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مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارش داد

 408 هزار تومان
سهم هر ایرانی از بودجه

دولت در حالی الیحه بودجه س��ال آینده را تقدیم مجلس ش��ورای اس��امی کرده اس��ت که سهم هر ایرانی از 
هزینه های بودجه 408 هزار تومان برآورد می شود.  بر اساس ارقامی که مرکز پژوهش های مجلس محاسبه کرده 
است، هر ایرانی به طور متوسط در سال حدود یک میلیون و 598 هزار تومان مالیات می دهد و در قبال آن ساالنه 
نزدیک 4میلیون و 900 هزار تومان خدمات دریافت می کند.  مقدار بودجه عمومی دولت که به ازای هر ایرانی در 

ماه در سال 97 هزینه می شود شامل قانونگذاری 768 تومان، امور قضایی 9228 تومان...

 بحران آب در کشور
رنگ امنیتی گرفته است 

 چالش های اصلی آب
در ایران چیست؟ 
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جزییات اضافه برداشت از بانک مرکزی

بدهی 11۲ هزار میلیاردی 3 گروه بانکی

8  گام شادکامی در محل کار
بهترین راهکارها برای غلبه بر »تعویق«

بازاریابی سنتی در قالبی جدید
تبلیغات محلی در برابر بازاریابی محتوایی

هر فرد یک برند
تحلیل کمپین تبلیغاتی آبمیوه سانی نس

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

نگاه نزدیک به مرسدس بنز 
CLS مدل ۲019

7
یک عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت 

هم اکنـون با این مشـکالتی که در کشـور داریم و 
مردم از نظر معیشتی با مشکل روبه رو هستند...

مجلس افزایش قیمت بنزین را 
تصویب نخواهد کرد

یادداشت
 3 نکته درباره ارز
بورس و صادرات

بودج��ه  در  ارز  1-ن��رخ 
 500 و  ه��زار   3  ،97 س��ال 
توم��ان در نظ��ر گرفته ش��ده 
اس��ت درحالی ک��ه بر اس��اس 
واقعیت ه��ای اقتصاد ایران این 
 ن��رخ باید از 3 ه��زار و 900 تا

 4 هزار تومان تعیین می ش��د. 
هم مجلس ش��ورای اسامی و 
ه��م دولت به عنوان نویس��نده 
الیح��ه بودج��ه و البت��ه ه��م 
بان��ک مرک��زی می دانن��د که 
رقم تعیین شده در الیحه هیچ 
همخوان��ی ب��ا وضعی��ت فعلی 
اقتصاد ایران ندارد. دولت ها به 
با تعیین نرخ های  طور معمول 
غیرواقعی برای ارز در بودجه ها 
ب��ه دنب��ال کمتر نش��ان دادن 
کس��ری بودجه ان��د درحالی که 
کس��ری بودجه دولت بیش از 
این حرف هاس��ت و امید است 
ک��ه هرچه زودتر ن��رخ دالر در 
الیحه اصاح ش��ود و البته این 
انتظار از کمیسیون تلفیق است 
که ن��رخ را سروس��امان دهد. 
افزایش ن��رخ دالر مبادله ای و 
آزاد  ب��ازار  ارز در  گران ش��دن 
نوید ای��ن را می دهد که دولت 
می خواهد قیم��ت ارز را واقعی 

فاصله  هن��وز  اما  کند 
5بین ارز آزاد و...

اسداهلل 
عسگراوالدی

عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران

وزی��ر ارتباطات ب��ا تاکید بر ض��رورت حفظ اطاعات 
ش��خصی کاربران توسط اپراتورها گفت که اپراتور بی جا 
می کن��د اطاع��ات مش��تریانش را در اختی��ار دیگران 
می گذارد؛ حتی خودش��ان ه��م نباید از ای��ن اطاعات 

استفاده کنند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، محمدج��واد آذری جهرمی وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطاعات روز یکش��نبه در همایش 
سراس��ری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات و 
ش��رکت های تابعه با تجلیل از مدیران این وزارتخانه در 
دوره چهار س��اله دولت یازدهم اظهار کرد: در این دوره 
شاخص های فناوری اطاعات و ارتباطات رشد بی نظیری 
در حوزه های پهن باند، ایجاد اش��تغال، تسهیل مقررات، 
تثبی��ت س��اختار وزارت ارتباطات داش��تند که توس��ط 

مدیران توانمند این وزارت رقم خورد. 
او ب��ا بیان اینکه هر زمان��ی ضرورت های خود را دارد، 
گفت: در چهار سال دوم دولت تیم جدیدی برای توسعه 
حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات الزم بود و نیازمندیم 
در ای��ن عرصه مدیرپروری انجام ش��ود تا در دوره بعدی 

کار را به جوانان بسپاریم. 
وی ادام��ه داد: بنا داریم از معاونان و مدیران مجموعه 
وزارت ارتباطات برای انجام امور استفاده کنیم. همچنین 

استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان را در برنامه داریم. 
آذری جهرم��ی با انتقاد از برخ��ی اقدامات اپراتورها در 
زمینه در اختیار گذاش��تن اطاع��ات کاربران در اختیار 
ش��رکت های تبلیغات��ی گف��ت: اپرات��ور بی ج��ا می کند 
اطاع��ات مش��تریانش را در اختیار دیگ��ران می گذارد. 
حتی خودشان هم نباید از این اطاعات استفاده کنند. 

آذری جهرم��ی ب��ا اش��اره به ض��رورت حف��ظ حقوق 
مصرف کنندگان  در عرصه ارتباطات و فناوری اطاعات، 
اظهار کرد: باید به خواس��ته های مردم توجه شود. مردم 
دسترس��ی ارزان، پرس��رعت و امن را نی��از دارند که ما 
موظفیم کیفیت آن را تضمین کنیم. اولین ابزار ما برای 

تضمین کیفیت افکار عمومی است. 
وی همچنی��ن با بی��ان اینکه حق الناس ب��ر گردن ما 
است، گفت: به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی دستور دادم، سرشماره های اصلی یک اپراتور را 
که ب��رای مردم از طریق ارس��ال پیامک های زیاد ایجاد 

مزاحمت می کرد متوقف کند. 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطاعات با اش��اره به قضیه 
ل��و رفتن دیتابی��س یک اپراتور و اینک��ه قضایا را گردن 
همدیگر می انداختن��د، گفت: اگر در هر کجای دنیا این 
اتفاق می افت��اد، مطمئنا به تب��ع آن اتفاقات بدی برای 
مس��ئوالن مربوطه می افتاد. ما در عرصه حریم خصوصی 
مردم شرعا و قانونا مدیونیم. در این حوزه هیچ گذشت و 

کوتاهی قابل قبول نیست. 
آذری جهرم��ی با بیان اینکه در برخورد با تخلفات، قوه 

قضاییه هم همراهی می کند، اظهار کرد: چرا نباید وقتی 
یک اپراتور تخلف می کند، پرونده ش��ان را به قوه قضاییه 

ارجاع دهیم. 
وی همچنین ب��ا بیان اینکه م��ا می خواهیم تا برنامه 
شش��م به اهدافی که تعیین کرده ایم برس��یم، ادامه داد: 
اینکه هر کسی از ش��بکه ملی اطاعات تفسیری داشته 
باش��د، برای ما قابل قبول نیس��ت، چراکه در این حوزه 
قوه مجریه اهدافی را با عنوان سند تبیین الزامات شبکه 
ملی اطاعات تدوین و تعیین کرده است که ما طبق این 

سند پیش می رویم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه ش��بکه 
ملی اطاعات زیرساخت اقتصاد دیجیتال و ایجاد اشتغال 
 ICT خواهد بود، گفت که زیربنای توسعه آینده صنعت

در کشور همچنین شبکه ملی اطاعات خواهد بود. 
وی افزود: تاش سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این 
اس��ت که تا پایان دهه فجر تمام ش��هرهای ما به نس��ل 
س��ه و چهار اینترنت متصل بش��وند. نیاز مردم از ارتباط 
به اتصال تبدیل ش��ده است که این نیاز برای همه مردم 

یکسان است. 
آذری جهرم��ی با اش��اره ب��ه مدل خصوصی توس��عه 
ارتباطات در مناطق روستایی که توسط وزارت ارتباطات 
پیگیری ش��ده اس��ت، بیان کرد: م��ردم از این خدمات 
رضای��ت ندارند و ما مکلفیم بنابر برنامه شش��م توس��عه 
برای روستاهای باالی 20 خانوار، چهار سرویس اساسی 

از جمله سامت و دولت الکترونیکی را فراهم کنیم. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه مدیران 
ICT از این به بعد نماینده وزیر در اس��تان ها هس��تند، 
گف��ت: مدی��ران ما در اس��تان ها باید پاس��خگوی مردم 
باش��ند. اینکه مخابرات خصوصی شده و دیگر در اختیار 
دولت نیس��ت، نباید اینگونه تلقی ش��ود که ما ابزارهای 
نظارت��ی و قانونی را برای کنت��رل آن نداریم. اینها باید 
امکان��ات را برای مردم فراهم کنند. مخابرات اس��تان ها 

موظفند با مدیران ICT به عنوان ارشدش��ان هماهنگی 
الزم را داشته باشند. 

وی با اش��اره به طرح مشترک با وزارت کار برای ایجاد 
اش��تغال در اس��تان ها، اظهار کرد: در طرح تکاپو در دو 
عرصه پارک فناوری سجاد و کریدوری جدید در منطقه 
ویژه اقتصادی پیام فعالیت هایی را در دست انجام داریم. 
مدیران اس��تانی باید جوانان نخبه این حوزه را دریابند و 

حمایت کنند. 
آذری جهرمی اضافه کرد: ما در حوزه کس��ب وکارهای 
نوپ��ا باید مراک��ز حمای��ت از کس��ب وکارها را در همه 
استان ها ایجاد کنیم و مشاوره حقوقی و کسب وکاری به 
آنها بدهیم تا بتوانیم اتصال سرمایه گذاران و خاقیت ها 

را به وجود بیاوریم. 
در ادام��ه این مراس��م که با حضور وزی��ر ارتباطات و 
فن��اوری اطاع��ات برگزار  ش��د از مس��ئوالن و مدیران 
پیش��ین این وزارتخانه تقدیر و تش��کر ب��ه عمل آمد و 
احکام مس��ئوالن جدید در حوزه های مختلف مدیریتی 

و معاونتی این وزارت ارائه شد. 

زلزله تهران مکالمه تلفنی را 35درصد افزایش داد
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات همچنین گفت: 
مکالم��ه تلفن��ی در زمان ب��روز زلزله ته��ران 35درصد 
افزای��ش و میزان مص��رف داده در آن زم��ان 35درصد 

کاهش یافت. 
به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاش��یه 
همای��ش مدی��ران وزارت ارتباطات و فن��اوری اطاعات 
افزود: این امر نش��ان می دهد مردم در زمان وقوع حادثه 

بیشتر تمایل دارند مکالمه داشته باشند. 
وی ادام��ه داد: زمان ب��روز زلزله تهران ش��بکه تلفن 
همراه چهار برابر بیش از ظرفیت استاندارد تعریف شده 
خود را پاس��خ گف��ت؛ بنابراین اگر بی��ش از این میزان 
در نظر باش��د، بای��د در کمیته بح��ران وزارت ارتباطات 
بررسی ش��ود. وزارت ارتباطات در این حادثه با استفاده 
از ش��بکه های اجتماعی و رس��انه ملی از مردم خواست 

مکالمه کوتاهی داشته باشند تا شبکه مختل نشود. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات اطاع رس��انی صدا و 
س��یما در زلزله اخیر تهران را »خوب و دقیق« توصیف 
و پیشنهاد کرد دستورالعملی در رسانه ملی تدوین شود 
تا در زمان وقوع این اتفاق ها س��تاد بحران صدا و س��یما 

اخبار رسمی را از آن طریق منعکس کند. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات افزود: باید پنجره ای 
نیز به عنوان پوشش حاشیه های این وقایع وجود داشته 
باش��د، اما پوشش اطاعات رسمی و تاییدشده از پنجره 
اصلی انجام ش��ود و بقیه برای مدیری��ت هیجان جامعه 
در چنی��ن مواقعی در نظر گرفته ش��ود و به این صورت 

تاثیرگذاری رسانه ملی بیشتر می شود. 

وزیر ارتباطات از افزایش 35درصدی مکالمه تلفنی در زمان زلزله تهران خبر داد

تفاوت تعرفه های جدی��د غیرحجمی اینترنت ثابت اپراتور بی جا می کند اطالعات مشتریان را در اختیار دیگران بگذارد
به گفته مسئوالن، تضمین س��رعت ارائه شده است. با 
این وجود کاربران هنوز از این س��رعت ها قانع نش��ده 
و می گوین��د تغیی��ری در س��رعت پین��گ و بازکردن 
صفح��ات، دانلود و آپلود احس��اس نمی ش��ود. اگرچه 
س��رعت های پایین در کش��ورهای توس��عه یافته دیگر 
جایی ندارند، اما ارائه سرعت های مگابیتی واقعی برای 

کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است. 
به گزارش ایسنا، درحالی که اعمال تعرفه های جدید 
اینترن��ت ثابت تحت عنوان نامح��دود در پایان دولت 
یازده��م به دلیل اعتراضاتی ک��ه در ابتدا به تعرفه ها و 
حجم های پیش��نهادی وارد ش��ده بود، توسط محمود 
واعظی، وزیر س��ابق ارتباطات و فن��اوری اطاعات به 
تعوی��ق افتاد، در نهای��ت محمدج��واد آذری جهرمی، 
وزی��ر ارتباطات دولت یازدهم به گفت��ه خود اینترنت 
غیرحجمی را جایگزین و تعرفه های جدیدی بر مبنای 

سرعت ارائه کرد. 
در تعرفه های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر 
شد توسط شرکت ها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل 
س��رعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 
16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی 
بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته های ارائه شده 
نیز متناس��ب با افزایش سرعت، بیشتر می شود. بدین 
صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی 
پیش��نهاد شده، این عدد برای سرعت های 50 مگی تا 

سقف 200گیگابایت هم وجود دارد. 
صرف نظر از اعتراض کاربران کم مصرف نس��بت به 
همین افزایش تدریجی حجم متناس��ب با سرعت که 
موجب ش��د وزیر ارتباطات اعام کند برای آن دس��ته 
از مشترکین که نیاز به س��رعت باالی اینترنت دارند، 
ش��رکت های ارائه کننده خدمات ثابت ارائه بس��ته های 
رقابت��ی برای این گ��روه را آغاز کرده ان��د، نکته دیگر 
تضمین س��رعت اینترنت بود که مس��ئوالن ارتباطی 
و رگوالت��وری از ابت��دا بر آن تاکی��د کردند و جهرمی 
نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، ش��رکت های 
ارائه دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری  شده به 

مشترکین خود هستند. 
حس��ین فاح جوش��قانی -رئیس س��ازمان تنظیم 
مقررات و ارتباط��ات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین 
کیفی��ت س��رعت در 95درصد زمان ه��ا در تعرفه های 
جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف 
س��رعت را تعیین کرده ایم اما محدودیتی برای سقف 
سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته ایم که 
براساس این س��رعت، اینترنت را بدون در نظر گرفتن 
حجم و طبق مص��رف منصفانه ارائه کنند. رگوالتوری 

نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت. 
البت��ه جهرم��ی درب��اره ممنوعیت خروج از س��قف 
سرعت مشخص شده، اظهار کرده است: »طبق مصوبه 

266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر 
سرویس باید رعایت ش��ود. مدل اقتصادی این مصوبه 
فروش س��رعت اس��ت و منطق اقتصادی ارائه سرعت 
بیش��تر مجانی توجیه اقتص��ادی ندارد.« ام��ا به نظر 
می رس��د سرعت بیشتر هم می تواند یکی از روش های 

رقابتی شرکت ها برای جذب کاربر باشد. 
با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت 
اینترنت پرس��رعت، س��امانه های ایجادش��ده توس��ط 
اپراتوره��ا در بخ��ش خدمات الکترونیکی وب س��ایت 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت 
متمرکز و س��اماندهی آورده شده است. مشترکین به 
منظور س��نجش س��رعت و کیفیت، می توانند اپراتور 
س��رویس دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت 

به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند. 
مش��ترکین ش��رکت های ارائه دهنده خدمات انتقال 
داده می توانند از طریق لینک های معرفی ش��ده نسبت 
به سنجش شاخص های کیفیت سرویس دریافتی خود 
از قبی��ل latency، packet loss، س��رعت دانل��ود 
و آپل��ود اقدام ک��رده و در صورت ع��دم تطبیق موارد 
فوق الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد س��رویس نسبت 
به درج شکایت براس��اس کد رهگیری تخصیص یافته 

توسط سامانه اپراتور اقدام کنند. 
با وجود این به نظر می رس��د این س��رعت تضمینی 
ک��ه وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توس��ط 
همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره 
تف��اوت س��رعت اینترنت خریداری ش��ده مش��ترک و 
س��رعتی که دریافت می کرد اعتراضاتی وجود داشت و 
کاربران شاکی غالبا اظهار می کردند که سرعت آنها با 

آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد. 
اکنون هم ب��ا ارائه تعرفه های جدید اینترنت ثابت و 
ممنوعیت فروش تعرفه های قبلی پس از پایان قرارداد، 
کارب��ران اعتراضات خ��ود را از طریق اعام نظراتی در 
صفحه ه��ای اجتماعی وزیر ارتباط��ات و یا نظراتی که 
در واکنش به اخبار تعرفه ها منتش��ر می ش��ود، اعام 
می کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که 
تعرفه های جدید راهی برای اجبار خرید س��رعت های 

باالتر است. 
اگرچه به نظر می رس��د سرعت های پایین حتی یک 
مگابیتی در کشورهای توسعه یافته دیگر جایی ندارند، 
اما ارائه و تضمین سرعت های مگابیتی واقعی اینترنت 
هم ب��رای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل ش��ده 
اس��ت. در نهایت این کاربران هس��تند که باید نتیجه 
راس��تی آزمایی اینترنت ارائه ش��ده توسط شرکت ها را 
بررس��ی کنند. بنابراین توصیه می ش��ود ابتدا سرعت 
و کیفیت بس��ته های اینترنتی خود را بررس��ی کرده و 
اگ��ر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه 
به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 

اعتراض خود را اعام کنند. 

سرعت تضمینی اینترنت از حرف تا عمل



بخش ه��ای  س��هم  بررس��ی 
مختلف اقتصاد از اشتغال نشان 
می ده��د در یک دهه گذش��ته، 
بیش��ترین رشد  بخش خدمات 
را در ایجاد ش��غل داشته است.  
نش��ان می دهد سهم  بررسی ها 
 بخ��ش خدم��ات در حال��ی به
 50 درص��د رس��یده اس��ت که 
پی��ش از ای��ن یعنی در س��ال 
1384 ای��ن بخش 45 درصد از 
اشتغال کش��ور را در خود جای 
داده ب��ود. ای��ن تغیی��ر معنادار 
نش��ان می دهد س��رمایه گذاری 
در ای��ن ح��وزه طی ی��ک دهه 
را  بازدهی  بیش��ترین  گذش��ته 

داشته است. 
 ب��ر ای��ن اس��اس درحالی که 
در س��ال 1384 برابر 9میلیون 
و 300 ه��زار نف��ر در بخ��ش 
خدم��ات ایران مش��غول به کار 
بوده ان��د،  ش��مار کارکنان این 
 بخش در پایان س��ال گذشته به
 11 میلی��ون و 300 ه��زار نفر 
رسیده اس��ت. به این ترتیب، 2 
میلیون نفر از کس��انی که وارد 
بازار کار ش��ده اند، در این بخش 

اشتغال به کار را برگزیده اند.  
در ای��ن دوره زمان��ی، س��هم 
بخ��ش صنایع و مع��ادن نیز از 
بازار کار ایران رشدی در حدود 
2 درصد را شاهد بوده است. در 
س��ال 1384 برابر 30درصد از 
بازار کار ایران به بخش صنایع و 
معادن اختصاص داش��ت، اما در 
پایان سال گذش��ته این رقم به 
32درصد افزایش یافت.  به این 
ترتیب،  ش��مار کارکنان بخش 
صنای��ع و مع��ادن از 6 میلیون 
و 300 ه��زار نفر ب��ه 7 میلیون 
و 200 هزار نف��ر افزایش یافته 

است. 
 این بررسی نشان می دهد در 
عین افزایش سهم بخش صنایع 
و معادن و خدم��ات از بازار کار 
ایران،  س��هم بخش کشاورزی 
با کاهش روبه رو ش��ده اس��ت.  
 1384 س��ال  در  درحالی ک��ه 
حدود 5 میلی��ون و یکصد هزار 
نفر در بخش کشاورزی مشغول 
ب��ه کار بوده اند،  اما این رقم در 
پایان سال گذشته به 4 میلیون 
و یکصد هزار نفر رس��یده است. 
ب��ه ای��ن ترتیب، س��هم بخش 
کش��اورزی از ب��ازار کار ایران از 
25 درصد به 18 درصد کاهش 

یافته است. 
 ب��ا ای��ن همه بی��کاری یکی 
از مهم تری��ن معض��ات اقتصاد 
ای��ران در دهه های گذش��ته و 
آینده پیش رو اس��ت و در حال 

حاضر بی��ش از 3 میلیون بیکار 
از یافتن شغل در بازار کار ایران 
بازمانده اند. بنابراین س��ؤال این 
اس��ت که پول س��رمایه گذاری 
برای ایجاد هر ش��غل در اقتصاد 
ای��ران چطور تأمین می ش��ود و 
آیا در س��ال های گذشته منابع 
کشور در پربازده ترین بخش های 
اقتص��اد س��رمایه گذاری ش��ده 

است یا خیر؟ 
اقت��ص��اددان��ان م�عتقدن��د 
ی��ک برنام��ه پنج س��اله موفق،  
برنامه ای است که اهداف برنامه 
رش��د  با  بلندمدت  چش��م انداز 
ناخالص  تولید  متوسط 8درصد 
داخلی در سال را تحقق بخشد 
و از س��ویی بتواند نرخ بیکاری 
در کش��ور را هر س��ال 2 درصد 
کاه��ش داده و تا پای��ان برنامه 
دردن��اک  وضعی��ت  پنج س��اله 
کنونی بیکاری در کش��ور را به 
نحو چش��مگیری بهبود بخشد. 
به س��خن دیگر، اگر نرخ رش��د 
بلندم��دت تولی��د ناخال��ص در 
ایران را 4 درصد در نظر بگیریم 
با یک حس��اب سرانگشتی رشد 
اقتص��ادی باالت��ر از 4درصد در 
س��ال می تواند نرخ بی��کاری را 

حدود یک دوم کاهش دهد. 
به گ��زارش خبرآناین، یکی 
از هدف های مهم برنامه شش��م 
است،  8درصد  اقتصادی  رش��د 
اما سوال اینجاس��ت که چطور 
می ت��وان به این رش��د دس��ت 
اولی��ن راهکاری  یاف��ت؟ حتماً 
ک��ه پی��ش روی برنامه ری��زان 
قرار می گیرد رش��د س��رمایه به 
تولید اس��ت، اما آمارهای بانک 
مرکزی نش��ان می دهد این رقم 

در سال های اخیر روندی منفی 
داشته است.  این موضوع نشان 
می ده��د ورود منابع برای رونق 
بخ��ش تولید چن��دان نبود که 
نی��روی جدید کار جذب ش��ود 
و از س��ویی به دلیل رکودی که 
از س��ال های قبل مانده،  خروج 
نی��روی کار ه��م اتف��اق افتاده 

است. 
اقت�ص��ادی  کارشن���اس��ان 
معتقدن��د برای افزای��ش تولید 
ارزش  ب��ه  خدم��ات  ی��ا   کاال 
ی��ک میلی��ارد توم��ان به ط��ور 
متوس��ط باید س��رمایه ثابت به 
میزان 35 میلیارد ریال افزایش 
یابد. این نس��بت در س��ال های 
گذش��ته کاهش یافته است. در 
واقع این نسبت سرمایه به تولید 
به ما می گوید ک��ه برای تحقق 
و تداوم یک رشد 8درصدی در 
اقتصاد کشور الزم است ساالنه 
ح��دود 28درصد تولید ناخالص 
صورت  س��رمایه گذاری  داخلی 

بگیرد. 
پول سرمایه گذاری از کجا 

تأمین می شود؟ 
حاال صورت مس��ئله روش��ن 
اس��ت؛ اما چط��ور می توان پول 
تأمین  را  س��رمایه گذاری  ای��ن 
ک��رد. ب��رای تأمی��ن س��رمایه 
دارد؛  وجود  مختلفی  روش های 
در س��ال های گذش��ته دولت ها 
ت��اش کردند ب��ا اس��تفاده از 
مناب��ع حاصل از ف��روش نفت، 
کارخانه های بزرگ بس��ازند و از 
این طریق اش��تغال ایجاد کنند. 
برخی دولت ها تاش کردند که 
مس��تقیماً به مردم پول بدهند 
تا خودشان ش��غل ایجاد کنند؛ 

سیاس��تی که منجر به شکست 
ش��د و مهم تر از آن آثار مخربی 
برج��ای گذاش��ت مانن��د طرح 
بنگاه های کوچک و زودبازده در 

دولت نهم. 
منب��ع دیگ��ر تأمی��ن مالی و 
اوراق  ف��روش  س��رمایه گذاری 
مش��ارکت و کم��ک از بانک ها 
بود؛ روش��ی ک��ه در دولت های 
گذشته اجرایی ش��د.  بسیاری 
اوراق  طری��ق  از  نیروگاه ه��ا  از 
مش��ارکت تأمین مالی ش��دند. 
بانک ه��ا در دولت ه��ای نهم و 
دهم به پایگاه��ی برای دریافت 
ش��دند،   تبدی��ل  تس��هیات 
هرچن��د خ��ود نیز راس��ا برای 
س��رمایه گذاری ورود کردند، اما 
شیوه نادرس��ت سیاست گذاری 
در اقتصاد س��بب ش��د ت��ا این 
منب��ع تأمی��ن مال��ی ام��روز با 
ش��رایط بحرانی مواجه ش��ود و 
نتواند برای بی��ش از 6 میلیون 
وس��ط  پولی  بی��کار  جمعی��ت 

بگذارد. 
ش��یوه دیگر تأمین س��رمایه 
برای تولید، استفاده از صندوق 
توسعه ملی است؛ صندوقی که 
ش��یر آن وابسته به نفت است و 
کاهش بهای نف��ت و هدررفتن 
مناب��ع حاص��ل از ف��روش نفت 
س��بب ش��ده این صندوق توان 
کافی برای تأمین سرمایه تولید 
جهت رش��د اقتصادی 8 درصد 

نداشته باشد. 
شاید در میان همه روش های 
افزای��ش س��رمایه تولید، جذب 
س��رمایه خارجی بهترین شیوه 
باش��د. اگرچه تاش دولت برای 
اس��تفاده از این منابع خصوصاً 

بعد از توافق برجام بس��یار زیاد 
ب��وده، اما هنوز ه��م موانعی بر 
س��ر راه وجود دارد که س��بب 
ش��ده این مناب��ع در بلندمدت 
قابل دس��تیابی باش��د.از همین 
رو نمی توان همه تخم مرغ های 
افزایش سرمایه تولید را در سبد 

جذب سرمایه خارجی چید. 
اختالل در بازارها ریشه فقر 

سرمایه گذاری
می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
طی س��ال های گذش��ته منابع 
کش��ور در پربازده ترین بخش ها 
سرمایه گذاری نشده و همچنین 
تش��کیل شده  از س��رمایه های 
ب��ه کارآمدترین وج��ه در تولید 
کاالها و خدمات استفاده نشده 
اس��ت.  چه آنکه با فرض نسبت 
تشکیل سرمایه به تولید در حد 
35درصد در سال اقتصاد ایران 
به طور بالقوه می توانس��ت حتی 
بیش از 8درصد در س��ال رشد 
کند. مهدی عس��لی، اقتصاددان 
مختلف  »بازاره��ای  می گوی��د: 
اقتص��ادی ش��امل ب��ازار کاال و 
خدمات، ب��ازار پول و س��رمایه 
و ب��ازار کار از جمل��ه مهم ترین 
نهادهای اقتصادی هس��تند که 
کیفی��ت و کارای��ی آنه��ا تأثیر 
بس��زایی در تخصی��ص بهین��ه 
بازده��ی کل  ارتق��ای  مناب��ع، 
عوامل تولید و رش��د اقتصادی 

دارد.«
 ب��ه گفت��ه وی، اخت��ال در 
بازارها در ط��ول زمان منجر به 
ع��دم ارتقای بازدهی کل عوامل 
تولی��د و کندی رش��د اقتصادی 
می شود. این اختال ها که مانع 
ارتق��ای کارای��ی نهاد ب��ازار در 
اقتصاد کش��ور شده است عمدتا 
قیمت ه��ای  تعیی��ن  از  ناش��ی 
غیرتعادلی در این بازارهاس��ت. 
یک��ی از ای��ن اختال ه��ا عدم 
تعادل در بازار حامل های انرژی 
اس��ت ک��ه اگرچه در گذش��ته 
ب��ه دلی��ل برق��راری سوبس��ید 
نامناسب برای حامل های انرژی 
ب��ه وجود آمد و طی س��ال ها به 
باری غیرقابل تحمل در اقتصاد 
بخ��ش عموم��ی تبدی��ل ش��د، 
اما ب��ا هدفمن��دی یارانه ها این 
موض��وع تاحدودی حل ش��د. با 
این حال از س��ه س��ال گذشته 
تاکنون مجددا این سوبس��یدها 
برقرار شده است. در واقع، یارانه 
انرژی عاوه بر آثاری مثل اتاف 
منابع، قاچاق سوخت و افزایش 
آلودگی ش��هرهای بزرگ، آثار و 
تبعات��ی بر دوش اقتص��اد ایران 

گذاشته است.  

اشتغال زاترین بخش های اقتصاد ایران کدامند؟ 

خدماتمحبوبترین؛کشاورزیکماثرترین

در روزه��ای گذش��ته ک��ه 
ش��ایعه افزای��ش 70درصدی 
حق��وق نماین��دگان مجل��س 
خبرساز ش��د، بار دیگر بحث 
پیگیری پرونده نجومی بگیران 
نیز ب��اال گرف��ت و ب��ه مرکز 
توجه��ات بازگش��ت. در واقع 
بیش��تر از ی��ک س��ال پیش 
بود که انتش��ار فیش حقوقی 
برخی مدی��ران جنجال آفرین 
ش��د و تا ماه ها کشور را دچار 
حاش��یه کرد. هرچن��د از آن 
موقع زمان زی��ادی می گذرد، 
ام��ا هنوز پرون��ده حقوق های 
نجومی روزهای داغی را پشت 
س��ر می گذارد و ه��ر بار با هر 
موض��وع مرتب��ط دیگ��ری به 
صدر خبرها بازمی گردد.  کما 
اینکه عادل آذر، رئیس دیوان 
سرانجام  از  اخیراً  محاس��بات 
مازاد حقوق هایی که از خزانه 
دولت پرداخت شده بود، خبر 

داد. 

خبرآنای��ن،  گ��زارش  ب��ه 
محاس��بات  دی��وان  رئی��س 
گزارش��ی   95 بهمن م��اه 
درباره رس��یدگی ب��ه موضوع 
حقوق ه��ای نجومی ارائه کرد؛ 
گزارش��ی که ی��ک نکته مهم 
داش��ت و آن بازگرداندن همه 
م��ازاد حقوق ها ب��ه بیت المال 
بود. او در آن مقطع از تشکیل 
87 پرونده برای دس��تگاه های 
اجرای��ی در زمینه حقوق های 
نجومی خب��ر داد و گفت: این 
پرونده ها ش��امل همان 397 
نف��ری بود که مجم��وع مازاد 
 23 ح��دود  آن��ان  دریافت��ی 
میلیارد و 300 میلیون تومان 
ش��ده بود و گزارش آن نیز در 
صح��ن علنی مجل��س قرائت 

شد.  
خوش��بختانه تم��ام مبل��غ 
ح��دود 23 میلی��ارد و 300 
میلی��ون توم��ان به طور کامل 
و ب��ه حس��اب های مربوط به 

دس��تگاه های اجرایی یا خزانه 
برگشت داده شده است. 

چند ماه بعد از ارائه گزارش 
درب��اره  محاس��بات  دی��وان 
بازگرداندن م��ازاد حقوق های 
نجومی ب��ه بیت المال »محمد 
م��ردم  نماین��ده  حس��ینی« 
تف��رش در مصاحبه ای مدعی 
تبرئه  نجومی بگیران  شد همه 
ش��دند و پرونده آنها مختومه 
شد!  اظهارنظری که با واکنش 
دیوان محاسبات روبه رو شد. 

ب��ا  محاس��بات  دی��وان 
ص��دور اطاعی��ه ای ضمن رد 
ادع��ای ای��ن نماین��ده اعام 
ک��رد:  بخش��ی از پرونده های 
حقوق ه��ای نجومی بررس��ی 
شده اس��ت و تعدادی محکوم 

و تعدادی تبرئه شده اند.  
در روزهای اخیر که ش��ایعه 
افزای��ش 70درص��دی حقوق 
بار  شد،  خبرس��از  نمایندگان 
دیگ��ر بحث پیگی��ری پرونده 

نجومی بگیران نیز باال گرفت 
و ای��ن ب��ار پورمخت��ار، عضو 
کمیس��یون حقوقی و قضایی 
و رئی��س س��ابق کمیس��یون 
نمایندگان  می گوید   90 اصل 
از دیوان محاسبات درخواست 
کرده ان��د تا گزارش��ی در این 

رابطه ارائه کند.
 او ب��ه باش��گاه خبرنگاران 
جوان گفته است: ما از دیوان 
محاس��بات خواس��تیم اسامی 
نجومی بگی��ران  و  متخلف��ان 
را ارائ��ه ده��د تا ب��ه صورت 
مش��خص بدانیم این افراد چه 
کس��انی هستند و در کجا کار 

می کنند. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه دی��وان 
محاس��بات تا مدت��ی طوالنی 
این گزارش را به ما ارائه نداد، 
ادام��ه داد: وقتی انتقادات باال 
محاس��بات  دی��وان  گرف��ت، 
مجب��ور ب��ه تهی��ه گ��زارش 

حقوق های نجومی شد.

 اعتق��اد م��ا ای��ن ب��ود که 
حداکثر حق��وق قابل دریافت 
14 میلیون تومان اس��ت،  اما 
آورد  دیوان محاسبات دالیلی 
مرحل��ه ای 20میلی��ون  در  و 
تومان را مبنا گذاش��ته بود و 
باالتر از آن را به عنوان حقوق 

نجومی قلمداد می کرد. 
او ادامه ادامه می دهد: بعد ها 
گزارش��ی  محاس��بات  دیوان 
آورد و گف��ت ک��ه دیگر بحث 
14 میلیون و ی��ا 20 میلیون 
تومان مطرح نیس��ت و کسی 
ک��ه حتی یک ری��ال باالتر از 
حقوق متعارفش دریافت کرده 
رسیدگی  پرونده اش  به  باشد، 

می کنیم. 
دی��وان  اس��اس  ای��ن  ب��ر 
محاسبات تعداد زیادی پرونده 
تش��کیل داد و تاکنون حدود 
25میلیاردتومان از حقوق های 
بیت الم��ال  ب��ه  نامتع��ارف 

برگردانده شده است.  

آدرس نجومی بگیران کجاست؟ 

آخر و عاقبت پرونده نجومی بگیران

گزارش2

دریچه

پیش بینی پایان تاریخ بشری به روایت فوکویاما
پایان تاریخ

فرانس��یس فوکویام��ا، اندیش��مند و اقتص��اددان 
آمریکایی از جمله کس��انی اس��ت که ت��اش کرده 
به این پرس��ش پاس��خ بدهد:  »پایان تاریخ بشر چه 
خواهد بود؟« او از منظر هگلی به این پرس��ش پاسخ 
می دهد و لیبرال دموکراس��ی را پایان کشمکش های 

بشر برای ایجاد حکومت می داند. 
به گزارش آینده نگر،  پایان تاریخ بش��ر چه خواهد 
بود؟ سال هاست که اندیشمندان مختلف از زاویه های 
متفاوت��ی به این پرس��ش پرداخته اند.  یوش��ی هیرو 
فرانس��یس فوکویام��ا یکی از کس��انی اس��ت که در 
کتاب »پایان تاریخ و آخرین انس��ان« به این پرسش 
پرداخته  اس��ت. او متولد دوم اکتبر 1952 است و به 
عنوان اندیش��مند علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی در 
آمریکا شناخته می ش��ود.  بیشترین دلیل شهرت او 
کتاب »پایان تاریخ و آخرین انس��ان« اس��ت که در 
سال 1992 به چاپ رسید.  او در شیکاگو بزرگ شده 
اما پدر و مادرش ژاپنی هستند. او از دانشگاه کرنل به 
دانشگاه ییل و سپس برای تحصیل در علوم سیاسی 
به دانش��گاه هاروارد رفت. مدرک دکترای خود را در 
رش��ته علوم سیاسی دریافت کرد و سپس به صورت 
جدی مش��غول به کار شد.  او در کتاب معروف خود 
به این مس��ئله اساس��ی اش��اره دارد که جنگ میان 
ایدئولوژی ها به پایان رس��یده و در نهایت نیز دنیا به 

لیبرال دموکراسی خواهد رسید. 
البته او پیش از این کتاب نیز همین سؤال را مطرح 
کرده  بود؛  در سال 1989 در مقاله ای با عنوان  »پایان 
تاریخ؟« تاش کرده  بود به این مسئله بپردازد. او در 
کتابش می گوید: »آنچه ش��اهدش خواهیم بود تنها 
پایان جنگ سرد نیست یا حتی گذار از دوره تاریخی 
خاص��ی پس از جنگ؛  بلکه پای��ان تاریخ به گونه ای 
خاص خواهد بود.  یعنی پای��ان تکامل ایدئولوژیکی 
بشر و جهانی شدن لیبرال دموکراسی غربی به عنوان 

آخرین نوع حکومت انسانی.«
اندیشه های فوکویاما متفاوت از کارل مارکس است 
که پیش بینی می کرد مصرف گرایی جای کاپیتالیسم 
را می گی��رد. ب��ه هر حال او را ب��ا مارکس و به نوعی 
دیگر با هگل می شناسند. از نگاه اکثر افراد، فوکویاما 
فیلسوف سیاس��ی و اقتصاددانی محافظه کار است. او 
در دولت ریگان به لحاظ سیاس��ی فعال بود و همین 
فعالیت ها باعث ش��د به سیاس��ت خارجی عاقه مند 
ش��ود. او در جس��ت وجوی راه حلی برای مش��کات 
جهان��ی بود ک��ه به کت��اب »پایان تاری��خ و آخرین 

انسان« رسید. 
فوکویاما در مقاله اش با عنوان »پایان تاریخ« اشاره 
می کند که س��نت های لیبرال دموکراس��ی غربی در 
سال های اخیر جایگاهی ویژه در دنیای سیاست پیدا 
کرده اس��ت. دولت های لیبرال دموکرات از پادشاهی، 
فاشیس��م و مصرف گرایی پیشی گرفته  است. در واقع  
لیبرال دموکراس��ی تنها گونه ای از نظام سیاسی بوده 
ک��ه دوام آورده و زن��ده مانده تا به انتخاب سیاس��ی 
ملت ها و کشورها تبدیل شده اس��ت. فوکویاما اصرار 
دارد که تاریخ بش��ر به سوی نوعی هماهنگی ایده آل 
از طری��ق مکانیزم ه��ای لیبرال دموکراس��ی حرکت 

می کند. 
عصر لیبرال دموکراسی

آنچ��ه در آمری��کا حاک��م اس��ت الزاماً ب��ه معنای 
لیبرال دموکراس��ی نیس��ت. ای��ن ش��کل از حکومت 
می توان��د ب��ه ش��یوه های گوناگونی بروز پی��دا کند.  
ویژگی ه��ای آن نیز آزادی بی��ان، آزادی انتخابات و 
انتخاب��ات عادالنه و جدایی قدرت ه��ا خواهد بود. به 
این ترتی��ب دیگر هیچ گزینه ای در زمینه س��اختار 
سیاس��ی و اقتصادی وجود ندارد که بش��ر بتواند به 
عنوان راه��کار مطرح کند چراکه همه چیز در همین 

آزادی، امنیت و حقوق بشر خاصه می شود. 
فوکویاما برای اینکه ادع��ای خودش را اثبات کند 
ردپای هگل را در تاریخ دنبال می کند. او به فرآیندی 
دیالکتیکی در تاریخ بش��ر اش��اره می کند که او را در 
نهایت به این نقطه رس��انده  اس��ت. ای��ن دیالکتیک 
هگلی در حقیقت یک رویه منطقی و عقانی اس��ت 
که دس��ت بشر را گرفته و در این مسیر هدایت کرده 
اس��ت. نمونه ای از کشمکش های دیالکتیکی که بشر 
در طول تاریخ داشته، تاش برای اثبات برتری خود 
است. در واقع هرکسی تاش می کند به دیگری ثابت 
کند نس��بت ب��ه او برت��ری دارد.  در نهایت نیز یک 
نفر برنده و دیگری بازنده می ش��ود.  این کشمکش ها 
همان هایی هس��تند که هگل و بع��داً فوکویاما به آن 
اش��اره کرده اند و نقش��ی کلیدی در تاریخ بشر بازی 
کرده اند. به این ترتیب بش��ر در این مس��یر به سوی 

پایان تاریخ خود قدم برداشته است. 
پایان تاریخ از نگاه فوکویاما به معنای پایان جنگ ها 
و انقاب های خونین است. در پایان تاریخ آحاد بشر 
دیگ��ر دلیلی برای مبارزه و ج��دال با یکدیگر ندارند.  
آنها از طریق فعالیت های اقتصادی مختلف، نیازهای 
خ��ود را برط��رف می کنند اما دیگر ج��ان خود را به 
خاطر این مس��ئله به خطر نمی اندازند و وارد جنگ 
نمی ش��وند. اما نکته جالب اینجاس��ت که در همین 
نقطه دیگر تفاوتی میان انس��ان و حیوان نخواهد بود 
چرا که دیگر کشمکش��ی میان انسان ها وجود ندارد 
ت��ا آنها را متمایز کند. به این ترتیب آنها بدون اینکه 
بدانن��د، پایان تاریخ بش��ریت را رقم می زنند.  در آن 
ش��رایط دیگر کس��ی برای اثبات کرامت و انسانیت 

خود با دیگری نمی جنگد.  

یادداشت

سال دوم ترامپ بدتر است

مگان مک آردل، مقاله نویس بلومبرگ در یادداش��تی 
به بررس��ی عملکرد اولین سال ریاست جمهوری دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا پرداخته و معتقد اس��ت 
مسئله اینجاست که اصًا نمی توانیم بحران بعدی ای را 
ک��ه احتماال ترامپ به وجود بیاورد پیش بینی کنیم. هر 
لحظه و هر فرصت و تهدیدی می تواند به سرعت تبدیل 

به بحرانی جدی شود.  
در یادداشت مک آردل به نقل از آینده نگر می خوانیم: 
در چه��ارم آوری��ل 1841 ویلیام هنری هریس��ون،  
رئیس جمه��ور آمریکا بعد از ی��ک دوره 9روزه بیماری 
که از س��رماخوردگی به ظاهر س��اده ای شروع شده بود 
درگذش��ت. او فقط ی��ک ماه بود که به قدرت رس��یده 
بود و مورخان س��ال اول ریاست جمهوری او را بدترین 
و تلخ ترین س��ال اول در میان رؤس��ای جمهور آمریکا 
می دانن��د. دونالد ترام��پ البته نمی تواند با هریس��ون 
رقاب��ت کند، اما نام��زد خوبی برای رتبه دومی اس��ت. 
ترامپ برای دوم ش��دن س��ه رقیب دارد:  رونالد ریگان 
که سال اول ریاست جمهوری اش ترور شد و زنده ماند،  
جیم��ز گارفیلد که ترور ش��د و مرد و باالخ��ره آبراهام 
لینکلن که در سال اول به قدرت رسیدنش آمریکا وارد 

جنگ داخلی شد. 
ترامپ در س��ال اول ریاس��ت جمهوری اش نتوانست 
سیس��تم خدمات درمانی اوباما را لغو و سیس��تمی تازه 
جایگزینش کند، نتوانس��ت افراد کافی برای سمت های 
اجرای��ی در دولت معرفی کند  )از 615 س��مت اجرایی 
کلیدی که نیازمند تأیید س��نا هس��تند 203 نفر تأیید 
شده اند، 150 نفر منتظر تأیید هستند و نامزدهای 250 
پست اصًا معرفی نشده اند(،  افراد مهمی از دستیارانش 
اس��تعفا دادند،  تیم انتخابات��ی اش متهم به همکاری با 
روسیه است و افراد نزدیک به ترامپ تحت بازپرسی قرار 
گرفته ان��د.  ترامپ برخاف وعده هایش سیاس��تمداران 
درجه یک��ی را دور خود جمع نک��رد، در مرز با مکزیک 
دیوار نس��اخت و هیچ طرح عظیم زیرساختی ای را آغاز 
نک��رد. البته ترامپ ب��ه بعضی وعده های��ش عمل کرد: 
قاضی جدید دیوان عالی را منصوب و بعضی از مقررات 
دس��ت و پاگی��ر برای وال اس��تریت را لغو ک��رد.  نتایج 
آخرین نظرس��نجی  مؤسسه گالوپ نش��ان می دهد که 
فقط یک سوم جمعیت کش��ور از آنچه او انجام می دهد 
رضایت دارند. این آمار می توان��د با آغاز دادگاه اعضای 

تیم انتخاباتی اش به اتهام ارتباط با روسیه بدتر شود. 
اول  س��ال  و  ش��د  انتخ��اب  ناآم��اده  ترام��پ 
ریاس��ت جمهوری اش را هدر داد.  اش��تباهات سال اول 
گریبانش را در سال دوم خواهد گرفت. اگر حتی برنامه 
جامعی برای کشور داشته باشد، هنوز تیم اجرایی  خود 
را ب��رای اجرای آن جمع نکرده اس��ت.  او متحدانش را 
در کنگره از دس��ت داده اس��ت و آنها فقط به خاطر از 
دس��ت ندادن رأی جمهوری خواهان تندرو اس��ت که با 
او مخالفت نمی کنند. با این همه باز هم ش��اهد اس��تعفا 
و فاصله گی��ری تعدادی از جمهوری خواهان کنگره از او 

بوده ایم. 
آنها که کناِر ترامپ می مانند به او کمک خواهند کرد 
طرح اصاح سیس��تم مالیات و معافیت های مالیاتی اش 
را پی��ش بب��رد؛  این یک��ی از معدود نکاتی اس��ت که 
ترام��پ و جمهوری خواهان کنگ��ره روی آن اتفاق نظر 
دارند. تصویب طرح کاهش مالیات ها همان دستاوردی 
اس��ت که جمهوری خواهان برای پی��روزی در انتخابات 
میان دوره س��ال 2018 رویش حساب باز کرده اند.  بعد 
از آن چه؟  ش��اید تیم تحقیق ماجرای ارتباط با روسیه 
نتوان��د نزدی��کان ترامپ را به دردس��ر بیندازد. ش��اید 
جمهوری خواه��ان از موفقیت در ط��رح کاهش مالیات 
جان��ی دوباره بگیرن��د و تاش کنن��د طرح های جدی 
دیگری را هم پی��ش ببرند: مثل طرح س��رمایه گذاری 
عظیم در زیرساخت ها یا اصاح جدی قوانین مهاجرتی. 
حتی می شود سناریویی را طراحی کرد که در آن ترامپ 
از اشتباهاتش در سال اول درس خواهد گرفت و کشور 
را با برنامه اداره خواهد کرد. اما آیا واقعاً می شود چنین 
س��ناریویی را باور کرد؟ س��ناریوی محتمل تر این است 
که س��ال دوم ریاست جمهوری ترامپ شبیه سال اولش 
به نظر خواهد رسید: کاخ سفید با تنبلی و شلختگی به 
حرکت خود ادامه خواهد داد، هیچ سیاس��ت متمرکزی 
را پیش نخواهد برد و بیشتر تصمیماتی واکنشی اتخاذ 
خواهد کرد. این در حوزه سیاست داخلی دردسرآفرین 
خواه��د ب��ود ام��ا در حوزه سیاس��ت خارج��ی عواقب 
ترس��ناکی خواهد داش��ت. اینجا نقاط ضعف شخصیتِی 
ترامپ - ناگهان��ی تصمیم گرفتنش،  آماده  نبودن پیش 
از مذاکرات و گوش  ندادنش به مش��اوران - بزرگ ترین 
ریس��ک را در روابط بین المللی به وج��ود می آورد.  به 
همی��ن خاطر اص��ًا نمی توانیم بحران بع��دی ای را که 
ترام��پ به وجود بیاورد پیش بین��ی کنیم.  هر لحظه و 
ه��ر فرصت و تهدیدی می تواند تبدیل به بحران ش��ود: 
همه ما به خاطر ریاست جمهوری او شب های بی خوابی 

فراوانی در پیش خواهیم داشت. 
نیل��ز ب��ور، فیزیکدان مش��هور دانمارکی ی��ک بار به 
ش��وخی گفت��ه بود:  »پیش بینی کردن س��خت اس��ت 
به خص��وص وقتی درباره آینده باش��د.« حاال می توانیم 
بگویی��م پیش بینی کردن غیرممکن اس��ت به خصوص 
وقتی ترامپ رئیس جمهور باشد. کوتاه بینی او و ناآماده 
 بودنش کشور را در وضعیت دلهره دائم قرار داده است. 
تنها چیزی که مطمئناً می توانیم از 2018 انتظار داشته 
باشیم مقادیر فراوانی باتکلیفی است  و البته شب های 

بی خوابی.  
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شماره 961

دول��ت در حالی الیحه بودجه س��ال 
آینده را تقدیم مجلس شورای اسالمی 
کرده اس��ت ک��ه س��هم ه��ر ایرانی از 
هزینه ه��ای بودجه 408 ه��زار تومان 

برآورد می شود. 
مرک��ز  ک��ه  ارقام��ی  اس��اس  ب��ر 
کرده  محاس��به  مجلس  پژوهش ه��ای 
است، هر ایرانی به طور متوسط در سال 
حدود یک میلی��ون و 598 هزار تومان 
مالی��ات می دهد و در قبال آن س��االنه 
نزدی��ک 4میلیون و 900 ه��زار تومان 

خدمات دریافت می کند. 
مق��دار بودجه عموم��ی دولت که به 
ازای ه��ر ایران��ی در ماه در س��ال 97 
هزینه می شود شامل قانونگذاری 768 
تومان، امور قضایی 9228 تومان، دفاع 
35ه��زار و 438 توم��ان، نظم و امنیت 
عمومی 17 هزار و 323 تومان، آموزش 
و پژوه��ش 28 ه��زار و 873 توم��ان، 
بهداشت 13 هزار و 286 تومان، درمان 
45 ه��زار و یک توم��ان، فرهنگ و هنر 
هزار و 849 تومان، منابع آب 3 هزار و 
459 تومان، صنعت و معدن یک هزار و 
453 تومان، محیط زیست 293 تومان، 
بازرگانی یک هزار و 716 تومان، انرژی 
2 ه��زار و 579 توم��ان، حمل و نقل 6 
هزار و 637 تومان، ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات 3 ه��زار و 991 تومان، رفاه 
اجتماعی 81 هزار و 597 تومان است. 

سهم هر استان از بودجه دولت
ح��دود 25درص��د از مناب��ع بودجه 
عمومی الیح��ه بودجه منابع اس��تانی 
است؛ در طرف مصارف از کل اعتبارات 
)مع��ادل 368 ه��زار میلی��ارد تومان( 
حدود 18درص��د اعتب��ارات یعنی 66 

هزار میلیارد تومان استانی است. 
این رقم به این معنا نیس��ت که بقیه 
بودجه مربوط به اس��تان تهران اس��ت 
بلکه به این معنی است که این قسمت 
از بودجه در اختیار شورای برنامه ریزی 
توسعه استان قرار می گیرد و این شورا 
درب��اره هزینه کرد آن تصمیم می گیرد؛ 
البته باید توجه داش��ت که بخش��ی از 
بودجه غیراس��تانی نیز ک��ه به صورت 
متمرک��ز تصمی��م گرفته می ش��ود، در 

استان ها هزینه می شود. 
اعتبارات اس��تانی در الیح��ه بودجه 
س��ال آینده نس��بت به قانون امس��ال 
افزایش قابل توجهی داشته و از رقم 23 
هزار میلیارد تومان به 66 هزار میلیارد 
تومان رشد کرده که معادل 179درصد 
رش��د اس��ت؛ دلی��ل افزای��ش ش��دید 
اعتب��ارات اس��تانی در الیح��ه بودجه، 
انتق��ال ردیف س��ه دس��تگاه آموزش و 
پرورش، بنیاد ش��هید و سازمان برنامه 
و بودج��ه اس��تان ها از ج��دول بودجه 
دس��تگاه های ملی به بودجه اس��تانی و 
همچنین اس��تامین شدن س��ه ردیف 

متفرقه است. 
بنابرای��ن از رق��م 66 ه��زار میلیارد 
توم��ان اعتب��ارات اس��تانی 33 ه��زار 
میلی��ارد تومان آن مرب��وط به آموزش 
و پ��رورش، 11 ه��زار میلی��ارد تومان 
ب��ه بنیاد ش��هید و 290 میلیارد تومان 
مربوط به س��ازمان های برنامه و بودجه 
اس��تانی اس��ت و در مجموع 68درصد 
اعتبارات اس��تامی به خاطر این انتقال 

است. 
اگر این اعتبارات از مجموع اعتبارات 
اس��تانی کس��ر ش��ود، فقط 211 هزار 
میلیارد ریال برای استان ها می ماند که 

به معنی کاه��ش 11درصدی اعتبارات 
اس��تانی اس��ت ک��ه اعتب��ارات تملک 
دارایی های سرمایه ای )عمرانی( استانی 
نی��ز با کاهش 31درص��دی همراه بوده 
انجام شده  است. براس��اس محاس��بات 
از نظ��ر درآم��د )درآمده��ای مالیاتی( 
استان های تهران، اصفهان، خوزستان و 
خراس��ان رضوی حدود 67درصد از بار 
مال��ی دولت در این بخ��ش را به دوش 
می کشند. به گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس ش��ورای اس��المی، سهم استان 
تهران از درآمدهای اس��تانی به تنهایی 
بالغ  ب��ر 51درص��د بوده و اس��تان های 
اصفهان 7.3درصد، خوزس��تان 5درصد 
خراس��ان رضوی 4درص��د در رتبه های 

دوم تا چهارم قرار گرفته اند. 
اس��تان ها  اعتبارات  مجموع  نس��بت 
)ج��اری و عمران��ی( ب��ه درآمده��ای 
اس��تانی که ضری��ب بازگش��ت نامیده 
می ش��ود، در الیحه بودجه سال 1397 
ب��رای 23اس��تان بی��ش از 100 بوده 
ک��ه ب��ه معن��ای برخ��ورداری بیش از 
100درص��دی اس��تان از درآمدهایش 
اس��ت؛ این نس��بت برای هشت استان 
ته��ران، اصفه��ان، هرمزگان، بوش��هر، 
البرز، ی��زد، قزوین و مرک��زی کمتر از 

100 است. 
اس��تانی  هزینه ای  اعتب��ارات  رش��د 
به طور متوس��ط برای اس��تان ها حدود 
9درصد بوده است؛ این نرخ برای برخی 
استان ها بیش��تر و برای برخی استان ها 

کمتر بوده است. 
بیش��ترین رش��د مربوط به اس��تان 
البرز، س��منان و مرکزی با 13.5درصد، 
و  ب��وده  11.5درص��د  و  11.6درص��د 
کمترین رشد مربوط به استان همدان، 

و  چهارمح��ال  و  جنوب��ی  خراس��ان 
بختیاری با 7درص��د، 7.5 و 7.8درصد 

بوده است. 
متوسط رش��د اعتبارات عمرانی برای 
اس��تان ها برابر با منفی 31درصد بوده 
اس��ت و در این بین اس��تان خوزستان 
با 10درصد رش��د همراه بوده و س��ایر 

استان ها رشد منفی داشته اند. 
س��رانه اعتب��ارات هزینه ای اس��تانی 
)یعنی بودجه هزینه ای اس��تانی تقسیم 
بر تعداد س��اکنین استان( حدود 700 
ه��زار تومان اس��ت و س��رانه اعتبارات 
تمل��ک دارای��ی س��رمایه ای )عمرانی( 
اس��تانی براب��ر ب��ا ح��دود 130 ه��زار 
توم��ان اس��ت؛ از نظر توزیع اس��تانی، 
بیشترین سرانه اعتبارات هزینه ای برای 
اس��تان های ایالم 1.4 میلی��ون تومان، 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د 1.2 میلی��ون 
تومان و خراس��ان جنوبی یک میلیون 

تومان است. 
کمترین س��رانه اعتب��ارات هزینه ای 
اس��تانی مرب��وط به اس��تان های تهران 
440 هزار تومان، البرز 460 هزار تومان 
و آذربایج��ان ش��رقی 600 هزار تومان 

است. 
از نظ��ر اعتب��ارات تمل��ک دارای��ی 
س��رمایه ای )عمرانی( بیش��ترین سرانه 
اعتبارات عمرانی مربوط به اس��تان های 
کهگیلویه و بویراحمد 500 هزار تومان، 
بوش��هر 480 هزار توم��ان و ایالم 400 

هزار تومان است. 
کمترین سرانه اعتبارات تملک دارایی 
س��رمایه ای )عمران��ی( نی��ز مربوط به 
استان های تهران حدود 20هزار تومان، 
الب��رز حدود 40هزار توم��ان و اصفهان 

حدود 60 هزار تومان است. 

بحران آب در کش��ور خیلی جدی شده 
است، حتی بیش��تر از آنکه تصور می شود؛ 
آنچن��ان که ح��اال به یک بح��ران امنیتی 
تبدیل ش��ده است و هش��دارهای آن وارد 
خط��وط قرم��ز ش��ده اس��ت؛ چنانچه به 
اعتقاد کارشناس��ان تغییر رویکرد اساسی 
در سیاست ها و اس��تراتژی های بخش آب 

الزم است. 
هفته گذشته اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمه��ور در دومی��ن همای��ش 
اقتصاد ایران اعالم کرد: »موضوع آب دیگر 
یک موضوع ساده در حوزه وزارت نیرو و یا 
کشاورزی نیست، چراکه امروز وزارت کشور 
در مهم ترین مسائل امنیتی خود موضوع آب 
را در دستور کار قرار داده است.« اما حاال با 
گذشت یک هفته از این جمله دومین فرد 
اجرایی کش��ور، مرکز پژوهش های مجلس 
هم گزارش ویژه ای را منتشر کرده است که 
به صورت ملموس تر این موضوع را نش��ان 
می دهد؛ گزارش��ی که در بخش��ی از آن به 
منازعات آبی محل��ی و منطقه ای در ایران 
پرداخته شده و آمده است: »انتقال آب به 

تنش های اجتماعی و چالش منجر ش��ده 
است؛ چالش های اجتماعی مذکور به حدی 
اس��ت که در بعضی موارد ب��ه چالش های 
امنیتی در مقیاس محلی و ملی بدل شده 
اس��ت. برای مصداق می توان به انتقال آب 
بین حوضه ای بین حوضه های آبریز کارون 
و زاینده رود اش��اره کرد که به درگیری ها و 
تنش های اجتماعی بین استان های اصفهان 
و خوزس��تان، بین اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری و بین اصفهان و یزد، منجر شده 

است.«
ای��ن گزارش در ش��رایطی ب��ه درگیری 
اش��اره می کند ک��ه در روزهای گذش��ته 
هم اس��تان خوزستان ش��اهد تجمع های 
اعتراض آمیز م��ردم به مجوز رئیس جدید 
سازمان محیط زیس��ت )عیسی کالنتری( 
و نامه محرمانه او ب��رای انتقال آب کارون 
بوده است؛ نامه ای که جنجال های بسیاری 
به دنبال داش��ته است و به درگیری لفظی 
کالنتری و نمایندگان اس��تان خوزس��تان 
در مجلس رس��یده است؛ اتفاقی که هفته 
گذش��ته حتی فیل��م آن در ش��بکه های 

اجتماعی هزاران بار دست به دست شد. 

120 میلیارد مترمکعب کسری آب در 
مخازن زیرزمینی

گذش��ته  س��ال های  در  ای��ران 
خشکس��الی های گس��ترده و پش��ت سر 
هم را تجربه کرده اس��ت به ش��کلی که در 
طول 10 س��ال گذشته میزان بارندگی در 
ایران حدود 11درصد نس��بت به متوسط 
بلندم��دت در کش��ور کاهش یافته اس��ت 
و ب��ه دنبال آن حجم جریان س��طحی هم 
در دوره مش��ابه ح��دود 44درصد کاهش 
نش��ان می دهد. این اعداد وقتی ملموس تر 
و جدی تر می ش��ود که بدانیم در 15درصد 
سال گذش��ته مجموع حجم مخازن سدها 
در کش��ور حداکثر تا نصف از آب پر ش��ده 
است و در حال حاضر حدود 120 میلیارد 
مترمکعب کس��ری مخ��ازن در منابع آب 
زیرزمینی وجود دارد و این موضوع عواقب 
زیس��ت محیطی، اجتماع��ی، اقتص��ادی و 

سیاسی به دنبال دارد. 
براساس آخرین آماربرداری بیالن منابع 

و مصارف آب در کشور کل میزان برداشت 
آب در کش��ور 96.37میلی��ارد مترمکعب 
اس��ت ک��ه از ای��ن می��زان 85.6میلیارد 
مترمکع��ب )88.9درصد( مربوط به بخش 
مترمکع��ب  8.03میلی��ارد  کش��اورزی، 
)8.3درص��د( مربوط به مصارف ش��رب و 
2.74میلیارد مترمکعب )2.8درصد( مربوط 

به مصارف صنعتی است. 
مرک��ز پژوهش های مجل��س در گزارش 
خود چالش ه��ای اصلی آب در کش��ور را 
»تغیی��ر اقلیم و کاه��ش آب تجدیدپذیر، 
ناب��ودی و تخری��ب زیس��ت بوم های آبی، 
بهره وری پایین آب در بخش های مختلف 
و منازع��ات آب��ی« اعالم کرده اس��ت و با 
هش��دار جدی درباره ادامه شرایط کنونی 
گفته: »واضح اس��ت ادامه سیاست و روند 
پیش��ین در بخش آب، آینده این حوزه را 
با چالش ها و بحران های بیش��تری مواجه 
خواهد ساخت و ابعاد مختلف از این بحران 
را آش��کار می کند. در نتیجه تغییر رویکرد 
اساسی در سیاست ها و استراتژی های این 

بخش الزم است.« 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی گزارش داد

408 هزار تومان؛ سهم هر ایرانی از بودجه
دریچه

فوربس گزارش داد
10 شغل پول ساز در یک دهه آینده 

را بشناسید
مجله فوربس فهرست 10 شغلی را که تا سال 2025 
مورد نیاز کش��ورهای توسعه یافته است منتشر کرد. به 
گزارش خبرآنالین، این مش��اغل براساس میزان درآمد 

به شرح زیر هستند. 
 پرس�تار: پیش��رفت فن��اوری و تمرک��ز بیش��تر بر 
مواظبت های پیش��گیرانه و پیرش��دن جمعیت موجب 
ش��ده اس��ت نیاز به مراقبت های مورد نیاز بیماران در 
بیمارستان ها، مطب پزشکان و حتی خانه های شخصی 
افزایش یابد. همین امر موجب ش��ده درآمد ساالنه یک 
پرس��تار در این دهه از 54 ه��زار دالر به 80 هزار دالر 

برسد. 
متخصص نرم افزار رایانه: پیش بینی می ش��ود در 
ده��ه آینده این ش��غل 32.4 درصد رش��د یابد. دنیای 
کنونی دنیای رایانه است. همچنین افزایش تقاضا برای 
ارتقای امنیت شبکه و مستندسازی مشخصات سالمت 
افراد زمینه را برای مشاغل جدید در حوزه رایانه فراهم 
کرده اس��ت. برای این شغل، داشتن مدرک دانشگاهی 
در مهندس��ی نرم افزار ی��ا علوم رایانه ضروری اس��ت. 
درآمد س��االنه این فرد در دامن��ه 77هزار دالر تا120 

هزار دالر خواهد بود. 
 لوله ک�ش: ط��ی ده��ه آینده این ش��غل با رش��د 
25درص��دی مواجه خواهد ش��د. با انتظار رش��دی که 
در ایج��اد س��اختمان های جدی��د وج��ود دارد و نی��ز 
اهمی��ت افزای��ش کارای��ی و بهره من��دی از منابع آبی 
که در ش��یرآالت بهداش��تی بروز خواهد یافت، تعمیر 
و نگهداری اتصاالت و ش��یرآالت ب��ه یک نیاز ضروری 
تبدیل شده و این شغل را به یک شغل با حاشیه امنیت 
باال تبدیل خواهد کرد. دامنه درآمدهای این شغل بین 

36 هزار تا 64 هزار دالر در سال است. 
 کاربر ماشین آالت ساختمانی: پیش بینی می شود 
ای��ن ش��غل در 10 س��ال آین��ده 5درصد رش��د یابد. 
زیرس��اخت های در حال فرس��ایش و ضرورت بازسازی 
آن، موج��ب ش��ده تقاضا ب��رای کارگران س��اختمانی 
افزای��ش یافته و این ام��ر برای کاربران ماش��ین آالت 
س��اختمانی، افرادی که قابلیت اس��تفاده از همه چیز از 
بولدوزر تا تیرک��وب را دارند، تقاضای بزرگ تری ایجاد 
خواهد کرد. درآمدهای س��االنه این شغل در دامنه 32 

هزار تا 56 هزار دالر قرار می گیرد.
  تکنیس�ین برق: این ش��غل در 10 س��ال آینده 
2درصد رش��د خواه��د داش��ت. افزایش تقاض��ا برای 
ارتباط��ات الکترونیک��ی در خان��ه و در دفاتر به معنای 
کار بیش��تر برای تکنیس��ین های برق است. همچنین 
رش��د اس��تفاده از انرژی های جایگزین ش��امل انرژی 
باد و خورش��یدی و نیز بازس��ازی و تعمیر و نیز ایجاد 
س��اختمان های نو نیز در افزایش تقاضا برای این شغل 
موثراس��ت. دامنه درآمدهای ساالنه این شغل 37 هزار 

تا 65 هزار دالر است. 
 مش�اور مال�ی ش�خصی: پیش بینی می ش��ود در 
10س��ال آینده این شغل با رش��دی معادل 32درصد 
افزای��ش یابد. افزایش فرصت های س��رمایه گذاری نیاز 
ب��ه مش��اورین این حوزه را ضروری تر س��اخته اس��ت. 
درحالی ک��ه جمعی��ت پی��ر می ش��وند و پس اندازهای 
افراد در حال ش��کل گیری است، مشاور سرمایه گذاری 
خ��وب در افزای��ش ارزش پس اندازه��ا اهمیت خواهد 
یافت. همچنی��ن با افزایش جمعیت، نیاز به مش��ورت 
متخصص��ان مالی برای ایجاد مس��تمری های باالتر در 
دوران بازنشس��تگی افزایش می یابد. دامنه ش��غلی آنها 

بین 43 هزار تا 111 هزار دالر خواهد بود.
  دس�تیار فیزیوتراپیس�ت: افزایش قابل مالحظه 
جمعی��ت پیر موجب ارتقای کار فیزیوتراپی می ش��ود. 
همچنین افزایش آسیب دیدگان ناشی از حمالت قلبی 
ک��ه از طریق احی��ای فیزیکی و قلبی ممکن می ش��ود 
و ض��رورت بازس��ازی اعضای آس��یب دیده آنها، زمینه 
افزایش تقاضا برای این گروه ش��غلی را بیش��تر فراهم 
خواهد کرد. دامنه درآمد س��االنه این گروه شغلی بین 

41 هزار تا 60 دالر پیش بینی می شود. 
مدیر ش�بکه رایانه ای: در 10سال آینده این شغل 
8درصد رش��د خواهد داشت. این ش��غل افزایش رشد 
خ��ود را مدیون حضور هکرهاس��ت. خط��رات در حال 
افزایش دیجیتالی، دولت های ملی و فدرال و همچنین 
بنگاه ه��ای اقتصادی را ناگزیر از اس��تفاده از همه توان 
خود ب��رای حمایت از فناوری و امنیت اطالعات ش��ان 
کرده اس��ت. درآمد ساالنه این شغل در دامنه 55 هزار 

تا 90 هزار دالر است. 
 نق�اش: پیش بین��ی می ش��ود که ش��غل نقاش رش��د 
5درصدی را تا سال 2025 تجربه کند. پیشرفت اقتصادی 
در ساختار صنعتی که پل، ساختمان های بلند و دکل های 
نفتی تجل��ی می یابد، به طور فزاینده تقاضا برای نقاش��انی 
را که کارش��ان نقاشی و پوش��ش های محافظ تجهیزات و 
ماش��ین آالت است افزایش داده اس��ت. این در حالی است 
که نقاش��ان ساختمانی نیز کمبودی از بابت دیوار برای کار 
روی آن نخواهند داشت. دامنه درآمدهای ساالنه این شغل 

28 هزار تا 46 هزار دالر پیش بینی می شود. 
کارشناس بهداشت دندان: خدماتی که این گروه شغلی 
ارائه می دهد شامل تمیزکردن دندان ها، گرفتن عکس های 
رادیولوژی از دندان و آموزش بیماران برای مراقبت درست از 
دندان ها است. این شغل با رشد 37.7درصدی در دهه آینده 
مواجه می ش��ود که اهمیت یافتن بهداش��ت و مراقبت های 
پیشگیرانه موجب افزایش تقاضا برای آن شده است. درآمد 
س��االنه در این شغل در دامنه 56 هزار تا 83هزار دالر قرار 

می گیرد. 

اقتصاد کالن

بودجه 97 از نگاه مستخدمین حسینی
بودجه سال آینده تورم زاست

یک اقتصاددان می گوید در الیحه بودجه سال 1397 
هزینه های ج��اری دولت مدیریت نش��ده و دولت برای 
باالبردن برخی هزینه های مردم برنامه ریزی کرده است و 
به نظر من این بودجه تورم زاست و تعادلی بین هزینه ها 

و درآمدهای پیش بینی شده در آن وجود ندارد. 
حیدر مس��تخدمین حس��ینی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره  الیحه بودجه 1397، گفت: واقعیت اقتصاد ایران 
این اس��ت که ما مدیریت منس��جم و یکپارچه را در آن 
شاهد نیستیم و به صورت پراکنده تصمیم های متفاوتی 
در برنامه های اقتصادی از جمله بودجه نویس��ی می توان 

مشاهده کرد. 
وی ادامه داد: وقتی بودجه را بررس��ی می کنیم به این 
نتیجه می رسیم که مش��خص نیست الیحه بودجه چه 
اهدافی را دنبال می کند. اگر اهداف برنامه ششم توسعه 
را بررس��ی کنیم، می بینیم آنچه در قالب بودجه الیحه 
1397 نوش��ته شده هیچ تناسبی با آن ندارد و مشخص 
نیس��ت که برای رس��یدن به چه نتایجی چنین اعداد و 

ارقامی در نظر گرفته شده است. 
این اقتص��اددان در ادامه س��خنانش گف��ت: یکی از 
نکات تعجب آور بودجه س��ال 1397 تالش برای حفظ 
هزینه ه��ای جاری و حتی افزایش آن اس��ت. در بودجه 
سال 1397 هزینه های جاری باز افزایش یافته و اگر پنج 
سال گذشته را بررسی کنیم می بینیم که طی پنج سال 
هزینه های جاری 3.5برابر شده و در عوض اگر وضعیت 
بودجه عمران��ی را نگاه کنیم، می بینیم نه تنها طی پنج 
س��ال گذشته افزایش چش��مگیری نیافته، بلکه بودجه 
عمرانی، الیحه 1397 نسبت به قانون بودجه سال 1396 
کاهش یافت و بدین ترتیب از 71 هزار میلیارد تومان به 

60 هزار میلیارد تومان رسیده ایم. 
معاون وزیر اقتصاد پیش��ین در ادامه س��خنانش این 
را هم گف��ت که بودجه س��ال 1397 برخالف آنچه در 
مورد اش��تغال وعده داده شده تنظیم شده است به این 
ترتیب که با کاهش بودجه عمرانی از ظرفیت اش��تغالی 
که می تواند در این بخش وجود داش��ته باش��د محروم 

می شویم. 
مستخدمین حسینی ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر 
این اس��ت که دولت در حالی در هزینه های جاری خود 
تجدیدنظر نکرده است که بودجه خود را از محل افزایش 
هزینه برای م��ردم تامین خواهد ک��رد درحالی که باید 
س��ناریو را به گونه ای می چید که م��ردم افزایش درآمد 
داشته باشند و بتوانند کاالهای موجود در بازار را بخرند 
و به ای��ن ترتیب برنامه های خ��روج از رکود را پیگیری 

می کرد. 
وی با بیان اینکه راهکار درس��ت این بود که دولت در 
برخی هزینه های جاری تجدیدنظ��ر کند، گفت: دولت 
چنی��ن نکرده و در عوض برای تامین هزینه بخش��ی از 
بودجه عمرانی هم به انتش��ار اوراق مشارکت روی آورده 
اس��ت که ای��ن اوراق نیز این معنا و مفه��وم را دارد که 
تعهدات و بدهی های دولت افزایش یابد بدون اینکه برای 
آینده و نحوه تسویه آنها افق مشخصی وجود داشته باشد. 
این اقتصاددان با بیان اینک��ه دولت درآمد محدودی 
دارد، اظه��ار کرد: دو منبع اصلی درآم��د در ایران نفت 
و مالیات اس��ت که طبق س��قفی که اوپک ب��رای ایران 
تعیین کرده روزانه 3 میلیون و 700 هزار بش��که تولید 
نف��ت داریم ک��ه از این میزان باید هم ب��رای صادرات و 
هم مصرف داخلی بهره برد. در کنار این موضوع مالیات 
را داریم که اگر وضعیت س��ال 1396 را بررس��ی کنیم، 
می بینیم در این سال هم برنامه های مالیاتی دولت تحقق 
نیافته است. دولت پایه های مالیاتی جدید تعریف نکرده 
و همچن��ان در بخش هایی که آنها را شناس��ایی کرده و 

بخش هایی که می تواند مالیات بگیرد فشار می آورد. 
این کارش��ناس امور پولی و بانک��ی اظهار کرد: دولت 
ی��ک راه دیگر برای کس��ب درآمد ه��م دارد که به نظر 
می رس��د در بودجه سال 1397 روی آن حساب ویژه ای 
باز کرده اس��ت، مثال درباره قیمت آب دست خود را باز 
گذاش��ته تا بتواند آن را افزایش ده��د همچنین درباره 
قیم��ت حامل های انرژی نیز این ظرفی��ت وجود دارد و 
اخبار حاکی از آن است که به سمت افزایش حامل های 
ان��رژی خواهد رفت. البته قانونی وجود دارد که دولت را 
محدود می کند که باید بخشی از درآمد حاصل از افزایش 
قیمت حامل های انرژی را به مردم و تولیدکننده ها یارانه 
بدهد و 20درص��د آن را در اختیار دولت قرار دهد ولی 
ب��ه هر حال در این بخش ظرفی��ت افزایش درآمد برای 

دولت وجود دارد. 
مستخدمین حسینی سخنانش را چنین ادامه داد: به 
نظر می رسد دولت بحث افزایش عوارض خروج از کشور 
را ه��م به منظور افزایش درآمدهای خود در نظر گرفته 
است و بدین ترتیب هزینه های مردم صعودی باال می رود. 
دولت مطرح کرده این ظرفیت برای ایجاد اشتغال به کار 
خواهد رفت ولی منطق آن در بودجه یافت نشده است. 

وی به موضوع انتش��ار اوراق اش��اره ک��رد و گفت: به 
نظر م��ن در چنین وضعیتی انتش��ار اوراق ایجاد تعهد 
برای دولت می کند که ممکن است نتواند تعهدات خود 
را به موق��ع پرداخ��ت کند و همین مس��ئله برای دولت 
مسئله ساز خواهد ش��د و امکان این وجود دارد کسری 

بودجه مجدد و ایجاد هزینه تورم جدید شکل بگیرد. 
این اقتص��اددان گفت: اگر بخواهم به طور کلی بودجه 
س��ال 1397 را بررس��ی کن��م باید بگویم ای��ن بودجه 
نامنس��جم و بدون هدف است البته نتایجی مانند ایجاد 
هزینه های جاری بیشتر و همچنین تحمیل هزینه جدید 
ب��رای مردم به دنبال خواهد داش��ت. ای��ن بودجه عدم 
تعادل بین هزینه ها و درآمدها را به وجود خواهد آورد و 

بودجه ای تورم زاست. 



هرچند از س��رعت رشد بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی کاسته شده، اما همچنان 
میزان آن افزایش��ی ب��وده و تا ۱۱۲هزار 
میلیارد تومان پیش رفته است. بانک های 

خصوصی رکورددار این بدهی هستند. 
به گزارش ایسنا، بانک ها طی سال های 
اخیر و تحت ش��رایطی برداشت از بانک 
مرک��زی را افزایش دادن��د، به طوری که 
طی دو س��ال گذش��ته و از مهرماه سال 
۱۳۹۴ تا مهرماه س��ال جاری این رقم از 
۸۵ ه��زار میلیارد به ۱۱۲ه��زار میلیارد 
تومان افزایش یافته است که نشان دهنده 
رش��د ۲۷ه��زار میلی��اردی برداش��ت از 
بانک مرکزی اس��ت. در این بین تنگنای 
اعتب��اری بانک ها، تس��هیالت تکلیفی و 
الزام ب��رای پرداخ��ت در پروژه هایی که 
در آن مشارکت دارند از عوامل رشد این 
بدهی به ش��مار می رود که البته در این 
بین برخی بانک ها بی انضباطی بیش��تری 

دارند. 

جزیی��ات بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
نشان می دهد که از بدهی حدود ۱۱۲هزار 
میلیاردی موجود بیش از ۱۱هزار میلیارد 
توم��ان ب��ه بانک ه��ای تج��اری، ۴۸هزار 
میلیارد تومان به بانک های تخصصی وبالغ 
ب��ر ۵۲هزار میلی��ارد تومان ب��ه بانک های 
خصوصی اختصاص دارد. در بین مجموعه 
بانک ها این بانک های خصوصی هس��تند 
که در حال حاضر بیش��ترین میزان بدهی 
را داش��ته و با افزایش قابل توجهی همراه 
هس��تند، به طوری که بدهی آنها از حدود 
۱۳هزار میلی��ارد تومان در مهرماه س��ال 
۱۳۹۴ به ۵۲هزار میلیارد تومان در س��ال 
ج��اری افزایش یافته اس��ت. ای��ن بدهی 
در مهرماه امس��ال نس��بت به مهرماه سال 
گذش��ته تا ۱۳۵درصد رش��د دارد. این در 
حالی اس��ت که در سال گذشته نسبت به 
سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵درصدی ثبت شده بود 
که در مجموع نشان دهنده افزایش سرعت 
رشد بدهکاری بانک های خصوصی به بانک 

مرکزی اس��ت.  ب��ا این وجود از س��رعت 
رش��د بدهی بانک ه��ا در م��دت اخیر تا 
حدی کاسته شده اس��ت، به گونه ای که 
مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که 
بدهی بانک های تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ 
نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۱۱.۸ 
درصدی داش��ته، ولی در سال جاری در 
مهرماه در مقایس��ه با همین ماه در سال 
قبل تا ۳۷درصد کمتر ش��ده اس��ت. در 
مورد بده��ی بانک های تخصصی نیز باید 
گف��ت ک��ه در مهرماه امس��ال به همین 
ماه در س��ال قبل ۱۶درصد کاهش دارد، 
درحالی که در همین مقایس��ه در س��ال 
گذشته رشد ۴.۴ درصدی داشته است. 

ام��ا با توجه به این ک��ه بدهی بانک ها 
رو ب��ه افزای��ش رفت��ه و ب��ه آن جریمه 
۳۴درصدی تعلق می گیرد در سال جاری 
بانک مرکزی در جریان س��اماندهی سود 
بانک��ی تصمیم به نظم بخش��ی به اضافه 
برداش��ت بانک ها ک��رد و تصمیم گرفت 

بده��ی آنها را ب��ه خط اعتب��اری تبدیل 
کرده و طبق ش��رایطی با سود ۱۸درصد 
تسویه کند. حتی قرار شد بانک هایی که 
وثیقه قرار می دهند س��ود تعلق گرفته به 

آنها حدود ۱۶درصد باشد. 
صادق��ی،  میرمحم��د  ک��ه  ط��ور  آن 
مدی��رکل اداره اطالعات بان��ک مرکزی 
اعالم کرده اس��ت در س��اماندهی اضافه 
برداش��ت بانک ه��ا حدود هش��ت بانک 
مطرح هس��تند که عمده آنها مش��مول 
اص��ل ۴۴، بانک های دولت��ی و دو مورد 
ه��م بانک خصوص��ی هس��تند، بنابراین 
برای سایر بانک ها اضافه برداشت به خط 
اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه 
۳۴درصدی را پرداخ��ت کنند که عمده 
آنها بانک هایی هس��تند که هیچ تکلیفی 
را برعهده نگرفته ولی با این حال به بانک 

مرکزی بدهکارند. 
جزییات بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

در جدول زیر آمده است. 

 اگرچ��ه ط��رح ضربت��ی پرداخ��ت وام 
ازدواج دو ماهی اس��ت به پایان رسیده، اما 
همچنان افراد زی��ادی منتظر دریافت این 
تسهیالت هستند و مطابق آمار، ۱۴۵ هزار 
نفر در انتظار ق��رار دارند.  به گزارش مهر، 
اگرچ��ه بانک مرکزی در یک طرح ضربتی 
بس��یاری از تقاضاهای در صف مانده برای 
دریافت وام ازدواج را پاسخ داد، اما هنوز هم 
هستند متقاضیانی که برای دریافت وام ۱0 
میلیون��ی ازدواج، در صف مانده و منتظرند 
تا پاسخ مساعدی از بانک ها دریافت کنند. 
البته همان روزهایی که بانک مرکزی اجرای 
طرح ضربتی وام ازدواج را برای اجرا به نظام 
بانکی ابالغ کرده بود، بسیاری از مسئوالن 
این بانک تقاضا داشتند مردم از این فرصت 
اس��تفاده ک��رده و با توجه ب��ه محدودیت 
منابع مال��ی بانک ها، از خ��ط اعتباری که 
بانک مرک��زی برای این امر تخصیص داده 
اس��ت، به بهترین شکل استفاده کنند.  بر 
این اس��اس، طی ماه های گذش��ته حجم 
باالی ثبت ازدواج در کش��ور و نیاز مردم به 
اخ��ذ وام از نظام بانکی ب��رای این موضوع، 
دوب��اره صف مجددی را ب��رای دریافت وام 
ازدواج تش��کیل داده که از زوایای مختلفی 
قابل طرح و بررسی است. اکنون هر یک از 
زوجین با توجه به بخشنامه بانک مرکزی 
می توانند از تس��هیالت ۱0 میلیون تومانی 
بهره مند ش��وند و بر این اساس، با تکمیل 
مدارک می توانند نسبت به دریافت وام خود 

اقدام کنند. 
آنگونه که مقامات بانک مرکزی می گویند 
هدفگذاری بانک مرکزی، اعطای ۵۱0هزار 
فق��ره وام ازدواج بود اما در عمل ۵۲0هزار 

فق��ره وام در م��دت ۵0روز کاری پرداخت 
ش��د. مدیرکل اعتبارات بان��ک مرکزی در 
این میان می گوید: اف��راد در صف دریافت 
وام ازدواج از ۵۱0ه��زار نفر ب��ه ۱۳0هزار 
نفر کاهش یافته که در ۱0 س��ال گذشته 
بی سابقه است.  علی اصغر میرمحمدصادقی 
تصریح کرد: در ماه های باقی مانده امسال 
۶00هزار فقره وام ازدواج از طریق بانک های 
عامل پرداخت خواهد شد، ضمن اینکه در 
طول اجرای طرح ۱۷۵هزار ثبت نام جدید 

در سامانه به ثبت رسید. 
آنگون��ه که خبرنگار مهر از بانک مرکزی 
کس��ب اطالع کرد، در ح��ال حاضر حدود 
۱۴۵ه��زار نفر درصف دریاف��ت وام ازدواج 
قرار دارن��د که از این تعداد، حدود ۸۵هزار 
نفر تعیین شعبه شده و در مرحله تکمیل 
مدارک هس��تند.  در این می��ان، در حدود 
۶0هزار نفر تعیین شعبه نشدند که ۵۷هزار 
نفر از این تع��داد، پس از ماه محرم و صفر 
اقدام ب��ه ثبت نام ک��رده و متقاضی جدید 

محسوب می شوند. 
نکته حائز اهمیت در این میان آن است 
که یکی از مش��کالتی ک��ه موجب افزایش 
صف وام ازدواج می شود، این مهم است که 
خود متقاضی��ان در تکمیل مدارک اهمال 
می کنند و در نهای��ت منجر به حذف این 
افراد و بازگشت مجدد آنها به صف می شود. 
به هرحال ب��ا توجه به اینک��ه پرداخت 
تسهیالت ازدواج، یکی از اولویت های اصلی 
بانک مرکزی در س��ال جاری اعالم ش��ده، 
الزم است تا نظام بانکی همراهی بیشتری 
برای این موضوع داش��ته و شرایط را برای 
کاهش زمان انتظار متقاضیان فراهم کند. 

آخرین خبرها از وضعیت پرداخت وام ۱۰میلیونی ازدواج
ثبت نام ۵۷هزارنفر بعد از پایان طرح ضربتی

جزییات اضافه برداشت از بانک مرکزی

بدهی ۱۱۲ هزار میلیاردی ۳ گروه بانکی دورنمای طرح »اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی«

چرا مالیات بر سود سپرده ها! ؟ 
مطالعه قوانین مالیاتی اعضای گروه 20G( ۲0( نشان 
می دهد که در ۱۸ کشور عضو این گروه، سود سپرده های 
بانکی یا مش��مول مالیات تکلیفی هستند یا جزو درآمد 

مشمول مالیات محاسبه می شوند. 
پیش��نهاد اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی. بحثی 
که همزمان با ارائه الیحه بودجه ۹۷، بار دیگر مطرح شد و 
هنوز از گرد راه نرسیده، حواشی اش آغاز و صدای موافقان 
و مخالف��ان را هم درآورد. اما برای آنکه هر چه ش��فاف تر 
درباره مالیات بر سود سپرده های بانکی بدانیم، بهتر است 
ای��ن گزارش را بخوانی��م. آنچه در زیر می آید بر اس��اس 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی است. 

مالیات بر س��ود س��پرده بانکی، مالیاتی اس��ت که بر 
سود حاصل از س��پرده گذاری در بانک و مؤسسات مالی 
اخذ می ش��ود. برای مثال اگر براس��اس سپرده گذاری در 
بانک مبلغی به عنوان س��ود واریز شود این سود می تواند 
به روش های مختلف مش��مول مالیات ش��ود. از این سود 
می ت��وان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به  صورت 
درصد مشخص کسر کرد،  یا این سود به عنوان درآمدهای 

مشمول مالیات در اظهارنامه ساالنه لحاظ شود. 
وضع مالیات بر س��پرده های بانکی راه حلی است که در 
اکثریت کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد 
مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه گذاری در بخش واقعی 

اقتصاد رخ داده است. 
بررسی کشورهای توس��عه  یافته و درحال توسعه عضو 
گروه ۲0 می تواند ش��اخص خوب��ی از وضعیت قوانین و 
رویه های مالیات س��تانی سایر کش��ورها باشد. نتایج این 
بررسی حاکی از آن است که در بین کشورهای عضو گروه 
۲0 صرفا در عربستان س��عودی سود حاصل از سپرده ها 
معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول 
مالیات اس��ت. عالوه بر کش��ورهای عضو این گروه، شش 
کشور دیگر شامل س��وئیس، ایرلند، نیوزیلند، سنگاپور، 

مالزی و افغانستان بررسی شده است. 
در گروه اول، بخش��ی از س��ود بانکی به عنوان مالیات 
از سود سپرده های بانکی کس��ر می شود. در این رویکرد 
بالفاصله پس از واریز اصل س��ود به حساب سپرده گذار، 
مالیات از حساب فرد به  عنوان »مالیات تکلیفی بر سود« 

کسر می شود. 
اما گروه دوم، احتس��اب سود سپرده ها به عنوان درآمد 
مشمول مالیات است. در کشورهای عضو این گروه، میزان 
سود دریافتی باید در انتهای سال همانند سایر درآمدها و 
هزینه های قابل قبول مالیاتی به مراجع مالیاتی اعالم شود 
و درنهایت با کس��ر هزینه ه��ا از درآمدها و اعمال قوانین 

تعریف  شده، مالیات قابل پرداخت تعیین شود. 
اما رویکرد گروه س��وم ترکیبی است و در این رویکرد، 
اصل بر احتس��اب س��ود به عنوان درآمد مالیاتی اس��ت، 
ام��ا به دالیل مختل��ف ازجمله تأمین درآم��د برای دولت 
در ط��ول س��ال، مالیات تکلیفی با یک نرخ پایه از س��ود 
پرداختی کاسته می ش��ود، اما نهایتا سود کسب  شده به  
عنوان درآمد مالیاتی فرد در نظر گرفته می شود و مالیات 
تکلیفی پرداخت  ش��ده به  عن��وان هزینه های قابل  قبول 
مالیاتی لحاظ می شود. بدین ترتیب اگر مالیات پرداختی 
کمتر از آنچه محاس��به می شود، تعیین شود فرد ملزم به 
پرداخت مابه التفاوت است و اگر مالیات پرداختی بیش از 
میزان محاس��به  شده باش��د، دولت میزان مازاد را به فرد 
 عودت می دهد. کشورهای هندوستان، فرانسه، مکزیک و 

کره جنوبی از این روش استفاده می کنند. 
بر این اس��اس، در س��وییس ۳۵درص��د مالیات 
تکلیفی از س��ود سپرده ها کس��ر می شود. در ایرلند 
سود س��پرده اش��خاص حقوقی در درآمد مشمول 
مالیات محاس��به می ش��ود، درحالی که نرخ مالیات 
تکلیفی س��ود س��پرده های حقیقی در سال ۲0۱۴ 
به ۴۱درصد رس��یده است )این نرخ در سال ۲00۸ 
براب��ر ۲0 درصد بوده اس��ت(. البته اف��راد معلول و 
مسن )باالتر از ۶۵ س��ال( معاف از مالیات هستند. 
در نیوزیلند نرخ مالیات بر س��ود س��پرده اشخاص 
حقوقی با توجه به طبقات کل درآمد از ۱0.۵درصد 
ت��ا ۳۳درص��د متغیر اس��ت. همچنین اش��خاص 
حقیقی مش��مول ۲۸درصد مالیات تکلیفی بر سود 
سپرده های شان هستند. در افغانستان نیز ۲0درصد 
سود سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری  مدت دار 

به عنوان مالیات کسر می شود. 
بر اس��اس این گزارش، وضع مالیات بر س��ود س��پرده 
باعث خروج پول از سیس��تم بانکی نمی شود، زیرا بخش 
قابل توجهی از پ��ول ماهیت فیزیکی ن��دارد، اما ترکیب 
سپرده ها و سهم هر بانک از این منابع ممکن است تغییر 
کن��د. یکی از اصلی ترین نگرانی ه��ا در مورد این مالیات، 
کشش عرضه سپرده است و در صورتی که عرضه سپرده 
پرکشش باشد، بار اصلی این مالیات بر دوش بانک خواهد 
بود و در غیر این صورت بار مالیات بر دوش سپرده گذاران 

خواهد بود. 
بای��د گفت که اولین قدم برای اجرای مالیات بر س��ود 
س��پرده می تواند این باش��د که از سپرده هایی که هویت 
صاحب آن مشخص نیست مالیات اخذ شود. با این روش 
بار اجتماعی اخذ مالیات بر س��ود س��پرده بسیار کاهش 
خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شوک در سایر بازارها 

جلوگیری می شود. 
همچنی��ن ب��رای س��پرده ها تنها درصورتی که س��ود 
سپرده های شخص در سال بیش از مبلغ معینی مانند یک 
میلیارد ریال باشد، نرخ مالیات بیشتر از صفر خواهد بود و 
برای سایرین نرخ مالیات بر سود سپرده صفر خواهد بود. 
بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند 
بود و صرفا س��پرده گذاران کالن نظام بانکی مشمول آن 

خواهند شد. 
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دریچه

موج برکناری مدیران عامل 
بانک ها

برنامه وزیر اقتصاد ب��رای تغییراتی در مدیریت 
بانک ه��ا یکی پ��س از دیگری در حال اجراس��ت. 
کرباسیان این بار مدیرعامل بانک تجارت را برکنار 
کرد.  به گزارش ایسنا، مسعود کرباسیان در مدت 
چند ماهه حضور خود در وزارت اقتصاد انتقاداتی 
به عملکرد بانک ها داش��ت و البته در اظهاراتش به 
نوع��ی از ایجاد تحوالتی در مدی��ران بانک ها خبر 

داده بود. 
او در تازه تری��ن اق��دام خ��ود مدیرعام��ل بانک 
تجارت را تغییر داد. با حکم کرباس��یان رضا دولت 
آب��ادی جایگزین مقدم ش��ده اس��ت. دولت آبادی 
تاکنون در س��مت های مختلف��ی در بانک تجارت 
فعال بوده اس��ت، ولی ظاه��را تحصیالت بانکی و 
اقتص��ادی ن��دارد و دارای مدرک حق��وق قضایی 
است.  تغییر مقدم در حالی انجام شد که در سال 
گذش��ته و در جریان انتش��ار فیش های حقوقی و 
زمانی که طیب نیا )وزیر س��ابق اقتصاد( دس��ت به 
برکن��اری مدیران عامل چن��د بانک زد بحث هایی 
درباره برکناری مدیرعامل بانک تجارت هم مطرح 

بود که اجرایی نشد.
  چندی پیش و در نیمه آبان ماه نیز مدیرعامل 
بان��ک ملت تغییر کرد و بیگدلی جایگزین اخالقی 
ش��ده بود.  اما روند موجود حاکی از آن اس��ت که 
کرباس��یان به تحوالت خود در س��اختار مدیریت 
بانک ه��ا ادامه خواهد داد و بای��د منتظر تغییرات 
دیگر بود. این در حالی اس��ت که در دولت یازدهم 
ه��م بعد از آمدن طیب نیا به وزارت اقتصاد موجی 
از برکن��اری مدیران عام��ل بانک ها ب��ه راه افتاد و 

اکثریت آنها برکنار شدند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۱۸۹دالر آمریکا

۵.0۲۵یورو اروپا

۵.۷۲۶پوند انگلیس

۱.۱۵۹درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۶۲.000مثقال طال

۱۲۹.۷00هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳۷0.000سکه بهار آزادی

۱.۴0۲.000سکه طرح جدید

۶۸۲.000نیم سکه

۴0۳.۵00ربع سکه

۲۶۵.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

مهر ۹۵ به مهر ۹4 )درصد(مهر ۹۶ به مهر ۹۵ )درصد(مهر ۹۶ )میلیارد تومان(مهر ۹۵ )میلیارد تومان(مهر ۹4 )میلیارد تومان(بدهکار به بانک مرکزی

۸۵000۹۸000۱۱۲000۱۴.۵۱۵.۵مجموع بدهی سیستم بانکی

۳۷.۵۱۱.۸-۱۶000۱۸000۱۱000بانک های تجاری

۱۶.۳۴.۴-۵۵000۵۷000۴۸000بانک های تخصصی

۱۳000۲۲000۵۲000۱۳۵۶۵بانک های خصوصی
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ش��رکت های  عملک��رد  رتبه بن��دی   
سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری از 
کارکردهای رتبه بندی است و نشان می دهد 
ک��ه مدیریت وجوهی که از س��رمایه گذاران 

کسب شده، چقدر موفق بوده است. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، از س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، رتبه بندی شرکت های 
س��بدگردان و صندوق های س��رمایه گذاری 
در ایران با اعالم موجودیت اولین مؤسس��ه 

رتبه بندی بازار سرمایه آغاز شد. 
صحبت از موسس��ات اعتباری است. پنج 
س��ال پیش بود که علی صالح آبادی رئیس 
وقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه 
راه ان��دازی موسس��ات رتبه بن��دی در ایران 
خبر داد. مؤسس��ات رتبه بن��دی نهادهایی 
هستند که پشتوانه اعتباری انتشاردهندگان 
اوراق به��ادار و س��ایر روش ه��ای عموم��ی 
استقراض را زیر نظر می گیرند. استاندارد اند 
)Standard & Poor( و مودی��ز  پ��ورز 
موسس��ات  معروف تری��ن   )Moody’s(
رتبه بندی هس��تند که بیش از ۱۰۰ سال از 
تأس��یس هر دوی آنها می گذرد و روی هم 
رفته ۸۰درصد بازار رتبه بندی در دنیا را در 

دست دارند. 
موسس��ۀ رتبه بندی فیچ )Fitch( از نظر 
بزرگی در رتبۀ سوم قرار دارد که سهم بازار 
آن ب��ه تنهایی ۱۵درصد اس��ت. به تعبیری 
واضح ت��ر، مؤسس��ات رتبه بن��دی اعتباری، 
شرکت هایی خصوصی هستند که در زمینه 
رتبه بن��دی بانک ها، بیمه ها، ناش��ران اوراق 
بهادار و س��ایر ش��رکت ها، به طور مس��تقل 
اظهارنظ��ر می کنن��د. در حقیقت بررس��ی 
توانایی یک شرکت برای ایفای تعهدات مالی 
خود، به عهده مؤسسات رتبه بندی اعتباری 

است. 
س��رمایه گذاری در بخش ه��ای مختل��ف 
و بازاره��ای گوناگ��ون مالی هم��واره دارای 
ریسک ها و ابهامات زیادی است که شناخت 
آنه��ا، به تحلیل ه��ای تخصصی نی��از دارد. 
در کش��ورهای مختل��ف، تحلی��ل و اظهار 
نظر راجع به ریس��ک اعتباری ش��رکت ها و 
اوراق بهادار منتش��ر شده، توسط موسسات 
رتبه بن��دی ص��ورت می پذی��رد. در واق��ع 
موسس��ات رتبه بندی فضای تأمین مالی را 

ش��فاف تر می کنند. خدمات این موسسات، 
باعث می ش��ود تا هزینه تحلی��ل اطالعات 
برای سرمایه گذاران کاهش یابد، منابع مالی 
به ش��کل بهینه تر به فعالیت های اقتصادی 
تخصیص یابد، حجم تأمین مالی در اقتصاد 
افزایش یابد، نقدشوندگی اوراق بهادار بهبود 
یافت��ه و در نهایت رش��د و تولید اقتصادی 

تقویت شود. 
اما حاال پس از گذش��ت پنج سال از اعالم 
رئیس وقت س��ازمان بورس برای راه اندازی 
ای��ن نهاده��ای مه��م در ایران، نخس��تین 
مؤسس��ه رتبه بندی اعتباری در کشور اعالم 

موجودیت کرده است.
 

تاریخچه رتبه بندی در ایران
قاس��م محس��نی، مدیرعامل نخس��تین 
مؤسس��ه رتبه بندی در ایران درباره شرایط 
تأسیس موسسات رتبه بندی در ایران گفت: 
در قان��ون مصوب س��ال ۱۳۸۴ و زمانی که 
قانون اوراق بهادار در کش��ورمان به تصویب 
رس��ید، تش��کیل موسس��ات رتبه بندی نیز 
پیش بینی ش��ده بود، اما این موسسات نیز 
مانند س��ایر نهاده��ای مال��ی دارای احکام 
خاصی در ای��ن قانون نبود و کلیه احکام به 
ص��ورت عمومی برای همه نهادهای مالی به 
صورت یکسان تعریف شده بود. برخی از این 
اح��کام عمومی به این ص��ورت بود که مثاًل 
تأسیس همه نهادهای مالی )به جز دو مورد( 
با مجوز س��ازمان بورس امکان پذیر اس��ت و 
اساس��نامه آنها نیز باید به تصویب س��ازمان 
بورس برس��د و صالحی��ت حرفه ای مدیران 
آنها نیز باید مورد تأیید سازمان بورس باشد، 
اما هیچگونه مق��ررات خاص و ویژه ای برای 
هیچ یک از نهادهای مالی تعریف نشده بود. 
وی ادام��ه داد: ت��ا پیش از س��ال ۱۳۸۴ 
از بی��ن نهاده��ای مالی بازار س��رمایه، تنها 
ش��رکت های  کارگ��زاری،  ش��رکت های 
هلدین��گ  ش��رکت های  و  س��رمایه گذاری 
وجود داشتند و س��ایر نهادهای مالی مانند 
صندوق های س��رمایه گذاری، سبدگردان ها، 
پردازش��گران  س��رمایه گذاری،  مش��اوران 
اطالعات مالی، شرکت های تأمین سرمایه و 
موسس��ات رتبه بندی در بازار سرمایه کشور 
وجود نداشتند. س��ازمان بورس اوراق بهادار 

مق��ررات تأس��یس و فعالیت ای��ن نهادهای 
مالی را به صورت تدریجی تنظیم کرد و این 
نهادها به تدریج شکل گرفتند که موسسات 

رتبه بندی در اولویت آخر قرار گرفت. 
عضو س��ابق ش��ورای عالی ب��ورس افزود: 
مؤسس��ه رتبه بندی ب��ا تأکید ب��ر اینکه در 
ابتدا همه نهادهای مالی تش��کیل ش��دند و 
موسس��ات رتبه بندی پس از آنها به تصویب 
رس��ید، اضافه کرد: در اواخر دوره ریاس��ت 
دکتر صالح آبادی بر سازمان بورس، مقررات 
موسسات رتبه بندی تقریبا نهایی شده بود، 
اما به دلیل تغییر در مدیریت س��ازمان روند 

تشکیل این موسسات با تأخیر همراه شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت موسس��ات 
رتبه بن��دی گف��ت: اعتقاد من ای��ن بود که 
موسسات رتبه بندی دارای اهمیت بسیاری 
هس��تند و از مهم تری��ن نهاده��ای مالی به 
ش��مار می روند. به همین دلیل با تعدادی از 
اش��خاص حقیقی که در بازار سرمایه دارای 
س��ابقه طوالنی بودن��د، عزم خ��ود را برای 
تش��کیل یکی از این موسسات جزم کردیم 
ت��ا یک موسس��ۀ رتبه بندی را با مش��ارکت 
یکدیگر تحت نام شرکت رتبه بندی اعتباری 

برهان تشکیل دهیم. 
محس��نی افزود: با توجه به آشنایی که با 
موسس��ات رتبه بندی دنیا داشتیم نامه های 
مختلف��ی را تهیه و به کش��ورهای مختلفی 
ارسال کردیم اما اغلب موسسات رتبه بندی 
به دلی��ل اینکه حتی پ��س از توافق برجام 
هنوز تحریم های آمریکا علیه ایران برداشته 
نشده اند، پاس��خ مثبتی به این درخواست ها 
ندادن��د. اما مؤسس��ه رتبه بن��دی اعتباری 
JCR-VIS از کش��ور پاکس��تان که دارای 
س��ابقه ۲۰ ساله است پاس��خ مثبت خود را 
اعالم و نسبت به همکاری با ما اعالم آمادگی 

کرد. 

چگونه شریک خارجی انتخاب شد و 
پیشینه آن چیست؟ 

وی اظهار داشت: با توجه به شناختی که 
از گذشته در خصوص سوابق کاری و دانش 
حرف��ه ای آقای فهیم احم��د مدیرعامل این 
مؤسسه رتبه بندی پاکستانی داشتم، وجود 
JCR- وی و مؤسس��ه رتبه بندی باس��ابقه

VIS را در کنار مؤسس��ه در شرف تأسیس 
خودمان، بسیار حائز اهمیت می دانستم، لذا 
بالفاصله قرار مالقات گذاشته شد که منجر 
به تنظیم و امضای تفاهم نامه بین موسسین 

شد. 
محسنی در ادامه به پیشینه این مؤسسه 
رتبه بندی پاکس��تانی اش��اره ک��رد و بیان 
داش��ت: نام مؤسسه JCR-VIS در گذشته 
DCR-VIS ب��ود ک��ه ب��ا مش��ارکت یک 
مؤسس��ه رتبه بندی آمریکای��ی DCR که 
در زمان خود از نظر بزرگی بین موسس��ات 
رتبه بندی بین المللی رتبه سوم را داشت، با 
شرکت VIS در پاکستان و بورس اسالم آباد 
و ب��ورس کراچی در س��ال ۱۹۹۷ میالدی 
تشکیل ش��ده اس��ت. موسس��ه رتبه بندی 
و  متدول��وژی  تکنول��وژی،   ،DCR-VIS
آموزش ه��ای الزم را از موسس��ه آمریکایی 
DCR دریاف��ت ک��رد. پس از چند س��ال 
موسسۀ رتبه بندی FITCH اقدام به خرید 
مؤسس��ه رتبه بندی DCR می کند و از آن 
زمان به یکی از سه موسسه بزرگ بین المللی 

در زمینه رتبه بندی تبدیل می شود. 
ب��ه گفته وی، در اثر این اتفاق، موسس��ه 
Fitch، اق��دام ب��ه فروش س��هم خ��ود در 
موسس��ه DCR-VIS می کن��د. به همین 
منظور مذاکراتی با مؤسسه JCR ژاپن انجام 
می دهد. این مؤسس��ه در زم��ره بزرگ ترین 
موسس��ات رتبه بندی دنیا قرار دارد و محل 
آن در کشور ژاپن است و در آمریکا به عنوان 
NRSRO ش��ناخته ش��ده و در اتحادی��ه 
اروپا نیز به عنوان موسس��ه رتبه بندی قابل 
اعتماد قلمداد ش��ده اس��ت. به این ترتیب 
DCR- بخشی از س��هام ،JCR موسس��ه

VIS را خری��داری کرده و نام این مؤسس��ه 
به JCRVIS تغییر می یابد. 

محس��نی توضیح��ات خود را ای��ن گونه 
ادامه داد: در همان ابتدای تشکیل، مؤسسه 
JCR-VIS در بن��گالدش حض��ور می یابد 
و ب��ا موسس��ه رتبه بن��دی RAM مال��زی 
به عنوان س��هامدار و ارائ��ه دهنده خدمات 
فنی به مؤسس��ه رتبه بن��دی CRISL که 
توسط تعدادی از اشخاص حقیقی حرفه ای 
بنگالدشی تشکیل ش��ده بود می پیوندد که 
این مؤسسه در حال حاضر نیز وجود دارد. 

با شراکت سرمایه گذاران خارجی انجام می شود

آغاز رتبه بندی شرکت های سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری در ایران

در دومین روز معامالت تاالر شیشه ای 
در این هفته شاخص کل ۷۱۳ واحد رشد 
ک��رد و به رقم ۹۷ ه��زار و ۵۲۹ واحدی 
رسید. این رشد در حالی رخ می دهد که 
نماگر بازار س��رمایه در هفته های گذشته 
توانسته چندین بار کانال شکنی کند، در 
دادوس��تدهای روز یکشنبه پتروشیمی ها 
و نمادهای پاالیش��ی بیش��ترین تاثیر را 
در رش��د دماسنج بازار س��رمایه برعهده 

داشتند. 
به گزارش ایس��نا، روز یکشنبه شاخص 
کل ب��ازده نقدی و قیمت��ی بورس اوراق 
به��ادار تهران ۷۱۳ واحد رش��د کرد و تا 
رق��م ۹۷ ه��زار و ۵۲۹ واح��دی افزایش 
یاف��ت. ش��اخص کل هم وزن نی��ز با ۳۷ 
واحد رش��د تا رق��م ۱۸ هزار و ۸ واحدی 

رشد کرد. 
دماسنج بازار س��رمایه روز یکشنبه در 
حال��ی تراز ۹۷هزار واحدی را رد می کند 
که در ماه ه��ای گذش��ته در نیمه کانال 

۸۵ هزار واحدی قرار داش��ت. در هفته ها 
و ماه ه��ای گذش��ته موضوعاتی همچون 
افزای��ش جهانی قیمت فلزات اساس��ی و 
محصوالت نفتی و پتروش��یمی از عوامل 
رش��د بازار سهام ایران بوده؛ به طوری که 
طی دو ماه گذش��ته شاخص کل توانسته 
چندیدن بار کانال شکنی کند و تا اواسط 

کانال ۹۷ هزار واحدی باال رود. 
در دادوس��تدهای دومین روز معامالت 
تاالر شیش��ه ای شاخص بازار اول با ۵۷۴ 
واح��د افزایش ب��ه رقم ۶۹ه��زار و ۸۳۰ 
واحدی رس��ید و ش��اخص ب��ازار دوم با 
۱۱۶۳ واح��د تا رقم ۲۰۴ ه��زار و ۷۶۷ 
افزایش یافت. شاخص آزاد شناور در این 
مدت ۶۸۸ واحد رشد کرد و تا رقم ۱۰۵ 

هزار و ۷۳۱ باال رفت. 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پاالیش 
نف��ت ته��ران و پاالی��ش نف��ت اصفهان 
س��ه نمادی بودند ک��ه بیش��ترین تاثیر 
را روی دماس��نج ب��ازار س��رمایه اعمال 

کردند. روزگذش��ته نمادهای پتروشیمی 
و پاالیش��ی بیش از دیگر نمادها س��عی 
کردند ش��اخص را به س��مت باال هدایت 
کنن��د، ام��ا در ط��رف مقاب��ل مخابرات 
ای��ران، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران و 
سرمایه گذاری خوارزمی سه نمادی بودند 
که معامالت شان به روند کاهشی دماسنج 
بازار سرمایه کمک کرد. در دادوستدهای 
روز یکش��نبه گروه فرآورده ه��ای نفتی، 
کوک و س��وخت نفتی عمدتا با رشد در 
قیمت پایانی مواجه ش��دند. در این گروه 
۷۹ میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از ۴۴ 
میلی��ارد توم��ان در ۶۸۶۹ نوب��ت مورد 
دادوس��تد قرار گرفت، اما در گروه فلزات 
اساسی عمده نمادها نوسان قیمتی کمتر 
از یک درصد داش��ته اند. در این گروه نیز 
۹۳ میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از ۲۶ 

میلیارد تومان معامله شد. 
دادوس��تدهای  در  نی��ز  خودرویی ه��ا 
یکش��نبه تاالر شیش��ه ای ش��اهد معامله 

۱۳۹ میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
۲۲ میلیارد توم��ان بودند. روند قیمت ها 
در ای��ن گروه نی��ز عمدتا افزایش��ی بود، 
هرچن��د س��هم هایی که ش��اهد کاهش 
قیم��ت پایان��ی بودند در ای��ن گروه کم 
به چش��م نمی خوردن��د. ارزش معامالت 
ب��ورس تهران روز یکش��نبه به رقم ۲۵۳ 
میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناشی 
از دس��ت به دست ش��دن ۹۶۷ میلیون 
س��هم و اوراق مالی قابل معامله طی ۷۰ 
هزار و ۳۵ نوبت داد و س��تد بود. آیفکس 
نی��ز حدود س��ه واحد رش��د ک��رد و به 
رقم ۱۱۹۵ واحدی دس��ت یافت. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران ب��ه عدد ۱۱۸ 
میلی��ارد تومان رس��ید و حجم معامالت 
رقم ۳۰۱ میلیون س��هم و اوراق مالی را 
تجربه ک��رد. از جمله نمادهای تاثیرگذار 
در آیفکس می توان ب��ه هلدینگ صنایع 
معدنی خاورمیانه، پتروش��یمی مارون و 

پتروشیمی زاگرس اشاره کرد. 

پاالیشی ها و پتروشیمی ها بیشترین تاثیر را در رشد دماسنج بازار سرمایه داشتند

حال خوب این روزهای بورس

یادداشت

3 نکته درباره ارز، بورس و صادرات

۱-نرخ ارز در بودجه سال ۹۷، ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در 
نظر گرفته شده اس��ت درحالی که بر اساس واقعیت های 
اقتصاد ایران این نرخ باید از ۳ هزار و ۹۰۰ تا ۴ هزار تومان 
تعیین می شد. هم مجلس شورای اسالمی و هم دولت به 
عنوان نویس��نده الیحه بودج��ه و البته هم بانک مرکزی 
می دانند که رقم تعیین ش��ده در الیحه هیچ همخوانی با 
وضعیت فعلی اقتصاد ایران ندارد. دولت ها به طور معمول 
با تعیین نرخ های غیرواقعی برای ارز در بودجه ها به دنبال 
کمتر نش��ان دادن کس��ری بودجه اند درحالی که کسری 
بودجه دولت بیش از این حرف هاس��ت و امید اس��ت که 
هرچه زودتر نرخ دالر در الیحه اصالح ش��ود و البته این 
انتظار از کمیسیون تلفیق است که نرخ را سروسامان دهد. 
افزایش نرخ دالر مبادله ای و گران ش��دن ارز در بازار آزاد 
نوید این را می دهد که دولت می خواهد قیمت ارز را واقعی 
کن��د اما هنوز فاصله بین ارز آزاد و مبادله ای زیاد اس��ت. 
با وج��ود پایداری فاصله ۱۵ ت��ا ۲۰درصدی بین دو نرخ 
ارز به نظر نمی رس��د دولت به ای��ن زودی فرصت جبران 
این فاصله را پیدا کند. ب��ه نظر من دولت ها صرفا درباره 
یکسان س��ازی نرخ ارز تعارف می کنند و تنها در شرایطی 
می توان گفت که دولت در مسیر یکسان سازی قرار گرفته 
ک��ه ارز مبادله ای و آزاد در نقطه ۳ هزار و ۹۰۰ تومان به 

یکدیگر برسند.
۲-بعضی کارشناسی ها رونق کنونی بورس را به افزایش 
نرخ ارز یا س��ودآوری بیشتر شرکت های صادراتی نسبت 
می دهند. من به هیچ عنوان با این نظر موافق نیس��تم. از 
نظر من رونق بورس کاذب است و این ترقی واقعی نیست. 
روز ش��نبه ش��اخص کل بورس به کان��ال ۹۶ هزار واحد 
رسید، اما در واقعیت این شاخص در کانال ۸۵ هزار واحد 
سیر می کند و فاصله بین این دو بادکنکی است که روزی 
می ترکد. رونق کنونی بورس را پایدار نمی دانم چراکه رشد 
شاخص کل در یک ماه و نیم اخیر ناشی از خرید و فروش 
سهام کارخانه هاست درحالی که درآمد کارخانه ها افزایش 
پیدا نکرده و ارزش افزوده ای ایجاد نش��ده اس��ت. زمانی 
 که س��هام یک بنگاه اقتصادی با تقاضا و فروش بیش��تر 
رو به رو ش��ود، درآمد کارخانه افزایش پیدا می کند. امروز 
بورس را در حال��ی در مدار رونق می بینیم که این پیامد 
ناشی از رونق محقق نشده است، بنابراین به نظر نمی رسد 
این رش��د ماندنی باشد. س��ازوکارهای  بورس در شرایط 
کنونی به کمک کس��ب و کارها نخواهد آمد. من حتی با 

عرضه پسته در بورس کاال هم موافق نیستم. 
۳- مشکالت صادراتی که عمر چنددهه ای دارند هنوز 
حل نش��ده اند. دولت برای رونق صادرات باید مش��کالت 
زیرساختی را حل کند. امکان نقل وانتقال پول هنوز فراهم 
نش��ده است. زیرس��اخت های حمل و نقل ضعیف است. 
مشکل روادید با کش��ورهای همکار در تجارت همچنان 
پابرجاست. امکانات حمل و نقل هوایی مثل کارگو نداریم 
و ریل در خدمت صادرات نیس��ت. اگ��ر زودتر به داد این 
مش��کالت که سال هاس��ت آن را فریاد می زنیم نرسیم، 
در س��ال ۹۷ خبری از رونق صادرات نیست. هم اندیشی 
مس��ئوالن دولتی و صادرکنندگان در حل این مشکالت 
ضروری اس��ت بنابراین از ش��ورای عالی صادرات انتظار 
داریم که در جلس��ات متعدد با حضور فعاالن اقتصادی و 

مسئوالن برای رفع مشکالت چاره اندیشی کنند.
منبع: اتاق تهران

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران:
مدیریت سهام عدالت به بخش 

خصوصی واگذار شود
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران خواستار واگذاری مدیریت 
سهام عدالت به بخش خصوصی شد.به گزارش خبرگزاری 
صدا و س��یما، علیرضا اشرف در نشس��ت کمیسیون رقابت، 
خصوصی سازی و س��المت اداری اتاق ایران با اشاره به اینکه 
نف��وذ خصولتی ها در اقتصاد و ش��رکت های واگذارش��ده گاه 
به قدری پیچیده و باواس��طه های متعدد انجام می ش��ود که 
تش��خیص آن در ابتدای امر س��خت به نظر می رسد، گفت: 
ب��رای کاهش تصدیگری دولت بر اقتصاد و همچنین کاهش 
نفوذ خصولتی ها، باید روی واگذاری وکالت س��هام عدالت به 
بخش خصوصی و سه اتاق تمرکز شود.دبیرکل اتاق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی ایران با تاکید بر اینکه پاش��نه 
آشیل سهام عدالت، واگذاری های اصل ۴۴ بوده و قرار گرفتن 
کرسی های مدیریتی سهام عدالت به دست دولتی ها، تمرکز 
قدرت ایجاد کرده است، افزود: چنانچه قرار باشد اصالحی در 
طرح نمایندگان انجام ش��ود باید بندی به آن اضافه کنیم که 
مدیریت سهام عدالت به وکالت از دارندگان این سهام به بخش 
خصوصی واگذار ش��ود، در این صورت نفوذ دولتی ها در این 
ش��رکت ها کاهش می یابد و با خلع ید دولت از سهام عدالت، 
راه ورود آنها به این ش��رکت ها کم می شود.حسن فروزان فرد، 
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق 
ای��ران نیز در این نشس��ت گفت: بخش خصوصی گرچه نظر 
درس��تی درباره مش��کالت واگذاری ها دارد، اما متاسفانه در 
س��ال های اخیر هرگز برای تهیه گزارش های کارشناسی در 
این حوزه اقدام نکرده و نتوانسته است اصالحات مدنظر خود 
را برای اعمال در قانون اعالم کند.وی افزود: به نظر می رس��د 
تش��کیل مرکز پایش در ات��اق ایران و تهیه گ��زارش مداوم 
کارشناس��ی از حوزه های اقتصادی یکی از اقدامات ناگزیری 
اس��ت که باید در اتاق ایران به صورت جدی پیگیری ش��ود 
و در این مس��یر حمایت و همکاری اتاق با تشکل ها، نهادها و 
موسسات علمی به گونه ای هدفمند شود که این همکاری ها به 

نظام گزارش دهی اتاق کمک کند.

گزارش 2

نقش گروه های صادرات محور در افزایش 
شاخص بورس

کوالک بورس در زمستان
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، رشد اخیر شاخص 
بورس بیش��تر در گروه های صادرات محور که با نرخ دالر 
ارتباط نزدیکی دارند، رخ داده اس��ت. ب��ه گزارش ایرنا، 
شاخص بورس در ماه های اخیر با سرعت، روند صعودی 
را دنبال کرده اس��ت، به طوری که از کانال ۸۵ هزار واحد 
در پایان شهریورماه در روز گذشته به کانال ۹۶ هزار وارد 
ش��د که در طول تاریخ ۵۰ ساله فعالیت بورس بی سابقه 
بوده اس��ت.   درباره علت رشد شاخص عوامل مختلفی 
بیان می شود که از مهم ترین آنها می توان به رشد قیمت 
نفت، افزایش قیمت فلزات اساس��ی در بازارهای جهانی 
و افزای��ش ن��رخ دالر در داخل کش��ور نام ب��رد.  ایمان 
مقدسیان، کارشناس بورس درباره وضعیت بازار سرمایه و 
رشد شاخص بورس گفت: عوامل متعددی در رشد بورس 
نقش داشته اند که از مهم ترین آنها رشد قیمت فلزات بود 
که از ابتدای امسال آغاز شده و به تدریج باعث رشد گروه 
فلزات در بورس ش��د. عامل دیگر رش��د بورس، افزایش 
قیمت نفت به باالی بش��که ای ۶۰ دالر بود که حتی به 
باالی ۶۵ دالر نیز رشد کرد.  مقدسیان همچنین به نقش 
افزایش نرخ برابری دالر در رشد بورس اشاره کرد و ادامه 
داد: رش��د بورس بیشتر در گروه های صادرات محور که با 

نرخ دالر ارتباط نزدیکی دارند، رخ داده است.  
وی درباره تأثیر کاهش س��ود بانکی در رشد شاخص 
نی��ز گفت: با توجه به اینکه کاهش نرخ س��ود بانکی در 
ش��هریورماه امس��ال رخ داد و برخی بانک ه��ا اقدام به 
تمدید یک ساله سررسید سپرده ها کردند، کاهش سود 
بانکی تأثیر مهمی در رش��د بورس نداشته است.   باید 
یک س��ال منتظر ماند تا اثر کاهش نرخ س��ود بانکی بر 
ورود نقدینگی از این بخش به بورس و رش��د ش��اخص  
آشکار ش��ود.  مقدسیان درباره چش��م انداز بورس بیان 
داشت: ادامه سودآوری بورس به پایداری عوامل یاد شده  
بستگی دارد.  البته برخی گروه ها مانند گروه های مرتبط 
با ساختمان و مصالح در ماه های اخیر در خواب بوده اند 
و رشد قابل توجهی نداش��ته اند و حتی در برخی موارد 
منفی بوده اند، بنابراین سبد س��هام شماری از افراد که 
سهام شرکت های مرتبط با آنها را داشته اند، با وجود رشد 
ش��اخص، زیان ده یا با بازدهی پایین همراه بوده اس��ت.  
این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره ابالغ دستورالعمل 
جدید س��ازمان بورس مبنی بر حذف پیش بینی س��ود 
توسط ش��رکت ها گفت: این دس��تورالعمل می تواند به 
س��ود بازار سرمایه شده و نقش تحلیلگران، شرکت های 
مشاور س��رمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری را 
تقوی��ت کند. وی درباره ارزش معام��الت بورس و ورود 
نقدینگی های جدید بیان داش��ت: در ماه های گذشته با 
وجود ورود محسوس نقدینگی به بازار سرمایه،  هنوز با 
نقطه ایده آل فاصله داریم. در زمان رونق بورس در اواخر 
سال ۹۲،  ارزش روزانه معامالت به حدود ۵ هزار میلیارد 
ریال می رسید  که هنوز با آن فاصله زیادی وجود دارد. 

رئیس سازمان بورس تأکید کرد
تامین مالی مناسب برای محققان 

جوان در بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس تأمین مالی مناسب برای محققان 
جوان در بازار س��رمایه را مدنظر قرار داد و گفت: در این 
صورت کمک ش��ایانی به اقتصاد کش��ور خواهد شد.  به 
گزارش ایسنا،  ش��اپور محمدی در همایش روز فناوری 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اهمیت اقتصاد 
مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی تأکید بر درون زایی دارد 
و در ادبیات اقتصاد جهانی این مدل مورد توجه جهانیان 
اس��ت.  وی با بیان اینکه درون زایی به معنای استفاده از 
دانش فناوری و تکنولوژی است، گفت:  بقا و پویایی یک 
اقتصاد مبتنی بر علم است.  محمدی با بیان اینکه اقتصاد 
ی��ک تئوری بس��یار مهم به نام تئوری ولیو را س��رلوحه 
فعالیت خود قرار داده اس��ت، گف��ت: این روزها صحبت 
درباره خرید و فروش ارز های دیجیتالی چون بیت کوین 
بس��یار مطرح اس��ت، اما نکت��ه ای که باید م��ورد توجه 
سرمایه گذاران قرار بگیرد مبتنی بر »خلق ارزش« است.  
هر کاالیی که متناسب با خلق ارزش نباشد نباید مورد 
توجه و داد و ستد قرار گیرد. ما امروز در اینجا دور هم 
جمع شده ایم چون ارزشی خلق شده که می تواند بین 
ذی نفعان تقسیم شود، به عبارتی امروز رونمایی ها به 
پش��توانه خلق ارزش اس��ت. دبیر شورای عالی بورس 
ادام��ه داد:  در تمام دنیا تابلوه��ای بورس اصلی ترین 
روش برای ارزش گذاری است،  بورس پیوند مناسبی 
بین علم و ثروت اس��ت و ارزش ه��ای واقعی در بازار 
سرمایه معامله می شود.  محمدی تأمین مالی مناسب 
برای محققان جوان در بازار سرمایه را مدنظر قرار داد 
و گفت: در این صورت کمک شایانی به اقتصاد کشور 
کرده ایم.   البته ارزش واقعی بس��یاری از این کاالهای 
دانش بنیان قابل قیمت گذاری نیست، اما اینکه ایده ای 
خریداری و تأمین مالی شود فرصت مناسبی برای بازار 
سرمایه و شرکت های دانش بنیان است.   شرکت هایی 
که به منابع طبیع��ی ارزش های ملی توجه دارند و از 
طریق این اقدامات س��ودآوری به دس��ت می آورند به 
سمت فکر ناب حرکت کرده اند. محمدی با بیان اینکه 
ش��رکت های دانش بنیان به س��مت فکر ناب حرکت 
کرده اند، گفت: توسعه بستر فناوری های مالی به کمک 
پارک های عل��م و فناوری زمینه های توس��عه را رقم 
می زنند، به عنوان نمونه طراحی و تولید نرم افزارهای 
تبادل مالی و معامالت الگوریتمی و پربسامد می تواند 

نمونه ای از این اقدامات باشد. 

دریچه

اسداهلل عسگراوالدی
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
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شماره 961

رئی��س هی��أت مدی��ره اتحادی��ه مرغ 
تخم گذار اس��تان ته��ران در مورد عامل 
اصل��ی گرانی تخم مرغ گف��ت که از آغاز 
مهرماه امس��ال ب��ا ش��یوع بیماری های 
اس��تان هایی  مرغداری های  در  تنفس��ی 
مانند تهران، الب��رز، آذربایجان، قزوین و 

قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.
به گ��زارش تس��نیم، ناص��ر نبی پور با 
بیان اینکه عامل اصل��ی گرانی تخم مرغ 
در جامعه کمبود عرضه اس��ت، افزود: از 
آغاز مهرماه امس��ال با شروع بیماری های 
اس��تان هایی  مرغداری های  در  تنفس��ی 
مانند تهران، الب��رز، آذربایجان، قزوین و 

قم قیمت تخم مرغ افزایش یافته است.
وی اظهار داش��ت: هم اکنون 80درصد 
تولید تخم مرغ در هفت اس��تان کش��ور 
انجام می ش��ود که از این می��ان در پنج 
استان حدود 15 میلیون تن مرغ معادل 
روزانه هزار تن معدوم شده و این درحالی 
اس��ت که 2هزار و 600 تن تولید روزانه 

مرغ است.
رئی��س هی��أت مدی��ره اتحادی��ه مرغ 
تخم گ��ذار اس��تان تهران اظهار داش��ت: 
تلف��ات کنون��ی ب��ه دلی��ل ع��دم انجام 

واکسیناسیون در برابر بیماری مورد نظر 
بوده که نیازمند حمایت است.

وی ب��ا تاکید بر اینکه واکسیناس��یون 
م��رغ در برابر بیم��اری کنون��ی تنها در 
چند کش��ور صورت می گیرد، ادامه داد: 
بیماری طی سال گذشته منجر به تلفات 

13 میلیونی مرغ شده است.
نبی پ��ور همچنی��ن اف��زود: س��ازمان 
دامپزشکی امس��ال پیش بینی کرده بود 
که مش��کالتی برای مرغ��داران به وجود 
خواهد آمد که متاس��فانه ش��رایط مقابله 
با این بحران از س��وی مس��ئوالن ایجاد 

نشده است.
وی اظه��ار داش��ت: در ح��ال حاض��ر 
مرغداران با مش��کالت فراوانی دس��ت و 
پنجه نرم می کنند و این در حالی اس��ت 
ک��ه مرغدارانی که مرغداری خود را بیمه 
کرده اند و برای دریافت خسارت به بیمه 
مراجعه می کنند با پاس��خ منفی به دلیل 

نبود بودجه در بیمه روبه رو می شوند.
رئی��س هی��أت مدی��ره اتحادی��ه مرغ 
تخم گذار استان تهران ادامه داد: از طرفی 
هم سازمان دامپزشکی برای مقابله با این 
بحران یار و همکاری ندارد، به طوری که 

حتی بودجه ای برای معدوم  سازی مرغ ها 
در اختیار آن نیست.

وی همچنی��ن افزود: ع��الوه بر این به 
دلیل نبود بودجه ش��عاع قرنطینه از سه 
کیلومتر به ی��ک کیلومتر کاهش یافته و 
همین مس��ئله به درگیری مرغداری های 

بیشتر با بیماری دامن زده است.
نبی پور اظهار داش��ت: از س��وی دیگر 
تعداد مرغ های بوم��ی افزایش یافته و به 
علت بیماری آنه��ا مرغداری ها نیز آلوده 

شده اند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از کمبود 
تخم مرغ در بازار اندکی واردات از ترکیه 
ص��ورت گرفته و این در حالی اس��ت که 
کشورهای همسایه نیز با چنین معضالتی 

درگیر هستند.
رئی��س هی��أت مدی��ره اتحادی��ه مرغ 
تخم گذار اس��تان تهران گفت: اگر دولت 
برای معدوم سازی و پاکسازی یاری رسان 
مرغداران باش��د، می توان انتظار داش��ت 
طی چندم��اه آینده تولید در روال عادی 

قرار گیرد.
وی در ادام��ه اف��زود: قیمت نهاده های 
دامی ط��ی دوماه اخیر افزای��ش یافته و 

هم اکنون با ارز آزاد وارد می شود با وجود 
ای��ن، بر قیم��ت آن به می��زان 70درصد 

افزوده شده است.
نبی پور اظهار داشت: هر کیلوگرم ذرت 
650 تا 700 تومان خریداری می شد، اما 
در ح��ال حاضر هر کیلوگرم هزار و 100 

تومان خریداری می شود.
وی ادام��ه داد: همچنین س��ویا که هر 
کیلوگ��رم آن حداکثر هزار و 400 تومان 
از سوی مرغداران خریداری می شد طی 
دو ماه اخی��ر هزار و 850 تومان در بندر 
معامل��ه می ش��ود، به طوری ک��ه اگر در 
تهران به دس��ت مرغدار برس��د بر قیمت 
ه��ر کیلوگ��رم آن حداق��ل 100 تومان 

افزوده می شود.
رئی��س هی��أت مدی��ره اتحادی��ه مرغ 
تخم گذار اس��تان تهران با تاکید بر اینکه 
قیمت نهاده ها بیش از 45درصد افزایش 
یافته است، گفت: با وجود این، مرغداران 
آمادگ��ی برای توزیع تخم مرغ در س��طح 
جامعه ب��ا قیمت مناس��ب تر را دارند در 
حالی ک��ه مرغ��داران بای��د دارای غرفه 
دائمی باش��ند تا در تمامی س��ال بتوانند 

پاسخگوی نیاز بازار باشند.

ایران و برزیل توافق کردند با س��اخت 
پاالیشگاه نفت خامی به نام ماریان اقدام 
به پاالیش نفت خام سنگین ایران در این 

کشور کنند. 
به گزارش فارس، یکی از سیاست هایی 
ک��ه می ت��وان از آن ب��ه عن��وان اقتصاد 
مقاومت��ی ن��ام ب��رد خری��د س��هام و یا 
مشارکت در س��اخت پاالیشگاه های نفت 
در دیگر کشورهاس��ت که نف��ت ایران را 
پاالی��ش و فرآورده های نفت��ی را در آن 
کش��ور یا حوزه ای که پاالیشگاه در آنجا 

قرار دارد توزیع کند. 
در حال حاضر این کار توسط بسیاری 
از ش��رکت های پاالیش��ی بزرگ در حال 
انجام اس��ت و حتی کشور آمریکا نیز در 
مناطق مختلف آمریکای جنوبی دس��ت 

به چنین کاری زده اس��ت ت��ا با این کار 
مصرف کنن��دگان ای��ن کش��ورها را ب��ه 
فرآورده های نفتی تولیدی خود وابس��ته 

کند. 
این سیاس��ت از اواخ��ر دولت دهم در 
دس��تور کار قرار گرف��ت و حتی اتحادیه 
صادرکنندگان فرآورده ه��ای نفتی ایران 
نیز مذاکراتی را با برخی از کشورها مانند 
اندون��زی، مالزی و یونان به منظور خرید 
س��هام پاالیشگاه در این کش��ور ها انجام 
دادن��د، اما با اعم��ال تحریم های نفتی از 
سال 91 عمال این مذاکرات بدون نتیجه 

ماند. 
با آغاز ب��ه کار دول��ت یازدهم، عباس 
کاظم��ی مدیرعام��ل وقت ش��رکت ملی 
پاالی��ش و پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی 

دوباره این بحث را باز کرد و از مذاکره با 
کش��ورهای اسپانیا، هند و برزیل در کنار 
مذاکره با اندون��زی، مالزی و یونان برای 
خرید س��هام و یا مش��ارکت در س��اخت 
پاالیش��گاه در این کش��ور ها خب��ر داد و 
گف��ت ای��ران قصد دارد با ای��ن کار نفت 

خود را در این کشورها پاالیش کند. 
با تغییر دولت انتظار می رفت که دوباره 
این سیاست به فراموشی سپرده شود، اما 
اخی��را خبرهای��ی به گوش می رس��د که 
مذاک��ره ب��ا برزیلی ها ب��رای احداث یک 
پاالیشگاه نفت س��نگین به نام »ماریان« 
به نتیجه رسیده است و قرار است ایران و 
برزیل در ساخت این پاالیشگاه با یکدیگر 

مشارکت کنند. 
ایران در حال حاضر روزانه 2.5 میلیون 

بش��که نفت و میعانات صادر می کند که 
می توان��د ب��رای ایران از لحاظ سیاس��ی 
خطرآفرین باش��د و با وض��ع تحریم های 
نفتی دوباره صادرات نفت ایران که منبع 
اصلی درآمد اقتصاد ایران اس��ت با خطر 
مواجه شود، اما با تغییر سیاست صادراتی 
و تبدی��ل صادرات نفت خ��ام به فرآورده 
قطعا می توان امیدوار بود که تاثیرگذاری 

سیاست های تحریمی کاهش یابد. 
نیز نش��ان  بررس��ی های صورت گرفته 
می دهد عربس��تانی ها نیز به دنبال تغییر 
سیاس��ت های صادراتی خود هس��تند و 
قصد دارند در کش��ورهای جنوب شرقی 
آسیا با خرید پاالیشگاه های نفت صادرات 
فرآورده نفتی خ��ود را به جای نفت خام 

افزایش دهند. 

رویکرد تازه در صادرات نفت خام ایران

بحران دست به گریبان صنعت آب می شود؟ 

شیوعبیماریهایتنفسیدرمرغداریها
علتگرانیتخممرغاست

اخبار

لوازم خانگی 5درصد گران شد
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش 
قیم��ت برخی از انواع ل��وازم خانگی خبر داد و گفت 
که این افزایش قیم��ت در تمام برندهای داخلی رخ 
نداده و تنها برخی تولیدکنندگان داخلی قیمت خود 

را تغییر داده اند. 
محم��د طحان پور، در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
صحبت هایی که در ماه های گذش��ته درباره افزایش 
قیم��ت لوازم خانگی مطرح ش��ده ب��ود، اظهار کرد: 
پ��س از ماه های محرم و صفر حدود 5درصد افزایش 
قیم��ت در ل��وازم خانگ��ی وارداتی و پ��س از آن در 
برخ��ی برنده��ای داخلی صورت گرفت ک��ه البته با 
توجه به مواردی مانند افزایش قیمت کاالهای اولیه 
س��ازندگان این کاالها شاید بتوان این گرانی را قابل 
توجیه دانست.  وی با بیان اینکه در ماه های گذشته 
در قیمت ف��والد، آلومینیوم و فلزاتی از این دس��ت 
شاهد افزایش قیمت بوده ایم، گفت: طبیعی است که 
این گرانی قیمت تمام ش��ده را ب��رای تولیدکنندگان 
داخل��ی افزایش می ده��د. در ح��وزه واردات نیز به 
واس��طه تغییر نرخ ارز افزایش 5درصدی قیمت قابل 

توجیه محسوب می شود. 
طحان پ��ور در پاس��خ به این س��وال ک��ه با توجه 
ب��ه رک��ود فعلی آیا بازار کش��ش افزای��ش قیمت را 
دارد، توضی��ح داد: اگرچ��ه هم اکنون برندهای خوب 
و باکیفی��ت داخل��ی مش��تری خود را داش��ته و در 
رکود نیس��تند، ام��ا در مجموع با توج��ه به اتفاقات 
صورت گرفته ش��اید نیاز بود افزایش قیمت بیشتری 
را در ب��ازار لوازم خانگی ش��اهد باش��یم که با توجه 
به ش��رایط موجود تولیدکنندگان و واردکنندگان در 

نهایت به همین 5درصد بسنده کردند. 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی همچنین 
اظه��ار کرد: ای��ن افزایش قیمت در تم��ام برندهای 
داخلی رخ نداده و تنها برخی تولیدکنندگان داخلی 

قیمت خود را تغییر داده اند. 
وی در ارتباط با وضعیت تولید لوازم خانگی تاکید 
کرد: اکنون بنا بر اذعان همگان هزینه های تولید در 

کشور رقمی باال را دربر می گیرد. 
طحان پور در ادامه گردش مالی بازار لوازم خانگی 
ایران را معادل س��االنه 8000 میلیارد تومان دانست 
و گفت: درباره اینکه چه س��همی از این گردش مالی 
به کاالی داخلی و چه س��همی ب��ه برندهای جهانی 
اختص��اص پیدا می کند آمار ش��فاف و قطعی وجود 
ندارد، اما زمانی اینگونه عنوان می ش��د که 70درصد 
بازار لوازم خانگی دس��ت برندهای وارداتی است اما 
اکنون نس��بت کاالهای داخل به خارج به ترتیب به 

60 و 40درصد تغییر کرده است. 
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان ل��وازم خانگی در 
بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خ��ود در ارتباط با 
پیش بینی هایی که گاه مبنی بر افزایش قیمت لوازم 
خانگی مطرح می ش��ود، گفت: متاس��فانه ش��اهدیم 
گاه برخ��ی از تولیدکنن��دگان صحبت هایی مبنی بر 
گرانی ل��وازم خانگی را مط��رح می کنند درحالی که 
ممکن اس��ت در برخی موارد در ش��رایط رکود این 
گران��ی توجی��ه چندانی هم نداش��ته باش��د. پس از 
طرح این موضوع ممکن اس��ت برخی افراد به گرانی 
کاال تشویق ش��ده و محصول خود را گران کنند اما 
جالب اینکه ش��رکت هایی که بح��ث گرانی را مطرح 
کردن��د، قیمت خود را پایین نی��اورده و یا در نهایت 
ممکن اس��ت برخی تخفیف هایی را که در گذشته به 

مشتریان خود می دادند کاهش دهند. 

هیچ نیازی به واردات میوه نیست
نایب رئی��س اتحادی��ه ملی محصوالت کش��اورزی 
ایران ب��ا اعالم اینکه هی��چ نیازی ب��ه واردات میوه 
نیست، بر ضرورت گسترش صنایع تبدیلی و فرآوری 

محصوالت کشاورزی در کشور تاکید کرد. 
به گزارش مهر، صدرالدین نیاورانی گفت: از لحاظ 
تولید میوه های گرمس��یری و سردس��یری در وضع 

بسیار خوبی قرار داریم. 
وی در ادام��ه درباره ضایعات هم افزود: فقر دانش 
مدیری��ت تولید، کمب��ود صنایع تبدیلی، برداش��ت 
غیراصولی و . . . از عوامل مهم تبدیل این محصوالت 

به ضایعات است. 
نیاورانی افزود: توجه ویژه به توس��عه و بهس��ازی 
صنایع تبدیلی ب��ا رویکرد تولید انبوه صادرات  محور، 
ضمن ایجاد اش��تغال و ارزش  افزوده می تواند رش��د 
اقتصادی باالیی برای کشور داشته باشد و به توسعه 
اقتصاد و صنعت کش��اورزی کمک کند. نایب رئیس 
اتحادی��ه ملی محصوالت کش��اورزی ای��ران با بیان 
اینکه گس��ترش صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت 
کش��اورزی مس��تلزم س��رمایه گذاری اس��ت، گفت: 
30درصد محصوالت کش��اورزی، به ضایعات تبدیل 
می ش��ود و باید بس��ترهای الزم مانن��د تقویت تفکر 
تولید، روان سازی قوانین و مقررات، حمایت جدی از 
صنعتگران و . . . در مملکت فراهم ش��ود. وی با بیان 
اینکه صنای��ع تبدیلی و تکمیل��ی موثرترین راهکار 
برای کاهش ضایعات کش��اورزی به  ش��مار می رود، 
اف��زود: ای��ن صنای��ع در مناطقی ب��ا ظرفیت باالی 
کشاورزی باید ایجاد شود تا جلوی ضایعات و همین 
طور ضرر و زیان کشاورزان گرفته شود.  نیاورانی در 
ادام��ه میزان تولید انواع محصوالت باغی در مملکت 
را بس��یار باال بیان کرد و گفت: تولیدات مازاد بر نیاز 

باید روی ریل صادرات قرار گیرد. 

اخبار

 واردات فرش های دستباف
 مقرون به صرفه نیست

مرک��ز ملی ف��رش تاکید دارد ک��ه واردات فرش های 
دس��تباف به دلیل تعرفه گمرکی ب��االی آنها مقرون به 
صرفه نیس��ت.  به گزارش ایس��نا، در روزهای گذش��ته 
براس��اس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی 
منتش��ر ش��ده و در قالب آن اینگونه اعالم ش��د که به 
استناد آمارهای رسمی در شش ماهه اول امسال واردات 
انواع ف��رش و صنایع دس��تی با رش��دی 450درصدی 
مواجه ش��ده است. مرکز ملی فرش ایران پس از انتشار 
ای��ن گزارش توضیحاتی درباره واردات فرش دس��تباف 
ارائ��ه و در بخش هایی از آن تاکید کرده اس��ت: واردات 
فرش دس��تباف از دیگر کشورها به داخل ایران مشمول 
تعرفه های باالی گمرکی )40درصد( می شود که این امر 
ورود این فرش ها را مقرون به صرفه نمی کند.  از همین 
رو طبق آمار رس��می گمرک جمهوری اس��المی ایران، 
واردات فرش های تولیدی دیگر کشورها به ایران تقریبا 
صفر است و هیچ فرش دستباف خارجی به علت تعرفه 
گمرکی باال به کشور وارد نمی شود.  همچنین در توضیح 
مرکز ملی ف��رش آمده ارزش صادرات فرش دس��تباف 
ایران در هش��ت ماه امس��ال 269.6 میلی��ون دالر بوده 
که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 31.7درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. این افزای��ش ارزش فرش های 
صادراتی در ماه های ابتدایی س��ال جاری تداوم داش��ته 
و باید در نظر داشت که کاهش وزن فرش های صادراتی 
در کنار افزای��ش ارزش آنها به معنای صدور فرش های 

پربهاتر به بازارهای هدف بوده و امری پسندیده است. 

وام تولید فقط به ۱۳درصد 
تولیدکنندگان رسید

به رغ��م تمام ش��عارها در حمایت از تولی��د، آمارها 
نش��ان می دهد ت��ا پایان مهرم��اه فق��ط 13درصد از 
تولیدکنندگان موفق به دریافت تس��هیالت ش��ده اند. 
به گزارش تس��نیم، مطابق جدیدترین آمار در راستای 
تامی��ن مالی بنگاه ه��ای تولیدی کوچک، متوس��ط و 
طرح های نیمه تمام با پیش��رفت باالی 60درصد که در 
جهت تحقق اقتصاد مقاومتی انجام می ش��ود تا پایان 
مهرماه امسال از مجموع 30 هزار و 344 واحد تولیدی 
که برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کرده اند 10 هزار 
و 691 واحد تولیدی به بانک ها معرفی شده و در نهایت 
3 هزار و 954 تولیدکننده موفق به دریافت تسهیالت 
ب��ه میزان 2 میلیارد و 491 میلیون و 900 هزار تومان 
ش��ده اند.  براساس این گزارش در استان مرکزی 288، 
خراس��ان جنوبی 260 و ف��ارس 272 واحدی تولیدی 

موفق به دریافت تسهیالت شدند. 

عوارضی از کاالهای صادراتی 
نگیرید

دبیر ش��ورای عالی توس��عه صادرات غیرنفتی با ارس��ال 
نامه ای به اس��تانداران گفت که دستور دهید کلیه مدیران 
دس��تگاه های اجرایی استان در راس��تای اجرای مفاد ماده 
)18( قان��ون مق��ررات ص��ادرات و واردات، از وضع و اخذ 
هر گونه ع��وارض بر اقالم و کااله��ای صادراتی خودداری 
کنن��د.  به گ��زارش تس��نیم، مجتب��ی خس��روتاج دبیر 
ش��ورای عالی توس��عه صادرات غیرنفتی کش��ور با ارسال 
نامه ای به اس��تانداران سراسر کشور اظهار کرد: همان گونه 
که مستحضرید براساس تکالیف قانون برنامه ششم توسعه، 
رشد میانگین ساالنه 21.7درصد برای صادرات غیرنفتی در 
طول س��ال های برنامه می بایست محقق گردد.  از آنجا که 
یکی از الزامات مهم و اساسی برای تحقق اهداف تعیین شده، 
رف��ع موان��ع و محدودیت های قانونی س��ر راه ص��ادرات و 
همگرای��ی و هم افزایی رویکردها، ضوابط و س��از و کارهای 
اداری دس��تگاه های اجرایی در راستای تحقق سیاست ها و 
برنامه های کالن صادراتی کشور می باشد و کلیه مسئوالن 
و مدیران محترم اس��تانی نیز به واس��طه جایگاه مهم آنها 
در فرآیند نظارت بر اجرای سیاس��ت ها، برنامه ها و ضوابط 
مرتبط با صادرات در مناطق مختلف به ویژه مبادی رسمی 
گمرک��ی در مرزه��ا، نقش وی��ژه ای را ایف��ا می نمایند لذا 
خواهشمند است دستور فرمایید کلیه مدیران دستگاه های 
اجرایی اس��تان در راس��تای اجرای مفاد ماده )18( قانون 
مقررات صادرات و واردات، از وضع و اخذ هرگونه عوارض بر 

اقالم و کاالهای صادراتی خودداری نمایند. 

صادرات ۳۰ هزار تنی گندم به عمان
رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عمان گفت 
که امسال 30 هزار تن گندم برای اولین بار به عمان صادر 
ش��ده اس��ت.  به گزارش مهر به نقل از سازمان توسعه 
تجارت ایران، عباس عبدالخانی رایزن بازرگانی جمهوری 
اسالمی ایران در عمان با بیان اینکه امسال برای اولین بار 
30 هزار تن گندم به عمان صادر ش��ده است، ابراز کرد: 
براساس آمار و اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
از فروردی��ن تا پایان آبان  امس��ال حدود یک میلیون و 
300 هزار تن کاال از ایران به عمان صادر ش��ده اس��ت.  
عبدالخانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
به طور متوس��ط روزانه 5200 ت��ن کاال از ایران به بنادر 
عمان حمل می شود، اذعان کرد: عمده ترین محصوالت 
صادراتی شامل آهن و فوالد، قیر، کاتد مس، فرآورده های 
پتروشیمی، مواد غذایی، تره بار و مصالح ساختمانی است.  
به گفته وی، ارزش صادراتی محصوالت یادشده طی این 

مدت 374 میلیون دالر بوده است. 

دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان آب ه��ای معدنی و 
آش��امیدنی از وقوع بحران ج��دی در صنعت آب در 

صورت افزایش قیمت حامل های انرژی خبر داد. 
پیم��ان فروه��ر در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
اینک��ه افزایش قیم��ت حامل های ان��رژی آنگونه که 
دولت پیش بینی کرده و قرار اس��ت به تصویب برسد 
صنعت آب را با چالش ج��دی روبه رو می کند، اظهار 
ک��رد: اگر بنزین آنگونه که دول��ت پیش بینی کرده با 
افزای��ش 50درصدی روبه رو ش��ود و گازوییل نیز 50 
تومان افزایش یابد اثر بس��یار بازدارنده ای در صنعت 
آب خواهد داش��ت و تولیدکنندگان را با بحران جدی 

روبه رو می کند. 
وی ادام��ه داد: ما چ��ه در بخش توزیع مویرگی که 
در س��طح شهر انجام می ش��ود و چه در بخش توزیع 

از نمایندگی ها به شهرس��تان های مختلف با مش��کل 
هزینه ای در ارتباط با حمل و نقل روبه رو خواهیم بود، 
چراک��ه صنعت آب به صورت مس��تقیم با هزینه های 

حمل و نقل مرتبط است. 
دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان آب ه��ای معدنی و 
آش��امیدنی با بی��ان اینکه صنعت آب بیش از س��ایر 
صنای��ع از افزای��ش قیمت حامل های ان��رژی متضرر 
خواهد ش��د، بیان کرد: صنعت آب لجستیک است و 
ب��ه دلیل اینکه هر محموله آن نس��بت به حجم زیاد 
محص��والت تعداد کمتری را در ب��ر می گیرد، بنابراین 
افزایش هزینه های حم��ل و نقل بر تعداد محصوالت 
سرش��کن می شود و موجب خواهد شد شاهد افزایش 

قیمت محصوالت باشیم. 
فروه��ر اف��زود: از آنجای��ی که محص��والت صنعت 

بس��ته بندی آب دارای دو شاخصه اصلی حجیم بودن 
و س��نگین بودن هس��تند، بنابراین در صورت افزایش 
قیمت حامل های ان��رژی آنگونه که دولت پیش بینی 
ک��رده موج��ب افزایش هزینه ه��ای توزی��ع و انتقال 
محصوالت از مبدا به مقصد می ش��ود و اگر این اتفاق 
رخ دهد ب��ا افزایش قیمت محصوالت روبه رو خواهیم 

بود که موجب پرپر شدن این صنعت خواهد شد. 
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار است قیمت حامل های 
انرژی افزایش یابد، باید با افزایش منطقی ضرایب آن 
همراه باشد، گفت: اگر قرار بر این است افزایش قیمت 
حامل ه��ای انرژی در نهایت به تصویب برس��د باید با 
افزایش قابل تامل ضرایب آن همراه باشد در غیر این 
صورت این مس��ئله موجب خواهد ش��د هزینه  حمل 

و نقل باال رفته و قیمت محصوالت ما افزایش یابد. 
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قدیمی ها همیش��ه می گفتند 
خودرو، آب اس��ت و آتش. پس 
هیچ گاه نمی توان به آب و آتش 
به چش��م س��رمایه ن��گاه کرد. 
ش��اید به همین دلیل بود که تا 
همین چند سال پیش، مردم به 
خودرو نگاه مصرفی داش��تند و 
هیچ کس با هدف سرمایه گذاری 
ب��ه خرید آن فک��ر نمی کرد. اما 
رفته رفت��ه این ط��رز فکر تغییر 
کرد و حاال به جایی رس��یده که 
بس��یاری از مردم با هدف جمع 
کردن پول ش��ان اقدام به خرید 
خودرو،  آن هم با شرایط اقساط 

می کنند. 

خودروهای قسطی با دریافت 
وام فرق دارد

خودروسازان  که  مدت هاست 
داخل��ی ب��رای رون��ق بیش��تر 
به عرضه محصوالت  بازارش��ان 
آورده ان��د ک��ه  اقس��اطی روی 
جامعه هدف شان، اقشار متوسط 
و متوس��ط رو ب��ه پایین جامعه 
خودروسازان  تس��هیالت  است. 
ک��ه  اس��ت  ش��رایطی  هم��ان 
حداق��ل  ب��ا  می توانی��د  ش��ما 
پرداخت، صاحب یک خودروی 

ماهانه  و  صفرکیلومت��ر ش��وید 
اقس��اطش را بپردازید.  درست 
مثل اینکه شما وامی بی دردسر 
را از بانک دریافت کنید و ماه به 
م��اه،  قس��طش را بدهید.  طرز 
اصل��ی خری��داران خودرو  فکر 
با این ش��رایط این است که در 
این مدت نه تنها از پول ش��ان به 
بهترین شکل استفاده کرده اند، 
بلکه ممکن است هنگام فروش 
نی��ز با س��ود احتمال��ی روبه رو 
ش��وند. به ای��ن رون��د می توان 
گف��ت نگاه س��رمایه ای به جای 
ن��گاه مصرف��ی؛ نگاه��ی که در 
نهای��ت ممکن اس��ت ب��ه ضرر 
و  همان مش��تریان س��اده انگار 

خوشبین تمام شود. 

بنویسید خودرو،  بخوانید 
قلک! 

چ��ه بخواهیم چ��ه نخواهیم، 
پدی��ده نگاه کاالی س��رمایه ای 
به ج��ای مصرف��ی ب��ه مقول��ه 
خودروهای داخلی در حال رشد 
چشمگیری است.  به ویژه آنکه 
بس��یاری از سرپرس��تان خانوار 
ب��ا توجه به وضعیت نامناس��ب 
خ��ود  اقتص��ادی  و  معیش��تی 

مجبورند به ش��غل مسافرکشی 
و فعالی��ت در ح��وزه حم��ل و 
نق��ل ش��هری روی آورند. یکی 
از همی��ن اف��رادی که ب��ا نگاه 
س��رمایه ای ب��ه خ��ودرو ن��گاه 
می کند در گفت وگو با خبرنگار 
ما اظهار داشت:  »من با حداقل 
پولی که ممکن بود، پیش قسط 
خرید یک دستگاه پراید را دادم 
و بالفاصله بعد از تحویل خودرو 
با نصب برنامه نرم افزاری یکی از 
همین تاکسی های آنالین،  وارد 
حرفه مسافرکش��ی شدم.  حاال 
با جابه جایی بی دردس��ر مسافر 
در س��اعاتی دلخ��واه، می توانم 
هم قس��ط خ��ودرو را بپ��ردازم 
و هم مخارج زندگ��ی را تأمین 
کنم.  ضمن اینکه بعد از مدتی 
می توانم همین خ��ودرو را بعد 
از اتمام قس��ط، به صورت نقدی 
بفروش��م و خ��ودروی جدید و 

روبه راه تری بخرم.«
به گفت��ه این رانن��ده، خودرو 
ب��رای او حالت یک ُقل��ک را دارد 
ک��ه عالوه بر امرار معاش،  هر روز 
پول��ی در آن می ریزد و در نهایت 
می تواند صاحب س��رمایه یا پول 
بیشتری نسبت به روز اولش باشد. 

خودروهایی ک�ه هندوانه   
در بسته اند

تا اینجای داس��تان همه چیز 
خ��وب و راضی کننده اس��ت و 
شاید بسیاری از خوانندگان این 
گزارش مثل راننده مذکور، فکر 
فعالیت در تاکس��ی های آنالین 
ب��ه سرش��ان بزند،  اما بش��نوید 
از اتفاق��ات آن روی این س��که 

وسوسه انگیز. 
خودرو  ب��ه  س��رمایه ای  نگاه 
و  موفقی��ت  ب��ا  همیش��ه 
و  نیست  خوش شانس��ی همراه 
بترس��ید از روزی که خودروی 
ش��ما ب��ا مش��کالتی از قبی��ل 
ای��راد اساس��ی فن��ی، تصادف، 
حوادث  و  رانندگی  جریمه های 
مختلف مواجه ش��ود. در همین 
رابط��ه بای��د به اظه��ارات یک 
رانن��ده زخم خ��ورده ک��ه نگاه 
س��رمایه ای به خودرو داش��ته،  
اش��اره کرد که به قول خودش 
ه��ر روز مهم��ان تعمی��رگاه و 
نمایندگی ه��ای مج��از اس��ت: 
»ب��اور کنید از روزی که گرفتار 
این خ��ودرو ش��ده ام، یک پایم 
تعمی��رگاه ب��وده و ی��ک پایم 
شرکت بیمه! خودرویی که قرار 

بود عصای دست و روزی رسانم 
باش��د،  ش��ده بالی جان و هر 
روز باید اس��یر تعمیرگاه باشم.  
البته این تمام بدبیاری های من 

نیست. 
چند روز پی��ش زمانی که در 
پ��ارک کرده  کوچ��ه ای خلوت 
بودم و برای انجام کاری به یکی 
از اداره ها رفتم، هنگام بازگشت 
با یک خودروی تصادفی مواجه 
شدم که از قضا خودروی خودم 
بود. گویا خودرویی هنگام عبور 
به خودروی م��ن برخورد کرده 
و متواری ش��ده ب��ود. حاال من 
مان��ده ب��ودم و یک خ��ودروی 
قس��طی و تصادفی که خسارت 
مالی نس��بتا زیادی دیده بود و 
باید تعمیر، صافکاری و نقاش��ی 
می شد. ضمن اینکه افت قیمت 
این تصادف را هم هنگام فروش 
نکنید  فراموش  ش��وم.  متحمل 
هزین��ه س��االنه بیمه ش��خص 
ثال��ث و قس��ط ماهان��ه خودرو 
هم چندان کم نیس��ت که باید 
هزینه تعوی��ض روغن و فیلتر و 
و حتی جریمه های  اس��تهالک 
احتمال��ی و بنزین را هم به این 

لیست اضافه کرد.«

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی می گوید برای 
حمای��ت از خودروس��ازان قطع��اً تعیین 
ش��رایط می تواند منجر ب��ه حرکت های 
خوب��ی در ح��وزه کیفی��ت و ایمن��ی در 

صنعت خودرو شود. 
ب��ه گزارش خبر خودرو، رضا علیزاده با 
تأیید کلیات مورد نظر از س��وی مجلس 
ب��رای حمای��ت از خودروس��ازان اظهار 
داشت: مس��لما خودروس��ازان در مقابل 
حمایت های مجلس و دولت باید کیفیت 

و ایمنی خودروها را افزایش دهند. 
وی تأکی��د کرد: باید مش��وق هایی در 
قبال ارتق��ای برخی آیتم ه��ای کیفی و 
ایمن��ی خودروه��ا در نظر گرفته ش��ود 
تا الزامات و ش��روط دول��ت و مجلس در 

صنعت خودرو اثربخش تر باشد. 

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی طبعا 
باید از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی 
داخل حمایت شود تا سطح تولیدات ارتقا 
یابد اما نحوه حمایت از بخش های تولیدی 
و صنعت��ی به خصوص خودروس��ازان باید 
کارشناس��ی شده باش��د تا بتوان به نتیجه 

درست و مورد انتظار دست یافت. 
نماین��ده ورزق��ان در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به جزییات نحوه حمایت 
از خودروس��ازان تأکید کرد:  البته بحث 
و بررس��ی در خص��وص جزییات حمایت 
از تولی��د داخل و خودروس��ازان ورود به 
مباحث تخصصی تر اس��ت اما قطعاً برای 
حمایت از خودروس��ازان باید زمانبندی 
مشخصی تعیین شود هر چند این مسئله 
ج��زو مباحث فنی و تخصصی اس��ت که 

باید در این راستا صورت گیرد. 

علیزاده با توجه به موضوع بسته شدن 
سایت ثبت س��فارش و اهداف مورد نظر 
در این راستا افزود:  اقدام دولت در بستن 
سایت ثبت سفارش و عدم مجوز ترخیص 
خودروهای خارج��ی از گمرکات،  ظاهراً 
به جه��ت تغییر دس��تورالعمل واردات و 
برخی تغیی��رات در تعرفه واردات خودرو 
صورت گرفته اس��ت اما تاکنون هیچ یک 
از ای��ن گزینه های مط��رح نهایی و اعالم 
نش��ده است اما این جریان اثر روانی را بر 

بازار خودرو گذاشته است. 
وی گف��ت:  البته مجل��س پیگیر این 
مسئله اس��ت، از این رو کارگروه صنعت 
کمیس��یون صنای��ع و معادن ب��ه دنبال 
برگزاری جلس��ه ای در این ارتباط است، 
هر چند همزم��ان صحبت هایی نیز بین 
اعضای کمیسیون صنایع و وزارت صنعت 

و مع��دن در ای��ن زمینه ص��ورت گرفته 
است. 

وی تصری��ح کرد:  ط��ی روزهای آتی 
مس��لما تصمیم وزارت صنع��ت و معدن 
در خصوص روند ثبت س��فارش و تعرفه 
واردات خودرو مش��خص خواهد ش��د و 
پس از آن می توان بررس��ی کرد که این 
تصمیمات تا چه میزان قابل دفاع است. 

به گفته وی، تعرفه اب��زاری در اختیار 
دولت هاس��ت که گاه ب��رای کنترل بازار 
داخ��ل و حمایت از محص��والت داخلی 
تعیین می ش��ود اما باید کارشناسی شده 
و ب��ا در نظ��ر گرفتن زوای��ای آن صورت 
گیرد ت��ا اختاللی در بازار ایجاد نش��ود. 
قطع��اً بای��د منافع مصرف کنن��دگان نیز 
در کن��ار حمایت از تولی��د داخل در نظر 

گرفته شود. 

در حال��ی ش��ش ماه از بس��ته ش��دن 
س��امانه ثب��ت س��فارش واردات خودرو 
می گذرد که همچنان قیمت خودروهای 
وارداتی رو به افزایش اس��ت و این نوسان 
غیرمنطقی بازار عاملی اس��ت برای قوت 
گرفتن این گمانه که باز هم خودروسازان 
داخل��ی مورد لطف و مرحمت خاص قرار 
گرفته اند که بتوانند تولیدات پسابرجامی 
را ب��ا قیمت های��ی باالت��ر از آنچه مردم 

انتظار داشتند،  بفروشند. 
همی��ن  در  پدال نی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
حال فره��اد احتش��ام زاد، رئیس انجمن 

واردکنن��دگان خ��ودرو،  درب��اره بس��ته 
ماندن سامانه ثبت سفارش خودرو به رغم 
اخطار کمیسیون اصل 90 گفت: برخورد 
اخیر مس��ئوالن با مسئله واردات به بهانه 
حمای��ت از تولید داخل بوده اس��ت، اما 
باید از آنها بپرس��یم آیا تمام خودروهایی 
که تولید می ش��وند، قطعات شان تمام از 
داخل تأمین می شود یا این که هنوز باالبر 

شیشه پراید وارداتی است؟  
ب��دون  سیاس��تگذاری ها  این گون��ه    
اظهارنظ��ر منطق��ی و پاس��خ قانع کننده 
هی��چ عالمتی نیس��ت  ج��ز حمایت های 

بی قید و ش��رط از خودروس��ازان داخلی،  
به خصوص این که گفته ش��ده در قرارداد 
پژو،  بازارس��ازی به طرف خارجی تعهد 
داده شده اس��ت. این مقام صنفی معتقد 
اس��ت  زمانی که بخش قاب��ل توجهی از 
ب��ازار در اختیار تولیدکنن��دگان داخلی 
ق��رار دارد، نبای��د نگران س��هم واردات 
هرچند  باش��یم،  خارج��ی  خودروه��ای 
آمارهای موجود بیانگر آن است که خود 
تولیدکنن��دگان داخلی اکنون واردکننده 
ش��ده اند و احتم��اال به دنب��ال دریاف��ت 
رانت های گسترده تری در این زمینه نیز 

رفته ان��د.     زمانی که خودروهای داخلی 
ای��ران با قیم��ت باال و ب��ا کیفیت پایین 
تولی��د می ش��ود،  قطعاً خری��داران برای 
تأمی��ن نیازهای خود به دنب��ال کاالهای 
درحالی ک��ه  رف��ت  خواهن��د  خارج��ی 
مس��ئوالن به جای ایج��اد انگی��زه برای 
خودروس��ازان جهت اصالح روند خود باز 
هم همچون گذش��ته بازاری انحصاری را 
برای شان مهیا کرده اند که بتوانند باوجود 
تمام کاستی های خودشان از بازار، منافع 
گس��ترده ای بدون در نظر گرفتن حقوق 

خریداران به دست آورند.  

آیا تصمیمات دولت در خصوص واردات خودرو قابل دفاع است؟ 

خودروهای مونتاژی برنده ممنوعیت واردات خودرو

بنویسید خودرو،  بخوانید قلک! 

با خرید خودرو، قربانی سراب سرمایه نشوید
اخبار

ایده آئودی برای سورپرایز 
خودروهای برقی

آئ��ودی ادعا ک��رده در ص��ورت اتمام ش��ارژ باتری ها،  
سامانه های ش��ارژ فناورانه می توانند خودرو را برای طی 
مسافت 400 کیلومتری برای مدت 15 دقیقه شارژ کنند.  
به گزارش کارپرس،  اسپورت های الکتریکی امروزه یکی 
از مسئله هایی است که کمپانی  آئودی مالحظات زیادی 
را ب��رای ارائه آنها اعمال می کن��د.  اینک مقامات آئودی 
پیش��نهادات زیادی را برای این مدل از خودروهای خود 
ارائه کرده اند که حکایت از ظهور آنها در س��ال های آتی 
دارد.   آئودی روی یک خودروی 4 صندلی اسپورت،  که 
پیش از این ئی- ترون اس��پورت نامیده می ش��د در حال 
کار اس��ت؛ مدل��ی که احتماال به یک س��دان چهار در با 
اس��تایل کوپه تبدیل می شود. این خودرو احتماال از زبان 
طراحی ئی ترون استفاده خواهد کرد که قبال در مدل های 
مفهومی ئی- ترون کواترو و ئی ترون اس��پورت بک مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت و پیش بینی می ش��ود مدل 
تولیدی مدلی حد واس��ط بین این دو کانسپت باشد.  از 
س��وی دیگر انتظار داریم این خودرو به شکل گسترده ای 
تحت تأثیر پورش��ه میشن ئی قرار گیرد.  به همین دلیل 
اس��تفاده از خودرویی که از موتور س��امانه انتقال قدرت 
الکتریک��ی 441 کیلوواتی معادل 591 اس��ب بخار دارد،  
بعی��د به نظر نمی رس��د.  اطالعات حاص��ل از خودرویی 
که در س��ال 2022 وارد می شود، کامل و جامع نخواهد 
 بود، اما براس��اس گزارش ها این خودرو با قابلیت محرک 
تمام چرخ و با یک باتری لیتیومی نصب شده در کف ارائه 
خواهد شد و قادر است تنها با یک بار شارژ مسافتی حدود 
500 کیلومتر را بپیماید. آئودی ادعا کرده در صورت اتمام 
شارژ باتری ها، سامانه های شارژ فناورانه می توانند خودرو 
را برای طی مسافت 400کیلومتری برای مدت 15 دقیقه 
شارژ کنند.  این خودروی الکتریکی سال 2022 احتماال 

با قیمت پایه 117 هزار دالر ارائه خواهد شد. 

استفاده خودروی خودران اپل از 
مسیر دیگران! 

ش��رکت اپل حق اختراع جدیدی را در حوزه توسعه 
خودروهای خ��ودران ثبت کرده که ب��ه این خودروها 
اجازه اس��تفاده از مسیر پیموده شده توسط دیگران را 
می ده��د.   به گزارش پای��گاه خبری »عصرخودرو« به 
نق��ل از ایس��نا،  اپل در حال حاض��ر در حال کار روی 
نوعی خودروی خودران اس��ت. این سیستم که قابلیت 
استفاده در خودروهای رایج کنونی را نیز دارد،  در یک 
مقاله پژوهشی در ماه نوامبر دیده شده است.  جزییات 
طرح اخیراً توس��ط »روسالن س��االخوتینوف« استاد 
هوش مصنوعی دانش��گاه کارنگی ملون ارائه ش��د.  در 
حال حاضر طبق یک پتنت فاش ش��ده توسط پایگاه
Autoblog،  برنامه 2015 اپل برای سیس��تم ناوبری 

خودران به تازگی اجرایی شده است. 
این پتنت، یک سیستم ناوبری خودران است که با 
استفاده از تجربیات دیگر راننده ها و خودروها، برای 
خود یک مسیر ایجاد می کند. این مسیر زمانی ایجاد 
می شود که رانندگان به صورت دستی و غیراتوماتیک 
ی��ک مس��یر را می پیمایند.  هنگامی که این مس��یر 
چندین بار توسط رانندگان پیموده شود و »شاخص 
اطمینان« در خودروی خودران از صحت و س��المت 
مسیر اطمینان پیدا کند، خودرو می تواند این مسیر 
را به تنهایی رانندگی کند.  خودرو می تواند تغییرات 
احتمالی در مسیر را تشخیص داده و آنها را اعمال و 
رعایت کند و همچنین بر ناوبری یک یا چند وسیله 
نقلیه در مس��یر نظارت داشته باش��د.  این سیستم 
همچنین دارای نوعی پایگاه داده از مسیرهایی است 
ک��ه خودروها می توانند مس��یرها را به آن آپلود و از 
آن دانلود کنند که به نظر می رس��د به نوعی توسعه 
نقش��ه های اپل باش��د.  درحالی که چند سال از عمر 
ای��ن حق اخت��راع می گذرد و یک سیس��تم منطقی 
س��اده را توصیف می کند که اپل می خواهد از آن در 
خودروهای خودران اس��تفاده کند،  اما دستیابی به 
آن جالب است.  استفاده از داده های رانندگی تعداد 
زیادی از رانندگان به سیس��تم اپ��ل کمک می کند 
س��ریع تر و دقیق تر از یک خودروی خودران که تنها 
به حس��گرها مجهز اس��ت، مس��یرها را یاد بگیرد و 
بپیمای��د.  همچنین احتمال دارد چنین سیس��تمی 

نیاز به همکاری با حسگرهای خودرو داشته باشد. 

احضار مدیران خودروسازان بعد از 
گرانی خودرو

رئیس س��ازمان بازرس��ی اعالم کرد که س��ازمان 
بازرسی در بحث گرانی خودرو ها ورود کرده و گرانی 
خودروی س��راتو تا 14میلیون توم��ان منتفی اعالم 

شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قاضی سراج 
در رابطه با عملکرد و اقدامات س��ازمان بازرس��ی در 
بحث گران��ی خودرو ها از ورود این س��ازمان به این 
موضوع خبر داد و گفت: مسئوالن خودروسازی های 
داخل��ی را در ای��ن زمین��ه خواس��ته ایم و گروه های 

سازمان بازرسی مستقر و در حال بررسی هستند. 
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه گرانی خ��ودروی س��راتو تا 
14 میلیون منتفی ش��د، در پاس��خ به این سؤال که 
آیا سازمان بازرسی افرادی را در این رابطه شناسایی 
ک��رده یا خیر؟ گفت: گزارش��ات س��ازمان بازرس��ی 

محرمانه است و حق افشای آن را نداریم. 

اخبار

مجلس افزایش قیمت بنزین را 
تصویب نخواهد کرد

یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت هم اکنون با این مش��کالتی که در 
کش��ور داریم و مردم از نظر معیش��تی با مش��کل 
روبه رو هس��تند، افزای��ش قیمت بنزی��ن عقالنی 
نیس��ت و مجلس شورای اس��المی این آمادگی را 
برای افزایش قیمت بنزین ندارد و بعید اس��ت که 

چنین طرحی در خانه ملت تصویب شود. 
به گزارش ایس��نا،  س��یدناصر موسوی الرگانی 
در خصوص احتم��ال افزایش قیمت بنزین اظهار 
کرد: معموالً در کش��ورهایی که با رکود اقتصادی 
مواجه هس��تند و مردم با مشکل معیشتی روبه رو 
هستند، سعی می شود قیمت ها ثابت بماند و یک 
سری یارانه های سبد کاال و سالمت به مردم داده 
می ش��ود تا این مش��کالت سبب س��رخوردگی و 

نارضایتی آنها نشود. 
وی افزود:  هم اکنون با توجه به مشکالت اشتغال 
و طبق اعالم س��خنگوی دول��ت مبنی بر اینکه در 
هر خانواده س��ه نفر بیکار تحصیلکرده وجود دارد، 
در چنین موقعیتی افزایش قیمت صحیح نیس��ت.  
اش��اره دولت به این موضوع اس��ت که اگر قیمت 
سوخت را افزایش دهیم می خواهیم اشتغال ایجاد 
کنی��م.  رئیس جمهور اعالم ک��رد قیمت بنزین و 
گازوئیل را از نصف قیمت جهانی بیش��تر افزایش 
نمی دهیم،  اما اشاره ای به این موضوع نشد که در 
آن کشورهایی که قیمت سوخت باال است، درآمد 

مردم هم باال است. 
نماین��ده م��ردم فالورجان در مجلس ش��ورای 
اسالمی تصریح کرد: رئیس جمهور اشاره ای به این 
مطلب نکرد که در آن کش��ورها مصرف س��وخت 

خودروها هم کم است. 
اش��اره به این موارد به هیچ وجه نشد و فقط ما 
می آییم خودمان را با کشوری مقایسه می کنیم که 
نه نف��ت دارد و درآمد مردمش چن��د برابر درآمد 
مردم ایران اس��ت و مصرف س��وخت خودروها هم 
کم اس��ت.  فقط بلدیم بگوییم در کشوری قیمت 

بنزین این قدر است. 
موسوی الرگانی گفت: تا آنجا که یادمان می آید 
بنزی��ن در ایران لیتری 10 ریال بود و زمانی که در 
اوایل انقالب، قیمت بنزین به 100 ریال رسید این 
افزایش اندک قیمت روی تمام مایحتاج مردم تأثیر 
گذاش��ت. هر کاالیی می رفتی��م بخریم می گفتند 
چون بنزین گران ش��ده این کاال هم گران ش��ده 
اس��ت.  پس فقط این نیست که تنها قیمت بنزین 
را افزایش دهیم چراکه این افزایش قیمت بر تمام 
زندگی مردم تأثی��ر می گذارد و قیمت بقیه کاالها 

را نیز افزایش می دهد. 
وی ادام��ه داد:  هم اکنون با این مش��کالتی که 
در کش��ور داریم و مردم از نظر معیشتی با مشکل 
روبه رو هستند افزایش قیمت بنزین عقالنی نیست 
و مجلس ش��ورای اس��المی این آمادگ��ی را برای 
افزایش قیم��ت بنزین ندارد و بعید اس��ت چنین 
طرح��ی در خانه ملت تصویب ش��ود آن هم با این 
ش��یب تندی که یک مرتبه 500 ت��ا 600 تومان 
قیمت بنزین افزایش پیدا کند. پس مجلس چنین 

افزایش قیمتی را تصویب نخواهد کرد.

حذف طرح ترافیک در سال ۹7 
هنوز قطعی نیست

دبی��ر ش��ورای عالی ترافیک گف��ت مصوبه حذف 
طرح ترافیک س��االنه هنوز به شورای عالی ترافیک 
ارجاع نش��ده و تصمیم گیری ها در این زمینه قطعی 

نیست. 
به گ��زارش پایگاه خبری »عصرخ��ودرو« به نقل 
از باش��گاه خبرنگاران جوان،  پوری��ا محمدی دبیر 
شورای عالی ترافیک اظهار کرد: موضوع حذف طرح 
ترافیک در ش��هر تهران از س��وی مدیران شهری و 
برخی از اعضای ش��ورای ش��هر تهران مطرح ش��ده 

است. 
وی اف��زود: ای��ن مباح��ث تنه��ا در ح��د برخی 
پیشنهادات بوده و هنوز هیچ تصمیم قطعی در این 

زمینه گرفته نشده است. 
دبیر شورای عالی ترافیک با اشاره به مطرح نشدن 
موض��وع حذف ط��رح ترافیک س��االنه تصریح کرد:  
موضوع حذف طرح ترافیک و سایر جزییات طرح در 
سال 97 هنوز قطعی نیست و در این رابطه مطلبی 

به شورای عالی ترافیک ارجاع داده نشده است. 
محم��دی در خص��وص مباحث مطرح ش��ده در 
شورای ش��هر تهران مبنی بر جزییات طرح ترافیک 
سال 97 خاطرنش��ان کرد: در جلساتی که پیش از 
این با مس��ئوالن شهر تهران داش��ته ایم به موضوع 
حذف طرح ترافیک و اعمال برخی جزییات در طرح 
اشاره ش��ده، اما هیچ کدام از این موضوعات قطعی 

نیست. 
وی ش��ورای عالی ترافیک را تصمیم گیرنده نهایی 
در رابط��ه با جزییات طرح ترافیک دانس��ت و اظهار 
کرد:  در ش��رایطی که شورای ش��هر تهران موضوع 
اعمال تغییر در طرح ترافیک س��االنه را به تصویب 
برساند،  این مبحث در شورای عالی ترافیک مطرح 
و این ش��ورا تصمی��م گیرنده نهای��ی در این زمینه 

خواهد بود. 



ش��یائومی س��ال 2017 را در حالی به پایان می رساند که سال مالی 
فوق العاده را س��پری کرده و براس��اس گزارش رویت��رز حتی به میزان 

18درصد از پیش بینی درآمد سال 2017 نیز فراتر رفته است.
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، در حال��ی ک��ه 
کارشناس��ان این شرکت تخمین زده بودند 
در س��ال 2017 بین 17 ال��ی 18 میلیارد 
دالر درآمد ساالنه داش��ته باشند، برخی از 
متخصصان این گونه برآورد کرده اند که سود 
خال��ص این کمپانی چینی در س��ال جاری 
پس از کسر مالیات و سایر هزینه ها، به یک 
میلیارد دالر خواهد رسید.این میزان درآمد 
بی تالش به دست نیامده. این شرکت پیش 
از این در س��ال 2014 از دستیابی به هدف 
مالی تعیین شده خود باز مانده بود. در حالی 
که اکنون این ش��رکت بیش از 46 میلیارد 
دالر ارزش دارد.قطعا این میزان درآمد برای 

س��رمایه گذاران ج��ذاب خواهد بود؛ خصوصا وقتی ای��ن موضوع را در 
نظر بگیریم که ش��یائومی در واقع ش��رکتی اس��ت که سود پایینی از 
محصوالت خود می برد و محصوالتش را با قیمت های بسیار رقابتی به 

بازار عرضه می کند.مدیران ش��یائومی برای سال 2018 میزان سودی 
دو براب��ر را هدف گذاری کرده اند. همچنین این کمپانی در حال حاضر 
مش��غول مذاکره با چندین بانک اس��ت تا عرضه اولیه س��هام خود را 
عمل��ی کند و در همین راس��تا قصد دارد 
ارزش گذاری اش هنگام عرضه اولیه سهام، 
مع��ادل حداق��ل 50 میلیارد دالر باش��د. 
منابع چینی پیش��تر گفته بودند شیائومی 
ح��اال از هر زمان دیگری ب��ه عرضه اولیه 
س��هام نزدیک تر ش��ده اما هن��وز مطمئن 
نیس��ت که باید سهامش را در هنگ کنگ 
عرض��ه کند ی��ا در نیوی��ورک. البت��ه بنا 
ب��ر گ��زارش خبرگزاری بلومب��رگ عرضه 
س��هام در هنگ کنگ محتمل ت��ر به نظر 
می رسد.شیائومی همچنین در حال حاضر 
 مش��غول مذاکره با اپراتوره��ای مخابراتی

 AT&T ایاالت متحده از جمله ورایزن و 
اس��ت تا بدین ترتیب بتواند به بازار پررقابت تلفن های هوش��مند این 
کشور وارد شود و امید دارد که در سال 2018 بتواند موبایل هایش را 

در این کشور عرضه کند.

وزیر ارتباطات گفت بررسی ها نشان داد در زمان وقوع زلزله سه روز گذشته 
البرز و تهران استفاده از اینترنت 40 درصد در میان کاربران کاهش داشت. 

ب��ه گزارش خبرنگار مه��ر، محمدجواد آذری جهرم��ی در جمع خبرنگاران 
گفت:  شبکه ارتباطی کشور در زمان وقوع زلزله 
چند روز گذش��ته البرز و تهران به میزان 4 برابر 
حد اس��تاندارد ظرفیت داش��ت و از این ظرفیت 
به خوبی اس��تفاده شد و مش��کلی در ارتباطات 

به وجود نیامد. 
وی تأکید کرد: بررس��ی ها حاک��ی از کاهش 
40درص��دی مص��رف اینترنت و دیت��ا در میان 
کارب��ران در زمان وقوع این رویداد بوده اس��ت. 
همچنین ش��اهد افزایش ۳5درص��دی مصرف 
مکالم��ه در ای��ن حادث��ه بودیم، ب��ه نحوی که 
مشخص ش��د در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه 
م��ردم عالقه مند ب��ه برقراری مکالم��ه و تماس 

هستند. 
آذری جهرم��ی ب��ر ل��زوم فرهنگ س��ازی و اطالع رس��انی در مواقع بحران 
تأکی��د کرد و افزود:  مردم باید در ای��ن مواقع مکالمات خود را کوتاه کنند تا 

زیرساخت های مهم با هجوم مردم دچار اختالل نشوند. 

وزیر ارتباطات گفت: برای افزایش ظرفیت باالتر در شبکه ارتباطی در مواقع 
بحران و حوادث غیرمترقبه بای��د موضوع را در کمیته مدیریت بحران وزارت 

ارتباطات مطرح کنیم. 
۹۰ درصد محتوای مبتذل در فضای مجازی 

توسط یک گروه اندک منتشر می شود
وزی��ر ارتباط��ات همچنی��ن در همای��ش 
سراسری مدیران وزارت ارتباطات در خصوص 
تولید محتوای بومی در فضای مجازی و نقش 
فضای مجازی در اش��تغال گفت: ش��اهدیم 
ک��ه ح��دود ۹0 درصد محت��وای مبتذل در 
فضای مجازی توس��ط یک گ��روه اندک و با 
اه��داف اقتصادی منتش��ر می ش��ود، چراکه 
اینها راه مش��روعی برای تبلیغات ندارند و از 
ظرفیت های فضای مج��ازی در جهت منافع 

خود سوءاستفاده می کنند. 
وی گذاشتن موانع بر سر راه کسب و کارهای 
نوپا را از جمله معضالت توس��عه استارت آپ ها در کش��ور عنوان کرد و ادامه 
داد: نقش فضای مجازی در اش��تغال باید پررنگ شود و در این حوزه نیازمند 

همکاری تمام سازمان ها هستیم. 

رئیس پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران با اش��اره به برنامه های آتی این 
پارک گفت توسعه قطب های علمی دانشگاه و رشد شرکت های دانش بنیان در 

دستور کار این پارک قرار دارد. 
به گزارش ایس��نا،  عباس زارعی درمراسم روز 
فناوری و رونمایی از دستاوردهای پارک دانشگاه 
تهران،   افزود: در کشور ما دولت با رویکرد اقتصاد 
مقاومتی عمل می کند، همانطور که در دنیا نیز 

اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را ایفا می کند. 
وی با بی��ان اینکه پارک های عل��م و فناوری 
در کش��ور ایران ارتباط دهنده دولت، دانش��گاه 
و صنعت هس��تند،  اظهار ک��رد: این پارک ها در 
مسیر اقتصاد دانش بنیان هس��تند و در اقتصاد 
دانش بنی��ان، تولید مل��ی و کاهش وابس��تگی 

اقتصادی به نفت دنبال می شود. 
زارعی اضافه کرد: صنعت اینترنتی و اینترنت 
صنعتی مبحثی است که باید در اقتصاد صنعت 

چهارم منتظر آن باش��یم و ما در پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران، برای 
هماهنگ شدن با تحوالت انقالب صنعت چهارم برنامه ریزی کرده ایم. 

رئیس پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران، ایجاد دانش��گاه نس��ل سوم و 

کارآفرین را از دیگر رویکردهای این پارک نام برد و ادامه داد: در این نس��ل از 
دانشگاه، دیگر دانشگاه ها به تولید پژوهش نمی پردازند، بلکه مدیریت پژوهش 
را مدنظر قرار می دهند. وی به فعالیت های دانش بنیان این پارک اشاره کرد و 
 ICTگفت: بیشترین درآمد این پارک از حوزه

است. 
زارع همچنی��ن ب��ه برنامه ه��ای آتی پارک 
عل��م و فناوری دانش��گاه تهران اش��اره کرد و 
گفت: توسعه قطب های علمی دانشگاه و رشد 
شرکت های دانش بنیان از جمله برنامه های آتی 

ما به شمار می رود. 
رئیس پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران 
خاطرنش��ان ک��رد: گردش مالی ش��رکت های 
مس��تقر در پارک در س��ال ۹6 بالغ بر 700 تا 
800 میلیارد تومان بوده اس��ت ک��ه با دارایی 
ح��دود 600 میلیارد تومان توانس��ته ایم 600 

محصول را تولید کنیم. 
وی با بیان اینکه فناوری اطالعات در حوزه فناوری بیشترین درآمد را دارند، 
گفت: مهم ترین بخش قطب علمی در سیستم های حل مسئله است که بتوان 

به واسطه آن، فناوری را به کسب و کار تبدیل کرد. 

گوگل در مسیر توسعه تراشه اختصاصی،  متخصصان اپل در این حوزه را به استخدام 
خود در می آورد. به گزارش زومیت، گوگل همچنان در حال استخدام متخصصان اپل 
برای توسعه تراشه های اختصاصی است. بر اساس اطالعات ارائه شده، گوگل که سودای 

توس��عه تراش��ه اختصاصی خود را در سر می پروراند،  
برای دس��ت یافتن ب��ه این مهم در حال اس��تخدام 
افراد کاربلدی اس��ت که در اپل مشغول به کار بودند. 
به گزارش The Information، غول جس��ت وجو 
افرادی نظیر جان برونو را به اس��تخدام خود درآورده 
اس��ت که نقش بسیار مهمی در ش��کل دادن به تیم 
توسعه سیلیکون اپل بازی کرد و باعث شد محصوالت 
اپل نظیر آیپد و آیفون  از نظر داشتن قدرت پردازشی 
بسیار پیشروتر از سایر محصوالت موجود در بازار باشند.  
هنوز مشخص نیس��ت که این متخصص در کمپانی 
گوگل به چه کاری مش��غول خواه��د بود؛  چراکه در 
پروفایل لینکدین وی،  شغل برونو معمار سیستم درج 
شده است. جان برونو کار خود را به عنوان متخصص در 

حوزه گرافیک در ATI آغاز کرد و به عنوان مهندس ارشد در AMD به کار خود ادامه 
داد و نهایتاً رهبری تیمی که پردازنده های Fusion را تولید کردند،  به عهده گرفت. با 
توجه به استخدام های اخیر گوگل که عالوه بر این متخصص شامل مهندسانی از کوالکام 

نیز می شود،  انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد این موضوع باشیم که گوگل دامنه 
پردازنده های اختصاصی خود را بیش از پیش افزایش دهد.  در حال حاضر گوگل تنها 
تراشه ای با نام Pixel Visual Core در اختیار دارد که در پیکسل 2 مورد استفاده 
قرار گرفته اس��ت.  با توج��ه به تغییراتی که گوگل 
اخیراً شاهد آن بوده، انتظار می رود در آینده نزدیک 
شاهد تولید پردازنده  ای باشیم که احتماال به عنوان 
قلب محاسباتی پیکسل های بعدی مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت.  البته این احتمال نیز وجود دارد که 
گوگل کار خود را با تولی��د پردازنده های مربوط به 
ه��وش مصنوعی یا کنترلرهای تصویر ادامه دهد. با 
توجه به روند استخدامی گوگل و تغییر سیاست های 
سخت افزاری غول جست وجو، به نظر می رسد گوگل 
تصمیم دارد محصوالتی سخت افزاری با بهره گیری از 
بهترین ماژول های سخت افزاری موجود راهی بازار 
کند. ش��اید اصلی ترین دلیلی که خرید گوشی های 
هوشمند نکسوس و همچنین پیکسل های گوگل را 
برای بسیاری از افراد تا امروز توجیه پذیر کرده، ویژگی های نرم افزاری نظیر استفاده از 
اندروید خالص است؛ حال گوگل در نظر دارد ویژگی های محصوالت خود را با قرار دادن 

تراشه اختصاصی، برجسته تر از پیش کند. 

تخمین سود خالص یک میلیارد دالری

درآمد فراتر از انتظار شیائومی در سال 2۰17
وزیر ارتباطات خبر داد 

کاهش ۴۰درصدی مصرف اینترنت در زمان وقوع زلزله تهران
گوگل متخصص تولید تراشه اپل را به استخدام خود درآوردرشد شرکت های دانش بنیان در دستور کار پارک فناوری دانشگاه تهران

امروزه با حضور تکنولوژی های جدید در بازار، رقابت ها بسیار شدید 
و بازار تا حدودی بی ثبات شده است. در این شرایط برای رقابت، حفظ 
و پیش��روی در بازار چ��اره ای جز تغییر و راه اندازی سیس��تمی جهت 

ایده یابی برای برجسته کردن هرچه بیشتر تمایز سازمان نیست. 
اصوال خالقیت و نوآوری بر ناش��ناخته ها داللت دارد و ممکن اس��ت 
ریس��ک زیادی را هم به سازمان تحمیل کند، اما با این همه، کوتاهی 
در س��رمایه گذاری در ایجاد خالقیت در سازمان، ممکن است شرایطی 

را فراه��م آورد که ب��ه ناکامی 
س��ازمان منجر شود. از این رو 
محققان و نظریه پردازان زیادی 
بر اهمیت توجه به خالقیت در 

سازمان ها تأکید داشته اند. 
فرآیند خالقیت به ترتیب در 
برگیرنده مراحل روبه روش��دن 
ب��ا ای��ده یا مش��کل، ش��دت 
روبه روش��دن و رابط��ه روبه رو 
ش��دن ب��ا محی��ط اس��ت که 
ف��رد خ��الق را احاط��ه کرده 
اس��ت. یک��ی از صاحب نظران 
مدیری��ت به نام اتریک، فرآیند 
خالقیت را از اندیش��ه تا عمل 
به سه مرحله: به وجود آوردن 
اندیش��ه، پ��رورش اندیش��ه و 
تقس��یم  اندیش��ه  به کار گیری 
کرده اس��ت. آلبرش��ت مراحل 
خالقیت عملی و قابل اجرا تری 
را پیش��نهاد می کند که از پنج 
مرحله تشکیل شده است. این 
از:  مراحل به ترتی��ب عبارتند 
آزمون،  الهام،  اطالعات،  جذب 
پاالی��ش و عرض��ه. آلبرش��ت 
معتقد اس��ت که شخص خالق 
اطالعات پیرامون خود را جذب 
می کند و برای بررسی مسائل، 
رهیافت ه��ای مختلفی را مورد 
زمانی که  می دهد.  قرار  بررسی 
ذهن ف��رد خ��الق از اطالعات 
انباشته ش��د، به طور غیر  خام 

قابل محس��وس شروع به کار می کند و پس از تجزیه تحلیل و ترکیب 
اطالعات، رهیافتی برای مسئله ارائه می دهد. در ادامه راه های متفاوتی 

را برای تحریک خالقیت در سازمان تان ارائه خواهیم داد. 
1- فضای خالق: 

مدیریت باید همیشه آماده شنیدن ایده های جدید از هر کس باشد. 
یک��ی از راه ه��ای مهم ظهور ن��وآوری به وج��ود آوردن فضای محرک 

خالقیت است. ممکن است شما در سازمان افراد مستعد زیادی داشته 
باش��ید که نتوانستید از استعداد های آنها استفاده و نتایج قابل توجهی 
را برای س��ازمان تان تولید کنید. این به خاطر فقدان سیستم مدیریت 
اس��تعداد مناسب روی می دهد. به کار گیری سیستم مدیریت استعداد 
اب��زار مؤثری در س��ازمان به ش��مار م��ی رود. مدیران با ب��ه کار گیری 
این اب��زار می توانند مهارت های کارکنان مس��تعد را به طرز صحیحی 

گسترش دهند. 
2- دادن وقت برای خالقیت: 

در سازمان باید جلس��اتی برای پیاده سازی »تکنیک های خالقیت« 
مانند ذهن انگیزی برگزار ش��ود. تکنیک های خالقیت به عنوان ابزاری 
برای رشد خالقیت و افزایش 
توان حل خالق مسئله کمک 
شایانی به توان فرد در تمامی 
مراح��ل خالقی��ت و فرآیند 
حل خالق مسئله می کند. از 
جمله تکنیک ه��ای پرکاربرد 
که می توان در سازمان به کار 
گرف��ت تکنیک توفان فکری، 
تکنیک دلفی و تکنیک گروه 

اسمی  است. 
3- برقراری سیستم 

پیشنهادات: 
یک��ی از روش های ترغیب 
برقراری سیس��تم  خالقی��ت 
دریافت پیش��نهادات اس��ت. 
به ای��ن ترتیب روش��ی برای 
فراه��م  پیش��نهادات  ارائ��ه 
می ش��ود. بهتر است در ابتدا 
این سیس��تم مکتوب باش��د 
ت��ا کارمن��د بتوان��د راه های 
احتمال��ی را ب��دون خجالت 

بیان کند. 
۴- ایجاد واحد مخصوص 

خالقیت: 
از  گاه��ی گ��روه خاص��ی 
کارکنان اس��تخدام می شوند 
تا تنها ب��رای واحد نوآوری و 
خالقیت کار کنند. در بعضی 
از سازمان ها این گروه را گروه 
»تحقیق و توسعه« می نامند. 
این گونه واحد ها وقت شان را 
صرف یافت��ن ایده های جدید برای ارائه خدمات یا س��اختن محصول 
و فن��اوری می کنند و گاهی تحقیق مح��ض انجام می دهند. تحقیقات 
محض برای پیش��رفت دانش بدون تالش برای یافتن کاربرد فوری آن 
صورت می گی��رد. البته بعد ها این اندیش��ه های محض می تواند جنبه 
کاربردی داش��ته باش��د، ولی در کل تحقیقات کاربردی بیشتر معمول 

و مورد توجه است. 

همه کسانی که کسب و کاری را شروع کردند، با مشکالت بی شماری 
مواجه ش��دند، اما در این بین بیشترین مشکل تنها مربوط به سرمایه 

نبوده است. 
به گزارش زومیت، جوردی توراس )Jordi Torras( شرکت اینبنتا 
)Inbenta( را در س��ال 2005 برای ایجاد بهت��ر روابط آنالین ایجاد 
کرد و در اختیار مش��تریانش قرار داد. او با اس��تفاده از تکنولوژی های 
نوین و هوش مصنوعی توانس��ت کس��ب و کاری جدید در دنیای امروز 
ایجاد کند. او در این مقاله به یکی از مشکالت اصلی کار آفرینی، یعنی 

ترس پرداخته است. از زبان او به بیان این نکات می پردازیم. 
در دنیای امروز ترس یکی از موانع اصلی کار آفرینی اس��ت. برخالف 
بقی��ه، ترس ب��رای من یک انگیزه ب��ود؛ زمانی که زندگی ش��ما به آن 

وابسته شود، این ترس به کمک شما خواهد آمد. 
زمانی که من اینبنتا را تأسیس کردم، هیچ سرمایه گذاری در اسپانیا 
و راهی مطمئن برای به دس��ت آوردن پول وجود نداش��ت. بدون هیچ 
سرمایه ای، من کارم را شروع کردم. در ابتدا فروش و انجام کار دیگران 
ب��رای من کمبود س��رمایه ام را جبران کرد، اما در نظر من، نداش��تن 
کسب و کار و نوآوری که خودتان به راه بیندازید، یک محدودیت بود. 

اولین نکته ای که یاد گرفتم، این بود که کنترل کمی روی کسب و کار 
دیگران دارم. دومین نکته، زمانی بود که شرکتی که با آنها رابطه کاری 
داش��تم، تصمیم به فروش ش��رکت گرفت. این اطالعیه مشکل بزرگی 
برای من ایجاد کرد. زمانی که مشتریان به شما اعتماد می کنند و بعد از 
مدتی به این اعتماد پشت می کنید، ضربه بزرگی به برند وارد می شود. 
در آن زم��ان، م��ن در حال اس��تخدام و ایجاد یک هس��ته مرکزی 
از مهندس��انی بودم که در زمینه جس��ت وجو و زبان شناس��ی تخصص 
داش��تند. من هیچ ایده ای مبنی بر اینکه بقیه ش��رکت ها به ما احتیاج 
دارند یا نه، نداش��تم. عالوه بر این، در آن زمان، اسپانیا در حال مواجه 
ش��دن با یک بحران مالی ش��دید بود. آینده تمام شرکت ها در هاله ای 
از ابه��ام بود و ش��رکت ما هم به عنوان ی��ک نماینده فروش در همین 
وضعیت قرار داش��ت. آیا ما باید به همین وضعی��ت ادامه می دادیم یا 

اینکه توانایی ایجاد یک نوآوری جدیدی را داشتیم؟ 
حل مشکالت مشتریان در راستای حل مشکالت خودتان است

یکی از عمده مشکالتی که در زمان ایجاد یک فناوری جدید به وجود 
می آید، این است که هر مشتری سالیق، سابقه و عالیق منحصر به فردی 
دارد. این یک نکته بس��یار اساس��ی بود. ساخت یک فناوری جدید که 
بتواند نیاز یک مش��تری را رفع کند، راه حل فروش به صدها مش��تری 
دیگر نیس��ت. می دانستیم که انجام یک کار صرفا ساده عامل موفقیت 
ما نخواهد بود و در عوض باید بر نیاز های مش��تریان تمرکز می کردیم. 
س��ؤال اساسی برای ما این بود که آیا می توانیم فناوری جدیدی ایجاد 

کنیم که بارها و بارها به فروش برود؟ 
در آن زم��ان فش��ار زی��ادی روی م��ن مبنی بر ف��روش خدمات به 
مش��تری ها وارد می شد. س��پس متوجه ش��دم که راه حل من در حل 
مشکل مش��تریان نهفته است. این اتفاق یک نقطه عطف در تاریخچه 
شرکت بود. سپس تصمیم گرفتیم هوش مصنوعی خودمان را بسازیم؛ 
در نتیج��ه از یک نمایندگی فروش به یک ش��رکت خدماتی در حوزه 

نرم افزار تبدیل شدیم. 
زمانی که هنوز شناخته نشده اید، مانند برندهای مشهور قوی هستید! 
راه حل ارائه ش��ده چندان هم آسان نبود. بحران مالی به وجود آمده 

در اسپانیا بسیار ترسناک بود. در آن زمان قراردادی 18 ماهه مبنی بر 
عدم رقابت با یک ش��رکت دیگر بس��ته بودیم. تا 18 ماه آینده، باید به 
پش��تیبانی از مشتریانی  که به آنها جنس فروخته بودیم، می پرداختیم 
و در عی��ن حال از فروش فناوری جدیدمان هم منع ش��ده بودیم. در 
این مدت، همزمان در حال س��اخت یک محصول قوی تر و پش��تیبانی 

کردن از مشتریان بودیم. 
ش��رکت دارای مشتریانی بود که هنوز با شرکت قبلی قرارداد نبسته 
بودند. این مشتریان دارای شک و تردید بودند که آیا فناوری جدید ما 
قابل اعتماد اس��ت یا نه؟ بدون اثبات این مشکل، جلب اعتماد آنها به 

ما، مسئله دشواری بود. 
ه��ر روزی که می گذش��ت و هر قدمی که بر می داش��تم، بر ترس��م 
افزوده می ش��د. برای هر ش��رکت ناش��ناخته، رقیبان زیاد و مشهوری 
وجود داش��ت. تنها راه برای غلبه بر این احساس ضعف و پایین بودن، 
تمرکز بر نیاز مشتریان بود. همیشه مشتریان به دنبال فناوری هستند 
که ش��ناخته شده اس��ت، اما زمانی که شما کس��ب و کار مشتریان تان 
را شناس��ایی می کنید و به دنبال حل مشکل ش��ان هستید، آن موقع 
می توانید بر برند های مش��هور غلبه کنید و یک تغییر به وجود بیاورید. 
برای موفقیت در کارتان، باید بر ترس تان غلبه کنید، با انگیزه باشید و 
مطمئن باشید که اگر تالش کنید، می توانید بر تمام برند های معروف 
غلبه کنید. تا زمانی که به این دیدگاه نرس��یده اید، هیچ کس به ش��ما 

اعتماد نخواهد کرد. 
یکی از اولین مش��تریان، کسی بود که برای داشتن ارتباط با شرکت 
تازه کار ما، دس��ت به ریسک زده بود. بعد ها او به یک فرد مهم تبدیل 
ش��د و هم اکنون یکی از بهترین مش��تریان ما محسوب می شود. او در 
همه جا اسم ما را تبلیغ می کرد و این یکی از عوامل موفقیت  ما بود. 

نداشتن امنیت؛ فرصتی بی نظیر برای پیشرفت
بع��د از اتم��ام ق��رارداد 18ماه��ه، با تمام مش��تریانی ک��ه قبال در 
ش��رکت های مختلف با آنها کار می کردم، مالقات کرده و به آنها گفتم: 
»ما ی��ک فرصت بی نظیر برای ش��ما داریم«. حاال آن مش��تریان باید 
تصمیم سختی می گرفتند، می توانس��تند با فناوری قبلی بمانند، ولی 
یک تیم پش��تیبانی جدید داشته باش��ند یا اینکه از فناوری جدید ما 

استفاده و برای پشتیبانی هم به ما اعتماد کنند. 
در ابتدا، تمام آن مش��تریان و ش��رکت ها به ما اعتماد نکردند، اما در 
نهای��ت ای��ن اینبنتا بود که برنده میدان بود. تم��ام اینها در یک زمان 
اتفاق نیفتاد، بلکه در طی زمان و با گذر آن، ما توانس��تیم اعتماد بقیه 

را جلب کنیم. 

همانند مشتریان تان فکر کنید
زمانی که به عقب ن��گاه می کنم، به خدمات مان به عنوان یک مزیت 
نگاه می کنم. همیش��ه س��عی در قرار دادن خودم به جای مش��تریانم 
بودم. توجه به نیاز و مشکالت مشتریان و یافتن راه حل برای آن، عامل 

اصلی موفقیت ما بود. 
اگر می خواس��تم به عقب برگ��ردم و به خودم نصیحت کنم، این بود 
که به فکر حل مش��کالت دیگران باشید؛ به خودتان اعتماد کنید و هر 

چقدر زودتر شروع کنید، زودتر هم می توانید موفق شوید. 
نظر شما در مورد ترس از شروع یک کار جدید چیست؟ 

ENTREPRENEUR :منبع

تیم بورتون در ویدئویی جذاب به بررس��ی نس��ل جدید مرس��دس بنز CLS مدل 201۹ می پردازد که تماشای آن خالی از لطف نیست.  به گزارش 
زومیت، تیم بورتون که با نام Shmee150  در یوتیوب فعالیت می کند و از معروف ترین افراد در دنیای کلیپ های معرفی خودرو است، این امکان را 
داشت که از طرف مرسدس به اشتوتگارت دعوت شود و نگاهی دقیق به مرسدس بنز CLS جدید داشته باشد.  جدیدترین محصول مرسدس نسخه ای 

معمولی از یک سدان تبدیل شده به کوپه نیست، بلکه محصولی کاماًل مستقل و مخصوص تولید در سال آینده است. 
خودروی مرس��دس CLS جدید دارای یک نس��خه AMG Line  با طرح رنگ خاکستری مگنو دیزاینو و مجهز به پیشرانه 400d دیزلی است که 
در حال حاضر گران ترین محصول این گروه در اروپا به شمار می رود.  این پیشرانه جدید شبیه همان پیشرانه 2.۹ لیتری 6 سیلندر خطی ساخته شده 
برای مدل 350d اس��ت، اما ۳40 اس��ب بخار  )250 کیلووات( قدرت و 700 نیوتن متر  )516 پوند-فوت( گشتاور دارد، درحالی که مدل ارزان تر قادر 
اس��ت 286 اس��ب بخار  )210 کیلووات( و 442 پوند-فوت  )600 نیوتن  متر( گشتاور تولید کند.  در فضای داخل خودرو تغییر قابل توجه در مقایسه 
با دو مدل قبل از آن،  در دس��ترس بودن پیکربندی پنج صندلی اس��ت که برای اولین بار در کالس CLS اتفاق می افتد؛ چنین امکانی باعث می شود 
که این سدان کوپه جدید کمی بیشتر مناسب خانواده باشد و فضای بیشتری در دسترس سرنشینان قرار دهد.  این ویدئو حقایق جالبی درباره فضای 
داخلی خودرو ارائه می کند که عمدتا بیش��تر ویژگی های خود را از کالس س��دان E-Class به ارث برده اس��ت. خوب اس��ت بدانید طراحی خودروی 

مرسدس بنز CLS مدل 201۹ تا حد زیادی بر اساس سدان E-Class انجام شده و به همین خاطر از میراث آن استفاده می کند. بعضی افراد ممکن 
اس��ت به نوعی ترجیح دهند تغییراتی در مرس��دس CLS جدید نس��بت به همتای سدان معمولی خود داشته باشند، اما با وجود تکراری بودن، باز هم 

فضای داخلی این خودرو مکان بسیار خوبی برای راحتی و سواری است. 
برای خریدارانی که طرفدار پیشرانه دیزل نیستند )به هر حال شبیه محصوالتی نیست که در ایاالت متحده در دسترس خواهد بود(، مرسدس CLS مدل 

201۹ را می توان در نسخه 450 با پیشرانه بنزینی 6 سیلندر ۳ لیتری دریافت کرد که با ویژگی هایی از پیکربندی هیبریدی 
عرضه می شود. این پیشرانه ۳67 اسب بخار )270 کیلووات( و ۳6۹ پوند-فوت )500 نیوتن  متر( گشتاور تولید می کند، اما ژنراتور 
الکتریکی،  22 اسب بخار)16 کیلووات( و 184 پوند-فوت)250 نیوتن  متر( گشتاور به آن می افزاید. تمام سه نسخه مرسدس 
بنز CLS  )استاندارد،  نایت و AMG Line( مجهز به سیستم 4Matic تمام چرخ محرک و جعبه دنده اتوماتیک ۹ سرعته 
 AMG با پیشرانه 2 لیتری دیزل در آینده نزدیک ساخته خواهد شد که با نام مرسدس CLS هستند. مدل ارزان تر از مرسدس
CLS 5۳ عرضه می شود.  مدل جدید تا چند روز دیگر در نمایشگاه بین المللی خودروی آمریکای شمال رونمایی خواهد شد و 

نخستین خودروی هیبریدی مجهز به پیشرانه 6سیلندر است که تقریباً قدرتی معادل 4۳0 اسب بخار دارد. 

چگونه سازمان مان را به یک سازمان خالق تبدیل کنیم؟   آیا سخت ترین مشکل برای کار آفرینان
ترس از شکست است؟ 

نگاه نزدیک به مرسدس بنز CLS مدل 2019
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یادداشـتنگاه

رئیس دانش��گاه صنعتی ش��ریف گفت در دانش��گاه ها عالوه بر امر آموزش 
بای��د به پژوهش، فناوری و کارآفرینی هم پرداخته ش��ود تا خروجی های آنها 

اثربخشی بیشتری در کشور داشته باشند. 
محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به موفقیت های این دانشگاه در جهان و کشور اظهار کرد: مهم ترین دلیل این 
موفقیت در سطح ملی و بین المللی پایه گذاری دقیق، منظم و مرتب است.  

وی افزود: در این دانش��گاه از زمان افتتاح تاکنون تالش شد اعتمادبه نفس 
در جوانان ایجاد ش��ود،  لذا مبنای کار این دانش��گاه تربیت جوانان برای حل 

مشکالت و مسائل کشور بود. 

رئیس دانشگاه شریف: 

دانشگاه ها به پژوهش و کارآفرینی 
توجه ویژه داشته باشند اردوی اس��تارت آپ و کارآفرینی دانشگاه آزاد اس��المی رودهن از ساعت 15 روز 

چهار ش��نبه 6 دی ماه 1۳۹6 تا س��اعت 20 روز جمعه 8 دی ماه 1۳۹6 در رودهن 
برگزار می ش��ود. اس��تارت آپ ویکند )اردوی اس��تارت آپ( یک روی��داد جهانی در 
زمینه کارآفرینی است که در سه روز پایانی هفته بر گزار می شود. شرکت کنندگان 
54ساعت وقت دارند ایده های شان را مطرح کنند، گروه تشکیل دهند و یک نمونه 
کوچک از ایده ش��ان را اجرایی کنند. استارت آپ ویکند چند سالی است با توجه به 
اس��تقبال فعاالن عرصه کارآفرینی در ایران، پایش به محافل جوان و فعال باز شده 
است. در این رویداد شرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل برنامه نویسان، مدیران تجاری، 
عاشقان استارت آپ، بازاریاب ها و طراحان گرافیک گردهم می آیند تا طی 54 ساعت 

ایده های شان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه، ایده ای را اجرا کند.

اردوی استارت آپ و کارآفرینی دانشگاه 
آزاد اسالمی رودهن برگزار می شود

نیلوفر کیمیایی
کارشناس ارشد کارآفرینی



در ح��وزه برندس��ازی همیش��ه خطای 
رایجی از س��وی مخاطب ها در تش��خیص 
تفاوت های میان یک ش��رکت و برند وجود 
دارد. در واقع بسیاری از افراد عادی و حتی 
صاحبان کس��ب وکار درک و تصور روشنی 
از مفه��وم برند ندارن��د. باتوجه به موضوع 
مقال��ه حاضر توجه به این مرزبندی باریک 
ضروری به نظر می رس��د. مفهوم شرکت یا 
مؤسس��ه اشاره به س��ازوکار اجرایی شامل 
کارمندان و بخش های مختلف کسب وکار 
دارد که به منظور کسب سود، دور یکدیگر 
جمع ش��ده اند. در سوی دیگر مفهوم برند 
زیرمجموعه ش��رکت و بخ��ش بیرونی آن 
محس��وب می ش��ود. در واقع برن��د نمای 
بیرونی و تبلیغاتی شرکت هاست. برهمین 
اساس امکان وجود شرکتی بدون برند )به 

مثابه ابزاری تبلیغاتی( وجود دارد. 
اگر ت��ا به حال ب��ه حوزه برندس��ازی 
ش��خصی ورود نکرده اید، باتوجه به سیر 
تغییرات دنیای تجارت و بازاریابی به نظر 
باید در این امر عجله کنید. شاید تمرکز 
روی برندسازی ش��خصی اندکی عجیب 
به نظر برس��د. به هر ح��ال انتظار اغلب 
خوانن��دگان بح��ث پیرامون برندس��ازی 
برای ش��رکت ها و س��ازمان های مختلف 
به طور عام اس��ت. جانات��ان النگ در این 
مقاله قص��د تغییر دیدگاه ما نس��بت به 
برندسازی و بایدهای این حوزه را دارد. 

ب��ه عن��وان ف��ردی ک��ه نزدی��ک ب��ه 
یک ده��ه در حوزه بازاریاب��ی و برندینگ 
فعالیت داش��ته ام، برندس��ازی ش��خصی 
را دارای اهمی��ت فوق الع��اده ای می دانم. 
در واقع امروزه بس��یاری از ش��رکت های 
بزرگ عالوه بر برندس��ازی س��ازمانی بر 
برند ش��خصی مدی��ران خود نی��ز تکیه 
دارند. ب��ه عنوان مثال تصور برند تس��ال 
ب��دون ایالن ماس��ک، اپل بدون اس��تیو 
جابز و مایکروس��افت ب��دون بیل گیتس 
امکان پذیر نیس��ت. اگر فرآیند برندسازی 
ش��خصی را به طور صحیح و اصولی طی 
کنید، در نهایت از ق��درت و نفوذ باالیی 
در کس��ب وکارتان برخوردار خواهید شد. 
با این حال بیان این مس��ئله از انجامش 
بس��یار راحت تر اس��ت. در مرحل��ه اجرا 
همه م��ا موان��ع گوناگون��ی را روبه روی 
خود مش��اهده می کنیم. به همین دلیل 
در ادامه به برخی زمینه های مناس��ب و 

کمتر دشوار در برندسازی شخصی اشاره 
خواهم ک��رد. پیش از ش��روع بحث باید 
اش��اره کنم که این مراحل لزوما بهترین 
گزینه های ش��ما نیس��تند. در اینجا فقط 
قصدم ارائه الگوهایی به منظور تش��ویق 
افراد به ایجاد الگوی شخصی ش��ان بوده 

است. 

برندسازی با ایمیل شخصی
در ح��وزه بازاریابی اس��تفاده از ایمیل 
ای��ن روش در  ام��ری طبیع��ی اس��ت. 
س��ال های اخی��ر تا حدی تکراری ش��ده 
اس��ت. با این حال به عقی��ده من انتقال 
این شیوه به ساحت برندسازی فردی اثر 
مثبتی روی جریان برندس��ازی شخصی 
خواهد داشت. در طول 10 سال گذشته 
هر هفته یک ایمیل برای همکاران، شرکا 
و سایر افراد مرتبط با کسب وکارم ارسال 
می کردم. این کار در قالب ایمیل رسمی 
ش��رکت صورت می گرفت. سال گذشته 
ای��ن هدف را با ایمیل ش��خصی ام دنبال 
کردم. نتیجه کار بس��یار متفاوت بود. در 
واق��ع هنگامی که به عنوان یک ش��خص 
حقیق��ی پیام هایی را منتش��ر می کنید، 
میزان پذیرش آن از س��وی مخاطب ها به 

شدت افزایش پیدا می کند. 
دیپ پاتل، پژوهش��گر و موس��س برند 
Owlmetrics، در زمین��ه برندس��ازی 
ایمیل مح��ور بر اهمیت تهیه لیس��تی از 
افراد به عنوان مخاطب ثابت تأکید دارد: 
»نه تنها در برندس��ازی ش��خصی، بلکه 
به طور کلی م��ا با مش��کل مخاطب یابی 
مواجه هستیم. یکی از مهم ترین کارهایی 
که هر ف��ردی برای موفقی��ت در زمینه 
برندسازی باید انجام دهد، انتخاب دقیق 
مخاطب هاست«. این امر از آن رو اهمیت 
دارد ک��ه تأثیر پیام ه��ای هفتگی مان را 
افزای��ش خواهد داد: »به این ترتیب پیام 
مناس��ب را به دس��ت مخاطب درس��ت 
می رس��انیم«. ب��ا ای��ن حال هم��ه چیز 
محدود ب��ه انتخاب مخاطب نیس��ت. در 
واقع پیوستگی و انسجام در ارسال ایمیل 
به طور هفتگی از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت: »روزنامه نیویورک تایم��ز بالغ بر 
15س��ال به طور مداوم برای مشترکانش 
اخبار داغ هفته را ارس��ال می کند. با این 
حس��اب نبای��د از موفقیت ای��ن برند در 
زمین��ه جلب اعتم��اد و رضایت مخاطب 
تعجب کرد«. در کنار ارسال مداوم ایمیل 

بای��د به خاطر داش��ته باش��یم که طرف 
مقابل را با پیام های متعدد کالفه نکنیم. 
در واقع در اینجا نوعی تعادل میان س��ه 
محور تهیه لیست مخاطب، اطالع رسانی 

مداوم و زمان بندی الزم است. 

رستگاری با 3 دالر در روز
فیس ب��وک ب��ا نزدی��ک ب��ه 2میلیارد 
کارب��ر در سراس��ر جهان، ح��رف اول را 
در زمینه بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های 
اجتماع��ی می زن��د. همی��ن ام��ر توجه 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا را به خود جلب 
کرده اس��ت. با این حال ت��ا کنون کمتر 
کس��ی به فکر بهره برداری از کمپین های 
فیس بوکی در راستای برندسازی شخصی 
افتاده اس��ت. در اینجا قص��د بحث روی 
محتوای کمپین ه��ای بازاریابی را ندارم، 
تنها نکت��ه ای ک��ه باید مدنظر داش��ت، 
ب��ه کارگیری ش��یوه ای ب��ه منظور جلب 
مخاطب بیشتر است. به عبارت ساده، در 
محیط��ی که پر از تبلیغات و کمپین های 
ب��زرگ و کوچک اس��ت، باید ب��ه دنبال 
راهکاری به منظور بیش��تر دیده ش��دن 
بود. اس��تفاده از قابلیت کمپین های ویژه 
فیس ب��وک با روزانه تنها 3 دالر هزینه به 
ش��ما در بهتر دیده ش��دن کمک خواهد 

کرد. 
اگرچه استفاده از بخش ویژه فیس بوک 
جذاب به نظر می رسد، اما تنها برندهایی 
که محتوای کمپین ش��ان به طور رس��می 
م��ورد تأیید کارشناس��ان فیس بوک قرار 
گی��رد ام��کان اس��تفاده از آن را خواهند 
داشت. دین استیدمن، مدیرعامل مؤسسه 
تحقیقاتی Dignity Bio معتقد اس��ت 
مزیت اصلی سرویس فیس بوک، دسترسی 
به مخاط��ب هدف به راحت ترین ش��یوه 
اس��ت: »فیس بوک با س��رویس هدفمند 
خ��ود ب��ه هر کمپی��ن امکان دسترس��ی 
ب��ه مخاط��ب عالقه من��د را می دهد. این 
هوش��مند  سامان بخش��ی  ب��ا  س��ازوکار 
کمپین ها از س��وی موت��ور تبلیغاتی این 
غول اینترنتی امکان پذیر ش��ده اس��ت.«  
براس��اس آنچه بیان شد، صرف 3 دالر در 
روز ب��رای کمپین ه��ای میان مدت هزینه 
مناسب به همراه ثمربخشی مطلوب را به 

ارمغان خواهد آورد. 

برندسازی حرفه ای در لینکدین
بس��یاری از اف��راد در لینکدی��ن عضو 

هستند. با این حال شاید تعداد اندکی از 
آنها کاربرد واقعی چنین شبکه اجتماعی 
فضای��ی  کنن��د.  درس��تی درک  ب��ه  را 
تخصصی برای اهالی کس��ب وکار بهترین 
فرص��ت به منظور برندس��ازی ش��خصی 
است. خوش��بختانه در این شبکه بیشتر 
اف��راد در مرکز توجه هس��تند، برهمین 
اس��اس ارائه مطالب تخصصی و طوالنی 
در لینکدین، برخالف سایر رسانه ها، هیچ 

مانعی ندارد. 
ایمانوئ��ل دب��ر، مدیر بخ��ش بازاریابی 
از  یک��ی   Flight Hacks برن��د 
مش��هورترین اف��راد در لینکدین اس��ت. 
وی رم��ز موفقیتش در ج��ذب مخاطب 
ب��اال را اینگونه بیان می کن��د: »وقتی در 
فضایی ک��ه هم��ه مش��تاق و عالقه مند 
به تخصص تان هس��تند، حض��ور دارید، 
اش��تیاق تان ب��رای بیان مطالب بیش��تر 
خواهد ش��د. همین امر محی��ط را برای 

هنرنمایی افراد مهیا کرده است.« 
برخالف سایر شبکه های اجتماعی، در 
لینکدین پاسخگویی به کامنت های دیگر 
افراد ضروری اس��ت. در واق��ع لینکدین 
محیط تعام��ل کاربران حرفه ای اس��ت. 
برهمین اساس پرس��ش ها و نظرات ارائه 

شده نیز ماهیتی تخصصی دارند. 

تهیه پادکست، راهکاری برای فرار از 
معمای تأمین محتوا

راه ان��دازی  از  صحب��ت  هن��گام 
سازوکارهای برندس��ازی شخصی بیشتر 
افراد با مش��کل محتوای رسانه ای مواجه 
می ش��وند. به هر حال اف��راد باید مطلبی 
جدید برای ارائه داش��ته باش��ند. یکی از 
راهکارهای مطلوب در ای��ن زمینه تهیه 
پادکس��ت اس��ت. اغلب م��ا در طول روز 
ایده های جالبی در حوزه کس��ب وکارمان 
داری��م، تنها باید این ایده های پراکنده را 
در طول هفته گ��ردآوری و در انتها همه 
آنه��ا را به هم متصل و پادکس��تی چند 

دقیقه ای را ضبط کنیم. 
پادکس��ت های  کیفی��ت  ش��ک  بدون 
ابتدای��ی چندان مطل��وب نخواهد بود، با 
ای��ن حال ت��داوم در این کار ش��ما را به 
تدریج حرفه ای و پخته خواهد کرد. نکته 
مهم در اینجا بهره برداری از پیش��نهادها 
و انتقادات مخاطبان نس��بت به خروجی 

هفتگی مان است. 
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بررسی چیستی و اصول برندسازی شخصی

هر فرد یک برند
نگـاه

3 پرسش اساسی برای تصمیم گیری بین »بازاریابی 
مبتنی بر محتوا« و »تبلیغات محلی« 

تبلیغات محلی در برابر بازاریابی محتوایی
جدال میان کوکا و پپس��ی، این جنگ به همان میزان 
که تعیین کننده است، تفرقه افکن نیز است. طرفداران هر 
طرف، بدون توجه به میزان مخالفت هایی که با آنها می شود، 
با استدالل های ش��ان آماده دفاع از مواضع خود هستند. به 
موازات رقابت مستقیم تبلیغات بومی و بازاریابی محتوا بر 
سر وجوه بودجه، جنگ مشابهی نیز در دنیای بازاریابی در 
حال شکل گیری اس��ت. شرکت ها با آمادگی برای تالشی 
س��خت، به دنبال دستیابی به بهترین نتایج نیز هستند و 
صنعت منتظر است تا ببیند که کدام استراتژی ضربه نهایی 
را به حریف وارد خواهد ساخت. بازاریابی محتوا، همانگونه 
که توس��ط مؤسس��ه بازاریابی محتوا تعریف شده، عبارت 
است از »فرآیند خلق و توزیع محتوای ارزشمند و مربوط 
برای جذب، کس��ب و تعامل مخاطبان هدف که به خوبی 
تعریف و درک شده باشد با هدف تشویق اقدامات سودمند 
مشتریان«. این محتوا می تواند شامل پست های اجتماعی-

رسانه ای، نوشته های وبالگ، مقاالت و گرافیک اطالع رسان 
باش��د که از طریق تبادل نظر رس��انه  ای، اش��تراک گذاری 
اجتماعی و تبلیغات دیجیتال توزیع می  شود. تبلیغات بومی 
عبارت است از محتوای پردازش شده )معموال یک مقاله( 
که توسط یک تبلیغ گر نوشته می شود، ولی در فرم ناشران 
به چاپ می رسد، گویی که توسط هیأت تحریریه و در یک 
منبع ویژه خبری آنالین یا بالگ درج و منتشر شده است. 
برای جلوگیری از ایجاد س��ردرگمی، در زیر لیستی از سه 
سؤال آورده شده تا پیش از تصمیم گیری راجع  به مناسب 
بودن بازاریابی محتوا و یا تبلیغات بومی برای برندتان، آنها 

را از خود بپرسید: 
1- هدف من چیست و چگونه موفقیت را اندازه 

خواهم گرفت؟ 
معیارها بسیارند- برداشت ها، امتیازات کلیکی، الیک ها، 
به اشتراک گذاری ها، کامنت ها- و مشخص کردن چیزی که 
می خواهید ان��دازه بگیرید تصویری واضح از نمای موفقیت 
ب��رای هر کمپین در اختیار ش��ما خواهد گذاش��ت. اگر به 
دنبال شناخت گس��ترده برند خود هستید، تبلیغات بومی 
می توان��د میلیون ها برداش��ت »بالقوه« و تب��ادل کلیک با 
وب سایت تان را در اختیار شما قرار دهد، البته در صورتی که 
به مخاطبان مناسبی خدمت کرده باشید. چنانچه به دنبال 
تعامل هستید، بازاریابی محتوا می تواند انتخاب بهتری برای 
شما باش��د. برای مثال، محتوای اجتماعی را می توان روی 
گروه ه��ای خاصی از مردم هدف گی��ری کرد و پلتفرم هایی 
ک��ه تحلیل های نهایی مناس��بی دارند که اس��تانداردهای 
کیفیت و جمعیت شناسی را در اختیار شما قرار می دهند و 
آگاهی هایی در رابطه با اینکه چه کسی با چه نوع محتوایی 
درگیر اس��ت فراهم می کنند. این نقطه داده ها را با نرم افزار 
تحلیلی ترکیب کنید تا تصویری مناسب از موفقیت کمپین 
به دست آورید. محتوای تبلیغات بومی در سایت های ثالث 
قرار می گیرد تا بدین ترتیب مشخص شود چه استانداردهایی 

را سایت می تواند پیش از راه اندازی کمپین فراهم کند. 
بودجه من چقدر است؟ 

در مقایس��ه با قیمت تبلیغات س��نتی، تبلیغات بومی 
بسیار ارزان به نظر می رسند و در دنیای تبلیغات دیجیتال 
می توانند بسیار قدرتمند ظاهر شوند.  در مقابل، سپردن 
بازاریابی محتوا به خروجی های رس��انه ای تأثیرگذار یک 
ش��یوه کم هزینه برای دس��تیابی به مشتریان بالقوه است 
و می تواند از طری��ق دپارتمان بازاریابی یا آژانس خارجی 
ترتیب داده شود. رسانه های اجتماعی به گسترش محتوای 
شما کمک می کنند و حتی صرف هزینه برای یک تبلیغ 
کوچک دیجیتال روی این پلتفرم ها می تواند به مخاطبان 

هدفی دست یابد که ممکن است این محتوا را بخوانند. 
2- دستیابی به مخاطبان هدف تا چه اندازه 

حائزاهمیت است؟ 
دس��تیابی به مشتریان درس��ت در زمان مناسب و با پیام 
مناس��ب شعاری است که احتماال اغلب ما در مراسم آغازین 
بازاریابی یا ش��نیده ایم یا خود نیز آن را بی��ان کرده ایم. این 
ش��رط بندی برای نفوذ در صورتی قابل دس��تیابی است که 
محتوا به درستی هدف گیری شده باشد.  کمپین های محتوای 
بازاریابی می توانند کنترل بیش��تری روی زمان و کسانی که 
محتوای شما را می بینند داشته باشند. شبکه هایی همچون 
فیس ب��وک و توئیتر به ش��ما اجازه برنامه ری��زی و بازاریابی 
هدفمند و اختصاصی را روی منافع و رفتار مشتریان بالقوه تان 
می دهند که می تواند عمر محتوای شما را به میزانی که افراد 
در آن مش��ارکت می ورزند، گسترش بخشد. با بهره برداری از 
توانمندی های هدف  گیری تبلیغات دیجیتال، شما می توانید 
اطمینان حاصل کنید که مطالب توسط مخاطبان بازار هدف 
درس��ت دیده می شود.   از طریق تبلیغات بومی به مخاطبان 
زیادی می توان دسترسی پیدا کرد، ولی اطمینان از مخاطبان 
درست مستلزم دقت زیادی است. سایت های مختلف سطوح 
و ش��یوه های گوناگونی از هدف گ��ذاری را ارائه می دهند، لذا 
باید بررس��ی کرد که آی��ا می توان تبلیغات خ��ود را فراتر از 
مقیاس های ساده ای همچون س��ن، جنس و وضعیت تأهل 
هدف ق��رار داد یا خیر. همچنین اغلب کمپین های تبلیغات 
بومی یکه باقی می مانند، بدین معنا که تنها در یک س��ایت 
ظاهر می ش��وند. به منظور گس��ترش دسترسی خود، یا باید 
یک کمپین دیگر راه اندازی کرد یا مطالب موجود در کانال ها 
را ارتقا بخشید.  در محیط بی ثبات بازاریابی امروز که در آن 
بازاریابان در حال مبارزه برای یافتن آمیخته ایده آل هستند، 
گزینه ها بسیارند. در حالت ایده آل، بازاریابی محتوا و تبلیغات 
بومی درکنار یکدیگرند و نه مبارز. این دو در هماهنگی با هم 
بیشترین نظارت را بر روی محتوای شما ایجاد خواهند کرد. با 
انتخاب هر آمیخته بازاریابی، مطمئن شوید که تمامی آنها در 
راستای اهداف سازمان شما هستند و در سیلوهای جداگانه 

فعالیت نمی کنند. 
brandabout/ entrepreneur :منبع 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

تحلیل کمپین تبلیغاتی آبمیوه 
سانی نس

برند س��انی نس یکی از برندهای آبمیوه اس��ت که 
اخی��را تصمیم به س��اخت آگهی هایی ب��ا محوریت 
معرفی برند خود گرفته اس��ت. به بهانه تبلیغات برند 
س��انی نس و حضور اقای گلزار، س��راغ خانم سمیرا 
انتصاری رفتیم تا تحلیل ایشان را در این مورد جویا 
ش��ویم. آنچه در ادامه می خوانید نظرات کارش��ناس 

خواهد بود: 
حضور سوپراستارها برای یک برند جدید می تواند 
کم��ک بزرگی ب��رای جایگاه س��ازی در ذهن جامعه 
هدف باش��د و در کل، حضور ی��ک هنرمند یا بازیگر 
محب��وب عموم مردم در تبلیغات یکی از ش��یوه های 
تبلیغاتی اس��ت که در کل دنیا اس��تفاده می شود و 
مس��لما جواب هم داده است. اما وقتی از حضور یک 
سوپراس��تار محبوب مردم که همگ��ی می دانیم چه 
هزینه س��نگینی هم برای برند دارد، کامال ناش��یانه 
در تبلیغات اس��تفاده می شود، نتیجه چیزی جز این 

کمپین ضعیف با این حجم تبلیغات نمی شود! 
مس��لما حضور آقای محمدرضاگلزار که محبوبیت 
زی��ادی میان مردم جامعه دارد، به فروش بیش��تر و 
جایگاه س��ازی برند در ذهن مخاطب کمک می کند، 
ام��ا به چه اندازه؟ یک��ی از مهم ترین موارد در ایجاد 
جایگاه ذهنی مناس��ب در این برند اس��تفاده از یک 
سوپراس��تار اس��ت، ام��ا وقت��ی کمی تمرک��ز کنیم 
 حضور ایش��ان را که س��فیر برندهایی چون آدامس 
ج��ی. ی��و. ام، س��اعت الندویل یا تبلیغ��ات مجتمع 
تفریحی توریس��تی دشت نور است و به تازگی زمان 
اکرانش تمام ش��د یادآور می ش��ود. با این تفاوت که 
رقی��ب اول این محصول در بازار سان اس��تار اس��ت 
که سال هاس��ت با سیروان خس��روی جایگاه سازی 
مناس��بی انجام داده اس��ت یا در محصوالت متفاوت 
مانند آقای بهرام رادان که تصور بر این اس��ت کامال 
در جامعه به عنوان س��فیر نوین چرم ش��ناخته شده 

است. 
در ن��گاه بعدی به این تبلیغ��ات مواردی که کامال 
جلب توجه می کند استفاده نامناسب عناصر بصری، 
مانن��د رنگ نامناس��ب و اش��تباه در فصلی که زمان 
افت ب��االی فروش این نوع محصوالت اس��ت، گریم 
برنزه، استایل مو، کاله، عینک و لباس تابستانه مدل، 
ب��ا رنگ بندی زرد و نارنجی و آب��ی که حال و هوای 
کامال تابس��تانی در تصویر حاکم هس��تند و در اینجا 
نمی توانیم تأثیر ناخودآگاه رنگ بر ذهن انس��ان ها را 

نادیده بگیریم. 
در مورد اسلوگان انتخاب شده برای این محصوالت  
که نوش��ته ش��ده: صمیمی، س��رزنده، جذاب، قابل 
اطمین��ان! س��ؤال من اینجاس��ت که ک��دام آبمیوه 
می تواند صمیمی، س��رزنده، جذاب و قابل اطمینان 
باش��د؟ در اینج��ا جایگاه ارزش برند ب��ا تگ الین یا 
اسلوگان اشتباه گرفته شده است، مثال برند کوکاکوال 
ارزش برند خود را وفاداری به مش��تری می داند، اما 
هی��چ وقت ای��ن موضوع را در تبلیغ��ات خود مطرح 
نمی کند. چون ارزش برند، ارزشی است که مشتریان 
و مش��تریان بالقوه از یک برند درک می کنند. ارزش 
برند با میزان اعتماد مشتری از یک برند اندازه گیری 
می شود، نه اینکه در اسلوگان کمپین تبلیغاتی برای 

معرفی یک محصول قرار بگیرد. 
brandabout :منبع
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بازاریاب��ی مبتن��ی ب��ر ایمی��ل یک��ی 
از  اس��تفاده  س��نتی  روش ه��ای  از 
تکنولوژی های مدرن در حوزه کسب وکار 
اس��ت. در واق��ع این م��دل در آس��تانه 
هزاره جدید میالدی ش��روع به کار کرد. 
اگرچه به طور معمول در دنیای بازاریابی 
الکترونیکی هر ش��یوه عم��ری در حدود 
چه��ار ت��ا پنج س��ال دارد، ب��ا این حال 
بازاریاب��ی ایمیل محور به دلیل س��هولت 
دسترس��ی همچنان یک��ی از راهکارهای 
موردعالقه اهالی کس��ب وکار را تش��کیل 

می دهد. 
ورود گ��وگل ب��ه عنوان غ��ول دنیای 
اینترن��ت به حوزه خدم��ات ایمیل تغییر 
محسوس��ی در ای��ن بخش ایج��اد کرده 
اس��ت. برهمی��ن اس��اس و ب��ا توجه به 
عالق��ه تی��م توس��عه دهنده Gmail به 
تغیی��ر م��داوم و ارتقای س��طح کاربری 
روش ه��ای  از  اس��تفاده  سرویس ش��ان 
کالس��یک بازاریاب��ی در ای��ن زمین��ه با 
مش��کالتی همراه شده اس��ت. به همین 
دلی��ل کای��ل هندریک در ای��ن مقاله به 
بررس��ی پرسشی س��اده و در عین حال 
پیچیده پرداخته اس��ت: Gmail چگونه 
دنی��ای بازاریاب��ی ایمیل مح��ور را عوض 

کرد؟ 
به عن��وان یک بازاری��اب که روی یک 
کمپی��ن ایمیل مح��ور تمرک��ز کرده اید، 
تالش ف��راوان به منظ��ور تهیه محتوایی 
ج��ذاب و موردپس��ند مش��تری ام��ری 
طبیعی محس��وب می ش��ود. ساعت های 
طوالنی که ص��رف هماهنگی بخش های 
مختلف طراح��ی گرافیک��ی و محتوایی 
می ش��ود در نهای��ت بای��د ب��ه نتیجه ای 
مطلوب ختم ش��ود. با ای��ن حال چنین 
انتظاری با توجه به سیستم ارائه اینترنت 
)ISP(، ک��ه از س��وی گ��وگل و به طور 
اختصاصی برای س��رویس Gmail مورد 
اس��تفاده قرار می گی��رد، چندان تضمین 
شده نیس��ت. اگر محتوای ایمیل شما به 

دست مخاطب نرسد، چه؟ 
صرف نظ��ر از عالق��ه طراح��ان حوزه 
بازاریاب��ی ایمیلی در ح��ال حاضر گوگل 
قواعد بازی را تعیین می کند. همین نکته 
احتمال شکست کمپین های مختلف در 
صورت عدم سازگاری با چنین قوانینی را 
باال می برد. در اینجا نگاهی به س��ازوکار 
بازاریابی  جدی��د Gmail ک��ه دنی��ای 
ایمیلی را متحول کرده، خواهیم انداخت. 

همه را یکی کن! 
 Gmail تی��م توس��عه دهنده برنام��ه
با پیگی��ری فوق العاده به ط��ور مداوم در 
حال به روز رس��انی سرویس خود هستند. 
نظرسنجی از کاربران، رسیدگی سریع به 
شکایت ها و اجرای هر خدمت جدید پس 
از چهار مرحله بازبینی و تست آزمایشی 
باعث رش��د 30درص��دی کارب��ران این 
پیام رس��ان از سال 2012 تا 2015 شده 
اس��ت. معجزه گوگل ام��ا بدین جا ختم 
نمی ش��ود. در طول دو س��ال گذشته با 

وجود اینکه عمال دنیای ایمیل در تسخیر 
گوگل بود، بازهم شاهد رشد 17درصدی 

کاربران این سامانه هستیم. 
دالیل بس��یار زیادی را برای این حجم 
از عالق��ه کاربران ب��ه Gmail می توان 
ذکر کرد. شاید اش��اره به تجربه کاربری 
لذت بخش به عنوان نقطه آغاز مناس��ب 
 Hubspot باشد. نگاهی به آمار مؤسسه
در مورد س��طح رضای��ت کاربران از رابط 
کاربری س��رویس ایمیل ش��ان به خوبی 
موفقی��ت گ��وگل را تش��ریح می کن��د. 
براین اس��اس از س��طح رضایت کاربران 
از 72درص��د در س��ال 2014 ب��ه 94.3 
درصد در ماه پایانی س��ال جاری رسیده 
اس��ت. همچنین این آماره��ا حکایت از 
افزایش مهاج��رت کاربران به Gmail و 
اشغال 67درصد فضای این بازار از سوی 

Gmail دارد. 
عالوه بر رابط کاربری زیبا و کاربردی، 
گ��وگل فض��ای بارگ��ذاری رای��گان نیز 
در اختی��ار کاربران��ش ق��رار می ده��د. 
گ��وگل درایو اگرچه در ابت��دا تقلیدی از 
Dropbox ب��ود، ب��ا این حال توس��عه 
جانبی این ایده آنها به مراتب محبوب تر 
از نس��خه رقیبش س��اخته است. یکی از 
مشکالت اپ Gmail در ابتدای معرفی 
ب��ه ب��ازار ناهماهنگی با سیس��تم عامل 
اندروی��د بود. برهمین اس��اس در زمانی 
کوت��اه بس��یاری از کارب��ران اندروید به 
شبکه های مشابه نقل مکان کردند. شیوه 
ایرادیاب��ی گ��وگل در ای��ن مرحله تغییر 
الگوریت��م اپ اندروی��دی ب��ود. برهمین 
اس��اس اکنون اپ Gmail در اندروید و 
IOS ب��ا دو الگوریتم پایه متفاوت عرضه 

می شود. 
ش��اید ب��ا نگاه��ی ب��ه راب��ط کاربری 
 Outlook، ،س��رویس هایی نظیر یاه��و
مقایسه ش��ان  و   Hotmail و   AOL

ب��ا Gmail به ای��ن فکر افتاده باش��ید 
ک��ه ط��رح گ��وگل در واق��ع ترکیبی از 
ویژگی ه��ای مثبت همه آنه��ا به همراه 
تالش برای محو نکات منفی ش��ان است. 
چنی��ن فرضی ب��ا توجه به روند توس��عه 

سرویس گوگل قابل دفاع است. 
 Gmail از نقطه نظر بازاریابی اینترنتی
ابزاره��ای کاربردی  یک بس��ته ش��امل 
متنوع��ی اس��ت. این ابزاره��ای متنوع و 
گوناگون اگرچه برای کاربران س��رویس 
گوگل تجربه ای بی بدیل را می س��ازد، با 
ای��ن حال به هم��ان میزان عرص��ه را بر 

بازاریاب ها تنگ خواهد کرد. 

مشکالت پیش روی بازاریاب ها
اگرچ��ه س��رویس Gmail نزدیک به 
10 سال فعالیت کرده است، اما همچنان 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا در س��ازگاری با 
آن مش��کالت فراوان��ی دارند. نخس��تین 
مشکل اساسی ذخیره فوری پیام ها پس 
از بازکردن شان اس��ت. به این ترتیب در 
پیام هایی که به صوت محلی ارسال شده 
ی��ا دارای محتوای مبتنی ب��ر مکان یابی 
هس��تند، مش��کل بزرگی رخ خواهد داد. 
به عنوان مثال فرض کنید پیام تبلیغاتی 
روی سیس��تم دفتر کار دریافت کرده اید. 
اگر این پیام حاوی آدرس رس��توران های 
اط��راف هم��راه با کده��ای تخفیف ویژه 
باشد، کامال خصلتی محلی خواهد داشت. 
ب��ا این حال توجه ب��ه این نکته که اغلب 
اف��راد پیام های خود را یک بار دیگر و به 
صورت دقیق در منزل مش��اهده خواهند 
کرد، بسیاری از معادالت را برهم می زند. 
پیام ذخیره ش��ده هنگامی که در مکانی 
دیگر باز ش��ود، دیگر توانایی آپدیت خود 
را نخواهد داش��ت. اهالی حوزه بازاریابی 
هن��وز برای این مش��کل راه��کاری پیدا 
نکرده اند. ش��اید به همین دلیل تبلیغات 

مکان مح��ور چن��دان در دنی��ای ایمیل 
حضور فعال ندارند. 

یکی دیگر از مشکالت پیش رو، ناتوانی 
در استفاده از فونت های متنوع و تصاویر 
پس زمینه اصلی اس��ت. به عبارت ساده، 
گوگل طرف��دار متنوع س��ازی قالب های 
نوش��تاری Gmail نیست. این امر شاید 
در ابتدا مش��کل چندانی محسوب شود، 
ام��ا راه را ب��رای خالقیت ورزی مس��دود 
خواهد کرد. به این ترتیب تنها دو کار از 
دست بازاریاب ها برمی آید. نخست اینکه 
به همین ساختار محدود Gmail راضی 
ش��وند و قید عنصر خالقیت را بزنند. اگر 
ن��ه، باید به فکر طراحی قالبی جداگانه و 
 Gmail پیاده سازی آن روی قالب ساده
ب��ود. البت��ه این راه��کار خال��ی از ایراد 
نیست، چراکه حجم پیام را افزایش داده 

و بارگذاری پیام دشوارتر خواهد شد. 
به رغم اهمیت دو مش��کل ذکر ش��ده، 
بازاریاب ها با سیستم  مهم ترین درگیری 
فیلترینگ اس��پم گ��وگل اس��ت. براین 
اساس تیم توس��عه دهنده تمام پیام های 
تبلیغاتی را به بخش Promotions یا 
Social منتقل می کن��د. اینگونه پیام ها 
کمتر مورد توجه کارب��ران قرار گرفته و 
معموال ب��ه صورت دس��ته جمعی حذف 
می شوند. خوشبختانه برخالف مشکالت 
قبلی در اینجا راهکاری برای س��ازگاری 
با Gmail وجود دارد. براین اس��اس اگر 
کاربران در خبرنامه ش��ما عضو ش��وند، 
دیگ��ر پیام ها به بخش های فرعی نرفته و 
به طور مس��تقیم در بخش Primary به 

نمایش درخواهند آمد. 
صرف نظر از کاستی های Gmail باید 
به نکات مثبت و مزیت های آن نیز اشاره 
کنیم. در این راستا درصد باالی تحویل 
پیام از س��وی این توس��عه دهنده جلب 
توجه می کند. در واقع برخالف بس��یاری 
از س��رویس های رقی��ب گ��وگل آم��ار 
خیره کننده 98.6 درصد پیام تحویل داده 
ش��ده را در دوران فعالیت��ش ب��ه ثب��ت 
رس��انده اس��ت. همچنین این سرویس 
امکان شخصی سازی پس��وند نام کاربری 
اکانت متعلق به ش��رکت ها را نیز فراهم 
می کن��د. در زمینه تع��داد کاربران فعال 
 Gmail نیز هیچ پیام رسانی به گردپای
نمی رس��د. در گ��وگل تنه��ا 8.5 درصد 
کاربر غیرفعال در سال 2017 شناسایی 
شده اس��ت. این بدان معناست که شما 
ب��ا خیل عظیمی از کاربران فعال در این 
سامانه مواجه هس��تید. به این ترتیب از 
مش��اهده پیام های بازاریاب��ی در صورت 
اس��تفاده از المان های استاندارد مطمئن 
خواهی��م بود. ای��ن بدان معناس��ت که 
اس��تدالل کس��انی که معتق��د به مرگ 
بازاریابی مبتنی بر ایمیل در عصر حاضر 
هستند، تا حد زیادی اشتباه است. البته 
این ب��ه معنای ان��کار س��ختی های این 
عرصه نیس��ت. با این حال همیش��ه باید 
راهی برای سازگاری با مشکالت و موانع 

تغییرناپذیر پیدا کرد. 
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با 5 گام اساسی برای نوشتن یک بازاریابی سنتی در قالبی جدید
طرح بازاریابی دقیق آشنا شوید

اهمی��ت ط��رح بازاریاب��ی ه��م ارز ب��ا اهمیت طرح 
کسب وکار است. اگر در کسب وکار به استراتژی های الزم 
برای ایجاد محصول توجه می ش��ود، در طرح بازاریابی 
به تکنیک های پیدا کردن مشتری و جذب آن خواهیم 
پرداخت. یک طرح بازاریابی خوب می تواند ابزار رسیدن 
ش��ما به اهداف تان باش��د. یک طرح عملی دربرگیرنده 
آنچه ش��ما خواهید فروخت، مش��تری و تاکتیک هایی 

است که منجر به یک فروش خوب می شود. 
در ادامه به نقل از دیجیاتو با مراحل نوش��تن یک 

طرح دقیق بازاریابی آشنا می شوید. 
مرحله 1: آنالیز موقعیت کنونی شرکت

در این مرحله، ش��رکت، محصوالت و خدمات آن 
تعریف می شود، س��پس چگونگی جداسازی شما از 
رقبای تان به واسطه مزایایی که ارائه می دهید، نشان 

داده می شود. 
برای پیدا ک��ردن موقعیت محصول یا خدمتی که 
ارائه می کنید، چه رس��توران باش��د و چه فروشگاه 
لباس فروش��ی، یافتن ب��ازار جاویژه )بخش کوچکی 
از ب��ازار که ب��ر روی یک نیاز ویژه ی��ا کاالی خاص 
متمرکز اس��ت( از اهمیت خاصی برخوردار است. در 
اینجا نه تنها باید بازارت��ان را توصیف کنید، بلکه به 
خوبی از محصول و نحوه ارائه آن توس��ط رقبای تان 
آگاه باش��ید تا بتوانید به مشتری ها نشان دهید که 

ارزش محصول شما بیشتر از دیگران است. 
و  ق��وت، ضع��ف، فرصت ه��ا  نق��اط  از  لیس��تی 
تهدید های ت��ان بنویس��ید. نقاط ق��وت و ضعف در 
ویژگی های کس��ب وکارتان پیدا می شود، درحالی که 
فرصت ه��ا و تهدید ها عوامل بیرونی هس��تند. برای 
فهمیدن نقاط قوت کس��ب وکار به ویژگی هایی دقت 
کنید که ش��ما را نس��بت به رقبا متمایز کرده است. 
نقاط ضعف را می توان به فعالیت در بازار به ش��دت 
اشباع شده نسبت داد تا عملکرد ضعیف کارمندان. 
در مرحل��ه بعد تمام فرصت هایی را که می توان از 
طریق آنها به بازارهای دیگری دست یافت و گستره 
معرفی و فروش محصول تان را بیش��تر کرد، بیابید. 
تهدید های��ی را ک��ه متوجه ش��رکت و محصول تان 
هس��تند هرگز فراموش نکنید، زیرا ب��ا غلبه بر آنها 

می توانید قوی تر از قبل شوید. 
موقعیت محصول یا خدمتی را که ارائه می کنید از 

این دو مرحله می توانید بیابید: 
1 - باید ویژگی های محص��ول یا خدمت را آنالیز 
کرده و وجوه تمایز آن نسبت به رقبا را تعیین کنید. 
2 - نوع مشتری خود را مشخص کنید. با این کار 
متوجه قیمت��ی که باید بر روی محص��ول بگذارید، 

تخفیف و کیفیت آن خواهید شد. 
مرحله 2: توصیف مشتری

در این جا مش��تری های خود را ب��ا تمام جزییات 
مش��خص کنید؛ س��ن، جنس��یت، طبقه اجتماعی، 
درآمد، موقعیت جغرافیایی و س��بک زندگی آنها از 
جمله مواردی هستند که باید نوشته شوند. در ادامه 

سؤال های زیر را از خود بپرسید: 
- آیا مشتری های من کالسیک هستند یا نوگرا؟ 

- آیا مدیر هستند یا کارمند؟ 
- آیا آرام هستند یا خشن؟ 

- آیا سنتی هستند یا مدرن؟ 
- آیا درون گرا هستند یا برون گرا؟ 

- فاصل��ه زمانی بین خری��د اول و دوم آنها چقدر 
است؟ 

ای��ن کار را به خوبی و با دقت زی��اد انجام دهید، 
زیرا به ش��ما در تبلیغات کار یا محصول تان بس��یار 

کمک خواهد کرد. 
مرحله 3: نوشتن اهداف بازاریابی

انتظار چه دستاوردی از طرح بازاریابی  تان دارید؟ 
ب��رای مثال آیا انتظار دارید هر 15 دقیقه فروش تان 
به ان��دازه 20درص��د افزای��ش یاب��د؟ اهداف تان را 
روی کاغ��ذ بنویس��ید و دقت کنید ک��ه حتما قابل 
اندازه گیری باشند تا بتوانید پیشرفت خود را بررسی 

کنید. 
مرحله 4: گسترش استراتژی و تکنیک های 

بازاریابی
ای��ن بخش، قلب و روح طرح بازاریابی شماس��ت. 
تا به حال اهداف و مش��تری های خود را مش��خص 
کرده ای��د، اکنون باید ب��ه تاکتیک هایی پرداخت که 

می تواند در رسیدن به اهداف تان کمک کنند. 
تاکتیک ه��ا،  عملی��ات  ک��ردن  کام��ل  ب��رای 
استراتژی های بازاریابی اولیه خود را مشخص کنید، 
سپس گستره متنوعی از تاکتیک ها را برای رسیدن 
ب��ه اهداف فروش تان در اختی��ار بگیرید. برای مثال 
می توانید از بیلبورده��ا، تراکت ها و تبلیغات آنالین 

استفاده کنید. 
ب��رای تبلیغ��ات بهت��ر ب��ه ای��ن فکر کنی��د که 
مش��تری های ش��ما از چه وس��یله ای ب��رای گرفتن 
اطالعات اس��تفاده می کنند؟ از همان وس��یله برای 

تبلیغ استفاده کنید. 
مرحله 5: تعیین بودجه بازاریابی

باید بخش��ی از بودجه س��االنه را ب��ه هزینه های 
بازاریابی اختصاص دهید. حتی اگر تازه کس��ب وکار 
خ��ود را ب��ه راه انداخته ای��د، نبای��د از بازاریاب��ی 
چشم پوش��ی کنید. راه های زیادی برای تبلیغ وجود 
دارد. ب��ا توج��ه به بودج��ه ای که داری��د می توانید 
محصول یا خدمتی را که ارائه می کنید تبلیغ کنید. 
entrepreneur  :منبع

مدل کسب و کار؛ فاکتور تجاری 
مهم و مکمل محصول خوب

یک کسب و کار به مش��تری های هیجان زده احتیاج 
دارد؛ به این معنا که آنها عالوه بر تکنولوژی که محصول 
را بر پایه آن درس��ت کرده اید، باید مدل کس��ب و کار را 
نیز دوس��ت داشته باش��ند.  کارآفرینان سخت تالش 
می کنند تا با اس��تفاده از نوآوری راه حل های خالقانه 
ارائه دهند و بر این باور هستند که با تولید یک محصول 
منحصربه ف��رد، می توانند مش��تری های زیادی جذب 
کنند. اما واقعیت این اس��ت که یک کس��ب و کار برای 
رس��یدن به موفقیت عالوه بر محصول عالی باید مدل، 
بازاریابی، قیمت گذاری مناس��ب و مشتری های هدف 
داشته باش��د. درواقع بسیاری از کارآفرینان باتجربه بر 
این باور هستند که ساختن یک مدل کسب و کار بسیار 
سخت تر و ضروری تر از س��اختن محصول است. برای 
انجام چنین کاری به دانش و مهارت های متفاوت نیاز 
است به همین دلیل توصیه می شود که بهتر است هر 
اس��تارت آپ بیش از یک بنیان گذار داشته باشد. یکی 
از آنه��ا باید در مهارت های تکنیکال تخصص و دیگری 
در زمینه س��اختن مدل کسب و کار تجربه داشته باشد.  
اس��تارت آپ های زی��ادی وجود دارند ک��ه محصوالت 
فوق العاده خوبی به بازار عرضه می کنند، اما نمی توانند 
حتی یک عدد از محصوالت خود را با قیمت معقول به 
فروش برس��انند. اگر قیمت گذاری و شناسایی مشتری 
به درس��تی انجام نش��ود استارت آپ شکس��ت خواهد 
خورد. در دنیای س��رمایه گذاری، به این کار س��اختن 
مدل کس��ب و کار می گویند. مدل کسب و کار با ارزیابی 
فرصت ها )شناسایی مشتری هایی که حاضرند برای حل 
مش��کالت خود پول پرداخت کنند( و به همان ش��یوه 
ارزیابی راه حل ها آغاز می شود. در ادامه این مقاله  به نقل 
از زومیت به بررس��ی راه های پیشنهادی برای ساختن 

مدل کسب و کار می پردازیم. 
1- راه حل خود را با مشتری های واقعی ارزیابی 

کنید
اغل��ب مش��تری ها از ای��ن ش��اکی هس��تند ک��ه 
رویکردهای ارائه شده قابل درک یا یکپارچه نیستند 
و ترجی��ح می دهن��د از راه  حل های قدیمی و آش��نا 
استفاده کنند. قیمت محصولی را که تولید کرده اید، 
تخمی��ن بزنید و کمی س��ود به آن اضاف��ه کنید. به 
یاد داش��ته باشید محصوالتی که بیش از اندازه گران 
باش��ند موفق نخواهند ش��د و محصوالتی که بسیار 
ارزان باش��ند مورد توجه قرار نخواهند گرفت. سعی 
کنید قیمت محص��ول را با توجه به قیمت رقبا و در 

نظر گرفتن شرایط بازار تعیین کنید. 
2- ثابت کنید راهکار شما مشکالت را حل 

می کند
بع��د از آماده ش��دن نس��خه آلف��ا یا نمون��ه اولیه 
محصول، آن را به مش��تری های واقعی عرضه کنید و 
واکنش آنها را بسنجید. سپس از آنها بازخورد بگیرید 
و سعی کنید ضعف های محصول را جبران کنید. اگر 
محصول تولیدی نتواند به خوبی کار کند یا مشکالت 
را از بین ببرد، هیچ مدل کسب و کاری نمی تواند شما 

را نجات دهد. 
3-  استراتژی بازاریابی خود را نهایی کنید

حال زمان آن رس��یده اس��ت که مدل کسب و کار 
خود را ب��ه گروه خاصی از مش��تری ها عرضه کنید. 
فراموش نکنید ک��ه این کار تنها ارائه دادن محصول 
ب��ه عده خاصی نیس��ت، بلکه بای��د از تمامی عناصر 
قیمت گذاری، بازاریابی و حمایت نیز برخوردار باشد. 
در ای��ن مرحله اگر ش��رایط مطاب��ق پیش بینی جلو 
نرفت، هنوز ش��انس این را دارید که بعضی موارد را 

تغییر دهید. 
4- مدل خود را با صنعت و سرمایه گذاران 

امتحان کنید
هر کس��ب وکاری برای پیشرفت خود باید از طرف 
افراد باتجربه ارزیابی ش��ود و بازخوردهای بی طرفانه 
بگی��رد. ای��ن کار همچنی��ن باع��ث شبکه س��ازی و 
افزایش ارتباطات می ش��ود و صاحبان کس��ب و کار را 
با کانال های فروش آش��نا می کند. همچنین صحبت 
کردن با س��رمایه گذاران باتجربه، اطالعات خوبی در 

اختیار بنیان گذار استارت آپ قرار می دهد. 
5- برنامه آزمایشی خود را در یک محدوده 

جغرافیایی اعمال کنید
پیاده سازی مدل آزمایشی روی تعداد محدودی از 
مش��تری ها، بهترین راه برای ارزیابی مدل کسب و کار 
اس��ت. به عنوان مثال محصول خود را در یک ش��هر 
یا یک مغ��ازه ارائه کنید و م��واردی مانند کیفیت و 
قیمت گذاری را بس��نجید. این کار چشم انداز خوب و 
سریعی از عملکرد محصول در بازار ارائه می دهد. بعد 
از این کار می توانید تمام نواقص و مشکالت محصول 
را برط��رف و آن را ی��ک بار دیگ��ر آزمایش کنید تا 
جای��ی که برای ارائ��ه نهایی آماده باش��د. راه اندازی 
کمپین ه��ای تبلیغات��ی را برای زمان��ی بگذارید که 
محص��ول از هر نظر آمادگی ورود به بازار را داش��ته 

باشد. 
۶- از مشتری های اولیه بخواهید مرجعی برای 

محصول باشند
سعی کنید توجه بیش��تری به اولین مشتری های 
محصول داشته باشید و از آنها بخواهید محصول شما 
را برای اعضای خانواده و دوس��تان خود تبلیغ کنند. 
اگر نتوانس��تید رضایت آنه��ا را جلب کنید، یعنی در 
آینده نیز به مشکل برخورد خواهید کرد و بهتر است 

به فکر راه حلی برای این موضوع باشید. 
INC منبع
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اصولتصمیمگیری
درزمانرشدشرکت

ش��روع یک کس��ب وکار ب��ا چالش های زی��ادی همراه 
اس��ت، ولی دوران رش��د ش��رکت هم به تدب��ر، آنالیز و 
تصمیم گیری ه��ای آگاهان��ه نی��از دارد.  هنگام��ی  ک��ه 
کس��ب وکاری را آغاز می کنید، ناچارید تصمیمات مهم و 
مختلفی اتخاذ کنید. موانع و تردیدهای زیادی سر راه تان 
وجود دارد که پروس��ه انتخاب کردن را پیچیده و دش��وار 
می کند.  به گزارش زومیت، س��ؤال اصلی این اس��ت که 
وقتی این موانع اولیه را پشت سر گذاشتید، باید چه راهی 
برای پیشرفت کسب وکارتان انتخاب کنید؟ سرهات پاال، 
 بنیانگذار شرکت Barkily به کارآفرینان توصیه می کند 
س��ه اصل مهم را در تصمیم گیری های شان به یاد داشته 
باش��ند. او در آخرین پست خود این توصیه ها را به همراه 
مثال ها و تجربیات شخصی کسب وکارش، شرح داده است. 

مقیاسپذیری
هنگامی که کسب وکار شما شروع به رشد می کند، باید 
آماده  باش��ید و راهی مناس��ب برای توسعه کارتان بیابید. 
برای تأمین منابع، عرضه کنندگانی را انتخاب کنید که در 
صورت لزوم به افزایش تولید شما کمک کنند. اگر به فضای 
فیزیکی نیاز دارید، باید حساب کنید که اگر تحت شرایطی 
می خواستید کارگاه تان را گسترش دهید، چه مکانی برای 
پروس��ه های شما مناسب تر اس��ت. معموال مقیاس پذیری 
در ش��رایط غیرمنتظره پیش می آید، بنابرای��ن اگر آن را 
پیشاپیش در تصمیم گیری خود بگنجانید، کار راحت تری 
در پیش خواهید داش��ت.  شاید فکر کنید مقیاس پذیری 
کس��ب وکار، هزینه زیادی به ش��ما تحمیل می کند، ولی 
در بلندم��دت باعث می ش��ود پول بیش��تری صرفه جویی 
کنید. به عنوان  مثال اگر اطمینان دارید که کسب وکارتان 
به سرعت در حال رشد است، بهتر است از همین امروز به 
فک��ر یک انبار بزرگ تر باش��ید. به این  ترتیب دیگر مجبور 
نیس��تید در لحظات آخر، به فکر پی��دا کردن جایی برای 
محصوالت ت��ان باش��ید و در ضم��ن از حمل ونقل ه��ای 
مش��کل آفرین ه��م اجتناب می کنی��د.  زمانی ک��ه اولین 
کسب وکارم را شروع کرده بودم، از همان مراحل اولیه روی 
نرم افزار برنامه ریزی منابع س��ازمانی سرمایه گذاری کردم. 
در آن زمان این سیس��تم هزینه زیادی داشت، ولی بعدها 
بازدهی این س��رمایه گذاری، ارزش بیشتری برای ما ایجاد 
کرد، چراکه دیگر مجبور نبودیم هم زمان با رش��د شرکت، 

پروسه ها را تغییر دهیم و به روزرسانی کنیم. 
شکگرایی

این مرحله به زمانی مربوط می ش��ود که یک نفر، با یک 
پیشنهاد تجاری به شما نزدیک می شود. ممکن است یک 
تأمین  کنن��ده منابع، توصیه کند از مواد عالی او اس��تفاده 
کنید یا فرد دیگری ادعا کند که یک فضای کامل و مناسب 
برای کس��ب وکار ش��ما در اختیار دارد. بهتر است با دیده 
شک و تردید به این پیش��نهادها نگاه کنید. ممکن است 
این مواد اولیه یا فضای کاری، مزایای خودش��ان را داشته 
باشند، ولی ش��ما باید با تعهد به کسب وکارتان، درنهایت 
دقت و سخت گیری گزینه ها را بررسی کنید، مخصوصا اگر 
فرد پیشنهادکننده نقشی در شرکت تان ندارد، باید ببینید 
آیا این گزینه ها، بهترین انتخاب هایی اس��ت که می توانید 
داشته باشید؟ به یاد داشته باشید که شما هم از قبل، برای 
رشد کسب وکارتان برنامه هایی در ذهن داشته اید.  ازآنجاکه 
ما یک کسب وکار تولیدی داشتیم، همیشه با پیشنهادهای 
مختلف عرضه کنندگان منابع و خدمات روبه رو می شدیم، 
ولی همیش��ه با هوشیاری و تردید به موضوع نگاه و سعی 
می کردیم در مورد همه گزینه ها به خوبی تحقیق کنیم. من 
معتقد بودم که به عنوان یک شرکت، زمانی که با تحقیق و 
بررسی جلو می رویم، تصمیمات بهتری می گیریم تا اینکه 
بخواهیم از اولین پیشنهاد موجود استقبال کنیم. به همین 
دلیل همیشه وقت کافی می گذاشتیم تا اطمینان حاصل 

کنیم این انتخاب ها، ارزشش را دارند. 
جریاننقدی

مهم ترین فاکتوری که باید در تصمیم گیری های پولی 
در نظر داشته باشید، لزوما میزان هزینه نیست، بلکه تأثیر 
آن در جریان نقدینگی ش��رکت است. انتخاب ارزان ترین 
پروسه، به این معنی نیست که پول بیشتری برای شرکت 
صرفه جویی کرده اید، چراکه ممکن است این پروسه ارزان 
درنهایت ضرر یا هزینه بس��یار بیشتری به کسب وکارتان 
وارد کند.  فرض کنید دو عرضه کننده منابع، با دو پیشنهاد 
مختلف مقابل شما هستند. اولی محصول یا مواد »A« را 
به قیمت پایین تر عرضه می کن��د و برای بازپرداخت، ۳۰ 
روز به شما فرصت می دهد. دومی، محصول یا مواد»B« را 
ب��ا قیمتی باالتر عرضه می کند ولی ۶۰ روز برای پرداخت 
در نظر می گیرد. کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ پاس��خ 
این است: هر سناریویی که برای جریان نقدی شرکت تان 
بهتر باشد. اولین سال هایی که تازه شرکت مان را تأسیس 
کرده بودیم، کاالهای مان را برای فروش به یک فروش��گاه 
زنجیره ای بزرگ می فرستادیم. آنها پرداخت شان را به دو 
ماه بعد از فروش کلیه محصوالت به تعویق می انداختند. 
درست است که فروشگاه های زنجیره ای در مطرح کردن 
نام برندمان تأثیر خوبی داشتند، ولی به عنوان یک شرکت 
کوچک این تأخیر دوماهه فشار زیادی به جریان نقدی ما 
وارد می ک��رد، به عالوه ما هزینه جداگانه ای برای بازاریابی 
متحمل می ش��دیم.  همین شرایط باعث شد ما از مزایای 
یک فروش��گاه بزرگ زنجیره ای بگذریم و راه های دیگر را 
برای توزیع کاالها امتحان کنیم. بعدها متوجه شدیم که 
شرکت دیگری در همین صنعت، به علت تأخیر در فروش 
و منقضی ش��دن تاریخ  مصرف مواد، ورشکسته و تعطیل  
ش��ده است.  پس بهتر است در تصمیم گیری های تان این 
سه نکته را مدنظر داشته باشید: مقیاس پذیری، شک گرایی 
در مقابل پیش��نهادات و حفظ جریان نقدی ش��رکت. در 
این صورت مسیر بهتری برای توسعه شرکت تان انتخاب 
INC:خواهید کرد.                                        منبع
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تقریب��ا هر ش��خص ش��اغل 
روزانه هش��ت ساعت خود را در 
محیط کارش س��پری می کند. 
در نتیجه محی��ط کار می تواند 
تأثی��ر مس��تقیمی در س��المت 
روح��ی فرد داش��ته باش��د. به 
همی��ن خاط��ر در صورت��ی که 
خود دس��ت ب��ه کار نش��وید تا 
محی��ط کاری خ��ود را بهب��ود 
بخش��ید، باید خود را برای انواع 
فشارها و در نتیجه بیماری های 
احتمالی آماده سازید. به همین 
خاط��ر و ب��ا توجه ب��ه اهمیت 
شادی آفرینی در محیط کار، در 
ادامه به بررسی 1۰ گام مؤثر در 

این رابطه خواهیم پرداخت. 

1-همینحاالاقدامکنید
به دلیل این امر که انجام یک 
کار جدید افراد را در ش��رایطی 
متف��اوت ق��رار می ده��د، افراد 
تمای��ل به تعوی��ق انداختن آن 
دارند و همین امر باعث می شود 
تا مهم تری��ن عنصر عصر حاضر 
یعنی زمان را از دس��ت بدهند. 
به همی��ن خاطر بای��د همواره 
سرعت بخش��ی به امور را مدنظر 
ق��رار دهید. همچنین تصور این 
امر که در راستای برخی اهداف 
که حالت��ی آرمان��ی دارند گام 
بردارید، اندیش��ه ای باطل بوده 
و الزم اس��ت به دنبال مواردی 
باش��ید ک��ه ملم��وس و قاب��ل 
دس��تیابی باش��ند. این امر شما 
را از فش��ارهای انج��ام کارهای 
ب��زرگ و محال رهای��ی خواهد 
داد و ب��ه اقدامات ش��ما نظمی 
منطقی می بخشد که می توانید 
نتایج آن را حتی در کوتاه مدت 

حس کنید. 

2-تمرینقدردانیراانجام
دهید

یکس��ری  از  اف��راد  هم��ه 
کاس��تی ها برخ��وردار هس��تند 
و در ای��ن رابطه هی��چ فردی را 
نمی توانی��د بیابید که همه چیز 
را در ح��د مطل��وب در اختیار 
داش��ته باش��د. با ای��ن حال در 
صورتی ک��ه عیار مدنظر ش��ما 
صرفا مادیات باشد، شما قادر به 
لذت بردن از چیزهایی که دارید 
نخواهی��د ب��ود. نتیج��ه چنین 
تفکری نیز بدون شک حس بد 
همیش��گی است که انگیزه شما 
را خواهد کشت. به همین خاطر 
توصیه می شود همواره نسبت به 
دارایی های خود قدردان بوده و 

با حف��ظ روحیه، در تالش برای 
بهبود اوضاع خود باشید. هدف 
از ای��ن مقال��ه انج��ام کارهایی 
اس��ت که در شما به عنوان یک 
فرد فعال در حوزه کس��ب وکار 
حس بهتری را به وجود خواهد 
آورد که بدون ش��ک این امر از 
اقدام��ات مؤثر خواهد بود. برای 
دس��تیابی به این ام��ر نیز بهتر 
اس��ت تمرین های موجود برای 
دستیابی به این مهارت را انجام 
دهی��د. از جمل��ه تمرین ه��ای 
موجود این اس��ت ک��ه هر روز 
حداقل سه موهبت زندگی خود 
را یادداش��ت و در پایان روز نیز 

به آن فکر  کنید. 

3-اهدافشخصیبرای
خودتنظیمکنید

در صورت��ی ک��ه مال��ک یک 
شرکت نباشید، ش��ما صرفا در 
راس��تای اه��داف ف��ردی دیگر 
عم��ل می کنی��د. این ام��ر در 
درازمدت انگیزه کار و پیشرفت 
را از ش��ما خواه��د گرف��ت که 
بدون تردید دردسرس��از خواهد 
ب��ود. در همی��ن راس��تا و برای 
اتف��اق  چنی��ن  از  جلوگی��ری 
ناگ��واری الزم اس��ت برای خود 
اهدافی ش��خصی داشته باشید. 
در ای��ن رابطه اف��راد با یکدیگر 
متفاوت ب��وده با ای��ن حال در 
اختیار داشتن آن ضروری است. 
برای مثال، بدون تردید اشتیاق 
فردی که می خواهد در رده های 
باالتر مدیریتی قرار گیرد نسبت 
ب��ه کارمندی ک��ه تنها هدف از 
کار را حقوق پایان ماه می داند، 

خواه��د  چش��مگیری  تف��اوت 
داشت. بدون تردید هنگامی که 
کار خ��ود را با هدفی گره بزنید، 
تمایل بیشتری برای آن خواهید 
داش��ت و این خود باعث خواهد 
ش��د ت��ا در براب��ر نامالیم��ات، 
س��ختی کمتری را حس کنید 
که خود امری مطلوب محسوب 

می شود. 

4-تمرکزخودراروی
مواردیکهمیتوانیدکنترل

کنید،بگذارید
اف��راد  تمرک��ز  مح��دوده 
در صورت��ی  و  ب��وده  مح��دود 
که از آن به درس��تی اس��تفاده 
نکنی��د با مش��کالت بس��یاری 
مواجه خواهید ش��د. متخصص 
هاروی  آق��ای  هیجانی  ه��وش 
دوکیندوف معتقد است که باید 
ذهن خود را تنها درگیر مواردی 
س��ازید که قادر ب��ه کنترل آن 

هستید. 
با نگاهی واقع بینانه به درستی 
این حرف پی خواهید برد، زیرا 
درگیر س��اختن خود در رابطه 
با مواردی ک��ه قدرتی برای در 
دس��ت گرفتن آن ندارید، تنها 
ش��ما را خسته خواهد ساخت و 
فش��ار ناشی از آن انرژی شما را 
به شدت تحلیل می سازد. بدون 
تردید شما در زندگی خود تنها 
نقش کارمندی نداشته و وظایف 
دیگری نیز بر دوش تان است که 
برای دستیابی به هریک شما به 
ت��وان کاف��ی نی��از دارید. حس 
رضایت نی��ز نتیجه پرداختن به 

امور تحت کنترل است. 

5-برایخودپاداشهاییرا
مدنظرقراردهید

پای��ان رس��اندن هرکاری  به 
بدون تردید افراد را با خستگی 
مواجه خواهد س��اخت و همین 
ام��ر پرداختن ب��ه کاری جدید 
را دش��وار می س��ازد. به همین 
خاطر الزم است به نحوی انرژی 
از دس��ت رفته خود را بازیابید. 
از جمله اقدام��ات مؤثر در این 
رابطه این اس��ت که ب��رای هر 
اقدام خ��ود پاداش��ی را تعیین 
کنید. میزان این پاداش نیز باید 
با توجه به ش��رایط شما باشد تا 
خود به عاملی برای فشار تبدیل 
نش��ود. درواقع ی��ک اصل کلی 
وجود دارد و آن این اس��ت که 
ب��رای رضایتمندی در محل کار 
الزم است انگیزه خود را در حد 

مطلوب نگه دارید. 

6-منفیبافیراکنار
بگذارید

می��زان لذت بردن از زندگی 
تحت تأثیر مس��تقیم طرز فکر 
شما قرار دارد. به همین خاطر 
می توانید ب��ا تغییر دیدگاه تان 
نس��بت ب��ه مس��ائل مختلف 
افزایش  را  رضایتمندی خ��ود 
دهید. درواقع برخ��ی از افراد 
صرف��ا دیدگاه��ی منفی دارند 
و ای��ن ام��ر نه تنها ح��ال آنها 
را خ��راب خواهد ک��رد، بلکه 
دیگران را نیز م��ورد آزار قرار 
خواهد داد. بدون تردید کمتر 
کس��ی را می ت��وان یاف��ت که 
تمایلی به برق��راری اراتباط با 
چنین فردی داشته باشد. یکی 

از پیامدهای منفی بافی شکایت 
دائمی است که می تواند منجر 
به از دست دادن فرصت شغلی 
شما نیز ش��ود. برای رهایی از 
این خصلت بد توصیه می شود 
هم��واره در مواجهه با اتفاقات 
گوناگ��ون نظرات افراد دیگر را 
نیز جویا ش��وید. ای��ن امر افق 
دید ش��ما را افزای��ش خواهد 
اس��ت  الزم  همچنی��ن  داد. 
آستانه تحمل خود را نسبت به 
اتفاقات گوناگون افزایش دهید 
تا با هر چیزی آسیب نبینید. 

7-فعالباشید
از ویژگی ه��ای جال��ب ب��دن 
انس��ان این اس��ت که به خوبی 
می تواند به شرایط جدید عادت 
کن��د. این امر در صورتی که در 
راستای اهداف و اقدامات مثبت 
مورد اس��تفاده قرار گیرد، نتایج 
فوق العاده ای را به همراه خواهد 
داش��ت. درواقع فردی که کاری 
برای انجام ن��دارد تحت هجوم 
ان��واع افکار ق��رار خواهد گرفت 
ک��ه بدون ش��ک مض��ر خواهد 
ب��ود. در همین راس��تا س��عی 
کنی��د مدیریت زمان درس��تی 
داش��ته باش��ید تا زمان��ی برای 
فکرهای بیهوده نداش��ته باشید. 
همچنین نبای��د راندمان کاری 
خ��ود را با حذف موارد اضافی و 
حواس پرتی های خود باال ببرید. 

8-کمکبهدیگرانوپرورش
روابطراجدیبگیرید

از  بزرگ��ی  بخ��ش  رواب��ط 
ش��کل  را  اف��راد  ش��ادی های 
می دهن��د و نباید ب��ه بهانه هایی 
نظیر مش��غله کنار گذاشته شود. 
ب��ا این حال ممکن اس��ت امکان 
ارتباط قوی با افراد قدیمی وجود 
نداشته باش��د که در این شرایط 
بهت��ر اس��ت جایگزین ه��ای در 

دسترسی پیدا کنید. 
در این رابط��ه دو مقوله وجود 
دارد؛ گس��ترش و پرورش روابط. 
درواق��ع گس��ترش ب��ه ای��ن امر 
داللت دارد که تع��داد افرادی را 
که می شناس��ید باال ببرید، با این 
حال پ��رورش در رابطه با تحکیم 

روابط سخن می گوید. 
همچنی��ن نتایج آزمایش��ات 
بیانگر آن اس��ت ک��ه کمک به 
دیگران حس��ی فوق العاده را در 
اف��راد به وج��ود خواهد آورد و 
خود منجر به رضایتمندی آنها 
از زندگ��ی و کار خ��ود خواهد 

شد. 
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چگونهمحیطاداریرابهمحلیکماسترسوشادتبدیلکنیم؟

8  گام شادکامی در محل کار
کارآفرینی کلید

بهترینراهکارهابرایغلبهبر»تعویق«
ت��ا به حال به اف��رادی برخورده اید که روی زمین مترو 
نشس��ته، با لپ تاپ شان کار می کنند و کاری را که فردی 
دیگر در کتابخانه نمی تواند تمام کند در آن شلوغی انجام 
می دهند؟ این افراد کنترل ذهن ش��ان را در دس��ت دارند 
و همین امر باعث می ش��ود که حتی در مکان های شلوغ 
تمرکزش��ان را از دس��ت ندهند.  به گزارش دیجیاتو، در 
حقیقت عواملی که موجب حواس پرتی می شوند برای همه 
وجود دارند، اما افرادی که بهره باالیی از زمان شان می برند 
ب��ا اتخاذ دو قدم خود را از تعویق رها می کنند. اولین قدم 
ش��ناخت دلیل تعویق و دومین به کار گیری راهکارهایی 
برای از بین بردنش اس��ت.  برخی فکر می کنند تنبلی و 
ع��دم مدیریت باعث به تعویق افتادن کارها می ش��ود، اما 
تحقیقات نشان داده افکار منفی است که فرد را بی حوصله 

می کند و انگیزه شروع به کار را از او می گیرد. 
غلبهبرتعویق

برای اینکه بر تعویق چیره شوید باید ابتدا افکار منفی را 
از بین ببرید تا پرانرژی شده و به کار بپردازید. راهکارهایی 

در زیر برای غلبه بر تعویق آمده است: 
-دلیلرابیابید

ممکن اس��ت دلیل به تعویق انداختن کارها گرسنگی، 
خس��تگی، عدم عالقه به کار باشد یا فکر اینکه بار تیم بر 
دوش شماس��ت اذیت تان بکند. به هر ح��ال برای از بین 
ب��ردن هر چیزی باید دلیل آن را پیدا کرد. زمانی که مایل 
به انجام دادن وظایف یا کارهای لیست روزانه تان نیستید 
دقیقه ای را به یافتن علتش صرف کنید. مطمئن باش��ید 

بسیاری از دالیل به راحتی حل می شوند. 
-موانعراازبینببرید

قبل از اینکه ب��ه کار بپردازید به همه عواملی که می توانند 
مانع کار کردن تان شوند فکر کنید و قبل از رسیدن زمان کار، 
آنها را از بین ببرید. فرض کنید مدیر شما دستورات را از طریق 
تلگرام یا ایمیل برای تان می فرستد و هر زمان که تلگرام را باز 
می کنید که لیست وظایف تان را چک کنید با پیام های دوستان 
و خانواده مواجه می ش��وید و پاس��خ دادن به آنها تمرکز تان را 
از بی��ن می ب��رد. برای غلبه بر این حواس پرتی کافی اس��ت از 
دستورات پرینت بگیرید یا روی کاغذی آنها را یادداشت کنید. 

-بههرصورتکارراشروعکنید
همیشه ش��روع کردن کار سخت اس��ت. ممکن است 
دقای��ق زیادی را صرف کارهای پیش پ��ا افتاده کنید اما 
قدمی برای انجام پروژه برندارید. دلیل آن می تواند موانع 
ذهنی باش��د که برای خود می سازید. تنها کاری که باید 
بکنید این اس��ت که اولین پاراگراف را بنویس��ید، یا برای 
ورزش ک��ردن لباس های تان را بدون توجه به افکار منفی 
بپوشید و بیرون بروید. بعد از چند دقیقه خواهید دید که 

حال تان از انجام دادن کار، چقدر خوب است. 
-کارهایبزرگرابهبخشهایکوچکتقسیمکنید

واژه  پروژه، تحقیق یا... سنگین است. ممکن است با فکر 
کردن به آن از برداش��تن اولین قدم نیز هراس به دل تان 
بیفتد. از این رو هر کاری را به بخش های کوچک تر تقسیم 
کنید و برای ش��روع، کارهای آسان تر را انجام دهید. مثال 
برای نوشتن پروپوزال به 1۰ ساعت کار و مطالعه مفید نیاز 
دارید. کافی است این س��اعات را به دفعات 15 دقیقه ای 
تقس��یم کنید. با این کار بعد از چن��د روز به خود آمده و 

می بینید چه راحت پروپوزال تان را نوشته اید. 
-محیطخوبیبرایخودبسازید

برای انجام دادن کارها باید در محیطی قرار بگیرید که 
هیچ وسیله الکترونیکی، تلویزیون و دوستی در اطراف تان 

نباشد. زیرا باعث پرت شدن حواس تان می شوند. 
-پیروزیهایتانراجشنبگیرید

هی��چ چیز ش��یرین تر از خط زدن کارهایی نیس��ت که 
از لیس��ت وظایف تان انجام داده ای��د. این موفقیت با ایجاد 
گیرنده های آندروژن در قسمت جایزه مغز احساس عالی در 
ش��ما ایجاد می کند. افزایش گیرنده های آندروژن بر ترشح 
تستوسترون اثر می گذارد و نهایتا اعتماد به نفس فرد را باال 

می برد و بر توانایی او در از بین بردن چالش ها می افزاید. 
-واقعبینباشید

هدف گذاری احساس��ی و غیر واقع��ی بزرگ ترین مانع 
انج��ام دادن کارهاس��ت. از این رو با توجه ب��ه توانایی و 

زمانی که دارید وظایفی را برای خود تعیین کنید. 
-افکارتانراتصحیحکنید

اگر برای جلوگی��ری از تعویق مدام به خودتان بگویید 
»من کارهای��م را به تعویق نمی ان��دازم« دقیقا به تعویق 
خواهید انداخت. در تحقیقی از شرکت کننده ها خواستند 
که به خرس قهوه ای فکر نکنند. جالب اس��ت که اکثریت 
ب��ه خرس قهوه ای فکر کردند. ذهن تان را فریب دهید. در 
ع��وض می توانید به این فکر کنید که اگر این کار را انجام 

دهید چقدر پیشرفت خواهید کرد. 
-کمالگرانباشید

اکثر نویسنده ها ساعات زیادی را به بارش ایده اختصاص 
می دهند یا صفحات زیادی می نویس��ند با اینکه می دانند 
آنها هیچ جایی در کتاب شان نخواهند داشت. اما این کار را 
می کنند، زیرا به خوبی می دانند ایده پردازی زمان می برد. 
متأسفانه برخی به این فکر می کنند که ایده های خوبی 
ندارن��د یا نمی توانند کار را به خوبی انجام دهند. حقیقت 
این است که تا شما قدمی برندارید نخواهید فهمید. پس 

افکارتان را تغییر دهید و تالش کنید. 
-خودتانراببخشید

حتی اگر نتوانستید بر تعویق غلبه کنید خودتان را سرزنش 
نکنید. هیچ چیز بیشتر از تنبیه کردن نمی تواند انگیزه ادامه 
کار را از شما بگیرد. خودتان را ببخشید و به خود قول دهید 
بار دیگر بدون فکر کردن به چیزی به کار خواهید پرداخت. 

کالمآخر
کلید چیره شدن بر تعویق این است که بدانید ریشه آن در 
احساسات تان است. با به کارگیری استراتژی های باال، افزایش 
inc:بهره وری تان را به وضوح مشاهده خواهید کرد.    منبع

مترجم:امیرآلعلی
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چرا باید برای سال آینده آماده شوید؟ 
آماده شدن برای س��ال آینده فرصت بهتری 
برای موفقیت به ش��ما می دهد، زیرا ش��رکت 
ش��ما از رقبای تان پیش��ی می گیرد. اطالع از 
آنچ��ه که محبوب خواهد بود، خطر از دس��ت 
رفتن هر کسب و کاری را به طور قابل توجهی 
کاهش می دهد، اما توجه به آنچه که محبوب 
خواه��د بود، کار س��اده ای نیس��ت. در بعضی 
م��وارد ممک��ن اس��ت نتوانید رون��د جدید را 
پیش بینی کنید. به عنوان مثال، اس��باب بازی 
فیج��ت اس��پینر )fidget spinner(  یکی 
 ۲۰۱۷ س��ال  محص��والت  محبوب تری��ن  از 
ب��ود و هیچ کس نمی توانس��ت تصور کند یک 
اس��باب بازی که برای افراد مبتال به اوتیس��م 
طراحی ش��ده بود، به روند جدید تبدیل شود. 
ب��رای پیش بینی آنچه که می تواند روند بعدی 

باشد، باید خالق بود. 
مقاله زیر را بخوانی��د تا در جریان برخی از 
روندهای برتر برندس��ازی که احتماال در سال 

۲۰۱۸ اتفاق خواهد افتاد، قرار گیرید. 
1- اینفوگرافیک

از اینفوگرافیک برای ارائه اطالعات به شیوه 
بصری اس��تفاده می ش��ود. در اینفوگرافیک به 
جای متن های حاوی چند پاراگراف، از تصاویر 

و اندکی متن استفاده می شود. 
اینفوگرافی��ک خواننده را به ش��یوه دیگری 
م��ورد  بیش��تر  ام��روزه،  و  ج��ذب می کن��د 
استفاده قرار می گیرد. مش��تریان می خواهند 
چی��ز متفاوت��ی ببینن��د و از نگاه ک��ردن ب��ه 
ش��یوه محتوای قدیمی خس��ته ش��ده اند. اما، 
اینفوگرافیک چیز جدیدی را به مخاطب ارائه 

می دهد. 
ع��الوه ب��ر ای��ن، اینفوگرافی��ک می تواند با 
مخاط��ب ارتب��اط برق��رار و توجه آنه��ا را با 
نمایش تصاویر س��ریع تر جلب کند.  به عالوه، 
تقریبا در هم��ه جا از اینفوگرافیک اس��تفاده 
می شود، چه در محیط عمومی مانند تابلوهای 
ترافیک، نقشه های مترو و یا حتی نمودارهای 
هواشناس��ی. اخیرا ه��م از اینفوگرافیک برای 
کسب و کارها استفاده می شود، یعنی این کار 
جدیدی بوده و صاحبان کسب و کار می توانند 
از آن استفاده کنند. اغلب اوقات، اینفوگرافیک 
تمام اطالعات را نشان نمی دهد، بلکه اطالعات 
الزم را برای جلب توجه مشتری ارائه می کند.  
نمای��ش تصاوی��ر گرافیک به مش��تری بالقوه، 
خسته کننده و مالل آور اس��ت، هرچند تبلیغ 
یک نکته اصلی در آن می تواند سودآور باشد.

 
۲- واقعیت مجازی

تکنولوژی هر روز پیشرفت می کند و به نظر 
می رسد واقعیت مجازی پیشرفت بعدی باشد. 
واقعیت مجازی حاوی مزایای افزوده بسیاری 
مانند تجربه زندگی واقعی با یک جفت عینک 
اس��ت. تصور کنید که مجبور نباش��ید مناطق 
خطرناک زمی��ن را بپیمایید و ب��ا یک روبات 
که توس��ط شما کنترل می شود، تمام کارهای 
خطرناک را اج��را کنید. واقعیت مجازی هنوز 
در مس��یر توسعه است و به نظر می رسد سال 
۲۰۱۸ س��الی است که واقعیت مجازی تبدیل 
به روند خواهد ش��د، چون تکنولوژی پیشرفت 
کرده و ب��رای مقاصد عمومی مقرون به صرفه 

خواهد بود. هرچند، در حال حاضر محصوالت 
واقعیت مجازی مقرون ب��ه صرفه وجود دارد، 
اما کیفیت آنها در مقایس��ه ب��ا مواردی مانند 

Oculus Rift قابل مقایسه نیست. 
  از سوی دیگر، با پیشرفت های تکنولوژیکی، 
خرید آنها باید ارزان تر ش��ود. به عنوان مثال، 
ش��رکت Six Flags Entertainment در 
حال س��اخت بازی ترن هوایی اس��ت و دیگر 
نیازی به ساخت ترن های هوایی واقعی نیست. 
ای��ن تفک��ر را می ت��وان در تم��ام بخش های 
واقعی��ت مجازی ب��ه کار برد. در ح��ال حاضر 
بازی هایی وج��ود دارد که نح��وه انجام عمل 
جراحی بیماران و . . . را به دانشجویان پزشکی 
آم��وزش می دهد. ع��الوه بر این، اس��تفاده از 
واقعیت مجازی آس��ان اس��ت و به  جای دادن 
هزینه های س��فر و . . . می توان جلسات کسب 
و کار، کنفرانس ه��ا و س��ایر کارهای مرتبط را 
در خانه انجام داد. دیگر ما مجبور نیس��تیم از 
ابزارهایی مانند اسکایپ یا فیس بوک استفاده 
کنی��م، به عالوه احس��اس خواهی��م کرد که 
هم��ه در یک اتاق قرار داری��م. نکته نهایی در 
مورد واقعیت مجازی این اس��ت که مشتریان 
می توانند محصوالت را در بازار مجازی امتحان 
کنند و تعداد بازپرداخت ها را در س��ال کاهش 

دهند. 

3- هوش مصنوعی
هوش مصنوعی موضوع نسبتا جدیدی است 
و هر روز دانشمندان روبات های پیشرفته ای را 
برای کاربردهای عملی می س��ازند. محققان بر 
این باورند که در پای��ان قرن حاضر، روبات ها 
تقریبا تمام کارهای س��نگین را انجام خواهند 
داد و این به این معنی است که شغل کمتری 
ب��رای اف��رادی ک��ه کاره��ای تک��راری انجام 
می دهن��د، وجود خواهد داش��ت. اس��تفاده از 
ه��وش مصنوع��ی در کس��ب و کارها بس��یار 
مهم اس��ت زیرا می تواند در زم��ان و هزینه ها 
صرفه جویی کند و دستگاه ها برای چک کردن 
حقوق درخواس��ت نمی کنن��د و می توانند در 
ی��ک زمان چندی��ن کار را انجام دهند.  عالوه 
بر این، هوش مصنوعی قابل اعتماد تر اس��ت، 
زیرا احتمال خطا در سیس��تم حداقل اس��ت 
و در ص��ورت خطا، برنامه نش��ان می دهد که 
کجا خطا رخ داده اس��ت. ما هر روز در زندگی 
خود از هوش مصنوعی استفاده می کنیم، چه 
یک کامپیوتر ش��خصی باشد، یا تلفن همراه یا 
حتی خانه های دارای سیستم کامپیوتری. این 
واقعیت که ما اکنون بیشتر از گذشته از هوش 
مصنوعی استفاده می کنیم، دلیلی دارد. هوش 
مصنوعی کاری را که اکثر کارگران نمی توانند 
انجام دهند، ش��بانه روز و ب��دون احتمال خطا 

انجام می دهد. 
  بسیاری از کس��ب و کارها از دستگاه های 
هوش مصنوع��ی به خاط��ر ویژگی هایی مانند 
چ��ت زنده ش��بانه روزی یا تبلیغ��ات هدفمند 
اس��تفاده می کنن��د. تس��ال از هم��ان ابتدای 
تاس��یس ش��رکت از هوش مصنوعی استفاده 
ک��رده اس��ت و خودروهایی تولی��د کرده که 
می توانند ب��دون راننده حرک��ت کنند. عالوه 
بر ای��ن، هوش مصنوعی می توان��د برای افراد 
معلول مورد اس��تفاده قرار گیرد.  برای مثال، 

کنترل ویلچر در مناطق ش��لوغ ممکن اس��ت 
دش��وار باش��د، اما با کمک ه��وش مصنوعی، 
می توان ویلچ��ر را در چنین مکان هایی بدون 
برخ��ورد با مردم هدایت ک��رد. به این ترتیب، 
ه��وش مصنوعی در س��ال آین��ده محبوب تر 
خواه��د ش��د، به این دلی��ل که ما بیش��تر از 
گذشته به ماش��ین های اتوماتیک، کامپیوترها 
و پیش��رفت های تکنولوژی دیگر نیاز خواهیم 

داشت. 

۴- وب سایت های مبتنی بر موبایل
شکی نیس��ت تلفن های همراه محبوب ترین 
روند دهه اخیر را با معرفی گوشی های سریع تر 
از رایانه ها به خود اختصاص داده اند. همچنین، 
امکان اتص��ال با دنیا از هر کجا که هس��تید، 
موفقی��ت بزرگی ب��رای ش��رکت های فناوری 
اس��ت، اما کس��ب و کارها چگونه می توانند از 
این مزیت ها استفاده کنند؟ امروزه بسیاری از 
سایت های شرکت های بزرگ چندان مبتنی بر 
گوش��ی های همراه نیستند که خیلی بد است 
چون بس��یاری از مشتریان بالقوه از این روش 
برای جست وجوی محصوالت آنالین استفاده 

می کنند. 
طراحی وب س��ایت واکنشگر برای هر کسب 
و کار جدی��دی ضروری اس��ت زی��را می تواند 
مخاطبان را به مش��تری تبدیل کند. ابتدا باید 
توجه کنید ک��ه اکثر مخاطب��ان از تلفن های 
هوش��مند به جای رایانه های س��نتی استفاده 
می کنند. در غیر این صورت، روی مواردی که 

مورد نیاز نیست، انرژی صرف خواهید کرد. 
 نمونه درخش��ان این امر، گوگل اس��ت؛ از 
آنجای��ی که گوگل الگوریتم خود را در س��ال 
۲۰۱۵ با توجه به این نکته به روز رس��انی کرد، 
به بهترین وب س��ایت مبتنی بر موبایل تبدیل 
ش��د. کاهش تعداد کوکی های یک وب سایت، 
جهت بارگذاری س��ریع س��ایت مهم است. اما 
چرا این نکته مهم اس��ت؟ شما زمان کوتاهی 
برای جلب توجه مش��تریان دارید و بارگذاری 
س��ریع س��ایت در نگه داش��تن مش��تری در 
س��ایت ضروری اس��ت. پس، س��ایتی مبتنی 
 ب��ر موبایل داش��ته باش��ید، زیرا ای��ن امر در 
کس��ب و کارت��ان ب��ه ش��ما کم��ک می کند. 
همچنین، ارائه خدم��ات آنالین هزینه زیادی 

در مقایسه با بازدهی آن ندارد. 

۵- آموزش از راه دور
ب��ه جای رفتن به دانش��گاه هایی که هزاران 
دالر هزینه ب��ر هس��تند، هم اکن��ون می ت��وان 
ب��رای آموزش از راه دور ش��رکت های مختلف 
و  فن��اوری  ش��رکت های  ک��رد.  درخواس��ت 
اس��تارت آپ ها، کارکنان فریلنس��ر بیشتری را 
بیش از هر زمان دیگری اس��تخدام می کنند و 
اغلب این فریلنس��رها حتی مدرک دانشگاهی 

هم ندارند. 
پس چرا آنها این افراد را استخدام می کنند؟ 
برای اس��تارت آپ ها، اس��تخدام فریلنس��ر در 
مقایس��ه با کارمند برای شرکت ارزان تر است، 
زیرا یک فریلنس��ر از خانه خود کار شرکت را 
انجام می دهد، بنابرای��ن نیازی به خرید دفتر 

جدید ندارند. 
همچنین، اکثر ش��غل های فناوری فقط نیاز 

به ی��ک کامپیوتر و اتصال ب��ه اینترنت دارند، 
به این معنی که می توانند افراد مس��تعد را از 

سراسر جهان استخدام کنند. 
ع��الوه بر این، ش��رکت های فن��اوری برای 
آموزش آنالی��ن کارکنان خود هزینه می کنند 
که س��رمایه گذاری قابل توجهی روی کس��ب 
و کارش��ان است. دانس��تن اینکه در انتها یک 
کارمند بس��یار خ��وب خواهید داش��ت، یک 
سرمایه گذاری عالی به ش��مار می رود. این به 
این دلیل است که این افراد می توانند خدمات 

خود را به شرکت ارائه دهند و نیاز نیست برای 
آموزش های هزینه بر پولی خرج شود. هرچند، 
اکثر ش��رکت ها سیاس��ت هایی برای دوره های 
آموزش��ی در نظر می گیرند تا کارکنان بالقوه 

خود را نگه دارند. 
نتیجه گیری

اطالع از روند هایی که در آینده اتفاق می افتد، 
نقش بزرگی در موفقیت یک کس��ب و کار دارد. 
هنگامی که یک شرکت مطابق روندی که خود را 
برای آن آماده کرده است، پیش می رود می تواند 

آنها را به طور بالقوه در معرض فرصت های تجاری 
دیگ��ر قرار دهد و این کار می تواند یک ش��رکت 
عادی را به رهبر بازار تبدیل کند.  موارد ذکرشده، 
روندهای بالقوه برندس��ازی در سال آینده است، 
هرچند نباید تمام تالش خود را روی یک موضوع 
قرار داد. انجام ای��ن کار می تواند در صورت عدم 
وقوع آن، به ضرر شما تمام شود. هیچ راهی برای 
پیش بینی اینکه کدام روند حتما رخ خواهد داد، 

وجود ندارد. 
brandabout :منبع 

ترندهای برندسازی
در سال ۲۰۱۸
آیا به دنبال کسب درآمد از ترندهای جدید برندسازی هستید، اما نمی دانید که کدامیک 
از آنها در سال ۲۰1۸ محبوب خواهد بود؟ 
آگاهی از آنچه در سال جدید میالدی محبوب خواهد شد، می تواند شانس موفقیت شما 
را به طرز چشمگیری افزایش دهد، زیرا برند شما می تواند از قبل برای آن آماده شود. 
شرکت شما می تواند روی تولید محصوالت محبوب آینده کار کند و ریسک عدم 
موفقیت در فروش یک محصول را از بین ببرد. 
همچنین، این کار حتی می تواند شهرت شرکت را بیشتر کند، زیرا یک برند با 
دنبال کردن روند، می تواند در معرض دید قرار گیرد. 



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی دوشنبه14
4 دی 1396

شماره 961



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
دوشنبه
4 دی 1396

شماره 961

اخبار

تبریز – ماهان فالح- ش��رکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان ش��رقی بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کش��ور عنوان شرکت پژوهشی برتر بین کلیه 
ش��رکت های آب و فاضالب شهری و روستایی کشور در 
ارزیابی سال 1395 را کسب و در مراسم افتتاحیه جشنواره  
و نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو، لوح تقدیر مقام 
عالی وزارت نیرو و تندیس ویژه جشنواره را دریافت کرد. 
به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز به نقل از روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، این ارزیابی 
توس��ط شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و در قالب 
کمیته ای متش��کل از اعضاء هیئت علمی دانش��گاه ها و 

همکاران دفتر تحقیقات، توسعه فناوری  و ارتباط  با صنعت شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور انجام گرفته است. برپایه این گزارش، 
 عملکرد پژوهش��ی شرکت های زیرمجموعه صنعت آب و فاضالب 
بر اس��اس ش��اخص های تدوین ش��ده از طرف کمیت��ه ارزیابی و 
مستندات ارائه شده شرکت ها به هریک از شاخص ها صورت گرفته 

است که برخی از این شاخص ها عبارتند از:
ایجاد زیرساخت پژوهش و فناوری در شرکت
اعتبار هزینه شده در بخش پژوهش و فناوری

اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی
بازتاب دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در نمایشگاههای 

ملی و اس��تانی

    می��زان حمای��ت از ارائ��ه مقاله و پای��ان نامه های 
دانشجویی

    ارتباط با دانش��گاهها  و مراکز علمی و اس��تفاده از 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان

که خوشبختانه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی در مجموع ش��اخص های  ارزیابی به عنوان اولین 
ش��رکت برتر در بین شرکت های سطح اول انتخاب شد.  
ش��ایان ذکر است مراس��م افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه 
پژوه��ش و فناوری وزارت نی��رو با حضور جمع کثیری از 
مقامات و مسئولین وزارت نیرو از جمله مقام عالی وزارت 
نیرو، معاونان وزارت نیرو، مدیران شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نیرو، مدیران عامل ش��رکت ه��ا در حوزه توانیر، منابع آب و 
ش��رکت های آب و فاضالب شهری و روستایی در محل پژوهشگاه 
نیرو برگزار شد. در حاشیه این مراسم وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری 

و غرفه شرکت آب و فاضالب استان بازدید کردند.

 بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت ام�روز- دومین نمایش��گاه 
 بی��ن المللي حمل و نقل ، راهداري و راهس��ازي و صنایع وابس��ته  
26 لغایت 28 آذرماه جاري در مصالي بزرگ امام خمیني )ره( تهران 
برگزار گردید . اولین روز نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، راهسازی 
و راه��داری با حضور مقامات دولتی و خصوص��ی آغاز به کار کرد و 
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان هرمزگان  در این 
نمایش��گاه حضور پر رنگ و فعالي دارد. عباس آخون��دی وزیر راه و 
شهرسازی، مهرداد فالح مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات  
س��ازمان راهداری، داود کش��اورزیان معاون وزیر و رییس س��ازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای از غرفه  ترابرنت در ساعت های اولیه 
افتتاح نمایش��گاه، بازدید کردند. وزیر راه و شهرسازی، ضمن حضور 
در غرفه  اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان هرمزگان 

و ابراز خرس��ندی از توانایی جوانان در حوزه های ITS  و سیس��تم 
نوبت دهي مجازي 10004414 گفت : باعث امیدواری و خرسندي 
اس��ت که نیروهای جوان  و متعهد بتوانن��د در حوزه های  مختلف 

ITS  و صنع��ت حمل و نقل و راهداري ، کمک رس��ان و گره گش��ا 
باش��ند. همچنین در ادامه،  داریوش باقر ج��وان مدیر کل راهداري 
و حم��ل و نقل جاده اي هرمزگان در خصوص سیس��تم نوبت دهي 
مجازي و کاهش ترافیک توس��ط ناوگان باري در جاده ها گفت : با 
سیستم پیامکي و مجازي نوبت دهي دیگر نیازي به حضور راننده و 
ناوگان در پایانه بار بندرعباس نیست و رانندگان میتوانند با استفاده از 
سیستم نوبت دهي مجازي نوبت خود را ثبت کرده و از طریق پیامک 
 از طریقه و زمان نوبت خود مطلع ش��وند و این سیس��تم در کاهش 
هزینه هاي رانندگان و معطلي و خواب آنان در پایانه بار تا وصول نوبت 
کمک شایان ذکري کرده است. دومین  نمایشگاه بین المللی حمل و 
نقل تا  28 آذرماه ادامه دارد و اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده 

اي استان هرمزگان  در غرفه 158 میزبان بازدیدکنندگان است.

 اصفه�ان - قاس�م اس�د- نشس��ت تخصص��ی چال��ش ها و 
فرصت های صادراتی در کشاورزی استان اصفهان به همت کمیسیون 
های کش��اورزی و تجارت ات��اق بازرگانی با حض��ور صادرکنندگان 
بخش کشاورزی در س��الن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
ش��د. در این نشست مدل مرکز رشد صادرات محصوالت کشاورزی 
از س��وی کمیسیون کش��اورزی اتاق بازرگانی به کمیسیون تجارت 
ارایه ش��د. حمیدرضا قلمکاری رییس کمیسیون کش��اورزی،آب و 
محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان  گفت: صادرات به عنوان نیروي 
محرکه اقتصاد،موجب رش��د و توسعه اقتصادي مي شود،. اهتمام به 
امر ص��ادرات به منظور رقابت در بازار هاي جهاني، توجه به کیفیت 
کاالها، خصوصي س��ازي و ایجاد بس��تر الزم براي تولیدمحصوالت 
کشاورزي بمنظور ارتقای کیفیت و مدیریت، ضروري و اجتناب ناپذیر 
است. وی افزود: تحقق استراتژي جهش اقتصادي با تأکید بر توسعه 
صادرات بخش کش��اورزي نیازمند شناسایي محصوالتي است که از 
زمینه صادراتي مناس��ب و از بازار خارجي خوب برخوردار بوده و در 
 عین حال از مزیت مناس��ب دربازارهاي جهاني برخوردار باش��د. وی 

خاطر نشان کرد: پیچیدگي هاي مناسبات تجاري جهان و آزادسازي 
تجارت تحت نظارت س��ازمان تجارت جهاني و موانع غیر تعرفه اي 
وکاهش تعرفه هاي گمرکي سبب گردیده است که رقابت در عرصه 

بین المللي فشرده تر گردد. 
مرکز رشد صادرات اصفهان به مطالعه بازار ،بازارشناسی و 

بازاریابی می پردازد
مسعود گلشیرازی رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه با تشریح فعالیت مرکز رشد صادرات اصفهان گفت: این 

مرکز می تواند با مطالعه بازار و بازارشناس��ی و بازاریابی منسجم به 
افزایش صادرات استان کمک کند.

نگرش سیستمی در اقتصاد کشور وجود ندارد
 امیر مظفر امینی اس��تاد دانش��گاه صنعتی و مش��اور عالی 
کمیس��یون کش��اورزی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با 
اش��اره به اینکه کش��اورزی محروم ترین بخش اقتصادی کشور 
است،افزود:کش��اورزی زیربنای اقتصاد کش��ور است و به دلیل 
نبود نگرش سیستمی شاهد نیستیم . عزیزاهلل امین صادرکننده 
و تولید کننده محصوالت کش��اورزی در این نشس��ت کیفیت، 
اس��تمرار و میزان را سه مولفه صادرات برشمرد و گفت: سازمان 
تامی��ن اجتماعی و اداره کل مالیاتی بزرگتری��ن چالش را برای 
تولید کنندگان وصادرکنندگان کشاورزی ایجاد کردند.  فروزان 
آقابزرگی صادرکننده بخش کش��اورزی در این نشست با اشاره 
به ش��رایط دشوار صادرات محصوالت کش��اورزی به کشورهای 
همس��ایه گفت:برای افزایش صادرات باید تقویم و الگوی کشت 

محصوالت کشاورزی تغییر کند. 

اهواز- شبنم قجاوند- با نصب دمپر و گوی هشدار در خطوط 
230 و 132 کیلو ولت ناحیه جنوب شرق شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان، نواقص و اشکاالت موجود در این خطوط برطرف شد. 
مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوِب شرق این شرکت اظهار کرد: به 
جهت پایداری خطوط ناحیه، رفع نقص از دمپرهای فراری خطوط 
230 و 132 ناحی��ه، نص��ب دمپر در نقاطی که فاقد دمپر بودند و 
همچنین نصب گوی هش��دار در کلیه تقاطع ها و کراسینگ ها با 
همکاری امور پشتیبانی فنی معاونت بهره برداری و شرکت توانیر در 
دستور کار قرار گرفت. حمیدرضا زرین جویی ادامه داد: در همین 

راستا از شهریور ماه سال جاری 238 عدد دمپر فراری اصالح، 176 
عدد دمپر جدید نصب و تعداد 20 گوی هش��دار و تعداد 14 مورد 
آرمراد پیچی )ترمیم سیم( بر روی خطوط ناحیه انجام گرفته است. 
وی اضافه کرد: این موضوع تاثیر بسیار زیادی در پایداری خطوط 
ناحیه و آمادگی تابستان 97 خواهد داشت. گفتنی است ، دمپر یا 
میراکننده وزنه های چدنی هس��تند که در ابتدا و انتهای خطوط 
برق )دکل ها( و غالبا پس از مقره ها نصب می شوند و توسط یک 
کابل انعطاف پذیر،  وزنه ها)دمپر ها( به همدیگر متصل هستند و یک 

بست نیز وسط آن را به سیم اصلی )فاز یا گارد( وصل می کند .

 تبریز- ماهان فالح- شرکت گاز استان آذربایجان شرقی قرارداد 
پژوهش��ی در حوزه طراحی و ساخت دس��تگاه اندازه گیری سرعت 
گاز در نقطه دلخواه با دانش��گاه صنعتی شریف امضا کرد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان و معاونت 
پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف قرارداد پژوهشی  در حوزه طراحی و 
ساخت دستگاه اندازه گیری سرعت گاز در نقطه دلخواه از شبکه های 
تغذیه  و توزیع گاز بدون تماس با گاز امضا ش��د.  مدیرعامل شرکت 
گاز آذربایجان شرقی با اعالم این خبر اظهار داشت: شرکت گاز استان 
بعنوان قطب پژوهشی طراحی و ساخت تجهیزات گازرسانی در سطح 
 ش��رکت ملی گاز ایران قرارداد پژوهش��ی طراحی و ساخت دستگاه
 اندازه گیری سرعت گاز در نقطه دلخواه از شبکه های تغذیه و توزیع 

گاز بدون تماس با گاز را با دانش��گاه صنعتی ش��ریف به امضا رساند. 
توحیدی افزود: با توجه به نبود دستگاهی برای اندازه گیری سرعت و 
میزان گاز عبوری در نقاط مختلف شبکه به منظور ارزیابی باالنس و 
مدیریت توزیع گاز در شبکه این پروژه در دستور کار واحد پژوهش و 

فناوری قرار گرفت تا با طراحی و ساخت دستگاهی که قابلیت حمل  و 
نصب بر روی لوله های گاز را داشته و بتواند سرعت لحظه ای و شدت 
جریان گاز عبوری را در محل موردنظر از خطوط اندازه گیری نماید، 
این امر امکان پذیر گردد .وی اظهار داش��ت: اندازه گیری دبی جریان 
گاز در نقاط مختلف شبکه تغذ یه و توزیع، امکان ارزیابی باالنس گاز و 
همچنین مدیریت بهینه توزیع را فراهم می آورد و محصول این پروژه 
می تواند اندازه گیری دبی عبوری از داخل لوله هایی با جنس و ابعاد 
متنوع را بدون ایجاد تغییر در ش��بکه فراه��م آورد. وی تصریح کرد: 
بومی سازی تکنولوژی و دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت این 
دستگاه برای ممانعت از خروج ارز و تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق 

اقتصاد دانش بنیان از دالیل تعریف و اجرای  این پروژه می باشد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- از مجموع 58 روستای باالی 
20 خانوار شهرستان آبیک، تاکنون 52 روستا به شبکه سراسری گاز 
متصل ش��ده اند. به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان قزوین 
اس��ماعیل مفرد بوشهري مدیر عامل این شرکت با بیان این مطلب 
اظهار کرد: تا کنون 8 هزار و 906 خانوار روس��تایی در شهرس��تان 
 آبیک از نعمت گاز طبیعی بهره مند ش��ده اند که این مقدار معادل
 92 درصد خانوارهای روس��تایی این شهرس��تان می باش��د. وی در 
ادامه بیان کرد: درحال حاضر عملیات گازرس��انی به 4 روستای این 

شهرستان در دست اجراست که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت 
گرفته در آینده نزدیک به شبکه سراسری گاز متصل شوند. بوشهری 

تصریح کرد: تمام خانوارهای شهری شهرستان آبیک به همراه 385 
واح��د صنعتی و 7 جای��گاه CNG در این منطق��ه از گاز طبیعی 
برخوردار هستند و تاکنون بالغ بر 620 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
در این منطقه اجرا شده و افزون بر 18 هزار و 739 انشعاب نیز نصب 
شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: امیدواریم آبیک 
به عنوان یک شهرستان سبز بتواند با استفاده از پتانسیل های فراوان 
گاز طبیعی در بخش های شهری، روستایی و به ویژه صنعتی در مسیر 

توسعه و آبادانی هرچه بیشتر حرکت کند.

بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

آب و فاضالب آذربایجان شرقی شرکت پژوهشی برتر در میان 
شرکت های آبفا و آبفار کشور انتخاب شد 

حضور فع�ال اداره ک�ل راهداري و حمل ونقل جاده اي هرمزگ�ان در نمایش�گ�اه بین المللي

در نشست تخصصی چالش ها و فرصت های صادراتی در کشاورزی استان اصفهان مطرح شد
 ایجاد پایانه سورتینگ و بسته بندی و توجه به راه اندازی  کارگو ترمینالسه خواسته صادرکنندگان کشاورزی 

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

افزایش پایداری خطوط ناحیه با نصب دمپر و گوی هشدار 

انعقاد قرارداد پژوهشی بین شرکت گاز آذربایجان شرقی و دانشگاه صنعتی شریف

تاکنون به 52 روستای شهرستان آبیک گاز رسانی شده است

دکتر یخکشی در بازدید استاندار مازندران از شبکه گلورد:
 110 کیلومتر از کانال شبکه آبیاری و زهکشی گلورد احداث و آماده بهره برداری است

ساری - دهقان - دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در بازدید دکتر 
اسالمی استاندار مازندران از شبکه آبیاری و زهکشی گلورد گفت: 110 کیلومتر از کانال انتقال آب در 
شبکه 25 هزار هکتاری گلورد احداث و آماده بهره برداری است.   وی با بیان این نکته که در نظر داریم 
در این ش��بکه حدود 300 کیلومتر کانال احداث نماییم گفت: بسیاری از اجزای این طرح از جمله 
دو س��د انحرافی و کانال های اصلی آن احداث شده است و در مجموع 80 درصد پیشرفت فیزیکی 
 دارد. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به شروع آبگیری اولیه این سد در تابستان سالجاری 
خاطر نشان کرد: با بهره برداری کامل از سد گلورد ضمن کنترل سیل، تولید انرژی برقابی و رونق گردشگری آب شرب شهرهای نکا، 
بهشهر؛ گلوگاه و روستاهای مسیر تامین می شود. رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران میزان سرمایه گذاری انجام شده در سد 
و شبکه گلورد را تا کنون 500 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این سرمایه گذاری سبب افزایش رضایت مردم در منطقه شده است. 
دکتر یخکشی با تشریح وضعیت دیگر شبکه های آبیاری و زهکشی از جمله البرز و هراز، مجموع شبکه آبیاری و زهکشی در دست 
اجرای استان را 170 هزار هکتار اعالم کرد و گفت: امیدواریم با برخورداری بیشتر از حمایت استان و وزارت نیرو، مشکالت اعتباری 
این طرح ها کاهش یابد و بخش های باقیمانده با شتاب بیشتری عملیاتی شود. وی در پایان با قدردانی از تالش های انجام شده در 
بخش آب، اقدامات انجام شده را خوب اما ناکافی دانست و افزود: با توجه به نقش محوری آب در امر انتقال و توسعه استان مازندران 

باید گام های زیادی در این بخش برداریم. 

رزمایش بی برقی 40000 مشترک برق گنبد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رزمایش بی برقی 40000 مشترک برق گنبد ، جهت آمادگی نیروها واکیپ های عملیاتی، 
با سناریوی از دست دادن یک پست فوق توزیع 63/20 با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق گلستان و معاونت بهره برداری و 
مدیران دستگاه اجرایی شهرستان در فرمانداری گنبد برگزار گردید .براساس این سناریو ، تعداد 809 دستگاه ترانسفورماتور، 85 
مشترک حساس ،تعداد 13 فیدر 20 کیلو ولت ،قسمت وسیعی از شهر گنبد و تعداد 38 روستا به تعداد 40000 مشترک بی 
برق شده اند .در این رزمایش میزان آمادگی مدیر و روسای ادارات مدیریت توزیع برق گنبد و مدیریت توزیع برق گالیکش و ده 
اکیپ عملیاتی به عنوان معین مورد ارزیابی قرار گرفت.مهندس نصیری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ، هدف از این 
رزمایش را باال بردن توان مدیریتی و اکیپ های عملیاتی در مواجهه با بحران ها و حوادث که منجر به از دست دادن تاسیسات 
و تجهیزات فوق توزیع می شود، دانسته و در ادامه افزود: احصاء و شناسایی نقاط قابل بهبود شبکه و تجهیزات توزیع برق در 
چنین رزمایش هایی باید مورد دقت قرار گیرد تا درمواجهه با صحنه واقعی بحران دچار سردرگمی درتصمیم گیری مدیران و 

اکیپ های عملیاتی نشویم.

موفقیت ورزشکار پاالیشگاه شازند در مسابقات تیراندازی پخش وپاالیش کشور 
اراک - مینو رس�تمی - به گزارش روابط عمومي ش��رکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( ش��ازند و به نقل 
از امور ورزش تیم تیراندازي بانوان باالي 26 س��ال ش��رکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند در مسابقات 
سراسري پاالیش و پخش موفق به کسب عناوین تیمي و انفرادي شد. در این مسابقات که به میزباني شرکت 
پاالیش نفت آبادان برگزار شد، تیم پاالیشگاه امام خمیني )ره( شازند مقام دوم تیمي و همچنین جواز حضور 
در المپیاد فرهنگي ورزش��ي وزارت نفت را بدس��ت آورد و در رش��ته تپانچه بادي س��رکار خانم اعظم عبدي 
 مق��ام اول انفرادي را از آن خود کرد. روابط عمومي پاالیش��گاه این موفقی��ت را به مدیریت، امور ورزش و تیم 

تیراندازي بانوان تبریک مي گوید.

سمینار آموزشی اجرای پروژه CRM جدید همراه اول در مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی برگزار شد

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- س��مینار آموزش��ی یک روزه در راستای اجرای 
 BMSPو INCC، BCC جدید همراه اول که جایگزین سیستم های CRM پروژه
ICT میگردد با حضور کاربران سیستم خدمات مشتریان اول ادارات و دفاتر پیشخوان و
روستایی وکاربران نقاط منتخب فروش در سطح استان برگزار گردید . این دوره آموزشی 
که از طرف شرکت ارتباطات سیار برای استانها مقررگردیده توسط حوزه معاونت تجاری و 
امور مشتریان همراه اول برای کاربران روز یکشنبه 27 آذرماه در سالن اجتماعات مخابرات 

منطقه آذربایجان غربی برگزار شد .

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

ساری - دهقان - سمینار 3 روزه درمان اعتیاد و اختالالت همراه با همکاری حوزه 
س��المت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و به همت انجمن صنفی 
پزش��کان درمانگر اعتیاد استان مازندران و در ساری برگزار شد. در حاشیه برگزاری این 
سمینار ، انتخابات هیات مدیره انجمن پزشکان درمانگر اعتیاد استان با شرکت پرشور 
پزش��کان درمانگر اعتیاد اس��تان برگزار شد که پس از ش��مارش آرا ، به ترتیب آقایان 
دکترعلي غالمي، دکترامین زاده ، دکتر حامد موسوي، دکترشهزاد مزداراني ، دکترعلیرضا 
خاکساریان ، 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 . 

نماینده مردم رشت در مجلس: 
توسعه گازرسانی در استان سبب کاهش مراجعات و درخواست های مردم در این زمینه شده است 

رشت- زینب قلیپور - جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی با مهندس اکبر 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن دیدار کرد.در این دیدار مهندس کوچکی نژاد ضمن قدردانی از شرکت گاز به جهت توسعه 
گازرسانی به استان و شهرستان رشت گفت: به تبع گازرسانی گسترده، میزان مراجعات و درخواست های مردمی درخصوص بهره 
مندی از گاز به حداقل رسیده است.وی با تجلیل از عملکرد شایسته شرکت گاز در استان از مدیرعامل و همه کارکنان شرکت گاز 
درخواست نمود تا همانند گذشته در جهت رفع مشکالت مردم باالخص شهرستان رشت گام بردارند.در ادامه این دیدار مهندس 
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ضمن خیر مقدم به نماینده مردم شهرستان رشت و هیات همراه، دستاوردهای نعمت 
گاز برای استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با تالش و کوشش مسئولین و نمایندگان محترم امیدواریم گازرسانی به روستاهای 

باالی 20 خانواری که در قالب پروژه های بند »ق« امکان گازرسانی دارند تا پایان سال 97 به اتمام برسد.

همزمان با آغاز بیست و پنجمین سالروز تاسیس بانک مهر اقتصاد
ساختمان جدید بانک مهر اقتصاد شعبه بوشهر افتتاح شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- ساختمان جدید بانک مهر اقتصاد شعبه مرکزی بوشهر همزمان با آغاز بیست و پنجمین سالروز تاسیس 
بانک مهر اقتصاد با حضور مسئولین به بهره برداری رسید. عبدالرحیم دشمن زیاری- مدیرکل 
بانک مهر اقتصاد استان بوشهر- در آیین بازگشایی این شعبه به گوشه ای از عملکرد 24 ساله 
بانک مهر اقتصاد اشاره کرد و اذعان داشت: بانک مهر اقتصاد یک بنگاه اقتصادی ارزشی است 
که به واسطه اعتماد عمومی و ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم، متمایز از سایر بانک هاست.  
وی در ادامه افزود: بانک مهر اقتصاد توانسته با ارائه خدمات مختلف و نوین بانکی با استفاده 
ازدانش ، تجربه وتاکید بر ارزش آفرینی ذی نفعان با داشتن سرمایه انسانی و تقوا محوری نقش 
بسزایی در عرصه اقتصادی کشور ایفا کند. دشمن زیاری خاطر نشان کرد: بانک مهر اقتصاد با 
تکیه بر فرهنگ بسیجی و انقالبی به عنوان یک سازمان اقتصادی ارزشی و پویا نقش موثری در فعالیت های اقتصادی کشور داشته و توانسته به 

عنوان نگین بانکداری اسالمی بدرخشد.



اصط��اح شست وش��وی س��بز ی��ا سبزش��ویی در 
س��ال های اخیر وارد واژه نامه کسب وکار شده است و 
آن را می توان به صورت موقعیت هایی تعریف کرد که 
ش��رکت ها کارهای شان را با توجه به ابتکارات سبز بد 

جلوه می دهند. 
به گزارش هورموند،  »تراچویس« شرکت بازاریابی 
و مشاوره ای زیست محیطی، در وب سایتش به تجربه 
بس��یاری از شرکت ها اش��اره می کند که راهبردهایی 
را دنب��ال می کنند ک��ه در ظاهر به نظر می رس��د به 
موض��وع پایداری می پردازند، اما با آزمایش از نزدیک 
معلوم می شود شامل برخی از اعمال ریاکارانه اند. این 
ش��رکت اینها را »هفت گناه سبزشویی« می نامد که 

به صورت زیر خاصه می شوند؛ 
1- گناه س�بک و سنگین کردن پنهان: ادعایی 
که ب��ر اس��اس مجموع��ه مح��دودی از خصیصه ها، 
بدون توجه به س��ایر موضوعات مهم زیست محیطی، 
پیشنهاد می دهد که محصولی سبز است. مثا کاغذ، 
فقط ب��رای اینک��ه از جدول برداشته ش��ده به صورت 
پای��دار به دس��ت آمده، لزوم��ا ازنظر زیس��ت محیطی 

مرجع نیست. سایر موضوعات زیست محیطی مهم در 
فرآیند س��اخت کاغذ، مانند انتشار گازهای گلخانه ای 
یا اس��تفاده از کلرین برای رنگ بری، ممکن اس��ت به 

همان اندازه مهم باشند. 
2- گناه نبود مدرک معتبر: ادعای زیست محیطی 
را نمی توان به سادگی از طریق اطاعات حمایتی یا از 
طریق تأیید طرف س��وم قابل اعتماد اثبات کرد. مثال 
متداول محصوالت دستمال کاغذی یا دستمال توالت 
هس��تند که بدون ارائه مدرک درصدهای متفاوتی از 

محتوای بازیافت مصرف کننده را ادعا می کنند. 
3- گناه ابهام: ادعایی که خیلی ضعیف یا وس��یع 
تعریف ش��ده که احتمال می رود مصرف کننده معنی 
واقع��ی اش را اش��تباه درک کند. یک مث��ال »کاما 
طبیعی« است. آرسنیک، اورانیوم، جیوه و فرمالدئید 
همه به صورت طبیعی سمی هستند. »کاما طبیعی« 

لزوما »سبز« نیست. 
4- گناه س�تایش برچسب های غلط: محصولی 
که از طریق کلمات یا تصاویر، تأثیر تأیید طرف سوم 
را به دس��ت بدهد، درحالی که چنی��ن تأییدی وجود 

ندارد؛ به عبارت دیگر، برچسب های تقلبی. 
5- گن�اه نامربوط بودن: ادعای زیس��ت محیطی 
که ممکن اس��ت حقیقت داش��ته باش��د، ام��ا برای 
مصرف کنندگان��ی که ب��ه دنبال محص��والت مرجع 
زیست محیطی هس��تند بی اهمیت یا غیرمفید است. 
»ب��دون س��ی اف س��ی ]کلوروفلوئوروکرب��ن ه��ا[« 
مثال متداولی اس��ت که با توج��ه به این حقیقت که 

سی اف سی را قانون غدغن کرده اهمیتی ندارد. 
6- گن�اه انتخ�اب بین ب�د و بدت�ر: ادعایی که 
ممکن اس��ت درون رده محصول درس��ت باش��د، اما 
ای��ن خطر وجود دارد ک��ه مصرف کننده را از تأثیرات 
زیس��ت محیطی بزرگ ت��ر رده در کل منح��رف کند. 
س��یگار ارگانی��ک می تواند مثالی از این گناه باش��د، 

همچنان که وسیله نقلیه اسپرت کم مصرف. 
7- گناه دروغ گویی: ادعاهای زیست محیطی که 
غلطند. متداول ترین مثال ها محصوالتی هس��تند که 
به صورت غل��ط ادعا می کنند تأییدی��ه انرژی دارند یا 
به ص��ورت UL LLC 2015 © چاپ مجدد با مجوز 

ثبت شده اند. 

7 گناه سبز شویی در کسب و کار

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 864 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس؛ دکتر فرزاد مقدم 
تاس��یس رس��توران های ارگانیک در کش��ور م��ا به تازگی 
رایج ش��ده اس��ت. به نظ��رم گرای��ش افراد به س��مت چنین 
کس��ب وکارهایی خوب است، چون مشخص می شود که مردم 
به این موضوع فکر می کنند. برای ش��روع از این کس��ب وکار 
باید سوال ش��ود که آیا برند تشکیل داده است یا خیر؟ چون 
یکی از مواردی که در آسیب شناس��ی تبلیغات همیشه مطرح 
می شود، این است که ما تبلیغ کرده ایم ولی نتیجه نگرفته ایم. 
وقتی به ریشه یابی موضوع نگاه کنید، مشخص می شود که آن 
کسب وکار ها برندی را تشکیل نداده و شروع به تبلیغ کرده اند. 
در واقع برندی را ش��کل نداده اند که در یاد مخاطب بماند. در 
حال حاضر این داس��تان در بس��یاری از آژانس های مسافرتی 
مشاهده می ش��ود. این آژانس ها تبلیغ زیادی انجام می دهند؛ 
برای مثال برخی می گویند در عرض یک سال، یک ونیم میلیارد 

تومان هزینه تبلیغات کرده اند ولی بعد از این همه تبلیغ هیچ 
مش��تری ای آژانس آنها را نمی شناس��د و مس��افران به صورت 
تصادفی به آنها مراجعه می کنند. بعد از بررسی متوجه می شوید 
ک��ه روی برند کاری را انجام نداده اند و مردم در واقع آژانس را 
نمی شناس��د و آگهی آنها را به اسم دوبی و آنتالیا می شناسند 
و در واق��ع مش��تریان با برن��د ارتباطی برق��رار نکرده اند. اکثر 
کس��ب وکارهای خدماتی با این مشکل مواجه هستند؛ یعنی 
چنین کسب وکارهایی در تبلیغات محصول را معرفی می کنند 
نه برند را. بنابراین در این راس��تا وقتی تبلیغ رستوران هایی را 
می بینیم که برن��دی ندارند به یاد ای��ن می افتیم که برویم و 
کباب بخوریم. در واقع تبلیغات، مش��تریان را ترغیب می کند 
که به سراغ محصول بروند تا خود رستوران. به نظر می رسد که 
یکی از ایرادهای این کس��ب وکار همین است چون برندسازی 
 نکرده، هر عملکردی در جهت تبلیغ محصول است نه معرفی 
کسب وکارش. در مجموع به این کسب وکار سه پیشنهاد می کنم. 
1- برندسازی. 2- این کسب وکار مشتریان رستوران خود را که 

معموال افراد خاصی هستند، شناسایی کند. شاید یکی از علل 
عدم موفقیت تبلیغات این کسب وکار این باشد که از رسانه هایی 
که این افراد خاص به آن دسترس��ی دارند، استفاده نمی کند. 
براین اساس این کسب وکار باید از ابزار و مکان هایی برای تبلیغ 
استفاده کند که محل حضور این افراد باشد. 3- در صنعت غذا و 
 رستوران از همه مهم تر این است که حلقه ای از مشتریان وفادار 
تشکیل ش��ود. در تمام دنیا صاحبان این کسب وکار به دنبال 
این هس��تند که یک حلقه مش��تری وفادار داش��ته باش��ند 
و کسب وکارش��ان را ب��ا این موضوع حفظ کنن��د و بعد از آن 
گس��ترش دهند. متاس��فانه به این نکته در ایران کمتر توجه 
می ش��ود. کسب وکارها در ایران فقط به دنبال این هستند که 
مش��تری داشته باشند. مش��تری یکبار مصرف در صنعت غذا 
هیچ کسب وکاری را به جایی نمی رساند.  این کسب وکار برای 
این کار باید یک بانک اطاعاتی از مشتریان دائمی خود ایجاد 
کند. این رمز موفقیت اکثر رس��توران های معروف دنیاست و 

اکثر آنها با این شیوه توانسته اند، گسترش یابند. 

بازاریابی برای رستوران ارگانیک

پرس�ش: صاحب رس�تورانی هس�تم که همه مواد اولیه اش از محصوالت ارگانیک تهیه می شود. تبلیغاتی که تا به حال 
داش�تم در زمین�ه ایجاد تمایز و جلب اعتماد مش�تری موفق عمل نکرده، چه روش�ی را ب�رای بازاریابی به من توصیه 

می کنید؟ 
کلینیککسبوکار

 افراد با اعتماد به نفس
چه عاداتی دارند؟ 

افراد با اعتماد به نفس آنقدر محکم رفتار می کنند که 
انگار هیچ چیز برخاف میل شان پیش نمی رود و به طور 
شگفت انگیزی به فرصت های بسیار خوبی نیز دست پیدا 
می کنند. ریش��ه این امر را باید در عادات آنها جست وجو 
کرد. اگر می خواهید اعتماد به نفس باالیی داشته باشید 

باید عادات زیر را در خود ایجاد کنید: 
هدف تان را مشخص کنید

نمی توانید راجع به چیزی محکم رفتار کنید که حتی 
دلیل ت��ان را از انج��ام آن نمی دانی��د. هدف تان در کار و 
زندگی چیس��ت؟ زمانی که هدف تان را مش��خص کنید 
با اعتم��اد به نفس بیش��تری برای رس��یدن به آن قدم 

برمی دارید. 
 خود را با دیگران مقایسه نکنید

زمانی خود را با دیگری مقایسه می کنید که مطمئنید 
کار را بهتر از شما انجام می دهد. هرگز خود را با دیگران 
مقایس��ه نکنید. تنها کس��ی که می توانید با آن مقایسه 
شوید خودتان در روز قبل، ماه قبل یا سال قبل هستید. 

 متمرکز بر راه حل شوید
چالش ها همیش��ه وجود دارند. پس راه فراری نیس��ت 
و البت��ه بهتری��ن کار، یافت��ن راه ح��ل اس��ت. هرچه با 
چالش های بیشتری روبه رو شوید و راه حل های بیشتری 

بیابید، در این کار ماهرتر می شوید. 
 توانایی های تان را بهبود دهید

اگر در ریاضی خوب نیس��تید الزم نیس��ت وقت تان را 
بیش از حد برای تقویت آن گذاش��ته و حسابدار شوید، 
بلکه می توانید در رشته های دیگری که مهارت بیشتری 
دارید فعالیت کرده و رش��د یابی��د، اگرچه این امر هیچ 
منافات��ی با رف��ع ضعف ها ندارد. نکته این اس��ت که اگر 
وق��ت باارزش تان را ص��رف قابلیت های تان بکنید نتیجه 

بهتری خواهید گرفت. 
 نقش بازی کنید

اگ��ر اعتماد به نفس ندارید ادای آن را دربیاورید. افکار 
مثبت را به خود تلقین کنید تا در مس��یر درس��ت قرار 
گیرید. محققان ثابت کرده اند می توان ذهن را فریب داد. 
پس از این ترفند اس��تفاده کنی��د تا اعتماد به نفس تان 

افزایش یابد. 
 اهل عمل باشید

ه��ر قدر ک��ه به ترس ت��ان اجازه دهید ص��دای منفی 
درون تان بلندتر می شود. بالعکس هر قدر عمل بیشتری 
انجام دهید صدای منفی ضعیف تر و ضعیف تر می ش��ود. 
هر زمان که می دانید مناسب است اقدام کنید و به ترس 

اجازه ندهید شما را به عقب هل دهد. 
 خود را زیبا بدانید

زمانی که آراس��ته به نظر بیایید، حس خوبی به ش��ما 
دس��ت می دهد. زمانی که حس خوبی داش��ته باش��ید، 

اعتماد به نفس تان افزایش می یابد. 

 مثبت اندیش باشید
از شکس��ت های تان درس بگیرید، ولی آنها را پش��ت 
س��رتان قرار دهید و بیشتر از آنها به موفقیت های تان بها 
دهید. ویژگی های بدتان را بهبود دهید، اما با فکر کردن 

به ویژگی های خوب اعتماد به نفس تان را باال ببرید. 
 آماده باشید

خود را برای فرصت هایی که به سراغ تان می آیند آماده 
کنید. درس بخوانید، تمرین کنید و هر کاری را که الزم 
اس��ت انجام دهید تا به محض نشان داده شدن فرصت، 

اقدام کنید. 
 زبان بدن بیاموزید

گاه��ی زبان بدن بلندتر از ادای لغات صحبت می کند. 
زمانی که احساس بدی دارید، شانه های تان را عقب داده 
و س��رتان را باال بگیرید. پاهای تان را تا عرض ش��انه باز 
کنید و دس��ت ها را مانند یک قهرمان باال بگیرید. یقین 
بدانید این حالت بس��یار بهت��ر از حالت قبلی تان خواهد 

بود. 
کالم آخر

هیچ جادویی برای افزای��ش اعتماد به نفس تان وجود 
ندارد، اما با تمرکز بر اهداف و برداش��تن قدم های مداوم 
و تدریج��ی ذهن تان را از حالت ایس��تایی خارج کرده و 
پویا می ش��وید. در زمان الزم اقدام کنید و به ترس اجازه 
ندهید ش��ما را پس بزند. اگر موفق شدید که عالی است 
اگر شکس��ت خوردی��د از آن درس گرفته و با پش��توانه 

محکم تری ادامه مسیر را طی کنید. 
inc :منبع
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تخته سیاه

ساز و کار شرکت های چندبرندی و 
چندبخشی چگونه است؟

بنیانگ��ذاران  بی��ن  مش��ترکی  زب��ان  برند س��ازی 
اس��تارت آپ ها، مدیران  برند و بازاریابی است که می تواند 
کسب وکار نوپای شما را به یک اهرم قدرتمند در دنیای 
کس��ب وکار تبدیل  کند.  برند ه��ای زیادی در طول چند 
سال اخیر در کش��ورمان متولد شده اند که بعضی موفق 
بوده  اند و برخی از گردونه رقابت حذف ش��ده اند. یکی از 
دالیل مهم شکست کسب و کار های کوچک و بزرگ، عدم 
پیروی از دس��تورالعمل های علمی برند س��ازی است. در 
ای��ن مطلب  به نق��ل از نوپانا به نکات مهمی که پیش از 
قدم  گذاشتن در مسیر برند ینگ کسب وکار، دانستن آنها 

ضروری است، می پردازیم.
راهبرد چندبرندی

در ای��ن راهبرد، یک ش��رکت به جای اس��تفاده از یک 
برن��د، از چندین برند مختلف در بازار اس��تفاده می کند. 
هدف این ش��رکت ها از پیش  گرفت��ن این راهبرد، ایجاد 
رقابت داخلی برای به حداکثر رس��اندن بهره وری منابع، 
ایج��اد تمایز، پوش��ش  دادن بخش های مختل��ف بازار و 
کس��ب بهترین نتایج از برند های موفق است. برای مثال، 
برند کد بری Cadbury محصوالت غذایی )ش��کات و 
ش��یرینی جات( مختلفی را تحت نام های مختلف به بازار 
عرضه می کند، همچنین شرکت یونیلور Unilever هم 
محصوالت مختلف شوینده - بهداشتی خود را به همین 

نحو روانه بازار می کند.
راهبرد چندبخشی

ب��ا پیش گرفت��ن این راهب��رد، ش��رکت ها بخش های 
متف��اوت و متمایزی از ب��ازار را پوش��ش می دهند. این 
شرکت ها برای هر کدام از این بخش ها، آمیخته بازاریابی 
متفاوت��ی عرضه می کنند که به آن راهبرد چندبخش��ی 

می گویند.
نام برند

بخش��ی از یک برند است که ش��امل کلمه یا کلمات، 
حروف یا اعداد می ش��ود. زمانی که این عبارت در قالب 
ی��ک عامت تجاری ثبت می ش��ود، ن��ام اصلی یک برند 
شکل می گیرد. نام یک برند باید متناسب با جوهره برند 
انتخاب ش��ود، به گونه ای که متمای��ز از نام دیگر برندها 
باشد. وجه ش��باهت میان نام یک برند و برندهای دیگر 
موجب سردرگمی مخاطب در هنگام انتخاب محصوالت 

و یا خدمات از یک برند می شود.
 

سفارش آنالین نان تازه
نام استارت آپ: سفره

sofrehapp. ir :وب سایت
سال تأسیس: 13۹۶

موضوع: خرید آناین نان در اصفهان
توضیح بیشتر: 

خرید اینترنتی نان )فعًا در اصفهان(
)sofreh( سفارش نان تازه با نرم افزار سفره

بدون ایس��تادن در صف نون بخرید. فقط کافی اس��ت 
نرم افزار رو نصب و سفارش��تون رو ثبت کنید. ما براتون 
نون هایی که سفارش دادید رو در بسته بندی مورد قبول 
به دس��تتون می رسونیم. سفره صبح ها از ساعت ۷ تا 1۰ 
و بعد از ظهر ها از س��اعت 1۵ تا 1۸ نون های شما رو به 

دستتون میرسونه.
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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