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قیمت زمین در بهار امسال بیشتر از قیمت آپارتمان افزایش یافت

شمارش معکوس برای رونمایی 
از طرح مالیات مسکن

فرصت امروز: مرکز آمار ایران، گزارش قیمت زمین و ساختمان کلنگی را منتشر کرد و از گرانی 174درصدی 
قیمت زمین در بهار امســال خبر داد. طبق گزارش مرکز آمــار ایران، افزایش 174.6درصدی قیمت فروش یك 
مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مسكوني کلنگي، افزایش 109.6درصدی قیمت فروش یك مترمربع زیربنای 
مســكوني و افزایش 35درصدی متوســط مبلغ اجاره به عالوه 3درصد ودیعه پرداختي برای اجاره یك مترمربع 

زیربنای مسكوني در بهار 98 نسبت به بهار 97 رخ داده است.
با توجه به اینكه کاهش یا افزایش حجم معامالت در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط 
قیمت در ســطح کل شهر مي شود، از متوسط تعدیل شــده )وزني( که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهاي 
مسكوني داراي سكنه محاسبه مي شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغییرات واقعي قیمت...

وزیر نیرو اعالم کرد

 رکورد صادرات، تولید و صرفه جویی
در مصرف برق شکسته شد
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مهم ترین موانع در راه توسعه یافتگی ایران چیست؟

نقشه راه توسعه از نگاه بخش خصوصی

چه محصوالتی را باید در فروشگاه آنالین فروخت؟

افزایش رضایت شغلی کارمندان با 100 اقدام ساده

هنر تبدیل کاربران شبکه های اجتماعی به مشتری

بررسی تبلیغ برند Shopee با حضور کریستیانو رونالدو

ارتباط بهتر با مشتری از طریق 10 اپلیکیشن کارآمد

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از برترین های این حرفه

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آمازون کاالهای به فروش نرفته را 
به خیریه اهدا خواهد کرد

5
براســاس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران 

برای سال ۲019 منفی برآورد شده است، اما برای سال 
۲0۲0 انتظار رشد مثبت وجود دارد و هرگونه گشایش...

بورس از تمام بازارهای جایگزین سبقت گرفت

 رشد مثبت بورس
در پنجمین ماه متوالی

یادداشت
آیا بهبود عملکرد سیاست 

پولی ناشی از تغییرات 
قانونی است؟

توفیق بانــك مرکــزی در کنترل 
تــورم بیش و پیش از آنكه مســتلزم 
قانون گذاری جدید باشد، مستلزم تغییر 
رویه سیاست گذاری پولی است. در دهه 
1960 و 1970 بیــش از هر موضوع 
دیگری در اقتصاد کالن راجع به نقش 
پول و سیاســت پولی در سیكل های 
تجــاری و ایجــاد تــورش تورمی و 
چگونگی بهبود سیاســت گذاری پولی 
بحث شد و تعداد قابل توجهی از جوایز 
نوبل علم اقتصاد هم به نظریه پردازان 
این حوزه اعطا شــد. آنچــه از درون 
ایــن تحلیل هــا بیرون آمــد، تایید و 
تاکید نقش پــول در تحوالت اقتصاد 
کالن و زیــان اجتماعی قابل توجه در 
صــورت کم توجهی به نقــش پول در 
سیاست گذاری بود. جریان اصلی علم 
اقتصاد پذیرفت که سیاســت پولی در 
بلندمدت نقشــی در رشد اقتصادی و 
اما  تحوالت متغیرهای حقیقی ندارد، 
تنها عامل توضیــح تورم در بلندمدت 
اســت و بدون تغییر رویه سیاســت 
پولی امــكان کنترل تورم وجود ندارد، 
اما این بدان معنا نیســت که پول در 
رشد اقتصادی نقش ندارد، چراکه خلق 
اعتبار متناســب با توان بالقوه انباشت 
عوامل تولید و نوآوری عامل کلیدی در 
توسعه اقتصادی جهان بوده و حتی با 
ایجاد ثبات اقتصاد کالن به بسترسازی 
رشد بلندمدت اقتصادی کمك می کند.
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ادامه از همین صفحه
از طرف دیگر، همین جریان اصلی کم و بیش به این توافق نســبی رســیده که گرچه سیاست 
پولی باید تمرکز خود را بر کنترل تورم قرار دهد، اما در کوتاه مدت می تواند در حفظ ثبات اقتصاد 
کالن و جلوگیری از گسترش شكاف تولید واقعی و بالقوه موثر باشد. به همین دلیل، امروزه غالب 
بانك های مرکزی سیاســت پولی خود را به عنوان یك ابزار مدیریت کوتاه مدت اقتصاد کالن بر 

کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصاد کالن قرار می دهند.
در عمل چه اتفاقی برای سیاســت پولی و عملكرد آن افتاده اســت؟ شواهد آماری از وضعیت 
نرخ تورم نشان می دهد که تفاوت چشمگیری رخ داده است. در حالی که در دهه 1970 و بخش 
عمده دهه 1980 متاثر از نظریه پول گرایی تاکید زیادی بر کنترل کل های پولی برای کنترل تورم 
صــورت می گرفت، در عمل درجه توفیق بانك های مرکزی رضایت بخش نبود. گرچه کشــورهای 
صنعتی به تدریج از تورم های باالی دهه 1970 خالص شدند، اما کشورهای در حال توسعه زیادی 

درگیر تورم های بسیار باال و ابرتورم باقی ماندند.
از نتایج تحقیقات تئوریك اقتصاد کالن )از جمله تحقیقات پرسكات و کیدلند )1977(، بارو و 
گوردون )1983( و ...( و تحقیقات تجربی )از جمله تحقیقات آلسینا و سامرز )1993( و کیوکرمن 
و ســایرین )199۲، 1993( و ...( آن بود که واگذاری سیاست پولی به یك بانك مرکزی مستقل 
می تواند تورش تورمی را کاهش داده و به کنترل تورم کمك کند. بر همین اساس، برخی چنین 
نتیجه گرفتند که برای بهبود عملكرد سیاست پولی باالخص در کنترل تورم الزم است که قوانین 
ناظر بر اداره بانك مرکزی تغییر یابد، به گونه ای که استقالل بانك مرکزی را تامین کرده و به این 

ترتیب به بهبود عملكرد سیاست پولی در کنترل تورم کمك کند.
در عیــن حال، می دانیم که از ابتدای دهه 1990 به تدریج تورم به عنوان یك مشــكل فراگیر 
جهانی شــروع به ناپدید شــدن کرد، به طوری که متوسط نرخ تورم در کل جهان، در کشورهای 
توسعه یافته و در کشورهای در حال توسعه از روند مشابهی تبعیت کرد و دچار کاهش چشمگیر 
شــد. لذا، متوســط نرخ تورم نه تنها تك رقمی شــد بلكه در کل جهان در حال حاضر حدود 3 
تا 4درصد اســت. البته معدود مواردی از ابرتورم ها در همین دوران مشــاهده شــده که زیمبابوه 
و ونزوئــال تجربه کرده انــد.  اگر موارد نادر ابرتورم را که به نوعی مربوط به مشــكالت حكمرانی 
و تنش های سیاســی درون این کشــورها اســت، کنار بگذاریم به این جمع بندی می رســیم که 
درجه توفیق بانك های مرکزی در کنترل تورم خیره کننده بوده اســت. البته این به معنای توفیق 
کامــل بانك های مرکزی در جلوگیری از بی ثباتی اقتصاد کالن نیســت، چرا که در همین مدت 
بی ثباتی های اقتصادکالن که منشــأ بخش مالی داشته است، همچنان ادامه داشته و بحران سال 
۲008 نشان داد که هنوز ممكن است سیاست گذاری پولی در سایر جنبه ها نیاز به بهبود داشته 
باشــد. اگر بانك های مرکزی در کنترل تورم توفیق باالیی داشــته اند، آیا می توان این دستاورد را 
به تغییر در قوانین مربوط به حوزه سیاست گذاری پولی بانك مرکزی نسبت داد؟ می توان از این 
نظر شــواهد متعدد و متناقضی ارائه کرد، به این معنا که برخی کشــورها بدون تغییر قوانین و از 
جمله بدون تغییر در میزان اســتقالل سیاست پولی به این توفیق نایل آمده اند و برخی کشورها 
هم ضمن تغییر قوانین و اعطای استقالل بیشتر به بانك مرکزی توفیق یافته اند عملكرد سیاست 
پولی را بهبود بخشند. با این حال، وزن شواهدی که نشان می دهد این تغییر رویه سیاست گذاری 
پولی و اراده نظام حكمرانی برای کنترل تورم بوده است و نه اعطای استقالل به بانك مرکزی که 

توفیق در کنترل تورم را به طور چشمگیر بهبود بخشیده، بسیار باالتر است.
در واقــع، بااهمیت تریــن انتقاد در تحلیل هــای اقتصاد پولی از این موضــوع که تغییر قوانین 
عامل بهبود عملكرد سیاســت پولی است، دقیقا همین موضوع است که بسیاری از کشورها بدون 
هیچ گونه تغییری در قوانین به این توفیق رسیده اند و تغییر قوانین متعاقب توفیق در کنترل تورم 
رخ داده است. احتماال دقیق ترین توضیحی که برای بهبود عملكرد سیاست پولی در کنترل تورم 
در سطح جهان می توان ارائه کرد آن است که پیشرفت در تحقیقات نظری و تجربی حوزه اقتصاد 
پولــی دانش مــا را در کنترل تورم ارتقا داده و به همین دلیل اســت که کنترل تورم یك پدیده 
فراگیر جهانی اســت و نه امری مختص جوامع پیشــرفته و با نظام قانونگذاری مدرن و متعالی. 
پیشــرفت علمی در حوزه اقتصاد پولی از جمله برای سیاسیون روشن ساخته است چه توقعی از 
سیاست پولی داشته باشند و بی توجهی به سیاست گذاری مناسب پولی تا چه اندازه پُرهزینه است 
و همین موضوع می تواند دلیل همراهی آنها با تغییر رویه سیاســت گذاری پولی و افزایش توفیق 

بانك های مرکزی در کنترل تورم باشد.
براساس آنچه در باال اشاره شد، بسیار در میان اقتصاددانان ایران هم شنیده می شود که اولین 
شــرط توفیق سیاســت گذاری پولی در کنترل تورم را اعطای استقالل به بانك مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران می دانند و در واقع آن را پیش شــرطی می دانند که بدون آن هیچ توفیق پایداری 
در کنترل تورم امكان پذیر نیســت. جدا از اینكه این گزاره که »استقالل بانك مرکزی پیش شرط 
کنترل تورم اســت«، قابل اثبات به صورت تجربی در سطح جهانی نیست، در مورد اقتصاد ایران 
نیز می توان شواهد متناقض آن را به وفور ذکر کرد. آشكار است که اعطای استقالل به یك بانك 
مرکــزی که در یك دنیای خیالی آرمانی هم و غم آن جلوگیری از زیان اجتماعی باشــد، امری 

مطلوب است و در عمل نیز حرکت در همین مسیر احتماال سودمند است.
اما در تحلیل واقع گرایانه اوال نمی توان تضمین کرد که اعطای استقالل به بانك مرکزی تضمین 
توفیق آن باشــد و ثانیا نمی توان ادعا کرد که بدون اعطای اســتقالل به بانك مرکزی و در بیان 
کلی تر بدون تغییر قوانین مرتبط با بانك مرکزی و سیاســت گذاری پولی نمی توان هیچ بهبودی 
در عملكرد سیاســت پولی ایجاد کرد. اقتصاد ایران و تجربه سیاســت گذاری پولی و تورم پس از 

تاسیس بانك مرکزی را مرور کنیم.
بانك مرکزی از زمان تاســیس تا ســال 1350 تجربه درخشانی از سیاست  گذاری پولی با تورم 
بسیار پایین و رشد اقتصادی بسیار باال را در کارنامه خود دارد. همین بانك مرکزی در سال های 
1350 تا 1357 بدون اینكه هیچ تغییری در قوانین مرتبط با سیاست گذاری آن ایجاد شده باشد 
و در حالی که با اتكا به درآمدهای سرشــار نفتــی و واردات امكان کنترل تورم را پیدا کرده بود، 

تجربه فاجعه باری در تورم و رشد اقتصادی را پشت سر گذاشت.
بانك مرکزی را برای دوره 1357 تا 1368 نمی توان مورد نقد قرار داد چرا که تحوالت مربوط 
بــه ملی کردن بانك ها و پــس از آن نااطمینانی مربوط به کارکرد نظام بانكی و پس از آن جنگ 
تحمیلی و کسری بودجه شدید توقع عملكرد خیره کننده را منتفی می نماید، گرچه هنوز اقتصاد 
ایران از گزند تورم های بســیار شــدید مصون بود. با خاتمه جنگ تحمیلی و با وجود اینكه هیچ 
تغییری در قوانین رخ نداد، ترکیبی از سیاست های انبساطی و آزادسازی مطابق نظریه اقتصادی 
موجود زمینه کاهش شــدید ارزش پول ملی و تورم را فراهم آورد و تغییر مســیر سیاست گذاری 
بالفاصله برای حدود یك دهه اقتصاد ایران را از تورم های بســیار شــدید دور ســاخت و در دهه 

1380 نیز درآمدهای نفتی و واردات ارزان همچنان امكان کنترل تورم را فراهم کرد.
اما آشكار بود که با وجود اینكه هیچ تغییری در قوانین مرتبط با سیاست گذاری پولی رخ نداده 
اســت، تورم زمینه جهش دارد و این اتفاق افتاد. با این حال، بخش قابل توجهی از تورم 1390 
به بعد مرتبط با تحریم ها بوده و نمی توان تمام آن را به سیاست پولی نسبت داد، گرچه سیاست 
پولی در زمینه ســازی شدت جهش های تورمی موثر بوده است. این مرور سریع و البته فاقد عمق 
برای ما روشــن می کند که توفیــق بانك مرکزی در کنترل تورم بیش و پیش از آنكه مســتلزم 

قانونگذاری جدید باشد، مستلزم تغییر رویه سیاست گذاری پولی است.
تجربه یك ســال اخیر نشــان می دهد چگونه می توان با تغییر رویه سیاســت گذاری و البته اقناع 
سیاسیون به تغییر محسوس در عملكرد بانك مرکزی پرداخت. توفیق بانك مرکزی در کنترل تورم 
مســتلزم تغییر رویه به سوی هدف گذاری تورمی، تقویت نظارت بانك مرکزی بر بانك ها و موسسات 
اعتباری و البته همراهی بدنه سیاسی و اجرایی کشور برای تداوم این توفیق است. مترقی ترین قوانین 
پولی هم در دنیای واقعی و در تعامالت گروه های سیاسی می تواند فاقد اثر باشد. بسیاری توفیق ترکیه 
در کنترل تورم را به تغییر قوانین و اعطای اســتقالل به بانك مرکزی می دانند. تغییر مســیر اخیر و 
دورقمی شــدن مجدد تورم در ترکیه پس از تجربه موفق تك رقمی کردن آن در دهه ۲000 نشــان 
می دهد تا چه اندازه کم توجهی به اراده سیاسی برای کنترل تورم بااهمیت تر از هر نوع قانون و مقرراتی 
اســت. لذا، هیچ مبنای نظری و تجربی برای این موضوع وجود ندارد که تغییر قوانین پولی و بانكی و 
قانون بانك مرکزی درمان درد تورم در ایران باشــد، بلكه آنچه بااهمیت اســت مسلط شدن به دانش 
اقتصادی روز، واگذاری سیاســت گذاری پولی به افراد حرفه ای و اراده سیاسی و حتی اجتماعی برای 
کاهش و کنترل تورم اســت. به نظر می رســد قبل از اینكه زیان دیگری از قبل آزمودن تغییر قوانین 
متحمل شویم، الزم است مكث کنیم و آنگاه که هیچ تغییر رویه سیاست گذاری پولی قادر به حل تورم 

نشد، سراغ تغییر قوانین پولی و بانكی و قانون بانك مرکزی برویم.
منبع: ایِبنا

اتاق بازرگانی تهران گزارش دادآیا بهبود عملکرد سیاست پولی ناشی از تغییرات قانونی است؟
فاصله نرخ خرید یورو در سامانه سنا و نیما کاهش یافت

اختالف درصد میانگین خرید یورو در ســامانه های سنا و نیما از 16.۲درصد در 19 تیرماه به 5.7درصد در 19 مرداد امسال 
کاهش یافت.

معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در تازه تریــن گزارش خود به قیمت ارز در فاصله یك ماهه 19 تیرماه تا 
19 مردادماه 1398 پرداخته و نوشــته اســت که فاصله نرخ های خرید یورو در ســامانه نظارت ارز )سنا( و سامانه نیما به طور 

قابل توجهی کاهش یافته است.
میانگین نرخ خرید یورو در بازار نیما )ثانویه( در 19 تیرماه 13هزار و ۲00 تومان که این رقم در 19 مردادماه با ۲00 تومان 
کاهش به 13 هزار تومان رسیده است. بر این اساس میانگین قیمت خرید اسكناس یورو در سامانه سنا در 19 تیرماه 14 هزار 
و 500 تومان بوده که در 19 مردادماه به 13هزار و 300 تومان کاهش یافته است. از سوی دیگر خرید حواله ارزی یورو نیز که 

در 19 تیرماه 13هزار و 100 تومان بوده، در 19 مردادماه به 1۲هزار و 600 تومان کاهش یافته است.
این ارقام نشــان می دهند که نرخ خرید اسكناس یورو در مدت زمان مورد اشاره یك هزار و ۲00 تومان و خرید حواله ارزی 
یورو نیز 500 تومان اُفت را تجربه کرده اند. اختالف نرخ خرید یورو در ســامانه ســنا و نیما نیز از ابتدای امســال تا 19 تیرماه 
۲.1درصد و از ابتدای امسال تا 19 مرداد 0.74درصد محاسبه شده است. این آمار نشان می دهد که اختالف درصد خرید یورو 

در سامانه سنا و نیما از 16.۲درصد در 19 تیرماه به 5.7درصد در 19مردادماه کاهش یافته است.
براســاس این گزارش، میانگین خرید اســكناس دالر در سامانه سنا در روز 19 تیرماه 1۲هزار و 700 تومان بوده که با 900 
تومان کاهش به 11 هزار و 800 تومان در روز 19 مردادماه رسیده است. قیمت خرید حواله ارزی دالر نیز در سامانه سنا 11 

هزار و 600 تومان بوده که در ماه بعد از آن به 11 هزار و 500 تومان کاهش یافته است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران همچنین در گزارش خود با اشاره به فروش 6.68 میلیارد یورو ارز صادراتی 
آورده اســت که فروش ارز صادراتی از ابتدای مردادماه 1397 تــا ۲0 مرداد 1398 برابر با 17 میلیارد و 780 میلیون یورو در 

سامانه نیما بوده است.
از ابتدای امسال تا روز ۲0 مردادماه نیز 6 میلیارد و 680 میلیون یورو ارز صادراتی در سامانه نیما به فروش رسیده است. این 
گزارش می افزاید از ابتدای مردادماه 1397 تا پایان روز بیســتم مردادماه 1398 معادل 15 میلیارد و 560 میلیون یورو خرید 
برای واردات از ســامانه نیما انجام شده اســت. از ابتدای امسال تا پایان روز بیستم مردادماه نیز 6 میلیارد و 100 میلیون یورو 

خرید برای واردات از سامانه نیما انجام شده است.
معاونت بررســی های اقتصادی اتاق تهران اعالم کرده که در یك ماهه منتهی به بیســتم تیرماه 1398 معادل یك میلیارد و 
340 میلیون یورو ارز صادراتی در ســامانه نیما به فروش رفته که این رقم برای یك ماهه منتهی به بیســتم مردادماه با حدود 

۲00 میلیون یورو کاهش به یك میلیارد و 100 میلیون یورو رسیده است.

تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد تهران



فرصت امروز: با اینكه ســنت برنامه ریزی توسعه در ایران هشت سال 
زودتر از ژاپن، 14 ســال زودتر از چین و ســه ســال زودتر از هند آغاز 
شده بود، اما برخی از مهم ترین اهداف توسعه ملی همانند رشد صنعتی 
پایدار، افزایش توان صادراتــی، افزایش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی 
هنوز که هنوز اســت، محقق نشده  است. از سوی دیگر، بخش خصوصی 
موتور محرک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و پایگاهی است که فرآیند 
توسعه بر آن متكی است. حال این سوال مطرح می شود که کسب کارها 
و شرکت های بخش خصوصی تا چه اندازه می توانند محرک کلیدی رشد 
و توسعه در کشورها باشند؟ طبق گزارش بانك جهانی، بخش خصوصی 
بیش از 90درصد اشتغال را در کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند، 
بنابراین ثروت بخش خصوصی در حفظ رشد و توسعه در سال های آینده 
اهمیتی حیاتی پیدا می کند. مشارکت این بخش ارزش افزوده ای ایجاد 
می کند که هم برای کســب وکارهای خصوصــی و هم برای کل جامعه 
مفید است. فعالیت های مرتبط با کســب وکارها، اشتغال و فرصت های 
کارآفرینی ایجاد می کنند، میان شرکت ها ارتباط برقرار می کنند، انتقال 
فناوری را امكان پذیر می سازند، سرمایه انسانی و زیرساختارهای فیزیكی 
می سازند، درآمد عمومی دولت را افزایش و مجموعه متنوعی از خدمات 
و محصوالت را به مصرف کنندگان و دیگر کســب وکارها ارائه می دهند. 
هــر کدام از این تاثیرات بخش خصوصــی همانند ضریب فزاینده ای در 
فرآیند توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی عمل می کند. در واقع، بخش 
خصوصی شــریكی عمده در همكاری های توسعه  ای است و هرچه نقش 
بخش خصوصی در یك کشــور پررنگ تر باشــد، پیشرفت آن کشور نیز 

محسوس تر و نمایان تر است.
نگاه بخش خصوصی به توسعه نیافتگی ایران

در همین ارتباط، سومین مجمع هماهنگی بخش  خصوصی با محوریت 
ارزیابی و توانمندســازی سرمایه های انســانی، ابتدای این هفته در سالن 
اجالس ســران برگزار شــد و رئیس اتاق بازرگانی تهران به عنوان یكی از 
سخنرانان این گردهمایی، به آسیب شناسی عدم توازن میان ظرفیت های 

اقتصادی و فنی در کشور با توسعه نیافتگی ایران پرداخت. 
مســعود خوانســاری با اشــاره به ظرفیت هــا و توانمندی هایی که در 
کشــور وجود دارد و به زعم او، از آن به خوبی اســتفاده نشده، مشكالت 
و آســیب هایی که مانع به کارگیری این توانمندی ها و حرکت کشــور به 
ســمت توسعه شده  است را برشــمرد. او در سخنانش، مخاطبان خود در 
ایــن همایش و جامعه بخش  خصوصی را به هم فكری و مشــارکت برای 
آسیب شنایی راه  و روش هایی که به خصوص در طول چهار دهه گذشته در 

کشور در پیش گرفته شده  است، فراخواند.
اگرچه دارا هستیم، اما عقب مانده ایم

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این همایش، به گوشــه ای از ظرفیت های 
اقتصادی و موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: وجود 
مرزهای آبی و خاکی با نزدیك به 15 کشــور همسایه، دسترسی به بازار 
400 میلیون نفری از همسایگان، دارا بودن یكی از بزرگترین ذخایر گازی 
و نفتــی در جهان و از همه مهم تر، وجود نیروی جوان و تحصیلكرده تنها 
بخش کوچكی از ظرفیت های ســرزمین ایران است، اما پرسش این است 
که چرا با وجود چنین قابلیت هایی که بســیاری از کشورهای جهان از آن 
بی بهره  و حتی در حســرت آن هســتند، ایران هنوز نتوانسته در جایگاه 

واقعی خود بایستد؟
خوانســاری با اشاره به اینكه درآمد سرانه کشور در مقایسه با 40 سال 
گذشته، افزایش نداشته  و نرخ بیكاری بنا بر آمار دولت، نزدیك به 1۲درصد 
است، ادامه داد: مهاجرت نخبگان از کشور در حال حاضر به معضل بزرگی 
برای کشور بدل شده و این در حالی است که شاهد فرار سرمایه نیز هستیم 
به طوری که بررســی ها نشان می دهد که از سال 1390 به بعد، متوسط 

سرمایه گذاری در کشور منفی بوده  است.

او ســپس به افزایش ضریب جینی در اقتصاد کشور طی سال های اخیر 
اشاره کرد و گفت: در حوزه های اجتماعی نیز نشانه های خوبی از وضعیت 
موجود دیده نمی شــود به طوری که آمارها گویای آن اســت که در حال 
حاضر نزدیك به 17 میلیون پرونده قضایی در دادگاه های کشور وجود دارد 

و به تعبیری 35 میلیون خانوار در کشور را درگیر کرده  است.
رئیس اتاق تهران ســپس با بیان اینكه ساالنه حدود 900 هزار میلیارد 
تومان یارانه آشكار و پنهان در کشور پرداخت می شود و این در حالی است 
که همچنان شــاهد نارضایتی طبقات اجتماعی در کشور هستیم، افزود: 
یك پرسش اساســی این است که چرا دیگر کشورها که از منابع طبیعی 
و انســانی ایران برخوردار نبوده اند و مردمانش به اندازه شهروندان ایرانی، 
یارانه دریافت نكرده اند، در طول دهه های اخیر با شتاب فزاینده ای مسیر 
توسعه را طی کرده اند و امروز با فاصله چشمگیر از ایران، در رده های برتر 

اقتصادی جهانی قرار گرفته اند؟
به گفته وی، در طول چهار دهه گذشته، کشور شاهد مهاجرت طبقات 
مختلف جامعه بوده است اما به تازگی پزشكان کشور نیز به صف مهاجران 

اضافه شده اند.
خوانساری یكی از دالیل اصلی آغاز مهاجرت پزشكان به خارج از کشور 
را سقوط ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز عنوان کرد و افزود: در حالی در 
داخل کشور نرخ ویزیت پزشكی برمبنای محاسبه ارز خارجی، کمتر از پنج 

دالر است که متوسط این نرخ در کشورهای اطراف به 60 دالر می رسد.
ضعف نظام حقوقی و مالکیت در ایران

خوانساری ســپس به بیان مشكالت و موانعی که از نظر و دیدگاه وی، 
عامل پیدایش عقب ماندگی ها و کاستی های امروز کشور است، پرداخت و 
از بخش  خصوصی خواست برای رفع این مشكالت و زدودن غبار ناکامی ها 

از پیكره اقتصادی و اجتماعی کشور، پیش قدم شود.
رئیس اتاق تهران یكی از مشــكالت جدی که به ویژه بخش خصوصی 
با آن دســت به گریبان اســت را نظام حقوقی و مالكیتــی عنوان کرد و 
گفت: نظام مالكیتی هیچ گاه در طول دســت کم یك صد سال گذشته در 
ایــران مورد توجه قرار نگرفته  اســت و در حالی طــی اواخر دوره پهلوی 
دوم با اصالحات ارضی، مالكیت ها دستخوش تغییرات جدی شد که پس 
از انقالب اســالمی نیز این حقوق اولیه بــرای بخش  خصوصی با مصادره 

کارخانه ها و واحدهای تولیدی توسط دولت، نادیده گرفته شد.
وی با بیان اینكه امنیت سرمایه گذاری در کشور هنوز دچار بحران است، 
افزود: چرا در ایران هنوز صاحبان سرمایه و ثروت از اعالم دارایی های خود 
ابا دارند در حالی که این رویه در جهان بســیار مرســوم و جزو افتخارات 
مالكان ثروت به حســاب می آید؟ یك دلیــل آن در ایران، ترس و نگرانی 
اســت که فعاالن اقتصادی از احتمال آسیب دیدن به سرمایه و ثروت خود 

به دلیل نبود امنیت و قوانین مالكیت دارند.
حاکمیت تفکر سوسیالیستی در اقتصاد ایران

رئیس اتاق تهران در ادامه، حاکم بودن تفكر سوسیالیســتی بر اقتصاد 
ایران را معضل و آفت دیگری دانست که به زعم وی، با وجود اعمال قانون 
سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساسی، همچنان سیطره آن بر اقتصاد 

کشور حفظ شده  است.
خوانســاری ســپس با بیان اینكه از بار دخالت دولت در اقتصاد کاسته 
نشده  است، افزود: در حالی بودجه دولت در سال جاری رقمی معادل 447 
هزار میلیارد تومان اســت که بودجه شرکت های دولتی به عددی معادل 
1۲77 هزار میلیارد تومان می رســد و شرکت های این بخش همچنان به 
رقابت با بخش خصوصی مشغول هستند و حال آنكه براساس ارزیابی های 
صورت گرفته، بازدهی شرکت های خصوصی هفت برابر شرکت هایی است 

که توسط دولت اداره می شود.
در فقدان دیپلماسی اقتصادی به سر می بریم

نایب رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش، فقدان دیپلماسی اقتصادی را 

آفت دیگری دانست که بر گریبان کشور سنجاق شده و چاره ای برای آن 
اندیشیده نشده  است. خوانساری افزود: اگر قرار است که در جامعه جهانی 
قد علم کنیم، باید دســت از جزیره ای عمل کــردن برداریم و به جامعه 

جهانی اقتصاد بپیوندیم.
وی سپس به طور نمونه به عدم الحاق کشور به FATF و بحث و جدل 
میان سیاســت گذاران و تصمیم گیران کشور بر سر آن، اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر به جز ایران و دو یا سه کشور دیگر، تمامی کشورهای جهان 

به این کنوانسیون ملحق شده اند.
او بــا ایــن توضیح که هیچ کشــور توســعه یافته ای در جهــان بدون 
ســرمایه گذاری خارجی به این موفقیت دست نیافته  است، افزود: اگر قرار 
است کشور به رشد 8درصدی در اقتصاد دست یابد، راهی جز به کارگیری 
ســرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و در این میان، باید به سمت سرمایه 
ایرانیان خارج از کشــور نیز توجه داشت و راه ورود آن به داخل کشور را 

هموار کرد.
توزیع یارانه ها هدفمند نیست

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از ســخنانش، استفاده از فرصت ها 
و به تعبیر خود، شــكار لحظه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: مطالعات 
نشــان می دهد که یكی از زمینه های جهش برخی کشــورها به ســمت 
توسعه یافتگی، اســتفاده بهینه از فرصت ها در عرصه بین المللی و جهانی 
بوده  اســت. کشــور چین نمونه بارز این رویكرد اســت به طوری که این 
کشــور در دوره ای توانست گام بلند به سمت توسعه بردارد که از فرصت 
جنگ ســرد میان ایاالت متحده آمریكا و شــوروی ســابق استفاده کرد 
و ســرمایه  گذاران آمریكایی را به بازار داخل خود کشــاند، به طوری که 
بیشــترین سرمایه گذاری خارجی در این کشــور را ایاالت متحده آمریكا 

انجام داده  است.
خوانساری، عارضه دیگری که به گفته وی، پایبند رشد و توسعه کشور 
بــوده را عدم تصمیم گیری های بهنگام در حاکمیت و دولت عنوان کرد و 
به عنوان مثال گفت: میزان ساالنه یارانه آشكار و پنهان که دولت پرداخت 
می کند رقمی معادل 900 هزار میلیارد تومان است و همان طور که اشاره 
شد، به رغم پرداخت یارانه ها، عموم طبقات جامعه همچنان در نارضایتی به 
سر می برند و این در حالی است که توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی نیز 

برای کشور به بار نیامده  است.
رئیس اتاق تهران با بیان اینكه توزیع یارانه ها در کشور، هدفمند نیست، 
ادامــه داد: در اتاق بازرگانی تهــران روی موضوع یارانه بنزین، مطالعات و 
پژوهش  علمی صورت گرفت و به این نتیجه رســیدیم که شــیوه دولت 
در ایجاد کارت ســوخت بنزین و اصرار بر آن، دور باطلی است که به هدر 
روی منابع انرژی کشور می انجامد، چراکه عمال دارندگان خودرو در کشور 
از امتیاز یارانه بنزین بهره می برند و نیمی دیگر از شــهروندان که خودرو 
ندارند، از این یارانه اســتفاده نمی کنند. از این رو پیشنهاد اتاق بازرگانی 
تهران به دولت، تبدیل شیوه معیوب کارت سوخت به پرداخت یارانه نقدی 

بود که از سوی دولتمردان توجهی به آن نشد.
وی همچنین عدم تصمیم گیری درخصوص سرانجام ارز 4۲00 تومانی از 
سوی دولت را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در حالی که سرنوشت دست کم 
یك سال اخیر از ورود ارز 4۲00 تومانی به اقتصاد کشور، تجربه ناموفقی را 
نشان داده  است، اما دولت کماکان بر آن اصرار دارد و با عدم تصمیم گیری 

به موقع، موجب خسران بیشتر در اقتصاد و کسب و کار کشور می شود.
خوانســاری در پایان صحبت هایش نیز گفت: متاســفانه باید گفت که 
سنسورهایی که باید این مشكالت را دریافت و نسبت به آن عكس العمل 
نشان دهند، ضعیف است و به نظر می رسد که سنسور مدیران و مسئوالن 
دولتی به درســتی کار نمی کند. این مشكالت و عدم رسیدگی به موقع و 
اصولی به رفع آن، باعث شده که روند سرمایه گذاری در کشور مختل شود 

و شاهد فرار سرمایه ها و نیروی انسانی از کشور باشیم.

مهم ترین موانع در راه توسعه یافتگی ایران چیست؟

نقشه راه توسعه از نگاه بخش خصوصی

30 نماینده مجلس در طرحی یك شــوری به دنبال راه اندازی بورسی 
تحت عنوان » بورس حمل و نقل و مسافر« هستند تا قیمت ها در ناوگان 
حمل بار و مســافر کشور را ساماندهی کنند. در این طرح ناوگان حمل 
بار و مسافر کشور همه وســایل نقلیه از هواپیما تا اتوبوس و کامیون را 
شــامل شده است. در دو سال گذشته به خصوص در حوزه قیمت حمل 
و نقل مسافر پروازها و همچنین هزینه حمل بار شاهد وضعیت آشفته ای 
بودیم که در نهایت حتی به اعتراضات گســترده کامیوندارها برای حمل 
بار در سراسر کشــور و توقف کار از سوی آنها و مشكالت بسیاری برای 

اقتصادی کشور شد.
در این طرح نمایندگان وزارت راه و شهرســازی را موظف به راه اندازی 
بـــورس الكترونیـــك حمل بار و مسافر کرده اند تا هزینه واسطه گري 
کاهش پیدا کند. البته در این طرح پیش بینی شــده که وزارت راه مجاز 
است راه اندازي و اداره ایـــن بـورس را به بورس کاال یا بخش خصوصی 

واگذار کند.
طبق این طرح کلیه هزینه هاي اجراي قانون از طریق دریافت ســـهم 
هـر بارنامه و بلیت تأمین خواهد شد و سامانه بورس باید به گونه اي باشد 

که کرایه بار براساس مناقصه اي تعیین شود که شرکت هاي حمل و نقل 
بار و همچنین راننـــدگان یا نمایندگان در آن شرکت کنند. همچنین 

صدور بارنامه و بلیت خارج از این بورس ممنوع است.
عالوه بــر این در ماده دیگــری از طرح نمایندگان با اســتثنا کردن 
قیمت بلیت قطار آمده اســت: »تعیین قیمت در بـــورس از ســـوي 
عرضـه کننـــدگان، آزاد و هرگونه تعیین قیمت یا سقف قیمت از سوي 
دولت و دســتگاه هاي دولتی یا اتحادیه ها مشــمول مجازات هاي قانون 
رقابــت خواهد بود.« یكی دیگر از نكات جالــب این طرح به مالیات باز 
می گردد: »سازمان امور مالیاتی موظف است از صندلی هاي خـــالی در 
ناوگان حمل مسافر 100درصد قیمت بلیت در سـامانه در آخـرین لحظه 
ممكــن براي خرید بلیت را به عنوان مالیات دریافت کند. آخرین لحظه 
ممكــن خرید بلیت در پروازهاي داخلی 40 دقیقه، در قطار 15دقیقه و 
در اتوبوس پنج دقیقه قبـل از زمـان حرکـت ثبت شده در بلیت مفروض 

می شود.«
پرداختن به جریمه تاخیر حمل بار و جا به جایی مسافر از نكات مثبت 
دیگر طرح جمعی از نمایندگان مجلس اســت: »وزارت راه و شهرسازي 

موظف است سامانه را به گونـــه اي طراحی و راه اندازي کند که جریمه 
تـــأخیر ناوگـان حمـل بـار و مسـافر به صورت خودکار و بدون مراجعه 
مسافر به حساب وي واریز شود. میزان جریمه براساس آیین نامه اي است 
که حداکثر ســه ماه پــس از ابالغ این قانون به پیشـــنهاد وزارت راه و 

شهرسـازي بـه تصـویب دولت می رسد.«
شادمهر کاظم زاده، رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس 
درباره این طرح گفته است: »امیدوارم با تصویب این طرح یك سازوکار 
درست و منسجم برای ساماندهی این بخش طراحی شود. در حال حاضر 
طرح وصول شــده اســت. قطعا یكی از ضروریات در حوزه حمل کاال و 
مســافر، ســاماندهی بازار تعرفه و بلیت حمل و نقل است. از این رو به 
نظر می رســد این طرح می تواند تا حدودی این حوزه را مدیریت کند. او 
همچنین به اعتراض کامیونداران و رانندگان در ماه های اخیرا پرداخت و 
گفت: »مجلس و دولت با مشكل بزرگی درباره حمل و نقل کاال و حقوق 
مالی رانندگان خودروهای سنگین رو به رو شدند که خوشبختانه مجلس 
توانست با برگزاری جلســات متعدد، این مسئله را تا حدودی حل کند 

اما به طور حتم این مسئله باید به صورت ریشه ای و کامل رفع شود.«

طرح مجلس برای ساماندهی شرایط حمل و نقل مسافر و بار

بورس حمل و نقل و مسافر تشکیل می شود؟

یادداشت

مردم تحمل می کنند اگر...

»ریچارد نفیو« نویسنده کتاب »هنر تحریم ها« می گوید: »هدف 
تحریم ها تحت الشــعاع قرار دادن قاطعیت، عزم روانشــناختی و 
کاهش استقامت روانشناختی مردم کشــور هدف است.« امروز 
که  جامعه با مسائل و مشــكالت مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
سیاســی روبه رو است جدی گرفتن مطالبات و دغدغه های مردم 
با توجه به اهداف دشــمنان خارجی با اهمیت تر از همیشه باید 
در دستور کار مســئولین قرار بگیرد. معموال مردم در برخورد با 
مشــكالت و گرفتاری ها براساس فرمول و تجربیات خود قضاوت 
می کنند. وقتی می بینند که مشكالت کمتر نشده که هیچ بلكه 
افزایش هم پیدا کرده و حتی پیچیده تر هم شده از بهبود اوضاع 
در آینده ناامید می شوند و با نگاه کردن به صالحیت و ظرفیت های 
مدیریتی کشور اعتماد خود به نظام اداری را نیز از دست می دهند. 
این ناامیدی که در صورت نداشتن برنامه و اراده جدی برای حل 
مشكالت مردم با بی اعتمادی،کاهش سرمایه اجتماعی و  بی میلی 
در مشــارکت اجتماعی و چه بسا اقدامات تند هم همراه می شود 
زنگ خطری برای مســئولین و سیاســت گذاران کشور است که 
فراموش نكنند اگر چاره جویی های خود را برمبنای سیاست های 
تریبونی و تبلیغاتی و نه واقعی و اساسی قرار داده اند در اشتباهند. 
مردم احساس می کنند مســئولین به جای چاره جویی عاقالنه 
برای مشكالت کشور سرگرم دغدغه ها و اهداف سیاسی و جناحی 
خود هستند تا زمان انتخاباتی دیگر برسد و همین مردم که زخم 
بی اعتمادی در ذهن و باور آنها نشسته است بار دیگر مطالبات و 
زندگی شان وِرد زبان مســئوالن فعلی و بعدی شود و پس از آن 
به جای رفع گرفتاری های شــان به تحمل و وعده های دور و دراز 
دعوت شــوند که ما برای مشكالت کشور برنامه داریم جامعه اگر 
همراهی )بخوانید تحمل( کند از این مشكالت هم عبور می کنیم 
. جامعه تحمل می کند همانطور که تا االن کرده است، اما دعوت 
به تحمل زمانی اثربخش اســت که صداقت و توانایی گویندگان 
آن برای مردم قابل باور باشــد. باور نكردن مردم و کاهش اعتماد 
مردم با شــیب تندتر، از نقشه های خارجی برای زمینگیر کردن 
ایران خطرناک تر و مهلك تر اســت و البته راه حل برطرف کردن 
این بی اعتمادی ها خیلی هم پیچیده نیســت. ارتباط مســتمر و 
نزدیك مسئوالن و مردم، پایین آمدن از پشت تریبون ها و میزهای 
مصاحبه و ورود به عرصه عمل و میدان تالش بیشتر و بابرنامه تر، 
مبارزه جدی با فســاد در نظام اداری و مدیریتی کشور می تواند 
اعتمــاد رفته را به جوی بازگرداند و مردم را به این باور برســاند 
مســئوالن نه فقط در آمار و ارقام بلكه با گوشــت و پوست خود 
مشكالت شان را لمس می کنند و خواب از چشمان آنها گرفته شده 
که هر روز و هر ماه و هر سال اقال بخش کوچكی از گرفتاری های 
آنها را حل کرده اند. در بحث فســاد این مسئله جدی تر است. در 
جامعه اسالمی شاخص مردم برای مبارزه با فساد، سیره حكومت 
حضرت علی است که با بیانی رسا و قاطعانه در نامه 53 به مالك 
اشتر در برخورد با کارگزار خائن دستور می دهد که اگر یكی از آنها 
دســت به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تایید 
کرد به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را تازیانه بزن، آنچه که 
از اموال در اختیار دارد از او بازپس گیر، او را خوار دار و خیانتكار 
بشــمار و قالده بدنامی بر گردنش بیفكن. جمهوری اسالمی نیز 
برای نیكنامی تاریخی، چاره ای جز پیمودن راه امام علی )ع (ندارد 
و برخورد شدید و بی تعارف با مسئوالن مجرم یكی از مولفه های 
سنجش میزان قرابت جمهوری اسالمی با حكومت امیرالمومنین 

)ع( است. این یك آزمون تاریخی و قضاوت ساز است.
منبع: خبرآنالین

دریافتی مدیران تا شهریور منتشر می شود
2 دستور رئیس جمهور برای انتشار حقوق 

مدیران
رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی گفت براســاس دستور 
رئیس جمهور درخصوص انتشــار حقوق هــا، دریافتی مدیران تا 
شهریور منتشر خواهد شد و همچنین صندوق های زیرمجموعه 
دولت نیز باید اطالعات حقوق را در سامانه وارد کنند. به گزارش 
تسنیم، رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینكه در ماده 
۲9 قانون برنامه ششم توسعه تكلیفی مبنی بر طراحی و استقرار 
سامانه حقوق و مزایا به عهده دولت گذاشته شده گفت: این سامانه 
در فروردین ماه ســال 97 در سازمان اداری و استخدامی مستقر 
شده اســت. وی افزود: پایگاه های مختلف اجرایی مكلف به ارائه 
اطالعات در ســامانه حقوق و مزایا هستند بنابراین اگر اطالعات 
این سامانه وارد شد ما تكلیفی برای وارد کردن اطالعات نداریم. 
انصاری گفت: در بحث ســامانه حقوق و مزایا و دسترسی عموم 
مردم  از طریق پایگاه های اطالعاتی دســتگاه های اجرایی اخیراً 
مصوبــه ای در هیأت دولت صورت گرفته اســت. به گفته معاون 
رئیــس جمهور طی هفته هــای آینده تكلیف انتشــار حقوق و 
مزایای مدیران مشــخص خواهد شد. وی افزود براساس تصمیم 
دولت دســتگاه های اجرایی که بنا به تشخیص سازمان اداری و 
اســتخدامی ملزم هستند اطالعات پرداخت مدیران را در سامانه 
درج کننــد حداکثــر باید تا پایان شــهریورماه در این خصوص 
اقدام کنند. رئیس ســازمان اداری و استخدامی با ابراز اینكه این 
سازمان باید پیگیری های الزم را برای ورود اطالعات قوه قضائیه 
و مؤسسات و نمادهای ذیل مقام معظم رهبری انجام دهد، گفت: 
با توجه به تكلیف مقــرر در تبصره ۲1 قانون بودجه درخصوص 
الزام دستگاه های اجرایی به ارائه اطالعات حقوق و مزایا سازمان 
اداری و استخدامی هماهنگی های الزم را با وزارت اقتصاد انجام 
خواهد داد. به گفته این مقام مســئول سازمان اداری استخدامی 
باید گــزارش نهایی تكمیل و ورود اطالعــات را تا قبل از پایان 
شــهریورماه ارائه کند تا دولت درخصوص اطالع رسانی دریافتی 
مدیران تصمیم گیری کند. انصاری با اشــاره به دو دستور اخیر 
رئیس جمهور گفت: در شهریورماه دسترسی به میزان پرداختی 
مدیران ایجاد خواهد شد و همچنین شرکت هایی مثل شستا نیز 

مكلف به ارائه اطالعات سامانه حقوق و مزایا خواهند شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

پژمان گرامی
کارشناس اقتصادی
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شماره 1375



فرصــت امروز: مرکز آمــار ایران، گزارش قیمت زمین و ســاختمان 
کلنگی را منتشــر کرد و از گرانی 174درصــدی قیمت زمین در بهار 
امســال خبر داد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، افزایش 174.6درصدی 
قیمت فروش یك مترمربع زمین یا زمین ســاختمان مسكوني کلنگي، 
افزایش 109.6درصدی قیمت فروش یك مترمربع زیربنای مســكوني 
و افزایــش 35درصدی متوســط مبلغ اجاره به عــالوه 3درصد ودیعه 
پرداختي برای اجاره یك مترمربع زیربنای مسكوني در بهار 98 نسبت 

به بهار 97 رخ داده است.
بــا توجه به اینكه کاهش یا افزایش حجم معامالت در مناطق شــهر 
تهران باعث کاهش یا افزایش شــدید متوسط قیمت در سطح کل شهر 
مي شــود، از متوسط تعدیل شــده )وزني( که در آن، وزن با استفاده از 
سهم واحدهاي مســكوني داراي سكنه محاسبه مي شود، استفاده شده 
تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغییرات واقعي قیمت را مشــخص 

کرد.
براساس این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین 
ســاختمان مسكوني کلنگي معامله شــده از طریق بنگاه هاي معامالت 
ملكي در شــهر تهران 169567 هزار ریال با میانگین مســاحت ۲46 
مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل 16.6درصد و نسبت به فصل 

مشابه سال قبل 174.6درصد افزایش داشته است.
همچنین متوســط قیمت فروش هــر مترمربع زیربنای مســكوني 
معامله شده از طریق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران 1309۲0 
هزار ریال با میانگین مساحت 88مترمربع و متوسط عمر بناي 11 سال 
بوده اســت که نسبت به فصل قبل ۲۲.7درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 109.6درصد، افزایش داشته است.
از ســوی دیگر، متوســط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 3درصد ودیعه 
پرداختــي برای اجــاره یك مترمربع زیربنای مســكوني معامله شــده 
از طریق بنگاه هاي معامالت ملكي در شــهر تهــران 40۲673 ریال با 
میانگین مساحت 80 مترمربع و متوسط عمر بناي 14 سال بوده است 
که نســبت به فصل قبل 17.4درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

35.0درصد، افزایش داشته است.
شمارش معکوس برای رونمایی از طرح مالیات مسکن

در همین حال، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که چندی پیش برای 
رفع نواقص از ســوی وزارت اقتصاد برگشــت خورده بــود باید تا پایان 
مردادماه از ســوی ســازمان امور مالیاتی به این وزارتخانه ارائه شــود؛ 

طرحی که موافقان و مخالفان بسیاری دارد.
به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر خانه های خالی که زمزمه های 
آن حدود دو سال قبل به گوش رسید ابتدا در دستور کار مجلس 

قــرار گرفت و حتی کمیســیون اقتصادی مجلــس این طرح را 
به مراحل نهایی رســاند. در ادامه عنوان شــد کــه باید از خرید 
و فروش های غیرضــرور در دیگر بخش هــای غیرمولد همچون 
خودرو، ســكه و ارز هم مالیات گرفته شــود و قرار شد به منظور 
آنكه یك طرح کامل و کم نقص داشــته باشیم دولت الیحه ای را 
در این خصوص ارائه دهد. اوایل مردادماه امســال ســازمان امور 
مالیاتی طرحی را تهیه کرد که وزارت اقتصاد آن را برای بررسی 
بیشتر پس فرســتاد و قرار شده طرح نهایی تا پایان مردادماه به 

وزارتخانه ارائه شود.
طبق آمار 1395 در ایران ۲.5 میلیون مســكن خالی و ۲.1 میلیون 
مسكن نیمه خالی وجود دارد که باید از طریق مالیات وارد بازار مصرف 
شــود. از ســوی دیگر گفته می شــود خرید و فروش های غیرمصرفی 
در بازار مســكن طی ســه دهه گذشــته بیش از ســه برابر شده که از 
عوامل اصلی رشــد قیمت مســكن محســوب می شــود. براساس آمار 
ارائه شده توســط یكی از نمایندگان مجلس بین سال 1385 تا 1395 
بالغ بر 66درصد معامالت مســكن از نوع سوداگری بوده؛ در حالی که 
ایــن رقم در ســال های 1355 تا 1365 حدود ۲0درصد بوده اســت. 
بهارستان نشــینان معتقدند یكی از دالیل رشد پی در پی قیمت مسكن 

به معامالت غیرمصرفی مربوط می شود.
طرح مالیات بر معامالت مســكن موافقــان و مخالفانی دارد. موافقان 
می گوینــد که معامالت مكرر منجر به افزایش قیمت ملك می شــود و 
باید با تنبیهات مالیاتی از این اقدامات جلوگیری کرد. در ســوی دیگر 
مخالفــان معتقدند که در صورت اجرای این طرح شــاهد قراردادهای 
صوری و قولنامه های دســتی و غیررسمی خواهیم بود که جای خود را 
به ثبت معامالت در دفترخانه ها و دفاتر مشاورین امالک می دهند و در 
نتیجه بازار خاکســتری در بازار مســكن ایران ایجاد می شود که در آن 
برای پرداخت نكردن مالیات بر عایدی سرمایه هیچ معامله ای به صورت 

واقعی ثبت نمی شود.
موافقت وزیر اقتصاد با مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

ظاهرا دولت و مجلس بر اجرای طرح های مالیاتی اتفاق نظر دارند، با 
این حال نمایندگان مجلــس گفته اند که برای اجرای این طرح مصمم 

هستند و اگر دولت اقدامی صورت ندهد منتظر نمی مانند.
زهرا ســعیدی مبارکه، عضو کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به 
موضوعات مطرح شــده درباره مخالفــت اعضای هیأت دولت با موضوع 
مالیات بر عایدی ســرمایه و حذف این موضــوع از الیحه دولت، گفته 
اســت: این موضوع باید توسط ســخنگوی دولت مطرح و شفاف شود، 
اما در جلســه ای وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم کرد که این وزارتخانه 

موافق تصویب موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است. سعیدی همچنین 
گفته  است: در شــرایط کنونی ساماندهی بازار مسكن و تعیین تكلیف 
موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسكن به یك مطالبه عمومی در سطح 
جامعه تبدیل شده، حال اگر دولت مخالف تصویب و اجرای این موضوع 

است، خود باید پاسخگوی مردم باشد.
اخذ مالیات از خانه های خالی، شاید وقتی دیگر

یكی از مهم ترین آیتم های مالیاتی در ســطوح غیرمولد، اخذ مالیات 
بر خانه های خالی اســت که اگر اجرا نشــود طرح مالیــات بر عایدی 
ســرمایه توفیق چندانی نخواهد داشت. با این حال حال گفته می شود 
که بســترهای الزم برای این موضوع فراهم اســت. البته دولت از سال 
1394 راه اندازی سامانه امالک و اســكان را به وزارت راه و شهرسازی 
محول کرده اما بسترهای الزم برای راه اندازی این سامانه فراهم نبود تا 
اینكه اخیرا مدیرکل دفتر  سرمایه گذاری و اقتصاد مسكن در گفت وگو 
با ایسنا، ســال 1399 را زمان راه اندازی سامانه امالک و اسكان عنوان 
کرد. بر این اســاس در صورتی که الیحه مالیات بر عایدی ســرمایه از 
ســوی دولت ارائه شود تا زمان افتتاح سامانه صرفا می توان از معامالت 
سفته بازانه مالیات اخذ کرد و برای گرفتن مالیات از خانه های خالی باید 

حداقل تا سال آینده منتظر ماند.
مالیات بر عائدی سرمایه نهایی شده بود

رئیس ســازمان امور مالیاتی، مدتی قبل در خطبه های پیش از نماز 
جمعه تهران با بیان اینكه طرح مالیات بر عایدی ثروت شــامل امالک، 
خودرو، سكه و ارز می شود از نهایی شدن این الیحه در وزارت اقتصاد و 

ارائه آن به هیات دولت برای تصویب آن خبر داده بود.
ابهامــات درباره سرنوشــت این الیحــه مالیاتی مهم زمانی بیشــتر 
می شــود که بدانیم اوایل مردادماه محمدعلــی دهقان دهنوی -معاون 
اقتصادی وزارت اقتصاد- از ارسال الیحه ای مالیاتی با عنوان »مالیات بر 
فعالیت های اختالل زا« برای بررســی به هیات دولت خبر داده و تاکید 
کرده بود که این الیحه جدید با رویكرد از بین بردن زمینه فعالیت های 
اختالل زا تنظیم شده است و با رویكرد معمول مالیات بر عایدی سرمایه 

متفاوت است.
او همچنیــن گفته بود که این الیحه بــا رویكردی نوآورانه و با هدف 
سرکوب فعالیت های اقتصادی غیرمولد و محتكرانه تنظیم شده و تالش 
شــده اســت نه تنها هیچ گونه اختاللی در بازارهای مولد و بخش واقعی 
اقتصاد وارد نشــود بلكه اجرای این طرح زمینه ســاز مهاجرت سرمایه 
از فعالیت هــای اختالل زا و ســوداگری هایی کــه هیچ گونه خلق ارزش 
اقتصادی ندارند به بخش هایی از اقتصاد باشد که بستر رشد اقتصادی و 

رونق تولید را فراهم می سازد.

قیمت زمین در بهار امسال بیشتر از قیمت آپارتمان افزایش یافت

شمارش معکوس برای رونمایی از طرح مالیات مسکن
ارتباطات

راست و دروغ قطعی اینترنت چیست؟
در حالی که برخی ممكن اســت قطعی های اینترنت را به شبكه 
ملی اطالعات نسبت دهند، مسئوالن ارتباطی کشور قطعی فیبر را 
علت موارد این چنینــی می دانند و معتقدند هیچ گاه اینترنت مردم 

برای تست شبكه ملی قطع نمی شود.
به گزارش ایســنا، از همان زمان که پروژه  شــبكه ملی اطالعات 
مطرح شــد، شــایعه  محدود کردن دسترســی به اینترنت جهانی 
هم مطرح بود، اما مســئوالن ارتباطی کشــور بارهــا اظهار کردند 
که راه اندازی شــبكه ملی اطالعات با هدف محدود کردن اینترنت 
نیست، بلكه تمامی تالش این است که ارتباطات ما با دنیا در عرصه 
فضای مجازی شــكل گیرد و در این ارتباطــات از تولیدات داخلی 

استفاده شود.
با وجود این، هنوز هم انتقاداتی به راه اندازی شبكه ملی اطالعات 
می شــود و افراد خواسته یا ناخواسته مباحثی را مطرح می کنند که 
خارج از اهداف راه اندازی این شبكه است و از طرفی قطعی هایی که 
در شــبكه  اینترنتی رخ می دهد را به راه اندازی و فعالیت این شبكه 
نســبت می دهند و اینكه آزمایش ها برای شبكه ملی باعث اختالل 

در ارتباط با شبكه   جهانی اینترنت می شود.
چندی پیش در شــبكه اینترنت کشــور اختاللی ایجاد شد که 
همــان زمان محمدجواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات گفت: قطعی فیبر در مســیرهای باالدســتی در اروپا بین 
بلغارســتان و فرانكفورت که چند تامین کننده اینترنت ایران، از آن 
مســیرها استفاده می کرده اند، باعث اختالل گسترده 1.5 ساعته در 
ارتباطات بین المللی ایران شده بود. 1000 گیگابیت بر ثانیه قطعی 

در ظرفیت ها داشتیم.
پــس از آن هم ســجاد بنابی، نایب رئیس هیات  مدیره شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت گفته بود: پیرو قطعی دو مســیر انتقال فیبر 
نوری در اروپا، اختالل گســترده ای بین 43 دقیقه بامداد و ساعت 
۲ بامداد به وجود آمد که موجب افت محســوس سرعت و کیفیت 
اینترنت اکثر کاربران داخل کشــور شــد. با توجه به بررســی های 
به عمل آمده هیچ گونه حمله یا خرابی عمدی شناسایی نشده است.

بنابی پس از آنكه این قطعی اینترنت گالیه وزیر ارتباطات را هم 
در پی داشــت و حتی خواســتار جبران خسارت زیان دیدگان شد، 
گفته بود: اتفاقی که افتاده بود و ممكن است تكرار شود، این است 
که برخــی لینك های ارتباطی ما بــا تأمین کننده های اینترنت در 
خارج از کشور قطع شد. برای اینكه این اتفاق نیفتد البته تمهیداتی 
اندیشیده شده و از شش، هفت سال پیش سعی کردیم نقاط اتصال 
کشور به اینترنت را توســعه دهیم. وی همچنین خاطرنشان کرده 
بود: در حال حاضر تقریباً در همه مرزهای غربی، شــمالی و جنوبی 
ما اتصال اینترنت داریم. به همین دلیل امكان قطع اینترنت کشور 
بــه  یك  باره تقریباً وجــود ندارد. چون اگر از یــك ورودی قطعی 
اینترنت داشــته باشیم، می توانیم آن را از ورودی های دیگر جبران 
کنیم. یكی از کارهایی که ما سعی داریم انجام دهیم، باالنس کردن 
توزیع ورودی ها است تا شاهد قطعی های مختصر هم نباشیم. بنابی 
گفته بود: اما آن اتفاقی که افتاد این بود که اینترنت دو تأمین کننده  
خارجی، به دلیل قطعی فیبر ایجادشــده در اروپا قطع شد. با اینكه 
تالش کردیم توزیع مناســبی داشــته باشــیم اما این دو مسیر در 
یــك نقطه اروپایی روی  هم افتادند و وقتی قطعی اتفاق افتاد، انگار 
ورودی دو مــرز ما به  طور کامل قطع شــد. ایــن اتفاق خیلی نادر 
و البته خــارج از اراده ما و تامین کننده بود. شــرکت تأمین کننده  
ظرفیت هم که یك شــرکت اروپایی بود )و مســتقیم با ما قرارداد 
ندارد( در نهایت ناچار به عذرخواهی و جبران خسارت شد. اما اخیرا 
یكی از کاربران توییتر پس از اظهارات منتشرشده از وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات درباره  قطعی های شــبكه اینترنت، مدعی شده 
بود: جهرمی ســرانجام تایید کرد که قطعی اینترنت در ایران برای 
تست شــبكه ملی ارتباطات بوده و کل داســتان هایی که در مورد 
قطع کابل در اروپا گفته و توییت کرده دروغ اســت. ســجاد بنابی 
اما در واکنش به این اظهارات در توییتر نوشــت: هیچ گاه اینترنت 
مردم برای تست شبكه ملی قطع نشده و نخواهد شد. برخی مراجع 
در ارزیابی تاب آوری شــبكه ملی در برابــر تحریم ها، بعضا اینترنت 
بانك ها یا شــبكه انرژی را قطع و تداوم خدمت را بررســی کردند. 
نادان نیستیم که تحریم های ناموفق دوستان آمریكایی شما را ما به 

مردم و شرکت های ایران تحمیل کنیم.

چند پیامک در بهار امسال ارسال شد؟
کارنامه پیامک ها

تعداد پیامك های درون شبكه ای توســط هر یك از اپراتورهای تلفن 
همراه که طی ســه ماهه  ابتدایی ســال جاری ارسال شده، بیش از 41 
میلیارد در همراه اول، 4میلیارد در ایرانســل و 56 میلیون در رایتل را 
شامل می شود. به گزارش ایســنا، اگرچه با  ورود شبكه های اجتماعی 
و پیام رســان ها، بخش بزرگی از مكالمات و پیام هایی که تا پیش از این 
با اســتفاده از تلفن و گوشی های همراه انجام می شد، به فضای مجازی 
و بهره گیری از اینترنت منتقل شــده است، اما هنوز هم در صورتی که 
استفاده از پیام رسان های اینترنتی میسر نباشد، افراد از برقراری تماس و 

ارسال پیامك برای ارتباط با یكدیگر استفاده می کنند.
آمار منتشرشــده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
تعداد پیامك های ارسال شــده در هر یك از اپراتورهای تلفن همراه در 
سه ماهه  ابتدایی سال جاری را مشخص کرده است. بر این اساس، تعداد 
پیامك های خروجی از همراه اول به سایر اپراتورها در مجموع 3 میلیارد 
و 40۲ میلیون و 707 هزار و 357 عدد است و تعداد پیامك های ورودی 
از سایر اپراتورهای سیار به اپراتور همراه اول، 3 میلیارد و 768 میلیون و 
۲91 هزار و 666 عدد است. همچنین تعداد پیامك های درون شبكه ای 
همراه اول، 41 میلیارد و 946 میلیون و 698 هزار و ۲34 عدد بوده است.

همچنین تعداد پیامك های خروجی از اپراتور ایرانسل به سایر اپراتورها 
در مجموع 3 میلیارد و 573 میلیون و 761 هزار و 155 عدد اســت و 
تعداد پیامك های ورودی از ســایر اپراتورهای سیار به اپراتور ایرانسل، 
3میلیارد و 47۲ میلیون و 959 هزار و 835 عدد است. همچنین تعداد 
پیامك های درون شبكه ای ایرانسل، 4 میلیارد و 950 میلیون و 639 هزار 
و 441 عدد بوده است. تعداد پیامك های خروجی از اپراتور رایتل به سایر 
اپراتورها نیز در مجموع 637میلیون و 83 هزار و 913 عدد است و تعداد 
پیامك های ورودی از سایر اپراتورهای سیار به اپراتور رایتل، 394 میلیون 
و 717 هزار و 470 عدد است. همچنین تعداد پیامك های درون شبكه ای 

رایتل، 56 میلیون و 96۲ هزار و 70۲ عدد بوده است.
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وزیر نیرو با تاکید بر اینكه پیك تابستان امسال را بدون خاموشی سپری 
کرده ایم، از شكسته شــدن رکورد صادرات و صرفه جویی در مصرف برق 
خبر داد و گفت امســال با بهره برداری از 3هــزار و ۲50 مگاوات نیروگاه 
جدید، صرفه جویی 3هزار و 874 مگاواتی در مصرف برق پیك و صادرات 
۲.3 میلیارد کیلووات ســاعت انرژی به کشورهای همسایه در فصول گرم 

رکوردهای جدیدی در این بخش به ثبت رساندیم.
براســاس اعالم وزارت نیــرو، »رضــا اردکانیــان« در همایش روابط 
عمومی های وزارت نیرو و نخســتین جشنواره ارزیابی روابط  عمومی های 
صنعت آب و برق با بیان این مطلب افزود: ســال گذشته در چنین ایامی 
حدود 8هزار مگاوات کمبود تولید برای تابستان 98 پیش بینی شده بود و 
براســاس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده بود تا 5 هزار مگاوات از این 
کمبــود با افزایش واحدهای تولیدی و به مدار آمدن نیروگاه های جدید و 
3هزار مــگاوات باقیمانده را نیز با اجــرای 11 برنامه مدیریت مصرف در 
سراسر کشــور عملیاتی کنیم تا بتوانیم پیك تابستان 98 را با خاموشی 

صفر به پایان برسانیم.
وزیر نیرو تاکید کرد: امروز افتخار دارم به عنوان نماینده کســانی که در 
چرخه مدیریت توامان تولید و مصرف در حال فعالیت هستند اعالم کنم 
که پیك تابستان 98 را با موفقیت کامل برنامه صفر 98 و بدون خاموشی 

سپری کرده ایم.
وی افزود: در 1۲ اســتان کشــور با بهره بــرداری از 15 نیروگاه جدید 
توانسته ایم به رکورد 3هزار و ۲50 مگاواتی افزایش تولید در طول یك سال 

دست پیدا کنیم که این اتفاق در طی سالیان اخیر بی سابقه بوده است.
اردکانیان ادامه داد: همچنین با رفع موانع تولید و نوآوری  در سیســتم  
نیروگاه های موجود حدود 570 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده 
شــده است. وی تصریح کرد: بر این اساس حدود 3هزار و 800 مگاوات از 
هدف گذاری 5هــزار مگاواتی افزایش تولید پیك 98 از این طریق محقق 
شده است و مابقی کمبود در این بخش توسط نیروگاه های برق آبی به ویژه 

واحدهای استان خوزستان جبران شده است.
صرفه جویی 3874 مگاواتی مصرف برق در کشور

وزیر نیرو با تاکید بر اینكه در تابســتان امســال به یك تجربه و اخالق 

صحیــح مصرفی برای عبور از اوج بار دســت پیــدا کرده ایم، عنوان کرد: 
براســاس پیش بینی صورت گرفته مقرر شــده بود تا با اعمال 11 برنامه 
مدیریت حدود سه مگاوات در مصرف برق صرفه جویی شود، ولی همكاری 
بسیار مناسب تمامی مشترکان موجب شده است تا در تابستان امسال به 

رکورد 3هزار و 874 مگاوات پیك سایی دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: این مهم از طریق جابه جایی بار صنایع بزرگ و پمپ های 
کشــاورزی، نصب کنتور هوشمند، اصالح تعداد زیادی از کولرهای گازی، 

اصالح تعرفه پرمصرف ها، تغییر ساعات کار ادارات و... محقق شده است.
اردکانیان خاطرنشــان کرد: مدیریت مصرف و جابه جایی ســاعت بار 
صنایع نه تنها وقفه ای در بخش تولید ایجاد نكرده بلكه امســال شــاهد 
افزایش مصرف انرژی در ایــن بخش نیز بوده ایم به طوری مصرف برق 
بخش صنعت نســبت به سال گذشــته 150 کیلووات ســاعت انرژی 

افزایش پیدا کرده است.
وزیر نیرو اضافه کرد: اگر در تابســتان امسال صرفه جویی 3هزار و 874 
مگاواتی محقق نشده بود بایستی بری تامین این میزان برق حدود 5هزار 
و 350 مگاوات نیروگاه جدید نصب می کردیم که ساخت این تعداد واحد 

نیازمند سرمایه گذاری 3.7 میلیارد یورویی بود.
وی تاکید کرد: این رویه به شــكل مســتمری در سال های پیش رو در 
دســتور کار خواهد بود تا این صرفه جویی قابل مالحظه برای تامین برق 
موردنیــاز در بازه زمانی اول خرداد تا ۲0مرداد صرف بخش های به مراتب 
ضروری تر برای پایداری صنعت برق و تبدیل ایران به هاب انرژی در منطقه 

شود.
اردکانیان یادآور شد: طی 10 سال اخیر رشد بار پیك کشور حدود 5.۲۲ 
درصد بوده است اما در تابستان سال جاری بدون اعمال خاموشی و افزایش 
مصرف برق در بخش صنایع رشد اوج بار فقط حدود یك درصد بوده است.
وزیر نیرو اضافه کرد: همچنین به سبب امكانات فراهم شده و بارش های 
مناسب سال آبی جاری توانسته ایم تعهدات صادرات انرژی به همسایگان 
خود را نیز انجام بدهیم. به طوری که در بازه زمانی اول خرداد تا ۲0 مرداد 
حدود ۲.3 میلیارد کیلووات ســاعت انرژی صادرات برق داشته ایم که این 

میزان بیشترین مقدار صادرات در سال های اخیر بوده است.

توجه به افکار جامعه در قالب دانش گذشته امکان پذیر نیست
همچنین مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی در این مراسم، 
آغاز جریان ارتباطی را در زمان حاضر از ســوی مخاطبان دانست و گفت: 
امروزه روابط عمومی بیش از هر چیز، نیاز به تفكر، کانون های اندیشه ورزی 

و تئوری دارد.
هــادی خانیكی با اشــاره به اینكه تئوری را نبایــد کمتر از تكنیك در 
نظر گرفت، افزود: اولویت روابط عمومی ها نیاز به داشتن تفكر، کانون های 
اندیشــه ورزی و تئوری اســت و پس از آن بایســتی در پی آموزش ها و 

مهارت های حرفه ای رفت.
وی ادامه داد: روابط عمومی نه به تنهایی قادر اســت دوای همه دردها 

باشد، نه به تنهایی می تواند ریشه همه مشكالت را نمایندگی کند.
خانیكی، نسبت بین روابط عمومی و افكارعمومی را نسبت بین زمینه و 
متن عنوان کرد و افزود: روابط عمومی را باید به عنوان متن در نظر گرفت 
که در زمینه افكار عمومی می تواند عمل کند. اگر روابط عمومی وضعیت 
مناســب و مساعدی داشته باشد، آنچه در دل دیگران است بر زبان روابط 

عمومی جاری می شود.
مدیر گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی اظهار داشت: در شرایط 
امروز ایران، افكار عمومی به شدت دچار تغییر شده است. امروزه نمی توان 
در قالب دانش گذشته به افكار جامعه توجه کرد و اگر این موضوع را درک 
نكنیم امكان برقراری ارتباط با اقشــار مختلف جامعه را نخواهیم داشت. 
واقعیت این اســت که یك تحول کیفی در افكار عمومی رخ داده که باید 
در رویكرد، عملكرد و طراحی ســازمانی روابط عمومی نسبت به گذشته 

تجدیدنظر کنیم.
خانیكی با بیان اینكه افكار عمومی می تواند عملكرد ما را درست یا غلط 
ارزیابی کند، گفت: می بایست روابط عمومی را در این ظرف از افكار عمومی 

طراحی و نقش هایش را بازتعریف کنیم.
وی با تاکید بر اینكه امروز جریان ارتباطی ما از مخاطبان آغاز می شود، 
گفت: روابط عمومی را باید به عنوان یك نهاد گفت و شنود و نه به عنوان 
یك نهاد تبلیغاتی تعریف کرد. عمر روابط عمومی ســنتی به سر آمده و 
ارتباطات عمودی و آمرانه به ارتباطات افقی و شبكه ای تبدیل شده است.

وزیر نیرو اعالم کرد

رکورد صادرات، تولید و صرفه جویی در مصرف برق شکسته شد
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در دانشگاه خاتم ارائه شد
آخرین دستاورد های شرکت شناسا در 

رویـداد »نوآوری در کـهکـشان پاسـارگاد«
رویـــداد »نوآوری در کـهكـشان پاسـارگاد« به ابتكار و 
میزبانی شرکت شناسا- از شرکت های گروه مالی پاسارگاد- 
و با حضور مدیران این گروه، جمعی از بازیگران اکوسیستم 
نوآوری کشور و نیز نمایندگان شرکت ها و استارت آپ های 

عضو خانواده شناسا، در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانك پاســارگاد، این رویداد با 
هـــدف هم اندیشی و هم افزایی مدعوین، معـرفی کسب و 
کارهای نوآور سرمایه گذاری شده توســـط شرکت شناسـا 
و همچنین تقویت و توان افـزایـــی شــبكه متعاملین این 

مجموعه برگزار شد. 
در بخشی از این رویداد، ۲1 تیم از استارت آپ های شناسا 
حضور داشــتند که به ارائه آخرین دستاوردها و محصوالت 
خــود در حوزه های تخصصی گوناگون پرداختند. همچنین 
این رویداد فرصتی برای آنها فراهم آورد تا عالوه بر معرفی 
کســب و کار خود، بتوانند از نظرها، پیشنهادها و همچنین 
فرصت های کسب و کاری بالقوه، از زبان مدیران حاضر در 
رویداد مطلع شــوند. بازدیدکنندگان از این کسب و کارها 
نیز ضمن آشنایی بیشتر با عملكرد و موفقیت های مجموعه 
سبد سرمایه شناسا، درخصوص فرصت های کسب و کاری 

متناظر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
طنین پرداز پاســارگاد )توانبخشــی شــنوایی در حوزه 
سیســتم کاشــت حلزون شــنوایی و تشــخیص نارسایی 
شــنوایی(، پداســیس )تجهیزات توانبخشــی حرکتی با 
تكنولــوژی روباتیك(، پارس تــراوا توان افزای ذهن )تولید 
و ارائه خدمات در بخش تجهیزات پزشــكی، آزمایشگاهی 
و تحقیقاتــی بر پایه الكترومغناطیس(، فن آســا )قاشــق 
مخصوص بیماران مبتال به پارکینسون(، آسانیسم )پلتفرم 
ارائه دهنده خدمات پرســتار ســالمند و پرستار کودک در 
منزل( و اســمارت مدیكو )اپلیكیشــن مراقبت های روزانه 
فرد مبتــال به دیابــت( از تیم های حاضــر در رویداد، در 
حوزه ســالمت بودند. همچنین تســتیك )پلتفرمی برای 
هوشمندســازی آموزش و ارتباط بیشتر بین کادر مدرسه، 
دانش آمــوزان، خانواده و مشــاوران(، کتاب پالس )پلتفرم 
ارتباطی ذی نفعان کتاب شــامل ناشــران، فروشــگاه ها و 
خریداران کتاب(، داســتانپ )کســب و کار نوپا در حوزه 
سرگرمی و آموزش کودکان( و بلدشو )بستر آنالین ترجمه 
و دوبله ویدئوهای آموزشــی به زبان فارسی( تیم های فعال 

در حوزه ادتك و کیدتك حاضر در این رویداد بودند.
پــرآب )مدیریت پروژه های آب و بــرق(، فیدیلیو )تولید 
محتــوا در صنایــع غذایی اعــم از رســتوران ها، کافه ها و 
شیرینی فروشــی ها(، تری دی فســت )خدمــات پرینتر 
سه بعدی(، کی کوجا )موتور جست وجوی مقاصد گردشگری 
بر پایه لوکیشــن(، فیكس شو )خدمات آنالین اتومبیل در 
محل مشتری(، لینكپ )ارائه راهكارهای یكپارچه اینترنت 
اشــیا(، رایفای )اولین پلتفرم تبلیغاتی بر بســتر وایفای( 
فاندوران )ایجاد بستری برای تعریف پروژه های نوآورانه در 
حوزه های مختلف مانند طراحــی محصول، بازی، کتاب و 
محیط زیســت و جذب ســرمایه جمعی برای تأمین مالی 
آنها( پارس ســدکو )هوشمندســازی عملیات تمیزکاری 
خطوط لولــه( و ویلرنو )آموزش زبان برمبنای اســتاندارد 
CEFR و بــا اســتفاده از قطعــات فیلم هــای روز دنیا( 

تیم های فعال در سایر حوزه ها بودند.

بانکنامه

از کاســبی های ناسالمی که به تازگی شــیوع زیادی یافته است، انجام 
تصادفات ساختگی با هدف اخاذی از بیمه هاست که در برخی موارد رد پای 
آنها به باندهای سازمان یافته ای می رسد که افراد بی خانمان و کم بضاعت 

را طعمه می کنند.
به گزارش ایرنا، افراد ســودجو گاهی با صحنه سازی و تصادف ساختگی 
اقدام به پرونده سازی برای اخذ خسارت از بیمه می کنند که پیگیری ها در 

برخی موارد به شناسایی باندهای حرفه ای منجر شده است.
در تصادفات ساختگی، افراد یا خودشان صدمات را وارد می کنند یا گاهی 
اوقات توسط افراد حرفه ای که تخصص دارند صدمات شدید و خطرناکی 
مانند شكستگی استخوان و جراحات متعدد و شكستگی دندان ها و سایر 
موارد روی بدن افراد ایجاد می شــود تا از بیمه خســارت بگیرند. معموال 
در این نوع تصادفات ســاختگی، از خودروهای قدیمی و فرسوده استفاده 

می کنند.
بخش دیگری از تخلفات این بخش نیز مربوط به تبانی و سندسازی برای 
اخذ خسارت تصادف اســت، به طوری که هیچ تصادفی رخ نمی دهد، اما 

برای اخذ خسارت بیمه، سندسازی می شود.
همچنین گاهــی اوقات، تصادف واقعی رخ می دهــد، اما در اعالم رقم 
خسارت، تخلف شده و رقم بیشــتری اعالم می شود تا از این طریق، فرد 

خسارت دیده، غرامت بیشتری دریافت کند.
چند درصد تصادفات، ساختگی و برای اخاذی از بیمه است؟

درباره ســهم دقیق تصادفات ساختگی از مجموع تصادف های منجر به 
پرداخت خســارت بیمه، آمار دقیقی وجود ندارد، که علت آن به پیچیده 

بودن وقوع این تخلفات و مالحظات مربوط به آن است.
اما رئیس کل بیمه مرکزی ایران از ســهم حــدود ۲0درصدی این نوع 

تصادفات و تخلفات مربوط به اعالم خسارت این بخش سخن می گوید.
»غالمرضا سلیمانی« چندی پیش گفت: با بررسی آماری مشخص شد 
که حدود ۲0درصد از تصادفات رخ داده مربوط به حوادث غیرطبیعی بوده 

یا اینكه خسارات اعالم شده در آن بیش از رقم واقعی بوده است.
 مدیرعامل بیمه آرمان نیز در ایــن باره گفت: آمار دقیقی وجود ندارد 
اما برآورد می شود که 15 تا ۲0درصد از خسارت های مربوط به بیمه بدنه 

خودرو مربوط به تقلب و تخلف باشد.
 کامبیر پیكارجو اضافه کرد: این نوع تخلف ها هم شــامل تصادف های 
ساختگی و هم شامل تقلب و تخلف در میزان اعالم خسارت و دستكاری 

اسناد است.
چندی پیش مدیرکل پزشكی قانونی استان تهران در این باره گفته بود: 
در سال گذشــته )1397( 185پرونده تصادف ساختگی کشف و با انجام 

کارشناسی های تخصصی به مراجع قضایی معرفی شد.
مدیرکل پزشــكی قانونی خراســان جنوبی نیز در ماه گذشــته اعالم 
کرد: تصادفات ســاختگی و کالهبرداری از موسسه های بیمه توسط افراد 

غیربومی در حال افزایش است.
به گفته مصطفی جعفرزاده در نشســت شورای پیشگیری از وقوع جرم 
استان خراسان جنوبی، سال گذشته یك مورد کالهبرداری در این زمینه 
کشــف شــد که رقم زیادی را از این طریق کالهبرداری کرده بود. بابك 
سلحشور، مدیرکل پزشكی قانونی خراسان شمالی نیز به تازگی از افزایش 

1۲.5درصدی تصادفات ساختگی در خراسان شمالی خبر داده است.
انجام تصادف ساختگی توسط افراد غیربومی

نكته جالب توجه در تصادفات ساختگی با هدف اخذ خسارت بیمه این 
است که افراد متخلف، تالش می کنند که تصادف را در استان هایی غیر از 

استان محل سكونت خود انجام دهند.
علت تمایل به انجام تصادف در استانی غیر از محل سكونت این است که 
در زمان وقوع تصادف در استانی دیگر، سخت گیری زیادی درباره صحنه 
تصادف و ســایر موارد انجام نمی شود. در واقع، تالش های زیادی از طرف 
نهادها و ســازمان های مسئول انجام شــده تا افرادی که دچار تصادفات 
جاده ای می شــوند، در استان های دیگر با مشــكالت اداری و بوروکراسی 

مواجه نشوند که افراد سودجو از این موضوع سوءاستفاده می کنند.
این افراد سودجو با نامه ای که از پزشكی قانونی استان محل وقوع تصادف 

دریافت کرده اند در شهر خود برای دریافت غرامت بیمه اقدام می کنند.
بی خانمان ها و کم بضاعت ها، قربانیان تصادفات ساختگی

بخشی از تصادف های ساختگی توسط گروه ها و باندهایی انجام می شود 
که افــراد کم بضاعت و بی خانمان را طعمه قرار می دهند. در این شــیوه، 
متخلفان به بی خانمان ها و افراد نیازمند مبالغی ناچیز را پرداخت می کنند 

تا قربانی تصادف شوند.
ســود اصلی این تخلف عاید افراد سودجو و سردسته ها می شوند و افراد 
فقیری که نقش طعمه را بازی می کنند مبلغ ناچیزی را دریافت می کنند. 
این در حالی است که این قربانیان گاهی صدمات جسمی ناگواری دیده و 

حتی ممكن است فوت شوند.
در همین حــال، مهمتریــن راهكارهای صنعت بیمه بــرای مقابله با 
تصادف های ساختگی و تخلف در اعالم خسارت های مربوط به این صنعت، 
پیگیری دو طرح »بیمه راننده محور« و »ایجاد ســامانه های اطالعاتی و 
مدل ســازی« است که براساس آن، شناســایی افراد متخلف و همچنین 

شناسایی سندسازی در اعالم میزان خسارت، تسهیل می شود.
براساس قانون باید تا پایان برنامه ششــم توسعه، بیمه نامه های راننده 
محور مطابق با رفتار راننده صادر شــود. براســاس این طرح، راننده های 

پرخطر شناسایی شده و حق بیمه بیشتری از آنها اخذ خواهد شد.
درباره میزان موفقیت این دســته از متخلفان، آمار دقیقی وجود ندارد، 
زیرا با افزایش دقت کارشناســان پزشــكی قانونی و بیمه برای شناسایی 
آنها، این دســته از متخلفان از روش های مبتكرانه تر و پیچیده تری برای 
دور زدن بیمه ها استفاده می کنند. در حال حاضر سامانه ها و نرم افزارهایی 
توســط شرکت های بیمه در دست تهیه اســت که از طریق آنها می توان، 
میزان تصادف های ساختگی و خسارات غیرواقعی را کاهش داد که البته تا 

رسیدن به نتیجه مطلوب فاصله زیادی دارد.

راهکارهای بیمه برای شناسایی تصادفات ساختگی چیست؟

سهم ۱۵ تا ۲۰درصدی تصادفات ساختگی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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افت شاخص بورس در دومین روز هفته
بورس منفی شد

در دومیــن روز هفته، شــاخص کل در بازار بورس 413 
واحد افت داشت و به رقم ۲60هزار و 99۲ واحد رسید.

به گــزارش ایرنا، در معامالت روز یكشــنبه بیش از 1۲ 
میلیارد و 977 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۲1 هزار و 387 میلیارد ریال در 331 هزار نوبت داد 
و ســتد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 380 واحد 
افزایش به 69 هزار و 3۲0 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( 

با ۲55 واحد رشد به 46 هزار و 460 واحد رسیدند.
شــاخص آزاد شناور نیز با 589 واحد کاهش به رقم ۲97 
هزار و 338 واحد رســید، شــاخص بازار اول 390 واحد و 

شاخص بازار دوم 44۲ واحد کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین تمامی نمادها، پاالیش نفت اصفهان 
)شــپنا( با ۲88 واحد و س. نفت و گاز پتروشــیمی تامین 
)تاپیكو( با 191 واحد بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

کل داشتند.
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با ۲8۲ واحد، توسعه 
معــادن و فلزات )ومعــادن( با 107 واحد، فــوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( بــا 10۲ واحد، گروه مپنا )ســهامی عام( 
)رمپنــا( بــا 91 واحد و ملی صنایع مس ایــران )فملی( با 
78 واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شــاخص بورس 

را رقم زدند.
بــر پایه این گزارش، در بین نمادهــا، نماد بانك تجارت، 
سایپا، نوسازی و ســاختمان تهران، فوالد مبارکه اصفهان، 
ماشین سازی اراک، گروه مپنا )سهامی عام( و بانك صادرات 

ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گــروه خــودرو در معامالت این روز صدرنشــین برترین 
گروه های صنعت شــد و در این گروه 594 میلیون و 999 
هزار برگه ســهم به ارزش یك میلیارد و 3۲6 میلیون ریال 

داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز 16 واحد افت داشت و بر روی کانال 
3هزار و 509 واحد ثابت مانــد. همچنین در این بازار یك 
میلیارد و 74۲ میلیون برگه ســهم بــه ارزش بیش از 10 
هزار و 986 میلیارد ریال داد و ســتد شــد. در بین تمامی 
نمادها، بیمه پاسارگاد )بپاس( و بیمه کوثر )کوثر( بیشترین 
تأثیر مثبت را بر شــاخص ایــن بازار داشــتند. در مقابل 
هلدینــگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروشــیمی 
مارون )مــارون(، فوالد هرمــزگان جنوب )هرمــز(، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( و پتروشیمی زاگرس 

)زاگرس( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

نماگربازارسهام

براســاس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران برای 
ســال ۲019 منفی برآورد شده است، اما برای سال ۲0۲0 انتظار رشد 
مثبت وجود دارد و هرگونه گشایش در شرایط سیاست خارجی می تواند 
محرک رشــد اقتصادی قلمداد شود. نرخ تورم نیز به آهستگی در حال 
کاهش اســت و مهمترین مانع در مقابل آن، اجاره مســكن اســت که 

سهمی حدود یك سوم در سبد مصرفی خانوار دارد.
به گزارش سنا، شرکت سرمایه گذاری سامان مجد در گزارشی تحلیلی 
نوشــت: تمهیدات موثر بانك مرکزی جهت کنترل رشــد نقدینگی در 
محدوده میانگین بلندمدت، از اقدامات ارزنده ای بوده که در یك ســال 
اخیــر خطرات ابرتــورم را از اقتصاد ایران دور ســاخته و تداوم آنها در 

شرایط فعلی درآمد و بودجه دولت، ضرورت داد.
شرایط تجارت خارجی در ســه ماهه نخست سال به شكلی بوده که 
ارزش دالری صادرات و واردات تفاوت محسوسی با روندهای بلندمدت 
نداشــته اما افزایش حــدود 50درصدی وزن صادرات نشــان از تغییر 
محسوس سبد صادراتی )بیشــتر شامل محصوالت نفتی و معدنی خام 
یا نیمه ســاخته( و یا اعمال تخفیف های قیمتی اســت. ترکیب مقاصد 
صادراتی نیز به شكلی بوده که کشور ترکیه برخالف روندهای بلندمدت 

مقصد حدود یك پنجم از کاالهای صادراتی بوده است.
رشــد حدود 300درصدی نقدینگی در پنج سال اخیر )پس از شوک 
ارزی 91-90( و افزایش تقریباً متناسب در ارزش دارایی هایی نظیر ارز 
و مسكن گویای آن است که بخش عمده اثرات تورمی ناشی از نقدینگی 
در قیمت دارایی ها تخلیه شــده و جهش بیشتر قیمت ها، دور از انتظار 
خواهد بود. با این وجود، رشــد محدود متناســب بــا نقدینگی )۲5 تا 
30درصد ساالنه( کامال محتمل است. نشانه های تدریجی افزایش میزان 
ســپرده های بانكی بلندمدت و کاهش سرعت گردش پول نیز در همین 

راستا تلقی می شود.
بورس در تیرماه برای پنجمین ماه متوالی رشــد مثبت را ثبت کرده 
و برای دومین ماه متوالی بیشــترین رشــد ماهانــه را در میان بازارها 
داشــته است. در مقابل، بازار ارز و طال نیز در این دو ماه نرخ های رشد 
منفی را ثبت کرده اند. مجموع رشــد بازار بورس از ابتدای سال به رقم 
38.1درصد رســیده و نكته مهم، جامعیت این رشد است به شكلی که 
تمامی صنایع در این دوره رشــد مثبت را تجربــه کرده اند و کمترین 
میزان رشــد صنایع نیز در محدوده ۲0درصد بوده است. با وجود رشد 
محسوس بازار و بنا به دالیلی نظیر توقف نمادها جهت برگزاری مجامع، 
افزایش احتیاط معامله گران و ســامانه مدیریت ریسك خرید اعتباری، 

حجم معامالت با کاهش نسبی مواجه شده است.
ســود محقق شده شــرکت ها در تیرماه به بیش از 800 هزار میلیارد 
ریال رســیده است که در نوع خود رکورد محســوب می شود و انتظار 
افزایش این رقم تا ســطح 1150 هزار میلیارد ریال تا پایان سال وجود 
دارد. با این وجود باید توجه داشت که این ارقام همگی به قیمت جاری 
بوده و تعدیل آنها با اســتفاده از شاخص قیمت نشان می دهد که سود 

حقیقی شرکت ها تغییر چندانی نداشته است.
بازار اوراق تامین مالی نیز در چهارماهه ابتدای ســال و متاثر از ثبات 
نسبی سایر بازارها، نوسان چندانی نداشته و نرخ بازده اوراق در این بازار 
در محدوده ارقام بلندمدت یعنی ۲۲.5درصد قرار دارد. عرضه تدریجی 

اوراق دولتی مربوط به قانون بودجه سال 98 و افزایش نوسانات در سایر 
بازارها دو عاملی است که می تواند نرخ بازده این بازار را افزایش دهد. در 
یك کالم، بازده بورس در تیرماه 98 همچنان از کلیه بازارهای جایگزین 
بیشتر بوده است. این در حالی است که تغییرات قیمت طال و ارز در این 

ماه همچنان کاهشی بوده است.
اما بررسی چشــم انداز رشــد اقتصادی جهان که در آخرین گزارش 
بانك جهانی در ژوئن ۲019 ارائه شــده است نشان می دهد با توجه به 
نرخ پایین تورم جهانی و کاهش چشــم انداز رشد اقتصاد جهان، به نظر 
می رسد که بانك های مرکزی آمریكا و اروپا  و سایر اقتصادهای بزرگ به 
سمت سیاست های پولی انبساطی روی بیاورند. پیش بینی این موسسه 
از رشد اقتصادی جهان در ســال ۲019 به ۲.6درصد رسیده است که 
براساس شرایط اقتصاد جهان در نیمه اول ۲019 این برآورد انجام شده 
و کمتر از پیش بینی های قبلی اســت. همچنین با انتظار ادامه دار بودن 
شرایط فعلی نرخ رشــد اقتصادی جهان در سال ۲0۲0 نیز ۲.7درصد 
برآورد شده است. در مجموع شرایط اقتصاد جهانی در نیمه اول ۲019 
موجب شــده اســت که پیش بینی ها از رشــد اقتصادی برای کل سال 

۲019 و سال ۲0۲0 در اغلب کشورها با کاهش مواجه باشد.
پیش بینــی صندوق بین المللی پول بــا وجودی که کمی در نرخ های 
بــرآوردی با بانك جهانی متفاوت اســت اما نشــان می دهد که جهت 
پیش بینی ها تقریباً همسو  است. انتشار نسخه جدید گزارش چشم انداز 
اقتصاد جهانی توســط صندوق بین المللی پول )IMF( در ماه جوالی 
نشــان می دهد که چشــم انداز رشــد اقتصادی جهان در سال ۲019 
معــادل 0.1 واحد درصــد کمتر از آخرین برآورد در ماه آپریل اســت. 
برای منطقه خاورمیانه نیز رشــد اقتصادی معــادل 1درصد )در مقابل 
برآورد 1.5درصدی سه ماه قبل( در نظر گرفته شده است. بیشترین نرخ 
رشــد اقتصادی همسایگان ایران در سال ۲019 مربوط به ترکمنستان 
)6.3درصد( خواهد بود و کمترین نرخ رشد نیز مربوط به ترکیه )منفی 
۲.5درصــد( خواهد بود. برای عراق و عربســتان نیز به ترتیب نرخ های 
۲.8درصد و 1.8درصد برآورد می شود. بر همین اساس، پیش بینی ها از 
رشد قیمت نفت و سایر کامودیتی ها در سال ۲019 و ۲0۲0 نیز نسبت 

به پیش بینی های قبل با کاهش مواجه شده است.
اقتصاد آمریكا نیز سال ۲018 را با رشد اقتصادی ۲.9درصد به پایان 
برد که کمتر از مقدار  3درصد وعده داده شده توسط ترامپ بود. رئیس 
جمهور آمریكا پیش از این عنوان کرده بود که سیاســت کاهش مالیات 
اجراشــده در آمریكا در سال ۲018 موجب افزایش رشد اقتصادی این 

کشور به بیش از 3درصد خواهد شد.
از ســوی دیگر نرخ رشــد اقتصادی فصلی آمریــكا نیز در فصل دوم 
۲019 نســبت به فصل قبل کاهش داشته و به ۲.1درصد رسید. البته 
تحلیلگران پیش بینی می کردند که نرخ رشد فصل دوم آمریكا به دلیل 
جنگ تجاری با چین کمتر از این مقدار اعالم شــده باشــد. در نتیجه 
ارزش دالر واکنــش منفی به این خبر نشــان نداد، با این حال در چند 
روز اخیــر ترامپ با اعالم تعرفه های جدیــد بر کاالهای چینی و عنوان 
اینكه حتی اگر تجارت با چین کال قطع بشــود مشكلی نخواهد داشت 
بر چشــم انداز اقتصاد چین و جهان و قیمــت کامودیتی ها تاثیر منفی 

گذاشت.

همچنین تغییرات وضعیت شــاخص PMI اقتصادهای بزرگ جهان 
شامل آمریكا، چین و اتحادیه اروپا در جوالی ۲019 نسبت به ماه قبل 
نشــان می دهد  که براساس اعالم اولیه این شاخص برای آمریكا، مقدار 
آن هم نســبت به ماه قبل و هم نسبت به پیش بینی ها کمتر بوده و بر 
روی مرز 50 ایســتاده است. چشــم انداز اروپا و چین نیز همچنان در 

محدوده نامطلوب قرار دارد.
شاخص S&P500 به عنوان یك شاخص اصلی نشاندهنده وضعیت 
بازارهای ســهام آمریكا و همچنین به عنوان یك شــاخص پیش نگر از 
اقتصاد آمریــكا در ماه جوالی ۲019 با رشــدی نزدیك به ۲.7درصد 
مواجه بوده اســت که نشان می دهد که سرمایه گذاران انتظارات مثبتی 
از سودآوری شرکت ها دارند. البته مقدار رشد این شاخص نسبت به ماه 
ژوئن که نزدیك به 6.9درصد بوده کمتر شــده است که نشان می دهد 

سرمایه گذاران در چشم انداز رشد خود تجدیدنظر کرده اند.
شاخص VIX نیز یكی از شاخص های استرس بازار سرمایه است که 
  S&P500 نشاندهنده انتظارات سهامداران از نوسانات سهام موجود در
طی 30 روز آینده اســت، این شاخص براساس نوسانات ادراکی با توجه 
به قیمت اختیارهای معامله بر روی شــاخص به دست می آید. تغییرات 
این شــاخص در ماه جوالی ۲019 نشــان می دهد که نســبت به ماه 
قبل کاهش اندکی داشته اســت و سهامداران همچنان انتظار نوسانات 

چشمگیری را در آینده نزدیك بازار سهام ندارند.

بورس از تمام بازارهای جایگزین سبقت گرفت

رشد مثبت بورس در پنجمین ماه متوالی
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تولیدات ما دچار نارسایی است
درخواست بازنگری و اصالح در روش های 

بودجه ریزی
رئیــس اتاق بازرگانی ایران گفت طبق داده های آماری تولیدات 

ما دچار نارسایی است.
 به گزارش  باشــگاه خبرنگاران جوان،  غالمحســین شافعی در 
سومین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: 
طبق داده های آماری تولیدات ما دچار نارسایی است  و این تولید 

نتوانسته به بلوغ کامل برسد.
شافعی با اشــاره به ارزبری باالی تولید در کشور اظهار داشت: 
حمایت از ادامه مسیر فعلی تولید، به طور حتم ما را به سوی رشد 
و شــكوفایی نخواهد برد و نیازمند بازبینی و بازآرایی توســعه  ای 

برای بخش تولید هستیم.
 رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار توقف اجرای ماده 10 قانون 
برنامه چهارم توســعه مبتنی بر یكسان سازی نرخ سود تسهیالت 
شــد و افزود: توقف این موضوع باعث خواهد شد تا منابع از سمت 

صنایع غیرمولد به سمت صنایع مولد برود.
شــافعی در ادامه تاکید کرد: خواهان آن هســتیم که با توجه 
به شــرایط جنگی موجود، اجرای برخــی از قوانین از جمله چك 
برگشــتی و ذی نفع واحد، تنها برای بخش تولید و صادرات برای 
یك ســال متوقف شــود تا از شــرایط کنونی عبور کنیم.  رئیس 
اتــاق ایران گفــت: مذاکراتی را با رئیس مجلــس، وزیر صمت و 
رئیس کمیســیون صنایع مجلس داشتیم تا اجرای برخی قوانین 
برای مدتی برای بخش خصوصی فریز شــود.  این مقام مســئول 
به راهكارهای ســه گانه فروش اوراق، برداشــت از صندوق توسعه 
ملی و فروش دارایی  های دولتی اشــاره کــرد و افزود: اجرای این 
راهكارها تــورم زا بوده و دولت های بعدی را بــا بدهی باال مواجه 
می کند.  شافعی در ادامه گفت: اوراق مالی اسالمی روشی اصولی 
و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی و جبران کسری بودجه نیست 
و به افزایــش بدهی دولت منجر خواهد شــد و به ناترازی دولت 
می انجامد.  رئیس اتاق بازرگانی گفت: منابع صندوق توسعه ملی 
تنها متعلق به نسل ما نیست و برداشت از آن تبعات تورمی خواهد 
داشــت و شــرایط اقتصادی را پیچیده تر خواهد کرد. وی گفت: 
واگذاری اموال دولت به نام خصوصی سازی و برای جبران کسری 
بودجه، زیانبارترین روش خصوصی سازی است.  این مقام مسئول 
خواســتار بازنگری و اصالح در روش های بودجه ریزی شد و گفت: 
دولت باید به دنبال اصالح ساختارهای هزینه ای خود باشد و ایجاد 
تعادل در درآمدها و هزینه های دولت بدون چابك سازی ساختار و 
رعایت انضباط مالی محقق نخواهد شد. وی همچنین بر جلوگیری 
از فرار مالیاتی و اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد.

تولید روزانه قارچ به 450 تن رسید
  صادرات 6 هزار تن قارچ
در 3 ماهه نخست سال

رئیس انجمــن پرورش دهندگان قارچ خوراکــی گفت با توجه 
بــه بهره گیری از تكنولوژی های مدرن، افزایــش راندمان تولید و 
استفاده از سیســتم های خنك کننده تولید روزانه قارچ در کشور 
به 450 تن رســید.  محمدحسن افشــار، رئیس انجمن پرورش 
دهندگان قارچ خوراکی در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، 
از رشد تولید قارچ خبر داد و گفت: علی رغم شرایط نامناسب آب 
و هوایی و کاهش راندمان کامپوست ها در فصل تابستان، اما تولید 
ایــن محصول افزایش یافته که همین امر موجب شــده تا قیمت 
قارچ نسبت به هفته گذشته یك هزار تومان کاهش یابد. وی نرخ 
کنونی هر کیلو قارچ در بازار را 1۲ تا 14 هزار تومان اعالم کرد و 
افزود: این در حالی اســت که امسال قیمت منطقی هر کیلو قارچ 
با احتســاب ۲5درصد ســود حداقل 14هزار و 300 تومان است. 
افشــار با اشاره به دالیل افزایش تولید قارچ در فصل تابستان بیان 
کرد: واحد های تولیدی با بهره گیری از تكنولوژی مدرن و استفاده 
از سیســتم های خنك کننده قوی، راندمان تولید را افزایش دادند 
به طوری که براســاس آمار روزانه 450 تن قارچ در کشــور تولید 
می شود. این مقام مســئول درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ 
گفت: هم اکنون صادرات قارچ به روســیه به سبب مشكالت حمل 
و نقل و گمرگ با اختالالتی روبه روســت که بــه همین خاطر با 
همكاری وزارت جهاد کشــاورزی در صدد رفع آن هستیم، ضمن 
آنكه مشــكل تخلیه و بارگیری در مرز عراق همچنان رفع نشــده 
اســت تا بتوانیم با کامیون های یخچالدار، صادرات بدون توقف از 
مبدأ به مرز داشته باشــیم. رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ 
خوراکی با اشــاره به اینكه صادرات قارچ بــه عراق و امارات افت 
چشــمگیری داشته است، بیان کرد: این در حالی است که تا قبل 
از فصل تابســتان، روزانه ۲0 تن قارچ به عراق صادر می شــد. وی 
ادامه داد: بنابر آمار گمرک در ســه ماهه ابتدای ســال 6 هزار تن 
قارچ به بازار های هدف صادر شده، درحالی که بنده معتقدم میزان 
صــادرات بیش از این رقم اســت چرا که ماهانــه ۲ تا 3 هزار تن 
قارچ به عراق صادر شــده است. افشــار در پایان قیمت قارچ در 
بازار را پیش بینی کرد و گفت: در شهریور، تقاضا برای خرید قارچ 
به سبب نزدیك شــدن به ایام محرم و بازگشایی مدارس کاهش 
می یابد که این دو عامل دســت به دست یكدیگر می دهد تا شاهد 

۲0درصدی افت قیمت این محصول باشیم.

ضایعات سیب زمینی همدان کم می شود
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان همدان با اشــاره به 
برنامه های اســتان در راســتای کاهش ضایعات سیب زمینی گفت 
ظرفیت سازی بیش از 400 هزار تن سردخانه فنی در استان عالوه 
بــر حفظ کیفیت، ســاالنه بیش از 80 هزار تن از ضایعات ســیب 
زمینی جلوگیــری می کند. منصور رضوانی جــالل در گفت و گو 
با ایســنا، اظهار داشت: احداث ســه واحد فرآوری سیب زمینی در 
اســتان در حال پیگیری بوده که عالوه بر جذب بیش از 1۲0 هزار 
تن محصول تولیدی کشاورزان، ارزش افزوده چند برابری را در پی 
خواهد داشت به طوری که دو کیلوگرم سیب زمینی تبدیل به یك 
کیلو فرنچ فرایز خواهد شد که قیمت فعلی آن 18هزار تومان است.

اخبـــار

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی 
ایران با بیان اینكه آب های معدنــی گران قیمت خارجی محتوای خاص 
یــا کارکرد ویــژه ای ندارند و فقط به دلیل نام برنــد با این قیمت عرضه 
می شوند، گفت که طبق آخرین اطالعات انجمن به نظر می رسد این نوع 

آب های معدنی از راه قاچاق به کشور وارد شده است.
در روزهــای اخیر فروش آب معدنی خارجــی با قیمت  باالی 50 هزار 
تومانی در بازار خبرســاز شــد، تا جایی که حتی موضوع جمع آوری این 
نوع آب معدنی ها نیز مطرح شــد. گفته می شود این کاال در فرانسه تولید 
می شــود و به دلیل برند خاصــی که دارد با این قیمــت در بازار عرضه 

می شود.
در این رابطه پیمان فروهر - دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
آب های معدنی و آشــامیدنی ایران - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینكه 
آخرین بار حدود یك سال پیش سازمان غذا و دارو در راستای حمایت از 
تولیــد داخل، ورود این کاالها را ممنوع و مجوزهای واردات آنها را تعلیق 

کرد، تصریح کرد: ســازمان غذا و دارو فقط  اجــازه داد آب های معدنی 
گران قیمت موجود در گمرک توزیع شود که این موضوع مربوط به بیش 
از یك ســال گذشته است، بنابراین طبق آخرین اطالعات انجمن به نظر 
می رســد ورود آب های معدنی گران قیمت به کشور قانونی نیست و از راه 

قاچاق به کشور وارد شده است.
وی افزود: تشــخیص مبدأ ورودی قاچاق ســخت است، اما مبدأ تولید 

معموال کشور فرانسه است.
فقط پول برند می دهیم

فروهــر با بیان اینكه این نوع آب هــای معدنی گران قیمت نیز از منابع 
زمینی تهیه می شوند و تكنولوژی خاصی در ساخت آنها استفاده نمی شود، 
اظهار داشــت: تنها دلیل قیمت باالی این نوع آب معدنی، برند آنها است 
که در دنیا نیز برندهای لوکســی محسوب می شوند، اما مصرف کنندگان 
باید بدانند که محتوای خاص یا کارکرد ویژه ای در این آب ها وجود ندارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی 

ایران تصریح کرد: این نــوع آب معدنی گران قیمت را فقط برخی »از ما 
بهتران« می خرند و در مناطق شمالی تهران توزیع می شود.

فهرست کاالهای قاچاق موجود در سوپرمارکت ها چند صفحه 
A4 است

وی با بیان اینكه آب معدنی 50 هزار تومانی هنوز در سوپرمارکت های 
کمربندی شــمالی شهر تهران زیاد دیده می شــود،  گفت: فروش کاالی 
قاچاق در بخش صنایع غذایی و آشــامیدنی در سوپرمارکت های تهران 
منحصر به این آب های بســته بندی نیســت و اگر ســازمانی بخواهد با 
کاالهای قاچاق موجود در سوپرمارکت ها مبارزه کند، ابتدا باید چند کاغذ 
A4 فهرست تهیه کند. فروهر ضمن اظهار بی اطالعی از برنامه ریزی برای 
جمــع آوری این کاال از بازار، گفــت: تولیدکنندگان ترجیح می دهند که 
کاالی ایرانی در کنار محصول خارجی که با تكنولوژی و کیفیت مشــابه 
ســاخته شــده، اما قیمت آن 50 برابر تولید داخلی است، قرار بگیرد و 

هم وطنان ما ترغیب شوند که محصول ایرانی را بخرند.

آب معدنی ۵۰ هزار تومانی چگونه وارد شد؟!

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت حدود 80درصد از تولیدات فرش 
دستباف صادر می شــود و روی شناسنامه دار کردن و برندینگ فرش 

دستباف داریم کار می کنیم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، فرشــته دستپاک در نشست 
خبری با خبرنگاران در خصوص تفاوت جامعه فرش ایران با حوزه های 
دیگر به نیرو و مواد تقریبا 100درصد ایرانی اشاره کرد و گفت: جامعه 
فرش دســتبافت بعد از جنگ جهانی دوم در سخت ترین شرایط قرار 
گرفت که با ریشه دواندن در تاریخ کشور ایران توانست جایگاه خودش 
را حفظ کند و به اقتصاد کشور کمك شایانی کند و با کمك به توسعه 

و اشتغال در کشور درخشش خود را حفظ کرد.
او ادامــه داد: تفاوت صنعت فرش با بقیه صنایع این اســت که یك 
هنــر صنعت تقریبا 100درصد ایرانی اســت و هویــت تاریخی آن به 
قدمت تاریخ ایران است. همواره فرش دستباف در طول تاریخ به کمك 

اقتصاد کشور آمده است.
این مقام مســئول تاکید کرد: بیست و هشــتمین نمایشگاه فرش 
دســتباف در واقع بزرگترین نمایشگاه فرش دســتباف در دنیا است 

که از ســوم تا نهم شــهریور برگزار می شــود. بیش از 850 غرفه در 
ایام نمایشــگاه داریــم که برای اولیــن بار در طول تاریــخ برگزاری 

نمایشگاه های فرش دستباف است.
دستپاک با اشــاره به برنامه های اولین روز نمایشگاه فرش دستباف 
ایرانی توضیح داد: آیین رونمایی از سامانه جامع آماری فرش دستباف 
در روز نخســت برگزاری نمایشــگاه بیست و هشــتم برگزار می شود. 
رونمایی از سامانه وب و دکوراســیون انواع فرش و تابلوفرش از دیگر 
برنامه های روز اول نمایشــگاه است. او ادامه داد: غرفه روایت قصه های 
فرش دستباف به دو زبان فارسی و انگلیسی در هفت روز نمایشگاه برپا 
خواهد بود. در هفت روز برگزاری نمایشگاه اجرای مراحل بافت فرش 

دستباف به صورت آموزشی و چند زبانه انجام خواهد شد.
این مقام مسئول بیان کرد: نمایش کتاب های نفیس فرش دستباف، 
ارائه آخرین یافته های پژوهشــی، ارائه آخریــن اطالعات ثبت فرش 
دســتباف و آشــنایی با عالئم تجاری نشــان جغرافیایی و نحوه ثبت 
آثار ادبی و هنری در هفت روز برگزاری نمایشــگاه انجام خواهد شد. 
نیازســنجی اولویت های پژوهشی و تجلیل از پیشكسوتان هنر صنعت 

فرش دستباف در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
کارگاه ملی توانمندسازی محیط مالكیت معنوی )wipo( به منظور 
تقویت رقابت  پذیری محیط کسب و کار در این نمایشگاه در کنار دیگر 

کارگاه های آموزشی، برگزار خواهد شد.
او تاکید کرد: از پنج قاره جهان تجار خارجی در نمایشــگاه بیست و 
هشتم فرش دســتباف حضور دارند. از کسانی که بخواهند در فضای 
وب و دنیــای مجازی به فروش فرش دســتباف کمك کنند، حمایت 
خواهیم کرد و در ایام نمایشگاه نشست تخصصی در این حوزه داریم.

این مقام مسئول بیان کرد: آیین معرفی منتخبین نهمین جشنواره 
فرش برتر در جریان بیســت و هشتمین نمایشگاه فرش در روز پنجم 

شهریورماه برگزار خواهد شد.
دستپاک ابراز کرد: آیین تجلیل از بانوان سرزمین فرش برای تقدیر 
از بانوان نمونه کارآفرین حوزه فرش دســتباف در روز 6 شهریورماه و 
در چارچوب نمایشــگاه بین المللی فرش برگزار می شود. استارت آپ ها 
از ســال گذشته به ســمت حوزه فرش آمدند و روز ششم شهریور در 
نمایشگاه فرش دستباف استارت آپ تخصصی فرش برگزار خواهد شد.

عضو هیأت مدیره کانون سراســری مرغداران گوشــتی گفت نبود 
انگیزه کافی تولیدکنندگان به اســتمرار تولید و کاهش جوجه ریزی بر 

افت قیمت جوجه یكروزه در بازار تاثیر گذاشته است.
 برومند چهارآیین در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار داشــت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 
درب مرغداری 10 هزار و 500 و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشــی 

14 هزار و 500 تومان است.
وی با اشــاره بــه اینكه قیمت مرغ اواخر هفته گذشــته تا حدی از 
حالت متعارف خارج شــد، افزود: با وجود آنكه اواخر هفته گذشــته 
قیمت مرغ زنده درب مرغداری به سبب کمبود عرضه به مرز 11 هزار 
و ۲00 تومان رســید، اما روز گذشته تا حدی بازار از حالت نامتعارف 

خود فاصله گرفت.
چهارآییــن دخالت دولت در امر قیمت گذاری، در دســترس نبودن 

واکسن کیفی مناسب، افزایش تلفات ناشی از شیوع بیماری نیوکاسل 
و کاهش وزن گیری الشــه در فصل تابستان را از عمده دالیل نوسان 
قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه 
و تقاضا پیش بینی می شــود که قیمت مرغ تا 15 شــهریور در همین 
حد باقی بماند. عضو هیأت مدیره کانون سراســری مرغداران گوشتی 
ادامه داد: اگرچه بسیاری از مسئوالن دولتی ادعا می کنند که واکسن 
کیفی مناسب در کشور وجود دارد، اما همچنان ترخیص این واکسن ها 
از گمرک انجام نشــده اســت و همین امر موجب شــده تا بخشی از 
مرغداران در پروســه تولید خود نتوانند به واکسن های کیفی مناسب 
دسترســی پیدا کنند. وی با اشــاره به اینكه قیمت جوجه یكروزه در 
بازار افت چشمگیری داشته اســت، بیان کرد: نبود انگیزه کافی برای 
تولیدکنندگان به استمرار تولید، میزان جوجه ریزی را به شدت کاهش 
داده که همین امر بر بازار جوجه یكروزه تاثیر گذاشته است. چهارآیین 

قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با اســتمرار شرایط فعلی 
تولید، بازار مناسبی در دو ماه آتی نخواهیم داشت که به همین خاطر 
از دولت انتظار داریم دســت از دخالت و قیمت گذاری در بازار رقابتی 

بردارد و قیمت مرغ را به مكانیزم عرضه و تقاضا واگذار کند.
این مقام مســئول درباره آخرین وضعیت واردات مرغ افزود: اگرچه 
مسئوالن وزارت صمت برای تنظیم بازار به دنبال واردات مرغ هستند، 
اما از آنجا که واردات منطق اقتصادی ندارد، مسئوالن وزارت صمت و 
سازمان حمایت در سال رونق تولید باید رویكرد خود را تغییر دهند.

وی با اشاره به اینكه در گذشته عمده کنجاله سویا و ذرت موردنیاز 
صنعــت طیور از برزیل وارد می شــد، گفت: این در حالی اســت که 
هم اکنون مقدار زیادی از کنجاله ســویا و ذرت از هند و اوکراین وارد 
و در اســتان ها توزیع شده که نسبت به مشــابه برزیلی خود کیفیت 

مطلوبی ندارد.

صادرات 80درصدی فرش دستباف 

استقرار بیش از 850 غرفه در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف

اُفت چشمگیر قیمت جوجه یکروزه در بازار

نرخ مرغ به 14 هزار و 500 تومان رسید

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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احتمال افزایش قیمت خودروهای وارداتی
یك کارشناس بازار خودرو می گوید به نظر می رسد دولت برنامه ای 
برای واردات خودروهای خارجی نــدارد. احتماال واردات خودروهای 
خارجی در ســال 99 نیز امكان پذیر نیست و به نظر می رسد قیمت 
خودروهای خارجی ســال آینده گران شــود. به گزارش ســرویس 
اقتصــادی جام نیوز،  یك کارشــناس بازار خودرو در پاســخ به این 
پرســش که آیا واقعا قیمت خودروهای خارجی ارزان شــده است یا 
خیر؟ گفت: قیمت خودروهای خارجی به دلیل محدودیت در واردات 
بــه یك باره روند صعودی به خود گرفت حــاال با کاهش قیمت ارز 
قیمت خودروهای خارجی ارزان نشده بلكه حباب قیمت ها در حال 
کوچك شــدن است. البته کوچك شدن حباب قیمت ها نیز به دلیل 
ممنوعیت واردات خودرو موقت و مقطعی اســت.  بابك صدرایی در 
بخش دیگر سخنانش درباره قیمت خودروهای چینی افزود: به دلیل 
یكسان سازی قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد احتماال قیمت خودروهای 
چینی نیز مجدد بین افزایش خواهد یافت. او در پاسخ به این پرسش 
که آیا ممكن اســت محدودیت واردات خودروهای خارجی در سال 
99 برداشته شود؟ اظهار داشت: به نظر می رسد دولت برنامه ای برای 
واردات خودروهای خارجی ندارد. احتماال واردات خودروهای خارجی 
در سال 99 نیز امكان پذیر نیست و به نظر می رسد قیمت خودروهای 

خارجی سال آینده گران شود.

تنها 6درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می کنند
 اعمال محدودیت در کارت جایگاه ها

در آینده نزدیک
بررسی ها نشان می دهد با وجود الزامی شدن استفاده از کارت سوخت 
شخصی، تنها 5 تا 6 درصد از مردم در سراسر کشور هم اکنون از کارت 
سوخت شخصی اســتفاده می کنند. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از  تسنیم، از بامداد روز ۲۲ مردادماه )5 روز پیش( با 
اجرای مصوبه دولت و در راستای هماهنگی های قبلی صورت گرفته 
بین ســران قوا، به منظور رصد و مدیریت کامل عرضه ســوخت در 
کشــور، استفاده از کارت سوخت شخصی به هنگام سوخت گیری در 
جایگاه های عرضه بنزین الزامی شده است. بررسی های تسنیم نشان 
می دهد که با وجود الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی، از 
آنجایی که امكان استفاده از کارت جایگاه دار نیز بدون محدودیت هنوز 
برای مردم وجود دارد، اغلب مالكان خودرو، استفاده از کارت جایگاه دار 
را به اســتفاده از کارت سوخت شخصی ترجیح می دهند و تنها 5 تا 
6درصد از مردم در سراسر کشور، هم اکنون از کارت سوخت شخصی 
استفاده می کنند. پیگیری های تسنیم از مجموعه وزارت نفت حاکی 
از این اســت که با اتمام فرآیند رسیدن باقی مانده کارت سوخت های 
المثنای صادرشده به دست متقاضیان، محدودیت هایی در استفاده از 

کارت سوخت جایگاه داران اعمال خواهد شد.

 خودروهای داخلی با استاندارد
فاصله زیادی دارد

فرمانده پلیس راه کشور گفت با اطمینان می گویم که خودروهای 
تولیدی داخل با مطلوب و استانداردهای روز جهان فاصله زیادی دارد. 
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا،  سردار سید 
تیمور حسینی روز یكشــنبه در حاشیه کمیسیون مدیریت اجرایی 
ایمنی و حمل و نقل اســتان همدان افزود: تشخیص امنیت خودرو 
با ســازمان استاندارد است که براساس یكســری آزمایش ها تعیین 
می شود. وی درباره خودرو پراید نیز اظهار داشت: طبق تاکید فرمانده 
پلیس راهور ناجا سال 99 پراید شماره گذاری نمی شود. رئیس پلیس 
راه کشور افزود: یك عزم جدی بین همه مسئوالن در این زمینه نیاز 
است چرا که در این حوزه وزارتخانه ها و سازمان های مختلفی از جمله 
استاندارد بر آن نظارت دارند. سردار حسینی اضافه کرد: امیدوارم  از 
سال 99 تولید پراید متوقف شود و در آینده در مدت زمان  15 تا ۲0 
ساله شاهد این باشیم که این خودرو به طور کامل از چرخه حمل و 

نقل و ترافیك خارج شود.

تولید انبوه 7 قطعه خودرویی در کشور
مدیرکل دفتــر صنایع خودرو و نیرومحرکــه وزارت صمت گفت 
در نخستین میز تعمیق ســاخت داخل خودرو، 740 میلیارد تومان 
قرارداد برای داخلی ســازی 35 قطعه موردنیاز توســط3۲ قطعه ساز 
منعقد شــد که داخلی سازی 7 قطعه به تولید انبوه رسید. به گزارش 
پدال نیوز به نقل از سایت وزارت صمت، مدیرکل دفتر صنایع خودرو 
و نیرومحرکه وزارت صمت گفت: در نخســتین میز تعمیق ساخت 
داخل خــودرو، 740 میلیارد تومان قرارداد برای داخلی ســازی 35 
قطعه موردنیاز توســط3۲ قطعه ســاز منعقد شد که داخلی سازی 7 
قطعه به تولید انبوه رسید.   سیدرضا مفیدی در گردهمایی معاونان 
امور صنایع و نمایندگان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، با 
اشــاره به برنامه های این وزارتخانه برای تعمیق ساخت داخل، بیان 
کرد: مدیریت برنامه های تعمیق ســاخت داخل به ایدرو واگذار شده 
و حدود ۲00 قطعه از مجموعه قطعات موردنیاز برای داخلی ســازی 
شناسایی شده و هر هفته جلســات منظم برای پیگیری برنامه ها و 
اقدامات ساخت داخل برگزار و گزارش کار ارائه می شود. او با اشاره به 
راه اندازی اولین میز ساخت داخل در حوزه خودرو توسط دفتر صنایع 
خــودرو و نیرومحرکه وزارت صمت، یادآوری کرد: در این میز حدود 
740 میلیــارد تومان قرارداد برای داخلی ســازی قطعات و ملزومات 
موردنیاز بسته شــد که این قراردادها کاهش ارزبری را به میزان 85 
میلیون یورو به دنبال دارند.   مفیدی با اعالم اینكه 7 پروژه از این 35 
قطعه تا ۲0 مردادماه به تولید انبوه رسیده است، گفت: میز دوم را نیز 
در نیمه دوم شهریورماه برگزار خواهیم کرد. او همچنین اضافه کرد: 
حدود 844 میلیون یورو برای قطعه ســازی و تامین کسری خطوط 
قطعه سازی در نظر گرفته شده است که می تواند به بهبود فرآیندها در 
این حوزه و خودکفایی بیشتر کمك شایانی کند. مدیرکل دفتر صنایع 
خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود 
درخصوص وضعیت خودروسازی افزود: برنامه سال 1398 تولید یك 
میلیون و ۲00 هزار دستگاه انواع خودرو است و تا 19 مردادماه حدود 

310 هزار خودرو تولید شد.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اعالم اینكه 
موارد تصویب شده طرح ســاماندهی صنعت خودرو در صحن علنی روز 
گذشته همان مواردی بود که در کمیسیون صنایع و معادن مطرح و اصالح 
شده بود. افزود: ایراداتی که شورای نگهبان به طرح گرفته بود به جز نقش 
دولت در شــرکت های خودروسازی بیشتر ایرادات شكلی بود که برطرف 
شده است. با اصالحات صورت گرفته هم نظر شورای نگهبان تامین شده و 
هم مجلس به هدف خود یعنی واگذاری مدیریت شرکت های خودروسازی 

به بخش خصوصی رسیده است.
حمید گرمابی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، افزود: سهامی دولت 
در صنایع خودروســازی، ســهامی ویژه و مدیریتی است و در حال حاضر 
مدیریت خودروسازی کامال دست دولت است. هدف مجلس این است که 
حتی اگر این سهام طبق قانون قابل واگذاری هم نباشند از حالت مدیریتی 

و ویژه آن خارج شود.
وی در ارتباط با ایراد محتوایی که شورای نگهبان به طرح گرفته است، 
اذعان داشــت: در جواب اینكه گفته می شود سهام دولت در شرکت های 
خودروساز نمی تواند کمتر از ۲0درصد باشد باید گفت دولت غیر از سهامی 
که اســما در دو شرکت خودروســاز بزرگ دارد در مجموعه شرکت  های 
زیرمجموعه این دو شرکت نیز دارای سهام است. اگر مجموع این سهام را 
در نظر بگیریم سهام دولت بیش از ۲0درصد است که اعالم شده است. در 
هر صورت هدف مجلس درصد سهامداری دولت در این شرکت ها نیست 

بلكه هدف این است که مدیریت خودروسازی در دست دولت نباشد.
گرمابی تصریح کرد: با وجود اینكه سهام دولت در مجموع زیر 50درصد 
است ولی مدیریت دست دولت است و مدیرعامل را دولت مشخص می کند 
این مورد باید اصالح شــود و مدیریت ها کامال به بخش خصوصی واگذار 
شــود و دولت در صورت داشتن ســهام هم تنها به اندازه سهم خود حق 
رأی داشته باشد. البته دولت نیز بارها ضمن جلسات کمیسیون صنایع و 
معادن تمایل خود را برای واگذاری مدیریت و ســهام در این صنعت اعالم 

کرده است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس تاکید کرد: بخش خصوصی 
معمــوال چابك تر و دقیق تر بر هزینه ها نظــارت دارد و همواره در نظر 
خواهد داشت دخل و خرجش با هم همخوانی داشته باشد. از تحمیل 
هزینه های اضافی خودداری می  کند تا بتواند سودی عاید سرمایه گذاران 
خود کند. از طرفی نیز دســتش برای کار مشترک و جوینت ونچر با 
خودروســازهای مطرح دنیا و صاحب تكنولوژی در خودروسازی بازتر 

خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم کرد: هدف از اجرای این 
طرح این است که صنعت خودروسازی ما از نظر کیفی و کمی بهبود پیدا 
کند و قیمت ها هم مناســب  تر شــوند تا مردم بتوانند با هزینه مناسب از 
خودروی باکیفیت و استاندارد برخوردار باشند. در سایر صنایع خصوصی 
ما دولت بدون داشتن سهام و نقش مدیریتی نقش نظارتی خود را دارد و 

بر کیفیت و قیمت و اجرای استانداردهای الزم نظارت دارد. این کار باعث 
خواهد شد که دولت در اجرای قانون نیز استثنائی قائل نباشد و مدت زمان 
تعیین شــده برای رعایت استانداردها را طوالنی تر نكند همچنین با ایجاد 

بازار رقابتی قیمت ها را هم کنترل کند.
وی افزود: شروع طرح با رفع مدیریت دولت از شرکت های تحت پوشش 
و زیرمجموعه شرکت های ایران خودرو و سایپا خواهد بود و بعد از آن در 

شرکت های مادر خصوصی سازی رخ خواهد داد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس تصریح کرد: البته باید به طور 
جد بر این واگذاری ها نظارت صورت گیرد. همه چیز باید شفاف، مشخص 
و قابل کنترل باشد و نمایندگان مجلس و مردم بدانند که شرایط مزایده 
و واگذاری به چه صورت خواهد بود. نكته اصلی این اســت که کسانی که 
می خواهند این ســهام را خریداری کنند باید اهل آن باشند یعنی در این 
صنعت تجربه کافی داشته باشــند که بتوانند این صنعت را به سرعت از 

چالش های موجود خارج کنند و آن را توسعه دهند.
گرمابی تاکید داشــت: در صورتی که همه چیز شــفاف و روشن باشد 
امیدواریم که ســازمان خصوصی ســازی به عنوان متولی این امر و وزارت 
صمت به عنوان صاحب این ســهام به نمایندگــی از طرف دولت بتوانند 
بدون حرف و حدیث این ســهام را به بخش خصوصی واگذار کنند و امید 
داریم که با اجرای این طرح صنعت خودروســازی چه از لحاظ کیفی چه 

کمی توسعه یابد.

هدف مجلس واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان است نه سهام دولتی

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت پرداخت 
844 میلیون یورو ارز وعده داده شــده به قطعه سازان، با پیشگام شدن 
یكی از بانك های عامل و اقدام یكی از قطعه ســازان به جریان افتاده و 
انتظار می رود طی یكی دو هفته آینده نخستین پرداختی ارزی در این 

زمینه آغاز شود.
چهاردهم بهمن ماه پارســال »فرشــاد مقیمی« معاون امور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشســت تخصصی کمیته خودرو از 

تخصیص 4هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
پس از آن، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه ســازان در 
شــرکت های خودروساز آغاز و مقرر شــد بانك ها مطابق فهرستی که 
خودروســازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به شكل مستقیم به 

قطعه سازان پرداخت کنند.
همچنین مقرر شــد بــرای تخصیص نقدینگی به خودروســازان با 
محوریــت بانك مرکزی، 11 هزار میلیارد تومــان در دو بخش ریالی 
و ارزی پرداخت شــود که شامل 4 هزار میلیارد تومان و 844 میلیون 
یورو بود که تاکنون بخش عمده مبلغ 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
ریالی پرداخت شده است، اما تاکنون خبری از پرداخت های ارزی نبود.

در این پیونــد، »مازیار بیگلــو«،  دبیر انجمن ســازندگان قطعات 
و مجموعه هــای خودرو در گفت وگوی با ایرنــا، افزود:  این نقدینگی 
ارزی که زمان آن در تاریخ 31 خردادماه امســال منقضی شده بود، با 
درخواست تمدید آن تا پایان بهمن ماه موافقت شده و ایران خودرو و 

سایپا نیز پس از آن اقدام های الزم برای دریافت آن آغاز کردند.
به گفته وی، مشــكل بانك های عامل برای دریافت این ارز همچنان 
باقی است و تاکنون فقط یكی از بانك ها موافقت خود را برای دادن این 

تسهیالت اعالم کرده است.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: پس از آن بود که یكی از قطعه سازان 
»تیــر وان« )Tiear one( برای دریافت این ارز اقدام کرد، اما هنوز 

هیچ رقمی جابه جا نشده و دریافتی انجام نشده است.
تیر وان به تامین کنندگان بزرگ قطعات یا قطعه سازان رده نخست 

جهانی اطالق می شود که در ارتباط مستقیم با خودروسازان هستند.
وی بیان داشت:  انتظار می رود با سیر مراحل قانونی و اداری، تا یكی 
دو هفته دیگر شــاهد پرداخت ارز به قطعه ســاز یادشده باشیم که از 
طریق همكاری با ســایر قطعه سازان تیر ۲ و تیر 3 می تواند به آنها ارز 

یا ریال پرداخت کند.

بیگلو تاکید کرد: پس از بحث و بررسی های فراوان بین قطعه سازان، 
خودروسازان و بانك مرکزی، در نهایت مقرر شده این مبلغ به صورت 
ارزی )و نه ریالی – که خواســته و ترجیح قطعه سازان بود( پرداخت 

شود.
وی ادامــه داد:  تخصیص ریالی این مبلغ نیازمند مصوبه ای جداگانه 

بود که محقق شدن آن وقت و زمان زیادی نیاز داشت.
به گزارش ایرنا، تحقق این مهم می تواند عالوه بر تكمیل خودروهای 
ناقص کف کارخانجات، تعطیل نشدن واحدهای قطعه سازی یا تعدیل 

نیروی آنها را به دنبال داشته باشد.
تولید انبوه دو قطعه با همكاری صنایع دفاع

دبیــر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خــودرو در ادامه 
درخصوص همكاری صنایع دفاع با قطعه ســازان گفت:  در این زمینه 

همكاری هایی آغاز شده و نیازها به طور کامل شناسایی شده است.
وی گفــت: اکنون صنایــع دفاع در داخلی ســازی برخی قطعات با 
فنــاوری بــاال )High Tech( الكترونیكی که تاکنــون مواد اولیه، 
ساختار یا فناوری شان در کشور موجود نبوده، موفق شده و با همكاری 

قطعه سازان، دو قطعه داخلی سازی شده به تولید انبوه رسیده است.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای مقرر کردند سازنده 
خودرو تا پنج ســال نســبت به عیب و نقص و ایمنی خودرو در وقوع 
تصادف مسئولیت مدنی دارند.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« 
به نقل از ایســنا، طرح ســاماندهی صنعت خودرو که از سوی شورای 
نگهبان به مجلس شورای اسالمی ارجاع شده بود در دستور کار جلسه 
علنی صبح روز یكشــنبه مجلس قرار گرفت و اصالحاتی برای تامین 

نظر شورای نگهبان در این طرح انجام شد.
براســاس مصوبه این روز مجلس شــورای اســالمی مــاده 3 طرح 

ساماندهی خودرو به این شرح اصالح شد:
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاری وزارتخانه های 
ارتباطات، نیرو، راه و شهرســازی و معاونت علمی ریاســت جمهوری 
نســبت به تدوین ســند راهبردی فناوری های راهبــردی در صنعت 
خودروســازی از جمله خودروهای تمــام برقی، ترکیبی  )هیبریدی – 
انواعی که قابلیت پرشــدن مخزن انرژی »شــارژ« از طریق اتصال به 
منبع هــای خارجی را نیــز دارند( و خودران و نیز امكان اســتفاده از 
سوخت های غیرســنگواره ای )غیرفسیلی( دیگر ظرف مدت یك سال 

پس از الزم االجرا شدن این قانون اقدام کند.
مــاده 7 این طرح نیــز برای تامین نظر شــورای نگهبــان به این 
شــرح اصالح شــد: در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین 
شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده 
خارجــی یا واردکننده در صورتی که خریــدار از عیب و نقص مذکور 
مطلع نباشــد، به میزان دخالت عیــب و نقص مذکور و ایمنی خودرو 
در وقوع تصادف در میزان خســارت و تلفات حادثه دارای مسئولیت 

مدنی هستند.

پرداخت 844 میلیون یورو ارز وعده داده شده به قطعه سازان به جریان افتاد

مسئولیت مدنی سازنده خودرو نسبت به ایمنی در تصادف
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کالرنا )Klarna( موفق شــده که عنوان بزرگ ترین اســتارت آپ 
شــخصی فین تكی در اروپا را از آن خود کند. این شرکت که براساس 
آخرین گزارش ها 5.5 میلیارد دالر ارزش گذاری می شود، امروزه عمال 

یك بانك سوئیسی محســوب می شود که 
با شــعار »امروز بخر، بعــدا پرداخت کن« 
در حــوزه مالــی فعالیــت کــرده و عمده 
تمرکز خود را بــر راه حل های جدید مالی، 
پرداخت های مستقیم و غیرمستقیم، تسویه 
حســاب های مدت دار و سایر خدمات مالی 
دیجیتال مبتنی بر پلتفــرم موبایل تعریف 
کرده اســت. به گزارش سنا، ســهامداران 
عمــده اســتارت آپ کالرنا را یــك بانك 
اســترالیایی، شرکت سرمایه گذاری دراگونر 
همچنیــن  و  ســیلیكون ولی  در  مســتقر 
مجموعه معروف بلكراک تشكیل می دهند. 
این شــرکت فین تكی از ابتدای سال جدید 

تا پایان ماه آوریل از ۲.5 میلیارد دالر به 3.5میلیارد دالر رشــد ارزش 
داشــته و پس از شــروع زمزمه هایی درخصوص جذب ســرمایه گذار 
جدید و برنامه های جدید شــرکت، ارزش آن بــه میزان کنونی ارتقا 

پیدا کرده اســت. استارت آپ کالرنا امروزه هشــتمین شرکت بزرگ 
فین تكی دنیا شــناخته می شود. مدیر اجرایی کالرنا در مصاحبه اخیر 
خود گفته است که این شرکت روز به روز بهIPO نزدیك تر می شود، 
اما با این حال سباستین سیمیاتكوفسكی 
عنوان داشــته که »فعال به این مســائل 
فكر نمی کنیم، تمام تمرکز ما بر تســریع 
رشد شرکت است.« زمانی که از او سوالی 
 IPO در مــورد آمادگی شــرکت بــرای
پرسیده شــد سیمیاتكوفسكی عنوان کرد 
که »این شــرکت اکثر آیتم های موردنیاز 
در ایــن خصوص را دارا اســت و فقط به 
زمان بنــدی برای این عرضه نیاز داریم. ما 
امروز رشــد پرقدرتی در آمریكا را پشــت 
ســر می گذاریم، عرضه اولیه ممكن است 
تمرکــز ما را بر هم بزنــد و انرژی زیادی 
می بــرد.« فین تك کالرنــا آخرین نمونه 
از شــرکت های استارت آپی مستقر در اســتكهلم است که به تك شاخ 
)Unicorn( تبدیل شــده؛ شهری که بعد از سیلیكون ولی بیشترین 
شرکت های باالی یك میلیارد دالر ارزش را در خود جای داده است.

عضو شــورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور گفت برای 
توســعه کارآفرینی در کشــور حرکت هایی انجام می شود ولی 
قدم ها در این مسیر، کوچك است. به گزارش ایرنا،  صمد یوسفی 

اصل روز شــنبه در جمع خبرنگاران 
به ضــرورت حرکت به ســمت تولید 
دانش بنیان و صادرات محور تاکید کرد 
و افزود: صادرات مواد خام هنر نیست 
و باید کاری کنیم تا ثمره تولید واقعی 

کشور به دیگر کشورها صادر شود.
وی ادامه داد: متاســفانه امروز برد 
تولید واقعی ما بیشــتر از کشورهای 
عراق و افغانســتان نیســت، بنابراین 
برای توسعه صادرات گسترده، نیازمند 
برنامه و عزم جدی هســتیم. یوسفی 
اصل اظهار داشت: با وجود چالش ها و 
مشكالت متعددی که در حوزه تولید 

در کشور وجود دارد، فعاالن این عرصه با وجود به صرفه نبودن 
فعالیت اقتصادی در تولید، فقط از روی عشــق و عالقه خود در 
این عرصه حضور دارند. رئیس کانون کارآفرینان اســتان زنجان 

خاطرنشــان کرد: اغلب مدیران دولتی با مطرح شدن مفاهیمی 
همچون »کارآفرینی« و »اقتصاد دانش بنیان« طی چند ســال 
اخیر، به جای اقدام های موثر و عملیاتی، بیشتر روی این واژه ها 
مانــور و نمایش داده اند.  یوســفی 
اصل با بیان اینكه کانون کارآفرینان 
اســتان زنجان به مدت شــش سال 
اســت که فعالیت خود را آغاز کرده 
است، گفت: شناســایی کارآفرینان، 
و  اقتصــادی  فعــاالن  از  تجلیــل 
ســاالنه  جشــنواره  در  تولیــدی 
دوره های  برگزاری  برتر،  کارآفرینان 
مختلــف، تســهیلگری در ارتبــاط 
بیــن کارآفرینان با ســرمایه گذاران 
و دســتگاه های اجرایی، تالش برای 
ارتباط هرچه بیشــتر با دانشگاه ها، 
ایده ها،  برای تجاری سازی  تمهیدات 
اجرای دوره هــای آموزش کارآفرینی برای دانش آموزان و تولید 
برنامه هــای تلویزیونــی با همكاری صدا و ســیما برای معرفی 
کارآفرینان برتر، از جمله اقدامات و فعالیت های این کانون است.

قدم ها برای توسعه کارآفرینی در کشور، کوچک استبزرگ ترین استارت آپ شخصی فین تکی در اروپا

طرح حمایت از شــاغلین کم درآمد آذرماه ســال گذشــته با هدف 
ارائه راهكار حمایتی برای بهبود وضعیت کارگران در مجلس شــورای 
اســالمی اعالم وصول شــد و با وجود اینكه در صحن علنی مجلس با 
کلیات این طرح موافقت شــد، اما همچنان مسكوت مانده و خبری از 

آن نیست.
به گزارش ایرنا، آذرماه 1397 بود که کمیســیون ویژه تولید ملی و 
نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرحی درباره آسیب شناسی 
وضعیت شــاغالن و بیكاران با رویكرد حمایتی در مجلس قرائت شد و 
با امضای 67 نفر از نمایندگان اعالم وصول شــد تا از شاغلین فقیر و 

بیكاران حمایت کند.
این طرح هشــت ماده داشت 
و در مقدمه آن آمده بود: اصول 
۲9، ۲8 و 43 قانون اساســی بر 
وظیفــه دولت بر ایجــاد امكان 
برخورداری  همچنین  و  اشتغال 
همگان از تأمین اجتماعی، بیمه 
و تأمین نیازهای اساسی تصریح 
دارد و بــا وجــود تالش هــای 
قانونــی و اجرایی صورت گرفته 
طی چهار دهه گذشته، همچنان 
بخشــی از جامعــه از فرصــت 
شــغلی بی بهره اند یــا با وجود 
اینكه اشــتغال به کار دارند، از 
تأمین نیازهای اساسی، دستمزد 
مكفی و پوشش تأمین اجتماعی 

محروم هستند.
همچنین در مقدمه این طرح 
ارائه  از وضعیت شاغلین  آماری 
شده و اشــاره کرده بود که در 
طــور  بــه   ،1384  -95 دوره 
شاغلین  از  47درصد  متوســط 
بیمه و 53درصد نیز فاقد بیمه 

بوده اند.
عالوه بر این 61درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش 
مشــاغل مــزد و حقوق بگیر بخش خصوصــی 14.۲5درصد به عنوان 
کارکن مستقل در بخش کشــاورزی و 18.73درصد به عنوان کارکن 
مســتقل در بخش غیرکشاورزی مشــغول به کار هستند و بخشی از 
کارگران شاغل در کارگاه های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین 
مشــغول به کار بودند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با 

بیكاران ندارند.
براســاس این گزارش، هدف این طرح، حساس سازی برنامه ریزان و 
سیاست گذاران به سطح معیشتی شاغلین و ارائه راهكار حمایتی برای 

بهبود وضعیت معیشتی آنان عنوان شده بود.
دوازدهم اردیبهشت ماه امسال حمیدرضا فوالدگر، نماینده اصفهان 
در مجلس شــورای اســالمی موضوع تدوین طرحی برای حمایت از 
اشــتغال را مطرح ســاخت و گفته بود که در کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاســت های اصل 44 قانون اساسی، 

بررسی و آسیب شناســی از مقوله های حمایت از  اشتغال پرداخته اند 
و ضعف ها و خألهایی که در این حوزه وجود دارد با نظر کارشناســان 

جمع آوری و گزارشی نیز در این زمینه تدوین شده است.
قرار بود طرح حمایت از شاغلین کم درآمد پس از جمع بندی نهایی 

به هیات رئیسه ارائه شود، اما تاکنون خبری از این طرح نیست.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
روز یكشــنبه در گفت و گو با ایرنا، درخصوص این طرح، گفت: طرح 
شــاغلین کم درآمد در مجلس شورای اســالمی مطرح شد و یكی از 
مفاد آن این بود که بخش زیادی از نیروی کار که شــاغل یا اشــتغال 
ناقص دارنــد، نیاز به حمایت 
دارند، به گونه ای که معیشت 

مناسبی داشته باشند.
»عیســی منصوری« افزود: 
ســال گذشــته کمیســیون 
مربوطه این را به صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی برد و 
موافقــت خود را با کلیات آن 
اعــالم کردیم و منتظر بودیم 
وارد مراحــل بعد شــود و به 
و  کند  بازگشــت  کمیسیون 
اعــالم نظر نهایی شــود، اما 
تاکنون خبری از آن نیســت 
و احتمال دارد در کمیسیون 

مربوطه باشد.  
وی اظهار داشــت: ســقف 
درآمــدی در این طرح اعالم 
نشده و انتظار می رود توسط 
دولت سقف مشخص شود، در 
عین حال تعداد قابل توجهی 
از نیروی کار، رسمی نیستند 
و بیمه نشده اند و توصیه شده 
که بیمه شــوند و افرادی که 
بیمه نشــدند تحت پوشــش 
حمایتی قرار گیرند و این امر به حمایت های اجتماعی مربوط می شود 

که به شكل مستقل انجام می شود.
منصــوری افزود: بخش دیگر این اســت که نیروی کار غیررســمی 
تبدیل به نیروی کار رســمی شــود و نكته دیگــر در این طرح،  همه 
داده های مربوط به اشــتغال و بیكاری ثبت شوند، یعنی بررسی ها در 
مورد بــازار کار مبتنی بر داده های مرکز آمــار که به صورت آماری و 
نمونه برداری اســت، نباشد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در 
حال راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان است تا همه فعاالن در سن کار 
)یعنی 15 تا 65 ساله( چه افرادی که در شمار جمعیت فعال محسوب 
می شوند و چه آنهایی که غیرفعال هستند، تحت پوشش قرار می گیرند 

و اطالعات آنها ثبت می شود.
وی تصریح کرد: وزارت کار با کلیات طرح موافقت کرد و در جزییات 
اختالف نظرهایی وجود داشت که به کمیسیون مربوطه بازگشت داده 

شد و انتظار می رود وارد مراحل بعد شود.

طرح حمایت از شاغالن کم درآمد به کجا رسید؟

دریچــه

160 طرح پژوهشــی در آخرین جلسه کمیته تخصصی صندوق حمایت از 
پژوهشــگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تایید شد. 
ایــن کمیته هر ماه طرح های تصویب شــده در کارگروه های صندوق را مورد 
بررســی قرار می دهد و در نهایت پس از ارزیابــی طرح های دارای اولویت را 

تصویب می کند.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری از این تعداد طرح 
تاییدشــده، 55رساله دکترا، 35  طرح پســادکترا و 70 طرح پژوهشی مورد 
حمایت قرار می گیرد که حوزه های مختلف همچون پزشكی، فنی و مهندسی، 
علوم انســانی، کشــاورزی و منابع طبیعی، علوم انســانی، علوم پایه، محیط 

زیست، سالمت و اقلیم را شامل می شود.

حمایت از 160 طرح علمی و فناورانه 
تصویب شد
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اســتاندار آذربایجان  شــرقی با بیان اینكه علم مفید علمی است که 
منجر به تولید ثروت شود، گفت برای تبدیل علم به ثروت، دانشگاه های 
ما باید بــه دانشــگاه های کارآفرین تبدیل شــوند. به گــزارش ایرنا، 

محمدرضــا پورمحمــدی در آیین افتتاحیه 
کانــون کارآفرینان جوان اســتان، افزود: در 
حال حاضر، 80درصد دانشــگاه های کشور، 
نســل اولی هســتند که تنها بــه آموزش 
دانشــجویان می پردازند و تعداد اندکی نیز 
دانشــگاه های نســل دوم و پژوهش محــور 
هســتند. وی ادامه داد: تنها دانشــگاه های 
تراز اول کشــور به دانشگاه های نسل سوم و 
کارآفرین تبدیل شده اند که این روند باید در 
دانشــگاه های دیگر نیز انجام شود. استاندار 
آذربایجان شرقی با انتقاد از اینكه چاپ مقاله 
در مجالت علمی گاهی به ابزار فخرفروشــی 
تبدیل می شــود، افزود: چاپ مقاله و تولید 

علم باید مشــكالت جامعه را حل کنــد و منجر به افزایش ثروت و رفاه 
مردم شود، بنابراین آسیب شناسی این حوزه ضروری است. وی با اشاره 
به وجود بیش از 6 هزار عضو هیات علمی در دانشــگاه های اســتان و 

همچنین بیش از ۲0 هزار دانشجوی تحصیالت تكمیلی، اظهار داشت: 
با وجود این اســتعدادهای علمی، انتظار داریم که از ظرفیت این قشر 
در رفع مشــكالت کشــور بهره گرفته شــود. وی افزود: انرژی، سواد، 
توانایی، اشــتیاق، تفكر و اندیشه در تفكر 
کارآفرینــان جوان جا باز کرده و می توانند 
با عزم، اراده و قدرت ریســك پذیری باال، 
مشكالت را حل کنند. استاندار آذربایجان 
شــرقی همچنین بــا ابراز خرســندی از 
تاســیس کانون کارآفرینــان جوان، گفت: 
خوشحالم که دانشجویان دیروز، تبدیل به 
کارآفرینان امروز شده اند و امیدوارم که این 
روند همچنان ادامه داشــته و فعالیت های 
این ســازمان مردم نهاد  ثمربخشی توسط 
انجام شــود.  ایــن کانون با هــدف ایجاد 
اشــتغال و کارآفرینی برای جوانان استان 
تشكیل شــده و مزیت آن نسبت به سایر 
کانون های کارآفرینی این است که اعضای آن، فارغ التحصیل رشته های 
بازاریابی، کارآفرینی، مدیریت و متخصص در این حوزه هستند و قصد 

دارند گره های اشتغال جوانان را به دست خود جوانان باز کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اســتان کرمانشاه از برگزاری 
پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مزدک رادملكشــاهی در نشســتی خبری 
با اصحاب رســانه از افزایــش فعالیت های 
کلینیــك اشــتغال و کارآفرینی دانشــگاه 
علمــی کاربردی واحد اســتان کرمانشــاه 
خبر داد و اظهار داشــت: در ســالی که به 
فرموده مقام معظم رهبری به ســال رونق 
تولید نامگذاری شده اســت دانشجویان و 
عموم عالقه مندان به حوزه های کسب و کار 
در کلینیك اشــتغال و کارآفرینی دانشگاه 
علمــی کاربردی واحد اســتان کرمانشــاه 

مشاوره می شوند.
رئیس دانشــگاه جامع علمــی کاربردی 
اســتان کرمانشــاه افزود: تاســیس مراکز 
نــوآوری و علمی کاربردی را در ســال 98 

در دســتور کار داریم و امیدواریم با این حرکــت بتوانیم برای ایجاد 
رویدادهایی مثل استارت آپ ها موفق عمل کنیم.

وی با بیان اینكه در آذرماه امســال قرار اســت استارت آپ نخود در 

سطح کشوری برگزار شود، خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه در حوزه 
نخود باالترین میزان کشــت را به خود اختصاص داده اســت اما این 

محصول خام فروشی می شود و هیچ فناوری بر آن انجام نمی گیرد.
رادملكشــاهی گفت: در ایــن زمینه با 
صحبت هایــی که با شــورای عالی نخود 
شــده قرار است این اســتارت آپ استان 
کرمانشاه و همزمان با جشنواره ملی نخود 
برگزار کنیم. رئیس دانشگاه جامع علمی 
کاربردی استان کرمانشاه افزود: همچنین 
در حوزه اشــتغال و کارآفرینی هفته آخر 
آبان ماه پنجمین نمایشــگاه اشــتغال و 
حوزه کارآفرینی را برگزار خواهیم کرد که 
امیدواریم امسال نیز همانند دو سال قبل 

این برنامه را به خوبی اجرا کنیم.
وی هدف از برگزاری این استارت آپ را 
کاشــت، فرآوری و بازاریابی نخود دانست 
و گفــت: در این خصوص ایده هایی که در راســتای ایجاد کســب و 
کار در بخــش نخود را بررســی می کنیم و پــس از انتخاب آنها را به 

سرمایه گذاران معرفی خواهیم کرد.

کرمانشاه میزبان پنجمین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینیتبدیل علم به ثروت نیازمند کارآفرینی دانشگاه هاست

رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی گفت آخرین و جدیدترین 
گزارش های بین المللی نشان می دهد که ایران نه تنها در ردیف 30 کشور 
نخســت ارسال کننده مهاجر نیســت بلكه تعداد مهاجران ایرانی بسیار 

پایین تر از میانگین جهانی است.
ســعیدرضا احمدی زاده در گفت وگو با خبرنگار ایســنا، اظهار داشت: 
حدود 1570 نفر تحت پوشــش بنیاد نخبگان خراسان رضوی هستند 
که 10درصد نخبگان کل کشور را پوشش می دهند. از این تعداد، درصد 
آقایان کمی بیشتر از زنان است. هر ساله حدود 100 نفر نخبه جدید در 

استان شناسایی و مورد حمایت قرار می گیرند.
وی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینكه نخبگان بیشتر به کدام 
کشــورها مهاجــرت می کنند، افزود: کشــورهای اروپایــی مطرح و 
آمریكایی طالب و جاذب دانشــجویان خوش استعداد و خالق ایرانی 
هستند. نخبگان بیشتر به دانشگاه ها و کشورهایی مهاجرت می کنند 
که عالقه دارند علم و مدرک دانشــگاهی آن کشــور را داشته باشند. 
بدین معنا که گرنت ها و نوع امتیازاتی که داده می شود، برای نخبگان 
بسیار حائز اهمیت است. رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی 
در مورد نقش کشــورهای خارجی در مهاجرت نخبگان بیان کرد: ما 
منكر مهاجرت نرمال در بعضی رشــته های دانشگاهی نیستیم و حتی 
رفتن در آن رشــته ها برای کشــور الزم و ضروری اســت. تعدادی از 
بهتریــن فرزندان ایران بنا به دالیلی از ایران خارج می شــوند، اما ما 
در این خصوص با دالیل رانشــی یا دافعه و همچنین دالیل کششی 
جذب کننده روبه رو هستیم. تقریبا دالیل دافعه ما با دالیل جاذبه آن 

طرفی ها که باعث مهاجرت نخبگان می شود برابری می کند.
70 درصد نخبگان ایرانی خارج از کشور دغدغه کمک به ایران 

را دارند
احمدی زاده خاطرنشان کرد: باید به یك مطالعه آماری استناد کنیم که 
افرادی در دانشگاه استنفورد با جامعه آماری 4500 نفری شامل محقق، 
دانشجو، اســاتید و متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور فعالیت های 
تحقیقاتی و پژوهشی انجام دادند. آنان از ایرانیان پرسیدند که چه دالیلی 
باعث مهاجرت شــما به خارج شــد؟ و یا چه دالیلی باعث برگشت شما 
می شود؟ جالب است بدانید 70درصد ایرانیان دغدغه کمك به پیشرفت و 
توسعه ایران را دارند و 8۲درصد از آنان تمایل خودشان را برای همكاری 
با ایران در فعالیت هــای مرتبط اعالم کردند و 60درصد از آنها هم بیان 
کردند که فرآیند طوالنی جذب در هیات های علمی دانشگاه ها و... باعث 

شد تا ما نتوانیم به ایران برگردیم.
رئیس بنیاد نخبگان اســتان خراسان رضوی اضافه کرد: عده ای از این 
افراد هم ادله خودشــان را در دافعه اینطور بیان کردند که شرایط کسب 
و کار خوب در حوزه علــم و فناوری در ایران وجود ندارد و بعضی دیگر 
هم گفته اند که می خواهند دنیای جدید را تجربه کنند. حتی از این افراد 
پرسیده شد که اگر آن دانشگاه بین المللی در ایران شعبه داشته باشد آیا 
باز هم حاضر به مهاجرت می شدید، تعداد قابل توجهی از آنان پاسخ مثبت 

داده اند چراکه عالقه دارند دنیای جدیدی را تجربه کنند.
وی مطرح کرد: برای عده ای از نخبگان جاذبه های خاصی وجود دارد که 
مدرک معتبر، گرنت های خوب، زندگی در دنیای جدید، تكنولوژی های نو 
و انگیزه های متفاوتی هم برای ادامه تحصیل و حضور در دانشگاه های دنیا 

به نخبگان پیشنهاد می شود.
ایران جزو کشورهای اصلی مهاجرفرست نیست

احمدی زاده گفت: آمارهایی را موسسات بین المللی درباره مهاجرت و 
جابه جایی افراد تحصیلكرده ارائه می دهند، اما بنابر آمار داده ها و روندهای 

کالن مهاجرت در ســال ۲013 به طور کلی حدود 3۲ میلیون مهاجرت 
خارج از وطن در کل دنیا صورت گرفته است که بنا بر این آمار و گزارش، 

ایران جزو کشورهای اصلی مهاجرفرست محسوب نمی شود.
مهاجرت نخبگان ایرانی پایین تر از میانگین جهانی است

وی درخصــوص تغییرات آمار مهاجرت نخبگان کشــور نســبت به 
سال های گذشته، بیان کرد: آخرین و جدیدترین گزارش های بین المللی 
نشان می دهد که ایران نه تنها در ردیف 30 کشور نخست ارسال کننده 
مهاجر نیست بلكه تعداد مهاجران ایرانی بسیار پایین تر از میانگین جهانی 
اســت، اما متاســفانه در این میان عده ای به گونه ای در رسانه ها و افكار 
عمومی مهاجرت بیشتر از آمار جهانی مغزهای ایرانی را ترسیم کرده اند 
تا بذر ناامیدی در کشــور و جامعه شیوع پیدا کند و همه فكر کنند که 
نخبگان، افراد بااســتعداد و هر کسی که سرش به تنش می ارزد از ایران 

مهاجرت می کند.
بازگشت 1200 نخبه به کشور

رئیس بنیاد نخبگان اســتان خراســان رضوی درخصوص مهیا بودن 
شرایط کشــور برای بازگشت نخبگان تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال های اخیر تجربه خوبی 
را در ارائه برنامه همكاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج کشور 
داشــته است. این همكاری بعد از اسفند سال 96 با هدف انتقال دانش، 
تجربه و ایده های فناورانه به کشور آغاز شد. در این مدت میان متخصصان 
و اندیشــمندان ایرانی یك پل ارتباطی شكل گرفت و با 50 مرکز علمی 
و فناوری منتخب داخلی، همكاری هایــی را آغاز کردند. تاکنون بالغ بر 

1۲00 نفر در قالب این طرح به ایران بازگشتند.
12 درصد از نخبگانی که برگشته اند، فارغ التحصیل 20 دانشگاه  

برتر دنیا هستند
1۲ درصد از افرادی که هم اکنون به ایران بازگشــتند فارغ التحصیالن 
۲0 دانشگاه  برتر دنیا مانند استنفورد، ام آی تی، کمبریج، هاروارد، برکلی، 
امپریال کالج انگلستان و... بودند که حدود 15درصد آنان افرادی هستند 
که بیشتر از 10 سال در کشورهای اروپایی و آمریكایی زندگی می کردند.

احمدی زاده بیان کرد: افرادی که به ایران آمدند عمدتا در هیات علمی 
دانشــگاه ها، مراکز علمی، شــرکت های دانش بنیان و یا استارت آپ های 
خودشان حضور دارند و مشغول به فعالیت هستند. 55 استارت  آپ  مطرح 
در رشته های مختلف و معروف در ایران متعلق به افراد بازگشته است که 

برای بیش از 1000 نفر دیگر شغل ایجاد کرده اند.
هدف اصلی بنیاد ملی نخبگان، بررسی وضعیت و برنامه ریزی 

برای بازگشت نخبگان است
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه آیا مهاجرت معكوس نخبگان 
خارجــی و ایرانی را هم داریم یا خیر، اضافه کرد: مشــكل اصلی در این 
مسیر، ماندگاری مهاجران در خارج کشور است، به همین منظور هدف 
اصلی بنیاد ملی نخبگان در چند سال اخیر، بررسی وضعیت و برنامه ریزی 
به  منظور بازگشــت افراد است. اکنون یك ســال است که دانشجویان 
مشغول به تحصیل را در 100 دانشگاه برتر دنیا به  منظور بازگشت، مورد 
حمایت قرار می دهیم تا بتوانیم با بسترسازی مناسب به  منظور چرخش 

مغز در کشور، دانشجویان را به بازگشت به کشور ترغیب کنیم.
احمــدی زاده مطرح کــرد: در زمینه درصد بازگشــت نخبگان، جزو 
کشــورهایی هســتیم که موفق عمل کرده ایم؛ به عنوان مثال در کشور 
آمریكا بیشترین درصد ماندگاری متعلق به دانشجویان مهندسی است که 
تقریباً 65درصد اســت. در حال حاضر افرادی  حضور دارند که با حقوق 

باالی 600 هزار دالر ترجیح داده اند که به کشور برگردند.

آمازون قصــد دارد از این پس در طرحی به نــام Fulfillment کاالهایی را که 
فروش نرفته اند، بین نیازمندان توزیع کند.

به گزارش زومیت، آمازون اعالم کرد از این پس قصد دارد اجناس فروخته نشده را به 
خیریه ها اهدا کند. خبر مذکور پس از آن منتشر شد که تلویزیون فرانسه در مستندی 
فاش کرد سال گذشــته آمازون 3 میلیون کاالی فروخته نشده در فرانسه را معدوم 
کرده است. طرح مورد بحث که از سوی آمازون Fulfillment نام گذاری شده است، 
از ابتدای سپتامبر آغاز خواهد شد. این برنامه دائمی خواهد بود اما هر تأمین کننده ای 
که تمایل نداشته باشد، می تواند از اهدای محصوالت خود توسط آمازون امتناع کند.

آمازون برای اجرای این طرح در ایاالت متحده با ســرویس Good360 همكاری 
خواهد کــرد تا بتواند اجناس را بین نیازمندان توزیع کند. Good360 ســازمانی 
است که با خرده فروشــان و تولیدکنندگان برای توزیع کاال و رساندن آنها به دست 
فقرا برحسب نیازشان همكاری می کند. آمازون در انگلستان مستقیما اجناس  را بین 
خیریه های مختلف مانند خیریه های زندگی جدید، رهایی و بارنادو توزیع خواهد کرد.
به گــزارش CNBC، تأمین کنندگان با اهدای کاالهای فروخته نشــده  خود به 
خیریه می توانند در هزینه هــای خویش صرفه جویی کنند. آمازون برای بازگرداندن 
هر قلم کاالی فروخته نشده به فروشــنده ها 50 سنت دریافت می کند؛ درحالی که 
اگر فروشــنده بخواهد همین جنس را دور بیندازد، آمازون از وی 15 سنت دریافت 
خواهد کرد. البته معلوم نیســت هم اکنون هزینه  اهدای کاال برابر با دورانداختن آنها 

خواهد بود یا خیر.
آمــازون بیان کرده، هدفش از اجرای این طرح رســاندن به صفر رســاندن تعداد 

کاالهای فروخته نشده ای است که معدوم می شوند.
آلیس شــاب، یكی از مدیران آمازون می گوید: »رساندن این کاالها به دست افراد 

نیازمند، زندگی را به جوامع کوچك باز خواهد گرداند.«
آمازون تنها خرده فروشی نیست که به خاطر معدوم کردن کاالهای فروخته نشده 
مورد انتقاد قرار گرفته اســت. برندهای لوکسی مانند بِربِری و ریچموند نیز به خاطر 
معدوم کردن کاالهای شان و عدم عرضه آنها به مردم با قیمت کمتر مورد انتقاد شدید 
قرار گرفته اند. سال ۲017، نیویورک تایمز اعالم کرد برند ورزشی نایكی، کفش ها و 
ســایر محصوالتش را قبل از دور انداختن خراب می کند تا مطمئن شود دیگر کسی 

نمی تواند از آنها استفاده کند.

مهاجرت نخبگان ایرانی پایین تر از میانگین جهانی است

آمازون کاالهای 
به فروش نرفته را به 

خیریه اهدا خواهد کرد

یادداشـت

گروه دریایی ســتاد توســعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشــرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری توســعه ایده هــای فناورانه برتر 
دریایی کشــور را به عنــوان یكی از ماموریت های اصلی خــود انتخاب کرده 
اســت. این گروه فناور، حمایت از رویدادهای دریایی را یكی از راه های تحقق 

شكوفایی ایده های نو می داند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رســانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، دریا با گســتره بزرگ خود در کشور، شرایط مناسبی برای توسعه 
اقتصادی کشور ایجاد کرده اســت؛ یكی از نعمت های خدادادی که می تواند 
نقش تاثیرگذاری در شكوفایی اقتصادی بگذارد و جوانان و متخصصان داخلی 

را در کشور ماندگار کند.

ایده های برتر دریایی شکوفا می شود



شــبكه های اجتماعی یكــی از مهم ترین ویژگی هــای زندگی مدرن 
ما محســوب می شــود. اکنون بخش قابل توجهی از مــردم جهان در 
شــبكه های اجتماعی عضویت دارند. به این ترتیب محیط برای فعالیت 
برندها به منظور جلب نظر مشــتریان بسیار مســاعد است. درست به 
همین خاطر اغلب برندها در شــبكه های اجتماعی مختلف اکانت های 
فعال دارند. برند تولید لوازم طبیعتگردی و صخره نوردی فجالراون یكی 
از مشهورترین برندهای حوزه پوشاک در کشور سوئد است. این برند از 
ســال 1960 در بازار اروپا و جهان حضور فعالی داشته است. در ابتدای 
کار برند فجالراون بازار ســوئد و بخشــی از اروپا در دستان شان بود، با 
این حال اکنون امكان یافتن فروشگاه های رسمی این برند در شهرهای 
مختلف ایاالت متحده و کانادا نیز وجود دارد. در طول 60 سال گذشته 
ماهیت برند فجالراون تغییر نكرده است. اگرچه ساختار بازاریابی آنها به 

شدت دستخوش تغییر و تحول شده است. 
استراتژی بازاریابی و تبلیغاتی برند فجالراون بسیار عجیب و متفاوت 
از رقباســت. مدیران این برند قصد معرفی شرکت به عنوان یكی دیگر 
از تولیدکننــدگان معمولی حوزه تجهیزات طبیعتگردی و کوه نوردی را 
ندارنــد. در عوض آنها در تالش برای توســعه نوعــی خاص از فرهنگ 
طبیعتگردی در میان مشتریان شــان هســتند. کمپین های فجالراون 
پوالر و فجالراون کالســیك از دل این ایده بیرون آمدند. هر دو کمپین 
براســاس ایجــاد تجربه ای منحصر بــه فرد برای مشــتریان در زمینه 
طبیعتگردی شــكل گرفت. توصیه های مطرح در ایــن کمپین ها نظر 
بســیاری از ورزشكارها را به خود جلب کرد. در نتیجه شهرت فجالراون 
روز به روز بیشــتر شد. در دنیای دیجیتال استفاده از فناوری های نوین 
امكان ارتبــاط نزدیك تر میــان برندها و مشــتریان را فراهم می کند. 
فجالــراون یكی از مهم ترین برندها در زمینه جلب نظر مشــتریانش از 
طریق شــبكه های اجتماعی محسوب می شــود. آنها با حضور فعال در 
شبكه های اجتماعی مختلف در تالش برای القای فرهنگ شان در سطح 
گســترده ای میان ورزشكاران هســتند. صرف نظر از موفقیت های این 
برند در عرصه فعالیت در شــبكه های اجتماعی، هوشــمندی مدیرانش 
در زمینه شناســایی شــبكه های اجتماعی به عنوان یكی از مهم ترین 

زمینه های فعالیت بازاریابی قابل تقدیر است. 
امروزه برندها باید از شبكه های اجتماعی به عنوان پل ارتباطی شان با 
دنیای مشتریان استفاده کنند. به این ترتیب حضور فعال در شبكه های 

اجتماعی اولویت هر برندی محسوب می شود. 
اهمیت بازخوردهای مبتنی بر تجربه کاربران

در طول یك دهه اخیر فروشگاه های آنالین سهم قابل توجهی از بازار 
خرده فروشــی را به خود اختصاص داده اند. به نظر برخی از کارشناس ها 
در طول چند ســال آینده دیگر خبری از فروشگاه های فیزیكی نخواهد 

 PSFK بود. با این حال اسكات الچات، مدیر مسئول آژانس مشاوره ای
عقیده متفاوتی در این زمینه دارد. براســاس نظــر وی در مورد مرگ 
خرده فروشی های فیزیكی اغراق بسیار زیادی صورت گرفته است: »یكی 
از برندهای تولید چمدان مسافرتی در آمریكا علی رغم افتتاح سرویس 
خرید آنالین از ســایتش هنوز مهم 40درصد از ســود اصلی خود را از 
طریق فروش در خرده فروشــی ها کســب می کند. نكته مهم از نظر این 
شــرکت مزیت های فروش در دنیای واقعی بر نمونه آنالین است. بر این 
اساس مشــتریان امكان حضور در فروشگاه، گفت وگو با کارشناس های 
شــرکت و امتحان چمدان ها پیش از خریدشان را دارند.« بدون تردید 
امــكان امتحان چمدان پیش از خرید به هیــچ وجه در زمینه خرید از 

فروشگاه های آنالین وجود ندارد. 
اســتفاده از شــبكه های اجتماعی به عنوان پل ارتباطی میان برندها 
و مشــتریان از چند ســال پیش مورد توجه قرار گرفته است. ماجرا از 
ارزیابی شــرکت های بزرگ مبنی بر اختصاص بودجه بدون برنامه ریزی 
دقیق به فعالیت در شــبكه های اجتماعی شــروع شــد. نكته مهم در 
خصوص اســتراتژی تــازه بســیاری از برندها بهره گیــری از امكانات 
شــبكه های اجتماعی به منظور فهم نیازهای مشــتریان و ترغیب آنها 
به مراجعه حضوری به فروشــگاه های برندشان بود. به این ترتیب از دل 
شــبكه های اجتماعی امكان دستیابی به مشتریان واقعی فراهم می شد. 
این امر با توجه به برنامه ریزی و سرمایه گذاری برندهای بزرگ و کوچك 
در شــبكه های اجتماعی ابعاد کالن تری پیدا کرده است. به این ترتیب 
امروزه هدف اصلی اغلب برندها دســتیابی به مشــتریان واقعی از دل 

فعالیت مجازی است. 
به نظر اسكات الچات استفاده از شبكه های اجتماعی با هدف افزایش 
مشتریان واقعی مانند یك چرخه دریافت بازخورد و پردازش آن است. به 
این ترتیب برندها با بازاریابی و تبلیغات در شبكه های اجتماعی فرصت 
مشــاهده پیش نمایش محصوالت به کاربران را می دهند. در مرحله بعد 
در صورت جذب مطلوب مخاطب آنها به فروشــگاه های رسمی شرکت 
خواهند رفت. در فروشــگاه ها امكان مشاهده انواع محصوالت، امتحان 
آنها، گفت وگو با مشــاوران و در نهایت خرید محصوالت موردنظر وجود 
خواهد داشت. همانطور که مشاهده می شود، اکنون هدف اصلی برندها 
امری به مراتب بیشتر از صرف جلب نظر مشتریان به خرید آنالین است. 

تعامل واقعی با مشتریان به لطف فناوری های نوین
برندهای موفق از اطالعات کاربران و مشتریان در راستای بهینه سازی 
هرچه بیشــتر کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی شــان استفاده می کنند. 
به همین دلیل اغلب تبلیغات آنها ســازگاری بسیار زیادی با سلیقه ما 
دارد. بدون تردید این امر اتفاقی نیســت. استفاده از هوش مصنوعی و 
الگوریتم های هوشمند ماشینی در زمینه تحلیل اطالعات کمك فراوانی 
به برندها می کند. به این ترتیب با جایگزینی شــیوه های هوشــمند به 
جای الگوهای ســنتی امــكان افزایش تاثیرگــذاری فعالیت برندها در 

شبكه های اجتماعی فراهم می شود. 

جف نویل، نایب رئیس بخش اجرایی موسسه BPR، نظر جالبی 
در ارتباط با اســتراتژی نوین برندها دارد: »امروزه هوش مصنوعی 
و فرآیند تحلیل ماشــینی داده ها بیش از هــر زمان دیگری برای 
برندها در دســترس قرار دارد. به این ترتیب خرده فروشی ها امكان 
تولید محتوای دیجیتال هوشــمند به منظور جلــب نظر کاربران 
را خواهند داشــت.« به نظر جف توسعه ســریع روبات های چت و 
استفاده برندها از آنها نمونه مناسبی در این زمینه است. با استفاده 
از روبات های چت امكان تعامل ســریع و دقیق با مشتریان وجود 
دارد: »اگر تا همین چند سال پیش امكان دریافت پاسخ های دقیق 
از روبات هــای چت وجود ندارد، اکنون با ورود نســل جدید هوش 
مصنوعــی روبات های چت قادر به تجزیــه و تحلیل پیچیده ترین 

پرسش ها هستند.« 
نكته جالب در مورد روبات های چت عدم برنامه ریزی قبلی آنهاســت. 
تا پیش از این روبات های چت و به طور کلی سیســتم های پاسخگویی 
خودکار دارای حافظه ای مشــخص بودند. به این ترتیب در قبال هر نوع 
پرسشی با اســتفاده از حافظه شان پاسخ مناســب را ارسال می کردند. 
تحول تازه در حوزه هوش مصنوعی موجب ایجاد فرآیند یادگیری برای 
روبات های چت شــده اســت. به این ترتیب روبات های تازه در فرآیند 
گفت وگو با مخاطب نكات تازه ای را یاد می گیرند. اگر ما پرســش هایی 
با مفهوم یكســان امــا کاربرد واژگان و نوع زبان متفــاوت را برای یك 
روبات مطرح کنیم، احتمال دریافت پاســخ هایی با ساختارهای متفاوت 
وجــود دارد. این امر در مورد روبات های نســل قدیــم هرگز امكانپذیر 
نبود. مزیت اصلی اســتفاده از روبات های دارای هوش مصنوعی امكان 
شخصی سازی تعامل با کاربران اســت. وقتی کاربران نحوه پاسخگویی 
دقیق و شخصی ســازی شده روبات ها را مشــاهده کنند، تمایل شان به 
تعامل بیشــتر با برند ما افزایش خواهد یافــت. این امر موجب افزایش 
احتمال حضور آنها در خرده فروشــی ها یا فروشــگاه رســمی برندمان 

خواهد شد. 
بدون تردید داده های کاربردی همیشــه بهترین ابزار برای ایجاد پل 
ارتباطی میان دنیای شــبكه های اجتماعــی و جهان واقعی خواهد بود. 
هرچه ما بیشــتر در مورد مشتریان مان اطالعات داشته باشیم، احتمال 
موفقیت مان در زمینه جلب نظرشــان بیشتر خواهد شد. شاید در نگاه 
نخست جذب مشــتری در دنیای واقعی امری بی فایده به نظر برسد، با 
ایــن حال جف نویل در این زمینــه خاطره جالبی دارد: »من در دوران 
جوانــی برای یك بازرگان کار می کردم. او توصیه جالبی به من کرد. او 
همیشــه من را به یادآوری گذشــته عرصه کسب و کار دعوت می کرد. 
زمانی که به قــول وی پدربزرگش در کفش فروشــی اش به تنهایی با 
مشتریان تعامل داشت. او به تنهایی تمام مشتریان خود را مانند اعضای 
خانواده اش می شناخت. به نظر من توسعه تكنولوژی های دیجیتال باید 

به بهبود شناخت دقیق و واقعی برندها از مشتریان منجر شود.«
inc :منبع

بررسی تبلیغ برند Shopee با حضور کریستیانو رونالدو
وقتی کریستیانو رونالدو هم مانع شکست 

تبلیغاتی نمی شود

اکنون بســیاری از ما تبلیغ برنــد Shopee با حضور 
کریســتیانو رونالــدو را در شــبكه های اجتماعی و برخی 
ســایت ها مشــاهده کرده ایم. استفاده از ســتارگان دنیای 
ورزش، هنر و حتی چهره هــای مردمی در عرصه تبلیغات 
ترند بســیار مشــهور و تاثیرگذاری اســت. با این حال در 
صــورت انتخاب قالب و محتوای تبلیغات نامناســب حتی 
حضور چنین ســتارگانی هم به کمك برندها نخواهد آمد. 
برنــد Shopee یك پلتفرم فروش آنالین کاال و خدمات 
در کشور سنگاپور است. این پلتفرم در سال ۲015 تاسیس 
و به سرعت بدل به یكی از موفق ترین استارت آپ های شرق 
آســیا شــد، با این حال به نظر با تبلیغ تازه شان باید آنها 
را از دور رقابــت با برندهای بــزرگ این عرصه دور بدانیم. 
بدون تردید با مشــاهده این ویدئو همه ما دوباره به زندگی 
و وضعیت شــغلی مان امیدوار خواهیم شد. در نگاه نخست 
این سبك از تبلیغات بیشتر به دهه 80 میالدی تعلق دارد. 
وقتی یك ستاره بزرگ در ویدئوی تبلیغاتی ما حاضر است، 
باید برنامه ای بسیار بهتر برای استفاده از شهرت وی داشته 

باشیم.
شــاید هنوز برخــی افراد نســبت به عمــق فاجعه این 
همكاری تبلیغاتی آگاهی نداشته باشند. برخی از افراد نیز 
کارشناس های تبلیغاتی را به بزرگنمایی هر ضعف کوچك 
در فعالیــت برندها متهم می کنند. به همین دلیل در ادامه 
 Shopee هدف من بررسی دالیل توصیف همكاری برند
و کریستیانو رونالدو به عنوان فاجعه  تبلیغاتی است. توصیه 
نخســت من به شــما مشــاهده تبلیغ 30 ثانیه ای پلتفرم 
Shopee اســت. به این ترتیب امكان بررســی بهتر این 
ویدئو فراهم خواهد شــد. در صورتی که هنوز این ویدئو را 
مشاهده نكرده اید، باید به شــما در مورد میزان زجرآوری 

30 ثانیه پیش رو هشدار دهم.
عرصه تبلیغات در طول ســال های اخیر تغییر و تحوالت 
بسیار زیادی یافته است. استفاده از دوربین های باکیفیت، 
ظهور کارگردان های خالق و در نهایت استفاده هوشمندانه 
از ســلبریتی های مختلف فقط بخشی از توسعه کلی سطح 
کیفیت آگهی های پیش رو محســوب می شــود. وقتی اثر 
تبلیغاتی اخیر فروشگاه آنالین Shopee را با این حجم 
از توســعه فناوری های تبلیغاتی مقایسه کنیم، به شكست 
واقعی این برند و اشــتباه رونالدو در همــكاری با آنها پی 

خواهیم برد. 
به نظرم توضیح داســتان این تبلیغ برای افرادی که آن 
را مشــاهده نكرده اند، خالی از فایــده نخواهد بود. در این 
تبلیغ کریستیانو رونالدو در زمین فوتبال به تصویر کشیده 
می شــود. باید اعتراف کنم شروع این تبلیغ چندان هم بد 
نیست. در دو تیم با پیراهن های سفید و مشكی با یكدیگر 
بازی می کننــد. در صحن بعد یك ضربــه آزاد در اختیار 
رونالــدو قرار می گیرد. طبق انتظار رونالدو این ضربه را گل 
می کند. سپس به شادی پس از گل مشهور خود اقدام کرده 

و تماشاگران وی را تشویق می کنند. 
بی شك تا اینجا همه ما از مشاهده چنین صحنه ای شوکه 
نشــده ایم. در بدترین حالت ما با یكی از تبلیغات معمولی 
با حضور یك ســلبریتی بزرگ مواجه هستیم. به نظرم اگر 
تیم بازاریابــی Shopee همینجا تبلیغ را تمام می کرد، 
ســود بسیار بیشتری به دســت می آورد. به هر حال از این 
صحنه به بعد فاجعه اصلی روی می دهد. پس از شادی گل 
رونالدو صدای کودکان در حال فریاد یك شــعار به گوش 
می رســد: Shopee. بدون تردید استفاده از کودکان در 
تبلیغات ایده جالبی اســت، با این حال برند Shopee از 
آن به خوبی اســتفاده نكرده اســت. پس از بیان این شعار 
لباس تمام تماشــاگران نارنجی می شود. رونالدو با تعجب 
این صحنه را مشــاهده می کند. حالت دست کشیدن وی 
بر روی ســرش در بیان تعجب بســیار کودکانه بیان شده 
اســت. در نهایت رونالدو با بیان شعار Shopee موفق به 
تغییر رنگ لباسش می شود. این صحنه بسیار عجیب است. 
کونور پاپ، طراح مشــهور تبلیغات، در توصیف این تبلیغ 
به ضعــف تصویربرداری، نورپردازی بیش از حد غیر واقعی 
و همچنین رفتار بســیار ساده رونالدو در طول فیلم برداری 
اشــاره می کند. به بیان کونور حتی دقت شوت رونالدو در 

این آگهی نیز به خوبی تصویربرداری نشده است. 
در نهایت نیز رونالدو با در دســت داشــتن یك گوشــی 
هوشــمند شــروع به خواندن شــعار Shopee می کند. 
بیان پشت ســر هم این شعار بدون هیچ گونه پیام واضحی 
از دیگر نقاط ضعف این ویدئو محســوب می شــود. شیوه 
حرکات ابتدایی و خنــده دار رونالدو نیز ضعف ایده پردازی 
در طراحی حرکات را نشان می دهد. در پایان رونالدو تابلو 
تبلیغاتی Shopee را در دست می گیرد. به نظر من تنها 
خبر مهــم در این آگهی اعالم تخفیف ویژه یك روزه برای 

خریداران است. 
بدون تردید کریستیانو رونالدو یكی از چهره های ورزشی 
مشــهور در سراسر جهان، شاید مشــهورترین، محسوب 
می شــود. او تجربه همكاری تبلیغاتی موفق با بســیاری 
از برندهای مشــهور و بزرگ در سراســر جهان را دارد، با 
 Shopee ایــن حال به نظرم این بار در همكاری با برند
اشــتباه عجیبی را مرتكب شده اســت. بدون تردید این 
تجربه ناموفق بر روی آینده تبلیغاتی رونالدو تاثیر خواهد 
 Shopee گذاشــت. البته بازنده اصلی در اینجــا برند
اســت. گمان نمی کنم دیگر کســی تبلیغات این برند را 

جدی بگیرید. 
90min :منبع

شبکه های اجتماعی، پل ارتباطی برندها با دنیای مشتریانBRANDکارگاهبرندینگ

هنر تبدیل کاربران شبکه های اجتماعی به مشتری

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

ترجمه: علی آل علی     

به قلم: رابی کوپلند کارشناس تبلیغات
  ترجمه: علی آل علی     

دوشنبه
28 مرداد 1398

شماره 1375



امروزه ارتباط با مشتری امری خیاتی برای هر کسب وکاری محسوب 
می شــود. در این رابطه تكنولوژی به مانند تمامی حوزه های دیگر، به 
کمك ما آمده اســت. درواقع شما می توانید از اپلیكیشن های مختلف، 
برای بهبود عملكرد خود در این زمینه استفاده کنید. در همین راستا و 
در ادامه به بررســی 10 اپلیكیشن کارآمد برای ارتباط بهتر با مشتری، 

خواهیم پرداخت. 
AppBoy-1

این اپلیكیشــن، امكان سازماندهی بازخوردهای مشــتریان را برای 
شــما به ارمغان خواهد آورد. درواقع بســیاری از برندها به علت حجم 
بــاالی پیام-ها، عمال از اقدام موثر در این رابطــه باز می-مانند، با این 
حــال این اپ با دســته بندی کردن محتوای پیام هــا و ارائه یك آمار، 
اطالعات موردنظر شــما را در مدت زمانی بسیار کم در اختیار شما قرار 
خواهــد داد. همچنین از دیگر قابلیت های این برنامه این اســت که به 
مانند یك اعالمگر شــما را نسبت به آخرین بازخوردهایی که موردنظر 
شما است، مطلع خواهد ســاخت. برای مثال ممكن است بازخوردهای 
منفی برای شما اهمیت بیشتری را داشته باشد. در تنظیمات این برنامه 
شــما می توانید اطالع رسانی را فقط برای این دسته از پیام ها بگذارید. 
همچنین این اپلیكیشــن در هر به روز رسانی خود، امكانات بیشتری را 
اضافه می کند. به همین خاطر به عنوان مورد نخســت در لیست ما قرار 

گرفته است. 
Tracking System-2

این اپلیكیشن یك سیســتم پیدا کردن مخاطب همراه با امكان ارسال 
تعداد زیادی پیام اســت. درواقع در هر زمینه ای از کسب وکار شما باید به 
دنبال مشتری باشید. این امر که برای آنها صبر کنید، زمینه را برای فعالیت 
ســایر رقبا فراهم خواهد کرد، با این حال پیدا کردن مخاطب واقعی که از 
آمادگی کافی برای تبدیل شــدن به مشتری برخوردار باشد، بسیار سخت 
خواهد بود. این امر درســت نیازی است که این اپلیكیشن تامین می کند. 
درواقع تنها کافی است تا مشخص کنید که در چه حوزه ای فعالی می کنید، 
این سیستم تمامی افرادی که صفحه های مرتبط با کسب وکار شما را دنبال 
می-کنند را شناســایی کرده و پس از دسته بندی آنها براساس معیارهایی 
نظیر جنســیت، نتایج را در اختیار شــما قرار می دهد. با این حال این امر 
تنها امكان Tracking System نبوده قادر است تا محتواها و مطالب 
موردنظر شــما را برای هر یك از این مخاطبان ارسال کرده و واکنش آنها 
را در معرض نمایش شما قرار دهد. درواقع این برنامه، یك ابزار عالی برای 

یافتن و افزایش ارتباط با مخاطبان محسوب می شود. 
HelpScout -3

این اپلیكیشــن، یك برنامه برای مدیریت داده  ها محسوب می شود. 

درواقع این امر که بتوانید در کمترین زمان ممكن به اطالعات موردنظر 
خود دسترســی پیدا کرده و در یا در اختیار مشتری قرار دهید، به یك 
سیستم مناسب نیاز خواهد داشــت. در موارد متعدد مشاهده می شود 
که افراد تنها بر روی ذخیره ســازی اطالعات توجه داشته و این نكته را 
فراموش می کنند که با افزایش تعداد داده ها، دسترســی به آنها سخت 
خواهد شــد. جالب است بدانید که نرم افزار این برنامه نیز وجود داشته 
و شــما می توانید از آن هم برای لپ تاپ و هــم برای تلفن های همراه 
خود استفاده کنید. طریقه کار آن نیز به این صورت است که شما تنها 
کافی اســت نام فایل موردنظر خود را تایپ کرده و یا از فرمان بر صوتی 
استفاده کنید. این برنامه سریعا فایل موردنظر شما را در معرض نمایش 

قرار خواهد داد. 
Project Bubble -4

از دیگر برنامه هایی که هم برای موبایل و هم برای رایانه طراحی شده 
اســت، Project Bubble است. با کمك این برنامه شما می توانید 
صفحه ای را برای هر یك از مشــتریان و یا کارمندان خود ایجاد کرده 
و در آن اطالعــات مدنظر خود نظیر رفتار خــاص آنها در زمینه خرید 
و یا وضعیت عملكرد ماهانه شــان را وارد کنید. بدون شــك این امر به 
شــما کمك خواهد کرد تا به درک بهتری از آنها دســت پیدا کرده و 
برنامه ریزی کارآمدتری را پیاده کنید. رابط کاربری ســاده و مشخص، 
از دیگر مزیت های این برنامه محســوب می شود. درواقع شما در همان 
برخورد اول، کامــال متوجه همه کارهایی کــه می توانید انجام دهید، 

خواهید شد. 
Google Hangouts -5

با توجــه به این امر که امــروزه تقریبا تمامی افراد به گوشــی های 
هوشــمند دسترسی داشــته و در طول روز همواره در کنار آنها است، 
ایــن امر که برای ارتباط با مخاطبان خود از یك پیام رســان مناســب 
اســتفاده کنید، بسیار مهم خواهد بود. در این رابطه گوگل هنگ آوتس 
از جمله بهترین گزینه-ها محســوب می شود که امكان تماس صوتی و 
تصویری را نیز در اختیار افراد قرار می دهد. توجه داشته باشید به علت 
این امر که این اپلیكیشــن متعلق به گوگل اســت، شاهد حضور آن در 
تمامی گوشی های اندرویدی هستیم. به همین خاطر می توان اطمینان 
داشــت که استفاده از آن کامال ســودمند خواهد بود، با این حال شما 
تنها به یك پل ارتباطی نباید محدود باشید. به همین خاطر الزم است 
تا محبوب ترین پیام  رســان های جامعه هدف خــود را نیز مورد توجه 

قرار دهید. 
Basecamp -6

برای مدیریــت پروژه، این برنامه گزینه کامال مناســبی محســوب 
می شــود، با این حال این Basecamp تنهــا در رابطه با اقدامات 
تجاری مورد اســتفاده قرار نگرفته و هر فردی برای برنامه ریزی بهتر، از 
این برنامه می تواند اســتفاده کند. این برنامه تمامی اقدامات موردنیاز 

برای انجام کارها را به شــما یادآوری کرده و یك نقشــه برای مشخص 
کردن مطالــب مورد نظر، در اختیار شــما قرار می دهــد. برای مثال 
می توانید نواحی ای را که بیشــترین میزان مشتری را دارید، مشخص 
کرده و از این نقشــه در ابعاد و کیفیت موردنظر خود، خروجی بگیرید. 
در نهایت شما می توانید با مشخص کردن اطالعات بر روی نقشه، آن را 

به ایمیل مشتریان خود ارسال کنید. 
Facebook -7

بدون شك هر فردی با فیس بوک آشنایی دارد. از این برنامه به عنوان 
پرمخاطب ترین شــبكه اجتماعی جهان یاد می شــود. به همین خاطر 
بیشترین تعداد مخاطب در حال حاضر، در فیس بوک یافت می شود. در 
این راســتا فعالیت در این شبكه کامال ضروری خواهد بود. از فیس بوک 
نه تنها بــرای تولید محتوا، بلكه برای ارتباط با مشــتری نیز می توان 
استفاده کرد. برای عملكرد بهتر در این زمینه توصیه می شود تا مقاالت 
مرتبط با موضوع اســتفاده تجاری از این اپلیكیشن را مورد مطالعه قرار 

دهید تا عملكرد حرفه ای را داشته باشید. 
Intercom -8

این برنامــه امكانی نظیر ارتباط تلفنی را فراهــم می آورد. درواقع با 
نصــب این برنامه، امكانــی جدید و جذاب را برای ارتباط با مشــتری 
خواهید داشــت، با این حال این برنامه دارای پیچیدگی-هایی اســت. 
به همین خاطر الزم اســت تا برای استفاده موثر از آن، مطالعه کافی را 
داشته باشید. این برنامه تمامی هزینه های تلفنی تماس را از بین برده 
و می تواند جایگزین مناسبی برای اقداماتی نظیر پشتیبانی فنی باشد. 

Trello -9
این امر که یك برنامه مدیریت وظایف سطحی و پیچیده نباشد، بدون 
شــك بســیار مهم خواهد بود. در این رابطه Trello یك گزینه کامال 
حرفه ای و با محیط کاربری ساده محسوب می شود. این امر نیاز شما به 
یادداشــت موارد بر روی کاغذ و یا تخته ها را از میان برده و اطالعات را 
در دسته بندی های خوبی قرار خواهد داد، با این حال این امر تنها یكی 
از کاربردهای این برنامه محسوب می شود. اهمیت این برنامه در رابطه 
با ارتباط با مشتری این اســت که شما می توانید اطالعات درج شده را 
به راحتی برای مشتری خود ارسال کنید. همچنین امكان اضافه کردن 
افراد برای دسترسی همگانی به اطالعات و یا ایجاد مطالب جدید توسط 

آنها نیز وجود دارد. 
GrooveHQ -10

این برنامه امكان یكپارچه ســازی و ثبت سفارشات را فراهم می آورد. 
همچنین از دیگر قابلیت های آن امكان پاسخگویی به ایمیل ها است. به 
همین خاطر یك دستیار هوشمند و کامال کاربردی محسوب می شود. 
ثبت خودکار مشــخصات مشــتری نیز از دیگر مواردی است که کمك 

بسیار خوبی برای هر برندی محسوب خواهد شد. 
businesscollective :منبع

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از 
برترین های این حرفه)2(

در مطلب پیشــین به شــش نگاه از 100نــگاه برترین  های حرفه 
بازاریابی اینترنتی پرداختیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

)http://paulgraham.com(7-پل گراهام
حوزه کاری: استارت آپ

در زمینــه اســتارت آپ، پل گراهام را باید یكــی از نوابغ بزرگ به 
حساب آورد. وی موسس Combinator که استارت آپ هایی نظیر 
Dropbox و Airbnb از جملــه زیرمجموعه های آن محســوب 
می شــوند. وی در رابطــه با بازاریابی اینترنتی عقیــده دارد که باید 
شروعی کوچك را داشته باشید. درواقع تفاوتی ندارد که از چه سطح 
بودجه ای برخوردار هســتید، شــما باید به دنبال کم هزینه ترین راه 
ممكن برای شروع کار باشید. این امر زمینه خالقیت های بسیاری را 
فراهم خواهد کرد. در نهایت در صورتی که ایده شما با موفقیت الزم 
همراه نباشــد، شما توان کافی برای شروعی مجدد را خواهید داشت. 
این امر در حالی اســت که اگر تمام پول خود را برای یك ایده صرف 
کنید، عمال یك ریسك بزرگ را با آینده خود انجام داده اید. با نگاهی 
به افراد موفق نیز به این نكته پی خواهید برد که تالش های اولیه آنها 
با شكســت همراه بوده است. به همین خاطر نباید همه چیز را برای 

یك ایده فدا کنید. 
)http://addicted2success.com(8-جوئل براون

حوزه کاری:کارآفرینی
جوئل براون یكی از کارآفرین هایی اســت که شرکت وی در زمینه 
بازاریابی اینترنتی بســیار موفق عمل کرده اســت. وی در این رابطه 
توصیه می کند که بیشترین سرمایه گذاری باید بر روی خودتان انجام 
شــود. درواقع به هر میزانی که از سطح دانش و تجربه کافی برخوردار 
باشید، به همان میزان نیز عملكرد درخشان تری را خواهید داشت. به 
همین خاطر بهتر است تا حداقل دو سال برای تكمیل دانش و کسب 
تجربه اختصاص دهید. در این رابطه کار کردن برای بهترین ها نیز به 
آمادگی بیشــتر شما منجر خواهد شد. به همین خاطر بدون دانش و 

تجربه کافی، نباید در این زمینه فعالیت جدی ای را آغاز کنید. 
http://www.matthewwoodward.(9-متئو وودوارد

)co.uk
حوزه کاری: وبالگ نویسی و بازاریابی

متئو وودوارد یك وبالگ نویس بســیار حرفه ای اســت. وی در این 
رابطه عقیده دارد که باید به دنبال عالیق خود باشــید. این امر شــور 
و شــوق کافی را برای فعالیت در شــما ایجاد خواهد کرد. با توجه به 
تنوع بســیار باال در زمینه بازاریابی اینترنتی، شــما باید در ابتدا کار، 
زمینه مورد عالقه خود را پیدا کنید. این امر مهم ترین تصمیم شــما 

خواهد بود. 
)http://www.chrisducker.com(10-کریس داکر

حوزه کاری: نویسنده و سخنران حوزه بازاریابی
کریس داکر یكی از بهترین نویســنده ها و ســخنران-های حوزه 
بازاریابی دیجیتال اســت. وی برای موفقیت در این عرصه ایجاد یك 
تیم توانا و همســو با هدف خود را بســیار مهم تلقی می کند. درواقع 
بدون در اختیار داشتن یك تیم، عمال انجام هیچ کاری ممكن نخواهد 
بود. این نكته را نیز فراموش نكنید که حتی در بهترین حالت ممكن 
نیز شما نمی-توانید به دانش کافی در رابطه با تمامی زمینه های الزم 
برای این حرفه، دست پیدا کنید. درواقع حتی اگر یك درصد هم برای 
این امر شانس داشته باشید، بدون شك زمان کافی برای پرداختن به 
تمامی کارها را نخواهید داشت. به همین خاطر ضروری است تا قبل 
از شــروع فعالیت، تیم خود را تشكیل داده و اهداف جمعی را اولویت 
اول خــود قرار دهید. درنهایت یك تیــم، امری مطلق نبوده و با جلو 
رفتن و پیشــرفت، در صورت نیاز از جایگزیــن کردن افراد واهمه ای 

نداشته باشید. 
)http://smallbiztrends.com(11-شان هسینگر

حوزه کاری: کسب وکارهای کوچک
شان هسینگر صاحب یك کسب وکار اینترنتی بسیار موفق است. 
وی راز موفقیت خود را در ایجاد محتواهای باکیفیت با توجه به نیاز 
جامعه هدف عنوان کرده اســت. درواقع شما باید به شناخت خوبی 
از جامعه هدف خود دست پیدا کنید که بتوانید بهترین محتواهای 
ممكن را ایجــاد کنید. در آخر فراموش نكنید کــه برای بازاریابی 
اینترنتی، فروش مســتقیم را در دســتور کار خود قــرار نداده و با 
اقداماتی نظیر تولید محتوا، تبلیغاتی غیرمســتقیم و هوشمندانه ای 

را داشته باشید. 
http://www.(12-هالی ری سم هانا

)theworkathomewoman.com
حوزه کاری: استارت آپ

هالی ری سم هانا وب ســایتی را ایجاد کرده است که در آن انواع 
ایده ها بــرای کار در منزل بانوان وجود دارد. وی در این رابطه حتی 
برندهای فعال در هر حوزه را نیز معرفی کرده اســت تا افراد پس از 
آشــنایی و انتخاب حوزه موردنظر، سریعا بتوانند وارد بازار کار شوند. 
همین ایده وی منجر به محبوبیت بســیار باالی سایت او شده است. 
وی در ایــن رابطه عنوان کرده اســت که باید بــه دنبال مخاطبانی 
مشخص برای خود باشــید. درواقع مشخص نبودن مخاطبان، کار را 
برای شما بسیار سخت خواهد کرد، با این حال با تخصصی کردن کار 
خود، می توانید به بهترین فرد در حوزه تعیین شــده، تبدیل شوید. 
در نهایت این امر که از به اجرا گذاشــتن ایده های هرچند ساده خود 
واهمه نداشته باشــید، کلید موفقیت خواهد بود. به همین خاطر به 
عنوان یك بازاریاب، ما به اعتماد به نفس و شجاعت کافی نیاز خواهید 

داشت. 
)www.jillkonrath.com(13- جیل کونرات

حوزه کاری: فروشندگی
جیا کونرات را باید یك متخصص در زمینه فروش، خصوصا فروش 
اینترنتی به حســاب آورد. وی برای موفقیت در این عرصه، پیگیری 
اقدامات را بســیار مهم می داند. درواقع شما باید به دنبال حفظ تاثیر 
اقدامات خود باشید. در غیر این صورت حتی بهترین عملكرد نیز پس 

از مدتی به دست فراموشی سپرده خواهد شد. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع
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افزایش رضایت شغلی کارمندان با 100 اقدام 
ساده)3( 

در دو مطلب پیشــین به 40 اقدام ساده برای افزایش رضایت 
شغلی کارمندان اشاره کردیم و اکنون به ادامه آنها می پردازیم.

41-تمام جلسات غیرضروری را حذف کنید تا کارمندان وقت 
بیشــتری برای انجام کارهای خود داشــته باشند. در این رابطه 
استفاده از وبینارها )ســمینارهای اینترنتی( می تواند جایگزین 

مناسبی باشد. 
4۲-متعهدتریــن فرد نســبت به قوانین و فرهنگ ســازمانی 

شرکت باشید. 
43-از یــك متخصص تغذیه برای افزایش ســطح ســالمت 

کارمندان خود استفاده کنید. 
44-تا حد امكان جلســات خود را در خارج از شرکت برگزار 

کنید تا به عامل مزاحمی برای کارمندان تبدیل نشود. 
45-یك سهمیه بندی معقول برای استفاده شخصی از اینترنت 
ایجاد کرده و افراد را به گوش دادن به موسیقی به صورت روزانه، 

تشویق کنید. 
46-با ارســال ایمیل ، نیاز کارمندان به حضور در دفتر خود را 
کاهش دهید. بدون شك این امر به افزایش تمرکز آنها در حین 

کار منجر خواهد شد. 
47-هر کارمند قدیمی شــرکت را مامــور کمك به افراد تازه 

استخدام شده کنید. 
48-بازخوردهای مثبت مشتریان را به اشتراک بگذارید تا افراد 

انگیزه بیشتری را پیدا کنند. 
49-به کارمندان خود نحوه رفع مشكالت را یاد بدهید. بدون 
شــك این امر بهتر از زمانی خواهد بود کــه خود در این رابطه 

اقدام کنید. 
50-هر روز یك ســخنرانی کوتاه پیش از شروع کار داشته و 

اهداف روزانه را به صورت کامل تشریح کنید. 
51-به افراد اجازه اشتباه داده و آن را به معنای پایان کار آنها 
تصور نكنید. فراموش نكنید که بیش از حد محتاط بودن، زمینه 

بروز خالقیت را به طور کامل نابود خواهد ساخت. 
5۲-یك فرهنگ اعتماد ایجاد کنید. درواقع افراد باید بتوانند 
به همكاران و شما به عنوان مدیر شرکت، اعتماد کافی را داشته 
باشند. به همین خاطر باید قوانینی را وضع کنید که در راستای 

اعتمادسازی باشد. 
53-از نوآوری در هر سطحی استقبال کنید. بدون شك تفكر 
خالق در ابتدا ممكن اســت عملكردی کامال ضعیف را داشــته 
باشــد. به همین خاطر نیز الزم اســت تا از ایده های کارمندان 
خود همایت کافی را کنید تا به مرور زمان تفكر و نوآوری آنها به 

پختگی بیشتری دست پیدا کند. 
54-همواره حداقل یك متخصص را به نشســت های شرکت 

دعوت کنید. 
55-فورا نســبت بــه انتقادات و یا پیشــنهادات افراد واکنش 
مناســبی را نشــان دهید تا کارمندان توجه کافی شما را حس 

کنند. 
56-به کارمندان اجــازه دهید تا برخــی از برنامه ریزی های 

شرکت را انجام داده و یا به عنوان مشاور شما عمل کنند. 
57-همــواره از جمالت انگیزشــی اســتفاده کنید. همچنین 
پخش سخنرانی افرادی نظیر آنتونی رابینز، خود می تواند کامال 

تاثیرگذار باشد. 
58-در تالش برای ایجاد یك میز دایره ای شكل برای جلسات 
خود باشــید. این امر باعث خواهد شد تا همه افراد حقوقی برابر 

را تصور کنند. 
59-از نــگاه جمعی به کارمندان خــود فاصله بگیرید. درواقع 
الزم است تا توجه داشته باشــید که تمامی افراد تیم شرکت با 

یكدیگر تفاوت هایی را دارند. 
60-وضعیــت زندگی کارمندان خــود را پیگیری کنید. برای 
مثال در صورتی که فردی در شرکت به تازگی ازدواج کرده و یا 
صاحب فرزند شده است، این امر که قبل از مراجعه آنها به دفتر، 
شــما امكاناتی جدید را در اختیارشــان قرار دهید، بدون شك 

تاثیری شگفت انگیز را به همراه خواهد داشت. 
61-یك مســابقه برگزار کنید. درواقع شــما می-توانید یك 
مسابقه درون و یا برون سازمانی ایجاد کرده و با این اقدام، افراد 
را به تقویت مهارت های خود تشــویق کنید، با این حال این امر 
باید در فضایی کامال دوســتانه صورت گیرد تا شاهد رقابت های 

ناسالم نباشید. 
62-حداقل یک روز از هفته را به انجام کاری ارزشمند 

اختصاص دهید. برای مثال می توان با انتخاب 
چهارشنبه ها به عنوان روز هوای پاک، همگان را به 

استفاده از وسایل نقلیه ترغیب کنید. 
63-از نظرات افراد برای افزایش کارایی و راندمان تیم شرکت 

غافل نشوید. 
64-تولد تمامی کارمندان و ســالگرد تاسیس شرکت را جشن 

بگیرید. 
65-به کارمندان خود اجازه دهید تا برای کسب تجربه، مدتی 

را در شرکت های دیگر فعالیت کنند. 
66-از کار دوم کارمنــدان خود حمایــت کنید. برای مثال در 
صورتی که کارمند شــما می خواهد مدیریت یك کافه را برعهده 
بگیرید، شما با حمایت از وی در نهایت می توانید زمینه را برای 
تبلیغ برند خــود ایجاد کنید، با این حال در صورتی که فعالیت 
دوم، زمان بیش از حدی را از افراد اشغال می کند، بهتر است تا 
به آنها پیشنهاد کار بیشتر در شرکت و افزایش حقوق را بدهید. 
67-برنامه ای مداوم برای افزایــش دانش و مهارت کارمندان 

خود داشته باشید.
68-هــر وظیفه را بــا توجه به روحیات افــراد، به آنها محول 

سازید. 
69-از کارمندان خود حتی در برابر مشتریان نیز حمایت کافی 

را بعه عمل آورید. 
ادامه دارد ...
tinypulse :منبع
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کســب و کار فروشگاه های آنالین در طول سال های اخیر رونق بسیار 
زیادی یافته اســت. اکنون مردم بیش از هــر زمان دیگری محصوالت 
موردنیــاز خود را به صورت آنالین خریداری می کنند. نكته جالب تنوع 
محصوالت فروشــگاه های آنالین اســت. به این ترتیب امكان سفارش 
آنالیــن تقریبا همه چیــز و دریافت آن درب منــزل وجود دارد. بدون 

تردید تجربه خرید هیچ گاه به این اندازه لذت بخش نبوده است. 
اگرچه اوضاع کنونی فروشگاه های آنالین از نقطه نظر مشتریان بسیار 
جالب اســت، امــا کارآفرینان با صحنه ای پر از رقابت مواجه هســتند. 
اکنــون فعالیت به عنــوان یك کارآفرین در حوزه راه اندازی فروشــگاه 

آنالین بسیار دشوار به نظر می رسد. 
مزیت اصلی کارآفرینان امروزی در حوزه تجارت آنالین امكان شروع 
کسب و کار با سطح بســیار پایین امكانات است. دسترسی به اینترنت 
و بازار هدف موردنظر امكان راه اندازی فروشــگاه آنالین در هر نقطه ای 
را فراهم می کند. به این ترتیب تكنولوژی خرید و راه اندازی فروشــگاه 

آنالین را در کنار هم ساده کرده است. 
بدون تردید شــروع فعالیت فروشگاه آنالین نیازمند برخی از اقدامات 
پیش نیاز اســت. به عنوان گام نخست راه اندازی سایت، انتخاب پلتفرم 
فروش آنالیــن، همكاری با یك شــرکت ارائه دهنده سرویس هاســت 
و یادگیــری در مورد بازاریابــی برای برندمان در دنیــای آنالین جزو 
پیش نیازهای اصلی محســوب می شــود. نكته مهــم در اینجا اهمیت 
شــناخت محصوالت مناســب برای فروش پیش از اقــدام برای تامین 

پیش نیازهای مذکور است. 
اخیــرا من با بســیاری از کارآفرینــان عالقه منــد در زمینه فروش 
محصوالت بــه صورت آنالین گفت وگو کردم. اغلب آنها عالقه و مهارت 
باالیــی در زمینه تجــارت آنالین دارند، با این حــال در زمینه انتخاب 
محصوالت مناسب برای فروش سردرگم هستند. این امر الهام بخش من 
برای نگارش مقاله کنونی بود. براساس مطالعات و پژوهش های مختلف 
در طول ماه های اخیر در این مقاله به بررســی 9 محصول برتر در حوزه 
فروش آنالین خواهم پرداخت. امیدوارم شــما نیز از مقاله کنونی برای 

راه اندازی فروشگاه آنالین تان الهام بگیرید.
1. مواد غذایی

اغلب مردم وقتی در مورد فروش آنالین فكر می کنند، بیشتر به سراغ 
گجت های هوشــمند یا محصوالت تعمیراتی موردنیاز در خانه می روند. 
منظور من از محصوالت تعمیراتی ابزارهای موردنیاز در خانه مانند آچار 
یا دریل اســت. نكته جالب در این میــان رتبه بندی فروش مواد غذایی 
در پایین ترین ســطح ممكن است. به این ترتیب کمتر فردی به دنبال 

فروش محصوالت غذایی به صورت آنالین است. 
وقتی مشــتریان تقریبا همه محصوالت موردنیــاز خود را به صورت 
آنالین خریداری می کنند، پس چرا مــواد خوراکی خارج از این قاعده 
باشــد؟ به هر حال انســان ها در طول روز چند وعــده از مواد خوراکی 
گوناگــون اســتفاده می کننــد، بنابراین بازار مناســبی بــرای چنین 
محصوالتی وجــود دارد. نگاهی به نرخ فروش آنالیــن مواد غذایی در 
آمریكا نكات جالبی را در اختیار ما قرار می دهد. بر این اساس در طول 
چند سال اخیر میزان فروش آنالین مواد غذایی به شدت افزایش داشته 
اســت. براساس پیش بینی موسســه Statista، در سال ۲0۲1 سهم 
مــواد غذایی از بازار فروش آنالین در آمریكا نزدیك به 30 میلیارد دالر 
خواهد بود. به عالوه عرضه آنالین محصوالت غذایی در طول ســال های 

اخیر با نرخ رشد متوسط 18درصد مواجه بوده است. 
اگرچه هنوز هم فروشگاه ها و ســوپرمارکت های فیزیكی محل اصلی 
عرضه محصوالت خوراکی محسوب می شود، با این حال به زودی چنین 
مكان هایی جای خود را به فروشــگاه های آنالیــن خواهند داد، با این 
حساب سرمایه گذاری در این حوزه اقدام منطقی از سوی ما خواهد بود. 
وقتی بازار فروش آنالین این محصوالت هنوز داغ نیست، بهترین زمان 

برای ورود ما و ایجاد اعتبار خواهد بود. 
2. اسکوتر برقی

اگر شــما در نزدیكی یك شــهر بزرگ زندگی می کنید، به احتمال 
زیاد رشــد استفاده از اسكوترهای برقی را مشــاهده کرده اید. براساس 
گزارش های رسمی در طول یك دهه اخیر میزان استفاده از اسكوترهای 
برقی برای عبور و مرور در شهرهای بزرگ به شدت افزایش داشته است. 
برندهایــی نظیر بیرد، الیم و ریزور در زمینه ارائه اســكوترهای برقی 
عمومی در شهرهای بزرگ پیشتاز محسوب می شوند. جالب اینكه حتی 

برندهــای بزرگی نظیر اوبر و لیفت نیز وارد این عرصه از کســب و کار 
شده اند. 

ایده پشــت توسعه اســكوترهای برقی عمومی بسیار جذاب است. بر 
این اساس افراد از طریق گوشی های هوشمند اسكوتر موردنظر را فعال 
می کنند. ســپس با طی مســیر موردنظر آن را پارک کرده و از طریق 
گوشــی همراه شــان آن را قفل می کنند. فرآیند پرداخت هزینه نیز از 

طریق گوشی همراه و به صورت کامال هوشمند انجام می شود. 
در ســال ۲018 نزدیك به 44 میلیون اسكوتر برقی در سطح جهان 
فروخته شــد. براســاس پیش بینی ها در ســال ۲0۲0 این رقم به 50 
میلیون فروش خواهد رســید. بــه این ترتیب فعالیــت در زمینه ارائه 

اسكوترهای اشتراکی کسب و کار سودآوری محسوب خواهد شد. 
از نظر ســطح قیمت اسكوترها رده بندی متفاوتی دارند. بر این اساس 
امكان خرید اسكوتر از سطح قیمت 300 دالر وجود دارد. عمر طوالنی 
این محصوالت ســرمایه گذاری بر روی حوزه اســكوترهای اشتراکی را 

سودآور می سازد. 
3. هدست های واقعیت مجازی

واقعیــت مجازی و واقعیت افزوده جزو برترین ترندهای تكنولوژی در 
ســال های اخیر محسوب می شــود. به نظر من این فناوری یكی از 10 
ترند برتر حوزه تكنولوژی موبایل در سال جاری است. امكانات گسترده 
این هدست ها و ســازگاری با اغلب دستگاه های هوشمند آن را بدل به 
یكی از گزینه های جذاب کرده است. جالب اینكه هماهنگی هدست های 
واقعیــت مجازی با فناوری اینترنت موجــب تاثیرگذاری آنها در زمینه 
مدیریت ســئو سایت ها شده اســت. به این ترتیب در آینده ای نزدیك 
ســایت ها باید عالوه بر روش های مختلف به ســازگاری مطالب شان با 

جست وجو از طریق هدست های هوشمند نیز توجه کنند. 
نگاهی به آمار رشــد اســتفاده از هدســت های واقعیــت مجازی در 
آمریكا بــه خوبی بیانگر افق روشــن بازار این محصول اســت. بر این 
اساس میزان خرید هدست های واقعیت مجازی در طول سال های آتی 
افزایش چشمگیری خواهد داشت. بدون تردید عرضه انواع مختلف این 
هدســت ها یكی از گزینه های جالب برای هر فروشــگاه آنالینی خواهد 

بود. 
4. اسپیکرهای هوشمند

از آنجایــی که هنوز در حوزه تكنولــوژی بحث می کنیم، اجازه دهید 
یك نمونــه دیگر از محصوالت پرطرفدار و دارای آینده موفق را معرفی 
کنم. خرید اســپیكرهای هوشمند در طول ســال های جاری به شدت 

افزایش خواهد یافت. 
اکنون در سال ۲019 بیش از 74 میلیون اسپیكر هوشمند در ایاالت 
متحده مورد اســتفاده قرار می گیرد. اگرچه اکنــون فقط ۲6درصد از 
کاربران اینترنــت از این گجت جالب اســتفاده می کنند، اما به زودی 
ســطح دسترســی مردم به آن افزایش چشــمگیری خواهد داشت. در 
میان ســهم کشورها از بازار اســپیكرهای هوشمند چین با داشتن 80 
میلیون کاربر در صدر قرار دارد. نكته جالب اینكه تمام این 80 میلیون 
اسپیكر هوشمند فقط از سوی 10درصد مردم چین مورد استفاده قرار 
می گیرد. این امر به خوبی آینده رو به رشــد اســپیكرهای هوشمند را 

نشان می دهد. 
5. تمیزکننده های بخاری

استفاده از بخار برای تمیزکردن سطوح مختلف ایده تازه ای نیست، با 
این حال پیشرفت تكنولوژی دستگاه های بخارشور را دستخوش تحول 
بنیادی کرده اســت. بر این اساس دیگر خبری از بخارشورهای بزرگ و 
سنگین نیست. اکنون بخارشــورهای نسل جدید اندازه کوچك و وزن 
سبكی دارد. به عالوه معموال این بخارشورها کارهای دیگری را نیز انجام 
می دهنــد. به عنوان مثال از نمونه های کوچك بخارشــورها برای تمیز 

کردن بشقاب ها نیز استفاده می شود. 
عالقه مردم سراسر دنیا به استفاده از ابزارهای نظافتی جدید و ساده 
بازار فروش بخارشــورهای نســل جدید را بسیار روشن می سازد. با این 
حســاب ســرمایه گذاری بر روی فروش آنالین این محصوالت بســیار 

منطقی خواهد بود. 
6. جواهرات

جواهرات از آن دســت محصوالتی اســت که هیچ گاه بازار خود را در 
حوزه فروش آنالین از دست نخواهد داد، بنابراین فرصت بی نهایتی برای 

فروش آن از سوی فروشگاه های آنالین وجود دارد. 
نكته جالب در مــورد فروش جواهرات امــكان هدف گذاری بر روی 
نسل های مختلف است. هیچ نسلی به جواهرات بی عالقه نیست. اگرچه 
بازار اصلی این محصوالت را خانم های بالغ تشكیل می دهند، اما صنعت 

مد طرح هــای جالبی در زمینه جواهرات کودکان نیــز دارد. البته این 
جواهرات به گونه ای ســاده و ســبك برای ســازگاری با بدن کودکان 
ساخته می شود. به هر حال تمرکز بر روی کودکان امكان فروش بیشتر 

را برای برندهای آنالین فراهم خواهد کرد. 
امروزه بیش از ۲ میلیون انواع جواهرآالت به صورت آنالین در سایت 
Etsy به فروش می رســد. ایــن امر به خوبی بازار رو به رشــد و داغ 

جواهرات را نشان می دهد. 
براســاس گزارش اتحادیه جهانی فروش جواهرات تا ســال ۲0۲۲ به 
طور میانگین شــاهد رشــد 16درصدی فروش آنالین این محصوالت 
خواهیم بود. این امر به معنــای ظهور ترندی منحصر به فرد در زمینه 
فروش آنالین اســت. اســتفاده بهینه از این ترند موجب بهبود وضعیت 

برند ما در بازارهای آنالین خواهد شد. 
7. دوره های دیجیتال و کالس های آنالین

فروشگاه های آنالین همیشه کاالهای فیزیكی را به فروش نمی رسانند. 
گاهی اوقات ارائه خدمات مناســب زمینــه مطلوبی برای فروش فراهم 
می ســازد. در طول سال های اخیر فروش محصوالت آنالین نظیر کتاب 

الكترونیك رشد فزاینده ای داشته است. 
براســاس گزارش موسســه فوربس، صنعت آموزش آنالین تا ســال 
۲0۲5 ارزشی معادل 3۲5میلیارد دالر خواهد یافت. با این حساب باید 

حساب ویژه ای بر روی این حوزه باز کرد. 
در ایــاالت متحــده نزدیك به 77درصد از شــرکت های آموزشــی 
دوره های خــود را به صورت آنالین برگزار می کنند. این امر در ســایر 
کشــورها نیز به سرعت در حال توسعه است. به این ترتیب در آینده ای 

نزدیك دیگر خبری از کالس های حضوری نخواهد بود. 
8. پهپادهای تفریحی

اســتفاده از پهپادهای کوچك در زمینه فیلمبــرداری به دو صورت 
رواج یافته اســت. در حالت نخســت برای ثبت لحظات شگفت انگیز در 
فیلم های ســینمایی از این محصول استفاده می شود. در حالت دوم نیز 
به صورت تفریحی مورد اســتفاده قرار می گیرد. بدون تردید پهپادها در 
عرصه نظامی نیز کاربرد دارند، با این حال به عنوان یك فروشگاه آنالین 

این امر هیچ ارتباطی به ما نخواهد داشت. 
از ســال ۲010 و همراه با عرضه نخســتین نسل پهپادهای تفریحی 
تحول بســیاری در این صنعت به وجود آمده اســت. براساس گزارش 
رسمی موسسه Inc تا سال ۲0۲5 میزان درآمد حاصل از فروش پهپاد 
به 1۲.6 میلیارد دالر خواهد رسید. این امر به معنای رشد 700درصدی 
فروش این محصول در بازه زمانی 15 ساله است. بدون شك محصوالت 
اندکی توانایی دســتیابی به این حجم از فروش را دارند. سرمایه گذاری 
مناسب در زمینه فروش پهپادها در آینده ای نزدیك نتیجه بخشی خود 

را نشان می دهد. به این ترتیب از همین االن باید دست به کار شد. 
9. پوشاک و لوازم جانبی

شــاید در نگاه نخست ایده حاضر ســاده، واضح و کسل کننده به نظر 
برســد، با این حال صنعت فروش آنالین پوشــاک و لوازم جانبی بسیار 
پرســود اســت. نكته مهم درخصوص موفقیت در زمینه فروش آنالین 
پوشاک انتخاب یك شــاخه تخصصی است. تالش برای فروش هر نوع 

محصولی به هر مشتری امكان رقابت را از ما سلب خواهد کرد. 
براســاس پیش بینی ها تا ســال ۲0۲3 ارزش صنعــت فروش آنالین 
پوشــاک به 145.7 میلیارد دالر خواهد رســید. این رقم در مقایسه با 
ارزش 93 میلیارد دالری این عرصه در ســال ۲017 پیشــرفت بسیار 
بزرگی محسوب می شود. به این ترتیب ما بیش از هر زمان دیگری باید 

به دنبال فراهم سازی امكانات فروش آنالین پوشاک باشیم. 
خوشبختانه در حوزه فروش پوشاک و لوازم جانبی دست فروشگاه های 
آنالین بســیار باز خواهد بود. امروزه بیــش از هر زمان دیگری تولیدی 
پوشــاک در سراسر جهان وجود دارد. این امر برای فروشگاه های آنالین 

مزیتی انكارناپذیر محسوب می شود. 
جمع بندی

تــا به حال هیچ زمانی به اندازه اکنون برای فروش آنالین محصوالت 
مناســب نبوده اســت. راه اندازی فروشگاه آنالین بســیار ساده است. 
همچنین با اســتفاده از نكات کلیدی در زمینــه انتخاب محصوالت و 
همكاری با شــرکت های دیگر امكان دستیابی به موفقیت سریع وجود 

دارد. 
در آغاز این مقاله پرســش اصلی را انتخاب محصوالت مناسب برای 
فروش آنالین عنوان کردم. امیدوارم اکنون دامنه انتخاب مناسبی برای 

پاسخ به این پرسش داشته باشید. 
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چه محصوالتی را باید در فروشگاه آنالین فروخت؟

پرفروش ترین محصوالت فروشگاه های آنالین در سال ۲۰۱9
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اخبار

ارومیه - رونق: مقداد اسكندرپور با اشاره به وضعیت کلی آبرسانی به 
شهرهای آذربایجان غربی، اظهار داشت: جمعیت شهری آذربایجان غربی 
۲ میلیــون و ۲19 هزار نفر اســت که از این میــزان، ۲ میلیون و ۲14 
هزار و 514 نفر زیر پوشش شبكه آبرسانی شرکت آب و فاضالب شهری 
آذربایجان غربی قرار دارندد. وی با بیان اینكه میزان بهره مندی جمعیت 
شهری آذربایجان غربی نسبت به میانگین کشوری بیشتر است، تصریح 
کرد: 99.8 درصد جمعیت شهری آذربایجان غربی از شبكه آبرسانی بهره 
مند هســتند این در حالی است که این رقم در میانگین کشوری 99.6 
درصداســت. وی با بیان اینكه درصد بهره مندی از شبكه آب جمعیت 
شهری استان 0.۲ درصد بیشتر از میانگین کشوری است، ادامه داد: 644 
هزار فقره انشعاب آب در آذربایجان غربی واگذار شده است که این میزان، 
شــامل 881 هزار آحاد است. این مســئول با اشاره به منابع تامین آب 
اســتان، اظهار داشت: آب مورد نیاز از 196 حلقه چاه، 13 تصفیه خانه، 
1۲چشمه و 117 مخزن با حجم 414 هزار مترمكعب تامین می شود. 
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی 

با اشاره به وجود ۲46 حلقه چاه آب تحت مدیریت شرکت آب و فاضالب 
شهری آذربایجان غربی، اذعان داشت: از این تعداد فقط 196 حلقه چاه 
فعال است و مابقی از مدار بهره برداری خارج شدهاند. اسكندرپور دالیلی 
که باعث خروج چاه ها از مدار بهره برداری قرار می گیرد را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: تغییر کیفیت آب از حالت استاندارد، عدم نیاز موقت به چاه 
و افت آبدهی به دلیل پایین آمدن آبهای زیرزمینی و ... از جمله عواملی 

اســت که باعث  خروج چاه ها  از مدار بهره برداری می شود. اسكندرپور 
به کیفیت آب شرب شهرهای مختلف استان اشاره کرد و گفت: کنترل 
کیفیت آب شرب شهرهای مختلف آذربایجان غربی در حد استانداردهای 
بین المللی است به طوری که این شرکت توانسته از نظرمدیریت و نظارت 
بر  کیفیت آب شرب، گواهینامه های بین المللی را در سالهای متمادی 
کسب کند. این مسئول با بیان اینكه در تامین کیفیت آب شرب، یكی 
از 10 اســتان های  برتر کشور هستیم، ادامه داد: 17 آزمایشگاه کیفیت 
سنجی آب در استان به صورت روزانه، ماهانه و ساالنه نسبت به بررسی 
پارامترهای مختلف و موثر در کیفیت آب شرب شهری اقدام می کنند. 
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی با 
اعالم اینكه تمام پارامترهای شیمیایی اندازه گیری شده در شبكه توزیع 
آب شهر ارومیه مطابق استاندارد ملی ایران و در محدوده مجاز و قابل قبول 
برای آب شرب می باشد، تصریح کرد: براساس نتایج حاصل از آزمایشات 
به میانگین سختی کل منابع تامین آب زیرزمینی استان آذربایجان غربی 

در حد مجاز میباشد . 

تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی گفت: دیوان محاسبات، 
مشاوری امین برای دستگاه های اجرایی است و نقش بسیار مهمی در 
پیشگیری از فســاد اداری دارد. دکتر محمدرضا پورمحمدی در آئین 
تكریم و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان، با قدردانی از خدمات 
هفت ساله امیر خلیلیان در این سمت، اظهار داشت: خدمات بی شائبه، 
مفید و موثر این اداره کل در استان بر کسی پوشیده نیست و بر همین 
اساس، آذربایجان شرقی از استان های پاک کشور در حوزه جرایم اقتصادی 

سازمان یافته در ادارات دولتی و دستگاه های اجرایی محسوب می شود.
تخلفات برخی از دستگاه های اجرایی را نفی نمی کنیم

 وی، نبود جرایم ســازمان یافته اقتصادی در چند سال اخیر در 
بدنه دستگاه های دولتی اســتان را ناشی از عملكرد خوب مدیران 
دستگاه های نظارتی دانست و ادامه داد: تخلفات و سوءاستفاده های 
مالی در برخی از دســتگاه های اجرایی را نفی نمی کنیم، اما بر این 
باوریم که با شناســایی به موقع این تخلفات، از وقوع جرایم مالی 

گســترده در استان جلوگیری شده اســت. پورمحمدی، از دیوان 
محاسبات به عنوان مشاوری امین برای دستگاه های اجرایی استان 
نام برد و تصریح کرد: مدیران اســتان باید از راهنمایی دلســوزانه 
دستگاه های نظارتی در پیشبرد امور و پرهیز از فساد در دستگاه های 

اجرایی استفاده کنند.

تشبیه دستگاه های نظارتی به آیینه
استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تشبیه دستگاه های نظارتی به آیینه، 
گفت: همچنان که آیینه، خطاهای هر شخصی را برای خودش نشان می دهد، 
دستگاه های نظارتی نیز چنین نقش مهم و موثری را در جامعه عهده دار هستند. 
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز در این آئین، 
هدف اصلی این نهاد نظارتی را حفاظت از بیت المال دانست و تصریح کرد: اکثر 
مدیران کشور، مدیرانی صالح و توانمند هستند و بر این باوریم که مدیران صالح 
نیز مصداقی از بیت المال هستند و باید از آنها حفاظت کنیم. محسن عمرانی، 
بی توجهی افراد به اجرای قانون را مهم ترین عامل فساد در بخش های مختلف 

دانست و بر ضروت اجرای قوانین در تمام بخش های جامعه تاکید کرد.
صادق پور، مدیرکل جدید دیوان محاسبات 

آذربایجان شرقی
در این مراسم، از خدمات امیر خلیلیان، قدردانی و صالح صادق پور به 

عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات آذربایجان شرقی معرفی شد.

تبریز - پاشــایی: رییس شــورای اسالمی شــهر سردرود 
گفت: سردرود به شبكه شهرهای خالق فرهنگ و هنر ایران 
می پیوندد.  آرزو مبصر با اعالم این خبر افزود: در جلســه ای 
که به منظور معرفی شــهرهای خالق فرهنگ و هنر استان 
آذربایجان شــرقی ترتیب یافته بود بخش فرهنگی یونسكو، 
سال های قبل پروژه ای با عنوان »شهرهای خالق« ایجاد کرده 
که ســازمان همكاری های اسالمی )OIC( نیز با بهره گیری 
از شاخص های تعریف شده در یونســكو ، پروژه ی مشابهی را 
تعریف کرده و از کشــورهای عضو خواسته برای سال  جدید 
چند شــهر خالق خود را معرفی کنند در همین راستا طبق 
دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، با همكاری اداره میراث 
فرهنگی نسبت به شناسایی پتانسیل های شهرهای خالق در 
فرهنگ و هنر اقدام و آن ها را تا دهم شهریور به دبیرخانه ی 
مربوطه بهمراه مســتندات الزم ارائه نمایند که شهر سردرود 
نیز بعنوان شــهر خالق فرهنگ و هنر در زمینه هنر صنعت 
تابلو فرش به وزارت فرهنگ و ارشــاد معرفی خواهد شد.  در 
این جلسه اعالم شد؛ بر اساس چندین شاخص برای انتخاب 
شهرهای خالق از جمله غذا موسیقی ، ادبیات ، آیین ها و مبلمان 
شهری، صنایع دســتی و... طی مكاتبه با مسووالن اداره کل 
میراث فرهنگی و گردشــگری در استان ، شهر سردرود نیز با 
توجه به پتانســیل باالی خود در امر هنر صنعت تابلو فرش 

دستباف و وجود رستوران های متعدد در امر جذب گردشگر 
و توریست و برای سال جدید به عنوان شهرهای خالق فرهنگ 
و هنر معرفی و کاندیدا شد.  آرزو مبصر رئیس شورای اسالمی 
شهر سردرود در این جلسه ضمن تشكر از نگاه ویژه مسئولین 
استانی به شهر سه هزار ساله سردرود و پتانسیل های باالی 
آن در امر فرهنگ و هنر این رویداد بزرگ فرهنگی را فرصتی 
بزرگ در جهت معرفی سردرود به عنوان پایتخت تابلو فرش 
دستبافت جهان برشمرد و افزود: تمام اطالعات محتوایی تهیه 
شده در خصوص شهر سردرود و هنر صنعت تابلو فرش پس از 
تكمیل فرم های مذکور توسط شهرداری و اتحادیه تابلو فرش 
دستباف سردرود، برای دبیرخانه ی متشكله در استان ارسال 
تا آن ها نیز جهت طرح در اجالس های بعدی، پس از بررسی 
شهرهای معرفی شده، از میان چندین کشور عضو این سازمان، 

شهرهای خالق در فرهنگ و هنر را برای سال های آتی اعالم 
نمایند.  مبصر در ادامه افزود: بزودی نیز طبق توافقات اولیه، 
تفاهم نامه ای میان انجمن های خوش نویسی و نگارگری با 
اتحادیه تابلو فرش دستباف سردرود در جهت اعتال و توسعه 
ی تابلو فرش دستباف منعقد خواهد شد.  ناصر اسماعیل زاده 
حجتی شهردار سردرود نیز در این جلسه با بیان این که طرح 
انتخاب »شــهرهای خالق« در سطح ملی مطرح بوده و شهر 
ســردرود نیز یكی از شهرهای معرفی شده خواهد بود، اظهار 
کرد: این پروژه در داخل کشور طبق شاخص های تعریف شده 
باعث خواهد شد تا رقابتی میان دیگر شهرهای استان ایجاد و 
از ظرفیت های شهرداری ها نیز در این راستا استفاده خواهد شد 
که امیدوارم این برنامه  برای هر ساله اجرا تا »شهرهای خالق« 
معرفی و مطرح شوند. در این جلسه هادی ابری رئیس اتحادیه 
تابلو فرش دســتبافت سردرود به این هنر ارزشمند که باعث 
جذب گردشگران و میهمانانی از داخل و خارج کشور به شهر 
ســردرود شده است، اشاره کرد و افزود: بر همین اساس است 
که تولیدکنندگان شخصا در خصوص بازاریابی تابلو فرش های 
خود و صادرات آن به جهان، بخصوص به کشورهای آسیایی 
اقداماتی موثر انجام داده اند که امیدواریم با معرفی ســردرود 
بعنوان شهر خالق بتوانیم بیش از این اقدامات موثرتری هم 

انجام دهیم.

 همدان- فاطمه صنیعی وحید: ســید هادی حسینی بیدار در 
مورد تصفیه خانه پساب فاضالب همدان، اظهار کرد: تصفیه خانه 
همدان با ظرفیت 1۲80 لیتر در ثانیه پساب را تصفیه می کند که با 
یك مدول کار می کند. وی افزود: قولی که درباره پاکسازی رودخانه 
ها داده بودیم عملیاتی شــد و تمامی رودخانه های شهر همدان 
پاکسازی شده است و با توجه به اقدامات صورت گرفته در حاشیه 
شــهر  در سیل اخیر که شاهد بیشترین بارندگی در استان بودیم 
هیچ مشكلی در خصوص  شبكه فاضالب رخ نداد.  حسینی بیدار 
گفت :ورودی فاضالب به تصفیه خانه ۲50 لیتر در ثانیه بود که طی 
4 ماهه اخیر به 650 لیتر در ثانیه رســید؛با تالش مجموعه آب و 
فاظالب )آبفا( پساب تصفیه شده از کیفیت باالیی برخوردار است 
به طوریكهBOD فاضالب زیر پنج و آمونیاک آن دو دهم اســت.   
وی افزود: در چهار ماه 44 کیلومتر خط انتقال پســاب به نیروگاه 
اجرا شــد و در حال حاضر 650 لیتر در ثانیه از پساب فاضالب به 

نیروگاه انتقال می یابد و این توان وجود دارد که به 1000 لیتر در 
ثانیه برسد.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان گفت: 
تصفیه خانــه فاضالب یك هزار و ۲80 لیتر در ثانیه ظرفیت تولید 
پســاب دارد که به مصرف نیروگاه مفتح  مي رسد. حسینی بیدار 
تصریح کرد: تمام چاه های موجود در نیروگاه از مدار خارج شده در 
صورتی که قبال از آب های زیرزمینی استفاده می کرد اما با در اختیار 

قرار دادن پساب فاضالب، تمام چاه های مورد استفاده آن مسدود 
شد و تا کنون 40 میلیون متر مكعب پساب فاضالب تحویل نیروگاه 
شده است؛ در صورتی که قبال نیروگاه با ۲5 درصد ظرفیت کار می 
کرد امروز با 105 درصد ظرفیت خود کار می کند.  حسینی بیدار 
با اشاره به اینكه دبی ورودی تصفیه خانه 650 لیتر در ثانیه افزایش 
یافته است گفت: در کیفیت پساب نیز اقداماتی انجام شده است. وی 
افزود:  تصفیه خانه جزو پروژه های برتر در جهان است و بخش لجن 
نیز به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد. حســیني بیدار گفت: 
پســاب را در اختیار بخش صنعتی و کشاورزی قرار می  گیرد. وبا 
توجه با اینكه همدان تنها شهری است که 95 درصد حاشیه شهر 
زیر پوشش شبكه فاضالب است که  پاک سازی رودخانه های داخل 
شهر نیز در دستور کار قرار دارد به طوری که اکنون رودخانه منطقه 
جانبازان، منوچهری و کوی رضوان پاکسازی شده و دره مرادبیگ 

نیز در حال انجام است.

ساری – دهقان : همزمان با دهه والیت، پروژه گازرسانی به شهر 
بلده شهرســتان نور به عنوان آخرین نقطه شــهری مازندران عصر 
پنجشــنبه با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی طی آیینی آغاز 
شــد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز 
استان مازندران، پروژه گازرسانی به شهر کوهستانی بلده با اعتباری 
ملی بالغ بر ۲10 میلیارد تومان انجام می شــود. "جعفر احمدپور" 
مدیرعامل شرکت گاز مازندران در این آیین گفت: گازرسانی به این 
منطقه کوهستانی یكی از پرهزینه ترین و سخت ترین طرح هاست 
که اجرا می شــود. وی افزود: بــرای تكمیل این طرح اهالی منطقه 
باید همكاری الزم را با پیمانكار داشته باشند تا فاز نخست طرح در 
ســال 99 مورد بهره برداری قرار گیرد. احمدپور اظهار داشت: در فاز 
نخست این طرح یكهزار انشعاب به ساکنین این منطقه واگذار می 

شود. مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: در فاز نخست این پروژه 
10 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد شبكه و علمك برای شهر بلده در 
نظر گرفته شده و بیش از 70 کیلومتر نیز لوله گذاری خواهد شد و در 
فاز بعدی گاز رسانی به 46 روستای این بخش را شامل می شود."علی 

شادمان" فرماندار شهرستان نور نیز در این مراسم گفت: با توجه به 
شرایط اقتصادی امروز کشور اجرای این پروژه با این اعتبار از ارزش 
خاصی برخوردار است که موجب فراهم شدن یكی از مهمترین زیر 
ساخت منطقه با داشتن دمای منفی 30 درجه سانتیگراد است. وی با 
اشاره به تكمیل شدن زیر ساخت های دیگر این منطقه همچون برق 
به صورت کامل و کابل 15 کیلومتری فیبر نوری برای ارتباط اظهار 
داشت: با بهره برداری از این پروژه و تكمیل شدن بسترهای الزم شاهد 

رونق گردشگری و اشتغال در بخش بلده خواهیم بود.   
بخش کوهســتانی بلده شهرستان نور با 46 روستا و جمعیت 1۲ 
هزار نفری در 53 کیلومتری جاده هزار و 55 کیلومتری جاده چالوس 
و در 85 کیلومتری مرکز شهرستان نور با جمعیتی بیش از 1۲1 هزار 

نفر در غرب مازندران قرار دارد. 

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی:

کسب استانداردهای بین المللی، گواه روشن کیفیت آب شرب آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان شرقی:

دیوان محاسبات مشاور امین دستگاه های اجرایی است

رییس شورای اسالمی شهر سردرود:

سردرود به شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر کشور می پیوندد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان:
 75 درصد استان همدان تحت پوشش خدمات فاضالب است 

همزمان با دهه والیت؛

گازرسانی آخرین شهر مازندران آغاز شد

بازسازی محوطه تاریخی کاروانسرای مالحسین خان
قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور 
زائرین شــورای اسالمی شــهر قم گفت: تملك واحدهای کاروانسرای 
مالحسین خان توسط شهرداری قم در حال انجام است و تعمیر بخش 
میراثی این بازار توســط اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی قم 
صورت می گیرد. سیدمجتبی سبحانی ثابت با اشاره به جلسات متعدد 
در کمیســیون خدمات شــهری و امور زائرین شــورای اسالمی شهر 
مقدس قم در راســتای تعیین تكلیف کارونســرای مالحسین خان در بازار کهنه قم، اظهار کرد: جلسات متعددی با 
شهرداری منطقه یك در خصوص تعیین تكلیف این بازار داشته ایم، ناامنی موجود در این بازار کاماًل مشهود است و 
در آینده این مســاله می تواند خطرآفرین باشد. رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسالمی شهر 
قم با تاکید بر اینكه چندین بار به مالكان تذکرات کتبی در جهت رفع موارد ناایمن از جمله وجود مواد اشــتعال زا 
در معرض، برق کشــی ناایمن و مشكالت ایمنی برای عابران این بازار داده شده است، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه 
توجهی در این زمینه انجام نگرفت و شــاهد بروز مشكالت موجود در این بازار هستیم.  سبحانی ثابت با بیان اینكه 
شهرداری منطقه یك موظف شده تا مغازه هایی که دارای مالك هستند را تملك کند، تصریح کرد: شهرداری منطقه 

در این روند عملكرد قابل قبولی داشته است و صرفاً چند واحد دیگر در مرحله خرید نهایی قرار دارند.

دبیر شورای همیاری و مشارکت  پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:
شورای مشارکت بستری پویا و شکوفا برای افکار و ایده های نوین و 

تحول آفرین در پاالیشگاه است
ایالم - هدی منصوری:  دبیر شورای همیاری و مشارکت شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: 
این شــورا به عنوان یكی از ارکان مدیریت مشارکتی، نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف 
پاالیشــگاه از طریق جلب مشــارکت افكار و ایده های نوین و تحــول آفرین دارد. " کیوان 
کیانفر"  با اشــاره به اینكه ارتقاء انگیزش و اعتماد به نفس در کنار رشد خالقیت ها، کمك 
قابل توجهی در جهت بهبود فرایندها و فعالیت های پاالیشگاه دارد، افزود: توجه به فرهنگ 
ســازی مدیریت مشارکتی، مشورت فراگیر و تشــویق کارکنان برای مشارکت آنها در نظام 
تصمیم گیری سازمان، از برنامه های راهبردی این شورا می باشد. دبیر شورای همیاری و مشارکت شرکت پاالیش گاز 
ایالم تصریح کرد: در 4 ماهه اول سال جاری تعداد 7۲5 پیشنهاد با سرانه ۲.4 درصد به این شورا ارسال شده است که از 
این تعداد ۲15 پیشنهاد از معاونت عملیات،  105 پیشنهاد از امور اداری و 80 پیشنهاد نیز از واحد امور کاال بوده است. 
کیانفر افزود: از این تعداد پیشــنهاد ارائه شــده توسط واحدهای مختلف به دبیرخانه شورای همیاری و مشارکت، تعداد 
۲5 مورد از آنها در زمینه های فنی و غیر فنی تصویب شده و جهت جاری سازی و انجام به واحدهای اجرا کننده ابالغ 

شده اند که با انجام آنها امید است نتایج مثبت و قابل قبولی در بهبود فرآیندهای سازمان حاصل شود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:
اهدای چهل جهیزیه به زوج های جوان گلستانی

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: ولی نژاد گفت: در جهت تســهیل ازدواج جوانان و بازخوانی نقش مهم و 
تأثیرگذار نهادهای دینی در ارائه خدمات اجتماعی 40 جهیزیه به زوج های جوان گلســتانی اهدا شد.به گزارش 
روابط عمومی اداره کل تبلیغات اســالمی گلســتان، حجت االســالم نوراهلل ولی نژاد مدیر کل تبلیغات اسالمی 
گلســتان در گفتگو با روابط عمومی این اداره کل از پرداخت 40 جهیزیه به 40 زوج جوان گلستانی با مشارکت 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( خبر داد و افزود: یكی از تأکیدات مهم اســالم و دستورات پیامبر 
)ص( و ائمه اطهار )ع( فراهم کردن مقدمات ازدواج برای جوانان اســت و اجرای این طرح به منظور ایجاد زمینه 
الزم جهت ازدواج آســان و حمایت از زوجین در اســتان گلستان اجرا شده اســت.وی در ادامه گفت: این طرح 
باهدف ایجاد پیوند و رابطه مســتحكم میان جوانان و مساجد، الگوسازی شایسته برای خیرین و کمك در جهت 
تســهیل امر ازدواج جوانان و تشــویق و ترغیب جوانــان به ازدواج و بازخوانی نقش مهــم و تأثیرگذار نهادهای 
دینی در ارائه خدمات اجتماعی انجام شــده اســت.ولی نژاد بابیان این جمله که کرامت انســانی زوج های جوان 
دریافت کننده از این خدمات برای ما بســیار مهم اســت، افزود: این طرح با تأکید بر محور قرار دادن مســاجد و 
بهره گیری از مشارکت مردمی در تحقق کارکرد اجتماعی به اجرا درآمده است.عضو شورای فرهنگ عمومی استان 
گلســتان تصریح کرد: این طرح در قالب طرح »مسجد احسان« طرحی است که در قالب ارائه خدمات اجتماعی 
از قبیل راه اندازی صندوق های قرض الحســنه، خدمات به خانواده ها )تأمین جهیزیه و...( و خدمات حوزه سالمت 
با موضوع مساجد، توســط بنیاد اجتماعی احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( شكل گرفت و در همین 

راستا با همكاری سازمان تبلیغات اسالمی، اهدا جهیزیه به زوج های کم توان را در دستور کاردارد.

مانیتورینگ پست اصلی بهبهان
اهواز - شــبنم قجاوند:  امور بهره برداری ناحیه شــرق شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان جهت قرائت بار بصورت لحظه ای و مانیتورینــگ بار، اقدام به مانیتورینگ 
نمودن اتاق کنترل ایستگاه اصلی بهبهان کرد. مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق گفت: 
پست اصلی بهبهان یك ایستگاه قدیمی است که با ظرفیت 340 مگاولت آمپر و خطوط 
در ولتاژه های مختلف وظیفه تامین بخشی از برق مورد نیاز شهرستان بهبهان و تبادل 
انرژی الكتریكی بین شهرهای امیدیه، بهبهان، دهدشت، گچساران و یاسوج را بر عهده 
دارد. محمد سلبی بیان کرد: به جهت اهمیت این پست در تامین برق ناحیه و قرائت لحظه ای بار، این امور با نصب 
۲0 دستگاه مدیریت انرژی، وایرینگ و شبكه نمودن آنها و نصب دو عدد مانیتور، امكان مانیتورینگ و کنترل لحظه 

ای بار و ولتاژ شبكه همچنین ذخیره سازی اطالعات بار را در پست اصلی بهبهان فراهم کرده است .

مدیرعامل آبفای گیالن در مراسم تجلیل از خبرنگاران : خبرنگاران 
وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمان خویش هستند

رشت- زینب قلیپور: مدیرعامل این شرکت در جمع خبرنگاران ضمن تقدیر و تشكر از فعالیت های یكساله این 
حوزه در انعكاس عملكرد و رویدادهای شــرکت از آنان بعنوان وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمان نام برد.سید 
محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن اظهار داشت: سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار 
خبرگزاری جمهوری اسالمی که روز خبرنگار نامگذاری شده ، فرصت خوبی است تا از زحمات تالشگران عرصه 
خبر و اطالع رسانی به نیكویی قدردانی شود وی در ادامه افزود: در روزگاری که عصر اطالعات و فن آوری است، 
نقش خبرنگار به عنوان ابزار اطالع رسانی، نقشی حیاتی و انكارنشدنی است و خبرنگاران با سالح قلم در سرزمین 
آگاهی گام بر می دارند و وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمان خویش هستند.مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به 
اینكه خبرنگاران واسطه مردم و مسئولین هستند خاطرنشان کرد: خبرنگاران با انتقال درد دل مردم به مسئولین، 
پاسخ درخواست ها را به آگاهی مردم می رسانند و با انعكاس عملكرد مسئولین در رسانه ها، به بالندگی نهادها 
و دستگاه های اجرایی و پاسخگو بودن مسئولین کمك می نمایند.وی همچنین ایثارگری ها و از جان گذشتگی 
های خبرنگاران در صحنه های مختلف اطالع رسانی به ویژه دوران دفاع مقدس را ستودنی دانست و گفت: حق 
طلبی و حق گویی از مهمترین ویژگی های یك خبرنگار موفق است و بر این اساس سالمت فرهنگی و فكری هر 
جامعه، مرهون تالش های شبانه روزی خبرنگاران و اصحاب رسانه است.درر ادامه نیزمدیرعامل آبفای گیالن در 
پاســخ به سئوال خبرنگاران در خصوص طرح های آبرسانی استان اظهار داشت: بزرگترین طرح آبرسانی استان، 
مربوط به طرح آبرســانی به شهرهای مختلف از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن است که هم اکنون تأمین آب 65  
درصد جمعیت شهری استان را تأمین می نماید و با بهره برداری از مدول دوم بیش از70درصد جمعیت استان از 

آب این تصفیه خانه بهره مند خواهند شد.

حل معضل  افت فشار آب در شهرستان قدس
شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی: بهزاد رضوانی مدیر امور آبفای شهرستان قدس با اعالم 
این خبر گفت: طی گزارش های واصله مبنی بر افت فشار در خیابان جانبازان در ساعات 
اوج مصرف کارشناســان فنی امور اشكال را در قطر کم لوله شبكه آبرسانی عنوان کردند 
و برای اصالح آن برنامه ریزی های الزم انجام شــد.  او افزود: طی سالیان اخیر با توجه به 
رشد بیش از ظرفیت جمعیت در شهرستان و ساخت و ساز مشكالت اینچنینی را بوجود 
آورده و همواره امور آبفای شهرستان قدس در حال اصالح شبكه بر اساس نیاز مردم است 
و این روند به طور مستمر ادامه دارد. رضوانی اظهار داشت: طی اجرای عملیات اصالح شبكه خیابان جانبازان ۲ مورد 
سه راگیری انجام و ۲0 متر لوله گذاری با لوله هایی به قطر 110 میلیمتری و از چنس پلی اتیلن اجرا شد.مدیر امور 
آبفای شهرستان قدس در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش دما تقاضای بیش از حد مردم برای آب شرب 

مصارف خود را تا گذر از فصل پر تنش آبی مدیریت کنند.
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رویداد فیناپ مشــهد با همكاری شهرداری مشــهد، مرکز نوآوری 
شهری و مرکز نوآفرینی فینووا برگزار شد. در این رویداد مدیران چند 
استارت آپ مالی و بیمه ای در کنار مشاوران کسب وکار، ارائه هایی برای 

اکوسیستم کارآفرینی مشهد انجام دادند.
به گزارش دیجیاتو، »مصطفی ثابتی«، مدیر مرکز فین تك بانك انصار 
اولین ســخنران این رویداد با محوریت »فین تك و اقتصاد دیجیتال« 
بود. ثابتی از دگرگونی صنعتی در گذر زمان گفت و به این مسئله اشاره 
کرد که در انقالب صنعتی چهارم، توانمندی مردم به اندازه ای رســیده  
است که آنها می توانند نحوه خدماتی که می خواهند بگیرند را مشخص 
کنند و کســب وکارهای ســنتی، از جمله بانك هایی که در برابر تغییر 

مقاومت می کنند راهی جز شكست پیش روی خود ندارند:
»خدمات و سرویس های بانكی بر اثر انقالب صنعتی چهارم و تغییرات 
متحول کننده، فرصت های جدید برای استارت آپ ها و چالش هایی برای 

کسب وکارهای سنتی به وجود آورده است.«
او با اشــاره به اکوسیستم فناوری مالی که در مشهد هم قوی است، 
به این نكته پرداخت که اســتارت آپ های فین تك باید مردم را با خود 
همــراه کرده و برای آنها یك تجربه ارزشــمند ایجــاد کنند تا بتوانند 

سریع تر به موفقیت برسند.
»آیدین محمدحسینی«، هم موسس و مدیر ارشد عملیات استارت آپ 
بیمیتو، در ادامه  رویداد فیناپ از وضعیت »اینشورتك« در ایران گفت. 
او خبر داد که اگرچه این صنعت در کشورمان با رشد همراه بوده اما در 

نهایت، اینشورتك در ایران، دوره گذار خود را سپری می کند.
محمدحســینی، حجم بازار بیمه در ایران را 50 هزار میلیارد تومان 
برآورد کرد و گفت براســاس آمارهای رسمی، در سال 96 ایران شاهد 

صدور 54 میلیون بیمه نامه بوده است.
اما خبر مهمی که هم موسس بیمیتو داد، این بود که این استارت آپ 
هدف گذاری کرده اســت که تا پایان سال 98، یك درصد از سهم بازار 
بیمه کشور را در اختیار بگیرد. او همچنین گفت که هدف گذاری برای 
4 ســال آینده، حداقل در اختیار گرفتن 5درصد از ســهم بازار بیمه 

کشور است.

»شــروین مشایخ«، مشاور اســتراتژیك محصول که سخنران بعدی 
فیناپ بود، درباره بدهی های پنهان در اســتارت آپ ها صحبت کرد که 
در اصل همان ناهماهنگی هایی هســتند که از مســائل ساده به وجود 

می آیند.
او توضیح داد که ناهماهنگی های تیمی، در قالب های مختلف و البته 
بر سر مســائلی که در نگاه اول ساده به نظر می رسند، می توانند باعث 
مشــكالت بزرگ و گسترده ای شــوند که حتی استارت آپ را به ورطه 

شكست می کشاند.
»امیرحسن راد«، مدیرعامل پلتفرم نوبیتكس که بازاری برای خرید 
و فــروش رمزارزها اســت، از چالش های فعالیت یك اســتارت آپ در 
این حوزه جدید در ایران گفت. او داســتان آشــنایی اش با بین کوین 
و رمزارزها را روایت کرد و ســپس به داســتان شكل گیری نوبیتكس 
رســید. به گفته او، اســتارت آپ نوبیتكس در آســتانه جذب سرمایه، 
فیلتر می شــود و همین موضوع ســرمایه گذارانی که توافق اولیه برای 

سرمایه گذاری کرده بودند را فراری می دهد.
او اعالم می کند که مشــخص نبودن وضعیت رمزارزها، چه از سوی 
بانك مرکزی و چه ســایر نهادهــای تصمیم گیرنده، تاکنون ضربه های 
محكمی به اســتارت آپ هایی که می خواهند در این حوزه فعال باشند 
زده اســت. راد می گویــد این عــدم تصمیم گیری نه تنهــا کاربران و 
اســتارت آپ های ایرانی را با چالش جدی مواجه کرده ، بلكه حتی بازار 
منطقه ای را هم از استارت آپ های ایرانی دریغ نموده، چراکه کشورهای 
منطقه هم به دلیل اینكه وضعیت ایران با رمزارزها مشخص نیست، از 

کار کردن با استارت آپ های ایرانی حوزه اکس چنج، پرهیز می کنند.
او در انتها چهار چالش اصلی پیش روی کســب وکارهای اکس چنج 
رمــزارز را قانون گذاری، نظارت، مالیات و بیمه اعالم کرد. به گفته راد، 
از آنجایی که مشــكالتی مانند هك و سایر مسائل اینچنینی در حوزه 
رمزارزها وجــود دارد، صنعت بیمه باید بتواند تضمین هایی به کاربران 
بدهد؛ هرچند که ارائه چنین خدمتی در حال حاضر بسیار دور از ذهن 

به نظر می رسد.
در ادامه رویداد، »صابر خسروی«، مشاور نوآوری در سخنرانی اش با 

محوریت »چرایی عدم شكل گیری فین تك های بانكداری«، به اختالف 
بانك ها و استارت آپ های فین تك اشــاره کرد و گفت: »استارت آپ ها 
می گوینــد بانك ها بی شــعورند امــا از طرفی بانك ها هــم می گویند 

استارت آپ ها احمقند.«
او اشــاره کرد که بانك ها معموالً به بخشی از حوزه کاری خودشان 
نگاه می کننــد و گاهی برای »شــوآف«، می گوید اســتارت آپ بیاید 
همــان را دیجیتالی کنــد، چون می خواهند در جلسات شــان بگویند 
که از اســتارت آپ ها هم حمایت می کنند، اما اســتارت آپ می خواهد 
نوآوری کند. او به اختالف هــای اینچنینی در زمینه همكاری بانك ها 
و اســتارت آپ های فین تك اشــاره کرد؛ اختالفی که بیشــتر بر ســر 

سهم خواهی از بازار نهایی حتی در زمان همكاری است.
او در نهایت پیشــنهاد داد که نهادهای میانی بین اســتارت آپ ها و 
بانك ها باید وجود داشته باشند تا این دو بخش بتوانند با هم گفت وگو 
کنند، چراکــه بانك ها و فین تك ها در نهایت بــه همدیگر نیاز دارند: 
»گاهی اگر این گفت وگو شــكل نگیرد یا دیر انجام شود، الین هایی از 

کسب وکارهای نوین از بین می روند.«
قســمت پایانی این رویداد به برگزاری یك پنل گفت وگو با محوریت 
»چالش ها و تجربه های کارآفرینی دور از پایتخت« اختصاص داشــت. 
در این پنل، مدیرعامل چند اســتارت آپ ســاکن مشهد و مدیرعامل 

شتابدهنده فردوسی مشهد حضور داشتند.
»ســعید مشهدی«، مدیرعامل اســتارت آپ فین تك »پی پینگ« در 
پاسخ به این سوال »مریم فریدشاد«، هم بنیان گذار فیناپ که آیا حضور 
استارت آپ ها در تهران یك الزام است یا خیر، عنوان کرد که ارتباطات 
در تهران قابل مقایسه با شهرستان نیست و از مرحله ای به بعد، حضور 

در تهران برای موفقیت استارت آپ یك الزام است.
پی پینگ که در مشــهد تاسیس شده، پس از مدتی دفتر تهران خود 
را نیز راه اندازی کرده اســت. مدیرعامل پی پینگ عنوان کرد که حضور 
اســتارت آپ های شهرســتانی در تهران اتفاق بدی نیســت و اتفاقا در 
جهان هم مرســوم است که اســتارت آپ ها به مراکز بزرگ تر مهاجرت 

می کنند.

»محمدحســین محمدی«، هم بنیان گذار پیگام که اپلیكیشــنی در 
حوزه ســالمتی مبتنی بر فین تك اســت هم درخصوص اکوسیســتم 
کارآفرینی مشــهد گفت: »با شــكل گیری مرکز نوآوری در مشهد، در 
شــش ماه اخیر جو اکوسیستم کارآفرینی مشــهد تغییر کرده و بهتر 

شده. هرچند که هنوز نیاز به توسعه دارد.«
از طرفی او اعالم کرد که هزینه های اســتارت آپی که در شهرستان 
شكل گرفته، برای حضور در تهران سرسام آور است و همه استارت آپ ها 
بــه دالیل مالی نمی توانند انتخاب کنند که به تهران مهاجرت کنند یا 

دفتری را در پایتخت داشته باشند.
»مصطفی مكارم«، مدیر شتابدهنده فردوسی مشهد هم در این پنل 
اعالم کرد که سرمایه گذاری در مشهد، بسیار جوان تر و حتی عقب تر از 
تهران است: »البته در سه ماه اخیر اتفاقات خوبی افتاده و حتی برخی 
سرمایه گذاران فردی به این فضا عالقه مند شده اند. اما سرمایه گذارهای 

خطرپذیر به تعداد کافی و با دانش مناسب نداریم.«
بــا این حال مــكارم خبر داد که رشــد اکوسیســتم کارآفرینی در 
مشــهد، پیشرفت قابل توجهی داشــته، تا جایی که امروز مشهد، پس 
از تهران بزرگ ترین اکوسیســتم استارت آپی کشور را میزبانی می کند. 
مــكارم همچنین توضیح داد که اســتارت آپ ها نبایــد اجازه دهند تا 
ابزاری برای »شــوآف« مدیران دولتی شــوند و باید بر کار و پیشرفت 
خودشان تمرکز کنند. »ســعید بیدرنگ«، مدیرعامل شبكه اجتماعی 
پروفایل هم در این پنل خاطرنشان کرد که مشهد بعد از تهران جایگاه 
دوم استارت آپ هاست و خود اســتار ت آپ های بزرگ هم امروز این را 
می دانند؛ به همین دلیل است که امروز کافه بازار، دیجی کاال و اسنپ به 

دنبال حضور جدی در مشهد به عنوان پایگاه دوم شان هستند.
او همچنین خبر داد که پروفایل، به ســهم خودش توانسته مهاجرت 
معكــوس را ایجاد کنــد و دو نفر از نیروهای این شــبكه  اجتماعی، از 
تهران به مشــهد برگشــته اند تا روی پروفایل تمرکز کنند. بیدرنگ به 
هزینه های چندبرابری حضور یك اســتارت آپ در تهران اشــاره کرد و 
گفت که اتفاقاً در پایتخت، فضای ناامیدی بیشــتری از مشهد مشاهده 

می شود.

گزارشی از رویداد فیناپ با حضور اکوسیستم استارت آپی مشهد 
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چگونه مخاطب هدف برندمان را پیدا کنیم؟
3 استراتژی کاربردی برای یافتن مخاطب هدف محصوالت مان

موفقیت در زمینه بازاریابی و فروش محصوالت بدون شــناخت درســت مخاطب هدف برندمان امكانپذیر نخواهد بود. 
وقتی ما گونه خاصی از مخاطب را در ذهن داشــته باشــیم، امكان نتیجه بخشی بیشــتر از طریق کمپین های بازاریابی و 
ســرمایه گذاری های برندمان وجود خواهد داشــت. این امر از طریق خلق پیام بازاریابی برای دامنه مشخصی از مشتریان 
صورت می گیرد. بدون تردید پیام های شخصی سازی شده تاثیرگذاری بسیار بیشتری نسبت به پیام ها و کمپین های بازاریابی 
توده ای دارد.  یافتن مخاطب هدف برای محصوالت مان در هر حالتی موجب نتیجه بخشــی بهتر ســرمایه گذاری برندمان 
خواهد شد. اشتباه بسیاری از برندها تالش برای یافتن مشتریان هدف به هنگام رونمایی از محصوالت تازه است. نكته مهم 

در اینجا اهمیت شكلدهی به مفهوم مخاطب هدف برندمان حتی در موقعیت عادی توسعه کسب و کارمان است. 
منظور از بازار هدف چیست؟

مخاطب هدف )گاهی اوقات بازار هدف( دامنه مشخصی از افراد هستند که محصول ما بیشترین کارایی را برای آنها دارد. 
به هنگام تعریف مخاطب هدف برندمان امكان پرداختن به جزییات به صورت بســیار دقیق وجود دارد. بسیاری از برندها 
در این فرآیند از فاکتورهایی نظیر سن، جنسیت، محل سكونت، میزان درآمد، نژاد و شغل استفاده می کنند. به این ترتیب 
در نهایت تعریف منسجمی از مخاطب هدف برند پدید می آید. عالوه بر معیارهای فوق توجه به میزان تحصیالت و سطح 

درآمد افراد نیز مهم خواهد بود. 
وقتی برند ما از پیش زمینه مخاطب هدفش آگاهی دارد، پرداختن به مشــكالت آنها و حل و فصل شان بسیار راحت تر 
خواهد بود. بدون شــك این شیوه از بازاریابی تاثیرگذاری به مراتب بیشتری در مقایسه با الگوهای سنتی دارد. در نتیجه 

میزان فروش برندمان نیز در نهایت بیشتر خواهد شد. 
3 راهکار برای یافتن مخاطب هدف برندمان

اگر شــما هنوز تعریف دقیقی از مخاطب هدف برندتان ندارید، توجه به استراتژی های مورد بحث در ادامه این مقاله به 
کار شما خواهد آمد. 

1. تحلیل و بررسی محصول برندمان
در بیشتر مواقع برندها محصول کاملی در اختیار دارند، اما هنوز مخاطب هدف خود را به درستی پیدا نكرده اند. بهترین 
راهكار در چنین موقعیتی تحلیل و بررســی محصول مان اســت. هر محصول اطالعات مهمی در مورد بهترین مشتریان 
ممكن برای خود در اختیار تولیدکننده قرار می دهد. بررسی دقیق ویژگی ها و امكانات محصول مان در زمینه بهبود فرآیند 
شناخت مخاطب هدف نقش سازنده ای دارد. به طور معمول هر شرکت ویژگی های اساسی محصوالت خود را در قالب برگه 
راهنما فهرست می کند، بنابراین کار ما در زمینه یافتن ویژگی های محصول مان بسیار ساده خواهد بود.  در مرحله بعد باید 
مشكالتی را که هر کدام از ویژگی های محصول مان حل می کند، طبقه بندی کنیم. به عنوان مثال یك ظرف آشپزی را در 
نظر بگیرید. اگر این ظرف به صورت نچسب طراحی شده باشد، باید به هنگام بازاریابی برای آن بدان توجه داشت. به عالوه 
یافتن مخاطب هدف برای چنین محصولی بدون توجه به نیاز مشتریان هدف غیرممكن خواهد بود. به راستی کدام قشر 
از جامعه بیشتر به ظرف های نچسب نیاز دارند؟ پاسخ به این پرسش ما را به سوی موفقیت در زمینه یافتن مخاطب هدف 
محصول مان راهنمایی خواهد کرد.  پس از آنكه مزیت های محصول مان را پیدا کردیم، باید به سراغ مشكالتی که هر کدام 
از آنها حل می کند، برویم. ظرف نچسب مشكالت ناشی از شست وشوی را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد، بنابراین 
مخاطب هدف محصول ما باید در میان افرادی با چنین مشكلی باشد. اکنون نوبت به تهیه فهرستی از افراد دارای مشكل در 
زمینه شست وشوی ظرف های آشپزی می رسد. استفاده از فاکتورهایی نظیر سن، موقعیت شغلی و میزان درآمد به ما در این 
زمینه کمك خواهد کرد. در مورد ظرف نچسب به احتمال زیاد رستوران ها و زنان خانه دار مشتریان اصلی ما خواهند بود. به 

این ترتیب باید فرآیند بازاریابی برندمان را با هدف گذاری بر روی این دسته از مخاطب ها طراحی کنیم. 
2. آنالیز وضعیت رقبا

رقبای ما امكان فراهم سازی اطالعات مفید در مورد مخاطب  هدف محصوالت مان را دارند. ابتدا باید سه یا چهار محصول 
رقیب برندمان را پیدا کنیم. به احتمال زیاد مشتریان محصوالت رقیب به طور مشابه مشتریان ما نیز خواهند بود. به این 
ترتیب فرآیند دســتیابی به مخاطب هدف برندمان در زمانی بســیار کمتر طی می شود. نكته مهم در اینجا تحلیل شیوه 
دســتیابی رقبا به مخاطب هدف شــان اســت. تكنیك موردنظر من در این بخش تحلیل نحوه فعالیت آنها در شبكه های 
اجتماعی و کمپین های بازاریابی  رقباست. در مرحله پایانی باید فهرستی از مخاطب های هدف هر کدام از رقبا تهیه کنیم. 
این امر به ما در زمینه هدف گذاری و جذب آن مخاطب ها کمك شایانی خواهد کرد.  در برخی از موارد مخاطب هدف ما 
و رقبا مشترک است. به این ترتیب مخاطب موردنظر در عین حال مشتری هر دو برند محسوب می شود. این امر به دلیل 
شباهت بیش از اندازه محصول ما و رقبا روی می دهد. توصیه من در این بخش تالش برای ایجاد تفاوت میان محصوالت 
برندمان با ســایر رقباست. به این ترتیب مشتریان به ســادگی امكان مشاهده تفاوت های موجود را خواهند داشت. وقتی 

محصوالت مختلف تفاوتی با هم نداشته باشند، فرآیند تصمیم گیری برای مشتریان سخت خواهد شد. 
3. ارزیابی وضعیت مشتریان فعلی

من در مواجهه با بســیاری از مدیران کسب و کارها توصیه مشابهی مبنی بر ارزیابی وضعیت مشتریان فعلی به منظور 
یافتن نكات کلیدی در مورد محصوالت دارم. مشتریان ما اطالعات بسیار ارزشمندی در زمینه محصوالت مان ارائه می کنند. 
به این ترتیب با فهم مزیت اصلی محصول مان امكان ارتقای آن وجود خواهد داشت. وقتی سطح کیفی محصول ما ارتقا پیدا 
کند، امكان فروش آن به صورت بســیار راحت تر فراهم خواهد شد. جمع آوری اطالعات از مشتریان فعلی برندمان معموال 
فرآیند ساده ای تلقی می شود. به این ترتیب به هنگام فروش محصوالت از مشتریان تقاضای پر کردن فرم موردنظر برای 
ارائه خدمات جانبی بهتر را کنید. در اغلب موارد مشــتریان با چنین امری هیچ گونه مخالفتی ندارند.  از آنجایی که برند 
ما به صورت یكجا به تمام اطالعات کاربران دسترســی ندارد، باید فایل تحقیقاتی با منبع باز طراحی کند. این امر به ما 
امكان افزودن اطالعات مداوم به فایل پژوهشی را خواهد داد. در نهایت نیز پس از پایان فرآیند جمع آوری اطالعات امكان 
جمع بندی نهایی وجود خواهد داشت.  پس از آنكه اطالعات موردنیاز برندمان را جمع آوری کردیم، از آنها باید در راستای 
بهبود کیفیت محصول مان استفاده کنیم. این امر به ما در زمینه یافتن مخاطب هدف بهتر کمك فراوانی خواهد کرد. به 
یاد داشتن یك نكته مهم در این میان ضروری است: هرچه کیفیت محصول ما بهتر و مطابق با نیاز مشتریان باشد، میزان 

فروش مان بیشتر خواهد شد.
استفاده از مخاطب هدف به عنوان مزیت برندمان

پس از آنكه مخاطب هدف برندمان را مشخص کردیم، باید کمپین های بازاریابی خود را براساس سلیقه آنها طراحی کنیم. 
هرچه اطالعات جزئی ما در مورد مخاطب هدف مان بیشتر باشد، امكان طراحی کمپین های تاثیرگذارتر فراهم می شود. من 
در طول دوران فعالیتم در دنیای بازاریابی برندهای بسیار موفقی را در زمینه شناسایی مخاطب هدف و سپس دسته بندی 
آنها در گروه های منحصر به فرد مشاهده کرده ام. این امر فرآیند بازاریابی برندها را بیش از هر زمان دیگری تخصصی می کند. 
به این ترتیب احتمال تاثیرگذاری کمپین ها افزایش چشمگیری خواهد یافت.  گام نهایی استفاده از اطالعات مخاطب هدف 
در آینده است. این اطالعات ارزشمند باید در فرآیند ارتقای محصوالت و طراحی محصوالت تازه مورد توجه قرار گیرد. به 

این ترتیب محصوالت بعدی ما بیشتر مورد پسند و رضایت مشتریان واقع خواهد شد. 
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در مطالب گذشــته به 14 عادت روزانه افراد موفق اشاره 
کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

15-سازگاری پیدا کنید 
)mumi  گابریل مکلر موسس برند(

کتاب هنر جنگ اثر ســان تزو، برخالف باور عموم صرفا 
در رابطه با میدان برد نبوده و اســتراتژی-های آن در هر 
زمینه ای برای کســب پیروزی کارآمد اســت. در یكی از 
بخش های آن به اهمیت وفق دادن خود با محیط اشــاره 
شــده است. درواقع بسیاری از شــرایط تابع خواست شما 
نبــوده و به همین خاطر تنها افــرادی می توانند موفقیت 
الزم را به دست آورند که خود را با آن هماهنگ سازند. در 
این رابطه شناخت درست شرایط، نخستین اقدام محسوب 
می شــود. بدون شك اگر هر روز در تالش برای سازگاری 
خود با محیط جدید باشــید، انرژی شما به جای مقابله با 
آن، صرف رشد و توجه به فرصت های موجود خواهد شد. 

16-سه اقدام اصلی خود را مشخص کنید 
)Mirenesse ایرنه پاتسالیدس موسس برند(

اگرچه برخی از افراد تصور می کنند که باید شلوغ-ترین 
برنامه کاری ممكن را داشته باشند، با این حال موفقیت به 

معنای زیاد کار کردن نبوده و تنها 
کافی اســت تا هدفمند و درســت 
فعالیت کنیــد. به همین خاطر نیز 
هر روزه سه اقدام اصلی را شناسایی 
کرده و آنها را به عنوان اولویت های 
خــود قــرار دهید. این امــر باعث 
خواهد شــد تا همواره در مســیر 
پیشرفت گام بردارید. علت این امر 
به این خاطر است که شما اطمینان 
الزام ها حتما  خواهید داشــت که 
انجام خواهد شد و از باقی زمان ها 
کارهای  انجــام  بــرای  می توانید 
دیگر اســتفاده کنید. در این رابطه 
توجه داشته باشــید که این برنامه 
شــما باید در اول صبح انجام شود، 
علت این امر به این خاطر است که 
برنامه ریزی ماهانه در این رابطه، به 
این علت که ممكن اســت شرایط 
تفاوت  پیش بینی هــا  بــا  موجود 
داشته باشد، خود به مشكلی بزرگ 
تبدیل خواهد شد. به همین خاطر 
نیز بهتر اســت تــا تمامی اقدامات 
الزم برای ماه جدید را یادداشــت 
کرده و هر روز سه مورد اصلی آنها 
را انتخاب کنیــد. در نهایت کمك 
گرفتــن از تكنولوژی های موجود، 
به بهبود عملكرد شما منجر خواهد 

شد. 
17-روز خود را با اقدامی ساده 

آغاز کنید 
)دیوید روسنکو موسس برند  

)Weebly
اغلب افراد تصــور می کنند که 
نخستین اقدام آنها پس از مراجعه 
بــه دفتــر کار، باید ســخت ترین 
فعالیت روزانه آنها باشد. اگرچه این 

امر به علت حد باالی انرژی شــما تا حدودی درست است، 
با این حال توجه داشته باشید که شما تازه فعالیت خود را 
شــروع کرده اید. درست به مانند یك ماشین که به محض 
روشــن شدن نباید بیش از حد به آن فشار وارد کرد، خود 
شما نیز باید این قاعده را رعایت کنید. به همین خاطر نیز 
توصیه می شود تا همواره نخستین اقدام شما، انجام کاری 
مهم ولی کوتاه مدت باشــد تا برای فعالیت های سخت تر 
آماده شــوید. در نهایت این امر که برای خود راهكارهایی 
را داشــته و برخی از اقدامات را به صورت دورکاری انجام 
دهید، باعث کاهش فشار کاری می شود. همچنین پس از 
انجام یك فعالیت سخت، توصیه می شود تا حداقل دو کار 

ساده را انجام دهید تا انرژی شما بازیابی شود. 
18-اقدامات خود را مورد ارزیابی قرار دهید 

)THINX ماریا مولند شلبی موسس برند(
تنها زمانی می توانید نســبت به درســت بودن اقدامات 
خود اطمینــان حاصل کنید که آن را مــورد ارزیابی قرار 
دهید. برای این امر می توان مربی-های تیم های ورزشی 
را مثال زد که عملكرد روزانه بازیكنان خود را یادداشــت 
کرده و با هفته های قبل مقایســه می کنند. در این رابطه 
شما از انواع ابزارهای آنالیز می توانید استفاده کنید. برای 
مثال اکســل از جمله نرم افزارهایی محسوب می شود که 
شما می توانید با وارد کردن داده های خود، در آخر نمودار 

مدنظر را اســتخراج کنید. به همین خاطر نباید این اقدام 
را زمان بــر تلقی کرد. در نهایت بهتر اســت تا آخرین روز 
هفته را برای بررسی کلی آمارها و مقایسه عملكرد خود با 

هفته-های قبل، اختصاص دهید. 
19-از شب بیداری دوری کنید 

)VP واالری هم کارلسون موسس برند(
هیچ چیز به اندازه استراحت کافی، بر روی عملكرد روزانه 
شما تاثیر نخواهد داشت. در این رابطه توجه داشته باشید 
که تنها میزان ســاعت خواب مالک نبوده و به کیفیت آن 
نیز باید توجه داشته باشید. امروزه علم پزشكی اثبات کرده 
اســت که خوابیدن قبل از ســاعت 1۲، به بهبود عملكرد 
بدن منجر شــده و کیفیت خواب را افزایش خواهد داد. در 
موارد متعددی مشاهده شــده است که افراد به بهانه یك 
ســریال، مهمانی و یا پخش فوتبــال از برنامه خواب بدون 
نظمی برخوردار هســتند. در این رابطه توجه داشته باشید 
که تمامی برنامه ها را می تــوان از اینترنت دانلود کرده و 
در زمانی دیگر مشــاهده کــرد. در نهایت نباید تصور کرد 
که برنامه ریزی، صرفا برای کار است. درواقع برای عملكرد 
درخشــان در زندگی شــخصی نیز شــما به برنامه ریزی 

جداگانه نیاز خواهید داشت. 
ادامه دارد ...
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33 عادت روزانه افراد موفق)6(
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