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به روایت یک اقتصاددان سیاسی ترین سال اقتصاد ایران در پیش است

پارادوکس ارز
در اقتصاد ایران

»س��مینار تحلیل و بررسی چشم انداز اقتصاد ایران« توسط مطالعات مؤسسه اقتصادی »بامداد« عصر پنجشنبه 
برگزار ش��د؛ سمیناری که در ششمین س��ال برگزاری البته با حضور محمود سریع القلم، استاد دانشگاه و تحلیلگر 
مس��ائل بین المللی همراه بود. دکتر مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان و رئیس مؤسس��ه بامداد در این سمینار با تأکید 
بر اینکه بدون نداش��تن چشم انداز مسائل سیاسی، پیش بینی مسائل اقتصادی قابل بررسی نیست، در دو بخش به 
بررسی و پیش بینی اقتصاد ایران در سال 97 پرداخت و گفت: »سال آینده سیاسی ترین سال برای اقتصاد ایران...

 گزارش »فرصت امروز« از دومین کنفرانس ملی
فرهنگ سازمانی و دومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

مرزبندی های اخالق حرفه ای در اقتصاد ایران
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آمادگی14 بانک و مؤسسه برای فروش گواهی سپرده ریالی20 درصدی از امروز

بانک مرکزی وارد می شود

6 نکته مهم پیش از توسعه کسب وکار
رقابت با خود

توصیه های نابغه سیلیکون ولی در مورد شبکه های اجتماعی
تبلیغات نامحسوس چطور موفق می شوند؟ 

انواع روش های تبلیغاتی رسانه ای
روش هایی برای انتخاب تأثیرگذارترین نام برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ارزش بازار آمازون برای نخستین بار
از مایکروسافت عبور کرد

7

نایب رئیـس اتحادیه نمایشـگاه داران اتومبیل تهران با بیان 
اینکـه بالتکلیفی در تعیین تعرفه هـای واردات خودرو موج 

می زنـد، گفـت قیمت خودرو سـالی یک  بـار باید 
افزایش پیدا کند. غالمحسین قاسمیان درباره...

بالتکلیفی در تعیین تعرفه های 
واردات خودرو

یادداشت
آیا در هر شرایطی باید 
قیمت ها را اصالح کرد؟ 

در  مه��م  بس��یار  منب��ع  دو 
اقتصاد به ش��دت تلف می شود؛ 
آب و انرژی. ه��ر دوی اینها به 
کش��ور  در  قیمت گذاری  لحاظ 
ما اش��کال دارد. وقتی مالکیت 
منابع طبیعی منشا باشد، بحث 
س��واری مجان��ی ک��ه اصطالح 
می آید  پیش  است  اقتصاددانان 
که هر کسی می خواهد حداکثر 
استفاده را بکند. وقتی آب ارزان 
اس��ت، هر کس��ی می خواهد از 
آب ب��ا ی��ک راندم��ان خیل��ی 
پایین حداکثر استفاده را بکند.  
آمارها نشان می دهد 9۵درصد 
آب کش��ور بخش کش��اورزی 
اس��ت و راندم��ان آبی��اری در 
کشور خش��کی مثل ایران که 
بارندگی یک سوم جهان است، 
۳۵درصد اس��ت.  ۳۸۰ دشت 
ای��ران ام��روز بحرانی اس��ت و 
منابع زیرزمین��ی آب فروکش 
کرده اس��ت. ناس��ا پیش بینی 
آین��ده  س��ال   ۲۰ در  ک��رده 
۱۰درصد به خشکس��الی ایران 
اف��زوده خواهد ش��د. مناطقی 
از ای��ران لم ی��زرع و غیرقابل 
سکونت خواهند بود، اما راجع 

به ای��ن بحران ها هیچ 
3کاری نمی کنیم...

بهروز 
هادی زنوز

اقتصاددان و استاد 
دانشگاه

شرایط پیش فروش سکه جذاب شد

حداقل سود 300هزار تومان
به دنبال نوسان بازار ارز و ارائه بسته سیاستی بانک 
مرکزی ب��ه منظور کنترل بازار، ش��رایط ویژه ای برای 
پیش فروش س��که تعیین ش��ده اس��ت. براین اساس 
قیمت قطعی ش��ده و خریدار می تواند از س��ود و بازده 

باالتری در قیاس با شرایط قبلی برخوردار شود. 
به گزارش ایس��نا، بعد از این که نوسان بازار ارز طی 
هفته های اخیر ش��دت گرفت و قیمت ها روند صعودی 
طی کرد، بان��ک مرکزی یکی از راهکارهای خود برای 
ج��ذب نقدینگی در بازار را پیش فروش س��که انتخاب 
کرد، به طوری که از حدود ۱۰ روز پیش از کانال بانک 
مل��ی پیش فروش را آغاز کرد ولی ش��رایط به گونه ای 
بود که آمارها نشان از استقبال چندانی نداشت، چرا که 
قیمت ها قطعی نبود و نمی توانست بازده مناسبی برای 

خریدار داشته باشد. 
اما ب��ه تازگی بانک مرکزی بس��ته جدیدی با س��ه 
سیاس��ت به منظور کنترل بازار ارز در دستور کار قرار 
داده که از روز ش��نبه ۲۸ بهمن ماه اجرایی می ش��ود. 
یکی از سیاس��ت های تعیین ش��ده پیش فروش سکه 
تح��ت ش��رایطی خاص اس��ت ک��ه متف��اوت از روال 

پیش فروش قبلی انجام می شود. 
در ش��رایط جدی��د متقاضی��ان می توانند س��که را 
براس��اس قیمت قطعی پیش خرید کنن��د، به گونه ای 
که س��که تم��ام به��ار آزادی با قیمت ی��ک میلیون و 
۴۰۰هزار تومان برای سررسید شش ماهه و همچنین 
یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان برای سررسید یک ساله 
خواه��د ب��ود. در این حالت در زمان سررس��ید هرچه 

اختالف بین قیمت بازار و نرخ های کنونی باش��د، سود 
خریدار اس��ت. اکن��ون با توجه به اینکه قیمت س��که 
باالی یک میلیون و ٦۰۰هزار تومان اس��ت خریدار از 
هم اکنون حداقل ۳۰۰هزار تومان سود می برد و این در 
حالی اس��ت که پیش بینی ها نشان از رشد قیمت سکه 
تا س��ال آینده بیش از نرخ ه��ای موجود دارد، بنابراین 
سودی باالتر از آنچه در شرایط قبلی برای پیش فروش 

تعیین شده بود می تواند نصیب خریدار شود. 
در پی��ش فروش قبلی که ح��دود دو هفته پیش در 
بانک ملی ش��روع ش��ده قیمت ها قطعی نب��ود؛ یعنی 
خری��دار در زمان ثبت نام یک میلیون تومان پرداخت 
می کند و در سررس��ید شش ماهه و یک ساله سکه را 
تحویل می گیرد، به طوری که در شش ماهه، ۴ درصد و 
یک س��اله، 9درصد تخفیف براساس قیمت تحویل به 
خری��دار تعلق می گیرد و خری��دار باید اختالف قیمت 
س��که از یک میلی��ون تومانی راکه در زم��ان ثبت نام 
پرداخت کرده به بانک بپردازد و تس��ویه بر اساس نرخ 

روز انجام شود. 
ش��رایط جدید پیش فروش س��که که با قیمت های 
قطعی و در بس��ته سیاس��ت ارزی تعیین شده به طور 
همزمان با پیش فروش قبلی که قیمت قطعی نداشت 
از ام��روز در بانک ملی آغاز می ش��ود و تا اطالع ثانوی 

ادامه دارد. 
همزم��ان با دو حالت پیش فروش، حراج س��که هم 
که از دو ماه پیش در بانک کارگش��ایی شروع شده بود 

همچنان ادامه خواهد داشت. 

فرصت امروز: حسن روحانی روز پنجشنبه به دعوت 
نارندرا مودی، نخس��ت وزیر هند برای یک دیدار رسمی 
س��ه روزه وارد هند شد و س��فر خود را از حیدرآباد آغاز 
کرد. رئیس جمهور را در این سفر هیاتی متشکل از محمد 
نهاوندیان مع��اون اقتصادی رئیس جمهوری، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارج��ه، بیژن زنگنه وزیر نفت، عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد شریعتمداری وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت و محم��ود واعظی رئیس دفتر 
رئیس جمه��وری و هیاتی مرکب از فع��االن اقتصادی و 

تجاری بخش خصوصی همراهی می کنند. 
همچنین امروز شنبه مذاکرات جدیدی در زمینه های 
گوناگون از جمله مس��ائل اقتص��ادی بین رئیس جمهور 
ایران و مقامات ارش��د هند انجام می ش��ود که می تواند 
زمینه س��از شکل گیری مناس��بات جدیدی بین تهران و 
دهلی نو باشد.  طی این سفر همچنین تجار و بازرگانان 
بخش خصوصی ایران و هندوس��تان نشست مشترکی را 
برای بررس��ی ظرفیت ها و فرصت های همکاری و توسعه 
روابط تج��اری برگزار خواهند کرد. برخی کارشناس��ان 
با بیان اینکه این س��فر روحانی می تواند مقدمه بس��یار 
خوبی برای تعمیق مناس��بات بی��ن ایران و هند به ویژه 
در دوره بع��د از برجام باش��د، گفت: در این دوره اقتصاد 
ای��ران و هند بیش��تر از قبل به هم گره خ��ورد و روابط 
بس��یار خوبی بین دو کشور برقرار شد. با این حال هنوز 
با استفاده کامل از ظرفیت های خوبی که دو کشور دارند 
فاصله زیادی وجود دارد و باید تالش زیادی انجام گیرد 
و از تم��ام ای��ن ظرفیت های اقتصادی و نیروی انس��انی 
استفاده های کامل ش��ود و این سفر از این نظر می تواند 

بسیار اهمیت داشته باشد. 
هندوس��تان در دوران کشاکش های هسته ای در چند 
سال گذشته تالش کرده با وجود آنکه ارتباط نزدیکی با 
آمریکا دارد فاصله خودش را حفظ کند و ارتباطش را با 
ایران در س��طح مطلوبی نگه دارد و این نشان دهنده این 
واقعیت است که هند هم به اهمیت ایران به خوبی واقف 
اس��ت. طبق ارزیابی های موجود مصرف انرژی در هند تا 
س��ال ۲۰۲۰ میالدی دو برابر امروز خواهد شد و این به 
این معناست که هند بیش��تر از قبل در سال های آینده 
وابس��ته به انرژی صادر شده از منابع انرژی اصلی به ویژه 

در حوزه خزر و خلیج فارس خواهد شد. 
با توجه به مباحث مطرح ش��ده، به نظر می رس��د در 
دیداره��ای روز ش��نبه رئیس جمه��ور ایران ب��ا مقامات 
هندی، مسائل اقتصادی و امضای توافقات در این زمینه 
مورد توجه ویژه باشد. موضوع صادرات انرژی از ایران به 
هندوس��تان در سال های اخیر، یکی از زمینه های جدی 
شکل گیری مناسبات اقتصادی بین دو کشور بوده است. 
نگاه��ی به حج��م روابط اقتص��ادی ای��ران و هند در 
هش��ت ماهه نخس��ت امس��ال نش��ان می دهد که ارزش 
صادرات ایران به هندوس��تان در دوره مورد بررس��ی به 

میزان ۱.۸ میلیارد دالر و میزان صادرات از هند به ایران 
نی��ز ۱.٦ میلیارد دالر بوده اس��ت. همچنین تراز تجاری 
بین دو کشور نیز نشان دهنده آن است که در هشت ماهه 
اول امسال، تراز به میزان ۲۳۴ میلیون دالر به نفع ایران 
بوده است. دو کش��ور تالش می کنند با امضای توافقات 
جدی��د، راه را برای افزایش حجم تجارت بین دو کش��ور 

هموار کند. 
سخنان روحانی در نماز جمعه حیدرآباد هند

حس��ن روحان��ی روز جمع��ه در اجتم��اع نمازگزاران 
حیدرآباد ب��ا بیان اینکه امروز در نم��از جمعه حیدرآباد 
ش��رکت کردیم تا بگوییم هدف ما در دنیای اسالم یکی 
اس��ت، گفت: نه تنها ما مس��لمانان باید برادر باش��یم و با 
مهربانی و رحمت با یکدیگر رفتار کنیم بلکه مس��لمانان 
بای��د مایه رحم��ت برای هم��ه جهانیان باش��ند. پیامبر 
اسالم)ص( تنها مسلمانان را هدایت نکرد بلکه علم و اخالق 
و مسیر انسانیت را برای همه مردم جهان به ارمغان آورد. 
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با بیان اینکه اگر اسالم 
ب��ه معنای واقعی کلمه به مردم عالم معرفی ش��ود همه 
جهانی��ان به ای��ن دین رحمت عش��ق می ورزند، تصریح 
کرد: برادران مسلمان، راه نجات ما این است که همه ما، 
تمام مذاهب اس��المی را به رسمیت بشناسیم ما گرچه 
رودخانه های متفاوت هس��تیم اما آب همه رودخانه ها از 
یک چش��مه اس��ت و در نهایت به یک اقیانوس منتهی 
می ش��ود. باید آس��تانه تحمل خودمان را ب��اال ببریم و 
به تمام مس��لمانان و انس��ان ها در سراسر جهان احترام 
بگذاری��م. قرآن به ما می گوید ش��ما مس��لمانان باید به 
گون��ه ای رفتار کنید که برای همه جهانیان الگو ش��وید. 
قرآن می گوید ش��ما مردم مسلمان باید گواه و الگو برای 
همه مردم جهان باش��ید.  روحانی با بی��ان اینکه مردم 
ایران عالقه خاصی به مردم س��رزمین هند دارند و مردم 
هند نیز پیون��د و رابطه قلبی با مردم ایران دارند، گفت: 
باید روز به روز رابطه این دو ملت را قوی تر کنیم و دولت 
ای��ران آمادگی دارد و امی��دوارم دولت هن��د هم آماده 
باش��د تا بتوانیم رف��ت و آمد دو مل��ت را از نظر روادید 
آنچنان آس��ان کنیم که به راحتی به کشورهای یکدیگر 
س��فر کنند.  رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ایران اعالم 
می کند با توجه به منابع غنی انرژی، تأمین  کننده نفت و 
انرژی هن��د خواهد بود. ایران اعالم می کند که از طریق 
بندر چابهار، راه و مس��یر ترانزیت برای دستیابی هند به 
آس��یای مرکزی و اروپا باشد.  وی تصریح کرد: معتقدیم 
دو ملت بزرگ ایران و هندوس��تان می توانند در صنعت، 
کشاورزی و تکنولوژی روز، آنچنان در کنار هم باشند که 

منافع دو ملت بزرگ و منطقه را تأمین کنند. 
روحان��ی افزود: ما از امنیت و ثبات در هندوس��تان در 
سال های اخیر خوش��حالیم و عالقه مندیم در میان همه 
م��ردم، دارای هر ایده و عقیده ای که هس��تند، وحدت، 
اتحاد و یگانگی و ثبات و امنیت برقرار باش��د. مردم این 

س��رزمین نیز گرچ��ه دارای اعتق��ادات و عقاید مختلف 
هس��تند ام��ا معنویت برای هم��ه ادیان و ف��رق در این 

سرزمین اهمیت دارد. 
روحانی افزود: ش��یعه و س��نی و فرق مختلف اسالمی 
یک هدف دارند و آن حرکت در مسیر آموزه های راستین 
پیامبراسالم است و بزرگ ترین وظیفه ما ایجاد مهربانی 
و وح��دت میان انسان هاس��ت.  رئیس جمهور گفت: امام 
حس��ین )ع( به ما آموخت که اگر کسی هم دین نداشته 
باش��د باید آزادمرد باشد. با وجود همه دشمنی ها نسبت 
به اس��الم، آینده از آن اسالم و آس��یا و تمدن بزرگ در 
پای��ان این قرن از آن قاره آس��یا خواهد ب��ود و ایران و 
هندوستان در کنار یکدیگر خواهند بود. زنده باد اسالم، 

زنده باید هندوستان و زنده باد ایران. 
فاینانس 900 میلیون دالری هند برای راه آهن چابهار

همچنین معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت فاینانس 
هندوستان برای راه آهن چابهار – زاهدان از یک سال ونیم 
پیش و در جریان س��فر نخست وزیر هند به ایران با یک 
توافق نامه ابتدایی وارد فرآیند اجرایی ش��د که سرانجام 
در هفته گذشته با نهایی شدن مذاکرات به مرحله نهایی 
رس��ید.  خیراهلل خادمی با اعالم این خبر گفت: در طول 
ماه های گذش��ته در جریان سفر مقام های ایرانی به هند 
و سفر نمایندگان ش��رکت هندی به ایران ابعاد مختلف 
این پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت تا س��رانجام با توافق 
دو طرف کار اجرایی ش��ود.  مدیرعامل شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل درباره جزییات این قرارداد 
فاینانس توضیح داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
کل رق��م فاینانس هند حدودا 9۰۰ میلیون دالر خواهد 
ش��د و فرآیند اجرایی این پروژه س��ه ونیم س��ال درنظر 
گرفته ش��ده اس��ت. در جریان اجرای این پروژه فرآیند 
زیرسازی و اجرای رؤسازی با طرف ایرانی خواهد بود که 
حدود 7۰درصد از پروژه است و ۳۰ درصد باقی مانده نیز 
از سوی هندی ها انجام می شود. همچنین کنترل کیفیت 
و نظارت بر پروژه نیز برعهده طرف هندی خواهد بود. 

خادم��ی ادامه داد: طبق این ق��رارداد هند باید حدود 
۳۵۰۰ میلی��ارد توم��ان منابع اعتب��اری وارد این پروژه 
کن��د که قطعاً برای تأمین این موض��وع با منابع داخلی 
دش��واری هایی داشتیم اما با این قرارداد فاینانس ساالنه 
ح��دود هزار میلی��ارد تومان تزریق اعتب��ار به این طرح 
ص��ورت می گی��رد.  وی درباره وضعیت فعلی پیش��رفت 
ای��ن پروژه نیز اظه��ار کرد: این کار تاکن��ون با پیگیری 
دس��ت اندرکاران ایرانی دنبال ش��ده و پ��روژه ۴7درصد 
پیشرفت در زیرسازی و ۳۰ درصد پیشرفت کلی داشته 
اس��ت و در صورت رس��یدن منابع مال��ی الزم می توان 
امی��دوار بود که کار ظرف همان س��ه ونیم س��ال مدنظر 
به طور کامل اجرایی شود.  پیش بینی می شود در جریان 
س��فر رئیس جمهوری به دهلی نو ق��رارداد این فاینانس 

به طور رسمی میان طرفین به امضا برسد. 
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روحانی در سرزمین مهاراجه ها
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»س��مینار تحلیل و بررس��ی 
چشم انداز اقتصاد ایران« توسط 
مطالع��ات مؤسس��ه اقتص��ادی 
برگزار  پنجشنبه  »بامداد« عصر 
شد؛ س��میناری که در ششمین 
س��ال برگزاری البت��ه با حضور 
اس��تاد  س��ریع القلم،  محم��ود 
مس��ائل  تحلیلگ��ر  و  دانش��گاه 
بین الملل��ی هم��راه ب��ود. دکتر 
اقتصاددان  ایمان��ی راد،  مرتضی 
و رئی��س مؤسس��ه بام��داد در 
این س��مینار با تأکی��د بر اینکه 
چش��م انداز  نداش��تن  ب��دون 
پیش بین��ی  سیاس��ی،  مس��ائل 
مس��ائل اقتصادی قابل بررس��ی 
نیس��ت، در دو بخش به بررسی 
و پیش بین��ی اقتص��اد ایران در 
س��ال 97 پرداخ��ت و گفت که 
س��ال آینده سیاس��ی ترین سال 
ب��رای اقتصاد ایران خواهد بود و 
پیش بینی ها حکایت از آن دارد 
ک��ه التهابات ب��ازار ارز همچنان 

ادامه داشته باشد.
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، او 
در بخ��ش اول س��خنان خ��ود 
با اش��اره ب��ه اینکه س��ال آینده 
ادامه  کماکان  بازارها  نوس��انات 
خواهد یافت، گف��ت: »چون به 
لح��اظ سیاس��ی مس��ئله حفظ 
ش��رایط موج��ود مطرح اس��ت، 
بنابراین دولت دست به ترکیب 
ساختار اقتصاد ایران نخواهد زد. 
پیش بینی ها حکایت از آن دارد 
که دول��ت روحانی کار جراحی، 
اقتصاددان��ان  از  ک��ه بس��یاری 
مطرح می کردند و خود ایش��ان 
هم یک��ی دوب��ار به آن اش��اره 
ک��رد، انجام نخواه��د داد، چون 
جراحی ریسک دارد. در شرایط 
فعلی دولت نمی خواهد ریس��ک 
جراحی را بپذیرد. بنابراین حفظ 
بقا و ش��رایط موجود در س��ال 
اولویت دولت آقای روحانی   97

خواهد بود.«
او درعی��ن حال گف��ت: »اما 
اقتصاد ایران س��ال آینده بیشتر 
از 38 س��ال گذش��ته سیاسی تر 
مس��ائل  زی��را  ش��د،  خواه��د 
اقتص��ادی فش��ار روی دولت را 
بیش��تر خواهد کرد. از س��ویی 
سیاسی ش��دگی  مس��ئله  اگ��ر 
عمده شود، آزادی عمل بنگاه ها 

کاهش خواهد یافت.«
ایمان��ی راد ب��ا بی��ان اینک��ه 
پیش بینی ه��ا داللت بر آن دارد 
که سال آینده هم فضای تحریم 
ب��ر اقتصاد ایران وج��ود خواهد 
داشت، عنوان کرد: »این موضوع 
مهم ترین مس��ئله اقتصاد است؛ 
اقتص��اد ایران دماس��نجی دارد 
که ب��ه آن ن��رخ دالر می گویند 
و ش��دیدا ب��ه وضعی��ت تحریم 
بستگی دارد. در سال 96 نسبت 
باالتری��ن درآمد  به س��ال قبل 

ارزی را داش��تیم ام��ا ن��رخ ارز 
جهش کرد.«

او اضافه کرد: »مشکل اقتصاد 
ایران فقط مس��ئله برجام نیست 
و انواع و اقس��ام تحریم ها هنوز 
کار می کن��د. تحری��م یوترن و 
یک��ی دو تحریم ک��ه روی میز 

است، هنوز فعال نشده است.«
تحوالت مؤثر اقتصاد جهان 

درباره ایران
او با اشاره به چهار اتفاق مهم 
در دنیا که می تواند برای اقتصاد 
ایران بس��یار مهم باش��د، گفت: 
»اول آنکه، ی��ک مگاترند بزرگ 
در جه��ان درحال ایجاد اس��ت. 
چینی ه��ا و آمریکایی ه��ا آن را 
پذیرفته اند. تحوالت سیاس��ی و 
پارادایم��ی تحوالت اقتصادی به 
این س��مت حرکت می کند که 
منابع و امکانات از غرب به آسیا 
و چین حرکت کند؛ همانطور که 
چین مرتب قدرتمندتر شده، در 
س��ال های آینده هم قدرتمندتر 
می ش��ود. در این شرایط سمت 
و س��وی حرکت ما بس��یار مهم 
است. وقتی منابع به سمت چین 
می رود نش��ان می دهد که تنش 
بین آمریکا و چین در سال های 

آینده محتمل است.«
پیش بین��ی  »م��ا  اف��زود:  او 
می کنیم که یوان در س��ال های 
آینده قدرتمندتر خواهد ش��د و 
سقوط دالر بسیار محتمل است. 
ب��ه دلیل نوس��ان و بهم خوردن 
پیش بین��ی  سیاس��ی،  مس��ائل 
می کنیم نوس��انات در بازارهای 
جهانی افزایش پیدا خواهد کرد 
و در ای��ن میان قیمت طال بیش 

از همه افزایش می یابد.«
اقتصاد  مس��ائل  تحلیلگر  این 
با اشاره به پیش بینی  بین الملل 
سال گذش��ته مؤسسه مطالعات 
اقتص��ادی بام��داد در پنجمین 
س��مینار، گف��ت: »س��ال قبل، 
را در  قیم��ت ط��الی جهان��ی 
کان��ال 1100ت��ا 1300  ی��ک 
دالر پیش بین��ی کردیم که 95 
درصد مواق��ع در این کانال بود؛ 
پیش بینی س��ال آین��ده ما این 
اس��ت که اونس طال بین 1300 
ت��ا 1500 دالر حرک��ت خواهد 
کرد و عمده س��کونت طال بین 
اس��ت.  دالر  ت��ا 1500   1300
یک��ی از دالیل ای��ن پیش بینی 
این اس��ت که اوضاع سیاسی در 
جهان بسیار پرتنش است و یکی 
از ای��ن مناب��ع تنش ها تحرکات 
سیاس��ی و اقتصای ترامپ است 

که قیمت طال را باال می برد.«
ایمانی راد مس��ئله دوم اقتصاد 
جهانی را چالش های سیاسی در 
س��طح جهان ذکر کرد و گفت: 
»ای��ن چالش ها افزایش می یابد، 
اما نرخ رشد اقتصادی در 2018 

بهب��ود خواه��د یاف��ت. یکی از 
سیاسی  مشکالت  بهبود،  دالیل 
است که ترامپ ایجاد می کند.«

او س��ومین مس��ئله پراهمیت 
در دنی��ا را برای س��ال آینده، از 
دس��ت رفتن قدرت دالر عنوان 
و اضافه کرد: »س��ال آینده دالر 
ق��درت خود را از دس��ت داده و 
س��ال 2018 دالر پول پرقدرت 
نخواه��د ب��ود. پولی اس��ت که 
ضعی��ف  درص��د   15 ح��دود 

می شود.«
تمای��الت  اقتص��اددان،  ای��ن 
س��رمایه گذاران را عامل چهارم 
مؤثر در تحوالت جهانی اقتصاد 
ذک��ر ک��رد و گف��ت: »یک��ی از 
موضوع��ات مهم که در کش��ور 
م��ا نادی��ده گرفت��ه می ش��ود، 
market sentiment اس��ت 
ک��ه از محرک های اصل��ی بازار 
در جهان به شمار می آید؛ یعنی 
تمایالت سرمایه گذاران به سمت 

دالر بسیار منفی است.«
او افزود: »در سال 2018 ما با 
دالر نسبتا ضعیف روبه رو هستیم 
و این برای ایران یعنی قیمت نفت 
ب��اال رفته و به بی��ش از 60 دالر 
می رس��د، در نتیجه وضع کسری 
بودج��ه بهت��ر خواهد ش��د. هر 
وقت دالر ضعیف می شود قیمت 
نفت و طال باال م��ی رود. بنابراین 
س��ال 2018 س��ال تضعیف دالر 
آمریکاس��ت و درمقاب��ل ارزهایی 
مثل ی��ورو، پوند، دالر اس��ترالیا، 
کانادا و ین ژاپن ش��دیدا تقویت 
می شود. این شرایط برای اقتصاد 
ایران کاربردهای بسیاری خواهد 

داشت.«
پارادوکس ارز در اقتصاد 

ایران
او در عی��ن حال با بیان اینکه 
دولت حتی ب��ا توجه به افزایش 
قیمت نفت خیل��ی در موقعیت 
قوی نیس��ت که بتواند بدهی ها 
را بازپرداخت کند، گفت: »سال 
آینده کماکان چالش هایی مثل 
مس��ائل زیست محیطی و بحران 
آب وج��ود خواه��د داش��ت. ما 
س��ال  در  می کنیم  پیش بین��ی 
1397 ح��دود 350هزارمیلیارد 
تومان پول جدی��د وارد اقتصاد 
ایران ش��ود. این می��زان پول به 
 این معناس��ت ک��ه در یک ماه

36 ه��زار میلی��ارد توم��ان پول 
جدید وارد اقتصاد ایران می شود 
ک��ه برابر با ه��زار و 41 میلیارد 
میلی��ارد  توم��ان در روز و 43 

تومان در هر ساعت است.«
ایمان��ی راد ب��ا بی��ان اینک��ه 
پیش بین��ی می ش��ود التهابات و 
نوس��انات در بازار ارز ادامه یابد، 
تصری��ح کرد: »علت باقی ماندن 
این نوسان ها این است که دولت 
علی رغم درآم��د ارزی کافی که 

دارد، ام��ا با مش��کل انتقال ارز 
به داخل کش��ور روبه رو اس��ت. 
مس��ائلی مث��ل اس��تانداردهای 
بین الملل��ی بانکی، پولش��ویی و 
تحری��م یوترن در نظ��ام بانکی 

پابرجاست.«
او اضاف��ه کرد: »س��ال آینده 
دول��ت در بازپرداخ��ت بدهی ها 
خیلی موف��ق نخواهد بود. اوراق 
بدهی نتوانس��ته بدهی ها را کم 
کن��د و از س��ویی دول��ت هنوز 
فشنگ جدید در تفنگ نگذاشته 
و نمی دانیم با این مشکل چکار 

می خواهد انجام بدهد.«
مطالع��ات  مؤسس��ه  رئی��س 
اقتص��ادی بامداد ب��ا بیان اینکه 
بررس��ی داده ه��ای موج��ود از 
اقتصاد ایران نش��ان می دهد که 
س��ال آین��ده بی��کاری کماکان 
باق��ی اس��ت و ن��رخ آن کاهش 
پیدا نخواهد ک��رد، عنوان کرد: 
»کار سیاس��تگذاران اقتص��ادی 
کسانی  نمی دانم  سخت تر شده، 
که سیاست گذار هستند چه در 
ذهن ش��ان می گ��ذرد، اما در هر 
حال آنها دو راه بیش��تر ندارند، 
یا نرخ بهره را باال ببرند تا بحران 
بانکی فروکش کند و  سیس��تم 
التهاب ب��ازار ارز کم ش��ود، اما 
این راه حل در عین حال موجب 
کاهش نرخ رشد اقتصادی شده 

و نرخ بیکاری باال می شود.«
ایمانی راد تأکید کرد: »اما اگر 
نرخ به��ره را پایین بیاورند، پول 
از بانک ها روانه بازار ارز می شود. 
وقتی ارز ش��روع به ب��اال رفتن 
می کن��د، م��وج س��وداگرانه راه 
می افتد و کسی نمی تواند جلوی 
آن را بگیرد؛ اتفاقی که با کاهش 
دستوری نرخ بهره از شهریورماه 
افتاد و با این سیستمی که پیاده 
کردند بعید اس��ت کسی بتواند 
جلوی موج سوداگری را بگیرد. 
در این ش��رایط تنها یک راه حل 
باقی می ماند و آن اینکه خرید و 

فروش ارز غیرقانونی شود!«
تحلیلگر مس��ائل اقتصاد ایران 
با اش��اره به اینکه بانک مرکزی 
چن��د ب��ار ق��ول داد ک��ه ارز را 
گفت:»با  می کن��د،  تک نرخ��ی 
هج��وم س��وداگران ح��اال بانک 
مرکزی در ش��رایطی قرار گرفته 
ک��ه ناچار اس��ت ارز را ب��ه بازار 
س��یاه )Black market( ببرد 
و ای��ن پارادوکس��ی اس��ت که 
نمی دانم بانک مرکزی چطور آن 

را حل خواهد کرد.«
او راهکار خروج از بحران های 
س��ال آین��ده را در دو موض��وع 
ذکر ک��رد و گفت: »اول فش��ار 
تحریم ها برداش��ته شود؛ این کار 
باع��ث می ش��ود ک��ه حداقل از 
درآمد 70 یا 80 میلیارد دالری 
نفت 60 ت��ا 70درصد را بتوانیم 

به داخل برگردانیم؛ راه حل دوم 
قیمت نفت باال برود.«

پدیده پولدارهای دوزیست
مطالع��ات  مؤسس��ه  رئی��س 
اقتص��ادی بام��داد با اش��اره به 
اینک��ه تحوالت بازار ارز س��بب 
ش��ده تا گروه��ی از پول��داران 
دوزیس��ت ش��وند، گفت:  ایران 
»گروهی هس��تند که در شرایط 
نوسان های ارزی نصف عمرشان 
را در ای��ران زیس��ت می کنند و 
نیم دیگر در خارج از ایران و این 
نق��ل و انتقاالت ارز حجم باالیی 
دارد. رقم خروج پول از کش��ور 
باالس��ت. این پدیده ای است که 
تازه با آن مواجه شده ایم. کسانی 
که مهاج��رت کرده اند در ایران 
هم پ��ول دارند، با ی��ک التهاب 
ارزی پ��ول را منتق��ل می کنند. 
حرکت دارایی های دوزیس��تیان 
در اقتص��اد ایران را نباید نادیده 
گرف��ت. حرکت پول این وس��ط 

زیاد است.«
او افزود: »در ایران فرصت های 
زی��ادی برای پ��ول درآوردن به 

شیوه غیرتکنیکی وجود دارد.«
آقای سیف! به دالر اجازه 

بدهید باال برود
ایمانی راد با اشاره به تحوالت 
بازار ارز در س��ال آینده با تأکید 
بر اینکه چرا سیاستگذاران ارزی 
همچن��ان تصمیم��ات اش��تباه 
»آقای س��یف  گفت:  می گیرند، 
اگر قرار اس��ت دوباره رئیس کل 
بانک مرکزی باش��ید باید اجازه 
بدهید دالر ت��ا 5700 باال برود! 
مدیریت آقای س��یف در دولت 
یازده��م خ��وب بود، ام��ا اواخر 
دول��ت یازدهم که ن��رخ ارز باال 
رفت نبای��د دوباره با س��رکوب 
دالر، ن��رخ آن را پایی��ن نگ��ه 
می داش��ت. خیلی طبیعی است 
وقتی دالر س��رکوب می ش��ود، 

قیمت باال می رود.«
این اقتص��اددان با بیان اینکه 
ه��دف از ارائ��ه عریان مس��ائل 
اقتص��اد ایران در پیش بینی های 
ب��ه  کم��ک  بام��داد  مؤسس��ه 
مسئوالن است، گفت: »40 سال 
از انق��الب می گ��ذرد، در تم��ام 
بدون  اقتصاددانان  س��ال ها  این 
اس��تثنا گفته اند که قیمت ارز را 
واقعی کنید. اما هر بار این اتفاق 

نیفتاد.«
او با اش��اره به اینکه س��خنان 
آقایان س��یف و بهمن��ی در دو 
بره��ه افزایش قیمت ارز ش��بیه 
یکدیگر بوده است، گفت: »قبال 
جمشید بس��م اهلل عامل اختالل 
در ب��ازار ارز معرفی ش��د، امروز 
آقای سین؛ درحالی که این اصل 
در اقتصاد حاکم است که وقتی 
ارز را س��رکوب می کنید، قیمت 

باال می رود.« 

به روایت یک اقتصاددان سیاسی ترین سال اقتصاد ایران در پیش است

پارادوکس ارز در اقتصاد ایران
نگــاه

پیش بینی قیمت طال، سکه و ارز در سال ۹۷
فنر تورم رها می شود

مدیرعامل مؤسسه مطالعات اقتصادی »بامداد« دیگر 
س��خنران ششمین سمینار تحلیل و بررسی چشم انداز 
اقتصاد ایران بود. س��یامک قاس��می با اش��اره به نتایج 
مطالعات انجام ش��ده در مؤسسه بامداد از شاخص های 
اقتص��ادی س��ال آینده اقتص��اد ایران گف��ت: »نتیجه 
مطالعات ما نشان می دهد سال آینده نرخ رشد اقتصاد 
ایران کاهش می یابد، چون می��زان تولید و صادرات به 
حد خود رسیده است و رشدهای 95 و 96 دوباره تکرار 
نمی ش��ود. بنابراین منابع پولی حاصل از صادرات نفت، 
در س��ال 97 کاهش می یابد. از سویی افزایش قیمت ها 
در بازار جهانی آنقدر نیس��ت که منابع قابل توجهی به 
اقتصاد ایران تزریق کند. ظرفیت های خالی تولیدی که 
در سال های قبل از تحریم ایجاد شده، در دوران برجام 
ش��روع به پر ش��دن کرد، بنابراین دیگر ظرفیت زیادی 

برای رشداقتصادی باقی نمانده است.«
او افزود: »معتقدیم فش��ار رقابت در بخش صنعت به 
دلیل افزایش توان رقابتی باالس��ت، بخش کش��اورزی 
رش��د کمی خواهد داشت و بحران های زیست محیطی 
و آب رشد کشاورزی را کند می کند. اما بخش خدمات 
که بزرگ ترین بخش اقتصاد ایران اس��ت، روند مثبتی 
در پیش گرفته و این روند را ادامه خواهد داد و ش��یب 
مثبت و آهسته ای خواهد گرفت. بخش ساختمان بعد از 
سال ها رکود سال آینده بسیار آهسته مثبت خواهد شد، 

اما قیمت ها مانند سال های 90 جهش ندارد.«
این کارش��ناس اقتصاد ایران ب��ا بیان اینکه مطالعات 
نشان می دهد نرخ رش��د اقتصاد ایران با احتساب نفت 
س��ال آینده 4 درصد خواهد بود، تصریح کرد: »ما رشد 
بخش کش��اورزی را 3.5 درصد، رش��د بخش صنعت و 
معدن را 4.2 درصد، بخش ساختمان را 3درصد و بخش 

خدمات را 4 درصدی پیش بینی کرده ایم.«
او اضافه کرد: »برآورد کلی ما از رشد اقتصادی در سال 
آینده طبق مدل های اقتصادی حدود 3.9درصد اس��ت 
که کمتر از امس��ال خواهد بود.« قاس��می با بیان اینکه 
افزایش قیمت مواد اولیه موجب افزایش تورم در اقتصاد 
ایران می ش��ود، عنوان کرد: »افزایش قیمت ارز موجب 
افزایش تورم می ش��ود، اما اینکه در چه سطحی باشد، 
معلوم نیس��ت با این حال یکی از عوامل تحریک کننده 
تورم خواهد بود.« او با اش��اره به بخش��نامه اخیر بانک 
مرکزی برای فروش اوراق س��پرده ریالی و ارزی گفت: 
»این بخش��نامه تلویحا نشان می دهد که بانک مرکزی 
از کاهش دس��توری نرخ سود بانکی در شهریور امسال 
عقب نش��ینی کرده و برای سه هفته به بازار تنفس داده 
است.« این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحوالت بازار 
ارز نیز گفت: »پیش بینی ما این اس��ت که س��ال آینده 
نظام چند نرخی همچنان پابرجاس��ت و نرخ ها بیشتر 
از دو نرخ می ش��ود؛ از س��ویی ش��کاف نرخ ارز دولتی و 
آزاد تقریباً روند یکسان سازی را منتفی کرده است. یک 
فنر زیر قیمت دالر داریم و آن ش��کاف تورمی است. با 
خروج این فنر پیش بینی ما این است که دالر سال آینده 
5650 تومان شود.« او افزود: »این رقم البته بدون توجه 
به متغیرهای بیرونی است که ممکن است اقتصاد ایران 
را تح��ت تأثیر قرار بدهد که در این صورت قیمت ها باز 

هم باالتر خواهد رفت.«
قاسمی گفت: »فنر تورم 10 تا 15 درصد زیر ارز قرار 
دارد و رش��د نقدینگی بیش از 25درصد هم یکی دیگر 
از فنرهاس��ت. خطر بازگش��ت تحریم ها، افزایش سطح 
تنش های داخلی و منطقه ای مسائلی است که قیمت ها 
را ب��اال می برد و در کنار این س��وداگری و س��فته بازی 

موجب افزایش سطح قیمت ها خواهد شد.«
او با ارائه بخش های دیگری از پیش بینی های مؤسسه 
مطالع��ات اقتصادی بامداد در س��ه ب��ازار طال، بورس و 
مسکن پرداخت و گفت: »دو پارامتر قیمت طال را تعیین 
می کند، اونس جهانی و ارز. پیش بینی ما این اس��ت که 
قیمت اون��س بین 1300 تا 1500 دالر باش��د. قیمت 
سکه و دالر حدود 88 درصد همبستگی دارند. بررسی ها 
 نش��ان می دهد در س��ال آینده س��که ی��ک میلیون و

860 هزار تومان براساس تحوالت ارز باشد.« قاسمی در 
خصوص بازار مسکن نیز گفت: »عمده تقاضاهای مسکن 
در س��ال 97 تقاضاهای واقعی خواهد بود. ضمن اینکه 
تسهیالت مسکن مثل مسکن یکم کمک به تحرکاتی در 
بازار مسکن کرده است.« این کارشناس اقتصادی گفت: 
»جالب اینجاست که سفته بازی در بازار مسکن نیست؛ 
بلکه در این بازار با مازاد عرضه و کمبود نقدینگی مواجه 
هستیم. تورم مسکن با قدرت از تورم عمومی کشور در 
سه ماه گذشته افزایش یافته است. آمار تعداد پروانه های 
ساختمانی در سه ماهه سوم نشان می دهد حرکت هایی 
اتفاق افتاده اس��ت. تورم مصالح ساختمانی هم افزایش 
یافته اس��ت. در آغاز دوره نسبی در بازار مسکن هستیم 
اما این رشد مثل سال های گذشته پرش قیمتی ندارد.«

مدیرعامل مؤسس��ه مطالعات اقتصادی بامداد درباره 
بازار بورس هم گفت:»احتمال خ��روج آمریکا از برجام 
ریس��ک های سیستماتیکی اس��ت که می تواند به بازار 
بورس ضربه بزند. به همین دلیل پیش بینی ما این است 
که س��ال آینده ریسک های سیستماتیک بورس بیشتر 
از امسال باش��د.« او افزود: »پیش بینی ما این است که 
سال آینده ضربه پذیری شرکت های مصرف کننده مواد 
اولیه بیشتر می شود، در مقابل شرکت های صادرکننده 
مواد اولیه وضعیت بهتری خواهند داشت؛ نوسان بورس 
شدیدتر از سال 96 است که این نوسان به دلیل افزایش 
قیمت نفت و م��واد اولیه خواهد بود.« قاس��می گفت: 
»بررس��ی های مؤسسه بامداد نش��ان می دهد شاخص 

بورس سال آینده به 120 هزار واحد برسد.« 

دریچه

چشم انداز اقتصاد ایران به روایت محمود 
سریع القلم

خانه تکانی تئوریک در 
بخش خصوصی ایران

محمود س��ریع القلم اس��تاد عل��وم سیاس��ی و تحلیلگر 
مسائل بین الملل، سخنران دیگر »سمینار تحلیل و بررسی 
چش��م انداز اقتصاد ایران« بود که عصر پنجش��نبه توس��ط 
مطالعات مؤسسه اقتصادی برگزار شد. به گفته سریع القلم، 
اگر کش��وری بگوید مس��ئله اولم اقتصاد است اما از تریبون 
دیگ��ری عک��س آن را بگویند، این س��یگنال های متناقض 

اقتصاد را از شفافیت دور می کند.
به گزارش خبرآنالین، او با اشاره به اینکه یکی از واژه هایی 
که در ایران بس��یار استفاده می ش��ود، صداقت است، گفت: 
»این ایده، ارتباطی با واقعیت های نظام بین المللی ندارد، زیرا 
نظام بین الملل و اقتصاد براساس صداقت نیست. صداقت در 
فضای دیگری قابلیت اط��الق دارد. بنابراین این دانش باید 

به وجود آید که نظام بین الملل براساس منافع است.«
وی با اش��اره به اینکه اخیراً یکی از مقامات وزارت خارجه 
گفته اس��ت که متأس��فانه آمریکایی ها براساس منافع خود 
عم��ل می کنند، عن��وان کرد: »ای��ن دیدگاه ه��ا در فضای 
بین الملل��ی و اقتصاد بین المللی اش��تباه اس��ت و وقتی در 
قضاوت ها قرار می گیرد، برداش��ت دیگری می شود. هیچ دو 
کشوری مثل آمریکا و انگلستان روابط دوجانبه استراتژیک 
ندارند، اما همین دو کشور بسیار باهم رقابت می کنند، خیلی 
از مس��ائل را هم به هم نمی گویند، در مس��ائل فاینانس و... 

رقابت وحشتناکی در سطح جهانی با هم دارند.«
س��ریع القلم گفت: »کشوری مثل چین 3.5 میلیون دالر 
ذخایر ارزی دارد. هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی شود که 20 
تا 80 درصد تجارت خارجی اش با چین نباش��د، اما همین 
کشور در اقتصاد براساس واقعیت های جهانی عمل می کند.«

او با اش��اره به حضورش در اجالس داووس گفت: »مودی 
نخس��ت وزیر هن��د، در یک��ی از جلس��ات داووس گفت ما 
هندی ها در دهه های 70، 80 و 90 سیاست خارجی واحدی 
نداشتیم، گاهی به روس��یه، گاهی به چین و زمانی به اروپا 
نزدیک می ش��دیم، ت��ا زمانی که در سیاس��ت خارجی ابهام 
داشتیم کسی سراغ ما نیامد. زمانی اقتصاد هند تیک آف کرد 

که نظام بین الملل را به صورت شفاف پذیرفتیم.«
این کارشناس روابط بین الملل با بیان اینکه بعضی وقت ها 
الزم اس��ت یک بنگاه را محکم تکان بدهید تا این ایده هایی 
که بنگاهداران سال ها به آن عادت کرده اند را تغییر بدهند، 
گفت: »اگر به یک س��ری روش ها عادت کنید، ممکن است 
نتوانی��د ارزش افزوده تولید کنید. کش��ورها هم همینطور 
هستند. یکی باید جریان اجتماعی و سیستم را تکان بدهد، 
باید بگویند مسئله اول شما ثروت است و امنیت ملی نیست. 
امنیت ملی زیرمجموعه تولید ثروت ملی اس��ت. االن چین 
یک ن��او هواپیمابر دارد، اما 11 تای دیگر در حال س��اخت 
دارد. باالی200 میلیارد دالر برای بخش نظامی خود در حال 

هزینه کردن است، اما بدون سرو صدا.«
او گفت: »باید بخش خصوصی خانه تکانی مفهومی تئوریک 
کند، باید معلوم شود که آیا مسئله یک ما اقتصاد ماست یا 
هویت؟ کس��ی هویت را انکار نمی کند اما هویت بدون پول 

امکان پذیر نیست.«
او اضافه کرد: »اگر س��یگنال ها متفاوت باشد، سیستم ها 
هم جل��و نمی روند. من هفته پیش فرانس��ه ب��ودم. برخی 
دوستانم که در کابینه ماکرون هستند، گفتند چرا گروهی 
در ایران گفته اند ماکرون نوچه ترامپ اس��ت؟ درحالی که ما 
داریم تالش می کنیم برای ش��ما کمک درس��ت کنیم. چرا 
سیگنال های متناقض می فرستید؟ اگر کشوری بگوید مسئله 
اولم اقتصاد اس��ت ام��ا از تریبون دیگ��ری بگوید تا بتوانیم 
موشک درست کنیم، این سیگنال ها متناقض یکدیگر است؛ 

اقتصاد نیاز به شفافیت دارد.«
س��ریع القلم گف��ت: »بح��ران تئوریک جدی ب��ه لحاظ 
اندیشه های اقتصادی و حتی سیاست خارجی و بین المللی در 
کشور وجود دارد؛ مگر آنکه تجربه جهانی و بخش خصوصی 

بتوانند چارچوبی را طراحی و در کشور عمومی کنند.«
او ب��ا بیان اینک��ه اتاق ایران و ته��ران و اصناف می توانند 
جریان اجتماعی درس��ت کنند، تصریح کرد: »اندیشه های 
موج��ود نمی توان��د م��ا را ب��ه س��رمنزل مقصود برس��اند. 
سیاس��ت گذاری اقتصادی با ابهام و غیرعملیاتی شدن قابل 

اجرا نیست.«
استاد دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال که آیا 
آمریکا از برجام خارج می ش��ود؟ گفت: »آمریکا با سه کشور 
اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس جلسات کاری گذاشته اند؛ 
آمریکا به دنبال اس��تفاده از این اهرم اس��ت تا اروپایی ها را 
قان��ع کند که امتیازات جدی ب��ه اقتصاد ایران تعلق نگیرد. 
درحالی که نگاه کلی اروپایی ها این اس��ت که ایران تهدیدی 

برای غرب نیست. آمریکا اما ایران را متفاوت می بیند.«
او اف��زود: »اروپایی ها به دلیل منافع عظیمی که با آمریکا 
دارند بخش��ی از این فشار را می پذیرند، اما اینکه در دو ماه 
آین��ده آمریکا از برجام بیرون می آید یا نه بس��تگی به نگاه 
کاری این کمیته س��ه جانب��ه دارد. اگر به اجماع برس��ند 
 اندیش��ه Limbo ادامه می یاب��د. واژه ای در مذاکرات به نام

protraction وج��ود دارد مبتن��ی ب��ر اینک��ه کاری را 
نمی خواهید انجام دهید و آن کار به درازا می انجامد؛ ش��اید 
آمریکایی ها عمد داش��ته باش��ند و این موض��وع بنگاه های 

اروپایی را معطل نگه می دارد.«
س��ریع القلم در پاس��خ ب��ه س��والی مبن��ی ب��ر اینک��ه 
بخش خصوصی در قالب چه تش��کل هایی می تواند اثر گذار 
باش��د، درحالی ک��ه نیمی از اف��راد اتاق ه��ا را دولت تعیین 
می کند؟ گفت: »وقتی اروپای قرن 19 را مطالعه می کنیم، 
می بینیم ک��ه بخش خصوصی در تغییر نگاه های حاکمیتی 
بس��یار نقش داشته  است. االن اطالعاتی در دست داریم که 
نش��ان می دهد بخش خصوصی چین در تغییر نگاه اعضای 

حزب کمونیست چین بسیار مؤثر بوده است.« 
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فرص�ت ام�روز: دومی��ن کنفران��س 
ملی فرهنگ س��ازمانی با رویکرد اخالق 
حرفه ای و مراس��م اعطای دومین جایزه 
مس��ئولیت اجتماع��ی مدیریت به همت 
انجم��ن مدیری��ت ای��ران در تاریخ 24 و 
25 بهمن ماه امس��ال در دانش��گاه خاتم 
برگ��زار ش��د. در ای��ن همای��ش، دکتر 
علی اکب��ر صالحی مع��اون رئیس جمهور 
و رئیس س��ازمان ان��رژی اتم��ی ایران، 
وزیر  نعم��ت زاده  محمدرض��ا  مهن��دس 
اس��بق صنعت، معدن و تجارت و مشاور 
ارش��د صنعت��ی وزیر نف��ت، دکتر مجید 
قاس��می رئیس انجم��ن مدیریت ایران و 
رئیس ش��ورای سیاست گذاری کنفرانس 
دانش��جویان،  اس��تادان،  همچنی��ن  و 
حض��ور  تحلیلگ��ران  و  پژوهش��گران 
یافتن��د و اس��تادان برجس��ته پیرام��ون 
مس��ئولیت های اجتماعی و تجارب برتر 
در این حوزه، فرهنگ س��ازمانی و اخالق 
حرفه ای، نگرش دانشی، منشور اخالقی، 
چالش ه��ای اخالقی در فن��اوری و. . . به 

سخنرانی پرداختند. 
اهمیت هدفگذاری در فرهنگ 

سازمانی
در ای��ن کنفران��س دکت��ر صالح��ی، 
فرهنگ  درخصوص  رئیس جمهور  معاون 
س��ازمانی با رویکرد اخالقی گفت: اخالق 
امری بدیهی اس��ت که باید در همه امور 
منجمله در خان��واده و در زندگی فردی 
جاری باش��د. البته به  رغ��م بدیهی بودن 
ما باید در ای��ن خصوص مطالعات علمی 

داشته باشیم. 
وی با اشاره به آیات مرتبط قرآن کریم 
و ذک��ر ن��کات مرتبط پیرام��ون فرهنگ 
س��ازمانی، افزود: ما گاهی بین ساختار و 
رفتار در فرهنگ س��ازمانی تفکیک قائل 
نمی ش��ویم. ما ب��رای اصالح ف��وراً روی 
س��اختار تمرکز می کنیم، ام��ا رفتار هم 
بسیار اهمیت دارد و بسیاری از معضالت 
ما ریشه در رفتار سازمانی دارد. مدیریت 
باید ب��ر دل ها باش��د و در یک مجموعه 
ضم��ن اینکه اعضا باید به ط��ور حرفه ای 
فعالیت کنند، با پذیرش قلبی نس��بت به 
مدیریت خود، موفق تر عمل خواهند کرد. 
دکتر صالحی درخصوص ابعاد مختلف 
اخالق ادام��ه داد: اگر ما اخالق را به طور 
کامل درک کنیم، وحدانیت را نیز در آن 
می یابیم. امر به معروف و نهی از منکر نیز 
جزو اخالقیات اس��ت. پیامبر می فرمایند 
»رحمت خدا بر کسی باد که اگر کاری به 
او واگذار شد، به نحو احسن انجام دهد.« 
یعنی م��ا باید مس��ئولیتی ک��ه برعهده 
گرفته ایم به نحو احسن انجام دهیم و اگر 
از عه��ده کاری برنمی آییم، اخالق حکم 
می کند که انج��ام آن را برعهده نگیریم. 
ما باید در اخالق ش��جاعت داشته باشیم، 
زیرا صداقت نتیجه ش��جاعت است. بهتر 
اس��ت ما در مدیریت مان شجاعت داشته 

باشیم. 
وی در پایان به اهمیت هدفگذاری در 
فرهنگ سازمانی اشاره کرد و گفت: هدف 
از توجه و تالش در این حوزه، آن اس��ت 
که ما ب��ا ارائه خدمت هم ن��وع خودمان 
را راضی و خش��نود کنی��م و موظفیم در 
چارچوب مقررات، به خواسته های مردم 
عمل کنیم چرا که عبادت به جز خدمت 

خلق نیست. 
نخستین اصل اخالق مداری در کسب 

و کار
مهندس نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، 

معدن و تجارت و مش��اور ارش��د صنعتی 
وزی��ر نف��ت، پیرام��ون اهمی��ت اخالق 
حرفه  ای کسب و کار اظهار داشت: پیامبر 
اک��رم )ص( فرموده اند »من برای تکمیل 
مکارم اخالق مبعوث شده ام« و این نشان 
از جایگاه ارزش��مند اخالق در آموزه های 
فرهنگ��ی ما دارد. اخالق ب��ه معنای عام 
در صداقت، امانت، خیرخواهی، احترام به 
دیگران، خوشرویی و خوش کرداری و. . . 

دیده می شود. 
وی در ادام��ه به جنبه ه��ای اخالق در 
کس��ب و کار اش��اره کرد و افزود: اولین 
اص��ل اخالق م��داری در کس��ب و کار، 
ش��ناخت و آگاهی نس��بت به کس��ب و 
کار اس��ت. همچنی��ن رعای��ت قوانین و 
مقررات و اس��تانداردها، رعایت شئونات، 
عرفی��ات و انص��اف، دیگر اص��ول اخالق 
کار،  و  کس��ب  در  هس��تند.  حرف��ه ای 
بزرگ ترین س��رمایه اعتماد اس��ت. وقتی 
عملکرد ش��فاف و روشن باش��د، اعتماد 
ش��کل می گیرد؛ ش��فافیت در زمان، در 
قیمت ه��ا، معرف��ی کاال و. . . . توج��ه به 
حقوق ذی نفعان، پایبن��دی به تعهدات، 
دقت و صحت در حس��اب و کتاب، مهم 
است. مس��ئولیت پذیری روشن است ولی 
بس��یار سخت است، یعنی اگر مسئولیتی 
قبول کردیم باید مسئول بمانیم. در بحث 
رقابت پذیری و رقابت مندی سالم می توان 
برد-برد عمل کرد و رقابت سالم داشت. 

وی در پای��ان ب��ه م��واردی پرداخ��ت 
ک��ه برای رعایت اخ��الق حرفه ای باید از 
آنها پرهیز ش��ود که عبارتند از: پرهیز از 
تخریب رقبا، پرهیز از اضرار دیگران، عدم 
خیانت به حق��وق دیگران، عدم تبعیض، 
پرهیز از سوء استفاده از فرصت ها، پرهیز 
از گران فروشی و کم فروشی، پرهیز جدی 

از هرگونه خالف گویی و. . .. 
تعهد به مسئولیت اجتماعی و جذب 

سرمایه گذاری  بنیادی
در نخستین روز از کنفرانس با رویکرد 
مسئولیت اجتماعی، دکتر مجید قاسمی، 
پیرامون تعه��د به مس��ئولیت اجتماعی 
مدیریت گفت: سازمانی که دارای فرهنگ 
یکپارچ��ه، مبتن��ی بر ارزش ه��ای واالی 
اخالقی مانند همبستگی، یکدلی، تعهد، 
مش��ارکت، اجتن��اب از زیاده طلبی و. . . 
باشد، روحیه پاس��خگویی و حفظ منافع 
ملی و صیانت حق��وق دیگران را خواهد 
داش��ت، در چنی��ن س��ازمانی فرهن��گ 
س��ازمانی زیربنای انجام مس��ئولیت های 

اجتماعی است. 
وی با تعریف مس��ئولیت اجتماعی در 
حوزه شرکتی، منطقه ای و جهانی افزود: 
سازمان ها جزیی از محیط جامعه هستند 
و باید خود را مسئول بدانند که در مقابل 
منابع��ی که از جامع��ه دریافت می کنند، 
منافعی را ب��ه جامعه منتقل کنند. توجه 
به مس��ئولیت های قانون��ی و اقتصادی از 
طریق رعایت اص��ول اخالقی و پایبندی 
ب��ه قوانی��ن و مق��ررات، می تواند موجب 
ارتقای مزی��ت رقابت��ی و حداکثرکردن 
ارزش، بهبود کیفیت، رفاه و خش��نودی 

آحاد جامعه شود. 
وی ب��ا تبیی��ن مس��ئولیت اجتماعی 
مدیری��ت، ادامه داد: تعهد به مس��ئولیت 
اجتماع��ی در ح��وزه مل��ی و بین المللی 
می توان��د در جذب س��رمایه گذاری های 
بنیادی موثر باش��د و زمینه های رش��د و 
توسعه ملی و پیشرفت اجتماعی را فراهم 

سازد. 

وی همچنین به برخی از ابعاد مسئولیت 
اجتماعی مدیریت، از قبیل ش��فافیت در 
رهبری و فرآیند های سازمانی، مسئولیت 
حفظ و ارتقای سالمت اداری، مسئولیت 
در قبال س��المت محصوالت، مسئولیت 
در مقاب��ل پاس��خگویی، س��رمایه گذاری 
اجتماع��ی مس��ئوالنه و . . . پرداخ��ت و 
تصریح کرد: مهم ترین بخش مس��ئولیت 
اجتماعی شرکت ها این است که اهداف و 
استراتژی های خود را براساس همزیستی 
س��ازنده با جامعه و پیشرفت دوجانبه بنا 

کنند. 
مدل مفهومی مسئولیت  اجتماعی 

بانک پاسارگاد
در ادام��ه کنفران��س روز 24 بهمن، به 
تج��ارب بانک پاس��ارگاد در مس��ئولیت 
اجتماعی، به عنوان نخس��تین س��ازمانی 
 ک��ه گزارش عملک��رد خ��ود را در حوزه 
ب��ه صورت  اجتماع��ی،  مس��ئولیت های 
مکت��وب منتش��ر می کن��د و همچنی��ن 
معرفی مدل جایزه مس��ئولیت اجتماعی 
مدیریت پرداخته ش��د؛ م��دل مفهومی 
پاسارگاد،  بانک  اجتماعی  مسئولیت های 
در هرم��ی با چهار س��طح تبیین ش��ده 
که از س��طوح پایین به ب��اال عبارتند از: 
اقتص��ادی  یک-مس��ئولیت های  س��طح 
)ارائ��ه خدمات بانکی م��ورد نیاز مردم و 
ایجاد منافع منصفانه، متقابل و سودآور، 
مس��ئولیت پذیری در براب��ر پیامده��ای 
اقتص��ادی(، س��طح دو-مس��ئولیت های 
از  قوانی��ن و پرهی��ز  قانون��ی )رعای��ت 
 ،).  . و.  اجتماع��ی  هزینه  ه��ای  ایج��اد 
سطح سه-مس��ئولیت اخالقی )التزام به 
رعای��ت ارزش ه��ا و فرهنگ س��ازمانی، 
پایبندی به اصول اخالقی و. . .(، س��طح 
)فعالیت های  انس��انی  چهار-مس��ئولیت 
انسان دوس��تانه، اعط��ای کم��ک مال��ی 
در  مش��ارکت  عام المنفع��ه،  معن��وی  و 

آگاهی رسانی و آموزش و. . .(
اخالق حرفه ای در اقتصاد یا اخالق 

در اقتصاد حرفه ای
در دومین روز از کنفرانس ملی فرهنگ 
سازمانی با رویکرد اخالق حرفه ای، دکتر 
مجید قاس��می، رئی��س انجمن مدیریت 
ایران، با اش��اره به مرزبندی های اخالق، 
اخالقی��ات و قوانی��ن گف��ت: اخ��الق به 
حوزه های اخ��الق حرف��ه ای، اجتماعی، 
ش��خصی و هنج��اری قاب��ل  بخش بندی 
است. همچنین بحث اخالق حرفه ای در 
علم اقتصاد یا اخالق در اقتصاد حرفه ای 
موضوعی اس��ت که بس��یار مغفول مانده 
اس��ت. به ظاهر اقتصاد، علمی اس��ت که 
به اخ��الق کاری ن��دارد و در هر صورت 
بدون اخالق هم قادر اس��ت موفق باشد، 
اما اقتصاددانان و دس��ت اندرکاران حرفه 
اقتصاد، از جنبه ه��ای مختلف بر زندگی 
آحاد مردم اثر می گذارند. سیاس��ت های 
اقتصادی ب��ه ندرت به نف��ع آحاد مردم 
در تمام نسل های بش��ر است. در بیشتر 
م��وارد، اصالحات به نف��ع یک گروه و به 

ضرر گروه دیگر تمام می شود. 
وی درخصوص ارزش��گذاری بر اخالق 
حرفه ای افزود: رعای��ت اخالق حرفه ای، 
هزین��ه فرص��ت دارد، ول��ی هزینه های 
اجتماعی برخاس��ته از نادیده گرفتن این 
اخ��الق هم در نفس خ��ود قابل مالحظه 
اس��ت. در ن��گاه نوع دوس��تی در مقاب��ل 
ن��گاه خودبین��ی، اصل بر این اس��ت که 
مناف��ع دیگران هم مد نظر ق��رار بگیرد. 
اس��تفاده از چارچوب ه��ای اخالق��ی در 

سیاست گذاری های اقتصادی بر این باور 
تکی��ه دارد ک��ه رعایت اخ��الق حرفه ای 
عام��ل تحق��ق برخ��ی از مناف��ع جمعی 
می شود که در نهایت با اثرگذاری مثبت 
بر سرمایه اجتماعی، عاملی در گسترش 
توس��عه درازم��دت می گ��ردد و رضایت 

جمعی را افزایش می دهد. 
وی ب��ا ارائه مثال هایی در حوزه ارتباط 
هویتی اخالق حرفه ای، به ضرورت تولید 
شاخص شدت رعایت اخالق حرفه ای در 
اقتصاد اش��اره کرد و گفت: برای ساخت 
این ش��اخص، الزم است ش��اخصه هایی 
را ردیابی کرد. وی با تبیین ش��اخصه ها 
و ش��اخص ترکیب��ی، ادامه داد: س��اخت 
ش��اخص های رعایت اخالق حرفه ای در 
عل��م اقتصاد و رفتاره��ای اقتصادی باید 
ترویج داده شود. شناخت شاخصه ها باید 
به عنوان یک مبحث جدی مورد بحث و 
نقد متخصصان ق��رار بگیرد. اندازه گیری 
ش��اخصه ها باید با اس��تفاده از اطالعات 
و آم��ار و کارب��رد دان��ش انج��ام ش��ود. 
محدوده ه��ای برازنده در ه��ر مورد باید 
با نقد و بررسی کارشناسی ردیابی شود. 

برنامه های دیگر کنفرانس
در ادام��ه دکت��ر ناصر میرسپاس��ی، به 
ض��رورت ارتق��ای مس��ئولیت اجتماعی و 
اخالق حرفه ای پرداخت. دکتر محمدرضا 
حمیدی زاده، نگرش دانشی زیربنای توسعه 
فرهن��گ و اخالق را تبیین ک��رد و پس از 
آن دکتر نس��رین جزنی به تشریح منشور 
اخالقی و نح��وه تدوین آن پرداخت. دکتر 
غالمرضا خاکی رفت��ار اخالقی فتوت مدار 
س��ازمانی را تش��ریح ک��رد و دکتر احمد 
طباطبای��ی، پیرامون فرهن��گ انگیخته و 
اخالق حرفه ای در راینوری ایرانی به بحث 
و بررسی پرداخت. در ادامه دکتر منوچهر 
منطقی، درخصوص مدل مفهومی فرهنگ 
س��ازمانی ب��ا رویکرد اخ��الق در صنایع با 
فناوری پیش��رفته، دکتر ج��واد فقیهی پور 
پیرامون کدهای اخالقی و رفتاری کارکنان، 
دکتر ایرج سلطانی درخصوص نقش اخالق 
حرفه ای در تقویت اشتیاق شغلی کارکنان 
و دکت��ر پرویز زارعی پیرام��ون فرهنگ و 
مدیریت صداقت و اعتماد به ایراد س��خن 
پرداختن��د. آقایان دکتر خش��ایار خازن و 
دکت��ر عالءالدی��ن رفی��ع زاده، چالش های 
اخالق در فناوری همگرا و وضعیت اخالق 
حرف��ه ای در مدیریت دولت��ی )با تأکید بر 
سیاس��ت های کلی نظام اداری( را بررسی 

کردند. 
بیانیه کنفرانس و جایزه مسئولیت 

اجتماعی
در پای��ان، بیانی��ه دومی��ن کنفرانس 
مل��ی فرهن��گ س��ازمانی ب��ا رویک��رد 
اخالق حرفه ای توس��ط خان��م دکتر آذر 
صائمی��ان، دبیر کنفرانس قرائت ش��د و 
جایزه مس��ئولیت اجتماعی به بنگاه های 
اقتصادی، سازمان های مردم نهاد و اعضای 
حقیقی برگزیده به این شرح اعطا گردید؛ 
در حوزه بنگاه های اقتصادی، از هلدینگ 
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، شرکت هلدینگ نسیم سالمت 
ان��رژی  گس��ترش  ش��رکت  پاس��ارگاد، 
نهادهای سرمایه گذاری  پاسارگاد، کانون  
ایران، ش��رکت مخابرات و ش��رکت فناپ 
تقدیر شد. همچنین به خانم دکتر گیتی 
آزادی و آق��ای احس��ان عباس��ی، آقای 
دکتر س��یدمحمد پورحسینی و موسسه 
مهرگان، نامه سپاس مسئولیت اجتماعی 

مدیریت تعلق گرفت. 

گزارش »فرصت امروز« از دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و دومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

مرزبندی های اخالق حرفه ای در اقتصاد ایران
دریچه

7 نکته از سخنرانی  جنجالی استاد فلسفه  علم 
دانشگاه  شریف

فرار مغزها یا فراردهی مغزها؟! 
روز چهارش��نبه هفته گذشته، دانشجویان دانشگاه شریف 
پس از مدت ها به جای آنکه از س��خنرانی های داغ سیاس��ی 
به وجد بیایند، پای س��خنرانی جنجالی دکتر مهدی گلشنی 
استاد صاحب نام دانشگاه صنعتی شریف میخ کوب شدند. این 
سخنرانی حاال چند روزی است که نقل محافل در دانشگاهی 
ش��ده ک��ه آن را »ام. آی. تی« ایران می خوانند. گلش��نی در 
دانشگاه ش��ریف یک برند مهم از اساتید تأثیرگذار محسوب 
می ش��ود. کسی که پای فلس��فه را به این دانشگاه صنعتی و 
مهندسی باز کرد و با پایه گذاری گروه فلسفه علم در دانشگاه 
شریف، فتوحات این دانشگاه در زمینه علوم را گسترش داد. 
حاال او به عنوان رئیس مرکز فلس��فه علم دانش��گاه شریف، 
25بهمن امسال مهمان دانشجویان در آمفی تئاتر این دانشگاه 
ب��ود و صحبت های مهمی را ای��راد کرد که هر کدام می تواند 
مصداقی از آنچه که امروز در دانش��گاه های ایران در حال رخ 
دادن اس��ت، باشد.  گلشنی صراحتا هش��دار داد که دانشگاه 
در حال سقوط اس��ت، بی کیفیتی در دانشگاه را فریاد زد، از 
مقاله محوری ش��دیدا انتقاد کرد و سیاست هایی مانند جذب 
دانش��جوی پولی در پردیس ها را زیر س��وال برد. همچنین از 
واقعیت مهم��ی در نحوه مواجهه مدیری��ت آموزش عالی در 
ایران با دانشجویان، پرده برداشت و گفت: »فرار مغزها عبارت 

درستی نیست، فراردهی مغزها درست است.«
به گزارش خبرآنالین، گلش��نی در این س��خنرانی به چند 
مورد کلی اشاره کرد، نخست اینکه حال دانشگاه شریف خوب 
نیست و مجموعه سیاست های دهه های اخیر این دانشگاه را با 

سرعت باالیی به سمت بی کیفیتی برده است. 
دومین نکته ای که گلش��نی در این سخنرانی به آن اشاره 
کرده است، رفتارهای غلطی است که مجموعه آموزش عالی و 
دانشگاه ها به خصوص آن طور که او می گوید دانشگاه شریف با 
دانشجویان دارد. تا جایی که صراحتا اعالم می کند: »خروجی 
دانش��گاه ما آنقدر بی مهارت اس��ت که حتی توانایی برقراری 
ارتباط با جامعه خود را ندارد.« و »فرار مغزها عبارت درستی 
نیس��ت، فراردهی مغزها درست است. برخی در این کشور و 
دانشگاه طوری با دانشجو برخورد می کنند که جوانان از این 

کشور فراری می شوند.«
نکته س��وم و مهم در این س��خنرانی، رویکردهای غلط در 
فرآیند جذب اساتید در دانشگاه است. گلشنی با انتقاد از یکی 
از مسئوالن دانش��گاه می گوید: »مشکل دیگر، مردن اخالق 
در دانشگاه اس��ت. دانشجو معرفی کرده ایم با معدل و رزومه 
فوق العاده در دوره ارش��د و دکترا که رد ش��د. چرا؟ زیرا یک 
نمره 12 در کارنامه لیسانس خودش داشت! درحالی که نبوغ 
پدیده ای است که ممکن است در ارشد یا دکترا بروز پیدا کند. 

انیشتین در لیسانس درس افتاده داشته است!«
نکته چهارمی که گلشنی در سخنرانی خود مطرح می کند، 
مربوط می ش��ود به ماجرای تأس��یس پردیس های دانشگاهی؛ 
پردیس ها از اواسط دهه ۸۰ با رویکرد جذب دانشجویان خارجی 
تأسیس شدند و اما در ادامه با توجه به اینکه دانشجویان خارجی 
اقبالی برای حضور در ایران نداش��تند این پردیس ها تبدیل به 
محلی برای جذب دانش��جویانی شد که در ازای حضور، شهریه 
ب��اال پرداخ��ت می کنند و همین اب��زاری برای کس��ب درآمد 
دانشگاه ها شد.  گلشنی در سخنرانی خود به این مورد نیز اشاره 
کرده و گفته اس��ت: »سال ها پیش دکتر سهراب پور به شورای 
انق��الب فرهنگی آمد تا از پردیس دفاع کند که من به ش��دت 
مخالفت کردم. دانش��گاه باید ب��ه کار علمی خودش بپردازد نه 
آنکه به کس��انی که در کنکور قبول نش��دند مشغول شود. چرا 
شأن دانش��گاه را پایین آورده ایم به خاطر جذب بودجه؟ استاد 
عظیم الش��أن برق در آن س��ال ها به دانشجویان دولتی خودش 
گفته است که شنبه و یکشنبه کالس های مان را برگزار می کنیم. 
این کار را کرده است تا از دوشنبه تا آخر هفته به کیش برود و 
به خاطر ترفیع و درآمد بیشتر وقت خود را صرف دانشجویانی 
کند که کیفیت مطلوب را ندارند. بعد از آن هم که کالس ها را 

به داخل پردیس اصلی دانشگاه آوردند.«
پنجمین نکته ای که رئیس مرکز فلسفه علم در سخنرانی 
خود مطرح کرده است، به بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه 
برمی گردد. او گفته اس��ت: »یکی دیگر از مس��ائل، عجله در 
بازنشس��ته کردن برخی استادان است. استاد فیزیک را بدون 

ابالغ قبلی با یک نامه بازنشسته کرده اند.«
شش��مین نکته برمی گ��ردد به ماج��رای مقاله محوری در 
دانش��گاه و رویکرد غلط در ماجرای جذب نخبگان در مراکز 
علمی. گلش��نی دراین باره انتقادات خ��ود را اینچنین مطرح 
کرده اس��ت: فارغ التحصیالن ما بازمی گردند برای جذب و از 
او مقاله می خواهیم. کدام دانشگاه برتر در دنیا در قدم اول از 
کسی که یک سال از فارغ التحصیلی اش گذشته است، مقاله 
می خواهد که شما می خواهید؟ دانشجوی فیزیک چه مقاله ای 
می خواهد ارائه دهد؟ بعد همین آدم ها می روند اس��تنفورد و 
پرینستون جذب می شوند. استنفورد و پرینستون از متقاضی، 
مقاله نمی خواهد، شما می خواهید؟ چرا فراری می دهیم این 
نخبگان را؟ او ادامه داده: »چینی ها چند نوبلیست و دانشمند 
سرش��ناس در جهان دارند که همه کارهای شان را در آمریکا 
انجام دادند و برای خود کس��ی شدند، اما با همه سرشلوغی 
و ابهت خود س��الی دو س��ه م��اه به چی��ن برمی گردند تا به 

پژوهشگران خود در چین کمک کنند.«
هفتمی��ن نکته ای که گلش��نی در رابطه ب��ا آن به تحلیل 
عقب ماندگ��ی و احتمال س��قوط دانش��گاه پرداخته اس��ت، 
مربوط به توجه بیش از حد مس��ئوالن به رنکینگ ها و توجه 
به کرس��ی های دانشگاهی غربی اس��ت.  او گفت: »مسئوالن 
دانشگاه به شدت ش��یفته اغیار هستند. ببینید در سال های 
اخیر چقدر تفاهم نامه با دانشگاه های دیگر بسته شده است؟ 
با دانش��گاه مونیخ تفاهم نامه بس��ته اند برای اعزام نیرو جهت 
دوره های مشترک. تمام هزینه ها را هم آنها )مونیخ( می دهند. 
چرا؟ مگر عاشق چشم و ابروی ما هستند؟ می خواهند نوابغ و 
نخبه های دانش��گاه را ببرند.« او در پایان تأکید کرد: »صریحا 
اعالم خطر می کنم، دانشگاه با این وضعیت سقوط می کند.« 

یادداشت

آیا در هر شرایطی باید قیمت ها را 
اصالح کرد؟ 

دو منب��ع بس��یار مه��م در اقتصاد به ش��دت تلف 
می ش��ود؛ آب و ان��رژی. ه��ر دوی اینه��ا ب��ه لحاظ 
قیمت گذاری در کشور ما اشکال دارد. وقتی مالکیت 
منابع طبیعی منش��اء باشد، بحث سواری مجانی که 
اصطالح اقتصاددانان است پیش می آید که هر کسی 
می خواهد حداکثر اس��تفاده را بکند. وقتی آب ارزان 
اس��ت، هر کس��ی می خواهد از آب با ی��ک راندمان 

خیلی پایین حداکثر استفاده را بکند. 
آمارها نش��ان می دهد ۹5درصد آب کش��ور بخش 
کشاورزی اس��ت و راندمان آبیاری در کشور خشکی 
مثل ای��ران ک��ه بارندگی یک س��وم جهان اس��ت، 

۳5درصد است. 
۳۸۰ دش��ت ای��ران ام��روز بحرانی اس��ت و منابع 
زیرزمینی آب فروکش کرده اس��ت. ناس��ا پیش بینی 
ک��رده در 2۰ س��ال آینده 1۰درصد به خشکس��الی 
ایران افزوده خواهد ش��د. مناطق��ی از ایران لم یزرع 
و غیرقاب��ل س��کونت خواهند بود، ام��ا راجع به این 

بحران ها هیچ کاری نمی کنیم. 
دریاچه ارومیه خش��کیده و بسیاری از دریاچه ها و 
آبگیرها و تاالب ها از بین رفته اند. آب ها شور می شوند 
و کیفی��ت آنها از دس��ت می رود. در خوزس��تان که 
بزرگ ترین منابع آبی کش��ور وجود دارد، در رودخانه 
کرخه س��د زده ایم که زیر آن کوه نمک اس��ت و آب 
آن تلخ ش��ده است. آب شیرین را باز کردیم تا مزارع 
ش��ور را بشوریم، رودخانه کارون را از بین بردیم و از 
حیز انتفاع خارج کردیم و بخش زیادی از زمین های 

خوزستان را به شوره زار تبدیل کردیم. 
س��وءمدیریت در منابع آب ناشی از ابهام در حقوق 
مالکی��ت آب و قیمت گ��ذاری نادرس��ت منابع آن و 
مدیریت غیراصولی و غیر س��الم وزارت نیرو و وزارت 
کش��اورزی بر کل این منابع اس��ت. با مقدار زیادی 
س��رمایه گذاری سد ساخته ایم، کانال های درجه دو و 
س��ه را افتتاح نکردیم و آب را سر مزرعه نبردیم. در 
م��واردی هم که آب را س��ر مزرع��ه برده ایم، به تلف 
کردن آب انجامیده است. در بخش انرژی هم شدت 

بسیار زیاد و تلفات انرژی باال است. 
در اینجا دو بحث مطرح اس��ت؛ تکنولوژی و قیمت. 
البته می توان اس��تدالل ک��رد که بین ای��ن دو رابطه 
وجود دارد. بدین صورت که اگر قیمت را اصالح کنیم، 
تکنولوژی نیز اصالح خواهد شد ولی مسئله این است 
که در کوتاه مدت به صرف افزایش قیمت ها نمی توانیم 
مصرف را کنترل کنیم. علت این اس��ت که گزینه های 
تکنولوژی وجود ندارند، بنابراین در بحث هدفمندسازی 
راه حل هایی وجود دارد که به نظرم راه حل های قیمتی و 

غیرقیمتی در کنار هم باید قرار گیرد. 
کش��ش مصرفی تقاضا در اقتصاد ایران برای انرژی 
14درصد اس��ت. اگر 1۰۰درصد قیمت منابع انرژی 
را ب��اال ببریم در کوتاه م��دت 14درصد مصرف پایین 
خواهد آمد. کافی اس��ت اوکتای��ن بنزین را در ایران 
باال ببریم، ۳۰درصد مصرف بنزین و آلودگی ناشی از 

آن کم خواهد شد. 
 دنی��ا به س��مت تولی��د خودروه��ای هیبریدی و 
برقی رفته اس��ت. در این زمینه سرمایه گذاری انجام 
نداده ایم و اس��تانداردهای مصرف م��ا در خودروها، 
عقب مانده اس��ت. باید تولیدکننده را ملزم کنیم که 

خودروی کم مصرف بسازد. 
اگ��ر به تاریخچه تحوالت ن��گاه کنید می بینید که 
اولین بار در ایالت کالیفرنیا مقررات بس��یار ش��دیدی 
برای خودروها گذاش��تند و خودروس��ازان آمریکایی 
خود را با ش��رایط جدید تطبیق دادند. خودروس��از 
ژاپن��ی هم که می خواس��ت در ب��ازار آمریکا حضور 
داشته باشد، مجبور بود خود را تطبیق دهد. دولت ما 
در این زمینه مقررات گذاری نکرده است. در صنعت 
س��یمان، فوالد، آلومینیوم، مص��رف انرژی به مراتب 

بیش از مصرف استانداردهای جهانی است. 
بنابراین باید در کن��ار افزایش قیمت ها، نظم نهادی 
و چارچوب قانونی برای تخلفات تعبیه شود. هیچ کس 
منکر این نیست که قیمت نسبی حامل های انرژی باید 
تغییر یابد و یک��ی از راه های کلیدی کاهش مصرف و 
جلوگیری از اتالف انرژی، اصالح قیمت هاست. نکته ای 
ک��ه در این می��ان وجود دارد اینکه تدریجی باش��د یا 

دفعی؟ به همه کمک کنیم یا به عده ای؟ 
نکت��ه بعدی که حائ��ز اهمیت اس��ت اینکه آیا در 
هر ش��رایطی باید اصالح قیمت ها را اعمال کرد؟ در 
دور اول نی��ز که بحث اصالح قیمت ه��ا بود، گفتیم 
در ش��رایط بی ثباتی اقتصاد کالن که به تولید شوک 
منف��ی وارد می کند و در مقاب��ل در درازمدت چون 
نمی توانی��م تورم را کنترل کنیم و تورم داخلی بیش 
از ت��ورم بین المللی اس��ت، باعث تن��زل ارزش پول 
داخلی می ش��ود. همچنین فاصله قیمت های داخلی 
و مرزی نیز افزایش می یابد و عمل انجام شده خنثی 
می ش��ود و مصیبت ه��ا به لحاظ اقتص��اد کالن باقی 
می ماند. کمااینکه اکنون هدفمندی بی معنی ش��ده 
است، بنابراین بحث ما این است که اصالح قیمت ها 
خوب اس��ت به ش��رطی که ابتدا پیش ش��رط هایش 
فراهم باش��د. اقدام��ات قیمت��ی و غیرقیمتی از دید 
اقتصاد خرد باید در کنارش باشد و در همین شرایط 

باید به ثبات اقتصاد کالن نیز توجه داشته باشیم. 
 

بهروز هادی زنوز
اقتصاددان و استاد دانشگاه



فرصت امروز: همانطور که رئیس کل 
بان��ک مرک��زی وع��ده داده بود ش��بکه 
بانکی از ام��روز ۲۸ بهمن ماه به مدت دو 
هفته اوراق گواهی س��پرده با نرخ س��ود 
۲۰درصد منتشر می کند و بر این اساس 
تاکنون بانک های س��په، تجارت، س��ینا، 
ایران زمین، شهر، سامان، سرمایه، آینده، 
صادرات، دی، ملی، ملت و مؤسس��ه ملل 
و کوثر آمادگی خود را برای انتش��ار این 
اوراق و پذیرش مشتریان اعالم کرده اند. 
در حقیق��ت، با تمهیدات بانک مرکزی 
برای کنت��رل بازار ارز، س��ه گزینه برای 
جذب س��رمایه های مردم پیشنهاد شده 
اس��ت ک��ه بر اس��اس آن، اولی��ن گزینه 
فروش اوراق مش��ارکت ریالی با نرخ سود 
۲۰ درصدی به صورت یکس��اله است. در 
گزینه بعدی فروش اوراق مشارکت ارزی 
و در گزینه سوم هم، پیش فروش سکه با 
نرخ یک میلیون و 3۰۰ هزار تومانی برای 
پیش خریدهای یک س��اله و یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومانی برای پیش خریدهای 

شش ماهه است. 
به عبارت دیگ��ر،  دولت مصوب کرده 
که در بخش انتشار گواهی سپرده ریالی، 
ش��بکه بانکی اجازه دارد از ۲۸ بهمن ماه 
به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی 
سپرده ریالی با نرخ ۲۰درصد و سررسید 
یک سال اقدام کند که نرخ بازخرید قبل 
از موع��د آن ۱۴درصد اس��ت. در بخش 
انتش��ار گواهی س��پرده ریالی مبتنی بر 
ارز نیز به ش��بکه بانکی کشور اجازه داده 
ش��ده تا گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با 
سررس��یدهای ۱ و ۲ س��اله منتشر کند. 
نرخ ریال مورد محاس��به در زمان افتتاح 
گواهی س��پرده متوس��ط یک م��اه قبل 
سامانه س��نا خواهد بود و نرخ سود برای 
سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴.۵ 

درص��د خواهد بود و در سررس��ید، ارز یا 
مع��ادل ریال��ی آن به نرخ متوس��ط یک 
هفته قبل س��امانه س��نا به دارنده اوراق 
پرداخت خواهد ش��د. در صورت بازخرید 
این اوراق قبل از سررس��ید، سود سپرده 
کوتاه مدت ریال��ی )۱۰درصد( به دارنده 

اوراق پرداخت خواهد شد. 
در بخش پیش فروش سکه بهارآزادی 
نیز بانک مرکزی نس��بت به پیش فروش 
ش��ش ماهه س��که به��ار آزادی ب��ا نرخ 
۱۴میلیون ریال و پیش فروش یک ساله 
س��که بهار آزادی با نرخ ۱3میلیون ریال 
از طریق ش��عب منتخب بانک ملی اقدام 

می کند. 
در این میان مس��ابقه ای میان بانک ها 
ب��رای ف��روش اوراق مش��ارکت ریالی با 
نرخ ۲۰درصدی برقرار ش��ده اس��ت که 
به نظ��ر می رس��د در ش��رایط کنونی با 
نرخ های سود بانکی که برای سپرده های 
بانکی یک س��اله ن��رخ ۱۵درصد و برای 
س��پرده های کوتاه مدت ۱۰درصد اعمال 
می شود، برای مردم جذاب باشد. بنابراین 
بانک ه��ا نیز با شناس��ایی ای��ن فرصت، 
ت��الش کرده اند ک��ه ای��ن اوراق را امروز 

شنبه ۲۸ بهمن ماه به فروش برسانند. 
ب��ر ای��ن اس��اس تاکن��ون ۱۴ بانک و 
مؤسسه برای فروش گواهی سپرده ریالی 
۲۰درص��دی اقدام کرده ان��د که در میان 
اسامی آنها، بانک های دولتی و خصوصی 
و موسسات اعتباری به چشم می خورند. 
ب��ر این اس��اس مردم به م��دت دو هفته 
فرصت دارند تا نس��بت به انتشار گواهی 
سپرده ریالی با نرخ ۲۰درصد اقدام کنند. 
اوراق مزبور با سررس��ید یک سال منتشر 
خواهد ش��د و نرخ بازخرید قبل از موعد 

آن ۱۴درصد خواهد بود. 
این در حالی اس��ت ک��ه همچنین به 

ش��بکه بانکی کش��ور اجازه داده ش��ده 
گواه��ی س��پرده ریال��ی ارز بنی��ان ب��ا 
سررسیدهای یک و دو ساله منتشر کند. 
بر این اساس نرخ ریال مورد محاسبه در 
زمان افتتاح گواهی س��پرده متوسط یک 
ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود 
 برای سررس��یدهای یاد ش��ده به ترتیب

۴ و ۴.۵ درصد خواهد بود و در سررسید، 
ارز ی��ا معادل ریالی آن به نرخ متوس��ط 
یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق 
پرداخت خواهد ش��د. در صورت بازخرید 
این اوراق قبل از سررس��ید، سود سپرده 
کوتاه مدت ریال��ی )۱۰درصد( به دارنده 

اوراق پرداخت خواهد شد. 
آغاز به کار سامانه جدید ارزی؛ 
مبادالت ارز الکترونیکی می شود

همچنین س��امانه جدید ارزی از امروز 
به صورت آزمایش��ی آغاز به کار می کند 
و خریداران و فروش��ندگان ارز می توانند 
متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام 
عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام 

کنند. 
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، 
تداوم رش��د ن��رخ ارز در ب��ازار طی چند 
هفته گذش��ته دولت و بان��ک مرکزی را 
بر آن داش��ت تا اقدامات ویژه ای را برای 
کنت��رل ب��ازار ارز انج��ام دهن��د. بر این 
اساس با همکاری و هماهنگی بین بانک 

مرک��زی ق��وه قضائیه، نی��روی انتظامی، 
سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های 
ذی ربط نسبت به شناسایی سفته بازان و 
س��وداگران بازار ارز اقدامات جدی انجام 
و بخش آثار التهابی از س��وی سوداگران 

متوقف شده است. 
همچنین سه اقدام توسط شبکه بانکی 
ش��امل انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 
س��ود ۲۰درص��د، انتش��ار اوراق گواهی 
س��پرده مبتنی ب��ر ارز با نرخ س��ود ۴ و 
۴.۵ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار 
آزادی از طریق شعب منتخب بانک ملی 

انجام می شود. 
اما همزمان با تمهیدات س��ه گانه بانک 
مرکزی، س��امانه جدید ارزی نیز از امروز 
آغاز به کار می کند. ولی اهلل س��یف رئیس 
کل بان��ک مرکزی با اعالم این خبر گفته 
اس��ت: س��امانه جدید ارزی از روز شنبه 
به صورت آزمایش��ی شروع به کار خواهد 
کرد. با استفاده از این سامانه خریداران و 
فروشندگان ارز متناسب با نیازهای خود 
نس��بت به انجام عملیات ارزی در محیط 
الکترونیک اق��دام می کنند. همچنین به 
تدریج صرافی ها و سایر بازیگران بازار ارز 
به این س��امانه متصل خواهند شد و این 
س��امانه امکان کنترل و مدیریت بازار ارز 
برای سیاس��تگذار و امکان فعالیت شفاف 

را برای متقاضیان ارز فراهم می کند. 

آمادگی۱۴ بانک و مؤسسه برای فروش گواهی سپرده ریالی۲۰ درصدی از امروز

بانکمرکزیواردمیشود الگوی جهانی هم افزایی ورزش و تجارت در ایران
استفاده هوشمندانه بانک سامان از 
فرصت یک سلبریتی به نام کی روش

بیلبورده��ای حاوی پیام ه��ای مدیریتی کارلوس 
کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که از چندی 
قبل در بزرگراه ها و نقاط مختلف پایتخت به چش��م 
می خورد بیانگر استفاده هوشمندانه بخش خصوصی 

از این چهره بین المللی ورزش جهان است. 
به گزارش ایسنا، همکاری بین چهره های شناخته 
شده و مطرح ورزشی و بخش های مختلف اقتصادی 
به عن��وان یک الگ��وی پذیرفته ش��ده جهانی برای 
توس��عه هر دو حوزه ورزش و اقتصاد از سال ها پیش 
متداول بوده و در این بازی برد – برد هر دو حوزه از 
منافع همکاری برخوردار می شوند. مثال های متعدد 
از حض��ور س��تاره های ورزش جه��ان در برنامه های 
تج��اری برندهای مطرح، نش��ان دهنده این واقعیت 
اس��ت که برندها برای تقویت خود از سلبریتی های 
ورزش��ی به عنوان یک��ی از ابزارهای مؤث��ر تبلیغی 
اس��تفاده می کنن��د. موفقیت عرصه ه��ای گوناگون 
ورزش��ی و شکوفایی بخش های مختلف اقتصادی در 
کش��ورهای توس��عه یافته را می توان تا حدود زیادی 
مرهون اس��تفاده هوش��مندانه و برنامه ریزی شده از 

فرصت چنین همکاری هایی دانست. 
در ایران اما به دلیل نگرش های خاص و محوریت 
دولت در اقتصاد کشور، نه چنین فرصت هایی ایجاد 
می ش��د و نه در صورت ایجاد استفاده از آن مدنظر 
فعاالن اقتصادی قرار می گرفت. بعد از اجرایی شدن 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی و جدی تر ش��دن واگذاری 
فعالیت های اقتصادی ب��ه بخش خصوصی به تدریج 
استفاده از الگوهای موفق جهانی توسعه اقتصادی با 
بومی س��ازی آنها طبق شرایط کشور آغاز شد و یکی 
از این الگوها، تقویت ابعاد تجاری ورزش و همکاری 

بین دو حوزه ورزش و تجارت بود. 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه ورزش ای��ران همچنان 
از معض��ل نبود زیرس��اخت های الزم ب��رای حضور 
نب��ودن  س��ودآور  و  بخش خصوص��ی  فعالی��ت  و 
س��رمایه گذاری های کالن در این حوزه رنج می برد 
و در این ش��رایط بای��د فرصت هایی را که به ترغیب 
حض��ور و س��رمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش 

منتهی شود، مغتنم دانست و ارج نهاد. 
یک��ی از فرصت های��ی که ط��ی س��ال های اخیر 
می توانست به همکاری و هم افزایی دو حوزه ورزش 
و اقتص��اد ایران بینجامد حض��ور کارلوس کی روش، 
مربی سرش��ناس و صاحب س��بک پرتغالی در ایران 
و عهده دار ش��دن مسئولیت س��رمربیگری تیم ملی 
فوتبال ایران توسط وی است. این فرصت تا مدت ها 
مغف��ول ماند اما اخی��را هلدینگ مال��ی – اعتباری 
س��امان که فعالیت گس��ترده ای در حوزه بانکداری، 
بیمه و دیگر فعالیت های مرتبط دارد استفاده از این 

فرصت را در دستور کار قرار داده است. 
البته همکاری بانک س��امان با حوزه ورزش اتفاق 
جدیدی نیست و این بانک پیش از این نیز به عنوان 
اسپانسر بسیاری از رویدادهای مهم ورزشی را مورد 
حمایت قرار داده است که به عنوان مثال اسپانسری 
و حمای��ت این بان��ک از تیم ملی والیب��ال ایران در 
رقابت ه��ای لیگ جهانی والیبال و همچنین حمایت 
بانک سامان از تیم ملی فوتسال در سال های گذشته 

را می توان مورد اشاره قرار داد. 
نکته قاب��ل توجه اینکه همکاری بانک س��امان با 
کی روش به قالب های کلیش��ه ای مرسوم از منحصر 
نش��ده و این بان��ک در قالب برگزاری ورک ش��اپ و 
س��مینار به انتقال تجربیات مدیریتی س��رمربی تیم 
مل��ی فوتبال ایران ب��ه کارکنان و مدیران س��طوح 
مختلف این مجموعه پرداخته و با دعوت از اصحاب 
رس��انه به این سمینارها، دستاوردهای برگزاری این 
رویداده��ا را ب��ا فع��االن ورزش و اقتصاد کش��ور به 

اشتراک گذاشته است. 
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بانک نامه

شاخص فالکت اقتصادی ۲۰۱۸ منتشر شد
عربستان رکورددار بیشترین سقوط

عربس��تان س��عودی بیش��ترین س��قوط را در بین 
کشورهای جهان داشته است تا به جمع ۱۰ کشور اول 

فلک زده جهان بپیوندد. 
به گ��زارش ایس��نا به نق��ل از بلومبرگ، ش��اخص 
فالک��ت اقتصادی از جمع نرخ ت��ورم و نرخ بیکاری به 
دس��ت می آید. بلومبرگ در تازه تری��ن رده بندی خود، 
ش��اخص فالکت اقتصادی ۶۶ کشور را محاسبه کرده 
اس��ت. ونزوئال ب��رای چهارمین س��ال متوالی کماکان 
فالکت زده تری��ن اقتص��اد جه��ان نام گرفته اس��ت و 
ش��اخص فالکت آن به نس��بت س��ال ۲۰۱۷، بیش از 
3 براب��ر افزایش یافته اس��ت. این در حالی اس��ت که 
تایلن��د بار دیگر کمترین ش��اخص فالکت اقتصادی را 
از آن خود کرده اس��ت.  ش��اخص فالک��ت اقتصادی 
مفهومی قدیمی دارد و بر این فرض اس��توار اس��ت 
که نرخ ت��ورم و بیکاری پایین، عموما نش��ان دهنده 
احساس ش��هروندان یک کشور به وضعیت اقتصادی 
خود اس��ت. در ونزوئ��ال، پدیده ابرتورم باعث ش��ده 
اس��ت بس��یاری از اقتصاددانان از محاسبه نرخ رشد 
قیمت ها عاجز باش��ند اما نظرسنجی از اقتصاددانان 
نش��ان می دهد میانگین تورم برآورد شده این کشور 

معادل ۱۸۶۴ درصد باشد. 
مکزیک موفق شده است بیشترین تغییر مثبت را به 
نس��بت سال گذشته داشته باشد و پیش بینی می شود 
بانک مرکزی این کش��ور موفق ش��ود نرخ تورم را از ۶ 
درصد در س��ال ۲۰۱۷ به 3.۴ درصد در س��ال ۲۰۱۸ 
برس��اند. از طرف دیگر عربس��تان س��عودی بیشترین 
س��قوط را در بین کش��ورهای جهان داشته است تا به 
جمع ۱۰ کشور اول فلک زده جهان بپیوندد. همچنین 
از نظر منطقه ای، اقتصادهای آس��یایی به نسبت سایر 
نقاط جهان در مبارزه با تورم و بیکاری موفق تر بوده اند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۷۶۷دالر آمریکا

۶.۰9۴یورو اروپا

۶.9۲۷پوند انگلیس

۱.3۶۷درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۴۶.۱۰۰مثقال طال

۱۴9.39۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۵۵۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۷۷.۵۰۰سکه طرح جدید

۷۷۸.۰۰۰نیم سکه

۴۷۰.۰۰۰ربع سکه

3۱۲.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچــه
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بورس تهران در هفته ای که گذش��ت، 
تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز از یک طرف 
و رشد قیمت برخی فلزات اساسی و نفت 
از طرف دیگر، ش��اهد ف��راز و فرودهایی 
بود؛ چنانچه این روزها نوسانات غیرقابل 
پیش بینی دالر تا حدودی بازار س��هام را 

هم سردرگم کرده است. 
به گزارش ایس��نا، ش��رایط بازار ارز در 
هفته ای که گذش��ت، یکی از موارد مهم 
تأثیرگذار بر داد و س��تد س��هام در تاالر 
شیش��ه ای بود. از طرف��ی می توان گفت 
ح��دود نیم��ی از ش��رکت های بورس��ی 
تح��ت تأثی��ر افزای��ش نرخ دالر، س��ود 
شناس��ایی می کنند و قیمت سهام ش��ان 
با رش��د مواجه می ش��ود و از طرف دیگر 
ریسک ناش��ی از کاهش ارزش پول ملی 
س��بب نگرانی ها در اقتص��اد و باال رفتن 
ریسک های سیستماتیک در بازار سرمایه 

می شود. 
قیمت نفت نیز از طرفی باعث تکان های 
قیمتی در گروه پاالیش��ی و پتروش��یمی 
ش��د و از طرف دیگر گروه فلزات اساسی 
و کانه های فلزی در مقاطعی توانس��تند 
با رش��د جهانی قیمت ها با افزایش همراه 

شوند. 
ط��ی چه��ار روز کاری ب��ورس تهران 
در هفت��ه ای که گذش��ت، ش��اخص کل 
همچن��ان حول کانال ۹۸ ه��زار واحدی 
نوس��ان کرد. در این مدت ش��اخص کل 
 ب��ازده نق��دی و قیمت��ی ب��ورس از رقم

۹۸ هزار و ۲۲۹ واحدی تا عدد ۹۸ هزار 
و ۳۴۷ باال رفت و شاهد رشد ۴۸ واحدی 

بود. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز در چهار روز 
کاری اخی��ر ۱۹۷ واح��د رش��د کرد و از 
 ع��دد ۱۰۵ ه��زار و ۴۴۱ واحدی به عدد

و ۶۳۸ رس��ید. همچنی��ن  ۱۰۵ ه��زار 
ش��اخص بازار اول ک��ه در ۱۸ بهمن ماه 
ج��اری در تراز ۶۹ ه��زار و ۷۷۰ واحدی 
قرار داش��ت ۸۵ واحد رشد کرد و تا رقم 

۶۹ هزار و ۸۸۵ باال رفت. 
 ام��ا ش��اخص ب��ازار دوم ب��ا بی��ش از
 ۱۶۰ واح��د اف��ت ت��ا ت��راز ۲۰۹ هزار و

۴۵۱ کاهش یافت و در عین حال شاخص 
صنعت با رشد ۹۷ واحدی همراه شد. 
انتظار بازگشایی یکباره نمادهای 

متوقف بورسی را نداریم
همچنین یک کارش��ناس بازار سرمایه 
با اش��اره ب��ه اینکه در چن��د هفته اخیر 
تع��دادی از نماده��ای معامالتِی متوقف، 
در کمتر از ۹۰ دقیقه بازگش��ایی ش��دند 
و برخی تا ۷۲ ساعت هم متوقف ماندند، 
گفت: دس��تورالعمل جدید بازگش��ایی و 
توقف نمادهای بورس��ی دستاورد خوبی 

است اما نقاط ضعفی هم دارد. 
فردی��ن آقابزرگی در پاس��خ به این که 
اجرای��ی ش��دن دس��تورالعمل توق��ف و 
بازگش��ایی نماده��ا را ط��ی چن��د هفته 
اخی��ر چط��ور ارزیابی می کنی��د؟ گفت: 
این دستورالعمل همان آیین نامه مصوب 
معام��الت اس��ت ک��ه در آیین نامه قبلی 
داش��تیم و در حال حاضر نیز داریم و در 

کل چیز جدیدی نیست. 
وی در پاس��خ ب��ه این ک��ه ق��رار ب��ود 
نماده��ای متوقف و کمت��ر از ۹۰ دقیقه 
بازگش��ایی ش��وند آی��ا چنی��ن اتفاق��ی 
افت��اد؟ اظهار کرد: ش��رکت هایی بوده اند 
 ک��ه با ارائ��ه اطالعات جدی��د نزدیک به

۷۲ س��اعت نمادش��ان متوقف ماند و از 
طرفی ش��رکت هایی بودند ک��ه کمتر از 
۹۰ دقیقه بازگشایی شده اند، اما من این 
موارد را به منزله تخطی از دس��تورالعمل 

جدید نمی بینم، ش��اید این به علت تکثر 
فعاالن بازار متمرکز روی یک سهم باشد 
که به بازبینی و دقت بیشتری نیاز دارد. 
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: 
یکی از مهم ترین دس��تاوردهای مدیریت 
جدید ب��ورس واقع بینانه ن��گاه کردن به 
فرآیند انجام معامالت اس��ت که در گرو 
توقف نمادهای معامالتی بود و از دیدگاه 
من گش��ایش های خوب��ی در این زمینه 
حاصل ش��ده اس��ت، هرچند که نواقصی 
هم در اج��رای این دس��تورالعمل وجود 

داشته است. 
آقابزرگی افزود: مثاًل دیده شده نمادی 
به دلیل این که پن��ج روز متوالی افزایش 
قیمت داش��ته متوقف ش��ده اس��ت و از 
طرفی اجرای دستورالعمل به صورت یک 
وحدت رویه و یکسان مشاهده نمی شود. 
البته طبیعی است که انتظار نداشتیم به 
یکباره ظرف م��دت یک ماه تمام نمادها 

بازگش��ایی ش��ود. من در کل اجرای این 
دستورالعمل را مطلوب می دانم. 

گفتنی اس��ت چندی است که سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار ب��رای توق��ف و 
بازگش��ایی نمادها، دستورالعمل جدیدی 
تصویب کرده است. طبق گفته مسئوالن 
سازمان بورس بر اساس این دستورالعمل 
نمادهای��ی ک��ه متوقف می ش��وند ظرف 
م��دت کمت��ر از ۹۰ دقیق��ه بازگش��ایی 
خواهند شد. آن طور که اعالم شده حتی 
اگر ش��رکتی بورس��ی در ارائه اطالعات 
ابهاماتی داش��ته باشد نماد معامالتی اش 
بازگش��ایی و این موضوع اطالع رس��انی 
می ش��ود ت��ا معامله گران با عل��م به این 
موضوع اقدام به خرید و فروش س��هم آن 
ش��رکت کنند. البته نمادهایی که از قبل 
باید طبق دس��تورالعمل  متوقف بوده اند 
قبلی گزارش��گری مالی داش��ته باشند تا 

نمادشان بازگشایی شود. 

نگاهی به معامالت بورس تهران در هفته ای که گذشت

بورس تهران سردرگم بازار ارز
دریچه

دالیل افت شاخص بازار سهام در آمریکا
 متغیرهای بین المللی
موثر بر بازار سرمایه

سال گذش��ته میالدی بیشتر کاالها در بازار جهانی 
دچ��ار افزایش قیمت ش��دند. در نتیجه ش��رکت های 
صادرکنن��ده کااله��ای خام حاضر در بازار س��رمایه با 
ارزش افزوده ای در صادرات خود مواجه شده اند که این 
امر خود باعث رشد ارزش سهام شرکت در بازار سرمایه 
ش��ده است.  مدیرعامل ش��رکت تأمین سرمایه بانک 
مس��کن با بیان این مطلب به سنا، گفت: شرکت های 
حاضر در بازار سرمایه ایران برخی وارد کننده و برخی 
صادر کنن��ده مواد خام هس��تند و این یک��ی از عوامل 
کلیدی است که می تواند ارزش این شرکت ها را دچار 
نوسان کند.  محس��ن فاضلیان در پاسخ به این سوال 
که متغیرهای بین المللی موثر بر بازار سرمایه، چیست، 
گفت: بازار سرمایه ایران به سرمایه گذار داخلی متکی 
اس��ت، لذا تمایل به س��رمایه گذاری خارجی مستقیم 
در بازار س��رمایه در شرایط کنونی مولفه ای نیست که 
بخواهیم آن را عاملی تاثیر گذار در نوسانات بازار سرمایه 

ایران بشماریم. 
وی افزود: آنچه بازار س��رمایه ایران را می تواند از 
بی��رون دچار اف��ت و خیز کند ارتباط س��رمایه گذار 
داخل��ی و س��رمایه پذیر -ک��ه همان ش��رکت های 
ثبت شده در بازار هستند- با بازارهای بیرونی است؛ 
در نتیج��ه برای پاس��خ به این س��وال باید دید چه 
عواملی سرمایه گذار ایرانی و س��رمایه پذیر ایرانی را 

دچار تفاوت رفتاری مالی و فکری می کند. 
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه 
ش��رکت های حاضر در بازار س��رمایه ای��ران برخی 
وارد کنن��ده و برخی صادر کننده مواد خام هس��تند، 
اظهار داش��ت: این یکی از عوامل کلیدی اس��ت که 

می تواند ارزش این شرکت ها را دچار نوسان کند. 
فاضلیان توضیح داد: در سال گذشته میالدی بیشتر 
کاالها در بازار جهانی افزایش قیمت داشتند، در نتیجه 
شرکت های صادرکننده کاالهای خام با افزایش ارزش 
افزوده صادرات مواجه شدند و این امر خود باعث رشد 
ارزش س��هام شرکت در بازار سرمایه است.  مدیرعامل 
ش��رکت تأمین سرمایه بانک مس��کن ادامه داد: عمده 
صنایع فلزی و نظایر آن با چنین پدیده ای روبه رو شدند 
و ما انعکاس آن را در رشد شاخص بازار شاهد بودیم. 

وی ب��ا بیان اینکه این امر ب��رای صنایع تبدیلی و 
پایین دس��تی نفت به نوعی دیگر اما با همان نتیجه 
مطرح اس��ت، گف��ت: هرچند قیمت نف��ت در بازار 
جهان��ی از قله خ��ود فاصله گرفت، ام��ا کماکان در 
قیمتی باالتر از آنچه در ابتدای سال پیشین میالدی 
ب��ود قرار دارد.  فاضلیان با اش��اره ب��ه اینکه به این 
عوام��ل تغییرات قیمت ارز را نی��ز باید افزود، گفت: 
هرچن��د تغییرات قیمت��ی ارز در میان مدت چندان 

نامتعادل نبود اما روند آن روندی افزایشی است. 
این کارشناس بازار س��رمایه اظهار داشت: نوسانات 
و افزایش ه��ای اخی��ر و انتظ��ارات س��فته بازانه نی��ز 
چشم انداز افزایش اسمی ریالی درآمد صادرکنندگان و 
تبدیل کنندگان ارز را در پی داشته است.  وی در پاسخ 
به این س��وال که عواملی که اهرم رشد شاخص بوده اند 
بیش��تر چه صنایعی را متاثر کرده است، گفت: صنایعی 
ک��ه در واردات و صادرات خود به مواد اولیه متاثر از بازار 
جهانی وابسته هستند بیشترین تأثیر را از تغییرات قیمتی 
بازار جهانی پذیرفتند. خودرو، ماشین آالت، فلزات اساسی 
مانند فوالد و مس، صنایع تبدیلی و فرآورده های نفتی و 

در نهایت صنایع الستیکی از جمله این صنایع هستند. 
مدیرعامل ش��رکت تأمین س��رمایه بانک مس��کن 
همچنین درخصوص دالیل افت شاخص ها در بازارهای 
آمریکا و تأثیر این افت بر دیگر بازارها گفت: برای افت 
ش��اخص بازار س��هام در آمریکا دالیل متعددی بیان 
ش��ده است. از نظر من بیش از آنکه این افت حاصل از 
سیاست های دولت ترامپ و یا مرتبط با اقتصاد آمریکا 

باشد، علل آن را باید در خود بازار جست وجو کنیم. 

 روابط تجاری ایران و هند
از دریچه بورس کاال

بورس های کاالیی در جهان به عنوان نمادهای اقتصاد 
مدرن به ش��مار می روند. بر همین اس��اس بورس کاالی 
ای��ران طی س��الیان اخیر و ب��ا اس��تفاده از ظرفیت تاالر 
صادراتی خود در منطق��ه آزاد کیش و معامالت تعدادی 
از محصوالت ش��اخص ایران در بازارهای جهانی از جمله 
قیر، سنگ آهن، گوگرد و گندم توانسته است قیمت های 
کشف شده در تاالر صادراتی خود را در سایت های معتبر 
قیمتی و تحلیلی بین المللی از جمله آرگس، متال بولتن، 
پالتس و آیسیس در کنار تولیدکنندگان بزرگ دنیا انتشار 
ده��د و به مرجع قیمتی این کاالها در منطقه خاورمیانه 
ب��دل ش��ود.  در این رابط��ه، ایران به عنوان یک کش��ور 
نفتخی��ز در بخش تولید و به تب��ع آن صادرات محصول 
قی��ر، به عنوان یکی از فرآورده های نفتی، به کش��ورهای 
آس��یایی و آفریقایی جزو پنج کش��ور برتر دنیاس��ت که 
کیفی��ت این محصول تولی��دی زبانزد ب��وده و از جایگاه 
ویژه ای در جهان برخوردار اس��ت.  به نظر می رسد ایجاد 
شراکت های اس��تراتژیک بین المللی بین  تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان و تج��ار به منظور تأمین قیر موردنیاز 
آنها و تغییر قراردادهای تأمین از اس��پات به قراردادهای 
استراتژیک بلندمدت از ویژگی های اصلی بازار قیر باشد که 
امضای تفاهم نامه بورس کاالی ایران و هند برای راه اندازی 
س��کوی معامالتی مش��ترک نقطه آغازینی برای تحقق 
این امر مهم محس��وب می شود که به کمک این سکوی 
معامالتی مشترک، بازرگانان دو کشور می توانند وضعیت 
سفارش های ارائه شده و قیمت ها را رصد کنند.  ایده این 
همکاری مش��ترک پس از برگ��زاری اولین کنفرانس قیر 
آسیا، آفریقا و خاورمیانه که در تاریخ ۲۱ و ۲۲ تیرماه ۹۶ 
)۱۲ و ۱۳ جوالی ۲۰۱۷ میالدی( در بمبئی هندوستان 
برگزار شد، شکل گرفت؛ چراکه موارد متعددی مشاهده 
شده که بازرگانان هندی از دریافت قیر بی کیفیت از بازار 
ایران ابراز نارضایتی کرده و حضور و انجام مذاکراتی بین 
تجار فعال در بازار قیر دو کشور همسایه در این کنفرانس، 
مدیران بورس کاالی ایران را برای گسترش روابط بین دو 
کشور مصمم تر کرد؛ اتفاقی که امضای یک تفاهم نامه مهم 
تجاری را در تاریخ ۹ آبان ماه سال جاری )۳۱ اکتبر سال 
جاری میالدی( به همراه داش��ت تا در تعامل بین بورس 
کاالی ایران با بورس ملی کاالیی و مش��تقه هندوس��تان 
)NCDEX(، تجارت قیر بین دو کشور بی واسطه تر یا کم 
واسطه تر صورت پذیرفته و محصول باکیفیت تضمین شده 
به دست مصرف کننده برسد؛ زیرا هندوستان برای ساخت 
جاده ها و خیابان های خود نیاز باالیی به قیر داش��ته و به 
عنوان یکی از مصرف کنن��دگان بالقوه این فرآورده نفتی 

محسوب می شود. 

یادداشت

مرتضی مشایخی
کارشناس اقتصادی
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به گفت��ه معاون خان��ه صنعت، معدن 
و تجارت ایران، س��ود تس��هیالت بانکی 
ارائه شده به بخش تولید در اروپا تا ۰.۵ و 

در ایران تا ۲۴درصد است. 
بیژن پناهی زاده در گفت وگو با ایس��نا، با 
اش��اره به بند الحاقی که توسط نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی به منظور تشویق 
تولیدکنندگان و تس��ویه مطالبات بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری در الیحه بودجه 
س��ال ۱۳۹۷ مدنظ��ر ق��رار گرف��ت، اظهار 
کرد: براس��اس بند الحاق��ی مذکور چنانچه 
تولیدکنن��دگان بدهی معوق خ��ود را که تا 
پایان سال ۱۳۹۶ سررسیدشده باشد از تاریخ 
سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند 
بانک ها و موسسات مالی مکلفند اصل و سود 
خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب 

جریمه دریافت و تسویه کنند. 

وی ادام��ه داد: به طور حت��م این اقدام 
مجلس کامال در جهت مثبت بوده، اما ما 
از نمایندگان ملت خواس��تاریم که تغییر 
در میزان سود تسهیالت بانکی ارائه شده 
به بخش تولید را نیز در دس��تور کار قرار 
داده و به حداکثر ۹درصد کاهش دهند. 
مع��اون خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
ای��ران با بیان اینک��ه در هیچ کجای دنیا 
س��ود تس��هیالت بانکی ب��ا ای��ران قابل 
مقایس��ه نیس��ت، بیان ک��رد: قابل تأمل 
اس��ت ک��ه بدانی��د در اروپا تس��هیالت 
ارائه ش��ده به واحدهای تولیدی س��ودی 
ت��ا نیم درصد دارد و این در حالی اس��ت 
که واحدهای تولیدی که در کش��ورمان 
تسهیالت بانکی اخذ کرده اند باید با سود 
تا ۲۵درصد بدهی خود را تسویه کنند. 

پناه��ی زاده افزود: اگر قص��د داریم از 

وضعیت موجود در بخ��ش تولید رهایی 
پی��دا کنی��م بای��د تولیدکنن��دگان را از 
پرداخ��ت جرای��م معاف کنی��م و میزان 
س��ود تس��هیالت بانک��ی را نی��ز کاهش 
دهی��م. نح��وه کار باید به گونه ای باش��د 
که نظام بانکی حداقل میزان س��ود را از 
تولیدکنندگان اخذ کند و مابه التفاوت در 

این حوزه از سوی دولت پرداخت شود. 
وی با اش��اره به اینکه بخشی از اعتبارات 
مربوط به هدفمندی یارانه ها باید به تولید 
سرریز می ش��د، گفت: هدفمندی یارانه ها 
باید س��ود تس��هیالت و جرایم واحدهای 
تولیدی را نیز پوشش می داد، اما متاسفانه 
ای��ن اتفاق در عم��ل رخ ن��داد و وضعیت 

کنونی واحدهای تولیدی بغرنج است. 
به گزارش ایسنا، نمایندگان در نشست 
علنی سه ش��نبه گذش��ته )۲۴ بهمن  ماه( 

مجل��س ش��ورای اس��المی، در جری��ان 
بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون 
تلفی��ق درباره الیحه بودجه س��ال ۹۷ با 
بند الحاق��ی )۲( تبص��ره ۱۶ این الیحه 
ب��ا ۱۸۶ رأی مواف��ق، ۲۰ رأی مخالف و 
۲ رأی ممتن��ع از مجم��وع ۲۲۸نماینده 

حاضر در جلسه موافقت کردند. 
براس��اس این بن��د الحاقی ب��ه منظور 
تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات 
بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتباری 
چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که 
تا پایان س��ال ۱۳۹۶ سررسیدشده باشد 
از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ 
تس��ویه کنند بانک ها و موسسات مالی و 
بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق 
ق��رارداد اولیه و بدون احتس��اب جریمه 

دریافت و تسویه کنند. 

مدی��رکل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت که صنعت نس��اجی 
با ۵درصد س��رمایه گذاری در کل کش��ور، ۱۳درصد 
اش��تغال ایجاد کرده اس��ت.  به گزارش ایسنا، افسانه 
محراب��ی روز پنجش��نبه در مراس��م افتتاح رس��می 
دوازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی صنعت نس��اجی 
 با اش��اره به اینکه صنعت نس��اجی در کش��ور دارای 

۹۸۰۰ واحد تولید و ۲۸۰هزار اش��تغال اس��ت، اظهار 
ک��رد: این صنعت ب��ا ۵درصد س��رمایه گذاری در کل 

کش��ور، ۱۳درص��د اش��تغال ایجاد کرده اس��ت. وی 
اشاره به اینکه صنعت نس��اجی بسیار قاچاق پذیر و  با 
از این لحاظ لطمه پذیر ش��ده است، افزود: صنعتگران 
الزم اس��ت به مس��ائلی مانند مباحث مدیریت مالی، 
و  تکنول��وژی  تولی��د،  ماش��ین آالت،  به روزرس��انی 
برنامه ریزی توجه کنند.  مدیرکل دفتر صنایع نساجی 
و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
باید نمایش��گاهی در س��طح بین المللی برگزار شود تا 
ایران به جایگاه اصلی صنعت نساجی بازگردانده شود، 

گفت: امید می رود دوره های بعدی نمایش��گاه صنعت 
نساجی در اس��تان اصفهان به عنوان پایتخت صنعت 

نساجی در سال های آتی برگزار شود. 
 محرابی ادامه داد: از جمله اقدامات انجام ش��ده در 
دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اجرایی شدن دس��تورالعمل واردات پوشاک 
براس��اس صدور گواهی فعالی��ت، تعامل گمرک برای 
محدودکردن واردات و اس��تقرار گمرکات کش��ور در 

مبادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. 

اشتغال زایی ۱۳درصدی صنعت نساجی در ایران

 تولیدکنندگان ایرانی
۴۸ برابر اروپایی ها به بانک سود می دهند

اخبار

افزایش ۱۳۳درصدی صادرات 
انگلیس به ایران در ۱۰ ماهه امسال 
براساس آمارهای تجارت خارجی، در ۱۰ماهه نخست 
س��ال جاری درحالی ک��ه واردات از آمریکا کاهش پیدا 
ک��رده، واردات کاال از انگلیس با افزایش ۱۳۳درصدی 
مواجه شده است.  به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای 
تجارت خارجی کش��ور نش��ان می ده��د، در ۱۰ ماهه 
منتهی به دی ماه س��ال جاری واردات از آمریکا کاهش 
و از انگلیس افزایش داشته است.  بر این اساس واردات 
از انگلی��س در ۱۰ ماه��ه امس��ال ۹۰۰ میلی��ون دالر 
 بوده که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل با افزایش

 ۱۳۳ درص��دی مواج��ه ش��ده اس��ت. در ۱۰ماه��ه 
 نخس��ت س��ال ۹۵ تنها یک میلیون تن کاال به ارزش

 ۳۸۶ میلی��ون تن از انگلیس وارد کش��ور ش��ده بود.  
همچنین واردات از آمریکا در این مدت با کاهش روبه رو 
شده و از ۲۲۶میلیون دالر در سال ۹۵ به ۱۳۸ میلیون 

دالر کاهش پیدا کرده است. 

اروپا آماده مذاکره برای واردات گاز 
ایران است

معاون امور انرژی کمیس��یون اروپا گفت، اتحادیه 
اروپا آماده است تا درخصوص امکان اتصال ایران به 

کریدور گازی جنوبی مذاکره کند. 
به گزارش تس��نیم، ماروس س��فکوویچ، معاون امور 
ان��رژی کمیس��یون اروپا پ��س از چهارمین نشس��ت 
وزاری عضو ش��ورای مش��ورتی کریدور گازی جنوبی 
در کنفرانسی خبری در باکو گفت، اتحادیه اروپا آماده 
است تا درخصوص امکان اتصال ایران به کریدور گازی 
جنوبی مذاکره کند.  وی گفت، این به استراتژی ایران 
بس��تگی خواهد داش��ت زیرا این کش��ور عمدتا روی 
افزایش صادرات نفت خود متمرکز شده است.  این مقام 
اروپایی افزود، ابراز عالقه مندی کش��ورهای مختلف به 
کریدور گازی جنوبی یک بار دیگر نشان دهنده اهمیت 
این کریدور به عنوان یک زیرساخت استراتژیک است. 

س��فکوویچ گف��ت، به لطف ای��ن پ��روژه، اروپا به 
ی��ک منطقه غن��ی از نظ��ر منابع انرژی دسترس��ی 
خواه��د یافت. وی افزود، ط��رف اروپایی آماده بحث 
درخصوص تمام فرصت های بیشتر مرتبط با کریدور 
گازی جنوبی اس��ت.  به گفته سفکوویچ، این مسئله 
چندین نوبت ب��ا نمایندگان ایران م��ورد بحث قرار 
گرفته است.  کریدور گازی جنوبی یکی از پروژه های 
 اولوی��ت دار برای اتحادیه اروپاس��ت که از طریق آن

۱۰ میلی��ارد مترمکعب گاز آذربایجان از منطقه خزر 
از طریق گرجستان و ترکیه به اروپا منتقل می شود. 
در مرحل��ه نخس��ت، گازی ک��ه بای��د در فاز دوم 
توس��عه میدان ش��اه دنیز آذربایجان تولید شود، به 
عن��وان منبع اصلی پروژه کری��دور گازی جنوبی در 
نظر گرفته ش��ده است. در مراحل بعدی دیگر منابع 

گازی نیز می توانند به این پروژه متصل شوند. 
در فاز دوم پروژه ش��اه دنیز، از طریق توسعه خط 
لول��ه قفقاز جنوبی و س��اخت خط لول��ه انتقال گاز 
تران��س آناتولی )تاناپ( و ترانس آدریاتیک )تاپ( به 

بازارهای ترکیه و اروپا صادر خواهد شد. 

۳۴۲ میلیون دالر گوشی تلفن 
همراه در ۱۰ماه وارد کشور شد 

براس��اس آمارهای تج��ارت خارج��ی در ۱۰ماهه 
منته��ی به دی ماه س��ال ج��اری ۳۴۲ میلیون دالر 

گوشی موبایل وارد کشور شده است. 
به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای تجارت خارجی 
کشور نشان می دهد، در ۱۰ماهه ابتدایی سال جاری 
بی��ش از ۳۴۲ میلی��ون دالر گوش��ی موبایل به وزن 
۷۷۶ تن وارد کشور شده است. میزان واردات موبایل 
در مدت مش��ابه س��ال قب��ل ۳۹۱ ت��ن و ارزش آن 
۱۷۵میلیون دالر بوده اس��ت. به این ترتیب واردات 
رس��می موبایل به کش��ور به لحاظ وزنی ۹۸درصد و 
به لحاظ ارزش ۹۵درصد رشد داشته است.  براساس 
اع��الم مس��ئوالن گمرکی در این م��دت ۲میلیون و 
۳۶۱ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۴۲ میلیون 
دالر وارد کشور شده به این ترتیب ارزش متوسط هر 
دس��تگاه موبایل ۱۴۵ دالر بوده است.  گفتنی است، 
از زمان اجرای طرح رجیس��تری تا به امروز بیشتر از 
۱۰ هزار دس��تگاه تلفن همراه به صورت مسافری با 

پرداخت حق گمرکی ثبت شده است. 

دریچه

فاینانس ۹۰۰ میلیون دالری راه آهن 
چابهار نهایی شد

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت فاینانس 
هندوستان برای راه آهن چابهار – زاهدان از ۱.۵سال 
پیش و در جریان س��فر نخست وزیر هند به ایران با 
ی��ک توافق نامه ابتدایی وارد فرآیند اجرایی ش��د که 
سرانجام در هفته گذشته با نهایی شدن مذاکرات به 
مرحله نهایی رس��ید.  خیراهلل خادمی در گفت وگو با 
ایس��نا، با اعالم این خبر اظهار کرد: در طول ماه های 
گذشته در جریان سفر مقام های ایرانی به هند و سفر 
نمایندگان ش��رکت هندی به ایران ابعاد مختلف این 
پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت تا س��رانجام با توافق 
دو طرف کار اجرایی شود.  مدیرعامل شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل درباره جزییات این 
قرارداد فاینانس توضی��ح داد: طبق برنامه ریزی های 
فاینان��س هن��د ح��دودا   صورت گرفت��ه کل رق��م 
۹۰۰ میلیون دالر خواهد ش��د و فرآیند اجرایی این 
پروژه ۳.۵ س��ال در نظر گرفته شده است. در جریان 
اجرای این پروژه فرآیند زیرسازی و اجرای روسازی 
ب��ا طرف ایران��ی خواهد بود که ح��دود ۷۰درصد از 
پ��روژه اس��ت و ۳۰درص��د باقی مانده نیز از س��وی 
هندی ها انجام می ش��ود. همچنین کنترل کیفیت و 
نظارت بر پروژه نیز برعهده طرف هندی خواهد بود.  
خادم��ی ادامه داد: طبق این قرارداد هند باید حدود 
۳۵۰۰ میلی��ارد تومان منابع اعتباری وارد این پروژه 
کند که قطعا برای تامین این موضوع با منابع داخلی 
دش��واری هایی داش��تیم، اما با این قرارداد فاینانس 
س��االنه حدود هزار میلیارد توم��ان تزریق اعتبار به 
این ط��رح صورت می گی��رد.  وی درب��اره وضعیت 
فعل��ی پیش��رفت این پروژه نیز اظهار ک��رد: این کار 
تاکنون با پیگیری دست اندرکاران ایرانی دنبال شده 
و پروژه ۴۷درصد پیشرفت در زیرسازی و ۳۰درصد 
پیش��رفت کلی داش��ته اس��ت و در صورت رسیدن 
مناب��ع مالی الزم می توان امی��دوار بود که کار ظرف 
همان ۳.۵س��ال مدنظر به طور کامل اجرایی ش��ود.  
پیش بینی می ش��ود در جریان سفر رئیس جمهوری 
به دهلی نو قرارداد این فاینانس به طور رسمی میان 

طرفین به امضا برسد. 

در سال گذشته رخ داد
رشد ۳ برابری واردات آب معدنی 

به ایران
آمارهای رسمی گویای آن است که واردات انواع آب 
معدنی در س��ال گذشته رشد سه برابری داشته است.  
به گزارش ایس��نا، در س��ال گذش��ته بیش از ۲۱ هزار 
ت��ن آب معدنی به ارزش ۲۵ میلیون دالر صادر ش��ده 
اس��ت. عمده آب معدنی ایران به کش��ورهای ترکیه با 
سهم ۶۴درصدی، عراق ۱۰درصد، افغانستان ۹درصد، 
روسیه ۶درصد و پاکس��تان ۴درصد صادر شده است؛ 
البته ۷درصد از این محصول نیز به کشورهای مختلف 
صادر ش��ده اس��ت، ام��ا از نظ��ر ارزش و حجم اگرچه 
صادرات این کاال در س��ال گذشته نسبت به سال قبل 
از آن تغییر چندانی نداشته ولی در ۱۰ سال گذشته از 
نظر ارزش وضعیت صادرات ان��واع آب معدنی در دنیا 
ظاهرا بهبود یافته است، زیرا که در سال ۱۳۸۶ حجم 
صادرات آب معدنی ایران ۴۰ هزار تن بوده و ارزش آن 
به ۶میلیون دالر هم نمی رسیده است. اکنون در مدت 
۱۰ س��ال حجم صادرات در این بخش تقریبا به نصف 
رس��یده، اما می توان گفت که ارزش آن بیش از چهار 

برابر شده است. 
واردات آب معدنی یک چهارم صادرات

البته در کنار صادرات ۲۵ میلیون دالری ایران در 
سال گذش��ته ۷میلیون دالر هم واردات آب معدنی 
داشته اس��ت که حجم این واردات حدود ۹۰۰۰ تن 
محس��وب می شود. از عمده کش��ورهای صادر کننده 
آب معدن��ی به ایران می توان به ترکیه، آلمان، هلند، 
ک��ره و اتریش اش��اره کرد.  البته در س��ال های قبل 
محصوالت��ی از اتریش، عربس��تان س��عودی، امارات 
متح��ده عرب��ی و هند نیز وارد ایران می ش��د، اما به 
تدریج از س��ال ۱۳۸۶ تاکن��ون واردات این بخش از 
۶۵ هزار تن به حدود ۹تن رسیده و کاهشی بیش از 

شش برابر را تجربه کرده است. 
از نظ��ر ارزش نیز ای��ن واردات از ۳۳ میلیون دالر 
در سال ۱۳۸۶ به ۷میلیون دالر در سال قبل رسیده 
اس��ت، اما نکته قابل توجه آنکه در س��ال گذشته به 
یکب��اره واردات ان��واع آب معدنی بیش از س��ه برابر 
 رش��د یافته و از ۲۹۰۰ هزار تن در س��ال ۱۳۹۴ به 

۹۰۰۰ تن در سال قبل رسیده است. 
البته از نظر ارزش حجم واردات این بخش از س��ه 
برابر هم بیشتر ش��ده و از ۶.۱ میلیون دالر در سال 
۱۳۹۴ به ۷میلیون دالر در سال قبل رسیده است. 

براس��اس اعالم وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
۱۲۰واح��د تولید آب معدنی در کش��ور وجود دارد، 
ام��ا تعداد واحدهای فع��ال در این عرصه حداکثر به 
۸۰مورد می رسد و میانگین تولید و بسته بندی انواع 
آب معدنی و آشامیدنی در کشور حدود ۱۸۰میلیون 
لیتر در س��ال گزارش شده است. این در حالی است 
ک��ه تولید جهان��ی آب معدنی و آش��امیدنی حدود 

۱۴۰میلیارد لیتر در سال است. 
در حوزه تولید انواع آب معدنی مش��کالتی وجود 
دارد ک��ه از جمله آنها می توان به افزایش هزینه های 
تولید، نوس��انات نرخ ارز و دشوارشدن فرآیند تامین 

مواد اولیه اشاره کرد. 

مبلمان  صادرکنن��دگان  اتحادیه  عضو 
گفت انتظار می رود دولت از طریق رایزنان 
اقتصادی بتواند شرکت در نمایشگاه های 
خارج��ی را برای تولیدکنن��دگان ایرانی، 

هموار کند. 
به گزارش مهر، رامی��ن میرعبدالباقی 
در جم��ع خبرنگاران با بی��ان اینکه طی 
س��ال های گذش��ته و متاث��ر از مس��ئله 
تحریم، مش��کالتی در زمینه واردات مواد 
اولیه مورد نی��از صنعت مبلمان به وجود 
آمده است، گفت: چوب یکی از مهم ترین 
م��واد اولی��ه مورد نی��از در ای��ن صنعت 
اس��ت، اما به دلیل کمب��ود آن در ایران 
ناچار ب��ه واردات بودیم ک��ه هزینه های 
گمرکی و حم��ل و نقل، تولید مبلمان را 

غیراقتصادی می کرد. 
عرص��ه  در  همچنی��ن  اف��زود:  وی 
فناوری ه��ای روز مبلمان، بس��یار عقب 
بودیم؛ بر این اس��اس توس��عه فعالیت ها 
ب��ه کش��ور ایتالیا ب��ه منظ��ور دورزدن 
تحریم ه��ا و تأمین مواد اولی��ه ارزان تر و 
دس��تیابی به فناوری های روز در دستور 
کار ق��رار گرفت. این در حالی اس��ت که 
ایتالیا کش��وری است که بیشتر با صنعت 
مبلم��ان و پوش��اک ش��ناخته ش��ده و 
درآمدهای سرشاری از این طریق کسب 
می کند، درحالی که برعکس در کشورمان 
در سال های گذشته توجه کمتری به این 
صنعت ش��ده و به عنوان کاالی صادراتی 

به آن نگاه نشده است. 
با روی  میرعبدالباقی خاطرنشان کرد: 
کار آم��دن دولت یازدهم، در چند س��ال 
گذش��ته اما نگاه ها به ای��ن صنعت تغییر 

ک��رده؛ ای��ن در حالی اس��ت که کش��ور 
ایتالی��ا ب��ه حمایت از صنع��ت مبلمان و 
مبل سازان در جهان شهرت دارد و وقتی 
س��رمایه گذاران خارجی بخواهند در این 
کش��ور حضور یابند، مش��مول ۲۳درصد 
تخفیف مالیاتی ش��رکت های خارجی )به 
ش��رط عدم فروش تولی��دات در اتحادیه 

اروپا( خواهند شد. 
آن،  ب��ر  ع��الوه  ک��رد:  تصری��ح  وی 
مبل سازان در ایتالیا مشمول حمایت های 
کارگ��ری، ویزاه��ای کاری س��ه تا چهار 
س��اله برای کارگران، دریافت تسهیالت 
صادراتی، وام های ارزان قیمت با نرخ بهره 
۲ ت��ا ۳درصدی و همچنین مش��وق های 

مختلف صادراتی می شوند. 
به گفت��ه میرعبدالباقی، جلب و جذب 
س��رمایه سایر کش��ورها و صدور فرهنگ 
خود از طریق صنع��ت مبلمان، از جمله 
مزایایی اس��ت که ایتالیایی ها با حمایت 
از س��رمایه گذاران خارجی ب��ه دنبال آن 
هستند؛ در این میان بی توجهی به صنعت 
مبلمان در کش��ور در دهه های گذش��ته، 
همچنی��ن واردنش��دن فناوری های نوین 
به کش��ور متاثر از تحریم های اقتصادی و 
نبود تحقیق و توس��عه )R&D( مناسب 
در این صنعت، سبب شد تا به فکر ادامه 
فعالیت در یکی از کش��ورهای پیش��روی 

این صنعت یعنی ایتالیا بیفتیم. 
وی تأکی��د ک��رد: ب��ا آم��وزش نیروی 
انس��انی که به ایتالیا روان��ه کرده بودیم 
و بازگردان��دن آن��ان به ای��ران، به تدریج 
توانستیم تحولی در این صنعت در کشور 
ایجاد کنی��م؛ این در حالی اس��ت که تا 

پی��ش از حضور در ایتالی��ا، مبلمان های 
تولیدی ش��رکت کاماًل به صورت سنتی 
س��اخته می شدند، اما امروز با دانلوپ که 
یکی از ماشین آالت صنعتی که حتی در 
صنعت خودروسازی کاربرد دارد، ساخته 

می شوند. 
عضو اتحادی��ه صادرکنندگان مبلمان 
توضیح داد: با اقدام های انجام ش��ده که 
ب��ه نوعی در قال��ب دورزدن تحریم ها و 
اقتصادی ک��ردن تولی��د محصول نهایی 
بود، ام��روز س��اختار و ش��الوده اصلی 
مبلمان ه��ای تولی��دی را از ایتالیا وارد 
می کنیم و پس از تکمیل آنها در ایران، 
به کش��ورهایی نظیر روسیه، عربستان، 
هندوس��تان، چی��ن و برخ��ی دیگر از 
کش��ورهای ح��وزه خلیج ف��ارس صادر 

می کنیم. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  میرعبدالباق��ی 
ایتالیایی ه��ا،  از  فناوری ه��ای دریافت��ی 
اکنون در این ش��رکت بومی سازی شده 
اس��ت که موفقیت دیگری در راس��تای 
اقتص��اد مقاومت��ی ب��ود. در ای��ن میان 
صنعت بول )اس��تفاده از پوست زیر الک 
الک پش��ت در معرق کاری(، اس��تفاده از 
واردات  ریخته گری جواهرسازی،  صنعت 

)که  نوین  ماش��ین آالت مجسمه س��ازی 
در انحصار این ش��رکت در ایران است( و 
واردات دستگاه های خاص آبکاری طال، از 
جمله فناوری هایی بوده که در سال های 
گذش��ته و در ارتب��اط ب��ا مبل س��ازان 
ایتالیایی از س��وی این شرکت وارد ایران 

شده است. 
میرعبدالباق��ی ادامه داد: این در حالی 
اس��ت که فعالیت هایی نظی��ر رویه کوبی، 
نقاشی مبل ها، رنگ و پارچه و برنزکاری 
در ایران انجام می ش��ود که فعالیت هایی 
یدی و دستی بوده و با صرف هزینه های 
پایین ت��ر و اس��تفاده از نی��روی کار و در 
نتیجه اشتغال زایی بیشتر انجام می شوند. 
میرعبدالباقی خواس��تار تسهیالتی در 
رون��د ص��ادرات مبلمان ایرانی از س��وی 

دولت ش��د و گفت: انتظار 
بتوان��د  دول��ت  م��ی رود 
نمایشگاهی  ش��رکت های 
طری��ق  از  را  خارج��ی 
ی��ا  اقتص��ادی  رایزن��ان 
فرهنگی در آن کش��ورها 
برای مطرح ک��ردن هرچه 
مبلمان  صنع��ت  بیش��تر 
کشورمان هماهنگ کند. 

صادرات مبلمان ایران به بیش از ۵ کشور دنیا

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش به شماره ثبت 30052

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش می رساند مجمع 
صندوق در خصوص:

  تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر 
  تغییر حدنصاب ترکیب دارایی صندوق  سایر موارد برگزار گردید.

برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی
 www.armanandishfund.com مراجعه فرمایید.

1
2۳

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر به شماره ثبت 36478

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر 
می رساند مجمع صندوق در خصوص:

  تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر 
  تغییر حدنصاب ترکیب دارایی صندوق  سایر موارد برگزار گردید.

برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی
 www.honarfund.com مراجعه فرمایید.

1
2۳

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شماره ثبت 31852

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان می رساند 
مجمع صندوق در خصوص:

  تغییر نحوه محاسبه کارمزد مدیر 
  تغییر حدنصاب ترکیب دارایی صندوق  سایر موارد برگزار گردید.

برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی
 www.sobhanfund.com مراجعه فرمایید.

1
2۳
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بین المللی  همای��ش  پنجمین 
خ��ودرو در حال��ی ب��ه کار خود 
پای��ان داد ک��ه باالخ��ره یکی از 
ای��ران،  خودروس��ازی  مدی��ران 
 ب��ه صراح��ت در مقاب��ل هم��ه

تصمیم گی��ران ای��ن صنع��ت، از 
مشکالت سخن گفت. 

ب��ه گزارش پدال نی��وز، در روز 
نخس��ت ای��ن همای��ش، رئیس 
هی��أت عام��ل ای��درو و رئی��س 
ش��ورای  مجل��س  کمیس��یون 
اس��المی، پش��ت تریب��ون رفته 
ب��ه دو  را نس��بت  انتقادات��ی  و 
خودروس��از بزرگ ای��ران مطرح 
کردند. خصوصی س��ازی، کیفیت 
مطالب��ات  محص��والت،  پایی��ن 
قرارداده��ای  و  قطعه س��ازان 
خودرویی از جمله محورهای این 

انتقادات بود. 
 اما ش��اید کس��ی فک��رش را 
نمی ک��رد که هاش��م یک��ه زارع، 
ک��ه  ایران خ��ودرو  مدیرعام��ل 
همیش��ه با احتیاط سخن گفته، 
وقتی پش��ت تریبون قرار بگیرد، 
آنقدر صری��ح در واکنش به این 
انتقادات پرس��ش هایی را مطرح 
کند که جمعی��ت حاضر او را به 

شدت تشویق کنند. 
 یک��ه زارع وقت��ی ب��ه عن��وان 
رفت،  تریبون  پش��ت  س��خنران 
از پی��ش تعیی��ن ش��ده  مت��ن 
سخنرانی خود را کنار گذاشت و 
چند پرسش مطرح کرد. او گفت: 
چرا وقتی واحدهای مشابه برای 
رنگ در کش��ور وجود دارد، ما را 
ناچ��ار به راه اندازی واحد دیگری 

در مناط��ق مختلف می کنید؟ یا 
صحبت از تولید خودروهای برقی 
آن  مشتری  درحالی که  می کنید 
وجود ن��دارد و دولت باید به این 

خودروها سوبسید بدهد؟ 
 مهم تری��ن بخش صحبت های 
ب��ه موض������وع  یک������ه زارع 
که  برمی گشت  خصوصی س��ازی 
ب��ه صراح��ت اعالم ک��رد حتی 
اگر امروز س��رمایه گذاری بخش  
خصوص��ی پیدا ش��ود که س��ه 
صندل��ی در هیأت مدی��ره بگیرد 
ولی بخواهد من را از مدیرعاملی 
کنار بگذارد، ب��ه واهلل به نفع این 
کش��ور اس��ت، پس مان��ع ایجاد 
نکنی��د؛   موضوع��ی مه��م ک��ه 
سالهاس��ت درب��اره آن صحب��ت 
می ش��ود اما هر بار ک��ه به پای 

اج��را می رس��د، به بهان��ه ای به 
دست فراموشی سپرده می شود. 

جدیدترین نمون��ه ایجاد مانع 
از  ایران خ��ودرو  مدیرعام��ل  که 
آن س��خن می گوید ب��ه موضوع 
واگذاری سهام شرکت سمند در 
حدود  برمی گ��ردد.  ایران خودرو 
دو ماه پیش شرکت سمند اعالم 
کرد ک��ه قصد دارد همه س��هام 
خود را در ایران خودرو به فروش 

برساند. 
 آگه��ی عرضه س��هام صورت 
گرف��ت ام��ا در روز ب��از ک��ردن 
بس��ته های پیش��نهادی سازمان 
بورس ای��ن معامل��ه را به دلیل 
اهلی��ت نداش��تن تنه��ا خریدار 
آن، باطل اع��الم کرد و هیچ گاه 
توضی��ح ش��فافی داده نش��د که 

منظور از اهلیت نداشتن چه بوده 
اس��ت.   اما آنچه از صحبت های 
ایران خ����ودرو  مدیرعام������ل 
برمی آی��د این اس��ت ک��ه تأیید 
نش��دن صالحیت خریدار سهام 
مانع تراشی  نوعی  به  ایران خودرو 
بر س��ر راه خصوصی سازی بوده 

است. 
اکن��ون که ای��ن موضوع عیان 
ش��ده، کاش مس��ئوالن که مدام 
از خصوصی س��ازی صنع��ت  دم 
خ��ودرو می زنند، یک ب��ار به طور 
شفاف بیان کنند که چرا تاکنون 
برای خصوصی س��ازی  هر گامی 
ایران خودرو و س��ایپا برداش��ته 
شده یا ناقص مانده یا با دور زدن 
قانون به کالفی پیچیده تر تبدیل 

شده است؟ 

روز گذش��ته دوباره نرخ ارز صعودی 
شد و نرخ حواله دالر به رقم پنج هزار 
و ۳۰توم��ان رس��ید تا عالوه بر فش��ار 
بر هم��ه بخش های اقتص��ادی، نفس 

قطعه سازان را هم به شماره بیندازد. 
به گ��زارش کارپرس، ط��ی ماه های 
اخیر نوسانات نرخ ارز بر تولیدکنندگان 
و واردکنندگان تأثیر بس��یاری داشته، 
به گونه ای که قطعه سازان بارها نسبت 
به نوسانات نرخ ارز گالیه کرده اند، اما 
نه تنها گره ای از مشکالت شان گشوده 
نش��د، بلکه حت��ی ارز مبادله ای نیز به 

روی آنها بسته شد. 
 حال این پرس��ش مطرح اس��ت که 
قطعه س��ازانی که توان ادامه مس��یر با 
نرخ دالر ۳8۰۰ و 4۰۰۰ هزار تومانی 
را ندارن��د، اکن��ون چگون��ه می توانند 
قطعات با نرخ پنج هزار تومانی را وارد 

کنند و به چرخه تولید برسانند؟ 
 در همین زمینه رضا رضایی- عضو 
انجمن همگن نیرو محرکه قطعه سازان 
کش��ور می گوی��د: »در ح��ال حاض��ر 
افزای��ش ن��رخ دالر بر زندگ��ی مردم 
عادی تأثیر بس��زایی گذاشته است چه 
برسد به صنایعی همچون قطعه سازی 
و خودروس��ازی که فعالیت آنها به نرخ 
ارز وابس��ته اس��ت. اکنون قطعه سازان 
فق��ط فعالیت می کنن��د که قطعات به 
موقع به خط تولید برسد و خط تولید 

نخوابد.« 
او تأکی��د می کند: »طی دو ماه اخیر 
موانع و مش��کالت همچون س��د های 
مق��اوم ب��ر س��ر راه حرک��ت صنعت 
قطعه س��ازی قرار گرفته است و اکنون 
این صنعت نی��از به مدیری��ت بحران 

دارد.« 
 ب��ه گفت��ه رضایی، در ح��ال حاضر 
و  قطعه س��ازی  صنع��ت  در  ش��رایط 
خودروس��ازی نیازمند مدیریت بحران 
دارد و ای��ن صنعت در حالی به حیات 
خود ادامه می دهد که با هر نوسان نرخ 

ارز، نفسش به شماره می افتد.« 
رضای��ی می افزاید: »تأثیر نوس��انات 
ن��رخ ارز ب��ر صنایع کش��ور ش��دید و 
نگران کنن��ده اس��ت، چراک��ه صنعت 

کش��ور به ویژه صنعت خودروس��ازی 
و قطعه س��ازی روی لب��ه تیغ حرکت 
می کند و اگر قطعه س��از نتواند به موقع 
قطعه را به خط تولید برساند، که البته 
به زودی این امر محقق می شود، خط 

تولید باز می ایستد.« 
او با اش��اره به اینکه اکنون به پایان 
سال نزدیک می شویم و بازار شب عید 
را در پی��ش داری��م، می افزاید: »هنوز 
معوق��ات حقوق و دس��تمزد کارگران 
پرداخت نشده است و این یک مسئله 
مهم در صنعت کش��ور است. هنگامی 
که گفته می ش��ود اقتصاد رو به رش��د 
و روان اس��ت، پس چگونه هنوز توان 
رقاب��ت در بازارهای جهان��ی را نداریم 
و صنای��ع با مش��کل پرداخ��ت مواجه 

هستند؟«
رضایی اظهار می کند: »در تمام دنیا 
صنعت قطعه س��ازی و خودروسازی به 
عنوان یک صنعت استراتژیک محسوب 
می ش��ود، چرا که این صنایع در تولید 
ناخال��ص ملی کش��ورها تأثیرگذارند و 
دولت ها نیز از آنه��ا حمایت می کنند، 
اما در ای��ران نه تنها حمایت بنگاه های 
تأمی��ن س��رمایه وج��ود ن��دارد، بلکه 
حمایت بانک ها و سایر عوامل حمایتی 

نیز دریغ می شود.« 
به گفت��ه عضو انجم��ن همگن نیرو 
محرک��ه قطعه س��ازان کش��ور، تثبیت 
ش��رایط محیطی برای یک بنگاه باید 
به گونه ای باش��د که آن بن��گاه بتواند 
در کیفی��ت، قیمت تمام ش��ده، ارائه 
خدمات ارزش افزوده و س��ایر خدمات 
متداول برنامه ریزی داشته باشد، اما در 
ایران با نوس��انات ن��رخ ارز چگونه این 

برنامه ریزی ها محقق خواهد شد؟«
در حال��ی فش��ار ن��رخ ارز در حال 
گرفت��ن نفس قطعه س��ازان اس��ت که 
وزیر صنعت و رئیس کمیسیون صنایع 
مجلس بر حمایت از قطعه سازان تأکید 
کردند اما مشخص نیست این چه نوع 
حمایتی اس��ت که حتی کوچک ترین 
گامی برای کاهش فش��ار افزایش نرخ 
ارز ب��ر این بخش از صنعت برداش��ته 

نمی شود؟ 

 پای دالر
روی گلوی قطعه سازان! 

چه کسانی بر سر راه خصوصی سازی خودروسازان مانع ایجاد می کنند؟ 
خبـر

صنعت قطعه سازی راهی جز وصل 
 شدن به صنعت جهانی

ادغام و توسعه آموزش ندارد
مع��اون وزیر و رئیس هیأت عامل ایدرو در پنجمین 
همای��ش بین الملل��ی صنع��ت خودرو گف��ت صنعت 

خودروی کشور در حال تیک آف است. 
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، دکتر منصور معظمی 
اظهار داشت: از سال ۱۳۵۷ تاکنون نزدیک به ۲۱ میلیون 
دستگاه خودرو در کشور تولید شده است و هم اکنون ایران 
در جایگاه ۱4 در رنکینگ جهانی خودروس��ازان دنیا قرار 
دارد. در ح��ال حاضر ما جزو خودروس��ازان بزرگ جهان 
هستیم.  وی اظهار داش��ت: هم اکنون در صنعت خودرو 
۵۵۰ ه��زار ظرفیت خالی وجود دارد ک��ه باید برای این 
میزان برنامه ریزی کنیم.  وی افزود: صنعت خودروی کشور 
صنعتی مونتاژکار بوده ولی االن به مرحله طراحی خودرو 
دس��ت یافته ایم و مردم ما از خودروهای داخلی استفاده 
می کنن��د اما این به معنای کس��ب رضایت صددرصدی 
مشتریان نیست.  معظمی اظهار داشت: اگرچه صنعتگران 
ما روزهای س��ختی را از نظر کس��ب و کار پیش رو دارند 
اما ما موظف هس��تیم رضایت مردم را در بخش کیفیت 
تأمین کنیم. ما به عنوان مجموعه صنعت خودرو از سوی 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی به شدت تحت 
فشار هستیم زیرا نمایندگان ما در تماس مستقیم با مردم 
هستند و منعکس کننده نظرات مردم هستند و ما به عنوان 
صنعتگران صنعت خودرو باید رضایت مردم را کسب کنیم.  
وی افزود: نقش ۳ درصدی ما در جی دی پی نشان می دهد 
صنعت خودرو، صنعتی پیش��ران اس��ت. در حال تالش 
هستیم تا صنعت قطعه سازی جان تازه ای بگیرد و اگر به 
صنعت قطعه سازی توجه نکنیم نتیجه آن واردات خواهد 

بود که خالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است. 
وی اف��زود: ام��روز حدود ۱۵۰۰ قطعه س��از در حال 
فعالیت هستند که این نشان می دهد جامعه بزرگی در 
این حوزه فعالی��ت دارند ضمن اینکه صنعت خودرو و 

قطعه سازی و مردم دارای تعامل منطقی هستند. 
معظم��ی گفت: در حال حاض��ر ۱۳ قرارداد خارجی 
منعقد گردیده و قطعه سازان توانسته اند خودشان را به 
جرگه قطعه سازان بین المللی وصل کنند و اتفاق دیگر 
انعقاد شش قرارداد خودرویی در صنعت خودرو است و 
در این قراردادها مکلف شده ایم تعدادی از قطعه سازان 
را ارتقا بخشیم تا تولیدات قابل رقابت در صحنه جهانی 

داشته باشیم. 
وی در پایان گفت: صنعت قطعه سازی راهی جز وصل 
شدن به صنعت جهانی و ادغام و توسعه آموزش ندارد.

اخبار

بالتکلیفی در تعیین تعرفه های 
واردات خودرو

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل تهران 
با بیان اینکه بالتکلیفی در تعیین تعرفه های واردات 
خ��ودرو م��وج می زند، گف��ت قیمت خودرو س��الی 
یک  بار بای��د افزایش پیدا کند.  ب��ه گزارش فارس، 
غالمحسین قاسمیان درباره اوضاع بازار، اظهار کرد: 
ب��ازار همچنان در رکود ق��رار دارد و رونقی را در آن 
ش��اهد نیستیم و فعاالن صنف ما مانند سایر اصناف 
با مش��کالت زیادی مواجه هس��تند.  وی با تأکید بر 
اینک��ه از یک  طرف تعرفه خودروهای وارداتی را باال 
برده ان��د، افزود: از طرفی ه��م می گویند می خواهیم 
این تعرفه را پایین بیاوریم، بالتکلیفی در نرخ گذاری 
تعرفه های واردات خودرو م��وج می زند و متقاضیان 
خری��د این خودروه��ا را نیز با مش��کل مواجه کرده 
اس��ت.  نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل 
ته��ران با بی��ان اینکه معلوم نیس��ت قیمت دقیق و 
عادالنه خودروهای خارجی چقدر است، تصریح کرد: 
م��ردم این نگران��ی را هم دارند و با مش��کل روبه رو 
هس��تند.  قاسمیان با اش��اره به اینکه واردکنندگان 
خ��ودرو، خودروه��ا را دپ��و کردن��د، اضاف��ه ک��رد: 
قطره چکانی وارد بازار می کنند و قیمت ها باال است. 
وی با تأکید بر اینکه شرایط نرخ گذاری روی تعرفه 
توس��ط گمرک ه��م در افزایش قیم��ت خودروهای 
داخل��ی دخیل ب��وده اس��ت، تصریح کرد: ش��رایط 
س��خت و پیچیده شده اس��ت.  نایب رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران اتومبیل تهران با بیان اینکه ش��اهد 
افزای��ش قیم��ت خودروه��ای داخلی هم هس��تیم، 
اضافه کرد: وزارت صنع��ت، معدن و تجارت باید در 
این رابط��ه نظارت کند، چرا قیمت ه��ا افزایش پیدا 
کرده اس��ت.  قاس��میان با اش��اره به اینکه اگر قرار 
اس��ت قیمت ها افزایش یابد سالی یک بار باید شاهد 
افزایش قیمت خودرو باش��یم، تصریح کرد: به  مرور 
زمان قیمت خ��ودروی داخلی را افزایش می دهند و 
تولیدکنن��ده داخل برای عقب  نماندن از خودروهای 
خارج��ی قیم��ت خودروهای داخلی را ب��اال می برد.  
وی با تأکید ب��ر اینکه این موضوع باید جا بیفتد که 
مردم از نمایش��گاه های پروانه دار خ��ودرو خریداری 
کنند، اظهار کرد: ف��روش اینترنتی خودرو از برخی 

سایت های غیرمجاز خطرات زیادی به همراه دارد. 

آخرین خبرها از تخصیص سهمیه 
طرح ترافیک خبرنگاران

مع��اون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
از تش��کیل کارگروهی برای بررسی نحوه اختصاص 

سهمیه طرح ترافیک به اصحاب رسانه خبر داد. 
 به گزارش ایسنا، محسن پورسیدآقایی در خصوص 
نحوه تخصیص س��همیه طرح ترافی��ک به خبرنگاران 
در ط��رح جدید ترافیکی پایتخت، گفت: چندی پیش 
جلسه ای با معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در خصوص 
تقسیم بندی سهمیه طرح ترافیک داشتیم.  وی با بیان 
اینکه طبق مصوبه شورای شهر باید آیین نامه ای درباره 
چگونگی ارائه سهمیه های نیم بها به خبرنگاران تدوین 
شود، گفت: در جلسه ای که با معاون مطبوعاتی وزارت 
ارشاد داشتیم مقرر شد نمایندگان معاونت مطبوعاتی، 
نمایندگان صنف رسانه و مدیران رسانه ای و همچنین 
صنف خبرنگاران کمیته ای تشکیل دهند.  معاون حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: به این دلیل که 
متولی رسیدگی به امور خبرنگاران وزارت ارشاد است، 
با معاونت مطبوعاتی ای��ن وزارتخانه صحبت کردیم و 
مقرر ش��د این تیم متش��کل از اصحاب رسانه تشکیل 
ش��ود که طی چند روز آینده این کمیته شکل خواهد 
گرفت و آنها با نمایندگان ش��ورای ش��هر و شهرداری 
جلسات مشترکی را در خصوص نحوه تخصیص سهمیه 
خبرنگاران که بنا به مصوبه ش��ورا عوارض آنها نیم بها 
محاس��به می شود، خواهند داش��ت.  بر اساس مصوبه 
شورای شهر تهران تخفیف ۵۰درصدی برای خبرنگاران 

در طرح ترافیک جدید در نظر گرفته شده است. 

نسل جدید X4 رونمایی شد
شاس��ی بلن��د X3 ب��ا ویژگی ه��ای جدی��د، ظاه��ر 
به روزرسانی شده و همچنین فضای پای بیشتر در سال 
گذش��ته رونمایی ش��د، اما حاال کمپانی خودروس��ازی 
BMW س��راغ شاس��ی بلند X4 رفت��ه و باالتر از یک 
به روزرس��انی، نس��ل جدید آن را به طور رسمی رونمایی 
کرده اس��ت.  به گزارش پرشین خودرو، نسل جدید ب. 
ام. و X4 به امکانات وسیع تر، سیستم تعلیق ارتقا یافته، 
ویژگی  های جدید ایمنی و همچنین در داخل کابین خود 
به یک طراحی مدرن مجهز شده است، اما ویژگی مهم تر 
این اتومبیل می تواند طراحی و س��اخت آن در مدل های 
M40i و همچنین نسخه xDrive30i  باشد که طیف 
بزرگ تری از مشتریان را به سمت خود جذب می کند.  با 
توجه به تصاویر این خودرو در گالری، می توان به طراحی 
ظاهری و تغییرات آن در نس��ل جدید بی.ام.و X4  پی 
برد، اما الزم به ذکر اس��ت که این خودروی شاسی بلند 
آلمانی در نسل جدید خود با ۷6 میلی متر طول بیشتر، 
۳۵ میلی متر عرض بیش��تر و همچنین ب��ا افزایش ۵۳ 
میلی متری فاصله بین دو محور س��اخته ش��ده است تا 
فضای بیش��تری در اختیار کاربران خود قرار دهد، اما از 
همه مهم تر بخش فنی اتومبیل خواهد بود که جزییات 

آن را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. 



سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های ش��هری گفت: اپلیکیشن itaxi توسط 
س��ازمان تاکسیرانی طراحی شده است و عالوه بر اینکه در چند شهر قزوین، 
س��نندج، همدان و ش��یراز در حال اجراس��ت، در س��ازمان تاکسیرانی دیگر 

ش��هرهای کش��ور نیز فعال می ش��ود. مرتضی 
ضامن��ی در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه 
استفاده از نرم افزارهای نوین و برخط در هر حرفه 
و کس��ب وکار نیاز اس��ت، اظهار کرد: فعاالن هر 
عرصه باید خود را به نرم افزارهای برخط و نوین 
تجهیز کنند تا بتوانند نیازهای جامعه را پاس��خ  
دهند، اما باید بپذیریم در کش��ور قوانینی وجود 
دارد که طبق آن وظایفی به دس��تگاه ها واگذار 
شده اس��ت. وی ادامه داد: هر نوع ارائه خدمات 
در حوزه حمل ونقل شهری اعم از استارت آپ ها، 
خدمات نوین و سنتی باید در چارچوبی زیر نظر 
ش��هرداری شهر مربوطه س��اماندهی شوند. اگر 
این س��اماندهی وجود نداشته باشد شاید بتوان 

گفت این اس��تارت  آپ ها با مسافربری های شخصی غیرمجاز تفاوتی نخواهند 
داش��ت و فقط نوع فراخوان آنها برای س��وار کردن مسافر تغییر کرده است. 
سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های ش��هری اضافه کرد: از نابسامانی در حوزه 

مسافربری های شهری آسیب دیده ایم و در گذشته نیز شاهد حوادث بسیاری 
در این حوزه بودیم. بنابراین این استارت آپ ها باید تحت نظارت شهرداری ها 
ارائه خدمات کنند و شهرداری ها و سازمان های ایرانی هم باید به عنوان متولی 
ای��ن امر خ��ود را مجهز به این ن��رم افزارهای 
برخط و نوین کنند. وی در ادامه صحبت هایش 
به س��امانه itaxi اشاره کرد و گفت: به همین 
منظور قصد داریم این س��امانه را در س��ازمان 
تاکسیرانی فعال کنیم. اپلیکیشن itaxi توسط 
س��ازمان تاکسیرانی طراحی ش��ده و بنا است 
در سازمان تاکس��یرانی شهرهای کشور فعال 
ش��ود. ضامنی تش��ریح کرد: itaxi  اپلیکشن 
درخواست ماشین توسط مسافر است و مسافر 
و راننده را بدون استفاده از ابزارهای سنتی به 
هم می رساند، بنابراین زیرساخت های آن را در 
تمام سازمان های تاکسیرانی و شهرداری هایی 
که تحت پوش��ش اتحادیه تاکسیرانی شهری 
کشور هستند به صورت رایگان فراهم کردیم. همچنین این سامانه هم اکنون 
در شهرهای قزوین، سنندج، همدان و شیراز فعالیت خود را آغاز کرده است و 
امیدواریم در شهرهای دیگر نیز بتوانیم این خدمات را به شهروندان ارائه دهیم. 

یک فعال حوزه کس��ب وکارهای نوپا با اش��اره به توان اش��تغال زایی 
گس��ترده اس��تارت آپ ها، بر تأثیرگذاری مثبت اینگون��ه فعالیت ها در 
راستای رشد و بهره وری اقتصادی تأکید کرد. کیوان جعفری فشارکی، 

مدیرعامل یک کسب و کار نوپا  در گفت وگو 
با ایس��نا، با بیان اینکه ای��ران به دلیل قرار 
گرفتن در یک موقعیت استراتژیک حمل و 
نقلی می تواند محل مناس��بی برای ترانزیت 
بین الملل��ی و مخصوص��ا کش��ورهای گروه 
۲۰ باش��د، گف��ت: نبود س��اماندهی منظم 
سیس��تم های حمل ونقل باری مانعی بسیار 
بزرگ در راه تحقق اس��تعدادهای ترانزیتی 
ایران اس��ت؛ ام��ری که در ص��ورت تحقق 
می تواند زمینه اشتغال زایی باالیی را فراهم 
کند. وی در زمینه ش��رکت های هوش��مند 
حمل ونق��ل ب��ار در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه 
شرکت های حمل و نقل به دلیل مشکالتی 

که دارند نمی توانند به تنهایی بارهای مش��تریان را به آنها برس��انند، 
اظهار کرد: واقعیت این اس��ت که این ش��رکت ها و خود رانندگان در 
پیدا کردن بار مش��کل دارن��د، ضمن اینکه آنها ب��رای پیدا کردن بار 

برگش��ت به مش��کل برمی خورند. موضوعی که برای رانندگان بس��یار 
مورد توجه اس��ت این اس��ت ک��ه به مقصدی که حمل ب��ار می کنند، 
شیفت برگشت آنها هم فراهم باشد. این فعال استارت آپی اضافه کرد: 
به همین دلیل است که رانندگان بسیاری 
از مس��یرها را ب��رای حم��ل ب��ار انتخاب 
نمی کنند، در صورتی که اگر یک سیستم 
هوشمند اپلیکشنی روی موبایل آنها باشد، 
به راحتی می توانند بار برگش��ت خود را از 
ش��هرهای کوچک هم فراه��م کنند. این 
قضی��ه عالوه بر اینکه س��بب بهره وری در 
فعالیت حمل ونقلی کش��ور می شود، باعث 

اشتغال زایی هم خواهد شد. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  فش��ارکی  جعف��ری 
محدودیت های قرارگرفته بر سر راه خود، 
اظه��ار کرد: ما ماه ها ب��ه دنبال مجوز این 
فعالیت اس��تارت آپی بودیم که آن هم به 
دلیل نبود اساسنامه مرتبط باعث شد شش ماه دیگر هم کارمان طول 
بکش��د که البته درنهایت و با پیگیری های معاونت فناوری اطالعات و 

ریاست جمهوری توانستیم مجوزهای الزم را اخذ کنیم. 

به اعتق��اد رئیس مرکز آم��وزش عالی تعاون، ب��رای نهادینه کردن 
فرهن��گ تعاون و همیاری باید گفتمان تعاون و فرهنگ کار گروهی از 
پایه ابتدایی به دانش آموزان انتقال یابد و نسلی تربیت شود که ایران 

را با کار جمعی به توسعه برساند. 
رض��ا محم��ودی درف��ش در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: یکی از الزاماتی که بخش 
تعاون دارد توجه به فرهنگس��ازی اس��ت و 
باید در این زمینه به همه گروه های س��نی 
به وی��ژه کودکان و نوجوانان توجه داش��ته 

باشیم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه نق��ش مؤث��ر مدارس 
تعاونی در ش��کل گیری روحی��ه همکاری و 
مش��ارکت جمعی گفت: تفک��ر انتزاعی در 
نوجوانان در سن ۱۲سالگی شکل می گیرد 
و فرهنگس��ازی بعد از آن دیر است، لذا باید 
قبل از این سن شروع به فرهنگسازی کنیم 

تا نتایج ملموس آن دیده شود. 
ب��ه گفت��ه محم��ودی، توجه به م��دارس تعاون��ی به وی��ژه در پایه 
مهدکودک ه��ا و ابتدای��ی و توجه ب��ه بازی های گروه��ی می تواند در 

نهادینه کردن فرهنگ تعاون و همیاری در کودکان مؤثر باشد. 
رئیس مرک��ز آموزش عالی تعاون تهران ادام��ه داد: مدارس تعاونی 
که خود به ش��کل تعاونی اداره ش��وند و معلمان هم در اداره مدرس��ه 
مشارکت داشته باش��ند از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت، چون چنین مجموعه ای 
می توان��د انتقال را نس��ل به نس��ل انجام 
دهد و حتی دروسی را در کنار برنامه های 
رس��می آموزش و پ��رورش طراحی کند، 
مثل کاره��ای گروهی در دروس ریاضی و 
علوم و کارگاه های فنی که مهارتی باشند 

و مهارت ها را انتقال دهند. 
وی متذکر ش��د: دروسی که در مدارس 
تعاونی ارائه می ش��ود با سایر مدارس فرق 
نمی کند، ولی اگ��ر می خواهیم تحولی در 
بخ��ش فرهن��گ جمعی ایجاد ش��ود باید 
یک س��ری دروس اختیاری را با همکاری 
آم��وزش و پرورش طراحی و ارائه کنیم که یک��ی از آنها می تواند کار 
گروهی مبتنی بر مهارت باشد که در مهارت های مختلف، فرهنگ کار 

گروهی را وارد کنیم. 

م��واد خامی که اپل بخواه��د با آنها یک واحد هوم پ��اد تولید کند 
 تقریب��ا ۲۱۶ دالر قیم��ت دارن��د و این در حالی اس��ت ک��ه به گفته
TechInsights، ش��رکت س��اکن کوپرتین��و دس��تگاه را ب��ا قیمت 

۳۴۹ دالر می فروش��د. به گزارش دیجیاتو، 
میکروفون ه��ا، توییت��ر، ووف��ر و چیپ های 
مدیری��ت ان��رژی تقریب��ا ۵۸ دالر قیم��ت 
دارن��د، درحالی که قطع��ات کوچک تر مثل 
سیس��تم نورپردازی که برای سیری و دیگر 
انیمیش��ن ها اس��تفاده می ش��ود به تنهایی 
۶۰ دالر قیم��ت دارد. چی��پ A8 ه��م که 
قابلیت های سیری، آگاهی دستگاه از محیط 
اط��راف، تنظیم ص��دا و دیگ��ر ویژگی های 
هوش��مند را به عه��ده دارد حدودا ۲۵ دالر 
اس��ت.  TechInsights معتقد است که 
بدنه دستگاه و دیگر قطعات ظاهری هم ۲۵ 
دالر دیگر به قیمت کلی می افزایند و تولید، 

تست و بسته بندی هم ۱۷.۵ دالر هزینه می برد. 
به نظر می رس��د که هزینه تمام ش��ده هوم پاد بس��یار ب��اال بوده و 
اپ��ل قیمت منصفانه تری نس��بت ب��ه دیگر محصوالتش ب��رای آن در 

نظر گرفته اس��ت. برای مثال، آیفون X ک��ه ۱۰۰۰ دالر قیمت دارد، 
تقریب��ا ۳۵۷.۵ دالر قیمت قطعات��ش بوده و هر آیفون ۸ هم که ۷۰۰ 
دالر قیم��ت دارد، ب��ا ۲۴۷.۵ دالر تولید می ش��ود. از دیگر محصوالت 
اپل که بگذریم، هوم پاد حتی نس��بت به 
اس��پیکرهای هوشمند ش��رکت های دیگر 
T e  مم حاش��یه س��ود پایین تری دارد.

chInsights می گوید هوم پاد با توجه به 
هزینه قطعاتش حاش��یه سود ۳۸درصدی 
دارد، درحالی ک��ه ای��ن رقم ب��رای گوگل 
ه��وم و آمازون اکو، ب��ه ترتیب برابر با ۶۶ 
و ۵۶ درصد اس��ت. هر دو این اسپیکرها با 
قطعات ارزان تری س��اخته شده اند و هدف 

اولیه شان کیفیت صدای باال نیست. 
البته هزینه هایی که توسط شرکت هایی 
می ش��ود،  ارائه   TechInsights نظی��ر 
 ،)R&D( هزینه ه��ای تحقیق و توس��عه
تولید نرم افزار و دیگر هزینه های مرتبط در ساخت یک محصول را در 
نظر نمی گیرد و صرفا هزینه قطعات خام را می گوید. بنابراین نمی توان 

با استناد به این ارقام، سود مشخصی تعیین کرد. 

سرپرست اتحادیه تاکسیرانی های شهری: 

استارت آپ ها اقتصاد را تکان می دهند! سامانه iTaxi  وارد ناوگان تاکسیرانی شد
رئیس مرکز آموزش عالی تعاون: 

سود کمتر اپل نسبت به رقبا؛ قیمت قطعات هوم پاد مشخص شدفرهنگ کار گروهی باید از پایه ابتدایی به دانش آموزان یاد داده شود

بس��یاری از رهبران فضای کس��ب وکار، در نق��ش والدین نیز 
فعالی��ت دارند. آنها می��ان کار و خانواده با برگ��زاری بازی ها و 
مهمانی های خانوادگی تعادل برقرار می کنند. این گونه والدین 
اثر زیادی بر ذهن های جوان فرزندان ش��ان بر جای می گذارند. 
کودکان ام��روز رهبران فردا هس��تند، مخصوصا اگ��ر والدینی 

داشته باشند که خود مدیریت جایی را بر عهده دارند. 
برخ��ی در ذات ش��ان رهبری و مدیریت وج��ود دارد و برخی 
دیگ��ر با یادگیری، رهب��ران موفقی می ش��وند. در ادامه به ۱۴ 
نکته کاربردی در رابطه با ایجاد این مهارت ها از کودکی اش��اره 

می شود. 
1- الگوی خوبی باشید

رهبر یک تیم باید الگوی مناس��بی باش��د. زمانی که فرزند دار 
می شوید این واقعیت پر رنگ تر می شود، چراکه باید میان کارها 

و وظایف تان در محل کار و منزل، تعادل ایجاد کنید. 
2- فعالیت های تیمی را تشویق کنید

ابت��دا عالقه فرزندتان را پیدا کنید، س��پس او را تش��ویق به 
شرکت در تیم های ورزشی مدرسه یا خارج از آن کنید. بهترین 
آموزش کار گروهی از طریق ش��رکت در تیم های ورزشی داده 

می شود. 
3- بر استقامت تأکید کنید

بهتری��ن رهبران، شکس��ت را به همان خوب��ی می پذیرند که 
موفقی��ت را. رهبران آین��ده را باید در معرض ناامیدی قرار داد، 
نه اینکه آنها را از چنین ش��رایطی محافظ��ت کرد. بچه ها باید 
زمانی که شخص دیگری در انتخابات انجمن دانش آموزی برنده 
می شود، یاد بگیرند که شکست را تحمل کرده و به پیش روند. 

4- مهارت های مذاکره را یاد دهید
ب��ه جای اینکه »نه یا بل��ه« گفتن به موقع را به فرزندتان یاد 
دهید، پیش��نهادی به او بدهید و با زیرکی او را مجبور به ادامه 
فکر درباره پیش��نهاد کنید. مهارت های مذاکره از جمله تسلیم 

نشدن از طریق ارائه جایگزین را به آنها بیاموزید. 
5- اجازه دهید تصمیم گیری کنند

بچه ها باید ه��ر چه زودتر تصمیم گیری را یاد بگیرند، زیرا به 
هنگام مواجهه با حق انتخاب های زیاد به مشکل برمی خورند و 
از آنجا که همه چیز را با هم می خواهند، برایش��ان سخت است 

که انتخاب های شان را به دو یا سه تا تقلیل دهند. 
کریس��تی همس��ر John Rampton )کارآفرین( می گوید: 
مزای��ا و معایب ه��ر انتخاب را ب��ه فرزندتان بگویی��د تا بتواند 
تصمیم��ش را با بیش��ترین آگاه��ی ممکن بگی��رد. این کار در 

تصمیم گیری صحیح روزانه به او کمک شایانی می کند. 
6- اعتماد به نفس را تمرین کنید

زمانی ک��ه به همراه خانواده به رس��توران می روی��د، آیا برای 
فرزندتان هم سفارش می دهید؟ ش��ما می توانید از این فرصت 
استفاده کنید و بهترین تمرین اعتماد به نفس را با اجازه دادن 
به فرزندتان در س��فارش دادن غذای��ش انجام دهید. با این کار 
به آنها اجازه می دهید که خودشان از راه معاشرت با دیگران به 

چیزهایی که نیاز دارند دست یابند. 
7- به کار تشویق کنید

گاهی کودکان دوست دارند که کار را شروع کنند. برای مثال 
اگر او عالقه دارد که آبمیوه فروشی کوچکی را به پا کند، مشوق 

او باش��ید. با باال رفتن س��نش می تواند کاره��ای مهم تری را به 
عهده گیرد و این پذیرش مسئولیت، الزمه رهبری است. 

8- بازی های خانوادگی شبانه داشته باشید
ش��ب ها بازی های فکری و تفریحی شبانه ای داشته باشید که 
همه اعضای خانواده در آن شرکت داشته باشند. استراتژی های 
اتخ��اذ ش��ده در این بازی ها به رش��د فک��ری فرزندتان کمک 

می کند. 
9- مهارت های برنامه ریزی پروژه را یاد دهید

در خانواده برنامه های زیادی وجود دارد، از مس��افرت گرفته 
ت��ا مهمانی رفتن. به هنگام برنامه ریزی کودکان را هرگز نادیده 
نگیرید. با ه��ر برنامه ریزی مانند ش��رایط کاری رفتار کنید، از 
بارش فکری اعضا گرفته تا دادن مسئولیت به حتی کوچک ترین 

فرد خانواده. 
10- از برنامه ریزی های تصویری استفاده کنید

ب��رای یاد دادن هدف گذاری به ک��ودکان، تصاویر کارهایی را 
که باید انجام دهند بکش��ید و به آنها بگویید که دور آن تصاویر 
را قیچی کرده و به ترتیب اهمیت روی مقوایی بچس��بانند. در 
این فرآیند عالوه بر اینکه کودک س��اعات خوشی را می گذراند، 
خواس��ته هایش را تجس��م می کند و هدفگ��ذاری را به خوبی 

می آموزد. 
11- از دور مراقب کار کودک باشید

زمانی ک��ه فرزندت��ان روی پروژه ای کار می کند و به مش��کل 
برمی خورد، س��ریع وارد میدان نشوید و بگذارید خودش راه حل 
کار را بیاب��د. پس از اتمام کار، می توانید از او نحوه پیش��رفتش 
را جویا ش��وید و بپرس��ید آیا امکان انجام دادن پروژه به شکل 

دیگری وجود داشته است یا خیر؟ 
12- مربی پیدا کنید

ه��ر قدر الگوی خوبی برای کودک تان باش��ید، وجود یک مربی 
یا راهنما می تواند کمک ش��ایانی به رشد او کند. یک دوست قابل 
اعتماد یا یکی از اعضای خانواده، مخصوصا اگر عالیق مشترکی با 

فرزندتان داشته باشد، می تواند نقش راهنمای او را بازی کند. 
13- به خواندن تشویق کنید

تحقیق��ات زیادی اثر ش��گرف مطالعه تفریح��ی کودکان )در 
زمینه های متنوع( را نش��ان داده اند. کودکان بیش��تر و سریع تر 

از دیگر گروه های سنی یاد می گیرند. 
14- به مثبت نگری کودک جایزه دهید

رابطه مس��تقیم مثبت نگری با موفقیت نباید در خانواده ش��ما 
فراموش ش��ود. زمانی که کودک تان با نگرش مثبتی مخصوصا در 

راه رسیدن به هدفش به مسائل نگاه می کند، به او جایزه دهید. 
Miranda Marquit متخص��ص مال��ی می گوی��د: ب��رای 
آموخت��ن مدیری��ت مالی به کودک تان باید به او اجازه اش��تباه 
کردن را نیز بدهید. از او بخواهید لیستی از خواسته هایش تهیه 

کند، سپس در اولویت بندی کمکش کنید. 
ای��ن درس در تمام مراحل زندگی ب��ه او کمک خواهد کرد. 
همچنی��ن به آنها می آموزد که در آینده چه چیزی را می توانند 

بخرند و چه چیزی را نمی توانند. 
این نکات فقط مخصوص ساختن رهبرانی برای آینده نیست، 
بلکه در تمام زندگی به موفقیت فرزندان تان کمک خواهد کرد. 
entrepreneur/digiato :منبع

در مورد موفقیت آمیز بودن یا نبودن یک ایده تنها زمانی می توان تصمیم گرفت 
که آن محصول وارد بازار ش��ود. کسب وکارهایی موفق هستند که بعد از شکست 

یک ایده استراتژی خود را تغییر می دهند. 
زمانی که اس��تیو جابز اولین بار ایده آی پد را مطرح کرد، دس��تگاهی به شکل 
آی پدهای امروزی در ذهنش نبود، بلکه تنها قصد داشت هزاران آهنگ را در جیب 
لباس کاربران به ش��کلی قابل حمل جا دهد. عملی ک��ردن این ایده در آن زمان 
غیرممکن به نظر می رسید، زیرا هارددرایوهایی به آن اندازه کوچک و ظرفیت باال 
هنوز تولید نشده بودند. با این حال مدت زمان کوتاهی بعد از این اتفاق، تکنولوژی 
به ش��کل قابل توجهی پیش��رفت کرد. تمرکز اس��تیو جابز روی موارد غیرممکن 
موفقیت های زیادی برای او داشته است، اما همه این ایده ها موفقیت آمیز نبوده اند 
   NeXT، iAds کامپیوتر ،The Lisa .و او شکست های زیادی را نیز تجربه کرد
و حتی تلویزیون های Apple از جمله پروژه های شکس��ت خورده این ش��رکت 
هستند. مارک تواین )Mark Twain( گفته است: »چیزی که نمی دانید شما را 
نمی کشد، چیزی که مطمئن هستید درست نیست شما را خواهد کشت.« و این 
معنای واقعی نوآوری است. نوآوری یعنی آینده، اما ما فقط گذشته و بخش هایی 
از حال آن را می دانیم. نوآوری یعنی همیشه به درست بودن چشم انداز خود ایمان 

داشته باشید و فرضیه های خود را بارها امتحان کنید. 
آینده مبهم تکنولوژی

دلیل اینکه اس��تیو جابز توانست چش��م انداز خود از جا دادن هزاران آهنگ در 
جی��ب لباس را پیاده س��ازی کند این بود که تکنول��وژی آن قابل پیش بینی بود. 
کارت های حافظه چندین دهه است که با سرعت ثابتی در حال پیشرفت هستند، 
بنابراین اگرچه فناوری تولید آی پد در آن زمان در دس��ترس نبود، اما پیش بینی 
رون��د آن دور از ذهن نبود. حال سیس��تم های DeWave را در نظر بگیرید. این 
سیستم ها در اواخر دهه ۹۰ تولید شده اند و تحول عظیمی را در محاسبات کوانتوم 
ایجاد کردند. با عرضه این دستگاه ها پیش بینی می شد که در آینده کامپیوترهای 
 DeWave کوانتومی تولید شوند. همه چیز مطابق پیش بینی جلو رفت و شرکت
در سال ۲۰۰۷ یک کامپیوتر کوانتومی تولید کرد و طی سال های بعد تکنولوژی 
خود را پیش��رفت داد. آخرین نسخه این دستگاه ۲۰ برابر از نسخه ای که در سال 
۲۰۰۷ تولید شد قوی تر است و سرعت پیشرفت آن بسیار سریع تر از چیزی است 
که در گذشته پیش بینی شده بود. به احتمال زیاد در سال های آینده شرکت های 
IBM وگوگل دس��تگاه های مش��ابه تولید خواهند کرد. البته مثال دستگاه های 
DeWave  شاید کمی بزرگ به نظر برسد، زیرا در ساخت آن از تکنولوژی بسیار 
پیش��رفته ای استفاده شده اس��ت. نوآوری یعنی آینده و آینده ای که با تکنولوژی 
همراه باشد همیشه نامعلوم خواهد بود. DeWave  هنوز هم یک دهه در تولید 
کامپیوترهای کوانتوم از رقبای خود جلوتر است، اما پیش بینی می شد این مقدار 
بسیار بیشتر باش��د، یعنی رقبا مسیر طوالنی تری برای رسیدن به این تکنولوژی 

داشته باشند. 
مشتری های غیرقابل نفوذ

استیو بلنک )Steve Blank(، کارآفرین سریالی استارت آپ های سیلیکون ولی 
می گوی��د: »هی��چ طرح کس��ب وکاری برای اولین بار با مش��تری ارتب��اط برقرار 
نمی کند.« هر کس��ی که تا به حال محصولی را تولید کرده باشد به درست بودن 
این جمله پی برده است. نظرسنجی از کاربران یکی از راه های سنجش محبوبیت 
محصول است، اما تا زمانی که محصولی وارد بازار نشود نمی توان در مورد موفقیت 
یا عدم موفقیت آن نظر قطعی داد. برنامه IeCorps یکی از بهترین مثال های این 
نکته اس��ت. ایده تولید این برنامه که در بنیاد علمی علوم ساخته شد این بود که 
دانشمندان بتوانند کشفیات جدید خود را تبلیغ کنند. این طرح بسیار موفق بود 
و حتی به سازمان های دولتی مانند موسسات ملی بهداشت نیز راه پیدا کرد. بوت 
کمپ رویدادی است که در روز اول آن محققان در مورد ایده ای که قصد دارند به 

بازار عرضه کنند صحبت می کنند. معم��وال وقت و انرژی زیادی روی این ایده ها 
گذاشته می شود، بنابراین سخنرانان این رویداد اعتماد به نفس زیادی برای مطرح 
کردن آنها دارند. اما زمانی که متوجه می شوند ساعت ها زمان برای ساخت محصولی 
وقت گذاشته اند که در مورد آن با هیچ مشتری صبحت نکرده اند تازه از خواب بیدار 
می شوند. زمانی که بعد از گذشت چند هفته با هزاران مشتری مصاحبه می کنند 
متوجه می شوند که ایده شان شانس��ی برای موفقیت در بازار نخواهد داشت. این 
موضوع در ابتدا شاید کمی تحقیرآمیز به نظر برسد، اما زمانی که به صحبت کردن 
با مردم ادامه می دهند متوجه می شوند که برای ساخت اپلیکیشن بعدی خود از 

چه ویژگی هایی باید استفاده کنند. 
رقابت

هن��ری ف��ورد )Henry Ford(  ی��ک جمله معروف دارد ک��ه می گوید: »هر 
مش��تری می تواند ماش��ین خ��ود را به هر رنگی که می خواهد داش��ته باش��د تا 
زمانی که آن رنگ مش��کی باش��د.« معموال برداشت های اش��تباهی از این جمله 
می شود. بسیاری فکر می کنند او به مشتری های برند خود هیچ اهمیتی نمی داد. 
درصورتی که واقعیت این اس��ت که او قصد داش��ت قابلیت های محصول خود را 
بهینه سازی کند تا محصوالت قیمت پایین تری داشته باشند و مورد استقبال مردم 
قرار بگیرند.  هنری فورد زمانی این جمله را مطرح کرد که با یک متخصص فروش 
در سال ۱۹۰۹ قرار مالقات داشت و ایده او تبدیل به استراتژی بسیاری موفقی شد. 
با این حال زمانی که آلفرد س��لون )Alfred P. Sloan(  ریاست شرکت جنرال 
موتور را در س��ال ۱۹۲۳ برعهده گرفت متوجه ش��د ایده ساختن محصولی برای 
تمام مردم با هر درآمدی بس��یار موفقیت آمیز خواهد بود. درنتیجه طی یک دهه 
بعد میزان فروش محصوالت جنرال موتور از محصوالت فورد باالتر رفت. محصولی 
که ایده خوبی داش��ته باشد و بر اس��اس تکنولوژی باالیی تولید شده باشد مورد 
استقبال مشتری ها قرار خواهد گرفت، اما توسط رقبا زمین خواهد خورد. به عنوان 
مثال دستگاه Betamax سونی قرار بود با VHS های استاندارد آن زمان رقابت 
کند اما زمانی که محصوالت JVC به بازار عرضه شدند نتوانست با آنها رقابت کند. 
ش��رکت Dell  نیز با همین اس��تراتژی توانسته است بسیاری از رقبای خود را از 
بازار کنار بگذارد. واقعیت این اس��ت که هر استراتژی در طی زمان با انتخاب های 
مختلفی درگیر خواهد شد و این انتخاب ها همان نقاط ضعفی هستند که مدت ها 
بعد توس��ط رقبا پوش��ش داده خواهند ش��د. این واقعیتی است که در بسیاری از 

جنبه های زندگی صدق می کند. 
حفظ چشم اندازها و تغییر دادن استراتژی

 اگر با یک س��رمایه گذار قرار مالقات بگذارید و به او بگویید که هیچ اطالعاتی 
در مورد تکنولوژی، مشتری ها و فضای رقابتی ندارید مطمئنا هیچ گونه همکاری 
میان تان ش��کل نخواهد گرفت. تمام کسب وکارها به این صورت آغاز می شوند که 
بنیان گذار آن یکسری فرضیه دارد، اکثر فرضیه ها اشتباه هستند و در طول مسیر به 
ایده های دیگری تبدیل می شوند. وب سایت Elance مثال خوبی از واقعیت است. 
این وب س��ایت ابتدا کار خود را به عنوان واسطه ای بین شرکت ها و آزادکارها برای 
انجام پروژه آغاز کرد، اما مدتی بعد شکست خورد. سپس نرم افزاری برای مدیریت 
فروش��نده ها طراحی کرد و توانس��ت به موفقیت برسد. سپس کسب وکار خود را 
فروخت و به ایده قبلی بازگشت. تجربه ای که در این مدت برای ساختن نرم افزار 
فروش کسب کرده بود به او کمک کرد از استراتژی بهتری برای پیاده سازی ایده 
مورد نظر خود استفاده کند، اما این پایان ماجرا نبود. آنها متوجه شدند با استفاده 
کردن ش��رکت ها و آزادکارها از این وب س��ایت نیازهای جدیدی مانند آموزش و 
گواه��ی دادن به کاربران پیدا خواهند ش��د. در آن زمان ش��رکت oDesk یکی 
از رقبای آنها بود و درنهایت این دو ش��رکت تصمیم گرفتند با هم ادغام ش��وند و 
فعالیت های خ��ود را با نام جدیدی یعنی Upwork آغاز کنند. هیچ کدام از این 
INC/ZOOMIT اتفاق ها در ابتدا برای شرکت ها قابل پیش بینی نبود.    منبع

ارزش سهام آمازون در روزهای اخیر شاهد رشدی بوده که باعث 
شد این کمپانی برای مدت کوتاهی از مایکروسافت عبور کند و ارزش 
بازاری بیش از ردموندی ها داشته باشد. 
به گزارش زومیت، آمازون اکنون سومین شرکت بزرگ در ایاالت 
متحده است. سهام آمازون، روز چهارشنبه با افزایشی 2.57 درصدی 
باعث شد ارزش این شرکت در بازار برای نخستین بار از مایکروسافت 
بیشتر شود. به گزارش مارکت اینسایدر، غول دنیای خرید اینترنتی 
حاال بعد از اپل و گوگل سومین شرکت بزرگ در آمریکا است. 
سهام آمازون روز چهارشنبه با قیمتی برابر با 1.451 دالر به کار 
خود پایان داد که این رقم ارزش بازاری برابر با 702.46 میلیارد 
دالر را برای این شرکت به همراه داشت. رقمی که نسبت به 700.56 
میلیارد دالر مربوط به مایکروسافت 2.7 درصد برتری را نشان 
می دهد. البته باید به این نکته اشاره کرد که سهام آمازون در زمان 
نگارش مقاله نیز شاهد رشد بوده و ارزش بازار آمازون را به 707 
میلیارد دالر رسانده است، حال آنکه مایکروسافت نیز شاهد رشد 
بوده و از این رو دوباره جایگاه خود را با ارزش بازار 714 میلیارد 
دالری از آمازون بازپس گرفته است. 
سال گذشته، سهام شرکت 23 ساله آمازون با 72درصد افزایش 
در مقایسه با شرکت 43 ساله مایکروسافت که تنها 41درصد افزایش 
را ثبت کرد اتفاقات جالبی را رقم زد و برای چندمین بار جف بزوس، 
مدیرعامل آمازون را باالتر از بیل گیتس، مؤسس مایکروسافت، 
ثروتمندترین مرد جهان معرفی کرد. 
به گفته تحلیلگران، اگر آمازون موفق شود قیمت سهام خود را 
به عددی که روزنامه وال استریت برای آن تخمین زده است، یعنی 
1.655 دالر برساند، می تواند به راحتی در ارزش بازار از شرکت آلفابت 
نیز پیشی بگیرد. 

با این 14 نکته، مهارت رهبری را در فرزندان خود پرورش دهید  ارزش بازار آمازوننوآوری به معنای چیزهایی است که نمی دانیم
 برای نخستین بار
از مایکروسافت عبور کرد
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نکتــــهدریچــه

سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در حاشیه بازدید از 
باغ کتاب تهران با بیان اینکه ش��هر تهران به عنوان یک ش��هر نوآور و خالق 
دارای ظرفیت های بالقوه تحول آفرینی اس��ت، اف��زود: زمینه ها و ظرفیت های 
علمی کالنشهر تهران با جمعیت میلیونی جوان می تواند در تغییر جهت گیری 

و شیوه های آموزش نقشی مهم ایفا کند. 
س��تاری، با اشاره به نقش اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان حوزه 
آم��وزش در تحقق اقتص��اد دانش بنیان گفت: اس��تارت آپ ها و ش��رکت های 
دانش بنیان توانمند و خالقی که در حوزه آموزش فعال هس��تند، می توانند با 
تحول س��اختار پیشین در آموزش پایه و ورود نوآوری و پویایی به این عرصه، 

راه را برای حرکت آموزش پایه به سوی اقتصاد دانش بنیان محقق کنند. 

استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
زمینه ساز تحول آموزش پایه است

محصول واقعی یک کارآفرین، تنها یک راه حل خوب یا یک فناوری نوآورانه 
نیست، بلکه فرآیند تکرارپذیری است که راه حل را به مشتری  متصل می کند. 
به عبارت دیگ��ر، یافتن مدل کس��ب وکار مؤثر، محصول واقع��ی یک کارآفرین 

است. 
هنگام رش��د محصول و تیم ، حتی مدل های کسب وکاری که به دقیق ترین 
ش��یوه آزمایش شده اند هم با چالش های کامال جدیدی روبه رو می شوند. حتی 
مدل های کس��ب وکار به ظاهر نفوذناپذیر نیز زیر فش��ار ناش��ی از گسترش به 
بازارهای جدید، متالشی می شوند. برای ساخت یک کسب وکار مقیاس پذیر و 

موفق باید بدانید که چه چیزی و چگونه باید سنجیده شود. 

برگزاری کارگاه »سنجه های رشد 
استارت آپ« در اصفهان

!



ـــــــــوس نامحس ــات   تبلیغـــــــ
ــی  )Product Placement(  نوعــــ
ــه در آن محصوالت  ــت ک از تبلیغات اس
ــا فیلم های  ــی ی ــای تلویزیون در برنامه ه

سینمایی به نمایش در می آیند. 
جای گذاری  ــا  ی ــوس  نامحس تبلیغات 
ــای تبلیغاتی و  ــول یکی از روش ه محص
ــوب  ــی محس ــای کارای بازاریاب از ابزاره
ــناخته شدن برند شما  می  شود که به ش
ــما هم تاکنون با  کمک می  کند. حتما ش
ــده اید، این  این نوع از تبلیغات مواجه ش
ــاب  ــوع از تبلیغات در صورتی که حس ن
ــوند،  ــه کار برده ش ــه ای ب ــده و حرف ش
می توانند از تأثیرگذاری باالیی برخوردار 

باشند. 
۱- رمز موفقیت ملحق شدن به بازی 

است
ــایندتر از آن وجود  ــی خوش ــا اتفاق آی
ــما  ــا خدمات ش ــوالت ی ــه محص دارد ک
ــا بازیگران  ــینما ی ــتارگان س ــط س توس
ــرار بگیرد؟  ــین ق ــون مورد تحس تلویزی
ــات  ــه تبلیغ ــک برنام ــه از ی ــا زمانی ک ت
  )Product Placement(ــوس نامحس
ــد، هیچ تصوری  ــتفاده نکرده ای عالی اس
ــماری  ــای حیرت انگیز و بی ش از روش ه
ــازی شما دارد،  که برای کمک به برندس
ــت – هزینه  ــت. نرخ منفع نخواهید داش
ــوه می دهد، چراکه  آن را غیرعقالنی جل
ــتفاده از این نوع تبلیغ بسیار هزینه بر  اس
ــیار  ــد بس ــی می توان ــا از طرف ــت، ام اس
ــد. مانند بخت آزمایی،  تأثیرگذار هم باش
ــید تا امکان پیروزی را  باید درون آن باش

به دست آورید. 
۲- در استفاده از تبلیغات 

نامحسوس انعطاف پذیر باشید
ــودن در تبلیغات پنهان  انعطاف پذیر ب
امتیاز بزرگی به حساب می آید. محصول 
ــت برای نیاز مخاطبان  ــما ممکن اس ش
ــنهاد  ــر بتوانید پیش ــد، اما اگ ــی باش عال
ــا ابعاد را  ــدازه، لوگو ی ــگ، ان ــر رن تغیی
ــر به  ــد منج ــام آن می  توان ــد، انج بدهی
ــی و موفقیت نمایش محصوالت  اثربخش
ــبکه های تلویزیونی یا  ــما در ش و برند ش
ــد. در واقع نکته  فیلم های سینمایی باش
ــتفاده  ــت که در اس ــز اهمیت آن اس حائ
ــود انعطاف  ــای بصری برند خ از المان ه
ــی که  ــت روش به خرج دهید، ممکن اس
ــوالت خود  ــرای تبلیغ محص ــه ب همیش
ــد، در فیلم یا برنامه  ــتفاده می کرده ای اس
ــد در آن تبلیغ  ــی که می خواهی تلویزیون
ــذاری بهتر الزم  ــد، برای اثر گ کنید نباش
ــب با نوع برنامه تلویزیونی  ــت متناس اس
ــی ممکن  ــد، از طرف ــری کنی تصمیم گی
ــت در شرایطی استراتژی تبلیغات آن  اس
ــد که صرفا حامی باشید و نام برند را  باش
ــان بی نام  ذکر نکنید و فقط از لوگو و نش
ــتفاده کنید. نهایتا در استفاده از  برند اس
تبلیغات نامحسوس انعطاف پذیر باشید تا 

بهترین را نتیجه بگیرید. 
۳- زمانبندی در تبلیغات نامحسوس 

حیاتی است
ــخت  تعیین موعد مقرر فیلمبرداری س
ــه و لباس  ــان صحن ــت. وقتی طراح اس
درخواست چیزی را می  کنند، معموال روز 
قبل به آن احتیاج داشته اند. مهم نیست 
ــان و عالی  ــما چقدر درخش محصول ش

ــه موقع آماده  ــد، اگر نتوانید آن را ب باش
کرده و بفرستید وارد لیست سیاه خواهید 
ــت عوامل  ــد. قبل از آنکه به درخواس ش
تولید جواب مثبت بدهید، کامال مطمئن 
شوید که امکان تحقق درخواست آنها را 
دارید و سعی کنید تمام وسایل مورد نیاز 

را قبل از فیلمبرداری آماده کنید. 
۴- صبور باشید، پاداش از راه خواهد 

رسید
ــه  ــه نتیج ــوری ب ــد ف ــر می  خواهی اگ
ــید، تبلیغات  ــایندی برس دلخواه و خوش
ــما مناسب نخواهد  غیرمستقیم برای ش
ــما و دیده  ــان پخش تبلیغات ش بود. زم
ــای  ــان در نمایش ه ــدن محصوالت ت ش
تلویزیونی می  تواند یک ماه در سال باشد 
ــتگی به برنامه زمانبندی تولیدات  که بس
ــما دارد. هرچند، تبلیغات نامحسوس  ش
توسط میلیون ها نفر دیده شود، بنابراین 
ــی تمام  ــن روش تبلیغات ــاب ای در انتخ
ــنجید و در صورتی آن را  ــب را بس جوان

ــتراتژی  ــب با اس به کار ببرید که متناس
بازاریابی کسب وکارتان باشد. 

۵- برای تولیداتی که نیازمند موارد 
چندگانه اند آماده باشید

ــکل  تجهیزات، ابزار و محصوالت هم ش
ــود یا  برای زمانی که محصولی گم می ش
ــود، یا وجود  ــیب می ش دچار نقص و آس
شخصیت بدل مشابه ای که در یک زمان 
ــورد نیاز  ــود، م ــرداری می ش از او فیلمب
ــن چنینی اصال  ــود. تولیدات ای خواهد ب
ــک را بپذیرند که  ــد این ریس نمی خواهن
ــه تعویق بیفتد،  ــرداری یک روز ب فیلمب
ــی که بازیگر باید می پوشیده  چون لباس
ــیب شده  ــت یا دچار آس هنوز خیس اس
ــت. بنابراین برای موارد ضروری بدل  اس
ــا از برنامه  ــد ت ــم کنی ــن فراه و جایگزی

زمانبندی عقب نمانید. 
۶- به افراد متخصص احترام 

بگذارید، آماده سازی صحنه می تواند 
کار پر مشغله و طاقت فرسایی باشد

ــید که  ــیار نگران باش ــما بس ممکن ش
ــما  ــران صحنه از محصوالت ش ــا مدی آی
ــی  ــا خیر، اما نفس ــد ی ــتفاده می  کنن اس
عمیق بکشید و به آنها احترام بگذارید و 
به تخصص شان اعتماد کنید. برنامه های 
ــوال گیج کننده  ــدی تولیدات معم زمانبن
هستند و شما نباید دردسر درست کنید 
و مزاحم کار سایرین شوید. به مخاطبان 
جدید خود زمان بدهید تا به تعهدات شان 
عمل کنند، نه اینکه مدام به آنها یادآوری 

کنید کار شما را انجام دهند. 
۷- متوجه باشید که محصول شما 

ممکن است مناسب صحنه نباشد، یا 
فقط برای لحظه ای کوتاه به نمایش 

درآید
ــت محصول  ــا اینکه ممکن اس حتی ب
ــما در فیلمبرداری مورد استفاده قرار  ش
ــد، دالیل مختلفی وجود دارد  گرفته باش
که سبب می شود در صحنه دیده نشوند 
ــت  ــند. ممکن اس ــته باش و وجود نداش
ــد،  ــده باش آن صحنه ها از فیلم حذف ش
ــیاری کوتاهی در  محصول برای مدت بس
صحنه ظاهر شود، یا اینکه محصول شما 
ــد، اما در  ــتفاده قرار گرفته باش مورد اس
فیلمبرداری در کادر دوربین قرار نگرفته 
ــتفاده از  ــد. موارد این چنینی در اس باش
ــش می آید در  ــوس پی ــات نامحس تبلیغ
ــعی  این موارد آرامش خود را حفظ و س
ــرای نمایش  ــن دیگری ب ــد جایگزی کنی

محصوالت تان در برنامه بیابید. 
۸- به کسانی که کار شما را انجام 

می  دهند پاداش بدهید

ــئول تدارکات  ــه و مس طراحان صحن
ــتند قدرت نفوذ  زمانی که در صحنه هس
ــوالت خود را به  ــی دارند. اگر محص باالی
ــد نتیجه آن  ــه آنها بدهی ــوان هدیه ب عن
ــما در پیش  ــود که محصول ش خواهد ب
نمایش فیلم زمانی که بازیگر نقش اصلی 
ــدن است، مورد  در حال گریم یا آماده ش
ــتفاده قرار گرفته و در فیلم به نمایش  اس
ــن مخاطبان از  ــد و اگر ای ــد آم درخواه
ــه داده اید  ــه آنها هدی ــی که ب محصوالت
ــورد در صفحات  ــد، این م ــتفاده کنن اس
ــتاگرام در  ــا از جمله اینس اجتماعی آنه

معرض نمایش درخواهد آمد. 
۹- سپاسگزاری کردن کلمه ای است 
که فواید زیادی را برای شما به همراه 

خواهد آورد
ــوس موفق  پس از یک تبلیغات نامحس
ــما در نمایش  ــوالت ش ــش محص و نمای
تلویزیونی و فیلم، اطمینان حاصل کنید 
ــبی را از عوامل  که مراتب قدردانی مناس
تولید به عمل خواهید آورد. این قدردانی 
ــت، باعث  ــت ترین کار اس بهترین و درس
می شود آنها از محصول شما به نیکی یاد 
ــرای همکاری های بعدی رغبت  کنند و ب

نشان دهند. 
۱۰- شما از یک تبلیغات نامحسوس 

موفق امتیاز خواهید گرفت و هرآنچه 
دریافت کنید برای تان خوب است

ــان را در تلویزیون یا  ــا محصوالت ت آی
ــد؟ این اتفاق  ــخیص می دهی فیلم ها تش
بسیار خوشایند است. حضور محصوالت و 
خدمات خود در این برنامه های تلویزیونی 

ــا  ــود و ب ــی خ ــبکه های اجتماع را در ش
ــتراک بگذارید. حتی  مخاطبان تان به اش
تبلیغات نامحسوس قدیمی هم بازخورد 
خوبی در شبکه های اجتماعی دارد. وجود 
ــت که  ــن اتفاقی مانند موهبتی اس چنی
ــته برای شما اتفاقات خوبی  به طور پیوس
ــبکه ها  ــید، ش را رقم می زند. اما آگاه باش
تصاویر یا صحنه های بی تحرک پیام های 
ــتراک نمی گذارند. این  بازرگانی را به اش
ارزش افزوده معموال برای حامیانی است 
ــن فرصت ها  ــتری برای ای ــول بیش که پ

پرداخت می  کنند. 
تبلیغات نامحسوس: این افراد چه 

کسانی هستند؟ 
ــتفاده از تبلیغات نا  ــال اس ــر به دنب اگ
ــتید، بهتر است اطالعات  ــوس هس محس
ــوع تبلیغ باال  ــود را از روندهای این ن خ

ببرید. 
ــاوت میان  ــال در مورد تف ــا تا به ح آی
طراح لباس، طراح محصول، طراح صحنه 
  )prop master( ــدارکات ــئول ت و مس

کنجکاو شده اید؟ 
ــش و  ــاس، کف -  ط�راح لب�اس: لب
ــای  ــر ویژگی ه ــه بیانگ ــی را ک جواهرات
ــاب  انتخ ــت  اس ــم  فیل ــخصیت های  ش
ــا گریم و  ــاط تنگاتنگی ب ــد. ارتب می کنن
ــازی  یکدست س و طراحان  چهره پردازی 
ــان حاصل  ــا اطمین ــا دارند ت ــان آنه می
ــاس و متعلقات آن با صحنه  کنند که لب
ــد و همچنین با  ــته باش ــی داش همخوان
کارگردان هماهنگ باشند که تمام آنها با 
کل چشم انداز و خروجی صحنه همخوانی 
ــته باشد. این کار به داستان سرایی و  داش
ــخصیت بازیگران پیرو البسه و  تعریف ش

متعلقات آنها، کمک خواهد کرد. 
ــدن  ــئول چی -  ط�راح تولی�د: مس
ــی نهایی در هر  ــه و تعیین خروج صحن
ــت است. لوازم مورد استفاده مانند  برداش
ــت صحنه و پالت های  مبلمان، نمای پش
ــب هر صحنه از جمله وظایف  رنگ مناس
طراح تولید است. این افراد یک صحنه را 
طراحی می کنند سپس آن را می  سازند. 

ــئول تمام اتفاقاتی   -  طراح صحنه: مس
ــی  دهد.  ــه درون صحنه رخ م ــت ک اس
ــرده، رختخواب،  ــون، پ ــان، تلویزی مبلم
ــپ و هر آن چیزی که در صحنه قرار  الم
ــد در حیطه  ــرد و حرکت نمی کن می گی
وظایف طراحان صحنه محسوب می شود. 
ــئول تمام  -  مس�ئول تدارکات: مس
ــت که در  ــا و دارایی هایی اس موجودی ه
ــرار می گیرد. هر  ــتفاده ق صحنه مورد اس
ــا موبایل، عینک،  ــزی از آب گرفته ت چی
ــایه بان دوربین، بطری، کامپیوتر و غذا  س
را این افراد کنترل می کنند. اگر بازیگری 
ــئول  ــد مس ــته باش آن را در اختیار داش

تدارکات باید در قبال آن جوابگو باشد. 
با توجه به شرایط به کارگیری تبلیغات 
نامحسوس که در این مقاله عنوان شد و 
همچنین بودجه تبلیغات و استراتژی های 
بازاریابی خود تصمیم بگیرید، آیا استفاده 
از این روش مفید است یا خیر و چنانچه 
ــوان ابزار  ــوس را به عن ــات نامحس تبلیغ
ــاب کردید، اطمینان یابید  بازاریابی انتخ
ــه به گونه ای خالقانه و مؤثر از آن بهره  ک

خواهید برد. 
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تبلیغات نامحسوس چطور موفق می شوند؟  روش هایی برای انتخاب 
تأثیرگذارترین نام برند

ــب وکار ی این است که  اولین قدم برای راه اندازی هر کس
بهترین نام را برای برند تان انتخاب کنید. امروزه کمتر کسی 
ــب وکار خود نام خانوادگی اش را انتخاب  برای شرکت و کس
ــرای برندتان باید عوامل  می کند. برای انتخاب بهترین نام ب

زیادی را در نظر بگیرید. 
اختراع یک نام جدید

ــاوره  ــب وکار یا افراد متخصص در حوزه مش صاحبان کس
ــگ، نام هایی را از خود اختراع می کنند که تاکنون در  برندین
هیچ لغت نامه ای دیده نشده است. نام شبکه اجتماعی توییتر 

بهترین مثال برای این نوع نام گذاری است.
مزایا: افراد هیچ پیشینه  ذهنی از این نام های جدید ندارند 
ــبب می شود تا صاحبان کسب وکارها قدرت  و این مسئله س
شکل دهی روانی و کنترل بر مفاهیم موردنظر خود را به کمک 
ــبت به مخاطب داشته باشند. این لغات جدید  این واژه ها نس
هستند و به همین خاطر نیاز به رقابت با دیگر نام های تجاری 

در زمینه نشانی صفحات اینترنتی و ... ندارند.
ــینه  ذهنی ندارند  معایب: به دلیل اینکه نام جدید هیچ پیش
ــکل دهی به مفاهیم مختلف را در  ــد امکان نظارت و ش و می توان
اختیارمان بگذارند، اما از طرفی ممکن است این مسئله دردسرساز 
ــود و انتظاری که از انتقال پیام در برندسازی مدنظرتان است،  ش
به طور کامل در مخاطب اعمال نشود. برای اینکه چنین نام هایی 

به یادماندنی و تأثیرگذار باشد، باید تالش زیادی کنید.
انتخاب نام کلی و عمومی

این نوع روش نام گذاری، برخالف مورد قبلی توضیح کاملی 
ــت که  ــاره  محصول و خدمات می دهد. این بدین معناس درب
انتخاب نام برند بر اساس واژه های قابل لمس و شناخته شده 

انجام می گیرد؛ مانند شرکت بیمه عمر و...
ــت و هیچ  مزایا: این نام برند برای مخاطب قابل درک اس
ــخت و  رمز و رازی ندارد. انتخاب چنین نام برندی خیلی س

زمان بر نخواهد بود.
ــت،  ــه دلیل اینکه نام برند ملموس و واضح اس معایب: ب
ممکن است کسب وکار مذکور نتواند هویت و امکانات خاص 
خود را در قالب چنین نامی به مخاطب نشان دهد. عالوه بر 
آن، تصویری که از این نام برند در ذهن مخاطب وجود دارد، 

به سادگی قابل تغییر و اصالح نیست.
انتخاب واژه های ترکیبی

ــکیل  این نام برند از ترکیب واژه های عمومی و جدید تش
می شود و نقش مهمی در شکل گیری هویت برند دارد، مانند 

مسترکارت.
مزایا: قطعا با شنیدن نام برند متوجه می شوید کسب وکار 
ــرای مثال، نام  ــت دارد. ب ــه زمینه ای فعالی ــر در چ موردنظ
مسترکارت به شما می گوید با نوعی کارت برای پرداخت های 

مختلف مواجه هستید.
ــعه   ــوع نام برند محدودیت هایی برای توس معایب: این ن
ــب وکارتان ایجاد می کند، مثال اگر کسب وکاری بخواهد  کس
ــوالت و خدمات  ــعه دهد و محص ــای خود را توس فعالیت ه
جدیدی به دست مشتریان برساند، نام برند قبلی مشکل ساز 
خواهد شد. اگر کسب وکارتان در حوزه مشخصی فعالیت دارد 
ــدون تغییر باقی بماند،  ــه در این حوزه ب و می خواهد همیش
ــب است، اما با ارائه  ــیار مناس انتخاب این نوع از نام برند بس
محصوالت و خدمات مختلف با مشکل رو به رو خواهید شد.

بازی با واژه ها
برخی نام برندها با واژه ها بازی می کند و با افزودن پسوندها 

و پیشوندهای مختلف، نامی جدید و جالب تولید می شود.
ــتند، به  ــرای مخاطب قابل فهم هس ــوع نام برند ب مزای�ا: این ن
ــد و اجازه می دهد  ــه ای وارد نمی کن ــازی برای برند خدش هویت س
برندینگ با خلق نامی متفاوت و خاص در مسیر درستی قرار بگیرد.

ــاخت نامی جدید  ــا واژه ها برای س ــی بازی ب معای�ب: گاه
ــب و کار در میان  ــود درصد ترافیک و بازدید کس ــبب می ش س
ــکل مواجه شود. تغییر برخی  ــت وجوهای اینترنتی با مش جس
حروف در نام برند برای ابراز خالقیت نزد مخاطب ممکن است با 
اشتباهات تایپی و نوشتاری همراه شود و دسترسی به مخاطب 
را مشکل ساز کند. اگر می خواهید در انتخاب نام برند از ترکیب 
واژه ها استفاده کنید، نهایت دقت و ظرافت را به خرج دهید تا 
به نتایج خوبی برسید. برای مثال، فلیکر که انتشار دهنده تصاویر 
و ویدئوها در سطح اینترنت است، با استفاده از این روش انتخاب 
نام برند و بازی با حروف دو واژه  فیلم و Camera یعنی دوربین 

به نام برند خوبی دست یافته است.
انتخاب نام برند اختیاری

ــلیقه  صاحب کسب وکار مربوط است و  این نوع نام ها به س
ــاید هیچ ارتباطی با محصول و خدمتی که ارائه می دهید،  ش
نداشته باشد. برای مثال، اپل را در نظر بگیرید. اگر دقت کنید، 
ــرکت و نام اپل وجود  ــچ رابطه ای میان محصوالت این ش هی
ــه هیچ ارتباطی با محصول و  ــدارد. در برخی موارد نامی ک ن
کسب وکار ندارد، پیامی همسو با کاربرد محصوالت در اختیار 
مخاطب می گذارد، مانند جگوار با هدف انتقال مفهوم سرعت.

ــد و اگر  مزایا: این نام تجاری می تواند منحصر به فرد باش
هم راستا با سلیقه و عالقه  مخاطب باشد، توجه و اشتیاق او را 

برای خرید بر می انگیزد.
معایب: قطعا برای جا انداختن محصول در ذهن مخاطب یا پیدا 
ــب برای وب سایت با چالش مواجه خواهید  کردن نام دامنه  مناس
شد. مثال محصولی که هیچ ارتباطی به میوه جات ندارد، هلو نامیده 
شد. این نوع نام ها با اینکه خیلی خاص هستند، اما در رساندن شما 
به مخاطب و موضوع دسترسی کمی چالش برانگیز هستند. اگر نام 
کسب وکارتان سیب باشد و محصولی الکترونیکی تولید می کنید، 
ــی مخاطب به وب سایت یا برقراری ارتباط با نام تان کمی  دسترس
سخت و زمان بر خواهد بود. انتخاب نام برند همانند طراحی لوگو 
ــت که باید به درستی انجام  ــب وکاری اس بخش مهمی از هر کس
ــود، زیرا اگر نام مناسبی برای برندتان انتخاب نشود آسیب های  ش
زیادی در کمین تان خواهد بود. پس بنا بر سلیقه، نوع کسب وکار 
و شناسایی مخاطبان خود در انتخاب بهترین نام برند اقدام کنید.
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

انواع روش های تبلیغاتی رسانه ای
ــترده ای از انواع  ــی طیف گس ــن مقاله به بررس در ای

تبلیغات رسانه ای می پردازیم. 
ــا را برای  ــیعی از روش ه ــانه ها طیف وس امروزه رس

دسترسی برندها به کاربران معرفی می کنند. 
اینترنت به تنهایی روش های متعددی مثل ویدئوها، 
ــایت ها، چت روم های برندها و مانند اینها  بنرها، وب س

معرفی کرده است. 
تبلیغات دیجیتال

ــت می بینید تبلیغ  ــه روی اینترن ــی را ک هر تبلیغ
دیجیتال است. 

ــن »تبلیغات  ــری از تبلیغات آنالی ــعبه  دیگ یک ش
بومی« است. 

ــده نیز نوع دیگری از تبلیغات  محتواهای حمایت ش
هستند. 

ــنپ چت و تلگرام  ــات روی فیس بوک و اس از تبلیغ
گرفته تا رددیت، روش هایی برای دسترسی به میلیون ها 

کاربر است. 
تبلیغات موبایلی

ــاب می آید،  ــوع دیگری که به نوعی جدید به حس ن
تبلیغات موبایلی است. 

تبلیغات روی هر دستگاه قابل حملی که به نوعی به 
اینترنت متصل است. 

گرایشات جدید در تبلیغات موبایلی، شامل استفاده 
ــتاگرام،  ــد توئیتر، اینس ــی مانن ــانه های اجتماع از رس

اسنپ چت و فیس بوک است. 
ــرای کاربران  ــد از تبلیغات می تواند ب ــن نوع جدی ای

اشتیاق زیادی را ایجاد کند. 
ــدن تبلیغ برای  ــئله در تبلیغات، بومی ش ــک مس ی
محیط موبایل است که احتیاج به موشکافی دقیقی دارد 

تا جذاب شود. 
تبلیغات چاپی

تبلیغات چاپی امروزه به عنوان یک روش قابل اعتماد 
ــرار دارد. اگر بخواهیم یک چیز  ــل بازاریابان ق در مقاب
حتمی در مورد تبلیغات بگوییم این است که متفاوت 

بودن کلید موفقیت است. 
ــته شوند مطمئنا  اگر کاربران از تبلیغات آنالین خس
تبلیغات چاپی به عنوان یک گزینه روی میز خواهد بود. 
ــه دسته کلی تقسیم  می توان تبلیغات چاپی را به س

کرد: 
۱- تبلیغات متناوب

ــالت و روزنامه ها را  ــوان از این نوع تبلیغات مج می ت
نام برد. 

برای سالیان دراز تبلیغات این مدل استاندارد اصلی 
برای نمونه برای تبلیغات دیگر بود. 

ــی را روی صفحه  ــال اگر تبلیغ اصل ــن مدل قب در ای
اصلی یا صفحه پشت می گرفتید میلیون ها بازدیدکننده 

داشتید. 
۲- بروشور، جزوات، آگهی ها، نقاط فروش

اگرچه برخی از اینها را می توان در میان روزنامه قرار 
داد، اما باید آنها را به عنوان یک واحد جدا حساب کرد، 

چراکه شانس دیده شدن آنها کمتر است. 
ــن حال وقتی اینها در جایی برای مطالعه قرار  در عی
ــدن  می گیرند مدت زمان ماندگاری آنها برای دیده ش
ــتر خواهد بود.  از اینها وقتی استفاده می کنیم که  بیش
می خواهیم اطالعات بیشتری به مخاطب از یک آگهی 

معمولی بدهیم. 
۳- تبلیغات نامه دهی مستقیم

ــتری به  ــدام از تبلیغات باال را به مش ــوان هر ک می ت
عنوان یک نامه ارسال کرد. 

ــی آژانس های  ــط برخ البته این مدل تبلیغات توس
ــده و  ــتفاده ش تبلیغاتی به عنوان نامه بیش از حد اس
ــت.  اما اگر این مدل به  ــتفاده شده اس به نوعی سوءاس
ــود و مورد اجرا قرار  ــمندانه ای استفاده ش صورت هوش

گیرد می تواند به عنوان یک روش مؤثر استفاده شود. 
تبلیغات چریکی

ــناخته شده است  به عنوان تبلیغات محیطی نیز ش
ــیار باب  ــال اخیر بس و تبلیغات چریکی در این 20 س
شده است.  به نوعی هر تبلیغات غیرعادی ای را چریکی 
می نامند و به طور معمول از مشتریان می خواهد به نوعی 
با تبلیغ کننده تعامل کنند.  زمان و مکان در این مدل 

تبلیغ خیلی مهم است. 
مسئله مهم در تبلیغات چریکی ایده خالقانه است و 
بودجه نقش کمتری دارد.  در این نوع تبلیغات تمرکز 
بیشتر روی شبکه های اجتماعی و تبلیغات دهانی است. 

تبلیغات پخشی
امروزه از تبلیغات مانند تلویزیون و رادیو که به تعداد 
وسیعی از مخاطبان دسترسی دارند به عنوان تبلیغات 
ــی نام برده می شود.  این مدل تبلیغات یک زمان  پخش
ــروزه با ظهور  ــوع بود.  اما ام ــن و گران ترین ن مهم تری
تکنولوژی های جدیدتر جای خود را به تکنولوژی های 
ــت.  اما هنوز نیز به عنوان یک ابزار مؤثر  جدید داده اس
موردنظر است که به مخاطبان میلیونی دسترسی دارد. 

تبلیغات خارج منزل
این مدل تبلیغات به این معنی است که به مخاطبی 
ــی دارد که بیرون از منزل است.  می توان برای  دسترس
نمونه ای از این نوع تبلیغات بیلبوردها و پوسترها یا حتی 

صفحات بزرگ دیجیتالی داخل میادین را نام برد. 
تبلیغات خدمات عمومی

ــنتی، تبلیغات خدمات عمومی  برخالف تبلیغات س
عموما برای آموزش و مطلع کردن عموم به جای تبلیغ 
برای فروش استفاده می شوند.  تبلیغات خدمات عمومی 
ــنتی در تلویزیون و رادیو هستند، اما این  به صورت س
روزه به صورت گسترده در تبلیغات آنالین هم آمده اند. 
 thebalance/ibazaryabi :منبع
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امروزه لینکدین با تجربه رش��د 1000 
درص��دی در 10 س��ال اخی��ر یک��ی از 
بزرگ تری��ن ش��بکه های اجتماع��ی دنیا 
محس��وب می ش��ود. این پلتف��رم اکنون 
530 میلی��ون کارب��ر دارد. ب��ه عن��وان 
یکی از بزرگ ترین ش��بکه های اجتماعی 
لینکدین از متخصص های ماهر اس��تفاده 
می کند. یکی از این افراد حرفه ای شانون 
برایتون اس��ت. ش��انون به عن��وان مدیر 
ارش��د بازاریاب��ی در لینکدین مش��غول 
فعالیت اس��ت. وی س��ابقه ای درخش��ان 
در زمین��ه هم��کاری با برنده��ای بزرگ 
ح��وزه IT مانن��د یاه��و و eBay دارد. 
در این مقال��ه امیلی کوپ از پادکس��ت 
هولمز،  رایان   ،Hootsuiteمدیرعام��ل
با ش��انون اس��تفاده کرده و گفت وگویی 
جذاب را گردآورده است. این مقاله روی 
موضوعات��ی نظیر تجربه ش��انون از ورود 
به دنیای کس��ب وکار و همچنین فعالیت 
در حوزه ش��بکه های مجازی و همچنین 

بازاریابی دیجیتال تمرکز دارد. 
تو سال های بسیاری در سیلیکون 
ولی مش�غول کار هس�تی و بیش�تر 
دوران حرف�ه ای خود را نیز در زمینه 
روابط عمومی و بازاریابی گذرانده ای. 
در س�ال 2015 تو از بخش پشتیبانی 
ارتباط�ات لینکدین به بخش س�مت 
مدیر ارش�د بازاریابی شرکت منتقل 
ش�دی، چه تفاوتی پ�س از انتقال از 
ح�وزه ارتباطات ب�ه بازاریابی تجربه 

کردی؟ 
خ��ب، این ی��ک موضوع جال��ب و در 
عین حال چالشی مهم بود. بخش جالب 
ماجرا ش��امل تجربه ان��دوزی و یادگیری 
امور بس��یار زیاد در طول دو س��ال اخیر 
ب��ود. در واقع در طول این مدت بیش��تر 
از 10 س��ال اخی��ر نکات ت��ازه آموختم. 
بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی 
یکی از فشرده ترین حوزه های کسب وکار 
محسوب می ش��ود.  این کار در عین آنکه 
س��ختی های خاص خود را دارد، بس��یار 

لذت بخش نیز هست. 
بخ��ش چالش برانگیز ماج��را به دلیل 
فعالیت من در طول 20 سال گذشته در 
حوزه ارتباطات بود. برهمین اساس ورود 
به عرصه بازاریاب��ی برای من یک چالش 
تقریبا ناش��ناخته بود. همانطور که شاید 
اغلب مخاطب های شما بدانند، جابه جایی 
از بخش ارتباطات یا پشتیبانی مشتریان 
به بازاریابی موضوعی بسیار دشوار است. 
در واقع این دو بخش معموال مهارت های 
بس��یار متفاوت��ی می خواهن��د و برای��ن 
اس��اس معموال به ندرت فردی میان این 
دو حوزه جابه جا می ش��ود. ب��ا این حال 
اگرچه ابتدای موضوع هماهنگی با حوزه 
بازاریابی برای من بس��یار سخت بود، اما 
فرآیند یادگیری نکات جدید بسیار جالب 

و هیجان انگیز است. 
ما در عصر جالبی زندگی می کنیم. 
ام�روزه تقریب�ا هم�ه کارکرده�ای 
مدیریتی سنتی دگرگون شده است. 

به عنوان یک عضو ارش�د لینکدین 
چگونه به جف ب�ه عنوان مدیرعامل 

در حوزه ارتباطات کمک می کنی؟ 
یکی از دالیلی که جف من را از بخش 
ارتباطات به بازاریابی منتقل کرد، مربوط 
ب��ه ای��ن نکته اس��ت که خ��ودش یکی 
از نخس��تین اف��راد متخص��ص در حوزه 
ارتباطات اس��ت که س��ر از بازاریابی در 
آورده. به نظر من جف به خوبی این نکته 
را درک ک��رده که در زمینه مدیریت یک 
برن��د نیازهای حوزه بازاریابی و ارتباطات 
تقریبا یکس��ان است. به این ترتیب برای 
حل این مسئله در لینکدین مدیر هر دو 
بخش یک فرد اس��ت. شاید این موضوع 
اندک��ی عجیب به نظر برس��د، اما نگاهی 
ب��ه پیش��رفت حیرت انگی��ز لینکدین در 
س��ال های اخیر صحت دی��دگاه جف را 

بیان می کند. 
ب��ه گمان من یک��ی از دش��واری های 
فعالی��ت در ح��وزه بازاریاب��ی آن هم در 

ای��ن عصر نیاز به آگاهی از نکات بس��یار 
متفاوت و در عین حال ش��اید بی ربط به 
یکدیگر اس��ت. با این ح��ال تصور اینکه 
چنین اطالعاتی کامال بی اس��تفاده است، 

به هیچ وجه صحیح نیست. 
کام�ا متوجه آنچه گفتی هس�تم. 
براس�اس آنچه بیان کردی، جف یک 
مدیرعام�ل کام�ا معتب�ر در زمینه 
کس�ب وکار است. اخیرا تو یک مقاله 
در زمینه نحوه اس�تخدام کارمندان 
نوشته ای و در آن اشاره کردی بدون 
صرف ناهار با افراد آنها را اس�تخدام 
نخواهی کرد. آیا توصیه ای در زمینه 
تعامل سازنده با دیگران در لینکدین 

برای مخاطب ها داری؟ 
یکی از توصیه هایی که جف همیشه به 
مدیران بخش های مختلف ارائه می کند، 
تأکید بر خودداری از انجام کارهای ش��ان 
از س��وی کارمندان زیردس��ت است. این 
موضوع شاید در ابتدا برای مدیران اندکی 
عجیب باشد. به هر حال همه افرادی که 
در جایگاه مدیریتی هستند به طور مداوم 
نگران کمب��ود زمانند. ج��ف وینر اغلب 
کارهای خود را ش��خصا انج��ام می دهد. 
وی حتی در زمینه ش��بکه های اجتماعی 
نی��ز اکانتش را به صورت ش��خصی اداره 
می کن��د. به همین دلی��ل همه همکاران 
و کس��انی که با جف فعالیت می کنند از 
ضرورت رسیدگی به امور شخصی شان در 

محل کار آگاه هستند. 
برهمی��ن اس��اس توصیه ش��ماره یک 

م��ن به مخاطب ها انج��ام امور به صورت 
ش��خصی اس��ت. معج��زه کار در امتداد 
کارمندان ت��ان تجربه منحص��ر به فردی 
است. این نحوه از تعامل نحوه ارتباط تان 

با آنها را دگرگون خواهد کرد. 
اغل�ب اف�راد در زمین�ه برقراری 
اجتماع�ی  ش�بکه های  در  ارتب�اط 
مش�کات بس�یار زیادی دارن�د. آیا 
استراتژی شخصی در زمینه مدیریت 
بهینه این حوزه از روابط کس�ب وکار 

در فضای مجازی داری؟ 
از نظ��ر حرفه ای باید میان ش��بکه های 
اجتماعی نظیر فیس بوک و اینس��تاگرام با 
لینکدین تفاوت قایل شویم. یکی از قواعد 
اصلی م��ا در لینکدین بارگ��ذاری مطالب 
حرفه ای اس��ت. برهمین اس��اس مطالب 
سیاس��ی یا تصاویر شخصی افراد جایی در 
این شبکه اجتماعی ندارد. مگر اینکه به طور 
معجزه آس��ایی قادر به ایج��اد ارتباط میان 
چنین موضوعاتی با حوزه کسب وکار باشید. 

توصیه اصلی م��ن در این زمینه توجه 
به ماهیت ش��بکه اجتماع��ی مورد نظر و 
سپس انتخاب محتواست. به عنوان مثال 
فیس ب��وک از ابتدا برای توس��عه ارتباط 
ش��خصی و عادی افراد ب��ا یکدیگر پا به 
اینترنت گذاش��ت. برهمین اساس فضای 
آن ب��ا پلتف��رم لینکدین ک��ه مخصوص 

کسب وکار است، متفاوت خواهد بود. 
مفه�وم  ب�ه  زی�ادی  م�ن عاق�ه 
فک�ر  و  دارم  معک�وس  مربیگ�ری 
می کنم تجربه چنین دوره ای زیر نظر 
فردی مانند تو با سابقه درخشانت در 
زمینه کسب وکار بسیار هیجان انگیز 

باشد. 
من همیشه با چنین تحسین هایی مواجه 
هس��تم. هنگامی که با درخواست دیگران 
در زمین��ه ارائه مش��اوره در زمینه فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی روبه رو می شوم، 
توصیه ام بس��یار کوتاه اس��ت. در واقع در 
چینن ش��رایطی من توصیه مشخصی به 
وی نمی کنم. تنها نکته من لزوم شناسایی 
فردی در سازمان ش��ان است که در زمینه 
ش��بکه های اجتماعی مهارت دارد. در واقع 
بسیاری از نکات مهم در زمینه کسب وکار 
اف��راد را م��ن نمی دانم. برهمین اس��اس 
همکاری با فردی درون شرکت ش��ان که از 
جزییات آن کسب وکار آگاه است، منطقی 

به نظر می رسد. 
تو همیشه به افراد توصیه می کنی 
س�ؤال های  ط�رح  از  جلس�ات  در 
به ظاه�ر س�اده و خنده دار ترس�ی 

نداشته باش�ند. اما به هر حال انجام 
چنی�ن کاری اعتماد ب�ه نفس باالیی 
می خواه�د. اندک�ی در ای�ن م�ورد 

توضیح می دهی؟ 
به نظر من طرح پرس��ش های س��اده و 
به نظر خنده دار در جلس��ه های ش��رکت 
این پیام را به دیگران ارس��ال می کند که 
طرح هر مسئله ای هرچقدر هم که ساده 
و پیش پا افتاده باش��د، ش��رم آور نیست. 
به طور معمول این روش برای ش��رکت ها 
بس��یار مفید اس��ت و من نی��ز به همین 

خاطر آن را به همه توصیه می کنم. 
من کامال در مورد دشواری انجام چنین 
کاری با تو موافق هس��تم. ب��ا این حال به 
محض ش��روع این کار با خیل عظیمی از 
پرسش های به ظاهر سطحی اما بسیار مهم 
مواجه خواهیم ش��د. به ای��ن ترتیب دیگر 
چیزی برای مخفی سازی در میان مدیران 
ش��رکت وجود نخواهد داشت. این موضوع 
به توسعه کس��ب وکار حتی در شبکه های 

اجتماعی نیز کمک می کند. 
یک��ی دیگر از ن��کات م��ورد عالقه من 
در زمین��ه مربیگری معک��وس مربوط به 
الهام گیری از ایده های برتر سایر رقباست. 
به عنوان مثال نحوه مدیریت کس��ب وکار 
و ایده ه��ای برن��د اس��نپ چت ب��رای من 
بس��یار جذاب اس��ت. این پلتف��رم به طور 
حیرت انگیزی افرادی با سن های متفاوت را 
دور خود جمع کرده است. این طیف متنوع 
س��نی مانند هدیه ای الهی برای بازاریاب ها 
به حس��اب می آید. من به ط��ور منظم در 
اس��نپ چت فعالیت ندارم، اما فرزند هشت 
س��اله ام بس��یار راحت با آن ارتباط برقرار 
کرده و به طور منظ��م از آن برای برقراری 

ارتباط با دوستانش استفاده می کند. 
واقع�ا گفت وگ�وی جذابی ب�ود. به 
عنوان پرسش آخر قصد دارم سؤال 
روز را از تو بپرسم. چه توصیه ای در 
ط�ول دوران حرفه ای خ�ود دریافت 
ک�رده ای ک�ه بت�وان آن را برتری�ن 

توصیه دوره فعالیتت نامید؟ 
شاید به نظر توصیه ای که شرح می دهم 
اندک��ی عجی��ب باش��د. بهتری��ن توصیه 
دریافت��ی من عملک��رد یکس��ان در خانه 
و مح��ل کار ب��ود. در واقع هم��ه ما تجربه 
فعالیت س��خت در محیط کار را داریم. در 
یک کالم عملکرد ما در فضای کار بس��یار 
حرفه ای و مبتنی بر مسئولیت پذیری است. 
با این حال هنگامی که به خانه می رس��یم 
ناگهان به فردی دیگر بدل می ش��ویم. این 
موضوع معموال موج��ب نارضایتی اعضای 
خان��واده از آنچ��ه بی مس��ئولیتی نامی��ده 
می ش��ود، خواهد ش��د. براین اس��اس باید 
ت��الش ک��رد در محی��ط خانه نی��ز همان 
مس��ئولیت پذیری و رفتار حرفه ای محیط 
کار را حفظ کنیم. به این ترتیب تعادلی در 
زمینه کار و زندگی مان ایجاد خواهد ش��د. 
همچینن توجه داش��ته باشید که در مورد 
مسائل کاری تان با اعضای خانواده صحبت 
نکنی��د. مش��کالت کاری ش��ما مربوط به 
خودتان اس��ت. همچنین صحبت در مورد 
مسائل خانوادگی در محیط کار نیز چندان 

مطلوب به نظر نمی رسد. 
Hootsuite :منبع

گفت وگوی Hootsuite با شانون برایتون

4 گرایش در تجارت الکترونیک که توصیه های نابغه سیلیکون ولی در مورد شبکه های اجتماعی
به جذب مشتری کمک می کند

بخش خرده فروش��ی آنالین همواره در حال تحول 
اس��ت و صنعت تجارت الکترونیک، ب��ه عنوان یک 
پلتفرم با ارزش برای خرده فروشی محسوب می شود، 
به این دلیل که س��هولت اس��تفاده، حصول جهانی 
و دسترس��ی محصوالت را امکان پذیر می س��ازد. از 
طرفی دیگر، بازار س��نتی این نوع کس��ب وکارها را 
محدود می کن��د.  با توجه ب��ه پیش بینی های اخیر 
بازار، فروش های تج��ارت الکترونیک در بازار ایاالت 
متحده آمریکا، به تنهایی می تواند 550میلیارد دالر 
را تا پایان سال، در بر گیرد. با این وجود، درحالی که 
این اعداد و ارقام ممکن اس��ت باع��ث ایجاد اعتماد 
به نفس و انگیزه در بس��یاری از کارآفرینان ش��ود، 
اما لزوم��ا به این معنی نیس��ت که هر کس��ب وکار 
تجارت الکترونیکی، در ثروت غوطه ور است. بسیاری 
از استارت آپ های خرده فروش��ی آنالین، با شکست 
مواجه ش��ده اند و قبل از اینکه روزهای روش��نی را 

ببینند، به نابودی رسیده اند. 
تسلط تلفن همراه در حوزه تجارت الکترونیک 

و به خصوص فروش آناین
با ظهور نسل گوشی های هوش��مند، تمام فرآیند 
خری��د آنالی��ن در کمال ناب��اوری، در کف دس��ت 
کاربران امکان پذیر ش��د. زمانی که ش��ما دستگاهی 
ب��ا ق��درت پردازش��ی در مقیاس کوچک ت��ر از یک 
کامپیوتر معمولی که مؤثر از اینترنت س��ریع 4G و 
wifi اس��ت را در دس��تان خود داشته باشید، حاضر 
نخواهید شد که زمان زیادی را برای استفاده از یک 
کامپیوت��ر رو میزی، صرف کنی��د.  برند های تجارت 
الکترونیک مش��هور دنیا مانند آمازون، Flipkart و 
eBay نیز برنامه های کارب��ردی خوبی برای موبایل 
دارند که ب��ه صورت کامال رایگان روی هر گوش��ی 
هوشمندی قابل اجراس��ت و می تواند تجربه کارآمد 
خرید را به صورت ساده برای کاربر به ارمغان آورد. 

توجه به مسائل محتوایی در خرید
وب س��ایت های تجارت الکترونیک مش��خصات و 
اطالعات ش��ما را برای سهولت استفاده، هنگام ثبت 
ن��ام و خرید، ذخیره می کنند. ای��ن یک واقعیت در 
روند خرید آنالین اس��ت. ش��رکت ها در حال حاضر 
به دنبال ش��خصی تر کردن تجربه های خرید بصری 
هستند که بس��ته به کوئری های جست وجوی شما 
ب��دون نیاز به ثبت نام، به عن��وان یک تجربه خرید 
متن��ی، نمایش داده ش��ود.  این اس��تراتژی جدید، 
خیل��ی زود اثر گ��ذاری خ��ود را نش��ان خواهد داد. 
خری��داران گاهی اوقات نی��از دارند بدون اینکه الزم 
باش��د که همیش��ه ثبت نام کنند، تخفیف های ارائه 

شده را دریافت کنند. 
UX نسبت به CX توجه بیشتر به

اگرچ��ه زمانی ک��ه صحبت از وب س��ایت واکنش 
گ��را و س��اختار طراحی به میان می آی��د، تجربه ی 
کاربری )UX( یک مفهوم جدایی ناپذیر اس��ت، اما 
فروش��گاه های تجارت الکترونیک، معموال از تمرکز 
ب��ر روی این بخش دوری می کنند. وب س��ایت های 
تجارت الکترونیک س��ال جاری ب��ه گونه ای طراحی 
و بازطراحی شده اند که بیشتر مشتری محور باشند. 
البته مفه��وم واژه ه��ای کاربر و مش��تری زمانی که 
صحبت از تفاوت رفتار آنها روی وب س��ایت به میان 
می آی��د، چندان تمایز پذیر نیس��تند.  ب��ا این حال، 
تجربه مش��تری )CX(  در مقایسه با تجربه کاربری 
)UX(  ش��امل جنبه های کوانتومی خیلی بیشتری 
در رون��د ی��ک خرید اس��ت. گذش��ته از اینها، یک 
فروشگاه خرده فروش��ی آنالین، باید به دنبال تمرکز 
بر روی نیاز های یک مشتری در زمینه جست وجو و 

دستیابی به محصول نهایی و خرید باشد. 
آنالیز بادرنگ وب سایت خرده فروشی

ب��رای برن��ده ش��دن در ب��ازی ف��روش در تجارت 
الکترونیک، همه چیز نیاز به عملکرد و توابع بالدرنگ 
دارد. اینجا جایی اس��ت ک��ه تجزیه و تحلیل بالدرنگ 
نقش حیاتی ایفا می کند. اس��تفاده از تجزیه و تحلیل 
بالدرنگ نه تنها باعث ارائه اطالعات زنده و مستقیم از 
س��ایت شده، بلکه روی جزییات کوچک مانند خطای 
ف��رم، ارور تاب��ع، دکمه های غی��ر واکنش گ��را، زمان 
بارگذاری غیرمعمول و بس��یاری از دیگر مس��ائلی که 
روی تجربه کاربر تأثیر گذار اس��ت، نیز تمرکز دارد.  بر 
اساس این نوع داده ها، تیم توسعه وب سایت می تواند 
زودتر از هر حالت دیگری، مس��ائل پیش آمده را حل 
و فصل کند. برای هر سایت تجارت الکترونیکی، مهم 
است که برنامه ریزی درس��ت و روشنی داشته باشند، 
طبق برنامه های انجام شده پیش برود و سایت مناسب 
و واکنش گرایی به منظور جذب مخاطبان بیشتر برای 

دستگاه های موبایل طراحی کنند. 
Tech/ucan :منبع 

هرآنچه باید در مورد هدف گذاری 
مجدد محتوا بدانید

بازاریاب��ی محتوای��ی قطعا یک��ی از بهترین روش ها 
برای ترویج کس��ب وکار اس��ت. از طریق این رویکرد از 
بازاریابی می توانید تجربه و تخصص خود را نشان دهید 
و همچنی��ن بازاریابی محتوایی هزین��ه چندانی روی 
دست تان نخواهد گذاشت و توزیع آن نیز آسان است. 

اما یکی از چالش های اساس��ی در بازاریابی محتوایی 
این است که خلق آن زمان می برد. به خصوص در زمان 
فعلی که موتور جست وجوی گوگل روی منحصربه فرد 
بودن محتواها حساسیت بیشتری به خرج می دهد، اما 
در این صورت، یک راه حل پیش روی ش��ما قرار دارد و 

آن »هدف گذاری مجدد« است. 
چرا باید محتواهای خود را هدف گذاری مجدد کنید؟ 
هدف گذاری مجدد محتوا نه تنها باعث صرفه جویی در 
زمان و هزینه ها می شود، بلکه مزایای دیگری را نیز در 

پی دارد. ازجمله: 
بهبود نتایج جس�ت وجوی ارگانی�ک: تنوعی از 
محتواه��ا که در پلتفرم های مختلف پخش می ش��وند 
باعث ایجاد بک لینک برای س��ئو ش��ده و شانس شما 
برای دیدن ش��دن در موتورهای جست وجو را افزایش 

می دهند. 
ام�کان هدف ق�راردادن بازار: هدف گ��ذاری مجدد 
محت��وا فقط به این معنی نیس��ت که یک قطعه از محتوا 
را به شکلی دیگر در بیاورید، بلکه یکی دیگر از اهداف آن 
بازنویسی محتوا برای هدف قراردادن مخاطبان هدف است. 
گس�ترش حضور آناین: هدف گذاری و بازنویسی 
مجدد محتواها این امکان را برای شما فراهم می کند که 
در سایت های دیگر نیز حاضر شوید و درنهایت بتوانید 

حضور آنالین خود را تقویت کنید. 
دسترس�ی به مخاطبان جدید: در کنار گسترش 
حض��ور آنالین، منتش��ر ش��دن محتواهای ش��ما در 
مکان های مختلف شانس دیده شدن توسط افرادی را 

که پیش تر با شما آشنا نبوده اند افزایش می دهد. 
افزایش اقتدار و اعتبار: انتش��ار محتواهای نوشته 
شده توسط شما در سایت ها و مکان های دیگر می تواند 
به نوعی تجربه و تخصص ش��ما را به نمایش بگذارد که 

درنهایت می تواند به افزایش اقتدار و اعتبار بینجامد. 
زنده ک�ردن محتواه�ای قدیمی: آپدی��ت کردن یا 
تعویض شکل محتواهای قدیمی یک روش عالی برای زنده 
کردن محتواهای قدیمی است که روزی محبوب بوده اند و 
در طول زمان زیر سایه محتواهای جدیدتر قرار گرفته اند. 

 روش هایی برای هدف گذاری مجدد
محتواهای آناین

فیس بوک الیو و پریس�کوپ: می��زان محبوبیت 
ویدئوه��ای آنالی��ن در حال افزایش اس��ت. ش��ما نیز 
می توانی��د از ای��ن مزیت ب��ه خوبی اس��تفاده کنید و 
پس��ت های الیو را در ش��بکه هایی مانن��د فیس بوک و 

پریسکوپ و حتی الیو اینستاگرام منتشر کنید. 
گرافیک ش�بکه های اجتماعی: اگ��ر محتواهای 
آموزش��ی یا ترفندی منتش��ر می کنید، می توانید این 
محتواه��ا را در قالب تصاویر گرافیکی در ش��بکه های 

اجتماعی مانند پینترست و اینستاگرام قرار دهید. 
لینکدین: بس��یاری از افراد نمی دانند که لینکدین 
امکان ارسال مقاله را نیز دارد. حتی امکان اضافه کردن 

ویدئو نیز در این پلتفرم فراهم است. 
اینفوگرافی�ک: اینفوگرافیک ها محبوب هس��تند 
و ش��ما نی��ز می توانی��د محتواهای خ��ود را به صورت 

اینفوگرافیک درآورید. 
پادکست: به جای نوش��تن محتوا، می توانید آن را 
در قالب فایل های صوتی ضبط و انتش��ار دهید. انتشار 
هم زمان نس��خه های متنی و صوتی محتوا نیز یکی از 
روش ه��ای خوب برای متمایز کردن محتوا بر اس��اس 

ترجیحات مخاطب است. 
اسایدشو: می توانید نکات مهم و کلیدی محتواهای 
خود را به صورت اس��الید درآورید و در س��رویس هایی 

مانند SlideShare به اشتراک بگذارید. 
ویدئو: ویدئوها در فضای وب بسیار محبوب هستند. 
می توانید اسالیدشوهای ایجاد شده در مرحله قبلی را 
به ویدئو نیز تبدیل کنید. سرویس های اشتراک ویدئو 
مانند یوتیوب و آپارات محل های مناسبی برای میزبانی 

ویدئوهای شما هستند. 
وبینار: ام��کان تبدیل محتواها به وبینارهای رایگان 
نیز فراهم اس��ت و از این طریق می توانید یک لیس��ت 
ایمیل قدرتمند نیز بس��ازید و از این طریق محصوالت 
و سرویس های خود را ترویج دهید. وبینارها را می توان 

به صورت ویدئو نیز پست کرد. 
lead magnet: اساس��ا lead magnet یعن��ی 
هر چیزی که ش��ما به ص��ورت رایگان به مخاطب خود 
ارائه می کنی��د و درازای این ارائه رایگان ایمیل افراد را 
می گیری��د. lead magnet  یکی از روش های خوب 

برای هدف گذاری مجدد محتواست. 
اضافه ک�ردن ب�ه کمپین های ایمیل�ی: یکی از 
روش های دیگر هدف گذاری مجدد محتوا این است که 
محتواهای خود را در ایمیل های ارس��الی به مخاطبان 

بگنجانید. 
کتاب ه�ای الکترونیک�ی: می توانی��د بهتری��ن و 
کاربردی ترین محتواهای خ��ود را به صورت کتاب های 
الکترونیکی درآورید و آنها را به صورت رایگان در فضای 

وب انتشار دهید. 
تقس�یم محتوا: محتواه��ای خود را ب��رای اهداف 
بازاریابی به خصوص بازبینی کنید. همچنین می توانید 

مقاالت بلند را به چند بخش کوتاه تر تقسیم کنید. 
daartagency :منبع

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی  

ایستگاه بازاریابی بازاریابی نوین



5 مهارت اجتماعی که هر رهبری 
برای انگیزه بخشی به تیمش نیاز دارد

در راس��تای بازنشسته شدن اس��طوره های میلیاردری، 
ش��رکت هایی در آینده باقی می مانند که رهبر مناس��بی 
نخواهند داشت. اگر به رشد کسب و کارتان عالقه دارید باید 
کارمندانی را تربیت کنید که خصوصیات رهبریت را داشته 

باشند تا بتوانند روزی نقش آن را ایفا کنند. 
 Marcel :رابط��ه عال��ی رهبری��ت این گون��ه اس��ت
Schwantes  کارآفرینی است که مشاور استارت آپ های 
دیگری نیز بوده. او می گوی��د: یکی از ویژگی های رهبری 
که سال هاست در تدریس، آموزش، مشاوره و رهبری هایم 
به طور مکرر گفته ام این اس��ت: ارتباط، ارتباط، ارتباط. در 
این دنیای س��ریع که بحث و صحبت حرف اول را می زند، 
ارتباطات نقش باالیی دارد. ش��ما برای هر کاری به ارتباط 

برقرار کردن نیاز دارید. 
در زیر بهترین اصول ارتباط رهبریت بیان شده است: 

- بیش�تر از ضمیر »ما« به جای »من« یا »شما« 
استفاده کنید

زب��ان قدرتی دارد که می تواند ی��ک تیم را در مقابل هر 
تندب��ادی کنار هم نگه دارد ی��ا برعکس. جمالت »من« یا 
»ش��ما«ی خاصی وجود دارد که باید از گفتن شان اجتناب 
کنی��د. زیرا این حس را به طرف مقابل می دهید که ش��ما 
در مقام باال هس��تید و آنه��ا خدمتکار.  مثال جمالت »من 
می خواهم این کار را همین گونه که می گویم انجام دهید« 
یا »کاری که از تو می خواهم این است. . .« بار معنایی منفی 
دارد. درحالی که اگر از جمالتی با ضمیر »ما« استفاده کنید 
باعث می شود همبستگی، تعهد و سرعت بیشتر شود. مثال:  

»ما باید سیستمی به کار بگیریم که کارآمد تر باشد.«
یکی از کاربردهای عالی ضمیر »ما« در بحران هاست که 
نه تنها اعضای تیم، بلکه مشتریان را نیز متعهد نگه می دارد. 
Gregory Lee  یک��ی از مدی��ران سامس��ونگ به دنبال 
مش��کل ایجاد شده برای تلفن های هوشمند گلکسی نوت 
7 با اس��تفاده از تکنیک گفته شده، نامه عذرخواهی اش را 
این گونه نوشت: »ما مسئولیت کامل امنیتی و کیفیتی را 
به عهده می گیریم. . . ما با تضمین کیفیت و دادن خدمات 
به مشتری تمام تالش مان را در برآورده کردن نیاز های شما 
خواهیم کرد. . . ما واقعا متاس��فیم و از حمایت دائم ش��ما 
متشکریم. به حرف های ش��ما گوش فرا می دهیم و از این 
اش��تباه درس گرفته و به شکلی رفتار میک نیم تا بتوانیم 

اعتماد شما را دوباره به دست بیاوریم.«
طبق ش��رکت ارتباط��ات مش��اوره، نامه لی توانس��ت 

24درصد اعتماد از دست رفته را بازگرداند. 
- برقراری ارتباط را با جلب اعتماد شروع کنید

امروزه مدیران قادر نیس��تند به تنهایی بار مس��ئولیت 
ش��رکت ها را ب��ه دوش بگیرند زیرا دنی��ای امروز مجازی، 
گسس��ته و تملق آمیز است. مس��ئله این است که رهبران 
چگون��ه می توانن��د هم مش��تری را راضی نگ��ه دارند هم 

کارمندان؟ پاسخ در جلب اعتماد است. 
زمانی که رهبران بتوانند اعتماد س��ازی کنند، کارمندان 
آنها را به چش��م افرادی مس��ئولیت پذیر و مورد اطمینان 

می بینند و مردم نیز امنیت خاطر می یابند. 
 :Charles Green

امروزه رهبران نمی توانند به قدرت ش��ان اعتماد کنند، 
بلکه باید به قدرت اعتماد، تکیه کنند. 

Stephen M. R. در کتابش )س��رعت اعتماد( نوشته: 
تیمی که اعتماد زیادی میان آنها جریان داشته باشد نتایج 
بهتر، سریع تر و کم هزینه تری به بار می آورند. اکنون سؤال 

این است: شما با کدامیک از جمالت زیر موافقید؟ 
- اعتماد را باید به دست آورد. 

- اعتماد هدیه ای است که باید به شخص داده شود. 
اگر ش��ما اولی را انتخاب کرده باش��ید جزو اکثریت مردم 
هستید. عموم مردم فکر می کنند باید اعتماد حاصل شود و 
اگر خطایی پیش بیاید به سختی دوباره اعتماد می کنند، اما 
در صورت انتخاب دومی باید به خود افتخار کنید. یافته های 
محققان نشان می دهد در شرکت های سالم، رهبران قبل از 

اینکه کارمندان خود را ثابت کنند به آنها اعتماد می کنند. 
- در برابر همه تشویق کنید

آیا می دانس��تید که قدرتمند ترین عامل انگیزشی، 
تشویق در برابر عموم است؟ 

البته جایزه های پولی، سفر های تفریحی و از این قبیل با 
ارزش هستند، اما در زمان کمی خرج و فراموش می شنود، 
اما تص��ور کنید به خاطر کار خوبی که انج��ام داده اید در 
مقابل دیدگان همه از شما به خوبی تقدیر شود. چه حسی 
به شما دست می دهد؟ عالی است. مانند این است که مدال 
طال گرفته باش��ید. زیرا همه، ارزش کاری را که شما برای 

شرکت و آنها ایجاد کرده اید در می یابند. 
کارمندان��ی که مرتب ب��ه خاطر کار خوب��ی که انجام 
داده اند معرفی می شوند، وفاداری و خالقیت بیشتری نشان 
می دهن��د چراکه هرگز نمی خواهند این نام نیک را خراب 

کنند و از اینکه مفید واقع شده اند خوشحال می شوند. 
نکته آخر اینکه هفته ای یک بار باید از یکی از کارمندان 

به این گونه تقدیر شود. 
- مواقع بحرانی را با همه اعضا پشت سر بگذارید

کار برای همه فراز و نش��یب هایی ایجاد می کند. ممکن 
اس��ت وضعیت بحرانی برای شما ایجاد شود که الزم باشد 
برای مدیریت آن جلساتی برقرار کنید. بهتر است درهای 
ات��اق را به روی هم��ه باز کنید و با هم��ه صحبت کنید. 
زیرا اینگونه ه��م اعتماد کارمندان را جلب می کنید و هم 
با احترام گذاش��تن به آنها وفاداری، اعتماد و قلب ش��ان را 

به دست می آورید. 
س��ابقه نشان داده شرکت هایی که در این مواقع به خود 
اتکا می کنند و همه را در جریان کار نمی گذارند برچسب 

عدم اعتماد خورده اند. 
inc/digiato :منبع
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ه��دف ه��ر رقاب��ت در حوزه 
کس��ب وکار کس��ب موفقیت و 
جلب حداکثر مش��تریان ممکن 
اس��ت. در صورتی که ش��رکتی 
موف��ق ب��ه انج��ام ای��ن کار به 
ص��ورت صحی��ح باش��د، امکان 
توسعه کس��ب وکارش نیز وجود 
خواهد داش��ت. مفهوم توسعه و 
بس��ط کس��ب وکار به هیچ وجه 
در  نیس��ت.  اصطالح��ی مدرن 
واق��ع از زم��ان باس��تان گرفته 
ت��ا دوره قرون وس��طی و عص��ر 
تولید  افزایش  مرکانتالیس��ت ها 
و گس��ترش تجارت ب��ه عنوان 
هدفی مهم مطرح بوده است. با 
توس��عه تمدن و پیشرفت علوم 
به طور منظم خواست بنگاه های 
تجاری برای توس��عه س��ریع و 
کسب س��ود بیشتر و مطمئن تر 

افزایش یافته است. 
آنچ��ه اف��راد به ط��ور معمول 
در م��ورد توس��عه کس��ب وکار 
ب��ا افزای��ش نمایندگی ه��ا ی��ا 
خ��ط تولی��د در نق��اط مختلف 
ص��رف  ض��رورت  نمی دانن��د، 
هزینه های ب��اال، زمان و نیروی 
انسانی عظیم اس��ت. همچنین 
عالوه بر این متغیرهای مشخص 
بس��یاری از المان های غیرقابل 
پیش بین��ی را نیز بای��د مدنظر 
ق��رار داد. ای��ن  فرآیند به هیچ 
وجه ریسک پذیر نیست. در واقع 
نگاهی ب��ه اطراف مان به خوبی 
بیانگر سرنوش��ت ش��مار باالی 
در  شکس��ت خورده  کارآفرینان 
راستای توس��عه کسب وکارشان 
اس��ت. ب��ه همی��ن ترتی��ب در 
بی احتیاطی  هرگون��ه  ص��ورت 
در رون��د توس��عه ش��رکت تان 
هزینه های سنگینی را پرداخت 
خواهی��د کرد. ش��اید به همین 
دلیل بسیاری از کارشناس های 
حوزه کس��ب وکار بررسی نکات 
مختلف��ی را پی��ش از اق��دام به 
توصیه  کس��ب وکارها  گسترش 

می کنند. 
صاحبان کس��ب وکار همیشه 
نیازمن��د توجه به تصویر بزرگتر 
شرکت ش��ان در ص��ورت تالش 
برای توس��عه اش هس��تند. این 
ب��دان معناس��ت ک��ه تصویری 
واض��ح و دقی��ق از سرنوش��ت 
فرآین��د  از   پ��س  برندش��ان 
اختی��ار داش��ته  گس��ترش در 
باش��ند. درحالی ک��ه برنده��ای 
ب��زرگ معموال مناب��ع متعدد و 
مطمئنی برای پیش بینی آینده 
کسب وکارشان در اختیار دارند، 
نیازمند  کوچ��ک  ش��رکت های 
اتکا به توانایی منابع محدود در 
دسترس ش��ان هستند. برهمین 
تی��م  مقال��ه  ای��ن  در  اس��اس 
  Success Story وب س��ایت 
به بررس��ی برخی از نکات مهم 
ک��ه پی��ش از اقدام به توس��عه 
کسب وکار باید مدنظر قرار داد، 
پرداخته اس��ت. ای��ن مرحله ای 
کس��ب وکارتان  برای  حس��اس 
است. در واقع هیچ فرد یا برندی 

قادر به پیش��برد اهدافش بدون 
برنامه ری��زی دقیق و س��نجش 
و  پیش بینی پذی��ر  پیامده��ای 

ناگهانی آتی نیست. 
1- آیا به طور مداوم به دنبال 

اهداف تان هستید؟ 
هنگام��ی ک��ه یک ش��رکت 
اه��داف  ب��ه  دس��تیابی  ت��وان 
کوتاه مدت خود را دارد، شانس 
باالی��ی در دس��تیابی به اهداف 
بلندم��دت نیز خواهد داش��ت. 
یک��ی از این اه��داف بلندمدت 
توس��عه کس��ب وکار می توان��د 
باش��د. هنگامی که ش��رکت ها 
انگی��زه باالیی برای دس��تیابی 
توس��عه  دارند،  اهداف ش��ان  به 
کس��ب وکار و چالش های همراه 
آن برای ش��ان راحت ت��ر قاب��ل 
مدیریت خواهد بود. بدون شک 
برای گسترش کسب وکار  اقدام 
فش��ارهای مال��ی و روانی قابل 
توجهی را برای شما و تیم تان به 
همراه خواهد داش��ت. اگر برای 
دس��تیابی به این هدف مصمم 
هس��تید، آنگاه چنین مشکالتی 
دشواری چندانی برای تان ایجاد 

نخواهد کرد. 
نکت��ه ای ک��ه بای��د در ای��ن 
میان ب��دان توجه کرد ش��روع 
گس��ترش  بلندم��دت  پ��روژه 
کس��ب وکار پس از پایان اهداف 
کوتاه م��دت اس��ت. در واقع اگر 
در ح��ال مدیریت برخی اهداف 
کوتاه مدت تان هس��تید، توصیه 
مناس��ب در این زم��ان تمرکز 
روی دس��تیابی ب��دان اهداف و 
سپس ش��روع طرحی بلندمدت 
اس��ت، در غی��ر ای��ن ص��ورت 
احتم��ال مواجهه با مش��کالت 
دش��وار در بلندم��دت افزای��ش 

خواهد یافت. 
2- اوضاع مالی تان چگونه 

است؟ 
از مهم تری��ن نکاتی که  یکی 
پیش از توس��عه کسب وکار باید 
مدنظر داشت، اوضاع سهام های 
ش��رکت و به طور کلی وضعیت 
مالی ت��ان اس��ت. توس��عه یک 
ش��رکت حت��ی اگ��ر در یکی از 
زیرمجموعه ه��ای جزئ��ی نی��ز 
هزینه  نیازمن��د  گی��رد  صورت 
مقدار قاب��ل توجهی پول، زمان 

و سرمایه انسانی است. 
در این میان شرکت هایی که 
مشکل زیادی در تأمین مخارج 
جاری ش��ان دارند، باید هرچند 
به ط��ور موق��ت فکر گس��ترش 
خ��ود را کنار بگذارن��د. در واقع 
اقدام برای توسعه کسب وکار در 
چنین مواقع��ی مانند یک بازی 
خطرناک است که یا به برد همه 
چیز ی��ا باخت تم��ام دارایی ها 

ختم می شود. 
ع��الوه بر ش��رکت های دارای 
آن  متع��دد،  مال��ی  مش��کالت 
دس��ته از برندهایی که مش��کل 
اما  داش��ته،  اقتص��ادی کمت��ر 
برای  کافی  همچنان پس ان��داز 
تأمی��ن مخ��ارج توس��عه خود  
ندارن��د نیز باید فکر گس��ترش 
خود را فراموش کنند. در چنین 
م��واردی جب��ران هزینه های از 
دس��ت رفته مدت بسیار زیادی 
به طول خواهد انجامید. تنها در 
صورت��ی که توانای��ی مالی الزم 
برای تأمین هزینه های گسترش 
کس��ب وکارتان را دارید باید به 
فکر اقدامی عملی در این حوزه 

باشید. 
3- آیا توانایی مدیریت 

تدارکات توسعه را دارید؟ 
صرف نظر از شرایط اقتصادی 
باید ب��ه نکته ه��ای دیگری نیز 
توج��ه داش��ت. یک��ی از نکات 
مه��م در ای��ن می��ان توانای��ی 
ش��رکت برای مدیریت تدارکات 
و نیازهای توس��عه کس��ب وکار 
منط��ق  از  آگاه��ی  اس��ت. 
گسترش کس��ب وکار در چنین 
مرحل��ه ای نق��ش تعیین کننده 
در سرنوش��ت برندت��ان خواهد 
نظی��ر  المان های��ی  داش��ت. 
ساختار ش��رکت، محل تأسیس 
س��اختمان اصلی و س��اختمان 
جدید، هزین��ه تجهیزات جدید 
و مناب��ع الزم برای مدیریت آن 
از جمله الزامات منطقی توسعه 

کسب وکار محسوب می شود. 
در زمینه توس��عه کسب وکار 
وظیفه ما تنها تهیه نقش��ه ای از 
انتظارات آن نیست. بدون شک 
در  فرآیند کسب وکار اتفاق های 
رخ  متعددی  پیش بینی ناپذی��ر 
خواهد داد. نقش اصلی ش��ما به 

عنوان صاحب یک کس��ب وکار 
نه تنه��ا تهی��ه نقش��ه ای دقیق 
از راه پی��ش رو، بلک��ه تضمین 
پیشبرد مناسب امور است. هیچ 
تردیدی در شکست یک شرکت 
با مدیریت نامطلوب و ضعف در 
تجرب��ه مدیریتی وج��ود ندارد. 
برهمین اس��اس ش��اید پیش از 
اقدام به توس��عه، نگاهی دوباره 
و  توانمندی های ش��خصی  ب��ه 
مدیران  مهارت ه��ای  همچنین 
میانی شرکت ضروری باشد. در 
صورتی که با مشکل خاصی در 
کس��ب وکارتان  مدیریت  زمینه 
آن  توس��عه  نباش��ید،  مواج��ه 

بحران آفرین نخواهد بود. 
4- آیا تیم تان از ایده توسعه 

حمایت می کند؟ 
توجه داشته باش��ید که شما 
تنه��ا ی��ک بخ��ش از ماجرای 
هس��تید.  کس��ب وکار  توس��عه 
آگاهی از میزان عالقه و حمایت 
هم��کاران و کارمن��دان دیگ��ر 
از ای��ده گس��ترش کس��ب وکار 
ب��ه ان��دازه عالقه ش��خصی مان 
ب��ه این ام��ر ضروری اس��ت. به 
همی��ن دلی��ل پی��ش از ورود 
جدی ب��ه مرحله اج��رای طرح 
گس��ترش کس��ب وکار باید نظر 
دیگ��ر اعض��ای ش��رکت را نیز 
جویا ش��د. در واق��ع کارمندان 
یک ش��رکت نیروی محرک آن 
محسوب می شوند. در این میان 
اگر اغلب ش��ان تمای��ل چندانی 
به گس��ترش کسب وکار نداشته 
باش��ند، شاید بایس��تی  فرآیند 
موردنظ��ر را اندک��ی ب��ه تأخیر 
انداخت. جلب حمایت و رضایت 
کارمندان در این مرحله اهمیت 

بسیار باالیی دارد. 
اغلب به هنگام بحث بر س��ر 
کس��ب وکار  توس��عه  موض��وع 
کارمندان و مدیران میانی به دو 
تقسیم می شوند؛  متفاوت  گروه 
دیگ��ری  و  طرف��دار  گروه��ی 
چنی��ن  در  توس��عه.  مخال��ف 
مواردی باید با توجه به اکثریت 
هرک��دام از طرفی��ن دس��ت به 
انتخاب زد. براین اساس هرکدام 
از طرفین که اکثریت کارمندان 
را تشکیل می دهند، برنده نهایی 
خواهن��د بود. با این حال این به 

معنای پایان ماجرا نیس��ت. هر 
تصمیم��ی که گرفته ش��د، باید 
در راس��تای توجیه طرف مقابل 
برخیزید. به این ترتیب از ایجاد 
دوگانگی و مش��کالت ناش��ی از 
آن در طوالن��ی مدت جلوگیری 

خواهد شد. 
5- آیا رقبای تان نیز در حال 

توسعه اند؟ 
قطع��ا ش��ما تنه��ا ش��رکتی 
نیس��تید که به دنبال توس��عه 
اس��ت، به همین دلیل باید نگاه 
دقیقی ب��ر عملک��رد رقبای تان 
داشته باشید. اگر اخباری مبنی 
بر عالق��ه رقیب تان به توس��عه 
کس��ب وکارش شنیده اید، نشانه 
الزم برای توسعه کسب وکارتان 
در دس��ت خواهید داش��ت. اگر 
از جریان گس��ترش کسب وکار 
عق��ب بمانی��د، در نهایت قافیه 
را به دیگ��ران خواهید باخت. با 
این حال توجه داش��ته باش��ید 
که صرف اقدام رقبا به توس��عه 
کسب وکارش��ان دلی��ل کاف��ی 
برای اقدام مش��ابه از سوی شما 

نیست. 
مش��اهده  همیش��ه  اگرچ��ه 
دقی��ق تح��رکات رقبا یک��ی از 
مش��اوران  راهبردی  توصیه های 
کس��ب وکار محس��وب می شود، 
اما بای��د توانایی ها و ظرفیت های 
کسب وکار خودمان را نیز مدنظر 
داشته باشیم. تنها در صورتی که 
توس��عه زودتر از رقبا برای ش��ما 
س��ودآور اس��ت، باید ب��دان فکر 
ک��رد، در غی��ر این ص��ورت وارد 
بازی خواهید ش��د که پایانش با 
تحمیل هزینه های سرسام آور به 
کسب وکارتان همراه خواهد شد. 

6- توجه به تقاضای 
مشتریان

هرگاه نیازی از سوی مشتریان 
باید  مطرح ش��ود هر ش��رکتی 
ب��دون اتالف وقت ب��ه فکر رفع 
آن باشد. براین اساس در زمینه 
توسعه کسب وکار نیز در صورتی 
که درخواستی از سوی مشتریان 
وجود داشته باشد باید به سرعت 
تصمیم گی��ری ک��رد. تقاض��ای 
مشتریان یکی از المان های مهم 
پیش از تصمیم گیری قطعی در 
مورد گس��ترش کس��ب وکارمان 
است. براین اساس باید اطالعات 
دقی��ق در مورد تقاضا یا رضایت 
مش��تریان در ص��ورت توس��عه 
جم��ع آوری  کس��ب وکارکنان 

کنیم. 
توجه ب��ه این نکت��ه که رفع 
نیاز و پاس��خگویی مناس��ب به 
تأثی��ر  مش��تریان  درخواس��ت 
آین��ده  روی  ب��ر  محسوس��ی 
برندم��ان دارد، ضروری اس��ت. 
توس��عه کس��ب وکار  واق��ع  در 
وقت��ی با رضایت و درخواس��ت 
مش��تریان هم��راه ش��ود منابع 
غیرمادی بیشتری را در اختیار 
ش��رکت قرار می دهد. این منبع 
غیرم��ادی در مورد مش��تریان 
حمایت شان از ش��رکت خواهد 

بود. 
successstory. com :منبع

آیا آماده گسترش کسب وکارتان هستید؟ 

6نکتهمهمپیشازتوسعهکسبوکار
نگاه

رقابت با خود
راه اندازی یک ش��رکت جدید برای مدیرعامل این 
شرکت فرصتی مهیا کرد تا واکنش مردم را نسبت به 
نسخه جدید محصول بداند و درنهایت هر دو شرکت 

را با یکدیگر ادغام کند. 
ش��رکت  مدیرعام��ل  مک درمن��ت،  مای��ک 
FreshBooks، حدود ۱۸ ماه پیش به طور مخفیانه 
ش��رکت جدیدی راه اندازی کرد تا با ش��رکت قبلی 
خود رقابت کند. در ادامه این مقاله  به بررسی بیشتر 

دالیل این کار می پردازیم. 

پیدا کردن فرصت جدیدی برای کسب تجربه
ک��رد  احس��اس   2۰۱۳ س��ال  در  مک درمن��ت 
کسب وکارش با سرعت ثابتی رشد نمی کند. شرکت 
FreshBooks که مدتی به عنوان یک کس��ب وکار 
موف��ق در صنعت کتاب داری فعالیت کرده بود، برای 
مان��دن در بازار رقاب��ت به نوآوری احتیاج داش��ت. 
مک درمن��ت متوج��ه ش��د محص��والت نرم افزاری 
انعطاف پذیر و به طور مرتب در حال تغییر هس��تند. 
همچنین مصرف کنندگان انتظار دارند که محصوالت 
دائم��ا تغییر و پیش��رفت کنند، ام��ا چگونه می توان 
بدون ایجاد اخت��الل در کار کاربران فعلی، تغییرات 
اساس��ی در محصول ایجاد کرد، مخصوصا زمانی که 
کسب وکارش��ان را از طریق محصول ش��ما مدیریت 
کنند؟ یک شرکت چگونه می تواند زمانی که مشغول 
انجام دادن کس��ب وکار خود است، برای پیدا کردن 
راه ه��ای خالقانه زم��ان بگذارد؟ این ها س��ؤال هایی 
هس��تند که در ذهن مک درمنت ایجاد شده بودند و 
او معتقد بود با ارائه یک نس��خه به روزتر تحت عنوان 
برن��د جدید می تواند مش��کل را حل کن��د. بنابراین 
 BillSpring تصمیم گرفت شرکت جدیدی به نام
راه اندازی کند. راه اندازی شرکت جدید و ارائه نسخه 
جدید محصول، فرصت تازه ای برای کس��ب تجربه و 
جذب مش��تری های جدید برای او به همراه داشت. 
این اس��تراتژی اگرچه منطقی به نظر می رس��د، اما 
غیر متعارف اس��ت. با این حال تجربه ش��رکت قبلی 
ب��ه او یاد داده ب��ود که باید م��ردم را در مرکز تمام 
تصمیم هایش قرار دهد، بنابراین با راه اندازی شرکت 

جدید مشکلی نداشت. 

توجه کردن به مشتری ها
ش��رکت FreshBooks اهمیت زیادی به مردم 
می دهد و ای��ن موضوع را در تمام تصمیم گیری های 
خ��ود لحاظ می کند. این ش��رکت در تم��ام مراحل 
کاری خود از توس��عه محصوالت گرفته تا استخدام 
و آم��وزش، م��ردم را در رأس تصمیم گیری ه��ا قرار 
می دهد. طبق گفته مک درمنت زمانی که صحبت از 
تصمیم گیری به میان می آید، کارمندان تنها کسانی 
نیستند که نظرشان مهم است، بلکه مردم نیز در آنها 
دخالت دارند. این شرکت به اندازه ای به این موضوع 
اهمی��ت می دهد ک��ه تمام کارمندانی ک��ه به تازگی 
اس��تخدام می ش��وند باید به مدت یک ماه در بخش 
خدمات مشتری ها کار کنند. این قانون در مورد همه 
کارمندان حتی مدیر مالی که س��ابقه مدیریت س��ه 
ش��رکت بزرگ را دارد اجرا شده اس��ت. او نیز مانند 
ه��ر کارمند جدی��د دیگری پی��ش از ورود به بخش 
اصلی، به مدت ۳۰ روز در بخش خدمات مش��تریان 
فعالیت کرد. این قانون به کارمندان آموزش می دهد 
که باید رضایت مش��تری ها را در اولویت قرار دهند، 
بنابراین راه اندازی ش��رکت جدید ایده دور از ذهنی 
نیست و به عنوان راهی برای معرفی تغییرات در نظر 

گرفته می شود. 

در نظر گرفتن راهی برای معرفی تغییرات
تغیی��رات چه جزئی و س��اده باش��ند مانند اضافه 
ک��ردن ویژگ��ی جدید ب��ه محص��ول، یا ب��زرگ و 
اساس��ی باش��ند مانن��د راه اندازی ش��رکت جدیدی 
ب��رای رقاب��ت، توجه به تأثی��ر آن روی م��ردم باید 
همیش��ه در نظ��ر گرفته ش��ود. این قان��ون تنها در 
ش��رکت Freshbooks  اجرا نمی شود، بلکه تمام 
کس��ب وکارهای بزرگ و موفق به آن عمل می کنند. 
۱۸ م��اه بع��د از راه اندازی ش��رکت Billspring و 
موفق ش��دن آن در کس��ب وکار، مک درمنت متوجه 
شد زمان پنهان کاری به پایان رسیده و بهتر است دو 
شرکت را با نام همان شرکت قبلی با هم ادغام کند. 
او می گوی��د: »زمانی که محصول جدید را ارائه دادیم 
نمی خواس��تیم کاربران مان نگران این موضوع شوند 
و اگ��ر به آنها می گفتیم احتماال این موضوع را قبول 
نمی کردن��د و اس��تفاده از محصول قبل��ی را ترجیح 
می دادند. ما تمام تالش مان را کردیم محصوالت مان 
را ب��دون ثبات نش��ان ندهیم و به مش��تری ها اجازه 
دادیم تا زمانی که فرصت دارند، بین انتخاب نس��خه 

برند جدید و قدیمی تصمیم گیری کنند.«
فراهم کردن شرایط برای نوآوری

تحت فشار گذاشتن ش��رکت برای ارائه نوآوری و 
رش��د کردن راه حل مناس��بی نیست، اما مهیا کردن 
ش��رایطی برای ایجاد تغییر و رش��د راه حل مناسبی 
اس��ت. مک درمنت ع��الوه بر زم��ان و هزینه ای که 
برای راه اندازی شرکت جدید صرف کرد، فرصت ۱۸ 
ماهه ای داش��ت تا دس��تاوردهای خوب و مثبتی به 
کارمندان و مش��تری های خود ارائ��ه دهد. درنهایت 
زم��ان دادن و مهیا کردن ش��رایط جدید برای ارائه 
محصول باعث شد ش��رکت به موفقیت چشمگیری 

دست پیدا کند. 
INC/zoomit :منبع

ترجمه: علی آل علی  
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برخی کش��ورها هزینه ویزا را »مالیات« یا »عوارض ورود مس��افر«، حساب 
می کنند که درآمد حاصل از آن معموالً برای توسعه گردشگری و در زیرساخت 

خرج می شود؛ سیاست مالی که در ایران چندان شفاف نبوده است. 
به گزارش ایسنا، فصل سوم »سیاست ها و روندهای گردشگری سازمان های 
همکاری و توسعه اقتصادی OECD« با عنوان بررسی تطبیقی سیاست های 
مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری، تصویری از مالیات های گردشگری در 
اکتبر سال ۲۰۱۳ ارائه داده که از سوی مرکز پژوهش های مجلس ترجمه شده 
و »در بخش مالیات ها، هزینه ها و عوارض ورود و خروج از کشورها« به بررسی 
هزینه هایی پرداخته است که به طور معمول شامل افراد می شود، اما در برخی 
موارد متصدیان یا خدمه نیز حین ورود به یک کشور یا خروج از آن با هر وسیله 

حمل و نقل باید آن را پرداخت کنند. 
ویزا نمونه ای از این موارد است، به گونه ای که دارنده ویزا اجازه دارد به کشور 
تعیین ش��ده وارد ش��ده، از آن خارج ش��ود یا برای مدت خاصی در آن بماند. 
ش��اخص های مورد نیاز برای دریافت ویزا و هزینه های مربوط به آن، بس��ته به 
عوامل متعددی می تواند با هم تفاوت داشته باشد که مدت اقامت، هدف از سفر، 
کشور مبدأ و سیاست های دوجانبه مربوط به ویزا، عوارض جابه جایی مسافران، 

ترانزیت و عوارض خروج یا سوار شدن از آن جمله است. 
این گونه مالیات ها بیشتر برای پوشش هزینه های اجرایی مربوط به گمرک، 
مهاجرت، رفت و آمد مس��افران و صدور ویزاهای کوتاه مدت مورد استفاده قرار 
می گیرند، اما اخیراً برای حمایت از فعالیت های بازاریابی و ترویج نیز اس��تفاده 

می شوند. 
در بررسی به عمل آمده از کشورها بدون اشاره به شرایط ایران، ۲۰ کشور از 
۳۰ کشور پاسخ دهنده، در سطوح ملی یک یا بیش از یک مورد، مالیات  مرتبط 
با ورودی ها و خروجی ها را شناسایی کردند. برخی از آنها »بسیار قدیمی« بودند 
یا به عبارت��ی در دهه های ۸۰ و9۰ میالدی به وجود آمده بودند؛ اگرچه برخی 
دیگر نیز از س��ال ۲۰۰۰ به بعد به وجود آمدند. بیشتر آنها به شکل هزینه های 
مرتب��ط با ویزا بوده که تنها پنج کش��ور مالیات هایی مرتب��ط با خروجی ها یا 

ترانزیت شناسایی کردند که استرالیا، شیلی، مصر، نیوزیلند و پرتغال بود. 
برای ۱۲ کشور از کشورهای مورد بررسی )اتریش، جمهوری چک، استونی، 
فرانسه، مجارستان، هلند، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسپانیا، سوئد و سوئیس(، 
اولین یا تنها مالیات موجود در این دسته، هزینه هایی است که مرتبط با صدور 
ویزای ش��ینگن برای اقامت های کوتاه مدت اس��ت. درحال حاضر ۲۶ کش��ور 
عضو ناحیه ش��ینگن هس��تند که این تعداد در س��ال ۱99۲ یعنی زمانی که 
ناحیه شینگن برای نخستین بار مطرح شد، تنها هفت کشور بود. دیگر اعضای 
OECD که در ناحیه شینگن قرار دارند شامل بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، 

ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، نروژ و اسلوونی می شوند. 
اتحادیه اروپا سیاس��تی مش��ترک برای صدور ویزای کوتاه مدت اتخاذ کرده، 
یعنی ویزاهایی که به مدت سه ماه اعتبار دارد و با صدور ویزایی به نام »ویزای 
ش��ینگن« به افراد اجازه اقامت داده می شود. شهروندان کشورهای دیگر برای 
سفر به منطقه شینگن به ویزا نیاز دارند. اتحادیه اروپا فهرستی از کشورهایی که 
شهروندان آنها برای ورود به ویزا نیاز داشته و همین طور فهرستی از کشورهایی 
که از داش��تن ویزا معاف هستند، در اختیار دارد. این فهرست به صورت قانون 
تنظیم ش��ده اس��ت. معموالً ویزاهای کوتاه مدت صادر شده توسط کشورهای 
ش��ینگن، به دارنده خود اجازه می دهد در مدت شش ماه، نهایت تا سه ماه به 
تمام ۲۶ کش��ور عضو س��فر کند. صدور ویزا برای مقاصد بازدید و برای مدتی 

بیشتر از آنچه ذکر شده به قوانین ملی بستگی دارد. 
درحال حاضر هزینه صدور ویزاهای کوتاه مدت برای گردشگرانی که در شش 
ماه و حداکثر تا سه ماه به نواحی شینگن سفر می کنند، ۶۰ یورو است )افزایش 
آن از مبلغ ۳۵ یورو در س��ال ۲۰۰۷( که این مبلغ برای کودکان بین ۶ تا ۱۲ 
س��ال ۳۵ یورو است. این هزینه ها که هنگام درخواست برای ویزا باید پرداخت 
ش��وند، به هزینه های اداری مربوط اس��ت و این مبلغ در دوره های مش��خص، 

بازبینی می شود. 
9 کش��ور که عضو اتحادیه اروپا نبوده، ولی با آن توافق نامه های تسهیل ویزا 
امضا کرده اند ش��امل آلبانی، بوس��نی وهرزگوین،جمهوری س��ابق یوگسالوی، 
گرجستان، روسیه، صربستان، مولداوی و اوکراین برای ویزاهای یک بار و چندبار 

ورود با هزینه ای به میزان ۳۵ یورو است. 
ص��دور ویزاهای بلندمدت برای ناحیه ش��ینگن باید مطاب��ق با قوانین ملی 
کشور مورد نظر باشد. برای مثال در جمهوری چک، هزینه مربوط به ویزاهای 
بلندمدت و همین طور ترکیبی از ویزاهای بلندمدت و کوتاه مدت، به ترتیب برابر 

با ۲۲۱۱ کرون و ۲۸۱۱ کرون است. 
در استرالیا، عوارض جابه جایی مسافران که از افراد )۱۲ سال به باال( درحال 
خروج از کشور گرفته می شود، برای اولین بار در سال ۱9۷۸ به عنوان مالیات 
خروج دریافت ش��د که در س��ال ۱99۵ به عوارض جابه جایی مسافران تغییر 
ن��ام داد. این عوارض به منظور جبران هزینه های گمرک، مهاجرت و قرنطینه 

مسافران و همین طور صدور ویزاهای کوتاه مدت از افراد گرفته می شود. 
عوارض جابه جایی مس��افران برای اس��تفاده در موارد خاصی در نظر گرفته 
نش��ده است. اگرچه در سال ۲۰۱۲، دولت استرالیا ۴۸.۵ میلیون دالر استرالیا 
ناش��ی از عوارض، به صندوق بازاریابی آس��یا و مبلغ دیگری به همین مقدار و 
ناشی از عوارض به توسعه منطقه ای صنعت گردشگری و برای کمک به افزایش 
کیفیت خدمات و محصوالت گردش��گری این کش��ور، اختصاص داد. نرخ این 
عوارض از ۳۸ دالر اس��ترالیا در س��ال ۲۰۰۸، به ۴۷ دالر در سال ۲۰۱۲ رسید 
و درحال حاضر این مبلغ ۲۲ دالر اس��ت. در پاس��خ به نگرانی های موجود در 
رابطه با این افزایش که گفته می ش��ود رقابت پذیری بخش گردش��گری را در 
اس��ترالیا تضعیف کرده است، دولت این کشور در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ اعالم 
کرد؛ عوارض جابه جایی مس��افران در ط��ول دوره فعالیت پارلمان فعلی تغییر 

نخواهد کرد. 
جریان گردش��گری بازدیدکننده و اجازه س��فر الکترونیکی، این امکان را به 
بازدیدکنندگان واجد شرایط می دهد تا برای مقاصد گردشگری به استرالیا سفر 
کرده و وارد آن کشور شوند. هزینه فعلی درخواست اجازه سفر الکترونیکی برای 
افرادی که از طریق اینترنت و س��ایت رس��می آن اقدام کنند، ۲۱دالر استرالیا 
است )از شهروندان کشورهای واجد شرایط(. دولت هیچ هزینه ای از افرادی که 
از طریق آژانس های مسافرتی یا هواپیمایی برای دریافت اجازه سفر الکترونیکی 
اقدام کنند، دریافت نمی کند، اما ممکن است این آژانس ها برای کاری که انجام 
می دهند هزینه دریافت کنند. هزینه ویزای جریان گردش��گری بازدیدکننده، 
برای افرادی که واجد شرایط دریافت اجازه سفر الکترونیکی نیستند و از خارج 
از اس��ترالیا برای دریافت ویزا اقدام می کنند، مبلغ ۱۱۵ دالر )از ۱۰۰ دالر در 
سال ۲۰۰9( خواهد بود و اگر از داخل کشور درخواست ویزا صورت بگیرد، مبلغ 

۲9۰ دالر )از ۲۴۰ دالر در سال ۲۰۰9( دریافت می شود. 
ویزای تعطیالت کاری، یک برنامه دوطرفه است که هدف آن پرورش هرچه 
بهتر روابط و تبادل فرهنگی میان اس��ترالیا و کش��ورهای همکار بوده )درحال 
حاضر ۱9 کشور( و توجه آن معطوف به بزرگساالن جوان است. این برنامه در 
سال ۱99۵ مطرح شد و هزینه کنونی آن ۳۶۵ دالر است )از ۱9۵ دالر در سال 

۲۰۰9( وی��زای کار و تعطیالت نیز به همین صورت یک برنامه دوجانبه برای 
کار و تعطیالت است که با توافق میان ۱۰ کشور همکار بسته شد. این برنامه 
در س��ال ۲۰۰۵ معرفی ش��ده و مبلغ آن از ۱9۵ دالر در سال ۲۰۰9 به ۳۶۵ 
دالر درحال حاضر افزایش یافته است. هزینه های درخواست ویزا برای استرالیا 
به صورت دوره ای مورد بررسی قرار گرفته و عمدتاً به صورت ساالنه، در اول ماه 

جوالی برای احتساب تورم نمایه سازماندهی می شوند. 
در ش��یلی، تمام مس��افران باید مالیات بپردازند غیر از کودکان زیر دو سال، 
مس��افران ترانزیت، دیپلمات های کش��ورهای به رسمیت شناخته شده توسط 
شیلی، نمایندگانی که برای حضور در جلسات بین المللی سفر می کنند و خدمه 
پرواز. دریافت این مالیات در سال ۲۰۰۵ شروع شده و مبلغ فعلی آن ۳۰ دالر 
آمریکا است )از ۲۶ دالر در سال ۲۰۰۸( و درآمد حاصل از آن صرف نگهداری 

از تأسیسات فرودگاه می شود. 

از س��ال ۲۰۰۵، هر فرد خارجی برای س��فر به شیلی به صورت کوتاه مدت 
و با اهداف تفریحی، ورزش��ی، س��المت، تحصیلی، تجارت، دی��دار از خانواده، 
مذهبی و دیگر اهداف مش��ابه، باید یک ویزای گردش��گری داش��ته باشد. نرخ 
ویزای گردش��گری برای کشورهای مختلف تفاوت دارد، البته اتباع کشورهایی 
که با ش��یلی قرارداد س��فر بدون ویزا دارند به تهیه این ویزا نیازی ندارند. یکی 
دیگر از مواردی که در س��ال ۲۰۰۵ مطرح ش��د، هزین��ه متقابل بود که برای 
بازدیدکنندگانی که از کش��ورهای آلبانی، استرالیا، کانادا، آمریکا و مکزیک به 
شیلی سفر می کردند در نظر گرفته شد و مبلغ آن با توجه به هزینه ای که در 

آن کشورها دریافت می شود متفاوت است. 
در کرواس��ی، شهروندان خارج از کشورهای مشخص شده، برای ورود به این 
کشور به ویزای کوتاه مدت گردشگری نیاز دارند. هزینه این ویزا که در آوریل 
۲۰۱۳ مطرح ش��د، ۳۵ یورو ب��ود )۶9 یورو هم برای درخواس��ت های فوری( 

و درآمده��ای حاصل از آن برای کمک به پوش��ش هزینه های اجرایی مصرف 
می شود. در راستای ورود کرواسی به اتحادیه اروپا در تاریخ اول جوالی ۲۰۱۳، 
سیس��تم ویزای این کش��ور در این تاریخ با این سیستم در اتحادیه اروپا کاماًل 
هماهنگ شد.  در کشور مصر، هر گردشگر به هنگام ورود از درگاه های ورودی 
باید هزینه ویزا را پرداخت کند. هزینه فعلی برای این ویزا از ۱۵ دالر ش��روع 
شده و برای هر کشور بسته به هزینه های اداری به آن متفاوت خواهد بود. این 

هزینه در تاریخ اول نوامبر ۲۰۱۳ به ۲۵ دالر افزایش یافت. 
به همین ترتیب، عوارض خروج نیز باید توسط گردشگرانی که از مصر خارج 
می شوند، پرداخت ش��ود. هزینه آن در تاریخ اول می ۲۰۱۳ مبلغ ۱۵ دالر بود 
و درحال حاضر ۲۰ دالر است.  )به غیر از شهرهای شرم الشیخ و غردقه که از 

تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۳ افزایش نرخ داشته اند(
اجازه مهاجرت )مالیات غیرمهاجرتی( برای افرادی که با اهداف گردش��گری 

س��فر می کنند، در سال ۱999 در مکزیک مطرح ش��د. هزینه فعلی آن ۲9۵ 
پزو اس��ت و تمام افراد خارجی که برای بازدید از مکزیک وارد آن می ش��وند، 
باید آن را پرداخت کنند، البته به اس��تثنای آنهایی که از طریق زمینی و برای 
اقامت کمتر از هفت روز وارد مکزیک می شوند. درآمدهای به دست آمده برای 
پرورش گردش��گری در مکزیک صرف می ش��ود که ۸۰درصد آن )از ۵۰درصد 
در س��ال ۲۰۰۲ و ۷۰ درصد در س��ال ۲۰۰۶( به صورت مس��تقیم در اختیار 
انجمن گردشگری مکزیک قرار می گیرد که مسئولیت ترویج گردشگری داخلی 

و بین المللی را برعهده دارد. 
ویزای عادی این کشور برای پاسپورت های خارجی به پرداخت هزینه ای برای 
انجام خدمات کنسولی نیازمند است. این هزینه تمام بازدیدکنندگان خارجی 
از مکزیک را ش��امل ش��ده که در مواردی مطابق با تفاهم نامه های وزارت امور 
خارجه برای ارتقای گردشگری و تجارت و همین طور تبادالت فرهنگی، شامل 

معافیت هایی می ش��ود. مبلغ قابل پرداخت برای این ویزا که در س��ال ۲۰۰۵ 
مطرح شد، برای هر فرد ۵۳۵ پزو بود.  )اگر این خدمات در مکزیک ارائه شوند، 

شامل ۲۱درصد کاهش خواهند بود.( 
بازدیدکنن��دگان از نیوزیلند باید هزینه ای برای ویزای بازدیدکننده پرداخت 
کنند، اگرچه توافق نامه هایی برای ۶۰ کش��ور موجود اس��ت که نیاز به ویزای 
کوتاه مدت برای آن کشورها برداشته شده است. نرخ فعلی درخواست این ویزا، 
۱۳۰ دالر نیوزیلند برای متقاضیان از کشور استرالیا و جزایر اقیانوس آرام و ۱۶۲ 

دالر برای متقاضیان داخل کشور نیوزیلند یا خارج از آن، تعیین شده است. 
به عالوه ویزاهای ترانزیتی برای افرادی که کمتر از ۲۴ س��اعت و در مس��یر 
سفر به مقاصد دیگر در نیوزیلند توقف دارند، الزامی بوده و مبلغ فعلی آن ۱۶۵ 
دالر تعیین شده است، عالوه بر ۶۰ کشوری که با نیوزیلند توافق نامه لغو روادید 
دارند، ۲۲ کشور دیگر نیز از پرداخت این هزینه معاف هستند. در هر دو مورد، 
این هزینه ها برای پوش��ش هزینه های اداری آماده س��ازی ویزا و تأمین امنیت 

مرزها مورد استفاده قرار می گیرند. 
بازدیدکنندگان��ی که از چین و به صورت تورهای گروهی به نیوزیلند س��فر 
می کنند به پرداخت هزینه ای برای ویزای گروهی بازدیدکنندگان از چین ملزم 
هس��تند. هزینه این ویزا برای هر فردی که به عنوان عضوی از طرح وضعیت 
مقاصد تأیید ش��ده سفر می کند، برابر با ۵۰ دالر بوده و برای افرادی که با تور 
سفر کرده و جزئی از این طرح نیست، برابر با ۸۰ دالر است. این مبالغ نیز برای 
پوشش هزینه های اداری آماده سازی ویزا و تأمین امنیت مرزها استفاده می شود 

که البته به دلیل ماهیت گروهی بودن این تورها کمتر خواهد بود. 
کشور پرتغال به غیر از ویزای شینگن برای سفرهای کوتاه مدت، هزینه های 
دیگری نیز در سال ۲۰۰۵ مطرح کرد که افراد خارجی برای ورود به این کشور 
به پرداخت آنها ملزم هستند، مانند ویزای اقامت کوتاه مدتی که در مرزها برای 
افراد صادر می ش��ود که هزینه آن برای سفر با دالیل خاص یا غیرمنتظره ۸۵ 
یورو است و هزینه هایی که باید توسط متصدیان برای کنترل مرزها در کشتی ها 

و در فرودگاه ها پرداخت شود به ترتیب ۳۲۰ و ۲۱۳ یورو است. 
گروهی از مالیات های دیگر این کشور با عنوان مالیات های مرزی نیز در سال 
۲۰۰۵ مطرح ش��د که شامِل عوارض ورود و خروج )به مبلغ سه یورو برای هر 
مس��افر( خارج شدن کشتی ها از بندرگاه ها )۸۰ یورو برای هر کشتی( و خارج 
ش��دن خدمه از کش��تی و ورود به خاک یک کش��ور )یک یورو( می شود، این 

هزینه ها در پنج سال گذشته تغییری نداشته است. 
در آفریقای جنوبی شهروندان کشورهای دیگر که برای اهداف گردشگری یا 
تجارت قصد بازدید کوتاه مدت از این کشور را دارند، 9۰ روز یا کمتر به ویزای 
بازدیدکنندگان نیاز دارد. هزینه های اداری صدور این ویزا که در س��ال ۲۰۰۲ 
معرفی ش��د برابر با ۴۲۵ رند )به طور متوسط( بوده و در پنج سال گذشته نرخ 

آن را تغییر نداده اند. «
ای��ن گ��زارش که دی م��اه ۱۳9۶ از س��وی دفتر مطالع��ات فرهنگی مرکز 
پژوهش های مجلس ترجمه شده تنها به قوانین کشورهایی اشاره داشته که ویزا 

را مالیات  مرتبط با ورودی ها و خروجی ها شناسایی کرده اند. 

بررسی سیاست مالی ویزا در کشورهای جهان

پول ویزا خرج چه می شود؟ 
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اخبار

تبری�ز – مجی�د مس�لمی حکم آب�ادی- نماین��ده مردم 
آذربایجان ش��رقی در مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به نقش 
بی بدیل رس��انه ها در اصالح جامعه گفت: فعاالن رسانه ای استان 
باید تالش کنن��د حقایق را منعکس کنند. به گزارش خبرنگار ما 
در تبری��ز، آیت اهلل محمدتقی پورمحمدی در دیدار اس��د فالح و 
مرتضی شفیعی از اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان 
ش��رقی با وی با بیان این که امانت��داری و انصاف در انعکاس اخبار 
بس��یار مهم است، گفت: متأسفانه شایعات و اخبار دروغ در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی بسیار قابل مشاهده است؛ از سوی 
دیگر برخی مطبوعات و نش��ریات مکتوب نیز به دالیل سیاسی و 
جناحی مبتال به افراط و تفریط شده اند. نماینده مجلس خبرگان 
رهبری با انتقاد از برخی تنگ نظری های موجود در اس��تان افزود: 
باید قدر داشته های امروز خود را بدانیم؛ نباید علما، نخبگان، فضال 
و اندیشمندان خود را دفع کنیم و در این راستا از رسانه های استان 
انتظار داریم حقایق را آنگونه که هست نشان دهند و بیان کنند؛ چرا 
باید به دلیل منفعت شخصی و گروهی، منافع ملت نادیده گرفته 
شود. وی با اشاره به این که خانه مطبوعات آذربایجان شرقی نقش 
مهمی در سیاس��ت گذاری و جهت دهی فضای رسانه ای استان بر 
عهده دارد، تشریح کرد: فضای کار برای فعاالن رسانه ای در استان 
به واس��طه حضور حجت االسالم والمس��لمین آل هاشم، نماینده 
جدید ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی به مراتب مهیاتر شده و بهتر 

است فعاالن رسانه ای با بهره مندی از چنین شرایطی جامعه را به 
سمت اعتدال واقعی رهنمون کنند. آیت اهلل پورمحمدی با تأکید بر 
این که خانه مطبوعات نیز سعی کند آئینه تمام نمای خدمات نظام 
و مشکالت مردم باشد، افزود: البته الزم است خانه مطبوعات مورد 
لطف و عنایت مسووالن واقع و حمایت شود. وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود با اشاره به راهپیمایی پرشور و آگاهانه ملت ایران 
در ی��وم اهلل 22 بهمن گفت: حضور حداکثری و پرش��ور مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن نشان داد که مردم به رغم مشکالت اقتصادی 
و معیش��تی پایبند به نظام هس��تند، هر چند از وضعیت موجود 
ناراضی هستند، با این حال کلیت نظام را فدای اشتباه چند مسؤول 

نمی کنند. آیت اهلل پورمحمدی گفت: آنان که در راهپیمایی حضور 
یافتند؛ تنها برای لبیک به ندای رهبری وارد میدان ش��دند؛ نباید 
این حضور پرشور از سوی جناح های سیاسی مصادره شود؛ طبیعی 
است که هر فرد اصولگرا حتما باید به فکر اصالحات باشد و هر فرد 
اصالح طلب باید در چارچوب اصول حرکت کند. الزم به ذکر است، 
در پایان این دیدار اس��د فالح رییس هیات مدیره خانه مطبوعات 
اس��تان آذربایجان شرقی  و همچنین مرتضی شفیعی، مدیر خانه 
این تشکل رسانه ای بصورت جداگانه به ارایه گزارشی از اقدامات و 
فعالیت های خانه مطبوعات استان پرداخته و در خصوص برنامه ها 

و تقویم کاری آینده مطالبی را بیان کردند.

س�اری – دهقان - معاون درمان وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی با سفر به شهرستان قائمشهر 
با حضور در مرکز آموزش��ی درمانی رازی این شهرستان 
از بخ��ش جدی��د اورژانس و پ��روژه بیمارس��تانی 2۷۳ 
تخ��ت خوابی در حال اح��داث رازي بازدید کرد . دکتر 
قاس��م جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی  در ای��ن بازدی��د ک��ه  نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی ، فرماندار و جمعی از اعضاي 
هیات رئیس��ه دانش��گاه علوم پزش��کي مازندران  وي را  
همراه��ي م��ي کردند ابت��دا با حض��ور در بخش جدید  
اورژانس بیمارس��تان رازي ضم��ن افتتاح این بخش ، از 
نزدیک روند توس��عه آن را  بررس��ي ک��رد  و  درجریان 

روند خدمت رس��اني به مردم و  درمان بیماران مراجعه 
کننده قرار گرفت. دکتر قاس��م جان بابایی همچنین در 
حاش��یه بازدید از مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر 
در پاس��خ به زمان اتمام  پروژه بیمارستان 2۷۳ تخوابي 
جایگزین��ي در حال احداث  رازي در قائمش��هر با بیان 
این مطلب که مجري س��اخت این پروژه وزارت مسکن 
و شهرس��ازي است  ، اظهار کرد :  به محض تحویل این 
پروژه  به  وزارت بهداشت،  در سریع ترین زمان ممکن  
نسبت به تجهیز و تامین نیروي انساني آن اقدام خواهد 
ش��د . گفتنی است بخش جدید اورژانس مرکز آموزشی 
درمانی رازی قائمش��هر با 2۰ تخت  و با اعتباری بالغ بر 

۴ میلیارد ریال احداث و تجهیز شد.

اه�واز - ش�بنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان گفت: علی رغم حجم باالی آالیندگی و گرد خاک شدید 
سه شنبه در شبکه انتقال و فوق توزیع این شرکت هیچ گونه خروجی 
از مدار صورت نگرفته اس��ت.  محمود دشت بزرگ اظهار کرد: شبکه 
خطوط و پس��ت های ش��رکت برق منطقه ای در 2۴ ساعت گذشته 
با وجود گرد و خاک چندی��ن برابر حد مجاز، آالیندگی، بارش باران 
و رطوبت صبحگاهی پایدار بوده که این دس��تاورد بزرگی است.  وی 
ادامه داد: در یک سال گذشته همه تالش شرکت بر این بوده که اگر 
وضعیتی مشابه بهمن ماه سال گذشته داشتیم شبکه در پایداری بماند، 
از همان روز اول تعویض مقره های سرامیکی به سیلیکونی و پوشش 
عایقی پس��ت های برق )RTV( را در دستور کار قرار دادیم، در کنار 
این اقدامات با خرید ماش��ین آالت مدرن مقره شو به صورت مرتب و 
شبانه روزی شست وشوی تجهیزات نیز صورت گرفته تا امروز شاهد 
چنین نتیجه ای باشیم.  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 

اقدامات انجام ش��ده در یک سال گذشته را مطابق استانداردهای روز 
دنیا دانست و افزود: هدف ما از انجام اقدامات صورت گرفته این بوده 
 که خاموشی گسترده ای همانند سال گذشته در شبکه اتفاق نیفتد

وگرنه خاموشی های جزئی و حداقلی با وجود بارش یک هفتگی گرد 
و خ��اک آن هم ۶۶ برابر حد مجاز و و انواع اقس��ام آالیندگی، باران ، 
رطوبت، مه و باد در شبکه طبیعی است، مهم این است که شبکه پایدار 
باشد و در کمترین زمان ممکن و با حداقل کارها اختالل های کوچک 
برطرف شود.  دشت بزرگ بیان کرد: تعویض مقره ها ، RTV کردن 
و شست وشوی تجهیزات کاری بسیار هزینه بر، طاقت فرسا و زمان بر 
بوده و به همین س��ادگی ها اتفاق نمی افتد و نیازمند داشتن شرایط 
خاصی است، یعنی برای اینکه بتوان همه شبکه استان را در یک سال 
به صورت کامل پایدار کرد باید عالوه بر تامین بودجه، تعداد خطوط 
و پس��ت ها کم باشد و مساحت گسترده هم نداشته باشند و شرایط 
آب و هوایی نیز به نحوی باشد که بتوان خاموشی هایی را اعمال کرد 

تا این مراحل روی ش��بکه پیاده شود.  وی تصریح کرد: وقتی شرکت 
برق منطقه ای خوزستان اولین قدرت منصوبه در کشور ، دومین تولید 
کشور، دومین مصرف انرژی و از نظر مساحت تحت پوشش هفتمین 
برق منطقه ای کشور است و همچنین هشت ماه از سال گرمای هوا و 
صنعتی بودن خوزستان اجازه خاموشی را نمی دهد، چگونه می توان 
این حجم از کار ایمن سازی را بر روی کل شبکه انجام داد؟  مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان آنکه گرد و خاک ۶۰ درصد 
مساحت برق منطقه ای خوزستان را تحت پوشش قرار می دهد، گفت: 
با همه این شرایط در یک سال گذشته پرسنل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان به صورت فشرده نقاط آسیب زای شبکه را شناسایی کرده و 
نقاط ضعف را با اقدامات موجود برطرف کردند، نتیجه آن هم این روزها 
مشخص است و با وجود گرد غباری که در برخی از آمارها ۱2۰ برابر 
حد مجاز اعالم شده و بعد از آن باران حداقلی همراه مه وجود داشت 

در شبکه انتقال و فوق توزیع این شرکت خروجی رخ نداده است.

تبریز - لیال پاش�ائی- مراسم گرامیداشت سي ونهمین سالگرد 
پیروزي انقالب اسالمي با حضور مدیر، مسئولین و جمعي از کارکنان 
منطق��ه 8 عملیات انتقال گاز ایران در تبریز برگزار ش��د. به گزارش 
خبرنگار م��ا در تبریز، مدیرمنطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران ضمن 
تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجراظهار داش��ت: سي و نهمین سالگرد 
پیروزي ش��کوهمند انقالب اسالمي، یادآور مجاهدت ملت سلحشور 
ایران اس��المي تحت هدایت مدبرانه امام خمیني )ره( مي باش��د که 
توانست ریش��ه هاي حکومت ظلم و جور را از ایران برکند و حکومت 
جمهوري اس��المي را برق��رار نماید. یداله بایبوردي اف��زود: افتخار و 
سربلندي ملت ایران و نظام مقدس جمهوري اسالمي در سایه رشادت 
و جانفشاني جوانان این مرز و بوم در عرصه هاي مختلف علمي به دست 
آمده و همه ما وظیفه داریم با صیانت از این انقالب و همچنین با همت 
و تالش مضاعف خود، در رشد و تعالي میهن اسالمي گام برداریم. وي 

نعمت گاز را یکي از دستاوردهاي این انقالب دانست  و اظهار داشت: تا 
قبل از پیروزي انقالب تنها به تعداد بسیار اندکي از شهرها و روستاهاي 
کشور گازرساني شده بود اما هم اکنون 99 درصد جمعیت شهري، 8۰ 
درصد جمعیت روستایی و بطور کلي 95 درصد جمعیت کشور از این 
نعمت الهي بهره مند هستند. برپایه گزارش روابط عمومی منطقه 8 

عملیات انتقال گاز ایران، در این مراسم محمدباقر گودرزي، از راویان 
انقالب اسالمي با بیان اینکه قبل از انقالب اسالمي ایران عنوان کشور 
وابسته به قدرت هاي غربي تلقي مي شد، گفت: به یاد داریم که رژیم 
منح��وس پهلوي به نمایندگي از آمریکاي جنایتکار، به عنوان ژاندارم 
منطقه در حفاظت از منافع قدرتهاي غربي در منطقه عمل مي کرد و 
ماموریت هایي که این رژیم انجام مي داد در راستاي عزت ملت ایران 
نبود. وي افزود: دش��منان ای��ن انقالب با ترفندهاي مختلف در صدد 
دش��مني با این نظام مقدس و انقالب اسالمي هستند زیرا بعد از به 
ثمر رس��یدن این انقالب به رهبري و با هدایت حضرت امام راحل و 
یاري مردم، دشمن از دشمني خود دست برنداشته و با اعمال جنگ، 
تحریم و تهدید، در صدد ضربه زدن به کش��ور هس��تند. در ادامه این 
مراسم، ضمن برگزاري مسابقه فرهنگي، هنرمندان بومي نیز با اجراي 

برنامه هاي متنوع و جذاب به هنرنمایي پرداختند.

اصفهان - قاسم اسد- مهندس هاشم امینی مدیرعامل شرکت 
آب وفاضالب استان اصفهان که به اتفاق هیات همراه به منظور تکریم 
بازنشستگان به دیدار خانم مریم چپ نویس که در سال 8۳ پس از 
۳۶ س��ال خدمت مفتخر به بازنشستگی شدند  رفتند. در این دیدار 
خان��م چپ نویس با ذکر خاطراتی از دوران خدمت از س��الهایی که 
با تمام توان و باعش��ق وعالقه به انج��ام وظایف محوله می پرداخت 
س��خن گفت. خانم چپ نویس را می توان گفت از نس��ل اولی های 
ش��رکت آبفا در استان اصفهان بوده که در زمان مهندس حجازی به 
اس��تخدام این ش��رکت در آمده که از همان سالهای ابتدای خدمت 
باجدیت وبا صداقت درصدد خدمت رس��انی به مردم بوده اس��ت . او 
در ای��ن دیدار راز آرامش در دوران بازنشس��تگی را پرهیز از هرگونه 
تخلف دانست و گفت: در طی ۳۶ سال خدمت هرگز حاضر به دریافت 
هیچ گونه رشوه ا ز سوی ارباب رجوع نشدم  وبه هیچ عنوان و تحت 
هیچ شرایطی قوانین شرکت را نادیده نگرفتم و مطابق با قانون کارها 
را دنبال میکردم بطوریکه سرسختی من در اعمال قانون مشقتهای 
زیادی را برایم به همراه داشت اما اینها مانع از نادیده نگرفتن قوانین 

نشد . آنچه برایم مهم بود سالمت و صداقت در کار بود که رعایت این 
نکات را شاید مهندس حجازی  بسیار خوب به من آموخت. او به ذکر 
خاطره ای در دوران خدمت در زمان مهندس حجازی قبل از انقالب 
پرداخت و عنوان کرد: در زمان مهندس حجازی یکی ازپادگانها هزینه 
آب بها را به موقع نپرداخت و من هم به همکاران گفتم که آب این 
پادگان راقطع کنید پس از این رویداد جناب سرهنگ به اتفاق چند 
تن از سربازان  به اداره آمدند و جویای این مسئله شدند که چه کسی 
دستور قطع آب پادگان را داده است. همکاران گفتند این خانم . من 

هم در پاسخ به جناب سرهنگ گفتم پول آب را ندادید ماهم مجبور 
به قطع آب پادگان شدیم جناب سرهنگ با لحنی تند و خارج از ادب 
مرا تهدید کرد ورفت .فردای آن روز من اداره نرفتم ازسوی مهندس 
حج��ازی با من تماس گرفتند و گفتن��د بیا اداره . هنگامی که رفتم 
مهندس حجازی گفت این بچه بازی ها چیست گفتم جناب سرهنگ 
بین تمام همکاران به من توهین کرد گفت این دلیل نمی شود ترک 
کار کن��ی ،وظایف را به خوب��ی و با جدیت دنبال کن ولی بدان افراد 
زیادی در آن پاگان مشغول به خدمت بودند نباید آب پادگان را قطع 
می کردی اما از آن جناب سرهنگ هم می خواهم از رفتار زشت خود 
با شما عذر خواهی کند و من از آن روز به بعد متوجه شدم محل کار 
یعنی پیگیری امور با درایت و س��خت کوش��ی. هیچ گاه در سالهای 
خدمت نس��بت به اهداف شرکت بی تفاوت نبودم همیشه احساس 
مس��ئولیت می کردم و اگر همکاری هم  بعضا به خطا می رفت من 
دنبال رو آن نبودم زیرا معتقدم خداوند در هر حالی و درهرشرایطی 
شاهد وناظر اعمال ماست . پس  بعد از رضای خدا ، اصول و قوانین 

صنعت را سرلوحه کارها قرار دادم .

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری:

خانهمطبوعاتآذربایجانشرقینقشمهمیدرسیاستگذاری
وجهتدهیفضایرسانهایاستانبرعهدهدارد

با حضور معاون درمان وزارت بهداشت در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر انجام شد

 افتتاح بخش جدید اورژانس و پروژه در حال احداث این بیمارستان

پایداری شبکه برق منطقه ای خوزستان در گرد و خاک 1۲۰ برابر حد مجاز

سي و نهمین برگ زرین از تقویم انقالب در منطقه 8 عملیات انتقال گاز ورق خورد

تکریم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از بازنشستگی مریم چپ نویس

در آخرین روز از دهه مبارک فجر با حضور مدیر عامل آبفار  مازندران صورت گرفت
بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستایی" قلعه کتی"نور

ساری – دهقان -  همزمان با آخرین روز دهه مبارک فجر بهره برداری از مجتمع آبرسانی 
روستایی قلعه کتی شهرستان نور با بهره مندی 8 روستا با جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر آغاز شد. 
در آیین بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستایی قلعه کتی شهرستان نور دکتر علی اسماعیلی 
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس، مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل آبفار استان،دکتر 
شادمان فرماندار شهرستان نور و... جمعی از مسووالن و مردم منطقه حضور داشتند. در این مراسم 
مهندس عبدالهی با ابراز خرسندی از به بهره برداری رسیدن پروژه های بیشمار عمرانی و آبرسانی 
و بهره مندی مردم زیادی از مزایای این طرحها به میمنت این ایام باشکوه اظهار داشت: برای بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستایی قلعه 
کتی شهرستان نور بیش از ۳ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای ۱9 کیلومتر لوله گذاری خط انتقال،۱8 کیلومتر لوله گذاری 
شبکه توزیع،حفر و تجهیز یک حلقه چاه همچنین احداث 2 ایستگاه پمپاژ و ساخت مخازن ذخیره به حجم 8۰۰ متر مکعبی هزینه شده 
است. وی  گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه ،۴۱ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال،۱۰2 کیلومتر شبکه 
توزیع،احداث 2۴۳۰ متر مکعب مخازن ذخیره، ساخت ۷ایستگاه پمپاژ و تعبیه 5 دستگاه دیزل ژنراتور با صرف اعتباری به مبلغ ۱۳ میلیارد 

و ۶۰۰ میلیون تومان اجرا شده است و 28 روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۶۰5۷ نفر از مزایای این پروژه ها برخوردار شدند.

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی
بهره برداری از پروژه های شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

اراک - مینو رستمی - همزمان با دهه فجرانقالب اسالمی از چندین پروژه شرکت 
آب و فاضالب اس��تان مرکزی با حضور جمعی از مس��ئولین اس��تان بهره برداری شد.  
ب��ر پایه این گزارش با حضور مهندس آقازاده اس��تاندار مرکزی، دکتر کریمی نماینده 
مردم شهرستانهای اراک،خنداب و کمیجان و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی، دکتر بختیاری فرماندار شهرستان اراک معاونین استانداری مرکزی و 
جمعی از مسئولین اس��تانی، پروژه فاضالب مناطق شمالی شهر اراک به بهره برداری 
رسید. مهندس عبدالرضا خلیلی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با اشاره به بهره برداری شبکه جمع آوری فاضالب 
در مناطق شمالی شهر اراک عنوان کرد: در حال حاضر 9۷۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در اراک اجرا گردیده و براساس 
برنامه ریزي هاي انجام شده نهایتا تا پایان بهار سال آینده با اجرای 28 کیلومتر باقی مانده از شبکه جمع آوری فاضالب به صورت کامل 
شهروندان کالنشهر اراک از خدمات دفع بهداشتی فاضالب بهره مند خواهند شد. وي تصریح کرد: براي اجرای پروژه  فاضالب مناطق 
شمالي اراک بیش از ۳۰2 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی، منابع دولتی، فاینانس داخلی و B.O.T هزینه شده است. مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان اجرای ۶5 کیلومتر خطوط اصلی و فرعی شبکه جمع آوری فاضالب و نصب 5 هزار و ۱۰۰ فقره انشعاب 
فاضالب را از جمله اقداماتی عنوان نمود که در راستای بهره برداری از این پروژه انجام گردیده است. مهندس عبدالرضا خلیلی مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با بیان اینکه دانش GIS یکی از فناوریهای نوین برای تشکیل بانکهای اطالعاتی، بازیابی و 
تحلیل اطالعات مکانی محسوب میشود، عنوان کرد: در این سامانه با استفاده از نرم افزار مخصوص،کلیه اطالعات در خصوص شبکه 
توزیع آب در تمام شهر های استان به نمایش گذاشته شده و در صورت بروز حادثه و یا مشکلي در کوتاهترین زمان ممکن قابل 
پیگیري مي باشد. مهندس عبدالرضا خلیلی هزینه اجرای این پروژه را بالغ بر 5 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: بهره برداري از این 
سیستم اطالعاتي منجر به کاهش اتفاقات آب ،هدررفت آب،کاهش قطع آب مشترکین و ارائه خدمات بهتر به شهروندان خواهد شد.  

حضور بانوان جوامع محلی گلستان در نمایشگاه زنان،تولیدات خانگی و توسعه پایدار
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بانوان جوامع محلی پروژه ترسیب کربن در نمایشگاه " زنان،تولیدات خانگی و توسعه پایدار 
" که توسط استانداری استان گلستان در دهه فجر در سالن تختی شهرستان گرگان برپا شده بود حضور فعال داشتند.مسئول امور 
بانوان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی این اداره کل در همین خصوص گفت: 
این نمایشگاه باحضور سرکارخانم ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در تاریخ ۱۴ بهمن ماه افتتاح گردید و تا تاریخ 
۱8بهمن ماه ادامه پیدا کرد که تعدادی از بانوان شاغل در اداره کل و تعدادی از بانوان جوامع محلی به عنوان نمایندگان این اداره کل 
در آن حضور داشتیم .جوامع محلی پروژه ترسیب کربن در غرفه ای با ارائه نمونه هایی از محصوالت تولیدی خود از قبیل گیاهان 
دارویی شامل گل گاوزبان ، به لیمو ، آویشن ،ُ رزماری گل محمدی .... و عرقیاتی نظیر کاسنی ، شیرین بیان ، نعناع ، پونه ....  و نیز 
صنایع دستی از قبیل نمد ، جاجیم ، چادرشب ، آینه کاری ، جاقلمی و.... به نمایندگی از طرف بانوان تولیدکننده و هنرمند روستاهای 
دربرگیرنده پروژه ترسیب کربن تولیدات خود را  ارائه نمودند که مورد بازدید و تایید مسئولین بازدید کننده قرار گرفت و نیز تعدادی 

از محصوالتشان هم در این نمایشگاه به فروش رسید.

ایجاد سایت های الگویی کشت گیاهان دارویی در مراتع استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- از آنجاییکه یکی از پتانسیل های غیر علوفه ای مرتع گیاهان دارویی و صنعتی می باشند که با 
توجه به تنوع گونه ای در استان گلستان از مجموع۱۷۰۴ گونه گیاهی حدوداً ۴۰9 گونه گیاهی متعلق به 95 تیره گیاهی جزو گیاهان 
دارویی و صنعتی می باشند ، اولین کلکسیون و سایت الگویی کشت گیاهان دارویی مرتعی در استان گلستان در مراتع شمال استان 
احداث و راه اندازی شد. از آنجاییکه  شهرستانهای آق قال ،گنبد،مراوه تپه و گمیشان دارای پتانسیل تولید و کشت گونه های دارویی 
مرتعی هستند با نظارت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اولین کلکسیون و سایت الگویی کشت گیاهان دارویی 
مرتعی در مراتع شمال استان و در شهرستان آق قال توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال احداث و افتتاح شد 
که اختصاصاً به جمع آوری ، شناسایی و استقرار گیاهان دارویی مرتعی می پردازد با توجه به اینکه بیشتر از ۷۰ درصد سطح استان 
گلستان در حوزه منابع طبیعی )جنگل و مراتع(قرار داشته و از این سطح حدوداً 8۶۰ هزار هکتار در قالب مراتع )ییالقی،قشالقی(

می باشد. بررسی ها و تحقیقات بخش مرتع 25 درصد ارزش اقتصادی علوفه ای و مابقی در حدود ۷5 درصد ارزش غیر علوفه ای 
و زیست محیطی می باشد از جمله اکوتوریسم ،گیاهان دارویی و صنعتی و غیره می باشد.با توجه به موقعیت خاص موجود در این 
مراتع از نظر نوع محدودیت اقلیمی و ادافیکی شوری باالی خاک ،گیاهان دارویی مرتعی که توان سازگاری با سرما،خشکی را داشته اند 
تعیین و در کرتهای 5۰ متری شناسایی و کشت گردید ند.  تحقیق و مطالعه در زمینه سازگاری ،بررسی هاسی فنولوژیکی،؛حفاظت از 
گونه های در حال انقراض،ایجاد امکان بررسی روش های کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی مرتعی از طریق افزایش تنوع گونه های 
گیاهی دارویی مرتعی به صورت زنده و همچنین تولید و تکثیر این گونه ها جهت انجام فعالیتهای تحقیقاتی و معرفی بهترین گونه 
های گیاهان دارویی به سبب سازگاری با شرایط اقلیمی مراتع شمال استان به مرتعداران و بهره برداران این عرصه ها ا زجمله اهداف 

اصلی این کلکسیون تخصصی مراتع شمال استان گلستان می باشد.

تشریح اقدامات شاخص شرکت گاز خراسان رضوی به مناسبت ایام اهلل دهه فجر 
مش�هد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز استان با اش��اره به لزوم برگزاری باشکوه 
مراسمات ملی و مذهبی، به تشریح اقدامات شاخص شرکت گاز خراسان رضوی در دهه فجر امسال 
پرداخت. سید حمید فانی گفت: به برکت سی و نهمین سالگرد نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
اقدامات بسیار شاخصی در حوزه بهره مندی حداکثری مردم استان از نعمت الهی گاز انجام شد. وی 
افزود: در ادامه نهضت بزرگ گازرس��انی روس��تایی، در سالجاری هر ۱2 ساعت یک روستای استان 
گازرس��انی می ش��ود.  فانی با اشاره به وجود ۴۰ شهرک صنعتی گازدار در خراسان رضوی افزود: در 
همین مدت طرح تقسیط ۶ ماهه گازبهای مصرفی صنایع عمده در راستای کمک به تولید و اشتغال استان اجرایی شد. وی افزود: 
تسهیل در پرداخت قبوض گاز خانوار تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)قدس سره( از دیگر اقدامات انجام شده دهه 
فجر امسال بود. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور در راستای رسیدگی 
فوری به مشکالت شهروندان ادامه داد: حضور مدیرعامل، مدیران ستادی و روسای نواحی شهرستانهای شرکت در پشت میز خدمت 
و دیدارهای چهره به چهره و مستقیم با شهروندان، حضور در نمایشگاه های فجر انقالب و تبیین دستاوردهای شرکت گاز استان، 
بازدید از خانواده های معظم شهدا، اطالع رسانی از طریق رسانه های مکتوب و مجازی و حضور گسترده کارکنان شرکت گاز خراسان 

رضوی در راهپیمایی یوم اهلل دهه فجر از دیگر برنامه های شاخص این ایام بود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان:
در بخش تامین، ذخیره، انتقال و توزیع آب در استان کارهای بزرگی در دست انجام است

زنجان - خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان زنجان با تشریح عملکرد شرکت آب و فاضالب 
در حوزه فنی و توسعه این شرکت گفت: در بخش تامین ، تصفیه ، ذخیره ، انتقال و توزیع آب در شهرهای استان کارهای بزرگی 
در دس��ت انجام اس��ت. علیرضا جزء قاس��می به  تکمیل و بهره برداری از پروژه مخزن ۱5۰۰۰ مترمکعبی ۳ غربی شهر زنجان با 
اعتباری معادل ۳5 میلیارد ریال اشاره کرده و افزود: تکمیل و بهسازی مخزن 2۰ هزار متر مکعبی ۳ شرقی و ایستگاه پمپاژ۳ شرقی 
)امیرکبیر( شهر زنجان با ظرفیت  95۰ لیتر درثانیه و  اعتباری افزون بر  ۱9 میلیارد ریال از دیگر طرح های اجرا شده در حوزه فنی 
 و توسعه شرکت آب و فاضالب استان زنجان است. وی همینطور به تکمیل ساختمان امور اداری و بهره برداری شهر ابهر به مساحت 
۷5۰ مترمربع اشاره کرده و گفت: این پروژه 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای اجرای آن اعتباری معادل 8 میلیارد و پانصد 
میلیون ریال هزینه شده است. وی با تاکید بر اینکه تأمین آب سالم و بهداشتی برای مردم شریف استان زنجان تا کنون با بیشترین 
کیفیت ممکن انجام پذیرفته است خاطرنشان ساخت: شرکت آب و فاضالب استان زنجان با تالش بی وقفه و شبانه روزی خود در 

صدد است تا این خدمات همچنان با کیفیتی افزون تر از گذشته به شهروندان عزیز ارائه شود.



روبات تلگرامی دلخواه خود را بسازید
نام استارت آپ: روبات یار

robotyar. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موض�وع: س��اخت روب��ات تلگ��رام ب��دون نی��از به 
برنامه نویسی

توضیح بیشتر: 
روبات یار بس��تری اس��ت که به کم��ک آن می توانید 
به س��ادگی و بدون نیاز به برنامه نویسی روبات تلگرامی 
دلخواه خود را بس��ازید. روبات هایی که با سرویس روبات 
ی��ار می س��ازید، قابلیت های متع��دد و متنوع��ی دارند. 
همچنین ش��ما می توانید از طریق پنل اختصاصی روبات 
یار، روبات تلگرامی خودتان را به راحتی مدیریت کنید. 

گوگل مش��کل بزرگ��ی دارد که نوابغ این ش��رکت 
هنوز راهی ب��رای آن پیدا نکرده اند، چگونه با آمازون 

مقابله کنند؟ 
ناتوانی گوگل در مقابله با آمازون ناشی از کم کاری 
ای��ن ش��رکت یا عدم ت��اش کافی آن نیس��ت. غول 
بزرگ جس��ت وجو در دو س��ال اخیر تاش بسیاری 
ک��رده اس��ت تا کس��ب و کار پ��ردازش اب��ری خود را 
بنا نهد و اس��پیکرهای س��ری هوم را ب��ه بازار عرضه 
کن��د؛ دو صنعتی که آمازون در آنه��ا خیلی خوب و 
موفقیت آمیز عمل می کند. البته گوگل هم در این دو 
بازار موفقیت نسبی کسب کرده است. بازوی پردازش 
ابری این ش��رکت در هر سه ماهه بیش از یک میلیارد 
دالر درآمد کس��ب کرده و اسپیکر  هوشمند هوم )بر 
 Consumer اس��اس گزارش مؤسس��ه تحقیقات��ی
intelligence( توانسته است تاکنون ۳۱درصد بازار 

آمریکا را به تصرف خود درآورد. 
ام��ا س��رمایه گذاران چن��دان از ای��ن رون��د راضی 
نیس��تند. این موضوع به وضوح در آخرین آمار س��هام 
آلفابت و آمازون مش��خص اس��ت. آلفابت در سه ماهه 

پایانی س��ال گذشته با افت ارزش سهام نسبی مواجه 
بوده که افزایش های ابتدای س��ال را محو کرده است. 
در طرف مقابل آمازون در س��ال گذشته رشد نسبی 

۱۷درصدی داشته است. 
از دی��د آلفابت بزرگ ترین دغدغه س��رمایه گذاران، 
هزینه ای است که گوگل باید به شرکای خود بپردازد 
تا همچنان ترافیک خود را به سمت سایت های گوگل 
هدایت کنند. این هزینه برای سال ۲۰۱۷ در مجموع 
۲۱.۶ میلیارد دالر بود؛ ۲۹درصد بیشتر از سال قبل! 
این عدد بیش��تر از ۲۰درصد رش��د درآمد کسب وکار 
تبلیغات گوگل است. روث پورات، مدیر مالی آلفابت، 
گفته اس��ت که انتظار می رود نرخ رشد این هزینه ها 

در اوایل امسال تعدیل شود. 
ام��ا س��ودآوری موضوع��ی نیس��ت ک��ه تمای��ل 
سرمایه گذاران را از موتور جست وجو به خرده فروشی 
کشانده است. در همین سال گذشته درآمد عملیاتی 
گوگل ۲۶.۱ میلیارد دالر بود، یعنی ۴۰درصد بیشتر 
از تمام آنچه آمازون کسب کرده است. در واقع تمایل 
به انجام کارهای بزرگ تر است که این سرمایه گذاران 

را به کس��ب وکارهای خرده فروشی عاقه مند می کند. 
تفاوت در این اس��ت که آمازون نش��ان داده پتانسیل 
بیشتری برای انجام کارهای بزرگ دارد. خدمات این 
ش��رکت مانند Prime و AWS ش��تاب رشد بسیار 
خوبی از خود نش��ان داده اند. از سال ۲۰۱۰ تاکنون، 
رش��د درآمد پایه آمازون رش��د ۲۸درصدی داش��ته، 
درحالی که این رشد برای آلفابت ۲۱درصد بوده است. 
در ادبیات سرمایه گذاری، س��ود در کنار رشد درآمد 
معنا پیدا می کند، ام��ا این موضوع در زمینه تکنولوژی 
همیش��ه صادق نیست. س��رمایه گذاران فقط به خاطر 
س��ودآور بودن گوگل حاضر نیستند سرمایه خود را در 
اختیار این شرکت قرار دهند، اما این شرکت می تواند با 
تأکید بر کسب وکارهای جدید خود مانند خدمات ابری و 
تفسیر بهتری از نفوذ و رشد سیستم عامل اندروید، نظر 
آنها را عوض کند. اگر گوگل بتواند این کار را همزمان با 
سودآور نگه داشتن کسب وکار اصلی خود یعنی تبلیغات 
انجام دهد، می تواند بار دیگر رقبای خود را کنار بزند و به 

جایگاه گذشته اش بازگردد. 
zoomit :منبع

آیا گوگل در حال باختن بازی به آمازون است؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 908 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: توصیه نخس��ت ما مطالعه 
چن��د کتاب یا تعدادی مقاله درب��اره نحوه رفتار با 
کارمندان است. ارتباط با زیردستان بسیار حساس 
و پیچیده اس��ت و گذشته از ویژگی های شخصیتی 
هر فرد چه مدیر و چه کارمند، از قوانین خاصی هم 
تبعیت می کند که دانستن آنها می تواند مفید باشد. 

بنابراین سعی کنید ابتدا این اصول را فراگیرید.
ام��ا همان طور که گفته ش��د انس��ان ها بس��یار 

پیچیده ان��د و ه��ر ف��رد ویژگی ه��ای منحص��ر به 
ف��ردی دارد، توصی��ه می کنیم کارمن��دان خود را 
به طور دقیق بشناس��ید. توجه ب��ه رفتارهای آنها، 
عادات ش��ان و عاقه مندی هایش��ان بس��یار مه��م 
اس��ت. آنه��ا را زیر نظ��ر بگیرید و س��عی کنید به 
صورت غیرمس��تقیم درب��اره آنها از همکارانش��ان 
بپرس��ید. اگر تعداد کارمندان شما زیاد است نتایج 
تحقیقات خود را یادداش��ت کنید. دانس��تن نقاط 
قوت و ضعف کارمندان و ویژگی های اخاقی ش��ان 
می تواند ش��ما را در موقعیت های مختلف که با آنها 
برخ��ورد دارید یاری کند. گفتن یک جمله در یک 
موقعیت مناس��ب ب��ه یک فرد مش��خص می تواند 

بس��یار تأثیرگذار باش��د. جایی باید دوستی کرد و 
جایی دیگر تحک��م. نکته آخر اینکه به ویژگی های 
ش��خصیتی خودتان اش��اره کردید. بررس��ی کنید 
که این ویژگی ها چیس��ت که اجازه نمی دهد شما 
درس��ت مدیریت کنید. بعضی وقت ها با کمی تعمق 
راجع به ش��خصیت مان ب��ه نکات جال��ب توجهی 
دس��ت می یابیم و متوجه می ش��ویم آنچ��ه را که 
نقطه ضعف به حساب می آوریم، نقطه قوت ما است. 
فقط از آن درس��ت استفاده نکرده ایم. از دوستان و 
همراهان نزدیک و مورد اعتماد خود کمک بگیرید 
و شخصیت خودتان و رفتارهایتان را به طور دقیق 

تحلیل و ارزیابی کنید.

معضل حرف ناشنوی 
کارمندان 

پرس�ش: مدیری هس�تم که با وجود بهره مندی از تجربه و دانش در حوزه کاری ام، به خاطر ویژگی های ش�خصیتی ام، 
کارمندان از من حرف شنوی ندارند، چطور می توانم این معضل را حل کنم؟ کلینیککسبوکار

آیا باید همیشه نقاط ضعف مان را 
بهبود ببخشیم

عادت وسواس گونه برای حل مشکات در سریع ترین زمان، 
سبب می ش��ود برای هر نقطه ضعفی به دنبال راه  حلی سریع 

باشیم. اما آیا این روش درستی است؟ 
س��وجن پِتل، بازاریاب و کارآفرین اس��ت. در ۱۴ سالی کار 
به عنوان کارآفرین و بازاریاب، او توانسته است به صدها شرکت 
کمک کند تا فروش شان را افزایش دهند و شهرت برندشان را 
در دنیای دیجیتال افزایش دهند. او خالق شرکت وب پرافیتس 
)Web Profits(  است. سوجن، در این مقاله به شما در مورد 

سرمایه گذاری روی نقاط ضعف تان توضیح خواهد داد. 
آی��ا بدهی های ت��ان زیاد اس��ت؟ آیا در تکاپو ب��رای یافتن 
هدف زندگی تان هس��تید؟ آیا خواب تان دچار مشکل است؟ 
نه تنها کاال، خدم��ات و دوره هایی وجود دارند که می توانید با 
استفاده از آنها ضعف خود را برطرف کنید، بلکه افراد ماهری 
وجود دارند که به ش��ما القا می کنند برای حل مشکات تان 
باید هرچه زودتر اقدام کنید تا بتوانید موفق ش��وید. تعجبی 
ندارد که تقریبا ۴۸ درصد جوانان آمریکایی بگویند اس��ترس 
و فشار روانی تأثیری منفی بر زندگی شخصی و حرفه ای آنها 
دارد.  در ع��ادات روزانه، م��ا به راحتی در تله رفع نقاط ضعف 
می افتیم، حتی اگر رفع آن امکان پذیر نباش��د. روان ش��ناس 
 )Psychology Today( الکس لینل��ی در مصاحبه ای ب��ا
می گوید:  »نتیجه تحقیقاتی که روی هزاران فرد انجام ش��ده 
است، نشان می دهد که تبدیل یک نقطه ضعف به نقطه قوتی 
عالی، غیر معمول است.« اما مشکل این نیست که بیشتر نقاط 
ضعف حل نمی شوند یا نمی توانند به نقطه قوت تبدیل شوند. 
مش��کل آن جا اس��ت که نباید روی هر ضعفی سرمایه گذاری 
کنیم. واقعیت این است که نمی توانیم در همه زمینه ها عالی 
باشیم؛ پس چرا باید انرژی و زمان خود را برای رفع این نواقص 
بگذاریم؟  کدام یک از این ها ارزش توجه کردن دارد؟ قبل از 
اینکه بخواهید برای رفع مشکات زمان و انرژی صرف کنید، 

از خودتان سه سؤال زیر را بپرسید. 
۱- هزینه تبدیل نقاط ضعف به قوت چه خواهد 

بود؟ 
اولین نکته ای که باید هنگام سرمایه گذاری روی نواقص در 
نظر داش��ته باشید، منابع است. در این جا به چهار عامل زمان، 
پول، دامنه و هزینه از دست  دادن فرصت های جدید به عنوان 

هزینه رفع نقاط ضعف نگاه می کنیم. 
پول و زمان: 

زم��ان و پ��ول عوامل مهمی هس��تند. اگر قرار اس��ت رفع 
نقطه ضعف من س��ال ها  طول بکشد و میلیون ها تومان هزینه 
داشته باشد، از خود می پرس��م آیا ارزش سرمایه گذاری دارد؟ 
مطمئنا رفع ضعفی که هزینه کمی داشته باشد و چند هفته 

طول بکشد، داستان متفاوتی خواهد داشت. 
دامنه پوشش: 

زمان و پولی که برای فعالیتی صرف می کنیم در سایه وجود 
فعالیت ه��ای دیگری قرار دارند ک��ه در زندگی در حال انجام 
ش��دن هس��تند. حتی اگر برای انجام فعالیتی طوالنی تمایل 
داشته باشیم و حاضر باشیم که هزینه آن را بپردازیم، چگونه 
این کار می خواهد در کنار بقیه کار ها انجام گیرد؟ کدام یک از 
این فعالیت ها بر نقاط ضعف من تأثیر می گذارد؟ بنابراین وجود 
فعالیت های دیگر بر این س��رمایه گذاری تأثیر می گذارد و باید 
بدانیم آیا می توان در کنار آن فعالیت ها این س��رمایه گذاری را 

روی نقاط ضعف انجام داد؟ 
هزینه از دست دادن فرصت ها: 

شما همه کارها را در یک زمان انجام نمی دهید. تمرکز روی 
بهبود یک نقطه ضعف به مفهوم کنار گذاشتن فرصت های دیگر 
یا کم کردن انرژی صرف ش��ده روی بقیه فعالیت ها است. این 
سرمایه گذاری بر بهبود نقاط ضعف تان باید ارزش از دست دادن 

فرصت های دیگر را داشته باشد. 
۲- چقدر مهم است این ضعف تبدیل به نقطه قوت 

شود؟ 
من آشپز حرفه ای نیس��تم. می توانم غذاهای ساده را درست 
کنم، اما در موارد سخت و پیچیده هیچ گونه  نظری ندارم. اطراف 
من پر از رستوران هایی است که می توانم استفاده کنم؛ در نتیجه 
بلد نبودن آشپزی مشکلی برای من ایجاد نمی کند، اما ترس من 
از صحبت کردن در میان جمع یک نقطه ضعف بسیار بزرگ است.  
زمانی که در مورد این مسئله فکر می کردم، جهت ساخت برندی 
برای خود و ش��رکتم، نیاز داشتم در جلس��ات و کنفرانس های 
متفاوت شرکت کنم. عاوه  بر این، همیشه عاقه مند بودم دانش 
و درس های��ی را که یاد گرفته ام در اختی��ار دیگران قرار بدهم. 
مش��کل این جا بود که عاقه ای به ارائه مطالب در مقابل جمعی 
از مردم نداشتم، چون در این مورد ضعف داشتم.  صرف وقت و 
س��رمایه برای بهبود آشپزی اصا توجیه پذیر نبود. نیازی هم به 
آشپز حرفه ای بودن نداش��تم. از سوی دیگر، بهبود نقطه ضعفم 
برای صحبت کردن در مقابل جمع بس��یار مهم بود. در نتیجه، 
تمام سختی هایی که کش��یدم و فرصت هایی که از دست دادم، 

همه و همه ارزش بهبود این نقطه ضعفم را داشت. 
۳- آیا بهبود این ضعف فرصتی برای دیگران به 

ارمغان می آورد؟ 
لزوما نگرانی برای دیگران همیشه باالترین اولویت نیست، اما، 
مواردی اس��ت که در آن امکان رشد دیگران از سرمایه گذاری 
روی خودتان اهمیت بیشتری پیدا می کند.  یکی از همکاران 
من فروشنده بسیار ماهری بود. زمانی که خودم را با او مقایسه 
می کردم، او را بس��یار قوی تر از خودم می دانس��تم و به همین 
دلیل سعی کردم مثل او بشوم، اما این کار شاید سبب می شد 
منحصربه فرد بودن او معنایی نداشته باشد و از کار خود دلسرد 
ش��ود؛ پس تصمیم گرفتم به جای این کار، روی موارد دیگری 

سرمایه گذاری کنم. 
اولویت بندی کنید

اغلب موارد، ی��ک ضعف موردی ضروری برای رفع ش��دن 
نیست. با اینکه عوامل بیرونی روی ما تأثیر می گذارند و سعی 
بر این دارند تا ما آنها را باور داش��ته باش��یم، مجبور نیس��تید 
همه چیز را رفع کنید. در عوض، س��عی ب��ر اولویت بندی رفع 
این نواقص داشته باشید. منابع در دسترس تان را به یاد داشته 
باشید، به کارهای تان وزن دهی کنید و گستردگی تأثیر هر یک 
را در نظ��ر بگیرید؛ در این ص��ورت، رفع نقطه ضعف یا ذخیره 

زمان و پول تان برای شما نمایان خواهد شد. 
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مدیر ارشد واحد توسعه  بیکسبی به 
گوگل پیوست

مدیر ارشد فناوری)CTO(  اسبق سامسونگ ازسوی 
گوگل استخدام شد. این ش��رکت مستقر در مانتین ویو 
قص��د دارد رهبری پرو  ژ ه ه��ای اینترنت اش��یای آلفابت 
را ب��ه این فرد بس��پارد. ب��ه گزارش دیجیات��و به نقل از 
سایت ZDNet، مدیر ارش��د فناوری اسبق سامسونگ 
»Injong Rhee«  ب��ا عن��وان ش��غلی کارآفرین مقیم 
به ش��رکت مادر گوگل پیوس��ت. این مدیر ارشد که در 
س��ال ۲۰۱۱ میادی به سامسونگ پیوس��ته بود، روی 
پروژ ه ه��ای مه��م زیادی نظیر پلتف��رم امنیتی آن به نام 
ناکس، سیستم پرداخت موبایلی سامسونگ پی و دستیار 

دیجیتالی بیکسبی کار کرده است. 
به گزارشZDNet، مدیر سابق واحد توسعه بیکسبی 
 Joyent یکی از افراد کلیدی در خرید شرکت آمریکایی
ب��ود که در ح��وزه حافظه ه��ای ابری فعالی��ت می کرد، 
چراک��ه ب��ه ب��اور وی س��رویس های نرم اف��زاری جدید 
کمپانی سامسونگ در آن زمان نیاز به گستره وسیعی از 

حافظه های ابری داشتند. 
او همچنین سرپرس��ت تیم اول R &D سامس��ونگ 
ب��ود که بر توس��عه نرافزار  ه��ا و س��رویس های گوناگون 
نظارت کرده و همچنین مسئولیت رهبری پروژه دستیار 
مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی این ش��رکت کره  ای را 
نیز برعهده داش��ته است. از این رو برخی سایت ها حتی 

به وی لقب رهبر بیکسبی داده اند. 
وی ب��ا م��وی بلند و س��بک صحبت مس��تقیمش، از 
ش��خصیت های منحص��ر ب��ه فرد می��ان مدیران ارش��د 
سامس��ونگ به حس��اب می آمد و تخصص��ش در زمینه 
نرم افزار موجب ش��ده ب��ود که بتواند پس از اس��تخدام 
به جایگاه های کلیدی تری در این ش��رکت دس��ت یابد. 
دس��تاورد های وی در حوزه نرم افزار به ش��دت توس��ط 
مدیران شرکت کره ای قابل احترام بود. هرچند این غول 
صنعت تکنولوژی بیش��تر به علت تولید سخت افزار های 

خارق العاده شهرت دارد. 
پس از فعالیت تقریبا هفت س��اله  در سامسونگ، حال 
او به گوگل پیوس��ته ت��ا پروژه های��ی در زمینه اینترنت 
اشیا)IoT(  را به سرانجام برساند. کارشناسان پیش بینی 
می کنند که وی مس��ئول پروژه های��ی در رابطه با گوگل 
هوم فمیلی خواهد بود تا محصول این ش��رکت بتواند با 

آلکسا ی آمازون و هوم پاد اپل رقابت کند. 

معرفی استارت آپ

پیشرفت شخصی بسته بندی خالق
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