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سیاست های رونق بخشی مسکن در  گذار از دولت یازدهم به دوازدهم

برنامه های چهارگانه دولت 
در بخش مسکن

فرصت امروز: کمتر از دو ماه پیش، رئیس جمهور در جلسه بررسی صالحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم در 
مجلس از عباس آخوندی درباره مسئله مسکن گالیه کرد و گالیه رئیس جمهور از وزیر راه و شهرسازی، تیتر بسیاری از 
رسانه ها شد. حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس با انتقاد تلویحی از طرح »مسکن مهر« گفته بود که نتوانسته در 
چهار سال دولت یازدهم درباره مسکن با عباس آخوندی به توافق برسد؛ »از نخستین روز دولت یازدهم به ایشان تاکیدا 
گفتم که نظر من این است که مسکن از طریق بافت فرسوده حل خواهد شد. ایشان نظرات دیگری داشت که دنبال 

هم کرد، اما آنچه من از ایشان می خواهم، مسئله مسکن است.« رئیس جمهور نخستین خواسته اش از آخوندی...

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از 
شناسایی 3000 شرکت صوری برای 
مقابله با فرار مالیاتی خبر داد 

 فهرست ۲54 
فعال بزرگ ارزی
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 جزییات رشد اقتصادی
به روایت مرکز آمار

خداحافظ استرس
روش های استراتژیک توسعه کسب و کار

راهبردهای بازاریابی در صنعت بسته بندی
5روش برای بهینه سازی بازاریابی کسب و کارهای کوچک
این آگهی چاپی فقط زیر نور آفتاب خواندنی می شود

تبلیغات اثربخش و اثربخشی تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 لری پیج و سرگئی برین
 به سرقت اسرار تجاری

محکوم شدند

6

معاون شـرکت مخابرات ایران از شـارژ آنالین سرویس های 
هوشـمند تلفن ثابت برای جلوگیری از هزینه های ناخواسته 

روی صورت حسـاب مشـترکان خبـر داد.  داوود 
زارعیان در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعتراض...

راهکار مخابرات برای هزینه های 
ناخواسته قبوض تلفن ثابت

یادداشت

یادداشت

نگاه های عوامانه، صادرات 
را مخدوش می کند

در س��ال 2007 طی سمینار 
دو کشور، صادرات  چالش های 
به چی��ن را تنها یک ش��وخی 
امروز  ولی  می کردن��د،  قلمداد 
صنای��ع دس��تی، چ��رم، فرش 
تابلوف��رش و دیگر  دس��تباف، 
محصوالت ایرانی به این کشور 
صادر می ش��ود. اقتصاد ایران و 
چی��ن به عنوان دو بازار جدا اما 
مکمل یکدیگر، طی س��ال های 
گذش��ته توانسته اند حجم انبوه 
نیازهای یکدیگر را پوش��ش و 

تأمین کنن��د و از این 
رو اقتصاد ایران...

یکی از مهم ترین فاکتورهای 
جذب مناب��ع مالی در 

5بازارهای پولی و...

 بازار سرمایه دوباره
 به نقدشونده ترین بازار

تبدیل می شود
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مجیدرضا 
حریری 
 نایب رئیس

اتاق ایران و چین

حامد مددی
تحلیلگر کارگزاری 

آگاه

یک کارشناس مسکن معتقد است که با تزریق 15هزار 
میلی��ارد تومان نقدینگ��ی از محل آورده س��پرده گذاران 
و تس��هیالت بانک��ی ش��اهد تح��والت بزرگ��ی در حوزه 
ساخت و س��از و رونق مسکن در کشور خواهیم بود. عباس 
شوکتی روز یکشنبه در حاشیه نهمین کنفرانس ملی بتن 
و پانزدهمین همای��ش روز بتن در گفت وگو با ایرنا، افزود: 
آمارها نش��ان می دهد که تاکنون بیش از 260هزار نفر در 
صندوق پس انداز خانه یکم در بانک مسکن سپرده گذاری 
کرده اند و هر شش ماه یک بار ذخیره سپرده آنان دو برابر 
می شود. این کارشناس مس��کن اظهار داشت: در صورتی 
که ای��ن منابع مالی در حوزه معامالت مس��کن به تدریج 
هزینه شود شاهد رونق و افزایش معامالت مسکن در سطح 
کشور خواهیم بود. وی با اشاره به پیشنهادهای وزارت راه 
و شهرسازی برای افزایش زمان بازپرداخت تسهیالت بانکی 
و کاهش دوره انتظار برای دریافت تس��هیالت بانکی برای 
سپرده گذاران خانه یکمی گفت: هرچند این دو پیشنهاد را 
وزارت راه وشهرس��ازی در دست بررسی دارد اما با اجرایی 
ش��دن آن بخش��ی از متقاضیان با دریافت تسهیالت خود 
پیش از موعد مقرر وارد بازار می شوند و این مسئله در رونق 
بازار مسکن و افزایش سرمایه گذاری ها در این بخش بسیار 
تأثیرگذار خواهد بود. آمارهای بانک مرکزی حاکی از روند 
افزایش معامالت مسکن در کشور است به طوری که تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه 
س��ال 1396 به 15 هزار و 500 واحد مسکونی رسید که 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل 9.2 درصد افزایش نشان 
می دهد.  بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله 
ش��ده به تفکیک عمر بنا در شهریورماه سال 1396 حاکی 
از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 47.5 
درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را 

به خود اختصاص داده اند. این سهم 
در مقایس��ه با شهریورماه سال قبل 
3.9 واح��د درصد کاهش یافته و در 
مقابل به سهم واحدهای با قدمت 6 
تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده 
ش��ده اس��ت. توزیع تعداد معامالت 
انجام شده بر حسب مناطق مختلف 
شهر تهران در شهریور حاکی از آن 
اس��ت که از میان مناط��ق 22 گانه 
ش��هر تهران منطقه 5 با سهم 16.9 
درصدی از کل معامالت، بیشترین 
تعداد قرارداده��ای مبایعه نامه را به 
خود اختصاص داده است؛ همچنین 
مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم های 
10.9 و 9.9 درص��دی در رتبه های 
بعدی ق��رار گرفته ان��د. در مجموع 
73.6 درص��د از کل تعداد معامالت 
انجام شده در شهر تهران مربوط به 
10 منطقه شهر  )به ترتیب فراوانی 

ش��امل مناطق5، 4، 2، 8، 14، 7، 10، 1، 3 و 15( بوده و 
12 منطق��ه باقی مانده 26.4 درص��د از تعداد معامالت را 
به خود اختصاص داده اند.  در شهریور ماه میانگین قیمت 
یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران 47.6 میلیون ریال 
بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
1.9 درصد و 9.7 درصد افزایش نش��ان می دهد. بیشترین 
رش��د میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال 
قب��ل به منطقه 5 معادل 12.5 درصد و بیش��ترین میزان 
کاهش به منطقه 22 معادل 0.4 درصد تعلق دارد. در میان 
مناطق 22گانه شهرداری تهران بیشترین میانگین قیمت 
یک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده معادل 
100.4 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 22.8 
میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است که نسبت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 10.3 درصد و 7.8 درصد 

افزایش نشان می دهند. 
در شش ماه نخست امسال تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی شهر تهران به 85.2 هزار واحد رسید که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل افزایش 2.8 درصدی نشان می دهد. 
در این مدت متوس��ط قیم��ت یک مترمربع بن��ای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 
شهر تهران 45.8 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 6.2 درصد افزایش نشان می دهد. روز 15 
و 16 مهر هر سال گرامیداشت استاد مهندس احمد حامی 
و دکت��ر مهدی قالیبافیان به عنوان روز بتن تعیین ش��ده و 
امسال پانزدهمین همایش روز بتن و نهمین کنفرانس ملی 
بتن با موضوع ضرورت س��اخت سازه های بتنی در بناهای 
ش��هری پانزدهم و شانزدهم مهرماه در مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی برگزار شد. 

رونق بازار مسکن نیازمند 15 هزار میلیارد تومان منابع مالی است

جمع��ی از کارشناس��ان و نمایندگان مجلس در جلس��ه 
علن��ی روز یکش��نبه مجل��س در م��ورد رون��د واگ��ذاری 
طرح ه��ای عمرانی نیمه تم��ام تاکید کردند ک��ه دولت باید 
در واگ��ذاری این طرح ها به بخش خصوصی هرچه س��ریع تر 
اقدام کند. در ادامه جلس��ه علنی خانه ملت، پس از گزارش 
محمدباق��ر نوبخ��ت، رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
م��ورد روند واگذاری طرح های عمران��ی نیمه تمام به مردم، 
مع��اون پژوهش های اقتصادی مرک��ز پژوهش های مجلس، 
نایب رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه، رئیس کمیس��یون 
عمران مجلس و س��ه نماینده براس��اس قرعه به اظهار نظر 
در م��ورد روند ای��ن واگذاری ها پرداختند. محمد قاس��می، 
معاون پژوهش ه��ای اقتصادی مرک��ز پژوهش های مجلس 
گفت: تصمیم دول��ت مبنی بر واگ��ذاری پروژه ها به تعاونی 
دستگاه ها و صندوق ها به دلیل سوابق قبلی مطلوب نیست. 
وی ادام��ه داد: دولت بیان کرده بود که س��امانه ای را ایجاد 
می کند تا اطالع��ات طرح های نیمه کاره در آن قرار گیرد تا 
مش��خص ش��ود هر طرح عمرانی چه میزان بازدهی داشته 
و بای��د در اختی��ار چه افرادی قرار گی��رد. وی تصریح کرد: 
دول��ت تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نداده و آنچه 
روی س��ایتی که معرفی کرده نشان داده شده، کفایت الزم 
برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی جهت س��رمایه گذاری 
در پروژه های نیمه کاره عمرانی را ندارد. معاون پژوهش های 
اقتص��ادی مرکز پژوهش های مجلس اف��زود: همچنین قرار 
بود نظام فنی و اجرایی کش��ور که در آن نحوه اجرا، نظارت 
و انتخاب پیمانکار تعریف می ش��ود، اصالح ش��ود اما در سه 
س��ال گذش��ته این اتفاق نیفتاده و واگذاری با این ش��رایط 
امکان پذیر نیست. قاسمی همچنین گفت: این سایت بیشتر 
صوری اس��ت، در حال حاضر بزرگ ترین پروژه مطرح ش��ده 
در این س��ایت واگذاری فرودگاه اهواز اس��ت که صرفا چند 
اس��الید درباره آن توضیح داده ش��ده و ب��ا این اطالعات به 
هیچ وج��ه امکان ندارد بخش خصوصی نس��بت به حضور در 
آن انگیزه پیدا کرده و سرمایه گذاری کند، از این رو تاکنون 
اهتمام کافی برای ایجاد تمهیدات الزم برای ورود به طرح ها 

وجود نداشته است. 

68درصد پروژه های تمام شده به تعاونی کارکنان واگذار 
می شود

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس 
نیز در این زمینه گفت: در پیوس��ت قانون بودجه س��ال 96 و 
سال های گذش��ته 411 میلیارد تومان پروژه تعریف کرده ایم 
که از این میان 58هزار میلیارد تومان برای طرح های اس��تانی 
ویژه و در جدول 9 که جدول متفرقه اس��ت 25 هزار میلیارد 
توم��ان پروژه تعری��ف کرده ایم از این رو س��رجمع پروژه های 
تعریف شده در قانون بودجه 96، 600 هزار میلیارد تومان است. 
وی افزود: وضعیت اعتبارات در قانون بودجه س��ال 96 به این 
نحو است که 71 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح تملک 
دارایی س��رمایه ای تعریف کرده ایم ک��ه تخصیص ریالی آن از 

خزانه در چهار ماه اول سال 1100 میلیارد تومان به پروژه های 
عمران��ی صورت گرفت، در صورتی ک��ه باید 24 هزار میلیارد 
تومان تخصیص پیدا می کرد. نماینده مردم جهرم در مجلس 
تصریح کرد: سرجمع چهار ماهه اول 4.7درصد تخصیص یافته 
اس��ت که به طور متوس��ط ماهانه 1.2درصد شاهد تخصیص 
ریالی بوده ایم البته روی کاغذ 20 هزار میلیارد تومان اس��ناد 
خزانه منتش��ر کرده ایم که تا به دس��ت پیمانکار برسد زمانبر 
است، اما در نهایت تنها 1100 میلیارد تومان تخصیص ریالی 
داش��ته ایم. رضایی کوچی گفت: از 1100 میلیارد تومان 960 
میلیارد توم��ان به پروژه های جدول 9 ک��ه جدول متفرقه ها 
اس��ت، اختصاص یافته اس��ت به عبارت��ی 86درصد اعتبارات 
تملک دارایی س��رمایه ای به پروژه هایی که ش��فاف نیس��تند 
و قدرت چانه زنی در آن باالس��ت اختصاص یافته اس��ت. وی 
افزود: در بهترین حالت ممکن و با اختصاص س��االنه 20 هزار 
میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اتمام این پروژه ها 30 سال 
زمان خواه��د برد. وی تصریح کرد: در 21 اس��فند 95 طبق 
گزارش ارائه ش��ده 3780پروژه واگذار ش��ده اس��ت که از این 
تع��داد 250پروژه تمام، 988 پروژه نیمه تم��ام و 2543پروژه 
تکمیل شده واگذار ش��ده است، همچنین طبق گزارش امروز 
14.31درصد پروژه ها واگذار شده است که 250 پروژه جدید، 
1096 پروژه نیمه تمام و 2781 پروژه تکمیل شده واگذار شده 
است. وی یادآور شد: 68درصد پروژه هایی که واگذار شده است 
پروژه های تکمیلی اس��ت و این پروژه ها مانند راه آهن، آزادراه، 
مجتمع های فرهنگی، آموزش��ی و گردش��گری اس��ت؛ یعنی 
پروژه هایی که دستگاه ها به شدت تمایل دارند آنها را به تعاونی 
کارکنان و شرکت های اداری خود واگذار کنند. رضایی کوچی 
گفت: هیچ پروژه مهم در اس��تان ها به بخش خصوصی واگذار 
نشده اس��ت، حداقل 15سال اس��ت که واگذاری پروژه ها در 
کش��ور مطرح اس��ت و قوانین متعددی از سوی مجلس ارائه 
می ش��ود، اما هنوز نتوانس��ته ایم در واگ��ذاری پروژه ها موفق 
عمل کنیم، در این مس��یر موانعی چون ع��دم عالقه مدیران 
به واگذاری پروژه ها به دلیل کاهش اختیارات آنها وجود دارد.

 
تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی به 15 سال زمان 

نیاز دارد
همچنین جهانبخش محبی نیا، نایب رئیس کمیسیون برنامه 
و بودج��ه مجلس گفت: در حال حاض��ر برای مدیریت برنامه 
شش��م 770 هزار میلیارد تومان اعتبار در بخش های مختلف 
نیاز اس��ت که بخش��ی از آن مربوط ب��ه پروژه های نیمه تمام 
عمرانی می شود، مثال برای اتمام طرح های نیمه تمام حوزه راه 
و شهرسازی نیاز به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار است این در 
حالی اس��ت که نیازهای اساس��ی در حوزه آموزش و پرورش، 
دفاع، بهداش��ت و درمان، کمیته امداد، بهزیس��تی و. . . وجود 
دارد، لذا باید تصمیم اورژانس��ی از سوی مسئوالن اتخاذ شود. 
وی افزود: 71 هزار طرح نیمه تمام ملی و استانی وجود دارد و 
در حال حاضر بیش از 4 هزار پروژه نیمه تمام از تعداد مذکور 
واگذار ش��ده ک��ه اگر میانگین این واگذاری ها در هر س��ال را 

در نظر بگیریم، متعاقبا 15 س��ال برای تکمیل آنها زمان نیاز 
اس��ت البته باید در نظر داش��ت که ش��رایط در این 15 سال 
مناسب باش��د. نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت: اگر 
قرار باشد این روند ادامه یابد بخشی از طرح های کنونی نیز به 
دالیل مختلف به طرح های نیمه تمام تبدیل خواهد ش��د. وی 
یادآور شد: 67درصد واگذاری های صورت گرفته طرح های در 
حال اتمام بوده اس��ت، اگر واگذاری ها به این شکل بوده باشد 
حتما سایر پروژه های نیمه تمام به زخم کهنه ای تبدیل می شود 
ک��ه از دولتی به دولت بعد انتقال می یابد. محبی نیا ادامه داد: 
دولت نس��بت به واگ��ذاری پروژه ها چس��بندگی دارد، یعنی 
طرح های فرهنگی، هنری، ورزش��ی، گردشگری، آموزشی و. . 
. به شرکت های وابسته به دولت، واحدهای اداری، تعاونی های 

وابسته واگذار می شود. 

امنیت روانی برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در 
کشور ضعیف است

محمدعل��ی پورمخت��ار، نماین��ده به��ار و کبودرآهنگ در 
مجلس نیز در س��خنانی گفت: امروز در کش��ور امنیت روانی 
برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران وجود ندارد از این رو این 
سرمایه گذاری ها در کشور ضعیف اس��ت. وی افزود: ما شاهد 
بی اعتمادی به بخش خصوصی هستیم که بخشی از آن ناشی 
از عملکرد این بخش اس��ت. وی تاکید کرد: ما با این واقعیت 
تلخ روبه رو هس��تیم که بسیاری از دس��تگاه ها دوست ندارند 
واگذاری انجام دهند یا اگر هم بخواهند واگذاری داشته باشند، 

می خواهند در زیرمجموعه های مربوط به خودشان باشد.
 

در برخی واگذاری ها، وادادگی اتفاق افتاده است 
همچنین س��یدعلی ادیانی، نماینده مردم قائمش��هر در 
مجلس نیز اظهارکرد: در دولت های مختلف روسای سازمان 
برنام��ه و بودجه برای ادوار مختلف مجل��س مطالبی را در 
م��ورد واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به مردم مطرح 
کردن��د و اگر ای��ن رویه ادامه پیدا کن��د همین وضعیت را 
خواهی��م داش��ت. وی افزود: معاون نظ��ارت و راهبردی در 
دول��ت در برنامه پنجم احیا ش��د اما زمی��ن و زمان به هم 
دوخته ش��د که این معاونت باید منحل ش��ود و عنوان شد 
ک��ه آغاز انحراف در قانون و عدم کارشناس��ی در پروژه ها و 
عدم حرکت ریل برنامه ریزی و دس��تگاه اجرایی این اس��ت 
که سازمان برنامه و بودجه منحل شد، البته سازمان برنامه 
و بودج��ه مجددا متولد ش��د ولی س��وال ما این اس��ت که 
تفاوت علم��ی و عملی وجود معاونت راهبردی با س��ازمان 
برنامه و بودجه فعلی در چیس��ت؟ ادیانی ادامه داد: برخی 
از واگذاری ه��ا که در آن وادادگی اتف��اق افتاده به مبانی و 
س��اختارها باز می گردد و اش��کال در این بخش کار است، 
البته م��ا عادت کرده ایم که در اداره کش��ور س��رمایه های 
موج��ود را هزینه کنیم و پیش خور از س��رمایه های آتی نیز 
داش��ته باش��یم با این  حال بودجه ری��زی و برنامه ریزی زیر 

سوال می رود و در روزمرگی گرفتار خواهیم شد. 

اظهارات نمایندگان از روند واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام 

دولت واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی را تسریع بخشد



فرصت ام�روز: کمت��ر از دو 
م��اه پی��ش، رئیس جمه��ور در 
جلسه بررس��ی صالحیت وزیران 
پیش��نهادی کابینه دوازدهم در 
مجلس از عباس آخوندی درباره 
مس��ئله مس��کن گالیه ک��رد و 
گالیه رئیس جمه��ور از وزیر راه 
و شهرس��ازی، تیتر بس��یاری از 
رسانه ها شد. حس��ن روحانی در 
جمع نمایندگان مجلس با انتقاد 
تلویحی از طرح »مس��کن مهر« 
گفته بود که نتوانس��ته در چهار 
سال دولت یازدهم درباره مسکن 
با عباس آخوندی به توافق برسد؛ 
»از نخستین روز دولت یازدهم به 
ایش��ان تاکیدا گفتم که نظر من 
این اس��ت که مس��کن از طریق 
بافت فرس��وده حل خواهد ش��د. 
ایش��ان نظرات دیگری داشت که 
دنب��ال هم کرد، ام��ا آنچه من از 
ایشان می خواهم، مسئله مسکن 

است.«
نخس��تین  رئیس جمه��ور 
در  آخون��دی  از  خواس��ته اش 
دولت دوازدهم را مسئله مسکن 
خواند و مهم تری��ن میدان حل 
مسکن را نیز بافت های فرسوده 
معرف��ی ک��رد. با ش��روع به کار 
دول��ت دوازدهم نی��ز وزیر راه و 
شهرس��ازی اصلی تری��ن برنامه 
دولت برای حل مش��کل مسکن 
از س��اکنان  و  ک��رد  اع��الم  را 
بافت فرس��وده، حاشیه نشینان، 
خانه اولی ه����ا و گروه ه����ای 
کم درآمد به عن��وان چهار حوزه 
تقاضای جدی در بخش مسکن 
ن��ام برد و برنام��ه دولت در این 
زمین��ه را تمرکز ب��ر این چهار 

حوزه تقاضا دانست. 
مس��کن  آخوندی،  دیدگاه  از 
حاشیه نش��ین ها یک��ی از چهار 
حوزه تقاضاس��ت ک��ه جمعیت 
آنها حدود ۱۱میلیون نفر است؛ 
نی��ز حوزه  فرس��وده  بافت های 
دیگری اس��ت که س��اکنان آن 
هم حدود ۸میلیون نفر هستند 
و در مجم��وع، ۱۹میلیون نفر از 
جمعیت کش��ور، ه��دف این دو 

حوزه تقاضاست. 
خانه اولی هایی که می خواهند 
برای نخستین بار خانه دار شوند 
و گروه ه��ای کم درآم��د جامعه 
که برای تامین مس��کن خود با 
مشکل مواجهند، دو حوزه دیگر 
تقاضای مس��کن از دید وزیر راه 
و شهرس��ازی اس��ت؛ ب��ه گفته 
آخون��دی، توجه ب��ه این چهار 
حوزه تقاضای مسکن در قانون 
برنامه شش��م دیده ش��ده است 
و مجل��س نی��ز آن را تصوی��ب 
کرده و اگر برنامه توسعه کشور 

بخواهد وارد بخش مسکن شود 
بای��د روی همین چه��ار حوزه 

اصلی متمرکز شود. 

احیای نظام تامین مالی 
مسکن

بر همین اس��اس، دولت برای 
رونق بخش��ی و تامین مس��کن 
اقش��ار جامعه طی چهار س��اله 
دوم ق��رار اس��ت تمرک��ز خود 
بافت ه��ای فرس��وده و  را روی 
نابس��امان، تامین مالی مسکن، 
مسکن اقشار کم درآمد و مسکن 
روس��تایی قرار دهد. به گزارش 
غیررس��می طی  اخبار  ایس��نا، 
روزه��ای اخیر نش��ان می دهد 
قرار است سود تسهیالت از ۹.۵ 
به ۸ درصد، م��دت بازپرداخت 
از ۱۲ ب��ه ۱۵ س��ال و م��دت 
صن��دوق  در  س��پرده گذاری 
پس انداز مس��کن یکم از ش��ش 
ب��ه پنج م��اه برس��د؛ موضوعی 
که البته ابتدا به نقل از س��المی 
مشاور وزیر راه و شهرسازی در 
یکی از رس��انه ها اعالم و سپس 

تکذیب شد. 
دول��ت طی چهار س��ال اخیر 
با کنار گذاش��تن »مسکن مهر« 
عم��ده تمرکز خ��ود را روی باال 
متقاضیان  خری��د  ت��وان  بردن 
مصرفی و نیز احیای نظام تامین 
مالی مسکن گذاشت؛ نظامی که 
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، 
همچون بمباران س��وریه و یمن 
توس��ط یک آقایی ویران ش��ده 
ب��ود. به دنب��ال سیاس��ت کنار 
گذاش��تن تولید مسکن دولتی، 
اقدام به تشکیل صندوق  دولت 
پس انداز مس��کن یکم در اواخر 
س��ال ۱۳۹۳ ک��رد. س��ود این 
تسهیالت ابتدا ۱۴درصد بود که 
س��پس به ۱۳، ۱۱ و ۹.۵درصد 
کاهش پیدا کرد و البته ش��اید 

ای��ن ن��رخ از ۹.۵ درص��د ه��م 
پایین تر هم بیای��د، اما هنوز به 

طور رسمی اعالم نشده است. 

بافت های فرسوده و ناکارآمد
یک��ی دیگر از سیاس��ت های 
بافت ه��ای  بخ��ش  در  دول��ت 
فرس��وده و ناکارآمد اس��ت که 
مدی��رکل دفت��ر س��تاد مل��ی 
ای��ن  در  ش��هری  بازآفرین��ی 
»ب��رای  می گوی��د:  خص��وص 
اینکه توانمندی ش��هروندان در 
کالنش��هرها، ش��هرهای ب��االی 
۲۰۰ هزار نفر و ش��هرهای زیر 
۲۰۰ ه��زار نفر را ب��رای خرید 
خانه باال ببریم باید تس��هیالت 
افزایش  به گون��ه ای  را  مس��کن 
دهی��م ک��ه ضم��ن بازپرداخت 
طوالنی مدت و بهره کم با سپرده 
اندک بتوانند تسهیالت دریافت 
ک��رده و ای��ن تس��هیالت برای 
دهک های اول تا سوم مخصوصا 
محالت هدف بازآفرینی شهری 
طبق تج��ارب جهانی در برخی 
کش��ورها از قبیل ک��ره جنوبی، 
ترکی��ه، انگلس��تان و اتریش از 
حداق��ل ۵۰ ال��ی ۹۰ درص��د 

قیمت ملک را شامل شود.«
نریمان مصطفایی گفت:  »در 
این راس��تا، ما از طریق س��تاد 
بازآفرینی شهری، سیاست هایی 
را ب��ه تاس��ی از سیاس��ت های 
دول��ت به کار می بریم که ضمن 
آماده  و  بسترس��ازی  پیگی��ری 
کردن تس��هیالت و مشوق های 
الزم، افزایش سقف وام، افزایش 
دوره بازپرداخ��ت، کاه��ش نرخ 
س��ود در محدوده ه��ای ه��دف 
بازآفرینی شهری، توانمندسازی 
ساکنان را در دس��تور کار قرار 
داده تا مردم بتوانند با مشارکت 
خ��ود در بحث محله و مس��کن 
بهس��ازی،  بازآفرینی،  را  خ��ود 

مقاوم سازی و بازسازی کنند.«
ب��ه گفت��ه مصطفای��ی، بانک 
مرک��زی تصوی��ب کرده اس��ت 
که بانک مس��کن با اس��تفاده از 
تس��هیالت صن��دوق پس ان��داز 
مس��کن یکم و با رعایت س��قف 
حداکثر ۱۰ هزار میلیارد ریال به 
انبوه س��ازان صرفا برای نوسازی 
بافت ه��ای فرس��وده و ناکارآمد 
س��اخت  تس��هیالت  ش��هری 
مسکن واگذار کند و اعطای این 
تسهیالت منوط به سپرده گذاری 
در صندوق پس انداز  انبوه سازان 
مس��کن یک��م طب��ق ضوابط و 
مق��ررات موجود و ل��زوم فروش 
اقس��اطی تس��هیالت موص��وف 
پس از س��اخت مسکن به افراد، 
با رعایت سقف حداکثر ۱۰ هزار 
میلیارد ریال ایج��اد تعهد برای 
از  صندوق است. همچنین یکی 
سیاس��ت های دولت در خصوص 
بحث مسکن، صندوق یکم است 
که برای توانمندس��ازی مردم و 
مطرح  انبوه سازان  توانمندسازی 
ش��ده اس��ت و وام هایی با مبلغ 
۱۶۰ میلی��ون تومان با ۸ درصد 
کارم��زد در مح��الت فرس��وده 
و ناکارآم��د ش��هری در اختی��ار 

انبوه سازان قرار می گیرد. 

 »مسکن اجتماعی« 
جایگزین مسکن مهر

 »مسکن اجتماعی« نیز یکی 
دیگر از فعالیت هایی اس��ت که 
دولت آن را جایگزین »مس��کن 
مهر« کرد، اما ن��ه با آن ابعاد و 
گس��تردگی. در ای��ن طرح قرار 
اس��ت برای تامین ساالنه ۱۰۰ 
اقش��ار  مس��کونی  واحد  ه��زار 
کم درآمد جامعه، عالوه بر یارانه 
تومان  میلی��ارد   ۲۴۰۰ دولتی، 
تسهیالت بانکی و یک میلیارد و 
۷۰۰ میلی��ون تومان کمک های 

بالعوض پرداخت شود. 
معاون امور مس��کن ش��هری 
بنیاد مس��کن انقالب اس��المی 
می گوید: »در این طرح، افرادی 
که تمای��ل دارند از تس��هیالت 
بانکی اس��تفاده کنند، می توانند 
به نس��بت ش��هرهای ب��زرگ و 
کوچک در کش��ور از تسهیالت 
 ۵۰۰ و   ۴۰۰  ،۳۰۰ بانک��ی 

میلیون ریالی استفاده کنند.«
بیان  ب��ا  ج��واد حق ش��ناس 
اینک��ه ب��ا وج��ود پیگیری های 
این نهاد تاکن��ون برای اجرایی 
ش��دن »مس��کن اجتماعی« در 
کش��ور منابعی اختصاص نیافته 
اس��ت، گف��ت: »طب��ق مصوبه 
هیأت وزی��ران در این طرح در 
واجد  متقاضی��ان  ک��ه  صورتی 
ش��رایط از واحده��ای مس��کن 
مه��ر فاقد متقاضی خرید کنند، 
دولت برای کم��ک به این افراد 
تس��هیالت ۷۰ میلی��ون ریالی 

بالعوض در نظر گرفته است.«
به گفت��ه وی، در این طرح به 
مدت پنج سال باید ساالنه ۱۰۰ 
هزار واحد مس��کونی برای اقشار 
کم درآم��د جامعه تامین ش��ود و 
هر سال ۳۵ هزار نفر می توانند از 
تسهیالت حمایتی برای ساخت، 
خری��د و کمک ه��ای بالع��وض 
برای تامین مس��کن م��ورد نیاز 
خود استفاده کنند. او گفت: »در 
بخش »مسکن اجتماعی« نیز در 
این طرح قرار اس��ت ساالنه برای 
ساخت ۱۰ هزار واحد استیجاری، 
تسهیالت بانکی برای سازندگان 
مس��کن در نظ��ر گرفته ش��ود و 
برای ساخت ۱۵هزار واحد نیز به 
سازندگان دارای زمین تسهیالت 

بانکی اختصاص یابد.«
حق ش��ناس یادآور شد:  »در 
این طرح دولت مصوب کرده که 
ساالنه ۱۵ هزار نفر در شهرهای 
زیر ۵۰۰ هزار نفر و ۲۰ هزار نفر 
در شهرهای باالی ۵۰۰ هزار نفر 
از پرداخت کمک اجاره مسکن 
برخوردار ش��وند و ساالنه به ۵ 
هزار نفر وام قرض الحسنه ودیعه 

مسکن اختصاص می یابد.«
مع��اون بنیاد مس��کن تاکید 
ام��ام  ام��داد  »کمیت��ه  ک��رد: 
س��ازمان  و  )ره(  خمین��ی 
مس��کن  ط��رح  در  بهزیس��تی 
اجتماع��ی و حمایت��ی مکل��ف 
هس��تند متقاضیان کم درآمد و 
آس��یب پذیر جامع��ه را معرفی 
کنن��د و متقاضیان��ی که تحت 
پوش��ش این دو نهاد نیستند با 
هماهنگ��ی وزارت تعاون، کار و 
امور اجتماعی شناسایی خواهند 

شد.« 

سیاست های رونق بخشی مسکن در  گذار از دولت یازدهم به دوازدهم

برنامه های چهارگانه دولت در بخش مسکن

تولی��د ناخال��ص داخلی در 
ایران به طور متوس��ط فصلی 
در س��ال ۲۰۲۰ می��الدی به 
خواه��د  دالر  میلی��ارد   ۴۵۱
رس��ید که با توج��ه به میزان 
تولی��د ۳۹۳ میلی��ارد دالری 
در س��ال  داخل��ی  ناخال��ص 
۲۰۱۶ با رش��د ۵.۲ درصدی 

روبه رو خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تولید 
از  یک��ی  داخل��ی  ناخال��ص 
مقیاس ه��ای اندازه گی��ری در 
دربرگیرنده  که  اس��ت  اقتصاد 
مجموع ارزش کاالها و خدمات 
نهایی اس��ت که طی یک دوره 
معین ک��ه معموال یک س��ال 
تعری��ف ش��ده در یک کش��ور 
تولید می ش��ود. در این تعریف 
منظ��ور از کااله��ا و خدم��ات 
نهای��ی، کاال و خدماتی اس��ت 
ک��ه در انتهای زنجی��ره تولید 

ق��رار می گیرن��د و خ��ود آنها 
برای تولی��د و خدمات دیگری 

خریداری نمی شوند. 
طی س��ه ماهه س��وم س��ال 
۲۰۱۷ می��الدی تولید ناخالص 
داخلی در ای��ران ۳۸۸ میلیارد 
دالر بود که در سه ماهه چهارم 
این س��ال به ۴۳۸ میلیارد دالر 
پیش بینی ها  بناب��ر  می رس��د؛ 
در س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۱۸ 
تولید ناخالص داخلی به عددی 
دالر  میلی��ارد   ۳۸۲ مع��ادل 
ای��ن تولید  خواهد رس��ید که 
در س��ه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ 
با کاهش��ی ۴ میلی��ارد دالری 
روبه رو خواهد ش��د و به عددی 
دالر  میلی��ارد   ۳۷۸ مع��ادل 

خواهد رسید. 
براس��اس  ح��ال  ای��ن  ب��ا 
در  ش��ده  انج��ام  پیش بین��ی 
تولید  اقتصادی  مورد ش��اخص 

ناخالص داخلی ک��ه بنا بر آمار 
و شاخص های بین المللی توسط 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
ناخالص  تولی��د  اع��الم ش��ده، 
داخلی به طور متوس��ط فصلی 
در س��ال ۲۰۲۰ عددی معادل 

۴۵۱ میلیارد دالر خواهد بود. 
 ۲۰۱۵ س��ال  در  همچنی��ن 
میالدی این ش��اخص در ایران 
مع��ادل ۳۹۳ میلیارد دالر بوده 
که ۰.۶۳ درصد از اقتصاد جهان 
را تشکیل می دهد. عالوه بر این 
متوس��ط تولید ناخالص داخلی 
ای��ران طی س��ال های ۱۹۶۵ تا 
۲۰۱۵ به می��زان ۱۵۹ میلیارد 

دالر بوده است. 
بنا ب��ر پیش بین��ی اقتصادی 
صورت گرفته، نرخ رش��د تولید 
ناخال��ص داخلی طی س��ه ماهه 
می��الدی   ۲۰۱۷ س��ال  س��وم 
مع��ادل ۴.۳درصد ب��ود که در 

س��ه ماهه پایانی این س��ال به 
۲.۱ درصد خواهد رس��ید. این 
در حال��ی اس��ت که نرخ رش��د 
تولی��د ناخالص داخلی در س��ه 
ماهه اول س��ال ۲۰۱۸ میالدی 
معادل ۱.۷ درص��د خواهد بود 
که در س��ه ماهه دوم آن سال با 
رشدی قابل اشاره به ۴.۴ درصد 

می رسد. 
عالوه بر این نرخ رش��د تولید 
ناخالص داخلی به طور متوسط 
فصلی در س��ال ۲۰۲۰ میالدی 
به ع��ددی مع��ادل ۵.۲ درصد 
خواه��د رس��ید. الزم ب��ه ذکر 
اس��ت تولید ناخالص داخلی در 
س��ه ماهه چهارم س��ال ۲۰۱۶ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل 
از ۱۵.۷ درص��د  بی��ش  از آن، 
رشد داشته و متوسط این رشد 
طی س��ال های ۱۹۶۳ تا ۲۰۱۶ 
میالدی معادل ۴.۵ درصد بوده 

است. 
س��هم بدهی دول��ت به تولید 
ناخالص داخلی نیز در سه ماهه 
سوم س��ال ۲۰۱۷ میالدی ۴۰ 
درص��د بوده که ای��ن میزان در 
سه ماهه پایانی این سال همین 
رقم باقی خواهد ماند. همچنین 
س��هم بده��ی دولت ب��ه تولید 
ناخال��ص داخلی ب��ه ترتیب در 
سه ماهه اول و دوم سال ۲۰۱۸ 
میالدی معادل ۳۸ درصد است 
که متوس��ط فصلی سهم بدهی 
دولت ب��ه تولید ناخالص داخلی 
ع��ددی  ب��ه   ۲۰۲۰ س��ال  در 
معادل ۳۰ درصد می رس��د. این 
در حالی اس��ت که سهم بدهی 
دولت از تولی��د ناخالص داخلی 
در س��ال ۲۰۱۶ برابر ۳۵ درصد 
بوده و متوسط آن طی سال های 
۱۹۹۶ تا ۲۰۱۶ برابر ۱۷ درصد 

بوده است. 

سهم ایران از کیک اقتصاد جهان

پیش بینی تولید ناخالص داخلی ایران تا سال ۲۰۲۰

گزارش2

دریچه

نخستین الیحه بودجه دولت دوازدهم به موقع 
به مجلس می رود

رقم بودجه کل 97 چقدر است؟ 
دولت دوازدهم که امس��ال کارش را ش��روع کرده 
اس��ت، درصدد است نخس��تین الیحه بودجه خود را 
زودتر از زمان قانونی به مجلس ببرد. دولت ها موظف 
هستند الیحه بودجه را ۱۵ آذرماه هرسال به مجلس 
تقدیم کنند؛ اتفاقی که در هش��ت سال دولت نهم و 
دهم تقریبا به فراموش��ی س��پرده ش��ده بود و دولت 
با تاخیرهای زیاد مجل��س را در الیحه بودجه مطلع 
می کرد. احمدی نژاد، نخس��تین بار، الیحه بودجه را 
۲۵ دی ماه س��ال ۸۴ به مجلس برد. سال دوم دولت 
او، الیح��ه بودج��ه چند روز دیرتر ب��ه مجلس رفت. 
س��ومین س��ال هم احمدی نژاد، الیحه بودجه را ۱۷ 
دی م��اه تقدیم مجلس کرد. آخرین الیحه دولت نهم 

هم به بهمن ماه کشید. 
در دول��ت دهم هم به همین ش��کل پیش رفت و 
هرس��ال الیحه بودجه، دیرتر و دیرتر به س��اختمان 
بهارس��تان رس��ید. حتی دولت دهم اول اسفند ۸۹، 
الیحه بودجه س��ال بعد را تقدیم پارلمان کشور کرد. 
آخری��ن الیحه بودجه دولت دهم نیز با رکورد تاخیر 
۸۴ روزه مواجه ش��د، که البته حاش��یه های دیگری 
ه��م داش��ت و رئیس دول��ت برای تقدی��م الیحه به 
مجلس نرفت و به طور کلی، ماجراهای الیحه بودجه 
و احمدی ن��ژاد تنها ب��ه زمان تقدی��م آن به مجلس 

خالصه نمی شد. 
 اما حاال دولت دوازدهم می خواهد نخستین الیحه 
بودج��ه خود را حتی زودتر از زمان قانونی به مجلس 
بب��رد. محمدباقر نوبخ��ت، رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه کشور دیروز در جلسه علنی مجلس به منظور 
گزارشی در خصوص نحوه واگذاری طرح های عمرانی 
نیمه تمام، صحبت هایی از تقدیم الیحه بودجه هم به 
میان آورد. او گفت: »با شرایط جدید بودجه نویسی و 
جراحی نظام بودجه ریزی که امسال توسط دولت در 
حال انجام است، بودجه سال ۱۳۹۷ پیش از ۱۵ آذر 

به مجلس می رسد.« 

احتم��اال ای��ن اق��دام، رک��وردی در تحویل الیحه 
بودجه به حس��اب خواهد آمد. رئیس  دولت یازدهم 
الیح��ه بودج��ه س��ال های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ را به 
ترتی��ب در روزه��ای ۱۸ آذر، ۱۶ آذر، ۲۷ دی و ۱۴ 

آذر تقدیم مجلس کرده بود. 
نوبخت ادامه داد: »آنچه در برنامه شش��م تصویب 
ش��ده در بودج��ه ۹۷ تبل��ور پیدا می کن��د و من از 
نماین��دگان و رئی��س مجل��س ب��رای همکاری های 
ص��ورت گرفت��ه برای جراح��ی ب��زرگ بودجه ریزی 
قدردانی می کنم و هفته آینده گزارش مش��روحی از 

نحوه نوین بودجه نویسی ارائه خواهم کرد.«
او چن��د روز قبل هم درباره بودجه صحبت هایی به 
میان آورده بود. به گفته نوبخت، رش��د بودجه چهار 
سال گذش��ته ناچیز بوده است. او درباره ویژگی های 
بودجه ۹۷ گفت:  »قیمت نفت از ۱۰۴ دالر در سال 
۹۲ به ۴۴ دالر به طور متوس��ط در سال ۹۵ رسید، 
بنابراین می توان گفت قیمت نفت بیش از ۵۸ درصد 
کاه��ش یافت. از س��ال ۹۲ ت��ا ۹۵ درآمدهای نفتی 
۱۵۷ میلی��ارد دالر بود که در مقایس��ه با س��ال های 
۸۸ تا ۹۱ که ۲۵۱ میلیارددالر بود، نش��انگر کاهش 
۳۷درصدی اس��ت. رقم بودجه س��ال ۹۲، ۲۱۰ هزار 
میلی��ارد تومان بوده که در الیحه بودجه س��ال ۹۶، 
۳۱۹ هزار میلیارد تومان را ارائه کردیم. برخی عادت 
دارن��د کیلویی و ب��دون دقت اظهارنظ��ر می کنند و 
می گوین��د عدد بودج��ه افزایش پیدا ک��رده، اما این 
رشد فقط ۶۵درصد است که اگر تورم را خارج کنیم 

ناچیز است.«
نوبخت همچنین اضافه کرد:  »بودجه خیلی رش��د 
نکرده است و اگر تورم خارج کنیم، منقبض هم بوده 
اس��ت، اما مهم این است که ترکیب منابع و مصارف 
در این بودجه ریزی چطور اس��ت، این در حالی است 
که سهم منابع نفتی در سال ۹۲ تا ۹۵، به نحوی بود 
که در سال ۹۲ معادل ۴۱درصد بوده که در سال ۹۵ 

به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.«
اما با همه این صحبت ها، هنوز مش��خص نیس��ت 
ک��ه رقم بودجه کل کش��ور در س��ال ۹۷ چه میزان 

خواهد بود. 

اقتصاد کالن

مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد
کاهش سهم صنعت و افزایش سهم 

خدمات در اقتصاد ایران
فرص�ت ام�روز: مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در 
گزارش��ی که ب��ه تحلیل بخش حقیقی اقتص��اد ایران 
پرداخته است، نرخ رشد اقتصادی امسال ایران را حدود 
۳.۷درص��د برآورد کرده و در برآورد دیگری اعالم کرده 
اس��ت اگر صنایع کشور در سال جاری با ظرفیت سال 
۹۰ فعال شوند، رشد اقتصادی به ۶درصد خواهد رسید. 
مرک��ز پژوهش های مجلس در مقدم��ه این گزارش، 
متف��اوت بودن س��ال پای��ه نهادهای آماری کش��ور و 
منتش��ر نشدن تقویم انتش��ار آمارها را دو دغدغه مهم 
نظام آماری کشور برشمرده که از موانع اصلی در تهیه 
گزارش های تحلی��ل بخش واقعی اقتصاد ایران بوده اند 
که خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال 
پایه حس��اب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
هس��تیم. همچنین در فروردین ماه س��ال ۱۳۹۶ بانک 
مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را روی سایت خود 
منتش��ر کرد و تاکنون نیز خ��ود را ملزم به رعایت این 

تقویم دانسته است. 
بازوی پژوهش��ی مجلس در چکیده گزارش تحلیل 
بخش حقیقی اقتصاد ایران، اعالم کرده اس��ت: بررسی 
وضعیت اقتصاد ایران در س��ال ۱۳۹۵ نش��ان می دهد 
واح��د درصد از رش��د اقتص��ادی ۱۲.۵ درصدی   ۲.۷
اعالم ش��ده توس��ط بان��ک مرک��زی ناش��ی از بخش 
غیرنفتی اقتصاد بوده است که با توجه به تکمیل شدن 
ظرفیت های خالی تولید نفت تداوم این روند در س��ال 

جاری مورد انتظار نخواهد بود. 
همچنین مقایس��ه تولید ناخالص داخلی کشور )به 
قیمت ثابت سال ۱۳۹۰( در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال 
۱۳۹۰ نشان می دهد که این متغیر حدود ۵درصد رشد 
داشته است. از سوی دیگر بررسی وضعیت بخش های 
مختلف اقتصاد ایران نس��بت به س��ال ۱۳۹۰ نش��ان 
می دهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات 
و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن 
نس��بت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته و به ۹۵ درصد از 

ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است. 
 در ای��ن گروه کش��اورزی، نفت، خدم��ات به ترتیب 
۲۷، ۹ و ۷ درصد رش��د داشته اند. درواقع ارزش افزوده 
این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده 
این بخش در س��ال ۱۳۹۰ است. در گروه خدمات نیز 
به رغم رشد کلی خدمات، بخش های خدمات بازرگانی 
و نیز خدمات اجتماعی همچنان به س��طح تولید سال 

۱۳۹۰ نرسیده اند. 
ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی 
از تولید انواع اقالم محصوالت کش��اورزی تا پایان سال 
۹۶ حاک��ی از آن اس��ت که رش��د ارزش افزوده بخش 
کشاورزی )به قیمت ثابت( در سال ۹۶ حدود ۳.۸درصد 
خواهد بود. همچنین مقایس��ه درآمد ملی این دو سال 
نشان می دهد سال ۱۳۹۵ درآمد ملی ۸۰درصد درآمد 

ملی سال ۱۳۹۰ است. 
براس��اس گزارش مرکز پژوهش ها، با در نظر گرفتن 
جدیدتری��ن آم��ار و اطالع��ات در دس��ترس ب��رآورد 
هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، 
تح��والت مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای 
سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط 
ب��ا صنایع مختلف ش��امل خودروس��ازی و محصوالت 
پتروش��یمی راجع به میزان تولیدات محصوالت ش��ان 
در انتهای س��ال ۱۳۹۶ پیش بینی می ش��ود که رشد 
ارزش افزوده بخش های نفت ۴.۱، صنعت ۶، ساختمان 

۲.۵ و خدمات ۲.۸ درصد باشد. 
ب��رآورد ای��ن مرکز از رش��د اقتصادی س��ال ۱۳۹۶ 
در ح��دود ۳.۷ درصد اس��ت که نس��بت به پیش بینی 
قبلی مرکز پژوهش ها تفاوتی نداش��ته اس��ت. صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود 
رش��د اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳.۳ و 

۴ درصد پیش بینی کرده اند. 
براس��اس این گزارش، شاخص کل تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی در سال ۹۵ تقریبا به سطح سال ۹۰ )۳, ۹۹( 
رسیده اس��ت. با این  حال، بررسی رشد زیربخش های 
صنعت نش��ان می دهد این عدم تغیی��ر به طور متوازن 
رخ نداده و درنتیجه خنثی ش��دن رشد مثبت و منفی 

زیربخش های بخش صنعت حاصل شده است. 
 براس��اس گزارش مرکز پژوهش ها، بررس��ی رش��د 
ش��اخص کارگاه های بزرگ صنعتی سال ۹۵ نسبت به 
س��ال ۹۰ به تفکیک زیربخش ها نشان می دهد از ۲۴ 
زیربخش صنعت، فقط ۱۰ بخش در س��ال ۹۵ نسبت 
به س��ال ۹۰ رشد داشته اند و از ۱۴ زیربخشی که رشد 
منفی داش��ته اند، رش��د ۷ زیربخش بیش از ۲۰ درصد 
منفی بوده اس��ت بااین حال به دلیل س��هم پایین این 
بخش ها در ش��اخص کل صنعت باعث شده این رشد 
منفی تاثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نداشته 
باش��د.  همچنین بررسی ش��اخص کارگاه های بزرگ 
صنعتی حاکی از این اس��ت که بیش��ترین تاثیر مثبت 
بر این ش��اخص در دوره س��ال های ۹۰ تا ۹۵، مربوط 
ب��ه زیربخش های تولید محصوالت ش��یمیایی، صنایع 
غذایی و فلزات اساسی بوده است ضمن اینکه بیشترین 
تاثیرپذیری منفی این ش��اخص نی��ز از زیربخش های 

وسایل نقلیه موتوری و کانی های غیرفلزی بوده است. 
طبق اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهش ها، برآوردها 
نش��ان می دهد اگر صنایعی که نسبت به سال ۹۰ زیر 
ظرفیت تولید می کنند، تولید خود را به س��طح تولید 
س��ال ۹۰ برسانند باعث رشد ۶درصدی بخش صنعت 

خواهند شد. 
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نگاه های عوامانه، صادرات را 
مخدوش می کند

در س��ال 2007 طی س��مینار چالش های دو کشور، 
صادرات به چین را تنها یک شوخی قلمداد می کردند، 
ول��ی ام��روز صنایع دس��تی، چ��رم، فرش دس��تباف، 
تابلوفرش و دیگر محصوالت ایرانی به این کشور صادر 
می ش��ود. اقتصاد ایران و چین به عنوان دو بازار جدا اما 
مکمل یکدیگر، طی سال های گذشته توانسته اند حجم 
انبوه نیازهای یکدیگر را پوشش و تأمین کنند و از این 
رو اقتصاد ایران توانس��ته به نیازهای مواد اولیه و انرژی 
آن کش��ور پاسخ مثبت دهد و چین نیز نیازمندی های 
تکنولوژی و ماش��ین آالت ایران را بی پاس��خ نگذاشته 
اس��ت. ایران و چین به دالیل ذاتی و مس��ائل سیاسی 
توانس��ته اند روابط مستحکمی را ش��کل دهند که اوج 
این ارتباط در س��ال 2014 و افزایش حجم 52میلیارد 
دالر مبادل��ه فیمابین بود اما پس از کاهش قیمت مواد 
اولیه حجم ارزشی تجارت دوجانبه به رغم افزایش میزان 
وزن نفت، کانی های فلزی و غیرفلزی به 31.5 میلیارد 
دالر کاهش پیدا کرد. هیچ گاه نمی توان اقتصاد چین را 
نادیده گرفت. نگاه های عوامانه به شراکت ایران و چین 
را باید تغییر داد زیرا کشوری که ساالنه بیش از 2 هزار 
میلیارد دالر صادرات را ثبت می کند هیچ گاه نمی توان 
ارزش کاالهای تولیدی آن را زیرس��وال برد. در مقابل 
حجم صادرات این کشور، چین ساالنه بیش از 2.100 
میلیارد دالر واردات انجام می دهد، بنابراین حتی چین 
هم نیازمند برخی کاالهایی ب��وده که امکان تولید آن 
را ندارد.  در س��ال 2007 طی س��مینار چالش های دو 
کش��ور، صادرات به چین را تنها یک ش��وخی قلمداد 
می کردن��د زیرا دامن��ه تنوع محصوالت پتروش��یمی 
ای��ران در آن برهه زمانی نیز بس��یار ان��دک بود، ولی 
امروز صنایع دستی، چرم، فرش دستباف، تابلوفرش و 
دیگر محصوالت ایرانی را به این کشور صادر می کنیم. 
حقیقت صادرات آن اس��ت که ب��رای ورود به یک بازار 
صادراتی، صادرکنندگان نباید وحشت زده شوند، بلکه 
بای��د با صبر و البته هزینه کافی در آن کش��ور،  بخش 
کوچکی از صادرات آن را به دست بیاورند؛ در خصوص 
چین، حجم کوچکی از اقتصاد آنها برابر با بخش بزرگی 
از اقتصاد ما است، لذا صادرکنندگان باید با بازارشناسی 

صحیح به دل این بازار ورود کنند. 

صادرات ایران به روسیه 36درصد 
بیشتر شد

ارزش صادرات ایران به روس��یه در ش��ش ماهه اول 
سال 2017 نسبت به دوره مشابه سال پیش 36درصد 
افزایش یافت. مقایس��ه آمار تجارت خارجی دو کشور 
نش��ان می دهد که ص��ادرات ایران به روس��یه از 168 
میلیون دالر در ش��ش ماه نخست سال 2016 به 228 
میلیون دالر در دوره مش��ابه سال کنونی رسیده است. 
فرهاد پرند، رایزن بازرگانی سفارت ایران در فدراسیون 
روسیه با بیان اینکه ارزش کل روابط اقتصادی دو کشور 
در مدت مورد بررس��ی 737 میلیون دالر است، اظهار 
کرد: همچنین واردات ایران از روس��یه از 594 میلیون 
دالر نیمه اول سال 2016 به 509 میلیون دالر در شش 
ماهه نخست امسال رسیده که کاهش 16درصدی آن 

حرکت به سوی متعادل کردن تراز بازرگانی است. 

اجرای تفاهم نامه های همکاری 
ایران و جمهوری چک کلید خورد

مع��اون وزیر صنع��ت و تجارت جمه��وری چک از 
اجرایی ش��دن »انتقال فناوری و تجربه های صنعتی 
جمه��وری چک به ای��ران، آموزش مدی��ران ایرانی و 
تدوین نقش��ه راه  همکاری ها« در دور س��وم کارگروه 
صنعتی مشترک دو کشور خبر داد. ادوارد موریچکی  
)Eduard Muricky( در حاش��یه امض��ای س��ند 
همکاری صنعتی بین س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنای��ع ای��ران )ایدرو( ب��ا وزارت صنع��ت و تجارت 
جمه��وری چ��ک در مح��ل ای��ن س��ازمان در جمع 
خبرن��گاران اف��زود: ایدرو برای جمه��وری چک یک 
ش��رکت قابل احترام و بزرگ اس��ت ک��ه پروژه های 
زی��ادی را در جمه��وری اس��امی ایران در دس��ت 
اق��دام دارد. به گفته وی، ط��ی کارگروه های مختلف 
گذش��ته در دو کش��ور، زمینه های همکاری مشترک 
طرفین در زمینه های نفت و گاز، خودرو، حمل و نقل، 
آموزش مدیران طبقه بندی ش��ده و توافق ش��ده که 
برخ��ی پروژه هایی که از قابلیت همکاری برخوردارند 
را به قرارداد برس��انیم. موریچکی با اش��اره به بازدید 
نماین��دگان ایدرو از امکانات ش��رکت های جمهوری 
چ��ک از جمله ش��رکت خودروس��ازی »اش��کودا«،  
»اش��کودا ترنسپورتیشن« و ش��رکت »بُناترانس« در 
اردیبهشت ماه گذش��ته، تصریح کرد: وزارت صنعت 
و تجارت جمهوری چک که نقش هموارکننده مسیر 
را برای ش��رکت ها و بخش خصوصی این کش��ور ایفا 
می کند، توافق کرده تا از این همکاری ها حمایت کند. 
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فرصت امروز: براس��اس اطاعات مرکز 
آمار ایران، وجود رش��د اقتصادی حاصل 
ش��ده در س��ال 1395 و به��ار 1396، 
مقایس��ه ارزش افزوده رش��ته فعالیت ها 
ب��ه قیمت ه��ای ثاب��ت با مقادی��ر آن در 
س��ال 1390 نش��ان می دهد در برخی از 
بخش ها مانند اس��تخراج نفت خام و گاز 
طبیعی، س��اختمان و واس��طه گری های 
مال��ی، س��طح ارزش اف��زوده ب��ه قیمت 
ثابت هنوز به س��طح عدد س��ال 1390 
نرسیده است. براس��اس اعام مرکز آمار 
ایران رش��د محص��ول ناخال��ص داخلی 
)GDP( ی��ا همان رش��د اقتص��ادی در 
مرک��ز آم��ار ای��ران از دو روش تولی��د و 
هزینه محاس��به می شود. در روش تولید، 
مبنای محاس��بهGDP مجم��وع ارزش 
افزوده ه��ای بخش های مختلف اقتصادی 
است. در روش هزینه، GDP از مجموع 
اجزای تقاضای نهایی به دس��ت می آید. 
بر این اس��اس محص��ول ناخالص داخلی 
به قیمت ثابت س��ال 1390 در سه ماهه 
نخست س��ال 1396 به رقم 183هزار و 
642میلی��ارد تومان با نفت و 145هزار و 
669میلیارد تومان بدون احتس��اب نفت 
رسیده اس��ت، درحالی که رقم مذکور در 
مدت مشابه س��ال قبل با نفت 172هزار 
و 385میلی��ارد توم��ان و ب��دون نف��ت 
136ه��زار و 100میلی��ارد توم��ان بوده 
که نشان از رش��د 6.5 درصدی محصول 
ناخال��ص داخلی و 7درص��دی محصول 
ناخال��ص داخلی بدون نفت در فصل بهار 
س��ال 1396 دارد. نتایج مذکور حاکی از 
آن اس��ت که در س��ه ماهه نخست سال 
جاری رشته فعالیت های گروه کشاورزی 
3.1 درصد، گروه صنعت )استخراج نفت 

خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، 
ان��رژی و س��اختمان( 4.9 درصد و گروه 
خدمات 8.3درصد نسبت به فصل مشابه 

سال قبل، رشد داشته است. 

 افزایش شاخص کل قیمت
کاالها و خدمات مصرفی

از طرف��ی ش��اخص کل )ب��ر مبنای 
100=1390( قیم��ت کاالها و خدمات 
مصرف��ی خانواره��ای کل کش��ور در 
را   247.9 ع��دد  به��ار 1396  فص��ل 
نش��ان می دهد که نسبت به دوازده ماه 
منته��ی به خ��رداد 1396، 7.6 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. این ش��اخص 
ب��رای خانواره��ای ش��هری در فص��ل 
بهار س��ال 1396 عدد 244.8 و برای 
خانوارهای روس��تایی ع��دد 260.9 را 
نش��ان می دهد که نس��بت ب��ه 12ماه 

منته��ی به خ��رداد 1396، ب��ه ترتیب 
7.7 و 8.5درصد افزایش داش��ته است. 
از آنجا که در مناطق روس��تایی ضریب 
اهمیت کاالهای خوراکی، آشامیدنی و 
دخانیات بیشتر از شهری است  )40.2 
در برابر 25.5 درصد( و ضریب اهمیت 
مس��کن در مناطق ش��هری بیش��تر از 
روستایی اس��ت  )30.5 در برابر 11.6 
درص��د(، لذا در دوره هایی که مس��کن 
در رک��ود باش��د این ضری��ب اهمیت 
باال در مناطق ش��هری همانند وزنه ای 
س��نگین عمل ک��رده و اجازه نمی دهد 
ش��اخص کل ش��هری تغییرات زیادی 
داش��ته باش��د. در مناط��ق روس��تایی 
خوراکی ه��ا، آش��امیدنی ها و دخانیات 
مش��ابه همین وزنه اس��ت. با توجه به 
اینکه در دوره های اخیر همچنان اجاره 
بهای واحدهای مس��کونی در قیاس با 

قیمت خوراکی ها، رشد کمتری داشته، 
بنابرای��ن باع��ث ش��ده که ن��رخ تورم 

روستایی بیشتر از شهری باشد. 

رشد بخش استخراج نفت خام و گاز 
طبیعی

مرکز آم��ار ایران همچنی��ن در بخش 
دیگ��ری ب��ه نکات کلی��دی قاب��ل توجه 
در حس��اب های ملی فصلی و نرخ رش��د 
اقتصادی س��ه ماهه نخس��ت سال 1396 
اش��اره کرد: در فصل بهار 1396 هر چند 
بخش اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعی 
رش��د مثبت 4.7 درصدی را تجربه کرده 
اس��ت، ام��ا از آنجا که این رش��د کمتر از 
میانگین رش��د س��ایر بخش ها بوده باعث 
فزون��ی یافتن رش��د محص��ول ناخالص 
داخل��ی بدون نفت نس��بت ب��ه محصول 
ناخال��ص داخلی، بعد از حدود چهار فصل 
ک��ه دوران اوج صادرات نفتی پس از اجرا 
شدن برجام بوده، شده است. با وجود رشد 
اقتصادی حاصل ش��ده در سال 1395 و 
بهار 1396، مقایس��ه ارزش افزوده رشته 
فعالیت ها به قیمت های ثابت با مقادیر آن 
در سال 1390 نش��ان می دهد در برخی 
از بخش ه��ا مانند اس��تخراج نفت خام و 
گاز طبیعی، ساختمان و واسطه گری های 
مالی، س��طح ارزش افزوده به قیمت ثابت 
هنوز به س��طح عدد سال 1390 نرسیده 
اس��ت. همچنین بررس��ی اج��زای هزینه 
نهای��ی به قیمت ثابت نیز نش��ان می دهد 
ص��رف نظ��ر از افزای��ش هزین��ه مصرف 
نهایی خصوصی و دولت نس��بت به س��ال 
1390، س��طح ارقام تش��کیل سرمایه در 
ماشین آالت و ساختمان همچنان کمتر از 

سطح ارقام سال 1390 است. 

دفتر اطاعات منطقه ای سازمان جهانی 
گم��رک  )RILO(  جدیدترین رتبه بندی 
گم��رکات جه��ان را اعام کرد ک��ه بر این 
اساس گمرک ایران رتبه نخست جهان را در 
مبارزه با مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه 
با قاچاق کاال کسب کرده است. به گزارش 
»فرص��ت امروز« از گمرک ایران، س��ازمان 
جهانی گمرک در رتبه بندی جدید عملکرد 
گمرکات جهان را در 9 ماه س��ال 2017 و 
تا پایان ماه سپتامبر  )شهریور-مهر( بررسی 
و نتای��ج ارزیابی عملکرد گمرکات را در دو 
بخش مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق 
کاال و تخلفات منتشر کرده است. براساس 
تازه ترین گ��زارش دفتر اطاعات منطقه ای 
س��ازمان جهانی گمرک )RILO( گمرک 
ایران موفق ش��ده اس��ت تا پایان سپتامبر 
2017، 288مورد عملیات کشف مواد مخدر 
را با موفقیت انجام دهد که در مقایس��ه با 
سایر گمرکات باالترین امتیاز را کسب کرده 
و بهترین عملکرد را داش��ته اس��ت. در این 
گزارش، آخرین عملکرد گمرکات کشورها 
در مبارزه و کش��ف انواع مواد مخدر سنتی 
و صنعتی، قرص های مخدر و روان گردان ها 
و پیش سازها ارزیابی شده است. همچنین 
اقدام��ات گمرکات در جلوگیری از ترانزیت 
مواد مخدر و پیش سازها و به ویژه کشفیات 
م��واد نوظهور )NPS( نی��ز در این ارزیابی 
بررسی شده است. در گزارش پیشین دفتر 
اطاعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک 
)RILO( نیز گمرک ایران رتبه نخس��ت را 
در مبارزه ب��ا مواد مخدر به خود اختصاص 
داده ب��ود. این دفتر عملک��رد گمرکات در 
بخش مب��ارزه با قاچ��اق کاال و تخلفات را 
هم بررس��ی کرده که در این بخش گمرک 
ایران رتبه دوم را کس��ب کرده اس��ت. این 
ارزیابی ش��امل آخرین روش های مبارزه با 
قاچاق س��وخت، گونه های درحال انقراض، 
جرائم زیست محیطی، قاچاق دارو، کاالهای 
تقلبی و س��ایر موارد مرتبط می ش��ود که 
عملکرد گمرک ایران در سال 2017 در این 

بخش ها نیز بررس��ی شده و در نهایت رتبه 
دوم جهانی به گمرک ایران اختصاص یافته 
است. براساس ارزیابی کارشناسان سازمان 
جهانی گمرک، گمرک ایران توانسته است 
پ��روژه گم��رک الکترونیک را ب��ا موفقیت 
پیاده س��ازی کند و این اقدام نقش مهمی 
در مبارزه ب��ا قاچاق و تخلف��ات ایفا کرده 
اس��ت. هم اکنون اطاعات کاالهایی که به 
کشور وارد می ش��ود به صورت هوشمند با 
بارنامه الکترونیک، مانیفس��ت الکترونیک، 
الکترونیک،  الکترونیک، عدل بندی  فاکتور 
اظه��ار الکترونی��ک، گواهی مب��دا، قبض 
انبار الکترونی��ک و مجوزهای الکترونیکی 
سازمان های همکار گمرک در ایران تطبیق 
و در صورت هر گونه مغایرت سامانه جامع 
گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل 
انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می کند. 
رصد 100 درص��دی کااله��ای ورودی با 
الکترونیک  سامانه های پیش��رفته گمرک 
یک��ی از مهم ترین موفقیت ه��ای گمرک 
ایران در س��ال 2017 بوده است. براساس 
این گ��زارش، دفت��ر اطاع��ات منطقه ای 
س��ازمان جهانی گمرک موسوم به »رایلو« 
هم اکنون عملیات های مشترک منطقه ای 
علیه جرائم سازمان یافته و زیست محیطی 
را در گم��رکات جه��ان به دس��ت گرفته 
اس��ت. عملیاتی از قبیل پروژه ترمیم الیه 
اوزن )Sky Hole( برای کنترل و نظارت 
ب��ر قاچاق و ترانزیت مواد مخرب الیه اوزن 
و ضایع��ات خطرزا، پ��روژه )Sesha( برای 
حمای��ت از گونه های ن��اب از چوب و الوار، 
پ��روژه )Crocodile( مب��ارزه ب��ا قاچاق 
 )IRENE(  سیگارت و مواد دخانی، پروژه
قاچاق اس��لحه های کوچک از طریق پیک 
 )Smart CAT( س��ریع و پس��ت، پروژه
و )CAT alyst( قاچ��اق مواد روان گردان 
و نوظهور از مهم تری��ن اقدامات رایلو برای 
مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و دیگر 
جرائم س��ازمان یافته در جهان به ش��مار 

می رود. 

جدیدترین رتبه بندی گمرکات جهان اعالم شد 

رتبه دوم گمرک ایران در مبارزه با قاچاق کاال

جزییات رشد اقتصادی به روایت مرکز آمار
حمل و نقل ریلی

معاون مسافری راه آهن خبر داد 
رشد 3.5 درصدی جابه جایی مسافر 

در قطارهای حومه ای و بین شهری
مع��اون مس��افری راه آهن گف��ت که در س��ال جاری 
13میلیون مسافر توسط قطارهای حومه ای و بین شهری 
جابه جا ش��ده است که رشد 3.5 درصدی نسبت به مدت 
مش��ابه قبل دارد. به گ��زارش »فرصت ام��روز« از روابط 
عمومی راه آهن ایران، میرحس��ن موس��وی در نشست با 
کارکنان اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری 
ب��ا بیان اینکه طی ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال راه آهن 
در بخش مس��افری و باری و مس��دودی خ��ط، عملکرد 
خوبی داش��ته اس��ت، گفت: این امر به دلی��ل تاش ها و 
برنامه ریزی های کارکنان بوده است، هر چند باوجود رشد 
در شاخص های ذکر شده، به دلیل ظرفیت های راه آهن از 
برنامه پیش بینی شده عقب هستیم. وی ادامه داد: برنامه 
پیش بینی ش��ده برای جابه جایی مس��افر در سال جاری 
27میلیون نفر است که هرچند تاکنون رشد 3.5 درصدی 
ه��م در قطارهای حوم��ه ای و هم قطارهای بین ش��هری 
نس��بت به مدت مشابه سال های قبل داشته ایم، اما تعداد 
جابه جایی مس��افر، 13میلیون در سال جاری بوده است. 
وی تأکی��د کرد: این افزایش در حالی صورت گرفته که از 
س��ال 89 تاکنون تعداد مسافر س��یر نزولی داشته و 350 
واگن مس��افری را نیز در سال جاری به دلیل فرسودگی از 
ریل خارج کرده ایم. به گفته موس��وی، اگر مسدودی خط 
جهت بازسازی و بهسازی خطوط صورت نمی گرفت، روند 
افزایش جابه جایی مسافر طی سال جاری به 6 درصد نیز 
می رسید. وی ابراز امیدواری کرد که از ابتدای سال آینده 
ش��اهد ورود واگن های جدید در بخش مس��افری باشیم. 
موسوی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش گردشگری 
افزود: ورود قطارهای پنج ستاره به ناوگان ریلی اقدام خوبی 
بود که نشان داد شرکت راه آهن قطارهای خوب با کیفیت 
و خدم��ات باال ارائ��ه می دهد. معاون مس��افری راه آهن با 
بیان اینکه تاش می کنیم برای تمامی استان ها قطار پنج 
س��تاره را راه اندازی کنیم، خاطر نشان کرد: مقرر شده در 
پاییز امس��ال قطار پنج ستاره از استان های زنجان، قزوین 
و البرز به مقصد مش��هد مقدس راه اندازی شود. وی ادامه 
داد: مهم ترین چالش معاونت مس��افری، اقتصادی کردن 
قطارهای مس��افری در بخش عملیات و س��رمایه گذاری 
است زیرا در بس��یاری از مسیرهای مبدأ- مقصد که نیاز 
ب��ه راه اندازی قطار جدید وجود دارد بدون کمک دولت در 
بخش پرداخت وام و بند ق و کمک راه آهن در بخش هزینه 
لکوموتیو و حق دسترسی، راه اندازی قطار توجیه اقتصادی 
ندارد. وی افزود: با توجه به مطالعاتی که انجام ش��ده، یکی 
از راه ه��ای اقتصادی کردن قطارهای مس��افری در برخی 
کشورها، خرده بار است؛ به این مفهوم که انتهای قطارهای 
مسافری یک تا دو واگن برای حمل خرده بار نصب می شود 
تا از این طریق بخشی از ضرر و زیان جبران شود و راه آهن 
ای��ن آمادگی را دارد تا با در اختیار گذاش��تن زمین و... از 

شرکت های مسافری در این زمینه حمایت کند. 

یادداشت

صادرات

مجیدرضا حریری 
نایب رئیس اتاق ایران و چین

صنعت

بهار 139113921393139413951396شرح

3.02.84.74.03.33.1گروه کشاورزی

6.517.64.9-5.25.7-17.3-گروه صنعت

0.45.88.3-3.13.81.8گروه خدمات

0.311.06.5-0.73.6-7.4-محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار(

0.26.37.0-0.40.24.2-محصول ناخالص داخلی بدون نفت )به قیمت بازار(



فرصت امروز: رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی از شناسایی فهرست ۲۵۴ فعال 
بزرگ ارزی خبر داد و گفت: »اطالعات 
۲۵۴ ش��خص حقیقی و حقوقی خریدار 
و فروش��نده ارز از بانک مرکزی دریافت 

شده است.«
س��یدکامل تقوی نژاد که میزبان وزیر 
اقتص��اد در اجالس سراس��ری مدیران 
مالیاتی سراس��ر کش��ور ب��ود، دو اقدام 
مهم این س��ازمان در س��ال ج��اری را 
اجرای ط��رح جامع مالیات��ی و تکمیل 
پایگاه اطالع��ات مودیان اعالم کرد و با 
ارائه گزارش��ی از عملکرد نظام مالیاتی 
در س��ال گذش��ته گف��ت: »ب��ا تحقق 
97درصدی درآمدهای مالیاتی کش��ور 
در س��ال 9۵ با رضایتمن��دی مودیان و 
مبارزه با ف��رار مالیاتی، عمال س��ازمان 
امور مالیاتی توانس��ت کارنامه موفقی از 
خود در زمینه اقدام و عمل در راس��تای 
تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی بر 

جای بگذارد.«
او مبارزه با فرار مالیاتی و شناس��ایی 
مهم تری��ن  از  را  جدی��د  مودی��ان 
رویکردهای س��ازمان ام��ور مالیاتی در 
س��ال های اخیر برش��مرد و گفت: »در 
حوزه مالیات بر ارزش افزوده که مالیاتی 
غیرمستقیم بر پایه مصرف و عرضه کاال 
و خدمات اس��ت، در سال 9۵ مبلغی در 
حدود 3۵هزار میلیارد تومان مالیات بر 
ارزش اف��زوده و مبلغ 16ه��زار میلیارد 
تومان ع��وارض ارزش افزوده و مجموعا 
ب��ه میزان ۵1هزار میلیارد تومان وصول 
شده اس��ت که این مبلغ حاکی از وزن 
۵0درص��دی درآمدهای نظ��ام مالیاتی 
در نظام بودجه کش��ور در سال گذشته 

است.«
تقوی نژاد اج��رای طرح جامع مالیاتی 
و ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی، 
ایجاد دفت��ر مبارزه با پولش��ویی و فرار 

مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، 
بررسی تراکنش های سنگین و مشکوک 
بانکی و رصد فعالیت های ش��رکت های 
ص��وری را ازجمله مهم تری��ن اقدامات 
سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و گفت: 
»شناس��ایی فراره��ای مالیاتی منجر به 
واری��ز ۵هزار میلیارد توم��ان مالیات به 
خزانه دولت در سال 9۵ شد. همچنین 
تنها با بررس��ی 77پرون��ده مالیاتی در 
شش ماهه دوم س��ال 9۵، سازمان امور 
مالیاتی کشور موفق ش��د 990میلیارد 

تومان مالیات تعیین و وصول کند.«
رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیات��ی 
همچنین از شناس��ایی ح��دود 3000 
ش��رکت ص��وری خب��ر داد و گفت: »با 
ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی و 
افزایش سیس��تم های مکانیزه شناسایی 
مودی��ان، روند مب��ارزه با ف��رار مالیاتی 
سرعت یافته و در سال 9۵ و با تکیه بر 
اطالعات این پایگاه، در حدود 300هزار 
مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات 

حقه از آنان اخذ شد.«
او ب��ه همکاری س��ازمان بازرس��ی و 
دیوان محاسبات کش��ور و سایر مراجع 
اطالعاتی، نظارتی و انتظامی با سازمان 
امور مالیاتی کشور برای شناسایی موارد 
مش��کوک به فرار مالیاتی و پولش��ویی 
و انعق��اد تفاهم نام��ه درخصوص تبادل 
اطالعات و هم افزایی در شناسایی جرم 
اش��اره کرد و گفت: »دریافت فهرس��ت 
۲۵۴ ش��خص حقیقی و حقوقی خریدار 
و فروش��نده عم��ده ارز از بانک مرکزی 
و اخذ مش��خصات هویتی، جهت انجام 
اقدام��ات الزم ب��ه منظور شناس��ایی و 
مطالب��ه حق��وق حق��ه دول��ت، یکی از 
دستاوردهای این همکاری بوده است.«

تقوی نژاد به موضوع ارتقای س��المت 
نظ��ام اداری پرداخت و گفت: »در حال 
حاضر، برخورد قاطع، جدی و بی رحمانه 

با فس��اد در دستور کار این سازمان قرار 
دارد و با ایجاد واحد بازرس��ی مالیاتی، 
همچنی��ن تش��کیل کمیت��ه تخصصی 
س��المت اداری و صیانت از حقوق مردم 
و انتص��اب بازرس��ین مالیات��ی، مبارزه 
با مصادیق فس��اد مالیاتی در س��ازمان 

تسریع پیدا کرده است.«
به گفته مع��اون وزیر اقتصاد، از دیگر 
اقدامات س��ازمان امور مالیاتی در جهت 
حمایت از تولید، تقس��یط پلکانی بدهی 
مالیات��ی واحده��ای تولی��دی کوچک 
و متوس��ط ب��ه منظ��ور بهره من��دی از 
تس��هیالت بانکی بوده اس��ت، چنان که 
در سال 9۵ بدهی مالیاتی تعداد 7۵00 

مودی به صورت پلکانی تقسیط شد. 
رئیس کل س��ازمان ام��ور مالیاتی در 
پای��ان، به مهم تری��ن برنامه ه��ای آتی 
نظ��ام مالیاتی پرداخت و گفت: »اصالح 
ساختار معافیت ها و مشوق های مالیاتی، 
گسترش پایه های مالیاتی و ایجاد نظام 
مالیات بر درآمد، توسعه نظام اطالعات 
مالیاتی با تأکید بر سیستم های مکانیزه 
و ظرفیت ه��ای دس��تگاه های اجرای��ی 
و صاحب��ان اطالع��ات، گس��ترش چتر 
مالیاتی به کلیه مودیان بالقوه، توس��عه 
خدمات نوین مالیاتی مبتنی بر خدمات 
الکترونیک��ی، بازنگ��ری در فرآیندهای 
مالیاتی و روان سازی فرآیندها به منظور 
کارآمدس��ازی و کاهش زمان فرآیندها 
و بهب��ود فض��ای کس��ب وکار، تعدی��ل 
ب��ار مالیات��ی تولید و س��رمایه گذاری و 
کنت��رل، کاهش و حذف ف��رار مالیاتی 
با اس��تفاده از کلیه ظرفیت های قانونی، 
فنی و به کارگیری کلیه منابع از اهم این 

برنامه ها است.«

اقتصاد پنهان، مهم ترین مسئله 
نظام مالیاتی

وزی��ر اقتصاد نی��ز در اجالس مدیران 
مالیاتی سراس��ر کش��ور، اص��الح نظام 
درآم��دی دول��ت ب��ا افزای��ش س��هم 
مهم تری��ن  از  را  مالیات��ی  درآمده��ای 
مقاومتی  اقتص��اد  محورهای سیاس��ت 
دانست و گفت: »مهم ترین مسئله نظام 
مالیاتی، اقتصاد پنهان و موضوع قاچاق 
کاالس��ت و برای مقابله با این مس��ئله، 
اجرای طرح جامع مالیاتی و توس��عه و 
تکمیل نظ��ام مالیات ب��ر ارزش افزوده 

ضرورت دارد.«
مسعود کرباسیان توسعه ملموس نظام 
مالیات��ی با تأکید بر گس��ترش پایه های 
مالیات��ی و تحقق عدال��ت مالیاتی را از 

الزامات اس��ناد باالدستی و قوانین کالن 
اقتصادی برشمرد و ادامه داد: »سازمان 
امور مالیاتی کشور در حال تبدیل شدن 
از یک نظام س��نتی به یک نظام مدرن 
و منطقی اس��ت و معرفی این س��ازمان 
به عنوان دس��تگاه برتر ملی در جشنواره 
شهید رجایی امسال، به درستی حکایت 
از به ثمر نشس��تن اصالحات بنیادین و 
دستاوردهای ارزنده این سازمان دارد.«

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد مثبت 
و کارنامه موفق سازمان امور مالیاتی در 
س��ال 9۵ گفت: »سال گذش��ته، سالی 
موف��ق برای نظام مالیاتی کش��ور بود و 
البته امسال نیز این سازمان باید تالش 
مؤثری ب��رای تحقق کام��ل درآمدهای 
مالیات��ی کند و به س��مت نظام مالیات 

الکترونیک حرکت کند.«
ش��فافیت  موض��وع  ب��ه  کرباس��یان 
اقتصادی اش��اره ک��رد و گفت: »در یک 
اقتص��اد ایده آل، هم��ه صاحبان درآمد، 
چه معاف و چه غیرمعاف، ملزم به ارائه 
اظهارنام��ه مالیات��ی هس��تند و اصل بر 

خوداظهاری است.«
او ب��ا اش��اره به اینک��ه ب��ا نظام مند 
ش��دن معافیت ه��ا در کش��ور و حذف 
معافیت ه��ای غیرض��روری، عم��ال گام 
مهم��ی در جه��ت ش��فافیت اقتصادی 
برداشته خواهد ش��د، خاطرنشان کرد: 
»با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده 
از ظرفیت ه��ای قانونی ماده 169 مکرر 
قانون مالیات های مس��تقیم که براساس 
آن تمامی دستگاه های ذی ربط ملزم به 
ارائه اطالعات به س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور هستند، نظام اقتصادی کشور به 
سمت ش��فافیت هر چه تمام تر حرکت 

خواهد کرد.«
کرباسیان، تقویت سیستم حسابرسی 
مالیاتی را اثرگذار توصیف کرد و گفت: 
»در کنار این موضوع، اقداماتی همچون 
مدیریت ریس��ک و طبقه بندی مودیان 
براس��اس ریس��ک می تواند ب��ه کاهش 
هزینه ه��ای وصول مالی��ات و کارآمدی 

نظام مالیاتی بینجامد.«
او ارتقای س��المت نظ��ام اداری را از 
مهم ترین تکالیف نظام مالیاتی برشمرد 
و گفت: »عده ای در کشور نمی خواهند 
هویت ش��ان مشخص شود و از هر روش 
و ش��گردی برای فس��اد مالی اس��تفاده 
می کنند ک��ه برای مقابله با این موضوع 
باید مکانیس��م های نظارتی و بازرس��ی، 
تقوی��ت ش��ده و برخ��ورد ب��ا تخلفات 

کارکنان جدی و قاطعانه باشد.«

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 3000 شرکت صوری برای مقابله با فرار مالیاتی خبر داد 

فهرست ۲۵۴ فعال بزرگ ارزی ابهام در شرایط بازپرداخت تسهیالت  »کاسپین«
 وام گیرندگان»کاسپین«

نقره داغ می شوند؟ 
گیرندگان تسهیالت از تعاونی های کاسپین با وجود 
مراجعه برای پرداخت اقس��اط با عدم دریافت از سوی 
شعب مواجه می شوند. این ابهام اکنون وجود دارد که 
با عادی ش��دن روال مؤسس��ه و آغاز دریافت اقساط، 
آی��ا جریمه دیرکرد به آنها تعل��ق خواهد گرفت یا در 
سودهای پرداختی تغییر ایجاد می شود؟ موضوعی که 
هنوز پاس��خ دقیق و روشنی از سوی کاسپین برای آن 
وجود ندارد.  به گزارش ایس��نا، در کنار تمام مسائلی 
که برای س��پرده گذاران هش��ت تعاونی زیرمجموعه 
مؤسسه کاس��پین طی چند ماه گذشته پیش آمده 
و در رأس آن دریاف��ت س��پرده ها و س��از و کار آن 
موجب ایجاد التهاب و تشویق بین آنها شد، موضوع 
دیگری که این روزها مش��تریان کاس��پین نسبت به 
آن گله مندند تسهیالتی است که دریافت کرده اند. 

به هر ح��ال تعاونی ه��ای زیرمجموعه کاس��پین 
در زمان فعالیت تس��هیالتی به مش��تریان پرداخت 
کرده ان��د ک��ه بای��د طب��ق روال عادی اقس��اط آن 
را پرداخ��ت می کردن��د، ول��ی با ایجاد مش��کالتی 
برای کاس��پین در ماه های اخیر ام��کان بازپرداخت 
تس��هیالت وجود ندارد، به عبارت��ی صاحبان وام با 
وجود مراجعه ای که به ش��عب مؤسس��ه داش��ته اند، 
نتوانسته اند اقساط خود را بازپرداخت کنند و عنوان 
شده که اقساط در زمان دیگری دریافت خواهد شد 

که در مورد آن اطالع رسانی می کنند. 
در حالی این موضوع عمدتا به تعاونی فرش��تگان 
مربوط می ش��ود که تاکنون تمامی حساب های این 
تعاونی به مؤسسه کاسپین منتقل نشده و در نتیجه 
امکان دریافت اقس��اط نیز وجود ندارد. طبق آخرین 
آماری که فرش��اد حی��دری- معاون نظ��ارت بانک 
مرکزی- اعالم کرده بود، ارزش تسهیالت پرداختی 
در فرشتگان به حدود 1۴00 میلیارد تومان می رسد 
که باید برای پرداخت اقس��اط این حساب ها به طور 
کام��ل به کاس��پین منتقل ش��ود. اکن��ون صاحبان 
تس��هیالت با این ابهام مواجهند که با توجه به وقفه 
چند ماهه ای که در بازپرداخت تسهیالت آنها ایجاد 
ش��ده، در زمان از س��رگیری دریافت آیا اقساط آنها 
شامل جریمه دیرکرد  )وجه التزام( می شود یا خیر. 
در عی��ن حال که ب��ا توجه به طوالنی ش��دن دوره 

بازپرداخت سود دوره نیز اضافه خواهد شد؟ 
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بانکنامه

بانک مرکزی اعالم کرد
اطالعات امنیتی اسکناس هزار 

تومانی در دسترس مردم
با اعالم بانک مرکزی، مهم ترین فاکتورهای امنیتی 
موجود در اس��کناس هزار تومانی از سوی مردم قابل 

چک کردن شد. 
به گزارش »فرصت امروز« از بانک مرکزی، نسخه 
جدید نرم افزار »نما« که اطالعات امنیتی اس��کناس 
10 هزار ریالی جدید به آن اضافه شده، در دسترس 
عموم ق��رار گرفت؛ این نرم افزار که به صورت رایگان 
منتش��ر شده است با بهره گیری از تکنولوژی واقعیت 
اف��زوده این امکان را فراهم می کند تا کاربران پس از 
نصب آن، دوربین گوش��ی هوش��مند یا تبلت خود را 
روی اس��کناس یا ایران چک ق��رار داده و مهم ترین 
فاکتورهای امنیتی موجود در هر وجه آن را مشاهده 

کنند. 
نما به گونه ای طراحی شده است که پس از نمایان 
ش��دن نقاط درج فاکتوره��ای امنیتی اس��کناس و 
ایران چک و لمس آن توسط کاربر، اطالعات مربوطه 
همزمان در قالب مت��ن، تصویر و فایل صوتی فراهم 
ش��ود. ای��ن در حالی اس��ت ک��ه قابلیت شناس��ایی 
اس��کناس ها و ایران چک های در جریان و چاپ شده 
در س��ال های اخیر را به صورت آنالین و آفالین برای 

کاربر فراهم می آورد. 
نس��خه جدید این نرم افزار که به همت س��ازمان 
تولی��د اس��کناس و مس��کوک ب��ا ه��دف آموزش 
ویژگی های امنیتی اس��کناس و ایران چک طراحی 
ش��ده، از آدرس اینترنت��ی www.spmo.ir قابل 

دریافت است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.97۵دالر آمریکا

۴.7۵8یورو اروپا

۵.۲88پوند انگلیس

1.099درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵3۴.300مثقال طال

1۲3.300هر گرم طالی 18 عیار

1.۲۴9.000سکه بهار آزادی

1.۲93.600سکه طرح جدید

6۵9.000نیم سکه

386.000ربع سکه

۲۵۲.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه
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در دومی��ن روز معامالت ب��ورس اوراق 
بهادار تهران دماسنج بازار سهام از کانال ۸۵ 
هزار واحدی پایین رفت و تا اواس��ط کانال 
۸۴ هزار واحدی سقوط کرد. بدین ترتیب 
روز یکشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران ۵۱۱ واحد افت کرد. در بازار س��هام، 
نماد س��ایپا با 39 واحد، نماد پاالیش نفت 
بندرعب��اس با 37 واحد، نماد پاالیش نفت 
تهران ب��ا 36 واح��د، نماد ف��والد مبارکه 
اصفهان با 33 واحد، نماد معدنی وصنعتی  
چادرمل��و با 29 واحد و نماد ایران  خودرو با 
26 واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی را در 

افت شاخص کل بورس داشتند. 

احتیاط و عقب نشینی سهامداران
به نظر می رسد با نزدیک شدن به زمان 
اعالم موض��ع رئیس جمه��وری آمریکا در 
مورد پایبندی ایران به برجام در یکش��نبه 
هفت��ه آینده )23 مهرماه( ش��اهد احتیاط 
همراه با عقب نش��ینی سهامداران هستیم. 
این ن��وع نگرانی ه��ا در مقاط��ع مختلفی 
در بازار س��هام کش��ور تجربه ش��ده است. 
از س��وی دیگر معامله گران ب��ورس تهران 
در دومی��ن روز معامالت��ی هفته جاری در 
حالی همچنان با ریزش نماگرهای منتخب 
بورس��ی مواجه ش��دند که معتقدند انجام 
معام��الت بلوک��ی و کد به ک��د در برخی 
نماگرهای تاثیرگذار روی ش��اخص کل در 
جهت مهندس��ی حجم و ارزش معامالت 
و به تب��ع آن جلوگیری از ریزش بیش��تر 
ش��اخص کل بورس روی تابلوی معامالت 
صورت گرفته اس��ت. بدین ترتیب با وجود 
افزایش ش��اخص کل بورس در هفته های 
قبل، اما قیمت سهام همچنان برای اغلب 
سرمایه گذاران در سبدهای سرمایه گذاری 
با افت معناداری مواجه است. شاخص کل 
بورس و فرمول محاسباتی آن طی دست کم 
۱۴ س��ال گذشته نش��ان دهنده وضعیتی 
غیر واقع��ی برای بازار س��هام بوده و این در 

حالی  است که با وجود تعریف شاخص های 
کاربردی دیگر از جمله شاخص کل هم وزن 
اما همچنان ش��اخص کل ب��ورس مبنای 
عملکرد متولیان بازار س��هام قرار می گیرد. 
از س��وی دیگر حقوقی ها از خرید سهام یا 
دس��ت کم حمایت از س��هم های ارزنده از 
طریق بازارگردانی دس��ت کشیده اند. این 
در حالی  اس��ت که اظهارات رئیس جمهور 
آمریکا در خصوص جدا ش��دن یکطرفه از 
توافق نامه برجام نیز در نگرانی سهامداران 
فروشنده سهام طی روزهای اخیر بی تاثیر 

نبوده است. 

افت 2 درصدی آیفکس
فرابورس ای��ران دومی��ن روز کاری از 
هفته سوم مهرماه را با دادوستد افزون بر 
29۴ میلیون ورقه به��ادار به ارزش بالغ 
بر 3 هزار و 2۸6 میلیارد ریال پش��ت سر 
گذاشت. روز دوش��نبه ۱6 مهرماه عالوه 

ب��ر افزایش ارزش مبادالت، تعداد دفعات 
دادوس��تدی نیز رشد چشمگیری داشت، 
به گونه ای که این تعداد به 76 هزار و 222 
مورد رسید. در این میان نزدیک به نیمی 
از حج��م مب��ادالت کل در بازارهای اول 
و دوم دس��ت به دست شد؛ بدین ترتیب 
در ای��ن دو ب��ازار بی��ش از ۱36میلیون 
سهم میان س��هامداران نقل وانتقال یافت 
ک��ه ارزش ح��دود 379 میلی��ارد ریالی 
را ب��ه ثب��ت رس��اند. بیش��ترین حجم و 
ارزش مبادالت��ی نی��ز در بازارهای اول و 
دوم به نمادهای »ذوب« و »ریش��مک« 
اختص��اص یاف��ت ک��ه در ص��در جدول 
پربیننده تری��ن نمادها نیز قرار داش��تند. 
این در حالی اس��ت که عنوان بیش��ترین 
افزایشی قیمتی به نماد »ولشرق« متعلق 
به ش��رکت لیزینگ ایران و شرق که روز 
گذش��ته با کشف قیمت ۱۵70 ریالی هر 
سهم رس��ما به مبادالت بازار سهام وارد 

شد، رس��ید. در مقابل نمادهای »سمگا« 
و »کش��رق« با بیش��ترین اف��ت قیمتی 
در می��ان نماده��ای فرابورس��ی مواجه 
ش��دند. نمادهای »مارون« و »هرمز« به 
ترتی��ب 7 و 2 واحد اثر منفی بر آیفکس 
 گذاش��تند و در نهایت ای��ن نماگر با افت

 2 درص��دی مواج��ه ش��ده و در ارتفاع 
9۱۵ واح��دی ایس��تاد. در جری��ان بازار 
س��ه تابلو مبادالتی بازار پایه در مجموع 
میزب��ان جابه جایی بیش از ۱30 میلیون 
سهم به ارزش بالغ بر ۱7۴ میلیارد ریال 
بودند که دادوس��تد بالغ ب��ر 3۱ میلیون 
س��هم به ارزش 2۱ میلیارد ریال در نماد 
»لکما« بیشترین حجم و ارزش مبادالتی 
را در این نماد رقم زد. همچنین در بازار 
س��وم در پی پذیره نویسی گروه اقتصادی 
کرمان خودرو به روش س��لب حق تقدم، 
ش��اهد مبادله افزون بر 20 میلیون ورقه 
به ارزش بالغ بر 20 میلیارد ریال بودیم. 
در تابلو تسهیالت مسکن نیز معامله گران 
معامل��ه بیش از 69 ه��زار ورقه به ارزش 
اف��زون بر ۵3 میلیارد ری��ال را رقم زدند 
ک��ه بیش��ترین اس��تقبال خری��داران و 
فروش��ندگان از اوراق تس��هیالت مسکن 
تیرماه 96 ص��ورت گرفت. در بازار اوراق 
ب��ا درآم��د ثابت 2 میلی��ون و 6۴0 هزار 
ورقه جابه جا ش��د که ارزش این حجم از 
مبادالت ب��ر 2 هزار و 620 میلیارد ریال 
بالغ ش��د. در این میان دادوستد بیش از 
۵۱۴ ه��زار ورقه »س��خاب۴« به ارزش 
بی��ش از ۴9۴ میلی��ارد ریال بیش��ترین 
حجم و ارزش دادوستدی را در این نماد 
رق��م زد.  در نهایت در تابلو صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله شاهد دست 
به دس��ت ش��دن بیش از ۴ میلیون ورقه 
ETF ب��ه ارزش اف��زون ب��ر ۵6 میلیارد 
ری��ال بودیم. بدین ترتیب فرابورس ایران 
به اس��تقبال روز کاری بعد که قرار است 
دو روی��داد مه��م یعن��ی گش��ایش نماد 
»س��خاب7« و عرضه اولیه ۱0 درصد از 
س��هام شرکت آسیا سیر ارس در این روز 

انجام شود، رفت. 

مهندسی حجم و ارزش معامالت نگرانی سهامداران را تشدید کرد

سقوط شاخص کل به کانال 84 هزار واحدی

یکی از مهم تری��ن فاکتورهای جذب 
منابع مالی در بازارهای پولی و مالی در 
هر نظام اقتصادی در تمام دنیا قابلیت 
نقدش��وندگی سرمایه س��رمایه گذاران 
اس��ت، به خصوص این مس��ئله در بین 
س��رمایه گذاران کوچ��ک ک��ه دانش و 
اطالع��ات کافی در خص��وص بازارهای 
مالی ندارند و به دنبال دسترسی سریع 
به سرمایه ش��ان هس��تند، تاثیرگذارتر 
است. در سال های اخیر اخبار مربوط به 
بسته بودن نمادها در بورس و خصوصا 
نمادهایی که مدت زمان بلوکه ش��دن 

سرمایه سهامداران در آنها بیش از یک 
س��ال می شد برای همه شنوندگان این 
سوال را تداعی می کرد که چرا باید در 
بازاری سرمایه گذاری کرد که هر لحظه 
ممکن اس��ت کنترل سرمایه افراد برای 
م��دت نامعلوم��ی از دست ش��ان خارج 
ش��ود و همین مس��ئله باعث می شود 
س��رمایه گذاری در بورس در مقایسه با 
س��ایر بازارها به اولوی��ت  چندم تبدیل 
ش��ود. در چند ماه اخیر شاهد کاهش 
مدت زمان بسته بودن نمادها در بورس 
بودیم اما کماکان قفل ش��دن سرمایه 
س��هامداران از دغدغه ه��ای اصلی بازار 
ب��ود و این مس��ئله از چن��ان اهمیتی 
برخوردار بوده که ش��اهد مصوبه جدید 
وزی��ر اقتصاد مبنی بر قانونمند ش��دن 

مدت زمان بس��ته بودن و بازگش��ایی 
نماده��ا بودی��م. این دس��تورالعمل در 
صورت اجرایی ش��دن می توان��د تاثیر 
مثبتی در جلب اعتماد س��رمایه گذاران 
برای س��رمایه گذاری در بورس داشته 
باش��د. عالوه بر این مسئله باید به این 
نکت��ه نیز توجه ک��رد که بس��یاری از 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری به دلیل 
بس��ته بودن نمادها، دارایی شان امکان 
ارزش گ��ذاری صحی��ح پی��دا نمی کند 
و س��رمایه گذاران نه تنه��ا ب��رای خرید 
س��هام ش��رکت ها، بلک��ه ب��رای خرید 
واحدهای صندوق های س��رمایه گذاری 
نیز با ش��ک و تردید مواجه می ش��وند 
چ��ون نمی دانن��د وجه��ی ک��ه باب��ت 
خری��د واحد صندوق ه��ا می پردازند تا 

چ��ه مقدار با ارزش ه��ر واحد صندوق 
تناس��ب دارد. در صورت پیاده ش��دن 
ای��ن قان��ون از ای��ن جهت نیز ش��اهد 
شفافیت بیش��تر در فعالیت صندوق ها 
خواهیم ب��ود. به عنوان مثال صندوق ها 
یا حتی ش��رکت های سرمایه گذاری که 
روی س��هام بانکی سرمایه گذاری کرده 
بودند با بس��ته بودن نم��اد این گروه با 
این مشکل مواجه شدند. دستورالعمل 
جدید بازگش��ایی و توقف نمادها یقینا 
گام مثبت��ی خواه��د بود در راس��تای 
بهبود ش��رایط سرمایه گذاری در بورس 
و می تواند مج��ددا این بازار را به عنوان 
نقدش��ونده ترین بازار بین سایر بازارها 

معرفی کند. 
منبع: سنا

سومین جلسه کارگروه ابزارهای نوین 
مال��ی اوراق به��ادار و چهارمین جلس��ه 
کارگ��روه مطالعات تطبیق��ی در کانون 
کارگ��زاران ب��ورس و اوراق بهادار برگزار 
ش��د. محمد عابد مدیرعام��ل کارگزاری 
بانک پاسارگاد، محمد کفاش پنجه شاهی 
کارگزاری خبرگان س��هام،  مدیرعام��ل 
محم��د اقبال نی��ا مدیرعام��ل کارگزاری 
حافظ، جواد سنگینیان مشاور مدیرعامل 
کارگزاری بانک رف��اه کارگران و جمعی 
دیگ��ر از مدیران عام��ل کارگزاری ها در 
کارگروه مش��ترک ابزاره��ای نوین مالی 
اوراق به��ادار و مطالعات تطبیقی حضور 
داشتند. سال گذشته نمایندگان کارگروه 
مطالع��ات تطبیقی کان��ون کارگزاران با 
نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار 
 short selling در خصوص معام��الت
جلسه مشترکی داش��تند. در آن جلسه 
م��دل ارائ��ه ش��ده نمایندگان س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار ترکیبی از دو اختیار 
معامله بود. همچنین نمایندگان سازمان 
بورس چه��ار م��دل اجرای��ی معامالت

Short selling را در قالب ه��ای ذی��ل 
معرف��ی کردن��د: مدل ف��روش اختیاری 
س��هام، م��دل ترکیب بیع نقد و س��لف، 
مدل ترکیب مرابحه و وعد و مدل سهام 
س��پرده قرضی. اعض��ای کارگروه عنوان 
کردند با توجه به جمع بندی و توضیحات 
ارائه شده مدل س��هام سپرده قرضی به 
روش فعلی دنیا شباهت بیشتری داشته 
و متعارف به نظر می رس��د. در این مدل 
کارگ��زاری همانند بانک فرض می ش��ود 
و ب��ا دریافت یک کارمزد معین، س��هام 
اف��رادی را ک��ه متمایل به ق��رض دادن 
هستند دریافت و به کسانی که متقاضی 
قرض گرفتن هس��تند فروش غیر مالکانه 
انجام می دهد، در واقع س��هام طی عقد 
وکالت از قرض دهنده به کارگزار منتقل 

ش��ده و طب��ق عق��د ق��رض در اختیار 
قرض گیرن��ده ق��رار می گی��رد. اعض��ای 
کارگروه ب��ا کلیات مباحث موافق بوده و 
پیشنهاد کردند در صورت ارائه مدل فوق 
در کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، شرایط ذیل نیز مدنظر قرار گیرد: 
س��ود س��هام و منافع حاصل از اقدامات 
ش��رکتی همانند همه نقاط دنیا باید در 
اختیار قرض دهنده باش��د ک��ه با توجه 
به مفه��وم »عقد قرض« اجرایی ش��دن 
این موض��وع جای ابه��ام دارد، چنانچه 
این موضوع مورد پذی��رش قرار نگرفت، 
عم��ال  باید تمهی��دی اندیش��ید که این 
معام��الت در بازه ه��ای زمانی نزدیک به 
مجامع متوقف شوند. یکی از منابع سهام 
ب��رای قرض دادن در این مدل معامالت، 
س��هام تحت اختیار کارگزاران است که 
طی فرآیند اعتبار دادن به نام کارگزاران 
منتقل ش��ده اس��ت، به ای��ن مفهوم که 

س��هام اعتب��اری در دنیا برخ��الف روال 
فعلی کش��ور، به نام مشتری نبوده و در 
اختی��ار کارگزاری اس��ت. در این صورت 
مناب��ع قرض دادن س��هام به وفور وجود 
 short selling دارد، اج��رای معامالت
و اصالح روش معام��الت اعتباری، الزم 
و ملزوم یکدیگر نیس��تند، اما باید انگیزه 
قرض دهنده س��هام م��ورد مالحظه قرار 
گیرد. در حال حاضر مشکل توقف نمادها 
در کش��ورمان حل شده است اما موضوع 
دامنه نوس��ان، حج��م مبن��ا، صف های 
خریدوف��روش نیز به اصالح نی��از دارد. 
در این کارگروه پیش��نهاد شد که پیش 
 short از اجرایی ش��دن نهایی معامالت
selling  ای��ن معض��الت نیز تا س��طح 
قاب��ل توجهی مرتفع ش��وند. نمایندگان 
کانون همچنی��ن جهت تدوین فرآیندها 
و دس��تورالعمل ها پس از تصویب کمیته 

فقهی سازمان اعالم آمادگی کردند. 

بازار سرمایه دوباره به نقدشونده ترین بازار تبدیل می شود

برگزاری کارگروه مشترک ابزارهای نوین مالی اوراق بهادار 

اخبار

عرضه انواع فلز در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی بورس کاال

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
روز یکشنبه ۱6 مهر ماه میزبان عرضه انواع مس، فوالد 
و آلومینیوم بود. در تاالر مذکور 320 تن مس مفتول، 
3۸0 ت��ن مس کاتد، 300 تن م��س کاتد2، 20 هزار 
تن مس کم عیار، ۱۴0 تن س��ولفور مولیبدن، ۱2 تن 
کنس��انتره فلزات گرانبها، یک هزار و ۵00 تن شمش 
ه��زار پوندی، یک هزار تن بیلت آلومینیوم و ۱۱0 تن 
میلگرد عرضه شد. همچنین ۱۱ هزار و 7۵0 تن گندم 
خوراک��ی و دوروم، 2 هزار تن کنجاله س��ویا، 3 هزار و 
22۵ تن ش��کر و ۸2 هزار قطع��ه جوجه یک روزه نیز 
در تاالر محصوالت کش��اورزی عرضه شد. این گزارش 
حاکی اس��ت 2۵هزار و 3۴0 ت��ن انواع قیر و 600 تن 
عایق رطوبتی نیز در تاالر صادراتی عرضه ش��د و تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز 
در این روز ش��اهد عرضه ۱۱۱ ه��زار و 2۴3 تن انواع 
قیر، مواد پلیمری، مواد شیمیایی، گوگرد، لوب کات و 
وکی��وم باتوم بود. در بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز 

3۸ تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات عرضه شد. 

نخستین صندوق پروژه 
پذیره نویسی شد

واحدهای نخس��تین صندوق س��رمایه گذاری پروژه 
کشور در ثانیه های ابتدایی نخستین روز پذیره نویسی به 
فروش رفت. صندوق سرمایه گذاری پروژه پرند به عنوان 
جدیدترین ابزار مالی نوین در بورس انرژی با استقبال 
۴.۵ برابری سرمایه گذاران، پذیره نویسی شد. مدیرعامل 
ش��رکت کارگزاری سهم آشنا با اش��اره به استقبال از 
پذیره نویسی نخستین صندوق سرمایه گذاری پروژه در 
بورس انرژی، از ابزارهای نوین مالی طی سال های اخیر 
به عنوان یکی از ابزارهای جذب سرمایه در بازار سرمایه 
نام برد که کمک ش��ایانی به س��رمایه گذاران با درجه 
ریسک پذیری متفاوت و همچنین بنگاه های اقتصادی 
کش��ور که نیازمند به وجوه نقد هس��تند، کرده است. 
شهریار ش��همیری در ادامه اظهار داش��ت: این ابزارها 
عالوه بر جذب س��رمایه های کوچک و بزرگ، هدایت 
وجوه نقد از بازارهای کم کارآمد به بازارهای کارآمد را 
به عهده دارند. وی از صندوق پروژه به عنوان جدید ترین 
ابزار نوین مالی طراحی ش��ده در بازار س��رمایه نام برد 
که در این راس��تا نخستین صندوق پروژه امروز توسط 
گروه مپنا برای نیروگاه گازی پرند مپنا به نام »صندوق 
س��رمایه گذاری پ��روژه آرمان پرند مپنا« در ش��رکت 
بورس انرژی ایران و با مدیریت مش��اور سرمایه گذاری 
آرمان آتی توسط شرکت کارگزاری سهم آشنا به مبلغ 

یک هزار میلیارد ریال عرضه شد. 

رونق اوراق صکوک در پی خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا

بریتانی��ا قصد دارد دومین صکوک خود را در س��ال 
20۱9 به ارزش یک میلیارد پوند منتشر کند و در پی 
عملی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا، صنعت مالی 
اسالمی را در این کشور توسعه دهد. این در حالی است 
که بریتانیا، نخستین کش��ور غربی بود که از ابزارهای 
تأمین مالی اس��المی استفاده کرد. این کشور در سال 
20۱۴ اق��دام به انتش��ار صکوک پنج س��اله به ارزش 
200 میلیون پوند کرد که با اس��تقبال سرمایه گذاران 
۱0 برابر ارزش اوراق عرضه ش��ده، پذیره نویس��ی شد. 
احتمال می رود با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گرایش 
به اس��تفاده از ابزارهای تأمین مالی اسالمی )صکوک( 
در این کش��ور افزای��ش یابد. س��خنگوی خزانه داری 
انگلستان اعالم کرده اس��ت که دولت انگلیس پس از 
سررسیدشدن اوراق فوق در سال 20۱9، برای دومین 
بار اقدام ب��ه تأمین مالی از طریق انتش��ار صکوک به 
ارزش ی��ک میلیارد پوند خواهد ک��رد. وی همچنین 
اظهار داش��ت: انگلس��تان، مرکزی پیش��رو در حوزه 
مالی اس��المی در غرب اس��ت و دولت انگلیس مصمم 
به توسعه این بخش است. به گفته کارشناسان، حوزه 
فاینانس اس��المی در انگلیس، خارج ش��دن بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، انگیزه های دولت را نس��بت به فاینانس 
اسالمی و برقراری روابط اقتصادی با کشورهای خارج از 
اتحادیه اروپا از جمله کشورهای آسیای جنوبی و حوزه 
خلیج فارس افزایش داده است. در حال حاضر بیش از 
20 مؤسسه مشغول به ارائه خدمات و محصوالت مالی 

اسالمی در بریتانیا هستند. 

»شپترو« 43درصد از 
پیش بینی هایش را محقق کرد

ش��رکت پتروش��یمی آبادان پیش بینی درآمد هر 
سهم س��ال مالی منتهی به پایان اس��فند امسال را 
برای دوره سه ماهه پایان خرداد منتشر کرد. شرکت 
پتروش��یمی آبادان با س��رمایه ثبت شده 630 هزار 
میلیون ریال، پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 
منتهی به پایان اسفند 96 برای دوره سه ماه منتهی 
به پایان خرداد را به صورت حسابرس��ی نشده اعالم 

کرد. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
معدنی دماوند در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که قند ش��یرین خراس��ان 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱۴.۸27۴.۸۴کدما

۱۸.9۱۱۴.63قشرین

۱۵.33۱3.3۴فپنتا

۸.26۵3.33قپیرا

2.00۴3.03قثابت
۵.6۸22.9۵بفجر
3.۴602.۸۵خاهن

 بیشترین درصد کاهش
حمل و نقل پتروش��یمی صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درصد کاهش ش��د. فروسیلیس ایران در رده دوم این گروه 
ایستاد. بین المللی محصوالت پارس هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.9۴(3.693حپترو
)۴.93(2.6۸2فروس

)۴.9(2.0۱7شپارس

)۴.9(2.۵۴2البسا

)۴.9(2.۵6۴خمحور
)۴.۸۵(۴.۱60بنیرو
)۴.۸۵(3.023کسرام

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. حق 
تقدم توس��عه معادن و فلزات در رده دوم این گروه ایستاد. 

پارس خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۵7.033 ۱07۱خساپا

۴۵.۴۵0 ۵۱7ومعادنح
۴0.32۵ ۸03خپارس
3۱.۴۱2 ۴۴۱۱هاي وب

3۱.0۸0 ۱907فوالد
2۴.926 69۱خزامیا
۱9.02۸ 702خکاوه

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را داده گستر عصر نوین 
به خود اختصاص داد. آس��ان پرداخت پرشین رتبه دوم را به دست 
آورد. سایپا هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
۱3۸.۵62 ۴۴۱۱هاي وب

7۸.۵37 ۱377۸آپ
6۱.069 ۱07۱خساپا
۵9.279 ۱907فوالد

۵۱.006 ۱9۱7۴پرداخت
۴3.2۱۴ 3072شتران
36.277 3۱2۵شپنا

بیشترین سهام معامله شده
داده گس��تر عصر نوی��ن در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا در 
این گروه دوم شد و پارس خودرو در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۴۴۱۱7۸22های وب
۱07۱3۸93خساپا
۸032207خپارس

۱377۸۱7۴۵آپ
27۵2۱677چدن
69۱۱۵06خزامیا
۱907۱322فوالد

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

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

۵0۱7۱003وآذر
۴9۴۱9۸۸ددام
۱۴۵672۸کساپا

2۵6۴6۴۱خمحور
۱2۸26۴۱خکمک
20۱7۵0۴شپارس
200۴۴0۱قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. 

سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

367۵۱.7۴کگاز
۸۱22.۱7وخارزم
۱۵۱22.۸0واعتبار

۱۴7۸3.2۸ما
۱۸۱۸3.۵0وبانک
۱06۱3.۵۱وصنا

۱2093.62پردیس

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

حامد مددی
تحلیلگر کارگزاری آگاه



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irفنـــاوری دوشنبه6
17 مهر 1396

شماره 900

معاون ش��رکت مخابرات ایران از شارژ 
آنالین سرویس های هوشمند تلفن ثابت 
برای جلوگیری از هزینه های ناخواس��ته 

روی صورت حساب مشترکان خبر داد. 
داوود زارعیان در گفت وگو با ایس��نا، با 
اشاره به اعتراض برخی مشترکان مبنی بر 
م��ازاد هزینه صورت حس��اب تلفن ثابت 
نسبت به اس��تفاده آنها اظهار کرد: ما دو 
گروه مش��ترک اینترنت داریم؛ یک گروه 
ک��ه پول ثابت��ی می پردازن��د و به صورت 
نامحدود هر میزان که بخواهند اس��تفاده 
می کنند که در ته��ران حدود ۵۵۰ هزار 
مش��ترک از این دسته هستند. این گروه 
قاعدتا مشکلی ندارند. دسته دوم کسانی 
هس��تند که به صورت حجمی خریداری 
می کنند. حجم اس��تفاده مشترکان روی 
سیس��تم CRM  )مدیری��ت ارتب��اط با 

مش��تری( با پس��وردی که ب��ه آنها داده 
می شود، قابل دیدن است. 

وی ادام��ه داد: مخاب��رات ب��ا ای��ن نوع 
ش��کایات برخورد ک��رده اس��ت، اما چند 
نکت��ه وجود دارد که بای��د مورد توجه قرار 
گیرد؛ نکته اول بحث نرم افزارهایی اس��ت 
که معموال روی گوشی های تلفن همراه و 
کامپیوترها هست و بس��یاری از افراد آگاه 
نیستند؛ این نرم افزارها دائما به روز می شود 
و قطعا مش��کالتی را برای مشتریان ایجاد 
می کند. بخش دیگر کس��انی هس��تند که 
از پس��وردهای معمول��ی قابل حدس مثل 
۱۲۳۴ اس��تفاده می کنند، بنابراین توصیه 
می ش��ود برای اینترنت خود پس��وردهای 

قوی تری را انتخاب کنند. 
معاون شرکت مخابرات ایران همچنین 
درب��اره اعتراض کارب��ران در حوزه تلفن 

ثابت بیان کرد: ش��کایت در حوزه قبوض 
تلفن ثابت و مکالمه بس��یار کم است، اما 
نکت��ه ای که وجود دارد، اس��تفاده برخی 
از مش��ترکان از س��رویس های هوشمند 
ش��امل مس��ابقات و نوارهای ضبط شده 
اس��ت. حتی در م��واردی ممکن اس��ت 
خود خان��واده نداند اما فرزندان ش��ان از 
این س��رویس ها استفاده کنند. مشترکان 
در  و   ۱۸۱۸ ته��ران  در  می توانن��د 
اس��تان های دیگر ۲۰۰۰ را شماره گیری 
کنن��د و ریز مکالمات خ��ود را به صورت 
آنالین بش��نوند. ب��ه این ترتی��ب مطلع 
می ش��وند که هزینه های آنه��ا مربوط به 

چه بخشی بوده است. 
زارعی��ان در ادامه با اش��اره به راهکار 
برای مش��کل س��رویس های  مخاب��رات 
هوش��مند اظهار کرد: مخابرات برای این 

موض��وع هم فک��ری کرده اس��ت، بدین 
صورت که سیس��تم س��رویس را آنالین 
ک��رده ت��ا از این پ��س ش��ارژ آنالین را 
روی شبکه های هوش��مند داشته باشیم. 
هزینه س��رویس های هوشمند نیز از این 
پس به صورت آنالین روی سیس��تم قرار 

می گیرد. 
وی در پاس��خ ب��ه اینکه اگر مش��کل 
از ناحی��ه مخابرات باش��د و مش��ترکان 
بخواهند طرح ش��کایت کنن��د، مراجعه 
به ک��دام بخش ص��ورت می گیرد، گفت: 
مش��ترکان می توانن��د با ش��ماره ۲۰۲۰ 
تم��اس بگیرند یا به بازرس��ی ها مراجعه 
کرده یا از طری��ق پورتال اعتراض کنند. 
البت��ه در این ش��رایط مخاب��رات تقریبا 
اطمین��ان دارد که از این س��رویس های 

هوشمند استفاده شده است. 

آیفون X نتیجه ۵ سال شکست اپل است

راهکار مخابرات برای هزینه های ناخواسته قبوض تلفن ثابت
اخبار

قابلیت تشخیص حمالت به زودی به 
گوشی های هوشمند اضافه می شود

 ش��رکت MobileIron فعال در زمینه مدیریت 
سیس��تم های موبایل، ب��ه زودی نرم افزار شناس��ایی 
تهدیدات و حمالت مبتنی بر یادگیری ماشین را به 

سیستم EMM خود اضافه می کند. 
اخیرا ش��رکت MobileIron هم��کاری خود را 
ب��ا Zimperium  که در زمینه یادگیری ماش��ین 
فعالی��ت دارد، اع��الم ک��رده اس��ت. ه��دف این دو 
شرکت، توسعه نرم افزاری مبتنی بر یادگیری ماشین 
به منظ��ور افزایش تش��خیص تهدیدات و حمالت در 

گوشی های هوشمند است. 
برای ای��ن منظ��ور، ش��رکت موبایل آی��رون ابراز 
داش��ته اس��ت که با نرم افزار z9 Engine ش��رکت 
Zimperium  و ب��ه کمک قدرت امنیتی آن قادر 
خواهد بود به عنوان بخش��ی از سیس��تم نرم افزاری 
آی او اس یا اندروید، گوش��ی های هوشمند و تبلت ها 
و همچنین بخش��ی از کنس��ول EMM یا مدیریت 
موبایل س��ازمانِی ش��رکت های آی تی فعالیت داشته 
باشد. با به روزرسانی مذکور در سیستم موبایل آیرون، 
فرآیند تش��خیص تهدیدات و حمالت گوش��ی های 

هوشمند به صورت خودکار عمل خواهد کرد. 
 براس��اس گفته های ج��ک گلد، تحلیل گر ارش��د

 J. Gold Associates، سایر شرکت های فعال در 
حوزه EMM  همانند بلک بری با زیمپریوم و دل با 
Cylance در حال برقراری همکاری هایی به منظور 
توسعه یادگیری ماشین هستند. اگرچه تعداد اندکی 
از شرکت ها این تکنولوژی را به کار برده اند، اما به هر 
حال هنوز نحوه عملکرد MTD یا سیستم تشخیص 
تهدیدات موبایل مبتنی بر یادگیری ماشین مشخص 

نیست. 
براس��اس گفته ه��ای McQuire، در ط��ول دو 
سال گذش��ته، تعداد حمالت گوش��ی های هوشمند 
دو برابر افزایش داش��ته که توجه شرکت های آی تی 
را ب��ه بخش امنیت گوش��ی های هوش��مند معطوف 
کرده اس��ت. براساس بررس��ی  های CCS، در سال 
جاری بیش از ۳۵ درصد از تصمیمات ش��رکت های 
آی تی مربوط به حوزه امنیت دستگاه های هوشمند، 
بدافزارها و تش��خیص تهدیدات گوشی های هوشمند 
ب��ود که جزو مهم تری��ن بخش های س��رمایه گذاری 
در س��ال ۲۰۱۷ محسوب می ش��وند. بررسی مذکور 
در ماه آگوس��ت امسال انجام ش��د و در حال حاضر 

بررسی های تکمیلی منتشر نشده است. 

اخبار

اینترنت اکسپلورر اطالعات کاربران 
را لو می دهد

به تازگی مشخص ش��ده است که آخرین نسخه از 
مرورگر وب اینترنت اکس��پلورر شرکت مایکروسافت 
ب��ا یک باگ ویژه روبه رو اس��ت که موجب می ش��ود 
ای��ن محصول هر آنچه را در ن��وار آدرس خود تایپ 
می کنی��د، افش��ا کن��د.  به گ��زارش ایتن��ا، مرورگر 
اینترن��ت اکس��پلورر را می توان یک��ی از بدنام ترین 
محصوالت نرم افزاری جهان دانست، که البته شرکت 
مایکروس��افت سعی داشت تا با عرضه مرورگر »اج«، 
این مش��کالت را به فراموشی بس��پارد ولی گویا باز 
هم مش��کالت اکس��پلورر دست از س��ر این شرکت 
برنمی دارن��د.  به تازگی یک ب��اگ جدید در اینترنت 
اکس��پلورر کشف شده اس��ت که موجب می شود هر 
چی��زی که کاربر در ن��وار آدرس خود تایپ می کند، 
به طرزی باورنکردنی و به صورت عمومی قابل رویت 
باش��د.  این ب��اگ به تازگی و توس��ط محققی به نام 
مانوئل کابایرو کشف  شده است. این فرد برای اثبات 
وجود این مش��کل، وب سایتی را به راه انداخته است 
ک��ه کاربران می توانند با ورود به آن مش��اهده کنند 
ک��ه چگونه با کلیک ک��ردن روی نوار آدرس و تایپ 
کردن متن، اطالعات آنها پس از وارد س��اختن کلید 

Enter، روی سایت نمایش داده خواهد شد. 
 او در ای��ن  باره می گوید: »وقتی که اس��کریپتی در 
داخ��ل تگ ه��ای اچ ت��ی ام ال اجرا می ش��وند، آبجکت 
لوکیش��ن می تواند دچار س��ردرگمی ش��ده و به جای 
آدرس تعیین ش��ده، اطالعات را به منابع غیرمرس��وم 
ارسال کند.«  کابایرو معتقد است شرایط این مرورگر به 
این دلیل بدتر از پیش شده است که مایکروسافت قصد 
دارد کاربران را به استفاده از مرورگر اج ترغیب کند و به 
همین دلیل نیز نمی توان انتظار داشت که این شرکت 
به روزرسانی های امنیتی خود را به جای مرورگر اج، برای 
اینترنت اکسپلورر ارائه کند.  در حال حاضر متخصصان 
امنیتی معتقدند تنها کاری که می توانید برای امن نگه 
داش��تن خود از این باگ در اینترنت اکسپلورر بکنید، 

عدم استفاده از این مرورگر است. 
 

 ادامه ماجرای مشکل
باتری آیفون ۸ پالس

پ��س از خبر انفجار باتری آیف��ون ۸ پالس هنگام 
شارژ، هم اکنون خبر دیگری درباره جدا شدن صفحه 
و ورم کردن باتری این گوش��ی هوش��مند جدید در 

رسانه های چین منتشر شده است. 
وب س��ایت  از  نق��ل  ب��ه  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
phonearena، براس��اس گزارش ها و اخبار منتشر 
ش��ده در رسانه های دولتی چین، یکی از کاربران در 
این کش��ور به نام لیو، پس از آنکه گوش��ی هوشمند 
جدید، آیفون ۸ پالس خود را تحویل گرفته و جعبه 
آن را ب��از کرده اس��ت، متوجه ش��ده که صفحه این 
گوشی به دلیل ورم کردن و بزرگ شدن باتری آن، از 

گوشی جدا شده است. 
به گفته این کاربر، هیچ نشانه ای از انفجار یا آتش 
گرفتگی در گوش��ی دیده نمی شد و با توجه به اینکه 
او در لحظ��ات آغازین خرید و ب��دون حتی یک بار 
ش��ارژ کردن باتری با چنین مش��کلی روبه رو شده، 

احتمال انفجار این گوشی جدید به صفر می رسد. 
ای��ن کاربر پس از مش��اهده چنین مش��کلی، این 
محصول را به فروش��گاه اینترنتی که آن را خریداری 
کرده، پس داده است. پیش��تر هم کاربران آیفون ۸ 
پالس از چنین مش��کالت مش��ابهی همواره شکایت 
داش��ته اند.  نزدی��ک ب��ه ی��ک هفته پی��ش بود که 
رس��انه های تایوانی گزارش دادند باتری یک آیفون ۸ 
پالس هنگام ش��ارژ ش��دن دچار مش��کل شده و در 
نهایت این گوشی منفجر شده است. البته انفجار این 
گوش��ی جدید در حد نابودی کامل آن نبوده و تنها 
به باز شدن و جداشدن صفحه نمایش و از بین رفتن 
باتری این گوشی منجر شده است. پس از این اتفاق، 
یک خان��م تایوانی اعالم کرد که پ��س از خریداری 
گوش��ی آیفون ۸ پالس، باتری این گوشی به هنگام 
شارژ ش��دن، به یکباره منفجر شده و صفحه نمایش 

آن جدا شده است. 
 

 امکان ارسال همزمان استوری
در اینستاگرام و فیس بوک

هنگامی که قابلیت اس��توری به اینستاگرام اضافه 
شد، بس��یاری عقیده داش��تند این قابلیت تنها یک 
کپی ب��رداری محض از اسنپ ش��ات اس��ت، اما این 
قابلیت اکن��ون به اندازه ای در میان کاربران محبوب 
ش��ده که احتماال کمتر کس��ی به این مسئله توجه 

می کند. 
به گزارش هم رسان به نقل از ابرگیزمو، فیس بوک 
پس از مشاهده موفقیت های استوری، این قابلیت را 
در دیگر اپلیکیش��ن های خ��ود از جمله فیس بوک و 

واتس اپ نیز امتحان کرده است. 
اما بدون ش��ک قابلیت اس��توری تاکنون تنها در 
پلتفرم اینس��تاگرام موفق بوده اس��ت ب��ا این حال 
فیس بوک از تالش خود دس��ت نکش��یده است. این 
ش��رکت به تازگی اعالم کرده که در حال راه اندازی 
قابلیتی اس��ت که به واسطه آن استوری می تواند به 
طور همزمان در فیس بوک و اینستاگرام به اشتراک 

گذاشته شود. 

تازه های فنــاوری

انتشار رندر موبایل تمام لمسی بلک بری »موشن«.

اپل پس از سال ها، یک مدل آیفون با طراحی 
متفاوت به نام آیفون X عرضه کرد. »جانی آیو« 
مدیر بخش طراحی اپ��ل می گوید طراحی این 

گوشی پنج سال زمان برده است. 
ب��ه گ��زارش بولتن نی��وز، آی��و در کنفرانس 
TechFest نیویورک��ر اعتراف کرد که طراحی 
فعل��ی آیف��ون X حاصل پنج س��ال شکس��ت 
 ،X پی در پی بخش طراحی اپل است. در آیفون
کلید هوم حذف شده و شاهد یک طراحی لبه تا 
لبه هستیم. همچنین، از دوربین دوگانه پشتی 
اس��تفاده و در حاش��یه باالی گوش��ی چندین 

سنسور و حسگر جدید نصب شده است. 
آیو بیش��تر توضیح می ده��د:  »منظورم این 
اس��ت که اس��مارت فونی که چن��د هفته پیش 
معرفی ش��د، آیف��ون x، از فناوری ای  اس��تفاده 
می کند که ما پنج س��ال روی آن کار کردیم. ما 
به نمونه های به ان��دازه کافی خوبی هم در این 

مدت رسیدیم.«
احتماال منظور آیو این است که در این مدت 

پنج سال توانستند طراحی یا سیستم تشخیص 
چه��ره Face ID  را طراحی کنند ولی کلیت 

کار راضی کننده نبوده است. 
آیو در ادام��ه صحبت هایش ب��ه این موضوع 
اشاره می کند و می گوید برایش قابل درک است 
ک��ه کاربران زودتر منتظر یک آیفون با طراحی 
متف��اوت بودند ام��ا در ۹۹ درصد اوقات چیزی 
که س��اخته شده بود به درس��تی کار نمی کرد. 
بارها چرخه طراحی آیفون جدید به مش��کل و 
بن بست خورده است و دوباره یک تعریف جدید 

ارائه شده و مشغول به کار شدند. 
این حرف آیو به این معنی است که در هنگام 
معرفی و اس��تفاده از آیفون ۵ اس و ش��ادمانی 
کاربران از حسگر اثر انگشت؛ بخش طراحی اپل 
در حال طراحی گوشی بدون حسگر اثرانگشت 
یا ب��دون کلید هوم بوده اس��ت.  ب��ا این حال، 
آی��و فرآیند طراح��ی آیف��ون X را فوق العاده و 
لذت بخش توصیف می کن��د و می گوید: »آنچه 
مش��تاقانه در خاط��ر من می مان��د محصوالت 

نیستند، بلکه فرآیند ساخت آنهاست.«
آیو درباره نظر مردم پیرامون آیفون X حرفی 
ن��زد و گفت بیش��تر ترجیح می ده��د روی کار 
کنونی خود تمرکز داش��ته باش��د. شکست های 
آیف��ون X را ه��م اجتناب ناپذی��ر و بخش��ی از 
روند طراحی می دان��د و آنها را به خاطر تنبلی 
یا خودراضی  بودن خ��ودش و تیمش نمی داند.  
طراح معروف و مشهور اپل که غالب محصوالت 
ش��گفت انگیز این ش��رکت حاص��ل تفکرات و 
نگرش های او اس��ت؛ در پاسخ به سوالی درباره 
آین��ده آیفون و فناوری های جدید آن آش��کارا 
طفره می رود و موض��وع بحث را عوض می کند 
ت��ا اطالعاتی لو ندهد. وی درباره واقعیت افزوده 

هم حرفی نزد. 
در ع��وض گفت فرصت های زی��ادی پیرامون  
تراش��ه های  اگ��ر  دارد.  وج��ود  نمایش��گرها 
س��یلیکونی کمی کوچک تر و کارآمدتر ش��وند؛ 
قدرت محاس��باتی بیش��تری هم داشته باشند؛ 

کارهای فوق العاده ای می شود انجام داد. 
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پلیس شماره گذاری خودروهای 
پرمصرف را متوقف کرده اس��ت. 
ای��ن اق��دام پلیس در راس��تای 
از رده خ��ارج  اج��رای مصوب��ه 
کردن یک خودروی فرس��وده به 
ازای ش��ماره گذاری هر دس��تگاه 
خ��ودروی داخل��ی ب��ا مص��رف 
س��وخت ۸.۵ لیتر و بیشتر انجام 
شده است. به گزارش پدال نیوز، 
ب��ه گفت��ه احم��د نعمت بخش، 
رئی��س انجم��ن خودروس��ازان، 
اجرایی ش��دن یکباره این مصوبه 
از سوی پلیس مش��کالتی را در 
پ��ی خواهد داش��ت.  از چند روز 
پیش پلیس راهنمایی و رانندگی 
شماره گذاری ۹ خودروی داخلی 
را متوق��ف کرده اس��ت. به گفته 
س��ردار مه��ری، رئی��س پلیس 
راهنمای��ی و رانندگی ناجا »برابر 
مصوبه امس��ال هیأت وزیران، از 
۲۰ ش��هریور۹۶ ش��ماره گذاری 
کلیه خودروهای س��واری داخلی 
ک��ه میزان مصرف س��وخت آنها 
۸,۵لیتر یا باالتر در ۱۰۰کیلومتر 
پیمایش بوده، نیازمند اسقاط یک 

خودروی فرسوده است.«
تأکید  راه��ور  پلی��س  رئیس 
کرده اس��ت که  »شماره گذاری 
۹ مدل خودروی داخلی مربوط 
به چه��ار ش��رکت به دلیل عدم 
اج��رای ای��ن مصوبه از س��وی 
پلی��س متوقف ش��ده اس��ت و 

هس��تند  مکلف  خودروس��ازان 
ای��ن قانون را اج��را کنند.« این 
خودروها شامل تیگو۵، آریزو۵، 
)خودروس��ازی    X33 ام وی ام  
مدی��ران(، جکS۵، لیفان ۸۲۰ 
)کرمان موتور(، س��وزوکی گراند  
)ایران خودرو(   S7 ویتارا، هایما 
و BYD S6  )کارمانیا( است. 

یک مقام آگاه در پلیس راهور 
ب��ا تأیید این خبر ب��ه  »دنیای 
خ��ودرو« توضیح می دهد: »این 
اقدام پلیس در راس��تای اجرای 
مصوب��ه هیأت دولت ب��وده که 
به پلیس ابالغ ش��د و نیازی به 
هماهنگی با خودروسازها نبوده 
اس��ت، زیرا آنها ه��م موظف به 

اجرای این قانون هستند. ضمن 
اینکه توقف ش��ماره گذاری این 
خودروهای  ش��امل  خودروه��ا 

صفر کیلومتر است.«

پلیس پاسخگوی مردم باشد
رئیس  نعمت بخ��ش،  احم��د 
انجمن خودروسازان در واکنش 
ب��ه اجرای این مصوبه از س��وی 
پلیس می گوی��د: »اقدام یکباره 
ش��ماره گذاری  ب��رای  پلی��س 
نکردن ای��ن خودروها نارضایتی 
در پی خواهد داشت و مسئولیت 
آن برعهده پلیس راهور است و 

باید به مردم پاسخگو باشد.«
خودروس��ازان  انجمن  رئیس 

با اش��اره به اینکه ای��ن مصوبه 
ب��ا توجه به ایراد مجلس قابلیت 
اجرایی ن��دارد، توضیح می دهد: 
»ب��ا وجود آنکه ای��ن مصوبه به 
موج��ب رأی مقدمات��ی هیأت 
بررسی و تطبیق مصوبات دولت 
با قوانین مجلس است، مغایر با 
قانون توسعه حمل و نقل عمومی 
و مدیری��ت مص��رف س��وخت 
تشخیص داده و مورد ایراد اداره 
تنقیح قوانین مجلس قرار گرفته 
است. ضمن اینکه بارها از سوی 
انجم��ن خودروس��ازان ب��ه این 
مصوبه ایراد گرفته شد و با توجه 
ب��ه ایراد مجل��س جنبه اجرایی 
نداش��ته اس��ت اما پلی��س کار 

را می کن��د.« نعمت بخش  خود 
درب��اره پیگی��ری ایرادهای این 
مصوبه توضی��ح می دهد: »قرار 
است در چند روز آینده مصوبه 
اخی��ر هیأت دولت مبنی بر الزام 
خودروس��ازان ب��ه از رده خارج 
فرس��وده  ک��ردن خودروه��ای 
تولی��د خودروهای��ی  ازای  ب��ه 
ب��ا مص��رف س��وخت ۸,۵ لیتر 
به ب��اال اصالح ش��ود و آخرین 
پیگیری صورت گرفته از س��وی 
وزارت صنع��ت و معدن حاکی 
از آن اس��ت که هیأت دولت در 
نخستین جلسه هفته جاری این 
مصوب��ه را اص��الح خواهد کرد.  
یک��ی از ضرورت ه��ای اصالح 
ای��ن مصوبه، افزایش مش��کل 
خری��داران  و  خودروس��ازان 
است؛ زیرا بیشتر این خودروها 
توسط مردم خریداری شده اند، 
اما ش��ماره گذاری آنها متوقف 
ش��ده اس��ت و به همین دلیل 
م��ردم دچار مش��کل خواهند 
شد. در واقع حرف ما این است 
که تولید ای��ن خودروها برای 
اقشار متوس��ط جامعه بوده و 
بنابراین  ش��وند،  متوقف  نباید 
اگ��ر این مصوبه اصالح ش��ود، 
پلیس دلیلی ب��رای اجرای آن 
نخواهد داش��ت و با اجرای آن 
در واق��ع خالف قان��ون عمل 

کرده است.«

گروه خودروس��ازی س��ایپا با اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای قانون��ی موج��ود در ارتباط با 
افزایش س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی در 
س��ال ۹4 به خوبی اس��تفاده ک��رد و با این 
اق��دام خود که پایان��ی بود بر بح��ران گروه 
خودروس��ازی سایپا، نش��ان داد که مدیریت 

یعنی: استفاده از تمام ظرفیت های قانونی. 
 به گزارش س��ایپا نیوز و به نقل از تابناک، 
تاکن��ون تعاریف متعددی برای مدیریت ارائه 
شده است. برخی از مهم ترین تعاریفی که ارائه 

شده، به قرار زیر است: 
  - هنر انجام امور به وسیله دیگران

  - فرآین��دی که طی آن تصمیم گیری در 
سازمان ها صورت می پذیرد

  -  انجام وظایف برنامه ریزی، سازماندهی، 
رهبری، هماهنگی و کنترل

  - عل��م و هن��ر، هماهنگی کوش��ش ها و 
مساعی اعضای س��ازمان و استفاده از منابع 

برای نیل به اهداف سازمانی
  - بازی کردن نقش رهبر، منبع اطالعاتی، 

تصمیم گیرنده و رابط برای اعضای سازمان.
ام��ا آی��ا می توانیم تعریف دیگ��ری هم بر 
تعاریف موجود از مدیریت بیفزاییم؟ به گمانم 
پاسخ این سوال آری باشد، چراکه یکی از نکات 
بسیار مهم در مدیریت هر سازمانی آشنایی با 
قوانین و اس��تفاده کامل از تمام ظرفیت های 
قانونی اس��ت، بنابراین در کنار تمام تعاریف 

کالسیک فوق می توانیم بگوییم که مدیریت 
یعنی: اس��تفاده از ظرفیت های قانونی. البته 
شاید بهتر باشد که بگوییم تکنیک استفاده از 
ظرفیت های قانونی زمانی بیشتر به کار می آید 
که سازمان یا شرکتی به بحران خورده باشد. 
تا پیش از حضور بحران عمدتا امور سازمان ها 
ب��ر مدار قبلی خ��ود می چرخد، ام��ا با وقوع 
بحران مدیری می تواند به سالمت از آن بجهد 
که تسلط کافی بر ظرفیت های قانونی داشته 
باشد. تجربه و تعقیب رد پای چنین مدیری 
در عبور از بحران می تواند الگوی بسیار خوبی 

برای سایر سازمان ها و شرکت ها باشد. 
می دانی��م ک��ه در صنای��ع مختل��ف و در 
بخش های گوناگون برخی شرکت ها تجارب 
و موفقیت های مناس��بی داش��تند که سایر 
ش��رکت ها می توانند ب��ا کمتری��ن درجه از 
آزمای��ش و خط��ا و پرداخت هزین��ه گزاف 
تجربه مس��تقیم، از آنها اس��تفاده کنند، در 
این حالت کاهش بهای تمام ش��ده و افزایش 
س��رعت تطابق با ش��رایط اتف��اق می افتد و 
موجبات ارتقای همه جانبه و متوازن بسیاری 

از شرکت ها فراهم خواهد شد. 
به عنوان مثال تجارب چند سال اخیر گروه 
خودروس��ازی سایپا در زمینه اصالح ساختار 
مال��ی، توس��عه محصول یا خدم��ات، تامین 
مالی، انتش��ار اوراق مرابحه و صکوک، جذب 
مشارکت خارجی و . . . می تواند الگوی بسیار 

خوب��ی برای بس��یاری از ش��رکت های دیگر 
باش��د که آنها نیز در همی��ن حوزه ها دچار 
مشکالت عمده ای هستند. در چنین شرایطی 
ورود وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و ایجاد 
مکانیزم مناسب در جهت انتقال این تجارب 
و موفقیت ها در قالب مدل ها و الگوها، نقشی 
اساسی در رشد و ارتقای شرکت های مختلف 

خواهد داشت. 
نمونه ب��ارز چنین تعامل��ی در هفتادمین 
»نشس��ت ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و 
بخش خصوصی« به منصه ظهور رس��ید. در 
این جلسه که با حضور دکتر کرباسیان، وزیر 
محترم اقتصاد و دارایی، رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق 
تعاون ایران، روسای کمیسیون های اقتصادی 
مجل��س، مس��ئوالن بانک مرک��زی، رئیس 
سازمان مالیاتی کشور، اعضای شورا و فعاالن 
بازار س��رمایه تشکیل ش��ده بود، به نتایجی 

دست یافتند. 
از جمل��ه اینکه پیگیری مصوبه ش��صت و 
هفتمین جلس��ه ش��ورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی در خص��وص »اعتراض به 
اجرای حکم ماده 4۶ قانون رفع موانع تولید« 
و پیشنهادهای اصالح آن و نیز پیگیری مصوبه 
شصت و چهارمین نشست شورا در خصوص 
»موضوع تعلق مالیات بر افزایش بهای ناشی از 
تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی« 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
ش��ایان ذکر است در ش��صت و چهارمین 
نشست شورا  »بررسی تعلق مالیات بر افزایش 
به��ای ناش��ی از تجدید ارزیاب��ی دارایی های 
اش��خاص حقوق��ی، موضوع حکم م��اده ۱۰ 
آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱4۹ اصالحیه 
قانون مالیات های مس��تقیم مصوب ۱3۹۵« 
در دس��تور کار ش��ورا قرار گرفت و مقرر شد 
ک��ه  »به منظور تس��هیل ش��رایط پرداخت 
تسهیالت به اشخاصی که به واسطه عواملی 
غیر  از مدیریت اع��م از تحریم ها یا تغییرات 
نرخ ارز، فرآیند کسب و کار آنها با زیان انباشته 
مواجه شده است و مشمول ماده ۱4۱ قانون 
تجارت ش��ده اند و از کفایت س��رمایه جهت 
اخذ تس��هیالت برخوردار نیس��تند و پیشتر 
ب��ا اس��تفاده از امکان تجدی��د ارزیابی، اقدام 
به افزایش س��رمایه می کردند، موضوع ثبت 
حسابداری تجدید ارزیابی دارایی ها به نحوی 
که اس��تانداردهای حس��ابداری رعایت شود، 
دبیرخانه ش��ورای گفت وگو ظ��رف مدت دو 
هفته، اقدام به برگزاری کارگروه کارشناس��ی 
با حضور نمایندگان ات��اق بازرگانی، صنایع، 
مع��ادن و کش��اورزی ایران و دس��تگاه های 
مربوط��ه همچ��ون س��ازمان ام��ور مالیاتی، 
سازمان حسابرسی، س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، بانک مرکزی و کمیس��یون اقتصادی 

مجلس شورای اسالمی، کند.«

نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی و الگوهای داخلی

واکنش به توقف شماره گذاری خودروهای پرمصرف
اخبار

پورشه از آئودی طلب غرامت کرد
شرکت پورشه غرامتی معادل ۲۰۰ میلیون یورو از 
شرکت خودروسازی آئودی درخواست کرده است. به 
گزارش رویترز، ای��ن غرامت برای جبران هزینه های 

ناشی از رسوایی دیزل گیت طلب شده است. 
به گزارش »عصر خودرو«، درخواست این غرامت به 
شکل مکتوب از س��وی مدیریت پورشه به همتایانش 
در آئودی ارائه ش��ده است. پورشه مدعی است، آئودی 
با تحویل موتورهای دیزل دستکاری شده، پورشه را در 
گرداب بحران دیزل گیت گرفتار کرده و موجب تحمیل 
هزینه های سرسام آور فراخوان خودروها به پورشه شده 
اس��ت. دولت آلمان اوایل سال جاری، به پورشه دستور 
داد ب��ا اعالم فراخ��وان خودروهای شاس��ی بلند کاین، 
آالیندگی موتورها را کاهش دهد. دولت آلمان همچنین 
ص��دور پالک جدی��د برای مدل دیزلی ای��ن خودرو را 
ممنوع کرده اس��ت. س��خنگوی فولکس واگن، شرکت 
مادر پورشه و آئودی، از اظهارنظر در مورد این تقاضای 
غرامت خودداری کرده و گفته است: »این قبیل مسائل 
درون گروهی، نباید به طور عمومی مطرح شوند.« آئودی 
هم از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرده است. 

 
فرهنگ سازی الزمه افزایش میزان 

تقاضای خودروهای موتور پایه 
گازسوز است

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 
فرهنگ سازی در کشور را الزمه افزایش میزان تقاضای 
خودروهای موتور پایه گازسوز دانست.  دکتر مسعود ضیا 
بشرحق اظهار داشت: عدم فرهنگ سازی در جامعه باعث 
ش��ده افراد صرفا به میزان قدرت موتور در خودرو توجه 
کنند و میزان تولید آلودگی در محیط زیست و سالمت 
انسان ها در نظر گرفته نشود.  وی افزود: در زمینه موتور 
خودروه��ا باید به بیش از ی��ک پارامتر توجه کرد و این 
مسئله در تمامی دنیا رواج دارد.  به گزارش خبر خودرو، 
وی با تاکید بر اینکه طراحی خودروهای پایه گازسوز به 
نحوی انجام شده است که عالوه بر گاز، قابلیت فعالیت 
با بنزی��ن را نیز دارند، افزود: از ای��ن جهت کارکرد این 
موتورها بهتر از موتورهای بنزین سوز یا دوگانه سوز است. 
وی با بیان اینکه هر تکنیسین خودرو قادر به تعمیر 
موتورهای پایه گازسوز نیست و در صورت عدم تعمیر 
اصولی خودرو، این امکان وجود دارد که خودرو چند ماه 
در تعمیرگاه بماند، افزود: شرکت های تولیدکننده این 
خودروها باید در این بخش برنامه هایی را برای برگزاری 
دوره های آموزش��ی کارشناسان، در خصوص حضور در 
کارگاه های آموزشی شرکت طراحی کننده این موتورها 
برنامه ریزی کنند.  وی در ادامه گفت: خودروساز تا حد 
زیادی تابع سیاس��ت گذاری دولت اس��ت و دولت باید 
خودروس��ازان را ملزم به تقویت خدمات پس از فروش 
کند.  این کارش��ناس خودرو، ص��رف فروش خودرو را 
موج��ب عدم موفقیت در درازمدت عنوان کرد و افزود: 
دولت باید اجازه تولید به خودروسازانی که خدمات پس 

از فروش مناسب عرضه نمی کنند، ندهد. 

پیشنهادهای اغواکننده 
خودروسازان به زنان عربستان

شرکت رنو اعالم کرد که به هفت زن سعودی که زودتر از 
دیگران و با گواهینامه رانندگی به نمایندگی های این شرکت 
در عربستان مراجعه کنند هفت خودروی رنو کپچر جایزه 
می دهد.  به گزارش نش��نال، با آزاد ش��دن رانندگی بانوان 
در عربستان ش��رکت های خارجی به دنبال تصاحب سهم 
بیشتر از بازار خودرو به زنان سعودی هستند چرا که عمال 
مراجعه زنان عربستان برای خرید خودرو به نمایشگاه های 
این کشور به شدت افزایش یافته و شرکت های خودروسازی 
نیز در حال معرفی مدل های جدید مناسب با سلیقه بانوان 
هس��تند.  در این بین خودروس��ازی رنوی فرانس��ه اعالم 
کرده است که نخستین نیم شاسی بلند شهری این شرکت 
می تواند گزینه مناس��بی برای زنان سعودی باشد، چرا که 
نیمی از کارشناس��ان دخیل در طراحی و س��اخت آن زن 
بوده اند.  دس��تور پادشاه عربستان در راس��تای آزاد شدن 
رانندگی بانوان به افزایش ش��دید آموزشگاه های رانندگی 

بانوان در این کشور نیز منجر شده است. 

رانندگان خودرو های توقیفی به 
کالس می روند! 

رئی��س پلی��س پایتخ��ت از ض��رورت برگ��زاری 
کالس های آموزش��ی ب��رای رانن��دگان خودروهای 
توقیف ش��ده از روز گذشته خبر داد.  سردار حسین 
رحیمی در س��ومین روز از هفته ناج��ا با حضور در 
همایش تقدیر از رانندگان نمونه ش��هر تهران که در 
مقرر پلیس راهور پایتخت برگزار ش��د، گفت: امروزه 
تهران کالنش��هری است که جذابیت ها و ویژگی های 
زیادی را در خود جای داده و به همین دلیل طبیعی 

است که تردد زیادی در آن صورت بگیرد. 
وی با بیان اینکه روزانه بیش از ۲۰ میلیون تردد در 
کالنش��هر تهران انجام می شود، گفت: در این وضعیت 
پلی��س راهنمایی و رانندگی وظیفه دارد تا نس��بت به 
روان س��ازی ترافیک و تسهیل رانندگی اقدام کند. این 
کار یک کار س��خت و طاقت فرسا است و من به عنوان 
کسی که قبال رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بوده ام به شما می گویم که کار پلیس سخت است و کار 

پلیس راهور تهران سخت تر است. 

اخبار

نقش واردات بی رویه خودرو بر 
کاهش فروش محصوالت داخلی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اس��المی، س��رمایه گذاری در صنعت خودرو و 
افزایش کیفیت محصوالت را از مس��ائل عمده در این 
صنعت عن��وان کرد و افزود که عدم کیفیت مناس��ب 
محصوالت س��بب ش��ده مش��تریان ناراضی، به خرید 
خودروهای خارجی روی بیاورند.  منصور مرادی اظهار 
داشت: در حال حاضر تولیدات داخلی به دلیل کیفیت 
پایین عملکردی موفق در کش��ور ندارن��د، لذا الزم به 
س��رمایه گذاری و توجه در این بخش است تا بتوان در 

راستای خدمات دهی موفق عمل کرد. 
ب��ه گزارش خبر خ��ودرو، وی با تاکید بر اصل 44 
قانون اساس��ی و تاکی��دات مقام معظ��م رهبری بر 
اقتصاد مقاومتی در راس��تای تولید و اشتغال گفت: 
متاسفانه در صنعت خودرو خصوصی سازی به صورت 
کامل صورت نپذیرفته است و باید در بخش تولید به 
سرمایه گذاران تسهیالتی با کارمزد پایین اختصاص 
داده ش��ود.  نماین��ده م��ردم مریوان و س��روآباد در 
مجلس شورای اسالمی با توجه به راهکارهای تحول 
در صنع��ت خودرو گف��ت: ورود بی روی��ه خودرو به 
کش��ور باعث کاهش فروش تولیدات داخلی می شود 
که با جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، افزایش 
کیفی��ت محص��والت و س��رمایه گذاری در صنع��ت 
خودرو، قطعا ش��اهد افزایش س��هم تولیدات داخلی 
در بازار و توسعه اشتغال زایی در کشور خواهیم بود. 

 

درخواست افزایش قیمت تایر روی 
میز سازمان حمایت

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران از 
افزایش تولید تایر در س��ال جاری خبر داد و گفت که 
براس��اس آخرین آمارها در پنج ماهه اول امسال تولید 
تایر حدود ۱۵درصد افزایش داش��ته است.  محمدرضا 
گنجی اظهار داشت: پیش بینی می شود این روند افزایش 
تولید تا پایان امسال نیز ادامه داشته باشد.  وی گفت: 
انتظار می رود در پایان امس��ال به ج��ای ۲3۰ تا ۲4۰ 
هزار تن الس��تیک، حدود ۹۰۲ هزار تن تایر در کشور 
تولید ش��ود.  به گزارش خبر خ��ودرو، وی در خصوص 
افزایش قیمت الستیک در سال جاری خاطرنشان کرد: 
هم اکنون تایری که به دست مصرف کننده می رسد به 
قیمت س��ال ۱3۹3 اس��ت و تاکنون سه سال می شود 
که قیمت الس��تیک توسط کارخانجات افزایش نیافته 
است هرچند هم اکنون برنامه جدی برای افزایش قیمت 
الستیک نداشته و تا این لحظه نیز تغییری در قیمت ها 
اعمال نشده است.  وی همچنین اظهار داشت: باوجود 
اینکه تولیدکنندگان در شرایط کنونی تمایل چندانی 
ب��ه افزایش قیمت ندارند، اما در این زمینه با س��ازمان 
حمایت از مصرف کنندگان وارد مکاتبه و مذاکره شدیم 
که حداقل ۱۰ تا ۱۲درصدی قیمت الس��تیک افزایش 
یابد چرا که در این س��ه سال کلیه هزینه های تولید از 
دس��تمزد تا قیمت انرژی و برخی از م��واد اولیه گران 
ش��ده اس��ت.  وی تاکید کرد: در شرایطی که تایرهای 
خارج��ی به میزان فراوانی در ب��ازار وجود دارند، طبعا 
کشش بازار نیز برای افزایش قیمت ها کم می شود. در 
چنین شرایطی اگر قیمت تایرهای داخلی افزایش یابد 
بس��یاری از مصرف کنندگان به سمت کاالهای ارزان تر 

خارجی خواهند رفت. 

 
قیمت خودروهای وارداتی در بازار 

25درصد افزایش یافت
بازار خودروهای وارداتی ب��ه دنبال توقف طوالنی 
ثبت سفارش، همچنان با سیر صعودی قیمت همراه 
است، به طوری که اوضاع بازار وارداتی ها طی دو ماه 
اخیر حاک��ی از افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی قیمت در 
این بازار دارد این در حالی است که به جهت بی ثباتی 
و آش��فتگی قیمت در بازار وارداتی، طی یکی دو ماه 
اخیر ش��اهد ریزش شدید تقاضا در بازار خودروهای 
خارجی نیز هس��تیم.  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
ب��ا توجه به اوضاع نگران کننده بازار وارداتی ها اظهار 
داش��ت: طوالن��ی ش��دن ممنوعیت ثبت س��فارش 
موجب شده برخی شرکت های رسمی واردکننده از 
آش��فتگی بازار خودروهای خارجی استفاده کنند و 
قیمت ها را بیش از ح��د افزایش دهند یا در تحویل 
خودروهای پیش فروشی به مشتریان بد قولی کنند. 
به گزارش خبر خودرو، س��عید موتمنی با اشاره به 
تاثیر کاهش عرضه خ��ودرو بر جریان بازار وارداتی ها 
خاطرنشان کرد: بی شک محدودیت عرضه باعث ایجاد 
بازار س��یاه خودروهای وارداتی می شود؛ موضوعی که 
بارها نس��بت به آن هش��دار داده ش��ده است.  وی با 
اش��اره به احتمال باز شدن سایت ثبت سفارش گفت: 
ب��ا توجه به اینکه خبرها حاکی از احتمال باز ش��دن 
س��ایت ثبت س��فارش طی هفته جاری اس��ت از این 
رو انتظار می رود با باز ش��دن س��ایت ثبت س��فارش، 
قیمت ها ریزش و افت شدید کند.  وی افزود: متاسفانه 
افزایش غیر منطقی قیمت وارداتی ها، خریداران واقعی 
را ب��ا ض��رر و زیان زیادی مواجه کرده اس��ت.  وی با 
توجه ب��ه افزایش ۲۰ تا ۲۵درص��دی قیمت وارداتی 
طی دو ماه گذشته گفت: متاسفانه اقدامی که از سوی 
دولت در خصوص توقف ثبت سفارش صورت گرفته، 
ب��ازار وارداتی ها را بر هم ریخته و در این ش��رایط نیز 

هیچ کسی پاسخگو نیست. 

تازه های خودرو

رونمایی از جدیدترین خودروی لوکس تویوتا



به تازگی مشخص شده که آمازون در مراحل نهایی تصمیم گیری 
جهت ورود به بازار چند میلیارد دالری داروهای نسخه ای است. 

تحلیل ها  دیجیات��و،  گ��زارش  ب��ه 
حکایت از ب��ازار 560میلیارد دالری 
داروه��ای نس��خه ای در آمریکا دارند 
و ب��ه دلیل همین پتانس��یل، آمازون 
سال هاس��ت به بررس��ی ب��ازار دارو 
مشغول اس��ت. الزم اس��ت یادآوری 
کنیم که در سال های اخیر چندین بار 
ش��نیده ش��ده بود که این ش��رکت 
مشاورانی را برای بررس��ی بازار دارو 

استخدام کرده است. 
براساس ایمیلی از آمازون که شبکه 
CNBC مش��اهده آن را تایید کرده، 
قرار است تا قبل از روز شکرگزاری در 
دوم آذرماه س��ال جاری، این شرکت 

تصمیم خود را نهایی کند. 
در صورت��ی که این ش��رکت آمریکایی قصد ورود ب��ه این بازار را 
داش��ته باش��د، باید زنجیره های تامین جدیدی را ایجاد کند که این 

مس��ئله ممکن است چندین سال به طول بینجامد. در همین راستا 
آم��ازون باید از کارشناس��ان خبره زنجیره تامی��ن نیز بهره ببرد. در 
نتیج��ه بعید ب��ه نظر می رس��د که 
به زودی شاهد راه اندازی کسب و کار 
جدی��د ای��ن خرده فروش��ی آنالین 

باشیم. 
الزم است اشاره کنیم که آمازون 
همین حاال نیز با فروش محصوالتی 
از جمله گازهای اس��تریل پانسمان 
و دماس��نج های پزشکی، تا حدودی 
در بازار تجهیزات پزش��کی فعالیت 
دارد. همچنی��ن گروه��ی ب��ه ن��ام 
1492 در آم��ازون روی پروژه های 
نرم افزاری و س��خت افزاری از جمله 
توسعه کاربردهای مرتبط با سالمت 
اسپیکر هوشمند اکو مشغول به کار 

هستند. 
هنوز هیچ مقام رس��می از آمازون در خصوص این خبر اظهار نظر 

نکرده است. 

رئیس کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت 
ک��ه مجلس در س��ال های اخیر گام ه��ای بزرگی برای ایج��اد ارتباط 

تنگاتنگ دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با 
فضای کسب و کار برداشته است. 

به گزارش ایرن��ا، دکتر محمدمهدی 
زاهدی عص��ر ش��نبه در آیین معرفی 
برترین های دهمین جشنواره و نمایشگاه 
نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران 
در سخنانی افزود: مجلس احکام انقالبی 
را ب��ه منظ��ور ایجاد ی��ک ریل گذاری 
مناس��ب برای ارتباط نزدیک دو قش��ر 
صنع��ت و دانش��گاه در جه��ت ارتقای 
جایگاه علم و فناوری کشورمان در دنیا 
تصویب کرده است.  وی با بیان اینکه، 
در حال حاضر کشورمان به لحاظ تولید 
مقال��ه از وضعیت خوب��ی در منطقه و 
دنیا برخوردار اس��ت، به رتبه چهارمی 

کشورمان در حوزه تولید علم در بخش نانو اشاره کرد و در عین حال عدم 
توانایی به منظور ورود به حوزه تجاری س��ازی علم، بازار سازی و بازاریابی 

را همچنان معضل فعلی کش��ور دانس��ت.  وی با بیان اینکه، مجلس در 
س��ال های اخیر گام های مناس��بی برای ایجاد ارتباط محکم دانشگاه ها و 
فضای کسب و کار برداشته است، افزود: 
ما در برنامه ششم توسعه در مواد 65 و 
66 دولت را مکلف کرده ایم در این راستا 
اقدامات الزم را انجام دهد.  زاهدی ادامه 
داد: به عنوان مثال مجلس تاکید کرده 
درصد محصوالت با فناوری متوسط به 
باال از کل محصوالت صنعتی که امسال 
باید 39درصد باشد، در سال 1400 باید 

به 50 درصد افزایش یابد. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه، س��هم 
محصوالت متوس��ط به ب��اال از محل 
تولی��د ناخالص داخل��ی که هم اکنون 
1.5درص��د اس��ت بای��د ب��ه 5درصد 
افزای��ش یابد، گفت: ضمن اینکه رتبه 
صادرات محصوالت با فناوری متوسط 
به باال از کل صادرات در منطقه که هم اکنون رتبه ششم را داریم باید 

به رتبه سوم ارتقا پیدا کنیم. 

مدیر بخش سیس��تم های خودران ش��رکت جنرال موتورز ادعاهای 
ش��رکت تس��ال مبنی بر رس��یدن به س��طح کامل رانندگی خودکار را 

که س��طح 5 به ش��مار می رود کامال 
نادرست خواند. 

به گ��زارش دیجیاتو، اس��کات میلر 
می گوی��د: وقت��ی صحبت از س��طح 
5 رانندگی می ش��ود الون ماس��ک با 
ادعای رسیدن به این سطح در وسایل 
نقلیه فعلی و آینده خود خبر می دهد 

که در واقع این طور نیست. 
ش��ما در ح��ال حاض��ر می توانی��د 
جاده هایی را که مسیر لس آنجلس به 
نیویورک را متصل می کنند با س��طح 
دو و س��ه این فناوری پوش��ش دهید 
و در حال حاضر تس��ال این س��طح از 

فناوری را عرضه می کند. 
طبق ادعای وب سایت شرکت تسال، 

تمامی محصوالت این ش��رکت که مجهز به س��خت افزارهایی همچون 
8 دوربین، یک رادار و تعدادی سنس��ور هس��تند، توانایی ارائه قابلیت 

رانندگی تمام خودکار را به شما می دهند. در صورتی که سیستم تسال 
قابلیت اس��تفاده محدودی دارد.  میلر ادامه می دهد سطح 4 رانندگی 
خودکار طبق سیستم SAE در ادامه 
سال توس��ط ش��رکت جنرال موتورز 
عرضه خواهد ش��د، اما این قابلیت در 
مرحله اول تنها در سیس��تم س��واری 
اشتراکی فعال خواهد شد و پس از آن 

در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. 
هر کسی که در حال حاضر این ادعا 
را دارد تنها مش��غول بازارگرمی است. 
بر فرض آئودی مدعی س��طح س��وم 
اس��ت، اما هیچ معیاری برای درستی 
و خطای ادعای آنها وجود ندارد. این 
تنها مشتریان را سردرگم خواهد کرد. 
برای رس��یدن به سطح 5 تنها چند 
دوربین و رادار نمی توانند این قابلیت 
را به ش��ما ببخش��ند، در واقع از نظر 
فیزیکی امری محال اس��ت. ش��ما به احتمال بس��یار زیاد به سنسور و 

کامپیوتری نیاز خواهید داشت که این کار را برای شما انجام دهد. 

معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت که ساالنه 
یک و نیم میلیون نفر توسط مراکز این سازمان آموزش می بینند که صرف 

نظر از میزان تحصیالت آنها می توانند در 
افزایش اشتغال کشور نقش تاثیرگذاری 

ایفا کنند. 
ب��ه گزارش ایرنا، علی موس��وی روز 
یکش��نبه در دیدار با فرمان��دار تربت 
حیدریه افزود: آموزش های ارائه ش��ده 
در قالب سند توسعه اشتغال هر استان 
که بر مبنای ظرفیت هر منطقه تدوین 

شده، اجرا می شود. 
وی اظهار کرد: عالوه بر سند توسعه 
اس��تان، طرح تکاپوی روس��تاییان نیز 
به عن��وان یک برنامه آموزش��ی تدوین 
ش��ده که در این قالب س��ازمان فنی 
و حرفه ای آمادگی دارد س��االنه 100 
هزار نف��ر را در قالب ط��رح تعاونی ها 

آموزش دهد که تحقق آن منوط به ایجاد تعاونی است تا آموزش ها در 
راستای فعالیت تعاونی ایجادشده، ارائه شود. 

وی گف��ت: یک��ی از مهم تری��ن برنامه های این س��ازمان تش��کیل 
کمیسیون مهارت آموزی و اشتغال با حضور مسئوالن نظام آموزشی و 
مدیران اجتماعی و صاحبان مشاغل 
اس��ت تا براس��اس نیاز ه��ر منطقه 

نیروی انسانی کارآمد تربیت شود. 
موس��وی اف��زود: تربی��ت نی��روی 
انس��انی براس��اس نی��از ه��ر منطقه 
قابلیت اجرای��ی و بهره وری دارد، لذا 
برای تحقق این مهم، نظام آموزش��ی 
و دستگاه های متولی هر منطقه باید 
نیاز بازار کس��ب و کار را به س��ازمان 

فنی و حرفه ای اعالم کنند. 
وی ب��ا بیان اینکه س��ازمان فنی و 
حرفه ای کشور با بیش از ۷0دستگاه 
دولت��ی تفاهم نام��ه هم��کاری امضا 
کرده، اظهار کرد: اغلب دستگاه های 
متولی صاحبان مش��اغل هس��تند و 
سال هاست در س��ازمان فنی و حرفه ای حضور دارند، اما اکنون شکل 

کار را به سوی صاحبان مشاغل تغییر دادیم. 

 آیا آمازون
به بازار دارو وارد می شود؟ 

 مجلس گام های مناسبی برای ارتباط مراکز علمی
با فضای کسب و کار برداشته است

 مدیران جنرال موتورز
عملکرد اتوپایلوت تسال را مردود می دانند

 آموزش ساالنه 1/5 میلیون نفر
توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

صادق بشیری گفت که »بهره مندی از ظرفیت های فکری افراد خالق 
ب��رای پدید آوردن محصوالت جدید در خلق ثروت و کس��ب وکارهای 
نوین در جامعه امروزی یک ضرورت است و غفلت از آن، عقب ماندگی 

از کاروان جهانی را در پی خواهد داشت.«
صادق بش��یری، عضو انجمن حمایت از حق��وق مصرف کنندگان در 
گفت وگو ب��ا نوپانا، گفت: »وظیفه مدیران، هدایت و تصمیم گیری های 
صحیح برای س��ازمان اس��ت و باید از لحاظ اقتصادی، فنی، انس��انی، 
اطالعات��ی و . . . به این وظیفه خود درس��ت عم��ل کنند. مدیران باید 
در خلق آینده هوش��یار باش��ند، چرا که اندیش��ه های نوین حکایت از 
آرای��ش جدید نیروهای اقتصادی در حال ش��کل گیری دارد و ماهیت 
کشمکش های دیرینه بنگاه های اقتصادی رو به تغییر است. امروز خلق 

ث��روت خود در کن��ار دانش و 
علم ق��رار گرفته و رویکردهای 
جدی��دی را ب��ه وج��ود آورده 
آینده  بنابراین مس��یر  اس��ت، 
خلق ث��روت ب��رای آنهایی که 
اف��ق تح��والت آین��ده را بهتر 
می دانن��د، بس��یار متف��اوت از 
گذشته است و مختصات خاص 

خودش را دارد.«
ای��ن اقتص��اددان ادامه داد: 
مجموع��ه ای  »اس��تارت آپ ها 
از افراد هس��تند که با تجمیع 
ایده های خ��ود به دنبال یافتن 
یک مدل کس��ب وکار مناسب، 
مقیاس پذی��ر  و  تکرارپذی��ر 
تکرارپذی��ر  عن��وان  هس��تند. 
از ای��ن جه��ت به آنه��ا اطالق 
می شود که درآمدزایی ادامه دار 
باش��د و عنوان مقیاس پذیر نیز 
به دلیل قابلیت توس��عه منابع 
بنابراین الزمه  مختلف اس��ت، 

داشتن یک جامعه مدنی، تقویت سرمایه های اجتماعی )ایجاد پتانسیل 
در جامعه( است. لذا بهره مندی از ظرفیت های فکری افراد خالق برای 
پدید آوردن محصوالت جدید در خلق ثروت و کسب وکارهای نوین در 
جامعه امروزی یک ضرورت است و غفلت از آن، عقب ماندگی از کاروان 

جهانی را در پی خواهد داشت.«
 او در رابطه با این موضوع که فعاالن اس��تارت آپی، رزمندگان جنگ 
اقتص��ادی هس��تند و حمایت از آنها موجب بهبود وضعیت اش��تغال و 
حمایت از تولیدات داخلی اس��ت، گفت: »منظ��ور از اقتصاد مقاومتی 
تش��خیص حوزه های فش��ار، تالش برای کنترل بی اثر ک��ردن آنها در 
ش��رایط آرمانی و تبدیل این فش��ارها به فرصت است. هدف از اقتصاد 
مقاومت��ی بازس��ازی و احیای اقتص��اد ملی اس��ت. ترکیب تخصص و 
تعهد همیش��ه معجزه آفرین بوده و حمای��ت از متخصصان خوش فکر 
ب��ا ایده ه��ای نوین خدمتی موثر اس��ت، همچنین ب��رای برون رفت از 

بن بست های اقتصادی راهی جز بها دادن به استارت آپ ها نداریم.«
او اف��زود: »منش��ا خلق ثروت در گذش��ته تولید انبوه ب��ود، امروزه 
بسته های خلق ثروت در دل مشارکت و بهره گیری از ایده های نو نهفته 
شده اس��ت و برای حمایت از رویکردهای نوین دستورالعمل های الزم 
در این زمینه به خصوص دس��تورالعمل های حمایتی از کسب وکارهای 

نوپا الزم است اجرایی شود.«
بشیری درخصوص صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه بیان کرد: 
»ام��روزه آحاد جامعه بر این امر واقف هس��تند ک��ه اعتالی ایران در 
گ��رو وضعیت اقتصادی اس��ت و کس��ب وکارهای نوپ��ا تاکنون کمک 
زی��ادی به رونق بخش اقتص��ادی جامعه کرده ان��د. حمایت های مالی 
اقتص��اد بین المللی نیز پیش��گام در این امر هس��تند. از س��وی دیگر 
الزم ب��ه یادآوری اس��ت که 
کس��ب وکارهای س��نتی نیاز 
ب��ه هم��کاری بانک ها جهت 
تس��هیالت مالی داشتند، اما 
نوین  کسب وکارهای  ساختار 
به گونه ای است که بدون نیاز 
به کمک های مالی و بیش��تر 
با حمایت ه��ای صندوق های 
س��رمایه گذاری جسورانه که 
به ریس��ک های مختلف آشنا 
هس��تند و اس��تارت آپ ها را 
در رس��یدن به ه��دف مورد 
نظر ی��اری می دهند، فعالیت 
دالی��ل  از  یک��ی  می کنن��د. 
کسب وکارهای  موفقیت  عدم 
س��نتی را در همین امر باید 
جست وجو کرد، بنابراین بهتر 
است مشاغل سنتی خود را با 
تغییرات و تکنولوژی روز وفق 

دهند.«
از  انجم��ن حمایت  عض��و 
حقوق مصرف کنندگان درخصوص حمایت از کسب وکارهای نوپا گفت:  
»همه س��ازمان ها برای ت��داوم فعالیت های خود نیازمند اندیش��ه های 
جدید هس��تند و برای خلق آینده  ای ن��و باید با نیروهای پیش برنده بر 
نیروهای بازدارنده غلبه کرد. این پیروزی بدون عناصر، انگیزه، استعداد 

و پشتکار خالق استارت آپ ها به دست نخواهد آمد.«
او ادام��ه داد: »می دانیم تمام فناوری ها و اختراعات بش��ر با تکیه بر 
خالقیت و نوآوری ابداع شده اند و اساسا بدون خالقیت و نوآوری تمدن 
بش��ری امکان پذیر نیس��ت. همچنین خلق ثروت نی��ز نیازمند تجمیع 
ایده ها و ابتکار عمل است، بنابراین الزم است سرمایه های فکری کشور 
را قدر دانس��ته و به نیروهای پیش برنده و تأثیر جادویی آنها بر جامعه 
باور داش��ته باش��یم. برای این امر باید با تجدید نظ��ر کردن در مورد 
پیش��ران های اقتصادی کشور، اقدامات اساسی برای رسیدن به توسعه 

اقتصادی پایدار انجام دهیم.«

دکتر مهدی مرتضوی عضو هیأت عملی دانشگاه تربیت مدرس گفت: 
»مقوله توسعه تکنولوژی، اقتصاد جدیدی به نام اقتصاد دیجیتال خلق 
کرده است که بر پایه تکنولوژی بوده و فواصل جغرافیایی را درنوردیده 
و ارتباطات بین افراد، سازمان ها و نهادها را تسهیل کرده است. این امر 
موجب تغییر چهره نظام اقتصادی در دنیا شده و با سرعت باورنکردنی 

در حال پیشرفت است.«
وی ک��ه ب��ا نوپان��ا گفت و گو می کرد، اف��زود: »دیروز ش��اهد صحنه 
جالبی در فضای مجازی بودم و متوجه ش��دم یک پس��ر بچه در یکی 
از دهات ه��ای اطراف بندرعب��اس در حال یادگیری از معلم خانمی در 
 )Oteacher(  آالسکا از طریق یک استارت آپ در ایران به نام اوتیچر

است و این برای من بسیار مسرت بخش بود.«
 دکت��ر مهدی مرتض��وی در ادامه افزود:  »کس��ب وکارهای نوپا در 
زمینه اقتصاد دیجیتال پیش��تاز هس��تند و این مس��ئله به عنوان یک 
رنس��انس اقتصادی در حال رخ دادن اس��ت و هر کشوری که بتواند از 
این امکانات اس��تفاده بیش��تری ببرد مسلما در خلق ثروت و کمک به 
حل مشکالت اقتصادی و سرمایه گذاری موفق تر خواهد بود و می تواند 

بازارهای جهانی را از آن خود کند.«
این استاد دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: »الزم است اصول کار با 
اقتصاد جدید را فرا  بگیریم. این امر نیازمند داش��تن مهارت و آموزش 

به نیروی انسانی است تا بتوانیم همراه با اقتصاد دیجیتال در دنیا پیش 
برویم که منجر ب��ه تولید ثروت در فرا مرزهای جغرافیایی و انتقال آن 
 Oteacher به داخل مرزهای کشور می شود. به طور مثال استارت آپ
خدم��ت یک فرد در انگلیس را به اف��رادی در چین می فروخت و این 
یعن��ی خلق ارزش با اس��تفاده از فرصت های فض��ای اقتصاد جهانی و 

تولید اشتغال در داخل.«
او ادام��ه داد: »اس��تارت آپ ها فرص��ت تاریخ��ی بی نظی��ری ب��رای 
کش��ورها محسوب می شوند که متاس��فانه در کشور ما به دلیل ضعف 
و عدم همپایی زیرس��اخت های قانونی، نهادی، آموزشی و نبود فضای 
کس��ب وکار مناسب ممکن است از قطار توس��عه اقتصاد دیجیتالی جا 
بمانیم. با این حال موج مثبتی از اتفاقات خوش��ایند برای اقتصاد ایران 
به واسطه شرکت های اس��تارت آپی و کسب وکارهای نوپا در راه است، 
به طوری که پیش بینی می ش��ود کس��ب وکارهای نوپا خیلی س��ریع به 

پیشرفت شگرفی نائل شوند.«
مرتض��وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: »البته س��هم م��ا در اقتصاد 
دیجیت��ال و جامعه بین الملل��ی در حال حاضر ناچیز اس��ت، ولی این 
توانایی را داریم که با بازارهای جهانی رقابت کنیم به شرطی که دولت 
و کارگزاران مس��یر راه را هموار کرده و با حمایت از اس��تارت آپ ها و 

افراد خالق سرعت بیشتری به نقش آفرینی نخبگان بدهند.«

ش��رکت ها در اس��تخدام کارمندان عالوه بر رزومه و س��وابق شغلی، 
بای��د به طرز تفکر افراد و ش��یوه رفتار آنها نیز توج��ه کنند تا ارزیابی 

موفق تری داشته باشند. 
به گزارش زومیت، بهترین ش��رکت ها زمانی به جایگاه عالی دس��ت 
پیدا می کنند که کارمندانی شایس��ته را در مشاغل مناسب آنها به کار 
گیرند. از طرفی در ش��رکت های متوسط یا کوچک، تاثیر یک کارمند 
بر عملکرد کلی کسب وکار بیشتر به چشم می آید. در یک تیم کوچک 
ک��ه هر ی��ک از اعضا چندین نق��ش را به عهده  دارند، یک اس��تخدام 
بد الاقل در کوتاه مدت هزینه س��نگینی برای ش��رکت خواهد داشت. 
تش��خیص یک اس��تخدام بد، کار سختی نیس��ت؛ این نوع کارمندان 
حداکثر در عرض 90 روز از تیم خارج می ش��وند و خس��ارات ناگواری 
به ج��ا می گذارن��د، ولی در این  بین تکلیف کارمندان تازه اس��تخدامی 
که نه کامال با جایگاه ش��غلی خود سازگارند و نه یک فاجعه تمام عیار 
به حس��اب می آیند، چیس��ت؟ جالب اس��ت بدانید که ضرر کارمندان 
متوسط در بلندمدت به مراتب بیشتر است. آنها بهره وری و روحیه سایر 
کارمندان را به حدی ضعیف می کنند که جبران آن سخت خواهد بود. 
برای مثال، بن را در نظر بگیرید. بن یک فروش��نده فوق العاده با یک 
رزومه عالی بود که مش��اغل اخیر او در آن ذکر شده بود. او در مصاحبه 
ش��غلی، اجرای بس��یار خوبی داشت و ش��رکت او را به عنوان یک عضو 
موث��ر و کارا پذیرف��ت. بن به عن��وان مدیر فروش و باهدف توس��عه تیم 
جوان فروش ش��رکت مش��غول به کار شد. به نظر می رسید هیچ کس به 

صالحیت او شک ندارد. 

بن خیلی س��ریع توانست تخصص خود را در عرصه فروش به اثبات 
برس��اند، ولی مشخص شد او فردی نیس��ت که تیم استخدام به عنوان 
یک مدیر نیاز داشت. او ترجیح می داد به تنهایی و نه به عنوان رهبر یک 
تی��م کار کند. به عالوه به مدیریت و بودجه بندی فعالیت های تیمی بها 
نمی داد. زمانی  که بی تجربگی او در مدیریت مشخص شد، او بیشتر از 
دیگران کناره گرفت. همین موضوع باعث رنجش و آزردگی و ناامیدی 
بیشتر تیم او شد. گرچه س��ودآوری شرکت هنوز از این موضوع متاثر 
نشده بود، ولی مش��خص بود که به مرور زمان این امر غیرقابل اجتناب 
اس��ت. مدیران دپارتمان های دیگر هم که می توانس��تند به بن مشاوره 
دهند از آنجا که کس��ی از آنها کمک نخواس��ته بود، واکنش��ی نش��ان 

نمی دادند. 
مش��کل اصلی: در مصاحبه استخدامی ویژگی اشتباهی مدنظر گروه 

مصاحبه گر قرار گرفت. 
استخدام افراد ماهری که برای جایگاه شغلی شما صالحیت بیشتری 
دارند، از آن  جهت کار س��ختی اس��ت که معیارهای ارزیابی همیش��ه 
قابل س��نجش و اندازه گیری نیستند. در س��ال 2016، لینکدین 4هزار 
مدیر و سرپرست استخدام، یا استعدادیاب را مورد نظرسنجی قرار داد 
تا گزارش جهانی روند اس��تخدام خ��ود را تنظیم کند. تنها 5درصد از 
این افراد حس می کردند بهترین پروسه را برای یک استخدام مناسب، 
که توس��ط یک شاخص کلیدی عملکرد  )KPI( سنجیده می شود، در 
اختیار دارند. در عین  حال، همه این افراد معتقد بودند که یک شاخص 

قابل  اندازه گیری، ارزشمندترین ابزار موردنیاز آنها است. 

یک معمار مطرح آمریکایی دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده که براساس آن سرگئی برین و لری پیج را به سرقت سازمان یافته اسرار تجاری محکوم کرده 
است.  به گزارش زومیت، یک معمار آمریکایی شکایتی را بر علیه کمپانی گوگل مطرح کرده و مدعی شده که بنیانگذاران این کمپانی با در پیش گرفتن 

روش های سازمان یافته، اطالعات و اسرار تجاری پروژه ها را از افرادی که ایده های خود را با گوگل مطرح می کنند، به سرقت می برند. 
ال اتیا، اعالم کرده که 5۰ سال را صرف توسعه روش و یک فناوری کرده که به ادعای وی یک فناوری انقالبی برای ساخت و ساز است. گوگل در سال ۲۰1۰ 
میالدی با این معمار به توافق رسیده تا ایده وی را در قالب یک نرم افزار تجاری سازی کند. بنابر اطالعات ارائه شده توسط اتیا، وی به همراه خانواده خود از 

نیویورک به پالو آلتو مهاجرت کرده تا این پروژه را تحت عنوان Project Genie در گوگل پیش ببرند. 
اطالعات ارائه شده نشان از این دارد که پروژه مورد نظر در قالب بخش گوگل ایکس زیر نظر غول جست وجو بوده و پروژه در این بخش توسعه  یافته است. 

اطالعات ارائه شده در دادخواست اتیا نشان از این دارد که سرگئی برین و لری پیج پس از گذشت مدتی وانمود کرده اند که پروژه متوقف شده و از  این 
 رو اتیا پروژه را ترک کرده است، حال آنکه به ادعای این معمار، گوگل به صورت مخفیانه پروژه Genie  را در قالب یک کمپانی جدید ادامه داده و آن را از 

زیرمجموعه بخش پروژه ایکس خارج کرده است.  اتیا اعالم کرده که با وجود اینکه گوگل در ظاهر این پروژه را متوقف کرده، اما در باطن با تمام نیرو برای 
پیشبرد آن کار می کرده است. از جمله متهمان دیگر این پرونده باید به سباستین ثرون و همچنین اریک تلر اشاره کرد که مدیریت گوگل ایکس را برعهده 
داشته و وظیفه انجام مذاکرات با اتیا برعهده آن بوده است.  براساس اطالعات ارائه شده توسط قاضی پرونده، گوگل مدعی شده که اتیا پروژه را بدون هیچ 

چشم داشت از درآمد آینده و بدون هیچ شرطی به گوگل واگذار کرده است. 
 

عضو مجمع عمومی انجمن ملی و کارشناس حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح کرد 

بها دادن به استارت آپ ها تنها راه برون رفت از 
بن بست های اقتصادی

عضو هیأت عملی دانشگاه تربیت مدرس: 

به دلیل مشکالت فضای کسب وکار، از قطار توسعه 
اقتصاد دیجیتال جا مانده ایم

استخدام کارمندان متوسط بدتر از استخدام کارمندان بد است

 لری پیج و سرگئی برین
به سرقت اسرار تجاری محکوم شدند
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دریچــهنگـــاه

یک رویداد بین المللی با همکاری دفتر ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
و دفت��ر مبادالت آکادمیک آلم��ان )DAAD( 19 مهرماه در تهران آغاز به 
کار می کن��د.  به گزارش مهر به نقل از دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر، رویداد 
بین الملل��ی Falling Walls Lab Tehran با هم��کاری دفتر ایده بازار 
  )DAAD(  دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر و دفتر مبادالت آکادمی��ک آلمان

برگزار می شود. 
در این رویداد پس از فراخوان عمومی از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی 
ارش��د، دکترا، پسادکترا و اعضای شرکت های فن بازار، کارآفرینان و صاحبان 
ای��ده در زمینه های مختلف، ایده پ��ردازان ایرانی 21۷ایده به دبیرخانه رویداد 

در تهران فرستادند. 

آغاز رقابت ایده پردازان ایرانی در رویداد 
بین المللی از 19 مهر

کمپانی HP از مدت ها پیش به دنبال خرید واحد پرینترهای سامس��ونگ 
در چین بوده و حاال به نظر می رس��د دولت چین به HP چراغ س��بز نش��ان 

داده است. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، این معامله که قرار اس��ت به مبل��غ 1.1 میلیارد دالر 
ص��ورت بگیرد، محدودیت های��ی به همراه دارد که ظاهرا ب��رای جلوگیری از 

ایجاد بازار غیر رقابتی در نظر گرفته شده اند. 
بر این اساس وزارت اقتصاد چین اعالم کرده که در ازای فروش این شرکت، 
HP بای��د پرینترهای فرم��ت A4 را تحت قوانین عادالن��ه و منطقی در این 
کشور به فروش رسانده و اطالعات قیمت گذاری و دیگر داده های مرتبط را هر 

شش ماه یکبار به این وزارتخانه گزارش کند. 

کمپانی HP برای خرید واحد پرینترهای 
سامسونگ با چین به توافق رسید



گروه ترجمه فرصت امروز: براساس 
گزارش Shopify، فروش جهانی تجارت 
آنالین خرده فروشی تا سال 2019 به 3.4 
تریلی��ون دالر افزایش خواه��د یافت که 
در مقایسه با رقم س��ال 2015 )1.548 
افزایش ش��دیدی داشته  تریلیون دالر(، 
است. متأس��فانه به نظر می رسد که تنها 
درصد کم��ی از بازاریابان اینترنتی از آن 
سود می برند و بس��یاری از آنها به اندازه 
کافی هوشمند هس��تند که از چیزی به 

نام تبلیغات محلی استفاده کنند. 
تبلیغ��ات محل��ی، هرگون��ه محت��وای 
پرداخت ش��ده اس��ت که برای مطابقت 
ب��ا پلتفرم ظاهر ش��ده و ب��دون اختالل 
س��اخته می ش��ود. این ممکن اس��ت به 
معنای توییت ه��ای تبلیغاتی در توییتر، 
پس��ت های پیشنهاد شده در فیس بوک و 
محتوای مبتنی بر س��رمقاله باشد. این را 
می ت��وان در قالب یک ویدئو، یک تصویر 
یا یک مقاله ارائه کرد اما همانند بازاریابی 

محتوا نیست. 
چطور اس��ت؟ بازاریابی محتوا ش��امل 
یافت��ن راهی برای قرار دادن محصول در 
محتوای ارائه شده، اس��ت. در مقایسه با 
تبلیغات محلی، این نس��بتا واضح است. 
تبلیغ��ات محلی کمتر واضح اس��ت. این 
حت��ی روی ارتق��ای محص��ول متمرکز 
به عن��وان  معم��وال  ع��وض  در  نیس��ت. 
پست های حمایت شده در سیستم عامل 
رس��انه های اجتماعی و س��ایر س��ایت ها 
مط��رح می ش��ود، به عن��وان توییت های 
تبلیغاتی، فیلم های برجسته در یوتیوب، 
خواندن/مش��اهده پیش��نهادات و بیشتر. 
تبلیغ��ات محلی برای ترکیب یکپارچه به 

درون س��بک و ساختار محتوای صفحه و 
وب س��ایت که در آن نمایش داده ش��ده 

است، طراحی می شود. 
ب��ه گفت��ه والدمی��ر باش��کین، مدیر 
ی��ک   Adnow;i کس��ب و کار  توس��عه 
پلتف��رم تبلیغاتی محلی و کش��ف محتوا 
اس��ت. تبلیغات محلی نینجای بازاریابی 
دیجیت��ال اس��ت؛ آرام ول��ی قابل رویت، 
ظری��ف و در عی��ن ح��ال مؤثر. و ش��ما 
می دانی��د ک��ه نینجا ضرب��ه کاری اش را 
می زن��د، بنابرای��ن بازاریاب��ی محلی هم 

همین کار را می کند. 
ای��ن بیانیه ح��اوی دالیلی اس��ت که 
معتقدم همه بازاریابان هوشمند اینترنت 
بای��د تبلیغات محل��ی را ب��رای کمپین 
بازاریاب��ی خود به کار گیرن��د. این دالیل 

عبارتند از: 
1- این، تجربه مرور را مختل نمی کند

 همگی ما بنر آگهی ه��ای تبلیغاتی یا 
آزاردهنده ت��ر از آن، تبلیغات پاپ آپ را 
روی مرورگ��ر خود دیده ای��م. این فرم از 
تبلیغ��ات دیجیتالی ناخوانده اس��ت، به 
این ترتیب، نرخ کلیک و نرخ تبدیل آنها 
نس��بتا کم اس��ت. برخالف این فرم های 
بازاریاب��ی دیجیتال، تبلیغ��ات محلی به 
نظر بس��یار طبیعی اس��ت، زی��را انتقال 
محتوای ناخواسته از صفحه معمولی وب 
به محتوای تبلیغاتی در آن بس��یار کمتر 
است. من ش��خصا متوجه نشدم که آنها 
تجرب��ه مرور من را مخت��ل می کنند. در 
حقیقت، لینک های مرب��وط به محتوای 
پیش��نهاد ش��ده در پایان مقاله را مکمل 

و مفید می بینم. 
2- آگاهی از برند را به شیوه ای که 
هیر چ کس نمی تواند، ارتقا می بخشد

آیا شما تا به حال نمایش های تلویزیون 

شبکه ای حمایت ش��ده توسط برندهای 
تثبیت ش��ده را دیده اید؟ یا ش��اید شما 
مقاله ای را که توس��ط دل در وب س��ایت 
ژانوی��ه 2014   8 در  تایم��ز  نیوی��ورک 
نوشته شده بود، مش��اهده کرده اید. این 
محصوالت به طور مستقیم محصوالت دل 
را ارتق��ا نمی دهند. این فقط مطالب زیبا 
و آموزنده ارائه شده توسط دل بود. اینها 
نمونه های��ی از محتوای حمایت ش��ده و 
برنددار هستند. تالش برای ایجاد آگاهی 
از برن��د نی��ز ممکن اس��ت در قالب یک 
مجل��ه موضوعی حمایت ش��ده رخ دهد، 
ب��ه این ترتیب ک��ه هدف، تم��ام فضای 
 The New Yorker تبلیغاتی در مجله
را در تاریخ 22 آگوست 2005 خریداری 

کرده است. 
روش ه��ای متع��ددی ب��رای تبلیغات 
محلی وج��ود دارد، اما ای��ن راهی برای 
ویروسی س��اختن برند شما با یک روش 

مثبت است. 
3- می تواند با دور نگه داشتن 

تبلیغات، مانع از اقدامات امنیتی شود
تبلیغ��ات محلی ای��ن کار را برای یک 
دلی��ل ب��زرگ انجام می ده��د؛ در ارزش 
اس��می، ای��ن ی��ک آگهی نیس��ت. برای 
س��اخت آگهی های محلی، نیازی به یک 
فض��ای تبلیغ��ی در وب س��ایت نداری��د. 
در ع��وض، تبلیغ��ات محلی با س��اختار 
مقاله و اس��تانداردهای ناشری )آنالین یا 
آفالی��ن( مطابقت دارد ک��ه این تبلیغات 
روی سایت شان قرار گرفته است. بخشی 
از محت��وا در صفحات س��ایتی هس��تند 
که روی آنه��ا ظاهر می ش��وند، بنابراین 
به عنوان تبلیغات نمایش داده نمی شوند، 

بلکه به عنوان محتوا ظاهر می شوند. 
عالوه بر این، هر کسی می تواند نرم افزار 

قف��ل آگه��ی روی رایانه، تبل��ت یا تلفن 
هم��راه خود نصب کند ک��ه به راحتی از 
تبلیغات بنر و پاپ آپ جلوگیری می کند. 
اما تبلیغات محلی همیشه حضور خواهند 
داشت. این بدان معنی است که تبلیغات 
محلی، پتانس��یل باالیی برای جلب توجه 

افراد بسیار بیشتری دارند. 
4- آمارها به تبلیغات محلی عالقه 

دارند
Business Insider گزارش می دهد 
که بودجه های تبلیغاتی محلی در س��ال 
2013 به میزان 4.7 میلیارد دالر افزایش 
یافت و انتظار می رود تا سال 2018 به 21 
میلیارد دالر برسد. عملکرد بسیار بهتر از 
صفحه نمایش سنتی، به خصوص در تلفن 
همراه که بیش یک درص��د CTR دارد، 

گزارش شده است. 
تبلیغ��ات   ،emarketer براس��اس 
محلی در حال حاضر توسط 73 درصد از 
ناشران آنالین ارائه شده است، درحالی که 
17درصد دیگ��ر برنامه ریزی کرده اند که 
همین کار را انج��ام دهند. عالوه بر این، 
آگه��ی  مصرف کنن��دگان  از  32درص��د 
محلی را با دوس��تان، خانواده و همکاران 
به اش��تراک می گذارند، درحالی که فقط 
19درص��د از مصرف کنن��دگان، تبلیغات 
بنری س��نتی را به اش��تراک می گذارند. 
توجه داشته باش��ید که این آمار از سال 

2015 تاکنون است. 
به همین دلیل، در سال 2017 شواهد 
حاک��ی از آن اس��ت که جه��ان در حال 
حرکت به س��وی تبلیغات محلی اس��ت 
و اگر ش��ما می خواهید ی��ک بازده بهینه 
از اس��تراتژی های بازاریابی خود داش��ته 

باشید، باید آن را دنبال کنید. 
entrepreneur.com :منبع

 چرا بازاریابان اینترنتی باهوش
تبلیغات محلی را انتخاب می کنند؟ 

کلید

 تبلیغات اثربخش
و اثربخشی تبلیغات )بخش اول(

اگر ما می خواهیم م��ردم تبلیغ ما را ببینند باید 
توجه آنها را جلب کنیم. در الگوی M5 باید هدف 
تبلیغات مش��خص ش��ود. در قدم دوم باید بودجه 
تبلیغات خود را مش��خص کنی��م. بودجه تبلیغات 
می تواند رس��انه ما را مشخص کند. قدم سوم، پیام 
تبلیغات اس��ت و به م��وازات آن از چه رس��انه ای 
می خواهی��م اس��تفاده کنیم. در مرحل��ه آخر باید 

ارزیابی داشته باشیم. 
به گزارش باش��گاه مدیران موف��ق، ما میلیون ها 
توم��ان هزین��ه می کنی��م، تبلیغ��ی می س��ازیم و 
می خواهیم در دیگ��ران تأثیرگذار باش��د. دیگران 
همانط��وری برداش��ت کنند که ما پی��ام را به آنها 
ارس��ال می کنیم. اندازه گیری اثربخش��ی تبلیغات 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت. تبلیغات ما در فروش 
تأثیر داش��ته اس��ت؟ تأثیری روی وجهه س��ازمان 
داشته است؟ روی ارتباط سازمان با مشتریان تأثیر 

داشته یا نه؟ 
با حذف این قسمت در واقع یک مجموعه فعالیت 
بی نتیجه انجام داده ایم. در بازاریابی توصیه می شود 
ک��ه یک��ی از بهترین روش ها ب��رای غلبه کردن بر 
رقبا، این است که در ابتدا به خودمان حمله کنیم، 
یعن��ی هر فعالیت��ی انجام می دهیم اثربخش��ی آن 
را اندازه گی��ری کنیم. در این مقاله به ش��یوه های 
اثربخش��ی تبلیغ��ات نمی پردازی��م، بلک��ه به این 
می پردازی��م که برای اینکه ی��ک تبلیغات اثربخش 
باش��د به چه اصولی باید توجه کنی��م. این عوامل 
می تواند چک لیستی باشد که پس از ساخت تبلیغ 
هر یک از این عوامل بررس��ی شود و ببینیم که آیا 

تبلیغ ما واجد این ویژگی ها است یا خیر؟ 
 ،Simplicity Principle س��ادگی  اص��ل 
تبلیغ باید به راحتی توس��ط مخاطب درک ش��ود. 
تبلیغات ی��ک فرآیند ارتباطی اس��ت. ما یک پیام 
می فرستیم، مخاطب باید آن را آن گونه درک کند 
ک��ه ما عالقه مندی��م. برای اینکه ای��ن اتفاق بیفتد 
باید تبلیغات دارای س��ادگی باش��د. گفته می شود 
اگر اطالع��ات زیادی برای مخاطب ارس��ال کنیم، 
مخاطب به گونه ای رفتار می کند که غالبا عکس آن 
چیزی است که ما می خواهیم. اگر تمامی افتخارات 
سازمان خود را در یک پیام تبلیغاتی برای مخاطب 
بگویی��م طبیعتا آن پیام نمی توان��د روی مخاطب 
اثرگذار باش��د. اگر در یک صفحه روزنامه به خاطر 
هزین��ه ای که کرده ایم، تمامی خطوط را پرکنیم یا 
در یک تبلی��غ تلویزیونی از ابتدا ت��ا انتها صحبت 
کنیم از می��زان اثرگذاری کاس��ته ایم. در تبلیغات 
چاپی هواپیم��ای امارات در مجل��ه تایم می بینیم 
که وس��ط مجله دوصفحه توسط هواپیمایی امارات 
خری��داری ش��ده، تمامی دو صفحه خالی اس��ت و 
گوشه آن نوشته هواپیمایی امارات، زیرا تبلیغ باید 
دارای فضای تنفس باش��د. نباید تصور کنیم چون 
قیمت تبلیغات در رس��انه ها باالس��ت باید بیش��تر 

حرف بزنیم و پرگویی کنیم. 
بای��د برای مخاطب فضای تنفس��ی بگذاریم تا 
مخاطب بتواند از فضای تنفس استفاده بیشتری 
بکن��د. در برخ��ی بیلبورده��ای اتوبان ه��ا دیده 
می ش��ود که تمامی بیلبورد را پر از متن کرده اند. 
کسی که با سرعت 100کیلومتر حرکت می کند 
با خواندن آن پیام طبیعتا تصادف می کند. تعداد 
کلم��ات روی بیلب��ورد در بس��یاری از کش��ورها 
توس��ط قانونگذاران مشخص شده است تا فردی 
که با س��رعت از کنار آن می گ��ذرد دچار حادثه 
نش��ود. پیام های تبلیغاتی با لغات روشن و عینی، 
معموال تأثیر بیش��تری نسبت به پیام های حاوی 
اطالع��ات انتزاعی بر دریافت کنن��دگان دارد. اگر 
اط��العات بیش ازحد مش���کل و پیچیده باشد 
و به ش��کلی آشفته و نامفهوم ارائه شود، احتمال 
کمتری دارد که دریافت کننده پیام آن را بفهمد 

و متقاعد شود. 
رای��س و ت��راوت )Ries&Trout(، معتقدن��د 
عرض��ه بیش از ح��د اطالعات منجر ب��ه بی نظمی 
و کاهش توجه می ش��ود و به همین علت مش��کل 
اس��ت که توجه کسی را بتوان جلب کرد. در تبلیغ 
انتخابات عراق موس��یقی بس��یار مالی��م و زیبایی 
پخش می شود و کلیه مسائلی که باید در انتخابات 
رعای��ت ش��ود از جمل��ه مس��اوات و... ب��ه صورت 
کارت هایی که روی آن نوشته دارد در صندوق وارد 
می ش��ود. حال اگر ما برای انتخابات خود بخواهیم 
تبلیغی بس��ازیم چه می کنیم؟ م��ا تصور می کنیم 
که در پیام تبلیغاتی، باید مانند جارچی های قدیم 
صحبت ه��ای زی��ادی بکنیم. یک��ی از متخصصان 
تبلیغات تینا لوری معتقد است حداکثر مواردی که 
در تبلیغ باید ذکر شود چهار مورد است. اگر بیش 
از این باش��د مخاطب آن را خوب دریافت نمی کند 
یا به زودی از خاطر مخاطب محو می ش��ود. قانونی 
در بازاریابی اس��ت به نام قانون تمرکز که می گوید 
»اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی داش��تن کلمه ای 
در ذهن مش��تریان اس��ت.« در ذهن مخاطب یک 
کلمه را وارد کنید. اگر ماش��ینی را تبلیغ می کنید 
یا بر س��رعت باالی آن مانور دهید یا بر امنیت آن 
ی��ا بر راحتی یا یک چیز دیگ��ر. اینکه همه مزایای 
موجود در ماش��ین را ب��ه مخاطب بگوییم در ذهن 

مخاطب تأثیر کمتری می گذاریم. 
ادامه دارد. . . 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

این آگهی چاپی فقط زیر نور آفتاب 
خواندنی می شود

یک شرکت تولید کننده وسایل تفریحی خارج از خانه 
به ن��ام »LL Bean« کمپینی چاپ��ی و فریبنده  راه 
انداخته و کنار آن بیانیه ای را منتش��ر کرده که کلمات 
آن فقط زیر نور آفتاب کامال آش��کار می شوند. کمپین 
ف��وق در قالب یک صفحه آگهی تبلیغاتی تمام صفحه 

در روزنامه نیویورک تایمز هفته گذشته انتشار یافت. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، با هدف بازتاب تالش های 
برند جهت جلب توجه آن دس��ته از مش��تریانی که 
عالقه مند به تفریح و گردش در فضای خارج از خانه 
هستند، آژانس تبلیغاتی VIA پورتلند با استفاده از 
جوهر فتوکرومیک تخصصی، نسخه ای از یک آگهی 
تبلیغات��ی خ��اص را ارائه داد. در ادام��ه این اقدام به 
منظور جذب مصرف کنندگان به س��وی شعار جدید 
LL Bean، یعنی »به ش��کلی حرف��ه ای فعالیت در 

فضای خارج از خانه را تجربه کن« صورت گرفت. 
با مطالعه این آگه��ی تبلیغاتی داخل فضای خانه، 

دور از معرض اش��عهUV، متوجه می شویم که متن 
موج��ود در آگهی ما را به مطالعه آن خارج از فضای 

خانه تشویق می کند. 
ب��ه محض خروج از خانه ای��ن آگهی به یک قانون 
کلی تبدیل می شود که متن آن به شرح زیر است: 

به فضای خارج از خانه خوش آمدید. 
اینجا هیچ غریبه ای نیست. 

فقط دوستانی هستند که شما هنوز آنها را مالقات نکرده اید. 
اینجا هر روز برای خ��ود نام مخصوصی دارد مثل 

ساحل، برف و پرنده آبی
و جایی که بوی آتش اردو به این معنی اس��ت که 

شما در جای درستی قرار گرفته اید. 
ش��ما برای آمدن به اینجا هیچ نیازی به پاسپورت، 

دعوتنامه یا کارت عضویت ندارید. 
فق��ط کافی اس��ت پای ت��ان را از در خان��ه بیرون 

بگذارید، آن وقت به مقصد رسیده اید. 
ش��ما می توانید اینجا سن و سال، نگرانی ها و حتی 

مایو خود را از یاد ببرید. 
فقط فراموش نکنید که دوس��تان تان را با خود به 

آنجا ببرید. 
مهم نیس��ت ش��ما از کجا آمده اید؛ مهم این است 
ک��ه اغلب اوقات فضای خارج از خانه را تجربه کنید، 
بنابرای��ن هر کجا که هس��تید به م��ا بپیوندید چون 
داخ��ل خانه ما همه با هم غریبه هس��تیم و خارج از 

خانه با هم آشنا.« 

 
نخستین مسابقه دو ماراتن کودکان 

با هدف تبلیغ پوشک بچه
 Huggies یک برند تولید کننده پوشک بچه به نام
دس��ت به طراحی یک ابزار ردیابی فاصله مخصوص 
زده اس��ت ک��ه با برگ��زاری یک مس��ابقه دو ماراتن 
21کیلومت��ری در زمان حال به تبلیغ پوش��ک برای 

کودکانی می پردازد که راه افتاده اند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، مطالعات این ایده را مطرح 
می کنند که به محض راه افتادن کودکان، آنها در طول 
روز می توانند بین یک تا هفت کیلومتر پیاده روی کنند. 
Huggies  قص��د تحقق ای��ن واقعی��ت و اثبات این 
موضوع را برای مادران دارد که کودکان در حال حرکت 
آنها نیازمند وجود پوشک هایی هستند که به طور خاص 
برای این کار طراحی ش��ده اند. درب��اره آن فکر کنید. 
احتماال ش��ما هرگز مسابقه دو ماراتن با شلوار جین را 
راه نخواهید انداخت. همین امر درباره پوشک بچه نیز 
صادق است. اجرای این ایده منجر به برگزاری کمپینی 
می شود که تا حدی آزمایشی، تا حدی نسخه نمایشی 

محصول و تا حدی سریال اینترنتی است. 
 

تابی نازور
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در ای��ن مقال��ه ب��ه نق��ل از
بررس��ی  ب��ه   ،ibazaryabi
بهینه س��ازی  برای  روش  پن��ج 
بازاریابی کسب و کارهای کوچک 

پرداخته ایم. 
بازاریاب��ی ب��رای بق��ای ه��ر 
اس��ت.  مه��م  کس��ب و کاری 
به عنوان یک صاحب کسب و کار 
کوچ��ک ش��ما احتم��اال ی��ک 
اس��تراتژی بازاریاب��ی خواهی��د 
داش��ت، ام��ا ام��روزه بازاریابی 
ه��ر روز ب��ا تاکتیک های جدید 

به روز رسانی می شود. 
با تکام��ل بازاریابی، بازاریابی 
کس��ب و کارهای کوچ��ک نی��ز 
بای��د تغیی��ر کن��د.  یادگیری 
به روزرس��انی بازاریاب��ی ب��رای 
س��ازمان ش��ما می توان��د تمام 
س��ازمان ش��ما را به سمت باال 

بکشد. 

چگونه بازاریابی برای 
کسب و کار کوچک را بهینه 

کنیم
بازاریابی  اس��تراتژی های  اگر 
به روزرسانی  ش��ما  کس��ب وکار 
نش��ود، اس��تراتژی ممکن است 
بیات ش��ود، رقبای شما راه های 
بازاریاب��ی پیدا  ب��رای  بهت��ری 
خواهند کرد و مش��تریان تان از 

شما خسته خواهند شد. 
ب��رای  اینک��ه  ب��رای  ش��ما 
مش��تریان تان ت��ازه بمانید باید 
گرایش ه��ای  جدیدتری��ن  از 

بازاریابی استفاده کنید. 
در حالی ک��ه برنامه بازاریابی 
برای  پای��ه ای ش��ما می توان��د 
کسب و کار شما کار کند، برخی 
چیزها را می توانید بهینه کنید. 
بهینه سازی  راه های  دنبال  به 
بازرایابی برای کس��ب و کار خود 

باشید. 
1-از رقبا یاد بگیرید 

دنب��ال روش های  درحالی که 
بهینه س��ازی  ب��رای  جدی��دی 
به  بازاریاب��ی خ��ود می گردید، 
رقبای خود ن��گاه کنید؛ ببینید 
ب��رای جذب مش��تریان چه کار 

می کنند. 
اگ��ر ش��ما تنها ش��رکتی در 
صنع��ت خود هس��تید ک��ه از 
تکنی��ک تماس ه��ای س��رد با 
بازخورد کم اس��تفاده می کنید، 
بای��د همی��ن ح��اال از رقب��ای 
خ��ود یاد بگیری��د. تکنیک های 
آنه��ا می توان��د برای ش��ما هم 
کار کن��د. به خصوص که ش��ما 
ه��م می خواهی��د هم��ان مدل 

مشتریان آنها را جذب کنید. 
مث��ا اگ��ر مش��تریان ش��ما 
اقدام ب��ه تبلیغات در فیس بوک 
می کنند، ش��ما ه��م می توانید 

همان کار را بکنید. 
این ص��ورت ش��ما ممکن  در 
اس��ت بتوانید همان موفقیت را 
کس��ب و مقداری از مش��تریان 

آنها را جذب کنید. 
2- گواهی نامه بگیرید

مردم قبل از خرید معموال به 
نظرات توجه کرده و خریدشان 

را معتبر می کنند. 
ب��رای  می خواهن��د  م��ردم 
کنند.  پرداخ��ت  پ��ول  کیفیت 
بدانند چیزی  آنها می خواهن��د 
که شما می فروش��ید از چیزی 
که رقیب ش��ما می فروشد، بهتر 

است. 
می توانید نظراتی را از افرادی 
ک��ه از ش��ما خری��د کرده ان��د 
دریاف��ت کنی��د و خرید خود را 

افزایش دهید. 
می توانید نظرات را در جاهای 
مختلفی ق��رار دهید و مطمئن 
شوید مش��تریان مختلف آن را 

می بینند. 
ش��ما می توانید ی��ک صفحه 
گواهی نام��ه اختصاصی داش��ته 
باش��ید یا می توانید به مشتریان 
اج��ازه دهی��د نظرات خ��ود را 

بگذارند. 
نظریات  ترتی��ب،  به همی��ن 
مش��تریان می توان��د یک عنصر 
خارق العاده برای س��ایت باشد. 
ای��ن عام��ل باعث مؤثر ش��دن 

شدن سایت می شود. 
ش��ما می توانی��د مش��تریانی 
داشته باش��ید که در رسانه های 

اجتماعی نظر می گذارند. 
مث��ا، مش��تریان می توانن��د 
در صفحه کس��ب و کار ش��ما در 

فیس بوک نظر بگذارند. 

می توانند  همچنین  مشتریان 
نظرگ��ذاری  س��ایت های  روی 

مشخصی نظر بگذارند. 
از مشتریان خود بخواهید نظر 
بگذارند. می توانید آنها را با یک 
ایمیل یا یک پس��ت در صفحه 

اجتماعی ترغیب کنید. 
اگر با آنها به صورت ش��خصی 
آنه��ا  از  می کنی��د  صحب��ت 
بخواهی��د برای ش��ما یک نظر 
بگذارن��د، همچنی��ن می توانید 
آنها را به صفحه ای که می توانند 
برای ش��ما نظر بگذارند هدایت 

کنید. 
3- رسانه اجتماعی را 

به روزرسانی کنید
احتم��اال ش��ما می دانی��د که 
بازاریابی رس��انه اجتماعی برای 
کس��ب و کار کوچک ش��ما مهم 
اس��ت، اما داش��تن یک حساب 
کاربری به تنهایی کافی نیست. 
بازاریابی  برای  نکاتی  همیشه 
رس��انه اجتماع��ی وج��ود دارد 
ک��ه می تواند حضور ش��ما را در 
بهینه  اجتماعی  رس��انه  پلتفرم 

کند. 
ابتدا اطاعات حساب کاربری 
خود را به روز و دقیق نگه دارید. 
اگر چیزی در مورد کس��ب و کار 
ش��ما تغییر می کن��د، پروفایل 
رس��انه اجتماعی ش��ما نیز  باید 

تغییر کند. 
مطمئن ش��وید که وب سایت، 
آدرس، س��اعت کاری، لوگ��و و 

تصاویر تماما به روز باشند. 
دوم اینکه محتوی��ات تازه را 
منتش��ر کنید. ش��ما باید مرتبا 
محتوی��ات ت��ازه روی صفحات 
رس��انه اجتماعی خود منتش��ر 

کنید. 
این طور نباش��ید که حس��اب 
کاربری را ایجاد و به روز رس��انی 

آن را فراموش کنید. 
به روزرس��انی مرتب پس��ت ها 
ش��ما را مرتب��ا جل��وی صورت 

کاربران تان نگه می دارد. 
در م��ورد محصوالت جدید و 
فروش های جدید پست بگذارید 
نش��ان  دنبال کنندگان تان  به  و 
دهید شما و کس��ب و کارتان به 

کدام سمت می روید. 
4- از فروشگاه بیرون بیایید

برای مش��تریان بالق��وه مهم 
است که شما و کسب و کارتان را 
بشناس��ند. حاال شما چه دارای 
یک فروش��گاه هس��تید یا فقط 
کس��ب و کار خانگ��ی دارید. آنها 
احتیاج دارند که شما را ببینند. 
برخی مواقع احتیاج اس��ت به 
جایی که آنها هستند بروید، به 
جای اینکه منتظر بمانید تا آنها 
به س��مت ش��ما بیایند. با رفتن 
به رویداده��ای محلی بازاریابی 

محلی خود را توسعه بدهید. 
اگ��ر می توانید ی��ک باجه یا 
یک میز در ی��ک رویداد محلی 
بگیری��د. اینکه در چه رویدادی 
ب��ه  بس��تگی  کنی��د  ش��رکت 

محصول یا خدمت شما دارد. 
ارزان فروش ه��ا،  ب��ازار  در 
جش��ن ها  کش��اورزان،  ب��ازار 
ی��ا نمایش��گاه های محل��ی ی��ا 
نمایش��گاه های خاص ش��رکت 

کنید. 
مث��ا اگ��ر ش��ما صابون های 
دست ساز می فروشید، می توانید 
در نمایشگاه محصوالت خانگی 

شرکت کنید. 

وقتی ش��ما در یک رویدادی 
ش��رکت می کنی��د، می توانی��د 
محص��ول خ��ود را بفروش��ید و 
کس��ب و کار  مورد  در  اطاعاتی 

خود ارائه بدهید. 
حت��ی اگ��ر کس��ی از ش��ما 
خرید نکرد، ب��ه آنها یک کارت 
کسب و کار یا بروشور و اطاعاتی 
در مورد کس��ب و کار خود ارائه 

دهید. 
ب��ه ای��ن ترتیب آنها ش��ما را 
فرام��وش نخواهی��د ک��رد. ب��ه 
همی��ن صورت ش��ما می توانید 
یک مسابقه برگزار کنید و مردم 

با ایمیل شما ثبت نام کنند. 
برای  ش��ما می توانید راه��ی 
پ��رورش ایده ها پی��دا و بعد از 
اتم��ام روی��داد آنه��ا را هدایت 

کنید. 
5- به یک خبره تبدیل 

شوید 
ش��ما می توانی��د ب��ا تبدی��ل 
ش��دن به یک متخصص محلی 
بازاریابی کسب و کار محلی خود 

را تقویت کنید. 
تبدیل ش��دن به ی��ک خبره، 
یک��ی از تاکتیک های بلندمدت 
کس��ب و کار  بازاریاب��ی  ب��رای 

کوچک است. 
ای��ن مس��ئله می تواند به یک 

نتیجه عالی منجر شود. 
ب��ا  اجتماع��ات  و  گروه ه��ا 
عاقه مندی مش��ترک محلی را 
پیدا کنید که با برند کسب و کار 

شما سازگار است. 
ب��ه ش��بکه آنه��ا بپیوندید و 
مشتریانی را پیدا کنید و به آنها 

تخصص خود را نشان بدهید. 
می توانی��د خ��ود را به عنوان 
س��خنران به رویدادهای محلی 
می توانی��د  کنی��د.  معرف��ی 

نمایش هایی را تدارک ببینید. 
اتاق ه��ای  ب��ه  می توانی��د 
بازرگان��ی بپیوندی��د و از طریق 
شبکه سازی خود را باالتر ببرید. 
س��ازمان ها  ب��ه  می توانی��د 
مراجعه کنید و از آنها بپرس��ید 
چگون��ه می توانید خ��ود را باال 
ببرید یا ب��ا خبرنگارهای محلی 

صحبت کنید. 
به ج��ای اینکه از س��ردبیرها 
بخواهی��د در مورد کس��ب و کار 
شما بنویسند، می توانید خود را 
به عنوان متخصص معرفی کنید. 
ایج��اد کنی��د که  رابط��ه ای 
خبرن��گاران وقتی می خواهند با 
کس��ی در حوزه ش��ما مصاحبه 
کنند به س��راغ ش��ما بیایند.  از 
س��ردبیر بخواهید وقتی از شما 
در مقاله اش می نویسد اشاره ای 

به کسب و کار شما بکند. 
 forbes :منبع
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مدیریت ارتباط با مشتریان از 
طریق شبکه های اجتماعی

همواره زمزمه هایی در مورد ش��بکه های اجتماعی 
به عن��وان تبلیغات جدید ش��نیده می ش��ود، اما در 
حقیق��ت کارکرده��ای دیگ��ری برای ش��بکه های 
اجتماع��ی وج��ود دارد که نقش آن را بس��یار مهم 
می کند. به عنوان مثال، مدیریت ارتباط با مش��تریان 
در اینجا اس��ت. ب��ه گزارش هورمون��د، فعالیت های 
مدیریت ارتباط با مش��تریان به ما نشان می دهد که 
پس از نخس��تین خرید مش��تری، چگونه با او رفتار 
کنیم. جذب مش��تریان جدید، بس��یار پرهزینه تر و 
دش��وارتر از حفظ مشتریان قدیمی است. این دلیلی 
اس��ت که بس��یاری از س��ازمان ها برای نگهداری از 
مش��تریان خود، س��خت تاش و همواره محصوالت 
و خدم��ات تکمیل��ی و متنوعی را ب��رای آنها فراهم 

می کنند. 
س��ازمان ها معموال ب��ه پایگاه داده ه��ای پیچیده 
خود تکی��ه می کنند که اطاعات به روز مش��تریان 
را نگه داش��ته و نش��ان می دهد که آنه��ا چه چیزی 
خریده ان��د، چه پیام های ش��خصی باید ب��رای آنها 
ارس��ال ش��ود و اینکه چه نیازهای خاص و یکتایی 
دارن��د. س��ایت س��لزفورس، در زمین��ه راهکارهای 
مدیری��ت ارتب��اط ب��ا مش��تریان اجتماعی پیش��رو 
محس��وب می ش��ود. به دلیل این تمرکز دیجیتالی، 
تعجب آور نیس��ت که مدیریت ارتباط با مش��تریان، 

خودش را به شبکه های اجتماعی تحمیل می کند. 
مدیریت ارتب��اط با مش��تریان اجتماعی، پذیرای 
نرم افزاره��ا و فرآیندهایی اس��ت که ش��امل هوش 
جمعی مشتریان س��ازمان، برای ایجاد پیشنهاد های 
بهتر و لحن صمیمی تر بین ش��رکت و مش��تریانش، 
اس��ت. هنگامی  ک��ه برنده��ا از مدیری��ت ارتباط با 
مشتریان اجتماعی استقبال می کنند، آنها به استفاده 
از شبکه های اجتماعی مانند گذشته می پردازند. این 
ادعا به این دلیل اس��ت که رس��انه های کسب ش��ده 
می توانند از پیام های اجتماعی خاق و تعاملی ایجاد 
ش��وند و ش��رکت ها می توانند فعالیت های مناسبی 
برای نگهداری برند و روابط با مشتریان انجام دهند 
که منجر به کس��ب س��ود از رس��انه های کسب شده 

می شود. این مشتریان کسانی هستند که اطاعات و 
توصیه هایی درباره ش��رکت، در شبکه های اجتماعی 

خود منتشر می کنند. 
اما این  یک شمشیر دو لبه است؛ وقتی ایده آل است 
که همه تعامات ما با مشتریان مثبت باشد. متاسفانه 
گاهی وقت ها اشتباهاتی رخ می دهد. وقتی اشتباه رخ 
دهد، مشتریان هیچ ابایی از اشتراک گذاری تجربه های 
بد خود در شبکه های اجتماعی ندارند. آنها عصبانیت 
خود را از راه های عمومی خالی می کنند. مثال معروف 
آن داس��تان غم انگیز س��فر هوایی مردی است که در 
نهایت منجر به یک گیتار شکس��ته و به طور ویروسی 
در یوتیوب منتشر شد )نام ویدئو در یوتیوب: گیتارهای 
شکس��ته متح��د(. هنگامی که او ت��اش ناموفق خود 
را برای تعمیر یا جایگزینی گیتار شکس��ته از ایرالین 
یونایتد انجام داد، این مس��افر ناراضی برداشت خود از 
این اتفاق��ات را خلق و به صورت یک فایل ویدئویی در 
اینترنت بارگذاری کرد که بیش از ۱۰میلیون بار بازدید 
شد. مشخصا این اتفاق خوشایندی برای ایرالین یونایتد 
نبود. این ت��وان بالقوه تاثیر منفی، بار دیگر بر اهمیت 
این نکته تاکید می کند که شرکت ها باید به طورجدی، 

شکایات و ناراحتی های مشتریان را پیگیری کنند. 
هنگامی  که اش��تباهاتی رخ می دهد، داشتن یک 
برنام��ه برای ش��روع به بهب��ود یا جب��ران خدمات، 
ضروری اس��ت. ای��ن واژه ب��ه فعالیت هایی اش��اره 
دارد ک��ه س��ازمان برای اص��اح اتفاق��ات ناگوار و 
برگرداندن مش��تریان ناراضی، انج��ام می دهد. یکی 
از دس��تورالعمل های مفید که مورداس��تفاده برخی 

شرکت ها است، چارچوب الرا نام دارد: 
- گوش کردن به صحبت های مشتری 

- تجزیه وتحلیل صحبت های او 
- ارتب��اط دادن ای��ن اطاعات ب��ا اطاعات قبلی 

موجود در سازمان
- عمل براساس صحبت های مشتری

اگ��ر بهب��ود خدمات تاثیر مثبتی داش��ته باش��د، 
معموال بس��یار س��ریع اتفاق می افتد. اگر ش��رکتی 
بتواند مشکات موجود در سیستم خود را شناسایی 
کند )مثا مش��کل یادآوری محصول یا توفان برفی 
که پروازها را زمینگیر کرده اس��ت(، می تواند مشکل 
را در نطف��ه خفه کرده و به مش��تری این اطمینان 
را بده��د ک��ه از موضوع آگاه اس��ت و اقدامات الزم 
برای مقابل��ه با آن را انجام می دهد. این دلیل اصلی 
اس��ت که چرا ش��بکه های اجتماعی می توانند نقش 
بزرگی در مدیریت ارتباط با مش��تریان بازی کنند: 
ش��بکه های اجتماعی اجازه ارتباط س��ریع و موثر با 
گروه بزرگی از مش��تریان یا ارسال پیام های شخصی 

به تک تک مشتریان را می دهند. 

راهبردهای بازاریابی در صنعت 
بسته بندی

از جمله راهبردهای بسیار مهم در بازاریابی صنعت 
بسته بندی رعایت کردن دو اصل بسیار مهم است: 

۱- کاربردی کردن
2- جذابیت

به گ��زارش پ��ارک بازاریابی ایران، ای��ن دو اصل 
نام  ب��رده از جمل��ه اص��ول بس��یار مه��م در صنعت 
بسته بندی اس��ت. کاربردی بودن بسته بندی از نظر 
مشاوره بازاریابی و فروش می تواند شامل ویژگی های 

زیر باشد: 
1- بتواند محصول را از هر گونه آسیبی حفظ کند

یکی از کاربردهای بسیار مهم برای بسته بندی در 
بازاریابی این اس��ت ک��ه بتواند محصول ما را از گزند 
خراب شدن، آسیب، ضربه و فاسد شدن حفظ کند. 

2- استفاده از آن آسان باشد
کارب��رد دیگری که برای بس��ته بندی باید در نظر 
گرفته ش��ود این اس��ت ک��ه بتوان ب��ه راحتی از آن 
اس��تفاده کرد. گاهی ممکن است بس��ته بندی ها به 
شکلی باشد که استفاده از محصول را برای ما دشوار 
کند، بنابراین در این ش��رایط ممکن اس��ت بسیاری 
از اف��راد به خاطر دش��واری اس��تفاده از آن از خرید 
محص��ول م��ورد نظر صرف نظر کنن��د. در حالی  که 
محص��ول مش��ابهی به دلی��ل بس��ته بندی راحت تر 
مش��تریان ش��ما را از دست ش��ما خارج کند. حتما 
تاکنون از محصوالت غذایی کنس��رو ش��ده که درب 
آنها به راحتی قابل باز ش��دن اس��ت و ش��ما نیاز به 
هی��چ ابزاری ب��رای باز کردن آنها ندارید اس��تفاده و 
مش��اهده کرده اید که این محصول نس��بت به سایر 
محصوالت توانس��ته اس��ت زودتر توجه ش��ما را به 
خود جلب کند و ش��ما ب��ه دلیل همین امتیاز، اقدام 
به خرید آن کرده اید. در این ش��رایط معموال ش��ما 
محصول مورد نظر را به دلیل راحتی اس��تفاده از آن 

خریداری می کنید. 

3- جابه جایی آسان
از دیگ��ر راهکاره��ای بس��ته بندی این اس��ت که 
طراحی بسته بندی باید به شکلی باشد که حمل و نقل 

آن را برای شما آسان کند. 
اصل دوم استراتژی بس��ته بندی، ویژگی جذابیت 
آن اس��ت، بنابراین جذابیت بس��ته بندی باید شامل 

موارد زیر باشد: 
1- زیبایی ظاهری

از آنجا که بسته بندی نخس��تین موردی است که 
توجه مخاطبان را به خود جلب می کند، بنابراین باید 
جذاب و زیبا طراحی ش��ود. زیبایی بس��ته بندی باید 
متناسب با محصول باشد نه اینکه فقط مولفه زیبایی 
مدنظر قرار بگیرد. پس بهتر است یک طراحی زیبا و 

در عین حال مناسبی را انتخاب کنید. 
2- شکل بسته بندی

از دیگر موارد مهم، ش��کل بسته بندی است. شکل 
بس��ته بندی ش��امل تمامی مواردی که در باال اشاره 
کردیم می تواند باش��د. شکل بسته بندی هم می تواند 
ب��ر جذابیت محصول اضافه کند و هم می تواند نقش 
موثری در آس��ان کردن حمل و نقل محصول داش��ته 

باشد. 
3- رنگ بسته بندی

رنگ ه��ا نقش زی��ادی در جلب نظر اف��راد دارند. 
بس��ته بندی نیز از این قائده مس��تثنی نیست، پس 
بهتر است رنگ بسته بندی ها را با دقت انتخاب کنید. 

4- نوشته های روی بسته بندی
نوش��ته هایی که روی بسته بندی محصوالت وجود 
دارند عاوه بر هویت محصول، نش��ان دهنده مواردی 
مانند ش��رکت و ویژگی های محصول و س��ایر موارد 
دیگر هس��تند. کس��ی که ب��ه طراحی بس��ته بندی 
می پ��ردازد بای��د ابتدا تمام��ی این اطاع��ات را به 
دس��ت آورد و س��پس در طراحی بس��ته بندی از هر 
کدام از آنها به بهترین نحو اس��تفاده کند. همچنین 
متناسب با آنها یک بسته بندی مناسب طراحی کند. 
متخصصی که استراتژی های بازاریابی را برنامه ریزی 
می کند و یکی از اهداف آن طراحی بسته بندی است 
اطاع��ات مورد نیاز خود را از چن��د طریق می تواند 

کسب کند: 
۱- مطالعه نشریات

2- گزارش های شخصی
3- پرس و جو کردن

4- خرده فروش ها.

ایستگاهبازاریابیبستهبندی

بازاریابیخالق



روش های استراتژیک توسعه 
کسب و کار

کلید اصلی توسعه یک استارت آپ، افزایش درآمد است. 
با انتخاب روش های مناسب قیمت گذاری و جذب مشتری، 
راه پیش��رفت کس��ب وکار خود را هموار کنید.  به گزارش 
زومیت، توسعه کسب وکار برای هر استارت آپ جدید امری 
حیاتی اس��ت. درواقع وقتی صحبت از توس��عه کسب وکار 
است، مهم ترین فاکتور افزایش درآمد است. در کالم ساده، 
شما برای افزایش درآمد خود، سه راه در پیش دارید؛ فروش 
محصوالت بیش��تر، فروش به مشتریان بیشتر و فروش به 
قیمت باالتر. اغلب اوقات کارشناسان و نویسندگان مسائل 
را بیش ازحد پیچی��ده می کنند، اما اگر می خواهید درآمد 
خود را افزایش دهید، این سه مورد واضح ترین گزینه هایی 
هستند که باید به آنها توجه کنید و تمام تالش های شما 

باید در راستای این موارد جهت دهی شوند. 
فروش محصوالت بیشتر

س��اده ترین راه رش��د کس��ب وکار ش��ما این است که 
محصوالت ی��ا خدمات بیش��تری را به مش��تریان فعلی 
بفروشید. مشتریان فعلی، با شما در ارتباط هستند، از قبل 
ش��ما را می شناسند، احتماال شرکت تان را دوست دارند و 
به شما اعتماد می کنند، بنابراین فروش محصوالت بیشتر 

به آنها، کار زیاد سختی نیست. 
تحقیقات نش��ان می دهد که هزینه جذب مش��تریان 
جدید، هفت برابر بیش��تر از این اس��ت که اقالم بیشتری 
را به مشتریان فعلی بفروشید، بنابراین با عرضه محصوالت 
و خدمات بیشتر، سود باالتری نصیب تان می شود، چراکه 
قبال هزینه جذب این مشتریان را پرداخت کرده اید.  پس 
فکر کنید که چه کاال و خدمات دیگری می توانید به این 
مشتریان ارائه کنید. لزوما نباید خدمات جدیدی در دست 
تولید داش��ته باش��ید. ممکن اس��ت بتوانید خدمات یک 
شریک تجاری را، که درصد کمی از آن بابت شراکت تان به 
شما می رسد، عرضه کنید. به سرویس های هواپیمایی نگاه 
کنید که از همکاری با هتل ها و تاکسیرانی ها بهره می برند. 
آنها هم قصد دارند حداکثر درآمد ممکن را از مش��تریان 
فعلی کسب کنند.  البته باید رضایت مشتریان را در نظر 
بگیرید، زیرا به ازای از دس��ت دادن هر مش��تری، هزینه 
باالیی برای جایگزین کردن مشتری دیگر به شما تحمیل 
می ش��ود. درواقع برای فروش بیشتر به مشتریان تان، باید 

رویکردی استراتژیک داشته باشید. 
فروش به مشتریان بیشتر

احتم��اال این حوزه ای اس��ت که اغلب ش��رکت ها تمرکز 
بیشتری روی آن می گذارند؛ جذب مشتریان جدید و افزایش 
سهم و نفوذ خود در بازار. اگر می خواهید به بازار هدف خود 
تس��لط داشته باش��ید، کارایی تان را باال ببرید، به مشتریان 
بیش��تری نیاز خواهید داشت.  یکی از ارزان ترین روش های 
جذب مشتری این است که مشتریان فعلی محصوالت تان 
را به دیگران توصیه کنند. اگر مشتریان فعلی از محصوالت 
ش��ما رضایت دارند، چگونه می توانید آنها را تش��ویق کنید 
که حامی ش��ما باشند و تولیدات تان را به سایرین پیشنهاد 
دهن��د؟ چطور می توانید یک اس��تراتژی برد-برد را تنظیم 

کنید که هم خودتان از آن سود ببرید و هم آنها؟ 
به یاد داش��ته باش��ید که هزینه جذب مشتری جدید، 
هفت برابر مش��تریان فعلی تمام می ش��ود. اگر مخاطبان 
جدید خود را با توصیه یاران قدیمی تان به دس��ت آورید، 
بودجه زیادی را صرفه جویی کرده اید که می توانید بخشی 
از آن را به همین افراد جایزه دهید.  برنامه های مشارکت 
در فروش هم روش مش��ابهی دارند. در این برنامه ها شما 
به ش��خص دیگری اجازه می دهید با پیدا کردن مشتری 
جدی��د )و متحمل ش��دن هزینه آن( درص��دی از درآمد 
حاصل از فروش را از آن خود کند.  گزینه های زیادی برای 
پیدا کردن مش��تریان جدید وجود دارد. شما باید بهترین 
استراتژی هایی را که مناسب مدل کسب وکارتان هستند 

و سودآوری شما را به حداکثر می رسانند، انتخاب کنید. 
فروش به قیمت باالتر

بس��یاری از کارآفرین��ان، ارزش کار خود را دس��ت کم 
می گیرند. دالیل متع��ددی برای این امر وجود دارد. مثل  
اینک��ه آنها اعتمادبه نفس کافی ندارن��د و به همین علت 
خدمات خود را در س��طح پایین قیمت گذاری می کنند یا 
اینک��ه نمی دانند بازار تا چه حد جوابگوی محصوالت آنها 

است یا اصال ارزش واقعی خدمات شان را نمی دانند. 
مورد آخر باعث می شود آنها محصوالت شان را کم اهمیت 
بدانند که به قیمت گذاری پایین منجر می ش��ود.  افزایش 
قیمت ساده ترین راه افزایش درآمد است، اما درعین حال 
با ریسک زیادی همراه خواهد بود. اگر قیمت را بیش ازحد 
باال ببرید، همین مشتریان فعلی را هم از دست می دهید و 

کسب وکارتان با تهدیدی جدی مواجه خواهد شد. 
از طرف دیگر، قیمت گذاری پایین نشان دهنده این است 
که ش��ما ارزش خدمات خودت��ان را نمی دانید، پس چرا 

دیگران باید به آنها بها بدهند؟ 
گاهی اوقات هم باال بردن قیمت، باعث از دس��ت دادن 
برخی از مش��تریان فعلی می ش��ود و همزمان مشتریان 
جدیدی را جذب می کند که حاضر هستند پول بیشتری 
برای محصوالت و خدمات ش��ما بپردازند. در این صورت 

تقاضا و درآمد کلی افزایش پیدا می کند. 
اگر شما یک محصول باکیفیت داشته باشید، باید آن را 
با قیمت مناس��ب به فروش برسانید. اگر چشم تان را روی 
ارزش واقعی آن ببندید، محصول ش��ما کاالیی بی اهمیت 
تلقی خواهد ش��د.  س��ه راه ب��رای افزای��ش درآمد یک 
کس��ب وکار وجود دارد. فروش بیشتر به مشتریان فعلی، 
فروش محصوالت و خدمات به افراد جدید و فروش آنها به 
قیمت باالتر. اگر برای هر سه مورد استراتژی های مفیدی 
داش��ته باشید، پتانس��یل کس��ب وکار خود را به حداکثر 
می رس��انید و اگر هری��ک از آنها را نادیده بگیرید، س��ود 
INC  :بیشتری را عاید رقیبان تان خواهید کرد.      منبع
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خ��ود  کار  مح��ل  در  َج��ک 
به عن��وان یک کارمن��د فعال و 
کوش��ا ش��ناخته می ش��د. ارائه 
ب��ه صورت  بهتری��ن عملک��رد 
ایده ه��ای  اج��رای  و  مت��داوم 
از  بخش��ی  تنه��ا  خالقان��ه، 
مزیت های این کارمند بااستعداد 
است. شاید این ضرب المثل که 
هیچ چیز پای��دار نخواهد ماند، 
درست باش��د. حداقل در مورد 
جک این امر صادق است. ماجرا 
به ترفی��ع رتبه وی بر می گردد. 
در 9 م��اه اخی��ر، کس��ب مقام 
مدیری��ت یک��ی از بخش ه��ای 
را  وی  خلق وخ��وی  ش��رکت 
حسابی تنگ کرده است. ماجرا 
ب��ه همین تغییر رفت��اری ختم 
نمی ش��ود. در واقع دیگر خبری 
از آن جک کوش��ا نیست. روابط 
اجتماع��ی، توانای��ی مدیری��ت 
پروژه حتی در بدترین ش��رایط 
ممک��ن و تأثیرگ��ذاری وی بر 
س��ایر همکاران به شدت کاهش 
یافت��ه اس��ت. به ط��ور خالصه، 
اکن��ون با ش��بهی از آن کارمند 

خالق روبه رو هستیم. 
متن��ی ک��ه در باال نقل ش��د، 
از  نیم��ی  ح��دود  سرنوش��ت 
کارمن��دان ترفی��ع رتب��ه گرفته 
اس��ت. ماجرا معموال ب��ا تعهد و 
افزایش سختکوشی افراد در مقام 
به عنوان  جدید شروع می ش��ود. 
مثال از اوق��ات فراغتی همچون 
اس��تخر، س��ینما و عضوی��ت در 
تیم فوتبال ش��رکت کاسته و به 
افزوده خواهد ش��د.  اضافه کاری 
در مث��ال فوق، جک پس از چند 
هفته با چشمانی قرمز که حاکی 
از کم خوابی اس��ت سرکار حاضر 
می شد. سیاست درهای باز که به 
اظهارنظر می داد  اجازه  همکاران 
به کلی تغییر کرده اس��ت. اوضاع 
به گونه ای اس��ت که کمتر کسی 
جرأت هم صحبتی با مدیر عجول 
فعلی و خوش اخالق گذش��ته را 

دارد. 

در این ایده هدف اصلی، ارائه 
راهکارهای��ی ب��ه منظ��ور غلبه 
بر چنین تغییره��ای رفتاری و 
مدیریت��ی اس��ت. در ادامه این 
راهکاره��ا م��ورد بررس��ی قرار 

خواهد گرفت. 

جست وجوی بصیرت در 
جای نادرست

به ط��ور معم��ول مدی��ران به 
دق��ت محی��ط اطراف خ��ود را 
م��ورد کند وکاو ق��رار می دهند. 
از مجموعه کارمندان و مدیران 
هم��کار گرفته ت��ا وضعیت بازار 
کس��ب وکار و س��ایر بازاره��ای 
مرتبط، همگی جایگاهی خاص 
مدیران  فک��ری  در دغدغه های 
حت��ی  دغدغه ه��ا  ای��ن  دارد. 
زمان های غیرکاری آنها را نیز به 
خود اختصاص خواهد داد. آنها 
راهکارهایی  دنبال  به  همیش��ه 
ب��ه منظ��ور بهب��ود وضعی��ت 

کسب وکار هستند. 
نکته مهمی که این دس��ته از 
مدیران نس��بت ب��ه آن بی توجه 
هس��تند، س��یر تغییر و تحوالت 
درونی ش��ان اس��ت. ای��ن ی��ک 
نابینای��ی خطرن��اک در ح��وزه 
مدیری��ت ب��ه حس��اب می آید. 
در واق��ع ارتباط بس��یار نزدیکی 
می��ان وضعیت روان��ی و عاطفی 
مدیران )و همچنین کارمندان( و 
تصمیم های حرفه ای آنها در مقام 
سازمانی شان وجود دارد. مادامی 
که نس��بت به آنچه در درون مان 
می گ��ذرد آگاه نباش��یم، امکان 
دستیابی به بینش صحیح نسبت 
به اط��راف وجود ندارد. پرس��ش 
اصلی اینجاست که برای رهایی از 
چنین تله مدیریتی چه کارهایی 

می توان انجام داد؟ 

بهبود چشم انداز درونی
نخستین گامی که در راستای 
دوری از چنی��ن تله ای می توان 
برداشت، بهبود آنچه چشم انداز 

درونی نامیده می شود، است. 
واقعی چشم اندازها  دنیای  در 

وظیفه بازتاب روندهای اش��تباه 
را برعه��ده دارند. به عنوان مثال 
آتش نش��انی مجموعه ای اس��ت 
ک��ه در حکم چش��م انداز عمل 
ک��رده، فرآینده��ای مضر برای 
س��المت ش��هروندان )در حوزه 
آتش سوزی( را گزارش می دهد. 
فروش��ندگان وابسته به شرکت 
نیز چنی��ن نقش��ی را دارند. با 
این ح��ال در این مثال به جای 
سالمت شهروندان وظیفه اصلی 
حداکثرس��ازی س��ود شرکت با 
استفاده از تش��خیص روندهای 
اش��تباه در زمین��ه بازاریاب��ی و 
ف��روش اس��ت. همانط��ور ک��ه 
پیداس��ت در بس��یاری از ای��ن 
م��وارد بخش تش��خیص دهنده 
مش��کل در نق��ش درمانگر نیز 
ظاهر می شود. چش��م انداز یک 
فرد معمولی نیز به همین ترتیب 
اس��ت. در واقع این چش��م انداز 
نس��بت به محرک ه��ای خاصی 
که در طول زمان در ناخودآگاه 
تثبیت ش��ده اند، واکنش نشان 
مدیرعامل  ی��ک  برای  می دهد. 
این محرک ها به احتمال فراوان 
وضعی��ت ب��ازار س��هام و رقب��ا 
خواهد بود. با این حال برخی از 
این متغیرهای تأثیرگذار مربوط 
به تغییرات فیزیکی بدن اس��ت. 
به عن��وان مثال اغل��ب افراد در 
وضعیت های پر اس��ترس دچار 
معده درد می شوند یا شوک های 
ناش��ی از غافلگیری ضربان قلب 
و  داده  افزای��ش  به ش��دت  را 
سطح هوش��یاری را باال می برد. 
اگرچ��ه ای��ن حالت ه��ا معموال 
احس��اس می ش��وند، اما با مرور 
زمان و بی توجهی افراد نس��بت 
به برخ��ی از ای��ن واکنش های 
زیست ش��ناختی ممکن است به 
حاش��یه رانده ش��ود. چاره کار 
در بازبینی چش��م انداز درونی و 

تغییر شرایط موجود است. 
اگر ش��ما مانند اغل��ب مردم 
معمول��ی  چش��م انداز  دارای 
باش��ید، باید نس��بت ب��ه نحوه 
عملکرد آن اطالع کاملی داشته 

باش��ید. در واقع این چشم انداز 
درون��ی براس��اس ویژگی ه��ای 
اخالقی و سبک زندگی برای هر 
فرد متفاوت اس��ت. هنگامی که 
یک ایمی��ل آزاردهنده دریافت 
می کنیم، چش��م انداز درونی ما 
نسبت به سیگنال منفی چنین 
واقعه ای واکنش نشان می دهد. 
در ص��ورت کارک��رد مناس��ب 
چش��م انداز دفاعی ما پاس��خی 
به ایمیل مذک��ور نخواهیم داد 
و آن را ح��ذف می کنی��م. ب��ه 
ای��ن ترتیب چش��م انداز درونی 
)در اینج��ا دفاع��ی( اطالع��ات 
در  برای تصمیم گیری  موردنیاز 
ش��رایط مختلف را در اختیار ما 
ق��رار می دهد. نکته جالب اینکه 
معموال هی��چ گاه متوجه چنین 

عملکردی نخواهیم شد. 
اگ��ر نس��بت به س��ازماندهی 
دفاعی  چش��م انداز  محرک های 
اق��دام نک��رده و اخطارهای آن 
را به ط��ور مداوم نادیده بگیریم، 
در انتهای ش��ب ب��ه تختخواب 
می رویم در حالی که نس��بت به 
رفتاره��ای عجیب مان در طول 

روز بهت زده خواهیم بود. 

از کجا شروع کنیم؟ 
هرچ��ه بیش��تر از چش��م انداز 
درونی مان استفاده کنیم، بیشتر 
نس��بت به وضعی��ت اطراف مان 
حس��اس خواهیم ش��د و کارایی 
چنین سیستمی افزایش خواهد 
یافت. در اینجا به ذکر نقاط شروع 
مناسب پرداخته خواهد شد. اگر 
هرکدام از ای��ن توصیه ها را برای 
30 روز تک��رار و تمرین کنید، در 
انتهای دوره تأثیراتش بر عملکرد 
آگاهانه چش��م انداز درونی تان را 

مشاهده خواهید کرد. 
فعالی��ت  یک ب��ار  روزی   -
جاری تان را کنار گذاش��ته و به 
کنید.  توجه  درونی تان  وضعیت 
می توانی��د ب��ه منظور تس��ریع 
چنین  اس��ترس  کاه��ش  روند 
س��واالتی را مرور کنید؛ دغدغه 
چیس��ت؟  من  اصل��ی  فک��ری 

آی��ا در ی��ک م��اه گذش��ته به 
اندازه کافی نس��بت به ش��رایط 
کدام  بوده ام؟  بدنی ام حس��اس 
بازتاب های چشم انداز درونی در 
حوزه زیس��تی ام را جدی گرفته 
و چه تعدادی را مورد بی توجهی 

قرار داده ام؟ 
- روزی یک بار احس��اس های 
خود را مرور کنید. در واقع تمرکز 
اصلی تان را در ردیابی دغدغه های 
اصل��ی و نگران کننده قرار دهید. 
اگ��ر ای��ن دغدغه ها بیش��تر در 
مورد وضعیت ش��غلی تان اس��ت 
ش��اید زمانش رس��یده تغییری 
در اولویت های ت��ان ایجاد کنید. 
نامناسب، مانعی  وضعیت روحی 
بزرگ در راس��تای دس��تیابی به 
تصمیم��ات درس��ت در ح��وزه 

مدیریت است. 
- روزی یک ب��ار دس��ت ب��ه 
قلم ش��ده و ب��ه دقت خ��ود را 
معاینه کنی��د. معموال هنگامی 
ک��ه فارغ از دغدغه ه��ای روزانه 
بدنی مان  مش��کالت  هس��تیم، 
را بهت��ر متوجه خواهیم ش��د. 
ب��ر این اس��اس در کاغ��ذ کنار 
ک��ه  را  مش��کالتی  دس��ت تان 
احتمال می دهید نشانه عملکرد 
نامناسب بخشی از بدن تان است 
بس��یاری  در  کنید.  یادداش��ت 
از این موارد چنین مش��کالتی 
ناشی از استراحت ناکافی است. 
با ای��ن حال در م��واردی که با 
استراحت نیز مشکل رفع نشد، 
مراجع��ه به پزش��ک ضروری به 

نظر می رسد. 
نکت��ه پایانی که بای��د یادآور 
ش��د، تأکی��د ب��ر پیش ف��رض 
زیست-روان شناختی در گزارش 
حاضر اس��ت. بدون شک تعداد 
بس��یار زیادی پژوهش مشابه با 
اس��تفاده از راهبردهای متفاوت 
ارائه ش��ده اس��ت ک��ه می توان 
از آنها نیز اس��تفاده ک��رد. این 
شیوه مقابله با استرس تنها یک 
راهکار مناس��ب و س��نجیده در 
میان تعداد زیادی از راهکارهای 

دیگر است. 

گزارش ویژه هاروارد بیزینس در کنترل استرس با توجه به واکنش های بدنی

خداحافظ استرس
استارتآپ کلید

مزایا و معایب استفاده از تیم های 
کارمندی در سازمان

زمانی که شخصیت های مختلفی در تیم داشته باشید، 
کار در تیم ها می تواند چالش برانگیز باشد، اما کار مشترک 
هم برای شرکت و هم برای کارکنان مفید است. کارکنان 
ممکن است نیاز به تمرین و آموزش در کار داشته باشند 
که کار تیمی می تواند بستر مناسبی در این زمینه باشد. 
کار تیمی به طورمعمول به عنوان مفهومی مثبت به شمار 
می رود، زیرا درنهایت گروهی از کارکنان را  ایجاد می کند 
که به نفع کسب وکار کار می کنند. درحالی که کار تیمی 
مزای��ای مختلفی را به همراه دارد، اجرای پروژه ای تیمی 
در مح��ل کار معایب بالقوه ای نیز به همراه دارد.  در این 
مقاله به نقل از مدیر اینفو ابتدا به بررسی مزایا و سپس 

معایب کار تیمی می پردازیم. 
مزایا

- دانش و تجربیات مشترک:  هر کارمند با مجموعه 
خاص��ی از مهارت ها و دانش مرتبط به ش��رکت می آید. 
بعضی از این تجربیات باهم همپوشانی دارند درحالی که 
برخی از تجربیات یا دانش های دیگر کامال با هم متفاوت 
هس��تند. هنگامی که کارکنان را برای پروژه های کاری 
گروه بن��دی می کنید، هم��ه از مزایای دان��ش و تجربه 
مشترک استفاده می کنند. این تجربه کاری تقسیم شده 
باعث می ش��ود که با مقیاس های مختلفی از مشکالت 
و چالش ها مقابله کنید. اگ��ر کارمندی به طور جداگانه 
روی پروژه ای کار کند، ممکن است به دلیل کم تجربگی 
با برخ��ی از جنبه های آن پروژه دچار مش��کل ش��ود، 
درحالی که در گروه می تواند بر تخصص همکارانش تکیه 

کند و دانش خود را به طور بالقوه گسترش دهد. 
- ایده زای�ی: محی��ط تیمی نیازمن��د کارکنانی 
اس��ت که در مورد پروژه بحث و ایده های بیش��تری 
خل��ق کنند. این بحث و تبادل نظر می تواند خالقیت 
بیش��تری را در می��ان کارکنان برانگیزان��د و آنها را 
به فکر ک��ردن درباره ایده های جدی��د ترغیب کند. 
همچنی��ن بحث در مورد پ��روژه راه حل های بهتری 
را ب��رای مش��کالت پی��ش روی ما خواهد گذاش��ت. 
هنگامی ک��ه به صورت ف��ردی کار می کنی��د، انجام 
پروژه را با بینش خاصی ک��ه دارید محدود خواهید 
کرد، درحالی ک��ه همکاران تان می توانند رویکردهای 

جدیدی را نسبت به کار شما پیدا کنند. 
- بررس�ی واقعی�ت: در پروژه های ف��ردی به یک 
کارمند تکیه می ش��ود ت��ا حقایق را ب��دون هیچ گونه 
اش��تباهی دریافت کنند. زمانی ک��ه چندین نفر روی 
پروژه ای کار می کنند، سیس��تمی ایجاد می ش��ود که 
موجب بررسی و تبادل اطالعات خواهد شد. زمانی که 
همه اعضای تیم به طور فعال در پروژه ای مشغول به کار 
هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که مسئله را قبل 

از تبدیل شدن به مشکلی بزرگ، شناسایی کنند. 
- حمایت: احس��اس امنی��ت و حمایت حاصل از 
یک تیم می تواند موجب ترغیب کارمندان به ریسک 
بیش��تر ش��ود. وقتی کارمند روی پروژه ای به صورت 
فردی کار می کند ممکن اس��ت محافظه کار باش��د. 
کار فردی گاهی احساس انزوا ایجاد می کند و باعث 
می شود کارکنان احساس کنند که هیچ کس دیگری 
پشت س��ر آنها نیس��ت. حمایت از محیط تیمی، به 
بعض��ی کارکنان کمک می کند به��ره وری را افزایش 

دهند و انگیزه بیشتری در کار پیدا کنند. 
 معایب 

- مشارکت نابرابر: د ر برخی تیم ها، اعضا ممکن است 
تماشاگر باشند و دیگران کار بیشتری انجام دهند. این 
امر می تواند باعث ناراحتی در محل کار ش��ود، به ویژه 
اگر ش��ما به عنوان صاحب کسب وکار فقط تالش های 
تیم و نه رهبران آن را تشخیص دهید. چنین وضعیتی 
می تواند به مناقشه منتج شود و تأثیر مخربی بر روحیه 

افراد در محل کار داشته باشد. 
- بازیکن�ان، گروه�ی کار نمی کنند: بعضی از 
کارمندان ممکن است به عنوان بخشی از تیم فعالیت 
کنن��د، اما ترجی��ح می دهند کار خودش��ان را انجام 
دهند. اگر محی��ط کاری تان نیازمند فعالیت گروهی 
اس��ت، باید مطمئن ش��وید ک��ه در هن��گام فرآیند 
اس��تخدامی، افراد »غافلگیرکننده« را جدا می کنید. 
درحالی که این افراد ممکن است کارمندانی عالی در 
محیط مناسب باش��ند، احتماال با فرهنگ کاری تان 

سازگاری ندارند و منجر به نارضایتی می شوند. 
- محدودشدن خالقیت: کار تیمی ممکن است 
تفکر خالق را محدود کند. کارکنان ممکن اس��ت تا 
حد زیادی برای خوب کارکردن در گروه نظرات شان 
را بیان نکنند تا خود را با دیگران همسو نشان دهند. 
ای��ن کمبود تفکر نوآورانه می تواند ش��رکت تان را از 

حرکت به جلو بازداشته و باعث رکود شود. 
- فرآیند طوالنی تر: گاهی اوقات ممکن اس��ت 
تیم فرآیند را طوالنی کند تا به نتیجه دلخواه برسد. 
تیم ه��ا معموال بای��د از طریق فرآینده��ای مختلف 
مانند انتخاب عضو، س��ازمان دهی و اجتماعی شدن 

وظایف شان را تکمیل کنند. 
- تعارض�ات ذاتی: هرگاه گروه��ی از افراد برای 
رس��یدن به هدفی دورهم جمع می ش��وند، احتمال 
برخی درگیری ها وجود دارد. س��بک های شخصیتی 
متقابل می توانند تعارض ایجاد کنند و بعضی از اعضا 
ممکن است مشکالتی را در پذیرش ایده هایی که با 
نظرات ش��ان متفاوت است، داشته باشند. فشار افراد 
در تی��م می تواند دیگران را با ترس از قضاوت مواجه 

کرده و بدین ترتیب آنها را محدود کند. 
 

مارال  مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

ترجمه: علی آل علی

پیشنهادکسبوکار

طراحی گرافیکی - آیا استعداد طراحی گرافیک دارید؟ منظور از گرافیک هنر دیجیتالی است که در سرتاسر اینترنت و هر وب سایتی 
یافت می شود. به این معنی که درخواست زیادی برای این نوع خدمات وجود دارد. اگر می خواهید هنرتان را در جهان به اشتراک 

بگذارید، ارائه خدمات طراحی گرافیک یک گزینه عالی است.
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علیرضا بابایی 

استارت آپ من شکس��ت خورد و همه چیز 
را از دس��ت دادم. اینها چیزهایی هس��تن که 

یاد گرفتم.
اینجا توضیح می دهم که چطور استارت آپ من 
شکست خود و هر چیزی که داشتم را از دست 
دادم  )حدود ۵۰هزار دالر(. من ماشین و هر چیز 
ارزشمندی را که داشتم خرج استارت آپم کردم، 
همین طور ش��ریک و دوستم و سالمتی ام و در 

عرض ۱۰ ماه همه آن را از دست دادم. 
چند نکته: 

۱ - من فاندر غیرفنی بودم
2 - این اتفاق دو، س��ه سال پیش زمانی که 

22 سال داشتم، افتاد. 
3 - سرمایه ۵۰هزار دالری من از پروژه های 
مارکتینگی که برای سرویس های SaaS دیگه 

انجام داده بودم کسب شده بود. 
4 - اس��م اس��تارت آپ من و اینکه چه کار 

می کرد مهم نیست. 
بزرگ ترین اشتباهات من و چیزی که از آنها 

یاد گرفتم. 
1- خودتون رو محدود نکنید که فقط 

استارت آپی راه بندازید که می تونه تبدیل 
به یه شرکت چند میلیاردی بشه. 

ب��ا س��رمایه ۵۰هزار دالری که من داش��تم 
نمی خواس��تم یه ش��رکت تکنول��وژی عادی 
بس��ازم. م��ن چی��زی ش��بیه ب��ه فیس بوک، 
اینس��تاگرام و Airbnb بعدی می خواس��تم. 
تمرک��ز م��ن روی یه اس��تارت آپ ب��زرگ با 
میلیون ها کاربر بود. اگر ش��ما در حال سقوط 

هستین من خوب شما را درک می کنم. 
این نخستین اشتباه من بود. 

م��ن همیش��ه در روی��ای س��بک زندگ��ی 
س��یلیکون ولی و ایده  بزرگ یه نرم افزار بودم 
که به مردم کمک کنه اما عددهای پایین اصال 
واس��ه من خوب نبود. من فقط می خواس��تم 
روی یک چیز حماس��ی کار کنم. با میلیون ها 

یوزر و جزو ۱۰ شرکت برتر تکنولوژی. 
امیدوارم شما اش��کاالت این طرز نگرش رو 

درک کنید. 

درس�ی که گرفتم:  شما برای داشتن یک 
 The ش��رکت تکنول��وژی موفق حتم��ا نباید
Next Big Thing بعدی را بس��ازید. ش��ما 
در حین کار کردن روی اس��تارت آپتون واقعا 
میتونی��د به اون میزان رش��د برس��ید. بدون 
اینک��ه از قبل همچین فک��ری را در موردش 

کرده باشید. 
2- انتخاب شریک، هم بنیانگذار

من هم اتاقی خوابگاه دانشگاهم رو به عنوان 
هم بنیانگذار انتخاب کردم. یه پسر خوب ولی 
ب��دون هیچ برنامه ای ب��رای مارکتینگ. بدون 
هیچ تخصصی در طراحی و توسعه فنی. هیچ 
پولی توی سرویس سرمایه گذاری نکرد و فقط 

می خواست که کمک کنه. 
م��ن همون اول کار به اون س��هام دادم، اما 
بعد از ش��ش ماه که هیچ درآمدی نداش��تیم 
و م��ن هم��ه پولم رو خرج ک��رده بودم خیلی 
راحت از ش��رکت کشید کنار و رفت سراغ کار 
خودش و من تنها موندم. مش��خصه که بعد از 
اون اتفاق دوس��تی و ش��راکت ما از بین رفت. 
ی��ک بازی باخت - باخ��ت که همه اش تقصیر 
من بود. برای شراکت با کسی که هیچ توانایی 

خاصی نداشت. 
درس�ی که گرفتم:  اگر ب��ه دنبال انتخاب 
هس��تید   co-founder و  بنیانگ��ذار  ه��م 
روی انتخاب فرد خیلی حس��اس باش��ید که 
فرد مناس��بی ب��رای اون پوزیش��ن را انتخاب 
می کنید. تا جای ممکن از انتخاب دوس��ت و 

فامیل اجتناب کنید. 
3- واقعا شروع کن! 

زمانی که ایده استارت آپ به ذهنم رسید دو 
هفته وقت صرف انتخاب اس��م و دامین کردم. 
بعدش دو هفته وقت گذاشتم تا لوگو طراحی 
کنم. اینها همه ش��ون قبل از این بود که حتی 
من دقیق تصمیم بگیرم که میخوام چی بسازم 
و اصال کس��ی به همچی��ن محصولی نیاز داره 

یانه. 
 MVP ت��ا قب��ل از اینک��ه ش��ما نس��خه
محصولتون را بس��ازید تغیی��ر زیادی می کنه. 
پس ص��رف هزینه برای انتخاب اس��م و لوگو 

عاقالنه نیست. 

درس�ی ک�ه گرفت�م:  قبل از اینکه اس��م 
انتخ��اب کنید، دامین بخری��د و لوگو طراحی 
کنی��د )چیزی که اکثر افراد قبل از ش��روع به 
کار خودشون رو درگیرش می کنن( فقط روی 
هدفتون قفل کنید. روی اینکه می خواین چی 
بسازید فکر کنید و اون رو اعتبار سنجی کنید. 
حرف های زیادی توی جمل��ه قبلی پنهانه. 
درس��ته که ه��ر کس��ی راه و روش خودش را 
برای ش��روع کردن داره، اما نکته اینجاس که 
در اون شرایط ش��ما کارای مفیدتری به جای 

انتخاب اسم و لوگو می تونید انجام بدید. 
4- بدونید که چی دارید می سازید

برای مدت زی��ادی من هنوز نمی تونس��تم 
چیزی که س��اخته بودیم و کاری را که انجام 

می دادیم توی یکی دو جمله توضیح بدم.
من یه قانون برای خودم دارم که اگر نتونی 
اس��تارت آپت را توی یکی دو جمله به کس��ی 
که چیزی از اون نمیدونه توضیح بدی خودت 
هم هنوز نفهمیدی که داری چه کار میکنی و 

به زودی مشکالت بزرگی در پیش داری. 
5- بدونید که محصول رو برای کی 

می سازید
ای��ن یک��ی از بزرگ تری��ن اش��تباهات من 

بود. هش��ت ماه طول کش��ید تا من نخستین 
نس��خه چیزی را که میتونس��تم به کاربرهام 
نش��ون بدم بسازم. استارت آپ من یه سرویس 
برای ش��رکت ها بود  )B2B( و نمی دونس��تم 
دسترس��ی به اونها و متقاعد کردنشون چقدر 
کار س��ختیه. ع��الوه بر این محص��ول من به 
ش��کلی بود که برای رشدش باید شهر به شهر 

اون رو عرضه می کردم. 
ع��الوه بر این م��ن هیچ آم��اری از هزینه و 
زمانی که صرف کار میش��د تا بتونم مش��تری 

ایده آل خودم را جذب کنم نداشتم. 
درس�ی ک�ه گرفت�م:  بدونید ک��ه دارید 
محصولت��ون را برای کی می س��ازید و قبل از 
اینکه شروع کنید بررس��ی کنید که چطوری 
می تونی��د اونها را جذب کنی��د تا ببینید اصال 
بودج��ه ای که برای جذب هر کدوم باید صرف 

کنید ارزشش را داره یا نه. 
6- حتما با مشتری ایده آل تون حرف 

بزنید  )اعتبار سنجی(
یکی از با ارزش ترین کارهایی که من کردم 
این بود که برای ناهار با یکی از ش��رکت هایی 
که جزو مش��تریان ایده آلم بود به یه رستوران 

رفتیم و با هم حرف زدیم. 

اون بهم گفت که دوس��ت داره نرم افزار من 
چه ویژگی هایی داش��ته باشه و چه چیزهایی 
نداش��ته باش��ه. اون بهترین ویژگ��ی که من 
میتونس��تم تو نرم افزارم داش��ته باشم رو بهم 
گف��ت. اون دقیقا بهم فهموند که من باید چی 

بسازم، چون از نیازهای خودش خبر داشت. 
ولی خبر بد اینکه، این اتفاق ۸ - ۹ ماه بعد 
از اینکه من ش��روع ب��ه کار کرده بودم و همه 
پولم را هزینه کردم، اتفاق افتاد. جلس��ه ای را 
که من با اون داش��تم باید با چندین ش��رکت 
دیگه ه��م برگزار می کردم. قبل از اینکه حتی 

یک خط کد بنویسم. 
خب��ر خوب هم اینکه، غذایی که اون روز تو 
رس��توران خوردیم رو اون حس��اب کرد و من 

مهمون بودم. 
7- کم عقل نباش. منتشرش کن

 )MVP(  من همیشه عرضه نس��خه اولیه
را همیش��ه ب��ا این جمله  »فق��ط یک ویژگی 
دیگ��ه« عقب انداخت��م. »اگه فق��ط این یک 
ویژگی را داش��ته باش��ه واقعا توی دنیا تفاوت 

ایجاد می کنه.«
اینج��وری بود که من هم��ه پول و زمانم رو 
قبل از انتش��ار اولیه از دست دادم و چیزی که 

آخر بهش رسیدم دیگه MVP نبود. 
درس�ی ک�ه گرفت�م:  هم��ه ویژگی ها و 
ایده هاتون رو بذارید واس��ه آینده  )چیزی که 
بعدا باید از طرف مش��تریانتون بفهمیدشون( 
و نس��خه اولیه محصولتون رو زودتر منتش��ر 
کنی��د. یادتون باش��ه که نباید هی��چ وقت به 
MVP افتخ��ار کرد )منظور این��ه که اینقدر 
ویژگی هاش کم باشه و ناقص که بعدا از انتشار 
همچین نس��خه ای خجالت بکشید(. اینجوری 

در زمان و پولتون صرفه جویی می کنید. 
8- درست هزینه کنید

بیش��تر از ۹۰درص��د س��رمایه ام رو من به 
دولوپره��ا و طراح ها ب��رای س��اخت نرم افزار 
پرداخ��ت ک��ردم. بدت��ر اینکه من ب��ه اون ها 

ساعتی پول می دادم. 
حاال دیگه من میدونم که پرداخت س��اعتی 
به ط��راح و برنامه نویس برای یه اس��تارت آپ 
جدید دیوونه بازیه. همیش��ه ش��ما ب��ا باگ ها 

روبه رو هس��تید. یا چیزی کار نمی کنه یا باید 
به سیستم اضافه بشه. 

اگ��ه ش��ما ب��ه تیمت��ون حق��وق میدید یا 
برنام��ه ای برای ای��ن کار دارید از دادن حقوق 
س��اعتی حتما اجتناب کنید و براشون حقوق 

ثابت در نظر بگیرید.
بهتری��ن حال��ت اینه که اگر ش��ما به عنوان 
بنیانگذار آدم فنی نیستین )درست مثل من( 

با یه توسعه دهنده شریک بشید. 
9- پولتون رو برای کارهای اداری و 

قانونی هدر ندید
من وکی��ل و حقوقدان نیس��تم، ولی چیزی 
که میخوام بگم اینه که م��ن 3,۰۰۰ دالر برای 
 )Terms of Service(  روش ه��ای اس��تفاده
و حریم ش��خصی محصولم هزینه کردم قبل از 
اینکه حتی MVP محصولم ساخته شده باشه. 
چون س��رویس من با سرویس های پرداخت 
ط��رف بود من فک��ر می کردم ک��ه باید حتما 
این کار رو بکنم. ولی تو خیلی از موارد ش��ما 
می تونید با متن های رایگان یا حداقل ارزون تر 

کار خودتون را راه بندازید. 
10- جذب منبع مالی

واس��ه جذب کارب��ر و گ��ذران زندگی روی 
جذب سرمایه دل خوش نکنید. 

من هر کاری کردم تا سرمایه جذب کنم. کلی 
جلسه با س��رمایه گذارها برگزار می کردم. کار به 
جایی رس��یده بود که تمرکز م��ن از روی اینکه 
محصولم بای��د چه کار کنه رفته ب��ود به اینکه 

چطوری برای استارت آپم سرمایه جذب کنم؟ 
من برای جذب کاربر و ایجاد کش��ش توی 
سرویس��م نیاز به س��رمایه داشتم، اما در اصل 
این��ه که وج��ود کارب��ر و حضور اونه��ا باعث 
میش��ه که س��رمایه گذار راغب بشه روی شما 

سرمایه گذاری کنه. 
درس�ی که گرفت�م:  تا وقتی پ��ول برای 
س��اخت تی��م یا ایجاد کش��ش ندارید س��راغ 
س��اختن محصولتون نری��د )مطمئنا همه جا 

استثنا وجود داره ولی نظر من همینه.( 
 My Startup این مقاله ترجمه ای است از
 Failed, I Lost Everything. Here’s
What I Learned منتشر شده در ویرگول.

درسهایشکستازیکاستارتآپ
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اخبار

تبریز - اسد فالح- استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه حل 
مش��کالت اقتصادی در دولت دوازدهم نیز اولویت اصلی خواهد بود، 
اظهار داش��ت: همواره در خدمت بخش خصوصی و سرمایه گذاران 
هس��تیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر مجید خدابخش در 
دیدار اعضای هیأت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تبریز، از تجار و صنعتگران آذری به عنوان مفاخر ملی نام برد و عنوان 
کرد: خوشبختانه شما فعاالن بخش خصوصی توانسته اید از توفان های 
سهمگین اقتصادی سربلند بیرون بیایید و عالوه بر این برای توسعه 
فعالی��ت های صادراتی خود نیز گام بردارید. وی با اش��اره به تحریم 
های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسالمی ایران، عنوان کرد: مشکالت 
اقتصادی کشور نش��ان داد که تحریم ها علی رغم ادعای برخی ها، 
کاغذ پاره نبودند و تا حدی اثراتی در اقتصاد جمهوری اسالمی ایران 
بر جای نهاده اند. خدابخش با اشاره به افزایش یک شبه قیمت دالر در 
آذرماه 91 از یک هزار به سه هزار تومان، گفت: مشکالتی در گذشته 
ایجاد ش��ده ولی امروز همه ما وظیفه داریم دست در دست هم داده 
و این مش��کالت و موانع را با هدف توس��عه استان، از سر راه برداریم 

ک��ه در تحق این هدف مهم، فعاالن تولید و صنعت نقش بس��زایی 
دارند. اس��تاندار آذربایجان ش��رقی در تبیین نام گذاری امسال به نام 
"اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" از سوی رهبر معظم انقالب، گفت: 
بر اساس تأکید ایشان، مسئوالن باید به جای تدوین و تصویب قوانین 
جدید، راهکارهایی برای اصالح و یا حذف بسیاری از قوانین موجود 
که مانع پیشرفت است بیندیشند. خدابخش اظهار کرد: شاید در برهه 

ای از زمان، هنر مس��ئوالن در جذب اعتبار از مرکز و هزینه کرد آن 
در استان بود، اما امروز با توجه به محدودیت منابع دولتی باید نهایت 
تالش برای جذب مشارکت بخش خصوصی و افزایش بهره مندی از 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی صورت گیرد. وی، حل مشکل 
اقتصادی کش��ور را یکی از مهم ترین سیاست های دولت دوازدهم و 
یکی از مهم ترین اولویت های خود در استان برشمرد و عنوان کرد: 
توجه ویژه به مسائل اقتصادی به معنای عدم توجه به سایر حوزه ها 
همچون حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیست. استاندار آذربایجان 
شرقی در پایان ابراز کرد: برای دیدار و نشست های مشترک با فعاالن 
بخش خصوصی و تالش برای رفع مش��کالت حوزه تولید و صنعت 
آماده هستم و خارج از نوبت در خدمت آنان خواهم بود. در ابتدای این 
نشست تعدادی از اعضای هیأت مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تبریز به بیان آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی 
و صنعتی و برخی از مش��کالت و چالش های این حوزه پرداختند و 
دیدگاه های خود را در خصوص راهکارهای حل مشکالت این بخش 

ارائه کردند.

س�اری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : جایگاههای سی ان جی منطقه ساری توانستند 
تاییدیه س��ال 9۲ و 9۳ اداره کل اس��تاندارد اس��تان مازندران را اخذ 
نمایند . به گزارش خبرنگار مازندران ، حسینعلی طالبی مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری با اشاره به حساسیت 
جایگاههای سی ان جی از نظر ایمنی و خطرات احتمالی ، بیان کرد: 
اس��تاندارد سازی جایگاههای سی ان جی از س��ال 9۲ آغاز وتوسط 
صاحب��ان جایگاه ، با نظارت و پیگیری ش��رکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ایران و تاییدیه اداره اس��تاندارد انجام ش��د . وی ادامه داد : 
استاندارد س��ازی جایگاههای سی ان جی در دو سطح ، یک در سال 
9۲ و سطح دو آن در سال 9۳ به پایان رسید. حسینعلی طالبی اظهار 

کرد: منطقه ساری  توانست تاییدیه سالهای 9۲ و 9۳ را اخذ کنند و 
کلیه جایگاههای س��ی ان جی ای که مشمول طرح استانداردسازی 

در منطقه ساری بودند تا سال گذشته تاییدیه سطح یک و استاندارد 
سازی سال 9۲ را پاس کردند و 9۷ درصد جایگاهها ی مشمول این 
طرح توانستند تاییدیه سال 9۳ یا سطح دو استاندارد سازی را کسب 
کنند. طالبی تاکید کرد :  از سال 9۳ به بعد تمامی جایگاههای عرضه 
سی ان جی احداث شده ، کلیه موارد استاندارد سازی را دریافت کردند 
تا مجوز فروش گاز س��ی ان جی را دریافت نمایند. طالبی بیان کرد: 
با توجه به حساس��یت ه��ای موجود ، اداره کل اس��تاندارد مازندران 
بازدیدهای ادواری خود را از ۳۵ جایگاه سی ان جی منطقه ساری آغاز 
کرد ، این در حالیست که همه این جایگاهها تاییدیه اداره کل استاندارد 
را دارند. مدیر منطقه ساری اظهار کرد : در حال حاضر در منطقه ساری 
۸۵ جایگاه عرضه سی ان جی فعال و در حال خدمت رسانی هستند.

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز - نجات اله علی نژاد با اش��اره 
به تقسیم بندی شرکتهای توزیع کل کشور به سه گروه گفت: یکی 
از این گروهها شرکتهای توزیع برق غرب و شمال غرب کشور است 
که شامل 1۲ شرکت توزیع برق می باشد. این شرکتها ششمین سال 
است که همه ساله در یکی از استانهای کشور تجربیات و کار و عملکرد 
و اتفاقات خود را به صورت مقاله ارائه و یا به صورت کارگاه آموزشی 
برگزار می کنند. معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی ضمن تش��ریح نحوه اجرای این نشست 
گفت: به دلیل انتقال آس��ان تجربیات، نخس��تین بار این نشست به 
صورت کارگاه آموزشی برگزار خواهد گردید.  علی نژاد افزود : در این 
میان 119 کارگاه آموزشی پیشنهاد شد که به دلیل محدودیت زمانی 
تعداد ۳0 کارگاه انتخاب شد که به صورت آموزشی و یا پوستر ارائه 
خواهد گردید. در این رابطه از استان ما نیز دو طرح انتخاب شده؛ اولی 

رونمایی از دستگاهی است که برای نخستین بار در کشور به عنوان 
پروژه تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان با همکاری دانشگاه 
ارومیه ساخته شده که برداشت و انشعابات غیرمجاز از کابل سرویس 
مش��ترکین را شناس��ایی می کند و دومین اثر مربوط به طراحی در 
حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع می باشد که این خود تجربه سال 

90 در شهرستان پیرانشهر بود که برف سنگین خسارت های فراوانی 
را به ش��بکه های توزیع ب��رق وارد کرد و نتیجه تمامی آن تجربیات 
به صورت پوس��تر ارئه خواهد ش��د. علی نژاد ضمن اشاره به اهمیت 
شناساندن و به رخ کشیدن توانمندیهای استان برگزاری نمایشگاهی 
با تعداد ۳۵ غرفه در جوار این نشست را گامی در راستای حمایت از 
تولید و تامین کنندگان تجهیزات برق در سطح کشور و استان دانست. 
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تاکید 
بر باالبودن بار فنی این نشست گفت : سه دانشگاه داریم که هر کدام 
یک کارگاه ارائه نموده اند و انتخاب 4۸ نفر از اساتید برق دانشگاهها 
به عنوان داوران کارگاههای آموزشی )ورکشاپها( به همین منظور و 
در راستای ارتباط و پیوند چشمگیر صنعت و دانشگاه انجام پذیرفته 
اس��ت. علی نژاد در پایان اظهار امیدواری کرد که این نشست پیش 
زمینه ای برای برگزاری کنفرانس بین المللی آتی برق در استان باشد.

اهواز - شبنم قجاوند- مراسم معارفه منصور کتانباف و تودیع 
سیدخلف موسوی با حضور گسترده مدیران استانی و شهری برگزار 
ش��د. در این مراسم که در س��الن اجتماعات مجتمع فرهنگی فجر 
اهواز برگزار شد، آیت اهلل شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس 
خبرگان، آیت اهلل حسن زاده امام جمعه موقت اهواز، معاون سیاسی و 
اجتماعی استانداری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، معاون 
امنیتی و انتظامی اس��تانداری خوزس��تان، جانشین قرارگاه امنیتی 
ابوالفضل)ع( خوزس��تان، سرپرست فرمانداری اهواز، رئیس و اعضای 
شورای اسالمی شهر اهواز، فرماندهی نیروی انتظامی اهواز و جمعی 
دیگر از مسئولین و مدیران اس��تانی و مدیران و کارکنان شهرداری 
اهواز حضور داش��تند. منصور کتانباف در این مراسم ، ایام سوگواری 
س��رور و ساالر ش��هیدان را تسلیت گفت و ضمن خیرمقدم و تشکر 
از مدعوین، از کارکنان شهرداری اهواز تقدیر کرد و اظهار داشت: بار 
سنگین خدمات شهرداری به دوش پرسنل این مجموعه است و اگر 
موفقیتی اس��ت مرهون زحمات این عزیزان است که در همه ادوار، 
خادم مردم هس��تند. ش��هردار اهواز با تشکر از شورای اسالمی شهر 
اهواز در دوره پنجم اظهار داشت: از حسن نظر این عزیزان سپاسگزارم 
که این مسئولیت سنگین را به بنده سپردند و در این مسیر سخت 
و دشوار از خداوند متعال یاری می جویم و به چهارده معصوم بویژه 
حضرت فاطمه الزهرا)س( متوس��ل می شوم و امیدوارم با یاری همه 
مردم و مسئولین، بتوانیم بخش��ی از اهداف کالن شهرداری اهواز را 
که در راستای سند چشم انداز پیشرفت کشور تنظیم شده ، محقق 

سازیم. کتانباف بخشی از اهداف کالن برنامه توسعه شهرداری اهواز 
را برشمرد و گفت: نخستین وظیفه ما احیای هویت اسالمی، ایرانی و 
اهوازی است. اهواز دروازه ورود تشیع و زادگاه علی بن مهزیار اهوازی 
اس��ت. این شهر سرزمین بسیاری از ش��هدا و یادگاران دفاع مقدس 
و مدافعین حرم اس��ت. باید این هویت را بازیابی کرده و گس��ترش 
دهیم. وی افزود: بهبود کیفیت خدمات ش��هری با رعایت توس��عه 
متوازن ش��هری و توزیع خدمات در کلیه مناطق اهواز از موضوعات 
مهم اس��ت. باید خدمات را به صورت عادالنه در همه نقاط ش��هر به 
گونه ای ارائه دهیم که فاصله مناطق کم برخوردار و برخوردار کاهش 
یابد. شهردار اهواز، گسترش فضای سبز را از دیگر اهداف کالن توسعه 
ش��هرداری اعالم کرد و گفت: ارتقای فضای سبز با توسعه یکپارچه 
درون شهری و برون شهری که شامل کمربند سبز است، انجام می 
ش��ود که در این راستا در دوره قبل، ش��هرداری با حمایت استاندار 

وقت، دکتر حجازی، توانست 1000هکتار پروژه کمربند سبز را اجرا 
کند که خوش��بختانه ۸00 هکتار آن موجود است. کتانباف با تاکید 
بر ارتقای سطح بهداشت و محیط زیست شهری با مدیریت صحیح 
پسماندها گفت: امروزه از پسماندها به عنوان طالی کثیف یاد می شود 
و باید با روشهای نوین عالوه بر دفع صحیح پسماندها و حفظ محیط 
زیس��ت ش��هری از این ثروت به نحو شایسته ای بهره برداری کنیم. 
وی با ش��مردن بخش دیگری از اهداف کالن ش��هرداری اهواز ادامه 
داد: با توس��عه کمی و کیفی ناوگان حمل و نقل شهری اعم از قطار 
شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، عالوه بر کاهش آلودگی هوا، 
شاهد کاهش زمان س��فرهای درون شهری شهروندان خواهیم بود. 
استقرار نظام شهروند الکترونیک، ارائه خدمات سالم تر و اقتصادی تر 
به مردم را در پی خواهد داشت و توسعه و ارتقای فرهنگ شهروندی 
در راستای جلب مشارکت شهروندان باید قطعاً در نظر گرفته شود. 
شهردار اهواز به پتانسیل های نهفته در رودخانه کارون اشاره و اذعان 
کرد: توسعه حاشیه کارون در راستای جلب گردشگر و تقویت هویت 
شهر اهواز در دستور کار قرار می گیرد. منصور کتانباف ، اعتماد سازی 
و جلب رضایت ش��هروندان را از دیگر اولویتهای کاری خود برشمرد 
و اظهار داش��ت: یکی از اموری که منجر به تحقق این امر می شود، 
اس��تقرار و نهادینه کردن قانون در شهرداری است. در شرایط فعلی 
قوانین متعدد به ش��کلی است که هر کس تفس��یر خودش را از آن 
دارد که باید این روند را اصالح کنیم تا بتوانیم براساس قانون خدمات 

خود را ارائه دهیم. 

تبریز - اسد فالح- از طرف مرکز حراست وزارت نیرو، مهندس 
علی مسرور مدیر حراست ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی بعنوان مدیر موفق در بین مدیران حراست صنعت آب و برق 
کش��ور در س��ال 1۳9۵ انتخاب و از وی تقدیر بعمل آمد .به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی، طی ارزیابی های بعمل آمده از سوی مرکز 
حراست وزارت نیرو که عملکرد مدیران حراست شرکت های تابعه را 
همه ساله و با هدف بهبود مستمر مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند، 
حراست شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در سال 1۳9۵ 
بعنوان حراس��ت موفق و مدیر آن را بعنوان مدیر موفق انتخاب و از 

مهندس علی مسرور با اهدای لوح سپاس قدردانی گردید . در قسمتی 
از متن لوح آمده است :

جناب آقای علی مسرور
مدیر محترم حراست شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
ب��ا عنایت ب��ه ارزیابی ص��ورت گرفته در س��ال 1۳9۵، جنابعالی 
بعنوان مدیر موفق در بین مدیران حراست صنعت آب و برق کشور 
ش��ناخته شده اید. لذا بدینوس��یله از خدمات و تالش های شایسته 
آن ب��رادر گرامی در انجام وظایف محوله تقدیر و تش��کر می گردد. 
از خداوند متعال برای ش��ما و مجموعه همکاران آن دفتر، بهروزی و 
توفیق خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در ظل عنایات 

حضرت ولی عصر ) عج ( خواستارم .
محمدرضا امینیان، مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست

استاندار آذربایجان شرقی:

حل مشکالت اقتصادی در دولت دوازدهم نیز اولویت اصلی خواهد بود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

۹۷ درصد جایگاه های سی ان جی استاندارد سازی شد

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

برگزاری ششمین نشست هم اندیشی بهره برداری شرکت های توزیع برق غرب و 
شمالغرب کشور در روزهای 18 ، 1۹و 20 مهرماه جاری در ارومیه 

شهردار اهواز : 

باید قانون را در شهرداری اهواز نهادینه کنیم

از طرف مرکز حراست وزارت نیرو؛
مدیر موفق در بین مدیران حراست صنعت آب و برق کشور از شرکت آبفا آذربایجان شرقی انتخاب شد

با تحویل 5 خودروی سمند دوگانه سوز
گامی در جهت تسهیل حمل و نقل روستاییان گلستانی برداشته شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از تحویل ۵ خودروی سمند دوگانه سوز به 
روستاییان با حضور  استاندارو معاون عمرانی و مدیران کل  استانداری گلستان خبر داد و گفت که با این کار گامی در جهت توسعه 
ناوگان حمل و نقل عمومی روستایی و ارتقاء سطح خدمات مسافری در جاده ها برداشته شد.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، مهدی میقانی در مراسم واگذاری این خودروها به مالکین در گفت و گو با پایگاه 
اطالع رس��انی اداره کل، گفت: این خودروها هر کدام به ارزش ۳10 میلیون ریال بوده که ۸0 درصد مبلغ آن از محل منابع مالی 
صندوق کارآفرینی استان تامین شده است.وی افزود: متقاضی فقط ۲0 درصد مبلغ خودرو را پرداخت می کند و بازپرداخت تسهیالت 
60 ماهه و باکارمزد چهاردرصد می باشد.میقانی با اشاره به اینکه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل روستایی در گلستان از اواخر 
سال گذشته و با پرداخت تسهیالت بانکی آغاز شده است، ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تا پایان شهریورماه سال جاری 1۲۷ نفر 
متقاضی خودروهای حمل و نقل عمومی روستایی بوده که تاکنون 9 نفر موفق به دریافت تسهیالت شده و الباقی در شرف تشکیل 
پرونده در صندوق هستند.به گفته وی، خودروهای 4 نفر دیگر از متقاضیان در حال طی مراحل قانونی بوده و بزودی تحویل آنان 
خواهد شد.میقانی ادامه داد: این خودروها طبق توافق نامه ای که بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، ایران خودرو و 

صندوق کارآفرینی امید منعقد شده، واگذار می شود.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:
رشد18 درصدی تردد وسایل نقلیه در محورهای استان در تابستان ۹6

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون فنی، ایمنی و بهره برداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: 
میزان تردد وسایل نقلیه در محورهای استان از اول تیرماه تا پایان نیمه دوم شهریورماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
1۸ درصد رش��د داش��ته اس��ت. به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، سید علی 
حسینی در گفت و گویی خبری اظهارکرد: در این مدت بیش از ۳0 هزار تردد از محورهای استان به ثبت رسیده که میزان تردد 
ورودی ها و خروجی های استان نیز بیشتر از دو هزار تردد بوده است.به گفته وی، بیشترین ترددها از محور گرگان- علی آباد و در 
ساعات 10 تا 11 صبح و متوسط سرعت آنها ۸0 کیلومتر بر ساعت برآورد شد.حسینی، میزان افزایش تردد وسایل نقلیه سنگین را 

نیز در این مدت ۸ درصد اعالم کرد.

سفیر فیلیپین از منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی دیدن کرد
بندرعباس– خبرنگار فرصت امروز - یک هیأت فیلیپینی متش��کل از سفیر و 
فعاالن بخش خصوصی این کشور در سفر به استان هرمزگان، از بندر شهید رجایی به 
عنوان دروازه طالیی اقتصاد ایران دیدن کردند. به گزارش واحد اطالعات و اخبار  روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "ویلفردو س��انتوز" سفیر کشور فیلیپین 
در ته��ران و هیات همراه با حضور در بندرش��هید رجایي از امکانات و قابلیت هاي این 
منطقه ویژه اقتصادي، اسکله هاي چهل گانه آن و تجهیزات تخلیه و بارگیري کاال در بزرگترین بندر تجاري ایران بازدید کرد. اراضي 
پشتیباني، ترمینال هاي 1 و ۲ کانتینري، ترمینال هاي جنرال کارگو )کاالهاي متفرقه و عمومي(، همچنین اراضي ۲00 هکتاري 

)محوطه هاي انبار و دپوي مواد معدني صادراتي( و بندر نفتي خلیج فارس از جمله بخش هایي بود که مورد بازدید قرار گرفت. 
 

بازدید سرزده مدیر عامل از مرکز ارتباطات مردمی 122 استان قزوین
قزوین – خبرنگار فرصت امروز - در هفته دولت و تکریم ارباب رجوع مهندس "احمد هجرانفر" 
از نزدیک روند پاس��خگویی اپراتورهای واحد 1۲۲ و اعزام اکیپ رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب در 
سطح قزوین را مورد بازدید قرار دادند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین،  
در این بازدید مهندس "مصطفی قاسمی" سرپرست واحد 1۲۲ افزود: مشترکین آب و فاضالب  می 
توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد، سوال اعالم آدرس خرابی یا نشتی کنتور یا انشعاب، شکستگی های 
خطوط فرعی و اصلی و ... را به این مرکز اعالم نمایند. وی افزود: از جمله محاس��ن اتصال خطوط 
تلفن ثابت و همراه 1۲۲ به مرکز ارتباطات مردمی استان، نظارت و پیگیری در انجام خواسته های قانونی مشترکین و نیز تسریع 
در رفع حوادث و اتفاقات می باشد. گفتنی است، از جمله اهداف تاسیس مرکز 1۲۲ آبفای استان در سال 1۳۸6، کاهش حداقلی 
مراجعات حضوری مشترکین به ادارات آب و فاضالب و پیامدهای مثبت آن از جمله صرفه جویی در وقت و انرژی، ایجاد مرکزی 
برای پاسخگویی ۲4 ساعته به مردم، ایجاد قابلیت پیگیری گالیه ها و شکوائیه های مردم، شناسایی نقاط ضعف شبکه توزیع آب و 
همچنین شبکه جمع آوری فاضالب و برنامه ریزی برای برطرف کردن آن، بررسی نامحسوس افکار عمومی در خصوص خدمات آب 
و فاضالب و تالش برای جلب رضایت بیشتر مردم، ایجاد زمینه های آماری متنوع از طریق سیستم نرم افزار 1۲۲ و تالش برای به 
حداقل رساندن پرت آب و ایجاد مرکزی برای کنترل شبکه آب شهری می باشد. در حال حاضر عالوه بر شهر قزوین، شهرهای بوئین 

زهرا،آبیک، الوند، تاکستان و محمودآباد نمونه تحت پوشش مرکز استانی 1۲۲ می باشند .
 

امنیت پایدار امروز در کشور ، مرهون رشادت های شهدا، ایثارگران و خانواده های آنان است
ایالم -هدی منصوری- مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم در نشستی که با فرزندان شهدا و ایثارگر داشتند ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا و هفته دفاع مقدس گفت: شهدا، ایثارگران و خانواده های آنان حق بزرگی بر گردن ما و ملت ایران دارند و  امروزه 
آرامش و امنیت ما مدیون دالوری ها و رشادتهای این عزیزان است. مهندس عباس شمس اللهی افزود: روحیه فرهنگ ایثارگری در 
شرکت گاز استان ایالم سبب شده که حرکتهای سازمانی در مسیر اهداف کالن بدرستی و  به سهولت انجام پذیرد. وی با تأکید بر 
اینکه امنیت مهمترین موضوعی است باعث توسعه و  رونق در کلیه بخش های کشوری می شود افزود:امروز هم شاهد فداکاری های 
مدافعین حرم در جهت امنیت پایدار در کشور هستیم و این فرزندان شایسته کشور و ملت در بیرون از مرزها در راستای حفظ امنیت 
و آرامش مردم ، خون خود را فدا می کنند تا ما بتوانیم در سایه امنیت زندگی کنیم.  در پایان خسروی مدیر منابع انسانی و مسئول 

امور ایثارگران شرکت گاز استان ایالم گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته ارائه نمود. 

زیاد بودن سرعت کاه ، غیر اصولی و آسیب رسان است
سردار خانچرلی ، وجود سرعت کاه به تعداد زیاد را غیر ضروری  وغیرحرفه ای عنوان کرد

ش�هریار - خبرنگار فرصت امروز - فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در 
جمع اصحاب رس��انه با بیان اینکه سرعت گیر ها به خورد روها آسیب می رسانندو در 
نهایت موجب افزایش هزینه های مالی راننده ها می گردند، افزود: نصب سرعت گیر های 
زیاد از حد نیاز و در مسیر های متعدد ، غیر اصولی است و نباید رویکرد کنترل سرعت 
به این س��مت هدایت شود. وی افزود:جهت کنترل سرعت های غیر مجاز و همچنین 
ایمن سازی مسیر های پر تردد باید بطور سیستماتیک عمل کرد و از تجهیزات فنی بهره 
برد، امروزه دیگر نصب سرعت گیر های متعد د حرفه ای و کارشناسی نیست و وجود شان لطمات مالی به خودروها وارد می کند. برای 
مقابله با تخلفات سرعت های غیر مجاز می بایست با نصب دوربین های ثبت تخلف ، جلوی بروز بی نظمی های ترافیکی را گرفت. 
سردار محسن خانچرلی همچنین خاطر نشان ساخت، درباره استقرار کالنتری در برخی مناطق هم بجای افزایش تعداد کالنتری ها 
که بار مالی و نیاز انسانی و تجهیزات اداری به پلیس تحمیل می کنند، بهتر است تعداد گشت های پلیسی و اجرای طرحهای امنیتی 

را افزایش دهیم تا نظارت داشته باشند و نتایج بهتر و سریعتری در خصوص تحقیقات کشف جرم انجام دهند.

اورهال کلیدهاي قدرت در ایستگاه هاي انتقال برق استان مرکزي
اراک - مینو رستمی - در راستاي اقدامات پیشگیرانه ، با تعویض تجهیزات فرسوده چهار دستگاه کلید قدرت ۲۳0 کیلوولت در 
پست 400 کیلوولت انجیرک و ۲۳0 کیلوولت فراهان مقاومت کنتاکت کلیدهاي مذکور در حد قابل قبولي کاهش پیدا کرد .  به گزارش 
روابط عمومي برق باختر مهندس رحمن سلیماني کارشناس نظارت بر تعمیرات و نگهداري پستهاي این شرکت ضمن اعالم مطلب 
فوق افزود: با توجه به حساسیت پست 400 کیلوولت انجیرک و لزوم رفع اشکاالت مربوطه، مطابق برنامه ریزي هاي انجام شده اورهال 
کلیدهاي قدرت و همچنین رفع اشکاالت ترموویژن در دستور کار قرار گرفت . وي بیان داشت در این عملیات 4 دستگاه کلید قدرت 
۲۳0 کیلوولت به طور کامل اورهال و یک دستگاه کلید قدرت 6۳ کیلوولت نیز با همکاري شرکت تعمیراتي بتانیر رفع نشتي گردید .

فرمانده نیروی انتظامی استان: ۷ نقطه آلوده استان لرستان پاکسازی شد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز - فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه ۷ نقطه آلوده استان لرستان پاکسازی 
شده است گفت:۳۸۸ طرح در ۲0 روز اخیر توسط نیروی انتظامی استان لرستان اجرایی شد. سردار محمد مهدیان نسب اظهارداشت: 
در ۲0 روز اخیر در استان لرستان ۳۸۸ طرح توسط نیروی انتظامی استان لرستان به اجرا درآمد. وی افزود: در ایام مذکور هفت طرح 
عملیات مشترک در شهرستان های خرم آباد،  پلدختر، دورود و بروجرد به اجرا درآمد که بخشی از آن مربوط به  جلوگیری از گره 
ترافیکی بوده است. فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان  با بیان اینکه در یک ماهه اخیر 16 طرح پیشگیرانه و چهار طرح عملیاتی 
و نظارت کنترل در استان لرستان اجرا شد عنوان کرد: در شهریور ماه امسال میزان سرقت در استان لرستان شش درصد کاهش 
یافت. وی با اشاره به پاکسازی هفت نقطه آلوده در استان لرستان بیان کرد: این پاکسازی ها تا رضایت نسبی مردم ادامه خواهد داشت. 
مهدیان نسب با بیان اینکه ۳10 هزار نفر در شش ماهه نخست امسال با پلیس تماس گرفته اند، گفت:  از ۳0۵ هزار تماس انجام گرفته 

در این مدت 6۵ درصد عملیاتی شده است ۳۵ درصد نیز مربوط به مشاوره و راهنمایی بوده است.



نوشدارو

در گذش��ته مفه��وم مدی��ر به عن��وان ی��ک ف��رد 
قدرت طلب و ش��اید زورگو تصور می شد، ولی امروزه 

دیدگاه ها نسبت به یک مدیر قوی فرق کرده است. 
به گزارش دیجیاتو، مدیران موفق امروزی به واسطه 
اعتماد س��ازی رهبری می کنند و هم��واره بین آنها و 
کارمندان شان فضای آکنده از اعتماد دو طرفه برقرار 
اس��ت. درحالی که مدیران ضعیف همواره می خواهند 
به کارمندان بفهمانند که چه کسی رئیس است. آنها 
معموال ب��رای اینکه دیگران را وادار به گوش فرا دادن 
کنن��د، بلند صحبت می کنند و حتی گاهی فریاد زده 
ی��ا کارمندان را تهدید می کنند. در ادامه پنج مورد از 

نشانه های یک مدیر ضعیف را بررسی می کنیم. 

همواره به دنبال یک مقصر هستند
وقتی مدیر ضعیف متوجه می ش��ود که یک جای 
کار می لنگ��د، به دنب��ال یک نفر می گ��ردد تا او را 
مقصر ای��ن اتفاق جلوه ده��د. درحالی که یک مدیر 
قوی، مس��ئولیت اتفاق��ات خ��ارج از برنامه ریزی را 

می پذیرد و می گوید: »چه درس��ی می توانیم از این 
اتفاق بگیریم؟« 

درخواست کمک نمی کنند
وقت��ی که یک مدیر ضعیف نمی داند قدم بعدی در 
کار چیست، از گروه کارمندان خود درخواست کمک 
نمی کن��د. او از اف��راد تحت نظارت خود درخواس��ت 
ارائه ورودی ب��رای فعالیت های آتی را مطرح نکرده و 

همواره فقط در انتظار خروجی کارها می ماند. 

 هرگز نمی گویند »نمی دانم«
یک مدیر قوی حت��ی چندین بار در روز به راحتی 
می گوی��د: »من ج��واب ای��ن مس��ئله را نمی دانم«؛ 
درحالی که ب��رای مدیر ضعیف، گفتن این جمله مایه 

شرمساری است و او هیچ گاه آن را به کار نمی برد. 

می خواهند همه چیز را ارزیابی کنند
مدی��ران حرفه ای هم��واره بر ه��دف اصلی تمرکز 

می کنند. درحالی که مدیران ضعیف همیش��ه درگیر 
جزییات بی اهمیت می شوند. به همین دلیل است که 
بسیاری از این مدیران باعث می شوند که شما مجبور 

به کار کردن تا ساعت 9 شب باشید. 

هیچ گاه عذرخواهی نمی کنند
آنها از گفتن »عذر می خواهم« ناتوانند و همچنین 
تحمل ش��نیدن انتقادهای تند ی��ا حتی بازخوردهای 
س��اده را ندارند. درحالی که مدیران حرفه ای، از انتقاد 
ی��ا بازخورد، در راس��تای بهب��ود کارایی خ��ود بهره 

می برند. 
یکی از عواملی که موجب رضایت ش��غلی می شود، 
شخصیت مدیر است. قطعا هیچ کس عالقه ای به کار 
ب��رای مدیری ک��ه مرتب صدای خ��ود را باال می برد، 
ندارد. زندگی کوتاه اس��ت، ولی در عین حال ش��اید 
آنقدر فرصت داش��ته باشید که قید فعالیت برای یک 
مدی��ر ضعیف را بزنید و به دنبال ش��غلی باش��ید که 

بتوانید از آن لذت ببرید. 

مدیران ضعیف چه خصوصیاتی دارند؟

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 803 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: پیش از همه باید ابتدا از خودتان 
س�وال کنید که ه�دف دقیق ش�ما از راه ان�دازی یک 
کس�ب و کار چیس�ت؟ باید ب�ا خودتان صادق باش�ید. 
افزایش درآمد، خالص ش�دن از دست رئیس تان، فرار 
کردن ازکارت زدن، پرس�تیژ مدیرعاملی و... اگر واقعا 

قصد پیشرفت مالی و معنوی دارید و این توانایی را در 
خودتان احس�اس می کنید که با مشکالت کارآفرینی 
دس�ت و پنجه نرم کنید اقدام به راه اندازی کسب و کار 
بکنید. بعد ببینید واقعا به چه گروه کسب و کاری عالقه 
دارید. تولیدی، تجاری، خدماتی. چون شما باید عاشق 
کارتان باش�ید. اگ�ر هنوز تصمیم نگرفتی�د تحقیق و 
بررس�ی کنید. به اس�تعدادها و تخص�ص خود اهمیت 
دهید. عالیق خ�ود را در نظر بگیرید. بعد از آن بازار و 

رقبا را بررسی کنید. بعد از انتخاب شغل نهایی می رسد 
به تمایز. ش�ما باید ب�ا رقبای خود حداق�ل یک تمایز 
معنی دار داش�ته باشید. دلیلی که افراد شما را انتخاب 
کنن�د. اگر همه چیز روش�ن بود تا ای�ن مرحله تازه به 
موضوع تأمین سرمایه می رسیم. اگر توانایی مالی کافی 
نداری�د و از بانک هم نمی توانی�د وام بگیرید باید برای 
خود شریک انتخاب کنید. به مطالب قبل درباره انتخاب 

شریک مناسب مراجعه کنید. 

از کارمندی به کارآفرینی

پرسش: کارمند یک سازمان دولتی هستم، اما می خواهم پیشرفت کنم و رئیس خودم باشم. برای همین تصمیم گرفتم 
یک کسب و کار راه اندازی کنم. می خواستم نظر شما را بدونم.  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )35(
اهمیت سرمایه فکری

در شماره های قبل برخی از رموز موفقیت در کسب و کار 
را براتون توضیح دادم. درباره اهمیت سرمایه مالی و انسانی 

صحبت کردم. در این شماره به سرمایه فکری می پردازم. 
سرمایه فکری

یکی از س��رمایه ها، سرمایه فکریه. تو با سرمایه فکری یه 
مزیت رقابتی داری با شرکتی که این سرمایه رو نداره. 

س��رمایه فکری به زبان ساده یعنی نیروی انسانی متفکر 
و خ��الق، تجرب��ه و تخصص، دانش و مه��ارت. پس اگه تو 
می خوای کسب و کاری رو شروع کنی سرمایه فکری می تونه 

تو رو چند گام جلوتر از دیگران قرار بده. 
تو اگه نس��بت به کارت تجربه و تخصص داش��ته باشی 
طبیعی اس��ت نس��بت به کس��ی که ت��ازه وارد این حرفه 
ش��ده جلوتر هستی. مثال خیلی ها دوس��ت دارند وارد بازار 
فرش بش��ن و بتونن هم تولید کنن و هم در داخل و خارج 
بفروش��ن، اما کس��ی که پدرش و عموهاش سال ها تو کار 
فرش اس��تخون خرد کردن طبیعی اس��ت که تجربیات و 
تخصص خودش��ون را بی مزد و منت در اختیار ایشان قرار 
می دن و اگر تو در این زمینه دارای س��ابقه نباش��ی، یعنی 
سرمایه فکری اندکی داری و باید روی پای خودت وایستی. 
شهر فرش رو تقریبا همه می شناسن. کسی که اونجا رو 
مدیریت می کنه یک جوان باهوش و فعاله اما آنچه تونسته 
به عنوان سرمایه فکری محرک خوبی برای موفقیت بیشتر 
اون باشه سابقه خانوادگی مالک شهر فرش در زمینه تولید و 
فروش فرشه. یه روز به اتفاق خانواده رفته بودیم شهر فرش. 
مث همیش��ه دوست داشتم با مدیران مجموعه آشنا بشم. 

کمی پرس و جو کردم. 
موقع برگش��ت اتومبیل ما در پارکینگ رزرو شهر فرش 
چند صد متر دورتر بود. داشتیم از مدیریت مجموعه تعریف 
می کردیم که پسرم گفت بابا می گن ایشون 35 سال تو این 
کار تجربه داره و برای خودش یلی شده. نگهبان که صدای 
پس��رم رو شنید با لبخند گفت: کی؟ منظورتون آقای. . . . 
. . . اس��ت؟ گفتم بله. گفت ایش��ون کال سنش به 35سال 
نمی رسه. ایشون 28 سالشه و االن هم داره تو با بغلی توت 
می خوره. کمی با نگهبان که پسرخاله ایشون بود سرصحبت 
را بیشتر باز کردم متوجه شدم که اینا آبا و اجدادی تو کار 
فرش بودند. همین س��ابقه که به تجربه و تخصص تبدیل 
شده یه سرمایه فکریه که هر کس نداره و به همین خاطر 
اگر خوب استفاده بشه می تونه یه مزیت رقابتی خوبی برای 

پیشرفت باشه. 
یا داش��تن دان��ش و مهارت ه��م می تون��ه در موفقیت 
کس��ب و کار به عنوان س��رمایه فکری مؤثر باشه. شما فکر 
کنید کسی که خودش س��ال ها تو کار مکانیکی بوده و به 
اصطالح دس��ت به آچار بوده اگه بیاد نمایندگی خودرو باز 
کنه موفق تره یا کس��ی که هنوز تو عمرش دستش به آچار 
نخورده. یا دکتر داروساز می تونه از دانش فنی خودش برای 
شروع یه کسب و کار در زمینه داروخانه استفاده کنه. کسی 
که در زمینه مهندس��ی س��اختمان و عمران درس خونده 
طبیعتا در ساختمان س��ازی موفق تر از کس��ی اس��ت که 

نمیتونه مساحت یه مربع رو محاسبه کنه. 
 من دوس��تان مهندس زیادی دارم. سال ها قبل تو دفتر 
یکی از مهندس��ان نشس��ته بودم که جوانی وارد اتاق شد 
و پ��س از کمی احوال پرس��ی تقاضای خودش��و در زمینه 
ساخت یک مجتمع مسکونی از مهندس پرسید. مهندس 
ما از ایش��ون پرسید. شما در دانشگاه چی خوندید؟ ایشون 
گفت: من فارغ التحصیل رشته گیاه شناسی هستم. دوست 

مهندس ما گفت: چرا ساخت و ساز. واسه اینکه پول داره؟ 
ج��وان زیر چش��می نگاهی به من ک��رد و گفت: من 70 
میلیون پول نقد دارم  )س��ال 84( و با این پول می خوام یه 
زمین مشارکتی بگیرم و بسازم. حساب کتاب کردم دیدم این 
روزها تو ساخت و س��از پول خوبی هست. مهندس ما گفت: 
آخ��ه در این زمینه تخصص ن��داری، اما جوان قبول نکرد و 
مدعی شد که تو ساخت و ساز االن خیلی ها بی سوادند یا سواد 
کم دارن��د. فالنی ماهی فروش بود اومد ت��و این کار. فالنی 
کفش فروشی داشت مغازه شو جمع کرد و اومد تو این کار. 
پس��ر حاج آقا فرهمند خدابیامرز سه ساله اومده تو این کار 
االن زندگیشو ببین چی شده. خالصه هزار تا دلیل آورده بود 
که اونم می تونه مثل بقیه تو این کار موفق باش��ه. مهندس 
کمی ناراحت شد و گفت واسه همینه که وضع ساخت و ساز 
این قدر بی ریخته. به هر حال پیشنهاد من اینه که شما برید 
در زمینه گل و گیاه سرمایه گذاری بکنی به خدا موفق تری. 
اما جوان قبول نکرد که نکرد. یک س��ال و نیم بعد در همون 
دفت��ر مهندس صحبت از همین جوون ش��د. مهندس آهی 
کشید و گفت دو تا کار ش��روع کرده و تموم نکرده متواری 
شد. تعجب کردم. مهندس گفت تعجب نداره ایشون تو این 
کار نه تجربه داشت و نه تخصص و سواد. نوع معامالت و نوع 
قرارداد ها به شکلی بود که کامال به ضرر اون تموم شد و اونم 

که دید نمی تونه پروژه رو تموم کنه متواری شد. 
س��رمایه فکری می تونه ت��و رو در کارت جلو بندازه. منبع 
این سرمایه می تونه خودت باش��ی یا همکاران و دوستان و 
ش��رکای تو در کس��ب و کار. بنابراین قبل از ش��روع کار باید 
س��رمایه ها و دارایی های فک��ری رو پیدا کن��ی. ببینی چه 
چیز می تونه غیر  از س��رمایه مالی سهم تو رو در میزان کل 
سرمایه افزایش بده. یکی میاد با 200 میلیارد کاری رو شروع 
می کنه و موفق نمی ش��ه و یکی دیگه با 100میلیون کاری 
می کنه که سهم خودشو هر روز تو بازار افزایش می ده. دومی 
100میلیون سرمایه مالی داره، به عالوه 500میلیون سرمایه 
فکری. سرمایه فکری هم به راحتی قابل خریداری نیستش. 
ش��رکت های بزرگ دنیا به پشتوانه سرمایه فکری حرف اول 
رو می زنن. تو هم اگه می خوای یه کار کوچک یا بزرگ شروع 

کنی باید از سرمایه فکری تو کارت بیشتر استفاده کنی. 
 به خاطر همین هرش��غلی دارای سرمایه خاص خودشه. 
برای یه کس��ب و کاری اصال مهم نیس��ت محل کارش کجا 
باشه، اما برای برخی کارا باید مکان مناسبی براش پیدا کرد. 
ادامه دارد... 

 

مهم تر از تصمیم گیری چیست که از 
آن غافل هستیم؟ 

تصمیم گیری های درس��ت یا نادرست است که میزان 
موفقیت کسب و کار ما را مشخص می کند. 

به گزارش ویرگول، چه یک کس��ب و کار کوچک یک 
نفره داش��ته باش��ید و چه مدیر یک ش��رکت یا تولیدی 
باش��ید، تصمیم هایی که برای مدیریت کس��ب و کار تان 
می گیرید، آنقدر مهم اس��ت که گاهی سرمایه یک عمر 

تالش شما را به خطر می اندازد. 
- به عن��وان صاحب ی��ک کس��ب و کار، چگونه تصمیم 
می گیرید با چه برنامه هایی به سمت بهبود و توسعه بروید؟ 
- چه اطالعات، آمار و ارقامی از کس��ب و کارتان دارید 
تا ب��ا تجزیه و تحلیل آنه��ا، تصمیم های اطمینان بخش 

بگیرید؟ 
- یا اینکه آیا تاکنون از تصمیم هایی که با سعی و خطا 

گرفته اید متضرر شده اید؟ 
- یا می دانید برای تصمیم گیری درست و به موقع، به 

چه اطالعاتی نیاز دارید؟ 
ف��رض کنی��د ی��ک ش��رکت نرم اف��زاری ک��ه فروش 
محصوالت��ش دچ��ار رکود ش��ده اس��ت، می خواهد بین 
دو انتخ��اب تصمی��م بگیرد؛ محصول جدی��دی تولید یا 

محصوالت قبلی را به روز کند. 
همی��ن تصمی��م می توان��د وضعی��ت موفقی��ت ی��ا 
ورشکس��تگی این شرکت در یک س��ال آینده را تعیین 
کند. بنابرای��ن تصمیم گیری در کس��ب و کار یعنی همه 
چیز. اما آن چیست که حتی از تصمیم گیری هم مهم تر 

است و عمدتا همه ما از آن غافل هستیم؟ 
تصمیم گیری یک انتخ��اب از میان چند راهکار، برای 

حل یک مسئله است. 
یعنی تصمیم گیری مقدم��ات مهم تری دارد که به آن 

تصمیم سازی می گویند و شامل دو مرحله زیر است: 
-  شناخت دقیق مسئله یا مشکل

- تعریف چند راهکار مناسب
نکته اینجاست که در سازمان های بزرگ، کارشناسان 

تصمیم سازی و مدیران تصمیم گیری می کنند. 
ام��ا برای مدیریت کس��ب و کار ه��ای کوچک و حتی 
متوس��ط)SMB(، تیم تصمیم س��از و تصمیم گیر یکی 
هس��تند و به همین دلیل بعد از مدتی به دلیل مشغله ها 
و ضیق وقت، اقدامات الزم برای تصمیم س��ازی از فرآیند 

تصمیم گیری حذف می شود. 
این اشتباه، نقطه آغازی است بر تصمیم گیری های نزدیک 

به سعی و خطا و به چالش کشیده شدن کسب و کارها. 
 

برای آنها که سفر را دوست دارند
نام استارت آپ: بوکینگ ویال

bookingvilla.ir :وب سایت
سال تأسیس: 1395

موضوع: اجاره ویال و اقامتگاه های شخصی
توضیح بیشتر: 

خیلی از ماها سفر کردن رو دوست داریم و تا فرصتی 
پیدا کنیم می زنیم بیرون. معموال بیش��ترین هزینه سفر 
مربوط به اقامت می ش��ه. بعضیا میرن هتل، بعضیا خونه 
اق��وام، بعضیا اقامتگاه های س��ازمانی و بعضیا هم ترجیح 
میدن سوییت یا ویال اجاره کنن. ولی اجاره ویال و اجاره 
آپارتمان مخصوصا تو ایام شلوغ سال دغدغه خیلیاست؛ 
مخصوصا اگه بخوان ویال و اقامتگاه های ش��خصی اجاره 
کن��ن. اما با بوکینگ ویال این مش��کل هم حل ش��ده و 
ش��ما قبل از اینک��ه از خونتون راه بیفتی��ن می تونین با 
مراجع��ه به س��ایتbookingvilla.ir و انتخاب ش��هر 
مقصد و روزهای اقامت، ویالها، سوییت ها و اقامتگاه های 
بومگردی در دس��ترس رو ببینی��د. بوکینگ ویال امکان 
دیدن عکس ها، توضیحات و قیمت اقامتگاه ها رو براتون 
فراهم کرده و شما می تونید بعد از انتخاب سوییت مورد 
نظ��ر به ص��ورت آنالین اقامت��گاه یا ویالت��ون رو رزرو و 
آنالین هم پرداخت کنید و با خیال راحت برید مسافرت. 
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