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آیا حاال زمان ارز تک نرخی است؟ 

مصائب ارز چند نرخی 
به روایت اقتصاددانان

در حالی نرخ دالر به عنوان ارز رسمی مبادالت تجاری کشور در آستانه 4500 تومان قرار گرفته که اقتصاددانان 
و فعاالن اقتصادی معتقد هستند برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد دو نرخی، حاال زمان برای تک نرخی شدن 
ارز مهیا ش��ده است. ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزی از مدت ها پیش، شاید از همان ماه های اول پذیرش 
مسند ریاست بانک مرکزی قولش را به فعاالن اقتصادی داده بود. البته او بعدها گفت که این طرح بعد از عادی 

شدن شرایط مراودات تجاری با خارج از کشور صورت می گیرد...

 رشد صادرات
قطعات خودرو
7

2

4

نرخ باالی سود بانکی؛ مانع کاهش کارمزد تسهیالت

آیا نرخ سود سپرده های بانکی همچنان باالست؟

انواع بازاریابی که باید بشناسید
7 راه انتخاب عنوان مناسب و جذاب برای مطالب
موفقیت را در سال 2018 برای خود تضمین کنید

برندسازی، خلق تجربه است
مهم ترین کلمه در تبلیغات چیست؟

داستان برندهایی که جایگاه جدیدی برای خود تعریف کردند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 روند ساخت اپل پارک
به پایان رسید

3

چنـد روز قبـل بود که مجتبی خسـروتاج، رئیس سـازمان 
توسـعه تجارت در نشسـت تخصصـی با فعـاالن اقتصادی 

1600کارت  مسدودشـدن  از  کرمانشـاه  اسـتان 
بازرگانی طی امسال و سال گذشته...

مقصر سوءاستفاده از کارت های بازرگانی کیست؟ 

نابسامانی ۷ نهاد و سازمان

یادداشت
دولت چگونه می تواند دردهای 

اقتصاد را درمان کند؟ 

در سراس��ر کش��ور  تقریب��اً 
و عم��وم مل��ت ای��ران از ه��ر 
طبقه اجتماعی، کس��ی نیست 
ک��ه بخش��ی از نامالیم��ات و 
اقتصادی کشور  دش��واری های 
را تجرب��ه نک��رده و ندان��د که 
بایس��تی برای درم��ان اقتصاد 
کش��ور، نس��خه ای ش��فابخش 
ب��ا اثرگذاری مان��دگار پیچید، 
برای درک بهتر مباحث مرتبط 
با ل��زوم یا عدم ل��زوم جراحی 
اقتصاد کش��ور، شاید ذکر یک 
مثال م��ا را در فه��م عمیق تر 

موضوع کمک کند. 
بیم��اری را ف��رض کنید که 
در س��ال های جوانی دچار یک 
عارضه خوش خیم شده است و 
می توانست با یک عمل جراحی 
س��اده، به درمان قطعی رسیده 
و بهبود یابد، اما بیمار به دلیل 
ترس ی��ا نبود پزش��ک حاذق، 
حاض��ر نمی ش��ود که خ��ود را 
 به تیغ جراحی بس��پارد. دلیل 
ه��ر چه که باش��د یک موضوع 
قطع��ی اس��ت، به م��رور زمان 
بیم��اری ع��ود ک��رده و ح��ال 
بیمار وخیم تر و پروسه جراحی 

پرهزینه  و  پرریس��ک 
2خواهد بود...

سعید 
پورفرهادی

عضو اتحادیه 
صادرکنندگان نفت، 

گاز و پتروشیمی ایران

خودرو، موتورس��یکلت، صنعت و در نهایت 
»ما« همه آن  چیزی هس��تیم که سبب شده 
هر س��ال سخت تر و جان فرس��اتر از سال قبل 
در پایتخ��ت و س��ایر کالنش��هرهای کش��ور 
نفس بکش��یم. در این میان شاید بتوان گفت 
موتورس��یکلت ها به عنوان یکی از اصلی ترین 
عوامل آالیندگی ش��هرها همچنان آزادانه در 
ش��هرها می چرخند و کس��ی توجه��ی به آنها 

ندارد. 
به گزارش ایس��نا، آرزوی داشتن هوای پاک 
در تهران ش��اید به همین ش��عار یک هفته ای 
»قان��ون هوای پ��اک، قانون نفس« در س��ال 
۱۳۹۶ ک��ه از ۲۹ دی م��اه ب��ا ن��ام روز هوای 
پاک آغاز می ش��ود هم خالصه نش��ود، چراکه 
در سراس��ر س��ال جاری نه تنها شرایط نسبت 
به گذشته بهبود نیافته بلکه با کم شدن میزان 
ب��ارش ب��اران و برف، ش��رایط نفس کش��یدن 
میلیون ها س��اکن پایتخت و سایر کالنشهرها 
نس��بت به گذش��ته سخت تر ش��د و در برخی 
روزه��ا می��زان آلودگی هوا به بیش��ترین حد 
خ��ود طی چند س��ال اخیر رس��ید و مردم را 
بیش از هر زمان دیگری برای ادامه حیات در 

کالنشهرهای کشور به فکر فرو برد. 
از بزرگ ترین چالش های زیست محیطی در 
تهران میزان آلودگی باالی هوا اس��ت که این 
مسئله بغرنج با توجه به جمعیت باالی پایتخت 
و وضعیت برودت هوا در فصل س��رما جدی تر 
از هر زمان دیگری سالمت مردم ساکن تهران 
را به مخاطره می اندازد و س��هم باالی وسایل 
نقلیه از خودروها تا موتورس��یکلت ها به عنوان 
اصلی ترین آالینده های هوای پایتخت در کنار 
سهم هرچند کمتر صنایع و نیز موتورخانه های 
دس��تگاه های دولت��ی و مجتمع های تجاری و 
مس��کونی از جمله مواردی اس��ت که باید در 

رابطه با آن چاره اندیشی شود. 
پدیده برودت هوا در مقاطع زمانی که دمای 
ه��وای پایتخت کاه��ش می یابد ب��ا توجه به 
میزان آالیندگی بیش از حد وسایل نقلیه اعم 

از خودروها و موتورس��یکلت ها در کنار س��هم 
کمتر صنای��ع و موتورخانه ها به عنوان یکی از 
چالش ه��ای اصلی زیس��ت محیطی پایتخت و 

مردمان ساکن در این شهر به شمار می آید. 

سهم 10درصدی موتورسیکلت ها در 
آالیندگی هوا

با توجه به این ک��ه بالغ بر ۸5درصد میزان 
آالیندگی ه��وا در تهران به ناوگان حمل ونقل 
مربوط می شود، موتورسیکلت های کاربراتوری 
به عنوان وس��ائل نقلیه تک سرنش��ین س��هم 
بس��زایی در افزایش آلودگی ه��وای پایتخت 
ایفا می کنند که ب��ه گفته رئیس اداره خودرو 
و نیرومحرک��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
سهم موتورسیکلت ها در آالیندگی هوا حدود 

۱0درصد است. 
یکی از اساسی ترین مشکالت موتورسیکلت 
کاربرات��وری این اس��ت که می��زان آالیندگی 
آنها پای��دار نیس��ت و کاربر می توان��د میزان 
مصرف این وس��یله نقلیه را دستخوش تغییر 
کرده و ب��ر میزان آالیندگی ه��وا بیفزاید، اما 
موتورس��یکلت های انژکت��وری دارای ثبات و 
پایداری در سوخت رس��انی هس��تند و همان 
مشخصات اولیه خود در زمان تولید کارخانه ای 
را حفظ می کنند و تا پایان عمر خود با همین 
ویژگی ها مورد استفاده قرار می گیرند تا کاربر 

نتواند آنها را دچار تغییر کند. 
طب��ق آم��ار از ۱۱ میلیون موتورس��یکلت 
در  موتورس��یکلت  ۳.5میلی��ون  کش��ور  در 
ته��ران جابه جا می ش��وند که تا قبل از س��ال 
و  بودن��د  آنه��ا کاربرات��وری  تمام��ی   ۱۳۹۶
حت��ی پس از مصوبه هی��أت وزیران به منظور 
تولید موتورس��یکلت های انژکت��وری به جای 
موتورس��یکلت های کاربراتوری از ابتدای سال 
جاری، طی ش��ش ماهه نخس��ت تنها 4۸هزار 
موتورس��یکلت انژکتوری تولید شده و این در 
حالی اس��ت که عمده تولید موتورسیکلت در 
نیمه نخست سال بوده و تنها ۲5درصد تولید 

این وس��یله نقلیه در ش��ش ماهه دوم س��ال 
مدنظر قرار می گیرد. 

موتورسیکلت ها 4برابر خودروها آلودگی 
دارند

صحبت های نیره پیروزبخت-رئیس سازمان 
مل��ی اس��تاندارد ای��ران- ام��ا در ای��ن رابطه 
قاب��ل تامل اس��ت، اینکه یک موتورس��یکلت 
کاربرات��وری چه��ار براب��ر یک خ��ودرو ایجاد 
آلودگ��ی می کن��د و اکثر موتورس��یکلت هایی 
که در سطح ش��هر تردد می کنند کاربراتوری 
هس��تند که هم اجازه مسافرکشی دارند و هم 
باربری که بیشترین آسیب را به وضعیت هوای 

شهرها وارد می کنند. 

سهم کمتر از 10درصدی صنایع در 
آلودگی هوای تهران

همچنی��ن ش��اهپور قنب��ری - مدیرعام��ل 
ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان تهران - 
س��هم صنایع در میزان آلودگ��ی هوای تهران 
را کمت��ر از ۱0درصد دانس��ت و در ارتباط با 
تاثی��ر صنایع در میزان آالیندگی هوای تهران 
اعالم کرد که براس��اس آمار ارائه شده بیش از 
۸5درص��د آالیندگی هوای ته��ران مربوط به 
ناوگان حمل ونقل است و براساس برآوردهای 
صورت گرفته رقمی کمتر از ۱0درصد آلودگی 

هوای تهران به بحث صنایع مربوط می شود. 
وی با اشاره به اینکه ۱۸ شهرک صنعتی در 
حال بهره برداری در استان تهران وجود دارد، 
می گوید از این ۱۸ ش��هرک صنعتی ۱۶ مورد 
در ش��عاع کمتر از ۱۲0 کیلومتر و دو شهرک 
صنعتی در ش��عاع بیش از ۱۲0 کیلومتر قرار 
دارن��د و تنه��ا صنایع انتقالی ب��ا رعایت اصل 
همجواری می توانند در ش��هرک های صنعتی 
مربوطه در ش��عاع کمتر از ۱۲0 کیلومتر قرار 

گیرند. 
مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
اس��تان تهران در ادام��ه با بی��ان اینکه طبق 

ماده ۱۱ قانون هوای پاک باید ایجاد، انتقال و 
توسعه هر واحد صنعتی تنها با مجوز سازمان 
محیط زیست انجام ش��د، تصریح کرد که باید 
بدانی��م یک پنجم س��وخت کش��ور در تهران 
مصرف می شود و سهم وسایل نقلیه در میزان 

آلودگی هوای تهران بسیار باالست. 
قنب��ری ع��الوه ب��ر اینک��ه س��هم وس��ائل 
نقلی��ه در می��زان آالیندگی ه��وای تهران را 
جدی برش��مرد، تاکید کرد ک��ه باید به نقش 
دس��تگاه های دولتی و س��ایر س��اختمان ها از 
جمل��ه مجتمع های مس��کونی، تج��اری و . . . 
نیز اشاره کنیم، هرچند سهم وسایل نقلیه در 
این خصوص بیش از ۸5درصد برآورد ش��ده و 

صنایع نقشی کمتر از ۱0درصد دارند. 
وی با اش��اره به اینکه ش��هرک های صنعتی 
در بحث آلودگی هوای تهران مقوله همجواری 
را رعایت کرده  و کارخانجات ملزم به اقدامات 
پیش��گیرانه جهت جلوگیری از افزایش میزان 
آالیندگی با نصب فیلترهای مربوطه هس��تند، 
بی��ان کرد: متاس��فانه ط��ی س��الیان اخیر به 
گون��ه ای اق��دام ش��ده تا ب��اد غالب در ش��هر 
تهران فرصت وزیدن نداش��ته باش��د و منافذ 
کریدوره��ای هوا از غرب به ش��رق براس��اس 

ساخت وسازها بسته شود. 

سهم غیرقابل انکار معادن در آلودگی 
هوای تهران

چن��دی پیش مس��ئوالن س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت ادعا ک��رده بودند که معادن 
اس��تان تهران موجب آلودگی هوا نمی شوند و 
تنها گرد و خاکی تولید می کنند که در همان 

منطقه در زمان کوتاهی به زمین می نشیند. 
مع��اون فنی محیط زیس��ت اس��تان تهران 
در واکنش ب��ه این اظهارات ضم��ن تاکید بر 
اینک��ه اظهارنظر درباره آلودگ��ی هوا برعهده 
محیط زیس��ت اس��ت، گفت که س��هم صنایع 
کان��ی غیرفل��زی در آلودگی ه��وا را نمی توان 

انکار کرد. 

وی همچنین با اشاره به اینکه منابع متحرک 
علت ۸0درصد از آلودگی هوای تهران هس��تند، 
تصریح کرد: برخی منابع ثابت مانند فعالیت های 
صنعت��ی، معدنی، تولید و تجاری، بالقوه موجب 
آلودگی هوا می شوند که سهم این منابع ثابت در 

آلودگی هوای تهران ۲0درصد است. 

2مقوله مهم در ارتباط با کاهش آالیندگی
دو مسئله که باید در ارتباط با کاهش میزان 
آالیندگی هوا در دستور کار قرار گیرد، تبدیل 
موتورس��یکلت ها از کاربرات��وری به انژکتوری 
اس��ت تا ش��اهد ثب��ات و پای��داری در میزان 
مصرف س��وخت باش��یم و کاربر نتواند از این 
موض��وع بهره برده و مصرف س��وخت خود را 
افزایش دهد.  عالوه بر این مس��ئله دیگری که 
باید به طور حتم در راس��تای آن گام برداشت، 
تعریف مبحث تعویض کاتالیس��ت در معاینات 
فنی اس��ت. طبق آخرین ش��نیده ها در بحث 
معاینه فنی موتورسیکلت ها در تهران تنها یک 
یا دو مرک��ز امکان آزمون معاین��ه فنی دارند 
و همی��ن دو مرک��ز نیز از متقاض��ی چندانی 

برخوردار نیستند. 

راهکارهای استاندارد برای کاهش 
آلودگی هوای پایتخت

آغ��از ط��رح معاین��ه فن��ی موتورخانه های 
دس��تگاه های کش��وری و دولتی و نیز بررسی 
اث��رات مایع افزودنی »بوس��ت« به س��وخت 
مورد اس��تفاده در وس��ایل نقلی��ه متحرک و 
نیز سیستم های س��اکن به عنوان دو پروژه از 
سوی سازمان استاندارد استان تهران از جمله 
اقداماتی اس��ت که در راستای کاهش آلودگی 

هوای تهران مدنظر قرار گرفته است. 
دس��تگاه های  موتورخانه های  فن��ی  معاینه  
دولت��ی در ته��ران مربوط به چیدم��ان، نحوه 
احتراق، مش��عل و دیگ اس��ت که متناسب با 
ظرفیت حرارتی مورد بازرس��ی و کنترل قرار 
می گیرن��د. باید بدانیم که اگ��ر موتورخانه ای 

دو مش��عل داشته باشد در حدود پنج تا هفت 
خودرو می توان��د آالیندگی ایجاد کند که این 
مس��ئله موجب افزایش میزان آلودگی هوا در 

سطح شهر خواهد شد. 

ماموریت ضربتی وزارت صنعت برای 
کاهش آلودگی هوا

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راس��تای 
کاه��ش وضعی��ت آلودگی هوای کالنش��هرها 
مکلف به انجام ماموریت ضربتی تعریف ش��ده 
توس��ط هیأت دولت شد. محمد شریعتمداری 
و وزارتخانه متبوعش پس از بررس��ی گزارش 
توس��ط هیأت دولت وضعی��ت آلودگی هوای 
کالنشهرها و اقدامات انجام شده در این رابطه 
و نی��ز تعیی��ن ماموریت ه��ا به منظ��ور بهبود 
شرایط نامس��اعد موجود، مکلف شده است با 
همکاری وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی 
و نیز س��ازمان برنامه و بودجه طرح بهسازی و 
نوس��ازی ضربتی ناوگان حمل و نقل عمومی 
کالنش��هرها را ب��ا اس��تفاده از حداکث��ر توان 
تولی��د داخل و بهره گی��ری از ابزارهای مالی و 

سرمایه گذاری قانونی ارائه کند. 

سکانس پایانی. . . 
ه��وای پ��اک، خداحافظ��ی ب��ا ترافی��ک، 
اس��قاط خودروهای فرس��وده و آالینده، پایان 
موتورسیکلت های کاربراتوری، نوسازی صنایع 
و در نهای��ت تغیی��ر رفتار مردم در راس��تای 
کاهش آلودگی هوا و تاثیر بس��زا در کمک به 
وضع موجود همه آن چیزی هس��تند که این 
روزها هر پایتخت نشین و هر کسی که ساکن 
س��ایر کالنشهرهای کشور است، در آرزوی آن 
گ��ذر عمر می کند تا ش��اید ب��ا تدابیر ضربتی 
یا دوراندیش��انه مس��ئوالن بتواند به حیات در 
شهرهای بزرگ کشور امیدوار باشد؛ مسئله ای 
که تاکنون در مسیر عملیاتی شدن و تحقق آن 
گام اساس��ی برداشته نش��ده و در حد حرف و 

شعار باقی مانده است. 

به بهانه 29 دی، روز هوای پاک

متهم اصلی آلودگی هوا همچنان آزادانه می چرخد

88936651



در حالی ن��رخ دالر به عنوان 
ارز رس��می مب��ادالت تج��اری 
کشور در آس��تانه 4500 تومان 
ق��رار گرفته ک��ه اقتصاددانان و 
فعاالن اقتصادی معتقد هستند 
برای جلوگیری از ایجاد رانت و 
فساد دو نرخی، حاال زمان برای 
تک نرخی ش��دن ارز مهیا شده 
است. ولی اهلل سیف، رئیس کل 
بانک مرک��زی از مدت ها پیش، 
ش��اید از هم��ان ماه ه��ای اول 
بانک  پذیرش مس��ند ریاس��ت 
مرک��زی قول��ش را ب��ه فعاالن 
اقتص��ادی داده ب��ود. البت��ه او 
بعده��ا گفت که ای��ن طرح بعد 
از عادی ش��دن شرایط مراودات 
تجاری با خارج از کشور صورت 

می گیرد. 
به گزارش خبرآنالین، فعاالن 
ات��اق بازرگان��ی می گویند حاال 
دو س��ال از اجرایی شدن برجام 
گذش��ته و وع��ده ارز تک نرخی 
محقق نش��ده اس��ت؛ ارزی که 
چندنرخی ش��دنش را از دولت 
دهم به ارث برده است. هرچند 
در دهه های قبل هم چندنرخی 
اس��کناس های  گریبانگیر  بودن 
خارجی ب��ود، اما عب��ور از نرخ 
رسمی اعالم شده از سوی بانک 
مرکزی ح��اال ب��ه 850 تومان 
رسیده اس��ت؛ رقمی که کم کم 

بر نگرانی ها می افزاید. 
آخری��ن قیم��ت معامل��ه ارز 
از  در روز پنجش��نبه حکای��ت 
آن دارد ک��ه قیمت ه��ا میل به 
افزایش دارند. از یک س��و قیمت 
ارز مبادله ای )ارزی که دولت به 
واردکنندگان کاالهای اساس��ی 
و واس��طه ای اعط��ا می کند( به 
3 ه��زار و 660 تومان رس��یده، 
ای��ن در حالی اس��ت که قیمت 
 ارز رس��می ک��ه دول��ت بودجه
 سال 96 را براساس آن تدوین 
ک��رده، 3300 توم��ان در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت. این فاصله 
360 تومانی نش��ان می دهد که 
این ن��رخ دیگر قابل بازگش��ت 
نیس��ت. در بودجه س��ال آینده 
ه��م هم��ه نش��انه ها از افزایش 

قیمت ارز حکایت دارد. 
از س��وی دیگ��ر، قیم��ت ارز 
در ب��ازار آزاد از 3850 توم��ان 
که در ش��هریور امسال در بازار 
 مبادل��ه می ش��د، هم اکن��ون با 
ب��ازار  در  توم��ان   4450
نرخ گذاری ش��ده است، هرچند 
که روز گذشته تا 4هزار و 491 

توم��ان هم باالرفت، اما به دلیل 
تعطیل��ی روز جمع��ه و کاهش 
می��زان مبادله، قیمت ارز به زیر 
4 ه��زار و 500 تومان رس��ید. 
البته نرخ ارز حواله ش��خصی در 
حال حاضر از سوی صرافی ها 4 

هزار و 560 است. 
ای��ن فاصله نزدی��ک به 850 
و  رس��می  ارز  بی��ن  تومان��ی 
ارز ب��ازار آزاد، اگرچ��ه فاصل��ه 
چندان زی��ادی نیس��ت، اما به 
گفت��ه اقتصاددان��ان این فاصله 
س��رآغاز رانت ه��ای ب��زرگ در 
اقتصاد اس��ت و اگر به س��رعت 
این فاصله با تک نرخی شدن یا 
ورود بانک مرکزی به بازار برای 
تنظی��م بازار ارز جبران نش��ود، 
بر جای  عوارض جبران ناپذیری 

می گذارد. 

ارز چندنرخی از کجا آمد؟ 
 اقتصاد ای��ران در چهار دهه 
گذش��ته جز در دو مقطع سال 
1372 و نیز دوره بین سال های 
1381 ت��ا 1390، همواره نظام 
دو ی��ا چندنرخی ب��ودن ارز را 
تجربه کرده اس��ت. در سال80 
نوربخش،  دکتر محسن  مرحوم 
ریاست بانک مرکزی را برعهده 
داشت. بنا به گفته مقامات وقت 
بانک مرکزی با صرف 5میلیارد 
توم��ان ارز به عنوان پش��توانه، 
سیاس��ت ارز تک نرخی اجرایی 
شد و ارز رس��می برای مدت ها 
در بازار آزاد نوسان بسیار اندک 
داشت. اما در سال 90 به دنبال 
تش��دید تحریم های هسته ای و 
فقدان مدیری��ت، دوباره قیمت 
چندشاخه ش��د. این چندشاخه 
ش��دن تا جایی پی��ش رفت که 

س��ال 91 می��دان فردوس��ی و 
صرافی ه��ا و دالرفروش��ان کنار 
خیاب��ان به تنهایی قطب خبری 
ش��ده بودند. نوس��ان قیمت ارز 
آنق��در زی��اد بود ک��ه دقیقه به 

دقیقه تغییر می کرد. 
نوس��ان آنقدر باال رفت که کار 
به آتش زدن چند صرافی رسید 
و ت��ا چند وق��ت بع��د از آن هم 
نیروی انتظامی دالرفروشان کنار 
خیابان را جمع می کرد. هنوز هم 
طنزهایی از روزهای نوسان دالر 
باقی مان��ده اس��ت؛ طنزهایی از 
جمله »اگر صبح، موقع س��ر کار 
رفتن یه دالر بخری و بعدازظهر، 
زمان برگشتن به خونه بفروشی، 
نه تنه��ا اون روز هی��چ خرج��ی 
نکردی، بلکه س��ود هم کردی.« 
مرکز مب��ادالت ارزی هم یادگار 
همان زمان چندنرخی شدن ارز 

است. 

الوعده وفا
 قطعاً پروس��ه برداشته شدن 
تحریم ها آن  هم در حوزه بانکی 
زمانبر است. این را تجربه سایر 
کشورها هم نش��ان داده؛ با این 
حال شاید بانک مرکزی امیدوار 
بود امسال گشایش های بیشتری 
اتفاق بیفتد به همین دلیل هم 
پیم��ان قربانی، معاون اقتصادی 
بانک مرکزی ایران سال گذشته 
گفت��ه بود که»س��ال مالی آتی 
ارز  تک نرخی  نظ��ام  )امس��ال( 
پیاده می ش��ود؛ ما در حال کار 
روی آن هس��تیم و قصد داریم 

آن را اجرایی کنیم.«
اس��حاق جهانگی��ری، معاون 
اول رئیس جمه��وری هم تأکید 
ک��رده بود که بانک مرکزی باید 

هرچه زودتر برنامه خود را برای 
تک نرخی کردن ارز نهایی کند، 
چه به گفت��ه وی این اقدام هم 
تأثیرات مثبتی در اقتصاد کشور 
خواهد داش��ت و ه��م گامی در 
جهت شفاف س��ازی و مبارزه با 

مفاسد اقتصادی خواهد بود.
با این حال، با گذشت 10 ماه 
از س��ال هنوز خبری از تصمیم 
برای تک نرخی شدن ارز نیست. 
 هرچن��د ک��ه ول��ی اهلل س��یف، 
رئیس کل بان��ک مرکزی گفته 
اس��ت نرخ های موجود در بازار 
ارز موقت��ی اس��ت و ب��ه زودی 
کاهش می یابد، اما او این روزها 
هیچ اش��اره به اجرای سیاست 

ارز تک نرخی نکرده است. 
یکی از نگرانی های اقتصاددانان 
و فعاالن اقتصادی نادیده گرفتن 
این سیاست در بودجه سال آینده 
اس��ت، به طوری که غالمحسین 
ش��افعی دیروز هش��دار داده که 
یکسان س��ازی نرخ ارز در بودجه 
97 دی��ده نش��ده و م��ا نگرانیم 
ک��ه چندگانگی این نرخ بس��تر 

سوء استفاده و تولید فساد شود. 

آیا زمان، زمان ارز تک نرخی 
است؟ 

از جمله  اقتصاددان��ان  برخی 
مرتضی ایمانی راد، سال گذشته 
پیش بینی کرده بود که به دلیل 
تحوالت جهانی و تقویت دالر به 
نسبت سایر ارزها، قیمت ارز در 
داخل ایران هم تحت تأثیر قرار 
می گیرد. فدرال رزرو در س��ال 
گذش��ته میالدی س��ه بار اقدام 
به افزای��ش نرخ به��ره کرد که 
این افزایش ه��ا ارزش دالر را به 

نسبت سایر ارزها افزایش داد. 

از س��وی دیگر، کاهش میزان 
مب��ادالت دالری ایران، به دلیل 
تغییر سبد ارزی از دالر به یورو، 
عام��ل دیگر گرانی دالر اس��ت. 
وقتی ورود دالر کاهش می یابد، 
به همان نس��بت عرض��ه آن به 
ب��ازار کم می ش��ود و در نتیجه 
صف تقاض��ای گرانی دالر را در 

پی خواهد داشت. 
بان��ک مرک��زی در ماه ه��ای 
گذش��ته تالش کرده ب��ا تزریق 
دالر به ب��ازار التهاب این تقاضا 
را کاه��ش دهد، با این حال، در 
حال حاض��ر تقاضا برای این ارز 

باالست. 
سیدکمال سیدعلی کارشناس 
بانک��ی در این رابط��ه می گوید: 
»به نظر من دولت با 40 میلیارد 
دالر ارز حاص��ل از ص��ادرات و 
درآمد نفتی، صددرصد می تواند 

ارز را تک نرخی کند.«
او در پاس��خ به این سوال که 
در شرایط فعلی دولت با کسری 
امکان پذیر  ط��رح  ای��ن  بودجه 
اس��ت؟ اضاف��ه کرد: »ب��ه نظر 
م��ن دولت حتماً بای��د این کار 
را انجام دهد. تعل��ل در اجرای 
این طرح اش��تباه اس��ت و باید 
سریع این موضوع را جمع کند. 
اگ��ر ارز را تک نرخ��ی کنیم هم 
واردات ما بیشتر از 40 میلیارد 
دالر نمی شود. اگر دست دولت 
پر باش��د، می تواند پاس��خگوی 
نیاز متقاضیانی باش��د که برای 
کارهایی مانند واردات، خدمات 
و مسافرت، متقاضی ارز هستند. 
در حال حاضر، درآمدهای ارزی 
کف��اف نی��از کش��ور را می دهد 
به ش��رطی که ران��ت ارز ارزان 
از بی��ن ب��رود و تقاضای اضافی 
و س��فته بازی ب��رای ارز ایج��اد 

نشود.«
اس��ت:  معتق��د  س��یدعلی 
باع��ث  واقع��ی  »قیمت ه��ای 
می ش��ود دیگر کسی به بازار ارز 
حمل��ه نکند. دولت بای��د ارز را 
روی قیمتی یکسان س��ازی کند 
که توانای��ی دف��اع از آن را نیز 
داش��ته باش��د. از دیگر سو باید 
همان ان��دازه هم مناب��ع ارزی 
داش��ته باش��د که ب��ه متقاضی 
 تخصی��ص ده��د. به نظ��ر من، 
تک نرخی ک��ردن ارز در اولین 
قدم، رانت فعل��ی واردات با ارز 
دولت��ی را قطع می کن��د و این 
مس��ئله می تواند برای مدیریت 

واردات نیز مفید باشد.« 

آیا حاال زمان ارز تک نرخی است؟ 

مصائب ارز چند نرخی به روایت اقتصاددانان

در س��ال گذش��ته کارکنان 
پاره وق��ت بی��ش از 5  میلیون 
نفر از شاغالن کشور را به خود 

اختصاص دادند. 
کارکن  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
پاره وقت به فرد شاغلی اطالق 
می ش��ود که ساعات کار عادی 
کارکن��ان  ب��ا  مقایس��ه  در  او 
تمام وق��ت کمتر اس��ت که در 
کش��ور ما ش��اغالنی که کمتر 
کار  در هفت��ه  از 33 س��اعت 
می کنند کارکن پاره وقت تلقی 

می شوند. 
بررس��ی جداول آماری نتایج 
می ده��د  نش��ان  کار  نی��روی 
و میلی��ون   22 مجم��وع   از 

 588 هزار و 52 نفر نیروی کار 
در سال گذش��ته، 5 میلیون و 
176 ه��زار و 219 نفر کارکن 

پاره وقت هستند. 
تع��داد  نی��ز   94 س��ال  در 
ش��اغالن پاره وق��ت 4 میلیون 
و 608 ه��زار و 661 نف��ر بود 
که این میزان در س��ال 95 به 
567 ه��زار و 558 نفر رس��ید 
که مقایس��ه جمعیت کارکنان 

پاره وقت در دو س��ال گذش��ته 
حکای��ت از رش��د567 هزار و 
558 نفری میزان این شاغالن 

معادل 22.9 درصد دارد. 
پاره وقت  کارکن��ان  جمعیت 

طی 10 س��ال گذش��ته نشان 
می دهد ای��ن جمعیت همواره 
طی سال های مختلف در دامنه 
4 ت��ا 5 میلیون نفر متغیر بوده 

است. 

در  ک��ه  ش��اغالنی  می��زان 
از 33 س��اعت  هفت��ه کمت��ر 
،85 س��ال  در  می کنن��د   کار 
 پن��ج میلی��ون و 523 هزار و 
213 نفر و در سال 86 نیز پنج 

میلیون و 264 هزار و 241 نفر 
بوده اس��ت. همچنین در سال 
97 جمعی��ت کارکن پاره وقت 
به پنج میلی��ون و 293 هزار و 
683 نفر رس��ید اما این میزان 
در س��ال 88 به چهار میلیون 
و 783 ه��زار نفر کاهش یافت. 
ای��ن جمعیت مجدد در س��ال 
89 افزای��ش یاف��ت و به چهار 
میلی��ون و 821 ه��زار و 654 

نفر رسید. 
در س��ال 90 جمعیت شاغل 
پاره وق��ت به چه��ار میلیون و 
224 هزار و 643 نفر و در سال 
91 نیز به چهار میلیون و 353 
هزار و 769 نفر افزایش یافت. 
می��زان   92 س��ال  از  ام��ا 
جمعیت ش��اغل با س��اعت کار 
کمت��ر از 33 س��اعت در هفته 
تاکنون روند رو به رشد به خود 
گرفت، به ای��ن ترتیب که این 
می��زان از چهار میلیون و 285 
هزار نفر در س��ال 93 به چهار 
میلی��ون و 307 هزار نفر و در 
س��ال 94 نیز به چهار میلیون 
و 608 هزار و 661 نفر رسید. 

جداول آماری نتایج نیروی کار نشان می دهد

5 میلیون کارکن پاره وقت در کشور

گزارش2

آب

 آژیر قرمز در ۹۶ سد کشور
به صدا درآمد

96 سد که 40درصد حجم مخازن 177 سد مهم کشور 
را تش��کیل می دهند کمتر از 40درصد آب دارند. سدهای 
دز، سفیدرود، الر، زاینده رود، ساوه و مالصدرا از آن جمله 
هستند.  به گزارش تس��نیم، 18 سد کشور که 26درصد 
مخازن 177 س��د مهم کشور را به خود اختصاص داده اند 
بین 40 تا 50درصد آب دارند. سدهای کوثر، تهم، دامغان، 
س��هند، کارون 3 و کرخه از آن جمله هس��تند.  27 سد 
کش��ور که 26درصد ظرفیت مخازن 177سد مهم کشور 
را دارند بین 50 تا 70درصد پر است که سدهای طالقان، 
ک��رج، جیرفت، الب��رز و گتوند اولیا قابل ذکر اس��ت.  23 
سد کشور نیز که 6درصد از ظرفیت مخازن سدهای مهم 
 را دارند بین 70 تا 90درصد پر اس��ت، س��دهای نیجران، 
دو برج، تنگه حمام و ش��یرین دره از آن جمله به ش��مار 
می آیند و 13 س��د دیگر که تنه��ا 2درصد ظرفیت 177 
س��د مهم کش��ور را به خود اختصاص داده اند بین 90 تا 
100درصد پر اس��ت که سدهای سورال، گاوشان، رودبال، 
داراب، باف��ت و داری��ان از آن جمله هس��تند.   31درصد 

سدهای پنجگانه تامین  کننده آب شرب تهران، آب دارد. 
وضع آبی 5 س��د تامین  کننده آب ش��رب تهران بدین 

شرح است: 
سد الر 27 میلیون متر مکعب، سد طالقان 249میلیون 
مت��ر مکعب، س��د ک��رج 101 میلیون متر مکعب، س��د 
لتی��ان 29 میلیون متر مکعب و س��د ماملو 179 میلیون 
 مت��ر مکع��ب آب دارند.  ب��ه این ترتی��ب در حال حاضر
 586 میلی��ون متر مکعب آب در مخازن س��دهای تهران 
وجود دارد و این سدها به ترتیب ذکر شده 3، 59، 55، 39 
و 72درصد پر اس��ت و نسبت به سال قبل 2درصد حجم 
آب س��دهای تهران کمتر شده اس��ت.  میزان ورودی آب 
به س��دهای پنجگانه از ابتدای س��ال آبی جاری )مهرماه( 
تاکنون 169 میلیون متر مکعب بود که نسبت به پارسال 
7درصد کاهش نشان می دهد و میزان خروجی آب نسبت 
به زمان مشابه پارس��ال 413 میلیون متر مکعب گزارش 
ش��ده اس��ت که 5درصد افزایش دارد.  میانگین بارش در 
استان تهران از ابتدای سال آبی 35 میلیمتر گزارش شده 
است که نسبت به پارسال 66درصد و نسبت به درازمدت 

67درصد منفی است.
 امسال حجم بارش ها چقدر کم شد؟ 

ارتفاع کل ریزش های جوی در سال آبی جاری )اول مهر 96 
تا 27 دی ماه( بالغ بر 36.7 میلی متر است که نسبت به دوره 
مشابه سال آبی گذشته )54.9میلی متر( حدود 33.2درصد 
کاهش نش��ان می دهد.  به گزارش اتاق ایران، بارندگی های 
117 روز نخس��ت س��ال آبی جاری در حالی نسبت به دوره 
مشابه در س��ال آبی گذشته افت شدیدی تجربه کرده است 
که این میزان بارندگی نس��بت به میانگین دوره های مشابه 
درازمدت 49 ساله )95 میلی متر( حدود 61.4درصد کاهش 

یافته و به مراتب شرایط بدتری را نشان می دهد. 
بررسی بارندگی های سال آبی جاری به تفکیک حوضه های 
آبریز اصلی نیز نش��ان می دهد امسال هر شش حوضه آبریز 
اصلی کشور با افت بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
و نسبت به دوره های درازمدت 49 سال اخیر مواجه شده اند.  
در این میان بیش��ترین افت بارش نس��بت به سال گذشته 
مربوط به حوضه آبریز »مرزی ش��رق« با 72.3درصد کاهش 
و کمتری��ن آن با 4.9درصد کاهش مرب��وط به حوضه آبریز 
»دریای خزر« بوده اس��ت.  از س��وی دیگر بررسی بارش ها 
به تفکیک 31 اس��تان کشور نیز نشان می دهد در 117 روز 
نخست سال آبی جاری، فقط بارندگی در هفت استان شامل 
اس��تان های بوشهر، سیستان و بلوچس��تان، فارس، کرمان، 
گلس��تان، مازندران و هرمزگان نس��بت به سال قبل بهبود 
داشته که البته این مسئله نیز تا حد زیادی ناشی از افت شدید 
بارندگی این استان ها در سال قبل بوده است چراکه با وجود 
افزایش بارندگی این استان ها در سال جاری، هنوز بارش های 
آنها نسبت به میانگین درازمدت افت قابل مالحظه ای دارد.  
این گزارش نش��ان می  دهد بارندگی در 24 استان باقی مانده 
در س��ال آبی جاری، بین 10 تا ب��االی 87درصد افت کرده 
اس��ت.  براساس آمارهای منتشرشده از سوی دفتر مطالعات 
 مناب��ع آب ایران، حجم کل بارش های کش��ور از اول مهر تا

 27 دی م��اه معادل 60 میلی��ارد و 483 میلیون مترمکعب 
بوده که نسبت به حجم بارش های مدت مشابه در سال آبی 
گذشته حدود 30 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.  افت 
شدید بارندگی در سال های اخیر، همواره افت سطح آب در 
مخازن سدهای کشور را نیز به دنبال داشته است به گونه ای 
که آمارهای اخیر وزارت نیرو نش��ان می دهد فقط 41درصد 
از حجم مخازن س��دهای کشور آب دارد و افت سطح آب در 

سدهای مناطق کم باران شدیدتر است. 
پارازیت  تاثیری بر بارندگی ها دارد؟ 

قائم مق��ام وزیر نیرو گفت: تمام اجداد و نیاکان ما با همین 
شرایط خشکسالی زندگی کرده اند، مثال در سال 52 در کشور 
خشکسالی ای رخ داده که نیمی از نواحی شرقی کشور خالی 
از سکنه شده اس��ت و یا در گنبد، گرگان و گلستان مردمی 
را می بینیم که از سیس��تان کوچ کرده اند. علیرضا دائمی در 
گفت وگو با ایلنا، درباره برخی ش��ایعات مبنی بر تاثیر منفی 
پارازیت ه��ا بر ابرناکی و باران زایی گفت: مس��ئله خش��کی و 
خشکسالی در ذات این کشور است و خشکسالی های بلندمدت 
در تاریخ 8 هزار ساله این سرزمین ثبت شده است به همین 
دلیل می بینیم که زمانی که تمدنی وجود نداش��ت، سازه های 
تاریخی مثل انبارهای نگهداری آب و یا حتی سیلوهایی برای 
نگهداری غذا داشتیم. اشتباه ما این است که الگوبرداری مان 
از کش��ورهای اروپایی اس��ت، در اتریش 855 میلی متر، ژاپن 
باالی 1100میلی متر بارندگی دارند، س��رزمین ما خشک و 
نیمه خشک است، برنامه های ما باید با این وضعیت سرزمینی 
انطباق داشته باشد، دنبال محکوم کردن و اینکه حتما اتفاق 

خاصی افتاده که خشکسالی شده، نباشیم. 

یادداشت

دولت چگونه می تواند دردهای 
اقتصاد را درمان کند؟ 

تقریباً در سراس��ر کش��ور و عموم ملت ای��ران از هر 
طبقه اجتماعی، کسی نیست که بخشی از نامالیمات و 
دشواری های اقتصادی کشور را تجربه نکرده و نداند که 
بایستی برای درمان اقتصاد کشور، نسخه ای شفابخش 
با اثرگذاری ماندگار پیچی��د، برای درک بهتر مباحث 
مرتبط با لزوم یا عدم لزوم جراحی اقتصاد کشور، شاید 
ذکر یک مثال ما را در فهم عمیق تر موضوع کمک کند. 
بیماری را فرض کنید که در س��ال های جوانی دچار 
یک عارضه خوش خیم ش��ده است و می توانست با یک 
عمل جراحی س��اده، به درمان قطعی رس��یده و بهبود 
یاب��د، اما بیم��ار به دلیل ترس یا نبود پزش��ک حاذق، 
 حاضر نمی شود که خود را به تیغ جراحی بسپارد. دلیل 
هر چه که باشد یک موضوع قطعی است، به مرور زمان 
بیماری عود کرده و حال بیمار وخیم تر و پروسه جراحی 

پرریسک و پرهزینه خواهد بود. 
واقعیت آن اس��ت که اقتصاد ایران با دچار ش��دن به 
عارضه جنگ تحمیلی، متحمل چند زخم کاری ش��د، 
اما آن زخم ها آنقدر کاری نبود که اقتصاد کش��ور را از 
کار بیندازد و ش��اید به همین دلیل باش��د که بسیاری 
معتقدند اوضاع اقتصادی دوران جنگ و پس��اجنگ به 
مرات��ب قوی ت��ر از دوران کنونی اس��ت، درک موضوع 
زمانی آس��ان تر می شود که بدانیم میانگین ارزش پول 
 مل��ی زم��ان جنگ در مقایس��ه با ح��ال حاضر بیش ا

ز50 براب��ر کاهش یافته اس��ت. همین یک مدعا کافی 
است که بدانیم اقتصاد کشور در طول 30 سال گذشته 
به رغم کس��ب درآمدهای نفتی بیش از 1000 میلیارد 
دالری ب��ه دلیل هدفمند نبودن برنامه های منس��جم 

اقتصادی بیمارتر شده است. 
در تحلیل و بررس��ی راهکارهای پیش روی جراحی 
اقتصاد کش��ور، ابت��دا مولفه های دخی��ل و اثرگذار در 
پروسه بهبود شرایط اقتصادی کشور را شناسایی کنیم: 

حکومت، دولت و ملت.
ملت: مردم فهیم ایران باید بدانند که عمل جراحی 
اقتصاد کش��ور، دوره نقاهتی خواهد داش��ت که باید با 
صب��وری و اطمین��ان به صح��ت عملک��رد کارگزاران 
خ��ود، آالم این دوره مانند اش��تغال، رکود توام با تورم، 
درآمد کم  خانوارهای ایرانی، معضالت عدیده فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی کش��ور را به امید بهبود شرایط و 
پیش��رفت کش��ور، تحمل و یک دوره 10ساله ریاضت 
اقتص��ادی را به جان بخرند تا فرزندان ش��ان در ایرانی 
آبادتر و پیشرفته تر زیست کنند و در غیر این صورت با 
فرض بهبود نسبی شرایط، حصول نتیجه قطعی، حسب 
تجربیات گذش��ته طوالنی و از دوره ای به دوره ای دیگر 

واگذاشته خواهد شد. 
دولت: در بررسی وظایف دولت باید بپذیریم، اموری 
هس��ت که دولت به تنهایی توان یا جرات انجام آنها را 
ندارد و برای همه مبرهن و واضح است که نه این دولت 
و ن��ه دولت های پس از آن به تنهایی توان و جرات آغاز 
یک جراحی بزرگ اقتصادی فی المثل در حوزه یارانه ها، 
ان��رژی، آغاز ریاضت اقتص��ادی و... را ندارد، چراکه هر 
دول��ت که دس��ت به ای��ن کار بزن��د، بالفاصله بخش 
عمده ای از پش��توانه رأی خود را از دس��ت خواهد داد 
و احتمال ساقط شدن دولت حاکم نیز محتمل خواهد 
ب��ود. لذا بدون همراهی مل��ت و ارکان حکومت تحقق 
آن منتف��ی و هیچ دولتی هیچ کار مفید و ماندگاری را 
نخواهد کرد. باید بدانیم که بهانه مناسب نبودن شرایط 
عمومی کشور برای انجام یک جراحی عمیق اقتصادی، 
ادعایی محافظه کارانه اس��ت ک��ه مطرح کنندگان آن، 
تاریخ معینی را در آینده دور و نزدیک ارائه نمی کنند. 

اما اقداماتی هس��ت ک��ه دولت می توان��د به جهت 
اطمینان بخش��ی به بدنه عمومی جامعه، زنگ آغاز آن 
را ازهم اکنون بنوازد، مانند اصالح ساختار اداری جهت 
کوچک س��ازی دولت، مبارزه هوشمندانه و هدفمند با 
مفاسد اقتصادی، شفاف سازی هرچه بیشتر امور اجرایی 
نزد تمامی دس��تگاه های دولتی و عمومی، برنامه ریزی 
موجه و منطقی برای خروج از ش��رایط رکود و ورود به 
ش��رایط رونق اقتصادی، اج��رای فراگیر و واقعی برنامه 

دولت الکترونیک. 
حکوم�ت: تمامی مؤث��ران حکومت��ی مانند قوای 
قضایی��ه، مقننه، نهادهای انقالبی، نظامی و امنیتی که 
خارج از چارچوب قوه مجریه قرار دارند، باید با همراهی 
مل��ت، دولت محترم را در تحقق اهداف و برنامه هایش 
ی��اری دهند و ندای رهبری را س��رلوحه کار خود قرار 
بدهند که در تمامی برهه های تاریخی و انتخابات، عموم 
آحاد مل��ت را بدون توجه به دین، مذهب، خاس��تگاه 
اجتماع��ی و تعلق��ات حزب��ی و گروهی تح��ت پیکره 
واحدی به نام ملت ایران و برای سربلندی کشور، دعوت 
به حضور می کنند. و این چی��زی جز ضرورت اتحاد و 

همبستگی را در اذهان متبادر نمی سازد. 
پس از هر گروه و دس��ته ای که هس��تید و هستیم، 
چه برای رضای خدا و کس��ب توشه آخرت و چه برای 
سربلندی کش��ور، فقط باید یک کار انجام دهیم و آن 
اینکه دس��ت به دست هم دهیم و دولت را پیشتیبانی 
کنیم تا امور کش��ور سامان یابد و از طرح موضوعات و 
اظه��ارات و اقداماتی که منافع عالی کش��ور را به خطر 
می اندازد و موجبات مظلوم نمایی دش��منان و توسعه و 
ترویج سیاست ایران هراسی را دامن می زند پرهیز کنیم. 
منبع: خبرآنالین 
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چند روز قبل بود که مجتبی خسروتاج، 
رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست 
تخصصی ب��ا فع��االن اقتصادی اس��تان 
کرمانش��اه از مسدودش��دن ۱۶۰۰کارت 
بازرگانی طی امسال و سال گذشته خبر 
داد و گفت: غربالگری کارت های بازرگانی 
حتی در استان ها باجدیت دنبال می شود.

ب��ا این هم��ه، اگرچ��ه ف��رار مالیات��ی 
گس��ترده، قاچاق س��ازمان یافته، انباشت 
بدهی ه��ای گمرک��ی و نابس��امانی بازار 
ارز ماحص��ل اس��تفاده از کارت بازرگانی 
اجاره ای اس��ت، اما س��امان دادن به این 

کارت ها همچنان بدون متولی است.
 ب��ه گزارش مه��ر، پدیده اج��اره دادن 
کارت های بازرگانی مدت هاست به بحث 
پرمناقش��ه و پرمنازعه ای تبدیل ش��ده و 
همواره خألهای قانون��ی و زوایای پنهان 
کارشناس��ان  و  زب��ان مس��ئوالن  از  آن 
مطرح می شود؛ با این حال تصمیم گیری 
در جهت اص��اح و نیز س��اماندهی این 
کارت ها بین کمیسیون اقتصادی دولت، 
اتاق بازرگانی و وزارت صنعت پاس��کاری 
می ش��ود؛ البته از جهات دیگ��ر نیز این 
مس��ئولیت متوجه گمرک، سازمان امور 
مالیات��ی، نهاده��ای نظارت��ی و مجلس 

شورای اسامی هم است. 
ام��ا کارت بازرگانی چیس��ت و به چه 
درد می خ��ورد؟ همانگونه که هر اقدامی 
در کش��ور نیازمن��د دریافت یک مجوز از 
س��ازمان های مربوطه اس��ت، »صاحبان 
تجارت« کش��ور نیز به مجوزی نیاز دارند 
ت��ا بتوانند در عرص��ه واردات و صادرات 
کاال ورود پی��دا کنن��د. ای��ن مج��وز که 
»کارت بازرگانی« نام دارد، با مدت اعتبار 
یک تا پنج س��ال برای صاحب آن صادر 
شده و قابل تمدید نیز است. هزینه اولیه 
این کارت در س��ال اول حدودا۴۵۰هزار 
تومان اس��ت و از سال های بعد، به نصف 

کاهش می یابد. 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت متولی 
ص��دور کارت های بازرگانی اس��ت و اتاق 
بازرگان��ی فعالیت ه��ای ص��دور و تمدید 
این کارت ه��ا را برعه��ده دارد. صاحبان 
ای��ن کارت ها عاوه بر عضوی��ت در اتاق 
بازرگانی، به عنوان تاجر نیز شناخته شده 
و با دریافت ویزای مخصوص، س��فرهای 
بین کشوری راحت تری خواهند داشت. 

چگونه از این کارت سوءاستفاده 
می شود؟ 

نحوه سوءاس��تفاده از این کارت به این 
شکل اس��ت که ابتدا یک محل به عنوان 
دفتر کار اجاره ش��ده و درخواست کارت 
بازرگان��ی داده می ش��ود، البت��ه در اکثر 
موارد این کارت ها به نام اقشار کم درآمد 
و ساکنان مناطق محرومی صادر می شود 
ک��ه هی��چ سررش��ته ای از فعالیت ه��ای 
تج��ارت خارج��ی ندارند. پ��س از صدور 
کارت، دفت��ر کار صوری جمع ش��ده و با 
دادن مبلغی اندک به ش��خص ناآش��نا با 

تجارت، کارت وی را صاحب می شوند. 
از آنجایی که سیس��تم گمرکی هر سه 
یا ش��ش ماه به مطالبات مع��وق خود از 
محل واردات رسیدگی می کند، شرایطی 

فراهم ش��ده تا سوء اس��تفاده کنندگان از 
این خأل قانونی اس��تفاده کنند چراکه از 
یک س��و وقتی مامور گمرک برای وصول 
این مطالبات به نش��انی فرد دارای کارت 
بازرگانی مراجعه می کند، با دفتری خالی 
مواجه می ش��ود؛ از سویی دیگر نیز وقتی 
صاحب کارت بازرگانی احضار می ش��ود، 
هی��چ دارای��ی برای مص��ادره ن��دارد؛ به 
این ترتیب نه ام��وال صاحب کارت قابل 
مصادره  اس��ت و نه آنک��ه ممنوع الخروج 

شدنش محلی از اعراب دارد. 

ضربه های ناشی از کارت بازرگانی
س��اح ورزی،  حس��ین  بنابرگفت��ه 
ای��ران،  بازرگان��ی  ات��اق  نایب رئی��س 
»صاحب��ان کارت بازرگانی عاوه بر آنکه 
آموزش می بینند تا کارت خود را به سایر 
افراد واگ��ذار نکنند، تعهدات��ی را نیز در 
ای��ن خصوص به اتاق بازرگانی و یا تعاون 
می دهن��د«؛ این گفته ه��ا در حالی بیان 
می شود که براساس اطاعات موجود، طی 
چند ماه گذش��ته، ۲۴ش��رکت بازرگانی، 
بالغ بر ۸۰۳میلیون دالر کاالی خارجی را 
با استفاده از کارت بازرگانی افراد ناآگاه با 
تجارت، به کشور وارد کرده اند؛ نکته مهم 
آنجاس��ت که این تعداد ش��رکت صوری 
تنها بخشی از سوءاستفاده های موجود را 
شامل می شود. از دیگر مصائب این ماجرا 
می توان به فرار مالیاتی گس��ترده، قاچاق 
سازمان یافته، انباشت بدهی های گمرکی 

و نابسامانی بازار ارز اشاره کرد. 
درخصوص کارت های بازرگانی اجاره ای 
انتق��ادات فراوانی وج��ود دارد؛ به عنوان 
مثال، رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور 
عن��وان می کند که کارت ه��ای بازرگانی 
یک بار مص��رف و صوری پ��در اقتصاد را 
درآورده است یا آنکه عبدالرحمان علوی، 
عضو اتاق بازرگانی س��نندج، تنها آورده 
کارت ه��ای بازرگانی را وجود مالیات های 
سنگین برای مرزنشین ها می داند. با این 

حال، اتفاقات ناگوار و منفی سوءاستفاده 
از کارت ه��ای بازرگانی همچنان در حال 
تکرارش��دن اس��ت و به رغم وج��ود این 
انتقادات، ارگان ها و سازمان های مختلف 
از زیر بار مس��ئولیت این چرخه ناکارآمد 
شانه خالی کرده و توپ این نابسامانی را 

به زمین یکدیگر پاس می دهند. 
بر ای��ن اس��اس، مجتبی خس��روتاج، 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم 
»اتاق بازرگانی« و ه��م »ادارات صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان ها« را نهادهای 
مس��ئول در صدور کارت بازرگانی عنوان 
می کند. کارشناس��ان نیز ب��ر این باورند 
ک��ه ات��اق بازرگان��ی یعنی هم��ان نهاد 
صادرکنن��ده این کارت ها، مس��ئول این 
آش��فته بازار ف��رار مالیاتی اس��ت، اما در 
مقابل، مس��ئوالن ات��اق بازرگانی نظرات 
دیگری دارند. اعضای این اتاق س��خنان 
مطرح شده را جوسازی علیه اتاق خوانده 
و معتقدن��د ریش��ه آن را بای��د در ضعف 
زیرساختی سیس��تم مالیاتی و شناسایی 

فعاالن اقتصادی جست وجو کرد. 
از دیگر س��ازمان هایی ک��ه مقصر این 
قضی��ه ش��ناخته ش��ده اند، می ت��وان به 
»گمرک« اش��اره کرد؛ چراک��ه به اذعان 
مع��اون فنی و خدم��ات بازرگان��ی اتاق 
ای��ران، سوءاس��تفاده از کارت بازرگان��ی 
در گم��رک مش��خص می ش��ود. البت��ه 
علیخان��ی دس��تگاه های نظارتی را ناجی 
این آش��فته بازار برش��مرده و گفته است 
»پش��ت پرده کارت ه��ای یک بار مصرف 
بازرگانی مش��خص است و اس��ناد آن از 
جمله وکالت نامه ه��ا، صلح نامه ها و امثال 
آن در گم��رک وج��ود دارد و در ای��ن 
مرحله، دیگر از عهده اتاق بازرگانی کاری 
برنمی آید و دستگاه های نظارتی باید وارد 

عمل شوند.«
البته »کمیسیون اقتصادی دولت« هم 
در ای��ن ماجرا کم مقصر نیس��ت؛ چراکه 
ات��اق بازرگانی در اردیبهش��ت ماه س��ال 

گذش��ته به دولت پیش��نهاد داده بود تا 
س��امانه کارت بازرگانی را ب��ه گمرک و 
س��ازمان امور مالیاتی متصل کند، اما به 
اذعان مس��عود خوانس��اری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران، با گذش��ت حدود یک و 
نیم س��ال، این موضوع هنوز در دولت به 

تصویب نرسیده است. 
عاوه ب��ر موارد ب��اال، »وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت« ه��م یک��ی دیگر از 
بازرگانی  کارت  نابس��امانی های  مقصران 
اس��ت چراکه بر اس��اس بند »ت« ماده۶ 
ارز  و  کاال  قاچ��اق  ب��ا  مب��ارزه  قان��ون 
مصوب س��ال۹۲، به وظیف��ه خود مبنی 
بر س��اماندهی کارت های بازرگانی عمل 
نکرده اس��ت. ب��ر این اس��اس، برخی از 
اعضای اتاق بازرگانی نیز عنوان می کنند 
»دولت می گوی��د ۱۷۰۰ کارت بازرگانی 
را باطل کرده اس��ت؛ سوال اینجاست که 
مگ��ر خود ش��ما صاحیت آنه��ا را تایید 

نکرده اید؟«
همچنین مجلس ش��ورای اسامی نیز 
به عن��وان یک ب��ازوی نظارتی در جهت 
درست اجراش��دن این قانون، نقشی ایفا 
نکرده و این قانون عما روی زمین مانده 
است. حاال در سایه این »کی بود کی بود، 
من نبودم ها«، پیدا کنید پرتقال فروش را! 

چاره چیست؟ 
اقتص��اد  سیاس��ت های  بن��د۱۷  در 
مقاومت��ی بر ای��ن موضوع تاکید ش��ده 
ک��ه دولت باید نظام درآم��دی خود را با 
افزایش س��هم درآمدهای مالیاتی اصاح 
کن��د. مس��لما تحق��ق این ام��ر نیازمند 
افزای��ش درآمده��ای مالیاتی اس��ت اما 
متاسفانه مواردی همچون کارت بازرگانی 
یک بار مصرف در راستای تحقق این امر، 
س��د معبر کرده اند. از س��وی دیگر نیز با 
توجه ب��ه آنکه درآمده��ای مالیاتی یکی 
از اصلی تری��ن منابع درآم��دی دولت به 
حس��اب می آید، همه نهاده��ا باید تمام 
تاش های خود را در راستای اجرای این 
بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
به کار گیرند. بر این اس��اس یک س��ری 
برطرف  کردن  راس��تای  در  پیش��نهادات 
ضعف های کارت های بازرگانی اجاره ای و 

یک بار مصرف ارائه شده است. 
به عنوان نمونه برخ��ی از اعضای اتاق 
بازرگانی راه حل اساس��ی ب��رای حل این 
معضات را اص��اح روند صدور و تمدید 
کارت ه��ای بازرگانی و نیز تعیین س��قف 
اعتب��اری و رتبه بن��دی ای��ن کارت ه��ا 
می دانند؛ برخی کارشناسان امور مالیاتی 
همچون س��یاوش غیبی پور نیز معتقدند 
»ثب��ت س��فارش های دارای حجم عظیم 
بای��د از فیلت��ر قانونی عب��ور کنند و اگر 
حجم فعالیت گمرکی شخصی که دارای 
کارت اس��ت، ط��ی دوره ای بیش از یک 
ح��د ب��ود در مب��ادی ورودی از این امر 

جلوگیری شود.«
عاوه بر این موارد، خس��روتاج، معاون 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت نیز از 
بی دقت��ی در صدور کارت ه��ای بازرگانی 
انتق��اد و از ناتوان��ی در تغییر آیین نامه ها 

گایه کرده است. 

رئیس بنیاد مستضعفان انقاب اسامی 
گفت عملیات اجرای س��اخت س��اختمان 
جدید پاسکو همزمان با دهه فجر انقاب 
اس��امی در ۱۳ طبق��ه آغاز می ش��ود.  به 
گزارش ایرنا، محمد سعیدی کیا در نشستی 
خبری اضاف��ه کرد: س��اختمان جدید در 
۱۰۰ هزار متر مربع زیربنا در هشت طبقه 
روی زمی��ن و پنج طبقه زیر زمین احداث 

می شود. 
وی با اشاره به هماهنگی های انجام شده 
با قوه قضاییه و شهرداری تهران، اظهار کرد: 
ساختمان جدید در زمینی به وسعت ۹ هزار 
و ۴۰۰ متر مربع س��اخته می شود و بنیاد 
مستضعفان انتظار دارد با توجه به ابعاد ملی 
این پروژه، انتظارات مردم و کسبه پاسکو 
و همه س��ازمان ها و نهادها در احداث این 
ساختمان جدید تامین شود و امیدواریم با 
تاش همه دست اندرکاران بنیاد، ساختمان 
جدید احداث ش��ود.  س��عیدی کیا با بیان 
اینکه عملیات خاکبرداری این س��اختمان 
چهار تا پنج ماه طول می کش��د، گفت: در 
س��اختمان جدید پاس��کو برای یک هزار 
دس��تگاه خودرو پارکینگ آماده می شود و 

مابقی آن، ب��ه واحدهای تجاری اختصاص 
خواه��د یاف��ت.  وی گف��ت: در واگ��ذاری 
واحدهای جدید به کسبه، ارزش سرقفلی 
روز هر واحد قبل از تخریب مورد توجه قرار 
خواهد گرفت و با نظر کارشناسان هر واحد 
واگذارش��ده بیش از آن ارزش داشته باشد، 
مابه التف��اوت آن نیز دریافت خواهد ش��د.  
رئیس بنیاد مس��تضعفان انقاب اسامی 
اضافه کرد: طبق توافقی که با شهرداری به 
عمل آمده، همه مقدمات کار فراهم ش��ده 
اس��ت که بیش از ۵۷ هزار مت��ر مربع آن 
غیرپارکینگی و ح��دود ۴۵ هزار متر مربع 
آن نیز برای پارکینگ در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت.  گفتنی است ساختمان پاسکو در 
س��ال ۱۳۴۱ به عنوان نخستین ساختمان 
بلندمرتب��ه ته��ران افتتاح ش��د و پس از 
پیروزی انقاب اسامی همراه با ساختمان 
آلومینیوم در اختیار بنیاد مستضعفان قرار 
گرفت. پاس��کو در س��اعت هش��ت صبح 
س��ی ام دی ماه ۱۳۹۵ دچار حریق شد اما 
با وجود سه ساعت و نیم تاش آتش نشانان 
برای مهار آتش، ساختمان به طور کامل فرو 

ریخت. 

در آستانه سالگرد سانحه پالسکو اعالم شد
 آغاز عملیات احداث ساختمان جدید پالسکو

از بهمن ماه امسال

مقصر سوءاستفاده از کارت های بازرگانی کیست؟ 

نابسامانی ۷ نهاد و سازمان
فناوری

هشدار به شهروندان
در خریدهای اینترنتی کاله سرتان 

نرود
 برخط ش��دن بس��یاری از مبادالت اقتصادی در فضای 
مجازی موجب ش��ده میزان سوءاستفاده و کاهبرداری ها 
در این فضا بیش��تر ش��ود. به گزارش ایسنا، بخشی از این 
سوءاستفاده احتماال به خاطر کمتر شناخته شدن این فضا 
و یا حداقل مبادله اقتصادی در این فضاست. نکاتی که در 
ادامه می آید به ش��ما کمک می کند تا بتوانید مبادله های 

مجازی خود را امن تر کنید. 
  ش�خصی را که با او معامله می کنید، بشناس�ید: 
قبل از این که خریدی انجام دهید، آدرس و ش��ماره تلفن 
واقعی فروشنده اینترنتی را بررسی و نسبت به صحت آن 
اطمینان پیدا کنید. به این منظور که اگر بعدا برای ش��ما 
سوالی پیش بیاید و یا به مشکلی برخورد کنید، این آدرس 
و شماره تلفن در دست شماست و می توانید به آنها مراجعه 

کنید. 
کاالیی را که می خرید، بشناسید: یک نسخه نهایی 
از شرایط و ویژگی های محصول را که فروشنده تهیه کرده 
اس��ت، به دقت مطالعه کنید حتی اگر این کار برای شما 
خسته کننده و مال آور باشد. همچنین شرایط و ویژگی ها 
را به دقت بررس��ی کنید که اگر ش��ما از محصول راضی 
نیس��تید، آی��ا می توانی��د آن را برگردانده و پ��ول خود را 
دریافت کنید؟ هر نوع اطاعات ثبت شده که مربوط به این 
معامله اس��ت و شامل تمامی نامه های الکترونیک ارسالی 
به فروش��نده و دریافتی از فروشنده است، را ذخیره کرده 
و از آنها پرینت بگیری��د. همین طور کارت های هدیه را از 
مراکزی که می شناسید و به آنها اعتماد دارید، تهیه کنید. 
از خرید کارت از س��ایت هایی ک��ه مانند یک حراجی کار 

می کنند، خودداری کنید.
 در حفاظت از اطالعات شخصی خود حساس باشید: 
اطاعات کارت اعتباری خود یا س��ایر اطاعات مالی خود 
را در ازای خرید و دریافت جدیدترین اس��باب بازی، کارت 
هدیه رایگان، یک شغل فصلی و یا اجاره )یک محل( برای 
تعطیات در اختیار شخصی که نمی شناسید، قرار ندهید. 
سعی کنید اطاعات مالی خود را از طریق نامه الکترونیک 
ارسال نکنید. نامه الکترونیک روشی مطمئن برای انتقال 
ش��ماره کارت اعتباری، شماره حس��اب بانکی و یا شماره 
تامین  اجتماعی نیس��ت. به روی لینک موج��ود در نامه 

الکترونیکی هم کلیک نکنید.
سیاست حفظ اسرار را به دقت مطالعه و بررسی کنید: 
سیاست حفظ اسرار ممکن است طوالنی باشد و خواندن 
آن زمان بر باشد، اما می تواند اطاعات مهمی را در اختیار 
ش��ما قرار بدهد. برای مثال وب س��ایت چه نوع اطاعات 
ش��خصی را جم��ع آوری می کند، صاحب��ان و اپراتورهای 
س��ایت چگونه قصد دارند از این اطاعات استفاده کنند. 
اگر نمی توانید سیاس��ت حفظ اسرار سایت را پیدا کنید و 
یا آن را درک نمی کنید و مفاد آن را متوجه نمی شوید، به 
فکر انجام معامات تجاری خود در جای دیگری باشید و 
بگذارید که س��ایت )صاحبان سایت( بداند شما چه فکر و 

نظری دارید. 
حواشی خرید: با دانستن نام سازنده یک کاال و شماره 
م��دل، ش��ما می توانید ویژگی های ای��ن کاال را به صورت 
جز به جز با س��ایر کاالهای مش��ابه مقایسه کنید. بعضی 
از خرده فروش��ان کاال را ب��ه قیمتی که س��ایر رقبا عرضه 
می کنند، وارد بازار می کنند و یا حتی قیمت آن را پایین تر 
هم می آورند. بس��یاری از بازرگان ها، نه همه آنها، امس��ال 
هزینه ای باب��ت خرید کاال پرداخت نمی کنن��د، بنابراین 
هزینه ارسال کاال را نیز در مجموع هزینه ها در نظر بگیرید. 
مواظ�ب خری�د از طریق ش�بکه WiFi  عمومی 
)ش�بکه ای که رمز ن�دارد( باش�ید: براساس اطاعات 
س��ایت پایگاه آگاه سازی و اطاع رس��انی جرایم اقتصادی 
 WiFi در فضای مجازی، فکر نکنید که نقاط دسترس��ی
عمومی امن هس��تند. تا زمانی که مطمئن نشوید که یک 
نقطه دسترسی ابزارهای امنیتی موثر و کافی دارد، ممکن 
اس��ت نخواهید اطاعات حساس خود مانند شماره کارت 

اعتباری تان را از طریق آن شبکه ارسال کنید. 

انرژی

در همایش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی مطرح شد

انتقاد از عدم وجود رگوالتوری
پدرام س��لطانی، نایب رئیس اتاق ای��ران در دوازدهمین 
همایش ساالنه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروش��یمی ایران بر لزوم ایجاد رگوالتوری در همه 
بخش ه��ا به وی��ژه نفت و گاز و پتروش��یمی تاکید کرد و 
گفت: مادامی  که این نظام در حوزه انرژی ش��کل نگیرد، 
زمینه رش��د و توس��عه در قس��مت های پایین دستی آن 
فراهم نمی شود و تا زمانی که ش��کاف در قدرت چانه زنی 
بین بخش های پایین دستی و باالدستی به نفع واحدهای 
باالدس��تی باش��د، دود آن فقط به چشم بخش خصوصی 

واقعی که اصوال در بخش پایین دستی قرار دارد، می رود. 
او ب��ا بیان اینکه بخش خصوص��ی و اتاق ایران به عنوان 
تشکل تشکل ها، مدتی است مطالبه گر ایجاد رگوالتوری در 
حوزه های مختلف است، تصریح کرد: اتاق ایران در جلسات 
متعدد و در بسته های پیشنهادی مختلف، این درخواست 
را از مس��ئوالن داش��ته و معتقد اس��ت که رگوالتوری از 
مصادی��ق حکمران��ی خوب اس��ت و نب��ود آن حکمرانی 
خوب را مخدوش می کند.  نایب رئیس اتاق ایران با اش��اره 
به مح��ور همایش با عنوان حکمرانی ملی و دیپلماس��ی 
اقتص��ادی تش��ریح کرد: ب��رای حکمرانی خوب هش��ت 
محور تعریف ش��ده که برخی از آنها بیش از س��ایر موارد 
ب��ه بخش خصوصی و رقابتی که باید در این حوزه ش��کل 
بگیرد مربوط می شود. حاکمیت قانون که می تواند زمینه 
عدالت نسبت به بازیگران این عرصه را تامین کند، یکی از 
محورهای مطرح در حکمرانی خوب است؛ قوانینی که آثار 
بیشتری در مش��ارکت و دیده شدن بخش خصوصی دارد. 
به طور حت��م بی توجهی به این قوانین و نگاه تبعیض آمیز 

این محور حکمرانی خوب را مخدوش می کند. 
س��لطانی از ش��ورای رقاب��ت درخواس��ت ک��رد که به 
اجرایی شدن سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ به خصوص در 
حوزه ه��ای نفت، گاز و پتروش��یمی توجه کند. براس��اس 
اظهارات وی در حال حاضر بیش از ۴۰درصد سهم بازار در 
حوزه های پتروشیمی و پاالیشی در اختیار بخش عمومی 
غیردولتی است که با سیاست های اصل ۴۴ در تضاد است. 
وی در ادام��ه کارایی و اثربخش��ی را از دیگر محورهای 
حکمرانی خوب در کش��ور دانس��ت و گفت: شاکله فعلی 
اقتصاد نابس��امان ب��وده که علتش ریل گذاری اش��تباه و 
انحراف از مس��یر درست است. این مس��یر که در آن قرار 

داریم ما را به اثربخشی و کارایی هدایت نمی کند. 
سلطانی تصریح کرد: جریان بوروکراسی برای این شکل 
گرفت که در انتهای کانال بوروکراس��ی بتوانیم به اهداف 
اصلی حکمرانی خوب برس��یم. مشکلی که طی دهه های 
گذشته به وجود آمده این است که با ایجاد قوانین جدید، 
بخشنامه ها و س��ایق مختلف، داالن بوروکراسی مرتبا از 
ه��دف نهایی خود منحرف ش��ده و به همین دلیل هرچه 
دولت و مجل��س تاش می کند، کمتر موفق می ش��ود و 
ش��رایط روزبه روز در حال بدترش��دن است؛ چراکه هدف 
را گ��م کردیم و جریان قانون گذاری به س��مت توس��عه و 
رقابت نیست.  وی محور دیگر حکمرانی خوب را مشارکت 
دانس��ت و تاکی��د کرد: در ای��ن حوزه باید ص��دای همه 
ذی نفعان ش��نیده ش��ود. اینکه چقدر در حوزه حکمرانی 
خوب صدای بخش خصوصی شنیده می شود و به آن توجه 
می ش��ود اهمیت باالیی دارد. متاس��فانه به رغم انتقادات 
بسیار از سوی تش��کل ها، در جریان تدوین بخشنامه ها و 
لوایح با بخش خصوصی مشورت نمی شود. فراموش نکنیم 
که بخش خصوصی، ذی نفع اصلی اس��ت ول��ی از جریان 
مش��ارکت کنار گذاشته شده است. حتی با این وجود که 
برای اصاح این روند قانون تصویب شده، به آن هم توجه 

نکرده و اجرایی نمی شود. 
ب��ه باور نایب رئیس اتاق ایران رس��یدن به اجماع با این 
عنوان که در جریان حکمرانی همه ذی نفعان مش��ارکت 
داشته باشند و این مشارکت سلیقه ای نباشد، بسیار مهم 
اس��ت. وی تشریح کرد: دولت نباید در یک تصمیم گیری 
ب��ه این توجه کند که صدای کدام ذی نفع به نظر خودش 
نزدیک تر است و آن را مورد توجه قرار دهد. جمع نظرات 
متف��اوت، موجب تجل��ی خرد جمعی می ش��ود و نتیجه 
تصمیم گیری ها باید مجموعه همه نظرات باشد. بی توجهی 

به همه نظرات به معنای تضییع حقوق دیگران است. 
وی تصریح کرد: بحث حکمرانی خوب و آسیب شناسی 
در بازنگری مسیر ۴۰ساله ای که تاکنون پیموده ایم نشان 
می دهد امروز با کاهش درآمدهای نفتی و بدهکاری دولت 
و دیگر مس��ائل، نارضایتی ها آشکارتر ش��ده و باید دست 
به اصاحات زد.  س��لطانی در ادامه به مبحث دیپلماس��ی 
اقتص��ادی اش��اره ک��رد و در تعری��ف این مبح��ث گفت: 
هرگون��ه فعالیتی را که کش��ور در تعامل با جامعه جهانی 
برای بیش��ینه کردن منافع اقتصادی خ��ود انجام می دهد، 
می توان دیپلماسی اقتصادی دانست. این، تعریفی مناسب و 
ملموس از دیپلماسی اقتصادی است.  نایب رئیس اتاق ایران 
اضافه کرد: بازیگران دیپلماسی اقتصادی به  غیر از دستگاه 
دیپلماسی، نهادهای دولتی، حاکمیتی، سازمان های مدنی 
و بخش خصوصی هستند. ابزار آن نیز انواع تعاماتی است 
که با جامعه جهانی انجام می دهیم، مانند صادرات، واردات، 
جذب س��رمایه گذاری، دادن خطوط اعتباری، عضویت در 
س��ازمان های منطقه ای و جهانی و مانند اینها. با ارائه این 
مفه��وم، می گوییم در این بخش نیز خطاهای بارزی اتفاق 
افتاده اس��ت.  س��لطانی گفت: در این رابطه کشورها به دو 
گونه عمل کرده اند، برخی کشورها از دیپلماسی اقتصادی 
به عنوان راهبرد برای رسیدن به رفاه بهره گرفتند و برخی 
دیگ��ر آن را اب��زاری برای تحمیل نظرات خ��ود به دنیا در 
نظر گرفته اند؛ کش��ور آمریکا و چی��ن مصداقی از موضوع 
دوم هس��تند. نکته اینجاست که این کشورها پس از آنکه 
توانستند از نظر اقتصادی هژمونی پیدا کنند، توان یافتند 

که دیپلماسی اقتصادی را در قالب ابزار ببینند. 



مجلس  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
شورای اسالمی در گزارشی تاکید 
کرد که نرخ سود بانکی در ایران 
همچنان باالست و به همین دلیل 
بسیاری از عامالن اقتصادی نرخ 
س��ود حقیقی 5 درص��دی بدون 
ریس��ک را بر س��ایر فرصت های 
پیش روی خود ترجیح می دهند.

 ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، در 
حالی نرخ سود بانکی در ایران باال 
اعالم شده است که بانک مرکزی 
یازدهم شهریورماه امسال بانک ها 
را مکل��ف ب��ه رعایت بخش��نامه 
شورای پول و اعتبار در خصوص 
نرخ س��ود بانک��ی کرد. ب��ر این 
اساس، سود سپرده های بلندمدت 
ش��بکه بانکی به 15درصد و نرخ 
سود سپرده های کوتاه مدت شبکه 
بانک��ی برابر ب��ا 10درصد تعیین 

شد.
 کاهش نرخ س��ود در شرایطی 
صورت گرفت که ش��بکه بانکی 
ب��ا نادیده انگاش��تن بخش��نامه 
صادره از س��وی ش��ورای پول و 
اعتبار س��ودهایی در اندازه 22 تا 
24درصد را به ش��کل متعارف به 
سپرده گذاران پرداخت می کرد و 
تورم تک رقمی س��بب شده بود 
نرخ واقعی س��ود بانکی در ایران 

بسیار باال باشد.
 تمای��ل ب��رای ورود ب��ه حوزه 
س��رمایه گذاری در بانک در قالب 
س��پرده گذاری خود اثراتی منفی 
را برای اقتصاد و نظام بانکی دربر 
داشت، به طوری که تصمیم بانک 
مرک��زی بر س��اماندهی این بازار 
اس��توار و مقرر ش��د عدم رعایت 
نرخ های س��ود اعالمی مش��مول 
جریمه ب��رای بانک های متخلف 

باشد.  برخی بانک ها اما در موعد 
اج��رای ای��ن بخش��نامه، تدابیر 
خاصی را برای تبدیل سپرده های 
در  بلند م��دت  ب��ه  کوتاه م��دت 
نظ��ر گرفتن��د و در نتیجه حجم 
س��پرده های س��رمایه گذاری در 
بانک ه��ا با افزایش��ی قابل توجه 

روبه رو شد.
 گ��زارش مرک��ز پژوهش های 
اس��المی  ش��ورای  مجل��س 
نش��ان می دهد به رغ��م کاهش 
دس��توري نرخ سود علي الحساب 
سپرده ها از س��وي بانک مرکزي 
 ،  1936 ش��هریورماه   11 در 
سهم س��پرده هاي سرمایه گذاري 
افزایش یافته است. هرچند مهلت 
11 روزه بان��ک مرک��زي ب��راي 
انتقال س��پرده ها و بستن قرارداد 
سپرده هاي سرمایه گذاري یکساله 
با نرخ ه��اي باالت��ر در این واقعه 
نقش داشته است، اما باید اذعان 
کرد که کماکان نرخ س��ود بانکي 
15درصد در مقایسه با نرخ تورم 

10 درصدی باالس��ت و بسیاری 
از عام��الن اقتصادی نرخ س��ود 
حقیقی 5 درصدی بدون ریسک 
را بر سایر فرصت های پیش روی 

خود ترجیح مي دهند.
آماره��ای آخری��ن   براس��اس 

 منتش��ر ش��ده توس��ط بان��ک 
مرکزي حجم نقدینگي در پایان 
ش��هریورماه 1936 به 13899.5 
هزار میلیارد ریال رس��یده است 
که نس��بت به همین زم��ان در 
سال گذشته بیش از 29.1درصد 
رش��د را نش��ان می دهد. در این 
میان س��هم رشد ش��به پول )که 
بخ��ش غالب آن را س��پرده هاي 
مي دهد(  تشکیل  سرمایه گذاري 
از رش��د پول )که بخش غالب آن 
را س��پرده هاي دیداري تش��کیل 
مي ده��د( بیش��تر بوده اس��ت. 
سهم ش��به پول از کل نقدینگي 
ب��ا  براب��ر   1396  ش��هریورماه 
87.9 اس��ت درحالي که س��هم 
آن از حج��م نقدینگ��ي در پایان 

اس��فندماه 1396 براب��ر با 86.9 
درصد بوده است.

در این گ��زارش تاکید ش��ده 
اس��ت که ب��اال  بودن نرخ س��ود 
حقیقي س��پرده گذاری و به تبع 
آن باال بودن س��هم شبه پول در 
حجم کل نقدینگي در سال هاي 
اخیر پیامدهاي بسیار منفي براي 
شبکه بانکي کشور داشته است. 
به طور مشخص هزینه هاي تأمین 
منابع براي بانک ها بسیار افزایش 
یافته اس��ت، زیرا هم نرخ سود و 
هم حجم سپرده ها افزایش یافته 

است.
افزایش هزینه هاي بانک از این 
محل در کنار کاهش درآمدهاي 
بانک ه��ا از مح��ل تس��هیالت با 
توجه به کاهش تس��هیالت دهی  
نک��ول در  افزای��ش  و  بانک ه��ا 
بازپرداخت اصل و سود تسهیالت 
پرداخت ش��ده به واسطه شرایط 
نابس��امان بنگاه هاي اقتصادي و 
سایر دارایي ها ،بدهي های دولت، 

ام��الک و مس��تغالت، منجر به 
افزایش زیان بانک ها شده که در 
طول سال هاي گذشته این زیان 
در ترازنامه ش��بکه بانکي انباشت 

شده است.
ط��ي دو س��ال گذش��ته تنها 
بخشي از این زیان ها در ترازنامه 
ش��بکه بانکي شناس��ایي شده و 
مابقي آن به ص��ورت دارایي هاي 
موهومی درآمده است. به عبارت 
دیگر درواقع طرف بدهي ترازنامه 
شبکه بانکي از محل افزایش سود 
سپرده ها منبسط شده که بخش 
کوچکي از آن از طریق شناسایي 
زیان و کاهش حق��وق صاحبان 
سهام جبران شده و بخش غالب 
آن به صورت دارایي هاي موهومي 
در طرف دارایي هاي ترازنامه قرار 
گرفته اس��ت.تداوم ای��ن روند به 
واسطه افزایش سهم سپرده هاي 
س��رمایه گذاری مدت دار افزایش 
هزینه هاي بانک ها و کاهش سهم 
دارایي هاي مولد در ترازنامه بانک 
منجر به افزایش این زیان خواهد 
شد. به رغم کاهش دستوری نرخ 
سود علی الحس��اب در بخشنامه 
هشت بندی بانک مرکزي در 30 
مردادماه 1396، تکلیف مشخصي 
درخصوص نرخ سود تسهیالت به 

بانک ها ابالغ نشده است.
ب��ر ای��ن اس��اس با توج��ه به 
هزینه ه��اي فزاین��ده بانک ها به 
ویژه از مح��ل هزینه هاي مربوط 
به پرداخت سود به نظر نمي رسد 
کاهش قابل توجهي در نرخ سود 
تس��هیالت صورت گیرد و این به 
معناي آن است که تنگناي مالي 
بنگاه هاي اقتصادي کماکان تداوم 

خواهد داشت. 

نرخ باالی سود بانکی؛ مانع کاهش کارمزد تسهیالت

آیا نرخ سود سپرده های بانکی همچنان باالست؟ عملکرد تسهیالتی بانک ها و موسسات 
اعتباری نشان می دهد

افزایش سهم وام قرض الحسنه
آخرین آمار عملکرد بانک ها و موسس��ات اعتباری 
کش��ور نش��ان می دهد پرداخت وام قرض الحس��نه 
نسبت به اس��فندماه سال گذشته 19.6 درصد رشد 

داشته است.
به گزارش ایِبنا، بررس��ی جدیدترین آمار عملکرد 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری کش��ور در آبان ماه 
امس��ال نشان می دهد کل تسهیالت اعطایی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری 9970.8 ه��زار میلیارد ریال 
 بوده که نس��بت به اس��فند ماه س��ال گذش��ته که 
9101.1 ه��زار میلیارد ریال بود 9.6 درصد افزایش 

یافته است.
همچنین تس��هیالت قرض الحس��نه 5.6 درصد از 
کل تس��هیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری 
قرض الحس��نه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد 
تس��هیالتی بانک ها مرب��وط به مش��ارکت مدنی با 

38.9درصد و فروش اقساطی با 25.4 درصد است.
 ب��ه لح��اظ ع��ددی در آب��ان م��اه س��ال ج��اری
 553.6 ه��زار میلیارد ریال از کل تس��هیالت اعطایی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری کش��ور قرض الحس��نه 
بوده که این میزان نس��بت به اسفندماه سال گذشته 
که 462.7 هزار میلیارد ریال بوده، 19.6درصد رش��د 
نش��ان می دهد. با وجود اینکه از تیرماه سال 94 آمار 
تس��هیالت اعطایی بانک ها به تفکیک عقود مرابحه 
و اس��تصناع به انواع تس��هیالت اعطایی به تفکیک 
عقود اسالمی اضافه شده، اما در آبان ماه سال جاری 
س��هم استصناع از تس��هیالت پرداخت شده بانک ها 
و موسس��ات اعتباری صفر بوده ول��ی منابع مرابحه 
7.2درصد بوده اس��ت.بر پایه این گزارش، تسهیالت 
پرداخت ش��ده در بانک های تجاری کش��ور در آبان 
ماه امس��ال متفاوت بوده به نحوی که 7.6 درصد از 
وام های بانک های تجاری قرض الحسنه بوده که رقم 
آن 118.9 هزار میلیارد ریال بود. میزان تس��هیالت 
اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری در اسفندماه 

سال گذشته 102.3 هزار میلیارد ریال بوده است.
در بانک های تجاری کشور، سهم عمده تسهیالت 
پرداختی مانند بانک ها و موسس��ات اعتباری مربوط 
به مش��ارکت مدنی به میزان 27.4 درصد اس��ت که 
رقم آن 430.7 هزار میلیارد ریال در آبان ماه س��ال 
جاری بوده اس��ت. این میزان در اس��فندماه س��ال 

گذشته 477.4 هزار میلیارد ریال بود.
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شماره 983

بانکنامه

 بدسابقه ترین بانک های مرکزی
 را بشناسید

بانک مرکزی انگلی��س کمترین دقت پیش بینی نرخ 
تورم بین بانک های مرکزی را به ثبت رساند.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، اگرچه هیچ بانک 
مرکزی در دنیا عملکردی عالی در پیش بینی نرخ تورم 
نداشته است، اما بانک مرکزی انگلیس در صدر بدترین 
عملکرد قرار دارد. این بانک که سه قرن قدمت دارد، در 
رتبه بن��دی بانک های مرکزی گروه »جی 7« بلومبرگ، 
بدتری��ن عملکرد در پیش بینی نرخ تورم اقتصاد داخلی 
را داش��ته است در حالی که بانک مرکزی کانادا بهترین 
پیش بینی را داشته است. در رتبه بندی بلومبرگ با در 
نظر گرفتن همه عوامل، بان��ک مرکزی آمریکا در رتبه 
اول قرار دارد هرچند که در 10 سال از یازده سال مورد 
مطالع��ه بیش از ان��دازه خوش بین بوده اس��ت و بانک 

مرکزی ژاپن در رتبه آخر قرار دارد.
در پیش بینی رشد اقتصادی، بانک مرکزی انگلیس با 
وجود آن که بیش از حد خوش��بین بوده است، در رده 
اول قرار گرفته اس��ت. جالب است که کارنی به دفعات 
توسط برخی نمایندگان و رسانه های انگلیسی به خاطر 
اینکه نس��بت به چشم انداز رشد کش��ور چه قبل و چه 
بعد از بریگزیت، بیش از اندازه بدبین بوده، مورد هجمه 

قرار گرفته است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.458دالر آمریکا

5.570یورو اروپا

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

608.000مثقال طال

140.300هر گرم طالی 18 عیار

1.460.000سکه بهار آزادی

1.502.500سکه طرح جدید

729.000نیم سکه

426.000ربع سکه

نرخنــامه

دریچه
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فرصت امروز: بازار سرمایه در دی ماه 
امس��ال رکورد زد و امروز نی��ز می تواند 
تاریخ س��ازی اش را به اوج برساند، چراکه 
ای��ن روزها برای خیلی از س��هامداران و 
معامله گران بازارسرمایه، بهترین روزهای 
س��ال های اخیر اس��ت؛ در واق��ع، بورس 
در حالی فعالیت زمس��تانه خود را ادامه 
می دهد که از دو تحول سیاسی در همین 
ماه به سالمت و بدون تأثیرپذیری شدید 
عبور کرده اس��ت؛ یکی سخنرانی ترامپ 
درباره برجام و دیگری اغتشاشات اخیر. 

بررس��ی ها نش��ان می ده��د ک��ه این 
پدیده ها نتوانس��تند رش��د ب��ورس را در 
دی ماه متوقف کنند و حاال بازار سرمایه 
م��ی رود ک��ه به ارق��ام جدیدی برس��د؛ 
چنانک��ه امروز می تواند روز تاریخ س��ازی 
برای بورس ایران باش��د و ش��اخص کل 
رکوردی تاریخی را به ثبت برس��اند. روز 
چهارش��نبه و در آخرین روز کاری هفته 
 گذش��ته ش��اخص کل بورس ته��ران به

 98 ه��زار و 923 واحد رس��ید و حاال تا 
رسیدن ش��اخص به عدد 100هزار واحد 
تنه��ا هزار و 87 واحد باقی مانده اس��ت؛ 
میزانی که ممکن اس��ت امروز ثبت شود 

و رک��وردی جاودانه در ب��ورس تهران به 
ج��ای بگذارد؛ ای��ن در حالی اس��ت که 
در ط��ول چندین ده��ه راه اندازی بورس 
ته��ران تاکنون هیچ گاه ش��اخص کل به 
ع��دد 100 هزار نرس��یده و بورس تهران 
می توان��د تول��د ۵0 س��الگی خ��ود را با 

خوشحالی جشن بگیرد. 
ب��ه گ��زارش اتاق ته��ران و ب��ه گفته 
کارشناس��ان بازار س��رمایه، در چند ماه 
گذشته رشد قیمت های جهانی در حوزه 
فلزات و رش��د پتروش��یمی، کاهش نرخ 
سود س��پرده های بانکی و افزایش قیمت 
ارز از جمل��ه مهم ترین مس��ائلی بوده که 
به رونق بازار بورس منجر ش��ده اس��ت. 
همچنین باتوجه ب��ه اینکه افزایش تورم 
را در سال های گذش��ته در کشور شاهد 
بودی��م ولی اث��رات آن را در بازار س��هام 
نمی دیدیم این موضوع باعث ش��د که از 
ابتدای امسال بازار بورس به بازاری جذاب 
تبدیل شود و سرمایه گذاران برای حضور 
در این بازار روی خوش نشان دهند. البته 
در روزهای گذشته به اعتقاد کارشناسان 
بورس افزایش قیمت دالر و نزدیک شدن 
آن به عدد 4۵00 تومان پیش��ران اصلی 

بازار بورس بوده اس��ت؛ نکته ای که باعث 
ش��ده تا کارشناسان اعالم کنند اگر روند 
رش��د قیمت دالر و ارز فردا در بازار ادامه 
پیدا کند به احتمال زیاد با رشد شاخص 
بورس روبه رو خواهیم بود و شاخص کل 

از 100 هزار عبور خواهد کرد. 
اما س��ؤال اصلی این اس��ت که آیا این 
رشد پایدار خواهد بود؟ به اعتقاد بسیاری 
از کارشناس��ان در صورت��ی که بورس از 
عدد 100 هزار عبور کند ما در چند روز 
این رکورد شکنی را خواهیم داشت، ولی 
ب��ه احتمال زیاد کاهش و افت قیمت ارز 
در روزهای آتی )طب��ق پیش بینی ها در 
هفته های ج��اری با پایان یافتن ش��روع 
س��ال میالدی همچون سال های گذشته 
ک��ه در بهمن با کاه��ش مقطعی قیمت 
دالر در بازار روبه رو خواهیم ش��د( باعث 
می ش��ود که شاخص کل سیر نزولی پیدا 
کند و به زیر 100هزار واحد برسد، اما به 
ص��ورت کلی تا پایان س��ال بورس اوراق 
به��ادار ته��ران روندی صع��ودی خواهد 
داش��ت. بررس��ی روند صنایع بورسی از 
ابتدای س��ال تاکنون نش��ان می دهد در 
میان 37  صنعت مورد بررس��ی، شاخص 

20 صنعت با رش��د همراه بوده است. در 
این میان پاالیش��ی   ها بیش��ترین بازدهی 
را در میان صنایع بورس��ی کسب کردند. 
پس از آن نیز فلزی ها بیش��ترین رش��د 
را داش��ته اند. به اعتقاد کارشناس��ان، اگر 
بخواهیم رشد پایدار کنونی را در بورس و 
بازار سهام شاهد باشیم باید کشور با رشد 
اقتص��ادی و رونق اقتصادی واقعی مواجه 
باش��د زیرا رش��د کنونی در بازار سهام تا 
یک مقطعی بیشتر ادامه نخواهد داشت و 
بعد از آن ما شاهد توقف آن خواهیم بود 
و اگر به دنبال تدوام رشد بورس هستیم 
باید به رونق اقتصادی و تولید فکر کنیم. 
در پای��ان معام��الت تاالر ه��ای بورس 
اوراق بهادار تهران چهارش��نبه مورخ 16 
دی ماه 96 در 67 هزار دفعه، تعداد یک 
میلیارد و208میلیون س��هم و حق تقدم 
ب��ه ارزش بیش از 3ه��زارو 228 میلیارد 
ریال معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 
39۵ه��زار میلیارد توم��ان را ثبت کرد و 
ش��اخص کل با 326واحد افزایش به رقم 
98923 واحد رس��ید؛ حاال همه چشم ها 
به بازار امروز شنبه خیره است تا ببینیم 
که بورس رکوردشکنی خواهد کرد یا نه. 

آیا بازار بورس ایران 100 هزار واحدی می شود؟ 

رکوردشکنی تاریخی در آستانه 50 سالگی
دریچه

نمادهای متوقف بورسی و 
سرمایه گذاران پشیمان

توقف طوالنی مدت برخی از نمادها در بورس و فرابورس 
ایران س��بب شده به جای س��هامداران عمده، سهامداران 
خرد تنبیه ش��وند، این موضوع باعث ش��ده س��هامداران 
خردی که با وعده های مسئوالن بورسی اندک سرمایه شان 
را ب��ه بازار س��رمایه آورده اند، از این س��رمایه گذاری خود 
پشیمان باش��ند.  به گزارش ایس��نا، توقف طوالنی مدت 
نمادهای بورس��ی در بازار س��رمایه ایران به چالشی بدل 
گشته و بسیاری از سهامداران خرد را نیز درگیر خود کرده 
اس��ت. از میان تعداد زیادی از نمادهای متوقف بورس��ی 
ماه هاست نماد چند بانک متوقف شده و این موضوع سبب 
شده س��هامداران خردی که اندک س��رمایه خود را برای 
سرمایه گذاری به بازار سرمایه آورده بودند، سرمایه شان تا 
مدت ها بلوکه شود.  در حال حاضر نماد تقریبا 13 بانک و 
موسس��ه اعتباری در بورس و فرابورس ایران متوقف است 
و تع��دادی از آنها مدت توقف ش��ان به م��اه و حتی چند 
س��ال می رسد. به عنوان نمونه نماد بانک صادرات ایران از 
اواخر تیرماه سال 139۵ به علت برگزاری مجمع عمومی 
متوقف شد و تا امروز نماد این بانک بازگشایی نشده است.  
همچنین نماد بانک تجارت که در بازار اول )تابلوی اصلی( 
بورس معامله می شد در 27 تیرماه سال جاری متوقف شده 
و تا امروز باز نش��ده است. این بانک سابقا در 13 بهمن ماه 
سال 139۵ پس از شش ماه توقف، بازگشایی شد، این در 
حالی بود که نماد معامالتی بان��ک تجارت در 29 تیرماه 
س��ال 139۵ با قیمت پایانی 100 تومان متوقف شده بود 
و بیش از شش ماه بعد با قیمت 66 تومان باز شد.  عالوه 
ب��ر این بانک ایران زمین با نماد معامالتی »وزمین« که در 
بازار عادی فرابورس معامله می شد، 27 اردیبهشت ماه سال 
1394 به علت آنچه که دریافت اطالعات بااهمیت نامیده 
می ش��د، متوقف و تاکنون بازگشایی نش��ده است.  نماد 
معامالتی بانک پاسارگاد نیز در تابلوی اصلی بورس معامله 
می ش��ود، از دوم آذرماه س��ال 139۵ به علت آنچه ابهام 
در اطالعات بیان شد تاکنون متوقف است. همچنین نماد 
معامالتی بانک پارسیان از 1۵آبان ماه 139۵ قابل معامله 
نیس��ت.  از دیگر نمادهای بانکی که در بورس و فرابورس 
متوقف و ممنوع هستند، می توان به شرکت اعتباری کوثر 
مرکزی، بانک گردشگری، بانک سرمایه، شرکت اعتباری 

ثامن و اعتباری ملل اشاره کرد. 
عمده این نمادها به علت افش��ای اطالعات بااهمیت، 
برگزارنشدن مجامع عمومی ساالنه یا ابهام در اطالعات، 
متوقف ش��ده اند. حتی دس��تورالعمل جدید بازگشایی 
و توق��ف نماده��ا که به تازگی در دس��تورکار س��ازمان 
بورس قرار گرفته، نتوانس��ته مش��کلی از این نمادهای 
متوقف بورس��ی حل کند.  عواملی ک��ه به عنوان توقف 
نمادها مطرح ش��د بیشتر ضعف س��هامداران عمده این 
ش��رکت های بورسی اس��ت، اما توقف این نمادها باعث 
ش��ده افراد عادی جامعه که به عنوان س��هامداران خرد 
در این شرکت ها س��رمایه گذاری کرده اند تنبیه شوند و 
اندک سرمایه ش��ان در بازار سرمایه ایران متوقف بماند. 
این موض��وع می تواند تجربه معامله در ب��ورس را برای 
عامه جامعه ناخوشایند کند، این در حالی است که تمام 
کارشناسان و مسئوالن بازار سرمایه کشور معتقدند باید 
فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران برای 
مردم گسترش پیدا کند تا به جای سرمایه گذاری در بازار 

پول سرمایه ها به بازار سرمایه راهی شوند. 

مدیرعامل بورس کاال اعالم کرد
کشاورزان نگران اجرای سیاست 

قیمت تضمینی گندم نباشند
مدیرعامل بورس کاال گفت: با اجرای سیاس��ت قیمت 
تضمینی گندم، کشاورزان محصول خود را در بورس کاال 
عرضه می کنند و مابه التفاوت قیمت فروش در بورس و نرخ 
حمایتی تعیین ش��ده برای گندم، توسط دولت به حساب 
تولیدکنندگان واریز خواهد ش��د.  به گزارش س��نا، حامد 
سلطانی نژاد با اش��اره به اجرای سیاست قیمت تضمینی 
گن��دم در قال��ب بورس کاال اف��زود: در قال��ب این طرح، 
کشاورزان محصول خود را در بورس کاال عرضه می کنند و 
مابه التفاوت قیمت فروش در بورس و نرخ حمایتی تعیین 
ش��ده برای گندم، توسط دولت به حساب تولیدکنندگان 
واریز خواهد ش��د. بر این اساس هیچ نگرانی در خصوص 
عرض��ه گندم در بورس کاال برای کش��اورزان وجود ندارد 
و تصمیم بر آن اس��ت که بخش��ی از ای��ن محصول مورد 
حمایت ق��رار گیرد.  او با بیان اینک��ه هم اکنون، در حال 
تصمیم گیری در این حوزه هستیم، تصریح کرد: بسیاری از 
 زیرساخت ها در حال انجام است از جمله می توان به سامانه 
نرم افزاری مربوط به سطح اطالعات کشاورزان اشاره کرد. 
س��لطانی نژاد ادامه داد: عرضه این محصول در بورس 
کاال، ش��فافیت قیم��ت، کاهش بار مال��ی دولت، حذف 
واسطه ها و سود کشاورزان را در بردارد؛ به همین دلیل، 
اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی مورد توجه دولت قرار 
گرفته است. امسال، بنابر مصوبه هیأت وزیران، تصمیم 
بر آن ش��د که با توجه به زمان بر ش��دن ابالغ مصوبه در 
بعضی از اس��تان ها بالغ ب��ر 80درصد محصول، در قالب 
خرید تضمینی انجام  شود.  سلطانی نژاد با اشاره به اینکه 
در سال زراعی 96-9۵ سیاست قیمت تضمینی گندم در 
چهار استان به صورت پایلوت اجرا شد، گفت: با توجه به 
تأخیر در ابالغ این مصوبه در برخی اس��تان ها 80درصد 
محصول، در قالب خرید تضمینی صورت گرفت، چرا که 

مجمعی جهت قیمت تضمینی وجود نداشت. 
وی در خص��وص واس��طه گری در خرید و فروش گندم 
بیان کرد: زمانی که این امر در بورس تحقق یابد، بسیاری 
از واس��طه های غیرض��روری هم به همان نس��بت حذف 
می شوند، چرا که، کسی که تولیدکننده است باید رسمیت 
داشته باشد.  مدیرعامل بورس کاال با بیان اینکه سیاست 
قیمت تضمینی از طریق بورس کاال، می تواند عامل مهمی 
در کاه��ش حجم حضور دولت و همچنین حمایتی برای 
کش��اورزان به حس��اب آید، گفت: بازار س��رمایه می تواند 
ش��رایطی را فراهم کند که به صورت عادالنه در چارچوب 
قانون، محصولی را وارد بورس کند. مدیرعامل بورس کاال 
همچنین درباره حضور بیت کوین در تجارت ایران و بورس 
کاال گفت: بیت کوین طرف��داران زیادی دارد. این موضوع 
در فعالیت های تجاری ایران اثرگذار بوده است، به همین 
منظور کارگروهی برای مطالعه تهدید ها و فرصت های بیت 
کوین تش��کیل داده ایم.  سلطانی نژاد با بیان اینکه اکنون 
بیت کوین در بورس کاال مورد معامله قرار نمی گیرد افزود: 
کنترل اثر پذیری این پول الکترونیک در تجارت کشور و 
همچنین پیش بینی ظرفیت های آن تنها با ورود و مطالعه 
مباحث آن امکان پذیر اس��ت. در گستره دامنه بورس کاال 
انج��ام معامله های کاالیی با پولی به غی��ر از ارز های رایج 
مؤثر است و بسیاری از کاال ها با ارزش بیت کوین مقایسه 
می شوند. بنابراین این موارد می توانند دلیلی برای پیگیری، 

بررسی ابعاد و زاویه های مختلف بیت کوین باشند. 

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع



 برنج باسماتی هند در آستانه
 از سرگیری واردات ایران گران 

شد
با ق��وت گرفتن احتمال از س��رگیری صادرات 
برنج باس��ماتی هن��د به ایران در آین��ده نزدیک، 
قیمت این کاال در ب��ازار بین المللی افزایش یافته 

است. 
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری ایندیا 
تایمز، با قوت گرفتن احتمال از سرگیری صادرات 
برنج باس��ماتی هن��د به ایران در آین��ده نزدیک، 
قیمت این کاال در ب��ازار بین المللی افزایش یافته 

است. 
صادر کنندگان برنج که که ش��اهد افزایش 20 
درص��دی قیمت برنج باس��ماتی در س��ال جاری 
نس��بت به س��ال گذش��ته بوده اند گفتند، ایران 

ممکن است از هفته آینده واردات را آغاز کند. 
ویجای س��تیا، رئیس اتحادیه ص��ادر کنندگان 
برنج هند گفت: »با توجه به اینکه س��ال گذشته 

این موقع تجارت آغاز ش��ده ب��ود، انتظار می رود 
ایران به زودی آغاز واردات برنج باسماتی را اعالم 
کند. . . تأخیر به وجود آمده به دلیل تداوم فصل 

برداشت برنج داخلی در ایران بوده است.«
هند س��االنه حدود 4میلیون تن برنج باسماتی 
به بیش از 100 کش��ور جه��ان صادر می کند که 
کشورهای ایران، عربستان، امارات، کویت، آمریکا 

و انگلیس مشتریان اصلی آن هستند. 
دیگر عامل افزایش قیمت برنج باسماتی در بازار 
بین المللی کاهش میزان برداشت این نوع برنج در 

هند در فصل جاری است. 
کاهش قیمت های داخلی این کاال موجب شده 
کش��اورزان هندی سطح زیر کش��ت باسماتی را 

کاهش دهند. 
معم��وال تقاضا و قیمت برنج باس��ماتی در این 
موقع از س��ال به دلیل آغاز واردات ایران افزایش 

می یابد. 
س��ال گذش��ته ایران در هفت��ه دوم ژانویه آغاز 
واردات برنج باس��ماتی را اعالم ک��رد. این بار، در 
حالی ایران احتماال شروع به واردات این نوع برنج 
خواه��د کرد که قیمت آن در ب��ازار بین المللی با 

افزایش روبه رو شده است. 
راجن سودرشان، مدیر شرکت آیریا، در این باره 
گفت:  ما انتظار داریم ایران روز 22 ژانویه واردات 

برنج باسماتی را آزاد کند.
 وی اف��زود: در بازار بین المللی هم اکنون قیمت 
هر تن برنج باس��ماتی با 15 تا 20درصد افزایش 
نسبت به سال قبل به 900 تا 1150 دالر رسیده 

است. 

مدیریت تمام مبادالت اقتصادی 
خارجی به وزارت خارجه واگذار 

می شود؟ 
رئی��س کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی در اظهارنظ��ر عجیب��ی گف��ت هم��ه 
دس��تگاه ها در مب��ادالت اقتصادی با کش��ورهای 
دیگر باید زیر نظر وزارت امور خارجه و هماهنگ 

با این وزارتخانه باشند. 
تس��نیم،  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
محمدرضاپورابراهیمی اظهار کرد: در س��ال های 
گذش��ته یک��ی از خألهای ج��دی در وزارت امور 
خارجه کش��ورمان نبود تحرک این وزارتخانه در 

دیپلماسی اقتصادی بود. 
وی اضاف��ه کرد: ایجاد معاونت اقتصادی در این 
وزارتخانه براس��اس سیاست های اقتصاد مقاومتی 
اس��ت و به فعالیت های اقتصادی کش��ور ش��تاب 

می دهد. 
وی گفت: این حرکت آغاز اقدامات مثبتی است 
که می تواند منش��أ تحوالت خوبی در دیپلماسی 

اقتصادی کشورمان باشد. 
پورابراهیم��ی گفت: هم��کاری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با س��ازمان توس��عه تجارت کنار 
اقدام��ات وزارت ام��ور خارج��ه حلق��ه تکمیلی 

دیپلماسی اقتصادی است. 
وی افزود: همه دستگاه ها در مبادالت اقتصادی 
با کشورهای دیگر باید زیر نظر وزارت امور خارجه 

و هماهنگ با این وزارتخانه باشند. 
او گف��ت: برخی قوانین نی��ز برای رفع موانع در 

این مسیر باید اصالح شود. 

اسپانیا، آلمان و ایتالیا؛ مثلث 
سرمایه گذاران پسابرجام

در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام 
1۳9پروژه ب��ا حجم س��رمایه گذاری ۸.2 میلیارد 
دالر در هیأت س��رمایه گذاری خارجی به تصویب 

رسیده است. 
به گزارش ایس��نا، یکی از بخش های قابل توجه 
در جذب س��رمایه گذاری خارج��ی حوزه صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت، بخش هایی که شاید قبل 
از برج��ام امی��د چندانی به رش��د و پویایی آنها با 
توجه به ش��رایطی که در دولت نهم و دهم تجربه 
کرده بودند وجود نداش��ت، اما با موفق بودن روند 
مذاکرات خارجی ایران با کش��ورهای 1+5 مجددا 
بارقه های امید به منظور رونق آنها شکل گرفت تا 
بتوان تولید کش��ور را به وی��ژه در حوزه صنعت و 
معدن توسعه بخشید، هرچند به دلیل حل نشدن 
مشکالت بانکی در این بخش هم آن گونه که باید 

انتظارات پیش نرفت. 

سرمایه گذاری خارجی در شرایط پیش و پس از 
برجام تفاوت معناداری دارد، به طوری که کش��ور 
در سال 2015 در تمامی بخش ها فقط 2 میلیارد 
و 50میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی توانست 

جذب کند. 
50 طرح از 1۳9 پروژه مصوب با س��رمایه گذار 
خارجی پس از برجام به بهره برداری رسیده و ۸9 

پروژه آن نیز در مراحل اجراست. 
بر اس��اس اطالعاتی که از سوی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در اختیار ایس��نا ق��رار گرفته 
اس��ت، اس��پانیا، آلمان و ایتالیا کش��ورهای عمده 

سرمایه گذار در ایران پسابرجام هستند. 
در سایه برجام بسیاری از کشورهای جهان برای 
برقراری روابط سرمایه گذاری و تجاری وارد ایران 
ش��دند و س��رمایه گذاری خارجی در سطح کشور 
ش��تاب گرفت و با فرصت های ایجاد ش��ده پس از 
برجام ارتقای رتبه ریسک سرمایه گذاری در کشور 
از هفت به شش رس��ید.  امکان پذیر شدن جذب 
تس��هیالت خارجی برای توسعه سرمایه گذاری ها، 
افزایش تعداد موافقت نامه های تش��ویق متقابل و 
حمایت سرمایه گذاری، رفع محدودیت در مقاصد 
و بازاره��ای صادرات��ی و در نتیج��ه امکان پذیری 
تحقق هرچه بیشتر برون گرایی در اقتصاد از دیگر 

نتایج به دست آمده برجام است. 

آخرین وضعیت بسته ۱۰ هزار 
میلیارد تومانی وزارت صنعت

تا پایان آبان ماه س��ال ج��اری به 5 هزار و 4۳1 
طرح ب��ا پیش��رفت فیزیکی ب��االی ۶0درصد در 
راس��تای تأمین مالی بنگاه ه��ای تولیدی کوچک 
و متوس��ط و نیز طرح های نیمه تمام با پیش��رفت 
فیزیکی ب��االی ۶0درصد، رقمی معادل ۳۷هزار و 
2۶۶میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است. 

به گزارش ایس��نا، طرح 10هزار میلیارد تومانی 
به منظور حمایت از تولید و اشتغال 10هزار بنگاه 
اقتص��ادی و تأمین مالی ۶000 واح��د نیمه تمام 
ب��ا پیش��رفت فیزیکی حداقل ۶0درص��د از جمله 
طرح های��ی ب��ود که س��ال جاری توس��ط وزارت 

صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفت. 
در همین راستا به منظور تأمین مالی بنگاه های 
تولیدی کوچک، متوس��ط و طرح ه��ای نیمه تمام 
با پیش��رفت فیزیکی باالی ۶0درصد در راس��تای 
تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومتی ت��ا پایان آبان ماه 
س��ال جاری در مجم��وع ۳۷ه��زار و 2۸1 طرح 
ثبت ن��ام کرده اند ک��ه 15ه��زار و 55۸ طرح به 
ارزش 11۳ه��زار و ۶۶میلیارد ری��ال به بانک های 
عام��ل معرفی ش��دند. بنابراین گ��زارش تا پایان 
آبان ماه س��ال ج��اری به 5ه��زار و 4۳1 طرح با 
پیش��رفت فیزیکی ب��االی ۶0درصد در راس��تای 
اقتص��اد مقاومت��ی جمعا ۳۷ه��زار و 2۶۶میلیارد 
ریال تس��هیالت پرداخت شده است.  عالوه بر این 
بیشترین تعداد طرح های دریافت کننده تسهیالت 
در ای��ن بخش مربوط به اس��تان اصفهان با ۳40 
ط��رح ب��وده که به ای��ن طرح ه��ا در مجموع یک 
هزار و 990میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده 
است. همچنین بیشترین میزان پرداخت با حدود 
4000میلیارد ریال مربوط به استان البرز بوده که 
به 24۷ طرح در این استان پرداخت شده است. 
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رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گفت 
س��هم م��ا از بازار عراق طی س��ه س��ال 

گذشته کاهش نیافته است. 
به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج در 
نشست کارگره توسعه صادرات غیرنفتی 
اس��تان کرمانش��اه که عصر روز2۸ دی 
برگزار ش��د، اظهار کرد: ص��ادرات ایران 
به عراق در س��ال ج��اری حدود ۷درصد 
رشد داشته و در 9 ماهه امسال به قریب 

5میلیارد دالر رسیده است. 
وی با بیان اینک��ه گزارش های آماری 
نشان می دهد س��هم ایران در بازار عراق 
طی س��ه س��ال گذش��ته کاهش نیافته، 
افزود: البت��ه از وضعی��ت موجود راضی 

نیس��تیم و باید س��هم بیش��تری از بازار 
عراق به دست آوریم. سهم ترکیه از بازار 

عراق کاهش داشته است. 
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
با اش��اره به ایجاد ی��ک مرکز تجاری در 
کش��ور عراق، گفت: ش��رکت های ایرانی 
بای��د روی بازاریابی در عراق بیش��تر کار 

کنند. 
وی با بیان اینکه باید با عراق به سمت 
تج��ارت آزاد برویم، گف��ت: هنوز طرف 
عراقی این موضوع را به دالیلی نپذیرفته 

است. 
خس��روتاج در ادام��ه ب��ا بی��ان اینکه 
واحده��ای تولیدی باید ن��گاه تخصصی 

به حوزه صادرات داش��ته باش��ند، گفت: 
ام��روزه واحدهایی که در تولید محصول 
نوآوری دارند در کس��ب س��هم بیشتر از 

بازارهای صادراتی موفق ترند. 
وی افزود: ما هم بای��د در تولیداتمان 
نوآوری داشته باشیم تا بازارهایمان را از 
دس��ت ندهیم که الزمه ای��ن کار ارتباط 
بیش��تر واحدهای تولیدی با مراکز علمی 

و دانشگاهی است. 
خسروتاج با تأکید بر تکیه بر ظرفیت ها 
و پتانس��یل های کشور و استان ها، گفت: 
باید یک برند ملی داش��ته باشیم و عالوه 
بر آن استان ها نیز بر اساس ظرفیتی که 

دارند توسعه خود را به پیش ببرند. 

وی ب��ه پرداخت تس��هیالت به بخش 
ص��ادرات نی��ز اش��اره ک��رد و گف��ت: 
4۶00میلیارد تومان تس��هیالت با سود 
1۳.5 ت��ا 14.5 درصد ب��رای این بخش 
در نظر گرفته ش��ده که توسط سه بانک 

پرداخت می شود. 
وی به رس��می شدن مرز س��ومار نیز 
اش��اره کرد و گفت: چنانچه طرف عراقی 
آمادگی داش��ته باش��د ما نی��ز آمادگی 

داریم.
 خس��روتاج همچنی��ن در خص��وص 
همکاری جهت برپایی نمایش��گاه استان 
کرمانشاه در کش��ور عراق قول همکاری 

داد. 

در بی��ن محصوالت پرش��مار معدن��ی، فلز »روی« 
محصولی اس��ت ک��ه تقریبا هم��ه آن ب��ه بازارهای 
صادراتی می رود و تقاضای داخلی برای این محصول 
معدنی محدود است. در این میان یکی از بزرگ ترین 
واحدهای تولیدکننده روی در کش��ور اعالم کرده که 

میزان تولید افزایش می یابد. 
تحق��ق 94درصدی اه��داف تولید روی ت��ا پایان 
امسال، خبری بود که مدیرعامل یکی از شرکت های 
بزرگ تولیدکننده این محصول معدنی به ایس��نا داد 
و گفت: در حال حاضر تولید روی در این ش��رکت به 
حدود ۳1هزار تن رسیده است. درحالی که پیش بینی 
ما برای تولید تا پایان امسال حدود ۳۳هزار تن بوده 
که قطعا محقق خواهد ش��د و در تالش��یم که مقدار 

تولید را تا پایان سال افزایش دهیم. 
امی��ر رحیمی ضم��ن بی��ان اینکه آم��ار صادرات 
در س��ال ج��اری رضایت بخش به نظر می رس��د، به 
تولی��د 10هزار تنی ورق روی اش��اره ک��رد و گفت: 
ای��ن مجموعه بزرگ تولیدکننده س��هامی عام، چهار 
شرکت وابسته دارد که شامل تولید روی بندرعباس، 
اسیدس��ازان زنج��ان، ذوب و احی��ای روی قش��م و 
صنعت روی زنگان می ش��ود. در می��ان این واحدها 
اخیرا ساخت واحد هیدروکسیدروی در شرکت ذوب 
و احیای قشم به پایان رسیده و اکنون در حال تولید 

آزمایشی است. 
وی گفت: اکنون عملیات ساخت هیدروکسیدروی 
شرکت ذوب و احیای قشم به اتمام رسیده و فازهای 

ی��ک و دو آن راه اندازی ش��ده اس��ت. همچنین فلز 
محتوا به طور روزانه در این واحد در حال اس��تخراج 
اس��ت و افتتاح رسمی آن نیز دهه فجر انجام خواهد 

شد. 
بر اس��اس این گزارش، ۳۷۳ نفر به طور مس��تقیم 
در واحدهای تولیدی این کارخانه معدنی که ش��امل 
واحده��ای واح��د تولی��د ورق روی در دو فاز 1 و2، 
واح��د تولید پودر روی با ظرفی��ت چهار تن در روز، 
کارخانه تولید اسیدسولفوریک با ظرفیت 1۶0تن در 
روز، واحد تولید آب ش��یرین ک��ن با ظرفیت تصفیه 
1000 متر مکعب آب در روز و واحد تولید کنسانتره 
هیدروکس��یدروی با ظرفیت تولی��د 20 تن فلز روی 

است، مشغول به کار هستند. 

ص��ادرات ال پ��ی جی ای��ران که 
از ش��هریور ب��ه این طرف ب��ه دلیل 
تعمی��رات در پ��ارس جنوبی کاهش 
یافته بود، دی م��اه برای دومین ماه 
متوالی افزایش یافت و به ۳۷4 هزار 

تن رسید. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم به نق��ل از 
پایگاه خب��ری پالتس، منابع تجاری 
گفتن��د، صادرات ال پ��ی جی ایران 
که از ماه س��پتامبر ب��ه این طرف به 
دلیل عملی��ات دو ماهه تعمیرات در 
پ��ارس جنوبی کاهش یافته بود، بعد 
از آغاز روند ترمیمی در ماه دس��امبر 
و رس��یدن به ۳۷۳ هزار تن، در ماه 
ژانویه نیز رشد داشته و به ۳۷4 هزار 

تن رسیده است. 
اس��ت،  حاک��ی  گ��زارش  ای��ن 
ای��ران در م��اه ج��اری می��الدی به 
کش��ورهای چین، اندون��زی، تایلند، 
 هن��د، پاکس��تان و احتم��اال ش��رق

 آفریقا ال پی جی صادر می کند. 
مناب��ع آگاه گفتن��د که ای��ران در 
س��ال 201۷ مجموع��ا ح��دود ۳.5 
میلیون تن ال پ��ی جی صادر کرده 
که بیشترین مقدار مربوط به ماه اوت 
یعنی قب��ل از آغاز تعمیرات بوده که 

حدود 42۳ هزار تن بوده است. 
ش��رکت تایلندی سیام در این ماه 

۳۳ه��زار تن پروپ��ان و 11 هزار تن 
بوتان از ش��رکت بازرگانی گاز ایران 

در عسلویه تحویل گرفته است. 

از  یک��ی  نفتی��ران،  ش��رکت 
ش��رکت های تابعه شرکت ملی نفت 
ایران نی��ز 44هزار تن ال پی جی به 

هند صادر کرده است. 
بازرگان��ی  ش��رکت  همچنی��ن 
بین الملل��ی پتردک 44ه��زار تن ال 
پی جی از ش��رکت بازرگانی صنعتی 
پتروش��یمی خلیج فارس در عسلویه 

تحویل گرفته است.
ب��ه گفته یک منبع آگاه، ش��رکت 
ت��ا  اندون��زی  پرتامین��ای  دولت��ی 
ق��راردادی   201۸ س��ال  پای��ان 
 ب��ا ش��رکت پت��ردک ب��رای تأمین 
ماهان��ه 4 محوله 44هزار تنی ال پی 

جی دارد. 
خود شرکت پرتامینا در ماه ژانویه 
هیچ محموله ای از ای��ران خریداری 

نکرده است.
 ای��ن ش��رکت آخرین ب��ار اواخر 
ماه دس��امبر یک محمول��ه 44هزار 
تن��ی پروپ��ال از ای��ران خری��داری 
ب��ه ژانوی��ه   ک��رد ک��ه در روز 12 

 بندر کالبوت رسید. 
ای��ن محمول��ه در قالب ق��رارداد 
س��ال های 201۶ و 201۷ م��ا بین 
پرتامینا و ش��رکت مل��ی نفت ایران 
خریداری ش��ده بود و به گفته منابع 
آگاه، پرتامینا تا زمان تمدید قرارداد 
 خ��ود ب��رای س��ال 201۸، محموله
 ال پی جی دیگری از ایران خریداری 

نخواهد کرد. 

تولید »فلز تمام صادراتی ایران« بیشتر می شود

صادرات ال پی جی ایران پس از تعمیرات پارس جنوبی صعودی شد

سهم  ایران از بازار عراق کم نشده است
اخبار دریچه

خبـر



گروه صنعتی ایران خودرو كه بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه و طالیه دار 
صنعت خودروی كش��ور به شمار می رود، توانسته در شاخص های مختلف 
تولید، كیفیت، خدمات پس از فروش و طراحی و توسعه محصول گام های 

مهمی را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بردارد.   
آمار و اطالعات موجود از عملكرد این گروه صنعتی در 9 ماه سپری شده 
از سال 96، حكایت از تحقق بخش زیادی از اهداف ترسیم شده ساالنه دارد. 
در س��ال جاری گروه صنعتی ایران خودرو توانست با ایجاد پایگاه تولید 
محصول در ش��هر سمنان و كرمانش��اه گام مهمی را در ایجاد اشتغال در 
این مناطق و جلوگیری از مهاجرت نیروی كار جوان به س��مت شهرهای 

بزرگ بردارد. 
با بهره برداری از خط تولید در شهر سمنان 150 نفر به صورت مستقیم 
مشغول به كار شدند كه اشتغال غیرمستقیم در بخش های خدماتی را نیز 
باید به این رقم افزود. س��ایت تولید در سمنان در فاز نخست تولید سمند 
را در دستور كار داشت كه در پاییز سال جاری تولید پژو پارس نیز به آن 

اضافه شد. 
همچنین با بهره برداری از كارخانه ایران خودروی كرمانش��اه با ظرفیت 
اس��می ساالنه تولید ۳0 هزار دس��تگاه و در دو شیفت كاری تعداد زیادی 
از جوانان جویای كار این شهر مشغول به كار شده اند. ایجاد كارخانه ایران 
خودروی كرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان كرمانشاه 
بوده اس��ت كه در س��ال جاری به بهره برداری رس��ید. در فاز نخست این 
 كارخانه و در یک ش��یفت كاری، با ایجاد ۳00ش��غل به صورت مستقیم، 
ساالنه 15هزار دستگاه پژو پارس تولید می شود كه این میزان در دوشیفت 

كاری به ساالنه ۳0 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت. 

تیراژ تولید و عرضه محصوالت جدید
توس��عه محصول و عرضه محصوالت جدی��د از رویكردهای اصلی ایران 
خودرو اس��ت. در س��ال جاری محص��والت جدید تندرپ��الس، دناپالس، 
دناپالس با موتور توربورشارژ، پارس اتوماتیک، 207iاتوماتیک و هایما اس 
5 به بازار عرضه شده است. طراحی مجدد و تولید این محصوالت به صورت 
كامل با توان و تخصص كارشناسان گروه صنعتی ایران خودرو محقق شده 

است. 

پژو 2008، محصول مشترك ایران خودرو و پژو نیز در سال 96 
روانه بازار شد 

از دیگر گام هایی كه گروه صنعتی ایران خودرو در س��ال 96 در مس��یر 
خودروسازش��دن برداشته امضای قرارداد و تفاهم نامه 10جانبه بین المللی 

برای طراحی و تولید پلتفرم محصوالت جدید است. 
براساس این قرارداد كه میان ایران خودرو، معاونت علمی-فناوری ریاست 
جمهوری، قطعه سازان، دانش��گاه های صنعتی شریف و امیركبیر، شركت 
پینی��ن فارینای ایتالیا، پانچ بلژیک، هیوندای پاورتک كره جنوبی و بنتلر و 
ماهله آلمان امضا ش��د، تمامی مراحل طراحی و تولید پلتفرم و محصول 
اختصاصی ایران خودرو توس��ط برترین ه��ای صنعت خودروی جهان آغاز 
شد. پیش بینی می شود نخستین محصول این قرارداد دو و نیم سال آینده 
وارد بازار ایران ش��ود و در 10 س��ال آینده، 2۳ محص��ول جدید روی دو 

پلتفرم طراحی شده تولید خواهد شد كه تكیه در تولید محصوالت جدید بر 
قطعه سازان داخلی خواهد بود. 

در س��ال 96، ب��ه منظور پیگیری اجرای مفاد ق��رارداد بین المللی ایران 
خودرو با طراحان برتر جهانی، نخستین نشست طراحان پلتفرم جدید ایران 

خودرو نیز برگزار شد. 

خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش یكی از شاخص های اصلی در تعیین میزان رضایت 
مشتریان از محصول است. ایساكو امس��ال در بین 40 شركت خودروساز 
داخل��ی و خارجی برای هش��تمین دوره متوالی در ارزیابی های ش��ركت 
بازرسی كیفیت و استاندارد ایران كه به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت انجام می شود، موفق به كسب جایگاه نخست شده است. 
از سویی دیگر، طبق گزارش ارزیابی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد 
ایران،  ایس��اكو براساس برنامه ریزی یک ساله  در زمینه افزایش سرعت ارائه 
خدمات و كاهش زمان تعمیرات خودرو در شبكه نمایندگی ها موفق شد، 
زمان تعمیرات در شبكه خدمات پس از فروش ایران  خودرو را به 1.8 روز 

كاهش دهد و به رشد قابل توجهی در این حوزه دست یابد. 
براس��اس نتایج ارزیابی های شركت بازرس��ی كیفیت و استاندارد ایران، 
رضایت  مشتریان از خدمات پس از فروش ایران  خودرو، در بهار 96 نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل، 25 امتیاز افزایش یافته اس��ت. طبق گزارش 
شهریور شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران، شاخص رضایت مشتریان 
ایس��اكو كه در بهار س��ال گذشته عدد 711 را نش��ان می داد در سه ماهه 
ابتدای س��ال 96 به 7۳6 رسید و شركت ایساكو با بهبود عملكرد خود باز 

هم موفق به افزایش چشمگیر رضایت مشتریان شد. 

صادرات محصوالت
توس��عه صادرات و كس��ب س��هم باالتر از بازار جهانی از جمله اهداف و 
رویكردهای اصلی ایران خودرو است. ایران خودرو درصدد است تا با توسعه 
و تنوع بخشی به محصوالت و ارتقای كیفیت بتواند سهم مناسبی را در بازار 
جهانی كس��ب كند. بر همین اساس، در س��ال 96 تعدادی از محصوالت 
ایران خودرو به بازار كردستان عراق معرفی شد، با اخذ استانداردها و مجوز 
الزم برای ورود، بازار كردس��تان به روی محصوالت ایران خودرو گش��وده 

خواهد شد. 
افزودن س��مند به سبد تولیدات در اسكندریه نیز از دیگر اقدامات ایران 
خودرو در بخش صادرات اس��ت. در سال جاری 1000 دستگاه سمند در 
این خط تولید و روانه بازار عراق می ش��ود. عالوه بر سمند، در حال حاضر 
محصول پژو پارس در اسكندریه عراق تولید می شود. این محصوالت سهم 
قابل توجهی از ناوگان حمل و نقل عمومی كشور عراق را به خود اختصاص 
داده اند. از س��ویی دیگر با توجه به استقبال مش��تریان در بازار كشورهای 
هدف، آپش��ن بندی به عنوان بخشی از فرآیند فروش خودرو در كشورهای 
صادراتی ای��ران خودرو درآمده كه با همكاری ش��ركت تولید خودروهای 
سفارشی ایران خودرو )آپكو( تامین نیاز و خواست مشتریان به عنوان یكی 
از اهداف و اولویت های اصلی ایران خودرو در این كشورها دنبال می شود. 

قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز در قالب شركت مشترك
یكی دیگر از اقدامات ایران خودرو در عرصه مشاركت های بین المللی در 
سال 96 عقد قرارداد همكاری با مرسدس بنز در قالب شركت مشترك بود. 
قرارداد ایجاد ش��ركت مش��ترك در حوزه فروش و خدمات پس از فروش 
خودروهای تجاری میان این دو شركت به امضا رسید. قرارداد خودروهای 

تجاری كه امضا ش��ده ش��امل ایجاد شركت مش��ترك در حوزه فروش و 
خدمات پس از فروش خودروهای تجاری اس��ت. این ش��ركت، به صورت 
انحصاری مس��ئولیت ف��روش محصوالت تجاری مرس��دس بنز را برعهده 
خواهد داش��ت. همچنین ش��ركت دوم كه قرارداد آن در ماه آینده نهایی 
می ش��ود، مس��ئولیت تولید را برعهده دارد و نس��ل فعلی و آینده كامیون 

آكتروس از جمله تولیدات این شركت خواهد بود. 

ستاره های كیفی محصوالت
افزایش كیفیت محصوالت تولیدی از طریق بهبود مستمر در فرآیندها و 
زنجیره تامین و تولید، ركن اصلی فعالیت در ایران خودرو به شمار می رود. 
به ویژه در س��ال های اخیر ب��ا عبور از موضوع تیراژ تولید و دس��تیابی به 
س��طح تولید یكنواخت و اقتصادی، ارتقای كیفیت و توسعه محصوالت از 
محورهای اصلی فعالیت های ایران خودرو بوده اس��ت. بعد از كسب ستاره 
برای محصوالت در سال گذشته، در سال 96 نیز به طور میانگین در هر ماه 
ستاره ای به ستاره های كیفیت محصوالت ایران خودرو افزوده شده است. در 
فروردین ماه امسال سورن از 1ستاره عبور كرده و 2ستاره كیفیت را كسب 
كرده است. گزارش اردیبهش��ت ماه منتشرشده از سوی شركت بازرسی و 

استاندارد ایران مبین افزایش ستاره های تندر اتوماتیک ایران خودرو بود. 
در این گزارش تندر اتوماتیک ایران خودرو از س��طح كیفی ۳س��تاره به 
4س��تاره ارتقا یافته است. در این میان ش��ركت ایران خودرو با ارائه طرح 
فیس لیفت تندر، موس��وم به تندرپالس، رویكردی مستمر و همه جانبه ای 
را در اس��تمرار مسیر ارتقای كیفیت محصوالت رنو تولیدی خود در پیش 
گرفته اس��ت. تندر پالس در اولین ارزیابی خود توانس��ت 4ستاره كیفیت 
را از آن خ��ود كند. محصول دناپ��الس نیز در اولین حضور در ارزیابی های 
شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران توانست ۳ستاره كیفیت را كسب 
كند. پیش بینی می ش��ود، در ماه های آینده و با اج��رای پروژه های بهبود 
مس��تمر كیفیت روی این محصول جدید، جایگاه این خودرو در رده بندی 
خودروهای تولید داخل، از رتبه فعلی نیز باالتر برود. در سال 96 محصول

H30 كراس نیز موفق به كسب 2ستاره كیفیت شد. 

ورود محصوالت ایران خودرو به بازار سرمایه
گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو به منظور تنوع بخش��ی در ابزار های تامین 
مالی خود، برای نخس��تین بار در سال جاری، تعداد 6 هزار و 500 دستگاه 
خ��ودروی دنا را در بورس كاالی ایران عرضه می كند. این تعداد 25درصد 
از تولیدات دنا اس��ت. از اهداف عرضه دنا در بورس كاال استفاده از معافیت 
مالیاتی 10درصدی مالیات بر درآمد حاصل از فروش، شفافیت در قیمت و 
معامالت، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در مسیر تامین مالی جدید و 
آزاد سازی قیمت خودرو است. افزایش صادرات ارزآور، افزایش سهم تولید 
داخل در محصوالت كه منجر به خروج ارز از كش��ور می شود و آغاز تولید 
و عرضه محصوالت جدید كه باعث اش��تغال زایی در ایران خودرو می شود، 
از جمله اقداماتی است كه در سال های اخیر در گروه صنعتی ایران خودرو 
كلید خورده و در سال96 با جدیت بیشتری دنبال شده است. گروه صنعتی 
ایران خودرو در سال 1۳96 اهتمام خود را به كار بسته تا در جهت تحقق 
شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نقش موثر و شایسته ای را ایفا كند. 

ایران خودرو پیشتاز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
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رئیس كل س��ازمان توس��عه 
تج��ارت ایران عنوان كرد ارزش 
خ��ودروی  قطع��ات  ص��ادرات 
تولیدی ب��ا ظرفیت صادراتی به 
باالتر از دو برابر ارزش صادرات 
خودرو داخلی رسید كه نشان از 
موفقیت قطعه س��ازان در زمینه 

صادرات این محصول است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مجتبی 
گرامیداش��ت در   خس��روتاج 
س��الروز  یكمی��ن  و  بیس��ت   
گفت:  كرمانش��اه  ملی صادرات 
ن��گاه  از  واقع��ی  تولیدكنن��ده 
سازمان كس��ی است كه حضور 
ج��دی در صحنه ب��ازار جهانی 
دارد و در ای��ن صورت به دلیل 
پیچیده ب��ودن و پویایی فضای 
كسب و كار بین المللی چالش ها 
نس��بت به ب��ازار داخل��ی برای 
صادركنن��دگان بیش��تر خواهد 

بود. 
وی در همی��ن زمین��ه ادامه 
داد: كیفیت مرغوب با حضور در 
بازاره��ای بین المللی كه رقابت 
شدید است حاصل می شود، بازار 
جهان��ی دارای پیچیدگی ه��ای 
بیشتری نس��بت به بازار داخل 
است و شركت های صادركننده 
باید ب��ا س��ازوكارهای مختلف، 
درك انتظارات ب��ازار جهانی از 
محص��والت و همچنی��ن تنوع 
محصوالت قدم به صحنه رقابت 

در بازار جهانی بگذارند. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  خس��روتاج 
روی  پی��ش  چالش ه��ای 
بازاره��ای  در  صادركنن��دگان 
تولیدكنندگانی  اف��زود:  جهانی 
ك��ه افق دی��د صادرات��ی دارند 
به س��بب حض��ور مس��تمر در 
بازاره��ای جهانی ب��ا تكنولوژی 
و فناوری ه��ای روز دنیا آش��نا 
ش��ده و بر بهره وری بنگاه خود 

با توج��ه به كیفیت، مهارت ها و 
می افزایند  تولیدی  ظرفیت های 
ت��ا بتوانن��د در آین��ده گام های 

بزرگ تر و مهم تری بردارند. 
معاون صادراتی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در تشریح روند 
رو به رش��د ص��ادرات غیرنفتی 
ص��ادرات  عملك��رد  گف��ت: 
محصوالت كش��اورزی و صنایع 
تبدیلی در 9 ماهه س��ال جاری 
دالر  میلی��ارد   4.6 رق��م  ب��ه 
)چهاره��زار و شش��صد میلیون 
دالر( كه نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل كمتر از 4 درصد رشد 
دارد و در میان اقالم كشاورزی 
س��هم صادرات میوه و تره بار با 
رقمی نزدیک ب��ه 756 میلیون 
و  21درص��دی  رش��د  و  دالر 
لبن��ی  محص��والت  ص��ادرات 
رش��د  دالر  540میلی��ون  ب��ا 
۳1درصدی را نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل نشان می دهد، 
همچنین در بخش ش��یرینی و 

ش��كالت ب��ا 500 میلیون دالر 
صادرات در 9 ماهه سال جاری 
نس��بت به مدت مشابه در سال 
گذشته شاهد رشد 2۳درصدی 
بوده ایم. صنایع تبدیلی با 7۳0 
میلیون دالر صادرات، نسبت به 
9ماهه سال گذشته رشد 10.5 

درصدی را تجربه كرده است. 
خس��روتاج در ادام��ه اظه��ار 
كرد: در بخش محصوالت لوازم 
خانگی با رقمی نزدیک به 18۳ 
میلیون دالر و محصوالت فلزی 
نی��ز ح��دود 610 میلیون دالر 
مش��ابه  دوره  مع��ادل  صادرات 
س��ال گذش��ته صورت گرفته و 
ش��یرآالت  صادرات  همچنی��ن 
بهداشتی نیز رشد 12 درصدی 

داشته است. 
وی ب��ا اش��اره به پیش��رفت 
قطع��ات  ص��ادرات  چش��مگیر 
خ��ودرو اف��زود: ارزش صادرات 
قطع��ات خ��ودرو تولی��دی ب��ا 
ظرفی��ت صادراتی ب��ه باالتر از 

دو براب��ر ارزش صادرات خودرو 
داخل��ی رس��ید ك��ه نش��ان از 
موفقیت قطعه س��ازان در زمینه 

صادرات این محصول است. 
خس��روتاج عملك��رد صنای��ع 
ماشین سازی و تجهیزات را موفق 
توصی��ف كرد و گفت: در 9 ماهه 
س��ال جاری با ۳50میلیون دالر 
صادرات نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل به رش��د 66درصدی 
فقط  یافته ایم. همچنین  دس��ت 
تجهی��زات نیروگاه��ی ب��ا 200 
میلیون دالر صادرات و تجهیزات 
و محصوالت ب��رق و الكترونیک 
مخابرات��ی،  تجهی��زات  مانن��د 
پزش��كی و الكتروموت��ور با 217 
میلی��ون دالر 16درص��د رش��د 

داشته است. 
معاون صادراتی وزیر و ریاست 
كل سازمان توسعه تجارت ایران 
در ادامه افزود: ص��ادرات ۳09 
میلیون دالری فرش دس��تباف 
نس��بت به 9 ماهه سال گذشته 

27 درصد رشد و فرش ماشینی 
نیز با 270 میلیون دالر صادرات 
7درصدی  رش��د  نش��ان دهنده 
اس��ت. همچنی��ن محص��والت 
معدنی  محص��والت  و  معدن��ی 
 ف��رآوری ش��ده اع��م از فل��زی 
و غیر فلزی بیش��تر از 5میلیارد 
دالر صادر شده كه نسبت به 9 
ماهه س��ال گذش��ته 17 درصد 

رشد داشته است. 
وی رش��د ص��ادرات صنای��ع 
دس��تی را 19 درصد، پوست و 
چرم را 29 درصد و پوش��اك را 

28.5 درصد اعالم كرد. 
خسروتاج در بخش دیگری 
از س��خنان خود با اش��اره به 
مشكالت مطرح شده از سوی 
صادركنن��دگان در جلس��ات 
میزه��ای كاالیی و كش��وری، 
عمیق  بررس��ی  ك��رد:  اظهار 
صادركنن��دگان  مش��كالت 
بیانگر آن اس��ت كه صادرات 
كش��ور برای اتخاذ تصمیمات 
نیازمن��د  حقیقت��اً  درس��ت، 
تا  اس��ت  واح��د  فرمانده��ی 
سایر دس��تگاه های مرتبط در 
ام��ر ص��ادرات زیر چت��ر این 
فرماندهی و مدیریت واحد در 
راستای توس��عه صادرات غیر 

نفتی فعالیت كنند. 
وی توسعه ای شدن سازمان 
توس��عه تجارت ایران را امری 
گف��ت:  و  خوان��د  ض��روری 
سازمان توسعه تجارت ایران با 
اس��تفاده از ظرفیت توسعه ای 
خود عالوه بر حضور قوی تر در 
همراه  به  بین المللی  بازارهای 
می تواند  نی��ز  صادركنندگان، 
ب��ا ورود به مناط��ق نیازمند و 
مح��روم فعالیت های صادراتی 
را در قالب انواع مشاركت ها به 

انجام برساند. 

رشد صادرات قطعات خودرو
اخبار

تولید بنز در ایران از اوایل سال 97
براس��اس جدیدترین اخبار به دس��ت آمده، از اوایل سال 
آین��ده تولید خودروهای س��واری مرس��دس بن��ز به عنوان 
جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت تدبیر و امید در ایران 
آغاز خواهد ش��د.  به گزارش ایس��نا، در ابت��دای دهه جاری 
صنعت خودرو حال و روز مناس��بی نداش��ت. بیشتر شركای 
مطرح اروپایی و آس��یایی صنعت خودرو ایران را ترك كرده 
و خودروس��ازان داخلی نیز به ناچار دست به دامان چینی ها 
ش��ده بودند. با این حال روی كار آم��دن دولت تدبیر و امید 
و نمایان شدن نش��انه های رفع تحریم ها آغازی مجدد برای 
صنعت خودروی ایران بود، به گونه ای كه در حدود دو س��الی 
كه از اجرایی شدن برجام سپری شده چند خودروساز مطرح 
بین المللی ش��امل پژو، س��یتروئن، رن��و و هیوندایی به ایران 
آمده و همكاری با خودروس��ازان داخل��ی را آغاز كرده اند. در 
این شرایط اما خبرهای به دست  آمده حكایت از جدیدترین 
دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو دارد؛ به گونه ای 
كه به زودی تولید خودروهای س��واری مرسدس بنز در ایران 
آغاز خواهد شد. طبق اطالعات به دست  آمده توافقات نهایی 
بین ایران خودرو و ش��ركت دایملر ب��رای تولید خودروهای 
سواری مرس��دس بنز در ایران صورت گرفته و از اوایل سال 
آینده )1۳97( تولید این محصوالت در ایران آغاز می ش��ود. 
گزارش های رس��یده حاكی از آن اس��ت كه برای سال  آینده 
تولید حدود 2500 دس��تگاه خودروی بنز پیش بینی شده و 

مدل های اقتصادی تر این خودرو در ایران تولید خواهد شد.

بال و پر طرح ترافیک ریخت
بازنگری طرح ترافیک جدید كه روز گذش��ته در ش��ورای 
عالی ترافیک تهران به تصویب رسید تغییرات اساسی با طرح 
اولیه داشت و می توان گفت پلیس طرح پیشنهادی شهرداری 
را كاماًل تغییر داده اس��ت. به گزارش مهر، مدتی اس��ت یكی 
از اصلی تری��ن دغدغه ه��ای معاونت حمل و نق��ل و ترافیک 
ش��هرداری تهران تغییر در طرح ترافیک شده است؛ طرحی 
كه ۳8 س��ال است اجرا شده و این معاونت با مطالعات چهار 
ماه��ه قصد دارد آن را زیر و رو كند. این در حالی اس��ت كه 
تهران مش��كالت مهم تری در حوزه حم��ل و نقل و ترافیک 
دارد؛ از ایس��تگاه های مترویی كه ب��ا وجود بهره برداری چند 
ساله هنوز تكمیل نشده یا اعتباراتی كه برای تكمیل خطوط 

باقی مانده نیاز است. 
به نظر می رسد آنقدر بازنگری در طرح ترافیک جدید ذهن 
مس��ئوالن ترافیكی را به خود مشغول كرده كه آنها فراموش 
كردن��د از فرصت 4 هزار میلی��ارد تومانی الیحه بودجه برای 
انتشار اوراق مشاركت استفاده كنند و مجبور شدند دو فوریت 

آن را به صحن شورا بیاورند. 

دریچه

جهش ایران خودرو در مسیر توسعه و تنوع 
محصوالت جدید 

 تالش قابل تقدیر ایران خودرو
 در حوزه طراحی و توسعه محصول

عضو كمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با توجه به رویكرد جدید و متفاوت ایران خودرو در سال های 
اخیر، گفت ایران خودرو پس از برجام همكاری های بین المللی 
خوبی را با شركت های خارجی آغاز كرد و همچنان مذاكرات 
برای همكاری گسترده با خودروسازان معتبر خارجی در این 
شركت ادامه دارد. به گزارش خبر خودرو، سیدمهدی مقدسی 
اظهار داش��ت: در جریان همكاری های بین المللی، مشاركت 
مجدد ایران خودرو با پژو آغاز و در این راستا شركت مشترك 
ایكاپ ایجاد شد كه با توجه به توافقات صورت گرفته به زودی 
محصوالت جدید این شركت مشترك از جمله پژو 2008 به 
بازار عرضه می ش��ود. وی گفت: خوشبختانه در قراردادهای 
جدید خودرویی موارد خوبی همچون سرمایه گذاری 50درصد 
ش��ركت های خارجی، دستیابی به ۳0 درصد داخلی سازی در 
ش��روع همكاری و همچنین صادرات ۳0درصد از محصوالت 
به امضا رسیده است كه قطعاً عمل به آنها نتایج خوبی را برای 
صنعت خودرو ایران به همراه خواهد داشت. وی همچنین به 
قرارداد 10 جانبه بین المللی ایران خودرو برای تولید پلتفرم 
خودروهای جدید اش��اره كرد و اظهار داش��ت: قطعاً اجرای 
كامل این قرارداد به طراحی و تولید پلتفرم اختصاصی گروه 
صنعتی ایران خودرو منجر می ش��ود و این شركت می تواند 
محصوالت متع��ددی در رده های مختل��ف بنزینی، برقی و 
هیبری��دی را تولید كن��د. وی در ادامه به فعالیت های خوب 
ایران خودرو در حوزه تحقیق و توس��عه اشاره كرد و گفت: با 
حركت های خوب و قابل تقدیری كه شركت های خودروساز 
به خصوص مركز تحقیقات ای��ران خودرو در زمینه طراحی 
و توس��عه محصول داشته و همكاری مش��تركی كه در این 
راس��تا با ش��ركت های خارجی آغاز ك��رده، در آینده نزدیک 
شاهد رش��د و جهش خوبی در توس��عه و تنوع محصول در 
خودروسازی كش��ور خواهیم بود. وی افزود: انتظار می رود با 
تداوم مش��اركت های بین المللی و همچنین گام هایی كه در 
حوزه تحقیقاتی در شركت ایران خودرو برداشته شده تا سال 
1404 شاهد تحول خوبی در این شركت و كل صنعت خودرو 
كشور باشیم. این عضو كمیسیون صنایع مجلس همچنین به 
تنوع تولید و افزایش قابل توجهی از محصوالت جدید به سبد 
محصوالت ایران خودرو پرداخت و گفت: در دو سه سال اخیر 
محصوالت جدیدی به س��بد محص��والت ایران خودرو اضافه 
شده اس��ت كه پیش بینی می شود با ادامه حركت خوبی كه 
در این شركت آغاز شده، طی سال های آینده، شاهد توسعه 

بیشتر سبد محصوالت این شركت باشیم. 



یک فعال حوزه کس��ب وکارهای نوپا با گالیه از محدودیت های موجود بر س��ر 
راه رشد و بقای استارت آپ ها در ایران به موانع مربوط به مسائل مقرراتی و منابع 
 انس��انی در این حوزه اش��اره کرد. رحیم خانی زاد - فعال حوزه کس��ب و کارهای

 نوپا - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به موانع گوناگون 
بر سر راه رشد کس��ب وکارهای نوپا اظهار کرد: در 
بخش مربوط به منابع انسانی، واقعیت این است که 
متخصصان مورد نیاز برای استفاده کسب وکارهای 
نوپا، بسیار کم هستند. فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
به دلیل نداش��تن دانش فن��ی و عملی نمی توانند 
مس��تقیما وارد کار ش��وند و از قب��ل باید آموزش 
عمل��ی ببینند که ای��ن خود برای کس��ب وکارها 
هزینه بر اس��ت. او به تخصص های کمیاب و مورد 
نیاز این کس��ب وکارها هم اشاره کرد و گفت: برای 
مثال در حوزه های فنی از قبیل طراحی و س��اخت 
اپلیکیشن های موبایلی متخصصان حرفه ای خیلی 
کم داریم. علت آن هم این اس��ت که در دانشگاه ها 

به جنبه عملی مطالبی که تدریس می شود، توجه نمی شود. حتی کمتر مشاهده 
می شود که استادی در دانشگاه خود دوره ای برای آموزش در حوزه های اندرویدی 
یا آی او اس برگزار کند تا زمانی که دانشجو فارغ التحصیل شد، تخصص کاربردی 

را هم در کنار پیش��ینه تئوریکی که یاد گرفته اس��ت، داشته باش��د. خانی زاد از 
موانع دیگر این کس��ب وکارها به ورود بانک ها به عنوان بنگاه های بس��یار بزرگ 
به این حوزه ها اش��اره کرد و گفت: وقتی بانک ها وارد این حوزه ها می شوند چون 
منابع مالی بس��یار کالنی در اختیار دارند، جایی 
برای رش��د دیگر کسب وکارهای خرد و نوپا باقی 
نمی گذارند و این کس��ب وکارها هم توان رقابت 
با بانک ها را در حوزه های گوناگون کس��ب وکاری 
ندارن��د. وی با بیان اینکه در حوزه های بازاریابی، 
برندینگ و تبلیغات متخصصان بسیار کمی داریم، 
تصریح کرد: همچنین در بخش علوم داده ای هم 
مش��کل داریم، به همین خاط��ر داده هایی را که 
از مش��تریان دریافت می کنیم نمی توانیم تجزیه 
و تحلی��ل کنیم، بنابراین از ای��ن ظرفیت بزرگ 
هم بی نصی��ب می مانی��م. او با تأکی��د بر اینکه 
اس��تارت آپ ها یا باید اسپانس��رهای خیلی قوی 
داشته باشند یا اساسا بی معنا می شوند ادامه داد: 
یک اس��تارت آپ با این ش��رایط رقابتی موجود که باید روند طوالنی را طی کند، 
اساسا نمی تواند شکل بگیرد. در این فضا غول ها هر روز غول تر می شوند. اگر افراد 
بتوانند خود را به جایی وصل کنند، رشد می کنند، وگرنه شکست خواهند خورد. 

 ب��ه اعتقاد مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، اس��تارت آپ های 
نوظه��وری که به دس��ت جوانان خالق، کارآفرین و تحصیلکرده در کش��ور 

راه اندازی ش��ده، با زمینه س��ازی برای اشتغال  
تعیین کننده سرنوش��ت اقتصاد کشور خواهند 

بود.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، ستاری در بازدید از دفتر کار اپلیکیشن 
»بازار« با بیان اینکه حضور نس��ل جوان خالق 
در عرصه کارآفرینی می تواند سرنوشت اقتصاد 
کشور را تعیین کند،  اظهار کرد: استارت آپ های 
نوظهوری که به دست جوانان خالق، کارآفرین 
و تحصیلک��رده در کش��ور راه اندازی ش��ده، با 
زمینه س��ازی ب��رای اش��تغال،  تعیین کنن��ده 

سرنوشت اقتصاد کشور هستند.
 وی افزود: بر مبنای الگوی جدید کارآفرینی 

نوآوری تعداد قابل توجهی از جوانان کشور توانسته اند با راه اندازی  کسب و 
کارهای خالق خود به ارزش افزوده باالیی دست پیدا کنند و زمینه ساز  رونق 

اقتصاد کشور باشند.

 رئی��س بنیاد ملی نخبگان، اس��تارت آپ ها را الگویی قابل اعتنا برای دیگر 
جوانان دانس��ت و افزود: دیگر جوانان دانشجو با لمس این نمونه های موفق 
به این باور می رس��ند ک��ه می توانند خود نیز در این مس��یر گام بگذارند و 
ضمن  کس��ب درآمد قابل توجه  زمینه س��از 
دیگ��ر افراد باش��ند. معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمه��وری با تاکید ب��ر اینکه هوش و 
نبوغ در کارآفرینی وجه بارز این استارت  آپ ها 
است، ابراز کرد: کارآفرینی به شیوه های جدید 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات باید در 
شهرستان ها نیز توس��عه  پیدا کنند و اگرچه 
عمده  تمرکز افزوده اس��ت اما شهرس��تان ها 
دارای ظرفیت ه��ای بالقوه باالیی در توس��عه 

کارآفرینی بومی هستند.
 مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
از بخش های اس��تارت آپ دفتر کار اپلیکیشن 

»بازار« دیدن کرد.
 این استارت آپ موفق توانسته است  با همکاری بیش از ۵۰ تن از  نخبگان 
المپیادی کشور زمینه ساز  اشتغال بیش از یک هزار نفر به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم شود.

یک فعال حوزه استارت آپ ها با اشاره به موانع پیش روی توسعه کسب وکارهای 
نوپ��ا از محدودیت های مالی و تبلیغاتی به عن��وان اصلی ترین این موانع نام برد. 
عاطفه نمازی - فعال حوزه کسب وکارهای نوپا - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 

حدود پنج س��ال است به تأسیس یک کسب وکار 
اینترنتی نوپا اقدام کرده است، اظهار کرد: در این 
مدت که زمان کمی هم نیس��ت، اما شرکت ما به 
دلیل محدودیت های مالی عمال نتوانس��ته اس��ت 
م��ورد بهره برداری کامل قرار گیرد، در صورتی که 
این ش��رکت بر پایه یک ایده بسیار خالقانه شکل 
گرفته اس��ت. بسیاری از ش��رکت های مشابه هم  
وضع شان به همین ترتیب است و مهم ترین مانع 
برای توسعه کارش��ان هم معموال محدودیت های 
مالی است. وی در توضیح علل مختلف که بر سر 
راه توسعه استارت آپ ها ایجاد مانع می کنند، اضافه 
کرد: هزینه راه اندازی یک اس��تارت آپ  در ابتدای 
کار بس��یار برای صاحبان آن سنگین است. بعد از 

آن هم از طرفی دیگر هزینه تبلیغات برای کس��ب وکارهای نوپا بس��یار سنگین 
است، چراکه تبلیغات در این حوزه از اهمیت باالیی برخوردار است. دولت در این 
حوزه می تواند با حمایت های مالی خود به اس��تارت آپ ها کمک کند. این فعال 

حوزه کس��ب وکارهای نوپا با طرح ایده مش��ارکت دولت و استارت آپ های خرد، 
اظهار کرد: بس��یاری از شرکت های بزرگ برای حمایت از استارت آپ های خرد و 
نوپا همیشه اعالم آمادگی می کنند که البته برخی اوقات اشکاالتی هم در آن به 
وجود می آید. مثال در برخی مواقع ممکن است 
برخی ایده آل های این اس��تارت آپ ها اصطالحا 
دزدیده شود، درحالی که دولت می تواند خود وارد 
ش��ود و با انجام س��رمایه گذاری و به عنوان یک 
شریک تجاری با استارت آپ ها همکاری کند و در 
سود و زیان آنها شریک شوند. نمازی با گالیه از 
عدم توجه استارت آپ ها در زمینه های تبلیغاتی و 
عمومی، بیان کرد: برخی اقدامات برای تبلیغات 
رایگان در نهادهای رسانه ای عمومی مطرح شد، 
اما آنها شرط گذاشتند که استارت آپ ها باید 1۰ 
نفر بیمه را تحت پوش��ش ق��رار دهند تا بتوانند 
تبلیغات رایگان انجام دهند، اما مس��ئله ما این 
است که اگر یک استارت آپی 1۰ نفر بیمه داشته 
باشد، دیگر نیازی به تبلیغات ندارد، چرا که آن کسب وکار توانسته به اندازه کافی 
بالغ شود، ضمن اینکه همان طور که می دانیم شرکت های نرم افزاری اساسا نیازی 

به نیروی انسانی باال ندارند. 

هیات دولت در جلس��ه روز چهارش��نبه خود به ریاس��ت حجت االس��الم 
والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی، رئیس جمهور، گزارش مرکز ملی فضای 

مجازی درخصوص »اقتصاد مجازی« را بررسی کرد.
ب��ه گ��زارش مهر، دکت��ر حس��ن روحانی در 
جلس��ه هیات دولت با بی��ان اینکه فهم دقیق از 
تاثیرگذاری گس��ترده فضای مجازی در اقتصاد، 
فرهنگ، توسعه کسب و کار و اشتغال، دگرگونی 
زندگی مردم و آینده این تاثیرگذاری بسیار حائز 
اهمیت است، اظهار داش��ت: این فضا با سرعت 
فوق العاده زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و 
اقتصادی را دربر می گیرد و مفاهیم اشتغال را به 

ویژه در حوزه خدمات به شدت تغییر می دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: بهره مندی موثر از این 
فض��ا با تاکید بر تقوی��ت حاکمیت ملی و تالش 
برای افزایش ظرفیت های بومی و پیش��گیری از 
آسیب ها نیازمند س��رمایه گذاری های بیشتر در 

آن است.
رئیس جمهور با یادآوری اینکه عدم درک درس��ت از سرعت تحوالت فضای 
مجازی و تاثیرات آن موجب ش��کاف نس��لی می شود، تصریح کرد: دولت باید 

تالش کند در حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی از جهان عقب نیفتیم.
روحانی همچنین ضمن تاکید بر لزوم تحرک بیش��تر در این فضا از جمله 
توسعه خدمات الکترونیک و به ویژه دولت الکترونیک، خواستار افزایش اینگونه 
خدمات با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای آن برای 

کاهش هرچه بیشتر هزینه ها شد.
در گ��زارش مرک��ز مل��ی فض��ای مج��ازی 
موضوعات��ی از قبیل بررس��ی وضعیت موجود 
فضای مجازی، روندها و آینده فضای مجازی، 
تغییر الگوی پیش��رفت، اص��ول کارکرد نظام 
اقتص��ادی غرب��ی در فضای مج��ازی، تالش 
دولت ها جهت کس��ب جای��گاه خود در فضای 
مجازی و وضعیت جمهوری اس��المی ایران در 

این فضا مورد بررسی قرار گرفته است.
۶۲درص��د از حجم اقتصاد فناوری ارتباطات 
و اطالع��ات ای��ران و توزی��ع آن را اپراتورها و 
۳۸درصد مابقی را س��ایر ش��رکت ها تشکیل 

می دهند.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که تاکنون 1۳۲ هزار و ۸۳۴ شغل 

توسط ۲1 استارت  آپ در ایران ایجاد شده است.

ستاریدربازدیدازدفترکاراپلیکیشن»بازار«و»دیوار«:کمبودمتخصصدرحوزهاستارتآپها

اقتصادکشوررانبوغنسلجوانآیندهتضمینمیکند ایجادبیشاز۱۳۲هزارشغلتوسط۲۱استارتآپایرانیبرایتبلیغاتکسبوکارهاینوپاشرطگذاشتند!

افرادی که فقط به ریس��ک های بلندمدت فکر می کنند، ممکن است 
همه زمان ش��ان را از دست بدهند و از دس��تیابی به اهداف اصلی شان 

بازبمانند. 
چرا اغل��ب مردم برای پرداختن به مهم ترین مس��ائل زندگی ش��ان 
عجله ای ندارند؟ همه ما روزی می میریم. ش��اید فردا، ش��اید پنج سال 
یا ۵۰ س��ال بعد؛ درهرصورت مرگ فرا می رس��د و ما به این حقیقت 

واقفیم. 
ما زمان و مکان مرگ مان را نمی دانیم؛ اما این موضوع واقعیت جهان 
را تغییر نمی دهد. ش��ما زندگ��ی  را از کائنات به عاریه گرفته اید و باید 
روزی آن را پس بدهید. درواقع با اولین تنفس تان، نخس��تین وام را از 
زندگی دریافت کردید. هوایی را به ریه ها وارد کردید که با بازدم آن را 
پرداختید. دنیا تک تک نفس های شما را در دفتر کل خود ثبت می کند 

و منتظر می ماند تا بدهی تان را بپردازید. 
اگر تابه حال به جریان زندگی فکر نکرده اید، کافی اس��ت به خودتان 

کمی فرصت بدهید. 
حقیقتوعواقب

درک عمیق زندگی، برخی از 
مردم را می ترساند، درحالی که 
تأثی��ر  ادراک،  اش��اعه  ش��اید 

بهتری داشته باشد. 
با ش��ناخت جری��ان زندگی 
ک��ه  می ش��ویم  متوج��ه 
ضرب االج��ل مح��دودی برای 
زیستن در اختیار داریم. گرچه 
مدت دقیق فرص��ت باقیمانده 
را نمی دانی��م، ام��ا می توانی��م 
برنام��ه زندگ��ی روزم��ره  را بر 
اساس تکمیل مهم ترین مسائل 
زندگی تنظیم کنیم. هر کاری 
که انجام می دهیم باید در یکی 

از این سه گروه جای بگیرد: 
1- خودم��ان را خوش��حال 

کند. 
۲- اف��رادی را ک��ه دوس��ت 

داریم شاد کند. 
۳- جهان را ب��ه مکانی بهتر 

تبدیل کند. 
اگ��ر فعالیت ه��ای ما هیچ ک��دام از این اهداف را دنب��ال نکند، فقط 
وقت مان را هدر داده ایم. انحراف از این مسیر ویرانگر است. اگر نتوانید 
اعم��ال و برنامه های تان را برای دس��تیابی به این اهداف هدایت کنید، 

روح تان را در معرض سیلی دنیا گذاشته اید! 
پول بدون هدف بی معنی اس��ت. جاه طلبی تنه��ا با هدفمندی معنا 
می ش��ود. اهدافی که از این س��ه گروه عدول کنند، وقت ش��ما را هدر 

داده اند. 
به همین دلیل اس��ت که می بینی��م زندگی برخی اف��راد ثروتمند، 
جل��وه ای فرات��ر از بدبختی را تداعی می کند. ممکن اس��ت به س��مت 
یک هدف حرکت کنید و بعد متوجه ش��وید که راه اش��تباهی انتخاب 
کرده ای��د؛ موضوعی که برخی از مردم را به ناامیدی مطلق می رس��اند. 

بسیاری از همین مردم ثروتمندی که به آنها حسادت می کنیم، زندگی 
خود را روی کارهایی گذاشته اند که هیچ شور و شوقی در آنها به وجود 
نمی آورد و اموالی را جمع کرده اند که هرگز واقعاً آنها را نمی خواستند. 

هنوزفرصتداریدراهتانراعوضکنید
تا زمانی که روی این کره خاکی راه می روید، فرصت دارید که مسیر 
زندگی تان را تغییر دهید. گذش��ته تمام  ش��ده است و پافشاری به آن، 
هی��چ فایده ای ندارد. حتی اگر پیش  از ای��ن همه عمرتان را هدر داده 
باش��ید )همانط��ور که همه ما از این امر مس��تثنا نیس��تیم( هنوز هم 

می توانید اهداف زندگی تان را برآورده کنید. 
مهم ترین علتی که باعث می شود در تله »اتالف وقت« گرفتار شوید، 
این است که روی کارهایی تمرکز می کنید که فکر می کنید مجبورید 
آنها را انجام دهید؛ یا دیگران از شما انتظار دارند که به آنها بپردازید. 
در مورد طرز نگاه دیگران به اهداف تان هم نگران نباشید. اگر مردم 
اهداف ش��ما را حقیر یا بلندپروازانه می بینند، مش��کل آنها اس��ت نه 
مشکل ش��ما. اگر می خواهید 
شرکتی داشته باشید که دنیا 
را تغییر ده��د، زندگی تان را 

در دست بگیرید. 
اطرافی��ان  هم��ه  مس��لماً 
ب��ا تصمیم��ات ش��ما موافق 
نیس��تند. نباید اج��ازه دهید 
حرف یا ط��رز تفکر دیگران، 
ش��ما را ناراح��ت کن��د. اگر 
ک��ه  گرفته ای��د  تصمیم��ی 
خودتان را خوشحال می کند، 
ش��ادی افرادی را که دوست 
دارید فراهم می کند یا جهان 
را ب��ه مکان��ی بهت��ر تبدیل 

می کند، کارتان عالی است. 
خودت��ان را در زمانی که از 
دس��ت  داده اید، غرق نکنید. 
شوید  متمرکز  آینده ای  روی 
که در آن، ه��ر روز گامی به 
اهداف تان نزدیک تر می شوید. 
و  بگذاری��د  وق��ت  کم��ی 
فکر کنید ک��ه اهداف واقعی 
زندگی تان چیس��ت؟ چگونه می توانید به آنها دس��ت پیدا کنید و چرا 
هم اکن��ون اقدامی در این راس��تا انجام نمی دهید؟ چ��را هر چه زودتر 
کس��ب وکارتان را راه اندازی نمی کنید؟ چ��را نرم افزاری را که در مورد 
آن رؤیاپ��ردازی می کنید، توس��عه نمی دهید؟ چ��را کاری را که از آن 

بیزارید، ترک نمی کنید؟ 
به یاد داشته باشید که زمان محدودی برای زندگی در اختیار داریم. 
ط��وری زندگی نکنید که گویا هرگ��ز نمی میرید؛ چراکه در هر صورت 
مرگ فرا می رسد و فرقی ندارد که آن زمان، فهرست کارهای تان را تا 

چه حد تکمیل کرده اید. 
حاال ش��ما زنده هستید و فرصت دارید که انسان تأثیرگذاری باشید. 

هیچ وقت دیر نیست. 
ENTREPRENEUR/zoomit:منبع

یکی از مهم تری��ن نقش هایی که به عنوان کارآفری��ن بازی می کنید، نقش 
»تصمیم گیرنده« است. خوب است که بتوانید به تیمی از مشاوران سازمان تان 
اعتماد کنید و با توجه به اطالعات آنها و گزینه هایی که در اختیار دارید، بهترین 
تصمیم ممکن را اخذ کنید. مسئولیت تنظیم دستورالعمل های مهم و برقراری 

هرگونه ارتباط هنگام برنامه ریزی برای کسب وکارتان برعهده شماست. 
ممکن اس��ت در تصمیم گیری مانند هر مهارت دیگری ابتدا کمی بی تجربه 
باش��ید، در نتیجه عملکردتان چندان تعریفی نخواهد ب��ود، اما اگر بتوانید به 
تدریج عادت های بدتان را از بین ببرید و ش��یوه های مثبت را جایگزین کنید، 

خودتان را برای موفقیت آماده کرده اید. 
ای��ن پنج عادت تصمیم گیری، از بدترین ها هس��تند، بنابرای��ن اگر پس از 
خواندن این مطلب نش��انه هایی از وجود چنین عادت هایی در خودتان یافتید؛ 

سریعاً برای پیشگیری اقدام کنید: 
۱-تصمیمگیریبدونانجام

تحقیقوبررسی
تقریب��اً قبل از ه��ر تصمیمی 
بای��د تحقی��ق کنی��د. از انتخاب 
بازار هدف کس��ب وکارتان گرفته 
تا ارائ��ه خدمات تخصصی جدید 
برای مشتری؛ همه و همه نیازمند 
تحقی��ق و پژوهش اس��ت. مدت 
زم��ان و تالش تان ب��رای تحقیق 
و بررس��ی ، قطعاً باید متناسب با 
مقیاس تصمیم تان باشد. بدیهی 
است برای تصمیمات مهم شرکت 
به تصمیمات ساده تری  نس��بت 
مثل صرف ناهار با مشتری جدید 
نیازمند تحقیق و تالش بیشتری 

هستید. 
با این ح��ال، عوامل متعددی 
وجود دارد که همیش��ه باید قبل 
از تصمیم گی��ری آنه��ا را مدنظر 
داش��ته باش��ید، ازجمله محیط 

فعلی، هزینه ها، ریسک ها و نتایج بالقوه شان، همچنین تجربه حاصل از نتیجه 
تصمیمات مشابه در گذش��ته. هنگامی که به این موارد توجه کنید می توانید 

تصمیم گیری بسیار آگاهانه تری را انجام دهید.
۲-تصمیمگیریبراساسغریزه

بعضی از کارآفرینان، موقعیت رهبری را براساس کاریزما و شهودشان به دست 
آورده اند. آنها به کارآفرین تبدیل  ش��ده اند، زیرا احساس کرده اند که می توانند 
این کار را به سادگی انجام دهند. این نوع کارآفرینان به طورکلی روحیه خیلی 
خوب��ی دارند، ام��ا نمی توانند در بلندمدت در این نقش باقی بمانند. مش��کل 
اینجاس��ت که آنها پایه و اس��اس کارآفرین ش��دن را که شامل مهارت، دانش 
و تجربه کافی اس��ت در اختیار ندارند. حت��ی کارآفرینان تاکتیکی و منطقی 
هم گاهی از مش��کل »غریزه« رنج می برند. درحالی که در بعضی موارد غریزه 
می تواند به شما در تصمیم گیری بین دو گزینه نسبتاً قابل  مقایسه کمک کند، 
اما اگر منطق و توصیه های صحیح را مدنظر بگیرید، در درازمدت اس��تراتژی 

بهتری خواهید داشت. 
۳-بهتعویقانداختنفرآیندتصمیمگیری

بعضی از کارآفرینان هنگام مواجهه با تصمیمات دشوار، آنها را تا حد امکان 
به تعویق می اندازند. به عنوان مثال، اگر کارآفرین در نظر دارد کارمندی را اخراج 
کند، تصمیمش را به تعویق می اندازد، زیرا این تصمیم برای او سخت است. فکر 
می کند با گذشت زمان شاید بتواند با دست  یافتن به اطالعات بیشتر، آسان تر 
تصمیم گیری کند. با این حال، کارمند مخرب که س��ه ماه بیش��تر در شرکت 
باقی مانده است؛ به همان میزان خسارت بیشتری به کارآفرین وارد خواهد کرد. 
الزم نیس��ت تصمیمات فوری اتخاذ کنید، اما توجه داشته باشید که چنین 
تصمیم گیری بهتر از آن است که تصمیمات دارای اولویت را به تعویق بیندازید. 
در بیش��تر موارد، گرفتن تصمیمی که چندان ایده آل ما هم نیس��ت، بهتر از 

هیچ است. 
4-تکیهداشتنبرنظراتدیگرانهنگامتصمیمگیری

به عنوان رهبر کسب وکار هنگام 
انتخ��اب گزینه های مه��م برای 
تصمیم گیری، بهتر است با شرکا، 
سرمایه گذاران، مربیان، کارمندان  
و حت��ی دوس��تان و خانواده تان 
مشورت کنید. با این حال، هرگز 
نباید صد درصد به نظرات دیگران 

اعتماد کنید. 
اگر با کس��ی مش��ورت کرده و 
بگیرید،  بالفاصله تصمیم  سپس 
می تواند نشانه ای از این باشد که 
بیش از حد به نظرات افراد متکی 
هستید. فراموش نکنید موضوع، 
کسب وکار شماس��ت و درنهایت 
این شما هستید که باید تصمیم 
بگیری��د و پ��ای عواق��ب کارتان 

بایستید. 
5-اجتن�ابازتصمیم�ات

ناخوشایندوپرزحمت
ممکن اس��ت مجب��ور به اخذ 
تصمیماتی ش��وید ک��ه چندان 
خوشایندتان نیست. شاید مجبور باشید افرادی را که دوست شان دارید اخراج 
کنید یا برعکس با کسانی که تمایل ندارید، همکاری کنید. حتی ممکن است 
شاهد کاهش مالی قابل  توجهی باشید. اغلب کارآفرینان جدید تصمیماتی را 
اتخاذ می کنند که در کوتاه مدت از زحمت و دشواری کمتری برخوردار باشد. 
اجتناب از زحمت در کوتاه مدت هرگز ایده خوبی نیست. در بسیاری از موارد، 
زحمت در کوتاه مدت باید متضمن نتایج بلندمدت باشد. تصمیمات »خوب« و 
»بد« نمی تواند براساس نتایج نهایی شان تعریف شوند. درعوض، کیفیت تصمیم 
باید بر اساس مقدار و نوع تالش تصمیم گیرنده تعیین شود. توجه داشته باشید 
که ممکن است تصمیم »بد« به نتیجه خوبی برسد و تصمیم »خوب« با نتیجه 
بدی تمام ش��ود. با این حال، در طول زمان، تصمیمات »خوب« همیش��ه از 
تصمیمات »بد« بهتر بوده است، بنابراین باید سعی کنیم این عادت های بد را از 

بین ببریم و به طور پیوسته روند صحیح تصمیم گیری را دنبال کنیم. 
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دریچهیادداشت

در راستای توسعه همکاری های علمی مشترک و به درخواست اسالم آباد، وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری ایران، پارک علم و فناوری در پاکس��تان ایجاد می کند. به 
گزارش مهر، منصور غالمی در دیدار با وزیر علوم و تحقیقات پاکس��تان با تش��ریح 
ظرفیت های علمی، پژوهش��ی و فناورانه ایران، ضرورت »برنامه ریزی جدی، دقیق و 
زمانمند« برای توسعه همکاری های علمی مشترک میان تهران و اسالم آباد را مورد 
تاکید قرار داد. وی با بیان اینکه »دانش��گاه ها و مراکز پژوهشی ایران توانمندی های 
علمی زیادی دارند و ما عالقه مندیم که پیش��رفت های خود را با کش��ور پاکس��تان 
به اش��تراک بگذاریم«، تصریح کرد: وزارت علوم جمهوری اسالمی از همکاری های 
علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران و پاکستان حمایت می کند و در این زمینه 

کارگروهی با محوریت دانشگاه سیستان و بلوچستان تشکیل شده است.

راهاندازیپارکعلموفناوری
درپاکستانتوسطوزارتعلوم

مدی��رکل ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات اس��تان اردبیل از ایج��اد مرکز 
توانمندس��ازی و تسهیلگری کس��ب و کارهای نوپا در اردبیل در محل پارک 
علم و فناوری خبر داد.به گزارش ایس��نا، بهروز رزمی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: این مرکز با نام فاوا و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در 

استان اردبیل ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته شناسایی ارتباطات و فناوری اطالعات 
و ابع��اد آن در بی��ن مردم انجام ش��د، خاطرنش��ان کرد: ما ت��الش کردیم تا 
قابلیت های این بخش را با هدف تبدیل ش��دن به یک��ی از عوامل و اهرم های 
اقتصاد مقاومتی شناس��ایی و معرفی کنیم و در این راستا جلسات متعددی را 

با مسئوالن استانداری برگزار کردیم.

ایجادمرکزتوانمندسازیوتسهیلگری
کسبوکارهاینوپادراردبیل

مترجم:مارالمختارزاده
کارشناسارشدکارآفرینی



برندس��ازی اغل��ب ب��ا طراحی 
لوگو، کارت کسب وکار یا امروزه با 
داشتن یک وب سایت اشتباه گرفته 
می ش��ود. اما در واقع، برندس��ازی 
یک تجربه اس��ت. ما ب��ا صاحبان 
برخ��ورد  متع��ددی  کس��ب وکار 
داش��ته ایم که همه ب��رای ورود به 
بازار آماده بودند، اما مطمئن نبودند 
ک��ه آیا بازاریاب��ی می کنند یا برای 
محصول خود یک برند می س��ازند، 
بنابراین در وهل��ه اول، باید بدانیم 
برندس��ازی و مخصوصا برندسازی 
چ��ه  کوچ��ک،  کس��ب وکارهای 
چیزهایی را ش��امل می شود و بعد 
در مورد نحوه استفاده از فرصت ها 

بحث خواهیم کرد. 
برندس�ازی برای کاربران چه 

مفهومی دارد؟ 
اگر فکر می کنی��د طراحی یک 
وب س��ایت زیب��ا و انتخاب بهترین 
رنگ ها ی��ا طراحی مناس��ب ترین 
لوگ��و ب��رای وب س��ایت، مراحلی 
هستند که نقش فانوس دریایی را 
برای برند ش��ما ایفا می کنند، باید 
بدانید که سخت در اشتباه هستید. 
فعال بودن در رسانه های اجتماعی 
چیزی اس��ت که برای برندسازی و 
وب سایت خود نیاز دارید، زیرا این 
امر به ش��ما کمک می کند تا حوزه 
کاری خود را بشناسانید. همچنین 
نی��از به بهبود س��ئو و اس��تفاده از 
کمپین های تبلیغاتی دقیق دارید. 
اگر فکر می کنید برندسازی مانند 
تمام تکنیک های فوق اس��ت، باید 
از طراحان اس��تراتژی خود کمک 
بگیرید، زیرا این برندسازی نیست. 

و  برندس�ازی  بی�ن  تف�اوت 
بازاریاب�ی را چگون�ه متوج�ه 

شویم؟ 
افراد زیادی هس��تند که تفاوت 
بی��ن بازاریاب��ی و برند را اش��تباه 
می گیرن��د. بازاریاب��ی ی��ک ن��وع 
اس��تراتژی اس��ت که برای تبلیغ 
کسب وکار شما جهت کسب سود 
استفاده می شود. در این استراتژی، 
از ابزارهایی مانند پرداخت به ازای 
کلیک، س��ئو، موبایل، رس��انه های 
اجتماع��ی و روش ه��ای متع��دد 
مانند بروش��ور، تابلو ها و ... استفاده 
می ش��ود تا کارب��ران را در جریان 
برن��د ق��رار دهید. اما، برندس��ازی 
کامال ب��ا بازاریابی متفاوت اس��ت، 
زیرا برندس��ازی فرهنگ اس��ت و 
پیامی درباره برند ش��ما اس��ت که 
به گسترش کسب وکار شما کمک 

می کند. 
پس برندس�ازی چ�ه چیزی 

است؟ 
با توجه به اظه��ارات فوق، مهم 
است که برندسازی را تعریف کنیم. 
همچنین باید توج��ه کرد که یک 
ط��راح نمی تواند برن��دی را ایجاد 
کند، فقط مخاطبان می توانند این 
کار را انجام دهند. یک طراح، پایه و 

اساس برند را ایجاد می کند. 
چرا برندسازی اهمیت دارد؟ 

برندس��ازی در کسب وکار بسیار 

بیش��تر از آنچ��ه فک��ر می کنیم، 
اهمیت دارد. بنابراین، اساس��ا یک 
»برند« خدمات یا محصولی اس��ت 
ک��ه توس��ط کارب��ران / بینندگان 
تصویر می ش��ود. این جمله ش��اید 
موجب تعجب ش��ود، زیرا در حال 
حاضر کاربران، مس��ئول تش��کیل 
کام��ل برند هس��تند و طراح هیچ 
نقش��ی در آن ندارد. چنین نیست 
که طراحان افرادی هستند که بنای 

برندسازی را به وجود می آورند. 
درک عناصر حافظه 

مصرف کننده
حافظ��ه مصرف کننده و س��طح 
توج��ه آنه��ا نقش��ی حیات��ی در 
برندس��ازی  مناس��ب  اس��تراتژی 
کس��ب وکارتان ایفا می کند. جلب 
توجه مخاطبان بستگی به ارتباط 
عاطفی و عنصر تعامل برند دارد و 
از لحاظ علمی می تواند با سنجش 
زمان بن��دی ریتم های س��لول های 

عصبی محاسبه شود. 
ع��الوه ب��ر ای��ن، برای ه��ر نوع 
حافظه، طول عمری وج��ود دارد. 
عمر حافظه کوتاه مدت چند میلی 
ثانیه است، اما حافظه دیگری وجود 
دارد که س��اعت ها، روزها یا حتی 
چند س��ال ادامه می یابد و حافظه 
طوالنی مدت نام دارد. هنگام خلق 
خاطره، چندین فعالیت متصل به 
ه��م در چندین بخ��ش مغز مورد 

نیاز است. 
این در برندس��ازی بدین معنی 
است که یک شرکت نمی تواند تنها 
از یک تبلیغ استفاده کند، بلکه باید 
فضایی را در ذهن کاربران به وسیله 
یک س��ری فعالیت های مرتبط به 

هم ایجاد کنید. 
از نظر علمی، انواع مختلف نورون 
برای پردازش اطالعات خاص وجود 
دارد. جریان اطالعات زمانی اتفاق 
می افت��د که یک ن��ورون پیامی را 
ب��ه نورون دیگر ارس��ال کند و این 
چیزی اس��ت که حافظه را در مغز 
ثاب��ت نگه می دارد. این امر ش��بیه 
تمرین اس��ت، هر چه شما موضوع 
خاص��ی را بیش��تر تمری��ن کنید، 
مهارت بیشتری در آن زمینه کسب 

خواهید ک��رد. به همی��ن ترتیب، 
هرچه سیگنال های بیشتری ارسال 
کنید، روابط نیز قوی تر خواهد شد. 
می توان نتیجه گرفت که فضای 
حافظ��ه از طریق شناس��ایی خلق 
می ش��ود، اما ب��رای افزایش طول 
عمر حافظ��ه، تنها به تکرار متوالی 
فرآیند نیاز است. ما هر چه بیشتر 
چیز خاصی را تجربه کنیم، بیشتر 

آن را به خاطر می سپاریم. 
برای برندس��ازی محصول، آنچه 
بای��د انج��ام دهید این اس��ت که 
برندت��ان را در حافظ��ه بلند مدت 
مشتریان خود بگنجانید. هنگامی 
ک��ه ای��ن کار را انج��ام دهید، نگه 
داش��تن آنان ب��ه م��دت طوالنی 
آس��ان خواهد بود. پس از آزمایش 
شناسایی، مشاهده شد که تصاویر 
و صداه��ای مه��م، حت��ی پس از 
چندین دهه شناس��ایی می شدند. 
این نکته قطعا در مورد برند زمانی 
 که می خواهید پیامی انتقال دهید، 

نیز قابل استفاده است. 
چندین عنصر به یک برند متصل 
هس��تند و مغز پس از پش��ت سر 
نهادن این عناصر، ش��روع به خلق 
الگوی بصری ک��رده و تجربه های 
قبلی را که در حافظه قبلی ذخیره 
ش��ده، به یاد می آورد. هنگامی که 
مغز انسان چیزی را تماشا می کند، 
حافظه بالفاصله س��عی می کند به 
خاطر آورد ک��ه آیا قبال این تجربه 

را داشته است یا نه. 
ب��ه منظ��ور اص��الح آن، ی��ک 
آزمای��ش MRI در دانش��گاه فنی 
لیسبون و ISMAI انجام شد که 
در آن گروه��ی از لوگو ها )واقعی و 
خیالی( را به کاربران نشان دادند و 
 MRI سپس فعالیت مغز آنها را در
بررس��ی کردند. پس از تماش��ای 
لوگو های واقعی، قسمت هایی که به 
حافظ��ه مغز کمک می کنند، فعال 
شد، درحالی که این اتفاق زمانی که 
لوگوهای خیالی نش��ان داده شد، 

رخ نداد. 
ای��ن ام��ر نش��ان می ده��د که 
ارتباط��ات حافظه ب��ا تجربه مکرر 
برند ایجاد می ش��ود. عالوه بر این، 

آزمای��ش دیگر MRI انجام ش��د 
که نش��ان می داد برندهای آش��نا 
سبب ایجاد سیگنال های بیولوژیک 
پاداش شده و سیستم دوپامین مغز 
را که باع��ث تقویت انگیزه و حس 
لذت بخشی می شود فعال می کند. 
چگونه می توانید متوجه شوید که 
طراحی تجارب برند ش��ما، حافظه 

بلند مدت را درگیر کرده است؟ 
ب��رای اینک��ه بدانی��د آی��ا برند 
ش��ما حافظ��ه بلندم��دت کاربر را 
درگیر کرده اس��ت، باید بررسی و 

حسابرسی داشته باشید. 
ای��ن امر مش��ترکی در بازاریابی 
است که با تجزیه و تحلیل عناصری 
مانند تصویر برند، استراتژی، افراد 
مش��تاق در مکان ه��ا و کانال های 
مختل��ف ص��ورت می گی��رد. این 
فرآیند کلیشه ای زیاد روی مسائل 
مربوط به حافظ��ه کاربران تمرکز 
نمی کند. به منظور تمرکز بر روی 
حافظ��ه، می توانید مراح��ل زیر را 

دنبال کنید: 
مرحله ۱ – تجربه مشتری را 

دنبال کنید
ب��رای بررس��ی حض��ور برند در 
حافظه مخاطب ب��ه عنوان مرحله 
اصلی، بای��د از درک مصرف کننده 
شروع کنید. باید از پیشینه کاربران 
خود، خواس��ته ها و قصد آنها برای 

خرید از برندتان آگاه باشید. 
ای��ن کار ب��ه ش��ما ای��ن امکان 
را می ده��د ک��ه فرآین��د عمومی 
گسترش آگاهی، خرید و بازخرید 
را دنبال کنید یا به مراحل تعامل و 

چرخه فروش متصل شوید. 
مرحله ۲ – برقراری ارتباط با 
چرخه زندگی کاربران و حافظه 

آنها
هیچ کس رد نمی کند که مدیران، 
آگاهی از برند را آزمایش کنند که 
ای��ن کار به درک حض��ور برند در 
حافظه مشتری کمک می کند، اما 
آنچه که واقعا از دس��ت می دهیم، 
لحظاتی است که روزانه رخ می دهد 
و هویت برند را باعث می شود. باید 
بدانید که عوام��ل مختلفی وجود 
دارد که روی ذهنی��ت کاربران در 

ه��ر مرحله تصمیم گی��ری چرخه 
خری��د تأثیر می گ��ذارد. به محض 
اینکه مشتری برای خرید محصولی 
نزد ش��ما می آید، بای��د فکر آنها را 
بخوانی��د. باید از تجزی��ه و تحلیل 
تطبیق��ی آنها آگاه باش��ید و اینکه 
چرا ش��ما را انتخاب و رقیب ش��ما 
را ت��رک کرده اند. واحد هایی که در 
فرآیند خرید وجود دارند، چیست. 
در اینج��ا باید از همه احساس��اتی 
که باعث خرید مش��تری می شوند 

آگاهی داشته باشید. 
را  برن�د  اث�ر   –  مرحل�ه ۳ 

ماندگار کنید
ام��ا  آس��ان هس��تند،  ایده ه��ا 
پیاده سازی آنها سخت است. )گای 

)Alltop کاوازاکی، از بنیانگذاران
ای��ن تجزی��ه و تحلیل به ش��ما 
کمک خواهد کرد تا متوجه شوید 
چه اثری می خواهید روی مخاطبان 
خ��ود بگذارید تا آنه��ا را به خرید 
متقاعد س��ازید. پس از جمع آوری 
تمام اطالعات، بای��د به طور مرتب 
برنام��ه بریزید تا اثر مان��دگاری از 
محص��ول ی��ا خدمات خ��ود برجا 

گذارید. 
راه مناس�ب برای برندسازی 

چیست؟ 
قبل از اینکه به مرحله بازاریابی 
برندس��ازی بپردازیم، الزم اس��ت 
به پیش نیازهای برندس��ازی توجه 
کنیم. برای شروع، باید به برخی از 
س��ؤاالت ابتدایی در مورد محصول 
یا خدمات خود پاس��خ دهید. چند 
نکت��ه که باید قب��ل از برنامه ریزی 
اینترنتی  بازاریابی  اس��تراتژی های 

خود رعایت کنید، عبارتنداز: 
• طرح واضح��ی از حضور خود 
ترس��یم کنید: اولین گام این است 
که به دلیل حض��ور خود بپردازید. 
ماموریت و چشم اندازی برای خود 

بنویسید. 
• ابزارهای گسترش دانش خود 
را انتخ��اب کنی��د: گام بعدی این 
اس��ت که بدانید در ک��دام بخش 
می خواهی��د خدم��ات ارزش��مند 
ارائه دهید. این کار به ش��ما کمک 
می کند س��بک برند خود را بدانید. 
همچنین به شما کمک می کند تا 
ارزش ها، پیام ه��ا و ایده هایی برای 

برندسازی به ذهن تان برسد. 
• فرهن��گ کارآفرین��ی را پرورش 
دهی��د: ضروری اس��ت ک��ه فرهنگ 
کارآفرینان��ه پرورش داده ش��ود و از 
همه مهم ت��ر اینکه در م��ورد آن در 
مکان ه��ای عمومی صحب��ت کنید. 
فرهنگی ک��ه دارید به ش��ما کمک 
می کن��د تا تصویر برن��د خوبی خلق 

کنید. 
• آنچ��ه را ارائ��ه می دهی��د ب��ه 
اش��تراک بگذاری��د: ای��ن کار جزء 
برندس��ازی اس��ت ک��ه در آن به 
بازاریاب��ی برند خ��ود می پردازید. 
در ای��ن مرحله باید برن��د خود را 
گس��ترش دهی��د و دلیل��ی برای 

استفاده از آن خلق کنید. 
 brandabout :منبع

برندسازی، خلق تجربه است
کارگاه برندینگ

داستان برندهایی که جایگاه 
جدیدی برای خود تعریف کردند

هر ش��رکتی »باید« استراتژی برندش را هر از چند گاه 
تغییر دهد. این تغییرات کلید اصلی حفظ تازگی ارتباط با 
مخاطب، اطمینان از هیجان زده کردن او و جذب بازارهای 
مختلف اس��ت. بعضی وقت ها ه��م برند باید تغییر جهت 
دهد، زیرا می خواه��د گروه جدیدی از مخاطبان را هدف 
قرار دهد و مش��تریانش را زیاد کند، گاه نیز این تغییرات 
به دلیل کاهش درآمد است و شرکت با این کار فروش را 

افزایش می دهد. 
در ای��ن مطلب برخ��ی از برندهای��ی را می بینیم که با 

موفقیت استراتژی شان را تغییر داده اند. 

 Marks & Spencer
Marks & Spencer  ت��ا همی��ن چند وقت پیش با 
مشکل کاهش فروش مواجه بود. درحالی که ارائه غذاهای 
M&S در جایگاه مدرن، خاص، بدیع و حتی ماجراجویانه 
انجام می ش��د، کارشناس��ان صنعت لباس معتقد بودند 
لباس های این برند از مد افتاده و گیج کننده است. مدیران 
  Marks & Spencerنیز بر این ب��اور بودند که M&S
استراتژی مناسبی نداشته و مثل یک بیمار اسکیزوفرنیک 
رفتار کرده اس��ت. در س��ال 2016، استیو رو، مدیرعامل 
M&S اس��تراتژی جدیدی را در پنج بخش برای احیای 
برند ارائه ک��رد؛ تعیین جایگاه جدید ب��رای برند یکی از 
بخش های این اس��تراتژی بود. ش��رکت می خواست تمام 
بخش هایش، بدون توجه به نوع کارشان، با یک استراتژی 
فعالیت کنند. رویکرد جدیدM&S، در واقع پاسخ به این 
بینش مخاطب ب��ود: مصرف کنندگان بر ای��ن باورند که 
زندگی بسیار کوتاه است، پس باید به بهترین شکل ممکن 
از آن بهره ببرند و هر لحظه از این زندگی باید خاص باشد. 
بنابراین جایگاه جدید و قول جدید برند به مردم اطمینان 
می داد که آنها لیاقت بهترین شکل زندگی را دارند و باید 
به خود اجازه لذت بردن از آن را بدهند؛ پس اس��تفاده از 
محصوالت نامرغوب، هدر دادن وقت است. این استراتژی 
در کمپین »خوب خرجش کن« نمود پیدا کرد. پیام اصلی 
کمپی��ن این مفهوم را منتقل می کرد: »زندگی کوتاه تر از 
آن اس��ت که چیزهایی با اس��تاندارد نازل، مثل س��کوت 
آزاردهنده و ش��لوارهای جین ناراحت یا شام ها و دوستان 

ناامیدکننده را بپذیریم« پس باید درست استفاده شود. 

 Dr Pepper
 Dr Pepper ،از س��ال 2012 تا چن��د مدت پی��ش
ب��ه عنوان برندی مخصوص جوان��ان و با حس فردگرایی 
و خودابرازگری ش��ناخته شده بود. اس��تراتژی برند روی 
مفاهیم منحصر به فرد بودن و اصالت انگشت می گذاشت. 
با وجود اینکه لحن Dr Pepper تغییری نکرده اس��ت، 
پیام ه��ای برند دیگر روی منحصر ب��ه فرد بودن متمرکز 
نیس��ت و در حال حاضر بسیار محصول محور است )البته 
برند هنور هم تصویری دمدمی مزاج دارد(. دابروس��کی از 
مدیران این ش��رکت در این ب��اره گفته بود: »می خواهیم 
روی محصوالت م��ان تمرک��ز کنیم، زیرا ما س��ودا تولید 
می کنیم و مردم هر وقت بخواهند لذت ببرند س��راغ مان 
می آیند.« در نتیجه این تغییرات، ش��عار برند از »یکی از 

بهترین ها« به »آن چه آرزویش را دارید« تغییر کرد. 

 Santander
برن��د  بی��ن س��ال های 201۴ و 201۷، اس��تراتژی 
Santander  س��ه ویژگی اصلی داش��ت که براس��اس 
تحقیقات ش��رکت، به بهترین شکلی ش��خصیت برند را 
توصیف می کردند: س��اده، ش��خصی و عادالنه. »س��اده، 
شخصی و عادالنه« سال های متمادی شعار برند نیز بود. 

در سال Santander ،201۷  رویکردش را تغییر داد 
و خود را به عنوان برندی ارائه کننده مزیت های مخصوص 
مصرف کننده تعریف کرد. حاال هدف برند »کمک به ترقی 
و ش��کوفایی مردم و کسب وکارهای ش��ان« اس��ت که در 
شعار جدیدشان نمود پیدا می کند: »ما در این جا به رونق 
 Santander ش��ما کمک می کنیم.« اس��تراتژی جدید
فعالیت های ارتباطی این بانک را به رویکرد آن در آمریکا 
نزدیک تر کرد؛ برند در این کش��ور از این ش��عار استفاده 

می کند: »هر روز پیشرفت کن.«

 Mercedes-Benz
برند Mercedes-Benz همیشه به تولید محصوالت 
ب��ا کیفیت باال می پرداخته که با بیش��ترین دقت و توجه 
به جزییات خلق می ش��دند و ای��ن رویکرد تا امروز تغییر 
نکرده اس��ت. آنچه تغییر کرده اس��ت، جامعه هدف برند 
در  اس��ت.    Mercedes-Benz ارتباط��ات و ش��کل 
سال های گذش��ته، Mercedes-Benz  سعی کرده در 
نظر مخاط��ب جوان تر نیز جذاب به نظر بیاید و تصویری 
 Mercedes-Benz .دست یافتنی تر برای خود بس��ازد
دیگر نمی خواس��ت برندی باش��د که همه ب��ه او احترام 
زیادی می گذارند، بلکه عشق را نیز کنار این احترام طلب 
می ک��رد. Mercedes چند مدل اتومبیل جوان پس��ند 
به بازار معرفی کرد، در ش��بکه های اجتماعی فعال  شد و 
محتوای دیجیتال قابل توجه��ی تولید کرد و برنامه های 
ارتباطی زیادی مخصوص جوان ترها ترتیب داد. پیام های 
ارتباطی برند، کمتر محصول محور است و بیشتر به مزایای 
احساس��ی و انس��انی می پردازد. مدیر بازاریابی این برند 
در این باره می گوید: »راحتی، اعتماد و حمایت تفاس��یر 
جدیدی از ارزش های قدیمی ما یعنی امنیت، آس��ایش و 

ورزشکار بودن، هستند.«
 mbanews/brandstruck :منبع
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ایستگاه تبلیغات

مهم ترین کلمه در تبلیغات چیست؟ )۲(

در شماره قبل گفتیم هیچ راهی برای غلبه بر اعتراضات 
مش��تریان، بهتر از آن نیس��ت که این اعتراضات را در قالب 

داستانی کنایه  ای درآوریم. اکنون ادامه مطلب: 
 هرچه داستان بهتر باشد برقراری ارتباط

 از طریق تبلیغات بهتر می    شود
 راه حل این مشکل برقراری ارتباط بهتر، جهت فهماندن 
پیام، یا خود برند و شرکت است. افرادی که حقیقتا به آنچه 
می  خواهید بگویید اهمیت می    دهن��د صبر خواهند کرد تا 
وب سایت شما باال بیاید و تصاویر و ویدئوهای شما باز شود، 
اما همه چیز وقتی خراب می    ش��ود که کاربران زمان زیادی 
را صبر می    کنند تا محتوای تان باز شود، اما پس از باز شدن 
به جای آنکه پیام های معناداری دریافت کنند با مجموعه  ای 
از اطالع��ات نامرتبط و چرت و پرت و کامال غیر قابل درک 

مواجه می    شوند. 
ویدئو یا پیام صوتی که در وب سایت شما قرار دارد خیلی 
راحت تر قابل دسترس است تا صفحه  ای که پر از نوشته باشد 
که به صورت انفجاری از کلمات و اطالعات برای کاربران به 
نمایش در می   آید. اگر محتوا و پیام  تان گیج کننده، درهم و 
برهم، دارای پیچیدگی بیش از حد، یا بس��یار ابتدایی یا به 
زبان فنی نوشته شده و از اصطالحات تخصصی زیادی در آن 
استفاده شده باشد، هر کاری هم که بکنید، باز مخاطبان تان 

را از دست خواهید داد. 
الزم است پیام شما قابل فهم، تامل برانگیز و به یاد ماندنی 
باشد. یکی از بهترین روش    ها برای این کار آن است که آن را 
با چیزی مقایسه کنید که مخاطبان تان بتوانند با آن ارتباط 

برقرار کنند.
 پیدا کردن استعاره   ای که برای تبلیغات شما 

مناسب باشد
بعضی از افراد اس��تعدادی دارن��د که می    توانند چیزها را 
به طریقی برای مخاطبان تش��ریح کنند که آنها فورا مفهوم 
را دریافت کنند و مهم تر، آن را به خاطر بس��پارند. برای آن 
دسته از افرادی که در زمینه    ارتباطات، بازاریابی، تبلیغات و 
کسب وکار   های توسعه یافته   خالقانه فعالیت دارند، یاد گرفتن 
این مهارت  ها در طول س��ال  های متمادی ضروری است. اما 
آنهایی که روزانه با جزییات و مسائل و مشکالت کسب وکار    
دست و پنجه نرم می    کنند، باید بدانند این توانایی، مهارتی 
اس��ت که به ن��درت امکان دارد به مرور زمان توس��عه یابد. 
ایجاد کمپی��ن ویدئویی که قرار اس��ت مخاطبان تان آن را 
تماشا کنند، به خاطر بس��پارند و آن را برای همکاران خود 
بفرس��تند نیازمند بس��یج منابع، زمان و هزینه است و شما 
می خواهید اطمینان کس��ب کنید که با این کار مخاطبان 
به صورتی اثربخش با پیام شما ارتباط برقرار می کنند. سعی 
کنید بیش��تر از آنکه از رویکردهای سنتی که بر ویژگی  ها و 
حقایق متمرکز است استفاده کنید، رویکرد های متفاوت را 
امتحان کنید: سعی کنید کمپینی مبتنی بر استعاره    مورد 
نظرتان که ارزش افزوده احساسی و شخصیتی برندتان را به 
مخاطبان می    رساند، ایجاد کنید و توسعه دهید. از کجا باید 
آغاز کرد؟ باید خودتان را از محدوده و تمرکز بر مفاهیم آزاد 
کنید. اگر در ابتدا شروع کردن با فعالیت    های اساسی و بزرگ 

دشوار می    نماید با قدم    های کوچک شروع کنید. 
 برای تعیین مهم ترین کلمه تبلیغات تان بر 

مفاهیم تمرکز کنید
ه��ر کمپین اثربخش بازاریابی )چه مجموعه    ای از ویدئوهای 
داخل وب س��ایت، ایمیل مستقیم، تبلیغات به نمایش درآمده 
در مج��الت، تبلیغات بن��ری، بیلبورد های خارج��ی و رادیو و 
تلویزیون باش��د یا هر ترکیب دیگ��ری از آنها( فقط در صورتی 
کارای��ی دارد که بر یک پیام مش��خص و واحد تمرکز داش��ته 
باش��د. در دل هر تبلیغی قولی وجود دارد که متعهد ش��ده    اید 
آن را به مخاطبان  تان برسانید. گذشته از آنکه چقدر بازاریابی  تان 
هوشمندانه و به یادماندنی است، اگر در تحقق بخشیدن به آن 
قول یا تعهد شکس��ت بخورید، کسب وکار   تان شکست خواهد 
خورد. شکست در تحقق تعهدتان که می    خواستید ارزان    ترین، 
بهترین، یا ماهیت��ی با باالترین ویژگی  ها باش��ید، مانند قولی 
اس��ت که نامزد های انتخاباتی در زمان انتخابات می    دهند، اما 
نمی    توانند آنها را تحقق بخش��ند و در نهایت مردم اعتمادشان 
را به آنها از دس��ت می    دهند و در آینده هیچ یک از حرف    های 
آنها را باور نخواهند کرد. دادن چنین تعهداتی که از پس اجرای 
آن برنمی  آیید باعث بروز فاجعه در بازاریابی محصول و برندتان 
خواهد شد. اتخاذ رویکرد مفهومی به درجه مشخصی از اطمینان 
و فهم و ادراک نیاز دارد تا متوجه باشید در حال تسلیم کردن 
چیزی هستید تا چیز باارزش تری را به ازای آن به دست آورید. 
اگر شما هویت برند خود را به عنوان کاالیی که ارزان بوده 
و در همه جا یافت می    شود، مطرح کنید، آنگاه مخاطبانی را 
که به دنبال کاالی گران و منحصر به فرد هس��تند از دست 
خواهید داد، بنابراین برای انتخاب مهم ترین کلمه تبلیغات 

خود این نکات را مد نظر داشته باشید. 
اهمیت همنوایی مخاطبان در انتخاب مهم ترین کلمه 

تبلیغات: همه چیز در مورد عصبانی کردن است
یک��ی از موفق ترین آگهی های تبلیغات��ی، تبلیغ مربوط 
ب��ه معرفی کامپیوتر مکین تاش اپل ب��ود. پیام کامپیوتری 
ض��د کامپیوترهای بزرگ که در آن خب��ری از اصطالحات 
تخصص��ی و فن��ی نبود و به همین س��ادگی پی��ام خود را 
به گوش ش��نوندگان رس��انده بودند و باعث شد اپل بتواند 
ش��خصیت و ویژگی  های برند خود را از طریق این تبلیغ در 
ذهن مخاطبانش وارد کند، چیزی که هنوز هم کارایی اش را 
حفظ کرده. اگر پیام بازاریابی شما چنین قدرت و شخصیتی 
را کم دارد، اگر تبلیغات شما به ناکجا آباد کشیده شده است، 
یا به واس��طه   رقابت از رده خارج ش��ده اس��ت، سعی کنید 
استعاره  ای بیابید که بی درنگ به مخاطبان تان نشان دهد چه 

کسی هستید و چرا باید به شما اهمیت دهند. 
belovedmarketing :منبع
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اگ��ر ش��ما از یک کارش��ناس 
محتوا سؤال کنید که چه عاملی 
در تولید محتوا و مبحث آموزش 
سئو بسیار بااهمیت است و باعث 
موفقیت یا شکس��ت ی��ک مقاله 
اس��ت، به ش��ما خواهد گفت که 
عنوان محتوا نقش��ی اساسی در 

این زمینه خواهد داشت. 
David Ogilvy وبالگنویس 
معروف آمریکایی، این موضوع را 
تأیید می کن��د و چنین می گوید: 
»به طور متوس��ط، اف��راد عناوین 
محتوا را 5 بار بیشتر از خود محتوا 
مورد مطالعه قرار می دهند و به آن 

توجه می کنند.«
ب��ه همین دلیل ممکن اس��ت 
یک مقاله ضعیف تر از مقاله شما 
با انتخ��اب یک تیتر مناس��ب و 
جذاب، نظرات و توجهات بیشتری 
را به خود جلب کند. به زبان ساده 
می خواه��م ب��ه ش��ما بگویم که 
مش��کل از محتوای شما نیست، 
بلکه مش��کل از عنوان شماست 
که به ان��دازه کاف��ی مخاطب را 
جذب و تشویق به خواندن مطلب 

نمی کند. 
بنابراین مش��کل را باید چگونه 
حل کرد؟ کامال واضح و مشخص 
اس��ت، ش��ما باید عناوین بهتری 

بنویسید. 
قبل از انتشار پست بعدی خود 
در سایت یا بالگ، بسیار ضروری 
اس��ت که درک کنی��د حتی اگر 
بهتری��ن و نوآورانه ترین مقاله در 
جه��ان را می نویس��ید، انتخ��اب 
یک تیتر ضعیف، شانس موفقیت 
پست شما را کاهش خواهد داد. 

اگ��ر به دنب��ال راه های��ی برای 
نوش��تن ی��ک عن��وان ج��ذاب، 
قانع کننده و به یادماندنی هستید 
تا مخاطبان به تمامی پست های 
شما توجه کنند، دیگر الزم نیست 
که بی��ش از این در س��ایت های 
مختل��ف دس��ت به جس��ت وجو 
بزنید، چون من در این مطلب به 
شما نحوه انتخاب عنوان مقاله را 
در قالب 7 نکته کلیدی و ساده که 
در دسته مباحث آموزش سئو نیز 

قرار می گیرند، خواهم داد. 
1. تمرک�ز روی ح�ل ی�ک 
مشکل، نه فروش محصول یا 

سرویس
اولین کاری که برای ایجاد یک 
عنوان مناس��ب ب��رای مقاله باید 
انجام دهید، تمرکز روی کمک به 

مخاطب است. 
اگر ش��ما تمام��ی مقاالتی که 
دارای رنکین��گ ب��اال در گ��وگل 
هس��تند را چک کنی��د، متوجه 
می ش��ود که تمامی آنها بر روی 
کم��ک به مخاطب برای حل یک 

مش��کل خاص تمرک��ز کرده اند. 
همیش��ه این موضوع را به خاطر 
داشته باشید که: اگر بر روی مفید 
بودن متمرکز باش��د، تیتر ش��ما 
عملکرد بهت��ری را به جا خواهد 

گذاشت. 
نوش�تن  ب�رای  ت�اش   .2

عناوین مختلف
ی��ک   Upworthy. com
سایت محبوب خبری/داستان سرایی 

در بین انگلیسی زبانان است. 
براساس گفته آنها، یک محتوای 
ویروسی ترکیبی از محتوای بزرگ 
و باکیفیت، یک داستان جذاب و 
انتشار در زمان مناسب است. اما 
هیچک��دام از آنه��ا مهم تر از تیتر 

نخواهند بود. 
آنه��ا بس��یاری از موفقیت های 
بازاریاب��ی محت��وای خ��ود را به 
نوشتن 25 عنوان برای هر پست 
وبالگ��ی که می خواهند منتش��ر 
کنند، نس��بت می دهند؛ س��پس 
یک��ی از عناوین را که بیش��تر از 
بقیه امیدوارکننده، جذاب و جالب 
توجه به نظر می رس��د را انتخاب 

می کنند. 
Upworthy از الگ��وی زی��ر 
برای نوشتن عنوان مقاله استفاده 

می کند: 
• باید 25 عنوان مختلف برای 

هر محتوا نوشته شود. 
• هنگامی که تعدادی از عناوین 
نامطلوب و نامناسب نوشته شد، 
زمان آن اس��ت که خ��ود را جای 
مخاط��ب قرار دهی��م و از دید او 

فکر کنیم. 
• عنوان ش��ماره 24 بسیار بد 
و نامطلوب خواهد بود. اما عنوان 
شماره 25 همان چیزی است که 
ما را تبدیل به افسانه خواهد کرد 
و لق��ب خدای عنوان را برازنده ما 

می کند. 
• باید در زم��ان 15 دقیقه 25 
عن��وان بنویس��یم. بنابراین نباید 
اجازه دهیم ک��ه محدودیت های 

ذهنی مانع این کار شود. 
همانطور ک��ه می بینید، عامل 

عناوین  نوش��تن  در  تأثیرگذاری 
وجود دارد و آن چیزی نیست به 
جز تالش، تالش و تالش. بنابراین 
برای انتخاب تیتر مناسب و برنده، 
25 عنوان مختلف برای محتوای 

خود بنویسید. 
3. تهیه یک پایگاه اطاعاتی 

از عناوین موفق و جذاب
تش��کیل یک پایگاه داده قوی 
از تیتره��ای مختل��ف که جذاب 
بوده اند و به موفقیت رس��یده اند، 
ایده جالبی است، زیرا این پایگاه 
داده به شما کمک خواهد کرد که 
بتوانید از این تیترهای موفق الهام 
بگیرید و راحت تر عناوین عالی و 
جذاب برای پست خود بنویسید. 

ش��ما همیش��ه می توانی��د در 
زمان های��ی که در نوش��تن تیتر 
ج��ذاب موفق نمی ش��وید از این 
پایگاه داده به عن��وان یک منبع 
اله��ام بخ��ش جه��ت نوش��تن 

تیترهای خوب استفاده کنید. 
به گفت��ه Brian Clack این 
پایگاه داده منبع تقلب نیس��ت، 
بلکه تنها برای به دس��ت آوردن 
ای��ده جه��ت نوش��تن عناوی��ن 
تأثیرگذارتر به خصوص زمانی که 
در ابتدای راه هس��تید، اس��تفاده 

می شود. 
ب��ه زبان س��اده اگر ب��ه دنبال 
نوش��تن تیترهایی با تأثیرگذاری 
ب��اال، منحص��ر ب��ه ف��رد، جذاب 
و دوس��ت داش��تنی هس��تید، از 
تش��کیل این پای��گاه داده، غافل 

نشوید. 
برای این کار مراحل زیر را انجام 

دهید: 
• تمام��ی عناوین خ��وب را از 

سراسر وب جمع آوری کنید. 
• عناوین��ی که باعث تش��ویق 
شما به خواندن محتوا می شود را 

در فایلی جداگانه قرار دهید. 
• تعیین کنی��د که چه مدل از 
عنوان می تواند به ش��ما بیش��تر 
کمک کند. س��پس از همان الگو 
برای نوشتن عنوان استفاده کنید. 
4. استفاده از اعداد )ترجیحا 

اعداد فرد(
تحقیق��ات ثاب��ت کرده ان��د که 
اس��تفاده از اعداد در عناوین باعث 
افزایش 73 درصدی شانس تعامل 
و اش��تراک گذاری در رس��انه های 
اجتماعی می شود. واقعا چه چیزی 
بیشتر از اضافه کردن اعداد خاص 
)مانن��د داده ها( ب��ه عنوان باعث 
هیج��ان انگیزتر ش��دن آن برای 

مخاطب خواهد شد؟ 
Debra Jason یکی از دالیل 
اصلی استفاده از اعداد در عناوین را 
با این عب��ارت توضیح داد: »اعداد 
مانند آب نبات برای مغز هستند! «

ب��ه زبان س��اده، مغز بس��یار به 
اع��داد عالقه مند اس��ت و از آنها 
اس��تقبال می کند. همچنین باید 
این نکته را به ش��ما دوستان عزیز 
بگویم که ی��ک دلیل عملی برای 
اس��تفاده از اعداد فرد وجود دارد. 
اعداد فرد ش��انس بیشتری برای 
عملکرد بهتر دارند. به همین دلیل 
اکثر وبالگنویسان از اعداد فرد در 

عناوین خود استفاده می کنند. 
تحقیقات انجام ش��ده توس��ط 
مؤسس��ه بازاریابی محتوا نش��ان 
می دهد که مغز انسان به اعداد فرد 
بیش��تر از اعداد زوج اعتقاد و باور 
دارد. همچنین این تحقیقات نشان 
داده اند که اعداد فرد به مخاطبان 
کمک بیشتری جهت هضم کردن 
اطالعات می کنند و باعث می شوند 
ک��ه به راحتی اطالع��ات را به یاد 
بیاورند. هنگامی ک��ه آنها یکی از 
عناوین خود را ب��ا قرار دادن عدد 
»7« در عن��وان منتش��ر کردند، 
تع��داد کلیک ه��ا ب��ا افزایش 20 

درصدی مواجه شد. 
و  کلم�ات  از  اس�تفاده   .5

صفات مثبت
با اس��تفاده از کلم��ات و صفات 
مثبت در عنوان خود به عاطفی تر 
ش��دن آن کمک می کنی��د. این 
مسئله به نوبه خود باعث جذاب تر 
ش��دن عن��وان می ش��ود و توجه 
بیش��تری را به خود جلب خواهد 

کرد. 

برخ��ی از صفات بس��یارعالی و 
مثب��ت ک��ه می توانی��د از آنها در 
نوش��تن عن��وان اس��تفاده کنید، 

عبارتند از: 
• کامل

• جالب ترین
• بهترین

• بزرگ ترین
• همیشگی

• سریع ترین
• آسان ترین

• بیشترین
• عالی ترین
• داغ ترین

• قوی ترین
6. اس�تفاده از کلمات منفی 

برای برجسته تر کردن ترس
ت��رس قوی ترین حس انس��انی 
اس��ت که ف��رد را وادار ب��ه انجام 

واکنش و کار می کند. 
یک مطالعه انجام ش��ده توسط 
ک��ه  داد  نش��ان   Outbrain
تیتره��ای دارای کلمات و صفات 
منفی 30 درصد بیشتر از تیترهای 
دارای کلم��ات و صفات مثبت در 
جلب نظر مخاطب موفق بوده اند. 

تعدادی از صفات و کلمات منفی 
ک��ه می توانید از آنها در نوش��تن 

عنوان استفاده کنید، عبارتند از: 
• هرگز

• بدترین
• بدون معنی

• هیچی
• هیچ کس

• به هیچ وجه
• متوقف کردن

• جلوگیری کردن
• انجام ندادن

به عنوان مثال: 
»از انجام این اشتباهات بچگانه 

در تولید محتوا جلوگیری کنید«
» کاری ک��ه هرگ��ز در بازاریابی 
ش��بکه های اجتماعی نبای��د انجام 

دهید«
»بدترین روش ه��ای ممکن در 

تولید بک لینک«
7. تش�کیل جلسات طوفان 

فکری )طوفان مغزی(
طوفان فکری یکی از روش های 
جالب مش��ارکتی برای خلق ایده 
اس��ت. به همی��ن دلی��ل یکی از 
ایده آل تری��ن روش ه��ای انتخاب 
عنوان، استفاده از جلسات طوفان 

مغزی است. 
در مواقعی که هیچ راه دیگری 
برای انتخ��اب یک عنوان جذاب 
به ذهنتان نمی رس��د، می توانید 
از این سلس��له جلس��ات طوفان 
مغزی استفاده کنید تا بتوانید با 
مشارکت دیگر افراد گروه، تیتری 
مناس��ب برای محتوای خود پیدا 

کنید. 
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7 راه انتخاب عنوان مناسب و جذاب برای مطالب نگاهی به اشتباهات رایج در حوزه دیجیتال 
مارکتینگ

باری به هر جهت! 

از  بس��یاری  گذش��ت  ک��ه   2017 س��ال  در 
کس��ب و کارها در ح��وزه دیجیت��ال مارکتین��گ 
س��رمایه گذاری کردند و از این طریق توانس��تند 
افزای��ش آگاهی از برند را برای س��ازمان افزایش 
دهن��د اما ب��ا نگاه��ی اجمال��ی ب��ه فعالیت های 
دیجیت��ال مارکتینگ برخی از کس��ب و کارها به 
خوبی می ت��وان به برخی از اش��تباهات رایج این 
کس��ب و کارها پی ب��رد که در ص��ورت رفع این 
اش��تباهات قطعاً این برندهای تج��اری می توانند 
با افزایش اثر بخش��ی در فض��ای دیجیتال مواجه 
ش��وند. این موضوع بهانه ای شد تا در این مطلب 
ب��ه برخی از اش��تباهات رایج در ح��وزه دیجیتال 

مارکتینگ اشاره کنیم. 

انتشار محتوای مشابه در نقاط تماس
در ح��ال حاضر برندهای تج��اری در بازار ایران 
پ��س از تولید محتوای مناس��ب، آن را در تمامی 
نقاط تماس خود اعم از وب س��ایت، اینس��تاگرام، 
تلگرام و... منتش��ر می کنند، این در حالی اس��ت 
که بای��د برای هر یک از این نقاط تماس محتوای 
مناس��بی را تولید و منتش��ر ک��رد و در واقع این 
یکسان س��ازی در انتشار محتوا نمی تواند به جذب 
مخاطبان و تأثیر گذاری بر روی آنها منجر ش��ود. 
به بیان دیگر برند ه��ای بین المللی در حال حاضر 
جه��ت افزایش اثربخش در محتوای تولید ش��ده، 
روی شخصی سازی تمرکز می کنند تا از این طریق 

بتوانند ارتباطات اثربخش تری را ایجاد کنند. 

استفاده از پاسخ خودکار برای مشتریان
امروزه موج اس��تفاده از سیستم های نرم افزاری 
مختلف جهت سیس��تماتیک ک��ردن فرآیندهای 
س��ازمانی تا ان��دازه ای مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت ک��ه س��ازمان های تجاری جه��ت کاهش 
هزینه ه��ا و افزای��ش به��ره وری از سیس��تم های 
نرم افزاری مختلف اس��تفاده می کنند. یکی از این 
نرم افزارها که در نقاط تماس مختلف س��ازمان به 
کار می رود، استفاده از سیستم های پاسخ خودکار 
برای مش��تریان اس��ت که در وهله اول سازمان را 
به��ره وری قاب��ل توجهی همراه می س��ازد و دیگر 
نی��ازی نیس��ت تع��دادی نیروی س��ازمان جهت 
رس��یدگی به این فرآیندها س��اعت ها در پش��ت 
سیستم ها بنش��ینند و فقط هم در ساعت خاصی 
از روز پاس��خ مشتریان را دهند. در ظاهر استفاده 
از این فرآیند ها بسیار برای سازمان ها مفید است 
و بس��یاری از سازمان های تجاری از این فرآیند ها 
استفاده می کنند، اما در حال حاضر رویکرد برخی 
از س��ازمان های نوین نسبت به این موضوع تغییر 
یافت��ه اس��ت و دیگ��ر تمایلی به اس��تفاده از این 
فرآیندها جهت پاس��خگویی به مشتریان در نقاط 

تماس سازمان ندارند.
 ب��ه این دلیل که مش��تریان وقتی که مش��کل 
و ش��کایاتی دارند و غالبا هم ب��ا نارضایتی همراه 
هس��تند، با دریافت پیامک های خودکار بیش��تر 
ناراضی می ش��وند و دریافت پیام خودکار به مثابه 
افزایش سوخت آتش برای آنها است. این موضوع 
باعث ش��ده اس��ت تا برنده��ای تج��اری نوین با 
سازماندهی مشتریان شاکی جهت کسب رضایت 
آنها زمان مناسبی را اختصاص دهند. در حقیقت 
مش��تریان ش��اکی تمایل دارند به جای مکالمه با 
یک روبات با یک انسان وارد تعامل شوند و ارتباط 

برقرار کنند. 

نداشتن تقویم تولید محتوا
قبل از تولید و انتشار محتوا نیاز به برنامه ریزی 
دقیق در حوزه دیجیت��ال مارکتینگ وجود دارد. 
برندهای تجاری این برنامه ریزی را از طریق تقویم 
تولید محت��وا انجام می دهند، به ای��ن معنا که با 
اس��تفاده از تقویم تولید محتوا، مشخص می کنند 
ک��ه در چه زمانی، چه نوع محتواها را تولید کنند 
و در نقاط تماس س��ازمان منتشر سازند. توجه به 
این موضوع در برندهای داخلی نیز بس��یار امری 
ضروری اس��ت؛ چون در بس��یاری از مواقع دیده 
می ش��ود که برند های داخلی بدون داشتن تقویم 
تولید محت��وا، باری به هر جه��ت محتوا تولید و 
منتشر می کنند. به عنوان نمونه زمانی  که بودجه 
مناسبی برای آن تخصیص داده باشند، با پیشرفت 
مناسبی همراه می شوند، اما در زمان های دیگر با 
عدم توجه به رس��انه های اجتماعی، مخاطبانی را 
که با صرف هزینه های بس��یار زیاد جذب کرده اند 

از دست می دهند. 
در پای��ان ذکر این نکته بس��یار حائ��ز اهمیت 
اس��ت که در س��ال 2018 س��رعت تغییرات در 
ح��وزه دیجیتال مارکتینگ بس��یار زیاد اس��ت و 
همگام نشدن با این تغییرات می تواند به شکست 
برنامه دیجیتال مارکتینگ برندهای تجاری منجر 
ش��ود. لذا برندهای داخلی باید دائما به روندهای 
جهانی توجه ویژه داش��ته باش��ند و از اشتباهاتی 
که پیش تر ذکر ش��د پرهیز کنند تا از این طریق 

بتوانند با افزایش اثربخشی همراه شوند. 

بازاریابی نوین

بازاریابی خالق

////
////

امیر قمصری
معراج معمارنسب

مشاور دیجیتال مارکتینگ

لیست 136 نوع بازاریابی
انواع بازاریابی که باید 

بشناسید)5(
در ای��ن مقاله ان��واع بازاریابی ها را برای ش��ما 
جم��ع آوری کردیم تا یک دید کل��ی از بازاریابی 
داش��ته باش��ید. قبال نیز خود بازاریابی را تعریف 
کرده بودیم. در ش��ماره های قب��ل به 117 مورد 
اشاره کردیم و در این ش��ماره19 مورد پایانی را 
مرور خواهیم کرد. لیس��تی که در ادامه می بینید 
خیلی کامل نیس��ت و برای تکمیل شدن نیاز به 
تالش و بسط و توسعه بس��یار زیادی دارد. برای 
اینکه تا حدودی این لیس��ت قابل مدیریت شود، 
س��عی ش��ده تنها به عباراتی اشاره  ش��ود که به 
کلمه »بازاریایی« ختم می شدند.بنابراین مواردی 
از قبی��ل تبلیغات، برندس��ازی، رواب��ط عمومی، 
بس��ته بندی و بس��یار دیگر از حوزه های وابس��ته 
به آن حذف ش��ده اس��ت. چون بازاریابی خیلی 
وس��یع تر از تصورات شماست و نمی شود در یک 

پست به صورت کامل توضیح داد.  
 stealth( 118- بازاریاب��ی خف��ا ی��ا پنه��ان
marketing(: روش ه��ای بازاریاب��ی مخفیان��ه 

باهدف مردم و مخاطبان. 
 street( خیابان��ی  بازاریاب��ی   -119
marketing(: بازاریاب��ی غیرمتع��ارف در مکان 
عموم��ی به منظور برق��راری تعامل با مش��تریان 

بالقوه. 
 technical( 120- بازاریابی فن��ی و تکنیکی
marketing(: بازاریاب��ی ب��ا عم��ق فن��ی ب��ه 

مخاطبان فنی. 
 :)telemarketing( تلفن��ی بازاریابی   -121
برق��راری تماس تلفن��ی بر روی تلف��ن مردم بر 
اس��اس یک مت��ن از پی��ش تعیین ش��ده بدون 
هماهنگ��ی قبلی، یعن��ی دریافت کنن��ده تماس 

انتظار تماس از طرف شما را ندارد. 
 test-driven( 122- بازاریاب��ی آزمون محور
بازاریاب��ی  ایده ه��ای  آزم��ودن   :)marketing

به صورت سیستماتیک و البته تکراری. 
 Thought( 123- بازاریاب��ی رهبری فک��ری
leadership marketing(: ج��ا انداختن یک 
ش��رکت یا بن��گاه به عنوان رهبر فک��ری در بازار 

مربوطه. 
 :)time marketing( 124- بازاریاب��ی زمان
تحقیق در رابطه با زمان مناس��ب برای معرفی و 

ترویج و ترفیع محصوالت در بازار. 
دس��تمال کاغذی  بس��ته  بازاریاب��ی   -125
خاس��تگاه  که   :)tissue-pack marketing(
آن در ژاپ��ن ب��وده و مردم پیام خ��ود را بر روی 
بسته های دستمال کاغذی درج می کنند و با دادن 
آن به صورت رایگان به مخاطبان پیام را به راحتی 

به دست مخاطب خود می رسانند. 
 trade( بازاریابی نمایشگاه های تجاری  -12۶
از  زیرمجموع��ه ای   :)show marketing
بازاریاب��ی رویداد، نمایش��گاه و تروی��ج و ترفیع 

محصوالت در نمایشگاه های تجاری. 
 traditional( س��نتی  بازاریاب��ی   -127
marketing(: روش ه��ا و کانال ه��ای بازاریابی 

پیش از ظهور اینترنت. 
 undercover( پنه��ان  بازاریاب��ی   -128
از  مصرف کنن��دگان  زمانی ک��ه   :)marketing
اینکه به ط��ور مخفیانه تح��ت روش ها و فن های 

بازاریابی قرارگرفته اند اطالعی ندارند. 
user-( 129- بازاریابی تولیدشده توسط کاربر

generated marketing(: نوع��ی از بازاریابی 
که توس��ط مصرف کنندگان ایجادش��ده اس��ت، 

بازاریابی همگانی. 
 vertical( عم��ودی  بازاریاب��ی   -130
marketing(: تهی��ه ی��ک راه ح��ل به ص��ورت 

متفاوت برای صنایع متفاوت. 
 video( ویدئوی��ی  بازاریاب��ی   -131
marketing(: اس��تفاده از کلیپ های ویدئویی 
در بازاریاب��ی آنالی��ن و همچنی��ن اس��تفاده از 

سایت هایی مانند یوتیوب و آپارات. 
 viral( ویروس��ی  بازاریاب��ی   -132
marketing(: اس��تفاده از شبکه های اجتماعی 

موجود به منظور توسعه یک ایده بازاریابی. 
 :)wait marketing( 133- بازاریابی انتظار
برقراری ارتباط و رساندن پیام به مخاطب در هر 
نقطه و زمانی که وی آمادگی پذیرش پیام شما را 
داشته باشد و البته در انتظار برای چیزی است. 

 web( وب س��ایت  بازاریاب��ی   -134
marketing(: بازاریابی در س��طح س��ایت های 

اینترنتی، مشابه با بازاریابی آنالین. 
word-of-( 135- بازاریاب��ی دهان به ده��ان

mouth marketing(: زمانی ک��ه مش��تریان 
خوشحال و راضی پیام بازاریابی شما را به دیگران 

انتقال می دهند. 
 youth( جوان��ان  -بازاریاب��ی   13۶
marketing(: بازاریاب��ی از طری��ق ه��دف قرار 
دادن مخاطبان جوان و اغلب از طریق کانال های 

نوظهور. 
اینها تنها بخش��ی از روش ه��ای بازاریابی بود. 
ان ش��اءاهلل در مطال��ب بعدی روش های بیش��تر 

همراه با توضیحات کامل تری قرار خواهیم داد. 
bigwallet :منبع

ایستگاه بازاریابی



چگونه استارت آپ های خرده فروش 
می توانند نخستین دوره  بی رونق 

خود را پشت سر بگذارند؟ 

آیا در دوران کس��ادی هس��تید؟ وقت آن اس��ت تا خالق 
باشید. 

برای خرده فروشان معموالً یکی دو سال طول می کشد تا 
چند و چون دوره ای بودِن کسب و کار را دریابند. درحالی که 
کسب و کار شما ممکن است بسته به فصلی بودِن کاالهایی 
که ارائه می کنید، تغییر کند، بسیاری از خرده فروشان متوجه 
می-ش��وند ژانویه و فوریه بی رونق ترین بازه های زمانی سال 
هس��تند. اگر این وضعیت برای ش��ما نیز صادق است، فکر 
می کنید برای رونق گرفتِن می��زان فروش تان چه کارهایی 

می توان انجام داد؟ 
به چهار راهکار زیر دقت کنید تا در هر زمان از س��ال، 

میزان فروش خود را بهبود بخشید. 
1. یک حراج برگزار کنید تا از شر کاالهای اضافی 

خالص شوید
در ماه ه��ای پس از تعطیالت، فروش��گاه ها تخفیفهای 
کالن��ی را ب��رای کاالهای مرب��وط به تعطی��الت در نظر 
می گیرن��د – به همین خاطر اس��ت ک��ه روزهای پس از 
تعطیالت، بهترین زمان برای خرید مناس��ب و مقرون به 
صرفه  چیزهایی مانند هالووین یا ش��کالت اس��تر توسط 

خریداران است. 
تع��داد مصرف کنندگان��ی ک��ه قصد خری��د تزیینات 
کریس��مس را دو هفته پس از سال نو دارند، ممکن است 
باعث شگفتی شما شود اما این کار در حقیقت یک حرکت 
بسیار هوشمندانه توس��ط خریدارانی است که برای سال 
بع��د برنامه ریزی کرده اند و همینطور راهکاری عالی برای 
فروشگاه ش��ما در کسب کمی درآمد بیشتر پس از پایان 
یافتِن تعطیالت. از س��وی دیگر، اگر ش��ما خدماتی را به 
فروش می رس��انید ک��ه در دوره  زمانی مش��خصی توجه 
اربابان رجوع را به خود جلب می کند، شاید بخواهید برای 
مش��تریانی که در خ��ارج از آن دوره  زمانی برای خدمات 
شما ثبت نام می کنند، امتیازاتی قائل شوید یا تخفیفاتی 

در نظر بگیرید. 
در نهایت، یک حراج موضوعی می تواند راهکار مناسبی 
باش��د. بلندپروازانه ترین کار ش��ما تحت تأثیر قرار دادِن 
پیش انگاری های مش��تریان در روزها ی��ا هفته های باقی 
مانده به حراج اس��ت. ش��ما می توانید از رهگذر انبوهی از 
ایمیل های موضوعی و مطالِب رس��انه های اجتماعی این 
کار را انجام دهید و سپس آنها را با نماِد درون فروشگاهی 

هماهنگ کنید. 
ترکیب درست بی تردید می تواند موجب افزایش آمد و 

شِد پیاده شود. 
2. یک حسابرسی انجام دهید

نگاهتان در قبال دوره های بی رونق بیشتر به مثابه یک 
دوره زمانی برای برنامه ریزی باشد. هنگامی که کسب و کار 
کساد است، فرصت بسیار مناسبی برای سازماندهی دوباره  
امور وجود دارد. صورت کاالی درستی تهیه کنید تا ببینید 
چه کاالهایی فروش بیش��تری دارن��د و در چه زمانی این 
فروش صورت می پذیرد. همچنین، تهیه صورت کاال باعث 
می شود از آنچه در انبار موجود است و آنچه باید سفارش 
داده ش��ود، برآورد صحیحی داش��ته باشید. دوره  کسادی 
بازار زمان خوبی برای مرور و بررسی عملکردهای کلی تان 
و نیز توجه به چگونگی پیش��رفت تان در آینده است. شما 
چطور می توانی��د کارآمدتر کار کنی��د؟ چطور می توانید 
بهترین بهره را از زم��ان و مهارت های کارمندتان ببرید؟ 
یک روش حذف وظایف تکراری و دیگر هدررفت ها از میان 
کارمندان اس��ت. عالوه بر ای��ن، از این زمان برای افزایش 

آموزش ها و اطالعات گروه کاری تان استفاده کنید. 
3. یک حراج موقت برگزار کنید

کشاندن مشتریان به فروشگاه نیمی از این نبرد است 
اما با کمی خالقیت شما می توانید یک ازدحام سراسری 
را ایجاد کنید. برخ��الف حراج موضوعی و برنامه ریزی 
ش��ده، حراج موقت نیازی به تبلیغات ندارد به عبارت 
دیگر، مش��تریان شما مجبور خواهند شد برای بررسی 
و دی��دن هر تخفی��ف ویژه ای به داخل فروش��گاه قدم 
بگذارن��د. ببینید هنگامی که ماه��ی یک حراج موقت 
برگزار می کنید چه اتفاقی می افتد. به احتمال بس��یار، 
مجموع آمد و ش��ِد پی��اده افزایش خواه��د یافت زیرا 
مش��تریان بیش از پیش برای خبردار شدن از حراج ها 

به فروشگاهتان می آیند. 
همچنین ش��ما می توانی��د از رس��انه های اجتماعی و 
وبسایت شرکت خود برای اطالع رسانی حراج های موقت 
اس��تفاده کنید. برخی از ش��رکت ها از نمایه  رس��انه های 
اجتماع��ی خود ب��رای اعالم حراج ه��ای تصادفی خود یا 
ارائه کدهای تخفیف اس��تفاده می کنند. اگر ش��ما درگیر 
جابه جایی صورت کاال هستید، تخفیفات عمده ای را ارائه 
کنید تا فضا برای اقالمی که در آینده فروش بهتری دارند، 

باز شود. 
4. یک برنامه  معرفی یا جایزه راه اندازی کنید

برنامه ه��ای جایزه یکی از راهکارهای بس��یار مفید در 
تقویت مشتری مداری و افزایش فروش است. 

ای��ن برنامه ه��ا ب��رای پیش��خوان های خوردنی ها و 
آش��امیدنی ها روش بس��یار خوبی اس��ت. به مشتریان 
خود یک کارت 10 تا بخر 11 تا ببر برای ش��یرینی ها، 
س��اندویچ ها و یا هر خوردنی دیگری که می فروش��ید، 
بدهید و س��پس وقتی به شما مراجعه کردند کارت ها را 
مهر بزنید. اگر رقبای شما برنامه هایی این چنینی را ارائه 
نمی دهند، مطمئن باشید از موفقیت بیشتری بهره مند 

خواهید شد. 
www. thebalance. com
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همواره ش��روع س��ال جدید  
بهتری��ن فرصت ب��رای اعمال 
است. س��ال گذشته  تغییرات 
به هر ش��کلی که برای ش��ما 
س��پری ش��د، دیگر ب��ه پایان 
رسیده و الزم است تا داستانی 
جدید را ش��روع کنی��د. با این 
حال بس��یاری از افراد همواره 
را  یکس��انی  کاری  سیاس��ت 
انتخ��اب ک��رده و همی��ن امر 
باع��ث می ش��ود ت��ا هرس��اله 
روندی یکسان را سپری کرده 
و در جایگاه سابق خود بمانند. 
توجه داش��ته باشید که ماندن 
در جایگاه خ��ود امری مطلق 
نب��وده و هیچ ش��رکتی حاضر 
نیس��ت کارمندی را نگه دارد 
که انگی��زه کافی برای فعالیت 
ندارد. اگرچه ممکن است شما 
کار خود را به درس��تی انجام 
دهید، ب��ا این ح��ال به دلیل 
تأثی��ر منفی که ممکن اس��ت 
روی دیگران داش��ته باش��ید، 
اخ��راج از گزینه های محتمل 
خواه��د بود. در همین راس��تا 
و در ادام��ه ب��ه بررس��ی پنج 
توصیه صاحب نظران در رابطه 
ب��ا چگونگی کس��ب موفقیت 
بیشتر در سال جدید خواهیم 

پرداخت. 

ب�ه  نس�بت  1-  هم�واره 
تعهدات خود مصمم باشید

ه��ر ف��ردی از ی��ک درجه 
ن��زد  اعتب��ار  از  مش��خصی 
س��ایرین برخوردار اس��ت که 
ب��ا توجه ب��ه نح��وه عملکرد 
شما اس��ت. بدون تردید هیچ 
چیز در این رابطه مخرب تر از 
عدم توجه به تعهدات نیست. 
مثال ساده این امر همواره در 
زندگی روزمره اتفاق می افتد. 
ف��ردی را تص��ور کنی��د ک��ه 
پذیرفته اس��ت کاری را برای 
ش��ما انجام دهد، با این حال 
هیچگون��ه مس��ئولیت پذیری 
در ای��ن رابطه از خود نش��ان 

نمی دهد. 
بدون تردی��د این امر باعث 
خواهد ش��د تا دیگر به سراغ 
و  ش��رکت  در  نروی��د.  وی 
محیط ه��ای کاری نیز روابط 

دقیقا به همین صورت است.
 توج��ه داش��ته باش��ید در 
صورتی که نسبت به تعهدات 
کمتر  نباش��ید،  ج��دی  خود 
کس��ی را می توانید بیابید که 
تمایل داش��ته باش��د به شما 
اعتماد کند ی��ا کاری را برای 
ش��ما انجام دهد. ب��ه همین 
خاطر س��عی کنید برای خود 

فرد  ب��ه  ش��خصیتی منحصر 
ایجاد کنید تا افراد به واسطه 
آن ش��ما را معرف��ی کنن��د. 
این امر مدی��ران را نیز تحت 
تأثی��ر قرار خواه��د داد. برای 
مث��ال وف��اداری خصوصا در 
عاملی  ممکن  شرایط  بدترین 
اس��ت که خی��ال مدیریت را 

نس��بت ب��ه ای��ن امر 
که ش��ما در ش��رایط 
س��خت نی��ز هم��راه 
ماند،  خواهی��د  آن ها 
و خود  راحت ساخته 
امتی��ازی برای ش��ما 
محس��وب می شود. با 
بسیاری  در  حال  این 
از مواقع افراد نس��بت 
به وظایف خود کاماًل 
این  با  آگاه هس��تند. 
ح��ال بنا ب��ه دالیلی 
هواس پرتی های  نظیر 

متع��دد نمی توانند آنگونه که 
بای��د روی کار خ��ود متمرکز 
بمانن��د. ب��رای مث��ال ی��ک 
مش��اجره کوچ��ک خانوادگی 
نیز ممکن اس��ت ذهن ش��ما 
را درگی��ر کند. ب��ا این حال 
نبای��د اجازه دهید که این امر 
عملکرد  روی  چندان��ی  تأثیر 
ش��ما داشته باش��د. به همین 
خاطر توصیه می شود  همواره 
دفترچه ای را به همراه داشته 
باش��ید ت��ا م��واردی را که به 

ذه��ن ش��ما خط��ور می کند 
یادداش��ت ک��رده و در زمان 
فراغت خ��ود به فکر در رابطه 

با هریک بپردازید. 

2-  ایمیل تان را تنها پس 
از انجام کارهای خود چک 

کنید

چک کردن ایمیل و گشتن 
در شبکه های مجازی از جمله 
تقریبا  ک��ه  اس��ت  اقدامات��ی 
انجام  روزانه  کارمندان  تمامی 
می دهند. ب��ا این حال این امر 
ب��ه دلیل آن که ممکن اس��ت 
زمان��ی بیش از ح��د تصور را 
اشغال کند، توصیه می شود تا 
به عنوان پ��اداش انجام کار یا 
به بیانی بهتر زمان اس��تراحت 
می��ان دو فعالی��ت و در آخ��ر 
انجام یک وظیفه و کار صورت 

ایمیل ها  گیرد. اگرچه حج��م 
چندان زیاد به نظر نمی رسد، 
با این حال این امر شامل یک 
فرد ع��ادی می ش��ود. درواقع 
ی��ک کارمند به طور متوس��ط 
روزان��ه 100 ایمی��ل دریافت 
می کند. بدون تردید این حجم 
زم��ان زی��ادی را در بر خواهد 
گرفت، به همین دلیل الزم 
درستی  مدیریت  تا  اس��ت 
گی��رد.  ص��ورت  آن  روی 
موفقیت الزم  راس��تای  در 
درستی  اولویت بندی  است 
داشته باشید و بدون تردید 
چک ک��ردن ایمیل اولویت 
کاری نخست شما محسوب 

نمی شود. 

3-  از اهمی�ت برنام�ه 
روزان�ه و تنظی�م آن در 

اول صبح غافل نشوید
اگرچ��ه ض��روری اس��ت تا 
دورنمای��ی ماهان��ه و حت��ی 
ساالنه برای فعالیت های خود 
داش��ته باش��ید با ای��ن حال 
برنام��ه روزانه نی��ز از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار خواهد 
بود. همواره مش��اهده ش��ده 
اس��ت که کارمندان به نوعی 
دچار س��ردرگمی هس��تند و 
همی��ن ام��ر باعث می ش��ود 
نتوانن��د از زم��ان کاری خود 
نهایت استفاده را ببرند. تحت 

این شرایط فرد  به علت عدم 
برنامه ریزی در برخی روزها با 
حج��م کاری بس��یار کم و در 
روزهای دیگر با حجم سنگین 
کاری مواج��ه خواه��د ش��د. 
ب��دون تردید این ام��ر باعث 
خس��تگی بیش از ان��دازه در 
فرد می ش��ود که ممکن است 
رهای��ی از آن چند روزی را از 
ش��ما بگیرد. در همین راستا 
ضروری اس��ت ک��ه اول صبح 
ی��ا زم��ان بین خان��ه و محل 
کار اقدام به بررس��ی کارهایی 
کنید که قصد دارید در همان 
روز انجام دهید. در گام بعدی 
الزم اس��ت زم��ان تخمین��ی 
انجام هر یک و اولویت درست 
آن ه��ا را تبیی��ن کنی��د. این 
سیاست کاری در کوتاه مدت 
تأثیر خ��ود را نش��ان خواهد 
داد و راندم��ان کاری ش��ما را 
با افزایش چش��مگیری مواجه 

خواهد ساخت. 

ب�ه خ�ود  را  4-  زمان�ی 
اختصاص دهید

رهایی  کارمن��دان جهت  همه 
از اس��ترس و فش��ار کاری نی��از 
ب��ه زمان های��ی دارند ت��ا بتوانند 
با خود خلوت کنن��د. این امر به 
ش��ما اجازه خواه��د داد تا زمان 
ب��رای پرداختن به ام��وری را که 
می پسندید  داشته باشید. توصیه 
می ش��ود در چنی��ن زمان های��ی 
همواره از خود س��ؤاالتی نظیر از 
زندگی خود راضی هستید و چرا؟ 
و یا چ��ه هدف و خواس��ته  هایی 
دارید و برای رس��یدن به آن چه 
قرار اس��ت بکنید؟ را در ذهن تان 

مرور کنید. 

5-  قانون 2 دقیقه را اجرا 
کنید

این قان��ون بیان می کند که 
بای��د کارهایی را ک��ه اولویت 
نمی ش��وند  محس��وب  ش��ما 
در م��دت دو دقیقه ب��ه پایان 
در  مث��ال  ب��رای  برس��انید. 
صورت��ی که تمای��ل دارید در 
حی��ن کار نوش��یدنی مصرف 
کنید، این اقدام نباید بیش از 
2 دقیقه وق��ت بگیرد. درواقع 
در راس��تای موفقیت در سال 
جدی��د می��الدی الزم اس��ت 
ت��ا مدیریت زمان درس��تی را 
داش��ته باش��ید. با ای��ن اقدام 
خواهی��د دید که چ��ه میزان 
زمان اضافه به دس��ت خواهید 
آورد ک��ه می توانی��د از آن در 
راس��تای انجام کاری بیشتر و 
یا پرداختن به حرفه ای دیگر، 

استفاده کنید. 
cnbc :منبع

5 توصیه جهانی در راستای بهبود عملکرد خود در سال جدید میالدی

موفقیت را در سال 2018 برای خود تضمین کنید
استارتآپ کارآفرینی

6دروغ بزرگی که کارآفرینان هر روز با خود تکرار 
می کنند

باورهای خطرناکی که می تواند باعث 
 شکست زودهنگام 
هر کارآفرینی شود

کارآفرین��ان افرادی با انگیزه، متعه��د و در برخی موارد 
به ص��ورت افراط��ی مثبت اندیش هس��تند. اگ��ر صاحب 
کسب وکاری هس��تید، بدون هیچ تردیدی مثبت اندیشی 
غیرمنطقی، بسیار خوب و مطمئنا بسیار ضروری است، ولی 
می تواند ش��ما را در معرض خطرات زی��ادی نیز قرار دهد. 
هرچق��در از دروغ هایی که قرار اس��ت در ادامه راه خود در 
مس��یر سخت و دش��وار کارآفرینی به خود بگویید آگاهی 
بیشتری داشته باش��ید، برای تشخیص دروغ های مخربی 
که می توانند باعث شکس��ت و نابودی تجارت ش��ما شوند 
نیز آمادگی بیش��تری خواهید داشت. این ها شش دروغی 

هستند که کارآفرینان هر روز با خود تکرار می کنند. 
همه عاشق محصول ما خواهند شد

این امکان پذیر نیست و نباید هم جزو اهداف شما باشد. 
اگر محصوال خدمات ش��ما ب��رای جلب رضایت همه مردم 
طراحی ش��ده است، آماده باش��ید که میلیاردها دالر برای 
بازاریابی و PR خرج کنید تا یک جهان را راضی نگه دارید. 
شما دارای رقبایی هستید که سابقه زیادی دارند و قیمت، 
کیفیت و دیگر ویژگی های محصوالت ش��ان مطمئنا توان 
رقابت با محصوالت ش��ما را خواهد داشت. به عالوه، حتی 
اگر مصرف کنندگان به برتری محصول ش��ما اذعان کنند، 
اگر واقعا به آن عالقه ای نداشته باشند، کار سختی در پیش 
خواهید داشت، چون باید آنها را متقاعد کنید تا از محصولی 
که هم اکنون برایش��ان »مناس��ب« اس��ت دست بکشند و 
محصول ش��ما را خری��داری کنند. برخ��ی از موفق ترین 
محص��والت و تجارت ه��ای آنالین، مثل بالگ هوش��مند 
Passive Income پَت فلین، کار خود را با پیروی از یک 
الگوی ثابت ش��ده شروع کردند و سعی نکردند در صنعتی 

بسیار عظیم دست به کاری عجیب و دور از انتظار بزنند. 
به منابع مالی زیادی نیاز نداریم

دست کم گرفتن هزینه های آینده و عدم شناسایی مقدار 
دقی��ق زمان و پولی که باید صرف ش��ود تا تجارت ش��ما به 
س��وددهی و رونق برس��د، دو دلیل عمده شکس��ت تجارت 
هاس��ت. باید به اندازه ش��ش ماه تا یک س��ال پول کافی در 
حساب بانکی خود برای زندگی ذخیره کرده باشید و بعد به 
سراغ شروع یک تجارت جدید و تمام وقت بروید، البته اگر آن 
را به صورت یک کسب وکار جانبی سودده آغاز نکرده باشید. 

طرح های ما محافظه کارانه هستند
این دروغ کارآفرینان زیادی را دچار دردس��ر کرده است. 
در واقع، چندین ش��رکت اس��تارت آپ با هزینه راه اندازی 
بی��ش از یک میلی��ارد دالر به همین دلیل نتوانس��تند در 
سال 2015 به هدف درآمدی خود دست پیدا کنند. چون 
کارآفرین��ان به موفقیت احتمالی ش��رکت خود خوش بین 
هس��تند، این می تواند باعث ایجاد طرح های نادرس��ت در 
رابطه با درآمد و رش��د مش��تری در آینده ش��ود. در بین 
استارت آپ ها این حقیقت جا افتاده است که سرمایه گذاران 
ب��ه ندرت طرح های اقتصادی کارآفرین��ان تازه کار را قبول 
می کنن��د. وقتی به محافظه کارانه تری��ن طرح ممکن برای 
چند س��ال اول رشد درآمدی خود دست پیدا کردید، عدد 
آن را ب��ه نصفا حتی کمتر کاهش دهی��د. این به خصوص 
برای زمانی که هزینه تجارت تان را از جیب می دهید بسیار 
مفید اس��ت و از بازگشت زودهنگام شما به شغل قبلی تان 

جلوگیری می کند. 
رقیبی نداریم

نادیده گرفتن این حقیقت که، صرف نظر از زمینه تجارت، 
همیشه رقیبی وجود دارد، می تواند عمر تجارت شما را بسیار 
کوتاه کند. گرچه ممکن است ایده بی نظیر شما برای تمیز 
کردن فوری دندان با اس��تفاده از اسپری در آن لحظه هیچ 
رقیبی نداشته و اسپری شما منحصربه فرد باشد، ولی شما 
 Oral  B و Crest در آینده ای نزدیک با شرکت هایی مثل
رقابت خواهید کرد، ش��رکت هایی چند میلیارد دالری که 
خمیردندان می فروشند: محصولی که دندان را تمیز می کند. 

اگر رقیبی نمی بینید، حتما خوب نگاه نکرده اید. 
عجله ای نداریم

زمان در تجارت بس��یار مهم اس��ت. شاید از این موضوع 
مطلع نباش��ید، ول��ی در جای دیگری از دنیا ش��خصی در 
حال کار روی پروژه ای مش��ابه پروژه شماست. اگر زودتر از 
ش��ما راهی برای ورود به بازار پیدا کند، رشد احتمالی شما 
بش��دت آسیب خواهد دید. مثالی واقعی برای این موضوع، 
عرضه همزمان دو محصول مش��ابه توسط Periscope و 
Meerkat  ب��ود. توییتر حامی Periscope بود و حامی 
Meerkat، چند سرمایه گذار ناشناس بودند، نتیجه کامال 

مشخص بود. 
پروانه ثبت اختراع ما را ضد ضربه می کند

گرچ��ه پروانه ثبت اخت��راع در کوتاه مدت می تواند یک 
مزی��ت رقابتی ب��رای تجارتی کوچک باش��د، ولی در اکثر 
صنعت ها، تنها زمانی ارزش سرمایه گذاری دارد که از لحاظ 
حقوقی معتبر شناخته شود. اگر محصول شما توانایی کسب 
پروان��ه را دارد، حتم��ا این کار را انج��ام دهید، ولی انتظار 
نداشته باشید که این پروانه باعث حکومت شما بر بازار شود. 
ش��اید رقیبی چند میلی��ارد دالری در ح��ال کار روی 
محصولی مش��ابه باش��د و بتواند در دادگاه شما را شکست 
دهد، صرفا چون می تواند هزینه یک دادرس��ی طوالنی را 
بپردازد. با این حال هیچوقت مثبت اندیشی خود را از دست 
ندهید. این چیزی است که باعث می شود شما به نوآوری، 
خلق و ساخت تجارت های قدرتمند ادامه دهید. فقط نسبت 

به خود و اهداف تان واقع بین باشید. 
www. thebalance. com

همهکارمندانجهترهایی
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اخبار

مش�هد - صابر ابراهیم بای - نماینده مردم مش��هد در مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: باید به طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه سرعت بدهیم. نصراله پژمانفر 
اظهار کرد: برخی در مجلس می خواستند که طرح تشکیل کمیسیون 
گردشگری در مجلس شورای اسامی را دو فوریتی کنند اما رای نیاورد 
و در واقع باید اش��اره کرد که این موضوع در برابر سایر مسایل مربوط 
به گردش��گری دارای اولویت نیست. نایب رئیس کمیسیون فرهنگی 
خاطرنشان کرد: آنچه که اکنون دارای اولویت است و الزم است به آن 
پرداخته شود، باتکلیفی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است 
و در این زمینه ما معتقدیم که اگر این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود، 
این وزارتخانه پتانسیل ها و ظرفیت های باالیی برای حل مشکات کشور 
دارد.این نماینده مجلس شورای اسامی ادامه داد: با توسعه گردشگری، 

اقتصاد مبتنی بر غیرنفت را تجربه خواهیم کرد، زیرا این اقدام فرصتی 
طایی را برای کشورمان رقم می زند بنابراین موضوع تشکیل کمیسیون 
گردشگری نسبت به تبدیل به وزارتخانه  شدن آن، فرع است. وی بیان 

کرد: این طرح برای مطرح ش��دن در صحن علنی در نوبت اس��ت اما 
باید به این کار در مجلس س��رعت دهیم و از آنجایی که اکنون الیحه 
بودجه باتوجه به اینکه جزو مسائل جاری کشور به شمار می رود بر سایر 
موضوعات مقدم است.پژمانفر با بیان اینکه سعی می کنیم تا قبل از اتمام 
س��ال ۹۶ این موضوع را در صحن علنی مطرح کنیم، افزود: با تبدیل 
شدن سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه  اتفاقات خوبی خواهد افتاد، 
این تصمیم برکات زیادی دارد و برای این پیشنهاد خود ادله محکمی 
را داریم. وی درباره تغییر مدیران میراث فرهنگی و گردشگری یادآور 
شد: باتکلیفی و تغییر مدیران میراث فرهنگی یکی از موضوعاتی است 
که در کل کشور وجود دارد و منحصر به مشهد نیست، لذا ساختار این 
سازمان باید اصاح شود، حتی در دوره ای مدیرانی بودند قبل از اینکه با 

مجموعه و ساختار آن آشنا شوند تغییر کردند.

اهواز - ش�بنم قجاوند-  مدیر عامل ش��رکت بهره برداري نفت 
و گاز مسجدس��لیمان از اجراي 2 پروژه خط لوله انتقال نفت در این 
 ش��رکت با محوریت اقتص��اد مقاومتي و در جهت تولید و اش��تغال 
خب��ر داد . مهندس قباد ناصري در این خصوص اظهار داش��ت : این 
2 خط لوله به طول 21200 متر با هدف تس��هیل در فرآیند انتقال 
نفت تولیدي و همچنین صیانت از محیط زیس��ت در 2 شهرس��تان 
مسجدس��لیمان و ایذه اجرا شد . وي با اشاره به اینکه این پروژه ها با 
تکیه بر اصل اقتصاد مقاومتي و استفاده از توانمندي پرسنل مدیریت 
عملی��ات و اداره تعمیرات خطوط لول��ه و همکاري بخش خصوصي 
صورت گرفت افزود :  با اجراي این 2 عملیات اصاحي ضمن نوسازي 
و ایمن بخشي فرآیند انتقال ، با جمع آوري و خروج خط لوله قدیمي 
از حریم مسکوني روستاها 220 هزار مترمربع از زمین هاي کشاورزي 

واقع در حریم خطوط لوله مذکور آزاد گردید . مهندس ناصري ادامه داد 
: با این اقدام ، امکان کشت و زرع توسط روستاییان واقع در مسیر قبلي 
میس��ر گردید که این اقدام مي تواند نقش مهمي در توسعه روستاها 

 و جلوگی��ري از مهاجرت روس��تاییان ایفا نماید. مدیرعامل ش��رکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در تشریح ابعاد زیست محیطي 
این پروژه ها اظهار داش��ت : با این اقدامات خطر پوس��یدگي و نشت 
نفت و در نهایت آالیندگي محیط زیس��ت مرتفع گردید . همچنین 
از سوزاندن مایعات گازي پاالیشگاه تمبي جلوگیري و این فرآورده ي 
نفتي به جاي سوزانیدن و ایجاد آالیندگي ، فرآورش گردیده و موجب 
ارز آوري و تأمین نیازهاي اقتصادي کش��ور عزیزمان مي گردد . الزم 
به توضیح است شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان یکي از 
5 شرکت بهره بردار تابع شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب است که 
با ظرفیت فرآورش روزانه 1۶۹000 بشکه راهبري و مدیریت مخازن 
نفت و گاز  واقع در حوزه عملیاتي اش را براس��اس برنامه صیانتي و 
اباغي در گستره اي به وسعت 27000 کیلومتر مربع برعهده دارد .   

اصفهان - قاسم اسد- کارگاه آموزشی آشنایی با جایگاه ارزیابان 
و روش های نوین ارزیابی در آبفای استان اصفهان برگزار شد. در این 
کارگاه آموزش��ی یک روزه 55 نفر از ماموران ارزیاب ش��رکت آب و 
فاضاب استان اصفهان با مسائلی همچون تهیه کروکي دقیق محل، 
تکمیل فرم ارزیابی، تعیین کارب��ری اماک، ارزش معاماتي ملکي 
دارائي، تش��خیص قدمت اماک،تعیین حداقل ظرفیت قراردادی و 
چگونگی تعامل با سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین 1522 آشنا 
شدند. ادامه طرح پیمایش اماکن دارای امکان فنی فاضاب و ضوابط 

واگذاری انشعاب با توجه به افزایش تعداد متقاضیان در ماه های پایانی 
سال از دیگر موضوعاتی بود که در کارگاه آموزشی آشنایی با جایگاه 
ارزیابان و روش های نوین ارزیابی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
اضافه می ش��ود ارزیاب، فردي متخصص و آموزش دیده است که به 
منظور تشخیص اطاعات پایه پرونده متقاضیان و ممیزي وضعیت 
موجود اماک به محل مورد تقاضا اعزام ش��ده و نتیجه بازدید خود 
را ب��ه همراه کروکی محل برای انجام مراح��ل بعدی در فرم ارزیابی 

ثبت می کند. 

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری هرمزگان گفت:در راس��تای اجرایی نمودن ماده 27 قانون 
تنظیم برخی از مقررات مالی دولت از س��ال گذشته تاکنون 12 طرح 
نیمه تمام منابع طبیعی و آبخیزداری برای واگذاری به بخش خصوصی 
و جذب سرمایه گذار آگهی شده است. امید ذاکری اظهار داشت: نحوه 
واگذاری این طرح ها به صورت O&M و BOT پیش بینی شده است 
که س��رمایه گذاران می توانند ابتدا طرح های توجیهی فنی و اقتصادی 
مربوطه را ارائه تا در کمیته فنی این اداره کل بررسی و در صورت تصویب 
درکمیسیون، انتخاب سرمایه گذار مطرح و پس از انتخاب سرمایه گذار 

حقوقی و یا حقیق��ی دارای صاحیت قرار داد اجرا و بهره برداری طرح 
منعقد خواهد شد.  وی افزود: تعداد 7 طرح  در حوزه تخصصی جنگل 
و 5 مورد درحوزه آبخیزداری می باش��د. این طرح ها ش��امل پارک های 
جنگلی دست کاشت، مرکز بذر و نهال گونه های گرمسیری ، طرح های 
مشارکتی مقابله با اثرات بیابانزایی و پخش سیاب می باشد.  مدیرکل 
مناب��ع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان تصریح ک��رد: تا قبل از این نیز 
ای��ن اداره کل، مدیریت بهره وری 7 پارک جنگلی و نگهداری و اجرای 
کمربند سبز شهر بندرعباس را در قالب سایر راهکارهای قانونی از جمله 
ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی به سرمایه گذاران 

بخش خصوص��ی و نهادهای عموم��ی غیردولتی واگذار کرده اس��ت.  
ذاکری خاطرنشان کرد: تاکنون اجرای طرح مرکز بذر و نهال گونه های 
گرمسیری منجر به عقد قرارداد شده است و در آینده نزدیک دو پارک 
جنگلی دست کاشت نیز پس از طی مراحل قانونی و انتخاب سرمایه گذار 
واگذار می ش��ود.  مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری هرمزگان بیان 
داش��ت: با توجه به ماهیت طبیعت گ��ردی طرح های منابع طبیعی و 
جذابیت های آن، حجم سرمایه گذاری اندک و برگشت سرمایه در زمان 
نس��بتا کم، از س��رمایه گذاران عاقه مند در این حوزه درخواست داریم  

برای واگذاری طرح ها به این اداره کل مراجعه نمایند.

مش�هد - صابر ابراهیم بای -  حجت االس��ام نصراله پژمان فر 
نماینده مردم مش��هد و کات در مجلس ش��ورای اس��امی با بیان 
اینکه تنها راه برون رفت از مش��کات اقتصادی فعلی عمل به اقتصاد 
مقاومتی اس��ت، گفت: دولت هنوز تصمیم��ی در ارتباط با موضوع 
اقتصاد مقاومتی در دس��تور کار خود ندارد و همان مسیر گذشته را 
با ش��دت ادامه می دهد. وی افزود: امروز هم مجلس و هم دولت باید 
مس��ئله اقتصاد را جدی بگیرند و این زخم را درمان کنند تا عوامل 
سوء استفاده گر از مشکات اقتصادی کشور سوء استفاده نکند. نایب 
رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ما باید براس��اس 
واقعیات به مس��ائل نگاه کنیم، اظهارداشت: بخشی از این مشکات 
مربوط به مدیریت جامعه ماست، امروز بخشی از رفتارهای ایجاد شده 
به دلیل بی توجهی به مطالبات مردمی است که حداقل بیایند برای 

مردم شفاف توضیح دهند. پژمان فر اضافه کرد: پشت اتاق های بسته 
اتخاذ تصمیمات یکطرفه، رفتارهایی که بار کشور را سنگین کرده و 
کشور را با چالش جدی مواجه می کند این نتیجه را در پی دارد که 
نگرانی های مردم گاهی کنسول نمی شود و به اشکال نامناسب ظهور 

و بروز پیدا می کند. وی با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه 
در م��ورد عدم افزایش قیمت بنزین در س��ال آینده گفت: خب چرا 
دولت خود به عنوان عامل و کارگزار اصلی امور اجرایی کش��ور است 
این موضوع را پیش بینی نمی کند و تصمیمی را اتخاذ می کند که این 
تصمیم تنش زیادی را در جامعه ایجاد می کند. سخنگوی فراکسیون 
روحانیت مجلس اظهارداشت: باید مدیریت در فضای اقتصادی کشور 
وجود داشته باش��د و ما می توانیم مشکات موجود را حل کنیم به 
شرطی که ابتدا چاه خودمان را پر کنیم. پژمان فر در پایان خاطرنشان 
کرد: وقتی دستگاه های اطاعاتی ما از یک ولنگاری در حوزه اقتصاد 
 خبر می دهند که یکی از نزدیکان مس��ئولین می تواند 11 وام باالی

 1000 میلیارد تومان از بانک ها بگیرد این ولنگاری خود را به اشکال 
مختلف نشان می دهد و جامعه با مشکات جدی مواجه می شود.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت گاز استان 
قزوین از برگزاری 1۹ هزار و ۶25 نفر س��اعت دوره های آموزش��ی 
حضوری و 225 نفر س��اعت دوره آموزشی مجازی ویژه کارکنان در 
۹ ماهه س��ال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز 
استان قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهری هدف از برگزاری این دوره های 
آموزشی را ترویج و ارتقای سطح علمی کارکنان دانست و گفت: در 
۹ ماهه ابتدایی سال جاری 1۹ هزار و 850 نفر ساعت دوره آموزشی 
حضوری و مجازی در حوزه مباحث شغلی، عمومی وفرهنگی و بهبود 
مدیریت برگزار ش��ده اس��ت که از این میزان حدود 12 هزار و 702 
نفر ساعت مربوط به دوره های آموزشی HSE بوده است. بوشهری 

افزود: در راستای ترویج فرهنگ HSE و آشنایی پیمانکاران مجری 
طرح های گازرسانی، امدادگران و گازبانان با مباحث بهداشت ایمنی 
و محیط زیست این دوره ها برگزار شده است که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذش��ته برگزاری دوره های HSE، ۶5 درصد افزایش 
داشته است. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین تصریح کرد: طبق 
نیاز سنجی های انجام ش��ده از کارکنان رسمی، قرارداد مستقیم و 
پیمانکاری و مطابق تقویم آموزش��ی این شرکت، برگزاری دوره ها و 
سمینارهای آموزشی در سال 1۳۹۶ به میزان 85 درصد تحقق یافته 
 اس��ت و امید اس��ت با بکارگیري روش هاي نوین بر اثر بخشی این 

دوره ها بیش از پیش افزوده شود.

یاس�وج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت 
آب و فاض��اب روس��تایی کهگیلوی��ه و بویراحمد گفت: در 
سال جاری 1۴۶ روس��تای این استان با تانکرسیار آبرسانی 
شدند.  فیض اهلل پاسره در نشست شورای هماهنگی مدیران 
صنعت برق و آب اس��تان افزود: در مجموع در س��ال جاری 
۳2۳7 س��رویس تانکر آب بین روستائیان استان توزیع شد 
.  وی با بیان اینکه افت فش��ار آب در روس��تاها بیشتر شده 

اس��ت، بیان کرد: برخی از روس��تاهای اقماری توسط آبفای 
ش��هری آبرسانی می شوند و طبق مصوبه دیوان محاسبات و 
قانون آبرسانی این کار نباید انجام شود .  مدیرعامل شرکت 
 آب و فاضاب روس��تایی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه

 200 آبدار روستایی حقوق خود را دریافت نکرده اند، اضافه 
ک��رد: مطابق قانون بای��د حقوق آب��داران از محل اعتبارات 

عمرانی بخش تعمیرات و نگهداری پرداخت شود.

نماینده مردم مشهد و کالت: 

باید به طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه سرعت دهیم

 با محوریت اقتصاد مقاومتي ؛ تولید و اشتغال

اجرای 2 خط لوله جدید انتقال نفت در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

برگزاری کارگاه آموزشی روش های نوین ارزیابی در آبفای استان اصفهان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان عنوان کرد

واگذاری 12 طرح نیمه تمام منابع طبیعی به بخش خصوصی

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی: 

تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی عمل به اقتصاد مقاومتی است

برگزاری بیش از 19 هزار نفر ساعت دوره های آموزشی در شرکت گاز استان قزوین

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان:

آبرسانی با تانکر سیار به 1۴۶روستای کهگیلویه و بویراحمد

پیام تسلیت مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در پی جان باختن 
کارکنان کشتی نفت کش 

ِ َوإِنَّ�ا إِلَْیِه َراِجعوَن(( ِصیَبٌة َقالُواْ إِنَّا هلِلّ )) الَِّذیَن إَِذا أََصابَْتُهم ُمّ
اهواز - ش�بنم قجاوند- ضایعه تاس��ف بار و دردناک درگذش��ت شهادت گونه 
جمعی از دریادالن ایرانی، کارکنان خدوم و ملوانان ش��جاع نفتکش ایرانی س��انچی، 
رهبر فرزانه انقاب اسامی، ملت شریف و شهیدپرور ایران اسامی و بخصوص مردم 
گرامی اس��تان خوزس��تان را داغدار این عزیزان نمود، به طور یقین نام و خاطره این 

دالوران و بزرگ مردان عرصه دریا در تاریخ این مرز و بوم باقی خواهد ماند. 
اینجانب این ضایعه دردناک و جانکاه را به قهرمانان عرصه تاش، ایثار، جهاد و شهادت و خانواده های عزیز 
و دردمندش��ان تسلیت و تعزیت عرض می نمایم و از خداوند سبحان برای آن بزرگواران صبر جمیل و رحمت 

و غفران الهی برای ارواح درگذشتگان مسئلت می نمایم .
محمود دشت بزرگ
مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

در مراسمی با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی
 مدیران امور آبفاشهری تنکابن و عباس آباد معرفی شدند

ساری - دهقان  - در مراسمی با حضور مدیرعامل آبفاشهری مازندران، نماینده مردم 
رامس��ر،تنکابن و عباس آباد در مجلس ش��ورای اسامی، فرماندار و جمعی از مسئوالن 
شهرس��تانی، مدیران امور آب وفاضاب شهری تنکابن و عباس آباد معرفی و از زحمات 
چندین س��اله مدیران قبلی این دو امور قدردانی شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به 
نقل از شرکت آبفاشهری مازندران، شمس اهلل شریعت نژاد نماینده مردم رامسر ، تنکابن 
و عباس آباد در مجلس شورای اسامی در این مراسم، با اشاره به اینکه اجرای طرحهای 
فاضاب در شهرهای ساحلی از اولویتهای برنامه ششم توسعه است، گفت: با اجرای این طرحها میانگین برخورداری مردم مازندران از 
طرحهای فاضاب افزایش می یابد. وی به محدودیت منابع انرژی به ویژه آب شیرین در جهان اشاره و تصریح کرد: مدیریت مصرف 
و استفاده بهینه از این منابع الزامی است. شریعت نژاد، اصاح شبکه های فرسوده را در کاهش هدر رفت بخشی از آب شرب موثر 
دانست. نماینده مردم رامسر ، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسامی، بر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در سرعت 
بخشیدن به طرحهای آب و فاضاب تاکید و تصریح کرد: با مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها امکان ایجاد اشتغال برای 
جوانان نیز وجود دارد. مدیر عامل آبفاشهری مازندران در این مراسم، با اشاره به لزوم اجرای طرحهای فاضاب در شهرهای ساحلی 
گفت: این امر در راستای حفظ محیط زیست و عدم آلودگی دریا و ذخایر دریایی در مازندران در حال اجراست. مهندس ذاکری،افزود: 
با توجه به کاهش بارندگی و افت ذخایر منابع آبی به ویژه سفره های آب زیر زمینی طی سالهای اخیر، ضروری است الگوی مصرف 

مشترکین تغییر یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان:
اسبدوانی گلستان وارث مدیریت ضعیف فدراسیون سوارکاری است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بهمن طیبی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به حواشی کورس اسبدوانی گنبد، اظهار 
کرد: برگرداندن مدیریت مجموعه س��وارکاری و رقابت های اسبدوانی به گلستان خواست جدی جامعه سوارکاری استان بود و این 
خواسته هنوز هم پابرجاست.وی افزود: فدراسیون سوارکاری با تشکیل جلسه کمیته انضباطی اعام کرد رئیس هیئت سوارکاری 
گنبد باید برکنار شود و رئیس این هیئت می تواند این موضوع را پیگیری کند و ایشان هم به دلیل تهمت های وارده اعتراض کرده 
اس��ت.وی تصریح کرد: عزل و نصب روس��ای هیئت های شهرستانی بر اساس آئین نامه مشخص است و رئیس هیئت شهرستان با 
معرفی رئیس اداره ورزش و جوانان آن شهرستان و توسط رئیس هیئت استان منصوب می شود.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در 
خصوص اعام محرومیت اسب ها توسط فدراسیون سوارکاری، خاطرنشان کرد: رئیس هیئت سوارکاری گنبد می گوید در تمامی ادوار 
در صورت دوپینگ مربی را محروم می کنند در حالی که فدراسیون سوارکاری محرومیت را برای اسب ها اعمال کرده و محرومیت 
اسب سردار آزمون به دلیل مشکل آنها با این فوتبالیست گلستانی بوده است.طیبی ادامه داد: سردار آزمون یک قهرمان ملی است که 
موجب بی مهری فدراسیون سوارکاری قرار گرفته و این اتفاق موجب تاسف است.وی یادآور شد: فدراسیون سوارکاری در حالی به 
ارسال نمونه های دوپینگ به دوبی اعتراض داشت که خودشان 15 سال نمونه ها را به دوبی می فرستادند و اکنون نمونه های دوپینگ 
اسب های شرکت کننده در کورس گنبد به استرالیا ارسال می شود و هیچ مشکلی وجود ندارد.طیبی با بیان اینکه از همان ابتدا قرار 
بود با همکاری فدراسیون سوارکاری در استان گلستان کورس ملی برگزار کنیم، گفت: شرط بر این بود تا عواید مالی برگزاری کورس 
در استان گلستان باقی بماند و در مجموعه هزینه شود اما فدراسیون نامه زده که باید سودهای حاصل از کورس را به حساب ما واریز 
کنید.وی تصریح کرد: به نظر می رسد فدراسیون سوارکاری به دنبال برگزاری کورس اسبدوانی در گلستان نیست و فقط به دنبال 
منافع خودش است.وی ادامه داد: گلستان برای برگزاری رقابت های کورس اسبدوانی در استان فضای نامناسبی را تحویل گرفته و 
وارث شرایط نامناسبی است که فدراسیون در گذشته ایجاد کرده بود و امروز خوشحالیم که استان گلستان و شهرستان ها به دنبال 
اصاح آن هستند.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان در خصوص درگیری مسلحانه که هفته گذشته در مجموعه سوارکاری گنبد رخ 
داد، اظهار کرد: فضایی که موجب این درگیری شده بود را فدراسیون سوارکاری از سال های گذشته به جای گذاشته بود و مثل اینکه 

فراموش کرده اند در زمان مدیریت آنها چه درگیری هایی رخ داده و گویا حافظه مسئوالن فدراسیون سوارکاری ضعیف شده است.
 

تجلیل از پیشکسوتان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای نکوداشت مقام و منزلت پیشکسوتان و بازنشستگان ، مراسم تجلیل از بازنشستگان 
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گلستان با حضور مدیر عامل و معاونین و خانواده بازنشستگان برگزار گردید .در این گردهمایی 
صمیمی ، مهندس خاندوزی، دبیر و خزانه دار کانون بازنشستگان صنعت آب و برق استان گلستان و مهندس نصیری مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان به ایراد سخنرانی پرداختند.مهندس خاندوزی ضمن خیر مقدم گویی به مدعوین به ویژه پیشکسوتان 
و خانواده های ایشان، به بیان عملکرد یکساله کانون پرداخت و از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بازنشستگان و خانواده های ایشان 
درآینده نزدیک خبرداد .وی در ادامه از بازنشستگان دعوت کرد جهت ارائه توانمندیها و فعالیتهای اقتصادی خود درراستای اقتصاد 
مقاومتی- تولید و اشتغال و تقویت اقتصاد خانواده ، درنمایشگاه حضور فعال داشته باشند.درادامه این همایش مهندس نصیری مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، ضمن ابراز خرسندی از حضور درجمع صمیمی خانواده پیشکسوتان صنعت توزیع برق 
استان گلستان ، تکریم و حفظ حرمت سالمندان و پیشکسوتان را از آموزه های دینی و ارزشهای فرهنگ غنی ایرانیان دانست و اضافه 
نمود: امروز گردهم آمده ایم تا از زحمات و تاش بزرگوارانی قدردانی کنیم که بهترین سالهای عمر خود را در خدمت به مردم سپری 
کردند. ایشان تکریم بازنشستگان ، حفظ حرمت آنان و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به این عزیزان را ازمهمترین اولویت شرکت 
عنوان نمود و به ارتباط بسیار خوب و تنگاتنگ باکانون بازنشستگان و حمایتهای الزم درجهت رضایت و آسایش پیشکسوتان فرهیخته 

اشاره داشتند .در پایان با اهداء لوح و هدیه از بازنشستگان تقدیر بعمل آمد .

جلسه مشترک حوزه معاونت شبکه و معاونت تجاری ،جهت برگردان 
کافوهای نوری استان گیالن، با مدیریت مهندس آموئی برگزار شد 

  رشت- مهناز نوبری- در این جلسه مباحث مهمی در خصوص مراحل مختلف برگردان تعداد15۶ کافوی نوری منصوبه در
 1۶ شهرستان مطرح تصمیمات الزم اتخاذ گردید. مهندس آموئی با تاکید بر آماده سازی تمام مراحل قبل از برگردان کافوها گفت: 
باید بسترسازی قبل از برگردان اعم از کابل گذاری ،تست الزم برای سوئیچ ها ،کشیدن فیبر ،ایجاد شرایط کافی برای جایگزینی 
فیبر به جای کابل مسی فراهم شود و با فراهم سازی مقدمات فوق ،در نهایت برگردان صورت گیرد.مهندس آموئی اظهار داشت:هر 
شهرستان باید عهده دار مسئولیت برگردان در آن شهرستان باشد ،جلسه توجیهی و آموزش مقدماتی با حضور رئیس اداره و مسئول 
شبکه برای راه اندازی و توجیه فنی برگزار شود.با توجه به تاکیدات صورت گرفته مبنی بر اطاع رسانی دقیق در خصوص تغییر شماره 
تلفن مشتریان و فراهم شدن شرایط واگذاری ADSL به همه متقاضیان ،ارتقاء کیفیت سرویس ها ،مقرر شد با تمامی مشتریان 
مکاتبه از طریق شهرستانها صورت گیرد.همچنین با انجام عملیات برگردان و جایگزینی کافوهای جدید ،امکان اختصاصی کردن 
شماره تلفن ها فراهم شده است .مهندس آموئی در جلسه هماهنگی برگردان 15۶ کافوی نوری با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده 
در کل استان،گفت: در سیستم جدید ،تمامی مشتریان اعم از سازمانها ،ادارات،شرکت ها،سندیکا، اصناف ،افراد حقیقی و حقوقی 

میتوانند شماره فعلی و مورد عاقه خود را به هر نقطه از استان که تمایل داشته باشند،انتقال دهند.
 

کسب رتبه اول جشنواره تحقیقاتی رازی توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ساری - دهقان - بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور 
مدیران دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،محققان برتر و مراکز پژوهشی منتخب در تاالر 
امام خمیني ره دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي تهران با تجلیل از پژوهشگران برتر 
برگزار ش��د. در بیست وسومین جش��نواره تحقیقاتي علوم پزشکي رازي ، دانشگاه علوم 
پزشکي مازندران عنوان دانشگاه علوم پزشکي برگزیده از میان دانشگاه هاي علوم پزشکي 
تیپ 2 کشور را کسب کرد .همچنین در میان کمیته های تحقیقات دانشجویی برگزیده 
این دوره از جشنواره رازی ،نیز کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي مازندران 

در میان دانشگاه هاي تیپ 2 رتبه اول را به خود اختصاص داد.



افرادی که تصمیم به راه اندازی اس��تارت آپ دارند، 
عموما به دنبال راه هایی برای جذب کمک و راهنمایی 

در شروع مسیر هستند. 
عموم س��ؤاالتی که ذهن اف��راد عالقه مند به حوزه 
استارت آپ و ارزش آفرینی را به خود مشغول می کند، 
مربوط به ش��روع مسیر و جذب کمک از افراد و منابع 
مختلف اس��ت. س��ؤالی در ای��ن مورد در وب س��ایت 
Quora منتشر ش��ده که کالون اندروس، مدیرعامل 
اس��تارت آپ Gremlin به آن پاس��خ داده است. این 

مقاله زومیت را از زبان او بیان می کنیم. 
داش��تن کمک در ش��روع استارت آپ بس��یار مفید 
اس��ت. به عنوان مث��ال س��رمایه گذاران ابتدایی را در 
نظر بگیرید. ش��اید در ابتدا به جذب آنها شک داشته 
باش��ید، اما پس از مدتی، متوجه می شوید که حضور 
آنها می تواند موتور پیش��ران اس��تارت آپ شما باشد. 
س��رمایه گذاران اولیه در جذب مشتری به شما کمک 
می کنن��د و در مرحله بعدی می توانید با اس��تفاده از 

کمک آنها، کارمندان خوبی استخدام کنید و تیم خود 
را گسترش دهید. 

ش��ریک خوب کمک دیگری اس��ت که قطعا به آن 
نیاز دارید. ش��ریک شما در تأس��یس استارت آپ باید 
فردی باش��د که به او کامال اعتماد داش��ته باش��ید و 
او را بشناس��ید. مؤسسان اس��تارت آپ در طول مسیر 
ب��ا چالش ه��ای مختلفی روب��ه رو می ش��وند و حتی 
درگیری های متعددی با هم خواهند داشت. این نکته 
که ش��ریک ش��ما فردی قابل اعتماد باشد و نظراتش 
را با قاطعیت و در جهت پیش��رفت شرکت بیان کند، 
کمک بزرگی خواهد بود. طرفین ش��راکت باید به این 
نتیجه برس��ند که نظر و بازخورد دادن، باید به دور از 
تمامی روابط دوس��تی انجام شود. نکته مهم دیگر این 
است که هر یک از شرکا، موفقیت دیگری را موفقیت 

خودش بداند و برای آن تالش کند. 
در مرحل��ه بعدی ب��ه دنبال مربی یا منتور باش��ید. 
فردی که به نوعی مسیر امروز شما را مدتی قبل رفته 

باش��د و بتواند تجربیاتش را عرضه کن��د. پیدا کردن 
ای��ن افراد در مراحل ابتدایی کمی دش��وار اس��ت، اما 
در صورت��ی که با مربی مناس��بی ارتباط برقرار کنید، 
بسیاری از اشتباهات رایج میان استارت آپ ها را انجام 

نخواهید داد. 
از امتحان کردن نترسید. کارهای بنیادی برای اداره 
شرکت را تا مدتی خودتان انجام دهید و سختی اجرا 
را ب��ا تمام وجود لمس کنید. ی��ک کارآفرین احتماال 
در شروع کار باید تمامی وظایف حسابداری، مدیریت 
منابع انس��انی، بازاریابی و حتی کدنویسی را خودش 
انج��ام دهد. برای این حد از درگیری آماده باش��ید و 
هراس��ی از تجربه کردن این موارد نداشته باشید. این 
کار، درک س��ختی کار تی��م را به ش��ما می دهد و در 
نتیج��ه، می توانی��د منابع بهتری در اختی��ار آنها قرار 
بدهی��د و البته، ارزش کارش��ان را نیز بیش��تر درک 

خواهید کرد. 
INC/zoomit :منبع

مفیدترین کمک هایی که در راه  اندازی استارتاپ باید جذب کنید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 886 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: استخدام مشاوران فرعی مانند 
مشاوران سالمت، روان شناس��ی و... می تواند بسیار 
مفید باشد در صورتی که نکات زیر را رعایت کنید:

نخس��ت آنکه معموال مشاوران برجسته به راحتی 
ج��ذب یک ش��رکت ب��رای ارائه خدمات مش��اوره 
روان شناسی نمی ش��وند. باید حقوق خوب بپردازید 
تا بتوانید مشاور خوب در این زمینه استخدام کنید. 

به اس��تخدام هر کارشناسی تن ندهید. ممکن است 
عوارض ناشی از یک استخدام نامناسب کل شرکت 

را تحت الشعاع قرار دهد.
دوم آنکه خودتان برای استفاده از خدمات مشاور 
روان شناسی پیشقدم باشید و چند تن از مدیران یا 
کارمندان ارش��د هم را که میانه خوبی با شما دارند 
برای اس��تفاده از خدمات مش��اور مربوطه تش��ویق 

کنید. 
س��وم اینکه به هی��چ  عنوان اس��تفاده از خدمات 

مربوط��ه را اجباری نکنید. اگر فرد مورد نظر کارش 
را خوب بلد باش��د، دیر یا زود افراد برای استفاده از 
خدمات وی پیش��قدم می ش��وند و تبلیغ شفاهی و 
دهان به دهان در شرکت خواهد پیچید و به زودی 

نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد. 
نکت��ه آخر اینکه اس��تفاده از ای��ن خدمات را در 
وقت اداری تعیین کنید. خارج از وقت اداری امکان 
اس��تفاده اختیاری را کم می کند و کارمندان اعتماد 

خودشان را به این کار از دست می دهند.

استخدام مشاور

پرسش: چند وقتی است تصمیم گرفته ام یک مشاور و روان شناس را برای شرکتم استخدام کنم که به کارمندان درباره 
مش�کالت کاری و حتی شخصی شان مش�اوره بدهد. به نظر ش�ما این اقدام چه مزایا و معایبی می تواند داشته باشد و 

حدس می زنید کارمندان چقدر از این مسئله استقبال کنند؟
کلینیککسبوکار

با یک ساعت تمرین روزانه نابغه شوید
کلمه نابغه از آن لغاتی است که در طول تاریخ تعریف دقیقی 
نداشته و بارها به اشتباه از آن استفاده شده است. ما اصوال فردی 
را که از اس��تعداد ذهنی خارق العاده یا توانایی های خالقانه بهره 
می برد به درس��تی نابغ��ه می خوانیم اما باید بدانی��م اصوال این 
توانایی ها به طور نهفته در بس��یاری از انس��ان ها وجود دارند، اما 
بالفعل کردن آنها س��ت که آموزش، ت��الش و دقت می طلبد. در 
واقع تحقیقات بس��یاری نش��ان می دهد که ش��اید بهره بردن از 
اس��تعداد ذاتی برای رس��یدن به نتایج خارق العاده، شرطی الزم 
باشد، اما به تنهایی نمی تواند در این مقوله کفایت کند. بسیاری از 
موفقیت های عظیم در گرو تفکر مثبت، عادات صحیح و تمرینات 
متمادی اس��ت. به تعریف عموم مردم ون گوگ، موتزارت و ماری 
کوری از نوابغ تاریخ به شمار می روند، اما مسلما آنها نیز یک شبه 
به نقاش، موسیقیدان و ش��یمیدان تبدیل نشده اند. آنها با تکیه 
بر اس��تعداد ذاتی، روزشان را به تفکر، مطالعه، تحقیق، تمرکز و 
فعالیت اختصاص داده و مسیر پیشرفت را قدم به قدم طی کرده اند 
تا به نتایجی باور نکردنی برسند. تا جایی که دستاوردهای شان در 
تاریخ غیرقابل دسترسی به یادگار باقی مانده است. کارشناسان در 
مطالعات بی ش��مار خود به این حقیقت رسیده اند که بسیاری از 
اشخاص به طور بالقوه نابغه اند و تنها نیاز دارند چند نکته اساسی 
را رعایت کرده تا توانایی شان را به بهترین حالت خود برسانند. در 
واقع تنها کافی  است یک ساعت تمرین روزانه را به شکلی مناسب 
و برنامه ریزی شده صرف کنید تا به یک نابغه ها تبدیل شوید. روند 

یک ساعت تمرین روزانه به شرح زیر است؛ 
۱۰ دقیقه به تفکر بپردازید

تا به حال شده این سؤال ها را از خود بپرسید: 
 »من چرا این کار را می کنم؟«

 »چ��ه چی��زی در دنیا مرا به وجد م��ی آورد؟ چه چیزی را 
دوست ندارم؟«

 »زندگی من چقدر ب��ا اید ه آلم فاصله دارد؟ اگر فاصله زیاد 
است چرا این طور شده است؟«

این پرسش ها تنها سؤال های اولیه و سطحی است. هرچه در 
جواب دهی به این سؤاالت صادق تر باشید، آرام آرام به مسائل 
عمیق تری می رسید. این گونه پرسش ها باعث می شود به درک 
عمیقی درباره ش��خصیت، ارزش گذاری، عالیق، مش��کالت و 
چالش های خود برسید. دانستن این مطالب، راه و روند درست 
زندگی کردن براساس عقایدتان را به شما  می دهد و مشخصا 
باعث می ش��ود روز ها را به آس��انی و پرانرژی بگذرانید. ضمن 
اینکه در حین این سؤال  و جواب ها، ایده ها و تفکرات خالقانه ای 
نیز در زمینه های مختلف به ذهن شما خواهد رسید. پس بهتر 

است دفترچه یادداشتی با خود به همراه داشته باشید. 
۲۰ دقیقه را به مطالعه اختصاص دهید

خواندن بهترین راه برای س��پری کردن اوقات فراغت است. 
ذهن های بس��یاری تفکرات و اندوخته های ارزش��مندی را با 
جهانیان به اش��تراک گذاشته اند و تنها کافی  است جهت بهره 

بردن از آنها ۲۰دقیقه در روز را برای این مهم وقت بگذارید. 
ب��ا اینکه فضای مجازی، محتوای بی ش��ماری برای مطالعه در 
اختیار ش��ما قرار می ده��د، اما باز هم نمی توان��د جادویی بودن 
کتاب ها را بازس��ازی کند. مطالعه  چنین مطالبی شاید در ذهن 
ش��ما جرقه ای به وجود آورد اما اصال با آتش بازی ای که خواندن 
ی��ک روایت یا جزییات یک مقاله تحقیقی در ذهن ش��ما ایجاد 
می کند قابل مقایسه نخواهد بود. شما با تخصیص ۲۰ دقیقه  از هر 
روز سال به مطالعه، می توانید ۱۵صفحه از یک کتاب را بخوانید. 
بدین ش��کل ش��ما در پایان یک سال ۱۵ تا ۲۰ کتاب را به اتمام 
رسانده اید. تجربه ثابت کرده، خواندن یک کتاب در شرایط زمانی 
و فکری مناس��ب قادر است روند زندگی افراد را تغییر دهد. باور 
کنید با تعهد به این ۲۰دقیقه در روز، ۲۰موقعیت مناس��ب برای 
خ��ود ایجاد خواهید کرد. پس با این اوصاف، مطالعه بیش��ترین 
برگشت سرمایه مالی و زمانی را برای شما به همراه خواهد داشت. 

۳۰ دقیقه روی فعالیت خود تمرکز کنید
بدون ش��ک بهتری��ن آموزگار جهان پروس��ه انجام فعالیت 
اس��ت. زمانی که تم��ام تمرکزتان را معطوف ب��ه فعالیت خود 
کنی��د، بدن و ذهن ش��ما در انجام آن با هم هماهنگ ش��ده 
در نتیجه موقعیتی ایجاد خواهد کرد که می توانید ش��رایط را 
بهبود بخشیده و توانایی ها خود را تقویت کنید. طبیعی است 
شما هر چه بیشتر برای انجام یک نوع فعالیت وقت بگذارید در 
آن مهارت بیش��تری پیدا خواهید کرد، اما مسئله فراتر از این 
مطلب می رود. در مراحل عمیق تمرکز، بدن و ذهن قابلیت این 
را دارند که خود را به چالش بکشند. در این مراحل می توانید 
درک درونی اطالعات را باال برده و جزییاتی را مش��اهده کنید 
که قبال آنها را ندیده بودید. با اطالع از این جزییات می توانید 
روند پیش��رفت را س��رعت ببخش��ید. روند صحیح و درست 
یادگیری، نخست باید آموخته ش��ود. فهمیدن راه درست در 
این زمینه، یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت در دنیای سریع و 
مدرن امروز است. در این صورت شما با تنها نیم ساعت تمرکز 
بیشتر در فعالیت تان می توانید پیشرفت چشم گیر و محسوسی 
داشته باشید. این مطلب نه تنها به شکوفایی استعداد نهفته شما 
می انجامد، بلکه قابلیت های ذهنی تان را نیز افزایش خواهد داد. 

از امروز یک ساعت تمرین روزانه را آغاز کنید
در نگاه اول به نظر می رسد که بسیاری از افراد این یک ساعت 
تمرین روزانه را انجام می دهند. این مطلب تا حدی حقیقت دارد، 
در واقع روند انجام این یک س��اعت تمرین روزانه است که افراد 

موفق را از بازنده ها جدا می کند. 
بازنده ها 

- ۱۰ دقیقه در روز به تفکر می پردازند اما عمیقا این کار را 
انجام نمی دهند. 

- ۲۰ دقیق��ه را به مطالعه اختصاص می دهند، ولی مطالب 
باارزشی نمی خوانند. 

- ۳۰ دقیق��ه روی فعالیت خود تمرکز می کنند، اما با هدف 
پیش��رفت و بهبود این کار را انجام نداده و مرتبا حواس ش��ان 

پرت می شود. 
بیش��تر افراد باه��وش و موفق، راه پیش��رفت را لحظه ای و 
ناگهانی س��پری نکرده اند. آنها جادوگر ی��ا موجودات فضایی 
نیستند تنها به جزییاتی اهمیت می دهند که توسط بسیاری از 

افراد نادیده گرفته می شود. 
بدانید و آگاه باش��ید که ش��اید همه ما نابغه به دنیا نیامده 
باش��یم، اما می توانیم در راه زندگی مان، روندی هوشمندانه در 

پیش بگیریم و لحظه لحظه پیشرفت کنیم. 
businessinsider/digiato :منبع
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مسیر موفقیت

 اصول استفاده از هشتگ برای برندها 
در شبکه های اجتماعی

با حضور #هشتگ در شبکه های اجتماعی، روند تازه ای از تعامل 
در این حوزه اتفاق افتاد و دسترسی به مطالب موردنظر مخاطب 
بس��یار ساده تر شد. ولی پس از گذشت ده سال از تولید هشتگ 
)اولین بار توس��ط توییتر( هنوز هم وج��ود دارند برندهایی که با 
اصول استفاده از هشتگ آشنایی ندارند. همانطور که می دانید دو 

نوع کاربرد اساسی برای #هتشگ در نظر گرفته می شود:
۱- ارتباط س��ازی بین مطالب در یک حوزه، مانند: #بارون، 

#شادی، …. 
۲- ایجاد یک کمپین بر اس��اس یک کلماتی منحصربه فرد، 
مانن��د: #سختش��ویی ب��رای ال جی، #تاژس��تانه ب��رای تاژ، 

#چالش_آب_سرد و …
برای یک برند بس��یار مهم اس��ت اصول استفاده از هشتگ 

را رعایت کند: 
* در فارس��ی اصول اس��تفاده از هش��تگ کم��ی متفاوت 
اس��ت؛ بدین صورت که در برخی از مواقع چسباندن دو کلمه 
به یکدیگر امکان پذیر نیس��ت و نیازمند اس��تفاده از زیرخط 
Underscore است که در بسیاری از موارد به اشتباه از خط 

فاصله Dash استفاده می شود. 
* از طرف دیگر اس��تفاده از هتش��گ بای��د کامال مرتبط با 
مطلب باش��د که عموما رعایت نمی شود، ولی هنگام استفاده 
هشتگ برای برند بسیار مهم است که هیچگونه هشتگ اضافه 

و بی مورد اضافه نشود. 
* هش��تگ ب��رای یک کمپی��ن دیجیتال باید با اس��تفاده 
از محتوای کمپین )ش��عار( منحصربه فرد باش��د و اس��تفاده 
از هش��تگ عمومی یک خط��ای آماتوری در ح��وزه بازاریابی 

محسوب می شود. 
* نکته مهم آخر اینکه اس��تفاده بیش از یک هشتگ برای 
کمپین برند کامال غیرحرفه ای محس��وب می ش��ود. طبق آمار 
به دست آمده از ۲۰۰هزار پستی که توسط برندها در فیس بوک 
توسط مؤسسه استاتیستا Statista منتشر شده است، مشخص 
ش��ده اس��ت که پس��ت های برندهایی که یک یا دو هش��تگ 
داشته اند بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند و برعکس تعداد باالی 
هشتگ برای برندها منجر به دیده شدن بیشتر آنها نشده است. 
imarketor :منبع

پایگاه اینترنتی رویدادهای فرهنگی 
هنری اصفهان

نام استارتاپ: اصفهان فا
isfahanfa. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۳
موض�وع: اطالع رس��انی رویداده��ای فرهنگی هنری 

اصفهان
توضیح بیشتر: 

در س��ال ۹۲ با تم��ام دغدغه هایی که از طرف مردم و 
صاحبان رویدادهای هنری برای اطالع رسانی رویدادهای 
ش��هر مواجه شدیم در شبکه های مجازی فعالیت خود را 
ش��روع کردیم و بعد از آشکار ش��دن رویدادهای پنهان 
اصفه��ان به ای��ن فکر افتادی��م پایگاه اینترنت��ی خود را 

راه اندازی کنیم. 
اصفهان ف����ا یک پروژه کامال غیرانتفاعی اس��ت و با 
هزینه شخصی جمعی از دغدغه مندان فرهنگ و هنر به 
صورت یک اس��تارت آپ در اصفهان راه اندازی شده است 
تا برنامه ها و رویدادهایی را که ارزش بیش��تر برای دیده 

شدن دارند اطالع رسانی کند. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق


