس��ط هر ک��د معامالتی حقیقی و 
نی��ز کد معامالت��ی حقوقی نامحدود اس��ت. گفتنی 
اس��ت پذیره نویسی صن��دوق س��رمایه گذاری قابل 
معامله زرافشان امید ایرانیان معاف از مالیات بوده و 
کارمزد آن مش��ابه کارمزد معامالت است؛ همچنین 
اس��تفاده از کد خری��د گروه��ی »ددد« نیز ممنوع 
اس��ت. موسس، مدیر و بازارگردان این صندوق قابل 
معامله در بورس، شرکت تأمین س��رمایه امید بوده 
و مؤس��سه حسابرس��ی و خدمات مدیری��ت ره بین، 
متولی آن است. مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان 
نی��ز مسئولی��ت حسابرس��ی آن را بر عه��ده دارد. 
معام��الت ثانویه واحدهای س��رمایه گذاری صندوق 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه، پس از اتم��ام دوره 
پذیره نویسی و ثبت صن��دوق، در بازار صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله بورس کاالی ایران آغاز 
می شود. هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامله زرافش��ان امید ایرانیان جمع آوری سرمایه از 
س��رمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق 
به��ادار مبتن��ی بر کاال ب��ه منظور کاه��ش ریسک 
از صرفه جویی های ناشی  سرمایه گذاری، بهره گیری 
از مقیاس و تأمین منافع برای سرمایه گذاران است و 
فعالی��ت آن از زمان صدور مجوز فعالیت شروع شده 
و ب��ه مدت نامحدود ادامه می یاب��د. موضوع فعالیت 
صندوق مذکور، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار 
مبتنی بر س��که طال، اوراق مش��تقه مبتنی بر سکه 
ط��ال، اوراق به��ادار با درآمد ثابت و گواهی س��پرده 
بانک��ی اس��ت و موس��سان صن��دوق 1۰۰ درصد از 
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد یک میلیون 
واح��د را به ارزش 1۰ میلی��ارد ریال متعهد شده اند 
و مابقی واحدهای س��رمایه گذاری صندوق به ارزش 
مبنای هر واح��د 1۰ هزار ریال برای پذیره نویسی و 

خرید عموم عرضه می شود. 

یادداشت

ناآرامی های کاتالونیا موجب شد 
بانک های اسپانیا افت شدیدی را 

متحمل شدند
قیمت س��هام شرکت ه��ا در بازار اس��پانیا با افت 
بسیار شدیدی همراه شدن��د، درحالی که ناآرامی ها 
دارد. همه پرس��ی  ادام��ه  کاتالونی��ا همچن��ان  در 
اس��تقالل کاتالونیا در اس��پانیا موجب بروز آشوب 
در این کش��ور ش��د درحالی که دولت اس��پانیا، این 
رفتار را غیر منطقی و غیر قانونی قلمداد کرده است. 
براس��اس این گ��زارش، شاخص آیبکس اس��پانیا با 
افت شدید ۲درصدی همراه شد، درحالی که قیمت 
س��هام CaixaBank  با افت شدید 6.7 درصدی 
 Banco Sabadell روبه رو ب��ود. قیم��ت س��هام
به عن��وان پنجمین بانک تأثیرگذار در اس��پانیا افت 
6.۳ درصدی را از آن خ��ود کرد. بانک های مستقر 
در کاتالونیای اس��پانیا با افت بسیار شدیدی همراه 
شدند درحالی ک��ه ناآرامی ها و نگرانی ها از اظهارات 
کارلس پیگدمنت، رئیس جمهور کاتالونیا، اوضاع را 
بدتر کرده اس��ت. پیگدمن��ت در بیانات جدید خود 
اظهار داشت: اس��تقالل کاتالونی��ای را هفته آینده 
اع��الم می کنیم حت��ی اگر دول��ت اس��پانیا با این 
اس��تقالل مخالفت کن��د، اما در این بی��ن با وجود 
 CaixaBank ه��رج و مرج های موج��ود، بان��ک
اعالم داشت تمامی ت��الش خود را برای حمایت از 
مش��تریان، سهامداران و سرمایه گذاران خود به ثمر 
می رس��اند تا در این بین ض��رر و زیان را به حداقل 
برساند. س��هام دیگر بانک های این منطقه نیز افت 
 شدی��دی را متحمل شدن��د. بانک س��انتاندر افت 
۳.۲ درصدی داشت درحالی که قیمت سهام بانکیا، 
بانکینت��ر و BBVA  هر کدام افت ۲ تا ۴ درصدی 
را شاهد شدند. روز یکشنبه با وجود مخالفت شدید 
دولت اس��پانیا و اعزام چند هزار نیروی ویژه پلیس 
به کاتالونیا، مسئوالن این منطقه برای اس��تقالل از 

مادرید همه پرسی برگزار کردند. 

عملکرد شهریورماه »پیاذر«
شرکت کش��ت و صنع��ت پیاذر با س��رمایه ثبت 
شده 7۵هزار میلیون ریال گ��زارش فعالیت ماهانه 
یک ماه منتهی به پایان شهریور ۹6 را منتشر کرد. 
شرکت کشت و صنعت پیاذر گزارش فعالیت تولید 
و ف��روش شهریورماه امسال را اع��الم کرد. شرکت 
کش��ت و صنعت پیاذر شهریورماه 6۰7 هزار عدد و 
۳۹ تن انواع محصول را تولید کرد. بیشترین تولید 
ای��ن شرکت در یک ماه شهری��ور پودر کتلت 11۰ 
گرم��ی بوده اس��ت. همچنین مبلغ فروش کش��ت 
و صنع��ت پی��اذر در شهریورم��اه ۴ میلیارد و ۲7۵ 

میلیون ریال بود. 

گزارش عملکرد 9 ماهه »چکاپا«
شرک��ت گ��روه صنایع کاغ��ذ پ��ارس اطالعات 
صورت ه��ای مالی میان��دوره ای ۹ م��اه منتهی به 
پای��ان مرداد ۹۵ برای س��ال مالی منتهی به پایان 
آبان ۹6 را منتش��ر کرد. شرکت گروه صنایع کاغذ 
پارس با سرمایه ثبت شده یک هزار و ۳1۵ میلیارد 
و ۵۹6 میلی��ون ریال اطالع��ات صورت های مالی 
میان��دوره ای ۹ ماه منتهی به پایان مرداد ۹۵ برای 
سال مالی منتهی به پایان آبان ۹6 را منتشر کرد. 
ای��ن گزارش حاکی اس��ت چکاپا س��ود خالص هر 
سهم را برای دوره ۹ ماه منتهی به پایان مردادماه 
امس��ال ۲۳۴ ریال اعالم کرده اس��ت. این شرکت 
برای ۹ ماه س��ال مالی گذشته به ازای هر س��هم 
۲1۴ ریال س��ود اع��الم کرده بود. ب��ه این ترتیب 
چکاپا در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مش��ابه سال 
قبل ۹ درصد کاهش را در س��ود به ثبت رس��انده 
اس��ت. همچنین این شرکت در سال مالی منتهی 
به پایان آبان سال ۹۵ به ازای هر سهم ۳7۳ ریال 

سود خالص اعالم کرده است. 

انتشار صورت های مالی 9 ماهه 
»وصنا«

شرک��ت س��رمایه گذاری گروه صنایع بهش��هر 
ایران اطالعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ 
ماهه منتهی به ۳1 شهریورماه ۹6 را حسابرسی 
نش��ده و با س��رمایه مع��ادل یک ه��زار و ۵6۰ 
میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری 
گروه صنایع بهش��هر ایران با انتشار عملکرد سه 
ماهه سوم سال مالی جاری اعالم کرد در دوره ۹ 
ماهه یاد شده مبلغ 1۳۰ میلیارد و ۵۰۸ میلیون 
ریال س��ود خال��ص کسب کرد و بر این اس��اس 
مبل��غ ۸۴ ریال س��ود به ازای هر س��هم محقق 
کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل 
معادل 6۳درصد کاهش یافت. گفتنی اس��ت این 
شرکت در س��ه ماهه سوم س��ال مالی قبل مبلغ 
۲۲7 ریال س��ود به ازای هر س��هم محقق کرده 
اس��ت. با احتساب سود انباشته ابتدای سال این 
شرکت در پایان دوره ۹ ماهه مبلغ ۳۸۵ میلیارد 
و ۳76 میلیون ریال س��ود انباشته پایان دوره در 
حساب ه��ای خود منظور کرد ک��ه در مقایسه با 
دوره مش��ابه س��ال مالی قبل مع��ادل ۲۰درصد 

کاهش یافت. 
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شماره 898

 فهرس��تی از شش کش��ور جهان که 
دارای ارزان ترین ن��رخ اینترنت هستند 
منتشر شده که در این رده بندی اوکراین 

در رتبه نخست جای گرفته است. 
براس��اس گزارش��ی که در وب س��ایت 
آژان��س مبتنی ب��ر داده مرکل در س��ال 
۲۰۱۷ منتش��ر ش��ده اس��ت، از ش��ش 
کشوری که از ارزان ترین نرخ اینترنت در 
جهان برخ��وردار هستند، نام برده شده و 
به کاربران اینترنتی معرفی شده اند. طبق 
آمار به دس��ت آمده توس��ط ای��ن آژانس، 
اوکراین که در شرق اروپا واقع شده است، 
در صدر این رتبه بندی قرار گرفته است. 

در ادامه به معرفی شش کشور دارای 
اینترن��ت ارزان در نیم��ه نخست س��ال 

۲۰۱۷ میالدی می پردازیم: 
1- اوکرای�ن: این کش��ور که یکی از 
بزرگ ترین کش��ورهای شرق اروپاست، 
کارب��ران  جمعی��ت  بیش��ترین  دارای 
اینترنتی اس��ت. بهای ه��ر ۱۰ مگابیت 
اینترنت در اوکرای��ن معادل ۳.۲۳ دالر 
اس��ت. این کش��ور طبق رتبه بندی های 
صورت گرفته اخیر، دارای کمترین نرخ 
و تعرف��ه اینترنت در میان کش��ورهای 

جه��ان بوده و ب��ه کش��ور »ارزان ترین 
اینترنت جهان« لقب گرفته است. 

2- ونزوئال: این کشور که در آمریکای 
التین واقع شده است، اخیراً تحت تأثیر 
با  بین الملل��ی  اقتص��ادی  تحریم ه��ای 
مش��کالت بسیاری به خصوص در بخش 
مسائل مالی و اقتصادی دس��ت و پنجه 
ن��رم می کند. ام��ا یک��ی از مزیت های 
زندگی برای مردم این کش��ور، اینترنت 
بسیار ارزان آن اس��ت به گونه ای که آنها 
ب��رای هر ۱۰ مگابیت در ماه، تنها کافی 

است ۳.۹۴ دالر بپردازند. 
3- روس�یه: شای��د تعجب کنید که 
این کش��ور ب��زرگ و قدرتمند در شرق 
اروپ��ا، هم جزو کش��ورهایی اس��ت که 
دسترس��ی ب��ه اینترن��ت ارزان را برای 
کاربرانش مهیا و فراهم کرده است. البته 
همانطور که می دانیم روسیه همواره به 
مح��دود ک��ردن و فیلترین��گ بسیاری 
از وب س��ایت ها و صفح��ات مجازی در 
اینترنت مش��هور و معروف بوده اس��ت 
بنابراین نباید قیم��ت و تعرفه اینترنت 
آن ه��م باال باشد. در این کش��ور تعرفه 
هر ۱۰ مگابی��ت اینترنت در ماه، ۶.۳۵ 

دالر است. 
4- رومانی: این کشور با وجود اینکه 
طرفداران و توسعه دهندگان بسیاری را 
در خود ج��ای داده، اما باز هم در میان 
شش کش��ور ارائه دهنده اینترنت ارزان 
جای گرفته اس��ت. در کش��ور رومانی، 
قیمت هر ۱۰ مگابیت اینترنت در طول 

یک ماه، ۷.۳۶ دالر است. 
5- بلغارس�تان: کارب��ران بلغ��اری 
برای خرید ۱۰ مگابیت در ماه باید تنها 
۸.۳۸ دالر بپردازن��د که البته این امر به 
این علت است که اینترنت و تکنولوژی 
در این کش��ور به اندازه سایر کشورهای 
و  نیس��ت  داغ  و  پرطرف��دار  اروپای��ی، 
مدت هاس��ت خبر خاصی از پیش��رفت 
فناوری اینترنت و شبکه از این کش��ور 

شنیده نشده است. 
6- ب�الروس: در کش��ور ب��الروس، 
کارب��ران برای خرید ۱۰ مگابیت در ماه 
کافی است تنها ۹.۴۰ دالر بپردازند که 
این نرخ در مقایس��ه با دولت های غرب 
اروپا و همچنین ای��االت متحده آمریکا 
بسیار پایین است.  با نگاه مختصری به 
اسامی این کش��ورها، می توان به راحتی 

دریافت که بیش��تر این کشورها، به جز 
ونزوئ��ال ک��ه در آمریکای التی��ن قرار 
دارد، در ش��رق اروپا واقع شده اند. البته 
بر همگان معلوم و مش��خص اس��ت که 
دولت های شرق اروپ��ا اهمیت چندانی 
ب��رای حف��ظ امنیت و حری��م شخصی 
کارب��ران در فض��ای اینترنتی و مجازی 
قائ��ل نیستند ام��ا به هرح��ال، قیمت 
اینترنت در این گونه کشورها به گونه ای 
اس��ت که اغلب م��ردم به راحت��ی قادر 
خواهند بود از امکانات و مزایای اینترنت 

ارزان استفاده کنند. 
البته هرکجا صحبت از مقایسه قیمت 
و گران ب��ودن یا ارزان بودن محصوالت 
ی��ا خدماتی در می��ان باش��د، باید این 
نکته را به خاطر داشته باشیم که ارزان 
بودن اینترنت در یک کش��ور همواره در 
مقایسه با قیمت همان حجم از اینترنت 
در کش��ورهای دیگر بیان می شود و این 
بدین معناس��ت که ممکن است قیمت 
آن برای مردم کش��وری با میزان درآمد 
ب��اال بسیار ارزان باشد؛ نه کش��وری که 
در آن می��زان درآمد مردم نیز به مراتب 

کمتر است. 

اپل به تازگی امکان برگشت از iOS 11.0 را متوقف 
کرده اس��ت؛ بدین معنی که دیگر کاربران محصوالت 
اپل نمی توانند س��یستم عامل دستگاه های شان را به 

نسخه های قبل ازiOS 11 دانگرید کنند. 
همانطور که می دانید چند هفته ای است که عرضه 
رس��می iOS 11 آغاز شده و پ��س از آن نیز اپل دو 
به روزرس��انی جدید تحت عناوین iOS 11. 0. 1 و 
iOS 11. 0. 2 را به منظ��ور رفع باگ ها و مش��کالت 

موجود در این نسخه منتشر کرد. 

براین اساس، کاربرانی که پلتفرم دستگاه های خود 
را ب��ه هر ک��دام از ورژن های iOS 11 به روزرس��انی 
 iOS کرده ان��د، دیگر نمی توانند به نسخه های قبل از
11 دانگری��د کنند. اما این امکان برای کاربران فراهم 
شده تا در صورت تمای��ل، از نسخه iOS 11.0.2 به 
iOS 11.0.1 برگردن��د. به طور خالصه می توان گفت 
اگ��ر از کاربران محصوالت اپ��ل هستید و قصد دارید 
از س��ر کنجکاوی، پلتفرم دس��تگاه خود را به نسخه 
جدید iOS آپدیت کنی��د، باید بدانید که در صورت 

انج��ام این ک��ار، دیگر راه برگش��تی ب��ه نسخه های 
قدیمی برای تان وجود نخواهد داشت. 

اپ��ل در iOS 11 تغییرات زی��ادی را اعمال کرده 
که در دستگاه های آی فون ها و آی پدهای این شرکت 
مش��اهده خواهند شد. از جمله این موارد می توان به 
اپ استور جدید، نوتیفیکیش��ن سنتر جدید و بهبود 
ذخیره س��ازی اشاره ک��رد. عالوه بر ای��ن، آپدیت ها و 
تغیی��رات امنیتی iOS را نیز باید به این موارد اضافه 

کرد. 

اپل مسیر دانگرید به نسخه های قبل از iOS 11 را مسدود کرد

کدام کشورها ارزان ترین اینترنت را دارند؟ 
اخبار

 Shareit نرم افزار 
از مرز 5۰۰ میلیون دانلود گذشت

 shareit  از محبوب ترین اپلیکیش��ن های انتقال 
و اشتراک س��ریع فایل با استفاده از قابلیت وای فای 
دایرکت اس��ت که توسط شرکت لنوو ساخته و ارائه 
شده اس��ت.  تعداد دانلوده��ای برنامه Shareit  در 
پلی اس��تور به نیم میلیارد رس��یده است. قسمتی از 
این تعداد دانلود ممکن اس��ت وابسته به این واقعیت 
باشد ک��ه این برنامه به طور پیش فرض روی بسیاری 
از دس��تگاه های اندرویدی شرکت لن��وو نصب شده 
اس��ت، اما به خوبی می دانیم که Shareit بین سایر 
کاربران اندروید نیز محبوبیت و عمومیت دارد. عالوه 
بر این، افراد زیادی این برنامه را از سایت هایی نظیر 
  Shareit  .دانل��ود و نص��ب می کنند apkmirror
از قابلی��ت وای فای دایرکت ب��رای تسهیل و تسریع 
اشتراک گذاری فایل بین پلتفرم ها اس��تفاده می کند. 
این برنامه در اندروید، آی او اس، ویندوزموبایل، مک 
و ویندوز پشتیبانی می شود؛ پس فارغ از اینکه از چه 
پلتفرمی اس��تفاده می کنی��د، می توانید Shareit را 
نصب و اس��تفاده کنید. شاید روزی چنین نرم افزاری 
در قال��ب یک ویژگی جدی��د روی تمام گوشی های 
اندروی��د ارائه شود تا دیگر برای اشتراک پرس��رعت 
فایل ه��ا نیازی ب��ه نرم اف��زار مجزا نداشت��ه باشیم.  
به هرح��ال باید به لن��وو باب��ت ۵۰۰ میلیونی شدن 

نرم افزارش تبریک بگوییم. 

آیفون X اپل باالخره چراغ سبز 
رگوالتوری FCC را دریافت کرد

در حال��ی ک��ه پیش فروش آیف��ون X اپل تا چند 
هفت��ه دیگر آغاز می شود و برای عرضه دس��تگاه در 
تاریخ س��وم نوامبر برنامه ریزی شده اس��ت، موبایل 
سالگرد ۱۰ س��الگی آیفون باالخره جوازهای الزم را 
از رگوالتوری آمریکایی FCC دریافت کرده اس��ت. 
دریافت این جواز بدان معناست که اپل دیگر مجبور 
به اشاره به عدم فروش آیفون X در وب سایت رسمی 
خود نیست و حاال هر س��ه مدل آیفون X می توانند 
در تم��ام ای��االت آمریک��ا فروخته شون��د.  در مقام 
توضیح باید گفت هر دستگاهی که از سخت افزارهای 
رادیوی��ی بهره می ب��رد، بای��د جوازه��ای الزم را از 
FCC دریاف��ت کن��د. ای��ن رگوالت��وری اطمینان 
حاص��ل می کند که محص��والت مورد اش��اره باعث 
تداخل در امواج نمی شوند ی��ا کاربران را در معرض 
فرکانس ه��ای رادیوی��ی خطرناک ق��رار نمی دهند.  
اگرچه اپل هنوز تاریخ عرض��ه دیوایس پرچمدارش 
را تغییر ن��داده، در گزارش های ت��ازه گفته می شود 
ک��ه اپل تا ای��ن لحظه تنها موفق ب��ه تولید کمتر از 
۱۰درصد از واحدهای مدنظر خود شده اس��ت. گفته 
می شود علت این مسئله، ب��ه پیچیدگی روند تولید 
دوربین TrueDepth آیف��ون X بازمی گردد. این 
 Face ID دوربین برای س��یستم تش��خیص چهره
 مورد اس��تفاده قرار می گیرد.  م��دل ۶۴ گیگابایتی
 آیفون X قرار اس��ت با قیم��ت ۹۹۹ دالر روانه بازار 
شود و این قیمت برای مدل پریمیوم ۲۵۶ گیگابایتی 
به ۱۱۴۹ دالر می رس��د. آیفون X نخستین آیفونی 
است که همراه با نمایشگر OLED  عرضه می شود 
و از طراح��ی لبه ت��ا لبه بهره مند شده اس��ت. شارژ 
وایرل��س و حالت تصویربرداری جدید پرتره از جمله 

قابلیت های این دستگاه گران قیمت هستند. 

هوآوی از باتری 4۰۰۰ میلی آمپری 
برای میت 1۰ خبر می دهد

کمت��ر از دو هفت��ه به زمان رونمای��ی از پرچمدار 
جدی��د ه��وآوی، می��ت ۱۰ باقی مانده اس��ت. حاال 
هوآوی در حساب توییت��ر خود تیزر جدیدی از این 
گوشی منتشر کرده است که بیش از پیش هواداران 

را به معرفی آن مشتاق تر می کند. 
پرچم��دار جدید هوآوی قرار اس��ت  با یک باتری 
۴۰۰۰ میلی آمپرس��اعتی عرضه شود. برای مقایسه 
کاف��ی اس��ت بدانیم ک��ه بات��ری کدام رقی��ب این 
گوش��ی ظرفیت باالت��ری دارد: گلکسی نوت۸؟ نه... 
 ،2716mAh ...۳۳۰۰، آیفون ۱۰؟ باز هم نهmAh
الج��ی V30؟ ن��ه... 3300mAh، پیکسل XL 2؟ 
 ،3520mAh ...کمی بهتر اس��ت ولی همچنان ن��ه
س��ونی اکسپری��ا XZ پریمی��وم؟ 3230mAh  و 

 .3400mAh هم Mi Mix 2 شیائومی
می توانی��م این مقایس��ه را به همین ص��ورت ادامه 
دهی��م، ام��ا واقعیت این اس��ت که تنها تع��داد کمی 
از پرچم��داران ۲۰۱۷، باتری ای با ظرفیت بیش��تر از 
۳۵۰۰ میلی آمپر س��اعت دارند. بنابراین هوآوی میت 
۱۰ با باتری بزرگ خود و چیپ س��تی با س��اختار ۱۰ 
نانومت��ری، باید بازده��ی باتری شگف��ت آوری داشته 
باشد.  ه��وآوی یک عالمت تجاری ب��ا حرف U ثبت 
کرده است، که گمان می رود این عالمتی برای دستیار 
دیجیت��ال جدید این شرکت باش��د. در متن ثبت این 
لوگو آم��ده: »نرم افزار و اپلیکیش��ن های موبایل برای 
مدیریت دس��تگاه های خانگی هوشمند.« این لوگو به 
صورت ترکیبی از دو حرف U س��اخته شده است، اما 
امیدواریم اسم این دستیار دیجیتالی U نباشد، چراکه 
اگر مانند دستیارهای دیجیتالی دیگر شرکت ها آن را 
با اصطالح Hey فعال کنیم، اس��تفاده از آن در اماکن 

عمومی ممکن است باعث سوءتفاهم شود. 

اخبار

فایرفاکس از سال 2۰1۸ به 
پشتیبانی از ویندوز ایکس پی و 

ویستا خاتمه خواهد داد
با فرا  رس��یدن س��ال ۲۰۱۸، مرورگر فایرفاکس از 
دو س��یستم عامل ویندوز ایکس پی و ویندوز ویستا 

پشتیبانی نخواهد کرد. 
در حال حاض��ر جدیدترین نسخه س��یستم عامل 
دس��کتاپ مایکروسافت، ویندوز ۱۰ است و اگر شما 
همچن��ان از نسخه های قدیمی این س��یستم عامل 
مث��ل ویندوز ۷ ی��ا ویندوز ۸ اس��تفاده می کنید، بد 
نیست اش��اره کنیم ک��ه شرکت اه��ل ردموند یک 
ب��ازه زمانی برای به روزرس��انی رایگان به جدیدترین 
نسخه س��یستم عامل وین��دوز در اختی��ار کاربران 
قرار داده اس��ت. خوشبختانه بسی��اری از افرادی که 
از نسخه ه��ای قدیمی ویندوز اس��تفاده می کردند از 
این فرصت اس��تفاده ک��رده و س��یستم  عامل خود 
را ب��ه ویندوز ۱۰ آپدی��ت کرده ان��د. در هر صورت 
همچنان برخی افراد س��یستم عام��ل رایانه خود را 
به روزرسانی نکرده اند و حتی عده ای از کاربران هنوز 
از نسخه های قدیمی تر ویندوز )مثل ویندوز ویستا و 

ایکس پی( استفاده می کنند. 
اگر شما هم جزو آن دسته از کاربرانی هستید که 
همچنان از سیستم  عامل ویندوز ایکس پی یا ویندوز 
ویست��ا اس��تفاده می کنند بد نیس��ت بدانید شرکت 
موزیال اخیراً اعالم کرده اس��ت که از ماه ژوئن سال 
۲۰۱۸ به صورت رس��می به پش��تیبانی از فایرفاکس 
در ای��ن نسخه ها خاتم��ه خواهد داد. پی��ش از این 
موزی��ال به کاربران هش��دار داده بود که پش��تیبانی 
از فایرفاکس در دو س��یستم  عام��ل نامبرده در ماه 
سپتامبر ۲۰۱۷ پایان خواهد یافت، اما حاال مشخص 
شده که تصمیم نهایی برای پایان دادن به پشتیبانی 
فایرفاکس در ویندوز ایکس پی و ویندوز ویستا به ماه 

ژوئن ۲۰۱۸ موکول شده است. 
موزیال در بیانیه خود این گونه توضیح داده است: 

امروز ما اعالم می کنیم  که با فرا  رسیدن ماه ژوئن 
۲۰۱۸، به پش��تیبانی از فایرفاکس در دو س��یستم 
عام��ل وین��دوز ایکس پ��ی و ویندوز ویست��ا خاتمه 
خواهی��م داد. به عنوان یکی از مع��دود مرورگرهایی 
ک��ه همچن��ان از ویندوز ایکس پ��ی  و ویندوز ویستا 
پش��تیبانی می کند، انتظار داریم کاربران فایرفاکس 
در دو پلتف��رم نامبرده تا پیش از آغاز س��ال جدید، 
نسبت به آپدیت کردن سیستم عامل رایانه های خود 
اقدام  کنند. کاربران برای دریافت به روزرس��انی های 
جدی��د فایرفاک��س روی نسخه های جدی��د ویندوز 

نیازی به انجام مراحل اضافه نخواهند داشت. 
در حال حاضر مش��خص نیس��ت تعداد افرادی که 
همچنان از س��یستم عامل های وین��دوز ایکس پی و 
ویندوز ویستا استفاده می کنند دقیقا چقدر است، اما 
به احتمال زیاد تعداد این کاربران خیلی زیاد نیست؛ 
بنابراین می توان گف��ت کاربرانی که تحت تأثیر این 
اقدام موزیال قرار خواهند  گرفت چندان زیاد نیستند. 
پیشنهاد می شود کاربران همیشه جدیدترین نسخه 
نرم افزارها را روی س��یستم  خود نصب کنند تا بدین 

طریق عملکرد بهتر و امنیت باالتری تجربه کنند. 

ال  جی در حال ساخت پردازنده  
اختصاصی خود است

پ��س از تالش نافرج��ام قبلی ال جی در س��اخت 
پردازنده اختصاصی موبایل، این شرکت مجددا برای 

ساخت پردازنده ای جدید دست  به کار شده است. 
ال جی در سال ۲۰۱۴ به پیروی از رقبایی همچون 
س��امسونگ و اپل اقدام به ساخت تراشه اختصاصی 
خود با نام NUCLUN کرد که تنها در یک گوشی 

آن هم محدود به بازار کره استفاده شد. 
با وجود شایعات��ی در خصوص آماده نبودن تراشه 
ال ج��ی، این شرکت درخواس��ت ثب��ت برند تجاری 
تراش��ه جدی��دش را به اداره ثب��ت معنوی محصول 

اتحادیه اروپا فرستاده است. 
 LG KROMAX پرونده ه��ای ال جی با نام های
ب��ا   LG EPIK Processor و   Preocessor
دو عن��وان مبه��م »تراشه ها ]مداره��ای یکپارچه[؛ 
تراشه ه��ای چندپردازن��ده ای« طبقه بندی شده که 

به خوبی نشانگر محصول آن است. 
هرچن��د تضمینی وجود ندارد که تراشه های تحت 
عناوی��ن فوق در گوشی های هوشمن��د به کار روند. 
ممکن است تراشه مذکور بازار رایانه ها را مورد هدف 
قرار دهد، چراکه سال گذشته اینتل رسماً اعالم کرد 
قص��د دارد از هسته های ARM س��اخت ال جی در 
محصوالتش اس��تفاده کند. براساس همان گزارش، 
پردازنده های م��ورد بحث از فن��اوری ۱۰ نانومتری 
اس��تفاده خواهند ک��رد. این فناوری قرار اس��ت در 
پرچمداران سال آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد. 
به عبارت دیگ��ر، اگر برنامه ها آن ط��ور که در مورد 
NUCLUN 2 پیش رفت، پیش نرود و این حرکت 
موفق و ادامه دار باشد، امکان این وجود دارد که ال جی 
س��ال آینده در گوشی های هوشمند خ��ود از پردازنده 
اختصاصی استفاده کند،  اما انتظار نمی رود گوشی های 
 مورد نظ��ر از نوع پرچم��دار باشند، چراک��ه پردازنده

 NUCLUN  از لح��اظ عملک��رد بسی��ار ضعیف از 
کار درآمد و اساس��ا استفاده از پردازنده نوپا در گوشی 
پرچم دار ریس��ک خواهد بود؛ حتی اگ��ر آن پردازنده 

توسط خود شرکت ساخته شده باشد. 

تازه های فنــاوری

هدست واقعیت ترکیبی سامسونگ ادیسه معرفی شد.
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آمارها گویای آن اس��ت که 
تنه��ا در یک س��ال گذش��ته 
انواع خودرو کاهشی  صادرات 
۲۵درص��دی را تجرب��ه کرده 
اس��ت؛ آم��اری ک��ه رئی��س 
سازمان توس��عه تجارت آن را 
تایی��د ک��رده و کاهش قدرت 
خری��د در خاورمیانه، توقف یا 
کاهش صادرات به کشورهایی 
و  ع��راق  و  س��وریه  مانن��د 
همچنین مشکل نقل و انتقال 
اصلی تری��ن دالی��ل  از  را  ارز 
ای��ن کاهش ص��ادرات عنوان 

می کند. 
در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ 
بالغ بر ۳۰۰۰ ت��ن خودرو به 
کشورهای مختلف صادر شده 
ک��ه ارزش ای��ن ص��ادرات به 
 ۱۴ میلیون دالر می رس��د، اما 
نیاز به این ص��ادرات با مدت 
مشابه سال گذشته گویای آن 
است که نه تنها صادرات انواع 
خودرو از نظر وزنی ۲۵درصد 
کاه��ش یافت��ه، بلک��ه از نظر 
ارزش نیز صادرات این بخش 
۲۶درص��د نس��بت ب��ه مدت 

مشابه سال قبل کمتر است. 
به اس��تناد آمارها در حوزه 
قطعات، لوازم یدکی و قطعات 
انواع خ��ودرو نیز در  منفصله 
پنج ماه��ه اول س��ال جاری 
۷۰۰۰ ت��ن کاال ب��ه ارزش��ی 
بالغ ب��ر ۲۹۰۰۰ میلیون دالر 
صادر ش��ده است که این رقم 
در مقایس��ه ب��ا مدت مش��ابه 
س��ال قبل اگرچه از نظر وزنی 
تغییری نداش��ته، ام��ا از نظر 
یافته  ارزش ۱۹درصد کاهش 
اس��ت که این موض��وع بیانگر 
آن اس��ت که قیمت قطعات و 
لوازم یدکی خودروهای ایرانی 
در بازاره��ای جهان��ی کاهش 

یافته است.  
ب��ه گ��زارش پ��دال نی��وز، 
ح��وزه  در  همچنی��ن 
موتورس��یکلت و قطع��ات آن 
در پن��ج ماه اول س��ال جاری 
بالغ بر ۶۰۰ تن کاال به ارزش 
۲میلی��ون دالر ص��ادر ش��ده 
اس��ت که این رقم در قیاس با 
سال گذشته از نظر وزنی ۲۵ 
و از نظر ارزش ۳۳درصد افت 

داشته است. 
عالوه ب��ر این در حوزه نیرو 
محرک��ه نیز صادرات کش��ور 
در پنج ماهه اول س��ال جاری 
بالغ بر ۲۰۰۰ تن و با ارزش��ی 
ح��دود ۴ میلی��ون دالر بوده 

اس��ت که این رقم نس��بت به 
مدت مش��ابه سال قبل از نظر 
ارزش ۷۱درصد و از نظر وزن 
۵۰درصد کاهش داشته است. 
بدین ترتی��ب در هیچ یک 
از بخش های صادرات خودرو، 
قطع��ات  ی��ا  موتورس��یکلت 
خودرو رشد نداش��ته و حتی 
در هی��چ بخش��ی کاهش ه��ا 
کمتر از حدود ۲۰درصد نبوده 
است. بدین ترتیب در مجموع 
در ح��وزه ص��ادرات خودرو و 
قطع��ات آن ح��دود ۱۲ هزار 
و ۶۰۰ ت��ن کاال ب��ا ارزش��ی 
ح��دود ۴۹ میلیون دالر صادر 
ش��ده که این رقم در قیاس با 

مدت مش��ابه س��ال ۱۳۹۵ از 
نظ��ر وزنی ۲۰ و از نظر ارزش 
۳۲درصد کاهش داشته است 
اما برای این کاهش صادرات، 
دالیلی از سوی رئیس سازمان 
توس��عه تجارت عنوان ش��ده 
اس��ت ک��ه اه��م ای��ن دالیل 
ش��امل مواردی چون کاهش 
ق��درت خرید مردم در منطقه 
خاورمیانه، عدم ثبات سیاسی 
و اقتصادی در برخی بازارها و 
در نتیج��ه آن توقف یا کاهش 
مانند  کشورهایی  در  صادرات 
س��وریه و عراق، مشکل نقل و 
انتق��ال ارز و عدم ارتباط بین 
بانک ه��ای ایران��ی و خارجی، 

هزین��ه ب��االی حمل و نقل به 
خصوص حمل دریایی است. 

از س��وی دیگ��ر ع��دم ارائه 
و  ارزان قیم��ت  تس��هیالت 
توس��ط  صادرات��ی  رقابت��ی 
بانک های داخلی و عدم امکان 
استفاده از تسهیالت بانک های 
خارج��ی جهت تحریک تقاضا 
ع��دم  ه��دف،  بازاره��ای  در 
پرداخت مشوق های صادراتی، 
واردات کشورها  قوانین  تغییر 
به سمت اعمال استانداردهای 
س��ختگیرانه تر نسبت به ورود 
مش��کالت  ایرانی،  محصوالت 
ارائ��ه اس��ناد بازرگانی با مبدأ 
ایران در بازارهای هدف، عدم 
امکان گشایش ال سی ایرانی 
کاالها ب��ا مبدأ ای��ران و عدم 
تخصیص ارز دولتی در صورت 
ع��دم گش��ایش ال س��ی در 
بازارهای هدف بخش��ی دیگر 
از مش��کالت صادرکنن��دگان 
محس��وب  ایرانی  خودروهای 

می شود. 
همچنین مش��کالت مربوط 
ب��ه اعطای اعتب��ار خریدار در 
بازاره��ای کش��ورهای عربی، 
ب��ه صدور  مربوط  مش��کالت 
خودروه��ای تجاری )تراکتور( 
بعضا از س��وی بخ��ش دولتی 
و ع��دم ارائه خدم��ات پس از 
ف��روش ک��ه باعث از دس��ت 
رفت��ن فرصت ه��ای صادراتی 
و واگذاری آن به رقبا  ش��ده، 
مش��کالت مربوط به برقراری 
تضامی��ن بانکی ب��رای فراهم 
س��اختن ف��روش خ��ودرو به 
صورت لیزینگ در مقایس��ه با 
سایر رقبا در کشورهای هدف 
از جمل��ه آذربایج��ان بخ��ش 
دیگ��ری از مش��کالت موجود 
در این عرصه به شمار می رود. 

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور 
ناجا، س��رهنگ علی محمدی اعالم کرد 
که دارندگان وسایل نقلیه زمینی، موظف 
هستند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه 
هنگام رانندگی را همراه داشته باشند و 
در صورت درخواست ماموران راهنمایی 
و رانندگی، این بیمه نامه را ارائه بدهند. 

و  راهنمای��ی  مام��وران  اف��زود:  وی 
رانندگ��ی موظفند، از طرق مختلف مثل 
دوربین ه��ای نظ��ارت ترافی��ک، ضمن 
شناس��ایی وس��ایل نقلیه فاقد بیمه نامه 
نسبت به اعمال قانون و جریمه متخلفان 
اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی 
و رانندگ��ی موظفن��د در ص��ورت احراز 
فقدان بیمه نامه، وسیله نقلیه را در محل 

مطمئنی متوقف کنند. 
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور 

ناجا در خصوص معاینه فنی توضیح داد: 
براساس ماده ۴ قانون هوای پاک، تولید 
ان��واع وس��ایل نقلیه موت��وری و واردات 
آنها، مس��تلزم رعایت حدود مجاز انتشار 
آالینده ه��ای موضوع قان��ون هوای پاک 
است و ش��ماره گذاری انواع وسایل نقلیه 
موت��وری اعم از تولید داخ��ل و وارداتی 
مستلزم رعایت حدود مجاز آالینده های 

این قانون است. 
س��رهنگ محمدی با اش��اره به اینکه 
براس��اس تبصره ۶ م��اده ۶ قانون هوای 
پاک فروشندگان خودرو مکلفند هنگام 
انج��ام معامل��ه وس��ایل نقلی��ه زمینی، 
نس��بت به ارائ��ه گواهی معتب��ر معاینه 
فنی اق��دام کنند، گفت: بر این اس��اس 
طرفین معامل��ه، زمانی  که برای تعویض 
پالک به مراکز ش��ماره گذاری و تعویض 

پالک مراجعه می کنند، فروشنده خودرو 
موظف اس��ت برگه معاینه فنی را که از 
مراکز مجاز معاینه فن��ی دریافت کرده، 
همراه خود داشته باشد و به همکاران ما 

در مراکز تعویض پالک، ارائه دهد. 
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور 
ناجا ادامه داد: دوره معافیت معاینه فنی 
براس��اس تبصره یک ماده ۶ قانون هوای 
پاک، برای خودرو های نوشماره شخصی 
و دولت��ی چه��ار س��ال و وس��ایل نقلیه 

عمومی یک سال است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: راهنمای��ی و 
رانندگ��ی ناج��ا در صورتی ک��ه دارنده 
وس��ایل نقلیه ب��ا اتم��ام دوره معافیت و 
انقض��ای اعتب��ار معاینه فن��ی در مراکز 
مجاز معاینه فنی برای دریافت گواهینامه 
مربوط مراجعه نکند، موظف است خودرو 

را متوق��ف کند و حت��ی در ازای هر روز 
ت��ردد بدون گواهی مذک��ور، برابر قانون 
رس��یدگی به تخلفات رانندگ��ی آنها را 

اعمال قانون کند. 
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور 
ناجا با تاکید ب��ر اینکه تنها برگه معاینه 
فنی مراکز مجازی که به سامانه یکپارچه 
سیمفا متصل هستند معتبر است، گفت: 
در ح��ال حاضر این قانون اجرایی ش��ده 
و متقاضیان��ی که برای ش��ماره گذاری و 
تعویض پ��الک مراجعه می کنن��د، باید 
بیمه نامه ش��خص ثال��ث و برگه گواهی 
معاینه فنی معتبر را همراه داشته باشند. 
سرهنگ محمدی گفت: براساس ماده 
۴۲ قان��ون بیمه ش��خص ثالث، حرکت 
وس��ایل نقلیه موت��وری زمین��ی بدون 

داشتن بیمه نامه ممنوع است. 

شرایط جدید تعویض پالک؛ داشتن بیمه و معاینه فنی

تیشه به ریشه صادرات خودرو
اخبار

معضل جدید مردم در بازار 
خودرو

رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو با بیان 
اینکه اخیرا شماره گذاری ۹ خودرو توسط پلیس 
راهنمای��ی و رانندگ��ی انج��ام نمی ش��ود، گفت: 
ممانع��ت خودروس��ازان در اس��قاط خودروهای 
فرسوده عاملی ش��ده تا امکان شماره گذاری این 

خودروها فراهم نشود. 
سعید موتمنی با اشاره به اوضاع نابسامان بازار 
خودرو و س��رگردانی مردم در تحویل خودروهای 
پیش خرید ش��ده، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
قیمت در بخش خودروه��ای وارداتی هر روز در 
حال افزایش اس��ت و هیچ خبری از سازماندهی 

قیمت ها در این بخش نیست. 
رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو با بیان 
اینکه اخیرا ش��ماره نکردن تع��دادی از خودروها 
توس��ط پلیس راهنمایی و رانندگی هم مشکالت 
خریداران را افزایش داده اس��ت، گفت: مردم این 
خودروه��ا را پیش خریده ک��رده و باید در زمان 
مقرر تحویل می گرفتند اما ممانعت خودروسازان 
در اس��قاط خودروهای فرس��وده عاملی ش��ده تا 

امکان شماره گذاری این خودروها فراهم نشود. 
وی تصریح کرد: مردم وقتی به نمایندگی های 
خودروس��ازان مراجعه کرده و دلیل عدم تحویل 
خودروهای خود را پیگیری می کنند هم با پاسخ 

قانع کننده ای روبه رو نمی شوند. 
موتمن��ی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال حاض��ر 
خودروهای��ی مانن��د هایما، گراند ویتارا، س��راتو 
و تع��دادی از خودروهای کرم��ان موتور و مابقی 
شرکت های خودروس��از شماره گذاری نمی شوند، 
اظهار داش��ت: برای رفع این مش��کل باید تدبیر 

جدی به کار گرفته شود. 
به گ��زارش تس��نیم، اخیرا س��رهنگ س��عید 
روحی، معاون فنی و مهندس��ی پلیس راهنمایی 
و رانندگی در مورد علت اقدام پلیس در ش��ماره 
نکردن تعدادی از خودروهای داخلی گفته است: 
برابر مصوبه ای که امسال در هیات محترم وزیران 
ب��ه تصویب رس��یده و از تاریخ ۲۰ ش��هریور۹۶ 
اجرای��ی ش��د ش��ماره گذاری کلی��ه خودروهای 
س��واری داخلی را که میزان مصرف سوخت آنها 
8.۵ لیتر یا باالتر از 8.۵ در ۱۰۰ کیلومتر اس��ت 
موکول به اس��قاط یک خودروی فرس��وده کرده 
اس��ت که مطابق این مصوبه ۹ خودروی داخلی 
شناسایی و شماره گذاری آنها نیز منوط به اسقاط 

خودروی فرسوده شد. 

راهکاری که می تواند هزینه 
مالی زنجیره ارزش تولید 

خودروسازان را کاهش دهد
در ش��رایطی که همچنان هزین��ه باالی تولید 
خ��ودرو از موضوعات قابل تامل در ش��رکت های 
خودروسازی است، یک کارشناس صنعت خودرو 
ضمن اشاره به راهکار های مدیریت بر این بخش 
عنوان می کن��د: با تغییر در به��ره وری و ارتقای 
تکنول��وژی می توان در درازمدت ش��اهد کاهش 

هزینه تولید خودرو در ایران بود. 
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با خبر خودرو 
اظهار داشت: البته با تغییرات کوچک تکنولوژیک 
نمی ت��وان به این هدف دس��ت یافت و باید برای 
پویایی و رش��د بهره وری، جهش تکنولوژیک در 

صنعت خودرو رخ دهد. 
وی با اشاره به اینکه از جمله ابزارهای دستیابی 
به این هدف سرمایه گذاری و تغییر خطوط تولید 
در ش��رکت های خودروساز است، افزود: با تحقق 
این جری��ان و افزایش به��ره وری، قیمت خودرو 
متناس��ب با رقابت در بازار به ثبات نسبی خواهد 

رسید. 
عضو هیات عملی دانش��گاه علم و صنعت ایران 
با اش��اره به مهم ترین راه��کار مهم کنترل هزینه 
تولید در ش��رکت های خودروس��از اظهار داشت: 
برای اینکه بخواهیم ظرف مدت کوتاهی ش��اهد 
ارتقای تکنولوژی در صنعت خودرو باش��یم باید 
با مکانیزم درس��تی تس��هیالت کم بهره با هدف 

توسعه سرمایه به صنعت اختصاص یابد. 
کاکای��ی تاکی��د ک��رد: ب��رای اینک��ه بتوانیم 
هزینه مال��ی زنجیره ارزش تولید خودروس��ازان 
را کاه��ش دهی��م ضم��ن اختصاص تس��هیالت 
کم بهره به ص��ورت منطقی به ای��ن صنعت باید 
 هزینه گم��رک، مالیات نیز با ارائه برخی روش ها 
کاهش و تخفیفاتی در این راس��تا به ش��رکت ها 

ارائه شود. 
وی گف��ت: در جریان رکود اقتصادی و افزایش 
بدهی ه��ای مالیاتی ش��رکت ها، دولت می تواند با 
اعم��ال تخفیفاتی طی م��دت کوتاهی به کاهش 
هزینه تولید در ش��رکت های خودروس��از کمک 

کند. 
وی با اش��اره به هزینه تولید خ��ودرو در ایران 
تاکید ک��رد: در صورتی که طراحی های جدیدی 
در صنع��ت خودرو صورت گی��رد، می توان ضمن 
کاهش هزینه تولید، ش��اهد رش��د شاخص های 

کیفی در تولیدات خودروسازان بود. 

اخبار

ورود سایپا به تولید موتورسیکلت های 
برقی ایرانی از سال ۹۸

 عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل ش��رکت ایدکو 
گفت: برنامه این ش��رکت برای س��ال ۹۶ واردات ۵ هزار 
دستگاه موتورسیکلت برقی اس��ت و در سال ۹۷ هم ۱۰ 
هزار دس��تگاه موتورسیکلت برقی به صورت سی کی دی 
وارد و مونتاژ خواهد شد و از سال ۹8 خط تولید این نوع 
موتور در شرکت ایدکو راه اندازی و تولید ۱۰ هزار دستگاه 

به صورت داخلی سازی آغاز خواهد شد. 
به گزارش کارپرس، حسن فروزان مهر با اشاره به نحوه 
ورود موتورس��یکلت های برقی در ایران گفت: در سال ۹۴ 
برای نخستین بار شرکت توس��عه صنایع خودروی سایپا 
)ایدکو( اقدام به واردات موتورس��یکلت های برقی کرد که 
ای��ن موتورها پس از بررس��ی و گذراندن اس��تانداردهای 
مدنظر مورد قبول واقع ش��دند و در همان سال توانستیم 
این موتورها را ش��ماره گذاری و وارد بازار کنیم و در حال 
حاضر تنها ش��رکتی هستیم که توانسته برای محصوالت 

خود موفق به اخذ شماره گذاری شود. 
وی افزود: در س��ال گذش��ته نیز براس��اس درخواست 
ش��هرداری ته��ران و ب��ا احس��اس نی��ازی که از س��وی 
سازمان های مختلفی چون نیروهای مسلح، پلیس راهور، 
شرکت پست و پیک بادپا شهرداری تهران وجود داشت، با 
یکی از شرکت های بزرگ و تولید کننده جهان وارد مذاکره 
ش��دیم. فروزان مهر با بیان اینکه شرکت مورد نظر یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی در جهان 
اس��ت و در سال بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه 
موتورسیکلت برقی تولید و عرضه می کند، افزود: بر همین 
اساس جهت انجام س��رمایه گذاری و ایجاد خط تولید در 
ش��رکت ایدکو و انتقال دانش فنی تولید موتور، مذاکراتی 
را با این ش��رکت انجام داده ایم و توافقاتی صورت پذیرفته 
است. عالوه بر این در جهت بومی سازی باتری این موتورها 
نیز با یکی از شرکت های داخلی مذاکراتی صورت گرفته 

است. 
وی تاکید کرد: با دو دانشگاه تهران و آزاد قزوین نیز به 
منظور داخلی سازی، راه اندازی خط تولید موتور، طراحی 
ظاه��ری، اپتیموم کردن باتری ه��ا و. . . مذاکراتی صورت 
پذیرفته و در حال حاضر تولید آزمایشی نمونه های اولیه 

در حال انجام است. 
عضو هیات مدیره ایدکو با اش��اره ب��ه اینکه موتورهای 
برقی براس��اس ۳، ۵ و ۶ کیلووات در ایران تولید خواهند 
ش��د، گفت: موتورهای برقی زیر ۳ کیلووات نیاز به مجوز 
ش��ماره گذاری ندارد و ایدکو برای راه اندازی خطوط تولید 
موتورسیکلت های ۳، ۵ و ۶ کیلوواتی با هدف میزان حمل 
بار مناس��ب و پیمایش مسافت بیش��تر برنامه ریزی کرده 

است. 

این خودروها با دستور صوتی شما 
روشن و خاموش می شوند

یکی از خودروسازان به تازگی با یکپارچه کردن دستیار 
صوتی هوشمند با سیستم خودروهایش قابلیت روشن و 

خاموش کردن خودرو را از راه دور فراهم کرده است. 
ب��ه گزارش »عص��ر خودرو« ب��ه نقل از مه��ر، آخرین 
قابلیت دستیار هوش��مند آمازون اتصال به یک گجت یا 
لوازم خانگی نیس��ت بلکه می تواند خودروهای نیسان را 
روشن کند! آلکس��ا، دستیار هوش��مند صوتی آمازون با 
NissanConnect  )بخش خدمات هوش��مند شرکت 
نیس��ان( یکپارچه می شود و بس��یاری از کارهای ساده را 

فقط با یک فرمان صوتی از راه دور اجرا می کند. 
این فعالیت های س��اده عبارتند از: روش��ن یا خاموش 
کردن موت��ور خودرو، قفل کردن و باز کردن قفل درهای 

خودرو، بوق زدن و خاموش و روشن کردن چراغ ها. 
هم اکنون این قابلیت در خودروهای نیسان برای برخی 
مدل های فعلی ارائه ش��ده اس��ت. این مدل ها عبارتند از: 

نیسان آلتیما، ماکسیما، مورانو، پث فایندر و . . . . 

 هوندا تمایلی به ساخت رقیب
 رنو کوئید ندارد

مدیرعامل هوندا کارز هند، Yoichiro Ueno تایید 
کرده اس��ت که هوندا محصول جدیدی پایین تر از هوندا 
بریو عرضه نخواهد کرد که با رنو کوئید یا هاچ بک کالس 

Aهیوندای رقابت کند. 
به گ��زارش خبرخودرو، Ueno  اظهار داش��ت: »بریو 
حت��ی پس از اجرای قوانین آالیندگی BS-VI در س��ال 
۲۰۲۰، خودروی پایه ما باقی خواهد ماند. تصور س��اخت 
خودرویی پایین تر از بریو همیش��ه یک تصور بوده که ما 
هرگز صحبتی در م��ورد آن نکرده ایم. همچنین ما برای 
ممتاز بودن خود ش��هرت داری��م و هرگز این ویژگی را با 

عرضه خودرویی در این سطح از بین نخواهیم برد.« 
هوندا همیشه ویژگی برندی ممتاز را در این کشور حفظ 
کرده که با موفقیت هوندا س��یتی متوس��ط توسعه یافته 
است. عرضه هاچ بکی کالس A می تواند برای تصویری که 
این برند از زمان آغاز فعالیت خود ایجاد کرده است، مضر 
باشد. در عوض، بریو محصول پایه هوندا باقی خواهد ماند 
ک��ه با هاچ بک های کالس B کمت��ر از چهار متر همچون 
سوزوکی سویفت، فورد فیگو و هیوندای گرند i10 رقابت 

می کند. 
این خودروس��از ژاپنی اکنون روی نسل بعدی بریو کار 
می کند که گفته می شود مدلی جهانی بوده و صرفا برای 
بازارهای آسیایی عرضه نمی شود. گمان می رود این خودرو 
که با کد 2UA شناخته می شود سال آینده معرفی شود. 

تازه های خودرو

شاسی بلند منحصربه فرد رضوانی رسما رونمایی شد.



در شرایطی که استفاده از جویشگر بومی مزایای متعددی دارد و ما نیز به 
دنبال افزایش استفاده از این جویشگرها هستیم، شاید بتوان برای کودکان 
نیز جویشگری ایمن اختصاص داد؛ همانطور که گوگل استفاده از یک موتور 

جست وج��وی خاص را ب��رای کودکان توصیه 
می کند. به گزارش ایسنا، اگرچه جویشگرهای 
بومی ایرانی هنوز فاصله زیادی با جویشگرهای 
بین  المللی نظیر گوگل و س��ایر جویشگرهای 
بومی دارند، اما بر هیچ کس پوشیده نیست که 
استفاده از جویشگر بومی در یک نگاه درازمدت، 
 IT تاثیر زی��ادی در رونق فض��ای کسب وکار
داشته و فرصت های شغلی فراوانی ایجاد خواهد 

کرد. 
گوگل ب��رای جست وجویی ک��ه به کودکان 
اختصاص دارد، موتور جست وجوی جداگانه ای 
ب��ه ن��ام کیدرک��س را اختصاص داده اس��ت. 
وب س��ایت www. KidRex. org در واق��ع 

موتور جست وجوی سرگرم کننده و امن سفارشی توسط گوگل برای کودکان 
اس��ت. محیط صفحه اصلی درس��ت مثل نقاشی مدادرنگی یا مدادشمعی 
کودکانه اس��ت. این موتور جست وج��و از شیوه های جست وجوی اخالقی و 

امن اس��تفاده می کند و سعی در نمایش حتی المقدور تمام نتایج به شکلی 
فاقد مطالب نامناسب برای کودک می کند. کیدرکس همچنین دارای یک 
پایگاه داده ویژه حاوی وب سایت های نامناسب و کلمات کلیدی هرزه است 
که به نمایش نتای��ج تمیز و عاری از آلودگی 
بیش��تر کمک می کند. کیدرک��س به پدر و 
مادره��ا توصیه می کند موت��ور جست وجوی 
پیش ف��رض را روی تبلت ه��ا و کامپیوترهای 
کودک��ان خود از گوگل ب��ه کیدرکس تغییر 
دهن��د. در توضیحات ای��ن موتور جست وجو 
آمده است:  »کیدرکس صفحات وب مرتبط با 
بچه ها را از طریق کل وب جست وجو می کند 
و از تکنول��وژی جست وج��وی ام��ن گوگل 
اس��تفاده می کند. جست وج��وی امن گوگل 
س��ایت هایی را که حاوی محتوای نامناس��ب 
باشند پیدا کرده و آنها را از نتایج جست وجوی 
کودکان حذف می کند. فیلتر گوگل از فناوری 
پیش��رفته برای بررسی کلمات کلیدی، عبارات وURL ها استفاده می کند. 
اگرچه هیچ فیلتری ۱۰۰درصد دقیق نیست، اما این فناوری بیش��تر موارد 

نامناسب را از بین می برد. 

بنابر گزارش تازه ای که به بررس��ی جوازهای س��اخت مقر جدید 
اپ��ل می پردازد، حلقه اصلی اپل پ��ارک به تنهایی هزینه ای معادل 
427.5 میلیون دالر داشته است. پس از بنای اصلی، دومین بنایی 

که بیش��ترین هزینه را روی دست اهالی 
کوپرتین��و گذاشت��ه، تئات��ر اس��تیو جابز 
اس��ت که بال��غ ب��ر ۱79.4 میلیون دالر 
قیمت گ��ذاری شده اس��ت. گفته می شود 
در این گزارش، کمین��ه هزینه ها در نظر 
گرفته شده، زیرا هزینه تخریب، اس��کلت 
موقت و بهبود زیرساخت های عمومی در 

نظر گرفته نشده است. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، دو پارکین��گ 
موج��ود در اپل پارک -که درس��ت مانند 
حلق��ه اصل��ی ب��ه پنل ه��ای خورشیدی 
مجه��ز شده ان��د- ۱۱3.7 میلی��ون دالر 
هزین��ه برداشته ان��د و ای��ن رق��م ب��رای 

 دفتری در س��اختمان ک��ه در تقاطع خیابان دویست وهش��تادم و 
North Tantau واقع شده به ۱۱5.4 میلیون دالر می رسد. 

کمپانی مورد اشاره همچنین دس��ت ب��ه هزینه هایی زده که به 

صورت معمول، آنقدره��ا هزینه بر تلقی نمی شوند. باغ مرکزی این 
مقر که ژنراتورهای بک آپ، مخازن آب و ایستگاهی فرعی را شامل 
می ش��ود 35.6 میلیون دالر ارزش گذاری می شود و برای س��اخت 
مرکز دیگری که به فعالیت های ورزشی 
کارمندان اختصاص دارد، ۱6.7 میلیون 

دالر در نظر گرفته شده است. 
همانطور که پیش��تر ه��م اعالم شده 
اس��ت، برای س��اخت اپل پارک نزدیک 
ب��ه 5 میلی��ارد دالر هزین��ه ش��ده و از 
ای��ن جه��ت، یک��ی از گران قیمت ترین 
پروژه های کره خاکی به حساب می آید. 
اپل پارک یکی از آخرین پروژه های اپل 
بود که اس��تیو جابز نظرات��ی درباره اش 
داش��ت و روی س��اخت آن ب��ه ش��کل 
حلق��ه ای ب��ا بدن��ه ای شیش��ه ای اصرار 
ورزید. همین طراحی نامتعارف، س��بب 
شد س��اخت اپ��ل پارک مدت زی��ادی به طول بینجام��د و اگرچه 
کارمندان اپل از ماه آوریل به این مقر تازه منتقل شده اند، اما روند 

ساخت و ساز کماکان ادامه دارد. 

طبق رتبه بندی موس��سه Interbrand، برند هوآوی با ۱4درصد افزایش 
ارزش و دو رتبه صعود نسبت به س��ال قبل به رتبه هفتادم برترین برندهای 

جهان در سال 2۰۱7 ارتقا پیدا کرده است. 
 Interbrand به گزارش گجت نیوز، موسسه
به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های مشاوره 
دنیا در حوزه برندینگ که هر ساله با ارزش گذاری 
برندها، لیست معتبری برای رده بندی آنها منتشر 
می کند، آخرین رده بندی برندها در سال 2۰۱7 
را منتشر کرد و شرکت هوآوی در این لیست به 
رتبه 7۰ ارتقا پیدا کرد که دو رتبه نسبت به سال 
2۰۱6 بهبود پیدا کرده است. ارزش برند هوآوی 
هم اکنون 6.6 میلیارد دالر تخمین زده می شود 
که نسبت به س��ال قبل ۱4درص��د رشد داشته 
اس��ت. امسال سومین سالی است که هوآوی در 
ای��ن لیست در حال رشد ب��وده و نخستین برند 
چینی است که در این لیست از سال 2۰۱4 در 

لیست برترین برندهای دنیا قرار دارد. شرکت Interbrand در س��ال ۱974 
تاسیس شده و هم اکنون بزرگ ترین شرکت مشاوره برند دنیاست که با بیش 
از دو س��وم شرکت ه��ای حاضر در لیست فورچ��ون ۱۰۰ کار می کند. لیست 

رده بندی بهترین برندهای منتش��رشده توسط این شرکت یکی از معتبرترین 
لیست ها در این حوزه بوده و به عنوان اصلی ترین شاخص ارزش گذاری برندها 
شناخت��ه می شود. برندهای مرتبط با حوزه تکنول��وژی در گزارش امسال هم 
بیش��ترین س��هم از رده بندی ۱۰۰ برند اول را 
به خود اختص��اص داده اند. با توجه به گزارش 
Interbrand، برند هوآوی با توسعه شبکه ها، 
ارتباط��ات جهان��ی را به ش��کل قابل توجهی 
تسهیل کرده اس��ت و ب��ه همین علت هم این 
شرک��ت ۱4درصد در حوزه ارزش برند در بین 

رقبای جهانی خود رشد یافته است. 
دیگ��ر دلی��ل ای��ن رش��د، عملک��رد خوب 
HUAWEI در حوزه تلفن همراه بوده است 
چراکه این شرکت موفق شده در نیمه اول سال 
2۰۱7 بیش از 7۰میلیون گوشی هوشمند به 
ب��ازار عرضه کند و این میزان نسبت به س��ال 
گذشته 2۰.6درصد رشد را نش��ان می دهد که 
نسبت به متوسط رشد این صنعت بسیار باالتر است. به عالوه سری های P و 
Mate گوشی های هوآوی، رشدی قابل توجه در بازار گوشی های گران قیمت 

داشته اند و در این بازار به خوبی محبوب شده اند. 

جش��نواره وب کسب و کار در بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری در آذرماه 
برگزار می ش��ود. به گزارش روابط عمومی جش��نواره وب و کسب و کار، بدون 
تردی��د یکی از عوامل موثر در موفقی��ت کسب و کار های امروز، حضور موفق و 

تاثیرگذار در فضای مجازی اس��ت و نخستین و 
مهم ترین ابزار حضور و فعالیت هر بنگاه تجاری 
در فضای الکترونیکی نیز پورتال و وب سایت یک 
بنگاه است. با همین رویکرد دفتر توسعه کاربرد 
فناوری اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
دومین دوره جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های 
صنعت��ی، معدنی و تجاری را با محوریت ارزیابی 
وب س��ایت ها و پورتال ه��ای واحدهای صنعتی، 
معدنی و تجاری برگزار می کند. هدف از برگزاری 
این جش��نواره، معط��وف کردن توج��ه مدیران 
فناوری اطالع��ات در واحدهای صنعتی، معدنی 
و بازرگانی به وضعیت پورتال و وب س��ایت بنگاه 
تح��ت مسئولیت آنها، از نظ��ر دارا بودن شرایط 

و قابلیت های الزم برای پیش��برد اهداف کسب و ک��ار بنگاه در فضای مجازی، 
به وی��ژه در عرصه تعامالت بین المللی و نیز ایج��اد انگیزه برای این واحدها به 
س��وی برنامه های توسعه کمی و کیفی در این زمینه است. ارزیابی وب سایت 

و پورتال براساس شاخص های محتوا و طراحی، تعامل و خدمات الکترونیکی 
و فناوری و زیرس��اخت صورت می گیرد و به برگزیدگان، نش��ان برتر تعامالت 
الکترونیکی اهدا می شود. بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری متقاضی حضور 
در جش��نواره وب و کسب و ک��ار می توانند در 
شاخه ه��ای فعالی��ت تعیین ش��ده به تفکیک 
مقیاس  )کوچک، متوسط و بزرگ( بنگاه تا 3۰ 
مهرماه 96 اقدام به ثبت نام کنند. بخش صنایع 
شام��ل »فناوری اطالع��ات«، »غذایی، دارویی 
و بهداشت��ی«، »ماشین س��ازی و تجهیزات«،  
»ب��رق و الکترونیک«، »خودرو و نیرومحرکه«،  
»شیمیایی و س��لولزی«، »نساجی و پوشاک«،  
»فلزی، لوازم خانگی« و »صنایع دستی و فرش 
دس��تبافت« اس��ت. بخ��ش شاخه های بخش 
معادن و صنایع معدنی شامل سیمان، شیشه، 
س��رامیک، مصالح س��اختمانی، فلزات آهنی، 
فلزات غیر آهنی، کانی های صنعتی، ساینده ها، 
فروآلیاژه��ا و فرآورده های نسوز اس��ت. شاخه های بخش تجارت و اصناف نیز 
مش��تمل بر تولی��دی، توزیعی، خدماتی، خدمات ف��ن، فروشگاه های بزرگ و 

زنجیره ای و شرکت های بازرگانی )داخلی و خارجی( است. 

هزینه 5 میلیارد دالری ساخت اپل پارکجویشگری امن؛ مختص کودکان در برترین برندهای جهان در سال 2017

هوآوی به رتبه 70 رسید
دومین جشنواره وب کسب و کار در بنگاه های صنعتی برگزار می شود

هر س��ال وب س��ایت interbrand، لیستی از برترین نام های 
تج��اری جه��ان را ارائه می دهد. برای آنک��ه ارزش نام های تجاری 
خودرو س��ازی را دریابند، این وب س��ایت، قدرت نام ها را با بررسی 
تحلیلگ��ران در سراس��ر جهان ترکیب می کند. با محاس��به ارزش 
هر ن��ام تجاری و مقایسه آن با دیگر شرکت ه��ا، این لیست آماده 
می شود.  به گزارش س��خت افزار، بازار خودروس��ازی به دلیل ورود 

خودروهای خودران در قیاس با سال های گذشته تغییرات بسیاری 
کرده اس��ت و حضور نام هایی مانند تس��ال در این لیست، مصداق 
بارز این تغییرات اس��ت. در ادامه با ه��م نگاهی می اندازیم به ۱5 
برند باارزش صنعت خودروسازی. جالب است بدانید که طبق گفته 
اینتربرن��د، ارزش قیم��ت این شرکت ها در مجم��وع بیش از 26۰ 

میلیارد دالر است. 

15- تسال
ارزش برند: 4.۰۱ میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: بدون تغییر
S پرفروش ترین مدل: تسال مدل

14- فراری
ارزش برند: 4.79 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: نخستین حضور در لیست
پرفروش ترین مدل: فراری 36۰

13- مینی
ارزش برند: 5.۱۱ میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 3+ درصد
door-4 Mini :پرفروش ترین مدل

12- هارلی دیویدسون
ارزش برند: 5.67 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 3+ درصد
Street Glide :پرفروش ترین مدل

11- لندروور
ارزش برند: 6.۱۰ میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 7+ درصد
Defender :پرفروش ترین مدل

10- پورشه
ارزش برند: ۱۰.۱3 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 6+ درصد
پرفروش ترین مدل: 9۱۱

9- فولکس واگن
ارزش برند: ۱۱.52 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: ۱+ درصد
Beetle :پرفروش ترین مدل

8- نیسان
ارزش برند: ۱۱.53 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 4+ درصد
Sentra :پرفروش ترین مدل

7- آئودی
ارزش برند: ۱2.۰2 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 2+ درصد
A4 :پرفروش ترین مدل

6- هیوندا
ارزش برند: ۱3.۱9 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 5+ درصد
پرفروش ترین مدل: النترا

5- فورد
ارزش برند: ۱3.64 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 5+ درصد
F پرفروش ترین مدل: تراک های سری

4- هوندا
ارزش برند: 22.7۰ میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 3+ درصد
پرفروش ترین مدل: سیویک

BMW -3
ارزش برند: 4۱.62 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: بدون تغییر
پرفروش ترین مدل: سری 3

2- مرسدس بنز
ارزش برند: 47.83 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: ۱۰+ درصد
C-class :پرفروش ترین مدل

1- تویوتا
ارزش برند: 5۰.29 میلیارد دالر

تغییرات نسبت به سال قبل: 6- درصد
پرفروش ترین مدل: کروال

س��اختارهای پیچیده، مدل ه��ای قدیمی کسب وک��ار و تصمیم گیری های 
دیرهنگام، حتی اگر کارایی داشته باشند، س��رعت پیش��رفت استارت آپ شما 

را پایین می آورند. 
ب��ه گ��زارش زومیت، در مراح��ل اولیه راه ان��دازی یک اس��تارت آپ و رشد 
کسب وکار، احتماال حس می کنید برخی از تصمیماتی که می گیرید ضعیف یا 
بی اهمیت هستند. بسیاری از این تصمیم ها و نتایج شان به مرور زمان فراموش 
می ش��ود، ول��ی بعضی از انتخاب ه��ای شما تأثیر قابل مالحظ��ه ای در مسیر 

کسب وکار خواهند داشت. 
زمانی که در مورد موضوعاتی مثل مدیریت، ساختارها، نوآوری و مقیاس پذیری 
تصمیم گیری می کنید، انتخاب های ضعیف شما را به عقب برمی گردانند و مانع 
از پیش��رفت شما می شوند. از طرف دیگر انتخاب های درست و هوشمندانه به 

استارت آپ کمک می کند برای تمام چالش های پیش رو آماده شود. 
سه نکته برای توسعه سریع تر استارت آپ

طبق تعریف، یک استارت آپ زیرک و پویا، سازمانی است که می تواند سریع 
و مؤث��ر به فرصت ها و تهدیدهای 
داخلی و خارجی )تجاری، قانونی، 
تکنولوژیکی، اجتماعی، اخالقی یا 

سیاسی( واکنش نشان بدهد. 
 )Agile( در اغلب موارد زیرکی
یک استارت آپ را با ویژگی هایی 
مث��ل س��ریع ال��ع��مل ب��ودن، 
واکنش های فوری، انعطاف پذیری، 
پذیرش تغییرات و درک نیازهای 
ام��ا  می شناس��ند،  مش��تری 
اولویت دادن ب��ه این موضوع در 
کسب وکار، س��اده نیست. برخی 
فرآیندهای تصمیم گیری در مورد 
اهداف اصل��ی شرکت، به تأمل و 
تدبیر بیش��تری نیاز دارند. اگر به 
گذشته و مراحل اولیه کسب وکار 
کارآفرین��ان و بنیانگذاران موفق 
نگاه کنی��د، متوجه می شوید که 
اگر زیرس��ازی زیرکانه، س��ریع و 
هوشمندانه ت��ری داشت��ه باشید، 
تجربه  پایدارت��ری  موفقیت های 

خواهید کرد. 
با این مقدمه، برخی از نکاتی را که به پویایی و فراست استارت آپ شما کمک 

می کنند، بررسی می کنیم. 
1- سلسله مراتب را کنار بگذارید

اگر س��اختار پروسه های عملیاتی را بیش ازحد س��ازمان دهی کنید، تقریبا 
غیر ممکن اس��ت که اس��تارت آپ س��ریعی داشته باشید. هرچه تش��کیالت 
مفصل تری داشته باشید، سلسله مراتب بیشتر و زنجیره فرمان طوالنی تری هم 
خواهید داشت. هر تصمیمی که اتخاذ می شود باید از فیلتر چندین شخص یا 
گروه بگذرد، درنتیجه تصمیمات به آهستگی عملی می شود و تغییرات کمتری 

رخ می دهد. 
اگر می خواهید کسب وکار س��ریعی داشته باشید، باید این سلسله مراتب را 
حذف کنید و به یک س��اختار ساده برس��ید. جریان آزاد اطالعات و ارتباطات 
را در اولوی��ت ق��رار دهید و به گروه های مختلف اج��ازه بدهید در فرآیندهای 

تصمیم گیری استقالل نسبی داشته باشند. 
2- از سیستم پیش بینی کننده استفاده کنید

بسیاری از کارآفرینان بر این باورند که چابکی و س��رعت یک استارت آپ به  
قدرت واکنش فوری در برابر رخدادها بستگی دارد، البته این حرف تا حدودی 
درس��ت اس��ت، اما امروزه اغلب کسب وکارهای پویا ب��ا رویکردی پیش گویانه 

حرکت می کنند. 
به عن��وان  مث��ال مدیرعامل شرک��ت را در نظر بگیرید. وقتی یک س��ازمان 
تکنیک های بهینه س��ازی جدیدی امتحان می کند، به طور متوسط پس از 6۰ 
تا 9۰ روز نتایج آن را بررس��ی و درجه بندی و براس��اس این نتایج، پروسه ها را 

اصالح می کند. 
اغل��ب اوقات این روش خوب جواب می دهد، اما س��رعت روند کار را پایین 
می آورد. در عوض سیستم پیش بینی کننده، اجازه می دهد بهینه سازی ها اجرا 
شوند و بعد در عرض چند س��اعت نتایج را با معیارهای مورد نیاز می سنجند. 
درصورتی ک��ه نتایج حاصل شده با پیش بینی ها س��ازگار باشند، بهینه س��ازی 
با س��رعت بیش��تری ادامه پیدا 

می کند. 
3- از چرخه ساخت، سنجش، 

یادگیری استفاده کنید
س��نجش،  س��اخت،  چرخ��ه 
ی��ک  حقیق��ت  در  یادگی��ری 
حلقه بازخورد اس��ت که پروسه 
بهره گی��ری از دان��ش و تحوالت 
محص��ول و عملی��ات کسب وکار 
را س��ریع تر و کارآمدت��ر می کند. 
همانطور که از نام آن پیدا است، 
این حلقه شامل سه مرحله اصلی 
اس��ت. هدف این اس��ت که یک 
محصول اولیه بسازی��م، نتایج را 
اندازه گیری کنی��م و دریابیم که 
آیا باید این پروسه را ادامه دهیم 

یا خیر. 
الزم نیست همیشه از این مدل 
استفاده کنید، اما اغلب اوقات این 
الگو به شما کمک می کند. در نظر 
داشته باشید که یک استارت آپ 
س��ریع، برنامه ریزی می کند که بدون اتالف منابع، خود را از نقطه A به نقطه 
B برساند. زمانی که به نقطه B دست پیدا کرد، با هوشمندی و براساس نتایج 

حاصله به حرکت خود ادامه می دهد. 
آیا استارت آپ شما در موقعیت مناسبی قرار دارد؟ 

هزاران راه مختلف برای رس��یدن به موفقیت وجود دارد، اما یک استارت آپ 
س��ریع و هوشمند، از مراحل اولی��ه کار، اولویت بندی های خود را مش��خص 
می کند. هرچه زیرک تر باشید، راحت تر با تغییرات سازگار می شوید و در زمان 

مناسب، مقیاس پذیری شما آسان تر خواهد بود. 
اگر کسب وکارتان را قبال تأسیس کرده اید، هنوز هم می توانید با درس گرفتن 
از فرصت هایی که پشت سر گذاشته اید، رویکردهای خود را تنظیم و بازسازی 
کنید. نتایج را به دقت بررسی کنید و تصمیم بگیرید آیا هنوز هم می خواهید 

راه فعلی را ادامه دهید یا خیر. 
INC  :منبع

باارزش ترین برندهای خودروسازی جهان راهنمای رشد سریع استارت آپ در مراحل اولیه

تیم کوک از استیو جابز می نویسد 

 بزرگداشت یاد استیو جابز
در ششمین سالروز درگذشت او
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دریچهاستارت آپ های موفق

مؤس��سه  تحلیلی کانالیس در آخرین گزارش خود اعالم کرد که مایکروس��افت در 
سال 2۰۱9 تولید سری محصوالت سرفیس را متوقف خواهد کرد.بر اساس اطالعات 
ارائه شده توسط تحلیلگران کانالیس، مایکروسافت در نظر دارد تولید محصوالت سری 
س��رفیس را از سال 2۰۱9  متوقف کند.اس��تیو بریزر، مدیرعامل کانالیس در جریان 
س��خنان خود ط��ی دهمین مجمع این مؤس��سه  در شهر ونیز، اعالم کرد که س��اتیا 
نادال، مدیرعامل مایکروس��افت یک فرد عالقه مند حوزه  نرم افزار و رایانش ابری اس��ت 
و ا ز این رو در نظر دارد س��رنوشتی همچون گوشی های هوشمند مایکروس��افت برای 
محصوالت سخت افزاری سری سرفیس رقم بزند. وی اضافه کرد که محصوالت سری 
سرفیس بخش ضررده ردموندی ها است و از این رو این کمپانی در سال 2۰۱9 به تولید 

محصوالت سری سرفیس پایان خواهد داد.

کسب و کار سرفیس سال 2019 
متوقف می شود

کارشناس بخ��ش تعاون با بیان اینکه نادیده گرفتن بخش تعاون از س��وی دولت 
چیزی ج��ز خسران و هدررفت منابع و ظرفیت های مل��ی نیست، گفت: برای ایجاد 
نس��ل کامال جدیدی از تعاونی ها که هدف شان تسهیل تحول در منابع انرژی اس��ت 
برنامه ری��زی کرده ایم. محمد باقر ظهراب بیگی، مش��اور رئیس ات��اق تعاون در امور 
مطالع��ات راهبردی و کارشناس تعاون در گفت وگ��و با امتداد نیوز، درباره عدم توجه 
وزارت تعاون در طرح۱.5میلیارد دالری دولت به بخش تعاون گفت: هیچ جایی شنیده 
نشده که دولت در پرداخت تسهیالت ۱.5میلیارد دالری صحبتی از بخش تعاون کند، 
در صورت��ی ک��ه تعاونی ها با کمتر از ۱5 میلیون تومان برای مش��اغل خرد و تا 2۰۰ 

میلیون تومان برای مشاغل میانی و توسعه یافته می توانند شغل ایجاد کنند. 

مشاور رئیس اتاق تعاون در گفت وگو با امتدادنیوز اعالم کرد 

 تعاونی های نسل نو
 در دستور کار اتاق تعاون

روز 5 اکتبر 2011 فردی دار فانی را وداع گفت که نه فقط عاشقان 
تکنولوژی، بلکه بسیاری از انسان های دنیا را غمگین ساخت. در این 

روز بود که بعد از مبارزه ای طوالنی، استیو جابز، موسس و مدیرعامل اپل 
تسلیم سرطان شد. حال در ششمین سالمرگ او تیم کوک جانشینش در 

اپل یاد او را با توییتی گرامی داشته است. به گزارش دیجیاتو، کوک در توییت 
خود آورده:  »امروز به یاد استیو هستم. او هنوز با ماست و هنوز الهام بخش 

ماست. او می گفت چیزی خارق العاده بساز و آن را عرضه کن.«

استیو جابز باور زیادی به مدیر عملیات های اجرایی کمپانی خود، یعنی کوک 
داشت و خودش پیش از مرگ او را به عنوان جانشینش به هیأت مدیره معرفی کرد. 

عده ای از کارشناسان تیم کوک را در این شش سال یک مدیر موفق و جانشینی 
شایسته برای استیو بزرگ ارزیابی می کنند. شاهد ادعای این گروه نیز موفقیت های 
مالی بزرگ و چشمگیر اپل در سال های گذشته و رشد درآمدها و ثروتش طی این 
شش سال است. اما در این میان عده ای دیگر هستند که چندان با این دیدگاه موافق 
نیستند. از نظر آنها هدف استیو فقط فروش بیشتر و پر کردن حساب های بانکی نبود. 
او می خواست اپل نماد خالقیت باشد و در زمان او حقیقتا چنین بود، اما این روزها 
عنصر مذکور تا حدود زیادی رنگ باخته است. 

هر سال و با رونمایی از آیفون جدید بسیاری این سوال را از خود می پرسند که اگر جابز 
زنده بود آیا این کار را تایید می کرد؟ آیا استیو با آیفون پالس با نمایشگر بزرگ موافق 
بود؟ آیا او اجازه می داد دوربین آیفون ها از بدنه بیرون زده باشد؟ به نظر می آید این 
سواالت بی پاسخ هرگز تمام نشوند. از لحاظ تجاری اما کسی نمی تواند خرده ای به تیم 
کوک وارد سازد. او یک تاجر تمام عیار است و اپل در دوران مدیریتش به معنای واقعی 

خوب فروخته است. عالوه بر اینها، چند محصول تازه همچون اپل واچ، ایرپادها و 
)به زودی( هوم پاد در دوران مدیریت او به سبد محصوالت کمپانی افزوده شدند که 

از قضا آنها نیز در حد و اندازه خود موفق ظاهر شده اند. 
با همه اینها هنوز سوال اساسی باقی است: آیا اگر استیو جابز زنده بود 

وضع فعلی اپل را حرکت در مسیر درست می دانست یا نه؟ 
 



گروه ترجمه فرصت امروز: صاحبان 
کس��ب و کار کوچک باید در مورد کمپین 
تبلیغات��ی خ��ود واقع گ��را باش��ند، البته 
معموال ب��ه دنب��ال راه حل ه��ای مؤثر و 
کم هزین��ه می گردن��د، ام��ا معم��وال هم 
می توانید فقط یک یا دو راه حل داش��ته 
باش��ید؛ بعید ب��ه نظر می رس��د که یک 
کان��ال مؤثر و در عین ح��ال ارزان برای 
تبلیغات تان بیابید. به همین دلیل اس��ت 
که ش��ما باید برای تبلیغات بودجه بندی 
کنید، نه فقط ب��ا پولی که برای آن کنار 
گذاشته اید. با اختصاص مبلغ مناسب به 
کانال های مناس��ب و براساس اطالعاتی 
ک��ه در ط��ول راه جم��ع آوری می کنید، 
می توانی��د به نتایج دلخواهی برس��ید یا 
حداقل نتایج خود را بهبود ببخش��ید. از 
آنج��ا که هزینه های ماهانه ش��ما اصولی 
خواهد بود، بهتر اس��ت بتوانید اثربخشی 

کلی را نیز اندازه گیری کنید. 
ب��ا توجه به نیازتان برای بهینه س��ازی 
تالش ه��ای تبلیغات��ی خ��ود، در اینج��ا 
بهتری��ن راهکاره��ای تبلیغات��ی ب��رای 
کسب و کارهای کوچک را ارائه کرده ایم. 

1- مخاطبان خود را هدف قرار دهید 
با عرض پوزش، اما محصول یا خدمات 
خاصی که شما ارائه می دهید، با نیازهای 
هر کس��ی که در حال حاضر روی زمین 
ق��دم می زند، مطابقت ندارد. بس��یاری از 
شرکت های کوچک کمپین های هدفمند 
را اجرا نمی کنند، باوجود این واقعیت که 
هدف ق��رار دادن یک��ی از مزایای اصلی 

تبلیغات آنالین است. 
در واق��ع، باید قادر به ایج��اد پروفایل 
دقیق مش��تری هدف براس��اس اطالعات 
جمع آوری شده خود باش��ید. با استفاده 
از این اطالعات در دست و آنچه در مورد 
مشتریان کنونی خود می دانید، می توانید 
با کمپین های خود برای جلب مش��تریان 
بیشتر، آمارهای جمعیتی و روان شناسی 

مشابه را هدف قرار دهید. 
اگر ش��ما آنالی��ن یا آفالی��ن تبلیغات 
می کنید، مطمئن ش��وید که رونوش��ت 
و تصورات ت��ان ن��وع مش��تریانی را ک��ه 
می خواهید با آنها کار کنید، بازتاب دهد. 
این کلیدی ب��رای خوب هدف قرار دادن 

است. 

2- تبلیغات خود را اندازه گیری و 
پیگیری کنید 

بس��یاری از ش��رکت های کوچک هیچ 
نظ��ری ندارند که تبلیغات ش��ان در واقع 
کار می کن��د یا نه، این به س��ادگی انجام 

نخواهد شد. 
پلتفرم ه��ای تبلیغات��ی آنالی��ن مانند 
فیس ب��وک  و    Google AdWords
ش��ما را با آمار گس��ترده ای در ارتباط با 
تبلیغات ت��ان درگی��ر می کند و به ش��ما 
کم��ک خواه��د کرد که چ��ه چیزی کار 
می کن��د و چه چیزی ن��ه. این بدان معنا 
نیست که شما نیازی به تست و آزمایش 
نخواهید داشت، چون ممکن است ایجاد 
ی��ک آگهی که به گوش مش��تریان مورد 
نظرت��ان می رس��د، زمان بب��رد، بلکه به 
این معنی اس��ت که می توانید تصمیمات 
س��ریع تری در م��ورد قدم بع��دی خود 

بگیرید. 
اگ��ر ش��ما به ص��ورت آفالی��ن تبلیغ 
می کنی��د و بای��د ی��ک آدرس ایمیل یا 
ش��ماره تلفن خاصی تنظیم کنید تا فهم 
واضح ت��ری از نح��وه پیدا کردن ش��ما و 
کارهای تان پیدا ش��ود، پس تالش برای 

آن بی فایده است، دیگر حدس نزنید. 
3- بدانید که چه موقع تبلیغ کنید 

در نگاه اول، ش��اید به نظر برس��د که 
تبلیغات س��االنه در کنار بیش��تر ش��دن 
بودج��ه ماه ب��ه ماه یک رویک��رد معقول 
و منطقی باش��د، ام��ا اگر ب��ه راه اندازی 
کس��ب و کارتان نگاهی بیندازید، احتماال 
شما چیزهای زیادی را انجام داده اید که 
نمی ت��وان آنه��ا را اندازه گیری کرد. هیچ 
راه��ی برای حفظ یک ط��رح بازاریابی و 
تبلیغات��ی مش��ابه در طول س��ال وجود 

ندارد. 
اگر شما محصوالت فصلی را به فروش 
می رسانید، باید در فصل هایی با باالترین 
عملکرد خود تبلی��غ کنید. حتی ممکن 
اس��ت بخواهید کمی زودتر شروع کرده 
و برخی از تبلیغ��ات خود را تا کمی بعد 

حفظ کنید. 
جمعه س��یاه و کریس��مس بس��ته به 
نوع کس��ب و کاری که می چرخانید، شاید 
مهم ترین فصول عملکردی باشند. ممکن 
است خوب باشد که پولی اضافی را برای 

تبلیغات این روزها یا سایر تعطیالت کنار 
بگذارید. 

در نهایت جمع ب��ودن حواس به زمان 
ش��روع تبلیغات رقیبان ت��ان نیز می تواند 
س��ودمند باشد. اگر شما بودجه تبلیغاتی 
را کن��ار بگذاری��د، ممکن اس��ت بتوانید 
سرعت خود را حفظ کنید یا حتی از آنها 

سبقت بگیرید. 
4- خوب برندسازی کنید 

آیا مشتریان ش��ما می توانند بالفاصله 
رونوش��ت،  براس��اس  را  آگهی های ت��ان 
انتخاب رنگ، تصویر، لوگو یا طرح حروف 
شناس��ایی کنند؟ اگر این س��وال به نظر 
مضحک می رس��د، فقط به آنچه برندها و 
شرکت های بزرگ انجام می دهند نگاهی 
بیندازی��د. اغل��ب اوقات ش��ما می توانید 
تبلیغات ش��ان را فق��ط از رنگ های��ی که 

استفاده می کنند، تشخیص دهید. 
با گذشت زمان، مشتریان شما می آیند 
تا ب��ا طرح بندی آگهی های ش��ما ارتباط 
برقرار کنند و به آن پاسخ دهند. با وسوسه 
و اغوا ممکن است هر زمان که یک آگهی 
جدید ایجاد می کنید، برندسازی خود را 
ع��وض کنید، اما در ط��ول زمان این کار 
می تواند گیج کننده و بی اثر باش��د. هدف 
ش��ما بای��د در مکان ه��ای م��ورد انتظار 
نمایش داده ش��ود، با آگهی هایی آش��نا 
که به طور مداوم با مخاطبان هدف ش��ما 

ارتباط برقرار می کند. 
نکته نهایی: خوب برندسازی کنید و 
تصویرتان را به آن الحاق کنید. از طریق 

بسامد و تشدید، وفاداری بسازید. 
5- از منابع خود به خوبی استفاده 

کنید 
ش��ما اهمی��ت رتبه بن��دی را به خوبی 
در جس��ت وجو می دانید، اما ممکن است 
مناب��ع و زمان برای ایجاد محتوای جدید 
و آموزنده برای وب س��ایت خود نداش��ته 
باش��ید. در مواردی مانند ای��ن، بهترین 
شرط بندی شما این است که از خدماتی 
 Bing و Google AdWords مانن��د
Ads اس��تفاده کنید، بنابراین ش��ما در 
نتایج SERP  باالتر خواهید بود و نیازی 
به پست کردن کلمات کلیدی مورد نظر 
خودتان ندارید. اگر بودجه ای برای تبلیغ 
دارید، اما زمان برای ایجاد محتوا ندارید، 

این کار استفاده خوبی از منابع است. 
اگ��ر فق��ط بودج��ه کوچک��ی را برای 
تبلیغ��ات اختصاص دهید، ممکن اس��ت 
اتخاذ ی��ک مجله تبلیغات��ی گران قیمت 
منطق��ی نباش��د. یک کمپی��ن تبلیغاتی 
فیس بوک��ی بس��یار مفی��د خواه��د بود، 
زیرا می توانی��د هزینه های روزانه خود را 

کنترل کنید. 
ارزیاب��ی صادقان��ه ای از منابع موجود 
انج��ام دهی��د و از آنها به نح��وی که به 
کس��ب و کارتان کمک می کند، اس��تفاده 

کنید. 
6- در مکان های مناسب نمایش دهید 
فرضیه س��ازی بی��ش از ح��د در مورد 
مش��تری هدف ت��ان، خطرن��اک اس��ت. 
به عنوان مثال، اگ��ر یک نمایش رادیویی 
مخصوص وجود دارد که دوس��تش دارید 
و ش��ما فرض کنید که مشتریان شما نیز 
از آن لذت می برند، ممکن اس��ت درباره 
خ��رج پول برای یک تبلی��غ رادیویی که 

گران و نامؤثر است، اشتباه عمل کنید. 
اگر دالره��ای تبلیغاتی ش��ما به جای 
اش��تباه ریخته ش��ود، پول خ��ود را هدر 
می دهی��د. در عوض، ش��ما نی��از دارید 
مشتریان تان را بشناسید. بنابراین آنها را 
بررسی کنید. درباره جایی که به صورت 
آنالین دورهم جمع می شوند، کتاب ها و 
مجالت��ی که می خوانند و پادکس��ت ها و 
نمایش های رادیویی که گوش می دهند، 

اطالعات کسب کنید. 
هنگام��ی ک��ه تبلیغات ش��ما با درک 
صحیح��ی از مش��تریان ش��ما مطابقت 
داشته باشد، ش��روع به جذب ارزش های 
بیشتری برای کس��ب و کار خود خواهید 

کرد. 
سخنان نهایی

فرصت های زیادی برای کسب درآمد از 
طریق تبلیغات وجود دارد. کلید موفقیت 
در ش��ناخت مخاطبان ه��دف، جایی که 
جم��ع می ش��وند - جای��ی ک��ه می توان 
افراد مش��ابه بیشتری یافت- و اختصاص 

منابع تان به آن کانال های ویژه است. 
تبلیغ��ات را نبای��د ب��ه ح��ال خودش 
ره��ا کرد. بای��د در رویکرد خ��ود به طور 
اس��تراتژیک عمل کرده و بازاریابی خود 

را در زمان مناسب تقویت کنید. 

شش راهبرد تبلیغاتی عالی برای کسب و کارهای کوچک
کمپین

 یک تبلیغات خوب
باید چگونه باشد؟ 

نام تجاری، بس��ته بندی، احساسی که کاال به مشتری 
می ده��د، ویژگی خاص آن کاال، نحوه رفتار با مش��تری، 
نحوه رفتار با کارکنان، ش��هرت، حمایت مالی، سخنگو، 
نحوه صحبت منشی تان با تلفن، گزینه تبلیغاتی، مطالبی 
که در تبلیغات تان می گویید، کارهایی که باید انجام دهید 

ولی نمی دهید و موارد بسیار دیگر. 
ب��ه گزارش مدیر بی��ز، ما نام هر یک از م��وارد فوق را 
ارزش می گذاریم. ارزش چیزی اس��ت که مش��تری را به 
س��مت خرید کاال یا خدمت س��وق می ده��د. پولی که 
مش��تری پرداخت می کند، در قبال همین ارزش هاست 
و انتظ��ار دارد پولش به هدر ن��رود. ولی هیچ یک از این 
ارزش ها به تنهایی کافی نیس��ت. مشتریان کنونی بسیار 
بهانه گیر و بی اعتماد ش��ده اند. آنها دیگر به یک نام وفادار 
نمی مانند و با کوچک ترین اش��تباه به س��راغ نام دیگری 
می رون��د. بدون توجه به ارزش های ذکر ش��ده، تبلیغات 
تأثیر خود را از دست می دهد و مردم حرف تبلیغاتچی ها 

را باور نمی کنند.
 ش��ما نمی توانید فقط به یک ارزش متکی باشید. در 
چنین بازاری، کسی موفق تر است که در قبال پولی که از 
مشتری دریافت می کند، ارزش بیشتری را به او ارائه دهد. 
مشتری برای خرید یک کاال هزینه های زیادی می پردازد. 
ب��ه جز هزینه مالی که در آخر کار پرداخت می ش��ود، او 
هزینه احس��اس نیاز، هزینه تحقیق در مورد کاال، هزینه 
روانی برای سپری کردن این دوره و هزینه های دیگری را 
نیز می پردازد. پس انتظار دارد که با صرف این هزینه ها، 
بیشترین عایدی نصیبش شود. در نتیجه به دنبال کاالیی 

می رود که ارزش بیشتری را به او برساند. 
حال متوجه س��والی که در آغاز مطرح شد، می شوید. 
اینک��ه چرا تبلیغات ما تأثیر گذار نیس��ت؟ چ��ون ما در 
تبلیغات مان هیچ ارزشی را به مشتری عرضه نمی کنیم. 
هیچ گاه یک اسم منجر به فروش نمی شود. مشتری دنبال 
چیزی می رود که بیش��ترین ارزش را نصیبش کند. اگر 
به مردم نگویید که چه  کاری می کنید؟ چرا می کنید؟ و 
چرا آنها باید محصول ش��ما را بخرند؟ آنها شما را نادیده 
خواهند گرفت. ش��ما باید مدام به ای��ن کار ادامه دهید. 
مردم زود فراموش می کنند. روند تبلیغات شما هرگز نباید 

قطع شود. 
پیش از ادامه بحث ذکر دو نکته در اینجا ضروری است؛ 
اول اینکه مشتریان متفاوت، ارزش های متفاوتی را طلب 
می کنند و ش��ما به عنوان یک سازمان نمی توانید تمامی 

ارزش ها را یکجا و به بهترین نحو ارائه دهید. 
دلیل آن هم هزینه اجرای آن اس��ت؛ ش��اید مشتری 
شما به ارزش خاصی اهمیت ندهد، بنابراین هزینه کردن 
برای آن مقرون به صرفه نیس��ت. پس باید دایره ارزش ها 
را به مش��تریان منتخب خود محدود کنی��د. در نتیجه 
برای ش��روع تبلیغات باید استراتژی تبلیغاتی مخصوص 
و مناس��ب با موض��وع را طراحی کنید که این مس��تلزم 

تحقیقات بازاریابی و شناخت مشتریان است. 
نکته دوم در ارتقای ارزش هاست. اگر اکنون یک برنامه 
بازاریابی برای خود تدارک دیده اید، باید در طول زمان آن 
را بهتر و بهتر کنید، یعنی به مرور، ارزش های بیش��تر و 

بهتری به مشتری ارائه دهید. 
برای طراحی یک اس��تراتژی موفق مبتنی بر ارزش ها، 
ابتدا باید نس��بت به ارزش های موردنظر اشراف داشت. با 
توجه به ناکافی بودن فضا، متأسفانه قادر به توضیح تمامی 
آنها نخواهیم بود و فقط به بررس��ی اجمالی نحوه حضور 
مهم تری��ن ارزش، یعنی خود کاال یا خدمت، در تبلیغات 

چاپی و رسانه ای می پردازیم. 
راهکار تبلیغاتی ش��ما بسته به نوع کاال یا خدمتی که 
ارائه می دهید متفاوت خواهد بود. در معرفی کاالی خود 
باید از چند چیز اطالعات کامل در دس��ت داشته باشید؛ 
مشتری من کیست؟ ویژگی ها و مزیت های کاالهای من 
چیس��ت؟ مزیت متمایز کاال و خدمت من کدام است؟ و 
به طور کلی اصال چرا کس��ی بای��د کاالی مرا بخرد، ولی 

کاالی رقیبم را نه؟ 
از دی��دگاه جایگاه تبلیغات در مقایس��ه ب��ا بازاریابی، 
می توان تبلیغ��ات را زیرمجموع��ه بازاریاب��ی و در کنار 
ابزارهای دیگر آن از جمله روابط عمومی، پیشبرد فروش، 
فروش ش��خصی و بازاریابی مس��تقیم دانست. تبلیغات 
بیشتر بر روان مشتری برای ترجیح دادن یک برند خاص 
تمرک��ز دارد و بازاریاب��ی بر کل فرآیند اع��م از تبلیغات، 

فروش، توزیع و …احاطه دارد. 
 اکن��ون به ای��ن می پردازیم که یک تبلی��غ مؤثر چه 

ویژگی هایی دارد. 
خالق، ابتکاری و به یادماندنی: تصویر و پیام تبلیغ 
 باید کامال خالقانه و ابتکاری باشد، به گونه ای که مخاطب 
در مورد آن به فکر واداش��ته شود و هر زمان که محصول 
ش��ما یا محصوالت مشابهی را می بیند به یاد تبلیغ شما 

بیفتد. 
 عن�وان ج�ذاب و متفاوت: عنوان ی��ک تبلیغ باید 
به گونه ای باشد که خواننده وادار به خواندن ادامه آن شود. 
 مت�ن آگه�ی: متن آگهی را به گونه ای بنویس��ید که 
مزیت های محصول یا خدمت ش��ما را بیان کند. ویژگی 
بس��یار مهم دیگری که در متن آگهی بهتر است رعایت 
کنید صداقت در متن اس��ت. پیام تان باید باور پذیر باشد. 
هرگ��ز فراموش نکنید آنچه را که در پیام تان به مخاطب 
ارائ��ه می دهید باید در عمل نیز بتوانی��د آن را به اثبات 

برسانید. 
پیشنهاد فروش غیر مستقیم: در انتهای آگهی حتما 
خواننده را با روش��ی به مزیت ه��ای انجام عملی ترغیب 
کنید تا در نهایت منجر به فروش شود. البته هرگز سعی 

نکنید که سریعا مشتری را وادار به خرید کنید. 
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تبلیغات خالق

تبلیغات نوین

مرگ تبلیغات سنتی و ظهور ابتکار

گروه ترجمه فرصت امروز: تبلیغات س��نتی مرده 
است. منظورم این نیست که در آسایشگاه روی عرشه 
کش��تی منتظر ورود به دروازه های بهشت است یا دارد 
فاتح��ه خودش را می خواند؛ منظور من این اس��ت که 
دوران مردان دیوانه کامال تمام شده است. با تبلیغ آگهی 
در بین دو نیمه س��وپر بول که در س��ال 2017 دارای 
قیمت مفتضح بیش از 5 میلیون دالر است، درخواست 
خرید 30 ثانیه زمان پخش برای هزینه سری A به نظر 
جذابیت کمتری از همسر س��ابق تان، آن هم در حالت 
بی حوصله اش دارد. مصرف کنندگان برای چیزی معتبر 
اش��تیاق دارند. در آن و از طریق احساسات خام، ارزش 
حقیقی و ی��ک گزاره منحصربه ف��رد می خواهند روی 
پلتفرم های متعدد توجه ش��ان را جلب کنید. برندهایی 
که به منظور شناخت این دنیای جدید یک  قدم به عقب 
برداشته اند، در نسبتی از هزینه برخی مزیت های عالی 
را دریافت کرده اند.  در زیر چند نمونه از ش��رکت هایی 
هس��تند ک��ه از منطق��ه راحت خ��ود خارج  ش��ده و 
می خواهند به طور حقیقی اصیل باشند. این شرکت ها به 
یک باور رسیدند که اوضاع منحصربه فردشان سود سهام 
زیادی به آنها پرداخت می کند. درست فکر می کردند و 

همچنان به رشد خود ادامه می دهند. 
ولوو

ب��ا توجه ب��ه اینکه اکثر ش��رکت ها برخ��الف منابع 
فوق العاده ثروتمندشان به اهداف خود نمی رسند، برخی 
از شرکت ها راه خود را با یک دیدگاه نو عوض می کنند. 
در طول سوپر بول XLIX در سال 2015، یک سازنده 
س��وئدی ماش��ین ش��اید بهترین حرکت ب��ازی میان 
Seahawks و Patriots را انجام داد؛ این سازنده که 
امروزه به عنوان »بارش ولوو« شناخته می شود، به جای 
پرداخت و خرید یک آگهی استاندارد صنعتی در طول 
بازی بزرگ، تصمیم گرفت در توییتر، یک ماش��ین را 
مجانی به کس��ی بدهد ک��ه  #volvocontest را در 
طول یک آگهی رقیب توییت کند که این باعث می شد 
در طول بازی  ترند می شدند، جذابیت بیشتری داشتند 
و توجه بیش��تری نس��بت به س��ازندگان دیگر کسب 
می کردند.  با کمتر از 5 میلیارد ویدئوی تماش��ا ش��ده 
در هر روز در YouTube، هیچ شکی وجود ندارد که 
م��ردم حجم اینترنت خود را به صورت متفاوتی مصرف 
 NetFlix، Huluکنند. در کنار صعود مداوم جذابیت
وAmazon Prime، مردم همیشه به دنبال راه های 
جدیدی هستند که در طول تماشای روزانه تلویزیون، 
آگهی ه��ای کند و احمقانه را نبینند. پخش زنده اخبار 
و رویدادهای ورزش��ی می تواند تنها چیزهایی باشد که 

واقعا شبکه های کابلی را زنده نگه  داشته است. 
نایک 

شرکت هایی که روش هایی برای گفتن داستان های 
بنیادین پیدا کرده اند و دنبال کننده های خودش��ان را 
روی پلتفرم هایی مثل یوتیوب از طریق افراد تأثیرگذار 
صحیح افزایش می دهند، برندهای بزرگ تری شده اند. 
نمونه ای کامل از این مورد می تواند کمپین »درس��ت 
ازش استفاده کن« نایک باشد. به جای خرید میلیون ها 
تأثیرگ��ذاری از طریق آگهی های تبلیغاتی 15 ثانیه ای 
در یوتیوب، کیسی نیس��تت، یک یوتیوبر تأثیرگذار را 
برای ساخت یک فیلم استخدام کردند. ویدئوی کیسی 
نیس��تت که جهان را در 10 روز س��فر ک��رد، جذاب و 
منحصربه فرد بود. بیش از 25 میلیون نفر جس��ت وجو 
کردند تا آگهی های نیمه خودآگاه را به جای آگهی های 

دیگر تماشا کنند. 
ویدئوهای خوشمزه

هر کسی با یک پروفایل فیس بوک احتماال فیلم های 
خوش��مزه ای را که ممکن است قدرت تبدیل شدن به 
یک سرآش��پز کالس جهان��ی را در 30 ثانیه به مردم 
بدهد، دیده است. با وجود سادگی های مینیمالیستی، 
ای��ن فیلم ه��ا در ماه ها بیش از یک میلیارد بار تماش��ا 
 BuzzFeed ش��ده اند. این ویدئوها که زاییده تص��ور
بوده اس��ت، کلید موفقیت تبلیغات رس��انه ای اس��ت، 
س��ریع، مختص��ر و کارآمد اس��ت و ارزش زیادی را به 
ارمغان می آورد. اینکه آیا شما یک کالس پنجم یا یک 
دانشجو هستید، این فیلم ها شما را وادار می کند 120 
وعده غذایی را در یک ساعت به طور مداوم ببینید.  این 
ویدئوهای ویروس��ی دو چیزی را که مصرف کنندگان 
بیشتر از همه می خواهند، ارائه می کنند؛ غذای عالی و 
زمان آزاد بیشتر. اگر شما ارزش زیادی را در یک روش 
مختصر به مصرف کننده برسانید، او باز هم باز می گردد 

تا ویدئوهای بیشتری ببیند. 
استرینگ کینگ

اگرچه این شرکت و نمونه ممکن است کمی خارج 
از ح��وزه مطالعه باش��د زیرا برند بزرگی نیس��ت، اما 
اس��ترینگ کینگ جایگاه مناس��ب خویش را بهتر از 
هرکس دیگری می داند. الکروس به سرعت در حال 
رشد است و این شرکت نه تنها در راستای این ورزش 
اس��ت بلکه به رش��د آن کمک می کند. در سراس��ر 
رس��انه اجتماعی خ��ود به خصوص در اینس��تاگرام 
بس��یار فعال هستند، زیرا این شرکت می داند چگونه 
با مردم صحبت کند. ویدئوهای آنها ترکیب کاملی از 
محتوای بسیار جذاب را نشان می دهد. اکثر ویدئوها 
با یک پیام اساس��ی در م��ورد یک محصول جدید یا 
مفهوم پنهان در پشت افراد تأثیرگذاری که قسمتی 
از تجارت و ماموریت برند هس��تند، با نشاط هستند. 
آنها خیلی خودشان را جدی نمی گیرند؛ با این حال، 

شور و شوق برای برندشان کامال خالصانه است. 

جک مک نامارا
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اگ��ر تنها نگاهی گذرا ب��ه واکنش های 
کاربران ش��بکه های اجتماع��ی به اخبار 
رونمایی از تکنولوژی های نوین بیندازیم، 
تفاوت این دیدگاه ها به ش��دت جلب نظر 
خواهد کرد. ش��اید در ابت��دا گمان کنید 
ک��ه این تفاوت دیدگاه ه��ا امری طبیعی 
و حتی ض��روری ب��رای فعالی��ت بهینه 
ش��رکت ها در راس��تای ایج��اد تنوع در 
محصوالت اس��ت. با این ح��ال ماهنامه 
Fastcompany  در شماره جدید خود 
به بررسی این موضوع از دریچه ای کامال 
متفاوت پرداخته است. در واقع باتوجه به 
ش��واهد موجود، در صورتی که شرکت ها 
مایل به حفظ هر دو گروه جوان و مس��ن 
به عنوان مش��تری باشند، باید سیاست و 

استراتژی نوینی اتخاد کنند. 
خدمت رسانی به نسل مسن خریداران 
عمدت��ا عب��ارت اس��ت از تهی��ه و تولید 
محصوالت��ی که در اصط��الح محصوالت 
سنتی نامیده می ش��وند. کاالهایی مانند 
شیر پاس��توریزه و اتومبیل در این دسته 
ق��رار دارن��د. کامال قابل درک اس��ت که 
ف��ردی در ده��ه هفت��م زندگ��ی اش نیز 
ب��ا چنی��ن کاالهایی ب��ه خوب��ی ارتباط 
برقرار کند و مش��تری آنها باش��د. با این 
حال در س��وی دیگر ح��وزه متفاوتی از 
تولی��د و عرضه وجود دارد که به ش��دت 
متاثر از پیش��رفت های دنیای تکنولوژی 
و IT اس��ت. صنعت گوش��ی های همراه 
ی��ک مقال ملموس در این زمینه اس��ت. 
س��االنه میلیون ها گوش��ی هوشمند وارد 
بازار جهانی می ش��ود و مدل های موجود 
از سالی به سال دیگر تفاوت چشمگیری 
در رابط کاربری و ویژگی های نرم افزاری 
و س��خت افزاری پیدا می کنند. س��رعت 
تغییرات در این حوزه اگرچه برای نس��ل 
جوان )بین 18 تا 35 سال( هیجان انگیز 
اس��ت، با این حال گروه مس��ن تر )مثال 
فردی 55 ساله( را سردرگم می سازد. در 
این میان ش��رکت های بزرگ که نیازمند 
جذب هر دو قشر مذکور هستند، با معما 
و دوراهی بزرگی مواجه خواهند شد. این 
مش��کل فعلی برخی از کس��ب وکارها و 

چالش آتی همه صنایع است. 
براس��اس گزارش آژانس ارزیابی ارزش 
جهانی )اِنزو( در سال جاری 150 شرکت 
آمریکای��ی در بس��یار زی��ادی در القای 
ارزش های ملی این کشور در محصوالت 
خ��ود موفق بوده اند. ای��ن نکته در حالت 
عادی حاکی از موفقیتی س��تودنی برای 
کس��ب وکارهای این غول صنعتی است. 
با ای��ن حال نکته مه��م در این گزارش، 
تغییر س��ریع ارزش های نس��ل فعلی در 
مقایس��ه با دو یا س��ه نس��ل پیش است. 
این امر باعث ش��ده تعدادی از نسل های 
قبل��ی ارتباط چندان مناس��بی را با این 
محص��والت برقرار نک��رده و در نتیجه به 

دنبال محصوالت جایگزین رفته اند. 
پژوهش ه��ای دیگر در زمین��ه تفاوت 
دیدگاه ه��ای خری��داران در ارتب��اط ب��ا 
دگرگونی ه��ای نس��لی نی��ز یافته های��ی 

اِنزو داش��ته اند. به عن��وان مثال  مش��ابه 
در  ک��ه    Newman’s own برن��د 
زمین��ه صنع��ت غذای��ی فعالی��ت دارد، 
هنگام تأس��یس در س��ال 1982 آن هم 
از س��وی بازیگر مش��هور، پ��اول نیومن، 
محبوبیت فراوانی داش��ت. نظرسنجی ها 
حاک��ی از اس��تمرار ای��ن مطلوبیت نزد 
مشتریان نسل های قدیمی است. در واقع 
افراد باالی 55 س��ال در این نظرسنجی 
Newman’s own  را هفتمی��ن برند 
محبوب ش��ان نامیده اند. این رتبه باال در 
حالی ب��رای این برند رقم خورده اس��ت 
ک��ه اوضاع نزد نس��ل های جدی��د کامال 
متفاوت اس��ت. بر این اساس گروه سنی 
18 تا 35 س��ال رتب��ه 81 از 100 را به 
این برند اعطا کرده ان��د. عالوه  بر این در 
این نظرس��نجی اغلب ش��رکت کنندگان 
را   Newman’s own نس��ل جدی��د 
برن��د بابابزرگ ها خوانده، تاریخ مصرفش 
را تمام شده می دانس��تند. با این اوصاف 
اگ��ر Newman’s own ب��ه س��رعت 
فکری به حال سیاس��ت های بازاریابی اش 
در خصوص نس��ل جوان نکند، آمارهای 
ف��روش اش با اف��ت قابل تامل��ی روبه رو 
خواهد ش��د. نکته فاجعه بارتر اینکه این 
برند س��ال های زی��ادی را ص��رف بنای 
چش��م انداز فعل��ی برند ش کرده اس��ت؛ 
همین چش��م اندازی که برای نسل جوان 

اصال درک پذیر نیست! 
ش��اید گمان کنید تنه��ا برندی مانند 
Newman’s own  چنی��ن رتب��ه ای 
را کس��ب کرده است. با این حال شرکت 
کره ای سامسونگ نیز رتبه بسیار پایینی 
نیز در 18 تا 35 س��اله ها دارد. البته این 
غول کره ای همچنان جایگاه نس��بتا قابل 
قبولی نزد نس��ل های قبل��ی دارد. به این 
ترتیب به نظر می رس��د بحران بازاریابی 
غول کره ای را نیز فراگرفته و این شرکت 
حس��ابی قافیه را به اپل، سونی و هوآوی 
باخته اس��ت )رتبه سامس��ونگ نزد نسل 
جوان 74 از 150 و نزد نس��ل مسن 19 

از 150 است.( 

ش��اید تصور کنید که نس��ل جدید با 
بیشتر تکنولوژی های جدید دمساز است. 
با این حال نمونه سامسونگ، htc و حتی 
برخ��ی از ورزش ه��ا و تیم های ورزش��ی 
نش��ان دهنده جهت گی��ری ن��ه چن��دان 
پیش بینی پذی��ر نس��ل حاضر اس��ت. به 
گزارش اکونومیست تا سال 2020 درآمد 
نس��ل های جوان به 24 تریلیون دالر در 
سال افزایش خواهد یافت. این به معنای 
ضرر هنگفت برندها در صورت بی توجهی 

به خواسته های این نسل هاست. 
به ط��ور کل��ی می ت��وان از چن��د علت 
مشخص برای دوری نسل جوان از برخی 
از تولی��دات و به تب��ع آن برندها عنوان 
کرد. در جایگاه نخست باید به آنچه بیش 
اندازه »نوس��تالژی بازی« است، اشاره  از 
کرد. در واقع درکی که نسل های قدیمی 
از نمونه ه��ای ب��ه روز ش��ده محصوالت 
قدیمی دارند، در می��ان جوانان امروزی 
وج��ود ن��دارد. در این مورد ب��رای مثال 
کمیک های تن تن و برندهای کالس��یک 
ش��ورلت دیگ��ر جذابیت��ی ب��رای ی��ک 
جوان انگلیس��ی ندارد. این یک مش��کل 
فرهنگی اس��ت و اگرچه جامعه شناس ها 
آن را طبیع��ی قلم��داد می کنن��د، ام��ا 
به عن��وان صاح��ب یک کس��ب وکار باید 
چ��اره ای برای این بح��ران بازاریابی پیدا 
کنی��د. بهتری��ن راهکار، س��رمایه گذاری 
بیش��تر روی طراحی محص��والت جدید 
اس��ت. با نگاهی ب��ه آماره��ای تفصیلی 
فروش می توان اطالعات س��ودمندی در 
خص��وص عالقه ه��ای جوانان به دس��ت 
آورد. با این حال توجه داش��ته باشید که 
انتقال تمرکزتان از محصوالت کالسیک 
به م��درن با چنان س��رعتی نباش��د که 
مش��تریان مس��ن تان را دچار ش��وک و 

سرخوردگی کند. 
شاید خیلی از برندها در سده حاضر با 
مشکلی که در باال بیان شد، دست وپنجه 
ن��رم نمی کنن��د. در واقع مش��کل اصلی 
 Johnson & Johnson برندی مث��ل
در حال حاضر عملکرد مبتنی بر الگوهای 

مرتبط ب��ا یک یا دو ده��ه قبل در عصر 
نوین اس��ت. برای مثال در نظرس��نجی
Fast company، ای��ن برن��د در میان 
جوانان تقریبا ناشناخته بود، در حال که 
برای نسل های قدیمی یک برند مشهور و 
محبوب به حس��اب می آمد. این درحالی 
 Johnson & Johnson اس��ت ک��ه 
محصوالت��ی برای تمام گروه های س��نی 
ارائ��ه می ده��د و ب��ه ای��ن موض��وع نیز 
همیش��ه افتخار کرده است. در این میان 
Johnson & Johnson تنها نیس��ت. 
طرف��داران  توییت بازه��ا،  دوران  اف��ول 
و  اس��پاتی فای   ،PayPal اس��نپ چت، 
حتی اوبر )در مقایس��ه ب��ا نمونه چینی 
تاکسیفای( بر همین اساس قابل توضیح 

و تحلیل است. 
در این میان استارباکس نمونه مناسبی 
از ی��ک برن��د کوش��ا در راس��تای جذب 
حداکثری نسل جوان است. بر این اساس 
این غول دنیای نوشیدنی به دنبال تغییر 
بس��ته بندی های خاطره انگیز و همچینن 
ارائه ترکیب های تازه ای از قهوه هاس��ت. 
اگرچه مدیران این ش��رکت انتظار تغییر 
چش��مگیری در اس��تقبال نسل جوان را 
دارند، ولی ش��اید تا زمانی که ارزش های 
جوانان مانند س��رعت در دسترسی مورد 
توجه بیش��تر قرار نگیرد، قهوه ساز محل 
کار همچن��ان محبوب ت��ر از ی��ک غول 

محبوب نسل های قدیمی باشد. 
یک نکته مه��م ک��ه در بازاریابی و به 
خص��وص طراحی تبلیغ��ات باید مدنظر 
داشت، اهمیت روان شناسی نسل هاست. 
در واق��ع براس��اس پژوهش ه��ای مرکز 
روان شناسی دانش��گاه هاروارد نسل های 
جدیدتر به مراتب درون گراتر از نسل های 
قبلی هستند. مفاهیمی مانند جشن های 
پرحرارت چهارم جوالی )جشن استقالل 
آمریکا( برای جوانان 20 ساله نیویورکی 
همان مفهوم ده��ه 90 میالدی را ندارد. 
این جوانان ترجیح می دهند بیشتر اوقات 
خود را در خانه یا ب��ا تعداد محدودی از 
دوستان ش��ان بگذرانند. تبلیغات شلوغ و 
رنگارن��گ برای این اف��راد چندان جذاب 
نیس��ت. در واقع یکی از عوامل محبوبیت 
برند اپل در نزد بسیاری از جوانان حضور 
بس��یار محدود و س��نجیده این برند در 

عرصه تبلیغات است. 
اگرچ��ه تبلیغ��ات پرزرق و برق نس��ل 
ج��وان را دف��ع می کن��د، ام��ا انفعال در 
تبلیغ��ات نی��ز نتای��ج چن��دان مطلوبی 
نخواه��د داش��ت. در بس��یاری از مواقع 
برنده��ا توانایی ارائه دس��تاوردهای خود 
را ب��ه مخاط��ب ندارند. این امر ش��امل 
س��کوت در این مورد یا ارائه نامناس��ب 
این دستاوردهاس��ت. در این زمینه شاید 
سیس��تم تبلیغات هوشمند که در فضای 
اینترنت شایع ش��ده به کمک شرکت ها 
بیای��د. به ای��ن ترتیب ش��اید حداقل در 
اینترنت بتوان خوراک مناس��ب برای هر 
مخاط��ب را ارائه ک��رد. اگرچه در فضای 
واقعی و س��طح ش��هر چنی��ن تخصیص 

تبلیغاتی بسیار دشوار است. 
 Fastcompany.com :منبع

دوراهی میان جوانان و مسن ها در بازاریابی روز

مدیریت تجربه مشتری )CEM( شکاف نسل ها و ماموریت غیرممکن بازاریابی
چیست؟ 

همه احس��اس می کنند ک��ه می دانند مدیریت 
تجربه مش��تری به چه معناس��ت؟ ام��ا این حس 
کافی نیس��ت. بزرگ تری��ن چالش ش��رکت های 
م��درن، رویاروی��ی با فهم این مس��ئله اس��ت که 
برای کس��ب مزیت رقابتی باید چ��ه چیزهایی را 
ارزیاب��ی و اندازه گی��ری کنند. حال که مش��تری 
مداری ب��ا الگوبرداری از ش��رکت هایی چون دل، 
آمازون، جنرال الکتریک و اس��تارباکس باب شده 
است، ایجاد مزیت رقابتی با مشتری مداری و ارائه 
خدمات صرف ب��ه محاق رفته اس��ت. به گزارش 
هورمون��د، درک تجرب��ه مش��تری، گام بعدی در 
مس��یر تکامل مش��تری مداری اس��ت. درس��ت 
همانطور که اگر مدیریت ارتباط با مشتری اشتباه 
انجام ش��ود، چیزی جز اتالف پول س��هامداران و 
ارزش مش��تریان نخواهد بود، پیاده سازی اشتباه 
مدیریت تجربه مش��تریان، نیز می تواند تبدیل به 

کابوس مالی شرکت ها شود. 
باوجودای��ن، برای رقاب��ت در این اقتصاد جدید 
باید مدیریت تجربه مش��تری را شناخت، چون در 
اقتصاد جدید، جذب و نگهداری مش��تریان بانفوذ 
در قلب آنها میسر اس��ت. بخشی از ابعاد خالقانه 
یک ش��رکت خوب بودن، فهم تجربه مشتریان و 
یافتن ش��یوه جدید مدل س��ازی آن است و البته 
بهره برداری از آن برای خلق ارزش بیش��تر نسبت 
به س��ایر رقبا. اول به خاطر داش��ته باشید که به 
مش��تریان بالقوه نیز نگاهی جدی داش��ته باشید. 
بنیانگذار مؤسسه هاررود می گوید مشتریان همان 
مردم هس��تند. این واقعیت که یک مشتری بالقوه 
هم یک مشتری واقعی است یا خیر، تنها از طریق 
معامالت و تبادالت وی با ش��رکت قابل س��نجش 
اس��ت، بنابراین در تعریف تجربه مشتری باید در 
نظر داش��ت که هدف ما خلق تجربه برای هر فرد 
است. هدف، ایجاد تجربه برای افراد مختلف است. 
افرادی که از یک کانال ارتباطی مشابه با شما در 

ارتباط هستند، انتظارات متفاوت دارند. 
اگر مشتری در برخورد اول از شما چیزی نداند، 
ش��روع به مقایس��ه ش��ما با رقبا می کند و اگر با 
شناخت از ارزش ها به سراغ شما بیاید، برای حفظ 
ارزش ویژه برندتان باید تالش زیادی کنید. افراد 
ممکن است تجربه را از راه های ارتباطی مختلفی 
با ش��رکت ش��ما بخواهند یا نیاز داشته باشند. در 
اینجا نباید ش��رکت مدار باش��ید. بای��د بدانید که 
اف��راد خواهان چگونه تجربه ای با ش��ما هس��تند. 
آنها اطالعات ش��ان را از یک منبع س��وم دریافت 
می کنند و خیلی پیش از کس��ب تجربه درباره آن 
از خارج از ش��رکت شما اطالعات کسب کرده اند. 
اگر وب س��ایت ش��ما فوق العاده اس��ت، اما مراکز 
پاس��خگویی تلفنی ضعیفی دارید، ش��اید انتظار 
دارید که مش��تری ابتدا به س��راغ وب سایت برود، 
اما به هیچ وجه نمی توان این مس��ئله را پیش بینی 

کرد، به هرحال انتخاب با مشتری است. 
باالخره تجربه مش��تری یعنی چه؟ پل.ک.وارد 
می گوی��د تجربه مش��تری وضعی��ت موقتی یک 
فرد در ارتباط با ش��رکت ش��ما است که براساس 
اطالعاتی که از محیط اطرافش دارد و تعامل او با 
شما و رقیبان تان شکل گرفته است. او بر این نکته 
تأکید می کند که امروزه با نوع جدیدی از اقتصاد 
روبه رو هس��تیم. نوع جدی��دی از اقتصاد در گذر 
اقتصاد اطالعاتی )پس��اصنعتی، مبتنی بر فناوری 
اطالعات( به اقتصاد ش��بکه های دیجیتالی )پس��ا 
اطالعاتی، مبتنی بر توانمندس��ازی تمام بازیگران 
در صحنه اقتصاد و بهبود توسعه دانش و خروجی 
فرآینده��ا(. ب��ه همین خاطر اس��ت ک��ه تجربه 
مشتری یعنی تعامل و ش��رکت شما و مشتریان، 
بازیگران این عرصه هس��تند. به این دلیل اس��ت 
که باید زمینه ای به منظور پیش��رفت و توسعه این 
تعامل برای مش��تری خود فراهم کنید. به عبارت 
دقیق تر اگر مش��تری دلخواه تان را یافته اید، باید 
بتوانید اطالع��ات الزم را از آنها اس��تخراج  کنید 
و در ص��ورت لزوم این اطالعات س��ازمان یافته را 
در اختی��ار آنها نیز بگذارید. اگر تجربه  مش��تری 
را مدیریت نکنید، اس��یر دوران اقتصاد اطالعاتی 
می ش��وید، یعن��ی زمانی که مارکتین��گ و روابط 
عمومی تماما از باال به پایین بود. وضعیت مشتری 
می تواند به ش��کل یک نظر )عقالنی یا احساسی( 
یا حتی یک حالت تصمیم گیری نشده باشد چون 
وضعیت او موقتی است، هر لحظه امکان تغییر آن 
وجود دارد و این برای ش��ما هم تهدید اس��ت هم 
فرصت. توجه کنید تجربه ای که به عنوان وضعیت 
موقت��ی تعریف می ش��ود لزوم��اً آخری��ن تجربه 
کسب ش��ده مش��تری نیس��ت. خواه تجربه اخیر 
مشتری وحشتناک و ناخوش��ایند باشد یا نباشد؛ 
او ش��ما را ب��ا پیش زمین��ه و تجربه گذش��ته اش، 
رقبای تان و کاالهای جایگزین می س��نجد. توجه 
کنید که نه منابع داخلی ش��ما و نه حتی خودتان 
در بازار به تنهایی، هیچ کدام به اندازه  ارزش تجربه 
مش��تری نمی توانی��د مزیت رقابت��ی ایجاد کنید. 
تجربه مشتریان واضح ترین بخش توانایی شرکت 
ش��ما اس��ت و ش��ما با آن قدرت مان��ور دارید. با 
این تعریف می توان ب��ه برندینگ، روابط عمومی، 
تبلیغات جریان س��از و… دست یافت که هرکدام 

به تنهایی گسترده هستند. 

بازاریابی  ایمیلی برای استارت آپ ها
استراتژی های نوشتن متن ایمیل مؤثر

به دس��ت آوردن توجه مش��تریان سخت است، 
به خصوص وقتی رقبای زیاد دیگری نیز باشند که 

در ذهن و جیب مشتریان شریک هستند. 
در اینج��ا ب��ه نق��ل از ibazaryabi  ش��ش 
استراتژی ساده ایمیل نویسی را آورده ایم که مورد 
استفاده استارت آپ های سیلیکون ولی بوده است. 
این تکنیک ها به آنها کمک کرده که کمپین های 
ایمیلی و کلیک خور خود را دو یا سه برابر کنند. 
این ش��ش استراتژی نوش��تن متن ایمیل مؤثر را 

رعایت کنید تا ایمیل شما معتبرتر شود. 

1-برای تنبل ها بنویسید
کسی حوصله ندارد یک رمان را در ایمیل خود 
مطالع��ه کند، به خصوص اگ��ر از طرف یک غریبه 

باشد. 
جمالت خود را تا حد ممکن کوتاه و آسان کن، 
از جم��الت روزانه اس��تفاده کن و قبل از ارس��ال 

ایمیل به متن خود نگاه کن. 
آی��ا یک دیوار ب��زرگ از نوش��ته می بینی؟ اگر 
این طور اس��ت، آن را تا ح��د ممکن بخش بخش 
کن؛ بهتری��ن ایمیل های مؤثر س��ه تا پنج جمله 

هستند. 
2- اصطالح را بکشید

ق��ول می ده��م کلم��ات کلیدی ای که ش��ما و 
همکاران تان مایل به اس��تفاده از آن هس��تید، به 

درد نمی خورند. 
مش��تریان بالقوه ش��ما به آن کلم��ات اهمیت 
نمی دهند. اصطالحاتی که آنها با آن آشنا نیستند 
تنها ش��انس ش��ما را برای کلیک خوردن و پاسخ 

گرفتن کاهش می دهد. 
از اصطالحاتی استفاده کنید که مخاطبان شما 
روزانه با همکاران ش��ان در صنعت خود اس��تفاده 
می کنند، نه اصطالحاتی که تیم بازاریابی ش��ما با 

عجله آنها را استفاده می کند. 

3- خودشیفته نباشید
مانند قرار نامزدی کس��ی خوشش نمی آید شما 
دائم از خودت��ان حرف بزنید. مخصوصا وقتی آنها 

شما را نمی شناسند. 
ایمیل ش��ما نباید مانند یک فرد خودوس��واس 
تک مکالمه ای باش��د، بلکه باید مانند یک مکالمه 
باشد و کسب و کار یک نفر را به دیگری بشناساند. 
ش��ما باید خودتان نگاه کنید چند بار کلمه من 
یا ما یا نام ش��رکت خود را اس��تفاده کرده اید و به 

جای آن از کلمات شما استفاده کنید. 
ایمیل شما تا حد ممکن باید روی آنها متمرکز 
باشد نه روی شما. هر چقدر بیشتر در مورد آنها و 

نیازهای شان باشد، بهتر است. 
4- تنها روی یک چیز تمرکز کنید 

در مورد این خواسته که تمام ارزش های خود را 
در یک ایمیل بگنجانید، مقاومت کنید. 

ق��ول می ده��م ش��ما فرصت های دگی��ری نیز 
خواهید داش��ت تا پیش��نهادات دیگ��ر خود را در 

ایمیل های دیگر بگنجانید. 
تنه��ا روی یک نیاز مش��تری یا پیش��نهاد خود 

تمرکز کنید و آن را در یک ایمیل بگنجانید. 
روی هم��ان نیاز تمرکز کرده و حس��ابی به آن 

بپردازید؛ نه چیزی بیشتر و نه کمتر. 
5- عالمت تعجب استفاده نکنید 

ای��ن کار به نظر دیگران رفتار بچه گانه می آید و 
به شما اعتماد نمی کنند. به جای آن اجازه دهید 

کلمات به جای شما صحبت کنند. 
فقط روی نوش��تن متن ایمی��ل تمرکز کنید و 
نیازی نیس��ت به حقه های کوچک متوسل شوید 

که کار نمی کنند. 
6- نوشته ها را با صدای بلند بخوانید

گرچه خواندن بلند ایمیل در یک کافی ش��اپ 
باعث می ش��ود به نظر دیوانه برسید، اما این یک 

روش مؤثر برای ویرایش مؤثر ایمیل است. 
ای��ن فقط ب��ه درد پیدا ک��ردن خطاهای گرامر 
نمی خ��ورد، بلکه باعث می ش��ود بفهمی��د که آیا 

ایمیل را با یک لحن طبیعی نوشته اید یا خیر. 
س��عی کنید خود را جای خوانن��ده ایمیل قرار 
دهید و عکس العمل او وقت��ی ایمیل را می خواند 

پیش خود مجسم کنید. 
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چرا 90 درصد استارت آپ ها شکست می خورند؟ 
کسب و کارهای نوپا و فرمول موفقیت آنها

در مطل��ب پیش رو به نقل از وی��وان نیوز خالصه ای از 
گفت وگو با تام هوگان بنیانگذارCrowded را می خوانیم 

تا به دالیل موفقیت استارت آپ ها پی ببریم.
۱- 9 درصد کسب وکارهای نوپا در دو دهه نخست 

فعالیت خود با شکست مواجه می شوند
 ت��ام هوگان در طول فعالیت ۲۵ س��اله خود در حوزه 
بازاریابی ش��اهد رشد چشمگیر بسیاری از شرکت ها بوده 
است، از کسب وکارهای نوپا گرفته تا سازمان های بزرگ. 
اما آنچه بیش از هر چیزی مهم اس��ت تعداد بس��یار زیاد 
شرکت های ناموفق است. نرخ شکس��ت در این حوزه در 
طول ۲۰ سال گذشته بدون تغییر مانده است )۹۰ درصد(. 
بنابرای��ن در این میان چه چیزی باعث تفاوت می ش��ود؟ 
مسئله اصلی به ترکیب استعدادهای جوان با نیروی انسانی 
باتجربه مربوط می شود. به باور او، ایده آل ترین حالت برای 
بسیاری از تیم ها این است که »نخستین تجربه آنها نباشد، 
زخم و کبودی های شکست را تجربه کرده  باشند و همیشه 

چیزی از تجربه شکست شان برای گفتن داشته باشند.«
۲- از رویک�رد بازاریاب�ی چ�پ – راس�ت – چپ 

استفاده کنید
همه ما چیزهایی درباره این تئوری ش��نیده ایم. سمت 
چپ مغز انس��ان مس��ئول پردازش های منطقی و سمت 
راست آن مرکز پردازش های احساسی و عاطفی است. تام 
در کتاب خود درباره رویکرد چپ- راست- چپ در حوزه 
بازاریابی صحبت کرده است. هنگامی که درباره برندسازی 
یا هر ابتکار و تغییری در زمینه بازاریابی صحبت می کنید، 
اغلب به دنبال طرح پرس��ش در منطقه راس��ت مغز خود 
هستید:  »می خواهیم چه چیزی یا چه حسی را در مردم 
ایجاد کنیم؟« با اینکه چنین سوالی اهمیت فوق العاده ای 
دارد اما برای پاس��خ به آن به پردازش هایی در سمت چپ 
مغز نیاز دارید:  »می خواهیم چه چیزی به فروش برسانیم؟ 
ای��ن فروش چه تأثیری در بازار ما ایجاد خواهد کرد؟« در 
نهایت، به س��مت راست مغز خود رجوع کنید و برای این 
پرسش ها پاسخ پیدا کنید: »مشتریان چه نوع احساسات و 
عواطف احتمالی بروز خواهند داد؟ یا چه نگرشی به برند 
ما خواهند داشت؟« در نهایت به سمت چپ مغزتان رجوع 
و بررسی کنید، آیا تمامی چیزهایی که امید به تحقق آنها 
دارید در عمل قابل دس��تیابی هستند یا نه. همانطور که 
تام می گوید:  »باید جوانب منطقی و واقع گرایانه هر آنچه 
را که تصمیم دارید برای مش��تریان خود انجام دهید، در 
نظر بگیرید.« س��پس به تأثیرات عاطفی آن توجه کنید 
و به یاد داش��ته باشید که کلید اصلی شناسایی و ارزیابی 

همین تأثیر است. 
۳- به یاد داشته باشید که شما استیو جابز نیستید

به باور تام، فرهنگ سازمانی کلید دستیابی به موفقیت 
اس��ت و ش��کل گیری فرهنگ به دس��ت بنیان گذاران 
انجام می ش��ود. بس��یاری از موسسان کس��ب وکارهای 
کوچک و بزرگ مطالب زیادی درباره اس��تیو خوانده اند، 
از س��بک رهبری قدرتمندانه او به خوبی آگاه هس��تند 
و فک��ر می کنند ب��رای انجام کارها بای��د به تندی جابز 
رفت��ار کرد! اما این رویکرد رهب��ری درواقع تأثیر منفی 
در ش��کل گیری فرهنگ س��ازمانی و تعامالت کارکنان 
دارد. روحیات اس��تیو در اداره کسب وکار نکات آموزنده 
بس��یاری برای همه م��ا دارد، اما تقلید س��بک رهبری 
او احتماال دس��تورالعمل مناس��بی برای موفقیت همه 
نیست. تام پیشنهاد می کند به جای این کار با این ایده  
شروع به کار کنید: »استعدادهای درخشانی را استخدام 
می کنید که برای پیوس��تن به ش��رکت ش��ما بس��یار 
تالش کرده اند و نیاز ش��دیدی به ش��نیده شدن دارند؛ 
پس صدای آنها باش��ید. آنها نیاز دارند به طور مرتب در 
تصمیمات مشارکت داشته باشند نه فقط زمانی که شما 
به آنها نیاز داری��د.« اگر نیم نگاهی به صنعت بیندازید، 
می توانی��د نمونه هایی از اجرای ای��ن رویکرد را در میان 
سرمایه گذاران استارت آپ ها ببینید. این روزها ارزش های 
خلق شده از س��وی تیم ها بیش از ارزش های حاصل از 
کاربست فناوری توجه س��رمایه گذاران را به خود جلب 
می کنند. اگر تیم خوبی داشته باشید حتی اگر در مسیر 
اشتباهی هم قدم بردارید، آنان حامی شما خواهند بود. 
به یاد داش��ته باشید استخدام این اعضای کلیدی هرگز 

تا این اندازه در موفقیت کسب وکارها مهم نبوده است. 
۴- مزایای همکاری با آزادکاران

ت��ام می گوی��د: »مهم نیس��ت یک ش��رکت بزرگ 
باش��ید یا یک اس��تارت آپ کوچک، به هر حال ابزارها 
و فناوری ه��ای مختلف امکان بهره ب��رداری از بهترین 
اس��تعدادها را برای ش��ما فراهم می کنند. براس��اس 
پروژه ای که در اختیار دارید، با آزادکاران تماس بگیرید 
و بیش از این منابع مالی س��ازمان را فدای هزینه های 
س��ربار نیروی انس��انی نکنید.« او ادامه می دهد: »به 
نظرم زمان مناس��بی اس��ت تا به تمام افراد به چشم 
منابع مج��ازی نگاه کنیم، نه کارمن��دان تمام وقت.« 
حقیقت این اس��ت که بازار در طول دو س��ال گذشته 
ب��ا تغییرات ش��گرفی روبه رو بوده و بی��ش از پیش به 
فناوری های همراه گرایش پیدا کرده است. بازاریابانی 
که اهمیت این موض��وع را به خوبی درک کرده اند در 
مقایسه با رقبای خود سنجیده تر عمل می کنند. به باور 
تام در طول چند س��ال آت��ی کارفرمایان دیگر مجبور 
نخواهند بود نیروی انس��انی و مدیران داخلی سازمان 
را به اندازه ای که این روزها مجبور به انجامش هستند، 
آموزش دهند. بازار آهس��ته به س��مت جذب افرادی 
حرکت می کند که تمامی استعدادها و دانسته های شان 

در ذره ذره وجودشان نقش بسته است. 
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تجربه نش��ان داده اس��ت افراد 
عالق��ه خاصی به تأخی��ر در انجام 
امور یا پش��ت گوش ان��دازی کارها 
دارند. احتمال اینکه در حال حاضر 
ش��ما در حال پش��ت گوش اندازی 
یک امر باش��ید به هی��چ وجه دور 
از انتظار نیس��ت. در واقع براساس 
تعریف پدیده اعمال تأخیر در کارها 
مطالعه همین مقاله به منظور شانه 
خال��ی کردن از زیر ب��ار انجام یک 
مسئولیت )حتی برای چند دقیقه( 
نیز نوعی پش��ت گوش ان��دازی به 

حساب می آید. 
و  نویس��نده  بیل��ی،  کری��س 
پژوهش��گر مرکز هاروارد بیزینس، 
در م��ورد تجرب��ه ش��خصی اش از 
این پدیده ش��ایع چنین اظهارنظر 
کرده اس��ت: »به طور معمول اینکه 
کار روزان��ه را به قص��د صرف یک 
نوش��یدنی ی��ا باال و پایی��ن کردن 
صفح��ات مج��ازی ت��رک کنیم، 
ام��ری غیرعادی تلقی نمی ش��ود. 
ب��ا ای��ن ح��ال در ابعاد وس��یع تر 
ممکن اس��ت نگارش ی��ک کتاب 
دانش��گاهی را به ماه ها بعد موکول 
ک��رده یا حت��ی از کار خ��ود برای 
یافتن شغلی با ساعات کاری کمتر 
استعفا دهیم.« بیلی این گونه ادامه 
می دهد: »هنگامی که تازه شروع به 
تدریس در دانش��گاه کردم، شروع 
تأثیرگذار  به جمع آوری جم��الت 
به منظور افزایش کیفیت و ساعت 
مطالعاتی خود ک��ردم. نکته ای که 
پس از آگاهی با پدیده روانشناختی 
پش��ت گوش اندازی ب��دان دس��ت 
یافتم، س��اعت های متم��ادی هدر 

رفته در طول روزهایم بود.« 
همین نکته کوچک کریس بیلی 
را در مقام یک پژوهش��گر و استاد 
دانشگاه بر آن داشت تا به ریشه یابی 
این عالقه و به عبارت بهتر ویروس 
فراگیر بپردازد. نکته مهم اینجاست 
که معم��والً تأخیر در انج��ام امور 
دقیقا مقابل خواست عینی ما قرار 
داش��ته و در نهایت س��رزنش ها و 
ناکامی ه��ای ش��خصی عمیقی را 

ب��رای ما به ارمغان م��ی آورد. بیلی 
در پژوه��ش خود ت��الش عمده ای 
در راستای شناسایی علت و راهکار 
مقابله با این پدیده از خود نش��ان 
داده اس��ت. در ادام��ه به بررس��ی 
شرحی از پژوهش این پژوهشگر به 

قلم خودش خواهیم پرداخت. 
چرا تأخیر؟ 

نخس��تین بحثی ک��ه به عنوان 
درآمدی ب��رای ورود ب��ه مقوالت 
اصلی پژوه��ش حاضر باید مدنظر 
داش��ت، آگاه��ی به ای��ن واقعیت 
است که پشت  گوش اندازی ناشی 
از ش��رایط زیس��تی و روانی آدمی 
خواهد بود. در پژوهش کالس��یک 
پیرس اس��تیل در این حوزه حدود 
۹۵درص��د از مردم ب��ه این عادت 

ناپسند دچار هستند. اگرچه 
پژوه��ش پی��رس حاکی از 
وجود ۵ درصد از مردم سالم 
است، اما گمان می کنم این 
۵ درص��د با پنهانکاری خود 
را از چنی��ن عادت��ی مبرا به 

حساب می آورند. 
اگر بخواهیم از نقطه نظر 
روانشناختی به این موضوع 
نگاه کنیم، تعریف دکتر تیم 
پیچیل در کتاب »حل پازل 
اعمال تأخیر« بس��یار جامع 

و کاربردی اس��ت: »اعمال تأخیر یا 
پشت گوش اندازی ناشی از احساس 
روانی برآمده از بی عالقگی به انجام 
یک یا چند کار مش��خص است.« 
نکته مهمی که در این تعریف به آن 
اشاره شده و در بحث حاضر کاربرد 
زیادی دارد، تأکید بر وجود یک یا 
چند کار ک��ه تحت تأثیر این پازل 

قرار می گیرند، است. 
تیم پیچل تحقی��ق کاربردی و 
بس��یار معتبری در زمین��ه اعمال 
تأخی��ر انج��ام داده اس��ت. در این 
پژوهش هف��ت علت اصلی که این 
ع��ادت را ایجاد و تقویت می کنند، 
ذکر شده است. این عوامل عبارتند 
خس��ته کنندگی،  بی حوصلگی،  از 
دش��واری، همانندی ام��ور، فقدان 
ساختار مشخص، کمبود هیجان و 
تفریح حاص��ل از عمل و در نهایت 

فقدان معنای شخصی. 
عصب ش��ناختی  نقطه نظ��ر  از 
پش��ت گوش اندازی امور یک عمل 
منطقی نیست. در واقع این پدیده 
واکنشی طبیعی و در برخی موارد 
غی��ر ارادی از س��وی بخش کنترل 
احساس��ت مغر ماس��ت. ن��ام این 
بخش دردسرآفرین سیستم لنزیک 
اس��ت که به محرک ه��ای عاطفی 

پاسخ های مشخصی می دهد. 
تا به اینج��ای کار با تحلیل های 
مختلفی که از علت پیدایش چنین 
پدیده ای در مراکز علمی ارائه شده 
است، آشنا ش��دیم. حال زمان آن 
رس��یده که این پرس��ش را مطرح 
کنیم؛ راه حل مقابله با این مشکل 

چیست؟ 

در ابت��دا پژوهش��گرانی ک��ه از 
به پدیده  دیدگاه عصب ش��ناختی 
پش��ت گوش ان��دازی ام��ور ن��گاه 
می کردن��د، امکان مقابل��ه با آن را 
نفی کردند. این امر ناش��ی از تلقی 
طبیعی وار واکنش سیستم عصبی 
نس��بت به این پدیده بوده اس��ت. 
ب��ا این ح��ال در اینجا قص��د دارم 
راهکارهایی را که در طول مطالعه 
م��وردی ام ب��ه دس��ت آورده ام در 

اختیار شما قرار دهم. 

معکوس سازی عوامل
اگ��ر در بحث روان ش��ناختی به 
هفت مولفه تأثیرگ��ذار در تقویت 
اعمال تأخیر در ام��ور توجه کرده 
باشید، شناس��ایی آنها در خودتان 
کار چندان دش��واری نخواهد بود. 
پ��س از شناس��ایی یک ی��ا چند 

مولفه ای که در شما پررنگ است، 
نوبت معکوس سازی آنها فرا خواهد 
رسید. بر این اساس برای مثال در 
مورد خسته کنندگی امور باید آنها 
را به نحوی جذاب و شوق آور کرد. 
قبول دارم که اصطالح »به نوعی« 
بیش از اندازه گنگ است. به عبارت 
دقیق تر، باید روزنه های امیدبخش 
یا ویژگی های مورد عالقه تان در هر 
کاری را پررنگ و بزرگ نمایی کنید. 
تجربه ش��خصی م��ن در این مورد 
تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان 
بود که من تا جای ممکن آن را به 
تأخیر می انداختم. این امر به حدی 
بحرانی بود که من کل فرجه را به 
کارهای دیگر مش��غول بوده و روز 
پایان��ی به اجبار خی��ل عظیمی از 
برگه ها را تصحیح می کردم. 

راهکار شخصی من اتخاذ 
دیدگاه انتقادی بود. در واقع 
بفهمم ش��یوه  تالش کردم 
تدریس به کار گرفته ش��ده 
چه بازدهی را روی یادگیری 
دانش��جویان داش��ته است. 
اگرچه در حال حاضر عاشق 
تصحی��ح برگه های امتحانی 
نیستم، اما این کار دیگر یک 

عذاب بزرگ نیست. 

مقاومت، راهکار غلبه بر 
مشکالت

به ط��ور طبیع��ی هر ف��ردی در 
مواجهه ب��ا امری ناخوش��ایند که 
باید آن را به س��رانجام برس��اند، تا 
ح��د مش��خصی مقاوم��ت از خود 
نش��ان می دهد. این مقاومت ما را 
به جلو رانده و باعث پیش��برد امر 
ناخوش��ایند می ش��ود. با این حال 
پرسش اینجاست که ما تا چه اندازه 

مقاوم هستیم؟ 
راهکار ساده در این میان تقسیم 
مقاومت است. اجازه دهید این مورد 
را با ذکر مثالی شرح دهم، با فرض 
نارضایتی شما از مطالعه، آیا حاضر 
هستید یک ساعت به مطالعه متنی 
مرتبط با کس��ب وکارتان بپردازید؟ 
اگر یک س��اعت برای ش��ما بسیار 
زیاد اس��ت، می توان این زمان را به 

چهار بخش 1۵ دقیقه ای تقس��یم 
کرد، در این صورت موازنه مقاومتی 
پدید می آید که در عین پیشبرد امر 
مورد نظر فش��ار باالیی نیز بر شما 

وارد نمی کند. 
حواس پرتی همیشه بد نیست

نیازی به برنامه ریزی دقیق برای 
انجا کاری ک��ه از آن نفرت دارید، 
نیس��ت. در واقع اج��ازه دهید هر 
زمانی که حوصله دارید س��راغ کار 
مورد نظ��ر بروی��د. در این صورت 
حداقل می توان مطمئن بود که در 
بهترین شرایط روحی و روانی یک 
امر دش��وار را کلی��د زده اید. برخی 
اف��راد صبح زود بس��یار پرانرژی و 
فعالند. اگرچه من امور ناخوشایند را 
به انتهای روز و معموالً ساعت های 
پایانی ش��ب موک��ول می کنم. این 
بخش از تکنیک بر عهده شماست، 
هرگونه که دوست دارید آن را انجام 

دهید. 
فهرست ضررها

هنگامی که مناف��ع یا ضررهای 
یک فعالیت ب��رای ما به طور کاماًل 
دقیق آشکار نباشد، احتمال اتخاذ 
تصمیم های ناقص و اش��تباه زیاد 

است. 
ف��رض کنی��د یک دانش��جوی 
کانادایی از چشم انداز رشته حقوق 
آگاه��ی چندانی ن��دارد و صرفاً به 
خاطر توصیه های مشاور و دوستان 
در دوره آموزش��ی  ثبت ن��ام کرده 
است. در این صورت کسب نمرات 
پایین از س��وی این دانشجو امری 
طبیعی اس��ت. حال اگر دانشجوی 
موردنظر فهرس��ت منافع حاصل از 
کس��ب مدرک پای��ان دوره با نمره 
عالی )Aمثبت( را بداند، ش��اید در 
نحوه مطالعه خ��ود تغییری ایجد 
کند. اوض��اع زمانی بهت��ر خواهد 
بود ک��ه ف��رد ضررهای ناش��ی از 
پش��ت گوش ان��دازی ی��ک کار را 
فهرس��ت کرده و مورد بررسی قرار 
ده��د. در چنین مواردی اگر بازهم 
فرد موردنظر بر اعمال تأخیر اصرار 
کن��د، به احتمال زیاد نفع یا منافع 
مشخصی از انجام ندادن کار مورد 

نظر کسب خواهد شد. 

گزارش مؤسسه هاروارد بیزینس از علت های عالقه افراد به تأخیر در انجام امور

وقتیهمهخستهایم
استارتآپ کارتابل

کسب و کار موفق بسازید
اصول ساخت کسب و کارهای میلیاردی

گلدمن و نل باف سازندگان برند honesttea هستند که یک 
ایده را به یک کسب و کار 1۰۰میلیون دالری تبدیل کردند. در 
این نوشتار به نقل از بازده 1۰ اصل را به شما معرفی می کنیم 
که از نظر آنها برای ساختن کسب و کار میلیاردی و بسیار موفق 

ضروری هستند. 
۱- »چیزی بسازید که به آن باور دارید – زیرا  نخستین 

گام ساختن کسب و کار میلیاردی همین است. «
درست مانند گلدمند و نل باف، من نیز با تجربه بیش از ۳۰ 
سال کارآفرینی، یک درس خوب گرفته ام. وقتی تنها هستید و 
در یک اتاق تاریک نشسته اید و به این موضوع فکر می کنید که 
چرا کس��ب و کارتان شکست خورده است، تنها یک چیز وجود 
دارد که قدرت به پیش بردن ش��ما را دارد؛ به هدف تان ایمان 

داشته باشید. 
۲- »به بهسازی ۱0درصد فکر نکنید. تغییرات اساسی 

ایجاد کنید و متفاوت شوید.«
بله، در جامعه امروز محصوالت، خدمات و شرکت های جالبی 
از طریق کارآفرینی تولید می کنیم. شرکت Honesttea همراه 
با تغییرات دنیا تغییر کرد و اکنون نسبت به زمانی که شروع به 
فعالیت کرد کامالً متفاوت است. ولی اگر به اطراف تان نگاه کنید، 
خواهید دید بسیاری از کسب و کارها تقلیدی از دیگران هستند. 
ب��ه دام آنها نیفتید. خوب کندوکاو کنید و همین االن تصمیم 

بگیرید چیزی را متفاوت تولید کنید و کامالً متفاوت باشید. 
۳- »آمادگی این مسئله را داشته باشید که از محصول 
یا خدم�ت یا حت�ی ش�رکت تان کپی برداری ش�ود. تا 
زمانی که نتوانید با این موضوع کنار بیایید کسب و کارتان 

را شروع نکنید.«
اگر ایده ش��ما برای س��اختن کس��ب و کار میلیاردی کاماًل 
متفاوت اس��ت و در بازار موفق خواهد شد، پس منتظر باشید 
کپی بردارها وارد عمل شوند. چگونه می توانید در مبارزه با یک 
حریف سنگین وزن جان سالم به در ببرید؟ کلید موفقیت شما 
عبارت اس��ت از »ابداعات مداوم«. اگرچه می توانید از مسیر ما 
پی��روی کنید یا با یک نفر از این رقبا طرح دوس��تی بریزید و 
بگذارید س��هام شرکت شما را بخرند.  )ش��رکت کوکاکوال در 

honesttea ۲۰11 را خرید(. 
۴- »ب�رای مواق�ع بدشانس�ی یا اش�تباهاتی که رخ 

می دهند اندوخته مالی داشته باشید.«
توصیه خوبی است، ولی بعضی اوقات انجام دادن چنین کاری 
بسیار سخت است. استارت آپ ها یا شرکت ها در حال رشد چه 
اندوخته های نقدی باید کنار بگذارند؟ گلدمن و نیل  باف به نکته 
خوبی اشاره کرده اند – تا جایی که می توانید با دقت خرج کنید 
و پول یا انرژی را هدر ندهید. ش��ما می توانید از اش��تباهات و 
بدشانس��ی های س��ر راه تان با موفقیت عب��ور کنید، پس دلی 
پرجرأت و پرانرژی داشتن می تواند در این مسیر به شما کمک 

کند. 
۵- »ت�ا زمانی که به فروش دس�ت نیافته اید، کنترل 

شرکت را از دست ندهید.«
برخی کارآفرینان به راحت��ی تحت تأثیر قرار می گیرند و با 
وسوس��ه رشد بیشتر از طریق جذب سرمایه کنترل شرکت را 
رها می کنند. اگرچه شرکت honesttea از ابتدا سرمایه جذب 
کرده بود، ولی همیشه بنیانگذاران آن در جایگاه هدایت گر باقی 
ماندند.  )و بله، درست است – گلدمن همچنان می تواند به عنوان 
مدیرعامل honesttea  به سوی چشم انداز خود حرکت کند، 
ولی رئیس او در شرکت کوکا کوال هر زمان که بخواهد می تواند 
به کارهای او »نه« بگوید. پس،  کنترل حقیقی شرکت را برای 

همیشه از دست داده است(. 
۶- »بر س�ر چیزهای بزرگ و کلی توافق نکنید – در 

همه چیز به توافق برسید.« 
چشم انداز، هدف و ارزش های اصلی. اینها را بر سنگ بتراشید 
و از آنه��ا تخطی نکنید. ول��ی انعطاف در گزاره های ارزش��ی، 
محصوالت، و خدماتی که می س��ازید تا به هدف تان برسید از 
اهمیت باالیی برخوردار هستند. بسیاری از کارآفرینان نمی توانند 
به خواسته های مشتریان شان تن بدهند و »تسلیم بازار شوند.«

۷-»راهی برای دستیابی به اهداف تان بیابید که بودجه 
کمی نیاز داشته  باشد – سپس آن عدد را نصف کنید.«

درس��ت اس��ت – قبال هم این موضوع به گوش تان خورده 
است. توصیه من این است که از روز اول سیاست صرفه جویی 
را در ش��رکت تان اعمال کنید. دفتر کار رؤیایی در کار نیست. 
از بروشورهای کامالً رنگی خبری نیست. تا زمانی که به فرمول 
مخفی موفقیت دست پیدا کنید، هدف شما این است که در بازار 
باقی بمانید. مصرف کردن بودجه هیچ چیزی برای تان به ارمغان 
نمی آورد جز اینکه به سرعت مرگ شما را در بازار جلو می اندازد. 

۸- »این یک ماراتن است نه دو سرعت.«
ساختن کسب و کار میلیاردی نه برای دل ربایی است و نه برای 
نشان دادن سرعت. صعود به اورست در این سه گام ساده انجام 
نمی شود: 1- تصمیم بگیرید می خواهید این کار را انجام دهید، 
۲- بدون نیاز به هیچ گونه آمادگی به نپال بروید، ۳- ظرف مدت 
1۲ دقیقه به راحتی از کوه باال بروید. سیستم را برای بلند مدت 
بس��ازید و بر گام ها کوتاه و به هم پیوسته تمرکز کنید. )برای 
صعود به اورست به ۲۶، ۳۶۴ گام 1۷.۷۸ سانتیمتری نیاز دارید.(
9- »از خانواده تان، کارمندان تان و سالمت روحی و روانی 
خودتان مراقب کنید – اگر به طور منظم نمی خندید یا لبخند 

نمی زنید، خودتان را واسنجی کنید.«
۱0- »ش�رکت و برندتان را آن گونه بس�ازید که گویی 

برای همیشه مالک آن خواهید بود.«
آیا در آینده ممکن است شرکت یا برندتان را بفروشید؟ ممکن 
اس��ت. آیا تنها دلیلی که باعث شده است این کسب و کارتان را 
بسازید فروش آن است؟ حتماً این طور نیست. وقتی با عالقه و 
هدف یک کس��ب و کار را شروع می کنید و آن را می سازید و به 
حل مشکالت مشتریان تان بها می دهید و از این رو یک کاال یا 
خدمت ارزشمند را به آنها تحویل می دهید، پس شرکت بسیار 
ارزشمندی ساخته اید. کسانی که با هدف فروش کسب و کار آن 

را راه می اندازند به ندرت به موفقیت می رسند. 
 forbes :منبع
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 خدمات خیاطی - راه اندازی یک خیاطی کوچک ایده  خوبی است. اگر به این کار عالقه مند هستید، می توانید با آموزش و صبر 
کسب و کار خوبی را برای خود بسازید. این ایده حتی به سرمایه  زیادی هم نیاز ندارد.
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باب�ک، قبل از اینکه یک کس�ب وکار به 
رشد برسد، چه چیزهایی را باید مدنظر 
قرار داد؟ چه اصولی پایه قوی تری برای 

کسب وکار می سازند؟ 
برخ��ی نکات و جوانب پای��ه ای را باید در 
اولوی��ت کارهای تان قرار دهی��د؛ اول اینکه 
اگر شما می خواهید توس��عه پیدا کنید، باید 
ی��ک تیم داشته باشی��د. افرادتان را با دقت 
انتخ��اب کنید. خیلی از م��ردم از یک بازی 
بزرگ صحبت می کنند ول��ی نمی توانند به 
نتایج دلخواه برس��ند، چراک��ه برنامه ای که 
حرف های ش��ان را پش��تیبانی کند، در ذهن 
ندارند. وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، 
از آنه��ا حمایت کنی��د و مراقب شان باشید. 
بدانی��د که همه انسان ه��ا، از میزانی شور و 
اشتیاقت شخصی خاص برخوردارند که آنها 
را به هیجان می آورد. چیزی که اگر شما به 
آن توجه کنید و درصدد تشویق آن برآیید، 
افرادت��ان شما را دوس��ت خواهند داشت و 
می فهمند که شما ب��رای آنها ارزش قائلید. 
برای بسیاری از افراد، توجه شما بیش��تر از 

پاداش های مالی ارزش دارد. 
ب��ه  بای��د  شم��ا  تاکتیک��ی،  لح��اظ  از 
کسب وکارتان نگاه کنی��د و ببینید اگر قرار 
باش��د فروش ت��ان را ۱۰ ی��ا ۵۰ برابر کنید، 
چه چیزهایی را باید تغییر دهید. این همان 
نقطه ای اس��ت که عملی��ات تجاری اهمیت 
زی��ادی پیدا می کنن��د. احتم��اال شما باید 
تکنولوژی و ابزارهای تجزیه وتحلیل خود را 
ارتقا دهید. اگر یک محصول فیزیکی دارید، 

باید زنجیره عرضه خود را بهبود دهید. 
شما همچنین باید ساختارهای کسب وکار 
و پروس��ه های خود را بیشتر کنید. گرچه این 
جریان ممکن اس��ت مثل بوروکراسی به نظر 
برسد )امیدوارم این طور نباشد، من به هیچ وجه 
بوروکراس��ی را تایید نمی کن��م(؛ ولی واقعیت 
این اس��ت زمانی که شما رشد پیدا می کنید، 
نمی توانید همه کارها را به همان روال س��ابق 
ادامه دهی��د. شما باید تصمیمات مهم زیادی 
اتخ��اذ کنید، بنابراین بای��د در تنظیم و اداره 

کسب وکارتان حرفه ای شوید. 
ح�اال فرض کنی�م پایه کس�ب وکاری را 
درست  س�اختیم، پنج راهنمایی برتری 
که برای توس�عه کسب وکارهای کوچک 
و سرعت بخش�یدن به رشد آنها دارید، 

چیست؟ 
 Beachbody طبق تجاربی که از شرکت
به دس��ت آورده ام و توانستم کمک کنم که 
رش��د ۱۰براب��ری داشته باشن��د، همچنین 
 Round Two به عنوان بنیان گذار شرکت
Partners، پن��ج اصل��ی که برای س��رعت 
بخشیدن به رشد کسب وکارهای کوچک به 

آنها معتقدم، از این  قرارند: 

یک پیشنهاد ارزشمند و قانع کننده 
داشته باشید

اول و مهم ت��ر از همه، شم��ا باید ایده ای 
داشت��ه باشی��د که امتی��از انحص��اری شما 
محسوب ش��ود. اطمینان حاص��ل کنید که 
آنچه می خواهید به مش��تریان عرضه کنید، 
ارزشمند و متمایز است؛ هم برای کسب وکار 
شما مفید است و هم برای مصرف کنندگان. 
اگر خدمات شما، فروشی را تولید نمی کند: 
الف- بازار می خواهد چیزی به شما بگوید. 
ب- باید تمام پروسه ها و برنامه های تان را 
زیر س��وال ببرید، تا زمانی که بتوانید فروش 

داشته باشید. 
ارزش دوام مشتریان را دست کم نگیرید

شما باید در راس��تا و همسو با برندسازی 
خود، مشتریانی جذب کنید که در بلندمدت 
ب��ا شما بمانند. اگر صرف��ا به افزایش فروش 
خود فکر کنید، حتی اگر موفق شوید و فکر 
کنید به پیروزی رس��یده اید، مادامی که این 
رون��د به بهبود قدرت برند شما کمک نکند، 

یک پیروزی کوتاه مدت و ناپایدار است. 

از هرچه خوب کار می کند، حداکثر 
بهره برداری را بکنید

هنگامی که چیزی را یافتید که خوب کار 
می کند و جواب می گیرد، حداکثر اس��تفاده 
را از آن ببرید. اگر در حال حاضر پروس��ه ای 
خوب عمل می کند، بابت فرآیندهای متعدد 
و مختلف دیگر که مزی��ت آنها مورد تردید 

اس��ت، هزینه نکنید. بسی��اری از شرکت ها 
به جای اینکه بر فرآین��دی که خوب جواب 
داده متمرکز شوند، سعی می کنند برنامه ها 

و استراتژی های مختلفی به کار بگیرند. 
رابطه ای نزدیک و قوی با مشتریان تان 

داشته باشید
در ح��ال حاض��ر م��ا در دنی��ای تجربه ها 
زندگی می کنیم. با تالش مداوم برای بهبود 
محصوالت و خدمات تان و رابطه و برخوردی 
عال��ی ب��ا مش��تریان، تجرب��ه ای متفاوت و 
فوق العاده ب��رای آنها خلق کنید و جامعه ای 
بسازید که مشتریان تان حس کنند فراتر از 

شما و خودشان است.  

سعی نکنید موفقیت خود را از منابع 
خارجی کسب کنید

شم��ا بای��د موفقی��ت خودت��ان را داشته 
باشید. درس��ت اس��ت که شرک��ای تجاری 
کم��ک بسیار خوبی برای شم��ا هستند، اما 
درنهایت موفقیت شما ب��ه خودتان بستگی 
دارد نه نیروهای خارج از شرکت. مش��خص 
کنید مهم ترین اجزای کسب وکار شما کدام 
هستن��د و حتی اگر خودت��ان به تنهایی در 
هم��ه آنها متخص��ص نباشید، س��عی کنید 
دان��ش و درک را در ای��ن زمینه ها افزایش 
دهی��د. در این ص��ورت می توانید به تیم تان 
کم��ک کنید عملکرد موثرتری در این اجزاء 
داشته باشد. درعین ح��ال این کار به معنی 
صرف هزینه و انرژی کمتر روی فرآیندهایی 

است که کارایی پایین تری دارند. 
فک�ر می کنی�د وقت�ی کس�ب وکارهای 
کوچک در راه رش�د و پیش�رفت تالش 
می کنند، مرتکب چه اش�تباهات بزرگی 

می شوند؟ 
وقتی کسب وکار خود را پایه گذاری کردید 
و خواس��تید مراح��ل پنج گان��ه ذکرشده را 
عملی کنی��د، باید از یک س��ری اشتباهات 
خ��اص، که م��ن در کسب وکارهای کوچک 

زیادی دیده ام، اجتناب کنید. 

انتخاب شرکای نامناسب
شما ممکن اس��ت به راحتی جذب لوگوی 

یک وب سایت شوید یا اینکه فکر کنید صرفا 
به این دلیل که به نظر می آید کسی در یک 
زمینه متخصص اس��ت، لزوما اجرای خوبی 

هم دارد. 
درعین ح��ال وقتی شم��ا وارد یک صنعت 
جدید می شوید، تشخیص بسیاری از مسائل 
برای ت��ان دشوار خواهد ب��ود. بعضی وقت ها 
فک��ر می کنید با کم��ک یک مش��اور قابل  
اعتماد از این مشکالت رهایی پیدا می کنید 
و بع��د می بینید این تالش هم بی فایده بوده 
است. درس��ت اس��ت. این مسائل دلهره آور 
اس��ت؛ اما بهترین راهی که دارید این است 
ک��ه گزینه های دیگری هم ب��رای جایگزین 

کردن با گزینه های فعلی داشته باشید. 
خیلی اوقات ممکن اس��ت برای س��رعت 
بخش��یدن به کارهای ت��ان، نخستین فردی 
را ک��ه حاضر ب��ه شراکت با شم��ا می شود، 
بپذیرید. ولی شم��ا زمانی می توانید بهترین 
تصمیم را بگیرید که گزینه های دیگری هم 
داشته باشی��د و بتوانید آنها را باهم مقایسه 

کنید. 

هزینه زیاد در مکان های اشتباه
در مرحله بعد من شاهد بوده ام که بسیاری 
از شرکت ها وقت و هزینه زیادی روی نقاطی 
ص��رف می کنند که فکر می کنند باید در آن 
حوزه ه��ا به نقط��ه اوج برس��ند، درحالی که 
هن��وز زیرس��اخت های کسب وکارشان قادر 
نیست حمایت س��رمایه گذاران را جلب کند. 
آخرین فناوری های پیش��رو، وب سایت های 
فانت��زی و زیبا و ابزاره��ای جدید، مواردی 
هستند که اغل��ب کارآفرینان را هیجان زده 
می کنند و باعث می شوند در سرمایه گذاری 

روی آنها دچار افراط شوند. 

عدم درک فاکتورهای کسب وکار
درنهای��ت، بازاریابان��ی ک��ه فاکتوره��ا و 
متریک ه��ای کسب وک��ار خ��ود را درس��ت 
درک نکرده ان��د در رش��د و مقیاس دهی با 
مش��کل مواجه می شوند. من با کارآفرینانی 
ک��ار کرده ام که حتی نمی دانستند چرا رشد 
داشته اند. بعد ت��الش کرده اند که حریصانه 

پول بیشتری روی رشد خود سرمایه گذاری 
کنن��د و س��رانجام متوج��ه شده ان��د که از 
معیارهای��ی فرض��ی اس��تفاده کرده اند که 

منطبق بر واقعیت نبوده است. 
آیا می توانید س�ه اشتباهی را که هنگام 
توسعه دادن کسب وکار مرتکب شده اید 
ب�ا ما در میان بگذاری�د و بگویید از این 

اشتباهات چه درس هایی آموخته اید؟ 
بل��ه، اینها زخم ه��ای نب��رد شخصی من 
هستند، بزرگ تری��ن اشتباهاتی که مرتکب 

شده ام: 
اش�تباه ش�ماره 1: دنباله روی کورکورانه 

دیگران
س��اده اس��ت که فکر کنیم چ��ون چیزی 
برای شخص دیگری خوب کار کرده اس��ت، 
برای ما هم خ��وب عمل می کند. من خودم 
خیل��ی تاکید دارم که به آنچه دیگران انجام 
می دهند توجه کنیم تا دوباره مجبور نباشیم 
چرخ را اختراع کنی��م. شاید بهتر باشد اگر 
چی��زی را اجرا کردیم و دیدیم نتایج دلخواه 
را به دس��ت نمی آوریم، روی نگه داشتن آن 
و انتظ��ار برای آنک��ه در طول زمان تصحیح 

شود، اصرار نکنیم. 
اش�تباه ش�ماره ۲: همکاری بیش ازحد 

طوالنی با شریک یا کارمندان
ممکن اس��ت جدایی از شرکای تجاری 
یا کارمندان��ی که برای ت��ان محرز شده 
است که نتایج مطلوب را با آنها به دست 
نمی آورید، کار آس��انی نباش��د. ببینید، 
م��ن موافقم که بای��د از همراهی افرادی 
که می توانند به پیشرفت ما کمک کنند 
بهره مند شویم ولی ب��ه  مرور زمان آنچه 
شما برای رش��د شرکت تان نی��از دارید 

تغییر می کند. 
برخ��ی کارمندان یا شرک��ا نمی توانند 
خودشان را ب��ا این تغییرات همراه کنند 
ی��ا ارزش جدی��دی خلق کنن��د. به ویژه 
زمان��ی که با این افراد رابطه شخصی هم 
داریم، جدا شدن از آنها کار آسانی نیست 
ول��ی همراهی و همکاری ب��ا افرادی که 
درنهایت به تولید شما کمکی نمی کنند، 

بی فایده است. 

اش�تباه ش�ماره 3: گسترش س�ریع به 
حوزه های جدید وقتی هنوز هدف اصلی 

شرکت برآورده نشده است
بسیاری از م��ردم فکر می کنند باید حتما 
نخستی��ن گروهی باشند ک��ه از یک فرصت 
خ��اص به��ره می برند یا فک��ر می کنند باید 
خیلی س��ریع شرکت شان را توس��عه دهند، 
اما من شاه��د بوده ام که شرکت های زیادی 
شکس��ت  خورده اند، به ای��ن دلیل که وقتی 
باید صبور می بودند، س��رعت شان را افزایش 
داده اند. موضوع این نیست که شما کاهل یا 
کند به نظر برس��ید، بلکه مسئله این اس��ت 
که تالش برای یک رشد سریع حساب نشده، 
بیش از آنکه سودآور باشد، خطرناک است. 

رشد و توس��عه آرزویی اس��ت که همه در 
س��ر دارند ولی در عمل اوض��اع آن طور که 
فکر می کردید پیش نمی رود. به عالوه، بسیار 
مهم اس��ت که بدانی��د باید بر چ��ه نقاطی 

متمرکز شوید. 
امیدوارم بتوانید از این تجارب من استفاده 
کنی��د و جل��وی اشتباهات ت��ان را بگیرید و 

شانس موفقیت خود را افزایش دهید. 
از  بای�د  زمان�ی  چ�ه  آخ�ر،  س�وال 
سرمایه گذاری بیشتر روی کسب وکارمان 

اجتناب کنیم؟ 
نش��انه هایی وج��ود دارد ک��ه ب��ه شم��ا 
می گوین��د دیگر نباید بیش از این  روی یک 
کسب وکار )یا بخش��ی از آن( سرمایه گذاری 
کنید. البته که این تصمیم سختی است، اما 
وقتی ب��ه گذشته نگاه می کنی��م، می بینیم 
گاه��ی بهترین ک��اری ک��ه می توانیم انجام 
دهیم، متوقف شدن و دست کشیدن است. 
آرزو می کردم کاش همان ویژگی هایی که 
یک کسب وکار را به س��مت موفقیت هدایت 
می کنن��د، می توانستن��د مان��ع از شکست 
شوند. مثال می گفتم اگر انعطاف پذیر نباشید 
ی��ا به صدای ب��ازار گوش ندهی��د، شکست 
می خورید. واقعیت این است که یک شرکت 
و رهب��ر آن، ترکیبی از عوام��ل، ریسک ها، 
مناب��ع، گزینه های جایگزی��ن و صالحیت ها 

را ارزیابی کند. 
توق��ف  کلی��دی  دلی��ل  چن��د  ح��اال 

سرمایه گذاری در یک کسب وکار: 
وقتی در طول زمان، چیزی تغییر نمی کند

گرچه بدیهی به نظر می رس��د، ولی وقتی 
بارها ت��الش کردید و به نتیجه نرس��یدید، 
سعی بیشتر فقط به معنی اتالف زمان و پول 
شما است. ممکن است برخی استراتژی های 
بازاریاب��ی بع��د از چند بار ت��الش به نتیجه 
برس��ند ول��ی ایده های خیل��ی کمی چنین 
شانسی دارند. تالش بیش��تر همان نتایجی 
را ب��ه شم��ا می دهد که قب��ال داده بود. چه 
در شروع و مراح��ل ابتدایی یک کسب وکار 
باشی��د و چ��ه زمانی که به چالش کش��یده 
شده اید، تغییرات جزئی در اس��تراتژی های 
قبلی شما را به نتایج شگفت انگیز و متفاوتی 

نمی رساند. 
وقت��ی فک��ر می کنید ب��ا افزای��ش حجم 
تولی��د یا تغییر بخش های مختلف می توانید 
خودتان را نجات دهید، این مسئله در مورد 
س��رمایه گذاری کلی نیس��ت، بلکه در مورد 
س��رمایه گذاری در توس��عه یک کسب وکار 
اس��ت که اساس��ا جواب نداده است. خیلی 
اوق��ات شرکت ه��ا فک��ر می کنند اگ��ر بازار 
محصوالت شان را تغییر دهند، اوضاع عوض 
می شود درحالی که مش��کل اینجا است که 

برای محصول آنها اصوال تقاضایی ندارد. 

آیا گزینه بهتری وجود دارد؟ 
در  را  خ��ود  می توان��د  س��رمایه گذاری 
شکل های مختلف��ی، مثل پول، زمان، منابع 
و... نش��ان دهد. فک��ر می کنم ما همیش��ه 
می توانی��م شرای��ط خودم��ان را بسنجی��م. 
ه��ر ک��دام از این گزینه ها ممکن اس��ت در 
طول زمان ب��ا محدودیت هایی مواجه شود، 
بنابراین همیش��ه گزینه ه��ای دیگری برای 
بررسی داشته باشید و آنهایی را دنبال کنید 
ک��ه به انتخاب های بهت��ری منجر می شوند. 
به عالوه ب��ا در نظر گرفت��ن محدودیت های 
ذاتی و انکارنش��دنی، گاهی بهتر اس��ت کال 
مسی��ر حرکت تان را تغییر دهی��د و در پی 
فرصت های دیگ��ری باشید که با منابع شما 

سازگارترند. 

توصیه های بابک آزاد برای رشد کسب و کار های کوچک
باب�ک آزاد، موس�س ش�رکت Round Two Partners، در مصاحبه ای 
با نش�ریه فوربس دیدگاه های خود را در مورد اصول و موانع پیش�رفت و 
رش�د اس�تارت آپ  بیان کرده اس�ت.  همه افرادی که کسب وکار کوچکی 
تاسیس می کنند، رؤیای یک موفقیت چشمگیر با مسیری آسان را در سر 
می پرورانند، اما افرادی که این راه را طی کرده اند می دانند که این کار اصال 
س�ریع و آسان نیست.  برای اینکه دید بهتری نسبت به اقدامات ضروری 
در مورد رش�د و توس�عه پایدار و مداوم کس�ب وکارهای کوچک به دست 

آوریم، نگاهی داریم به مصاحبه ای که کتی کاپرینو با بابک آزاد )بازاریاب 
دیجیتال( انجام داده و نش�ریه فوربس آن را منتش�ر کرده اس�ت.  بابک 
آزاد در حالی نقش خود را به عنوان رئیس بخش رس�انه و فروش ش�رکت 
Beachbody ترک کرده بود که فروش کل این شرکت را در عرض هشت 
س�ال از 1۰۰ میلیون دالر به 1۰ میلیارد دالر رس�انده بود. در آخرین مقام 
خود، او مدیریت بخش رس�انه های آفالین و آنالین را به عهده داش�ت و 
بیش از 1۰میلیون مش�تری از طریق کانال های تلفن، وب س�ایت و آمازون 

جذب کرده بود. او همچنین تیم هایی تش�کیل داده بود که بر رسانه های 
اجتماعی و بهینه سازی صفحات وب هدف متمرکز بودند، به عالوه یک تیم 
فروش تلفنی که 1۰ مرکز تماس های شخص ثالث را مدیریت می کرد. بابک 
آزاد موس�س شرکت Round Two Partners است و با متقاضیانی کار 
می کند که می خواهند عملکردش�ان را در کس�ب وکارهای بازاریابی خود 
بهینه سازی کنند.  در این مصاحبه، بابک آزاد دیدگاه ها و توصیه های خود 

را در مورد توسعه کسب وکار و رشد پایدار به اشتراک گذاشته است. 

چگونه گوگل موفقیت و شکست 
کارآفرینان را رقم می زند؟ 

نتایج��ی ک��ه از جست وجوی نام شم��ا در گوگل 
به دس��ت می آی��د، می تواند همه زندگ��ی شغلی و 
حرفه ای ت��ان را تحت تأثیر ق��رار دهد. گوگل ابزاری 
فوق الع��اده برای پرس��ش های روزانه مردم اس��ت، 
ولی به همان س��رعت می تواند شما را به عنوان یک 
کارآفرین نابود کند. زمانی که یک نفر می خواهد روی 
شرکت شما س��رمایه گذاری کند یا با شما همکاری 
داشته باشد، نام شما را در گوگل جست وجو می کند 
و اگر در نخستین صفحه نتایج به مورد ناخوشایندی 

برخورد کند، بالفاصله عقب می نشیند. 
فک��ر می کنی��د م��ردم اس��م شم��ا را درگ��وگل 
 جست وج��و نمی کنند؟ نظرس��نجی اخیر مؤس��سه

 Job-Hunt. org نش��ان می دهد ۴۰.۶ درصد از 
کارفرمایان، وقت��ی می خواهند فردی را اس��تخدام 
کنند، به نتایج نخستی��ن صفحه گوگل خوب دقت 
می کنند. شک��ی نداشته باشید که س��رمایه گذاران 
ه��م برای پی ب��ردن به صالحیت شم��ا، همین کار 
را می کنند. به گزارش زومیت، س��وزان پی جویس، 
Job- کارشن��اس کاریابی آنالین و مدیر مؤس��سه

Hunt. org در مصاحب��ه ای ش��رح داد ک��ه نتایج 
تحقیقات��ش، ب��رای کارآفرینان��ی ک��ه می خواهند 
شه��رت و اعتبار خوبی داشت��ه باشند، چه مفهومی 
خواه��د داش��ت. جویس گف��ت: اغلب م��ردم فکر 
می کنن��د وقت��ی گوگل نکت��ه یا م��وردی در مورد 
آنها منتش��ر کرد، دیگر کاری از دس��ت شان ساخته 
نیس��ت. اما واقعیت این اس��ت که شما ب��ا اقدامات 
متع��ددی می توانید مطمئن شوید که مردم بهترین 
تصوی��ر آنالین را از شما می بینن��د. اگر می خواهید 
مان��ع از ای��ن شوید که گ��وگل، چه��ره کارآفرینی 
 شم��ا را تخری��ب کند، به ای��ن نکات توج��ه کنید: 

گوگل چگونه کار می کند؟ 
برای بسیاری از مردم، گوگل یک س��ایت جادویی 
اس��ت که به تمام س��واالت آنها پاسخ می دهد، ولی 
کس��ی به چگونگی کارکرد آن فکر نمی کند. باوجود 
اینکه گوگل همه رازهای خود را فاش نکرده اس��ت، 
ول��ی ما تا ح��دود کم��ی می دانیم که این س��ایت 
چطور نتایج جست وجوه��ا را نمایش می دهد. برای 
ش��روع، گوگل با اس��تفاده از روبات ه��ا، اینترنت را 
جست وج��و می کن��د تا مش��خص کند ه��ر صفحه 
وب، چ��ه موضوعیت��ی دارد. برای مث��ال اگر کسی 
عب��ارت  »کفش اس��پورت« را س��رچ کن��د، گوگل 
تمام س��ایت هایی را که مکررا ب��ه این عبارت اشاره 
دارن��د و کلم��ات مرتبط ب��ا آنها را به  ک��ار برده اند، 
نش��ان می دهد. عالوه بر این، قدرت وب سایت ها هم 
اهمیت دارد،یعنی وب سایت هایی که اطالعات معتبر 
و صحیح تری منتشر می کنند، قدرت بیشتری دارند. 
به همین دلیل اغلب اوقات وب س��ایت های مش��هور 

در صدر نتایج جست وجوی گوگل ظاهر می شوند. 
وقتی یک نفر اس��م شم��ا را در گوگل جست وجو 
می کن��د، صفح��ات شبکه ه��ای اجتماع��ی شم��ا، 
وبالگ ه��ای حرفه ای و اگ��ر خوش شانس باشید، در 
درجه بعد وب سایت شرکت شما نشان داده می شود. 
این پروسه برای کارآفرینان چه معنایی دارد؟ 

اگ��ر در حس��اب فیس ب��وک خ��ود پست ه��ای 
مطال��ب  باشی��د،  ک��رده  ارس��ال  نامناس��بی 
جنجال برانگی��ز و سیاس��ی توئیت ک��رده باشید یا 
حس��اب لینکدین شم��ا فاقد مخاطب��ان مرتبط با 
حوزه کاری شما باشد، بای��د نگران باشید، چراکه 
ای��ن نتای��ج در جست وجوی گوگل باالت��ر از بقیه 
اطالع��ات قرار می گیرن��د. جوی��س می گوید: اگر 
عقاید سیاس��ی پرشوری دارید، بهتر است نظرتان 
را در ی��ک پروفای��ل شخصی که با ن��ام مستعار و 
ایمیل غیر کاری شما فعال است، اظهار کنید. وقتی 
به عن��وان یک رهبر یا مدیر کسب وکار مش��غولید، 
محتوای بحث برانگیز آنالین، مردم را می ترساند یا 
از شما دور می کند. نکته مهم دیگر، متداول بودن 
نام شما است. مثال اگر اسم شما جان اسمیت است، 
احتماال با صدها جان اس��میت دیگر در فیس بوک 
مواجه خواهی��د شد. نباید اجازه دهید تش��ابهات 
اسمی شهرت و اعتبار شما را خدشه دار کند. بهتر 
اس��ت نام شرکت خود را در کنار اسم و فامیل تان 
ذکر کنید و همیشه بیوگرافی مختصری از خودتان 
و شرح��ی از فعالیت شرکت را در پروفایل تان ذکر 
کنی��د. به یاد داشته باشید که نام شما در ایمیل ها 
و حساب شبکه ه��ای اجتماعی و پروفایل شرکت، 
یکی باشد. مثال اگر ایمیل تان به اس��م دانیل باشد 
و در لینکدی��ن نام خ��ود را دنی ثبت کرده باشید، 

باعث سردرگمی مردم می شوید. 
به ع��الوه، به لطف جست وج��وی تصویری گوگل، 
کارمن��دان بالقوه، س��رمایه گذاران و مش��تریان هر 
عکس��ی را ک��ه از خودتان ب��ه پروفایل ه��ا ضمیمه 
کرده باشی��د، می بینند. معموال تصویر نمایه حساب 
گ��وگل شما نخستین چیزی اس��ت که نمایش داده 
می شود، پ��س در انتخاب آن کام��اًل حرفه ای عمل 
کنی��د. جویس بر اهمیت پروفای��ل کامل و متمرکز 
لینکدین ه��م تأکید دارد. برای آنک��ه به عنوان یک 
رهب��ر کسب وکار مورد توجه قرار بگیرید، حداقل به 
۵۰۰ رابطه در لینکدین نیاز دارید. شبکه مخاطبان 
لینکدین به مردم نشان می دهد شما در صنعت خود 
مورد توجه هستید و ارتباطات ارزشمندی دارید که 

به موفقیت شرکت شما کمک می کند. 
INC :منبع

دریچه
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اخبار

تبریز - اسد فالح- استاندار آذربایجان شرقی در دیدار مدیرکل 
و معاونان آموزش و پرورش اس��تان با وی، تحقق ش��عار "مدرس��ه؛ 
کانون آموختن خالق و زیستن با اخالق" را محور برنامه های شورای 
آموزش و پرورش استان اعالم کرد و گفت: شعار سال تحصیلی جدید، 
شعار تحسین برانگیزی است و مسئوالن آموزش و پرورش باید برای 
تحقق آن ت��الش کنند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر مجید 
خدابخش با اش��اره به وجود 720 هزار دانش آموز و 45 هزار معلم در 
استان، گفت: آموزش و پرورش به لحاظ کمی و اثربخشی، بزرگترین 
و محوری ترین دستگاه کشور محسوب می  شود. وی با بیان اینکه در 
نظام های آموزشی پیشرفته دنیا محوری  ترین موضوع، کیفیت است، 
تصریح کرد: آموزش خالق با مش��ارکت دانش آموزان در امر تدریس 
تحقق می یابد و بر این اس��اس تحقق شعار "مدرسه؛ کانون آموختن 
خالق و زیس��تن با اخالق" برنامه محوری شورای آموزش و پرورش 
استان خواهد بود. خدابخش با تاکید بر اینکه پیشرفت تکنولوژی باعث 
بروز مش��کالتی در نظام تعلیم و تربیت ش��ده است، گفت: آموزش و 
پرورش با برنامه ریزی های خود می تواند تهدیدات تکنولوژی و فضای 
مج��ازی و آس��یب های اجتماع��ی ناش��ی  از آن را تبدیل به فرصت 
 کند. اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه آموزش نباید تنها به 
دانش آموزان محدود شود، گفت: برگزاری دوره های ضمن خدمت و 
آموزش و توانمندس��ازی خود فرهنگیان باید یکی از اولویت های این 
مجموعه باش��د. خدابخش با تأکید بر خالقیت و ابتکار در برنامه های 

آموزش و پرورش، خاطرنش��ان کرد: آموزش نیروه��ای جدیدالورود 
تربیت معلم و حق التدریس در راستای کیفیت بخشی دستگاه تعلیم 
و تربیت باشد. وی با ابراز خرسندی از کسب مقام دوم کشوری کنکور 
س��ال 96 توس��ط دانش آموزان اس��تان در رتبه های زیر 10، 100 و 
1000، تأکید کرد: امیدواریم با برنامه ریزی و تالش، نتایج درخش��ان 
کنکور و نمرات نهایی خرداد ماه در سال آینده نیز تکرار شود. خدابخش 
همچنین بر ارتقای مهارت های فنی و زندگی به دانش آموزان تأکید کرد 
و ادامه داد: توجه به رش��ته ها و کیفیت مدارس کاردانش و هنرستان 
باید از دیگر اولویت های آموزش و پرورش باش��د. استاندار آذربایجان 
شرقی افزایش چشمگیر مجامع خیرین استان از 5 به 24 مجمع در 
طول دولت یازدهم را نشانگر کارنامه درخشان دستگاه تعلیم و تربیت 

دانست و بر فعال نگه داشتن و استفاده از ظرفیت این مجامع تأکید 
کرد. مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی هم با ارائه گزارشی از 
عملکرد این اداره کل و وضعیت دستگاه تعلیم و تربیت استان، گفت: در 
طول دولت یازدهم جهت گیری نظام آموزشی در اکثر موارد آموزشی 
و پرورشی از کنکور و المپیاد گرفته تا میانگین نمرات پایانی خرداد، 
تعداد پژوهش سرا و پوشش تحصیلی، ارتقای چشمگیری یافته است. 
جعفر پاشایی با تأکید بر اینکه پوشش تحصیلی یکی از شاخص های 
 نظام ه��ای موفق دنیاس��ت، افزود: در پوش��ش تحصیل��ی نوآموزان 
پیش دبستانی و پایه اول ابتدایی مقام اول کشوری را داشته و در دوره 
اول و دوم متوسطه میانگین باالتر از کشور را داریم. وی اظهار داشت: 
در راستای اجرای عدالت آموزشی، 164 روستای محروم استان دارای 
یک، دو و سه دانش آموز و یک معلم است و پوشش تحصیلی نزدیک 
به صد درصد داریم. پاش��ایی از احداث اولین پژوهش سرای روستایی 
کشور در یالقوزآغاج میانه خبر داد و افزود: در طول چهار سال گذشته 
25 پژوهش س��را به تعداد پژوهش سراهای استان افزوده شده و تعداد 
آنها به 40 رس��یده اس��ت. وی از افزایش 2.6 درصدی نرخ باسوادی 
استان درسال 95 نسبت به سال 90 خبر داد و گفت: احداث بیش از 
100 نمازخانه مدرسه ای در دو سال 95 و 96، فعالیت 45 درالقرآن در 
سطح استان، کسب رتبه دوم کنکور سراسری کشور در رتبه های زیر 
10 و 100 و 1000 نشانگر کارنامه درخشان آموزش و پرورش استان 

در دولت تدبیر و امید است.

گرگان- نادر کرمی- آقای مهندس ابوطالب قزل سفلو مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان طی تماسی با پایگاه اطالع 
رسانی این اداره کل ،گزارش عملکرد ده اقدام مهم وبرتر اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در دولت تدبیر وامید درسالهای 
95-1392 را به شرح ذیل اعالم کرد.1-   مقابله با بیابانزدایی وکنترل 
کانونهاي بحراني بیابانزا و گردوغبار: عملیات اجرائی قبل از دولت تدبیر 
وامید صفر و بعد ازدولت تدبیر وامید از س��ال 1394 ش��روع پروژه 
5568هکتار احیاء گردید واشتغال هر هکتار 0.2 نفر فصلی وتثبت 
اشتغال برای فعالیتهای کشاورزی وصنعت پس از بیابانزدائی می باشد. 
کل اعتبار هزینه ش��ده از سال 1394 تا س��ال 1395 برابر19817 
میلیون ریال می باشد.2-  طرح تعمیم ترسیب کربن استان گلستان: 
طرح تعمیم ترس��یب کربن استان گلستان با همکاری دفتر عمران 
س��ازمان ملل در حوزه تیل آباد شهرس��تان آزادش��هر در سطح 48 
هزار هکتار از س��ال 1393 با اهداف اشتغال پایدار و افزایش درآمد، 
ایجاد پوشش سبز، مشارکت فعال و صددرصدی جوامع محلی، ایجاد 
انگیزه و تقویت کار گروهی،  حفظ و حراس��ت بیشتر از عرصه های 
طبیعی، اعتماد نس��بی جوامع محلی به طرح ترسیب کربن، احیای 
مراتع تخریب یافته،  همکاری توأم زنان، مردان و جوانان، در مدیریت 
مراتع  اجرا ش��د. طرح ترس��یب کربن  6 روستا شامل وامنان، تیل 
آباد، خوش ییالق، نراب، سیب چال، کاشیدار را در بر می گیرد. کل 
اعتبار هزینه ش��ده از سال 1393 تا سال 1395 برابر 8000 میلیون 
ریال می باش��د که 40% توس��ط جوامع محلی بص��ورت اجرای کار 
بوده است.3-مدیریت جامع آبخیزداری حوزه چهل چای:  مقدمات 
پیگیری طرح مدیریت جامع در سطح استان از سال 1390 با بازدید 
معاون عمرانی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی وقت استان گلستان 
از حوزه چهل چای شهرستان مینودشت با مساحت 25600 هکتار 
کلی��د خورد که در نهایت با بازدید رئیس وقت س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور حوزه مورد نظر بعنوان پایلوت استانی طرح 

مدیریت جامع در سطح کشور انتخاب گردید. کل اعتبار هزینه شده 
از س��ال 1392 تا سال 1395 برابر 5000 میلیون ریال می باشد.4-  
عملیات آبخیزداری و آبخوان��داری: اقدامات اجرایی در حوزه آبخیز 
س��دها و خارج از سدها در استان: از ابتدا شروع سال 1365 تادولت 
تدبیر وامید 353634 هکت��ار   - دولت تدبیر وامید 98805 هکتار 
وهرساله برای هرهکتار اجرا 3-2نفر اشتغال فصلی وتثبیت اشتغال 
در زیر س��اخت وپروژه های زیر حوزه دارد. کل اعتبار هزینه شده از 
س��ال 1392 تا سال 1395 برابر 160936 میلیون ریال می باشد.5-  
پروژه اخذ سند تک برگی منابع ملی : در این خصوص اداره کل منابع 
طبیعی سند تک برگی ) کاداستر ( منابع ملی را  قبل از دولت تدبیر 
امی��د هیچ فعالیتی انجام نش��ده وپ��س از آن 99451 هکتار دارای 
س��ند با حدودو ثغور ) مشخصات جغرافیائی دقیق( ثبت شده اخذ 
نموده است. کل اعتبار هزینه شده از سال 1392 تا سال 1395 برابر 
49451 میلیون ریال می باشد.6- اصالح واحیاء مراتع استان: عملیات 
اصالح��ی واحیاء مراتع قبل از دولت تدبی��ر وامید 300هزار هکتار ، 
دولت تدبیر وامید 7200هکتار اشتغال برای هرهکتار 0.5 نفر بصورت 
دائم دارد وهمچنین تولید علوفه وگوش��ت باال م��ی رود. کل اعتبار 
هزینه شده از سال 1392 تا سال 1395 برابر 12740 میلیون ریال 

می باشد.7- توسعه جنگل: اداره کل منابع طبیعی با اهداف افزایش 
توان اقتصادی جوامع محلی وجنگل نشینیان وبهره برداران از جنگل 
ب��ا گونه های غیر مثمر و  مثمر مثل گردو ، زیت��ون و... را در جهت 
احیای جنگلهای مخروبه و توسعه جنگل اجرای عملیات جنگلکاری 
را انجام داده است که طی 40 سال گذشته قبل از دولت تدبیر وامید 
70000هکتار وبعد از دولت تدبیر وامید 6850هکتار انجام شده است 
اشتغال برای هرهکتار0.5 نفر صورت می گردد. کل اعتبار هزینه شده 
 از س��ال 1392 تا س��ال 1395 برابر 72222 میلیون ریال می باشد.

8- تجهی��ز ناوگان حفاظتی واطفاء حریق مناب��ع طبیعی: این اداره 
کل از سال 1393 اقدامات جدی برای پیشگیری وحریق از جنگلها 
ومراتع انجام داده است که احداث سه پایگاه اصلی وفرعی در استان 
، خرید وتجهیز 50دس��تگاه خودرو کمکدار مجهز به سیستم اطفاء 
حریق ، خری��د دوربین های پایش حریق ونصب در مناطق بحرانی 
اس��تان،  خرید تجهیزات انفرادی وگروهی اطفاء حریق ، بکارگیری 
دیده بان جهت پیشگیری ازحریق در فصول بحرانی ، آموزش وآماده 
سازی جوامع محلی درقالب گروه های 22 نفره 2500نفر وتجهیزآنان 
ب��ه  لوازم  وتجهی��زات اطفاء حریق ، احداث آت��ش بر دراول فصول 
بحران وهمچنین مرمت جاده های دسترسی درمناطق بحرانی و.... 
کل اعتبار هزینه شده از س��ال 1392 تا سال 1395 برابر147410 
میلیون ریال می باشد. 9-  حفاظت وحمایت از جنگلها ومراتع استان: 
در جهت پیگیری از تخریب وتجاوز به جنگلها ومراتع اداره کل منابع 
طبیعی اقدامات ذیل را در سالهای اخیر انجام داده است . استفاده از 
توان جوامع محلی جهت حفاظت وپایش عرصه های جنگل ومرتع ، 
واگذاری  جنگلها ومراتع به بهره برداران جهت استفاده بهینه وحفاظت 
ازآن وکاهش خسارت، تجهیز ناوگان حفاظت از جنگل ومراتع ) خرید 
 خ��ودرو وموتورس��یکلت وبکارگیری نی��رو از جوامع محلی ( جهت 
گش��ت زنی ش��بانه روز  وکاهش تخریب وتجاوز بطوریکه خسارت 

وتخریب وتجاوز بصورت چشمگیری کاهش یافته است. 

بوش�هر- خبرنگارفرصت امروز - با ه��دف ارتقاء دانش فنی 
کارکنان شرکت گاز استان بوشهر ، دوره آموزشی “آشنایی با شیرآالت 
صنعتی” طی دو روز متوالی برگزار ش��د. ب��ه گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان بوشهر، کارکنان واحدهای مختلف بازرسی فنی ، 
بهره برداری و گازرسانی به صنایع با حضور در این دوره آموزشی،  طی 
16 س��اعت آموزش های الزم را فراگرفتند. در این دوره ، توضیحات 
جامعی پیرامون انواع شیرهای صنعتی مورد استفاده در صنایع نفت 
و گاز ، استانداردهای مهندسی و کاالهای مورد نیازشیرآالت ، نحوه 

بازرسی و تست شیرهای اطمینان ارائه گردید. همچنین معرفی انواع 
ش��یرهای صنعتی و دسته بندی آنها و نیز آشنایی با استانداردهای 
ش��یرهای صنعتی از جمله دیگر مباحثی بود که طی دوره آموزشی 
مذکور ارائه ش��د. در این دوره که با اس��تقبال کارکنان روبرو گردید 
توضیحاتی در خصوص ساختمان و اجزاء شیرهای صنعتی نیز توسط 
مدرس دوره ارائه گردید. گفتنی است تدریس دوره آموزشی مذکور 
را مهندس ریاضتی، کارشناس مهندسی صنایع بر عهده داشتند و در 

پایان دوره برای کارآموزان حاضر در دوره آزمونی برگزار شد.

بندرعباس- خبرنگارفرصت امروز - سرپرست سازمان حمل 
و نقل و ترافیک ش��هرداری بندرعباس از ایمن س��ازی بیش از 200 
مدرسه با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال در مهرماه سالجاری خبرداد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بندرعباس؛ حس��ین اخالقی گفت: اجرای طرح ایمن سازی مدارس 
جهت ارتقای ایمنی و بهبود وضعیت عبور و مرور دانش آموزان یکی 
از مهمترین فعالیت های اولویت دار س��ازمان می باش��د که ارتباط 
مس��تقیمی بر زندگی م��ردم دارد و نباید آن را کم اهمیت ش��مرد. 
وی اظهار داش��ت: با عنایت به فصل بازگشایی مدارس، این سازمان 
با توجه به وظایفی که در حوزه ترافیک و حمل و نقل درون شهری 
بر عهده دارد اقدام به شناسایی و بازدید میدانی بیش از 200 مدرسه 

در معابر اصلی و نقاط حادثه خیز شهر بندرعباس نمود. اخالقی در 
ادامه تصریح نمود: پس از بررس��ی و مطالعات تکمیلی در خصوص 
ایمن س��ازی و ایجاد انضباط ترافیکی ، بخصوص مدارس در حاشیه 

معابر مقرر گردید این طرح بر اس��اس اولویت بندی کارشناس��ان و 
متخصصین حوزه ترافیک در 4 فاز صورت گیرد. وی بیان داشت: فاز 
اول ؛ شامل نصب تابلوهای خطر گذر عابر پیاده و گذرگاه عابرپیاده و 
همچنین تعویض تابلوهای فرسوده روبروی مدارس ، فاز دوم شامل 
نصب چراغ های چشمک زن تک خانه و دو خانه سوالر )خورشیدی (، 
فاز سوم شامل اجرای خط کشی عابرپیاده و شست وشوی خط کشی 
عابرپیاده روبروی مدارس و فاز چهارم ش��امل تعویض سرعتگیرهای 
فرس��وده ونصب سرعتگیرهای جدید روبروی مدارس می باشد. این 
مقام مسئول در پایان تاکید نمود : عالوه بر ایمن سازی مدارس ارائه 
آموزش های ترافیکی به دانش آموزان ضروری است تا آنان نسبت به 

رعایت قوانین، قانون مند و قانون مدار تربیت شوند.

استاندار آذربایجان شرقی:

تحقق شعار سال تحصیلی جدید، محور برنامه های شورای آموزش و پرورش استان است

گزارش عملکرد 10 اقدام مهم و برتر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلستان در دولت تدبیر وامید سال های 1392-95

با هدف ارتقای دانش فنی کارکنان شرکت گاز استان بوشهر برگزار گردید
دور آموزشی آشنایی با شیرآالت صنعتی

سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس خبرداد
ایمن سازی بیش از 200 مدرسه در مهرماه

ساری - دهقان - رئیس اداره حمل ونقل کاال اداره کل راهداري 
وحمل ونقل جاده اي استان مازندران گفت :  در 6 ماهه اول امسال 
نزدیک به 6/5میلیون تن کاال از استان مازندران به سایر نقاط کشور 
جابجا شده  که نس��بت به زمان مشابه سال قبل رشد 6درصدي را 
داش��ته است. به گزارش خبرنگار مازندران  موسوي ضمن اعالم این 
خبر : تعداد بارنامه هاي مصرفي6 ماه س��الجاري 503هزارو 89فقره 
ذکر کرده اس��ت  که نسبت به مشابه س��ال قبل رشد 8درصدي را 
داشته است. وی عمده کاالهای جابجا شده در استان را به ترتیب  : 

شن وماسه-  فرآورده هاي لبنیاتي-جو - انواع بذر -  سیمان فله اي  
- سیمان کیسه اي-سیمان- ذرت انساني-ام دي اف- نئوپان و سایر 
عنوان نموده است. موسوي خاطر نشان کرد :124شرکت حمل ونقل 
و شعبات در سطح استان مازندران فعال مي باشند واین استان داراي 
7انجمن صنفي کارفرمائي ش��رکتهاي حمل ونقل کاال ویک کانون 
انجمن صنفي کارفرمائي ش��رکتهاي حمل ونقل کاال  و یک کانون 
انجمن صنفي کارگري  رانندگان ویک اتحادیه حمل بار  و10انجمن 

صنفي کارگري رانندگان وسایل نقلیه کاالي جاده ا ي مي باشد.

رئیس اداره حمل ونقل کاال:
رشد 6 درصدی  حمل کاال از استان به سایر نقاط کشور در6 ماهه سال جاري 

برگزاری جلسه پیش بینی بهره دهی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
اهواز – ش�بنم قجاوند- جلس��ه فنی - عملیاتی- پیش بینی بهره دهی چاه های نفت و گاز ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان برگزار شد .  این جلسه که مهمترین جلسه فنی  عملیاتی شرکت های بهره بردار نفت و گاز است در مجموعه فرهنگی 
امام رضا )ع( شهرک نفت اهواز با حضور مدیران و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان برگزار شد .  طی این جلسه که با ریاست مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار 
شد کارشناسان فنی و عملیاتی 2 شرکت ضمن بررسی موانع و مشکالت تولید در 6 ماهه نخست در خصوص پیش بینی بهره دهی 
چاه های تولیدی نفت ، مقایسه تولید واقعی با ظرفیت تولید ، تعهد و پیش بینی تولید ، پیش بینی تولید و تزریق گاز ، تنگناهای 
عملیاتی و پروژه های در دست اقدام نفتی و گازی برای نیمه  دوم سال جاری به بحث و تبادل نظر پرداختند .  مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدس��لیمان در این جلس��ه با عرض تسلیت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی )ع( و آرزوی قبولی 
عزاداری های محبان امام حسین )ع( ، هفته دفاع مقدس که یادآور رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان غیور کشور اسالمی مان 
در برابر سپاه کفر و بعث بود را گرامی داشت و تقارن این دو مناسبت مذهبی و حماسی را نقطه  عطف و ارزشمندی دانست و برای 
شهدای انقالب اسالمی علو درجات را از درگاه الهی مسئلت نمود .  مهندس قباد ناصری در ادامه افزود : 20 میدان نفتی در حوزه  
عملیاتی 27000 کیلومتر مربعی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان قرار دارند که هم اکنون از 12 میدان و 16 مخزن 
نفتی عملیات تولید و فرآورش نفت صورت می گیرد که مخزن آسماری میدان مسجدسلیمان با 108 سال سابقه قدیمی ترین مخزن 

ومیدان نفتی خاورمیانه است که در حال حاضر هم در حال تولید و فعالیت است  .  

 واگذاری اولین انشعاب آب و فاضالب به صورت غیرحضوری 
از طریق سامانه 122 در آبفای گیالن

رشت-زینب قلیپور- رئیس مرکز ارتباطات مردمی 122 این شرکت از واگذاری اولین انشعاب آب و فاضالب بصورت غیرحضوری 
از طریق سامانه 122 خبر داد.حمیدرضا ناطقی رئیس مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفای گیالن با اشاره به اهداف دولت الکترونیک 
اظهار داشت: در راستای اهداف این دولت و جلوگیری از خطرات و ترددهای غیرضروری سفرهای درون شهری همشهریان، با هدف 
ارائه خدمات غیرحضوری سامانه 122 راه اندازی و اولین انشعاب آب و فاضالب بصورت غیرحضوری واگذار شد.ناطقی با برشمردن 
اقدامات شرکت آبفای گیالن در راه اندازی مرکز ارتباطات مردمی 122 ، بازدید از شرکت های موفق در سطح کشور ، برگزاری جلسات 
توجیهی با مدیران امور با محوریت 122، ایجاد کارگروه پیاده سازی و اجرای ساختار 122و بازسازی و تجهیز ساختمان این مرکز را 
از اهم آن عنوان کرد.وی همچنین خرید نرم افزارها، سخت افزارها و ایجاد بسترهای مخابراتی و شبکه ،استقرار و آموزش 17 اپراتور 
در شیفت های کاری 24 ساعته، وارد مدار نمودن تماس های مردمی از کل استان به مرکز 122، ثبت حوادث آب و فاضالب بصورت 
نرم افزاری و ارجاع آن به مناطق )50 شهر( ، ثبت تصاویر قبل و بعد رفع حادثه بصورت Online در نرم افزار سامعه )موبایل( و 
ردیابی خودروی اکیپ ها با GPS بصورت Online را از دیگر اقدامات این حوزه برشمرد.وی با تشریح روند واگذاری خدمت فروش 
از طریق س��امانه 122 اظهار داش��ت: پس از تماس متقاضی با این سامانه و دریافت کد رهگیری ، نام ارزیاب شرکت و زمان بازدید 
آن به متقاضی پیامک شده و پس از بازدید و دریافت مدارک ، هزینه به متقاضی اعالم می شود و با ثبت وصولی وجه در سیستم 
مشترکین ، نسبت به نصب انشعاب اقدام خواهد شد.گفتنی است از خدمات بیست و دو گانه شرکت های آب و فاضالب به متقاضیان 
در حال حاضر سه خدمت فروش انشعاب آب، فروش انشعاب فاضالب و فروش انشعاب آب و فاضالب و همچنین اعالم کارکرد کنتور 
و دریافت صورتحساب راه اندازی شده است و بزودی این مرکز بصورت رسمی با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد
افزایش 8 درصدی روستاهای تحت پوشش خدمات آبفای روستایی استان

یاس�وج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی کهگیلویه و 
بویراحمد از افزایش 8 درصدی روس��تاهای تحت پوش��ش خدمات آبفای روستایی استان خبر داد. 
فیض اهلل پاس��ره در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 4 س��ال اخیر شاخص روستاهای تحت پوشش 
شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه  و بویراحمد از 54 درصد به 61.6 درصد رسیده است. وی 
افزود: در دولت یازدهم قریب به 70 پروژه آبرس��انی با پوش��ش 257 روستا و با اعتباری بالغ بر 430 
میلیارد ریال در استان عملیاتی شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه و بویراحمد 
تصریح کرد: با اجرای این پروژه ها، ش��اخص بهره مندی جمعیت روس��تایی استان از آب آشامیدنی سالم با صعود 4.14 درصدی از 
68.15 به 72.29 ارتقاء پیدا کرد. وی گفت: از سویی برنامه ریزی برای جذب درآمد هم برای مدیریت شرکت و خدمات رسانی بهتر 
به مردم و هم القای ارزش و اهمیت آب به عنوان کاالیی اساسی که باید در مصرفش نهایت صرفه جویی را داشت، در اولویت بود 
و امروز دوره وصول مطالبات از 415 روز سال 92 به کمتر از 185 روز در سال 96 رسیده است. پاسره بیان داشت:  در سال 95 از 
محل صندوق توسعه ملی نیز قریب به 38 میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی به استان اختصاص یافت که در این راستا 
18 مجتمع بزرگ آبرسانی و 7 پروژه تک روستایی برای 480 روستا با جمعیتی بالغ بر 107 هزار نفر تعریف و عملیاتی شد یا در 

آینده نزدیک شروع خواهد شد. 

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه اظهار کرد
کرمانشاهی ها سال 1400 سوار "قطار شهری" می شوند

کرمانشاه – دشتی - مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه اظهار کرد: درصورت تامین اعتبار، فاز اول پروژه قطار شهری 
کرمانشاه سال 1400 به بهره برداری می رسد. سعید سلیم ساسانی با اشاره به تغییر پروژه منوریل به قطار شهری در سال 1393، گفت: 
با پیگیری های صورت گرفته پروژه منوریل در این سال بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک شهرها به قطار شهری تغییر وضعیت 
داده شد. وی افزود: بر اساس تغییرات صورت گرفته مقرر شد در ساخت پروژه قطار شهری، این پروژه از میدان معلم تا سه راه 22 
بهمن بصورت روگذر و از این منطقه تا میدان فردوسی به صورت زیرگذر انجام شود. ساسانی تصریح کرد: فاز یک تونل قطار شهری از 
سه راه 22 بهمن تا میدان آزادی است که این قسمت از پروژه توسط پیمانکار آن "جهاد نصر حمزه" در حال انجام است. این مسئول 
با اشاره به روند احداث تونل قطار شهری در پنج جبهه کاری، گفت: پروژه شبانه روز فعال است تا بتوان طبق برنامه زمانبندی پیش 
رفت. وی خاطرنشان کرد: با اتمام مراحل پیچیده و دشوار کار بتن ریزی و الینینگ اصلی تونل شروع می شود. ساسانی افزود: این 
پروژه برای پیشروی بر اساس برنامه زمانبندی شده نیاز به ساالنه 200 میلیارد تومان اعتبار دارد. ساسانی تصریح کرد: در صورت 

تامین این اعتبار، تا سال 1400 پروژه قطار شهری کرمانشاه به بهره برداری می رسد.

تعمیرات ساالنه نیروگاه های برق آبی خوزستان آغاز شد
اهواز – ش�بنم قجاوند- در نیروگاه دز واحد ش��ماره 6 به عنوان اولین واحد با تالش شبانه روزی پرسنل شرکت و به منظور 
تامین پایداری ش��بکه در ایام تعطیالت س��وگواری س��االر ش��هیدان پس از تعمیرات س��الیانه با پنج روز کاهش زمان خاموشی 
 وارد مدار بهره برداری ش��د.  تعمیرات س��الیانه نیروگاه های برق آبی خوزس��تان توس��ط پرسنل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری

 نیروگاه های برق آبی خوزستان در سه ناحیه عباسپور، دز و مسجدسلیمان کلید خورد. "امیر محمودی" معاونت نیروگاه ها در شرکت 
نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان ضمن اعالم این خبر افزود: تعمیرات سالیانه واحدهای نیروگاهی یکی از 
برنامه های مدون برای هر نیروگاه است که مطابق دستورالعمل های اولیه سازندگان تجهیزات، تجربه ارزنده این شرکت و همچنین 
با هماهنگی ش��بکه ملی برق کش��ور صورت می گیرد. محمودی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های سالیانه و از پیش تعیین 
شده در راستای بهبود وضعیت و باال بردن آمادگی تولید در نیروگاهای برق آبی، عملیات تعمیرات سالیانه در سه ناحیه عباسپور، 
مسجدسلیمان و دز آغاز شد که در حال حاضر در ناحیه عباسپور واحد شماره 3، 5، 6 و در ناحیه مسجدسلیمان نیز تعمیرات سالیانه 
واحد های 5 و 6 در حال انجام است. محمودی در ادامه افزود: در نیروگاه دز واحد شماره 6 به عنوان اولین واحد با تالش شبانه روزی 
پرسنل شرکت و به منظور تامین پایداری شبکه در ایام تعطیالت سوگواری ساالر شهیدان پس از تعمیرات سالیانه با پنج روز کاهش 

زمان خاموشی وارد مدار بهره برداری شد. 

جاری سازی نظام مدیریت فرآیند ها در منطقه 9 عملیات انتقال گاز
 س�اری - دهق�ان - به گزارش خبرنگار مازندران در راس��تای پروژه اس��تقرار و 
جاری سازی نظام مدیریت فرایندها در سطح منطقه 9 که از تاریخ 96/7/02 آغاز شده 
بود پس از 13 جلسه تخصصی در مدت سه روز با حضور معاونین ، روساء و کارشناسان 
منطقه به پایان رسید.در این جلسات کلیه فرآیندها مرتبط با هر واحد مورد بررسی و 
بازبینی قرار گرفت و کلیه نقطه نظرات و پیشنهادات منطقه در خصوص فرآیندها به 

نمایندگان مشاور شرکت انتقال گاز ارائه گردید.

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد
عملیات توسعه شبکه فاضالب  به سرعت در حال اجرا است

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- بهزاد رضوانی گفت: عملیات حفاری و لوله گذاری  همچنین توسعه شبکه فاضالب  در 
شهرستان قدس به سرعت در حال اجرا است. او افزود: با توجه به ضرورت انجام لوله گذاری فاضالب ونصب انشعابات فاضالب  جهت 
ارتقاء س��طح بهداشت عمومی عملیات اجرای شبکه فاضالب ،در کوچه ها و خیابان های دستغیب، هجرت چهارم، استاد شهریار 
وگلستان 1،2،3 واقع در  20متری ولیعصر شهر قدس در حال انجام است. مدیر امور آبفای شهرستان قدس بیان کرد: در حال حاضر 
اجرای بیش از یک کیلومترشبکه فاضالب با لوله های به قطر 200و250 میلیمتری در این محله ها به اتمام رسیده است و به زودی 

انشعاب های فاضالب واحد های مسکونی به شبکه جمع آوری متصل خواهند شد.



نوشدارو

یکی از دغدغه های هرروزه ما داشتن کاربران متعهد 
است. 

برای متعهد کردن کاربران در بازاریابی محتوا یکی 
از این تکنیک ها اس��تفاده از ویدئوهای چندقس��متی 

است. 
همان گون��ه که رس��انه ها دارند به س��مت ویدئویی 
ش��دن می روند، مهم اس��ت بدانیم که نوعی از ویدئو 

مؤثرتر خواهد بود. 
در اینجا ب��ه نقل از ibazaryabi برخی روش های 

آشنا برای محتواهای ویدئویی برند را آورده ایم. 
- کوتاه نگه داشتن آن. 

- یک فرمت مربعی بهتر از مستطیلی است. 
- برای ویدئو عنوان بگذارید. 

- بگذارید تصاویر ح��رف بزنند. به صورت تصویری 
صحبت کنید. 

در آخر یک توصیه حیاتی و نهایی به شما می کنیم 
که کمتر به آن توجه می شود. 

ویدئو را به صورت اپیزودیک درست کنید. 
اگ��ر هدف متعه��د ک��ردن مخاطبان اس��ت، برای 
برند بهتر اس��ت ک��ه روی س��ریالی ک��ردن ویدئوها 

سرمایه گذاری کند. 
یک ویدئوی تکی ویروسی برای تبلیغاتچی ها هنوز 

رؤیا است. 
به یاد داش��ته باش��ید اگر بتوانید ویدئویی بس��ازید 
که بتوان��د 6میلیون بازدید بگیرد ش��ما احتماال ایده 

سری سازی را پشت سر گذاشته اید. 
ام��ا احتماال ش��ما نمی توانی��د. بهتر این اس��ت که 
ویدئوه��ای بخش به بخش بس��ازید. این کار درس��ت 
مانند س��پردن پول خود برای خرید چندین سهام به 

جای سرمایه گذاری یک جای آن است. 
سریالی کردن ش��انس بیشتری برای برند دارد تا با 

مشتریان پیوند عاطفی برقرار کند. 
م��ا به این مس��ئله که بتوانیم با ی��ک ویدئوی تکی 

مخاطب را متعهد کنیم باید شک کنیم. 

عددها داس��تان را بیان می کنن��د. مخاطبان تمایل 
دارن��د ویدئوه��ای بی وقف��ه را تماش��ا کنن��د. یعنی 
ویدئوهای تکی. اما در مقابل عده خیلی بیش��تری هم 
تمای��ل دارند که بیش��تر از یکی یا تمام آن را تماش��ا 

کنند. 
مسئله بزرگ تر این است که چگونه با سریالی کردن 

ما فیلم ها را چگونه مصرف می کنیم. 
امروزه طبع اغلب مردم به این صورت شده است که 
مایلند ویدئوهای سریالی را در تلویزیون تماشا کنند. 
فیلم های��ی به س��بک هالیوود ک��ه فیلم های بلند و 

یک جا است البته همچنان طرفدار دارند. 
در دنیای دیجیتال، ما تمایل داریم زمان مش��اهده 
فیلم ها را صرفه جویی کنیم. س��ریالی کردن به نوعی 
پاس��خی بصری ب��ه این خواس��ته مخاطبان اس��ت، 
بنابرای��ن با س��ریالی کردن ش��ما می توانی��د بهتر با 

مخاطبان تان وصل شوید. 
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بازاریابی محتوا و کاربران متعهد

کاربران را به ساخت ویدئوهای چندقسمتی تشویق کنید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 802 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: نیروی انس��انی شایس��ته، 
مهم ترین دارایی یک ش��رکت اس��ت و بهتر اس��ت 
بدانی��د لزوما حقوق و دس��تمزد ب��اال ضامن حفظ 
نیروی انس��انی نیست. برای بس��یاری از کارمندان 
ماهر احت��رام و اهمیت و قدردان��ی از فعالیت آنها 
در ش��رکت بسیار مهم اس��ت، بنابراین سعی کنید 

به اش��کال مختلف از آنها قدردان��ی کنید و آنها را 
متوجه ای��ن نکته بکنید که ق��دردان زحمات آنها 
هس��تید. البته زی��اده روی نکنید. هم��واره ادب و 
احترام را رعایت کنید و به نیروی کارتان شخصیت 
بدهید. گاهی ش��وخی کنید و صمیمیت را چاشنی 
مدیریت خودتان بکنی��د. عالوه بر این، محیط کار 
از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. سعی کنید یک 
محی��ط کار صمیمی و دوس��تانه با حفظ حرمت ها 

ایجاد کنید که افراد در آن احس��اس آرامش داشته 
باشند و با انگیزه سر کار حاضر شوند. 

پاداش های ناگهانی که هزینه کمتری برای ش��ما 
دارد از پرداخ��ت حقوق باالت��ر خیلی از وقت ها اثر 
بهت��ری دارن��د، بنابراین به این مه��م توجه کنید. 
کارهای��ی انجام دهید که نش��ان دهد ش��ما برای 
خانواده افراد هم ارزش قائل هس��تید. این موضوع 

برای کارمندان بسیار پراهمیت است. 

حفظ نیروی انسانی ماهر و ارزشمند

پرسش: مدیر یک کسب و کار خاص هستم که به شدت نیروی انسانی متخصص در این بخش در بازار کار کمیاب است و 
من نیاز دارم کارمندانم را حفظ کنم، اما توانایی پرداخت های بسیار باال را هم ندارم. چه کار می توانم بکنم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )33(
با توکل زانوی اشتر ببند

در ش��ماره قبل به بخشی از آداب کس��ب و کار پرداختیم و 
در این ش��ماره بقیه موضوعات درباره ای��ن امر مهم را براتون 

توضیح می دم. 
توکل: قدیما می گفتند با توکل زانوی اش��تر ببند. اینو هم 
کاسبای ما اعتقاد داشتن که باید تو کاراشون ضمن اینکه کار 
می کنن و تالش می کنن به خدا توکل داشته باشن. کاسب ها 
دو دسته اند؛ بعضی که همه چی رو به خدا نسبت می دن چه 
شکست بخورن و چه موفق بشن و گروه دیگه ای که خودشون 
رو عامل اصلی موفقیت و شکس��ت می دونن، اما گروه سومی 
هم هستن که با اینکه تالش می کنن و برنامه ریز ی می کنن و 
مدیریت دارند با این حال به خدا در کاراشون توکل می کنن. 

امید: یکی از رازهای موفقیت در کس��ب و کار امید داشتنه. 
اگه تو آدم ناامیدی هستی، بهتره بری کارمند دولت بشی و یه 
نون بخور و نمیر تا آخر عمر داری و آبرو و عزت تو پابرجاست. 
کاس��ب نباید هیچ وقت ناامید بشه. ناامیدی یعنی مرگ برای 
کس��ب و کار. تو کار باید به فردا و فردا ها امید درس��ت داشته 
باشی. در فرهنگ ایرانی هم به امید خیلی تاکید شده و گفتند 
در ناامیدی بسی امید هست. اگر امروز کار و کاسبی ات خوب 
نبود و در روی پاش��نه نچرخید نباید کال ناامید بشی و خودتو 
ببازی شاید در دور بعد برنده واقعی تو باشی. به قول حافظ دور 
گردن گر دو روزی بر مراد ما نرفت / دائما یکسان نباشد حال 
دوران غم مخور. به فردای کسب و کار امیدوار باش و همین امید 
بهت انگیزه می ده که خوب و جدی کار کنی و به نتیجه دلخواه 
برسی. فردا برای کسانی که خوب کار می کنند آفتابی است. تو 
از همین حاال این آفتاب رو تو دلت احساس کن که می تونی با 

کسب و کارت پولدار بشی و زندگی خوبی داشته باشی. 
اخالق: یکی از مهم ترین آداب کاسبی اخالق مداریه. کاسبی 
که اخالق خوب نداشته باشه کاسب موفقی نیستش. از قدیم 
هم همین جور بوده. باید حس��ن اخالق داش��ته باشی. حسن 
اخالق ش��امل صداقت، درس��تی، پاکی، صمیمیت، امانتداری 
و انس��انیت است. هر کس اینا رو نداش��ته باشه، نمی تونه در 
کار و کاس��بی پول حالل در بیاره. مخصوصا در کسب و کارای 
کوچک این آداب خیلی زود خودش��و نش��ون می ده؛ مثال اگه 
سبزی فروش محله شما آدم بااخالقی نباشه و مثال گرون فروش 
باش��ه یا کم فروش باشه یا چشم پاک نداشته باشه، خیلی زود 
زود همه اهالی محله می فهمن که اون کاسب خوبی نیست و 
ازش خرید نمی کنن. یه کاسب باید چشم پاک باشه. باید امین 
مردم باش��ه. باید راستگو باشه. باید مهربان باشه. باید امانتدار 
باشه. باید درستکار باشه. اگه این جور نباشه که کاسب نمی شه 

حبیب خدا. 
ما برای شرکت از بیرون ناهار می گرفتیم. صاحب رستوران 
روز اول ب��ه ما گفته بود که هم��ه مواد غذایی اصیل و تمیز و 
دست اوله. مثال گوش��ت یخی اصال نداره. چند ماه بعد یه بار 
داش��تم اتفاقی از کنار رس��توران رد می شدم چشمم افتاد به 
یخچال حمل گوشت یخی که کارگران داشتن گوشتای یخی 
رو به رس��توران می بردن. رفتم دفت��ر و بالفاصله زنگ زدم و 
خیلی صریح بهش گفتم. مگه نگفتی من تو رستورانم از گوشت 
گرم استفاده می کنم، چی شد که گوشت یخی خالی می کنی؟ 
من و من کرد و گفت: راستش امروز این جوری شد نتونستیم 
گوشت گرم گیر بیارم. ان شاءاهلل از فردا درست می شه من باور 
نکردم و از همون روز به بچه ها گفتم از جای دیگه غذا بگیرن. 

تنبیه آدم های دروغگو نخریدنه. 
مردم�داری: اگه می خوای کاری رو راه بندازی و خودت با 
مردم هر روز طرف حساب باشی باید مردمدار باشی. مردمداری 
یعنی هوای مردم را داش��تن. با اونا راحت و صمیمی بودن. با 
اونا همدرد بودن. با مردم یکی بودن. اگه مردمدار باشی کار و 
کاسبی ات خیلی زود رونق می گیره اگه اخمو و ترش رو باشی، 
نمی تونی ارتباط برقرار کنی و وقتی نتونی ارتباط برقرار کنی 
فروش��ت میاد پایین. مردم که مجبور نیستن ازت خرید کنن. 
فروشنده ای که برای مشتری پا نمی شه و جواب مشتری رو با 
چش��م و ابرو می ده و حاضر نیس��ت لب باز کنه و به سالمش 
جواب بده و کله س��ه منی را تکون می ده نباید انتظار داش��ته 

باشه که مردم ازش خرید کنن. 
من یه س��ال تابس��تون با خانواده و با قطار رفتم مش��هد و 
اونجا با یه راننده تاکس��ی آش��نا ش��دم و هر کجا می رفتیم 
زن��گ می زدیم و اون دنبال ما می اومد. این راننده مش��هدی 
اینقدر باادب و باشرف بود که باوجود اینکه ما بعدها فهمیدیم 
ماش��ینش کولر نداره، اما حاضر نشدیم ماشینو عوض کنیم. 
هم��ه ادب و آداب رو رعایت می کرد. تا ما س��وار نمی ش��دیم 
س��وار نمی شد. س��اک و وس��ایل را به زور از ما می گرفت که 

صندوق عقب بذاره. 
 جالب اینکه شبی که به تهران برگشتیم هوای مشهد توفانی 
ش��د و اون به من تلفن کرد و جویای حال ما ش��د که هوای 
تهرون چطوره؟ من از پیش اون رفته بودم، اما اون احس��اس 
دوستی می کرد و همین مسئله باعث شد که هر وقت مشهد 
می رم اگه ماش��ین نداشته باش��م بهش خبر می دم و با هم به 
جاه��ای مختلف می ری��م و هر از گاهی از ح��ال و احوال هم 

خبر می گیریم. 

آخرین فوت کوزه گری فروش 
چیست؟ 

یک فروش��نده اگر چهار ویژگی زیر را داش��ته باش��د 
شرایط موفقیت گام به گام را داراست: 

١- از محصولی که می فروشد اطالع کامل داشته باشد
٢- در پیگیری از مشتریان،  نظم و اخالق داشته باشد

٣- صداقت داشته باشد
٤-خود به محصولی که می فروشد باور داشته باشد

به گزارش ویرگول، اما با داش��تن این ویژگی ها،  یک 
ویژگی وج��ود دارد که س��رعت موفقیت فروش��نده را 

چندین برابر می کند. 
آخری��ن فوت کوزه گری این اس��ت ک��ه بدانیم با هر 
مشتری باید براساس طرز تفکر و ویژگی های رفتاری اش 
مذاکره کنیم،  نه اینکه در گفت وگو با همه مشتریان از 
عبارات یکسانی استفاده کنیم. فروشنده ای که این گونه 
عم��ل می کن��د،  فرقی با یک روبات یا پیام ضبط ش��ده 

تلفنی ندارد. 
اما رس��یدن به این فوت،  کار دشواری است و به سه 

عامل زیر نیاز دارد: 
١- تجربه می خواه��د،  آن  هم نه تجربه های تکراری،  
بلکه تجربه ه��ای متفاوت که با کنار گذاش��تن ترس از 

ورود به فضاهای جدید به دست آمده باشد. 
٢-مطالع��ه می خواهد،  آن  ه��م مطالعه ای که در کار 
اس��تفاده شده باش��د و ش��ما هم بتوانید استفاده کنید. 
مطالعه در م��ورد ویژگی های رفت��اری،  بهترین گزینه 

است. 
٣- ابزار مناسب می خواهد،  آن  هم ابزاری که همیشه 
و همه جا در اختیار ش��ما باش��د تا نیازی نداشته باشید 
که پرونده مشتریان را در ذهن یا جاهای پراکنده جمع 

کنید. 

بازار اینترنتی کسب و کارهای خانگی
نام استارت آپ: بانوین

banowin. com :وب سایت
سال تاسیس: ١٣۹6

موضوع: فروش محصوالت خانگی
توضیح بیشتر: 

بانوین، بازار اینترنتی است با تمرکز بر کسب و کارهای 
خانگ��ی بانوان. ما با ارائه گس��تره وس��یعی از خدمات و 
فرصت ه��ای اقتصادی ب��ه دنبال آنیم تا بس��تری رو به 
رش��د جهت کارآفرینی ایجاد کنی��م. محصوالت موجود 
در س��ایت ش��امل پوشاک و اکسس��وری، صنایع دستی 
و تزئینات و مواد غذایی اس��ت. بانوین با ارائه فروش��گاه 
رای��گان، درگاه پرداخت، خدم��ات حمل و نقل، خدمات 
بازاریابی و شبکه س��ازی، رویای داش��تن یک کسب و کار 
خانگی و مس��تقل موف��ق را برای بان��وان خالق محقق 

می سازد. 
 

پارسا  امیری روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

   ش�نبه   15 مهر 1396    ش�ماره 898   صفحه16  

 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

تخته سیاه

معرفی استارت آپ

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ت 

اع
 قن

لی
ع

تصویر امروز

شرح: وزیر اقتصاد گفت: متخلفان بانکی نقره داغ می شوند.
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