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 ورود قوه قضاییه و مجلس
به موضوع گرانی خودرو

خودروسازان ایرانی به موازات اقدامات دولت برای گرانی حامل های انرژی دست به گرانی تولیدات خود زده اند؛ 
اتفاقی که به معنای ش��روع موج گرانی قبل از ورود به س��ال جدید اس��ت.  اوایل خرداد س��ال ۹۶، خودروسازان 
درخواستی را به شورای رقابت مبنی بر صدور مجوز افزایش قیمت ارسال کردند و رضا شیوا رئیس این شورا اعالم 
ک��رد که پس از بررس��ی عواملی مانند نرخ تورم و وضع کیف��ی خودروها، قیمت های جدید را اعالم خواهند کرد. 
 در نهایت ۱۲ تیرماه امسال چکش افزایش قیمت زده شد و بر اساس بیانیه شورای رقابت درباره خودروهای زیر

 ۴۵ میلیون تومان، پراید و تیبا با افزایش یک تا ۱.۵ درصدی و خودروهای پژو و سمند با رشد...
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عدم تناسب ورودی و خروجی وام مسکن

بازار مسکن پایتخت  در آستانه  رونق

چگونه با تلفن همراه خود کسب درآمد کنیم
چگونه در فروش درخشان ظاهر شویم؟ 
محتوای ویدئویی در استراتژی بازاریابی 

هوش عاطفی برند و نقش آن در افزایش فروش
میزبانی صفحه های شبکه های اجتماعی برندها

چگونه وفاداری به برند در بانوان  را افزایش دهیم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جولیان آسانژ حساب کاربری 
توییترش را حذف کرده است؟

4
بـا وجود اظهارات متناقضی که درباره کاهش نرخ سـود وام 

بانکـی تا پایان دی ماه از سـوی برخی مسـئوالن 
غیربانکی مطرح شده است، تاکنون هیچ...

نرخ سود تسهیالت بانکی 
کاهش می یابد؟

یادداشت

یادداشت

 الزام پژوهش راستگویانه
تاریخ اقتصاد ایران

هنوز داغ فوت شادروان رضا 
نیازمند ت��ازه اس��ت و فعاالن 
می کن��د  وادار  را  اقتص��ادی 
به احت��رام ای��ن مدیر ارش��د 
صنعت��ی، از تجربیات دهه های 
سپری ش��ده او تقدیر کنند. از 
س��وی دیگ��ر در روزهای اخیر 
که به ن��ام هفت��ه پژوهش نام 
دارد، دکتر محم��د نهاوندیان، 
مع��اون اقتصادی رئیس جمهور 
ای��ران می گوی��د بای��د تاری��خ 
اقتصاد ایران در ۴0 سال اخیر 

نوشته شود. نهاوندیان 
در کنفرانس...

مسئله ایمن سازی ساختمان ها 
در ش��هر تهران از چند 

3دهه گذشته...

 فقدان باور
به ایمن سازی
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حسین 
سالح ورزی

نایب رئیس اتاق ایران

علیرضا 
سرحدی

 رئیس انجمن صنفی 
مهندسان ساختمان

بنزین به عنوان یکی از مهم ترین حامل های س��وخت در 
ایران نقش مهمی در حمل و نقل عمومی و خصوصی دارد. 
برای بررس��ی چگونگی قیمت بنزین الزم اس��ت نگاهی به 
قیمت و شیوه عرضه این سوخت در چند دهه گذشته داشته 
باشیم.  به گزارش ایرنا، دولت دوازدهم در الیحه بودجه سال 
۱3۹7 بیش از ۱7 هزار میلیارد تومان درآمد جدید از محل 
افزایش قیم��ت حامل های انرژی در نظر گرفته اس��ت. در 
تبصره ۱8 این الیحه عنوان شده که تمام مابه التفاوت قیمت 
حامل های انرژی در س��ال ۹7، صرف تولید، اش��تغال زایی، 
آموزش و. . . خواهد شد. هرچند که افزایش احتمالی قیمت 
سوخت پس از تصویب الیحه توسط مجلس شورای اسالمی 
اجرایی می شود، اما منتقدان با بهانه قرار دادن گرانی بنزین 
موجی از انتقاد را علیه دولت شکل داده اند. شکل گیری این 
موج در حالی اس��ت که دولت های پ��س از انقالب هر کدام 

راهبرد هایی متفاوت برای ارائه بنزین داشته اند.
 نرخ بنزین از ثبات قیمت تا سهمیه بندی 

پس از انقالب اس��المی بنزین با قیمت هر لیتر یک تومان 
در جایگاه عرضه می ش��د، در سال ۱3۵۹ به خاطر مشکالت 
اقتص��ادی و جنگ ن��رخ بنزین س��ه تومان ش��د و این نرخ 
تا حدود یک دهه یعنی تا س��ال ۱3۶8 ثاب��ت ماند.  با آغاز 
دولت کارگزاران، نرخ بنزین از س��ه توم��ان به پنج تومان و 
سال 7۴ دوبرابر یعنی به هر لیتر ۱0تومان رسید. همچنین 
ن��رخ بنزین در آغاز دولت اصالحات ه��ر لیتر ۱۶ تومان بود 
ک��ه در پایان دولت هفتم این نرخ ب��ه 38 تومان و در پایان 
دولت هشتم، بنزین 80 تومانی در کشور عرضه شد.  البته در 
سال های پایانی دولت هشتم طرح سهمیه بندی بنزین برای 
نخستین بار توسط بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت مطرح شد اما 
به دالیلی مسکوت ماند. با پایان دولت اصالحات راهبرد دولت 
نهم و دهم برای نرخ بنزین و عرضه آن متفاوت ش��د. بنزین 
دو نرخی، کارت س��وخت و سهمیه ماهانه از جمله اقدامات 
این دولت ها در زمینه بنزین بود.  دولت نهم در ادامه اقدامات 
خود سهمیه بندی سوخت را در دستور کار قرار داد. هرچند 
ک��ه در آغاز این طرح، بنزین نرخ دولتی هر لیتر ۱00 و آزاد 
۴00 تومان بود، اما با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها 
ن��رخ بنزین نیز تحت تاثیر این قانون قرار گرفت تا جایی که 
براساس قانون نرخ بنزین و دیگر حامل های سوختی در پایان 

برنامه پنجم توسعه باید به فوب خلیج فارس می رسید. 
تالش برای رس��اندن نرخ بنزین عرضه ش��ده داخلی به 
قیمت فوب در حالی اس��ت که عالوه بر قیمت اصلی فوب، 
بنزی��ن هزینه های دیگری از جمله هزین��ه  انتقال، هزینه 
تلفات و دس��تمزد جایگاه داران برای دولت دارد که قیمت 
آن را به مراتب بیشتر از قیمت جهانی بنزین می کند؛ برخی 
کارشناسان معتقدند برای توزیع هر لیتر بنزین احتماال بین 

300 تا ۵00 تومان هزینه می شود. 
براساس گزارش نش��ریه »آرگوس«، قیمت فوب بنزین 
معمول��ی در ۲۱ نوامب��ر )آذرماه امس��ال( مص��ادف با 30 
آبان برای هر لیتر بیش از ۴3 س��نت است که براساس ارز 
آزاد )۴۲00 توم��ان( حدود ۱800 تومان می ش��ود. اگر در 

خوشبینانه ترین حالت نرخ بنزین را براساس ارز مبادله ای 
3۵00 تومان محاسبه کنیم نرخ هر لیتر بنزین عرضه شده 

در بازار بیش از ۱۵00 تومان است. 
ایران در میان عرضه کنندگان بنزین ارزان 

هرچند که در ش��رایط کنون��ی برخی می گویند افزایش 
قیمت س��وخت تاثیر منف��ی خود را بر س��ایر بخش های 
اقتص��ادی می گذارد، اما برخالف ادع��ای برخی منتقدان، 
ایران از جمله کش��ورهایی است که بنزین به قیمت ارزان 
به شهروندان عرضه می کند.  درحالی که براساس راهبرد از 
پیش تعیین شده تا پایان برنامه پنجم توسعه قیمت بنزین 
باید به فوب قیمتی در حدود ۱800 تومان می رس��ید، اما 
در چند س��ال گذشته نرخ این سوخت روی ۱000 تومان 
ثاب��ت مانده اس��ت.  ای��ن ارقام در حالی مطرح اس��ت که 
متوس��ط قیمت خرده فروشی بنزین در جهان بسیار باالتر 
از قیمت های اعالم شده در بازارهای جهانی است.  بر اساس 
آخری��ن آمار به روز ش��ده تارنمای گلوبال پت��رول پرایس، 
متوسط قیمت خرده فروش��ی بنزین در جهان حدود ۱.۱ 
دالر )۴۶00 تومان( در لیتر است.  طبق داده های این تارنما 
قیمت خرده فروشی بنزین بین کشورهای جهان تفاوت های 
فاحش��ی با هم دارد. به طور مثال هر لیتر بنزین در ونزوئال 
حدود یک س��نت )۴۲ تومان( به فروش می رس��د و مردم 
هنگ کنگ برای خرید هر لیتر از این س��وخت بیش از دو 
دالر )8۵00 تومان( پرداخت می کنند.  براس��اس داده های 
ای��ن تارنم��ا ایران پس از کش��ورهای ونزوئال و عربس��تان 
ارزان تری��ن بنزین دنیا را در کش��ور توزی��ع می کند؛ ایران 
بنزی��ن معمولی را ب��ه قیمت ۱000 توم��ان معادل ۲3.8 
سنت و بنزین سوپر را با نرخ ۱۲00 تومان معادل ۲8 سنت 
توزیع می کند.  براساس داده های این تارنمای خبری تمامی 
کش��ورها به قیمت های یکسانی در زمینه بنزین دسترسی 
دارند، سیاس��ت لحاظ کردن یارانه آن موجب شده تا نرخ 

متفاوتی از بنزین در کشورهای مختلف رواج پیدا کند. 
اما چرا افزایش قیمت؟ 

هرچن��د که افزایش نرخ بنزین در دولت کنونی از س��وی 
منتق��دان با هجمه های فراوانی روبه رو ش��ده و برخی از آن 
به عنوان »پیش پرداخت حقوق ش��هروندی« یاد می کنند، 
اما برای رس��یدن به واقعیت گرانی بنزین الزم است نگاهی 
به قوانین مصوب در این زمینه داش��ته باشیم.  هرچند نرخ 
جهانی بنزین برای تمامی کش��ورها تقریبا یکسان است اما 
پرداخت یارانه این س��وخت و شیوه های مالیات گذاشتن بر 
آن موجب شده نرخ عرضه بنزین در کشورها متفاوت باشد.  
ایران یکی از کش��ورهایی است که در آن دولت یارانه بنزین 
و س��ایر سوخت ها را متقبل شده و آن را با نرخ ارزان تری به 
ش��هروندان عرضه می کند.  این رویه تا زمان اجرایی ش��دن 
قانون هدفمندی یارانه ها ادامه داشت، اما پس از اجرایی شدن 

این قانون، رشد نرخ بنزین شتاب بیشتری به خود گرفت. 
براساس قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت فروش داخلی 
بنزین، نفت کوره، نفت سفید و گاز به تدریج تا پایان برنامه 
پنجم توس��عه نباید کمت��ر از ۹0درصد قیمت آن در فوب 

خلیج فارس باش��د. همچنین براساس تبصره های این ماده 
باید قیمت فوب را براساس ۹۵درصد قیمت تحویل سوخت 

از عرشه کشتی باشد. 
 »فوب« در بازرگانی بین المللی به قراردادی گفته می شود 
که فروش��نده مسئول است هزینه حمل و نقل با کشتی را 
بپردازد و کاال را در بندر کش��ور خریدار به وی تحویل دهد.  
هرچند که این قانون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرایی 
می ش��د، اما با گذش��ت بیش از یک سال و نیم از پایان این 
برنامه، بنزین عرضه شده در کشور با نرخ مصوب آن در فوب 
خلیج فارس تفاوت فراوانی دارد؛ بنزین در حالی باید با پایان 
برنامه پنجم توسعه یعنی پایان سال ۹۴ به ۱۵00می رسید 
که نرخ کنونی هر لیتر بنزین معمولی یک هزار تومان و بنزین 
س��وپر )اکتان ۹۵( ۱۲00 تومان است.  با اجرایی نشدن این 
بند از قانون هدفمندی یارانه دولت ناچار است در ادامه برای 
تامین بنزین مورد نیاز ش��هروندان بیش از یک هزار تومان 
یارانه پرداخت کند که تنها برای مابه التفاوت نرخ بین المللی 
بنزین است و هزینه های حمل و نقل، نگهداری و جایگاه ها 
در آن لحاظ نشده است.  با این شرایط نرخ بنزین در ایران 
با هدف گذاری های برنامه پنجم که بیش از یک سال و نیم 
از پایان آن می گذرد تفاوت فاحش��ی دارد و دولت همچنان 
مابه التف��اوت آن را از طریق یارانه ه��ا پرداخت می کند.  در 
کنار رسیدن به هدف گذاری نرخ بنزین، یکی دیگر از اهداف 
دولت که در الیحه بودجه مستقیم به آن اشاره کرده تامین 
بودجه برای اشتغال است.  تبصره ۱8 الیحه بودجه ۱3۹7 
به دولت اجازه خواهد داد تا به منظور اجرای برنامه اشتغال 
گس��ترده و مولد و اشتغال حمایتی، بتواند از محل افزایش 
قیمت حامل های انرژی در سال ۱3۹7 نسبت به قیمت این 
حامل ها در ابتدای سال ۱3۹۶ منابعی به دست آورد و این 
منابع را تا س��قف ۱7۴هزار میلیارد ریال در جهت حمایت 
از طرح های تولیدی و برنامه های اش��تغال زایی هزینه کند.  
همچنین حجت االسالم »حسن روحانی« رئیس جمهوری 
در نخستین همایش حقوق شهروندی در این زمینه گفت: 
اش��تغال یکی از وظایف ماست، در بودجه ۹7 به ملت عزیز 
می گویی��م که هیچ چیزی را گران نخواهیم کرد مگر اینکه 

بگوییم این پول کجا می رود و کجا صرف می شود.  
دیگر دلیل گران شدن نرخ بنزین پرکردن شکاف قیمتی 
ایران با کش��ور های همسایه اس��ت که می تواند به راحتی از 
قاچاق س��وخت در کش��ور جلوگیری کن��د.  پروانه مافی، 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی مدعی است: 
هرچند موضع مجلس موافقت با گرانی ها نیست و این شیب 
تند را می گیرد، اما افزایش قیمت حامل های انرژی از سوی 
دولت نیز دالیل��ی دارد که مدافعان به آنها اش��اره دارند از 

جمله عرضه ارزان که منجر به قاچاق سوخت می شود. 
در پایان باید گفت هرچند در شرایط کنونی زمزمه های 
افزایش ۵0درصدی قیمت بنزین موجب ایجاد ش��وک در 
جامعه شده اس��ت، اما موج سواری منتقدان بر این مسئله 
کتمان واقعیتی است که در قالب الیحه توسط دولت نهم 

به مجلس شورای اسالمی ارائه شد. 

بنزین در بودجه 97؛ منتقدان و فراموشی قانون
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات نهاد مستقلی 
اس��ت که وظیفه سیاس��ت گذاری، تدوی��ن و تصویب 
مق��ررات را در ح��وزه ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات 
و حفظ حقوق مشترکین و کاربران از وظایف دیگر این 

کمیسیون است. 
به گزارش ایسنا، شاید این سوال برای کاربران وجود 
داشته باش��د که تعرفه هایی مانند تعرفه های اینترنت 
ی��ا تلفن همراه توس��ط چه کس��ی تعیین می ش��ود؟ 
تعرفه ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات توس��ط 
اعضای کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و 
تصویب می ش��وند؛ اعضای این کمیس��یون عبارتند از: 
محمدج��واد آذری جهرمی وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات، ابوالفض��ل طیب��ی نماین��ده وزارت ام��ور 
اقتصادی و دارای، س��یدهادی نادمی نماینده سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور، حسین فالح جوشقانی معاون 
وزی��ر و رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی و دبیر کمیس��یون، ناصرعلی سعادت نماینده 
سازمان نظام صنفی رایانه ای و احمد معتمدی، مسعود 
اخوان فرد و محمود حس��ن زاده قرائی به عنوان س��ه 
نف��ر عضو صاحب نظر از س��ازمان های دیگر که در این 

کمیسیون حضور دارند. 
تعرفه گ��ذاری در حوزه ICT از طریق کمیس��یون 
تنظیم مقررات ارتباط��ات انجام می گیرد و تعرفه های 
تعیین ش��ده در چارچ��وب مصوبه ه��ای کمیس��یون 
توس��ط س��ازمان به ذی نفعان ابالغ می شود. مجموعه 
 مصوب��ات این کمیس��یون از ابتدا تاکن��ون در آدرس

 www. cra. ir برای عموم قابل دسترسی است. 
همچنی��ن در س��ایت س��ازمان تنظیم مق��ررات و 
ارتباطات رادیویی آمده اس��ت ک��ه »وفق مفاد مصوبه 
۲۴۹ کمیس��یون ارائه مج��وز تعرفه های تش��ویقی و 
پروموش��ن های مختل��ف به دارن��دگان پروان��ه اعالم 
می گ��ردد که طی آن س��رویس های ب��ا قیمت پایین 
و نزدی��ک به ک��ف تعرفه با مدت زمان مش��خص ارائه 

می شود.« 
طب��ق ماده ۶ قان��ون وظای��ف و اختی��ارات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوی��ی به ترتی��ب رئیس و دبیر کمیس��یون تنظیم 

مقررات ارتباطات محس��وب می ش��وند و نمایندگانی 
از معاون��ت برنامه ری��زی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمه��وری، وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی و س��ه نفر 
از صاحب نظ��ران امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری 
اطالعات نیز دیگر اعضای آن را تش��کیل می دهند که 

برای مدت چهار سال در این سمت هستند. 
اما دبیرخانه کمیس��یون در سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیوی��ی ق��رار دارد و مس��ئولیت ابالغ 
مصوبات، تعیین دس��تور کار جلسات، برقراری ارتباط 
با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های 
کارشناس��ی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی را که 
الزم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، برعهده 
دارد. همچنین، س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی، به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون، مسئولیت 
نظارت بر اجرای درس��ت مصوب��ات و تهیه گزارش از 
بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیس��یون را عهده دار 

است. 
ب��ا توجه ب��ه رویک��رد س��ازمان تنظیم مق��ررات و 
ارتباطات رادیویی، مبنی بر رعایت ش��فافیت، عدالت، 
منطق و حقوق مشترکین، موضوعات پیشنهادی قبل 
از طرح در کمیس��یون، در کارگروه های ویژه تخصصی 
ب��ا نام »کمیس��یون فرعی تخصص��ی« مطالعه و مورد 
بررسی کارشناس��ی قرار می گیرد. در این کارگروه ها، 
صاحب نظران مرتبط با موضوع و نمایندگانی از نهادها 
و اصن��اف مختلف فعال در ح��وزه ارتباطات و فناوری 

اطالعات حضور دارند. 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 
۱38۲ و با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از تجمیع معاونت 
ام��ور مخابراتی ای��ن وزارتخان��ه و اداره کل ارتباطات 
رادیویی تاس��یس ش��د. ه��دف از ایجاد این س��ازمان 
ایف��ای اختیارات حاکمیتی، نظارت��ی و اجرایی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی تعریف ش��ده اس��ت ت��ا به عنوان 
نهاد نظارتی زمینه رقابتی ش��دن ب��ازار، ارائه خدمات 
مخابرات��ی و باال رفت��ن کیفیت خدم��ات ارتباطی را 
فراهم کند. اداره دبیرخانه کمیس��یون تنظیم مقررات 
ارتباطات و نظارت ب��ر اجرای مصوبات آن نیز از دیگر 

وظایف مهم این سازمان است. 

چه کسانی تعرفه های اینترنت را تعیین می کنند؟ 

88936651
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براس��اس  امروز:  فرص�ت 
مت��ن الیحه بودج��ه ۹۷ کل 
کش��ور، جم��ع مناب��ع ی��ک 
میلیارد  ۱۹۴ه��زار  و  میلیون 
عموم��ی  بودج��ه  و  توم��ان 
توم��ان  میلی��ارد  ۴۲۴ه��زار 
برنامه ریزی شده  پیش بینی و 
اس��ت؛ بودجه ای که به گفته 
س��خنگوی دولت، سه ویژگی 
در آن لح��اظ ش��ده اس��ت؛ 
مبن��ای تصویب  اینکه  ابت��دا 
بودج��ه ب��رای ه��ر دس��تگاه 
تمام شده ای  قیمت  براس��اس 
خواهد بود که در چند س��ال 
گذشته محاس��به شده است. 
تمرکززدای��ی  دوم  ویژگ��ی 
در بودج��ه اس��ت ک��ه بر این 
اس��اس، دس��تگاه ها برحسب 
مناب��ع  منطق��ه،  و  جغرافی��ا 
س��وم  و  می کنن��د  دریاف��ت 
در  بودجه  تخصی��ص  اینک��ه 
س��ال آینده براساس عملکرد 
و اهداف��ی ک��ه در نظر گرفته 
شده خواهد بود و نه براساس 
واریز پول به خزانه و تقس��یم 

درصدی میان دستگاه ها. 
دول��ت دوازده��م در نظ��ر 
دارد ب��رای اس��تفاده بهینه از 
منابع، سهم استان ها از بودجه 
افزای��ش و س��هم وزارتخانه ها 
کاه��ش پیدا کن��د. اختصاص 
منابع استان ها به وزارتخانه ها 
گرفت��ن  نظ��ر  در  ب��دون  و 
نیازه��ای منطق��ه و آمای��ش 
س��رزمین یک��ی از انتق��ادات 
کارشناس��ان  و  اقتصاددان��ان 
بودجه نویس��ی  خص��وص  در 
در کش��ور بوده اس��ت و این 
مس��ئله در بودجه سال آینده 

مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
اقتصاددانان این اقدام دولت را 
حرکت به سمت تمرکززدایی 
عنوان می کنند و معتقدند این 
رویکرد باعث ش��تاب در روند 
توسعه استان ها و جلوگیری از 
هدررفت منابع می شود. سهم 
استان ها از اعتبارات هزینه ای 
از ۴.۳دهم درص��د در بودجه 
سال ۹۶ به حدود ۲۴.۳درصد 
در الیح��ه بودج��ه س��ال ۹۷ 
کش��ور رس��یده و در صورت 
تایی��د مجل��س از اعتب��ارات 
تملک دارایی های س��رمایه ای 
نی��ز به بی��ش از ۳۰درصد در 
س��ال ۹۷ افزایش می یابد. بر 
این اس��اس ۸۶۸ ط��رح ملی 
تملک دارایی های س��رمایه ای 
در بودجه سال ۹۷ به استانی 

تبدیل شده است. 
در همی��ن زمین��ه، مهدی 
بیان  ب��ا  اقتصاددان  پازوک��ی 
اینک��ه بودجه ریزی براس��اس 
عدم تمرکز یکی از روش های 
کارشناس��ی  و  پذیرفته ش��ده 

اس��ت و اینک��ه بودج��ه ب��ه 
روشی  واگذار شود  اس��تان ها 
مناس��ب در بودجه ریزی است 
به پایگاه اطالع رس��انی دولت 
گفت: خوش��بختانه دولت در 
بودجه ۹۷ به این مسئله توجه 

داشته است. 
به  حرکت  اقتص��اددان  این 
س��مت تمرکززدایی را الزامی 
اساس��ی برای اقتصاد کش��ور 
عن��وان کرد و گفت: البته باید 
به این مسئله توجه داشت که 
این طرح در ش��رایطی موفق 
اس��ت که ن��گاه کارشناس��ی 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه و 
داشته  همراه  را  کارشناس��ان 
باش��د و در غیر ای��ن صورت 
نگاه ملوک الطوایفی به بودجه 
مش��کالت  تش��دید  موج��ب 
می شود. در واقع باید ملی فکر 
کنیم و منطقه ای عمل کنیم. 
توس��ط  بودجه  اختص��اص 
یک وزارتخانه و بدون آمایش 
منطقه و آمایش س��رزمینی و 
نی��از منطقه  بدون ش��ناخت 

کارشناسی نیس��ت و در واقع 
وزارتخانه ه��ا فقط باید نظارت 
داشته باشند؛ موضوعی که به 
گفته کارشناس��ان تا به حال 
در بودجه نویس��ی به آن توجه 
نش��ده بود. مهدی پازوکی در 
این خصوص گفت: اینکه کجا 
بیمارس��تان بس��ازیم و کج��ا 
نی��از به آموزش��گاه داریم و یا 
نداریم متاس��فانه مورد توجه 
قرار نگرفته است و با افزایش 
س��هم اعتب��ارات اس��تان ها و 
بررس��ی آن در خود استان ها 
پیش��رفت  ش��اهد  امیدواریم 
در این زمینه باش��یم. در این 
ش��رایط نکت��ه مه��م در این 
است  این  بودجه نویسی  روش 
که س��ازمان برنام��ه و بودجه 
کامال  س��ازمانی  عن��وان  ب��ه 
اقتص��ادی که مدیریت بودجه 
را برعه��ده دارد بر آن نظارت 

کامل داشته باشد. 
نصراله��ی زاده،  به��رام 
نی��ز  اقتص��ادی  کارش��ناس 
ب��ا اش��اره ب��ه تمرکززدای��ی 

در بودج��ه ب��ه عن��وان یکی 
ویژگی ه��ای  مهم تری��ن  از 
بودجه س��ال آین��ده به پایگاه 
اطالع رس��انی دول��ت گف��ت: 
ب��ا افزایش اعتبارات و س��هم 
می شود  پیش بینی  اس��تان ها 
در س��ه محور اشتغال فراگیر، 
روس��تایی و حمایت��ی حدود 
۹۸۰ ه��زار ش��غل در کش��ور 
ایجاد ش��ود که در این زمینه 
بای��د منابع مورد نیاز از جمله 
تس��هیالت بانک��ی و صندوق 

توسعه ملی تامین شود. 
الیح��ه  در  داد:  ادام��ه  او 
بودجه سال ۹۷ توجه ویژه ای 
به پروژه های قابل واگذاری به 
بخش خصوصی و نیز مشارکت 
عموم��ی - خصوص��ی ب��رای 
تکمیل این قبی��ل پروژه ها با 
استفاده از مشوق های دولتی، 
منابع بانکی، صندوق توس��عه 
ملی، منابع خارج��ی و آورده 
گرفته  صورت  بخش خصوصی 
اس��ت. پروژه ه��ای غیرقاب��ل 
که  پروژه هایی  ی��ا  واگ��ذاری 
جذابیتی برای بخش خصوصی 
ندارند باید با استفاده از منابع 

دولتی تکمیل شوند. 
نماینده مجلس  علی اکبری، 
نی��ز با اش��اره ب��ه حرکت به 
بودجه  تمرکززدایی در  سمت 
۹۷ و افزایش س��هم استان ها 
از بودجه گفت: افزایش س��هم 
بودج��ه  مناب��ع  از  اس��تان ها 
افزایش ش��فافیت  به هم��راه 
و  بودج��ه ای  انضب��اط  و 
عملکرد  براساس  بودجه ریزی 
از مزیت ه��ای بودج��ه س��ال 

آینده است. 

ویژگی های بودجه سال آینده به روایت اقتصاددانان

حرکت به سمت تمرکززدایی در نخستین بودجه دولت دوازدهم

برای اولین بار مرکز آمار ایران تورم دهک های درآمدی را بررسی کرد

تورم دهک اول ۱.۴درصد بیشتر از دهک دهم

دریچه

تبعیض جنسیتی به روایت باربارا رز برگمن
اقتصاددان فمینیست

بارب��ارا رز برگمن از مع��دود اقتصاددان هایی اس��ت که به 
ش��کلی کاربردی به مطالعه پدیده تبعی��ض  نژادی و تبعیض 
جنس��یتی در محیط کار پرداخته و دستاوردهای بسیاری در 
این زمینه داشته  است، چنانچه به لطف مطالعات او، اصطالح 
اقتصاددان های فمینیست اینک بر سر زبان ها افتاده  است. به 
گزارش آینده نگر، »تبعیض در محل کار« مسئله ای است که 
همه افراد ش��اغل به نوعی آن را تجرب��ه کرده اند، اما تبعیض 
جنسیتی در محل کار نوع متفاوتی است که در برخی موارد، 
شکلی طبیعی به خود گرفته و به همین خاطر کسی متوجه 
عمق آزاردهنده بودن آن نمی شود. باربارا رز برگمن اقتصاددان 
فمینیس��تی است که بیشترین تمرکز را روی این مسئله قرار 
داده و به چالش تبعیض جنسیتی در محل کار پرداخته  است. 
البته او به صورت کلی به مفهوم تبعیض توجه داش��ت چراکه 
به دنبال برابری انسان ها بود اما در نهایت تمرکز خود را روی 
مس��ئله تبعیض جنسیتی و برابری زن و مرد در دنیای کاری 
ق��رار داد. برگمن در س��ال ۱۹5۹ مدرک دکت��رای خود را از 
دانشگاه هاروارد دریافت کرد و از همان جا به این فکر افتاد که 
باید کارهایی فراتر از نظریه پردازی در دنیای اقتصاد انجام داد. 
او ب��ه دنبال پژوهش و تجربه بود تا بتواند با ایده ها و نظریات 
جدید به بهبود سیاست های دولتی کمک کند. در ابتدا تمرکز 
خود را روی تبعیض نژادی قرار داد. به مرور به سمت تبعیض 
جنس��یتی متمایل ش��د و در این زمینه پژوهش کرد. او باور 
دارد که برابری جنس��یتی در طول تمدن بش��ری غایب بوده 
و همیشه در زمینه اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ، زنان 
نسبت به مردان تحت فشار بیشتری بوده اند. نکته جالب توجه 
اینجاست که از نظر او هنوز هم این شرایط در دنیا حاکم است. 
او ممکن ترین و بهترین راه برای برابری را »افزایش تسهیالت« 
می داند تا مثال زن ها بتوانند برای نگهداری از کودکان خود یا 
برای انجام امور خانه، برون سپاری کنند، اما افزایش تسهیالت 
به چه صورتی باید انجام ش��ود؟ دول��ت در کانون ماجرا قرار 
دارد. در واقع در شرایطی رفاه و تسهیالت افزایش پیدا می کند 
ک��ه دولت یارانه هایی را مثال برای نگهداری از فرزندان در نظر 
بگیرد. البته این به تنهایی نمی تواند برابری را برای زن و مرد 
به ارمغان بیاورد. برای مثال او زنان را به افزایش روحیه رقابتی 
در محیط کار تشویق می کند و معتقد است آنها با تغییر روحیه 
خود می توانند به تبعیض علیه خودشان خاتمه بدهند. در واقع 
او زنان را به نوعی تغییر رفتار کاری تش��ویق می کند. در کنار 
آن نیز دولت ها باید توجه ویژه ای به خانواده های دارای فرزند 
داش��ته  باش��ند. البته بحث برگمن با وجود تمرکزی که روی 
زنان قرار داده، محدود به معضل زنان در محیط کار نیس��ت. 
بارب��ارا رز برگمن در محیط آمریکایی بزرگ ش��ده و ش��اهد 
تبعیض نژادی بسیاری در محیط های کاری بوده  است. در این 
کش��ور عموما دس��تمزد و حقوق سفیدپوست ها با افرادی که 
سفیدپوست نیستند مثال سیاه پوست ها اختالف زیادی دارد. 
یکی از مباحث مورد توجه برگمن، اختالف درآمد غیرسفیدها 
با س��فیدها در محیط کاری بوده  اس��ت. او به دالیل مختلفی 
برای این تبعیض ها اشاره می کند. برای مثال کارفرماها ممکن 
است صرفا مش��کل شخصی با غیرس��فیدها داشته  باشند یا 
ممکن اس��ت به بهره وری آنها باور نداش��ته  باش��ند. دلیل آن 
هرچه که باش��د، غیرس��فیدها هم به کار و درآمد نیاز دارند و 
به همین خاطر ناچار به رقابت می ش��وند. مش��کل بزرگی که 
به وجود می آید این اس��ت که در نهایت غیرسفیدها از برخی 
شغل ها محروم یا ناچار می شوند در شغل هایی که عالقه ای به 
آن ندارند به کار بپردازند. این جریان می تواند به صورت کلی 

اثرات مخربی بر جامعه و اقتصاد داشته  باشد. 

یادداشت

الزام پژوهش راستگویانه تاریخ 
اقتصاد ایران

هنوز داغ فوت شادروان رضا نیازمند تازه است و فعاالن 
اقتصادی را وادار می کند به احترام این مدیر ارشد صنعتی، 
از تجربیات دهه های سپری ش��ده او تقدیر کنند. از سوی 
دیگ��ر در روزهای اخیر که ب��ه نام هفته پژوهش نام دارد، 
دکتر محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران 
می گوید باید تاریخ اقتصاد ایران در ۴۰ س��ال اخیر نوشته 
ش��ود. نهاوندیان در کنفرانس اقتصاد ایران که از س��وی 
یک نهاد پژوهش��ی دولتی برگزار شده بود تاکید کرد باید 
تاریخ چهار دهه اخیر اقتصاد ایران از سوی پژوهشگران با 
وسواس کارشناسانه بازکاوی شده و تاریکی ها و روشنی های 
این چهار دهه و سرنوش��ت اقتصاد ایران و بازیگران آن به 
اطالع افکار عمومی رسانده شود. این خواستی هوشمندانه 
از سوی یک مقام دولتی است که در کارنامه اش ریاست بر 
موسسه پژوهشی- تاریخی دیده می شود. با توجه به اینکه 
هیچ پدیده موجودی نیست که نتوان رد آن را در گذشته 
پیدا کرد و هیچ اتفاقی در حال حاضر رخ نمی دهد که ریشه 
در تاریخ نداشته باش��د، به نظر می رسد می توان و باید از 
همه نهادها و متخصصان درخواست کرد در مسیر این کار 
برنامه ری��زی کرده و بااراده ای نیرومند راه را برای پژوهش 
در تاری��خ اقتصاد ایران صاف کنند.  تردیدی نیس��ت که 
به کار بردن روش های مبتنی بر دانش، انصاف، واقع بینی 
در انجام تاریخ نگاری مس��ئوالنه اهمیت فوق العاده ای دارد 
که باید در جای خ��ود به آنها وفادار ماند. اتخاذ راهبردی 
که منجر به بازش��دن رازها و رمزهای تصمیم س��ازی ها و 
تصمیم گیری های تاریخ معاصر که در شکل دهی به ماهیت 
اقتص��اد ایران موث��ر بوده اند در این مس��یر یک ضرورت 
تمام عیار است. باید بتوانیم ذهن خود، جامعه و شهروندان 
را برای پذیرفتن نتایج این پژوهش راستگویانه و پیامدهای 
ای��ن پژوهش آماده  س��ازیم. ای��ن آماده س��ازی البته کار 
دش��واری است به ویژه برای کسانی است که در این چهار 
دهه در مقام تصمیم گیری، قانون گذاری، سیاست گذاری و 
اجرایی بوده اند. این گروه باید پاالیش ذهنی کامل را برای 
داوری از پیش تعیین ش��ده و جزمی را در دستور پذیرش 
داش��ته باشند. در مسیر این پژوهش باید رخدادها به طور 
ری��ز و جزیی و با اس��تفاده از امکانات همه نهادهای موثر 
بر سرنوش��ت این مرز و بوم به طور دقیق بررس��ی  شده و 
نقش و سهم هر اندیشه و هر گروه فکری و سیاسی موثر 
بر افکار عمومی مشخص شود. برای تاریخ پژوهی منصفانه 
و کارشناسانه موردتوجه معاون اقتصادی رئیس جمهور که 
می تواند کارس��از و چراغ راهنمای مدیران امروز و فردای 
ایران باش��د البته الزام هایی هس��ت که بای��د درباره آنها 
به ط��ور کامل و کافی بحث ش��ود.  یک��ی از این الزام های 
اجتناب ناپذیر در مس��یر پژوهش راستگویانه و مبتنی بر 
حقیقت و ذات رخدادهای این سال ها، رمزگشایی از برخی 
مسائلی است که در نهادهای گوناگون سرنوشت ساز طرح  
شده اس��ت. بدون رمزگش��ایی از این رخدادهای رازگونه 
در نهاده��ای تاریخی نمی توان امیدوار بود آفتاب حقیقت 
پرتوافش��انی کند. در دنیا رسم نیکی هست که دولت ها و 
نهادهای قدرت را به طور قانونی ملزم می کنند که اس��ناد 
و مس��تندات را پس از سپری ش��دن ی��ک دوره معین از 
حالت »محرمانه بودن« خارج س��اخته و شرح رویدادها و 
چگونگی تصمیم گیری ها و اینکه کدام فرد موثر در کدام 
تاریخ و درباره کدام موضوع مهم با توجه به گرایش دیروز 
و ام��روزش چه گفته و چه کرده اس��ت را در اختیار افکار 
عمومی قرار دهند. درصورتی که این الزام از سوی نهادهای 
رسمی و قانونی در ایران پذیرفته شود، می توان به پژوهش 
کارشناسان مبتنی بر راستی و درستی تاریخ اقتصاد ایران 
امیدوار بود. درصورتی که نهاوندیان بر پژوهش کارشناسانه 
و راستگویانه تاریخ اقتصاد ایران اصرار کرده و این ضرورت 
اجتناب ناپذیر را به سوی گام های اجرایی پیش ببرد بدون 
تردید یک اقدام سرنوشت ساز را پیش خواهد برد که برای 

این مرز و بوم بسیار ضروری است. 
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حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

مرکز آم��ار ای��ران ب��رای اولین ب��ار تورم 
دهک های درآمدی را بررس��ی کرده است و 
براس��اس اطالعات مرکز آمار ایران، تورم کل 
آذر ماه ب��رای ده��ک اول ۸.۸درصد و برای 
دهک دهم ۷.۴درصد است. در همین زمینه، 
جواد حس��ین زاده معاون مرکز آمار ایران روز 
گذش��ته در نشست خبری در جمع رسانه ها 
ب��ا بیان اینکه از این پس ت��ورم دهک ها هم 
توس��ط مرکز آمار ایران اعالم می شود، گفت: 
دو دس��تاورد بزرگ در مرکز آمار ایران وجود 
دارد که آن تغییر س��ال پایه ت��ورم از ۱۳۹۰ 
به ۱۳۹5 در تورم بوده و همچنین به دس��ت 
آوردن تورم دهک هاس��ت. به گزارش ایسنا، 
حسین زاده ادامه داد: بر این اساس در آذرماه، 
تورم کل کش��ور به عدد ۸درصد رسیده که 
شهری ۷.۸درصد و روستایی ۹.۲درصد بوده 
است. همچنین تورم برای دهک اول جامعه 
۸.۸درصد و برای دهک دهم ۷.۴درصد بوده 
است. معاون مرکز آمار افزود: شاخص قیمت 
درص��د تغییر میانگین م��وزون قیمت کاال و 

خدمات در مقایسه با سال پایه است که سال 
پای��ه به ۱۳۹5 تغییر یافته اس��ت. بر همین 
اساس، تورم شهری، روستایی و کل کشور بر 
اساس سال پایه ۱۳۹5 محاسبه می شود که 
بر این اس��اس علت تغییر سال پایه به دلیل 
تغییر تکنولوژی تولید کاال، حذف برخی اقالم 
از سبد مصرفی و افزودن برخی دیگر، تغییر 
در وزن کاالها و مواردی از این دس��ت علت 
تغییر سال پایه اس��ت؛ ضمن اینکه افزایش 
درآمد خانوارها الگوی مصرف را تغییر می دهد 

و همین امر تغییر سال پایه را رقم می زند. 
او در ادامه سخنانش درباره تغییر سال پایه 
هم اضافه کرد: بر مبنای سال پایه جدید تورم 
آذرماه که ۸درصد اعالم ش��ده بود ۷.۶درصد 
محاس��به شده اس��ت. حس��ین زاده در ادامه 
سخنانش چنین توضیح داد که در محاسبه 
تورم دهک های درآم��دی در دهک اول وزن 
خوراکی ها، آش��امیدنی ها ۴۳.۳درصد و وزن 
غیرخوراکی ها 5۶.۷درصد محاسبه می شود، 
این در حالی اس��ت ک��ه در دهک دهم وزن 

خوراک��ی و آش��امیدنی ۱۷.۲درص��د و وزن 
غیرخوراکی ها ۸۲.۸درصد محاسبه می شود. 

او در پاسخ به این سوال که آیا در محاسبه 
تورم برنامه ای برای محاسبه تورم به تفکیک 
اس��تان وجود دارد، یا خیر چنین توضیح داد 
که برای محاسبه کل تورم به تفکیک استان 
بررس��ی می ش��ود، ولی در محاسبه دهک ها 

چنین برنامه ای وجود ندارد. 
جزییات تورم دهک های درآمدی 

در آذرماه
براس��اس اطالعات مرکز آمار ایران تورم کل 

آذرم��اه برای دهک اول ۸.۸درصد و برای دهک 
ده��م ۷.۴درصد اس��ت. مرکز آمار ای��ران برای 
اولین بار تورم دهک های درآمدی را بررسی کرده 
است که طبق آن بیشترین عدد شاخص مربوط 
ب��ه دهک اول بالغ ب��ر ۱۱۱.5 و کمترین مقدار 
ش��اخص متعلق به دهک ده��م بالغ بر ۱۰۹.۷ 
است و کمترین افزایش ماهانه شاخص کل برای 
دهک دهم بالغ بر ۰.۶درصد و بیشترین افزایش 
ماهانه ش��اخص کل برای دهک اول بالغ بر ۱.۳ 
بوده اس��ت که در مقایس��ه با تورم ماهانه کل 
خانوارها در آذرماه ۰.۶ واحد درصد باالتر است.
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پس از زلزله چهارشنبه شب هفته گذشته 
تهران، بحث تاب آوری س��اختمان ها در برابر 
حوادث مختلف بس��یار مطرح ش��ده است. 
گروه��ی تصور می کنند در خانه های نوس��از 
امنی��ت بیش��تری دارند، اما غاف��ل از این که 
برخی از این خانه ها حتی از خانه های فرسوده، 
فرسوده تر هس��تند؛ چراکه به دلیل غفلت در 
نظارت حین س��اخت، برخی س��ازندگان به 
بدترین نوع و شکل ساختمان ها را می سازند و 
به اصطالح رایج مردم، به آنها »بساز و بنداز« 
می گویند. بنابراین در حال حاضر این سؤال 
در ذهن بسیاری از ساکنان تهران مطرح است 
که خانه ای که در آن س��اکن هستند، تا چه 

اندازه در مقابل زلزله تاب می آورد. 
به گزارش خبرآنالین، زهرا نژادبهرام، عضو 
هیأت رئیس��ه ش��ورای ش��هر تهران آبان ماه 
امس��ال عن��وان کرد ک��ه در ح��ال حاضر با 
پدیده ای روبه رو هس��تیم که براس��اس آن، 
کارشناسان معتقدند بسیاری از ساخت وسازها 
در پایتخت به خصوص در 4هزار هکتار بافت 
فرسوده، س��اختمان هایی ساخته شده که از 

نظر کیفی قابل اعتماد نیستند.
عض��و  موس��وی بیوکی،  س��یدابوالفضل 
کمیس��یون عمران مجلس نیز معتقد است 
هر چند تأمین مس��کن ارزان برای اقش��ار و 
دهک های پایین جامعه اقدام مثبتی اس��ت، 
اما غفلت دس��تگاه های نظارتی در استفاده از 
مصالح ساختمانی بی کیفیت، عمر این سازه ها 
را ب��ا بهانه تقدیم خانه ارزان به مردم کاهش 

می دهد.
کیفیت فدای سودآوری

ای��ن روزه��ا اگر پ��ای صحبت س��اکنان 
ساختمان های نوساز بنشینید، برخی از آنها 
از خانه ها و نوع س��اخت آنها راضی و گروهی 
اما ب��ه حدی ناراضی هس��تند که هر لحظه 
در خانه ه��ای خود را ب��از می کنند، با خرابی 
یک بخش از خانه روبه رو می ش��وند؛ این در 
حالی اس��ت ک��ه حتی گاه یک س��ال هم از 
عمر س��اخت این واحد مسکونی نمی گذرد. 
هم اکنون بساز و بفروش ها با خرید خانه های 
کلنگی یا مش��ارکت در ساخت و حتی خرید 
زمین های متروکه، س��عی می کنن��د تعداد 
واحدهای س��اختمانی بیش��تری را ب��ه بازار 
عرضه کنند. نرخ مش��ارکت در ساخت وساز 
در زمانی که بازار در ش��رایط صعودی به سر 

می برد، حدود 60 به 40 است. 
ب��ه گفته یک��ی از فعاالن حوزه مس��کن،  
سیس��تم بساز و بفروش��ی در ایران، شیوه ای 
ج��ذاب برای کس��ب درآمده��ای یک باره و 
س��وداگری در بازار محس��وب می شود. بساز 
و بفروش ه��ا در م��دت زمانی ک��ه بازارهای 
س��رمایه گذاری دیگر قادر به جذب س��رمایه 
نیس��تند از تجمع نقدینگی و س��رمایه های 
سرگردان در بازار مسکن استفاده کرده و در 
کوتاه مدت، سودهای کالنی به دست می آورند.

اما خاصیت سرمایه، جذب سود حداکثری 
است و برای این کسب سود، بسیاری از بساز 
و بفروش ها از کیفیت بنای ساخته شده شان 
در نبود نظ��ارت کافی می کاهند. به عبارتی، 
 بس��یاری از بس��از و بفروش ها ی��ا در مرحله

 »سفت کاری« یا در مرحله »نازک کاری« از 

کیفیت بنا می کاهند. به این گروه به زبان رایج 
عامه مردم،  »بساز و بنداز« می گویند. 

میزان تاب آوری خانه های روی گسل
در این ش��رایط اما زلزله هایی که هر روز از 
گوشه ای از ایران به گوش می رسد و طی یک 
ماه اخیر نیز دو بار تهران را لرزاند، این سؤال 

را در ذهن بس��یاری از ساکنان تهران مطرح 
کرد که خانه ای که در آن س��اکن هستند، تا 

چه اندازه در مقابل زلزله تاب می آورد. 
بهرام عکاش��ه، پدر علم زلزله شناسی ایران 
و رئیس س��ابق بخش زلزله شناسی مؤسسه 
ژئوفیزیک دانش��گاه تهران چندی پیش طی 
یک مصاحبه گفته ب��ود:  »مناطق ۱، ۲ و ۳ 

بیش��ترین آس��یب را از فعال شدن احتمالی 
گسل های شمال ش��هر می بینند و مناطقی 
چون ۷، ۹، ۱۱ و ۱۷ نیز به دلیل داشتن بافت 

فشرده، از آسیب جدی برخوردار می شوند.«
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران 
نی��ز 6 منطقه تهران ش��امل مناطق ۹، ۱0، 
۱۲، ۱4، ۱6 و ۱۷ را دارای خطرپذی��ری باال 
و مناط��ق ۷، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲0 را 
دارای خطرپذیری متوسط معرفی کرده است. 
 از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد از میان
 6۵ گس��ل استان تهران، سه گسل ری، مشا 
و شمال تهران دارای بیشترین خطر به لحاظ 

آسیب پذیری برای شهر تهران هستند. 
ب��ر ای��ن اس��اس، به کارگی��ری مصال��ح 
اس��تانداردهای  ب��ا  منطب��ق  س��اختمانی 
بین الملل��ی، مقاوم س��ازی اماک��ن و مراک��ز 
امدادرس��انی، ممنوعی��ت ساخت وس��از در 
حریم اول گسل های شمالی و جنوبی تهران، 
کاهش ب��ار تراکمی محله ه��ای پرتراکم به 
ویژه بافت فرس��وده، جزو مهم ترین تکالیف 
و راهکارهای افزایش تاب آوری ش��هر تهران 
مطرح می شود. عالوه بر این، مدیریت شهری 
وظیف��ه دارد از ساخت وس��از در ش��یب های 
 تند پرهیز و ضوابط و مقررات ساخت وس��از 
اصولی و مقاوم در کل پهنه ش��هری را اعمال 

کند. 
متوسط قیمت خانه ها در تهران

گ��زارش اخی��ر بانک مرکزی از متوس��ط 
قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای 
مسکونی در مناطق بیست ودوگانه شهر تهران 
در آبان ماه امسال حاکی از آن است که متوسط 
قیمت هر مترمربع در منطقه یک ۱0میلیون 
و ۲۷۲ توم��ان، منطقه ۲ حدود ۷ میلیون و 
۲۳۵ هزار تومان، منطقه ۳ حدود ۸ میلیون و 
 4۵۹ هزار تومان، منطقه 4 حدود ۵ میلیون و
ح��دود  ۵ منطق��ه  توم��ان،  ه��زار   ۷۸   

 ۵ میلی��ون و 64۷ ه��زار توم��ان اس��ت. 
همچنی��ن متوس��ط قیم��ت ه��ر مترمربع 
ح��دود  6 منطق��ه  در  مس��کونی   واح��د 
 6 میلی��ون و ۵0۵ ه��زار توم��ان، منطق��ه 
۷ ح��دود 4 میلی��ون و ۵۷۵ ه��زار توم��ان، 
منطق��ه ۸ ح��دود 4 میلی��ون و 6۳۵ ه��زار 
 توم��ان، منطق��ه ۹ ح��دود ۳ میلی��ون و 
ح��دود منطق��ه ۱0  توم��ان،  ه��زار   ۱۹۷ 
 ۳ میلی��ون و ۱4۷ ه��زار توم��ان، منطق��ه 
۱۱ ح��دود ۳ میلی��ون و ۵۲6 ه��زار تومان، 
منطق��ه ۱۲ ح��دود ۳ میلی��ون و ۲۹6 هزار 
 توم��ان، منطق��ه ۱۳ ح��دود 4 میلی��ون و
  ۳۲۲ ه��زار توم��ان، منطق��ه ۱4 ح��دود
 ۳ میلی��ون و 6۹4 ه��زار توم��ان و منطقه 
۱۵ ح��دود ۲ میلی��ون و ۸6۸ ه��زار تومان 
گزارش ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر، قیمت 
ه��ر مترمربع واحد مس��کونی در منطقه ۱6 
ح��دود ۲ میلیون و ۷66 هزار تومان، منطقه 
۱۷ ح��دود ۲ میلی��ون و ۵۳4 ه��زار تومان، 
منطق��ه ۱۸ حدود دو میلی��ون و ۳6۹ هزار 
تومان، منطقه ۱۹ ح��دود ۲ میلیون و ۷۵۷ 
 ه��زار تومان، منطقه ۲0 ح��دود ۲ میلیون و
  64۷ ه��زار توم��ان، منطق��ه ۲۱ ح��دود
  ۳ میلی��ون و ۳۹6 ه��زار توم��ان و منطقه
 ۲۲ حدود 4 میلیون و 4۱۷ هزار تومان است. 

در حالی قرار بود س��ه طرح حمایتی از 
تولید در س��ال ۱۳۹6 با اعتباری ۵0 هزار 
میلی��ارد تومانی مدنظر ق��رار گیرد که از 
این بین تنها آمار مرب��وط به پرداختی ها 
در طرح رونق تولید مش��خص ش��ده و از 
میزان تس��هیالت پرداختی دو طرح دیگر 
که ش��امل بهسازی و نوس��ازی صنایع و 
نیز حمایت از تولید و اش��تغال بنگاه های 
اقتص��ادی و طرح ه��ای نیمه تمام اس��ت، 

اطالعاتی وجود ندارد. 
به گزارش ایس��نا، امسال دومین سالی 
اس��ت که ش��بکه بانکی ب��رای حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط و تأمین مالی 
وی��ژه ب��رای تولید ورود کرده اس��ت و در 
کنار تس��هیالت عمومی که به بخش های 
مختلف اقتصادی در طول س��ال پرداخت 
می کن��د این بخش ه��ا مورد توج��ه قرار 
گرفته و از س��هم مش��خصی برخ��وردار 

شده اند. 
طرح ۲0 ه��زار میلی��ارد تومانی رونق 
تولی��د به منظ��ور بهب��ود وضعیت فعلی 
۱۵هزار واحدهای تولیدی، طرح ۱0هزار 
میلیارد تومانی برای نوس��ازی و بهسازی 
۵ ه��زار واحد صنعتی و نیز طرح ۱0هزار 

میلیارد تومانی به منظور حمایت از تولید 
و اشتغال ۱0هزار بنگاه اقتصادی و تأمین 
مالی 6 هزار واحد نیمه تمام با پیش��رفت 
فیزیک��ی حداقل 60 درصد، س��ه بس��ته 
حمایتی از تولید کش��ور در س��ال ۱۳۹6 

بود. 
در ای��ن بین تاکنون تنه��ا آمار دقیقی 
از پرداخت تس��هیالت بانکی به واحدهای 
تولیدی در ط��رح ۲0هزار میلیارد تومانی 
رون��ق تولی��د ارائ��ه ش��ده و هی��چ آمار 
منتشرش��ده ای در ارتباط ب��ا پرداخت یا 
اختص��اص تس��هیالت مربوط��ه در طرح 
نوس��ازی و بهس��ازی صنای��ع و نیز طرح 
پرداخت تس��هیالت به منظور حمایت از 
تولید و اشتغال ۱0 هزار بنگاه اقتصادی و 
تأمین مالی 6 هزار واحد نیمه تمام مربوطه 

نیست. 
در س��ال گذش��ته ط��رح رون��ق تولید 
اقتص��ادی با پرداخت تس��هیالتی معادل 
۱۷ه��زار میلی��ارد تومان به ح��دود ۲4 
هزار واحد تولیدی صنعتی و کش��اورزی 
در دس��تور کار قرار گرف��ت و پس از آن 
تصمیم بر این ش��د که در سال جاری نیز 
این طرح ب��ه عنوان مکمل طرح قبلی در 

جهت پرداخت تسهیالت ۳0 هزار میلیارد 
تومانی به ۱۵ ه��زار واحد صنعتی مدنظر 
قرار گیرد که ۲0هزار میلیارد تومان اعتبار 
جه��ت پرداخت به ۱0 هزار واحد صنعتی 
در راستای بهبود وضعیت فعلی و ۱0 هزار 
میلی��ارد تومان برای ۵000 واحد صنعتی 
کوچ��ک، متوس��ط و ب��زرگ ب��ه منظور 

نوسازی و بهسازی تعریف شد. 
بر اس��اس آخرین آماره��ا، از ۲0 هزار 
میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته ش��ده 
در ط��رح رون��ق تولید به منظ��ور بهبود 
وضعی��ت فعل��ی واحده��ا، از زم��ان آغاز 
طرح رونق تولید در سال جاری که اواخر 
تیرماه کلید خورد تاکنون حدود 6۸ هزار 
 میلیارد تومان تس��هیالت بانکی به حدود
 ۹۵00 واحد تولیدی پرداخت شده است. 
بر این اس��اس، از ابتدای س��ال ۱۳۹۵ 
تا ۲۵ آذرماه امس��ال، مع��ادل ۲۳۸ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت به ۳۳ هزار و 400 
واحد بنگاه کوچک و متوس��ط در سراسر 
کش��ور اختصاص یافته است که بر اساس 
برآوردها، سهم تسهیالت پرداختی به این 
بنگاه ها از کل تسهیالت پرداختی در سال 
گذشته که حدود ۵۷0هزار میلیارد تومان 

ب��وده به ۳.۱ درصد رس��ید که با توجه به 
پیش بین��ی پرداخ��ت ح��دود 640 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت بانکی در سال 
جاری سهم بنگاه های تولیدی در مجموع 
به ۷.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹6 افزایش 

خواهد یافت. 
اما از س��ه بس��ته حمایت��ی مذکور، در 
طرح مربوط به نوسازی و بهسازی ۵ هزار 
واحد صنعتی که اعتباری معادل ۱0هزار 
میلیارد تومانی برای آن در نظر گرفته شد 
هیچ گونه آماری وجود نداشته و مشخص 
نیس��ت که از این رقم تاکنون چه میزان 

پرداخت شده است. 
عالوه بر این و به منظور حمایت از تولید 
و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش 
مورد نیاز تعداد ۱0ه��زار بنگاه اقتصادی 
و تأمی��ن مالی 6 ه��زار ط��رح نیمه تمام 
ب��ا پیش��رفت فیزیکی حداق��ل 60درصد 
با اختص��اص ۲00 هزار میلی��ارد ریال با 
هم��کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت جهاد کش��اورزی در برنامه سال 
جاری نظام بانکی قرار گرفته است که در 
این رابطه نیز هیچ آمار مشخصی تاکنون 

اعالم نشده است. 

آخرین وضعیت سه بسته حمایتی از تولید در سال ۹۶

آمار مبهم از تعهد ۵۰ هزار میلیاردی به تولید

آسیب شناسی میزان تاب آوری خانه های روی گسل در پایتخت

واحدهای »بساز و بندازها« چقدر در برابر زلزله تاب می آورند؟ 
مسکن

عدم تناسب ورودی و خروجی وام مسکن
 بازار مسکن پایتخت

 در آستانه  رونق
ب��ا این که حدود ۳0 م��اه از زمان راه ان��دازی صندوق 
پس انداز مس��کن یکم می گذرد و سررس��ید بسیاری از 
وام ها فرا  رسیده، بررسی ها نشان می دهد ورودی های این 

صندوق بیش از پنج برابر خروجی آن است. 
به گزارش ایسنا، پاییز امسال تقاضا برای سپرده گذاری 
در صندوق پس انداز مسکن یکم )خانه اولی ها( در حالی 
رش��د ۵۸ درصدی را نسبت به سال قبل تجربه کرده که 
هنوز تعداد وام گیرندگان با س��پرده گذاران تناسب ندارد. 
هم اکن��ون ماهانه بیش از ۲0 هزار نفر به منظور دریافت 
وام در این صندوق سپرده گذاری می کنند، اما تسهیالت 
پرداختی کمتر از یک پنجم این میزان است؛ درحالی که 

زمان سررسید بسیاری از تسهیالت فرا  رسیده است. 
بازار مسکن شهر تهران آماده ورود به شرایط پیش رونق 
ش��ده است. آذرماه امس��ال میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران به متری 4 میلیون و ۹66 هزار تومان رس��ید که 
۱۳.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. 
تعداد معامالت نیز ۱۷ هزار و ۹۸۵ مورد بود که رشد ۵۲ 

درصدی را نسبت به آذرماه پارسال نشان داد. 
یکی از دالیل این افزایش، اس��تفاده شهروندان تهرانی 
از تسهیالت مسکن یکم و اوراق حق تقدم »تسه« عنوان 
می ش��ود. این در حالی است که هنوز بخش عمده ای از 
س��پرده گذاران اقدام به خرید مسکن نکرده اند. برآوردها 
حاکی از آن اس��ت که از زم��ان افتتاح صندوق پس انداز 
مس��کن یکم در ۱۸ خرداد ۱۳۹4 بیش از ۳00 هزار نفر 
در این صندوق سپرده گذاری کرده اند اما برآوردها نشان 
می دهد تعداد تسهیالت پرداختی کمتر از ۳0 هزار فقره 
بوده است. بررسی ها از علت این عدم تناسب به باال بودن 
قیمت خانه نسبت به وام، ناتوانی در تهیه مبلغ تکمیلی 
برای خری��د و البته انتظار برای کاهش قیمت مس��کن 

می رسد. 
با ای��ن وجود، تقاضا برای این نوع وام هر روز بیش��تر 
می ش��ود. بنا بر اعالم بانک مس��کن، سال گذشته در هر 
ماه به طور متوس��ط حدود ۱۲ تا ۱۵ ه��زار نفر اقدام به 
افتتاح حس��اب و سپرده گذاری در صندوق پس انداز یکم 
می کردن��د؛ در واقع به طور میانگین پارس��ال در هر روز 
حدود ۵00 نفر در این صندوق س��پرده گذاری و ثبت نام 
کرده اند این در حالی اس��ت که پاییز امس��ال در هر ماه 
بیش از ۲0 هزار نفر اقدام به افتتاح حس��اب در صندوق 
یکم کرده اند؛ ثبت نام ماهان��ه بیش از ۲0 هزار متقاضی 
دریافت تس��هیالت یکم در صندوق مختص تس��هیالت 
خانه اولی ها به منزله افزوده شدن روزانه حدود ۸00 نفر از 
خانه اولی ها به آمار صاحبان حساب و متقاضیان دریافت 

تسهیالت خانه اولی ها است. 
مهرماه امسال مجموعا ۲0هزار و ۸۱0 نفر در صندوق 
 پس انداز مس��کن یکم ثبت نام کردند ک��ه این میزان در
 آب��ان ماه ب��ه ۲0 ه��زار و 4۵۸ نفر رس��ید؛ در مهرماه 
متقاضیان خرید مسکن در شهرهای کوچک )با جمعیت 
کمتر از ۲00 هزار نفر( مجموعا ۳۷۲۷ حساب، متقاضیان 
خانه اولی تهرانی 6 هزار حس��اب و متقاضیان ش��هرهای 
 ب��ا جمعیت بیش از ۲00 هزار نفر و مراکز اس��تان ها نیز 
۱۱ هزار و ۸۳ حساب برای دریافت تسهیالت از صندوق 

پس انداز یکم افتتاح کردند. 
این آمار در آبان ماه به افتتاح حس��اب از سوی ۳644 
متقاضی خانه اولی در شهرهای کوچک )با جمعیت کمتر 
از ۲00 ه��زار نفر(، 6۱۵4 متقاضی خانه اولی در ش��هر 
ته��ران و ۱0 هزار و 660 متقاضی خان��ه اولی در مراکز 
اس��تان ها و ش��هرهای با جمعیت بیش از ۲00 هزار نفر 

رسید. 
آم��ار پرداخت تس��هیالت از محل صن��دوق پس انداز 
مس��کن یکم نیز نشان دهنده رش��د قابل توجه پرداخت 
تس��هیالت ب��ه خانه اولی ها نس��بت به دوره ه��ای قبلی 
است؛ هم اکنون با فرا رس��یدن موعد دریافت تسهیالت 
از س��وی برخی خانه اولی ها پس از س��پری ش��دن دوره 
سپرده گذاری آنها در حس��اب مربوط به تسهیالت یکم 
)گذش��ت معموالً ۱۸ ماه از زمان سپرده گذاری(، روزانه 
حدود ۱۵0تسهیالت خرید مسکن به مشموالن دریافت 
تسهیالت از محل صندوق پس انداز یکم پرداخت می شود؛ 
پاییز امسال حجم تسهیالت پرداختی به متقاضیان واجد 
شرایط که موعد دریافت تسهیالت آنها فرا  رسیده است 
به بیش از ۳۷00 پرداخت ماهانه افزایش یافت؛ در مهرماه 
۳۱۵0 فقره تس��هیالت مختص خانه اولی ها به ترتیب به 
می��زان 4۹۲ فقره تس��هیالت در ش��هرهای کوچک با 
جمعیت کمت��ر از ۲00 هزار نفر، ۱0۱0 فقره در ش��هر 
تهران و ۱64۸ فقره در مراکز اس��تان ها و ش��هرهایی با 
جمعیت باالتر از ۲00 ه��زار نفر مجموعا معادل ۳۱۵0 

فقره تسهیالت در کل کشور پرداخت شد. 
آم��ار در آبان م��اه ب��ه پرداخت ۵۵۹ فقره تس��هیالت 
خرید مس��کن مختص خانه اولی ها در شهرهای کوچک 
و ب��ا جمعیت کمتر از ۲00 هزار نف��ر، هزار و ۲۷۸ فقره 
تس��هیالت در ش��هر تهران و ۱۹۱۲ فقره تسهیالت در 
ش��هرهای با جمعیت باالت��ر از ۲00 هزار نف��ر و مراکز 
اس��تان ها مجموعا معادل ۳ هزار و ۷4۹ فقره تسهیالت، 

افزایش یافت. 
ای��ن در حالی اس��ت که با فرا  رس��یدن موعد دریافت 
تسهیالت از سوی خانه اولی های سپرده گذار در صندوق 
پس انداز مس��کن یک��م برآوردها نش��ان می دهد تعداد 
تس��هیالت پرداختی در هر ماه افزایش خواهد داش��ت؛ 
همچنین ب��ا توجه به رون��د س��پرده گذاری متقاضیان 
جدید در صندوق یکم و همچنین وضعیت بازار مس��کن 
پیش بینی می شود حجم سپرده گذاری ماهانه در صندوق 
نیز از سوی متقاضیان طی ماه های پیش رو افزایش یابد. 

یادداشت

گزارش 2

فقدان باور به ایمن سازی

مسئله ایمن سازی س��اختمان ها در شهر تهران 
از چند دهه گذشته در آیین نامه ها و قوانین مورد 
توج��ه قرار گرفته اس��ت. از دهه ۷0 خورش��یدی 
ساختمان س��ازها ملزم به رعایت ضوابط مربوط به 
ضد زلزله ساختن خانه ها شدند. قانون این ضوابط 
را در نقش��ه ها، پروانه های ساختمانی و محاسبات 
در نظ��ر گرفته اس��ت. ام��روز کمتر نقش��ه ای در 
ش��هرداری پیدا می کنید که ضواب��ط ایمنی را در 
نظر نگرفت��ه باش��د و براس��اس آیین نامه ۲۸00 

محاسبه سازه را انجام نداده باشد. 

2 چالش بزرگ در قوانین ایمنی ساخت وساز 
شهری

با این وج��ود اما در مرحله اج��را اتفاق دیگری 
می افتد. دو مش��کل بزرگ در زمینه اجرای قوانین 
ایمنی در ساخت و سازهای شهری داریم؛ مسئله 
اول به تراکم فروش��ی باز می گ��ردد یعنی ممکن 
اس��ت جوازی برای س��اخت یک س��اختمان پنج 
طبقه صادر ش��ده باشد اما س��اختمان ساز پس از 
شروع کار درخواست یک طبقه اضافه را می کند و 
شهرداری در این مرحله بدون توجه به اینکه یک 
طبقه اضاف��ه یعنی بار مضاعف بر پی س��اختمان 
و تأثی��ر منفی بر عناصر س��ازه ای، مس��ئله را حل 
می کند. از س��وی دیگر مس��ئله مهندسان ناظر و 
س��ازمان نظام مهندسی را داریم که از سال ۷4 بر 
سر س��هم آنها بر نظارت بر ساخت وساز درگیریم. 
به دلیل درآمد کالن ش��هرداری ها از فروش تراکم 
و پروانه های س��اختمانی، این نهاد هیچ تمایلی به 
ش��راکت نظام مهندسی در تأیید فنی ندارد و اگر 
س��ازمان نظام مهندسی یک س��ازه را تأیید فنی 
نکند اما ش��هرداری نظر دیگری داشته باشد، این 

تعارض به نفع شهرداری حل و فصل می شود. 

مس��ئله مجری ذی ص��الح یک��ی از چالش های 
اساس��ی در این زمینه است. س��اختمان ها توسط 
افرادی س��اخته می ش��وند که صالحی��ت کافی را 
ندارند. یک بنا یا گاه شخص مالک بدون تخصص 
ساختمان را می سازند و سروکله زدن با سازندگان 
غی��ر متخصص برای الزام ب��ه رعایت موارد ایمنی 
بس��یار دش��وار اس��ت. این افراد مس��ائل فنی را 
نمی دانند، بی سوادند و باوری هم به اجرای مسائل 
ایمنی ندارند. مش��کالتی از این دست سال هاست 
در صنعت ساخت و ساز وجود دارد اما کسی به آن 
اعتنا نمی کند. زلزله تهران هشدار خوبی بود برای 
اینکه مردم و مس��ئوالن مسائل ایمنی را جدی تر 
دنبال کنند. از دهه ۷0 خورش��یدی س��وله هایی 
برای اس��کان مردم در صورت بروز بحران در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت تا مردم در آن تجمع کرده و 
خدمات دریافت کنند اما طی چند س��ال گذشته 
این زمین ها به س��اخت و ساز اختصاص داده شده 
اس��ت. از سوی دیگر سود سازنده در استفاده بهتر 
از مصال��ح ظاهری در س��اختمان اس��ت نه اینکه 
سازه مس��تحکم تری بس��ازد به همین دلیل بساز 
و بفروش ها توجهی به ایمنی ساختمان ها ندارند. 

بی توجهی دیروز و نگرانی امروز
پای��داری این مش��کالت را می توان ب��ه رویکرد 
غل��ط مس��ئوالن نس��بت داد و عدم ب��اور آنها به 
ضوابط ایمن س��ازی ساختمان. متأسفانه نه تنها در 
مورد زلزله بلکه درباره بس��یاری از مس��ائل دچار 
دور باط��ل خنده داری ش��ده ایم. ما از فناوری دنیا 
عقب نیستیم، دست کم می توانیم به جای واردات 
اق��الم لوکس، دانش فن��ی وارد کنی��م چراکه به 
آن نیازمندی��م ام��ا متأس��فانه باور پاس��خ به این 
نیاز وجود ن��دارد. در مورد آلودگی هوا هر س��ال 
در تهران س��تاد بحران تش��کیل می دهیم و همه 
از آلوده تر ش��دن هوای تهران شگفت زده می شوند 
اما کاری برای حل این بحران نمی کنیم. به خاطر 
دارم که س��ال ها پیش پس از وق��وع زلزله رودبار 
آژان��س همکاری های بین المللی ژاپ��ن با یکی از 
س��ازمان های ش��هرداری ته��ران در یک پژوهش 
گس��ترده تکلیف شهر، گس��ل های آن و وضعیت 

تهراِن پس از زلزله را روشن کردند. 
این پژوه��ش می گفت تهران با وق��وع زلزله ای 
۵ یا 6 ریش��تری آس��یب جدی می بین��د اما اگر 
شروع به مقاوم سازی شهر کنیم تا ۱۵ سال آینده 
ضری��ب ایمنی در پایتخت به ۹0درصد می رس��د. 
ای��ن پژوهش در آن زمان مورد توجه رس��انه ها و 
مس��ئوالن ق��رار گرفت اما پس از مدتی س��ازمان 
ذی رب��ط در ش��هرداری منحل ش��د و همکاری با 
مؤسس��ه ژاپنی هم از بین رفت. هش��دارها در آن 
زمان در نظ��ر گرفته نش��د و بی توجهی دیروز به 

نگرانی امروز منجر شده است. 
منبع: اتاق تهران 

علیرضا سرحدی
 رئیس انجمن صنفی مهندسان ساختمان



با وجود اظه��ارات متناقضی که درباره 
کاهش نرخ س��ود وام بانکی تا پایان دی 
ماه از س��وی برخی مس��ئوالن غیربانکی 
مطرح ش��ده اس��ت، تاکن��ون هیچ مدیر 
بانکی این موضوع را تایید نکرده و زمان 
مش��خصی برای کاهش نرخ س��ود وجود 

ندارد.
به گزارش ایس��نا، بع��د از اینکه بانک 
مرک��زی در ش��هریورماه امس��ال ط��ی 
دس��تورالعملی ش��بکه بانک��ی را مکلف 
به رعایت نرخ س��ود س��پرده به حداکثر 
۱۵درصد در س��ال کرد ک��ه تاکیدی بر 
اجرای مصوبه ش��ورای پ��ول و اعتبار در 
س��ال ۱۳۹۵ ب��ود، انتقاداتی نس��بت به 
عدم ورود شبکه بانکی به سود تسهیالت 
مطرح ش��د و این تاکید وجود داشت که 
با توجه به اقدام برای کاهش نرخ س��ود، 

سود وام ها نیز باید کاهش پیدا کند.
این در ش��رایطی بود که بانک مرکزی 
در واکن��ش به این انتق��ادات اعالم کرد 
که با توجه به ش��رایطی ک��ه پیش برده 
و زمینه های��ی ک��ه فراهم ک��رده، هدف 
این اس��ت ک��ه ابتدا هزین��ه تامین مالی 
در بانک ه��ا را کنت��رل و کاهش دهد. به 
گونه ای که اگر بانک ها در پرداخت س��ود 
سپرده به طور یکدست عمل کرده و نرخ 
را از ارق��ام متفاوت ب��ه ۱۵درصد کاهش 
دهن��د و در آن ب��ه ثبات برس��ند، آنگاه 
زمینه ب��رای کاه��ش هزینه مال��ی آنها 
فراه��م ش��ده و در ادامه می ت��وان برای 
تغییر در نرخ س��ود تسهیالت که اکنون 

۱۸درصد است نیز اقدام کرد.
حدود س��ه م��اه از کاهش نرخ س��ود 
س��پرده در بانک ها گذشته و به هر دلیل 
فعال در شعب اغلب آنها انحراف چندانی 
نسبت به پرداخت سودهای مصوب وجود 
ندارد. در این شرایط اخیرا اخبار متفاوتی 
منتشر شده و برخی نمایندگان از کاهش 
نرخ س��ود وام بانکی در ماه پیش رو خبر 
داده اند. این در حالی اس��ت که آنچه در 

شبکه بانکی می گذرد، در شرایط موجود 
نش��ان از تایید اظه��ارات نمایندگان در 
رابطه با کاهش نرخ سود وام بانکی ندارد. 
اقتصادی  اخیرا پیم��ان قربانی، مع��اون 
بانک مرکزی به صراحت اعالم کرده بود 
که فع��ال هیچ تصمیمی ب��ر کاهش نرخ 
س��ود سپرده وجود ندارد و از سوی دیگر 
برای کاهش نرخ سود تسهیالت نیز باید 
با گذر زمان و اقداماتی که در حال انجام 
است، هزینه تجهیز مالی بانک ها کاهش 
یاب��د تا بت��وان در این باره اق��دام کرد و 

نتیجه پایداری از آن به دست آورد.

در کن��ار اعالم بان��ک مرکزی پیگیری 
موضوع از برخی مدیران ارشد نظام بانکی 
نیز با توضیحاتی همراه بود. جمش��یدی، 
دبی��ر کانون بانک های خصوصی  با اعالم 
اینکه فعال هیچ جلس��ه ای بین بانک های 
خصوصی و دولتی در مورد تصمیم گیری 
برای کاهش نرخ س��ود و اع��الم نظر در 
این باره وجود نداش��ته اس��ت، گفت که 
فعال نظام بانکی در حال به ثبات رسیدن 
در مورد نرخ س��ود سپرده ای است که در 
شهریور ماه امس��ال مکلف به اجرای آن 

شده است.
وی با اش��اره به اینکه در سال گذشته 
و زمانی که قرار بود نرخ س��ود سپرده به 
۱۵درصد کاهش یاب��د، کاهش همزمان 
س��ود تسهیالت به ۱۸درصد مدنظر نبود 
و اصرار داش��تیم که بای��د بعد از کاهش 
هزینه تامین مالی بتوان س��ود تسهیالت 
را کاهش داد، گفت: اما این اتفاق نیفتاد 
و ری��زش هر دو ن��رخ به ط��ور همزمان 
اتفاق افتاد که نتیجه مثبتی برای بانک ها 

نداشت.
جمش��یدی توضیح داد: در حال حاضر 
س��ود تس��هیالت با اخت��الف ۳درصدی 
با س��ود س��پرده تعیین و تقریبا اجرایی 
می ش��ود و این در حالی است که از سود 
۱۸درصدی تس��هیالت درآمد ناش��ی از 
آن ب��رای بانک ها ح��دود ۱۴.۹۴درصد 
اس��ت و باید در کنار آن بیش از ۳درصد 

در مجموع ب��ه عنوان ذخی��ره مطالبات 
مش��کوک الوصول و همچنی��ن مقداری 
برای جری��ان نقدینگی خود بانک ها کنار 
گذاش��ت. در این ش��رایط پرداخت سود 
۱۵درصدی سپرده از این محل با مشکل 
مواجه است. بنابراین چگونه ممکن است 
سود تس��هیالت را تا قبل از اینکه همین 
س��ود ۱۵درصدی س��پرده کاه��ش پیدا 
نکرده، تغیی��ر داد و انتظار نتیجه مثبت 

داشت.
دبیر کانون بانک های خصوصی به اینکه 
سود تس��هیالت از منابع اصلی درآمدی 
دولت محس��وب می شود، اش��اره داشت 
و یادآور ش��د: متاس��فانه در حال حاضر 
درآمد ناش��ی از کارمزد جای چندانی در 
نظام بانکی ما ندارد. به طوری که در پنج 
سال اخیر با وجود اینکه خدمات نوین و 
الکترونیک بانک ه��ا عمدتا در این مدت 
اتفاق افت��اده، اما درآمد کارم��زد تقریبا 

ثابت مانده است.
وی م��ورد دیگر را به عملکرد دولت در 
انتشار اوراق مالی مرتبط دانست و گفت 
که در حال حاض��ر تاکید بر کاهش نرخ 
سود وجود دارد در حالی که در بازارهای 
دیگ��ر از جمل��ه بازاره��ای مال��ی دولت 
نس��بت به انتش��ار اوراق به طور گسترده 
اق��دام ک��رده و س��ودهایی ک��ه در آن 
پرداخت می ش��ود با آنچه در نظام بانکی 
می گذرد، منطبق نیس��ت. در عین حال 
هنوز خودروسازان به توافق برای کاهش 
نرخ س��ود سپرده جذب شده کامال اقدام 
نکرده و از مش��کالت موجود در رقابت با 

سود بانکی محسوب می شود.
جمش��یدی این را هم گف��ت که عدم 
پاسخگویی منابع ناشی از تسهیالت برای 
س��ود س��پرده ۱۵درصدی و هزینه های 
بانک ه��ا در حال��ی مطرح اس��ت که در 
سویی دیگر با توجه به بدهی کالن دولت 
به بانک ها و  س��ایر بدهی ه��ای معوق و 
همچنین الزام برای خروج از بنگاهداری 
به عنوان یکی از راه های درآمدی بانک ها، 
نمی توان بدون ایجاد شرایط برای کاهش 

نرخ سود تسهیالت اقدام کرد.  
در مجم��وع با ش��رایطی ک��ه فعال در 
س��ودهای پرداختی در نظام بانکی اعم 
از س��پرده و تس��هیالت وجود دارد و بر 
اس��اس آنچه مدیران نظام بانکی بر آن 
تاکی��د دارن��د، فعال هی��چ تصمیمی در 
رابطه با کاهش از س��وی این سیس��تم 
وجود ن��دارد و برخ��ی مدی��ران بانکی 
می گوین��د اگ��ر نمایندگان یا س��ایرین 
حرف از کاهش نرخ س��ود زده اند، شاید 
بار دیگر قرار اس��ت جایی برای بانک ها 
تصمیم گی��ری ش��ود ک��ه خ��ود از آن 
بی خبرند. در این ش��رایط بعید نیس��ت 
نظ��ام بانکی تحت فش��ار ق��رار بگیرد و 
ملزم به کاهش دستوری نرخ سود شود. 

نرخسودتسهیالتبانکیکاهشمییابد؟ مدیرعامل بانک رفاه: 
توسعه فناوری اطالعات، عامل 

برتری بانک های پیشرو است
مدیرعامل بان��ک رفاه گفت: مهم تری��ن عامل برتری 
بانک های پیش��رو در بحث مشتری مداری، توسعه حوزه 
فن آوری اطالعات اس��ت.  به گزاش روابط عمومی بانک 
رفاه، محمدعلی سهمانی در همایش سراسری واحدهای 
انفورماتی��ک و خدمات نوین این بانک گفت: نقش حوزه 
فناوری اطالعات در پیشبرد اهداف بانک بسیار برجسته 
است. امروزه برای تسریع در امور و همچنین ایجاد رضایت 
برای مشتریان باید از زیرس��اخت های فناوری اطالعات 
بهره برد. روش های دیگر سنتی کارآمد نیست.  او با تأکید 
بر س��هم عمده حوزه IT در تجلی شعار مشتری مداری 
گفت: اگر مش��تری مداری، توس��عه فعالیت ه��ا، افزایش 
س��هم بازار و قرار گرفتن در جایگاه نخس��ت نظام بانکی 
جزو اولویت های ما اس��ت، باید در ح��وزه IT و فناوری 
اطالعات پیشرو باشیم. در حوزه فناوری های جدید مالی 
باید س��رمایه گذاری کالنی صورت گی��رد و اعتقاد دارم 

سرمایه گذاری در این بخش هزینه نیست.  

مدیرعامل بانک ملت اعالم کرد
شروع بانکداری دیجیتال در بانک ملت

مدیرعامل بانک ملت، دستور حرکت به سوی بانکداری 
دیجیتال، ش��روع این پروژه در بانک و ایجاد شعب تمام 
دیجیتال را صادر کرد.  ب��ه گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، محمد بیگدلی در نشست سراسری مدیران فناوری 
اطالعات بانک، با اش��اره به پیش��تازی همیشگی بانک 
ملت در عرصه فناوری اطالعات و وجود زیرس��اخت های 
مستحکم و مدیران و کارکنان متخصص، باتجربه و متعهد 
این بانک، بر توسعه بانکداری الکترونیک و توسعه امنیت 
سیس��تم ها تأکید کرد و گفت: مدیریت عالی بانک ملت 
از هرگونه س��رمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات که 
موجب افزایش امنیت، سهولت و سرعت در ارائه خدمات 
به مشتریان ش��ود، حمایت می کند. بیگدلی با اشاره به 
اینکه س��رمایه گذاری در حوزه فن��اوری اطالعات و ورود 
تکنولوژی های نوین و ایجاد بانکداری دیجیتال، عالوه بر 
ارائه خدمات متمایز بانکی و افزایش س��هولت، امنیت و 
سرعت در ارائه این خدمات به مشتریان، در نهایت کاهش 
هزینه ه��ای کلی بان��ک را در پی خواهد داش��ت، اظهار 
امی��دواری کرد که در آین��ده ای نزدیک، پروژه بانکداری 

دیجیتال در بانک ملت به بهره برداری برسد. 
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شماره 962

بانکنامه

مذاکرات حقوقی ایران و روسیه 
برای اتصال کارت های بانکی

مدی��ر اداره نظام ه��ای پرداخت بان��ک مرکزی از 
انج��ام مذاکرات حقوقی ایران و روس��یه برای اتصال 
کارت ه��ای بانک��ی خبر داد و گفت: ای��ران در حوزه 
کارت های اعتب��اری بین المللی هم اکنون جدی ترین 
ارتباط را با روس��یه دارد و خوشبختانه در بحث فنی 
اقدامات خوبی انجام شده است.  به گزارش »فرصت 
امروز« و به نقل از س��تاد خب��ری هفتمین همایش 
س��االنه بانکداری الکترونی��ک و نظام های پرداخت، 
داود محمدبیگی با بیان اینکه تس��ت ها در این حوزه 
در حال انجام اس��ت، اف��زود: البت��ه در یکی دو ماه 
اخیر مقداری از س��رعت تس��ت ها ب��ه دلیل مباحث 
حقوقی کاس��ته شده است. البته هر ارتباطی بخواهد 
انجام ش��ود باید قراردادی بین دو کشور و بانک های 
مرکزی منعقد ش��ود.  مدیر اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی با بیان اینکه س��امانه میر روس��یه باید 
در دسامبر عملیاتی می شد، افزود: متأسفانه این امر 
به دلیل مباحث حقوقی تاکنون انجام نش��ده است، 
چراکه تا زمانی که قرارداد منعقد نش��ود، طرف روس 
برای عملیاتی شدن آن مشکالتی را بیان کرده است. 
محمدبیگ��ی با تأکید براینکه تغییرات را برای طرف 
روس ارسال کرده ایم، ادامه داد: اما یکی از مباحث اصلی 
کشور در بحث ارتباطات بین المللی، بحث استانداردهای 
امنیتی و کسب و کاری است که متأسفانه در کشور به 
رغم تمام توسعه هایی که در حوزه بانکداری الکترونیک 
داشتیم به دلیل عدم ارتباط با جامعه بین المللی خیلی 
بانک های ما آماده این حوزه نیس��تند.  وی در پاسخ به 
اینکه آیا این کارت ه��ا ارزی خواهند بود؟ افزود: خیر، 
این کارت ها ریالی هس��تند و مشتری از همین کارت 
در خارج از کش��ور استفاده می کند به این صورت که با 
توجه به نرخی که با بانک توافق ش��ده، بانک مبلغ ارز 
را پرداخت کرده ولی از حس��اب مشتری ریال برداشت 

می کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۱۸۵دالر آمریکا

۵.0۳۳یورو اروپا

۵.72۵پوند انگلیس

۱.۱۵۸درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵6۱.۹00مثقال طال

۱2۹.700هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳70.000سکه بهار آزادی

۱.۴00.000سکه طرح جدید

6۸۳.000نیم سکه

۴0۳.۵00ربع سکه

26۵.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه



بیشترین تغییرات قیمت سهام دیروز در بورس تهران

حجمنماد
)هزار(

قیمت
)ریال(

تغییرات
)ریال(

490299791049شفن1

3686220531048شخارك1

79515853720كبافق1

10412350588رتكو1

46909052411كاما1

1267477356فالمي1

97513596333شبهرن1

52618535316پرداخت1

72837517261شبندر1

69847508199شبریز1

113914390198فرآور1

83805672194بفجر1

1020594190سقاین1

3685297157شنفت1

7914951142خموتور1

195143058141كروي1

317883139135كنور1

174224335133شتران1

7508112133دالبر1

31822954126فسرب1

675784102قلرست1

12813819100بورس1

14424210999سكرما1

998194591خوساز1

2002178184امید1

22865347583كگل1

78532309379فوالد1

460460279قمرو1

284400276شدوص1

1150385275كفرا1

1194278866كرماشا1

8720152364وسپه1

1061162664وتوصا1

20419496764شپنا1

2757150661وایران1

3928536461فارس1

572349957شلعاب1

10000215055كچاد2

21928253455فملي1

101668655داسوه1

17556214954كچاد1

393192752شپارس1

72-2154284بنیرو1

74-4710609وپخش1

74-1937252غچین1

74-3012125سهگمت1

78-1183660حپترو1

80-7872768پسهند1

80-30902437چدن1

82-10615437قزوین1

84-17113876مرقام1

84-10762164خمحور1

88-819846دزهراوي1

91-4553396مداران1

94-17593806شیران1

100-1873469فمراد1

106-12942560لسرما1

113-1233375پدرخش1

113-36332389كلوند1

114-46533241خگستر1

116-2733415خشرق1

117-446083079خودرو1

123-3125435كمنگنز1

127-9962509ثاباد1

129-1632453دسبحاح1

131-1863669ددام1

149-957889بسویچ1

161-85004780سیستم2

190-41265631چكارن1

214-347699غدام1

532-3025265قشرین1

569-9910963كدما1

615-22612560چافست1

 638-364362دجابرح1
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شماره 962

رون��د رش��د ب��ازار س��رمایه همچنان 
ادام��ه دارد و بورس ته��ران در حالی در 
چهارمین روز زمس��تان بس��ته ش��د كه 
ش��اخص كل با رشد 829 واحدی، كانال 

98 هزار را فتح كرده بود. 
ام��روز«، »فرص��ت  گ��زارش    ب��ه 

 1.179 س��هم ب��ه ارزش 3 میلی��ون و 
360 هزار ریال، 91 هزار بار معامله شد. 
شاخص كل روز دوشنبه را از نیمه كانال 
97 واحد شروع كرد و یک ساعت بعد از 
آغاز بازار به كانال 98 هزار واحد رسید. 

پاالی��ش  اصفه��ان،  مبارك��ه  ف��والد 
نف��ت بندرعب��اس، مل��ی صنای��ع مس 
ای��ران، هلدین��گ س��رمایه گذاری غدیر، 
معدنی وصنعت��ی گل گه��ر، پاالیش نفت 
ته��ران، پتروش��یمی خارك، گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان و معدنی و صنعتی 
چادرمل��و بیش��ترین تأثی��ر را در رش��د 
ش��اخص كل داش��تند و اما خودرویی ها 
مانع رش��د بیشتر شاخص كل شدند. روز 
دوش��نبه برای نماد ایران خودرو، سایپا، 
گروه مپنا، بانک ملت،  صنایع ش��یمیایی 
ای��ران، ش��ركت ارتباطات س��یار ایران، 
لیزینگ  رایان، سرمایه گذاری آتیه  دماوند 
و ماشین سازی اراك، از نظر اثرگذاری بر 

شاخص كل روز خوبی نبود. 
ب��ازار ب��ورس در چه��ارم دی م��اه با 
ثب��ت رق��م 98 ه��زار و 355 واحد برای 
ش��اخص كل به كار خود پایان داد. غیر 
از ش��اخص كل تمام شاخص ها و بازارها 
با رش��د سپری شدند. ش��اخص كل هم 
وزن، 0.06 درصد افزای��ش یافت و بازار 
اول و دوم بورس ب��ه ترتیب در ارزش با 
رشد 1.9 و 0.76 درصدی روبه رو شدند. 
س��ازمان بورس در گزارش��ی اعالم كرده 

است بورس تهران در هفته پایانی آذرماه 
بیش��ترین بازده��ی را در بین 17 بورس 
بین المللی به خود اختصاص داده است. 

همچنی��ن پای��گاه اطالع رس��انی بازار 
س��رمایه )س��نا( در گ��زارش تح��والت 
چهارمین روز دی ماه آورده اس��ت كه در 
گروه خودرویی كه شروعی اكثرا متعادل 
و منف��ی در جری��ان بود، ص��ف خرید و 
معامالت مثبت نمادهای خوساز، ختوقا، 
خموت��ور، خمهر و خاهن قابل توجه بود. 
در گ��روه متع��ادل و مثبت ش��یمیایی، 
پتروش��یمی ها با تقاض��ای باالتری و در 
نتیجه معامالتی مثبت تر برخوردار بودند 
تا جایی كه نمادهای شخارك، زاگرس و 

شدوص صف خرید را تجربه كردند. 
بر اس��اس این گزارش، طبق انتظار با 
ادامه اقبال گروه پاالیشگاهی و روانكارها 
و سبزپوش��ی آنها در ب��ازار دیروز مواجه 
بودیم كه در این میان نمادهای ش��تران، 
ش��نفت، ش��بندر و ش��رانل از تقاض��ای 
باالتری نسبت به هم گروهی ها برخوردار 
بودند اما در اواخ��ر بازار و افزایش حجم 
عرضه ها، انتظار م��ی رود امروز معامالتی 
متعادل تر را تجربه كنند، در همان اوایل 
نیز بازار نماد شس��پا ب��ا توجه به تعدیل 

پیش بینی سود متوقف شد. 
همچنین گروه ه��ای فلزی و معدنی با 
ادامه تقاضای مناس��ب و معامالتی اكثرا 
مثب��ت دنبال ش��دند كه در ای��ن میان 
گروه رویی )با توجه به گزارش مناس��ب 
نماد فاسمین( از اقبال باالتری برخوردار 
بودن��د تا جایی كه نمادهای كروی، كاما، 
كبافق، فزرین و فس��رب ب��ا صف خرید 
همراه ش��دند كه در ادامه بازار نمادهای 
كنور، میدكو، ف��روس، فپنتا و فنورد نیز 

صف خرید ش��دند. در ش��روع بازار نماد 
فاس��مین جهت اعالم تعدیل پیش بینی 

سود متوقف شد. 
در گروه خودرویی كه ش��روعی اكثرا 
متع��ادل و منف��ی در جریان بود، صف 
خری��د و معام��الت مثب��ت نمادهای 
خوس��از، ختوق��ا، خموت��ور، خمه��ر و 
خاهن قابل توجه بود اما در اواخر بازار 
با موج جدید از عرضه ها و اعمال فشار 
فروش فروشندگان مواجه شدیم كه در 
نهایت اكثر نماده��ای گروه خودرویی 
یا صف فروش ش��دند یا تا آستانه صف 
فروش ش��دن پیش رفتند. در آن س��و 
و بع��د از مدت ها معامالت��ی كم فروغ، 
تش��كیل ص��ف خرید نماد حس��یر در 
گ��روه متع��ادل و منفی حم��ل و نقل 

چشم نوازی می كرد. 
س��رمایه گذاری،  متع��ادل  گ��روه  در 
تش��كیل صف خرید نماد وس��په و صف 
فروش نماد وگس��تر در همان اوایل بازار 
جل��ب توجه می ك��رد ك��ه در ادامه بازار 
نمادهای بورس، وغدیر و وتوصا نیز صف 
خرید ش��دند، این در حالی بود كه نماد 
تازه وارد امید با صف خرید بسیار پرحجم 
و عرضه های قطره چكانی به رشد قیمتی 

خود ادامه داد. 
در گ��روه آی تی و انفورماتیک و به جز 
نماده��ای پرداخت و افرا ك��ه متعادل و 
مثبت دنبال شدند، سایر نمادهای گروه، 
اكثرا معامالتی متعادل و منفی را تجربه 
كردند. در پایان معامالت نیز نماد مرقام 
جهت برگ��زاری مجمع عمومی س��االنه 
تصوی��ب صورت های مالی متوقف ش��د. 
به رغم مذاك��ره رایتل با س��رمایه گذاران 
خارجی در خصوص ارائه خدمات نس��ل 

چه��ارم و پنجم تلفن همراه كش��ور، این 
اپرات��ور در حال انج��ام فرآیندهای اخذ 
مجوز از س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
برای عرضه بخشی از سهام خود و حضور 
فعال در بازار س��رمایه كش��ور در س��ال 

1396 است. 
تجهیزاتی،  ماش��ین آالت،  درگروه های 
برقی و گروه های وابس��ته، بفجر، فالمی، 
رتكو، بمپنا و بكاب با صف خرید و س��ایر 
هم گروهی ها اكثرا با معامالتی متعادل و 

منفی دنبال شدند. 
ب��ه ج��ز نمادهای س��بزوا، س��كرما و 
س��بهان كه صف خرید تش��كیل دادند و 
نمادهای ثرود، ثباغ و سقاین كه متعادل 
و مثبت بودند، س��ایر نمادهای گروه های 
س��اختمانی، س��یمانی اكث��را متعادل و 
منفی دنبال ش��دند. در پای��ان معامالت 
نیز نماد ثنوس��ا جهت برگ��زاری مجامع 
عمومی ساالنه تصویب صورت های مالی 
و فوق الع��اده تصمیم گی��ری در خصوص 
ش��مولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت 
متوقف ش��د، همچنین نم��اد ثغرب پس 
 از ارائ��ه اطالع��ات واقعی ب��ا افت حدود

 3 درصدی مورد بازگشایی قرار گرفت و 
با توجه به برگزاری مجمع عمومی ساالنه 

در پایان معامالت متوقف شد. 
در پایان معامالت، شاخص كل متاثر از 
معامالت مثبت نمادهای فوالد، ش��بندر، 
شتران، شخارك، پارسان، فملی، فارس، 
وغدیر و كگل با رشد حدود 829 واحدی 
به ارتفاع 98.358رس��ید كه در این بین 
گ��روه خودرویی و به خص��وص نمادهای 
خودرو و خس��اپا با نواختن ساز مخالف و 
معامالتی منفی، بیشترین تأثیر منفی را 

بر شاخص كل ایجاد كردند. 

ادامهسبزپوشیگروههایفلزی،معدنیوپتروپاالیشیها

فتح قله 98 هزار واحدی

تغیی��رات ش��اخص ب��ازار س��رمایه و 
تح��والت بازاره��ای طال،  ارز و مس��كن 
نشان می دهد میانگین بازدهی بورس در 
9 ماه نخس��ت امسال از س��ه بازار دیگر 
بیش��تر بوده اس��ت و در عین حال بازار 
مس��كن كمترین بازدهی را در میان این 
چهار بازار داشته است، چنانچه بورس با 
23.2درصد س��وددهی در 9ماه اول سال 
ج��اری، پربازده ترین ب��ازار رایج ایران در 

این دوره زمانی بوده است. 
بررس��ی  ای��ران،  ات��اق  گ��زارش  ب��ه 
تغیی��رات قیمت ها در چه��ار بازار موازی 
نش��ان می دهد در 9 ماه نخس��ت امسال 
می��زان افزایش ش��اخص ب��ورس، فراتر 
از رش��د قیم��ت دالر، س��كه و مس��كن 
بوده اس��ت. بر این اس��اس، بازدهی بازار 
س��كه تا پای��ان آذرم��اه امس��ال معادل 
15.8درصد ب��وده و تغییرات قیمت دالر 
نی��ز مع��ادل 11.8درص��د برآورد ش��ده 
اس��ت. همچنین میانگین تغییر شاخص 
ب��ورس معادل 23.2درص��د بوده و طبق 
گ��زارش بانک مركزی، بازار مس��كن در 
هشت ماهه نخست امسال بازدهی معادل 

7.1درصدی را تجربه كرده است. 
بررس��ی بازدهی بازارها ط��ی 9 ماهه 
ابتدایی س��ال گذش��ته نش��ان می دهد 

ب��ورس مع��ادل منفی1.3درص��د،  دالر 
معادل 12.9درصد، س��كه امامی معادل 
13.5درصد و بازار مس��كن تا هشت ماهه 
نخس��ت س��ال قب��ل مع��ادل 4.3درصد 
بازدهی داشته اس��ت. این بررسی نشان 
می دهد كه در 9 ماه نخس��ت س��ال قبل 
س��كه پربازده ترین ب��ازار رایج ایران بوده 

است. 

خبرخوشبرایسهامدارانبورس
بازار س��رمایه از اوایل تابس��تان امسال 
نس��بت به فصل قبل ش��رایط بهتری را 
ب��ه خود اختص��اص داده و این ش��رایط 
همچن��ان پابرجاس��ت. ای��ن روند صعود 
دریچه امیدی در بازگش��ت رونق به بازار 
سرمایه ش��ده اس��ت و این خبر خوشی 
برای س��هامداران بازار س��رمایه اس��ت. 
بررس��ی بازده��ی در می��ان چه��ار بازار 
رایج نش��ان می دهد كسانی كه در بورس 
س��رمایه گذاری كرده ان��د موفق تر از بقیه 
سرمایه گذاران در بازارهای رایج بوده اند. 
ش��اخص كل ب��ازار س��رمایه در روز اول 
كاری س��ال جاری 77ه��زار و 485 بوده 
و آخ��ر آذرم��اه به عدد 95ه��زار و 508 
رسیده اس��ت. این اعداد نشانگر بازدهی 

23.2درصد شاخص بورس است. 

نوساندربازارسکه
بازار طال و س��كه كه سال گذشته عنوان 
پربازده تری��ن بازار در می��ان بازارهای رایج 
را ب��ه خود اختص��اص داده بود، در س��ال 
جاری وضعیت پرنوسانی را طی كرده است 
به طوری كه دو ماه اول امسال این نوسانات 
آنقدر بود كه نتوان این بازار را پربازده نامید. 
سكه در آذرماه سال جاری بازدهی كمتری 
نس��بت به ماه قبل داش��ته و همچنان در 
نوس��ان اس��ت. بین چهار بازار رایج، سكه 
دومین بازدهی ب��ازار را به خود اختصاص 
داده اس��ت. قیمت سكه تمام بهار امامی در 
روز اول س��ال جاری ی��ک میلیون و 200 
هزار و 800 تومان بوده است. بهای این نوع 
سكه در پایان ماه نهم سال به یک میلیون 
و 391هزار و 500 تومان رسیده است. این 
میزان افزایش نشانگر 15.8درصد افزایش 

قیمت سكه است. 

دالردرگیرنوساناتمحدود
بازار ارز در س��ال ج��اری روند باثباتی 
را دنب��ال ك��رده اس��ت. قیم��ت دالر در 
فروردین، اردیبهش��ت و خرداد نوسانات 
كمتری داشته است، اما از اوایل مردادماه 
رون��د صعودی در این بازار نمایان ش��ده 
است. اما نوس��انات همچنان در این بازار 

وج��ود دارد. بازار ارز در 9 ماهه نخس��ت 
س��ال گذش��ته دومین بازده��ی را میان 
چه��ار بازار رایج به خ��ود اختصاص داده 
ب��ود.  قیم��ت دالر در ب��ازار ارز در روز 
نخس��ت امسال 3هزار و 748 تومان بوده 
و نرخ این نوع ارز در آخر آذرماه امس��ال 
به 4هزار و 194 تومان رسیده است.  این 
افزایش نش��انگر بازددهی 11.8درصدی 

در قیمت دالر شده است. 

روندآراممسکن
آپارتمان های مسكونی  تعداد معامالت 
 ش��هر ته��ران در آبان م��اه امس��ال ب��ه 
14.8 ه��زار واحد مس��كونی رس��ید كه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.5درصد 
افزایش نشان می دهد. طبق گزارش بانک 
مركزی، متوس��ط قیم��ت خریدوفروش 
یک مترمرب��ع زیربنای واحد مس��كونی 
معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت 
ملكی ش��هر تهران در آب��ان 4 میلیون و 
890ه��زار تومان بود كه نس��بت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل 10.9درص��د افزایش 
نشان می دهد. میانگین قیمت مسكن در 
هشت ماهه امسال 7.1درصد رشد كرده 
اس��ت تا رتبه آخر را در بازارهای رایج از 

نظر بازدهی داشته باشد.  

نگاهیبهمیزانبازدهیبازارهایسرمایه،طال،ارزومسکننشانمیدهد
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بابیشترینبازدهیطیهفتهگذشتهرقمخورد
بورستهراندررتبهنخستجهان

ش��اخص كل بورس ته��ران در می��ان 17 بورس 
بین الملل��ی بیش��ترین بازدهی را در هفته گذش��ته 
به خود اختصاص داد.  ب��ه گزارش »فرصت امروز« 
از س��ازمان ب��ورس، در هفته پایانی آذرماه امس��ال 
حجم معامالت بورس 6988 میلیون س��هم و ارزش 
آن 14707 میلی��ارد ریال بوده ك��ه حجم و ارزش 
معام��الت به ترتیب 24 و 13درصد افزایش داش��ته 
اس��ت. ارزش بورس اوراق بهادار ته��ران نیز در این 
مدت به ع��دد 3813076 میلیارد ریال رس��ید كه 
2.36درصد افزایش داش��ته اس��ت.  همچنین س��ه 
صنعت »فلزات اساس��ی« با 18.9درصد،  »استخراج 
كانه های فلزی« با 15.8درصد و »خودرو و س��اخت 
قطعات« با 10.8درصد و ش��ركت های چند رشته ای 
صنعت��ی با 10.9 درصد بیش��ترین ارزش و »خودرو 
و ساخت قطعات« با 17.8درصد،  »فلزات اساسی« 
با 16.3 درصد و ش��ركت های چند رشته ای صنعتی 
با 14.6 درصد بیش��ترین حجم معامالت را در هفته 
گذش��ته به خود اختصاص دادند.  بر این اساس در 
30 روز گذش��ته نیز صنعت »اطالعات و ارتباطات« 
ب��ا بازدهی 30.6 درص��د، در صدر صنایع بورس��ی 
قرار گرفت و صنعت »س��اخت محصوالت فلزی« با 
افت 8 درصدی بیش��ترین اف��ت را تجربه كرد.  این 
گزارش می افزاید:  ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
 ته��ران در پای��ان معام��الت هفته گذش��ته به عدد 
95509 واحد رس��یدكه 2225 واحد افزایش داشته 
اس��ت. این در حالی اس��ت كه از ابتدای امس��ال تا 
پایان آذرماه ش��اخص كل ب��ا 23.7درصد افزایش و 
شاخص كل هم وزن با 13.8درصد افزایش را تجربه 
كرده اند.  همچنین در محاس��به شاخص كل بورس 
تهران با برخی از ش��اخص بورس ه��ای بین المللی، 
ش��اخص ب��ورس ته��ران  )TEDPIX( ب��ا رش��د 
 2.4درصدی بیشترین بازدهی و شاخص بورس دبی 
 )DFM INDEX( ب��ا افت یک درصدی كمترین 
بازدهی را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند. 

رئیسسازمانبورسواوراقبهادارخبرداد
صندوقارزیبهمحضتوافقبانکها
بابانکمرکزیراهاندازیمیشود

رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با بیان اینكه 
به محض توافق بانک ها با بانک مركزی صندوق ارزی 
راه اندازی می شود، گفت بازگشایی نمادها باعث افزایش 
س��رمایه گذاری روی س��هام های ش��فاف می شود.  به 
گزارش ایلنا، شاپور محمدی درباره آخرین تصمیمات 
ب��رای راه اندازی صندوق ارزی در بازار س��رمایه گفت: 
مقررات صندوق ارزی در هیأت مدیره س��ازمان بورس 
به تصویب رس��یده و ابالغ هم شده اس��ت.  او با بیان 
اینك��ه متقاضیان برای تأس��یس صن��دوق ارزی باید 
مجوز بانک مركزی را داش��ته باشند، ادامه داد:  اغلب 
متقاضیان تأس��یس صندوق ارزی بانک ها هستند كه 
برای راه اندازی این صندوق ها باید مجوز بانک مركزی 
را دریاف��ت كنن��د و به محض اینك��ه بانک ها با بانک 
مركزی به تفاهم برس��ند،  صندوق های ارزی تأسیس 
می ش��وند. برای ورود متقاضیان غیربانكی به تأسیس 
صندوق های ارزی نیز هی��چ محدودیتی وجود ندارد.  
محمدی همچنین درباره تحوالت بازار ارز با تش��كیل 
صندوق های ارزی گفت: به طور قطع تأسیس صندوق ها 
در بازار ارز تأثیر مثبتی می گذارد البته باید توجه داشته 
باشیم كه صندوق ها درصدی كمی از ارز بازار را دارند 
و رق��م آن كمت��ر از 100 میلیارد تومان اس��ت.  وی 
همچنین درباره باز ش��دن نمادهای شركت ها در بازار 
س��رمایه گف��ت: از این پس س��هامداران باید با قدرت 
تحلیل وارد بازار س��رمایه شوند و می توانند از مشاوره 
كارشناسان این حوزه ها استفاده كنند. اگر در اطالعات 
یک شركت فعال در بازار سرمایه ابهاماتی وجود داشته 
باشد نباید حق قانونی سهامداران و متقاضیان ورود به 
بازار سرمایه را برای خرید و فروش سهام آن شركت را 
محدود كنیم.  سهامداران خرد می توانند از تحلیلگران 
بازار س��رمایه مشاوره بگیرند و نكته مهم این است كه 
از این پس روی سهم هایی كه شفافیت بیشتری دارند،  

سرمایه گذاری می شود. 

حبابیدربازارنیست
رشدبازاربرپایهعواملبنیادیاست

رش��د بازار طبیعی و بر پایه عوامل بنیادی اس��ت و 
نمی ت��وان ادعایی مبنی بر حبابی بودن بازار و افزایش 
قیمت غیر عادی در ش��رایط فعل��ی كرد.  محمودرضا 
خواجه نصیری، مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن با بیان 
این مطلب فوق به سنا گفت: P/E بازار باال رفته اما این 
افزایش متناسب با كاهش نرخ سود بانكی است و مازاد 
بر آن نیس��ت؛ البته عوامل دیگری چون انضباط مالی 
بانک ها، افزایش قیمت های جهانی و قیمت ارز در رشد 
بازار تأثیر چش��مگیری داشتند.  او با بیان اینكه بازار، 
شرایط موجود را به فال نیک گرفته است، گفت: عمده 
س��هم هایی كه در این دوره مورد معامله قرار گرفتند، 
سهم های بنیادی است و به عبارتی بازار یک دست رشد 
نكرده، بلكه در صنایع پرپتانس��یل این رشدها محقق 
شده است.  شیوه داد و ستدها در این مدت نشانگر این 
است كه نقدینگی موجود در بازار كاماًل هوشمند است 

و ورود آن هیجانی نیست. 

نماگر بازار سهام
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وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت 
که برای تامین زیرس��اخت های صنعت 
فوالد کش��ور به ۱۹ میلیارد یورو منابع 
نیاز داری��م که بخش عم��ده ای از آن 

برای توسعه ریل و برق است. 
به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، محم��د 
ش��ورای  نشس��ت  در  ش��ریعتمداری 
همای��ش  هش��تمین  سیاس��تگذاری 
چش��م انداز صنع��ت ف��والد و معدن با 
اش��اره به رشد ۱۱درصدی تولید فوالد 
خام کشور نسبت به سال ۲۰۱۵، افزود: 
در این حوزه قدم های خوبی برداشتیم 
و توانستیم سهم خود را در فوالد جهان 
به ۱.۱تولید فوالد برسانیم که این مهم 
نشانگر تالش و جدیت در فعالیت های 
فوالدی کشور است، اما همچنان برای 
رسیدن به توازن در زنجیره فوالد باید 

کار بیشتری انجام شود. 
وی تامی��ن زیرس��اخت های صنعت 
فوالد کش��ور را موضوع روز این صنعت 
دانست و تصریح کرد: برای این منظور 
به ۱۹ میلیارد یورو منابع نیاز داریم که 
بخش عمده ای از آن برای توس��عه ریل 
و برق است. برای اینکه بتوانیم ظرفیت 
استفاده از ریل را که امروز ۲۸ میلیون 
تن است تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰۱میلیون 
تن افزایش دهیم ب��ه ۱۰میلیارد یورو 

سرمایه گذاری نیازمندیم. 
ش��ریعتمداری به اهداف طرح جامع 

فوالد اشاره کرد و گفت: این یک طرح 
ایس��تا نیس��ت و نیازمند به روزرسانی 
در جهت اهداف کالن پیش بینی ش��ده 
اس��ت. معتق��دم ای��ن ط��رح ک��ه ب��ا 
دیدگاه ه��ای همه صاحب نظران تدوین 
شده اس��ت، می تواند در همایش فوالد 
رونمایی ش��ود و در مع��رض دید همه 

صاحب نظران قرار بگیرد. 

هدف گذاری برای تولید ۵ هزار مگاوات 
برق جدید در طرح جامع فوالد

وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از 
تامین آب و برق و دیگر زیرس��اخت ها 
به عنوان نیازهای اصلی تولید فوالد نام 
برد و افزود: در طرح جامع فوالد تولید 
۵هزار مگاوات برق جدید هدف گذاری 
شده است که ۵ میلیارد یورو برای این 
موضوع نیاز است. از سوی دیگر تامین 
آب از اولویت ه��ای مهم توس��عه فوالد 
است که باید در این راستا نیز قدم های 

بیشتری برداریم. 
شریعتمداری با اش��اره به اینکه بین 
ظرفیت تولید س��نگ آه��ن و ظرفیت 
فوالد کش��ور فاصله جدی وجود دارد، 
یادآور شد: طرح جامع فوالد باید ایجاد 
توازن و رفع چالش ها در زیرساخت ها و 
آمایش سرزمین برای اجرای طرح های 
فوالدی در آینده را دنبال کند و اعمال 
مدیریت جامع در تمامی ش��اخص های 
تاثیر گ��ذار صنعت فوالد را در دس��تور 

کار قرار دهد. 

در طرح جامع برای تجهیز معادن 
حدود 6۰۰میلیون یورو نیاز داریم

وی ب��ا اش��اره ب��ه آث��ار بین المللی 
برگزاری ای��ن همای��ش، تصریح کرد: 
ج��ذب س��رمایه از موضوع��ات اصلی 
معدن است. در طرح جامع برای تجهیز 
معادن ح��دود ۶۰۰میلیون ی��ورو نیاز 
است و در زمینه فوالد نیز ۸.۵ میلیارد 

یورو منابع مالی نیاز داریم. 
وزی��ر صنعت،  مع��دن و تج��ارت با 
تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذاری 
مش��ارکت های  ایج��اد  و  خارج��ی 
بین الملل��ی در حاش��یه برگ��زاری این 
همای��ش، یادآور ش��د: ب��ا وجودی که 
ایج��اد  ظرفی��ت  زمینه ه��ا  هم��ه  در 
شرکت های مش��ترک وجود ندارد، اما 
ف��والد ای��ن ظرفی��ت را دارد و منافع 
متع��ددی از ناحیه این جوینت ونچرها 
نصیب کشور خواهد شد. از سوی دیگر 
برای باالبردن قدرت چانه زنی در حوزه 
سیاس��ی نیز به جوینت ونچرهای قوی 

نیاز داریم. 
ش��ریعتمداری با بی��ان اینکه حدود 
۱۰۰ میلی��ون تن ظرفی��ت جدید در 
ح��وزه کنس��انتره، گندله، ف��والد خام 
و آه��ن اس��فنجی در قال��ب ۷۳ طرح 
جدی��د قابل تحقق خواه��د بود، گفت: 
از دیگر چالش های صنعت فوالد تامین 

س��نگ آهن و رکود بازار داخلی است 
ک��ه آینده پژوهی در موض��وع فوالد و 
محص��والت جایگزین به عنوان یکی از 
موضوعات مهم ای��ن همایش می تواند 

در دستور کار قرار بگیرد. 
وی با اعالم اینکه ب��ه موضوع آینده 
صنعت ف��والد و نق��ش تکنولوژی های 
ن��و در رقابت با فوالد ب��ه عنوان کاالی 
جایگزی��ن می توان در ای��ن کنفرانس 
پرداخت، تصریح کرد: موضوعاتی مانند 
آثار استفاده از روش های نوین ارتباطی 
IT و ICT، کاه��ش هزینه های مبادله 
و باالبردن به��ره وری می تواند در قالب 
مقاله ارائه و با غنی س��ازی آنها ارتباط 
نزدیک ت��ری میان دانش��گاه ها در این 

گونه حوزه ها برقرار شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه نتوانس��تیم در بس��یاری حوزه ها 
خصوصی س��ازی واقعی را شکل دهیم، 
گف��ت: اما در ح��وزه ف��والد می توانیم 
بخش خصوص��ی را درگی��ر کنی��م که 
ای��ن مس��ئولیت ب��ه بخ��ش دولتی و 
خصولت��ی برمی گ��ردد چراک��ه حضور 
بخش خصوص��ی واقع��ی در این حوزه، 

اکسیری حیات بخش است. 
ش��ریعتمداری با تاکید بر نقش مهم 
دولت در سرمایه گذاری تصریح کرد: به 
نقش دولت بی توجه نیستیم که اگر این 
بخش نبود سرمایه گذاری های بزرگ با 

پیشرفت های امروزی امکان پذیر نبود.

م��وج تازه گران��ی برنج خارجی کلی��د خورده و 
دست اندرکاران بازار از افزایش دوباره ۱۰درصدی 
قیمت آن خبر می دهند، اما به نظر می رسد وزارت 
جه��اد اقدامی برای تنظیم بازار این محصول انجام 

نداده است. 
ب��ه گزارش مه��ر، حدود یک ماه پی��ش بود که 
وزارت جهاد کش��اورزی با این استدالل که میزان 
واردات برنج خارجی به کش��ور طی س��ال جاری 
بسیار چش��مگیر بوده، خواس��تار ممنوعیت ثبت 
س��فارش واردات این محصول شد و بر این اساس 

ثبت سفارش واردات متوقف شد. 
طب��ق اع��الم وزارت کش��اورزی در هفت ماهه 
امس��ال یک میلیون و ۶۰ هزار ت��ن برنج خارجی 
وارد کش��ور شده که این عدد در مدت مشابه سال 
قبل ۶۰۹هزار تن ب��وده، بنابراین واردات در هفت 
ماهه س��ال جاری حدود ۴۰درصد رش��د داش��ته 

 است. 

برنج هندی را برای عمده فروشی ها باز هم 
۱۰درصد گران کردند 

در پی توقف ثبت س��فارش واردات، قیمت برنج 
هن��دی حدود دو هفته قب��ل نزدیک به ۱۰درصد 
افزای��ش یافته بود و در حال حاضر محمد آقاطاهر 
رئی��س اتحادیه بنک��داران مواد غذای��ی تهران در 
گفت وگو ب��ا مه��ر از افزایش دوب��اره قیمت برنج 
هندی به میزان ۱۰درصد در سطح عمده فروشی ها 

خبر می دهد. 
آقاطاهر با بیان اینکه قیمت عمده فروش��ی برنج 
هندی ط��ی ۱۰ روز اخیر مجددا حدود ۱۰درصد 
گران ش��ده اس��ت، گف��ت: واردکنن��دگان فرآیند 
ترخی��ص برنج موج��ود در گم��رکات را به کندی 
انجام می دهن��د و در محموله های جدیدی که به 
عمده فروش��ان تحویل داده اند، دوباره یک افزایش 
قیم��ت ۱۰درصدی را لح��اظ کرده ان��د، بنابراین 

قیمت برن��ج هندی با افزایش ۱۰درصدی که قبال 
تجربه ک��رده بود در مجموع طی ح��دود ۲۰ روز 
اخیر ۲۰درصد گران ش��ده اس��ت که این افزایش 
قیمت به تدریج به س��طح خرده فروش��ی ها تسری 
پیدا می کند و خرده فروشی ها در خریدهای جدید 
خود از عمده فروش��ان، با قیمت های جدید مواجه 

خواهند شد. 
وی در مورد قیمت سایر انواع برنج خارجی اظهار 
ک��رد: از نرخ برنج های خارجی دیگر )پاکس��تانی، 
اروگوئ��ه و تایلن��دی( فعال اطالعی ن��دارم و برنج 

ایرانی هم نوسان قیمتی نداشته است. 
رئی��س اتحادیه بنک��داران مواد غذای��ی تهران 
درب��اره دلیل گران��ی برنج هندی ط��ی هفته های 
اخیر می افزاید: علت این امر تنشی است که در پی 

ممنوعیت ثبت س��فارش واردات برنج به بازار وارد 
ش��ده و برای رفع این تنش باید سریع تر برنج های 
موجود در گمرک را ترخیص کنند که متاس��فانه 

این کار با کندی انجام می شود. 
آقاطاهر با بیان اینکه قیمت هر کیلو برنج هندی 
ح��دودا ۵۰۰۰ توم��ان بود که بع��د قیمت آن به 
۵۵۰۰ تومان رسید، ادامه می دهد: االن قیمت هر 
کیلوگرم از این محصول به ۶۰۰۰ تا ۶۲۰۰ تومان 
در عمده فروش��ی رس��یده اس��ت و نرخ هر کیسه 
۱۰کیلویی از این محصول در بازار عمده فروش��ی 

بین ۶۰هزار تا ۶۲ هزار تومان است. 
وی با اش��اره به اینک��ه این قیمت ه��ا، جدید و 
مربوط به دو الی س��ه روز گذشته است، می گوید: 
برنج های��ی ک��ه اخیرا از گمرک ترخیص ش��ده اند 
ب��ا این نرخ ه��ای جدید عرضه در ح��ال عرضه به 

بنکداران هستند. 
آقاطاهر اضافه می کند: البته برنج های موجود در 
گمرک مدت ها قبل با قیمت مشخصی وارد کشور 
شده اند و دلیلی ندارد که قیمت شان بخواهد باالتر 

برود، سودجویی باعث این مسئله شده است. 
افزایش ۲۰درص��دی قیمت ط��ی یک ماه اخیر 
نش��ان می ده��د وزارت جه��اد کش��اورزی ظاهرا 
برنام��ه ای برای تنظیم بازار ای��ن محصول ندارد و 
مش��خص نیس��ت چرا این وزارتخانه میزان عرضه 
برن��ج ب��ه ب��ازار را مدیری��ت نمی کند ت��ا برخی 
واردکنندگان نتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند. 
در همین زمینه چندی قب��ل علی اکبر مهرفرد، 
معاون توس��عه بازرگانی و صنایع کش��اورزی وزیر 
جه��اد گفت: کش��ور م��ا در طول س��ال به حدود 
۳میلی��ون ت��ن برنج نی��از دارد، ک��ه از این میزان 
ح��دود ۲ میلیون و ۲۰۰ه��زار تن آن تولید داخل 
و نزدیک به ۸۰۰ هزار تن وارداتی اس��ت؛ در پنج 
ماهه نخس��ت س��ال جاری تقریبا به همین میزان 

برنج وارد کشور شده است. 

برنج خارجی دوباره گران شد

زیرساخت های صنعت فوالد نیازمند ۱۹ میلیارد یورو منابع مالی
اخبار

 مرغ هایی که تخم مرغ 
را گران کردند! 

 رئی��س هیأت مدیره اتحادی��ه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران گفت: اگر بیماری حاد تنفسی کنترل نشود و روند 
معدوم سازی مرغ تخم گذار ادامه یابد، قیمت تخم مرغ باز 
هم افزایش خواهد داشت. به گزارش میزان، ناصر نبی پور 
در خص��وص افزایش ناگهانی قیم��ت تخم مرغ تا مرز ۲۱ 
هزار تومان اظهار کرد: زمانی  که بیماری طیور در ماه های 
سرد س��ال توسط دامپزشکی پیش بینی شد تخم مرغ در 
کش��ور کیلویی ۲ ه��زار و ۸۰۰ تا ۳ ه��زار تومان بود، اما 
به خاطر عدم ذخیره س��ازی در حال حاضر به شانه ای ۲۱ 
هزار تومان رسیده اس��ت. وی افزود: در حال حاضر درب 
مرغداری هر کیلو تخم مرغ ۷ هزار تا ۷ هزار و ۱۰۰ تومان 
به فروش می رسد. علت اصلی این افزایش قیمت ناگهانی 
معدوم شدن مرغ ها در مرغداری ها است که کاهش تولید 
شدید را به همراه داشته است. نبی پور در رابطه با بیماری 
شایع ش��ده در مرغداری ها خاطرنش��ان کرد: این بیماری 
هنوز اس��م خاصی ندارد، اما گفته شده مرغ ها به بیماری 
فوق حاد تنفسی دچار ش��ده اند که دستگاه تنفسی آنها 
مختل ش��ده و بسیار واگیردار است. وی با اشاره به میزان 
بس��یار باالی تلفات در سه ماهه پاییز تصریح کرد: در این 
۹۰ روز گذشته باالی ۱۵میلیون مرغ معدوم می شوند که 

۲۳درصد از گله های مرغ را تاکنون شامل شده است. 
رئی��س هیأت مدی��ره اتحادی��ه مرغ تخم گذار اس��تان 
تهران عنوان کرد: واردات تخم مرغ ش��روع ش��ده اس��ت، 
اما کش��ور های همسایه مانند ترکیه هم با همین مشکل 
داخلی ما مواجه هس��تند و درگیر بیماری مرغ ها شده اند. 
اگر تخم مرغ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد ش��ود کمتر 
از قیمت فعلی نخواهد بود. اگر سیر بیماری کنترل نشود 
و ادامه پیدا کن��د افزایش قیمت تخم مرغ همچنان ادامه 
خواهد داش��ت. وی با بیان اینکه دولت هیچ اقدامی برای 
پیش��گیری و یا حتی ذخیره تخم مرغ انجام نداده اس��ت، 
تاکید کرد: سازمان دامپزشکی در فروردین به دولت اعالم 
کرد که در پاییز و زمس��تان این بیماری شدت می گیرد، 
اما نه در آن زمان دولت کاری انجام داد نه در حال حاضر 
واکنشی نشان می دهد. در حال حاضر دامپزشکی و بیمه 
ه��م پولی برای انج��ام اقدامات الزم ندارن��د و دولت هم 
اقدامی نمی کند. نبی پور مش��کالت مرغداران را این گونه 
تشریح کرد: در حال حاضر مرغداران یا ورشکسته شده اند 
و یا در آس��تانه ورشکستگی قرار دارند و بیمه پولی برای 
جبران خسارت وارده نمی دهد که دلیل آن هم نبود پول 
است. برخی مرغداری ها نزدیک به ۱۰ ماه است که پولی 
دریافت نکرده اند و حقوق کارگران شان عقب افتاده است. 
وی در رابط��ه با عملک��رد اتحادیه گفت: ت��ا زمانی که 
سیستم دولتی باشد اتحادیه هیچ اقدامی نمی تواند انجام 
دهد. برای دولت اهمیتی ندارد که مرغداران ورشکس��ته 
ش��ده و ۴۰۰ گله مرغ معدوم شده اند. مرغدار باید چطور 
زندگی کند و قس��ط بانک ها را بدهد؟ یکی از بزرگ ترین 
مرغداران اتحادیه چند روز قبل به خاطر معدوم شدن ۴۰۰ 
هزار مرغ س��کته و فوت کرد. سال گذشته هم ۴۰۰ هزار 
مرغ این مرغدار معدوم ش��ده بود و پولی هم نیس��ت که 

بتوانند امرار معاش کنند. 

ایران، گران ترین نان دنیا را دارد
مش��اور س��ازمان مل��ی اس��تاندارد مدعی ش��د، ایران 
گران تری��ن نان دنی��ا را دارد. غالمرضا کاظم پ��ور با بیان 
اینک��ه حذف خمیر ترش و رون��د تخمیر آرد و جایگزین 
شدن جوش شیرین در نان سبب بی کیفیتی این محصول 
است، گفت: مخلوط کردن چند نوع آرد گندم برای تولید 
نان و انجام غیراستاندارد مراحل تولید آرد و انتقال آن به 
نانوایی ه��ا و تبدیل آن به ن��ان از دیگر دالیل عمده تولید 
نان بی کیفیت اس��ت. وی با اش��اره ب��ه اینکه طبق اعالم 
وزارت بهداش��ت، س��بوس مخلوط در آرد م��اده مغذی 
و مفید اس��ت، گفت: برداشت اش��تباه نانوایان باعث شده 
اس��ت به نحوی آرد س��بوس که به دلی��ل وجود کپک و 
فلزات سنگین حتی برای خوراک دام نیز مناسب نیست 
بر روی نان پاش��یده شود. مش��اور سازمان ملی استاندارد 
با بیان اینکه برای تغییر این وضعیت، اس��تاندارد ویژه ای 
تدوین شده است، ادامه داد: در این استاندارد که استاندارد 
۱۰۴ اس��ت وضعیت گندم و فرآورده های آن برای تولید 
نان با کیفیت مشخص شده است. کاظم پور جدول پاکی 
را که معیار خرید گندم در آن درج ش��ده اس��ت، جدولی 
غیراس��تاندارد و غیرعلمی دانس��ت و افزود: چالش ما در 
سازمان ملی استاندارد جایگزین کردن استاندارد ۱۰۴ به 
جای جدول پاکی اس��ت که در صورت تحقق، اولین قدم 
برای افزایش کیفیت خمیر محسوب می شود. وی با اشاره 
به اینکه مکلف نش��دن نانوایان به تخمیر نان مانع افزایش 
کیفیت آن خواهد ش��د، گفت: درصد نانوایی های سنتی 
بهداش��تی ۸/۱۶درصد اس��ت. کاظم پور افزود: از بیش از 
۸۰ هزار نانوایی در سراسر کشور، ۱/۵۰درصد نمک را در 
حد مجاز اس��تفاده می کنند، ۴۳درصد فاقد مواد افزودنی 
غیرمجاز هس��تند، فق��ط ۲/۱۷درصد بهداش��ت فردی و 
۵/۱۵درصد بهداشت ابزار و تجهیزات را رعایت می کنند. 
مشاور سازمان ملی استاندارد قیمت خرید تضمینی گندم 
را از سوی دولت ۱۴۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این رقم 
در دنیا ۷۰۰ تومان برای هر کیلوگرم اس��ت. وی با اشاره 
به هزینه حمل و ذخیره س��ازی گندم و هزینه تبدیل آن 
به آرد از س��وی دولت ادامه داد: هر کیلو آرد بدون اعمال 
ای��ن هزینه ها در هر کیلوگرم ۸۰۰ تومان به نانوا فروخته 
می شود. کاظم پور نان ایرانی را گران ترین نان دنیا دانست 
و گفت: نان در تهران بین ۳۴۰۰ تا ۶ هزار تومان فروخته 
می ش��ود درحالی که آرد آن کیلویی ۸۰۰تومان خریداری 

شده است. 

اخبار

CE- تمدید گواهینامه
MARKING فوالدهای 

ساختمانی شرکت فوالد مبارکه
ف������والدهای   CE-MARKING گواهینامه 
ساخ�����تمانی ش��رکت فوالد مبارکه پس از انجام 
ممیزی ه��ای مراقبت��ی توس��ط یکی از موسس��ات 

گواهی دهنده معتبر اروپایی مجددا تمدید شد. 
رئیس پشتیبانی فنی مشتریان فوالد مبارکه ضمن 
اعالم این خبر گفت: امروزه کشورهای مختلف جهان 
برای تس��هیل در مراودات تجاری خ��ود و به موازات 
کاهش ی��ا حذف موانع تجاری نظی��ر تعرفه ها، برای 
برقراری مکانیسم ها و سازوکارهای کنترلی الزم برای 
تضمین مرغوبیت کاالهای وارداتی از س��ایر کشورها 
اق��دام می کنند تا ضمن حمایت از تولیدات باکیفیت 
داخلی از س��المت، ایمنی، بهداش��ت و سایر حقوق 
جامعه و مصرف کنندگان نیز صیانت کرده باشند. این 
در حالی است که کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا نیز 
به همین منظور اقدام به طراحی سازوکارهای کنترلی 
وی��ژه خود جهت حصول اطمینان از ورود محصوالت 

باکیفیت و منطبق با استانداردهای اروپایی کرده اند. 
تدی��ن خاطرنش��ان کرد: ش��رکت ف��والد مبارکه 
بزرگ تری��ن تولیدکننده فوالد کش��ور ک��ه عالوه بر 
بازارهای مل��ی و منطقه ای در بازاره��ای اروپایی نیز 
همواره حضور داشته، ضمن رعایت استانداردهای ملی 
و بین المللی جهت دریافت نشان ها و گواهینامه های 
کیفی ویژه صادرات در بازارهای هدف خود اقدام کرده 
است. رئیس پش��تیبانی فنی مشتریان فوالد مبارکه 
اظهار کرد: طی دو سال گذشته متخصصان حوزه های 
استاندارد و کیفیت در صنایع فوالد کشور با همکاری 
دانش��گاه صنعتی اصفهان، پژوهش��کده فوالد ایران، 
انجمن تولیدکنندگان فوالد و حمایت س��ازمان ملی 
استاندارد کشور با انجام مطالعات گسترده و از طریق 
برگزاری جلسات هم اندیشی متعدد اقدام به طراحی 
 مدل جامع ارزیابی کیفی فوالدها موس��وم به نش��ان

 IR-MARKING کرده اند. 
 تدی��ن با تاکی��د ب��ر اینک��ه گواهینامه و نش��ان

ورود  پاس��پورت  درواق��ع    CE-MARKING
محصوالت به کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، گفت: 
سایر کشورها نیز با الگوبرداری از اتحادیه مذکور اقدام 
به طراحی مدل ها و استانداردهای مشابه کرده اند که از 
آن جمله می توان به نش��ان BIS هند و TAI تایلند 
اش��اره کرد. وی در خاتمه تصری��ح کرد: چنانچه این 
مدل در کش��ور اجرایی ش��ود، می تواند نقش موثری 
در استانداردس��ازی مصالح س��اختمانی و س��ازه ها و 
پیش��گیری از حوادث و آسیب های ناش��ی از بالیای 

طبیعی داشته باشد.

 زمزمه های افزایش قیمت ها
 در بازار مسکن

جدیدترین آمار معامالت مسکن شهر تهران نشان 
می دهد آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷ هزار و ۹۸۵ 
قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه س��ال قبل به ترتیب ۲۰.۲ و ۵۲.۴درصد 

افزایش داشته است. 
همچنین متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در 
شهر تهران در آذرماه سال جاری ۴میلیون و ۹۹۶هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

به ترتیب ۴ و ۱۳.۶درصد افزایش یافته است. 
رشد قیمت مسکن متناس��ب با نرخ تورم در حالی 
است که دولت سعی کرده با پرداخت تسهیالت قدرت 
خرید مصرف کنن��دگان را تقویت کند با این حال به 
نظر می رسد رشد قیمت ها می تواند تالش های صورت 

گرفته در این رابطه را بی اثر کند. 

واردات ۲۰هزار تن تخم مرغ برای 
تنظیم بازار

دبیر ستاد تنظیم بازار با اعالم اینکه مجوز ورود 
۲۰هزار تن تخم مرغ به کش��ور صادر ش��ده است، 
گفت: شیوع آنفلوآنزا باعث کمبود مرغ و تخم مرغ 

شد. 
به گزارش تسنیم به نقل از شاتا، محسن بهرامی 
ارض اق��دس با اش��اره به برنامه ری��زی دولت برای 
حل مش��کل کمبود م��رغ و تخم مرغ در کش��ور، 
گفت: ش��یوع آنفلوآنزای مرغی باعث شد با وجود 
ممنوعی��ت ص��ادرات و همه اقدامات��ی که در این 
زمینه انجام گرفت، ش��اهد کاه��ش عرضه مرغ و 

تخم مرغ باشیم. 
وی ب��ا اع��الم اینک��ه مج��وز ورود ۲۰ هزار تن 
تخم مرغ به کش��ور صادر شده است، گفت: بخشی 
از این میزان ثبت سفارش شده و بخشی دیگر وارد 
شده است و با واردات این میزان، کمبود تخم مرغ 

در کشور جبران می شود. 
بهرامی ارض اقدس ادامه داد: پرداخت خس��ارت 
ب��ه مرغ��داران و جلوگیری از ش��یوع بیش��تر این 
بیماری از اقداماتی بوده که در این خصوص انجام 

گرفته است. 
دبیر س��تاد تنظیم بازار در پای��ان گفت: با ورود 
تخم مرغ های وارداتی و توزیع آن به قیمت مصوب، 
کسری تخم مرغ جبران می شود و قیمت ها کاهش 

پیدا می کند. 
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ب��ه  ایران��ی  خودروس��ازان 
م��وازات اقدام��ات دولت برای 
گرانی حامل های انرژی دست 
به گرانی تولیدات خود زده اند؛ 
اتفاق��ی که به معنای ش��روع 
م��وج گرانی قب��ل از ورود به 

سال جدید است. 
 ،۹۶ س��ال  خ��رداد  اوای��ل 
خودروس��ازان درخواس��تی را 
ب��ه ش��ورای رقاب��ت مبنی بر 
ص��دور مجوز افزای��ش قیمت 
ارس��ال کردن��د و رضا ش��یوا 
رئیس این ش��ورا اع��ام کرد 
ک��ه پ��س از بررس��ی عواملی 
مانن��د ن��رخ ت��ورم و وض��ع 
کیف��ی خودروه��ا، قیمت های 
جدید را اع��ام خواهند کرد. 
در نهای��ت ۱۲ تیرماه امس��ال 
چک��ش افزای��ش قیم��ت زده 
ش��د و بر اساس بیانیه شورای 
 رقابت درب��اره خودروهای زیر

 ۴۵ میلی��ون توم��ان، پرای��د 
و تیب��ا با افزای��ش یک تا ۱.۵ 
درص��دی و خودروهای پژو و 
س��مند با رش��د ۲.۵ درصدی 

قیمت مواجه شدند. 
ام��ا فرآیند افزایش قیمت ها 
باز هم ادامه یاف��ت و آبان ماه 
س��ایپا  خودروس��ازی  گ��روه 

هش��ت محص��ول خ��ود را از 
ی��ک ت��ا ۵ میلی��ون توم��ان 
گران ک��رد که دومین افزایش 
قیمت این ش��رکت در سه ماه 
گذش��ته ب��ود. پس از س��ایپا، 
نیز  موت��ور  کرم��ان  ش��رکت 
چهار محص��ول خود را یک تا 
3 میلی��ون تومان گ��ران کرد. 
ایران خودرو، پ��ارس خودرو و 
 زامیاد نیز در س��ه ماه گذشته 
گ��ران  را  خ��ود  محص��والت 

کردند. 
انته��ای  ب��ه  ک��ه  اکن��ون 
نزدی��ک  ج��اری  س��ال 
ایران خ��ودرو  می ش��ویم، 
بخش��نامه  جدیدتری��ن  در 
نمایندگی ه��ای  ب��ه  خ��ود 
قیمت ش��رکت،  ای��ن   فروش 
 ۱۷ محص��ول خ��ود را بی��ن 
3۰۰ ه��زار تا ی��ک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان افزایش داده 
 تا مردم برای سومین بار شاهد

 گرانی ان��واع خودروی داخلی 
باشند. 

گرانی به بهانه های مختلف
رئی��س  مؤتمن��ی،  س��عید 
اتحادی��ه نمایش��گاه داران ب��ه 
خبرن��گار م��ا درب��اره افزایش 
چن��د ب��اره قیم��ت خ��ودرو 

در کش��ور گف��ت: ه��ر چن��د 
خودروسازان می گویند که آنها 
مصوبه شورای رقابت را اکنون 
می خواهن��د اعمال کنند، ولی 
اگ��ر بررس��ی ش��ود می بینیم 
آنه��ا تاکنون قیمت هر خودرو 
 را ب��ه بهانه ه��ای مختل��ف تا 

۲ میلیون تومان باال برده اند. 
از  را   ۲۰۷ اف��زود:   وی 
ه��زار   ۷۰۰ و  میلی��ون   ۴۷
تومان ب��ه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ 
رساندند، سپس هایما را از ۹۱ 
میلیون به ۹۴ میلیون افزایش 
دادند و س��پس س��وزوکی را 

گران تر کردند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
میلیون   ۴۰ باالی  خودروهای 
توم��ان ماه هاس��ت دو نرخ��ی 
شده، افزود: اما در خودروهای 
زی��ر ۴۰ میلیون توم��ان غیر 
ح��دود  ک��ه   ۱3۱ پرای��د   از 
۲ توم��ان اختاف قیمت دارد 
و پ��ارس با ۸۰۰ هزار تومان و 
همچنین ۲۰۶ تیپ دو با ۵۰۰ 
هزار تومان افزایش قیمت، در 
 ۴۰ زی��ر  خودروه��ای  بقی��ه 
دو نرخ��ی  توم��ان  میلی��ون 
نداری��م، ول��ی در خودروهای 
 ب��االی ۴۰ توم��ان بی��ن ۲ تا 

 ۶ میلی��ون توم��ان اخت��اف
 داریم. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه اگ��ر 
محدودیت  داخل��ی  ب��ازار  در 
عرضه نداش��ته باشیم مشکلی 
افزود:  نداری��م،  قیمت ه��ا  در 
ب��ازار وقت��ی رقابتی نباش��د، 
این ش��رکت ها ب��ا محدودیت 
عرضه، قیمت های ش��ان را باال 
 می برن��د، اگ��ر خ��ودروی زیر 
دس��ت  ک��ه  میلی��ون   ۲۵
ورودی  روز  دو  سایپاس��ت 
خودروی  همین  باشد  نداشته 
ب��اره ی��ک  میلیون��ی،   ۲۱ 
 ۲۵ میلیون تومان می شود. 

وی گفت: با بس��ته ش��دن 
تیرم��اه،  در  س��فارش  ثب��ت 
ش��اهد  را  آش��فته بازاری 
هستیم، این وسط شرکت های 
داخلی که محص��والت حدود 
۱۰۰میلی��ون تومان داش��تند 
افزایش  ط��ی چن��د مرحل��ه 
کردن��د.  اعم��ال  را  قیم��ت 
 مث��ًا ش��رکت س��ایپا یکباره 
۱۴ میلیون قیمت سراتو را باال 
ب��رد درحالی که یک ماه پیش 
۵ میلیون تومان باال برده بود. 
یا مزدا را س��ه مرحله افزایش 
قیم��ت دادند، مزدایی که یک 

هفت��ه پی��ش ۱۲۰ میلی��ون 
تومان بود اکنون ۱3۲ میلیون 
تومان شده و رنو کپچر که ماه 
پی��ش ۱۱۷میلیون تومان بود 
االن ب��ه ۱۲۹میلی��ون تومان 

رسیده است. 
دس��تگاه های  وی،  گفته  به 
نظارت��ی بای��د ورود کنن��د و 
قدرت خری��د مصرف کننده را 
بسنجند تا این کاال در یک بازه 
زمانی قیمت مشخصی داشته 
باش��د و م��ردم بتوانن��د برای 
کنند.  برنامه ری��زی  آن  خرید 
اب���راه�ی��م��ی،  ح�س��ین 
از  حمای��ت  انجم��ن  رئی��س 
مصرف کنندگان کشور با اشاره 
اینکه موضع انجمن درباره  به 
افزایش قیمت خودروها ظرف 
هفته آینده اعام خواهد شد، 
گفت: انجم��ن حمایت با این 
افزایش قیمت ها مخالف است، 
با پایان یافتن بررسی های تیم 
کارشناس��ی، طی هفته پیش 
رو نظ��رات انجمن ب��ه مراجع 
قانون��ی مانند وزارت صنعت و 
وزارتخانه های  معدن و س��ایر 
مرب��وط و حت��ی مع��اون اول 
رئیس جمه��ور ارس��ال خواهد 

شد. 

افزایش قیمت خودرو آن  هم به استناد 
اباغیه رس��می توس��ط خودروس��ازان 
در حالی اس��ت که آبان ماه امسال بازار 
خودرو روی دور گران��ی افتاده بود و از 
حاال هم به بهانه نوسانات دالر در بودجه 

سال بعد خیز گرانی برداشته اند. 
 به گزارش »ش��هر فردا«، موج سواری 
خودروس��ازها بر مدار گرانی درحالی که 
اباغیه رس��می به آنها مج��وز افزایش 
قیم��ت ۱۷ محص��ول را داده در حالی 
ص��ورت می گیرد ک��ه آبان ماه امس��ال 
قیمت ۱۲خودروی داخلی افزایش یافته 

بود. 
این پادرازی خودروسازها از گلیم شان 
در س��کوت ش��ورای رقابت و نهادهای 
ناظر صورت می گیرد تا موج سوم گرانی 
س��ال آینده و همزمان با افزایش قیمت 
دالر در بودجه تورمی ۹۷ کلید بخورد. 
خودروس��ازان انگار یاد گرفته اند بعد 
از هر چالش اقتصادی دس��ت به گرانی 
محصوالت ش��ان بزنن��د و در این میان 
داخلی چ��اره ای جز  مصرف کنن��دگان 
تمکین ندارند چراک��ه بازار خودروهای 

خارجی هم در قبضه اختیار آنهاست. 
چندی پیش رئیس ش��ورای رقابت 
نس��بت به افزایش قیمت خودروهای 
داخلی واکنشی نشان داد و موضع خود 
را به همان صورت که گفته، بیان کرد. 

رضا ش��یوا در خصوص ورود این شورا 
به نظارت بر قیمت گذاری خودروهای 
تولید داخل گفت: دستورالعمل نظارت 
بر قیمت گذاری سال ۹۶ اعام شده و 
ش��ورای رقابت تا اردیبهشت سال ۹۷ 

به این بخش ورود نخواهد کرد. 
نهاده��ای نظارت��ی از جمله وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت باید به این 
بخ��ش ورود کرده و ب��ر قیمت گذاری 
اعمال نظر کنند. این در حالی اس��ت 
ک��ه ایران خ��ودرو در بخش��نامه خود 
اعام ک��رده اس��ت قیمت های جدید 
براساس بخشنامه ۲۹۷ شورای رقابت 
تعیی��ن ش��ده اند و ب��ه زودی اعمال 

می شود. 

شورا مسئولیتی ندارد
ش��یوا معتقد است ش��ورای رقابت به 
بررسی خودروهایی می پردازد که قیمت 
آنها زیر ۴۵ میلیون تومان اس��ت و این 
ش��ورا براس��اس قانون به قیمت گذاری 
خودروه��ای مونت��اژی و دارای قیم��ت 
باالی ۴۵ میلیون توم��ان ورود نخواهد 
کرد. این در حالی اس��ت که بسیاری از 
خودروهایی که گران ش��دند قیمت آنها 
زیر ۴۵ میلیون تومان است و تنها چهار 
خودرو قیمتی باالتر از ۲۵میلیون تومان 

دارند. 

رئیس شورای رقابت می گوید نظارت 
بر قیمت گ��ذاری خودروه��ای وارداتی 
و مونت��اژی در چارچ��وب وظای��ف این 
ش��ورا نمی گنجد، نهاده��ای نظارتی از 
جمل��ه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
بای��د ب��ه این بخ��ش ورود ک��رده و بر 
قیمت گ��ذاری اعمال نظ��ر کنند. حاال 
س��ؤالی که مطرح می ش��ود این اس��ت 
که ش��ورای رقابت که ب��رای نظارت بر 
قیمت ها ایجاد ش��ده، کجای کار است و 
چرا اقدام��ی در خصوص افزایش قیمت 
خودروسازی  ش��رکت های  خودس��رانه 

نشان نمی دهد؟ 

امیدی به وزیر دولت دوازدهم هم 
نیست

اکن��ون ابهام��ات و اختاف نظره��ای 
زی��ادی در خص��وص وضعی��ت گرانی 
خودرو ها و نظارت ه��ا وجود دارد. هنوز 
مس��ئوالن تصمیمی برای سر و سامان 
دادن به این صنع��ت نگرفته اند. اگرچه 
انتظ��ار می رف��ت در دول��ت دوازده��م 
اتفاق��ات خوش��ایند تری رق��م بخورد و 
صنع��ت از نفس افتاده خ��ودرو را جان 
دوباره ببخش��د اما تمام پیش بینی ها با 
ش��رایط نابسامان امروز ناهمخوانی دارد 
و روزبه روز ش��اهد گرانی خودرو و عدم 

تغییر در کیفیت آن هستیم. 

 سؤال دیگری که به میان می آید این 
اس��ت که آیا باالخره ناظری برای بازار 
خودرو تعیین خواهد ش��د و اگر اکنون 
ش��ورای رقابت طبق قانون مس��ئولیت 
بازار خ��ودرو را به عه��ده دارد، وظایف 
خود را به درس��تی انجام خواهد داد یا 

خیر؟ 

جهش بی سابقه قیمت گذاری
پس از توقف ثبت س��فارش خودرو، 
بهانه  تازه ای به دست فروشندگان بازار 
خودروه��ای وارداتی داده ش��د و این 
اتفاق جرقه ای برای سودجویان فراهم 

کرد تا از آب گل آلود ماهی بگیرند. 
در ای��ن می��ان خودروه��ای تولی��د 
داخل نی��ز از قافله عق��ب نمانده اند و 
این روزها شاهد ارسال بخشنامه ای از 
سوی ش��رکت ایران خودرو هستیم که 
در آن به نمایندگی ه��ای فروش خود 
 درب��اره قیمت دس��تور داده تا افزایش

 ۱۷ محصول را اعمال کنند؛ به گونه ای 
 ک��ه برخ��ی محص��والت ت��ا ح��دود
 ۲ میلیون تومان افزایش قیمت دارد. 
این جهش ب��زرگ در قیمت گذاری 
خودرو تاکنون س��ابقه نداش��ته است. 
البته ایران خودرو در دهه س��وم آبان، 
قیمت ۱۲ محصول خود را گران کرده 

بود. 

نبض گرانی به دست خودروسازان افتاد؛ نظارتی در کار نیست

ورود قوه قضاییه و مجلس به موضوع گرانی خودرو
اخبار

گرانی خودرو و ورود سازمان 
بازرسی تکذیب شد

وزارت صنعت اعام کرد موضوع گرانی خودروی 
داخلی کذب محض اس��ت و انتش��ار خبری درباره 
اینکه ورود س��ازمان بازرس��ی مانع از گران ش��دن 

خودرو شده نیز تکذیب می شود. 
ب��ه گزارش ب��ورس پرس، براس��اس اعام وزارت 
صنعت، خودداری از گران شدن یک خودرو شرکت 
س��ایپا، یک تصمیم داخلی ب��وده و در یک فرآیند 
قانونی انجام شده است. همچنین هر گونه تصمیمی 

برای گران شدن خودروی داخلی رد می شود. 
پیش تر محس��ن جهرودی، مدیرعامل س��ایپا در 
راس��تای حمایت از مصرف کنندگان و سیاست های 
دول��ت تدبیر و امید، به معاون��ت فروش و بازاریابی 
ای��ن ش��رکت دس��تور داد قیمت خودروی س��راتو 
افزایش نیابد و قیمت آن به ش��رایط قبل بازگردد، 
بنابرای��ن موضوع افزایش قیمت آن در مقطع فعلی 

اجرا نمی شود. 
بر پای��ه این گزارش، اکنون ط��رح ویژه فروش و 
تحویل فوری خودروی سراتو آپشنال با قیمت قبلی 
۱۰۴ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان در نمایندگی ها در 

جریان است. 

کدام کشور الگوی مناسب برای 
صنعت خودروی ایران است؟

صنعت خ��ودرو ای��ران در حالی هم��واره تمایل 
بر پیاده س��ازی الگوی کره ای در روند توس��عه این 
صنعت داش��ته ک��ه به دنبال رونق مونت��اژکاری در 
ش��رایط کنونی، به نظر می رسد خودروسازی کشور 
در مس��یر الگوگیری از صنعت خ��ودرو ترکیه گام 

برداشته است. 
به گزارش کارپرس، بر این اس��اس بررسی الگوی 
ترکیه و کره جنوبی نش��ان از ن��گاه متفاوت این دو 
کش��ور به صنعت خ��ودرو دارد؛ به طوری که دولت 
کره از س��ال ۱۹۴۶ ب��ا تدوین برنام��ه ای مدون و 
مش��خص تاش کرد ب��ا تمرکز بر تولی��د در زمره 
مهم ترین کش��ورهای خودروساز جهان قرار بگیرد، 
حال آنک��ه ترکیه با جذب س��رمایه های خارجی و 
 تأسیس ش��رکت های س��رمایه گذاری مشترک، در 
کنار س��ازوکارهای مناس��ب اقتص��ادی و پرهیز از 
سیاس��ت های حمایت گرایان��ه، کلی��د موفقیت این 

کشور را در صنعت خودرو رقم زد. 
 خودروس��ازی ک��ره از یک س��و ب��ا حمایت های 
ش��دید دولت و از سوی دیگر با امضای قراردادهای 
س��رمایه گذاری مشترک با خودروسازان مطرح دنیا 
توانست تحوالت اساسی را در صنعت خود رقم بزند؛ 
حال آنکه ترکیه با جذب سرمایه خارجی در صنعت 
قطعه و خودرو تاش ک��رد از طریق مونتاژکاری و 
صادرات از صنعت خودرو به سودآوری مدنظر خود 
دست پیدا کند. در این بین به نظر می رسد هر چند 
خودروس��ازی ایران تمایل ب��ه الگوگیری از صنعت 
خ��ودرو ک��ره دارد، اما در عمل مس��یر ترکیه را در 
ج��اده ای کج ومعوج در پیش گرفته اس��ت. در این 
زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند خودروسازی 
کش��ور اصًا مسیر مش��خصی برای تداوم راه خود 
ن��دارد و با تغیی��ر دولت ها سیاس��ت گذاری در این 

صنعت نیز با تحوالتی روبه رو می شود. 
در همین حال در ش��رایطی کارشناس��ان دولتی 
ب��ودن صنعت خودرو کش��ور را عامل عقب ماندگی 
آن می خوانند که مطالعه تاریخچه ایجاد و توس��عه 
صنعت خودرو کره این موضوع را روشن می کند که 
ی��ک دولت مقتدر چگونه می توان��د با قاعده گذاری 
هوشمند، یک صنعت را در کشور ایجاد و با سیاست 
جایگزینی واردات و در ادامه آن توس��عه صادرات، 
طی 3۲ س��ال به یکی از بازیگ��ران قدرتمند جهانی 
تبدی��ل کن��د. هرچند صنع��ت خودروی ای��ران از 
لحاظ قدمت با خودروس��ازی کره مقایسه می شود 
ام��ا این نکته که خودروس��ازی ایران تحت حمایت 
و سیاس��ت گذاری های دولت هنوز نتوانس��ته مسیر 
مشخصی برای خود بیابد را می توان به عدم درایت 
دولتی در این زمینه نسبت داد، این در حالی است 
که صنعت خودروی کره به دس��ت دولت این کشور 
به قدرت جهانی تبدیل شده است. اما یکی از آمال 
و آرزوه��ای خودروس��ازی ایران تولی��د، آن هم در 
سطح جهانی است؛ مس��یری که کره آن را پیمود، 
اما این آرزو با مونتاژکاری خودرو آن هم بعد از نیم 
قرن فعالیت در این حوزه چندان س��ازگاری ندارد. 
در شرایط کنونی به دنبال اجرایی شدن قراردادهای 
خارجی در صنعت خودرو ش��اهد رونق مونتاژکاری 
هس��تیم، بر این اساس یک پرس��ش جدی مطرح 
می شود، اینکه خودروسازی کشورمان به دنبال چه 
مسیری برای توسعه و پیشرفت است؟ آیا پیشرفت 
را تمرکز در تولید می داند یا مونتاژکاری را مس��یر 

منتهی به جهانی شدن می داند؟ 
کارشناسان در پاس��خ به اینکه صنعت خودروی 
ح��ال  در  کره جنوب��ی  الگ��وی  براس��اس  ای��ران 
پیمودن مس��یر اس��ت یا الگوی ترکیه معتقدند که 
خودروسازی ایران در حال حاضر هیچ گونه شباهتی 
با صنعت خودرو این دو کش��ور ندارد. به اعتقاد این 
دس��ته، صنعت خودرو از نبود اس��تراتژی مدون در 
ساختار سیاس��ی و اقتصادی کش��ور رنج می برد و 
همین موضوع موجب شده که هیچ مسیر مشخصی 

برای توسعه این صنعت موجود نباشد. 

اخبار

قاچاق خودرو در گمرک غیرممکن است
 ام��کان قاچ��اق خ��ودرو از گمرک حتی ب��ه تعداد 
یک دس��تگاه هم وجود ن��دارد و ریز اطاعات تک تک 
خودروه��ای وارداتی در بان��ک اطاعاتی گمرک ثبت 

شده است. 
به گ��زارش ایلنا، گمرک ایران ب��ا اعام این مطلب 
افزود: ارتباط گمرک ایران با ثبت س��فارش س��ازمان 
توس��عه تجارت از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی 
الکترونیکی ش��ده و پس از اخذ مجوز ثبت س��فارش 
ان��واع خودرو با در نظر گرفتن مجوزهای ورود ش��امل 
استاندارد، نمایندگی رسمی و دیگر مجوزهای مرتبط 
با واردات خودرو و اطاعات ثبت س��فارش به تفکیک 
شماره شاسی خودروهای وارداتی به صورت الکترونیکی 
در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 

ثبت می شود. 
تطبیق مشخصات خودرو

در زم��ان ترخیص خ��ودرو تمامی مش��خصات هر 
دستگاه خودرو شامل نوع خودرو، نشان تجاری، تیپ، 
سال ساخت، مدل ساخت، کشور سازنده، تعداد سیلندر، 
حجم موتور، تعداد محور، تعداد چرخ، تعداد درب، رنگ، 
ش��ماره شاسی، ش��ماره موتور و نوع سوخت )بنزینی، 
دیزل، نیمه دیزل، گازس��وز، دوگانه سوز یا هیبریدی( 
با اطاعات ثبت س��فارش که به صورت الکترونیکی از 
طریق ثبت س��فارش سازمان توسعه تجارت در اختیار 
سامانه جامع گمرکی قرار گرفته تطبیق داده می شود. 

گمرک الکترونیک
همچنی��ن با کمک گمرک الکترونیک، گواهی های 
ترخی��ص خودرو نیز که پیش از ای��ن کاغذی بود به 
ص��ورت الکترونیکی جهت ش��ماره گذاری خودرو در 
اختیار مرکز شماره گذاری خودرو قرار می گیرد. مرکز 
ش��ماره گذاری خودرو تحت نظ��ارت نیروی انتظامی 
اس��ت و هر خودرویی که در این مرکز شماره گذاری 
می شود یک کد شناسه پته الکترونیکی دارد که نشان 
می دهد تشریفات قانونی ترخیص آن خودرو پیش از 
این در گمرک انجام گرفته و جزئی ترین اطاعات هر 
خودروی ترخیص ش��ده ش��امل صاحب خودرو، کد 
ثبت سفارش، گمرک محل ترخیص، میزان حقوق و 
عوارض پرداختی، تاریخ ترخیص، تأییدیه نمایندگی 
و م��دل و نوع خودرو مش��خص و اطاعات تک تک 
خودروهای وارداتی در بانک اطاعات گمرک موجود 

است. 
تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی

همچنین در زمان اظهار صاحب کاال کد ثبت سفارش 
را ارائه و تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی بر اساس 
مش��خصات فنی صورت می گیرد که قبا مجوز ثبت 
س��فارش برای همان خودرو با مش��خصات فنی کامل 
اخذ ش��ده و پس از تطبیق مشخصات فنی خودرو در 
زمان ترخیص نظر ارزیاب به صورت سیستمی ثبت و 
کاماً هوش��مند با اطاعات ثبت سفارش هر دستگاه 
خودرو ش��امل نوع خودرو، نش��ان تجاری، تیپ، سال 
ساخت، مدل ساخت، کشور س��ازنده، تعداد سیلندر، 
 حجم موتور، تعداد محور، تعداد چرخ، تعداد درب، رنگ، 
شماره شاسی، شماره موتور و نوع سوخت تطبیق داده 
می شود و همان اطاعات به صورت الکترونیکی از طریق 
س��امانه جامع گمرکی در اختیار مراکز شماره گذاری 

خودرو قرار می گیرد. 

زنجیره تأمین رقابت پذیر، اولویت 
اصلی صنعت خودروسازی است

دبی��ر پنجمین همای��ش بین المللی خ��ودرو گفت 
هماهنگی بین اجزای مختلف ساخت و تحویل خودرو 
می تواند خودروسازان ایرانی را به همتایان جهانی شان 

متصل کند. 
امیرحسن کاکایی، دبیر پنجمین همایش بین المللی 
خودرو، با بیان اینکه امس��ال موضوع »زنجیره تأمین 
رقابت پذی��ر« در پنجمین همایش بین المللی صنعت 
خودروی ایران مطرح است، اظهار کرد: منظور از زنجیره 
تأمین رقابت پذیر یعنی تمام اجزای مختلف درگیر در 
صنعت خودروس��ازی از قطعه سازی تا لجستیک است 
ک��ه باید در تأمین زنجیره هر بخش دارای نمره کیفی 
مشخص باشد تا بتوانیم به حلقه جهانی خودروسازان 

وارد شویم. 
وی در ادامه افزود: در برهه زمانی کنونی، نکته مهم 
این است که کل زنجیره تأمین متوازن باشد و چگونگی 
رس��یدن به این توازن، سؤالی اس��ت که در پنجمین 

همایش بین المللی خودرو به دنبال پاسخ آن هستیم. 
کاکای��ی تأکی��د کرد: ب��رای طراح��ی جدیدی که 
خودروسازان کشور به عهده گرفته اند، باید دید هر یک 

از اجزا به ویژه قطعه سازان چه جایگاهی دارند. 
دبیر پنجمین همایش بین المللی خودرو با بیان این 
موضوع که به بحث لجس��تیک در ایران توجه نش��ده 
است، گفت: مفاهیم لجس��تیک باید در کشور تبیین 
شود، زیرا به دلیل ضعف لجستیک، ضررهای بسیاری 
به صنایع کشور به خصوص خودروسازی تحمیل شده 

است. 
وی با بیان اینکه خواب یک قطعه در گمرک به دلیل 
نبود وسایل حمل ونقل و یا زمانبندی نادرست، موجب 
میلیون ها تومان ضرر شده است، اضافه کرد: جهت رفع 
این ضررها باید سیس��تم حمل ونقل هوایی در کشور 

تقویت شود. 
کاکایی در پایان گفت: هماهنگی بین اجزای مختلف 
ساخت و تحویل خودرو می تواند خودروسازان ایرانی را 

به همتایان جهانی شان متصل کند. 



جش��نواره کارآفرین��ی و توس��عه کس��ب و کار ب��ه منظ��ور ط��رح 
نیازمندی های صنعت و ارائه دس��تاوردهای دانش��جویان در دانش��گاه 
ش��ریف برگزار ش��د. به گزارش مهر، جش��نواره کارآفرینی و توس��عه 

کس��ب و کار )vccup(، رویدادی است که 
به اهتمام مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی 
شریف راه اندازی شده و روز گذشته به پایان 

رسید.
این رخداد، در ادامه برگزاری موفق هشت 
دوره قبلی جش��نواره کارآفرینی و توس��عه 
کسب وکار شریف بوده که در حال حاضر به 
صورت کشوری توسعه یافته و در بخش ها و 

حوزه های مختلف برگزار می شود.
این جش��نواره از یک سو عرصه ای است 
ارائه دس��تاوردهای فنی-پژوهش��ی  برای 
اس��اتید  دانش آموخت��گان،  دانش��جویان، 
ایده های  کارآفرینان، صاحبان  دانشگاه ها، 

کس��ب و کار و از س��وی دیگر فضای��ی برای ط��رح نیازمندی های 
صنعت، که نهایتا از رهگذر سرمایه گذاری صنعت در کسب وکارهای 
دانش بنی��ان، فرصتی را ب��رای همکاری موث��ر و نظام مند صنعت و 

دانش��گاه فراهم می آورد. طی مراحل این جشنواره، شرکت کنندگان 
ضمن آش��نایی با مفاهیم و اصول کسب وکار و تمرین عملی آنها بر 
مبنای ایده  مح��وری و فناورانه خود، در یک محیط رقابتی نس��بت 
ب��ه آماده س��ازی طرح خود جه��ت ارائه 
به نهادها و اش��خاص س��رمایه گذار اقدام 

می کنند.
خروج��ی نهایی این جش��نواره، ایده ها 
و طرح ه��ای برت��ری اس��ت ک��ه ضم��ن 
برخ��ورداری از خدم��ات حمایت��ی مرکز 
رش��د دانش��گاه صنعتی ش��ریف و س��ایر 
نهادهای حامی، س��ایر س��رمایه گذاران به 
منظور تجاری شدن طرح و تولید محصول 

مربوطه را خواهند داشت.
اختتامی��ه نهمی��ن دوره این جش��واره 
۴ دی م��اه  ۱۳۹۶ از س��اعت ۱۵ الی ۱۹ 
در دو بخش ش��امل ای��ده  - طرح نوآورانه 
و اس��تارت آپ ها برگزار ش��د.  ایده ه��ا و طرح های ش��رکت کننده در 
هر س��رفصل به ط��ور جداگانه م��ورد داوری و ارزیابی ق��رار گرفت و 

برگزیدگان هر حوزه مورد تقدیر قرار گرفتند.

پنجمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای 
هفتم دی ماه ۱۳۹۶ برگزار می شود. به جرات می توان گفت صنعت 
ICTو رایانه کشور از مدیران به روز، باهوش و آینده نگری بهره مند 

اس��ت که می توانند آین��ده بهتری را 
برای ای��ن صنعت مهم، رق��م بزنند و 
این موضوع، با بررس��ی وضعیت امروز 
ای��ن صنعت در کش��ور )در مقایس��ه 
با بس��یاری از دیگ��ر صنایع( به خوبی 

عیان می گردد. 
مدیرعامل  یوس��فی زاده،  محمدعلی 
ش��رکت آس��یاتک ک��ه از موفق ترین 
مدیران صنعت ICT کش��ور اس��ت، 
در گفت وگوی��ی با خبرنگار ما، یکی از 
اه��داف اصلی خود از ش��رکت در این 
انتخابات و کاندیدا ش��دن را توس��عه 
فضای کسب و کار برای استارت آپ ها 

عنوان کرد. 
رش��د و تاثی��ر جهانی این صنع��ت، تصمیمات مدی��ران صنعت 
ICT را بر اس��اس منافع ملی، حفظ حقوق س��هامداران، کارکنان 

و مردم دانست. یوسفی زاده با تش��ریح اقدامات و برنامه های خود، 
نزدیک ترش��دن صنای��ع نوپا و اس��تارت آپ ها در ح��وزه آی تی به 
فضای مناسب در کسب  و کارهای فعلی را از مهم ترین این اهداف 

برشمرد. 
مدیرعامل آس��یاتک تقویت نیروی 
انس��انی متخصص را به همراه توسعه 
و قابل اس��تفاده ک��ردن کالن ابزارها 
براساس چهار پایه اصلی نظام صنفی 
در رواب��ط ب��ا حاکمی��ت را از دیگر 
اهدافی دانس��ت که در ای��ن فرآیند 
مبتنی و با تعریف قوانین جدید نظام 

صنفی رایانه ای صورت می پذیرد. 
وی در پای��ان تاکید کرد: در نتیجه 
این فرآیند، توس��عه کالن��ی در این 
حوزه روی خواهد داد که بدون شک 
اث��رات مثبت این توس��عه، بر تمامی 
 سطوح کش��ور، بهبود کمی و کیفی 
کس��ب و کار و ارتقای کیفیت زندگی مردم عزیز میهن مان خواهد 

بود. 

مع��اون آم��وزش، پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، از تهیه 
طرحی منس��جم تحت عنوان توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار )تاپ( از سوی 
این وزارتخانه برای اشتغال فراگیر دانش آموختگان دانشگاهی در کشور خبر داد. به 

گزارش ایرنا، موضوع بیکاری امروز ابرچالشی فراروی 
نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی کشور است و 
پیش بینی می ش��ود در دوره اجرای برنامه شش��م 
توس��عه )۱۴00-۱۳۹۶( متوس��ط افزایش ساالنه 
عرضه نیروی کار جدید در کشور حدود یک میلیون 
نفر باشد که حدود 700 هزار نفر از این تعداد )بیش 
از ۶۴درصد( دارای تحصیالت دانشگاهی خواهند بود.
در حالی که گفته می شود ایجاد اشتغال برای سطوح 
باالی دانش آموختگی پرهزینه و دشوار است، آمارها 
بیانگر آن است که در سال جاری حدود ۹0هزار نفر 
دانش��جوی دوره دکترا، 800 هزار دانش��جوی دوره 
کارشناسی ارش��د و ۴ میلیون دانشجوی دوره های 
کارشناس��ی و کاردانی در دانش��گاه های کش��ور به 

تحصیل اش��تغال دارند.در فراخوان جذب هیات علمی س��ال ۱۳۹۵، در حالی که 
ظرفیت جذب تنها ۴ هزار نفر بود، تعداد متقاضیان به ۳0 هزار نفر رسید که بیانگر 
تراکم شدید و پرفشار در عرضه کار است؛ چالش و تهدیدی جدی که حاال معاون 

آم��وزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه یک طرح تحت 
عنوان »تاپ« قصد دارد آن را تبدیل به فرصت کند. دکتربرات قبادیان روز دوشنبه 
در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، با تاکید بر اینکه در حال حاضر سرعت تغییر در 
فناوری های تولید در برخی صنایع از خط ساالنه 
نیز پایین تر آم��ده و حجم عظیمی از دانش فنی 
به صورت ماهانه دچار دگرگونی می ش��ود، اظهار 
ک��رد: بنگاه های صنعت��ی در این خصوص درگیر 
ریس��ک ها و خطرپذیری های گوناگونی از جمله 
تحوالت پرشتاب نوآورانه در فناوری ها هستند. وی 
یادآور شد: به طور حتم امروز وجود نیروی انسانی 
دانش آموخته توانمند برای به روز کردن فناوری در 
بخش های مختلف از جمله صنعت بسیار اثرگذار 
و راهگشا است.معاون آموزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صنعت با بیان اینکه بنگاه های صنعتی باید 
ن��گاه نوآورانه و آینده نگرانه به تحوالت بازار علم و 
فناوری را در سازمان خود درونی و نهادینه کنند و 
این امر نیازمند نیروی انسانی دانش آموخته توانمند است، خاطرنشان کرد: بنگاه های 
غفلت زده از این امر به طور حتم دچار سرنوشت شرکت های نوکیا، یا آلکاتل، در بازار 

فناوری ارتباطات ایران خواهند شد. 

بیش از 700 نفر از فعاالن مدیران میلیاردی اس��تارت آپی در شب یلدا گردهم 
آمدند تا برای آینده این حوزه تاثیرگذار در اقتصاد دانش بنیان برنامه ریزی کرده و 
تصمیم گیری کنند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، شب یلدای 

امسال برای مدیران میلیاردی استارت آپی کشور که 
بازیگران جدی و جدید عرصه اقتصاد آینده کشور 
هستند شب ویژه ای بود. بنیانگذاران استارت آپ های 
بزرگ و کوچک، مدی��ران صندوق های خطر پذیر، 
شتاب دهنده ها، فضا های اشتراکی، برگزار کنندگان 
چهره ه��ای  آموزش��ی،  کالس ه��ای  و  ایونت ه��ا 
مطرح فضای مجازی، همچنی��ن حضور مدیران و 
کارشناس��ان ریاست جمهوری، قوه قضاییه، پلیس 
فت��ا، نهاده��ای نظامی و انتظام��ی و. . . و از طرفی 
شرکت مدیران یا کارشناسان ارشد سرمایه گذاران 
سنتی، بانک ها ، هلدینگ های بزرگ مالی، اتحادیه ها 
و رس��انه های سنتی و. . . از جمله کسانی بودند که 
در این جمع ش��اخص حضور داش��تند. این حضور 

فع��ال و پرش��ور آینده اقتصادی نوینی برای کش��ور نوید می ده��د؛ اقتصادی که 
مبتنی بر ایده های نو، فکر و اندیش��ه جوانان این س��رزمین خواهد بود. زیست بوم 
جدید نوآوری و کس��ب و کارهای نو مفاهیم نوینی هس��تند که به کمک توسعه 

اس��تارت آپ ها و کسب و کارهای دیجیتالی ممکن می ش��ود. »استارت آپ« چند 
سالی می شود که در ایران نیز رونق پیدا کرده است. برگزاری رویداد های مختلف 
و گردهمایی های متعدد در طول سال های گذشته کمک کرده تا همزمان با دیگر 
کشور ها، کاربران ایرانی نیز در تب و تاب راه اندازی 
اس��تارت آپ قرار بگیرند. برگزاری شب یلدایی با 
رنگ و بوی اس��تارت آپی یکی از تجارب جدید و 
ارزنده ای اس��ت که ماه های پایانی سال ۹۶ اتفاق 
افت��اد. این روی��داد، نویدبخش روزه��ای خوب و 
امیدبخش برای کسب و کارهای مبتنی بر فناوری 
و نوآوری در کشور است. حضور حداکثری مدیران 
جوان میلیاردی که چند سالی است اقتصاد سنتی 
کشور را به چالش کشیده اند و از اقتصادی سخن 
به می��ان می آورند که با خود مفاهیم جدیدی به 
ارمغان آورده اس��ت، می تواند راهکاری برای رفع 
 مش��کالت موجود در این حوزه و توسعه این نوع 
چنی��ن  باش��د.  کش��ور  در  وکاره��ا  کس��ب 
گردهمایی هایی می تواند جوانان مستعد و برتر کشور را امیدوار به اتفاقات خوب و 
موثر در آینده اقتصادی کشور کند؛ اتفاقی که تاکنون توانسته تعداد قابل توجهی از 

جوانان مستعد را به بازگشت به ایران ترغیب کند.

مدیرعامل آسیاتک: جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار برگزار شد

توسعه فضای کسب و کار برای استارت آپ ها یک ضرورت ملی است
معاون پژوهش وزیر صنعت در گفت و گو با ایرنا تشریح کرد

»تاپ«، طرح نو وزارت صنعت برای اشتغال فراگیر فارغ التحصیالن
مدیران استارت آپ های میلیاردی در یک قاب

اگ��ر ایده واقع بینانه ای در ذهن دارید، با تس��ت چند مرحله س��اده 
می توانید متوجه ش��وید که این ایده تا چه حد پتانسیل تجاری شدن 

دارد. 
ب��ه گزارش زومیت، بس��یاری از ما، از ش��غل های روزانه خود راضی 
نیس��تیم و ترجیح می دهیم کار ۹ ساعته اداری یا شرکتی فعلی مان را 
ت��رک کنیم و به دنبال عالیق مان بروی��م. این حس، جوهر کارآفرینی 

است: رؤیای کاری که از ایده خودمان سرچشمه گرفته است. 
اما چطور می توانیم عالیقی مثل گل کاری و باغبانی، عکاس��ی، سرو 

قهوه، یا هر خدمتی را به یک کسب وکار درآمدزا تبدیل کنیم؟ 
برای اکثر ما، جواب این س��ؤال ساده نیست. الاقل نه به آن سادگی 
که حاضر باشیم شغل فعلی مان را به خاطر آن کنار بگذاریم. بااین حال 
ب��ا چک کردن یک س��ری مراحل، می توانیم پتانس��یل رؤیای خود را 

برآورد کنیم. 
از دیگران بازخورد صادقانه بخواهید

نه ش��ما و نه خانواده یا دوستان تان، بهترین قاضی کار خود نیستید. 
به این منظور به یک مربی حرفه ای و باتجربه و همچنین بازخوردهای 
صادقانه نیاز دارید. کس��ب درآمد واقعی مستلزم این است که کار شما 
قابل  توجه و ارزشمند باشد. بسیاری از مردم دوربین دارند، ولی اغلب 
آنها کادر و نور را نمی شناس��ند. حتی بس��یاری از عکاسان باسابقه هم 

نمی توانند حس یک  لحظه خاص را ثبت کنند. 
مطمئنا هیچ کس آرزو ندارد در سطح متوسط و پایین کار کند. این 
چیزی نیست که رؤیاهای انسان را شکل می دهد. پیش از هر چیز باید 
اطمینان داش��ته باشید ایده ش��ما، آن قدر خوب است که به موفقیت 
برسد و درعین حال، مهارت های خودتان هم می تواند همپای این ایده 
پی��ش برود. در صورت امکان با انجمنی از متخصصانی که دانش خود 
را به اشتراک می گذارند، در ارتباط باشید و کارتان را از جنبه انتقادی 

بررسی کنید. 
شما باید یک محیط یادگیری فراهم کنید؛ فضایی که در آن بتوانید 
از متخصصان بازخ��ورد رودررو دریافت کنید و با دیگر فعاالن تازه کار 
این عرصه، به بحث و گفت وگو بنش��ینید. یکی از گزینه ها، دانش��کده  
ی��ا دوره آموزش��ی آنالین اس��ت که ب��ه عالقه مندان کم��ک می کند 
مهارت های شان را زیر نظر کارشناسان و در یک محیط گروهی، بهبود 
دهن��د. مزیت چنین انتخابی، این اس��ت که به ص��ورت فردی آموزش 
می بینی��د و نق��د کارتان را می ش��نوید؛ از طرفی ه��م عضو یک گروه 

متمرکز آگاه و مطلع خواهید بود. 
گزینه دیگر، پلتفرم های کاربردی امروزی مثل Mogul اس��ت که 
خدمات مش��اوره ای دیجیتال خود را ۲۴ س��اعته در اختیار متقاضیان 
ق��رار می دهد؛ ی��ا لینکدین که به عن��وان مکانی برای شبکه س��ازی با 

همکاران معتمد مورد استفاده قرار می گیرد. 
اثبات مفهوم کارتان را بگیرید

 »اثبات مفهوم« یکی از اصطالحات کسب وکار است که بیشتر برای 
کارآفرینانی که در جست وجوی سرمایه هستند، کاربرد دارد. حتی اگر 
برای ش��روع کارتان به بودجه نیازی ندارید، باز هم تأیید اثبات مفهوم 
یک ایده، بد نیس��ت. این امر به ش��ما کمک می کند تا متوجه ش��وید 
محصول یا سرویس��ی ک��ه می خواهید ارائه دهید، خریداری می ش��ود 

یا خیر. 
یک روش س��ریع ب��رای ارزیاب��ی قابلیت فروش محص��ول در بازار، 

راه ان��دازی یک کمپی��ن کراودفاندین��گ در س��ایت هایی مثل کیک 
استارتر، گوفاندمی و ایندی گوگو )یا سایت های کراودفاندینگ ایرانی( 

است. 
کلید فروش نتایج ایده ش��ما، ارائه آن اس��ت. روزان��ه هزاران پروژه 
راه اندازی می ش��وند. چالش اصلی این اس��ت که بتوانید خودتان را از 
دیگران متمایز کنید. کراودفاندینگ روشی است که خیلی زود به شما 
نشان می دهد آیا مردم برای کار و خدمات شما پولی پرداخت می کنند 
یا نه. اگر این تس��ت را با موفقیت پش��ت سر گذاشتید، به شما تبریک 
می گوییم! هم مقداری پول برای شروع کارتان به دست آورده اید و هم 

با مشتریان بالقوه آشنا شده اید. 
یک شغل جانبی را شروع کنید

اگر بازار عمومی به ایده ش��ما جواب فوق الع��اده ای نداد، بازهم یک 
ش��غل جانبی می تواند درآمدزایی قابل قبولی برای تان داش��ته باش��د. 
اگر برای مخ��ارج زندگی روزمره، مجبوری��د تمام وقت کار کنید، آخر 
هفته ه��ای خود را به این ش��غل دوم اختصاص بدهی��د. حرفه جانبی 
می تواند کارهایی نظیر بازاریابی، کار در یک وب سایت، تشکیل انجمن 
یا هر کار مرتبطی باش��د که پس از مدتی، نام ش��ما را به عنوان عکاس 
حرفه ای، توس��عه دهنده وب س��ایت، معمار مناظر بیرونی یا متخصص 

یک حوزه، مطرح می کند. 
به ع��الوه تا زمانی ک��ه بتوانید یک کار جدی��د و تمام وقت راه اندازی 
کنید، اس��تفاده از اقتصاد گیگ هم می تواند راه خوبی برای درآمدزایی 
باش��د. امروزه ش��رکت های تکنول��وژی مانن��دLyft، Doordash و 
Airbnb راه کس��ب درآمد را برای افراد بس��یاری ب��از کرده اند. حتی 
بس��یاری از مردم، از اقتصاد گیگ نسبت به ش��غل دائمی درآمدزایی 

بیشتری دارند. 
تقوی��م کاری ت��ان را دوب��اره ن��گاه کنید. وقت��ی این تقوی��م پر از 
س��فارش های محصوالت ش��غل جانبی تان باش��د، مطمئن��اً زمان آن 

فرا رسیده است که به راه اندازی یک کسب وکار تمام وقت بیندیشید. 
یک طرح کسب وکار بنویسید

اگر می خواس��تید کسب وکاری را ش��روع کنید، باید یک طرح عالی 
برای آن می نوش��تید. پ��س چرا این کار را برای ایده ای که دوس��تش 
داری��د انج��ام نمی دهی��د؟ با این ق��دم مهارت های خود را به س��طح 
حرفه ای می رسانید، ایده محصول یا کسب وکارتان را بررسی می کنید 
و می توانید فروش را ش��روع کنید. به هیچ وجه س��مت تجاری ماجرا را 
دس��ت کم نگیرید؛ در غیر این صورت خیلی زود از پیگیری عالیق تان 
خس��ته می ش��وید. ش��ما به یک سیس��تم مدیریت ارتباط با مشتری 
)CRM( نیاز دارید تا با مشتریان تان ارتباط برقرار کنید. ضمن اینکه 
باید در ش��بکه های اجتماعی حضور پیدا کنی��د و یک طرح بازاریابی 

قوی هم داشته باشید. 
نکته آخر

 اگ��ر رؤیای ش��ما واقع بینانه نباش��د، موفقیت تان ه��م بعید به نظر 
می رس��د. برخی از عالقه مندی ها همیشه در سطح یک سرگرمی باقی 
می مانند. ممکن نیست با یک گیتار خیالی، به یک ستاره راک تبدیل 
ش��وید، اما فرصتی منطقی در اختیار دارید که عکاس، توسعه دهنده، 
باریس��تا یا مربی هنری خوب باشید. اگر ایده مورد عالقه شما تقاضای 
قابل  توجهی در بازار داشته باشد، شانس موفقیت تان هم بیشتر است. 
ENTREPRENEUR :منبع

موج فعالیت استارت آپ ها در ایران رشد وسیعی داشته که البته این رشد 
لزوم��ا به معنای موفقیت همه آنها هم نیس��ت. در تعری��ف عامیانه ای که از 
اس��تارت  آپ به میان می آید این موضوع مطرح می ش��ود که اس��تارت آپ ها 
برخالف تصور عموم پتانس��یل شکست باالیی دارند و عده ای حتی معتقدند 
که یک ایده اس��تارت آپی تا چندین بار با موانع س��همگین مواجه نشود، به 

موفقیت نمی رسد. 
به گزارش دیجیاتو، مسئله وام دهی به این کسب وکارهای نوپا چندی است 
که در بین برخی بانک ها و یا صندوق های حمایتی دولتی مطرح ش��ده ولی 
مدتی پیش مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات 

گفت که این تجارت ها در ایران نیاز به وام ندارند. 
»س��ورنا ستاری«، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز اظهار نظر 
مشابهی دارد:   »یکی از بحث های مهمی که اکوسیستم کارآفرینی ایران در 
آن ضعف دارد نبود سرمایه گذاری جسورانه )VC(  است، ما باید به این برسیم 

به اس��تارت آپ ها  ک��ه وام دادن 
خیانت به آنهاست، معاونت علمی 
پیش  از این از طریق صندوق های 
وابسته به بیش از ۲هزار شرکت 
وام داده اس��ت، اما ام��روز اثرات 
آن را می بینیم، بس��یاری از این 
شرکت ها شکس��ت  خورده اند و 
ام��روز باید پول های��ی را که وام 

گرفته اند پس بدهند.«
اس��تارت آپ  فعاالن ح��وزه 
ام��ا مدت هاس��ت ک��ه چنین 
نظری دارند و معتقد هس��تند 
اس��تارت آپی ک��ه نیاز ب��ه وام 
داشته باشد اساسا استارت آپ 
نیس��ت. آنها باور دارند که یک 
ایده نو و ناب اس��تارت آپی اگر 
واقعا مفید باش��د، به س��رعت 
رش��د ک��رده و س��رمایه گذار 
الزم را پی��دا می کن��د و البته 
ع��ده ای ه��م می گوین��د که 
نیاز به س��رمایه گذاری توسط 

بخش خصوصی و یا دولتی موضوع مهم تری اس��ت که در این س��ال ها 
نادیده گرفته شده است. 

با این وجود عده ای از جوانان در س��ودای راه اندازی کس��ب وکار با دریافت 
وام های دولتی موافق هستند؛ وام هایی که سورنا ستاری معتقد است »برای 
شرکتی است که از آب و گل درآمده و می تواند بازار، قیمت، رقبا و ریسک ها 
را پیش بینی کند، اما این در اختیار یک استارت آپ نیست.« او باور دارد که 
هیچ کس نمی داند یک ماه بعد چه اتفاقی برای یک اس��تارت آپ و ش��رکت 

نوپا می افتد. 
 »ناصر غانم زاده«، مدیر ش��رکت سرمایه گذاری )VC( جسورانه »آپاتان« 
هم مدت هاس��ت که از مخالفان سرسخت پرداخت وام به استارت آپ هاست. 
او باور دارد در تمامی تعاریفی که از اس��تارت آپ ش��ده، برای ۹0درصد آنها 
احتمال شکست قابل تصور بوده و از هر ۱0 استارت آپ، فقط یکی به موفقیت 

می رسد. 

غانم زاده در این باره به دیجیاتو می گوید:  »این تعریف ما را به این آگاهی 
می رس��اند که وقتی وامی به این صاحبان کسب وکار اعطا شود و بعد اگر بر 
فرض و احتمال )که درصد این احتمال هم کم نیست( استارت آپ شکست 
بخورد، افراد داخل آن اس��تارت آپ باید در اوج شکست ش��ان به فکر بازپس 
وام گرفته شده ش��ان باش��ند. این امر عمال هالک کردن صاحبان کسب وکار 
محسوب می شود و آنها را برای فعالیت در فرصت های آینده شان باز می دارد.«

غانم زاده مثل بقیه مخالفان اعطای وام به استارت آپ ها مسئله سرمایه گذاری 
را مهم تر از وام دادن به این کسب وکارها می داند و آن را همانند ابعاد جهانی به 

دو بخش تقسیم می کند: 
 »سرمایه گذار های Angel Investors یا همان فرشتگان سرمایه گذار و 
س��رمایه گذاران جسور )ریسک پذیر( در دنیا وجود دارند که هر یک به شیوه 
خود به استارت آپ ها و رشد آنها کمک  می کنند. نیاز مبرم به سرمایه گذاران 
VC در بازار اس��تارت آپ های ایران بسیار به چشم می خورد و به اعتقاد من 
رقمی بین چهل تا هشتاد عدد از 
این شرکت ها برای پوشش دهی 
تمام اس��تارت آپ های ایران الزم 
اس��ت، اما تع��دادی ک��ه امروزه 
در ایران از این ش��رکت ها داریم 
به تعداد انگش��تان دو دست هم 
نمی رس��د و حت��ی نمونه ه��ای 
داخل��ی موج��ود در حال حاضر 
هم ۱00درصد طبق اس��تاندارد 

جهانی عمل نمی کنند.«
وی از شکس��ت ۵0درص��دی 
اس��تارت آپ هایی ک��ه V ه��ا با 
کارشناس��ی بس��یار روی آنه��ا 
سرمایه گذاری می کنند، می گوید 
و ب��اور دارد ای��ن ش��رکت ها با 
پیش بین��ی احتم��ال شکس��ت 
شروع به سرمایه گذاری می کنند 
و بع��د از ای��ن اتف��اق ه��م از 
استارت آپ شکست خورده طلبی 

ندارند. 
 »در ای��ن بی��ن موضوعی که 
وجود دارد این است که دولت لزوما نیازی به دخالت مستقیم در سرمایه گذاری 
روی استارت آپ ها و یا اعطای وام ندارد، این دخالت دولت حتی اگر به نیت 
خیر انجام ش��ود، ممکن اس��ت در مواردی با کمک به اس��تارت آپ A، دو 
کسب وکار B و C فراموش شوند و این مسئله مشکل ساز شود. کار مثبتی که 
دولت می تواند انجام دهد کمک به ش��رکت های سرمایه گذار جسور و تزریق 
پول به اکوسیستم استارت آپی است؛ موضوعی که تا به امروز به شکل صحیح 

صورت نگرفته است.«
دولت با وجود اعالم اینکه اس��تارت آپ ها نیازی ب��ه وام ندارند، کماکان از 
طرق مختلف انواع وام با بهره های کم ۴درصد را که در ظاهر جذابیت خاصی 
دارند و برخی صاحبان کس��ب وکار را به دریافت آنها وسوس��ه می کند، اعطا 
می کند. این درحالی است که بسیاری از صاحبان استارت آپ ها و فعاالن آگاه 
این حوزه سعی به آگاه سازی دیگر افراد تازه وارد در این تجارت را دارند تا به 

دنبال وام های به ظاهر رنگی ولی با آینده ای نامعلوم نباشند. 

به دالیلی نامعلوم، حساب کاربری جولیان آسانژ در توییتر 
از دسترس خارج شده است که نشان از حذف اکانت این 
افشاگر اطالعات محرمانه دارد.
حساب کاربری توییتر جولیان آسانژ، موسس سایت 
ویکی لیکس به دالیل نامعلومی در دسترس نیست که گمانه هایی 
مبنی بر حذف این اکانت از توییتر مطرح شده است. هنوز 
مشخص نیست چرا جولیان آسانژ حساب کاربری خود را در 
توییتر حذف کرده است. خبر حذف شدن حساب کاربری 
توییتر جولیان آسانژ توسط فرد یا وب سایتی اعالم شد که از 
۱۸سپتامبر سال جاری میالدی هر ساعت یک بار تصویری از 
وضعیت حساب کاربری آسانژ تهیه می کرد. براساس اطالعات 
ارائه شده، حساب کاربری آسانژ تقریبا در ساعات اولیه بامداد و 
نزدیک به ساعت یک به وقت گرینویچ حذف شد.
شواهد امر نشان از این دارند که این حساب کاربری از 
سوی توییتر غیرفعال نشده و جولیان آسانژ از روز جمعه، 
توییتی منتشر نکرده است. نکته ای که باید به آن اشاره 
کنیم، پابرجا بودن اکانت توییتر ویکی لیکس است. حتی در 
ویکی لیکس نیز شاهد انتشار توییتی برای روشنگری در 
خصوص دلیل حذف حساب کاربری جولیان  آسانژ نیستیم.
در صورتی که یکی از دنبال کنندگان جولیان آسانژ بودید، حال 
با جست وجوی نام آسانژ نتیجه ای به نمایش درنمی آید. باید دید 
آیا جولیان آسانژ واکنشی به اخبار منتشرشده و حذف اکانت 
خود نشان خواهد داد و این موضوع را تشریح می کند یا خیر؟
 

آیا می توانید ایده های پرشور خود را به کسب وکار 
تبدیل کنید؟ 

وام هایی که پس از شکست استارت آپ باید پرداخت شوند

رویای خاکستری کارآفرینی

جولیان آسانژ 
حساب کاربری 

 توییترش را
حذف کرده است؟

سهشنبه۸
5دی1396
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یادداشـتنگاه

تروی��ج فرهنگ کارآفرینی، حمایت از ایده/ط��رح اولیه و محصوالت، آموزش اصول 
راه اندازی کسب و کار، ایجاد ارتباط موثر برای فرصت های سرمایه گذاری، تجاری سازی 
طرح ه��ا و ایده ه��ا از مهم تری��ن اهداف جش��نواره توانمندس��ازی و س��رمایه گذاری 
کسب و کارهای ارزش آفرین »توسکا« است. به گزارش بنیاد ملی نخبگان چالش اصلی 
جشنواره توسکا »ایجاد ارتباط خالقانه بین ایده، طرح اولیه و محصول شرکت کننده با 
یکی از چالش های زیس��ت محیطی« است و در آن شرکت کنندگان در پنج گروه کلی 
تماشاچی عالقه مند، گروه ایده پرداز خالق، فعال توسکا، شرکت های فعال در حوزه های 
مربوطه و سرمایه گذاران، تقسیم می شوند. برپایی کارگاه های آموزشی، ایجاد شبکه های 

کاری و آشنا شدن با ایده پردازی از جمله بخش های جانبی این جشنواره است. 

 دومین جشنواره توانمندسازی
 و سرمایه گذاری کسب و کارهای ارزش آفرین 

»توttسکا« برگزار می شود معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و س��تاد کل نیروهای مس��لح 
تفاهم نام��ه ای منعق��د کردند که در راس��تای آن س��ربازان می توانند به جای 

خدمت وظیفه سربازی به انجام پروژه های سربازی بپردازند.
ب��ه گزارش مهر، اهداف تفاهم نامه هم��کاری میان معاونت علمی و فناوری 
با س��تاد مش��ترک نیروهای مسلح که به امضای دکتر س��ورنا ستاری، معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمهوری و سرلش��کر محمدحس��ین باقری، فرمانده 
س��تاد مش��ترک نیروهای مسلح رس��ید، ش��امل تغییر در فرهنگ جامعه با 
هدف افزایش میل و انگیزه جوانان برای انجام خدمت س��ربازی و جهت دهی 
آحاد جامعه به مهارت آموزی، ارتقای مهارت های ش��غلی و تسهیل شغل یابی 

سربازان تحصیلکرده می شود.

در راستای انعقاد یک تفاهم نامه

پروژه های دانش بنیان جایگزین خدمت 
وظیفه می شوند



 همانط��ور ک��ه می دانی��د اف��راد ب��ر 
اس��اس منطق خریدهای خ��ود را انجام 
می دهن��د، در حقیقت، آنه��ا تصمیمات 
خود را با منط��ق توجیه می کنند، اما در 
واق��ع محصوالت و خدمات را بر اس��اس 
احساسات و عواطف خود انتخاب کرده و 
در لیست خریدشان جای می دهند. لوازم 
مورد عالقه خود را در نظر بگیرید. ش��ما 
احتم��اال قیمت و کارکرد آنه��ا را هنگام 
خری��د مدنظر ق��رار داده ای��د، اما ممکن 
است عالوه بر این،  رنگ، نحوه بسته بندی 
و یک تصویر ذهنی جذاب نیز در انتخاب 
شما مؤثر بوده باش��ند. هنگامی که علت 
انتخ��اب خ��ود را توضی��ح می دهید، از 
دالیل منطقی اس��تفاده می کنید، اما این 
احساس��ات بوده اند ک��ه موجب انگیزش 
شما به خرید محصول یا خدمتی هستند. 
تکنیک های بس��یار زیادی وجود دارد 
که یک برند می تواند مش��تریان ش��ما را 
جذب کرده و محصوالت و خدمات ش��ما 
را بفروشد که در زیر به چند مورد اشاره 

شده است. 
کمیاب بودن »تعداد محدود«: از بقیه 

جاها عقب خواهم ماند
برنده��ای کمیاب باع��ث ترس خریدار 
از جا ماندن یا عق��ب ماندن از بقیه یا از 
دس��ت دادن یک معامله عالی می شوند. 
ای��ن برندها معموال ب��ا جمالتی همچون 
»فرصتی کوتاه« یا »این فرصت استثنایی 

را از دست ندهید« همراه هستند. 
همچنین در بازاریابی پاس��خ مستقیم 
ی��ک  را می ت��وان دی��د، زمانی ک��ه  آن 
پیش��نهاد یا محصول »در حال اتمام« یا 
»ویژه« اس��ت. هنگامی که ش��رکت شما 
فقط تعداد محدودی از این  پیشنهادها را 
ارائه دهد کمیاب بودن محصول ارائه شده 
اثر خود را به خوبی خواهد گذاشت، زیرا 
با این کار پیش��نهادهای خ��ود را ویژه تر 
و اس��تثنایی تر جلوه می دهید. به عنوان 
مثال برای جذاب تر کردن پیشنهاد خود 
یک روی��داد با تعداد صندلی های محدود 
و »تخفی��ف« ب��رای ۵۰ نف��ر اول ارائ��ه 
دهید؛ هیچ کس دوس��ت نخواهد داشت 
فرصت های این  چنینی را از دست بدهد، 
این پیشنهاد به ویژه برای جذب اولین ها 

بسیار مؤثر است. 
جذابیت: من از بقیه جلوتر و 

محبوب تر خواهم بود
هرگون��ه محص��ول یا خدمت��ی که در 
مش��تری موج��ب احس��اس جذاب تر یا 
محبوب تر شدن شود، بس��یار اغواکننده 
خواه��د ب��ود. در جهان��ی ک��ه محبوب 
و مش��هور ب��ودن مه��م تلقی می ش��ود، 
بای��د نش��ان دهی��د چگونه محص��ول یا 
خدم��ات ش��ما می تواند برای مش��تری 
محبوبی��ت در بین دوس��تان و عزیزان و 
در کسب وکارش��ان اعتبار و ش��هرت به 
ارمغان آورد. به گزارش فاکس نیوز، بنابر 
نتای��ج نظرس��نجی از مش��تریانی که در 
فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ اقدام به 
خرید بیش از ۶۴ هزار خوردو در آمریکا 
کرده اند، خودروسازی تویوتا محبوب ترین 

برند در صنعت خودروسازی بوده است. 
جذابیت بخشیدن از طریق ستاره ها

از تحسین و رضایت ستاره ها در رابطه 
با محص��ول یا خدمت خود ب��رای ایجاد 
جذابیت اس��تفاده کنید. به عنوان نمونه 
می ت��وان به تی��زر جالب مرس��دس بنز 
با حضور مایکل ش��وماخر ک��ه از چالش 
 SLS شکستن قانون جاذبه برای معرفی
AMG اس��تفاده می کند یا تبلیغ جالب 
تی��غ ژیلت با حضور راج��ر فدرر و لیونل 
مس��ی و همراهی به��رام رادان ب��ا برند 
سامسونگ در ایران در کمپین مشعل دار 
المپیک اشاره کرد. عالوه بر این، شرکت 
شما می تواند با داش��تن مشهورترین نام 
در بازار مشتریان بیشتری را جذب کرده 
و موج��ب افزای��ش فروش ش��ود. توجه 
داش��ته باش��ید که برای جذب مشتری، 
باید به ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه 
ادامه دهی��د، زیرا همراهی مش��تریان و 
خرید مستمر باعث تداوم محبوبیت برند 

و جذابیت آنها می شود. 
هوشمندی: این برند مرا در نگاه بقیه 

باهوش جلوه می دهد
 برندهای هوش��مند نشان می دهند که 
چگون��ه خریدار با انتخ��اب آنها می تواند 
در زمان صرفه جویی کن��د، بهره  وری را 
ارتقا دهد، س��المت را بهبود بخشد یا از 
به عبارت دیگر،  کند.  پیشگیری  مشکالت 
مصرف کنن��دگان ب��ا انتخ��اب یک��ی از 
محصوالت یا خدمات آن شرکت در نظر 
م��ردم باهوش جلوه می کنن��د. برندهای 
هوش��مند به مشتریان شان آموزش هایی 
در م��ورد جنبه ه��ای مختل��ف صنع��ت 
خود می دهند که فق��ط کارکنان داخلی 
ش��رکت از آنها مطلعند. آنها متخصصانی 
دارن��د که اطالع��ات و اخبار مهمی را در 
جه��ت کمک ب��ه مش��تریان در رابطه با 
با آنها به اشتراک  تصمیم گیری های شان 
می گذارن��د. همچنین از طریق توس��عه 
کانال ه��ای ارتباط��ی موجب می ش��وند 

مشتریان برای دریافت اطالعات، ابتدا به 
شرکت شما مراجعه کنند. درج محتوای 
تخصصی در وب سایت شرکت، ویدئوهای 
آموزش��ی و مطالعات��ی ک��ه اس��تفاده از 
محصول یا خدمت را حمایت و پیشنهاد 
می کنن��د، نمون��ه ای از ای��ن اقدامات به 
شمار می رود. هوشمندی، هوش عاطفی 
خوب��ی برای آن دس��ته از ارائه دهندگان 
خدمات است که می خواهند مشتریانی با 
سطح تفکر پیچیده تر و متفکرتر را جذب 
کنند؛ به ویژه مش��تریانی که از یادگیری 
روش های بهتر در زندگی و کس��ب وکار 
بهره می برند. به عنوان مثال، تیزر جالب 
اپل برای آی پد پروی جدیدش با سؤالی 
ک��ه در انته��ا تکلی��ف آینده را روش��ن 

می کند: »کامپیوتر چیه؟«
 حس محافظت یا امنیت: استفاده از 
این برند باعث امنیت من خواهد شد 
 مش��تری هنگام خری��د یک محصول 
ی��ا خدمت با گزینه ه��ای مختلف مواجه 
اس��ت، به همین دلیل بعد از خرید دچار 
نوعی تنش روانی می شود که ناسازگاری 
ادراک��ی – ش��ناختی نامیده می ش��ود و 
اغلب برای تس��کین این احس��اس سعی 
می کن��د انتخ��اب خود را تحس��ین کند 
یا تحس��ین دیگران را برانگیزاند. برندها 
می توانن��د از طریق الق��ای حس امنیت، 
ت��رس یا تنش روانی مش��تری را کاهش 
دهن��د. س��ناریوهای تبلیغات��ی بای��د به 
گونه ای باش��د که پیام برند شما زندگی 
مش��تریان و آرامش ذهنی شان را بهبود 
می بخش��د و اس��تفاده از محص��والت یا 
خدمات ش��ما برای آنها نتیجه بخش بوده 

است. 
به عن��وان نمون��ه ش��رکت های لوازم  
آرایش��ی، زن��ان را به خری��د محصوالت 
ضدپیری تش��ویق می کنند و شرکت های 
تأمی��ن  کنن��ده امنیت منازل مس��کونی 
برای نش��ان دادن پاس��خگویی تیم خود 
به صاحب خانه س��ناریوهای سرقت را از 

نو ط��رح می کنند. ممکن اس��ت افرادی 
به کارگیری این تاکتیک ها را نس��بت به 
احساس��ات انس��انی ناعادالنه بدانند، اما 
به هرح��ال ترس یک انگیزه قوی اس��ت. 
تبلیغ خالق از کمپانی مرسدس بنز: این 

ماشین تصادف نمیکنه! ! 
 حس نوع دوستی: با این برند من 

می توانم کمک کنم تا اوضاع بهتر شود
 بازاریاب��ان و ب��ه وی��ژه س��ازمان های 
غیرانتفاعی از حِس نوع دوس��تی یا کمک 
به دیگ��ران صحبت می کنن��د. زمانی که 
خری��د مش��تریان از علت یا ارزش��ی که 
ب��ه آن اعتق��اد دارند حمای��ت می کنند، 
احساس خوبی در آنها ایجاد می شود، اما 
باید توجه داشت که مشتریان به صحیح 
و قانون��ی بودن آن علت ی��ا ارزش واقعا 
اعتقاد داش��ته باش��ند. نخست مشتریان 
خود را به  اندازه کافی بشناسید تا ارزش ها 
و منافع آنها را درک کنید، س��پس سراغ 
روش هایی بروید که مش��تری می تواند از 
طریق آنها و با همکاری و خرید محصول 
یا خدمت ش��رکت اقدام��ات نیکوکارانه 
انجام دهد. اگر فعالیت های نوع دوس��تی 
با ارزش های شرکت شما منطبق باشند، 
شما یک فرهنگ قوی به همراه یک برند 
نوع دوس��ت برای ش��رکت خود خواهید 
س��اخت، در نتیج��ه باعث ایج��اد تصویر 
ذهن��ی مثبت در ذهن مش��تری ش��ده، 
تبلیغات ش��فاهی مثبت افزایش می یابد 
و موجب افزایش فروش خواهد ش��د. به 
عنوان مثال، مش��تری با خرید یک جفت 
کف��ش، جفتی دیگ��ر به ط��ور رایگان به 
یک کودک نیازمن��د هدیه می دهد. یک 
ش��رکت فروش دمپایی ابری و الانگشتی 
با استفاده از توییت های رئیس جمهوری 
آمری��کا اقدام ب��ه جمع آوری پ��ول برای 
اتحادی��ه آزادی های مدن��ی آمریکا کرده 
است. توجه داشته باشید که سوء استفاده 
از حس نوع دوس��تی برند و ظاهرس��ازی 
موج��ب  نیکوکاران��ه،  اقدام��ات  در 
رس��وایی ش��رکت و حس ع��دم امنیت، 
فریب خوردگی و عدم محبوبیت در افراد 

می شود. 
کدام یک از گزینه ها مناسب است؟ 

اکنون که ش��ما برخی از احساس��ات 
اولی��ه مصرف کنن��دگان ب��رای توجیه 
تکنی��ک  ک��دام  می دانی��د  را  خری��د 
می تواند ب��ا منطق برند ش��ما منطبق 
ش��ود؟ از طریق وب سایت و شبکه های 
اجتماعی و ارتباط دوسویه با مشتریان 
جنبه های احساس��ی را شناسایی کنید 
و ارتقا دهی��د. تکنیک هایی را که رقبا 
در جه��ت جذب احساس��ات و عواطف 
مش��تری به کار می برند مورد بررس��ی 
قرار دهید. پیام ها و نقشه های یکپارچه 
و سازگار خلق کنید تا بتوانید به  وسیله 
آن میان احساسات و همچنین منطقی 
ک��ه افراد برای توجی��ه خرید محصول 
و ی��ا خدمات از آن اس��تفاده می کنند 
همراس��تایی ایج��اد کنی��د. توج��ه به 
احساس��ات و منط��ق و پیوند زدن آنها 
به هم، کسب وکار شمارا از رقبا متمایز 
خواه��د کرد و منجر به فروش بیش��تر 

خواهد شد. 
brandabout :منبع

هوش عاطفی برند و نقش آن در افزایش فروش
کارگاه برندینگ

 چگونه وفاداری به برند در بانوان 
را افزایش دهیم؟ 

ش��رکت ها به روش های گوناگ��ون در حال انجام 
تحقیقات  روی مش��تریان هس��تند، اما وقتی نوبت 
ب��ه بازاریابی ب��رای جامعه هدف خانم ها می رس��د، 
مهم اس��ت که بدانیم از کدام م��وارد اجتناب کنیم 
ت��ا بتوانیم بازاریابی اثربخش تری داش��ته باش��یم و 

وفاداری به برند را افزایش دهیم. 

تکیه کردن برنتایج گروه های تحقیقات بازار 
)Traditional focus group( سنتی

بس��یاری از برندها همچنان از گروه های تحقیقات 
ب��ازار )focus group( س��نتی در هنگام کش��ف 
بینش مش��تریان خانم اس��تفاده می کنن��د. با اینکه 
)focus group( یک��ی از معمول ترین ش��کل های 
تحقیقات اس��ت، اما اغل��ب در تحقیق��ات آقایان و 
سبک های ارتباطی در اولویت قرار می گیرند. اتفاقی 
ک��ه می افتد این اس��ت که عموما ی��ک رهبر ظهور 
می کند و تا آخر جلس��ه این ش��خص تأثیر عمیقی 
بر همه یا اکث��ر حضار در گروه می گذارد که موجب 
افزایش میزان نادرستی نتایج حاصل از گروه تحقیق 

بازار می شود. 
هرچیزی را که خانم ها در مورد برند شما 

می گویند باور نکنید
خانم ها تنها بخشی از حقیقت را در مورد برند شما 
می گوین��د. نه به عمد، اما اتفاق می افتد! داس��تان از 
این قرار اس��ت که: شما مقدار زیادی پول و زمان را 
خرج تهیه تحقیقات مصرف کنندگان خانم می کنید، 
فق��ط برای آنکه آنها تجربه و نگرش درست ش��ان را 
در مورد برندتان، به ش��ما بگویند. ولی در واقعیت و 
زمانی که با برند شما مواجه شوند و بخواهند تصمیم 
عمل��ی بگیرن��د، در بس��یاری از مواقع رفت��ار کامال 

متفاوتی خواهند داشت. 
بنابراین، چگون��ه می خواهید از این موارد اجتناب 
کنی��د؟ رویکردهای خود را اص��الح کنید. به دنبال 
راه های غیر س��نتی برای جمع آوری بینش ها باشید 
و بدانی��د تحقیقات مصرف کنن��ده نیازی به هزینه و 
زمان زیاد برای تجزیه و تحلیل ندارد. در ادامه چند 

ایده را در این مورد مرور خواهیم کرد. 

۱- ایجاد جلسات گفت وگو
ب��ازار تحقیق��ات  گ��روه  از  اس��تفاده  ج��ای   ب��ه 

 )focus group(، جلس��ات گفت وگ��و در مورد خانم ها 
اثر گذاری بیشتری دارد. این جلسات را با سه یا چهار خانم 
که با هم دوست هستند یا همدیگر را می شناسند برقرار 
کنید و آنها را به محیط خودمانی و صمیمی ببرید. البته 
همچنان یک تعدیل کننده هم در جلس��ه حضور داشته 
باش��د؛ با این حال گفت وگو بازت��ر از گروه تحقیقات بازار 
سنتی است. مزیت این روش آن است که تمام خانم ها برای 
شرکت در گفت وگو احساسی قوی دارند و این مورد باعث 

می شود یکدیگر را به سمت گفتن حقیقت سوق دهند. 

۲- جمع سپاری را در نظر بگیرید
خانم ها آنالین هستند. صحبت می کنند و دوست 
دارند به شما بگویند که به چه چیزی فکر می کنند. 
بازاریاب��ان و برنده��ا بای��د از این موارد به وس��یله 
جمع س��پاری بینش ها ب��ه عنوان مزی��ت و فرصت 
اس��تفاده کنند. ش��ما باید در گروه های گفت وگوی 
خانم ها شرکت کنید، به حرف های آنها گوش کنید و 
سعی کنید نظرات آنها را اعمال کنید. به این صورت 
وف��اداری به برند آنها را ب��اال می برید، چراکه آنها به 

دنبال این هستند که به آنها گوش کنید. 

۳- آنالین باشید
ش��ما می توانید تنها با توجه کردن به آنکه خانم ها 
چگونه از س��ایت ش��ما اس��تفاده می کنن��د و اینکه 
به صورت آنالین در مورد ش��ما چ��ه می گویند، در 
مورد اینکه آنها چه می خواهند و نیازش��ان چیست، 
چیزه��ای زی��ادی را بیاموزید. چش��م تان را از روی 
تحلیل س��ایت برنداری��د. به دنب��ال کلمات کلیدی 
باش��ید که در نوار جست وجو زیاد تکرار شده باشند 
و ب��ه نوعی مع��روف باش��ند. ارتباطات مش��تری و 

رتبه بندی مشتری و بازخورد سایت را چک کنید. 

۴- فقط گوش کنید
ما معموال راه خوب گوش کردن قدیمی را فراموش 
می کنیم. به دنبال اش��خاصی در درون سازمان خود 
باش��ید که دسترس��ی مستقیم به مش��تریان دارند. 
ببینید آنه��ا چه چیزهایی را از خانم ها می ش��نوند، 
عمیقا بررس��ی کنید. فقط به دنب��ال اینکه آنها چه 
می گوین��د نباش��ید، ببینید برای چه ای��ن حرف را 
می زنند. دلیل و چرایی بینش و نظرات آنها را بیابید. 
ای��ن موارد در افزای��ش وفاداری به برن��د در جامعه 

هدف بانوان به شما کمک خواهد کرد. 
وقتی ابتدا این اطالعات ارزشمند را از مشتریان تان 
به دس��ت آوردید، کارتان تمام نش��ده اس��ت. حتما 
ضروری خواهد بود که از این اطالعات استفاده کنید 
و دست به عمل بزنید و به زیرنظر گرفتن واکنش ها 
ادامه دهید. این تالش کامال ارزشمند است، چرا که 
راهی است برای جذب هر چه بیشتر مشتریان خانم 

به برند شما و وفاداری به برند. 
belovedmarketing :منبع
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نقش نسبتا جدید سلبریتی ها
 میزبانی صفحه های شبکه های 

اجتماعی برندها

دنیا چ��ه بخواهیم و چه نخواهی��م، نگاهش رو به 
جلو است و همیشه حتی آن وقتی که فکر می کنیم، 
دیگر چی��ز جدیدی برای روکردن ن��دارد، چیزی یا 
اتفاق��ی حیرت انگیز مقابل چش��مان مان می گذارد و 
مجبوریم با آن روبه رو شویم، به کار بگیریم  و از قافله 
عقب نمانیم؛ ش��اید برای اینک��ه بتوانیم با مخاطب 

هم زبان بمانیم. 
ام��روز در کنار تم��ام »معجزه ه��ای« نرم افزاری و 
رفتاری شبکه های اجتماعی، شاهد مفهومی هستیم 
ب��ه نام »میزبانی ش��بکه های اجتماعی«. معنای این 
عبارت، به ظاهر س��اده است: برندها زمان مشخصی 
از زندگی بازاریابی ش��ان را در اختیار یک سلبریتی/ 
اینفلوئنس��ر/ سفیر/ پرس��ونال برند می گذارند. بله، با 
مفهوم س��اده ای روبه رو هس��تیم که پیچیدگی های 
خ��ودش را دارد. باز هم همان حرف های همیش��گی 
انتخ��اب هدف و اس��تراتژی ب��ه می��ان می آید. چه 
می خواهی��م بگویی��م و چطور می خواهی��م با کدام 
مخاط��ب حرف بزنیم؟ پیام از چه جنس��ی اس��ت؟ 
چگونه باید این س��فیر/ س��لبریتی یا هر چه اسمش 
اس��ت، را انتخ��اب کنی��م؟ در نهایت قرار اس��ت به 
چیز برس��یم؟ معیارهای س��نجش مان چه چیزهایی 

هستند؟ 
ش��کل کار برای برنده��ای بزرگ خارج��ی، تا به 
ح��ال این طور بوده که در یک کمپین در حال اجرا، 
س��لبریتی ها را وارد ماجرای ش��ان می کردند، یعنی 
بدون برنامه و بدون هدف صفحه شان را دست کسی 

نداده اند. 
در حال حاضر، اینس��تاگرام و اس��نپ چت بیش از 
دیگر پلت فرم ه��ا پذیرای این روش نوی��ن بازاریابی 
بوده اند. کمترین فایده این روش، دسترس��ی به عده 
زیادی از مخاطبان جدید و قوی کردن دامنه ارتباط 

با مخاطبان قدیمی است. 

مادام��ی که برن��د مخاطب��ان جدی��دی را هدف 
قرار می دهد، س��لبریتی ها نیز فالوئره��ای تازه پیدا 
می کنند. حضور س��لبریتی در صفح��ه برند و تولید 
محتوای خ��اص او، محتوای تازه را ب��ه صفحه برند 
م��ی آورد و موج تازه ای از تعامل بین مخاطب و برند 

آغاز می شود. 
به نظر می رسد حضور عامل انسانی در صفحه برند 
وجه انس��انی آن را برجس��ته تر می کند و مخاطبان 
تمایل بیش��تری به حرف زدن و شرکت در مکالمات 

برند دارند. 
هنوز ه��م تفاوت بی��ن س��لبریتی های آن الین و 
س��لبریتی های دنی��ای واقع��ی در ج��ذب مخاطب 
آشکار است. انگار مردم هنوز به کسانی که بیرون از 
صفحه موبایل شان با آنها آشنا شده اند بیشتر اعتماد 
 Disney می کنند. ش��اید به همین دلیل اس��ت که
در نمایش جهانی فیلم دیو و دلبر از ایوانز هنرپیش��ه 
فیلم اس��تفاده می کند و میزبان��ی صفحه اش را به او 

می سپارد. 
س��لبریتی های دنی��ای آن الین که ممکن اس��ت 
خیلی ها فکر کنن��د کار خاصی هم انجام نمی دهند، 
روزه��ای زیادی را صرف گس��ترش رابطه های ش��ان 
در فض��ای آن الی��ن کرده ان��د و به قول خودش��ان 
ب��رای هر مخاطب و وف��ادار ی اش، ع��رق ریخته اند. 
همین رابطه هاس��ت ک��ه امروز، این س��لبریتی ها را 
به کانال های بازاریابی مناس��ب ب��رای برندها تبدیل 
کرده اس��ت. آنها به دلیل حض��ور در دنیای مجازی 
از هم��ان ابتدا، به راه و رس��م و قوانی��ن این دنیا و 
رابطه های��ش واردند و خیلی از برنده��ا از آنها برای 
میزبانی صفحه شان اس��تفاده می کنند. هر چه باشد 

آنها ساکنان اولیه سرزمین های مجازی اند. 
مثال خوبش می شود، Eddie Bauer لباس فروش 
که در صفحه اینستاگرامش از سلبریتی های آن الین 
به��ره می گیرد و به این ترتیب از پتانس��یل حمایت 

فالوئرهای آنها برخوردار است. 
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مائده فرجی
کارشناس ارشد و محقق بازاریابی و برند 

 نازنین کی نژاد
آزاده اردشیری چم
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همواره در بازارهای پررقابت، افراد به دنبال 
ایجاد تمایز نسبت به یکدیگر هستند. با این 
حال بس��یاری از این افراد در اندیش��ه انجام 
کارهای بزرگ به سر می برند که بدون شک 
زمان ب��ر خواهد بود. با این حال افراد موفق با 
تکیه بر اقدامات و تغییرات کوچک کار خود 
را ادام��ه می دهند و همی��ن موفقیت های به 
ظاهر س��اده و پیش پا افتاده در نهایت باعث 
به وجود آمدن اتفاقی بزرگ خواهد ش��د. به 
همین خاطر همواره توصیه می شود اقدامات 
کوتاه مدت و بلندمدت داش��ته باش��ید تا در 
رقابت با س��ایرین همواره در مسیر پیشرفت 
ق��رار گرفته و از رقابت ب��ا آنها عقب نمانید. 
جایگاه فروش��نده برای ش��رکت ب��ه قدری 
بااهمیت اس��ت که به آن لقب تمام کننده را 
می دهن��د. درواقع تمامی اقدامات ش��ما در 
راس��تای عرضه محصول است و فردی که به 
شکل مس��تقیم به این امر بپردازد فروشنده 
شرکت خواهد بود. به همین خاطر الزم است 
نس��بت به آن توجه ویژه ای نشان داده شود. 
با این حال این شغل به دلیل آنکه همواره با 
مشتریان در ارتباط است، باید از توانایی هایی 
برخوردار باش��د که در ادام��ه به معرفی آنها 

خواهیم پرداخت. 

1- توانایی ذهنی خود را باال ببرید
بهترین فروش��نده فردی اس��ت که اجازه 
ندهد مشتری بدون خرید از نمایندگی فروش 
خارج شود. این امر اگرچه غیرممکن به نظر 
می رس��د با این حال واقعیت این است فردی 
که از وقت خود می گ��ذرد و وارد نمایندگی 
شما می شود، بدون تردید نیازی دارد که باید 
تأمین ش��ود. با این حال افراد تا هنگامی که 
به اطمینان الزم دس��ت پیدا نکنند، اقدام به 
خری��د نخواهند کرد. به همی��ن خاطر الزم 
اس��ت  فروشندگان همواره جمالتی از پیش 
تعیین ش��ده در خاطر خود داشته باشند تا 
مش��تری را مجاب کنند خرید آنها انتخابی 
درست و مناسب خواهد بود. با این حال این 
امر ب��ه تنهایی کافی نبوده و ای��ن افراد باید 
اطالع��ات کافی در رابطه ب��ا محصوالتی که 
به فروش می رسانند داشته باشند. به همین 
خاطر اگر حافظه ضعیفی دارید الزم است با 
روش های مرسوم اقدام به تقویت و بهبود آن 
کنید. همچنین فروش��ندگان موفق همواره 
اوض��اع را مورد تجزیه و تحلیل ق��رار داده و 
در کس��ری از ثانیه اقدامات بعدی خود را در 
راستای فروش محصول طرح ریزی می کنند. 

2- جذابیت داشته باشید
یک فروشنده نماینده شرکت و برند خود 
محسوب می شود، به همین خاطر الزم است 
به هر نحوی که ش��ده ش��أن شرکت خود را 
حف��ظ کن��د. میز کاری ش��لوغ ی��ا ظاهری 
ناآراس��ته بدون تردید مخاطب را تحت تأثیر 
قرار نخواهد داد. با توجه به این امر که برخورد 
اول بس��یار اهمیت دارد، الزم اس��ت محیط 
فروش��گاه و ظاهر خود را ب��ه نحوی تنظیم 
کنید که مورد قبول باشد. در این رابطه بهتر 
است خالقیت های جذابی نیز داشته باشید تا 
مشتری از همان ابتدا حیرت زده شده و خود 

را در مکانی منحصر به فرد حاضر بداند. 

3- دلسوز باشید
به عنوان یک فروشنده در طول روز با افراد 
متفاوتی از قش��رهای متن��وع جامعه روبه رو 
خواهید ش��د. این امر ارتباط برق��رار کردن 
را مشکل خواهد س��اخت، با این حال توجه 
داش��ته باشید که همه از افرادی که به نوعی 
دلسوز آنها هستند، استقبال کرده و با دیدی 
مثبت به آنها می نگرند. در همین راستا الزم 
است همواره خود را در موقعیت خریدار قرار 
داده و کارهای��ی را انجام دهید که دوس��ت 
دارید برای ش��ما نیز صورت گی��رد. این امر 
در اف��راد حس خوبی را به وجود خواهد آورد 
و باعث خواهد ش��د با ش��ما به نوعی ارتباط 
عاطف��ی برقرار کرده و ای��ن خود می تواند به 

تنهایی ضامن خرید مجدد آنها باشد. 

4- با احتیاط رفتار کنید
هم��ه ما از ش��خصیت خاص��ی برخوردار 
هس��تیم و این امر به این معنا اس��ت که در 
موقعیت های مختلف واکنش های متفاوتی از 
خود نش��ان خواهیم داد. با این حال فراموش 
نکنید این مش��تری اس��ت که ضامن بقای 
ش��رکت ش��ما خواهد بود و حتی یک رفتار 
نادرست می تواند دلیلی کافی برای ترک برند 
شما باش��د. این اتفاق با توجه به این امر که 
نیاز مشتری برطرف نشده است باعث خواهد 
ش��د تا آنها به برندهای رقیب مراجعه کنند. 
تحت این ش��رایط ش��ما عمال ب��ا دو ناکامی 
مواجه خواهید ش��د، نخس��ت آنکه مشتری 
خود را از دس��ت داده ای��د و مورد دیگر آنکه 
به تعداد مش��تریان رقبای خ��ود افزوده اید. 
در همین راستا امروزه ش��رکت ها دوره های 
آموزش��ی رفتار با مشتری را برگزار می کنند 
تا فروشندگان خود همواره حتی در بدترین 
ش��رایط ممکن، طبق اص��ول حرفه ای عمل 

کنند. 

5- تمرکز خود را حفظ کنید
ش��اید هیچ چیز ب��ه اندازه فروش��نده ای 
حواس پرت مش��تری را مورد آزار قرار ندهد. 
بدون تردید افراد از زمان محدودی برخوردار 
هس��تند و اگر نتوانی��د در کس��ری از ثانیه 

پاسخگوی سواالت و خواسته های آنها باشید، 
آخرین مراجعه آنه��ا را تجربه خواهید کرد. 
در همین راس��تا الزم است از انجام چندکار 
به طور همزم��ان خودداری کرده و فقط روی 
وظیفه اصلی خود متمرکز باشید. همچنین 
ج��واب دادن به گوش��ی تلف��ن هنگامی که 
مش��تری  حضور دارد از رفتارهای رایج و در 
عین حال غیرحرفه ای فروشندگان محسوب 
می شود که باید آن را کنار بگذارید. فراموش 
نکنید مش��تری باید همواره از جانب ش��ما 
احترام دریافت کند و این یک اصل غیرقابل 
تغییر است. با این حال برخی از افراد در قالب 
مشتری وارد می ش��وند و هدفی جز متشنج 
کردن جو ندارند. بدون تردید هدف آنها این 
است که شما رفتاری را انجام دهید که بتوانند 
به پشتوانه آن به برند شما ضربه بزنند. با این 
ح��ال این امر نباید دلیل بر تندخویی ش��ما 
باش��د. فراموش نکنید که مش��تری در همه 
حال مشتری است و باید با سیاست با چنین 
اف��رادی رفت��ار کنید، به نح��وی که همگان 
انگشت اتهام را به سمت فرد خاطی و نه برند 

شما دراز کنند. 

6- حس رقابت داشته باشید
یکی از اقدامات مفید این اس��ت که به طور 
مداوم در قالب مش��تری ب��ه نمایندگی های 
فروش س��ایر رقبای ش��رکت خ��ود بروید و 
اقدامات آنها را مورد بررس��ی قرار دهید. این 
امر مانند یک کالس آموزشی به شما کمک 
خواهد کرد تا روش های فروش بیش��تری را 
یاد بگیرید و با قدرت بیش��تری عمل کنید. 
همچنین ایجاد رقابت با سایر همکاران خود و 
تعیین جایزه برای برنده آن، می تواند به باال تر 
رفتن انگیزه شما برای انجام کارهای بیشتر و 
باال بردن کیفیت کارتان کمک کند. همچنین 
فراموش نکنید که باید همواره در برخورد با 
مش��تری پرانرژی و سرحال باشید تا بتوانید 
تأثیر خوبی روی مشتریان تان داشته باشید. 

7-کنجکاوی و اطمینان را در خود 
تقویت کنید

ب��دون تردید افراد عالقه مند به گفت وگو و 
تبادل اطالعات هس��تند. با این حال بیشتر 
فروش��ندگان این باور غل��ط را دارند که باید 

مش��تری را بمباران اطالعاتی ک��رد. این امر 
باعث خواهد ش��د آنه��ا مجالی ب��رای بیان 
م��واردی که می خواهن��د با ش��ما در میان 
بگذارند نداش��ته باش��ند و این خ��ود باعث 
کاهش رضایتمندی از ش��ما خواهد شد. در 
همین راستا الزم است همواره خود را نسبت 
به حت��ی بی اهمیت ترین گفته ه��ا، کنجکاو 
نش��ان دهید. همچنین الزم اس��ت با لحنی 
محکم و اطمینان خاطر صحبت کنید. بدون 
تردید هنگامی که خود تردید داش��ته باشید 
نمی توانید فرد دیگری را به مرحله اطمینان 

برسانید. 

8- سماجت داشته باشید
در مقام فروشنده الزم است خود را با کلمه 
نه به خوبی س��ازگار کنید. بدون تردید حتی 
ب��ا رعایت تمامی موارد و اصول حرفه ای، این 
احتمال وجود دارد که با پاسخ منفی مشتری 
مواجه شوید. توجه به این نکته ضروری است 
که برخی از افرد صرفا بازدید کننده هستند. 
ای��ن اف��راد در مقابل خری��د واکنش منفی 
خواهند داشت. با این حال این افرد با مراجعه 
به نمایندگی این حقیقت را آشکار می سازند 
که قصد خرید دارند، اما زمان آن حال حاضر 
نیس��ت. تحت این ش��رایط نباید با شنیدن 
کلمه نه، این دسته از افراد را به حال خود رها 
س��ازید. در واقع باید پلی ارتباطی میان خود 
و آنها ایجاد کنید تا هر زمان که قدرت خرید 

پیدا کردند، تنها به شما مراجعه کنند. 

9- صداقت داشته باشید و سیستم 
اطالعات مشتری را ایجاد کنید

از سیاست های نادرس��ت فروشندگان در 
مواجهه با مش��تری این اس��ت ک��ه تنها در 
اندیش��ه فروش محصول خود هستند و برای 
رس��یدن به این خواسته از هیچ اقدامی دریغ 
نمی کنند. بدون شک دروغی که بگویید شاید 
باعث ش��ود مشتری به اشتباه از شما یک بار 
خرید کند، با این حال مطمئن باشید که این 
اش��تباه را برای بار دوم مرتکب نخواهد ش��د 
و همواره با دلخوری از برند ش��ما یاد خواهد 
کرد. به همین خاطر الزم است در مواجهه با 
مشتری همیشه صداقت الزم را داشته باشید. 
این امر بدین معنا نیس��ت که تمام اطالعات 
شرکت را به این بهانه برای آنها برمال سازید، 
بلکه باید هر اطالعات��ی را که باید در اختیار 
مش��تری قرار دهید، بدون اندکی کم و کاست 
باشد. همچنین باید اطالعاتی را که از مشتری 
خود دریافت کرده اید در جایی مکتوب کنید 
تا در صورت مراجعه مجدد، بدانید که چگونه 

باید با وی رفتار کنید. 

10- ارتباطات خود را گسترش دهید
هیچ مان��ع منطقی وجود ندارد که ش��ما 
نتوانید با سایر همکاران خود حتی از برندهای 
دیگر و همچنین مشتریان ارتباطی دوستانه 
داش��ته باشید. این امر نه تنها بد نخواهد بود، 
بلک��ه مزیت های بس��یاری را نیز ب��ه همراه 
خواهد داشت. با این حال فراموش نکنید که 
هیچ چیز را نباید به فرد مقابل خود تحمیل 
کنید و این امر تنها باید در قالب یک پیشنهاد 

باقی بماند. 
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محتوای ویدئویی در استراتژی چگونه در فروش درخشان ظاهر شویم؟ 
بازاریابی 

محت��وای ویدئویی یک��ی از ابزاره��ای قدرتمند در 
بازاریابی محتوا محسوب می ش��ود، اما تولید ویدئوی 
مناس��بی که با مخاطب به خوبی ارتباط برقرار کند، به 

تخصص و دانش کافی نیاز دارد. 
محتوای ویدئویی محبوبیت خود را از آنجا به دست 
آورد که درآمدزایی باال و هزینه تولیدی کمی داش��ت. 
همچنان که روندهای فناوری رو به گسترش هستند، 
هزینه  تولید ویدئو نیز پایین تر می آید. به عالوه، ابزارهای 
ارتقای محتوا، به پیش��رفت تبلیغات دیجیتال کمک 
زیادی ک��رده  و بازاریابان به راحتی می توانند با قیمتی 

مناسب، محتوای موفق تولید کنند. 
نکته مهم این است که ساخت ویدئوی موفق، بیش 
از آنکه وابس��ته به تخصیص بودجه باشد، به استراتژی 
بازاریابی درس��ت نیاز دارد. پس قبل از هرکاری برای 
شروع فیلمبرداری، یک استراتژی خوب برای ویدئوی 

خود پیدا کنید. 
قبل از تولید ویدئو، به همه چیز خوب فکر کنید

درس��ت مثل همه محصوالت تجاری دیگر که باید 
مرحله  تست و آزمایش را بگذرانند، استراتژی بازاریابی 
ش��ما هم نباید بدون بررس��ی دقیق، ویدئو را اولویت 
اول س��رمایه گذاری های بازاریابی  ق��رار دهد. هرچند 
موتورهای جس��ت وجو و رسانه های اجتماعی بیش از 
هر زمان دیگری مردم را به سمت ویدئو سوق می دهند 
و به خرید پلتفرم های مخصوص تشویق می کنند، ولی 
یک رویکرد متفکرانه، هرگز س��ریع و نامطمئن پیش 

نمی رود. 
محتوای ویدئویی شما تنها در صورتی تأثیر خواهد 
داشت که به خوبی طراحی  شده باشد، با قوانین دنیای 
تجارت سازگاری داشته و پیام پرمفهومی را ارسال کند. 
چهار گام بع��دی در ادامه  مطلب را بخوانید و نکات 

مربوطه را در استراتژی بازاریابی خود لحاظ کنید: 
1- استراتژی بازاریابی خود را مستند کنید 

هر زم��ان که بخواهید یک��ی از عناصر اس��تراتژی 
بازاریابی محتوا را اضافه یا حذف کنید، باید این تغییر 
را مس��تند کنید. این کار به شما کمک می کند پیش 
از اینکه به تولید محتوا دس��ت بزنی��د، جایگاه خود را 
درک کنید. به عالوه باعث می شود متوجه شوید چه نوع 

محتوای خاص، شما را به موفقیت می رساند. 
همه چیز را با جزییات بنویس��ید: اهداف، پارامترها، 
نتایج مورد انتظار از آزمایش ها، مخاطبان، اس��تراتژی 
توزی��ع و... ای��ن کار را حتم��ا پیش از ش��روع ضبط 
 ویدئو انجام دهید. به این ترتیب راحت تر با چالش های 

غیر منتظره روبه رو می شوید. 
2- مخاطبان خود را بشناسید

آی��ا مخاطبان هدف ش��ما از رس��انه های اجتماعی 
اس��تفاده می کنند؟ معم��وال از چه پلتفرمی بیش��تر 
اس��تفاده می کنند؟ به جز ویدئو، با چه محتوایی بهتر 

ارتباط برقرار می کنند؟ 
محتوای پیش��ین خود را بررس��ی کنی��د. چه آنها 
که موفقیت آمی��ز بوده اند و چه مواردی که شکس��ت  
خورده ان��د. به این ترتیب می توانید برآورد کنید که چه 

ویدئویی برای کسب وکار شما مناسب است. 
اگر ویدئوی خود را در یوتیوب پست کنید درحالی که 
اکثر مخاطبان شما از اینستاگرام استفاده می کنند، به 
موفقیت نمی رس��ید. همچنین در کش��ور م��ا باید به 
نکاتی همچون حجاب و ش��ئونات اسالمی دقت شود، 
این درحالی اس��ت که ممکن اس��ت در کشور دیگری 

اینچنین نباشد. 
3- قدم های کوچک بردارید 

هرگز در یک روز، تعداد زیادی ویدئو پش��ت سرهم 
پست نکنید! در عوض، فیلم ها را به محتوای نوشتاری 
متصل کنید. صفحات فعلی س��ایت را ارتقا دهید و با 
مقایسه  عملکرد حال و گذشته، دید بهتری نسبت به 

تغییرات جدید به دست آورید. 
فیلم های اولیه را کوتاه تولید کنید؛ مثال در حد ۱۵ تا 
۳۰ ثانیه برای شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام. 
ممکن اس��ت اوای��ل کار اصال نیازی ب��ه فیلمبرداری 
نداشته باشید و بتوانید با استفاده از عکس ها و تصاویر 
یک ویدئوی ساده تولید کنید. ممکن است مخاطبان 
ش��ما از یک اسالیدشو لذت ببرند، ولی برای موفقیت 
استراتژی بازاریابی، نیازی نیست با اسپیلبرگ قرارداد 

ببندید! 
4- تست کنید 

فرض کنیم ش��ما از ویدئوهای کوتاه شروع کرده اید 
و ح��اال چندین ویدئوی باکیفیت تولی��د کرده اید که 
موردعالق��ه مخاطبان قرار گرفته اند. هنوز کار به پایان 
نرسیده است. فقط به این دلیل که برخی از ویدئوهای 
شما با استقبال مشتریان مواجه شده اند، به این معنی 
نیست که همیش��ه همه  فیلم های تان کارآمد خواهند 
ب��ود.  به جای تکیه به موفقیت های موقت و نامطمئن، 
به ط��ور مداوم رویکرد خود را ارزیابی و در صورت لزوم 
کارتان را اصالح کنید. عملکردتان را بررسی کنید، روی 
محتوای جدیدتان تست A/B انجام دهید و هر زمان 
که فاکتورهای مورد آزمایش به ش��ما اشاره می کنند، 

تغییرات الزم را اعمال کنید. 
محتوای ویدئویی می تواند ابزار قدرتمندی در جهت 
اس��تراتژی بازاریابی شما باش��د، پس قبل از شروع به 
ساخت یک محتوای خوب، در مورد آن خوب تحقیق 

کنید. 
imarketor :منبع

باال بردن انگیزه خرید مشتریان با 
ایجاد حس فوریت و اضطرار

انگیزه در انسان ها به عنوان نیروی محرکه ای است 
ک��ه آنها را به حرک��ت و اقدام برای انج��ام کاری وا 

می دارد. 
انس��ان ها به لحاظ روان شناختی بیشتر برای انجام 
کارهایی انگیزه و انرژی پیدا می کنند که برای انجام 
آن احس��اس اجبار کنند. پس می توان از این ویژگی 
ذاتی انس��ان ها در امر ف��روش بهره برد. مش��تریان 
هر وقت احس��اس کنند زمان کاف��ی برای تهیه یک 
محص��ول را دارند، خرید آن را ب��ه تعویق می اندازند 
و ترجی��ح می دهند گزینه های دیگر را امتحان کنند 
و در نهای��ت پس از آزمودن دیگر گزینه ها به س��راغ 
خرید یک محصول بروند. در این مدت زمان وقفه ای 
که مش��تریان در حال آزمودن سایر گزینه ها هستند 
ش��ما بس��یاری از مش��تریان خود را در بازاریابی از 
دس��ت می دهید. پس بهتر است به فکر راهی باشید 
که فاصله احساس نیاز به خرید یک محصول و اقدام 
به خرید آن را در مش��تریان کوتاه تر کنید. از جمله 
روش هایی که برای کم کردن این فاصله در بسیاری 
از کس��ب وکارها استفاده می شود ایجاد حس اضطرار 
و فوریت در مش��تریان اس��ت. آگهی ه��ای بازرگانی 
که از واژه »بش��تابید«، »فرص��ت محدود«، »فرصت 
اس��تثنایی«، »فقط تا … زمان فرصت باقی است«، 
»تنها چند عدد باقی مانده اس��ت« استفاده می کنند 
در واق��ع می خواهند یک حس فوریت در مش��تریان 
ایجاد کنند. اگر بتوانید احساس فوریت در مشتریان 
را ایجاد کنید می توانید از مزایای زیر بر اس��اس نظر 

مشاوره بازاریابی و تبلیغات بهره مند شوید: 

یک( برنامه ریزی های شما دقیق تر می شود
در صورت��ی ک��ه بدانی��د به طور دقیق چ��ه تعداد 
س��فارش دارید یا تا چه زمانی در اوج سفارش��ات و 
تقاضای محصول هستید به راحتی می توانید تخمین 
بزنید که تا چه میزان س��فارش خواهید داش��ت  یا 
اینک��ه تا چ��ه زمانی فرصت تهی��ه آن را دارید. پس 
به راحت��ی ب��رای میزان تولی��د و تحوی��ل محصول 

می توانید برنامه ریزی کنید. 

دو( مانع فعالیت رقیب های خود می شوید
از زمانی که مش��تریان در جریان فروش استثنایی 
ش��ما قرار می گیرند تا زمانی که تصمی��م و اقدام به 
خرید می کنند از آنجا که فرصت کوتاه و کمی است 
پس در ای��ن مدت زمان کوتاه هیچ رقیبی نمی تواند 
برای شما محدودیت ایجاد کند یا در بازار وارد شود. 
پ��س با این کار می توانید تا مدتی بدون رقیب جدی 

در بازار به فعالیت بپردازید. 
 برای ایجاد احس��اس فوریت از روش های مختلفی 
اس��تفاده می ش��ود که در اینجا به چند مورد از آنها 

اشاره می شود: 

1- ایجاد محدودیت زمانی
ش��ما می توانی��د ب��رای ایج��اد انگی��زه و ترغیب 
مش��تریان برای اقدام فوری جهت خرید محصول تان 
آن را به صورت محدود یا فصلی به صورت استثنایی 
ب��ه فروش برس��انید. به عنوان مثال ش��ما می توانید 
مدت ۱۰ روز، یک ماه یا یکی از فصول مانند تابستان 
را برای عرضه کاال با ش��رایط استثنایی معرفی کنید. 
انتخاب هر یک از این زمان ها بستگی به نوع محصول 
شما دارد که بهتر است با مشورت بازاریاب های خود 

آن را انتخاب کنید. 

2- در تعداد محدود و کم عرضه کنید
می توانی��د برای ایجاد این ح��س فوریت کاالهای 
مورد نظر خود را که با ش��رایط اس��تثنایی به فروش 
می رس��انید در تعداد معدود و کم��ی عرضه کنید تا 

حس اضطرار بیشتری ایجاد شود.

3- پیشنهادهای خاصی ارائه کنید
می توانید ش��رایط و پیشنهادهای خاصی را مطرح 
کنید که محصول خود را با این ش��رایط و پیش��نهاد 

خدمات ویژه به فروش می رسانید.
qmpmarketing :منبع 
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با ترکیب »تفکر طراحی« و فرهنگ 
 سازمانی ، اوضاع را به نفع 
کسب و کارتان تغییر دهید

 »تفک��ر طراحی« و اجرایی س��اختن آن، نیازمند 
تغییرات فرهنگی در سازمان است

برخالف آنچه از ش��نیدن ن��ام »تفکر طراحی« به 
ذهن می رس��د، این مقوله چیزی نیس��ت که به طور 
انحصاری توس��ط طراحان مورد استفاده قرار گیرد. 
تفک��ر طراحی تکنیکی اس��ت که گرچه ریش��ه در 
خالقی��ت دارد، اما ش��رکت ها برای حل مش��کالت 
خاص از آن استفاده می کنند. تفکر طراحی به عنوان 
مقوله ای چندبخش��ی ش��امل طراحی، کسب وکار و 
تکنولوژی تعریف می ش��ود که برای حل مش��کالت 

انسانی ایجاد شده است. 
نکته ای که وجود دارد این اس��ت که تفکر طراحی 
مش��کالت جهان را حل نمی کند، اما ب��ا ترکیبی از 
تفک��ر، اجرا و فرهنگ، می توان��د اوضاع را به نفع تان 

عوض کند. 
در ادامه به نقل از مدیر اینفو به بررس��ی هر کدام 

از این فاکتورها می پردازیم: 

تفکرطراحی: نقاط ضعف را درک کنید
اینکه مش��کل را شناس��ایی کنید و برای حل آن 
چاره ای بیندیش��ید، کافی نیست. باید بتوانید درک 
کنی��د که چرا این مش��کل کاربران و مش��تریان تان 
را به زحم��ت می اندازد. مهم تری��ن مرحله در تفکر 
طراحی این اس��ت که نتیجه گیری کنی��م. در واقع 
فقط جم��ع آوری داده کافی نیس��ت. باید بتوانید به 

معنا و مفهوم داده ها پی ببرید. 
ای��ن مقول��ه به معنای ص��رف زمان با مش��تریان، 
مصرف کنن��دگان و کارمندان ت��ان اس��ت ت��ا دقیقا 
درک کنید که مش��کالت آنها چیس��ت و اساسا چرا 
این مش��کالت وجود دارند. هنگامی که کس��ب وکار 
س��ناریوی فعلی را درک کن��د، می تواند نقاط ضعف 
را شناس��ایی و سپس شروع به تصور کردن وضعیتی 

کند که این مشکالت در آن وجود ندارد. 

اجرایی ساختن: طراحی، رویکردی برای ارائه 
راه حل ها

یکی از مشکالت رایج در کسب وکارهایی که سعی 
در اعمال اصول طراحی دارند، مرحله ایده یابی است. 
در اغلب ش��رکت ها کمبود ایده وجود ندارد؛ مشکل 

اصلی در اجرایی ساختن ایده ها است. 
توصیه می شود که روش��ی چابک و بهینه را برای 
اجرایی س��اختن راه حل ها ایجاد کنی��د. نمونه ای از 
ایده تان را به صورت آزمایشی ایجاد و بررسی کنید، 

مشکالت را بیابید و نمونه بهتری را توسعه دهید. 
راه اندازی س��ریع و تکراری؛ روش خوبی است. به 
این معنی که باید بررسی کنید، نمونه موردنظر واقعا 
خوب کار می کن��د یا خیر؟ در مرحل��ه بعد ارزیابی 
کنی��د که تأثیر تجاری آن تا چه اندازه بوده  اس��ت؟ 
آیا ب��ر افراد تأثیرگذار بوده اس��ت یا خی��ر؟ )به یاد 
داش��ته باش��ید روش معمول به این صورت است: از 
طریق تعامل با مش��تری، نیازمندی ها و مشکالت او 
شناس��ایی می ش��ود. بعد از آن نمونه اولیه مطابق با 
خواست و نیاز مش��تری ایجاد و وارد بازار می شود و 

در نهایت ارزیابی و اصالحات الزم انجام می شود(. 

فرهنگ، بستری برای ظهور نوآوری 
ش��کل گیری تفکر طراحی موف��ق، نیازمند تحول 
فرهنگی اس��ت. »آی. بی. ام« چندین مرحله را برای 
پ��رورش تفکر طراح��ی در فرهنگ خود پشت س��ر 
گذاش��ته اس��ت برای مثال در نی��روی کارش تعداد 
طراح��ان را افزایش داده اس��ت به صورتی که به ازای 
هر 33 برنامه نویس، هشت نفر طراح استخدام کرده 

است. 
شرکت ها باید فضایی اختصاصی برای تیم ها ایجاد 
کنند که بس��تری ب��رای کارهای خالقان��ه و توام با 
ریس��ک باشد. همچنین الزم اس��ت به افراد مسئول 
در تیم قدرت و اختیارات الزم داده ش��ود. زیرا آنان 
قادر هستند ورای قوانین موجود فکر و عمل کنند. 
telegraph. co. uk .برگرفته از سایت

برای دستیابی به موفقیت، 
فعالیت های کنونی را با جّدیت و 

توالی بیشتری دنبال کنید
در س��ال 2004 می��الدی 9 بیمارس��تان واقع در 
ایالت میشیگان آمریکا روش تازه ای را در مراکز خود 
ب��ه کار گرفتند که توانس��ت در طول 18 ماه حدود 
66درصد از موارد ابت��ال به بیماری را کاهش دهد و 
به یک صرفه جویی عظی��م 75میلیون دالری منجر 
ش��ود. عالوه بر آن روش مورد اشاره در مدت مذکور 
توانست جان بیش از 1500 انسان را نجات دهد. به 
گزارش دیجیات��و، این معجزه حتی از آن چیزی که 
تصور می کنید هم ساده تر است و چیزی به جز یک 

چک لیست نبود. 

قدرت نهفته در گام های متوالی
اس��تفاده  م��ورد  لیس��ت  چ��ک  اس��تراتژی 
پ��روژه  ن��ام  ب��ا  میش��یگان  بیمارس��تان های  در 
»Keystone ICU« ش��ناخته می شود و توسط 
پزش��کی با نام »پیتر پرونووس��ت« رهبری ش��د و 
سپس با قلم یک نویس��نده به نام »آتول گاوانده« 

به شهرت رسید. 
 The گاوان��ده« در بخش��ی از کت��اب پرفروش« 
Checklist Manifesto خود در مورد روش ساده 
چک لیس��ت این گونه گفته است: دکتر پرونووست 
روی ی��ک تکه کاغذ مراحلی را که الزم اس��ت طی 
ش��ود تا جلوی ابتال به بیماری ها گرفته شود نوشت. 
پزش��کان می بایس��ت 1- دست های شان را با صابون 
بش��ویند، 2- پوس��ت بیم��ار را ب��ا ضدعفونی کننده 
کلرهگزیدین پاک کنند، 3- پارچه استریلی را روی 
کل بدن بیمار بکشند،  4- ماسک، کاله و دستکش 
اس��تریل بپوش��ند و 5- پوشش��ی اس��تریل را روی 

قسمت مورد نظر قرار دهند. 
این پنج گام س��اده که سال هاس��ت شناخته شده 
هستند، توانست بدون آنکه حاوی مطلبی جدید و یا 
نوآورانه باشد، جان بیش از 1500 نفر را نجات دهد. 
راه حل های جدید در مقابل راه حل های گذشته

ما همیشه تمایل داریم پاسخ هایی را که هم اکنون 
کش��ف ش��ده اند دس��ت کم بگیریم، حتی اگر آنها 
بهترین راه حل ارائه ش��ده تاکنون باش��ند. مش��کل 

اینجاس��ت که »این موض��وع را هم��ه می دانند« با 
»این کار را همه افراد انجام می دهند« کامال متفاوت 

است. 
همه پزشکان در بیمارستان های میشیگان پنج گام 
عنوان شده توس��ط دکتر پرونووست را می دانستند، 
اما تع��داد معدودی از آنها هر بار تم��ام گام ها را به 
ص��ورت بی نق��ص و به ترتی��ب انج��ام می دادند. ما 
همیشه تصور می کنیم که برای پیشرفت و موفقیت 
باید به دنبال راه های جدیدی باشیم، اما این مسئله 

همیشه درست نیست. 

از آنچه هم اکنون دارید استفاده کنید
ای��ن الگ��و همین االن ه��م عالوه بر ش��رکت ها و 
دولت ها، زندگی های شخصی مان را تحت الشعاع قرار 
داده اس��ت. ما در حال اتالف منابع و ایده ها هستیم، 
آن ه��م تنها ب��ه دلیل اینکه جدید ی��ا هیجان انگیز 

نیستند. 
بس��یاری از فرصت ه��ای ب��زرگ و کوچ��ک در 
زندگی مان وجود دارند ک��ه چنانچه به طور مداوم و 
با جدیت بیشتری به آنها دل بدهیم، می تواند مسیر 
پیش��رفت و ترقی را هموار س��ازد. هر روز نخ دندان 
کش��یدن، فراموش نک��ردن ورزش، انج��ام وظایف 
مرب��وط به کس��ب و کار خ��ود، عذرخواهی کردن و 

قبول اشتباهات بیش از پیش. 
درست است، این فعالیت ها خسته کننده هستند، 
اما یک چک لیس��ت س��اده از گام های م��ورد نیاز 
وج��ود دارند ک��ه می توانید از همین ام��روز آنها را 

دنبال کنید. 
در آخ��ر بای��د بیان ک��رد که پیش��رفت در پس 
راه حل ه��ای س��اده و خس��ته کننده و بینش ه��ای 
بی اس��تفاده پنهان ش��ده است. ش��ما به اطالعات 
بیشتری احتیاج ندارید. ش��ما به استراتژی بهتری 
نیاز ندارید. تنها الزم است کارهایی را که هم اکنون 
انج��ام می دهید، با جدیت و توالی بیش��تری دنبال 

کنید. 
Entrepreneur :منبع

 

تص��ور اکثر افراد در رابطه با 
کس��ب وکار حض��ور در مکانی 
ک��ردن  س��پری  و  مش��خص 
زی��اد در محیط  س��اعت های 
اداری اس��ت. ب��ا ای��ن ح��ال 
جهان حال حاضر دس��تخوش 
تغیی��رات زی��ادی نس��بت به 
گذش��ته ش��ده اس��ت و این 
تغیی��رات در کس��ب وکار نیز 
حس می ش��ود. در واقع ش��ما 
باید در کاری فعالیت داش��ته 
هستید  عالقه مند  که  باش��ید 
و انگی��زه برای فعالی��ت زیاد 
و در نتیج��ه کس��ب موفقیت 
داش��ته باش��ید. ب��ه همی��ن 
خاطر الزم اس��ت نحوه نگرش 
خ��ود را در این رابط��ه تغییر 
دهی��د. در ادام��ه به بررس��ی 
10فعالیت پول س��از که نیازی 
به محیط ثابت ندارد و با تلفن 
هم��راه خ��ود می توانید همه 
انجام  را  الزم  هماهنگی ه��ای 

دهید، خواهیم پرداخت. 

1- مراقبت از حیوانات
ش��مار  حاض��ر  ح��ال  در 
خانواده های��ی ک��ه حیوان��ات 
خانگ��ی نگه��داری می کنن��د 
در تمام��ی نق��اط جهان رو به 
افزای��ش اس��ت. با ای��ن حال 
حیوان��ات نیز نی��از به مراقبت 
دارن��د و ای��ن امر ب��ا توجه به 
س��اعاتی ک��ه اف��راد در محل 
کار خ��ود حض��ور دارند جور 
در نخواه��د آم��د. ب��ه همین 
خاط��ر از جمل��ه اقداماتی که 
راس��تای  در  اف��راد می توانند 
کس��ب درآمد داش��ته باشند 
این اس��ت ک��ه وقت خ��ود را 
ص��رف مراقب��ت از حیوان��ات 
خانگی دیگران کنند، با توجه 
ب��ه این ام��ر که ش��ما نیاز به 
خرید ی��ا اجاره محل��ی برای 
خود ندارید، همچنین وس��یله 
خاص��ی در این رابط��ه مورد 
نیست. هرچقدر دستمزد  نیاز 
برای ای��ن کار دریافت کنید، 
س��ود خالص خواهد بود. این 
ام��ر خصوصا ب��رای اف��رادی 
ک��ه عالقه به حیوان��ات دارند 
مطلوب  گزین��ه ای  می توان��د 
محس��وب ش��ود. حض��ور در 
یک ش��بکه اجتماعی محبوب 
در ای��ن رابطه ض��روری بوده 
و الزم اس��ت اف��ردی را ک��ه 
حیوانات خانگی دارند، با چند 
جس��ت وجوی س��اده براساس 

هشتگ ها شناسایی کنید. 

2- رستوران و کافه های 
سیار

اح��داث ی��ک رس��توران یا 
کاف��ه هم��واره به س��رمایه ای 
عظیم نی��از دارد و همین امر 
باعث می ش��ود اف��راد در این 

رابطه صرفا ب��ه کارگری برای 
افراد اکتفا کنن��د. با این حال 
دنی��ای تجارت می��دان بازی 
خالقیت اس��ت. در این رابطه 
افراد ب��ا اعم��ال تغییراتی در 
خودروی خ��ود اقدام به ایجاد 
رس��توران یا کافه های س��یار 
برای خ��ود می کنند و این امر 
با توجه به این امر که افراد نیز 
ب��ه علت کمب��ود وقت ممکن 
اس��ت زمان��ی ب��رای رفتن به 
کافه های دور نداش��ته باشند، 
می تواند به گزینه ای پرطرفدار 
تبدیل ش��ود. با این حال الزم 
اس��ت خود را به درس��تی به 
س��ایرین بشناس��انید ت��ا ب��ه 
محوبیت دست پیدا کنید. در 
ای��ن رابطه کاربرد تلفن همراه 
هنگامی است که شما بتوانید 
بهمکان ه��ای  را  س��فارش ها 
همچنی��ن  ببری��د.  مدنظ��ر 
در ای��ن رابط��ه هیچ ش��بکه 
اجتماع��ی مانند اینس��تاگرام 
نمی توان��د ب��ه ش��ما در این 
زمین��ه کمک کن��د. درواقع با 
توجه به ماهی��ت متفاوت این 
نوع کافه و رستوران ها معموال 
با واکنش های خوبی از س��وی 
قشر جوان مواجه خواهند شد. 
توصیه می شود در صورتی که 
تمای��ل دارید در ای��ن عرصه 
نمونه ه��ای  کنی��د،  فعالی��ت 
موج��ود را مورد بررس��ی قرار 
دهی��د و خود خالقیت هایی را 
نیز به کار گیرید. به هر میزان 
که در طراح��ی اتومبیل خود 
هنر بیش��تری ب��ه خرج دهید 
می توانید حتی به مکانی برای 
گرفت��ن عکش مش��تریان نیز 
تبدیل ش��وید که خود عاملی 
برای فروش بیشتر خواهد بود. 

3- گرداننده جشن ها
امروزه کمبود وقت افراد در 

تمامی جنبه های زندگی حس 
می ش��ود و عامل��ی اس��ت که 
می توانید از آن کس��ب درآمد 
داش��ته باش��ید. یک��ی از این 
حوزه ها این است که مدیریت 
برعه��ده  را  اف��راد  مجال��س 
بگیری��د. اگرچ��ه س��الن های 
متع��ددی در این رابطه وجود 
دارد، با این حال قیمت باالی 
آنها باعث می شود تا افراد تنها 
برای مراس��م های بزرگ مانند 

ازدواج به سراغ آنها بروند. 
ب��ا ای��ن ح��ال این ام��ر به 
معنای عدم نی��از آنها نبوده و 
الزم است به کاهش چشمگیر 
قیمت ها در ای��ن رابطه اقدام 

کنید.
 ب��رای ای��ن کار وجود یک 
وس��یله حم��ل و نق��ل مانند 
ون یا مینی بوس در راس��تای 
جابه جای��ی اف��راد و همچنین 
ضروری  موس��یقیایی  توانایی 

است. 

4- تدریس خصوصی
هر فردی از عالیق متعددی 
برخوردار اس��ت ب��ا این حال 
عام��ل کمب��ود وق��ت باع��ث 
می شود افراد قید آنها را بزنند. 
پاس��خ به ای��ن نی��از در واقع 

تدریس خصوصی است. 
ب��رای مثال اف��راد معدودی 
وج��ود دارن��د ک��ه عالق��ه به 
نواختن یک س��از مانند گیتار 
دارند، با این ح��ال نبود وقت 
باع��ث می ش��ود قادر  کاف��ی 
به رفت��ن به مراکز آموزش��ی 
ک��ه  صورت��ی  در  نباش��ند. 
نواخت��ن توانای��ی  از   ش��ما 

 یک آلت موس��یقی برخوردار 
هس��تید می توانی��د نی��از این 
دس��ته از اف��راد را ب��ه خوبی 

پاسخ دهید.
 در واقع کار کردن براساس 

توانایی ها، یکی از ایده آل ترین 
فرصت های ش��غلی ب��رای هر 
فردی اس��ت که نباید آن را به 

سادگی از دست داد. 

5- رسیدگی به وسیله 
نقیله

افراد وجود دارند  از  بسیاری 
ک��ه از توانایی ه��ای خوبی در 
برخوردارند،  مکانی��ک  ح��وزه 
با این حال ب��ه دالیل مختلف 
از امکان ایجاد ی��ا کار در یک 
مکانیک��ی برخوردار نیس��تند. 
تحت این ش��رایط سیار بودن 
عاملی اس��ت که به شما کمک 
خواهد ک��رد. در واقع ضرورتی 
وج��ود ن��دارد که حتم��ا افراد 
ب��رای تعمی��ر یا تمی��ز کردن 
خودروی خود به شما مراجعه 
کنن��د و عکس ای��ن قضیه نیز 
می توان��د رخ دهد. ب��ا این کار 
ش��ما می توانید اف��رادی را به 
مش��تریان خود تبدی��ل کنید 
که فرصتی ب��رای بردن و پس 
گرفتن وس��یله خود ندارند. با 
ای��ن حال فرام��وش نکنید که 
قیمت ش��ما باید در هر یک از 
مواردی که معرفی می کنیم به 
نحوی باشد که افراد به مشتری 
ثابت شما تبدیل شوند. درواقع 
شما در اینگونه کارها، بسیاری 
از هزینه ها را نخواهید داشت و 
به همین خاطر قیمت نیز باید 

معقول باشد. 

6- مربی شخصی
ان��واع  و  فن��اوری  حض��و 
تکنولوژی ها باعث شده است تا 
تحرک افرد کم شده و این امر 
س��المت آنها را به شدت تحت 
تأثیر ق��رار می دهد. این امر در 
حالی اس��ت ک��ه کیفیت کم 
غذاهای فس��ت فودی و تمایل 
افراد به س��مت آنه��ا به دلیل 

س��ریع آماده ش��دن، ش��رایط 
س��ختی را ایجاد کرده اس��ت. 
همین امر منجر به این می شود 
تا افراد نیاز ب��ه روی آوردن به 
ی��ک ورزش را ح��س کنند. با 
این ح��ال اماکن ورزش��ی در 
همه جا وجود ندارد و این خود 
افراد  مانع حض��ور  بزرگ ترین 
این  تحت  محسوب می ش��ود. 
شرایط در صورتی که از توانایی 
مربیگ��ری برخوردار هس��تید 
می توانی��د با معرف��ی خود، در 
محل کار یا منزل افراد حضور 
یافته و به تناس��ب ان��دام آنها 
نکنید  فرام��وش  کنید.  کمک 
ک��ه در ای��ن رابطه مش��تریان 
بهترین تبلیغ کننده ها محسوب 
می شوند و به هر میزان که کار 
ش��ما بهتر باشد، شانس جذب 
مخاطب بیشتری را برای خود 
خواهی��د داش��ت. اگرچه یک 
باشگاه هزینه های زیادی مانند 
اجاره سالن را دارد، با این حال 
ش��ما تنها با یک تماس ساده 
می توانید در این رابطه کس��ب 
درآم��د کنید. با این حال نحوه 
تبلیغ اولیه مهم است و باید به 

شکلی خالقانه صورت گیرد. 

7- کلید سازی
در بسیاری از موارد مشاهده 
شده اس��ت که افراد کلید خود 
را در درون اتومبیل ش��ان ج��ا 
می گذارند، ی��ا رمز گاوصندوق 
خود را فراموش می کنند. تحت 
ای��ن ش��رایط مراجع��ه به یک 
کلید س��از ضروری است. با این 
حال واقعیت این اس��ت که این 
کسب وکار در عمل نیاز به هیچ 
م��کان ثابتی ندارد و تنها کافی 
است شماره شما برای افراد در 
دس��ترس باشد تا در صورت به 
مش��کل خوردن با شما تماس 
ام��ر باعث خواهد  این  بگیرند. 
ش��د ت��ا ش��ما نی��ز از آزادی 
بیش��تری ب��رای پرداخت��ن به 
کارهای دیگر برخوردار باشید. 

8- خدمات نظافتی 
ای��ن ام��ر ش��باهت هایی با 
م��ورد ش��ماره6 دارد، ب��ا این 
ح��ال در این ج��ا دیگر صرفا 
با وسیله نقلیه مواجه نیستید 
و هرچی��زی می تواند محدوده 
عملکردی ش��ما باش��د. با این 
ح��ال فراموش نکنی��د که در 
قیمت خ��ود همواره  لیس��ت 
تن��وع کافی داش��ته باش��ید. 
برای مثال ممکن است فردی 
بخواهد شیشه های محل  تنها 
کارش با آب تمیز شود، با این 
حال ف��ردی دیگ��ر تمایل به 
نهایت پاکیزگی دارد که بدون 
ش��ک قیمت برای هریک باید 

متفاوت باشد. 
 www. thebalance. :منبع
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بهناز بختیاری

مدت زمان آنالین بودن مردم نس��بت به ۱۲سال گذشته دوبرابر شده است. 
زمانی که مدام این جمله تکرار شود که »نحوه خرید مردم تغییر کرده است«، 
به این معناست که بازاریابی سنتی  )offline marketing(  به اندازه گذشته 
کارآمد نیست. بازاریابی همیشه به معنای ارتباط با مخاطبان در مکان و زمان 
درس��ت بوده اس��ت. بازتعریف این مفهوم در دنیای امروز یعنی برآورده کردن 
احتیاجات آنان در اینترنت، جایی که بیشتر زمان خود را در آن سپری می کنند. 
 )digital marketing(  پس به دنیای دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی آنالین
یا به عبارتی هر گونه بازاریابی که به شکل اینترنتی وجود دارد، خوش آمدید. 

در حوزه بازاریابی همیش��ه س��ؤاالت اساس��ی وجود داش��ته اند، افراد اغلب 
می پرس��ند بازاریابی چیس��ت، تبلیغات چیس��ت و مارکتین��گ دیجیتال یا 
اینترنتی چیست؟ شاید روزانه با این مفاهیم سر و کار داشته باشید اما ممکن 
اس��ت هنگام تعریف هر یک از این موارد، ندانید از کجا باید ش��روع کنید و به 
راس��تی تعریفی درس��ت برای هریک از آنها چه می تواند باش��د! از این رو در 
 ای��ن مقاله به تعریف بازاریاب��ی اینترنتی خواهیم پرداخت. بازاریابی ربایش��ی 
 )inbound marketing( و بازاریابی دیجیتالی عماًل مش��ابه هستند ولی 
چند تفاوت کوچک نیز میان آنها وجود دارد. شاید پس از صحبت با بازاریابان 
و صاحبان کس��ب و کار در ایاالت متحده، انگلستان، آسیا، استرالیا و نیوزیلند 
قادر به فهم آن باش��ید که این تفاوت های کوچک در سرتاس��ر جهان چگونه 
دیده می شوند. آیا تفاوت این دو رویکرد برای شما ملموس است؟ اگر این گونه 
نیس��ت ادامه مقاله را بخوانید و آن را با مطال��ب بازاریابی جاذبه ای یا درونگرا 

مقایسه کنید. 
دیجیتال مارکتینگ دقیقا به چه معناست؟ 

دیجیتال مارکتینگ چتری اس��ت که تمام تالش های بازاریابی آنالین شما 
را پوشش می دهد. کسب وکارها کانال های دیجیتالی چون موتور جست وجوی 
گوگل، ش��بکه های اجتماعی، ایمیل و وب س��ایت ها را به عنوان اهرمی برای 
دستیابی به مش��تریان فعلی و آتی خود قرار می دهند. از وب سایت تان گرفته 
تا دارایی  های برندینگ آنالین ت��ان مانند تبلیغات دیجیتالی،بازاریابی ایمیلی، 
بروش��ورهای آنالین و... طیف عظیمی از دارایی ها و تاکتیک ها وجود دارد که 
زی��ر چتر بازاریابی دیجیتالی قرار می گیرد. بازاریابان دیجیتالی خبره به خوبی 
می دانند که هر دارایی یا تاکتیک چگونه اهداف گس��ترده آنان را پش��تیبانی 
می کند. در این قس��مت توضیحی کوتاه و مختصر درباره برخی از دارایی ها و 

تاکتیک های رایج دیجیتال مارکتینگ آورده شده است: 

دارایی ها
- وب سایت

- پست های وبالگ
- کتاب ه��ای الکترونی��ک  )Ebooks( و مقال��ه س��فید یا وای��ت پیپرها  

)whitepapers(
)Infographics(  اینفوگرافیک ها -

- ابزارهای تعامل
 Facebook، LinkedIn، Twitter،(کانال های ش��بکه  های اجتماعی -

Instagram و...(
- کسب پوشش آنالین  )روابط عمومی )PR(، شبکه اجتماعی و بررسی ها(

- بروشورهای آنالین و lookbookها
-دارایی های برندینگ  )لوگوها، فونت ها و ...(

تاکتیک ها
)SEO(  بهینه سازی موتور جست وجو

فرآیند بهینه سازی وب سایت یا سئو  )SEO( به معنای دستیابی به رتبه های 
باالتر در صفحات نتایج موتور جس��ت وجو است که در نهایت منجر به افزایش 

ترافیک ارگانیک  )یا رایگان( سایت شما می شود. 
)Content Marketing(  بازاریابی محتوا

خل��ق و ارتق��ای دارایی های محتوایی ب��ا هدف ایجاد آگاهی از برند، رش��د 
ترافیک، جذب مش��تریان فعلی و بالقوه رابازاریابی محتوا گویند. نیاز، س��بک 
زندگی مخاطبان و ویژگی ها و لحن برند خود را مش��خص کنید و با توجه به 
این موارد اقدام به تولید محتوای باکیفیت کنید، کارآمد بودن این رویکرد برای 

کسب و کارهای بیشماری ثابت شده است. 
)Inbound Marketing(  بازاریابی درونگرا یا ربایشی

بازاریابی ربایشی به چرخه کاملی اشاره دارد که طی آن مخاطبان به وسیله 
محتوا ابتدا جذب می  شوند سپس به مشتری بالقوه و در گام سوم به مشتری و 
در نهایت به هوادار تبدیل خواهند شد. در بازاریابی ربایشی فرآیندی از داخل 

س��ازمان ش��کل می گیرد و هدف آن جذب مخاطبان و برقراری تعامل عمیق 
با آنها است به نوعی که پس از مدتی این افراد کاماًل جذب برند شما شوند. 

)Social Media Marketing(  بازاریابی شبکه های اجتماعی
ب��ه فرآیند ارتقای برند و محتوا از طریق کانال های ش��بکه های اجتماعی به 
منظور افزایش آگاهی از برند، جذب ترافیک و جذب مشتری برای کسب و کار 

را بازاریابی شبکه های اجتماعی گویند. 
)PPC(  پرداخت به ازای کلیک

به راهکار جذب ترافیک به وب س��ایت از طریق پرداخت به ناشران با هر بار 
کلیک تبلیغ تان در سایت ناش��ر، پرداخت به ازای کلیک می گویند. این روش 
در واقع نوعی تبلیغات آنالین محس��وب می ش��ود که افراد را به صفحات فرود 

سایت فرامی خواند. 

)Affiliate Marketing(  بازاریابی وابسته
نوعی از تبلیغات مبتنی بر عملکرد است که در آن شما به ازای تبلیغ و ارتقای 

محصوالت و خدمات دیگری در وب سایت تان، کمیسیون دریافت می کنید. 
)Native Advertising(  تبلیغات بومی یا همسان

تبلیغات بومی یا همسان به تبلیغاتی اشاره دارد که در اصل به شکل محتوا در 
پلتفرم در کنار سایر محتواهای غیرپرداختی ظاهر می شوند و به نوعی پست های 
دارای اسپانس��ر هستند ولی بسیاری از مردم تبلیغات در شبکه های اجتماعی 

مانند تبلیغات فیس بوک و اینستاگرام را نیز در این دسته قرار می دهند. 
)Marketing Automation(  اتوماسیون بازاریابی

منظور از اتوماس��یون بازاریابی نرم افزارهایی اس��ت که ب��ا هدف اتوماتیک 
و خ��ودکار کردن فعالیت های بازاریابی وجود دارند. بس��یاری از دپارتمان های 
بازاریابی می بایس��ت وظایف تکراری مانند بازاریابی ایمیلی، شبکه اجتماعی و 

دیگر فعالیت های مربوط به وب سایت را خودکار کنند. 

)Email Marketing(  بازاریابی ایمیلی
ش��رکت ها از بازاریابی ایمیلی به عنوان راهی برای ارتباط با مخاطبان ش��ان 
اس��تفاده می کنند. ایمیل اغلب برای تبلیغ ی��ک محتوا، تخفیفات یا رویدادها 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد و همچنین مردم را به وب س��ایت کسب و کارها 

هدایت می کند. 

)Online PR(  روابط عمومی آنالین
روابط عمومی آنالین عمل تأمین امنیت به دست آمده از پوشش آنالین به 
وسیله نشریات دیجیتالی، وبالگ ها و سایر وب سایت های مبتنی بر محتوا است. 
بسیار شبیه روابط عمومی سنتی است ولی در محیط مجازی شاهد آن هستیم. 

تفاوت دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی ربایشی 
در ظاه��ر این دو مفهوم ش��بیه هم هس��تند:  ه��ر دو در محیط آنالین رخ 
می دهند و روی ایجاد محتوای دیجیتالی برای استفاده مردم تمرکز دارند. پس 

تفاوت در چیست؟ 
واژه دیجیت��ال مارکتین��گ هیچ تفاوتی میان تاکتیک  ه��ای بازاریابی 
کشش��ی  )pull( و فش��اری  )push(  )ی��ا همان چیزی ک��ه امروزه با 
 )outbound(  و برونگ��را )inbound(  عنوان روش ه��ای درونگ��را
شناخته می شوند( قائل نمی شود. هر دو این روش ها در زیر چتر بازاریابی 

دیجیتالی قرار می گیرند. 
تاکتیک های بازاریابی برونگرا به دنبال آن است که پیام را مستقیماً در پیش 
روی بیش��ترین تعداد افرادی که در فضای مج��ازی امکان دارد  )صرف نظر از 
اینکه فرد مقابل چقدر مرتبط یا خواهان آن اس��ت( قرار دهد. به عنوان مثال 
تبلیغات بنری پرزرق و برقی که شما در باالی بسیاری از وب سایت ها می بینید، 
سعی دارند محصولی را تحمیل کنند یا برای افرادی تبلیغ کنند که لزوماً برای 

دریافت آن آماده نیستند، در این زمره قرار می گیرند. 
از سوی دیگر بازاریابانی که تاکتیک های بازاریابی درونگرا یا ربایشی را به کار 
می بندند از محتوای آنالین برای جذب مشتریان هدف خود به وب سایت شان 
به��ره می گیرند. یکی از س��اده ترین و همچنین قدرتمندترین اب��زار بازاریابی 
ربایشی وبالگ است. وبالگ به سایت شما این امکان را می دهد که روی لغات 

موردپسند مشتریانتان سرمایه گذاری کنید. 
نهایتاً بازاریابی ربایش��ی یا درونگرا روشی اس��ت که از دارایی های دیجیتال 
مارکتینگ برای جذب و تبدیل مخاطب آنالین به مش��تری بالقوه و س��پس 
 attract، convert، close،(مش��تری و بعد از آن هواخواه اس��تفاده می کند
delight(. از طرف��ی بازاریابی دیجیتال یک واژه کلی اس��ت که ش��امل کلیه 
تاکتیک ه��ای بازاریابی اینترنت��ی )صرف نظر از درونگرا ی��ا برونگرا بودن آنها( 

می شود. 
belovedmarketing  :منبع

دیجیتال مارکتینگ چیست؟ 
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اخبار

س�اری – دهقان - سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه س��اری گفت : مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل با 
هدف تجلیل و تکریم رانندگان نفتکش و شرکت های حمل و نقل 
فرآورده های نفتی با حضور مدیر و مس��ئولین منطقه ساری برگزار 
گردید .  عباس خلیل پورس��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه س��اری از حضور صمیمانه مدیر منطقه ساری در 
بی��ن رانندگان نفتکش گفت و بی��ان کرد :  با تبریک هفته حمل و 
نقل به رانندگان نفتکش و ش��رکت های حمل و نقل فرآورده های 
نفتی درحوزه منطقه س��اری آنها را از ارکان اصلی در چرخه تأمین 
و توزیع فرآورده های نفتی دانست که نقش بی بدیل آنها درگردش 
چرخ اقتصاد، تولید و خدمات برکسی پوشیده نیست . عباس خلیل 
پور اهمیت س��وخت رسانی و نقش رانندگان نفتکش و شرکت های 

حمل و نقل فرآورده های نفتی را برشمرد و اظهار کرد : مدیر منطقه 
ساری در پاسخ به طرح سوال و مشکالت در فضایی صمیمانه از سوی 

رانندگان ، پاسخهایی را مطرح کردند و در ادامه مسابقه آموزشی در 
قالب پرسشنامه با موضوع ایمنی و آتش نشانی از سوی دو واحد روابط 
عمومی و اچ اس ای  برگزار ش��د . در ادامه مراسم حسینعلی طالبی 
اذعان داش��ت : امید است روزهای سخت و سرد زمستان را همانند 
سال های گذشته با همت شما مردان سخت کوش پشت سرگذاشته 
و به کمک شما سرافراز باشیم . وی ادامه داد : با همکاری صمیمانه 
رانندگان نفتکش و شرکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی در  سال 
جاری روزانه شش الی دوازده میلیون لیتر فرآورده های نفتی  به اقصا 
نقاط کشور ارسال شد و همچنین منطقه ساری توانست طرح کامل 
برندیک را به کمک رانندگان اجرایی کند . در پایان مراسم از فعاالن 
عرصه سوخت رسانی منطقه ساری ، رانندگان و شرکت های حمل و 
نقل فرآورده های نفتی با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل بعمل آمد .

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل گفت : براساس برنامه ریزي تدوین شده در سال 96 بیش از 
6400 کیلومتر ش��بکه گازدار در س��طح استان ، توسط این شرکت 
نش��ت یابي شده اس��ت. به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان 
اردبی��ل ، فیروز خدائي با اعالم این خبر افزود : در همین راس��تا در 
س��الي که گذش��ت با هّمت واحد بازرسي فني ش��رکت گاز استان 
اردبیل تعداد 200000 انشعاب گاز نیز مورد نشت یابي قرار گرفت. 
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل با بیان اینکه بیش از 1400 
کیلومتر شبکه و 50000 انش��عاب گاز نیز به منظور پایش مناطق 
پر تردد و پرتراکم ، خارج از برنامه زماني نش��ت یابي ش��د ، که در 
مجموع در استان بالغ بر 7800 کیلومتر شبکه و 250000 انشعاب 
توسط همکاران واحد بازرسي فني کنترل و نشت یابي گردید و پس 
از ارایه گزارش تیم نش��ت یاب ، موارد نش��تي ومخاطره آمیز سریعاً 
اعالم شده و واحدهاي مربوطه دراسرع وقت اقدامات الزم را به منظور 
رفع نش��تي انجام مي دهند. وي تصریح کرد : نگهداري و مراقبت از 

تأسیسات گازدار بویژه تأسیس��ات مدفون ؛ اهمیت بسزایي دارد به 
 نحوي که کوتاهي و غفلت از آن مي تواند صدمات و خسارات فراوان و 
جبران ناپذیر به همراه داشته باشد. در همین راستا و به جهت صیانت 
 از تاسیس��ات گازدار در حال بهره برداري اس��تان ،  پایش وضعیت 
بهره برداري ایس��تگاه هاي تقلیل فش��ار و میترینگ ها و ضخامت 
سنجي آنها طبق دستورالعمل هاي مربوطه توسط این واحد در حال 

انجام بوده و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. خدائي افزود : با عنایت 
به اینکه پایش و کنترل منظم و دوره  اي تأسیسات شبکه و انشعاب 
گاز مطابق با استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران یکي از وظایف بسیار 
مهم و حساس واحد بازرسي فني شرکت گاز استان اردبیل بوده و به 
موقع انجام مي گیرد خوشبختانه تاکنون حوادث ناشي از نشت گاز 
که منجر به بروز خسارات جاني و مالي باشد گزارش نشده است. وي 
با تأکید بر جدي گرفتن نشت گاز به مشترکین عزیز توصیه کرد : به 
منظور حصول اطمینان از عدم وجود نشت گاز ، الزم است مشترکین 
گاز خانگي سیستم هاي لوله کشي گاز داخلي منازل خود را حداقل 6 
ماه یکبار با کف صابون نشت یابي کنند. مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل اظهارداشت : مشترکین واحدهاي صنعتي و تجاري نیز دقت 
کنند ش��یر ورودي و سایر شیرهاي مصرف را بسته و فشار محبوس 
شده شبکه داخلي را به دقت اندازه گیري و بمّدت چند ساعت مورد 
پایش قرار دهند تا در صورت وجود افت فشار با هماهنگي شرکتهاي 

مجري ذیصالح جهت بررسي و رفع نشت گاز اقدام نمایند.

اصفهان - قاس�م اسد- نهمین جلسه کمیسیون معادن و صنایع 
معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با حضور فعاالن بخش معدن و مسوولین 
کمیته ها در تاالر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار ش��د. 
شهریار شعبانی دبیر کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلسه  ضمن ارایه گزارشی از جلسه کمیسیون معادن و 
صنایع معدنی اتاق ایران در یزدگفت: جلسه بعدی این کمیسیون در اتاق 
بازرگانی اصفهان با حضور آقایان کرباسیان، سرقینی، اسماعیلی و مدیران 
کل وزارت و میهمانان ویژه برگزار خواهد شد.  وی به آخرین اطالعات و 
آمار معادن استان اشاره کرد و گفت: از تعداد 1379 معدن استان 722 
معدن فعال می باشند و از این تعداد 345 معدن مربوط به سنگ های 
تزیینی است .  وی گفت در رابطه با بودجه 97 کشور در خصوص تسهیل 
دریافت بخش های مختلف از س��هم حقوق دولتی معادن و نیز توسعه 
پایدار ش��هری برای شورای شهر و استفاده از سنگ در نماهای شهری 
و بتن در رویه های جاده ها پیش��نهاداتی ارایه شده است.  وی از شروع 
برنامه ریزی ها برای اجرای دومین پاویون اتاق بازرگانی در نمایش��گاه 
سنگ ورونا ایتالیا خبر دادو اعالم نمود جلساتی مقدماتی برای این رویداد 

برگزار خواهد شد.  حسام الدین فرهادی نسب مشاور کمیسیون در این 
جلسه ضمن ارایه آمار و ارقام تخصصی از بخش معدن و صنایع معدنی 
در بودجه 97 کشور، کاهش کامال محسوس سهم معدن کشور را متذکر 
شد و گفت: هزینه های پیش بینی شده در قسمت اکتشافات معدنی در 
س��ازمان زمین شناسی کشور و ایمیدرو کاهش قابل مالحظه ایی دارد 
که درصورت تصویب با مش��کالت عدیده ای روبرو خواهیم شد. کامران 
س��یامکی مسوول کمیته کانی های غیرفلزی کمیسیون در این جلسه 
گفت:تاکنون دو نشست برای حل مسایل واحدهای سیمانی برگزار شده 

است که در ماه آینده بصورت گسترده تری با حضور میهمانانی ویژه به 
مساله  کاهش تقاضای سیمان پرداخته می شود. علیرضا عقیلی عضو 
کمیسیون در این جلسه گفت: تدبیر مدیریت استان ها بر کاهش معادن 
و محدوده های بزرگ است و از طرفی دیگر افزایش محدوده ها و معادن 
خرد و کوچک در دستور کار قرار دارد و این امر موجب افزایش آمار استانی 
می گردد. احمد رضا بصیری عضو کمیسیوندر این جلسه خواستار بررسی 
و تغییر نگرش در سیستم نظام مهندسی معدن و اصالح شرح وظایف 
مسوولین فنیشد و گفت:  اعتماد سازی بین بهره بردار و مسوولین فنی 
بسیار مهم است و بهره برداران به نحوی باید مدیریت فنی و مهندسی 
معادن را  به مسووالن فنی بسپارند و شاهد کاهش قیمت تمام شده ماده 
معدنی در محدوده ها باشند. محمدرضا عالم مسوول کمیته کانی های 
 فلزی در این جلسه گفت:  حرکتی که برای وحدت رویه در یکنواختی 
قیمت ها شروع شده بود یک ماه دوام داشت در نتیجه نمی توان تمامی 
این مس��ایل را برای دولت عنوان نمود چرا که ما هنوز تجربه کار تیمی 
موفق را نداریم و فرهنگ س��ازی این گونه حرکات نیز زمان زیادی نیاز 

دارد.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد

تجلیل از رانندگان نفتکش به مناسبت روز حمل و نقل

 نشت يابي بیش از 7800 کیلومتر شبکه و 250000 عدد انشعاب گاز 
در سطح استان اردبیل در سال 1396

در کمیسیون معادن وصنايع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد 

از 1379 معدن استان اصفهان  722 معدن فعال است 

کرج -خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل شرکت شهرکهای 
صنعتی استان البرز گفت: توسعه خوشه های صنعتی، زمینه رسیدن 
به مقیاس باال از جمله در تولید محصوالت و ادامه خدمات و دستیابی 
به بازارهای جهانی را فراهم می سازد.  جهانگیر شاهمرادی با اشاره به 
اهمیت توجه به خوشه های صنعتی در استان اظهار داشت: خوشه 
صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کس�ب و کار گفته می شود که در 
یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری 
و تکمیل فعالیت های یکدیگر، به تولید و عرضه تعدادی کاال و خدمات 
می پردازند که از چالش ها و فرصت های مش��ترك برخوردارند. وی 
با اش��اره به اینکه در ساختار خوش��ه اي، مجموعه اي از شرکت ها در 
یک مسیر و در جهت رفع موانع و مشکالت مشترك پیرامون خود با 
یکدیگر همکاري می کنند و در این مسیر از حمایت دولت برخوردار 

خواهند بود، افزود: استان البرز از ظرفیت و پتانسیل های ویژه ای برای 
ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی برخوردار اس��ت و الزمه موفقیت 
در این امر نیز وجود اطالعات و آمارهای ش��فاف و همکاری تمامی 
نهادهای دست اندرکار است. مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی 

اس��تان البرز خاطرنشان کرد: توسعه خوش��ه های صنعتی، زمینه 
رس��یدن به مقیاس باال از جمله در تولید محصوالت و ادامه خدمات 
و دستیابی به بازارهای جهانی را فراهم می سازد. وی با اشاره به لزوم 
مطالعه عمیق و ریشه ای در خصوص راهکارهای توسعه خوشه های 
صنعتی بر داشتن اطالعات شفاف، جامع و دقیق از واحدهای شهرکها 
و نواح��ی صنعتی و خ��ارج از آنها تاکید کرد و افزود: در جهت ایجاد 
خوش�ه ها باید راهکارهایی مناسب جهت ارتباط موثر بین ذینفعان 
خوشه ها و عاملین آنها ایجاد شود. شاهمرادی بیان کرد: پیاده سازی 
خوشه های صنعتی ضمن ساماندهی مشاغل خانگی و صنایع کوچک، 
بهره گیری این واحدهای از تسهیالت و حمایتهای دولتی را افزایش 
داده و منجر به افزایش توان رقابتی در بازارهای هدف در مقایس��ه با 

محصوالت سایر کشور می شود.

مدير عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز:

توسعه خوشه های صنعتی در البرز زمینه ساز افزايش تولید و ورود به بازارهای جهانی است

بندرعباس- معاون مدیر عامل ش��رکت خطوط لوله 
ومخابرات از مرکز انتقال نفت عس��لویه و مسیر خط لوله 
36 اینچ عسلویه - بندرعباس بازدید بعمل آورد.  به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه خلیج فارس ، مدیر منطقه اظهار داشت: این بازدید 
بمنظور بررسی امکان واگذاری تعمیرات و نگهداری خط 
لوله 36 و مرکزانتقال نفت عس��لویه و تاسیسات انتهایی 
پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس در آینده نزدیک به شرکت 
خطوط لوله و مخابرات انجام شد.  علیرضا عطار ادامه داد: 
خط لوله 36 اینچ عسلویه به بندرعباس388کیلومتر طول 
دارد و در ف��از اول روزانه 120 هزار بش��که میعانات گازی 

فازهای مختلف عسلویه را بمنظور تامین خوراك پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس به بندرعباس منتقل می نماید.  الزم 
به ذکراست مهندس علیزاده معاون عملیاتی مدیر خطوط 
لوله و همچنین معاونین عملیاتی و فنی منطقه و رئیس 
خطوط لوله پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیزدر این بازدید 

حضور داشتند.

اراک- مینو رس�تمی- بهروز رفیعی در جلسه شورای 
هماهنگی مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اظهار داشت: ساالنه 30 هزار فرزند معلول 
در کشور متولد می شود که سهم استان مرکزی از آن 900 
فرزند معلول اس��ت که با افزودن اف��رادی که در اثر حوادث 
ناشی از کار و تصادفات معلول می شوند تعداد معلوالن استان 
س��االنه به یک هزار و 600 نفر می رسد. وی افزود: به همین 
منظور یکی از اهداف بهزیس��تی در اس��تراتژی پیشگیری 

بحث پیش��گیری از معلولیت است که در کنار تشویق ها به 
فرزن��دآوری نگاهمان به جلوگیری از تولید فرزندان معلول 
ه��م بوده و در این زمینه اقدامات پیش��گیرانه الزم را انجام 
می دهیم. مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: در 
زمینه پیشگیری بحث پیش��گیری از اعتیاد را داریم که در 
ارتباط آن با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همکاری 
داریم و در این راستا در مراکزی چون کمپ ها، خانه دختران 

و دی آی سی ها و دیگر مراکز اقامتی ارائه خدمات داریم. 

بازديد معاون مدير عامل از مرکز انتقال نفت عسلويه

 يارانه 70 هزار مددجوی زيرپوشش بهزيستی استان مرکزی 3 برابر شد

تقدير وزير نیرو از مديرعامل و کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان 
پیرامون خدمات رسانی به مناطق زلزله زده غرب کشور

اصفهان- قاس�م اس�د- دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو با ارسال لوحی از مدیرعامل و کارکنان 
شرکت آب و فاضالب شهری استان اصفهان به جهت امداد رسانی و کمک به زلزله زدگان غرب کشور 
تقدیر و تشکر نمودند. وزیر نیرو در این متن با اشاره به اینکه وقوع حادثه تلخ و تأسف بار زلزله، عالوه 
بر اینکه آسیب جدی به جمع زیادی از هموطنان در استانهای غربی کشور متحمل نمود موجب وارد 
نمودن خسارت های گسترده ای به زیرساخت های صنعت آب و برق این مناطق گردید به گونه ای که 
روند خدمت رسانی را با وقفه مواجه نمود. اما با این حال با تالش و همت ستودنی همکاران ارزشمند و 
ساعی، بخش عمده ای از مشکالت در ساعات اولیه رخداد زلزله برطرف گردیده و کوشش ها برای دستیابی به وضعیت عادی و پایدار 
همچنان ادامه دارد. از یکایک افرادی که عزم خود را جزم نموده و به وظیفه حیاتی و مقدس خود در قبال مردم شریف و مصیبت 

دیده عمل کرده و می کنید، صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.

بررسی مسايل و مشکالت توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان
اهواز - ش�بنم قجاوند- جلس��ه بررسي مسایل و مش��کالت توسعه میدان نفتي 
مسجدس��لیمان برگزار شد . این جلس��ه با حضور کارشناسان فني و عملیاتي شرکت 
مهندسي و توسعه نفت ) متن ( و شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار 
شد . طي این جلسه که مهندس قباد ناصري مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان 
ریاست آن را برعهده داشت کارشناسان دو شرکت در خصوص توسعه قدیمي ترین میدان 
نفتي خاورمیانه و حیطه اختیارات و مقدار دخل و تصرف در فرآیند مدیریت و لزوم تولید 
و دریافت نفت با کیفیت و استانداردهاي رایج شرکت ملي نفت ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند . الزم به ذکر است میدان نفتي 
مسجدسلیمان ؛ قدیمي ترین میدان نفتي خاورمیانه است که تولید از آن به 5 خرداد 1287 که براي نخستین بار چاه شماره یک از 

آن نفت فوران کرد و سرآغاز پیدایش نفت در خاورمیانه و ایران شد باز مي گردد .

هم انديشی به مناسبت روز جهانی خاک در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت روز جهانی خاك ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان نشستی 
تحت عنوان "هم اندیشی به مناسبت روز جهانی خاك" با حضور مدیریت وکارشناسان مرتبط این اداره کل ، اعضای هیات علمی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مدیر کل مدیریت بحران گلستان، مدیران سازمان 
جهاد کشاورزی و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان برگزار کرد. در این نشست مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلستان گفت: خاك به عنوان بستر تولید در اثر فشار بیش از حد، سوء مدیریت در معرض تهدید قرار دارد و پتانسیل و 
باروری آن پایین می آید. درصد مواد آلی در خاك های استان گلستان بسیار کاهش پیدا کرده است که همین مسئله باعث کاهش 
نگه داشت آب در خاك شده و توان تولید را کاهش می دهد.  مهندس قزل سفلو با تاکید بر اهمیت موضوع خاك ادامه داد: همه 
دنیا در امنیت غذایی دغدغه مند هستند و این امنیت از طریق تغییرات اقلیم و کاهش بارش و گرم شدن کره زمین تهدید می شود. 
خاك حاصل خیز به عنوان بستر تولید برای گیاهان زراعی برای پشتوانه تولید ضروری است. در ادامه این نشست، دکتر خرمالی 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گزارشی با عنوان "روز جهانی خاك ، امنیت خاك" ارایه و اظهار 
کرد: خاك از منابع طبیعی محدود و تجدید ناپذیردر محدوده زمانی حیات بشر است و استفاده نامناسب، فشار جمعیت رو به رشد و 

مدیریت ناکارآمد باعث تخریب آن می شود. 

مدير کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:
برای تمام اراضی ساحلی استان سند مالکیت اخذ شده است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در بازدیدی که ابوطالب قزل سفلو به همراه تعدادی از مسئولین و کارشناسان این اداره کل از اراضی 
ساحلی استان داشت گفت: در استان گلستان 22 هزار هکتار اراضی مستحدث وساحلی دریای خزر وجود دارد که برای آنها به نام دولت 
جمهوری اسالمی سند مالکیت اخذ شده و به منظور مشخص شدن مرز بین اراضی زراعی و اراضی مستحدث و ساحلی ، بنچ مارکهایی 
به طول 5 کیلومتر بنچ مارکهایی در حوزه شهرستانهای بندرترکمن ، گمیشان و بندرگز نصب شده است .ایشان در ادامه گفتند: در همین 
خصوص طرح کاداستر یا حدنگاری را در دستورکار داریم که بر طبق آن نقشه ها و اسنادی که با هماهنگی اداره ثبت اسناد تهیه شده 
تبدیل به کاداستر مینماییم تا وضعیت مالکیت اراضی مشخص شده تثبیت و مالکیت صورت پذیرد.در ادامه پیرامون اراضی ساحلی گفتند: 
خوشبختانه تثبیت اراضی ساحلی استان آزاد است و با اقدامات خوبی که در گذشته در این اراضی صورت گرفته جلوی تجاوزات و تصرفات 
، خصوصاً ساخت و سازها گرفته شده و اگر در جاهایی هم تصرفاتی در قالب فعالیتهای زراعی صورت گرفته ، پیگیریهای قانونی در حال 
انجام است. وی در ادامه گفت: بخشی از این اراضی مشمول طرح تداخالت میباشد که از طریق دبیرخانه جهادکشاورزی شهرستان ها در 
حال پیگیری است ، عرصه هایی هم که به عنوان عرصه های تصرفی است برابر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیرهستیم. ایشان در ادامه 
افزودند: انشاءاهلل بتوانیم از اراضی ساحلی و مستحدث برای متقاضیان درجهت فعالیتهای سرمایه گذاری درآنها در قالب قوانین و مقررات 

در طرح هایی که قابلیت اجرایی دارند استفاده و از این اراضی در جهت توسعه استان و ایجاد اشتغال بهره برداری نماییم.

شرکت توزيع نیروی برق استان قزوين عنوان دستگاه برتر را در گروه 
دستگاه های زير بنايی در حوزه صیانت از حقوق شهروندی کسب کرد

قزوين- خبرنگار فرصت امروز- بر اساس ارزیابی ستاد صیانت استان در اجرای برنامه های ابالغی ستاد  مرکزی صیانت شرکت 
توزیع نیروی برق استان قزوین در سال 95 عنوان دستگاه برتر استان در گروه دستگاه های امور زیر بنایی در حوزه حقوق شهروندی 
شناخته شده است . در همین ارتباط معاون سیاسی ، اجتماعی و امنیتی استانداری و جانشین رئیس ستاد صیانت از حریم امنیت 
عمومی و حقوق شهروندی استان قزوین با ارسال لوح  تقدیر  از مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین  به پاس کسب رتبه دستگاه برتر در گروه دستگاههای باالی 50 نفر امور زیر بنایی در حوزه حقوق شهروندی تقدیر و 

تشکر بعمل آورد. در بخشی از این لوح آمده است:
جناب آقای سعید بهادیوند چگینی - مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

با سالم و احترام ، بی تردید تالش ، همکاری و همراهی دلسوزانه شما در ارزیابی ستاد صیانت استان نشات گرفته از روحیه تقید 
به ارزشهای اسالمی ، باورهای دینی و توجه به جایگاه واال و ارزشمند انسانی داشت.  نظر به اینکه نتایج حاصل از ارزیابی ستاد صیانت 
اس��تان در اجرای برنامه های ابالغی س��تاد  مرکزی صیانت ، بیانگر اقدامات ارزشمند جنابعالی و همکاران گرانقدرتان در تقویت و 
ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندی می باشد ، بر این اساس اداره متبوع جنابعالی به عنوان دستگاه برتر استان در گروه 
دستگاه های باالی  50 نفر امور زیر بنایی در حوزه حقوق شهروندی شناخته شده است . بدینوسیله فرصت را مغتنم شمرده ضمن 
تقدیر و تشکر از تالش و توجه شما و همکاران محترمتان در زمینه اجرایی نمودن دستورالعمل ستاد صیانت در آن دستگاه ، رجاء 

واثق دارم، همواره در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( موفق و موید باشید.

طي 8 ماهه سال جاري
مصرف 11 میلیارد و 494 میلیون متر مکعب گاز طبیعي در استان خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند-  سید ناصر حسیني نژاد مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان از مصرف 11 میلیارد و 494 میلیون متر 
مکعب گاز طبیعي طي 8 ماهه اول سال جاري در این استان خبر داد. سید ناصر حسیني نژاد گفت : از این میزان گاز مصرف شده در 
استان بیشترین سهم یعني 4 میلیارد و 980 میلیون متر مکعب در بخش نیروگاه هاي استان مصرف  شده که که نشاندهنده افزایش 
864  میلیون متر مکبی مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته و توجه به این بخش از خدمات عمومي دولت خدمتگذار تدبیر 
و امید در استان خوزستان است . مدیر عامل محترم شرکت گاز استان خوزستان افزود : همچنین طي مدت یاد شده ،  گاز مصرفي 
استان حدود 608 میلیون متر مکعب یعني 5/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که صنایع فوالد با 15/88 
درصد و بخشهاي تجاري استان نیز با 13/53 درصد به ترتیب بیشترین میزان افزایش مصرف طي مدت مشابه را به خود اختصاص 

داده اند که نشان از توجه  خاص دولت تدبیر و امید به رفاه عمومي و تولید و اشتغال جوانان دارد .

مديرعامل شرکت توزيع نیروی برق مازندران خبر داد
ضرورت استفاده ازسامانه اطالعات مکانی  GISدر صنعت برق 

ساری – دهقان - مهندس قاسم شهابی در گفت و گویی اظهار داشت: با توجه به اهمیت سیستم اطالعات جغرافیایی 
)GIS( در تصمیم گیری های مکان مند و تأثیر آن در افزایش دقت در مطالعات و انجام فرآیندها و کاهش زمان و هزینه های 
اضافی در اجرای پروژه ها بر اس��تفاده از GIS و عملیاتی کردن آن در فعالیت های روزانه  ضروری اس��ت. وی افزود: سیستم 
اطالعات جغرافیایی )GIS( به عنوان بستری جهت ذخیره سازی، ویرایش، تجزیه و تحلیل و بهنگام رسانی اطالعات مکانی و 
توصیفی و به عنوان یکی از تکنولوژی های اطالعاتی و ابزارهای تصمیم گیری است که مورد توجه مدیران و کارشناسان برق  به 
منظور برنامه ریزی، بهره برداری و توسعه بهینه شبکه توزیع قرار گرفته است. مهندس شهابی از حضور شرکت توزیع نیروی برق 
مازندران در چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطالعات مکانی )GIS( در صنعت آب و برق در استان مرکزی خبرداد. وی 
گفت: شرکت توزیع نیروی برق مازندران با ارائه 6 مقاله در حوزه کاربرد GIS در صنعت برق و همچنین رونمایی از کتاب پیاده 
سازی شبکه های توزیع  برق در سامانه اطالعات مکانی )GIS( در این کنفرانس و برپایی غرفه ارائه عملکردها و فعالیت های 

نوین خود در حوزه جی ای اس در نمایشگاه جانبی این کنفرانس حضور فعال داشته است.



اس��تارت آپ »ترنزکتلی« با ح��وزه فعالیت امالک و 
مس��تغالت، در حال تالش برای ایجاد تحولی بزرگ و 

مشتری پسند در خرید خانه است. 
در س��ن 20تا 30 س��الگی، ایده خری��د یک خانه 
مناس��ب برای بسیاری از افراد وحشتناک است! خرید 
خانه همواره با یک فش��ار و ضربه مالی همراه است و 
این امر را بس��یاری از افرادی که برای اولین بار اقدام 
ب��ه خرید خانه می کنن��د، به خوبی حس کرده و با آن 

آشنا هستیم. 
ب��ه گزارش نوپانا، افراد جوان تر در حالی برای خرید 
خانه وارد بازار می ش��وند که احتماال ش��اهد تجربیات 
ناخوش��ایند والدین خود در این فرآیند طی سال های 
گذش��ته بوده اند. به نظر می رس��د، برای این دسته از 
افراد یا حت��ی خانه اولی ها، فرآیند خری��د خانه که با 
انباری از کارهای اداری قدیمی و عدم شفافیت همراه 

بوده است، بیش از پیش، آنها را نگران کند. 
 Transactly در حال حاضر استارت آپی با عنوان

سعی در تغییر این روند دارد. 
Transactly، یک پلتفرم دیجیتال جدید اس��ت 
که تمام تعامالت و ارتباطاتی را که در طول خرید یک 
خانه اتفاق می افتد در دس��ترس قرار می دهد. س��نت 
چارلز St. Charles، راهبری تیم این اس��تارت آپ را 
که در میس��وری پایه گذاری شده است بر عهده دارد 
و دارای ارتباط��ات قوی در حوزه امالک و مس��تغالت 

است. 
 ،Bryan Bowles از س��وی دیگ��ر، بریان بول��س
 Worth Clark ش��رکت  مدیرعام��ل  و  موس��س 
Realty اس��ت ک��ه ی��ک کارگ��زار واقع��ی امالک و 
 Incمستغالت محس��وب می ش��ود و دو بار در مجله

۵000، برجسته شده است. 
Inc. ۵000، عنوان مجله هفتگی آمریکایی است که 
اخبار مربوط به کسب وکارهای کوچک و استارت آپ ها 
را پوش��ش می دهد. این مجله همچنین ساالنه لیست 
۵00 تا ۵000 ش��رکت کوچک و اس��تارت آپ هایی را 
که در ایاالت متحده به س��رعت رشد می کنند، منتشر 
می کند. در س��ال 20۱۶ ش��رکت Bowles، به عنوان 
هشتادونهمین ش��رکت در این لیست قرار گرفت که 
دارای سریع ترین رشد در ایالت میسوری بوده و یکی 
از س��ریع ترین کارگزاران امالک و مستغالت در حال 
رش��د در این کشور محسوب می ش��ود، اما تنها رشد 

کردن هدف نهایی Bowles و تیم کاری او نبود. 
Bowles می گوی��د: »خرید ی��ک خانه مهم ترین و 
معقول ترین معامله مالی اس��ت که تا ب��ه حال انجام 

داده اید.«
او همچنی��ن می گوی��د: »بی��ش از ۹ م��ورد از ۱0 
معامله امالک و مس��تغالت، به صورت آنالین کار خود 
را شروع می کنند، اما پس از آن این فرآیند با ناراحتی 
همراه می ش��ود. این روند بسیار استرس زا بوده و یک 

کسب و کار مشتری محور محسوب نمی شود و در عصر 
تکنولوژی غیر قابل توجیه اس��ت، چراکه خرید خانه 
بای��د یک��ی از هیجان انگیزترین خریدهایی باش��د که 
شما انجام می دهید، درحالی که به دلیل عدم شفافیت 

معامالت اغلب این طور نخواهد بود.«
Bowles، یک��ی از دالیل تأس��یس اس��تارت آپ 
Transactly را تغییر در ش��یوه خرید خانه عنوان 
کرده اس��ت. او می گوی��د: »ما به این اس��تارت آپ 
اعتق��اد داریم تا آنجا که می خواهیم نه تنها کس��انی 
ک��ه در Worth Clark Realty کار می کنن��د، 
بلکه هر کس��ی غیر از آنها نیز بتواند از آن استفاده 

کند.«
به عبارت دیگر، وج��ود نقص در روند خرید امالک 
و مس��تغالت، Bowles و تیم او را برای تالش جهت 
رسیدن به این واقعیت و ارائه ابزاری که به صورت قابل 
توجه��ی در افزای��ش میزان ش��فافیت معامالت نقش 

داشته باشد، مصمم تر کرده است. 
ب��ا توج��ه به اهمی��ت بازار مس��کن و م��وج جدید 
 ،Transactlyاس��تارت آپ خانه اول��ی،  خری��داران 
نوآوری اس��ت که باعث می ش��ود یافتن بازار مناسب 
برای خرید خانه راحت تر باش��د و موظف اس��ت تأثیر 
بزرگی در یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی داشته 

باشد. 
 inc :منبع

استارت آپی که شیوه خرید خانه را متحول کرد

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 865 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید. 

پاسخ کارشناس: نخس��ت یک مشاور رسانه ای برای 
خود انتخاب کنید. مش��اور رس��انه ای بس��یار متفاوت از 
مش��اور تبلیغاتی اس��ت. این فرد باید دارای خصوصیات 
رسانه ای باشد، رسانه ها را خوب بشناسد و ارتباط خوبی 
با آنها داش��ته باشد و دارای سابقه کار رسانه ای هم باشد. 
متاسفانه بسیاری از شرکت ها این وظیفه را به شرکت های 
تبلیغاتی می س��پارند، در صورتی که این فعالیت اساس��ا 

با تبلیغات متفاوت اس��ت. البته اگر ی��ک روابط عمومی 
کامال حرفه ای هم در زیر مجموعه ش��کل بگیرد می تواند 
همان کار را به ش��کل مناسب انجام دهد. دوم آنکه سعی 
کنید با مشاور روابط عمومی خود خبری ترین جنبه های 
موفقیت های خودتان را شناسایی کنید و محور مطالب را 
بر همین جنبه ها متمرکز س��ازید. در این شرایط امکان 
پوشش گسترده تری در مطبوعات و خبرگزاری ها فراهم 
خواهد ش��د. نکته دیگر آنکه با فواصل زمانی مناسب این 
اخبار را منتشر کنید و به اشکال مختلف. یک بار از طریق 

نشست خبری این اطالع رسانی را انجام دهید و بار دیگر 
از طریق فاکس برای تمام رسانه های معتبر و بار دیگر از 

طریق گفت وگوی اختصاصی و...
اما مهم ترین تولید ما برقراری یک ارتباط دوس��تانه با 
رسانه هاس��ت. این ارتباط می تواند از طریق همان مشاور 
رسانه ای و روابط عمومی با سابقه و حرفه ای صورت پذیرد. 
به هر حال باید توجه داشت که پوشش خبری گسترده به 
میزان زیادی به ارتباطات دوستانه شما با رسانه ها بستگی 

دارد.

تقویت ارتباط با رسانه ها

پرس�ش: مدیرعامل یک ش�رکت فعال در حوزه انرژی و عضو چند انجمن بین المللی هستم و موفقیت هایی را در حوزه 
بین المللی کسب کرده ام. تصمیم دارم اخبار مربوط به این موفقیت ها را رسانه ای کنم. چه توصیه ای برای من دارید؟ کلینیککسبوکار

چرا صحبت کردن با خود اولین 
نشانه موفقیت و کامیابی است؟ 

 »یوگن گمبل« ش��خصی است که اکثر زمان خود 
را به حرفه دندانپزش��کی در لندن مشغول بود، اما او 
سه سال پیش ناگهان تصمیم گرفت به یک کارآفرین 
تبدیل ش��ود، ولی در این مس��یر باید با یک مش��کل 
بزرگ روبه رو می شد: او در زمینه تجارت و کسب وکار 
تجربه ای نداشت و نمی توانست به خوبی عمل کند. 

به گزارش دیجیاتو، »گمبل« پس از شکستی که با 
آن مواجه ش��ده بود، اعتماد به نفس خود را از دست 
داد و بنابراین تصمیم گرفت یک مربی کس��ب وکار را 
به استخدام خود درآورد؛ شخصی که با بیان یک پند 
عجیب اما ساده توانست زندگی »گمبل« را دگرگون 

کند. 
مرب��ی »گمب��ل« ب��ه او گفته ب��ود که ب��ا صدای 
بلن��د با خود ح��رف بزند، حرکتی ک��ه کمی عجیب 
و غیرمنطق��ی به نظر می رس��د، ام��ا او در این رابطه 
می گوید: »من اعتقادی به کارآمد بودن آن نداش��تم، 
اما زمانی که امتحانش کردم متوجه شدم حس بسیار 

خوبی را به من منتقل می کند.«
شاید به نظر ش��ما هم این موضوع کمی عجیب به 
نظر می رس��د، ام��ا روز به روز مطالعات بیش��تری در 
زمینه مورد بحث انجام می گیرد که نشان دهنده تأثیر 
مثب��ت صحبت ک��ردن با خ��ود روی تقویت حافظه، 

اعتماد به نفس، تمرکز و مسائل دیگر هستند. 
 »گ��ری لوپیان« اس��تاد روان شناس��ی دانش��گاه 
ویسکانس��ین اس��ت ک��ه روی مبح��ث مورد اش��اره 
تحقیقات فراوانی انج��ام داده و مقاالتی هم در مورد 
تأثیر گوش فرا دادن ب��ه صحبت های خود در تقویت 

حافظه منتشر کرده است.
 او آزمایش��ی را انج��ام داد و از تع��دادی داوطلب 
خواس��ت تا به اشیای به نمایش درآمده روی مانیتور 

نگاه کنند. 
برخی از آنها به هنگام مشاهده جسم، نام آن را بلند 
اع��الم می کردند اما بقیه اف��راد نام ها را تنها در ذهن 

خود نگه می داشتند. 
نتیج��ه آزمایش این بود: کس��انی ک��ه کلمات را با 
صدای بلن��د اعالم می کردن��د، قادر بودند س��ریع تر 
اجسام به نمایش درآمده روی مانیتورها را پیدا کنند. 

صحبت کردن با خود حال شما را بهتر می کند
 »ان ویلس��ون شیف«، روانشناسی است که معموال 
مراجعه کنندگان را به صحبت کردن با خود تش��ویق 
می کرد، زیرا ای��ن کار نه تنها به تقویت حافظه منجر 
می ش��ود، بلک��ه حس بهت��ری را هم به ف��رد منتقل 

می کند. 
به عنوان مثال، او به کس��انی که ناراحت و عصبانی 
بودند پیش��نهاد می کرد با صدای بلند مسائلی را که 
آنها را آزرده خاطر کرده بازگو کنند و با این کار حس 

عصبانیت شان به کلی خاموش می شد. 
او معتقد است: »افراد نیاز دارند با شخصی گفت وگو 
کنند که عالقه مند ش��نیدن صحبت های شان بوده و 
ب��ه خوبی آنها را بشناس��د.« او می گوی��د که احتماال 
عالقه مندتری��ن ف��رد ب��ه صحبت های م��ان خودمان 

هستیم. 
همچنی��ن مطالعه ای که »ایثان کراس« در س��ال 
20۱4 در دانشگاه میشیگان انجام داد، نشان می دهد 
که صحبت ک��ردن با خود می تواند به القای حس��ی 
بهت��ر کمک کرده و ذره ذره به بهبود اعتماد به نفس 

ما منجر شود. 
عالوه بر آن، »ک��راس« با کمک همکارانش ترتیب 
انجام آزمایش��ی را روی تعدادی داوطلب داد و در آن 
از افراد خواس��تند تا احساسات شان را با ذکر نام خود 

یا استفاده از ضمایر »تو« و یا »او« بیان کنند. 
نتایج نشان داد کس��انی که از ضمایر سوم شخص 
و دوم ش��خص اس��تفاده کردند، کنترل بهتری روی 
احساس��ات خود داش��ته و در نهایت حس بهتری را 

تجربه کردند. 
او در نتیجه گی��ری خود عن��وان کرد که صحبت با 
خود، آن هم با ضمیر سوم شخص نه تنها می تواند در 
ش��رایط استرس زا به افراد کمک کند تا به احساسات 
خ��ود مس��لط باش��ند، بلکه آنه��ا ق��ادر خواهند بود 

تصمیمات عاقالنه تری هم بگیرند. 
حافظه را هم تقویت می کند

از آنجای��ی که »گمبل« هنوز صحبت کردن با خود 
را ش��روع نکرده بود، ای��ن کار برایش کمی عجیب و 
غریب به نظر می رس��ید، اما مربی اش از او خواس��ت  
جمالت��ی را ب��ا خود بازگو کند که ب��ه موفقیت او در 

کسب وکارش منجر شد. 
 »گمبل« پیش از آنکه به مالقات با س��رمایه داران 
ثروتمن��د ب��رود، مت��ن س��خنرانی را روی یک کاغذ 
می نوش��ت و باره��ا و باره��ا آن را ب��ا ص��دای بلند 
می خواند. او با ش��نیدن صدای خود توانست افکارش 
را بهتر مدیریت و ایراداتش را برطرف کند. »گمبل« 
ای��ن کار را به پیانو زدن تش��بیه می کند و می گوید: 
»زمانی که پیانو می ن��وازم، یک قطعه را آنقدر تمرین 

می کنم تا بتوانم نقاط ضعفم را برطرف کنم.«
از طرف دیگ��ر مطمئنا صحبت ک��ردن کودکان با 
خود توجه ش��ما را در بس��یاری مواقع جلب کرده و 
باید بدانید که این کار س��هم بسزایی در فرآیند رشد 
کودکان دارد. نتایج مطالعه ای در س��ال 2008 نشان 
می دهد که کودکان پنج س��اله ای که با صدای بلند با 
خ��ود حرف می زنند، در مهارت ه��ای حرکتی بهتر از 

بقیه کودکان عمل می کنند. 
 »گمبل« معتقد اس��ت که او حاال اعتماد به نفس 
بس��یار بیش��تری نس��بت به قبل دارد. با وجود آنکه 
مس��ائل بس��یاری در تبدیل موفقیت آمی��ز او از یک 
دندان پزش��ک به یک کارآفرین نقش داش��ته اند، اما 
مس��لما در این مس��یر تمرین صحبت کردن با خود 

سهم بسزایی داشته است. 

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

        سه ش�نبه   5 دی 1396    ش�ماره 962   صفحه16  

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

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

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

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

مسیر موفقیت

 5 مرحله کلیدی
 در توسعه و اجرای»سی آر ام«

بس��یاری از شرکت ها اس��تراتژی های مدیریت ارتباط 
با مش��تری )CRM( را اجرا کرده اند. به نظر می رس��د 
که بازار نرم افزار »س��ی آر ام« در بزرگ ترین بازار یعنی 
آمریکا بس��یار کاربرد دارد. ش��رکت های ب��زرگ، اولین 
مراکزی بودند که اس��تفاده از »سی آر ام« را پی گرفتند 
به دنبال آنان، ش��رکت هایی با اندازه متوسط این کار را 
انجام دادند. هنوز این پتانسیل وجود دارد که پیام »سی 
آر  ام« به ش��رکت های کوچک تر، دیگر بازارهای جهانی 
و س��ایر کسب وکارهای نوپا و جدید برس��د. در ادامه به 
نق��ل از هورموند به بیان پنج مرحله کلیدی در توس��عه 
و اجرای »س��ی آر  ام« خواهی��م پرداخت. این مدل پنج 
مرحله کلیدی در توس��عه و استراتژی و اجرای »سی آر 

 ام« را شناسایی می کند. 
1- تحلیل و طبقه بندی مجموعه ای از مشتریان: 
این مرحله ش��امل تحلیل پایگاه مشتریان واقعی و بالقوه 
به منظور شناسایی این مسئله است که در آینده به کدام 
مش��تریان می خواهید س��رویس دهید. در باالی لیست، 
مشتریان از لحاظ اس��تراتژیک مهم قرار دارند، از جمله 

کسانی که در آینده ارزش ایجاد خواهند کرد. 
2- مش�تری نوازی: ش��ما بای��د هویت، ش��رح حال، 
تاریخچ��ه، نیازه��ا، توقعات و س��الیق مش��تریانی را که 

می خواهید به آنان سرویس دهید بدانید. 
3- توس�عه ش�بکه: روابط با اعضای شبکه شرکت 
خود را شناس��ایی، توجیه، کنترل و اداره می کنید. اینها 
س��ازمان ها و افرادی هس��تند که در خلق و ارائه ارزش 
برای مش��تریان منتخب، س��هم داش��ته اند. این ش��بکه 
می تواند ش��امل اعضای خارجی مث��ل تأمین  کنندگان، 
شرکا و مالکان/ سرمایه گذاران، به عالوه یک گروه داخلی 

مهم یعنی کارکنان باشد. 
4- توس�عه پیش�نهاد ارزش: این مورد شناس��ایی 
منابع ارزشی برای مش��تریان و ایجاد مسئله و تجربه ای 
است که نیازها، توقعات و سالیق آنان را برآورده می سازد. 
5- مدیری�ت دوره عم�ر مش�تری: چرخه زندگی 
مشتری، سفر یک مشتری از سمت »مشتری احتمالی« 
به س��وی »وضعیت طرفدار« اس��ت. اداره چرخه زندگی، 
هم نیازمند توجه به فرآیند است و هم توجه به ساختار. 

راه اندازی آسان تر کسب و کار 
اینترنتی

نام استارت آپ: ادشو 
edshow. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱3۹۶
موضوع: طراحی سایت و مشاور کسب وکار اینترنتی

توضیح بیشتر: 
اِد نام ش��خصیت ماس��ت که قرار هست به شما کمک 
بکند تا بتوانید کسب وکار اینترنتی خود را هر چه بهتر و 

آسان تر در زمین گسترده اینترنت بنا بکنید. 
اِد تشبیهی از فردی خوش��حال، متخصص و ثروتمند 
است که هر کسی دلش می خواهد تبدیل به یک اِد شود 

و اینجاست که ماجرای ادشو آغاز شد...
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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