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واکاوی ابعاد قانون 7 ساله هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده

بودجه ای برای 
خداحافظی با فقر؟

هفت سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیش از 76 میلیون ایرانی در فهرست یارانه بگیران قرار دارند. 
بنا به گفته کارشناس��ان، تصمیم دولت به حذف یارانه بگیران در س��ال آینده می تواند زمینه س��از تغییرات بزرگ 
اجتماعی و اقتصادی در سال آینده باشد. به گزارش خبرآنالین، در حالی 76 میلیون ایرانی در پایان شهریورماه 

یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت کرده اند که پیش از این سه بار دولت تالش خود را برای کاهش...

توسعه به کنش روشنفکرانه
انتقادی و تحول خواهانه نیاز دارد

جدال گفتمانی روشنفکران 
ایرانی با امر توسعه
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واردات فرش و صنایع دستی ترمز برید

هوشمندی رقابتی
برنامه ریزی به سبک افراد موفق

10 گام در راستای بهبود طرح بازاریابی
ویدئو مارکتینگ استراتژی

وفاداری به برند از طریق تجربه مشتری
ازخودگذشتگی کارآفرینان باعث موفقیت آنها نمی شود

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اریک اشمیت از سمت خود 
به عنوان رئیس هیأت مدیره 

آلفابت کناره گرفت

 جمشید عدالتیان
استاد دانشگاه و عضو اتاق بازرگانی ایران

4
از مصوبه کاهش نرخ سـود سپرده و تسـهیالت حدود یک 

سـال و نیم سـپری شـده و هنوز زمزمـه ای برای 
کاهش مجدد نرخ وجود ندارد. موضع...

 کاهش نرخ سود سپرده
در دستور کار نیست

یادداشت

یادداشت

توسعه چگونه با آینده نگری 
پیوند می خورد؟ 

اگ��ر ندانیم که 20 س��ال دیگر 
جای��گاه اقتص��ادی کش��ورمان و 
جایگاه کش��ورهای همس��ایه مان 
کجاس��ت، وقت��ی از چش��م انداز 
20ساله سخن گفته می شود این 
س��خن مبتنی بر حدس و گمان 
نیس��ت و نمی توان��د باش��د. این 
چش��م انداز جل��وه ای از یک نوع 
آینده نگری علمی اس��ت، اما باید 
در نظر داش��ته باشیم که حرکت 
در مسیر سند چشم انداز نیازمند 
بین��ش و نگاه��ی آین��ده نگرانه 
اس��ت.   در زمینه اقتص��اد ایران 
دو ح��وزه آینده نگری وجود دارد: 
»آینده نگری اقتصادی محیطی«،  
»آینده نگری اقتصادی جهانی« و 
»آینده نگری جهانی.«  برای یک 
تصمیم آینده نگرانه ضروری است 
که رقبای منطقه ای و جهانی خود 
را شناس��ایی کنیم و افکار آنها را 
تش��خیص دهیم. همچنین برای 
یک »آینده نگ��ری محیطی« نیز 
نگاه موش��کافانه ای احتیاج است 
که کمتر ش��اهد آن در طراحی ها 
و برنامه ریزی های م��ان هس��تیم. 
ما به عن��وان مثال نقش��ه جامع 
آینده شهر تهران را مورد بررسی 
قرار می دهیم و می توانیم بگوییم 
میزان  ای��ن  به  خیابان های م��ان 
افزایش می یابد و اتوبان ها به این 

تعداد می رسند و مانند آن. 
ادامه در همین صفحه

با گذش��ت 50 روز از ابالغ بخشنامه س��ازمان بورس 
مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در صندوق های 
س��رمایه گذاری، پول پاشی توسط این صندوق ها در بازار 

پول متوقف و قطع شده است. 
به گزارش ایبنا، ش��ورای پول و اعتبار با هدف تنظیم 
ب��ازار پول و کاه��ش رقابت مخرب نرخ س��ود بانکی در 
ش��هریورماه امس��ال تصمیم گرفت نرخ سود بانکی را به 
۱5درصد کاهش دهد و بانک مرکزی نیز برای اجرای این 
بخشنامه نظارت ویژه ای را در دستور کار قرار داد که بنا بر 
اظهارات مقامات بانک مرکزی بانک ها تاکنون برای اجرای 

این بخشنامه همراهی مناسبی را داشته اند. 
ام��ا در این میان صندوق های س��رمایه گذاری بانک ها 
مانعی برای جلوگیری از اجرای مناس��ب بخشنامه بانک 
مرک��زی بودند که با ارائه نرخ س��ود باالتر از ۱5درصد و 
با رقم های حدود 20 تا 22درصد اجرای این بخش��نامه 
را با مشکالتی مواجه کرده بودند.  برای رفع این مشکل، 
س��ازمان بورس تاکید کرد صندوق های سرمایه گذاری با 
درآمد ثابت باید امور را از شعب و بانک ها جدا کنند و نرخ 
سود مصوب شورای پول و اعتبار نیز باید در سپرده گذاری 

صندوق ها در بانک ها رعایت شود. 
سازمان بورس طی بخشنامه ای به تمام نهادهای مالی 
فعال در بورس و اوراق بهادار، ش��رایط سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار با درآمد ثابت و امکان تضمین یا پیش بینی 
نرخ سود توسط صندوق های سرمایه گذاری را اصالح کرد. 
براس��اس این بخش��نامه که ۱0 آبان ماه امس��ال ابالغ 
ش��د، صندوق های س��رمایه گذاری دیگ��ر نمی توانند در 
اوراق خ��ارج از ب��ورس س��رمایه گذاری کنند، همچنین 
صندوق های با درآمد ثابت از تضمین سود و صندوق های 

سرمایه گذاری از تضمین و پیش بینی سود منع شدند. 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری فع��ال از تاری��خ ابالغ 
ای��ن مصوبه ملزم ب��ه رعایت مفاد ای��ن ابالغیه و اصالح 
ش��رایط خود هستند عالوه بر این از تاریخ ابالغ، بررسی 
درخواس��ت های تمدید فعالیت افزایش سقف واحدهای 
سرمایه گذاری و سایر تغییرات صندوق های سرمایه گذاری 
منوط به احراز ش��رایط این مصوبه و رعایت سایر قوانین 
خواه��د بود.  در همین راس��تا ش��اپور محمدی، رئیس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از اقدام��ات تنبیهی این 
سازمان برای صندوق های س��رمایه گذاری که بخشنامه 
نرخ س��ود بانک مرکزی را رعای��ت نکنند، خبر داده بود. 
وی با اشاره به تفاهم بانک مرکزی و سازمان بورس برای 
کاهش نرخ س��ود سپرده صندوق های س��رمایه گذاری، 
گفت: سازمان بورس پیگیر کاهش نرخ سود سپرده ها در 

صندوق های سرمایه گذاری است. 
رئیس س��ازمان ب��ورس ادامه داد: س��ازمان بورس در 
همین راستا بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری نظارت 
دارد تا س��پرده گذاری ها با نرخ های باالتر از نرخ ش��ورای 

پول و اعتبار سرمایه گذاری نشود. 

ح��ال پس از گذش��ت 50 روز از ابالغ این بخش��نامه 
بررس��ی های میدانی خبرنگار ایبنا در خصوص وضعیت 
اجرای این بخش��نامه حاکی اس��ت که فعالیت بیش��تر 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری بانک ه��ا متوقف ش��ده و 
اکث��ر بانک ها دیگر واحدهای صندوق س��رمایه گذاری را 
بازگش��ایی نمی کنند.  در این می��ان تنها چند بانک در 
این زمین��ه فعالیت می کنند که البته نوع فعالیت آنها با 
گذشته بسیار متفاوت شده است به نحوی که این بانک ها 
دیگر به صورت ماهانه سودی را به حساب سپرده گذاران 
این صندوق ها واریز نمی کنند بلکه سود حدود 20درصد 
را به مبلغ کل سرمایه به صورت روزانه اضافه می کنند و 
سپرده گذاران برای دریافت سود خود باید اقدام به ابطال 
واحد کرده که البته هزینه صدور و ابطال نیز هر کدام 75 
هزار تومان اس��ت.  در همین حال مش��تریان صندوق ها 
برای دریافت س��پرده خود باید چند روز زودتر به شعب 
بانک��ی برای ابط��ال واحدها اقدام کنند ک��ه این امر نیز 
جذابیت صندوق ها را در ش��رایط جدی��د بیش از پیش 
کم کرده است.  ناگفته نماند بانک ها در دور جدید برای 
صدور واحدهای صندوق از مشتریان خود درخواست کد 
بورسی می کنند که البته این امر تا قبل از ابالغ بخشنامه 

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مرسوم نبود. 

صندوق های سرمایه گذاری؛ از تشکیل تا انحراف 
موضوع از آنجا شروع شد که به دنبال افزایش عرضه های 
اولیه سهام در س��ال  ۱۳۸۸، صندوق های سرمایه گذاری 
طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید )مصوب 
سال ۱۳۸۸( با هدف تقویت سمت تقاضای بازار سرمایه 
به عنوان ابزار مالی جدی��د و فراهم آوردن موجبات ورود 
با واس��طه س��رمایه گذاران ریس��ک گریز در فعالیت های 
کم ریس��ک بازار س��هام به منظور تعمیق بازار س��رمایه، 
معرفی ش��دند.  اما با وجود اهداف مثبتی که برای ایجاد 
صندوق های سرمایه گذاری پیش بینی شده بود، در عمل 
ای��ن صندوق ها از هدف اصلی خود که همانا تعمیق بازار 
س��رمایه از طریق تنوع بخشی به نهادهای مالی موجود و 

تقویت طرف تقاضا در بازار سهام است، دور شدند. 
این در حالی اس��ت که برخی از مجوزهای قانونی که 
توسط نهادهای متولی بازار سرمایه صادر شد، باعث شد 
بانک ها و موسس��ات اعتباری فارغ از مق��ررات و الزامات 
بانک مرک��زی از صندوق های س��رمایه گذاری به عنوان 
دس��تاویزی برای ج��ذب نقدینگی از طری��ق دور زدن 
مصوبات ش��ورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی 
استفاده کرده و موجبات رشد بی رویه ارزش دارایی های 
آنها را فراهم آورند.  حال با اجرای این بخش��نامه راهکار 
جدید بانک ها برای جذب سپرده و نقدینگی از بین رفته 
و به نظر می رس��د با پیچ و خم هایی که برای مش��تریان 
صندوق ها گذاشته شده، جذابیتی که نرخ سود باال برای 

مشتریان داشت نیز تا حدود زیادی از بین رفته است. 

توقف پول پاشی صندوق های سرمایه گذاری بانک ها

روش فعالیت تغییر کرد میانگین بار تکفل معیش��تی خالص در کش��ور نشان 
می دهد هر فرد ش��اغل عالوه بر مخ��ارج زندگی خود، 
مع��اش بی��ش از دو نفر را تأمین می کن��د که البته این 

شاخص در استان های مختلف متفاوت است. 
به گزارش مهر، شاخص بار تکفل معیشتی خالص در 
کشور برابر 2.5 نفر است، به این معنا که هر فرد شاغل 
در کل کش��ور به طور میانگین ع��الوه بر مخارج زندگی 
خود، عهده دار تأمین معیشت بیش از دو نفر دیگر است. 
طب��ق مطالعات مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
کار، بر اس��اس تقسیم بندی های رایج که عموما از طرح 
آمارگی��ری از هزینه و درآمد خانوارهای کش��ور حاصل 
می ش��ود، مناب��ع درآمد خانوار از س��ه بخ��ش »درآمد 
حاصل از مشاغل مزد و حقوق بگیری«،  »درآمد حاصل 
از مش��اغل آزاد کشاورزی و غیرکش��اورزی« و »درآمد 
متفرقه« تشکیل شده اس��ت. اما درآمد متفرقه خانوار، 
خود از چندین منبع ش��امل حقوق بازنشس��تگی، سود 
س��رمایه گذاری ها، اجاره بهای مس��کن شخصی و سایر 
منابع نظی��ر یارانه، کمک هزینه تحصیلی و... تش��کیل 
می شود.  عالوه بر این، مطابق نتایج طرح هزینه و درآمد 
خانوارهای ش��هری مرک��ز آمار ایران، در س��ال ۱۳۹5 

س��هم منابع درآمدی خانوار شهری از محل درآمدهای 
مشاغل مزد و حقوق بگیری ۳۳.۳درصد، از مشاغل آزاد 
کشاورزی و غیرکش��اورزی ۱7درصد و از منابع متفرقه 
نی��ز 4۹.7درصد بوده اس��ت. اما از مجم��وع درآمدهای 
متفرقه، حقوق بازنشس��تگی 2۸.۹درص��د، اجاره بهای 
مسکن ش��خصی ۳4.۹درصد و سایر درآمدهای متفرقه 
۳6.2 درصد از منابع متفرقه خانوار را به خود اختصاص 
می دهد.  بر اس��اس این گزارش، 50.۳ درصد خانوارها 
صرفا از طریق انجام مشاغل، کسب درآمد می کنند و با 
درآمد حاصله، معاش خود یا چندین نفر دیگر را تأمین 
می کنند.  اما ش��اخص بار تکفل معیش��تی یک شاخص 
جمعیت��ی و اقتصادی اس��ت که نش��ان دهن��ده مقدار 
تکفلی اس��ت که یک فرد از نظر تأمین مخارج زندگی و 
هزین��ه افراد غیرفعال بر دوش دارد. به عبارت دیگر این 
شاخص، برتری عددی افراد شاغل به افراد غیرشاغل را 
نش��ان می دهد، بنابراین هر چه مقدار شاخص بار تکفل 
معیش��تی بزرگ تر باشد، فش��ار وارده بر جمعیت شاغل 

برای تأمین معاش افراد تحت تکفل افزایش می یابد. 
از منظر دیگر می توان گفت کوچک بودن این شاخص 
بیانگر س��طح مطلوب رف��اه اقتصادی جامع��ه و قدرت 

پس انداز بیشتر و بزرگ بودن آن حاکی از کاهش سطح 
رفاه جامعه اس��ت.  هرچند میانگین بار تکفل معیشتی 
در کل کش��ور برابر 2.5 نفر است، اما در بین استان های 
کش��ور، سیستان و بلوچستان با ۳.5 نفر دارای باالترین 
ش��اخص بار تکفل معیش��تی خالص در کش��ور اس��ت؛ 
همچنین ش��اخص مذکور در استان کرمانشاه ۳.2 نفر و 

در چهار محال و بختیاری و قم سه نفر است. 
به عبارتی در این اس��تان ها یک فرد شاغل با درآمد 
حاصل��ه، باید به غی��ر از خود معاش بیش از س��ه نفر 
دیگر را تأمین کند. اس��تان های خراسان جنوبی با 2.۹ 
نف��ر و کهگیلوی��ه و بویر احمد با 2.۸ مت��ر نفر نیز در 
رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل اس��تان بوش��هر با 
2.2 نفر دارای کمترین بار تکفل معیش��تی خالص در 

کشور است. 
بر اساس اعالم مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
کار، عالوه بر وضعیت بازار کار هر استان، عوامل دیگری 
مانند س��اختار س��نی جمعیت اس��تان ها، میزان زاد و 
ول��د، تراکم تعداد کودکان و س��المندان و به دنبال آن 
افزایش افراد غیرفعال، بر مقدار شاخص تأثیرگذار است 

و می تواند آن را دستخوش تغییر کند. 

ادامه از همین صفحه
 اما متأسفانه معموال جای یک شناخت دقیق نسبت 
به شهروند آینده که دنیایش دنیای دیجیتال و نیازهای 
ش��هری اش کامال با نیازهای شهری ش��هروند امروز یا 
ش��هروندی که20س��ال یا 40 س��ال قبل به دنیا آمده 
متفاوت اس��ت، همواره در این بررسی ها و پیش بینی ها 
خال��ی می ماند. مقایس��ه ای می��ان زندگی ام��روز ما و 
زندگی 50س��ال پیش، روشن می س��ازد که تا چه حد 
شناخت آینده می تواند از اهمیت برخوردار و مقدمه ای 

برای توسعه و ترقی باشد. 
50 س��ال پیش در ایران تلویزیون در یک شبکه آن- 
در ایران امروز نه تنها آین��ده نگری علمی وجود ندارد، 
بلک��ه س��ازمان ها و نهادها نیز برای آین��ده ای که قطعا 
در پیش اس��ت هیچ نوع آمادگی ندارند- هم به صورت 
سیاه و سفید و در ساعاتی محدود برنامه پخش می کرد 
و اکث��ر مردم رادیو گوش می کردند و در بعضی خانه ها 
صفح��ات گرامافون دیده می ش��د. تلف��ن خیلی  کم در 
خانه ها وجود داش��ت. نوع تدریس مدارس متفاوت بود 
و اگر سؤالی داش��تید یا باید به یک آدم باتجربه رجوع 
می کردید یا به یک کتاب علمی و آن کتاب علمی باید 

از طریق پست از خارج از ایران برایتان فرستاده می شد. 
 حال امروز را با دیروز مقایس��ه کنید. رس��انه ها چه 
تفاوت��ی پیدا کرده اند و مقایس��ه کنید که امروز چگونه 
بچه ها کتاب ها را در اینترنت جست وجو می کنند و در 
کمت��ر از پنج دقیقه نس��خه PDF کتاب مطلوب خود 
را به دس��ت می آورند. تفاوت های چش��مگیری که در 
نح��وه و س��بک زندگی و امکانات موجود در کش��ور ما 
طی 50س��ال به چشم می آید نش��ان می دهد که یک 
تولید موف��ق و آینده نگرانه نمی تواند به این زمینه های 

محیطی بی توجه باشد. 
در کش��ور ما اما بیش از آنک��ه آینده نگری در چنین 
مس��یری جدی گرفته ش��ود، آینده نگ��ری را در مقام 
ی��ک علم با تخیل و حدس دره��م می آمیزیم. مثال در 
علم پزشکی از س��لول های بنیادین صحبت می کنیم و 
می گویی��م که در آینده دیگر الزم نیس��ت افراد منتظر 
کلی��ه بمانند و کلیه را می توان بر اس��اس س��لول های 

بنیادی آن فرد بازسازی کرد. 
 این نوع نگاه گاه با تخیل و حدس همراه می ش��ود و 
ما نباید آن را با آینده نگری علمی اش��تباه بگیریم. باید 
تفاوت اینها را تش��خیص داد و دانست که تخیل، توهم 

یا باور نیس��ت که به آینده نگ��ری می انجامد، بلکه یک 
پیش بینی کامال علمی اس��ت که بنیان های آینده نگری 

ما را شکل می دهد. 
باید درنظر داش��ت که حدس و ب��اور را بزرگ جلوه 
دادن و آن را به عنوان دانش آینده نگری فروختن کاری 
خطرناک اس��ت. واقعیت آن اس��ت ک��ه در ایران امروز 
نه تنها آینده نگری علمی وجود ندارد، بلکه س��ازمان ها 
و نهاده��ا نیز ب��رای آینده ای که قطعاً در پیش اس��ت، 
هی��چ نوع آمادگی ندارند. ما اما برای آنکه به کش��وری 
توس��عه یافته و پیشرفته تبدیل شویم، احتیاج داریم که 
به ۱0 س��ال آینده فکر کنیم و برای حرکت به س��وی 
جامعه ای آینده نگر مهم ترین نکته »درک زمان« است. 
خوش��بختانه بس��یاری از س��ازمان ها و بنگاه ه��ای 
اقتص��ادی ما اکن��ون به جای��ی رس��یده اند که بخش 
تحقیقات ب��ازار و نظایر آن را ایج��اد کرده اند و درباره 
مدیریت اس��تراتژیک صحبت می کنند و ما ش��اهد جا 
افتادن تدوین اس��تراتژی ها در اقتصاد و تولید هستیم. 
ام��ا نباید بدون اط��الع از آینده باز هم به ش��ناخت و 
پیش بینی روندها بس��نده کنیم و در همین گام متوقف 

شویم. 

هر شاغل مخارج چند نفر را تأمین می کند؟ 

توسعه چگونه با آینده نگری پیوند می خورد؟ 



اش�اره: مقصود فراس��تخواه، 
جامعه ش��ناس ایران��ی و عض��و 
هیأت علمی مؤسسه پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش عالی است. 
او نام شناخته شده ای در عرصه 
همچنی��ن  و  جامعه شناس��ی 
مقول��ه سیاس��تگذاری عل��م و 
آم��وزش عالی در ایران اس��ت. 
فراستخواه چندی پیش از سوی 
انجمن تروی��ج علم ایران نیز به 
دلیل فعالی��ت و تالش بی وقفه، 
مسئوالنه، هدفمند و همه جانبه 
و  دانش��گاهی  حوزه ه��ای  در 
عمومی به دریافت جایزه ترویج 
علم س��ال 1396 مفتخر ش��د. 
فراس��تخواه در یادداشت حاضر 
)نق��ل از آینده نگر( به بررس��ی 
و واکاوی نس��بت روش��نفکران 
ایرانی با امر توس��عه می پردازد. 
او معتقد اس��ت که اگر نگوییم 
اجماع��ی در بین روش��نفکران 
ایران��ی درب��اره توس��عه وجود 
داش��ت، حداق��ل می توان گفت 
که بخش بزرگی از روشنفکران 
ایرانی دغدغه توس��عه داشتند، 
ام��ا ای��ن دغدغه توس��عه صرفا 

جنبه ای اقتصادی نداشت. 
1- اگ��ر نگویی��م اجماعی در 
ایرانی درباره  بین روش��نفکران 
توس��عه وجود داش��ت، حداقل 
از روش��نفکران  بزرگ��ی  بخش 
منتها  داش��تند؛  توسعه  دغدغه 
هم��ه روش��نفکران، ب��ر مبنای 
مکت��ب کالس��یک، توس��عه را 
صرفا به معنای توسعه اقتصادی 
نمی دانس��تند. یعنی توس��عه را 
بوروکراتیک  توس��عه  به معنای 
ی��ا تقلی��ل توس��عه به توس��عه 
اقتص��ادی در نظ��ر نداش��تند؛ 
آنه��ا معتقدن��د ام��ر انضمامی 
فقط اقتصاد نیس��ت که جامعه 
فقط ب��ه بهای رش��د اقتصادی 
توس��عه یابد. اغلب روشنفکران 
از زم��ان محمدعل��ی فروغ��ی، 
حت��ی از اواخ��ر دوره قاج��ار و 
مش��روطه  دوره  روش��نفکران 
بیشتر توسعه را به معنای آنچه 
اقتص��ادی آمده، در  در مکاتب 
نظر نمی گرفتند، بلکه به توسعه 
تحول خواهان��ه و رهایی بخ��ش 
و انتق��ادی گرای��ش داش��تند. 
اصلی  خواس��ته  تحول خواه��ی 
روش��نفکری اس��ت. در دیدگاه 
کالس��یک، توس��عه در مقاب��ل 
دیدگاه های رادیکال قرار گرفته 
و ای��ن دوگانه نگری وجود دارد؛ 
در تفکر کالس��یک، بوروکراسی 
و اقتص��اد به ایدئول��وژی زمانه 
بدل ش��ده و در روشنفکری نوع 
دوم فکر تحول خواهانه در رأس 

است. 
2- توس��عه به معن��ای اینکه 
آدام اس��میت یا ژان ژاک روس��و 
در نظ��ر دارد این اس��ت که بلوغ 

جامع��ه در نتیجه مص��رف انبوه 
است؛ در دهه 60میالدی توسعه 
به معنای افزایش تولید خدمات، 
افزایش کاالها، سرمایه انسانی و 
تکنولوژی اس��ت؛ انس��ان در این 
دوره ی��ک نهاده کاالیی به منظور 
مصرف انبوه اس��ت. ای��ن درک 
کالس��یک از توس��عه اس��ت؛ در 
دهه 70 موج انتقادها به این نگاه 
شروع شد؛ دیگر توسعه فقط انبوه 
کاالها نبود، بلک��ه در کنار تولید 
انبوه، رشد ناخالص داخلی و رشد 
درآمد س��رانه، توس��عه فرهنگی 
و توسعه سیاس��ی، آنچه لوسین 
پای آن را مطرح کرد، در دستگاه 
اندیشگی روشنفکران قرار گرفت. 
ای��ن بود که در دهه 90 توس��عه 
پایدار و موزون مطرح شد. توسعه 
پایدار یعنی گام بعدی توسعه، با 
کل سیاره و کیفیت زندگی انسان 
در نظر گرفته ش��د. نباید توسعه 
را مکتب کالسیک و نئوکالسیک 
مصادره به مطلوب کند؛ توس��عه 
به معنای توس��عه انسانی دغدغه 
بخش بزرگی از روش��نفکران بود 
که به ابعاد عناصر توس��عه توجه 

داشتند. 
3- در دوره های اولیه توس��عه، 
به مفهوم توسعه همه جانبه توجه 
 progress نداش��تند، بلکه ب��ه
توجه داش��تند، اما بعدها مفهوم 
توس��عه تح��ول یاف��ت و بخش 
بزرگی از روشنفکران، توسعه خواه 
ش��دند. اما این خواستن، تحول 
بوروکراتی��ک نبود، بلک��ه با دید 
تحول خواهان��ه انتق��ادی م��ورد 
توجه قرار گرفت. توس��عه یعنی 
توس��عه ظرفیت ه��ای انس��انی، 
اجتماعی نه توس��عه درآمدهای 
انسان و کاال برای انسان؛ کرامت 
انسان و آزادی انسان و باال بردن 
ظرفیت های انس��ان مورد توجه 
روش��نفکران بود، برای همین به 
توسعه مدنی، سیاسی، فرهنگی 
و مدنی بیشتر از توسعه اقتصادی 
توجه می شد. ولی این به معنای 
نادیده گرفتن اقتصاد نبود، بلکه 
توسعه صرف اقتصادی موردنظر 
روشنفکران نبود. توسعه افزایش 
سازمان یافته ظرفیت های انسانی 
است که در آن توسعه اقتصادی 
هم مورد توجه اس��ت. اگر جامعه 
بتواند س��ازمان اجتماعی باالیی 
داش��ته باش��د بهت��ر می توان��د 
مناقش��ات و تعارض��ات را ح��ل 
و آن را مه��ار کن��د. مثال مجید 
تهرانی��ان یک روش��نفکر ایرانی 
است که در دهه 50 در کتاب ها، 
مقاله ها و سمینارها مدل توسعه 
اقتصادی قب��ل از انق��الب را به 
است. درآمدهای  چالش کشیده 
ب��االی دولت در ده��ه 40 و 50 
انقالب صنعتی کوچک و رش��د 
باالیی در پی داشت. یعنی توسعه 
اقتصادی رخ داده بود، اما تهرانیان 
این توسعه اقتصادی را نقد کرد. 
او گف��ت این توس��عه اقتصادی 

پای��دار نخواهد ب��ود. نهیبی که 
تهرانی��ان به جامعه زد، ش��نیده 
نشد. دیدگاه های کالسیک حاکم 
س��بب ش��د توس��عه با مدیریت 
درس��ت ش��کل نگیرد. توس��عه 
یعنی همبستگی بیشتر، همکاری 
بیش��تر اجتماعی و پاس��خگویی 
بیشتر دولت، مشارکت اجتماعی، 
جامعه فعال ن��ه دولت فعال؛ اگر 
این ابعاد را مورد توجه قرار دهیم 
می توانیم بگوییم توس��عه شبیه 
چراغ نیم س��وز اس��ت ک��ه دود 
سیاسی ایجاد می کند. مدل های 
توسعه ما به دلیل شرایط تاریخی 
به اقتصاد تقلیل داده  ش��ده و از 
ابعاد مختلف توسعه غفلت شده 
اس��ت. برای همین این توس��عه 

پایدار نخواهد بود. 
4- آمارتیاسن در کتاب »آزادی 
به مثابه توسعه« به گسترش افق 
انتخاب ه��ا توس��عه می گوید: در 
توس��عه م��وزون بای��د از جامعه 
حاشیه زدایی و قطبی زدایی شود؛ 
باید توسعه آموزشی، دموکراسی، 
توسعه شهری و آزادی های مدنی 
مورد توجه قرار بگیرد. اگر مردم 
بتوانند مش��اهدات خود را منظم 
ب��ه دولت انتقال دهن��د و امکان 
حل وفص��ل اختالفات به ش��کل 
رضایت بخشی وجود داشته باشد، 
آن موقع توسعه هم ممکن خواهد 
بود. ولی اگر امکان انتقال مطالبات 
ب��ه حکمران��ی وجود  اجتماعی 
نداشته باشد توسعه امری محال 
اس��ت و توس��عه پایدار، آرزویی 
نش��دنی. فراه��م ش��دن زندگی 
باکیفیت برای همه ش��هروندان 
توسعه است؛ اینها همان توسعه 
است که مدام روشنفکران به آن 
دعوت می کنند، ولی توزیع ثروت 
و امکانات و کاال توس��ط دولت به 
اقتدارگرای��ی دولت می انجامد نه 

توسعه جامعه. 
اندیش��ه روش��نفکران  5- در 
ایران��ی ردپای این توس��عه قابل  
مش��اهده است؛ روشنفکر معاصر 
به توس��عه موزون می اندیش��د، 
اغلب آنها به سیاست می اندیشند. 
البته الگوهای متعدد روشنفکری 
داش��تیم که مطالب��ات دیگری 
داشتند؛ روشنفکران اپوزیسیون، 
روشنفکران پارتیزان، روشنفکران 
منتقد ساختار، روشنفکران همراه 
ب��ا قدرت؛ برای همی��ن برخی از 
آن روش��نفکران منتقد سیاست 
بودند که گاهی به سیاست زدگی 
معروفند و آنچه بر روش��نفکران 
سایه انداخته که کمتر مورد توجه 
اس��ت غفلت از امر انضمامی بود. 
ولی بخش بزرگی از روشنفکران 
مث��ل احس��ان نراق��ی به عنوان 
روش��نفکر ب��ه توس��عه متوازنی 
اندیشید. یا غالمحسین صدیقی 
یا علی اکبر سیاسی یا محمدعلی 
فروغی، اینها به توسعه اجتماعی- 
اقتصادی توجه داشتند. از طرفی 
روشنفکرانی چون جالل آل احمد 

ی��ا علی ش��ریعتی روش��نفکران 
تحول خواهی بودند. به یک معنا 
ش��رایط بعدی گفتمانی در ایران 
و توس��عه نیافتگی سیاسی ایران 
سبب ش��د بخشی از روشنفکران 
دس��تگاه فکری ش��ان به سمت 

سیاست اندیشی سوق پیدا کند. 
6- در مدل های روش��نفکری 
ع��وام زده، آنها به اعم��اق توجه 
نداش��تند و توس��عه را بیشتر به 
معنای تسخیر مکان های سیاسی 
تعبیر می کردند. به نظر می رسد 
ش��بهه ای در روش��نفکران نفوذ 
ک��رده که توس��عه را ب��ه معنای 
تسخیر بناهای سیاسی می دانند. 
درحالی که اگر در جامعه مناسبات 
اقتصادی و فرهنگی توسعه نیابد 
در آن موقع تس��خیر مکان های 
سیاس��ی نه تنها گره گشا نخواهد 
بود، بلکه مش��کالت بیشتری در 
پی خواهد داشت. اگر جامعه رشد 
کند، دولت هم رش��د می کند. با 
تغییر شکل حکومت مشکل حل 
نمی ش��ود. همه ابعاد جامعه اگر 
توسعه پیدا کند دولت هم مجبور 
به پوست اندازی می شود و خود را 
با جامعه همراه می کند. توس��عه 
نه به معنای تس��خیر مکان های 
سیاسی اس��ت و نه ساختن برج، 
بزرگراه و مگامال اس��ت. توسعه 
ارتق��ای ظرفیت ه��ای اجتماعی 
اس��ت که هرکدام از روشنفکران 
س��عی کرده اند بخش��ی از آن را 
تبیی��ن کنن��د. مثال بخش��ی از 
روشنفکران به درون دولت، درون 
رس��انه، یا درون اقتصاد رفتند و 
این ظرفیت ها را گسترش دادند. 
هرکدام از اینها کنش روشنفکری 
اس��ت. اما گرایش عامه پس��ندی 
وج��ود دارد که روش��نفکران هم 
پوپولیست می شوند و می خواهند 
عوام زدگی  کنن��د.  موج س��واری 
روش��نفکران گفتمان  از  بخشی 
آنه��ا را در تس��خیر مکان ه��ای 
سیاس��ی در تحول خواهی عمیق 

و انتقادی مغلوب می کند. 
7- توس��عه یک ام��ر خود به 
خ��ودی نیس��ت، بلکه نی��از به 
انتقادی  روش��نفکرانه،  کن��ش 
و تحول خواهان��ه دارد؛ ای��ن را 
ک��ه الگوهای روش��نفکرانه هم 
نی��از ب��ه انتق��اد دارد و کارایی 
گفتمان های روش��نفکری برای 
و دغدغه ه��ای جامعه  توس��عه 
خالی است می پذیرم، اما این را 
نمی پذیرم که هر روشنفکری که 
وارد دولت ش��ده یک روشنفکر 
تکنوکرات اس��ت. بلکه بخش��ی 
مرزی  کنشگران  روشنفکران  از 
هس��تند ک��ه در م��رز دولت و 
جامعه تردد می کردند، ولی خود 
را محدود به دولت نمی کردند و 
وضعیت تکنوکراتی- بوروکراتی 
بلکه  محدودی پیدا نمی کردند. 
کنش��گران خ��الق بودن��د و در 
جه��ت پر کردن ش��کاف دولت 
و جامع��ه کار می کردن��د. اینها 

پتانس��یل جامعه را به حواش��ی 
گفتمان هایی  و  می بردند  دولت 
را در س��طوح متعدد اجتماعی 
وارد می کردند و پیش می بردند. 
انجام  اینه��ا کاره��ای مهم��ی 
داده ان��د؛ کس��انی مث��ل دکتر 
بود  روش��نفکری  ک��ه  صدیقی 
که وارد دولت هم ش��د، کار هم 
کرد، منتقد قدرت و مناس��بات 
موجود بود. او توانس��ت بخشی 
از تغیی��رات را نمایندگی کند. 
روش��نفکران در سرش��ت خود 
نبای��د در تکنوکراس��ی تقلی��ل 
یابن��د؛ همانطور که روش��نفکر 
اپوزیس��یون سیاس��ی  به  نباید 
تقلی��ل یابد. روش��نفکر موجود 
تحول خواه��ی اس��ت که منتقد 
خواه��ان تح��ول و دگرگون��ی 
مناس��بات  او  اس��ت.  جامع��ه 
ق��درت، جامعه و م��ردم را نقد 
می کند. به ای��ن معنا او منادی 
توس��عه می ش��ود. اگر س��اخت 
جامعه، فرهنگ، س��بک زندگی 
و دیدگاه ه��ای مردم و نهادهای 
مدن��ی توس��عه یاب��د، جامعه با 
تعویض گرام��ر اجتماعی خود، 
دولت را دچار تحول می کند، اما 
مناسبات  اگر س��اخت  برعکس 
اجتماعی، مردم و جامعه تغییر 
نکند تغییر قابل توجه سیاس��ی 
برای جامعه به وج��ود نمی آید 
یا حتی تغییر سیاست مشکالت 
جامع��ه را برط��رف نمی کن��د. 
ب��ه این معنا روش��نفکران اخیر 
کردند  تالش هایی  ایران  جامعه 
که تا حد زیادی موفق بودند. اما 
امر انضمامی فقط اقتصاد نیست 
و توس��عه در مفهوم کالس��یک 
معنا نمی ش��ود و جامعه مهم تر 
از دولت اس��ت. باید قدر و وزن 
جامعه بیشتر و نسبت به دولت 

فعال تر شود. 
8 - نشنیدن صدای روشنفکران 
باعث شده که جامعه هزینه های 
زی��ادی بپ��ردازد؛ ب��رای همین 
با  نتوانسته  الگوهای روشنفکری 
تح��والت و پویش های اجتماعی 
حرک��ت کند، ام��ا در عین حال 
این نیست که عمل روشنفکری 
را پایان یافت��ه بدانیم و فکر کنیم 
توس��عه ی��ک کار خودبه خودی 
اس��ت؛ اینکه جامعه خودبه خود 
توسعه اقتصادی می یابد و نیازی 
به روشنفکر نیس��ت، ما این گونه 
توس��عه  نمی گیری��م.  نتیج��ه 
اقتص��ادی و همراهی ب��ا دولت 
جوابگوی  به تنهای��ی  نمی توانند 
دولت باشند. توس��عه به معنای 
م��وزون  و  توس��عه همه جانب��ه 
می تواند ب��رای جامع��ه پارادایم 
مناسب تری باشد که روشنفکران 
طری��ق  از  می توانن��د  آن  در 
کنش های معط��وف به جامعه و 
توسعه نهاد دولت حرکت کنند. 
آنچه جامعه ما نیاز دارد، توس��عه 
همه جانبه نهاده��ا و نهاد دولت 

است. 

توسعه به کنش روشنفکرانه، انتقادی و تحول خواهانه نیاز دارد

جدال گفتمانی روشنفکران ایرانی با امر توسعه
انرژی

اصالح تعرفه ها به جای افزایش تعرفه ها
 قیمت واقعی آب در ایران

چقدر است؟ 
بر اساس الیحه بودجه سال 1397 تعرفه آب برای 
ه��ر مترمکعب 20 تومان افزایش می یابد. درباره برق 
نیز زمزمه هایی برای افزایش تعرفه ش��نیده می شود، 
این در ش��رایطی اس��ت که وزیر نیرو صراحتا اعالم 
ک��رده ک��ه وزارت نیرو ب��ه دنبال افزای��ش تعرفه ها 
نیس��ت، بلکه تنها هدف این است که تعرفه ها اصالح 

شوند. 
به گزارش ایس��نا، موضوع تعرفه آب و برق همیشه 
یک��ی از بحث ه��ای داغ محاف��ل آب و ب��رق ب��وده، 
به طوری که مس��ئوالن و کارشناس��ان همیشه برای 
این موضوع گالیه داشتند، این بار وزیر نیروی جدید 
تکلی��ف گرانی این دو کاال را مش��خص کرد و گفت 
نه در س��ال 1397 و در س��ال های آینده آب و برق 
گران نخواهد شد، چراکه گرانی یعنی کاالیی باالتر از 
قیمت واقعی به فروش برسد و با توجه به اینکه آب و 
برق فاصله زیادی تا قیمت تمام شده خود دارد، این 
مفهوم برای این دو کاال بی معناس��ت. در حال حاضر 
فاصله بین این دو مقوله بس��یار زیاد اس��ت و باید به 
دنبال کاهش این فاصله باش��یم. به طوری که باید به 
شکل محسوس��ی قیمت تمام شده کاهش یابد و به 

عبارتی قیمت آب و برق اصالح شود. 
اردکانی��ان ادام��ه داد: بدین معنا ک��ه این دو کاال 
گ��ران نخواهد ش��د، اما قیمت ها اصالح می ش��ود به 
نوع��ی ک��ه وزارت نیرو بتواند آب و برق را به ش��کل 
پای��دار تأمین کند و در اختیار مش��ترکان قرار دهد، 
چراکه اگر زمان��ی با کاهش س��رمایه گذاری روبه رو 
ش��دیم، بتوانی��م همچنان ای��ن دو کاال را در اختیار 

مشترکان قرار دهیم. 
وزیر نی��رو تصریح کرد: با توجه ب��ه اینکه افزایش 
تعرف��ه آب و برق بحثی نبود که نیاز به مجوز قانونی 
داشته باشد و در الیحه بودجه نیز گنجانده شود، در 
فصل بودجه م��ورد بحث قرار نگرفته، اما به هر حال 
این مس��ئله جزو اختیارات دولت است و ما مشغول 
تدوی��ن گزارش های الزم در ای��ن زمینه برای دولت 

هستیم. 
با ای��ن همه، در خصوص وضعی��ت قیمت برق در 
ای��ران و جهان می ت��وان گفت ای��ران در بین 200 
کشور دنیا، جزو سه کشور دارای کمترین تعرفه برق 
اس��ت؛ عالوه  بر این در هیچ جای دنیا نرخ برق برای 
بخش کشاورزی تا این اندازه پایین نیست. در بخش 
برق ساالنه حداقل 7000میلیارد تومان مابه التفاوت 
قیم��ت تمام ش��ده در نرخ تکلیفی بدون احتس��اب 
هزینه سوخت است و س��االنه 240میلیارد کیلووات 
س��اعت ب��رق یارانه ای در داخل کش��ور ب��ه فروش 
می رسد که فاصله قیمت تمام شده و فروش تکلیفی 
تبدیل به بدهی می ش��ود. عالوه بر این، اگر سوخت 
نیروگاه ها حساب ش��ود یارانه ای که دولت بابت این 
مابه التفاوت پرداخت می کند، بالغ بر 15هزار میلیارد 

تومان در سال است. 
همچنین نرخ برق در مناطق گرمس��یر کشور حدود 
16تا 17تومان است که این نرخ ها نسبت به تعرفه های 
برق سایر کش��ورها بسیار پایین است. در همین راستا 
هوش��نگ فالحتیان، معاون برق و ان��رژی وزیر نیرو با 
اش��اره به مابه التفاوت قیمت ه��ای تکلیفی و واقعی در 
حوزه برق، از ارائه پیشنهاد افزایش قیمت برق به هیأت 
دولت خبر داد و گفت: پیش��نهادی برای س��امان دهی 
به اقتصاد آب و برق به دولت ارائه ش��ده که امیدواریم 
با تصویب آن بتوان بخش��ی از مش��کالت این بخش را 

جبران کرد. 
در مجم��وع مس��ئوالن وزارت نی��رو معتقدند که 
تعرفه های برق در ایران در قیاس با کشورهای دیگر 
بس��یار ارزان تر اس��ت. در مورد آب نیز همین نگرش 
وج��ود دارد تا جایی که به گفته افش��ین رحیم زاده، 
معاون مهندس��ی و توس��عه ش��رکت آب و فاضالب 
ته��ران، در ح��ال حاضر اگ��ر آب به قیم��ت واقعی 
خود نرس��د، به طوری که بهای واقعی آب از س��وی 
مشترکان دریافت نش��ود، قطعا نمی توان بحران آب 

را سروسامان داد. 
او با بیان اینکه فاصله قیمت تمام ش��ده آب و آنچه 
از مش��ترکان دریافت می شود بسیار زیاد است، ادامه 
داد: تا زمانی که به اقتصاد واقعی در حوزه آب دس��ت 
پیدا نکنیم، شرکت های آب و فاضالب قادر به تأمین 
آب پایدار نخواهند بود، لذا در شرایط فعلی الزم است 
که در شورای اقتصاد و دیگر محافل مربوط به بخش 
آب به مس��ئله اقتصاد آب رسیدگی شود، چراکه تنها 
در ای��ن صورت می توان آب پای��دار و با کیفیت را در 
اختیار مشترکان قرار داد. رحیم زاده با بیان اینکه در 
حال حاضر قیمت تمام ش��ده ه��ر مترمکعب آب در 
تهران 1000تومان اس��ت و تنها 400تومان برای هر 
مترمکعب از مش��ترکان دریافت می شود، عنوان کرد: 
واقعی نبودن قیمت  آب باعث ش��ده که ارزش واقعی 
ای��ن کاال آن طور که باید درک نش��ود و مش��ترکان 
خود را مل��زم به رعایت مدیریت مص��رف نکنند، لذا 
در این شرایط ضروری است که به مسئله اقتصاد آب 
توجه ویژه ای ش��ود. این واقعیت که قیمت تمام شده 
آب و ب��رق در ای��ران در قیاس با آنچه از مش��ترکان 
اخذ می ش��ود منطقی نیست غیر قابل انکار است، لذا 
نمی توان خواس��ته مسئوالن برای افزایش قیمت این 
دوکاال را نادرس��ت دانس��ت، اما در کنار این مس��ئله 
باید به موضوعات دیگری همچون مواردی که موجب 

افزایش بهره وری می شود نیز توجه کرد. 

اقتصاد کالن

اما و اگرهای جذب سرمایه گذاری
تنها سرمایه گذاری خارجی می تواند 

کلید حل بحران اشتغال باشد
رئی��س کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه 
ص��ادرات ات��اق ته��ران معتقد اس��ت ک��ه چاره 
اصلی برای حل بحران اش��تغال در کش��ور، جذب 
س��رمایه گذاری خارجی اس��ت و برای تحقق این 
موضوع باید در کش��ور شاهد هم آوایی و همراهی 
تمام مقامات کش��ور در مواجهه به جامعه جهانی 

باشیم. 
محس��ن بهرام��ی ارض اقدس دو س��ال بعد از 
توافق هس��ته ای و همزمان با س��ال ن��و میالدی 
می گوی��د: »دو س��ال پر ف��راز و نش��یبی از زمان 
توافق هس��ته ای و اجرای برجام گذشته است؛ بعد 
از این پی��روزی بزرگی که تحت عن��وان برجام و 
در سایه تالش س��رداران دیپلماسی در مذاکره با 
قدرت های بزرگ جهانی اتف��اق افتاد و در نهایت 
منجر ب��ه اثبات حقانیت ایران ش��د؛ ش��اهد رفع 
فضای ب��دی بودیم که در دنیا علی��ه ایران وجود 
داشت و ایران هراس��ی تبدیل به ایران دوستی شد 
و برای اولین بار در تاریخ س��ازمان ملل، این نهاد 
مجبور ش��د قطعنامه های��ی را که خودش تصویب 
ک��رده بود قب��ل از به اجرا درآم��دن لغو کند و به 
دنبال این مهم جامعه بین الملل رویکرد مثبتی را 
به ایران نش��ان داد. حتی تحریم های دو جانبه ای 
که از س��وی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصویب 
ش��ده بود، برداشته ش��دند و در مقابل هیات های 
متعدد اقتصادی سیاسی و... از کشورهای مختلف 
جه��ان به خصوص کش��ورهای توس��عه یافته و از 
اتحادی��ه اروپا به ایران س��فر کردن��د که در رأس 
هیأت های ش��ان بعض��ا وزرای مه��م سیاس��ی و 
اقتصادی، رئیس جمهورها و نخس��ت وزیرها حضور 
داش��تند، همچنین هیات های متع��ددی از ایران 
نی��ز به کش��ورهای گوناگون س��فر کردند و مورد 
اس��تقبال بس��یار خوبی قرار گرفتند که بی سابقه 
ب��ود. من یادآوری می کنم ک��ه در دولت های نهم 
 و ده��م رئیس جمهور و وزرای ما به هیچ کش��ور 
توسعه یافته و اروپایی دعوت نشدند و هیچ هیاتی 
ه��م از این کش��ورها به ایران س��فر نکردند و این 
تحول ک��ه در این دوره اتفاق افتاد بی س��ابقه بود 
و مقایس��ه این اتفاق به خوبی نش��ان می دهد که 
رویکرد دنیا به ای��ران قبل و بعد از برجام به کلی 

تغییر کرد.«
او در ادام��ه می گوی��د: »حاص��ل عملیاتی این 
توافق برداش��ته ش��دن تحریم های ظالمانه ای بود 
که وضع ش��ده بود. ما می دیدیم بسیاری از کاالها 
تحت عنوان مصرف دوگان��ه پیش از این به ایران 
فروخته نمی ش��ود، حتی هواپیما، درحالی که بعد 
از این تواف��ق قراردادهای دوجانبه بزرگ و مهمی 
بی��ن ش��رکت های ایرانی و بین المللی امضا ش��د. 
همچنین در این دوره آمادگی فراوان شرکت های 
بزرگ بین المللی را برای س��رمایه گذاری در ایران 
ش��اهد بودیم و هس��تیم که از این ظرفیت باید به 

بهترین شکل استفاده کرد.«
بهرام��ی ارض اق��دس می گوی��د: »در خصوص 
ورود س��رمایه های خارج��ی اتفاق��ات بزرگی رخ 
داده اس��ت؛ قرارداد ش��رکت توتال را داریم، اعالم 
آمادگ��ی کره ای ها برای انتقال س��رمایه با س��قف 
10میلیارد دالر را در کشور داریم و... در این مدت 
توافقنامه ه��ا و پروتکل ه��ای متعددی بین ایران و 
کش��ورهای دیگر امضا شده است که تعداد زیادی 
از آنها در حوزه س��رمایه گذاری خارجی اس��ت که 

درحال عملیاتی شدن هستند.«
او با اشاره به اینکه روند تحریم گذشته شکسته 
شده است، گفت: »متأس��فانه من باید اعالم کنم 
ه��م آوا و هماهنگ با روی کار آمدن رئیس جمهور 
آمریکا و فضاسازی هایی که ایشان علیه کشورمان 
به وجود آورده اند، در داخل هم دلواپسانی هستند 
که حرکت ه��ای دول��ت و اقدامات را زیر س��ؤال 
می برند و خود این رفتارهای بعضا از س��ر ناآگاهی 
و بعض��ا با آگاهی آب به آس��یاب دش��من ریختن 
اس��ت و عمال ج��وی را در جامعه جهان��ی ایجاد 
می کن��د ک��ه در تغییر رفتار برخی از کش��ورهای 
توس��عه یافته اثر دارد. باید هماهنگی بین شورای 
امنیت ملی، رؤس��ای قوا و صدا و سیما ایجاد شود 
که در راس��تای منافع ملی موضع گیری ها صورت 
گیرد و بهانه به دس��ت دش��منان ندهیم و فضا را 
برای برداش��تن گام های بعدی برج��ام آماده و به 
بهتری��ن ش��کل از دس��تاوردهای به وج��ود آمده 

استفاده کنیم.«
رئی��س کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه 
صادرات اتاق تهران می گوید: »ما هنوز مش��کالتی 
در ح��وزه بانکی داریم، باید اصالحات س��اختاری 
بانکی را در داخل کش��ور انج��ام دهیم، روابط مان 
را ب��ا جامعه بین الملل��ی در حوزه بانکی توس��عه 
دهیم، مس��ائلی در داخل داری��م که آنها را باید با 
سرعت بیش��تر حل کنیم و همه چیز برای جذب 
سرمایه گذاری آماده شود. موضوع مهمی که دولت 
و کشور االن با آن درگیر است اشتغال است و برای 
حل بحران بیکاری نیازمند جذب س��رمایه گذاری 
باالیی هستیم و چون سرمایه داخلی کافی نیست 
حتم��ا باید در جهت جذب س��رمایه خارجی قدم 
برداری��م و این نیازمند فضای با ثبات اقتصادی در 

داخل است.« 
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هف��ت س��ال پ��س از اج��رای قان��ون 
هدفمندی یارانه ها بی��ش از 76 میلیون 
ایران��ی در فهرس��ت یارانه بگی��ران قرار 
دارن��د. بنا به گفته کارشناس��ان، تصمیم 
دول��ت به ح��ذف یارانه بگیران در س��ال 
آینده می تواند زمینه ساز تغییرات بزرگ 
اجتماعی و اقتصادی در سال آینده باشد.
  ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، در حال��ی 
76 میلی��ون ایرانی در پایان ش��هریورماه 
یاران��ه 45 ه��زار و 500 تومانی دریافت 
کرده ان��د که پیش از این س��ه بار دولت 
ت��الش خ��ود را ب��رای کاه��ش تع��داد 
یارانه بگیران به مرحله اجرا گذاشته است.

 دول��ت یازدهم از اولین روزهای فعالیت 
خود نس��بت به کاهش تعداد یارانه بگیران 
اق��دام کرد و در س��ال اول فعالیت کمپین 
ن��ه به یاران��ه نق��دی را با ه��دف انصراف 
خودخواسته مردم از دریافت یارانه کلید زد.
 در قال��ب اج��رای ای��ن سیاس��ت اما 
تنه��ا 2.4 میلیون نف��ر از دریافت یارانه 
 انصراف دادند، از این رو سیاست دیگری 
مبنی بر شناسایی پردرآمدها برای حذف 
از فهرس��ت یارانه بگیران در دس��تور کار 
ق��رار گرف��ت. در قالب اجرای سیاس��ت 
دوم یعن��ی شناس��ایی پردرآمدها، یارانه 
4 میلیون نفر قطع ش��ده است، اما هنوز 
ش��مار یارانه بگیران ایران��ی بخش اعظم 

جمعیت ایران را تشکیل می دهد.
 قانون هدفمندی یارانه ها از روز 28 آذرماه 
سال 1389 با اعالم رسمی محمود احمدی 
نژاد در صدا و سیما اجرایی شد. وی در همان 
اولین سخنرانی خود در این خصوص تاکید 
کرد که یارانه با هدف جبران هزینه های ناشی 
از افزایش قیمت ها در حساب های مردم قرار 
می گیرد. احمدی نژاد بدون اش��اره مستقیم 
به تعداد مش��موالن یارانه اع��الم کرد چند 
میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده اند. 
 پس ازآن دریافت یارانه بر اس��اس مکانیزم 
پیش بینی ش��ده از طریق ثبت نام فراگیر از 
س��وی مردم صورت گرفت، ب��ه طوری که 
امروز بنا به گزارش های رس��می جمعیتی 
نزدیک به 76میلیون نفر یارانه دریافت می 

کنند.

سال تحول
ای��ن روزها تصمیم گیری ب��رای کاهش 
تع��داد یارانه بگیران چال��ش اصلی دولت 
دوازدهم برای س��ال آینده اس��ت. اگر این 
تصمیم اجرایی شود، سال آینده را می توان 
س��ال تح��ول در عرص��ه پرداخ��ت یارانه 
از س��وی دول��ت دانس��ت. در قالب الیحه 
 بودجه سال آینده دولت پیش بینی حذف 
33 میلیون یارانه بگیر را داشته و این مهم 
با تصویب مجلس شورای اسالمی اجرایی 

خواهد ش��د.  مرک��ز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اس��المی در گزارش��ی مبس��وط 
پیرامون الیحه بودجه ب��ه موضوع مذکور 
پرداخت��ه و تاکید کرده اس��ت: »در رابطه 
با می��زان پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي 
توج��ه به ای��ن مهم ضروري اس��ت که در 
حال حاضر بالغ بر 412 هزار میلیارد ریال 
 باب��ت یاران��ه نقدي و غیرنق��دي پرداخت 
می ش��ود«؛ رویه اي که البته ب��ا توجه به 
پرداخت یارانه یکس��ان به افراد نیازمند و 
غیرنیازمند ب��ا انتقاده��اي فراوانی روبه رو 
بوده اس��ت. در راستاي اصالح این رویکرد 
در الیحه بودجه پیش بینی ش��ده اس��ت 
پرداخ��ت یارانه نق��دي و غیرنقدي به 23 
هزارمیلی��ارد توم��ان کاهش یاب��د. البته 
کارشناس��ان و اقتصاددان��ان می گوین��د، 
امکان پذیري این مهم با توجه به تجربیات 
گذشته کش��ور الزم اس��ت به دقت مورد 

بررسی قرار گیرد.

قطع یارانه ها مساوی با حذف فقر 
مطلق؟

در این میان توج��ه به این نکته ضروری 
اس��ت که ماجرای حذف یارانه 33 میلیون 
نفر در بودجه سال آینده به قدری با واکنش 
افکار عمومی و رسانه ها روبه رو شد که مفاد 
تصمی��م اتخاذ ش��ده از س��وی دولت مورد 

واکاوی ق��رار نگرف��ت. در حال��ی که دولت 
حذف این تعداد یارانه بگیر را در سال آینده 
م��د نظ��ر دارد، اعتباری ب��رای رفع فقر در 
جامعه نیز در این قالب در نظر گرفته است 
که اجرایی شدن این تصمیم می تواند زمینه 
را برای تغییرات بزرگ اجتماعی و اقتصادی 

در سال آینده آماده کند.
 مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی در ای��ن زمین��ه تاکی��د کرده 
اس��ت: » نکته مثبت تبص��ره 14 الیحه، 
ش��فافیت در س��مت مص��ارف س��ازمان 
یارانه هاس��ت. مص��ارف  هدفمندس��ازي 
سازمان هدفمندس��ازي مبلغ 372 هزار 
میلی��ارد ریال پیش بینی ش��ده که فقط 
232 ه��زار میلیارد ری��ال بابت پرداخت 
نق��دي و غیرنقدي به خانوارها اختصاص 

خواهد یافت.
همچنین 72 ه��زار میلی��ارد ریال به 
منظور کاهش فق��ر مطلق در خانوارهاي 
ه��دف )موضوع م��اده 73 قان��ون برنامه 
شش��م توس��عه( و 37 هزار میلیارد ریال 
بابت کاهش س��هم هزینه هاي مس��تقیم 
س��المت مردم )موضوع م��اده 46 قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت( و 33 هزار میلیارد 
ری��ال بابت یارانه ن��ان و خرید تضمینی 

گندم اختصاص خواهد یافت.« 

وزیر اسبق بازرگانی، وضعیت کنونی 
اقتصاد ایران را نگران کننده دانس��ت و 
گفت همچنان متر سیاسی، ابزار سنجه 

اقتصاد ایران است.
یحیی آل اس��حاق در گفت و گو با مهر 
در خصوص آینده اقتصاد ایران با توجه 
ب��ه وضعیت کنونی سیاس��تگذاری ها و 
اجرای برنامه ها، گف��ت: اوضاع اقتصاد 
در حوزه داخلی، اکنون کامال مشخص 
است و مشکالت زیادی وجود دارد؛ به 
نحوی که تقریبا برای همگان مشخص 
ش��ده که چالش های متع��ددی وجود 
دارد که از جمله آن، بیکاری، معیشت 
م��ردم و رکود اقتصادی اس��ت؛ ضمن 
اینکه نظام بانکی، فساد، حاشیه نشینی، 
محیط زیست و مس��ائلی از این دست 
در حوزه داخلی مشکل ساز شده است.

وزیر اس��بق بازرگانی افزود: در حوزه 
خارج��ی نی��ز محدودیت ه��ا همچنان 
وجود دارد و برنام��ه ای که در رابطه با 
برجام طراحی ش��ده، نه تنها به صورت 
کام��ل محقق نش��ده، بلک��ه تحقق آن 
حتی ب��ه صورت نس��بی نی��ز صورت 
نگرفت��ه و مقدار زی��ادی از منابعی که 
س��رمایه گذاری ش��ده به نتیجه نهایی 
نرس��یده اس��ت؛ به نحوی که بیش از 
6 هزار واح��د صنعتی نیمه تمام اکنون 

وجود دارد.
وی تصری��ح ک��رد: در کن��ار این، در 
فرآیندهای تصمیم گیری و نظام تدبیر، 
ایرادهایی وجود دارد که فرصت اصالح 

آنه��ا، پی��ش نیام��ده و مجموع��ه آنها 
اقتضائات��ی را به وجود آورده که به رغم 
اینک��ه از نظ��ر نیروی انس��انی و منابع 
طبیع��ی، وضعیت مناس��بی بر کش��ور 
حاکم است و اگرچه ذخایر ارزی، نفت 
و ذخایر گازی به ص��ورت بالقوه خوب 
اس��ت، ولی خروجی مناسبی را از خود 

نشان نمی دهند.
به گفته آل اس��حاق، نمون��ه دیگر از 
نگرانی های��ی ک��ه اکنون وج��ود دارد، 
در بودج��ه نمایان ش��ده؛ به نحوی که 
بودجه  تقدیم شده به مجلس، قریب به 
اتفاق دست اندرکاران را نگران وضعیت 
آن کرده است؛ در خصوص برنامه های 
صنعت��ی، عمران��ی و معیش��تی مردم، 
نگرانی ه��ای جدی وج��ود دارد؛ البته 
اکنون ایران در حوزه ه��ای منطقه ای، 
امنیتی و سیاس��ی وضعیت خوبی دارد 
ول��ی در حوزه اقتصادی،  دورنمای کار 
به ش��کلی جهت داده شده که برنامه ها 
و سیاس��ت هایی نمی توان��د م��ا را ب��ه 

سرمنزل مقصود برساند.
وی اظه��ار داش��ت: در کوتاه مدت و 
میان م��دت، ظاهر قضیه این اس��ت که 
کار سختی در پیش است، به این معنا 
ک��ه اگر در کوتاه مدت ب��ه همین روال 
پیش برویم، وضعیت مس��اعد نخواهد 
بود و در بلندم��دت نیز اگر تدبیر الزم 
در کار نباش��د، مشکل خواهیم داشت؛ 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه راهکارهایی 
که در این راس��تا وجود دارد بر مبنای 

اقتص��اد کالن کش��ور اس��ت، ول��ی به 
هرحال الزامات اولیه در این راس��تا به 

چشم می خورد.
رئیس س��ابق اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه 
ح��ل ای��ن مش��کالت، جز ب��ا همدلی، 
هماهنگی، عزم و وحدت نظر امکان پذیر 
مس��ائل  ک��رد:  خاطرنش��ان  نیس��ت، 
اقتص��ادی را نبای��د از کان��ال مس��ائل 
سیاس��ی، حزب��ی و گروهی ح��ل کرد؛ 
بلکه باید همه دست اندرکاران دست به 
دس��ت هم دهند تا این مس��ائل را حل 
کنن��د؛ به این معنا که صراحتا، دولت و 
مجلس در حوزه اقتصاد و مجموعه ها و 
نهادهای دیگری مثل اتاق های بازرگانی 
و رسانه ها باید حول محور یک نقشه راه 

هماهنگ حرکت کنند.
وی ادام��ه داد: نکت��ه دیگ��ری ک��ه 
 30 س��ال ه��م هس��ت دائ��م تک��رار 
می ش��ود، آن اس��ت که متاس��فانه در 
نظ��ام تصمیم گی��ری ای��ران، مس��ائل 
سیاسی اولویت اول را دارد؛ در صورتی 
ک��ه همه می دانیم مس��اله اول کش��ور 
اقتصاد اس��ت ولی توج��ه جدی به آن 
نمی ش��ود و دوباره متری که امور با آن 
سنجیده می ش��ود، همان متر سیاسی 
بوده و اندازه گیری به واس��طه آن انجام 
می گیرد. این یکی از مش��کالت عمده 

اقتصاد ایران است.
آل اسحاق ادامه داد: تا زمانی که این 
قضی��ه حل نش��ود و به این مش��کالت 

سامان ندهیم، کار پیش نخواهد رفت؛ 
ضمن اینکه در حوزه سرمایه گذاری نیز 
به رغ��م اقدامات صورت گرفته، هنوز به 

نتیجه حائز اهمیتی نرسیده ایم.
وی با بیان اینکه باید حسابرس��ی را 
در دس��تور کار ق��رار داد، تاکی��د کرد: 
اکنون حسابرسی در بخش های مختلف 
صورت می گیرد، اما هیچ گاه حسابرسی 
سیاست های اتخاذشده وجود ندارد که 
در ادوار مختلف اجرایی ش��ده و نشان 
دهد که کدام یک از تصمیمات دولت، 
مثبت و کدام منفی بوده است؛ در حالی 
که دنیا روی حسابرس��ی سیاست ها و 
برنامه ها بس��یار جدی اس��ت؛ اما ما در 
کش��ور حسابرس��ی عملکرده��ا را رها 

می کنیم و به آن توجهی نداریم.
وزیر اس��بق بازرگانی خاطرنشان کرد: 
نگرانی تازه ما هم در رابطه با بودجه است، 
باید توجه داشت اگرچه بودجه دولت، با 
محدودیت های زیادی مواجه اس��ت؛ اما 
برخ��ی اقدام��ات ش��جاعانه مثل حذف 
یارانه ها و اصالح نظام بانکی در دستور کار 
قرار گرفته است که سرفصل های مناسبی 
است. البته برای اجرای این سیاست های 
درست باید با توجه به اقتضائات زمانی و 
مکانی برای اجرای شان برنامه ریزی کرد و 
اگر به صورت ناگهانی و با ایجاد ش��وک، 
برنامه ها را اجرا کنیم، بازتاب اجتماعی آن 
به گونه ای است که اصل و فرع را از بین 
می برد و عدم توجه به اقتضائات اجتماعی 

کار را سخت خواهد کرد.

زنگ هشدار دوباره برای اقتصاد ایران

متر سیاسی، ابزار سنجه اقتصاد

واکاوی ابعاد قانون 7 ساله هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده

بودجه ای برای خداحافظی با فقر؟
نگاه

سی ان ان مانی منتشر کرد
هزینه بالیای طبیعی امسال 60 

درصد رشد کرد
 Swiss Re طب��ق گزارش بیم��ه اتکایی جهان��ی
 هزین��ه فجایع طبیعی و انس��انی در س��ال جاری به
 306 میلیارد دالر رس��ید. در واق��ع،  توفان هاروی،  
ایرم��ا و ماریا که تابس��تان س��ال جاری در سراس��ر 
کارائیب و ایاالت متحده در مس��یر خود همه چیز را 
خراب کرد،  کمک کرد تا خس��ارات س��االنه از 188 
میلی��ارد دالر در س��ال 2016 افزایش پیدا کند و به 

رقم 306 میلیارد دالر برسد. 
درابت��دای توف��ان ایرما تخمین زده ش��ده بود که 
هزین��ه اقتصادی این توفان می تواند به 300 میلیارد 
دالر برسد. تروستن جوورک، عضو هیأت مدیره بیمه 
اتکایی Munich Re گفت: ایرما اتفاق مهمی برای 
فلوری��دا و همچنین برای صنع��ت بیمه بود. صنعت 
بیم��ه همان زم��ان هزینه های توفان ه��اروی را هم 
ارزیابی کرد. تخمین های اولیه نش��ان می داد هزینه 
نهای��ی می تواند ب��ه 100 میلیارد دالر برس��د. بیمه 
اتکایی جهانی Swiss Re همان زمان گفت این رقم 
را باید با آسیب اقتصادی 176 میلیارد دالری توفان 
کاترینا در س��ال 2005 که شامل تلفات 82 میلیارد 

دالری بیمه می شود، مقایسه کرد. 
ه��اروی موجب س��یل گس��ترده در هیوس��تون،  
تگ��زاس،  ماریا ش��د و خاموش��ی های گس��ترده ای 
را در پورتوریک��و ایجاد کرد.  به گفت��ه بیمه اتکایی 
جهانی Swiss Re آمریکا بیشترین آسیب را در این 
فجایع طبیع��ی دید که پرهزینه تری��ن توفان بعد از 
س��ال 2005 بود. ترکیب سه توفان باعث ایجاد ضرر 

93میلیارد دالری در بیمه ها شد. 
کورت کارل، اقتصاددان ارش��د این سازمان گفت:  
م��وج جمعیتی و خانه های جدی��دی در این مناطق 
ساحلی بعد از تخریب های توفان های کاترینا،  دیتا و 

ویلما در سال 2005 به وجود آمد.  
به گفت��ه کارل، بنابراین زمانی ک��ه یک توفان رخ 
می دهد، ظرفیت های از دس��ت رفته در بعضی منابع 

بیشتر از گذشته می شود. 
آتش س��وزی کالیفرنی��ا ک��ه همچن��ان ادامه دارد 
 ضرر و زیان آن را بیش��تر می کن��د. بیمه گران تلفات 
چن��د میلی��ارد دالری ب��رای آتش س��وزی جن��وب 
کالیفرنی��ا را متعهد ش��ده اند. به گفته آنها، امس��ال 
یکی از گران ترین س��ال ها بوده اس��ت. آدام کامینز،  
اقتصاددان ارش��د Moody’s Analytics برآورد 
کرده اس��ت تنها تلفات آتش س��وزی توماس فایر که 
جدی ترین آتش سوزی در منطقه بوده است،  حدود 
1.5 میلی��ارد دالر خواهد بود. ای��ن تلفات می تواند 

بسته به میزان گسترش آن افزایش یابد. 
  ،)Tehuantepec( هزینه زمین لرزه تهوانتپ��ک
پوئبال و مکزیک با افزایش تلفات تا بیش از 2میلیارد 

دالر برآورد شده است. 
بیمه اتکایی جهانی Swiss Re می گوید: 11 هزار 
نفر در بالیای طبیعی س��ال 2017 یا کش��ته یا گم 

شده اند، رقمی حدود تعداد مشابه سال 2016. 

مجله نیویورک گزارش داد
27 درصد سود اقتصاد جهانی در 

جیب یک درصد جمعیت
 طی 40 سال اخیر جمعیت ثروتمند جهان با رشد 
درآمد قابل توجهی روبه رو ش��ده اس��ت و فقط یک 
درصد از ثروتمندترین افراد جهان،  27درصد از سود 

اقتصاد جهانی را به جیب می زنند. 
ب��ه گزارش مه��ر به نق��ل از مجله نیوی��ورک،  از 
س��ال 1980 میالدی، یک دهم درص��د به جمعیت 
ثروتمندتری��ن افراد جهان افزوده ش��ده که در حال 
حاض��ر ث��روت آنها ب��ه ان��دازه 50درص��د از دارایی 

فقیرترین افراد جهان است. 
بررس��ی ها نشان می دهد در 4 دهه اخیر 13درصد 
از کل رش��د اقتصاد جهانی فقط در دست 7 میلیون 
نف��ر از ثروتمندترین افراد جهان بوده اس��ت که این 
رقم به اندازه دارایی 3.8 میلیارد نفر از کم درآمدترین 

مردم جهان است. 
همچنین 76هزار نفر که در واقع یک هزارم درصد 
از جمعیت جهان را تش��کیل می دهن��د، 4درصد از 
منافع اقتصادی جهان را به خود اختصاص می دهند 
و یک درصد از ثروتمندترین افراد جهان 27درصد از 

رشد ثروت جهانی را در دست خود دارند. 
مجل��ه نیویورک در گزارش خود آورده که از اوایل 
س��ال 1990 به بعد س��هم درآمد جهانی ثروتمندان 
جهان به ش��دت روند صعودی به خود گرفته است و 
طبقه متوس��ط جهانی تقریباً هیچ رشد درآمدی در 
4 دهه اخیر نداشته اس��ت درحالی که طی 40 سال 
اخیر ثروتمندان جهان ثروتمندتر شده اند، اما فقرا در 

مقیاس جهانی فقیرتر نشده اند. 
مجله نیویورک پیش��نهاد کرد کش��ورها برای رفع 
نابرابری باید اوال، مالیات بیشتری را روی شهروندان 
ثروتمن��د خود وضع کنن��د، دوما، کش��ورها باید به 
یکدیگر کمک کنند تا مواظب س��رمایه ش��هروندان 
ثروتمند باشند تا ثروت آنها در جایی مخفی یا انتقال 
داده نش��ود و سوما  کشورها باید ثروت ثروتمندان را 
به توده جامع��ه بازتوزیع کنند یعنی از طریق انتقال 
پول نقد و سرمایه گذاری هایی که با هدف دسترسی 
یکسان به کیفیت آموزشی،  شرایط محیطی سالم و 

اشتغال پایدار انجام گیرد. 
 

دریچه

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
ساخت و ساز در ۱0 شهر روی گسل 

ممنوع می شود
 معاون وزیر راه گفت به دنبال ابالغ مصوبه و نقشه 
ممنوعیت ساخت وس��از روی گسل های شهر تهران، 
برای 10 ش��هر دیگر هم این نقش��ه ها را در دس��ت 

تهیه داریم.
به گ��زارش »فرصت امروز« به نق��ل از وزارت راه 
و شهرس��ازی، محمدس��عید ایزدی درخصوص بحث  
زلزله اظهار داش��ت: دو کار اساس��ی در شورای عالی 
معماری و شهرسازی صورت گرفته که یکی در حوزه 
پیش��گیری از وقوع و تالش برای شناسایی پهنه های 
پرخطر اس��ت. در هفته های اخیر  نقش��ه پهنه های 
پرخطر تهران ابالغ ش��د که شهرداری باید به شدت 
از ساخت و ساز در این پهنه ها خودداری کند و قرار 
ش��د برای 10 شهر دیگر کشور هم این نقشه ها تهیه 
شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز حمایت خود 
را اع��الم کرده و قرار ش��ده منابع آن را در اختیار ما 
قرار دهد تا بتوانیم با کمک مرکز زلزله شناس��ی این 
نقش��ه ها را تهیه و به شهرها ابالغ کنیم. همه نهادها 
از فرآیند شناسایی پهنه های  پرخطر حمایت کردند.
یکپارچه سازی کمپین های بازسازی کرمانشاه

او ادام��ه داد: نکت��ه دوم به بحث بازس��ازی بعد از 
زلزله برمی گردد. ما در معاونت معماری و شهرسازی 
ت��الش داریم یک ش��بکه هم��کاری مش��ترک بین 
کمپین هایی که در زلزله کرمانشاه برای کمک اعالم 
آمادگ��ی کردند ب��ه وجود بیاوریم. هفته گذش��ته از 
نماین��دگان 9 گروه دعوت کردم و از آنها خواس��تم 
تا برنامه های خود را با اولویت ها در بحث  بازس��ازی 
هماهن��گ کنن��د. بعض��ی از این گروه ه��ا تخصصی 
هستند ولی سایر بخش ها تخصصی نیستند. قرار شد 
کانون معماران معاصر ایران، محور اقدامات فنی شود 
و پیشنهاداتش را برای اجرای این طرح ها ارائه کند.

ایزدی با بیان این که 28 آذرماه نشس��ت مشترکی 
در کرمانشاه خواهیم داشت، گفت: در این نشست با 
مسئوالن محلی برنامه های خود را هم راستا می کنیم. 
نمایندگان بنیاد مس��کن هم حضور دارند و قرار شد 
معاون��ت معماری نقش هماهنگی بی��ن این گروه ها 
و دس��تگاه های اجرایی در بحث بازس��ازی را داشته 
باش��د. توجه به الگوهای بوم��ی و ابعاد اجتماعی در 
فرآیند بازس��ازی مورد تاکید و بیشتر توجه ما روی 
پروسه های فرهنگی اجتماعی س��اکنان آسیب دیده 

است.
بررسی تاثیر توسعه بر بحران آب

معاون معماری و شهرس��ازی وزیر راه و شهرس��ازی 
در ادامه گفت: همچنین روز دوش��نبه هفته گذش��ته 
مصوبه ای در شورای عالی شهرسازی داشتیم که اثرات 
توسعه ش��هرها بر اقلیم مناطق، به خصوص بحران آب 
مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس دبیرخانه موظف 
شد ظرف چهار ماه برنامه عملیاتی نحوه مواجهه با این 
بحران اقلیمی را بررسی و راهکارهای خود را ارائه کند. با 
تدوین این برنامه انتظار می رود بتوانیم راه حل هایی برای 
جلوگیری از توسعه های صنعتی که روند خشکسالی را 

تسریع کردند تدوین کنیم.
وی ادامه داد: سکونتگاه هایی جدید که بدون توجه 
ب��ه پدیده های اقلیم��ی و توجه به مناب��ع آب مورد 
نیاز، ش��کل گرفتند یا ش��هرهایی که بدون توجه به 
ظرفیت های اقلیمی مناطق، توسعه پیدا کردند مورد 

توجه وزیر راه و شهرسازی است.
تاکید بر تداوم لرزه خیزی تهران و البرز

همچنی��ن محم��د ش��کرچی زاده ، رئی��س مرکز 
تحقیق��ات راه، مس��کن و شهرس��ازی ضم��ن اعالم 
جمع بندی جلس��ه مش��ترک این مرکز با س��ازمان 
زمین شناس��ی، موسس��ه ژئوفیزیک دانش��گاه تهران 
و پژوهش��گاه بین المللی زلزله و مهندس��ی زلزله در 
رابط��ه با زلزله اخی��ر تهران و البرز، گف��ت: با توجه 
به اطالعاتی که از دستگاه های شتاب نگار و لرزه نگار 
موجود اس��ت به نظر می رس��د هنوز گسل ماهدشت 
فعال اس��ت و منطقه زلزله زده هنوز لرزه خیز بوده و 
به ثبات نرس��یده اس��ت. وی تصریح کرد: توصیه ما 
به ش��هروندان استان های البرز و تهران این است که 

کماکان هوشیاری خود را حفظ کنند.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی 
ب��ا تاکید بر این مطلب که هوش��یاری مردم در حال 
حاض��ر، بهتری��ن کاری اس��ت که بای��د آن را جدی 
گرفت، خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم با بلوغی که 
دارند و در زلزله چهارش��نبه شب تهران و البرز آن را 
ثابت کردند، کماکان بتوانیم وضعیت موجود را حفظ 
کنیم تا روزهای پرخطر حاصل از زلزله سپری شوند.

ش��کرچی زاده اظهارنظ��ر کلی در م��ورد اینکه آیا 
وقوع زلزله ای در پیش است یا خیر، به نتایج حاصل 
از دس��تگاه های ش��تاب نگار برای رکود پس لرزه های 
احتمالی آتی در روزهای آینده موکول کرد و گفت: با 
توجه به سابقه تاریخی زلزله هایی که در منطقه البرز 
و تهران در س��الیان گذش��ته رخ داده است برداشت 
کلی این اس��ت ک��ه روزهای انتظار و س��پری کردن 
بحران حاصل از زلزله احتمالی ممکن اس��ت طوالنی 
ش��ود. به همین دلیل باید صبور باشیم و ارائه نتیجه 
نهایی را به برداش��ت هایی ک��ه در روزها و هفته آتی 

از دستگاه های شتاب نگار می گیریم، موکول کنیم.
وی در پای��ان تاکید کرد: به طور مس��تمر، پایش 
داده ها و برداش��ت ها انجام می شوند و نتیجه حاصل 
از برداش��ت ها در روزهای آتی حتما به اطالع عموم 

شهروندان خواهد رسید.
 



از مصوب��ه کاه��ش نرخ س��ود س��پرده و 
تس��هیالت حدود یک س��ال و نیم س��پری 
ش��ده و هنوز زمزمه ای ب��رای کاهش مجدد 
نرخ وجود ندارد. موضع صریح بانک مرکزی 
این است که فعال هیچ برنامه ای برای کاهش 
نرخ سود سپرده در دس��تور کار نیست، اما 
مش��تریان برای کاهش نرخ سود تسهیالت 

نیز باید منتظر باشند. 
به گزارش ایس��نا، از تیرماه س��ال گذشته 
که با توافق بانک ها و مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار نرخ س��ود بانکی در بخش تسهیالت 
به ۱۸ و س��پرده به ۱۵درصد کاهش یافت، 
دیگر تغییری در نرخ ها ایجاد نش��د تا اینکه 
با توجه به برخی انحراف و بی انضباطی هایی 
که بانک ها در اجرای نرخ های مصوب داشتند 
در ش��هریورماه امس��ال و با دس��تورالعمل 
بان��ک مرکزی، بانک ها به کاهش یکدس��ت 
سودهای س��پرده به علی الحساب ۱۵درصد 

مکلف شدند. 
البت��ه جری��ان این تکلی��ف بانک مرکزی 
این گون��ه ب��ود ک��ه تاکید داش��ت اکنون با 
اقداماتی که انجام داده زمینه را برای اعمال 
س��ودهای متع��ارف و یکپارچ��ه مهیا کرده 
اس��ت، به طوری که موسس��ات غیرمجاز به 
عنوان عامل تخریبی در بازار پول ساماندهی 
ش��ده، نرخ س��ود س��پرده جذب ش��ده در 
شرکت های خودروسازی به حداکثر 3درصد 
باالتر از سود رایج شبکه بانکی کاهش یافته 
و منضبط ش��ده اس��ت، بازار بی��ن بانکی به 
عنوان محل نقدینگی بانک ها س��اماندهی و 
نرخ سود در آنها کم و بدهی بانک ها به بانک 

مرکزی تعدیل شده است. 
به هر ترتیب بانک مرکزی حدود ۱۱ روز 
قبل از اجرای دس��تورالعمل هشت بندی از 
آن رونمایی کرد و بانک ها در فرصتی دست 
به جابه جایی س��پرده زدند، ب��ه گونه ای که 
بخش��ی از س��پرده های کوتاه م��دت را ب��ه 
بلندم��دت تبدی��ل کردند، چراک��ه در این 
حال��ت با توجه به تکلیف��ی که برای کاهش 
نرخ س��ود داش��تند ممکن بود سپرده ها در 
شبکه بانکی جابه جا ش��ود از این رو به طور 
خ��ودکار و یا در مواردی با اطالع مش��تری 
ماهیت سپرده ها را تغییر دادند تا ماندگاری 

منابع در بانک ها افزایش یابد. 
حدود س��ه م��اه از اجرای این بخش��نامه 
گذشته و حداقل ش��واهد در شعب بانک ها 
نش��ان می دهد فعال سود س��پرده تا حدی 
یکپارچ��ه به ۱۵درصد رس��یده اس��ت، در 

مقابل در حالی س��ه ماه تا پایان س��ال باقی 
مان��ده و با توجه به ت��ورم تک رقمی موجود 
انتظارات��ی ب��رای کاهش مجدد نرخ س��ود 
اعم از تس��هیالت و س��پرده وجود دارد که 
تازه تری��ن اظهارات مع��اون اقتصادی بانک 
مرکزی نش��ان می دهد فع��ال هیچ برنامه ای 

برای کاهش نرخ سود سپرده وجود ندارد. 

کاهش سود سپرده در کار نیست
آنطور که پیمان قربانی توضیح داده است، 
تازه حدود س��ه ماه از دس��تورالعمل س��ود 
بانکی گذش��ته و بانک مرک��زی و مجموعه 
ش��بکه بانکی در صدد کاهش هزینه تامین 
مالی و تجهیز مناب��ع در بانک ها با توجه به 
کاهش هزینه ناشی از سودهای سپرده و در 

مجموع تامین منابع هستند. 
وی با ابراز رضای��ت از اقدام بانک ها برای 
اجرای دس��تورالعمل بان��ک مرکزی عنوان 
کرد که با روندی که پیش رفت سپرده ها به 
درستی طبقه بندی شد و حدود ۱۰درصد از 
س��پرده های کوتاه مدت به بلندمدت جابه جا 
شده است که با توجه به افزایش ماندگاری، 
خود اقدامی مثبت به شمار می رود. در عین 
حال ک��ه مانع از تالطم بازاره��ای مالی در 

هنگام کاهش نرخ سود بانکی شد. 
قربانی با اشاره به جریان اجرای بخشنامه 

بانک مرکزی از ش��هریورماه امسال تاکنون 
گفت که به هر حال رایزنی های انجام ش��ده 
ب��ا وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
وزی��ر اقتص��اد موج��ب بازش��دن گ��ره  در 
بخش هایی شد که خود در انحراف سود در 
بانک ها تاثیرگذار بود. یکی از موضوعاتی که 
وی به آن اش��اره دارد، فعالیت صندوق های 
س��رمایه گذاری با درآمد ثابت اس��ت که با 
توجه به س��ودهای تضمین ش��ده و اغلب تا 
۵درصد باالتری که نس��بت به سود سپرده 
پرداخت می کنند تعادل جذب منابع و سود 
را به��م ریخته بود. در این مدت با مذاکراتی 
که با وزارت اقتصاد صورت گرفت، اقداماتی 
ب��رای س��اماندهی فعالی��ت صندوق ه��ای 

سرمایه گذاری شده است. 
چندی پی��ش رئیس کل بانک مرکزی نیز 
این صندوق ها و نوع فعالیت های آنها را یکی 
از موانع کاهش نرخ س��ود تسهیالت عنوان 
کرده بود، چراکه مانعی برای یکدست شدن 
نرخ سود سپرده به حساب رفته و در نهایت 
موج��ب افزایش به��ای تمام ش��ده پول در 

بانک ها بودند. 
اما معاون اقتص��ادی بانک مرکزی به بحث 
نرخ سود در س��پرده های جذب شده از سوی 
خودروس��ازان در پیش ف��روش خ��ودرو نی��ز 
اش��اره دارد. همانطور که قبال اعالم ش��د قرار 

ش��د خودروسازان نرخ س��ود جذب سپرده را 
که در پیش فروش باالت��ر و متفاوت پرداخت 
می کردند س��اماندهی و ب��ه حداکثر 3درصد 
باالتر از س��ود س��پرده متعارف شبکه بانکی 
کاهش دهند. از این رو قربانی می گوید در حال 
حاضر پایش های بانک مرکزی نشان می دهد 
با هماهنگی های انجام ش��ده خودروسازان در 
ثبت نام های جدید و پیش فروش های خود نرخ 

سود را به ۱۸درصد کاهش دادند. 
در حال��ی فع��ال زمانی ب��رای کاهش نرخ 
سود پیش بینی نمی شود که اخیرا رئیس کل 
بانک مرک��زی درباره ضرورت کاهش آن در 
جهت نرخ تورم اظهارات صریحی داش��ته و 
گفته که بانک مرکزی به این نتیجه رسیده 
ک��ه نمی توان با یک دس��تور و فقط با تحت 
فش��ار گذاش��تن نظ��ام بانکی نرخ س��ود را 
کاه��ش دهد، یعنی بای��د بازارها و نرخ های 
موج��ود در آنها ه��م به تعادل برس��ند. در 
این زمینه ب��ازار بین بانکی یعنی بازاری که 
بانک ها کس��ری خود را با پرداخت سود در 
آن تامین می کنند مورد اشاره سیف است. 

نکت��ه قابل تامل دیگ��ر در نظر رئیس کل 
بانک مرکزی به تقسیم مسئولیت در تامین 
مال��ی اقتص��ادی و کاه��ش س��هم بیش از 
۹۰درص��دی بانک ها برمی گ��ردد. وی گفته 
ک��ه نمی توان تنه��ا بازار پول��ی و بانک ها را 

هدف قرار داد و نس��بت ب��ه اتفاقات رخ داده 
و نرخ س��ودهای موج��ود در دیگ��ر بازارها 
بی تفاوت بود. وی به ط��ور خاص به اهمیت 
افزایش سهم بازار س��رمایه در حوزه تامین 

مالی اقتصاد اشاره کرده است. 
انتشار اوراق دولتی به منظور تسویه بدهی 
دولت از س��ال قبل عاملی بود که با توجه به 
س��ود باالیی که بر آن حاکم بود بارها انتقاد 
نظ��ام بانکی را به همراه داش��ت و به عنوان 
عامل��ی برای به انحراف کش��یدن س��ود در 
بانک ها مطرح ش��د. این مورد نیز از س��وی 
رئیس کل بانک مرکزی به نقد کشیده شده و 
سیف اعالم کرده که اوراق تعهد خزانه که در 
بورس منتشر نمی شد با پرداخت سود حدود 
4۰درصدی موجب ایجاد اختالل شد که در 
ای��ن باره با انجام مذاکرات��ی این اوراق روانه 
بورس شده و التهاب ناشی از آن فرو ریخت. 

همچنان بازده سود با سپرده های بانکی 
است

اما در ش��رایطی که اکنون هیچ برنامه ای 
برای کاهش نرخ س��ود سپرده وجود ندارد، 
در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیالت، بانک 
مرکزی در انتظار پایداری س��ود سپرده در 
بانک ه��ا و در نهایت کاه��ش هزینه تامین 
مال��ی آنها اس��ت. ب��ه عبارتی بناب��ر گفته 
معاون اقتص��ادی بانک مرکزی ب��ه مرور با 
کاهش تجهیز منابع حتما برای کاهش نرخ 
س��ود تس��هیالت اقدام خواهد شد. به گفته 
وی، بان��ک مرک��زی نرخ های س��ود بانکی 
را ب��ه گون��ه ای مدیریت می کن��د که ضمن 
تناس��ب با اقتضائ��ات اقتص��اد کالن بتواند 
منافع س��پرده گذاران، تسهیالت گیرندگان و 

سهامداران آنها را تامین کرده باشد. 
براساس این گزارش، سپرده گذاران بانکی 
می توانن��د فع��ال از عدم کاهش نرخ س��ود 
سپرده مطمئن باش��ند؛ سودی که براساس 
اعالم مدیران ارش��د بانک مرک��زی و البته 
کارشناس��ان نظام بانکی و س��رمایه گذاری 
اکن��ون پربازده تری��ن نرخ س��ود در چرخه 
اقتصادی به شمار می رود و بازارهای موازی 
از جمله طال و ارز توان رقابت با س��ود ناشی 
از س��پرده های بانکی را ن��دارد. با این حال 
در سوی مقابل مشتریان دریافت تسهیالت 
نظام بانکی فعال باید منتظر بمانند تا ش��اید 
با مهیا شدن ش��رایط برای کاهش نرخ سود 
تس��هیالت نیز تصمیم گیری ش��ود که البته 

زمان و آینده آن مشخص مطرح نیست. 

کاهش نرخ سود سپرده در دستور کار نیست
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 برگشتی سفته، برات و چک
چقدر است؟ 

در پایان هش��ت ماهه اول امسال حدود ۱3۷ میلیارد 
تومان سفته و برات در پایتخت برگشت خورده است.  به 
گزارش ایسنا، سفته و برات از جمله اسناد تجاری مهم 
هس��تند که هرچند به اندازه چ��ک کارایی ندارند، ولی 
همچنان در ش��بکه بانکی مورد استفاده قرار می گیرند. 
در برات مکان و چگونگی پرداخت وجه شرط اصلی بوده 
و در آن شخصی به شخص دیگری تاکید دارد که مبلغی 
در وج��ه یا حواله کرد ش��خصی ثالث و در زمان معینی 
پرداخت کند. در س��فته که بدهکار آن را امضا می کند 
وجود محل اهمیتی ندارد و باید در موعد مقرر پرداخت 
شود.  گذری بر معامالت سفته و برات در هشت ماه اول 
امسال نشان می دهد بالغ بر ۲۹ میلیارد و ۸۰۰میلیون 
تومان س��فته و برات فروش رفته که در قیاس با همین 
مدت در سال گذشته تا ۵.۱درصد افزایش دارد. این در 
حالی اس��ت در آبان ماه بالغ بر 3میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومان سفته و برات معامله شده که نسبت به مهرماه تا 
۷.۲درصد و آبان سال گذشته ۱۱.۶درصد کاهش دارد.   
اطالعات مربوط به ش��عبه واخواست دادگستری استان 
تهران در آبان ماه حاکی از آن است که حدود ۷۰۰ برگ 
س��فته و برات به مبلغی نزدیک به ۱۰میلیارد تومان در 
شهر تهران برگشت خورده  است. در این ماه تعداد سفته 
و برات واخواست شده در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 
۲.۱درص��د افزایش و مبلغ آن ۶۶.۹درصد کاهش یافته 

است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۱۹4دالر آمریکا

۵.۰۱۷یورو اروپا

۵.۷۱۲پوند انگلیس

۱.۱۶4درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۷.4۰۰مثقال طال

۱۲۸.۶۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.3۶۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.3۹۱.۵۰۰سکه طرح جدید

۶۸۷.۰۰۰نیم سکه

4۰۰.۷۰۰ربع سکه

۲۶۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

88936651
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بازار س��رمایه ایران ش��اهد ورود اولین 
ش��رکت در حوزه س��رمایه به بورس بود. 
بازار سرمایه ایران در هفته ای که گذشت  
شاهد ورود اولین شرکت در حوزه تأمین 
س��رمایه به ب��ورس بود. ط��ی این هفته  
ش��اخص کل 2 هزار و 225 واحد رش��د 

کرد و شاهد دو بار کانال شکنی بود. 
به  گ��زارش  ایس��نا، در بیس��ت و دوم 
آذرماه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
ب��ورس و اوراق به��ادار ته��ران در ت��راز 
93ه��زار و 283 قرار داش��ت، اما در پنج 
روز کاری هفته اخیر  این رقم تا 95هزار 
و 508 واح��دی افزای��ش یاف��ت. در این 
روزها س��رمایه گذاران بورسی شاهد رشد 
دماسنج بازار س��رمایه و کانال شکنی پی 
در پی هستند، به طوری که در هفته های 
گذش��ته ش��اخص بورس تهران توانسته 
با رش��د فزاینده تا قل��ه تاریخی 95هزار 

واحدی باال رود. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز در این مدت 
شاهد 2 هزار و 501 واحد رشد بوده و از 
رقم 101 ه��زار و 9 تا 103 هزار و 510 
افزایش یابد. عالوه بر این ش��اخص بازار 
اول نی��ز با 1432 واح��د افزایش از رقم 
66 ه��زار و 686 تا عدد 68 هزار و 118 
باال رفته اس��ت. عالوه بر اینها، ش��اخص 
بازار دوم با رش��د 25هزار و 527 ش��اهد 
رش��د بیش از 25هزار واحدی بوده است 
و تا رقم 201 هزار و 925 افزایش داشته 
است. ش��اخص صنعت نیز در این مدت 
233 واحد رش��د کرده است و تا رقم 84 

هزار و 77 باال رفته است. 
کارشناس��ان معتقدند که رشد بورس 
ته��ران در هفته های گذش��ته ناش��ی از 
رش��د قیمت جهانی فلزات اساسی، نفت 
و همچنین دالر بوده اس��ت، به طوری که 
افزایش قیمت دالر توانسته باعث افزایش 

سود شرکت های بورسی شود. 
در هفته ای که گذش��ت، بورس تهران 
ب��رای پنجمی��ن ب��ار در س��ال ج��اری 
ش��اهد عرض��ه اولیه ب��ود. در این عرضه 
490میلیون س��هم مع��ادل 10درصد از 
س��هام ش��رکت تأمین س��رمایه امید در 
ب��ورس تهران عرضه ش��د. این عرضه به 
روش ثبت س��فارش انجام ش��د و کشف 
قیمت مع��ادل 160 تومان برای آن رقم 

خورد. 

ناشران مجاز به انتشار گزارش 
پیش بینی ساالنه نیستند

همچنین روز بیست و نهم آذرماه طی 
نامه ای از سوی معاون نظارت بر بورس ها 
و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به 
کلیه ش��رکت های ثبت شده نزد سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار و کلیه موسس��ات 
حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق 
بهادار نح��وه اجرای دس��تور العمل های 

اصالح شده ابالغ شد. 
حس��ن امی��ری، عض��و هی��أت مدیره 
و  بورس ه��ا  ب��ر  نظ��ارت  مع��اون  و 
ناش��ران س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
دس��تورالعمل های اصالح ش��ده اجرای��ی 
افشای اطالعات ش��رکت های ثبت شده 
ن��زد س��ازمان، پذیرش اوراق به��ادار در 
بورس اوراق بهادار تهران، پذیرش، عرضه 
و نق��ل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس 
ایران، اج��رای نحوه انج��ام معامالت در 
بورس اوراق بهادار ته��ران، اجرای نحوه 
انج��ام معامالت اوراق بهادار در فرابورس 
ای��ران و اجرای نح��وه انج��ام معامالت 
س��هام و حق تقدم خرید س��هام در بازار 
ش��رکت های کوچک و متوسط فرابورس 

ایران را ابالغ کرد. 
به گزارش س��نا، در راس��تای افزایش 

ش��فافیت اطالعات��ی ناش��ران و بهبود 
نقدش��وندگی اوراق بهادار و به اس��تناد 
به��ادار  اوراق  ب��ازار  قان��ون   7 م��اده 
جمهوری اس��المی ایران هی��أت مدیره 
در  به��ادار  اوراق  و  ب��ورس  س��ازمان 
تاری��خ 96.4.28 اصالح دس��تورالعمل 
اطالعات ش��رکت های  افش��ای  اجرایی 
ثبت ش��ده نزد سازمان، دس��تورالعمل 
پذی��رش اوراق بهادار در ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران، دس��تورالعمل پذیرش، 
عرض��ه و نقل و انتق��ال اوراق بهادار در 
فرابورس ای��ران، دس��تورالعمل اجرایی 
نحوه انج��ام معامالت در ب��ورس اوراق 
بهادار تهران، دستورالعمل اجرایی نحوه 
انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس 
ایران و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام 
معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام 
در بازار ش��رکت های کوچک و متوسط 
فرابورس ایران در دستور کار قرار گرفت 
و روز چهارشنبه 96.10.29 طی نامه ای 
از س��وی مع��اون نظارت ب��ر بورس ها و 
ناشران به کلیه ش��رکت های ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه 
موسس��ات حسابرس��ی معتمد سازمان 

بورس و اوراق بهادار ابالغ شد. 
ب��ر ای��ن اس��اس، دس��تورالعمل های 
فوق الذکر از تاریخ 96.10.09 الزم االجرا 

است. 
ش��دن  الزم االج��را  تاری��خ  از 
ثبت  ناشران  فوق الذکر  دستورالعمل های 
شده نزد سازمان مجاز به انتشار گزارش 
پیش بینی عملکرد س��االنه نیستند، لکن 
بااهمیت در  ض��روری اس��ت تغیی��رات 
پیش بین��ی درآمد هر س��هم که پیش از 
تاریخ 96.10.09 منتش��ر شده است، از 
طریق انتشار اطالعیه افشای اطالعات با 

اهمیت در سامانه کدال منتشر شود. 

مطاب��ق  اینک��ه  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
دس��تورالعمل های اصالح ش��ده، افشای 
اطالعات ب��ا اهمیت )موض��وع ماده 13 
دس��تورالعمل اجرایی افش��ای اطالعات 
شرکت  های ثبت شده نزد سازمان( منجر 
به توقف نماد معامالتی ناش��ر می ش��ود، 
 ضروری است ناش��ران هرگونه اطالعات 
با اهمی��ت را صرف��ا از طری��ق اطالعیه 

مربوطه در سامانه کدال افشا کنند. 
با عنای��ت به اینکه مطاب��ق اصالحات 
دس��تورالعمل ها،  در  گرفت��ه  ص��ورت 
وظایف نظارتی ش��رکت های بورس اوراق 
به��ادار تهران و فرابورس ای��ران افزایش 
یافته اس��ت، ناش��ران مکلفن��د اطالعات 
درخواس��تی شرکت های مذکور را به این 

شرکت ها ارائه کنند. 
ب��ا توجه ب��ه ع��دم انتش��ار اطالعیه 
پیش بینی درآمد هر سهم مطابق با مفاد 
دس��تورالعمل اجرایی افش��ای اطالعات 
ش��رکت های ثبت ش��ده نزد س��ازمان، 
ناش��ران پذیرفته ش��ده در بورس اوراق 
به��ادار تهران و فراب��ورس ایران مکلفند 
گزارش تفس��یری مدیری��ت را همراه با 
صورت ه��ای مالی می��ان دوره ای 3، 6 و 
9 ماه و صورت های مالی س��االنه، تهیه و 
افشا کنند. همچنین شرکت های مذکور 
باید اظهارنظر حس��ابرس خود نسبت به 
گزارش تفس��یری مدیریت را که همراه 
صورت ه��ای مال��ی میان دوره ای ش��ش 
ماهه و س��االنه ارائه می ش��ود را نیز ارائه 
کنند. گزارش تفس��یری مدیریت باید با 
توج��ه به ضوابطی تهیه و ارائه ش��ود که 
متعاقبا اعالم خواهد شد. همچنین نحوه 
ارائه گزارش حس��ابرس درب��اره گزارش 
تفس��یری مدیری��ت نی��ز پ��س از تأیید 
کمیته فنی س��ازمان حسابرس��ی اعالم 

خواهد شد. 

صعود بورس به نیمه کانال 95 هزار واحدی

یک صنعت جدید به بورس اضافه شد

مع��اون اقتصادی بان��ک مرکزی اعالم 
ک��رد: در صورت اصالح قیمت حامل های 
ان��رژی، میزان افزایش ن��رخ تورم جزئی 
بوده و به طور موق��ت به باالی 10درصد 
افزایش می یابد، اما به سرعت به محدوده 

تک رقمی باز می گردد. 
به گزارش ایرنا، اصالح قیمت حامل های 
انرژی یکی از راه ه��ای تأمین مالی اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها به ش��مار می رود 
ک��ه س��ناریوهای مختلف��ی در این زمینه 
در دولت در دس��ت بررس��ی است. حسن 
روحانی، رئیس جمهوری به مردم اطمینان 
داده است که قیمت حامل های انرژی یعنی 
بنزی��ن و گازوئیل بیش��تر از نصف قیمت 

جهانی آن افزایش نخواهد یافت. 
در ای��ن زمینه، پیم��ان قربانی معاون 
اقتصادی بانک مرکزی درباره پیش بینی 
اخیر صن��دوق بین المللی پول از احتمال 
بازگش��ت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران، 
گف��ت: در این گزارش برای س��ال جاری 
نرخ تورم ت��ک رقمی پیش بینی ش��ده، 
ام��ا با توجه ب��ه اینکه نرخ ت��ورم کنونی 
نزدیک به 10درصد است، انتظار صندوق 
بین المللی پول این اس��ت ک��ه با اصالح 
قیم��ت حامل های ان��رژی ای��ن نرخ به 

صورت موقت به باالی 10درصد برس��د، 
اما ب��ار دیگر به محدوده ت��ک رقمی باز 

خواهد گشت. 
وی درباره اینکه پیش بینی بانک مرکزی 
از میزان اثر اصالح قیمت حامل های انرژی 
بر ش��اخص تورم چیس��ت اظهارداش��ت: 
این موضوع بستگی به س��ناریوهایی دارد 
ک��ه دولت اعم��ال می کن��د. همانطور که 
می دانید هن��وز به طور دقیق در این زمینه 
تصمیم گیری نشده است و هر زمانی که در 
مجلس تصویب ش��ود، می توان در این باره 

اظهار نظر کرد. 
عض��و هی��أت عامل بان��ک مرکزی در 
عین حال تأکید کرد که این نهاد همواره 
ب��رای  را  الزم  و  احتیاط��ی  اقدام ه��ای 
حفاظ��ت از تورم انج��ام می دهد. ممکن 
اس��ت در س��ایه تعدیل ن��رخ حامل های 
انرژی ش��اهد افزایش جزئی در نرخ تورم 
باشیم، اما این افزایش کامال طبیعی بوده 
و نقصی از این بابت به سیاست های بانک 

مرکزی وارد نیست. 
قربانی ماهیت تعدی��ل نرخ حامل های 
ان��رژی را ایجاد تورم دانس��ت و گفت: با 
اقدام های��ی که در نظ��ر داریم، نرخ تورم 
را به خوبی مهار می کنیم و به سرعت به 

محدوده تک رقمی باز می گردیم. 

تصمیمی برای کاهش نرخ سود بانکی 
نداریم

معاون اقتصادی بان��ک مرکزی درباره 
اینکه آیا برنامه ای برای کاهش نرخ سود 
س��پرده وجود دارد، گفت: بانک مرکزی 
برنامه ای در ای��ن زمینه ندارد، اما انتظار 
می رود با تعدیل نرخ س��ود س��پرده های 
کوتاه مدت و بلندمدت که از شهریور ماه 
امسال اجرایی ش��د، هزینه تجهیز منابع 
بانکی کاهش یابد و به دنبال آن نرخ سود 

تسهیالت بانکی پایین بیاید. 
قربانی افزود: در سایه اجرای بخشنامه 
ال��زام بانک ه��ا ب��رای رعایت نرخ س��ود 
15درصدی برای س��پرده های یک ساله 
و 10درصدی ب��رای س��پرده های کوتاه 
مدت، 10درصد از س��پرده های بانکی از 
کوتاه مدت به بلندمدت جابه جا ش��د که 
اقدام بس��یار مناسبی بود و جلوی تالطم 

در بازارهای دیگر را گرفت. 
وی ادامه داد: الزام رعایت نرخ س��ودها 
و نیز کاهش نرخ س��ود سپرده های کوتاه 
مدت ب��ه 10درصد، فضای مناس��بی را 
فراه��م می کند ت��ا در آینده نرخ س��ود 

تسهیالت هم کاهش یابد. 
قربانی موفقیت اجرای این بخش��نامه 
را مرهون هم��کاری وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت در س��اماندی نرخ های س��ود 
خودروسازان دانست و گفت: بررسی های 
ما نش��ان می ده��د که نرخ س��ود تأمین 
مالی و جذب س��رمایه در خودروس��ازان 
حداکثر 3درصد باالتر از نرخ س��ود نظام 
بانکی است و این موضوع به خوبی رعایت 

می شود. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: با 
همکاری وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 
در زمینه س��اماندهی نرخ های س��ود در 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ب��ا درآمد 
ثابت هم اقدام های مناس��بی انجام ش��د 
تا نرخ های س��ود مص��وب در نظام بانکی 

استقرار یابد. 
قربان��ی تأکی��د ک��رد: رویک��رد بانک 
مرکزی این اس��ت که نرخ های س��ود با 
اقتضائ��ات اقتصاد کالن هماهنگ باش��د 
و منفعت سپرده گذار، تسهیالت گیرنده و 

سهامداران بانک ها را یکجا ببیند. 
ب��ه گفت��ه قربانی، در آین��ده با تعدیل 
مناس��ب هزینه تجهیز مالی در بانک ها، 

نرخ سود تسهیالت تعدیل می شود. 

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد

تأثیرات تورمی افزایش قیمت بنزین موقتی است

بورس کاال

مروری بر مهم ترین رویدادهای تاالر نقره ای
یک هفته با بورس کاال

در هفته گذشته اظهارنظرهای مهمی پیرامون بورس 
کاالی ای��ران ص��ورت گرفت، به طوری ک��ه معاون وزیر 
صنعت به روند مطلوب آزادس��ازی قیمت محصوالت از 
طری��ق بورس کاالی ایران اش��اره کرد، همچنین رئیس 
س��ازمان بورس اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم را 
از مهم ترین اقدامات مهم در حوزه بورس کاال دانس��ت؛ 
مدیرعامل بورس کاالی ایران نیز از رکوردشکنی معامالت 
گن��دم خبر داد. اعالم حمای��ت از عرضه گندم در بورس 

کاال از دیگر خبرهای مهم هفته گذشته بود. 
به گزارش ب��ورس کاال، رئیس هی��أت عامل ایمیدرو 
گفت: اگر آزادس��ازی قیمت محصوالت در بستر بورس 
کاال عملیاتی شود به دلیل فضای شفاف این بازار، امکان 

رصد و تنظیم بازار را به شیوه ای مطلوب مهیا می کند. 
مهدی کرباس��یان نقش بورس کاال را در حذف فساد 
و افزایش ش��فافیت معامالت این صنعت مفید دانست و 
گف��ت: تجربه عرضه محصوالت مختل��ف از جمله فوالد 
در ب��ورس کاال ثابت کرده که بهترین مکان برای عرضه 
زنجیره تولی��د محصوالت فوالدی، ب��ورس کاالی ایران 

است. 
وی ادام��ه داد: بورس کاال یکی از محورهای اساس��ی 
اس��ت که می تواند در شفاف س��ازی و سالمت اقتصادی 
کشور و جلوگیری از رانت و فساد نقش مهمی ایفا کند؛ 
ل��ذا اعتقاد داریم تمامی محصوالت بای��د در بورس ارائه 
شود، حتی خود سازمان ایمیدرو نیز از همین کانال برای 

عرضه محصوالت استفاده می کند. 
همچنین رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در 
نشست خبری هفته گذشته خود، در بیان اقدامات کلی 
انجام ش��ده طی 18 ماه گذش��ته در ای��ن نهاد، پذیرش 
کاالهای کش��اورزی و تقویت عرضه ای��ن محصوالت با 
کمک بورس کاالی ایران را به عنوان پنجمین اقدام مهم 

انجام شده در بازار سرمایه عنوان کرد. 
شاپور محمدی گفت: اجرای سیاست قیمت تضمینی 
گندم و اصالح سیاست خرید تضمینی یکی از مهم ترین 
اقدام��ات مهم در ح��وزه بورس کاال اس��ت، به طوری که 
جایگزین��ی سیاس��ت خری��د تضمینی با ط��رح قیمت 
تضمینی یکی از اقداماتی است که می تواند به رونق بورس 
کاال و نقدشوندگی معامالت بخش کشاورزی کمک کند. 
رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ه افزایش 
چند برابری حجم معامالت گندم در بورس کاال نس��بت 
به سنوات گذشته اش��اره کرد و گفت: امیدواریم همین 
روند صعودی ادامه یابد و از سال آینده شاهد رشد حجم 
معامالت کشاورزی از جمله گندم در بورس کاال باشیم. 

در هفته گذش��ته مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران نیز 
از رکوردش��کنی معامالت گن��دم در بورس کاال خبر داد 
و گفت: موفقیت اج��رای طرح قیمت تضمینی برای دو 
محصول ذرت و جو در بورس کاال که از دو سال گذشته 
در کش��ور اجرایی شد، دولت را بر آن داشت تا این طرح 
را ب��رای محصول اس��تراتژیک گندم نی��ز اجرایی کند، 
به طوری که از س��ال جاری شاهد اجرایی شدن این طرح 
برای محصول گندم به صورت آزمایش��ی در چهار استان 
هس��تیم.  حامد س��لطانی نژاد گفت: در کل سال 1395 
حجم معامالت گندم داخلی و صادراتی در بورس کاالی 
ای��ران 422 هزار تن بوده که از این میزان 391 هزار تن 
گندم در بازار داخلی به فروش رسیده و 31 هزار تن آن 
صادر شده است. این در حالی است که از ابتدای امسال تا 
15 آذرم��اه، یک میلیون و 210 هزار تن گندم در بورس 
کاال مورد معامله قرار گرفته که با رشد چشمگیری همراه 
بوده است.  به گفته سلطانی نژاد، طی سال جاری از کل 
معامالت به ثبت رس��یده برای محصول گندم در بورس 
کاالی ای��ران، یک میلی��ون و 145 هزار تن محصول در 
داخل ب��ه فروش رفته و حجم گندم صادراتی در س��ال 
جاری نیز با رش��د بیش از دو براب��ری به رقم 65 هزار و 

750 تن رسیده است. 
سلطانی نژاد مهم ترین اقدام بورس کاالی ایران در حوزه 
فروش گندم طی س��ال جاری را عملیاتی شدن ماده 33 
قان��ون افزایش بهره وری محصوالت کش��اورزی و اجرای 
سیاس��ت قیمت تضمینی برای این محصول دانس��ت و 
گفت: در بخش معامالت گندم طی هفته چهارم آذرماه، 
بی��ش از 80 ه��زار و 150 تن محصول مورد معامله قرار 
گرفته که این رقم نسبت به هفته های پیش از آن با رشد 

قابل توجهی همراه شده است. 
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران همچنین اظهار کرد: 
کااله��ای مورد معامله در بورس کاال از اس��تاندارد کافی 
برخوردار بوده و تمامی افراد نسبت به قیمت و استاندارد 

محصوالت مورد عرضه، اطمینان کافی دارند. 
حامد س��لطانی نژاد در رابطه با ظرفیت بورس کاال در 
استاندارد س��ازی کاالها اظهار کرد: اجناس مورد معامله 
در بورس کاال از کیفیت و استاندارد های باالیی برخوردار 
هس��تند و در کنار اهمیت دهی ب��ه کیفیت محصوالت، 
قیمت آنها هم کمی در مقایسه با بازار آزاد بیشتر است. 

وی در ادام��ه افزود: کاالهایی که در تاالر اصلی بورس 
کاالی ایران مورد معامله قرار می گیرند از استاندارد کافی 
برخوردار بوده و تمامی افراد نسبت به قیمت و استاندارد 
محص��والت مورد عرضه اطمینان کاف��ی دارند، بنابراین 
معامله ها شفاف بوده و همین موضوع دلیلی بر گسترش 

کاالهای استاندارد در بورس کاال شده است. 
سلطانی نژاد با بیان اینکه اجناس باکیفیت بورس کاال 
حدود 5.6 درصد GDP کل کشور است، گفت: بیش از 
90 ال��ی 95 درصد اجناس مبادله ای بورس کاال در بازار 
اصلی معامله می شود و به همین سبب حدود 5.6 درصد 
GDP)تولید نا خالص داخلی( کل کش��ور را تش��کیل 

می دهد. 

بازدهی 23درصدی فرابورس در9 ماهه امسال
پایان فصلی دیگر در فرابورس با 

فتح کانالی دیگر 
رکوردشکنی های پی در پی شاخص کل فرابورس 
و عملکرد س��بز تمامی بازاره��ای آن در نهمین ماه 
س��ال جاری منجر به بازدهی بیش از 23 درصدی 
ش��اخص کل از ابتدای سال و افزایش 4.8 درصدی 
ارزش بازارهای فرابورس طی ماه ش��د.  به گزارش 
ایرن��ا، نگاه��ی ب��ه حج��م، ارزش و تع��داد دفعات 
معام��الت فراب��ورس درآخرین ماه پایی��ز حاکی از 
عملکرد سبز تمامی این نماگرهاست؛ به گونه ای که 
در پی دادوس��تد 7 هزار و 739 میلیون ورقه بهادار 
به ارزش معامالتی 58 هزار و 680 میلیارد ریال در 
بازارهای نه گانه فراب��ورس، حجم و ارزش مبادالت 
نسبت به روند مش��ابه سال گذشته به ترتیب رشد 
30 و 62 درص��دی را به همراه داش��ت. ضمن آنکه 
تعداد دفعات مبادالت صورت گرفته طی ماه جاری 

نیز نسبت به آذرماه 95 بیش از دوبرابر شد. 

عرضه 2 اخزای جدید در 
فرابورس طی یک ماه

آذرماه یک��ی از پررویدادترین ماه های س��ال جاری 
در فرابورس بود، به طوری که درنخس��تین هفته کاری 
این ماه شاهد عرضه اولیه اسناد خزانه اسالمی در نماد 
»اخزا61« با قیمت کشف شده 864 هزار ریال بودیم. 
در نوزدهم آذرماه نیز تازه وارد بازار ابزارهای نوین مالی 
یعنی اسناد خزانه اسالمی در نماد »اخزا602« با تاریخ 
سررسید 12شهریورماه 97 عرضه اولیه شد.  همچنین 
درحالی ک��ه قطعیت معامله اختراع »بدن خش��ک کن 
سقفی« به ارزش 8 میلیارد و 750میلیون ریال در هفته 
نخست این ماه رخ داد که در روزهای پایانی آذر شاهد 
پذیره نویسی اوراق مرابحه سالمت در نماد »سالمت6« 
بودیم. اواخر ماه جاری از پروژه نخستین صندوق زمین 
و ساختمان فرابورس به نام »نسیم« با حضور وزیر راه 
و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن نیز رونمایی شد. 

رشد حجم بازارهای سهام و 
غیرسهام در فرابورس

نگاهی ب��ه جداول تعداد و حجم معامالت بازارهای 
نه گانه فرابورس در آذرماه نش��انگر سبزپوشی تمامی 
این بازارهاس��ت. ارزش مبادالتی در اکثر بازارها نیز با 
رش��د همراه شده است، به جز بازارهای اول و پایه که 
ب��ا افت ناچیز 2 و 14 درصدی ارزش مبادالت مواجه 
شدند. بدین ترتیب در بازارهای اول و دوم نزدیک به 5 
هزار سهم به ارزش بالغ بر 10 هزار و 700 میلیارد ریال 
در 380 هزار نوبت دادوستدی، مبادله شد. بخشی از 
مبادالت بازار س��هام نیز مربوط به تابلوهای معامالتی 
بازار پایه بود که به نقل  و انتقال 2400 میلیون سهم 
ب��ه ارزش 3 ه��زار و 415 میلیارد ری��ال در این بازار 
انجامید.  معامله گران در بازار ابزارهای نوین مالی نیز 
309میلیون ورقه را دست به دست کردند که ارزشی 
حدود 44 هزار میلیارد ریال را به ثبت رس��اند که 90 
درصد از این ارزش مبادالتی به بازار بدهی اختصاص 
یافت. بدین ترتیب مبادالت اوراق بدهی به جابه جایی 
42 میلی��ون ورقه به ارزش نزدیک به 39 هزار و 900 
میلیارد ریال منتهی شد.  صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله و اوراق تسهیالت مسکن نیز جایگاه های 
دوم و سوم را به لحاظ بیشترین میزان حجم و ارزش 
مبادالتی در بازار ابزارهای نوین مالی به دست آوردند 
و ب��ا خریدوفروش یک میلیون و 400 هزار ورقه حق 
تقدم استفاده از تسهیالت مس��کن به ارزش بیش از 
یک هزار میلیارد ریال، حج��م و ارزش معامالت این 
اوراق در مقایس��ه ب��ا آذرماه س��ال گذش��ته بیش از 
50درصد رشد داش��ت.  از سوی دیگر معامالت خرد 
بازار سهام و غیر س��هام به تفکیک گروه های صنعت 
در فرابورس ارزش 10هزار و 819 میلیارد ریالی را به 
ثبت رس��اند که گروه های فلزات اساسی و محصوالت 
شیمیایی با در اختیار گرفتن 26 و 13درصد از ارزش 
کل، رتبه های اول و دوم را کس��ب کردند.  همچنین 
در روز پایانی معامالت فصل پاییز با ادامه سبزپوشی و 
رکوردشکنی های شاخص کل فرابورس ایران و عبور از 
کانال 1080 واحدی، این نماگر با قرارگیری در ارتفاع 
1081 واحدی به استقبال فصل جدیدی از معامالت 
سال جاری رفت. در نهایت به طور میانگین روزانه 407 
میلیون ورقه بهادار به ارزش 3 هزار و 88 میلیارد ریال 
در 19 روز معامالتی آذرماه میان معامله گران بازارهای 

مختلف فرابورس ایران دست به دست شد. 

عرضه اولیه سهام شرکت عطرین 
نخ قم

در نخستین روزهای کاری زمستان 96 شاهد عرضه 
اولیه 15درصد از سهام شرکت عطرین نخ قم خواهیم 
بود که نماد آن »نطرین« در خردادماه سال جاری در 
گروه منسوجات و زیرگروه آماده سازی و ریسندگی نخ 
و پارچه باف��ی در بازار دوم درج ش��د. این عرضه اولیه 
روز یکش��نبه س��وم دی ماه به روش ثبت سفارش در 
بازار دوم فرابورس انجام خواهد ش��د و دامنه قیمتی 
در ثبت سفارش از 4780 ریال تا 5019 ریال تعیین 
شده ضمن آنکه تعداد کل سهام قابل خریداری توسط 
هر ش��خص حقیقی و حقوقی نیز حداکثر 125 سهم 

در نظر گرفته شده است. 

فرابورس
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تولیدکنن��دگان،  ک��ه  ش��رایطی  در 
ف��رش  صادرکنن��دگان  و  فروش��ندگان 
به طور دائم گالیه های��ی از وضعیت بازار 
فرش مطرح می کنند، آمارهای رس��می 
گویای این اس��ت که در شش ماهه اول 
امسال فقط حجم واردات در بخش فرش 
و صنای��ع دس��تی رش��د ۴۵۰ درصدی 

داشته است. 
به گزارش ایس��نا، در ماه های گذشته 
تراز تجاری کش��ور در بخش محصوالت 
غیرنفتی بار دیگر به حالت منفی درآمده 
و م��روری بر آمارها گویای آن اس��ت که 
در س��ال جاری اگرچه در برخی بخش ها 
شاهد رشد نه چندان قابل توجه صادرات 
بوده ایم ام��ا در حالت کلی واردکنندگان 
در ماه های گذش��ته اوضاع��ی به مراتب 

بهتر از صادرکنندگان داشته اند. 
رشد اندک صادرات صنعتی

طب��ق آماره��ای ارائه ش��ده در گروه 
صنعت )شامل صنعت، پتروشیمی و گاز 
مایع( تا پایان ش��هریورماه س��ال جاری 
۰.۰۱ درصد کاهش صادرات نس��بت به 
مدت مشابه س��ال قبل را شاهد بوده ایم 
و بدین ترتیب در این مدت بالغ بر ۳۳۳ 
میلی��ون و ۷۸۸ هزار تن کاال از کش��ور 
صادر شده اس��ت، البته به استناد همین 
آمارها حجم ص��ادرات صورت گرفته در 

این بخش در شهریورماه امسال نسبت به 
ماه قبل آن ۱۷درصد رش��د منفی داشته 

است. 
همچنی��ن در ح��وزه پتروش��یمی در 
شش ماهه اول س��ال جاری بالغ بر ۱۰۴ 
میلیون و ۶۵۷ هزار تن کاال صادر ش��ده 
اس��ت که این رقم نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۱.۳۸درصد افزایش را نش��ان 
می ده��د. در بخ��ش صنعت نی��ز اگرچه 
شهریورماه امس��ال از نظر وزنی صادرات 
نسبت به ماه قبل آن ۱۹.۷درصد کاهش 
داش��ته اما به طور کلی در شش ماهه اول 
امس��ال حدود ۱۹۳ میلی��ون تن کاال به 
کش��ورهای مختلف صادر ش��ده که این 
رقم نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

۴.۳۱درصد افزایش داشته است. 
در مجموع در گروه صنعت کش��ور در 
این مدت ش��اهد 2درصد رشد در ارزش 
صادرات بوده ایم و بر این اساس در شش 
ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱۴میلیارد و 
۶۷۱ میلیون دالر از کاالهای صادراتی به 

گروه صنعت مربوط بوده است. 
از نظر ارزش صادرات بیشترین کاهش 
به بخش ه��ای گاز مایع  )منفی ۱۸.۸( و 
کش��اورزی  )منفی 2۳.۹درصد( مربوط 
می ش��ود و به غیر از این دو بخش س��ایر 

بخش ها به نسبت رشد داشته اند. 

بیشترین رشد صادرات مربوط به 
مواد معدنی

ام��ا برخالف بخش های مختلف به نظر 
می رس��د در زمینه صادرات مواد معدنی 
ش��رایطی به نس��بت بهت��ر از حوزه های 
دیگ��ر حاکم ب��وده و بر این اس��اس در 
بخش محص��والت معدن��ی در نیمه اول 
سال جاری شاهد افزایش ۶.۶۱ درصدی 
حجم صادرات بوده ایم و بر این اساس در 
ش��ش ماهه اول سال جاری رقمی بالغ بر 
۱۳2میلیون تن کاال در این بخش صادر 

شده است. 
از منظ��ر ارزش ص��ادرات نیز کاالهای 
معدنی نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
۵۸.۹ درص��د افزایش ارزش��ی را ش��اهد 
بوده ان��د و بدی��ن ترتیب در ای��ن زمینه 
بالغ بر ۹2۸میلیون دالر کاال صادر ش��ده 
اس��ت. البته ش��هریورماه امس��ال حجم 
صادرات این بخش نس��بت ب��ه مردادماه 

2۶.۸ درصد کاهش داشته است. 

کاهش ۲۴درصدی صادرات 
محصوالت کشاورزی

در ای��ن مدت یک��ی از بخش هایی که 
بیش��ترین افت صادرات��ی را تجربه کرده 
محصوالت کشاورزی بوده اند چراکه این 
حوزه در شش ماهه اول سال جاری پس 

از گاز مای��ع بیش��ترین کاه��ش وزنی را 
داش��ته و واردات وزنی آن ۱۴.۷۱ درصد 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
یافته است. براس��اس آمارهای ارائه شده 
در این م��دت تنها ۱۷ میلی��ون و ۵۰۰ 
هزار تن کاالی کش��اورزی به کشورهای 
مختلف صادر شده است. البته این اتفاق 
در ش��رایطی رخ می دهد که شهریورماه 
امس��ال صادرات محصوالت کش��اورزی 
نس��بت ب��ه مردادماه ۴۳درص��د افزایش 

داشته است. 
 همچنین کاالهای کش��اورزی در این 
م��دت صادراتی بال��غ ب��ر ۹۹۶ میلیون 
و ۶۰۰ ه��زار دالر داش��ته اند ک��ه ای��ن 
رقم نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 

2۳.۹درصد کاهش را نشان می دهد. 
دست انداز برای صادرات فرش ایرانی

حجم صادرات ش��ش ماهه اول س��ال 
ج��اری در حوزه فرش و صنایع دس��تی 
بال��غ ب��ر ۳۷۰۰ تن ب��وده ک��ه این رقم 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل افتی 
۱۳.۴۵درصدی را نش��ان می دهد با این 
وج��ود از منظر ارزش صادرات این بخش 
۱۴.۹درصد افزایش داشته و بدین ترتیب 
رقمی بالغ بر ۱۷۰میلیون فرش و صنایع 
دستی به کش��ورهای مختلف صادر شده 

است. 

به  رغم وج��ود ۸۰ هزار واح��د صنعتی کوچک در 
ایران، کماکان تعداد بسیار اندک واحدهای متقاضی 
درخواس��ت کننده ضمانت نام��ه از صن��دوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنایع کوچک مس��ئله ای قابل تأمل 

است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، تعداد ضمانت های صادرش��ده 
توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
طی ش��ش ماهه نخست س��ال ۱۳۹۶ به تعداد ۱۱۴ 
م��ورد و ب��ه مبلغ ۸۶2 ه��زار و ۸۰۷ میلی��ون ریال 
ب��وده که در قی��اس با تعداد ضمانت ه��ای صادره در 
شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۷.۵ درصدی 
روبه رو ش��ده چراکه تع��داد ضمانت نامه های صادره 
توس��ط این صندوق در نیمه نخست سال گذشته به 
تع��داد ۹۷ مورد و به تعداد ۳۹۳ هزار و ۳۶۱ میلیون 

ریال بوده است. 
استان های کرمانشاه، فارس و قم به ترتیب با رشد 
۳۰۰،2۰۰ و 2۰۰ درصدی بیش��ترین رشد در میزان 

صدور تعداد ضمانت نامه های مربوطه را داشته اند. 
عالوه بر این اس��تان های اردبیل، گلستان، کرمان، 
زنجان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب 
ب��ا کاه��ش ۱۰۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰ و ۵۰ درص��دی 
بیشترین میزان کاهش صدور ضمانت توسط صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک را به خود 

اختصاص داده است. 
قابل اش��اره اس��ت که در مجم��وع ۸۰ هزار واحد 
صنعت��ی کوچ��ک در کش��ور وجود دارد ک��ه درون 

ش��هرهای صنعتی و بی��رون از آن با ظرفیت کامل یا 
نیمه کامل مش��غول به فعالیت هستند و برخی از این 
واحدها نیز متوقف ش��ده اند، اما آم��ار کلی حاکی از 
تعدادی معادل ۸۰ هزار واحد اس��ت و در مورد علت 
این که تع��داد واحدهای متقاضی درخواس��ت کننده 
ضمانت نامه از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک نسبت به تعداد واحدهای موجود بسیار اندک 

است، می توان به دو مورد اشاره کرد. 
این مس��ئله دو دلیل عمده دارد؛ در س��ال ۱۳۸۶ 
اولین ضمانت نامه صادر ش��ده و عماًل طی چند سال 
اول مش��غول نگاش��تن دس��تورالعمل بوده اس��ت و 
فعالیت اصلی یا اساسی نداشته است.  در چهار ساله 
دولت تدبیر و امید به نس��بت چهار س��ال قبل از آن 
تعداد کل ضمانت نامه هایی که از سال ۱۳۸۹ تا پایان 
سال ۱۳۹2 در صندوق صادر شده است حدود ۴۰۴ 
فقره به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد ریال بوده اس��ت.  این 
عدد در مدت مش��ابه یعنی از سال ۱۳۹2 تا ۱۳۹۵، 
۷2۷ فقره به ارزش ۳۳۷۰ میلیارد ریال بوده اس��ت.  
یعن��ی از لح��اظ تعداد با ۸۰ درصد رش��د و از لحاظ 

ارزشی با ۸۵ درصد رشد مواجه بوده ایم. 
بخشی از کم  بودن تعداد واحدهای متقاضی به این 
برمی گردد که صندوق آن گونه که باید و شاید خود را 
در حوزه صنایع کوچک معرفی نکرده اس��ت.  مسئله 
دیگ��ری که در ای��ن رابطه دارای طرح اس��ت میزان 
س��رمایه صندوق بوده اس��ت. تا پایان س��ال ۱۳۹۴ 
س��رمایه صن��دوق مع��ادل ۵۰ میلیارد توم��ان بوده 

اس��ت که از این ۵۰ میلیارد تومان عماًل ۳۵میلیارد 
تومان به صندوق پرداخت ش��ده است.  با این میزان 
تخصیص در آن مقطع زمانی همکاران ما در صندوق 
حت��ی در بعد تبلیغاتی هم نگاه ش��ان ای��ن بوده که 
نمی توانند در حجم گس��ترده ای وارد ش��وند، چراکه 
ممکن ب��ود با حجم متقاضیان زیادی روبه رو ش��وند 
و در عمل نتوانند پاسخگوی این تعداد واحد باشند. 
برای ص��دور ضمانت نام��ه اس��تانداردهای جهانی 
وجود دارد و در بهترین حالت تا هفت برابر س��رمایه 
صندوق ها می توان ضمانت نامه ص��ادر کرد، بنابراین 
با س��رمایه ۳۵ میلیارد تومانی نهایتاً تا ۳۰۰ میلیارد 
تومان امکان صدور ضمانت نامه وجود داش��ته باشد.  
بنابراین برنامه ریزی براین اساس بوده که به گونه ای 
پیش برویم که بتوانیم پاسخگوی متقاضیان باشیم. 

وزارت  پیش��نهاد  ب��ه   ۱۳۹۴ س��ال  بودج��ه  در 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و موافقت دولت و مجلس 
 ش��ورای اس��المی نهایتاً 2۵میلی��ون دالر که معادل

 ۷۰ میلیارد تومان می شود به سرمایه صندوق اضافه 
شد که سرمایه صندوق در حال حاضر چیزی معادل 
۱۱۰میلیارد تومان اس��ت، بنابراین اگر بخواهیم این 
۱۱۰میلی��ارد توم��ان را با هم��ان هدف گذاری هفت 
براب��ری مدنظر قرار دهیم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان 
ضمانت نامه می شود که ما در حال حاضر ۴۰۰میلیارد 
تومان روی ریسک قرار داریم و با همین میزان اندک 
ضمانت نامه ای که صادر شده است و بخشی از تسویه 
نگردیده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ریسک کرده ایم.

صنایع کوچک متقاضی ضمانت  سرمایه گذاری کماکان زیر خط فقر! 

واردات فرش و صنایع دستی ترمز برید
اخبار

رشد ۴1درصدی قیمت صادراتی 
کاالهای معدنی ایران

بررسی شاخص بهای کاالهای صادراتی از رشد 
۴۰.۹ درصدی صادرات کاالهای معدنی ایران در 
آبان ماه امسال درهمسنجی با مدت مشابه پارسال 

حکایت دارد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، نگاه��ی به ش��اخص بهای 
کااله��ای صادراتی ایران ک��ه بانک مرکزی آن را 
محاسبه می کند، نش��ان می دهد که این شاخص 
در آبان ماه امس��ال ب��ه عدد 2۷۵.۹ رس��ید که 
نس��بت به ماه قبل آن )مه��ر( معادل ۵.۷ درصد 
افزای��ش یاف��ت ک��ه بیش��تر از ۴.۷ درصد ترقی 
این ش��اخص در مهرماه بود. این ش��اخص نسبت 
 به ماه مش��ابه س��ال قبل برابر 2۶.۴ درصد و در 
هش��ت ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه 
پارسال ۱۶.۷درصد رشد نشان می دهد. همچنین 
شاخص یاد ش��ده در ۱2ماهه منتهی به آبان ۹۶ 
نس��بت به ۱2ماه��ه منتهی به آب��ان ۹۵ معادل 

۱۴.۵درصد افزایش داشته است. 

 کاالهایی که بیشترین افزایش قیمت 
را داشتند

در آبان ماه امس��ال ترقی ش��اخص بهای برخی 
اقالم از جمله پروپان مایع ش��ده، استیرن، پسته، 
بوتان مایع شده، روغن صنعتی، پلی اتیلن سنگین، 
کود اوره، رب گوجه فرنگی، تراکتور، شمش روی، 
س��یمان، قیر، پلی اتیلن سبک، آهن کالف گرم، 
فرش پشمی دستباف، کنسانتره مس، مس کاتد، 
ماس��ت، کولر آبی، »کشمش و سبزه«، مغز بادام، 
آمونی��اک،  »بیس��کویت و ویفر«، م��وم پارافین، 
ش��مش آلومینیوم، دودسیل بنزن، چیپس سیب 
زمین��ی، کی��ک،  »کاش��ی و س��رامیک«، کابل، 
بستنی، پودر کربنات کلسیم، شیلنگ پالستیکی، 
انواع ماهی منجمد، روغن موتور، ش��کالت سفید 
بدون کاکائو، »پودرها و مایعات شوینده« و فرش 
ماش��ینی منجر به افزایش شاخص بهای کاالهای 
صادراتی در ایران نس��بت به ماه قبل شد. در این 
ماه ش��اخص بهای تعدادی از اقالم نظیر متانول، 
روغن نباتی هیدروژنه و تیرآهن هم نسبت به ماه 

قبل کاهش داشت. 

محصوالت پتروشیمی 
نگاهی ب��ه وضعیت قیمت ف��روش محصوالت 
پتروش��یمی در آبان ماه گذش��ته نشان می دهد 
این گروه اختصاصی در این ماه نس��بت به مهرماه 
گذشته ۶.۷ درصد و در مقایسه با آبان ماه پارسال 

۳۵۳درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. 

 محصوالت نباتی
در آبان ماه شاخص بهای گروه محصوالت نباتی 
در مقایس��ه با ماه قبل معادل ۶.۶ درصد افزایش 
داش��ت؛  این افزایش به طور عم��ده در اثر ترقی 
ش��اخص قیمت پسته برابر ۱۱.2درصد،»کشمش 
و سبزه« ۴.۱درصد و مغز بادام ۱۷.۹ درصد بود. 
ش��اخص بهای گروه یاد شده در مقایسه با ماه 
مش��ابه س��ال قبل معادل 2۰.۹ درص��د افزایش 

داشته است. 
محصوالت معدنی

در آبان ماه، ترقی ش��اخص به��ای برخی اقالم 
مانند پروپان مایع شده معادل ۱۴.۱ درصد، بوتان 
مایع شده ۹.۹ درصد، روغن صنعتی ۸.۳ درصد، 
س��یمان ۳.۹ درصد، قیر ۵.۶ درصد، کنس��انتره 
مس 2.۵درص��د، موم پارافی��ن ۳درصد و روغن 
موتور ۶.۴درصد س��بب شد شاخص قیمت گروه 
محصوالت معدنی به میزان ۹.۵درصد نس��بت به 

ماه قبل افزایش یابد. 
در مقایسه با آبان ماه پارسال شاخص قیمت در 

این گروه برابر ۴۰.۹ درصد افزایش داشت. 

محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته
در ماه م��ورد گزارش، ش��اخص قیم��ت گروه 
محصوالت صنایع ش��یمیایی و صنایع وابس��ته با 
افزایش��ی برابر ۳.۸ درصد مواجه شد. این افزایش 
بیش��تر تحت تأثیر ترقی شاخص بهای تعدادی از 
اقالم به ویژه اس��تیرن به میزان 2۸.۴درصد، کود 
اوره ۷.2 درصد، آمونیاک ۱.۶ درصد، دودس��یل 
بن��زن ۶.۱ درصد، پ��ودر کربنات کلس��یم ۱۱.۴ 
درصد و  »پودرها و مایعات شوینده« 2.۵ درصد 
 ب��وده اس��ت. در این ماه ش��اخص به��ای متانول 

۹.۶ درصد کاهش داشت. 
ش��اخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه 

پارسال معادل ۳۱.۳ درصد افزایش یافت. 

مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات آنها
در آبان م��اه ۱۳۹۶ ش��اخص بهای گ��روه مواد 
پالس��تیک و کائوچو و مصنوعات آنها نس��بت به 
ماه گذش��ته معادل ۳درصد افزایش داش��ت. این 
افزایش بیش��تر ناش��ی از ترقی ش��اخص قیمت 
پلی اتیلن س��نگین به می��زان ۹ درصد، پلی اتیلن 
س��بک ۱ درصد، شیلنگ پالس��تیکی 2.۵ درصد 

بود. 
ش��اخص بهای این گروه نس��بت به ماه مشابه 
س��ال گذش��ته معادل ۱۸.۶ درصد افزایش نشان 

می دهد. 

اخبار

رشد 3۴7درصدی صادرات کاشی و 
سرامیک تا سال 1۴01

مدیرعامل مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران با بیان 
اینکه هدف مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران، افزایش 
صادرات در این حوزه اس��ت نه تولید، گفت تبدیل مرکز 
به عنوان قطب پژوهش��ی در منطقه و افزایش صادرات از 
۱۱۵ میلیون مترمربع کنونی به ۴۰۰ میلیون مترمربع در 
سال ۱۴۰۱و به دس��ت آوردن رتبه دوم صادرات جهانی 

چشم انداز بلند مدت این مرکز است. 
به گزارش ایس��نا، »رامین زارع« با بی��ان اینکه مرکز 
توس��عه فناوری س��رامیک ایران هلدینگ فناوری است، 
گف��ت: ای��ن مرکز با تصمی��م صنایع س��رامیک ایران و 
همکاری پارک علم و فناوری یزد راه اندازی شد و در حال 
حاضر عمده س��هام آن متعلق به انجمن صنفی کاشی و 
س��رامیک و انجمن صنفی لعاب کاشی و سرامیک است 

و باقی سهام آن برای پارک و چند شرکت فناور است. 
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین مش��کالت صنعت 
س��رامیک ایران، نبود توان رقابتی برای صادرات اس��ت، 
ادام��ه داد: ای��ن مرکز با هدف افزایش کیفیت کاش��ی و 
س��رامیک تولیدی و در نهایت افزایش صادرات به خارج 
از کش��ور راه اندازی شد. زارع با بیان اینکه هم اکنون رتبه 
هفتم صادرات کاشی جهان را دارا هستیم، اظهار کرد: این 
در حالی است که از نظر تجهیزات مشکلی نداریم و نبود 
بازاریابی مناس��ب، دانش فنی پایین و مشکالت سیاسی 
موجب تنزل رتبه صادرات ایران در سال های گذشته شده 
است. وی با اشاره به صادرات ایران در زمینه کاشی گفت: 
۷۰ درصد کاش��ی صادراتی ایران به عراق، 2۰ درصد به 
کشور افغانستان و مابقی به دیگر کشورهای جهان صادر 
می ش��ود. وی با بی��ان اینکه تنها ۱۰ درصد از کاش��ی و 
سرامیک کشور به دیگر کشورها صادر می شود، گفت: این 
آمار نش��ان از امکان گسترش صادرات کاشی و سرامیک 
ایران ب��ه دیگر کشورهاس��ت. مدیرعامل مرکز توس��عه 
فناوری س��رامیک ای��ران با بیان اینک��ه مرکز یک واحد 
تحقیق و توسعه متمرکز در صنعت سرامیک است، گفت: 
در چش��م انداز ۱۰ساله خود ۹ موضوع را تعریف کرده ایم 
که از جمله آنها می توان به بهینه سازی تولید، توسعه بازار، 
لعاب و طراحی رنگ و چاپ، ایجاد آزمایش��گاه مرکزی، 
قطعه س��ازی و بومی کردن تجهیزات و ... اشاره کرد. وی 
با اش��اره به اولویت بندی شدن این موضوعات برای اجرا، 
گفت: در حال حاضر طرح های توس��عه بازار، بهینه سازی 
تولید و ایجاد آزمایشگاه مرکزی در دست انجام هستند و 
به تدریج دیگر موارد نیز اجرایی خواهند شد. زارع با بیان 
اینکه طبق آمار در سال ۹۳، 2۰۰ میلیون متر مربع مازاد 
تولید کاشی و سرامیک داش��تیم، افزود: در سال مذکور 
تنها ۱۱۰میلیون متر مکعب از آن صادر شد. وی با بیان 
اینک��ه مرکز در ح��ال حاضر با دو چال��ش جدی روبه رو 
اس��ت، اظهار کرد: چالش ابتدایی اعتماد کردن به مرکز 
توس��ط صنعت اس��ت که باید در این زمینه مرکز تمام 
تالش خود را به کار بگیرند و صنعت کاش��ی و سرامیک 
ب��ه صورت عملی با ما همکاری کن��د. زارع با بین اینکه 
چالش دوم نوپا بودن مجموعه است، عنوان کرد: در حال 
حاضر تنها ۱۱ ماه از عمر مرکز می گذرد و در آغاز کار هر 
مجموعه ای خدمات پایین و هزینه ها باال است. به همین 
دلیل در صورتی که این دوره که همچون دوره مرگ است 
را با کمک دولت و پارک به س��المت پشت سر بگذاریم، 
رس��یدن به اهداف مان کاماًل در دسترس خواهد بود. وی 
درباره اقدامات انجام شده در این دوره ۱۱ ماهه گفت: دو 
ماه اول به تحقیق س��پری ش��د و فعالیت های اجرایی از 

ابتدای سال ۹۶ آغاز شد. 

سرنوشت یک ساله سیگار
وضعیت تولید، واردات رسمی، صادرات، برآورد قاچاق 
و برآورد مصرف سیگار در شش ماهه نخست سال جاری 

نسبت به مدت مشابه سال قبل اعالم شد. 
به گزارش ایس��نا، جمع تولید س��یگار در کشور طی 
شش ماهه نخست سال جاری معادل 2۳.۱۳ میلیارد نخ 
بوده که نسبت به تولیدی ۱۹.۳۷ درصدی در شش ماهه 
نخست س��ال گذشته با رشد ۱۹.۴ درصدی روبه رو شده 
است. واردات رسمی س��یگار در شش ماهه نخست سال 
۱۳۹۵ معادل ۳.2 میلیارد نخ بوده که این رقم در ش��ش 
ماهه نخس��ت س��ال جاری به ۱.۴ میلیارد نخ رسیده و 
نش��ان دهنده کاهش منفی ۵۶.۳ درص��دی واردات این 

محصول است. 
در بخش صادرات س��یگار نیز در ش��ش ماهه نخست 
س��ال ۱۳۹۵،  ۰.۱۴ میلیارد نخ مدنظ��ر قرار گرفته که 
این رقم در مدت مش��ابه سال جاری به ۰.۱۶ میلیارد نخ 
افزایش یافته تا ش��اهد رش��د ۱۴.۳ درصدی در صادرات 

سیگار باشیم. 
بر اس��اس آماری که در اختیار ایس��نا قرار گرفته،  در 
شش ماهه نخست س��ال ۱۳۹۵ نیز برآورد قاچاق سیگار 
۵.۷ میلیارد نخ بوده که این برآورد در شش ماهه نخست 
س��ال جاری ۳.۱۳ میلیارد نخ رس��یده که نش��ان دهنده 
کاه��ش ۳۸.۳ درص��دی در این بخش اس��ت. همچنین 
برآورد مصرف س��یگار در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ 
و مدت مشابه سال جاری معادل 2۷.۵ میلیارد نخ بوده تا 

شاهد عدم تغییر در این زمینه باشیم. 
رش��د حدود 2۰ درصدی جمع تولید سیگار در کشور 
ناش��ی از تولید برخی ش��رکت های جدیدالتأسیس بوده 
است که س��ه واحد سیگارت سازی به مجموع واحدهای 
قبلی و نیز ۹ خط تولید به خطوط سیگارت سازی اضافه 
ش��ده است. تعداد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم نیز در 
بازه زمانی مذکور به ترتیب ۱۱۸ و ۴۷2 نفر بوده و میزان 
س��رمایه گذاری ص��ورت گرفته نیز رقم��ی در حدود ۱۴ 

میلیارد ریال بوده است. 
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ب��ا باالرفت��ن تعرفه ها هیچ 
تولید  عاید  کیفیت��ی  افزایش 
داخل��ی نخواه��د ش��د. تصور 
تصمیم گیرن��دگان،  می کن��م 
چ��ه وزارت اقتص��اد و چه هر 
همچنان  دیگ��ری،  دس��تگاه  
تک��رار  را  گذش��ته  اش��تباه 

می کنند. 
به گزارش »اخبار خودرو«، 
وضعی��ت ب��ازار خودروه��ای 
واردات��ی در ماه های گذش��ته 
ب��ه ش��دت آش��فته ب��وده و 
تحت تاثیر بسته ش��دن سایت 
ثبت سفارش قرار گرفته است. 
در کن��ار این موضوع مدیریت 
آش��فته این ب��ازار نی��ز باعث 
ش��ده اس��ت قیمت ها جهش 
چش��مگیری داش��ته باشند و 
قیمت برخ��ی خودروها حتی 

دو برابر شود. 
خودرو  واردات  ممنوعی��ت 
به منظور جلوگیری از خروج 
ارز از کش��ور بوده اما به گفته 
کارشناس��ان  از  بس��یاری 
درخص��وص خ��ودرو، ارز ب��ه 
ش��کل های مختلفی از کشور 
واردات  از  می ش��ود؛  خ��ارج 
قطعات منفصل��ه برای برخی 
ش��رکت های  و  خودروه��ا 
داخلی تا واردات الس��تیک و. 
. . همگی باع��ث خروج ارز از 
کشور می ش��وند و ممنوعیت 
واردات خ��ودرو تنه��ا باع��ث 
خواهد ش��د درآم��د دولت از 

این بخش از بین برود. 

در همی��ن زمین��ه با محمد 
صنعت  کارش��ناس  بیاتی��ان، 
س��ابق  نماین��ده  و  خ��ودرو 
مجلس به گفت و گو پرداختیم. 
وی معتقد است وزارت صنعت 
تصمیم گیرن��ده  مجموع��ه  و 
خ��ودرو  واردات  درخص��وص 
نمره قبولی دریافت نکرده اند. 

در ماه ه�ای گذش�ته وضعیت 
واردات و همچنین ثبت سفارش 
خودرو دچار نابسامانی فراوانی 
شده و قرار است تعرفه  واردات 
نیز افزایش پیدا کند. مدیریت 
در  صنع�ت  وزارت  و  دول�ت 
ای�ن زمینه را چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟ 
م�ج��م��وع��ه  و  وزارت 
تصمیم گیرنده در این خصوص 
نمره  کمتر ۵ از ۲۰ را دریافت 
می کنند. فکر می کنم این کار 
درخص��وص  صنع��ت  وزارت 
واردات خودرو منطبق بر هیچ 
منطقی نیس��ت. اینکه بیاییم 
به ص��ورت کام��ا یک طرف��ه 
ممن��وع  را  خ��ودرو  واردات 
جایگزینی  اینکه  بدون  کنیم، 
ب��رای آن در نظ��ر بگیری��م، 

منطقی نیست. 
در  حال  حاضر بازار وضعیت 
آن  و ش��اهد  ن��دارد  خوب��ی 
هستیم که قیمت خودروهای 
خارج��ی  از ۴۰ ت��ا بی��ش  از 
۲۰۰میلی��ون توم��ان افزایش 
بعضی  اس��ت، حت��ی  یافت��ه 
خودروه��ا تا دوبراب��ر افزایش 

قیمت داشته اند. 
گفت�ه  مس�ئوالن  س�وی  از 
خ�ودروی  واردات  می ش�ود 
خارجی مش�کل اصلی نیست 
و تعداد کم�ی از این خودروها 
منتفع می ش�وند. به نظر ش�ما 
این مس�ئله تا چه حد درست 

است؟ 
ش��اید برخی عن��وان کنند 
درصد کمی از مردم خودروی 
می ش��وند،  س��وار  خارج��ی 
ام��ا واقعی��ت این اس��ت که 
م��ا این گون��ه به مس��ئله نگاه 
نمی کنیم. باید از منظر کسب 
درآم��د دول��ت ب��ه آن ن��گاه 
ک��رد. اگر بخواهی��م به صورت 
میانگی��ن درآم��د دولت را در 
حوزه واردات خودرو بررس��ی 
کنی��م، ه��ر س��ال چندهزار 
ش��امل  را  میلی��ارد  توم��ان 
می ش��ود ک��ه ای��ن درآمد در 
س��ال های اخیر بسیار کاهش 

پیدا کرده است. 
حال ای��ن س��وال در ذهن 
ایجاد می ش��ودکه این س��ود 
به جیب چه کس��انی می رود؟ 
دستگاه های نظارتی و از همه 
مهم تر مجلس و دستگاه هایی 
مانند سازمان بازرسی باید در 

این قضیه ورود پیدا کنند.
 باید بررس��ی شود منطبق 
بر چه منطقی یک باره تصمیم 
خودروهای  واردات  می گیریم 
خارجی را ممنوع اعام کنیم 
و نس��بت  به ضرر هایی که این 
تصمیم برای حوزه درآمدهای 

دولت و اقتصاد دارد، بی توجه 
باشیم؟ 

اس�تدالل دولت این است این 
اقدام مانع خروج ارز از کش�ور 

می شود. 
در این ماه ه��ا قیمت ارز به 
بیش  از ۴۲۰۰ تومان رس��یده 
است که خود جای سوال دارد. 
البته در کنار آن بحث درآمد 
دولت را در نظر نگرفته است. 
برخی شرکت ها که  همچنین 
پی��ش  از این فقط خودروهای 
چین��ی تولی��د می کردند، در  
حال  حاضر برخی خودروهای 
چین��ی و کره ای را در کش��ور 
عرضه  داخل  تولی��د  به عنوان 
می کنن��د و به م��ردم تحویل 

می دهند. 
وظیف��ه خطی��ر نمایندگان 
مجل��س ای��ن اس��ت ک��ه از 
تضییع حق م��ردم جلوگیری 
کنن��د ضمن اینکه باید بگویم 
این منط��ق را قبول ندارم که 
ب��ا افزایش تعرفه ه��ا می توان 
از خ��روج ارز جلوگیری کرد. 
چراک��ه کم��اکان ب��ا واردات 
قطعات، الستیک و دیگر اجزا 
به صورت جداگانه، ارز از کشور 
درحالی  این  می ش��ود.  خارج 
اس��ت که دول��ت می تواند از 
برای  واردات خ��ودرو  مح��ل 
خود درآمدی داش��ته باش��د 
و حق گمرک��ی بگیرد، با این 
روش حت��ی همان درآمد ها را 
هم نخواهد داش��ت و ضرر آن 

متوجه دولت خواهد شد. 
وزارت صنعت توپ را به زمین 
انداخته، چند  اقتص�اد  وزارت 
روز پی�ش وزی�ر صنعت اعالم 
کرد افزایش حمایت های دولت 
خودروسازی  پیش�رفت  باعث 

نشده است. 
تصمیم گیرنده در این میان 
بای��د وزارت صنعت باش��د. با 
افزایش تعرفه ه��ا نه تنها هیچ 
ش��رکت های  عای��د  س��ودی 
خودروس��ازی نخواه��د ش��د 
بلک��ه دالل ه��ا، واس��طه ها و 
آن  از  خ��اص  ش��رکت های 

بهره مند می شوند. 
قب��ا هم ای��ن موض��وع را 
تجرب��ه کرده ایم ب��ا باالرفتن 
تعرفه ها هیچ افزایش کیفیتی 
عای��د تولید داخل��ی نخواهد 

شد. 
می ک����ن����م  ت��ص����ور 
وزارت  چه  تصمیم گیرندگان، 
اقتص��اد و چ��ه هر دس��تگاه  
اش��تباه  دیگ��ری، همچن��ان 
گذش��ته را تکرار می کنند. در 
می دهیم  شعارهایی  آن،  کنار 
ک��ه اقتص��اد م��ا به س��مت 

جهانی شدن می رود. 
درخ��واس��ت  سال هاس��ت 
باشیم.   WTO عضو  داده ایم 
از نظر سازمان تجارت جهانی، 
تعرف��ه باید ۴درصد باش��د نه 
اینکه ۴۰ و ۵۰درصد به بیش 
از ۱۵۰درصد تبدیل شود. این 
اقتصاد  متناقض  سیاست های 

ما را ضعیف کرده است. 

 عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��امی گفت توقف 
ثبت س��فارش خودرو و ماش��ین آالت 
معدن��ی ب��ه ترتیبی ک��ه اتف��اق افتاد 
اقدامی غیراصولی، تورم زا، منافی ثبات 
اقتصادی و فس��ادزا بوده اس��ت و تنها 
اس��باب انتفاع عده ای خاص را فراهم 

کرده است. 
ب��ه گزارش پ��دال نی��وز، محمدرضا 
نجف��ی در گفت وگ��و با خب��ر خودرو 
اظهار داش��ت: حدود 7۰ هزار دستگاه 
خودروی��ی که س��االنه به کش��ور وارد 
می ش��ود با قدری ک��م و بیش حدود 
6درصد از تولیدات خودرویی کشور را 

به خود اختصاص می دهد. 
 وی گفت: با ماحظه چنین نسبتی 
از طرفی و دریافت عوارض قابل توجه 
در نظر گرفته شده جهت واردات خودرو 
از طرف دیگر، امکان خروج بسیاری از 
از گردونه حمل  خودروهای فرس��وده 
و نقل کش��ور فراهم و ب��ازار جدیدی 
نیز برای خودروس��ازان ایجاد می شود. 

پرواضح اس��ت که آثار چنین رخدادی 
بر کاهش آلودگی ه��وا و بهبود کیفی 
حم��ل و نقل و کاهش ح��وادث نیز از 

نتایج قابل توجه خواهد بود. 
 وی تصریح ک��رد: البته در هفته ای 
که گذشت کمیسیون صنایع و معادن 
نشس��تی را با حضور معاونت و مدیران 
ذی رب��ط در وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت، انجم��ن س��ازندگان قطعات 
و انجمن واردکنن��دگان برگزار کرد و 
طی گفت وگوی��ی طرفینی و رو در رو، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت 
به آغاز ثبت س��فارش ت��ا پایان هفته 
ج��اری و همچنی��ن تس��ریع در روند 
ترخیص خودروهای وارده در چارچوب 

مشخصی قول مساعد داد. 
وی اظه��ار داش��ت: هرچن��د از این 
رهگذر مردم و خریدارانی مس��تقیم یا 

غیرمستقیم متضرر شده اند. 
 نماین��ده م��ردم ته��ران در مجلس 
شورای اسامی گفت: البته و به ترتیبی 
مشابه که در ثبت سفارش ماشین آالت 

س��نگین اتفاق افتاده، بخشی از معادن 
نیز دچار مش��کاتی شدند، لذا در این 
رابطه تصمیم بر این شد دستگاه هایی 
که س��اخت داخل نداریم و یا ظرفیت 
کافی متناس��ب ب��ا نیاز کش��ور وجود 
ندارد اجازه یابند سفارش خود را انجام 
دهن��د تا نیاز های الزم خ��ود را تامین 
کنن��د و یا اینک��ه بتوانند ب��ه صورت 

فاینانس تهیه کنند. 
 وی گف��ت: امروزه خصوصا در حوزه 
اقتص��اد باید رفتاری قاب��ل پیش بینی 
و قابل محاس��به و برنامه ریزی داش��ته 
باشیم تا کنش��گران اقتصادی امکان و 
امنیت کافی ب��رای فهم فضا، تجزیه و 
تحلیل، برنامه ریزی و اقدامات اقتصادی 
مختلف را داش��ته باشند و با رفتارهای 
آن��ی مبانی اقتصادی و برنامه های آنان 
دچار آشفتگی نشود، چراکه رفتارهای 
دفع��ی که بررس��ی و هماهنگی توافق 
 متوازن بین ذی نفعان را نداشته باشد،

 خس��ارت هایی را ب��ه دنب��ال خواهد 
داشت. 

 وی افزود: در صورتی که جامع نگری 
در مطالعات و عملکرد اقتصادی نباشد 
و رفتاره��ا غیرقابل پیش بینی باش��د، 
س��رمایه گذاری، تولید و به��ره وری و 
تجارت که در بس��تر زم��ان به بلوغ و 
تکامل خود می رسد، در دوره عمر خود 
با حوادث و مس��ائل پیش بینی نشده به 
محاق خواهد رفت و اس��باب خسارات 
متع��ددی را فراهم می کن��د، قواعد و 
ل��وازم کار جمعی نیز در ام��ر تولید و 

تجارت باید رعایت شود. 
 وی در ادام��ه افزود: اینگونه رفتارها 
خاف مصلحت مردم و کش��ور اس��ت، 
چراک��ه ب��ه بی اعتب��اری قرارداده��ا و 
مذاکرات خواهد انجامی��د و اعتماد را 

زایل خواهد کرد. 
 

وی گف��ت: ای��ن کار ه��م موجبات 
افزای��ش تورم را فراه��م می کند و هم 
زمینه س��از فس��اد است و بس��یاری از 
کارهای مولد و مفید را تحت تاثیر قرار 

می دهد. 

قول وزارت صنعت برای بازشدن سایت ثبت سفارش خودرو

وزارتصمتدربحثتجارتخودرونمرهقبولیمیگیرد؟
اخبار

به جای خودرو، خودروساز بیاورید
رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی تهران 
گفت ما به جای اینکه خودرو وارد کنیم، خودروساز را باید 

وارد کشور کنیم.
محمدرضا نجفی منش در نشستی که درباره توقف ثبت 
س��فارش خودرو برگزار ش��د، در واکنش به این انتقادات 
که از شرایط پسابرجام در حوزه اقتصاد استفاده نمی شود، 
اظهار داشت: در این رابطه باید بگویم که اتفاقا به درستی 
ما داریم از ش��رایط پسابرجام استفاده می کنیم.وی افزود: 
قبل از این داس��تان ها، ما حتی ایمیل هم می زدیم، اصا 
جواب مان را نمی دادند، اما االن پژو، رنو و سیتروئن به طور 
قطعی وارد کار شدند و فولکس و هیوندای نیز می خواهند 
بیایند. رئیس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی 
تهران با بیان اینکه خودروس��ازان بزرگ دنیا حاضر شدند 
با ما کار کنند، عنوان کرد: کشورهایی مثل ترکیه، تایلند، 
چین و برزیل، همه این راه را رفتند. این کشورها با بزرگان 
و صاحب��ان تکنولوژی های دنیا یکی ش��دند. نجفی منش 
تصریح کرد: ما به جای اینکه خودرو وارد کنیم، خودروساز 
را باید وارد کشور کنیم. خودروساز باید به کشور ما بیاید و 
دانش و تکنولوژی را با خود بیاورد.وی تاکید کرد: استفاده 
درس��ت از دوران پسابرجام این اس��ت که بزرگان دنیا را 
به کش��ور بیاوریم و با یکدیگر معامل��ه کنیم تا هم مردم 
خودروهای به روزتری را داشته باشند و هم وارد بازارهای 

جهانی شویم و هم اینکه دانش کشور را ارتقا دهیم.
رئیس کمیس��یون تس��هیل کس��ب وکار اتاق بازرگانی 
تهران خاطرنشان کرد: »ما باید از مزیت ها استفاده کنیم؛ 
ب��ه خصوص در قطعات ریخته گری مزیت داریم. عاوه بر 
اینکه خودرو تولید می کنیم، قطعات را نیز باید به نحوی 

تولید کنیم که قابل صادرات باشد.«

واردات خودرو سهمیه بندی شود
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت پیشنهاد ما 
این است که واردات سهمیه بندی شود به طوری که بخشی 
از واردات خودرو توسط تولیدکنندگان داخلی انجام شود و 

سهمی نیز به سایر واردکنندگان بدهند. 
به گزارش ایلنا، محمدرضا نجفی منش درباره بسته بودن 
س��ایت ثبت سفارش خودرو گفت: دو اتفاق در این حوزه 
رخ داده؛ اول اینک��ه حج��م واردات تا به امروز نس��بت به 
س��ال گذشته 3۰ تا ۴۰درصد افزایش داشته یعنی رقمی 
معادل یک میلیارد و ۲۰۰میلیون دالر خودرو وارد کشور 

شده است. 
عض��و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ای��ران ادامه داد: 
ش��اید از نظر عده ای ۴ تا ۵درصد افزایش داشته ایم اما به 
لحاظ ارزش ۴۰درصد نسبت به سال گذشته ارز از کشور 
خارج شده است. از طرف دیگر وقتی می گوییم سال تولید 
و اش��تغال، نمی توانیم یک بام و دو ه��وا رفتار کنیم. اگر 
می خواهیم به این شعار عمل کنیم معنی ندارد کاالیی که 

در داخل تولید می شود را وارد کنیم. 
وی تصری��ح کرد: نکته دیگر اینکه برخی واردکنندگان 
با پول مردم کاس��بی می کنند یعن��ی اول پول می گیرند 
بعد ثبت س��فارش می کنن��د در صورتی که باید برعکس 
باشد، حاال همین افراد گرفتار شده و بیشترین جوسازی ها 
را انج��ام داده ان��د. پیش��نهاد ما این اس��ت ک��ه واردات 
سهمیه بندی شود به طوری که بخش��ی از واردات خودرو 
توس��ط تولیدکنندگان داخلی انجام شود و سهمی نیز به 

سایر واردکنندگان بدهند. 

بنزین ۱۵۰۰ تومانی در توان مردم 
نیست

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت با انتقاد از احتمال 
افزایش ۵۰درصدی قیمت بنزین گفت با توجه به رفتار و 
تقاضای مردم در س��وخت گیری باید گفت بنزین ۱۵۰۰ 

تومانی در توان مردم نیست. 
به گ��زارش »عص��ر خ��ودرو« به نق��ل از ایس��نا، بیژن 
حاج محمدرضا با تاکید بر اینکه از نزدیک شاهد مراجعه مردم 
در پمپ بنزین ها اس��ت، اظهار کرد: متوسط سوخت گیری 
مردم نهایتا ۲۰ لیتر در روز است و فقط خودروهای دولتی 
3۰ یا بیش از 3۰لیتر در روز بنزین سوخت گیری می کنند. 
وی با اش��اره به قیمت  FOB )تحویل در عرش��ه کشتی( 
بنزین در خلیج فارس، تصریح کرد: باید برای تعیین قیمت 
بنزین بررسی کنید که قیمت FOB بنزین در خلیج فارس 
چقدر است. در حال حاضر قیمت بنزین در امارات یک درهم 
اس��ت. رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت با اشاره به تولید 
بنزین در پاالیشگاه بندرعباس، اظهار کرد: ما مدعی بودیم 
اگر پاالیشگاه بندرعباس وارد مدار شود می توانیم بنزین را 
ص��ادر کنیم و با توجه به این اتف��اق در حال حاضر واردات 
بنزین خنده دار اس��ت. حاج محمدرضا با انتقاد از اس��تفاده 
کارت س��وخت توس��ط مردم، گفت: مردم هن��وز از کارت 
س��وخت اس��تفاده می کنند و هنوز تکلیف کارت سوخت 
معلوم نیس��ت. وی در مورد قیمت پیشنهادی برای بنزین، 
ادامه داد: به نظر من سقف ۲۰درصدی برای افزایش قیمت 
بنزین مناس��ب است و چنانچه دولت تصمیم دارد بنزین را 
گران کند بای��د نهایتا قیمت بنزین را ۱۲۰۰ تومان تعیین 
کند. به گزارش ایسنا، یکی از مباحث مهمی که هر سال بعد 
از تقدیم الیحه بودجه از س��وی دولت به مجلس بین مردم 
دهان به دهان می ش��ود احتمال افزایش قیمت حامل های 
انرژی از جمله بنزین اس��ت؛ موضوعی که هرچند مجوز آن 
چندین سال است که به دولت داده شده، اما هرگز به سقف 
مرحله عملیاتی نرسیده است. آخرین خبرهای تاییدنشده 
حاکی از احتمال افزایش قیم��ت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و 

گازوییل به ۴۰۰ تومان است. 

اخبار

 آبی پوشان جاده مخصوص 
در گروه خودرو یکه تازی می کند

 روز گذشته و در جریان دادوستدهای گروه خودرویی، 
برخ��ی نماده��ای این گ��روه روند اصاح��ی در پیش 
 گرفتن��د و به قولی به خود اس��تراحت دادند.به گزارش 
پدال نیوز، در معامات روز گذشته نمادهای ایران خودرو، 
س��ایپا، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو، زامیاد، 
سرمایه گذاری رنا، آهنگری تراکتورسازی ایران، مهرکام 
پارس و قطعات اتومبیل پارس مثبت شدند، اما در مقابل 
نمادهای پارس خ��ودرو، ایران خودرو دیزل، گروه بهمن، 
فنرسازی زر، چرخشگر، کمک فنر ایندامین و سایپا آذین 
منفی خوردند. در داد و س��تدهای گروه خودرویی طی 
۱6هزار و  67۵  نوبت معاماتی ۲۱۲میلیون  و  ۱6۲هزار 
س��هم به ارزش 3۱میلیارد و ۱3۱میلی��ون  تومان مورد 

دادوستد قرار گرفت. 
این درحالی اس��ت ک��ه برخی کارشناس��ان معتقدند 
رون��د حرکتی گروه خودرویی در بلندمدت مثبت خواهد 
بود و این صنعت بورس��ی، پتانسیل بس��یار زیادی برای 
سرمایه گذاری دارد، از سویی قراردادهایی که در این گروه 
منعقد شده و خودروهایی که به واسطه این قراردادها وارد 
بازار خودروی کشورمان خواهد شد، می تواند تاثیر بسزایی 
بر روند حرکتی خودروس��ازان داش��ته باشد و همچنین 
موجب شود سهامداران نیز از این قراردادها منتفع شوند. 

در چهارمی��ن روز معامات بورس، ش��اخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۱3 واحد رشد 

کرد و تا رقم ۹۵هزار و ۵۹۰واحدی رسید. 
همچنین ش��اخص کل هم وزن با 7۱واحد رش��د عدد 
۱7ه��زار و ۸۸۴ را تجربه کرد. همچنین، ارزش معامات 
بورس تهران به رقم ۲6۰میلیارد تومان رسید که این رقم 
ناش��ی از دست به دست  ش��دن یک میلیارد و ۱۹6میلیون 
س��هم و اوراق مالی قابل معامله طی 7۴هزار و 76۵ نوبت 

دادوستد بود. 
بر مبنای این گزارش، خوش بینی نسبت  به بودجه سال 
آینده دولت و درعین حال انتظار برای ایجاد رونق نسبی 
در کسب وکار، در کنار پیش بینی تحقق برخی انتظارها 
از جمل��ه تجدید ارزیابی دارایی ه��ا و همچنین افزایش 
نرخ ارز باعث ش��ده است اقبال به بازار سهام همزمان با 
پدیدارشدن جریان های نه چندان قوی از جریان نقدینگی 
در بازار سهام همچنان در مدار صعودی قرار گیرد؛ بازاری 
که افق شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران را 
تا پایان س��ال جاری بر قله ۱۱۰هزار واحدی پیش بینی 

می کند. 
 این در حالی اس��ت که درب��اره تاثیر دالر 3هزار 
و۵۰۰تومان��ی و نف��ت ۵۵دالری در بازار س��رمایه 
نیز باید گف��ت، دولت با این اعداد بیش��تر به دنبال 
نش��ان دادن این موضوع است که تمایلی به افزایش 

قیمت ها ندارد. 
 ب��ا توجه  به نرخ ارزی که در ب��ازار وجود دارد، نرخ ارز 
تعیین شده در بودجه )3۵۰۰تومان(، خیلی منطقی نیست. 
هم اکن��ون دالر در بازار در محدوده ۴ه��زار و ۲۰۰تومان 
معامله می ش��ود و بس��یاری از فعاالن اقتصادی کش��ور 

بازگشت نرخ ارز به کانال 3هزار تومان را بعید می دانند. 

دانش طراحی و تولید خودروسازان 
چه زمانی ارتقا می یابد؟ 

یک کارشناس صنعت خودرو می گوید انتظار می رود در 
جریان همکاری های مشترک خودروسازان با شرکت های 
معتبر بین المللی شاهد تحول تکنولوژی تولید در صنعت 

خودرو و قطعه سازی کشور باشیم. 
به گزارش پدال نیوز، امیرحس��ن کاکایی اظهار داشت: 
چنانچه در روند همکاری با شرکت های خارجی، همکاری 
می��ان صنعت، دانش��گاه محکم ت��ر ش��ود یقینا جهش 
تکنولوژی در این صنعت رخ خواهد داد.  وی با اش��اره به 
نقش قراردادهای خارجی بر توسعه تکنولوژی در صنعت 
خودرو، تصریح کرد: مسلما این همکاری ها راهکار موثری 
جهت توس��عه تکنول��وژی در صنعت خودرو اس��ت.  وی 
تاکید ک��رد: امروز ارتقای دانش طراح��ی و تولید خودرو 
ب��دون س��رمایه گذاری روی واحدهای تحقیق و توس��عه 

خودروسازی محقق نمی شود. 
 وی همچنی��ن با توجه به لزوم س��رمایه گذاری جهت 
کس��ب فناوری ه��ای جدید در صنعت خ��ودرو گفت: در 
وضعی��ت کنونی تولی��د صنعت خودروی ای��ران نیازمند 

به کارگیری نوآوری های جدید در جریان تولید است. 
 عضو هیأت علمی دانش��گاه عل��م و صنعت همچنین 
افزایش کیفیت و تنوع خودروهای تولیدی را بخش��ی از 
مطالبات مردم از خودروس��ازان داخلی اعام کرد و افزود: 
این در حالی اس��ت که قیمت خودروهای تولیدی بخش 
دیگری از مطالبه مردم از خودروس��ازان است که به نظر 
می رسد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحمیل برخی 

از هزینه ها چندان قابل تحقق نیست. 
کاکای��ی اف��زود: متاس��فانه همچن��ان بخ��ش مهمی 
از مش��تریان خودروه��ای داخل��ی از کیفی��ت تولیدات 
خودروس��ازان رضایت ندارند که علت عمده آن به نوسان 
در تولی��د و نب��ود برنامه دقیق کیفی س��ازی در تولیدات 

شرکت ها باز می گردد. 
 وی تصریح کرد: تا زمانی  که طراحی پلتفرم های جدید 
و تغیی��رات الزم روی پلتفرم های قدیمی به طور جدی در 
دستور کار ش��رکت ها قرار نگیرد، هیچ مشکلی از جریان 

کیفی سازی در صنعت خودرو را حل نخواهد کرد. 
 وی بخشی از ش��رایط موجود کیفی تولیدات را ناشی 
از فرسودگی تجهیزات تولید دانست و گفت: هنگامی که 
تجهیزات تولید مستهلک می شود طبعا نوسانی کیفی در 
تولید رخ می دهد، چنانچ��ه این روند موجب به کار گیری 

قطعات باکیفیت  یا بی کیفیت در تولید می شود.



یک کارشناس حوزه تجارت الکترونیک با تأکید بر اهمیت رشد اقتصاد دیجیتالی 
در ایجاد رش��د تولید داخلی کشورها به جنبه تاریک قضیه هم پرداخت و گفت که 
رش��د اس��تارت آپ ها به عنوان یکی از فاکتورهای اقتصاد دیجیتالی می تواند باعث 

اشتغال زدایی هم بشود. 
عطاء خلیقی در گفت وگو با ایسنا،  با بیان این که 
موضوع اقتصاد دیجیتالی در سه حوزه قابل بررسی 
اس��ت،  توضیح داد:  اقتصاد دیجیتال��ی را می توان 
در حوزه های اس��تارت آپ ها،  SME  و شرکت های 
خیلی بزرگ بررس��ی کرد؛  در حوزه استارت آپ ها و 
SMEها در کشور ضعف داریم،  چراکه این حوزه ها 
حوزه های آس��یب پذیرتری نس��بت به شرکت های 
خیل��ی بزرگ هس��تند و تا موقعی که رش��د کافی 
پیدا نکرده اند بای��د مورد حمایت قرار بگیرند. وی با 
بیان این که ش��رکت های خیلی بزرگ حوزه فناوری 
اطالعات کمتر به مش��کل برمی خورند،  اظهار کرد: 
این شرکت ها دیگر مشکل قوانین را ندارند،  چراکه 

به آن اندازه از پیش��رفت و گس��تردگی رس��یده اند که از آن بازه آسیب پذیری عبور 
کرده و به دنبال بزرگ تر شدن هستند این شرکت ها بازارشان وجود دارد و پذیرفته 
شده اند.  اما این شرکت های کوچک هستند که به مشکل بر می خورند،  چراکه یک 

قانون می تواند باعث ش��ود آنها به راحتی شکس��ت بخورند و از بین بروند. خلیقی با 
بیان این که خوش��بختانه نگاه وزیر ارتباطات دولت دوازدهم به استارت آپ ها مثبت 
اس��ت،  اضافه کرد: برای کمک به مش��کالت حقوقی اس��تارت آپ ها الزم است یک 
دفتر حقوقی تشکیل شود. البته خوشبختانه مرکز 
توانمندس��ازی و تسهیل کس��ب وکارهای نوپا نیز 
ایجاد شده است که روی استارت آپ ها تمرکز کرده 
تا روند شکل گیری و بزرگتر شدن استارت آپ ها را 
تسهیل کند. وی در مورد رابطه بین افزایش تعداد 
کسب وکارهای اینترنتی با اشتغال نیز اظهار کرد:  
واقعیت این است که در دنیا استارت آپ ها راه حلی 
برای ایجاد اشتغال نیستند،  چرا که اساساً این کارها 
مبتنی بر ایده های جدید است که حتی می تواند در 
مواردی باعث اشتغال زدایی هم بشود،  هرچند در 
س��طح بزرگ تری اگر این فناوری ها بزرگتر شوند، 
می توانند همانند تاکسی های اینترنتی ایجاد اشتغال 
هم بکنند. این کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی 
با تشریح این که چگونه اقتصاد دیجیتالی می تواند در رشد اقتصادی کشورها تأثیرگذار 
باش��د، اظهار کرد:  اقتصاد دیجیتالی می توان��د در دو حوزه تولید نرم افزار و افزایش 

صادرات و نقش محرک برای دیگر صنایع در اقتصاد کشورها تأثیرگذار باشد. 

سیدپژمان امین مدنی برگزارکننده مسابقه  »روبات های شیشه شوی« گفت 
که استارت آپ  »پرابلم« مشکالت شرکت های مختلف، نهادها و سازمان ها را 
بررسی و شناسایی می کند، چراکه مشکل به خودی خود یک نکته مبهم است.  

از یک مشکل می تواند چندین مسئله خارج شود.  
ما در پرابلم در تالشیم تا مسئله های ساختاریافته 
قابل  اندازه گیری از مش��کالت ایج��اد  کنیم و با 
توجه ب��ه آن به طراحی مس��ابقه ای مخصوص 

می پردازیم تا بتوان به بهترین راه حل رسید.  
وی با اشاره به این دیدگاه که در دنیا با عنوان 
»نوآوری باز« ش��ناخته می شود،  گفت:  بر این 
اساس اس��ت که وقتی مشکل به صورت مسابقه 
و عمومی مطرح ش��ود، نخب��گان و متخصصان 
در حوزه ه��ای مختل��ف می توانن��د ب��ه صورت 
فردی، دانش��جویی،  تجربی و... در این مس��ابقه 
ش��رکت کرده و راه حل خ��ود را ارائه دهند.  به 
این صورت به بهترین راه حل برای حل مش��کل 

می رسیم.  امین مدنی برگزاری مسابقه »روبات های شیشه شوی« را قدمی برای 
ش��کل گیری یک صنعت تازه در ایران عنوان کرد و گفت: این رویداد می تواند 
پتانس��یل های بالقوه را بالفعل کند. برگزاری مس��ابقه روبات های شیشه شوی 

می تواند قدمی باشد تا صنعتی جدید در ایران شکل بگیرد و ماهیت مسابقات 
روباتیک در ایران را تغییر دهد. 

وی اضافه کرد: به طور معمول مسابقات روباتیک کاربردی نیستند. برای مثال 
روبات مین یاب نمی تواند مین یابی کند، اما ما 
نخستین مسابقه روباتیک کسب وکار در ایران 
را راه ان��دازی کرده ایم که خروجی نهایی آن به 

صورت عملی کارایی دارد. 
به گفته برگزار کننده این رویداد،  این اتفاق 
می توان��د منجر به ایجاد یک صنع��ت تازه در 
ایران ش��ود که نمونه های آن نی��ز در دنیا تازه 
اس��ت و حتی به بلوغ نرسیده اند، به طوری که 
چهار شرکت فعال در این حوزه اعالم کرده اند 
هنوز محصوالت بالغ��ی ندارند و نمی توانند به 

کشورهای دیگر خدمات ارائه دهند. 
وی با اش��اره به اینک��ه در زمینه روبات های 
شیشه ش��وی از دنی��ا عقب نیس��تیم،  گفت:  
اگر بتوانیم از این مس��ابقه به دس��تاوردهای خوبی برس��یم می توانیم خود را 
ب��ه فناوری های روز دنیا برس��انیم، روبات شست وش��و دهنده موجب کاهش 

هزینه های جانی و مالی می شود.  

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با تأکید بر ضرورت یکپارچگی جامعه 
استارت آپی گفت رشد استارت آپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان می شود. به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا 

س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
یلدای کارآفرینان استارت آپی که با حضور جمعی از 
صاحبان کسب و کارهای نوآور و استارت آپی ایران 
برگزار شد، گفت:  عملکرد استارت آپ های ایران در 
چند سال اخیر نش��ان داده که راه این اکوسیستم 
برای رفاه و آبادانی کش��ور باز شده است. وی افزود: 
مهم ترین الزمه تحقق اقتصاد دانش بنیان و جامعه 
استارت آپی، زیست بوم کارآفرینی است. آنچه در این 
حوزه می تواند ساختار اقتصادی را شکل دهد حرکت 
هماهنگ و رو به جلوی تمامی بخش های زیست بوم 

کارآفرینی است. 
ضرورت یکپارچگی و هماهنگی جامعه 

استارت آپی
رئی��س بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به اینکه مهم ترین بازیگ��ر میدان اقتصاد 
دانش بنیان کشور صاحبان کسب وکارهای استارت آپی و دانش بنیان هستند، گفت: 
تالش برای بهبود محیط کسب وکار دانش بنیان به یکپارچگی، هماهنگی و درک 

مشترک صاحبان استارت آپ ها وابسته است و در این صورت است که زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت می کند. ستاری ادامه داد: 
 شکل گیری و فعالیت انجمن صنفی استارت آپی می تواند به حل چالش های فعاالن 
این ح��وزه و یکپارچگی ب��رای کمک به تقویت 

زیست بوم کارآفرینی و نوآوری کمک کند. 
برداشته شدن انحصارها و موانع با 

نقش آفرینی استارت آپ ها
ستاری،  با اشاره به اینکه حضور بخش خصوصی 
در عرصه اقتصاد دانش بنیان می تواند زمینه ساز از 
میان برداش��ته ش��دن انحصار ها و موانع فراروی 
اس��تارت آپ ها ش��ود، افزود: با توجه به ساختار 
اقتصاد نفتی که ساز وکارهای دست و پاگیر برای 
راه اندازی کس��ب و کار ب��ا چالش های متعددی 
مواجه هس��تند،  جهت گیری صحیح به س��مت 
اصالح اقتصاد یاد ش��ده با اعتماد داخلی فعاالن 
ای��ن عرصه محقق می ش��ود. وی اف��زود: حضور 
تعدادی از اس��تارت آپ ها در بازار بورس کش��ش خوبی را در این بازار ایجاد کرده 
است و افزایش سهام و باالرفتن میزان ارزش افزوده این شرکت ها می تواند انگیزه 
الزم را در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این عرصه پرظرفیت ایجاد کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی گفت »اگر سرمایه ای که در 
اختیار کس��ب وکارهای نوپا قرار می گیرد از نوع وام یا تس��هیالت باش��د،  موقتی و 
نادرس��ت است. بهتر است از طریق س��رمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری 

جس��ورانه، مشکل تأمین سرمایه اس��تارت آپ ها را 
به بهترین نحو برطرف کنیم.«  س��میه محمودی، 
در خص��وص ناس��ازگاری برخی قوانین با ش��رایط 
فعالیت کسب وکارهای نوپا به خبرنگار نوپانا گفت:  
»کسب وکارهای نوپا با برخی مشکالت قانونی مواجه 
بودن��د و از آنجایی که برخی قوانین از جمله قوانین 
کار، با س��ازوکار جدید این مشاغل سازگار نبودند، 
سرعت پیشرفت این مشاغل کند می شد؛ به همین 
جهت در فراکس��یون کار مش��کالت استارت آپ ها 
بررس��ی و قرار بر این شد دنبال راهکارهای قانونی 
برای رفع موانع و مشکالت کارآفرینان استارت آپی 
باشیم.« محمودی افزود: »متأسفانه تاکنون به جای 
طرح و بررسی عملی مشکالت استارت آپ ها، تنها به 

ذکر نکات تئوری اکتفا شده و به همین جهت الزم است مشکالتی که استارت آپ ها 
یا مشاغل دانش بنیان و فناورمحور با آنها مواجهند در فراکسیون کار با حضور فعاالن 
این حوزه برگزار ش��ود تا مش��کالت را شناس��ایی کنیم و به صحن علنی مجلس 

بفرس��تیم.«  نماینده مردم ش��هرضا و دهاقان بیان کرد: »برگزاری جلسات متعدد 
نمایندگان مجلس با شرکت های استارت آپی یا مسئوالن وزارت ارتباطات و فناوری 
می تواند در درک بهتر موضوعات مهم در پیشروی این صنعت و نیز تعامل بهتر در 
این حوزه  مؤثر باش��د و در این صورت می توان به 
راهکارهای کارآمدی برای حمایت از شرکت های 
استارت آپی دس��ت یافت.« او در رابطه با مشکل 
تأمین س��رمایه کس��ب وکارهای نوپا گفت: »اگر 
س��رمایه ای که در اختیار کسب وکارهای نوپا قرار 
می گیرد از نوع وام یا تس��هیالت باشد،  موقتی و 
نادرست است.  بهتر است از طریق سرمایه گذاری 
در صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه، مشکل 
تأمین س��رمایه اس��تارت آپ ها را به بهترین نحو 
برطرف کنیم.« عضو خانه ملت،  از مشکالت مهم 
این حوزه را نبود فرهنگ سازی دانست و بیان کرد: 
»کس��ب وکارهای نوپا در تهران پیش��رفت خوبی 
داشته اند اما در شهرستان ها چندان شناخته شده 
نیستند و الزم است دایره فعالیت  این حوزه در دیگر شهرها گسترده تر شود، همچنین 
نیاز است فرهنگ سازی و اطالع رسانی خوبی از این شرکت ها انجام شود تا مردم با 

سازوکار و نحوه استفاده از خدمات این شرکت ها بیشتر آشنا شوند.«

با حمایت پارک فناوری پردیس برگزار می شوداز اشتغال زدایی تا رشد یک اقتصاد دیجیتالی

  مسابقات روباتیک
ستاری در محفل یلدایی استارت آپ ها: 

رشد استارت آپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان می شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:  

اعطای وام و تسهیالت مالی به استارت آپ ها  اشتباه است

یکی از دالیل اصلی موفقیت اس��تارت آپ این اس��ت که بتواند وارد بازار 
مناسبی شود. صنایع زیادی وجود دارند که هنوز هم جای پیشرفت دارند و 

فرصت مناسبی به شمار می روند. 
ش��بکه های اجتماعی از ابتدای راه اندازی، محلی برای بیان نارضایتی های 
مردم از خدماتی که دریافت می کنند بوده است. ما هم نمونه این شکایت ها 
را زیاد دیده ایم. به عنوان مثال پست های زیادی در رابطه با غذاهای فست فود 
از طرف کسانی منتشر می شود که غذایی متفاوت از سفارش مورد نظر خود 
دریافت کرده اند. یا خریداران فروش��گاه های آنالینی که کاالی دریافتی شان 
با کاالی معرفی ش��ده در س��ایت مغایرت داشته است. همچنین پست های 
زیادی در مورد مسافرانی وجود دارد که به دلیل کوتاهی از طرف آژانس های 

مسافرتی تعطیالت شان مطابق برنامه ریزی پیش نرفته است. 
صنایعی مانند فس��ت فود، خرده فروش��ی آنالین و آژانس های مس��افرتی 
اش��تباهات زیادی مرتکب می ش��وند و این فرصت خوب��ی برای کارآفرینان 
اس��ت. کارآفرینان می توانند از این چش��م اندازهای باارزش برای راه اندازی  
اس��تارت آپ های ساختارش��کن در این صنایع اس��تفاده کنند. در ادامه این 
مقاله  به نقل از زومیت به معرفی س��ه صنعت��ی می پردازیم که کارآفرینان 

می توانند از شکایت مشتری ها برای ایده های  استارت آپی استفاده کنند. 
۱- صنعت هواپیمایی

مدتی پیش خانمی به دلیل شیر دادن به فرزند خود از هواپیما بیرون شد. 
این خانم به همراه پدر، مادر و پسر دو ساله خود در حال مسافرت از تگزاس 
به نیوجرس��ی بود و پرواز آنه��ا چندین بار به تأخیر افت��اده بود. در نهایت 
زمانی که هواپیما آماده پرواز بود او به فرزند خود ش��یر می داد و نتوانس��ت 
زمانی که مهمانداران پرواز از او خواس��تند کمربند ایمنی فرزندش را ببندد 
به خواسته آنها گوش دهد. درنتیجه او و سایر اعضای خانواده اش از هواپیما 
بیرون شدند. بعد از همه گیر شدن تلفن های هوشمند سراسر اینترنت پر از 
داستان های مشابه و تلخی شده است که بی کفایتی شرکت ها و خدمات آنها 
را نش��ان می دهد. به عنوان مثال تنها با یک جس��ت وجوی ساده در توییتر 
متوجه می ش��وید که بس��یاری از مردم از پروازهایی که داش��ته اند ناراضی 
بوده اند و بیرون شدن از هواپیما تنها یکی از هزاران مشکل آنها است. امروزه 
پروازه��ای هواپیمایی بیش از پیش گران ش��ده اند و در عین حال خدمات 
کمتری به مسافران ارائه می دهند. بسیاری از شرکت های هواپیمایی امکانات 
خ��ود را حذف کرده اند و مردم مجبور هس��تند ب��رای خدماتی که قبال به 
صورت رایگان عرضه می شد، هزینه بیشتری پرداخت کنند. به عنوان مثال، 
بس��یاری از شرکت ها وعده های غذایی خود را حذف کرده اند. تعداد دیگری 
ب��رای حمل چمدان مس��افرها در پروازهای داخلی هزین��ه اضافی دریافت 
می کنند. فاصله میان صندلی ها در قسمت اقتصادی هواپیما کم شده است 
و مسافرانی که فضای بیش��تری می خواهند باید پول اضافه پرداخت کنند. 
حتی در برخی از خطوط هواپیمایی مسافران نمی توانند به صورت رایگان از 
امکانات سرگرم کننده بهره مند شوند. مردم به دنبال این هستند که بتوانند 

با پرداخت هزینه معقول از خدمات باکیفیت تری بهره مند شوند. 
چند س��ال پیش شخصی وب س��ایتی به نام Skiplagged را راه اندازی 
کرد. این وب س��ایت به مسافران اجازه می دهد محل های اقامت را با هزینه 
کمتری در سطح شهر اجاره کنند. همانطور که می دانید بسیاری از پروازها 
چند قس��متی هستند و برخی مسافران ترجیح می دهند بین دو پرواز خود 
چند روزی در نیمه مسیر اقامت داشته باشند و بالفاصله بلیت پرواز بعدی 
به س��مت مقصد را خری��داری نمی کنند. این وب س��ایت محل های اقامت 
ارزان قیمتی را به مسافران پیشنهاد می کند. زمانی که شرکت های هواپیمایی 
از وجود این وب سایت مطلع شدند از صاحب آن شکایت کردند. اما صاحب 

۲۲ ساله این کسب و کار توانست شرکت های هواپیمایی به ارزش ۲۱میلیارد 
دالر را شکس��ت دهد و در جریان شکایت آنها پیروز شود. این دقیقا همان 
اختاللی اس��ت که برخی صنایع برای ایجاد تغییر باید با آن مواجه ش��وند، 
بنابرای��ن  اس��تارت آپی که بتواند بهترین خدمات را ب��ا نازل ترین قیمت به 

مسافران عرضه کند بسیار موفق خواهد شد. 
۲- خدمات درمانی

ت��ا به ح��ال برایتان پیش آمده اس��ت که بع��د از مراجعه به پزش��ک از 
هزینه های س��نگین آن ش��گفت زده ش��وید و از خودتان بپرس��ید چرا این 
خدمات ش��امل بیمه نشده است؟ چرا ارائه دهندگان خدمات درمانی هزینه 
تمام مراحل درمان را پیش از جلب رضایت شما مطرح نکرده اند؟ همچنین 
این س��ؤال پیش می آید که با وجود پیش��رفت تکنول��وژی چرا روند انتقال 
پرونده ه��ا از یک دکتر به یک دکتر دیگر دش��وار اس��ت؟ با اینکه اطالعات 
مربوط به س��وابق بیمار در دس��ترس است، اما زمان زیادی برای انتقال آنها 

هدر می رود، درحالی که این زمان می تواند صرف تشخیص و درمان شود. 
صنعت خدمات درمانی و پزشکی رشد بسیار زیادی داشته و فرصت خوبی 
را برای کارآفرینان مهیا کرده اس��ت تا با به کارگیری تکنولوژی و نوآوری، 
  HealthHeart خدمات جدیدی را در این صنعت ارائه دهند.  استارت آپ
اس��تارت آپی است که از سیس��تم ناکارآمد مراقبت از س��المتی برای ارائه 
ایده های جالب استفاده کرده است. این  استارت آپ سوابق مرتبط به بیمار 
را به صورت الکترونیکی ذخیره و مدیریت می کند. چالش اصلی  استارت آپ 
این اس��ت که گزارش ها را با امنیت باال نگه��داری کرده و انتقال آنها میان 
پزش��کان را راحت تر کند. زمانی که شخصی به خدمات درمانی احتیاج دارد 
تحت فشار و استرس است و هر نوع اختالل در روند درمان می تواند استرس 
بیمار را بیشتر کند. این مشکالت پیچیده در عرض یک شب حل نخواهند 
شد، اما فرصت خوبی برای  استارت آپ ها مهیا شده است تا با ارائه ایده های 

تسهیل کننده درآمد کسب کنند. 
۳- صنعت خودرو

صنعت خودرو ش��بیه به هیچ صنعت دیگری نیست. مخصوصا زمانی که 
صحبت از معامله خودرو به میان می آید. خرید و فروش ماش��ین به راحتی 
خری��د و فروش س��ایر کااله��ا نبوده و با مش��کالت زیادی همراه اس��ت و 
همچنین از طرفی بازار آنالین بزرگی برای خودرو وجود ندارد. خراب شدن 
ماش��ین ها اجتناب ناپذیر اس��ت و اغلب مردم اطالعات کمی در این زمینه 
دارند. درنتیجه هنگام خرابی ماشین به تعمیرگاه ها مراجعه می کنند. حدود 
یک دهه پیش زمانی که ش��رکت تسال خودروهای برقی را به بازار ارائه داد، 
اختالل بزرگی در معامله میان مش��تری و دالالن ماشین ایجاد کرد. امروزه 
این ش��رکت وسایل نقلیه خود را در استرالیا و هنگ کنگ همراه با بیمه به 
فروش می رساند. درواقع می توان این طور نتیجه گیری کرد که شرکت تسال 

یک شرکت پیشگام در بازار وسایل نقلیه به شمار می آید. 
در طول یک دهه گذشته شرکت تسال با مشکالت زیادی از طرف دیگران 
روبه رو ش��ده است. در ابتدای امس��ال این شرکت مجبور شد فروشگاه های 
خود را به دلیل شکایت و اعتراض معامله کنندگان ماشین در ایالت میزوری 
تعطیل کند. اما در چند ماه گذش��ته دادگاه به نفع این ش��رکت رأی داده و 
این موفقیت بزرگی برای ش��رکتی است که بتواند محصوالت خود را به طور 

مستقیم به دست مصرف کننده برساند. 
با این حال هنوز هم تعداد ش��کایت ها زیاد اس��ت و صنعت تولید، بیمه و 
تعمیر ماشین هنوز هم جای پیشرفت دارد. کارآفرینان عالقه مند به صنعت 

خودرو می توانند از فرصت های موجود استفاده کنند. 
FORBES :منبع

کارآفرینان��ی که می خواهند کس��ب وکار خ��ود را راه بیندازن��د به خوبی 
می دانن��د که مراحل س��ختی مانند مس��ائل قانونی، مال��ی، بازاریابی، ثبت 
محصول، منابع انس��انی و... را باید طی کنند. این بار آنقدر سنگین است که 
 کمر برخی از کارآفرینان را خم می کند. در ادمه نکات ارزش��مندی را از زبان

 Richard Harroch خواهید خواند که هم کارآفرین صدها  استارت آپ و 
هم وکیل، سرمایه گذار و عضو هیأت مدیره بوده است: 

۱- اسم خوبی برای شرکت تان انتخاب کنید
اسم خوب می تواند در موفقیت  استارت آپ تان اثر بگذارد. برای انتخاب اسم 
مناس��ب از این نکات اس��تفاده کنید:  از اسامی که به سختی تلفظ می شوند 
اجتناب کنید؛ اس��می انتخاب نکنید که  استارت آپ تان را محدود به یک جا 
 .net کن��د؛ تحقیق جامعی درباره اس��م نهایی انجام دهید؛  ب��ه جای دامین
دامین های ir. یا com. را خریداری کنید؛  باید اسمی انتخاب کنید که شما 
و کارمندان ت��ان آن را با افتخار بگویید؛ نظ��ر افراد قابل اعتمادتان را در مورد 

اسم تجاری تان بپرسید. 
۲- بدانید جذب سرمایه گذار کار سختی است

احتم��اال یک��ی از س��خت ترین و زمان گیرترین قس��مت های کار، جذب 
سرمایه گذار است. به یاد داشته باشید بعد از یافتن سرمایه گذار قراردادی به نام 

عدم افشا ببندید تا ایده شما را ندزدند. 
۳- بیش از حد برای تولید محصول فکر نکنید

محصول یا خدماتی که ارائه می دهید اگر عالی نیس��ت باید خوب باش��د و 
تفاوت های قابل توجهی با نمونه های مشابهش در بازار داشته باشد. در ابتدا به 
خوبی به این جوانب فکر کنید، اما نه آنقدر که از روانه کردنش به بازار هراس 

به دل تان بیفتد. 
4- فروشنده قوی شوید

برای موفقیت در کسب وکار باید فروشنده خوبی باشید تا بتوانید محصول تان 
را نه تنها به مش��تری ها بلکه به سرمایه گذاران نیز بفروشید. در این راه قوی و 
اعتماد به نفس باالیی باید داشته باشید. باید قابل اعتماد و شنوای خوبی باشید. 

5- وب سایت عالی برای  استارت آپ تان بسازید
سرمایه گذاران، مش��تری ها و کارمندان حرفه ای حتما به وب سایت تان سر 
می زنند. از این رو باید یک وب س��ایت حرفه ای و عالی برای خود تهیه کنید. 

برای ایجاد یک وب سایت عالی به این نکات نیاز خواهید داشت: 
 وب س��ایت هایی را که در زمینه مش��ابه با شما کار می کنند بررسی کنید؛ 
قالبی برای آن طراحی کنید؛ باید به راحتی توسط موتورهای جست وجو قابل 
یافتن باش��د؛ محتوای بسیار باکیفیتی در وب س��ایت قرار دهید؛ باید حالتی 
مناسب قالب موبایل نیز داشته باشد؛ به سرعت بارگذاری شود؛ باید استفاده 
از آن س��اده باش��د؛ سیاست حفظ حریم خصوصی و ش��رایط و ضوابط برای 

وب سایت خود قرار دهید. 
در نهایت دامین به یاد ماندنی بسازید که به راحتی از ذهن مردم پاک نشود. 

6- استارت آپ تان را معرفی کنید
ب��رای این منظور خالصه عملکرد را که ش��امل س��ه، چهار صفحه متن از 
عملکردهای تان اس��ت برای س��رمایه گذاران بالقوه در وب سایت بگذارید و به 
وس��یله یک فای��ل پاورپوینتی ۲0-۱5 صفحه ای کل ش��رکت را برای عموم 
توضیح دهید. این دو فایل باید ش��امل این نکات باش��ند:  ماموریت ش��ما؛  
مشکلی که حل می کنید؛ تجربه و اشتیاق تیم مدیریت؛ محصول و ویژگی های 

متمایزش؛ بازاری که در آینده برای محصول خود می بینید. 
برای نوشتن یک خالصه عملکرد عالی از فایل های دیگر شرکت ها که در اینترنت 
گذاش��ته ش��ده اس��تفاده کنید. فیس بوک، لینکدین، بازفید، یوتی��وب و وی ورک 
شرکت های بزرگی هستند که خالصه عملکردشان را در معرض عموم قرار داده اند. 

7- مسائل مالی و بودجه بندی را بیاموزید
کارآفرینان زیادی به دلیل آشنا نبودن با این مسائل مالی ورشکست شده اند. 
برای هر ماه باید بودجه بندی خاصی نوش��ت، زی��را عوامل زیادی می تواند بر 
افزایش یا کاهش درآمد شما اثر بگذارد، پس بودجه بندی شما نیز باید منعطف 

به این تغییرات باشد. 
8- دائما سرمایه گذاران را از پیشرفت یا پسرفت تان آگاه کنید

خوب است که سرمایه گذاران را به طور ماهانه از اخبار خوب یا بد استارت آپ 
به وسیله ایمیل باخبر کنید. الزم نیست خیلی وارد جزییات شوید. می توان از 
نکات زیر برای ارائه عملکرد اس��تفاده کرد:  خالصه ای از پیش��رفت شرکت؛ 
خالص��ه ای از توس��عه محصول؛ فرآیند آموزش تیم؛ مس��ائل مالی؛ مس��ائل 
استراتژیکی که با آن مواجه هستید؛ درخواست کمک به وسیله معرفی شرکا، 

سرمایه گذاران یا مشتری ها به شما.
با این کار عالوه بر اینکه رابطه خوبی با سرمایه گذاران تان خواهید داشت، با 

مراجعه شما و درخواست پول بیشتر، شگفت زده نخواهند شد. 
9- از همه کارمندان تعهد عدم افشا بگیرید

در این قرارداد باید قید شود که عالوه بر همه اطالعاتی که در  استارت آپ 
وجود دارد، نوآوری های کارمندان که مربوط به محصول  استارت آپ می شود 

نیز به شرکت بازمی گردد نه خود کارمند. 
۱0- به شدت محصول تان را تبلیغ کنید

ب��رای موفقیت در کار باید دائما تیم بازاریابی ت��ان را آموزش دهید، روابط 
جدید برقرار کنید و اس��تراتژی های بازاریابی را به کار ببرید. مثال از صفحات 
اجتماعی مانند لینکدین، اینستاگرام و. . . برای تبلیغات بیشتر، ایجاد همایش ها 

یا شرکت در همایش های معرفی محصول استفاده کنید. 
۱۱- از فریلنسرها استفاده کنید

ممکن اس��ت در ابتدای کار از عهده مخارج تی��م بزرگ برنیایید. از این رو 
می توان از فریلنس��رها اس��تفاده کرد. با این کار مخارج تان کمتر شده و سود 
بیشتری برای تان باقی می ماند. سایت هایی در ایران وجود دارد که فریلنسرها 

را به شما معرفی می کنند. 
۱۲- قرارداد واضحی با شریک تان ببندید

اگر می خواهید  اس��تارت آپ را به طور ش��راکتی ایج��اد کنید، باید 
قرارداد شفافی با شریک تان ببندید که می تواند نکات زیر را در برداشته 
باش��د: میزان درصد برداشت هر کدام از شرکت چقدر است؟  نقش و 
مسئولیت هر کدام از شرکا چیست؟  اگر یکی از شرکا بخواهد بیرون 
برود آیا ش��ریک دیگر حق خرید س��هم او را دارد؟ به چه قیمتی؟  هر 
کدام از ش��رکا چند ساعت وقت برای  استارت آپ باید بگذارند؟ حقوق 
هر کدام چقدر اس��ت و چگونه باید تغییر کن��د؟ تصمیمات روزانه یا 
کلیدی شرکت چگونه باید اتخاذ شوند؟  هر شریک چه حقی در اخراج 
یا استخدام کارمندان دارد؟  اگر یکی از شرکا به وظایف خود عمل نکند 
چه اتفاقی می افتد؟ چگونه این مش��کل باید حل ش��ود؟ هدف نهایی 

کسب وکار چیست؟ 
شراکت انتخاب سختی است. پس بهتر است از ابتدای کار شفاف عمل کنید. 

۱۳- وکیل تجاری مناسبی داشته باشید
اش��تباهی که اکثر  اس��تارت آپ ها مرتکب می شوند این است که برای کم 
کردن هزینه ها گزینه وکیل را حذف می کنند یا از دوستان و اقوامی که در این 
رشته تحصیل کرده اند استفاده می کنند. به جای این کار از وکالیی استفاده 
کنید که در زمینه های ش��رکت، بازرگانی، قان��ون اوراق بهادار، قرارداد، قانون 

استخدام، مالیات و سرمایه گذاری خبره هستند. 
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رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پیشین گوگل و میلیاردری با ثروتی به ارزش ۱۱میلیارد 
دالر،  اریک اشمیت، اخیرا از سمت خود به عنوان رئیس اجرایی هیات مدیره آلفابت 

کناره گیری کرده است؛  با این حال وی کماکان به عنوان یک مشاور فنی در هیأت مدیره 
کمپانی مادر گوگل باقی خواهد ماند. 

به گزارش دیجیاتو، اریک اشمیت کار خود را در سال ۲00۱ در گوگل آغاز کرد؛ یعنی 
زمانی که توسط لری پیچ و سرگئی برین به این کمپانی آمد تا در سمت مدیرعامل به ایفای 

نقش بپردازد. با جدایی اشمیت از آلفابت، حاال انتظار می رود هیأت مدیره این کمپانی شاهد 
انتخاب یک رئیس غیراجرایی تازه باشد. 

در کنار ریاست هیأت مدیره گوگل،  اریک اشمیت از سال ۲006 الی ۲009 نیز یکی از 
اعضای هیأت مدیره اپل بود. هنگامی که اندروید با موبایل های موتوروال DROID و نکسوس 

وان وارد رقابتی جدی با iOS شد، استیو جابز، مدیرعامل وقت اپل احساس کرد که اشمیت 
به وی خیانت کرده است.  آخرین میخ نیز هنگامی بر تابوت رابطه اشمیت و جابز زده شد 

که با یک به روزرسانی،  قابلیت زوم مولتی تاچ به نکسوس وان آمد؛  قابلیتی روی نخستین 
آیفون که استیو جابز گفت پتنت اش در اختیار اپل قرار داشت. 

لری پیج،  مدیرعامل فعلی آلفابت بعد از انتشار این خبر در بیانیه ای گفته است: از سال 
۲00۱،  اریک کاردانی در تجارت و مهندسی و چشم اندازی واضح درباره تکنولوژی آینده 
را در اختیارمان گذاشته است.  در ادامه روند ۱7 ساله خدمت او به کمپانی،  اشمیت حاال 

به عنوان یک مشاور فنی در حوزه علم و تکنولوژی به ما کمک خواهد کرد. من به شدت به 
خاطر پیشرفت کمپانی مان و به خاطر مدیران قدرتمندی که ابداعاتش را هدایت می کنند 

هیجان زده  هستم. 
اریک اشمیت 6۲ ساله،  اوایل سال جاری میالدی به عنوان صد و نوزدهمین شخص 

ثروتمند جهان انتخاب شد و حاال با کناره گیری از سمت اجرایی اش در آلفابت،  وی این 
فرصت را دارد تا از ثروت اندوخته خود لذت برده و دوران بازنشستگی خود را در آرامش 

سپری کند.
 

معرفی صنایع موفق برای  استارت آپ ها با نکات کلیدی برای کارآفرینان تازه کار آشنا شوید

اریک اشمیت از سمت خود 
به عنوان رئیس هیأت مدیره 

آلفابت کناره گرفت
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دریچهنگاه

معاون بیمه ای س��ازمان تأمین  اجتماعی از شناس��ایی ۱۱ اس��تارت آپ و کسب و 
کار نوین برای پوش��ش بیمه ای پرس��نل خبر داد و گفت تحت هر شرایطی شاغلین 
مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود کارمان بهتر پیش 
می رود. محمدحس��ن  زدا در گفت وگو با ایس��نا،  درباره بیمه مش��اغل تحت وب و 
اس��تارت آپ ها اظهار کرد: تحت پوشش گرفتن مش��اغل مجازی در دستور کار اداره 
کل امور بیمه شدگان قرار دارد و جلسات متعددی با صاحبان این مشاغل برگزار شده 
اس��ت. وی افزود: نوع رابطه این کارفرمایان با افراد خود،  یک رابطه جدید اس��ت. به 
عنوان مثال در ش��رکت های تاکسی آنالین چون اسنپ و تپسی،  راننده پرسنل آنجا 
نیست ولی ارتباط ارگانیک هم دارد؛  حقوق بگیر نیست ولی پورسانتی هم دریافت 
می کند. این نوع از رابطه باعث می شود به سمت شکل جدیدی از کار برویم،  با این 

حال تحت هر شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد. 

معاون بیمه ای سازمان تأمین  اجتماعی اعالم کرد

شاغلین مجازی بیمه می شوند

نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس ش��ورای اسالمی گفت دیده 
ش��دن برنامه اش��تغال گس��ترده و مولد به خص��وص ب��رای دانش آموختگان 

دانشگاهی و کسب وکار الکترونیکی از نقاط قوت بودجه سال آتی است. 
عل��ی بختی��ار در گفت وگو با ایرنا درب��اره ش��اخصه ها و ویژگی های الیحه 
 بودجه 97 گفت: دیده ش��دن برنامه اشتغال گسترده و مولد به خصوص برای 
دانش آموختگان دانشگاهی و کسب و کار الکترونیکی از نقاط قوت در تبصره 

۱8 الیحه بودجه 97 است. 
وی تصریح کرد: برای این موضوع س��از و کارهای الزم و طرح های نظارتی 
پیش بینی ش��ده اس��ت و انتظار می رود با اجرایی ش��دن آن زمینه حرکت به 

سمت اشتغال دانش بنیان و توسعه کشور فراهم شود. 

نماینده گلپایگان و خوانسار: 

 توجه به کسب وکار الکترونیکی
 از نقاط قوت الیحه بودجه است



حفظ و نگهداری مش��تری های قدیمی 
احتماال مهم تر از پیدا کردن مش��تری های 
جدید اس��ت. به این معنی که در رابطه با 
حفظ مش��تریان قدیمی م��وارد متعددی 
وج��ود دارد که بای��د مراقبت ش��وند، در 
واق��ع ای��ن یک اصل اس��ت که مش��تری 
قدیمی به هیچ قیمتی نباید ناراضی شود. 
تحقیقات نش��ان می دهد کس��ب مشتری 
جدی��د 5 ت��ا 25 برابر بیش��تر از حفظ و 
نگهداری مش��تری قدیمی هزینه دارد. به 
این معنی که اگر با توسعه وفاداری به آن 
مشتری های قدیمی بچس��بید، در نهایت 
هزینه کمت��ری در بازاریابی خرج خواهید 

کرد. 
برای ایج��اد وفاداری، بای��د یک تجربه 
اس��تثنایی ایجاد کنید. مطالعات کش��ف 
کرده اند که 89درصد مش��تری ها به خاطر 
تجربه بد، برندی را که اس��تفاده می کنند 
تغیی��ر می دهن��د. مش��کالت مرب��وط به 
خدم��ات علت بیش��تر م��وارد از دس��ت 
دادن مش��تری اس��ت، نه اینک��ه علت آن 
فق��ط هزینه محص��ول یا خدمات باش��د. 
در حقیقت، تجربه مش��تری به عنوان یک 
عامل وفاداری ثابت ش��ده ک��ه فرق  گذار 

کلیدی برندها تا سال 2020 است. 
ی��ک  فق��ط  مش��تری ها نمی خواهن��د 
محصول عال��ی بخرند یا ی��ک منبع قابل 
اعتم��اد انتخ��اب کنند. آنه��ا می خواهند 
خرید واقعی را به تجرب��ه ای تبدیل کنند 
ک��ه لذت بخ��ش باش��د. آنه��ا می خواهند 
خرید چی��زی فراتر از یک معامله س��اده 
باش��د که برای آن بهایی می پردازند؛ باید 
نوعی احس��اس در این روند درگیر باش��د 
که یک خاطره خوب ش��کل دهد. مشتری 
می تواند داستان را با دایره اجتماعی خود 
به اش��تراک بگذارد یا هر وقت می خواهد 

چیزی بخرد آن را خاطره به یاد آورد. 
تجربه درون جزییات است

جس��یکا برنس��ون، مامور ارش��د روابط 
بازاریابی اینس��پیرا که یک مامور بازاریابی 
تجربی اس��ت ذکر می کند که برای ایجاد 
آن تجرب��ه الزم نیس��ت ی��ک محص��ول 
بزرگ و هزینه بردار باش��د. »آن چیزهای 

کوچکی اس��ت که بیش��ترین تأثی��ر را بر 
مش��تری های ش��ما می گ��ذارد. ب��ا دقت 
کردن به کوچک تری��ن جزییات، از جمله 
ی��ادآوری و تأیید حقایق خاصی درباره هر 
مشتری، برداشت مش��تری شما از تجربه 
آنه��ا خیلی س��ریع زیاد می ش��ود. باز هم 
می گوی��م، ای��ن کار می تواند به س��ادگی 
گفتن یک »متش��کرم« باش��د و با آن کار 
برای مش��تری تجربه ای ایجاد کرده اید که 
تا به حال کسی ایجاد نکرده است.« اینجا 
پنج تاکتی��ک جزییات گرای دیگر برای در 
نظر گرفتن وج��ود دارد تا بتوانید آن نوع 
تجربه های اس��تثنایی برای مشتری ایجاد 
کنید که منجر به وفاداری به برند می شود: 

1- انحصاری ها
ای��ن ذهنیت که مش��تریان ب��ه چیزی 
آن  از  خیلی ه��ا  ک��ه  دارن��د  دسترس��ی 
بی بهره اند یک محرک اس��تثنایی اس��ت. 
در واق��ع گویی به مش��تریان خ��ود بابت 
خرید ای��ن محصول انحص��اری، افتخاری 
غیرقابل تقس��یم با دیگ��ران هدیه کردید. 
ای��ن معامله منحصربه فرد می تواند چیزی 
مانند یک تخفیف بر قیمت محصول، یک 
کوپن برای استفاده در خرید آینده، خرید 
مجانی، یا نمونه ای از محصول جدید باشد 
که هنوز در س��طح گس��ترده پخش نشده 
اس��ت. این مش��تری ها به امید پیدا کردن 
این چنی��ن معامالت خوبی که تجربه آنها 
با ش��ما را بسیار ش��یرین تر کرده به سراغ 

شما خواهند آمد. 
2- پاداش ها و پرداخت های ارجاعی

درحالی که س��هم بازار خود را می سازید 
می خواهی��د مش��تری های فعل��ی خ��ود 
را حف��ظ کنید. وقت��ی برای مش��تری ها 
ی��ک تجرب��ه مثب��ت ایج��اد می کنید هم 
مش��تری های فعلی خود را حفظ می کنید 
و هم سهم بازار خود را به دست می گیرید. 
ه��ر ب��ار ک��ه مش��تری ها، مش��تری های 
دیگری به ش��ما ارجاع می دهند، این کار 
ش��امل چند نوع پ��اداش یا »متش��کرم« 
مالی می ش��ود. باردیگ��ر می گویم این کار 
نباید باعث ورشکس��تگی شما شود. حتی 
کمترین ژتون نش��ان دهنده نوع قدردانی 
اس��ت که مشتری ها در ش��ما به دنبال آن 

هستند. 

3- نگرانی صحیح
خ��ود ش��ما به عنوان مش��تری، ش��اید 
موقعیت��ی را تجربه کرده باش��ید که یک 
ش��رکت در نگرانی اش درباره ش��ما صادق 
نیس��ت. درعوض، حس س��اختگی بودن 
به ش��ما دس��ت می دهد و حس قدردانی 
یا ارزش به ش��ما دس��ت نمی دهد. در این 
شرایط متوجه می شوید که شما فقط یک 
عدد بوده اید و حرف های آن ش��رکت هیچ 

معنایی نداشته است. 
در عوض، بر این عقیده تمرکز کنید که 
چقدر این مش��تری ها در واقع برای ش��ما 
معن��ا دارند. آنه��ا افرادی ب��ا زندگی های 
ش��خصی، موقعیت ه��ای منحصربه فرد و 
احساس��ات خیل��ی واقعی هس��تند. برای 
تفسیر مشتری های خود وقت بگذارید، از 
این رو می توانید به هر چیزی که برای آنها 
معنی می دهد اش��اره کنید، مواردی نظیر 
اتفاقات رخ داده در مدرسه فرزندان شان یا 
تجربه هایی که بر آنها تأثیر گذاشته است. 
این نوع جان بخشی، از تجربه های قبلی که 
آنها با شما به اش��تراک گذاشته اند نشات 
می گی��رد و می توان��د نکت��ه کانونی برای 
نش��ان دادن این باش��د که چق��در به آنها 
اهمیت می دهید. این نوع تالش س��اخت 
رابطه، اعتماد و ارتباط را نش��ان می دهد و 

پیوندهای ابدی ایجاد می کند. 
4- پاسخ های سریع و گوش های شنوا

حتی ش��رکت هایی ک��ه خیلی بر تجربه 
تمرکز می کنند با مسائلی برخورد خواهند 
کرد که می تواند خاطره کمتر درخش��انی 
برجای گذارد. بهترین کاری که ش��ما در 
اینج��ا می توانی��د انجام دهید این اس��ت 
که ب��ه حس ناامیدی که مش��تری درباره 
تجرب��ه اش با ش��ما حس می کند س��ریعا 
پاس��خ دهید. با تصدیق س��ریع مس��ئله، 
می توانید کاری کنید که مش��تری با یک 
حس خوب و خاطره ای ش��ما را ترک کند 

که جایگزین موقعیت بد شود. 
به عنوان بخش��ی از این پاس��خ سریع، 
تم��ام م��دت ح��رف نزنی��د. با دق��ت به 
عقیده های مش��تری درب��اره موقعیت های 
آنه��ا گ��وش کنی��د. آن عقیده ها ب��ا این 
حقیقت که ش��ما درباره کار اشتباهی که 
کرده اید بازخورد آنها را پذیرفته اید ش��کل 

خواهند گرفت. وقتی می خواهید مسئله را 
درست کنید، این رویکرد در دلنواز کردن 
تجرب��ه برای آنها کم��ک خواهد کرد. آنها 
می بینن��د که ش��ما گ��وش می دهید و به 
اندازه کافی اهمی��ت می دهید تا تغییرات 

الزم را ایجاد کنید. 
این پاسخ سریع همچنین زمانی  که یک 
مشتری تجربه بد خود در یک سایت رسانه  
اجتماعی را به شما می گوید نیز الزم است. 
شما می خواهید تمام پلتفورم ها را برای هر 
مورد منفی نظ��ارت کنید و هم در حالت 
عمومی و هم ش��خصا ب��ه آن درک منفی 
اش��اره کنید. به عنوان بخشی از این کار، 
همچنین باید مطمئن ش��وید که مشتری 
انتقاد و عقیده خود را در چرخه اجتماعی 
به روزرسانی و عوض کند تا اطمینان یابید 
دیگ��ران را از تجربه چیزی ک��ه باید ارائه 

دهید باز نمی دارد. 
5- ساده و آسان تر کردن

یک تجربه خوب نیازمند نوآوری زیادی 
نیس��ت. هرچه باشد، مشتری های امروزی 
ی��ک تجربه خوب را به عن��وان چیزی که 
س��ریع و آس��ان اس��ت تعریف می کنند. 
درحالی که مشتری ها می خواهند در حین 
خرید احساس خوبی داشته باشند، بخشی 
از آن خوشایندی ها از این نشات می گیرد 
که چقدر خرید آسان بوده و چقدر راحت 
بتوانند آن چیزی را که دقیقا می خواستند  
ب��ه خانه ببرن��د و این ش��امل تجربه های 
می ش��ود.  آفالی��ن  و  آنالی��ن  مش��تری 
تکنولوژی گس��تره توجه را بیشتر مختصر 
کرده است، بنابراین نیاز نیست مشتری را 
با انتخاب های بس��یار زیاد ی��ا یک فرآیند 
وارس��ی پیچیده گیج کنید. یک راه آشکار 
برای خرید ایجاد کنید. این می تواند شامل 
یک راه حل فروش خوب راهنمایی شده یا 
گزینه اس��تفاده از یک کیف پول اینترنتی 
یا اطالعات وارس��ی ذخیره ش��ده با چند 
کلیک ساده باشد. آنچه اهمیت دارد امکان 
تکمی��ل فرآین��د یک خرید در برند ش��ما 
اس��ت که خوش��ایند و دعوت کننده باشد 
که تضمین کند مشتری ها می خواهند در 
اطراف بمانند و دیگرانی را هم به آن حلقه 

اضافه کنند. 
thebalance :منبع

وفاداری به برند از طریق تجربه مشتری
کارگاه برندینگ

 MTV، جایگاه سازی سه برند
Disney و  Discovery

جایگاه س��ازی برند همواره می تواند چراغ راه کسب و 
کارها باشد. به همین دلیل در ادامه جایگاه سازی سه برند 

مشهور دنیا را به طور خالصه مرور می کنیم. 

- MTV: در ستایش جوانی
برنده��ای انگشت ش��ماری وجود دارند که س��رقفلی 
 MTV .ارزش داشته باشد  MTV برندش��ان به اندازه
که زمانی فقط کانال موسیقی بود، اکنون به پیشنهادی 
چند پلتفرمه برای جوانان تبدیل ش��ده اس��ت و نه فقط 
س��رگرمی پخش می کند )موسیقی، اخبار سلبریتی ها و 
مجموعه های تلویزیونی( بلک��ه با برنامه های نوآورانه اش، 
جوانان را تش��ویق می کند خودشان باش��ند و روی پای 
خودش��ان بایس��تند. موضوعات این برنامه ها عبارتند از: 
HIV، نژادپرستی، زورگویی در فضای آ نالین و بیکاری 
جوانان. استراتژی برند MTV، پیشنهادهایش و هویت 
بصری مرتب تغییر می کند؛ برند برای برقراری ارتباط با 
نس��ل های جدید باید به طور مداوم خود را بازسازی کند. 
این رویکرد توانسته برند را در ۳5سال گذشته جوان نگه 
دارد. البته ناگفته نماند که بعضی از تماشاچیان سابق این 

شبکه، قبول این تغییرات برای شان سخت است. 
دو تغییر اساس��ی در اس��تراتژی برند MTV در دهه 

گذشته رخ داده است: 
در س��ال MTV 20۱0، »تلویزیون موس��یقی« را از 
لوگوی برند پ��اک و تمرکزش را روی نس��ل هزاره ای ها 
 ،MTV آغاز کرد )کس��انی که به ش��هادت کارشناسان
خوش بین  بودند و در مقایس��ه با نسل قبل شان سرکشی 
کمتری داش��تند.( MTV س��عی ک��رد تصویر اصیل تر 
و گرم ت��ری درس��ت کند و ارزش های قدیم��ی برند را با 
این موارد جایگزین کرد. در س��ال 20۱5 باز هم جایگاه  
جهانی برن��د تغییر کرد و MTV ب��ه همان ارزش های 

»سرگرم کننده، برجسته و برانگیزاننده اش« برگشت. 

-Discovery: راضی کردن کنجکاوی بشر
ماموریت Discovery برای پاسخ دادن به کنجکاوی 

بشر، از زمان تاسیس این شبکه تغییر نکرده است. 
در س��ال 2000 برن��د ب��رای افزایش رتب��ه اش میان 
مخاطبان مرد، پخش مستندهای واقعی را کاهش داد و 
تمرکز بیشتری روی ریالیتی شوها گذاشت. همین مسئله 
Discovery را از ارضای کنجکاوی به داستان گویی های 
غیرواقعی کشاند. مدیریت برند که متوجه شده بود تالش 
برای جلب توجه تماش��اچیان جدید، ممکن اس��ت به از 
دست دادن طرفداران پر و پا قرص شان بینجامد، تصمیم 
گرفت Discovery  را به اصل خود برگرداند. مدیرعامل 
Discovery  اهداف برند از این تغییرات را اینطور عنوان 
ک��رد:» Discovery  می خواهد باز به همان چیزهایی 
که پیش از این به آنها اهمیت می دادیم بازگردد؛ انسان، 
اکتش��اف، ماجراجویی، آنچه دنیا با عل��م مقابل روی ما 

می گذارد و فضا و تاریخ طبیعی.«
هنوز ه��م برند از گسترده ش��دن دامن��ه مخاطبانش 
اس��تقبال می کن��د، اما می خواه��د ای��ن کار را از راهی 
متف��اوت و پایدار انجام دهد. Discovery  قصد دارد به 
برند شماره  یک تمام افراد خانواده تبدیل شود؛ برخالف 
گذشته که می خواست توجه مردها را به خود جلب کند. 
برند این کار را با نمایش برنامه هایی انجام می دهد که در 
عی��ن هماهنگی با ارزش های برند، ه��م برای زنان و هم 

برای مردان جوان جذاب باشند. 

-Disney: خلق شادی با داستان گویی 
خارق العاده

Disney  وع��ده ف��رار از زندگ��ی روزم��ره و ورود به 
دنیای جادویی را می دهد که پر اس��ت از شخصیت های 
خارق الع��اده. در این دنیا رویاها به حقیقت می پیوندند و 
تمام ماجراها به پایان خوش می رسند. Disney با وجود 
جذابیتش برای کودکان، برندی خانوادگی است؛ کودکان 
را ترغیب می کند و تخیل شان را برمی انگیزد، اما در عین 
حال حس نوستالژی را بین افراد خانواده بیدار می کند و 
والدین را به خاطرات کودکی شان می برد؛ همان زمانی که 

زندگی صاف و ساده بود. 
Disney شعبه های مختلفی دارد و در موجودیت های 
مختلفی نمود پیدا می کن��د )مثل کانال های تلویزیونی، 
انتش��ارات، بازی، اپلیکیشن، اس��باب بازی، لباس، پارک 
و فروش��گاه های آنالین(. با این حال برند توانس��ته است 
در طول س��ال ها یکپارچگی عملکرد خود را در تمام این 

حوزه ها حفظ کند. 
mbanews/creamglobal
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

دالیل اهمیت ویدئو در استراتژی تبلیغات
ویدئو مارکتینگ استراتژی

امروزه اکثر کسب وکار ها به طریق مختلف در فضاهای 
اجتماعی و شبکه های مختلف حضور دارند و هر یک از 
آنها نیز در شبکه های مختلفی مانند فیس بوک، توییتر، 
اینستاگرام و … فعالیت دارند. اما آنچه در اینجا مورد 
توجه اس��ت، افزایش استفاده از ش��بکه هایی است که 
اغلب تصویرمحور هستند. مانند اینستاگرام. بنابراین با 
گس��ترش حضور رسانه ها و افزایش استفاده از ویدئوها 
و کلیپ های تصویری، استفاده از آنها به عنوان یکی از 
مهم ترین ابزار در تبلیغات، بیش از پیش مورد توجه و 

تمرکز قرار گرفته است. 
حقیقت این اس��ت که تصاوی��ر و ویدئو ها، در انتقال 
پی��ام، قدرت بیش��تری نس��بت ب��ه کلم��ات دارند و 
حرف های بیشتری را از طریق آنها می توان به مخاطب 
گف��ت و همچنین قدرت جذب مخاطبان بیش��تری را 
دارند. افراد ترجیح می دهند به جای خواندن یک مقاله 
طوالن��ی، یک تصویر یا کلیپ ببینن��د که از هر جهت 
برای آنان جذابیت بیش��تری خواهد داش��ت و اغلب به 
زم��ان کمتری نیز نیاز اس��ت. در دنی��ای امروز، مردم 
توجه بیش��تری ب��ه تبلیغات تصوی��ری دارند و چنین 
ویدئو ها و کلیپ هایی، س��هم بس��یار زیادی از محتوای 
آنالین را تش��کیل می دهند. با توجه به پیام های اخیر 
از Convert With Content، نتایج��ی که از این 

افزایش حاصل می شود عبارتند از: 
۱- ۷۴درص��د از ترافی��ک اینترنت در س��ال 20۱۷ 

شامل ویدئو ها و کلیپ ها خواهد بود
2- ویدئوها بیش از هر محتوای دیگری به اش��تراک 

گذاشته خواهد شد
You Tube-۳ به عنوان دومین موتور جست وجوگر 

قدرتمند در دنیا مطرح خواهد شد
۴-ح��دود 8۳۳۳ ویدئ��و در هر دقیقه به اش��تراک 

گذاشته خواهد شد
5-۳۳درص��د از دارن��دگان تبلت ه��ا و تلفن ه��ای 
هوش��مند، روزانه حدود یک س��اعت مشغول تماشای 

کلیپ ها در دستگاه خود هستند
6-انتق��ال ویدئوه��ا از طریق ایمیل نی��ز 20درصد 

افزایش خواهد یافت
با توجه به این تمرکز بر تبلیغات تصویری، یقینا باید 

استراتژی های مناسبی در راستای آن نیز اتخاذ کرد. 
بازاریابی مجدد

بازاریاب��ی مج��دد ب��رای ویدئوه��ای تبلیغاتی یکی 
از اس��تراتژی های موث��ر در جهت کمک ب��ه برقراری 
ارتباط با مردمی اس��ت که ت��ا به حال تمرکز آنها روی 
سایت هایی همچون You Tube بوده است. بازاریابان 
و مبلغ��ان یک برند می توانند منحص��را تمرکز خود را 

روی افرادی با مشخصات زیر بگذارند: 
۱-افرادی که ویدئوهای متفاوتی را نگاه می کنند. 

2-اف��رادی ک��ه کلیپ ه��ای متفاوت را به اش��تراک 
می گذارند، برای آنها نظر می گذارند و …. 

۳-ویدئوه��ای مختلف را به ص��ورت کامل و دائمی 
دنبال می کنند. 

 You Tube مانن��د  مختلف��ی  کانال ه��ای  ۴-در 
عضویت دارند. 

فرمت ه��ای مختلف تبلیغ��ات مانند مت��ن، تصویر، 
رسانه ها و … روی صفحه نمایش گوگل قابل دسترسی 
اس��ت، اما برای بازاریابی مجدد ب��رای ویدئوهای خود 
باید یک حس��اب در You Tube و یک حس��اب در 
Google AdWords نیز ایجاد کنید. به عنوان یک 
مثال شما می توانید ویدئویی تهیه کنید که نشان دهد 
چگونه می توان ترمز یک موتورس��یکلت را تعمیر کرد. 
در گذش��ته، اغلب تصور بر این بود که اینگونه ویدئو ها 
پ��س از خرید اب��زار الزم برای تعمیر الزم اس��ت تا به 
کم��ک آنها بتوان به تعمیر پرداخت. درحالی که امروزه 
اغلب مردم قبل از هر کاری تمایل دارند که این ویدئو 
را مش��اهده کنند و بعد به خری��د ابزار الزم بپردازند تا 
در ابتدا مطمئن ش��وند که خودشان می توانند این کار 
را انجام دهند یا خیر. اینگونه ویدئوها می توانند ارتباط 
خوبی میان وب سایت شما و مخاطبان تان ایجاد کنند. 
ارتباط بیشتر به معنای ایجاد وفاداری بیشتر نسبت به 

یک برند، محصول و … است. 
 نمایش واقعی از محصوالت برای خرید

از طری��ق  Google Shopping می توانی��د ب��ه 
ارائ��ه ویدئوه��ای متفاوت��ی در رابط��ه ب��ا محصوالت 
خود بپردازی��د. بیش از 50درص��د از بازدیدکنندگان 
وب س��ایت هایی همچون You Tube افرادی هستند 
که اغلب از طریق ها تبلت ها و گوش��ی های هوش��مند 
خ��ود وارد این س��ایت ها می ش��وند. در نتیج��ه تهیه 
ویدئوهایی که روی این دس��تگاه ها با کیفیت نیز قابل 
پخش باش��ند، اهمیت وی��ژه ای دارد. تهیه ویدئوهایی 
که نمایش کاملی از محصوالت باش��د برای بسیاری از 
صنایع می تواند بس��یار اثربخش و البته هیجان انگیزتر 
باش��د. برای مثال تهیه ویدئویی از محصوالت یک برند 
آرایشی زیبایی می تواند اثرگذاری بیشتری بر مخاطب 

داشته باشد. 
انتخاب موضوع مناسب و شیوه ارائه متناسب با آن: 
حقیقت این اس��ت که ارائه مطالب و محتوای جدید، 
ارزش��مندی کار ش��ما را باال می برد. افراد تمایل دارند 
ویدئوهای��ی را مش��اهده کنند که موضوع��ات تکراری 
نداش��ته باش��ند و دارای سبکی جدید باش��ند. تقلید 
صرف از دیگران و تهیه و ارائه تبلیغاتی که س��ایر رقبا 
نیز انجام داده اند نمی تواند مخاطبان را به س��مت برند 

شما جذب کند. 
brandabout :منبع

سوزان وارد
مترجم: مینا قائمیان

BRAND

 مترجم: نازنین کی نژاد 
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شاید بسیار در مورد طرح بازاریابی یا 
برنامه بازاریابی شنیده باشید، اما اینکه 
هرروز ببینیم و بش��نویم که چه تعداد 
از کس��ب وکارها در اط��راف م��ا حتی 
معن��ای آن را نمی دانند، چه برس��د به 
اینکه یک مورد تهیه کرده باشند، بسیار 
ناراحت کنن��ده اس��ت. ش��اید به جرات 
بتوان گفت ک��ه مهم ترین جنبه از هر 
بازاریابی  کس��ب وکاری درواقع ط��رح 
تدوین ش��ده برای آن کسب وکار است. 
هر کس��ب وکاری درواقع ت��ا زمانی که 
ق��ادر به فروش محص��والت یا خدمات 
خود نباشد، می تواند به اصطالح از روی 
زمین بلند ش��ود و توس��عه پیدا کند و 
این در کل چیزی است که بازاریابی در 
م��ورد آن صحبت می کند. اگر صحبت 
بازاریاب��ی در کل در رابطه با چگونگی 
انجام یک فروش باش��د، آن��گاه برنامه 
بازاریاب��ی در رابطه ب��ا چگونگی ایجاد 
یک ف��روش صحبت می کند. توس��عه 
یک ط��رح بازاریابی خوب و مناس��ب 
راه��ی برای فائق آمدن ب��ر کمبودها و 
افزای��ش درآمد حاصل از کس��ب وکار 
شماس��ت. بدون برنامه بودن به معنای 
نداشتن فروش است که به معنای عدم 
موفقی��ت کس��ب وکار شماس��ت و این 
دلیلی بر غیرقابل چشم پوشی بودن یک 
برنامه بازاریابی محس��وب می شود. این 
امر به ش��ما این ام��کان را خواهد داد 
ک��ه در مواجهه با تغیی��رات بازاری که 
در آن فعالیت داری��د، توانایی واکنش 
مناسب را داشته باش��ید. این امر شما 
را در باق��ی مان��دن در کورس رقابت با 
س��ایرین کم��ک خواهد ک��رد. اگرچه 
این طرح ب��رای هر ش��رکتی ضروری 
اس��ت با این حال نحوه ایجاد و اجرای 
آن نی��ز تعیی��ن کنن��ده خواه��د بود. 
درواق��ع در مرحله نخس��ت ش��ما باید 
به چند پرس��ش نظیر مخاطبان ش��ما 
چه کس��انی هس��تند، وضعی��ت کلی 
بازار ش��ما چگونه اس��ت، به چه میزان 
نس��بت به رقبای خود اطالعات دارید 

و در ح��ال حاضر از چ��ه جایگاهی در 
بازار برخوردار هس��تید، پاسخ مناسب 
دهید. با ای��ن کار امکان طرح ریزی به 
وجود خواهد آمد. درنهایت باید گفت، 
اگر یک برنامه بازاریابی خوب و مناسب 
در دس��ت داش��ته باش��ید، می توانید 
کس��ب وکاری را در اختی��ار بگیرید که 
خودش به مدیری��ت و کنترل خودش 
بپردازد و این گون��ه می توانید آن را به 
سمت شرایط سودآور هدایت کنید. در 
ای��ن صورت قادر به اس��تفاده از برخی 
استراتژی های مشخص درزمینه فروش 
ب��وده و ای��ده ای کلی از دس��تاوردها و 

نتایج در اختیار داشته باشید. 
به طور خالصه طرح بازارایابی اهداف 
شما را ش��کل خواهد داد و راهکارهای 
دس��تیابی ب��ه هری��ک را برای ش��ما 
مش��خص خواهد کرد. ای��ن امر باعث 
خواهد ش��د تا بتوانید به اقدامات خود 
نظ��م داده و ب��ا تمام قوا در راس��تای 
اهداق تعیین شده خود گام بردارید. در 
همین راس��تا و در ادامه به بررسی 10 
گام در راستای بهبود این طرح خواهیم 

پرداخت. 
1- اه�داف خود را در هر دوره به 

خوبی مشخص کنید
سیاس��ت کاری افراد ط��ی دوره های 
و  داش��ت  خواه��د  تف��اوت  مختل��ف 
همی��ن امر باعث می ش��ود ت��ا نیاز به 
تصمیم گیری های متعدد همواره حس 
شود. در همین راستا ضروری است که 
معیین کنید سیاست کاری بعدی شما 

چه خواهد بود. 
درواق��ع ممک��ن اس��ت در گذش��ته 
ب��ا توجه ب��ه اوضاع و ش��رایط درصدد 
کاهش هزینه ها بوده باشید یا این حال 
در شرایط فعلی نیاز خود را در افزایش 
تعداد مش��تریان خود بدانی��د. این امر 
طبیعی بوده با این حال الزم اس��ت تا 
در ط��رح بازاریابی خود نیز تغییرات را 
اعمال کنید. همچنین ضروری اس��ت 
ک��ه محدوده زمانی مش��خصی را برای 

هر تصمیم خود داشته باشید.
 با این حال طرح ش��ما باید انعطاف 

کافی را داش��ته باش��د. عل��ت این امر 
ب��ه این خاطر اس��ت که هم��واره این 
احتمال وجود دارد که همه چیز طبق 
برنامه ریزی ه��ا جلو ن��رود و تحت این 
ش��رایط اگر نتوانید ش��رایط را با طرح 
موج��ود وف��ق دهید با مش��کل مواجه 

خواهید شد. 
2- بودجه خود را گسترش دهید
برخی تصمیمات هس��تند که نیاز به 
س��رمایه گذاری کالن دارن��د و این امر 
ممکن است با بودجه فعلی شما همسو 
نباشد و تحت این شرایط بدترین اقدام 
این است که از انجام آن صرفنظر کنید. 
درواقع تحت این شرایط توصیه می شود 
تنها زمان انج��ام کار را کمی به تعویق 
بیندازید و در اندیشه راهکارهایی برای 
افزای��ش بودج��ه خود در ص��ورت نیاز 
یافتن سرمایه گذار و حامی مالی باشید. 
ب��ا این حال ضروری اس��ت این مورد را 

نیز در طرح خود ذکر کنید. 
با این اقدام همواره نس��بت به قیمت 
اجرایی کردن هر طرح آگاه خواهید بود 
که این خود در اولویت بندی شما نقش 

خواهد داشت. 
3- مخاطبان خود را شناس�ایی 

کنید
طرح شما باید جامعیت الزم را داشته 
باش��د و به همین خاطر ش��ما نیازمند 
تعیین جامعه هدف خود هس��تید. این 
ام��ر در نحوه اقدامات ش��ما تأثیر گذار 
خواهد بود. ب��رای مثال در صورتی که 
مش��تریان ش��ما از قش��ر مرفه جامعه 
باش��ند دس��ت ش��ما در قیمت گذاری 
محص��ول کامال باز خواه��د بود، با این 
ح��ال در صورت��ی ک��ه در مواجه��ه با 
قش��ری نظیر دانش��جویان باشید، الزم 
اس��ت قیمت را در ح��دی معقول نگه 
دارید و به نحوی عمل کنید که رضایت 

آنها را در پی داشته باشد. 
در واق��ع ش��ما در هیچ ح��وزه ای از 
کس��ب وکار در بازار ح��ال حاضر تنها 
نیس��تید و وجود رقیب باعث می شود 
مجبور به اعمال بسیاری مالحظات در 

راستای رقابت قدرتمند باشید. 

4- تعیین محصوالت و ویژگی های 
منحصر به فرد شرکت شما 

هن��ر ش��ما در محصول��ی ک��ه معرفی 
می  کنی��د تجل��ی خواهد یاف��ت. در واقع 
بسیاری از شرکت ها از مدت ها قبل اقدام 
ب��ه پبش تولی��د محص��والت آینده خود 
می کنند و این امر از جمله مواردی است 
که باید در طرح شما با ذکر تمامی نکات 
درج ش��ود. در ای��ن رابطه توجه داش��ته 
باش��ید که این ام��ر در آین��ده می تواند 
مقی��اس خوبی برای مقایس��ه آنچه توقع 
داشته اید با آن چیزی که در نهایت تولید 
کرده اید باش��د. با این حال این امر پایان 
کار نیس��ت و الزم اس��ت تمامی جزئیات 

محصول نهایی را نیز مکتوب کنید. 
5- جدول سوات تهیه کنید

این جدول ش��امل چه��ار بخش )نقاط 
قوت، نقاط ضع��ف، فرصت ها و تهدیدها( 
بوده و ابزاری کارآمد در راستای شناسایی 
ش��رایط محیط��ی و توانایی ه��ای درون 
س��ازمانی محس��وب می ش��ود. معم��وال 
ماهی��ت نقاط ق��وت و ضعف به مس��ائل 
درون س��ازمان و فرصت ه��ا و تهدیدها به 
ویژگی های محیطی بستگی دارد. در آخر 
با آگاهی نسبت به موارد ذکر شده شرکت 
شما آمادگی بیشتری در برابر پیشامدهای 
آتی بازار خواهد داش��ت. درآخر ش��ما به 
ماتریسی در این رابطه دست پیدا خواهید 

کرد که به شرح زیر است: 
 - اس��تراتژی :SO از نق��اط قوت تان 
ب��رای بهره ب��رداری از فرصت هایت��ان 

استفاده کنید. 
از  اس��تفاده   :  WOاس��تراتژی  -  
فرصت هایی که می تواند در جهت رفع 

نقاط ضعف تان به کار رود. 
ن��وع  ی��ک   :  WT اس��تراتژی  -  
اس��تراتژی دفاعی  اس��ت؛ وقتی که به 
خاط��ر ضعف های مان ممکن اس��ت از 

تهدیدها آسیب زیادی ببینیم. 
 - استراتژی ST: در این استراتژی، با 
استفاده از نقاط قوت تان، تهدیدات تان 

را خنثی می کنید. 
 www. :منبع
leightonbroadcasting. com

راز تبدیل شدن به یک شرکت 10 گام در راستای بهبود طرح بازاریابی )1(
خدماتی با سرعت رشد باال 

 برخی شرکت ها هس��تند که در ضمن فعالیت 
در زمین��ه ارائه خدمات حرفه ای، اما نس��بت به 
رقبا و هم��کاران خود با س��رعت تقریبی 9 برابر 
رش��د می کنند، تا 50درصد بیش��تر به سودآوری 
می رس��ند، با این وجود تقریب��ا هزینه هایی کمتر 
از نرخ متوسط صنعت در حوزه بازاریابی و فروش 

را دارند. 
به گزارشibazaryabi ، زمانی هم که نوبت به 
ارزیابی می رسد، این شرکت ها عموما ارزش ذاتی 

3تا 5 برابری نسبت به رقبای خود دارند. 
سؤال واضح و بدیهی در اینجا اینست که، »آنها 

چگونه این کار را انجام می دهند؟«

مطالعه ای که در  چهار س��ال متوالی روی بیش 
از 850 ش��رکت ش��رکت حرفه ای و تخصصی در 
ای��ن رابطه انجام ش��ده به راحتی به این پرس��ش 
پاس��خ می دهد و پاس��خ این است که شرکت ها و 
بنگاه های با س��رعت رش��د و ارزش بسیار باال در 
استفاده از مجموعه ای از استراتژی ها و تکنیک ها 

با یکدیگر مشترک هستند: 
1- از قبی��ل ای��ن ش��رکت ها در تم��ام صنایع 
حرفه ای و خدماتی پیدا می شوند، از حوزه فناوری 

گرفته تا حسابداری تا مشاوره مدیریت. 
2- ش��رکت های با رش��د باال به احتمال خیلی 
بیش��تر در صنع��ت خ��ود بس��یار تخصصی عمل 

می کنند. 
ای��ن تمرکز محدود به آنه��ا اجازه می دهد تا به 
منابع خود به طور دقیق تر تمرکز کنند. بنگاه هایی 
که به صورت عمومی به قضیه نگاه کرده و فعالیت 

غیرتخصصی دارند، عموما رشد کمتری دارند. 
3- آنها تأکید بیشتری بر دنبال کردن یک بازار 
هدف مشخص و روشن دارند و به احتمال بیشتر 

به
تحقی��ق و بررس��ی سیس��تماتیک در رابطه با 
آن ب��ازار ه��دف می پردازند. تحقیق انجام ش��ده 
روی 850 ش��رکت که در ابتدا به آن اش��اره شد 
نش��ان می دهد ش��رکت هایی که دست به تحقیق 
سیس��تماتیک روی بازارهای هدف خود می زنند، 
اصوال از س��رعت رش��د و س��ودآوری بیش��تری 

برخوردار هستند. 
4- ش��رکت ها و بنگاه های با رشد باال عموما از 
عوامل متمایز کننده س��اده تری برخوردار هستند 

که شرکت های آنها را متمایز می سازد. 
درحالی که ش��رکت های متوس��ط و معمولی به 
افراد و منابع انسانی خود استناد می کنند که این 
افراد خدمات بس��یار خوبی را عرضه می کنند، اما 
ش��رکت های با رشد باال از عوامل متمایزکننده ای 
برخ��وردار هس��تند که هم س��اده ب��وده و هم به 
راحتی باور پذیر هس��تند. تخص��ص در صنعت یا 
یک مدل کسب و کار غیرمعمول )به عنوان مثال، 
ارائ��ه خدمات به قیمت ثاب��ت در برابر رقبایی که 
به صورت ساعتی هزینه دریافت می کنند( از جمله 
روش های معمولی اس��ت که شرکت های با رشد 

باال با استفاده از آنها خود را متمایز می کنند. 
5- زمانی ه��م که نوبت به هزینه کردن بودجه 
بازاریابی خودشان می ش��ود، بنگاه های با سرعت 
رش��د باال بیش��تر به دنبال یافتن و ب��ه کار بردن 

تکنیک ها و روش های بازاریابی آنالین هستند. 
آنها همچنین عالقه زیادی به ارائه آموزش های 
فروش و توس��عه کس��ب و کار ب��ه کارکنان غیر 
از ح��وزه فروش خ��ود دارند و برای اس��تفاده از 
تخصص های دیگران حاض��ر در خارج از مرزهای 
شرکت های خود هیچ محدودیتی برای خود قائل 

نیستند. 
ش��اید بهتر باش��د که بگوییم هیچ اس��تراتژی 
واحدی که موجب به حرکت درآمدن این دس��ته 

از شرکت ها باشد، وجود ندارد. 
در عوض مزیت آنها ناش��ی از اثر تجمعی انجام 

درست تعدادی از کارها و فرآیندهاست. 

نکته پایانی: 
وقت��ی ای��ن نتایج را ب��ه اش��تراک می گذاریم، 
ش��اید خیلی ها ادعا کنند ک��ه این نتایج بدیهی و 
طبیعی اس��ت، اما نکته اینجاست که همین نتایج 
و روش ه��ای بدیهی و طبیعی را اغلب ش��رکت ها 

انجام نمی دهند. 
دانس��تن و اج��را کردن دو موض��وع جدا از هم 

است. 

بازاریابی محتوا در کسب و کارهای ایرانی
چرا اغلب برندهای ایرانی در 

بازاریابی محتوایی موفق نیستند؟ 

در چند سال گذشته بسیاری از کسب و کارهای 
ایرانی روی بازاریابی محتوایی سرمایه گذاری های 
جدی انج��ام داده ان��د و با اتخاذ اس��تراتژی های 
درست در این زمینه به موفقیت های چشمگیری 
نیز دست پیدا کرده اند، اما برخی از کسب وکارهای 
موجود در بازار ایران که تعداد آنها کم هم نیست 
تا به حال اعتقاد و عالقه ای به س��رمایه گذاری در 
حوزه بازاریابی محتوایی نداش��ته اند؛ این موضوع 
باعث شده تا این کس��ب وکارها به صورت سنتی 
فعالیت ه��ای خ��ود را پیش ببرن��د و رفته رفته با 
گذش��ت زمان در بازارهای مختلف دچار انقراض 
ش��وند؛ نمونه انقراض بسیاری از این کسب وکارها 
نیز در چند سال گذشته در بسیاری از رسانه های 
داخلی مطرح ش��ده اس��ت. اینکه چ��ه لزومی به 
س��رمایه گذاری در حوزه بازاریابی محتوایی وجود 
دارد و دالی��ل نادیده گرفتن بازاریابی محتوایی از 
سوی برخی از کسب وکارهای ایرانی به چه صورت 
اس��ت، بهانه ای ش��د تا در این مطلب به برخی از 

مسائل این حوزه بپردازیم. 
آمارهای موسسات معتبر چه می گویند؟ 

طب��ق تحقیقات مؤسس��ه بازاریاب��ی محتوایی، 
76درصد از کس��ب و کارهای B2C و 88درصد 
از کس��ب وکارهای B2B از بازاریاب��ی محتوای��ی 
تحقیق��ات،  ای��ن  طب��ق  می کنن��د؛  اس��تفاده 
36درص��د از کس��ب و کارهای B2C و 30درصد 
درس��ت  اج��رای  ب��ا   B2B کس��ب وکارهای  از 
اس��تراتژی های بازاریابی محتوایی توانس��ته اند به 

موفقیت های چشمگیری دست پیدا کنند. 
نادیده گرفتن مخاطبان

اولین اش��تباهی ک��ه هم کس��ب وکارهایی که 
ب��ه بازاریابی محتوایی توجه وی��ژه ای دارند و هم 
کس��ب و کارهایی ک��ه تا ب��ه حال در ای��ن زمینه 
س��رمایه گذاری نکرده اند، انجام می دهند، نادیده 
گرفت��ن مخاطب��ان بیرون از س��ازمان اس��ت. در 
حقیقت کس��ب و کارهایی که ت��ا به حال در حوزه 
بازاریابی محتوای��ی س��رمایه گذاری نکرده اند در 
خاموش��ی کامل به س��ر می برند، چون تا به حال 
متوجه تغییرات مشتریان بیرونی سازمان نشده اند 
و گام��ی نیز در راس��تای برق��راری ارتباطات اثر 
بخش با مش��تریان بر نمی دارن��د. از طرفی برخی 
از کس��ب وکارهایی که تا به ح��ال روی بازاریابی 
محتوایی س��رمایه گذاری جدی انجام داده اند نیز 
با نادیده گرفتن مخاطبان، اقدام به برنامه ریزی و 
انجام فعالیت های مختلف در این حوزه می کنند. 
جه��ت رفع ای��ن معض��ل، کس��ب وکارها باید به 
ش��ناخت درس��تی از مخاطبان خود مانند سبک 
زندگی، جزییات جمعیت ش��ناختی، خواس��ته ها، 
نیازها و... دست پیدا کنند تا از این طریق بتوانند 
محتوای مناس��بی را برای گروه هدف خود تولید 

کنند و انتشار دهند. 
عدم جذابیت عاطفی در بازاریابی محتوایی

یکی از اشتباهات عمده بسیاری از کسب وکارهای 
ایرانی، تولید محتوایی اس��ت که جذابیت عاطفی 
برای مخاطبان ن��دارد. این واقعیت وجود دارد که 
ه��دف بازاریابی محتوایی افزای��ش آگاهی از برند 
و در نهایت افزایش فروش اس��ت، اما بس��یاری از 
محتواهای تولید شده برای مخاطبان خسته کننده 
است و نمی تواند داستانی جذاب و عاطفی را برای 
مخاطبان بازگو کند. در حال حاضر می توان حتی 
محص��والت خش��ک و خس��ته کننده را از طریق 
پیام های احساس��ی و ارتباط��ی انتقال داد که این 
موضوع می تواند منجربه ماندگاری و معنادار شدن 
محتوا در ذهن مخاطبان خواهد شد. مطالعات در 
زمینه روان شناسی نش��ان می دهد که احساسات، 
عنص��ری ضروری در تصمیم گیری اس��ت و ایجاد 
ارتباط عاطفی و احساسی برند با مخاطبان بسیار 
می توان��د در تصمی��م خرید مش��تریان تأثیرگذار 

باشد. 
اندازه گیری اثربخشی محتوا

در حال حاضر برندهای تجاری با تدوین تقویم 
محتوا اق��دام به تولید و انتش��ار محتوا می کنند، 
اما با ای��ن حال هیچ برنامه ای ب��رای اندازه گیری 
اثربخش��ی محتوای تولید شده خود ندارند. جهت 
سنجش اثر بخش��ی محتوا، برندهای تجاری باید 
س��ه هدف آگاه��ی از برن��د، درگی��ری ذهنی با 
مخاطبان و فروش انجام ش��ود؛ ب��ه عنوان نمونه 
ش��اخص های ترافیک وب س��ایت ناش��ی از تولید 
محتوا، بازدید صفحات محتوا، بازدید ویدئو، تعداد 
دانلود، تعداد لینک دادن به محتوا، تعداد کامنت، 
تعداد بازدید واقعی، تعداد بازنش��ر و... می تواند در 
س��نجش محتوای مورد نظر واقع ش��ود و از این 

طریق به اندازه گیری درستی دست پیدا کرد. 
در پایان ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است 
که کس��ب وکارها باید دیدگاه می��ان و بلندمدت 
نس��بت به بازاریابی محتوایی داش��ته باش��د تا از 
این طریق با اتخاذ اس��تراتژی های مناسب در این 
حوزه بتوانند به موفقیت های چش��مگیری دست 

پیدا کنند. 

ایستگاه بازاریابیبازاریابی نوین

بازاریابی خالق

مترجم: امیرآل علی

معراج معمارنسب
مشاور دیجیتال مارکتینگ



ازخودگذشتگی کارآفرینان باعث 
موفقیت آنها نمی شود

کارآفرین��ان بس��یاری ادعا دارند ک��ه حاضرند 
جان شان را فدای کسب و کار کنند. آنها مسیری 
غل��ط انتخ��اب می کنن��د و در نهای��ت شکس��ت 

می خورند. 
تحقیقات متعدد نش��ان می ده��د که فدا کردن 
س��امتی، دوس��تان وذارتباطات برای کسب وکار، 
نتیج��ه ای ناامیدکنن��ده دارد. متأس��فانه فرهنگ 
غالب اکوسیس��تم اس��تارت آپی، افراد را به عشق 
ورزیدن به کار و ف��دا کردن همه چیز حتی خود 

فرد تشویق می کند. 
جیم ران یکی از س��خنرانان انگیزشی با سابقه 
اس��ت که نظرات متفاوتی نس��بت به تفکر کنونی 
اس��تارت آپی دارد و ازخودگذش��تگی برای کار را 

نقد می کند. 
به گ��زارش زومی��ت، در یک رابط��ه و فرآیند، 
پیشرفت ش��خصی بیش از ازخودگذشتگی مفید 
است. اگر شما بتوانید نقش خود را پررنگ تر کنید 
و وظیفه ها را بهتر انجام دهید، مفیدتر از آن است 

که خودتان را فدای رابطه یا کار کنید. 
نکته مهم این اس��ت که عموم اف��راد می دانند 
ازخودگذش��تگی به آنها ضربه می زند، اما اکثریت 
از خسارتی که به دیگران و کسب و کار خودشان 

وارد می کنند، مطلع نیستند. 

چرا ازخودگذش�تگی به کس�ب و کار شما 
کمک نمی کند؟ 

مدی��ران و کارآفرینان ابتدا تص��ور می کنند که 
ب��ا فداکاری، روند پیش��رفت ش��رکت را تس��ریع 
می کنن��د. نکته ای ک��ه این مدیران ب��دان توجه 
ندارند، رفتاری است که دیگران از آنها می آموزند. 
یک مدی��ر ابت��دا بای��د توانایی مش��خص کردن 
اولویت ها را در کسب وکارش داشته باشد. مدیری 
که زندگی و سامت خود را فدای شرکت می کند، 
نشان می دهد که هدف و ارزشی باالتر از انسانیت 
ایجاد کرده اس��ت و برای رس��یدن ب��ه آن از هر 

چیزی خواهد گذشت. 
فرهنگ ف��داکاری مدیران، به کارکنان نش��ان 
می دهد که مدیر حاضر است ارزش های بلندمدت 
)سامتی، دوس��تان، خانواده( را فدای ارزش های 
کوتاه م��دت )موفقی��ت در ی��ک ق��رارداد، فروش 
محصول یا پروژه( بکند. ش��اید ش��ما متوجه این 
قضیه نش��وید، اما پس از مدت��ی، کارمندان نیز از 
رفتار شما پیروی می کنند و ممکن است خسارات 

جبران ناپذیری به روند شرکت وارد کنند. 
نکت��ه مهم دیگ��ر این اس��ت که کارمن��دان با 
مشاهده رفتار مدیر، فشار بیشتری روی خودشان 
حس می کنند. آنها متوجه این قضیه می شوند که 
ازخودگذشتگی یکی از نیازهای اساسی پیشرفت 
شرکت اس��ت و در آینده نزدیک، این رفتار مدیر 
با شدت بیشتری تکرار خواهد شد. این کارمندان 
همیش��ه نگران هس��تند که اگر مدیرشان نتواند 
ب��ا فداکاری بیش از حد مش��کات را حل کند یا 
روزی در ش��رکت نباش��د، آنها باید فشار بیش از 
اندازه وظایف و اهداف کوتاه مدت را تحمل کنند. 

راه حل ازخودگذشتگی برای مدیران
- زمان های مش��خصی را ب��ه تنهایی و آرامش 
ش��خصی اختص��اص دهید. ای��ن زمان ه��ا نباید 
طوالنی باشند. استراحت های کوتاه چند دقیقه ای 
و تمرک��ز روی وضعی��ت فعل��ی خودت��ان، مانند 
میان وعده های غذایی هستند که انرژی شما را در 

روز تأمین می کنند. 
- همیش��ه گروهی از دوس��تان و نزدیکان قابل 
ارتباط در اطراف خود داش��ته باش��ید؛ افرادی که 
درگیری زیادی با کس��ب و کار شما ندارند، اما از 
دش��واری های آن اطاع کلی دارن��د. این افراد در 
مواقع مش��کات می توانند به شما انرژی دهند و 

ادامه مسیر را آسان کنند. 
- عادات سامتی خود را تقویت کنید. این تصور 
اش��تباه را که ازخودگذش��تگی پس از مدتی تمام 
می ش��ود و پس از رسیدن به هدف نیازی به ادامه 
آن نیست، کنار بگذارید. عادت کردن به فداکاری 
برای کسب وکار، حتی پس از رسیدن به هدف نیز 
در شما باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، اگر امروز 
از ش��دت کار و نحوه آن راضی نیستید، در آینده 
نیز اتفاق عجیب و غریب یا معجزه ای رخ نخواهد 
داد و روند شما شبیه امروز خواهد بود. پس تاش 
کنید عادات اشتباه کاری مانند ساعات کاری زیاد 
و استراحت کم را حذف کنید. فراموش نکنید که 
سامتی، ارزشمندترین دارایی شما برای پیشرفت 

کاری است. 
INC :منبع

برنامه ریزی به سبک افراد موفق
اگر به دنبال موفقیت هستید، بد نیست با کارهایی که شما 
را به موفقیت می رس��انند آشنا ش��وید و سبک برنامه ریزی 
اف��راد موف��ق را مطالعه کنید. در این مطلب ب��ه این موارد 
خواهیم پرداخت.  اگر به دنبال موفقیت هس��تید، بد نیست 
با کارهایی که ش��ما را به موفقیت می رس��انند آشنا شوید 
و برنام��ه روزانه افراد موف��ق را مطالعه کنید. درادامه تاش 
خواهم کرد تا به برنامه  شبانگاهی افراد موفق نگاهی بیندازم. 
به گ��زارش chetor ، اگر عب��ارت برنامه  صبحگاهی را در 
گوگل جست وجو کنید با ۲۰میلیون نتیجه مواجه می شوید. 
برنامه  صبحگاهی باعث افزایش عملکرد و همچنین سطح 
رضای��ت افراد می ش��ود. این ن��وع برنامه اج��ازه می دهد تا 
مادرهای گرفتار به اهداف خود برسند و مدیران نیز بتوانند 
خ��ود را برای یک روز پر از جلس��ه آم��اده کنند. در ضمن 
هر دو آنها می توانند برای ش��ام خانه باشند. اما داشتن یک 
برنامه صبحگاهی فقط نیمی از این معادله است. یک برنامه  
صبحگاهی قوی با یک برنامه  شبانگاهی قوی شروع می شود. 

برنامه  شبانگاهی سبب می شود تا روز بهتری 
را آغاز کنید

ش��نیده ش��ده که بنجامین فرانکلین هر شب از خود 
می پرس��ید: »امروز چه کار خوبی انج��ام داده ام؟ چه کار 

خوبی را امروز باید انجام می دادم؟«
با پرس��یدن این دو پرسش از خود، او می توانست دریابد 
که امروز چه روش هایی مفید بودند و چه روش هایی مفید 
نبودند. او می توانس��ت سپاسگزار دستاوردهایش باشد و با 
دیدن آنها خود را برای موفقیت در صبح روز بعد آماده کند. 
برنامه  شبانگاهی صحیح به بررسی این دو جنبه می پردازد: 

-  به روزی که داشته اید نگاهی می اندازید. 
- و برای فردا دوباره برنامه ریزی می کنید. 

یک برنامه  ش��بانگاهی به شما اجازه می دهد تا روی نتایج 
مثبت تمرکز و همین طور به اشتباهات خود در طی روز فکر 
کنید. می توانید در این زمان تمام دستگاه های الکترونیکی را 
خاموش و ذهن خود را آرام کنید. می فهمید که قرار است فردا 
روی چ��ه چیزی تمرکز کنید و به ذهن خود اجازه می دهید 

درحالی که خواب هستید، روی حل مسئله تمرکز کند. 
برنامه شبانگاهی افراد موفق

وقتی به برنامه  ش��بانگاهی افراد موفقی مثل بنجامین 
فرانکلین نگاهی می اندازیم متوجه می شویم که آنها زود به 
رختخواب می روند و صبح زود هم از خواب بیدار می شوند. 
آنها روی کسب و کارشان قبل از اینکه بقیه از خواب بیدار 
شوند، کار می کنند. آنها ذهن خود را آزاد می کنند تا روی 
چیزی که اهمیت دارد تمرک��ز کنند و می توانند هر روز 
به س��مت اهداف ش��ان قدم بردارند. همین ثبات قدم در 
انجام برنامه  صبحگاهی و عصرگاهی آنهاس��ت که سبب 
موفقیت شان می شود. آریانا هافینگتن روزنامه نگار مشهور 
آمریکایی کمی چای می نوشد، دوش می گیرد و شب هنگام 
از هیچ وسیله  الکترونیک استفاده نمی کند. روش او کاما 
علمی است و به او اجازه می دهد تا بدن خود را آرام کند و 
روی مسائل مهم تمرکز کند و بخوابد. بتهوون هم هر شب 
س��اعت ۱۰ به خواب می رفت تا بتواند صبح زود از خواب 

برخیزد و روی هنرش تمرکز کند. 
یک تغییر نامحسوس همراه با نتایجی 

شگفت انگیز
داش��تن یک برنامه   ش��بانگاهی باعث تغیی��ر عادت ها 
می ش��ود. به عنوان مثال به جای اینکه ساعت ۱۱ بخوابید 
و درست قبل از خواب مواد غذایی مصرف کنید، بخواهید 
که س��اعت ۹ شب بخوابید و بعد از ساعت ۷ شب چیزی 
نخورید، یک تغییر عادت بزرگ است. این تغییر یک شبه 
رخ نمی دهد. می توانید با انجام یک تغییر کوچک به مرور 
ای��ن تغییر را ایجاد کنید. اغلب اوقات افراد تمایل دارند تا 
کارهایی بیش��تر از توان ش��ان را انجام بدهند و به همین 
دلی��ل به اهداف خود نمی رس��ند. می توانید ابتدا با زودتر 
خوابیدن ش��روع کنید. لوازم الکترونیک را خاموش کنید 
و شروع به کتاب خواندن کنید. حتی می توانید بعدازظهر 
دیگر کافئین مصرف نکنید. انجام این تغییر سبب ایجاد 
تغییرات ساختاری در برنامه  روزانه شما می شود. این کار 
فرصت و ش��رایط زیادی را برای ش��ما فراهم می کند که 
اجازه می دهد به جای نظاره گربودن، دست به عمل بزنید. 
هر زمانی که وسوس��ه می ش��وید تا به ع��ادت قبلی خود 
برگردید، می توانید ب��ه منافع حاصل از برنامه  جدید فکر 
کنی��د. به افراد موفقی فکر کنید ک��ه با کمک این عادت 

خود را تغییر داده اند و به موفقیت رسیده اند. 
با تغییرات کوچک و ساده شروع کنید

لزومی ندارد برنامه  شبانگاهی شما پیچیده و مشکل باشد. هر 
قدمی که در مسیر درست بردارید، شما را به هدف تان نزدیک تر 
می کند. اینکه شب زنده دار باشید مشکلی ندارد، اما مطالعات 
نشان می دهد که افراد موفق زودتر می خوابند. البته همه چیز 
به زود خوابیدن ربط پیدا نمی کند، بلکه به اینکه شما قبل از 
خوابیدن چه می کنید، ارتباط دارد. به عنوان مثالخواندن کتاب 
و خاموش کردن وسایل الکترونیک یا گذراندن زمان با خانواده. 
اگر می خواهید به موفقیت برس��ید و برنامه  شبانگاهی 

خود را تغییر بدهید با این قدم ها شروع کنید: 
- زود به رختخواب بروید و زود هم بیدار ش��وید.  )این 

کار را در یک زمان مشخص انجام بدهید.(
- لوازم الکترونیک را یک ساعت قبل از خواب خاموش 

کنید و کتاب بخوانید یا با خانواده  خود وقت بگذرانید. 
-  به کارهایی که انجام داده  یا نداده اید فکر کنید. 

-  برنامه  فردا صبح خود را تنظیم کنید. 
-  و بخوابید. 

این پنج مرحله به شما اجازه می دهد راحت تر بخوابید و 
ذهن خود را برای خوابیدن آماده کنید. به ذهن ناخودآگاه 
خود اجازه می دهید تا روی برنامه  فردا صبح ش��ما تمرکز 
کند، درحالی که شما می توانید بخوابید. برنامه  شبانگاهی، 
ساختاری را ایجاد می کند که می توانید برای به دست آوردن 

موفقیت عادت های بهتری ایجاد کنید. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار      شنبه12
2 دی 1396

شماره 959

جهانی ش��دن اقتصاد، س��رعت 
گرفتن تغییرات فن��اوری و انفجار 
اطاعات باعث ش��ده س��ازمان ها 
فش��ار بیشتری را برای باقی ماندن 
در صحن��ه رقاب��ت تحم��ل کنند. 
ازط��رف دیگر، فن��اوری ارتباطات 
و اطاع��ات با دراختی��ار گذاردن 
برتری،  راه ه��ای متن��وع کس��ب 
موجب شده تا سازمان ها با افزایش 
سطح هوشمندی رقابتی خود و به 
کارگیری و استفاده از اطاعات، بر 

رقیبان غلبه کنند. 
دریاف��ت اطاع��ات از محی��ط 
بیرون��ی کس��ب وکار زمان��ی ب��ر 
موقعیت رقابتی ش��رکت ها اثر گذار 
اس��ت که یک فرآیند مس��تمر به 
نام هوش��مندی رقابت��ی به جهت 
جمع آوری، ذخیره سازی، تجزیه و 
تحلیل و اش��اعه اطاعات طراحی 
کنند. افزایش هوش رقابتی موجب 
می شود سازمان ها اطاعات محیط 
اط��راف خود را س��ریع تر و با دقت 

بیشتری تجزیه و تحلیل کنند. 
یک سازمان هوشمند، استراتزی 
بهت��ر و س��ریع تر درک  را  رقب��ا 
می کن��د و از شکس��ت و موفقیت 
آنه��ا می آموزد و این امکان را برای 
مدیران س��ازمان به وجود می آورد 
ت��ا با نظارت نظام من��د و با آگاهی 
بیش��تری تصمیم��ات راهب��ردی 
را اخ��ذ کنن��د. هر چه ش��رکت ها 
بتوانن��د از رقبای خ��ود اطاعات 
بیش��تری به دس��ت آورند احتمال 
اینک��ه اس��تراتژی های اثربخش و 
موفقیت آمیزی تدوین و اجرا کنند 

بیشتر است. 
در واقع هوش رقابتی یک دانش 
تجاری پویا برای جمع آوری تجزیه 
و تحلی��ل و مدیری��ت اطاعات و 
درک مفاهیم رقابت در اس��تراتژی 
ش��رکت به منظور کس��ب مزیت 

رقابتی است. 
 BEN( گی��اد  ب����ن  دکت��ر 
و  دانش��گاه  اس��تاد   )GILAD
تئوری پ��رداز معروف هوش��مندی 
اس��ت:  داش��ته  اظه��ار  رقابت��ی 
هوش��مندی رقابتی، کل دانش��ی 
است که یک ش��رکت از محیطی 
که در آن رقابت می کند در اختیار 
دارد و حاصل تجزیه و تحلیل ذرات 
بی شمار از اطاعاتی است که روزانه 
شرکت را بمباران می کند. در پرتو 
این دانش اس��ت که تصویر کاملی 
از وضعی��ت فعل��ی و آت��ی صحنه 
رق����ابت در پی��ش روی مدیران 
نق��ش می بندد ت��ا بتوانن��د بهتر 

تصمیم بگیرند. 
س�ازمان ها می توانند در راه 
هوشمندتر شدن قدم بردارند، 

کافی است: 
 - آنچ��ه را موج��ب کندذهنی 
سازمان می ش��ود تشخیص داده و 

از میان بردارند
 - آنچ��ه را موجب هوش��مندی 
سازمان می  شود مشخص و تقویت 

کنند
فرآینده��ای  و  س��اختارها   -  
ضروری برای ارتقای هوش��مندی 

سازمان را توسعه دهند. 
در زندگ��ی روزمره، انس��ان های 
باهوش را از نوع صحبت ک�����ردن 
و عمل شان تشخیص می دهیم نه 
الزاما به واس��طه تسلط شان درحل 
معما و تس��ت های تشخیص بهره 
هوش. یک انسان باهوش دارای سه 

ویژگی است: 
- توانایی اس��تثنایی در کس��ب 

اطاعات از محیط اطراف خود
- توانایی اس��تثنایی در پاس��خ 

مناسب به این اطاعات
- توانایی یادگیری سریع. 

س��ازمان ها نیز همانند انس��ان 
درجه ای از هوشمندی را به نمایش 
می گذارن��د. برخ��ی از س��ازمان ها 
بسیار کندذهن هستند. آنها حتی 
نمی توانند سیگنال های بسیار قوی 
از تغییرات محیط خود را تشخیص 
دهند و در پاس��خ به این محرک ها 
بس��یار ناتوانن��د. این س��ازمان ها 
ب��ه آرامی ی��اد می گیرن��د و بدون 
هیچگونه درک و بینش، اشتباهات 

قبلی خود را تکرار می کنند. 
س��ازمان  ی��ک  ایج��اد  ب��رای 
هوش��مند، تنه��ا اس��تخدام افراد 
باه��وش و ق��راردادن دفتر مجلل، 
ش��بکه و رایانه های قوی در اختیار 

ایشان کافی نیست. 
اف��راد بس��یار باه��وش اغلب در 
برق��راری ارتباط با هم��کاران، به 
اشتراک گذاردن دانش و هماهنگ 
س��اختن کار با دیگ��ران از توانایی 

الزم برخوردار نیستند. 
ه���ر فرد ممکن اس��ت اشتباه 
خاص��ی را یک بار انج��ام دهد، اما 
اگر پرسنل با یکدیگر ارتباط برقرار 
نکنند ممکن اس��ت همان اشتباه، 
ده ها بار تکرار ش��ود بدون اینکه به 

یادگیری سازمانی ختم شود. 
اج��زای اصل��ی تش��کیل دهنده 
هوشمندی سازمانی: هنگام ارزیابی 
هوشمندی س��ازمان، پنج حوزه را 
می توانیم درنظر بگیریم که در تمام 
موارد، اش��اره به س��ازمان می شود 
و ن��ه اعض��ای آن. ای��ن پنج حوزه 

عبارتند از: 
۱- ادراک: ب��ا چ��ه مطلوبیت��ی 
سازمان اطاعات مربوط به خود و 
محیط اطرافش را تجزیه و تحلیل 

می کند؟ 
۲- حافظ��ه: چگون��ه س��ازمان 
تجربیات خود را به طریق سودمند 

و قابل دسترس ذخیره می کند؟ 
3- یادگی��ری: چگونه س��ازمان 
دانش، قابلیت ها و فرآینده����ای 
موج��ود خ��ود را توس��عه و بهبود 

می بخشد؟ 
4- تبادل اطاعات: چگونه افراد 
سازمان به تبادل دانش و اطاعات 

می پردازند؟ 
5- اس��تدالل: تاچه حد فرآیند 
تفک��ر و تصمیم گی��ری جمعی در 

سازمان اثربخش است؟ 

 مولفه های هوش رقابتی
هوش��مندی ب��ازار: س��عی این 
هوش��مندی ب��ر نیازمندی ه��ای 
مش��تریان،  آین��ده  و  ج��اری 
فرصت ه��ای جدی��د و خاقان��ه 
موجود در بازار را تقسیم می کند. 
در این نوع هوش��مندی اطاعات 
تأمین کنن��دگان،  مش��تریان، 
خریداران، توزیع کنندگان تجزیه 

و تحلیل می شود. 
هوشمندی رقبا: تکامل استراتژی 
رقابتی ط��ی زمان را با مش��اهده 
تغییرات س��اختار رقبا، جایگزینی 
محصوالت جدی��د و تازه واردان به 
صنعت بازنمایی می کند و متمرکز 
ب��ر سیاس��ت های قیمت گ��ذاری، 

محصوالت و توسعه رقبا
هوشمندی تکتولوژیک و فناوری: 
تکنولوژی ه��ا جدی��د و موجود را 
ارزیابی می کند و با تحقیقات پایه 
بنیادی و کارب��ردی و حق اختراع 

و… سر و کار دارد. 
هوش��مندی اجتماعی: ش��امل 
قوانی��ن، مالیات و امور مالی، منابع 
انس��انی است و مسائل اجتماعی و 

اقتصادی.
مزایای هوشمندی رقابتی 
 - کشف مشتریان جدید

 - پیش بینی محیط آینده بازار
 - درک نقاط قوت و ضعف رقبا

 - شناسایی نقاط ضعف و یافتن 
راه حل

 - توانمن��دی و اس��تراتژی های 
بلندمدت رقبا

 - افزای��ش درج��ه اطمینان از 
تصمیمات استراتژیک

 - بهبود کیفی��ت محصوالت و 
خدمات در مقایسه با رقبا

 
فرآیند هوش رقابتی

۱- برنامه ریزی و هدایت: دریافت 
و مدیری��ت اطاع��ات فعالیت ها و 

مرتب ذخیره سازی اطاعات
۲- جمع آوری اطاعات: 

مناب��ع اولی��ه: مصاحبه ه��ا ب��ا 
فروش��ندگان و ایج��اد ارتب��اط با 
داخ��ل  ف��روش  کارش��ناس های 

سازمان
منابع ثانویه: اینترنت، شبکه های 
اجتماعی، روزنامه، مجله و نمایشگاه

 - اطاع��ات س��فید )اطاعات 
قفل شکسته(: این اطاعات عموما 
در پایگاه ه��ای عموم��ی داده ه��ا، 
روزنامه ها، اینترنت و نظایر آن قابل 

دسترسی است. 
 - اطاعات خاکستری: اطاعات 
خصوصی تری که از نمایشگاه های 
تج��اری جم��ع آوری ش��ده ی��ا از 
نشریاتی که توس��ط رقیب نادیده 
گرفته شده است؛ به دست می آید. 
یک فروش��نده می تواند با بازدید از 
شرکت رقیب اطاعاتی را درباره آن 

شرکت به دست آورد. 
 - اطاعات سیاه: اطاعاتی که به 
صورت غیر قانونی جمع آوری شده 
است، نظیر گوش کردن از راه تلفن 

یا هک رایانه ای. 

3- تجزی��ه و تحلی��ل: اطاعات 
نامرتب��ط و نامعتب��ر جداس��ازی 
می ش��ود و اطاعات پس از تجزیه 
و تحلیل بر تولید هوشمندی منجر 

می شود. 
4- توزی��ع و انتش��ار: اطاعات 
پایش شده و تجزیه و تحلیل شده 
به مدیران سازمان منتقل می  شود. 

 مدل رابطه مزیت رقابتی
 با هوشمندی رقابتی

برخ��ی از موضوع ه��ای کلیدی 
ک��������ه جم��ع آوری و تجزیه و 
تحلیل اطاع��ات آن برای افزایش 
رقابتی مورداستفاده  هوشمن��دی 

قرار می گیرند عبارتند از: 
۱- اطاع��ات مربوط به ش��بکه 
زنجی��ره ارزش: قابلیت های تأمین 
توزی��ع،  کانال ه��ای  کنن��دگان، 
اثربخش��ی  تأثیر حاش��یه س��ود، 

استراتژی های توزیع
۲- شبکه جهانی اطاع رسانی: 
تغیی��رات اطاع�����ات مربوط به 
رقبا در شبکه جهانی اطاع رسانی، 
اثربخشی بازاریابی ازطریق اینترنت، 
استفاده رقبا از اینترنت برای زیرنظر 
داشتن بازار، تأثیر اینترنت و شبکه 
جهان��ی اطاع رس��انی ب��ر فروش 

سازمان
3- اطاعات مالی: عملکرد مالی، 
تأثی��ر قدرت مالی رقب��ا، تغییرات 
ارزش س��هام رقب��ا، ن��رخ ب��ازده 

دارایی های رقبا
4- اطاعات مرب��وط به قیمت: 
تغیی��ر قیمت های عمده فروش��ی، 
تغیی��ر قیمت های خرده فروش��ی، 
سیاست های اعطای تخفیف، تأثیر 
قیمت های رقبا بر فروش سازمان، 
تغییر حاش��یه س��ود، اثربخش��ی 

استراتژی های قیمت گذاری
5- اطاع��ات تروی��ج ف��روش 
و تبلیغ��ات: اعتب��ار ن��ام تجاری، 
نمایش��گاه های تجاری، برنامه های 
روابط عمومی س��ازمان، تغییر در 
اس��تراتژی های تبلیغ، اثربخش��ی 
تبلیغات برای مشتریان هدف، تأثیر 

تبلیغات رقبا بر فروش سازمان
 / خدم��ات  اطاع��ات   -6
محص��والت: معرفی کاال و خدمات 
در  من��درج  اطاع��ات  جدی��د، 
بروش��ورها و کتابچه ه��ای معرفی 
محص��ول و خدمت، تقاض��ا برای 
محصوالت و خدمات رقبا، فناوری 
تولید و توانایی تحقیق و توس��عه، 
 USER( »کارب��ر آش��نا ب��ودن«
تن��وع   ،)FRIENDLINESS
محص��ول و خدم��ات، قیمت تمام 
شده رقبا، اثربخشی ارزش افزوده، 
تغییر در کیفی��ت کاال و خدمات، 

توقف تولید و یا ارائه خدمت
۷- اطاع��ات ف��روش: اطاعات 
ماهانه فروش رقبا، سیستم پاداش 
پرس��نل فروش، پورس��انت فروش 
متمرک��ز، تغیی��ر در خدم��ات و 
محصوالت رقبا، تغییر در خدمات 
پس از فروش و مدیریت مش��تری، 
بودج��ه بازاریابی رقب��ا، رتبه بندی 

نمایندگی ها، پیش بینی فروش رقبا
8- اطاع��ات راهب��ردی ب��ازار: 
برنامه های تحصی��ل و ادغام رقبا، 
فعالیت ه��ای مربوط به ثبت عائم 
استراتژی های  اثربخش��ی  تجاری، 
بازاریابی، تغییر در اس��تراتژی های 
بازاریابی، تأثیر استراتژی های جدید 

بازاریابی بر فروش
۹- اطاع��ات نی��روی انس��انی: 
جذب نیروی انس��انی توسط رقبا، 
کاهش نیروی انس��انی رقبا، چارت 
س��ازمانی رقب��ا، س��وابق مدیران 

اجرایی رقبا
مش��تریان:  اطاع��ات   -۱۰
اس��تفاده  مقایس��ه ای  اطاع��ات 
مش��تریان از خدمات و محصوالت 
رقب��ا، تغییر در نگرش مش��تریان 
در رابطه ب��ا محصوالت و خدمات، 
تعداد دفعات خرید، سطح وفاداری 
مش��تریان نس��بت ب��ه محصول و 
خدمات رقبا، علت خرید محصول و 

خدمات مشابه شرکت، از رقبا
نتیجه گیری

امروزه س��ازمان هایی در محیط 
رقابت��ی برنده خواهند ب��ود که از 
حوزه فعالیت خود درک و ارزیابی 
عمیق ت��ری داش��ته و ب��رای خود 
مزیت های رقابتی بیش��تری فراهم 

سازند. 
افزایش هوش��مندی  به م��دد 
رقابت��ی اس��ت که س��ازمان ها بر 
رقبای خود برتری یافته و جایگاه 
وی��ژه ای در عرصه رقابت کس��ب 

می کنند. 
در عص��ر حاضر، تنه��ا تمرکز بر 
وقایع و بررس��ی اطاعات گذشته 
چندان کارساز نیست، بلکه بررسی 
دقیق محیط و کس��ب اطاعات از 
رخداده��ای درحال ظهور اس��ت 
که حی��ات س��ازمان را اس��تمرار 
می بخشد. در دنیای امروز با ویژگی 
بازارهای روبه رشد سریع، تکیه بر 
اطاعات قدیمی به کاهش بینش 
و از دس��ت دادن فرصت ه�����ای 
پیش روی سازمان منجر می  شود. 
بنابراین، افزایش درجه هوشمندی 
اس��ت که نگاه و درک س��ازمان را 
نس��بت به تحوالت محیط و آینده 
شفاف تر س��اخته و توان سازمان را 
برای تحلیل فرایندهای رو به ظهور 

افزایش می دهد. 
ای��ن  در  موف��ق  س��ازمان های 
زمین��ه، با کاهش می��زان توجه به 
گذشته – بررسی قیمت محصوالت 
رقبا، گزارش های مالی، اس��تراتژی 
ف��روش رقب��ا و… که به آس��انی 
قاب��ل دس��ترس اس��ت و در اخذ 
تصمیم��ات حیاتی نقش چندانی 
ندارد – محور توجه خود را به آینده 
و هشدارهای آگاه کننده در ارتباط 
ب��ا فرصت ه��ا و تهدیدهای محیط 

معطوف می دارند. 
موفقیت فردا در عرصه کسب وکار 
از آن سازمان هایی است که بصیرت 
و آگاهی بیشتری نسبت به خود و 

محیط رقابت داشته باشند. 
brandabout :منبع

هوشمندی رقابتی
دریچه کارآفرینی

پژمان پاکدامن
مربی و مشاور برندسازی 



تصور کنید پش��ت میز کامپیوتر نشس��ته و آماده برای انجام دادن پروژه ای 
فوری هس��تید درحالی که دیگر زمانی برای تحویل آن نمانده است. در همین 
حال هرچه که فکر کنید به ذهن تان می رسد و بعد از دو ساعت به خود آمده و 
می بینید از وب گردی گرفته تا حذف فایل های کامپیوتری را که نمی خواستید 
انجام داده اما یک مرحله از پروژه را ش��روع نکرده اید. چرا ذهن به این راحتی 

منحرف می شود؟ چه انگیزه هایی بر کارایی آن اثر می گذارند؟ 
به گزارش دیجیاتو، تحقیقات دو 
ن��وع انگیزه را نش��ان داده که ذهن 
تحت تأثی��ر آنها به اهداف دس��ت 
می یابد:  انگیزه های درونی و بیرونی. 
انگیزه ه��ای درونی در طوالنی مدت 
اثر بهتری می گذارند اما انگیزه های 
بیرونی زمانی مؤثر ند که هیچ عامل 
درونی ذهن را برای انجام دادن کار 

تحریک نمی کند. 
- ه�دف اصل�ی را فرام�وش 

نکنید
برای جلوگیری از تعویق به دلیل 
اصلی که کار را انجام می دهید فکر 
کنید.  مثاًل به تغییری که کار شما 
در زندگی مردم می گذارد فکر کنید. 
خ��ود را عضوی از ی��ک کار تیمی 
بزرگ ببینید که می تواند راحتی را 
به مردم شهر یا کشورتان هدیه کند. 

- بیش از حد فکر نکنید
کس��انی که بی��ش از ح��د فکر 
می کنن��د،  ی��ک مس��ئله کوچک 
و آس��ان را بزرگنمای��ی ک��رده و 
استرس و فش��ار این کار، ذهن آنها 
را می ترساند. تحقیقات بارها نشان 
داده که ذهن مش��وش و مضطرب 

قابلیت تمرکز بر مسائل را ندارد، از این رو مسائل را به آرامی حل کنید. 
- موانع ذهنی را برطرف کنید

گاهی این حس به ش��ما دس��ت می دهد که مغزتان قفل کرده و اصاًل کار 
نمی کند. اغلب این حالت نشان دهنده این است که در افکار منفی غرق شده اید. 
برای بیرون آمدن از این حال، مسئله را از زاویه دیگری بررسی کنید. ساختار 
و چارچوب جدیدی برای آن بس��ازید. روان شناس��ان به این لحظه   »آهان« 
می گویند، چراکه ش��ما پاس��خ و راه را می دانید اما به دلیل وجود افکار منفی 

نمی توانید به راه حل دست یابید. 
پس یک نفس عمیق بکشید،  مسئله را از زاویه دید دیگری ببینید و اجازه 
دهید بخش ناخودآگاه ذهن تان پاسخ را دریابد و این همان لحظه ای است که 

می گویید: »آهان«.
- با احساسات منفی روبه رو شوید

قبل از ش��روع به این فکر کنی��د که آیا از انجام دادن کار می ترس��ید؟  آیا 
فکر می کنید کار س��ختی اس��ت؟  
ط��رز فکر آنق��در قدرتمند اس��ت 
ک��ه می تواند قب��ل از اینکه کاری 
را امتح��ان ک��رده باش��ید آنق��در 
منفی بافی کند که هرگز سراغ آن 
نروید.  اغلب موانع،  س��اخته ذهن 

شماست. 
ب��رای غلب��ه ک��ردن ب��ر ای��ن 
موقعی��ت، خ��ود را در حالی تصور 
کنی��د که از انج��ام دادن کار مورد 
نظر لذت می بری��د، برای تان مفرح 
اس��ت یا با لبخندی بر ل��ب آن را 
انجام می دهید. این تصورات افکار 
منف��ی را از ذهن تان بیرون کرده و 
ترس ت��ان را کمت��ر می کند. به یاد 
داشته باشید ترس با خطر متفاوت 
اس��ت. ترس زایی��ده ذهن و خطر 

واقعی است. 
بعد از اینکه 5 تا 10 بار این کار را 
انجام دادید به وضوح متوجه تغییر 

تصور و ذهنیت تان خواهید شد. 
- خاطرات خوب تان را قوت 

بخشید
با یادآوری لحظات موفقیت آمیز 
زندگی انگیزه و جرأت تان افزایش 
می یابد. ذهن فراموشکار انسان ممکن است شدت شادی شما را از موفقیتی 
که سابق بر این به دست آورده اید، کم کند. از این رو برای اینکه انگیزه تان 
بیش��تر ش��ود لحظه دس��تیابی به موفقیت تان را تصور کنید. جشنی که 
گرفته اید را به یاد بیاورید. شادی آن لحظه را در تمام وجودتان به جریان 
بیندازید.  این کار را 5 تا 10 بار انجام دهید و اثرش را در افزایش انگیزه تان 

ببینید. 
entrepreneur :منبع

چگونه با هک کردن مغز، انگیزه خود را بیشتر کنیم؟ 
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وبین��ار ی��ا س��مینار آنالی��ن Web conferencing، یک��ی از 
روش های بازاریابی اینترنتی مناس��ب در ایران قلمداد می ش��ود. در 

این مقاله کوتاه آن را تشریح می کنیم. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، امروزه استفاده از اینترنت یکی از 
رایج ترین روش ها در بازاریابی اس��ت. استفاده از اینترنت هم راحت 
ب��وده و هم طیف زی��ادی از افراد و بازارها را می توان��د دربر بگیرد. 
وبینار، از جمله برنامه هایی اس��ت که توس��ط اینترنت اجرا می شود 
و ام��روزه افراد و ش��رکت های زیادی برای بازاریابی از آن اس��تفاده 
می کنند. وبینار شامل برنامه های آموزشی یا سخنرانی هایی است که 
به صورت آنالین برگزار می شود. می توان وبینار را یکی از روش های 
مناس��ب یا بهترین روش در بازاریابی نام برد که می توانید از طریق 

آن به معرفی کاال بپردازید. 
از آنجایی که ممکن اس��ت برخی شرایط تبلیغات در ایران فراهم 
نبوده یا بودجه و امکانات کافی وجود نداشته باشد، استفاده از وبینار 
یکی از روش های مناس��ب برای بازاریابی است. وبینار با برنامه هایی 
که از قبل ضبط می ش��وند متفاوت است. در این برنامه فردی که به 
سخنرانی در خصوص کاال یا هر چیز دیگری مشغول است در همان 
لحظ��ه و به صورت زن��ده از طریق اینترنت پخش می ش��ود و افراد 
می توانند ش��اهد این برنامه باشند. تفاوت اصلی آن در حالت آنالین 
و زنده بودن برنامه است. شما می توانید وبینارهای رایگانی را برگزار 
کنید و محتواهای آموزش��ی را ب��رای مخاطبان خود آموزش دهید. 
می توانید راه های اس��تفاده از وبینار در بازاریاب��ی را به آنها آموزش 
دهید، یا اینکه چگونه می توانند یک سایت طراحی کرده و از طریق 

آن به معرفی و بازاریابی برای کاالی خود بپردازند. 
به نظر مش��اوره بازاریابی اینترنتی، عالوه بر اینکه می توانید از این 
طریق با مخاطبان خود در ارتباط باشید و کنجکاوی و انگیزه کافی 
در آنها ایجاد کنید که با ش��ما در ارتباط باش��ند، بلکه می توانید در 
انتها به آنها پیشنهاد بدهید که می توانید کارهای طراحی سایت آنها 
را انجام دهید یا اینکه به تبلیغ محصوالت و کاال بپردازید. بنابراین، 
می توانید با اس��تفاده از خالقیت هایی که در این زمینه از خود نشان 
می دهید به بهترین شکل ممکن به هدف های بازاریابی خود برسید. 
نکته مهمی که باید همواره به آن توجه داشته باشید این است که با 
استفاده از چه روش هایی می توانید مخاطبان و مشتریان بالقوه خود 
را ترغیب کنید تا در وبینار شما شرکت کنند و محتواهای آموزشی 
خود را به گونه ای طراحی کنید که هم برای آنها مفید باش��د و هم 
اینکه جذابیت های الزم را داش��ته باش��د. در نتیجه، شما می توانید 
با کمترین هزینه و با اس��تفاده از فضای گس��ترده اینترنت به تبلیغ 
فعالیت ه��ای خود پرداخته و خودتان، محصوالت و خدمات تان را به 

مخاطبان مورد نظر معرفی کنید. 

وبینار یا سمینار اینترنتی و بازاریابی
حتما در اولین گام خود به دنبال روش هایی باش��ید که می توانید 
یک وبینار مناس��ب و مفید طراحی کنید. با توجه به تجربه مشاوره 
بازاریابی، برای اینکه بتوانید مش��تریان کافی را از این طریق جذب 
کنید بهتر اس��ت ش��رایط و مزیت های ویژه ای را ب��رای آنها تعریف 
کنید. ب��ه عنوان مثال، می توانی��د برای افرادی که در وبینار ش��ما 
ش��رکت کرده اند ی��ک تخفیف ویژه ای در نظر بگیری��د که با هزینه 

کمتری برای آنها یک س��ایت طراحی کنید ی��ا محصول و خدمات 
خود را با شرایط ویژه ای نسبت به سایرین در اختیار آنها قرار دهید. 
بهتر اس��ت از فضاها و فرصت های ایجاد ش��ده توس��ط اینترنت به 
بهترین نحو در پیش��برد اهداف بازاریابی خود استفاده کنید. الزمه 
این کار این است که به ابزارهای جدید مجهز باشید و دائماً اطالعات 

خود را در این زمینه افزایش دهید. 
اهمیت و توس��عه وبینار: با ارائه خدمات ب��ه صورت غیرحضوری، 

راحتی و امنیت مشتریان را تأمین کنید.
امروزه تحول عظیمی در سامانه ارائه خدمات به مشتریان رخ داده 
اس��ت. در چند دهه گذش��ته، معموال عرضه کنندگان کاال به صورت 

مس��تقیم با مشتریان خود در ارتباط بودند و با آنها تعامالت رو دررو 
داش��تند، اما امروزه نیازی نیس��ت که مش��تریان در مراکز خدماتی 
حضور فیزیکی داش��ته باشند. بسیاری از خدمات همچون موارد زیر 

به صورت غیرمستقیم به مشتریان عرضه می شود: 
- دستگاه های ارائه دهنده مواد غذایی و نوشیدنی

- پمپ بنزین های اتوماتیک
- دستگاه های خودپرداز

- دستگاه های افزایش اعتبار و شارژ کارت های اتوبوس و مترو
- فروش اینترنتی کاالها و خدمات مورد نیاز مردم در بس��یاری از 

زمینه ها مانند الوین دکور

از جمله هدف هایی که ایده ایجاد خدمات غیرحضوری را به وجود 
آورد دالیل زیر را می توان نام برد: 

1- کاهش هزینه ها
ارتباط های غیرمس��تقیم و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتریان 
و ارائه دهندگان خدمات موجب کاهش بسیاری از هزینه ها از جمله 
هزینه رف��ت و آمد، احداث محلی برای ارائ��ه خدمات یا مکان های 
فیزیک��ی که خدمات یا کاال را در معرض دید مش��تریان قرار دهند 
می ش��ود. در این روش، بس��یاری از ارائه اطالعات و مشخصات کاال 
یا خدمات از طریق س��ایت های این ش��رکت ها به نمایش گذاش��ته 

می شود. 
2- افزایش راحتی مشتریان

در خدم��ات غیرحضوری نیاز به حضور فیزیکی و کس��ب اطالع از 
ویژگی های کاال یا خدمات نیست. آنها می توانند از طریق یک تماس 
تلفنی، مراجعه به سایت شرکت یا پیامک از این شرایط مطلع شوند 
و در صورت نیاز، س��فارش خود را نیز ب��ه صورت غیرحضوری ثبت 
کرده و کاال را تحویل بگیرند. بنابراین، این روش نقش زیادی در باال 

بردن راحتی مشتریان دارد. 
3- افزایش بهره وری

در خدمات غیرمستقیم، بسیاری از هزینه ها کاسته شده و می توان 
کیفی��ت ارائه یا تولید خدم��ات را در بخش های دیگر صرف کرد به 
همین دلی��ل راندمان کاری و همچنین مدیری��ت بازاریابی افزایش 

پیدا می کند. 
4- گستردگی خدمات غیرحضوری

این روش یکی از راهکارهای پرکاربرد و س��ودمند در عصر حاضر 
است، زیرا ما به دلیل بعد مسافت با برخی مشتریان خود نمی توانیم 
خدمات حضوری ارائه دهیم و گستردگی مشتریان و پراکندگی آنها 
به قدری است که خدمات غیرحضوری آنها را امکان پذیر کرده است 
وگرنه ما بسیاری از مشتریان خود را از دست می دادیم. البته، تبدیل 
خدمات به صورت غیرمستقیم جنبه های منفی نیز دارد که در ادامه 

به آنها اشاره می شود. 
1- دریافت اطالعات کم در خصوص مشتریان

در بس��یاری از خدم��ات غیرحضوری ما با مش��تریان خود ارتباط 
رودررو نداریم، بنابراین بس��یاری از اطالعاتی که از تجربه و احساس 
آنها می توانیم در ارتباط های رودررو کسب کنیم محروم می شویم. 

2- گیج شدن مشتریان
بس��یاری از مشتریان وقتی می خواهند خدمات و کاالی مورد نظر 
خود را به صورت غیرحضوری خرید کنند دچار ابهام می ش��وند. آنها 
نمی دانن��د چگونه باید در خصوص کاالی م��ورد نظر خود اطالعات 
کس��ب کنند و همچنین درباره آن به مش��ورت با فروشنده بپردازند 
یا نظرات و سلیقه های خود را برای اینکه بتوانند بهترین محصول یا 

خدمات را خریداری کنند به فروشنده ها بگویند. 
بر اساس موارد گفته شده در آموزش بازاریابی، غالباً وظیفه اداره و 
مدیریت کردن سامانه های خدمات غیرمستقیم یا همان غیرحضوری 
به عهده مدیر عملیاتی ش��رکت اس��ت، ول��ی مدیرانی که در بخش 
بازاریابی مشغول هستند نیز باید در این کار مشارکت داشته باشند؛  
زیرا این مدیران بازاریابی هستند که درباره کارآمدی این سامانه باید 

بررسی کرده و مطمئن شوند که وبینار کاربردی است. 

وبینار، روش بازاریابی اینترنتی مناسب در ایران

88936651
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اخبار

تبریز - وحید خ�وش زرع- عباس آخوندی وزیر راه 
و شهرس��ازی در حاش��یه افتتاح دومین نمایشگاه حمل و 
نقل و صنایع وابسته با حضور در غرفه شرکت آمیکوضمن 
بازدید از تولیدات جدید این ش��رکت از نزدیک در جریان 
فعالیتهای شرکت آمیکو قرار گرفت. وزیر راه و شهرسازی 
در ای��ن بازدید با تاکید بر توانمندی های بخش خصوصی 
در عرص��ه های مختلف و بویژه صنعت حمل و نقل و لزوم 
توجه به درون گرایی در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: برای 
تش��ویق از تولید و برند ملی آمیک��و بعنوان تولید داخلی، 
امیدوارم بخش��های مختلف وزارت راه و شهرسازی بتوانند 
از تولیدات این ش��رکت استفاده نمایند. غالمرضا صادقیان 
مدیرعامل ش��رکت آمیکو نیز در ای��ن بازدید گفت: افتتاح 

این نمایش��گاه توسط شخص وزیر و حضور ایشان در کنار 
تولیدکنندگان بخش خصوص��ی مایه دلگرمی فعاالن این 

عرصه می باش��د. صادقی��ان افزود: محص��ول جدید وانت 
پیکاپ دوکابین آمیکو با موتور یورو 5 ،قدرت 2400 س��ی 
س��ی بوده و تنها خودروی  ساخت داخل با استانداردهای 
هشتادوهشت گانه می باشد. مدیرعامل شرکت آمیکو ادامه 
داد: با ت��الش کارکنان مجموعه گ��روه صنعتی آمیکو در 
منطقه آزاد ارس در حال حاضر روزانه تعداد 40 دس��تگاه 
از وان��ت پیکاپ جدید در ش��رکت آمیکو تولید می گردد. 
الزم به ذکر اس��ت دومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع 
وابس��ته با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و مقامات مسئول 
مرتبط با ای��ن حوزه در محل مصالی تهران برگزار ش��د. 
در این نمایش��گاه 205 شرکت حضور داشتند که اکثریت  

شرکت های حاضر از فعاالن بخش خصوصی بودند.

اصفهان- قاس�م اس�د- مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان با اش��اره به برگزاری جش��نواره پژوهش و فناوری وزارت 
نی��رو گفت: در جش��نواره پژوهش و فن��اوری وزارت نیرو که در 
 آذرماه سال جاری برگزارشد شرکت آبفا استان اصفهان بر اساس 
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در سال 95 به عنوان برگزیده و 
برتر انتخاب گردید همچنین غرفه این شرکت در جشنواره پژوهش 
و فناوری وزارت نیرو به عنوان غرفه برتر شناخته شد. مهندس هاشم 
امینی افزود: شرکت آبفا استان اصفهان با ارائه 7 طرح تحقیقاتی 
که نقش کاربردی در ارتقا، رشد و بالندگی صنعت آب و فاضالب 
داشت به عنوان شرکت برگزیده در این جشنواره انتخاب گردید. 
وی به 7 طرح پژوهش��ی و تحقیقاتی که در جشنواره پژوهش و 
فناوری وزارت نیرو ارائه شد پرداخت و تصریح کرد: دفتر تحقیقات 
شرکت آبفا استان اصفهان با داشتن بیش از 20 سال سابقه فعالیت 
پژوهش��ی و تحقیقاتی در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت و 

آب و فاضالب در این جش��نواره 7 طرح پژوهشی و تحقیقاتی در 
زمین��ه: 1-پایش کیفی آب قبل از ورود به تصفی��ه خانه آب )از 
س��د زاینده رود( تا آخرین نقطه مصرف، 2-امکان سنجی کاربرد 
روش های ارتقای شاخص های بهداشتی اتصاالت برنجی و برنزی 
مورد استفاده در خطوط انتقال آب شرب، 3-آنالیز هیدرودینامیکی 

رفتار جریان فاضالب در مخازن هوادهی به منظور بررسی اثر شکل 
پره هواده بر مش��خصات عملکردی سیس��تم به روش دینامیک 
سیاالت محاس��باتی )CFD(، 4-مطالعه تجربی و تئوری پدیده 
 یخ زدگی کنتور آب و جلوگیری از آن به کمک گرمایش تابشی، 
5-انتقال دهنده )پمپ( آسانس��وری فاضالب، 6-تصفیه پس��اب 
حاصل از شست وشوی معکوس فیلترهای شنی با روش ترکیبی 
انعقاد و سیس��تم غشایی اولترافیلتراس��یون در تصفیه خانه آب 
باباشیخعلی اصفهان، 7-سنتز و شناسایی زئولیت کانکرینایت و 
ژئوپلیم��ر بر پایه کائولن و کاربرد آن ها در تصفیه آب، ارائه نمود. 
مهندس امینی با اشاره به هدف از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی 
شرکت آبفا استان اصفهان گفت: هدف از ارائه طرح های پژوهشی 
و تحقیقاتی رفع معضالت و مش��کالت مبتال به این صنعت و نیز 
ارتقای فرآیندها و در نهایت رشد و بالندگی صنعت است که منجر 

به ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر می شود.

اهواز- شبنم قجاوند- بزرگترین و مدرنترین مقره شوی ساخت 
داخل کشور توسط برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر محترم نیرو 
در نمایشگاه هفته پژوهش تهران رونمایی شد. محمود دشت بزرگ 
در این بازدید گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در این شرکت به 
 وزیر نیرو ارایه داد. گفتنی است مرتفع ترین باال بر مجهز به سیستم 
مقره شویی ساخت ایران دارای حداکثر 33 متر ارتفاع ، دسترسی جانبی 
ب��ه 22 متر و دارای نیروی محرکه P.T.O )گیربکس خودرو حامل( 
است.  از دیگر مشخصات این باالبر می توان به جنس آلومینیومی سبد، 

زاویه دید ممتد ، قابلیت کنترل با تابلو فرمان برای اپراتور پایین و درون 
سبد، مجهز به سیس��تم ارتباطی بین سبد و اپراتور پایین ، ظرفیت 
 500 کیلوگرمی س��بد و توانایی کارکرد باالبر در س��رعت با حداقل 
5/12 متر بر ثانیه به همراه سیستم محدود کننده بار با سیستم امنیتی 
اشاره کرد. شایان ذکر است، تانکر این ماشین مقره شو دارای ظرفیت 
6000 لیتر از جنس استیل به ضخامت چهارمیلیمتر، پمپ آب با دبی 
220 لیتر بر دقیقه و قابلیت قطع اتوماتیک جریان آب در صورت بروز 

خطا یا اختالل در مقاومت الکتریکی آب مقطر درون مخزن است .

س�اری - دهقان - مدیرعامل آبفاش��هری مازندران،گفت: 
تا پایان امس��ال اصالح 55 کیلومتر ش��بکه آبرسانی در دستور 
کار ش��رکت قرار دارد که تا کنون 40 کیلومتر آن اجرایی شد. 
ب��ه گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از ش��رکت آبفاش��هری 
مازن��دران، مهن��دس ذاکری با اش��اره به وجود 7ه��زار و 200 
کیلومتر ش��بکه آبرسانی در این اس��تان گفت: 1715 کیلومتر 
از ای��ن ش��بکه فرس��وده و دارای عمر باالی 25 س��ال اس��ت. 
مهندس ذاکری، تصریح کرد: بخش��ی از هدر رفت آب، مربوط 
 به فرس��ودگی ش��بکه آبرس��انی می باش��د. وی با بیان اینکه 
هدر رفت آب به دو صورت فیزیکی و ظاهری است که بخشی از 

آن توسط مشترکین اعالم می شود، گفت: 32 هزار مورد اتفاقات 
در بخش انش��عابات، 9400 مورد در بخش شبکه و 300 مورد 

در خط انتقال طی سالجاری گزارش شد. مدیرعامل آبفاشهری 
مازندران با بیان اینکه به ازای هر یک متر اصالح ش��بکه بیش 
از دو میلی��ون ریال هزینه صرف می ش��ود، افزود: برای اصالح 
تمامی شبکه های فرسوده آب به 3۸0 میلیارد ریال اعتبار نیاز 
اس��ت. مهندس ذاکری، ادامه داد: در س��ال جاری اعتبارات در 
نظر گرفته شده برای اصالح شبکه، 115 میلیارد ریال بوده که 
درحال حاضر نزدی��ک به 10 میلیارد ریال آن اختصاص یافت. 
وی اظهار داشت: در مجموع 75 میلیارد ریال برای رفع و ترمیم 
شکس��تگی و در راس��تای عملیات اصالح شبکه از محل منابع 

داخلی 100 میلیارد ریال در سالجاری هزینه شده است. 

تبریز - اسد فالح- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اس��تاندار آذربایجان شرقی گفت: پایش فضای کسب و کار 
از موضوعات بس��یار مهم در ارتباط با س��رمایه گذاری اس��ت. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی نواداد در آیین آغاز به کار سامانه 
دریافت، انعکاس، پیگیری  و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور 
مجوزهای کسب و کار )دادور( در دستگاه های اجرایی استان، افزود: 
متاسفانه فضای کسب و کار کشور جایگاه مطلوبی را که در شان و 
شایسته جمهوری اسالمی باشد در دنیا ندارد. وی ادامه داد: به تبع 
همین موضوع جایگاه آذربایجان شرقی در فضای کسب و کار کشور 
شایسته این استان نیست. نواداد اظهار کرد: مدیریت ارشد استان 
به موضوع بهبود فضای کس��ب و کار بسیار تاکید دارد و از این رو 
یکی از پیشگامان راه اندازی سامانه دادور در کشور هستیم. وی با 

اشاره به راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی 
گفت: این سامانه با ساختار یکپارچه، سیستماتیک، هوشمند و قابل 
نظارت یکی از ملزومات بهبود فضای کس��ب و کار می باش��د که 
آذربایجان شرقی پیشگام در راه اندازی آن می باشد. وی یادآوری 

کرد: با راه اندازی این س��امانه بهینه سازی فرآیند صدور مجوزها 
در ارائه خدمت به متقاضیان، احصا و شناسایی گلوگاه های صدور 
مجوزها با رصد لحظه ای و برخط، افزایش سالمت اداری و شفاف 
سازی و توزیع عادالنه منابع از طریق نظارت بی واسطه حاکمیت 
ام��کان پذیر می ش��ود. همچنین ایجاد بان��ک اطالعاتی جامع از 
اطالعات مجوزها، استعالم ها، دریافت کنندگان حقیقی و حقوقی 
و دستگاه های صادر کننده مجوز، نظارت و پایش مستمر مراحل 
صدور مجوز، کاهش هزینه های سربار دستگاه های اجرایی در ارائه 
خدمات مرتبط با مجوزها و تس��هیل و تسریع در ارائه خدمات به 
متقاضیان از دیگر کارکردهای این س��امانه می باش��د. آذربایجان 
شرقی دومین استان کشور بعد از استان سمنان است که به سامانه 

دادور مجهز شده است.

اهواز - ش�بنم قجاوند- طي مراسمي به مناسبت 26 آذر روز 
ملي حمل و نقل از رانندگان نمونه ش��رکت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدسلیمان تجلیل شد . آیین تجلیل از 4 نفر از رانندگان نمونه 
این ش��رکت در اداره ترابري برگزار و طي آن از رانندگان بخش هاي 
مختلف تقدیر و تشکر بعمل آمد . مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت 
و گاز مسجدسلیمان در این مراسم که از سوي مدیرخدمات- رییس 
-روابط عمومي  رییس حراس��ت و رییس دفتر مدیرعامل همراهي 
 مي ش��د طي س��خناني ش��غل رانندگي را یکي از مشاغل سخت و

 پر اس��ترس خواند که براي انجام آن ب��ه آرامش روحي و رواني نیاز 
است. مهندس قباد ناصري اظهار داشت : تولید - پشتیباني از تولید-  

ارایه خدمات- امورات اداري- اعزام بیماران - مس��افرت هاي اداري و 
رفاهي پرسنل و خانواده ها که طي سالهاي اخیر بدون حادثه و سانحه 

انجام شده مرهون زحمات تک تک عزیزان همکار در بخش ترابري 
است . وي ضمن تبریک روز ملي حمل و نقل افزود :  بر خودم واجب 
دیدم بمنظور قدرشناسي از زحمات بي شائبه شما در جمعتان حضور 
یابم و مراتب تقدیر و تشکر خود و هیأت مدیره  شرکت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدس��لیمان را از بابت مس��ئولیت شناسي - توجه به 
قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگی -  توجه به نظم و انضباط اداري 
و  پاسداش��ت سرمایه به شما و سایر همکاران اعالم نمایم . در پایان 
مراس��م به رسم یادبود هدایایي از سوي مهندس ناصري به 4 نفر از 
رانندگان بخش هاي مختلف اداره ترابري به نیابت از تمامي رانندگان 

و همکاران اداره ترابري اهدا گردید. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون مهندسی شرکت 
توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: این شرکت به منظور توسعه 
انرژی های تجدید پذیر، برق رسانی به دو روستای استان را از طریق 
انرژی خورشیدی در دستور کار دارد. مهندس نیما امیرشکاری افزود: 
روستای چاه شنبه شهرستان پارسیان با 15 خانوار و روستای بستاکان 

بشاگرد با 13 خانوار، روستاهایی هستند که از طریق انرژی خورشیدی 
برق دار می ش��وند. وی با اشاره به پیشرفت ۸0 درصدی تامین برق 
روس��تای چاه شنبه پارسیان گفت: عملیات برق دار نمودن روستای 
بستاکان بشاگرد بزودی آغاز می شود.  به گفته امیرشکاری،ظرفیت 
این سیستم ها یکهزار وات و شامل 4 پنل 250 واتی است که می تواند 

به صورت 24 یا 4۸ وات طراحی شود. اجزای قابل نصب این سیستم 
شامل صفحه خورشیدی، اینورتر، شارژر کنترلر، باتری، کابینت باتری 
و استراکچر است.  وی اضافه کرد: باتری های این سیستم به گونه ای 
طراحی شده که در هوای ابری و عدم تابش نور خورشید تا 4۸ ساعت 

را پشتیبانی و امکان برق رسانی را فراهم می کند. 

وزیر راه در بازدید از غرفه آمیکو تاکید کرد
استفاده از توانمندی های بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل

کسب عنوان برگزیده شرکت آبفا استان اصفهان در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو

  با حضور وزیر محترم نیرو در نمایشگاه هفته پژوهش تهران انجام شد 

رونمایی از بزرگترین و مدرنترین مقره شوی ساخت داخل کشور 

مدیرعامل آبفاشهری مازندران اعالم کرد

اصالح 55 کیلومتر از شبکه های آب فرسوده استان تا پایان سال جاری 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

پایش فضای کسب و کار از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با سرمایه گذاری است

به مناسبت روز ملي حمل و نقل 

از رانندگان نمونه در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان تجلیل شد

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خبر داد

روستاهای هرمزگان با انرژی خورشیدی برق دار می شوند

کسب رتبه برتر بسیج ادارات کارمندی کشور توسط بسیج ادارات خوزستان 
اهواز - شبنم قجاوند- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از 
فرمانده بس��یج ادارات کارمندی خوزس��تان به خاطر کسب رتبه برتر بسیج 

ادارات کشور تقدیر و تشکر کرد.
محمود دش��ت بزرگ ضمن بازدید از واحد بسیج ادارات استان از زحمات 
و تالش های آنان در کس��ب مقام برتر واحد ادارات کشور و خدمت به نظام 

اسالمی و مردم خوزستان تقدیر و تشکر کرد.
در این بازدید، حاتمی فرمانده سازمان بسیج کارمندی استان نیز از پشتیبانی های ارزنده و قابل توجه مدیر 

عامل شرکت برق منطقه ای قدردانی کرد.

تقدیر از کارک�نان ام�ور آب�فای شهرستان البرز درگذر از ب�حران کم آبی تابستان 96
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- با اهداء لوح تقدیر، از کارکنان امور آبفای شهرستان 
البرز، به جهت مشارکت در گذرازبحران کم آبی و نیز رفع کدورت مقطعی آب چاههای در 
شهرهای بیدستان و شریفیه  طی تابستان سالجاری تجلیل گردید. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان قزوین، مهندس "احمد هجرانفر" مدیر عامل شرکت آبفای 
استان در جلسه ای به همین منظور در جمع کارکنان امور آبفای شهرستان البرز گفت: یکی 
مشکالت شرکت اثرات خشکسالی و کاهش آبدهی چاهها و کمبود آب در منطقه محمدیه 
و آبیک  می باشداز طرفی به علت عدم تامین اعتبارات ریالی جهت ایجاد تاسیسات آبرسانی مسکن مهر در ناحیه شهری مهرگان 
و محمدیه،علی رغم اقدامات صورت گرفته در نقطه سر به سر با تنش آبی مواجه می باشیم  بایستی پیگیریها و فعالیتهای بیشتری 
در این امور صورت بگیرد. وی با اشاره به ضرورت تسریع در تجهیز دو حلقه چاه طی سه ماه آینده، افزود: این روزها، روزهای مهمی 
جهت اجرای طرحهای آبرسانی است ووارد شدن منابع جدید کمک شایانی در رفع کم آبی در تابستان  سال آتی دارد. وی بیان کرد: 
اجرای خطوط برگشت از خط اصلی آب شرب  توان تولیدانتقال آب نیز در این شهرها اضافه می شود. وی خاطر نشان کرد: مدیران 
شهرستانها و  روسای ادارات و فنی و بهره برداری امورات تابعه بایستی در جریان طرح ها و پروژه های  شرکت در منطقه خود بوده و 
پیگیری عملیاتی شدن آنها شوند . مهندس"علی صراف" مدیر امور آبفای شهرستان البرز، ضمن خوش آمدگویی به همکاران افزود: 
در دو سال اخیر مشکل کمبود آب در ناحیه شهری مهرگان جدی بوده است که برای حل این مشکل در این دو سال تعداد 6 حلقه 
چاه جدید وارد مدار بهره برداری شد و تعداد 15 حلقه چاه نیز مهندسی مجدد گردید.وی در ادامه خاطر نشان کرد، در حال حاضر 
امور آبفای شهرستان پیگیر تامین آب و حفر و تجهیز چاههای جدید بوده تا در تابستان سال آینده دچار کمبود آب و افت فشار در 
شبکه نباشیم. مهندس "مهدی حسین خانی" معاون بهره برداری شرکت خاطر نشان کرد:در سال گذشته حدود 1۸0 لیتر در ثانیه 
به مجموعه تولید آب شهرستان البرز اضافه شده است و با اضافه شده مشترکینی که در حال حاضر ناحیه شهری مهرگان سکونت 

می یابند بایستی به تولید آب و فرهنگ سازی مصرف بهینه مشترکین در این منطقه توجه خاصی نمود.

 معاون سازمان تبلیغات اسالمی لرستان
کانون فرهنگی رسانه در لرستان راه اندازی شد

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- معاون تبلیغات اس��المی لرس��تان در راستای 
فعالیت های ارتقای سواد رسانه ای در سازمان تبلیغات استان گفت: کانون فرهنگی رسانه 
در اداره کل تبلیغات اسالمی لرستان راه اندازی شده است. حجت االسالم احمدرضا غالمی 
در حاش��یه برگزاری انتخابات هیئت مؤس��س گفتمان های دینی و کارگاه مهارت آموزی 
آس��یب های اجتماعی که در اداره کل تبلیغات اس��المی لرستان برگزار شد، اظهار داشت: 
هدف از برگزاری انتخابات هیئت مؤس��س گفتمان های دینی لرستان ساماندهی اساتید 
گفتمان های دینی است که این اقدام پایه گذاری یک برنامه دینی برای آینده خواهد بود. وی به فعالیت  23هزار 617 نفر از اساتید 
گفتمان های دینی در لرستان اشاره کرد و افزود: این اساتید به طور مستقیم بر بیش از 23 هزار  نفر در حوزه دین تأثیرگذار بوده اند؛ 
پر شدن نمازخانه ها و مساجد، احترام به استاد و سواد رسانه ای نیز از دستاوردهای برگزاری جلسات گفتمان های دینی در استان بوده 
است. معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسالمی استان لرستان عنوان کرد: 62 نفر از اساتید گفتمان های دینی 54۸ جلسه 
را در هشت ماهه امسال برگزار کرده اند و برای انجمن اولیا مربیان نیز71جلسه با محوریت سواد رسانه اقتصاد مقاومتی برگزارشده است. 
وی بیان کرد: اقدامات خوبی در راستای فعالیت های ارتقای سواد رسانه ای در سازمان تبلیغات اسالمی لرستان انجام شده به طوری که 

کانون فرهنگی رسانه در اداره کل تبلیغات اسالمی لرستان راه اندازی شده است.

از سوي سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوین
کارگاه ناهنجاري هاي رفتاري کودکان در خانه فرهنگ دانش برگزار شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- کارگاه ناهنجاري هاي رفتاري کودکان از سلسله کارگاه هاي آموزشي فرزند پروري درخانه 
فرهنگ دانش سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي،اجتماعي 
و ورزشي شهرداري قزوین؛ باجالن،روانشناس در این کارگاه آموزشي گفت:شیطنت کردن،نق زدن،بحث کودکانه و داد زدن در موارد 
محدود غیر عادي نیست،اما اگر چنین رفتاري یک عادت روزانه باشد،موجب نگراني است. فاطمه باجالن افزود:اگر فرزندان شما داد 
مي زنند و شما با صداي بلندتري همان کار را بکنید، در آن صورت شما به آنها نشان مي دهید که زور و قدرت روشي است که مي توان 
با آن مسائل را رفع کرد. وي اضافه کرد: سعي کنید با آرامي و با منطق عمل کنید و نشان دهید که متوجه هستید چه احساسي دارند 
و بگویید »بله مي فهم که چرا عصباني هستي«ولي همزمان به آنها عواقب رفتارشان را هم گوشزد کنید. اگر فرزندتان دستورالعمل ها 
را با غر زدن و پرخاش با شما پیروي مي کند، از او بابت انجام کاري که از او خواسته بودید قدرداني کنید، بعد مي توانید توضیح دهید 
که عصباني بودنشان مشکلي ندارد، اما نمي توانند با شما با بي احترامي صحبت کنند. گفتني است؛ در این جلسه مباحث مفیدي در 

حل مشکل ناهنجاري هاي رفتاري کودکان بیان کرد و سواالت مخاطبان را پاسخ داد.
 

 به مناسبت فرارسیده هفته حمل و نقل، توسط مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم صورت گرفت 
تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت فرارسیده هفته حمل و نقل ،رانندگان و راهداری  مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان ایالم و جمعی ازکارکنان با خانواده شهدا و ایثارگران دیدار کردند. در این دیدار  مهندس دلخواه مدیر کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای، ضمن قرائت فاتحه و نثار صلوات به روح واالمقام شهدا و نیز آرزوی سالمت و طول عمر برای ایثارگران،آنها را 
افرادی کارآمد و موثر دانست و گفت: این قشر می توانند نقش موثر و سازنده ای در جامعه ایفا کنند و باید از توانمندی آنها در جامعه 
بیشتر استفاده شود. وی در ادامه گفت : رهبر معظم انقالب در رابطه با فرهنگ ایثار و شهادت، سفارش زیادی کرده و با تاکید بر 
پررنگ کردن فرهنگ ایثار و شهادت و برنامه ریزی در این زمینه، تداوم انقالب اسالمی را وابسته به این فرهنگ عنوان کرده اند که 
پیشبرد اهداف این حوزه به کمک و نظرات فکری خانواده شهدا و ایثارگران نیازمند است. در پایان خانواده معزز شهدا وایثارگران با 

اهدای لوح سپاس از آنها تقدیر بعمل آمد . 

نشست آگاهی بخشی با کشاورزان روستای نوبند برگزار شد
 بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- در راس��تای طرح احیا و تعادل بخش��ی منابع آب زیر زمینی نشس��ت اطالع رسانی و 
آگاهی بخش��ی در روس��تای نوبند برگزار ش��د.    به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان نشست اطالع 
رسانی،آگاهی بخشی و فرهنگسازی طرح احیا و تعادل بخشی آب زیر زمینی با حضور کشاورزان و باغداران روستای نوبند در مسجد 
روستای نوبند قدیم برگزار شد. ستاری مسئول اجرای طرح اطالع رسانی ،آگاهی بخشی و فرهنگسازی احیا و تعادل بخشی منابع آب 
زیر زمینی استان در این نشست ضمن تشریح چالش های پیش روی استان و کشور در حوزه آب گفت: منابع آب زیر زمینی نعمتی 
همگانی است  و متعلق به همه  مردم مخصوصا آیندگان است که همه ما اعم از دولت و مردم وظیفه  حراست و پاسداری از این نعمت 
خدادادی را داریم. وی تاکید کرد : امروز در بحث آب کشور با وضعیت بحرانی جدی ای رو برو است و به دلیل اضافه برداشت ها و 

حفر چاه های غیر مجاز با افت شدید سطح آب های زیر زمینی در کشور و استان روبرو بوده ایم.
 

توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد
برگزاری سمینار ۳ روزه درمان اعتیاد و اختالالت همراه در ساری 

س�اری - دهقان - سمینار 3 روزه درمان اعتیاد و اختالالت همراه با همکاری 
حوزه سالمت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و به همت انجمن 
صنفی پزشکان درمانگران اعتیاد استان مازندران و در ساری برگزار شد. در حاشیه 
برگزاری این سمینار ، انتخابات هیات مدیره انجمن پزشکان درمانگر اعتیاد استان 
با شرکت پرشور پزشکان درمانگر اعتیاد استان برگزار شد که پس از شمارش آرا ، 
به ترتیب آقایان دکترعلي غالمي، دکترامین زاده ، دکتر حامد موسوي، دکترشهزاد 
مزداراني ، دکترعلیرضا خاکس��اریان ، دکتررضا افتخاریان و دکتر خدایار تهراني به 
عنوان اعضاي اصلي انتخاب شدند تا به مدت 3سال در هیئت مدیره حضور داشته باشند. همچنین آقایان دکتر افشین معلم سواسری 
ودکتر ایرج رنجبر به عنوان بازرس صنف از طرف اعضا انتخاب شدند . گفتنی است این سمینار بطور منظم و فصلی یکبار به همت 

انجمن درمانگران اعتیاد استان برگزار می گرددکه دارای امتیاز بازآموزی براي اعضاء مي باشد. 



اهمیت زب��ان ب��دن از آنجایی معلوم می ش��ود که 
محقق��ان ثابت کرده اند بی��ن 60 الی 90درصد پیامی 
که ب��ه دیگ��ران داده می ش��ود، از طری��ق زبان بدن 
اس��ت. رفتارت��ان ه��م در اولی��ن مالق��ات از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت، زیرا اف��راد در چند دقیقه اول 
تحلیل ه��ای زی��ادی می کنن��د. مثال اینک��ه این فرد 
قابل اطمینان اس��ت؟ آیا کسی هست که بتوان کار را 

به او محول کرد؟ 
از این رو اگر می خواهید پیام اشتباهی را به دیگران 
منتقل نکنید، باید زبان بدن تان را در کنترل داش��ته 
باش��ید. در ادامه به نقل از دیجیاتو، با 18 حالت زبان 
بدن که در موفقیت ش��ما اثر می گذارد آشنا خواهید 

شد. 
بدن

1- کمرت��ان را صاف و ش��انه ها را کم��ی به پایین 
بیندازید. مراقب باشید آنقدر صاف نایستید که مغرور 

نشان داده شوید. 
2- بدن  تان را همراس��تا با مخاطب تان قرار دهید تا 

عالقه تان را به بحث نشان دهید. 
3- پاهای تان را صاف و چسبیده به هم قرار ندهید. 
بلکه به اندازه کمتر از عرض شانه باز کنید. با این کار 

مضطرب نبودن تان را نشان می دهید. 
4- خیلی کم به س��مت مخالف خم شوید تا معلوم 

شود به بحث عالقه دارید. 

5- گاهی ب��رای نش��ان دادن موافقت در ق��رارداد، 
می توانی��د از زبان ب��دن طرف مقابل اس��تفاده کنید. 
به این ش��کل که هر حالتی که او نشس��ته، ش��ما نیز 

همان طور بنشینید. 
دستها

6- برای اینکه تدافعی نش��ان داده نش��وید دس��ت 
به س��ینه نایستید، بلکه دس��ت ها را به آرامی در کنار 

بدن تان رها کنید. 
7- به هنگام صحبت کردن از دست های تان استفاده 
کنی��د. تحقیقات ثابت کرده اس��تفاده از دس��ت ها به 

هنگام صحبت کردن، فکر را نیز بهبود می دهد. 
8- همیش��ه به هنگام مالقات با دیگران، دست آنها 
را بفش��ارید. باید محکم دس��ت دهید اما نه آنقدر که 

فرد مقابل آزرده شود. 
9- قب��ل از قرار مالقات در مورد فرهنگ معاش��رت 

طرف قرارداد تحقیق کنید. 
سر

10-ب��ا تکان دادن آرام س��ر و لبخند ملیحی بر لب، 
موافق��ت خود را به ط��رف مقابل نش��ان می دهید تا 
متوجه ش��ود ک��ه منظورش را فهمی��ده و به او گوش 

می دهید. 
11- خن��ده اگر به موقع باش��د ب��رای تغییر فضای 
محی��ط عالی اس��ت، ضمن اینکه نش��ان می دهید به 

حرف های طرف مقابل گوش می دهید. 

12- ارتب��اط چش��می ب��ا ش��خصی ک��ه در حال 
صحبت کردن اس��ت نش��ان دهنده عالقه شما به بحث 
است، اما مراقب باشید گاهی این ارتباط را قطع کنید، 
زیرا ممکن اس��ت با خیره شدن اش��تباه گرفته شود و 

فرد مقابل از این رفتار شما آزرده شود. 
13- به س��رعت پلک زدن نش��ان دهنده استرس و 

اضطراب شماست. 
14- ح��االت صورت ف��رد مقابل را تقلی��د کنید تا 

عالقه مندی خود به بحث را به او نشان دهید. 
15- نفس عمیقی کشیده و با صدای آرامی صحبت 
کنید. مراقب باشید آهنگ جمله های سوالی و خبری 

را رعایت کنید. 
نکاتباقیمانده

16- یادداش��ت برداری ب��ه هن��گام صحبت دیگری 
نش��ان دهنده اهمیت��ی اس��ت ک��ه به حرف ه��ای او 
می دهید، اما مراقب باش��ید این کار به ارتباط چشمی 

لطمه نزند. 
17- حواس ت��ان به زب��ان بدن دیگران نیز باش��د. 
بس��یاری از افراد، ع��ادات خاصی دارن��د و می توانید 

اطالعات زیادی را از این طریق کسب کنید. 
18- اگ��ر در انتهای جلس��ه با فش��ردن دس��ت و 
برق��راری ارتباط چش��می اتاق را ترک کنید، نش��ان 
می دهید که از صحبت های طرف مقابل لذت برده اید. 
inc:منبع

چگونهبااستفادهاززبانبدن،پیاممثبتیرابهدیگرانانتقالدهیم؟

مدرسه مدیریت

برایمطالعه862پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاسخکارشناس: ابتدا مستندات الزم را درباره طرح های 
خود جمع آوری و یک گزارش کوتاه، محکم و کارشناس��ی 
تهیه کنید. در تهیه این گزارش از مش��ورت س��ایرین هم 
بهره بگیرید. وجود اعداد و ارقام و نمودار در این گزارش که 
روندها را به راحتی نمایش دهد ضروری است. متوجه باشید 
ک��ه برای اعضای هیات مدیره این مهم اس��ت که طرح های 
ش��ما در یک دوره مشخص شرکت را از ورشکستگی نجات 
ده��د. دادن وعده های بدون زمان اصال مناس��ب نیس��ت، 

بنابراین جدول زمان بندی و ارائه پیش بینی های واقع بینانه 
بسیار مهم است.

نکت��ه دوم اینک��ه اگ��ر ام��کان دارد با تک ت��ک اعضای 
هیات مدیره ابتدا جلس��ات دونفری بگذارید و نظرات آنها را 
درباره طرح جویا ش��وید. سعی کنید نظرات آنها را در طرح 
اعمال کنید. بعد از آن جلسه عمومی هیات مدیره را برگزار 
و گزارش ها و طرح ه��ای خودتان را با قاطعیت و اعتماد به 
نف��س ارائه کنید. با آرامش صحبت های همه را بش��نوید و 
س��عی کنید پاسخ افراد را به گونه ای بدهید که حس تقابل 
در آنه��ا به وج��ود نیاید. قبل از برگزاری جلس��ه می توانید 

پرس��ش های احتمالی اعضای هیات مدیره را حدس بزنید و 
برای آنها پاس��خ های الزم را تهیه کنید تا غافلگیری ش��ما 
در جلس��ه به کمترین احتمال ممکن برسد.  اگر در جلسه 
جواب پرسشی را نمی دانستید با اعتماد به نفس بگویید که 
نمی دانی��د و درباره آن تحقی��ق خواهید کرد.  بعید به نظر 
می رس��د اگر طرح های ش��ما واقعا خوب باشد، بعد از چند 
جلس��ه، هیات مدیره طرح های ش��ما را تصویب نکند. البته 
همواره به این موضوع هم توجه داشته باشید که شاید شما 
اشتباه کنید و برخی از طرح های شما آنقدرها هم که به آن 
اطمینان دارید مناسب نیستند. به نظرات جمع اعتماد کنید.

جلباعتمادهیاتمدیره

پرس�ش:یکماهاستبهعنوانمدیرعاملیکشرکتدرحالورشکستگیانتخابشدهام.طرحهاییدارمکهگمان
میکنممیتواندش�رکتراازبحرانفعلینجاتبدهد،چطورمیتوانمنظراعضایهیاتمدیرهرابهخودجلبکنمتا

بهتصمیماتمناعتمادکنند؟
کلینیککسبوکار

چگونهدربرابردیگرانقاطعانه
صحبتکنیم

تصور کنید اگر همه در محیط کار و زندگی ش��خصی 
حرف ش��ان را راحت و صادقانه بیان می کردند همه چیز 
می توانس��ت متفاوت باشد و دیگر شخصی قربانی نظرات 

دیگران نمی شد.
گاهی اوقات انسان ها نمی توانند حرف ها و خواسته های 
خ��ود را به طور واض��ح برای طرف مقاب��ل بیان کنند و 
در نتیجه دیگران دچار س��وءتفاهم می ش��وند. بسیاری 
از اختالف ها به این دلیل اس��ت که دو طرف نمی توانند 
خواس��ته های یکدیگر را متوجه شوند. درصورتی که اگر 
همه با هم صادق باش��ند چنین اتفاق��ی نخواهد افتاد و 
حق هیچ ش��خصی ضایع نخواهد ش��د. انسان ها دوست 
ندارند خش��ن، س��ختگیر و زیاده خواه به نظر برسند به 
همی��ن دلیل نمی توانن��د در برابر دیگ��ران از حق خود 
دفاع کنند. م��ا حتی گاهی اوقات ترجیح می دهیم تمام 
مشکالت را خودمان حل کنیم و به همین دلیل در مورد 

خیلی از موارد اظهار نظر نمی کنیم.
ب��ه گزارش زومی��ت، همه  ما از اینکه توس��ط دیگران 
مس��خره ش��ده یا پذیرفته نش��ویم می ترس��یم و همین 
موض��وع باع��ث می ش��ود در یک جم��ع نتوانی��م نظر 
واقعی مان را بگوییم. این نگرانی ها کامال طبیعی اس��ت. 
مخصوص��ا زمانی که یاد نگرفته باش��یم از حق خودمان 
در براب��ر دیگ��ران دفاع کنی��م. البته این نکت��ه را نباید 
فراموش کنیم که دف��اع کردن از چیزی که می خواهیم 
با پرخاشگری تفاوت دارد. اینکه بتوانیم از حق خودمان 
دفاع کنیم بسیار سازنده است و به اعتمادبه نفس بستگی 
دارد. درصورتی که پرخاش��گری از خشم ناشی می شود و 

روابط را از بین می برد.
لحظ��ه ای را تصور کنید که در زندگی ش��خصی دقیقا 
احس��اس کرده اید در جای درس��تی قرار دارید. ش��اید 
این احس��اس هنگام پختن ش��ام یا تعمیر کردن خودرو 
رخ داده باش��د، ام��ا مطمئنا آن لحظه یک��ی از بهترین 
لحظه های زندگی بوده اس��ت. اینکه بدانید یک کار چه 
م��دت زمان می برد ی��ا چه مقدار هزینه خواهد داش��ت 
احس��اس اعتمادبه نف��س و اطمین��ان را چندی��ن برابر 
افزایش خواهد داد. ش��اید زمانی ک��ه در حال انجام این 
کارها بوده اید با پیشنهادات دیگران در مورد عوض کردن 
نحوه  کار برخورد کرده باشید اما به قدری اعتمادبه نفس 
داش��ته اید ک��ه می دانس��تید روش خودت��ان از راه های 

پیشنهادی آنها بهتر است.
حال چنین ش��رایطی را ب��رای محیط کار تصور کنید. 
اگ��ر در م��ورد کاری اطمینان دارید، جسارت داش��تن و 
بی محابا صحبت کردن نه تنها توهین کننده نیس��ت بلکه 
باعث می ش��ود کارها به بهترین نحو ممکن انجام شوند. 
روش ه��ای زیر به ش��ما کمک می کنند ک��ه در محیط 
کار نی��ز بتوانید آزادانه نظر خ��ود را بیان کرده و از حق 

خودتان دفاع کنید.

۱-دانس�تنخواس�تههایدیگراننیزبهاندازه
شناختمحدودیتهااهمیتدارد

سعی کنید موضوع را به طور واضح برای دیگران بیان 
کنید. به عن��وان مثال بگویید: »اج��ازه دهید منظورم را 
واضح بیان کنم.« گفتن این عبارت به طرف مقابل نشان 
می ده��د که می خواهید کار به ط��ور تمام و کمال انجام 
ش��ود. از طرفی گفتن عبارت: »مطمئن نیستم که  این 
روش جواب دهد اما مطمئنم که می توانم به روش خودم 
آن را انجام دهم« نیز به س��ایر اعضای تیم و مش��تری ها 

ثابت می کند که می توانند به شما اعتماد کنند.

2-موفقی�تورضای�تب�ابیانک�ردننیازهاو
انتظاراتممکنمیشود

صحبت کردن در مورد اینکه از انجام یک کار احساس 
راحتی نمی کنید و با زمان یا نحوه  انجام آن مشکل دارید 
به دیگران نش��ان می دهد که مش��تاق صحبت کردن در 
مورد آن موضوع هس��تید و نمی خواهید خودتان را برای 

منافع و عملکرد شرکت قربانی کنید.

۳-اگرقاطعباش�ید،دیگراننیزبیشتربهشما
اعتمادخواهندکرد

به ش��خصی که مرزبندی مش��خصی نداش��ته باش��د 
نمی ت��وان اطمینان کرد. اس��تفاده از کلمه »می خواهم« 
مرزبن��دی نیازها را نش��ان می دهد و می��زان اطمینان و 
اعتماد همکاران به ش��خص را افزایش می  دهد. اگر هنوز 
ی��اد نگرفته اید که قاطع باش��ید و از ح��ق خودتان دفاع 
کنی��د باید این حقیقت را بپذیری��د که قاطعیت یکی از 
دالیل اصلی موفقیت اس��ت. مش��خص ب��ودن اهداف و 
قاطعیت داش��تن در مورد آنها نشان دهنده  این است که 

نمی خواهید قربانی خواسته های دیگران شوید.
کارمندان یک ش��رکت دوس��ت دارند با شخصی قابل 
اعتم��اد و ص��ادق همکاری داش��ته باش��ند، بنابراین در 
صحبت های خود قاطعیت داش��ته باشید. بدانید در حال 
حاض��ر دقیقا در چه مرحله ای ق��رار دارید و قصد دارید 
در آینده به چه اهدافی دس��ت پیدا کنید. دانس��تن این 

واقعیت، قاطعیت کالم را افزایش می دهد.
INC:منبع
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

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

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

مسیر موفقیت

چگونهیکخبرنامهحرفهایارسالکنیم؟
خبرنامه حرفه ای به معنای فرستادن خبرنامه و ایمیل برای 
کسانی است که خود درخواست اطالعات کرده اند. این شیوه در 
مقابل ارسال اسپم یا هرزنامه قرار می گیرد زیرا دسته دوم برای 
کسانی فرستاده می شوند که درخواست هیچ اطالعاتی نکرده اند 
و کاری غیرقانونی اس��ت. با این روش می توان مطمئن شد هم 
ایمیلی که می زنید قانونی است و هم می توانید در فضای مجازی 
توجه مشتریان را جلب کنید. یکی از موفق ترین راه ها برای آنکه 
به شما اجازه دهند برای شان خبرنامه حرفه ای بفرستید، ارسال 
چند ایمیل دارای اطالعات مفید درباره تخفیف ها، نکات استفاده 
از محص��ول و مواردی از این قبیل اس��ت. به گزارش هورموند، 
م��ردم مش��ترک خبرنامه  حرف��ه ای آنالین می ش��وند، چراکه 
ب��ا مطالعه آنها می توانند در زمان مقتض��ی برای نیازهای خود 
راه حل هایی فوری بیابند. آنها به اطالعات کلی و طوالنی نیازی 
ندارند و دوست ندارند با خبرنامه های بی پایانی روبه رو شوند که 
در فاصله های زمانی اندک برای ش��ان ارسال می شود. خبرنامه 

مطلوب آنان باید دارای این موارد باشد:
- اخبار مربوط به کار از طرف کارفرما یا سازمان های تجاری، 

یا اخبار مربوط به سرگرمی ها و نیازهای شخصی شان
- اخبار مربوط به قیمت ها، فروش و پیشنهاد ها ویژه

- خبر برگزاری رویدادها.
توجه داش��ته باش��ید که لغ��ت کلیدی خبر و اخبار اس��ت. 
خبرنامه خود را با مطالب به روز، مفید و متناسب ارسال کنید تا 

خوانندگان منتظر دریافت آن باشند.

طریقهنوشتنخبرنامهحرفهایالکترونیکی
م��ردم در انتظار پیام های آنالینی هس��تند تا ب��ا آنها به طور 
رودررو و شخصی صحبت کند. هنگام نگارش خبرنامه مطالب 
را طوری تنظیم کنید که گویا رودررو با آنها در ارتباط هستید. 
مطالب باید ساختار زبانی درستی داشته باشند. از اصل موضوع 
بگویند لحن نوش��تار باید صمیمی باش��د اما رس��میت و لحن 
تجاری داش��ته باشد. خبرنامه ها را روزانه یا هفتگی تهیه کنید 
و ایمیل ه��ای خود را ماهانه ی��ا فصلی تا جایی که نیازها اقتضا 

می کند بفرستید.

چگونهلیستارسالخبرنامهرابسازیم؟
هیچ وقت خبرنامه را برای کس��ی که آن را درخواست نکرده 
نفرستید، هیچ وقت! به جای این کار وقت بگذارید تا به افراد در 
مورد خبرنامه خود اطالع رس��انی کنید و از آنها بخواهید برای 
دریافت آن مش��ترک شوند. هنگام تدارک لیست خود به موارد 

زیر دقت کنید:
- عضویت را ساده کنید.

- به هر عضویتی با یک پیام تشکر پاسخ دهید و راهی ساده 
برای مشتریان قرار دهید تا عالیق شان را تصریح یا عضویت خود 

را متوقف کنند.
- اسامی موجود در لیست خود را آشکار نکنید. نرم افزار شما 
باید ارسال خبرنامه را به نحوی انجام دهد که گیرندگان نتوانند 

نام دیگر گیرنده ها را بر آن ببیند.

خدماتتمامیمشاغلکشور
ازطریقدنیایمجازی

ناماس�تارتآپ:W4SHARE – دنیای اینترنتی 
کسب و کار شما

w4share.com:وبسایت
سال تاسیس: 1394

موضوع: اینترنت و تبلیغات
توضیحبیشتر: دبلیو فورشر یک وب سایت اینترنتی 
اس��ت که ایده اصلی آن از تیرماه 94 ش��کل گرفته و با 
شعار اینترنتی شدن کسب وکار وارد دنیای مجازی شده 
و درصدد است خدمات تمامی مشاغل کشور را از طریق 

دنیای مجازی اینترنت به هموطنان عرضه کند.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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